
47 النفس املطمئنة العدد ١٢3 يوليو 46٢٠١٧

التي  النتائج  ــدث  أح أسفرت  لقد 
سنة  الباحثة  هــذه  إليها  توصلت 
مجموعة  عن  الكشف  إلــى  2001م، 
كال  من  الراشدين  بني  الفروق  من 
ــدرات  ق أربـــع  بخصوص  الجنسني 
الرجال  تفوق  حيث  أساسية،  نفسية 
حل  على  ــدرة  ــق ال فــي  الــنــســاء  على 
كــفــاءة  ــي  وهـ املختلفة  املــشــكــالت 
تسيير  مسؤولية  تحمل  من  تمكنهم 
ســواء  ــراد  األفـ مــن  مجموعة  شــؤون 
كما  كثيرا،  أو  قليال  عــددهــم  ــان  ك
التعامل  يحسنون  الذكور  أن  اتضح 
البيت  خــارج  الكبرى  الفضاءات  مع 
وقد  والــطــرق،  والــشــوارع  كالبنايات 
بسهولة  التنقل  يستطيعون  أنهم  تبني 
املنزل  خــارج  االجتماعي  املجال  في 
لــلــوصــول لــأمــاكــن الــتــي يــريــدون 
ــاث  اإلن مــع  مقارنة  إليها  ــاب  ــذه ال
بذلك.  القيام  عليهن  يصعب  الالئى 
على  بالقدرة  تميزن  فقد  النساء  أما 
اللغة والتواصل مما يؤهلهن  استعمال 
مع  ناجحة  تواصلية  عالقات  لربط 
على  املقدرة  في   

َ
ن

ْ
ق وَّ

َ
ف

َ
ت كما  اآلخرين، 

املرتبطة  اليدين  حركات  في  التحكم 
مهارات  تتطلب  التي  املهام  بإنجاز 

يدوية. 
الذكر  سابقة  النفسية  القدرات  إن 
الثقافية لكل  تتأثر بالخصوصيات  قد 
إشكال  يطرح  مما  حدة،  على  مجتمع 
األبحاث  لنتائج  التعسفي  اإلسقاط 
الغربية على املجتمعات العربية عمومًا 
لذلك  خصوصًا،  املغربي  واملجتمع 
بحثًا  أنجز  أن  الضروري  من  ارتأيت 
تطبيقيًا على عينة من الشباب املغاربة 

البحث  تـــالؤم  مـــدى  ــن  ع للكشف 
الثقافية  خصوصياتنا  مع  الكندي 
التقنيات  ــدى  إح باستعمال  ــك  وذل
وهي  الــدراســة  هــذه  اعتمدتها  التي 
عرض  وسيتم  النفسية،  االختبارات 
خالل   مــن  الحالي  البحث  عناصر 
خمسة محاور رئيسة وهي على الشكل 

التالي:
تحديد إشكالية البحث وفرضياته

كيمورا  دوريـــن  العاملة  أصــالــة  إن 
ــدرات  ــق ال ــني  ب ــط  ــرب ال ــي  ف تتجلى 
والوظائف  أعــاله  املذكورة  النفسية 
واملــرأة  الرجل  من  كل  يشغلها  التي 
السنني  ماليني  فمنذ  املجتمع،  داخل 
الظروف  ضغط  تحت  اإلنسان  قــام 
العمل  بتقسيم  القاسية  الطبيعية 
تخصص  ــث  ــي ح ــس،  ــن ــج ال ــب  ــس ح
والدفاع  الصيد  ممارسة  في  الرجال 
عن الجماعة ضد هجوم األعداء، أما 
 بالسهر على نظافة 

َ
ن

ْ
ل
َ
ف

َ
ك

َ
النساء فقد ت

األماكن التي تعيش فيها القبيلة وطهي 
استطاع  وقد  األبناء،  وتربية  الطعام 
هذا التقسيم ضمان استمراريته عبر 

التاريخ لتوافقه مع الفطرة البشرية. 
هذا  نجاعة  كــيــمــورا  أثبتت  لقد 
التي  العلمية  أبحاثها  عبر  التقسيم 
تربط القدرات النفسية لدى الجنسني 
عن  دافعت  وقد  األسرية،  بوظائفهما 
النتقادات  تعرضها  رغم  الطرح  هذا 
الباحثني  من  العديد  طرف  من  حادة 
واملنظرين للتيارات الفكرية املتعصبة 
الرجل  بني  املطلقة  املــســاواة  لفكرة 
دون  الحياة  شــؤون  كــل  فــي  واملـــرأة 
البيولوجية  لالختالفات  اعتبار  أدنى 

