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 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٩

 هـ ١٤٣٦ شوال  والثالثون السابع 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 سختيننيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 

 :جميع المراسالت باسم
 رئيس تحرير مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
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 المحتويات
 

 ة بين الشباب في المجتمع السعوديالعالقات االفتراضي
 دراسة في الخصائص والمحددات

 ماهر عبد العال الضبع. د

١٣ 

 تكيف الزوجين العاملين السعوديين مع متطلبات الحياة األسرية
 في ضوء بعض المتغيرات االجتماعية

 رقاوي الشإبراهيمنجوى .   د-الجوهرة بنت فهد الزامل . د

 مضاوي المشعل.   د-حسن حجازي  هدى محمود.  د

٧١ 

ــة ــسمات بـــبعض اإلنترنـــت اســـتخدام عالقـ  بعـــض ضـــوء فـــي الشخـــصية الـ
 سعود الملك جامعة طالب من عينة لدى المتغيرات

 الحيدري سليمان محمد. د

١٤٣ 

  أرغونفي سباني اإل الجماعة اإلسالمية واليهودية تحت الحكم
 عالقة األقلية باألقليةعن دراسة تاريخية 

  هيلة بنت عبد الرحمن بن فراج السهلي.د

٢٠١ 

 في العهد المكي مجتمع الصحابة 
 قراءة تاريخية 

 بسام بن عبدالعزيز بن محمد الخراشي. د

٢٦٥ 

The Politics of Translation in a  Colonial Context 

Dr. Mohammed Abdulghany Mohammed Ghanoum 
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 العالقات االفتراضية بين الشباب في المجتمع السعودي 
 دراسة في الخصائص والمحددات

 
 
 
 
 
 
 
 

 ماهر عبد العال الضبع. د
 بجامعتي المنوفية وتبوكأستاذ علم االجتماع المشارك 

 مستشار وكيل جامعة تبوك للدراسات العليا والبحث العلمي
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 عالقات االفتراضية بين الشباب في المجتمع السعودي ال 

 دراسة في الخصائص والمحددات
 
 ماهر عبد العال الضبع. د

 بجامعتي المنوفية وتبوكأستاذ علم االجتماع المشارك 
 مستشار وكيل جامعة تبوك للدراسات العليا والبحث العلمي

 
 

 :ملخص الدراسة
  فـي المجتمـع الـسعودي   قات االفتراضية التي يقيمهـا الـشباب  موضوع العالتناولت هذه الدراسة بالبحث     

التعـرف علـى أهـم خـصائص        وتحـدد الهـدف الـرئيس للدراسـة فـي            ،باستخدام التقنيات الحديثة في االتـصال     

ــ وقــد تــم تطبيــق الدراســة الميدانيــة باالعتمــاد علــى مــنهج المــسح    . العالقــات االفتراضــيةل كُّشَومحــددات تَ

ــة عــشوائية بــسيطة  قوامهــا      ــى عين ــة واآلداب     ٣٤٠االجتمــاعي عل ــة التربي  مفــردة مــن طــالب وطالبــات كلي

 . بجامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية

 الفئــة الرئيــسية التــي إن األقــارب يمثلــون: همهــاأوقــد خلــصت الدراســة إلــى العديــد مــن النتــائج لعــل مــن   

 إن النـسبة الغالبـة مـن أفـراد عينـة            .يتواصل معها أفراد عينة الدراسة عبر العالقات االفتراضية على اإلنترنـت          

أمـا عـن الغـرض مـن إقامـة العالقـات       . الدراسة أشارت إلى أنها تتواصل فقط مع اإلناث عبر شـبكة اإلنترنـت     

إن . صــلة الــرحمو ،إقامــة عالقــات جديــدة و ،ضاء وقــت الفــراغقــ: تمثلــت فــي فقــد ،االفتراضــية عبــر اإلنترنــت 

 . تخضع لمعايير وتقاليد ورقابة المجتمعالعالقات االفتراضية  أن علىالنسبة الغالبة من أفراد العينة أكدت
 . الشبكات االجتماعية- ، العالقات االفتراضية- ،المجتمعات االفتراضية:الكلمات المفتاحية

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧

  هـ١٤٣٦ السابع  والثالثون شوال العدد
 

 :المقدمة
بدايـــة مـــن ، احتلـــت العالقـــات االجتماعيـــة مكانـــة هامـــة فـــي التـــراث الـــسوسيولوجي

علــى طبيعــة )Durkheim(" دوركــايم"فقــد اعتمــد ، المرحلــة الكالســيكية حتــى يومنــا هــذا 

كمـا كانـت   ، )التضامن اآللي والتـضامن العـضوي    (العالقات السائدة في تصنيفه للمجتمعات      

ــورا  ــا فـــي التكـــوين النظـــري الماركـــسي  العالقـــات االجتماعيـــة محـ ــور ،  مهمـ فنـــشأة وتطـ

بل وصيرورة المجتمع نفسه مرهونة بطبيعـة     ،  المجتمعات وانقسام المجتمع إلى طبقات    

 .بين البناء التحتي والبناء الفوقي، العالقات االجتماعية بين من يملك ومن ال يملك

فجـوهر نظريـات    ،  ا بعـدها  وامتد االهتمام بالعالقات االجتماعية إلى مرحلة الحداثة ومـ        

مؤسـس فـي   ، التبادل االجتماعي والتفاعل الرمـزي والـصراع واالتجـاه الظـاهراتي والنـسوي           

 .جانب كبير منه على العالقات االجتماعية السائدة داخل المجتمع

والمراجــع للتــراث الســسيولوجي يجــده يحلــل وينظــر لعالقــات اجتماعيــة يمكــن أن    

إال أنـه  ،  تلـك التـي تقـوم بـين النـاس وجهـا لوجـه             ،   الواقعيـة  نطلق عليها العالقات المباشرة   

، ومع قرب نهاية القرن العشرين بـدأ المجتمـع اإلنـساني يعـرف نوعـا جديـدا مـن العالقـات          

" العالقـات االفتراضـية  "اختار منها الباحـث مـسمى   ،  أطلق عليه الباحثون مسميات متنوعة    

تلــك ، لحادثــة فــي تقنيــات االتــصالوهــي العالقــات التــي تأســست أو وجــدت بفــضل الثــورة ا 

 .الثورة التي يعد اإلنترنت أبرز مالمحها على اإلطالق

لقــد أطلــق االنترنــت مــصفوفة مــن البــرامج اإللكترونيــة التــي أســست لمجــال وعــالم       

 )١()٢٠٠٦،  Kathy( كاثي   عالم افتراضي تالشت فيه كما أشار     ،  جديد من العالقات بين البشر    

اجعــت فيــه مفــاهيم القرابــة وصــالت الــدم والعمــل والمــصالح     حــدود المكــان والزمــان وتر 

هــذا النــوع مــن العالقــات يحمــل  ، لتحــل محلــه مفــاهيم جديــدة تمامــا ، والتــشابه واالخــتالف

 ".العالقات االفتراضية"اصطالح 

                                     
١) Egea ،Kathy (٢٠٠٦). Relationship Building in Virtual Teams:An Academic Case Study. 

Central Queensland University ،Rockhampton ،Australia 



 

 
 "دراسة في الخصائص والمحددات"العالقات االفتراضية بين الشباب في المجتمع السعودي  ١٨

 ماهر عبد العال الضبع. د

لقـــد باتـــت العالقـــات االفتراضـــية تمـــارس العديـــد مـــن األدوار فـــي حيـــاة المجتمـــع فـــي  

لكثير من التغيرات التـي تمـر بهـا الكثيـر مـن البلـدان العربيـة                 ومراجعة ا ،  السنوات األخيرة 

يفضي بنا إلى القول بأن تلـك العالقـات أصـبحت تحتـل ذات األهميـة التـي       ، في الوقت الراهن 

كانــت تــستحوذ عليهــا العالقــات االجتماعيــة المباشــرة بــين أفــراد المجتمــع علــى امتــداد     

 .تاريخ المجتمعات البشرية

لعالقـات مـن كونهـا تنـشأ فـي فـضاء افتراضـي يتـسم بنطـاق أكثـر                   وتنبع أهمية تلك ا   

فـنحن عنـدما نتحـدث عـن     ، عند مقارنتها بالعالقات التقليدية   ،  اتساعا من الحرية واالختيار   

بـل تتراجـع أهميـة الكثيـر مـن العناصـر            ،  ال نجـد أي أهميـة للمكـان أو للزمـان          ،  تلك العالقات 

فتلــك المحــددات  ، النــوع والــسن والجنــسية مثــل ، الحاكمــة لــشبكة العالقــات التقليديــة  

تبـدلت فعاليتهــا ليحـل محلهــا عناصـر أخــرى مثــل اللغـة ومهــارة اسـتخدام الحاســب اآللــي      

 .والبرامج اإللكترونية الحديثة

ونظـرا لألهميـة التـي باتـت تقـوم بهـا تلـك البـرامج اإللكترونيـة فـي            في ضوء كـل ذلـك       

جـاء تفكيـر الباحـث فـي        ،  تـه االجتماعيـة   خاصـة فيمـا يتعلـق بـشبكة عالقا        ،  حياة اإلنـسان  

ليطـرح مـن خاللـه العديـد مـن التـساؤالت المتعلقـة              ،  تناول هذا الموضوع بالبحـث والدراسـة      

 .بخصائص ومحددات هذا النوع من العالقات االفتراضية

 : مبررات الدراسة-أوال
 :تتضح مبررات هذه الدراسة ومن ثم أهميتها في ضوء االعتبارات التالية

تزايـد المــستمر ألعــداد مــستخدمي بــرامج التواصــل االجتمــاعي مــن كافــة الفئــات   ال-١

وهــو مــا يجعــل مــستقبل العالقــات االجتماعيــة فــي مجتمعاتنــا العربيــة محــل       )١(،العمريــة

 .تساؤل

                                     
بـــي واالتـــصال عبـــر  مقاربـــة فـــي علـــم االجتمـــاع العر . علـــم االجتمـــاع اآللـــي). ٢٠٠٩(علـــى محمـــد ، رحومـــة ) ١

 .الكويت. ٣٤٧العدد، سلسلة عالم المعرفة، الحاسوب
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مؤشـر علـى حالـة مـن التغيـر      ،  إن شيوع هذا النوع من العالقات والتنـامي المـستمر          -٢

وهـي حالـة تـستدعي اهتمـام     ، العربية على وجـه العمـوم  الجذري الذي تمر بها المجتمعات     

 .الباحثين برصدها وتتبع مساراتها

حاجة المكتبة االجتماعية العربية لمثل هذا النوع من الدراسـات التـي تركـز علـى                -٣

خاصة فيما يتعلق بموضوع تأثير التقنيـات الحديثـة فـي           ،  قضايا ومشكالت المرحلة الراهنة   

ومن بينها تكنولوجيا االتصال ودورها فـي تـشكيل مختلـف           ،  ةتشكيل المجتمعات العربي  

 .األبنية االجتماعية

والتـــي ،  قلـــة الدراســـات العربيـــة فـــي مجـــال بحـــث قـــضايا المجتمعـــات االفتراضـــية -٤

لكن معالجتها فـي الـوطن العربـي تظـل رهينـة الترجمـة              ،  حظيت باهتمام كبير في الغرب    

 )١(.لدين مزيدعن الفكر الغربي على نحو ما أشار بهاء ا

 : مشكلة الدراسة-ثانيا
ــناعة        ــا صـ ــي اعتنـــت بهـ ــاالت التـ ــد أهـــم المجـ ــة أحـ ــات االجتماعيـ ــال العالقـ ــد مجـ    يعـ

ــصاالت الحديثــة  حيــث طــور العلمــاء   ، ويعــد اإلنترنــت أرضــية أساســية لهــذا االهتمــام     ، االت

عالقـات  جـوهر هـذه البـرامج هـو ال    ، الكثير من البرامج التي تعمل من خالل شبكة اإلنترنت 

مـن أشـهر المواقـع      ) تـويتر ،  الفيس بـوك  (وتعد مواقع التواصل االجتماعي مثل      ،  بين الناس 

ســـبقها إصـــدار الكثيـــر مـــن بـــرامج ، اإللكترونيـــة المعنيـــة بموضـــوع العالقـــات االجتماعيـــة

إلــخ وعــشرات مــن المواقــع التــي  ...وســكاي بــي، وهوتميــل، ماســنجر يــاهو: الدردشــة مثــل

 .لكتروني بالمجانتقدم خدمات البريد اإل

                                     
أخـذت  . كتاب الوجوه نموذجا. المجتمعات االفتراضية بديال للمجتمعات الواقعية   ). ٢٠١٢(بهاء الدين   ،  مزيد) ١

 ٢٥/١٠/٢٠١٢بتاريخ : من الموقع التالي
http://www.elearning-arab-academy.com/whats-new/٥٠-٤٩-٢٣-٢٧-٠٣-٢٠١٢-٤٥٩.html 
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طـور  ) الموبايـل (ومع التطور السريع الحادث في تقنيات وبرمجيات الهاتف المحمـول           

العلماء والمتخصصون عشرات من البرامج التـي جعلـت مـن موضـوع التواصـل االجتمـاعي                

 ظهـور أجيـال جديـدة مـن     ٢٠٠٠وشهدت السنوات األخيرة بداية مـن عـام         ،  محورا لعملها 

، ومة بتقنيات هائلة وبرامج إلكترونية تعمل من خالل شبكة اإلنترنت         مدع،  الهاتف النقال 

ومن ثم ظهور قنوات جديدة تعزز مـن االتجـاه          ،  سهلت من عملية النفاذ للعالم االفتراضي     

فقـد أصـبح فـي مقـدرة مـستخدمي هـذه            ،  نحو التوسع في العالقات االجتماعيـة االفتراضـية       

ــات شــبك     ــرامج وتقني فــضال عــن توفيرهــا لحزمــة   ، ة اإلنترنــتالهواتــف اســتخدام كافــة ب

، Viber  ،Nimbuzz  ،Yakchat(أشـهرها ) Android(بـرامج   : جديدة من البرامج الجديدة مثل    

Tango،WhatsApp (      وجميعهـا تعـزز مــن قـدرة مــستخدمي شـبكة اإلنترنــت علـى التوجــه

 .نحو مزيد من العالقات االفتراضية

ي تـأثير تكنولوجيـا االتـصال الحديثـة         وقد أوضحت العديد مـن الدراسـات الـسابقة تنـام          

أن ) ٢٠١١، زامــوري وخيـــره (حيـــث أوضــحت دراســة   ، علــى تــشكيل العالقــات االجتماعيــة    

التطور التكنولوجي الحديث أفرز مجاالت تفاعـل افتراضـية جديـدة لـم تكـن معروفـة مـن                   

التـي  والتي تتمثل في وسائل االتصال الحديثـة      ،  ناجمة عن االستحداثات التكنولوجية   ،  قبل

وحولــت الواقــع إلــى دوائــر مليئــة     ، واختــصرت المــسافات ، حطمــت الكثيــر مــن الحــواجز   

إذ اصــبح هنــاك نمــط خــاص باســتخدام هــذه الوســائل التــي دخلــت  ، بالمــستجدات اليوميــة

ــا االجتماعيــة وامتــدت مــن العالقــات    العامــة إلــى العالقــات الشخــصية مثــل عالقــات    حياتن

فنــتج عنهــا ، ال الواســع والمتفــرع رغــم بعــد المــسافات ممــا اتــاح االتــص، الزمالــة والــصداقة

  ) ١ (.ثقافة جديدة تختلف عن ثقافة المجتمع التي تستند إلى العالقات والتقاليد

                                     
العالقة العاطفية بين الجنسين باستخدام الوسائل االلكترونية بـين         ). ٢٠١١(خيره،  وبغدادي،  زينب،  زموري) ١

، الجزائــر، جامعــة ورقلــة، علــوم اإلنــسانية واالجتماعيــة مجلــة ال، المجتمــع االفتراضــي والمجتمــع الحقيقــي 
 .٢٠٢—٢٠ص ص . ٦العدد 
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أن العــالم االفتراضــي يكــون بــديال للعــالم الــواقعي ) ٢٠١٢، مزيــد (كمــا أوضــحت دراســة 

ــر مــن مــستخدمي اإلنترنــت     العــالم االفتراضــي  وأوضــح أن ســمات  ، المــأزوم بالنــسبة لكثي

فـالمجتمع االفتراضـي    ،  تشمل المرونة وانهيار فكرة الجماعة المرجعية بمعناها التقليـدي        

ومـن  ، كمـا أنهـا مجتمعـات ال تنـام    ، ال يتحدد بالجغرافيا أو القبيلة بـل باالهتمـام والمـصلحة       

 وتواصـل  علـى مـا تعـد بـه مـن انفتـاح علـى العـالم               ،  سماتها أيضا أنها تنتهي إلى عزلة وانفراد      

إال أنهـا تنتهـي بهـم إلـى عزلـة           ،  فهي رغم انها تعد بـالتخلص مـن عزلـة البـشر           ،  مع اآلخرين 

ومن سمات المجتمعات االفتراضية أنها ال تقوم علـى الجبـر           ،  جديدة عن عالمهم الواقعي   

كمـا أنهـا تعـد فـضاءات     ، فلـيس هنـاك مـن يـرغم احـد علـى قبـول صـداقة غيـره              ،  أو اإللزام 

بداية من التمرد على الخجل واالنطواء وانتهاء بـالثورة علـى           ،  مرد والثورة رحبة مفتوحة للت  

كــذلك تتـــسم بدرجـــة عاليــة مـــن الالمركزيـــة وتنتهــي بالتـــدرج إلـــى    ، االنظمــة الـــسياسية 

  ) ١(. تفكيك مفهوم الهوية التقليدي

في ضوء ذلك فـإن اسـتخدام الـشباب لـشبكة اإلنترنـت فـي إقامـة عالقـات افتراضـية                     

يــد مــن التــساؤالت التــي تتعلــق بمكانــة هــذا النــوع مــن العالقــات االفتراضــية فــي  العديطــرح 

، مواجهــة العالقــات االجتماعيــة التقليديــة التــي ميــزت القــرون الــسابقة مــن حيــاة اإلنــسان 

األولـى تتعلـق بخـصائص      : سوف تركز مشكلة البحث الراهنـة علـى قـضيتين أساسـيتين           و

والثانيـة تتعلـق بـأهم المحـددات الفاعلـة فـي            ،  يـة وسمات هذا النوع من العالقـات االجتماع      

 .تشكلها

  تساؤالت الدراسة-ثالثا
ــالي      ــرئيس فــي هــذه الدراســة علــى النحــو الت مــا طبيعــة وخــصائص  : تحــدد التــساؤل ال

 العالقات االفتراضية للشباب في المجتمع السعودي؟

 :وتحت مظلة هذا التساؤل جاءت األسئلة الفرعية التالية

                                     
 ٩-٨ص ص ، مرجع سابق ، بهاء الدين، مزيد) ١
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  العالقات االفتراضية؟ الشباب الفاعلين في مجالصما أهم خصائ-١

  ما أهم خصائص العالقات االفتراضية مقارنة بالعالقات الواقعية؟-٢

 ما المحددات التي تشكل العالقات االفتراضية؟ -٣

 في تشكيل قضايا العالقات االفتراضية؟) النوع(ما دور المتغيرات الوسيطة -٤

 أهداف الدراسة _ رابعا
هــدف الــرئيس لهــذه الدراســة فــي التعــرف علــى طبيعــة وخــصائص العالقــات     تمثــل ال

وتحت إطار هـذا الهـدف العـام ثمـة     . االفتراضية التي تتم عبر الوسائط االلكترونية الحديثة 

 :أهداف فرعية وهي

 . التعرف على أهم خصائص الفاعلين في العالقات االفتراضية -١

 االفتراضـية فـي مقابـل العالقـات         التعرف على أهم الخصائص التي تميز العالقـات        -٢

 .الواقعية

 . التعرف على أهم المحددات المسئولة عن تشكيل العالقات االفتراضية -٣

فـــي تــشكيل قـــضايا العالقـــات  ) النــوع (التعــرف علـــى دور المتغيــرات الوســـيطة    -٤

 .االفتراضية

 مفاهيم الدراسة  -خامسا
  Virtual Communitiesالمجتمعات االفتراضية  مفهوم -١

إلــى أن ظهــور المجتمعــات االفتراضــية نجــم عــن االنتــشار    شير مــسعودة بايوســفتــ

كمــا أنهــا أوضــحت أن المجتمعــات االفتراضــية تتــشابه مــع      ، الهائــل الســتخدام اإلنترنــت  

المجتمعــات الواقعيــة فــي وجــود األفــراد والتفاعــل بيــنهم وتقاســم الــروابط والمــشاعر         

 )١(.والزمان

                                     
دراســة استكــشافية علــى عينــة مــن    .الخــصائص األبعــاد : الهويــة االفتراضــية ). ٢٠١١(مــسعودة ،  بايوســف) ١

، الجزائــر، جامعــة ورقلــة، انية واالجتماعيــةمجلــة العلــوم اإلنــس. المــشتركين فــي المجتمعــات االفتراضــية 
 .٦العدد 
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ــورته اإل   ــي صــ ــر المــــصطلح فــ ــد ظهــ ــاب  وقــ ــا لكتــ ــة عنوانــ ــد  "نجليزيــ ــووارد راينجولــ هــ

)Rheingold (      وال تـــربطهم ، ويعنـــي جماعـــة مـــن البـــشر تـــربطهم اهتمامـــات مـــشتركة

يتفــاعلون عبــر ، بالــضرورة حــدود جغرافيــة أو أواصــر عرقيــة أو قبليــة أو سياســية أو دينيــة   

 مـن   تجمعـات اجتماعيـة تنـشأ      هـى ،  وسائل االتـصال ومواقـع التواصـل االجتمـاعي الحديثـة          

حيــث يــستمر أنــاس بعــدد كــاف فــي مناقــشاتهم علنيــا لوقــت كــاف مــن الــزمن  ، الــشبكة

بمــــشاعر إنــــسانية كافيــــة لتــــشكيل شــــبكات مــــن العالقــــات الشخــــصية فــــي الفــــضاء 

  )١(.السايبري

أن المجتمـع االفتراضـي يـشير إلـى     ) Saleeb and Dafoulas ( ساليب وديفوالسوأوضح

وهـو يـشير إلـى أن الحـوار مهمـا كـان نوعـه مبنـي                 ،  بيوترالمحادثة والحوار المبني على الكم    

 )٢(.على التفاعلية بين العديد من المتصلين والمستخدمين

بوصـفه  " االفتراضـية "كما استخدم محمد محـي الـدين مفهـوم المجتمعـات المتخليـة        

 إلـــى تلـــك األنمـــاط المتمفـــصلة مـــن العالقـــات واألدوار والمعـــايير والـــنظم تـــشيراســـتعارة 

 )٣(. التي تطور بوساطة األفراد خالل عمليات االتصال المباشر على الخطواللغات

 التعريف اإلجرائي للعالقات االفتراضية-٢

بأنها كافة أشـكال العالقـات التـي تـتم      _  إجرائيا_يعرف الباحث العالقات االفتراضية     

 :بين مستخدمي شبكة اإلنترنت والمعززة بالوسائط التكنولوجيا الحديثة مثل

                                     
١) Chan ,Calvin M. L. & Bin Oh ,Lih (٢٠٠٤). Recognition and Participation in a Virtual 

Community. Proceedings of the ٣٧th Hawaii International Conference on System 

Sciences Hong Kong. 

٢) Saleeb ،Noha and Dafoulas ،Georgios (٢٠١٠). Relationship between Students’ Overall 

Satisfaction from ٣D Virtual Learning Spaces and their Individual Design Components. 

IJCSI International Journal of Computer Science Issues ،Vol. ٧ ،Issue ٤ ،No ٩,pp,.٨-١  
ــدين ) ٣ ــي الــ ــد، محــ ــي     ). ٢٠٠٤(محمــ ــوجرافي فــ ــسوسيوــــ إثنــ ــة للبحــــث الــ ــة والمنهجيــ المــــشكالت النظريــ

 .الكويت. ٤العدد . ٣٢المجلد ، مجلة العلوم االجتماعية. المجتمعات المتخلية
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 .إلخ...، تويتر، فيس بوك:خدمو الشبكات االجتماعية مثلمست -

وتـس  : مستخدمو برامج الدردشة عبر أجهـزة الحاسـب  والهواتـف النقالـه مثـل          -

 . إلخ... فيبر، أب

 :مصطلحات ذات صلة -٣

يــشير مــصطلح الــشبكة إلــى  :  Social Networkمــصطلح الــشبكات االجتماعيــة _ 

 بعــضها الــبعض بواســطة   مــعالتــي تــرتبط)  واألدوارأو بدرجــة أقــل إلــى الجماعــات (األفــراد 

أمــا ، )١(.وعندئــذ يقــال أنهــا شــبكة اجتماعيــة    ، واحــدة أو أكثــر مــن العالقــات االجتماعيــة    

مواقـع إنترنـت     الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت فهي كما يوضح ماهر عرفات وآخرون         

بتقــديم فرصــة  وتقــوم ،  تقــوم علــى أســاس التواصــل االجتمــاعي   ٢تــستعمل تقنيــة ويــب   

عــن طريــق مــشاركة أمــور الحيــاة     ، للمنتــسبين لهــا بالتواصــل مــع أصــدقائهم واآلخــرين     

 )٢(. والصور والفيديو وسميت هذه الشبكات اجتماعية من فكرة بناء المجتمع، اليومية

هو فرع من المنتجات اإللكترونيـة التـي    :Virtual Reality مصطلح الواقع االفتراضي -

ــة تــضمين مواضــيع متنوعــة      تــشكل تجــسيدا حاســو   بيا ثالثــي األبعــاد مرتبطــا مــع إمكاني

ويطلـق  ،  يكون من الممكن أساسا التعامل معها بشكل تفاعلي في البيئة الثالثية األبعاد           

وهــو فــضاء صــنع عبــر بــرامج الحاســوب  ، علــى هــذا الواقــع اســم آخــر وهــو الفــضاء الرقمــي  

 )٣(. جارب التي يحلم بهاتمكن مستخدمها من معايشه العديد من الت، المتطورة

                                     
، ترجمــة محمــد الجــوهري وآخــرون   ، الجــزء األول. موســوعة علــم االجتمــاع  ). ٢٠٠٧(جــوردون ، مارشــال ) ١

 .هرةالقا . ٢ط . المجلس األعلى للثقافة
ــات) ٢ ــاهر، عرفـ ــويرة، مـ ــر ، خـ ــعد، تحريـ ــد ، أسـ ــة، رونـ ــزة ، قميحـ ــالحات، عـ ــاعي  ). ٢٠١١(والء ، صـ ــر االجتمـ األثـ

الفيسبوك علـى طـالب كليـة تكنولوجيـا المعلومـات فـي             ،  والتعليمي من استخدام الشبكات االجتماعية    
 ٢٥/١٠/٢٠١٢بتاريخ : أخذت من الموقع التالي. جامعة النجاح الوطنية

http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q 
، مجلة جامعة دمشق . دراسة نظرية .فرصه ومخاطره وتطوره  :الواقع االفتراضي ). ٢٠٠٦( مطاوع،  بركات)  ٣

 .العدد الثاني، ٢٢المجد 
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  اإلطار النظري للدراسة-سابعا
  لتأثير تكنولوجيا االتصال على العالقات االجتماعيةالنظريات المفسرة .أ

، مـن المنظـور الـدوركيمي وفكرتـه األساسـية عـن مجتمعـي التـضامن اآللـي والعــضوي         

وجيــا تــدعم  منــذ فتــرة مبكــرة إلــى التليفــون بوصــفه تكنول     ) Alexander ( ألكــساندرنظــر

كما اعتبـر فـي الوقـت نفـسه اإلذاعـة والتلفزيـون       ، (Organic Solidarity)التضامن العضوي 

فهـي تقـوم    ،  قوة هائلـة تعمـل علـى إيجـاد حالـة مـن التـوازن والتـضامن بـين أفـراد المجتمـع                      

بتدعيم الفكرة األساسـية للعقـل الجمعـي عبـر مـا تدعمـه مـن تـشكيل حالـة مـن الفهـم                        

 )١(.سالمشترك بين النا

ــرا فــي نظــرتهم لتلــك الوســائط عــن         أمــا الماركــسيون المحــدثون فلــم يبتعــدوا كثي

إليهـا بوصـفها أحـد اآلليـات        ) Shiller (  شـيللر  حيـث نظـر   ،  التحليل الماركسي الكالسـيكي   

مــــن أجــــل فــــرض ، التــــي تــــستخدمها الطبقــــات الحاكمــــة والمــــسيطرة فــــي أي مجتمــــع 

 )٢(. باقي الطبقات األخرىسيطرتهم ونفوذهم وتغليب أيديولوجياتهم على

فاالهتمـام الحقيقـي مـن    ، ورغم وجاهة اآلراء الـسابقة إال أنهـا تبقـى فـي إطـار التنظيـر              

قبل المفكرين االجتماعيين لدراسة تأثير تلك الوسائط في بنية المجتمع وما تشمله مـن              

" مارشـــال ماكلوهـــان "علـــى يـــد ، قـــد بـــدأ مـــن الـــستينيات   ، مكونـــات اجتماعيـــة وثقافيـــة  

)Mcluhan, (صاحب مقولة القرية الكونية الصغيرة.)٣( 

                                     
١) Alexander ،J,C. (ed) (١٩٨٨). Durkheimian Sociology: Cultural Studies. New York: 

Colombia Univ. Press. 
٢) Schiller ،H. (١٩٩٦). Information Inequality: The Deepening Social Crisis in America. N. 

Y ،Routledge.  
٣) Mcluhan ،M. (١٩٦٤). Understanding Media: The Extensions of Man. New York: MC 

Graw-Hill  
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بتحليل الدور الذي تقوم به الوسـائط الحديثـة فـي عمليـة     )١() (Bellدانيال بل كما اهتم   

ــاعي  ــر االجتمـ ــراد    ، التغيـ ــين األفـ ــة بـ ــات االجتماعيـ ــا يتعلـــق بالعالقـ ــة فيمـ ــا ، خاصـ ــور أمـ دفلـ

Defleur) (    فـي إعـادة تـشكيل تـصورات     فقد ركز جهوده في تحليل تأثير وسـائل اإلعـالم

 )٢(.الناس عن الحياة وعالقاتهم االجتماعية

ــأثير وســائط االتــصال           ــدأت موجــة جديــدة مــن االهتمــام بت ــة التــسعينيات ب ومــع بداي

مـن  ) Castells ( كاسـتلز  وكـان ،  التكنولوجية الحديثة في تشكيل بنية المجتمـع وعالقاتـه        

وقـد أكـد علـى الـدور المحـوري الـذي       ، سـائط بين العلماء الذين اهتموا بدراسة تأثير تلك الو       

 )٣(.يقوم به اإلنترنت في المجتمعات المعاصرة

فتشير فـي دراسـتها عـن مـوت المـسافات إلـى أن اإلنترنـت قـد                  ) ١٩٩٧,Cairncross(أما  

فاألبعـاد التـي تتميـز بهـا العالقـات االجتماعيـة عبـر              ،  غير من معادلة االتصال اإلنساني تماما     

ســواء فــي أبعادهــا أو خصائــصها أو بنيــة     ، مامــا عــن نظيرتهــا الواقعيــة   االنترنــت تختلــف ت 

 )٤(.تشكلها

، هــي األبــرز فــي هــذا المجــال  ) ١٩٩٠Giddens ( جــدنزوتعــد مــساهمة عــالم االجتمــاعي 

حيث اهتم بتحديد الخـصائص االجتماعيـة والـسمات الثقافيـة لتلـك الحقبـة الثقافيـة التـي             

" جيـدنز "ومـن الـسمات التـي أكـد عليهـا           ،   نـوع خـاص    ولدها اإلنترنت والتي وصفها بأنها من     

أن األفــراد فــي المجتمعــات التــي ينتــشر فيهــا هــذا النــوع مــن االتــصاالت هــم أفــراد مقطعــو    

                                     
١) Bell ،D. (١٩٧٣). The Coming of Post – Industrial Society: A venture in Social 

Forecasting. New York: Basic Books 
٢) Defleur ،M ،and Ball – Rokeach ،S.(١٩٨٩). Theories of Mass Communication ،longman: 

New York. Fifth Edition.  
٣) Castells ،M. (١٩٩٦). The Rise of Network Society ،Vol. ١ of the Information Age: 

Economy ،Society and Culture ،Oxford: Blackwell Publication.  

٤) Cairncross ،F. (١٩٩٧). The Death of Distance: How The Communication Revolution 

Will Change Our lives. London. Orion Business Press.  



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٧

  هـ١٤٣٦ السابع  والثالثون شوال العدد
 

كمــا ، بــسبب االســتغراق الكامــل وذوبــانهم فــي خبــرات يوميــة مجــزأة ومبعثــرة، األوصــال

وقلــة الحيلــة فــي وصــفت األفــراد فــي هــذا النــوع مــن المجتمعــات بــالعجز وضــعف المقاومــة  

فضال عن ذلـك أكـد علـى خلـو حيـاة األفـراد فـي هـذا         ،  مواجهة العولمة وطغيانها الجبروتي   

 )١(.المجتمع من أي معنى

ــارا مذهلــة فــي طبيعتهــا      ) ٢٠٠٥ (لقــد أكــد جــدنز   علــى أن نظــم االتــصال قــد تركــت آث

، ت مرحلة متقدمـة ففي الدول التي وصلت فيها البنية التحتية لالتصاال ،  وأهميتها وتداعياتها 

بمــا فيهــا  ، تــستعمل المنــازل والمكاتــب شــبكة متعــددة الوصــالت مــع العــالم الخــارجي       

والبريـد  ،  واجهزة التلفاز الرقميـة والعاديـة     ،  وأجهزة الفاكس ،  الهواتف األرضية والمحمولة  

 اآلن  ىوبرزت شبكة اإلنترنـت باعتبارهـا أسـرع مـا تـم اختراعـه حتـ               ،  اإللكتروني واإلنترنت 

 انتـــشار اســـتخدام اإلنترنـــت والهواتـــف المحمولـــة إلـــى nكمـــا أد(...) ائل االتـــصالمـــن وســـ

  )٢(.تسارع عملية العولمة وتعميقها

 الدراسات السابقة. ب
خاصــة العالقــات  ، قــد تناولــت دراســات عــدة فــي الغــرب قــضايا المجتمــع االفتراضــي      ل

قــد عــرض وانــج  ف، وغيــره مــن مواقــع التواصــل االجتمــاعي ، الفــيس بــوكاالفتراضــية علــى 

  ( شـان وبـين اوه  وقـد أوضـح  ، )٣(لعدد كبير من تلك الدراسات) ٢٠١٠، Wang et all(وزمالؤه 

Chan& Bin Oh ،أن المجتمع االفتراضي أعطى فرصة للكثيـرين ألن يقومـوا بـالتعبير    ) ٢٠٠٤

                                     
١) Giddens ،A. (١٩٩٠). The Consequences Of Modernity. Cambridge. Polity Press. 

-١٢٠ص ص .بيـروت . المنظمة العربية للترجمة، ترجمة فايز الصباغ. علم االجتماع ). ٢٠٠٥(انتوني  ،  جدنز)  ٢
١٢١ 

٣) Wang ،Shaojung Sharon ،Moon ،Shin-Il ،Kwon ،Kyounghee Hazel ،Evans ،Carolyn A. 

and Stefanone ،Michael A(٢٠١٠). Face off: Implications of visual cues on initiating 

friendship on Face book. Computers in Human Behavior. Volume  ٢٦. Issue ٢ ،pp.٢٢٦-

٢٣٤. 
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، عن آرائهم وأفكارهم وعواطفهم التي ال يستطيعون التعبير عنهـا فـي العـالم الحقيقـي                

 )١(.أحد أهم مؤشرات نجاح هذا المجتمعوهذا 

أن العالقـات االجتماعيـة وقعـت تحـت وطـأة           "بغدادي إلى   خيره  زموري و زينب  تشير  و

والتـــي نجمـــت فـــي األســـاس عـــن ، التغيـــرات والتحـــوالت التـــي مـــر بهـــا المجتمـــع اإلنـــساني

وهـو  ، ترنتالتطورات الهائلة المتتالية خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وتقنية اإلن 

مــا يهيــئ الفرصــة لتغيــرات قــد تكــون جذريــة فــي المجــالين المــادي والمعنــوي الــذي تتخــذه    

 )٢( ."وتتشكل في إطاره مختلف نماذج العالقات االجتماعية

إال أن االهتمــام ، ويثيــر موضــوع العالقــات االفتراضــية الكثيــر مــن القــضايا والتــساؤالت    

األولى أسباب تأسيس هذا النوع   ،   أساسيتين الكبير من قبل الباحثين انصب على قضيتين      

 )٣(.اآلثار المصاحبة للعالقات االفتراضية: الثانية، من العالقات

أشــارت زينــب ، وفيمــا يتعلــق باألســباب فقــد عــددت الدراســات الــسابقة الكثيــر منهــا 

 رِيــان كمــا أشــار ، )٤(والحــوافز االجتماعيــة ، إلــى الحــوافز المهنيــة  وخيــره بغــدادي ، زمــوري

 إلى أن البعض يلجأ للعالقات االفتراضية للتغلـب علـى الخجـل    )٥(),Ryan & Xenos(وسزين

 إلـى أن  )٦()Leshed & McLeod ( ليـشيد ومـاك لويـد   وقد أشار كـل مـن  ، في الحياة الواقعية

تعــد أحــد أهــم  ، القــدرة علــى خلــق صــورة إيجابيــة عــن الــذات وإخفــاء الكثيــر مــن العيــوب    

                                     
١) Chan& Bin Oh ،op cit.  

 .٢٠٢—٢٠مرجع سابق  ص ص ، خيره، وبغدادي، زينب، زموري) ٢
دراسة ميدانيـة فـي المجتمـع    .تأثير االتصال عبر اإلنترنت في العالقات االجتماعية). ٢٠٠٨(حلمي،  ساري - )٣

 ٢٩٧ص .العدد األول والثاني، ٢٤المجلد ، مجلة جامعة دمشق. القطري
 .مرجع سابق، خيره، وبغدادي، زينب ، زموري) ٤

٥) Ryan ،T. and Xenos ،S. ،(٢٠١١).Who uses Face book? An investigation into the 

relationship between the Big Five ،shyness ،narcissism ،loneliness ،and Face book usage. 

Computers in Human Behavior  ،Volume ٢٧ ،Issue ٦,pp.,١٠٢-٨٥ 
٦) Leshed ,Gilly and  McLeod ,Poppy Lauretta(٢٠٠٨). Metaphors for Social Relationships 

in ٣D Virtual Worlds. Department of Communication. Cornell University. USA  
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إلــى أن العالقــات  ) Donath ( دونــاس كمــا أشــار ، الفتراضــيةاألســباب فــي إقامــة العالقــات ا  

 )١(.االفتراضية تعمل على خلق الشعور باالنتماء للمجتمع أو الجماعة

وأشـــارت دراســـات أخـــرى إلـــى عوامـــل متنوعـــة تكمـــن خلـــف تأســـيس العالقـــات         

 كمــا بعــضها يــرتبط بــاألخالق والــدين والتجــارة والترفيــه واالجتمــاع والعاطفــة    االفتراضــية 

وفقا لمـا أشـار جروسـك وزمـالؤه     والبعض األخر يرتبط بالسياسة ، بهاء الدين مزيدأوضح  

)Grosseck etall()( بروكمـان وجنـسن   كمـا عـدد   ، )٢Bruckman & Jensen (   أسـباباً أخـرى

 )٣(.والدعاية، التطوير المهني، التعليم: منها

 حـول تـأثير الوسـائل       وفيما يتعلـق بالقـضية الثانيـة فقـد أجريـت العديـد مـن الدراسـات                

 فقــد أثبتـــت دراســـة ، علـــى العالقــات االجتماعيـــة _ خاصــة اإلنترنـــت _اإللكترونيــة الحديثـــة 

أن االســتخدام المتواصــل لإلنترنــت نجــم عنــه تراجــع فــي    ) Kraut ،etall (كــروت وآخــرون 

التواصل مع األسر فضال عن تراجع في األنشطة االجتماعية التي كانـت تـربط أفـراد عينـة       

 )٤(. بمحيطهم االجتماعيالدراسة

                                     
١) Donath  ،Judith S. (١٩٩٨). Identity and deception in the virtual community. In Kollock ،P. 

and Smith ،M. (eds). Communities in Cyberspace. London: Routledge.pp.,٢٦-١  
٢) Grosseck ،G. ،Bran ،R. and Tiru ،L.,(٢٠١١). Dear teacher ،what should I write on my wall? 

A case study on academic uses of face book. Social and Behavioral Sciences ،١٥ 

,pp.,١٤٣٠-١٤٢٥. 

٣) Bruckman ،Amy & Jensen ،Carlos(٢٠٠٤). The Mystery of the Death of Media MOO: 

SevenYears of Evolution of an Online Community. In:  K. Annrenninger.K.(eds) 

"Building Virtual Communities. Learning and Change in Cyberspace". Cambridge 

University Press.  
٤) Kraut ،R. ،Lundmark ،V. ،Patterson ،M. ،Kiesler ،S. ،Mukopadhyay ،T. ،and Scherlis ،W. 

(١٩٩٨). Internet Paradox: A social Technology that Reduces Social Involvement and 

Psychological Well-Being. Journal of American Psychologist. September ،Vol. ٥٣ ،No. ٩ ،
pp. ١٠٣١-١٠١٧.  
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 بتحليــل عــدد مــن الدراســات التــي   )١()Dimaggio ،et all(ديمــاجيو وزمــالؤه  كمــا قــام  

وقـد خلـص البـاحثون إلـى اسـتنتاج          ،  عنيت ببحث الدالالت االجتماعية الستخدام اإلنترنـت      

مفاده أن غالبية الدراسات التي خضعت للتحليل والمراجعة تؤكد على الدور السلبي الـذي          

وتعــد العزلــة إحــدى ، تركــه اســتخدام االنترنــت علــى العالقــات االجتماعيــة للمــستخدميني

أهم النتائج التي أكدت عليها الدراسات كأثر مباشرة ناجم عن االستغراق في العالقـات              

ودراســة )٢()Gattider & Kelley (مــن هــذه الدراســات دراســة جاتيــدر وكيلــي ، االفتراضــية

 )٣().Ridings et all ريدنجز وزمالؤه 

علــى أن خطــورة العالقــات االجتماعيــة المتــشكلة فــي العــالم االفتراضــي تنبــع مــن أن  

انــدماج الفــرد داخــل المجتمــع االفتراضــي يعنــي أنــه قــد أصــبح لديــه مجــال يعكــس عالقــات   

وقيماً خاصة به تشكل مجاالً إلنتاج وإعادة إنتاج هويته عوضا عن مجال التفاعل الحقيقي           

..  مجـاالت المجتمـع المعتـرف بهـا األسـرة الجماعـة المهنيـة الجيـران                المتمثل في مختلـف   

 )٤(.إلخ

 : اإلجراءات المنهجية-ثامنا
ــالنظر إلــى مجموعــة األهــداف التــي ســعت هــذه الدراســة إلــى      : مــنهج الدراســة  -١ ب

فقـد وقعـت الدراسـة تحـت مظلـة الدراسـات       ، تحقيقها فضال عن التساؤالت التي طرحتها 

ســتخدم الباحــث أحــد المنــاهج التــي تــساعد علــى تحقيــق هــذه      ومــن ثــم فقــد ا ، الوصــفية

                                     
١) Dimaggio P. ،Hargittai ،E ،Neuman ،W. ،and Robinson J. (٢٠٠١). Social Implications of the 

Internet. Annual Review of Sociology ،Annual ،PP. ٣٤٨-٣٠٧. 
٢) Gattider U. ،Kelley H. ،(١٩٩٩) ،Morality and Computers ،Information System Research ،

NO,١٠,Vol.٣,pp,.٢٥٤-٢٣٣. 
٣) Ridings  ،Catherine M. ،Gefen  ،David and Arinze  ،Bay (٢٠٠٢). Some antecedents and 

effects of trust in virtual communities. Journal of Strategic Information Systems ١١ ،
pp.,٢٩٥–٢٧١ 

 .٢٠٦-١٩٠ص ص ، مرجع سابق، خيره، وبغدادي، زينب، يزمور) ٤
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وقد تم تطويع المسح بالعينـة علـى النحـو          ،   بالعينة وهو منهج المسح االجتماعي   ،  األهداف

 :التالي

تم عمـل حـصر شـامل لكافـة جمهـور مجتمـع البحـث وهـم الطـالب والطالبـات                  . أ

ويبلــغ العــدد اإلجمــالي ، ةبكليــة التربيــة واآلداب جامعــة تبــوك بالمملكــة العربيــة الــسعودي

 . طالبة٢٢١٤و،  اًبلا ط١١٨٤ بواقع ٣٣٩٨الب المنتظمين للط

تم تحديد العينة المستهدفة وقد روعي فيهـا أن تكـون ممثلـة للمجتمـع األصـلي               . ب

 .تمثيل صادقا

 .تم سحب مفردات العينة بإحدى الطرق المتبعة في العينات العشوائية  . ت

وهــي أداة تــستخدم فــي الغالــب مــع   ، انةتــم تطبيــق إدارة الدراســة وهــي االســتب    . ث

المــسح االجتمــاعي نظــرا لقــدرتها علــى إمــداد الباحــث ببيانــات تمكــن مــن الوصــف الــدقيق   

 .ألبعاد الظاهرة محل الدراسة

حيــث قــام الباحــث بتــصميم ، اعتمــد الباحــث علــى أداة االســتبيان: أداة الدراســة -٢

 :ومرت عملية التصميم بالمراحل التالية، استبانة

 الباحـث علـى األدب الـسابق      اطّـالع تم ذلك بعد    : وضع االستبانة في شكلها األولي    ) أ(

باللغة العربية واللغة اإلنجليزية لرصد أهم القـضايا التـي ركـزت عليهـا تلـك الدراسـات فـي                    

 .تناولها لقضايا المجتمع االفتراضي

علــم مــن المتخصــصين فــي ) ١١(تــم عــرض االســتبانة علــى عــدد : تقنــين االســتبانة) ب(

وقـــد أســفرت هـــذه العمليــة عـــن بعــض المالحظـــات المتعلقــة بتكـــرار بعـــض     ، االجتمــاع 

وقـد أبقـى الباحـث علـى كافـة األسـئلة التـي بلغـت نـسبة            ،  األسئلة وغمـوض الـبعض اآلخـر      

 . من قبل المحكمين%٩٠االتفاق عليها 

م قــا، طريقــة اإلعــادة تــم التأكــد مــن ثبــات االســتبانة مــن خــالل    : ثبــات االســتبانة ) ج(

 مفــردة ثــم أعــاد التطبيــق مــرة أخــرى بعــد  ٤٠الباحــث بتطبيــق االســتبانة علــى عينــة بلغــت 

 :مرور أسبوعين والجدول التالي يوضح معامل الثبات
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 ثبات االستبانة بطريقتي ثبات اإلعادة
معامل  المتوسط التطبيق الطريقة

 االرتباط
معامل 
 مستوى الداللة الثبات

 ثبات اإلعادة ٢٧ في المرة األولي
 ٣٠ في المرة الثانية

٠٫٠١ ٠٫٨٧ ٠٫٧٩٤ 

 وقيمتـه  ٠٬٨٧ وبلغ معامـل الثبـات   ٠٬٧٩يوضح الجدول السابق أن معامل االرتباط بلغ      

لـذا يمكـن القـول أن هـذه االسـتبانة تتمتـع بدرجـة عاليـة مـن الثبـات            .٠٬٠١دالة عند مـستوى     

 .ويمكن الوثوق في النتائج المتحصلة من خاللها

 : دراسةعينة ال -٤

نظرا لتوافر كافة البيانات الخاصـة بمجتمـع الدراسـة مـن أعـداد الطـالب والطالبـات                       

فقد قام الباحث بـسحب عينـة       ،  وتوزيعهم حسب التخصص العلمي والمستوى الدراسي     

  مفـردة مـن إجمـالي عـدد الطـالب المنتظمـين بكليـة               ٣٤٠وقد بلـغ حجـم العينـة        ،  احتمالية

،  مفـردة لإلنـاث    ٢٢٢،   مفـردة للـذكور    ١١٨بواقع  ،  )الطالب والطالبات شطري  (التربية واآلداب   

ــة    %١٠وبنــسبة  وقــد اســتخدم الباحــث فيهــا الطريقــة     .  مــن إجمــالي عــدد الطــالب بالكلي

حيث قـام الباحـث باالسـتعانة بقـوائم الطـالب           ،  العشوائية المنتظمة في سحب مفرداتها    

 ١من العـدد  ، لعشوائي للمفردة األولىمن خالل التحديد ا   ،  والطالبات لسحب مفردات العينة   

الذي مثل المسافة التي تم االعتماد عليها في اختبار ) ٣(وقد وقع االختيار على رقم    ،   ٥إلى  

وهكذا حتـى اكتمـال     ) ٣(حيث ثم اختيار المفردة الثانية بعد إضافة الرقم         ،  باقي المفردات 

 (@).العينة

فـــي )  spss(مج اإلحـــصائي اآللـــي اعتمـــد الباحـــث علـــى البرنـــا: التحليـــل اإلحـــصائي -٣

 ).ت(واختبار، " ٢كا"اختبار : االختبارات اإلحصائية والمعامالت وهي

                                     
 اســتعان الباحــث بمــساعدة بعــض الــزميالت مــن عــضوات هيئــة التــدريس بــشطر الطالبــات لتطبيــق اداة  (@)

 .جمع البيانات نظرا لوجود فصل بين الطالب والطالبات داخل مجتمع البحث
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 عرض النتائج -تاسعا
  الـشباب الفـاعلين فـي مجــال   مـا أهــم خـصائص  : النتـائج الخاصـة بالـسؤال األول     ) أ(

 العالقات االفتراضية؟

وقـد اسـتهدف   ، امعـة قام الباحث بتطبيق دراسته الميدانية على عينة مـن شـباب الج        

الباحـــث هـــذه الفئـــة بالـــذات نظـــرا لالســـتخدام المكثـــف مـــن قبلهـــا لكافـــة آليـــات العـــالم   

ومــن ثــم فــإن خــصائص عينــة الدراســة التــي كــشفت   ، االفتراضــي وفــي مقــدمتها اإلنترنــت 

هي بطريقة أو بـأخرى تعـد نموذجـا مهمـا لخـصائص الفـاعلين فـي            ،  عنها الدراسة الميدانية  

 :وفيما يلي أهم هذه الخصائص، اضيةالعالقات االفتر

،  مــن اإلنــاث%٦٥٫٣:  توزيــع أفــراد عينــة الدراســة حــسب النــوع  علــى النحــو التــالي  -١

والـذي  ،  وهو أمـر طبيعـي فـي ضـوء التوزيـع العـددي لجمهـور الدراسـة                ،   من الذكور  %٣٤٫٧و

 .احتلت فيه اإلناث نسبة كبيرة مقارنة بالذكور

 %٦٥٫٥: ب المـستوى الدراسـي علـى النحـو التـالي           توزع أفـراد عينـة الدراسـة حـس         -٢

إلــى جانــب ذلــك تــوزع بــاقي أفــراد  ، "المــستوى األول والثــاني" مــن طــالب الــسنة التحــضيرية 

ــساوية قـــدرها     ــة بنـــسب متـ ــاقي المـــستويات  %١١٫٥العينـ ــود  ارتفـــاع نـــسبة   ،  علـــى بـ ويعـ

 .ور الدراسةالمستوى األول والثاني إلى أنهم يمثلون النسبة الكبرى من إجمالي جمه

 %٦١٫٨: تـــوزع أفـــراد عينـــة الدراســـة حـــسب الحالـــة الزواجيـــة علـــى النحـــو التـــالي -٣

 . مطلقون%٢٫٩و،  متزوجون%٣٥٫٣و، عزّاب

ــالي       -٤ :  تــوزع أفــراد عينــة الدراســة حــسب طريقــة الوصــول لإلنترنــت علــى النحــو الت

تف خـــدمات الهـــا " يتمكنـــون مـــن النفـــاذ لإلنترنـــت مـــن خـــالل شـــريحة البيانـــات       %٥٢٫٩

 %٦٫٨ثـم هنـاك أيـضا    ،  dsl من خـالل خدمـة اإلنترنـت فـائق الـسرعة            %٤٠٫٣و،  "المحمول

 (@).من خالل الكونكت موديم

                                     
وهـو نـوع مـن    ، بكة اإلنترنـت مـن أي مكـان      هو جهاز يمكن صاحبه مـن النفـاذ إلـى شـ           ،   الكونتكت موديم  (@)

 .خدمات االنترنت فائق السرعة الذي تقدمه شركات الهاتف النقال
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 توزعت عينة الدراسة حسب األجهزة المستخدمة للوصول لإلنترنت علـى النحـو             -٥

ــالي  بواســطة الالبتــوب  %٢٧٫٦يلــيهم ، " Mobil"  مــن خــالل الهــاتف الجــوال   %٤٧٫٤: الت

 %٥٫٣وأخيـرا هنـاك   ،  من خالل الكمبيـوتر المكتبـي  %١٩٫٧يليهم ، "تر المحمول الكمبيو"

 (@@).يستخدمون اآلي باد

توزعت أفراد عينة الدراسة حسب األوقات األكثر استخداما لإلنترنت على النحـو            -٦

 يــستخدمونه %٣٦٫٢فــي حــين أن ،  يــستخدمون اإلنترنــت فــي كــل األوقــات%٤٣٫٢: التــالي

 . يستخدمونه نهارا%٢٠٫٦ وأخيرا هناك، ليال

:  توزعت أفراد عينة الدراسة حسب أماكن استخدام اإلنترنـت علـى النحـو اآلتـي               -٧

 . يستخدمونه من المنزل%٥٤٫٧

 توزعـــت أفـــراد عينـــة الدراســـة حـــسب الوقـــت المخـــصص لإلنترنـــت علـــى النحـــو   -٨

، ت يوميـا  أشاروا إلى أنهم يقضون على اإلنترنت وقتاً يزيد عـن خمـس سـاعا        %٦٤٫٤:اآلتي

ــاً يقــل عــن ســاعتين   %٢٢٫٦فــي حــين أن   ــرا هنــاك  ،  يقــضون وقت ــا  %١٣وأخي  يقــضون وقت

 .يتراوح ما يبن ساعتين إلى أربع ساعات

مـا أهـم خـصائص العالقـات االفتراضـية مقارنـة            : النتائج الخاصة بالسؤال الثـاني      ) ب(

 بالعالقات الواقعية؟

صائص التـــي تميـــز كـــشفت نتـــائج الدراســـة الميدانيـــة عـــن مجموعـــة مـــن أهـــم الخـــ   

 :العالقات االفتراضية ألفراد عينة الدراسة وهي على النحو التالي

إن األقــارب يمثلــون الفئــة الرئيــسية التــي يتواصــل معهــا أفــراد عينــة الدراســة عبــر       -١

،  مـن إجمـالي حجـم العينـة      %.٣٠حيث أشـار إلـى ذلـك        ،  العالقات االفتراضية على اإلنترنت   

يلــيهم األصــدقاء الــذين تــم التعــرف ، %٢٦٫٥لحقيقــي بنــسبة يلــيهم األصــدقاء فــي الواقــع ا

 . %١٩٫١وأخيرا زمالء الدراسة بنسبة ، %٢٤٫١عليهم عبر اإلنترنت بنسبة 

                                     
هــو أحــد األجهــزة الحديثــة يــدمج الوســائط والبــرامج المــستخدمة فــي كــل مــن الكمبيــوتر              ،  اآلي بــاد(@@)

 .األخرىويستخدم في الدخول على اإلنترنت وبه العديد من التطبيقات ، والهاتف النقال
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 تتمثل شروط إقامـة عالقـات مـع اآلخـرين عبـر اإلنترنـت وفقـا لتقـدير أفـراد العينـة                -٢

، %٣٠قـارب بنـسبة     في المقدمة جاء الشرط الخاص بـأن يكونـوا مـن األ           : على النحو التالي  

، %١٧٫٩يليه أن يكون من نفـس الجـنس بنـسبة           ،  %١٩٠١يليه أن يكون من الزمالء بنسبة       

 إلـى   %١٢٫١فـضال عـن ذلـك أشـار         ،  %١٤٫٤يليه أن يكون من األصدقاء المعروفين لي بنـسبة          

ــروط  ــد أي شـ ــه ال توجـ ــار  ، أنـ ــرا أشـ ــن    %٦٫٥وأخيـ ــر مـ ــرف اآلخـ ــون الطـ ــرط أن يكـ ــى شـ  إلـ

 . العربيةالمتحدثين باللغة 

 أشارت إلى أنها تتواصـل  %٥٩٫١ إن النسبة الغالبة من أفراد عينة الدراسة وبواقع         -٣

 إلــى أنهــم يتواصــلون مــع  %٢٥٫٣فــي حــين أشــار  ، فقــط مــع اإلنــاث عبــر شــبكة اإلنترنــت  

 .  أكدوا على أنهم يتواصلون فقط مع الذكور%١٥٫٦في حين أن ، الجنسين

التواصـل مـع أشـخاص مـن        ) %٥٣٫٨( الدراسـة     يفضل قطاع كبير من أفـراد عينـة        -٤

فــي ،  أكــدوا علــى أنهــم يتواصــلون مــع كــل األعمــار   %٢٧٫١فــي حــين أن ، نفــس أعمــارهم

وأخيـرا  ،  إلى أنهم يتواصلون مع من هم أصغر منهم في العمـر %١٢٫١الوقت الذي ذهب فيه  

 .  أشارت إلي أنها تتواصل مع من هو أكبر منها في العمر%٧٫١هناك 

فقـد كـشفت النتـائج      ،  عن الغرض من إقامة العالقات االفتراضية عبر اإلنترنت        أما   -٥

فــي حــين ،  حــددوا الغــرض  مــن إقامــة تلــك العالقــات ألجــل قــضاء وقــت الفــراغ %٢٧٫٤أن 

 إلـي صـلة   %١٨٫٢بينمـا أشـار   ،  إلى أن الغرض يتمثل في إقامـة عالقـات جديـدة        %٢٠٫٩أشار  

 أشــاروا إلــى أن ذلــك يــتم لمجــرد   %١٣٫٢ يلــي ذلــك ، الــرحم كهــدف رئــيس بالنــسبة لهــم  

وأخيــرا هنــاك ،  أن ذلــك يــتم ألجــل إثبــات الــذات%١٢٫٤بينمــا أكــد ، التعــارف علــى اآلخــرين

 .  أشاروا إلى أن الهدف منها هو ممارسة الهوايات مع اآلخرين%٧٫٩

 مـن   %٦٥أن  ،   كشفت نتائج الدراسة فيما يتعلق بمدى استمرارية تلك العالقـات          -٦

ــ م العينـــة أشـــاروا إلـــى أن العالقـــات االفتراضـــية عبـــر اإلنترنـــت هـــي عالقـــات    إجمـــالي حجـ

 .  أشاروا إلى أنها عالقات مؤقتة وتنتهي بسرعة%٣٥في حين أن ، مستمرة وتدوم
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ــول اإل-٧ ــات االفتراضـــية ألفـــراد عينـــة الدراســـة       وحـ شـــباعات التـــي تحققهـــا العالقـ

تــشبع لــديهم الــشعور بتقبــل    أشــاروا إلــى أن تلــك العالقــات   %٤٠٫٣كــشفت النتــائج أن  

 ،  أكــدوا علــى أنهـا تــشعرهم بــأن ثمـة مــن يــسمع لهــم  %٣١٫٨فــي حـين أن  ، اآلخـرين لهــم 

 %٧٫٦هـذا بينمـا أشـار    ،  إلى أنها تحقق لهم شعوراً بالتأثير في اآلخرين        %٢٠٫٣بينما أشار   

 .إلي أن تلك العالقات تشعرهم باالنتماء إلى جماعة

تعلــق بمــدى خــضوع العالقــات االفتراضــية لرقابــة     كــشفت نتــائج الدراســة فيمــا ي  -٨

فـي حـين أن   ،  أكدوا على أنها تخضع لمعايير وتقاليد ورقابة المجتمـع     %٥٥٫٣المجتمع أن   

 .  أشاروا إلى أنها عالقات متحررة من أي رقابة%٤٤٫٧

 %٥٩٫١كــشفت نتــائج الدراســة الميدانيــة أن ، وحــول كثافــة العالقــات االفتراضــية-٩

فـي حـين أن     ،  نة أشاروا إلي انها تزداد كثافة في أيام المناسـبات مثـل األعيـاد             من أفراد العي  

 .  أشاروا إلى أنهم يقيمون عالقاتهم االفتراضية بنفس الكثافة في كل األوقات%٤٠٫٩

 أفراد عينة الدراسة فقد كشفت النتائج ىفيما يتعلق بعدد األصدقاء المضافين لد-١٠

وا إلــى أن عــدد أصــدقائهم علــى اإلنترنــت يقــل عــن مائــة   مــن أفــراد العينــة أشــار%٣٨٫٨أن 

 أشاروا إلـى أن هـذا العـدد يتـراوح مـا بـين مائـة وواحـد ومـائتي               %٣٣٫٨في حين أن    ،  شخص

 .  أشاروا إلى أن هذا العدد يزيد عن المائتي شخص%٢٧٫٤وأخيراً هناك ، شخص

ـــ فيمــا يتعلــق بمقــدار الثقــة     -١١ التــي يوليهــا أفــراد  كــشفت نتــائج الدراســة الميدانيــة ـــ

 مــن إجمــالي حجــم %٤٧٫١العينــة للعالقــات االفتراضــية التــي يقيمونهــا عبــر اإلنترنــت ــــــ أن  

 %٣٤٫١فـي حـين أن   ، العينة أشاروا إلى أنهم يثقون إلى حـد مـا فـي أصـدقائهم االفتراضـيين      

، مـا  أشاروا إلى أنهم يثقـون فـيهم تما  %١٢٫٦في حين أن  ،  أكدوا على أنهم ال يثقون فيهم     

 . أكدت على أن موضوع الثقة غير مطروح أصال في تلك العالقات%٦٫٢وأخيرا هناك 

ــصال اللفظــي        -١٢ ــة علــى اســتخدام مهــارات االت ، التحــدث( وحــول قــدرة أفــراد العين

كـــشفت نتـــائج الدراســـة الميدانيـــة عـــن أن  ) إلـــخ ... اإلقنـــاع، الكتابـــة، القـــراءة، االســـتماع

اروا إلى أنهم يستطيعون إلى حد مـا اسـتخدام هـذه     من إجمالي حجم العينة أش     %٣٨٫٨
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 إلـى أنهـم بالفعـل    %٣٤٫٧بينمـا أشـار    ،  المهارات في التواصل مع أصدقائهم عبـر اإلنترنـت        

 علـى أنهـم ال يـستطيعون        %٢٦٫٥وفـي حـين أكـد       ،  يستطيعون استخدام هـذه المهـارات     

 . ذلك

، نبــرات الــصوت، نظــرة العيــون( أمــا عــن اســتخدام مهــارات االتــصال غيــر اللفظــي -١٣

 أشـاروا إلــى  %٤٢٫١فقـد كــشفت النتـائج الميدانيـة عـن أن     ) إلـخ  ... الداللـة الرمزيـة للمالبـس   

، أنهم يتمكنون من ممارسة هذه المهارات خالل تواصـلهم عبـر اإلنترنـت مـع أصـدقائهم             

ــين أن   ــاروا إلـــى العكـــس مـــن ذلـــك  %٣٦٫٥فـــي حـ ــا ،  أشـ ــدوا علـــى أنهـــم  %٢١٫٥بينمـ  أكـ

 .  ما ممارسة تلك المهاراتيستطيعون إلى حد

 وحـــول عالقـــة الخجـــل كـــسمة مـــن ســـمات الشخـــصية بالعالقـــات االفتراضـــية    -١٤

 مــن إجمــالي أفــراد العينــة أشــاروا بالفعــل إلــى أنهــم يكونــون   %٤٣٫٨كــشفت النتــائج أن 

 أشــاروا إلــى أنــه ال فــرق بــين  %٤٠فــي حــين أن ، أكثــر جــرأة فــي تلــك العالقــات مــن الواقــع 

 %١٦٫٢إلـى جانـب ذلـك هنـاك     ، ع وشخـصيته عبـر العالقـات االفتراضـية       شخصيته في الواقـ   

 .أشاروا إلى أنهم لم يستطيعوا التغلب على خجلهم عبر تلك العالقات

 مــن %٤٧٫١كــشفت النتــائج الميدانيــة عــن أن  ،  وعــن مــدى جديــة تلــك العالقــات -١٥

لم مــن حيــث إجمــالي حجــم العينــة وصــفوا العالقــات االفتراضــية بأنهــا غيــر محــددة المعــا   

 علــى أنهــا %٢٠٫٣بينمــا أكــد ،   وصــفوها بأنهــا عالقــات جديــة %٣٢٫٦فــي حــين أن ، الجديــة

 .عالقات غير جادة

 ما المحددات التي تشكل العالقات االفتراضية؟: النتائج الخاصة بالسؤال الثالث ) ت(

كـــشفت الدراســـة الميدانيـــة عـــن مجموعـــة مـــن النتـــائج يمكـــن اعتبارهـــا محـــددات   

 : االفتراضية عبر اإلنترنت وهي على النحو التاليمؤطرة للعالقات

 إن إقامــة العالقــات االفتراضــية مــن خــالل اإلنترنــت يتطلــب مجموعــة مــن الــشروط -١

 من إجمالي حجـم     %٤٢٫٤يأتي في مقدمتها امتالك األجهزة الحديثة حيث أشار إلي ذلك           

 عن معرفة لغـات أخـرى       فضال،  %٣٠٫٦يليه المعرفة الجيدة ببرامج اإلنترنت بنسبة       ،  العينة
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ــة بنــسبة    ــر العربي ــ%١٧٫٤فــضال عــن ذلــك أشــار    ، %٩٫٧غي  كــل مــا ســبق كــشروط    ى إل

 .للتمكن من إقامة عالقات افتراضية عبر اإلنترنت

 كشفت النتائج أن أكثر األنشطة التـي يمارسـها أفـراد العينـة عبـر اإلنترنـت وتعـد             -٢

مج الدردشـة علـى الجـوال بنـسبة         مدخال لتأسيس عالقـات افتراضـية هـو التواصـل عبـر بـرا             

إلــخ ... يليــه االشــتراك فــي شــبكات التواصــل االجتمــاعي مثــل فيــسبوك وتــويتر    ، %٣٨٫٥

وأخيرا االشـتراك  ، %١٨٫٥يليه االشتراك في غرف الشات العامة بنسبة    ،  %٢٨٫٨بنسبة  

 .%١٤٫١في المنتديات العامة بنسبة 

ــى أن     %٣٣٫٥إن -٣ ــة أشــاروا إل ــر    مــن إجمــالي حجــم العين عالقــاتهم االفتراضــية عب

 إلى أنه لم يحدث أن تحولـت        %٦٢٫١بينما أشار   ،  اإلنترنت تحول بعضها إلى عالقات واقعية     

هـذا فـي الوقـت الـذي أشـارت فيـه نـسبة ضـئيلة                ،  أي عالقة عبـر اإلنترنـت إلـى عالقـة واقعيـة           

 .قعإلى أن جميع عالقاتهم عبر اإلنترنت تحولت إلى عالقات في الوا) %١٫٤(للغاية 

كــشفت ،  وعــن الموضــوعات التــي يجــري الحــديث فيهــا عبــر العالقــات االفتراضــية -٤

النتـــائج عـــن أن الموضـــوعات العاطفيـــة والموضـــوعات االجتماعيـــة يحـــتالن صـــدارة تلـــك    

يليهـا الموضـوعات المتعلقـة بالحيـاة        ،   لكـل منهمـا علـى حـدة        %٢٤٫٧الموضوعات بنـسبة    

ثـم الموضـوعات الدينيـة      ،   %١٣٫٢ية بنسبة   ثم المشكالت الشخص  ،  %٢٠٫٣العامة بنسبة   

 .%٥٫٩وفي الترتيب األخير جاءت الموضوعات السياسية بنسبة ، %١١٫٢بنسبة 

 وفيما يتعلق بمدى اكتفـاء أفـراد العينـة بالعالقـات االفتراضـية بـديال عـن العالقـات                    -٥

العالقـات   من إجمالي حجم العينة أشاروا إلى أن هذه %٤٤٫١كشفت النتائج أن   ،  الواقعية

ــة      ــى حــد مــا عــن العالقــات الحقيقي ــيهم   %٣٢٫٤فــي حــين أشــار   ، تغنــيهم إل ــى أنهــا تغن  إل

ــل ــرا رفـــض  ، بالفعـ ــاتهم     %٢٣٫٥وأخيـ ــن عالقـ ــديال عـ ــات بـ ــذه العالقـ ــون هـ ــرة أن تكـ  فكـ

 .الواقعية

   حول معرفة األهل بالعالقات االفتراضية ألفراد عينة الدراسة كشفت النتائج أن               -٦

جم العينة أشاروا إلى أن األهل ال يعرفون شـيئاً عـن عالقـاتهم عبـر      من إجمالي ح %٦٦٫٢
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،  إلــى أن األهــل يعرفــون بالفعــل عالقــاتهم عبــر اإلنترنــت   %١٩٫١فــي حــين أشــار  ، اإلنترنــت

 . إشاروا إلى أن األهل يعرفون إلى حد ما عن تلك العالقات%١٤٫٧وأخيرا هناك 

االفتراضـــية كـــشفت النتـــائج أن  وعـــن أهـــم اآلثـــار الناجمـــة عـــن إقامـــة العالقـــات  -٧

 من إجمـالي أفـراد العينـة أشـاروا إلـى أن تلـك العالقـات يمكـن اعتبارهـا بـديال عـن               %٣٣٫٨

 إلـى أن تلـك العالقـات سـببت لهـم            %٢٣٫٥فـي حـين أشـار       ،  العالقات االجتماعية الواقعية  

مـع   إلـى أن تلـك العالقـات قللـت مـن تواصـلهم        %٢٠٫٣هذا كما أشـار     ،  خالفات مع األسرة  

 إلـى أن تلـك العالقـات جعلـتهم يقـضون وقتـاً طـويالً              %١٣٫٥كمـا أشـار     ،  باقي أفراد األسرة  

 أشاروا إلى أن تلـك العالقـات لـم تحـدث أي فـارق               %٨٫٨وأخيرا هناك   ،  بعيداً عن اآلخرين  

  .في حياتهم

في تشكيل ) النوع(ما دور المتغيرات الوسيطة   : النتائج الخاصة بالسؤال الرابع   ) ث (

 ا العالقات االفتراضية؟قضاي

طرحــــت الدراســــة مجموعــــة مــــن القــــضايا الخاصــــة بــــسمات وخــــصائص العالقــــات  

وكـان مـن المهـم أن يتعـرف الباحـث علـى دور              ،  االفتراضية وأهـم المحـددات المـؤطرة لهـا        

فــي صــياغة مواقــف أفــراد عينــة الدراســة مــن    ) خاصــة النــوع (بعــض المتغيــرات الوســيطة  

علـى النحـو    ) ٢كـا (وضحته النتائج باستخدام االختبار اإلحـصائي       القضايا المطروحة وهو ما أ    

 :التالي

بين توزيع العينة حسب النـوع      ) ٠٫٠١( توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى         -١

 :والجدول التالي يوضح ذلك، وبين أكثر األشخاص الذين يتواصلون معهم عبر اإلنترنت
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 الدراسة حسب النوع وبين أكثر األشخاص الذين العالقة بين توزيع أفراد عينة) ١(جدول 

 يتواصل معهم عبر اإلنترنت

األصدقاء  األقارب
 الزمالء أصدقاء اإلنترنت الحقيقيون

 البيان
 
 

 النوع
 % ك % ك % ك % ك

 ٨٫٥ ١٠ ٤٩٫٢ ٥٨ ٤٩٫٢ ٣٥ ١٢٫٧ ١٥ ذكور
 ٢٤٫٨ ٥٥ ١٠٫٨ ٢٤ ٢٤٫٨ ٥٥ ٣٩٫٦ ٨٨ إناث

 ٠٫٠١:                مستوى الداللة            ٧٦٫٨٠٨ =٢قيمة كا

 

أن األقــارب يمثلــون الفئــة األساســية بالنــسبة لإلنــاث   توضــح بيانــات الجــدول الــسابق   

في حين يمثل األصدقاء الذين تـم التعـرف علـيهم    ،  ) للذكور %١٢٫٧ لإلناث مقابل    %٣٩٫٦(

 ). لإلناث%١٠٫٨ل  للذكور مقاب%٤٩٫٢(عبر اإلنترنت الفئة األكثر تواصال بالنسبة للذكور 

ــة إحــصائية عنــد مــستوى     -٢ بــين توزيــع العينــة حــسب   ) ٠٫٠١( توجــد عالقــة ذات دالل

 :والجدول التالي يوضح ذلك ، النوع وبين شروط إقامة عالقات افتراضية عبر اإلنترنت

 العالقة بين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع وبين شروط بناء العالقات) ٢(جدول 
أن يكون من 
 األقارب

أن يكون من 
األصدقاء 
 المعروفين

أن يكون من 
 الزمالء

أن يكون من 
 نفس الجنس

أن يتكلم اللغة 
 العربية

 البيان
 
 

 نوعال
 % ك % ك % ك % ك % ك

 ١٤٫٤ ١٧ ٥٫٩ ٧ ٨٫٥ ١٠ ١٧٫٨ ٢١ ٢٤٫٦ ٢٩ ذكور
 ٢٫٣ ٥ ٢٤٫٣ ٥٤ ٢٤٫٨ ٥٥ ١٢٫٦ ٢٨ ٣٢٫٩ ٧٣ إناث

 ٠٫٠١:              مستوى الداللة              ٨٨٫١٠٥ =٢قيمة كا

 أن اإلنــاث يركــزن علــى أن يكــون الطــرف اآلخــر مــن     توضــح بيانــات الجــدول الــسابق  

 %٢٤٫٣بنـــسبة (وشـــرط تماثـــل النـــوع  ، ) للـــذكور%٨٫٥ مقابـــل %٢٤٫٨بنـــسبة (الـــزمالء 

في مقابـل ذلـك نجـد أن نـسبة عاليـة مـن الـذكور تؤكـد علـى عـدم                    ،  ) للذكور %٥٫٩مقابل  

 ). لإلناث%٣٫٢ مقابل %٢٨٫٨(ط وجود شرو
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بــين توزيــع العينــة حــسب   ) ٠٫٠١( توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى    -٣

 :والجدول التالي يوضح ذلك، النوع وبين الفئات التي يتم التواصل معها في الغالب

العالقة بين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع وبين النوع الذي يتم ) ٣(جدول 

 صل معه في الغالبالتوا

 الجنسين معا اإلناث فقط الذكور فقط
 البيان

 
 

 النوع
 % ك % ك % ك

 ٥١٫٧ ٦١ ٦٫٨ ٨ ٤١٫٥ ٤٩ ذكور
 ١١٫٣ ٢٥ ٨٦٫٩ ١٩٣ ١٫٨ ٤ إناث

 ٠٫٠١:                         مستوى الداللة٢٫١١٥ =٢قيمة كا

ــا  الجــدول الــسابق    بيانــاتتوضــح بنــسبة (ث فقــط أن اإلنــاث يفــضلن التواصــل مــع اإلن

 مــن الــذكور يفــضلون التواصــل مــع     %٥١٫٧فــي حــين أن  ، ) للــذكور%٦٫٨ مقابــل %٨٦٫٩

 . لدى اإلناث%١١٫٣جاءت النسبة ، الجنسين

بــين توزيــع العينــة حــسب   ) ٠٫٠١( توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى    -٤

 :ضح ذلك والجدول التالي يو، النوع وبين الغرض من الدخول في عالقات افتراضية

 العالقة بين توزيع أفراد عينة الدراسة) ٤(جدول 

 حسب النوع وبين الغرض من إقامة العالقات
قضاء وقت 
 الفراغ

لمجرد 
 التعارف

لتكوين 
صداقات 
 جديدة

لممارسة  لصلة الرحم
 إلثبات الذات الهوايات

 البيان
 
 
 
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك النوع

 ١٤٫٤ ١٧ ٤٫٢ ٥ ١٠٫٢ ١٢ ٣٦٫٤ ٤٣ ١٣٫٦ ١٦ ٢١٫٢ ٢٥ ذكور
 ١١٫٣ ٢٥ ٩٫٩ ٢٢ ٢٢٫٥ ٥٠ ١٢٫٦ ٢٨ ١٣٫١ ٢٩ ٣٠٫٦ ٦٨ إناث

 ٠٫٠١:                                      مستوى الداللة٣٣٫٦٦٢ =٢قيمة كا

 أن تكـــوين صــداقات جديـــدة يمثــل الهـــدف الـــرئيس   تظهــر بيانـــات الجــدول الـــسابق  

هـذا فـي الوقـت الـذي رجحـت فيـه اإلنـاث              ،  )ث   لإلنـا  %١٢٫٦ مقابـل    %٣٦٫٤(بالنسبة للذكور   

، ) للـذكور   %٢١٫٢٣ مقابـل    %٣٠٫٦( غرض قضاء وقت الفراغ بشكل يتفـوق علـى الـذكور            
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كما رجحـت اإلنـاث أيـضا الغـرض الخـاص بـصلة الـرحم بـشكل يفـوق تـرجيح الـذكور لـه                         

 ). للذكور%١٠٫٢ مقابل %٢٢٫٥(

بـــين توزيـــع العينـــة ) ٠٫٠١(توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى   -٤

والجــدول التــالي  ، حــسب النــوع وبــين مــدى خــضوع العالقــات االفتراضــية لرقابــة المجتمــع     

 :يوضح ذلك

 العالقة بين توزيع أفراد العينة) ٥(جدول 

 حسب النوع وبين مدى خضوع العالقات االفتراضية لرقابة المجتمع

 تخضع لمعايير ورقابة المجتمع
ا من رقابة متحررة تمام

 المجتمع

 البيان
 
 
 

 % ك % ك النوع

 ٦٥٫٣ ٧٧ ٣٤٫٧ ٤١ ذكور
 ٣٣٫٨ ٧٥ ٦٦٫٢ ١٤٧ إناث

 ٠٫٠١:               مستوى الداللة٣٠٫٨٦٩ =٢قيمة كا

 أن اإلناث يرجحن  خضوع العالقات االفتراضية لمعـايير          توضح بيانات الجدول السابق   

 ).ذكور لل%٣٤٫٧ مقابل %٦٦٫٢( ورقابة المجتمع بدرجة تفوق الذكور

بــين توزيــع العينــة حــسب   ) ٠٫٠١( توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى    -٦

 :والجدول التالي يوضح ذلك، النوع وبين مدى معرفة األهل بالعالقات االفتراضية

 العالقة بين توزيع أفراد العينة) ٦( جدول رقم

 حسب النوع وبين مدى معرفة األهل بتلك العالقات

 ال إلى حد ما عمن
 البيان

 
 

 النوع
 % ك % ك % ك

 ٩١٫٥ ١٠٨ ٥٫٩ ٧ ٢٫٥ ٣ ذكور
 ٥٢٫٧ ١١٧ ١٩٫٤ ٤٣ ٢٧٫٩ ٦٢ إناث

 ٠٫٠١:                         مستوى الداللة٥٢٬٩٧٩ =٢قيمة كا

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤٣

  هـ١٤٣٦ السابع  والثالثون شوال العدد
 

 أن الـــذكور قـــد رجحـــوا عـــدم معرفـــة األهـــل بتلـــك   تظهـــر بيانـــات الجـــدول الـــسابق 

 ). لإلناث %٥٢٫٧  مقابل%٩١٫٥(العالقات بدرجة تفوق اإلناث 

 : مناقشة النتائج-عاشرا
 :مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال األول  . أ

، أمكن الباحث رصد بعض الملحوظات على الخصائص السابقة ألفراد عينة الدراسـة           

 :االختبار اإلحصائي تبين اآلتي) ٢كا(فباستخدام االختبار اإلحصائي 

بــين توزيــع ) ٠٫٠١(ئية عنــد مــستوى توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصا: الملحوظــة األولــى_ 

 والجـدول التـالي يوضـح       .وبـين طريقـة الوصـول لإلنترنـت       ،  أفراد عينة الدراسـة حـسب النـوع       

 :ذلك

 العالقة بين توزيع أفراد عينة الدراسة) ٧(جدول 

 حسب النوع وبين طريقة الوصول لإلنترنت
 

Dsl كونكت موديم شريحة بيانات 
 البيان

 
 

 النوع
 % ك % ك % ك

 ١١٫٩ ١٤ ٧١٫٢ ٨٤ ١٦٫٩ ٢٠ ذكور
 ٤٫١ ٩ ٤٣٫٢ ٩٦ ٥٢٫٧ ١١٧ إناث

 ٠٫٠١:                         مستوى الداللة٤٢٫٧٥٤ =٢قيمة كا

 أن اإلنـاث مـن أفـراد العينـة يعتمـدن بـشكل أكبـر مـن                  تظهر بيانـات الجـدول الـسابق      

). %١٦٫٩ مقابـل    %٥٢٫٧( فـي الوصـول لإلنترنـت       ) dsl(على خدمة اإلنترنت المنزلـي      ،  الذكور

 %٧١٫٢(فــي حــين أن الــذكور يعتمــدون علــى شــريحة البيانــات بــشكل أكبــر مــن اإلنــاث        

 dslويمكــن تبريــر ذلــك مــن إن اإلنــاث يفــضلن عــادة اســتخدام خدمــة الـــ    ، )%٤٣٫٢مقابــل 

علــى العكــس مــن الــذكور الــذين   ، ألنهــا تتــوافر بــالمنزل مــن خــالل خدمــة الهــاتف األرضــي   

يحة البيانــات لمــا تــوفره لهــم مــن حريــة فــي التنقــل وعــدم التقيــد   يفــضلون اســتخدام شــر

 :المالحظة التالية/ وهو ما يتأكد لنا من خالل النتيجة، بمكان محدد لالستخدام
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بـين توزيـع    ) ٠٫٠١(توجـد عالقـة ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى              :  الملحوظة الثانيـة   -

 والجــدول التــالي  .م اإلنترنــتأفــراد العينــة حــسب النــوع وبــين المكــان المفــضل الســتخدا    

 :يوضح ذلك

 العالقة بين توزيع أفراد العينة) ٨(جدول 

 حسب النوع وبين األماكن التي يستخدم فيها اإلنترنت
 البيان من أي مكان من المنزل

 
 

 % ك % ك النوع

 ٦٧٫٨ ٨٠ ٣٢٫٢ ٣٨ ذكور
 ٣٣٫٣ ٧٤ ٦٦٫٧ ١٤٨ إناث

 ٠٫٠١: لة            مستوى الدال٣٦٫٩٣١ =٢قيمة كا

 مــن إجمــالي عــدد اإلنــاث يفــضلن المنــزل    %٦٦٫٧ أن تظهــر بيانــات الجــدول الــسابق   

ويمكـن تبريـر ذلـك      ،   مـن الـذكور    %٣٢٫٢مقابـل   ،  كمكان أساسـي للـدخول علـى اإلنترنـت        

ــي تجعــل مــن المنــزل         ــة الثقافيــة الت ــضا مــن خــالل طبيعــة البيئ المكــان األكثــر مالءمــة   ، أي

، واياتها االجتماعية ومنها التواصل مع اآلخرين عبر اإلنترنـت        بالنسبة للفتاة في ممارسة ه    

علــى خــالف وضــع الــذكور الــذين ال تفــرض علــيهم البيئــة الثقافيــة أي شــروط فيمــا يتعلــق    

 .سواء عبر اإلنترنت أو حتى في الحياة العامة، بسلوكياتهم في التواصل مع اآلخرين

فقـد أوضـحت   ،  الوصـول لإلنترنـت    الملحوظة الثالثة تتعلق باألجهزة المستخدمة في      -

وهـذا أمـر   ،  النتائج أن النسبة الكبرى من العينة تستخدم الهاتف النقال في النفـاذ لإلنترنـت             

طبيعي إذا ما أخذنا في االعتبار أن نسبة كبيرة من العينـة تـستخدم شـريحة البيانـات فـي                   

وثمة ، ق اإلشارةوهي خدمة توفرها شركات الهاتف النقال كما سب      ،  الوصول إلى اإلنترنت  

فقد أوضحت البيانات أن هنـاك عالقـة ذات         ،  مالحظة فرعية تتعلق باألجهزة المستخدمة    

وبـين األجهـزة    ،  بين توزيع العينة حـسب النـوع      ) ٠٫٠١(داللة إحصائية عند مستوى داللة بلغ       

 :والجدول التالي يوضح ذلك، المستخدمة
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 العالقة بين توزيع أفراد عينة الدراسة) ٩(جدول 

 حسب النوع وبين األجهزة المستخدمة للوصول لإلنترنت

 آي باد موبايل البتوب كمبيوتر مكتبي
 البيان

 
 
 

 % ك % ك % ك % ك النوع

 ١٠٫٢ ١٢ ٦١ ٧٢ ١١٫٩ ١٤ ١٦٫٩ ٢٠ ذكور
 ٢٫٧ ٦ ٤٠٫١ ٨٩ ٣٦ ٨٠ ٢١٫٢ ٤٧ إناث

 ٠٫٠١:                            مستوى الداللة٤٤٫٧٦٥ =٢قيمة كا

 اإلنــاث لكــل مــن  هــر بيانــات الجــدول الــسابق أن هنــاك زيــادة مــن قبــل اســتخدام   تظ

فـي  ،  الكمبيوتر المكتبي والكمبيوتر المحمول مقابل استخدام الـذكور لهـذين الجهـازين           

  .الوقت الذي ارتفع فيه استخدام الذكور للهاتف النقال مقابل اإلناث

بـين توزيـع    ) ٠٫٠١(ة عنـد مـستوى      توجد عالقة ذات داللـة إحـصائي      :  الملحوظة الرابعة  -

 :والجدول التالي يوضح ذلك، العينة حسب النوع وبين أكثر األوقات استخداما لإلنترنت

 العالقة بين توزيع أفراد عينة الدراسة) ١٠(جدول 

 حسب النوع وبين أكثر األوقات استخداما لإلنترنت

 في كل األوقات ليال نهارا
 البيان

 
 

 النوع
 % ك % ك % ك

 ٦٤٫٤ ٧٦ ١٣٫٦ ١٦ ٢٢ ٢٦ ذكور
 ٣٢ ٧١ ٤٨٫٢ ١٠٧ ١٩٫٨ ٤٤ إناث

 ٠٫٠١:                         مستوى الداللة٤٤٫٤٧٣ =٢قيمة كا

أن اإلناث يفضلن اسـتخدام اإلنترنـت لـيال بدرجـة تفـوق       توضح بيانات الجدول السابق     

 من اسـتخدام  هذا في حين أن الشباب يتمكنون، ) للذكور%١٣٫٦ مقابل   %٤٨٫٢(الذكور  

ويمكـن تبريـر   ، ) لإلناث%٣٢ مقابل %٦٤٫٤(اإلنترنت في كل األوقات بدرجة تفوق اإلناث  

ــاث القيــام بــالكثير مــن            ــي تفــرض علــى اإلن ذلــك فــي ضــوء طبيعــة الحيــاة االجتماعيــة الت

، ممـا ال يتـرك لهـم الوقـت الكـافي السـتخدام اإلنترنـت              ،  األنشطة المنزلية في وقـت النهـار      
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باب الذين تتوافر لـديهم الفرصـة الكافيـة السـتخدام اإلنترنـت فـي النهـار               على عكس الش  

 .وفي كل األوقات بشكل يفوق قدرة اإلناث على ذلك

حيـث  ، تتعلق بالوقت الـذي يقـضيه أفـراد العينـة علـى اإلنترنـت          :  الملحوظة الخامسة  -

 خمـــسيزيـــد اســـتخدامها عـــن ) %٦٧٫٤(كـــشفت النتـــائج عـــن أن نـــسبة كبيـــرة للغايـــة  

وهنــا نجــد مالحظــة فرعيــة أخــرى وهــي أن نــسبة اإلنــاث تتفــوق علــى     ، ســاعات فــي اليــوم 

 :والجدول التالي يوضح ذلك، الذكور فيما يتعلق بهذا الوقت الكبير المخصص لإلنترنت

 العالقة بين توزيع أفراد عينة الدراسة) ١١(جدول 

 حسب النوع وبين الوقت الذي يقضوه على اإلنترنت

من خمس ساعات  من ساعتين إلى أربعة أقل من ساعتين
 فأكثر

 البيان
 
 

 عالنو
 % ك % ك % ك

 ٥٨٫٥ ٦٩ ٢٨٫٨ ٣٤ ١٢٫٧ ١٥ ذكور
 ٦٧٫٦ ١٥٠ ٤٫٥ ١٠ ٢٧٫٩ ٦٢ إناث

 ٠٫٠١:                         مستوى الداللة٤٢٫٧٥٤ =٢قيمة كا

خـــصص الالئـــي يزيـــد الوقـــت المتوضـــح بيانـــات الجـــدول الـــسابق زيـــادة نـــسبة اإلنـــاث  

 %٥٨٫٥ مقابـــل %٦٧٫٦ حيـــث بلغـــت نـــسبتهن، لإلنترنـــت لـــديهن عـــن خمـــس ســـاعات 

هــذا علــى الــرغم مــن المالحظــة الــسابقة التــي تؤكــد علــى قــدرة الــشباب علــى           ، للــذكور

وربما يعود ذلك إلى انشغال الذكور بأنشطة ومهام        ،  استخدام اإلنترنت في كل األوقات    

فرض علـيهن طبيعـة الثقافـة المجتمعيـة البقـاء          الالئي ت ،  أخرى خارج المنزل بخالف اإلناث    

على عكس الذكور الذين يتمكنون من الخروج من المنزل في   ،  أوقاتاً طويلة داخل المنزل   

 .أي وقت

 :مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال الثاني  . ب

بعض المالحظات التحليليـة علـى النتـائج الخاصـة بخـصائص وسـمات        يثير الباحث هنا    

المالحظة األولى تتمثـل فـي امتـداد فعاليـة وتـأثير            ،  ة في مجتمع الدراسة   العالقات االفتراضي 

يتــضح ذلــك بجــالء فــي عــدد مــن النتــائج ، مجتمــع الواقــع فــي تــشكيل العالقــات االفتراضــية
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والتي تؤكد على أن  غالبية أفراد العينـة يفـضلون إقامـة عالقـات افتراضـية مـع                 ،  األولى: وهى

ــة   ، صــدقاء المعــروفين لهــم فــي الواقــع   األقــارب فــي المقــام األول ثــم األ    ــا النتيجــة الثاني أم

فأكدت علـى مـدى فاعليـة الواقـع نفـسه فـي تـشكيل شـروط إقامـة العالقـات االفتراضـية                       

وجــاءت النتيجــة الرابعــة ، والتــي تمثلــت فــي القرابــة وتماثــل النــوع والزمالــة وصــداقة الواقــع 

الحقيقــي فــي تــشكيل العالقــات  لتــضيف مزيــداً مــن التأكيــد علــى اســتمرار فاعليــة الواقــع   

تنحــى نحــو إقامــة ) %٥٣٫٨(حيــث أكــدت النتيجــة علــى أن غالبيــة أفــراد العينــة، االفتراضــية

 .عالقات افتراضية مع أشخاص في نفس أعمارهم

إن سطوة دور المجتمع الواقعي في تشكيل العالقات االفتراضية في مجتمـع البحـث       

فمدينـة  ، لثقافـة الـسائدة فـي هـذا المجتمـع         أمر طبيعي في ضوء ما هو معروف عن طبيعـة ا          

تبــوك التــي يقــع فيهــا مجتمــع الدراســة هــي أحــدى المنــاطق الــشمالية مــن شــبة الجزيــرة      

وهـو أمـر متجـذر تاريخيـا فـي المنطقـة كمـا        ، العربية التي يعرف عنها سـطوة ثقافـة الباديـة    

جتمــــاعي ورغــــم مظــــاهر الحداثــــة والتغيــــر اال، )١()٢٠١٠، ســــعد الــــصويان(أكــــدت دراســــة 

إال أن ثمـة اسـتمرارية طاغيـة لثقافـة الباديـة بكـل مـا               ،  واالقتصادي الذي يبـدو علـى المنطقـة       

وهو أمر لمسه الباحث ، تحمله من قيم ومعان وتقاليد تحكم السلوك االجتماعي ألفراده      

واذا كانـت العالقـات االفتراضـية    ،  سـنوات سـت نفسه خالل فترة عمله في المنطقـة لمـدة        

فمن الطبيعي في ظل سيادة هذه الثقافة التقليديـة أن         ،  عياً يمارسه اإلنسان  سلوكاً اجتما 

، يخـضع هـذا الــسلوك فـي بعــض جوانبـه لـسطوة دور تلــك الثقافـة فــي تـشكيله وصــياغته       

 . وهو األمر الذي يتضح بجالء في المالحظة الثانية

فــي والمالحظــة الثانيــة وهــي فــي منتهــى األهميــة والخطــورة فــي ذات الوقــت تتمثــل         

فمـــثال ، االقتــراب الــشديد فـــي بعــض مالمــح العالقـــات االفتراضــية مــن العالقـــات الواقعيــة       

النتيجــة الــسادسة تفيــد بــأن نــسبة كبيــرة مــن أفــراد العينــة تؤكــد علــى اســتمرارية تلــك      

                                     
. قــراءة أنثروبولوجيــة.الــصحراء العربيــة ثقافتهــا وشــعرها عبــر العــصور  ). ٢٠١٠(ســعد العبــد اهللا ، الــصويان) ١

 .بيروت،  العربية لألبحاث والنشرالشبكة
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كما أكـدت النتيجـة الـسابعة علـى أن تلـك العالقـات تحقـق إشـباعاً          ،  العالقات وديمومتها 

وأكــدت النتيجــة الثامنــة علــى أن   ، الــشعور بتقبــل اآلخــرين لهــم  ألفــراد العينــة يتمثــل فــي   

كما أشـارت النتيجـة التاسـعة إلـى أنهـا تـزداد             ،  العالقات االفتراضية تخضع لرقابة المجتمع    

ــا أمـــور تجعـــل المـــسافة بـــين العالقـــات   ، كثافـــة أيـــام المناســـبات كاألعيـــاد  وهـــذه جميعـ

أمــا النتيجــة الحاديــة عــشرة فقــد     ، ةالواقعيــة والعالقــات االفتراضــية مــسافة ضــيقة للغايــ     

 في منتهى األهمية وهو تمتـع هـذه العالقـات لـدى نـسبة كبيـرة مـن أفـراد         شيءألمحت إلى  

وهــي مــسألة تجعــل مــن العالقــات االفتراضــية تقتــرب وبــشدة مــن العالقــات  ، العينــة بالثقــة

 ويتم وفـق    فتأسيس الثقة في العالقات االجتماعية الواقعية يحتاج لوقت طويل        ،  الواقعية

فـإذا كانـت هـذه الثقـة باتـت تميـز العالقـات        ، ضوابط ومعـايير اجتماعيـة وإنـسانية متنوعـة        

فــإن مرحلــة جديــدة قــد بــدأت فــي تــاريخ  ، االفتراضــية فــي مجتمــع البحــث بثقافتــه التقليديــة 

تــستدعي إعــادة النظــر فــي الكثيــر مــن مفــاهيم ونظريــات االتــصال      ، العالقــات االفتراضــية 

حيـث  ،  علـى ذلـك  ةوقد أكدت النتيجة الثانية والثالثـة عـشر      ،   الفترة القادمة  اإلنساني خالل 

أكـــدتا علـــى أن أفـــراد العينـــة يتمكنـــون مـــن اســـتخدام كافـــة مهـــارات االتـــصال اللفظـــي    

وهـي مـسألة تعـد أساسـية بالنـسبة          ،  واالتصال غير اللفظي أثناء تلـك العالقـات االفتراضـية         

والحقيقـة أن كافـة هـذه المالمـح تختلـف كليـة           . لخصائص العالقـات االجتماعيـة الواقعيـة      

 Dimaggio ،et، ٢٠١١,Ryan & Xenos،  ٢٠١١، وبغـدادي ، زمـوري (عمـا أشـارت إليـه دراسـات     

all ،من سمات العالقات التي يقيمها الشباب عبر شبكة اإلنترنت) ٢٠٠١. 

