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وسائل االعالم والتواصل وتأثريها على السلوك االجتماعي لدى 
 األطفال 

 اعـــداد                                       

 فاطمة الزهراء عبدالرمحن زاهر

 دمةمق
د، صهللة هللالعنلاصهللاألعي،لهلل ددكفصهللالتلاةدلهللا جتمدفو هللولداهللاانت،ندصهلللح يدصهلل
دفنت ف،هلل ي،هللمعدلقهللولاهللالة ياهللال فلم  هلللوةددحصهللمد هللاللعدفئلهللال،ئيعد هلللال فمد هللالتد هلل
يعددددتعام فهللالمجتمدددد هللدكفةدددد هللوليفةدددد هلللةئفتدددد هلللوومددددف،  هللدددددلهللدفتددددصهللد ددددرهللملاقدددد هللالتلاةددددلهلل

هلل.ل فلرا جتمفو هللم هللوكق،هللالملاق هلل يف،لهللة هللا
لمددد هللومدددرهللمعدددتعاماهلل ددددكفصهللالتلاةدددلهللا جتمدددفواهللاأللفدددفلهللحيددد هللو هللاأللفدددفلهللهلل
ةئدددد هللاجتمفويدددد هللمفمدددد هللل ددددفهللممي ات ددددفهلللعةفئةدددد ف هلللمن ددددفهلل،لحهللالمىددددفم،لهلللااقددددف،لهلللحدددددّبهلل
ا كت ددفبهلللمددةاهللمددفهللج ددلهللاأللفددفلهللوكقدد،هللالفئددفصهللا جتمفويدد هللإقدددف  هللولدداهلل دددك هللاانت،نددص هلل

.هللال ددفلرهللا ةت،اضدد هلللاادحددف،هللةدد هللكددّلهللج ددفصهللال ددفلرهللدفوتدف،مددفهللالمجددفلهللال،حددبهللللدداعللهللةدد 
يضدفبهللإلداهللةلددكهللمدفهللي ي د هللاأللفددفلهللمد هللةد،ا هللةدد هللحيفتد هللاللاق يد هلللمددفهللي فنيد هللمد هللم ددفكلهلل

ةيكددل هللال ددفلرهلل.هللاجتمفويدد هلللاقتةددفاي هللتحددللهللديندد هلللدددي هللا نددامف هللةدد هللالحيددفلهلللتحايددقهللالددةاص
لت دددليرهللوّمدددفهلليفتادددا هللةددد هللا ةت،اضددد هللةددد هلل ددددك هللاانت،ندددصهللالمددداةهللمددد هللمدددة هللالم دددفكلهلل هلللا

لو  ،صهللكقي،هللم هللالا،اعفصهللو هللملق هللةيلهللددلكهللوةدد،هللجد  هلل هلل.هللمحيل هللالمحّل هلللاللاق  
يتجددد وهللمددد هللالحيدددفلهللاليلميددد هللال،لتينيددد هلللألةددد،اا هللةدددفلملق هلللايددد هللقدددللهللكفمنددد هللان دددف هلل،ولهللمدددفلهلل
اجتمدددفو هللليمكددد هللالمعدددتعامي هللمددد هللالتففودددلهللهللمددد هللد ضددد رهللالدددد رهلللدندددف هللالقاددد هلللتلعدددي هلل

هلل(.هللهلل34 هلل1112.هللالحايال"هلل)فت رهللا تةفلي هللعف، هللحالامرهللالجى،اةي إمكفني
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لت دداهللملاقدد هللال دددكفصهللا جتمفويدد هللمةددا،هلللدنددف هلل،ولهللالمددفلهللا جتمددفو هلللتددلةي،هلل"
الدداورهللال ددفلف هلللا جتمددفو هللةتلددكهللالملاقدد هللتجددةبهللمايددي هللالمعددتعامي هللعفةدد هللاأللفددفل هلل

دفهللجايدا اهللمد هللالتففودل  ددفعهللحفجتد هللالنفعدي هلللا جتمفويد هلللاانعدف هلليعد اهللا.هللألن فهللتاارهللنلو 
المعتلف هللم هللعالهللمةاهللالتففول هللةفل دكفصهللا جتمفوي هللالت هللينتم هللإلي دفهللالفد،اهللتُيعد،هللوليد هللهلل
دنددف هللال اقددفصهللا جتمفويدد هللدمعتلددبهللونمفل ددفهلللكددلهللمددفهلليت لددقهللدفللدي دد هللا جتمفويدد هللللفدد،اهلل

هلل(هلل.هلل67 هلل1124محما هلل)"هللكتكلي هللالةااقفصهلللا نتمف هلللالتادلهللا جتمفو هلللتلا هللالمعفنال
لمندددفكهللالاةددد هلللومليدددفصهللنفعدددي هللكفمنددد هللل،ا هللاعدددتعاارهللاأللفدددفلهللل ددددكفصهللالتلاةدددلهلل
ا جتمفو  هللو هللو هللمنفكهللقل هللااعلي هللتتعددبهللةد هللإةداا،هللالعدللكهلللمدلهللالتففودلهللودد،هللمدة هلل

التففودددلهللالمعدددتم،هللددددي هللالمعدددتعارهلللاللاقددد هللا ةت،اضددداهللعدددلا هللكدددف هللال ددددكفصهللليحدددا هللمدددةاهلل
 هللةااهلليلجههللال فبهللإلاهلل ددكفصهللالتلاةدلهللا جتمدفو هللل دارهللقا،تد هللولداهللهللف  ل،ي فهللولهلل هلل  ل،ي هلل

واداهللةددااقفصهللمد هللا عدد،ي هللةد هللال ددفلرهللالدلاق  هللةي دد،بهللإلداهللمددةاهللال دفلرهللا ةت،اضدد هللهللاقفمدد هلل
ةددااقفصهللمدد هللو ددعفاهلل هللي دد،ة رهللةدد هللاللاقدد هللالف لدداهللليتحددا هللم  ددرهللدح،يدد هلللجدد،ولهلللي دد ،هلل

د ددارهلللجددلاهللمدد هلليعددتم هللإليدد هلللياومدد هللةدد هللهللدهمميتدد هللولهللقدداهلليلجددههللإلدداهللمددة هللال دددكفصهللل دد ل، 
ددددفلنااهلللودددارهللالكففيددد هللل يددد،هللةلدددكهللمددد هللالدددالاة هللهلللدفلتدددفلاهللةددده هللهللاللاقددد هللالف لددداهللولهللل ددد ل، 

الدفحقدد هلل هللت،يدداهللةاددلهلللةددبهلللتحليددلهللال ددفم،لهللللكن ددفهللت،كدد هللولدداهللالك ددبهللودد هللالدداينفميفصهلل
 قدددف،هللالنفعدددي هللالكفمنددد هللل،ا هللالتففودددلهللودددد،هلل ددددكفصهللالتلاةدددلهللا جتمدددفواهلللالك دددبهللوددد هللا

هلل.المت،تد هللولاهللالتففولهللود،هللمة هللال دكفصهلل
 
 

 :مشكلة الدراسة
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يمكدد هللالاددللهللو هللمنددفكهللعمعدد هللملاقدد هللوفلميدد هللت تددد،هللاألكقدد،هلل دد ،لهلللنمددل اهللةدد هللوددااهلل
لملقد هللجلجدلهلل.هللTwitterقدرهللتدليت،هللهلل Facebookيتةدا،مفهللملقد هللةديلهللددلك.هللالمعتعامي 

فملهللملقدد هللدنتي،عددصهلللالعدد.هللLinked Inلال،اددد هللملقدد هلللينكدداهللإ هلل.هللGoogle plusدلددلهلل
Pinterestل هللي الهللملق هللالفيلهللدلكهللملهللومرهللتلكهللالملاقد هللحيد هلللةدلهللودااهللمعدتعامي هلل.هلل

ن دد، اهلل تعددفعهللللدي دد هللاعددتعاام هللةدد هللكفةدد هلل.هلل1125دليددل هللمعددتعارهللةدد هللينددفي،هللهلل2336إلدداهلل
لعدددد لل هللاعددددتعاام هللماف،ندددد هللدملاقدددد هللالتلاةددددلهللاألعدددد، هللممددددفهللوتددددفحهلللكددددلهللةئددددفصهلل.هللالمجددددف ص

لحدللهللمعدتعام هللملقد هللالتلاةدلهللا جتمدفو هللةديلهلل.هلل هللدح،يد هلللعد لل المجتم هللو هللتعتعام
مليدل هللمعدتعارهللةد هللهلل4634دلكهللة هللال دفلرهللال ،دد هللت دي،هللااحةدفئيفصهللإلداهللو هللوداامرهللدلد هلل

ام هللم هللحيد هللودااهللومفهللم هللحي هللتل ي  رهللإقليمي فهللةااهللجف صهللمة،هللة هللالما.هلل1123ةد،اي،هلل
هلل.(Simon Kemp, 2015)معتعام هللةيلهللدلك

 دكل هللالا،اعدد هللالحفليد هللتت لدقهللد اقد هللتففوددلهللاأللفدفلهللودد،هلل دددكفصهلللدفلتدفل هللةدإ هللم
التلاةلهللا جتمفو هلللحةلل رهللولاهللالاورهلللال دل هللا جتمدفو هلللال دفلف هللل يد، هللمد هللكفةد هلل
و ددكفلهللالمعددفنالهللا جتمفويدد  هللليمكدد هللالاددللهللددده هللقمدد هللناف ددفصهللمحتامدد هللةدد هللا لندد هللاألعيدد،لهلل

 هللةد هللال اقدفصهللا جتمفويد  هللةفأللفدفلهللحللهللالال،هللالةلهللتل د هلل ددكفصهللالتلاةدلهللا جتمدفو
هللولدداهللمددة هللال دددكفصهللا ددددفعهللحددفجت رهللالنفعددي هلللا جتمفويددد هلل وةدددحلاهللياضددل هلللقتددفهلللدددليا 

لمددفهللينلددللهللوليدد هللةلددكهللمدد هللد ددرهللالعددلديفصهللل ددلهلل.هللدل،يادد هلل ةتدد هللتعددتاو هللالدحدد هلللالا،اعدد 
فمدلهللمدد هللةا دكهللو هللاعددتى،اقهللالمد،اماي هللةدد هللالت "ةد هللماددامت فهللإامدف هللاانت،نددصهللد دكلهللوددفرهلل 

هلل Gamesودددد،هللاانت،ندددصهللولهللملاقددد هللاألل دددفبهلل"هللchattingالمحفاقددد هلللالتحدددفل،هلل"ملاقددد هلل
لال،يفضددد هللولهللالددداعللهللولددداهللملاقددد هللت لدددي رهللعدددد،اصهلللم للمدددفصهللليعدددصهللما مددد هلللمددد،حلت رهلل
ال م،ي  هللولهللاللقدلعهللددي هللدد،اق هللوضدلي هللجمفودفصهللمج للد هللاألمداابهللالحايايد  هللي داهللإعدتن اةفهلل