فعل  رد  كان  وقد  بينهما،  والنفسية 
الهجومات  على  الكندية  الباحثة 
من  صريحًا  إليها  املوجهة  النقدية 
خالل قولها: )إن من ينفي االختالفات 
الجنسية بني األفراد بناء على األسس 
سبل  من  النفي  به  ينتقل  البيولوجية، 

العلم إلى متاهات التعصب(. 
أعاله  املذكورة  املعطيات  خالل  من 
ينبغي  التي  املحورية  األسئلة  أن  يتبني 
الحالي  البحث  ــالل  خ مــن  طرحها 

يمكن صياغتها كما يلي: 
تتعارض  أو  تــتــوافــق  حــد  أي  ــى  إل
إليها  توصلت  التي  العلمية  النتائج 
دراسة دورين كيمورا مع خصوصيات 
االختالفات بني الجنسني في املجتمع 

املغربي؟
ــدرات  ــق ــني ال ــق ب ــواف ــل يــوجــد ت ه
والوظائف  املدروسة  األربعة  النفسية 

األسرية للزوجني؟
في  املطروحة  األسئلة  على  جوابًا 
الذهن  إلــى  تــتــبــادر  الــبــحــث،  هــذا 

فرضيتان أساسيتان وهما :
الذهنية  الـــقـــدرات  أن  نــفــتــرض 
والكفاءات  الرجال  فيها   

َ
ق وَّ

َ
ف

َ
ت التي 

في  النساء  فيها   
ْ

ت
َ

ز َميَّ
َ

ت التي  النفسية 
حد  إلــى  ستتوافق  الكندي،  البحث 
نظرًا  الحالي  البحث  نتائج  مع  كبير 
الفطرية  بالخصائص  الرتباطها 
ال  فهي  وبالتالي  البشرية  النفس  في 
تتغير من مجتمع آلخر لضعف تأثرها 
للمجتمعات  الثقافية  بالخصوصيات 

البشرية. 
ــوع مــن الــتــوافــق  ــود نـ ــ نــتــوقــع وج
واالنسجام بني القدرات املدروسة في 

لكال  األسرية  والوظائف  البحث  هذا 
الزوجني التي أشارت إليها النصوص 

الشرعية في ثقافتنا اإلسالمية. 
عينة البحث 

 ،2006 سنة  البحث  هذا  أجري  لقد 
وظيفتي  مــن  فــيــه  ــدت  ــف ــت اس ــد  وقـ
إجراء  عن  مسؤول  نفسي  كأخصائي 
املرتبطة  النفسية  االخـــتـــبـــارات 
لولوج  املرشحني  انتقاء  بمباريات 
بمدينة  املهني  التكوين  مؤسسات 
استثمار  حاولت  وقد  املغربية،  أكادير 
خالل  من  الروائز  هذه  تطبيق  نتائج 
مجموعتني،  إلى  مقسمة  عينة  اختيار 
 1000 من  األولــى  املجموعة  تتكون 
شاب في حني تتألف املجموعة الثانية 
ما  أعمارهم  تتراوح  شابة،   1000 من 
بني17 و 25 سنة  أغلبهم من التالميذ 
و الطلبة، ورغم حداثة سن أفراد عينة 
البحث إال أن ذلك لن يؤثر بشكل كبير 
الدراسات  ألن  الــدراســة  نتائج  على 
العلمية الحديثة أكدت أن الفروق بني 
الطفولة  منذ  قائمة  تكون  الجنسني 
مراحل  في  اإلنسان  ِم 

ُّ
د

َ
ق

َ
ت خالل  ومن 

االختالفات  هذه  تتطور  النفسي  نموه 
املراهقة  سن  في  تمايزًا  أكثر  لتصبح 
في  وضــوحــًا  أكــثــر  معاملها  وتصير 

مرحلة الرشد.
 منهجية البحث 

التوافق بني القدرات النفسية واملهام األسرية للزوجني
لقد اجتهد مجموعة من علماء 
دراســة  في  املعاصرين  النفس 
و  الرجل  بني  النفسية  الفروق 
العاملة  بينهم  من  ونذكر  املــرأة 
 Doreen( كيمورا  دورن  الكندية 
في  اختصت  التي   )KIMURA
البيولوجية  األســـس  دراســـة 
لالختالفات النفسية بني الذكر 
تقنيات  على  معتمدة  واألنثى، 
اختبارات  أهمها  من  منهجية 
تحليل  الــذهــنــيــة،  ــقـــدرات  الـ
واملالحظة  الجنسية  الهرمونات 
اإلكلينيكية الضطرابات الجهاز 

العصبي لدى الرجال والنساء.

