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 ا 
  

ذ أن س ارز ادو رات ارو وار وو  و 

ودم أدا وو،  ،ل  ق رال   ، و در و دًا

، و س وادرات ادد ن ارا وات واداراتاط ن 

دراوث وا د روا ورت ا؛  و ف   و

 را   وال اق واظر اا  مز ا روم 

 ررف ا دا ور رؤ سن، واوا رة واوا

رؤ وا وا وا واو  ق اظرة ا، وا

  ا   أ ، ورع رارا را.

مو ا "دَ" مز وار وع درواا م اد ء د ن 

 دة  ارز أداف ن رز د "د" ام رز  اس،

ا ؤ م ا دور ،ويرا  ر إ  تا 

  . وازم واط وان واط وام

وو  د  اه ق ال ار واول ا ن 

 د  وظو وا وا وا رت ادرات ا

 ؛ ووإ رت ا رة، واا  تدرا با 

  وأث رة ت، ددة ارت.

 ادد اول ن  د ؤدًا ط ات ا ر 

ادد ن اوث وادرات ا ا رز   ارة وار ول 

 ق ، رة وء ا در دا كذ ون ، رؤوي ود  ل

 ادرة  ورو  ن وث ودرات وت  إ ول 
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 واو ،وات ارارإرات ا،  ط و دورل، وت ادو

ن ت ارة  داا م  دًا ن اط اد اف 

ا ،ون ذك ذة   ام ا واوث  و

.ر ا ونول ودون ا راء  دةا  

، وت  ذا ادد إدى رة درا د ن و

 ا ار، ووارو، وراءات ورات ض ادارات ارو و

رد، و وأ ط وردا دوري اا  و  ندارات إ

  ...وؤرا ، ورر ن أط ووورا ارز

 ات ن زد أم واً اب  وا ار ادرات وذه

روع او   ا طو ًآ و وا دز ن وثا 

 ورؤى ددة زوا ن اري ان ووع رب أن  ن ا وادرات

 ن ن ء دة ر  ن نوا  را 

  ؛ ال وول ،و اووع ذا واب ل اط وارة

 اؤت أم ن ؤزدر وار  وا رار   ود

راا ن وا وا.  

ًد و راء "د" ون أن دادا ر اأ ًو  راءن  و  ل 

 وذك  و،  وار  وً ارة ن  ا اواب ن ادد

  ود  ل  نن  اء  ان  واا  ر  مو 

م او ا ،رون  ا " د"  كذ  مر  ذيدون،  ا 

  .ار أدا ق ون اذي ورم

  

  

     ا ا د.                أ ا   د.

 نائب رئیس التحریر                                                                              التحریررئیس                     
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  مفهوم القِوَامَۀ

  استبدادیۀ من قیمۀ أخلاقیۀ اجتماعیۀ إلى أداة تحکمیۀ

 

ا أ   .د  

Dr. Mostafa Ben Ahmed Lahkim 

 واا او ات ا ر  إدارة 
 روا مما  وا رات ا   

d.lahkimmostafa@gmail.com  

  

  

د  

 ،ن اد ان روا داورا ،ء او ، و ،ور  رةل ا

وارات ر  ان ا، ورة وادم ا، واء اري.   ر زات 

 ،رات ا ن رة اده ا  ظل  ل ذير او او .ون اا ظو 

 روا ،ا ا وار ٍم  طوء، وو ا با  و ور توو ، تو

ل ات ا رةوات اا  توا ث ؛م اوا ،رة ا  تو ،

ف د اول، وز ارم، وارع ب ار، واو، واف ازو، واك اري، ود 

 تس واا س  ول ظر ،م ل اطداد ان...أن ا  

رس و ك أن ارة ل ارار ون، ول رزي  ظو ا وان، ول 

و ا م ا، ارا ، واظ. وات واذب، وات وادل واوم، 

ر  ده اوا ار ن وم و   أن ؤدي وظ، وضول  أق ارة 

  وبول واواب وات ا رة إوط ، را ر ظل  ر؛ر واد واواب اأ

ار واور، وو ا وال ل وت ر ام ادد واوط اد؛ ت  وت 

  ورات ت ظو ام ا ل  ر ام ا أس اء، ور ازاو، وم ان. 

  لس و دةج إ رم ان ا را أن  ظردي، ود  دِي

 اوم، ول اواد، وأدة اظرت؛ ظر  ادي، وم دي، ر أن ام

و ازات ن ، وارت ن رو و. ود ض أل ار اف، واظر ام وت 

ووت  ل دد ام ا، واورات ا، واطت او ا زات أم 

 ا، ود ار، و ا ،راوا رون ام ن وا، اض ن 

  وون  اس دم د ورا.
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ول ن ذور اظم اوا  ارأة از اذي أب ض اول ا، واوم ا  م 

ف درو ،رآت اطوم "ا كن ذو ،را واق ارذا ا ن طرف ظفذي وا "

   ان رل، ور ظ وط واداده ن اري. 