لـذي  وال يخرج الباحث في محاولة تفسيره وفهمه لتلـك النتـائج عـن المنحـى الـسابق ا      

فهـذه  ، يوضح دور اإلطار الثقافي لمجتمع الدراسة فـي تـشكيل هُويـة العالقـات االفتراضـية      

 فـي تـشكيلها    وعمقهـا النتائج تعطـي لنـا فكـرة قويـة عـن مـدى قـوة تـأثير ثقافـة المجتمـع           

 .لسلوك األفراد ورؤاهم في صياغة عالقاتهم االفتراضية

ت االتــصال التــي تــستخدم فــي   أمــا فيمــا يتعلــق بالقــدرة علــى اســتخدام كافــة مهــارا   

فيعود ذلك بالتأكيد علـى الـدور الهـام والخطيـر الـذي باتـت               ،  العالقات االجتماعية الواقعية  
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تقوم به التقنيات والوسـائط التكنولوجيـة فـي عمليـة التفاعـل اإلنـساني عبـر االتـصال مـن                    

ال منـذ عقـد     فإذا كان االتصال عبـر الهـاتف األرضـي أو الهـاتف الجـو             ،  خالل شبكة اإلنترنت  

فإنـه اآلن ــــ وبفـضل التطــور فـي التقنيــات    ، مـن الــزمن كـان مقتــصرا علـى نقــل الـصوت فقــط    

ـــ بــات قــادرا علــى إيجــاد موقــف        المــستخدمة فــي عمليــة التواصــل عبــر شــبكة اإلنترنــت ـــــ

فبإمكــان أي شــخص اآلن أن يتحــدث إلــى  ، اتــصالي حــي بكــل مــا تحملــه العبــارة مــن معــانٍ  

ــاء هــ    ــراه ويــستطيع كــال الطــرفين أن يرصــدا كافــة       اآلخــر وهــو أثن ــة يــسمعه وي ذه العملي

ومـن ثـم بـات اإلنـسان قـادرا علـى أن       ، االنفعاالت اإلنسانية التي تحدث أثناء عمليـة الحـوار       

يستخدم كافة مهارات االتصال اإلنساني اللفظـي منهـا وغيـر اللفظـي عبـر هـذه العالقـات              

 .االفتراضية

ثقافيــة علــى تــشكيل العالقــات االفتراضــية فــي مجتمــع   غيــر أن ســطوة تــأثير البيئــة ال 

فضال عن حالة التقارب الشديد في بعض المالمح بـين تلـك العالقـات االفتراضـية                ،  الدراسة

ال يمكـــن أن يحـــول دون وجـــود عـــدد مـــن الخـــصائص المميـــزة   ، وبـــين العالقـــات الواقعيـــة 

التي ، الثالثة: لنتائج وهيوهو األمر الذي عبرت عنه مجموعة من ا      ،  والفارقة في نفس الوقت   

والنتيجـة الخامـسة   ، تتواصل مع اإلناث فقـط ) %٥٩٫١(أوضحت أن نسبة كبيرة من العينة       

والنتيجـة  ، التي تشير إلى أن الهدف الرئيس لنسبة كبيرة من العينة هو قضاء وقـت الفـراغ    

بــر العاشــرة التــي تؤكــد علــى أن نــسبة كبيــرة مــن أفــراد العينــة يتعــدى عــدد أصــدقائهم ع    

والنتيجـة الرابعـة عـشرة والتـي تؤكـد علـى اتـسام              ،  العالقات االفتراضية عن مائة شـخص     

فـضال  ،  تلك العالقات بالجرأة بما ال يتكـرر بالنـسبة لعـدد كبيـر مـن أفـراد العينـة فـي الواقـع                      

عما أكدته النتيجة الخامسة عشرة من اتسام العالقات االفتراضـية فيمـا يتعلـق بمـسألة                 

 .القات غير محددة المالمحالجدية بكونها ع

ويمكــن فهــم وتفــسير هــذه المالمــح فــي ضــوء مــا تــوفره اآلليــة األساســية التــي تقــوم   

فهـذا التواصـل يفـتح آفاقـاً        ،  وهـي عمليـة التواصـل عبـر اإلنترنـت         ،  عليها العالقات االفتراضية  

ة غيـر  رحبة وغير محدودة ال بالزمان وال بالمكان وال بالنوع وال بالهُويـة فـي تأسـيس شـبك                 
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فعنـد  ، وقد مررت أنا شخصيا ببعض التجارب التي تؤكد هذا الواقـع          ،  محدودة من العالقات  

محاولتي إضافة بعض األصدقاء الجدد ظهرت لـي رسـالة إلكترونيـة تقـول أن العـضو يعتـذر        

فعندما رجعت إلـى قائمـة األصـدقاء الخاصـة بهـذا العـضو           ،  نظرا لكثرة طلبات الصداقة لديه    

بل إن بعضاً من مستخدمي شـبكة الفيـسبوك         ،   آالف عضو  خمسةدى  وجدت بعضها يتع  

وبــالطبع فــإن أصــحاب هــذه  ، والتــويتر يتعــدى عــدد المــضافين إلــى صــفحاتهم عــشرين ألفــاً  

، الصفحات ال يتواصلون بشكل دائم مع كل المضافين لديهم أو أصدقائهم على الصفحة             

ــر        ــة غيـ ــذه اإلمكانيـ ــن هـ ــدة عـ ــرة جيـ ــا فكـ ــي لنـ ــوين   إال أن ذلـــك يعطـ ــي تكـ ــسبوقة فـ المـ

 .مجموعات متنوعة من األصدقاء االفتراضيين

وفيما يتعلق بالجرأة التي وسم بها عدد كبير مـن العينـة شخـصياتهم عبـر العالقـات         

ويمكـن  ، )٢٠١١,Ryan & Xenos(فهي مسألة أكدت عليها الدراسـات الـسابقة   ، االفتراضية

وطبيعـة العالقـات االفتراضـية    ، رنـت أيضا فهمها في ضـوء طبيعـة عمليـة التواصـل عبـر اإلنت             

فاإلنسان في عالقاته الواقعية يكون محكوما بالكثير من      ،  وهنا نقطة تميز أخرى   ،  نفسها

المحددات التي تجعل من مسألة قطع عالقاته أو تغيير مجرى مساراتها محفوفة بالكثير         

لمباشر ألطـراف  مثل مسألة التبرير ا،  من المحددات االجتماعية والثقافية في نفس الوقت      

أو وجـود حـرج فـي بعـض األحيـان يمنـع       ، العالقة باألسباب التـي تـدفع بـالبعض إلـى قطعهـا      

إال أن األمــر ال يتكــرر ، الــبعض مــن اإلقــدام علــى قطــع عالقاتــه مــع اآلخــرين لــسبب أو آلخــر 

حيث توفر برامج التواصـل الكثيـر مـن الخيـارات التـي تمكـن       ، بالنسبة للعالقات االفتراضية 

وهنا ال ،  تخدم من قطع عالقاته باآلخرين من خالل الحذف أو الحظر التام أو المؤقت            المس

وهـو أمـر أصـبح متعارفـاً عليـه بـين            ،  يجد المستخدم في نفسه حرجا من مواجهة اآلخرين       

وجــــزء مـــــن قـــــوانين الخــــصوصية التـــــي تمنحهـــــا   ، مــــستخدمي الـــــشبكات االجتماعيـــــة 

 .لمستخدميها

ة بالنـسبة للعالقــات االفتراضـية تلـك التـي تعلقـت بمــدى      والـسمة الثالثـة واألكثـر أهميـ    

حيث كـشفت النتـائج أن نـسبة كبيـرة جـدا وصـفوها بأنهـا عالقـات غيـر محـددة             ،  جديتها
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وهــي نــسبة ال يمكــن التقليــل مــن أهميتهــا إذ تقتــرب مــن نــصف حجــم     ، )%٤٧٫١(المعــالم

 االفتراضــية التــي ويعــود ذلــك مــن وجهــة نظــر الباحــث إلــى طبيعــة العالقــات  ، العينــة بقليــل

ورغم ما يبـدو علـى تلـك النتيجـة مـن تـضارب       ، تتشكل في عبر وسائط اإلنترنت المختلفة 

مع بعض النتائج السابقة خاصة تلـك التـي أوضـحت وجـود قـدر مـن التـشابه بـين العالقـات                    

 إال أن ،  فضال عن خضوع تلك العالقات لتأثير البيئة الثقافيـة        ،  االفتراضية والعالقات الواقعية  

هذا التضارب يمكن النظر إليه بوصفه حالة من الخصوصية التي تجعل العالقات االفتراضية   

وربما يعود ذلك إلى مسألة الوضوح التي       ،  متميزة عن الواقعية رغم نقاط التشابه وااللتقاء      

فــاألخيرة تفتقــر فــي كثيــر مــن    ، تتميــز بــه العالقــات الواقعيــة مقابــل العالقــات االفتراضــية    

فالمتحدث عبر اإلنترنت ال يمكنه في كثيـر  ،  مور التي تحمل معها صفة التحديد     جوانبها لأل 

فقــد ، مــن األحيــان التأكــد مــن صــدق مــا يقــال لــه مــن الطــرف اآلخــر مــن معلومــات وبيانــات    

يكذب المستخدم فـال يقـول اسـمه الحقيقـي وال عملـه ومـا إلـى ذلـك مـن معلومـات أخـرى                       

ومـن المؤكـد أن     ،  صة أموراً مثـل النـوع والـشكل       يصعب إخفاؤها في العالقات الواقعية خا     

 ىفتبقـ ،  عدم الوضوح هذا يحمل في طياته مسألة عدم القدرة على تحديد جديـة العالقـات              

 . مرجحة بين الجدية وعدم الجدية

فربمــا تعــد إحــدى أهــم الخــصائص الفارقــة التــي تميــز   ، أمــا مــسألة قــضاء وقــت الفــراغ 

ن إقامـة عالقـات     أفهـذه المـسألة تعنـي       ،  قـات الواقعيـة   العالقات االفتراضية في مقابل العال    

أصبح مسألة أو نشاطاً إلكترونياً يقوم به أفـراد العينـة شـأنه شـأن          ،  افتراضية عبر اإلنترنت  

خــر مثــل البحــث عــن بيانــات أو اللعــب مــع آخــرين عبــر األلعــاب التفاعليــة ذات    آأي نــشاط 

 ذلـــك ىاغ كمـــا أكـــدت علـــوهـــي كلهـــا مـــسالك لقـــضاء وقـــت الفـــر ، الوســـائط المتعـــددة

فــإذا تحولــت العالقــات االفتراضــية إلــى مجــرد مــسلك ) ١٩٩٩، Gattider(الدراســات الــسابقة 

ن ثمــة تــأثيراً هــائالً مــن قبــل التكنولوجيــا الحديثــة فــي أفــإن هــذا يعنــي ، لقــضاء وقــت الفــراغ

فــي ضــوء تلــك الخبــرة البــشرية التــي تؤكــد علــى أن      ، إعــادة تــشكيل الــسلوك اإلنــساني  

ومن ثم فإن عالقاته  االجتماعية وإن كان من خاللها يستطيع           ،  نسان اجتماعي بطبعه  اإل
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إال أنهــا لــم تكــن يومــا مــا ســلوكاً إلكترونيــاً لقــضاء وقــت  ، قــضاء وقــت الفــراغ مــع أصــدقائه

 .الفراغ كما هو الحال بالنسبة للعالقات االفتراضية

 :مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال الثالث  . ت

 فكرة جيـدة عـن بعـض مـن أهـم المحـددات              الخاصة بالسؤال الثالث  تائج  تعطي لنا الن  

بعـــض منهـــا يـــشير إلـــى خـــصوصية تلـــك  ، المحيطـــة بالعالقـــات االفتراضـــية عبـــر اإلنترنـــت 

ــا فـــي مقابلـــة العالقـــات     ، العالقـــات ــا وخطورتهـ ــد علـــى مـــدى أهميتهـ ــر يؤكـ وبعـــضها اآلخـ

 .الواقعية

الثـة محـددات رئيـسة مـن وجهـة      إن الشروع في تأسيس عالقات افتراضـية يتطلـب ث         

المعرفـة بلغـات أخـرى غيـر     ، المعرفـة الحاسـوبية  ، األجهزة الحديثة : نظر أفراد العينة وهي   

والمالحظــة المهمــة هــي تركيــز أفــراد العينــة علــى محــددات تقنيــة ومعرفيــة فــي     ، العربيــة

تأكيــد ومــا يهــم فــي هــذا المقــام هــو ال، وغابــت تمامــا أي محــددات اجتماعيــة، المقــام األول

 وهــو ملمــح ، علــى الــدور الــذي تمارســه المعرفــة الحاســوبية فــي إقامــة العالقــات االفتراضــية

ال يتكرر بالنسبة للعالقات الواقعية التي تتأسس في الغالب وهي فـي       ،  مميز لتلك العالقات  

ففي الواقع قد يكون التشابه فـي المكانـة العلميـة أو التوجـه     ، منأى عن الشروط المعرفية   

إال أن الغالــب علــى العالقــات االجتماعيــة التــي يؤســسها بنــي ، ي ســببا لتالقــي الــبعضالثقــاف

وإذا ،  البشر أنها غير محددة ومشروطة في عموميتها بتلك الشروط المعرفية أو الثقافية           

كانت المعرفة بلغة أجنبيـة فـي الواقـع الحقيقـي قـد تفـتح المجـال أمـام صـاحبها لتوسـيع                     

فإنهــا بالنــسبة للواقــع االفتراضــي آليــة ومــدخل أساســي لتحويــل  ،دائـرة معارفــه أو أصــدقائه 

وزيــارة واحــدة ألحــد المنتــديات أو   ، العالقــات مــن المــستوى المحلــي إلــى المــستوى الــدولي   

المواقع التي تقـدم خدمـة الدردشـة الفوريـة تجـد هنـاك آالفـاً مـن المتحـاورين مـن مختلـف                      

وهو أمر قـد ال يتكـرر   ، ل موضوعات شتى  الدول والجنسيات يتحدثون باللغة اإلنجليزية حو     

 .كثيرا في الواقع
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وتوضح لنا النتيجة الثانية القنوات التي يعتمد عليها أفراد العينة في تأسيس العالقـات              

، بـرامج  الدردشـة عبـر الجـوال    : تصدرتها ثالثة آليات أساسية وهي علـى التـوالي    ،  االفتراضية

وتتفــق الدراســة فــي تلــك ، ع الــشات العامــةومواقــ، والــشبكات االجتماعيــة عبــر االنترنــت

)  ٢٠١١، وخيـره بغـدادي  ، زينـب زمـوري  (النتيجة مـع مـا أشـارت إليـه الدراسـات الـسابقة مثـل               

وتعطــي لنــا هــذه النتيجــة فكــرة واضــحة عــن الــدور الــذي باتــت تمارســه التقنيــات الحديثــة      

وعـة مـن بـرامج    فقـد وفـرت تلـك التقنيـات مجم    ، لالتصال في تشكيل العالقات االفتراضـية  

مــا مكــن مــستخدمها مــن أن يــصبح فــي ) الجــوال(االتــصال المتاحــة عبــر الهــاتف المحمــول 

فعلـى سـبيل المثـال ال يمكـن أن تمـر دقيقـة       ، علـى مـدار الـساعة   ) on lain(وضع االستعداد 

دون أن تـصدر عـشرات مـن نغمـات التنبيـه مـن              ،  أثناء المحاضرات التي ألقيهـا علـى الطـالب        

وهـذا أمـر    ،  كل نغمة تؤكد على وصول رسالة ما من صـديق مـا           ،  مولة للطالب الهواتف المح 

التي قـد ال تجتمـع مـع أصـدقائك فيهـا إال فـي مناسـبات        ، ربما ال يتوافر في العالقات الواقعية 

 .محددة وألوقات محددة

ــائج فيمــا يتعلــق بمحــددات          وثمــة عــدد مــن الملحوظــات المهمــة كــشفت عنهــا النت

 مــن %٣٣٫٥األولــى كــشفت عنهــا النتيجــة الثالثــة التــي أوضــحت أن   ، العالقــات االفتراضــية

وربمــا ، إجمــالي أفــراد العينــة أكــدوا علــى تحــول عالقــاتهم االفتراضــية إلــى عالقــات واقعيــة

يعود ذلك في المقام األول إلى ما كشفت عنه الدراسة فـي نتيجـة سـابقة مـن أن األقـارب              

 ).%٣٠(كبيرة من أفراد العينة بلغت هم الفئة الرئيسية التي تتواصل معها نسبة 

أمــا المالحظــة الثانيــة فتتمثــل فيمــا أشــارت إليــه النتيجــة الخامــسة فــي إشــارة نــسبة     

مـــن أفـــراد العينـــة إلـــى أنهـــم يكتفـــون بعالقـــاتهم االفتراضـــية بـــديال عـــن    ) %٤٤٫١(بلغـــت 

الرابعة وربما تؤكد تلك النتيجة ويتسق معها ما كشفت عنه النتيجة           ،  العالقات الواقعية 

مــن أن الموضــوعات االجتماعيــة والعاطفيــة تحتــل صــدارة الموضــوعات التــي يــتم التركيــز   

وهـــي موضـــوعات ذات خـــصوصية ال يناقـــشها ، عليهـــا فـــي نقاشـــات العالقـــات االفتراضـــية 

اإلنسان فـي عالقاتـه الواقعيـة إال مـع مـن هـم أهـل للثقـة المؤسـسة علـى فتـرة طويلـة مـن                        
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فـالبوح وهـو أحـد جوانـب مهـارة          ،  السابقة في مجال االتـصال    الخبرة كما تؤكد الدراسات     

ال يكــون إال لمــن هــم أهــل للثقــة المؤســسة علــى تجربــة طويلــة مــن     ، اإلفــصاح عــن الــذات 

 ) ٢٠١٢، مجموعة خبراء التربية. (التعارف

ــاتهم       ــل عالقـ ــية محـ ــاتهم االفتراضـ ــل عالقـ ــاعهم ألن تحـ ــبعض واقتنـ ــاء الـ  إن اكتفـ

تؤكــد مــا ســبق وأشــار إليــه الباحــث مــن ، هــى األهميــة والخطــورةلمــسألة فــي منت، الواقعيــة

عمق وفعالية التأثير الذي باتـت تمارسـه التقنيـات الحديثـة فـي االتـصال علـى حيـاة سـلوك                      

وهــو أمــر يتطلــب مزيــد مــن     ، اإلنــسان عامــة وعالقاتــه االجتماعيــة علــى وجــه الخــصوص      

لمـذهل الـذي بـات يميـز التقنيـات          االهتمام بدراسة هذا التأثير ومستقبله في ظل التـسارع ا         

 .المعنية باالتصال اإلنساني

والتـي يـأتي فـي      ،  أما المالحظة الثالثـة فتتعلـق باآلثـار الناجمـة عـن العالقـات االفتراضـية               

وهـي نتيجـة تتفـق مـع        ،  مقدمتها إمكانية اعتبار تلك العالقات بديال عن العالقات الواقعيـة         

وتشير باقي اآلثار وتؤكد على الجانب      ،  الخطورةوتحتل نفس األهمية و   ،  النتيجة الخامسة 

وســواء تعلــق األمــر بحــدوث خالفــات مــع األســرة أو قلــة         ، الــسلبي للعالقــات االفتراضــية  

فـإن  ،  أو العزلة الناجمة عـن قـضاء وقـت طويـل علـى شـبكة اإلنترنـت                ،  التواصل مع أفرادها  

إال ،  ت فـي بعـض جوانبهـا      األمر المؤكد أن العالقات االفتراضية رغم ما تطرحه مـن إيجابيـا           

أن سلبياتها من الحدة التي تتطلـب مراجعـة شـاملة ودقيقـة لكافـة القـضايا التـي تطرحهـا                

لمحاولة بناء تـصور نظـري يـساعد علـى مزيـد مـن الفهـم لمختلـف العوامـل                    ،  تلك العالقات 

 .والمحددات المحيطة بتلك العالقات

 مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال الرابع  . ث

ــار    إذا تفحــصنا ــز اإلنــاث فــي عالقــاتهن      ) ٢كــا( مــا كــشف عنــه اختب لوجــدنا أن مــا يمي

وأن ، أن األقــارب يمثلــون الفئــة األساســية فــي التعــارف     : االفتراضــية التــي يؤســسنها هــو    

اإلناث يفرضن شرط تماثـل النـوع إلقامـة عالقـات مـع اآلخـرين حيـث يفـضلن التواصـل مـع               
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كمـا أن األهـل     ،   صلة الرحم في الغالـب     وت ه كما أن الغرض من إقامة العالقا     ،  اإلناث فقط 

 . وترجح اإلناث خضوع تلك العالقات لمعايير المجتمع، يعرفون بتلك العالقات

وفي مقابل ذلك نجد الذكور يتواصلون بشكل أكثر مـع األصـدقاء الـذين تـم التعـرف                  

ع ويتواصــلون مــ، وال توجــد لــديهم أي شــروط للــدخول فــي العالقــات، علــيهم عبــر اإلنترنــت

فــضال عــن ذلــك فــإن هــذه العالقــات ال تخــضع لــدى قطــاع كبيــر  ، الجنــسين بــنفس الدرجــة

 ، منهم ألي رقابة أو معايير اجتماعية

ويمكن القول بأن التمايز بـين الـذكور واإلنـاث فـي عـدد مـن المتغيـرات التـي كـشفت                  

 أفـراد   عنها االختبارات اإلحصائية مرده لطبيعة الثقافة االجتماعيـة الحاكمـة لـسلوكيات           

خاصـة  _وهي الثقافـة التـي تفـرض نمطـا محـددا مـن الـسلوكات           ،  العينة من الذكور واإلناث   

وتحرص كل الحرص على تأكيدها في كافة المناشـط االجتماعيـة ومـن             _ بالنسبة لإلناث 

 .بينها االتصال مع اآلخرين

 

 

@     @     @ 
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 : خاتمة
لتفسير العالقات االفتراضية في    نحو مقاربة نظرية    "العولمة والمجتمع االفتراضي    "

 "الحالة العربية
رغــم وجاهــة المــداخل النظريــة التــي حللــت لتــأثير تكنولوجيــا االتــصال فــي العالقــات     

ــة ــدوركاميين الجــدد أو أقــرانهم مــن الماركــسيين الجــدد      ، االجتماعي إال أن ، ســواء مــن ال

ــا هـــو إال محاولـــة لبعـــث الـــروح فـــي بعـــض     األطـــر النظريـــة الباحـــث يـــرى أن هـــذا التنظيـــر مـ

يحدث هذا في زمن ما بعـد الحداثـة وتعـالي حـدة األصـوات التـي تبنـت فكـرة                   ،  الكالسيكية

وال يبقـى أمامنـا سـوى االتجاهـات النقديـة التـي حاولـت               ،  موت االتجاهات النظرية الـشمولية    

، تقديم تفسيرات اجتماعية متحـررة مـن اإلرث الكالسـيكي الثقيـل للنظريـة االجتماعيـة          

تنــاع الباحــث بــشكل تــام بعــدم جــدوى اســتعارة نظريــات صــكت وصــيغت فــي    ورغــم اق

إال أن ذلــك ال يمنــع مــن ممارســة مــا   ، واقــع اجتمــاعي وثقــافي مخــالف لمجتمعاتنــا العربيــة  

وقد ،  بإعادة تبيئة األفكار لتحقيق أكبر قدر من االستفادة منها        " عابد الجابري "أطلق عليه   

عن جبروت العولمة فرصة جيـدة لتطبيـق منظـور    )١(" انتوني جدنيز"وجد الباحث في فكرة  

في محاولـة مـنهم لفهـم قـضايا البحـث كمـا تتجـسد فـي الواقـع                   ،  الجابري في إعادة التبيئة   

 .العربي

يعتقــد الباحــث أن ثمــة وعيــاً قــد تــشكل لــدى البــاحثين حــول المعــاني المتعــددة التــي     

 التفاصـــيل الكثيـــرة وهـــو األمـــر الـــذي يعفيـــه مـــن الخـــوض فـــي، يطرحهـــا مفهـــوم العولمـــة

عوضا علـى ذلـك سـوف يركـز الباحـث علـى        ،  والطروحات المتعددة التي ناقشت المفهوم    

 .نقطة محددة وهي عالقة العولمة بالمجتمع االفتراضي

فالعولمـة فـي    ،  إن العالقة التي تربط العولمة بـالمجتمع االفتراضـي هـي عالقـة جوهريـة              

تـم  ، طرح نفسه في البداية علـى هـذا األسـاس   أو على األقل ، حد ذاتها هي مجتمع افتراضي  

 للدول التي صنعته إلى واقع حقيقي له مؤشـرات          الكبيرةتحول بعد ذلك من خالل الجهود       

                                     
 .١٥٢-١١٩ص ص ، مرجع سابق ،انتوني، جدنز) ١
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تأسـست بنـاء علـى      ) جـدنز (فالعولمة كمـا أشـار      ،  اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية   

نـة المعلومـات أدى   فانتـشار تقا ، ذات التقدم التقنـي الـذي أوجـد فكـرة المجتمـع االفتراضـي          

كمـا أدى  ، إلى االتساع في إمكانيات االحتكاك والتواصـل بـين الـشعوب فـي أنحـاء األرض      

وتحمل وسائل االتصال   ،  تسهيل تدفق المعلومات حول الناس واالحداث في أماكن نائية        

، واإلعالم العالمية كل يوم األنباء والصور والمعلومات إلـى النـاس فـي بيـوتهم أينمـا كـانوا                  

 .وذلك كل هو جوهر العالم االفتراضي، خلق صلة دائمة بينهم وبين العالم الخارجيوت

إلى حقيقة واقعية لها    _ افتراضي_والسؤال هنا كيف تحولت العولمة من طرح نظري         

تجلياتهــا علــى مختلــف أبنيــة المجتمعــات؟ اإلجابــة هنــا تتحــدد فــي االعتمــاد علــى آليــات            

التـي يمكـن   ، ويأتي اإلنترنت في مقدمة تلك اآلليات     ،  ثةومنجزات الثورة التكنولوجية الحدي   

، التــي تمكنــت العولمــة عبرهــا التحــول إلــى واقــع حقيقــي يعيــشه العــالم     ، وصــفها بالمرنــة 

مــن أهـــم  ) ٢٠٠٥، غـــدنز(فتكنولوجيــا االتــصال والمعلومـــات وثقافــة اإلنترنـــت كمــا أشــار      

فــاهيم المكــان والزمــان ســمات العولمــة إلســهامها فــي إحــداث انقالبــات راديكاليــة فــي م 

 .والفضاء االجتماعي

وبـــالقطع فـــإن للعولمـــة الكثيـــر مـــن اآلليـــات االقتـــصادية والـــسياسية والثقافيـــة التـــي    

ولكـن مـا يهمنـا فـي هـذا المقـام هـو              ،  تمكنت من خاللها للنفاذ إلى كافـة أرجـاء المعمـورة          

، صال ووسـائطه الحديثـة    آليات العولمة التقنية المرتبطة بالتطور الهائل في تكنولوجيا االتـ         

 .والتي بفضلها تحققت مقولة ماكلوهان بأن العالم أصبح قرية كونية صغيرة

وما كان لمقولة ماكلوهان أن تتحقق بدون هذا االنجاز الضخم الذي يعد ثمـرة لـتالقح          

ومـا  ، أال وهو اإلنترنت، تخصصات علمية مختلفة في مجال االتصال وتكنولوجيا المعلومات      

ن بــرامج ســاهمت فــي إعــادة صــياغة الكثيــر مــن األفكــار والنظريــات الخاصــة    يــرتبط بــه مــ 
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ــاء  (وهــو  مــا أكــدت عليــه العديــد  مــن الدراســات     ، باالتــصال اإلنــساني  ــايف الطراونــة ولمي ن

 )٢(.)٢٠٠٤، Hardy، ٢٠١٢، )١(الفنيخ

، وعبــر هــذه اآلليــة التــي بفــضلها انفتحــت المجتمعــات والثقافــات علــى بعــضها الــبعض 

فـإذا كانـت العولمـة      ،   نعي طبيعة العالقة التي تربط العولمة بالمجتمع االفتراضي        يمكن أن 

في جانب من جوانبها تسعى نحو إعادة تشكيل وصـياغة الثقافـات والعقليـات فـي قالـب                  

برهـان غليـون وسـمير    ، )٣(٢٠٠٢، الـسيد يـسين   (ثقافي كوني معـولم كمـا أكـدت دراسـات           

فإن المجتمع االفتراضي بأدواته كان أحد أهـم        ،  ))٥( ٢٠٠٥،  جاميكا كينكيد ،   )٤(٢٠٠٠،  أمين

فهـذا  ، اآلليات التي نجحت العولمة من خاللها في تحقيق قدر كبير من مـساعيها الثقافيـة          

في الثقافة واللغـة    ،  المجتمع يؤثر فينا من حيث ندرى أو ال ندرى على حد تعبير علي رحومة             

 .متناوالهوية والخصوصية والتوجه الذاتي والعالمي أل

مــا بــين العولمــة والمجتمــع   ، ثمــة إذن دائــرة مكتملــة مــن العالقــات فــي دراســتنا هــذه    

فالمجتمع االفتراضي هو   ،  االفتراضي والعالقات االجتماعية التي تتشكل عبر هذا المجتمع       

                                     
عالقتـه بالتحـصيل األكـاديمي      اسـتخدام اإلنترنـت و    ). ٢٠١٢(لميـاء سـليمان   ،  والفنـيخ ،  نـايف سـالم   ،  الطراونة)  ١

مجلـة الجامعـة اإلسـالمية    . والتكيف االجتمـاعي واالكتئـاب ومهـارات االتـصال لـدى طلبـة جامعـة القـصيم                
 .يناير. ٣٣١-٢٨٣ص ص . العدد األول، المجلد العشرين، للدراسات التربوية والنفسية

٢) Hardy.M.(٢٠٠٤). Life beyond the Screen: Embodiment and  identity through the 

internet. The Sociology Reviews ،Vol.٥٠ ،No.٤ ،pp.,٥٨٥-٧٥٠. 

، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الغرب الكوني والشرق المتفرد . حوار الحضارات ). ٢٠٠٢(السيد  ،  يسين) ٣
 .القاهرة 

. دار الفكـر العربـي   . طبعـة الثانيـة   ال. ثقافـة العولمـة وعولمـة الثقافـة       ). ٢٠٠٠(سـمير ،  وأمين،  برهان،   غليون -)٤
 .الرباط

) " محــرر ( فــي بــروس روبنــز ، التحــرك إلــي أعلــي فــي عــصر مــا بعــد االســتعمار ).٢٠٠٥(جاميكــا ،  كينكيــد-)٥
، المشروع القـومي للترجمـة    ،  ترجمة عاطف عبد الحميد     ،  " التعاون الدولية في مأزق     . اإلحساس بالعولمة   

 .اهرةالق،  للثقافة ىالمجلس األعل
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وجذب هذا المجتمع للشباب للمشاركة في هذا المجتمع هو جـزء  ،  آلية من آليات العولمة   

ــة      ، عــة  للعولمــة مــن المــساعي المتنو  ــات الثقافي والتــي تحــاول مــن خاللهــا تــشكيل الهوي

وهنا تعد العالقـات االجتماعيـة واحـدة مـن أهـم المجـاالت              ،  للمجتمعات المغايرة لصالحها  

فنجاح المجتمع االفتراضي في خلق عالقـات اجتماعيـة         ،  التي تعمل عليها العولمة الناعمة    

تقليدية هو نجاح للعولمة عبـر أدواتهـا وآلياتهـا     افتراضية تحل محل العالقات االجتماعية ال     

 .في إعادة تشكيل المجتمعات بما يخدم توجهاتها وفلسفتها

من هنا يمكن أن نفهم ونعي ونفسر كافة النتائج المترتبة على انغماس الشباب في         

فالعالقـات  ،  وما تطرحـه تلـك العالقـات مـن قـضايا وتـساؤالت            ،  عالقات المجتمع االفتراضي  

إال انــه داخــل البيئــة  ، اضــية هــي مؤشــر إجرائــي لنفــاذ العولمــة إلــى مجتمعاتنــا العربيــة    االفتر

بـين  ، بـين التقليـد والحداثـة    ،  ليس بجديـد  ،  االجتماعية الحاضنة لهذه العالقات يحدث صراع     

لكـن مـا زالـت األنـا هنـا          ،  فاآلخر قد نفذ إلينا بهذا النمط من العالقات االفتراضية        ،  األنا واآلخر 

تبـــدت هـــذه الممانعـــة فـــي إخـــضاع تلـــك العالقـــات   ، ة مجتمـــع الدراســـة ممانعـــة فـــي حالـــ

االفتراضية في مالمح مهمة منهـا سـطوة العـادات والتقاليـد أو سـطوة البيئـة الثقافيـة كمـا               

 .كشفت النتائج الميدانية

 :توصيات الدراسة 
 :يوصي الباحث بما يلي، في ضوء جملة النتائج التي خلصت إليها الدراسة

ظــرا للــدور المتعــاظم الــذي باتــت تقــوم بــه وســائل وتقنيــات وبرمجيــات االتــصال       ن-١

يجــب أن توجــب ، الحديثــة بوجــه عــام ومواقــع التواصــل االجتمــاعي علــى وجــه الخــصوص   

المراكـز والكراســي البحثيــة المعنيــة بقــضايا الــشباب فــي الجامعــات الــسعودية اهتمامهــا  

الشباب لهذه المواقـع فـي حيـاة الـشباب          بدراسة مختلف الجوانب التي تتعلق باستخدام       

مع توسيع حجم العينة بما يتناسـب وامكانيـات تلـك المؤسـسات البحثيـة لتغطـي أكبـر              

 .عدد ممكن من شرائح الشباب على اختالف تنوعاتها ما بين مناطق المملكة المختلفة
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 ومــن الناحيــة التربويــة يجــب تــضمين بعــض المقــررات الدراســة لطــالب المرحلــة      -٢

انوية والجامعية مزيد من المعلومـات عـن كيفيـة االسـتخدام المناسـب والـصحي لتلـك                  الث

وكيفيــة تطويعهــا لالســتفادة ، والمحــاذير الناجمــة عــن االســتخدام الخــاطئ لهــا ، المواقــع

 .بنواحيها اإليجابية في حياتنا العملية والعلمية

شباب بعمـل   أن تقوم الجامعات الـسعودية وغيرهـا مـن المؤسـسات المعنيـة بالـ           -٣

ــتخدام األمثـــل       ــز علـــى االسـ ــائل اإلعـــالم تركـ ــر مختلـــف وسـ ــة متنوعـــة عبـ ــرامج توعويـ بـ

، وبمـا يتفـق مـع تقاليـد وعـادات وقـيم المجتمـع الـسعودي               ،  واالنسب للتكنولوجيا الحديثة  

ــا مــن قبيــل االســتخدامات اإليجابيــة التــي        وتعزيــز االســتخدام اإليجــابي لتلــك التكنولوجي

 .راهنة مثل صلة الرحم وغيرها من األمور اإليجابيةكشفت عنها دراستنا ال

 كــشفت الدراســة الراهنــة عــن تعــاظم اســتخدام الــشباب لتكنولوجيــا االتــصال    -٤

ويجب أن يستغل المعنيون بقضايا الـشباب اهتمـام الـشباب بهـذه التكنولوجيـا               ،  الحديثة

قــيم األمــن  والتزايــد المــستمر فــي اســتخدامها مــن خــالل غــرس الفكــر اإليجــابي وتعزيــز      

 .الفكري ومحاربة التطرف واإلرهاب وكافة ما يهدد أمن المجتمع

 أظهــرت نتــائج الدراســة الراهنــة أن اســتخدام الــشباب لتكنولوجيــا وبرمجيــات        -٥

 وفـــي ضـــوء ذلـــك يمكـــن ، التواصـــل االجتمـــاعي يـــشبع لهـــم الكثيـــر مـــن األمـــور الحياتيـــة 

ولوجيـــا فـــي إحـــداث التغييـــرات للمؤســـسات التعليميـــة والتربويـــة أن تـــستغل تلـــك التكن

مثـل التفحـيط غيرهـا    ، المرجوة على بعض سلوكيات الشباب غير المقبولة فـي المجتمـع          

 .من السلوكيات غير المقبولة اجتماعيا

 يمكن استغالل وسـائط ومواقـع التواصـل االجتمـاعي كوسـيلة فعالـة للغايـة فـي               -٦

ص بــبعض القــضايا الملحــة توعيــة أبنــاء المجتمــع بوجــه عــام والــشباب علــى وجــه الخــصو 

ومـا إلـى غيـر ذلـك مـن      ، والخطيرة في ذات الوقت مثـل أضـرار التـدخين وتعـاطي المخـدرات       

 .قضايا تهدد واقع ومستقبل الشباب في المجتمع السعودي
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 كشفت نتائج الدراسة عن أن غالبية أفراد العينة تـستخدم الجـوال فـي تفاعلهـا                -٧

ومــن ثــم يجــب أن تعمــل المؤســسات التعليميــة   ،مــع بــرامج ومواقــع التواصــل االجتمــاعي 

والتربوية على تـصميم بـرامج مفيـدة يمكـن أن تعمـل علـى انظمـة الجـواالت المـستخدمة                     

في المملكة وتكون ذات بعد تعليمي وتربوي تخـدم أهـداف تلـك المؤسـسات وتعـزز مـن              

خاصـــة وأن الدراســـة كـــشفت فـــي نتائجهـــا عـــن أن      ، اســـتفادتها للتكنولوجيـــا الحديثـــة  

ــا مـــن الـــشباب ال يفتقـــدون القـــدرة علـــى اســـتخدام كافـــة    مـــ ستخدمي تلـــك التكنولوجيـ

وهـــو مـــا يعنـــي ، مهـــارات التواصـــل االجتمـــاعي فـــي اســـتخدامهم لتلـــك المواقـــع والبـــرامج

ومن ثم ، إمكانية نجاح أنواع حديثة من التعليم مثل التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد     

الوصــول بــه إلــى اكثــر المنــاطق النائيــة فــي كافــة  يمكــن التغلــب علــى مــشكالت التعلــيم و 

 .أرجاء المملكة العربية السعودية

 

@     @     @ 

 

 



 

 
 "دراسة في الخصائص والمحددات"العالقات االفتراضية بين الشباب في المجتمع السعودي  ٦٢

 ماهر عبد العال الضبع. د

 :قائمة المراجع 
. قـراءة أنثروبولوجيـة   .الصحراء العربية ثقافتها وشعرها عبـر العـصور       ). ٢٠١٠(سعد العبد اهللا    ،   الصويان -

 .بيروت، الشبكة العربية لألبحاث والنشر

استخدام اإلنترنت وعالقته بالتحصيل األكاديمي     ). ٢٠١٢(لمياء سليمان ،  والفنيخ،  ايف سالم ن،   الطراونة -

مجلة الجامعة اإلسالمية . والتكيف االجتماعي واالكتئاب ومهارات االتصال لدى طلبة جامعة القصيم        

 .العدد األول، المجلد العشرين، للدراسات التربوية والنفسية

دراسـة استكـشافية علـى عينـة مـن        .الخـصائص األبعـاد   : لهوية االفتراضـية  ا). ٢٠١١(مسعودة  ،   بايوسف -

، الجزائـر ،  جامعة ورقلـة  ،  مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية   . المشتركين في المجتمعات االفتراضية   

 .٦العدد 

ــة .فرصــه ومخــاطره وتطــوره  :الواقــع االفتراضــي ). ٢٠٠٦(مطــاوع،  بركــات- ــة جامعــة  . دراســة نظري مجل

 .العدد الثاني، ٢٢د المج، دمشق

 .بيروت. المنظمة العربية للترجمة، ترجمة فايز الصباغ. علم االجتماع). ٢٠٠٥(انتوني ،  جدنز-

مقاربــة فــي علــم االجتمــاع العربــي واالتــصال عبــر    . علــم االجتمــاع اآللــي ). ٢٠٠٩(علــى محمــد  ،  رحومــة-

 .الكويت. ٣٤٧العدد، سلسلة عالم المعرفة، الحاسوب

العالقة العاطفية بين الجنسين باستخدام الوسائل االلكترونيـة  ). ٢٠١١(خيره، وبغدادي، نبزي،   زموري  -

، جامعــة ورقلــة ، مجلــة العلــوم اإلنــسانية واالجتماعيــة ، بــين المجتمــع االفتراضــي والمجتمــع الحقيقــي  

 .٦العدد ، الجزائر

دراسة ميدانية في المجتمع    .يةتأثير االتصال عبر اإلنترنت في العالقات االجتماع      ). ٢٠٠٨(حلمي،   ساري -

 .العدد األول والثاني، ٢٤المجلد ، مجلة جامعة دمشق. القطري

. دار الفكـر العربـي   . الطبعـة الثانيـة   . ثقافة العولمة وعولمة الثقافـة    ). ٢٠٠٠(سمير،  وأمين،  برهان،   غليون -

 .الرباط

،  محمـد الجـوهري وآخـرون   ترجمـة ، الجـزء األول . موسـوعة علـم االجتمـاع   ). ٢٠٠٧(جوردون ،  مارشال -

 .القاهرة . ٢ط . المجلس األعلى للثقافة
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ــدين - ــي الـ ــد،  محـ ــي      ). ٢٠٠٤(محمـ ــوجرافي فـ ــسوسيوــــ إثنـ ــث الـ ــة للبحـ ــة والمنهجيـ ــشكالت النظريـ المـ

 .الكويت. ٤العدد . ٣٢المجلد ، مجلة العلوم االجتماعية. المجتمعات المتخلية

) " محـرر  ( فـي بـروس روبنـز    ، ي عـصر مـا بعـد االسـتعمار       التحرك إلـي أعلـي فـ      ).٢٠٠٥(جاميكا  ،   كينكيد -

ــة فــي مــأزق    . اإلحــساس بالعولمــة   ــد    ، " التعــاون الدولي ــد الحمي المــشروع القــومي  ، ترجمــة عــاطف عب

 .القاهرة،  للثقافة ىالمجلس األعل، للترجمة 

مــصرية العامــة  الهيئــة ال، الغــرب الكــوني والــشرق المتفــرد   . حــوار الحــضارات  ). ٢٠٠٢(الــسيد ،  يــسين-

 .القاهرة ، للكتاب 
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Characteristics and Determinants 
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Abstract: 

This study investigated the virtual relations among youth in the Saudi society 

using modern communication technologies. Therefore, identifying the essential 

characteristics and determinants of the virtual relations among youth was the 

main aim of the current study. For achieving the objective of the study, 340 

students (male & female) from Tabuk University were surveyed using a social 

descriptive survey approach. Results revealed that the relations with relatives 

representedthe key online communication category for youth. Female 

communications were higher than other communications. Generally, the main 

purpose of the Internet relations and communications forthe Saudi youth was to 

enjoy their leisure time, establishing new relationships, and deepening kinship 

relationships. Almost all the participantsadmitted that their virtual relations with 

others were subject to the standards and traditions of the conservative Saudi 

community. 

Keywords :- Virtual Communities - Virtual Relations - Social networking. 
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 :ملخص الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى تعرف مـدى تكيـُّف األسـر ذات الـزوجين العـاملين مـع متطلبـات الحيـاة األسـرية،                        

 المستوى التعليمـي،  النوع، السن، عدد سنوات الزواج،: والكشف عن عالقة التكيُّف ببعض المتغيرات مثل 

 كما حاولت الدراسة الكشف عن الفروق بـين األزواج       ،نوع العمل، مستوى الدخل، ونوع السكن وملكيته      

 ،والزوجات في مدى التكيُّف مع متطلبات الحياة األسرية، وفقـاً لتلـك المتغيـرات، وهـي المـنهج واإلجـراءات       

فـي كـل أسـرة مـن أسـر العينـة       ) الـزوج والزوجـة  (مـن   أسرة، وقد طُبِّق علـى كـلٍّ        ٢٠٠وقد تكونت العينة من     

وقـد قـام   . مقياس التكيُّف مع متطلبات الحيـاة األسـرية، الـذي أعـده دينـيس سـكنر وهـاملتون مـاك كـوبين             

ومن أهم النتائج التي توصَّلت إليهـا     . حسين سليمان بترجمة هذا المقياس، وتم تقنينه على البيئة السعودية         

ة ارتباط إيجابية دالة بـين تكيـُّف الـزوجين العـاملين والنـوع لـصالح الزوجـات، وزيـادة               الدراسة، أنه توجد عالق   

كمـا أنـه ال   . األزواجواختالف نوعية العمل لدى الزوجـات دون  ،عدد األبناء، ومستوى الدخل وملكية السكن   

هم مــع  اخــتالف المــستوى التعليمــي، كــذلك توجــد فــروق بــين األزواج لتكــيف    إلــىتوجــد فــروق دالــة ترجــع   

 .متطلبات الحياة ترجع إلى اختالف عدد األبناء
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 مشكلة الدراسة
واجــــه المجتمــــع ت ولكــــن ، متجــــانسلــــيٌّبَالمجتمــــع الــــسعودي التقليــــدي مجتمــــع قَ 

 وأهم عوامـل  ، بنائه االجتماعيفيالسعودي عوامل تغيير داخليَّة وخارجيَّة متعددة أثَّرت   

 اكتشاف البترول وما صاحبه من تغيرات اقتصادية كبيرة، وأهم العوامل           :التغيّر الداخليَّة 

ــ . ة هــي العولمــة وانتــشار وســائل التقنيــة الفــضائية والــستااليت واإلنترنــت وغيرهــا الخارجيَّ

 تبنــي الدولــة العديــد مــن ، حيــثتبــع ذلــك ظهــور الدولــة بوزاراتهــا ومؤســساتها المختلفــة و

عمـل المـرأة ومـساهمتها      ونـشر التعلـيم بـين الجنـسين،         و،  المدنيـة خطط التنمية، انتشار    

 ).٩٧: ٢٠١٠يب، الخط(في مختلف مجاالت العمل 

فقــد كانــت المــرأة فــي مرحلــة مــا قبــل الطفــرة االقتــصادية تمــارس أعمــاالً عديــدة مــن  

 كمـا   ، وكـان بعـض النـساء يعملـن فـي البيـع والـشراء فـي منـازلهن                  ،زراعة ورعي وخياطـة   

توليد النساء وتعليمهن والسعي بين الـراغبين فـي الـزواج، ولـم     في كان بعضهن يشتغلن  

الرومـي والـصائغ،    ( مسؤوليات البيت، بل كـان جـزءاً ال ينفـصل عنـه              يكن ذلك يتعارض مع   

٢٦: ٢٠٠٤.( 

 ازدادت ، والتوسـع فـي تعلـيم البنـات        ،ومع عمليـة التنميـة والنمـو المطـرد فـي المملكـة            

 حيــث ، الحكــومي والخــاصينالحاجــة إلــى التوســع فــي مجــاالت عمــل المــرأة فــي القطــاع  

قبال  حيث زاد اإل،ي الصحة والتعليمرزها قطاعَ  لعل من أب   ،التحقت المرأة بمجاالت عديدة   

وتعتبـر مـشاركة المـرأة الـسعودية محـدودة مـن حيـث حجمهـا وتنـوع                   .مع تعلـيم المـرأة    

ها القطاعي، كما أن دخولها سوق العمل كان بطيئـاً ومتـأخراً فـي مراحـل التنميـة                  إسهام

هاية خطة التنمية    حتى ن  ،)%٥(اتها في سوق العمل     إسهام حيث لم تتجاوز نسبة      ،األولى

 وانعكـاس جهودهـا علـى أوضـاع     ،ومع تطور مراحـل التنميـة     . م١٩٩٠/ هـ١٤١٠الرابعة عام   

 االرتفـاع    فـي   بدأت نسبة إسهاماتها فـي سـوق العمـل         ،)في مجال التعليم  خصوصاً  (المرأة  

ــدريجي، ومــع عــام    ــى   ،)٢٠٠٣(هـــ ١٤٢٣/١٤٢٤الت  وبلغــت ،)%١٠٫٣( ارتفعــت هــذه النــسبة إل

 خـصوصاً  ، وهذه النسب تبين محدودية مشاركة اإلنـاث       ، من قوة العمل   %١٤ث  نسبة اإلنا 



 

 
 في ضوء بعض المتغيرات االجتماعية  تكيف الزوجين العاملين السعوديين مع متطلبات الحياة األسرية ٧٦

 مضاوي المشعل.  د-هدى محمود حسن حجازي .  د- الشرقاوي  إبراهيمنجوى .   د-الجوهرة بنت فهد الزامل . د

 وقد بلغت النسبة طبقـاً  ).١٤٣٢ ،وزارة العمل السعودية (مثيالتها من الدول    بعند مقارنتها   

مـن الـسعوديات العـامالت فـي        ) %١٥٫٤(هــ، الـدورة الثانيـة       ١٤٣٤لمسح القـوى العاملـة عـام        

، )١٫٠٨٨٫٦٣٦( عـدد أفـراده مـن المواطنـات الـسعوديات            سوق العمل الـسعودي والـذي بلـغ       

مــصلحة اإلحــصاءات العامــة والمعلومــات،    ) (٥٢٦٫٥١٣(وقــد بلــغ عــدد المتزوجــات مــنهن     

  ).هـ١٤٣٤

 لتمكـين المـرأة مـن تطـوير     ؛هذا الوضع يتطلب ضرورة توفير التـدريب بمختلـف أنواعـه      

حداثــــة بنيــــة علــــى هنيــــة المداء المهنــــي لتعــــويض محدوديــــة الخبــــرة الوظيفيــــة أو الم  األ

 وتقليدياً كان ينظر لـزواج المـرأة علـى أنـه معـوق أساسـي يمنـع انخراطهـا فـي               ،المشاركة

 ودور المـرأة  ،مـة بـين المـشاركة فـي سـوق العمـل          ء والتوجه الحالي هـو الموا     ،سوق العمل 

، ة القيـام بـبعض اإلجـراءات والتـسهيالت المتنوعـة          وهـو مـا يفـرض حتميـّ        ،منزلباعتبارها  

ــل ــوفير دور الحــضانة مث ــوالدة واألمومــة  ، ت  ، أو االنقطــاع المؤقــت عــن العمــل  ، أو إجــازات ال

 مــن أجــل ،وغيرهــا مــن اإلجــراءات التــي تتبعهــا الــدول علــى اخــتالف أنظمتهــا وسياســاتها  

 .دعم الدور األسري للمرأة المتزوجة واستدامته

 وقــد جــاءت  ،عــن دوافــع المــرأة للعمــل   ) ٢٠١٣(وقــد كــشفت نتــائج دراســة العرابــي     

 الحــصول علــى ،)%٦٢٫٥ (االقتــصادي تحقيــق األمــن ،)%٦٤( تحقيــق الــذات :بالترتيــب اآلتــي

ــا يخـــصُّ،)%١١( التمتـــع بالحريـــة ،)%٢٢( قـــضاء وقـــت الفـــراغ  ،)%٣٢(مكانـــة أعلـــى    وفيمـ

 مــــن  )%٩٣٫٤( فقــــد توصــــلت الدراســــة إلــــى أن    ،العوامــــل المجتمعيــــة الدافعــــة للعمــــل   

 : وكانـت علـى الترتيـب التـالي        ،ن وجود عوامل مجتمعية لعملهـن     دالسعوديات العامالت أيَّ  

 حــــدوث تغيــــرات فــــي المفــــاهيم  ،)%٧١(الرغبــــة فــــي المــــشاركة فــــي تنميــــة المجتمــــع   

، المــساهمة فــي دخــل األســرة    )%٣٤(، تقــدير المجتمــع لــدور المــرأة    )%٤٣(االجتماعيــة 

ــساء      )%٧( ــال النـ ــستوعب أطفـ ــضانة تـ ــشاء دور حـ ــة بإنـ ــت الدراسـ ــد أوصـ ــامالت ، وقـ العـ

 .)٢٠١٣العرابي، (
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 طريقهـا   الـدخل وشـقِّ   تحـسين    بين حاجـة المـرأة إلـى         اًيخلق تعارض قد  وعمل المرأة   

 ورعايــة الكبــار فــي ،فــي تنــشئة الــصغارالمنــوط بهــا تقليــدياً والمتمثــل   مــع الــدور ،الــوظيفي

تـراف  ن االعإو.  وقيامهـا بالمزيـد مـن األعمـال     ، مما أسفر عن تحميلهـا أعبـاء أكثـر         ،األسرة

، طلبـه التنميـة   تأن مشاركتها في سوق العمل أمـر ت       بقرار  ها المدني واإل  للمرأة العربية بحقِّ  

 وأن ننظــر إلــى االتجــاه نحــو توســيع  ، ينظــر إلــى تلــك القــضية مــن مقتــضى األولويــات هأنــمــع 

 ضــمن  مــنكــوني وأن ،مــشاركة المــرأة فــي ســوق العمــل بمــا تقتــضيه الحاجــة الفعليــة        

 ،دور رئــيسفــي الحفــاظ علــى األســرة  وللمــرأة . المحافظــة علــى األســرةلحــة األولويــات المُ

صـبحت مطالبـة بالنجـاح      أ حيـث    ،يؤدي إلى ضغوط نفسية واجتماعية    قد  وخروجها للعمل   

 .آلخرا  يؤثر في وتقصيرها في أحدهما،في دورين

ــرأة للعمـــل    ــروج المـ ــار خـ ــة  ،وقـــد تعـــددت االتجاهـــات حـــول آثـ ــار اإليجابيـ ــا بـــين اآلثـ  مـ

 ،إلـى أن هنـاك عالقـة بـين عمـل المـرأة      ) ١٤٢٤عطـا،  ( حيث توصلت نتـائج دراسـة        ،ةوالسلبي

ــى اتخــاذ القــرار    ــة   ،وقــدرتها عل ــة والتعليمي ــالقرارات العملي  أمــا فيمــا يتعلــق   ، فيمــا يتعلــق ب

 فكانـت النـساء غيـر العـامالت أكثـر قـدرة علـى اتخـاذ         ،بالقرارات المالية والعالقة الزوجيـة    

 ومـستوى   ،قة دالة موجبة بين التوافق الزواجي ومستوى التعليم       كذلك توجد عال  ، و القرار

تفيـد بأنـه توجـد    ) ١٤٣٤( كما أن نتائج دراسة حسام الـدين  .)٢٠٠٧الكبير، (الدخل للزوجة   

ر العنـف ضـد   حصائياً بين متوسط الزوجـات العـامالت وغيـر العـامالت فـي متغيـِّ            إفروق دالة   

ن العالقـــة عكـــسية دالـــة بـــين أبعـــاد مقيـــاس  وأ،الزوجـــة لـــصالح الزوجـــات غيـــر العـــامالت

 . والعنف ضد الزوجة،التوافق الزواجي

إلى أن فرص زواج العاملـة أكثـر مـن فـرص     ) ١٤٢٢الشدي، (بل قد توصلت نتائج دراسة      

حيــث تمثــل القيمــة االجتماعيــة للعمــل فــي المجتمــع النــسوي طبقــاً         . زواج غيــر العاملــة 

  والثـاني ،المرأة في تحقيق االكتفاء الذاتي للمجتمـع  مدى مساهمة عمل  هو األول ؛ينلَلعامِ

 بمــدى حاجــة  تتــأثر وهــذه القيمــة، مــساهمة عمــل المــرأة فــي بقــاء واســتقرار أســرتها  هــو

ــة    ــدخل المــرأة العامل ــى اســتثمار المؤهــل الجــامعي    باإل). ١٤٠٧الخليفــة، (األســرة ل ضــافة إل
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 ،لعمـل والرغبـة فـي تأكيـد الـذات     ضافة إلى االستمتاع با إ هذا،وتحقيق المنفعة االجتماعية 

 إال أن  ، آمـالهن  أن العمـل قـد حقـق لهـنَّ         نقول بـ   )١٤١٦الجوير،  ( من عينة دراسة     )%٦٦(وأن  

 .ترك العمل والتفرغ لشؤون األسرةفي رن بأنهن يرغبن كَنصف العينة ذَ

ن اتجاهات المرأة العاملة تكون أكثر إيجابية في رؤية ضـرورة اسـتمرار ابنـائهن فـي                 إ

 عـن   ،انخفاض نسبة أبناء المرأة العاملة المنقطعين عن الدراسة       يدل على ذلك     و ،عليمالت

المـرأة  لعالقـة   أمـا فيمـا يتعلـق بـالنواحي اإليجابيـة           ). ١٤٠٥عرفات،  (أبناء المرأة غير العاملة     

عـن رضـا أم الـزوج عـن الزوجـة           ) ١٤٣٣الربـاح،   ( فقـد كـشفت نتـائج دراسـة          ،العاملة باألهل 

أنها أحياناً مـا    صوصاً   وخ ، تقدير أسرة الزوج للزوجة العاملة     في اً إيجابي اًله تأثير  وأن   ،العاملة

 .كسبها احترامهم وتقديرهمي مما ،تقدم المساعدات المالية ألهل الزوج وألهلها

الً فـي  كذلك أن دخل الزوجة العاملة أساسي في االنفاق على األسرة، وأن هناك تحوّ        

ــثالً  ــرارات األســـرية  فـــي  األدوار لـــصالح المـــرأة ممـ ــا فـــي اتخـــاذ القـ خـــصوصاً  و،اتـــساع دورهـ

إلى الشفافية بين األزواج فـي دخـل        ) ٢٠٠٥،  الرديعان(أشارت نتائج دراسة    قد   و ،االقتصادية

بـدور  قيامهـا   بـسبب خـروج المـرأة للعمـل و     ،ل وأن عالقات النوع تتعرض لتحـوّ      ،كل طرف 

لدراسـة تنطبـق إلـى حـد كبيـر علـى            نتـائج هـذه ا    ، و أساسي في عمليـة االنفـاق علـى األسـرة         

ــتقلص الفــروق بــين الجنــسين   ،أســر الطبقــة الوســطى الحــضرية   علــى األقــل فــي   ،  حيــث ت

 . واتخاذ القرارات ذات الصيغة االقتصادية، منهماالوظائف االقتصادية لكلٍّ

ومــن نتــائج إحــدى الدراســات علــى المجتمــع الجزائــري، وجــدت الدراســة أن الــدافع          

م دوافع الزوجـة الجزائريـة، بعـد الـدافع النفـسي الـذي يتمثـل فـي ثقتهـا            االقتصادي يمثل أه  

بــأن لــديها مؤهــل يجعلهــا أهــالً للعمــل، وال يوجــد مــنهج واحــد تنتهجــه األســرة فــي توزيــع      

ــه يخــضع لتحــوالت الظــروف األســرية، بــل إن        ــصادية، ولكن مــصاريفها والمــسؤوليات االقت

هن أمالك خاصـة، وفـي كـل األحـوال     هناك بعض الزوجات يرفض أزواجهن أن يكون لدي  

 .(٢٠١٢ ,Guellou & Azghar) ال تحتفظ الزوجة براتبها كامالً معتمدة على راتب زوجها
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بـضرورة إعـداد وتـصميم بـرامج إرشـادية للفتيـات            ) ٢٠١١الـسليمي،   (وقد أوصت دراسة    

 بــين المُقــبالت علــى الــزواج؛ لتعــرف أهميــة إدارة الــدخل المــالي لألســرة، وفنــون التعامــل         

الــزوجين، وأســاليب تحقيــق الــسعادة الزوجيــة وجعلــه إلزاميــاً قبــل عقــد القــران، وكــذلك  

تنظيم دورات لربات األسـر العاملـة؛ لتعـرف مـدى تـأثير الـدور االقتـصادي لهـن فـي الـسعادة              

 .الزوجية والتوافق الزواجي

ى  لمساعدة الزوج ودخل الزوجة وطبيعـة عملهـا، فـي مـستو            اً تفاعلي اًوأن هناك تأثير  

الرضا الزواجي لكلٍّ من الزوجين عن العالقة الزوجية، وأن هنـاك بعـض النـساء العـامالت                 

يقــررن أهميــة توزيــع المهــام األســرية علــى الــزوجين، وفعاليــة تجنيــد شــريك الحيــاة فــي      

المشاركة في القيام ببعض األدوار الزوجية غير التقليدية، حيث يعتبر عـامالً أساسـياً فـي             

 ).٢٠٠٨صالح، (زواجي تحقيق التفاعل ال

 سالباً بين الرضا الزواجي، والمساواة بين الـزوجين لـدى المتـزوجين             اًوأن هناك ارتباط  

والمتزوجــات، ويــزداد مــستوى الرضــا الزواجــي مــع زيــادة قيــام الزوجــات بالمهــام األنثويــة،    

ويـــنخفض مـــستوى الرضـــا الزواجـــي لـــدى الزوجـــات، مـــع زيـــادة تمـــسك الرجـــل بالمهـــام    

ن ثــم فــإن الرضــا الزواجــي يــرتبط بالمــستوى اإلدراكــي لــدى كــلٍّ مــن الــذكور    الذكريــة، ومــ

 .(٢٠٠٢ ,Liat)واإلناث، فيما يتعلق بالمساواة بين الزوجين 

 ؛لقـاة علـى عاتقهـا   ى إلـى زيـادة الـضغوط المُ    أدَّ،إال أن خروج المرأة للعمل خارج منزلها    

 ومـسؤولياتها الناتجـة عـن    ،امما يجعلها مجهدة في التوفيق بين مسؤولياتها نحو أسـرته      

ــؤدي إلــى انخفــاض أدا   ،عملهــا   وتعــرض، وظهــور العديــد مــن المــشكالت  ئهــا، وذلــك قــد ي

ــروف   ــضاغطة النـــساء لظـ ــاة الـ ــطرابات النفـــسية    ،الحيـ ــور بعـــض االضـ ــى ظهـ ــؤدي إلـ ــد يـ  قـ

ــة االفتقــاد للمــساندة االجتماعيــة   خــصوصاًو  حيــث ، ســواء مــن األســرة أو العمــل  ؛ فــي حال

ــ(توصــلت دراســة    بــين العــامالت المتزوجــات   دالــةحــصائية إإلــى وجــود فــروق ) ١٩٩٧، يعل

 فــي ، المــساندةاتمنخفــضال وبــين مجموعــة العــامالت ، المــساندة االجتماعيــةاتمرتفعــال

 ،االكتئـاب ،  الحـساسية التفاعليـة  ، الوسواس القهـري ،األعراض الجسمانية (األبعاد التالية   
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 ،لجانــب مــنخفض المــساندة االجتماعيــة) ذهانيــة البارانويــا التخيليــة ال، قلــق الخــوف،القلــق

 ،حباطــاتحيــث تــؤدي المــساندة إلــى تــدعيم المواجهــة وتــرويض الــذات علــى مقاومــة اإل     

 .هماً في الصحة النفسيةموتلعب دوراً 

أن نـــسبة النـــساء غيـــر العـــامالت اللـــواتي ) ٢٠٠٩، بريـــك وداود(نـــت دراســـة كـــذلك بيَّ

بوصـفها  مـستوى الكولـسترول   ورحـة المعـدة،   قويعانين من فرط ضغط الدم والـسكري،     

 ولم تشر النتائج إلـى فـروق   ، تزيد بدرجة دالة على نسبة العامالت المصابات  ،أمراض مزمنة 

 .دالة بين النساء العامالت والنساء غير العامالت في الصحة النفسية

ون نة هـذه الدراسـة يقيمـ       من أزواج عيِّ   )%٦٩(أن  ) ٢٠١٣،  العرابي(وقد أظهرت دراسة    

 إما بسبب الـسفر     ، بينما النسبة المتبقية تشمل من ال يقيمون مع زوجاتهم         ،مع الزوجات 

 ممـا  ؛ أو العمـل فـي مكـان بعيـد عـن األسـرة           ، أو الطـالق   ، أو الزواج بـأخرى    ، أو الهجر  ،للخارج

 كـذلك   ، أحـد المـصادر المـساندة االجتماعيـة        ،يفقد أسـرة المـرأة العاملـة فـي هـذه النـسبة            

ــة   ــرت دراسـ ــو(أظهـ ــي     ) ٢٠٠٥ني، عـ ــة فـ ــرأة العاملـ ــه المـ ــي تواجـ ــرى التـ أن المـــشكلة الكبـ

 وكـــذلك سياســـات التعيـــين ، هـــي التعـــارض بـــين مـــسؤوليات األســـرة والعمـــل ،اإلمـــارات

 فـي الحـصول    يليهـا عـدم كفايـة الخـدمات والتـسهيالت المقدمـة للمـرأة مـع قلـة                  ،والترقية

 الملــل :أهــم المــشكالتملــة، مــن  العا كــذلك المــرأة اللبنانيــة،لوظــائف العليــاا فــرص علــى

، العـوادة (وفـي دراسـة     . والخالفات العائلية والمعاملة الـسيئة مـن أصـحاب العمـل والـزمالء            

 أفــادت أن المــرأة العاملــة األردنيــة تعــاني أشــكال العنــف الــوظيفي كافــة وبنــسب         ،)٢٠١١

 العنـف    مـن  ن يعـاني  )عينـة الدراسـة   ( من العـامالت     )%٤٦(مختلفة، إذ أشارت النتائج إلى أن       

 العنــف  مــنيعــانين )%٣٠٫٧(و، الموجــه للمــرأة العنــف مــن يعــانين ) %٥٥٫٨(المجتمعــي و

 يتعرضـن للمـضايقات   )عينة الدراسـة  (من العامالت   ) %٢٠٫٨( كما بينت النتائج أن      ،األسري

 .والتحرش الجنسي

وال تكاد توجد مهنة تقريباً بمنأى عن الـضغوط، بـل إن لكـل منهـا خصائـصها التـي قـد                      

تؤدي إلى الـشعور بـدرجات متفاوتـة مـن الـضغوط الواقعـة علـى العـاملين فيهـا، وأن هنـاك                 
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عالقة طردية بـين الـضغوط النفـسية التـي تتعـرض لهـا المـرأة العاملـة وإصـابتها بـاألمراض                      

وقد أوصت نتائج الدراسة إلى عقد الدورات التدريبية والندوات التثقيفية       . السيكوسوماتية

عبد القـوي،   (لتوعية بكيفية التفاعل مع مختلف الضغوط التي تتعرض لها          للمرأة العاملة؛ ل  

٢٠١٢.( 

نبـالغ  ويجـب أال   ،كذلك يمثل عنصر الوقت في حياة أسرة المرأة العاملة قضية أحياناً      

 فقــد تــم حــساب متوســط العمــل المنزلــي لربــة   ،فــي تبــسيط هــذه القــضية بــرغم تعقــدها  

ــدوهاألســـرة ــ ، فوجـ ــاعة أ يـ ــبوعياًصل إلـــى ثالثـــين سـ ــادل ثالثـــة أربـــاع العمـــل   ؛سـ ــا يعـ  أي مـ

لعمــل باإلضــافة ل فالموظفــة مطالبــة بمــضاعفة وقتهــا فــي األســرة    ؛األســبوعي للموظفــات 

، تمثـل عبئـاً ثقـيالً علـى المتـزوجين         ، و  فجداول العمل غيـر محـددة المعـايير        ،)٢٠٠٦عمارة،  (

عــن تــصور الــضغط   لقــي نظــرة تحليليــة    والبــد أن نُ، علــى الــصعيد العــالمي واليــومي   وذلــك

ــرة  ،المتعلـــق بالوقـــت  ــي األسـ ــتخدامه فـ ــة اسـ ــين    ؛ وكيفيـ ــع بـ ــراع الجمـ ــاة صـ ــدير معانـ  لتقـ

 .(٢٠٠٦ ,Tezli & Gauthier)مسؤوليات العمل واألسرة لدى الوالدين 

 ,Schwartzberg & Dytell)وقـد ذكـر األزواج والزوجـات لألسـر العاملـة فـي دراسـة        

 وتدخل األسرة في العمل واالسـتقرار       ،والعمل مستويات متعادلة من ضغط األسرة       (١٩٩٦

 إصــابة فــي وأن الــنقص فــي تقاســم المهــام وقلــة التعــاون يــؤثر بــشكل أساســي   ،النفــسي

ــة      صــابة  ونقــص الثقــة بــالنفس واإل  ،األمهــات بــنقص التحــدي والتفاعــل فــي األدوار بإيجابي

اني فـي األسـر   التفـ  إلـى أن  (٢٠٠٦ ,Delcampo & Hinrichs) وقـد توصـلت دراسـة    ،باالكتئـاب 

 ،عمل على خفض التوقعات العالية ألهـداف العمـل   ي ،أحد السمات لألسر الالتينية   باعتباره  

 تحــسن مــن قــدرة الفــرد علــى فــصل العمــل عــن  ،بقــاء والمحافظــة علــى هويــة الفــردوأن اإل

  .األسرة

واألسرة بوصفها نسقاً، تحاول الحفـاظ علـى حالـة مـن الثبـات، وتـسعى إلـى اسـتعادة          

ا، كلمـا تهـدد هـذه التـوازن، فاألسـرة الـسوية يـسودها التـوازن القـائم علـى عالقـات                       توازنه
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واضحة وقواعد معينة فـي التعامـل بـين أفرادهـا، فـإذا مـا اختـل التـوازن، اتجهـت إلـى سـوء                         

 ).٢٠١٣الشرقاوي، (التنظيم، وربما إلى الفناء تدريجياً 

راســة الــسلوك االجتمــاعي،  وطبقــاً لتوجــه نظريــة التبــادل االجتمــاعي، التــي تهــتم بد    

ــين          ــة بـ ــة أو مجزيـ ــون مكلفـ ــد تكـ ــي قـ ــة، والتـ ــة والمعنويـ ــشطة الماديـ ــادل األنـ ــة تبـ وعمليـ

فخــروج الزوجــة للعمــل ينــتج عنــه حــساب التكلفــة  ). ٩٤: ٢٠١٠عبــد اللطيــف، (األشــخاص 

والعائد؛ فعمل المرأة يـأتي بالمنفعـة الماديـة لألسـرة وتحـسين مـستواها المعيـشي النـاتج                    

المـرأة، ومـن جهـة أخـرى تكلفـة تـدفعها المـرأة مـن تعـدد األدوار، ووقوعهـا فـي                عن عمل   

صــراع الــدور، بنــاء علــى النظريــة البنائيــة الوظيفيــة تخلــق خلــالً وظيفيــاً، وذلــك للتعــارض           

المحتمل بين أدوارها المختلفة من ناحية انتقاصه للوقت الذي يقـضى مـع النـسق األسـري،                  

 األوقـات، ومحدوديـة قـدرة الزوجـة؛ ممـا يـضطر إلـى إعـادة         وهذا قـد يـؤدي إلـى التـضارب بـين         

توزيع األدوار داخل األسرة، وتنازل بعض األفراد عن بعض الحقوق، والتوقعـات المرتبطـة          

بـــدور الزوجـــة، مثـــل تعـــديل بعـــض األزواج لـــدوره، وتحملـــه بعـــض المـــسؤوليات والمهـــام  

 .ة بعض شؤون األسرةالمنزلية، ومشاركة الزوجة في مهام تربية األطفال، وإدار

 بوصــفها  والتــي تــوازن فيهــا بــين دورهــا ،وتــسعى المــرأة إلــى تحقيــق المعادلــة الــصعبة 

 والتكيـف مـا   ، ومن دورها عاملة من حقها التطور والتفوق في العمل      ، من جانب  اً وأم زوجةً

الت موتعــاني األمهــات العــا) ٢٠٠٢المحــسن ســلطان،  عبــد(بــين متطلبــات العمــل واألســرة 

 ,.Hill E. J)مـن األمهـات   اً  أسـري  حيث إن اآلبـاء أكثـر رضـاً   ،أكثر من اآلباء العاملينصراعاً 

٢٠٠٥). 

 ،قضية مـشاركة المهـام األسـرية مـن القـضايا األكثـر إلحاحـاً للوالـدين العـاملين                  تعد  و

  لطفـل  وإمكانيـة تقـديم رعايـة مـستمرة    ،وذلك للمسؤوليات األسرية والدعم مـن األزواج      

 يــستمد مــن ، فإنــه وبالنــسبة للرضــا الزواجــي للوالــدين العــاملين ،عليهــايعتمــد يــستطيع أن 

 والرجـــال المـــشاركون ،التنـــشئة االجتماعيـــة والتـــصورات الذهنيـــة ألدوار المـــرأة والرجـــل

 ويقــدرون عمــل ، أن عمــل المــرأة فرصــة لتكــوين كيــان مــستقبل للمــرأة ون يــر،زوجــاتهم



 

 
  واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم   ٨٣
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 التفـاوت فـي سـرعة التغييـر         دَلـِ  وقـد وُ   ).٢٠٠٤المعطي،   عبد( لذا فهم يشاركون     ؛زوجاتهم

 وظهــور ،قــد ترتــب عليــه وجــود فجــوات ثقافيــة   ، وبــين الجانــب المــادي والمعنــوي لألســرة  

 وتغيـر   ، ومن ذلـك تعلـيم المـرأة       ، وال سيما بين األجيال المختلفة     ،الصراع بين أفراد األسرة   

بـين الرجـل والمـرأة    دورها في المجتمع مقابل بـطء التغيّـر فـي القـيم التـي تحكـم العالقـة                 

 لكـي  ؛ واالعتمـاد علـى العمالـة المنزليـة    ، مما يـؤدي إلـى ازدواجيـة أدوار المـرأة    ،داخل األسرة 

 ).٢٠١١الخليفة، (تقوم بأدوار المرأة التقليدية 

 ومـشاركة  ، للتـوازن النـاجح بـين متطلبـات العمـل واألسـرة        اًوتعتبر المشاركة أساس  

الموجـود،   عبـد (امل نجاح التوافق الزواجي في األسـرة   من عو،األزواج في األعمال المنزلية 

 وإن اختلفــت التــأثيرات بــاختالف   ، ولقــد تــأثَّرت العالقــات األســرية بعمــل الزوجــة     .)٢٠٠٧

 الـــصراع الظـــاهر ، ومـــن أبـــرز جوانـــب التـــأثر ،المـــستويات االقتـــصادية واالجتماعيـــة لألســـر 

 ومعاملـة األطفـال والـصلة       ،االدخـار والمستتر بين الزوجة والزوج على السيادة والميزانيـة و        

 ).٢٠٠٠المجيد منصور،  عبد(بالنسق القرابي وتمضية وقت الفراغ 

 وإنمــا فــي نــوع األداء األســري المــرتبط بخــروج الزوجــة  ،والقــضية ليــست عمــل المــرأة

 ، من زوج وزوجـة األبوي وجودة الرعاية المقدمة ألطفالها وكيفية مواجهة النسق         ،للعمل

 ومدى مشاركة كل طرف لآلخـر فـي إنجـاز           ،طة بمتطلبات العمل واألسرة   للضغوط المرتب 

 فـي  ومدى وجود عوامل تـؤثر سـلباً   ، أعباء تواجه األسرة العاملة بوصفهاهذه المسؤوليات 

 ومــدى الجهــود التــي يبــذلها كــل   ، قــد تــرتبط بعمــل الــزوجين خــارج المنــزل  ،األداء األســري

 ولـذلك تحـددت مـشكلة       ،هـام المرتبطـة بهـا      وأداء الم  ،طرف لمواجهة هذه امع متطلبات    

على مدى تكيُّف الـزوجين العـاملين الـسعوديين مـع متطلبـات الحيـاة         تعرف  الالدراسة في   

 .األسرية في ضوء بعض المتغيرات
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 أهمية الدراسة
 نتيجـة زيـادة   ،ن فـي المجتمـع الـسعودي    ن عـامال  ازيادة عدد األسـر التـي بهـا زوجـ          -١

عــدد الزوجــات الــسعوديات العــامالت، طبقــاً إلحــصائيات  ، حيــث بلــغ خــروج المــرأة للعمــل

 .زوجة) ٥٢٦٫٥١٣(وزارة العمل 

ى  علــ،نن عــامالا األســرة الــسعودية التــي بهــا زوجــ    تنميــة علــى العمــلضــرورة  -٢

 .الضرورية المرتبطة بالعمل والحياة األسريةالتكيُّف مع المتطلبات 

مــة ءســرة علــى موا قــدرة األفــيضــرورة تحديــد المتغيــرات االجتماعيــة المــؤثرة    -٣

 .متطلبات العمل والحياة األسرية

 يـــــستطيع األخـــــصائيون   قـــــد يمثـــــل بيانـــــاتٍ  ،إن الوصـــــول إلـــــى هـــــذه النتـــــائج    -٤

  الوفــاء بمتطلبــاتفــي تحــسين قــدرة األســرة   علــىن المــساعدةون األســريوواالستــشاري

 .الحياة األسرية

 أهداف الدراسة 
 .متطلبات األسرةع ممدى تكيُّف األسر ذات الزوجين العاملين تحديد  -١

 .متطلبات األسرةمع تحديد المتغيرات االجتماعية المؤثرة في التكيُّف  -٢

متطلبـــات الحيـــاة األســـرية وبعـــض    مـــع الكـــشف عـــن العالقـــة بـــين التكيُّـــف      -٣

 .المتغيرات االجتماعية

 فروض الدراسة
 توجد فروق دالة بين األزواج والزوجات في التكيُّف مع متطلبات الحياة األسـرية        -١

 . إلى متغير النوعجعتر

 ،متطلبــات الحيــاة األســريةمــع  بــين التكيُّــف  دالــةتوجــد عالقــة ارتبــاط إحــصائية  -٢

 .)لألزواج والزوجات(ر النوع ومتغيِّ

 ،توجــد عالقــة ارتبــاط إحــصائية دالــة بــين التكيُّــف مــع متطلبــات الحيــاة األســرية    -٣

 .والزوجات عينة الدراسةج والسن لكل من األزوا
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 ،اط إحــصائية دالــة بــين التكيُّــف مــع متطلبــات الحيــاة األســرية  توجــد عالقــة ارتبــ -٤

 . من األزواج والزوجاتوعدد سنوات الزواج لكلٍّ

 ترجـع الـى اخـتالف       توجد فـروق دالـة بـين التكيُّـف مـع متطلبـات الحيـاة األسـرية                 -٥

 . من األزواج والزوجاتالمستوى التعليمي لكلٍّ

ترجـع   ، متطلبـات الحيـاة األسـرية   توجد فروق دالة بين الزوجات في التكيُّـف مـع       -٦

 .اختالف المستوى التعليميإلى 

، توجــد فــروق بــين الزوجــات واألزواج فــي التكيُّــف مــع متطلبــات الحيــاة األســرية   -٧

 .اختالف نوع العمل بينهمترجع إلى 

ــة إحــصائياً   -٨ ــات      توجــد فــروق دال ــف مــع متطلب  بــين الزوجــات العــامالت فــي التكيُّ

 .عية العمل بينهننو ترجع إلى الحياة األسرية

  بـين األزواج فـي التكيُّـف مـع متطلبـات الحيـاة األسـرية               توجد فروق دالة إحصائياً    -٩

 .نوعية العمل بينهمترجع الى 

 ،توجــد عالقــة ارتبــاط إحــصائية دالــة بــين التكيُّــف مــع متطلبــات الحيــاة األســرية    -١٠

 .ألسرةفي وزيادة عدد األبناء 

 ن ترجـع اة األسـرية للـزوجين العـاملي   توجد فروق في التكيُّف مـع متطلبـات الحيـ      -١١

 .إلى اختالف عدد األبناء

  ترجـع توجد فروق في التكيُّف مـع متطلبـات الحيـاة األسـرية للـزوجين العـاملين         -١٢

 .إلى ملكية السكن

 ، ترجـع توجد فروق في التكيُّف مع متطلبات الحيـاة األسـرية للـزوجين العـاملين            -١٣

 .إلى اختالف مستوى الدخل األسري بينهم

ــاة     توجـــد -١٤ ــة ارتبـــاط ذات داللـــة إحـــصائية بـــين التكيُّـــف مـــع متطلبـــات الحيـ  عالقـ

 . ومتغير دخل األسرة،األسرية للزوجين العاملين
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 مضاوي المشعل.  د-هدى محمود حسن حجازي .  د- الشرقاوي  إبراهيمنجوى .   د-الجوهرة بنت فهد الزامل . د

 :مفاهيم الدراسة
 ف الزوجين مع المتطلبات األسريةيُّتك

 ،تكيُّف وفـق البيئـة االجتماعيـة      و ، مع الظروف   وتوافقٌ  انسجامٌ  هو :ف الشخص يُّتك

ــاء(وفــي  ــ هــو)األحي ــاء الكــائن الحــيِّ   تغي ــه ،ر فــي بن ــر قــدرة علــى   ، أو فــي وظيفت ــه أكث  يجعل

 .)٢٠٠٨ عمر،(المحافظة على حياته وبقاء جنسه 

ــ  ،مــسعود(مــع الــشيء وانــدمج فيــه ، وتــآلف صــار علــى كيفيــة معينــة: ف الــشيءوتكيُّ

١٩٩٢(. 

 هــو تنظــيم وتــشكيل أنمــاط الــسلوك     ،ف الــزوجين مــع المتطلبــات األســرية   وتكيُّــ

 ، متكـــامالًاًنـــسقبوصـــفه  لتحـــسين األداء االجتمـــاعي لألســـرة ؛داخـــل األســـرةوالعالقـــات 

 .والسعي الستعادة التوازن المرن

 عـــن لمقيـــاس مـــصطلح المواجهـــة بـــديالًل فـــي ترجمتهـــا )الموجـــود عبـــد(وقـــد أوردت 

ألداء فـي ا  وذلـك لمـا يحمـل مـن األداء األسـري أو التغيـر       ،التكيُّف الذي اسـتقر عليـه البحـث       

 .األسري

 بأنها جهود فرديـة أو جماعيـة        ، مواجهة متطلبات الحياة   )سكنر وماكوبين (وعرف  "

 إلدارة المتطلبــات المرتبطــة باألســرة ذات الــزوجين العــاملين   ؛تعاونيــة مــع أفــراد أو بــرامج 

(Skinner D., McCubbin H., ١٩٩ :٢٠٠٠) .    وتعتمد المواجهة الناجحة علـى االسـتفادة مـن

:  حيث تتضمن الموارد الشخصية للمواجهـة الدافعيـة        ، المتنوعة الموارد الشخصية والبيئة  

القـدرة علـى   ، التوجه الـذاتي ، تنمية الذات، النظرة التفاؤلية، المرونة، مهارات حل المشكلة  

القدرة على البحـث عـن المـوارد البيئيـة         ،  الحصول على المعلومات من البيئة حول الضغوط      

 ).١٨٨٥: ٢٠٠٧عبد الموجود، " (واستخدامها بفعالية

 والهيئـات  ، فتتـضمن شـبكة الخـدمات الرسـمية مثـل المؤسـسات          ،أما المـوارد البيئيـة    

 ، األقــارب:كمــا تتــضمن أيــضاً شــبكة المــساعدة غيــر الرســمية مثــل . الحكوميــة والخاصــة

وتنبــع أهميــة شــبكات المــساندة غيــر الرســمية فــي .  وزمــالء العمــل، والجيــران،واألصــدقاء
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ــؤدي الــوعي بوجودهــا إلــى ســهولة مواجهــة        كونهــا تمثــل موانــع    ضــد الــضغوط، بحيــث ي

 ).١٨٨٥: ٢٠٠٧الموجود،  عبد(ضغوط الحياة التي تواجه الزوجين العاملين 

 يستدعي مساعدة األسرة    ، وإرساء التوازن األسري   ،مع متطلبات األسرة  إن التكيُّف   

 مفتوحـاً،  اًنـسق وصفه   ب  لتلبية المتطلبات المستجدة للنسق األسري     ؛على االستقرار المرن  

: ٢٠١٣الـشرقاوي والـسيد وعبـدالعال،    (وذلك من خـالل إعـادة توزيـع األدوار داخـل النـسق          

العمــل إجرائيــاً مــن  ، علينــا تحقــق تكيُّــف الــزوجين العــاملين مــع متطلبــات األســرة  لو). ٤٣

 )١٨٨٥ : ٢٠٠٧الموجود،  عبد (:خالل األبعاد التالية

 ويتــضمن هــذا ،maintaining the family systemالحفــاظ علــى نــسق األســرة    .أ 

البعد التخطيط المسبق ألنشطة األسرة، وكذلك التخطيط ألي تغيرات قد تحـدث وتـؤثر       

 نسق األسـرة، ويتـضمن أيـضاً مـشاركة جميـع أعـضاء األسـرة فـي األنـشطة األسـرية،                      في

 .والمحافظة على الروابط األسرية، والمرونة في التعامل مع المواقف األسرية

وذلــك مــن خــالل  ، procurement of supportصول علــى المــساندة والتأييــد  الحــ  .ب 

 أو االســتعانة باألصــدقاء أو بــزمالء العمــل واســتخدام  ،االســتعانة بأســرة الــزوج أو الزوجــة 

 ،مدفوعـة األجـر   الاألدوات الحديثة في المنزل، وكذلك مـن خـالل االسـتفادة مـن الخـدمات                

 .ألشياء الجاهزة وشراء ا،مثل دار الحضانة والشغاالت

 ويتـضمن هـذا   ،modifying roles and standards األداء اتيتعديل األدوار ومستو  .ج 

 أو مـستوى     األخـرى،  دوار والتنـازل عـن متطلبـات بعـض األ         ،البعد إعـادة توزيـع بعـض األدوار       

 . والعمل مع متطلبات األسرة، لكي تتالءم متطلبات الحياة؛أداء بعض المهام

 بتغييــر نظــرة النــاس إليهــا، وتغييــر  ، وذلــكلــل هــذه التــوتراتتق: تقليــل التــوترات  .د 

أســـاليب تعـــاملهم معهـــا مـــن خـــالل النظـــرة التفاؤليـــة للحيـــاة، وتنميـــة الثقـــة بـــالنفس           

 .وباآلخرين، وممارسة األنشطة التي تقلل من هذه التوترات، وتجاهل انتقادات اآلخرين
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 مضاوي المشعل.  د-هدى محمود حسن حجازي .  د- الشرقاوي  إبراهيمنجوى .   د-الجوهرة بنت فهد الزامل . د

 :مفهوم متطلبات األسرة )١
 ويتطلـب   ،العمـل فـي    سواء في األسـرة أو       ؛ة بها هي مجموعة األدوار والمهام المرتبط    

 إلحداث التوازن بين المهام المطلوبة لألسـرة  ؛ذلك توزيع الطاقة داخل األسرة وخارجها     

 ولـذلك مـن األهميـة عنـد تقيـيم           ، لتعارض المهام   نظراً  وأال يحدث صراع في األداء     ،وللعمل

 تــم تكليــف األفــراد بــشكل  وهــل،األســرة تقيــيم قــدرات األفــراد فــي ضــوء المهــام الالزمــة

 فاألسـرة الـسوية يـسودها    ، وهـل تـم توزيـع األدوار والمهـام بـشكل مـرضٍ         ،واضح وصـريح  

 كـذلك إعـادة   ،التوازن القائم على عالقات واضحة وقواعد معينـة فـي التعامـل مـع أفرادهـا      

 ولـم تـستطع   ، تكون نتيجة ضـغوط الحيـاة      ،التوازن األسري ألن المشكالت داخل األسرة     

 .ة احتواءها بشكل فعالاألسر

 ولكن ظلت هناك مهـام  ،ر في أدوار األسرة   حدث تغيُّ  ،ونتيجة للتغيرات في المجتمع   

 منهـــا تـــوفير المـــوارد األساســـية للحيـــاة كالطعـــام والملـــبس ،رئيـــسة تقـــوم بهـــا األســـرة

 وهـــو مـــا يعتمـــد إلـــى درجـــة كبيـــرة علـــى أنـــساق أخـــرى فـــي  ،والرعايـــة الطبيـــة والتعليميـــة

 ، واتخاذ القرار في األسـرة     ، وأيضاً القيادة  ،العمل واألجور والسلع والخدمات   ل  ، مث المجتمع

 وضــبط ، ووضــع النظــام المالئــم ،الــذي يعتمــد علــى اتفــاق الوالــدين والمــشاركة فــي التــأثير    

 ، وتتضمن التـسوق ، وتخطيط ميزانية األسرة،السلوك كما توجد أيضاً مهام إدارة المنزل    

 ).٢١: ٢٠١٣ عبدالعال، الشرقاوي، السيد،(والزيارات والترفيه ، ار رعاية الكبار والصغ،الطهي

أكــان ذلــك   ســواء ،وكــذلك للعمــل متطلبــات فــي الوقــت والمهــام المطلوبــة للعمــل    

إلــى أهــم مــصادر  ) ٢٠٠٢، الــسباعي( وقــد توصــلت نتــائج دراســة  هــا،داخــل األســرة أو خارج

 :التنازلي وهي بحسب ترتيبها ،الضغوط لدى الموظفات في بيئة العمل

 .ي الوظيفيمحدودية فرص التطور والترقِّ .١

 .عبء العمل .٢

 .عدم المشاركة في اتخاذ قرارات العمل .٣

 .ظروف بيئة العمل .٤



 

 
  واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم   ٨٩
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 .صراع الدور .٥

 .غموض الدور .٦

 ذوات المـستوى  وكـذلك  ،يزداد شعور الموظفات األصغر سناً بالـضغوط فـي العمـل          و

 .يفة وكذلك الموظفات األقل خدمة في الوظ الجيد،التعليمي

ويُقصد بمتطلبات األسـرة فـي الدراسـة، مجموعـة المهـام والمـسؤوليات، واألنـشطة                

المرتبطة بأدوار كل من الزوج والزوجة في األسـرة، واألعبـاء الناتجـة عـن عمـل الـزوجين،         

ــبس، والمــسكن،          ــاة مثــل مهــام الطعــام، والمل ــوفير المــوارد األساســية للحي وذلــك فــي ت

ناء، واألعباء االقتصادية، واألمور العاطفيـة والمرتبطـة بالرضـا      وخدمات اإلعاشة، وتربية األب   

 .الزواجي، واألداء األسري

 :مفهوم المتغيرات االجتماعية )٢
تعددت وجهات النظر حول مفهوم المتغيرات االجتماعية ومـصطلح اجتمـاعي يـدل            

علــى ســلوك أو موقــف يتجــه بطريقــة شــعورية أو ال شــعورية نحــو اآلخــرين، ويــدل تعبيــر      

الــذي  و وكــذلك الــسلوك المــنظم والمحــدد األهــداف     ،تمــاعي علــى التفاعــل المتبــادل   اج

 وتنـــصب كــــذلك علـــى البحـــوث المتـــصلة بظـــواهر الحيــــاة      ،تملكـــه جماعـــة متماســـكة   

 ).٤١٠: ١٩٧٩غيث، (االجتماعية 

 ويـؤثر فـي   باإلنـسان هـي كـل مـا يتـصل     ، وأما بالنسبة لمصطلح المتغيرات االجتماعيـة   

 ويـشير لفـظ   ،)١٩٨٦بـدوي،  (التفاعـل بينـه وبـين اآلخـرين     في  وأيضاً  ،سلوكه ومستوى أدائه  

 ، فــالمتغيرات هــي عوامــل مالزمــة للتغيــر؛المتغيــرات بــصورة عامــة إلــى إمكانيــة فــي التنــوع

 .يتعلق بعضها باألفراد والجماعات، وتتميز بالتحديد والقابلية لالفتراضات المختلفةو

متــصلة بحــدوث الظــاهرة أو الموقــف موضــوع  العوامــل ال،قــصد بمفهــوم المتغيــراتويُ

تربط العامل عالقـة ارتباطيـة بينـه وبـين العوامـل األخـرى المتـصلة بـنفس                  عادة   و ،الدراسة

 عوامــل أخــرى مــن حيــث حــدوث فــي وقــد يكــون هــذا العامــل مــؤثر ،المــشكلة أو الظــاهرة

ويعتمـد هـذا    ). ١٩٩٢ر،  مختـا ( أو مؤثراً أو متأثراً في آن واحد         ،الظاهرة أو متأثراً بعوامل أخرى    
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 مضاوي المشعل.  د-هدى محمود حسن حجازي .  د- الشرقاوي  إبراهيمنجوى .   د-الجوهرة بنت فهد الزامل . د

، عـدد سـنوات الـزواج     ،  المستوى التعليمي ،  العمر: البحث على المتغيرات االجتماعية اآلتية    

 .الدخل، مكان السكن، مهنة الزوج والزوجة، عدد األطفال في األسرة

 اإلجراءات المنهجية للدراسة 
 الحيـاة   للتعرف علـى مـدى التكيُّـف مـع متطلبـات     ؛ الدراسة وصفية :نوع الدراسة  -١

 . في ضوء بعض المتغيرات االجتماعية لهذه األسر،في األسر ذات الزوجين العاملين

 :منهج الدراسة -٢
 .اعتمدت الدراسة على منهج المسح االجتماعي بطريقة العينة العشوائية البسيطة

 :أدوات الدراسة -٣
 :اعتمدت الدراسة على

 .استمارة للبيانات األولية لألسر -١

  وقــد اعتمــدت الدراســة علــى ترجمــة  ،متطلبــات األســريةمقيــاس التكيُّــف مــع ال  -٢

 كـلٌّ ) النـسخة األجنبيـة   (عـد هـذا المقيـاس       أ وقـد    ،مقيـاس النسخة األصلية مـن     لل ∗سليمان

 وذلك ، Hamilton Macubbin وهاملتون ماك كوبين Denise Skinnerمن دينيس سكنر 

 ،ةي األسـر   الحيـاة  طلبـات  وذلك مـع مت    ،لقياس أنماط التكيُّف لألسر ذات الزوجين العاملين      

  الحيـاة  تـم تـصميمها لقيـاس التكيُّـف مـع متطلبـات       ، بنـداً  ٥٨والنسخة األصلية تتكون من     

 لتتناسـب مـع البيئـة       ؛عبـارات ) ٩( وتم حذف عـدد      ،وقد تمت ترجمة هذا المقياس     ة،ياألسر

 ولكـن علـى     ،بترجمـة وتقنيـين هـذا المقيـاس       ) ٢٠٠٧ ،الموجـود  عبد( وقد قامت    ،السعودية

 وقـــد تــم فـــي هــذه الدراســـة ترجمــة وتقنيـــين هــذا المقيـــاس علــى البيئـــة      ،لبيئــة المــصرية  ا

 ، وقد تم تقنينه على البيئة السعودية   ، حيث قام سليمان بترجمة هذا المقياس      ،السعودية

مفردة من خالل إعادة االختبار وفيما يلي عرض ) ٥٠(وتم حساب معامل الثبات على عدد  

 :إليها كما توضحها الجداول التاليةوصل تألهم النتائج التي تم ال

                                     
  وجامعة االمام محمـد بـن سـعود        زائر لجامعة الملك سعود   ال ،لخدمة االجتماعية احسين سليمان أستاذ     ∗

 .الينويجنوب وأستاذ بجامعة 



 

 
  واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم   ٩١

  هـ١٤٣٦ السابع  والثالثون شوال العدد
 

  الدراسة   ةثبات أدا
 .التكيُّف مع متطلبات الحياة األسرية: عنوان المقياس  .أ 

 .األزواج والزوجات العاملين في المجتمع السعودي: يطبق على  .ب 

 ."مدى تكيُّف الزوجين العاملين مع متطلبات الحياةتحديد " :ويهدف إلى  .ج 

األزواج والزوجـات العـاملين فـي       : مـن ) ٥٠(ة االختبـار علـى      وقد تـم االعتمـاد علـى إعـاد        

 ،يومـاً مـا بـين االختبـار األول واالختبـار الثـاني         ) ١٥(خـالل فتـرة مقـدارها        ،المجتمع الـسعودي  

 ومؤشـراتها باسـتخدام اختبـار سـبيرمان     ،وقد كانت نتائج الثبات على أداة القياس ككل 

 . رجة عالية من الثبات، وهذا يعني أن أداة القياس على د٠٫٩٩١= ر

 ،كما أن هذه الداللة أكملتها داللة االختبار علـى كـل أسـئلة االسـتمارة ودرجـة ثباتهـا            

 :على النحو التالي] األول والثاني[ نيحيث كان االرتباط بين االختبار

 )١(جدول رقم 

 القياسات الناتجة من إعادة االختبار على أداة القياس ككل وعلى أبعاده
 معامل ألفا المعدل معامل ألفا االرتباط األبعاد م

 مقياس التكيُّف مع متطلبات النسق األسري: أبعاد

 ٠٫٩٥٤٧ ٠٫٩٥٤٦ @@٠٫٨٨٤ الحفاظ على نسق األسرة األول

 ٠٫٩٧٨٩ ٠٫٩٧٨٧ @@٠٫٩٤٥ الحصول على التأييد والمساندة الثاني

 ٠٫٩٥١٤ ٠٫٩٥٠٥ @@٠٫٨٩٤ تعديل األدوار ومستويات األداء الثالث

 ٠٫٩٣٩٤ ٠٫٩٣٧٥ @@٠٫٩٠٩ تقليل التوتر الرابع

 ٠٫٩٩٩٨ ٠٫٩٩٩٧ @@٠٫٩٩١ المقياس ككل

 ]٠٫٠٥دال عند مستوى معنوية  @     ،٠٫٠١دال عند مستوى معنوية   [@@

 ٠٫٩٩١= سبيرمان  "ر " حيثوكان المؤشر العام للثبات 

 ٠٫٩٩٥= " ر"ـالجزر التربيعي ل=  وكان الصدق الذاتي لألداة

 لدراسة ومجاالتهاحدود ا -٤
 الزوجــات الــسعوديات العــامالت فــي قطاعــات      أســر  ويمثــل :المجــال البــشري  •

ــة  ــة (مختلفــ ــة وخاصــ ــة     )عامــ ــة والخاصــ ــسات الحكوميــ ــال المؤســ ــي مجــ ــم فــ  وأزواجهــ



 

 
 في ضوء بعض المتغيرات االجتماعية  تكيف الزوجين العاملين السعوديين مع متطلبات الحياة األسرية ٩٢

 مضاوي المشعل.  د-هدى محمود حسن حجازي .  د- الشرقاوي  إبراهيمنجوى .   د-الجوهرة بنت فهد الزامل . د

طبـق فيهــا   يُ،مـن األسـر  ) ٢٠٠( وتمثلـت العينـة فــي   ، والعمـل مـن داخــل المنـزل   ،والـشركات 

 .جات لنفس األسرأدوات الدراسة على كل من األزواج والزو

 حيــث تــم إجــراء ،عتبــر مدينــة الريــاض اإلطــار المكــاني العــام تُ:المجـال المكــاني  •

 وتـــشهد متغيـــرات تـــرتبط بـــالتغيّر االجتمـــاعي  ،حكـــم كونهـــا العاصـــمةالدراســـة فيهـــا بُ

، وقـد   تمثل عمالة المرأة فيه أكثر كثافـة مـن بـاقي منـاطق المملكـة         عتبر مجاالً  وتُ ،السريع

ز األميــر ســلمان االجتمــاعي، حيــث يقــدم خــدمات منفــردة ضــمن منــاخ         تــم اختيــار مركــ  

) ١٩٨٠(اجتمــاعي، وترفيهــي، وصــحي، وتثقيفــي، لتلبيــة حاجــات األفــراد والعــائالت، ويــضم      

عــضوة مــن عــضوات المركــز   ) ٢٠٠(هـــ، وقــد تــم التطبيــق علــى    ١٤٣٤عــضوة، وذلــك لعــام  

 ســواء فــي القطـــاع   ؛جـــل وقــد شــملت الدراســـة قطاعــات العمــل للمــرأة والر     .والعــامالت 

 .الخاص أو العام

ــال ال • ــانيزالمجـ ــام    :مـ ــة عـ ــة الميدانيـ ــراء الدراسـ ــتغرقت  ،١٤٣٤تـــم إجـ ــد اسـ  وقـ

 . كامالًاًالدراسة عام

  : وهي :اإلحصائيةالمعامالت  •

ــ التكــرارات والنــسب    ــار ا -ـ ــار  ا - مــان وتنــي -T-Testختب  - One Way Novaختب

مجمـوع األوزان    -معامـل ألفـا المعـدل      -ألفـا    معامـل    - ارتباط بيرسون  -ارتباط سبيرمان 

 . للفروقLST اختبار - الوسط الحسابي واالنحراف المعياري -والوسط المرجح 

 نتائج الدراسة
يمكــن اســتعراض نتــائج الدراســة المرتبطــة بمجتمــع الدراســة الحاليــة علــى النحــو         

 :التالي

) عينـة الدراسـة  (واج والزوجـات  النتائج المرتبطة بالبيانات األساسية الخاصة باألز : أوالً

 :الحالية

 :من حيث النوع الخاص باألزواج والزوجات عينة )١

 



 

 
  واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم   ٩٣

  هـ١٤٣٦ السابع  والثالثون شوال العدد
 

 )٢(جدول رقم 

 النوع الخاص باألزواج والزوجات عينة
 النسبة المئوية ك فئات النوع الخاصة باألزواج والزوجات م
 %٥٠ ٢٠٠ األزواج ١
 %٥٠ ٢٠٠ الزوجات ٢

 %١٠٠ ٤٠٠ إجمالي 

حـسب  بدول السابق إلـى توزيـع أفـراد العينـة المـشتركة فـي البحـث         تشير بيانات الج  

 لتـشمل  ؛أسـرة ) ٢٠٠( مفـردة مقـسمة إلـى     )٤٠٠( للدراسـة  فقد كانت العينـة الكليـة        ،النوع

                  .)٢٠٠(وعدد الزوجات ) ٢٠٠( حيث بلغ عدد األزواج ،الزوج والزوجة من كل أسرة

 

 )٣(جدول رقم 

 ج والزوجاتالسن الخاص باألزوا

 فئات السن م
فئات السن 
 الخاصة باألزواج

فئات السن 
 الخاصة الزوجات

فئات السن الخاصة 
 باألزواج والزوجات

 النسبة ك النسبة ك النسبة ك  
 %٣٫٠ ١٢ %٦٫٠ ١٢ %٠٠٫٠ ٠٠ . سنة٢٥أقل من  ١
 %٤٠٫٥ ١٦٢ ٥٠٫٥ ١٠١ %٣٠٫٥ ٦١ . سنة٣٥ إلى أقل من - سنه٢٥من  ٢
 %٣٤٫٨ ١٣٩ %.٣٠ ٦٠ %٣٩٫٥ ٧٩  سنة٤٥ إلى أقل من -سنه ٣٥من  ٣
 %١٨٫٢ ٧٣ %.١٣ ٢٧ %٢٣٫٠ ٤٦  سنة٥٥ إلى أقل من -سنه ٤٥من  ٤
 %٣٫٥ ١٤ %.٠٠ ٠٠ %٧٫٠ ١٤ فأكثر-سنه  ٥٥من  ٥

 %١٠٠ ٤٠٠ %١٠٠ ٢٠٠ %١٠٠ ٢٠٠ اليــإجم

 ،عمريـة  للفئـة ال تشير بيانات الجدول الـسابق إلـى توزيـع مفـردات عينـة الدراسـة وفقـاً             

 الفئــة العمريــة مـن  )%٣٠٫٥( تمثــل اً زوجـ ٦١بالنــسبة لــألزواج إن  وذلـك لــألزواج والزوجـات،  

 سـنة  ٣٥ من العينة في الفئة العمرية من        )%٣٩٫٥(مثل  ي بما   )%٧٩( و ، سنة ٣٥ إلى   ٢٥من  

 ١٤ سـنة و  ٥٥ سـنة إلـى      ٤٥الفئـة العمريـة مـن       مـن    )%٢٣( بمـا تمثـل      اً زوج ٤٦ سنة و  ٤٥إلى  

 بينما بالنسبة للزوجـات كانـت       اً، عام ٥٥ في الفئة العمرية األكثر من       )%٧(مثل   بما ي  اًزوج

 زوجـة بمـا     ١٦٢ سـنة و   ٢٥قـل مـن      األ  مـن العينـة فـي الفئـة العمريـة          )%٣( زوجة بما يمثـل      ١٢

 زوجــة بمــا يمثــل  ٧٣ و ســنة،٣٥ إلــى ٢٥ مــن العينــة فــي الفئــة العمريــة مــن   )%٤٠٫٥(يمثــل 



 

 
 في ضوء بعض المتغيرات االجتماعية  تكيف الزوجين العاملين السعوديين مع متطلبات الحياة األسرية ٩٤

 مضاوي المشعل.  د-هدى محمود حسن حجازي .  د- الشرقاوي  إبراهيمنجوى .   د-الجوهرة بنت فهد الزامل . د

 مـن   )%٣٫٥( زوجـة بمـا يمثـل        ١٤  سنة، ٥٥ إلى   ٤٥لعمرية من    من العينة في الفئة ا     )%١٨٫٢(