رضى الحمرانى
أخصائي في علم النفس

 اإلكلينيكي - املغرب

من إعــداد:
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الدراسة تركز على  لكون هذه  نظرًا 
املقارنة بني القدرات النفسية للرجال 
فاملنهج  األســري  املجال  في  والنساء 
األكثر مالءمة للبحث في هذا املوضوع 
الفردية  للفروق  املقارنة  الدراسة  هو 
أسسها  ــع  وض التي  األشــخــاص  بــني 
فرنسيس  اإلنجليزي  النفسي  العالم 
في   )Francis GALTON( كالتون  
القرن التاسع عشر وتم تطويرها بعد 
بفرنسا  السوربون  جامعة  في  ذلــك 
أدوات  أمــا  العشرين.  القرن  خــالل 
ــرت الــعــمــل على  ــت الــبــحــث فــقــد اخ
خالل  من  عليها  حصلت  التي  النتائج 
الختبارات  العامة  البطارية  تطبيق 
التي   ،)BGTA( الذهنية  القدرات 
إخصائيني  عدة  بمساعدة  استعملها 
نفسيني في إطار عملنا كمشرفني على 
املرتبطة  النفسية  االختبارات  إجراء 
لها  ــرت  أش التي  االنتقاء  بمباريات 

سابقًا.
تتكون هذه البطارية من 12 اختبارا، 
األكثر  روائــز  أربــع  بينها  من  اخترت 
هذا  في  املدروسة  القدرات  مع  توافقًا 
البحث، أولها هو اختبار حل املشكالت 
الذي يعكس مدى قدرة املفحوص على 
يعترضه  مشكل  ألي  املنطقي  التحليل 
وكيف يتوصل لبلورة الحل املالئم له، 
الفضاءات  مع  التعامل  اختبار  يليه 
ُص قدرة الشخص 

ٍّ
خ

َ
الكبرى الذي ُيش

في  املــاديــة  األشــيــاء  إدراك  عــلــى 
فيه  يعيش  الــذي  االجتماعي  املجال 
الهندسية  خصائصها  على  اعتمادًا 
عن  وارتــفــاعــهــا  عرضها  )طــولــهــا، 
الحركات  اختبار  أما  األرض(،  سطح 
قياس  هي  فغايته  الدقيقة  اليدوية 
مدى دقة و سرعة حركات أصابع اليد 
واالنــاث)14(،  الذكور  مجموعة  لدى 
التواصل  اختبار  نجد  النهاية  وفــي 
حد  أي  إلــى  يعكس  الـــذي  اللفظي 
عالقات  نسج  من  املفحوص  سيتمكن 

تفاعلية إيجابية مع اآلخرين.
إلنجاز  اإلجمالية  املــدة  وتتحدد 
ــي 45  ــة ف ــع ــارات األرب ــب ــت هــذه االخ
إلى 20 دقيقة أخرى  دقيقة باإلضافة 
التوضيحية إلنجاز  مخصصة لأمثلة 
بالنسبة  أمــا  حــدة،  على  اختبار  كل 
نقطة  إعطاء  فيتم  النتائج  لتصحيح 
وصفر  صحيح  جـــواب  لكل  ــدة  واحـ
ذلك  بعد  ويتم  خاطئ  جواب  كل  عن 
إلى  وتحويلها  الخام  النقط  تجميع 
تكون  حيث   9 إلى  من1  مصنعة  نقط 
النفسية،  الناحية  من  للتحليل  قابلة 
وتجدر اإلشارة إلى أن النقطة 5 تمثل 
املعدل املتوسط وبالتالي فالنقط األقل 
منها تعني أن القدرة املدروسة ضعيفة 
النقط  كانت  إذا  أما  الفحوص،  لدى 
القدرة  فتعتبر   5 املعدل  عن  مرتفعة 