،اماي هللنتيجدد هللاأللفددد هلللالتك،ا،يددد هللللجلددللهلللعدددفوفصهلللد دددكلهلللللقددصهلللالج ددداهللكمددفهللي ددد،رهللالمددد
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"هللدإامفندددفصهللاانت،ندددص"هللمندددت رهللومدددفرهللاانت،ندددصهللهللإلددداهلل  دددل،هللووددد،ارهللإامفنيددد هللةيمدددفهلليعدددماهلل
هلل(.191 هلل1113محملا هلل)

لم هللمنفهللةهمرهللم كل هلللا هللهللاأللففلهللاليلرهللماهللاةتافامرهلللم هلليعم  رهلللي  ،هللد رهلل
ق،لهللم فكلهلللضىللهللالحيفلهللةهةد،هلل هلللقصهللليتلاةلهللم  رهللليعفنامرهللل،دمفهللي،ج هللةلكهلللك

لألع،لهللللتلاةلهللم هللودنفئ فهللممفهللاعتاواهلللجلاهللدايلهلللك هلليجاهللاأللففلهللم هلليتلاةلهللم  هلل
هللالمعفنالهلل هللتاار هللوةدحص هللالت  هللا جتمفوا هللالتلاةل هلل دكفص هللمل هللالدايل هللمةا لكف 

لتتحااهللم كل هلل.هللللمعتعامي هللة هلل كلهللضىلفصهللو ،ا،هللت د،هللو هللكفة هللالم فو،هللاانعفني 
هللا تي  هللالتعف  ص هللة  هللالا،اع  ما تأثير وسائل االعالم والتواصل على السلور :

 ؟هللهللهللاالجتماعي لدى األطفال

 :هدف الدراسة 

تففوددلهللاأللفددفلهللوددد،هلل دددكفصهللهللمدداةصهللالا،اعدد هللالحفليدد هللإلدداهللالك ددبهللودد هلللدي دد هلل
فنالهللالمعدد.هللالمعددفنالهللا نف فليدد )التلاةددلهللا جتمددفو هلللالمعددفنالهللا جتمفويدد هللدكفةدد هللود فامددفهلل

هلل(.المعفنالهللالتااي،ي .هللالمعفنالهللدفلم للمفص.هللاألاائي 

  :    أهمية الدراسة 
 :األهمية النظرية -

تكمددد هللاألمميددد هللالن ،يددد هللل دددة هللالا،اعددد هللةددد هللتنفلل دددفهلللملضدددلعهللم دددرهللت ايددداصهللنعدددبهلل
انت ددف، هللةدد هللالعددنلاصهللالاليلدد هللالمفضددي هللعفةدد هللدددي هللاأللفددفل هلللا،تدفلدد هللد ددااهللمدد هللالمتىيدد،اصهلل

مفويددد هلللالك دددبهللوددد هلللدي ددد هللالدددالاة هللالنفعدددي هلللا جتمفويددد هللل،ا هللمدددةاهللالددد عرهللالنفعدددي هلللا جت
إلددداهلل.هللال فئدددلهللمددد هللإقددددفلهللاأللفدددفلهللولددداهللالتففودددلهللمددد هللعدددالهلل ددددكفصهللالتلاةدددلهللا جتمدددفو 

هلل.جفنبهللهللنا،لهللاألدحف هلللالا،اعفصهللال ،دي هلل
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 :األهمية التطبيقية -

م،تدلددد هللتتمقدددلهللةددد هللالايدددفرهللدا،اعددد هللكلينيكيددد هللللك دددبهللوددد هللاينفميدددفصهللال عةدددي هللال
دتففولهللاأللففلهللود،هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمدفو هللهلللم ،ةد هللاألعددفبهللالنفعدي هللالكفمند هللل،ا هلل
مةاهللالتففولهلللةلكهللم هللعالهللاعتعاارهللا عتددف،اصهلللالمادفييلهللالملضدلوي هلللااعدافلي هللالتد هلل

هلل.هللهللترهللإوااامفهللولهللا عت فن هللد فهللة هللمة هللالا،اع 

 :مصطلحات الدراسة 

هلل:التفلي تتحااهللالا،اع هللدفلمةللحفصهلل

 :وسائل االعالم والتواصل االجتماعي

هللدلاعلت فهللهللهللهللهللهللهلل هلليعتلي  هللا نت،نص هلل دك  هللة  هللمعةة  هللاةت،اضي  هللمعفحفص م 
هللاألةكف،هلل هللدل،ح هللالد ر هللد ض ر هللم  هللللتلاةل هلل عةي  هللةفحفص هللإن ف  المعتعامي 
هللم هللا ع،ي هلل هلليتدفاللن ف هللول هللالمحتليفصهللالت هللين ،لن ف هللم هلللدي   هلليمكن ر هللممف لمنفق ت ف

هلل دك هللهللدا،ج  هللتاام  هللمف هللمتفد   هللولا هللا قتةف، هللم  هللدا   هلللاادااع  هللالح،ي  هللم  وفلي 
هلل(.هللهللهلل(Amanda.mary. 2007. 2اانت،نصهللم هللمضفمي هلل

هلل: السلور االجتماعي 

 ي،ج  و  يمكن  حيفت  ة  األ عفا م  كفب هلل واا يلجا ون  الف،ا إا،اك لت ن 
ل،ضدفهللود هللمدة هللالمعدفنالهللالمتفحد هللوناهللالحفج  هلللو هلليكدل هلللدا هللمدةاهللالفد،اهللا،جد هللمد هللا إلي ر
هلل(.هلل4 هلل2884ال نفللهلللهللوداهللال،حم  هلل)ل هلل
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هلليحتف هللإلي هللال فبهللة هللحيفت هللم هللاورهلللمعفنالهلللت  ي هلل هللون فهللمف لت ،بهللاج،ائيف
علا هللكفنصهللمة هللالمعفنالهلل.هللم هللوةاقفئ هلللوع،ت هللالةي هلليمكن رهللال،جلعهللإلي رهلللقصهللالحفج 

هلل.وفلفي هللولهللم للمفتي هللولهللتااي،ي هللولهللواائي 

 :محددات الدراسة 
   : منهج الدراسة  -

هلل.اوتماصهللالا،اع هللولاهللالمن جهللاللةف هلل
   : عينة الدراسة  -

هللهللهلل هللم  هللالا،اع  هللوين  هلل51)تكلنص هللالافم،لهلل( هلللعل هللااا،ل هللماا،ل هللم  هللللفل  لفل
وفم ف هلللجمي  رهللم هللالمعتعامي هللل دكفصهللالتلاةلهللهلل21هلل–9الت ليمي هللتت،الحهللوومف،مرهللدي هلل

 .ا جتمفو 
هلل : سة أدوات الدرا -

 اعتدفن هللالعللكهللا جتمفو هلللا هللاأللففلهلل

 :        الخلفية النظرية للدراسة 

هللالم للمفصهللهللهللهللهللهللهللهللهلل هللتكنلللجيف هللقلفع هلل  ا  هللالةل هللال فئل هللالتان  هللالتلل، هللة،ر لاا
.هلللا تةفلهللة هللال ااي هللاألعي،ي  هللعفة هللم هللانت ف،هللاانت،نص هللحافئقهللجايالهللولاهللال فلر

رهللاةت،اض هللوةدحصهللإة،ا ات هللتتحكرهلل يئف هللة يئفهللة هللاللاق هللج لصهللالنفلهلليتاحمل هللة هللوفل
لل لهللم هللومرهللإة،ا اصهللمةاهللال فلرهلل.هللاانعفن هلللالعيفع هلللا جتمفو هلللعكف هللالك،لهللاأل،ضي 

هللالت هلل هللا جتمفو  هللالتلاةل هللد دكفص هللي ،ب هللوةد، هللمف هللحفل هللولا هلليعتا، هلليكفا هلل  الةل
هلل.ي ت،كهللود،مفهللمايي هللالنفلهللكلهللحعبهللامتمفمفت هلللميلل 
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فهلللمدف ددددد، اهلللمةدددددلل،هلل ددددددكفصهللالتلاةددددددلهلللةددددد  هللاللاقددددد هلل هلليلجددددداهللت ،يف دددددفهلللاضددددددح 
ا جتمفو هللة دةاهللالمةدلل،هلللديلهلللد هللت ،يدبهللملحداهللودفلم هللمتفدقهللوليد هللللكد هللمندفكهللد درهلل

ال دددكفصهلل:هللالت ،يفددفصهللالتدد هللقددام فهللالدددفحقي هللةدد هللمددةاهللالمجددفلهللعددنةك،هللمن ددفهللد ضددفهللةيمددفهلليلدد 
 هللولداهلل دددك هللاانت،نددصهلل  دد،صهللا جتمفويد هللمدد هللمةددلل،هلليللددقهللولداهللمجملودد هللمدد هللالملاقدد

تتدي،هللالتلاةدلهللددي هللاألةد،ااهللةد هللديئد هللهلل131م هللالجيلهللالقدفن هللللليدبهللولهللمدفهللي د،بهللدفعدرهللليدبهلل
.هللجفم ددد .هللدلدددا)مجتمددد هللاةت،اضددد هلليجم  دددرهللحعدددبهللمجملودددفصهللامتمدددفرهللولهلل ددددكفصهللانتمدددف هلل

كددلهللمددةاهلليددترهللودد هللل،يددقهللعددامفصهللالتلاةددلهللالمدف دد،هللمقددلهللإ،عددفلهلل(هللإلددخ....هلل دد،ك .هللما،عدد 
ا لددداعهللولددداهللالملفدددفصهللال عةدددي هلللوعددد،ي هلللم ،ةددد هللوعددددف،مرهللالتددد هلليتيحلن دددفهللال،عدددفئلهللولهلل

لل دد،رهللممددفهلليدداورهلللي يدداهللمدد هللةدد،اهللالتلاةددلهللا جتمددفو هللدددي هللاألةدد،ااهللالمعددتعامي هلللتلددكهلل
كمددفهللت دد،بهللدهن ددفهللن ددرهللم اددالهلل.هللهلل(Stutzman.2006.94-100)ال دددكفصهللا جتمفويدد هلل

كفلهللمعتلفددد هللمددد هللالتفدددفواصهللتعددد لهللإ ددددفعهللو دددكفلهللوايدددالهللمددد هللالدددالاة هلللالتددد هللتتةدددلهللده ددد
هلل(.هللPetter&Jan.2009.150)ا جتمفوي  هلل