 . العينة

 :من حيث المستوي التعليمي لألزواج والزوجات )٢

 )  ٤(جدول رقم 

 فئات المستوي التعليمي لألزواج والزوجات 
المستوي التعليمي 

 باألزواج
المستوي التعليمي 

 الزوجات
ج المستوي التعليمي لألزوا

 م والزوجات
فئات المستوي 
 التعليمي

 النسبة ك النسبة ك النسبة ك
 %٠٫٢ ١ %٠٠٫٠ ٠٠ %٠٫٥ ١ غير متعلم ١
 %١٫٢ ٥ %١٫٠ ٢ %١٫٥ ٣ يقرأ ويكتب ٢
 %١٥٫٥ ٦٢ %١٢٫٥ ٢٥ %١٨٫٥ ٣٧ مؤهل متوسط ٣
 %٧٢٫٥ ٢٩٠ %٧٨٫٠ ١٥٨ %٦٦٫٠ ١٣٢ مؤهل عالٍ ٤
 %١٠٫٥ ٤٢ %٧٫٥ ١٥ %١٣٫٥ ٢٧ دراسات عليا ٥

 %١٠٠ ٤٠٠ %١٠٠ ٢٠٠ %١٠٠ ٢٠٠ إجمالــي

ــألزواج علــى تغيــر المــستوى        الــسابق جــدول  ــع عينــة الدراســة بالنــسبة ل يوضــح توزي

 ١٣٢ بعــدد )%٦٦( مــن األزواج حيــث بلغــت نــسبة الحاصــلين علــى مؤهــل عــالٍ       التعليمــي،

ــردة ــلين علـــى مؤهـــل متوســـط   ،مفـ ــدد )%١٨٫٥( والحاصـ ــردة٣٧ بعـ ــلين علـــى  ، مفـ  والحاصـ

 ٣ بعـدد  )%١٫٥( ثم الذي يقـرأ ويكتـب بنـسبة          ، مفردة ٢٧دد   بع )%١٣(دراسات عليا بنسبة    

 أمـا بالنـسبة للزوجـات فكانـت نـسبة           ، بعدد مفردة واحدة   )%٠٫٥( وغير المتعلم    ات،مفرد

  والحاصــالت علــى مؤهــل ، مفــرده٢٩٠ بعــدد )%٧٢٫٥(الحاصــالت علــى مؤهــل عــال بنــسبة  

ــا بنــسبة    ثــم الحاصــالت علــى الدر ، مفــردة٦٢ بعــدد )%١٥٫٥(متوســط بنــسبة   اســات العلي

 .ات مفرد٥ بعدد )%١٫٢( وتقرأ وتكتب بنسبة ، مفردة٤٢ بعدد )%١٠٫٥(

 :من حيث نوع العمل الخاص باألزواج والزوجات عينة الدراسة )٣



 

 
  واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم   ٩٥

  هـ١٤٣٦ السابع  والثالثون شوال العدد
 

 )٥(جدول رقم 

 يوضح نوع العمل الخاص باألزواج والزوجات كال بمفرده 
 صنوع العمل الخا
 باألزواج

اص نوع العمل الخ
 الزوجات

نوع العمل الخاص 
 فئات نوع العمل م لألزواج والزوجات

 النسبة ك النسبة ك النسبة ك

 %١٫٥ ٦ %٣٫٠ ٦ %٠٠٫٠ ٠٠ عمل من داخل المنزل ١

 %٥٨٫٠ ٢٣٢ %٦٢٫٠ ١٢٤ %٥٤٫٠ ١٠٨ موظف حكومي مدني ٢

موظف في القطاع  ٣
الخا

٢٨٫٨ ١١٥ %٣٢٫٥ ٦٥ %٢٥٫٠ ٥٠% 

 %٣٫٥ ١٤ %١٫٥ ٣ %٥٫٥ ١١ صاحب شركة أو أمالك ٤

 %٨٫٢ ٣٣ %١٫٠ ٢ %١٦٫٥ ٣١ موظف عسكري ٥

 %١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ جمـــــالياإل

مـن  ) %٦٢( حيـث إن  يوضح الجـدول الـسابق نـوع العمـل بالنـسبة لـألزواج والزوجـات،           

موظفـة فـي القطـاع      ) %٣٢٫٥ ( زوجـة،  ١٢٤موظـف حكـومي بعـدد        بوصفها   الزوجات تعمل 

تعمــل ) %١٫٥ ( زوجــات،٦مــل مــن داخــل المنــزل بعــدد   تع) %٣ ( زوجــة،٦٥الخــاص بعــدد  

 ١٠٨يعمــل موظــف حكــومي بعــدد  ) %٥٫٤ ( موظفــات،٣صــاحبة شــركات أو أمــالك بعــدد  

) %٥٫٥ (،٣١عـسكري بعـدد   ) %١٦٫٥ ( زوج،٥٠موظف بالقطاع الخـاص بعـدد    ) %٢٥ (زوج،

 . زوج١١صاحب شركة بعدد 
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 :من حيث عدد سنوات الزواج )٤

 سنوات الزواجيوضح عدد  )٦(جدول رقم 
 النسبة المئوية ك عدد سنوات الزواج م
 %٢٣٫٠ ٩٢ سنوات٥أقل من    ١
 %٢٢٫٢ ٨٩ سنة١٠ أقل من -٥من  ٢
 %٢٢٫٥ ٩٠ سنة١٥ أقل من -١٠من  ٣
 %٩٫٨ ٣٩ سنة٢٠ أقل من-١٥من  ٤
 %١٠٫٢ ٤١ سنة٢٥ أقل من ٢٠من  ٥
 %٨٫٢ ٣٣ سنة٣٠ أقل من -٢٥من  ٦
 %٤٫٠ ١٦ فأكثر ٣٠ ٧

 %١٠٠٫٠ ٤٠٠ جمالــياإل

الجـــدول الـــسابق يوضـــح فتـــرة عــــدد ســـنوات الـــزواج بالنـــسبة لـــألزواج والزوجــــات         

 مـــس ســـنوات،خأقـــل مـــن ) %٢٣( وكانـــت النـــسبة كالتـــالي ،المـــشتركين فـــي الدراســـة

 ٢٥ – ٢٠مــن ) %١٠٫٢(فتــرة الـزواج    سـنة، ١٥-١٠مــن ) %٢٢٫٥ ( سـنوات، ١٠-٥مـن  ) %٢٢٫٢(

 . سنة فأكثر٣٠) %٤ ( سنة،٣٠ – ٢٥من ) %٨٫٢ ( سنة،٢٠ – ١٥من ) %٩٫٨ (سنة،

 :من حيث عدد أبناء األسر )٥

  عدد أبناء األسرحيوض )٧(جدول رقم 
 النسبة المئوية ك عدد أبناء األسر م
 %٢٧٫٠ ١٠٨ أبنه/ أبن واحد  ١
 %٣٣٫٧ ١٣٥  من األبناء٣-٢ ٢
 %٢٩٫٠ ١١٦  من األبناء٥ -٤ ٣
 %٧٫٣ ٢٩ من األبناء ٧ -٥ ٤
 %٣٫٠ ١٢ ناء فأكثر أب٨ ٥

 %١٠٠٫٠ ٤٠٠ جمالــياإل

مـن أسـر عينـة    ) %٢٧(: الجدول السابق يوضح عدد األبناء لألسر وهـي كانـت كالتـالي          

مـن    أبنـاء،  ٥-٤لـديها مـن     ) %٢٩ ( أبنـاء،  ٣-٢لديها مـن    ) %٣٣٫٧ (الدراسة لديها ابن واحد،   

 ).%٣( أبناء فأكثر بنسبة ٨ ،)%٧٫٣( أبناء بنسبة ٥٠٧
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  هـ١٤٣٦ السابع  والثالثون شوال العدد
 

  :كن وملكيتهنوعية الس )٦

  أسره٢٠٠ ـيوضح نوعية السكن وملكيته ل )٨(جدول رقم 
 النسبة المئوية ك النسبة المئوية ك نوعية السكن وملكيته م
 %٠٠٫٠ ٠٠ %١٫٥ ٢ بيت شعبي ١
 %٧٩٫٨٢ ٤٥ %٢٠٫٩٨ ٣٠ شقة ٢
 %١٩٫٣٠ ١١ %٦٣٫٩٩ ٩١ فيال ٣
 %٠٫٨٨ ٢ %١٫٠٥ ٢ قصر ٤
 %٠٠٫٠ ٠٠ %١٢٫٢٤ ١٧ المعيشة مع آخرين ٥

 %١٠٠ ٥٨ %١٠٠ ١٤٢ جمالــياإل

 ،الجــدول الــسابق يوضــح توزيــع عينــة الدراســة علــى متغيــر نوعيــة الــسكن وملكيتــه    

 ةمـــن عينـــ) %٧١( أســـرة بنـــسبة ١٤٢حيــث بلغـــت مـــن يقطـــن مـــن األســـر فــي بيـــت ملـــك   

يقطـن فـي شـقة بعـدد     ) %٢٠٫٩ ( مفردة يقطـن فـي فـيال،   ٩١بعدد  ) %٦٣٫٩( منهم   ،الدراسة

يعيــشون مــع آخــرين  ) %١٢٫٢ ( مفــردة تقطــن فــي بيــت شــعبي،  ٢بعــدد ) %١٫٥ (، مفــردة٣٠

يقطـن  ) %٧٩(مـنهن   ) %٢٩( مفردة تقطـن فـي منـزل باإليجـار بنـسبة             ٥٨  مفردة، ١٧بعدد  

 . مفردة٢يقطن في قصر بعدد ) %١ ( مفردة،١١يقطن في فيال بعدد ) %١٩٫٣ (في شقة،

 :فئات دخل األزواج والزوجات عينة الدراسة )٧

 يوضح فئات دخل األزواج والزوجات عينة الدراسة )٩(ل رقم جدو
 النسبة المئوية ك فئات دخل م
 %٣٤٫٢٥ ١٣٧ ريال سعودي١٠٠٠٠  منأقل ١
 %٣٨٫٢٥ ١٥٣ ريال سعودي٢٠٠٠٠ إلى أقل من -١٠٠٠٠من  ٢
 %١٨٫٠٠ ٧٢ ريال سعودي٣٠٠٠٠ أقل من -ريال ٢٠٠٠٠من  ٣
 %٧٫٠٠ ٢٨ سعوديريال ٤٠٠٠٠ أقل من -ريال ٣٠٠٠٠من  ٤
 %٢٫٥٠ ١٠ ريال سعودي فأكثر٤٠٠٠٠من  ٥

 %١٠٠٫٠ ٤٠٠ يــــاإلجمال

 حيـث بلغـت مـن       ،الجدول الـسابق يوضـح دخـل عينـة الدراسـة مـن األزواج والزوجـات               

 ، مفـردة  ١٥٣بعـدد   ) %٣٨٫٢٥(الف وعشرين ألف ريـال بنـسبة        آدخلهم يتراوح بين عشرة     

 ألــف ريــال بنــسبة ٣٠ ألــف إلــى ٢٠ثــم مــن ) %٣٤٫٢٥(الف بنــسبة آثــم مــن أقــل مــن عــشرة 

 . مفردات١٠بعدد ) %٢٫٥( ألف ريال بنسبة ٤٠ مفردة ثم أكثر من ٢٨بعدد ) %١٨(
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 : الفرض الرئيس األول
توجــد فــروق بــين األزواج والزوجــات فــي تقــديرهم التكيُّــف مــع متطلبــات الحيــاة  

 . النوع بينهمالراجعة الختالفاألسرية على المقياس ككل وعلى جميع أبعاده 
الفروق بين األزواج والزوجات في التكيُّف مع متطلبات الحياة األسرية   )١٠(جدول رقم 

 وعلى جميع أبعاده الراجعة إلى اختالف النوع بينهم باستخدام ،على المقياس ككل

 اختبار مان وتني 

 ن النوع م
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

T 
 مان وتني

Z 
مستوى 
 الداللة

 الداللة
 

 على النسق األسري بوصفه أحد أبعاد مقياس التكيُّف مع متطلبات  الفروق بين األزواج والزوجات في الحفاظ-١
 الراجعة إلى اختالف النوع بينهمالحياة األسرية 

 ٣٣٣١٨٫٠٠ ١٦٦٫٥٩ ٢٠٠ األزواج ١
 ٤٦٨٨٢٫٠٠ ٢٣٤٫٤١ ٢٠٠ الزوجات ٢

٠٠ ٥٫٨٧٠- ١٫٣٢٢ 
دال عند 
٠٫٠١ 

ــةذاتتوجــد فــروق   ــة     دالل ــد مــستوى معنوي ــين    ، وهــي٠٫٠١ إحــصائية عن ــوع ب ــى الن فــي  )األزواج والزوجــات( راجعــة إل
لصالح الزوجـات، وتـشير النتـائج إلـى أن ارتفـاع تكيُّـف الزوجـات         الحفاظ على النسق األسري     مع متطلبات   تكيُّفهم  

. ٠٫٠١داللة إحصائية عند مستوى معنوية  مع الحفاظ على النسق األسري أكثر من تقدير األزواج، وأن هذا االرتفاع له              
كمــا يــشير الجــدول والفــروق إلــى أن الزوجــات أكثــر قــدرة علــى تحقيــق   . ويمكــن االعتمــاد عليــه فــي تفــسير النتــائج 

،  مما يشير إلـى رغبـة المـرأة الـسعودية وسـعيها نحـو تحقيـق جـزء كبيـر مـن التكيـف           ،الحفاظ على النسق األسري 
ــر فــي بعــض القــيم الــسائدة فــي األســرة إال أن مهــام دور المــرأة التقليديــة    وبــالرغم مــن أن عمــل المــرأة أ  دى إلــى تغيُّ

وتتفـق  . المرتبطة بالمسؤوليات داخل المنزل، ما زالت تحتاج إلى بعض الـوعي، للمـشاركة داخـل األسـرة مـن الـزوج         
منـزل؛ إمـا بـسبب الـسفر أو     مـن أزواج المـرأة العاملـة عـن ال    ) %٣١(مـن غيـاب   ) ٢٠١٣عرابـي،   (هذه النتيجة مع دراسة     

  .للزواج بأخرى، ويرتبط الرضا الزواجي لدى الزوجات، بمشاركة األزواج في المهام داخل األسرة
ــينالفــروق  -٢ ــف مــع متطلبــات    ب ــد للنــسق ،الحــصول علــى المــساندة   األزواج والزوجــات فــي التكيُّ   والتأيي

 .الراجعة إلى اختالف النوع بينهماألسرية ي بوصفه أحد أبعاد مقياس متطلبات التكيُّف في الحياة األسر
 ٣٣٧٩٠٫٥٠ ١٦٨٫٩٥ ٢٠٠ األزواج  ١
 ٤٦٤٠٩٫٥٠ ٢٣٢٫٦٩ ٢٠٠ الزوجات ٢

٠٠ ٥٫٤٦٣ - ١٫٣٦٩ 
دال عند  

٠٫٠١ 

 إلى النـوع بـين األزواج والزوجـات فـي التكيُّـف      ، وهي راجعة٠٫٠١توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية     
 مما يشير إلى مستوى التكيُّـف األعلـى   ؛صول على المساندة والتأييد للنسق األسري لصالح الزوجات  مع متطلبات الح  

 .للزوجات في الحصول على المساندة والتأييد للنسق األسري
لتعــديل األدوار ومـستوى األداء للنــسق األســري بوصــفه أحــد أبعــاد   ؛ الفـروق بــين األزواج والزوجــات فــي تكــيُّفهم -٣

  .الراجعة إلى اختالف النوع بينهمبات التكيُّف في الحياة األسرية مقياس متطل
 ٣٤٢٦٢٫٥٠ ١٧١٫٣١ ٢٠٠ األزواج  ١
 ٤٥٩٣٧٫٥٠ ٢٢٩٫٦٩ ٢٠٠ الزوجات ٢

٠٠ ٥٫٠٥٢ - ٣٫٤٢٦ 
دال عند  

٠٫٠١ 

ذلـك فـي    و، راجعـة إلـى متغيـر النـوع       ، وهـي   لصالح الزوجات  ،٠٫٠١توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية         
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  هـ١٤٣٦ السابع  والثالثون شوال العدد
 

 .ألداء األسرياتعديل أدوار 
النــسق األســري بوصــفه أحــد أبعــاد مقيــاس    لتقليــل التــوترات فــي  ؛ بــين األزواج والزوجــات فــي تقــديرهم الفــروق -٤

 . الراجعة إلى اختالف النوع بينهممتطلبات التكيُّف في الحياة األسرية 
 ٣٥٠٢١٫٠٠ ١٧٥٫١٠ ٢٠٠ األزواج  ١
 ٤٥١٧٩٫٠٠ ٢٢٥٫٩٠ ٢٠٠ الزوجات ٢

٠٠ ٤٫٣٩٦ - ١٫٤٩٢ 
 دال عند 

٠٫٠١ 

 لـصالح الزوجـات فـي التكيُّـف لتقليـل التـوترات فـي النـسق         ،٠٫٠١توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية        
     .األسري

وع الفروق بـين األزواج والزوجـات فـي تقـديرهم متطلبـات التكيُّـف فـي الحيـاة األسـرية الراجعـة إلـى اخـتالف النـ                          -٥
 . بينهم

 ٣٣٣٧١٫٠٠ ١٦٦٫٨٦ ٢٠٠ األزواج  ١
 ٤٦٨٢٩٫٠٠ ٢٣٤٫١٤ ٢٠٠ الزوجات ٢

٠٠ ٥٫٨٢١ - ١٫٣٢٧ 
دال عند  

٠٫٠١ 

 فـي التكيُّـف مـع متطلبـات         ،٠٫٠١توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى معنويـة            

لزوجـات   وهـذا يـشير إلـى مـدى  المـسؤولية التـي تتحملهـا ا                ،الحياة األسرية لصالح الزوجات   

 مــن حيــث ، المترتبــة علــى خــروج المــرأة للعمــليةفــي التكيُّــف مــع متطلبــات الحيــاة األســر 

 ، والحصول على المساندة والتأييـد للنـسق األسـري         ،متطلبات الحفاظ على النسق األسري    

 وتقليــل التــوترات فــي   ،وتعــديل األدوار لتناســب األداء األســري ألســرة الــزوجين العــاملين     

والقــيم المجتمعيــة ،  يرجــع ذلــك إلــى طبيعــة دور المــرأة فــي األســرة   النــسق األســري وقــد 

وتتفـق نتـائج هـذه الدراسـة         كـذلك دور األم الغريـزي،      ،المرتبطة بدور المرأة داخـل المنـزل      

 مـن األزواج فـي األسـر ذات الـزوجين           )%٣١(التي مؤداهـا إن     ) ٢٠١٣ عرابي،(مع نتائج دراسة    

 إما بسبب الـسفر للخـارج أو الهجـرة أو           ؛ندة أسرية  ال يقيمون مع زوجاتهم مسا     ،العاملين

) ٢٠١١، الخليفــة( ودراســة ،الــزواج بــأخرى أو الطــالق أو العمــل فــي مكــان بعيــد عــن األســرة   

 حيـث  ،إلى انه يوجد تفاوت بين سرعة التغيير بين الجانب المادي والمعنـوي لألسـرة         تشير  

ا في المجتمع مقابـل بـطء التغيّـر          وتغير دوره  ،تعليمهافي  مشاركة و التغير دور المرأة في     

في القيم التي تحكم العالقة بين الرجل والمرأة داخل األسرة مما يؤدي إلى ازدواجية دور     

 فـي تحمـل   بهـا مجتمعيـاً  المنـوط   األمـر الـذي قـد يـؤدي إلـى زيـادة الـضغوط مـع الـدور                 ،المرأة

 العـبء األكبــر مــن   وهــذا يوضـح أن المــرأة مـا زالــت تتحمــل  ،مـسؤولية رعايــة أفـراد األســرة  
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 بدوره التقليـدي وهـو العمـل خـارج المنـزل دون      اًمسؤوليات المنزل وال يزال الزوج متمسك  

 .المشاركة في مسؤوليات المنزل

 : الفرض الثاني
توجد عالقة ذات داللة إحـصائية بـين األزواج والزوجـات علـى مقيـاس التكيُّـف مـع                   

    .متطلبات الحياة األسرية وأبعاده ومتغير النوع
وتكــيفهم مــع  ) أزواج وزوجــات( ذات داللــة إحــصائية بــين متغيــر النــوع   عالقــةتوجــد 

 . متطلبات الحياة األسرية

 وتقديرهم متطلبات الحياة األسرية) أزواج وزوجات(يوضح العالقة بين  )١١(جدول رقم 

 الداللة الداللةى مستو االرتباط لكل منوتقديرهم ) أزواج وزوجات(العالقة بين  م

 ٠٫٠١دال عند  ٠٫٠٠٠ ٠٫٤٩٤ الحفاظ على النسق األسري ١

 ٠٫٠١دال عند  ٠٫٠٠٠ ٠٫٥٣٣ الحصول على المساندة والتقدير ٢

 ٠٫٠١دال عند  ٠٫٠٠٠ ٠٫٦٠١ تعديل األدوار ومستوى األدوار ٣

  ٠٫٠٠٠ ٠٫٤٠٣ تقليل التوترات ٤

 ٠٫٠١ل عند دا ٠٫٠٠٠ ٠٫١١٢ )المقياس ككل(التواؤم مع المتطلبات األسرية  ٥

 بـــين األزواج  ٠٫٠١توجـــد عالقـــة طرديـــة ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى معنويـــة         

 ى،والزوجــات للتكيــف مــع متطلبــات الحيــاة األســرية، وهــي عالقــة إيجابيــة متوســطة القــو   

ع تكيُّف الزوج مع متطلبات الحفـاظ علـى النـسق األسـري،     ا ارتفزادتوهذا يعني أنه كلما  

 وكمـا يـدل ذلـك علـى حفـاظ           ،جتـه مـع الحفـاظ علـى النـسق األسـري           زاد ارتفاع تكيُّـف زو    

كل من الزوج السعودي والزوجة السعودية على النسق األسري، ممـا يـشير إلـى تماسـك        

كـذلك توجـد عالقـة طرديـة مـا بـين تعـديل األدوار           . النسق األسري في المجتمع السعودي    

 كـــل منهمـــا للتكيـــف مـــع أي يوجـــد ارتبـــاط بـــين تعـــديل األدوار لـــدى، لكـــل مـــن الـــزوجين

ــاة   وكــذلك ارتبــاط فــي تقليــل التــوترات إال أن هنــاك عالقــة عكــسية فــي      ،متطلبــات الحي
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 وذلك يعني أن زيادة حصول الزوج على المساندة         ،متغير الحصول على المساندة والتقدير    

 وذلــك قــد يرجــع إلــى العالقــة ،والتقــدير يقلــل مــن حــصول الزوجــة علــى المــساندة والتقــدير

 . منهماسية لألسر الممتدة لكلٍّالتناف

 :الفرض الثالث
 توجـد عالقـة ذات داللـة إحـصائية بـين التكيُّـف مـع متطلبـات الحيـاة                    :متغير السن 

   .األسرية ومتغير السن لكل من األزواج والزوجات
يوضح العالقة بين التكيُّف مع متطلبات الحياة األسرية وتغير السن   )١٢(جدول رقم 

 اتلألزواج والزوج

 م
 )أزواج وزوجات(العالقة بين السن 

 :لكل منوتقديرهم  
 االرتباط

مــــستوى  
 الداللة

 الداللة

غيـــــــر دال عنـــــــد   ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٤ - الحفاظ على النسق األسري  ١
٠٫٠٥ 

غيـــــــر دال عنـــــــد   ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٩ - الحصول على المساندة والتقدير   ٢
٠٫٠٥ 

 دال عنـــــــد غيـــــــر ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٢٠ تعديل األدوار ومستوى األدوار  ٣
٠٫٠٥ 

غيـــــــر دال عنـــــــد   ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٢٠ - تقليل التوترات   ٤
٠٫٠٥ 

غيـــــــر دال عنـــــــد   ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤ - ) المقياس ككل(التكيف مع المتطلبات األسرية  ٥
٠٫٠٥ 

 بـين سـن     ٠٫٠٥توجد عالقة عكسية ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويـة            

 وهـذا   ،سرية، وهي عالقـة سـلبية ضـعيفة       األزواج والزوجات للتكيف مع متطلبات الحياة األ      

يعنــي أنــه كلمــا كــان ســن األزواج والزوجــات صــغير، كلمــا ارتفــع تكــيُّفهم مــع متطلبــات    

الحياة األسرية، كما يدل ذلك على أن األزواج والزوجات ذي السن الصغير أكثر رغبـة فـي               

ائية كمــا ال الحفــاظ علــى النــسق األســري، إال إن نتــائج تلــك العالقــة لــيس لهــا داللــة إحــص     

) ٢٠٠٢الحـسين،  ( وتتفـق نتـائج مـع نتـائج دراسـة      .يمكن االعتماد عليها في تفـسير النتـائج       

إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضـا الزواجـي وفقـاً لعمـر الزوجـة لـصالح                     

   . األصغر سناً
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 :الفرض الرابع
  :متغير عدد سنوات الزواج

) األزواج والزوجـات معـا  (ة بـين متغيـر الـسن لكـل مـن      توجد عالقة ذات داللـة إحـصائي   

                          . مع متطلبات الحياة األسرية

) أزواج وزوجات(يوضح العالقة بين عدد سنوات الزواج لكل من  )١٣(جدول رقم 

 وتكيفهم مع متطلبات الحياة األسرية

 م
 )أزواج وزوجات(العالقة بين السن 
 لكل منوتقديرهم 

 رتباطاال
مستوى 
 الداللة

 الداللة

غير دال عند  ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٧ الحفاظ على النسق األسري ١
٠٫٠٥ 

غير دال عند  ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٧ الحصول على المساندة والتقدير ٢
٠٫٠٥ 

 ٠٫٠٥دال عند  ٠٫٠١ ٠٫١٨٣ تعديل األداء ومستوى األدوار ٣

غير دال عند  ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٩٦ تقليل التوترات ٤
٠٫٠٥ 

 ٠٫٠٥دال عند  ٠٫٠٥ ٠٫١٢٢ )المقياس ككل(مع المتطلبات األسرية التكيف  ٥

 بــين عــدد ٠٫٠٥توجــد عالقــة طرديــة ليــست ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى معنويــة 

، وهـي عالقـة     لحفـاظ علـى النـسق األسـري       وا) لكـل مـن األزواج والزوجـات      (سنوات الزواج   

كلمــا ) األزواج والزوجــات(اج إيجابيــة ضــعيفة وهــذا يعنــي أنــه كلمــا زاد عــدد ســنوات الــزو    

ارتفع تكيُّفهم مع متطلبات الحفاظ على النسق األسري، كمـا يـدل ذلـك علـى أن األزواج       

سنوات زواج األكثــر لــديهم رغبــة أكثــر فــي الحفــاظ علــى النــسق   الــوالزوجــات ذات عــدد 

د عليهـا   كما ال يمكن االعتمـا ،ن هذه النتيجة والعالقة ليس لها داللة إحصائية        أ األسري، إال 

 .  في تفسير النتائج

 بـين عـدد سـنوات       ٠٫٠١توجد عالقـة طرديـة ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة                 

، النسق األسـري  وتعديل األداء ومستوى األدوار داخل      ) لكل من األزواج والزوجات   (الزواج  

) لزوجـات األزواج وا (وهي عالقة إيجابية  قوية وهذا يعني أنه كلما  زاد عدد سـنوات الـزواج                 
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كلما ارتفع  تكيُّفهم لضرورة تعـديل األداء ومـستوى األدوار داخـل النـسق األسـري، كمـا                   

 لديهم رغبة حقيقيـة     ،زواج األكثر اليدل ذلك على أن األزواج والزوجات ذات عدد سنوات          

ن هــذه أفــي العمــل علــى تعــديل مــستوى األداء وتعــديل األدوار داخــل النــسق األســري، و       

 ذلـك  ومـؤدى . النتائج لها داللة إحصائية ويمكن االعتماد عليها في تفسير  النتيجة والعالقة 

 بين تكيُّف الـزوجين مـع متطلبـات الحيـاة األسـرية وعـدد       توجد عالقة طردية دالة إحصائياً 

 .سنوات الزواج

 : الفرض الخامس
توجــد فــروق بــين األزواج والزوجــات فــي تكــيُّفهم مــع متطلبــات الحيــاة األســرية  

                      اختالف المستوى التعليمي بينهمراجعة إلى
يوضح الفروق بين األزواج للتكيف مع متطلبات الحياة األسرية والراجعة إلى  )١٤(جدول 

 اختالف الحالة التعليمية بينهم

تقدير األزواج ككل 
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تعديل األدوار 
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 األداء لألسرة
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يتــضح مــن الجــدول الــسابق أن قــيم معــامالت االرتبــاط بــين المجمــوع الكلــي لتكيــف   

األزواج مـع متطلبـات الحيــاة األسـرية واخــتالف المـستوى التعليمـي بيــنهم تـشير اى عــدم       

وجــود منــاهج  وقــد يرجــع ذلــك الــى عــدم %٠٥وجــود ارتبــاط وذلــك عنــد مــستوى معنويــة 

للتعليم تركز على تأهيل الـذكور لحيـاة األسـرية بـل إن التأهيـل واإلعـداد يركـز علـى أدوار               

الرجل في العمل وخارج األسرة ولها أولوية عن أدواره داخل األسرة والتى تعتبرها القـيم               

ــة        ــائج دراســ ــع نتــ ــائج مــ ــذه النتــ ــل وتتفــــق هــ ــرأة ولــــيس الرجــ ــاس دور المــ ــد أســ والتقاليــ

إلــى أن العوامــل المــؤثرة علــى الحيــاة الزوجيــة يــأتي فــي مقــدمتها أســاليب ) ٢٠٠٦،المهــدى(

التنــشئة األســرية للــزوجين والتــي تحبــذ إجــادة الرجــل لــألدوار خــارج المنــزل علــى حــساب  

 .أدواره خارجه

@     @     @ 
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 مضاوي المشعل.  د-هدى محمود حسن حجازي .  د- الشرقاوي  إبراهيمنجوى .   د-الجوهرة بنت فهد الزامل . د

 : نتائج خاصة بالزوجات
 : الفرض الفرعي السادس

ت الحيــاة األســرية الراجعــة إلــى  الفــروق بــين الزوجــات فــي تكــيفهن مــع متطلبــا 
 . التعليمي بينهنىاختالف المستو

 )١٥(جدول رقم 
يوضح الفروق بين الزوجات في التكيُّف مع متطلبات الحياة األسرية والراجعة إلى 

 اختالف الحالة التعليمية بينهن
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بين 
 ٨٣٫٢٦٢ ٢٤٩٫٧٨٧ ٣ المجموعات

داخل 
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بين 
 ٩١٫٤١٨ ٢٧٤٫٢٥٣ ٣ المجموعات

داخل 
المساندة  ٢ ١٠٢٥٦٫٩٠٢ ١٩٦ المجموعات

 والتأييد
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بين 
 ٩٧٫٨٧٦ ٢٩٣٫٦٢٧ ٣ المجموعات

داخل 
 ٣ ٢٠٦٨٩٫٢٥٣ ١٩٦ المجموعات

تعديل 
األدوار 

ومستوى 
األداء 
 ٢٠٩٨٢٫٨٨٠ ١٩٩ المجموع لألسرة
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داخل 
 ٤ ١٤٣٩٨٫٢٤٦ ١٩٦ المجموعات

يل من التقل
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  واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم   ١٠٧

  هـ١٤٣٦ السابع  والثالثون شوال العدد
 

يتــضح مــن الجــدول الــسابق أن قــيم معــامالت االرتبــاط بــين المجمــوع الكلــي لتكيــف   
الزوجات مع متطلبات الحياة األسرية واختالف المستوى التعليمي بينهن تشير إلـى عـدم              

 وقـد يرجـع ذلـك إلـى عـدم اهتمـام       ٠٫٠٥ك عند مـستوى معنويـة   وجود عالقة ارتباطيه وذل 
التعلــيم بتأهيــل اإلنــاث إلــى مهــارات الحيــاة اليوميــة األســرية كــذلك قــد يكــون غلبــة تــأثير  

 .األعراف والقيم والتقاليد
إلـى أن العوامـل المتعلقـة بالخـصائص االجتماعيـة         ) ٢٠٠٦المهـدى،   (وتتفق مع دراسـة     

لتنــشئة التــي اتبعــت مــع الــزوجين منــذ الــصغر أي تــأثير القــيم    يــأتي فــي مقــدمتها أســاليب ا 
 .والتقاليد والبيئة االجتماعية الموروثة

ــائج دراســة     ــار، (وتختلــف هــذه النتــائج مــع نت والتــي أشــارت إلــى أن ارتفــاع   ) ١٩٩٧مخت
المــستوى التعليمــي للزوجــة يجعلهــا أكثــر قــدرة علــى تحمــل األدوار الممهــدة مثــل العمــل داخــل 

 .منزل لوعيها بنوعية األدوار مما يساعد على خلق حالة من االستقرار األسريوخارج ال

 : الفرض الفرعي السابع
الفــروق بــين الزوجــات فــي تكــيفهن مــع متطلبــات الحيــاة األســرية الراجعــة إلــى    

  .اختالف نوع العمل بينهن
ية يوضح الفروق بين الزوجات في تكيفهن مع متطلبات الحياة األسر )١٦(جدول رقم 

 والراجعة إلى اختالف نوع العمل بينهن
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لبـات الحيـاة   يوضح الجدول السابق فروق بين الزوجات العامالت في التكيُّف مـع متط    

 ممـا يـدل     ٠٫٠٥األسرية راجعة إلى نوع العمل وذلـك بداللـة إحـصائية عنـد مـستوى معنـوي                  

 ، ونوعيــة العمــل ،علــى أن هنــاك عالقــة ارتبــاط بــين مــستوى التكيُّــف للزوجــات العــامالت    

 حيــث إن الزوجــة مطالبــة بمهــام أســرية قــد تمثــل ظــروف العمــل    ،وذلــك عكــس األزواج

 حيث إن الوقت عنصر مهم في نوعيـة العمـل مـن حيـث               ،هائلى أدا معوقات لها مما يؤثر ع    

، وذلـك قـد يرجـع إلـى أن غالبيـة اإلنـاث       تأثيره على األداء االجتماعي للزوجة داخـل األسـرة    

فــي ســوق العمــل الــسعودي فــي مهــن إدارة األعمــال وان أدنــى نــسبة فــي مجــال الخــدمات   

 ).١٤٣٤ ،والمعلوماتمصلحة اإلحصاءات العامة ( من سوق العمل %١٥بنسبة 
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 :الفرض الثامن
توجــد فــروق بــين األزواج فــي تكــيُّفهم مــع متطلبــات الحيــاة األســرية راجعــة إلــى 

 .اختالف نوع العمل بينهم
يوضح الفروق بين األزواج في تكيُّفهم مع متطلبات الحياة األسرية  )١٧(جدول رقم 

  نوع العمل بينهم والراجعة إلى اختالف

 ككل األزواجتقدير 
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 الفروق بين األزواج في تكيُّفهم مع متطلبـات الحيـاة األسـرية              الجدول السابق  يوضح

 وتتفـق هـذه     كانـت الفـروق غيـر دالـة إحـصائياً          و ،والراجعة إلـى اخـتالف نـوع العمـل بيـنهم          

طفــال حــول عمــل الوالــدين بــأن  األ والتــي تركــز علــى ردود (Galinsky)النتيجــة مــع دراســة 

 ولكــن ، أو المــدة التـي يقـضونها فــي العمـل   ،المهـم لـيس حقيقــة عمـل األبـوين مــن عـدمها     

ــة التــي يربــون بهــا أطفــالهم      ــى أدوار  كــذلك أن تركــز أدوار األز ،المهــم هــو الكيفي واج عل

العمل خـارج المنـزل يجعـل نوعيـة العمـل غيـر مـؤثرة حيـث إن هـذا الـدور األسـري ملـصق                          

 . وليس األزواجبالزوجات تقليدياً

لمعرفـة هـذه الفـروق لـصالح         LSDوفيما يلي سوف تقوم الباحثات باستخدام اختبـار         

 :سريأي فئة من فئات عمل الزوجات وتقديرهن مع متطلبات التكيُّف للنسق األ

 الحفاظ على النسق األسري ) أ

لحفاظ على النسق األسري ليوضح الفروق بين الزوجات وتكيفهن  )١٨(جدول رقم 

 بوصفه أحد أبعاد متطلبات التكيُّف للنسق األسري،

  الراجعة إلى اختالف نوعية عمل الزوجات

 ن فئات عمل الزوجات م
الوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 ٧٫٨٦٥٥٤ ٤٣٫٦٦٦٧ ٦ ل المنزلتعمل من داخ ١
 ٧٫٤٩٠٢٣ ٥٢٫٨١٤٥ ١٢٤ موظف حكومي مدني  ٢
 ٨٫٣٨٠٠٩ ٥٣٫١٥٣٨ ٦٥ موظف في القطاع الخاص  ٣
 ١٩٫٥٦٣٠١ ٤١٫٣٣٣٣ ٣ صاحب شركة أو أمالك  ٤
 ١٣٫٤٣٥٠٣ ٥٥٫٥٠٠٠ ٢ موظف عسكري  ٥
 ٨٫١٨٥٦٦ ٥٢٫٥٠٥٠ ٢٠٠  عمل جمــــالي فئات الإ

 م
قديرهن الحفاظ على النسق فئات العمل للزوجات وت

 األسري
 فرق الوسط

الخطأ 
 المعياري

 الداللة

 الفئة األولي/ الفئة الثانية ١
موظفــة حكــومي (الفئــة الثانيــة مــن الزوجــات التــي تعمــل  

أكثر حفاظا علـى النـسق األسـري مـن الفئـة األولـي              ) مدني
 )يعملن من داخل المنزلً(

٠٫٠٠٧ ٣٫٣٣٧٨٦ ٤٨٧٨٥ .٩ 

 الفئة األولي/ الفئة الثالثة ٢
موظفـة فـي القطـاع      (الفئة الثالثة من الزوجات التي تعمـل        

أكثر حفاظا على النسق األسري من الفئة األولي        ) الخاص

٠٫٠٠٦ ٣٫٤١٣٨١ ٩٫٤٨٧١٨ 
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 )يعملن من داخل المنزلً(
 الفئة الرابعة / الفئة الثالثة ٣

موظفـة فـي القطـاع      (الفئة الثالثة من الزوجات التي تعمـل        
أكثـــر حفاظـــا علـــى النـــسق األســـري مـــن الفئـــة   ) الخـــاص

ــي تعمـــل      ــة مـــن الزوجـــات التـ صـــاحب شـــركة أو  (الرابعـ
 )أمالك

٠٫٠١٣ ٤٫٧١٥٤٢ ١١٫٨٢٠٥١ 

  المساندة والتأييد في النسق األسري-ب 

 )١٩(جدول رقم 

يوضح الفروق بين الزوجات وتكيفهن للمساندة والتأييد في بوصفه أحد أبعاد متطلبات 

 بات الحياة األسرية الراجعة إلى اختالف نوعية عمل الزوجاتالتكيُّف مع متطل

 ن فئات عمل الزوجات م
الوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 ١٠٫٥٧٦٧٠ ٥٣٫٣٣٣٣ ٦ يعملن من داخل المنزل ١
 ٩٫٣٠٨٤٧ ٦٢٫٥٨٨٧ ١٢٤ موظف حكومي مدني  ٢
 ١٠٫٧٦٧٤٧ ٦٣٫٢٤٢٦ ٦٥ موظف في القطاع الخاص  ٣
 ٢٠٫٤٢٨٧٤ ٤٧٫٣٣٣٣ ٣ ك صاحب شركة أو أمال ٤
 ١٦٫٩٧٠٥٦ ٦٧٫٠٠٠٠ ٢ موظف عسكري ٥
 ١٠٫٢٦٨٤٨ ٦٢٫٣٤٠٠ ٢٠٠ جمــــالي فئات الخبرة إ

م
فئات العمل للزوجات وتقديرهن للمساندة والتأييد 

 :للنسق األسري
 فرق الوسط

الخطأ 
 المعياري

 الداللة

 الفئة األولي/ الفئة الثانية ١
موظفــة حكــومي  (تــي تعمــل  الفئــة الثانيــة مــن الزوجــات ال  

أكثر تحقيقا للمساندة والتأييد حفاظـا علـى النـسق      ) مدني
 ىاألسري من الفئة األول

٠٫٠٢٩ ٤٫٢٠٣١٨ ٩٫٢٥٥٣٨ 

 الفئة الرابعة/ الفئة الثانية 
موظفــة حكــومي  (الفئــة الثانيــة مــن الزوجــات التــي تعمــل    

أكثر تحقيقا للمساندة والتأييد حفاظـا علـى النـسق      ) مدني
صـاحب  (من الفئة الرابعة من الزوجات التي تعمل        األسري  

 ).شركة أو أمالك

٠٫٠١٠ ٥٫٢٥٥٣٨ ١٥٫١٣٣٨ 

 ى الفئة األول/الفئة الثالثة ٢
موظفـة فـي القطـاع      (لفئة الثالثـة مـن الزوجـات التـي تعمـل            

أكثــر تحقيقــا للمــساندة والتأييــد للنــسق األســري ) الخــاص
 )يعملن من داخل المنزل(من الفئة األولي 

٠٫٠٢٢ ٤٫٢٩٠٣٢ ٩٫٩١٢٨٢ 

 ةالفئة الرابع/ الفئة الثالثة ٣
موظفـة فـي القطـاع      (الفئة الثالثة من الزوجـات التـي تعمـل          

أكثر تحقيقا للمساندة والتأييد تحقيقا للمـساندة       ) الخاص

٠٫٠٠٨ ٥٫٩٣٦٢٧ ١٥٫٩١٢٨ 



 

 
 في ضوء بعض المتغيرات االجتماعية  تكيف الزوجين العاملين السعوديين مع متطلبات الحياة األسرية١١٢

 مضاوي المشعل.  د-هدى محمود حسن حجازي .  د- الشرقاوي  إبراهيمنجوى .   د-الجوهرة بنت فهد الزامل . د

 من الزوجات التي    ةوالتأييد للنسق األسري من الفئة الرابع     
 ).صاحب شركة أو أمالك(تعمل 

 الفئة الرابعة/ الفئة الخامسة 
موظـــــف (الفئـــــة الخامـــــسة مـــــن الزوجـــــات التـــــي تعمـــــل 

ــسكري  ــسق     ) عــ ــد للنــ ــساندة والتأييــ ــا للمــ ــر تحقيقــ أكثــ
صـاحب  (األسري من الفئة الرابعة من الزوجات التي تعمل         

 ).شركة أو أمالك

٠٫٠٣٣ ٩٫١٧٩١٥ ١٩٫٦٦٦٧ 

  التكيُّف مع متطلبات الحياة األسرية ككل- ج

 )٢٠(ل رقم جدو

 يوضح الفروق بين الزوجات وتكيفهن مع متطلبات النسق األسري ككل، الراجعة إلى 

 اختالف نوعية عمل الزوجات

 ن فئات عمل الزوجات م
الوســــــــــــــــــــــــــط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 ٣٤٫٣٢٥٨٩ ١٨٨٫٦٧ ٦ عمل داخل المنزل ١

 ٢٧٫٣٢٦٧٢ ٢٠١٫٨٠٧ ١٢٤ موظف حكومي مدني  ٢

 ٣١٫٦٨٧٧٣ ٢١٩٫٢٩ ٦٥ اع الخاص موظف في القط ٣
 ٦٥٫١٩٩٦٩ ١٧٦٫٠٠ ٣ صاحب شركة أو أمالك  ٤
 ٥٦٫٥٦٨٥٤ ٢٫٣٠٠٠ ٢ موظف عسكري ٥
 ٣٠٫٤٣٦٦٨ ٢١٧٫٠٨ ٢٠٠  عمل جمــــالي فئات الإ

فئــــات العمــــل للزوجــــات وتكــــيفهن لمتطلبــــات للنــــسق  م
 : األسري ككل

الخطــــــــــــــــــــأ  فرق الوسط
 المعياري

 الداللة 

ــ /الفئــة الثانيــة ١ الفئــة الثانيــة مــن الزوجــات التــي  ى الفئــة األول
ــدني (تعمـــل  ــومي مـ ــة حكـ ــا لمتطلبـــات  ) موظفـ ــر تكيفـ أكثـ

يعملـن مـن داخـل      (ى  للنسق األسـري ككـل مـن الفئـة األولـ          
 )المنزل

٠٫٠١٩ ١٢٫٤٧٤٧٥ ٢٩٫٤٠٥٩١ 

الفئـة الثانيـة مـن الزوجـات التـي            الفئـة الرابعـة    /الفئة الثانيـة   
ــدني (تعمـــل  ــ) موظفـــة حكـــومي مـ ــديراًأكثـ  لمتطلبـــات ر تقـ

التـــواؤم للنـــسق األســـري ككـــل مـــن الفئـــة الرابعـــة مـــن        
 ).صاحب شركة أو أمالك(الزوجات التي تعمل 

٠٫٠١٧ ١٧٫٤٣٧٢١ ٤٢٫٠٧٢٥٨ 

ــة / الفئــة الثالثــة  ٢ ــة الفئ ــي لفئ ــي   األول  الثالثــة مــن الزوجــات الت
أكثـر تقـديرا لمتطلبـات      ) موظفة في القطاع الخـاص    (تعمل  

تعمـل مـن    (ي ككل من الفئـة األولـي        التكيف للنسق األسر  
 )داخل المنزل

٠٫٠١٧ ١٢٫٧٤٠٧٥ ٣٠٫٦٢٥٦٤ 

 الثالثــة مــن الزوجــات التــي الرابعــة الفئــة الفئــة /الفئــة الثالثــة٣
أكثـر تقـديرا لمتطلبـات      ) موظفة في القطاع الخـاص    (تعمل  

٠٫٠١٥ ١٧٫٦٢٣١٥ ٤٣٫٢٩٢٣١ 
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التـــواؤم للنـــسق األســـري ككـــل مـــن الفئـــة الرابعـــة مـــن        
 ). أمالكصاحب شركة أو(الزوجات التي تعمل 

الفئة الخامسة من الزوجات      الفئة الرابعة  /الفئة الخامسة ٤
ــل   ــي تعمـ ــات  ) موظـــف عـــسكري (التـ ــديرا لمتطلبـ ــر تقـ أكثـ

التـــواؤم للنـــسق األســـري ككـــل مـــن الفئـــة الرابعـــة مـــن        
 ).صاحب شركة أو أمالك(الزوجات التي تعمل 

٠٫٠٤٩ ٢٧٫٢٤٣٠٦ ٥٤٫٠٠٠٠ 

  :بناء لألسرةمتغير عدد األ
 : الفرض التاسع

توجد عالقة ذات داللة إحـصائية بـين زيـادة عـدد األبنـاء لألسـرة وتكيـف الـزوجين مـع               

 .متطلبات الحياة األسرية

 )٢١(جدول رقم 

  يوضح العالقة بين زيادة عدد األبناء وتكيف الزوجين مع متطلبات الحياة األسرية

 م
الـزوجين  العالقة بين زيادة عـدد األبنـاء وتكيـف         

 :في كل من مع متطلبات الحياة األسرية
 الداللة مستوى الداللة االرتباط

 ٠٫٠١ دال عند  ٠٫٠٠٠ ٠٫٢٩٧ الحفاظ على النسق األسري  ١
 ٠٫٠١ دال عند  ٠٫٠٠٠  ٠٫٩٢٧ الحصول على المساندة والتقدير   ٢
 ٠٫٠١ دال عند  ٠٫٠٠٠ ٠٫٩٤٥ تعديل األدوار ومستوى األدوار  ٣
 ٠٫٠١ دال عند  ٠٫٠٠٠ ٠٫٨٩٦ ل التوترات تقلي ٤
المقيــــاس (التكيــــف مــــع المتطلبــــات األســــرية   ٥

 ) ككل
 ٠٫٠١ دال عند  ٠٫٠٠٠ ٠٫١١٢

ــة       ــة إحــصائية عنــد مــستوى معنوي ــادة عــدد   ٠٫٠١توجــد عالقــة طرديــة ذات دالل  بــين زي

األبنـــاء وتكيـــف الـــزوجين مـــع متطلبـــات الحيـــاة األســـرية، وهـــي عالقـــة إيجابيـــة أقـــل مـــن  

 كلمـا أدى ذلـك الرتفـاع محافظـة الـزوجين      ، وهذا يعني أنه كلما زاد عـدد األبنـاء      ،المتوسط

 كلمــا زاد محافظــة   ،علــى النــسق األســري، وتــشير النتــائج إلــى أنــه كلمــا زاد عــدد األبنــاء         

 كلما زاد عدد األبناء ، مما يشير إلى تماسك النسق األسري    ،الزوجين على النسق األسري   

، ممـا يـدعم اعتمادنـا علـى     %٩٩كما أن النتائج جاءت بدرجة ثقة   .يفي المجتمع السعود  

 .  هذه النتائج ويمكن االعتماد عليها في تفسير النتائج

 

 



 

 
 في ضوء بعض المتغيرات االجتماعية  تكيف الزوجين العاملين السعوديين مع متطلبات الحياة األسرية١١٤

 مضاوي المشعل.  د-هدى محمود حسن حجازي .  د- الشرقاوي  إبراهيمنجوى .   د-الجوهرة بنت فهد الزامل . د

 : الفرض العاشر
توجــد فــروق بــين األزواج والزوجــات فــي تكــيُّفهم مــع متطلبــات الحيــاة األســرية  

 راجعة إلى اختالف عدد األبناء بينهم  
 )٢٢(جدول رقم 

  بين األزواج في تكيُّفهم مع متطلبات الحياة األسرية الراجعة إلى اختالف الفروق

 عدد األبناء في األسر 

تكيف األزواج ككل 
 المربعات :لكل من

رية
لح
ت ا
جا
در

 

مجموع 
 المربعات

متوسط 
اللة F المربعات

الد
 

اللة
الد

وى 
ست
م

 

بين 
 ٣٧٣٫٣١٤ ١٥٠١ ٤ المجموعات

داخل 
الحفاظ على  ١ ٢٧٣١٦٫١٨٠ ٣٩٥ المجموعات

 النسق األسري

 ٢٨٨١٧٫٤٣٧ ٣٩٩ المجموع
٦٩٫١٥٥ 

٠٫٠٠ ٥٫٤٢٧ 
دال عند 
٠٫٠١ 

بين 
 ٢٧٩٫٥٣٤ ١١١٨٫١٣٦ ٤ المجموعات

داخل 
المساندة  ٢ ٢٠٠٥٥٫٣٠٤ ٣٩٥ المجموعات

 والتأييد

 ٢١١٧٣٫٤٤٠ ٣٩٩ المجموع
٥٠٫٧٧٣ 

٠٫٠٠ ٥٫٥٠٦ 
دال عند 
٠٫٠١ 

بين 
 ١١٦٩٫٤٧٠ ٤٦٧٧٫٨٧٨ ٤ المجموعات

داخل 
 ٣ ٤٠٠٨٧٫١٩٩ ٣٩٥ المجموعات

تعديل األدوار 
مستوى األداء و

 لألسرة
 ٤٤٧٦٥٫٠٧٨ ٣٩٩ المجموع

١٠١٫٤٨٧ 
٠٫٠٠ ١١٫٥٢٣ 

غير دال 
 ٠٫٠١عند 

بين 
 ١٩٢٫٧٦٦ ٧٧١٫٠٦٣ ٤ المجموعات

خل دا
 ٤ ٤٠٠٣٤٫٠٤٧ ٣٩٥ المجموعات

التقليل من 
التوترات في 
 النسق األسري

 ٣٠٨٠٥٫١١٠ ٣٩٩ المجموع

٧٦٫٠٣٦ 
٠٫٠٤٠ ٢٫٥٣٥ 

دال عند 
٠٫٠٥ 

بين 
 ٦٥٤٥٫٤٧٨ ٢٦١٨١٫٩١٠ ٤ المجموعات

داخل 
 ٥ ٣٧٠١٩٩٫٦٨٠ ٣٩٥ المجموعات

التكيف مع 
متطلبات الحياة 
 األسرية ككل

 
 ٣٩٦٣٨١٫٥٩٠ ٣٩٩ المجموع

٩٣٧٫٢١٤ 
٠٫٠٠ ٦٫٩٨٤ 

دال عند 
٠٫٠٠١ 
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 لمعرفـة الفـروق لـصالح أي فئـات مـن      LSDتستخدم الباحثات اختبار وفيما يلي سوف    

فئات عدد األبناء األسرة األكثر تكيُّف مع متطلبات الحيـاة األسـرية الراجعـة إلـى اخـتالف            

 .عدد األبناء بينهم

الفروق بـين األزواج فـي تكـيُّفهم مـع متطلبـات الحفـاظ علـى األسـرة                  : البعد األول 
 ألبناء بينهمالراجعة إلى اختالف عدد ا

 )٢٣(جدول رقم 

يوضح الفروق بين األزواج في تكيُّفهم مع متطلبات الحفاظ على األسرة الراجعة إلى 

 اختالف عدد األبناء بينهم
 م

 ن فئات عدد األبناء في األسر
الوســــــــــــــــــــط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 ٨٫٨٤٨٣٨ ٤٧٫١٢٠٤ ١٠٨ من األبناء  ٢أقل من  ١
 ٧٫٧٣٤٢٧ ٥١٫٧١١١ ١٣٥  من األبناء ٣ - ٢ ٢
 ٨٫٣٤٣١٤ ٥٠٫٩٧٤١ ١١٦  من األبناء ٥ - ٤ ٣
 ٨٫٢٦٢٢٧ ٤٩٫٥٥١٧ ٢٩ من األبناء  ٧ - ٥ ٤
 ٨٫٢٦٢٢٧ ٥٢٫٩١٦٧ ١٢  أبناء فأكثر٨  ٥

 ٨٫٤٩٨٤٨ ٥٠٫١٣٧٥ ٤٠٠ أجمالي الطالب 

 م
الفروق بين األزواج في تكيُّفهم مـع متطلبـات الحفـاظ           

 عدد األبناء بينهمعلى األسرة الراجعة إلى اختالف 
 فرق الوسط

ــأ  الخطــــــــــــــــــــــ
 المعياري

 الداللة 

 ٣-٢مـا بـين     (الفئة الثانية مـن األزواج الـذين لـديهم أبنـاء             ١
أكثر حفاظاً على النسق األسـري مـن الفئـة األولـى            ) أبناء

  .)لديها ابناً واحداً التي ليس لديها أبناء أو

٠٫٠٠٠ ١٫٠٧٣٥٨ ٤٫٥٩٠٧٤ 

 ٥-٤مـا بـين     (ج الـذين لـديهم أبنـاء        الفئة الثالثة مـن األزوا     ٢
أكثر حفاظاً على النسق األسـري مـن الفئـة األولـى            ) أبناء

 .)لديها ابناً واحداً التي ليس لديها أبناء أو

٠٫٠٠١ ١٫١١١٩٧ ٣٫٨٥٣٧٧ 

ــاء     ٣ ــديهم أبن ــذين ل ثمانيــة (الفئــة الخامــسة مــن األزواج ال
أكثر حفاظاً على النسق األسـري مـن الفئـة      ) أبناء فأكثر 

 .)لديها ابناً واحداً األولى التي ليس لديها أبناء أو

٠٫٠٢٣ ٢٫٨٥٤٣٩ ٣٫٣٦٨٨٩ 

أكثـر حفاظـاً علـى النـسق األسـري مـن       )  مـن األبنـاء  ٧-٥مـا بـين   (الفئة الرابعة من األزواج الـذين لـديهم أبنـاء      
 .ا داللة إحصائية ولكن هذا االرتفاع ليس له )لديهم ابناً واحداً الفئة األولى التي ليس لديها أبناء أو

 



 

 
 في ضوء بعض المتغيرات االجتماعية  تكيف الزوجين العاملين السعوديين مع متطلبات الحياة األسرية١١٦

 مضاوي المشعل.  د-هدى محمود حسن حجازي .  د- الشرقاوي  إبراهيمنجوى .   د-الجوهرة بنت فهد الزامل . د

الفروق بين األزواج في تكـيُّفهم مـع متطلبـات المـساندة والتأييـد فـي                : البعد الثاني 
 األسرة الراجعة إلى اختالف عدد األبناء بينهم
 )٢٤(جدول رقم 

يوضح الفروق بين األزواج في تكيُّفهم مع متطلبات المساندة والتأييد في األسرة 

 بناء بينهمالراجعة إلى اختالف عدد األ
 م

 ن فئات عدد األبناء في األسر
الوســــــــــــــــــــط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 ٨٫٣٢٧٢٣ ٣٦٫٩٤٤٤ ١٠٨ من األبناء  ٢أقل من  ١
 ٦٫٤٦٠٣٠ ٤١٫١٠٣٧ ١٣٥  من األبناء ٣-٢ ٢
 ٦٫٩١٨١٣ ٣٩٫٩٨٢٨ ١١٦  من األبناء ٥ -٤ ٣
 ٦٫٣٣٠٧٨ ٤٠٫٦٨٨٧ ٢٩ من األبناء  ٧ -٥ ٤
 ٦٫١٥٦٤٢ ٣٩٫٥٨٣٣ ١٢ أبناء فأكثر ٨  ٥

 ٧٫٢٨٤٦٦ ٣٩٫٥٨٠٠ ٤٠٠ الطالب إجمالـــي 

 م
الفروق بين األزواج في تكيُّفهم مع متطلبات المساندة 
 والتأييد في األسرة الراجعة الختالف عدد األبناء بينهم

 فرق الوسط
ــأ  الخطـــــــــــــــــــــ

 المعياري
 الداللة

 ٣-٢مـا بـين     (الفئة الثانية مـن األزواج الـذين لـديهم أبنـاء             ١
أكثــر حفاظــاً علــى المــساندة والتأييــد فــي النــسق    ) نــاءأب

لديها ابناً   األسري من الفئة األولى التي ليس لديها أبناء أو        
 ) واحداً

٠٫٠٠٠ ٠٫٩١٩٩٠ ٤٫١٥٩٢٦ 

 ٥-٤مـا بـين     (الفئة الثالثة مـن األزواج الـذين لـديهم أبنـاء             ٢
أكثــر حفاظــاً علــى المــساندة والتأييــد فــي النــسق    ) أبنــاء

لديها ابناً   الفئة األولى التي ليس لديها أبناء أو      األسري من   
 )واحداً

٠٫٠٠٢ ٠٫٩٥٢٧٩ ٣٫٠٣٨٣١ 

 ٧-٥مـا بـين    (الفئة الرابعة من األزواج الذين لديهم أبناء         
أكثــر حفاظــاً علــى المــساندة والتأييــد فــي النــسق    ) أبنــاء

لديها ابناً   األسري من الفئة األولى التي ليس لديها أبناء أو        
 )واحداً

٠٫٠١٢ ١٫٤٩٠٢٧ ٣٫٧٤٥٢١ 

أكثـر حفاظـاً علـى المـساندة والتأييـد فـي       ) ثمانيـة أبنـاء فـأكثر   (الفئة الخامسة من األزواج الـذين لـديهم أبنـاء           
ولكـن هـذا االرتفـاع لـيس لهـا داللـة       ) لـديها ابنـاً واحـداً    النسق األسري من الفئة األولى التي ليس لـديها أبنـاء أو     

 إحصائية 

 



 

 
  واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم   ١١٧

  هـ١٤٣٦ السابع  والثالثون شوال العدد
 

روق بـين األزواج فـي تكـيُّفهم لتعـديل األدوار ومـستوى األداء مـع                الفـ : البعد الثالث 
 الراجعة إلى اختالف عدد األبناء بينهم متطلبات النسق األسري،

 )٢٥(جدول رقم 

يوضح الفروق بين األزواج في تقديرهم متطلبات المساندة والتأييد في األسرة الراجعة 

 الختالف عدد األبناء بينهم
 م

 ن  في األسرفئات عدد األبناء
الوســــــــــــــط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 ١١٫٨٨٧٥٨ ٥٤٫٤٤٤٤ ١٠٨ من األبناء ٢أقل من  ١
 ٨٫٧٩٦٣٤ ٦١٫٦٥٩٣ ١٣٥  من األبناء ٣-٢ ٢
 ٩٫٦٣١٧٩ ٦٢٫٢٣٢٨ ١١٦  من األبناء ٥ -٤ ٣
 ١٠٫٣٤٦٢٢ ٥٩٫٤٨٢٨ ٢٩ من األبناء  ٧ -٥ ٤
 ٩٫٢٠٥٩٨ ٦٥٫٧٥٠٠ ١٢ أبناء فأكثر ٨  ٥

 ١٠٫٥٩٢١٣ ٥٩٫٨٤٢٥ ٤٠٠ لطالب إجمالـــي ا
الفــروق بــين األزواج فــي تكــيُّفهم مــع متطلبــات تعــديل        م

ألدوار ومــستوى األداء فــي النــسق األســري الراجعــة إلــى      
 اختالف عدد األبناء بينهم

 فرق الوسط
ــأ  الخطــــــــــــــــــــــ

 المعياري
 الداللة 

ــاء      ١ ــديهم أبن ــذين ل ــين  (الفئــة الثانيــة مــن األزواج ال  ٣-٢مــا ب
 حفاظــاً علــى تعــديل ألدوار ومــستوى األداء فــي  أكثــر) أبنــاء

 النــسق األســري مــن الفئــة األولــى التــي لــيس لــديها أبنــاء أو   
 ) لديها ابناً واحداً

٠٫٠٠٠ ١٫٣٠٠٥٥ ٧٫٢١٤٨١ 

ــاء      ٢ ــديهم أبن ــذين ل  ٥-٤مــا بــين  (الفئــة الثالثــة مــن األزواج ال
أكثــر حفاظــاً علــى تعــديل ألدوار ومــستوى األداء فــي  ) أبنــاء

 ألســري مــن الفئــة األولــى التــي لــيس لــديها أبنــاء أو   النــسق ا
 )لديها ابناً واحداً

٠٫٠٠٠ ١٫٣٤٧٠٦ ٧٫٧٨٨٣١ 

 ٧-٥مــا بــين (الفئــة الرابعــة مــن األزواج الــذين لــديهم أبنــاء  ٣
أكثــر حفاظــاً علــى تعــديل ألدوار ومــستوى األداء فــي  ) أبنــاء

 النــسق األســري مــن الفئــة األولــى التــي لــيس لــديها أبنــاء أو   
 )ا ابناً واحداًلديه

٠٫٠١٧ ٢٫١٠٦٩٥ ٥٫٠٣٨٣١ 

ثمانيـة أبنـاء    (الفئة الخامسة من األزواج الذين لديهم أبنـاء          ٤
أكثر حفاظاً على تعـديل ألدوار ومـستوى األداء فـي           ) فأكثر

 النــسق األســري مــن الفئــة األولــى التــي لــيس لــديها أبنــاء أو   
 )لديها ابناً واحداً

٠٫٠١٨ ٣٫٠٦٥٤٤ ١١٫٣٠٥٥٦ 

 



 

 
 في ضوء بعض المتغيرات االجتماعية  تكيف الزوجين العاملين السعوديين مع متطلبات الحياة األسرية١١٨

 مضاوي المشعل.  د-هدى محمود حسن حجازي .  د- الشرقاوي  إبراهيمنجوى .   د-الجوهرة بنت فهد الزامل . د

الفروق بين األزواج فـي تكـيُّفهم لتقليـل مـن التـوترات داخـل النـسق                 : الرابعالبعد  
 األسري الراجعة إلى اختالف عدد األبناء بينهم  

 )٢٦(جدول رقم 

يوضح الفروق بين األزواج في تقديرهم لتقليل من التوترات داخل النسق األسري 

 الراجعة الختالف عدد األبناء بينهم
 م

 ن  األسرفئات عدد األبناء في
الوســــــــــــــــــــط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 ١٠٫٠٦٧٥٣ ٥٧٫١٦٦٧ ١٠٨ من األبناء ٢أقل من  ١
 ٠٫٦٥٤٨٩ ٥٩٫٨٣٧٠ ١٣٥  من األبناء ٣-٢ ٢
 ٠٫٧٦٣٤٣ ٥٩٫٨٢٧٦ ١١٦  من األبناء ٥ -٤ ٣
 ١٫٨٥٢٢٥ ٥٦٫٨٢٧٦ ٢٩ من األبناء ٧ -٥ ٤
 ٢٫٥٦٦٧٨ ٦٢٫٨٣٣٣ ١٢ أبناء فأكثر ٨  ٥

 ٠٫٤٣٩٣٣ ٥٨٫٨٣٥٠ ٤٠٠  إجمالـــي الطالب

 م
الفروق بين األزواج في تكـيُّفهم مـع متطلبـات التقليـل             
من التوترات داخل النسق األسري الراجعة إلى اختالف 

 عدد األبناء بينهم
 فرق الوسط

ــأ  الخطـــــــــــــــــــــ
 المعياري

 الداللة 

 ٣-٢مـا بـين     (الفئة الثانية مـن األزواج الـذين لـديهم أبنـاء             ١
ــاً علـــى ) أبنـــاء  لتقليـــل مـــن التـــوترات داخـــل  أكثـــر حفاظـ

 النسق األسري من الفئة األولـى التـي لـيس لـديها أبنـاء أو              
 ) لديها ابناً واحداً

٠٫٠١٨ ١٫١٢٥٧٣ ٢٫٦٧٠٣٧ 

ــاء     ٤ ــديهم أبن ــذين ل ثمانيــة (الفئــة الخامــسة مــن األزواج ال
ــاء فــأكثر  أكثــر حفاظــاً لتقليــل مــن التــوترات داخــل    ) أبن

 ي لـيس لـديها أبنـاء أو       النسق األسري من الفئة األولـى التـ       
 )لديها ابناً واحداً

٠٫٠٣٣ ٢٫٦٥٣٣٦ ٥٫٦٦٦٦٧ 

ــاء      ــديهم أبن ــذين ل ثمانيــة (الفئــة الخامــسة مــن األزواج ال
أكثــر حفاظــاً علــى التقليــل مــن التــوترات      ) أبنــاء فــأكثر 

داخل النسق األسري من الفئة الرابعة من األزواج الذين         
 ).  أبناء٧-٥ما بين (لديهم أبناء 

٠٫٠٤٥ ٢٫٩٩٣٠٣ ٦٫٠٠٥٧٥ 

 



 

 
  واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم   ١١٩

  هـ١٤٣٦ السابع  والثالثون شوال العدد
 

الفروق بين األزواج في تكيُّفهم مع متطلبـات الحيـاة األسـرية فـي              : البعد الخامس 
   .النسق األسري ككل الراجعة إلى اختالف عدد األبناء بينهم

 )٢٧(جدول رقم 

يوضح الفروق بين األزواج في تكيُّفهم مع متطلبات الحياة األسرية في النسق األسري 

 ختالف عدد األبناء بينهمككل الراجعة ال
 م

 ن فئات عدد األبناء في األسر
الوســــــــــــــــــــــــــط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 ٣٥٫٣٤٩٧٤ ١٩٥٫٦٧٥٩ ١٠٨ من األبناء  ٢أقل من  ١
 ٢٦٫٥٦٤٠٥ ٢١٤٫٣١١١ ١٣٥  من األبناء ٣-٢ ٢
 ٣٢٫٦٦٧٧٩ ٢١٢٫٥٠٠٠ ١١٦  من األبناء ٥ -٤ ٣
 ٣٠٫١٩٤٧٠ ٢٠٦٫٥٥١٧ ٢٩ من األبناء  ٧ -٥ ٤
 ٣٠٫١٩٤٧٠ ٢٢١٫٠٨٣٣ ١٢ أبناء فأكثر ٨  ٥

 ٣١٫٥١٨٨٤ ٢٠٨٫٣٩٥٠ ٤٠٠ إجمالـــي الطالب 

 م
ــاة     الفــروق بــين األزواج فــي تكــيُّفهم مــع متطلبــات الحي
األسرية في النسق األسري ككل الراجعة إلـى اخـتالف          

 عدد األبناء بينهم
 فرق الوسط

ــأ  الخطـــــــــــــــــــــ
 المعياري

 الداللة 

 ٣-٢مــا بــين (اج الــذين لــديهم أبنــاء الفئــة الثانيــة مــن األزو ١
أكثر تكيفاً مع متطلبات النسق األسـري مـن الفئـة           ) أبناء

 ) لديها ابناً واحداً األولى التي ليس لديها أبناء أو

٠٫٠٠٠ ٣٫٩٥٢٢٤ ١٨٫٦٣٥١٩ 

 ٥-٤مــا بــين (الفئــة الثالثــة مــن األزواج الــذين لــديهم أبنــاء   ٢
سـري مـن الفئـة      أكثر تكيفاً مع متطلبات النسق األ      )أبناء

 )لديها ابناً واحداً األولى التي ليس لديها أبناء أو

٠٫٠٠٠ ٤٫٠٩٣٥٧ ١٦٫٨٢٤٠٧ 

ثمانية أبناء (الفئة الخامسة من األزواج الذين لديهم أبناء      ٤
أكثــر حفاظــاً لتقليــل مــن التــوترات داخــل النــسق ) فــأكثر

لـديها ابنـاً     األسري من الفئة األولى التي ليس لديها أبنـاء أو         
 )واحداً

٠٫٠٠٧ ٩٫٣١٥٥٣ ٢٥٫٤٠٧٤١ 

أكثر حفاظاً على تعـديل ألدوار ومـستوى األداء    )  أبناء ٧-٥ما بين   (الفئة الرابعة من األزواج الذين لديهم أبناء         
ولكن هذا االرتفاع ليس لهـا داللـة   ) لديها ابناً واحداً في النسق األسري من الفئة األولى التي ليس لديها أبناء أو      

 . من ثم ال يمكن االعتماد على نتيجة هذه الفئةإحصائية، و

 



 

 
 في ضوء بعض المتغيرات االجتماعية  تكيف الزوجين العاملين السعوديين مع متطلبات الحياة األسرية١٢٠

 مضاوي المشعل.  د-هدى محمود حسن حجازي .  د- الشرقاوي  إبراهيمنجوى .   د-الجوهرة بنت فهد الزامل . د

 : الفرض الفرعي الحادي عشر
ككـل فـي تكـيُّفهم مـع متطلبـات          ) األزواج والزوجـات  (توجد فروق بين الـزوجين      

 الحياة األسرية راجعة إلى اختالف ملكية السكن بينهم
 )٢٨(جدول رقم 

مع متطلبات الحياة األسرية على في تكيُّفهم ) األزواج والزوجات(لفروق بين الزوجين ا

" المقياس ككل وعلى جميع أبعاده الراجعة إلى اختالف ملكية السكن بينهم 

 باستخدام اختبار مان وتني
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وصــفه أحــد أبعــاد مقيــاس متطلبــات  فــي الحفــاظ علــى النــسق األســري ب ) الــزوجين(الفــروق بــين األســر  -١
 التكيُّف في الحياة األسرية الراجعة إلى اختالف ملكية السكن بينهم

 ١٥٥٨٫٠٠ ١٠٩٫٥٦ ١٤٢ ملك  ١
 ٤٥٤٢٫٠٠ ٧٨٫٣١ ٥٨ إيجار ٢

٠٫٠٠١ ٣٫٤٦٨ - ٢٫٨٣١ 
دال عنـــد 

٠٫٠١ 
)  إيجار-ملك (لمسكن من كونه  راجعة إلى نوعية ا، وهي ٠٫٠١توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية         

في تكيُّفهم مع متطلبات الحفاظ علـى النـسق األسـري لـصالح األزواج الـذين يمتلكـون المـسكن بغـض النظـر عـن                       
ــذين            ــر مــن تقــدير األزواج ال ــى أن ارتفــاع تكــيُّفهم مــع الحفــاظ علــى النــسق األســري أكث ــائج إل ــه، وتــشير النت نوعيت

ويمكـن  . %٩٩ وبحـدود ثقـة      ،)%٠٫٠١(ه داللـة إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة            جرون المسكن، وأن هـذا االرتفـاع لـ        ؤي
كما يشير الجدول إلى أن األزواج الذين يمتلكون المسكن أكثر قدرة على تحقيق          . عليه في تفسير النتائج    االعتماد

النـسق   الحفاظ على النسق األسري مما يـشير إلـى أن مـسكن الملـك لـه أهميـة فـي تحقيـق جـزء كبيـر مـن تكيُّـف              
 . األسري

األزواج في تكيُّفهم مع متطلبات الحصول على المساندة والتأييـد للنـسق األسـري بوصـفه                 الفروق بين  -٢
 .أحد أبعاد مقياس متطلبات التكيُّف في الحياة األسرية الراجعة إلى اختالف ملكية السكن بينهم

 ١٥٥٤٧٫٥ ١٠٩٫٤٩ ١٤٢ األزواج  ١
 ٤٥٥٢٫٥٠ ٧٨٫٣١ ٥٨ الزوجات ٢

٠٫٠٠١ ٣٫٤٤١ - ٢٫٨٤٢ 
دال عنـــد 

٠٫٠١ 
)  إيجار-ملك (راجعة إلى نوعية المسكن من كونه ، وهي  ٠٫٠١توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية         

في تكيُّفهم مع متطلبات المساندة والتأييد للنـسق األسـري لـصالح األزواج الـذين يمتلكـون المـسكن بغـض النظـر                        
ائج إلى أن ارتفاع تقـديرهم للمـساندة والتأييـد للنـسق األسـري أكثـر مـن تقـدير األزواج الـذين               عن نوعيته، وتشير النت   

ويمكـن  ). %٩٩(وبحـدود ثقـة   ) %٠٫٠١ (وأن هذا االرتفاع لـه داللـة إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة        جرون المسكن، ؤي
ن يمتلكـون المـسكن أكثـر قـدرة علـى      شير نتائج الجدول إلـى أن األزواج الـذي    تكما  . االعتماد عليه في تفسير النتائج    

تحقيــق المــساندة والتأييــد للنــسق األســري ممــا يــشير إلــى أن مــسكن الملــك لــه أهميــة فــي تحقيــق جــزء كبيــر مــن  
 .تكيُّف النسق األسري

بعــاد أالفــروق بــين األزواج فــي تقــديرهم لتعــديل األدوار ومــستوى األداء للنــسق األســري بوصــفه أحــد         -٣
 .ف في الحياة األسرية الراجعة إلى اختالف ملكية السكن بينهممقياس متطلبات التكيُّ

دال عنـــد  ٠٫٠٠٠ ٣٫٩٥٨ - ٤٫٣٦٠ ١٥٧٤٠٫٠ ١١٠٫٨٥ ١٤٢ األزواج  ١
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 ٠٫٠١ ٤٣٦٠٫٠ ٧٥٫١٧ ٥٨ الزوجات ٢
)  إيجار-ملك (راجعة إلى نوعية المسكن من كونه ، وهي  ٠٫٠١توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية         

 تكيُّفهم لتعديل األدوار ومستوى األداء للنسق األسري لصالح الـزوجين الـذين يمتلكـون المـسكن بغـض النظـر              في
 أكثر من تقـدير األزواج    ،عن نوعيته، وتشير النتائج إلى أن ارتفاع تقدير تعديل األدوار ومستوى األداء للنسق األسري             

. )%٩٩( وبحــدود ثقــة )%٠٫٠١(ائية عنــد مــستوى معنويــة جرون المــسكن، وأن هــذا االرتفــاع لــه داللــة إحــص ؤالــذين يــ
كما يشير الجدول إلـى أن الـزوجين الـذين يمتلكـون المـسكن أكثـر قـدرة                   .ويمكن االعتماد عليه في تفسير النتائج     

 ومـستوى األداء للنـسق األسـري ممـا يـشير إلـى أن مـسكن الملـك لـه أهميـة فـي تحقيـق                   ،على تحقيق تعديل األدوار   
 .  النسق األسري، في التكيُّفجزء كبير من

 لتقليــل التــوترات فــي النــسق األســري بوصــفه أحــد أبعــاد مقيــاس        ؛الفــروق بــين األزواج فــي تقــديرهم    -٤
 . متطلبات التكيُّف في الحياة األسرية الراجعة إلى اختالف ملكية السكن بينهم

 ١٥٥٩٨٫٥ ١٠٩٫٨٥ ١٤٢ األزواج  ١
 ٤٥٠١٫٥٠ ٧٧٫٦١ ٥٨ وجاتالز ٢

٠٠٠ ٣٫٩٥٨- ٢٫٧٩٠ 
دال عنـــد 

٠٫٠١ 
)  إيجار-ملك ( راجعة إلى نوعية المسكن من كونه ، وهي ٠٫٠١توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية         

في تكيُّفهم لتقليل التوترات في النسق األسري لصالح األزواج الذين يمتلكـون المـسكن بغـض النظـر عـن نوعيتـه،                  
جرون ؤقـديرهم لتقليـل التـوترات فـي النـسق األسـري أكثـر مـن تقـدير األزواج الـذين يـ                 وتشير النتائج إلـى أن ارتفـاع ت       

ويمكـن االعتمـاد   . )%٩٩( وبحـدود ثقـة   )%٠٫٠١( معنويـة  ىالمسكن، وأن هذا االرتفاع لـه داللـة إحـصائية عنـد مـستو           
درة علـى التقليـل مـن    لذين يمتلكـون المـسكن أكثـر قـ      لكما يشير الجدول إلى أن الزوجين ا      . عليه في تفسير النتائج   

 مما يشير إلـى أن مـسكن الملـك لـه أهميـة فـي تحقيـق جـزء كبيـر مـن تكيُّـف النـسق                    ،التوترات في النسق األسري   
 .األسري

الراجعة إلـى اخـتالف     ) المقياس(الفروق بين األزواج في تقديرهم متطلبات التكيُّف في الحياة األسرية            -٥
 . ملكية السكن بينهم

 ١٥٧٨٤٫٥٠ ١١١٫١٦ ١٤٢ األزواج  ١
 ٤٣١٥٫٥٠ ٧٤٫٤١ ٥٨ الزوجات ٢

٠٠٠ ٤٫٠٧٥ - ٢٫٦٠٤ 
دال عنـــد 

٠٫٠١ 
)  إيجار- ملك(راجعة إلى نوعية المسكن من كونه ، وهي  ٠٫٠١توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية         

تلكـون المـسكن بغـض النظـر     لصالح األزواج الـذين يم ) المقياس(في تقديرهم متطلبات التكيُّف في الحياة األسرية       
أكثـر مـن   ) المقيـاس (عن نوعيته، وتشير النتـائج إلـى أن ارتفـاع تقـديرهم مـع متطلبـات التكيُّـف فـي الحيـاة األسـرية                        

 وبحدود ثقـة  )%٠٫٠١(جرون المسكن، وأن هذا االرتفاع له داللة إحصائية عند مستوى معنوية      ؤتقدير األزواج الذين ي   
كما يشير الجدول إلى أن األزواج الذين يمتلكـون المـسكن أكثـر     . يه في تفسير النتائج   يمكن االعتماد عل  و.  )%٩٩(

ممـا يـشير إلـى أن مـسكن الملـك لـه أهميـة فـي         ) المقيـاس (قدرة على التكيُّف مـع متطلبـات تكيُّـف الحيـاة األسـرية             
 .تحقيق جزء كبير من تكيُّف النسق األسري
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 في تكيُّفهم مع متطلبات الحياة األسـرية علـى          زواج والزوجات األتوجد فروق بين    

  .المقياس ككل وعلى جميع أبعاده الراجعة إلى ملكية السكن
 )٢٩(جدول رقم 

 في تكيُّفهم مع متطلبات الحياة األسرية على المقياس ككل الزوجاتالفروق بين 

 وعلى جميع أبعاده الراجعة إلى اختالف في ملكية السكن بينهن
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الفروق بين الزوجات في الحفاظ على النسق األسري بوصفه أحد أبعاد مقيـاس متطلبـات التكيُّـف فـي                  -١
 . الحياة األسرية الراجعة إلى اختالف ملكية السكن بينهن

 ١٤٩٧٧٫٠٠ ١٠٤٫٠١ ١٤٢ ملك  ١
 ٥١٢٣٫٠٠ ٩١٫٤٨ ٥٨ إيجار ٢

٠٫١٦٩ ١٫٣٧٥ - ٣٫٥٢٧ 
 غير دال 

 ٠٫٠٥عند 
 -ملـك  ( راجعـة إلـى نوعيـة المـسكن مـن كونـه         ٠٫٠٥توجد فروق ليست ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة               

ي مـسكن ملـك بغـض      في تقديرهن مع متطلبات الحفاظ على النسق األسري لصالح الزوجات التي تعـيش فـ              ) إيجار
النظر عن نوعيته، وتشير النتائج إلى أن ارتفاع تقديرهن مع الحفاظ علـى النـسق األسـري أكثـر مـن تقـدير الزوجـات                

يمكـن   وال. )%٠٫٠٥(التي تعيش في مسكن باإليجار، وأن هذا االرتفاع ليس لـه داللـة إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة         
ير الجدول إلى أن الزوجات التي تعـيش فـي مـسكن ملـك أكثـر قـدرة علـى          كما يش . االعتماد عليه في تفسير النتائج    

تحقيق الحفاظ على النسق األسري مما يشير إلى أن مسكن الملك له أهمية في تحقيق جزء من التكيُّـف للنـسق                    
 .إال أنها نتيجة غير مؤكدة. األسري

 لتأييــد للنــسق األســري الفــروق بــين الزوجــات فــي تقــديرهن مــع متطلبــات الحــصول علــى المــساندة وا      -٢
 أبعاد مقياس متطلبات التكيُّف في الحياة األسرية الراجعة إلى اختالف ملكية السكن بينهنبوصفه أحد 

 ١٤٨٤٥٫٠٠ ١٠٣٫٠٩ ١٤٢ ملك  ١
 ٥٢٥٥٫٠٠ ٩٣٫٨٤ ٥٨ إيجار ٢

 دال عند ٠٫٣١٠ ١٫٠١٦ - ٣٫٦٥٩
٠٫٠١ 

 -ملـك  ( راجعـة إلـى نوعيـة المـسكن مـن كونـه         ٠٫٠٥توجد فروق ليست ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة               
في تقديرهن مع متطلبات المساندة والتأييـد للنـسق األسـري لـصالح الزوجـات التـي تعـيش فـي مـسكن ملـك                  ) إيجار

بغض النظر عن نوعيته، وتـشير النتـائج إلـى أن ارتفـاع تقـديرهن للمـساندة والتأييـد للنـسق األسـري أكثـر مـن تقـدير                       
. )%٠٫٠٥(عيش في مسكن باإليجار، وأن هذا االرتفاع ليس له داللة إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة               الزوجات الذين ت  

كما يشير الجدول إلى أن الزوجـات التـي تعـيش فـي مـسكن ملـك أكثـر                . يمكن االعتماد عليه في تفسير النتائج      وال
لك له أهمية في تحقيـق جـزء مـن     مما يشير إلى أن مسكن الم      قدرة على تحقيق المساندة والتأييد للنسق األسري،      

 .التكيُّف النسق األسري
الفــروق بــين الزوجــات فــي تقــديرهم لتعــديل األدوار ومــستوى األداء للنــسق األســري بوصــفه أحــد أبعــاد  -٣

 .مقياس متطلبات التكيُّف في الحياة األسرية الراجعة إلى اختالف ملكية السكن بينهم
 دال عند ٠٫١٣١ ١٫٥٠٨ - ٣٫٤٧٨ ١٥٠٢٦٫٠٠ ١٠٤٫٣٥ ١٤٢ ملك  ١
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  هـ١٤٣٦ السابع  والثالثون شوال العدد
 

 ٠٫٠١ ٥٥٧٦٫٥٠ ٩٠٫٦١ ٥٨ ايجار ٢
 -ملـك  ( راجعـة إلـى نوعيـة المـسكن مـن كونـه         ٠٫٠٥توجد فروق ليست ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة               

في تقـديرهن لتعـديل األدوار ومـستوى األداء للنـسق األسـري لـصالح الزوجـات التـي تعـيش فـي مـسكن ملـك                           ) ايجار
 نوعيته، وتشير النتائج إلى أن ارتفـاع تقـديرهن تعـديل األدوار ومـستوى األداء للنـسق األسـري أكثـر                  بغض النظر عن  

من تقدير الزوجات الذين تعيش في مسكن باإليجار، وأن هذا االرتفاع ليس لـه داللـة إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة        
 إلـى أن الزوجـات التـي تعـيش فـي مـسكن              كمـا يـشير الجـدول     . واليمكن االعتماد عليه في تفسير النتـائج      . )%٠٫٠٥(

ممـا يـشير إلـى أن مـسكن الملـك لـه أهميـة فـي          ملك أكثر قدرة على تعديل األدوار ومستوى األداء للنـسق األسـري،    
 إال أنها نتيجة غير مؤكدة. تحقيق جزء من تكيُّف النسق األسري

ي بوصـفه أحـد أبعـاد مقيـاس         الفروق بين الزوجات في تكيفهن للتقليل من التوترات في النـسق األسـر             -٤
 . متطلبات التكيُّف في الحياة األسرية الراجعة إلى اختالف ملكية السكن بينهن

 ١٤٥٢٣٫٥٠ ١٠٠٫٨٦ ١٤٢ ملك  ١
 ٥٥٧٦٫٥٠ ٩٩٫٥٨ ٥٨ ايجار ٢

 دال عند ٠٫٨٨٨ ٠٫١٤٠ - ٣٫٩٨٠
٠٫٠١ 

 -ملـك  (وعيـة المـسكن مـن كونـه      راجعـة إلـى ن    ٠٫٠٥توجد فروق ليست ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة               
في تقديرهن لتقليل مـن التـوترات فـي النـسق األسـري لـصالح الزوجـات التـي تعـيش فـي مـسكن ملـك بغـض                           ) إيجار

النظر عن نوعيتـه، وتـشير النتـائج إلـى أن ارتفـاع تقـديرهن لتقليـل مـن التـوترات فـي النـسق األسـري أكثـر مـن تقـدير                        
 وال. )%٠٫٠٥(، وأن هذا االرتفاع ليس له داللة إحصائية عند مستوى معنوية الزوجات التي تعيش في مسكن باإليجار

كما يشير الجدول إلى أن الزوجات التي تعيش في مسكن ملك أكثر قدرة           . يمكن االعتماد عليه في تفسير النتائج     
حقيـق جـزء مـن    مما يشير إلى أن مسكن الملك له أهمية في ت          على تحقيق لتقليل من التوترات في النسق األسري،       

 .إال أنها نتيجة غير مؤكدة.  التكيُّف النسق األسري
ــف فــي الحيــاة األســرية       -٥ الراجعــة إلــى  ) المقيــاس(الفــروق بــين الزوجــات فــي تقــديرهم متطلبــات التكيُّ

 . اختالف ملكية السكن بينهم
 ١٤٨٧٦٫٠٠ ١٠٣٫٣١ ١٤٢ ملك  ١
 ٥٢٢٤٫٠٠ ٩٣٫٢٩ ٥٨ ايجار ٢

دال عنـــــــــــــد  ٠٫٢٧٢ ١٫٠٩٩ - ٣٫٦٢٨
٠٫٠١ 

فـي  )  إيجـار -ملـك  ( راجعة إلى نوعية المـسكن مـن كونـه       ٠٫٠١توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية         
لصالح الزوجات التي تعيش في بيت ملك بغض النظـر    ) المقياس(تقديرهن مع متطلبات التكيُّف في الحياة األسرية        

أكثـر مـن   ) المقيـاس (هن مـع متطلبـات التكيُّـف فـي الحيـاة األسـرية       عن نوعيته، وتـشير النتـائج إلـى أن ارتفـاع تقـدير        
تقــدير الزوجــات التــي تعــيش فــي مــسكن باإليجــار، وأن هــذا االرتفــاع لــيس  لــه داللــة إحــصائية عنــد مــستوى معنويــة    

ك يمكن االعتماد عليه في تفسير النتائج  كما يشير الجدول إلـى أن الزوجـات التـي تعـيش فـي بيـت ملـ                  وال )%٠٫٠٥(
ككل، مما يشير إلـى أن مـسكن الملـك لـه     ) المقياس(أكثر قدرة على تحقيق متطلبات التكيُّف في الحياة األسرية  

 . أهمية في  تحقيق جزء من تكيُّف النسق األسري ككل إال أنها نتيجة غير مؤكدة
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مقياس ككل وعلى الفروق بين األزواج في تكيُّفهم مع متطلبات الحياة األسرية على ال

 باستخدام اختبار مان وتني  جميع أبعاده الراجعة إلى اختالف ملكية السكن بينهم
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 الفروق بين األزواج في الحفاظ علـى النـسق األسـري بوصـفه أحـد أبعـاد مقيـاس التكيُّـف مـع متطلبـات                    -١
 . الحياة األسرية الراجعة إلى اختالف ملكية السكن بينهم

 ١٥٥٨٫٠٠ ١٠٩٫٥٦ ١٤٢ ملك  ١
 ٤٥٤٢٫٠٠ ٧٨٫٣١ ٥٨ ايجار ٢

٠٫٠٠١ ٣٫٤٦٨ - ٢٫٨٣١ 
دال عنــد  

٠٫٠١ 
)  إيجار-ملك ( راجعة إلى نوعية المسكن من كونه ، وهي ٠٫٠١توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية         

م مع متطلبات الحفاظ علـى النـسق األسـري لـصالح األزواج الـذين يمتلكـون المـسكن بغـض النظـر عـن                      في تكيُّفه 
ــذين            ــر مــن تقــدير األزواج ال ــى أن ارتفــاع تقــديرهم مــع الحفــاظ علــى النــسق األســري أكث ــائج إل ــه، وتــشير النت نوعيت

ويمكـن  . )%٩٩( وبحـدود ثقـة   )%٠٫٠١(يؤجرون المسكن، وأن هذا االرتفاع لـه داللـة إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة         
كما يشير الجدول إلى أن األزواج الذين يمتلكون المسكن أكثر قدرة على تحقيق         . االعتماد عليه في تفسير النتائج    

الحفاظ على النسق األسري مما يشير إلى أن مسكن الملك لـه أهميـة فـي تحقيـق جـزء كبيـر مـن التكيُّـف للنـسق            
 . األسري

ي تقديرهم متطلبات الحصول على المساندة والتأييد للنسق األسري بوصـفه أحـد   الفروق بين األزواج ف    -٢
 أبعاد مقياس التكيُّف مع متطلبات الحياة األسرية الراجعة إلى اختالف ملكية السكن بينهم

 ١٥٥٤٧٫٥ ١٠٩٫٤٩ ١٤٢ األزواج  ١
 ٤٥٥٢٫٥٠ ٧٨٫٣١ ٥٨ الزوجات ٢

٠٫٠٠١ ٣٫٤٤١ - ٢٫٨٤٢ 
دال عنــد  

٠٫٠١ 
)  إيجار-ملك ( راجعة إلى نوعية المسكن من كونه ، وهي ٠٫٠١فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية        توجد  

في تقديرهم متطلبات المساندة والتأييد للنسق األسري لـصالح األزواج الـذين يمتلكـون المـسكن بغـض النظـر عـن            
لنــسق األســري أكثــر مــن تقــدير األزواج الــذين    نوعيتــه، وتــشير النتــائج إلــى أن ارتفــاع تقــديرهم للمــساندة والتأييــد ل    

ويمكــن . %٩٩ وبحــدود ثقــة %٠٫٠١أن هــذا االرتفــاع لــه داللــة إحــصائية عنــد مــستوى معنويــة     ويــؤجرون المــسكن،
كما يشير نتائج الجدول إلـى أن األزواج الـذين يمتلكـون المـسكن أكثـر قـدرة علـى            . االعتماد عليه في تفسير النتائج    

تأييــد للنــسق األســري ممــا يــشير إلــى أن مــسكن الملــك لــه أهميــة فــي تحقيــق جــزء كبيــر مــن  تحقيــق المــساندة وال
 .التكيُّف للنسق األسري

الفــروق بــين األزواج فــي تقــديرهم تعــديل األدوار ومــستوى األداء للنــسق األســري بوصــفه أحــد أبعــاد           -٣
 .كن بينهممقياس التكيُّف مع متطلبات الحياة األسرية الراجعة إلى اختالف ملكية الس

 ١٥٧٤٠٫٠ ١١٠٫٨٥ ١٤٢ األزواج  ١
 ٤٣٦٠٫٠ ٧٥٫١٧ ٥٨ الزوجات ٢

٤٫٣٦٠ 
- 

٣٫٩٥٨ 
٠٫٠٠٠ 

دال عنــد  
٠٫٠١ 

)  إيجار-ملك (راجعة إلى نوعية المسكن من كونه ، وهي  ٠٫٠١توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية         
ي لصالح األزواج الذين يمتلكون المسكن بغض النظر عـن  في تقديرهم تعديل األدوار ومستوى األداء للنسق األسر       

نوعيتــه، وتــشير النتــائج إلــى أن ارتفــاع تقــدير تعــديل األدوار ومــستوى األداء للنــسق األســري أكثــر مــن تقــدير األزواج   
ويمكـن  . %٩٩ وبحدود ثقة %٠٫٠١الذين يؤجرون المسكن، وأن هذا االرتفاع له داللة إحصائية عند مستوى معنوية         



 

 
  واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم   ١٢٥

  هـ١٤٣٦ السابع  والثالثون شوال العدد
 

 كما يشير الجدول إلى أن األزواج الذين يمتلكون المسكن أكثر قدرة على تحقيق         .العتماد عليه في تفسير النتائج    ا
تعديل األدوار ومستوى األداء للنسق األسري مما يشير إلى أن مسكن الملـك لـه أهميـة فـي تحقيـق جـزء كبيـر مـن          

 . التكيُّف للنسق األسري
 للتقليـل مـن التـوترات فـي النـسق األسـري بوصـفه أحـد أبعـاد مقيـاس                الفروق بين األزواج فـي تكـيُّفهم       -٤

 . التكيُّف مع متطلبات الحياة األسرية الراجعة إلى اختالف ملكية السكن بينهم
 ١٥٥٩٨٫٥ ١٠٩٫٨٥ ١٤٢ األزواج  ١
 ٤٥٠١٫٥٠ ٧٧٫٦١ ٥٨ الزوجات ٢

٠٠٠ ٣٫٩٥٨- ٢٫٧٩٠ 
دال عنــد  

٠٫٠١ 
) إيجـار -ملك (راجعة إلى نوعية المسكن من كونه      ، وهي   ٠٫٠١ند مستوى معنوية    توجد فروق ذات داللة إحصائية ع     

فــي تقــديرهم لتقليــل مــن التــوترات فــي النــسق األســري لــصالح األزواج الــذين يمتلكــون المــسكن بغــض النظــر عــن    
ألزواج الــذين نوعيتــه، وتــشير النتــائج إلــى أن ارتفــاع تكــيُّفهم لتقليــل التــوترات فــي النــسق األســري أكثــر مــن تقــدير ا 

ويمكــن . %٩٩ وبحــدود ثقــة %٠٫٠١يــؤجرون المــسكن، وأن هــذا االرتفــاع لــه داللــة إحــصائية عنــد مــستوى معنويــة     
كما يشير الجدول إلى أن األزواج الذين يمتلكون المسكن أكثر قدرة على التقليـل  . االعتماد عليه في تفسير النتائج 

 مسكن الملك له أهمية في تحقيق جزء كبير من التكيُّف النسق من التوترات في النسق األسري مما يشير إلى أن
 .األسري

الراجعة إلـى اخـتالف     ) المقياس( في تقديرهم متطلبات التكيُّف في الحياة األسرية         األزواجالفروق بين    -٥
 . ملكية السكن بينهم

 ١٥٧٨٤٫٥٠ ١١١٫١٦ ١٤٢ األزواج  ١
 ٤٣١٥٫٥٠ ٧٤٫٤١ ٥٨ الزوجات ٢

٠٠٠ ٤٫٠٧٥ - ٢٫٦٠٤ 
دال عنــد  

٠٫٠١ 
)  إيجار-ملك (راجعة إلى نوعية المسكن من كونه ، وهي  ٠٫٠١توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية         

لــصالح األزواج الــذين يمتلكــون المــسكن بغــض النظــر عــن    ) المقيــاس(فــي التكيُّــف مــع متطلبــات الحيــاة األســرية   
أكثـر مـن تقـدير األزواج الـذين     ) المقيـاس (يُّف مع متطلبـات الحيـاة األسـرية    نوعيته، وتشير النتائج إلى أن ارتفاع التك 

ويمكــن . %٩٩ وبحــدود ثقــة %٠٫٠١يــؤجرون المــسكن، وأن هــذا االرتفــاع لــه داللــة إحــصائية عنــد مــستوى معنويــة     
رة علــى  كمــا يــشير الجــدول إلــى أن ا األزواج الــذين يمتلكــون المــسكن أكثــر قــد  .االعتمــاد عليــه فــي تفــسير النتــائج 

مما يشير إلى أن مسكن الملك له أهميـة فـي تحقيـق جـزء      ) المقياس(تحقيق التكيُّف مع متطلبات الحياة األسرية       
 ,Gorchooff) وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة .كبير من تكيُّف النسق األسري مع متطلبات الحياة األسرية

ل إلى السكن المستقل، حيث يزيد اسـتمتاع الزوجـات بأوقـاتهن     التي انتهت إلى زيادة الرضا الزواجي باالنتقا       (٢٠٠٨
 . مع شركائهن
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 : الفرض الثالث عشر
توجــد فــروق بــين األزواج والزوجــات فــي تكــيُّفهم مــع متطلبــات الحيــاة األســرية  

 راجعة إلى اختالف مستويات الدخل األسري بينهم
 )٣١(جدول رقم 

 مع متطلبات الحياة األسرية الراجعة إلى في تكيُّفهموالزوجات الفروق بين األزواج 

 اختالف مستويات الدخل األسري بينهم
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مجموع 
 المربعات

متوسط 
 الداللة F المربعات

اللة
الد

وى 
ست
م

 

بين 
 ١١٣٫٣٢٣ ٤٥٣٫٢٩٤ ٤ المجموعات

داخل 
 ١ ٢٨٣٦٤٫١٤٤ ٣٩٥ المجموعات

الحفاظ 
على النسق 
 األسري

 ٢٨٨١٧٫٤٣٧ ٣٩٩ المجموع
٧١٫٨٠٨ 

٠٫١٧٩ ١٫٥٧٨ 
غير دال 

 ٠٫٠٥د عن

بين 
 ٤٥٫٢٧١ ١٨١٫٠٨٦ ٤ المجموعات

داخل 
المساندة  ٢ ٢٠٩٩٢٫٣٥٤ ٣٩٥ المجموعات

 والتأييد

 ٢١١٧٣٫٤٤٠ ٣٩٩ المجموع
٥٣٫١٤٥ 

٠٤٩٣ ٠٫٨٥٢ 
غير دال 

 ٠٫٠٥عند 

بين 
 ٢٦٦٫٧٧٢ ١٠٦٧٫٠٨٩ ٤ المجموعات

داخل 
 ٣ ٤٣٦٩٧٫٩٨٩ ٣٩٥ المجموعات

تعديل 
األدوار 

ومستوى 
داء األ

 ٤٤٧٦٥٫٠٧٨ ٣٩٩ المجموع لألسرة

٧٦٫١٨٦ 
٠٫٠٤٩ ٢٫٤١١ 

دال عند 
٠٫٠٥ 

بين 
 ١٧٧٫٨٨٢ ٧١١٫٥٢٩ ٤ المجموعات

داخل 
 ٤ ٣٠٠٩٣٫٥٨١ ٣٩٥ المجموعات

التقليل من 
التوترات في 

النسق 
 األسري

 ٣٠٨٠٥٫١١٠ ٣٩٩ المجموع

٧٦٫١٨٦ 
٠٠٥٥ ٢٫٣٣٥ 

غير دال 
 ٠٫٠٥عند 

بين 
 ١٨٤٩٫٠٨٣ ٧٣٩٦٫٣٣١ ٤ المجموعات

داخل 
 ٥ ٣٨٨٩٨٥٫٢٥٩ ٣٩٥ المجموعات

التكيف مع 
متطلبات 

الحياة 
األسرية 
 ٣٩٦٣٨١٫٥٩٠ ٣٩٩ المجموع ككل

٩٨٤٫٧٧٣ 
٠٫١١٤ ١٫٨٧٨ 

غير دال 
 ٠٫٠٥عند 
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 الفــروق بــين األزواج فــي تكــيُّفهم مــع متطلبــات  جــوديوضــح الجــدول الــسابق عــدم و 

الراجعة إلى اختالف مستويات الـدخل األسـري         و %٠٥ وذلك عند مستوى     الحياة األسرية 

م إال فــي المتغيــر الفرعــي والخــاص بتعــديل األدوار وبالتــالي انــه ال توجــد فــروق دالــة          بيــنه

ــدخل وقــد يرجــع      ــى المــشاركة   إحــصائيا بــين االزواج راجعــة الخــتالف مــستوى ال  ذلــك ال

االقتـصادية بـين االزواج والزوجـات وتقاسـم الــضغوط االقتـصادية وتتفـق هـذه النتيجـة مــع         