ذات كفاءة عالية.
مقارنة  ــراء  إجـ مــن  نتمكن  ولــكــي 
مجموعة  نــتــائــج  بــني  مــوضــوعــيــة 
لجأت  اختبار،  كل  في  واإلناث  الذكور 

اإلحصائية  التقنيات  الســتــعــمــال 
ستودنت،  اختبار  بينها  من  واخترت 
الذي يتبني من خالله هل االختالفات 
املجموعتني  بني  املــوجــودة  النفسية 
بينهما  الفرق  أن  أي  إحصائيًا،  دالة 
عن  بالتالي  يتعالى  وهــو  موضوعي 
كل  داخـــل  الــفــرديــة  الخصوصيات 
مجموعة، أما إذا كان الفرق غير داٍل 
الحديث  إمكانية  فستغيب  إحصائيًا 
عن اختالف حقيقي بني املجموعتني، 
االختبار  هــذا  أن  بالذكر  والجدير 
حدد 

ُ
ت عامليًا  مقننة  جــداول  يتضمن 

متفاوتة  درجات  حسب  الفروق  نتائج 
من الخطأ وقد اخترنا من بينها نسبة 
احتمال الخطأ املحصورة في 5% التي 
الدقة  من  نوعًا  خاللها  من  نتحرى 

العلمية.  
نتائج الدراسة

تطبيق  نــتــائــج  عــــرض  ــم  ــت ــي س
أعاله  املذكورة  النفسية  االختبارات 
بها  املرتبطة  اإلحصائية  والــدراســة 
في  اعتمدناه  الــذي  الترتيب  حسب 
تقديم هذه األدوات في املحور املنهجي 

  :
على  للقدرة  املقارنة  الدراسة  نتائج 

حل املشكالت
مجموعة  من   %44,30 تمكن  لقد   
مرتفعة  درجــات  تسجيل  من  الذكور 
فقط   %40,60 مقابل  القدرة  هذه  في 
كان  وقــد  اإلنــاث  ملجموعة  بالنسبة 
بلغت  حيث  إحصائيًا  داال  الفرق  هذا 
األدنى  الحد  تتجاوز  التي   2,83 قيمته 
يتحدد  الــذي  املجموعتني  بني  للفرق 
املقننة  ــداول  ــج ال حسب    1,96 فــي 
من  ينسجم  وهذا  ستودنت،  الختبار 
إليها  توصلت  التي  النتائج  مع  جهة 
بني  التوافق  يثبت  كما  كيمورا  دورين 
باعتباره  الرجل  ووظيفة  القدرة  هذه 
عن  األول  واملـــســـؤول  ــرة  ــ األس رب 
املشكالت  حل  في  الزوجة  مساعدة 
التي تواجهها في إطار تربية األبناء و 
أحيانًا  تنشب  التي  النزاعات  معالجة 

فيما بينهم. 
على  للقدرة  املقارنة  الدراسة  نتائج 

التعامل مع الفضاءات الكبرى 
املدروستني  املجموعتني  نتائج  إن 

التقدم  الكفاءة تعكس  بخصوص هذه 
حصل   التي  الذكور  ملجموعة  امللموس 
في  مرتفعة  نقط  على  منهم   %45,60
هذه القدرة في حني لم تحصل اإلناث 
إال على 31,30% من الدرجات العالية 
اختبار  وبتطبيق  الكفاءة  نفس  في 
من   

ٌ
دال الفرق  هذا  أن  تبنّي  ستودنت 

قيمة  بلغ  ألنــه  اإلحصائية  الناحية 
6,55 التي تتجاوز بشكل كبير الدرجة 
أدنى  كحد   1,96 تشترط  التي  املقننة 

للفرق بني املجموعتني.
إثباته  تم  ما  تؤكد  النتيجة  هذه  إن 
فى البحث الكندي حيث تفوق الرجال 
على النساء في القدرة على التحكم في 
يعني  مما  األبعاد،  ثالثية  الفضاءات 
الوظائف  ممارسة  يستطيعون  أنهم 
التي تستدعي التمكن من هذه الكفاءة 
االقتصادية خارج  باألنشطة  املرتبطة 
وقد  والصناعة،  النقل  كالبناء،  البيت 
 دراسة كولد شتاين بكلية الطب 

ْ
ت

َ
د يَّ

َ
أ

بالواليات  هارفارد  لجامعة  التابعة 
حيث  النتائج  هذه  األمريكية  املتحدة 
الجدارية  القشرة  بنية  أن  بّينت 
املحيط  إدراك  في  واملختصة   للدماغ 
االجــتــمــاعــي هــي أكــثــر تــطــورًا لدى 