و هلل ددكفصهللالتلاةددلهللا جتمدفو هللمد هللعامد هللتت،كدد هلل(هلل8 هللهلل1119.هللمعتدف،)ليد، هلل
ةدد هللدنددف هلللت  يدد هللال دددكفصهللا جتمفويدد هلللتدددفالهللا تةددفلهللدددي هللالنددفلهللالددةي هللتجم  ددرهللنفددلهلل

ل فيددد هللمدددة هلل.هلل عددد،ي ولهلللمددد هللي تمدددل هللدفكت دددفبهللميدددللهلللون دددل هللا.هللا متمفمدددفصهلللاألن دددل 
العددامفصهللةدد هللالماددفرهللاألللهللت تمدداهللولدداهللتددلةي،هللمجملودد هللمتنلودد هللمدد هللاللدد،قهللهللللتففوددلهللدددي هلل

.هللتددفالهللالملفدفص.هللالمحفاقد هللالةدلتي .هللالفيدايل.هللالد،يا.هلللال،عفئل.هللالمعتعامي هللمقلهللالمحفاق 
ويد هلللاألندلاعهللال،ئيعد هلللعدامفصهللال ددكفصهللا جتمف.هلللمكدةا.هلللالمنفق فصهللا جتمفوي .هللمالنفص

 .تتضم هللةف هللم ت،ك هللم هللقدلهللد رهللالفئفصهللمقلهلللابهللة هللنفلهللالفةلهللالا،اع 
 :خصائص شبكات التواصل االجتماعي  -

إ هللالمتددددفد هلللالمعدددددتعارهللل دددددكفصهللالتلاةدددددلهللا جتمددددفو هلليجددددداهللون ددددفهللت دددددت،كهللةددددد هلل
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عةدددفئاهللوعفعدددي هللدينمدددفهللتتمدددفي هللد ضددد فهللوددد هللاألعددد، هللدمميددد اصهللتف،ضددد فهلللدي ددد هللال ددددك هلل
اياهللود، هللمة هللالعةفئاهللالم ت،ك هللةد هللكدلهللال ددكفصهللولداهللالنحدلهلللمعتعامي ف هللليمك هللتح

هلل:هللالتفل 
 :Profilesعفةي هللالملففصهللال عةي هلل -1

حي هلليمك هللللف،اهللإن ف هللملدبهللعدفاهللدد هلليتضدم هللجميد هللالديفندفصهللالتد هللي، دبهللةد هلل
إ  ف،مفهللولاهللةفحت هللال عةي هللكف عرهلللالم ن هلللتدف،يخهللالمديااهلللالحفلد هللا جتمفويد  هللكمدفهلل

هلل.لم هللدمقفد هللدلفق هلل عةي هللللمعتعار.هلللامتمفمفت هللالمعتلف هلليمك هللتلضي،هللمليت 
 :هللPhotosعفةي هللالةل،هلل -2

حي هلليمك هللللف،اهللو هلليض هللمجملوفصهللم هللالةل،هللالعفة هللدد هللكةدل،هللاألةداقف هلل
تفحد هللم دف،ك هللمدة هللالةدل،هللمد هللاألةداقف هلللالداعهلل لال فئل هلللالمنفعدفصهللالعفة هلللال فم هلللاذ

هلل.لالت ليقهللولي ف
 :هللVideoعفةي هللمافل هللالفيايلهلل -3

مددة هللالعفةددي هللتددلة،هللللفدد،اهللإمكفنيدد هلللضدد هللماددفل هللالفيددايلهللالعفةدد هللددد هللولهللماددفل هلل
هلل.هللهللالفيايلهللال فم هللولاهللةفحت هللال عةي هللولهللةفح هللالمجملو هللالت هللينتم هللإلي ف

 :هللGroupsعفةي هللالمجملوفصهلل -4
لمدددة هللالعفةدددي هللمددد هللوعدددفلهللالجفندددبهللا جتمدددفو هللل ددددكفصهللالتلاةدددلهللا جتمدددفو هلل

فصهللدإمكفني هللتكدلي هللمجملود هللتجمد هللددي هللودااهللمد هللاألةد،ااهللل درهللحي هللتتمت هللجمي هللمة هللال دك
حيددد هلل.هلللمددة هللالعفةدددي هللتتددي،هللقدددا،هللكديددد،هللمدد هللالتففودددلهللدددي هللاألوضدددف .هللامتمفمددفصهللم دددت،ك 

يمكن رهللالتنفق هلللالحلا،هللحللهللامتمفمفت رهللالم ت،ك هللدع لل هللةفئا  هللليمكد هللج دلهللالمجملود هلل
 هللمفتلحد هلليمكد هللأللهللةد،اهللولهللمجملودهللclosed groupمىلا هللولاهللوااهللم هللاألةد،ااهلللتعدما

هلل.هللopen groupا  ت،اكهللةي فهلللتعما
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 :هللEventsاألحاا هللعفةي هلل -5

لمة هللالعفةي هللتتدي،هللللم دت،كي هللإمكفنيد هللااودا هللود هللحدا هللمدفهللجدف،لهللحالقد هللولهلل
هلل.حا هلليت لقهللدفألوضف هللالم ت،كي هللة هللالمجملو 

 :هللBlogsعفةي هللالمالنفصهلل -6

للمعدتعارهللاللةدللهلللد هلللم هللإمكفني هللإواااهللملبهللكفملهللود هللملضدلعهللم دي هلليمكد هلل
ممدددفهلليمكددد هللكدددلهللوضدددلهللمددد هللاللةدددللهللإلددداهللالددد،لادلهللهللالتددد هللتت لدددقهلل.هللمددد هللعدددالهللودددا هلل،لاددددل

لالحةددللهللولدداهللم للمددفصهللكفملدد هللودد هللملضددلعهللم ددي هلل.هللدتعةةدد هللولهللملايفتدد هلللامتمفمفتدد 
هلل(.34-33 1123.هللحع )
 : Friends /هللConnectionال اقفصهلل/هللاألةاقف  -7

 دددكفصهللالتلاةددلهللا جتمددفو هللتكددلي هللمدد هللومددرهللوعدددفبهللإقدددفلهللمعتلددبهللاألةدد،ااهللولدداهلل
ولهللتكدددلي هللواقدددفصهللولددداهلل.هللولهللالمحفة ددد هللولددداهللةدددااقفصهللقفئمددد هللدفلف دددل.هللةدددااقفصهللجايدددال

معتل هللاألع،لهللولهللال ملهللولهلل ي،مدفهللمد هللال اقدفصهللالتد هللت مدلهللولداهللت  يد هللالتد،ادلهلللالتففودلهلل
هلل(.43 هلل1123وداهللالافا،هلل )دي هللاألة،ااهلللد ض رهلل

 :Permanent intangible attendanceالحضل،هللالاائرهلل ي،هللالمفالهللهلل -8

أل هلليلتايدفهللهللتلة،هللمة هللال ددكفصهللإمكفنيد هللالتلاةدلهللددي هللمعدتعارهلللنعد،هللال هللالحفجد 
لةلكهللم هللعالهللت،كهلل،عفل هللنةي هللولهللةدل،لهللولهللم للمدفصهللولهلل ي،مدفهللمد هلل.هللة هلللقصهللمت ام 

كمددفهلليمكدد هللل مددفهللو هلل.هللمجددف صهللامتمددفرهللال ددعاهللالددةلهللدماددال، هللو هلليدد،اهللوليدد هللدددنفلهللالل،يادد 
مدف دددد،لهللعددددلا هللمدددد هللعددددالهللالا،ا دددد هللالنةددددي هللولهللال ددددف ي هللدفعددددتعاارهللالميك،لةددددل هلليتلاةدددداهلل

هلل(.هلل98 هلل1121.هللحعفرهللالاي )
 :هللReactivityالتففولي هلل -9
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حيدد هللتكددل هللال مليدد هللا تةددفلي هللةدد هللاتجددفمي هللمدد هللالم،عددلهللإلدداهللالمتلادد هلللال كددل هلل
مدد هللهلللمددلهللمددفهلللددرهلليكدد هلليتددلاة،هللةدد هلللعددفئلهللا تةددفلهللالتاليايدد هللةاصهللا تجددف هللاللاحدداهللممددفهللودد  
محمدا هلل)تدفالهللا ،ا هللللج فصهللالن ،هللدح،ي هلللال هللقيا هلللالت ،بهللولاهللالد،ولهلللالد،ولهللا عد،هلل

هلل(.12 هلل1123

ليتض،هللممفهللعدقهللو هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هللتلة،هللكلهللمفهلليحتفجد هللالفد،اهللددلهلل
قفمددد هلل،لاددددلهللاجتمفويددد  هلللالح،يددد هللةددد هللالت ديددد،هللوددد هللا ،ا هلل لوكقددد،هللة ددد هللتتدددي،هللالم للمدددفص هلللاذ

األ دد،ارهلللا عددتعاامفص هلللمددةاهللالتنددلعهللي دداهللهللن ددفهللتتنددلعهلللتتنفعددبهللمدد هللكفةدد لاألةكددف، هللكمددفهللو
هلل.مي لهلللعم هللوعفعي هللل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو 

 : مسألة إدمان شبكات التواصل االجتماعي -

وكاهللعد،ا هللنفعيل هللو هللا،ج هللااقدفلهللولاهللملاق هللالتلاةلهللا جتمفو هلللالت لدقهللد دفهلل
 هللحي هلل ح لاهللو هللاللل هلللد هللوقدف،هللعليد،لهللولداهللعلاصهلل فم،لهللجايالهلللم هللإامف هللمة هللالملاق 

حيددفلهللالفدد،ا هللدحيدد هلليفاددا هللالةددل هللدددفللاق هللالم ددف هللليدد ق،هللولدداهللوملدد هلللواقفتدد هللدددفلمحيلي هلل
.هللد  هللاألم،هللالةلهللج لهللالدد رهلليحدة،ل هللمعدتعام هللةديلهللددلكهللمد هلللجدلاهللد درهللالمعدفل،

دمجدد،اهلللالم للمدفصهللال عةدي هللالتدد هللين د،مفهللالم ددت،كهللولداهللالملقدد هللتفاداهلللفد  ددفهللال عةد هلل
 هللدفاضدفة هللإلداهللو هللد درهللمدة هلل(63-61 هلل1121وحمدا هلل)ن ،مفهللولاهللةفحت هللال عةي هلل

ال دددكفصهللتتددي،هللللمعددتعامي هللممف،عدد هللد ددرهللاألل ددفبهللاالكت،لنيدد هلللقدداهللتةددد،هللممف،عدد هللمددة هلل
األل فبهللإامفنفهلل ايا اهللي الهللإلاهللضيفعهلللقصهللالمعتعامي هللالةي هلليعدتم،ل هلللمدا هلل د ل،هللةد هلل