 .والتي مؤداها أن الضغوط المالية ليس لها تأثير على الرضا الزواجي) ٢٠٠٧،عمران(دراسة 

 لمعرفة الفروق لـصالح أي فئـات مـن          LSD وفيما يلي سوف يستخدم الباحثون اختبار     

مستويات الدخل األسـري األكثـر تكيُّـف مـع متطلبـات الحيـاة األسـرية الراجعـة إلـى          فئات  

  .اختالف مستويات الدخل األسري بينهم

الفـروق بـين األزواج فـي تكـيُّفهم لتعـديل األدوار ومـستوى األداء مـع                 : البعد الثالث 
 متطلبات النسق األسري الراجعة إلى اختالف مستويات الدخل األسري بينهم

 )٣٢(ل رقم جدو

يوضح الفروق بين األزواج في تكيُّفهم لتعديل األدوار ومستوى األداء مع متطلبات 

 النسق األسري الراجعة إلى اختالف مستويات الدخل األسري بينهم
 م

 ن فئات دخل األسرة 
الوســــــــــــــــــــط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 ١٠٫٧٥٥٢٥ ٥٧٫٦٧٨٨ ١٣٧ ريال سعودي ١٠٠٠أقل  ١
 ١١٫٥٤٨٠٠ ٦٠٫٦٩٩٣ ١٥٣ ريال سعودي ٢٠٠٠٠إلى أقل من  -١٠٠٠٠من  ٢
ــال ٢٠٠٠٠مـــــن  ٣ ــال ٣٠٠٠٠ أقـــــل مـــــن  -ريـــ ريـــ

 سعودي
٨٫٢٠٧٦٨ ٦١٫٧٦٣٩ ٧٢ 

ــال ٣٠٠٠٠مـــــن  ٤ ــال ٤٠٠٠٠ أقـــــل مـــــن -ريـــ ريـــ
 سعودي

٩٫٣٧٨٧٩ ٦٠٫٠٣٥٧ ٢٨ 

 ٧٫٧٣١٦١ ٦٢٫٠٠٠٠ ١٠ ريال سعودي فأكثر٤٠٠٠٠من  ٥
 ١٠٫٥٩٢١٣ ٥٩٫٨٤٢٥ ٤٠٠ إجمالـــي الطالب 

 م
الفروق بين األزواج فـي تكـيُّفهم مـع متطلبـات الحفـاظ             

  عدد األبناء بينهماختالفعلى األسرة الراجعة إلى 
 فرق الوسط

ــأ  الخطـــــــــــــــــــــ
 المعياري

 الداللة

ــذين مــستوى دخلهــم مــا بــين       ١ الفئــة الثانيــة مــن األزواج ال
ــاً ) ريــــال ســــعودي٢٠٠٠٠ أقــــل مــــن -١٠٠٠( أكثــــر حفاظــ

 في النسق األسري من الفئـة       تعديل األدوار وتعديل األداء   
ــا المـــادي أقـــل مـــن    ريـــال ١٠٠٠٠األولـــى التـــي يكـــون دخلهـ

٠٫٠١٥ ١٫٢٣٧١٦ ٣٫٠٢٠٥١ 
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 .سعودي
الفئــة الثالثـــة مــن األزواج الـــذي مـــستوى دخلهــم مـــا بـــين     ٢

أكثـــر حفاظـــاً  ) ريـــال ســـعودي ٣٠٠٠٠ أقـــل مـــن  -٢٠٠٠(
تعديل األدوار وتعديل األداء في النسق األسري من الفئـة          

ــا المـــادي أقـــل مـــن   األولـــى ريـــال ١٠٠٠٠ التـــي يكـــون دخلهـ
 .سعودي

٠٫٠٠٨ ١٫٥٣١٠١ ٤٫٠٨٥٠٦ 

أكثر حفاظـاً تعـديل   ) ريال سعودي ٣٠٠٠٠ أقل من   ٢٠٠٠(الفئة الثالثة من األزواج الذي مستوى دخلهم ما بين           
 أقل -١٠٠٠( بين األدوار وتعديل األداء في النسق األسري من الفئة الثانية من األزواج الذين مستوى دخلهم ما 

ولكن هذا االرتفاع ليس لها داللـة إحـصائية، ومـن ثـم ال يمكـن االعتمـاد علـى نتيجـة               ) ريال سعودي  ٢٠٠٠٠من  
 التـي توصـلت إلـى أهميـة     (٢٠٠٨ ,Dakin & Wanpler)وتتفـق هـذه النتيجـة مـع نتيجـة دراسـة        .هـذه الفئـة  

ــى أن األز      ــدخل عــن الفقــراء اســتمر    الوضــع المــالي لتحقيــق الرضــا الزواجــي حيــث توصــلت إل واج متوســطي ال
زواجهم لمدة أطول كما أنهم أقل عرضة لالضطرابات النفسية المتعلقة بالضغوط المالية وأكثر تعبيراً عن  

 .الرضا الزواجي

 لمعرفـة الفـروق لـصالح أي فئـات مـن        LSDوفيما يلي سوف يستخدم الباحثون اختبار     

 فئات 

ــ ف مــع متطلبــات الحيــاة األســرية الراجعــة إلــى مــستويات الــدخل األســري األكثــر تكيُّ

 .اختالف مستويات الدخل األسري بينهم

الفـروق بـين األزواج فـي تكـيُّفهم لتعـديل األدوار ومـستوى األداء مـع                 : البعد الثالث 
 متطلبات النسق األسري الراجعة إلى اختالف مستويات الدخل األسري بينهم 

 )٣٣(جدول رقم 

ج في تكيُّفهم لتعديل األدوار ومستوى األداء مع متطلبات يوضح الفروق بين األزوا

 النسق األسري الراجعة إلى اختالف مستويات الدخل األسري بينهم
 م

 ن فئات دخل األسرة 
الوســـــــــــــــــــط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 ١٠٫٧٥٥٢٥ ٥٧٫٦٧٨٨ ١٣٧ ريال سعودي ١٠٠٠٠أقل  ١
 ١١٫٥٤٨٠٠ ٦٠٫٦٩٩٣ ١٥٣ ريال سعودي ٢٠٠٠٠ إلى أقل من -١٠٠٠٠من  ٢
 ٨٫٢٠٧٦٨ ٦١٫٧٦٣٩ ٧٢ ريال سعودي٣٠٠٠٠ أقل من -ريال ٢٠٠٠٠من  ٣
 ٩٫٣٧٨٧٩ ٦٠٫٠٣٥٧ ٢٨ ريال سعودي٤٠٠٠٠ أقل من -ريال ٣٠٠٠٠من  ٤
 ٧٫٧٣١٦١ ٦٢٫٠٠٠٠ ١٠ ريال سعودي فأكثر٤٠٠٠٠من  ٥

 ١٠٫٥٩٢١٣ ٥٩٫٨٤٢٥ ٤٠٠ إجمالـــي الطالب 

 م
م مـع متطلبـات الحفـاظ علـى      الفروق بين األزواج فـي تكـيُّفه      

 األسرة الراجعة إلى اختالف عدد األبناء بينهم
 فرق الوسط

الخطـــــــــــــأ 
 المعياري

 الداللة 

 ٠٫٠١٥ ١٫٢٣٧١٦ ٣٫٠٢٠٥١ -١٠٠٠(الفئة الثانية من األزواج الـذين مـستوى دخلهـم مـا بـين           ١
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ــعودي ٢٠٠٠٠أقـــل مـــن   ــال سـ ــديل األدوار  ) ريـ ــاً تعـ ــر حفاظـ أكثـ
ى التـي يكـون   وتعديل األداء في النسق األسـري مـن الفئـة األولـ          

 .ريال سعودي١٠٠٠٠دخلها المادي أقل من 
 -٢٠٠٠(الفئة الثالثـة مـن األزواج الـذي مـستوى دخلهـم مـا بـين          ٢

ــال ســـعودي٣٠٠٠٠أقـــل مـــن  ــاً تعـــديل األدوار  ) ريـ ــر حفاظـ أكثـ
وتعديل األداء في النسق األسـري مـن الفئـة األولـى التـي يكـون             

 .ريال سعودي١٠٠٠٠دخلها المادي أقل من 

٠٫٠٠٨ ١٫٥٣١٠١ ٤٫٠٨٥٠٦ 

أكثـر حفاظــاً  ) ريـال سـعودي  ٣٠٠٠٠ أقـل مـن   -٢٠٠٠( مـستوى دخلهـم مـا بـين     نالفئـة الثالثـة مـن األزواج الـذي     ٣
تعديل األدوار وتعـديل األداء فـي النـسق األسـري مـن الفئـة الثانيـة مـن األزواج الـذين مـستوى دخلهـم مـا بـين                

ولكن هذا االرتفـاع لـيس لـه داللـة إحـصائية، ومـن ثـم اليمكـن االعتمـاد             ) سعوديريال  ٢٠٠٠٠ أقل من    -١٠٠٠(
 .على نتيجة هذه الفئة

 :غير دخل األسرةمت
 : عشرالرابع الفرض الفرعي 

) الــزوج والزوجــة  (توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــين متغيــر دخــل األســرة        
 . وتكيفهم مع متطلبات الحياة األسرية

 )٣٤(جدول رقم 

وتكيفهم مع متطلبات الحياة ) الزوج والزوجة( العالقة بين ارتفاع الدخل ألسرة يوضح

 األسرية

 م
 العالقة بين ارتفاع الدخل ألسرة

 :وتكيفهم لكل من) الزوج والزوجة(
 االرتباط

مــــــــــــــــــستوي 
 الداللة

 الداللة

 ٠٫٠٥دال عند   غير ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٦ الحفاظ على النسق األسري  ١
 ٠٫٠٥دال عند   غير ٠٫٠٠  ٠٫٠٦٣ ة والتقدير  الحصول على المساند ٢
 ٠٫٠٥ دال عند  ٠٫٠٥ @٠٫١١٩ تعديل األدوار ومستوى األدوار  ٣
 ٠٫٠٥ دال عند  ٠٫٠٥ @٠٫١١٤ تقليل التوترات   ٤
 التكيف مع المتطلبات األسرية  ٥

 ) المقياس ككل(
 ٠٫٠٥ دال عند  ٠٫٠٥ @٠٫١٠٧

حــصائية تبــين تكيُّــف الــزوجين العــاملين مــع  يوضــح الجــدول الــسابق أن هنــاك داللــة إ 
 بينمــا ال يوجــد عالقــة ٠٫٠٥متطلبــات الحيــاة األســرية ودخــل األســرة عنــد مــستوى معنويــة 

دالة بين البنود الفرعية للمقياس مع دخل األسرة وهمـا بنـد الحفـاظ علـى النـسق األسـري                    
 .والحصول على المساندة والتقدير وتعديل األدوار
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 نتائج الدراسة
 :أنهتوصلت نتائج الدراسة إلى 

توجــد فــروق دالــة بــين األزواج والزوجــات العــاملين فــي التكيُّــف مــع متطلبــات           -١

  أيـضاً  وذلـك ، وذلك لصالح الزوجات، راجعة إلى متغير النوع  ، وهي الحياة األسرية 

 .٠٫٠١عند مستوى 

ــات        -٢ ــف األزواج والزوجــات مــع متطلب ــة إحــصائية بــين تكيُّ توجــد عالقــة ذات دالل

 .٠٫٠١ ومتغير النوع عند مستوى معنوي ،لحياة األسريةا

ــاة         -٣ ــف مــع متطلبــات الحي ــة إحــصائية بــين التكيُّ توجــد عالقــة عكــسية ذات دالل

 .٠٫٠٥ وذلك عند مستوى معنوي ، ومتغير السن،األسرية

ــاملين مـــع       -٤ ــزوجين العـ ــين تكيُّـــف الـ ــصائية دالـــة بـ ــة ارتبـــاط ذات إحـ ــد عالقـ توجـ

 .٠٫٠٥عدد سنوات الزواج عند مستوى معنوية  و،متطلبات الحياة األسرية

 ، وهـي ال توجد فروق دالة بين الزوجات في التكيُّف مع متطلبـات الحيـاة األسـرية            -٥

 .٠٫٠٥راجعة إلى اختالف المستوى التعليمي وذلك عند مستوى معنوي 

ال توجــد فـــروق دالــة بـــين األزواج والزوجــات فـــي التكيُّــف مـــع متطلبــات الحيـــاة       -٦

 .راجعة إلى اختالف نوع العمل بينهم ، وهياألسرية

 بـــين الزوجـــات فـــي التكيُّـــف مـــع متطلبـــات الحيـــاة   توجـــد فـــروق دالـــة إحـــصائياً  -٧

 راجعـــة إلـــى نوعيــــة العمـــل بيـــنهن وذلـــك لـــصالح الموظفــــات       ، وهـــي األســـرية 

 .الحكوميات

 ، وهـي ال توجد فـروق دالـة بـين األزواج فـي التكيُّـف مـع متطلبـات الحيـاة األسـرية                    -٨

 .ختالف المستوى التعليميراجعة إلى ا

توجد فروق دالة بين األزواج في التكيُّف مع متطلبات الحياة األسرية راجعة إلى             -٩

 .نوع العمل
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توجـــد عالقـــة ارتبـــاط ذات داللـــة إحـــصائية بـــين تكيُّـــف الـــزوجين العـــاملين مـــع    -١٠

  .٠٫٠١ وذلك عند مستوى معنوية ،متطلبات الحياة األسرية وزيادة عدد األبناء

ــ -١١  للتكيـــف مـــع متطلبـــات الحيـــاة  ،روق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين األزواج توجـــد فـ

 .األسرية لصالح األسر ذات العدد األكبر من األبناء

 ، وهـي   توجد فروق في التكيُّف مـع متطلبـات الحيـاة األسـرية للـزوجين العـاملين                -١٢

 .٠٫٠١راجعة إلى ملكية السكن عند مستوى معنوية 

، ين فـي التكيُّـف مـع متطلبـات الحيـاة األسـرية       ال توجد فروق بين الزوجين العامل      -١٣

 . راجعة إلى اختالف مستويات الدخل بينهموهي

 بـين تكيُّـف الـزوجين العـاملين مــع     ،٠٫٠٥توجـد عالقـة ارتبـاط دالـة عنـد مــستوى       -١٤

  .متطلبات الحياة األسرية والدخل

 توصيات الدراسة
جين، وإعــادة البنيــة ضــرورة إعــادة تحديــد التوقعــات الذاتيــة عــن دور الرجــال المتــزو -

ــزوج، فــي ظــل        المعرفيــة عــن األدوار الزواجيــة المتوقعــة فــي المــشاركة الفعالــة لل

ــضغوط المختلفــة؛ ســواء أكانــت ضــغوط عمــل أو ضــغوط اقتــصادية أو ضــغوط         ال

 .أسرية

 .العمل على تغيُّر اتجاهات دور الجنسين نحو تقسيم العمل األسري -

يدية داخل األسرة، قيـام الـزوج بـدوره فـي       إن اتفاق المجتمع على تقسيم أدوار تقل       -

مـديرة المنـزل،   ) الزوجـة (تزويد األسرة بالموارد واإلمكانات المادية، وأن تكون األم  

يلزمه توجيه إعالمي وتنمية، وفي تغيُّر القيم التقليديـة القائمـة علـى أسـاس العـرف            

 كــان -صــلى اهللا عليــه وســلم-واســتبدالها بقــيم شــرعية قائمــة علــى أن الرســول  

 .يخصف نعله ويخيط ثوبه، ويشارك أهله في مهام األسرة

التأكيد على أهمية توفير السكن، وأهمية امتالك األسرة المنزل، لما له من أثـر فـي                  -

ــروض       ــراءات القـ ــسهيل إجـ ــي تـ ــة فـ ــود المبذولـ ــدير الجهـ ــري، وتقـ ــتقرار األسـ االسـ
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 مضاوي المشعل.  د-هدى محمود حسن حجازي .  د- الشرقاوي  إبراهيمنجوى .   د-الجوهرة بنت فهد الزامل . د

ــن      ــة مــ ــرة الــــسعودية، والمبذولــ ــة لألســ ــة والتــــسهيالت العقاريــ ــات العقاريــ الجهــ

 .الحكومية وكذلك األهلية

ضــرورة ربــط التعلــيم بمراحلــه المختلفــة، بمهــارات الحيــاة اليوميــة، ومهــارات أداء     -

ــالي       ــرة، وبالتـ ــى تماســـك األسـ ــاظ علـ ــع الحفـ ــرية؛ مـ ــصوصاً األدوار األسـ األدوار، وخـ

 .تماسك المجتمع

لـى الـزواج؛    التأكيد وتقدير الجهود المبذولـة فـي نـشر الـدورات التدريبيـة للمقبلـين ع                -

 .لتنمية معارفهم ومهاراتهم في األداء األسري بعد الزواج

 

@     @     @ 
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 :المراجع العربية
 .معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت): م١٩٨٦(بدوي، أحمد زكي  -١

تـــأثير المــشاركة فـــي قــوة العمـــل علـــى   ): م٢٠٠٩(بريــك، وســـام درويــش وداود، فـــوزي شــاكر     -٢

ع الصحية النفسية والجسمية للمرأة العاملـة دراسـة مقارنـة بـين النـساء العـامالت وغيـر                   األوضا

 ).٢(ع) ٣٧(العامالت في األردن، مجلة العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، المجلد 

 .عمل المرأة في المنزل وخارجه، مكتبة العبيكان، الرياض): ١٤١٦(الجوير، إبراهيم  -٣

مــدى تحمــل الــزوج لمــسؤوليته فــي اإلنفــاق علــى زوجتــه   ): ٢٠١٢(يحانــة جويللــو، نــوره وأزاهــاري، ر -٤

 .(٣) Bi ,(٢٠)J. Syariah, ilدراسة ميدانية في مدينة سطيف بالجزائر، : العاملة

التوافق الزواجـي وعالقتـه بـالعنف ضـد الزوجـة دراسـة علـى           ): هـ١٤٣٤(حسام الدين، وسام علي      -٥

العـامالت فـي مدينـة الريـاض، كليـة اآلداب، جامعـة             عينة من النساء المتزوجـات العـامالت وغيـر          

 .الملك سعود

التوافــــق الزواجــــي وعالقتــــه باالكتئــــاب وبعــــض ): ٢٠٠٢(الحــــسين، أســــماء عبــــدالعزيز محمــــد  -٦

 .المتغيرات األخرى، رسالة دكتوراة، كلية التربية، الرياض

ــلوى عبدالحميــــد   -٧ ــاتها علــــى  ): م٢٠١٠(الخطيــــب، ســ ــرات االجتماعيــــة وانعكاســ ــرة التغيــ األســ

السعودية، موسوعة األسرة السعودية، كرسي األميرة صيتة بنت عبـد العزيـز ألبحـاث األسـرة،                

 .الجزء األول

القيمة االجتماعية للعمل في المجتمع السعودي رسـالة ماجـستير      ): هـ١٤٠٧(الخليفة، هند خالد     -٨

 .غير منشورة، جامعة الملك سعود، الرياض

 األسرة والتغير أهم تحديات التنشئة االجتماعيـة التـي تواجـه            ):م٢٠١١(الخليفة، هند خالد محمد      -٩

 .األسرة، موسوعة األسرة السعودية، كرسي األميرة صيتة بنت عبد العزيز ألبحاث األسرة

عمل الزوجة وعالقتها األسرية دراسة مطبقة علـى        ): هـ١٤٣٣(الرباح، سلمى بنت حمد بن سعد        -١٠

 . مدينة الرياض، كلية اآلداب، جامعة الملك سعودعينة من الزوجات السعوديات العامالت في
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 مضاوي المشعل.  د-هدى محمود حسن حجازي .  د- الشرقاوي  إبراهيمنجوى .   د-الجوهرة بنت فهد الزامل . د

المرأة السعودية العاملة واالنفـاق األسـري دراسـة علـى عينـة مـن          ): م٢٠٠٥(الرديعان، خالد عمر     -١١

، ٣٣الــسيدات العاملــة فــي مدينــة الريــاض، مجلــة العلــوم االجتماعيــة، جامعــة الكويــت، المجلــد      

 ).٣(ع

الـزواج فـي المملكـة العربيـة الـسعودية دراسـة شـاملة        : )م٢٠٠٤( والـصائغ، عبـداهللا    يالرومي، عل  -١٢

لقضايا وشؤون الزواج، وزارة الـشؤون االجتماعيـة، جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود االسـالمية،                    

 .الرياض

مـستوياتها ومـصادرها واسـتراتيجيات إدارتهـا        : ضغوط العمـل  ): م٢٠٠٢(السباعي، هنية محمود     -١٣

امالت فـي الجامعـات الـسعودية، مجلـة أم القـرى للعلـوم             لدى اإلدارات والفنيـات الـسعوديات العـ       

 ).٢(، ع١٤التربوية واالجتماعية واالنسانية، جمادى األولى، المجلد 

الــدور االقتــصادي لربــة األســرة العاملــة الــسعودية وعالقتــه   ): ٢٠١٢(الــسليمي، إينــاس أحمــد علــي   -١٤

 .ةبالتوافق الزواجي، مجلة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصور

البيئة الوظيفية المالئمة للمرأة السعودية رسـالة ماجـستير         ): هـ١٤٢٢(اهللا   الشدي، طارق بن عبد    -١٥

 .غير منشورة، جامعة الملك سعود، الرياض

الخدمــة ): ٢٠١٣(الـشرقاوي، نجــوى إبـراهيم وعبدالحميــد، نهلــة الـسيد وعبــدالعال، أيمـن محمــود      -١٦

 .اصرة، دار الزهراء، الرياضاالجتماعية مع الفرد واألسرة نماذج عالجية مع

الرضــا الزواجــي وعالقتــه بــالتعبير االنفعــالي واالســتثمار المتنــوع ): ٢٠٠٨(صــالح، عواطــف حــسين  -١٧

مجلـة كليـة اآلداب،     . لشريكة الحياة لـدى الرجـال المتـزوجين مـن نـساء عـامالت وغيـر عـامالت                 

 .جامعة الزقازيق

 الخدمـــة االجتماعيـــة، كليـــة الخدمـــة  منـــاهج البحـــث فـــي): م١٩٩٢(عبـــدالعزيز، مختـــار وآخـــرون  -١٨

 .االجتماعية، القاهرة

األســــرة ومــــشكالت األبنــــاء، دار الــــسحاب للنــــشر  ): م٢٠٠٤(عبــــدالمعطي، حــــسن مــــصطفى  -١٩

 .والتوزيع، القاهرة
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تعريب مقياس مواجهة الزوجين العاملين لمتطلبات األسـرة        ): م٢٠٠٧(عبدالموجود، في أحمد     -٢٠

جتماعيـة والعلـوم االنـسانية، كليـة الخدمـة االجتماعيـة،            والعمل، مجلة دراسات فـي الخدمـة اال       

 .جامعة حلوان

ــده     -٢١ ــصاوي عب ــا ال ــدالقوي، راني ــامج إرشــادي ســلوكي معرفــي فــي مواجهــة      ): ٢٠١٢(عب ــة برن فاعلي

 ).٥٢(الضغوط النفسية لدى المرأة السعودية العاملة، مجلة الثقافة والتنمية، ع

 .جتمع نماذج ومهارات، دار الزهراء، الرياضتنظيم الم): ٢٠١٠(عبداللطيف، رشاد أحمد  -٢٢

المــرأة الــسعودية العاملــة بــين مــسؤوليتها المجتمعيــة ومــسئولية     ): م٢٠١٣(العرابــي، حكمــت   -٢٣

 .الدولة تجاهها، دار الحكمة، الرياض

خــروج المــرأة العاملــة فــي التنميــة االجتماعيــة، رســالة    ): هـــ١٤٠٥(عرفــات، فوزيــة فخــري كامــل   -٢٤

 .، جامعة الملك سعود، الرياضماجستير غير منشورة

عمل المرأة وعالقته باتخاذ القرار في الحيـاة الزوجيـة، دراسـة مقارنـة بـين      ): هـ١٤٢٤(عطا، حنان    -٢٥

 .المرأة العاملة وغير العاملة في مدينة الرياض، مركز بحوث الدراسات الجامعية للبنات

حداث الحياة الضاغطة كمـا    المساندة االجتماعية ومواجهة أ   ): م١٩٩٨(علي، علي عبد السالم      -٢٦

 ).٢(، ع٧تدركها العامالت المتزوجات، مجلة دراسات نفسية، كلية اآلداب، جامعة بنها، مجلد 

، مقــاالت مختــارة،  "الــذكر واألنثــى بــين التميــز واالخــتالف  "النــوع ): م٢٠٠٦(عمــارة، محمــد قــدري   -٢٧

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة

 .عالم الكتب، القاهرة، معجم اللغة العربية المعاصرة) ٢٠٠٨(أحمد مختار ، عمر -٢٨

الـضغوط النفـسية وعالقتهـا بـالتوافق الزواجـي لـدى           ): ٢٠٠٧(عمران، هناء عبـدالرحمن إبـراهيم        -٢٩

عينة مـن طالبـات جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية، رسـالة ماجـستير، جامعـة اإلمـام                

 .محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض

ــة فــي المجتمــع       ): م٢٠١١(مــل ســالم  العــواودة، أ -٣٠ العوامــل المــؤثرة علــى العنــف ضــد المــرأة العامل

 ).١(، ع٣٩األردني دراسة تطبيقية، مجلة العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، مجلد 
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 مضاوي المشعل.  د-هدى محمود حسن حجازي .  د- الشرقاوي  إبراهيمنجوى .   د-الجوهرة بنت فهد الزامل . د

عمــل المــرأة العربيــة والتحــديات األســرية، مجلــة العلــوم االجتماعيــة     ): ٢٠٠٥(عــوني، مــصطفى   -٣١

 .)١٣ (ع الجزائر،واإلنسانية، 

 .قاموس علم االجتماع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة): م١٩٧٩(غيث، محمد عاطف  -٣٢

عمل المرأة وأثره على عدم االستقرار األسري، دراسة ميدانية، مجلة          ): ١٩٩٧(مختار، هادي رضا     -٣٣

 ).٢٥(العلوم االجتماعية، م 

 الـدورة  ١٤٣٤العاملـة لعـام   نـشرة مـسح القـوى    ): ١٤٣٤(مصلحة اإلحصاءات العامـة والمعلومـات     -٣٤

 .الثانية، المملكة العربية السعودية

 .، دار الفكر العربي، القاهرة٢١األسرة على مشارف القرن ): م٢٠٠٠(منصور، عبد المجيد سيد  -٣٥

العوام االجتماعية المؤدية الستخدام العنـف ضـد المـرأة ودور          ): ٢٠٠٦(المهدي، صباح إسماعيل     -٣٦

ــة الخدمــة االجتماعيــة،       خدمــة الجماعــة فــي مواجهتهــا،     رســالة ماجــستير غيــر منــشورة، كلي

 .جامعة حلوان

 .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣/١٤٣٤الكتاب اإلحصائي السنوي لوزارة العمل ): ٢٠١٢(وزارة العمل  -٣٧

 اإلصــدار الثــامن –التقريــر الــسنوي لــوزارة العمــل الــسعودية  ) ١٤٣٢ /٣١(وزارة العمــل الــسعودية  -٣٨

 .والعشرون لمنجزات خطط التنمية

دارة الــدخل المــالي  إدور األســرة فــي  ): ٢٠١٢(البــاقي شــيرين عبــد  حنــان عزيــز وفرحــات، ، يوســف -٣٩

مــؤتمر إدارة المعرفـــة وإدارة رأس المــال الفكـــري فــي مؤســـسات     وعالقتــه بــالتوافق الزواجـــي،  

 ). الدولي الرابع–العربي السابع (التعليم العالي في مصر والوطن العربي المؤتمر السنوي 
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Abstract: 

The present study aimedto identify the adaptation of employee parents to the 

requirements of  family life and displayingthe relation between adaptation and 

some variables namely (gender - age - years of marriage –levels of education - 

type of job -  income level and type of housing and ownership).The study also 

tried to investigate thedifferences between husbands and wives in adapting to the 

requirements of family life in accordance with those variables which are the 

curriculum and procedures. The sample consisted of 200 families (husband and 

wife); each family with its scale for the adaptation to the requirements of family 

life prepared by Dennis Skinner and Hamilton Mac Cobain. Hussein Suleiman 

translated this measure and it was then codified intothe Saudi environment . The 

most important findings of the study were thatthere wasa positive correlation 

between the spouses' adaptation, and  gender in favor of wives, and variable age, 

number of years, and increasing in the number of children, and the level of 

income, housing. Thereweresignificant differences in the adaptation to the 

requirements of family life among parentsin favor of  genderas there were no 

significant differences in favor of the educational level or the difference of 

jobtype .There werealso differences between the parentsin their adaptation to the 

requirements of life due to the difference in the number of sons. 
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 يةالشخص السمات ببعض اإلنترنت استخدام عالقة
 سعود الملك جامعة طالب من عينة لدى المتغيرات بعض ضوء في

 
 الحيدري سليمان محمد. د

 التربية  كلية-النفس  علم قسم
 سعود الملك جامعة

 
 :ملخص الدراسة

 المعلمـين  كليـة  مجتمـع  فـي  اإلنترنت لمستخدمي الشخصية السماتهدفت هذه الدِّراسة إلى التعرُّف على       

 ضـوء  فـي  الشخصية السمات ببعض اإلنترنت استخدام على عالقة  التعرُّف   ذلك وك .سعود الملك بجامعة

 ومـا مـدى تـأثير اسـتخدام اإلنترنـت علـى بعـض               سـعود ،   الملـك  جامعة طالب من عينة لدى المتغيرات بعض

 جامعــة – المعلمــين بكليــة طالبًــا) ١٧٠ (مــن للبحــث النهائيــة العينــة تكونــت. أنــشطة الحيــاة اليوميــة للطالــب

 .Goldberg, L. R  ١٩٩٢مقيـاس الـسمات الشخـصيه جولـد بيـرج      اسـتخدم الباحـث    وقد. سعود كالمل

 السمات أكثر أن إلى لتشير الدِّراسة نتائج أهم جاءت وقد .فقرة) ٥٠( اشتمل المقياس على      حيث (1992)

 كـذلك ). الخبـرات  علـى  واالنفتاح القلق الضمير، التوافق، االنبساطية،: (الترتيب وعلى العينة أفراد لدى توافرًا

 ســمات  أبعــاد جميــع وبــين  اإلنترنــت اســتخدام ســاعات  عــدد بــين إحــصائيًا  دالــة فــروق توجــد  ال أنــه تبــيَّن

 يوميًـا،  سـاعتين  إلـى  سـاعة  مـن  أكثـر  اإلنترنـت  يـستخدمون  العينـة  طـالب  مـن  %٣٠أن تبيَّن كما. الشخصية

 اإلنترنـت  يـستخدمون  العينـة  مـن  % ١٥٫٣ و يوميًـا،  ةسـاع  مـن  أقـل  اإلنترنـت  يـستخدمون  العينة من % ١٢٫٤و

 فـروق  توجـد  ال أنـه  الدِّراسـة  مـن  اتـضح  كـذلك . إنترنـت  مـدمنو  أنهـم  يعنـي  مما يوميًا، ساعات ست من ألكثر

 االتصال وسائل أكثر وأن الدِّراسي، المعدل الختالف وفقًا اإلنترنت استخدام ساعات عدد بين إحصائيًا دالة

 المنتــديات ذلــك يلــي األفــالم،  الطــالب يزورنهــا التــي المواقــع أكثــر أن تبــيَّن كمــا.اإللكترونــي دالبريــ  انتــشارًا

 والمواقـع  األلعـاب  الطـالب  قبـل  مـن  زيارة المواقع وأقل متقاربة، بمتوسطات اإللكترونية والصحف الرياضية

 .السياسية



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةة العلوم مجل  ١٤٧

  هـ١٤٣٦ السابع  والثالثون شوال العدد
 

 :المقدمة
 إال أن ١٩٩٣ فـي عـام   اوعلى الرغم مـن أن بدايـة انتـشاره   ثًا، نترنت اختراعًا حديإلايعد  

 أوضــح تقريــر هيئــة   :ا، فعلــى ســبيل المثــال  دًّ يــزداد بــشكل ســريع جــ   اعــدد مــستخدميه 

 ازديــاد نــسبة انتــشار اإلنترنــت بمعــدالت عاليــة خــالل   ٢٠١٢االتــصاالت الــسعودية فــي عــام  

 % ٥ إلــى ٢٠٠٠فــي عــام )  مــستخدم٢٠٠٬٠٠٠ (% ١حيــث ارتفعــت مــن الــسنوات الماضــية، 

 مــن إجمــالي عــدد الــسكان فــي %٥٤حتــى حــوالي و ٢٠٠١جمــالي عــدد الــسكان عــام إمــن 

 ، مليـون مـستخدم  ١٥٫٨ بـيقدر عدد مستخدمي اإلنترنت في المملكة كما. ٢٠١٢نهاية عام   

 فـي الـسنوات     ظًـا  ملحو عًـا كما تتوقع الهيئة أن يشهد الطلب علـى خـدمات اإلنترنـت ارتفا            

لمزيـــد مـــن المعلومـــات راجـــع    ( نتيجـــة تـــوفر شـــبكة األليـــاف البـــصرية     ؛القليلـــة القادمـــة 

)www.citc.gov.sa( . نـت شـركة سوشـل بيكـرز     يَّكمـا بSocial Bakers,راسـات  دِّ، لل,٢٠١٢

جتمـاعي فـيس بـوك فـي المملكـة قـد زاد             اإلحصائية أن عدد مستخدمي موقع التواصل اال      

فـي أعـداد مـستخدمي اإلنترنـت         ة  مـع هـذه الزيـادات المتواليـ       . ٢٠١٢ في عـام     ٥٬٠٠٠٬٠٠٠عن  

 ةهـل الـسمات الشخـصي   : تـي لـى الـذهن الـسؤال اآل   إ يتبـادر    ة الـسعودي  ة العربيـ  ةفي المملكـ  

دبيـات فـي هـذا المجـال         ر في تعاملهم مع اإلنترنـت؟ وبـالرجوع لأل        ثِّلمستخدمي اإلنترنت تؤ  

 هـامبورجير   -لدِّراسات النفسية علـى سـبيل المثـال أميكـي           يرى عدد من المشتغلين في ا     

)٢٠٠٢ )  ((Amichai-Hamburger,ــأثير الــسمات الشخــصية  لراســات النفــسية  دِّ بــأن ٢٠٠٢ ت

 - أكــد هــامبورجير وبــين ٢٠٠٠ا  فــي عــام ضً وأيــ.تــزال فــي بــداياتهاال لمــستخدمي اإلنترنــت 

 لدراســة الــسمات الشخــصية  ســةأن الحاجــة ما  (٢٠٠٠,Hamburger & Ben-Altzi)لتــز أ

-(Hamburger & Ben)التـــز -عـــد دراســـة هـــامبورجير وبـــين تُو. لمـــستخدمي اإلنترنـــت

Altz,وفـي   . أول دراسة تناولت العالقة بين السمات الشخـصية واسـتخدام اإلنترنـت            (٢٠٠٠

الـــسنوات القليلـــة الماضـــية ظهـــرت العديـــد مـــن الدِّراســـات النفـــسية تؤكـــد أن الـــسمات    

: يدخل ضمن ذلك  و ،نترنت على استخدامهم لإل   -بشكل كبير و-ر  ثِّفراد تؤ الشخصية لأل 

ــي يزورونهــا، ووســائل التواصــل اال    عــدد ســاعات اال  جتمــاعي التــي  ســتخدام، والمواقــع الت
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ــا  ،)(٢٠٠٥,.Anolli et al) ٢٠٠٢(ن وخـــروآنـــولي  أ: ومـــن هـــذه الدِّراســـات .يتعـــاملون معهـ

 ; McElroy ٢٠٠٧خرين آمكالروي وو، ٢٠١٠,Orchad & Followed) (٢٠١٠ورشاد وفولود وأ

et al, نت العديد  من الدِّراسات تأثير اسـتخدام اإلنترنـت علـى العالقـة مـع      يَّ  كما ب.) ( ٢٠٠٧

ــدقاء  ــل واألصـ ــات  ،األهـ ــي دراسـ ــق ( ففـ ــي ويربرنـ   ،)Nie. And Erbring ٢٠٠٢, (٠ )٢٠٠٢،نـ

ر بـشكل سـلبي   ثِّخدام اإلنترنت تؤن إلى أن زيادة استيّ   تب)١٩٩٨ ,kraut; et al (،وكراوتيل

 ٢٠٠ and L.suسـو .كـو ول .كذلك كشفت دراسـة ف  .على العالقة مع األسرة واألصدقاء

٧),   F,Cao(  شو وهسيو  ،Chou and Hsiao ٢٠٠٠) ( ر ثِّنترنـت يـؤ  أن االستخدام المفـرط لإل

 .النشاط الرياضيواألكل، ووبشكل سلبي على عدد ساعات النوم، 

 ةسرامشكلة الّدِ
  مــن إجمــالي عــدد الــسكان %٥٤ الــسعودية يــشكل عــدد مــستخدمي اإلنترنــت فــي  

- كمـا أشـارت هيئـة االتـصاالت أن هـذه النـسبة سـوف تـزداد           .٢٠١٢ العـام  نهايـة  وذلك في 

ــر و ــة    -بـــشكل كبيـ ــسنوات القادمـ ــي الـ ــن   .  www.citc.gov.sa فـ ــد مـ ــارت العديـ ــد أشـ وقـ

إلـى أن   )٢٠٠٠,Hamburger & Ben-Altziر التـز و هـامبورجي  -ومنها دراسـة بـين  ( الدِّراسات

 .السمات الشخصية لمـستخدمي اإلنترنـت تـؤثر بـشكل كبيـر فـي تعـاملهم مـع اإلنترنـت                   

 علـى اسـتخدامات     ة تـأثير الـسمات الشخـصي      حـول  الدِّراسات الغربية    ما أكدت عليه  هذا  و

دمي  قاد الباحث للتساؤل حول ماهيـة الـسمات الشخـصية لمـستخ             وهذا هو الذي   اإلنترنت

ستخدام اإلنترنت ببعض الـسمات  اعالقة   وما،اإلنترنت في مجتمع طالب كلية المعلمين     

 ةراسـ  الدِّ ة ومما سـبق فـإن الباحـث يلخـص مـشكل           ؟الشخصية في ضوء بعض المتغيرات    

 :تيةفي التساؤالت اآل

ما الـسمات الشخـصية لمـستخدمي اإلنترنـت فـي مجتمـع كليـة المعلمـين بجامعـة                   ) ١

 الملك سعود؟

 ؟ةهل تختلف السمات الشخصية باختالف متغيرات الدراس )٢

 ستخدام اإلنترنت؟اهل تختلف التكرارات والنسب المئوية لساعات ) ٣
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ى عـدد سـاعات   إلـ ى  عـزَ هل توجد فروق ذات داللـة إحـصائية فـي المعـدل الدِّراسـي تُ              ) ٤

 استخدام اإلنترنت؟

 جتماعي؟ختالف الستخدام الطالب لوسائل التواصل االاهل يوجد ) ٥

ا بــين الــسمات الشخــصية للطــالب وبــين مــدى زيــارة  يًحــصائإهــل توجــد عالقــة دالــة )٦

 نترنت؟إلالمواقع المختلفة ل

  مواقع اإلنترنت؟تهمزيارفي ختالف بين الطالب اهل هناك ) ٧

  اليومية للطالب؟ة الحياةنشطأما مدى تأثير استخدام اإلنترنت على بعض ) ٨

 : ةأهمية الدراس
 : النظريةاألهمية
 ، السعوديةة يستمد البحث الحالي أهميته في تناوله لموضوع حديث نسبيًا في البيئ        -١

وهو استخدم اإلنترنت وعالقته ببعض سـمات الشخـصية، فـي ضـوء  عـدد مـن المتغيـرات                   

 ، ففـــي حـــدود علـــم الباحـــث ال توجـــد دراســـات )تخـــصص الدِّراســـيوالتحـــصيل الدِّراســـي (

 .رات مجتمعةتناولت تلك المتغيسعودية 

 بعـض  ضوء في الشخصية السمات ببعض اإلنترنت استخدام عالقة على التعرُّف-٢

 ).الدِّراسي وتخصص الدِّراسي التحصيل (المتغيرات

 .المعلمين كلية لطالب الشخصية السمات على التعرُّف  -٣

 مـع  لتتكامـل  قادمـة؛  بحوث إلى لالنطالق بحثية علمية قاعدة الدِّراسة هذه  تكون -٤

 .الطالب الجامعيين السعوديين عند النفسية السمات كشف باقي

 الشخــصية الــسمات أن إلـى  الشخــصية تناولـت  التــي الدِّراســات مـن  العديــد أكـدت  -٥

 ذلــك ومــن األفــراد، بهــا يقــوم التــي والــسلوكيات األنــشطة فــي وتــؤثِّر نــسبيًا، ثابتــة لألفــراد

  وأنـــولي٢٠٠٢،هــامبورجير  -أميكـــي  االجتمــاعي،  التواصــل  ووســـائل  اإلنترنــت  اســتخدام 

 وجون ، بيرفين٢٠٠٣ وآخرين يلري م ،و٢٠٠٣ وأرجي  وهيلز،٢٠٠٥ وآخرين
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Pervin &John ,١٩٩٧) Amichai  -Hamburger ٢٠٠٢;Anolli et al., ٢٠٠٥; Hills & 

Argy, McElroy et al ٢٠٠٧, (    

 ألهمية التطبيقيةا
 :تية األهمية في النقاط اآلهذهوتتمثل 

 ,.Goldberg, L. R ١٩٩٢سـتبيان سـمات الشخـصية  جولـد بيـرج      ارجمـة وتقنـين   ت-١

 .السعودية البيئة ، على١٩٩٢

 وبالتالي تمكننا مـن التعامـل     ، الدِّراسة تساعدنا في معرفة الجيل الجديد      هذهنتائج  -٢

 . وكذلك تقديم النصح والتوجيه الالزم لهم،مع هذا الجيل بشكل إيجابي

 :أهداف الّدِراسة
 : إلىةراس هذه الدِّتدفه

  التعرُّف على عالقة استخدام اإلنترنت ببعض السمات الشخصية في ضوء بعض             -١

  .المتغيرات لدى عينة من طالب جامعة الملك سعود

 كليــــة مجتمــــع فــــي اإلنترنــــت لمــــستخدمي الشخــــصية الــــسمات علــــى  التعــــرُّف-٢

 .سعود الملك بجامعة المعلمين

 اسـتخدام  ساعات عدد الى تعزى والتى الدراسي المعدل يف  الفروق على التعرُّف -٣

 .اإلنترنت

 اليوميــة الحيــاة أنــشطة بعــض علــى اإلنترنــت اســتخدام تــأثير مــدى علــى التعــرُّف -٤

 .للطالب

 :طار النظرياإل
 نظــام عــالمي مــن شــبكات الكمبيــوتر المترابطــة التــي تــستخدم معيــار  ياإلنترنــت هــ

 .لخدمة العديد من المستخدمين  حول العالم) TCP / IP(مجموعة بروتوكوالت اإلنترنت 

 ؛ريكيـة مولية لإلنترنت تعود إلى سـتينات القـرن الماضـي فـي الواليـات المتحـدة األ      فكار األ األ

 أنــشأتها وزارة الــدفاع ،وذلــك لبنــاء شــبكة اتــصاالت متطــورة عبــر شــبكة الكمبيــوترات   
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، لــدفاع والــشؤون العــسكرية  لــدعم المــشاريع والبحــوث العلميــة فــي مجــال ا  ؛األمريكيــة

ت مــن انينــا فــي الثم.١٩٨٦وظلــت شــبكة اإلنترنــت خاصــة بــاألمور العــسكرية لغايــة عــام    

يوجـد تـاريخ متفـق عليـة للظهـور       القرن الماضـي ظهـرت شـبكة اإلنترنـت للعـالم، ولكـن ال       

الفعلي لإلنترنت، وكان ذلـك عنـدما فـتح المجـال أمـام البـاحثين واألكـاديميين السـتخدام                  

اإلنترنـت    اسـتخدم قتـصر وقـد ا  ، وارتبطت معهـا شـبكات أكاديميـة عديـدة      ، الشبكة هذه

في التسعينات أصـبحت شـبكة اإلنترنـت تـستخدم     .  العلميةب على الجوان في تلك الفترة  

 وأصــبح اســتخدامها وكيفيــة ، حيــث دخلــت فــي شــتى مجــاالت الحيــاة ،علــى نطــاق واســع

ا لتطور الشعوب والبلدان    سًيثة ومقيا حدى سمات وخصائص المدنية الحد    إالتفاعل معها   

 ،٢٠٠١رونـــدا، وفـــي جميـــع مجـــاالت الحيـــاة،  نـــسانية،وانـــدماجها فـــي تفاصـــيل الحـــضارة اإل 

ومـن المـساهمات الرئيـسية لإلنترنـت الكـم      .  ,(١٩٩٨,Hafner .,٢٠٠١, Ronda)١٩٩٨هفنيـر، 

 أن ،٢٠٠٢,Jones كــشف جــونز :قــدمها، فعلــى ســبيل المثــال  تالهائــل مــن المعلومــات التــي   

ون  لإلنترنت عندما يطلب مـنهم عمـل أبحـاث      ؤ يلج األمريكية من طالب الجامعات     %٧٣

 . من الذهاب للمكتبة الجامعية اللمواد التي يدرسونها بدلًً

 ولـــم تعـــد وســـيلة للحـــصول علـــى المعرفـــة ،تكنولوجيـــا اإلنترنـــت فـــي تطـــور مـــستمر

  لإلنترنــت مــن خــالل مــا  خيــرة ظهــرت أدوار جديــدة والمعلومــات فقــط، ففــي الــسنوات األ  

ــ  والتـــي قـــد تقـــدم للمـــستخدمين الـــدعم النفـــسي  ،  التكنولوجيـــا االجتماعيـــةهيطلـــق عليـ

فقـــد . ٢٠٠٠ ,Hamburger and Ben-Artzi). ( باالنتمـــاءرًاواالجتمـــاعي ومـــنحهم شـــعو

ــ جديــدة تملًا اإلنترنــت أشــكاتأوجــد حيــث شــهد  ا مــن التفاعــل االجتمــاعي واألنــشطة،امً

ــا مــ   ــة مجتمــع افتراضــي، يجمعهــم       العــالم نوعً ــين األفــراد فــي بيئ ن التواصــل االجتمــاعي ب

ومـن   .االهتمام أو االنتماء لبلد أو مدرسة أو فئـة معينـة، فـي نظـام عـالمي لنقـل المعلومـات                    

، المـدونات  )Twitter(، تـويتر  )Face book(أشهر وسائل التواصل االجتماعي  الفـيس بـوك   

)Weblogs .(   ل على المعلومات ووسـائل التواصـل االجتمـاعي         وقد ساهمت سهولة الحصو

ــي ــرعة فـ ــد ب ا سـ ــت، فقـ ــشار اإلنترنـ ــدد     يَّنتـ ــأن عـ ــالم بـ ــول العـ ــصاالت حـ ــركات االتـ نـــت شـ
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 كـان عـدد   ٢٠٠٠مستخدمي اإلنترنـت يتزايـد بـشكل سـريع مـن عـام إلـى عـام، ففـي عـام                      

مليـون   ١٨٥٨ بلغ عدد المستخدمين     ٢٠٠٩وفي عام    . مليون مستخدم  ٣٩٤المستخدمين  

-http://www.itu.int/en/ITU للمزيـــــــــــــد مـــــــــــــن المعلومـــــــــــــات راجـــــــــــــع.ستخدممـــــــــــــ

D/Statistics/Pages/stat/default.aspx .   ،هــذا الكــم الهائــل مــن عــدد مــستخدمي اإلنترنــت

 Hills and Argyle) هيـل وأرغلـي   قـسم سـتخدامات اإلنترنـت، وقـد    ايـشير إلـى تبـاين فـي     

) ١: (فة من خدمات شـبكة اإلنترنـت  مستخدمي اإلنترنت في أربع مجموعات مختل   ،(٢٠٠٣,

ــد اإللكترونــي ألغــراض العمــل،         ــصلة بالعمــل، بمــا فــي ذلــك اســتخدام البري  الخــدمات المت

الخـدمات االجتماعيـة، بمـا فـي      ) ٢(البحث عـن المعلومـات ذات الـصلة بالعمـل، واإلعالنـات؛             

صــل م وســائل التوااســتخداو ذلــك اســتخدام البريــد اإللكترونــي لألغــراض االجتماعيــة،     

عمــال المــصرفية علــى  االســتخدامات الخاصــة، بمــا فــي ذلــك  التــسوق واأل  ) ٣(االجتمــاعي  

 . الخدمات الترفيهية، بما في ذلك األحاديث واأللعاب )٤(اإلنترنت؛ 

وفرة  المعلومات المتاحة علـى شـبكة اإلنترنـت وسـهولة الحـصول              ومن المالحظ أن    

م اإلنترنـت،  فـشبكة     اسـتخد اا  مـن     عليها يمكـن أن تعطـي المـستخدمين الـشعور بالرضـ           

  التواصـل االجتمـاعي مـع        : ومـن ذلـك    ،هيتطلعـون إليـ    لمـستخدمين  مـا    لاإلنترنت قد تحقـق     

سـالي   التـسوق عبـر اإلنترنـت،      األكاديمية، الترفيـه، التجـارة اإللكترونيـة،       راسةدِّخرين، ال اآل

. (٢٠٠٦;Landers and Lounsbury ;٢٠٠٢ ,Scealy et al) . ٢٠٠٦؛ أنـدرز ولونـسبوري،   ٢٠٠٢

أن التعامل مع وسائل التواصـل االجتمـاعي     (٢٠٠٠,Hamburger, &Ben-Artzi)كما أوضح  

وقـــد أكـــدت العديـــد مـــن الدِّراســـات التـــي تناولـــت    .ختالف ســـمات الشخـــصيةايختلـــف  بـــ

نـشطة والـسلوكيات     األ فـي ر  ثِّ وتـؤ  ،الشخصية أن السمات الشخـصية لألفـراد ثابتـة نـسبيًا          

 Pervin) ومن ذلك استخدام اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي، ،فرادبها األالتي يقوم 

&John ,١٩٩٧) . 

 االهتمـام بدراسـة الشخـصية       أ حيث بد  ،عد موضوع الشخصية من المواضيع القديمة     يُ

 أربعـة أنمـاط علـى    فـي ف النـاس    نَّ عنـدما صـ    ،قبـل المـيالد علـى يـد أبقـراط           أربعمائة عام  منذ
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وفــي العــصر الحــديث   . والــبلغم، والــصفراء ،والــسوداء ، الــدموي:أســاس ســوائل الجــسم 

ازداد االهتمام بدراسة الشخصية مع تطور وتعقـد مفهـوم الشخـصية، ممـا أدى إلـى عـدم                   

نتج عـن ذلـك وضـع تعـاريف       مما ،فاق الباحثين في هذا المجال على تعريف موحد شامل        ات

 يعـرف إيزنـك الشخـصية    : المثال فعلى سبيل  ،تختلف تبعًا الختالف منظوراتهم النفسية    

 والــذي  ،هوبنيــة جــسم ،ه وعقلــ، التنظــيم الثابــت والــدائم  نــسبيًا لمــزاج وطبــاع الفــرد:بأنهــا

ــرى و. (١٩٦٠ Eysenck). يحــدد تكيفــه مــع البيئــة   فــي عمليــة تــساعد الشخــصية  أنكاتــليُ

هذا االختالف  .(١٩٦٥,Cattel ) التنبؤ بما يمكن أن يفعله الفرد عندما يوضع في موقف معين

ها وبنيتهـا، فـتم    ئفي مفهوم وتعريف الشخصية أدى إلى تباين اآلراء حول طبيعتها ومنـش        

 والتــي تــصنف ،ت  نظريــات  األنمــاطء  فجــا،تنــاول موضــوع الشخــصية مــن عــدة منظــورات 

ــة      ــصفات الخاصـ ــن الـ ــة مـ ــل نمـــط مجموعـ ــاط لكـ ــى أنمـ ــاس إلـ ــة :  أي،النـ ــروق نوعيـ   أن الفـ

qualitative differences،     ومن أشهر النظريات في هـذا  الجانـب  نظريـة الـنمط  A and B  ،

  ثـم تطـورت لتـصبح دراسـة عـن         ،والتي كانت في بداياتها دراسة طبية عـن أمـراض القلـب           

  ومن النظريـات فـي هـذا الجانـب    ،)١٩٥٩,Friedman and, Rosenman(نسانية  الشخصية اإل

 الشخصية على أساس مراحل تطور       Freud  حيث قسم فرويد   ،نظريات التحليل النفسي  

 التـشاؤم والحنـين إلـى        عليهـا  الشخصية الفميـة ويغلـب    : الغريزة الجنسية إلى ثالثة أنماط    

ــة الحــضانة  ــز بحــب النظافــة والنظــام    -مرحل  والشخــصية - والشخــصية الــشرجية وتتمي

 ة  للشخــصية ثالثــFreud كــذلك جعــل فرويــد .القــضيبية الــذي تتميــز بالنرجــسية والطمــوح

حـداها  إب لُّـ سان وتـصارعها أو تغ ن وتشكل شخصية اإل، بينهااصر رئيسة تتفاعل فيم  عنا

    The Ego األنـا -٢   The  Id الهـو -١ : العناصر هـي ه وهذ،ختالل الصحة النفسيةايؤدي إلى 

 ).(٢٠٠٥ ,Schultz, & Schultz. شولتز و شولتز ، The Super Egoاألعلى    األنا-٣

حيـث الحـظ وجـود ثالثـة أبعـاد      ،  Sheldonا نظريـة شـيلدون  ومن نظريات األنمـاط أيـضً     

وتقابلها سمات  ،وفقًا لهذه األبعاد      ومن ثم قسم الناس إلى ثالثة أنماط مزاجية        ،جسمية

 ويتميــز بالــسمنة وهمــه إشــباع ي،الــنمط الهــضمي ويقابلــه المــزاج الحــشو:  وهــي،شخـصية 
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 ويتميــز بعــضالت بــارزة   ،دي والــنمط العــضلي ويقابلــه المــزاج الجــس    -ساســيةحاجاتــه األ

 ويتـصف   ، ويتميز بجـسم نحيـل     ، والنمط العصبي ويقابله المزاج الدماغي     -وحيوية ونشاط 

 . (١٩٧٠ ,Wright et al). بالجدية والذكاء والخوف والقلق والعزلة

البـاحثين المهتمـين   ونظريات األنماط لم تجد قبولًا واسـعًا فـي محـيط علمـاء الـنفس         

 qualitativeفها للنــــاس بــــشكل فــــروق نوعيــــةنيبب تــــص بــــس؛ســــات الشخــــصيةابدر

differences،     ــا عــن فــروق كميــة  ومــن المبــررات التــي   .Quantitative differences عوضً

ساقها العلماء في ذلك أن درجات اختبارات الشخصية عادة ما تقع على منحنـى جرسـي                

ا مـن خـالل   ؤهـ تـم بنا سة مقارنة بين أداة قيـاس للشخـصية     ا ففي در  ،بدلًا من فئات متميزة   

هـــا مـــن خـــالل نظريـــات  ؤأداة قيـــاس للشخـــصية تـــم بنا و) the MBTI(نظريـــات األنمـــاط 

.  باضـطرابات الشخـصية    ؤتنبـ لا أفـضل ل   رًعـد مؤشـ   تُن أن أداة السمات     يَّتب) MBTI(السمات  

 ,McCrae, et al)  (مكـراي ، )٢٠٠٤ ,Pittenger( بيتينجيـر،  ،)(٢٠٠٣ ,Asendorpfأسـيندوربف  

 .من هذا المنطلق ظهرت نظرية سمات الشخصيةو. ٢٠٠٦

ا، فالفروق بـين األفـراد      ئيًإحصا ا أو يً السمة هي متصل كمي قابل للتدرج وتتحدد تجريب       

والـسمات إمـا أن تكـون     . فـي النـوع  اعلى سمة معينة هي فروق فـي الدرجـة وليـست فروقـً            

بخط مستقيم يمتد من ل السمات األحادية القطب  ثِّأحادية القطب، أو ثنائية القطب، وتم     

 أمــا الــسمات ثنائيــة القطــب   ؛الــصفر حتــى درجــة كبيــرة كالــسمات الجــسمية والقــدرات    

ومـن أشـهر    . فتمتد من قطب إلـى آخـر وتقـع نقطـة الـصفر فـي مكـان تتـوازن فيـه الـصفتان                      

 :بــورت الــسمة بأنهــا ألعــرف  وقــد.  )Allport١٩٣٦( ١٩٣٦نظريــات الــسمات نظريــة ألبــورت  

نجليزيـة   كما توصل ألبورت للسمات بعد مراجعـة لقـاموس اللغـة اإل            .فردالصفة المميزة لل  

 وبعـد ذلـك   ،لـف كلمـة   أ٤٠٠٠٠ فكانـت  ،وتحديد الكلمـات التـي تـصف الـسمات الشخـصية          

الكلمــات التــي ولفــاظ التقويميــة ألاولــسمات التــي تــصف الحالــة المزاجيــة المؤقتــة   احــذف 

لبــورت أوقــد قــسم   . ســمة٤٥٠٠ه تــصف الحالــة الجــسمية فأصــبحت قائمــة الــسمات لديــ   

 وهي المشتركة بين كثير من الناس بـدرجات متفاوتـة،      :  السمات العامة  –  أ    :السمات إلى 
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 ا،نـً ا معيدًوهي التـي تخـص فـر   :  السمات الفردية  –ب  . ايًا اعتدال عًوتكون موزعة بينهم توزي   

 والتـــي يمكـــن مـــن خاللهـــا وصـــف شخـــصيته ،وهـــي الـــسمات الحقيقيـــة فـــي نظـــر  ألبـــورت

 وهـي التـي     : الـسمات الرئيـسة    -١:  أنـواع مـن الـسمات هـي        ةكما ميز ألبـورت بـين ثالثـ       .دقةب

 وهــي التــي تكــون أكثــر  : الــسمات  المركزيــة-٢ .تــسيطر علــى شخــصية الفــرد وســلوكه  

 وهـي الـسمات الثانويـة أو الـضعيفة وال تظهـر             : السمات  الثانويـة    -٣ .هن غير متمييزًا للفرد   

 ،)١٩٧٠,Cattel(رارًا ألعمـــال ألبـــورت كانـــت أبحـــاث كاتـــل اســـتمو. إال فـــي بعـــض المواقـــف

 ومـن  ، سـمة  ٤٥٠٠بدالً مـن ـ   سمة ٣٥ قائمة ألبورت أصبحتستخدم التحليل اإلحصائياوب

 توصــل إلــى تحديــد العوامــل الــستة عــشر  Factor Analysisخــالل مــنهج التحليــل العــاملي 

ــد مــن  ،The Sixteen Personality Factor Questionnaire, (PF١٦  (ـالمعروفــة بــ   لمزي

 . ١٩٧٠ ,Cattell, Eber, & Tatsuoka  ; ١٩٤٦, Cattell)(المعلومات راجع 

 ظهــر Tupes and Christel وفــي دراســة قــام بهــا تــوبيس وكرســتل  ١٩٦١ فــي عــام 

وقــد ذكــرت  ،  The big five personality traitsنمــوذج الــسمات الشخــصية الخمــس   

)  ١٩٨٢,Goldberg) ( ١٩٥٧ Cattell,et all (١٩٨٢دبيرج جولـ ،و١٩٥٧  وآخـرون دراسات كاتـل 

ــوا وبــشكل مــستقل      للتعــرُّف علــى أهــم الــسمات   ؛أن أربــع مجموعــات مــن العلمــاء عمل

وقــد توصــلت هــذه المجموعــات مــن العلمــاء إلــى نفــس الــسمات الخمــس مــع   . الشخــصية

 لهـذه   أول مـن توصـال  Christel and  Tupes  ويعـد تـوبيس وكرسـتل   ،خـتالف المـسميات  ا

 Goldberg at the Oregon(بحــاث   يليهمــا جولــدبيرج فــي معهــد أوريجــن لأل ،الــسمات

Research Institute( ، لينوي إ ثم  كاتل في جامعة)Cattell at the University of  Illinois 

 Costa at the National Institutes of(  وأخيــرًا كوســتا فــي المعهــد الــصحي الــوطني،)

Health .( 

 السمات الشخصية الخمـس  )٢٠٠٠,.Atkinson,et al(   ؤهلخص أتكينسون وزمالوقد 

 ـ:يتعلى النحو اآل
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 ، وتعني الرغبة في االكتشاف والمبادرة للتعرُّف على الجديـد         :االنفتاح على الخبرات  ) ١

 .تقليدية والمغامرةالوكذلك تقديم األفكار غير 

اللتــــزام بالتعليمــــات والواجبــــات  وتعنــــي االهتمــــام بــــالتنظيم وا:)الــــوعي(الــــضمير ) ٢

 .والتخطيط المسبق

 وتعني النشاط والمـشاعر اإليجابيـة واالنـدماج مـع المجتمـع       :)االنبساط(االجتماع  ) ٣

 .ومخالطة الغير بفاعلية

 وتعنـي التوافـق مــع الغيـر والـصداقة والتعــاون وحـسن المعاملـة واللطافــة       :التوافـق ) ٤

 .والثقة في اآلخرين

م الثقــة، مــضطرب المــزاج، ي عــد، وتعنــي حــساس، مــتحفظ:)ضــطراباال(العــصابية ) ٥

 .               مشاعر سلبية، القلق، الضجر، االكتئاب

وقـــد اهتمـــت العديـــد مـــن الدِّراســـات ببحـــث العالقـــة بـــين هـــذه الـــسمات واســـتخدام 

  قامــا )٢٠٠٠,Hamburger and Ben – ArtZi(رتــز آففــي دراســة هــامبورجير و . اإلنترنــت

 لـدى مـستخدمي اإلنترنـت وعالقـة ذلـك بجـنس             ة والعـصابي  ةمستويات االنبـساطي  بتحليل  

علـى أن سـمات    (٢٠١١ Realo ;et  al) ٢٠١١ن ي وآخـر ريـالو  ة كمـا أكـدت دراسـ   .المـستخدم 

التواصــل مــن خــالل   و ة فــي تحديــد اختيــارات وســائل التــسلي    مًــا هالًــاالشخــصية تعــد عام 

اسـات التـي تناولـت تـأثير الـسمات الشخـصية          لعـدد مـن الدِّر     ةوبمراجع .استخدم اإلنترنت 

ــ ــروت و   ىعلـ ــة كـ ــستخدمي اإلنترنـــت أوضـــحت دراسـ ــرين آ مـ  أن ) ١٩٩٨,kraut et al(خـ

 تحقيــق : مثــل، اســتخدامهم لإلنترنــتمــناالنبــساطيين يميلــون إلــى الحــصول علــى فوائــد  

 wolfradt and ٢٠٠١)(٢٠٠١ (كمـا كـشف ولفريـد ودول   . الذات، تكـوين مزيـد مـن الـصداقات    

Doll(    ن يميلون إلى استخدام اإلنترنت مـن أجـل مـشاهدة األفـالم             ي في دراسته أن العصابي

ن يميلون إلى اسـتخدام اإلنترنـت للتواصـل         يو بينما االنبساط  ،والتواصل الشخصي مع الغير   

 Engelbery and Stoberg(  وفي المقابل أظهـرت دراسـة إنجلبـري وسـتوبيرج    .االجتماعي

نـت دراسـة    يّكما ب . بين السمات الشخصية واستخدام اإلنترنت    عدم وجود عالقة    ) ٢٠٠٤)
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إلــى أن التــوافقيين يميلــون إلــى     )(٢٠٠٠) Papacharissi and Rubin  بــابكريسروبــين و

تــوافقيين فــإنهم يميلــون إلــى    اليــر غ أمــا ؛اســتخدام اإلنترنــت للحــصول علــى المعلومــات    

القــضاء علــى أوقــات الفــراغ    و،اســتخدام اإلنترنــت بهــدف التفاعــل االجتمــاعي مــع الغيــر    

 علمًــا overuseنترنــت االســتخدام المفـرط لإلنترنــت  إلاومــن المــشاكل المرتبطـة ب . لـديهم 

قـد رفـضت فـي    ) (٢٠٠٦,American Medical Associationمريكيـة   بـأن الجمعيـة الطبيـة األ   

  Orzack)(ورزاكـا  أن يَّبـ قـد  و. DSM-V فـي  هضـافت إ ولذلك رفـضت  ا،دمانًإعتباره  ا ٢٠٠٦عام  

 Harvard( جامعـة هـارفرد   ىدمان على الكمبيوتر في مستـشف المسؤول عن دراسات اإل(

University's McLean Hospital) (  مـن مـستخدمي اإلنترنـت    %١٠إلـى  % ٥بـين   إلـى أن مـا 

 وبمراجعـة الدِّراسـات العلميـة    .(٢٠٠٥) Goldman, Lea  ، اإلنترنت علىيعانون من االعتماد

 دًا محـد  سًا كذلك ال نجد مقيا    ، عليه لإلدمان  ا متفقً فًاإلنترنت ال نجد تعري   التي تناولت إدمان ا   

 إدمـــان اإلنترنـــت بأنـــه ١٩٩٦, Young)(وقـــد عـــرف  يـــونج ). ٢٠٠٢ ,Beard(بيـــارد  ،لإلنترنـــت 

العالقـة مـع    وعلـى    مما يؤثر بـشكل سـلبي علـى عـدد سـاعات النـوم،                ،االستخدام المفرط 

  Xuan, Z., et)خـرين  آو شـوان  وفـي دراسـة  . ية الروتينيـة األهل واألصدقاء في الحياة اليوم

al, ــى ،)٢٠٠٦ ــة فــي الــصين تبــ    )٤٧٦(عل ــديهم إدمــان   %١١ن أن يَّ مــن طــالب الثانوي  مــنهم ل

 تبــين جــامعي طالــب ٥٣١ علــى) ١٩٩٧,Schere(١٩٩٧شــير، بهــا قــام دراســة وفــي. لإلنترنــت

 Chou and Hsiao)اسـيا   كما أوضـحت دراسـة شـوى وه   .لإلنترنت إ إدمان لديهم   %١٣أن

كــذلك كــشفت  .    %٦ أن نــسبة إدمــان اإلنترنــت بــين طــالب الجامعــة فــي تــايوان       (٢٠٠٠

أن نسبة إدمـان اإلنترنـت بـين الطـالب الجـامعيين فـي       ) ٢٠٠٤, Wu and Zhu(دراسة وي، زه 

 China Youth Internet (جراهـا معهـد شـباب الـصين لإلنترنـت      أوفي دراسـة  . %١٦الصين 

Association (    دمـان  إيعـانون مـن      %١٤ضح أن   اتـ مليـون شـاب صـيني        ٢٤علـى   ٢٠١٠في عـام

قلـة  ب :أن إدمـان اإلنترنـت يـرتبط   ) ٢٠٠٦) F.cao and l.su (كـاو وسـيو  .كما يرى اف. اإلنترنت

ــاض        ــات، انخفـ ــاول الوجبـ ــي تنـ ــام فـ ــدم االنتظـ ــي، عـ ــة النـــشاط الرياضـ ــوم، قلـ ــاعات النـ سـ

 Weinstein and ٢٠١٠ (وينـستين وليجيـوس   يعتبـر وفـي الـسياق ذاتـه    . المـستوى الدِّراسـي  
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lejoyeux (             أن الشخص المدمن على اإلنترنت مـن يـستخدم اإلنترنـت لفتـرة زمنيـة طويلـة، 

 ,Yuan K, Qin W( وخلـصت دراسـة   .ويفـضل التواصـل مـع اآلخـرين عـن طريـق اإلنترنـت       

Wang G, Zeng F, Zhao L, et al. ى تغيـرات فـي  البنـاء    دمان اإلنترنت يؤدي إلإن أإلى ) ٢٠١١

حددت المدمن من يستخدم اإلنترنت أكثر مـن عـشر سـاعات لمـدة        كما ،العقلي للمدمن 

 ١٩٩٩  عــام ،)١٩٩٩,Greenfield( قــام بهــا جرينفيلــد ةوفــي دراســ . ســبوع أيــام فــي األ ةســت

 مـن مـستخدمي اإلنترنـت تـأثرت بعـض أنـشطة حيـاتهم        %٦ن أن يَّ  تبABC Newsلصالح 

  (كمــا كــشفت دراســة قــام بهــا كــروت  .  المفــرط لإلنترنــتاالســتخدام  بــسبب ة؛اليوميــ

(kraut et  أن اســتخدام اإلنترنــت يــرتبط مــع انخفــاض مــستوى العالقــة مــع أفــراد  ) ١٩٩٨

كمـــا .  وارتفـــاع الـــشعور بالوحـــدة واالكتئـــاب، وإهمـــال الحيـــاة اليوميـــة التقليديـــة،األســـرة

فــي المجتمــع األمريكــي إلــى أن )  (٢٠٠٢ Nie and Erbringأوضــحت دراســة نــي ويربــرينج

 أقـــل مـــع أســـرهم وأصـــدقائهم بمقـــارنتهم مـــع غيـــر تًـــامـــستخدمي اإلنترنـــت يقـــضون وق

 )٢٠٠٣(هامبورجر وبين ارتيز –نت دراسة أميكي يَّوب .المستخدمين

Amichai – Hamburger and Ben – Artzi,أن األشـخاص الـذين يـشعرون    )(٢٠٠٣ 

 (خـــرين آوكــشفت دراســـة مكيــنن و  . ثـــر مــن غيـــرهم بالوحــدة يميلــون إلـــى اإلنترنــت أك   

(Mckenna et al, إلـى أن األشـخاص الـذين لـديهم قلـق اجتمـاعي وشـعور بالوحـدة         ٢٠٠٢ 

يتواصلون مع اآلخرين من خالل اإلنترنت بشكل إيجابي أكثر مـن           ويعبرون عن أنفسهم    

 – Amichai  هــامبورجر– أميكــي دراســةوفــي نفــس االتجــاه وجــدت   . الحيــاة الواقعيــة 

Hamburgen et al, ون عـن أنفـسهم مـن خـالل     عبـرِّ يُنطـوائيين والعـصابيين    أن اال)(٢٠٠٢

ــاة الواقعيــة      – أميكــيأجــرى  )٢٠٠٥(فــي عــام   و.اإلنترنــت بــشكل إيجــابي أكثــر مــن الحي
لتعـرُّف علـى أثـر اسـتخدام اإلنترنـت      ل دراسـة  (٢٠٠٥,Amichai – Hemburger) هـامبورجر 

 وقــد .اســتراليا، نيوزلنــدا، الــسويد، إيطاليــ   أ أمريكــا، : منهــا، دولــة)١٣(علــى األشــخاص فــي   

جاءت نتائج الدِّراسة لتشير إلى اختالف تأثير اإلنترنت على األشخاص باختالف سـماتهم        

 – Hamburger and Ben & ،٢٠٠٠(تيـز  آر هـامبورجر وبـين   ةنـت دراسـ  يّكمـا ب . الشخـصية 
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Artzi ( ودراســة كوريــو وزمالئــه)Correa et al; ودراســة تــانق) ٢٠١٠ (Tang, ٢٠٠٨)   أن  

 وأيـضًا لزيـارة المواقـع الترفيهيـة         ،االجتماعيين يستخدمون اإلنترنت للتواصل مـع اآلخـرين       

خـرين  وآوروس  ،  )٢٠٠٨(كـذلك أوضـحت دراسـات بـوفرل وكومبيـل           .  كاأللعاب واألفـالم  

)٢٠٠٦(  (Buffarali and Compbell ٢٠٠٨,) (Ross et al, ٢٠٠٩)تحـين يتفـاعلون     أن المنف

ــو   يَّ وكــذلك ب،ولكــن بــشكل دائــم مــع وســائل االتــصال االجتمــاعي     نــت دراســة كوادجن

متالكًــا للمــدونات واألكثــر زيــارة اكثــر أ بــأن المنفتحــين (٢٠٠٨ ,Cuadgno et al)ن يوآخــر

أميــل  ،٢٠٠٨ Gombor and Vas)(وكــشفت دراســة كمبــر وفــاس   . للمنتــديات الثقافيــة

 للبحــث عــن  ؛ون لإلنترنــتؤأن العــصابيين يلجــ ) ٢٠٠٤ Amiel and sargent(وســرجينت  

 العــصابيين أن )٢٠٠٢ ,Swickert et al(نــت دراســة ســويكرت   يَّكمــا ب.الــصداقة والرفقــة

وقد أوضـحت دراسـة قوسـلينق       . يستخدمون اإلنترنت بدرجة متدنية في الجانب الترفيهي      

ن يــستمرون اجتمــاعيين عنــد أن األشــخاص االجتمــاعيي )٢٠١١ ,Gosling et al(خــرين  آو

 وأنهـم أكثـر مـشاركة مـن     ،اصـة الفـيس بـوك   ختعاملهم مع وسائل االتصال االجتمـاعي     

 أن غيــر )(٢٠١١,Chen, J.V  ٢كمــا كــشف تــشين   . غيــر االجتمــاعيين فــي هــذه الوســائل    

كــذلك أوضــحت نتــائج . االجتمـاعيين والعــصابيين يفــضلون المحادثــة باسـتخدام اإلنترنــت  

 أن المنفتحـين يميلـون إلـى اسـتخدام اإلنترنـت      )(٢٠١١ ,Realo et al نيآخـر  وريـالو دراسـة  

 بـين المنفـتح   فًا ضـعي طًـا  كما وجـدت الدِّراسـة ارتبا  .للتواصل االجتماعي والجانب الترفيهي  

ــى المعلومــة  ؛واســتخدام اإلنترنــت  ــى اســتخدام   و بينمــا العــصابي ، للحــصول عل ــون إل ن يميل

 واالبتعـــاد عـــن الـــشعور ، للبحـــث عـــن الـــصداقة؛اعي مـــن أجـــل التواصـــل االجتمـــ؛اإلنترنـــت

 كلمــا زاد مــستوى هأنــ) (٢٠٠٠ Chou and Hsiaoنــت دراســة تــشو وهــسياو  يّوب. بالوحــدة

 ,Eastman يستمن ويير ةكذلك أوضحت دراس.ستخدم اإلنترنتاالتعليم زادت ساعات 

& Iyer, (فرمـون و ،)٢٠٠٤ Vromen, فـي  مًا حاسـ لًـا   يـشكل عام  أن مـستوى التعلـيم  )٢٠٠٧ 

 .مات اإلنترنت المستقبليةادخاست



 

 
 سعود الملك جامعة طالب من عينة لدى المتغيرات بعض ضوء في الشخصية السمات ببعض اإلنترنت استخدام عالقة١٦٠

الحيدريسليمانمحمد. د

  بعد مراجعة للدراسات التـي تناولـت العالقـة بـين التحـصيل      )(٢٠٠٣ Disethوقد خلص 

  يًـــان  التحـــصيل الدِّراســـي  يـــرتبط إيجاب  أالـــسمات الشخـــصية الخمـــس  إلـــى    والدِّراســـي  

ــاح علـــى الخبـــرات والـــضمير  ــل،باالنفتـ ــرتبط سـ ــو بً ويـ ــة بـــين ا باالنبـــساط وعـــدم وجـ د عالقـ

 المراجعـة وجـود عالقـة  بـين التحـصيل            ه  كمـا أوضـحت هـذ       .التوافـق والتحصيل الدِّراسـي      

 .الدِّراسي  والعصابية، ولكن هذه العالقة قد تكون إيجابية أو سلبية

 : ةحدود الدراس
جامعـة الملـك سـعود    فـي  كليـة المعلمـين   طالبًـا ب  ) ٧٣٩(يتكون مجتمع الدِّراسة مـن      

 مـن  للدراسـة  النهائيـة  العينـة  وتكونـت . هــ ١٤٣٤-١٤٣٣ لعـام يـة الـسعودية     بالمملكة العرب 

 .المعلمين بكلية طالبًا) ١٧٠(

  Goldberg, L. R  ١٩٩٢ بيرج جولد الشخصية السمات استبيان: ةأدوات الدراس

    .ةستبان  وقد قام الباحث بترجمة وتقنين لال،)(١٩٩٢,

 :الدراسةمصطلحات 
سة موضوع الشخصية من عدة منظورات نفسية، مما أدى          وقد تم درا   :الشخصية -١

ف ريكمـان  رَّفقـد عـ  ،  تفاق البـاحثين فـي هـذا المجـال علـى تعريـف موحـد شـامل                اإلى عدم   

)Ryckman, بناء سايكولوجي معقد يحتوي على الخلفية الوراثيـة  ": الشخصية بأنها) ١٩٩٣

ــتع   ــاريخ ال ــؤ  م واأللُّللفــرد وعلــى ت حــداث المنظمــة  ألقيــدات هــذه ا ر فيهــا تعثِّســاليب التــي ت

 .)٥ .P ,١٩٩٣ ,Ryckman (".والمتكاملة على استجابة الفرد لحافز معين في البيئة المحيطة

جموعـة معقـدة مـن الخـصائص     م:  الشخـصية بأنهـا  ،Laird ; ١٩٨٢,et  alف   رَّكمـا عـ  

ظـيم   التن :ف إيزنـك الشخـصية بأنهـا      رَّكذلك عـ  . خرن اآل م ما   اوالمميزات التي تميز شخصً   

 والـذي يحـدد تكيفـه مـع         ،هوبنيـة جـسم    ،ه وعقلـ  ،الثابت والدائم نسبيًا لمزاج وطباع الفـرد      

ف كاتــل  يــوالتعريــف الــذي يتبنــاه الباحــث فــي هــذة الدِّراســة تعر      . ١٩٦٠ Eysenckالبيئــة ،

 ما يساعدنا في عملية التنبـؤ بمـا يمكـن أن يفعلـه الفـرد عنـدما يوضـع فـي                 :للشخصية بأنها 

 . ١٩٦٥,Cattel موقف معين،
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 بــين فــالفروق أو إحــصائيًا، تجريبيًـا  وتتحــدد للتــدرج قابــل كمـي  متــصل هــي:  الـسمة -٢

 أن إمـا   والـسمات  .النـوع  فـي  فروقًـا  وليـست  الدرجـة  فـي  فروق هي معينة سمة على األفراد

 مـستقيم  بخـط  القطـب  األحاديـة  الـسمات  وتمثل القطب، ثنائية أو القطب، أحادية تكون

 ثنائيــة الــسمات أمــا  والقــدرات؛ الجــسمية كالــسمات كبيــرة درجــة حتــى الــصفر مــن يمتــد

 .الصفتان فيه تتوازن مكان في الصفر نقطة وتقع آخر، إلى قطب من فتمتد القطب

 نمـــوذج الـــسمات الشخـــصية : ســـمات الشخـــصية فـــي هـــذه الدِّراســـة يقـــصد بهـــا-٣

يــستيل   فــي دراســة قــام بهــا تيــوبيس كر     ١٩٦١ هــذا النمــوذج الــذي ظهــر عــام      ،الخمــس 

 Tupes and Christel ,The big five personality" السمات الخمس الرئيسية للشخصية"

traits.  

 معيــار تــستخدم التــي المترابطــة الكمبيــوتر شــبكات مــن عــالمي نظــام:  اإلنترنــت-٤

 .العالم حول المستخدمين من العديد لخدمة ؛)TCP / IP (اإلنترنت بروتوكوالت مجموعة

علـى  )   (٢٠٠٤ ,Wu and Zhuوزهـي   وي بهـا صينية قام دراسة وفي :ت مدمن اإلنترن-٥

 .سـاعات  سـت  مـن  أكثـر  الطالب الجامعيين اعتبر مدمن اإلنترنت مـن يـستخدم اإلنترنـت          

 اإلنترنـت  يـستخدم  الـذي  الـشخص  :والباحث في هذة الدِّراسـة يحـدد مـدمن اإلنترنـت بأنـه             

ترنـت بهـذا العـدد مـن الـساعات          اليـوم، حيـث إن اسـتخدام اإلن        في ساعات ست أكثر من 

 دراسـة  فـي : يوميًا لها تأثير سلبي على المستخدم في أكثر من جانب، فعلى سبيل المثـال             

 kraut et  وآخـرون  كروت  قام،األسري التواصل على اإلنترنت استخدام أثر على للتعرُّف

al ;إلـى  عـام   بينما تراوحت مدة بعد أنه ووجدوا، األسر من لعدد كمبيوتر بتقديم )،(١٩٩٨ 

 .األسري التواصل بانخفاض اإلنترنت استخدام ازدياد ارتبط عامين قد

 بالجامعـة،  دراسته أثناء الطالب مستوى يقيس وزن أو معيار هو: المعدل الدِّراسي -٦

 أكاديميًـا، ويتكـون    الطالـب  أداء علـى  الحكـم  فـي  إليهـا  يـستند  المعايير التي  أهم ويشكل

 المعـدل  هـذا  ارتفـع  ، وكلمـا   )٥ - ١ (والخمسة الواحد ما بين  حيتراو رقم من الطالب معدل

 المعـدل  انخفـض  كلما :أي صحيح، والعكس للطالب الجيد والتحصيل األداء على ذلك دل
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 ويتم احتسابه من خـالل      ،مستواه وانخفاض دراسته في الطالب أداء ضعف على ذلك دل

ميع المقررات التـي درسـها      حاصل قسمة مجموع النقاط  التي حصل عليها الطالب في ج          

 .منذ التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات

ويقصد به مجموع المقررات الدراسـية اإلجباريـة واالختياريـة         : التخصص الدِّراسي -٧

ــا بنجـــاح؛ للحـــصول علـــى الدرجـــة العلميـــة فـــي     والحـــرة التـــي يجـــب علـــى الطالـــب اجتيازهـ

 .التخصص المحدد

 :الدراسةإجراءات 
 واألدوات والمعالجــة وعينتهــا الدراســة لمجتمــعا ضًــيتنــاول هــذا الجــزء مــن البحــث عر

 اإلحصائية 

 :وعينتها الدراسة مجتمع: أوالً

 :الدراسة       مجتمع-أ

 بالمملكـة  سـعود  الملـك  جامعـة  المعلمـين  كليـة  طـالب  مـن  الدراسة مجتمع يتكون

 عــدد بلــغ وقــد، ه١٤٣٤-١٤٣٣ الدراســي مللعــا األول الدراســي للفــصل الــسعودية العربيــة

 . طالب ٧٣٩ الطالب

 :االستطالعية العينة -ب

 أداة تقنــين بهــدف ســعود؛ الملــك جامعــة – المعلمــين بكليــة طالبًــا) ٥٠ (مــن تكونــت

 ).الشخصية السمات استبيان (وهو ،واألدوات والصدق الثبات حيث من الدراسة

 :النهائية العينة - ج

ــا) ١٧٠ (مــن للدراســة يــةالنهائ العينــة تكونــت  الملــك جامعــة – المعلمــين بكليــة طالبً

 ممــا وعلميــة، نظريــة تخصــصات علــى الحتوائهــا المعلمــين؛ كليــة اختيــار تــم وقــد ســعود،

 البحث عينة أفراد توزيع يبيِّن اآلتي والجدول الجامعة، لكليات ممثلة يجعلها
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 )١( رقم جدول

عينة الطالب في العينة األساسية وفي  جدول يوضح التكرار والنسب المئوية لتوزيع

  على التخصصات في الكليةالدراسة
التخصصات 
 ةالدراسي

 التكرار في العينة
 )% (المئوية النسبة للبحث األساسية

 التكرار
في عينة 
 البحث

 )%(النسبة المئوية 

 ٩٫٤ ١٦ ٩٫٤ ٦٩ علوم

 ٢١٫٧ ٣٧ ٢٣ ١٧٠ رياضيات
 ٣٥٫٩ ٦١ ٣٤٫٢ ٢٥٣ حاسب

 ٢٤٫١ ٤١ ٢٥ ١٨٥ نجليزيإ
دراسات 

 ٨٫٩ ١٥ ٨٫٤ ٦٢ سالميةإ

 ١٠٠ ١٧٠ ١٠٠ ٧٣٩ المجموع

 : دراسة الاةأد: ايًثان
 (١٩٩٢) .Goldberg, L. R   ١٩٩٢ السمات الشخصية جولد بيرج استبيان

 ،)ســمة ســلبية ( فقــرة ســلبية  ) ٢٣( منهــا ،فقــرة) ٥٠(حيــث اشــتمل المقيــاس علــى    

مـن خـالل مقيـاس ليكـرت الخماسـي كمـا فـي الجـدول             ةجابـ  وتتم اإل  ،يجابيةإفقرة  ) ٢٧(و

 :    يتاآل

  ىتدرج مقياس ليكرت الخماسي لعبارات المقياس) ٢(رقم جدول 
مدى انطباق الفقرة 
 دٍّتنطبق إلى ح ارًتنطبق كثي على المبحوث

ال تنطبق إلى  غير متأكد ما
 ادًال تنطبق أب  مادٍّح

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ الدرجة

 : هي،بعادأ ةخمس على االستبيانويشتمل 

 .٤٦-٤١-٣٦-٣١-٢٦-٢١-١٦-١١-٦-١ :تية وتتمثل في  البنود اآل،االنبساطية-١

 .٤٧-٤٢-٣٧-٣٢-٢٧-٢٢-١٧-١٢-٧-٢ :تيةتمثل في  البنود اآلي و، التوافق-٢

 .٤٨-٤٣-٣٨-٣٣-٢٨-٢٣-١٨-١٣-٨-٣ :تيةتمثل في  البنود اآلي و،الضمير-٣

 .٤٩-٤٤-٣٩-٣٤-٢٩-٢٤-١٩-١٤-٩-٤ :تيةتمثل في  البنود اآلي و، القلق-٤
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-٣٥-٣٠-٢٥-٢٠-١٥-١٠-٥ :تيــةتمثــل فــي  البنــود اآل ي و،المنفــتح علــى الخبــرات -٥

٥٠-٤٥-٤٠. 

 ة وهـم خمـس    ، على عدد من األسـاتذة     عَرَضَهُ ة االستبيان بعد أن قام الباحث بترجم    و 

، باإلضــافة إلــى متخــصص فــي لغــة     ســاتذة المتخصــصين فــي علــم الــنفس التربــوي     مــن األ

جماع بأن جميع الفقـرات  إرائهم حول مدى مناسبة الفقرات، وكان هناك آ ألخذ   ية؛العرب

خــذ  قــام الباحــث بأ بــداء بعــض المالحظــات علــى صــياغة بعــضها، و     إ مــع ،عتبــر مناســبة تُ

 من  ة تكونت على عينة استطالعي  االستبيان  قام  بتطبيق     كما   المالحظات بعين االعتبار    

 :تي وذلك على النحو اآل،لصدقاو للتأكد من الثبات بًا؛ طال)٥٠(

  :الثبات
 )٥٠( مـن  ة اسـتطالعي ة  قـام الباحـث بحـساب معامـل ألفـا كرونبـاخ للثبـات علـى عينـ         

ــا،طال  وتــشير إلــى تحقــق   ة، وهــذه القيمــة مرتفعــ  ،)٠٫٩٨٦( وكانــت قيمــة معامــل الثبــات    بً

ــتبيانخاصـــية الثبـــات فـــي   ــا قـــام الباحـــث بقيـــاس الثبـــات لكـــل بعـــد مـــن    .االسـ ــادأ كمـ  بعـ

بعاد أل مما يدل على تحقق خاصية الثبات عًا،بعاد مرتف وقد جاء الثبات لجميع األ     االستبيان،

     .االستبيان

 ككللالستبيان  واالستبيانعاد أبيوضح  الثبات لكل بعد من ) ٣( رقم جدول
 لفا كرونباخأثبات  األبعاد مسلسل

 ٠٫٩٥٣ االنبساطية ١
 .٠٫٩١٨ التوافق ٢
 ٠٫٩٥٠ الضمير ٣
 ٠٫٩٠٢ القلق ٤

 ٠٫٩٣٠ المنفتح على الخبرات ٥

 
 ٠٫٩٨٦ ثبات المقياس ككل

  االســتبيانارتفــاع قــيم معــامالت ثبــات ) ٣( رقــم يتــضح مــن خــالل اســتعراض جــدول 

 .أيضًا لالستبيانبعاد الفرعية أللككل و
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 ياالتساق الداخل
رسـون بـين     مـن خـالل معامـل ارتبـاط بي         اخليقام الباحث بحساب ثبات االتساق الد       

يوضــح قيمــة معــامالت   ) ٤(رقــم الجــدول و لالســتبيان،درجــة كــل فقــرة والدرجــة الكليــة    

            .                                         لالستبياناالرتباطات بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية 

ة الكلية معامالت ارتباط بيرسون بين االستجابة على كل فقرة والدرج) ٤( رقم جدول

 لالستبيان
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   r :                  ٠٫٠٥قيمة معامل االرتباط دالة عند مـستوى   (@): قيمة معامل ارتباط بيرسون        

 ٠٫٠١قيمة معامل االرتباط دالة عند مستوى (@@): 

جميع قيم معامالت االرتباط كانت دالـة عنـد مـستوى    ويتضح من الجدول السابق أن    

، بمعنــى أن الســتبيان ممــا يــشير إلــى تحقــق خاصــية الــصدق البنــائي ل   ،)٠٫٠٥( و  ) ٠٫٠١(الداللــة 

 . وهي السمات الشخصية،جميع الفقرات تقيس ما وضعت ألجله

ســتخرج قيمــة معامــل ارتبــاط بيرســون بــين درجــة كــل مفــردة     اكمــا قــام الباحــث ب 

 :تي على النحو اآلاالستبيان لكل بعد من أبعاد يوع الكلوالمجم
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يوضــح قيمــة معــامالت االرتباطــات بــين    ) ٥( والجــدول رقــم  ، االنبــساطية:ول البعــد األ

                                                           . لالنبساطيةياالستجابة على كل فقرة والمجموع الكل

امالت االرتباطات بين االستجابة على كل فقرة والمجموع قيمة مع)  ٥( رقم جدول

  لالنبساطيةيالكل
 ١س ٦س ١١س ١٦س ٢١س ٢٦س ٣١س ٣٦س ٤١س ٤٦س

 االنبساطية
 

.٦٢٥. ٨٠٩. ٨٧٥. ٥٨١. ٨٦٦. ٩١٨. ٨٧٧. ٨٤٣. ٥٨٤. ٩٣٠ 
قيمة 

معامالت 
 االرتباط

ــائج      ، رتبــاطداللــة قــيم معــامالت اال  ) ٥(رقــم جــدول اليتــضح مــن خــالل اســتعراض نت

 .٠٫٠١وجميعها عند مستوى داللة إحصائية 

ــاني  ــد الثـ ــدول رقـــم  ،  التوافـــق:البعـ ــين   ) ٦( والجـ ــات بـ ــامالت االرتباطـ ــة معـ يوضـــح قيمـ

 . للتوافقياالستجابة على كل فقرة والمجموع الكل

قيمة معامالت االرتباطات بين االستجابة على كل فقرة والمجموع  )٦( رقم جدول

 الكلي للتوافق
 التوافق ٢س ٧س ١٢س   ١٧س ٢٢س ٢٧س ٣٢س ٣٧س ٤٢س ٤٧س

.٨٠١ ٧٤٢. ٨٦٥. ٧٤٥. ٨٥٩. ٩٦٨. ٨٠٦. ٤٧٠. ٧٠١. ٦٤٠ 
قيمة 

معامالت 
 االرتباط

 ،داللــة قــيم معــامالت االرتبــاط   ) ٦(رقــم جــدول اليتــضح مــن خــالل اســتعراض نتــائج     
 .٠٫٠١وجميعها عند مستوى داللة إحصائية 

ــو ،  الـــضمير:البعـــد الثالـــث يوضـــح قيمـــة معـــامالت االرتباطـــات بـــين   ) ٧(م الجـــدول رقـ
                                     .االستجابة على كل فقرة والمجموع الكلي  للضمير

قيمة معامالت االرتباطات بين االستجابة على كل فقرة والمجموع ) ٧( رقم جدول
 الكلي للضمير

س
٤٨ 

س
٤٣ 

س
٣٨ 

س
٣٣ 

س
٢٨ 

س
٢٣ 

 الضمير ٣س ٨س ١٣س ١٨س

.٨٦٠. ٧٩٢. ٨٨٤. ٨٥٥. ٨٨٩. ٩١. ٨٠٩. ٧١٩. ٩٤٠. ٧٣٣ 
قيمة 

معامالت 
 االرتباط
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ــائج     ــاط   ) ٧(رقــم جــدول اليتــضح مــن خــالل اســتعراض نت ــة قــيم معــامالت االرتب  ،دالل

 .٠٫٠١وجميعها عند مستوى داللة إحصائية 

يوضــــح قيمــــة معــــامالت االرتباطــــات بــــين ) ٨( الجــــدول رقــــمو ، القلــــق:البعــــد الرابــــع

                                         .على كل فقرة والمجموع الكلي للقلقاالستجابة 

قيمة معامالت االرتباطات بين االستجابة على كل فقرة والمجموع  )٨( رقم جدول

 الكلي  للقلق
 القلق ٤س ٩س ١٠س ١٩س ٢٤س ٢٩س ٣٤س ٣٩س ٤٤س ٤٩س

.٦٢٠. ٧٩١. ٨٣٩. ٧٨٠. ٨٥٦. ٢٨٧. ٦٨٦. ٨١٦. ٧٩٨. ٧٨٨ 
مة قي

معامالت 
 االرتباط

ــائج     ــاط   ) ٨ ( رقــمجــدولاليتــضح مــن خــالل اســتعراض نت ــة قــيم معــامالت االرتب  ،دالل

 .٠٫٠١وجميعها عند مستوى داللة إحصائية 

يوضــح قيمــة معــامالت   ) ٩(  والجــدول رقــم ،  المنفــتح علــى الخبــرات  :البعــد الخــامس 

.                                                        تح على الخبراتاالرتباطات بين االستجابة على كل فقرة والمجموع الكلي للمنف

قيمة معامالت االرتباطات بين االستجابة على كل فقرة والمجموع ) ٩( رقم جدول

 الكلي للمنفتح على الخبرات
 المنفتح ٥س ١٠س ١٥س ٢٠س ٢٥س ٣٠س ٣٥س ٤٠س ٤٥س ٥٠س

.٧٤٩. ٩١٩. ٨٨٥. ٨٩٣. ٧٤١. ٨٤٣. ٤٦٤. ٦٧٤. ٦٨٢. ٨١١ 
قيمة 

معامالت 

 االرتباط

ــائج     ــاط  ) ٩(رقــم جــدول ال يتــضح مــن خــالل اســتعراض نت ــة قــيم معــامالت االرتب  ،دالل

 .  ٠٫٠١وجميعها عند مستوى داللة إحصائية 
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 الصدق
                                      يصدق التجانس الداخل

 معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل بعد - يصدق التجانس الداخل) ١٠(رقم جدول 

 والمجموع الكلي للمقياس                   
 المنفتح القلق الضمير التوافق االنبساطية بعاداأل

معامل ارتباط 
بيرسون بين 

درجة كل بعد 
والمجموع 
 الكلي للمقياس

.٩٨٦ **٩٧٦. **٩٨٦. **٩٨١. **٩٨٤** 

 ،داللــة قــيم معــامالت االرتبــاط   ) ٩(رقــم جــدول اليتــضح مــن خــالل اســتعراض نتــائج     

 .                                     ٠٫٠١وجميعها عند مستوى داللة إحصائية 

 :تي عدة محاور على النحو اآلةفقد تضمنت االستبان: انيمحاور  االستب

ــأثير  -       ــاةنـــشطأاســـتخدم اإلنترنـــت علـــى بعـــض    للتعـــرُّف علـــى تـ ة،  اليوميـــة الحيـ

 :والمتمثلة في

 االســتيقاظ فــي  - عــدد ســاعات النــوم - العالقــة مــع األصــدقاء -العالقــه مــع األســرة  

 مـن  ةجابـ وتتم اإل.  ممارستك بعض األنشطة الرياضية    - تناول الوجبات الغذائية     -الصباح

 :خالل مقياس مقياس ليكرت الخماسي 
إيجابي بشكل 

سلبي بشكل  ا ماعًسلبي نو ليس له تأثير ا ماعًإيجابي نو بيرك
 كبير

 –لكترونـي  إليـد ا بر(: جتمـاعي ا هل لدى الطالب وسـائل تواصـل    : محور للتعرُّف على   -
 . و الأ بنعم ةجاب وتكون اإل؟)ة مدون– فيس بوك -تويتر

 .محور للتعرُّف على عدد ساعات استخدم اإلنترنت -

 ه وهــذ،لمواقــع التــي يزورهــا الطالــب خــالل اســتخدام اإلنترنــت محــور للتعــرُّف علــى ا-

 . األفالم-األلعاب   :المواقع هي
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  :مناقشة النتائج
ما السمات الشخصية لمستخدمي اإلنترنت في مجتمع كلية المعلمين بجامعة          .١

 الملك سعود؟

 هــذا الــسؤال اســتخدم الباحــث المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات       نجابــة عــ لإل

 :ن ذلكيِّ يبآلتي والجدول ا،ية الستجابات أفراد العينةالمعيار

راد العينة فالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أ )١١(رقم جدول 

 عاد السمات الشخصيةأبحول مدى توفر السمات الشخصية لديهم من خالل 
 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط البعد

 االنبساطية
 التوافق

 ضميرال
 القلق

 المنفتح على الخبرات

٣٦٫١٦٤٧ 
٣٣٫٩٣٥٣ 
٣٣٫٨٠٥٩ 
٣٣٫٦٣٥٣ 
٢٨٫٤٨٨٢ 

٣٫٨٦ 
٤٫٥٦ 
٤٫٦٨ 
٤٫١٢ 
٣٫٩٢ 

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 

 :يتضح من الجـدول الـسابق أن أكثـر الـسمات تـوافرًا لـدى أفـراد العينـة وعلـى الترتيـب            

) ١١(رقـم  ول نالحظ من الجدو . واالنفتاح على الخبرات،القلق الضمير، االنبساطية، التوافق، 

 العمريــة المرحلــة طبيعــة أن الباحــث ويــرى. والقلــق تقــارب متوســطات التوافــق والــضمير 

 بمختلـف  والواجبـات  االرتباطـات  فيهـا  تقـل  مرحلـة  وهي ،)الجامعية المرحلة (العينة ألفراد

 ســمة متوســط ارتفــاع فــي الــسبب تكــون قــد)  الوظيفيــة– الماليــة -العائليــة  (أشــكالها

 .  العينة أفراد لدى االنبساطية

 ؟ ةراس هل تختلف السمات الشخصية باختالف متغيرات الدِّ-

 عـدد سـاعات   -  تخصص الطالب  -المعدل الدِّراسي (تناول الباحث متغيرات الباحث     

  ). وسائل التواصل االجتماعي-اإلنترنت

 :راسيّدِ المعدل ال-
 ولمعرفــة ،ANOVA يحــادأللحــساب ذلــك قــام الباحــث باســتخدام تحليــل التبــاين ا  

ــيفيه      ــار شـ ــاين قـــام الباحـــث باســـتخدام اختبـ اتجـــاه الفـــروق فـــي حـــال داللـــة تحليـــل التبـ

SCHEFFE آلتي وهذا يتضح من خالل استعراض نتائج الجدول ا، اتجاه الفروقةلمعرف؛: 
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 يحادحتليل التباين األ) ١٢(رقم جدول  االتجاه بالنسبة لمتغير المعدل الدِّراسي
مجموع  مصدر التباين بعاداأل

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

 االنبساط
 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

١١٧٫٢١٣ 
٣٣٢٤٫٨٤ 
٣٤٤٢٫٠٥٣ 

٣ 
١٦٦ 
١٦٩ 
 

٣٩٫٠٧١ 
٢٠٫٠٢٩ 

 
 

١٢٣ ١٫٩٥١. 
 غير دال

 التوافق
 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

٢٢٫٩٤١ 
٣٨١٩٫٥٦٢ 
٣٨٤٢٫٠٥٣ 

٣ 
١٦٦ 
١٦٩ 

٧٫٤٩٧ 
٨٠٧ .٣٢٦ ٢٣٫٠٠٩. 

 غير دال

 الضمير
 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

٣٨٣٫٥٠٤ 
٤٣٦١٫٦٠٨ 
٤٧٤٥٫١١٢ 

٣ 
١٦٦ 
١٦٩ 

١٢٧٫٨٣٥ 
٢٦٫٢٧٥ 

٤٫٨٦٥ 
 

٠١. 
 دال

 القلق
 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

٤٥٫٣٩٠ 
٤٦٦٨٫٤٠٤ 
٤٧١٣٫٧٩٤ 

٣ 
١٦٦ 
١٦٩ 

١٥٫١٣٠ 
٦٥٧ .٥٣٨ ٢٨٫١٢٣. 