إ د واط م ارد، وأو ظر ادد،   ز ن  -– ج 

اط م اط   وادادا دال  اص ا اء، وار اء؛ ن ذه او

  دإن أر وا   ،را وا ،ا رد ا روا ،و رآ را

أرق  اد،  - ول ا ر-اط واداد واظم وا، و ك أن ظم ازواج زواج 

  . 1 اك ن ظم ار ر وأل

َ َل  رم اظم   وو اذي  -ل ؤه ودت أؤه-وف م ار واق 

ونَُ مو لْ  ءره، )23(ا ق  در ط طدا، وؤ   مز د ف ،

ا ذا و .وا ءن ا زهرف ا ت» واذه او ،   م لر

ون و ل أن و ،ر ون ل أن ف«2  ن ق ن    رس ا؛ و

.َو  

اول وم اوا   ،ث ات  اث  -د ذه اد -ظم اث ود ا

 ث اا  تر م ،دهوم ود ام أ ن ن   دةوا وا ،وا دو

  تم أ ،وطا ووظ ،رده او ،را وأ ،رآا واوم ا ؤول ا

م اظر ادي وم اوا  ،ذك ن رن ن  اث اث  ن ض

.رؤا م، واا    

 دوم واا واا ولث اا  

 ،و و ،ؤ دةأ ت اظروا را را   تطب ا

 ر ارة، ود  ل ا  واب ط  ن دارة  ول راط م

ار إ ء اظر، ث ؤدي ا ا ذك وظ اوا، و ار؛ ذك ن 

اد ا   زا  ل ن روم اف ن ا ار، واه وار ار، ول ر

ازز أن ون  ظ وار ن م ا، ون ن آت ادرات اط وارت ا .ذك 

ارط ء اف  ن دى ظر  ارآن  ودرا ورا أن ون  ذوق  ا، وم 

ا وا ،دا و نذا ا   نم اول ا ،»  زلأ  إن ا

ن ار، ول رو   اب وا  ار ول ان إ ذا ادن 

    .«3ن  ،م ن ل إ ط ادن ور إ ط ان، ورت ر ن ادن..

                                                           
  .1366/1947 ،2ط ارة، ار دار. 2/390 ر رد د ار ر 1 

 2  رأةن ا ددة ارادة اواد وا زاا 37 .روق دارا ،ر 1422 ،7ط/2002م.  

  .م1325/1907 ،1ط ار، اط  78 .ن ام اراط اء 3 
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 ذا ا  واا ط وت اوا ظت ادر ا ب إطذا ا  د

  نم، وررآن اا  واطن وروده رل ا ن ؛و وا ،ررادا وإ را

 .و ً وا  

ذره اوي وذه ا  واا ط ر مررآن اا  د ورددة "ق و م"، و إ 

ت ، و ددة (واون، ، أوا، وا ،َ ، ،...)، ود ود ذه 

 ودة اراء-اء واد ا-  نر لذا ا  ر د إ ا ا  دور

  ظر ن إ واا ط نو  مق واب واوه ان وط، ورل وات ا

.و رآ  وطف اوظوم، واذا ا ؤول اا  

ون   م ون ط "اوا" وأده وده وط إ ه ، ون 

م اب ا تأ  تب وأا  د ن كأ ظر إ ؛ا وظو ،وا 

واواس ذا اط ذا و ،ث م  ن طرف ارن، ور ا  ت 

 ره ن ب ا او ،ذا  م ، وَ واونارن، وم رد  ارآن ذا اظ إ ظ 

ويذه ا ن دةووا داا ن ا رة إت ا  ر إ  ءوا   

 - ظء وا ر  ب اراول ا» ظء وا ةراو ا ء م4»و،  و و

  ا ِن وداوَْأِو ا مَُْأ َ وَو  اءدُ طْ ناوَ واُو واَُآ نذا َأنرَْْا  ءا)

135 وو ،(َ ِمْْو اُُأوو َُْاو و ِإ َِإ َ َأ ا دَ مْا زِزْا و ِإ َِإ َ طْ  آل)

 ران18 وو ،(ت  ٍسَْ ل َ مَ و نََأ  درا)33 .. ظ ز 417) أي و و .

 لوومَْا ْا و ِإ َِإ َ ا  رة255(ااو    طء، وا ل ظم ا5) أي ا .  

 - ظو   ن و ،واء وك ا  براول ا» ء أيا  وم  موام ام واا

 دد و  دد وا ،ت«6  و و .َوا اؤ َو مَ ا ل ا مَاوَأ ء

  ءم5(ا   أي (7 وو ،ِس  امرْا تْا َْا ا ل  دةا)97 (

وام ار ظ » ذا ا . ول اوي  "" دا 8أي وا م وم  م ودم

 وم ذيا ده و9»و .  