الذكور مقارنة مع اإلناث.
على  للقدرة  املقارنة  الدراسة  نتائج 
التحكم في الحركات اليدوية الدقيقة 
إن النتائج املحصل عليها بخصوص 
تم  ــارق  ف أكبر  تعكس  الكفاءة  هــذه 
الــقــدرات  كــل  مــع  مــقــارنــة  تسجيله 
األخرى، ففي صفوف مجموعة اإلناث 
اللواتى  للشابات  املئوية  النسبة  بلغت 
حصلن على درجة عالية )تفوق 5/9( 
35% في حني لم تتجاوز نسبة الذكور 
مرتفعة  نقط  بلوغ  من  تمكنوا  الذين 
إلى  بالنظر  و   %16 القدرة  نفس  في 
لهذا  اإلحصائية  الــدراســة  حصيلة 
اختبار  تطبيق  عن  املنبثقة  الفرق 
 10,61 قيمة  على  حصلنا  ستودنت، 
التي تتجاوز إلى حد كبير أدنى درجة 
محددة في الجداول املقننة لستودنت 
الفرق  أن  يعني  مما   ،1,96 تبلغ  التي 
له داللة إحصائية جد  بني املجموعني 

قوية.
تسجم  الذكر  السابقة  النتيجة  إن 

الــدراســة  معطيات  مــع  جلي  بشكل 
فيها  النساء  تفوقت  التي  الكندية 
التحكم  على  القدرة  في  الرجال  على 
ما  وهذا  اليدين  حركات  في  الدقيق 
أكثر  ليكون  النسوي  العنصر  يؤهل 
املرتبطة  فعالية في ممارسة األنشطة 
بالبيت التي تتطلب مهارة يدوية مهمة 
كتنظيف أركان املنزل وطهي الطعام و 

العناية باملالبس.
املقارنة  الــدراســة  نتائج   

للقدرة على التواصل اللفظي 
لقد أسفرت نتائج الفحوص النفسية 
املتعلقة بهذه الكفاءة عن ارتفاع نسبة 
عالية  درجــة  سجلن  اللواتى  ــاث  اإلن
 %45,20 اللفظي  التواصل  اختبار  في 
يتجاوز  لم  الذين  بالذكور  مقارنة 
على  حصلوا  الذين  ــراد  األف مجموع 
نقط تفوق املعدل  5/9 نسبة %35,70، 
الناحية   من 

ً
الفرق داال و قد كان هذا 

اإلحصائية، إذ بلغت درجة االختالف 
بني املجموعتني قيمة 4,10 وهي تفوق 
اختبار  فــي  املــحــددة  القيمة  بكثير 
هذه  إن   .1,96 في  املتمثلة  ستودنت 
تفوق  بأن  القول  من  تمكننا  الحصيلة 
القدرة  هذه  في  الرجال  على  النساء 
بالفروق  يتأثر  وال  موضوعي  تفوق  هو 
ــراد  أف بها  يتمّيز  التي  الشخصية 

العينة.
هذا  في  عليها  املحصل  النتائج  إن 
النفسية  القدرات  انتماء  تؤكد  املحور 
في  الفطرية  للخصائص  املــدروســة 
معطيات  لتوافق  البشرية  النفس 
توصلت  مــا  مــع  الحالية  ــة  ــدراس ال
أمثال  آخــرون  باحثون  و  كيمورا  إليه 
الطبيبة املختصة في الجهاز العصبي 
ساندرا ويتلسون التي بّينت من خالل 
الكندية  ماستر  ماك  بجامعة  أبحاثها 
ــأن الــفــص الــصــدغــي مــن الــدمــاغ  ب
الرسائل  معالجة  فــي  املتخصص 
النساء  لدى  تطورًا  أكثر  هو  اللغوية، 
الـــرجـــال، مــمــا يعكس  ــع  مــقــارنــة م
الذي  الشفوي  التواصل  في  مهارتهن 
التأثير  وسائل  أرقى  بأنه  علمّيًا  ثبت 
في اآلخرين مقارنة مع باقي األنماط 
يؤهل  ما  ــذا  وه األخــرى  التواصلية 
أبنائهن  تربية  في  للنجاح  النساء 