 غير دال

المنفتح 
على 
 الخبرات

 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 المجموع

١٨٠٫٣٣٥ 
٢٢٣٨٫٥١٢ 
٢٤١٨٫٨٤٧ 

٣ 
١٦٦ 
١٦٩ 

٦٠٫١١٢ 
٠١ ٤٫٤٥٨ ١٣٫٤٨٥. 

 دال

 التراكمــي المعــدل بــين إحــصائيًا دالــة فــروق توجــد ال أنــه الــسابق الجــدول مــن ويتــضح 

 تلـك  الباحـث  ويعلـل  .القلـق  التوافـق،  ،االنبـساطية : الشخصية للسمات التالية األبعاد وبين

 دالــة فــروق توجــد األبعــاد، بينمــا هــذه مكونــات مــن لــيس الدِّراســي التحــصيل بــأن النتيجــة

 الـــسمات مـــن الخبـــرات علـــى واالنفتـــاح الـــضمير وبعـــدي التراكمـــي المعـــدل بـــين إحـــصائيًا

 التحــصيل بــأن النتيجــة تلــك الباحــث ويبــرر.  ٠٫٠١ إحــصائية داللــة مــستوى عنــد "الشخــصية

 علـى  المنفـتح  بعـد  مكونـات  إلـى  وبالرجوع ،البعدين هذين مكونات من يكون قد الدِّراسي

 كـذلك   ،  التقليديـة  غير األفكار وتقديم الجديد على في التعرُّف  الرغبة :منها نجد الخبرات

 وهـــذه. والواجبـــات بالتعليمـــات وااللتـــزام بـــالتنظيم مـــن مكونـــات بعـــد الـــضمير االهتمـــام 

  .الدِّراسي التحصيل مستوى ارتفاع في تساهم دق المكونات

 اتجـاه الفـروق لبعـدي    ةلمعرفـ ؛ SCHEFFE وقـام الباحـث باسـتخدام اختبـار شـيفيه      

 :يلي تضح من خالل هذا التطبيق ماا وقد ،الضمير واالنفتاح على الخبرات
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  :بالنسبة للضمير: اولًأ
، ٤٫٥لطـالب ذوي المعـدل       لـصالح ا   ٠٫٠٥تضح وجود فروق عند مستوى داللـة إحـصائية          ا

 النتيجــة تنــسجم مــع مكونــات هــذه     هوهــذ،  ٣٧٫٦٦٦كانــت قيمــة المتوســط الحــسابي  و

 والتخطـــيط ، وااللتـــزام بالتعليمـــات والواجبـــات، االهتمـــام بـــالتنظيم: والتـــي منهـــاة،الـــسم

 .المسبق

 :بالنسبة للمنفتح على الخبرات: ايًثان
لــصالح ٠٫٠٥ى داللــة إحــصائية   ضح مــن  تطبيــق شــيفيه وجــود  فــروق عنــد مــستو       اتــ

 وهـــذه ،٣٧٫٥٠٠وكانـــت قيمـــة المتوســـط الحـــسابي، ٤٫٥الطـــالب ذوي المعـــدل أكثـــر مـــن 

 والمبـادرة  ، الرغبـة فـي االكتـشاف     : والتـي منهـا    ة، تنسجم مع مكونات هـذه الـسم       ةالنتيج

 . والمغامرة،تقليديةالير غ وكذلك تقديم األفكار ،تعرف على الجديدفي ال

 تخصص الطالب متغير: ايً   ثان
  االتجاه بالنسبة إلى تخصص الطالبيحادتحليل التباين األ) ١٣(رقم جدول 

 

 مصدر التباين بعاداأل
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

 االنبساط
 

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات
 المجموع

 

٢٥٥٫٤٠٨ 
٣١٨٨٫٦٤٥ 
٣٤٤٢٫٠٥٣ 

٧ 
١٦٢ 
١٦٩ 
 

٣٨٫٤٠٨ 
١٩٫٦٢١ 

 
 

٨٨ ١٫٨٥٥. 
 غير دال

 التوافق
 

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات
 المجموع

٢٩٤٫٨٦٤ 
٣٥٤٧٫١٨٩ 
٣٨٤٢٫٠٥٣ 

٧ 
١٦٢ 
١٦٩ 

٤٢٫١٢٣ 
٠٦٩ ١٫٩٢٤ ٢١٫٨٩٦. 

 غير دال

 الضمير
 

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات
 المجموع

 
٢٩٦٫٧٧٥ 
٤١٢٠٫١٧٢ 
٤٤١٦٫٩٤٧ 

 
٧ 
١٦٢ 
١٦٩ 

 
٤٥٫٤٤٦ 
٢٧٫١٣٤ 

١٫٦٧٥ 
 

١١٩. 
 غير دال
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 مصدر التباين بعاداأل
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

 القلق
 

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات
 المجموع

٣١٨٫١١٩ 
٤٣٩٥٫٦٧٥ 
٤٧١٣٫٧٩٤ 

٣ 
٧ 
١٦٢ 
١٦٩ 

٤٥٫٤٤٦ 
١١٩ ١٫٦٧٥ ٢٧٫١٣٤. 

 غير دال

 المنفتح
 

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات
 المجموع

١١٦٫٨٥٤ 
٢٩٦٠٫٩٣٤ 
٣٠٧٧٫٧٨٨ 

٧ 
١٦٢ 
١٦٩ 

١٦٫٦٩٣ 
٤٩٨ .٩١٣ ١٨٫٢٧٧. 

 غير دال

 ال نـستخدم  ي وبالتـال ،بأنه ال توجد فـروق بـين التخصـصات      ) ١٣ ( رقم جدولال من   يتضح 

ويرى الباحث أن السبب في عدم وجود فروق هو التقارب الفكري للطـالب            . اختبار شيفيه 

 فـي   ةكـذلك نظـام الدراسـ     ،   التربويـة  ةالذي جعلهم يتوجهون فـي دراسـتهم  لهـذه الكليـ           

 .عداد عام لجميع الطالبإن مواد يل سنتوأ  فيطالب يدرسونالن إ حيث ،الكلية

                  :متغير عدد ساعات اإلنترنت
ولمعرفــة ،  ANOVA يحــادلحــساب ذلــك قــام الباحــث باســتخدام تحليــل التبــاين األ 

 اتجاه الفروق في حال داللة تحليل التباين

 يتحليل التباين األحاد) ١٤( رقم جدول االتجاه لمتغير عدد ساعات اإلنترنت

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

 االنبساط
 

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات
 المجموع

٦٢٫٢٦٧ 
٣٣٤٩٫٨٥ 
٣٤١٢٫١٢٤ 

٤ 
١٦٥ 
١٦٩ 
 

١٥٫٥٦٧ 
٢٠٫٣٠٢ 

 
 

٥٤٨ .٧٦٧. 
 غير دال

 التوافق
 

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات
 المجموع

٥٩٫٣٤٤ 
٣٦٦٠٫٦٨٠ 
٣٧٢٠٫٠٢٤ 

٤ 
١٦٥ 
١٦٩ 

٣٧٫٣٨٨ 
٦١٥ .٦٦٩ ١٦٫٢٠٩. 

 غير دال

 الضمير
 

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات
 المجموع

١٤٩٫٥٥٤ 
٢٦٧٤٫٥٤٠ 
٢٨٢٤٫٠٩٤ 

٤ 
١٦٥ 
١٦٩ 

 
٣٨٫٤٤١ 
١٩٫٣٠٤ 

٢٫٣٠٧ 
 

٠٦٠. 
 غير دال
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مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

 القلق
 

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات
 المجموع

١٥٣٫٧٦٢ 
٣١٨٥٫١٨٥ 
٣٣٣٨٫٩٤٧ 

٤ 
١٦٥ 
١٦٩ 

 
٣٨٫٤٤١ 
١٩٫٣٠٤ 

٠٩٨ .١٫٩٩١. 
 غير دال

 المنفتح
 

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات
 المجموع

٦٦٫٦٧٠ 
٢٠٣٠٫٠٤١ 
٢٠٩٦٫٧١٢ 

٤ 
١٦٥ 
١٦٩ 

 
١٦٫٦٦٨ 
١٢٫٣٠٣ 

٢٥٢ ١٫٣٥٥. 
 غير دال

ــة       ــد فـــروق دالـ ــه ال توجـ ــاعات   إيتـــضح مـــن الجـــدول الـــسابق أنـ ــدد سـ ــين عـ حـــصائيًا بـ

النبــساطية، التوافــق، الــضمير، ا: لشخــصيةاد ســمات اســتخدام اإلنترنــت وبــين جميــع أبعــا

ــاحوالقلــق  ــرى الباحــث أن الــسبب فــي عــدم وجــود فــروق هــو التقــارب الفكــري        . االنفت وي

 ة عمريــةومــن فئــ،  ذكــورديون فجميــع الطــالب ســعو ،واالجتمــاعي والعمــري بــين الطــالب 

 ةلجـنس والمرحلـ  نت عدد مـن الدِّراسـات أن العمـر وا   يّ فقد ب  ، واحدة ة وطالب كلي  ة،متقارب

 Ewing and.٢٠١٠ إيـوينج وتبمـاس   .مات اإلنترنـت اة في استخدثِّرعد عوامل مؤتُالدراسية 

Thomas, ٢٠١٠, 

 : متغير التواصل االجتماعي
 هــل توجــد فــروق ذات داللــه إحــصائية بــين متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة حــول  

خدامهم لوسائل التواصـل     وذلك وفقًا لمدى است    ،مدى انطباق السمات الشخصية عليهم    

 االجتماعي الحديثة؟

 للعينــات المــستقلة، الموضــح "ت" هــذا الــسؤال اســتخدم الباحــث اختبــار نلإلجابــة عــ

 :تيبالجدول اآل
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للعينات المستقلة أفراد العينة حول مدى انطباق السمات " ت"اختبار ) ١٥(رقم جدول 

 تواصل االجتماعي الحديثة    وذلك وفقًا لمدى استخدامهم لوسائل ال،الشخصية عليهم

 وسائل األبعاد
 التواصل

استخدام 
وسائل 
 التواصل

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قيمة ت المعياري

 الحرية
مستوى 
 الداللة

  ٠٫٣٥ ٣٫٦٢ ال
 تويتر
 ٠٫٤٠ ٣٫٦١ نعم 

٠٫٩٢٤ ١٦٨ ٠٫٠٩٦ 

  ٠٫٣٩ ٣٫٥٧ ال
فيس 
 بوك
 

 ٠٫٣٩ ٣٫٦٤ نعم
-٠٫٣٠٨ ١٦٨ ١٫٠٢٤ 

  ٠٫٣٨ ٣٫٥٩ ال
 مدونة

 ٠٫٤١ ٣٫٧٧ نعم 
-٠٫٠٤١ ١٦٨ ٢٫٠٦٤ 

 ٠٫٢٥ ٣٫٤٣ ال

طية
سا
النب
ا

 

 إيميل
 ٠٫٣٩ ٣٫٦٢ نعم

-٠٢٣٨ ١٦٨ ١٫١٨٤ 

  ٠٫٤٦ ٢٫٨٠ ال
 تويتر
 ٠٫٣٧ ٢٫٨٦ نعم 

-.٤٠٤. ١٦٨ ٨٣٧ 

  ٠٫٤٤ ٢٫٨٥ ال
فيس 
 بوك
 

 ٠٫٣٧ ٢٫٨٥ نعم
-.٩٥٦. ١٦٨ ٠٥٦ 

  ٠٫٣٩ ٢٫٨٣ ال
 مدونة

 ٠٫٣٩ ٢٫٩٥ نعم 
-١٧٥. ١٦٨ ١٫٣٦١ 

 ٠٫٤٤ ٢٫٩٠ ال

 
 
 
 

 التوافق

 
 إيميل

 ٠٫٣٩ ٢٫٨٥ نعم 
.٧٤٦. ١٦٨ ٣٢٤ 

  ٠٫٤٨ ٣٫٣٥ ال
 تويتر
 ٠٫٤٥ ٣٫٤١ نعم 

-.٥٢٨. ١٦٨ ٦٣٣ 

  ٠٫٤٦ ٣٫٣٢ ال
فيس 
 بوك
 

 ٠٫٤٥ ٣٫٤٣ نعم
-١٤٠. ١٦٨ ١٫٤٨٤ 

 ٠٫٤٢ ٣٫٣٥ ال

 الضمير

 
 مدونة

 ٠٫٥٧ ٣٫٦٧ نعم 
-٠٠٢. ١٦٨ ٣٫٢٠٢ 
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 وسائل األبعاد
 التواصل

استخدام 
وسائل 
 التواصل

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قيمة ت المعياري

 الحرية
مستوى 
 الداللة

  ٠٫٤١ ٣٫٤٢ ال
 إيميل

 ٠٫٤٦ ٣٫٣٩ نعم 
.٩٠٠. ١٦٨ ١٢٦ 

  ٠٫٤٧ ٣٫٢٩ ال
 تويتر
 ٠٫٤٦ ٣٫٤١ نعم 

-١٥١. ١٦٨ ١٫٤٤٢ 

  ٠٫٤٦ ٣٫٣٥ ال
فيس 
 بوك
 

 ٠٫٤٨ ٣٫٤٠ نعم
-.٥٢٩. ١٦٨ ٦٣١ 

  ٠٫٤٦ ٣٫٣٧ ال
 مدونة

 ٠٫٥٤ ٣٫٤٣ نعم 
-٠٫٦١٨ ١٦٨ ٠٫٥٠٠ 

 ٠٫٢٤ ٣٫٠٣ ال

 
 
 
 
 القلق

 
 إيميل

 ٠٫٤٢ ٣٫٢٧ نعم 
-٠٫٥٤٦ ١٦٨ ٠٫٦٠٦ 

  ٠٫٤٧ ٣٫٣٨ ال
 تويتر
 ٠٫٤٠ ٣٫٣٦ نعم 

٠٫٨٨٧ ١٦٨ ٠٫١٤٢ 

  ٠٫٥١ ٣٫٣٤ ال
فيس 
 بوك
 

 ٠٫٣٦ ٣٫٣٧ نعم
-٠٫٦٧٨ ١٦٨ ٠٫٤١٦ 

  ٠٫٤٠ ٣٫٣٥ ال
 مدونة

 ٠٫٥٢ ٣٫٤٦ نعم 
-٠٫٣٢٩ ١٦٨ ٠٫٩٩٤ 

 ٠٫٥٤ ٣٫٣٨ ال

 
 
 
 

 االنفتاح

 
 إيميل

 ٠٫٤١ ٣٫٣٦ نعم 
٠٫٩٠٦ ١٦٨ ٠٫١١٩ 

 للعينات المستقلة للفروق بين استجابات أفراد العينة حول انطباق أبعـاد      "ت" اختبار  

 السمات الشخصية وفقًا الستخدام وسائل التواصل االجتماعي

د األول مــن الــسمات الشخــصية وهــو   أنــه بالنــسبة للبعــ ) ١٥ ( رقــمجــدولالتــضح مــن  ي

بالنـسبة لوسـائل   ) ٠٫٠٥( حصائية أكبر من ، فقد كانت قيم مستوى الداللة اإل   "االنبساطية  "

كانوا  أ توتير، فيس بوك واإليميل، بمعنى أن أفراد العينة سواء        : تيةالتواصل االجتماعي اآل  

حصائيًا بـين   إوجد فروق دالة    ه ال ت  إن ال ف  متوتير، فيس بوك واإليميل أ    :  من لًّايستخدمون ك 
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 أن اسـتخدام هـذه الوسـائل       :ساطية كسمات شخصية فيمـا بيـنهم، أي       بمدى انطباق االن  

 . ر االنبساطية لديهمفّر على درجة توثِّال يؤ

حــصائية فقــد كانــت قيمــة مــستوى الداللــة اإل " المدونــة"مــا بالنــسبة لوســيلة التواصــل أ

ــار  ــاق  إ بمعنـــى أنـــه توجـــد فـــروق دالـــة   ،)٠٫٠٥(  أقـــل مـــن "ت"الختبـ حـــصائيًا بـــين مـــدى انطبـ

ــا الخــتالف اســتخدام المدونــة ولــصالح مــن يــستخدمونها، أي    بــاالن  أن :ساطية لــديهم وفقً

الطالب الذين يستخدمون المدونـة كانـت درجـة تـوفر االنبـساطية لـديهم أكبـر وبـشكل                   

 .ا من تلك المتوفرة لدى من ال يستخدمون المدونةيًحصائإدال 

ــاني مــن الــسمات الشخــصية وهــو        ، فقــد كانــت قــيم   "التوافــق"أمــا بالنــسبة للبعــد الث

 ،بالنــسبة لجميــع وســائل التواصــل االجتمــاعي ) ٠٫٠٥(حــصائية أكبــر مــن إلمــستوى الداللــة ا

كــــانوا ء أتــــوتير، فــــيس بــــوك، المدونــــة واإليميــــل، بمعنــــى أن أفــــراد العينــــة ســــوا  : وهــــي

حـصائيًا بـين مـدى انطبـاق     إنه ال توجد فروق دالـة    إ ف  ال م من هذه الوسائل أ    لًّايستخدمون ك 

ر على درجـة    ثِّ أن استخدام هذه الوسائل ال يؤ      :التوافق كسمات شخصية فيما بينهم، أي     

 . ر التوافق لديهمفّتو

، فقـد كانـت قـيم       "الـضمير "أما فيما يتعلق بالبعد الثالـث مـن الـسمات الشخـصية وهـو               

: تيــةبالنــسبة لوســائل التواصــل االجتمــاعي اآل ) ٠٫٠٥(حــصائية أكبــر مــن  مــستوى الداللــة اإل

ــاكــانوا يــستخدمون كأ ءتــوتير، فــيس بــوك واإليميــل، بمعنــى أن أفــراد العينــة ســوا   :  مــنلًّ

حـصائيًا بـين مـدى انطبـاق الـضمير      إنه ال توجد فروق دالة إ ال ف متوتير، فيس بوك واإليميل أ    

ر فّر علـى درجـة تـو   ثِّائل ال يـؤ    أن اسـتخدام هـذه الوسـ       :كسمات شخـصية فيمـا بيـنهم، أي       

 . الضمير لديهم

حــصائية  فقــد كانــت قيمــة مــستوى الداللــة اإل،"المدونــة"مــا بالنــسبة لوســيلة التواصــل أ

حـصائيًا بـين مـدى انطبـاق الـضمير         إ، بمعنى أنه توجـد فـروق دالـة          )٠٫٠٥( أقل من    "ت"الختبار  

 أن الطـالب الـذين   :نها، أيلديهم وفقًـا الخـتالف اسـتخدام المدونـة ولـصالح مـن يـستخدمو         
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حــصائيًا مــن إر الــضمير لــديهم أكبــر وبــشكل دال فِّيــستخدمون المدونــة كانــت درجــة تــو 

 .تلك المتوفرة لدى من ال يستخدمون المدونة

، فقد كانت قيم مـستوى  "القلق"أما بالنسبة للبعد الرابع من السمات الشخصية وهو       

تـوتير،  :  وهـي  ، وسائل التواصل االجتماعي   بالنسبة لجميع ) ٠٫٠٥(حصائية أكبر من    الداللة اإل 

ا مـن  لـًّ كـانوا يـستخدمون ك  ء أفيس بـوك، المدونـة واإليميـل، بمعنـى أن أفـراد العينـة سـوا            

حــصائيًا بــين مــدى انطبــاق القلــق كــسمات    إنــه ال توجــد فــروق دالــة   إ ال فمهــذه الوســائل أ 

ر القلــق  فّة تــو ر علــى درجــ ثِّ أن اســتخدام هــذه الوســائل ال يــؤ   :شخــصية فيمــا بيــنهم، أي  

 . لديهم

، فقـد كانـت قـيم       "االنفتـاح "أما بالنسبة للبعـد الخـامس مـن الـسمات الشخـصية وهـو               

 ،بالنــسبة لجميــع وســائل التواصــل االجتمــاعي ) ٠٫٠٥(حــصائية أكبــر مــن مــستوى الداللــة اإل

كــــانوا أ ءتــــوتير، فــــيس بــــوك، المدونــــة واإليميــــل، بمعنــــى أن أفــــراد العينــــة ســــوا  : وهــــي

حـصائيًا بـين مـدى انطبـاق     إنه ال توجد فروق دالـة    إ ال ف  م من هذه الوسائل أ    الًّيستخدمون ك 

ر على درجـة    ثِّ أن استخدام هذه الوسائل ال يؤ      :االنفتاح كسمات شخصية فيما بينهم، أي     

 .ر االنفتاح لديهمفّتو

 اإلنترنت؟ استخدام لساعات المئوية والنسب التكرارات تختلف هل -٣

ــلإل ــة اســتخدم الباحــث التكــرارات والنــسب المئو   هــذا الــسؤال ن عــةجاب  كمــا فــي  ي

 :اآلتيالجدول 

 م اإلنترنتاستخدا لعدد ساعات ةالتكرارات والنسب المئوي) ١٦(رقم جدول 
 %النسبة المئوية  التكرار ساعات االستخدام

 .أقل من ساعة
 .أكثر من ساعة إلى ساعتين

 .أكثر من ساعتين إلى أربع ساعات
 . إلى ست ساعاتأكثر من أربع ساعات

 .أكثر من ست ساعات

٢١ 
٥١ 
٣٩ 
٣٣ 
٢٦ 

١٢٫٤ 
٣٠٫٠ 
٢٢٫٩ 
١٩٫٤ 
١٥٫٣ 

 يـستخدمون اإلنترنـت أكثـر       ة مـن طـالب العينـ      %٣٠نأ) ١٦( رقـم    جدولالونالحظ من   

 ة مـن العينـ    %٤٫١٢نأ -نالحـظ  كمـا -دراسـة   ال بينما وجـدت     ، إلى ساعتين يوميًا   ةمن ساع 
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 %٣٫١٥ن أكما نخلص من الجدول السابق إلى    .وميًا ي ةقل من ساع  أيستخدمون اإلنترنت   

ــا أل يــستخدمون اإلنترنــت ةمــن العينــ  و ممــا يعنــي أنهــم مــدمن ،كثــر مــن ســت ســاعات يوميً

 ، من نـسبة إدمـان اإلنترنـت بـين الطـالب الجـامعيين فـي الـصين         يبة قر ة وهذه النسب  ،نترنتإ

 .(٢٠٠٤) Wu and Zhuي  دراسة وي وزهىف  كما جاء %١٦وهي 

 عـدد سـاعات    إلـى ى  زَعـْ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في المعـدل الدِّراسـي تُ            -٤

 استخدام اإلنترنت؟

ــاين األحــادي         الموضــح ANOVAلحــساب ذلــك قــام الباحــث باســتخدام تحليــل التب

 :تيبالجدول اآل

 تحليل التباين األحادي االتجاه) ١٧(رقم جدول   تخصص الطالب لمتغير

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

المعدل 
 الدِّراسي

 

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات
 المجموع

٣٫٨٢٠ 
١١٣٫٣٥٧ 
١١٧٫١٧٦ 

٤ 
١٦٥ 
١٦٩ 
 

٩٥٥. 
٦٨٧. 
 
 

٢٤٠ ١٫٣٩٠. 
 غير دال

ــة   ) ١٧( رقــم جــدول ال ويتــضح مــن   ــه ال توجــد فــروق دال ــين عــدد ســاع  إأن ات حــصائيًا ب

  ولعـل الـسبب فـي ذلـك أن الطـالب ال            ،استخدام اإلنترنت وفقًا الخـتالف المعـدل الدِّراسـي        

ــائج دراســات   ة وهــذه النتيجــ ،يــستخدمون اإلنترنــت لتحــصيلهم الدِّراســي    تتعــارض مــع نت

 and (٢٠٠٥)and Tella Huang)  ٢٠٠٧ (٢٠٠٧وتــيال ، ٢٠٠٣ ومــاثيو وســكروم ،٢٠٠٢جــونس 

Jones (٢٠٠٢), Matthews and Schrum (٢٠٠٣), Cheung       والتـي أوضـحت أن ارتفـاع عـدد

 نتــائج أشــارتكمــا . يجــابي علــى التحــصيل الدِّراســي  إســاعات متابعــة اإلنترنــت لهــا تــأثير   

 سـلبية  ة وجـود عالقـ  إلـى  ٢٠١٠) Terregrossa and Zhaobo (٢٠١٠دراسات ترقروسا و زهبو 

 ة ويؤكد الباحثان في هـذه الدراسـ       ،بين المعدل الدِّراسي وعدد ساعات استخدم اإلنترنت      

 أ قـد تعـود لخطـ   ة وأن هذه النتيجـ ،بأن ذلك ال يعني أن اإلنترنت ليس مصدر هام للمعلومات 

 .ةراسءات الدِّاجرإما في 
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 االجتماعي؟ التواصل لوسائل الطالب في استخدام اختالف يوجد هل  -٥

واالنحرافــات   هــذا الــسؤال اســتخدم الباحــث المتوســطات الحــسابية      نجابــة عــ لإل

ــة     ــة الســتجابات أفــراد العين  التواصــل لوســائل الطــالب اســتخدام اخــتالف حــولالمعياري

  :ن ذلكيِّ يبتيوالجدول اآلاالجتماعي، 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة ) ١٨( رقم جدولال

  وسائل التواصل االجتماعياستخدام  اختالفعلى فقرة

 
 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط دالبع
 تويتر
 بوك_فيس

 مدونة
 لكترونيإبريد 

١٫٧٥٢٩ 
١٫٦٧٠٦ 
١٫١٣٥٣ 
١٫٩٨٨٢ 

٠٫٤٣٢ 
٠٫٤٧١ 
٠٫٣٤٣ 
٠٫١٨٨ 

٢ 
٣ 
٤ 
١ 

 ولعـل  ،كترونيلن أكثر وسائل االتصال انتشارًا  البريد اإل أ) ١٨( رقم   جدولاليتضح من   

) ة  كترونـي  فـي دراسـتهم الجامعيـ        لريـد اإل  السبب في ذلك يعود إلى اسـتخدام الطـالب الب         

Jones,دارة إ مــع  المدرســين وزمالئهــم وهم وتواصــل،حــاثبألاالواجبــات و  فــي تنفيــذ (٢٠٠٢

 مــن الطــالب الجــامعيين يفتحــون بريــدهم   %٧٢ن  أ جــونزة  وقــد ذكــرت دراســ .الجامعــة

ــر اإل ــوم الواحــد  ة مــن مــر  لكترونــي أكث واصــل  وســائل الت أقــلنأ  كــذلكنالحــظو. فــي الي

 ةنتاجيــإ ة عمليــة أن المدونــ إلــى فــي ذلــك يعــودن الــسببأ ويــرى الباحــث ،نــةانتــشارًا المدو

 ؛ن باالطالع على الكثير مـن المعلومـات  وِّ يقوم المد أن وتتطلب،لمحتوى يطلع عليها الغير  

  .ةلتحرير المدون

 حـصائيًا بـين الـسمات الشخـصية للطـالب وبـين مـدى زيـارة        إ هل توجد عالقـة دالـة      -٦

 المواقع المختلفة لإلنترنت؟

 هذا السؤال استخدم الباحـث معامـل ارتبـاط بيرسـون للعالقـة بـين مـدى             نجابة ع إلل

تــوفر الــسمات الشخــصية للطالــب مــن خــالل أبعــاد الــسمات الشخــصية وبــين مــدى زيــارة    

                                      :                       يوضح ذلكتيوالجدول اآل المواقع المختلفة خالل استخدام اإلنترنت،
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معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين السمات الشخصية للطالب وبين ) ١٩(رقم جدول ال

 مدى زيارة المواقع المختلفة خالل استخدام اإلنترنت
 أبعاد السمات الشخصية

 االنفتاح القلق الضمير التوافق االنبساطية المواقع

 ٠٫٠٦٨ (**)٠٫٢٠٦ ٠٫١٢٢ ٠٫٠٤٧ ٠٫٠٢٠ األلعاب
 ٠٫٠٥٩ (*)٠٫١٧١ ٠٫٠٩٦ ٠٫٠٩٤ ٠٫٠٨٥ األفالم
 ٠٫٠٨٠ (*)٠٫١٩٤ ٠٫١٢١ ٠٫١٣٧ ٠٫٠٦٥ األغاني

 ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٢٣- ٠٫٠٤٦ ٠٫٠٦٣ ٠٫٠٨٣ المحاضرات الدينية
 ٠٫٠١٤- ٠٫١٢٦- ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٢٥- ٠٫١٤١ المواقع السياسية
 ٠٫٠٦٧- ٠٫٠٧٦ ٠٫٠٤٦ ٠٫٠٧٤ ٠٫٠٠٦- المنتديات الرياضية
 ٠٫٠٥٠ ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٥٨ ٠٫٠٠٢- ٠٫٠٦٤ المنتديات االجتماعية
 ٠٫٠٧٧ (*)٠٫١٦٤- ٠٫٠٠٥- ٠٫٠٧٢- ٠٫١٠٣ المنتديات ثقافية
 ٠٫٠٦٢ ٠٫٠٤٤- ٠٫٠٣٨- ٠٫٠٨١ ٠٫٠٧٥ لكترونيةالصحف اليومية واإل

 ٠٫٠٣٧ ٠٫٠٧٨- ٠٫٠٤٩- ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٤٣ المواقع التعليمية

ــة   (@@)   ــاط دالـ ــل االرتبـ ــة معامـ ــصائيًإقيمـ ــستوى  حـ ــد مـ ــل         (@) ٠٫٠١ا عنـ ــة معامـ قيمـ

 ٠٫٠٥حصائيًا عند مستوى إاالرتباط دالة 

أن قيم مستوى الداللة لمعامالت ارتباط بيرسون كانـت    ) ١٩(رقم  جدول  الويتضح من   

 ، االنبساطية، التوافـق، الـضمير واالنفتـاح       :تيةللعالقة بين كل من األبعاد اآل     ) ٠٫٠٥( أكبر من   

 .لمواقع المختلفة عند استخدام اإلنترنتوبين مدى زيارة ا

 الــسمات تكــون هن األفــراد الــذين ترتفــع لــديهم هــذأويــرى الباحــث أن ذلــك يعــود إلــى 

ــدماج مــع المجتمــع       ــة مرتفعــة نــسبيًا فــي االن ــديهم الرغب ــارة المواقــع    ،ل ــدفعهم لزي  ممــا ي

ــ. المختلفــة ــى هــذ الوب ــرات لديــ    هنظر إل ــى الخب ــات نجــد أن المنفــتح عل ــة فــي   اه المكون لرغب

ــد   ــرُّف علـــى الجديـ ــادرة للتعـ ــود ،االكتـــشاف والمبـ ــا يقـ ــة   ه ممـ ــارة المواقـــع المختلفـ  إلـــى زيـ

 للمواقــع هن زيارتــإ لــذلك فــ، الرغبــة فــي االنــدماج مــع المجتمــع ه واالنبــساطي لديــ،لإلنترنــت

 ، مــن أشــكال االنــدماج مــع المجتمــع، وكــذلك لبعــد الــوعي لًاعــد شــكتُالمختلفــة لإلنترنــت 

 للمواقـع المختلفـة   ه ولـذلك  فـإن زيارتـ    ،ناتـه االلتـزام بالتعليمـات والواجبـات       والذي من مكو  

 .لإلنترنت وسيلة من وسائل التعرُّف على التعليمات

ر هـذا البعـد وبـين       فّحـصائيًا بـين مـدى تـو       إأما بالنسبة لبعد القلـق فـال توجـد عالقـة دالـة              

اقــع الــسياسية، المنتــديات  المحاضــرات الدينيــة، المو: تيــةمــدى زيــارة  كــل مــن المواقــع اآل 
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نظر ال وب.لكترونية والمواقع التعليميةالرياضية، المنتديات االجتماعية، الصحف اليومية واإل

 والتعليميــة  تتــضمن  ،واالجتماعيــة ن المنتــديات الرياضــية،أإلــى هــذه المواقــع بــتمعن نجــد   

 والتـي   ، القلـق  يتناسب مع بعض مكونات بعد      مما ال  ، مباشر من األعضاء   لًامشاركة وتفاع 

حـصائيًا  إة نجد عدم وجود عالقة دالة     ق للنتيجة  الساب   العودةوب. منها التحفظ وعدم الثقة   

ن مــن ألكترونيــة، ويبــرر الباحــث ذلــك بــإلبــين بعــد القلــق وزيــارة مواقــع الــصحف اليوميــة وا

 والتــــي قـــد تعيــــق المتابعــــة المــــستمرة للــــصحف اليوميــــة  ،مكونـــات بعــــد القلــــق الــــضجر 

حــصائيًا بــين بعــد القلــق إ كــذلك كــشفت الدِّراســة عــدم وجــود عالقــة دالــة .يــةلكترونواإل

 ،ن من مكونـات بعـد القلـق الـضجر    أ ويبرر الباحث ذلك ب،وزيارة مواقع المحاضرات الدينية  

 . هو الحال مع المحاضرات الدينية والتي قد تعيق المتابعة لفترة طويلة كما

ر هـذا البعـد وبـين مـدى زيـارة  كـل مـن        فّتـو بينما توجد عالقة موجبة وطردية بين مدى    

 المواقـع قـد تـساهم       هن هـذ  أاأللعاب، األفالم واألغاني، ويبرر الباحث ذلك  ب       : تيةالمواقع اآل 

 .في تقليل المشاعر السلبية والضجر واالكتئاب

ر هــذا البعــد وبــين مــدى زيــارة مواقــع    فّوتوجــد عالقــة ســلبية وعكــسية بــين مــدى تــو   

  جـــادة الدَّثقافيـــة تتـــضمن مـــواالن المنتـــديات أ ويبـــرر الباحـــث ذلـــك بـــ،ثقافيـــةالالمنتـــديات 

 .تتناسب وطبيعة الشخصية القلقة الضجرة والمكتئبة

 اإلنترنت؟ مواقع في زيارتهم الطالب بين اختالف هناك هل -٧

 هــذا الــسؤال اســتخدم الباحــث المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات       نجابــة عــ لإل

 :ن ذلكيِّ يبتي والجدول اآل،د العينةالمعيارية الستجابات أفرا
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة ) ٢٠(رقم جدول ال

 نهاوقع التي يزوراللمو

 
 المعيارياالنحراف  المتوسط األبعاد

 فالماأل
 منتديات رياضية

 كترونيةإلصحف 
 منتديات اجتماعية

 غانياأل
 محاضرات دينية

 ت ثقافيةمنتديا
 يةمواقع تعليم

 لعاباأل
 اسيةمواقع سي

٣ 
٢٫٩٨ 
٢٫٩٠ 
٢٫٧٥ 
٢٫٦١ 
٢٫٥٥ 
٢٫٤٦ 
٢٫٤١ 
٢٫٢١ 
٢٫١١ 

١٬١٦ 
١٫٢٦ 
١٫٠٩ 
١٫٠٧ 
١٫١٧ 
٨٨٨. 
١٫٠٨ 
١٫٠٩ 
١٫٠٩ 
١٫١٣ 

 يلـي ذلـك     ،فـالم   األ  :ن أكثر المواقع التي يزورها الطالب     أن  يّيتب)  ٢٠(رقم  جدول  الومن  

زيــارة مــن  وأقــل المواقــع بــة، بمتوســطات متقارةرونيــلكت والــصحف اإلةالمنتــديات الرياضــي

) لعـاب ألعـدا ا   مـا (ة  ن هـذه النتيجـ    أ ويـرى الباحـث      .لعاب والمواقع السياسية   الطالب األ  قبل

 ة وهـــذه النتيجـــة،فالم والرياضـــأل التـــي تهـــتم بـــاة ألفـــراد العينـــة العمريـــةتتناســـب مـــع الفئـــ

الطـالب الجـامعيين    مـن   ٧٨ % أن  التـي كـشفت   (٢٠٠٢, Clarke; et al) ةتتماشى مع نتيج

مــن الطــالب  %١٠  وأن، خــالل اســتخدمهم لإلنترنــتةن مواقــع التــسليومــريكيين يــزوراأل

كذلك يتضح من الجدول السابق اهتمـام  . فقطةن يستخدمون اإلنترنت للتسلي   ييمريكاأل

ير غ ةخبار المحليأل تهتم با أنها وقد يكون السبب في ذلك         ية،لكترونإل ا  بالصحف الطالب

ن وجــود أويـرى الباحـث    .خبارهـا عـدة مـرات فـي اليـوم الواحـد      أ وتقـوم بتحـديث   ،رسـمية ال

 ، عـن اإلنترنـت  ةعـاب مـستقل  أل قـد يكـون بـسبب انتـشار أجهـزة           ةخـر القائمـ   آلعاب فـي    ألا

 . Sonyو  play stationمثل 

  اليومية للطالب؟اة الحيةنشطأ ما مدى تأثير استخدام اإلنترنت على بعض - ٨

 هــذا الــسؤال اســتخدم الباحــث المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات       نابــة عــ لإلج

المعياريـــة الســـتجابات أفـــراد العينـــة علـــى فقـــرات محـــور تـــأثير اســـتخدام اإلنترنـــت علـــى 
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المتوســـط المــوزون لتــدرج المقيـــاس    اليوميــة، وقـــد اعتمــد الباحــث علــى     ة الحيــا ةنــشط أ

، )إن لكـل تـدرج متوسـطًا موزونًـا     حيث  ( في تفسير قيم المتوسطات الحسابية       الخماسي

 :حسب مقياس ليكرت الخماسي المستخدمفيما يلي هذا التقسيم و

 
 ٥٫٠٠ إلى ٤٫٢١ ٤٫٢٠ إلى ٣٫٤١ ٣٫٤٠ إلى ٢٫٦١ ٢٫٦٠ إلى ١٫٨١ ١٫٨٠ إلى ١ قيمة المتوسط الحسابي

 مدى التأثير
سلبي 

بشكل 
 كبير

 إيجابي ليس له تأثير ا ماعًسلبي نو
 ا ماعًنو

إيجابي 
  كبيربشكل

 ، )٣٫٤٠( وقد اعتبر الباحث أن الفقـرات التـي حـصلت علـى متوسـط حـسابي أكبـر مـن                     

 ةنـشط أ الستخدام اإلنترنت على     ا، بأن هنالك تأثيرً   "يجابي نوعًا ما  إ"والتي يكون تفسيرها    

 :ن ذلكيِّ يبتي اليومية، والجدول اآلةالحيا

يارية الستجابات أفراد العينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع) ٢٣ ( رقمجدولال

  اليوميةة الحياةنشطأحول مدى تأثير استخدام اإلنترنت على بعض 

 
المتوسط   اليوميةة الحياةنشطأبعض 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 مدى التأثير االختالف

 ا ماعًإيجابي نو ٠٫٢٦ ١٫٠٧ ٤٫١١ .عالقتك مع أسرتك) ١
 ا ماعًإيجابي نو ٠٫٢٣ ٠٫٩٥ ٤٫١٧ .عالقتك مع األصدقاء) ٢
 ليس له تأثير ٠٫٤٢ ١٫٢٥ ٣٫٠٠ .عدد ساعات النوم) ٣
 ليس له تأثير ٠٫٣٨ ١٫٢٧ ٣٫٣١ .االستيقاظ في الصباح) ٤
 ليس له تأثير ٠٫٣٦ ١٫٢١ ٣٫٣٧ .تناول وجباتك الغذائية) ٥

 .ممارستك لبعض األنشطة الرياضية) ٦
 ليس له تأثير ٠٫٤٣ ١٫٣٦ ٣٫١٥ 

 ا ماعًإيجابي نو ٠٬٢٣ ٠٫٨٢ ٣٫٥٢ قراتجميع الف

 اليوميـة  ة الحيـا ةشطأنـ أن تأثير اسـتخدام اإلنترنـت علـى    ) ٢٣(رقم جدول اليتضح من  

يجابي نوعًا ما، وكانت قيم معـامالت     إرة بشكل   ثِّ وما بين مؤ   ،ليس له تأثير  : ما بين  تنوعت

ــن     ــل مـ ــا أقـ ــتالف جميعهـ ــاق    ،  )١(االخـ ــانس واتفـ ــى تجـ ــشير إلـ ــا يـ ــرادأممـ ــول  فـ ــة حـ  العينـ

 . اليوميةة الحياةنشطأاستجاباتهم عن مدى تأثير استخدام اإلنترنت على 
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 ايجابيـً إ اليوميـة  ة الحيـا ةنـشط أوبشكل عام فقد كان تأثير استخدام اإلنترنت علـى     

 ).٣٫٥٢( نوعًا ما، كما تشير لذلك قيمة المتوسط الحسابي لجميع الفقرات والبالغة 

ــا مــا فكانــت علــى التــوالي  إالتــي تتــأثر بــشكل   اليوميــة ة الحيــاةنــشطأأمــا  : يجــابي نوعً

تشار ان  ويرى الباحث أن السبب في ذلك هو        . وعالقتك مع أسرتك   ،عالقتك مع األصدقاء  

 ،لكترونـي صدقاء من خالل البريـد اإل     سرة واأل خبار والمعلومات مع أفراد األ    ظاهرة تبادل األ  

ميــة فــال يوجــد لهــا تــأثير الســتخدام       اليوة الحيــاةنــشطأ أمــا بــاقي  ؛ وفــيس بــوك ،وتــويتر

 . اإلنترنت عليها

 :ملخص الّدِراسة
 ، مــن إجمــالي عــدد الــسكان %٥٤ ةيــشكل عــدد مــستخدمي اإلنترنــت فــي الــسعودي 

كمــا أشــارت هيئــة االتــصاالت أن هــذه النــسبة ســوف تــزداد وبــشكل كبيــر فــي الــسنوات   

خـصية لمـستخدمي اإلنترنـت       إلـى أن الـسمات الش       الغربية    وقد أشارت الدِّراسات   ،القادمة

 هذا التأكيد قاد الباحث للتساؤل حول ماهية        .ر بشكل كبير في تعاملهم مع اإلنترنت      ثِّتؤ

عالقـة    ومـا ،السمات الشخـصية لمـستخدمي اإلنترنـت فـي مجتمـع طـالب كليـة المعلمـين         

ــرات       تكونــت  و؟اســتخدام اإلنترنــت بــبعض الــسمات الشخــصية فــي ضــوء بعــض المتغي

ــاطال) ١٧٠(يــة للبحــث مــن  العينــة النهائ وقــام  . جامعــة الملــك ســعود – بكليــة المعلمــين  بً

 .Goldberg, L. R ) ١٩٩٢م مقيــاس الــسمات الشخــصية جولــد بيــرج اســتخداالباحــث ب

ت أهم نتائج الدِّراسة لتشير إلـى أن       ءوقد جا  .فقرة) ٥٠(حيث اشتمل المقياس على     (١٩٩٢

القلـق   الـضمير،  االنبساطية، التوافق، (:  الترتيب أكثر السمات توافرًا لدى أفراد العينة وعلى      

حــصائيًا بــين عــدد ســاعات إن أنــه ال توجــد فــروق دالــة يَّكــذلك تبــ. )واالنفتـاح علــى الخبــرات 

 مــن طــالب %٣٠نأن يَّ كمــا تبــ.لشخــصيةااســتخدام اإلنترنــت وبــين جميــع أبعــاد ســمات  

 ة مــن العينــ % ١٢٫٤و ، إلــى ســاعتين يوميًــا  ة يــستخدمون اإلنترنــت أكثــر مــن ســاع    ةالعينــ

ــاةل مــن ســاعأقــيــستخدمون اإلنترنــت  ــ% ١٥٫٣ و ، يوميً  يــستخدمون اإلنترنــت ة مــن العين

تضح من الدِّراسة أنه    ا كذلك   .نترنتإ و مما يعني أنهم مدمن    ،كثر من ست ساعات يوميًا    أل
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حـصائيًا بـين عـدد سـاعات اسـتخدام اإلنترنـت وفقًـا الخـتالف المعـدل                  إال توجد فروق دالة     

ن أكثـر المواقـع   أن يَّكمـا تبـ  .كترونيل وأن أكثر وسائل االتصال انتشارًا  البريد اإل       ،راسيالدِّ

 ةلكترونيــــ والــــصحف اإلة يلــــي ذلــــك المنتــــديات الرياضــــي،فــــالمهــــا الطــــالب  األنالتــــي يزور

 .لعاب والمواقع السياسية الطالب األزيارة من قبل وأقل المواقع ة،بمتوسطات متقارب

 :التوصيات
فـي  -ض النتائج التي توصلت إليها الدِّراسـة الحاليـة وتفـسيرها، يقـوم الباجـث                بعد عر 

 بتقــديم مجموعــة مــن التوصــيات، والتــي يأمــل أن تؤخــذ بعــين االعتبــار،  -ضــوء هــذه النتــائج

 :ويتم العمل بها واالستفادة منها، ومن هذه التوصيات

ث العلمـي، حيـث    عقد دورات تدريبيـة للطـالب عـن اسـتخدامات اإلنترنـت فـي البحـ            -١

 اسـتخدام  سـاعات  عـدد  بـين  إحـصائيًا  دالـة  فـروق  توجـد  ال كشفت نتائج هذه الدِّراسة أنه   

 ال يـستخدمون   الطـالب  أن ذلك في السبب الدِّراسي، ولعل  المعدل الختالف وفقًا اإلنترنت

 ٢٠٠٢ جــونس دراســات نتــائج مــع تتعــارض النتيجــة وهــذه الدِّراســي، لتحــصيلهم اإلنترنــت

 ,(٢٠٠٢) and Jones (٢٠٠٥)and Tella Huang) ٢٠٠٧ (٢٠٠٧ وتـيال  ٢٠٠٣ سـكروم و ومـاثيو 

Matthews and Schrum (٢٠٠٣), Cheungمتابعـة  سـاعات  عـدد  ارتفـاع  أن أوضحت ، والتي 

 .الدِّراسي التحصيل على إيجابي تأثير لها اإلنترنت

 ذلك من خالل     ضرورة  وقاية الشباب من الوقوع في دائرة إدمان اإلنترنت، ويكون           -٢

تقــــديم البــــرامج التدريبيــــة لهــــؤالء الــــشباب، تهــــدف إلــــى زيــــادة فــــاعليتهم فــــي الحيــــاة،  

 .ومساعدتهم على التخطيط اإليجابي لمستقبلهم

ضــرورة تزويــد جميــع المختبــرات والكليــات بــأجهزة الحاســوب وربطهــا بــشبكة  -٣

 .اإلنترنت، وعدم قصرها على أماكن محددة

 مـع  لتتكامـل  قادمـة؛  بحوث إلى لالنطالق بحثية علمية اعدةق الدِّراسة هذه تكون -٤

 .السعوديين الجامعيين الطالب عند النفسية السمات باقي كشف
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ــراء-٥ ــة دراســــة  إجــ ــة مماثلــ ــاول عالقــ ــتخدام تتنــ  الــــسمات بــــبعض اإلنترنــــت اســ

المتغيرات على طالب المرحلة الثانوية، مما يمكّـن مـن التعـرُّف             بعض ضوء في الشخصية

 .لجيل القادم، وكيفية التعامل معهم بأسلوب علميعلى ا

- جامعــة الملــك ســعود –مركــز البحــوث التربويــة بكليــة التربيــة    يــشكر الباحــث(  

 ) إنجاز هذا البحث وإخراجه بالصورة المرجوة لمساعدتة في

 
@      @      @ 
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Abstract: 

This study aims to discover the personality traits of internet users among 

Teachers College students, and the relation between these traits and internet 

usage in light of some other variables, and what is the impact of Internet use on 

some activities of daily living for the student. The study sample consisted of 170 

undergrad students at the Teachers College. The researcher used the personality 

traits scale devised by Goldberg, L. R. in 1992, which contains 50 items. The 

results indicated that the most prevalent personality traits in descending order 

were as follows: (extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, 

openness). It was also found that there does not exist a statistically significant 

difference between hours of internet use and personality trait factors. Internet 

usage was found to be over 1-2 hours per day for 30% of the sample, and below 

1 hour for 12.4% of the sample, and over 6 hours of use per day was reported by 

15.3% of the sample. There also does not exist a statistically significant 
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 :ملخص الدراسة
غفـــــل عنـــــه جانـــــب مهـــــم مـــــن جوانـــــب العالقـــــة مـــــع اآلخـــــر   هـــــذا البحـــــث  يـــــسلط الـــــضوء علـــــى  

 الـــوعي فـــي التعامـــل مـــع اآلخـــر   هـــذاغيـــابالمـــسلمون طيلـــة تلـــك القـــرون التـــي حكمـــوا فيهـــا األنـــدلس، و  

، حيــث األعــداء يحيطــون بهــا مـــن      فــي ظــل وضــع األنــدلس الحــساس     تبعاتــه، خاصــة  ، كــان لــه   أمــر خطيــر  

ــاً ومحكــــومين  "اليهوديــــة" الطائفــــة" كــــل جانــــب ، ونعنــــي بــــاآلخر هنــــا   ، التــــي منحهــــا المــــسلمون حكامــ

ــن              ــشفوا عــ ــة ، وكــ ــم ذمــ ــوا لهــ ــم يرعــ ــداً، ولــ ــسلمين يــ ــوا للمــ ــم يحفظــ ــا، إذ لــ ــالً لهــ ــوا أهــ ــم يكونــ ــة لــ ثقــ

 لـــصالح النـــصارى، وأصـــح    مـــوازين القـــوى فـــي شـــبه الجزيـــرة األيبيريـــة     تقلبـــناوجههـــم لقبـــيح بمجـــرد أن   

المـــــسلمون واليهـــــود رعايـــــا لحكومـــــة جديـــــدة، ال تـــــشابهما دينـــــاً وال عرقـــــاً، وتتعامـــــل مـــــع الطـــــرفين           

مـــن " المـــدجنون "أرغـــونالجماعـــة اليهوديـــة فـــي صـــراع مـــستمر مـــع مـــسلمي       كأقليـــة، وهكـــذا دخلـــت   

الغايــــة تبــــرر " دارة لــــدى الــــسادة الجــــدد، وشــــعارهم فــــي ذلــــك أن أجــــل اقــــصاءهم ، والفــــوز بمركــــز الــــص 

ــيلة ــان       "الوسـ ــاعي، وكـ ــصادي واجتمـ ــين عقـــدي واقتـ ــا بـ ــاعتين مـ ــين الجمـ ــصراع بـ ــاالت الـ ــد تنوعـــت مجـ ، وقـ

اليهــــود دائمــــا هــــم الطــــرف المــــستفز للجماعــــة اإلســــالمية فــــي أرغــــون، والحقيقــــة أن تملقهــــم لملــــوك    

 شـــــيئاً، واردتهـــــم نوايـــــاهم الـــــسيئة، فـــــالمكر الـــــسيء ال النـــــصارى وتـــــزلفهم إلـــــيهم، لـــــم يغنـــــي عـــــنهم

أنفـــسهم،  مـــن األنـــدلس علـــى أيـــدي النـــصارى الطـــرد يحيـــق إال بأهلـــه، وهكـــذا انتهـــى بهـــم  المطـــاف إلـــى  

  .على التنصرواجبارهم عابدهم، لم يردمتمذابح مروعة لليهود، وبعد 
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  هـ١٤٣٦ السابع  والثالثون شوال العدد
 

 :المقدمة
غفـل عنـه المـسلمون طيلـة       من جوانب العالقة مع اآلخر       اً مهم اًثمة جانب الحقيقة أن   

 الــوعي فــي التعامــل مــع اآلخــر أمــر    هــذاغيــابتلــك القــرون التــي حكمــوا فيهــا األنــدلس، و  
، حيث األعداء يحيطون بهـا   في ظل وضع األندلس الحساس ، كان له تبعاته، خاصة    خطير

 . الدوائرمن كل جانب، ويتربصون بها
ــا   ــة" الطائفــة"  ونعنــي بــاآلخر هن  المــسلمون فــي الثقــة بهــا حتــى    أفــرط، التــي "اليهودي

تهــاوي المــدن   ، ممــا أدى إلــى انعكــس هــذا األمــر علــى الــصراع الخــارجي وأثــر علــى أحداثــه    
  كمـا ارتـبط بـضياع فـرص عديـدة          سـبانيا، إاإلسالمية الواحدة تلو األخرى في قبضة صليبيي        

 .في األندلساإلسالمي لوجود تاماً لد، وبالتالي كانت النتيجة انهياراً المتداد من جديل
كـان هنـاك فئـة مـن اليهـود وجـدهم المـسلمون مـستذلين فـي                  وكما هو معروف أنـه      

، واإلنـسانية  لهـم الكرامـة    وأعـادوا ظل الحكم القوطي في الجزيرة اإليبيرية فحـرروهم و          
 .  فلوا لهم الحربة الدينيةوولوهم مناصب رفيعة في الدولة اإلسالمية، وك

أظهــر يهــود األنــدلس الطاعــة والــوالء للــسلطة فــي زمــن قــوة المــسلمين فــي القــرون  و
قـد أحـسنوا   فة بـاليهود،   بـ كان لمسلمي األندلس عالقات اجتماعية طي     كما  الثالثة األولى ،    

 قـال  إليهم وأنصفوهم بالرغم من علمهـم بـسوء طبـائعهم، وشِـدة عـدائهم للمـسلمين          
، وذلـك ألنَّ ديـنهم   ١  z § ¦    ¥ ¤    £ ¢    ¡ �   ~ } تعالى

 .يأمرهم باإلحسان إلى اليهود عندما يكونوا تحت حكمهم، وفي ذمتهم
ــاً، وكــشروا عــن          ــم يحفظــوا لهــم معروف ــداً، ول ــم يرعــوا للمــسلمين ي  إال أن اليهــود ل

 الواحــدة تلــو األخــرى فــي مم بمجــرد أن ضــعف ملــك المــسلمين، وتــساقطت مــدنه أنيــابه
 .أيدي النصارى اإلسبان

 وبعد أن كان اليهود يتملقـون الحكـام المـسلمين، ويحـاولون التغلغـل فـي بالطهـم،                  
 العالقـة تتغير، وتبـدأ    صورة  مستغلين تسامح المجتمع المسلم المنقطع النظير، نجد أن ال        

، انقـالب مـوازين القـوى فـي شـبه الجزيـرة األيبيريـة             بعـد   رحلة حـساسة    ممع اليهود تدخل    
كثـرت مـؤامرات   ، حيـث  الطوائف وفي العهود الالحقـة ملوك  ضعف السلطة في عهد     بعد

                                     
 .٨٢: المائدة، آية:  سورة ١
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  هيلة بنت عبد الرحمن بن فراج السهلي.د

اليهود على السلطة اإلسالمية، وزادت خياناتهم ونقـضهم لعهـودهم، وتجـاوزاتهم علـى              
وعلـى رأسـها مملكـة    -، توسـع   الاإلسبانية علـى  الممالك   ، وساعدوا اإلسالم والمسلمين 

 .، وامتالك لزمام الحكمالمدن األندلسية واالستيالء على -أرغون
 وهكذا أضحى المسلمون واليهـود رعايـا لحكومـة جديـدة، ال تـشابهما دينـاً وال عرقـاً،                   
وتتعامل مع الطرفين كأقلية، ليس لها الحق في الحصول على كافة الحقوق واالمتيـازات          

 .  رعاياها من النصارى األسبانالتي تمتع بها
وبذلك اتخذت العالقـة بـين المـسلمين واليهـود منحـىً جديـداً، فبعـد أن كانـت عالقـة                     
الحكام بالمحكومين، أصبحت عالقة النـد بالنـد، وبعـد أن كانـت عالقـة األكثريـة باألقليـة،                   

 . أصبحت عالقة األقلية باألقلية
ــود األنـــدلس إحـــسان المـــسلمين   ــدِّرْ يهـ ــانوا يـــشاركون النـــصارى  لـــم يُقَـ ــيهم، وكـ  إلـ

ــدعمونهم بالمــال فــي حــربهم ضــد       باألســبان فــي التنكيــل    ــة، وي ــسية المحتل المــدن األندل
 .مسلمي األندلس، ويشاركون في القتالِ معهم في بعض األحيان

 إنموذجـاً لعالقـة     أرغـون عالقـة المـسلمين بـاليهود فـي          على كل حال، يمكـن أن نعـد         
 . األقلية باألقلية

تتبع التغيـرات التـي طـرأت     ، من خاللالعالقة مع اآلخرمن جوانب  البحث  يناقش     هذا
 .على العالقة بين المسلمين واليهود بعد ان أصبحا في موقف الند للند

 :ويشتمل على المباحث التالية
 تمهيد  

 .أرغونأوضاع المسلمين واليهود في 
 .أرغونأحياء المسلمين في 

 .أرغونأحياء اليهود في 
 .أرغونلعالقة بين المسلمين واليهود في ا

 .الخاتمة
 .المالحق

 .قائمة المصادر والمراجع
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 تمهيد 
 حوالي مليون نسمة، وبسبب الحروب والتهجيـر هـاجر         ١كان سكان مملكة غرناطة   

منها نحو نصف مليون وبقي نصف مليـون مـسلم تحـت حكـم القـشتاليين، وكـان يعـيش           

المــسلمين الــذين قبلــوا  أي ف مــن المــسلمين المــدَجَّنين؛  فــي الجزيــرة اإليبيريــة مئــات اآلال  

الحكم النصراني عندما غزا النصارى أراضيهم منذ قـرون متعـددة، لدرجـة أن ثلـث سـكان                  

                                     
، علـى الـرغم مـن أن    م٧١١عـام   من أهـم مـدن األنـدلس، فتحهـا المـسلمون بقيـادة طـارق بـن زيـاد               : غرناطة ١

، ويعـد قـصر الحمـراء مـن أبـرز معالمهـا،  وكانـت آخـر معاقـل               ٧١٣الفتح الكامل لغرناطة لم يتم حتـى عـام          

 الثــاني عــشر المــيالدي انكمــشت دولــة   \المــسلمين فــي األنــدلس ســقوطاُ،  ففــي القــرن الــسادس الهجــري   

الثقـافي رفيعـاً فـي مملكـة غرناطـة حتـى القـرن        اإلسالم فـي شـبه الجزيـرة اإليبيريـة ، ولكـن ظـل المـستوى              

المـسلمين   الحكـام    خـر   آقام محمد الثاني عشر     ١٤٩٢عام  وفي  .  الخامس عشر الميالدي   \السابع الهجري 

بتسليم غرناطة لفرناندو الثالث ملـك قـشتالة والملكـة إيـزابيال األولـى الملكـان الكاثوليكيـان،         في األندلس 

وتــم تحديــد شــروط االستــسالم فــي معاهــدة أطلــق عليهــا        . لألنــدلس وبالتــالي انتهــى حكــم المــسلمين    

. وكان من شروطها أن يستمر المسلمون في ممارسة عاداتهم والحفاظ علـى ديـنهم    ) مرسوم الحمراء (

 بعــد فــشل األســاقفة فــي تحويــل    ولكــن. ولقــد لقــب مــسلمو األنــدلس فــي تلــك الفتــرة باســم المــدجنون     

، وبــالتي ظهــر وجــود المورســكيين   النــصارىم قــسري لتعميــد غيــر   صــدر مرســو المــسلمين إلــى النــصرانية، 

).  األندلسيون المسلمون الـذين تـم تعميـدهم قـسرًا بمقتـضى مرسـوم ملكـي                :المورسكيون هم (واليهود  

تمــرد مــسلح للمــسلمين خــصوصاً فــي المنــاطق   إلــى هــذا االنتهــاك لــشروط معاهــدة مرســوم الحمــراء أدى   

 م١٥٠١وبـالرد علـى تمـرد المـسلمين قـام ولـي عهـد قـشتالة عـام          ، راتالريفية في جنوب غرب منطقة البش   

ممـا أجبــر النخبـة مــن   . أو الهجــرةللنـصرانية   مرسـوم الحمــراء وأجبـر مــسلمي غرناطـة علــى التحـول     بإلغـاء 

 النصرانية  أجبروا على اعتناق ، فقد غرناطة يالمسلمين على الهجرة لشمال أفريقيا، أما الغالبية من مدجن        

ه محمـد بـن        : انظـر    .،)مـن أصـل مـسلم     النـصارى   (أو  ) بالموروسكيين( لقبوا   وبالتالي  ابـن الخطيـب، أبـو عبداللـَّ

ــه  ــا، تــاريخ   ، هـــ١٣٩٥ ،١  مكتبــة الخــانجي، ط  القــاهرة،اإلحاطــة فــي أخبــار غرناطــة،   ، )هـــ٧٧٦ت (عبداللَّ بالنثي

القــاهرة، دار الرشــاد، س، ؛ مــؤنس، حــسين، معــالم تــاريخ المغــرب واألنــدل٢٥-٢٤ص . ص الفكــر األندلــسي،

 .٤٥٥-٤٥٣ص .م، ص ١٩٩٢
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 شــرق األنــدلس، والتــي غزاهــا اإلســبان فــي القــرن الــسابع      – Valencia ١مملكــة بلنــسية 

جنين، وكـان عـشرون      كـان ثلـثهم مـن المـسلمين المـد          –المـيالدي   الثالث عـشر    \الهجري

ثراقوثـه  : في المائة من سكان مملكة أراغون في أقصى الـشمال الـشرقي، مـا يـسمى اآلن                

  علـى حـدود فرنـسا، عـشرون فـي المائـة       ٣Barcelona وبرشـلونة ٢Zaragoza )سرقـسطة (

أن هنــاك :  مــنهم فــي القــرن الــسادس عــشر كــانوا مــسلمين مــن المــدجنين، يعنــي ذلــك    

ين تحت الحكـم النـصراني ظلـت لمـدة قـرنين أو ثالثـة قـرون،                 جماعات كبيرة من المسلم   

 .تعيش متمسكة بدينها، ودون أن تضمحل شخصيتها اإلسالمية

 ضـــاعت لغـــتهم العربيـــة، ولـــم يعـــودوا يعرفونهـــا، ولكـــن  أرغـــوننعـــم؛ مـــثال ســـكان 

حافظوا على دينهم ومساجدهم، وقضاتهم، وبهذا أصبح في أوائل القرن السادس عشر      

ريبا مليونا ونصف المليون إلى مليـونين مـن الـسكان المـسلمين تحـت الحكـم                 ما يعادل تق  

 خمـــسة وعـــشرين فـــي المئـــة مـــن مجمـــوع ســـكان  - تقريبـــا -مـــا يعـــادل : النـــصراني، أي

 .٤إسبانيا

                                     
تقع في شرق األندلس، بينها وبين قرطبة ستة عشر يوماً، وهي مدينة سهلية، وقاعدة من قواعد            : بَلَنْسية ١

، الـرَّوْض المعطـار    )هــ ٩٠٠ت  ( الحميري، محمـد بـن عبـد المـنعم           :انظر. األندلس بينها وبين البحر ثالثة أميال     
 .٩٧ ، ص١٩٨٤، ٢مكتبة لبنان، ط ر، تحقيق، إحسان عباس، بيروت،في خبر األقطا

تقع شرق األندلس، وتعرف  المدينـة البيـضاء لكثـرة جـصها وجيرهـا، وهـي قاعـدة مـن قواعـد                     : سرقسطة ٢
، كانت مركزا من مراكـز الثقافـة فـي األنـدلس، و قـد       االندلس، تتميز باتساع شوارعها، وبساتينها المتصلة     

: انظـر عنهـا  . وكان المقتدر والمؤتمن من بني هود من أنصار العلـوم، والمتجـردين لرعايتـه         حكمها بنو هود،    
بالنثيا، آنجل جنثالث،  تاريخ الفكر األندلسي، ترجمة،  حـسين مـؤنس،        ؛  ٣١٧، ص   الرَّوْض المعطار الحميري،  

 .١٧، ص م١٩٥٥القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية،

:  انظـر عنهـا  . وهـي إلـى الـشمال منهـا    ،نهـا وبـين طركونـة خمـسون مـيالً       مدينة بي ) : Barcelona(برشلونة   ٣
 .٨٧-٨٦ص .الحميري، المصدر السابق، ص

ــدلس     ٤ ــي األنـ ــالم فـ ــصر ، اإلسـ ــي بـــن المنتـ ــاني، علـ ــر، وزارة الـــشؤون    : الكتـ ــرا ومـــستقبال، قطـ ــا وحاضـ تاريخـ
 .٧ الموسم الثقافي الثاني عشر م، ص ١٩٨٩اإلسالمية، 
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أراغــون القديمــة وقطلونيــة : كانــت مملكــة أراغــون تنقــسم إلــى أربــع منــاطق إداريــة 

 مجموعات كبيـرة مـن المـدجنين فـي كـل      وقد تكونت. ومملكة بلنسية والجزر الشرقية 

هذه المنـاطق بعـد أخـذها مـن يـد المـسلمين ونجـد فـي القـرن الـسادس عـشر مجموعـات                         

 التابعـة لكتلونيـة، بقيـت       ٢ وطرطوشـة  ١إسالمية علـى مـصب نهـر إبـره فـي منطقـة طرقونـة              

 م ٥٩٧\هــ ١٢٠٠م والثانية سـنة     ٩٦٠\هـ٣٤٩فيها منذ سقوط األولى من يد المسلمين سنة         

ــذ ســقوط         كمــ.  ــرة مــن المــدجنين فــي منطقــة أراغــون القديمــة من ا بقيــت مجموعــة كبي

م،  حتـى أصـبحوا يكونـون فـي القـرن الـسادس عـشر خمـس            ١١١٨\هــ ٥١٢سرقسطة سنة   

السكان ، وكانت نسبهم أعلى خارج المدن وفي السهول، وسقطت مملكة بلنسية في             

قـي ثلـث سـكانها مـسلمين      ، ورغم الهجرة والطـرد فقـد ب  ـه١٢٣٨\هـ٦٣٦يد النصارى سنة   

واحتـل النـصارى    فـي القـرن الـسادس عـشر، بينمـا كونـوا أكثريـة فـي كثيـر مـن مناطقهـا،           

م ، ومنورقـة    ١٢٣٥ \هـ٦٣٣م ويابسة سنة    ١٢٢٠ \هـ٦١٧ سنة ٣كبر الجزر الشرقية، ميورقة   أ

                                     
مدينة باألنـدلس، بينهـا و بـين الردة خمـسون مـيالً، ومعنـى طركونـة األرض المـشبهة                  : طرقونة او طركونة   ١

 .٣٩٢، صالروض المعطار الحميري، .  بالمعجنة

مدينة كبيرة تقوم على سفح جبل إلى الشرق من مدينتي بلنسية وقرطبة، بينها وبـين البحـر        :  طرطوشة   ٢
أبواب، وبها دار لصناعة السفن، وتزدهر بها التجارة،      ، ومحاطة بسور منيع له أربعة       المتوسط عشرون ميالً  

ثغر مملكـة سرقطـسة التـي تتمتـع فـي ظـل أمرائهـا مـن               كانت في ذلك الوقت      ، و وتعمر أسواقها بالبضائع  
بني هود بالرخاء وسعة العيش، وفي الوقت نفسه كانـت مـن حواضـر العلـم فـي األنـدلس، وتمـوج بالعلمـاء                         

لعلم، وكان أبو الوليد الباجي أحـد علمائهـا الكبـار الـذين تُـشدّ إلـيهم الرحـال،        وحلقاتهم التي تمتلئ بطلبة ا 
ــدّ إمــام عــصره فــي الفقــه وفــي مــسائل الخــالف   يــاقوت الحمــوي؛ شــهاب الــدين بــن أبــي عبــد اهللا   :  انظــر.وعُ

.  د فريد عبد العزيز الجندي، بيروت، دار الكتب العلميـة،        ،، معجم البلدان، تحقيق   )م١٢٢٨/هـ٨٧٦ت  (ياقوت
 . ٣٩٢-٣٩١ص.،صالروض المعطار ؛ الحميري، ٣١-٤/٣٠ ،تط ، 

أكبــر جزيــرتين فــي مجموعــة  ) Minorca") (منرقــة " وربمــا كتبــت دون واو (ومنورقــة ) Majorca(ميورقــة  ٣
انظــر  .جزائــر البليــار فــي البحــر المتوســط، وكانتــا فــي عــصر ملــوك الطوائــف تحــت حكــم مجاهــد العــامري 

 .٢٨٧-٢٨٥\٥ معجم البلدان، ياقوت الحموي؛ ،: عنها
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والمــصادر التاريخيــة غنيــة بــصور مــؤثرة علــى مــا رافــق االنحــسار          ،١م١٢٨٦\هـــ٦٧٧ســنة 

وبقي بها عدد مـن   ،  ٢ن معاناة وقسوة واجهها أهالي المدن األندلسية لوحدهم       اإلسالمي م 

 .المدجنين

ــبالء          ــون فــي أراض يملكهــا ن وكــان معظــم مــدجني مملكــة أراغــون مــزارعين يعمل

نصارى يعيشون عالة عليهم، ولذا عمل النبالء علـى حمـايتهم دفاعـا عـن مـصالحهم، ثـم            

هــا للنــبالء مــن النــصارى الوافــدين حتــى أصــبح   صــادر خــايمي األول أمــوال المــسلمين وأقطع 

 م  ١٢٤٨ \هــ ٦٤٦وفـى سـنة   . جميع المسلمين شبه أرقاء يعملون لـساداتهم مـن النـصارى           

نشر خايمي األول تشريع خاصة بالمسلمين ال تختلف عن مثيالتهـا المطبقـة فـي قـشتالة،                 

ن بقـوا فـي     ، وهكـذا تـدجن المـسلمون الـذي        ٣وكانت معارضة تماما لمعاهـدات االستـسالم      

 مدينــة، وعاشــوا مــواطنين مــن ١٠٠ التــي خصــصت لهــم فــي أكثــر مــن  األحيــاءاالنــدلس فــي 

 .الدرجة الثالثة في بالد لم يعرفوا هم وأجدادهم  من قبلها بالداً غيرها

صحيح أن المسلمين لم يكونوا في الممالـك النـصرانية فـي أحـسن األحـوال ، ولكـن                 

ه، كمــا كانــت لهــم مــساجدهم ومدارســهم    كــان لهــم وضــع قــانوني ووجــود معتــرف بــ    

وهــم رغــم معــرفتهم  . وهــؤالء المــسلمون يعرفــون بالمــدجنين  . وعلمــاؤهم وفقهــاؤهم 

باللغة العربية في بعض المناطق كبلنسية، كـانوا يتعـاملون باللغـة العجميـة، فكتبـوا بهـا                  

 لغــة )أي اإلســبانية المكتوبــة بــالحروف العربيــة (المؤلفــات حتــى أصــبحت اللغــة العجميــة   

                                     
١ - Comte de Circourt, Histoire des Arabes d’Espagne, Paris ؛ الكتاني، علي منتـصر، الوجـود   ١٨٤٦

 .١ ص  ،تط ، .  داالسالمي في الممالك النصرانية في شبه الجزيرة االيبيرية قبل سقوط غرناطة،

ت (المقري، أحمد بن محمد    :انظر. صور هذه المعاناة   عنبروايات هامة   "  نفح الطيب " المقري  يزخر كتاب    ٢
 .هـــ١٣٨٨ ،، نفــح الطيــب مــن غــصن األنــدلس الرطيــب، تحقيــق، إحــسان عبــاس، بيــروت ، دار صــادر      )هـــ١٠٤١
٢٧٦، ٢٧٠، ٢٠٠، ١٩٩-٦/١٩٨. 
٣ Comte de Circourt, Histoire des Arabes d’Espagne      ؛ الكتـاني، الوجـود االسـالمي فـي الممالـك

 .١ ص  ،يةالنصران
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إسالمية مثلها مثل الفارسية والتركية وغيرهـا مـن لغـات المـسلمين المكتوبـة بـالحروف                 

 .١العربية

 أرغـون  وإذا كان حال أولئك المدجنين متساوياً في االضطهاد فإن أندلسي بلنـسية و            

كــانوا أحــسن حــاالً، ووقعــت مهمــة ادارة الزراعــة والــصناعة علــى عــاتقهم، ولكــن لــصالح  

 الكنيـسة، ولـم تمنـع أهميـتهم مـن تعرضـهم لثـورات غـضب متعـددة، مثـل                     النبالء ورجال 

م عندما اقتحم الرعاع األحياء األندلسية في مدينة بلنسية، التي كانت           ١٤٥٥\هـ٨٦٠سنة  

تــضم وضــواحيها أكبــر تجمــع لألندلــسيين، باســتثناء غرناطــة آخــر معاقــل المــسلمين فــي  

 .٢األندلس

ــى ال     ــدرتهم علـ ــدم قـ ــائهم عـ ــبب بقـ ــان سـ ــود   وكـ ــرة  او بـــسبب وجـ رحيـــل او الهجـ

 بعــض النــبالء واألشــراف إغــراءاتو بــسبب أممتلكــات او اراضــي فــضلوا االقامــة بجانبهــا،  

 .٣للخدمة في ضياعهم وقصورهم

                                     
، أسنى المتاجر في بيان من غلب على وطنـه النـصارى ولـم يهـاجر     )١٥٠٨/ه٩١٤(الونشريسي، أحمد بن يحي   ١

م، ١٤١٦/١٩٩٦وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر، تحقيق، حسين مؤنسن بور سعيد، مكتبة الثقافـة،    
صرانية فـي شـبه الجزيـرة االيبيريـة         الكتاني، علي منتصر، الوجـود االسـالمي فـي الممالـك النـ             ؛  ١٨-١٦ص  . ص

 .٧قبل سقوط غرناطة، ص 

 .١٣م، ص ٢٠٠١بشتاوي، عادل سعيد، األندلسيون المواركة، القاهرة،   ٢
دويــدار، ؛ ١٩-١٨ص . الونشريــشي، أســنى المتــاجر، ص:انظــر: عــن  أســباب ابقــاء النــصارى علــى المــسلمين  ٣

ــدلس،      ــدار، حــسن يوســف، المــسلمون المــدجنون فــي األن ، ١ القــاهرة، مطبعــة الحــسين االســالمية، ط    دوي
 ارسل  بعض مدجني األندلس إلى الشيخ الونشريسي يستفتونه فـي حكـم      .١٥-١٢ص.م، ص ١٩٩٣\هـ١٤١٤

: انظـر . بقائهم تحت الحكم النصراني؛ لعجزهم عن الهجرة، فأفتـاهم الـشيخ بوجوبهـا، وأثـم مـن تركهـا               
لــدكتور حــسين مــؤنس أن الونشريــسي وغيــره مــن ويــرى ا.  ٣٠-٢٥ص . الونشريــسي، أســنى المتــاجر، ص

شيوخ العصر غابت عـنهم الجوانـب اإلنـسانية التـي اضـطرت هـؤالء للبقـاء تحـت الحكـم النـصراني، وكـان                        
عليه وأصحابه من الشيوخ  قبل أن يـصدر هـذه الفتـوى أن يفعـل شـيئا إلنقـاذ هـؤالء المـدجنين، ويـساعدهم              

الونشريـسي، أسـنى المتـاجر، ص    : انظر. الوقت كانت مسألة مالعلى الهجرة بالمال، ألن الهجرة في ذلك   
١٩. 
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 خصـصت لهـم كمـواطنين مـن الدرجـة الثالثـة حتـى تعرضـوا  بعـد               أحيـاء وعاشوا  فـي     

م، فتنـصر مـنهم مـن       ١٥٠٢\هـ٩٠٨ذلك في بداية القرن السادس عشر لالضطهاد والتنصير         

 . ١تنصر وحافظ بعضهم على دينة سرا، وبذلك ظهر ما يسمى بالمشكلة الموريسيكية

هذا هو الوضع الذي كان عليه المـسلمون فـي مملكـة أراغـون قبـل سـقوط غرناطـة،                     

وكانوا يعيشون كمسلمين تحت حكم النصارى لمدة تتراوح بين القرنين والثالثة قـرون،   

 لساداتهم النصارى لهم عليهم سيطرة تشبه سيطرة السادة على       ويعملون كمزارعين 

ــا      ــا فقهاؤهـ ــا فـــي جماعـــات تعـــيش حـــول مـــساجدها، لهـ ــوا أنفـــسهم دينيـ ــد، ونظمـ العبيـ

 Jaimeم، قام خـايمي األول ١٢٣٨وبعد أن استسلم المسلمون في بلنسية عام    . وعلماؤها

مـن المـدن لترسـيخ أقـدام     حولهـا   باستدعاء أعدادا من النصارى ليستقروا في بلنسية ومـا 

فـي   خـايمي  النصارى هناك، فبدا النصارى بإزعاج المسلمين واسـاءة معـاملتهم ، وسـاهم    

ــة      ــق الحريـ ــسلمين واطلـ ــى المـ ــضييق علـ ــي     لالتـ ــات وأراضـ ــت ملكيـ ــط، وتحولـ ــصارى فقـ لنـ

المسلمين إلى النصارى وأصـبح المـسلمون أجـراء بعـد أن كـانوا مالكـاً، وأصـبحوا أدنـى مـن               

 .٢أفراد الشعب مرتبة إذ اصبحوا  نوعاً من االرقاءغيرهم من  

وهكذا أقام المسلمون في أحياء خصصت لهم في أكثـر مـن مئـة مدينـة كمـواطنين            

ألزمهم اإلسبان بلبس خاص بهم     ، و ٣من الدرجة الثالثة في بالد كانوا يحكمونها باألمس       

كانــت علــى أو بــشارة فــي لباســهم تميــزهم عــن غيــرهم مــثلهم فــي ذلــك مثــل اليهــود، و   

 . شكل دائرة صفراء قرب الصدر، كما جعلوا لهم قوانينهم الخاصة

، كانوا من أبرع العناصر  وأنشطها في المجتمع األندلـسي،     المدجنون في األندلس  أما  

وكانوا يتفوقون في كثير من العلوم والفنون والمهن، فكان منهم األطبـاء والمهندسـين            

                                     
  .١٠-٩ص .دويدار، المدجنون في األندلس، ص ١

 ص م،١٩٨٨، ٢ بيـروت،  الـشركة العربيـة للدراسـات والنـشر، ط         ،العـرب فـي األنـدلس     محنة   ،  حومد، أسعد  ٢
٢٥٩.  

 .١٦-١٥ص . دويدار، المدجنون في األندلس، ص٣
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هم النــصارى خاصــة األشــراف والنــبالء حتــى بعــض    والبنــائين وغيــرهم ، لــذلك اعتمــد علــي  

 .  ١رجال الكنيسة في اقطاعاتهم، وال نبالغ إذا قلنا في كل مناحي الحياة

 :أرغونأوضاع المسلمين واليهود في 
 في المناطق التابعة للسيطرة النصرانية كان هناك مناطق تابعـة للمـسلمين وأخـرى              

قــي محتمــل فــي المنــازل الخاصــة والفنــادق   وكانــت هنــاك مراقبــة ألي اخــتالط عر . لليهــود

الــصغيرة والحانــات وبيــوت الــدعارة، وشــمل ذلــك أيــضا االحتفــاالت المــشتركة وحفــالت    

ووفقا للمراسـيم والقـوانين المتكـررة كـان يتوجـب علـى اليهـود إظهـار                 . الزفاف والتعميد 

 . ٢صالةحالتهم عن طريق مالبس مميزة، كما لم يكن مسموحاً للمدجن بالدعوة علنا لل

كــان علــى اليهــود والمــسلمين ارتــداء لبــاس يميــزهم عــن النــصارى مثــل رداء رجــل    و

، ولم يكـن  حمرا زاهياًأخضر اللون او أال يكون مخططا او على أالدين يلتفون به مع غطاء،      

مــسموحا لهــم بلــبس خــواتم الــذهب او االحجــار النفيــسة ، كمــا كــان علــيهم ان يطيلــوا  

  .٣لنصارىلشكل مخالف لحاهم ويقصوا شعورهم ب

اشــارة الــى لبــاس لــم نجــد  أي  ،Peterبيتــر الملــك تعــود لعــصر التــي  ائقوثــوفــي إحــدى ال

معين على الرغم من وجود تلميحات الى القوانين المتعلقة بطريقة قصة الشعر واللحيـة،               

ن ارتــداء هــذه المالبــس أن القــوانين لــم تكــن ملزمــة او  أوهــي عديــدة ومتنوعــة، ويبــدو إمــا  

لمميــزة اصــبح معتــادة ولــم يكــن هنــاك خــرق او مخالفــة لهــذا اللبــاس بــين المــسلمين            ا

  .٤واليهود

 \ أن ذلك كان صعبا جدا في القرن الرابـع عـشر         Riquerريكير  االسباني  ويرى المؤرخ    

 حيـــث أن الرجـــال كـــانوا قـــد تخلـــوا عـــن اللبـــاس التقليـــدي ولـــم يعـــودوا    الثـــامن الهجـــري،

                                     
 .٦٠-٥٩، ص  السابقالمرجع دويدار، ١

٢ M. López-Ibor, Los judíos en España 
٣ Bowell, Johan, Muslims communities Under The Crown of  Aragon,p.٣٢٨. 

٤ Bowell, Op. Cit, p.٣٣٢. 
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وعنــد نهايــة القــرن  . ملــبس، فــتم فــرض حالقــة رأس معينــة  فــي الالنــصارى مختلفــين عــن 

 .١الرابع عشر تم فرض وضع رمز معين على اللباس، وهي أمور واجهت معارضة كبيرة

م فــي مدريــد  ١٤٧٦ \هـــ٨٨١ســنة ١٥٠٤-١٤٥١) Isabella /هـــ٩١٠-٨٥٥(بــيالازإاصــدرت  

ارة عــن قانونــا يلــزم المــسلمين بــأن يــضعوا علــى اكتــافهم اشــارة خاصــة مميــزة وهــي عبــ  

قطعة من الجوخ أحمر، وأن يضعوا على  رؤوسـهم قبعـة أو قلنـسوة خـضراء، أمـا النـساء                     

، كمـا حـرم   ٢ حمل قطعة من الجـوخ األزرق عرضـها أربـع أصـابع       فكان عليهن المسلمات  

م على المسلمين واليهود مزاولـة  مهنـة الجراحـة والـصيدلة        ١٤٠٨ \هـ٨١١خوان الثاني سنة    

 . ٣والعطارة أو بيع األدوية

م،  بعـد أن عقـد       ١٢٣٨ \هــ ٦٣٦ايمي األول ملـك أراغـون بلنـسية سـنة         خـ وعندما احتل   

مــــع أهلهــــا معاهــــدة يتعهــــد فيهــــا بــــصيانة المــــسلمين وأمــــوالهم وعقيــــدتهم ولغــــتهم  

والشريعة اإلسالمية وأن يهادن ما تبقى من منطقـة بلنـسية فـي يـد المـسلمين لمـدة ثمـان              

المدينـــة، فالحـــق المـــسلمين داخلهـــا  ه لكـــن خـــايمي تنكـــر لعهـــوده فـــور تملكـــ،ســـنين

ــا وخارجهــا، وحــول أجمــل المــساجد    ، وأتــى بمهــاجرين نــصارى مــن   ئسوأكبرهــا إلــى كن

وأخـذ النـصارى القـادمون يزعجـون        . الشمال ، وأسـكن المـسلمين فـي أحيـاء خاصـة بهـم               

  .٤.المسلمين دون ردع من الدولة

التعدي على أمالكهـم و       أرغونوكانت أكبر مشكلة يعانيها المسلمون في مملكة        

االستيالء عليها، وقد سجلت الوثائق حاالت الستيالء الرهبان على مزارع الكـروم لمـالك              

، وما فيـه  ٥مسلمين وبيعها للنصارى، كما سجلت حاالت نهب النبالء االثرياء لجامع بورخا    

                                     
١ B. de Riquer, Història de los Paises Catalans Las persecuciones de ١٣٩١, El seis de junio 

de ١٩٣١ estallaron l 
 .  ٢١٩، ص العربمحنة حومد،  ٢

 .٢١٨حومد، المرجع السابق، ص  ٣

٤  Comte de Circourt, Histoire des Arabes d’Espagne, Paris, ١٨٤٦ 

 .تقع في مقاطعة سرقسطة التابعة لمنطقة أراغون شمال شرق إسبانيا: بورخا  ٥



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢١٥

  هـ١٤٣٦ السابع  والثالثون شوال العدد
 

ن فـي   لبـضائع المـسلمي  ١من البغال والطعام، باإلضافة إلى رهن المـسؤولين فـي قلعـة أيـوب        

المدينة وبيعها واالستعانة بذلك على اعادة بناء جدران المدينـة تـاركين مـسلمي المدينـة                

فقــراء معــدمين، وقيــام جماعــة مــن النــبالء بــسلب المــسلمين بغــالهم واقتحــام الجنــود      

المرتزقة بيوت المسلمين  واالسـتيالء علـى األسـرة  وغيـره مـن االثـاث والـسلع ، باإلضـافة                      

  ٢النظاميين باالستيالء على دواب المسلمين في وشقةإلى قيام الجنود 

 المــسلمين لــم يــسلموا مــن أعمــال الــسلب والنهــب، ناهيــك عــن       نحتــى المــسؤولي 

 النــصارى ن، أمــا المــسؤولو٣انتهــاك اعــراض المــسلمات وهــو أمــر لــم يكــن نــادر الحــدوث   

وا فـي   فكانوا يتبعون طرق متنوعة لمضايقة المسلمين الواقعين تحـت سـلطتهم إذا رغبـ             

ذلك، ففي بلنسية على سبيل المثال كان المسؤولون يغرمون المسلمين باسـتمرار علـى            

جرائم يمكن ان يرتكبها النصارى  وهـم يتمتعـون بحـصانة مـن العقـاب، أو يفرضـون علـى                     

المــسلمين غرامــة باهظــة تفــوق بكثيــر الغرامــة التــي تفــرض علــى النــصراني الــذي يقتــرف     

ؤولون في ايرندا بمضايقة أرملة مـسلمة واحتجازهـا، كانـت    جريمة مماثلة، كما قام المس    

تحــاول ان تــسوي امــالك زوجهــا فــي قــشتالة، وعلــى الــرغم ان تــصرفهم يعــد مــن الناحيــة 

                                     
لمنطقــة ارغـون شـمال شــرق اسـبانيا، وهـي مدينــة     بلــدة تقـع فـي مقاطعــة سرقـسطة التابعـة     :  قلْعَـةُ أيّـوب  ١

عظيمــة جليلــة القــدر باألنــدلس بــالثغر، وكــذا ينــسب إليهــا فيقــال ثغــريّ، مــن أعمــال سرقــسطة، بقعتهــا       
كثيرة األشجار واألنهار والمزارع ولها عدة حصون وبالقرب منها مدينة لبلة، ينسب إليها جماعة مـن أهـل      

سـمع  ه  ٣٣٨ مـن أهـل قلعـة أيـوب يكنـى أبـا عبـد اهللا، رحـل سـنة                 العلم، منهم محمد بـن قاسـم بـن خـرّم          
 الحميـري، الـروض المعطـار،     :انظـر عنهـا   .بالقيروان من محمد بن أحمد بن نادر ومحمد بن محمد بـن اللبـاد  

 .٤٦٩ص 
٢   Bowell, Muslims communities,p.٣٤٠.  
ــ  : بفـــتح أولـــه، وســـكون ثانيـــه، والقـــاف     :شْـــقَةُو سب إليهـــا طائفـــة مـــن أهـــل العلـــم،     بليـــدة باألنـــدلس، ينـ

حديدة بن الغمر له رحلة، وإبراهيم بن عجيس بن أسباط بن أسعد بن عدي الزيادي الوشقي، كـان                :منهم
-٤٣٣\٥يـاقوت الحمـوي، معجـم البلـدان ،    :   انظـر .٣٢٢حافظا للفقه واختصر المدونة، له رحلـة ، تـوفي سـنة         

٤٣٤. 