                                                           
  .1418/1998 ،1ط روت، ار دار. 417 ا راب ارآن رب  اردات 4 

  . 417 ادر 5 

  . 417 ادر 6 

  . 417 ادر 7 

  . 417 ادر 8 

  .م1419/1989 ،2ط روت، ار ؤ اري، ود دروش، دن ق. 728 اوي اء  ات 9 
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 -ذهإ  زمء أو ال ا با  رس نول ا» دل ،ن ِنم أواو واف واا

مز أو با  روا ،مر  را ٍس، ور   دأ« و ،  و َأ 

ةَا َِإ مُ اوا ِإذَُآ نذا  دة6(ا.أدا  مزة، وا  ما  (     

- وخرت واا   و  ًٍم د اطر َِإ ر اد ِإ لُ  م161(ا  أي ،(

  .11، وم اق ظر وت10و ور م ودم

- وا طد وودال ام واا زوم ا   و  م ا َوا رَُ نذا ِإن

 َوا ِإَ واْروه)، وو112 (ودَ  م  ُأرت)، وو)30 ت  اَوا

 ت)6 نرا) اوَ كذ ن نو و67)، ودو ط12) أي و.  

-  ءا و   و اَةرووا ا  ءَ َ مَ بْا لَأ  لُ لِْْاو 

 دةل68(ام وا و ونو 13) أي وان ا ر   وو .َةَوا اَأو  ول

 كذ  براود «اأن ا  ظ ا دح إ   دح ر، وأ  ة  ر م

  .«14ن  و راط   ا

  اث ا وم اوا اوظف واد

إن وء ام ا إ اف  وظف وم اوا  اط واداد ر إ ل 

 رآا رم ان ا ،رده او ا ون أ زاوا ،رآا  ن ومذا ا 

راط، وء ل  م اداد  وام  إ  إطر ار ارواط ا وارواد 

او، وإدراك  ورا ن م زو، وم أو، وم ... وام ازو درج ن ذه 

ون َآ َأنَ قَ م ن وار  و ز ول اظو ارآ ا؛ م ان واودة 

 ٍموَ تََ كذ  ِإن ًرًة ودو مَ لو َوا ِإُ اوَأز مَُْأونرَ  رومرب 21(ام او ،(

ل ن ز و  روا نَ س مَْأو مَ س ن  رة187(ا لن وام او ،( اوْ َو

مَ لَْْا  رة237(ا  و  روف رةا و ،(وفرْ نورو  ءا)19 ،(

  و  وقا  ا ووفرْ نَ يذا ل نَو  رة228(ا...(  

ود اظر  وع  ُأق ذا اوم ن إت ورات زري  ارأة، وط ن 

ر وظا إ  ا   را  طور ، ؤول اوم واذا ا ف

ارآ واو ا ت ووع ا ازو ن ارل وارأة وادادا ار ،ول ب 

 "لظإ«"ا و ،ا ا  ت وا  رأةا  ءإ  ن س واذه ا ء إن

                                                           
  .417 ارآن رب  اردات 10 

  .729 ات 11 

  .728 ات 12 

  .418 ارآن رب  اردات 13 

  .418 ارآن رب  اردات 14 
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و اد... وإ  وظ دال ن ارة دارة ذه اؤ اطرة و و. ووود 

ام  ؤ    وود و  و وق ارء  و ان  وظ .د دد ام 

ف ور، و و، وف   و  ،وا أرى  وا ارل و  ن ط

و زو  و  15»وآداب.  

 أ د اراء و اوص ار، ورط  د وم اوا راد  ق 

 رذ  مذا ا    دددة، و فوظ  

 - دء واطذل واد ا   

ا ودة، و راط ازو، وادا-  دا–اوا د وذل وطء ذ ازوج 

  و زوزوج واا  ا ودا ا رت ا ن ل وو ،را ذه ا لو

ًرًة ودو مَ  روم21(ا دا دء ا ت إذا ذر إوى وو زوا م ا  .(

 .د ءطء وو زون اداء، وزوج ان ا را وا  

 ،ه أء اطر و ن ذ  دار ل ورا ر مو  ا  ط اك أذ

و  ََأو ،َ مر مر) ل ،م وم، وا وا ، لد أإ  د ن ر

(َ مر16 مررب وذوي ام ا فد، وأووا زوا  درج   "ظ "أ ءو ،

. وأرج أد وارذي د أر  ل   17ن ارذي أر إ ذك اروري  ر

.  ول او 18  ا  وم (أل اؤن إ أم ، ورم رم م)

 ندن اذ رادهد إ» و  ف مر وأا  س را أ   كذ  ر ن ن

اس  ن ال م اء ر ون اق وان وب ا ود ار ذا ن ارل ذك 

   .«19و ر اس وإن ن  اس ن ذك و  اب ار ن ار

 ،أ د  مو  ا  ول ان ر كذن ا ريا   ت ل ود

   ن ا  ا  وم   أ؟ ت ن ون   أ ذا رت اة م

                                                           
 15  لرآن ظد ا طب در ،652ص ،5ج ،2ا ورة راتروق دار. اا روت-،رة1423 ،32ط ا/2003م.  

 16 رذي أرا  " "5/709 .ق دد أ ر ،رونء دار وآراث إا را روت .  

 رم   (رم وأ( اق، ن  د وذك وأر ،زوا ول ر، وذوي  أي« ادث ذا ر  ول 17 

،ط نن وس أرة ا م نو  ق مظ«  وذيرح ا  ذيرد ا د نروري ار10/394 ا .