والعناية بأزواجهن.
مناقشة النتائج

ــراء  إج حصيلة  ــرض  ع ــالل  خ مــن 
الذكر  سالفة  األربــعــة  االخــتــبــارات 
فيها  تفوقت  التي  القدرات  أن  يتبنّي 
الـــذكـــور )الـــقـــدرة على  مــجــمــوعــة 
الكبرى  ــاءات  ــض ــف ال ــع  م الــتــعــامــل 
حل  على  والــقــدرة  األبــعــاد  الثالثية 
تمّيزت  التي  والكفاءات  املشكالت( 
على  )القدرة  اإلنــاث  مجموعة  فيها 
التحكم في الحركات اليدوية والقدرة 
أن  يــبــدو  اللفظي(  الــتــواصــل  على 
مع  كبير  بشكل  تتوافق  النتائج  هذه 
الباحثة  إليها  توصلت  التي  املعطيات 
تحققت  وبــالــتــالــي  كــيــمــورا  دوريـــن 

دورن كيمورافرنسيس كالتون
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الفرضية األولى بشكل واضح في هذا 
البحث ألن القدرات األربعة املدروسة 
في  الفطرية  بالخصائص  ترتبط 
ال  فهي  وبالتالي  البشرية  النفس 
تتغّير من مجتمع آلخر لضعف تأثرها 
للمجتمعات  الثقافية  بالخصوصيات 
فسيتم  الثانية  الفرضية  أما  البشرية. 
املوالي  املحور  خــالل  من  مناقشتها 

املخصص لهذا الغرض.
النفسية  ــدرات  ــق ال بــني  الــتــوافــق   
املدروسة و الوظائف األسرية للزوجني
من  لكل  األســاســيــة  الــوظــائــف  إن 
خالل  من  تتجلى  التي  واملرأة،  الرجل 
ــوري في  ــذكـ تــخــصــص الــعــنــصــر الـ
في  البيت،  خــارج  باملهام  االشتغال 
حني يتكفل العنصر األنثوي بالوظائف 
الكريم  القرآن  تطرق  لقد  املنزلية، 
ــة فــي عدة  ــري لــهــذه الــوظــائــف األس
تعالى:  قوله  أهمها  من  نذكر  ــات  آي
بما  النساء  على  قــّوامــون  »الــرجــال 
وبما  بعض  على  بعضهم  الله  فضل 
فالصالحات  أموالهم،  من  أنفقوا 
حفظ  بما  للغيب  حافظات  قانتات 
السنة  أكدت  كما  )النساء:33(،  الله« 
في  القرآني  التقسيم  هــذا  النبوية 
الحديث الذي ورد في صحيح البخاري 
عن  عنهما،  الله  رضي  عمر  ابن  عن 
 « قــال:  م 

ّ
سل و  عليه  الله  ى 

ّ
صل النبي 

رعيته،  عن  مسؤول  وكلكم  راع  كلكم 
أهل  على  راع  والرجل  راع،  واألمير 
زوجته  بيت  على  راعية  واملــرأة  بيته، 
عن  مسؤول  وكلكم  راع  فكلكم  وولده، 
رعيته «، وفي ما يلي سنعرض كل قدرة 
من القدرات املدروسة في هذا البحث  
ونبنّي مدى توافقها مع املهام األسرية 
والحديث  القرآني  النص  في  املحددة 
ذلك  وقبل  أعــاله  املذكورين  النبوي 
ينبغي اإلشارة إلى ملحة إعجازية عامة 
تعالى  قوله  في  الكريمة  اآلية  تناولتها 
» بما فضل الله بعضهم على بعض «، 
فهو سبحانه أعطى القدرات النفسية 
لكل  البحث  هذا  في  املدروسة  األربعة 
لكنه أعطى  والنساء معًا،  الرجال  من 
في  النساء  على  للرجال  األفضلية 
اإلناث  مّيز  كما  الكفاءات  هذه  بعض 
فما  اآلخــر،  بعضها  في  الرجال  على 
ليكملها  إال  قــدرة  في  ــرأة  امل نقصت 
القيام  عن  ــزوج  ال عجز  ومــا  الرجل 
من  زوجته  تمكنت  إال  أسرية  بمهمة 
بني  التمايز  هذا  وجود  ولوال  إنجازها 
لآلخر  أحدهما  احتاج  ملا  الجنسني 
عروق  في  الحياة  دمــاء  تدفقت  وملــا 