تتحددللهللالتعددلي هللإلدداهللإامددف هلللمدد هللقددرهللتاضدد هللولدداهللال اقددفصهللممف،عدد هللمددة هللاألل ددفبهلللدفلتددفل هلل
 هلللمددةاهللمددفهللعدددقهلللو ددف،هللإليدد هلل(Estrada,2010,222)ا جتمفويدد هلللالماددفداصهللال عةددي  هلل

منددةهللعددنلاصهللحيدد هللاقهللنددفقللهللالعلدد،هلللكددف هللمدد هللولائددلهللالدد،لااهللةدد هلل(هلل22 هلل1113محمددلا هلل)
لالتد هللهللمدف هللاانت،ندصاللل هللال ،داهللالةي هللاقتحملاهللمةاهللالمجفلهلللولااهللالضل هللحدللهلل دفم،لهللإا
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متا م هللا وتمفاهللالنفع هللللمالام هللولاهللممف،ع هللالت فملهللم هلل دك هللاانت،ندصهلل"هللو،ة فهللدهن فهلل
ددددددلهللولددددداهللحعدددددفبهللمدددددة هلل)لفتددددد،اصهلللليلددددد هلللمت ايدددددالهلللال هللضددددد،ل،اصهللم نيددددد هللولهللوكفايميددددد هلل

م هلل  ل،هللالمحكفصهللالت عيةي هللالمهللة هللةاهللااامفنفصهللالتاليايد  هللمد هلل(هللالض،ل،اصهللل ي،مف
لتك،ا،يدددد هلللالنمليدددد هلللاالحددددفحهلللال دددد،لبهلللا نعددددحفبهللمدددد هللاللاقدددد هللالف لدددد هللإلدددداهلللاقدددد هللقديددددلهللا

اةت،اض  هللكمفهلليكل هللالعدللكهللةد هللمدة هللالحفلد هللق ،يدف هللونيداا هلللمت ددقف هللدحيد هلليةد بهللااقداعهلل
هلل".ون هللال هللم فلن هللواجي هللللتىلبهللولاهللاألو،ارهللا نعحفدي هللالنفعي 

هلل:المعفنالهللا جتمفوي هللهلل-

.هللي ددددلل.هلليعددددفنا.هللاوفمدددد .هللدهن ددددفهللت ندددد هللعددددنا(هلل341 هلل2899.هللالاعددددلق )ي ،ة ددددفهلل
دم ناهللو هلليماهللال عاهللدفلت دجي هلللالنةد،هللمد هللقددلهللا عد،ي هللةد هللملاقدبهللاتعدفةهللالاد،ا،هللمد هلل

هلل.من،هللال عاهللااحعفلهللدفل،اح هلللالتهيياهللم هللقدلهللاأل عفاهللالمحيلي هللد 

هللل،يا هلللهلل هللة  هللالدفحقل  هللاعتلب هللالت  هللالمففمير هللم  هللا جتمفوي  هللالمعفنال ت تد،
 فهللتد  فهلللتلج فت رهللالن ،ي  هللةااهللتنفللهللولمف هللا جتمفعهللمةاهللالمف لرهللة هللإلف،هللتنفلل رهللتنفلل

هلل هللا جتمفوي  هللال اقفص هلل دك  هللمةلل، هللةف لا هللحي  هللا جتمفوي    Socialلل اقفص
networkي تد،هللالدااي هللالحاياي هللل  ل،هللمةلل،هللالمعفنالهللا جتمفوي هللهلل هللالةلهللSocial 
supportهللالد رهللمةل هللليللقهللولي  هلل  هللاامكفنفصهللا جتمفوي  هللول  Socialل،هللالملا،ا

resourcesهللالد رهللولاهللون هللإمااااصهللاجتمفوي هلل هلليحاا  هللدينمف  Social provisionsهلل
هلل(.3 هلل2884ال نفللهلللوداهللال،حم  هلل)
 العدص الفئدفص ةد  إيجف مدف يمكد  ل دفئب  د دال ا جتمفويد  المعدفنال لتدن رهللهلل

هللهللهللهللهللهللهلل:التفلي 
هلل.لتتمقلهللة هللالاورهللالمفالهلللاأل يف هللالململع .هللMaterial Aidالمعفوالهللالمفاي هلل -1
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هلل -2 هللالعللكي  هللBehavioral Assistanceالمعفوال هللة هلل. هللال ل  هللتااير هللة  لت  ،
هللللمعفنال هللالمتلا  هلليت ،رهللل ف هللالت  هللالمعتلف  هللالملاقب هللاايجفدي هلل. هللالم فو، لتنمي 

 .العف،ل
هللهلل -3 هللالحمير هللIntimate Interactionالتففول هللالملال. هللإ  ف، هللليعلا  هللالقا هلللاو. ر

هللدفلنفل هللم ت،ك . هللاجتمفوي  هللدهالا، هلللالايفر هللالديئ هلل. هللااعل هللا نتمف  هللم فو، لاور
 .المحيل 

هلل -4 هلللاا، فا هللGuidanceالتلجي  هللالنةيح . هللتااير هللة  هلللي  ، هللة هلل. هللالم ل،ل لللب
 .لالحمفي هللم هللاللقلعهللة هللاألعلف .هللد رهللاألمل،هللالت هلليحتفج فهللمتلا هللالمعفنال

هللال،اج   -5 هللالتىةي  هلل :Feedbackهلل هللكفة هلللهلل. هللة  هللة هلللج فصهللالن ، هللا تففق هللة  تتمقل
هللدي هلل هلللللةللهللإلاهللو،ا هلللوحكفرهلل عةي هللمتفقهللولي ف هللالت فل،هللةي ف األمل،هللالت هلليتر

 .األة،اا
لي  د،هللةد هللت  يد هللهللPositive Social Interactionالتففودلهللا جتمدفو هللاايجدفد هلل -6

.هللالمحيلددد لاودددرهللالم دددف،ك هللا جتمفويددد هللمددد هللالديئددد هلل.هللال، دددد هللةددد هللا ،تددددفلهللددددف ع،ي 
 ,Buunk & Hoorens)لالم دددف،ك هللةددد هللالميدددللهلللا متمفمدددفصهللال عةدددي هلل

 (هلل.1992,397
ل ددفئبهللمعددفنالهلل:هلللتناعددرهللل ددفئبهللالمعددفنالهللا جتمفويدد هللإلدداهللقعددمي هلل،ئيعددي هللممددف

لال اليدد هلللل ددفئبهللتعفيددبهللولهلللقفيدد هللمدد هللا قددف،هلل.هلللالنفعددي .هللالحفددف هللولدداهللالةددح هللالجعددمي 
هلل.ضف ل النفعي هللالعلدي هللألحاا هللالحيفلهللال

هلللال الي .هلللالنفعي هلل.هللل فئبهللمعفنالهللالحفف هللولاهللالةح هللالجعمي هلل:هللول  هلل
.هلللالنفعدي .هلللت ي،هللمة هللالل فئبهللإلاهللالحفف هللولاهللاللحالهللالكلي هللللةدح هللالجعدمي 

.هلللال الي هلللللةللهللإلاهللاورهلللت  ي هللإحعفلهللالمتلا هللدفل،اح هللالنفعي هلللا لمئنف هللةد هللحيفتد 
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هلل.لال  ل،هللدفلع فال
هلل:الل فئبهللإلاهلللتناعرهللمة 

 Satisfaction of Afflictive Needsإ دفعهللحفجفصهللا نتمف هللهللهلل-2
لت يددلهللولهلل.هللةفلمعددفنالهللا جتمفويدد هللتنمدد هللونمددفلهللالتففوددلهللاايجددفد هللمدد هللاألةدداقف 

لتحددفة هللولدداهللمالمددفصهللالةددااق هلللالمددلالهللمدد هلل.هللنلويدد هللمدد هللالعاةددفصهلليمكدد هللو هللتادد هللولددي ر
لدفلتدفل هلليمكد هللو هللت دد هلل.هللالف فلد هللمد هللا عد،ي لتنم هللم دفو،هللالم دف،ك هلل.هللالتفككهلللا ن يف،

لتعفبهللم هللا قف،هللالنفعدي هللالعدلدي هللالتد هللتحديلهلل.هللحفجفصهللا نتمف هللم هللالديئ هللالمحيل هللدفلف،ا
هلل.لااحعفلهللدفللحالهللالنفعي هلللالالقهلللا كتئفب.هللدفلف،اهللنتيج هلللل  ل 

هللهلل-1 هلللتاليت ف هللالةاتي  هللال لي  هللولا  Self-Identity Maintenance Andالمحفة  
Enhancementهلل

ولددداهللإحعدددفلهللالفددد،اهللدتهكيددداهللةاتددد هلللتاة ددد هلللل ددد ل،هللهللةفلمعدددفنالهللا جتمفويددد هللتحدددفة 
لمددد هللعدددالهللتنميددد هلل.هللدفل ليددد هللالةاتيددد هللةددد هللإلدددف،هللاودددرهللال اقدددفصهللال عةدددي هللددددفلمحيلي هللدددد 

مةفا،هللالتىةي هللال،ج ي هللالم،تدل هللدم فم،هللالدةاصهلللللةدللهللإلداهللاتفدفقهللةد هللا ،ا هللللج دفصهلل
هلل.الن ،

 Self- esteem Enhancementرهللاحت،ارهللالةاصهللهللتالي هللمف لهللهلل-3
ةددديمك هللللمعدددفنالهللا جتمفويددد هللو هللت ددد  هللمف دددلرهللاحتددد،ارهللالدددةاصهلللدددا هللالفددد،اهللااعدددلهلل

هلل.لتنماهللإحعفع هللدفلكفف لهللال عةي .هللالجمفو هللالت هللينتم هللإلي ف
هللل فئبهللتعفيبهللولهللاللقفي هللم هللا قف،هللالنفعي هللالعلدي هللألحاا هللالحيفلهللالضف ل :هللقفني ف
لالت هللتحاق فهللوحاا هلل.هللة هللالل فئبهللولاهللتعفيبهللولهللاللقفي هللم هللا قف،هللالنفعي لتالرهللمهللهللهللهلل

هللدهعفليبهللإيجفدي هلل هللولاهللملاج ت ف هلللا هللالف،ا هللاللاق ي  هللالتنمي  هللالضف ل هللم هللعال الحيفل
هلل.تمن هللا قف،هللالنفعي هللالعلدي هللم هللالتهقي،هللولاهللةحت هللالجعمي هللولهللالنفعي 



  

 

 

 