  .روت ار دار  ن، د ارن د ط

 18 رد أأ  "ده "2/250 .ؤ رط ،ر ذيروا  " "3/466.  

  . 1345 اود، وارد وادوة واوف ا اؤون وزارة. 6/260 او  ن د ار  رح اوطر ل 19 
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. وروى أد وان ن و ن روة ل ت   ن رول ا  ا  وم 20إ اة

 فو و ط ت ؟   مو  لرل ا  ل21و . 

 ، ن رو و ،دا ذه ا ل ر ددل، و ءط زوا طرا

 ا رري، وارار ا ودة اوا ،ن اد ان روا دان رازوت ار دو ث

رض ا ز ول أن ؤدي ل   روف، وع «و ،ول ام ا  ادا ا از

 د و ،ط إ رور  سب اط وأداؤه إ ،ط  ؤون ا قب ا ءروف إا

د رار اظ«22.  

-  وا روا د ا  

واب ازوج  أر، ور ، و و   ا وا، وو  أر 

 واا  رادهب إ رر ا ب إ َ مَ ا لَ  ءا َ وناوَ لرا

 ن واََُْأ ٍض وماوَأ  ء34(ا» (أ  ءا  مود اروف ام ا ن ي إن

، ل 23»وار واو وا، ون وازم ذك أن رض م اد دون  ن ا ن

 واد ا ن  رطن«ا ذبن، وا  ونو«24 .  

 ،ذه ا  ذيوي اف اا  روأ زو ول رم اا  لرا ؤو

ر ن ؤولاٍع ور مِا ،ر ن ؤول ماٍع ور م) مو  ا  ول ا اٍعر لراو ،

َأ مدْاو ،ر ن ٌَؤوو وز ت  ٌاَأُة ررْاو ،ر ن ؤول وو  هد ِل  اٍعر 

 ر ن ؤولو-و ِل َأ  اٍعر لراو لَ دَ َأن تو لَر ن ؤول -  ن ؤولاٍع ور مو

(ل 25ر    ،   ،  ،ولف ا    رأةا ؤو  م .

.ذ واو ،ؤو  

اوص ار رآ و دا  ذك او رول ا  وم ء را، وءت ر ن

ن، ودرء اطر ن، ور ؤون، ل  ا  وم (اوا ا  اء، ّم أذون 

(ا  نرو موا ،ا 26 .    

                                                           
 20 رري أا  ""، ب ،دبم اق. 5/2245 ،5692 ر ط ن دار. ار ا-ا ،روت 3ط، 

1407/1987م .  

 21 رن أن ا  " "12/490 .ق ب ،ؤوطرا ؤ را ،روت 1414 ،2ط/1993، دوأ  "ده "

6/260.  

  .1393 ،2ط روت، ار دار. 5/86 ا إدرس ن د ام 22 

  .1328 ،1ط ارة، ار دار. 5/67 ار ر 23 

 24 م ا رآنا  د د ا رطق. 6/278 ا د ن ا د نا ،را ؤ را ،روت 1ط، 

1427/2006م.  

 25 رري أا  " "1/304، مو  " "3/1459. ق د ؤاد د ء دار. اراث إا را روت.  

 26 رم أ  " "2/889.  
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 ل كذو ج اب وام اع، ودظ وام ا و ءا  لرم ا ل 

  . 27أي ل ا م  ض، وم ن أوام ا م  ض و أوا ن أوام

د، وذا ا ن لد وو وإ ذ ا ررة واا روص ارت ا د

 ، را ، ل مو  ا  أن ا  ا ري رود ا ث أد  ء 

(د  ت ، وو ،أ   مق اإذا أ)28 ر نل ا ،» ل واا  ا

ع د  أن ظوا أن م واب  أر م ، ود روا   ع، وإ  ار

  م ًر ،مو د أن ل إر ا إ ور   د م م أر ،رن ا دا

  ا . و دث د ن أ وص ر ا  أن ا«29دم اد اوا ل د اطوع

. ون أ30  وم ل  (إك  أت ن   د ، ا ا ر إ  ارأك)

 ،ر  ر أود ،ل ا  ر أد) ل مو  ا  أن ا  ا رة رر

ر أن، ود   تد رك)ودأ  ذي أرًا اأ ظك، أأ  31 .  

- دةر وادد ا  

 و  ل ده او ،وم، وروا  رف لزوه، و م واا ط آ

  وده ن ا   واةو ،  رةر ا ا و ،ظ نود ا

ار، و  ؛ ن دة ر ور، ووس أر ار  أس ادل واف، 

 رب ا ول ...راتد ادرارات، وذ اا  ا رة «وا زوة ا

  نن ا ،سن ر عل ا د و ،ض ا  مم ورف آراؤ د أن

اور، و وم م إ إذا ن م رس ر إ رأ  اف  ل ل  د ار 

دة اوروة ا م«32.  