٣٤٩٬٣٤٣- ٣ Bowell, Muslims communities , p.p.  
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 محبـة القـانون     عالفنية في حدود القانون، إال أنهم تصرفوا معها بـدافع الخبـث ولـيس بـداف               

 ١ وسـيتا Calatayud لعة أيـوب كما اعترف بذلك الملك نفسه، كما اجبر  المسلمون في ق

 .٢على تقديم خدمات للبلدية دون مقابل

 وقد تحـسنت أحـوال المـسلمين فـي عهـد الملـك جـيمس، و عـانى المـسلمون أكثـر               

م،  حيـث كـان المــسلمون   ١٣٢١\هــ ٧٢١مـن اليهـود فـي  قـضية االتهـام بتــسميم اآلبـار سـنة       

 .يشكلون خطرا سياسيا  أكثر من اليهود

عيمان اوتو دي مونكادو و برينقور إلى الملك جـيمس بـان وكيلـه          وعندما اشتكى الز  

فــي ليــديا و المــثمن، والفرقــة المجنــدة زارا قــصرهما وطالبــا بتــسليم ثالثــة مــن المــسلمين      

  .متهمين بتسميم المياه ، ولكن  رفض تسليمهم

م هـي   ١٣٢١ \هــ ٦٣٦  وخير مثال يوضح األنـشطة المحـدودة المعاديـة للمـسلمين سـنة              

ســــلمانكا  (شـــلمنقة  المجـــذومين مـــن المـــسلمين، مـــسلم يـــدعى ميـــشو مـــن        معالجـــة 

Salamanca (شـــخص هيئـــة مـــن األطبـــاء  حالتـــه بالجـــذام، وعهـــد برعايتـــه إلـــى زوجتـــه  ٣ ، 

، الــذين احتفظــوا بــه فــي مكــان معـزول، ووعــدوا ببقائــه معــزوالً، واال علــيهم دفــع  وأصـدقائه 

م، ١٣٢١ \هـــ٦٣٦اربعــة مــايو مــن ســنة غرامــة مقــدارها الــف مارفيــد مــن الــذهب، ولكــن قبــل 

وجد ميشو ميتا في صهريج ماء، مما يدل على  أنه لـم يكـن معـزوالً؛ لـذلك أمـر الملـك اهلـه                

 .٤بدفع الغرامة ألنهم اخلوا باالتفاق

                                     
أيـوب بــن حبيــب اللخمــي أحــد الــوالة فــي األنــدلس  : مدينـة تقــع الــى الجنــوب مــن سرقــسطة، ســميت باســم  ١

 .٨٦١م ص١٩٩٩موسوعة الديار األندلسية، عمَّان: محمد عبده حتاملة: أنظر). م٧١٦/ هـ٩٧(

٢ Bowell, Op, Cit,p.٣٥٤. 

ع فــي مقاطعــة قــشتالة وليــون فــي وســط    هــي مدينــة تقــ ) Salamanca: باإلســبانية(شــلمنقة أو ســلمانكا   ٣
 . شمال إسبانيا

٤ Nirenberg, David, Communities of Violence: Persecution of Minorities in the Middle 

Ages, Princeton University, ١٩٦٤, p. ١١٢. 
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وكان المسلمون واليهـود أحيانـاً هـدفاً للتعـصب النـصرانى، وقـد اتخـذ العنـف الطـائفي                    

كان موجه بشكل خاص نحو المـسلمين، وتمثـل         شكال آخر ولكنه ليس عنفا جسديا، و      

هذا الشكل الجديد في انتهاك حقوق المدجنين، وإساءة معـاملتهم، أكثـر مـن االعتـداء                

م مثالً، تم إرغام جماعة من جـامع المـسلمين فـي  قـصر               ١٢٩١\هـ٦٩٠الجسدي، ففي سنة    

 وفي.٢ ذلك والحطب إلى القصر، في حين أنه لم يطلب من النصارى فعل           بحمل الماء    ١رندة

م، تـم القـبض علـى  شـرذمة مـن النـصارى وهـم يقومـون بتحجيـر مقـابر                     ١٢٩٥ \هـ٦٩٠سنة  

 .٤، ولكن الملك عفا عنهم، وأطلق سراحهم٣)Lerida(المسلمين واليهود في الردة 

 ببلنــسية ٥م اعتقلــت جمــوع مــن النــاس فــي مدينــة القــصر   ١٢٧٨ \هـــ٦٧٧فــي ســنة  و

 . ٦ألنهم قتلوا مسلماً وزوجته دون محاكمة

                                     
ى نهـر ينـسب إليهـا ،    مدينة قديمة بها آثار كثيرة، و هي مدينة غرب ملقـا أو مالقـة ، تقـع علـ                  : Ronda-رُندة   ١

 قد كانت رُندة من أهم القواعد األندلـسية التالـدة، ثـم كانـت بعـد ذلـك         ٢٦٩الحميري، الروض المعطار، ص     
 هجــري ٨٩٠مـن أهــم مـدن مملكــة غرناطـة اإلســالمية، و لمــا سـقطت رُنــدة بخديعـة مــن القـشتاليين ســنة       

: انظـر .   هجـري ٨٩٢ سـقطت مالقـة سـنة    أصبح الطريق ممهدا الستيالء النـصارى علـى مالقـة و بالفعـل فقـد          
ــدان،   ــان، نهايـــة األنـــدلس، القـــاهرة  ٨٤\٣يـــاقوت الحمـــوي، معجـــم البلـ ــأليف  ، عبـــداهللا عنـ  مطبعـــة لجنـــة التـ

 مطبعـة  ،اآلثار األندلسية الباقية فـي اسـبانيا والبرتغـال، القـاهرة       ،  و    ٢٧٠ص  ،  هـ١٣٨٣،  ١والترجمة والنشر، ط  
 مطبعة  ،دولة اإلسالم في األندلس، القاهرة    ؛  هـ١٣٨١، ٢ؤسسة الخانجي ط  لجنة التأليف والترجمة والنشر، م    
 .هـ١٣٨٣ ١،لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط

٢  A CA, C, reg. ٩٠, F. ٩٨ v(١٨ October ١٢٩١) 
في ثغر األنـدلس الـشرقي، وهـي مدينـة قديمـة بنيـت علـى نهـر يعـرف بـشيقر، وهـي مدينـة                   : )Lerida( الردة   ٣

 .٥٠٧، ص الروض المعطارالحميري، : انظر عنها. بساتين كثيرةخصبة، لها 
٤ A CA, C, reg. ١٠٠, F. ٣٥٢١v( ٢٤ January ١٢٩٥) 
 وهـى مدينـة حـسنة متوسـطة وعلـى ضـفة         ،مدينة باألنـدلس بينهـا وبـين شـلب أربـع مراحـل              :مدينة القصر    ٥

ا من األرض كلها شجر الصنوبر وبها      وفيما استدار به   ، وهو نهر تصعد منه السفن السفرية        ،النهر الكبير   
.  وبـين القـصر والبحـر عـشرون مـيال       ،اإلنشاء الكثير وهى خصيبة كثيرة األلبان والسمن والعـسل واللحـم            

  .٢٦٩الحميري، الروض المعطار، ص : انظر
٦ Catlos, Brain. A, The victors and Vanquish, Christians, and Muslims  Of Catalonial, 

p.٣١٩ 
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 أنــه ال يوجــد ســبيل لمعرفــة مــا إذا كــان هــذا االعتــداء حــدث   Carlos ويــرى كــاتلوس 

نتيجة لتعصب الطائفي أو أنه بمحض الصدفة ، وكان الزوجـان  اللـذان أثـارا هيـاج  الغوغـاء                     

 .١والعامة من الجماعة اإلسالمية

د صـورة   ولكن إذا كان هذا االعتداء حدث بـدون مبـررات قويـة ومقنعـة، فهـو بالتأكيـ                  

مــن صــور االضــطهاد الطــائفي والتعــصب الــصليبي ضــد المــسلمين، خاصــة وإن الكاتــب لــم       

 . يوضح دوافع هذا االعتداء

ومهما يكن من أمر، فقد سـخر  النـصارى فـي الردة مـن المـسلمين و اليهـود فـي عـدة                         

ه احتفاالت نصرانية، وإن كان هذا العمل فـي حـد ذاتـه، لـيس نوعـاً مـن أنـواع العنـف، ولكنـ                       

يدل بال شك على التعصب الطائفي، وليس هذا مستغرباً، فإن طبيعة األعيـاد واالحتفـاالت               

ــصليبية،          ــروح ال ــصارى بهــويتهم الدينيــة وإذكــاء ال ــارة مــشاعر الن ــى إث النــصرانية تقــوم عل

 .  ٢ولذلك فمن الطبيعي أن يتزايد بغض النصارى لغيرهم

ــى الــشحن الطــا       ــشيخ القرافــي رحمــه اهللا إل ــي يحــدث خــالل األعيــاد    وأشــار ال ئفي الت

ة ٣فـي بـالد الـروم بأسـرها كبرشـلونة وبركونـة ومرسـية             " اليهودية في سياق أحد أجوبته      

وفرنــسه وســائر مــدن االفــرنج لهــم ثالثــة أيــام فــي الــسنة معلومــة، يقــول فيهــا األســاقفة      

هـل  ، واليهود ساكنون معهم في الـبالد، فتنطلـق العامـة وأ           "سرقت اليهود دينكم  " للعامة  

البلد بجملتهم يطلبون اليهود، فمـن وجـدوه قتلـوه، وأي دار قـدروا عليهـا نهبوهـا، واليهـود                    

 ٤"الخ....تعلم تلك األيام، فتتحصن وتستعد لها

                                     
١ Catros, The victors and Vanquish, p.٣١٩ 

٢ Catros, Op. Cit, p.٣٢٠  
 .٥٣٩ص  ، المعطار الروض : الحميري :انظر عنها. مدينة باألندلس، هي قاعدة تدمير: مرسية ٣

 القرافي، شـهاب الـدين أبـي العبـاس أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن الـصنهاجي، األجوبـة الفـاخرة عـن                   ٤
، ص  رة في الرد علـى الملـة الكـافرة، تحقيـق، مجـدي محمـد الـشهاوي ، بيـروت، عـالم الكتـب           األسئلة الفاج 

٢٦. 
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 ولـم يظهــر التعــصب الطـائفي فــي بدايــة الحكــم النـصراني بــصور واضــحة؛ ألن اهتمــام    

ة، ولم يكن ذلك غريباٌ في       االسالب أهم من نشر النصراني     األراضيالملوك  بالحصول على     

فترات نظرت فيها الرعية إلى الملـك علـى انـه مفتـاح الرخـاء، وإلـى الحـروب إلـى انهـا سـبباً                        

 .١رئيسا لجمع الثروة

، تعمــد الجنــود قتــل جميــع )م١١٥٧-١١٢٦\هـــ ٥٥٢ -٥٢٠(وفــي عهــد الفونــسو الــسابع 

مثلـة القليلـة كانـت    ، لكـن هـذه األ    ٢االئمة  واحراق المساجد و الكتـب الدينيـة فـي شـريش            

، أنـه فـي عهـد    )م١٢٨٥-١٢٧٦ \هــ ٦٨٤ -٦٧٥ (Peter IIIويـذكر بيتـر الثالـث   ، ٣مجـرد البدايـة  

حـــين كـــان يقـــضى الجمعـــة ) م١٢٧١-١٢١٣\هــــ ٦١٠ -٦٧٥ (James Iوالـــده جـــيمس األول 

، قام عدد من رجـال الـدين بقـرع النـاقوس المعلـق فـي أبـراج         ٥ في مدينة جيرونا   ٤العظيمة

                                     
 .٢١٠البشتاوي، االندلسيون المواركة، ص  ١
متوسطة حصينة حسنة الجهات قد أطافت بها الكروم الكثيـرة وشـجر الزيتـون والتـين،           مدينة   :شريش ٢

 بينها وبين قلشانة خمسة وعشرون ميالً، وهي على من كور شذونة باألندلس،، وهي   والحنطة بها ممكنة  
مقربة من البحر، يجود زرعها ويكثر ريعهـا، وبـين المغـرب والقبلـة مـن شـريش حـصن روطـة علـى شـاطئ                
البحر، بينهما ستة أميال، وهو موضع رباط ومقر للصالحين يقصد من األقطار، وروطـة هـذه بئـر خـصت بمـاء              

وليـة قديمـة البنيـة، ينـزل المـرء فيـستقي المـاء بيـده حيـث انتهـى مـن البئـر،              ال يعلم مثله في بقعة، وهـي بئـر أ         
فكلما كثر البشر بحـصن روطـة واجتمعـت إليـه المرابطـة طمـا المـاء فـي البئـر وزاد حتـى يـستقى مـن رأس                   

:  انظــر.البئــر باليــد دون معانــاة وال مــشقة، فــإذا قــل النــاس بهــا وتفرقــوا نــضب المــاء حتــى يكــون بــآخر درك   
 .٣٤٠ص  ، المعطار الروض ، الحميري ؛٣٨٦ /٣ ،معجم البلدان  الحموي، ياقوت

 .٢١١ ، ص البشتاوي، االندلسيون المواركة ٣
الفـصح وتـشير إلـى مـوت المـسيح علـى الـصليب؛         الجمعـة الحزينـة وهـي الـسابقة لعيـد      أو  الجمعة العظيمة  ٤

الم أو الجمعـة العظيمـة وهـو يـوم     وأهم يوم في أيام األسبوع المقدس هو يوم جمعـة اآل      .حسب زعمهم 
تقــام صــلوات خاصــة فــي هــذا اليــوم  . وهــي ذكــرى صــلب يــسوع المــسيح . الجمعــة التــي تــسبق عيــد القيامــة 

غالبيـــة الكنـــائس . وقـــراءات مـــن اإلنجيـــل لألحـــداث التـــي تـــسبق الـــصلب وهـــو يـــوم مقـــدس للمـــسيحيين  
الثالــث هــي تحــدي للمــوت وانتــصار  المــسيحية تــرى أن صــلب المــسيح وموتــه وثــم قيامــة المــسيح فــي اليــوم  

 ، ٢٠٦٥ – ١٩٦٥ ،مؤسسة فـرانكلين للطباعـة والنـشر    ،  دار القلم   ،  الموسوعة العربية الميسرة  . روحي عليه 
٢/١٢٤٧. 
 . كيلو متر شمال شرق مدينة برشلونه ١٠٣شمال شرق اسبانيا وهي تبعد تقع : جيرونا  ٥
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، ثم هاجموا الحي اليهودي في جيرونا؛ لـذلك اضـطر الملـك جـيمس إلـى حمـل            ةالكاتدرائي

 .  ١السالح من أجل الدفاع عن اليهود

-١٢١٣\هــــ ٦١٠ -٦٧٥( نفـــسه James Iوممـــا بجـــدر ذكـــره أن الملـــك جـــيمس األول 

شكى ألسقف جيرونا في عـدة مناسـبات حـول تـصرفات رجـال الـدين مـع اليهـود                    ) م١٢٧١

م أن قـام رجـال الـدين وأتبـاعهم مـرة            ١٢٧٨ \هــ ٦٧٧مـا حـدث سـنة     ، ك ٢في أسـبوع اآلالم   

،  حيـث تـضررت الحـدائق    ٣أخـرى برمـي اليهـود بالحجـارة مـن بـرج جيرونـا فـي عيـد الفـصح          

ــائر أن يهــدأ باســم         ــدين الث والباحــات الخارجيــة لبيــوت اليهــود، وعنــدما طلــب مــن رجــل ال

 األحياء اليهوديـة ليـست      ومثل هذه الهجمات على   ،  ٤الملك، قام بالضحك والسخرية منه    

 كبلنــسية أرغــونمقتــصرة علــى مدينــة جيرونــا، بــل هــي منتــشرة فــي كــل أجــزاء مملكــة   

 .وغيرها ٥وبرشلونة ودروقة

                                     
١ Nirenberg, Communities of Violence, p. ٢٠٣.. 
٢ Nirenberg, Communities of Violence, p. أسـبوع فـي فتـرة الـصوم،      أسـبوع اآلالم وهـو آخـر   و  ..٢٠٣

و يـسبق عيـد     .  حـسب اعتقـادهم     وقيامتـه  -عليـه الـسالم   –إلى مـوت عيـسى      أدت  ويشير إلى األحداث التي     
 الــذي بيــوم األحــد،الفــصح أســبوع اآلالم، وهــو يقــع فــي آخــر أســبوع للــصيام األربعينــي، ويبــدأ هــذا األســبوع     

 .٢/١٢٤٧ ، الموسوعة العربية :  انظر وينتهي بيوم السبت في ليلة سبت النور، ،أحد الشعانينب يسمى 
 ، وهـو مـن بنـي إسـرائيل ، احتفـل       الـسالم عليـه  أو عيـد القيامـة ، ويعتقـد النـصارى أن المـسيح     : عيد الفـصح   ٣

ل التـالي لالعتـدال الربيعـي ، وسـمي هـذا العـشاء       بذبح خروف الفـصح مـع الحـواريين بعـد ظهـور البـرد الكامـ              
بالعشاء األخير ، وكان يـوم الخمـيس ، ويقولـون إنـه حُـوكم يـوم الجمعـة وحكـم عليـه بالـصلب فـي ذلـك                   
اليوم ، وقد اتفقـت روايـات األناجيـل الحاليـة علـى القـول إن المـسيح صـعد إلـى الـسماء بعـد قيامتـه مـن بـين                        

حــد وأنــه فــي ذلــك اليــوم تنــاول العــشاء مــع اثنــين مــن تالمذتــه ، وأنــه وحَّــد  األمــوات ، وكــان ذلــك فــي يــوم األ
النصارى في شخصه ووجَّههم نحو محبته ، وفيه يحتفل النصارى بتحررهم من الخطيئة والموت فيتَّحدون    

 .٢/١٢٤٧ ، الموسوعة العربية : انظر. مع المسيح في الحياة األبديَّة 

٤ Nirenberg, Communities of Violence, p. ٢٠٣.. 
أبـو محمـد عبـد اهللا بـن حـوش      : مدينة من بطن سرقسطة باألندلس، ينـسب إليهـا جماعـة، مـنهم            :دورقة ٥

الدورقي المقري النحوي، كان آية في النحو وتعليل القراءات وله شعر حسن، وسـكن شـاطبة وبهـا تـوفي                    
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م إلى مجلـس المدينـة عـن اآلثـام العديـدة            ١٣٥١\هـ٧٥٢كتب أسقف بلنسية في سنة      

م بـسبب  التي ارتكبت فـي أحيـاء المـسلمين واليهـود فـي المدينـة، ويخـشى أن اهللا عـاقبه                

ــاء         ــذنوب، واقتــرح طــردهم  فــي ســياق شــكواه مــن أن النــصارى يعيــشون فــي أحي هــذه ال

 .١المسلمين واليهود

ــك، إال إذا خرجــت         ــدو أن اليهــود أنفــسهم كــانوا يحجمــون عــن رفــع دعــوى للمل ويب

األمور عن السيطرة، فقد كان هناك مجموعة من األطفـال يرقـصون ، فقـام طفـل مـنهم          

مــن الراقــصين اآلخــرين  برمــي الحجــارة علــى جنــازة يهوديــة اثنــاء يــسمى برنــارد بتحــريض 

ــه، ولكــن أطلــق ســراحه فيمــا بعــد بنــاءً علــى طلــب أحــد ســكرتارية          مرورهــا، فــتم اعتقال

 .٢الجماعة ، الذي رفض اتهام الصبي

والحقيقــة أن أعمــال الــشغب لــم تكــن تــزعج اليهــود فقــط، أو تــدمر ممتلكــاتهم، بــل 

لنــصارى أنفــسهم؛ فقــد اشــتكت أرملــة نــصرانية  كانــت بيتهــا  كانــت أيــضاً مــصدر ازعــاج ل

مؤجراً ليهود مـن أعمـال الـشغب التـي ألحقـت الـضرر بمنزلهـا، وطالبـت  بـالتعويض مقابـل                 

هذه األضرار، وقد استعان اليهود بحراس لحمايتهم أثنـاء هـذه المناسـبات النـصرانية التـي                 

او أسبوع اآلالم، او عيد الفصح، وكان  يكثر فيها االعتداء على اليهود كالجمعة العظيمة،        

هؤالء الحراس من موظفي الحكومة ، وفي حالة كون الحراسة غير كافة كان على أبناء            

 .٣الطائفة التعاون لحمايتها

خــالل القــرن الرابــع عــشر ازدادت الكراهيــة تجــاه اليهــود علــى طــول أرجــاء شــبه         و

نيــسة خاصــة الــدومينيكان   الجزيــرة، وقــد شــجع علــى ذلــك مدرســة فكريــة قادتهــا الك      

 القرن الرابع عشر وعلـى وجـه الخـصوص فـي            فوالفرنسيسكان، إضافة إلى ذلك فقد عر     

                                                                                   
ــنة  ــز  ٥١٢سـ ــد العزيـ ــبغ عبـ ــو األصـ ــد اهللا   ،، وأبـ ــاء يحيـــى بـــن عبـ ــو زكريـ ــغ    وأبـ ــري، بلـ ــدّورقي المقـ ــرة الـ بـــن خيـ

 .٢/٥٥٠ ، معجم البلدان،ياقوت الحموي:  انظر.اإلسكندرية وحضر عند السلفي وكتب عنه

١ Nirenberg, Communities of Violence, p. ٢٣٩. 

٢ Nirenberg, Op. Cit, p. ٢٠٤ 
Ibid, p.p. ٢٠٥.٣-٢٠٤ 
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نــصفه الثــاني فتــرات مــن االنهيــار االقتــصادي واالجتمــاعي كانــت مــن أبرزهــا الحــروب، و            

وعــانى النــاس مــن . تعرضــت المحاصــيل للتلــف، وانتــشر المــوت األســود وارتفعــت األســعار 

وكنتيجة لكل ذلك طالت العديد من االتهامات اليهود .  بمختلف أشكالها  الجوع والمحن 

 إياهم مسؤولية جلب كل هذه المشاق، والئمة إياهم على نشر العلـل واألمـراض،          محملةً

  .١وطالبت من الملوك التدخل التخاذ قرار ضدهم

 أعمــال شــغب أرغــون كغيرهــا مــن مــدن   قلعــة أيــوبونتيجــة لــذلك انــدلع فــي مدينــة 

 ٧٤٩-٧٤٨دة لليهــود خــالل الفتــرة الــذي انتــشر فيهــا الطــاعون فــي أوربــا بــين ســنتي    مــضا

م صادرت سلطة البلدية أمالك اليهود  الذين هلكوا  بال           ١٣٤٩م، وفي عام    ١٣٤٩ -١٣٤٨\هـ

وصية خالل عصر انتشار وبـاء الطـاعون، كمـا عانـت الطائفـة اليهوديـة خـالل الحـرب التـي                      

م،  ألن قلعــة ايــوب  ١٣٦٩-١٣٥٦ \هـــ٧٧١-٧٥٧ ســنتي بــينأرغــونانــدلعت بــين قــشتالة و  

كانت تقع على حدود قشتالة ونتيجة لذلك اعفى الملك عـدد مـن اليهـود  هنـاك مـن دفـع             

الضرائب واختار موقعا جديدا ليكون حيا لليهود بدال من حيهم القديم، كما عـانى اليهـود          

 ضــدهم فــي كــل خــالل موجــة الطــاعون التــي اجتاحــت أوربــا، حيــث انــدلعت االضــطهادات 

 .  ٢أرغوناجزاء 

 عائلــة اليهوديــة التــي ٣٠٠م لــم تمــس الـــ ١٣٩١ \هـــ٧٤٩وخــالل فتــرة االضــطرابات ســنة

كانت تعيش  في القلعة بأي أذى، ولكنهـا عانـت مـن االنحطـاط االقتـصادي والتجـاري، ممـا                     

 عائلـة  ١٩١م كـان هنـاك      ١٣٩٧ \هــ ٨٠٠وفـي  سـنة    . ادى الى هجرة يهودهـا الـى مملكـة نافـار          

ــين   يه ــا بـ ــة أي مـ ــشكلون  ٨٦٠-٧٦٠وديـ ــرداً  يـ ــنة     %١٢ فـ ــي سـ ــة ، وفـ ــكان المدينـ ــن سـ  مـ

م منع الملـك مـارتن اليهـود مـن الـسكن خـارج الحـي اليهـودي، كمـا اصـدرت                      ١٣٩٨\هـ٨٠١

بلديـــة القلعـــة امـــر بحظـــر اليهـــود مـــن مغـــادرة الحـــي اليهـــودي وجلـــب المـــاء مـــن النهـــر او  

 ذلك إلى احتكاكهم بالنصارى، فقـد بلـغ       استخدام مخبز وطاحونة المدينة حتى لو لم يؤد       

                                     
١ M. López,Ibor, Los judíos en España 

٢ Nirenberg, communities of Violence, p. ٢٣٩. 
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 مــن المجمـــوع الكلـــي  %٦٫٥يمثلـــون عائلــة  ١٦٢  فـــي بلنــسية مـــثال عــدد العوائـــل اليهوديــة  

 .للسكان

 لكــن مــن الواضــح أن اليهــود تمتعــوا بوضــع اقتــصادي أفــضل بكثيــر ممــا كــان عليــه           

يهم ، التــي كانــت تــدر علــة، فقــد اشــتغل العديــد مــنهم فــي تجــارة األقمــشأرغــونمــسلمو 

 .م من بين زبائنه المسلمون المدجنون واإلسبان النصارىكانارباحاً كبيرة، 

ــة  مثــل ة وارتبطــت أســماء بعــض العوائــل اليهوديــة بتجــارة األقمــش       أبينبيتــاسعائل

Abenbitas أبينمورين يهـودا بـن ألـزار    ، وذات األصول السرقسطيةAbenmorín, Jehudá: 

hijo de Alazar و عنـدما تـوفي والـده، تـولى األعمـال العائليـة      و ،بيـع الثيـاب  كان بزازا ي الذي ،

كان ينتمي لواحدة من العـائالت اليهوديـة الرئيـسة مـن أراغـون             الذي   بينفينيست صموئيل 

، كما دخل بعض هـؤالء التجـار فـي شـراكة مـع              خالل النصف الثاني من القرن الرابع عشر      

 .١تجار نصارى

 يتمتعون بحظوة لدى التاج، وفتح لهم البـاب  وال شك أن نفوذهم االقتصادي، جعلهم    

يــة النبيلــة، كمــا مكــنهم مــن االفــالت مــن المــشاكل مثــل التــاجر   رغونلمــصاهرة األســر األ

 منـصبه االجتمـاعي   _بعد اهللا_الذي مكنه  Salomón Abnarrabí  سالومون أبنارابياليهودي

 .٢ سالما من األخطار التي كانت تترصدهوجخرالالقوي وأمواله 

كــان اليهــود يتولــون للنــصارى جمــع الــضرائب مــن المــسلمين، ويعــاملونهم بمنتهــى       

القسوة، ولذلك أوكلت إلـيهم هـذه المهمـة فـي مرسـية ومـا حولهـا، منـذ احتاللهـا، وحتـى                       

ومـن الـذين تولـوا هـذه المهمـة فـي            . الخامس عـشر المـيالدي    /نهاية القرن التاسع الهجري   

، وســليمان بــن لــب الــذي حــصل علــى    )م١٣٠٧\هـــ٧٠٧(مرســية إســحاق بــن يعــيش ســنة   

                                     
١ HABA, JUAN PIQUERAS, LOS JUDÍOS Y EL VINO EN ESPAÑA 

SIGLOS XI-XV UNA GEOGRAFÍA HISTÓRICA, Cuad. de Geogr ,٠٤١ – ٠١٧  ,٧٥,  

València, ٢٠٠٤, pp. ٥٩٧-٥٨٨.   
٢ HABA, LOS JUDÍOS Y EL VINO EN ESPAÑA     

, pp. ٥٩٧-٥٨٨  
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، كمـا  )م١٣٧٨\هــ ٧٨٠(ون ثـم رحـل عنهـا إلـى ميورقـة سـنة              غـ حماية خاصـة مـن ملـك أرا       

كــان اليهــود قــد أظهــروا تــرحيبهم وتعــاونهم مــع ملــوك النَّــصارى حينمــا بــدأت المــدن            

-١٢١٧\هـــ٦٥٠-٦١٤األندلــسية تــسقط فــي أيــديهم، فلمــا احتلَّــت جيــوش فردينانــد الثالــث   

خرج يهودها الستقباله، وقد أعدوا لـه مفتاحـاً نُقـش            م،١٢٤٨\هـ٦٤٦ سنة   ١م إشبيلية ١٢٥٢

وقد قدَّم لهم   ،  "سيفتحها ملك الملوك، وسيأتي ملك األرض     : "عليه بالعـبرية عبارة تقول   

فرديناند الثالث ثالثة مساجد تقع بالقرب من حيهم، ليقيموا عليها معابد لهم، إضـافة إلـى           

ل والبــساتين التــي كانــت تعــود للمــسلمين، وذلــك مكافــأةً لهــم علــى         العديــد مــن المنــاز  

 .٢موقفهم وخدماتهم في الحرب ضد المسلمين

 ،و نتيجـة لـذك      أرغـون  وهكذا يتضح مما سبق أن اليهود كان لهم حظوة لدى ملوك            

تمتعــوا بامتيــازات كثيــرة حــرم منهــا المــسلمون، باســتثناء فتــرات قــصيرة تعرضــوا فيهــا     

 األسبان العتقادهم انهم مصدر الشر، ولكن لكل هذه كل االمتيازات        لهجمات السكان 

 .على حساب اضطهادهم وتآمرهم على المسلمين

 :أرغونأحياء المسلمين في 
ــامن الهجــري       الرابــع عــشر  \لــم يكــن المــسلمون أقليــة فــي االنــدلس خــالل القــرن الث

يوجد دليـل واضـح عـن    الميالدي، حيث كانوا يشكلون اكثرية في الجنوب، أما الشمال فال        

حجم وجودهم، ويبدو انهم كانوا يشكلون اقل من ثلث  سكان الريف، وربمـا اكثـر فـي                  

                                     
مدينة باألندلس جليلـة القـدر، بينهـا وبـين قرطبـة مـسيرة ثمانيـة أيـام، وهـي مـن المـدن األولـى التـي                   شبيلية،  إ ١

أســسها األيبيريــون، ثــم تطــورت المدينــة فــي عهــد الفينيقيــين واإلغريــق والقرطــاجيين، وأصــبحت المركــز  
ر حاضــرة التجــاري لألنــدلس وبعــد أن فتحهــا المــسلمون بقيــادة طــارق بــن زيــاد أختارهــا موســى بــن نــصي            

 مـن الخليفـة الموحـدي يوسـف بـن      لألندلس، ونزلها عدة قبائل عربية، وقد لقبت هذه المدينة اهتماماً كبيـراً   
 فــي تــاريخ وحــضارة  ، ســالم، عبــد العزيــز ؛ ٦٠-٥٨ص.، ص الــروض المعطــار ،الحميــري: انظــر. عبــد المــؤمن

 .١٠٩، ص م١٩٩٨ ، مؤسسة شباب الجامعة،اإلسالم في األندلس، اإلسكندرية 

ص . ، ص٢١٢، ١الخالدي، خالد يونس، اليهود تحت حكـم المـسلمين فـي االنـدلس، مكتبـة  جزيـرة الـورد، ط          ٢
٢٠٣-٢٠٢ . 
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ــي       ــان حـ ــا، وكـ ــا وغيرهـ ــردا وبورجـ ــقة وليـ ــدن الرئيـــسة مثـــل سرقـــسطة وشـ ســـكان المـ

 وكان يشكل كيانا جغرافياً وسياسـياً مـستقالً خـارج    Moreria المسلمين يعرف باسم 

لحكـم النـصراني، وأصـبح فـي  معظـم الحـاالت جـزء مـن محـيط             جدران المدينة فـي بدايـة ا      

الرابع عشر الميالدي، وعادة معـزول عـن الحـي          \المدينة في منتصف القرن  الثامن الهجري        

النــصراني واليهــودي  بجــدران، ولكــم معظــم أحيــاء المــسلمين لــيس لهــا جــدران عازلــة ،     

 افترض م١٣٦٠ \هـ٧٦٢ رسالة سنة أن األمر ال يحتاج إلى جدران، ذلك أنه في          وكان واضحاً 

في أريـزا، واضـطر     والنصارى  الملك نفسه بعدم وجود تفرقة واضحة بين منازل المسلمين          

 ، مرؤوسوه إلى إعالمه بأن المنطقة اإلسالمية كانت بالفعل مستقلة جغرافيا

ومــن الواضــح مــع ذلــك أنــه كــان يُعتقــد بتفــضيل فكــرة تقــسيم األحيــاء عــن بعــضها    

 ١٣٦١ \هــ ٧٦١سـنة ) حزيـران ( يونيـو    ٣ جدار، وهذا يدل عليه قـرار صـادر فـي            البعض بواسطة 

دعا إلى بناء حـي يهـودي جديـد وآخـر مـسلم مثلـه، وذلـك داخـل أسـوار مدينـة تارازونـا مـع                            

 :في القراروجاء . ١ضرورة تسييجه

نوجهكم باسمنا وتحت سلطتنا بالذهاب شخصيا إلى مدينة تارازونـا مـن أجـل بنـاء         " 

اخــل المنطقــة المحاطــة باألســوار إن كــان ذلــك ممكنــا، أو فــي حــي ســانت    حــي يهــودي د

إلــى هــذا الحــي اليهــودي . ميكيــل، أو فــي أي مكــان هنــاك، بمعنــى أينمــا رأيــتم ذلــك مناســبا  

ان اليهــود بالمدينــة اآلن أو مــستقبال النــزوح، ومــن الــضروري أن  كيتوجــب علــى جميــع الــس

ثـم سـوف تتوجهـون لبنـاء     . ن مـسيجة يتم عزله عن المنطقـة المـسيحية بواسـطة جـدرا        

  .٢..."حي للمسلمين بنفس الطريقة

 وخالل حرب االسترداد انتقل المسلمون  بشكل عام  من مركز المدينة  إلـى أحيـاء      

م، ولكـن خـالل القـرن الثـامن     ١٠٩٦\هــ ٤٩٠خارج  أسوارها، كما هو الحال في وشقة سـنة   

نــسانية أو اعتبــارات عمليــة، أمــر الملــك   الرابــع عــشر المــيالدي، وبتــأثير  دوافــع ا  \الهجــري 

                                     
١ Bowell, Muslims communities,p.٦٤. 

٢ León, Corona de Aragón y Navarra, Madrid, ١٨٤٧, p.٤١٥  
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النصارى باالنتقال إلى خارج المدينة ووعدهم بتعويضهم عـن ممتلكـاتهم بـأخرى تماثلهـا               

فــي القيمــة فــي الجــزء األخــر مــن المدينــة، وكــان للنــصارى الحريــة فــي الــدخول إلــى أحيــاء        

 بـسبب سـوء     المسلمين، وتحفل وثائق العقارات بحاالت لنصارى تم القاء القبض عليهم         

سلوكهم داخـل أحيـاء المـسلمين فـي بلنـسية ، بينمـا لـم يكـن للمـوظفين الرسـميين أي                 

سلطة على الحي اليهودي إال إذا تم تفويضهم من قبل الملـك، وال يـستطيعون  الـدخول ال        

 .برفقة موظف يسمى  االمين ، مع أن هذه االمتيازات يتم خرقها احيانا

ن العيش في أحياء النصارى والعكس، وتم عقد        ويفترض أن المسلمين ال يستطيعو    

العديــد مــن المعاهــدات التــي تحظــر مثــل هــذا االخــتالط فــي أمــاكن الــسكن ، ولكــن األدلــة   

ــر مــن المــسلمين           ــال هنــاك عــدد كبي ــد بهــذا الحظــر، فعلــى ســبيل المث توضــح عــدم التقي

ــصراني          ــذلك يفتــرض انهــم ســكنوا فــي القــسم الن ــصارى، ول ــا مــن الن مــن اســتأجروا بيوت

المدينــة ، بمــا أنهــم مــن غيــر المحتمــل أنــه يملــك الكثيــر مــن  النــصارى أمالكــاً فــي أحيــاء        

المسلمين، ومن المحتمل أيضا أن تكون الوثيقة تـشير إلـى أن مـسلمين شـغلوا غرفـا فـي                    

 .بيوت النصارى على الرغم من ان ذلك كان محظوراً

أيـوب ، انتقـل النـصارى       م، عنـدما  تـم اعـادة بنـاء جـدران قلعـة               ١٣٥٩ \هــ ٧٦١وفي سـنة  

الذين تهدمت بيوتهم بسبب أعمال االصالح إلى الـسكن فـي بيـوت المـسلمين، واسـسوا                 

هناك سكناً فيها، لكن الملك أمرهم باالنتقـال خـارج المدينـة ألنهـم اسـتولوا علـى بيـوت         

المسلمين بالقوة، كما كان من الشائع أن يقيم النصارى في النزل التي يـديرها المـسلمون     

لتي تقع داخل أحياء المسلمين، بل ان بعض المسلمين والنصارى كانوا يشتركون فـي              وا

 .١ادارة  نزل في حي اليهود بمدينة بورجا بسرقسطة

م ، عين ١٢٢٧ \هـ٦٢٥ سنة أرغونوعندما تم قمع ثورة المسلمين في جنوب مملكة        

 علـــى الملـــك موســـى القـــسطنطيني اليهـــودي مـــأموراً هنـــاك، وعنـــدما اســـتولى الفونـــسو   

                                     
١  Bowell, Muslims communities,p.p.٦٩-٦٥. 
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م مـستغالً ضـعف ملـوك الطوائـف، حـول جامعهـا بتحـريض               ١٠٨٥ \هــ ٤٧٨ سنة   ١طليطلة

من أسقف المدينة وزوجته الفرنسية إلى كنيـسة، واعلـن نفـسه  امبراطـوراً علـى الملتـين                  

م، ملكـا علـى     ١٢٥٢ \هــ ٥٤٧االسالم والنصرانية، كما اعلـن الفونـسو العاشـر نفـسه سـنة              

ة واليهوديـة، رغـم بطـشه بالمـسلمين و اليهـود، ومحاولـة              الملل الثالث اإلسـالم والنـصراني     

 .٢بسط نفوذه على العدوة المغربية

 وكــان يتــوفر ضــمن حــدود الحــي المــسلم كــل ضــروريات الحيــاة خــالل القــرن الرابــع     

عــشر  مــن  األســواق و الــورش ودور العبــادة و المــساجد والمنــازل وغيرهــا مــن المرافــق         

رقسطة يحتوي على مدابغ و اشغال الحديـد ومـصادر          العامة ، وكان حي المسلمين في س      

وكانــت كــل الجوامــع بمختلــف أحجامهــا تحتــوي علــى    . المــاء الخاصــة بهمــا لتــشغيلهما  

حمامات، وكان  يتم الدفع لهذه الجوامع  بواسطة االنفاق العام ، ويفرض رسـوم دخـول             

 مقابرهــا ومعظــم أحيــاء المــسلمين تحتــوي علــى    . اســمية،  وكانــت ملزمــة بالــدفع للتــاج    

 .الخاصة

 تجــذب أرغــون ومهمــا يكــن مــن أمــر فلــم تكــن االســواق فــي أحيــاء المــسلمين فــي     

المشترين من المسلمين في المناطق المجاورة فقط، خاصة أسـواق اللحـم،  بـل النـصارى                

من العاصمة، حيث يبدو أنهم لم يكونوا يعبئـون بالـسعر المرتفـع للحـوم المذبوحـة علـى                   

 . ٣صصين مرخصينيد جزارين مسلمين متخ

تجـاه مجتمـع  المـسلمين كـان         النصرانية  يبدو أن عامل االنجذاب الرئيس للجماهير       و

وقـد ازدهـرت الـدعارة، التـي كانـت قانونيـة تمامـا          .  المنحطـة   للحيـاة  اًبسبب اعتبـاره مركـز    

وبـين  .  والمرأة المسلمة تعرضن تجـارتهن جنبـاً إلـى جنـب     ،هناك، وكانت المرأة النصرانية   

                                     
 تــسع مراحــل ، وكانــت عاصــمة مملكــة القــوط، افتتحهــا المــسلمون   قرطبةدينــة بينهــا وبــين   م :طليطلة ١

 ، اندــ البل معجـم   ،الحموييـاقوت  : انظـر . ، وأصبحت بعد الفـتح أعظـم القواعـد اإلسـالمية       م٧١١/ــه٩٢سنة  
 . ٣٩٣ص  ،المعطار الروض، الحميري؛  ٤٠-٣٩\٤٠٤

 .٢٠٧البشتاوي، األندلسيون المواركة، ص  ٢
٣ Bowell, Muslims communities,p.٧١-٧٠. 



 

 
 عالقة األقلية باألقليةعن دراسة تاريخية : أرغونفي باني ساإلالجماعة اإلسالمية واليهودية تحت الحكم ٢٢٨

  هيلة بنت عبد الرحمن بن فراج السهلي.د

، تم تغريم ما ال يقل عن واحدة وسبعون من البغايـا            ه٧٥٦\١٣٥٥ ويناير   ه٧٥٥\١٣٥٤يناير  

، ودفعن غرامـة إجماليـة      ١لتقديم الخدمات بعد ساعات العمل الرسمية       بلنسية  من مدينة   

وبــالنظر إلــى أن هــؤالء البغايــا هــن فقــط مــن تمــت محــاكمتهن   .  للتــاج٢ بيزيتــا١١٨٦بمقــدار 

وكانـت معظـم األسـماء    . تورطين في هذه التجـارة كـان هـائالً   لجريمة معينة ، فإن عدد الم    

 ، ولكــن جميــع النــساء كانــت تــشارك فــي هــذا العمــل داخــل     اتالمــسجلة هــي النــصراني 

  بـــل األهـــم مـــن ذلـــك هـــي اللعبـــة التـــي كـــان تتـــسمى تـــافوريريس  ،مجتمـــع المـــسلمين

Tafureries مارســة االشــياء تجــذب النــصارى ألحيــاء المــسلمين م  مــن أهــم كانــت ، حيــث 

لعبة يبدو أنها كانت من االلعـاب الـشعبية عنـد مـسلمي األنـدلس، فقـد كانـت  كـل            تلك ال 

ن يلعبونهـا   وممارسة تلك اللعبة ، وكان المـسلم      للمكاناً  أحياء المسلمين الكبيرة تحوي     

، ويبــدو أنهــا مــن   بــشكل قــانوني،  أمــا النــصارى فكــانوا يمارســونها بــشكل غيــر قــانوني       

دى بعض أفراد الجماعة اإلسالمية، وكل ما نعرفه عنها أنها من ألعـاب    االلعاب الشعبية  ل   

ــظ، وال ــة الحـ ــاب الحـــظ هنـــا أن مفارقـ ــار  ،ألعـ ــد    أو القمـ ــى وجـــه التحديـ علـــى محظـــورة علـ

، فــي حــين لــم يكــن هنــاك أمــر قــضائي محــدد    عليــه الــسالملمــسلمين مــن قبــل الرســول ا

اوية وال القـوانين الوضـعية      ومع ذلك، فلم يكن للـشرائع الـسم       . ضدهم بين كلمات يسوع   

 .٣بير على شعبية هذه اللعبة كأثر

                                     
 .٧٠.Bowell, Op. Cit ,p: انظر. ساعة حظر التجوال أو التوقف عن العمل هي  ١

 .هي العملة الرسمية في إسبانيا ٢

في المنظومات القانونية في بورخا وسرقـسطة يوجـد قانونـاً قـد يكـون مرتبطـاً بطريقـة غيـر مباشـرة مـع                          ٣
، يث أنه يقرّ بعدم وجوب دفع أي غرامة مالية عن األضرار التي تحدث فـي الحانـات     ممارسة ألعاب القمار، ح   

: وفيما يتعلـق بالمنظومـات القانونيـة فـي أراغـون، فيوجـد إصـرار علـى تـشريع بعـض األنـشطة فـي الحانـات                          
لنفترض أن شخصاً ما، وبسبب شجار أثناء اللعب، ألحق شخصاً آخراً بجروح ونفى ذلك، فعلـى الجـريح أن                   
يُثبــت ذلــك بــشهادات مــن كــانوا فــي المكــان ورأوْا ذلــك، وإن لــم يكــن فــي وســعه إثبــات ذلــك، يجــب علــى   
المتهم بتسبيب الجروح أن يُقسِم بأنـه لـم يقـم بـذلك؛ فـي هـذه الحالـة، تعتبـر شـهادته بمثابـة دليـل كـاف                         

، فقـد كانـت تأخـذ بعـين         أما المنظومـة القانونيـة فـي جاكـا        . يثبت الحقيقة، وبالتالي ال تفرض عليه أي عقوبة       
االعتبار اإلساءة إلى اهللا، حيث أنها تتضمن قانونـاً متعلقـاً بـالالعبين والـذي بموجبـه، ومـن جـرّاء الـشتم مـن             
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وكما هو معلوم فإن القمـار محـرم شـرعاً علـى المـسلمين بكافـة انواعـه وأشـكاله،                    

ــدين، وضــعفه فــي        أرغــونوانخــراط مــسلمي    فــي مثــل هــذه األلعــاب كــان لبعــدهم عــن ال

الوسائل سـلخ  قلوبهم، ولعل ذلك بسبب وجودهم في وسط نصراني كان يحاول بشتى         

 .  ١الجماعة اإلسالمية عن دينها

 بيزيتـا، وتـم     ١٠٠٠ هـي    ارىلنـص لكانـت الغرامـة      مـثالً    فـي وشـقة      ومهما يكن من أمـر، ف     

 ،)تـافوريريس رسـوم ال  (تعيين موظف مسؤول كان عملـه الوحيـد هـو جمـع هـذه الغرامـة                 

رة أخـرى  صـراع مريـر عليـه، ومـ       ، عندما خلي المنصب، كـان هنـاك       ١٣٥٨ /هـ٧٦٠سنة  وفي  

يـشغلون هـذا المنـصب لمـدة عـشر      النـصارى   نشأ نزاع، حيث كان ١٣٦٣ /هـ٧٦٥ سنة  في

 اســتولى مــسلم فــي  ه٧٦٥ \١٣٦٣  ســنةســنوات علــى األقــل، ولكــن فــي شــهر مــارس مــن  

 . وبالطبع كان الدخل منه كبير. المدينة على هذا المنصب لنفسه

سـة البغـاء الـذي يـدر األمـوال        مماربعـد مهنـة     تافوريريس فـي المرتبـة الثانيـة        الكانت   و

 بلغــت الغرامــات التــي تــم جمعهــا مــن      ١٣٥٥-١٣٥٤ /٧٥٦-ه٧٥٥ســنتي وخــالل . للتــاج

مون بصورة غير قانونية للمسلمين في لعبتهم إلـى أكثـر       ظواليهود الذين ين  النصارى  هؤالء  

                                                                                   
قبل المقامرين والعبي النرد، والسرقة وجرائم القتل التي يرتكبونها، والعديـد مـن األمـور األخـرى المرتكبـة         

اً لعب النـرد مـن قبـل أي سـيّد؛ وإذا فعـل ذلـك، فقـد يعاقـب بقطـع يـده                ضد العقيدة المسيحية، يمنع منعاً بات     
اليمنــى، بينمــا يخــسر كــل مــن يُقــرض أمــواالً لالعبــين تلــك األمــوال وعليــه بــدفع ســتين فلــساً إلــى مجلــس       

، والتــشريعات الفتــرةهــذه وأســباب إباحتهــا أو منعهــا خــالل    القمــار لعــاب ألالحالــة القانونيــة   عــن .المدينــة
 : رانظ ها في أرغونالخاصة ب

Rojo ,María, Encarnación Gómez, REGULACIÓN JURÍDICA DE LOS JOCS D’ATZAR 

DINS LA NORMATIVA HISTÒRICA CATALANOARAGONESA, Revista de Dret 

Històric Catalàna,  Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Universitat de Màlaga, Vol. ٧, 

٢٠٠٧, pP. ٢١٥-٢٠٧                                                                                                                              

ــدين وأثــره علــى          ١ عــن موضــوع الــضعف المعنــوي واالخالقــي عنــد المــسلمين فــي األنــدلس ، وبعــدهم عــن ال
ص  .ت، ص. ط. د ، ضعف المعنــوي عنــد مــسلمي األنــدلس الــ، حمــد بــن صــالح ، الــسحيباني: ســقوطها انظــر

٢١٦-٥٥.                                                                                                                              
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بلنـسية  وهذا الفت للنظر خاصة في ضـوء حقيقـة أن متوسـط الغرامـة فـي                 .  بيزيتا ١٥٠٠من  

 شـخص قـد     ٥٠٠ بيزيتا للشخص الواحد، وهو ما يشير إلى أن أكثر مـن             ٣٫٣ن فقط عن    كا

وكــان الكــشف عــن المخــالفين هــو مــشكلة بــسيطة . دفعــوا الغرامــة خــالل ســنة واحــدة

وكان التاج والمدينـة يتقاسـمان   . ويتم عن طريق منح المخبر ثلث الغرامة التي تم جمعها   

 المـذنبين فـي الـسنة المـذكورة كبيـر الجـزارين فـي         وكـان مـن بـين هـؤالء       . الثلثين البـاقيين  

سكن فــي يــلالتــي كــن مــن ا" مــن العامــة"فــي المدينــة وحتــى امــرأة النــصارى ســوق اللحــوم 

 . ١نفس الحي

 نظريـا  -نت الشؤون الداخلية للمـساجد  أما بالنسبة لتنظيم الجماعة االسالمية، فكا   

وفـــي .  النـــصارىهيئـــة المحلفـــين فـــي يـــد الـــوالة الرســـميين المنتخبـــين والـــذين يعـــودون ل -

نود أن يكون لـديك أربعـة محلفـين مـسلمين، وأيـا كـان مـا                 : "... األساس كان هؤالء أربعة   

هو بينكم فيمكنكم انتخابه، وهم سوف يـوفرون لكـم ولـشؤونكم وأمـوالكم الرعايـة          

وفــي الممارســة العمليــة، يبــدو أن عــددهم كــان يختلــف مــن واحــد إلــى       ]." تحــت القــسم [

 . وفقا الحتياجات ورغبات المساجدأربعة، 

وقــد تنوعــت أســاليب االنتخــاب أيــضاً علــى نطــاق واســع، وفــي بعــض األمــاكن كــانوا     

ينتخبـــون مـــن قبـــل رؤســـاء األســـر، وفـــي حـــاالت أخـــرى عـــن طريـــق المحلفـــين المنتهيـــة   

 . وكان المنصب فخري وال يدفع عنه راتب،واليتهم

ارسـة المحلفـين بتوظيـف اآلخـرين ألداء          وفي أوائل القرن الرابع عشر حظر التـاج مم        

 تـم   المـيالدي  الخامس عشر\التاسع الهجري بيزيتا،  وبحلول القرن      ١٠٠واجباتهم بغرامة   

أن  يبـدو  ، إذ  بيزيتا، وخفـضت فتـرة الواليـة مـن عـام إلـى شـهرين       ٢٠٠زيادة هذه الغرامة إلى  

 .  وهذا ليس من الصعب فهمه،المنصب غير مرغوب فيه للغاية

يكن للمحلفـين أي صـالحيات، وكـانوا يعملـون بقليـل مـن المـسؤولية          أنه لم   واقع،  وال 

 ،الرسمية للحصول على الغرامات المالية المفروضة على المساجد من قبل التاج وموظفيه     

                                     
١ Bowell, Muslims communities,p.٧٢.  
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 نــصراني،وحتــى رســمياً لــم يــستطيعوا اتخــاذ أي قــرار بــدون موافقــة مــن عمــدة المدينــة ال     

 وظيفتـــه كمتحـــدثين عـــن الملـــك، حيـــث كـــان  وكانـــت أهميـــتهم الحقيقيـــة تكمـــن فـــي

. يعطــيهم أوامـــر يقومـــون بتنفيـــذها داخـــل المــساجد، وكانـــت تجمـــع األمـــوال باســـمهم  

وكــانوا، فــي الواقــع، وكــالء رســميين للملــك غيــر مرغــوبين فــي المجتمعــات المــسلمة،          

ومـع ذلـك، كـان المحلفـون يقومـون بتعيـين مجموعـة        . وبالتالي عدم شعبية هذا المنـصب   

 وشــمل هــؤالء. مــوظفين الــصغار، الــذين كــانوا يــؤدون الخدمــة المدنيــة فــي المــساجدمــن ال

متـــرجم، والكاتـــب العـــدل،  والفرســـان، وكبيـــر التجـــار،  ال، والجـــالد، و١الحاجـــب او المنـــادي

 ولم يكن من غير المألوف      ،وكاتب، ومرافق،  ومعلم رسمي تعينه الجمعية لرعاية األيتام        

ا تجـــاوز أو التـــدخل فـــي تعيـــين هـــؤالء المـــوظفين ، ولكـــن  أن يحـــاولوالنـــصارى للمـــوظفين 

 .٢الملكية عادة قد أيدت حق المسجد

يتضح مما سبق أن الجماعة اليهودية تمتعت بحرية أكبر من الجماعة اإلسالمية فـي              

ادارة شــؤونها الداخليــة، وهــي امتيــازات حــصلوا عليهــا بــسبب تملقهــا للحكــام النــصارى،    

 .  بالمسلمين ولتضييق عليهملب التكييومحاولة كسب ودهم على حسا

 أن احياء المسلمين كانت مرتعـاً خـصباً لـدعارة، حيـث ذكـر أن      Bowell ويدعي بويل

أكثر ما يجذب النصارى ألحيـاء المـسلمين أنـه كـان مركـزاً للحيـاة الوضـيعة، حيـث كانـت                 

 الــدعارة المرخــصة مزدهــرة هنــاك، وكانــت المومــسات النــصرانيات والمــسلمات يعرضــن  

ــه يعــود وينــاقض نفــسه، ويقــر ان الــسواد األعظــم مــن            ــضاعتهن جنبــاً إلــى جنــب، ولكن ب

                                     
 .، واالعــالن عــن وصــول هيئــة المحكمــة، وعــن هــذه الوظيفــةهــو الموظــف المكلــف بالنــداء علــى المتقاضــين ١

 Cuenca, The Code of Cuenca  :انظر 

  Municipal Law on the Twelfth Century Castilian Frontier, University of Pennsylvania, 

pp. ١١٩-١١٨. 

٢  Bowell, Muslims communities, p.p. ٧٢-٧١.  
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المومـسات كــن نـصرانيات تــم جلــبهن لممارسـة نــشاطهن فــي أحيـاء المــسلمين، ولعــل     

 .١ذلك كان جزءا من المخطط الصليبي إلضعاف الهوية اإلسالمية في المجتمع النصراني

لزنــا، وحرصــهم علــى االلتــزام بحــدود   وممــا يــدل علــى تــشدد المــسلمين فــي مــسألة ا   

الشرع، أن جامع بلنسية اشترى مـن الملـك بيتـر امتيـاز يعطـيهم الحـق فـي انـزال عقوبـة                       

االعدام على أي امرأة مسلمة يثبت تورطها في الزنا، دون أن يكـون هنـاك امكانيـة للعفـو                 

ماعيــة عــن طريــق دفــع مبــالغ ماليــة، كمــا جاهــدت الجماعــة للمحافظــة علــى الحــدود االجت

م، وخــالل ١٣٦٥ /هـــ٧٦٧واالقتــصادية  بــين المــسلمين وبــين اليهــود والنــصارى، ففــي ســنة  

الحــرب مــع قــشتالة، اســتغل المــسلمون حاجــة الملــك بيتــر الملحــة للتفــاوض معهــم،           

واشترطوا عليهم اعطاءهم وعداً بأال يسمح ألي يهودي أو نصراني بالعيش ببينهم، كما             

 مبلغ كبير من المال للتاج لتجنب مشاركة اليهـود فـي           كانت الجماعة على استعداد لدفع    

 .٢سوق اللحم واالفران و الحمامات وغيرها من المرافق العامة

ومــن المؤكــد أن المــسلمين كــانوا يريــدون مــن وراء ذلــك المحافظــة علــى هــويتهم       

االسالمية واستقاللهم، ومن المحتمل أيـضاً أنهـم أرادوا تجنـب المـصادمات بيـنهم وببـين               

 .هود والنصارىالي

 :أرغونأحياء اليهود في 
 أما اليهود فكان لهم هم اآلخرين أحيائهم الخاصة، فقد عملت الكنيسة على عـزل       

اليهــود عــن النــصارى بــشتى الوســائل مهمــا كلــف االمــر، لــذلك عــاش اليهــود علــى شــكل    

 .٣مجموعات داخل احياء خاصة بهم

                                     
١ Bowell, Op. Cit,p.٧٢. 

٢ Nirenberg, David, Muslim- Jewish Relationship in the Fourteen Century Crown of 

Aragon, California, University of California,٢٠٠٥, p.٢٥٢.  

٣ Montalvo, Jose, The Jews of the Kingdom of Valencia. Hispania Judaica, Varda Book, 

٢٠٠٩, V٩, p.٢١ 
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ز ، والمقبرة اليهوديـة باإلضـافة إلـى          وكان الحي اليهودي يضم المعبد اليهودي، والمخب      

وتعـــد بلنـــسية و وشـــقة وسرقـــسطة وقلعـــة أيـــوب مـــن المـــدن الرئيـــسة ألهـــم  . المـــسلخ

 .أرغونالتجمعات اليهودية في مملكة 

ويقـع الحــي اليهــودي فـي وشــقة فــي الجـزء الجنــوبي الــشرقي مـن المدينــة، وتقــع علــى     

الــى حــدوث مــصادمات بــين اليهــود  ، األمــر الــذي أدى Cyprianمقربــة منــه  كنيــسة ســبريان  

والنـــصارى فـــي وشـــقة ، ألن النـــصارى كـــانوا  يجتـــازون الحـــي اليهـــودي اثنـــاء  ذهـــابهم الـــى   

 إغـالق  اليهود صـالحية     األول جيمس   أعطىالكنيسة  من أجل  سرعة الوصول اليها، وقد          

  حتــى صــباح الــسبت، ويــضم الحــي ١الحــي اليهــودي خــالل عيــد الفــصح والخمــيس المقــدس

 معابد يهودية، صغير ومتوسط وكبير،  وقد بقيت هذه المعابـد حتـى طـرد اليهـود مـن       ثالث

الرابـع عـشر المـيالدي      / م، وحتى بداية القرن الثـامن الهجـري       ١٤٩٢ /هـ٨٩٨ سنة   األندلس

 منـزال، وهـذا يعنـي ان عـدد          ٦٩ منزالً في وشقة، بينمـا المـسلمون         ١٠٨كان اليهود يشغلون    

  .٧٠٠ الى ٥٥٠بين اليهود في المدينة يتراوح 

م، وبعد طرد اليهـود  ١١٥٦ /هـ٥٥١ أما المقبرة اليهودية، فقد ورد ذكرها ألول مرة سنة       

كغيـره مـن األحيـاء اليهوديـة التـي تـم تغييـر        Nuevo Barrio  مـن االنـدلس تغيـر اسـمه إلـى     

ــريين     ــسابع الهجـ ــسادس والـ ــرنين الـ ــالل القـ ــمها، وخـ ــشر   / اسـ ــشر والثالـــث عـ ــاني عـ الثـ

  . ٢خرط اليهود في وشقة في التجارة واإلقراض الربوي والحرف اليدويةالميالديين ان

ــة  متاخمــا للجــدار          ــين المــسجد والكاتدرائي ــوب كــان الحــي اليهــودي ب   وفــي قلعــة أي

الغربي من المدينة ، كما عاش اليهود أيضا في منطقة القلعـة، وفـي نهايـة القـرن الـسادس            

جالت الــى  جــامع تــم بنــاؤه هنــاك  بــشكل الثــاني عــشر المــيالدي، اشــارت الــس/ الهجــري 

ــه خــالل           ــدرو الثالــث هــاجم الغوغــاء الحــي اليهــودي وحطمــوا بوابات قــانوني، وفــي عهــد بي

                                     
 ، الموسوعة العربية   : :  انظر .العشاء األخير للمسيح واعتقاله وسجنه     صعود ويشير إلى   خميس العهد أو ال    ١
٢/١٢٤٧. 

٢ E. Feldman, in: Papers of the Fourth World Congress of Jewish Studies, ٢٢–٢١٩ ,١٩٦٨ ,٢. 
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 اليهـود علـى     ر شدد بيدرو على أوامر والـده بـاال يجبـ          ذمراسم تنصير بشر بها الرهبان ، عندئ      

 .التحول إلى النصرانية

 فـي   ١لجانـب الـشرقي مـن رحبـة القاضـي         أما الحي اليهودي في بلنسية، فكان يقـع فـي ا          

 ضـمن لهـم   ١٢٤٤ /هــ ٦٤٢ ، وفي سـنة   Santa Cataliaالموقع الذي تقوم فيها اآلن كنيسة 

الحــي بأكملــه، وكــان هنــاك  ) م١٢٧١-١٢١٣/هـــ ٦٧٠-٦١٠ (James Iالملــك جــيمس االول 

ليهـود  بوابة خاصة تسمى بوابة اليهود تؤدي إلى المقبرة اليهودية، وقد منح جـيمس االول ا          

وكـــل المقيمـــين فـــي الحـــي حقـــوق كثيـــرة، وتمتعـــت الطائفـــة اليهوديـــة بقـــدر كبيـــر مـــن  

االستقالل حتى  أنه كان يحق لنظامها القضائي أن يتعامـل مـع الجـرائم الجنائيـة ، ونتيجـة             

 الثالث عشر والرابع \لتزايد النمو السكاني لليهود خالل القرنين السابع والثامن الهجريين      

 توســعة الحــي  وذلــك قبــل  م١٣٩١/هـــ ٧٩٤ن قــررت ســلطة المدينــة ســنة  عــشر الميالديــي

 .عام واحد من تدمير الطائفة اليهودية

م، حــصن اليهــود ١٣٤٩ /هـــ٧٥٠وخــالل أعمــال الــشغب  زمــن ظهــور الطــاعون ســنة   

انفسهم في حيهم، ولذلك بقوا في مأمن، ولكن من ذلك العهد بدأ االنحطاط يظهـر فـي                

م حتـى أنـه كـان علـيهم ان          ١٣٧٦/ه  ٧٧٨ مصاعب اليهود سنة     الطائفة اليهودية ، وزادت   

 تـم القـبض     ١٣٧٧/ ه  ٧٧٨يرهنوا التوراة ليسددوا  الديون التـي علـيهم للملـك، وفـي سـنة                

                                     
حرق ي األندلس  التي ارتكبها صليبياالنتقام   صور، كان من أبشع وأقسى      ه٤٨٨بلنسية سنة   بعد سقوط    ١

: القاضي ابن حجاف فـي سـاحة المدينـة علـى مـرأى مـن النـاس فـي موضـع عـام لعلـه مـا يعـرف اليـوم باسـم                            
، التكملـة لكتـاب الـصلة،    )هــ ٦٥٨ت ( ابن األبار، محمد بن عبـداهللا  :  عن تفاصيل هذا الموضوع  .رحبة القاضي 

الحلـة  ؛ ٢٨٦، ١/٤١٢هــ،   ١٣٧٥سـالمية،   صححه وعني بنشره عـزت العطـار، القـاهرة،  مكتـب نـشر الثقافـة اإل                
 ابــن ؛٢/١٢٦، م١٩٦٣ ،١ط،  الــشركة العربيــة للطباعــة والنــشر  ، حــسين مــؤنس، القــاهرة، قيــقالــسيراء، تح

، الذخيرة في محاسن أهـل الجزيـرة، تحقيـق، إحـسان عبـاس،      )هـ٥٤٢ت  (بسام الشنتريني، علي بن بسام      
 ؛ ابــن عــذاري، البيــان المغــرب فــي أخبــار األنــدلس       ٣٥٦، ٦٢-٣/٥٧ . هـــ١٣٩٨ الــدار العربيــة للكتــاب،   ،ليبيــا

، ٤١-٣١، ٥، ص٤، ج٣٠٥، ٢٨٩ص/ ٣م، ١٩٣٠ال، بـــاريس، بـــولس جبتـــر، سوالمغـــرب، تحقيـــق، ليفـــي بروفنـــ
 دار القلـم،    ، التاريخ األندلسي من الفتح اإلسالمي حتى سقوط غرناطـة، دمـشق           ،  ؛ الحجي، عبد الرحمن     ١٤٨
 . ٣١٧، ص. هـ١٤٠٢ ،٢ط
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حـرق آخـرون    أعلى عدد من نبالء الطائفة بتهمة سرقة حيـث تـم تعـذيب الـبعض مـنهم و                 

  .مبينما حاكمت حكومة سرقسطة البقية وفي النهاية اطلقت سراحه

وقد ضمن جيمس االول ليهود بلنسية نفس الحقوق التي ضـمنها ليهـود سرقـسطة،                

وكان الحي يضم العديد من المعابد اليهودية  التي تم تدمير عدد منها خالل اضطهاد سـنة       

م، بينما تـم تحويـل البـاقي إلـى كنـائس، كمـا تـم تـشييد جـدار خـاص حـول                    ١٣٩١ /هـ ٧٩٤

ممــا ادى الــى .م١٣٩١/هـــ ٧٩٤ وقــوع اضــطهاد ســنة الحــي اليهــودي قبــل فتــرة بــسيطة مــن 

وقوع معارضة شديدة  من جانب السكان النـصارى، ويعـد الحـي اليهـودي  فـي بلنـسية مـن         

 .  ١أكبر أحياء شبه القارة االيبيرية، ولكن لم يبق منه شيء اآلن

أما سرقسطة فكان فيها طائفة يهودية تعيش هنـاك منـذ العهـد االسـالمي، وكـانوا                 

 باإلضافة إلى التجـارة فـي صـناعات مختلفـة  كاألقمـشة والجلـد واألحذيـة،  ومنـذ                     يشتغلون

م، اسـتمر موقـع     ١٤٩٢/هـ٨٩٨العهد االسالمي حتى عشية طرد اليهود من األندلس سنة          

، وكـان   ٢الحي اليهودي في سرقسطة داخل جدران المدينة في القسم الـشمالي الـشرقي            

وجـدران داخلـه تفـصله عـن المنـاطق النـصرانية،            الحي القـديم محـاط بالجـدران الرومانيـة ،           

، Santo Dominguitoوهـذا الحــي لــه ســت بوابــات، ومركزهــا اليــوم شــارع ســان دومينجــو  

وكــان الحــي يحتــوي علــى حــصن  اليهــود والمــذبح والمعبــد الكبيــر والمــشفى، وفــي داخــل     

 .الحصن يوجد سجن لليهود والمسلمين

سيس حـي جديـد فـي نهايـة القـرن الـسابع              ونتيجة لنمو الطائفة في سرقسطة تم تأ      

 الثالـث عـشر المـيالدي، يقـع  إلـى الجنـوب مـن الحـي القـديم  وكـان يعـرف باسـم                         \الهجري

Barrionuevo              المعبـد الكبيـر    : ، وكانت مباني الطائفـة اليهوديـة تـضم سلـسلة مـن المعابـد

) م١١٠٤-١١٣٤/هـــــــ٥٢٩-٤٩٨" (المحــــــارب"والــــــصغير، وعنــــــدما احتــــــل ألفونــــــسو األول 

                                     
١ A. López de Meneses , Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, ١٩٥٦, ٦, p.p ٤٨, 

١٤١ ,١٠٣ ,١٠٢ ,٤٩ 

 . أما االن فلم يبق منه شيء، وموقعه اليوم  خلف أحد الفنادق ٢
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 ، أعطى لليهود امتيـازات متنوعـة، وكـان لـه عالقـة قويـة مـع                  م١١١٨\هـ٥١٢رقسطة سنة   س

 .١يهودي يسمى اليزار، الذي يعيش في سرقسطة وتم تعيينه في خدمة الملك

، حيـث  أرغـون كانت إدارة الطائفـة اليهوديـة متـشابهة فـي التنظـيم فـي كـل مملكـة                 

تيـار خمـسة عـن طريـق القرعـة           يرأس الطائفـة مجلـس مكـون مـن ثالثـين عـضواً، يـتم اخ               

كمقدمين، ويشرف على الطائفـة المـأمور العـام الـذي يعـد ممثـل الملـك، كمـا يـتم تعيـين                   

 . ٢موظف آخر لإلشراف على  السوق وانشطته المختلفة

ــاء خاصــة بهــم عــدم اخــتالطهم مــع ســكان          وال يفهــم مــن انعــزال اليهــود فــي احي

بين النصارى، فعلى الرغم من هـذا العـزل     اآلخرين، أو عدم وجود احتكاك بينهم و أرغون

ــد األمـــاكن      ــانون، وأحـ ــارجين علـــى القـ ــانحين والخـ ــأوى للجـ ــان  مـ إال أن الحـــي اليهـــودي كـ

 .٣باإلضافة إلى حي المسلمين التي  يرتادها النصارى للعب القمار

 يـشمل عهـد بيـدرو    أرغون ومهما يكن من أمر كان العصر الذهبي لليهود في مملكة  

-٦١٠( وخـايمي الثـاني  ، ) م١٢٩١ ـ   ١٢٨٥ /هــ ٦٩٠-٦٨٤(Alfonso III فونـسو الثالـث  الثـاني وأل 

وكان اليهود يقـدمون المـال والخـدمات للتـاج،  وفـي المقابـل كـان        ،  )م١٢٧٦-١٢١٣ /هـ٦٧٥

الملــك يــنعم بعــدد وافــر مــن المراســيم االمتيــازات  علــى الجماعــة اليهوديــة فــي مملكتــه،    

ئب واإلعانــات الماليــة، والمــدفوعات األخــرى، وتــضمن وكانــت هــذه المتيــازات تــنظم الــضرا

لليهود العيش بحرية وفق شريعتهم وقوانينهم، ومن هذه االمتيـازات التـي حـصل عليهـا                

ــرة         ــة، وتعيــين قادتهــا، والحفــاظ علــى المقب ــذاتي للجماعــة اليهودي اليهــود حــق الحكــم ال

 . ٤ير اليهودي وغيرهااليهودية، وحق تجديد المعبد اليهودي، والذبح وبيع لحم الكاش

                                     
١ López de Meneses , Estudios de Edad Media, p.p ١٤١ ,١٠٣ ,١٠٢ ,٤٩ ,٤٨ 

٢ López de Meneses , Op.Cit, p.p ١٤١ ,١٠٣ ,١٠٢ ,٤٩ ,٤٨ 

٣ Montalvo, The Jews of the Kingdom of Valencia., V٩, p.٢١ 

٤ Asis, Yom Tov, The Golden Age Of Aragonese Jewry: Community And Society In The 

Crown Of Aragon, ١٣٢٧-١٢١٣, Cambridge University, ١٩٩٩, p.p ٣٩٦-٣٩١. 
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 :العالقة بين المسلمين واليهود
المالحــظ مــن خــالل  اســتقراء الوقــائع واألحــداث، أن تلــك العالقــة كانــت فــي أغلــب     

كـان  األحيان عدائية، نظراً لطـابع التنافـسي الـذي يـصبغ عالقـة األنـداد ببعـضهم الـبعض، و                

ومة، بمــسوغات متعــددة، اليهــود هــم  مــن يبــدأ باســتثارة المــسلمين واشــعال فتيــل الخــص

منتهزين كافة الفرص، وتكشف الوثائق التاريخية مواطن  وأسباب متعددة لنشوب مثل            

ــا          ــذا مـ ــة و هـ ــصادية أو االجتماعيـ ــة أو االقتـ ــا العقديـ ــرفين، منهـ ــين الطـ ــصادمات بـ ــذه المـ هـ

 سنحاول الكشف عنه من خالل هذا المبحث 

ين واتهـامهم بـتهم قـد تكـون          كانت المناسبات فرصة لليهود لإلدعـاء علـى المـسلم         

: م ادعـوا فيهـا  ١٢٩١ /هـ٦٧٥  شكاية إلى الملك سنةDarocaملفقة، فقد رفع يهود دروقة     

انه بعد سماعهم  بهـالك الملـك الفونـسو، اعـدوا استعراضـاً لجنازتـه وحملـوه فـي نعـش               

عبــر المدينــة، ولكــن عنــدما مــروا بجــامع المــسلمين هــاجموا الــنعش بالــسيوف، فــأتلفوه      

 علــى اليهــود  هجومــا  Darocaوا اليهــود، كمــا هــاجم المــسلمون فــي مدينــة دورقــة   وجرحــ

م، عنـدما كـان األخيـرين يـستعدون ألحيـاء ذكـرى وفـاة الملـك                 ١٢٩٠/هــ ٦٨٩عنيفاً سـنة    

 .١ Peter IIبيتر الثاني 

 عرقيــة، ولكــن ال توجــد دالئــل –ومــن المحتمــل أن يكــون لهــذا الهجــوم دوافــع دينيــة  

ن أو حتى اليهود في هذه المناسـبة، أو أن أشـخاص معينـين كـانوا      على مشاركة المسلمي  

مقصودين بهـذا الهجـوم، لـذلك يجـب أخـذ الـدافع الـدنيوي او الشخـصي فـي عـين االعتبـار                        

 والحقيقــة أن الــسبب الــرئيس وراء اشــتباك الطــرفين  ،أكثــر مــن الــدافع العرقــي او الــديني

قـة بترتيـب أبنـاء الطـائفتين فـي المـسيرة، أو         يعود بالدرجة األولى ألسـباب دنيويـة؛ إذ لـه عال          

بمعنى أخرى  المكان الذي سيحتله أبنـاء كـل جماعـة عرقيـة أو دينيـة فـي هـذه المـسيرة،                  

 . ٢ألن ذلك يعكس مقدار حظوتها ومنزلتها عند الملك، ومدى قوة وهيبة رؤسائها

                                     
١ Nirenberg, communities of Violence, p. ١٨٠. 

٢ Catlos, Brain. A, The victors and Vanquish, Christians, and Muslims  Of Catalonial, p.٣١٩    
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نــدالع وهكــذا أصــبحت مــسير الجنــائز الملكيــة خــالل القــرن الرابــع عــشر مناســبة ال     

ــزاً فــي الموكــب           ــر تمي ــى موقــع أكث ــين المــسلمين واليهــود للمنافــسة عل أعمــال العنــف ب

الملكــي، وهــو مــا يــدل علــى اخــتالل التــوازن االجتمــاعي بــين اليهــود والنــصارى، ممــا جعــل       

اليهود يشعرون بالحاجة إلى تعزيز مكانتهم وهيبتهم بوضع أنفسهم في موضع متقدم            

ا النوع من الصراع بين المسلمين واليهود أثنـاء االحتفـاالت    وقد تكرر هذ  ،  ١على المسلمين 

خالل القرن الرابع عشر، فقد هاجم المـسلمون واليهـود يعـضهم الـبعض وهـم يرقـصون                  

 ٧٢٥وفــي ســنة  ، ٢ويقفــزون، معبــرين عــن فــرحهم فــي احتفــال بمناســبة مولــد فردنانــد        

لــف ســوس؛ م  فــرض الملــك جــيمس علــى المــسلمين غرامــة قــدرها خمــسين ا  ١٣٢٤/هـــ

ألنهم هاجموا اليهود أثنـاء مـرورهم بجـامع المـسلمين بمناسـبة االحتفـال بانتـصار األميـر                   

، حيـــث أصـــيب اثنـــي عـــشر يهوديـــاً إصـــابات خطيـــرة، وقـــد دافـــع   ٣الفونـــسو فـــي ســـردينيا

 .٤المسلمون عن أنفسهم هذه التهمة، وذكروا أن اليهود هم اللذين بدؤوا بالهجوم

 الرئيس وراء اعتداءات بعض المـسلمين علـى اليهـود           كلم تكن الطائفية هي المحر    

، بــل لعــب العامــل المــادي دوراً رئيــساً فــي هــذه المــسألة، والــدليل علــى ذلــك  أن   ىأو النــصار

شخصا من أهالي وشقة يدعى عبد الملك ، قام بنهـب المقبـرة اليهوديـة فـي بلدتـه وشـقة             

                                     
١ Catlos, Op. Cit, p.٣١٩    
٢ Nirenberg, Communities of Violence, p.١٨٠. 
ويجاورهـا جزيـرة    ). عـد صـقلية وقبـل قبـرص       ب( هي ثاني أكبر جزيرة فـي البحـر األبـيض المتوسـط              :سردينيا ٣

 غــزا المُــسلمون ،كورســيكا الفرنــسية وشــبه الجزيــرة اإليطاليــة وصــقلية وتــونس وجــزر البليــار اإلســبانية   
، وقد غنمـوا  )حسب ما ذكره المؤرخ ابن األثير(جزيرة سردينيا أربع مرَّات في عهدي األمويين والعباسيين        

ــتَح     ــا لـــم تُفـ ــر أنهـ ــراً، غيـ ــا كثيـ ــرةمنهـ ــر.أيَّ مـ ــزري     :    انظـ ــي الجـ ــو الحـــسن علـ ــدين أبـ ــز الـ ــر؛ عـ ت (ابـــن األثيـ
/ هــ ١٤١٧، ١عبد السالم تدمري، بيـروت، دار الكتـاب العربـي، ط   : ، الكامل في التاريخ، تحقيق  )م١٢٣٢/هـ٦٣٠
 .٥٦٨ و٥٦٧ص، ٣، جم ١٩٩٧

٤ Nirenberg, communities of Violence, p.١٨٠. 
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Huesca  والمعبـــد اليهـــودي فـــي مدينـــة مونثـــون ،Monzonد يبـــدو األمـــر للوهلـــة األولـــى وقـــ، ١

مؤشراً للعنـف الطـائفي ، ولكـن الـصورة ستتـضح  أكثـر إذا علمنـا أن عبـد الملـك هـذا أردى                          

مسلماً من أبناء ملته خالل اعماله اإلجرامية، كما اتهُم بإحداث ضرر وإصـابات، وارتكـاب               

ــو كــان  الكثيــر مــن األعمــال الــسيئة ضــد المــسلمين واليهــود  والنــصارى علــى الــسواء، و        ل

 .  ٢الهدف طائفياً لما اعتدى على من يماثله في الدين

ــائق القــرن الــسابع الهجــري      ــم تكــشف وث الثالــث عــشر عــن حلقــات جديــدة أو     /ول

أحداث جديدة تدل على العنف الطائفي اليهـودي تجـاه المـسلمين، ولكـن فـي الوقـت ذاتـه                    

بسالح الـضغط االقتـصادي،     نرى أن تعصب اليهود اتخذ شكالً أكثر دهاءَ، فقد لعب اليهود            

 . ٣والذي يتمثل في استغالل المديونين المسلمين

ومهما يكن من أمر، فقد عملت الهيئات المؤسـسية التـي كانـت تعمـل علـى إحـداث               

 اليهودية على تعميق الـصراع بـين صـفوف المتـدينين            –االستقطاب في العالقات النصرانية   

 .بنفس األسلوب إلحداث الوقيعة بين األقليات

ــا   ــالين علـــى ذلـــك همـ ــر مثـ ــوعان     : وخيـ ــا  موضـ ــال وهمـ ــوم، وإقـــراض المـ ــواق اللحـ أسـ

ومما يجـدر ذكـره، أنـه فـي أحيـان كثيـرة كـان المـسلمون             . يستحقان المعالجة واالهتمام  

والنصارى يقفون جنباً إلى جنب في عالقة معارضـة مـع اليهـود؛ ولهـذا الـسبب يجـب النظـر                     

مـدان علـى األسـس الماديـة والمؤسـسية فـي معـاداة        إلى ما يلي علـى أنـه حـالتي دراسـة تعت      

 .المسلمين والنصارى لليهود

                                     
 وهـي تقـع فـي    ،ون باسم مُنتشون هي مدينة صغيرة فـي منطقـة أراغـون          عرفها المسلم : Monzonمونثون   ١

ــا. شـــمال شـــرق مقاطعـــة وشـــقة  ــار  ، أرســـالن، شـــكيب: انظـــر عنهـ  الحلـــل الـــسندسية فـــي األخبـــار واآلثـ
 .١٩٦ ص،١ جم،١٩٣٦ ،١طالمطبعة الرحمانية ، ، ر مص،  األندلسية

٢ Catlos, Brain. A, The victors and Vanquish, Christians, and Muslims  Of Catalonial, 

p.٣١٩ 
٣ Catlos, Op. Cit, p.٣٢٠    
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كمــا هــو معــروف فــإن أســواق بيــع اللحــوم كانــت مكانــاً للــصراع الحــاد بــين النــصارى   

واليهود، وقـد أرجـع بعـض البـاحثين الـسبب فـي هـذا التـوتر فـي العالقـات إلـى االعتقـاد بـأن                           

ا أرجعــه آخــرون إلــى ارتبــاط أســواق بيــع اللحــوم ، ومــصدر تلــوث، بينمــ"غيــر أطهــار"اليهــود 

هـو التـساؤل عـن اقتـصاد     :  األول. وقد ظهر تفسيران آخـران ربمـا كانـا أكثـر إقناعـاً           . بالدم

فبدون وجود بعض المحالت التجارية لبيع اللحـوم التـي ثَبُـتَ أنهـا ال               . إقامة الشعائر الدينية  

لــك إلــى إصــابتها بمــرض الــسل فــي    عــادةً مــا يرجــع ذ (توافــق شــريعة اليهــود بعــد ذبحهــا   

فـإن بيـع مثـل هـذه اللحـوم         . ، فإن تناول اللحوم يمكن أن يصبح له ثمن بـاهظ جـداً            )الرئتين

وإن كان بأسعارٍ مخفضةٍ للمسلمين والنصارى قد وفَّر حالً لهذه المعضلة، إال أنـه أثـار أيـضاً       

كما رأي بعـض    . تُقَوَّضحفيظة الجزارين النصارى الذين رأوا بأعينهم أسعارهم المعتادة         

ولـــم تكـــن . النـــصارى أن مثـــل هـــذه التخفيـــضات فـــي األســـعار تتناســـب مـــع معتقـــداتهم   

تناســبهم حــسب األوامــر اإللهيــة وهــي أن النــصراني يجــب عليــه تنــاول اللحــم الــذي يلفظــه  

اليهــودي وهــي جدليــة وصــلت إلــى أشــدها عنــدما أصــدر البابــا بينــديكت الثالــث عــشر ســنة      

اً كنــسياً يهــدد فيــه بالحرمــان الكنــسي لكــل شــخص يقبــل بتنــاول    مرســوم١٤١٥/هـــ٨١٨

 .١طعام من اليهود

، ٢وكما هو معـروف فـإن لحـوم أهـل الكتـاب مـن اليهـود والنـصارى مباحـة للمـسلمين                     

 ª « ¬ ®¯ ° ± ² ³ ́  µ } كمــا قــال تعــالى فــي كتابــه العزيــز     
¶ ̧ ¹ z ٣. 

  يتضح مما سبق ان السبب الرئيس لمثل هذه الخالفات، ليس نجاسة لحـوم اليهـود،        

ولكن بسبب اصابتها باألمراض، ممـا يجعلهـا غيـر صـالحة لالسـتهالك، ولعـل ذلـك سـبب                   

                                     
١ Montalvo, The Jews of the Kingdom of Valencia , p.p. ١٢٧-١٢٦; Nirenberg Muslim- 

Jewish Relationship ٥, p.٢٦٠. 

 أهـل الذمـة،   ، أحكـام ) م١٣٥٩/هــ ٧٥١ت(ابن قيم الجوزية؛ شمس الـدين أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أبـي بكـر          ٢
 .١٩٥-١٨١\٢م، ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٤سيد عمران، القاهرة، دار الحديث،  : دراسة وتحقيق

 .٥: المائدة،  آية: سورة ٣
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دي اتحاد المسلمون والنصارى فـي طرطوشـة فـي اصـدرا  مرسـوم يحـرم بيـع اللحـم اليهـو              

 .١ألتباع كال الديانتين أي اإلسالم و النصرانية

وقد كانت لدى مجالس البلـديات رغبـة عارمـة فـي اسـتعارة هـذا الجـدال الـديني فقـط                      

فربما كانت أسواق بيـع اللحـوم أكثـر منـاحي الحيـاة تنظيمـاً فـي الحيـاة                  . ألسباب مختلفة 

ــدى هــؤالء الــسادة اإلقطــاعيين     . خــالل القــرون الوســطى   حقوقــاً فــي طــاوالت   فقــد كــان ل

الجزارين نفسها، إال أن أسعار اللحوم واستيرادها، ومرعـى ورعـي القطيـع المنتظـر للـذبح                 

وحتى رواتب الحُراس الذين كان يحرسون هـذه القُطعـان كـلُ ذلـك ينظمـه مرسـوم مـن              

أو اليهود أو مجتمع المسلمين أو مجلـس   ) التاج الملكي (ويمكن أن يفرض الملك     . البلدية

ــل      البلــدة  ضــرائب علــى اللحــوم ويــتم جمــع هــذه الــضرائب فــي أمــاكن بيــع اللحــوم مــن قِبَ

وفــي أحيــان كثيــرة كــان اليهــود أصــحاب طــاوالت الجــزارين المــستقلة والهياكــل  . الجــزار

الضريبية واالمتيازات الملكية يجدون أنفسهم في خالفات مع مسئولي البلديات النـصارى          

 البالغيـة المعاديـة لليهـود أمـام هـذه المحـاكم             وفي أحيان كثيرة كانـت تظهـر التعبيـرات        

 .٢والسلطات القضائية

وقد أثَّـر هـذان العـامالن فـي العالقـات بـين المـسلمين واليهـود تـأثيراً يفـوق أثرهمـا فـي                         

العالقات بين النصارى واليهود؛ فقد أدت إلـى تـوتر العالقـة بـين الطـرفين، وأصـبحت أسـواق          

لمسلمين واليهود، يسعى فيه كـل طـرف إلـى احتكـار     اللحم مسرحاً واسعاً للصراع بين ا  

 .هذه الحرفة، خاصة اليهود  الذين حاولوا االضرار بالجزارين المسلمين بشتى الوسائل 

فقـد كـان   ". الكنـز الملكـي  "و نظراً ألن كالً من المسلمين واليهود قد شكال جزءً مـن           

حقــوق احتكــار الخبــز  يمكــن مــنح  . يمــارس عليهمــا معــاً حقوقــه  ) التــاج الملكــي (الملــك 

وأفران الشمع وأسواق بيع اللحوم وحتى السجون كـي يـستخدمها أفـراد كـال الـديانتين،        

وقد كانت األسواق المشتركة لبيع اللحوم خاضعة علـى الـدوام لـسيطرة اليهـود، ونظـراً                 

                                     
١ Nirenberg , Communities of Violence, p.١٧٢.. 
٢ Nirenberg, Op. Cit, p.٢٦٠. 
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ألن هذه األسـواق كانـت تُقـام فـي مـدنٍ لـم تكـن فيهـا تجمعـات المـسلمين كبيـرة أو لـم                          

وتمثل حالة . ياء بالقدر الذي يكفي لشراء حق أن يكون لهم سوقٌ خاصٌ بهم      يكونوا أثر 

 . مدينة طرطوشة مثاالً ونموذجاً جيداً عن الصراع الذي يمكن أن ينشأ عن ذلك

 وبعـد الـدعاوى القـضائية المطولـة مـنح الملـك جـيمس الثـاني                 م١٣٢١/هـ٧٢١ وفي سنة 

لمــسلمي طرطوشــة حــق بنــاء أســواق لحــوم خاصــة بهــم علــى الــرغم مــن ادعــاء اليهــود    

وزعمهــم أن المــسلمين يحــق لهــم مــن الناحيــة القانونيــة والــشرعية شــراء اللحــوم التــي   

 ٦٠٠لمـسلمين دفـع     وقـد كـان علـى ا      . تتوافق مع شريعة اليهود والتـي قـام اليهـود بـذبحها           

إال أن الملــك فــي مرحلــة الحقــة . للحــصول علــى هــذا االمتيــاز) عُملــة قديمــة(ســو برشــلوني 

ولكي يُرضي اليهود قـد حظـر علـى المـسلمين إقامـة أسـواق اللحـوم الخاصـة بهـم حتـى ال                   

تحدث بينها وبين أسواق اللحوم الخاصة باليهود منافـسة، كمـا سـمح لكافـة المـسلمين              

جميعــاً فــي الواقــع مــن مدينــة طرطوشــة باالســتمرار فــي شــراء اللحــم مــن      الــذين ليــسوا  

وفيما بعد من العـام نفـسه عنـدما اشـتكى اليهـود مـرةً أخـرى         . اليهود أو من أي مكانٍ آخر     

أمر بتدمير أسواق اللحوم الخاصة بالمسلمين ونقلها إلى داخل أوساط المـسلمين وذلـك              

 المــسلمين ألســواق لحــوم خاصــة بهــم فقــد   وبــالطبع وبمجــرد امــتالك . للحــد مــن زبائنهــا 

عانوا من نفس هـذه النوعيـة مـن النزاعـات مـع المؤسـسات والهيئـات البلديـة المـسيحية                     

م أصبح المسلمون في صراع مع اليهـود        ١٣٢٢ /هـ٧٢١وبحلول  سنة  . التي عانى منها اليهود   

 .١تكار على اللحوم وليس في صراع مع اليهود على حقوق االحةعلى الضرائب المفروض

ألنـه كـان   . وقد نشأ نزاع حتى في البلدات التـي كانـت تـضم جـزاراً خاصـاً بكـل طائفـة                

يتوافر لدى اليهود في بعض األحيان لحوم ال تتناسب مع شريعتهم تباع بأسـعار أقـل مـن     

ــت          ــد تعاملـ ــشرائها فقـ ــود بـ ــر اليهـ ــراء غيـ ــن إغـ ــدها يمكـ ــرين، عنـ ــزارين اآلخـ ــعار الجـ أسـ

األمر من خالل فرض حظر كنسي وحظر من البلديات عليهـا           السلطات النصرانية مع هذا     

                                     
١ Nirenberg, Communities of Violence, p.١٧٢; Nirenberg, David, Muslim- Jewish 

Relationship, p.٢٦١. 
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وكــذلك أيــضاً فعــل المــسلمون، كمــا أقــرت الجماعــة اإلســالمية فــي سرقــسطة مرســوماً 

يعاقب كل مسلمٍ يشتري اللحم من جزار يهودي بغرامـة تُقـدَّر بخمـسة سـو أو أن يُجلـد                    

أنهـم قـد   :  الدينيـة كما أشـاعوا أيـضاً بـين األوسـاط        . الواحد منهم خمس جلدات بالسوط    

وأشـياء نجـسة أخـرى    ) منخنقـة (أخبروا الملك أن اليهود يبيعون لحوم حيوانات مخنوقة         

 .١ال يأكلها اليهود وهي في نفس الوقت محرمةٌ على المسلمين

ــة اإلســـالمية فـــي     ــه الجماعـ ــراء الـــذي اتخذتـ ــذا األجـ  يـــدل علـــى أرغـــونوالشـــك أن هـ

والتقيـد بإحكـام الـشريعة، ألن المنخنقـة مـن           محاولتها الحفاظ علـى جـذورها اإلسـالمية،         

حُرِّمَـتْ عَلَـيْكُمُ     {"أنواع اللحوم المحرم على المسلمين، وذلك بنص فـي القـرآن الكـريم            

 وَالنَّطِيحَةُ  الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ           

 ٢} وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِالَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

كان إقراض المال مجاال آخر من أنـشطة الدولـة التنظيميـة الـذي اسـتقطب العالقـات                  

حقيقـة أن اليهـود   . النـصرانية -بين اليهود والمسلمين بقدر ما فعل مع العالقـات اليهوديـة          

وحا لهم بموجـب القـانون اإلقـراض بفائـدة فـي حـين لـم يكـن ذلـك مـسموحا                      كان مسم 

كان ال بد لها وأن تؤثر على العالقات بين هذه الجماعات، على الرغم             النصارى  للمسلمين و 

 إلقـراض  سـبل مـن إيجـاد    النـصارى   من ذلك، فقد تمكن عمليا بعض المسلمين وكثير من          

 وفرض الضرائب عليها الحقا من قبل السلطة         وكان جمع الفائدة من قبل اليهود      ،  بفائدة

الرئيسة لتدفق األموال إلى خزانـة الدولـة، وكانـت المفاوضـات حـول               الموارد   الحاكمة أحد 

االختيــاري والتقاضــي علــى القــروض أكثــر أشــكال التواصــل شــيوعا علــى          قــرض الوقــف 

التابعـة  العـاديين والمـسيحيين مـع الـسلطة الحاكمـة والمحـاكم              األرجح بـين المـسلمين    

                                     
١ ACA: C١٩٦. Fol. ٢٨v(١٥\١٠\١٣٢٨). 

ACA: C٤٣٠. Fol. ٢٩v(١٨\١٠\١٣٢٩). 

 Nirenberg, Muslim- Jewish Relationship, p.١٧٢. 

 .٣ : آية، المائدة:  سورة٢
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عديـدة للتـوتر بـين األفـراد المـسلمين واليهـود علـى               لذلك لـم يكـن غريبـا تواجـد أمثلـة          . لها

 .الديون

كانت هناك العديد مـن االسـتراتيجيات التـي اسـتخدمها المـسيحيون فـي نزاعـاتهم                 

، وممارســة الفـاحش اليهـود علــى الـديون، بــدءا مـن االتهامــات بالتعـاطي للربــا      القانونيـة مــع 

أو الكفر باسـتخدام التمـائم الـسحرية ضـد العدالـة الـسيئة واالبتهـاالت                 لجنسي،الشذوذ ا 

العديــد مــن هــذه االســتراتيجيات مــع بعــض   فــي وقــد شــارك المــسلمون  ، ١للقــانون الــديني

الواضــح علــى ســبيل المثــال مــا إذا كــان المــسلمون محميــون    فلــم يكــن مــن،االســتثناءات

وة دفاعيـة ضـد الـدائنين اليهـود أم ال، ألنـه فـي              قـ  النـصارى    بموجب قـوانين الربـا التـي أعطـت        

طويلة بامتياز اإلعفاء من غطـاء العـشرين فـي المئـة علـى               بعض البلدات تمتع اليهود لمدة    

 . أسعار الفائدة في قروضهم للمسلمين

  بــين المــسلمين واليهــود فــي مــسائل   العــداء العــام وضــوحاً أشــكال أكثــر يعــد ربمــا 

 أظهره مسئولون محليون مسلمون فـي كثيـر مـن األحيـان      إقراض المال هو التضامن الذي    

 فسجالت السلطة في أراغـون  ،إخوانهم في النزاعات القائمة حول قروض من اليهود   مع

تطبيــق )  نــصارىوآخــرين(مــسلمين مــسؤولين بالــشكاوى اليهوديــة حــول رفــض     مليئــة

عـوا مثـل    يبـدو أن المـسلمين قـد توق       ولـصالحهم بخـصوص مقاضـاتهم للمـسلمين،          العدالة

  .٢النوع من التضامن من مسئوليهم هذا

، بأنــه كــان يكــره طرطوشــة اعتــرف أحــد الــشهود ضــد يوســف الهــوداه، فقيــه مدينــة  

عــدوا لــه ألن الفقيــه قــد فــرض بــالقوة أحكامــا قــضائية كــان أحــد الــدائنين  يوســف واعتبــره

 بتطبيـق  وفـي الحـاالت القـصوى، كـان يمكـن للملـك التهديـد             . اليهود قد حصل عليها ضـده     

الحـال عنـدما هـدد بعـزل الفقيـه المـسلم لمدينـة بورخـا بـسبب                   إجراءات تأديبية، كمـا هـو     

                                     
١ ACA: C٤٣٠. Fol. ٢٩v(١٨\١٠\١٣٢٩). 

Nirenberg, Muslim- Jewish Relationship, p.١٧٢. 

٢ Nirenberg, Op. Cit, p.٢٥٩. 
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 فيهـا  فـي مدينـة قـادس المـسلمة، كـان        . المدعين اليهـود   ولون ضد ؤالتحيز الذي أبداه المس   

ــالي فــإن اليهــود فــي بورخــا وسرقــسطة     المــسلمين، خــوانهمإل محابــاة وطرطوشــة وبالت

" المسلمين الذين ظهروا وقـدموا حـديثا      "استحضروا   لمين الذين اشتكوا من القضاة المس   

 .من أجل التهرب من دفع الديون

، كــان يمكــن للخالفــات حــول وحتــى عنــدما لــم يكــن التــضامن الــديني حاضــرا صــراحةً

فحتــى المرابــون . أن تتحــول بــسهولة إلــى أعمــال عنــف بــين المــسلمين واليهــود    القــروض

اليهـود مـن    أحـد   ل هـذا النـوع مـن العنـف، كمـا فعـل              إلمكانيـة حـدوث مثـ     يخططـون   كانوا  

 Alfamén١ سرقسطة الـذي كـان حريـصا علـى جعـل األميـر بيتـر يكتـب لمـسلمي ألفـامين                    

 .٢يجمع ديونه ويحذرهم من المساس به عندما مر بالمنطقة

كانـت تجربـة   ذلـك  مثـال  . وغالبا ما كـان يـسبق هـذا النـوع مـن العنـف تبـادل للـشتائم             

الـذين  انكو من بورخا، والذي وجد أن بعض المسلمين من ماليـشانت،        إسحاق فر  اليهودي

 ولـم يكـن العنـف ضـد    ". خـالف لفظـي حـاد   "كانوا مدينين له، قد قطعوا واقتلعوا كرمه بعـد   

 . الممتلكات سوى خطوة قصيرة نحو العنف ضد األشخاص

كـان قتـل المـرابين أثنـاء سـفرهم فـي األريـاف لجمـع ديـونهم أمـرا لـيس خارجـا عـن              

 النوع من العنف، وأحيانا جنبا إلى جنـب مـع   نطاق المألوف، وقد شارك المسلمون في هذا     

 م١٣٦٤ /هــ ٧٦٦للقتـل سـنة     المثـال،     ثالثة يهود من لريدا، على سبيل       فقد تعرض  .النصارى

يمكــن . مــن المــسلمين وثمانيــة) واحــد منهمــا كــان مــأمورا (النــصارى مــن قبــل اثنــين مــن  

بين األفراد المسلمين واليهـود،   ألنه نابع من عالقات معينة" يظرف"تصنيف هذا العنف بأنه 

متــصال مــع نفــس قــضايا  ، ولكــن رغــم ذلــك كــان األمــر"للهويــة الدينيــة"ولــيس مــن تعــصب 

 .٣اليهوديةالنصرانية الوضع القانوني والديني التي كانت تهيكل العالقات 

                                     
 .هي بلدية تقع في مقاطعة سرقسطة التابعة لمنطقة أراغون شمال شرق إسبانيا: Alfaménألفامين  ١ 

٢ Nirenberg, Op. Cit, p.٢٥٩. 

٣ Nirenberg, Op. Cit, p.٢٥٩. 
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 فالـدينيا   شكل ضرب وسجن دائـن يهـودي مـن قبـل خـدم مـسلمين لـرئيس ديـر                  كما  

قــد ذهــب أبراهــام أتــاريال، وهــو يهــودي مــن ف ، قــضية حــول الموضــوعم١٣٧٧/هـــ٧٧٩ســنة 

وعنـدما كـان    . لتحصيل دين من مـسلم كـان يـدعى أزميـت آيجـا             ١الجزيرة، إلى قرية أومبريا   

في منزل المسلم تحرك هـذا األخيـر بفعـل روح شـريرة وتجاهـل القـوة اإللهيـة والـسلطة           

اليهودي وجميع اليهـود اآلخـرين تحـت حراسـة وحمايـة             أن هذا الملكية، وتجاهل حقيقة    

ففــر اليهــودي إلــى منــزل مــسلم مجــاور، لكــن . أبراهــام فــالتقط حربــة وحــاول قتــل. الملــك

أزميت أظهر االحتجاج والصراخ وحرض المسلمين على إثـارة الـشغب ضـد أبراهـام، فـتم                 

  .٢الهجوم عليه حسب االدعاء

ي فقـط، ولكـن الحجـج القانونيـة المقدمـة كـشفت أن       حتى اآلن يبدو أن الحادث محلـ      

صلة بقضايا الوضع القانوني اليهودي واألساسي في موقف اليهود وجهـا لوجـه مـع                للحادث

 وقــد أصــر الملــك أن الــسلطة القــضائية بخــصوص القــضية ترجــع إلــى  والنــصارى المــسلمين

يهـود ينتمـون إلـى    كـان كـل ال  و. مـسؤول ذو سـلطة ملكيـة   وهـو  ،  في بلنسية المأمور العام 

ــك " ــة الملـ ــز"، و "قاعـ ــك كنـ ــي      و، "الملـ ــى األراضـ ــت علـ ــواء وقعـ ــم سـ ــق بهـ ــضية تتعلـ أي قـ

ــة، أو تــورط فيهــا   خــضع للــسلطة القــضائية   ت، النــصارىالمــسلمون أو  اإلقطاعيــة أو الملكي

 . الملكية

الواليـة  ن صحيح أن اليهود ينتمون إلى الملك أيا كان المكان الذي يسافرون إليه، ولكـ     

هـذا  ، وائية على الجرائم التي ارتكبها اليهود تعـود إلـى رب المكـان الـذي ارتكبـت فيـه        القض

يلخص بدقة الصراع بين النبالء والتـابعين لهـم مـن جهـة، والـسلطة الملكيـة واليهـود مـن                

لقـد مالـت   . ذلك أن غالبية المـسلمين كـانوا إقطـاعيين ولـيس خـدم ملكيـين        . أخرى جهة

 .ئية إلى استقطاب كال الطائفتينالصراعات على الوالية القضا

                                     
 . لم أجد لها ترجمة، ولكن من الواضح انها إحدى قرى األندلس ١

٢ Nirenberg, Muslim- Jewish Relationship, p.٢٦٣. 
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فقــد كانــت  . يمثــل قاعــدة معينــة ال ال نحتــاج إلــى  افتــراض أن هــذا النــوع مــن العنــف    و

من عالقات الديون بين المسلمين واليهود غير ملحوظة، تماما كما كـان             الغالبية العظمى 

لمون ورغـم ذلـك، كـان المـس       .  والنـصارى  الحال في نفس العالقـات التـي تـربط بـين اليهـود            

علـى تعمـيم حالـة عنـف ظرفيـة معينـة وتحويلهـا إلـى ضـرب مـن                     قادرين مثـل المـسيحيين    

 على سبيل المثـال، اضـطر       ١٣٥٨ /هـ٧٦٠سنة  في  . سعاونطاقا  ضروب معاداة اليهود على     

ألنــه علــم أن العديــد مــن ســكان مدينــة    الملــك بيتــر للتوســط نيابــة عــن اليهــود فــي بورخــا  

 وحاولوا إلحاق األذى بهـم  ية،يهودالجماعة الانوا يكرهون ، ك والنصارىبورخا، المسلمين  

المظــالم األخــرى ضــدهم دون   بــشكل جمــاعي وفــردي، ومــصادرة ممتلكــاتهم وارتكــاب  

 .مبرر ألفعالهم

فــي كثيــر مــن    النــصارى   وعلــى المــستوى المؤســساتي فقــد بــدا أن المــسلمين مثــل        

تلــك المــصالح كــان . وداألحيــان فهمــوا أن مــصالحهم كانــت فــي تعــارض مــع مــصالح اليهــ  

حيـــث كانــت االمتيـــازات  للجماعــة  المــستوى المؤســـساتي   علـــىالـــسعي وراءهــا  يمكــن  

أنفــسهم  يجــدون وبالمثــل، كــان األفــراد  . معنيــة بــاألمر " الدولــة"واالحتكــارات التابعــة لـــ   

، علــى ســبيل  "الدولــة"مؤســسات االجــراءات التــي نظمتهــا  يعملــون فــي عالقــات تعــارض   

 .اض المالالمثال أثناء اقتر

ــى          ــة اليهــود، بــل عل ــصارى كــانوا متحــدين فــي كراهي وال يعنــي هــذ أن المــسلمين والن

 Borjaالعكس من ذلك كانت العالقة متوترة بين المسلمين والنصارى، ففي بلديـة بورخـا       

ــصارى واليهــود اهــانوا وهــاجموا بعنــف بعــض المــسلمين،         اشــتكى المــسلمون مــن أن الن

جانب آخر نجد العديد من األمثلة التي تدل على وجود تعاون           واصابوهم بجراح بليغة، ومن     

بين المسلمين واليهود خاصـة علـى المـستوى الفـردي، فالتعـاون التجـاري مـثال كـان مألوفـاً                     

بين الطرفين،  وكـون الـبعض شـراكات تجاريـة قويـة، فعنـدما اسـتولى الملـك  علـى قـصر                        
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، طلــب صــمويل مــساعدة    اليهــودي السرقــسطي صــمويل قولــف، ومــا يحويــه مــن بــضائع       

 .١صديقه المسلم علي البلنسي السترداد بضاعته

ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــاليهود هــم اللــذين كــانوا دائمــاً يحــاولون اســتثارة المــسلمين،  

واستفزازهم، فكثير ما كانوا يضايقون المسلمين بتطاولهم على الرسول صلى اهللا عليـه             

 ويـدعى محمـد الركيلـي، وهـو مـن مدينـة       أرغـون حد مسلمي أ، فها هو    ٢ نبوته وإنكاروسلم  

 الرابع عـشر المـيالدي، ويقـال أنـه كـان يهوديـاً فأسـلم                \وشقة خالل القرن الثامن الهجري    

م، واصــفا ايــاهم بامتهــان الكــذب   ١٣٦٠ /هـــ٧٦٢،يــشن هجــوم عنيــف علــى اليهــود ســنة    

ن اليهـود كـانوا   ، أل"تأييـد الملـة فـي الـرد علـى اليهـود      " واالفتراء، وألف  في ذلك كتابا أسـماه   

لكــذب والبهتــان، ويطعنــون فــي   اذا حــضروا فــي المحافــل واألوطــان يطلقــون ألــسنتهم با   

، وينكرون شرعه ونبوتـه، ويزعمـون أن اهللا سـبحانه وتعـالى لـم ينـزل أحـد مـن األمـم                      النبي

 .  ٣شرعاً وال كتاباً  إال عليهم

 الطائفـة اليهوديـة ضـد    وكان اعتناق بعض اليهود الدين اإلسالمي سـببا آخـر فـي أثـارة            

المـسلمين، فكانـت الطائفـة اليهوديـة تطالـب بتوقيـع عقوبـة االعـدام فـي حـق اي يهـودي            

م، تتعلـق باعتنـاق ثالثـة مـن        ١٢٨٠/هــ ٦٧٩يعتنق االسـالم ، وفـي وثيقـة تـم اصـدارها لـسنة             

اليهود اإلسالم من منطقة نائية في سرقسطة، حيث تم القبض علـيهم ، وتحـويلهم إلـى       

وال نعلــم  نــوع العقوبــة التــي تــم توقيعهــا علــى   . حــاكمتهم ثــم معــاقبتهم سرقــسطة وم

م، ذكــرت أنهــا حكمــت  ١٢٨٤/هـــ٦٨٣هــؤالء الثالثــة ولكــن فــي وثيقــة اخــرى تعــود لــسنة  

 .٤  بسبب ارتداده عن اليهوديةMauletبالموت على يهودي يدعى 

                                     
١ Nirenberg,Op. Cit , p.٢٦٥.    

 ٩٩ .، صاألجوبة الفاخرة ،  القرافي٢

٣ Nirenberg, Muslim- Jewish Relationship, p.٢٥١   . 
٤ Nirenberg, Op. Cit, p.٢٥٩. 
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ــة، فهــم          لكــن  مــوقفهم يختلــف إذا كــان الــشخص مرتــد عــن االســالم إلــى اليهودي

يدعمونه، ويرون أنه ال غضاضة فـي اخـراج مـسلم عـن دينـه، ولكـنهم ال يتقبلـون اطالقـاً أن           

  أوقـف الملـك بيتـر    م١٣٦١ /هــ ٧٦٣سـنة  فـي  يهتدي يهودي إلى اإلسالم بكامل قناعتـه، ف 

Peter            لوبيلـو دي شخـصاً مـسلماً  يـدعى       مقاضاة الجماعـة اليهوديـة فـي برشـلونة لتحويلهـا  

 لتحويل الديانات، كان الملك قد رخص سابقاً  . اسمه إلى أبراهام  ، والذي غير    محمد  سارة  

قوية للغايـة بحيـث اضـطرت الجماعـة اليهوديـة إلـى تحـصيل العفـو                  كانت   المعارضة  إال أن   

 .تفادياً للتقاضي) بمقابل على ما يُفترض(

حيـث   ، أرغـون  ومهما يكن من أمر، فإن تغيير الديانة كان أمرا مسموحاً فـي مملكـة      

، ولكـن يبـدو ان ذلـك كـان يـتم شـريطة         تحويـل الـديانات   بجـواز   سـابقا    بيتر   الملك  رخص  

الحــصول علــى موافقــة الملــك، وهــذا مــا نستــشفه ممــا ورد فــي مــذكرات أحــد  المــوظفين    

 علــى حادثــة تحــول مــسلمتين إلــى     بعــد مــرور عــشرين ســنة   ،  فأرغــونالحكــوميين فــي  

 ١٦٥ حساباته أنـه تلقـى غرامـة قـدرها     دون خيخون في دفتر   بلنسية   ، كتب مأمور     اليهودية

 واألخـرى  فوتـوه   أحـدهما تـدعى   ،Alicante١  أليكـانتي ، وهما مـن  مرأتينل ا هاتين سوس من

ــان  ــا، واللت ــة وصــيمفا    أخين ــى جميل ــا اســميهما إل ــة،   غيرت الغرامــة و  بعــد اعتناقهمــا اليهودي

ويـل الديانـة دون   تح"بـسبب   على هاتين المـرأتين لـيس بـسبب تغييـر الديانـة، وإنمـا               فرضت

                                     
عـة لقنـت التابعـة    هي مدينة تقع في شرق إسبانيا، هي عاصـمة مقاط      )  أليكانتي Alicante: باإلسبانية( لقنت   ١

هـي أيـضاً مينـاء تـاريخي فـي البحـر المتوسـط، عرفـت باسـم لقنـت أو اللقنـت أيـام الحكـم                     . لمنطقة بلنسية 
لقنــت مدينــة صــغيرة عــامرة وبهــا ســوق ومــسجد جــامع ومنبــر ويتجهــز منهــا بالحلفــاء إلــى  ، واإلســالمي لهــا

عاليـة جـدا فـي أعـالي جبـل يـصعد إليـه        جميع بالد البحر وبها فواكه وبقل كثيـر وأعنـاب ولهـا قـصبة منيعـة              
بمــشقة وتعــب وهــي أيــضاً مــع صــغرها تنــشأ بهــا المراكــب الــسفرية والحراريــق وبــالقرب مــن هــذه المدينــة  

وهي علـى ميـل مـن البـر وهـى مرسـى حـسن وهـي         ) Isla de Tabarca(وبالغرب منها جزيرة تسمى أبلناصة 
النـاظور إلـى مدينـة لقنـت عـشرة أميـال ومـن        مكمن لمراكـب العـدو وهـي تقابـل طـرف النـاظور ومـن طـرف               

سـبعة  ) Mar Menor(مدينة لقنت في البر إلى مدينة الش مرحلة خفيفة ومن مدينة لقنت إلى حلـوق بـالش   
 .٥١١الحميري، الروض المعطار، ص : انظر عنها. وخمسون ميالً
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إلـى أنـه فـي النـصف      السابقتان    انتشير الوثيقت و   ،  ، ولم يتم ذكر أي عقوبة أخرى      "ترخيص

كــان التحــول مــن اإلســالم إلــى  الرابــع عــشر المــيالدي / الثــامن الهجــرياألخيــر مــن القــرن 

 .اليهودية قضية متعلقة برسوم الترخيص وليس بالمحاكم الجنائية

 فالوقـائع قـد تكـون     أنه إذا كـان األمـر كـذلك،    David Nirenbergويرى الكاتب ديفيد 

 ممــا يبــدو عليــه األمــر فــي وثــائق األرشــيف حيــث ال يوجــد ذكــر ســوى لهــاتين        أكثــر عــدداً 

  .١الواقعتين التي سارت األمور فيهما على نحو خاطئ

واالحتمال األقوى أن التحول إلى اليهودية كان نادراُ، وبـسبب ظـروف معينـة، فمـا هـي               

متيـــازات التـــي ســـيجنيها المرتـــدون إلـــى اليهوديـــة، خاصـــة أن  النـــصارى هـــم أصـــحاب          اال

 .االمتيازات وليس اليهود

كانت العالقات الجنسية المختلطة  من األسباب الرئيسة التي تؤدي إلى الـصدام بـين               

الطرفين، حيـث كـان المـسلمون يستـشيطون غـضباً، عنـدما يعلمـون بخبـر اقامـة يهـودي            

ة، والحقيقة أن سبب حدوث مثل هذه العالقات وجود جـواري مـسلمات             عالقة مع مسلم  

في بيوت اليهود، ففـي حـين كـان القـانون النـصراني يحـرم علـى النـصارى العمـل فـي بيـوت                         

اليهود، كانت منازل هـؤالء االخيـرين تمتلـئ بـالرقيق المـسلم ذكـوراً وإناثـا، وبمـا أنـه يحـق               

لنـصراني، كـان أكثـر المـالك اليهـود ينخرطـون       لليهودي التمتـع بملـك يمينـه ً كالمـسلم وا      

في عالقة مع جواريهم المسلمات،  ولم يكن أمام هؤالء الجواري  من سبيل للهـرب مـن                  

 .ملكية اليهودي، والحفاظ على أعراضهن من االنتهاك سوى اعتناق النصرانية

ضـين  والحقيقة أن وضع االرقاء المسلمين أسوا من وضع جميع األرقاء، إذ كانوا معر             

، وكـان مـن ضـمن القـوانين التـي أصـدرها خـوان األول فـي            ٢لمنتهى أعمـال القـسوة واإليـذاء      

ــ ٧٨٢صــوريا ســنة    مـــ، أن المــسلم الرقيــق المملــوك لــشخص يهــودي، ال يعتبـــر       ١٣٨٠ /هـ

متحرراً إذا ما حمله سيده على التهود، ولكن اليهودي المسؤول عن الجريمة يصبح رقيقـاً               

                                     
١ Nirenberg, Muslim- Jewish Relationship, p.p.٢٥٩-٢٥٨. 

 .  ٢١٥رب ، ص حومد، محنة الع ٢
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 في بريسكا، أمراً يحرم على المـسلمين        ١٣٨٧ /هـ٧٨٩ثاني سنة   أيضاً، كما اصدر خوان ال    

ــدني،          ــة العقــاب الب ــنهم تحــت طائل ــصراني بي واليهــود العــيش مــع النــصارى، أو أن يعــيش ن

م فــي بلــد الوليــد يكــرر التحــريم علــى    ١٣٨٨ /هـــ٧٨٩وأمــر آخــر ســنة . ومــصادرة أمــوالهم 

 . ١لجلدالنصارى بان يعيشوا مع  مسلم أو يهودي تحت طائلة عقوبة ا

أمــا ســبب اســتباحة اليهــود للجــواري المــسلمات، فــألن  اليهوديــة تفــرق بــين اليهــودي  

والغريــب، فــاليهودي ال يجــوز اســترقاقه، وال يبــاع بيــع العبــد، امــا الغريــب فيجــوز اســترقاقه   

بالحرب والشراء، ويعامل بقسوة ، وال يجـوز عتقـه وال تحريـره، وال قبـول فـداء فيـه، ويبقـى                 

، ويرون أن اهللا جعل غير اليهود أرقـاء لليهـود، فـال يتحـرر مـن يقـع فـي رقهـم وال                        رقيقاً أبداً 

  مع امرأة قريبـه اليهـودي  ةيحرِّم التلمود على اليهودي ارتكاب الفاحش، كما  ٢يعتق بفداء 

ال تَشتهِ امرأة قريبك، ومن يرتكـب الفحـشاء مـع         "فقط، أما األجانب، فنساؤهم مباحة له       

ويــشرح التلمــود فــي مكــان آخــرَ أن بعــض الربــانيين كــانوا   ".المــوتامــرأة قريبــه، يــستحق 

ــن النــساء تريــد أن تكــون امــرأة لهــم لــبعض     : "ينــادون فــي كــل مدينــة ينزلــون فيهــا    ــن مِ مَ

 زواج اليهودي المتزوج بيهوديـة أخـرى، ولكـن يبـيح لـه التمتـع              أيضاً ويحرِّم التلمود ، و   "أيام؟

ــه حــسب الــشر    ــة؛ ألن ــالمرأة غيــر اليهودي ــأثمب والتلمــود ال يــرى فــي امتهــان المــرأة     .يعة ال ي

 .٣اء إثمًا أو جرمًا، طالما حافظت على تقواها كيهوديةغاليهودية الب

ومهما يكن من أمر، فقد احتوت الوثائق اإلسـبانية علـى حـاالت كثيـرة توضـح النتـائج                   

مم ابنـه ،    المترتبة على مثل هذه العالقة المختلطة، ففي سرقسطة مثالً أتهم يهودي بتس           

بسبب تنافسهما على حب إحـدى جـواري المـسلمات التـي يملكهـا، ويقـال  أن االبـن هـدد                      

 .والده باعتناق النصرانية إذا لم يتوقف عن مضاجعة الجارية

                                     
 .٢١٧ -٢١٦ص .المرجع السابق، ص حومد،  ١

 . ١٧١نفسه، ص  ٢

 ؛ التـل،  ١٩٥٦،فـؤاد حـسنين ، التـوراة عـرض وتحليـل، دار المـستقبل، القـاهرة               ،علـي   : عن هذه المسألة انظر    ٣
لكتــاب إبــراهيم ، خفايــا التلمــود، دار ا ؛ الدســوقي، ١٩٧٨،عبــداهللا ، جــذور الــبالء، المكتــب اإلســالمي، بيــروت   

 .٢٠٠٨العربي، دمشق 
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والحقيقة أن مثل هذه العالقات أدت إلى حدوث الكثير من المشاكل بين الطائفتين،             

عنـدما اشـترى أحـد يهـود جيرونـا مـع       م، ١٣٢١ /هــ ٧٢١كما حـدث علـى سـبيل المثـال سـنة            

من الملك جيمس الثاني رخصة تسمح له بختان Chresche de Turriبعض اقربائه ويدعى 

صبي مسلم، وادخاله في اليهوديـة، وكـان هـذا الـصبي هـو نتـاج عالقتـه بجاريتـه المـسلمة، ،                       

 قبــل وممــا يجــدر ذكــره أحــد أجــداده ، وهــو مــن جيرونــا أيــضا ويعــرف باســم ابراهــام قــام   

 من مملوكته المـسلمة، كمـا أدى اعتنـاق جاريـة            أنجبهماأربعين عاماً بخنق طفليه اللذين      

إلــى حــدوث مــشكلة قانونيــة مثيــرة لالهتمــام، فقــد  Husca مــسلمة اليهوديــة  فــي وشــقة 

انجبــت تلــك الجاريــة مــن مالكهــا اليهــودي الــسابق  طفــالً ، لــذلك حــاول هــذا االخيــر اثبــات 

حتجــا بــأن العــرف الــسائد فــي البلــد أن الــصبي الــذي يولــد مــن عالقــة    ملكيتــه لهــذا الطفــل م

مختلطــة بــين مالــك يهــودي ومملوكــة مــسلمة تــؤل ملكيــة الــصبي إلــى المالــك، ويبــدو ان      

 . ١الجارية اعتنقت اليهودية حتى تحرر طفلها من الرق، وتمنع تملك اليهودي له

 أرغــون اليهوديــة فــي نــستنج ممــا ســبق  حجــم الــضيق والــبالء الــذي ســببته الجماعــة  

للجماعة االسالمية هناك فقد حاربـت المـسلمين دينيـا واقتـصاديا واجتماعيـا، وال نبـالغ إذا          

 .قلنا أنها كانت أشد وطأة عليهم من النصارى أنفسهم

 

@     @     @ 

 

 

 

                                     
١ Nirenberg, Muslim- Jewish Relationship, p.٢٥٥. 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٥٣

  هـ١٤٣٦ السابع  والثالثون شوال العدد
 

 :الخاتمة
  بأن جانبها العدائي   )اليهود(تقويم العالقة مع اآلخر   من المباحث السابقة في     نخلص   

المـشاركة  طاغيـة علـى مـا سـواها مـن مظـاهر       الـصدامات العدائيـة    هو األكثر وضـوحاً، وأن      

ــودي،  وا ــكمــا أن الجماعــة اليهوديــة   اللتقــاء ال ــاً مــع     تحمل  فكــراً وممارســة متــضادة تمام

 أهــم  وشـوارعها أرغـون شـهدت أسـواق اللحـوم، وأروقـه محـاكم      ، وةاإلسـالمي الجماعـة  

  .هافصول

إثبــات االشــتباكات بــين الجمــاعتين مدفوعــة بالرغبــة فــي    كانــت هــذه المواجهــات و

 نعمت قروناً بالرخاء واالسـتقرار فـي ظـل    أنارض امست ملكاً لإلسبان، بعد      الوجود فوق   

 .الفاتحين المسلمين

وكــان هــذا الــدافع احــدى المحفــزات الرئيــسة التــي صــاغت إطــار العالقــة بــين اليهــود      

 الحكام الجـدد، بعـد تغيـر ميـزان القـوى فـي          ، فالرغبة في كسب ود    أرغونوالمسلمين في   

األندلس لصالح النصارى الصليبين، جعلت الجماعة اليهوديـة تـدخل فـي صـراع مـستمر مـع        

مــن أجــل اقــصاءهم ، والفــوز بمركــز الــصدارة لــدى الــسادة      " المــدجنون "أرغــونمــسلمي 

ة الكريمـة   ، متناسـين الحيـا    "الغايـة تبـرر الوسـيلة     " الجدد، وشعارهم لتحقيق هذه الهـدف       

التي عاشوها في ظـل الحكـم اإلسـالمي قرونـاً طويلـة، فلـم تـشفع للمـسلمين معـاملتهم                    

الطبيــة وتــسامحهم عنــدما كــانوا أســياد الجزيــرة اإليبيريــة لــدى اليهــود، الــذين لــم يرعــوا      

للمــسلمين إال وال ذمــة، وناصــبوهم العــداء، وحــاربوهم حتــى فــي مــورد رزقهــم، وال عجــب،    

خبرنــا عنهــا القــرآن الكــريم، فالخيانــة شــعارهم والمكــر   أهــود كمــا فهــذه هــي أخــالق الي 

 .دثارهم

وكان األجدر بهم أن يكسبوا ود المسلمين، ويمـدوا لهـم جـسور الـود والتعـاون ضـد                

مـذابح  الحقد الصليبي، الذي أفضى بهم في النهاية إلـى الطـرد مـن األنـدلس، بعـد أن ارتكـب         

  .لى التنصر عواكرههمعابدهم، ممروعة لليهود، ودمر 
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وقد كشف البحث عن مظاهر وصور متعـددة لهـذا الـصراع منهـا العقـدي واالقتـصادي           

واالجتمــــاعي، وكــــان اليهــــود فيهــــا جميعــــاُ هــــم اللــــذين يحــــاولون اســــتثارة المــــسلمين، 

واســتفزازهم، فكــانوا مــثالً يــضايقون المــسلمين بتطــاولهم علــى الرســول صــلى اهللا عليــه   

ون المدينين المسلمين بالربـا الفـاحش، وغيرهـا مـن األسـاليب             وسلم وانكار نبوته، أو يثقل    

 .التي تفضح اخالقهم، وتعري حقيقتهم 

 

@     @     @ 
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 .مخطط للحي اليهودي في سرقسطة

Dolader, Miguel Angel Motis, A guide of the Judería (Jewish quarter) of 

Tarazona . 
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 :ائمة المصادر والمراجعق
 .القرآن الكريم

 :المصـادر العربيـة
، صــححه وعنــي بنــشره عــزت  التكملــة لكتــاب الــصلة ، )هـــ٦٥٨ت ( ابــن األبــار، محمــد بــن عبــداهللا   -١

 هـ ١٣٧٥العطار، القاهرة،  مكتب نشر الثقافة اإلسالمية، 

م، ١٩٦٣، ١، تحقيق ، حسين مؤنس، القاهرة،  الشركة العربية للطباعة والنشر ،ط  الحلة السيراء  -٢

٢/١٢٦. 