  لإلعالم وثقافة الطفل اجمللة العربية

 8112يناير (       1) العـــــــدد  43

هلل:لتناعرهللمة هللالل فئبهللإلا
هللCognitive Appraisal،ة هللالتاييرهللالم هلل-2

هلل..ليناعرهللإلاهلل
هللاألللا هللالتايير هللل : هللالمحتمل  هللالضف ل  هللالحيفل هللوحاا  هللولامل هللدتفعي، هللالف،ا هلليالر .هلللةي 

هللالتفعي، هللمةا هللت ميق هللة  هللا جتمفوي  هللالمعفنال هلللتتاعل هللإيجفدي هلل. هللدةل،ل هللم مت  لتحعي 
هلل.لا هللالف،اهللحتاهلليعتلي هللو هلليلاج  فهللدتففواصهللإيجفدي 

لتالرهللالمعفنالهللدتلعي هللوااهللالعيف،اصهلل.هلللي ي،هللإلاهللملا،اهللالملاج  هللالمتفح :هللللالتاييرهللالقفن
لتالرهللويضفهلل.هلللعللكي .هلللتلةي،هللاعت،اتيجيفصهللملاج  هللنملةجي هللانف فلي .هلللملا،اهللالملاج  

هلل.لوعفليبهللحلهللالم كاصهللالت هللت ت،ض ف.هللدتلةي،هللالم للمفصهللالا م هللل ة هللالملاج  
هللThe Specificity model of supportالنملة هللالنلو هللللمعفنالهللهلل-1

لتاددددلرهللالمعددددفنالهللةدددد هللمددددةاهللالنمددددلة هللدل يفدددد هللمدف دددد،لهللةدددد هللإمدددداااهللمتلادددد هللالمعددددفنالهلل
هلل.دفلمةفا،هللالملللد هلللملاج  هللالحفجفصهللالنلوي هللالت هللتقي،مفهللوحاا هللالحيفلهللالضف ل 

هللهللCognitive Adaptationالتكيبهللالم ،ة هللهللهللهلل-3هلل
ا هللم،احدلهللولداهللالمعدتل هللالم ،ةد هللة نامفهلليلاج هللالف،اهللولهللحا هللضف لهلليمد،هللددق

هلل:م 
 الدح هللو هللملي هللمةاهللالحا هللالضف ل. 
  محفلل هللملاج  هللمةاهللالحا هللالضف لهلللالعيل،لهللولي. 
 تالي هللتااي،هللالةاصهللللمحفة  هللولاهللالتلا  هللالنفع هلللا نف فل هلللا هللالف،ا. 

هللSocial Support Versus Copingالمعفنالهللا جتمفوي هللمافدلهللالملاج  هللهلل-4
إ هللو هلل.هللرهللم هللو هللالمعفنالهلللالملاج  هللم هلل دلام،هللمت،ادلد هللمد هللد ضد فلولاهللال، 

لو هللالمعدفنالهلليمكد هللو هللتلجداهللمعدتال هللود هللالملاج د  هلل.هللالمففميرهللالعفة هللد رهللليعصهللمت،ااة 
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.هلللالنفعددي .هلللمددةاهللمددفهللي  دد،هللةدد هللحددف صهللل ددفئبهللالمعددفنالهللللحفددف هللولدداهللالةددح هللالجعددمي 
هلل(.51هلل-47 هللهلل1115.هللوداهللالعار.هلل)لال الي 

هلل: ،يفصهللالمفع،لهللللمعفنالهللا جتمفوي هللالن -
هلل Bowlbyيدددهت هللالتفعدددي،هللالمحتمدددلهلللميكدددفني رهللالمعدددفنالهللا جتمفويددد هللةددد هللن ،يددد 

و هللاألة،ااهللالةي هلليايمل هللواقفصهللل،لاددلهللت لدقهللةدحي هللمد هلل"هللدللد "لعللكهللالت لقهلللاةت،رهلل
مدددة هللا عددد،ي هلليكلندددل هللوكقددد،هللومن دددفهلللاوتمدددفا اهللولددداهللونفعددد رهللمددد هللوللئدددكهللالدددةي هلليفتادددال هللمقدددلهلل

ال،لادل هلللحينمفهللت فقهللقدا،لهللالفد،اهللولداهللإقفمد هللواقدفصهللل،لاددلهللةدحي هللمد هللا عد،ي هلليةدد،هلل
ودددداهلل)و،ضددد هلللل ايددداهللمددد هللالمعدددفل،هلللاألضددد،ا،هللالديئيددد هللالتددد هللتددد الهللل  لتددد هللوددد هللا عددد،ي  هلل

هلل(.51 هلل1115العار هلل
عمعدد هللاتجفمددفصهللن ،يدد هللدددف، لهلللا،اعدد هللSarson &هللهللPierceللادداهللحددااهللكددلهللمدد هلل

هلل:لتفعي،مفهللم هللالمعفنالهللا جتمفوي 
 :الن ،ي هللالدنفئي هللهللهلل-ول  هلل

إلدداهللو هللولمددف هللالما،عدد هللالدنفئيدد هلل،كدد لاهلل (Kaplan.et al.,1993,75)ي ددي،هلللهلل
ولدددداهللتدددداويرهللدنددددف هلل دددددك هللال اقددددفصهللا جتمفويدددد هللالمحيلدددد هللدددددفلف،ا هللل يددددفالهللحجم ددددفهلللت ددددااهلل
مةدددفا،مفهلللتلعدددي هللمجف ت دددفهلللتل يف دددفهللةددد هللعامددد هللالفددد،ا هللللمعدددفنات هللةددد هللملاج ددد هللوحددداا هلل

هلل.الحيفلهللالضف ل  هللللقفيت هللم هللولهللنقف،هللنفعي هللعلدي هلليلاج  فهللة هللالديئ هللالمحيل 
هلل:الن ،ي هللالل يفي هللهلل-قفني ف

إلاهللو هللالمعفنالهللا جتمفوي هللم هلل(هللDuck & Silver ,1995,31)ي ي،هللكلهللم هللهللهللهللهللهللهلل
هللمحفلهلل هلللون  هللد   هللالمحيلي  هللمحدلبهللم  هللدهن  هللالف،ا هللت الهلل وتافا هللالم للمفصهللالت  تلك

هللالمحيل  هللهللدفل،وفي  هللالديئ  هللة  هللا جتمفوي  هللال اقفص هلل دك  هللإلا هلللدف نتمف  هللا ع،ي  م 
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هللليحلهللويضفهلل هللمن   هللالا،يد  هللا جتمفوي  هللالمعفنال هللمةفا، هللم  هلللا حت،ار ليحلهللدفلتااي،
هلل.دلاجدفت هلللالت امفت هللا جتمفوي هللم هللالمحيلي هللد 

هلل The General Theoryالن ،ي هللالكلي هللهلل-قفلق ف
اهللو هللالمعفنالهللت الهللال، اهللم مفهللللف،اهلللعفة هللة هللالملاقبهللت كاهللمة هللالن ،ي هللول

الة د هللالت هلليم،هللد ف هلللت،ك هللكةلكهللولاهللالعةفئاهللال عةي هللهللالت هلليمك هللو هللت ق،هللة هلل
 دك هللال اقفصهللا جتمفوي هللالمحيل هللدفلف،ا هلللالعفض  هللللملاقبهللا جتمفوي هللالت هلليلاج  فهلل

هللدايفلهلل هللويضف هللالن ،ي  هللمة  هلللت تر هللاليلمي   هللحيفت  هللالمعفنالهللة  هلللمةفا، هللالكل  ااا،اك
هلل(.56-55 هلل1115.هللوداهللالعار)المتفح هللللف،اهلللا،ج هلل،ضف هللو هللمة هللالمةفا،هلل

هلل:ن ،ي هللالتدفالهللا جتمفو هللهلل-،اد  ف
ت تد،هللمة هللالن ،ي هللم هللالعلهللالقفن هللل لرهللالنفلهللا جتمفو  هللحيد هللت دي،هللإلداهللو هلل

للفدد،اهللدحيدد هلليتلقدد هللو هلليتلافمددفهللهللال اقددفصهللدددي هللاألةدد،ااهللت تمدداهللولدداهللتدددفالهللالمنددفة هللالتدد هللتاددار
دده هللمندفكهللودا هللمفدفميرهلل(هلل(Sarafino, 1999, 122ةاداهللو دف،هلل.هللالفد،اهللونداهللالحفجد هللإلي دف

هلل:ت،تدلهللد ة هللالن ،ي هلللم هللود، مفهللمفهلليل 
م هللولهللن فلهلليالرهللد هللوحاهللول،ابهللالمعفنالهلللةلكهللا دفعهللحفج هللالل،بهلل:هللااقفد  -1

الهللقا،ت هللولاهللتلةيلهللااقفدفصهللا ع،هللدحي هللتتحااهللقا،لهللالف،اهللولاهللااقفد هللم هللع
للل،بهللا ع،هللمدف ،ل هللولهللم هللعالهللإتفح هللالف،ة هللل هلللللةللهللإلاهللتلكهللااقفدفصهلل
هللم هلل هللتالل هللالت  هللاألة فل هللم  هللالتاليل هللويضف هللااقفدفص هللمة  هللت مل هللكمف هللا ع،ي  م 

هلل.التهقي،اصهللالعلدي هللالت هلليع فمفهللالل،بهللا ع،هللولهللينف،هللمن ف
لالنفعي هللالت هلليتحمل فهللكلهللل،بهللم هللج،ا هللاعلل هللة هلللت ملهللا قف،هللالمفاي هلل:هللالتكلف  -2

واق هللاجتمفوي هللعلدي هلللم هللدين فهللااج فاهللالنفع هللولهللال افبهللولهللالح،مف هللم هللكلهلل
 .ااقفدفصهلللالت هللدماال،هللالف،اهللالحةللهللولي ف
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لت ي،هللإلداهللالعةدفلهللالتد هلليتةدبهللد دفهللالفد،اهلللتمكند هللمد هللالدتحكرهللةد هللااقفدد هلل:هللالملا،ا -3
 .هللت ملهللالم ف،اصهلللالعد،اصهلللالعمفصهللال عةي هلللال افبهلللف،اهللنع،هللدحي 

هلل:ن ،ي هللالت لقهللاللجاان هللهلل-عفمعف
ت ددداهللمدددة هللالن ،يددد هللمددد هللالن ،يدددفصهللالتددد هللت دددترهللدفلتلديادددفصهللااكلينيكيددد هللةددد هللمجدددفلهلل
ودددا هللا ضدددل،ادفصهللا نف فليددد  هلللدندددف  اهللولددداهللمدددة هللالن ،يددد هللنجددداهللو هللاانعدددف هللُياددددلهللولددداهلل