ذك ن ن د اوا در اة ازو  واة ار ، ودة  ارة 

ا و ر اح وا، ور ل ر ل د ،رط د ،وول  ،د 

 .در أ را ،  

 ؤ ن  لت أؤر، وت أق، ووت أ  زا وي أو رد أن ا إن

) مو  ا  ول ،رةا اِإذ(مدوا َأرؤَْ ٍرَ  ٌَ جر33 ،رض ر ل  ذا ؛

                                                           
  .م 1984وس، ر او ادار.  5/38ور ن اطر د واور ارر. واور ارر 27 

 28 رري أا  " "5/2047.  

 29  ريرح ا  ريد ا ن  ن ر دار. 9/498 ا را ،روت ق د ؤاد د ب ان ودا 

  . 1379 اطب،

 30 رري أا  " "3/1006.  

 31 رم أ  " "2/692.  

  .2/380 ار ر 32 

 33 رو أداود أ  " "3/36 .ق د  ندد ا ،در دار اا روت.  
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وو ر دام وو ار، ف و أراد  ا  ادوام وارار وار أ ون ن ب أو أن 

 ، مو ،ؤو ل رد  دة در دو .  

إن ن ن دد اد اري درء ل ازاع، وط دار ارق، وظم اف ودره، و وق 

 ظو ر رل اا وت، وزات، وأداء اؤوذ ا  رافف، واطرف اا

 س ردة ا لرف ا أن  .م وظراه وا دةا و فوظر، وط واه ا

 ر رأةب ا ت ظو ن  ق د   ،وا را ده د مول ا ،دادوا

 را رادة، وره «اوا راد رؤوسا  رف ا رو ا  م رادس او

  صون ا ن ،ر إ و  إ  ل  رادةوب ا ورا رؤوسون ا أن 

رو أ  ظ أي ده إر  ذ   راده وان إر رة و رآ «34.  

- ونل واد ا  

طر ج ندام أن ا   و ده و ن إ ذا  ر ،ريع اا إ

  وطا أداء ا -ده او  ما   رض  -واا   رة  دهو

  لون وان ا ة؛رح ا  رارهءه وا  نأوده، و  م  ل ن رورة

 ذه ا داؤ رار ا وول أ .ة اوازم ا ن زو ،ل ارورات ا» ل

واد ن اس طور  أ ج  وا، و أن  أل  إ أء رة   أن وم 

  وم وم ج إ ل ،دهو و   ذه دل وا ن دل واو ،ج إ  ء م دل وا

ال. ذك  ن أي ل ان ال، اذي  ت اطرة اط، إ ت  رة 

  .«35ون

، و دات  ان ، و دا، و و  ل ر و

)  دارج ار وار،  ق 32(ازرف ذُ م ً ِرووم، ودم، 

ارار، وظ اوود ا ن وازع اد وإك ارض وال واة. ول ام ام وان و

 ده دراء ا ر د  و ر   نا ا ثَ ًةداو ًُأ سا ن

نِرذْو نِر  رة213(ا» ( ل  شا  ض  طر دة؛ أيوا ن أا ق ا

ل اا إ دة اذه ا  وا راده أنأ  و ، م ون ن م إ دره ا ذي

 دوا واه ا ن ، ن ء ش و م دل وا ،ض ن م  ن أن

 ، ض  م ن و ن إروى ا من ا د  ،ج إ   و ن رة

  ض م، وذا اذي رون  وم ( ان د ط ) ردون ذك أ م   ون

وب ن اوى   وول إ ،  ل در  أن ون ز أراده ن ا ز او 

ء وظؤدي ا   ،ءل ا دن إوم ا  ،دنن ادنا  إ «36 .  

                                                           
  .5/68 ار ر 34 

  .1968 ،2ط ن،-روت ارق دار در، ري أر ق. 117 ارا ر  ا اد أل آراء 35 

 36  ذه د در ،ظر را ر ر2/282 ا .  
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 ل اذا ا را ون إ  وجأ رة اون-وال ان  -أ زعا  

ارل وارأة، وق اد ا ن أُ رع ازواج، رف ل واد ؤو، وزم دوده، وؤدي 

 ا ر ا درا دركو ،وظ  زع و ، س  د  ه؛إ ا أ وى اوا ،ذا 

  س ده.

ذك  ال رورة و وأ    ا ازو ن ارل وارأة،  ق 

 د رول ر ،ريرار اا»ا  و ل  ل أنر    ل رأة أن رأة، و

وده  در   ر  اص أن ن رأ أل ن ده، و أرف ن د ، ن 

ل ض أء ادن  ض ل  ر دون ض إ و  ادن   رر  ذك 

  . «37ء ذك و  وإ ق   ا

     وندوار، وا  لت، وؤوف واوظم ات، وا وز إ إذن را 

  ،ر  ضل ا ن ، رأةل وارا طر ا طرة اا  ما  ترا

وا  أ ن اون «ا ذه اوظ ن وظف اوا ، را إ ووده، ول د طب رز

واداد، و أ ن وز اوظف وات، و أ ن ادا  اوز ن ، وف 

   .«38ب ار  واذي و ن  ن اطرة - ذا اوز–ل طر 

ث ااواوم ا  ديظر ام ا ث  

1 - زواج اا  ردة اإ  

 ظل وا ب ر ارأة  رن ِرٍج ِرج، ور آ ع واع ر اع رات 

اغ او  رف رف زواج ط ن ن ارأة، ور اد   ء وة ارج، وار

ارت ا. وو  د ا ازا إ ان ذا اك واره، ود  ذا ازال 

 ل ،مد اب، واد، أو «ا عد ا أ  زواجم ا ذيو ا وا ا

رل ول إ ط ر ر، د ارأة ر ر  اك  ن، أو راه ر ن 

  .«39ر. أن اود وارام وارف واوء

"  زواجد ا ن مورأة ل ا  د لإذ  ؛ردف ارن ا رهو "