، تحقيـق،   حاسـن أهـل الجزيـرة     الـذخيرة فـي م    ،  )هــ ٥٤٢ت  ( ابن بسام الشنتريني، علـي بـن بـسام           -٣

 .  هـ١٣٩٨إحسان عباس، ليبيا، الدار العربية للكتاب، 

، تحقيق، عبد الكامل في التاريخ، )م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت (ابن األثير؛ عز الدين أبو الحسن علي الجزري  -٤

 .م١٩٩٧ /هـ١٤١٧، ١السالم تدمري، بيروت، دار الكتاب العربي، ط

 إحـسان  قيـق، ، تحالـرَّوْض المعطـار فـي خبـر األقطـار        ،  )هـ٩٠٠ت  (الحميري، محمد بن عبد المنعم       -٥

 ).١٩٨٤ (٢ مكتبة لبنان، ط–عباس، بيروت 

  مكتبـة  ،، مصراإلحاطة في أخبار غرناطة، )هـ٧٧٦ت (ابن الخطيب، أبو عبداللَّه محمد بن عبداللَّه     -٦

 ).هـ١٣٩٥ (١الخانجي، ط

تحقيق، ليفي بروفنشال، بـاريس، بـولس       ،  البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب     ابن عذاري،    -٧

 .م١٩٣٠جبتر، 

ألجوبة الفاخرة القرافي، شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي، ا           -٨

، تحقيق، مجدي محمد الـشهاوي ، بيـروت، عـالم          عن األسئلة الفاجرة في الرد على الملة الكافرة       

 .الكتب

أحكـام أهـل    ،  )م١٣٥٩/هــ ٧٥١ت(بد اهللا محمد بن أبي بكـر        ابن قيم الجوزية؛ شمس الدين أبو ع       -٩

 .م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٤سيد عمران، القاهرة، دار الحديث،  : ، دراسة وتحقيقالذمة
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The Islamic Community and the Jewish Community under the Spanish Rule of 

Aragon: A Historical Study of the Interrelationships of Majorities 
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Humanities, Princess Nora Bin Abdul Rahman University  

Abstract: 

ThisResearch sheds light on an important aspect of the relationship with the 

other which was forgotten by Muslims throughout the centuries when they 

controlled Andalusia. The absence of this conciseness regarding the way of 

dealing with the other is serious and 

has dangerous consequences, especially regarding the sensitive position of 

Andalusia as it was surrounded by enemies. By “the other”, we are referring 

to the Jewish community which enjoyed tolerance 

and prosperity under Muslim rule and from Muslim citizens.  

Yet they never returned the favor and revealed their ugly face when 

the balance of power shifted in favor of Christians.  Muslims and Jews became 

equal subjects  of the Aragon kingdom which treated both as 

minority. The Jewish community started to struggle 

with the Muslim community “ Mudjers” in order to seclude Muslims and gain 

prestigious positions  among Aragon kings and Christian citizens. They believed 

mainly that the ends justified the means. In fact, the struggles between the two 

sects were varied; they were economic, religious, and social. 

They would always revoke the Muslims and cause them trouble. But 

unfortunately, their cruel efforts went unheeded because they 

were expelled from the Iberian Peninsula by the Christians themselves. 
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 في العهد المكي مجتمع الصحابة  

 اريخية قراءة ت
 بسام بن عبدالعزيز بن محمد الخراشي. د

 لعلوم االجتماعيةة ايّكلّ -قسم التاريخ والحضارة 

 ة د بن سعود اإلسالميّجامعة اإلمام محمّ
 
 
 
 

 :ملخص الدراسة
وهـي المرحلـة التـي شـهدت        في العهد المكي من حيـاة النبـي          الصحابة  تتناول هذه الدراسة تاريخ     

لــي نــزل فيــه القــرآن  بَ علــى وجــه األرض داخــل كيــان اجتمــاعي وثنــي جــاهلي قَ  بة صحاجيــل للــظهــور أول 

  ومكونـاتهم   وفئـاتهم  فـي مكـة   كان عليه مجتمع الـصحابة    ما وبيان الكريم ألول مرة على نبينا محمد       

 التي كانوا يمارسونها في مجال الرعايـة االجتماعية،ومزاولـة بعـض العمـال والمهـن               نشطةاأل االجتماعية،و

المــشكالت التــي و ،وأبــرز العقبــات فــي المجتمــع المكــي إلــى جانــب الــتعلم والتفقــه فــي الــدين والــدعوة إليــه   

عامـات   الزاضـطهاد و ، المعارضة األسرية من اآلبـاء واألمهـات  :لجديد في مكة، ومنها   مجتمع ا هذا ال واجهت  

،وبروز ظــاهرة  مجتمــع الــصحابة فــيالحــصار االقتــصادي واالجتمــاعي وأثــره   و.  للــصحابة القرشــية الوثنيــة  

ثم أعقـب  ،هيمنـة القـيم الوثنيـة علـى المجتمـع المكـي           إضـافة إلـى     الفقر وقلة ذات اليد عند بعض الصحابة        

 . الدراسةه ذها من خالل هذلك بخاتمة أبرزت فيها عددًا من النقاط والنتائج التي تم التوصل إلي
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 :المقدمة
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والـسالم علـى خـاتم األنبيـاء والمرسـلين نبينـا محمـد          

 : وعلى آله وأصحابه الكرام البررة أجمعين أما بعد

 يعــد الوجــه المــشرق الــذي ينبغــي علــى كــل   -رضــي اهللا عــنهم-الــصحابة فــإن تــاريخ 

، بهم حفظ اهللا لنا     خير قرونها مسلم أن يحيط به ويعرف إنجازاته فهم خيار هذه األمة و          

لمـن جـاء بعـدهم،ومن    -صـلى اهللا عليـه وسـلم    - الدين،فقد نقلوه كما سـمعوه مـن النبـي   

 .ثم انتقل عبر القرون واألجيال حتى وصل إلينا

لقد حدد علماء األمة المدة الزمنية للبعثة النبوية في ثالثة وعشرين عامًـا تنقـسم إلـى            

صـلى اهللا عليـه   -يبدأ من مبعثـه   ف المكي   دأما العه ) المدنيالعهد  (و،)العهد المكي (عهدين  

يبـدأ مـن   ف المدني   دوأما العه  وينتهي بالهجرة إلى المدينة، ومدته ثالثة عشر عامًا،          -وسلم  

، -صلى اهللا عليـه وسـلم   - إلى المدينة وينتهي بوفاته -صلى اهللا عليه وسلم -وصول النبي   

ا المقـام هــو العهــد المكـي، وهــي المرحلــة التــي   ومدتـه عــشرة أعــوام، والـذي يهمنــا فــي هــذ  

 علــى وجــه األرض داخــل كيــان -رضــي اهللا عــنهم-للــصحابة شــهدت ظهــور أول مجتمــع 

صـلى اهللا   -لي نزل فيه القرآن الكـريم ألول مـرة علـى نبينـا محمـد                بَاجتماعي وثني جاهلي قَ   

معتقــدات مــن  بعــد أن هيــأه اهللا للرســالة ، وحمــاه ممــا علــق فــي مجتمعــه     -عليــه وســلم  

معتقـداتهم المـستحكمة فـي    و كبيـرة فـي كيـانهم        زعـزةً الوثنية والجاهلية،فأحدث هـذا     

-عقول زعامات المجتمـع المكـي الـوثني، وسـفهت أحالمهـم، فقـد تركـزت دعـوة النبـي                  

رضـي  -مجتمـع الـصحابة   المحافظـة علـى   خـالل هـذه المرحلـة فـي         -صلى اهللا عليه وسـلم      

شـهادة أن ال إلـه إال      (واإليمان الجازم الذي ال يرقى إليـه شـك           وترسيخ التوحيد    -اهللا عنهم 

 وكانت هـذه أولـى خطـوات النبـي          ،، ونبذ ثقافة المجتمع المكي    )اهللا وأن محمدًا رسول اهللا    

 وكان التنزيل يأتي منجمًا واألحكام تشرع  متدرجة منظـور فـي             -صلى اهللا عليه وسلم     -

خوطـب النـاس ابتـداءً      و،مـع المحـيط بهم     والمجت -رضـي اهللا عـنهم    -الـصحابة   ذلك حـال    

 ثـم  -رضي اهللا عـنهم -الصحابة باألهم فاألهم فكان التوكيد على البناء العقدي لمجتمع         
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:  فعــن عائــشة رضــي اهللا عنهــا قالــت ،األمــر بــأداء الفــرائض وســائر األحكــام والتــشريعات 

 إذا ثاب الناس إلى ذكر الجنة والنار حتىإنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها      ((

ال ندع الخمر أبـدا،     :  نزل أول شيء ال تشربوا الخمر لقالوا       اإلسالم نزل الحالل والحرام، ولو    

 .)١()) ال ندع الزنا أبدا: ال تزنوا لقالوا: ولو نزل

ة  المكيــالمرحلــة فــي -رضــي اهللا عــنهم-الــصحابة  حــالومــن هــذا المنطلــق، وإلبــراز  

وتــشمل )  فـي العهــد المكــي -رضــي اهللا عــنهم-صحابة الــمجتمـع  (كـان هــذا البحــث وهــو  

 وقائمة بأبرز المصادر والمراجع التي تـم        ، وخاتمة ، وأربعة محاور  ،خطة البحث على مقدمة   

 : االستفادة منها كما يأتي

 . الصحابة ومفهوم الصحبة: المحور األول
 تهم ومكونـا   وفئـاتهم  فـي مكـة   -رضي اهللا عـنهم   -الصحابة  مجتمع  : المحور الثاني 
 .االجتماعية

  : وفيهأنشطة مجتمع الصحابة في العهد المكي: المحور الثالث
 .  التعلم والتفقه في الدين-١

 .الدعوة والدفاع عن اإلسالم -٢

 . في مجال الرعاية االجتماعية-٣

 . مزاولة بعض األعمال والمهن في المجتمع -٤

فــي -عــنهم رضــي اهللا-الــصحابة مجتمــع المــشكالت التــي واجهــت : المحــور الرابــع
  : وفيهالعهد المكي

 . المعارضة األسرية من اآلباء واألمهات -١

 . -رضي اهللا عنهم-للصحابة اضطهاد كفار قريش  -٢

 .  مجتمع الصحابةفيالحصار االقتصادي واالجتماعي وأثره  -٣

                                     
،بيــروت،دار ٢محمــود نــصار،ط: ،الجــامع الــصحيح،تحقيق)هـــ٢٥٦ت(أخرجــه البخاري،محمــد بــن إســماعيل) ١(

 ٩٤٤ص) ٤٩٩٣( الحديث كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القُرآن، رقم،هـ ١٤٢٣الكتب العلمية،
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 . -عنهم رضي اهللا-الصحابة الفقر وقلة ذات اليد عند بعض  -٤

 . ع المكيهيمنة القيم الوثنية على المجتم -٥

 عـددًا مـن النقـاط والنتـائج التـي تـم التوصـل إليهـا مـن                   تـضمنت  عقب ذلـك بخاتمـةٍ    ثم أُ 

 . خالل هذا البحث

هذا وأسأل اهللا تعالى العون، والتوفيق بـأن يكـون هـذا العمـل خالـصًا لوجهـه الكـريم،          

حمـد  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسـلم تـسليمًا كثيـرًا، وال                

 . هللا رب العالمين

 

@    @     @ 
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 :  الصحابة ومفهوم الصحبة:المحور األول
 وأخـذوا عنـه     -صـلى اهللا عليـه وسـلم        -الصحابة ذلك الجيـل الـذي تربـى علـى يـد النبـي               

ــادة وال        ــا، ثــم بلغوهمــا لمــن بعــدهم مــن غيــر زي ــا وحفظً الكتــاب والــسنة، وأتقنوهمــا فهمً

 أعبـاء الـدعوة إلـى       -صلى اهللا عليه وسـلم      -لوا مع النبي    نقصان وال تبديل أو تحريف، وتحم     

N M LK J     I H G F E DC B A }  :اهللا، وفــيهم قــال تعــالى  
 \[  Z Y X W V UT S R Q P Oz )١( . 

لَا تَسُبُّوا أصْحَابِي لَا تَـسُبُّوا أصْـحَابِي فلَـوْ          : ((-صلى اهللا عليه وسلم     -وقال عنهم النبي    

ـــ  وفــي روايـــة أخـــرى  . )٢()) قَ مِثْــلَ أُحُـــدٍ ذَهَبًــا مَـــا بلَــغَ مُـــدَّ أحَــدِهِمْ والَ نَـــصِيفَهُ    أنْ أحَــدَكُمْ أنْفَ

 . )٣()) أَصْحَابِي أَمَنَة ألمتي فَإِذا ذهب أَصْحَابِي أَتَى أمتِي مَا يوعدون((

 .  في تحديد مفهوم الصحبة ومدلوالتها اللغويةا هناك خالفًوتشير المصادر إلى أن

ــحِبَه : صــحبمــأخوذ مــن إنــه ال أصــحاب اللغــة فــي تعريــف الــصحابي   قــ: ففــي اللغــة صَ

جَمْـعُ الـصَّاحِبِ مِثْـلِ      : والـصَّحْب . عَاشَرَهُ: يَصْحَبُه صُحْبة، بِالضَّمِّ، وصَحابة، بِالْفَتْحِ، وَصَاحَبَهُ     

 .جَمَاعَةُ الصَّحْب مِثْلَ فَرْخ وأَفْراخ: واألَصْحاب. رَاكِبٍ وَرَكْبٍ

:  فـي الحـديث    ،وجـاء -صـلى اهللا عليـه وسـلم        - يصـحابة النبـ   صد بهـا    قُ لفظ الصحابة    و

 هـو بـالفتح جمـع صـاحب         -صلى اهللا عليـه وسـلم       -خرجت أبتغي الصحابة إلى رسول اهللا       

 . )٤(ولم يجمع فاعل على فعالة إال هذا 

 . )٥(األصحاب، وهو في األصل مصدر، وجمع األصحاب أصاحيب : الصحابة بالفتح: وقيل

 . بة والصحْب فاسمان للجمعوأما الصح

                                     
 ). ٢٩(آية : سورة الفتح) ١(
 ١٣٢٠،بيروت،دار إحياء التراث العربي،١، الصحيح، ط)هـ٢٦١ت(أخرجه مسلم بن الحجاج)٢(

 ١٠٨٨، ص )٢٥٤٠( ،الحديث رقم هـ ، كتاب فضائل الصحابة،باب تحريم سب الصحابة 
 )٢٥٣١(رقم  الحديث.. أمان ألصحابهالنبي بيان أن بقاء :باب ،أخرجه مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ) ٣(
ــرم   ) ٤( ــد بـــن مكـ ــد،ابن منظور،محمـ ــع المزيـ ـــ٧١١ت(يراجـ ــرب،ط )هـ ــادر، ١، لـــسان العـ ــروت،دار صـ ـــ ١٣٨٨،بيـ هـ

 ). صحب( مادة ٥٢١-١/٥١٨ج
أحمـد عبـدالغفور   :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـة، تحقيـق  ). هـ٣٩٣ت(الجوهري، إسماعيل بن حماد،    ) ٥(

  ١٦٢-١/١٦٠،ج)صحب(هـ، مادة ١٤٠٤ار  العلم للماليين،،بيروت،د٢عطا،ط
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 ،فــارِه وفُرْهَــة، وغــالمٌ رائِــق، وَالْجَمْــعُ رُوقَــةصــاحب وصــحبة، فهــو كقولــك : ومــن قــال

 . )١( صَحِبَ يَصْحَبُ صُحْبَةً: والصُّحْبَةُ مَصْدَرُ قَوْلِكَ

 وطالـت صـحبته     -صلى اهللا عليه وسـلم      -الصحابي هو من رأى النبي      : ((و في االصطالح  

 . )٢()) وإن لم تطل: ((، وقيل)) -صلى اهللا عليه وسلم -يرو عنه معه وإن لم 

صــلى اهللا عليــه - اهللا رســول وأصــحاب ،مفردهــا صــاحب، المرافــق: األصــحاب: ((وقيــل

ــا ومـــات علـــى إيمانـــه  : -وســـلم  مـــن لقيـــه مـــنهم وســـمع منـــه القـــرآن أو    ومـــن لقيـــه مؤمنًـ

 .)٣())الحديث

 مـن الثقلـين   -صـلى اهللا عليـه وسـلم    - وهناك من يـرى أن الـصحابي هـو مـن لقـي النبـي          

اللقـاء أعـم مـن المجالـسة والمماشـاة ووصـول أحـدهما إلـى                .مؤمنًا به ومـات علـى اإلسـالم       

اآلخر وإن لم يكالمـه ويـدخل فيـه رؤيـة أحـدهما اآلخـر سـواء كـان ذلـك اللقـاء، بنفـسه أو                          

ــا وأوصــله إلــى النبــي   وســواء  -صــلى اهللا عليــه وســلم -بغيــره كمــا إذا حــصل شــخص طفلً

. المختـار كان ذلك اللقاء مع التمييز والعقل أو ال فدخل فيه من رآه وهو ال يعقـل فهـذا هـو         

ــترط     وقيـــل ــو مـــن الـــصحابة فقـــد اشـ ــديثًا أو كلمـــه أو رآه رؤيـــة فهـ ــه حـ  كـــل مـــن روى عنـ

 وعقـل  -صـلى اهللا عليـه وسـلم    -كـل مـن أدرك الحلـم و رأى النبـي            :  أيـضًا  وقيـل .المكالمة

ــدين فهــو مــن ا   ــو صــحبه   أمــر ال ــصحابة ول ــه وســلم   -ل  فقــد ، ســاعة واحــدة -صــلى اهللا علي

 .اشترط العقل والبلوغ

صلى اهللا عليـه وسـلم      -الصحابي من رأى النبي     :  والتعبير باللقى أولى من قول بعضهم     

 ونحـوه مـن العميـان مـع         )٤( ابن أم مكتوم   من هذه القاعدة الصحابي الجليل     يخرج   حيث-

                                     
 ).  مادة صحب (٥١٩ابن منظور،لسان العرب،ص) ١(

 .  ١٣٢م،ص ١٩٨٨،بيروت ،دار الكتب العلمية، ٣الجرجاني، على بن محمد، كتاب التعريفات، ط) ٢(

  ٧١، ص١٩٨٥، بيروت، دار النفائس، ١محمد رواس قلعة جي، معجم لغة الفقهاء، ط) ٣(

عمروبن أم مكتوم القرشي وقيل اسمه عبداهللا بن قيس بن زائدة بن األصم،وقيل كان اسمه الحصين )٤(
يراجــع،ابن ســعد،أبوعبداهللا . عبــداهللا أســلم بمكة،وقــدم إلــى المدينــة مهــاجرًا بعــد بــدر  فــسماه النبــي 
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عدم اشـتراط التمييـز مثـل محمـد بـن أبـي بكـر             من يرجح   وهناك   ،كونهم صحابة بال تردد   

 .)١(-رضي اهللا عنه-يقالصد

بعــث  -صــلى اهللا عليــه وســلم - ألن النبــي  فــي الــصحبةأمــا الجــن فــالراجح دخــولهم و

فيهم العـصاة والطـائعون فمـن عـرف اسـمه مـنهم ال ينبغـي التـردد            وإليهم وهم مكلفون    

صـلى اهللا عليـه   -الصحبة مـن لقـي النبـي      وكذلك يدخل في مفهوم      ،الصحابةمن  في ذكره   

 ولقيـه  -صـلى اهللا عليـه وسـلم    - مؤمنًا به ثم ارتد وعاد إلـى إيمانـه فـي حيـاة النبـي           -وسلم  

 .)٣(عبداهللا بن سعد بن أبي السرح:  مثل)٢(مرة أخرى

 كـافرًا بـه مـن       -صـلى اهللا عليـه وسـلم      - في مفهوم الـصحبة مـن لقـي النبـي            لوال يدخ  

 بقــي علــى كفــره أم ءوس أو أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنــصارى ســواالمجــ  أوالمــشركين

 .)٤( إلى الرفيق األعلى-صلى اهللا عليه وسلم-آمن بعد انتقال النبي 

صـلى اهللا  -وعلى ذلك فإن مفهوم الصحبة أوالصحابي ينطبق على كل من لقـي النبـي     

 . اهللا عليه وسلمصلى - مؤمنًا به طالت مدة الصحبة أوقلت وإن لم يرو عنه -عليه وسلم

                                                                                   
ابــــــن حجر،،أحمــــــد بــــــن و،٤/٢٠٥ت،ج.،بيــــــروت،دار صــــــادر،د١هـــــــ،الطبقات الكبــــــرى،ط٢٣٠ت (محمــــــد
 .٢/٥٢٣هـ ،ج١٣٢٨،القاهرة،المكتبة  الخديوية،١اإلصابة في تمييز الصحابة، ط) هـ٨٥٢ت(علي

ســـــير أعـــــالم )هــــــ٧٤٨ت(فـــــي حجـــــة الوداع،الذهبي،محمـــــد بـــــن أحمـــــد ولـــــد محمـــــد بـــــن أبـــــي بكـــــر )١(
 .٣/٤٨١هـ،ج١٤٠٦،بيروت،مؤسسة الرسالة،٤شعيب األرنؤوط،ط:النبالءتحقيق

،بيـروت،دار  ١عبـدالعزيز بـن عبـداهللا بـن بـاز،ط         :صحيح البخـاري،تحقيق  يراجع،ابن حجر،فتح الباري بشرح     ) ٢(
 . ٧/٤ت، ج.المعرفة،د

 ثـم ارتـد ثـم    هو الصحابي عبداهللا بن سعد بن أبـي الـسرح القرشـي أسـلم قبـل الفـتح وهـاجر إلـى النبـي            ) ٣(
أســـلم وحـــسن إســـالمه مـــات ســـنة تـــسع وخمـــسين للهجـــرة، يراجـــع ابـــن حجـــر، اإلصـــابة فـــي تمييـــز    

 .٢/٤٨٤ة،جالصحاب

،شــــــــرح ألفيــــــــة العراقــــــــي المــــــــسماة بالتبــــــــصرة  )هـــــــــ٨٠٦ت(العراقي،عبــــــــدالرحيم بــــــــن الحــــــــسين)٤(
 ٣/٦هـ،ج١٣٥٤ن،.،فاس،د١والتذكير،ط
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 فـي مكـة وفئـاتهم ومكونـاتهم         -عنهم رضي اهللا -الصحابة  مجتمع  : المحور الثاني 
 : االجتماعية

 شــهد ظهــور أول  -صــلى اهللا عليــه وســلم -مــر بنــا أن العهــد المكــي فــي حيــاة النبــي    

علــى وجــه األرض،وقــد عــاش هــذا المجتمــع الجديــد  -رضــي اهللا عنهمــا-للــصحابة مجتمــع 

ــة ســلطة    الزعامــات القرشــية الوثنيــة، فكــان يعــاني مــن ضــغوطها المتكــررة       تحــت مظل

بالرغم من الحماية التـي منحتهـا بعـض العـشائر القرشـية ألفرادهـا حيـث لـم يكـن هنـاك                

صــلى اهللا عليــه  -النبــي أن بنيــة عــسكرية أو أمنيــة تتــولى حمايــة مجتمــع الــصحابة حتــى        

إال مـا كـان مـن أبـي      ((عنـه    كانـت تحميـه عـشيرته وكـان عمـه أبـو طالـب المـدافع                  -وسلم

  )١())لهب

ن الذين دخلوا في اإلسـالم فـي العهـد المكـي كـانوا مـن مختلـف        أو تشير المصادر إلى  

العناصر االجتماعية المكونة للمجتمع المكي، وتتفق هذه المصادر على أن أول من آمن به   

 مـن سـمع    زوجته خديجـة بنـت خويلـد رضـي اهللا عنهـا، وهـي أول               -صلى اهللا عليه وسلم     -

، وكانـت  -صـلى اهللا عليـه وسـلم    -القرآن الكريم، وأول من تاله بعد أن سمعته مـن النبـي           

 فبيتهـا كـان أول مكـان    -صـلى اهللا عليـه وسـلم    -كذلك أول مـن تعلـم الـصالة عـن النبـي          

-صـلى اهللا عليـه وسـلم      -تُلِي فيه أول وحي نـزل بـه جبريـل علـى قلـب المـصطفى الكـريم                   

 . )٢(بعد غار حراء 

صــلى اهللا عليــه -وبعـد إســالم خديجــة رضـي اهللا عنهــا أســلم بقيـة مــن فــي بيـت النبــي     

 وكــان أول مــن أســلم مــن -رضــي اهللا عنــه- وفــي مقــدمتهم علــي بــن أبــي طالــب -وســلم 

                                     
،بيــروت،دار ١طــه عبــدالرؤف ســعد،ط :،الــسيرة النبويــة،تعليق )هـــ٢١٨ت(ابــن هــشام،أبومحمد عبــدالملك ) ١(

 . ٢٣٨ص ١ت، ج .الجيل،د

، دمـشق، دار القلـم،   ٢ ،محمد الصادق عرجـون، محمـد رسـول اهللا، ط         ١/٢٢٤جابن هشام، السيرة النبوية،   ) ٢(
 . ٥٩٠هـ، ١٤١٥
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 وبعــد خديجــة -صــلى اهللا عليــه وســلم -الــصبيان و ثالــث مــن أقــام الــصالة بعــد رســول اهللا 

 .)٢(على األرجح ،وكان سنه عشر سنوات )١(رضي اهللا عنها 

-، وسارعت بنات النبـي  )٣( -رضي اهللا عنه  -وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة         

، وبــذلك كــان البيــت النبــوي )زينــب، وأم كلثــوم، ورقيــة، وفاطمــة (-صــلى اهللا عليــه وســلم 

  )٤(. أول من تعهد بالنصرة ومساندة الدعوة

ــر     ــا بكـ ــصادر علـــى أن الـــصديق أبـ ــهرضـــي اهللا-وتجمـــع المـ ــلم مـــن  - عنـ  أول مـــن أسـ

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم        -، وربما يرجع السبب في عـدم تـردد أبـي بكـر الـصديق                )٥(الرجال

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم     -في قبول الدخول إلـى اإلسـالم إلـى أنـه كـان صـاحب رسـول اهللا                   

قبل البعثـة، وكـان يعلـم مـن صـدقه وأمانتـه وحـسن سـجيته وكـرم أخالقـه مـا يمنعـه مـن                   

ى الخلــق، فكيــف يكـذب علــى اهللا؟ولهــذا فإنــه بمجـرد مــاذكر لــه أن اهللا أرســله   الكـذب علــ 

 . )٦(بادر إلى تصديقه 

 جماعــة مــن أعيــان المجتمــع المكــي،  -رضــي اهللا عنــه-كمــا أســلم علــى يــد الــصديق  

عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبـي وقـاص، والزبيـر بـن العـوام،        : وهم

- وكـان هـؤالء مـن ثمـرات دعـوة الـصديق         -لى اهللا عليـه وسـلم       صـ -وطلحة بن عبيـد اهللا      

وتتابع الناس من مختلف طبقات المجتمـع المكـي الـدخول      .  كما سيمر بنا   -رضي اهللا عنه  

                                     
: ، عيـون األثـر فـي فنـون المغـازي والـشمائل والـسير، تحقيـق        )هــ ٧٣٤ت(ابن سيد الناس، محمد بن محمد  ) ١(

 . ١/١٨٢هـ، ج١٤١٣، المدينة المنورة، دار التراث، ١محمد العيد الخطراوي وزميله، ط

، ١، تــاريخ األمــم والملــوك، ط )هـــ٣١٠ت( والطبــري، محمــد بــن جريــر  ١/٢٢٨ هــشام، الــسيرة النبويــة،ج ابــن) ٢(
، محمــد بــن محمــد أبــو شــهبة، الــسيرة النبويــة فــي ضــوء القــرآن      ٢/٣٩٨ج/ هـــ١٤٠٧بيــروت، دار الفكــر،  

 . ١/٢٨٤هـ، ج١٤١٢، دمشق، دار القلم، ٢والسنة، ط

 .  ٢٣١-٢٣٠/ ١ابن هشام، السيرة النبوية، ج: يراجع) ٣(

 .١/٢٨٤محمد أبو شهبة، السيرة النبوية، ج) ٤(

 .٣/١٧١ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج١/٢٨٤ابن هشام، السيرة النبوية، ج: يراجع) ٥(

ــر، أبــو الفــداء إســماعيل    ) ٦( ــة، ط )هـــ٧٧٤ت(ابــن كثي هـــ، ١٤٠٤، بيــروت، مكتبــة المعــارف،   ٥، البدايــة والنهاي
 .  ٣/٢٩ج
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في اإلسالم حتى وصل عـددهم فـي مرحلـة مـا قبـل إسـالم حمـزة وعمـر رضـي اهللا عنهمـا                 

، )٢(ن سبعة وخمـسين صـحابيًا   ، وعدهم ابن سيد الناس أكثر م)١(أكثر من أربعين صحابيًا    

، وعـدهم القـسطالني أكثـر     )٣(صـحابيًا   ) خمـسة وسـتين   (وقيل أيضًا بلغ عددهم أكثـر مـن         

، علـى أي  )٥(صـحابيًا  ) تـسعة وخمـسين  (، وقيـل أكثـر مـن    )٤(صـحابيًا  ) ثمانية وخمسين (من  

ن  فـي هـذه المرحلـة المبكـرة ال يمكـ     -عـنهم  رضـي اهللا -الـصحابة  حال فإن تحديـد أعـداد      

حصره بالدقة في ظل عدم اتفاق المـصادر المـشار إليهـا علـى عـدد معـين، وربمـا زاد العـدد                     

الطفيـل بـن عمـرو الدوسـي     : أكثر من ذلك في حال إضـافة مـن أسـلم فـي المواسـم أمثـال              

 وقومــه، )٧(، وأيــضا ضــماد األزدي)٦(الــذي أســلم معــه أهــل بيتــه فــي وقــت مبكــر مــن الــدعوة     

 .وغيرهم )٨(وعمرو بن عبسة السلمي

 صـالح الـشامي قـام بتـسديد هـذا            وأما عـن فئـات الـصحابة ومكوناتـه االجتماعيـة فـإن            

 يــرى أن الــذين دخلــوا فــي اإلســالم خــالل هــذه    الــذي الجانــب فــي معــرض رده علــى البــوطي  

 . )٩( من الفقراء والضعفاء واألرقاء  كان خليطًاالمرحلة المبكرة للدعوة معظمهم

                                     
 .٢٣٧-١/٢٢٧ة النبوية جابن هشام،السير) ١(

 .١٧٩-١٧٨/ ١عيون األثر، ج)٢(

 . ٧٠هـ، ص١٤٠٢، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢حسام الدين القدسي، ط: الذهبي، السيرة النبوية، تحقيق)٣(

، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،        ١مأمون بن محي الدين الجنان، ط     : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، تعليق    ) ٤(
 .١/١٢٥ج/ هـ١٤١٦

اإلشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ مـن بعـده مـن الخلفـاء، علـق           ) هـ٧٦٢ت(مغلطاي،عالء الدين بن قليج   )٥(
 .  ١١٠-١٠٦هـ، ص١٤١٦، دمشق، دار القلم، ١محمد نظام الدين الفُتيح، ط: عليها

 .٢٤٠-٤/٢٣٨ابن سعد، الطبقات، ج) ٦(

 .٢٤١ص/٤ابن سعد، الطبقات،ج) ٧(

 .٢١٩-٢١٤ص/ ٤ت،جابن سعد،الطبقا) ٨(

 .٧٢هـ،ص١٤١٧، بيروت، دار الفكر المعاصر، ١١محمد سعيد البوطي، فقه السيرة، ط يراجع، )٩(
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 التــي -عــنهم رضــي اهللا-الــصحابة النــاظر فــي قــوائم وهــذا مجانــب للــصواب حيــث إن 

أوردتها المصادر عن المرحلة المكية يالحظ أن نسبة األعيان من قريش والقبائل األخرى             

 : تفوق نسبة الفقراء واألرقاء، وذلك حسب التصنيف اآلتي

  :القرشيون وزوجاتهم -١

صـلى اهللا عليـه   - عثمان بن عفـان وامرأتـه رقيـة بنـت رسـول اهللا           : من بني عبد شمس   

، وخالد بن سعيد بن العاص وامرأته أمينة بنت خلف الخزاعية، وعمرو بن سـعيد               -وسلم  

علـي بـن أبـي طالـب،     :  ومـن بنـي هاشـم   .)١(بن عتبة بن ربيعة بن العاص، وأبو حذيفة هشيم    

  )٢(وأخوه جعفر بن أبي طالب، وزوجة جعفر أسماء بنت عميس

مــصعب بــن عميــر مــن بنــي : ومــن بنــي عبــد الــدار.ثعبيــدة بــن الحــار: مــن بنــي المطلــب

-الزبير بن العوام، وامرأته أسماء بنت أبي بكر، وخديجة بنـت خويلـد زوج الرسـول                 : أسد

مـن بنـي   و.)٤(أبوبكر الصديق، وطلحـة بـن عبيـد اهللا     : من بني تيم  و.)٣(-صلى اهللا عليه وسلم     

ــه فاطمــة بنــت الخطــاب     : عــدي ــد، وامرأت نعــيم بــن عبــداهللا    و-أخــت عمــر -ســعيد بــن زي

من و.(٦)سليط بن عمرو، حاطب بن عمرو     وأبو سبرة بن أبي رهم،      : من بني عامر  .)٥(النحام

 . )٧(أبو عبيدة بن الجراح: بني الحارث

عبدالرحمن بن عـوف، وسـعد بـن أبـي وقـاص، وأخـوه عميـر، والمطلـب         : من بني زهرة  

 . )٨(بن أزهر، وامرأته رملة بنت أبي عوف

                                     
 ٣/٨٤ابن سعد،الطبقات ،ج) ١(

 ٤/٣٤،ابن سعد،الطبقات،ج١/٢٣٢ابن هشام،السيرة النبوية،ج) ٢(
 ١١٦ ،٣/٥١،٥٣٩ابن سعد،الطبقات،ج) ٣(

 ٢٣٥-١/٢٣٤ابن هشام،السيرة النبوية،ج) ٤(

 ٨/٢٦٨ ،ج١٣٩ /٤ابن سعد،الطبقات،ج) ٥(

 ٤/٣٠٣،جالمصدر نفسهابن سعد،)٦(

 ١/٢٣٣،جالمصدر السابقابن هشام،) ٧(

 ٤/١١٥وابن سعد،الطبقات،ج١/٢٣٣،جالمصدرنفسهابن هشام،) ٨(
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ــ: مــن بنــي مخــزوم  اش بــن أبــي ربيعــة وامرأتــه أســماء بنــت ســالمة التميميــة، وأبــو     عي

 . )١(سلمة بن عبد األسد، واألرقم بن أبي األرقم

 . خنيس بن حذافة: من بني سهم

قدامـة وعبـداهللا، وحاطـب       عثمان بن مظعون، وابنه الـسائب، وأخـواه       : من بني جمح  و

لحــارث وامرأتــه فكيهــة بــن الحــارث، وامرأتــه فاطمــة بنــت المجلــل الفهريــة، وحطــاب بــن ا

 . بنت يسار، ومعمر بن الحارث

 :القبائل األخرى -٢

 حلـف أو والء إلحـدى القبائـل القرشـية     ا في مكـة ولهـ  وأغلب هذه القبائل كانت تقيم 

: من القـارة  وعبـداهللا بـن مـسعود،     : من هـذيل  و ،عامر بن ربيعة  : من وائل  ،ولعل من أبرزهم  

داهللا بـن جحـش، وأخـوه أبـو أحمـد،ومن زيـد             عبـ : من أسـد بـن خزيمـة      ومسعود بن القـاري،   

 وإيـاس بنـو     ، وعاقـل  ، وعـامر  ،خالـد : من عبد مناة بن كنانة    وواقد بن عبداهللا،  : مناة بن تميم  

. عمــرو بــن عبــسة أبــونجيح: ومن بنــي ســليم،أبــو ذر جنــدب بــن جنــادة: من غفــارو،البكيــر

 اجـاءو ثعلبـة األزدي    بن   وعمرو مع الطفيل بن عمرو وضماد     ،  ذرو  أبوهما  وهذان الصحابيان   

 .من خارج مكة ولم يقيموا بها

  :الموالي واألرقاء -٣

 . وهو تميمي النسب، خزاعي بالوالء، زهري بالحلف: خباب بن األرت

 . من بني كلب: زيد بن حارثة

صهيب شي،وبالل الحبــ،عمــار بــن ياســر وأبــوه ياســر وأمــه ســمية،وهم مــن عــنس        و

أم عبـــيس، وزنيـــرة، والنهديـــة و ،وهـــو مـــن األزدعـــامر بـــن فهيـــرة مـــولى أبـــي بكر، ،والرومي

 .)٢(وبنتها

                                     
 ٢٣٥-١/٢٣٤،جالمصدر السابقابن هشام،) ١(

 ٤/٤٧٥ابن حجر،اإلصابة،جيراجع،) ٢(
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 ونـسبة الزيـادة والـنقص بعـضهم إلـى      -عـنهم  رضـي اهللا -الـصحابة  يالحظ بأن عـدد   و

 : ، هيبناءًعلى ماذكر سابقًابعض 

 
 المجموع الموالي واألرقاء قبائل أخرى القرشيون

٦٧ ١٣ ١٢ ٤٢ 
 واألخالط من ، والموالي واألرقاء ،ينن مجموع عدد الفقراء والمستضعف    إ يتضحهذا  بو

مجتمع الصحابة في العهد المكي هو ثالثـة عـشر، ونـسبة هـذا العـدد إلـى العـدد الكلـي هـي              

وال )) معظمهــــم(( وال ،))أكثــــرهم((أقــــل مــــن الخمــــس، ومــــا كــــان كــــذلك ال يقــــال عنــــه  

مكــي  وأصــحاب المكانــة فــي المجتمــع ال  ،،بــل كــان مــنهم التجــار واألثريــاء  )١()) عــامتهم((

اهللا ضي  ر–أبي بكر،وعمر،وعثمان، وعلي، وعبدالرحمن بن عوف وغيرهم        و  خديجة أمثال

  .-عنهم

 : في العهد المكي-عنهم هللارضي ا-الصحابة مجتمع  أنشطة :المحور الثالث
  :التعلم والتفقه في الدين -١

صـلى اهللا عليـه   - يأتي التعلم والتفقه في الدين بعد الدخول في اإلسالم واإلقرار بنبوته         

 لاللتفاف  -عنهم رضي اهللا -الصحابة   األمر الذي يؤدي إلى االستعداد الفطري لدى         -وسلم  

 لينهلوا منه ما ينزل من الوحي وتعلم وتـدارس مـا جـدّ           -صلى اهللا عليه وسلم     -حول النبي   

ــدين          ــا وأن التفقــه فــي ال ــزول القــرآن الكــريم كــان منجمً ــار أن ن مــن أحكــام وأوامــر باعتب

وتشريعاته جاءت أيضا متدرجة، وكان عدد السور التي نزلت فـي العهـد المكـي باعتبارهـا              

                                     
، بيــروت، المكتــب اإلســالمي،   ١د الــشامي، أضــواء علــى دراســة الــسيرة، ط   صــالح بــن أحمــ  : يراجــع للمزيــد ) ١(

مهدي رزق  .٤٠-٣٣/ هـ١٤٠٥، بيروت، المكتب اإلسالمي،     ١من معين السيرة، ط   :وكتاب. ٧٩-٧١/هـ١٤١١
ــلية،    ــصادر األصــــ ــوء المــــ ــة فــــــي ضــــ الرياض،مركز الملــــــك فيــــــصل للبحــــــوث  اهللا أحمد،الــــــسيرة النبويــــ

 .١٦١صهـ، ١٤١٢اإلسالمية،
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 ني وثمـان  اخمسً -صلى اهللا عليه وسلم     -النبي   عن   -عنهم رضي اهللا -الصحابة  مما تلقاه   

 .)١( سورة

فقد استهدفت بعض السور المكية تعليم الصحابة العقيدة الصحيحة حول أسـماء            

ــفاته لتثبيتهـــ  ــالى  اهللا وصـ ــال تعـ ــوبهم قـ ــي قلـ j i hg f e d c }  :ا فـ
s rq p o nm l k z )قوله تعـالى قال البغوي في تفسير    )٢: 

 {nm l k j iz  عمــا هــي  المــشركون عــدلوا فــي أســماء اهللا  ((هــم 

 فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا فاشـتقوا الـالت مـن اهللا والعـزى مـن العزيـز ومنـاة           عليه

 .)٣()) ...من المنان 

-استهدف القرآن المكي ترسيخ التوحيد بأنواعه في قلوب الصحابة الكـرام          كذلك  

 . )٤(â á à            ß Þz      }  :تعالىقال  القضاء والقدر وتعلم،-صلى اهللا عليه وسلم 

 وتفاصيل أنواع العذاب الذي أنزله اهللا جلت ،وصف القرآن الكريم الجنة والنار كما

r }  : تعالىتعليم الصحابة وللتأثير في نفوسهم قال  ل؛قدرته على األمم السابقة
£ ¢ ¡    � ~} | { z yx w v u t sz )٥(. 

كمــا أوضــح اهللا جلــت قدرتــه فــي بعــض الــسور أن اهللا يبعــث مــن فــي القبــور فيكــافئ     

 .)٦( q  p o n   mz} : تعالىالمحسنين منهم ويعاقب الكافرين قال 

                                     
، ١فرغلـي سـيد عربـاوي، ط   : ، البيـان فـي عـد آي القـرآن، تحقيـق      )هــ ٤٤٤ت(الداني، عثمان بن سعيد     : راجعي) ١(

 .١٧٢م، ص٢٠١١بيروت، دار الكتب العلمية، 

 ). ١٨٠(آية : سورة األعراف) ٢(

 ـ،هـ ١٤١٣ دار الـسالم   الريـاض،  ،١ط عبـداهللا بـن أحمـد الزيـد        :تعليـق  تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل،    ) ٣(
 . ٣٣٦ص

  ).٤٩(آية :  سورة القمر)٤(

  ).٣١(آية :  سورة النحل)٥(

 ).٨(آية : سورة العلق) ٦(
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تفاصــيلُ الــصراع مــع العــدو اللــدود   -لــةفــي هــذه المرح -كمــا ورد فــي القــرآن الكــريم 

z }  :تعـالى  قـال  ف ، البـشر جميعًـا آدم عليـه الـسالم    يوكيف حاول إغواء أب  الشيطان،
 ih  g     f e d c b a  ̀ _ ~ } | {

z y x w v u t s rq    p o n m l k j z )١( ،

z y x w vu t s r q p} | { }  : قولــه تعــالىوأيــضًا فــي
b a  ̀_  ~ z )صــلى - الكريمــة يــأمر اهللا عــز وجــل النبــي اآليــةي هــذه فــ و)٢

 والـــصحابة الكـــرام أن يقولـــوا فـــي مخـــاطبتهم ومحـــاوراتهم الكـــالم  -اهللا عليـــه وســـلم

األحــسن والكلمــة الطيبــة فــإنهم إن لــم يفعلــوا ذلــك نــزغ الــشيطان بيــنهم ووقــع الــشر     

 .)٣( بينهم

 في هذه المرحلة وهي الـصالة ولى العبادات التي تم فرضها    كما شمل التعلم والتفقه أُ    

قـرار  إلوكانت الصالة أول شيء فرض اهللا عز وجل من شرائع اإلسـالم بعـد ا              ،وقيام الليل 

فــرض اهللا ((:عن عائــشة رضــي اهللا عنهــا قالــت  فبالتوحيــد والبــراءة مــن األوثــان واألصــنام،  

فـأقرت صـالة الـسفر وزيـد فـي       الصالة حين فرضها ركعتـين ركعتـين فـي الحـضر والـسفر،           

 . )٤()) الة الحضرص

 هـذه  أداء لمـسارعتهم فـي   -عـنهم  رضـي اهللا -الـصحابة  وقد أثنى اهللا عز وجـل علـى     

s r q p o n m l k j i }  :تعـالى قـال   فالفريضة  
t z )كمــا تــضمنت اآليــة أمــر الــشورى للبــدء فــي تطبيقهــا فــي هــذه المرحلــة حتــى إذا  )٥ ،

                                     
  ).٢٧(آية :  سورة األعراف)١(

 ).٥٣(آية :  سورة اإلسراء)٢(

 .٣/٤٢ جتفسير القرآن العظيم، ابن كثير،) ٣(

ــحيحه،   )٤( ــي صـ ــاري فـ ــه البخـ ــصالة،  اخرجـ ــاب الـ ــاب كتـ ــي اإل   :بـ ــصلوات فـ ــراء،كيـــف فرضـــت الـ ــديث  سـ الحـ
 ٨٢،ص٣٥٠

 ). ٣٨(آية : سورة الشورى) ٥(
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 يكونــوا قــد تعلمــوا الــشورى   انتــصرت الــدعوة بعــد ذلــك واتــسع حــال المــسلمين فــإنهم    

  )١(.وتدربوا على تطبيقها من قبل

 علــى هــذه  الجديــد مجتمــع الــصحابة-صــلى اهللا عليــه وســلم- ربــى النبــي وبــذلك فقــد

ولـضمان الـسرية لمجتمـع الـصحابة ومناشـطه          .  واألخـالق الفاضـلة    ،التوجيهات فـي العبـادة    

ار األرقم بن أبي األرقـم المخزومـي    د -صلى اهللا عليه وسلم     -العلمية والتربوية اتخذ النبي     

 لتلقـي الجديـد مـن      -عـنهم  رضي اهللا -الصحابة  الواقعة عند الصفا لتكون مقرًا يجتمع فيه        

 علـى   -عـنهم  رضـي اهللا  -الـصحابة   وغيرها من األوامـر والتوجيهـات ،وبلـغ حـرص           )٢(الوحي

صــلى اهللا عليــه -قــال رســول اهللا : الــتعلم والتفقــه فــي الــدين أنهــم إذا ســمعوا أحــدًا يقــول 

 .)٣( ابتدرته أبصارهم  -وسلم 

صـلى  -وكان القرآن الكريم  هو المادة الدراسية في العهد المكي حيث حرص النبـي              

 -عـنهم  رضـي اهللا -الـصحابة   يتربى عليـه   ذي  على توحيد مصدر التلقي ال      -اهللا عليه وسلم  

علــى قــرأه  "-ســلمصــلى اهللا عليــه و -فــإذا نــزل الــوحي عليــه    ،فــي هــذه المرحلــة المبكــرة  

 فيتحـول    مـا ينـزل مـن اآليـات        قلوبهم وأرواحهـم تتفاعـل مـع      و،  )٤ ("الرجال ثم على النساء   

                                     
،الريـــــــاض،دار ١غــــــازي بـــــــن يوســـــــف اليوســـــــف،دروس الـــــــدعوة اإلســــــالمية فـــــــي العـــــــصر المكـــــــي،ط  ) ١(

 ٣٠هـ،ص١٤٣٣األلوية،

 ،أن األرقـم لـم يكـن معروفًـا بإسـالمه     : تشير كتـب الـسيرة إلـى عـدة أسـباب فـي اختيـار دار األرقـم منهـا                  ) ٢(
 وهــي التــي تحمــل لــواء التنــافس والحــرب ضــد بنــي هاشــم، كمــا أن األرقــم كــان    وكــان مــن بنــي مخــزوم 

صغيرًا في السن، فلن يخطر في بال قريش أن تبحث عن مجتمع الصحابة في بيوت الفتيـان، كمـا أن دار           
األرقم كانت في الصفا ولهذا من الصعب كشف مكان اللقاء أو يخطر على بال أحـد مـن زعمـاء قـريش      

، عمــان، دار ٣منيــر الغــضبان، المــنهج الحركــي للــسيرة النبويــة، ط   : قــرًا للــصحابة، يراجــع أن هــذه الــدار م 
 .٤٩-١/٤٨هـ، ج١٤١١المنار، 

 .)٧(رقم  الحديث النهي عن الرواية عن الضعفاءواالحتياط في تحملها،: باب، المقدمة،صحيح مسلم)٣(

،بيـروت،دار الكتـب   ١ فريـد المزيـدي،ط   أحمـد :، السير والمغازي،تحقيق  )هـ١٥١(ابن إسحاق،محمد بن يسار   ) ٤(
 .١/١٨٩هـ، ج١٤٢٤العلمية،



 

 
 قراءة تاريخية : في العهد المكي مجتمع الصحابة ٢٨٤

بسام بن عبدالعزيز بن محمد الخراشي. د

، وسلوكه وتطلعاته، وال يختلط تعليمهم بشيء من  بقيمه الواحد منهم إلى إنسان جديد    

  )١( الكريمغير القرآن 

فجـاؤوا صـورة     علـى هـذا المـنهج        -عـنهم  رضي اهللا -الصحابة  مجتمع  وبهذا تم تربية    

عمليــة لهــذه التوجيهــات،وتجلى هــذا األثــر العلمــي والتربــوي بــصورة واضــحة فــي     تطبيقيــة 

 فقـد تـضمن العديـد       ،مع ملك الحبشة النجاشي   -رضي اهللا عنه  -حوارجعفر بن أبي طالب     

 في هذه المرحلة كما سـيمر       -عنهم رضي اهللا -الصحابة   وتعلمها   اهامن المعالم التي تلق   

 . القادمةبنا في الفقرة 

  :الدعوة والدفاع عن اإلسالم -٣

 فــي العهــد المكــي بــالتعلم   -عــنهم رضــي اهللا-الــصحابة مجتمــع مــر بنــا مــدى عنايــة   

 أعباء الدعوة والدفاع عنهـا إلـى أن لقـوا    فقد تمت تنشئتهم كي يحملوا    والتفقه في الدين،    

لعهد المكي نماذج   في ا -عنهم رضي اهللا -الصحابة  اهللا تعالى وهو عنهم راضٍ، فقد قدم        

 فـي  -رضـي اهللا عنـه  -بكر الـصديق  بـو فذة في العمل الدعوي، ويأتي في مقـدمتهم مـا بذلـه أ     

أسـلم علـى يـده جماعـة       ف نشاطه في تبليـغ الـدعوة،        أهذا الجانب فمن أول يوم آمن فيه بد       

عثمــان بــن عفــان، والزبيــر بــن العــوام، وســعد بــن أبــي   : مــن أعيــان المجتمــع المكــي، وهــم 

 وهــؤالء -صــلى اهللا عليــه وســلم -لحــة بــن عبيــد اهللا، وعبــد الــرحمن بــن عــوف وقــاص، وط

ــة الرســال        ــافهم أمان ــوا علــى أكت ــار الــصحابة ممــن حمل ــدعوة، ة،الخمــسة مــن كب وأمانة ال

صـلى اهللا  -فـي أول يـوم إلـى النبـي     -رضـي اهللا عنـه   -وأمانة التبليـغ، فقـد جـاء بهـم الـصديق            

، )٣(، وعثمــان بــن مظعــون)٢(ي عبيــدة بــن الجــراح ، وفــي اليــوم الثــاني جــاء بــأب -عليــه وســلم

                                     
 .٢٢٥هـ، ص١٤١٥، عمان، دار عمان، ١كامل سالمة الدقس، دولة الرسول من التكوين إلى التمكين، ط) ١(

،ابـن  هــفي خالفـة عمـر بـن الخطـاب     ١٨عامر بن بن عبداهللا بن الجراح،مـات فـي طـاعون عمـواس سـنة          ) ٢(
 ٣/٤١٤سعد،الطبقات،ج

عثمان بن مظعون بن حبيب الجمحي من السابقين إلـى اإلسـالم وقيـل إنـه أول مـن دفـن فـي البقيـع مـن                          ) ٣(
 ٣/٣٩٧ابن سعد،الطبقات،ج.المسلمين
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-أتـى بهـم إلـى النبـي     (( وقـد ،)٢(بـن عبـد األسـد     عبد اهللا   ، وأبي سلمة    )١(واألرقم بن أبي األرقم   

 فعــرض علــيهم اإلســالم، وقــرأ علــيهم القــرآن، وأنبــأهم بحــق        -صــلى اهللا عليــه وســلم  

لم أعقل أبـوي    : (( اهللا عنها  كما أسلم بدعوته أهل بيته قالت عائشة رضي       ، )٣(...)) اإلسالم

 كـان أول مـن   -رضـي اهللا عنـه  -وتشير المصادر إلى أن الـصديق    . )٤(...)) إال وهما يدينان الدين   

ــى اهللا     ــدعوا إلــ ــا يــ ــام  خطيبًــ ــوله  قــ ــى رســ ــلم   - وإلــ ــه وســ ــلى اهللا عليــ ــه  -صــ ــال منــ  فنــ

 .)٥(المشركون

 من عقبة بـن   في سبيل الدعوة موقفه    -رضي اهللا عنه  -ومن مواقف أبي بكر الصديق      

ــع ثوبـــ    ــين وضـ ــيط حـ ــي معـ ــي   هأبـ ــق النبـ ــي عنـ ــلم  - فـ ــه وسـ ــلى اهللا عليـ ــا   -صـ ــه خنقًـ فخنقـ

ــي       ــه ودفعــه عــن النب ــو بكــر فأخــذ بمنكب ــه وســلم  -شــديدًا،فأقبل أب  وقــال -صــلى اهللا علي

 .)٦(أتقتلون رجالً أن يقول ربي اهللا وقد جاءكم بالبينات من ربكم

صـــلى اهللا عليـــه -فاع عـــن النبـــي تتكـــرر فـــي الـــد-رضـــي اهللا عنـــه-ومواقـــف أبـــي بكـــر

من أشخاص كانوا يحملون في نفوسهم العداوة والحقد والحسد من أمثال أبي             -وسلم

 )٧(.جهل وغيره، وكان يدافع عنه ويقف بينه وبين من يريد إيذاءه 

الــدعوة خــالل هــذه  فــي -عــنهم رضــي اهللا-الــصحابة  نــشاط يــدل علــىونمــوذج آخــر 

صــلى اهللا عليــه  - فقــال لــه النبــي  -رضــي اهللا عنــه -لغفــاري  أســلم أبــو ذر ا عنــدماالمرحلــة  

                                     
 ٣٢٤٤هـ،ابن سعد،الطبقات،ج٥٥أرقم بن أبي األرقم بن أسد المخزومي،توفي بالمدينة سنة) ١(

 ٣/٢٤٠عد،الطبقات،جابن س.هو عبد اهللا بن عبداألسد بن هالل المخزومي) ٢(

 . ١٨٤-١/١٨٣ابن إسحاق، السيرة، ج: يراجع) ٣(

 ). ٢٢٩٧(الحديث ... جوار أبي بكر: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الكفالة، باب) ٤(

هــ  ١٤٠٤، بيـروت، مكتبـة المعـارف،      ٥، البداية والنهايـة، ط    )هـ٧٧٤( إسماعيل   ءأبو الفدا كثير،  ابن  : راجعي) ٥(
 .٢/٣١٩سبل الهدى والرشاد، ج، الصالحي، ٣/٣٠ج

ــي     ) ٦( ــحاب النبـ ــضائل أصـ ــصحيحه،كتاب فـ ــي الـ ــاري فـ ــه البخـ ــابأخرجـ ــي :،بـ ــول النبـ ــذًا   قـ ــت متخـ ــو كنـ لـ
 )٣٦٧٨(خليالً،الحديث

،الرياض،مكتبـــــــة ١ســـــــليمان بـــــــن عبـــــــداهللا الـــــــسويكت،محنة المـــــــسلمين فـــــــي العهـــــــد المكـــــــي،ط ) ٧(
 ٤٢هـ،ص١٤١٢التوبة،
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والذي نفـسي بيـده ألصـرخن       : ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، قال        : -وسلم  

أشـهد أن ال إلـه إال اهللا        : بها بين ظهـرانيهم، فخـرج حتـى أتـى المـسجد فنـادى بـأعلى صـوته                 

لعبـاس بـن عبـدالمطلب فحـذرهم        وأن محمدًا رسول اهللا وثار القوم حتى أضجعوه، فأتى ا         

 . )١(من انتقام غفار والتعرض لتجارتهم التي تمر بديارهم إلى الشام فأنقذه منهم 

، -صلى اهللا عليه وسـلم      -وكان أبو ذر قبل مجيئه قد أرسل أخاه ليعلم له علم النبي             

صـلى اهللا  - النبـي ، وسـمع مـن قـول       مكـة  ويسمع من قوله ثم يأتيه، فانطلق األخ حتـى قـدم          

رأيتـه يـأمر بمكـارم األخـالق، وكالمًـا مـا هــو       : ، ثـم رجـع إلـى أبـي ذر فقـال لــه      -عليـه وسـلم   

: ، فقـال أخـوه لـه   -صلى اهللا عليـه وسـلم   -بالشعر، فعزم على الذهاب بنفسه لرسول اهللا   

 . )٢( "وا له وتجهموافُكن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنِ"

 فـي  -صـلى اهللا عليـه وسـلم     - النبيتثل أمر   ام-رضي اهللا عنه  -على أي حال فإن أبا ذر       

 ودعوتهم لإلسـالم، فبـدأ بأخيـه، وأمـه          ،مغادرة مكة إلى قومه، واهتم بصالح وهداية األهل       

إنــه قــد «:  قــال ألبــي ذر-صــلى اهللا عليــه وســلم -وقومــه، فعــن عبــادة بــن الــصامت أن النبــي  

ومــك؟ عــسى اهللا أن وجهــت لــي أرض ذات نخــل ال أراهــا إال يثــرب، فهــل أنــت مبلــغ عنــي ق 

صنعت أني قد أسلمت    : ما صنعت؟ قلت  : فأتيت أنيسا فقال  » ينفعهم بك ويأجرك فيهم   

مـا بـي    : ما بي رغبة عن دينـك فـإني قـد أسـلمت وصـدقت، فأتينـا أمنـا، فقالـت                   : وصدقت، قال 

رغبــة عــن دينكمــا فــإني قــد أســلمت وصــدقت، فاحتملنــا حتــى أتينــا قومنــا غفــارا، فأســلم      

إذا قدم  : وقال نصفهم .  وكان سيدهم  )٣(الغفاري  خصة  يماء بن ر  أهم  نصفهم وكان يؤم  

صــلى اهللا عليــه - المدينــة أســلمنا، فقــدم رســول اهللا -صــلى اهللا عليــه وســلم -رســول اهللا 

ــا  :  المدينــة، فأســلم نــصفهم البــاقي وجــاءت أســلم، فقــالوا    -وســلم  ــا رســول اهللا إخوتن ي

                                     
 ).٣٨٦١( الحديث نصار، باب إسالم أبي ذر الغفاري أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األ) ١(

 وا لـه فُشـنِ ). ٢٤٧٣( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر             ) ٢(
 ٤٨٩أي أبغضوه،ابن األثير،النهاية في غريب الحديث واألثر،ص

 ابـن حجـر، اإلصـابة فـي     ، الم وله صحبة اإلس مأيماء بن رخصة بن خربة بن خفاف بن حارث الغفاري قدي          ) ٣(
 .٩٢-١/٩١تمييز الصحابة، ج
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غفـار  «: -صلى اهللا عليه وسلم -ول اهللا نسلم على الذي أسلموا عليه فأسلموا، فقال رس      

 . )١( »غفر اهللا لها، وأسلم سالمها اهللا

 يوضـح بــصورة جليــة النـشاط الــدعوي الــذي   -رضــي اهللا عنــه- أبـي ذر   مــنموقــفال هـذا 

قام به ومدى شجاعته وقوته في قول الحق وسط المجتمع الوثني المكي وكأنـه فهـم أن         

 بالكتمان ليس على اإليجاب، بل على سبيل الشفقة  له -صلى اهللا عليه وسلم     -أمر النبي   

ــه، فأعلمــه بأنــه بــه قــوة علــى ذلــك، ولهــذا أقــره النبــي         علــى -صــلى اهللا عليــه وســلم  -علي

ويؤخذ منه جواز قول الحق عند من يخشى منه األذية لمن قالـه، وإن كـان الـسكوت                  .ذلك

 ذلك يترتب وجـود  علىواألحوال والمقاصد، على حسب جائزًا، والتحقيق أن ذلك مختلف   

 . )٢(األجر وعدمه 

وهناك جهود أخرى مماثلة للصحابة الكرام ممن قـام بواجـب الـسفارة فـي أهلـيهم         

 الـذي   -رضـي اهللا عنـه    - ضـماد األزدي     :ومن هؤالء الصحابة  ، لدعوتهم لدين اهللا     وقومهم

ماد  مجنــون، وكــان ضــ-صــلى اهللا عليــه وســلم -قــدم إلــى مكــة، وأشــاع أهلهــا أن محمــدًا  

جلـس  حـين  ف.. لو أني رأيت هذا الرجـل لعـل اهللا يـشفيه علـى يـدي      : يرقي من الجنون، فقال   

:  إلــى اإلســالم، فقــال-صــلى اهللا عليــه وســلم -فــدعاه -صــلى اهللا عليــه وســلم -إلــى النبــي 

: -صـلى اهللا عليـه وسـلم    -فبايعه، فقال رسـول اهللا  : قال. هات يدك أبايعك على اإلسالم   

  )٣(...وعلى قومي: قال)) وعلى قومك((

 لضماد على القيام بمهمة السفارة     -صلى اهللا عليه وسلم     -ويالحظ هنا مبايعة النبي     

 . وتبليغ الدعوة في قومه

                                     
 ).٢٤٧٣( الحديثمن فضائل أبي ذر : فضائل الصحابة، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب) ١(
 .٧/١٧٥ابن حجر، فتح الباري، ج: يراجع) ٢(

 ).٨٦٨(تخفيف الصالة والخطبة ،الحديث : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب) ٣(
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ومن تلك المناشط المهمة لمجتمع الصحابة في العهد المكـي الموقـف الـذي قـام بـه                  

المجتمــع  حــين هـاجر إلـى الحبـشة وعـرض علـى      )١(-رضـي اهللا عنـه  -جعفـر بـن أبـي طالـب     

 ،الحبشي وملكه العـادل النجاشـي مـا كـان عليـه مجتمـع مكـة الـوثني مـن انتـشار للرذائـل                      

 والقــوي يأكــل ، وعبــادة األصــنام، والزنــا، وأكــل الميتــة، وقطــع األرحــام   ، والجهــل،والظلــم

 ، مــن أهــل مكــة يُعــرف نــسبه  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -الــضعيف حتــى بعــث اهللا رســوله  

، فدعا إلى اهللا وحده، وترك ما سواه من عبادة الحجـارة واألوثـان،           وعفافه ،وصدقه، وأمانته 

وأمــر بــصدق الحــديث وأداء األمانــة وصــلة الــرحم، وحــسن الجــوار، والكــف عــن المحــارم      

 عــن الفــواحش، وقــول الــزور، وأكــل مــال اليتــيم، وقــذف المحــصنات، قــال     ىوالــدماء، ونهــ

إلــى عبــادة األوثــان، وأن نــستحل مــا كنــا  فعــذبونا قومنــا ، وفتنونــا عــن ديننــا ليردونــا  : جعفــر

 وحـالوا بيننـا وبـين ديننـا خرجنـا      ،فلما قهرونا وظلمونـا، وضـيقوا علينـا       ،نستحل من الخبائث  

إلى بالدك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن ال نظلم عندك أيهـا                

نعم، فقـال لـه   : عفرهل معك مما جاء به عن اهللا شيء؟ قال له ج          : الملك، فقال النجاشي  

 مــريم فبكــى النجاشــي حتــى ابتلــت أول ســورة فــاقرأه علــي، فقــرأ عليــه جعفــر :يالنجاشــ

حتــى أخــضلوا مــصاحفهم حــين ســمعوا مــا تــال علــيهم، ثــم قــال    لحيتــه، وبكــت أســاقفته 

إن هـــذا والـــذي جـــاء بـــه موســـى ليخـــرج مـــن مـــشكاة واحـــدة انطلقـــا فـــواهللا ال  : النجاشـــي

 . )٢(أسلمهم إليكم أبدا 

 اسـتمالة ملـك الحبـشة النجاشـي إلـى صـفه              فـي  -رضـي اهللا عنـه    -وهكذا نجح جعفر    

صــلى اهللا عليــه -وكــسب تقــديره واحترامــه ممــا جعلــه يقتنــع بمــا قالــه وصــدق بنبــوة النبــي  

 وأسلم وأخفى إيمانه عن قومه لما علمه فيهم من الثبات على الباطـل، والجمـود                -وسلم  

                                     
 ٤/٣٥استشهد في مؤته،ابن سعد،الطبقات،ج بن أبي طالب جعفر) ١(

، مجمـع الزوائـد   ) هــ ٨٠٧ت(، وصححه الهيثمي،علي بن أبي بكر  ٢٩١-١/٢٩٠ابن هشام، السيرة النبوية، ج    ) ٢(
 . ٦/٢٧هـ ، ج١٤١٤، القاهرة، مكتبة القدسي، ١حسام الدين القدسي، ط: ومنبع الفوائد، تحقيق
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رضي -، و في الصحيحين عن أبي هريرة    )١(لعقل والنقل   على العقائد الموروثة وإن صادمت ا     

 نعــى النجاشــي فــي اليــوم الــذي مــات -صــلى اهللا عليــه وســلم -أن رســول اهللا : ((-اهللا عنــه

 .)٢()) فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربع تكبيرات

صحابي ومن الصحابة الذين كان لهم دور بارز في نشر الدعوة في المرحلة المكيـة الـ               

صـلى اهللا عليـه   - وذلك حـين بـايع األنـصار النبـي     ،-رضي اهللا عنه-الجليل مصعب بن عمير  

 مع المبايعين مصعب بن عمير،  -صلى اهللا عليه وسلم     - بيعة العقبة األولى بعث      -وسلم

 .وكان يصلي بهم، وعرف في المجتمع المدني بالمقرئ لما له من أثر دعوي كبير

أسـعد بـن زرارة خـرج بمـصعب بـن عميـر يريـد بـه دار بنـي عبـد            وتشير المصادر إلى أن   

، وا ودار بني ظفر، فـدخل بـه حائطًـا لبنـي ظفـر، واجتمـع إليهمـا رجـال ممـن أسـلم                ،األشهل

 ووفـق اهللا  .)٣( قومهما من بني عبـد األشـهل    وأسيد بن حضير يومئذ سيداَ     ،وسعد بن معاذ  

رجـع سـعد بـن معـاذ إلـى قومـه،            مصعب بن عمير فـي مهمتـه الدعويـة هـذه حيـث أسـلما، و               

ســيدنا : بنــي عبــد األشــهل كيــف تعلمــون أمــري فــيكم؟ قــالوا  يــا : قــالفلمــا وقــف علــيهم 

فـإن كـالم رجـالكم ونـسائكم علـيّ حـرام حتـى تؤمنـوا بـاهللا                  : وأفضلنا رأيًـا وأيماننـا ، قـال       

 أو فــو اهللا مــا أمــسى فــي دار بنــي عبــد األشــهل رجــل وال امــرأة إال مــسلمًا         : ورســوله، قــاال 

مــسلمة، ورجــع أســعد ومــصعب إلــى منــزل أســعد بــن زرارة فأقــام عنــده يــدعو النــاس إلــى  

 . )٤(اإلسالم حتى لم تبق دار من دور األنصار إال وفيها رجال مسلمون 

- عــاد إلــى مكــة وبــشر النبــي -رضــي اهللا عنــه-وتــضيف كتــب الــسيرة أن مــصعب       

ينــة ودخــول اإلسـالم فــي كــل بيــت مــن   بانتــشار اإلسـالم فــي المد -صـلى اهللا عليــه وســلم  

                                     
 .١/٣٨٠ شهبة، السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، جمحمد أبو) ١(

، ومــسلم فــي  )١٣٣٣(التكبيــر علــى الجنــازة أربعًــا،    : أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الجنــائز، بــاب      ) ٢(
 ).٩٥١(صحيحه رقم الحديث 

 .٢/٥٨ابن هشام، السيرة النبوية، ج) ٣(

 .٢/٦٠ابن هشام السيرة النبوية، ج) ٤(
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 )١( ماتضِخبيوتها، وهو أول من جمع الجمعة بالمدينة للمسلمين في مكان يقال له نقيع الَ      

 . )٢( -رضي اهللا عنه-بمعونة أسعد بن زرارة 

 توضــح مــدى نــشاط مجتمــع الــصحابة فــي العهــد  والمواقــف النمــاذج فــإن هــذه وهكــذا

 .عامات الوثنية للحيلولة دون انتشار الدعوةالمكي رغم الضغوط التي فرضتها الز

  :في مجال الرعاية االجتماعية -٢

من الميادين التي نشط فيها الصحابة في العهد المكي ما يتعلق بالرعاية االجتماعيـة              

الــذي يعنــي ذلــك الجهــد الموجــه نحــو مــن يحتــاجون للرعايــة نفــسيًا ومعنويًــا وماديًا،وكــان  

 فقـد  ، دور عظيم في تنمية هذا الجانب فـي نفـوس الـصحابة       - صلى اهللا عليه وسلم   -للنبي  

 رابطــة الــدم علــى المحبــة واألخــوة اإليمانيــة فــي اهللا تزيــد -صــلى اهللا عليــه وســلم -جعــل 

 علــى التعــاون والتكافــل االجتمــاعي فيمــا    -عــنهم رضــي اهللا-الــصحابة  وحــث ،والنــسب

صـلى اهللا   - ولـم يتـرك      .فقيـر بينهم وليعين مـنهم القـوي الـضعيف، وليعطـف الغنـي علـى ال              

  الـصحابة جتمـع مضـعاف  إل زعمـاء مكـة   ثغـرة واحـدة، تنفـذ منهـا محـاوالت         -عليه وسلم   

 . )٣(والقضاء على الدعوة 

 آخـى بـين الـصحابة فـي         -صـلى اهللا عليـه وسـلم        -وتذكر بعض كتب السيرة أن النبي     

وع المؤاخـاة  في حين مـال الـبعض إلـى عـدم وقـ           )٤(مكة قبل الهجرة على الحق والمواساة     

                                     
 المعالم األثيرة فـي الـسنة والـسيرة،        محمد شراب،  وكسر الضاد وهي قرية قريبة من المدينة،      بفتح الخاء    )١(

  .٢٩٠ص

،الــسنن ،علــق )هـــ٢٧٥ت(،ســليمان بــن األشــعث دأبــو داووأخرجــه . ٥٨/ ٢ابــن هشام،الــسيرة النبويــة،ج ) ٢(
الجمعـة  : ة،بابهــ،كتاب الـصال  ١٤٢٧،الرياض،مكتبة المعـارف للنـشر،  ٢محمد ناصر الدين األلباني ،ط  :عليه

 ). ١٠٦٩(في القرى، الحديث 

ــدالوهاب كحيــل، الحــرب النفــسية ضــد اإلســالم فــي عهــد الرســول       )٣( ، بيــروت، عــالم  ١ فــي مكــة، ط عب
 .١٣٧-١٣٦هـ، ص١٤٠٦الكتب، 

،القــاهرة،دار ١محمــد حميــد اهللا،ط:،أنــساب األشــراف،تحقيق)هـــ٢٧٦(البالذري،أحمــد بــن يحيــى بــن جــابر ) ٤(
علـــــــــى بـــــــــن   والحلبـــــــــي،١/٣٢١ج وابـــــــــن ســـــــــيد النـــــــــاس،عيون األثـــــــــر،   ١/٢٧٠م،ج١٩٥٩المعـــــــــارف،
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،وممـــا يـــرجح عـــدم وقوعهـــا أن كتـــب الـــسيرة األولـــى لـــم تـــشر إلـــى وقـــوع هـــذه  )١(بمكـــة

المؤاخـاة،وعلى فــرض وقــوع هـذه المؤاخــاة بمكــة فإنهــا تقتـصر علــى المــؤازرة والنــصيحة    

 )٢(بين المتآخين دون أن يترب عليها حقوق التوارث

 كـان لهـم دور فاعـل        -عـنهم  رضي اهللا -الصحابة   بعض كبار    وتشير المصادر إلى أن   

ا، فخديجـة رضـي   ا وماديـً في المحافظة علـى مجتمـع الـصحابة والحـرص علـى رعايتـه نفـسيً        

صـلى  -اهللا عنها كانت ترعى قيادة هذا المجتمع بمالها وجهدها حيث تنفق علـى زوجهـا                

، فقـد وظفـت   - عـنهم  رضـي اهللا  - ومـن أحـاط بـه مـن الـصحابة الكـرام          -اهللا عليه وسلم    

واسـتني بمالهـا إذ   ...: (( عنها-صلى اهللا عليه وسلم - النبي  فقد قال  وتجارتها لهم    أموالها

رضـي اهللا  -الصحابة الكـرام    وكان لهذه الرعاية أثر كبير في نفوس        ، )٣(...)) حرمني الناس   

، واستحقت )٤( واستحقت أن يبشرها ربها ببيت في الجنة ال صخب فيه وال نصب            -نهم  ع

، ومسرّية عنه ما يجده مـن قومـه       -صلى اهللا عليه وسلم     -زيرة صدق للنبي    أن يقال عنها و   

وتزيـل عنـه آثـار األذى    ، وتهـون عليـه أمـر الناس     ،تثبته، وتخفف عنه، وتـصدقه    وإذا رجع إليها    

                                                                                   
عبـداهللا  :،السيرة الحلبية المـسمى إنـسان العيـون فـي سـيرة األمـين والمـأمون،تعليق              )هـ١٠٤٤ت(إبراهيم

 هـ ١٤٢٧،بيروت،دار الكتب العلمية،٢محمد الخليلي،ط
عرفــــــــة ،االســــــــتعاب فــــــــي م)هـــــــــ٤٦٣ت (وابــــــــن عبدالبر،يوســــــــف بــــــــن عبــــــــداهللا بــــــــن محمــــــــد  ٢/١٢٤ج

 ١/١٩٩هـ،ج١٣٢٨،القاهرة،الخديوية المصرية،١األصحاب،ط

محمد رشاد :،منهاج السنة النبوية، تحقيق)هـ٧٢٨ت(يراجع،ابن تيمية،تقي الدين أحمد بن بن عبدالحليم )١(
 وابن القيم ،محمد بـن  ٣٣-٤/٣٢ هـ،ج١٤٠٦،الرياض،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،     ١سالم،ط
ــاد،تحقيق   ،زا)هـــ٧٥١ت(أبــي بكــر  ــر العب ــه،ط  :د المعــاد فــي هــدي خي ــؤوط وزميل ،مؤســسة ١٥شــعيب األرن
 ٤/٢٢٧ وابن كثير،البداية والنهاية،ج٣/٦٤هـ ج١٤٠٧الرسالة،

 ٢٤١-١/٢٤٠ج هـ،١٤٢١،الرياض،مكتبة العبيكان،٤أكرم ضياء العمري،السيرة النبوية الصحيحة،ط) ٢(

 . ٢٢٥-٩/٢٤٤ ج، مجمع الزوائدي،حسنه الهيثم) ٣(

...  خديجــــة وفــــضلها  أخرجــــه البخــــاري فــــي صــــحيحه كتــــاب مناقــــب األنــــصار، بــــاب تــــزويج النبــــي          ) ٤(
 ).٢٤٣٢(الحديث... كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة أم المؤمنين : ، ومسلم)٣٨٢٠(الحديث
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، )١(بيــديها، وتمــسح مــا عــسى أن يكــون علــق بنفــسه مــن النــاس بحــديثها المــؤمن العــذب   

ــات النبــي     ــة ممــن ســاهم   -ه وســلم صــلى اهللا عليــ -وكانــت مــع بن ــة األســرة النبوي  ن وبقي

 والمحافظـة علـى الـدعوة ممـا     -عـنهم  رضي اهللا-الصحابة مجتمع بنشاط وافر في رعاية   

 . نالها من زعماء قريش

 جاءته فاطمة رضـي   -صلى اهللا عليه وسلم     -لقي سال الجزور على رسول اهللا        أُ حينف

، ودعـت علـى مـن صـنع هـذا مـن        -سـلم صـلى اهللا عليـه و     -هاهللا عنها فأخذته من على ظهر     

ــار قـــريش  ــراده     . )٢(كفـ وهـــذا يـــدل علـــى مـــدى وعـــي أبنـــاء البيـــت النبـــوي وتكامـــل أدوار أفـ

 . للمحافظة على مجتمع الصحابة

مجتمــع ال فــي رعايــة  -عــنهم رضــي اهللا-الــصحابة وثمــة جهــود أخــرى لــبعض كبــار   

 فحـين قـدم أبـو ذر الغفـاري        ،يـة  وتحمل أعباء الضيافة واإليواء لمن يحتاج إلى الرعا        الجديد،

 استـضافه علـي بـن    -صـلى اهللا عليـه وسـلم        - إلى مكة يريـد مقابلـة النبـي          -رضي اهللا عنه  -

  )٣( . ثالث ليالٍ، بعد أن علم أنه غريب-رضي اهللا عنه-أبي طالب 

 كــان يُعــرف فــي المجتمــع الــذي و-رضــي اهللا عنــه-قام بــه الــصديق ماومــن ذلــك أيــضًا

لمعـدوم، ويـصل الـرحم، ويحمـل الكـل، ويقـري الـضيف، ويعـين علـى                  المكي بأنه يكسب ا   

ا لقومه محبًـا سـهلًا يـسيل قلبـه رقـة       ولم ينغمس في إثم في جاهليته مألفً    ، الحق )٤(نوائب  

ورحمة على الضعفاء واألرقاء من المسلمين أنفق األموال فـي سـبيل رعـايتهم وعـتقهم                

 برعايته بالل بـن  -رضي اهللا عنه-م الصديق    ولعل من أبرز هؤالء الذين شمله      ،هللا وفي اهللا  

                                     
 .١/٢٨٣محمد أبو شهبة، السيرة النبوية، ج) ١(

ــصالة،باب    )٢( ــاب الــــ ــحيحه كتــــ ــي صــــ ــاري فــــ ــه البخــــ ــرأة:أخرجــــ ــن    المــــ ــيئًا مــــ ــصلي شــــ ــن المــــ ــرح عــــ  تطــــ
مــــن أذى ^كتاب الجهــــاد والــــسير، بــــاب مــــا لقــــي النبــــي      ،ومــــسلم فــــي صــــحيحه،  )٥٢٠(األذى،الحــــديث
 ). ١٧٩٤ (،الحديثالمشركين

 ).٣٨٦١ (،الحديثالبخاري، كتاب مناقب األنصار، باب إسالم أبي ذر الغفاري ) ٣(

لحــوادث، يراجــع ابــن األثيــر، النهايــة فــي غريــب  نوائــب جمــع نائبــة وهــي مــا ينــوب اإلنــسان وينــزل بــه مــن ا ) ٤(
 .٩٣٢الحديث واألثر، 
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أال تتقـي اهللا فـي هـذا        :  بعـد أن فـاوض سـيده أميـة بـن خلـف، وقـال لـه                 -رضي اهللا عنه  -رباح  

أفعــل، عنــدي : أنــت الــذي أفــسدته فأنقــذه ممــا تــرى، فقــال أبــو بكــر: المــسكين؟ حتــى قــال

ــه، قــال       ــه، وأقــوى علــى دينــك أعطيكــه ب هــو لــك،  : قــالقــد قبلــت، ف : غــالم أســود أجلــد من

ــصديق    ــك، وأخــذه فأعتقــه   -رضــي اهللا عنــه -فأعطــاه أبــو بكــر ال ــة ،)١( غالمــه ذل : وفــي رواي

 -رضـي اهللا عنـه    -، كما شملت رعايـة الـصديق        )٢(اشتراه بسبع أواق أو أربعين أوقية ذهبًا        

ــرة         ــصحابة آخــرين وهــم عــامر بــن فهي ــضا ســتة مــن ال ــو فكيهــة  )٣(أي ــيس، )٤(، وأب  وأم عب

مــا أذهــب بــصرها إال الــالت والعــزى، : صــيب بــصرها حــين أعتقهــا، فقالــت قــريش   أ)٥(وزنيــرة

ــت ، واعتــق )٦(كــذبوا وبيــت اهللا مــا تــضر الــالت والعــزى ومــا تنفعــان، فــرد اهللا بــصرها        : فقال

 كانتا المرأة من بني عبد الـدار، فمـر بهمـا، وقـد        ، وبنتها )٧( النهدية   -رضي اهللا عنه  -الصديق  

رضـي اهللا  -واهللا ال أعتقكما أبدًا، فقال أبـو بكـر        : لها وهي تقول  بعثتهما سيدتهما بطحين    

: فبكم هما؟ قالـت   : حِلّ، أنت أفسدتهما فأعتقهما، قال    :  يا أم فالن، فقالت    )٨(حِلّ  : -عنه

أو نَفْـرغُ منـه يـا أبـا     : قد أخذتهما، وهما حرتـان أرجعـا إليهـا طحينهـا، قالتـا            : بكذا وكذا، قال  

 . )٩( وذلك إن شئتما :بكر ثم نرده إليها؟ قال

                                     
 ١/٢٧٨ابن هشام، السيرة النبوية، ج) ١(

ــن يوســـف   ) ٢( ــد بـ ــصالحي، محمـ ـــ٩٤٢ت(الـ ــاد،    ،)هـ ــر العبـ ــيرة خيـ ــي سـ ــاد فـ ــدى والرشـ ــبل الهـ ــي :تعليق سـ علـ
 .٢/٣٥٨ جهـ،١٤١٤،بيروت،دار الكتب العلمية،١محمدمعوض،ط

 .٣/٢٣٠يراجع ترجمته ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج،تل يوم بئر معونة شهيدًاشهد بدرًا وأحدًا وقُ)٣(

 . ٤/٣، جابن سعد،الطبقات) ٤(

هــ،  ١٣٢٨، القاهرة، المكتبة الخديوية، ١اإلصابة في تمييز الصحابة، ط    ) هـ٨٥١ت(ابن حجر، أحمد بن محمد      )٥(
 . ٤/٣١١ج

 . ٤٧٥المصدر نفسه، ص) ٦(

 .١/٢٧٨وية، جابن هشام، السيرة النب) ٧(

، الفيـومي حِلّ بالكسر حلًا خـالف حـرم فهـو حـالل وقيـل أحللتـه وحللتـه ومنـه أحـل اهللا البيـع أي أباحـه،              ) ٨(
 ).الحاء مع الالم(م، مادة ١٩٩٠، بيروت، مكتبة لبنان، ١، المصباح المنير، ط)هـ٧٧٠ت(أحمد بن محمد 

 .١/٢٧٨ابن هشام، السيرة النبوية، ج) ٩(
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وهنــا وقفــة تأمــل كيــف أن اإلســالم عــدل بــين الــصديق والجــاريتين حتــى خاطبتــاه            

 علــى قــدره  -رضــي اهللا عنــه -خطــاب النــد للنــد ال خطــاب المــسود للــسيد وتقبــل الــصديق     

وشــرفه فــي الجاهليــة واإلســالم منهمــا ذلــك مــع أن لــه يــدًا عليهمــا بــالعتق، وكيــف صــقل     

ا وتحررتـا   تـ تى تخلقتا بهذا الخلق الكريم، وكان يمكنهمـا وقـد أعتق          اإلسالم الجاريتين ح  

من الظلم أن تدعا لهـا طحينهـا، ويـذهب أدراج الريـاح، أو يأكلـه الحيـوان والطيـر، ولكنهمـا                

 . )١( إال أن تفرغا منه، وترداه إليها -تفضلًا –أبتا 

 المؤمل بن حبيب  بني جارية لُبينةأولَبيبة-رضي اهللا عنه-كما شملت رعاية الصديق     

 يعــذبها قبــل أن يــسلم  -رضــي اهللا عنــه- مــن آل عــدي بــن كعب،كــان عمــر بــن الخطــاب  

أمــا إنــي أعتــذر إليــك فــإني لــم أدعــك       :لتتــرك اإلســالم حتــى يَفْتُر،فيــدعها،ثم يقــول لهــا     

رضـي  -  ومـر الـصديق    أخـرى ،وفـي روايـة     )٢(كذلك يعذبك اهللا إن لم تـسلم      :إالسآمة،فتقول

عمـر بـن الخطـاب يعـذبها لتتـرك اإلسـالم        كانـت مـسلمة، و    ي مؤمل،و  بجارية بن  -اهللا عنه 

 ؛إنـي أعتـذر إليـك، إنـي لـم أتركـك إال ماللــة      : لّ قـال مـ وهـو يؤمئـذ مـشرك يـضربها، حتـى إذا      

 .)٣( فأعتقها -رضي اهللا عنه-كذلك فعل اهللا بك فابتاعها أبو بكر : فتقول

  فــي-رضــي اهللا عنــه-  الــصديققدمــهلــرغم مــن هــذه التــضحيات والبــذل الــذي   علــى او

 كـان المجتمـع المكـي الـوثني يتنـدر بـه           -عـنهم  رضـي اهللا  -الـصحابة    رعاية مجتمع    سبيل

-رضـي اهللا عنــه - الـذين هــم فـي نظـر أبـي بكـر     علـى عنايتـه ورعايتـه لهـؤالء المستـضعفين     

ولم يكن يقصد بعمله هذا محمدة، وال جاهًا، وإنما كان يريد    إخوانه في العقيدة واإلسالم،     

إذا يا بني إني أراك تعتـق رقابًـا ضـعافًا، فلـو أنـك        : (( ولقد قال له أبوه    والدار اآلخرة،  اهللا   وجه

يـا  : -رضـي اهللا عنـه  -رجالًا جُلْدًا يمنعونك، ويقومون دونك، فقال أبو بكـر     أعتقت أعتقت   

 رضـي -فال عجب إذا كان اهللا سبحانه أنزل في شأن أبي بكر )) هللا   إنما أريد ما أريد  ،أبتِ

                                     
 . ٣٤٧-٣٤٦/ ١بة، السيرة النبوية، جمحمد أبو شه) ١(

 ١/١٩٥البالذري،أنساب األشراف،ج)٢(
 . ١/٢٧٨ابن هشام، السيرة النبوية، ج) ٣(
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ــا يتلــى إلــى يــوم ا -اهللا عنــه z y x w } | {  ~ }  : قــال تعــالىلقيامــة قرآنً
¢ ¡ � z )١( . 