هلل(.(Lepoz,1995,395 هللا ع،ي هللالدح هللو هللمعتلبهللو كفلهللالت لقهللالماام هللم
 :ااعارهلل ة  العللكهللا جتمفو 

 د مفر الع،ا هلللالض،ا هللُيمّعك ة  م   او ده  إحعفل المعلرهلللاي  اانعف  إ 
 الُض،  مع  إةا يف ع ل  يعفب ل  العنا  د ةا ليع ا دفألمف  ةي  ، حيفت   ماا،اص
 وداا   ُيضي   ل  او لاقُقهللو  لمل ون  الُض، لك ب لالماا ال ل  اوهلللفلدف هلل إلا ةيلجه
 اال   دفلعنا ةفاحعفل لالداني   لألم،ارهللالنفعي هلل ة،يع  يا  ل  ة اا   ليلمئ  ةي او
 جمي  لة  نمل   م،احل كفة  ة  ل  العفلق دحمفي  دف لمئنف  ي  ، المعلر يج ل
 الالب لنل، الةا،  ة قا  إل  ااحعفل ةلك د  ةي ال كفة هللولقفت   لة  حيفت  ملاقب
هلل(.هلل15  1112 اا عتفنا )اوهللم  هلل ده  ال،لح ة  لياي 

هللالا،ن   المنفة  لتدفال الت فل  إلا النفل تاول الت  دف يفص ي ع، الك،ير و 
قفم   لي ض ر النفل معفنال إلا الاولل تحص ينا،  ممف ا ع،ي  م  واقفصهللحعن  لاذ
هلل[.1:هللالمفئال]َلالتَّا َل ﴾هلل ال د،شهلل َوَلا َ فَلُنلا هللت فلاهلل﴿َلتهلَل او يالل اجتمفويف   الد ر

 لمةااقف هلل لالى،يب الا،يب لي مل لااحعف  لالد، الحعن  دفل اقفص األم، ليمتا
ُدُالا هلل:هلللاللهللت فلا ِ،ُكلا هلل َل هلَل الّل هلَل ﴿َلاو  َعفنف هلل َلِدفل َلاِلَاي  هلل َ ي ئف هلل ِد هلِل ُت   َدا َلِدِةل ِإح   َلال َيتَفَما ال ُا، 

َدا ِةل ال َمَعفِكي هللَلال َجف،هلللهلَل فِحبهلل ال ُجُنبهلل َلال َجف،هلل ال ُا،   َمَلَكص هلل َلَمف العَِّديلهلل َلاد  هلل ِدفلَجنبهلل َلالةَّ
تَف  هلل َكف هلل َم  ُيِحب هلل الّلَ هللهلل هلَل ِإ َّهلل َوي َمفُنُكر هلل هلل[.36:النعف ] .ةعل،ا﴾ ُمع 
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و هلللجلهلللللبهللكمفهللل،اهللم ناهللالم فضالهللم هللم فن هللالمعفنالهللاعتجفد هللم هللاوهلل
م هلل،د هللو هللي،علهللم  هللوعف هللمف،ل هللليكل هلللعفن هلللولن فهللل هللهلل-ولي هللالعارهلل–عيانفهللملعاهلل

هللة،ول هلللدناهللإع،ائيلهلللأليمف هللدفو هللوقنف هللاولت  هللالملاقبهللالة د  .هللليالي هللولاهللملاج  
﴿َلَوِع هللمفُ،لُ هلل:هللولاهلللعف هللعيانفهللملعاهللولي هللالعارهللة هللقلل هللت فلا ةياللهللاوهللت فلا

هللوهلَل هللُيَكةشُدل هللُمَل هللَو   هللِإنش هللَوعفُب هللُيَةاشُقِن  هللَمِ  هللِ،ا   ا ِعل ُ  هللَةَه،  هللِمنش هللِلعفن ف هللَعَنُ ا هلل*هللة َةُ، قفَل
ُتمفهللَلَمِ هللاتََّدَ ُكَمفهللال ىفِلُدلَ ﴾ َ ُلهللَلُكمفهللُعل لفن فهللَةاهللَيِةُللَ هللِإَلي ُكمفهللِدنفهللَون  .هللَوُضَاَكهللِدَهِعيَكهللَلَنج 

هلل[.34335:هللالاةا]
هللال،عللهلللت ع،هلل هللوداهللهللعن  هللة   هللالمعلمي هللوةللهللالمعفنال  هللي لر دفلكقي،هللممف

هللُكَ،ِبهللالا ن يفهلل»:هللقفلهللو هللالند هللهلل-،ض هللاوهللون هلل-م،ي،لهلل َد  هللِم   هللُك،  ِم   هللُم   هللَنفََّلهللَو   َم  
هللَيعََّ،هللا هللَيعََّ،هللَولاهللُم  ِع،  ِرهللالِايفَم  هلللَم   هللُكَ،ِبهللَيل  َد  هللِم   ُوهللَوَلي ِ هللة هللالا ن يفهللَنفََّلهللاُوهللَون ُ هللُك، 

ِ هللالَ د ِاهللمفهللكفَ هللالَ د ُاهللة هلل ِلم فهللَعَتَ،ُ هللاُوهللة هللالا ن يفهلللا ِعَ،ِلهلللاُوهللة هللَول  هللَعَتَ،هللُمع  لا ِعَ،ِلهلللَم  
ِ هللَوِعي هلِل هلل[.،لا هللمعلر]«هللَول 

كمفهللياولهللااعارهللودنف  هللإلاهللوااهللواقفصهللمتين هللل،اعع هللدين رهللكهن رهللكتل هلللاحالهلل
هلللمتعفنا هللقفل. هللون  هللاو هللملعاهلل،ض  هللودا هللو  هلل: هللاو هلل،علل هللقفل هللللم م هلل»: الم م 

ف هللد ض  هللد ض  هللي ا هللكفلدنيف  هللولي « هللمتفق هللالافوالهلل. هلللض  هللقا هللااعار هللو  هللنجا لمكةا
هلل.لاألعفلهللالت هللتلض،هللوةللهللالمعفنالهللا جتمفوي 

هللم  فهلل هللي،تدلل  هللاألة،اا هللم  هللمجملو  هللولا هللا جتمفو  هللالتلاةل هلل دكفص لت تمل
ت االهللمقلهللالةااق هلللا متمفمفصهلللاألةكف،هللالم ت،ك هللة  هللتلكهللال اقفصهللالت هللد اقفصهللم

حي هللو هللالتففولهللا جتمفو هلل.هللي تد،مفهللاألة،ااهللم م هللللقيا هللالةل هللد رهللدل،يا هللولهللدهع، 
هللنفعي فهلل هللعلي  هللدل،يا  هلل عةيت  هللنمل هللولا هلليعفوا هللحي  هللإنعف  هللألل هللاألممي  هللدفل  وم،

صهللاانت،نصهللل يفالهللا وتمفاهللولي فهللللايفرهللدل فئبهلللم هللتلل،هللاعتعاامفصهلل دكف.هلللاجتمفوي ف
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هللالحةللهللولاهللالاورهلل.هللهلللالحةللهللولاهللالم للمفصهلللنالهللالم ،ة هلللالت لر ل ااهللولاهللمةا
هللال دكفصهللا ةت،اضي هلل هللل ة  هللاة  ر هللالف ل هللممف هللاأللففلهللة هللاللاق  هللالتاهلليفتاامف لالمعفنال

هللا هللإلاهللةيلهللدلكهللولاهلللج  هللاأللففل هللليلجه هللالاور هللللحةللهللولاهللللحةللهللولا لتحايا
هللوكق،هلل هللو  هللحي  هللإلي ف  هللاللةلل هلليع ل هلللمجملوفص هللمنفق فص هللم  هلليحلي  هلللمف المعفنال
هللالةي هلل هللالمعتلف  هللالا،اعي  هلللالم،احل هللالجفم   هلللللد  هللاأللففل هللم  هللالملق  هللمةا معتعام 

هلل.هللهلليع ل هللإلاهللالت ف،بهلللتكلي هللالمجملوفصهللالت هللت د،هللو هللن،ائ رهللة هللالحيفل
هللوةد،هللملق هللةيلهللدلك" هللاأليفر هللهللللاا هللللجالهللمة  قف،ل هلللاذ الملضلعهللاألكق،هلل  دي 

ال ة، هلللمجتم  فهللااعلهللالمجتم  هللدلهلللالل هللااعلهللالالل  هللتال،هللولاهلل لةف،هللوام هللولا
هللونلاع هللكل هلللالف هلل ةفحفت  هلللا جتمفع هلللالاي  هللالعيفع  هللالمجف ص؛ هلل تا هلللة  الحلا، 

و هللجيلهللجاياهللين ،هلللال،يفض هلللاألابهللالعفع، هللللكن فهللجمي  فهللتال،هللدلى هللمعتلف هللت د،هلل
هللد كل هللنفةةلهلل للكتفد  هللو  هلللنفع  هلليدح  هلللالجمي  هلليكتب  هللو  هلليمك  هللالكل هللحي  معتلب؛

منفهللحلا،هلل.هللوةكف، هللويَّفهللكفنصهللليتا،بهلللم هللي،ياهللم مفهللكف هللد يا اهللون  تعة هللياولهللةي فهللإلا
هللدي  هللالت هلل مفتلح هلللالملاضي  هللالم ت،ك  هللقضفيفمر هللحلل هلليلر هللدف  بهللكل  دفبهلليت ايال 

هللتنفرمجم .ت م ر هلللوع،  هللتتكل  هلللوفص هلل. هللقلا   هللة  هللتتىي، هللللناف  هلللملضلوفص وةكف،
هلل(.8 هلل1119ول  هلل")ووضف مفهللدةل،لهللمفئل هلل لوع، هلليت،اكر

 :منهجية الدراسة واجراءتها 

لفلبهلل(هلل51)اوتماصهللالا،اع هللولاهللالمن جهللاللةف هلل هلللتكلنصهللوين هللالا،اع هللم هللهللهلل
هلل هللدي  هللمف هللاومف،مر هللالمهلل11هلل–29تت،الح هللم  هلللجمي  ر هللالتلاةلهللوفم ف هللل دكفص عتعامي 

 .ا جتمفو 
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 : أدوات الدراسة 
 اعتدفن هللالعللكهللا جتمفو هلللا هللاأللففلهلل -

هلل: نتائج الدراسة وتفسيرتها 

وكددداصهللالا،اعددد هللالحفليددد هللو هللاأللفدددفلهلليعدددتعامل هلل ددددكفصهللالتلاةدددلهللا جتمدددفو ؛هلل
 هلل(13961)لمتلعددلهلل(هلل1395)ألن ددفهلللعدديل هللاتةددفلهللعدد ل هلللعدد،ي  هللا عددتعاارهللدددل  هللنعددد هلل