 ودر ون ا ،ر وزرا ، سو ، رأة، وإ ا  دي، وأا

ارف ر ن ا ار  ن ازون، إ ول اب «وارو وا، و ن 

اذي دل  اون، وم ول اواب ا دل   اوم ا، وازواج أر ن أن 

  . «40ون د ارق د رأة

                                                           
  .69-5/68 ار ر 37 

 38  لرآن ظد ا651ص ،5ج ،2ا.   

 39  رأةن ا ددة ارادة اواوا 37.  

 40 را  157.  
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 رآب اطن ا بطذا ا دأ  َوا ِإُ اوَأز مَُْأ ن مَ قَ َأن َآ نو

ًرًة ودو مَ لو  روم21(ا (  وأ ،طل اوا ن اا  زواجر اأ  ذيا

ا  ، طو ،إ   لو ،زوا  و  رودة وات ا وم

 . وأ ،وا روو  

م ل م  -   ن ور وازال وال-وال أن ن اوا وراء ذا ارف 

أُ رع ازواج، وم وا أن أر ازواج أر ن زوة إدراك ت ار، واد ا ا ن 

  م، وأرم واد أو دروا أ م ،دل واوم ا تا رو ،دا رة، ور

ا ط زواج و  ، و داد اوع ا ا، وس ر«زان ار اراء، 

ل او ،ع ا«41.       

 ت، ور اإط  زم ام ات، ود واا ت، ورووب ار وب إذنط

  ت ا كط ذر ،ق زال أوزواج دون اد ا رد ا ب أن-رر اا  - 

إن ارة  ام اداد ة وا ، اداد ن «ول د ازا  أرواح ال،

واران  واء. ت ا إد أل ن ال وارب واع، إ ا إد أل 

 اوك ق ر اوود، وون اوان   ر ذر  ار واب، ر

42»وا . 

  ء ا روأ ،ور اا   ت و رأة، ودر ا ن ما د أو

 ر م م إ لو داد، ام واب وارق اط   رودة واس اأ

 ن رو تروا ، ن تزاا و ،را دو ،ا  ن توزا ،و

" اذي و  ذا اث إر إ ، وو و اواا؛ ن ذه ام وم "

و  تن، وُأدوس ا تم ُأن أو راداتول واا  بر  ده، وإزاو و ،

 نذا ا   ن ك ول ، عوط ،ر وازع إ ا  » مء ا ن  تَأ

، وم رك  إ درة اب  اس، ودرة اظم واو ،ون ذك اذر دوا اء واطم

 وقن ا ر رأةا    إ  رض م ا أن ا  .تواض ا ل

 ر ت را و ، وط ت  طل وا زت اواا أ ،زوب اوا

  . «43؛ ل  ازوج أن  ر وده

  اوادة ارل رأة ن ا ادة واواة  - 2

وأ ام ا ازو  أرا، وز ر ،ث أ  ط اد، واق اظ. 

وم دع ذه ا د  اواء ا، واط ارة، واوس ارة ل د واد، وأل 

  ؛و لو ،ن واو ،ر.أا  ذه ا د أطرافأ   

                                                           
 41 را  109.  

 42 را  102-103.  

 43  ب رك ا ن  99 .ر دارر اا روت/ر دارا ،قم2002 د.  
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ووى ام ن ارل وارأة  اوق او ،ر اف ا اذي م ارأة وارل 

  ول ا .واء د ُأ ٍر َأوذ ن مْ ٍل ل ُأ َ َأ مر مَ بَ ن مُ ْ

  ).195(آل ران  ٍض

  ت وادن ا  وا ط وقا  رأةل وارن ا طوا ا  و

 ،ر و ، رورة أ ر ن را ظرذه ا و ا وا   ثدل ا

اة ا ا  دوم  اراع اذي   ازو، وأ اري، و وز ن وازم 

  ق، وواا  لط، ورواا  ك ر دانر، و  إ  ،ا

زوا و ،را  ب د اا  رر، وق. اط  م إ   

 رو ذه ا ن لرة ازيء، وطق ا ضر رأةا  ر ق  أ 

ن ا ا ا   ر رك، دة  او وا وار؛ دام ادف 

ت  ارأة  «، وا اروة، ارك د ان وا، وق اع اري

  ردا   دةوا    ن  ،لرا  ن ردا 

44»ا ل اواق وا ظر طروا ا  ن  ل أن ن ا و .