املجتمعات البشرية عبر التاريخ.
مع  التعامل  على  للقدرة  بالنسبة   ♦
األبعاد  ثالثية  الكبرى  الفضاءات 
الــرجــال  تــفــوق  ــزل، فقد  ــن امل خـــارج 
مع  تتوافق  ــي  وه فيها  النساء  على 
أن  في  الكندي  البحث  إليه  أشــار  ما 
التي  األعمال  مع  تتالءم  الكفاءة  هذه 
كالتجارة  خارجيا  الرجال  بها  يقوم 
يعكس  وهـــذا  والــبــنــاء،  والــصــنــاعــة 

الحكمة التشريعية في القرآن الكريم 
 الرجال بالسعي في األرض 

َ
ف

َّ
ل

َ
الذي ك

في  وأبنائهم  زوجاتهم  رزق  لكسب 
على  قــّوامــون  »الــرجــال  تعالى:  قوله 
على  بعضهم  الله  فضل  بما  النساء 
أموالهم«،  مــن  أنفقوا  بما  و  بعض 
فلفظة قّوامون هي صيغة مبالغة على 
همة  من  الرفع  وتفيد  فّعالون  وزن 
الرجال لالجتهاد في كسب الرزق عبر 
الحديث  أن  كما  البيت،  خارج  العمل 
النبوي يدقق هذا املعنى من خالل قول 
م » والرجل 

ّ
ى الله عليه و سل

ّ
النبي صل

راع على أهل بيته« أي أنه مسؤول على 
النفقة على أفراد أسرته.

حل  على  ــقــدرة  ال يخص  فيما   ♦
مجموعة  نتائج  كانت  التي  املشكالت 
الذكور فيها أعلى من درجات اإلناث 
دتها 

ّ
فهي تتوافق مع الوظيفة التي حد

الذكر،  السالفي  والحديث  اآليــة 
القرآني  الــخــطــاب  فــي  فــالــقــوامــة 
 » الــنــســاء  على  ــون  ــّوام ق ــال  ــرج »ال
الحديث  لها  تطرق  التي  والرعاية 
بيته  أهل  على  راع  والرجل   « النبوي 
يتوقفان  ال  املفهومني  هذين  إن   »
املادية  املتطلبات  توفير  حدود  عند 
تتجاوزها  ــل  ب فــحــســب،  ــرة  ــأس ل
وظيفته  بــأداء  البيت  رب  لتطالب 
النفسية املتجلية في ممارسة السلطة 
نوع  خلق  محاولة  خالل  من  األسرية 
اإلنسانية  العالقات  في  التوازن  من 
واالجتهاد  وأبنائه  زوجته  وبني  بينه 
بني  تطرأ  التي  الخالفات  حل  في 
فضل  وقــد  األســـرة،  ــراد  أف مختلف 
الله الرجال على النساء للقيام بهذه 
املهمة ملا يتميزون به من قدرة نفسية 

عالية في حل املشكالت.
على  بالقدرة  يتعلق  فيما  أمــا   ♦
الــيــدويــة  ــات  ــرك ــح ال ــي  ف التحكم 
مجموعة  فيها  تمّيزت  التي  الدقيقة 
مع  مــقــارنــة  ملفت  بشكل  اإلنـــاث 
البحث  إطــار  في  الذكور  مجموعة 
التي  النتائج  يؤكد  ما  وهو  الحالي 

كيمورا،  دورين  أبحاث  إليها  توصلت 
العلميتني  الحصيلتني  هاتني  فكلتا 
النبوي إلحدى  التحديد  تتوافقان مع 
داخــل  العمل  ــي  وه ــرأة  املـ وظــائــف 
البيت حيث يقول رسولنا محمدعليه 
ــى الــســالم:  ــ ــالة وأزك ــص أفــضــل ال
زوجها«،  بيت  على  راعية  »واملـــرأة 
الزوجة  يقصد  لم  الحديث  نص  إن 
داخل  املهمة  بهذه  للقيام  الزوج  دون 
البيت  ألركـــان  تنظيف  مــن  املــنــزل 
إال  للمالبس،  وترتيب  للطعام  وطهي 
وجسمّيًا  نفسّيًا  مؤهلة  املــرأة  لكون 
الوظيفة،  هذه  ألداء  الرجل  من  أكثر 
خصوصًا أن األنثى لديها القدرة على 
اليدوية  لأعمال  الذهني  ر  التصوُّ
تفكيك  تستطيع  كما  إنجازها،  املراد 
انتهاء  بمجرد  الذهنية  الصور  هذه 
بإنشاء  لتقوم  بها  املرتبطة  األنشطة 
ألشغال  موافقة  جــديــدة  تــصــورات 
يدوية أخرى. إن هذه املرونة الفكرية 
لها  نجد  ال  النساء  عليها  تتوفر  التي 
يبرعون  الذين  الرجال  لدى  نظيرًا 
ثابتة  ذهنية  تصورات  نسج  في  أكثر 