لي،ج هللةلكهللإلاهللو هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هللهلللعيل هللمنعفضد هللالتكلفد هللماف،ند هللدلعدفئلهلل"
لةي فهلليترهللالتففولهللدي هللالل،ةي ؛هللحي هللتد هلللتعتادلهللكميدفصهللضدعم هللمد هلل هللااوارهللالتالياي 

لتعدددفواهللولددداهللتلدددلي،هللالدحددد هلل هلللكدددةلكهللعددد،و هلللةدددللهللالم للمدددفصهللللجمدددفمي، هللالم للمدددفص
كمدفهللو هلل هلللعفئلهللالت،ةي هلللالتعلي ؛هلللةلكهللل ىلهلللقصهللالفد،ا هللال لم هلللتع يلهللا تةفلهللل يفال

 هللل هلليحتددددف هلل(18 هلل1115 هللعضدددد،")ددددد،امجهللالا،ا دددد هللتعددددفواهللولدددداهللم يدددداهللمدددد هللالتلاةددددلهلل
ةكدلهللمدفهللولداهللالمعددتعارهللو هلل هللالتعدجيلهللةد هلل ددكفصهللالتلاةدلهللا جتمدفو هللولهلللقدصهللولهللج دا

،عددددفلهللل  هلللدددددفصهللةددددااق ياددددلرهللددددددإن ف هللةددددفح هلللدددد هللمجفنددددف  هلللتعددددجيلهللد،يددددا هللاالكت،لندددد هلللاذ
دفاضفة هللإلاهللو هللهلللعفئلهللااوارهللا جتمفوي هللهللتتمي هللدع،و هلل،اهللة دلهللالجم دل،هللةد هللاللقدصهلل
الحايادد هلللدد ؛ولهللقيددفرهللالجم ددل،هللدفلمحفاقددفصهللالتحددايقفصهللالفل،يدد هللهللدم ندداهللا عددتجفد هللالفل،يدد هلل

ةلعدددفئلهللااودددارهللالجمفمي،يددد هللتادددارهللميددد لهللعددد،و هلل هللة دددلهللجم دددل،هلليتعدددرهللدفلتففوليددد  هللللجم دددل،
الم للمدفصهللةد هللاللقدصهللالمتد ام هللمد هللالحدا هللولهللالعدد، هللةمدقاهللتحدايقفصهللالم للمدفصهللم فلج هلل

ولدداهللالفدديلهللدددلكهللمتددلة،لهللمدد هللعددالهللل يفدد هللتىةيدد هللاألةدد،ااهللولهللقنددلاصهللاألعدددف،هللل،ةدد هللو دد،ل هلل
الفيددايلهللل،لادددلهللالملاقدد هلللالت لياددفص هللكمددفهللو هلل دددكفصهللالتلاةددلهللا جتمددفو هللهللتددلة،هللتلدياددفصهلل

هلل(54-53 هلل1124 محما.هلل) هللتحتف هللإلاهللدح 
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لتدددهت هللمدددة هللالنتدددفئجهلللتددددي هلللندددفهللو هللالاةددد هللت فمدددلهللاأللفدددفلهللمددد هلل ددددكفصهللالتلاةدددلهلل
ا جتمددفو هلللالتدد هلليددال،هللم  م ددفهللحددللهللالتلاةددلهلللالتففوددلهللمدد هللاألةدداقف هلللم ،ةدد هللوعدددف،مرهلل
ودددفالهللا تةدددفلهللدفألةددداقف هللالادددااماهلللا تةدددفلهللده دددعفاهلليةددد بهللالتلاةدددلهللم  دددرهللةددد هلل لاذ

ةلهلللال اقفصهللدي هللوة،ااهللاألع،ل هلللدفلتفل هلليترهللاللجدل هللإلداهللالحيفلهللاليلمي هللت،ج هللإلاهللقل هللالتلا
هلل.ال دكفصهللا ةت،اضي هلللت ليرهللمة هللال اقفص

لةيمددفهلليت لددقهللدفلل،يادد هللالتدد هللياددارهللد ددفهللالمعددتعامل هللهللونفعدد رهللهلللوعدد،ي هللولضددحصهلل
نتدددددفئجهللالا،اعددددد هللالحفليددددد هللو هللالمعدددددتعامي هلليادددددامل هللونفعددددد رهللدةددددداق هللليضددددد ل هللةدددددل،مرهلل

عددددتعامل هللوعددددمف هللمعددددت ف،ل هلللقدددداهللي،جدددد هللةلددددكهللإلدددداهللو هلل دددددكفصهللال عةددددي هللالحايايدددد  هللل هللي
التلاةددلهللا جتمدددفو هللهلللعفةددد هللالفددديلهللددددلكهللنمندد  هلللتتمتددد هللدفلعةلةدددي  هلللت دددترهللدتلدددلي،هلل
عيفعددفصهللالعةلةددي هللالتدد هللتضددم هلللمعددتعامي هللحمفيدد هللالد،لةيددلهللالعفةدد هللد ددرهللمدد هللاقتحددفرهلل

مد هللعدالهللتفعدي،هللهلل-لدفلتدفل هلل.هللو عفاهلل ،دف هلل هللي ،ةلن رهللل هللي، دل هللة هللالت فملهللم  رهلل
هلل:يمك هللماح  هللا ت هلل-مة هللالنتفئجهلل

و هللالمعتعامي هللياامل هللونفع رهللكمفهللمرهللة هللاللاق ؛هللأل هللماة رهللاألللهللملهللالتلاةلهلل -
هللمليت رهلل هلليض ل  هللة ر هلللدفلتفل  هللوعدف،مر  هلللم ،ة  هللم  ر هلللالا،ا   هللاألةاقف  م 

هلل.الحاياي هللولاهلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو 

اياي هللولاهلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هلليحاقهللنلوف هللو هللاعتعاارهللاألعمف هلللالةل،هللالح -
هلل.م هللالقا هللدي هللالمعتعامي 

لقاهللاعتلفصهللنتدفئجهللالا،اعدفصهللالعدفدا هللةد هلللجدلاهللةد،لقهللددي هللالجنعدي هللةد هللالمعدفنالهلل
ا جتمفويددد هللدهد فامدددفهلللمةدددفا،مفهللحيددد هللو هللمندددفكهللة،لقدددف هللددددي هللالدددةكل،هلللااندددف هللةددد هللإا،اكهلل

الددددد ما  هللاألةددددداقف هلللةدددددفل،هلللاألقددددد،ا هللي هللالمعدددددفنالهللا جتمفويددددد هللمددددد هللاللالددددداي هلللالم لمددددد
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لو هللالددددددددةكل،هلليددددددددا،كل هللالمعددددددددفنالهللهللهلل.(Lopez. et al., 2000, 246-257)اانف 
دينمفهللاانف هلليا،ك هللالمعدفنالهللمد هللاألةداقف هللوكقد،هلل.هللا جتمفوي هللم هللا دف هللوكق،هللم هللاانف 

الممتدالهللم هللالةكل، هللل هللتلجاهللةد،لقهللةد هللالجدنلهللةد هللإا،اكهللالمعدفنالهللمد هللاألم دفصهلللال فئلد هلل
ودددارهلللجدددلاهللةددد،لقهللةاصهللا لددد هللهلل(1118)لوكددداصهللا،اعددد هللميدددفالهللإدددد،اميرهللهلل.لالددددفلىي هللا عددد،ي 

إحةفئي هللدي هللمتلعل هللا،جفصهللالمد،اماي هللالدةكل،هلللااندف هللةد هللالمعدفنالهللال مليد هلللالمعدفنالهلل
ةد هللالمعدفنالهللاللجاانيد هلللةدفل،هلل(هللالةكل،هلللاانف )الم ،ةي  دينمفهللتلجاهللة،لقهللدي هللالم،اماي هلل

كمددفهلل  دد،هللال،هللالمعددفنالهللا جتمفويدد هللدةددف هللعفةدد هلللإلنددف ؛هللأل هلللألنقدداهللامتمفمددف هلل.هللاانددف 
ةهكداصهلللجدلاهللةد،لقهللاالد هللهلل(1115)ومفهللهللا،اع هللنجا هللمحمداهلل.هللكدي،ا هللة هللواقت فهللدف ع،ي هلل

إحةددفئيف هللدددي هللمتلعددلفصهللا،جددفصهللوةدد،ااهللال يندد هللولدد هللمايددفلهللالمعددفنالهللا جتمفويدد هللةدد هللد دداهلل
هلل.لالف،لقهلللةفل،هللالةكل،معفنالهللاألع،لهللالةكل،هلللاانف  هلل

ةدد هللهلل1312ليمكدد هللالت ليددلهللولدداهلللجددلاهللةدد،لقهللاالدد هللإحةددفئيف هللوندداهللمعددتل هللا لدد هلل
إلاهللت اياهللنفادفصهللالت لديرهللال دفل هللهللة هللُد  اهللالمعفنالهللاألاائي هللالما،ك هللم هللهللاألع،لهللاتجف هللالةكل،

ةدد هللو لددبهللاللج ددفصهللالا،اعددي هللال ددفئ   هلللدفلتددفل هللوةددد،هللال مددلهللمدد هللالا،اعدد هللضدد،ل،لهلللكقيدد،هلل
 هللاللددابهللمدد هللوجددلهللتىليدد هللنفاددفت رهللاليلميدد هللوقنددف هللالا،اعدد  هلللمدد هللوجددلهللاةدد هللالمةدد،لةفصهللمدد

.هللالجفم يدد هللولهللحتدداهللللحةددللهللولدداهللومددلالهللإضددفةي هللتحمدد هللاللفلددبهللمدد هللال دد،لبهللاللف،ئدد 
للكدد هللةدد هلل ددلهللا،تفددفعهللم ددا صهللالدلفلدد هللةدد هللالمجتمدد هلل هللتتددلة،هللةدد،اهللكقيدد،لهلللددا هللاللددابهلل

ال مددلهلليهعددةهللكقيدد،ا هللمدد هللاللقددص هلللولدداهللالدد، رهللكمددفهللو هلل.هللالجددفم يي هللةدد هللالحةددللهللولدداهللومددل
مدد هللو هللال مددلهللدددالارهللج ئدد هلل هلليعددت لكهللالكقيدد،هللمدد هللاللقددصهللمقددلهللال مددلهللدددالارهللكلدد هللإ هللوندد هلل
دفلنعددد هلللللفلدددبهلليعددت لكهللالكقيددد،هللمدد هللالددددلقص هلللدفلنعددد هلللللفلدددبهللةددإ هللاللقدددصهللونةدد،هللم دددرهلل