 د  ر دور أو ا واد ت  ذه او، وا إن 

  ر أن  كذ ...دم «وا ل  رىا ت اا  

د45»ا.   

  ،م ل ن  أ ث  ن ن ن ام ا إ إذا أرد  ث ار

  وإذء اراع ن ط ا، ورز ا ارل وارأة.

 ر ذيا رر اا ا رري، وازيء او ا زوعذا ا بوى أن أ لو

وا ارت ا ا ودت  ق ر، وظرف ن، وا َأت  ن روا ر، وآ

 رت ازذه ا دا  نول ا ،رأةل وارن ا وا وا إ ،د»  ت رأةا

   ل. ورر اا طو ،ط دأ إ ،ش ا   طرحده وش و

  رض ذا دث ور، ون ا ل ط ور رأن   ،ل46»وره ا.  

 و ،رودة وارام واد اوا  رأةل وارن ا ا ذه ا  د إذن أن 

أس ال  ال، وس  إذ واة   اوارق اط ، وو ازات 

وا طوا ا ،ن ا ن ر ،رةرح ا  دادة، و واة وبطل ا ،د

 ،وا وا دا و  دمرأة، «ول وارن ا ر د أن د سو

                                                           
  .م1986 دق، ار دار ن، اور د ر  114 .ن ك ا روط 44 

  . 116-117 ادر 45 

  .م2002 دق، ار دار/روت ار ار دار.   66ن ك وا ارد ن 46 
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ن  ارل، أو م رج    ر إ  ارأة  ا، وإ أر أو أر 

  . «47و ،ت ذه ام إ ا   ار، وض اراء

" ذا ا  لرا  رار ا ا د رأة إ ود رذه ان وا

واِْر ورزَْم ن اطت وََْم َ ٍر نََْ   وََد ر َ َآدم وَْم  اْر" ارم

ًْ  راء70(ا .(  
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 د ءوا ،  وفو  ط "واوم "ا طا درات ا

  ا ف اوظو ،طا دراا  روا ،وا د ن أوو ،راو

م ام وا ون  از ،دام آت ارط، وار أو اب وا ن او

و ا  ،و اف ارواط واق  ون ظو ام ار ارآ ا ل 

ودة ، و وادة، ودو  و  ظر  ارآن، أو م ، أو اداء  اذي و د 

 لزاِإ نموَْأ   يد َآنرُْا اذ  راء9(ا ،(نْ ىد  بر  بْا كذ  رةا)2 .(  

ود ت ارأة ا  رات ن ار ا ن طق اوء واع، وراز ار 

  رأةس ا  ر ت ش اري، واب ار اف أ توظ، وار اظا

و ود ظ، وأل طو رب ، وق  ،ل إراد، وأف دور ور، ود 

 وا را ا  ا روا ،و ء ا ر  رم ان ا دأ

 رأة ات ا كن ذ مرا  ن ...دق-واش اذا ا قط  -   ر

 و ووا ررة، ار ا وو أ ور ا ن رط ر ن عدا  تل، واا

 رم وال ان أ لأ درذه ا ن تر .ب واذت وارس وادان ا  طرا

اج ن طب واز ت م ات، ورت م ادان ورت، وات ن وم وأوارم أو

 .رم واا  

و ارة ن ار اول، و، و، وو، ود ل ح ر، أو  ؤل، 

ون اواب   ار، ورل اح ادي ل و راد   و أو  رام، 

 ،ا  و ،را.ا  سو  
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رادر واا   

 .2 ،1968ن، ط-آراء أل اد ا  ر ارا .ق أر ري در، دار ارق روت -

  .1393، 2ام د ن إدرس ا. دار ار روت، ط -

  م.2002ار ار روت/دار ار دق، ن ارد وا ك ن . دار  -

  م.1984ارر واور. ارر واور د اطر ن ور. ادار او ر وس،  -

 اوذي رح  ارذي د د ارن اروري. ط د ارن د ن،  دار  -

  ار روت.

- ر ارة، طا ردار ا .د رد ر ر2 ،1366/1947 زءط2م (ا / (زء 1328، 1ا) 

5.(  

-  را ؤ ،رن اد ا ن د ا ق .رطد ا د ا  رآنم ا ا

  م.1 ،1427/2006روت، ط

  د اد، دار ار روت.ن أ داود. ق د  ادن  -

  ن ارذي. ق أد د ر وآرون، دار إء اراث ار روت.  -

  م.1986روط ا ك ن  .ر د اور ن، دار ار دق،  -

  م. 1987/1407، 3ا روت، ط- اري. ق ط ا. دار ان ر -

  .2 ،1414/1993 ان ن. ق ب ارؤوط، ؤ ار روت، ط -

  ق د ؤاد د ا. دار إء اراث ار روت.  م. -

 اري رح  اري د ن  ن ر ا. دار ار روت، ق د ؤاد د  -

ب، اطن ادب او 1379. 