يصعب تغييرها.
التواصل  على  للقدرة  بالنسبة   ♦
ملموسا  تقدما  عرف  الذي  اللفظي 
ملجموعة اإلناث على مجموعة الذكور 
حصيلة  ــي  وه الحالي  البحث  فــي 
البحث  إليه  توصل  ما  مع  تنسجم 
إن  القدرة.  نفس  بخصوص  الكندي 
هذه  في  النساء  على  الرجال  تفوق 
الوظائف  إحدى  مع  يتالءم  الكفاءة 
للمرأة  الكريم  القرآن  دها 

ّ
حد التي 

حافظات  قانتات  »فالصالحات  وهي 
معنى  إن  الــلــه«،  حفظ  بما  للغيب 
اآلية  هذه  سياق  في  للغيب  حافظات 
ليس فقط أن النساء يحفظن بيوتهن 
في غياب أزواجهن، بل عليهن كذلك 
منازلهن  استقرار  على  يحافظن  أن 
استعمال  عبر  النفسية  الناحية  من 
اللفظي لخلق  التواصل  قدرتهن على 
جوٍّ من الدفء والسكينة والطمأنينة 

مـــن خـــالل حــســن الــتــجــاوب مع 
أزواجهن وأبنائهن، كما أن  الحديث 
يؤكد  البحث  ذا  في  املدروس  النبوي 
على  راعية  واملــرأة   « األمر  هذا  على 
الرعاية  فكلمة  وولــده«،  زوجها  بيت 
الجميلة  النفسية  الدالالت  كل  تجمع 
من مودة ورحمة ورقة وعطف وحنان.
ــة الــعــالقــة بني  ــ ــن خـــالل دراس م
هذا  تناولها  التي  النفسية  القدرات 
التي  األســريــة  والــوظــائــف  البحث 
والسنة  الكريم  القرآن  إليها  تطرق 
وجود  جهة  من  لنا  يتبنّي  النبوية، 
هذين  بــني  كبير  وانــســجــام  تــوافــق 
العنصرين مما يعني تحقق الفرضية 
لنا  ويعكس  البحث،  لهذا  الثانية 
التشريعية  الحكمة  أخرى  جهة  من 
ــة الــــــواردة في  ــريـ لــلــمــهــام األسـ
املوجهة  والنبوية  القرآنية  النصوص 

لكال الزوجني. 
خالصة 

نهاية  في  إليه  اإلشارة  ينبغي  مما  إن 
مرتبط  األسرة  نجاح  أن  الدراسة  هذه 
داخل  مهامها  أداء  في  املرأة  باجتهاد 
تمكنها  ــدرات  ق على  لتوفرها  املنزل 
كما  األسري،  فضائها  إدارة  حسن  من 
بمؤهالت  اآلخــر  هو  يتمتع  الرجل  أن 
قوت  كسب  بواسطتها  يستطيع  نفسية 
البيت.  خارج  عمله  عبر  وأبنائه  زوجته 
التي  املعاصرة  الحياة  طبيعة  أن  إال 
من  كل  بانخراط  تتميز  اليوم  نعيشها 
خــارج  العمل   فــي  والــنــســاء  الــرجــال 
البيت لذلك من الصعب عليهما تحقيق 
التوازن األسري الذي ال يمكن بلوغه إال 
ينبغي  فالزوج  التعاون،  بروح  بتحليهما 
كما  البيت  ــل  داخ زوجته  يساعد  أن 
خارج  العمل  عبر  األخرى  هي  تساعده 
على  منهما  واحد  كل  تركيز  مع  البيت، 
الذي  هو  فالرجل  األساسية   وظيفته 
يعول األسرة واملرأة هي مربية األجيال، 
وفي غياب هذا االنسجام تكون الرابطة 
وتكون  باالنفصال  ممهدة  الزوجية 

مؤسسة  األسرة معرضة للتفكك.