مد هللالم دفرهللالا،اعدي  هللللىفي هللدفلنعد هلللا،اعت  هللعفة هللإةاهللكفنصهللالعن هللالا،اعي هللت ملهللال اياهلل
لدفلتفل هللة لهلليلجههللإلاهللوع،ت هللللحةدللهللولداهللاألمدلالهلل.هللمقلهللإواااهللاألدحف هلللالمةاك،لهللل ي، 
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لةلدددكهللوكدددلهللااندددف هللالائددداهلل.هللالا مددد هلللا،اعدددت  لمتللدفت هللال عةدددي هلللمةدددف،يف هللاليلميددد 
يحةددل هللولدداهللمةدد،لة  هللاليددلم هللةاددل هللل هلليحددتج هللإلدداهللمةددف،يبهللكقيدد،ل هلللألن دد هللدددفللد هلل

لمدددفهللتدددرهلل.هلللانلاقدددف هللمددد هللومددداابهللالا،اعددد .هللمددد هللوعددد،م هللل يددد،هللمل لمدددفصهللدفل مدددلهللمعدددئل ص
هلل:هللالتلةلهللإلي هللم هللنتفئجهلللدماف،نت فهللدنتفئجهللالا،اعفصهللالعفدا هلل هللتلة هللالا،اع هللدف ت هلل

ض،ل،لهللو هللت لاهللاألع،لهللإلاهللممف،ع هللال،مفهللاألعفع هللة  هللالمةا،هللال،ئيلهلللاألللهلل -
 .للمعفنالهللا جتمفوي 

،حهللملضلعهللالتففولهللود،هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هللهللدم ياهللمنفكهللحفج هللملح هلللل -
هللإوامي )م هللالدح هلللالا،اع هللم هللجفنبهللة،قهللدحقي هللمتنلو هللالتعةةفصهلل .هللنفعي .

؛هللحي هللإ هللال فم،لهللم االهلللتحتف هلللل،حهللولم هللمت ااهلل(لدي .هللتكنلللجي .هللاجتمفوي 
 .الجلانبهلللمتنلعهللال لايف

هلل - هللاعتقمف،هلللفقفصهللاأللففلهلللاحتلائ ر هلل هلللامجهللاأللففلهللة هللض،ل،ل هللم م  ة هللون ل 
نعيجهللالمجتم هللدا  هللم هللحفل هللا نعاخهلللال  ل هللالت هللت الهللإلاهللانىاق هلللانعحفد هللإلاهلل

 . دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هلل
تنمي هللاللو هلللا هللاأللففلهللدهلج هللا عتففالهللم هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو  هلللالت هلل -

 .ي تتي،هللل رهللتلةي،هللاللقصهلللالج اهللة هللالتلاةلهللم هللا ع،هلل
هللالتلاةلهلل - هلل دكفص هللتل يب هللكيفي  هللدا،اع  هللالايفر هلل هللالت،دلي  هللالم ععفص هللولا يجب

هللة هللتاايرهلل هلل ا جتمفو هللة هللتنمي هللم ف،اصهلللم ف،بهللاللابهللدحي هلليمك هللاعتىال ف
 .محتل هللت،دللهللمائرهلل
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 :المراجع 
ا،اعدددد هلل.هللقافةدددد هللالفضددددف هللا ةت،اضدددداهللل،ولهللالمددددفلهللا جتمددددفواهلل(.هلل1124)وحمدددداهلل هللااليددددفهلل

.هلل،عدفل هللمفجعدتي،.هللليفصهللالتففودلهللا جتمدفواهللولداهللملقد هللالفديلهللددلكهللاعتلاوي هلل 
هلل.جفم  هللااعكنا،ي هلل.هللكلي هللا ااب

هلل.مكتد هللالفاحهللللن ،لالتل ي .هللالكليصهلل.هللالفيلهللدلكهلللاأللففل(.هلل1121)وحماهلل هللليلاهلل
ا قددددف،هللا جتمفويدددد هلللالمجتم يدددد هلللت فمددددلهللاأللفددددفلهللمدددد هللملاقدددد هلل(.هلل1124)جددددفد،هلل هللعددددح،هلل

ا،اع هللايكلللجي هللماف،ن هللدي هللالةكل،هلللاانف هللهللةاهللاللجد هللالادلداهلل"ن هللالتلاةلهللااكت،لهلل
جفم دد هللوددي هلل.هللم  دداهللالا،اعددفصهلللالدحددل هللالديئيدد .هلل،عددفل هللاكتددل،ا ".هلللالدحدد، هلللالاددفم،لهلل

هلل. مل
إامدددف هلل ددددكفصهللالليدددبهللا جتمفويددد هلللواقتددد هللدفل لامدددلهللالعمعددد هلل(.هلل1123)حعددد هلل هللوحمددداهلل

ةددداهلل"مددد هلللدددابهللجفم ددد هللحلدددلا هللهلللل عةدددي هلللد دددرهللالحفجدددفصهللالنفعدددي هللل ينددد هللل ينددد 
هلل.جفم  هللحللا هلل.هللكلي هللالت،دي .هلل،عفل هللاكتل،ا "ضل هللن ،ي هللالتففولهللال،م  هلل

ال،هللملاق هللالتلاةلهللا جتمفواهللالفيلهللددلكهللةداهللومليد هلل(.هلل1121)حعفرهللالاي هلل هللمة بهلل
جفم د هلل.هللكليد هللالا،اعدفصهللال ليدف.هلل،عدفل هللمفجعدتي،"هلل.هللمةد،هللنملةجدف"التىيي،هللالعيفعاهلل
هلل.النجفحهللالللني 
علعددددددل هلل.هللالفضددددددفئيفصهلللال ددددددفلرهللال ،ددددددداهللةدددددداهلل ددددددلهللال للمدددددد (.هلل1112)الحايددددددا هلل هللمندددددداهلل

جفم دددد هلل.هللكليدددد هللا قتةددددفاهلللال لددددلرهللالعيفعددددي .هللمحفضدددد،اصهللالملعددددرهللالقاددددفةاهللالقفلدددد 
هلل.هللهللالافم،ل
تةدددل،هللماتددد،حهلللتل يدددبهلل ددددكفصهللااودددارهللا جتمدددفواهللةددداهللتلجيددد هلل(.هلل1125)عفلددداهلل هللايندددفهلل

جفم ددد هلل.هللكليددد هللالت،ديددد .،عدددفل هللمفجعدددتي،.لدددابهللالجفم ددد هللنحدددلهللالم دددف،ك هللالعيفعدددي هلل
 .وي هلل ملهلل
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.هللاأل،ا .هللا،اعددد هللةددداهللالتلاةدددلهللا جتمدددفوا:هللقافةددد هللا نت،ندددصهلل(.هلل1115)عضددد،هلل هللحلمددداهلل
 .اا،هللمجا ل هللللن ،هلللالتل ي 

مكتدد هلل .ال،يدفر لأللفدفل  لا جتمفويد  الاينيد  الت،ديد .هلل)1112)  هللدلاديل اا عدتفنا
هللهللال ديك

.هللالادفم،ل.هلل2المجلداهلل.هللت ،يفدفصهللمةدللحفصهللولدرهللالدنفلهللةعيد،ل(.هلل2899)الاعلقاهلل هللكمفلهلل
هلل.م عع هللاألم،ارهلل

المعددددفنالهللا جتمفويدددد هلللالةددددح هلل(.هلل2884)هللال ددددنفل هلل هللمحمدددداهلللهللوددددداهللالدددد،حم  هللمحمدددداهلل
هلل.الافم،ل.هللمكتد هللاألنجللهللالمة،ي .هللم،اج  هللن ،ي هلللا،اعفصهللتلدياي :هللالنفعي 

ا جتمددفواهللةدداهللاكتعددفبهللة فليدد هللتل يددبهلل دددكفصهللالتلاةددلهلل(.هلل1123)وددداهللالاددفا، هللوحمدداهلل
لفلدددفصهللجفم دد هللاألقةدداهللهللةدداهلل دد لهلللم ددف،اصهللإنتددف هللاللعددفئلهللالمت دداالهللهلللاتجفمددفت  هلل

 .  لهلل.هللجفم  هللهللاأل م،.هللكلي هللهللالت،دي .هلل،عفل هللمفجعتي،.هللنحلمف
مكتددد هلل.هللالاددفم،ل.هللالمعددفنالهللا جتمفويدد هلللتلديافت ددفهللال مليدد (.هلل1115)وددداهللالعددارهلل هللولدداهلل

هلل.ا نجللهللالمة،ي 
المعفنالهللا جتمفويد هلللواقت دفهللدكدلهللمد هللالدةكف هللا جتمدفواهلللالاديرهلل(.هلل1123)ول  هللمحماهلل

كليدد هلل.،عددفل هللاكتددل،ا .هللا جتمفويدد هلللددا هلللددابهللكليدد هللالت،ديدد هللال،يفضددي هللدجفم دد هللالمنيددف
 .جفم  هللالمنيفهلل.هللت،دي هلل،يفضي 
مت،لددددددللهلل.هللالادددددفم،ل.هللحاياددددد هللالفددددديلهللددددددلكهللودددددالهللورهللةدددددايق(.هلل1119)هللمعتدددددف،هلل هللجمدددددفلهلل

 هلللللدفو هلللالن ،هلل
ة فليد هللد،ندفمجهللواجداهللمت دااهللالدن رهللةداهللودا هللإامدف هلل(هلل.هللهلل1113)محملاهلل هللحعفرهللالاي هلل

م  ددداهللالا،عدددفصهلل"اللفدددلهللال ،دددداهللهلللالتحدددا هلل"هللاانت،ندددصهلل هللالمددد تم،هللال لمددداهللالعدددنل هلل
هلل.1113مف،لهللهلل21-9ال ليفهلللللفلل  هللجفم  هللوي هلل ملهلل هلل
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لنفعددددي هلللال لامددددلهللالنمددددلة هللالدنددددفئاهلللل اقددددفصهللدددددي هللالعدددد فالهللا(.هلل1123)هللمحمدددداهلل هللالعددددياهلل
العمعددددد هللالكدددددد، هلللل عةدددددي هلللتاددددداي،هللالدددددةاصهلللالمعدددددفنالهللا جتمفويددددد هلللدددددا هلللدددددابهلل

هلل.ينفي،.هلل92ال ااهلل.هلل11المجلاهلل.هللجفم  هللدن ف.هللمجل هللكلي هللالت،دي .هللالجفم  
ا تةددفلهللالتفددفولاهللمدد هللعددالهللملاقدد هللال دددكفصهللا جتمفويدد هلل(.هلل1124)هللمحمدداهلل هلليفعددمي هلل

 .جفم  هللالافم،ل.هللكلي هللااوار.هللل هللمفجعتي،،عف.لواقت فهللد،ولهللالمفلهللا جتمفواهلل
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