على أي حال فإن هذا التكافل والرعاية االجتماعية بين أفراد مجتمع الـصحابة دليـل               و

على عظمة هذا الدين وتمكنه في نفوس هذا المجتمع المبـارك، ومـا أحـوج األمـة فـي كـل        

التحـــديات  بـــين أفـــراده لمواجهـــة  والتعـــايش الـــسلميالـــتالحمزمـــان ومكـــان لمثـــل هـــذا 

 . خصوم الدعوةو

  :مزاولة بعض األعمال والمهن في المجتمع -٤

 في المرحلة المكيـة     -عنهم رضي اهللا -الصحابة   التي بين أيدينا تشير إلى أن        المصادر

لتجاريــة كــانوا يعملــون فــي عــدد مــن المهــن والــصناعات اليدويــة ومزاولــة بعــض األعمــال ا   

وغيرها في المجتمع من أجل الكسب وطلب الرزق إلى جانب القيام بواجباتهم الدعوية             

Ä Ã  Â Á À¿   ¾ ½ ¼   » º }  :والدينية وعملًا بقوله تعالى
 Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç ÆÅz )٢( 

ــالى b a `_  ̂] \ [ Z Y X W V U T  }  :وقولـــــــه تعـــــ
cz  )ما أكل أحد طعامًا قط خيـرًا مـن   : ((-صلى اهللا عليه وسلم -لنبي نفاذًا لقول اإو .)٣

ألن يحتطـب أحـدكم حزمـة       : ((-صلى اهللا عليه وسـلم      - وقال   )٤()) أن يأكل من عمل يده    

إلى غير ذلك من التوجيهات التي    )٥()) على ظهره خير من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو يمنعه         

ــلة  -عـــنهم رضـــي اهللا-الـــصحابة كانـــت مـــن األســـباب التـــي دفعـــت مجتمـــع    علـــى مواصـ

 وأبـو بكـر     ، فكانت خديجة رضي اهللا عنها     التي كانوا يمارسونها قبل إسالمهم،    أعمالهم  

رضـي  – بـن عـوف وغيـرهم    نوعبـد الـرحم   والزبيـر بـن العـوام       ،الصديق ،وعمر بـن الخطـاب     

                                     
 . ٢٢٨/ ١ ، جوالمغازي، السيرإسحاقابن ،٧-٥سورة الليل ) ١(

 ).٧٧(آية : سورة القصص) ٢(

 ).١٥(آية : سورة الملك) ٣(

 ).٢٠٧٠(الحديثكسب الرجل وعمله بيده : ابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، ب) ٤(

 ).٢٠٧٤( الحديث كتاب البيوع،البخاري،) ٥(
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بسام بن عبدالعزيز بن محمد الخراشي. د

د اهللا  وطلحـة بـن عبيـ   ،، وكـان عثمـان بـن عفـان    )١( يعملون فـي مجـال التجـارة         - عنهماهللا  

وكـان الزبيـر    ، )٢(  في الثيـاب والقمـاش    ةبحرفة التجار رضي اهللا عنهما ممن اكتسب المال       

 -رضــي اهللا عنــه-، واكتــسب ســعد بــن أبــي وقــاص  )٣( خــزازًا-رضــي اهللا عنــه-بــن العــوام 

 ألهـل مكـة،    )٤( الحفـر   صـناعة النبـل، وأبـو عبيـدة عـامر بـن الجـراح يـضرح                تة فـي  المال بحرف 

 -رضـي اهللا عنـه    -وعمـار بـن ياسـر       ، )٥( الحـدادة    ة بحرفـ  -رضـي اهللا عنـه    -وخباب بـن األرت   

 )٧( يعمـــل برعـــي الغـــنم -رضـــي اهللا عنـــه-، وكـــان عبـــداهللا بـــن مـــسعود )٦(ومهنتـــه البنـــاء 

حولها بل منهم مـن   وغيرهم كثير كان لهم نشاط في المواسم واألسواق في مكة وما        

 بكــر بــو فالخليفــة الراشــد أ، النبويــةاســتمر فــي نــشاطه وحرفتــه إلــى أن هــاجر إلــى المدينــة  

 حين بويع بالخالفة توجه في الـصباح إلـى الـسوق كعادتـه، وعلـى       -رضي اهللا عنه  -الصديق  

فلقيــه عمــر بــن الخطــاب، وأبــو عبيــدة بــن الجــراح رضــي اهللا عنهمــا   بهــا رقبتــه أثــواب يتجــر

ــا خليفــة رســول اهللا؟ قــال     قــد وليــت أمــر  تــصنع مــاذا؟ و : الــسوق، قــاال : فــسأاله أيــن تريــد ي

 ،)٨(انطلق حتى نفرض لك شيئًا يغنيك : فمن أين أطعم عيالي؟ قاال: المسلمين، قال

ينبغــي اإلشــارة إلــى أن مجتمــع الــصحابة لــم يكــن فــي عزلــة عــن    فإنــه علــى أي حــال و

 .  فقد شارك معظم عناصره في كثير من المهن والحرف لطلب الرزق،مناشط المجتمع

                                     
، تخريج الدالالت السمعية على مـا كـان فـي عهـد رسـول اهللا         )هـ٧٨٩ت(الخزاعي، علي بن محمد     : يراجع) ١(

      مي، ، تونس، دار الغرب اإلسـال ٣إحسان عباس، ط :  من الحرف والصنائع والعماالت الشرعية، تحقيق
 . ٦٨٧م، ص٢٠١٠

 .٦٩٢، صالدالالت السمعيةالخزاعي، يراجع للمزيد )٢(

،النهايـة فـي   )هــ ٦٠٦ت(الخزاز هو بائع ثياب الخز تنـسج مـن الـصوف،ابن األثير،مجـد الـدين أبـي الـسعادات        ) ٣(
 ٢٦٢م،ص٢٠٠٣،عمان،بيت األفكار الدولية،٣رائد بن صبري بن أبي علفة،ط:غريب الحديث واألثر،تعليق

 .٧٦٩، صالدالالت السمعيةالخزاعي، : أي يحفر القبور يراجع :يضرح لحفر) ٤(

  .٣/١٦٤ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج) ٥(

 .٧٢١، صالدالالت السمعيةالخزاعي، ) ٦(

 .٣/٣٢ابن كثير، البداية والنهاية، ج) ٧(

 .١٨٥-٣/١٨٤ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج: يراجع) ٨(
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  هـ١٤٣٦ السابع  والثالثون شوال العدد
 

 : -عنهم رضي اهللا-الصحابة مجتمع لتي واجهت  المشكالت ا:المحور الرابع
  هـذا  مر بنا مدى توسع الـدعوة فـي المجتمـع المكـي بجميـع فئاتـه ومكوناتـه، وقـد أدى                    

صـلى  - والمشكالت كان الغرض منها هو القضاء على النبي        العقبات إلى ظهور العديد من   

 خـارج مكـة، وقـد    ^هدعوت وعلى المجتمع الجديد، والحيلولة دون انتشار   -اهللا عليه وسلم    

 أثـر بـارز فـي معالجـة معظـم         -صـلى اهللا عليـه وسـلم        -كان للمنهج الـذي سـار عليـه النبـي           

هذه المواقـف والمـشكالت بالوسـائل المناسـبة للمحافظـة علـى مجتمـع الـصحابة وزيـادة             

  ولعــل مــن أبــرز تلــك المــشكالت،تبليــغ الــدعوةل المناســبةترابطــه وقوتــه ورســم الخطــط 

 : مايلي

 : رضة بعض آباء وأمهات الصحابة إلسالمهم معا-١

 لمعارضــة قويــة مــن اآلبــاء واألمهــات فــي -عــنهم رضــي اهللا-الــصحابة  تعــرض بعــض 

 ومــن -عــنهم رضــي اهللا-الــصحابة مجتمــع هــذه المرحلــة ممــا شــكل بعــض الــصعوبات ل  

 : أبرزهم

هـا عنـد    وكان إسالم خالـد قـديمًا لرؤيـا رآ         :-رضي اهللا عنه  - خالد بن سعيد بن العاص    

، إذ رأى كأنه وقـف علـى شـفير النـار، وهنـاك مـن             -صلى اهللا عليه وسلم     -أول ظهور النبي    

  يلتزمـه لـئال يقـع، ففـزع مـن نومـه معتقـدًا أن                -صـلى اهللا عليـه وسـلم      -يدفعه فيهـا، والنبـي      

، اأريـد بـك خيـرً     : ، فقـال لـه    -رضـي اهللا عنـه    -هذه الرؤيا حق، فقصها على أبـي بكـر الـصديق          

 فاتبعه، فذهب إليه فأسلم، وأخفى إسـالمه خوفًـا   -صلى اهللا عليه وسلم   -اهللا  هذا رسول   

من أبيه، لكن أباه علم لما رأى كثرة تغيبه عنه، فبعث إخوته الذين لم يكونـوا قـد أسـلموا          

بعد في طلبه، فجيء به، فأنبه، وضربه بمقرعـة، أو عـصا كانـت فـي يـده حتـى كـسرها علـى                        

خوته من الكالم معه، وحذرهم مـن عملـه، ثـم ضـيق عليـه            رأسه، ثم حبسه بمكة، ومنع إ     

واهللا : الخنــاق فأجاعــه، وقطــع عنــه المــاء ثالثــة أيــام وهــو صــابر محتــسب، ثــم قــال لــه أبــوه  

انـصرف إلـى رسـول    فإن منعتني فإن اهللا يرزقني ما أعيش بـه،  : ألمنعنك القوت، فقال خالد   
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بسام بن عبدالعزيز بن محمد الخراشي. د

، ثـم رأى أن يهـاجر إلـى الحبـشة       فكان يكرمه، ويكـون معـه       -صلى اهللا عليه وسلم     -اهللا  

 . )١(مع من هاجر إليها من المسلمين في المرة الثانية 

 )٢(الذي تعرض لمعارضة شديدة مـن والدتـه       -رضي اهللا عنه  -سعد بن أبي وقاص      وهذا

المشركة، فامتنعت عن الطعام والشراب حتى يعـود إلـى دينهـا وجـاء عنـد ابـن كثيـر فـي           

  f  g  h  ji   k } :فــيّ هــذه اآليــةأنزلــت : تفــسيره أن ســعدًا قــال
l  m  n  po  q  r     s  t   u  wv  x z )٣( .

 يــا ســعد مــا هــذا الــذي أراك قــد   أمــي ، فلمــا أســلمت قالــتوقــال ســعد عــن حالــه مــع والدتــه 

ال : يـا قاتـل أمـه، فقلـت    : أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو ال آكل وال أشـرب حتـى أمـوت، فيقـال        

ــا أمــه، فــإني ال    أدع دينــي هــذا لــشيء؛ فمكثــت يومــا وليلــة لــم تأكــل فأصــبحت قــد      تفعلــي ي

جهدت، فلما رأيت ذلك قلت يا أمه تعلمين واهللا لو كانت لـك مائـة نفـس فخرجـت نفـسًا         

وفـي  . )٤(نفسًا ما تركـت دينـي هـذا لـشيء؛ فـإن شـئت فكلـي وإن شـئت ال تـأكلي، فأكلـت                         

ــدًا حتــ      ــد مــسلم أن أم ســعد حلفــت أن ال تكلمــه أب ــة عن ــه، وال تأكــل وال   رواي ى يكفــر بدين

فمكثــت : زعمــت أن اهللا وصــاك بوالــديك وأنــا أمــك، وأنــا آمــرك بهــذا، قــال: تــشرب، قالــت

 عُمـارة فـسقاها، فجعلـت تـدعو علـى سـعد،         هـا ثالثًا حتى غشي عليها من الجهد فقـام ابن        

فكــانوا إذا  :  قــال)٥( N O   P RQ z } فــي القــرآن هــذه اآليــة    فــأنزل اهللا 

، وهـذا يوضـح حجـم المـشكلة         )٦(يطعموها فتحوا فاها بعـصًا ثـم صـبوا فيـه المـاء              أرادوا أن   

 مـع والدتـه وهـو موقـف فـي غايـة       -رضـي اهللا عنـه  -التـي تعـرض لههـا سـعد بـن أبـي وقـاص        

                                     
 .٩٦-٢/٩٤الكبرى، جابن سعد، الطبقات : يراجع) ١(

 .٣/١٣٧ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج: وهي حمنة بنت سفيان األموية، يراجع) ٢(

 ).١٥(آية : سورة لقمان) ٣(

 .٣/٣٨تفسير القرآن العظيم، ج) ٤(

 ).٨(آية : سورة العنكبوت) ٥(

،وابـن  )٢٤١٣(الحديثفضل سعد بن أبي وقاص،      : أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب       ) ٦(
 ٣/٣٤٧كثير،تفسير القرآن العظيم،ج
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  هـ١٤٣٦ السابع  والثالثون شوال العدد
 

الــصعوبة بــين المــسلم وأســرته غيــر المــسلمة، فــالقرآن الكــريم أمــر بعــدم قطــع صــلتهم  

رضـي اهللا   - مـدى تغلغـل االيمـان فـي قلبـه          وبرهم واإلحسان إليهم،وهذا الموقف يـدل علـى       

  .)١(،وأنه اليقبل فيه مساومة مهما كانت النتيجة-عنه

ونمــوذج آخــر للمعارضــة األســرية مــن اآلبــاء واألمهــات مــا تعــرض لــه الــصحابي الجليــل   

 حلـة، وكـان     م الـذي كـان أنعـم غـالم بمكـة، وأجـوده            -رضـي اهللا عنـه    -مصعب بن عميـر     

ثيرة المال تكسوه أحسن ما يكـون مـن الثيـاب ، وكـان أعطـر      أبواه يحبانه، وكانت أمه ك    

 عنـد رأسـه ، فـإذا اسـتيقظ مـن            والطعـام أهل مكة، وبلغ مـن شـدة كلـف أمـه بـه أنـه يبيـت                  

 يدعو إلى اإلسالم في دار األرقم بن -صلى اهللا عليه وسلم - أن النبي    مولما عل نومه أكل،   

م إسالمه خوفًا من أمه وقومه، فكان      أبي األرقم دخل عليه فأسلم، وصدّق به، وخرج فكت        

 سـرًا، وعنـدما علمـت أمـه وقومـه بإسـالمه       -صلى اهللا عليه وسـلم  -يختلف إلى رسول اهللا  

أخذوه وحبسوه، فلم يـزل محبوسًـا حتـى خـرج إلـى أرض الحبـشة فـي الهجـرة األولـى،ثم                      

دنيا الحمـــد هللا ليقلـــب الـــ: حـــين رآه-صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-قـــال النبـــي ف ،عـــاد إلـــى مكـــة

بأهلها،لقد رأيت هذا يعني مصعبًا،ومابمكة فتى من قريش أنعم عند أبويه منه،ثم أخرجـه              

 .)٢(من ذلك الرغبة في الخير وحب اهللا ورسوله  

 من معارضة -رضي اهللا عنه -وعلى الرغم من هذا الجهد والبالءوماتعرض له مصعب         

لـصحابه مـن الخيـر والفـضل         بلغـه غيـره مـن ا       اشـيء ممـ    فـي  فإنه لم يتـوان أو يقـصر         ،أسرية

 .)٣( يوم أحدوالجهاد في سبيل اهللا تعالى حتى أكرمه اهللا بالشهادة

 فـي هـذا الجانـب يعـد صـفحة      -عـنهم  رضـي اهللا -الـصحابة   وعلى أي حال فإن مواقـف       

 .من صفحات التضحية والبذل في سبيل الدعوة

                                     
 ١٠٨سليمان السويكت،محنة المسلمين في العهد المكي،ص)١(

 .١١٧-٣/١١٦ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج) ٢(

 ١٠٨السويكت،محنة المسلمين في العهد المكي،ص) ٣(
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بسام بن عبدالعزيز بن محمد الخراشي. د

 : -رضي اهللا عنهم-للصحابة  اضطهاد كفار قريش -٢

لتــي واجهــت مجتمــع الــصحابة فــي هــذه المرحلــة األذى واالضــطهاد مــن  مــن العقبــات ا

قبل الزعامة المكية الوثنية بعد أن فشلت جميع الجهود المبذولة إلقناع بني هاشم وبني              

 ومــن أســلم معــه للتخلــي عــن   -صــلى اهللا عليــه وســلم  - الــضغط علــى النبــي   فــيالمطلــب

ريــشًا تــآمروا بيــنهم علــى مــن فــي    ثــم إن ق: (( قــال ابــن إســحاق .الــدعوة ومفارقــة ديــنهم 

 الذين أسلموا، فوثبت كـل      -صلى اهللا عليه وسلم     -القبائل منهم من أصحاب رسول اهللا       

وفي رواية أخـرى    . )١()) قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم         

هم وقبائلهم  بأن يفتنوا من تبعه عن دين اهللا من أبنائهم وإخوان      زعماء قريش ائتمروا  أن  

 مـن أهـل     -صـلى اهللا عليـه وسـلم        -فكانت فتنة شديدة الزلزال علـى مـن اتبـع رسـول اهللا              

 . )٢(اإلسالم 

 علــى مجتمــع الــصحابة كــان يتفــاوت قــريشويبـدو أن االضــطهاد واألذى الــذي مارســته  

إذا سمع بالرجـل قـد أسـلم        (( وكان أبو جهل     ،حسب المكانة االجتماعية في عشائرهم    

تركت دين أبيك وهو خير منك لنـسفهن حلمـك،       :  له  وقال ،نعة أنبه وأخزاه  له شرف وم  و

 ولنهلكن مالـك،    ،واهللا لنكسدن تجارتك  : ورأيك، ولنضعفن شرفك، وإن كان تاجرًا قال      

 . )٣()) وإن كان ضعيفًا ضربه وأغرى به

 بحجـة  -عـنهم  رضـي اهللا -الـصحابة  وهكذا كان لجـوء مـشركي مكـة إلـى اضـطهاد         

 وبعـد أن فـشلت   . آبـائهم وأجـدادهم إلـى نـور اإلسـالم والهدايـة      يـن  دعـن ا أنهم قد خرجـو   

 القرشــية الوثنيــة الــسلمية بــصد الــصحابة عــن ديــنهم لجــأت      اتجميــع محــاوالت الزعامــ 

رضـي اهللا   -للـصحابة والمعنـوي     والتعـذيب النفـسي    ،قريش إلـى أسـلوب االعتـداء الجـسدي        

                                     
 .١/٢٢٧السيرة النبوية، جابن هشام،) ١(

 .٢/٤١١هـ، ج١٤٠٧، بيروت، دار الفكر، ١األمم والملوك، ط، تاريخ )هـ٣١٠(الطبري، محمد بن جرير ) ٢(

 .١/٢٧٩ابن هشام السيرة النبوية، ج) ٣(
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 لأخـذهما نوفـ   )١(بيداهللا رضي اهللا عنهمـا    ، فلماأسلم أبوبكرالصديق، وطلحة بن ع     -نهم  ع

فشدهما في حبل واحـدولم يمنعهمـا       (٢) -وكان يدعى أسد قريش   -بن خويلد بن العدوية   

رضـي اهللا   -وحـين كثـر علـى أبـي بكـر           ،(٣))القـرينين (بنوتيم، فلذلك سـمي أبـوبكر، وطلحـة       

ي  وفـ  ،الهجرة إلـى الحبـشة    فـي الخـروج مـن مكـةو       فكـر   االضطهاد واألذى من قريش     -عنه

آذانـي قـومي   :أين تريـد ياأبابكرفقـال  :،فقال له  )٥( سيد القارة    )٤(طريقه إليها لقيه ابن الدغنة      

طلب منه العودة إلى مكـة،      وأخرجوني،وضيقوا علي،فأريد أن أسيح في األرض وأعبد ربي ف        

 إنك تكسب المعدوم،وتـصل  مثلك يا أبا بكر ال يخرج وال يُخرج   :وأدخله في جواره قائلًا له    

  واشــترطت .،وتحمــل الكــل،وتقري الــضيف،وتعين علــى نوائــب الحق،فأنــا لــك جــار الرحم

ففعـل أبـو بكـر مـا طلـب منـه وبنـى         عليه قـريش أن يـأمر أبـا بكـر فيعبـد اهللا فـي داخـل داره            

مسجدًا في فناء داره ليصلي فيه فكان إذا صلى وقرأ القرآن وقـف عليـه نـساء المـشركين                   

ي وهـو يقـرأ القـرآن فـأفزع ذلـك قريـشًا خـشية إيمـان                وأبناؤهم يعجبون منه ألنه كان يبك     

الناس بالقرآن، فطلبوا من ابن الدغنة أن يطلب من أبي بكر عبـادة ربـه فـي داخـل داره مـن               

: حيث ال يسمعه أحد، وليس في فناء الدار حيث يسمعه الناس وجاء ابـن الدغنـة وقـال لـه        

                                     
ــسابقين إلــى اإلســالم وأحــد العــشرة              )١( طلحــة بــن عبيــداهللا بــن عثمــان بــن عمــروا التيمــي القرشــي مــن ال

بقات ابــن ســعد،الط  . ،قتــل يــوم الجمــل،ودفن بالبــصرة   المبــشرين بالجنــة شــهد المــشاهد مــع النبــي      
  ٢/٢٢٩،ابن حجر،اإلصابة،ج٣/٢١٤الكبرى،ج

نوفــل بــن خويلــد بــن أســد ويقــال لــه ابــن العدويــة،كان مــن شــياطين قريش،قتلــه علــي بــن أبــي طالــب يــوم   )٢(
ــحابه العـــشرة،تحقيق      ــي وأصـ ــي نـــسب النبـ ــوهرة فـ ــد بـــن أبـــي بكر،الجـ ــونجي  :بدر،البُري،محمـ ــد التـ محمـ

  ١/٢٥هـ،ج١٤٠٣،الرياض،دار الرفاعي،١،ط

ــ)٣( ــرى،ج ابـ ،البري،الجـــوهرة فـــي نـــسب النبـــي   ٧٩،الذهبي،الـــسيرة النبويـــة،ص ٣/٢١٥ن ســـعد،الطبقات الكبـ
 ١/٢٥وأصحابه العشرة،ج

بضم المهملة وتشديد النون وهي أمـه وقيـل أم أبيـه وقيـل دابتـه واختلـف فـي اسـمه قيـل إنـه                          : ابن الدغنة ) ٤(
 .٧/٢٣٣، جابن حجر، فتح الباري: يراجع. الحارث بن يزيد، وقيل اسمه مالك

بالقاف وتخفيف الراء وهي قبيلة مشهورة من بني الهون بن خزيمة بـن مدركـة حلفـاء بنـي       : سيد القارة ) ٥(
 .٢٣٣زهرة من قريش، ابن حجر، المصدر السابق، 
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ــا ، فــرد عليــ ...فإمــا أن تقتــصر علــى ذلــك وإمــا أن تــرد ذمتــي     فــإني أرد عليــك  : ه أبــو بكــر قائلً

 .)١(جوارك، وأرضى بجوار اهللا ورسوله

ــصحابي الجليــل عمــر بــن الخطــاب     مــا ك ــه -تعــرض ال ــة القتــل  -رضــي اهللا عن  لمحاول

إنــي قــد أجــرت ابــن    أال": والــضرب واالعتــداء بعــد إســالمه، فأجــاره العــاص بــن وائــل فقــال    

ــضْرب حتــى   فكنــت الأشــأ أن أرى رجــ :اختي،فتكــشفوا عنــه،قال عمــر  الً مــن المــسلمين يُ

جوارك رد عليك،فمازلت أَضْرِبُ وأُضْـرَب      :،فأتيت خالي،فقلت يصيبني ما أصاب المسلمين     

 )٢("حتى أعز اهللا اإلسالم

 لـألذى واالضـطهاد مـن عمـه حـين علـم       -رضي اهللا عنه-كما تعرض عثمان بن عفان      

إلسـالم، فأقـسم عثمـان علـى        ، وأقـسم أال يحلـه إال إذا تـرك ا          فأخذه وأوثق رباطه  بإسالمه  

 .)٣(عدم تركه اإلسالم، فلما رأى عمه صالبته في دينه تركه 

لمـا أسـلم   فإنـه   -رضـي اهللا عنـه  -وممن تعرض لالضـطهاد واألذى عثمـان بـن مظعـون            

عــدا عليــه قومــه، وخــرج إلــى الحبــشة وبقــي فيهــا فتــرة، ثــم عــاد منهــا ضــمن مــن عــاد مــن        

ــم يــست -عــنهم رضــي اهللا-الــصحابة  ــدخل مكــة إال  ، ول ــد بــن    فــي طع أن ي جــوار مــن الولي

صـلى  -المغيرة حيث ظل يغدو في جـواره آمنًـا مطمئنًـا، فلمـا رأى مـا يـصيب أصـحاب النبـي                       

واهللا إن :  من البالء، وما هو فيه من العافية أنكر ذلـك علـى نفـسه، وقـال             -اهللا عليه وسلم    

دينـي يلقـون مـن الـبالء        غدوي ورواحي آمنًـا بجـوار رجـل مـن أهـل الـشرك وأصـحابي وأهـل                   

يـا  : واألذى في اهللا ما ال يصيبني لنقص كبير في نفسي، فذهب إلى الوليد بن المغيرة وقال له              

لــم يــا ابــن أخــي؟ فلعلــك   : أبــا عبــد شــمس وفــت ذمتــك، وقــد رددت إليــك جــوارك، فقــال   

: ، قـال  ال ولكني أرضى بجوار اهللا تعالى، وال أريد أن أستجير بغيـره           : أوذيت، أو انتهكت، قال   

                                     
هجـرة  :  البخـاري فـي صـحيحه، كتـاب مناقـب األنـصار، بـاب       ،١٧-١/١٦ابن هـشام الـسيرة النبويـة،ج    :يراجع) ١(

 ).٣٩٠٥(الحديث  المدينة النبي وأصحابه إلى

 ١٠٧،والذهبي،السيرة النبوية،ص١/٢٩٩ابن هشام، السيرة النبوية، ج) ٢(

 .٣/٥٥ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج) ٣(
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فانطلق إلى المسجد فاردد عليّ جواري عالنية كما أجرتك عالنيـة، فانطلقـا إلـى المـسجد         

فرد عليه جواره أمام الناس، ثم انصرف عثمان إلى مجلـس مـن مجـالس قـريش، فجلـس                   

أال كـل شـيء مـا خـال اهللا         : (( الـشاعر ينـشدهم، فقـال لبيـد        )١(معهم وفـيهم لبيـد بـن ربيعـة        

)) وكـل نعـيم ال محالـة زائـل    : ((صدقت، واستمر لبيد في إنشاده فقال: ، قال عثمان  )) باطل

يـا معـشر قـريش واهللا مـا كـان يـؤذي       : كـذبت نعـيم الجنـة ال يـزول، قـال لبيـد          : فقال عثمان 

إن هذا سفيه من سـفهاء معـه        : جليسكم فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم        

عليه عثمان حتـى شـرى أمرهمـا، فقـام          قد فارقوا ديننا، فال تجدن في نفسك من قوله، فرد           

أمـا  : إليه ذلك الرجل فلطم عينه ، والوليد بن المغيـرة قريـب يـرى مـا بلـغ مـن عثمـان، فقـال                       

واهللا : في ذمة منيعة، فقال عثمـان واهللا يا ابن أخي إن عينك لغنية عما أصابها، ولقد كنت       

إن عينـي الـصحيحة لفقيـرة إلــى مثـل مـا أصـاب أختهــا فـي اهللا، وإنـي لفـي جــوار مـن هـو أعــز            

، ولمـا مـات   )٢(منك وأقدر يا أبا عبد شمس، ثم عرض عليه الوليد الجوار مرة أخرى فرفض               

صــلى اهللا عليــه -رأتـه امــرأة مــن األنــصار فـي المنــام وأن لــه عينًــا تجـري فجــاءت رســول اهللا    

 . )٣(ذلك عمله :  فأخبرته فقال-وسلم 

 يعلقـه فـي حـصير، ويـدخن عليـه النـار،       (٤)-رضـي اهللا عنـه  -وكان عم الزبير بن العوام   

  . )٥()) ال أكفر أبدًا: ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير: ((ويقول

لـصحابة  منعـة لـه مـن ا    وتكاد المصادر تجمع على أن تعذيب واضـطهاد المـوالي ومـن ال           

لغـون  بْأكان المـشركون يَ : ((-رضي اهللا عنه-ئل ابن عباس   فقد سُ  ،كان غاية في الشدة   

                                     
أبــدلني اهللا بــذلك  :أســلم ولــم يقــل فــي اإلســالم شــعرًا وقــال    هــو لبيــد بــن ربيعــة بــن عــامر بــن صعــصعة،    ) ١(

 ٦/٣٣ابن سعد،الطبقات الكبرى،ج:يراجع.القرآن

 .١٥-٢/١٤ابن هشام، السيرة النبوية، ج) ٢(

 ).٧٠٠٤(رؤيا النساء، : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التعبير، باب) ٣(

 المــشاهد كلهــا،ابن الزبيــر بــن العــوام بــن خويلــد أحــد الــسابقين األولــين إلــى اإلسالم،شــهد مــع النبــي    )٤(
 ١١٤-٣/١٠٠سعد،الطبقات،ج

 .٩/١٥١الهيثمي، مجمع الزوائد، ج) ٥(
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نعــم واهللا إنهــم كــانوا : مــن المــسلمين فــي العــذاب مــا يعــذرون بــه فــي تــرك ديــنهم فقــال 

ليضربون أحـدهم ويجيعونـه ويعطـشونه حتـى مـا يقـدر علـى أن يـستوي جالـسًا مـن شـدة                    

رضـي اهللا  -،فقـد كـان عمـار بـن ياسـر     )١()) ا سـألوه مـن الفتنـة     الضر الذي به حتى يعطـيهم مـ       

مـولى لبنــي مخزوم،وقـد أسـلم هــو وأبـوه وأمـه وأخــوه عبـداهللا بـن ياســر ونـالهم مــن          -عنـه 

 بهــم إذا حميــت الظهيــرة  نمــواليهم بنــي مخــزوم  صــنوف التعــذيب واالضــطهاد يخرجــو   

 ذات مــرة وهــم  -مصــلى اهللا عليــه وســل  -،ومــر بهــم النبــي   )٢(فيعــذبونهم برمــضاء مكــة  

 . آل عمار وآل ياسر،فإن موعدكم الجنةأبشروا:يعذبون،فقال لهم

 عــشقته كمــا آمنــت بمحمــد إال ألنــ :وجــاء أبوجهــل إلــى ســمية بنــت خيــاط فقــال لهــا  

لجمالــــه،فأغلظت لــــه القول،فطعنهــــافي قبلهــــا بحربــــة فماتــــت،فهي أول شــــهيدة فــــي       

ضــع الــصخر علــى صــدره أخــرى،ولم ،وشــددوا العــذاب علــى عمــار بــالحر تارة،وبو)٣(اإلســالم

ــرًا  وهـــو  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم -يتركـــوه حتـــى ســـب النبـــي    ،وذكـــر الـــالت والعـــزى خيـ

ــاء إلــــى النبــــي   ــلى اهللا عليــــه وســــلم -مكرهًا،وجــ ــذرًا،قال-صــ  كيــــف تجــــد قلبــــك؟ : معتــ

 عمـار بـن ياسـر       ن كانوا يعـذبو   المشركين،كما ورد أن    )٤(مطمئنًا باإليمان،فنزلت اآلية  :قال

يانــار : يمــر بــه ويمــر يــده علــى رأســه فيقــول -صــلى اهللا عليــه وســلم-كــان الرســول بالنار،ف

 ذلـك فـإن هـذه النمـاذج مـن         علـى   و،  )٥(كوني بردًا وسالمًاعلى عمار كما كنت على إبراهيم       

 فــي هــذه المرحلــة -عــنهم رضــي اهللا-الــصحابة مجتمــع األذى واالضــطهاد الــذي تعــرض لــه 

 إلـى التفكيـر فـي       -صـلى اهللا عليـه وسـلم        -ت النبـي     من األسباب المباشرة التي دفع     تكان

البحــث عــن مــوطن آمــن يهــاجر إليــه الــصحابة ليــأمنوا علــى أنفــسهم وديــنهم وعقيــدتهم   

 . كما سيمر بنا في الفقرة التالية

                                     
 .١/٢٧٩ابن هشام، السيرة النبوية، ج) ١(

 ١/٢٧٩ابن هشام،السيرة النبوية،ج)٢(

 ١/١٥٨البالذري،أنساب األشراف،ج)٣(

 ١٠٦:سورة النحل )٤(

 ٣/٢٤٨ابن سعد،الطبقات الكبرى،ج)٥(
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  :االغتراب والبعد عن األهل والوطن -٣

ــد    ــا تزاي ــممــر بن ــصحابة   الظل ــه مجتمــع ال ــذي تعــرض ل ــدً  ، واألذى ال ــذي شــكل تهدي ا  وال

صـلى اهللا عليـه     -مباشرًا ألمنهم الديني والجسدي األمر الذي جعلهـم يلتمـسون مـن النبـي               

 البحث لهم عن مخرج من هذه المشكلة، ويتضح ذلك بصورة جلية مـن حـديث                -وسلم  

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم    -شـكونا إلـى رسـول اهللا    :  قـال -رضـي اهللا عنـه   -خباب بن األرت    

واهللا ليـتمن  ": -صـلى اهللا عليـه وسـلم       - فقـال   تدعو اهللا لنا، قـال     أال تستنصر لنا، أال   : وقلنا له 

هذا األمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ال يخاف إال اهللا أو الذئب علـى غنمـه    

ــستعجلون  ــنكم تـ ــرى  ،)١( "ولكـ ــة أخـ ــي روايـ ــن     :  وفـ ــا مـ ــد لقينـ ــول اهللا وقـ ــى رسـ ــكونا إلـ شـ

 . )٢(... المشركين شدة 

 المكيــة الوثنيــة ضــد مجتمــع الــصحابة الزعامــات  مارســتهاتــي وأمــام هــذه الــضغوط ال

والتعـذيب  الفتنـة    جاءت فكرة االغتراب ومفارقة األهل والوطن فرارًا بـدينهم مـن             الجديد

 أصحابه وما يصيبهم مـن      -صلى اهللا عليه وسلم     -فلما رأى رسول اهللا     : ((قال ابن إسحاق  

قـومهم، ولـيس فـي قـومهم مـن يمـنعهم         البالء والشدة، وأنه ال يقدر على أن يمنعهم مـن           

إن بهـا ملكًـا ال يظلـم    : كما منعه أبو طالب، أمرهم بـالهجرة إلـى أرض الحبـشة وقـال لهـم            

لحقوا ببالده حتى يجعل اهللا لكـم فرجًـا ومخرجًـا ممـا أنـتم فيـه، فخرجنـا                   أالناس ببالده، ف  

 . )٣(...)) لم نخش منه ظلمًا فنزلنا بخير دار إلى خير جار أمنا على ديننا، و: إليها حتى اجتمعنا

يعـززه مـا جـاء فـي القـرآن          والظلـم   األذى و  الدافع المباشـر للهجـرة هـو          بأن ومما يوضح 

ª » ¬ ®̄  ° ± ² ³́  }  :الكــــــــــريم قــــــــــال تعــــــــــالى
¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ z )وقـــال تعـــالى)٤ :  { Â

                                     
 ).٣٦١١(عالمات النبوة في اإلسالم، : البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المناقب، باب) ١(
 ). ٣٨٥٢( رقم الحديث البخاري،) ٢(
 .١/٢٤٧السيرة النبوية، ج) ٣(
 ).١١٠(آية : سورة النحل) ٤(
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ــا عــن دوافــع    الــذيك أيــضًا العامــل االقتــصادي ويــضاف إلــى ذلــ   لــم يكــن هــو اآلخــر غائبً

وكانـت أرض الحبـشة   ((الهجرة إلـى الحبـشة، وهـذا واضـح فيمـا أورده الطبـري فـي تاريخـه            

 مـن الـرزق ومتجـرًا حـسنًا فـأمرهم بهـا       ةفيهـا سـع  متجرًا لقريش يتجرون فيهـا، ويجـدون       

 عامتهم لما قهروا بمكة وخاف علـيهم   فذهب إليها-صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا   

 . )٢()) الفتن

 هـاجروا إلــى الحبـشة فــي شــهر   -عــنهم رضـي اهللا -الــصحابة وتـشير المــصادر إلـى أن   

رجب من السنة الخامسة للبعثة وكانوا متسللين سـرًا وعـددهم أحـد عـشر رجلًـا وأربـع                    

ركوا مـنهم   نسوة، وخرجت قريش في آثارهم حتى وصلوا البحر فركب الصحابة ولـم يـد             

 فــي أرض الحبــشة فــي أحــسن جــوار حتــى -همعــن رضــي اهللا-الــصحابة ومكــث . )٣(أحــدًا 

بلغتهم أنباء عن دخول قريش في اإلسالم فعادوا إلـى مكـة فـي شـهر شـوال مـن الـسنة                      

، أي أن المـدة بـين الهجـرة مـن مكـة والعـودة إليهـا كانـت حـوالي ثالثـة                       )٤(الخامسة للبعثـة    

هــي أنهــم عنــدما اقتربــوا مــن مكــة علمــوا بــأن الــذي بلغهــم كــان   أةأشــهر، ولكــن المفاجــ

لمـا  ((مجرد إشاعة، وأن نـار العـداوة واالضـطهاد مـا زالـت مـستمرة، ويـضيف ابـن سـعد أنـه                       

مكــة مــن الهجــرة األولــى اشــتد علــيهم إلــى  -صــلى اهللا عليــه وســلم -قــدم أصــحاب النبــي 

صـلى  -ن لهـم رسـول اهللا       قومهم وسطت بهم عـشائرهم  ولقـوا مـنهم أذى شـديدًا، فـأذ              

مـشقة، ولقـوا     في الخروج إلى أرض الحبـشة مـرة ثانيـة، فكانـت أعظـم         -اهللا عليه وسلم    

ــا شــديدًا ونــالوهم بــاألذى   وكــان عــدة مــن خــرج فــي هــذه الهجــرة مــن   ... مــن قــريش تعنيفً

                                     
 ).٤١(آية : سورة النحل) ١(

 .٢/٤١١األمم والملوك، ج تاريخ ) ٢(

 .٧/١٨٨، ابن حجر، فتح الباري، ج١/٢٠٥ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج) ٣(

 .١/٢٠٤ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج) ٤(
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ــا، ومــن النــساء إحــدى عــشرة امــرأة قرشــية     وســبعة غرائــب، ،الرجــال ثالثــة وثمــانين رجلً

 . )١()) هاجرون بأرض الحبشة بأحسن جوارفأقام الم

على أي حال فإن تفاصيل أحداث الهجـرة إلـى الحبـشة ممـا فاضـت بـه كتـب الـسيرة،                      

وهي تؤكد مدى معاناة الصحابة من االغتراب وفرارهم بدينهم وعقيدتهم حيث أثنى اهللا       

فعلهـم  عليهم بهذه الهجرة وهم قد خرجوا من بيـت اهللا الحـرام إلـى دار كفـر لمـا كـان                      

ــين          ــادة ربهــم يذكرونــه آمن ــا علــى ديــنهم، ورجــاء أن يخلــى بيــنهم وبــين عب ذلــك احتياطً

، وهذا يدل على صدق إيمانهم وتوكلهم على اهللا، وإن كانت مفارقة األوطـان      )٢(مطمئنين  

 .واألوالد واألهل والقبيلة من األمور الصعبة على النفس من أجل المحافظة على العقيدة

 بنت عميس رضي اهللا عنها التي بقيت في أرض الحبشة مـا يقـرب           وقد عبرت أسماء  

عمـر بـن   الفـاروق  من أربعـة عـشر عامًـا عـن هـذه المعانـاة بقولهـا وهـي توجـه كالمهـا إلـى                   

 يطعـــم -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم -كنـــتم مـــع رســـول اهللا : ((-رضـــي اهللا عنـــه-الخطـــاب 

حبــشة، وذلــك فــي اهللا وفــي جــائعكم، ويعــظ جــاهلكم، وكنــا فــي دار البُعــداء البغــضاء بال

وهــذا يــدل علــى حجــم المــشكلة التــي واجهــت       . )٣()) -صــلى اهللا عليــه وســلم   -رســوله 

 . في االغتراب والبعد عن األهل والوطن-عنهم رضي اهللا-الصحابة مجتمع 

مجتمـع   أثر المقاطعة التي فرضتها قريش على بني هاشـم وبنـي المطلـب علـى                 -٣
 : -عنهم رضي اهللا-الصحابة 
ــ فاد ممــا أوردتــه المــصادر أن الزعامــة الوثنيــة القرشــية بعــد فــشل محاوالتهــا فــي    ستيُ

ــا فيهــا كبــر األمــر    ــا آمنً إعــادة الــصحابة المهــاجرين إلــى الحبــشة بعــد أن وجــدوا لهــم موطنً

صـلى  - وأصـحابه وأجمعـوا علـى قتلـه     -صـلى اهللا عليـه وسـلم     -عليهم وغضبوا على النبي     

أبا طالب فجمع بني هاشـم وبنـي عبـدالمطلب فـأدخلوا النبـي               فبلغ ذلك    -اهللا عليه وسلم    

                                     
 .١/٢٠٩ى، جالطبقات الكبر) ١(

 .٢/٩٢ت ج.، القاهرة، المكتبة األزهرية، د١، الروض األنف، ط)هـ٥٨١(السهيلي، عبدالرحمن بن عبداهللا ) ٢(

 ).٤٢٣٠(البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المغازي، الحديث رقم ) ٣(



 

 
 قراءة تاريخية : في العهد المكي مجتمع الصحابة ٣٠٨

بسام بن عبدالعزيز بن محمد الخراشي. د

 شـــعبهم ومنعـــوه ممـــن أراد قتلـــه، وأجابـــه إلـــى ذلـــك حتـــى        -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم   -

 فعلوا ذلك حميـة مـا عـدا أبـا لهـب انحـاز مـع قـريش، فلمـا رأت قـريش ذلـك                          وقدكافرهم،

 هاشـــم وبنـــي اجتمعــوا وائتمـــروا أن يكتبـــوا صــحيفة يتعاقـــدون فيهـــا علـــى مقاطعــة بنـــي   

المطلب اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا أال ينكحوا إليهم وأال ينكحـوهم، وال يبيعـوا مـنهم              

شيئًا، وال يبتاعوا منهم، وال يخالطوهم وال يقبلوا منهم صلحًا أبدًا حتى يسلموا رسول اهللا           

فــي  للقتــل، وعلقــت هــذه الــصحيفة الظالمــة فــي جــوف الكعبــة   -صــلى اهللا عليــه وســلم -

 وتتفــق كتــب ،واســتمرت ثــالث ســنوات)١( ،تهل شــهر المحــرم ســنة ســبع مــن النبــوةمــس

ــى الــصحابة ومــن تــابعهم حيــث قطعــت            ــسيرة علــى أن هــذه المــدة كانــت شــديدة عل ال

الزعامة القرشية عنهم النشاط التجاري من أجل حملهم علـى التخلـي عـن حمايـة النبـي                  

ــلم  - ــه وسـ ــلى اهللا عليـ ــحاق .-صـ ــال ابـــن إسـ ــشً: (( قـ ــادة مـــن   إن قريـ ــنهم المـ ــوا عـ ا قطعـ

األسواق، فلم يدعوا أحدًا من الناس يدخل عليهم طعامًا وال شيئًا مما يرفق بهم، وكانوا            

ــى األســواق يــشترونها           ــادرهم إل ــى الموســم، وكانــت قــريش تب يخرجــون مــن الــشعب إل

أيمــا رجــل وجــدتموه عنــد : ويغلونهــا علــيهم، ونــادى منــادي الوليــد بــن المغيــرة فــي قــريش 

و ،-عـنهم  رضـي اهللا -الـصحابة  معانـاة  مـن  هـذا  زاد قـد   و)٢(...)) يشتريه فزيـدوا عليـه   طعام  

 وقـد عبـر عـن    وبأيديهم، ع وقااليابسة وموالجلود  بلغ بهم الجهد حتى أكلوا ورق الشجر     

لقـد جُعـت حتـى    :  قـال -رضي اهللا عنـه -هذه المعاناة الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص   

شيء رطب فوضعته في فمي وبلعته وما أدري ما هو إلى اآلن، وفي             أني وطئت ذات ليلة على      

رواية أن سعدًا قال خرجت ذات ليلـة ألبـول فـسمعت قطعـة تحـت البـول فـإذا قطعـة مـن                     

 . )٣(وسففتها بالماء فقويت بها ثالثًا جلد بعير يابسة، فأخذتها وغسلتها ثم أحرقتها 

                                     
ــرى، ج  ) ١( ــروض األنــف، ج  ١/٣٠٩ابــن ســعد، الطبقــات الكب ــر، البدايــة و  ٢/١٢٩، الــسهيلي، ال ــة، ، ابــن كثي النهاي

 .٣/٩٥ج

 .١/٢٠١، جالسير والمغازي) ٢(

 .٢/١٢٧السهيلي، الروض األنف، ج) ٣(
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ــصحابة       ــي واجهــت مجتمــع ال ــاة الت ــة ومحــاوالت    وهــذا يوضــح المعان فــي هــذه المرحل

ــ    فــيالزعامــة القرشــية الوثنيــة  ــادة والــدعوة معً B A } ا ولكــن القــضاء علــى القي
P O N   M L     K J          I H G F E D C z )لقد . )١

فـي ثبـاتهم علـى ديـنهم وعقيـدتهم وإصـرارهم علـى            -عـنهم  رضـي اهللا  -الصحابة  استمر  

 .-صلى اهللا عليه وسلم -لنبي مجابهة الوثنية والقضاء عليها بقيادة ا

 : -عنهم رضي اهللا-الصحابة  عند بعض  الفقر وقلة ذات اليد-٤
من المشكالت التي واجهت مجتمـع الـصحابة فـي هـذه المرحلـة ظـاهرة الفقـر وقلـة                     

ــان      ــد كـ ــية فقـ ــات القرشـ ــتها الزعامـ ــي فرضـ ــضغوط التـ ــات والـ ــد بـــسبب الممارسـ  ذات اليـ

ــه  بــن هــشام يهــدد مــن يــسلم مــن    أبوجهــل واهللا لنكــسدن تجارتــك   ((:تجــار مكــة بقول

وهذا يدل على أن نشاط الصحابة التجاري في مكة أخـذ فـي التنـاقص               . )٢()) ولنهلكن مالك 

 بكـر الـصديق، وخديجـة     أبـو نتيجة لهذه التهديدات والمضايقات وربمـا يـأتي فـي مقـدمتهم             

 .-ليـه وسـلم   صـلى اهللا ع   -بنت خويلد، وعثمان بن عفان، وعبدالرحمن بن عوف وغيرهم        

 قــال ،إضــافة إلــى المماطلةوعــدم الوفــاء بتــسديد المــستحقات الخاصــة لــبعض الــصحابة        

 عنْـدَهُ ،  لـي  حقًـا  أتقاضَـاهُ جئتُ العاصَ بنَ وائـلٍ الـسَّهْمِيَّ       "-رضي اهللا عنه  -خباب بن األرت  

 كفـر بـه  لـن أ : لـه  فقلتُ قال  ،-صلى اهللا عليه وسلم -ال أُعْطِيكَ حتى تكفُرَ بمحمدٍ      : فقالَ  

فإن كان كذلك فلسوف  ؟  بعد الموت وإني لميِّتٌ ثم مَبْعوثٌ   : حتى تَمُوتَ ثم تُبْعثَ ، قال       

 .)٣(.."أقضيك

و مما زاد من تفاقم ظاهرة الفقر وقلة ذات اليد في مجتمع الصحابة الهجرة والخروج               

ــ    أمــــوالهم ونا عــــن االســــتقرار واألمن،فقــــد تــــرك الــــصحابة المهــــاجر     مــــن مكــــة بحثًــ

كاتهم يعبث بها ويستغلها مشركو مكةحيث قدموا إلى المدينـة ولـيس بأيـديهم              وممتل

                                     
 ). ٣٢(آية : سورة التوبة) ١(

 .١/٢٧٩ابن هشام، السيرة النبوية، ج) ٢(

 ١/١٧٢والبالذري،أنساب األشراف،ج٣/١٦٤ابن سعد،الطبقات الكبرى،ج) ٣(
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 رضـي اهللا  -الـصحابة    المـشكلة التـي عـانى منهـا مجتمـع            حجـم   مـدى  ح،وهـذا يوضـ    )١(شيء  

 .  في هذه المرحلة-عنهم

 :  هيمنة القيم الوثنية على المجتمع المكي-٥
 عـاش فـي هـذه المرحلـة     -عـنهم  رضـي اهللا -الـصحابة  مجتمـع   أن  إلـى  المـصادر تـشير 

 قـيم الوثنيـة الجاهليـة وفـي مقـدمتها           ا ترسـخت فـي نفـوس أصـحابه        ة بيئة اجتماعي  وسط

الشرك، وقيم األعراف واألحوال، والزعامة والقبلية، والطبقية، ولون البـشرة وغيرهـا مـن               

 . )٢(بيان بطالنها ونقضها إلى القيم التي عمد القرآن الكريم 

وعـرف أتباعـه   الـوثني  العبادة هـو الـسائد فـي المجتمـع المكـي         فكان الشرك باهللا في     

بالمــشركين، ويالحــظ أن هــؤالء كــانوا يقــرون بــأن اهللا هــو الخــالق المــدبر لهــذا الكــون إال    

أنهم عبدوا معه آلهة أخرى ويصرون على أنها تنفع وتضر، واتخذوا لهذه اآللهـة رمـوزًا مـن          

{ ~ � }  :اة وغيرهــا قــال تعــالىاألصــنام، وكــان مــن أبرزهــا الــالت والعــزى ومنــ
ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ z )صـلى اهللا  -وحين دعاهم النبي  )٣

 إلـــى تـــرك عبـــادة هـــذه األصـــنام وإلـــى توحيـــد اهللا وحـــده بالعبـــادة غـــضب    -عليـــه وســـلم 

وصـحابته  -صـلى اهللا عليـه وسـلم    -للنبـي  المشركون من ذلك وأخذوا في التضييق واألذى        

c b a } : عـن ديـن آبـائهم وأجـدادهم، قـال تعـالى            بحجـة أنهـم قـد خرجـوا          الكرام
 u t s r     q p on m l k j i h g f e   d

w v z )٤(.  

 ،هنــاكوكــان إلــى جانــب ترســخ الــشرك وعبــادة األصــنام فــي المجتمــع المكــي الوثني

 بعــدًا سياســيًا كــان لــه تــأثيره علــى تحــرك تقــيم العــرف القبلــي والعــشائري حيــث شــكل

                                     
 ).٢٦٣٠ (،الحديثكتاب الهبة، باب فضل المنيحةالبخاري ،)١(

والذهبي،الـسيرة  ٢٣١-١/٢٢٨ والبالذري،أنساب األشـراف،ج ٤٠-٢/٥يراجع،ابن هشام،السيرة النبوية،ج ) ٢(
 ٢/٣٤٤ والصالحي،سبل الهدى والرشاد،ج٨٥النبوية،ص

 ).٢١-١٩(اآليات : سورة النجم) ٣(

 ). ٢١(اآلية : سورة لقمان) ٤(
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داخل مكة وخارجهـا، وقـد عبـر عنـه بـصورة واضـحة              -عنهم رضي اهللا -الصحابة  مجتمع  

تنازعنــا نحــن وبنــو عبــد منــاف الــشرف : ((وجليــة أبــو جهــل المخزومــي وهــو يخاطــب قومــه

أطعمــوا فأطعمنــا، وحملــوا فحملنــا، وأعطــوا فأعطينــا حتــى إذا تجاذبنــا علــى الركــب وكنــا  

 ندرك مثل هذه واهللا ال نؤمن به   منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى      : كفرسي رهان قالوا  

 . )١(...)) وال نصدقه

كمـــا أكـــدت العديـــد مـــن اآليـــات القرآنيـــة معارضـــة الزعامـــة الوثنيـــة المكيـــة للتغييـــر   

Ï Î Í Ì }  :قـال تعــالى  االجتمـاعي بـسبب األعـراف المـستحكمة فـي عقـولهم،      
 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ðz )٢(. 

 ،لمكـي الطبقيـة وانعـدام المـساواة     االمجتمعالقيم التي كانت مهيمنة في    تلك  ومن  

 بمعالجتهـا للتخفيـف مـن    -صـلى اهللا عليـه وسـلم    -وهي من المـشكالت التـي اهـتم النبـي         

   وألول مـرة    -صلى اهللا عليه وسـلم    -، فقد صدع    -عنهم رضي اهللا -الصحابة  بعض  معاناة  

ــوثني    ــدأ المــساواة بــين جميــع النــاس فقيــرهم     فــي وســط المجتمــع المكــي ال  بتطبيــق مب

 رضي اهللا-الصحابة في نفوس    أثر  وكان لهذا  االجتماعية،نيهم، وبين جميع الطبقات     وغ

-طلب منـه حين  وذلك، وزيادة في تماسكهم وتعاونهم والرفع من معنوياتهم     -عنهم

 زعمــاء مكــة وأشــرافها أن يجعــل لهــم مجلــسًا غيــر مجلــس        -صــلى اهللا عليــه وســلم   

 -صلى اهللا عليه وسلم     -أصر النبي   فلس واحد،    والضعفاء؛ لئال يضمهم وإياهم مج     الموالي

؛وذلك بعــد أن نــزل قولــه  بــأن جميــع النــاس متــساوون فــي تلقــي الــوحي وتدارســه وفهمــه    

ــالى m  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ     Ë  Ê   É  È  Ç  Æ   Å  Ä  :تعـ
   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó  Òl )سعد ،عن  )٣

 وفي ابن مسعود، وصُهَيب، وعمَّار،  ،ت هذه اآلية فيّ   نزل: قال -رضي اهللا عنه  -بن أبي وقاص  

                                     
 .١/٢٧٦ابن هشام، السيرة النبوية، ج) ١(

 ).٢٤-٢٢(اآليات : رفسورة الزخ) ٢(

 .٥٢:آية:سورة األنعام)٣(
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إنـا ال نرضـى أن نكـون    : -صـلى اهللا عليـه وسـلم       -والمِقْدَاد، وبالل؛ قالت قريش لرسـول اهللا      

 مـن ذلـك   -صـلى اهللا عليـه وسـلم      -أتباعًا لهؤالء فاطردهم عنك، فدخل قلب رسول اهللا         

   )  ١( .ما شاء اهللا أن يدخل

يعـد مـن      الـوثني   الظلـم االجتمـاعي الـسائد فـي المجتمـع المكـي            ا أيضً ويضاف إلى ذلك  

ــاة     ــي زادت مــن معان ــصحابة المــشكالت الت ــضعفينالســيما-عــنهم رضــي اهللا-ال   المست

 فقــد كانــت هــذه الفئــة ،ممــن ليــست لهــم عــشائر تتــولى حمــايتهم والــدفاع عــنهممــنهم 

لـى عبـادة األصـنام    تجويع والعطش واالحتقار من أجل الـضغط علـيهم للعـودة إ        للتتعرض  

ــه        : واألوثــان والتخلــي عــن ديــنهم إلــى درجــة أن الحــشرات تمــر بالواحــد مــنهم فيقولــون ل

ــذا الجُ((... ــا يبلغـــون مـــن    ا،نعـــم:  إلهـــك مـــن دون اهللا؟ فيقـــول )٢(عـــل أهـ ــداء مـــنهم ممـ فتـ

  . )٣(..)) جَهْده

ــغ الظلــم واالزدراء   ــى  واالســتخفافكمــا بل ــب  حــد عــدم أداء الحقــوق   إل ــة ل  ضعالمالي

 امتناع العـاص بـن وائـل عـن دفـع أجـرة خبـاب بـن                  ذلك، ومن   -عنهم رضي اهللا -الصحابة  

جئــت إلــى العــاص بــن وائــل الــسهمي   :  عبــر عــن ذلــك بقولــه  الــذي-رضــي اهللا عنــه-األرت

 )٤( -صـلى اهللا عليـه وسـلم    -ال أعطيـك حتـى تكفـر بمحمـد        : أتقاضاه حقًـا لـي عنـده فقـال        

، وتـشير الروايـات إلـى أن    )٥(مل سيوفًا للعاص بن وائـل   قد ع  -رضي اهللا عنه  -وكان خباب   

 من الصحابة آخرين كانوا يطالبون العاص بن وائل سـداد مـا عليـه مـن الـديون،                   اهناك عددً 

ــرًا     : فــأتوه يتقاضــونه، فقــال  ــا وحري ومــن كــل  ... ألــستم تزعمــون أن فــي الجنــة فــضة وذهبً

ــى، قــال : الثمــرات، قــالوا  ــدًا وألوتــين مثــل     فــواهللافــإن موعــدكم اآلخــرة  : بل  ألوتــين مــاالً وول

                                     
  .١٤٩م،ص١٩٨٣،بيروت، مكتبةودار الهالل،١،أسباب النزول،ط)هـ٤٦٨ت(الواحدي،علي بن أحمد:يراجع) ١(

 ). الجيم مع العين: (ابن األثير، النهاية، باب: يراجع. بالضم حشرة كالخنفساء: الجُعل) ٢(

 ١/٢٧٩ابن هشام، السيرة النبوية، ج) ٣(

 ).٢٠٩١ ( ،الحديثالبخاري، كتاب البيوع، باب ذكر القيد والحداد) ٤(

  ٣/١٦٤ابن سعد،الطبقات الكبرى،ج) ٥(
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C B A } : قـال تعـالى    )١(. كتابكم الذي جئتم به فـضرب اهللا مثلـه فـي القـرآن            
 SR Q P  O N M  L K J I H G F E D

b a  ̀_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T z )٢( .  

رضـي اهللا  - الرومـي   الظلم واالزدراء ما تعرض لـه الـصحابي الجليـل صـهيب         نماذجومن  

انظـروا إلـى    :حين مر ومعه عدد من الصحابة على مجلس من مجالس قريش،فقالوا            -عنه

-نحـن جلـساء نبـي اهللا    :األراذل هؤالء جلساء محمد،وجعلوا يهزؤون بهم،فقال صـهيب  

أنـتم الـذين مـن      : آمنـا وكفرتم،وصـدقناه وكذبتموه،فعـذبوه ،وقـالوا        -صلى اهللا عليه وسلم   

m  F  E  D  C  B  A  اهللا عليكم من بيننـا فـأنزل اهللا عـز وجـل           
P  O  N  M  LK  J  I   H  Gl )٣( 

أتيتنـا  :  أراد الهجـرة قـال لـه كفـار قـريش            في مكة فلما   -رضي اهللا عنه  -وظل صهيب   

صعلوكًا حقيرًا فكثر مالك عندنا، وبلغت الـذي بلغـت ثـم تريـد أن تخـرج بمالـك ونفـسك                   

: مالي أتخلـون سـبيلي؟ قـالوا   أرأيتم إن جعلت لكم : واهللا ال يكون ذلك، فقال لهم صهيب    

 .)٤(فإني جعلت لكم مالي : نعم، قال

 فـــي هـــذه -عـــنهم رضـــي اهللا-الـــصحابة  االســـتخفاف واالزدراء بمجتمـــع ومـــن صـــور

Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â }  : قال تعـالى   المرحلة الغمز واللمز  
 Ï Î  Í Ìz )أي  الغمــز الــوارد فــي اآليــة يعنــي اإلشــارة بــالجفن والحاجــب،       و )٥

                                     
 ٣/١١٩، جتفسير القرآن العظيم، بن كثيراو٢١٣-٢١٢الواحدي،أسباب النزول،ص) ١(

 )٨٠-٧٧(اآليات : سورة مريم) ٢(

 ١٥٠،أسباب النزول،صي،يراجع،الو احد٥٣: سورة األنعام)٣(

 الزوائــد ومنبــع الفوائــد، مجمــع ، وصــححه الهيثمــي مــن طــرق أخرى ٢/٨٧ابــن هــشام، الــسيرة النبويــة، ج ) ٤(
 ٩/٣٠٥ج

 ).٣٢-٢٩(اآليات : سورة المطففين) ٥(
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 يــأتون -صــلى اهللا عليــه وســلم-ن إلــيهم بــاألعين اســتهزاءً إذا رأوا أصــحاب النبــي  يــشيرو

 .)١(إليه

رضـي  -الـصحابة   وعلى الرغم من مواقف الظلم االجتمـاعي واالزدراء الـذي تعـرض لـه               

، فإن هناك مواقف أخرى معارضة لهذه الممارسات الظالمة، ولعل من أبرزها             -عنهم اهللا

ــه وســلم  صــلى اهللا عل-موقــف النبــي   ــه أ    -ي ــذي أكــسد علي ــدي ال ــاجر الزبي جهــل بو مــع الت

التي هزت المجتمع المكـي بأسـره، فقـد قـدم      )٣(، وكذلك حادثة اإلراشي     )٢(سلعته وظلمه   

هــذا الرجــل إلــى مكــة ومعــه إبــل فابتاعهــا منــه أبــو جهــل فمطلــه بأثمانهــا، فأقبــل اإلراشــي 

 فـي ناحيـة المـسجد    - وسـلم  صـلى اهللا عليـه    -حتى وقف على نادٍ من قـريش ورسـول اهللا           

يا معشر قريش من رجل يـؤديني علـى أبـي الحكـم بـن هـشام، فـإني رجـل                     : جالس، فقال 

أترى ذلـك الرجـل الجـالس يعنـي         : غريب ابن سبيل وقد غلبني فقال له أهل ذلك المجلس         

 جهـل  أبـي بينـه وبـين   مـا   وهم يهزؤون بـه لمـا يعلمـون    -صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا  

صـلى اهللا  - النبـي  إليه فإنـه يؤديـك عليـه فأقبـل اإلراشـي حتـى وقـف علـى         بوة اذه العدامن  

 يا عبداهللا إن أبا الحكم بن هشام قد غلبني على حـق لـي وأنـا غريـب      : فقال -عليه وسلم   

 يأخذ لـي حقـي منـه فأشـاروا         كي ابن سبيل وقد سألت هؤالء القوم عن رجل يؤديني عليه         

صـلى اهللا   -انطلق إليه وقام معـه رسـول اهللا         : اهللا، قال لي إليك، فخذ لي حقي منه يرحمك        

:  فلما رأوه قام معه قـالوا لرجـل ممـن معهـم اتبعـه فـانظر مـاذا يـصنع؟ قـال                    -عليه وسلم   

 حتـى جـاءه فـضرب عليـه بابـه فقـال مـن هـذا؟         -صلى اهللا عليـه وسـلم   -وخرج رسول اهللا  

أعـط هـذا الرجـل حقــه    : -لم صـلى اهللا عليـه وسـ   - لـه النبــي  محمـد فخـرج إليـه ، فقـال    : قـال 

ثـم  : فدخل فخرج إليه بحقـه فدفعـه إليـه، قـال    : نعم ال تبرح حتى أعطيه الذي له، قال : قالف

                                     
 . ١٠٠٩البغوي،مختصر تفسير البغوي،ص: يراجع) ١(

 .٢/٤٢٠يراجع القصة كاملة عند الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ج) ٢(

اسمه كهلة األصفر بن عصام بن كهلة األكبر ينسب إلى جـد لـه اسـمه إراشـة، الـصالحي،         هذا  : اإلراشي) ٣(
 .٤١٩المصدر السابق، ص
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الحـــق بـــشأنك، فأقبـــل : ، وقـــال لإلراشـــي-صـــلى اهللا عليـــه وســـلم -انـــصرف رســـول اهللا 

 .)١(جـزاه اهللا خيـرًا، فقـد واهللا أخـذ لـي حقـي               : اإلراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقـال       

هذه المواقـف تؤكـد مـدى مـا وصـل إليـه الحـال فـي مكـة مـن الظلـم االجتمـاعي ومـدى                        مثل  

تجاهل وتخلي سادتها وزعمائها عن القـيم واألعـراف التـي سـبق التعاهـد واالتفـاق عليهـا                 

، وهـذا   )٢( قبـل البعثـة      -صلى اهللا عليه وسلم     -في اجتماع حلف الفضول الذي حضره النبي        

 هــذه الحقيقــةكــشف قــد  و،يش التجاريــة فــي الــداخل والخــارجبالتــالي أثــر علــى ســمعة قــر

كيــف تــدخل علــيكم المــارة أو يحــل تــاجر بــساحتكم : (( قــال لهــم حــينالتــاجر الزبيــدي 

 وهذا النص يـدل علـى تفـشي الظلـم فـي      )٣()) وأنتم تظلمون من دخل عليكم في حرمكم      

قيـق أهـدافها   تحفـي  المجتمع المكي، وفشل ضـغوط قـريش االقتـصادية علـى المـسلمين            

ــا عليــه، بــل لقــد ازدادت ثقــة    المتوخــاة منهــا حيــث زادت المــسلمين تمــسكًا بــدينهم وثباتً

صــلى اهللا عليــه  -ويــدل علــى ذلــك أن بيتــه   ، -صــلى اهللا عليــه وســلم  -النــاس برســول اهللا  

 صـار محلًـا لودائـع النـاس، فلـيس أحـد بمكـة عنـده شـيء يخـشى عليـه إال وضـعه                          -وسلم  

ــه    -ى اهللا عليــه وســلم  صــل-عنــد رســول اهللا   صــلى اهللا عليــه  -لمــا يعلــم مــن صــدقه وأمانت

 .  )٤ (-وسلم 

@      @      @ 

 

                                     
 .٢٨-٢/٢٧ابن هشام، السيرة النبوية، ج) ١(

 .١/١٨٣المصدر السابق، ج) ٢(

 .٢/٤٢٠، جسبل الهدى والرشادالصالحي، ) ٣(

 ٢/٩٣ابن هشام،السيرة النبوية،ج) ٤(
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 الخاتمة
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والـسالم علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين نبينـا محمـد                   

 . وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

 فـي   -عـنهم  رضـي اهللا  -الـصحابة   مجتمـع   : والتي بعنـوان  فإنه من خالل هذه الدراسة      

 :  تبين اآلتيالعهد المكي

 في مكة عـاش فتـرة   -صلى اهللا عليه وسلم -أن هذا الجيل الذي تربى على يد النبي         −

 كـان    الـذي  هـدف ال و وإعداد لمرحلة أكبر وهي تحمـل أعبـاء الـدعوة وهـ            ،بناء عقدي 

 فـي حيـاة    ولهذا كان العهـد المكـي  ؛ يسعى لتحقيقه -صلى اهللا عليه وسلم     -النبي  

 .  مرحلة إعداد وبناء-عنهم رضي اهللا-ابة الصح

تبــيّن أن مفهــوم الــصحبة ظهــر ألول مــرة فــي هــذه المرحلــة المبكــرة فــي وســط            −

 مؤمنًـا   -صـلى اهللا عليـه وسـلم        -مجتمع مكة، وينطبق هذا على كل من لقـي النبـي            

هللا عليـه   صـلى ا  -، وإن لـم يـروِ عنـه          ومات على اإلسالم   به طالت مدة الصحبة أو قلت     

 . -وسلم 

أن مجتمع الصحابة في العهـد المكـي تكـون مـن جميـع الفئـات والعناصـر المكونـة                −

 . للمجتمع المكي بمختلف طبقاته ومكوناته االجتماعية

 فــي الــدعوة والــدفاع عنهــا إضــافة إلــى -رضــي اهللا عنــه-ظهــور األثــر البــارز ألبــي بكــر −

 . خالل العهد المكي-عنهم رضي اهللا-الصحابة جهوده في رعاية مجتمع 

اتضح انـدماج مجتمـع الـصحابة فـي المرحلـة المكيـة ومـشاركة معظـم أفـراده فـي                      −

 . أنشطة المجتمع المكي إلى جانب الدعوة والرغبة في التعلم والتفقه في الدين

 لالضــطهاد واألذى فــي مجتمــع هيمنــت   -عــنهم رضــي اهللا-الــصحابة اتــضح تحمــل   −

 . قول أصحابه وزعامته قيم الوثنية المستحكمة في ععليه
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-الــصحابة مجتمــع تبــين بــصورة واضــحة نجــاح المــنهج النبــوي فــي المحافظــة علــى   −

 مــــن خــــالل حــــثهم علــــى تحمــــل األذى واالغتــــراب والهجــــرة   -عــــنهم رضــــي اهللا

 . واالحتساب والصبر في سبيل المحافظة على العقيدة

ذا البحــث فــي هــمعالجــة محــاور وباإلضــافة إلــى مــا تقــدم ذكــره مــن نتــائج ومــن خــالل   

 : اآلتيالباحث ب  يوصي في العهد المكي-عنهم رضي اهللا-الصحابة مجتمع 

رضـي اهللا  -الصحابة الكرام    المسلم اليوم عدم التوقف عن الدفاع عن         ينبغي على -

 .  الذين نقلوا الدين إلى األجيال الالحقة-نهم ع

رضـي  -الـصحابة الكـرام   راز أن تبارك األوساط العلمية بكل إنجاز علمي يتعلق بإب        -

 حيث قدم هذا الجيل نماذج فذة في التضحية والفداء في سـبيل نـشر               -نهم  عاهللا  

 . هذا الدين

 االستفادة من التقنيـات الحديثـة فـي جمـع وتحريـر األبحـاث والمقـاالت التـي تناولـت           -

ــاة ــصحابة  حيـــ ــي اهللا-الـــ ــنهم رضـــ ــين    -عـــ ــى المتهكمـــ ــا علـــ ــن خاللهـــ ــرد مـــ ، والـــ

ين عـــن طريـــق إنـــشاء مواقـــع متخصـــصة فـــي الـــشبكة العنكبوتيـــة       والمـــشكك

ســي اويكــون ذلــك علــى مــستوى وأقــسام التــاريخ فــي الجامعــات، والكر،)اإلنترنــت(

ــذا      ــاتذة متخصـــصين فـــي هـ العلميـــة المنتـــشرة وذلـــك تحـــت إشـــراف ومتابعـــة أسـ

 . الجانب

ن يـردهم إلـى   وختامًا نسأل اهللا العلي القدير بمنه وكرمه أن يهدي ضال المـسلمين، وأ         

 . دينهم ردًا جميلًا إنه ولي ذلك والقادر عليه

 .  وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

@      @      @ 
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 :المصادر والمراجع
 .  القرآن الكريم-

 ). هـ٦٠٦ت( ابن األثير، أبو السعادات المبارك بن محمد -

 . م٢٠٠٣، عمان، بيت األفكار الدولية، ٢بن صبري بن أبي علفة، طرائد : ، عنايةالنهاية في غريب الحديث

  ).هـ٢٧٥(أبوداود،سليمان بن الشعث-

 هـ١٤٢٧،الرياض،مكتبة المعارف للنشر،٢محمد ناصر الدين األلباني ،ط:تعليق ،السنن

 . أبو شهبة، محمد بن محمد-

 . هـ١٤١٢، دمشق، دار القلم، ٢، طالسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة

 أحمد،مهدي رزق اهللا-

ــلية     ــصادر األصـ ــوء المـ ــي ضـ ــة فـ ــسيرة النبويـ ــات    ١،طالـ ــوث والدراسـ ــصل للبحـ ــاض،مركز الملـــك فيـ ،الريـ

 هـ١٤١٢اإلسالمية،

 ). هـ١٥١ت( ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار -

 . هـ١٤٢٤، دار الكتب العلمية، ١أحمد فريد المزيدي، ط: ، تحقيقالسير والمغازي

 ).هـ٢٥٦ت(محمد بن إسماعيل  البخاري، -

 . هـ١٤٢٣، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢محمود محمد محمود، وحسن نصار، ط: ، تحقيقالجامع الصحيح

 .البُري،محمد بن أبي بكر-

 هـ١٤٠٣،الرياض،دار الرفاعي،١محمد التونجي ،ط:،تحقيقالجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة

 )هـ٥١٦ت(البغوي،الحسين بن مسعود-

 هـ١٤١٣،الرياض،دار السالم،١عبداهللا بن أحمد الزيد،ط:،تعليقتفسير البغوي المسمى ب معالم التنزيل

 .)هـ٢٧٦( البالذري،أحمد بن يحيى بن جابر-

 .م١٩٥٩،القاهرة،دار المعارف،١محمد حميد اهللا،ط:،تحقيقأنساب األشراف

 البوطي،محمد بن سعيد،-

 هـ١٤١٧اصر،،بيروت،دار الفكر المع١١طفقه السيرة،

 ).هـ٧٢٨ت(أحمد بن عبدالحليم تقي الدين  ابن تيمية، _

 .  ت.، الكويت، مكتبة ابن قتيبة، د١عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد، ط: ، جمع وترتيبالفتاوى-
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ــة - ــالم،ط :،تحقيـــقمنهـــاج الـــسنة النبويـ ــاد سـ ،الرياض،جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود   ١محمـــد رشـ

 هـ١٤٠٦اإلسالمية،

 .  علي بن محمد الجرجاني،-

 . م١٩٨٨، بيروت، دار الكتب العلمية، ٣، طكتاب التعريفات

 ). هـ٥٩٧ت( ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي -

ــاريخ الملــوك واألمــم    ــه، ط  : ، تحقيــقالمنــتظم فــي ت ، بيــروت، دار الكتــب  ٢محمــد عبــدالقادر عطــا وزميل

 . هـ١٤١٥العلمية، 

 ). هـ٣٩٣ت( الجوهري، إسماعيل بن حماد -

، بيـروت، دار العلـم للماليـين،    ٢أحمد بـن عبـدالغفور عطـا، ط    : ، تحقيق  تاج اللغة وصحاح العربية    صحاحال

 . هـ١٤٠٤

 ). هـ٨٥٢ت( ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني -

 . هـ١٣٢٨، الخديويةمكتبة ال، القاهرة، ١،طاإلصابة في تمييز الصحابة

، بيـروت، دار  ٢عبدالعزيز بن باز، ط: حة الشيخسما: ، تحقيق وتصحيح فتح الباري بشرح صحيح البخاري    

 . هـ١٣٧٩المعرفة، 

 ). هـ١٠٤٤ت( الحلبي، علي بن إبراهيم -

عبـداهللا بـن محمـد الخليلـي،     : ، صـححه السيرة الحلبية المسمى إنسان العيون في سيرة األمين المأمون 

 .هـ١٤٢٧، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢ط

 ). هـ٧٨٩ت( الخزاعي، علي بن محمد -

 مــن الحــرف -صــلى اهللا عليــه وســلم  -تخــريج الــدالالت الــسمعية علــى مــا كــان فــي عهــد رســول اهللا    

 . م٢٠١٠، تونس، دار الغرب اإلسالمي، ٣إحسان عباس، ط: ، تحقيقوالصنائع والعماالت الشرعية

 ).هـ٤٤٤(الداني،عثمان بن سعيد-

 .م٢٠١١دار الكتب العلمية،،بيروت،١فرغلي سيد عرباوي،ط:،تحقيقالبيان في عد آي القرآن

 .  الدقس، كامل سالمة-

 . هـ١٤١٥، عمان، دار عمان، ١، طدولة الرسول من التكوين إلى التمكين

 ). هـ٧٤٨ت( الذهبي، محمد بن أحمد -

 . هـ١٤٠٢، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢حسام الدين القدسي، ط:، تحقيقالسيرة النبوية
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 .  الرازي، محمد بن أبي بكر -

 . م٢٠٠٦، بيروت، مكتبة لبنان، ١ختار الصحاح، طم

 ). هـ٢٣٠ت( ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع -

 . هـ١٣٨٨، بيروت، دار صادر، ١، طالطبقات الكبرى

 .السويكت،سليمان بن عبداهللا-

 هـ١٤١٢،الرياض،مكتبة التوبة،١،طمحنة المسلمين في العهد المكي

 ). هـ٥٨١ت(السهيلي، عبدالرحمن بن عبداهللا -

 . ت.، القاهرة، المكتبة األزهرية، د١، طالروض األنف

 ). هـ٧٣٤ت( ابن سيد الناس، محمد بن محمد - 

، المدينـة  ١محمـد العيـد الخطـراوي وزميلـه، ط    : ، تحقيـق عيون األثر في فنون المغـازي والـشمائل والـسير      

 . هـ١٤١٣المنورة، دار التراث، 

 السنيدي، عبدالرحمن بن علي -

 . هـ١٤٣٣، بريدة، كرسي السيرة النبوية، ١، طلسيرة النبويةبحوث في ا

 .  الشامي، صالح بن أحمد-

 . هـ١٤١١، بيروت، المكتب اإلسالمي، ١، طأضواء على دراسة السيرة-

 هـ١٤٠٥،بيروت،المكتب اإلسالمي،١،طمن معين السيرة-

 ).هـ٩٤٢ت( الصالحي، محمد بن يوسف -

ــيرة خيــــر     ــاد فــــي ســ ــاد،ســــبل الهــــدى والرشــ ،بيــــروت،دار الكتــــب ١علــــي محمــــدمعوض،ط:تعليقالعبــ

 هـ١٤١٤العلمية،

 )هـ٣١٠ت(الطبري،محمد بن جرير-

 .هـ١٤٠٧، بيروت، دار الفكر للنشر، ١، طتاريخ األمم والملوك

 .)هـ٤٦٣ت (ابن عبدالبر،يوسف بن عبداهللا بن محمد -

 هـ١٣٢٨،القاهرة،الخديوية المصرية،١،طاالستعاب في معرفة األصحاب

 .)هـ٨٠٦ت( العراقي،عبدالرحيم بن الحسين-

 هـ١٣٥٤ن،.،فاس،د١،طشرح ألفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكير

 .  عرجون، محمد الصادق-



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٢١

  هـ١٤٣٦ السابع  والثالثون شوال العدد
 

 .هـ١٤١٥، دمشق، دار القلم، ٢، طمحمد رسول اهللا

 .أكرم ضياء ،العمري-

 هـ١٤٢١،الرياض،مكتبة العبيكان،٤،طالسيرة النبوية الصحيحة

 . ير الغضبان، من-

 . هـ١٤١١، عمان، دار المنار، ٣ طالمنهج الحركي للسيرة النبوية،

 ). هـ٧٧٠ت( الفيومي، أحمد بن محمد -

 . م١٩٩٠، بيروت، مكتبة لبنان، ١، طالمصباح المنير

 ). هـ٩٢٣ت( القسطالني، أحمد بن محمد -

دار الكتـــب  بيـــروت،،١، تعليـــق مـــأمون بـــن محمـــد الـــدين الجنـــان، ط المواهـــب اللدنيـــة بـــالمنح المحمديـــة

 . هـ١٤١٦العلمية،

 .  قلعة جي، محمد رواس-

 . م١٩٨٥، بيروت، دار النفائس، ١، طمعجم لغة الفقهاء

 ).هـ٧٥١ت( ابن القيم ،محمد بن أبي بكر-

 .هـ١٤٠٧،مؤسسة الرسالة،١٥شعيب األرنؤوط وزميله،ط:،تحقيقالمعاد في هدي خير العبادزاد 

 ). هـ٧٧٤ت ( ابن كثير، أبو الفدا إسماعيل-

 . هـ١٤٠٤، بيروت، مكتبة المعارف، ٢، صححه خليل الميس، طتفسير القرآن العظيم

 .هـ١٤٠٥،بيروت،مكتبة المعارف،٥طالبداية والنهاية،

 .عبدالوهابكحيل،

، بيـروت، عـالم   ١، ط فـي مكـة  -صـلى اهللا عليـه وسـلم    -الحرب النفسية ضد اإلسالم في عهد الرسول      

 .هـ١٤٠٦الكتب، 

 . اي، عالء الدين أبو عبداهللا مغلط-

، ١محمــد نظــام الــدين الفــتح، ط :  وتــاريخ مــن بعــده مــن الخلفــاء، تحقيــق  اإلشــارة إلــى ســيرة المــصطفى 

 . هـ١٤١٦دمشق، دار القلم، 

 ). هـ٢٦١ت( مسلم، ابن الحجاج القشيري -

 . هـ١٤٢٠، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١ طالصحيح،

 ). هـ٧١١(محمد بن مكرم  ابن منظور، جمال الدين -
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  .هـ١٣٨٨، بيروت، دار صادر،١ط،لسان العرب

 ). هـ٣٠٣ت( النسائي، أحمد بن شعيب -

 . هـ١٤٢٠، الرياض، دار السالم، ١صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ط/ معالي الشيخ:  راجعهالسنن،

 ). هـ٢١٨ت( ابن هشام، عبدالملك بن هشام -

 . ت.، بيروت، دار الجيل، د١عبدالرؤوف سعد، ططه : ، علق عليهاالسيرة النبوية

 ). هـ٨٠٧ت( الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر -

 . هـ١٤١٤، القاهرة، مكتبة القدس، ١حسام الدين القدسي، ط: ، تحقيقمجمع الزوائد ومنبع الفوائد

 ).هـ٤٦٨ت(الواحدي،علي بن أحمد-

 م١٩٨٣،بيروت،دار ومكتبة الهالل،١،طأسباب النزول

 .اليوسف،غازي بن يوسف -

 .هـ١٤٣٣،الرياض،دار األلوية،١،طدروس الدعوة اإلسالمية في العصر المكي
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Abstract: 

Community companions in the Meccan period 

This study deals with history companions in the period Mecca from the life of 

the Prophet peace be upon him. This stage that saw the emergence of the first 

generation of the Companions on the face of the earth., And also saw the descent 

of the Holy Quran for the first time on the Prophet Muhammad peace be upon 

him., Where the community of the Companions of Muslims within the 

community of Mecca pagan. 

The study also dealt with the conditions of society companions in Mecca and 

categories and professions as well as learn new religion. The most prominent 

obstacles and problems faced by the society, such as the opposition of family and 

physical torture, economic and social. Finally, the conclusion of the most 

important findings of the study
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invaders of Ireland. Friel represented this naming and renaming of 

Irish places in Owen's translations into English of the Gaelic place 

names of Irish geography. Through Owen in particular, and other 

Irish characters in the play, Friel dramatized the conflict between 

the two cultures, and showed how both were entangled and 

interconnected despite the resistance that the characters 

demonstrated each in his\her own way. Through Owen, we have 

been able to see how translation can be so important for colonizers 

and how translators can shift their positions from being 

collaborators with the colonizers into becoming rebellious upon 

gaining the insight of the danger of the role they were playing. 

Owen indeed learned the lesson that in a colonial context 

translation cannot be innocent and one would be better off to take 

the side of his own people. 

   @@     @   
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Hugh, the old man, is ready to adapt the past in order to be fit for 

the present. 

Friel shares Hugh's position; like him, he decides to stay in 

Ireland and to use the English language without being nostalgic for 

his Gaelic tongue. Unlike Manus who blindly and nostalgically 

sticks to Hedge Schools, Friel accepts the cultural and linguistic 

consequences of the British colonization of Ireland. However, like 

Shaw, Joyce, Yeats, and Synge he decides to appropriate the 

English language to fit his Irish culture. Using this appropriated 

English Friel is admirably able to "translate a Gaelic past into an 

Anglo-Irish present. In this way Translations ingeniously preserves 

Irish history, literature, and culture" (McGrath, p. 195). Friel, 

indeed feels that reviving Gaelic culture and language, in addition 

to being almost impossible, will be useless. The British have been 

colonizing Ireland for centuries and English has become an Irish 

language, as it were, so it must be used by Irish writers. This does 

not necessarily mean, in his view, to neglect the Irish past; it can 

and must be preserved in English.  

Thus, in Translations Friel demonstrated clearly how the 

encounter between Gaelic culture and the English language has 

resulted in a hybrid culture which can be described in Homi K. 

Bhabha's words as "less than one and double". Since ancient 

history Irish space has been named and renamed by various 
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resistance. The Donnelly twins who are accused of kidnapping and 

probably killing Yolland will be the leaders. 

Thus, Irish characters in the play made their choices in light of 

the British invasion of Ireland. Manus decided to go to Mayo, the 

Erris Penensula, where his mother had some relatives. There, he 

will continue his father's tradition working in a hedge school. This 

is Manus's form of resistance. He will never submit to work in the 

British National schools and will continue the Gaelic tradition of 

education. The Donnelly brothers, Doalty, and Bridget will not 

share Manus his form of cultural resistance but will fight the 

invaders. Owen most likely might join them. Maire, wants to learn 

English in order to immigrate to the United States as so many Irish 

did. Hugh, on the other hand, decides to stay. Indicating the Name-

Book of the standardized Irish place names to Owen, Hugh says: 

"We must learn to know those new names….We must learn where 

we live. We must learn to make them our own. We must make 

them our new home." (p. 88). Though Hugh is deeply immersed in 

teaching Latin to his Irish students, he is still conscious that holding 

tightly to the 'facts' of the past can be futile. He believes that it is 

not the literal facts of the past that shape the Irish, but "images of 

the past embodied in language….We must never cease renewing 

these images; because once we do, we fossilize" (p. 88). Thus 
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LANCY.  …we will shoot all livestock in Ballybeg….we will 

embark on a series of evictions and leveling of every abode in the 

following selected areas- 

OWEN. You're not - ! 

LANCY.  Do your job. Translate (p. 80).

 However, while threatening the hedge school students, Doalty 

sees through the window that captain Lancy's camp was on fire and 

very calmly asks Owen to translate that to him. Thus, resistance 

began openly on a large scale against the British presence in 

Ireland.

DOALTY.  I've damned little to defend but he'll not put me out 

without a fight. And there'll be others who think the same as 

me….If we'd all stick together. If we knew how to defend 

ourselves.

OWEN.  Against a trained army. 

DOALTY.  The Donnelly twins know how. 

OWEN.  If they could be found (p. 84). 

   Upset by colonial humiliation and encouraged by Doalty's 

decision to fight the British invaders, Owen decides to take the side 

of his own people. Though this decision to fight might prove futile 

to the natives, they still would resist. They would hide their animals 

somewhere the British do not know, and will join together for 
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and stock, is unable to pronounce her name, and thus loses her 

identity.

Though Owen reclaimed his Irish name, his identity back, 

events did not unfold in his interest. Yolland was missing; captain 

Lancy got furious and came to the hedge school to tell the local 

people of his plan in case Yolland was not found. What interests us 

here is first to see how the British regiment of engineers, ordered to 

make an Ordinance Survey of Ireland, is indeed a real military 

regiment that will inflict severe punishment on the whole 

population for the missing soldier. Second, Owen's position is most 

critical at this juncture, since Yolland was working with him on 

making the map.  

Captain Lancy's threats amount to orders of eviction of 

population, destroying land and crops, and killing cattle. 

Meanwhile, Owen is shocked at hearing these threats which he has 

to translate. Hesitant to do so, Lancy shouts at him asking him to 

do his job and translate "at once". The irony is that Lancy begins to 

read the names of places to be evicted or destroyed as translated 

into English by Owen, who now has to translate them back into 

their Irish names! Owen felt so humiliated by Lancy and realized 

that his job as a translator was not an innocent thing and that the 

British regiment of engineers was not merely a group of engineers, 

but, rather, a unit of colonial soldiers. 
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deformed, going to that well for seven months to immerse his face 

in its water thinking it is holy, and that his face deformity will 

disappear makes a quite impressive story. This impressive 

historical and religious story, one might say mythological, since 

Ireland as Hugh says is a land of myths, will disappear if 

Anglicized; Owen claims that nobody in Baile Beig knows this 

story, that it is long dead; he knows it because his grandfather has 

told him about it. However, ironically, this was not convincing for 

Yolland who insists on keeping it as it is in the newly Anglicized 

map. Unlike Owen, Yolland knows the dangerous consequences of 

mapping Ireland, of Anglicizing the country. For him, in 

Anglicizing the Irish place names, something will be “eroded”; the 

whole military operation is an “eviction of sorts”. Irish land will be 

evicted of its history, religion, and mythology. And since Owen 

remembers the story, Yolland believes that this should be sufficient 

to keep the name. At this moment in their work on the map, and 

because Yolland insists on keeping the place name Tobair-Vree, it 

dawns on Owen that a name is an identity. Therefore, he bursts 

shouting that his name is not Roland but Owen. Owen reclaims his 

name and becomes himself again! Sarah (who is a student in the 

hedge-school and symbolizes Ireland), on the other hand, 

intimidated by captain Lancy's threats to destroy the locals' fields 
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succeed in suppressing past names or at least marginalizing them 

and consequently the Irish landscape will lose its Irish identity.  

The possible loss of the Irish identity is clear in translating 

Tobair Vree (which means a crossroads). Owen believes that there 

is no need to keep this original name. He still does not realize the 

historical, cultural, and political danger of transforming the names 

of the Irish landscape into English. For him the British existence in 

Ireland is not colonial; this explains why he still naively believes 

that his role as a translator is to take Irish place names that are, as 

he says, "Riddled with confusion" and standardize them in English. 

Thus, he believes Tobair Vree is confused with meanings: 

geographical, historical, and religious as well.

Because a hundred and fifty years ago there used to be a well 

there, not at the crossroads, mind you- that would be too simple- 

but in a field close to the crossroads. And an old man called Bryan, 

whose face was disfigured by an enormous growth, got it into his 

head that the water in that well is blessed; and everyday for seven 

months he went there and bathed his face in it. But the growth 

didn't go away; and one morning Bryan was found drowned in that 

well. And ever since that crossroads is known as Tobair Vree-  

even though that well has long since dried up. (Translations, p. 53) 

It is clear that Tobair Vree is a place, a crossroads that has got a 

wonderful, though sad, historical story. Bryan whose face is 
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   In this constant flux of naming and renaming of land, previous 

inscriptions that are erased and overwritten remain as traces within 

present consciousness. Owen remembers the different meanings 

attached to the place names. We shall see this clearly when he tries 

to Anglicize the place name "Tobair Vree", and also when he will 

be asked by captain Lancy to translate these place names back to 

Gaelic! However, this reversal process of naming will prove very 

difficult for Owen / Roland. The reason is because colonialism 

always brings with it a sense of dislocation between the 

environment and the imported language (English), which is used to 

describe it; the gap exists between "experienced" land by the Gaelic 

and the sudden and mostly arbitrary descriptions English provides 

(Key Concepts, 178).

The example of Bun Na hAbhann shows the impossibility of 

translation. The signifier (word) is separated from its signified 

(place), from the reality and history of the place itself. Owen tries 

desperately to grasp a fixed origin, a fixed and finalized meaning of 

the place name, but he tragically fails. His failure illustrates the 

absence of a fixed original meaning that can be easily translated 

into English. Instead, there are multiple meanings: historical, 

cultural, religious, and geographical. Thus, there is an impossibility 

of accurate translation. Anglicizing the Irish place names will 
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it as Bunowen, but he hastens to say that this is 

"Somehow…neither fish nor flesh". 

OWEN.  We are trying to denominate and at the same time to 

describe that tiny area of soggy, rocky, sandy ground where that 

little stream enters the sea, an area known locally as Bun na 

hAbhann…Burnfoot! What about Burnfoot? (40). 

Yolland agrees with Owen saying to him: "Good, Roland". 

The process of naming in this colonial context demonstrates 

how colonial discourse erases prior constructions of the land, 

allowing it to be seen as an empty space, ready to receive the 

colonizer's inscriptions (Key Concepts, 175). Thus land becomes a 

palimpsest upon which different histories are written in different 

languages, depending on the language of the colonizer. It is clear 

how place becomes a contestable issue within language itself. 

Although "Burnfoot" is an arbitrary signifier that has no logical or 

natural connection with the place (signified) that it has been 

assigned to describe, yet it captures and defines the place in 

language, the language of the colonizer. 

The theory of place does not propose a simple separation 

between the ‘place’ named and described in language, and some 

‘real’ place inaccessible to it, but rather indicates that in some sense 

place is language, something in constant flux, a discourse in 

process. (Key Concepts, 181 – 182) 
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place names. He knows that what the British soldiers are doing is a 

systematic linguistic and topographical rape of Ireland. By 

Anglicizing Irish place names, the British will erase Irish culture 

and history. Even Owen himself is not Owen for them; he is 

Roland, and Manus confronts him with this, but Owen, in a witty 

way, tries to lessen the importance of this renaming by suggesting 

that it is the same "him". 

    Owen seems to be naively collaborating with the British 

colonialists; he does not realize the historical, political, cultural, 

and linguistic consequences of what he is doing. However, his job 

as a translator has just started, and the Anglicizing of the Irish place 

names will begin soon.  

    Owen's job as a translator did not always go smoothly. Some 

of the Irish place names presented a real challenge to any 

possibility of translation. The first difficult example was translating 

"Bun na hAbhann". Owen explains that "Bun" is the Irish word for 

bottom, and "Abha" means river. So literally, the full meaning 

should be the mouth of the river. Yolland claims that there is no 

English equivalent for a sound like that, and it is better to keep it as 

it is.  However, Owen finds out that in the church registry, it is 

called Banowen. The list of freeholders calls it Owenmore; and in 

the grand jury lists it is called Binhone. Owen suggests Anglicizing 



13

   This is the first meeting between the British soldiers and the 

Irish natives in the play. Owen's translations would have passed as 

normal if it were not for his elder brother Manus who objected: 

"what sort of a translation was that, Owen? You weren't saying 

what Lancy was saying!'' to which Owen answers by quoting 

Steiner's After Babel : "Uncertainty in meaning is incipient 

poetry…"
1
; but Manus is not fooled by this excuse. 

 MANUS. There was nothing uncertain about what Lancy said: 

It's a bloody military operation, Owen!....What's incorrect about the 

place names we have here? 

 OWEN. Nothing at all. They're just going to be standardized. 

 MANUS. You mean changed into English? 

    OWEN. Where there's ambiguity, they'll be Anglicized. 

 MANUS.  And they call you Roland!  

 OWEN. Owen – Roland – what the hell – It's only a name. It's 

the same me  isn't it? (36-37). 

   Owen's incomplete translations do not evade his brother 

Manus. Manus realizes that there is nothing wrong with the Irish 

1 . Many critics have indicated how much Friel is indebted to Steiner's views about 

translation and language presented in his seminal book After Babel, 1975. For more 

information on this, please see MacGrath and especially Richard Kearney's essay 

"Language Play: Brian Friel and Ireland's Verbal Theatre" in Brian Friel: A casebook

pp. 77-117 where he lists in an appendix to the essay all the important and relevant 

passages from After Babel.
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Captain Lancy addresses the group of Irish characters in the 

hedge school and Owen (mis)translates. 

  LANCY. His Majesty's government has ordered the first ever 

comprehensive survey of this entire country – a general 

triangulation which will embrace detailed hydrographic and 

topographic information and which will be executed to the scale of 

six inches to the English mile. 

  OWEN.  A new map is being made of the whole country. 

  LANCY.  This enormous task has been embarked on so that 

the military authorities will be equipped with up-to-date and 

accurate information on every corner of this part of the empire. 

  OWEN. The job is being done by soldiers because they are 

skilled in this work (33-34) 

Owen's translation of Lancy's colonial discourse is a shocking 

(mis)translation. Though he tries to mitigate his town's people 

fears, he inevitably ends up misleading them away from the 

imperial intentions of the British Military's colonial mission. Owen, 

here, sounds more of a collaborator, a complicit, most likely, for a 

handful of money, though he is rich,  than a faithful translator. The 

dialogue between Owen and his elder brother Manus who questions 

the accuracy of Owen's translation indicates how Owen is 

functioning as an oppressor of his country's history and culture 

while Manus is a defender of that history and culture.
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In Ireland's colonial context, as depicted in Translations, we

witness Irish characters that are conscious of the importance of 

language. For Owen (Roland), for instance, language is 

magical:"We name a thing and – bang! It leaps into existence!" 

(Friel, 56). This means, indirectly, that illusions, myths, and even 

history are products of language, discourse, and narrative 

(McGrath, pp. 18-19). Like his countryman before him, Oscar 

Wild, Friel believes that art constructs reality. Reality, therefore, 

has to imitate art. Both Wild and Friel are aware that to imitate 

reality in a colonial Irish context means to embrace the colonial 

present, the status quo. Thus, Anglicizing Irish place names in 

Translations is a colonial strategy to create a new British colonial 

reality by using the English language. Friel, like Wild, believes that 

truth is a matter of style. Thus, reality becomes a fiction that we 

construct of ourselves, nature, and society.

  A British regiment of engineers is in Ireland for an ordinance 

survey and a drawing of a map of the country. Owen, Hugh's 

younger son, has come with the regiment to work as a translator for 

the officers. Owen has already spent six years in London during 

which he has become rich. He introduces captain Lancy and 

Lieutenant Yolland to his father and the other Irish characters in the 

Hedge School owned and run by his father.
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Hugh’s friend of old times and he keeps him company in the 

school. Owen is Hugh’s second son who will work as a translator 

to the British soldiers. The two other characters are Captain Lancey 

and Lieutenant Yolland who are serving with the British army in 

Ireland. The play shows how anglicizing the Irish place names will 

have far reaching effects on these Irish characters, their 

community, and culture.

In Translations, Friel deals with the general issue of language 

including the more specific one of translation. In order to 

understand his position on translation, however, we need to know 

briefly his views of language.

Friel's oeuvre displays a constant interest in language and its 

importance in building myths, illusions, and narratives which, in 

turn, construct not only the identities of individuals, but the dreams, 

aspirations, and histories of whole communities and peoples. The 

major source of influence on Friel's concept of language derives 

from George Steiner's After Babel (1975). Friel read After Babel in 

the seventies of the twentieth century and embraced many of its 

views on language. One such view, that will be basic in 

Translations, is Steiner's belief that: "Language is the main 

instrument of man's refusal to accept the world as it is" (quoted by 

McGrath, p.5). 
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since it facilitates imperialism's processes; secondly, in showing 

translation as a site of resistance. This paper will demonstrate this 

paradoxical nature of translation in Friel's Translations.

Furthermore, the paper will attempt to provide a close insight and 

better understanding of colonial power relations, of the limits of 

cultural transfer, and of the problematic of difference and alterity.
1

Brian Friel is an Irish playwright who was born in 1929 and is 

still alive. In addition to Translations he has written many plays 

such as: Philadelphia, Here I come!, The Loves of Cass Maguire,

The Freedom of the City, Volunteers, Living Quarters, Faith 

Healer, Dancing at Lughnasa and The Communication Cord. He is 

one of the most accomplished playwrights writing in English. His 

central theme is language and its ability to communicate difficult 

issues in the theatre. 

Translations depicts the lives of a group of Irish people after the 

potato plight in the thirties of the nineteenth century. Hugh and his 

son Manus run a local hedge-school in an Irish town called Baile 

Beag. Bridget, Doalty, Maire, and Sarah are their students; Manus 

is in love with Maire and intends to marry her; Jimmy Jack is 

1 . Tejasweni Niranjana was one of the first theorists to study translation as an instrument 

of colonization. See her pioneering book Siting Translation. Here, she shows how 

colonized India was represented by colonial translators as the "non-western other", and 

then through the imposed English education, these representations have come to be 

accepted as "reality".  
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The African tradition of translation shows us that translators and 

interpreters enjoyed a high social status in the pre-colonial era. 

They were known as professional linguists or (griots) and were 

revered and feared for their political influence in the royal courts. 

The colonial era, however, saw a decline in the importance of those 

linguists. Those pioneers of African translators and interpreters 

were reduced to mere guides to their colonial masters. An 

interpreter would occasionally be asked to join a colonial 

expedition to translate, mediate and advise the colonialists. He was 

expected to have a thorough knowledge of the territory and to have 

the physical endurance to sustain long, tedious and often dangerous 

journeys. Though he still enjoyed some respect because of his 

association with the European colonialists and his slight knowledge 

of a European language, the professional linguist was often 

despised by the local population and considered a 'traitor' for 

showing colonialists around and helping them gain access to the 

tribal lore and secrets of the people. Thus, the professional linguist 

had become nothing more than the servant of the European 

colonialist, and he was generally disposed of as soon as his task 

was completed, to be called back only if and when he was needed 

(Routledge Encyclopedia p. 298-99).

 Post- Colonial studies on translation are interested first in 

showing that translation can be a means of service of imperialism, 
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 One can find many other examples in other cultures of 

translators or interpreters who have played crucial roles in certain 

colonial contexts; few examples will suffice. Peter Erasmus (1833 

– 1931) was a famous interpreter in Canadian translation tradition. 

He helped negotiate a treaty between the governor of Manitoba and 

the Northwest Territories in 1876. The Lieutenant-governor told 

Erasmus upon the completion of the negotiations that: "You are the 

first man I ever heard who interpreted to such a large audience 

without making a mistake" (Routledge Encyclopedia p. 365). That 

same year Erasmus was hired by the government as an interpreter 

at a salary of $600 a year, "a substantial sum in those days." 

(Routledge Encyclopedia p. 365). Another famous Canadian 

interpreter was Jerry Potts (1837 – 1896); he joined the North West 

Mounted Police as an interpreter, diplomat, peace-maker and 

negotiator. (Routledge Encyclopedia p. 365). 

In American translation tradition, Simon Girty (1741 – 1818) 

was an Irish immigrant's son who was kidnapped and adopted by 

the Senecas (an Indian tribe). He learned several Indian languages 

which he used in the service of the British during the period of 

revolution. "For over 40 years Girty interpreted for English military 

commanders and enlisted Indian tribes in raids on settlements in 

Pennsylvania, Ohio, Kentucky,  and Detroit, gaining a reputation as 

'renegade, and a white savage'" (Routledge Encyclopedia p. 307). 
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Similar policies were adopted in different parts of the colonial 

world. The story of La Malinche is well known in translation 

studies. When she was a little girl, she was sold to slave traders and 

ended up in Tabasco, where she became part of a group of twenty 

women given away to Cortes, the Spanish leader, in 1519. During 

his conquest of Mexico, Malinche demonstrated a wonderful skill 

in communicating with the natives. This prompted Cortes to 

promise Malinche her freedom in return for acting as his interpreter 

and secretary. The Routledge Encyclopedia of Translation Studies 

states that "she became much more than this – his companion, 

advisor, secret agent, and the mother of his child" (p.506). While 

doing her job, "She was expected not only to translate but also to 

persuade her own people not to resist the invasion" (Encyclopedia

of Postcolonial Studies p.438). As a colonized subject, she can be 

viewed as a "subject in translation, caught between 

misrepresentation and cultural survival," (Encyclopedia of 

Postcolonial Studies  p. 438).
1

1 . For more information on the character of La Malinche from a feminist viewpoint see 

Rosemary Arrojo's essay "Interpretation as possessive Love" pp 141-161, in Post-

Colonial Translation: Theory and Practice. Also Sandra Messinger Cypess's book La 

Malinche in Mexican Literature: From History to Myth. Here Cypess focuses on 

revisionist and re-formation studies of La Malinche from a nationalist point of view 

where La Malinche's figure acquires positive traits.   
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Translation and interpretation played a crucial role in the 

colonial endeavor. Christian missionaries, politicians, 

administrators, traders, and educators realized that in order to 

control and subjugate another land and people, a group of natives 

mostly men must be taught the language and ways of the colonizer, 

in order to play the important role of interpreters and translators 

between their own people and the European colonizer. Thus, in his 

infamous "Minute on Indian Education" Thomas Macaulay says: 

 It is impossible for us, with our limited means, to attempt to 

educate the body of the people. We must, at present, do our best to 

form a class who may be interpreters between us and the millions 

whom we govern; a class of persons Indian in blood and color, but 

English in taste, in opinions, in morals, and in intellect. 

The Post-Colonial Studies Reader, p.430 

Macaulay's call became the official position of the British 

government in India. Not only did the British government produce 

translators, but the English Language eventually became official 

and replaced all the native languages spoken in India.
1

1 . See Gauri Viswanathan for more detail on teaching English Literature in India; in her 

book The Masks of Conquest, she indicates that English Literature was first created as 

a discipline by the British colonial administrators in order to pacify and re-form a 

potentially rebellious Indian population, and then it was imported to England. 
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Abstract:
     Translating and interpreting do not always take place in ideal civil 

circumstances. In Translations, Brian Friel stages the crisis of translating and 

interpreting in an Irish colonial context. Critics of the play often focus on 

political, historical, and linguistic issues and hardly touch on the dilemma the 

translator finds himself in. My paper will focus on the role that both the 

translator and translation play between two conflicting cultures. It will 

demonstrate through a brief historical review how translation and interpretation 

facilitated conquests and how translators were used and abused by colonial 

powers. This historical overview will be connected to what Friel does in his play 

and how he dramatizes the role of translation in an Irish local area. It will 

become clear in the paper how an initial innocent translation job can turn into a 

collaborative work with the enemies of one's country and can have dangerous 

consequences on both the translator and the community as well. The translator 

will gain his epiphany when he sees that the detachment of British engineers 

charged with making a map of Ireland and anglicizing Gaelic place names is in 

fact a colonial unit that does not hesitate to use unlimited military force against 

the innocent natives when one of British engineers is missing. Upon being 

disrespectfully ordered by the British officer to translate what he says to the 

natives, and seeing the destruction to Irish land and crops the translator stops his 

collaboration with the British and secretly decides to join his town's people in 

resisting the enemy.        
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