، 32ارة، ط-، ر ورة ارات. دار اروق روت5، ج2 ظل ارآن د طب اد -

1423/2003.م  

  م. 2002ب ار ك ن . دار ار ار روت/دار ار دق،  -

-  دةوادة واراد ان ا رأةا ر، ط روقدار ا .زاد ا7 ،1422/2002.م  

  م.1907/1325، 1اء اراط ام ن . اط ار، ط -

، 2ات  اء اوي. ق دن دروش، ود اري، ؤ ار روت، ط -

1419/1989.م  

 د أد. ؤ رط ر. -

 . 1 ،1418/1998رب ارآن راب ا. دار ار روت، ط اردات -

-  دروة وادف واووا ؤون اوزارة ا .وا  ن د را  رح روطل ا

 ،ود1345ا .  
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  التحدیات الاجتماعیۀ للإنترنت

  وأثرها على الأسرة المسلمۀ

 

  ا ا   . د

Dr. Majed Abdullah Alosaimi 

 ر موا ت اا وا ا 
   وا مما  وا رات ا  

osimi2005@gmail.com  

  

  

 

د 

..ول ار  مة واوا  دا  

 ورة اا ط ذيو او ،وو م ا  ب ذيس اد اأ ء اد ا

وذا د أن ام ا طق  أي أ ن ام أو  ن ظر ام و اري، 

 ط ا ر  ق، أود دن ر قط ً رًا أو ً أو أ و تا

ك اذي  ذه ا، ول ات ا ا رط أراد ذه ات  ض، وو

 ، "ط د نإن ا" ول رة اع اء ا و  وإذا ، ما ا

 ط  نن ا ، ءأ  ربع وا  ط  طرة اد أن ا كذ

إ أ  ذاو ، ءن أ زل شا  و  مررآن اا                 

                  )1(  .  

 ات أدم ود وارة،  اد  ات  ا اؤت أم وارة

ل – ا دوا وا – و ت ا رور – زر – ،أ ورة و 

ط رت ا ورة ،رإ  كذ رس اا وا وا د ا  ءا 

د. ا تا  ا  م أ ن ،ن و   ةا دة، اوض اوا 

                                                           
  13ارات )1(
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  ارة، ظم ورز وا اذي ا اطر  ش إ ا، وأداء ارض    ء

 و ، ا دال ا اظم ل ذك ر او أو ل ارة  ا اظم ورض

 ا اه وا ام  ادرة ا  ده و وق ا ء إدة اب ن

ووا.  

م ورن ا ك رة وا – ً –  تا را وا وات أن إرة ات اأد 

  وادوار اوظف وى  أو ات وى  واء ارة ظم أرت ا ارات ن رًا

  .وادرا ال ن  ذ م أ ر ا ادت ن ددًا و ًرض

و ل ذا اؤر ارك  ذه ادت ا وا ارة ا  رات ار 

ودا اوو ا أدت و زات دث ار ن ارات   اوت وادة س 

وا ب اق ا  نة و ديب اا   ز ا ود اد ا ًوو

 –ات واوب، دً ادد ن أذر او ، وا   اظم ا ادد 

وا  ك وت  و ا اطر وام  ء  –واء اظت أو ارت وات 

ا و ت اا                                                                         .ا و ء ال ا كذ ددة رة

 ارت م دول  ا ارة وا ا ا ادت س و اث و ذا 

 زري اب اط ر أو   ي رةأ  ، دىر و ذا را  ل رةا 

و ووظ ،ف ارة و وا رهآ  ب را ًطن ا را ورا 

ا.   

  رة وارتا د

 ً ثوع او  درة مررئ ا  ثذا ا  ت اطم ا دد إن

واً ؛ ن طت ط د ب اق  ل ا  ادث ن ان 

  ل ب، و ت أو أء أو ظوات ارط ،  طت ت واب 

ن رًا و  ب  اص اوول ا ن ل  وادت،  رى ودت

 وان اطت ودو، وذك در ث أن د رض ر وم ارة وارت.

 اوً ارة

- رةوم ا 

،و ل أراد م ))1م وى   وأل ادون ورط ارل رة  ا  ارة ظ طق

  .، وذا  طفم ن  ارل؛ ت أل  ،وأطت ا ادرع اُرة وألراط رك، 

                                                           
  .. ُار  دة ٢٠  ٤ ظور ان/  ارب ن ،) ٥٧٩  ٢(  اوري/  اح) 1(
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أ  طحا ن وم رةُطور ا ر نزر ان و ،  ت ارا  وض  و

ا را را  رةف ار ول ، ة ظرو در ل   س ا ‘

 ذا ن  و ر زواج  م رط وارأة رل رة  ام رف  "ن ون ن

وارة ذا ا ل ن  وا و ا ز  دال اء ا ، ، )1(أء ن ازواج

 رو وا  ما ل ادا ظ ؤ نذا ا ن ون ا را و

، ظر دى ام ام ذه ا ا ظم أدق  ا ،و ل اظروف واوال 

ؤ2(ا(  .  

- رةا أ  

 ا ن ارة أ  ورا أد اف  ازن دم ذ واوب ام ات د

 ء رون ا ء أن  ون م ان، ذا م ا وام اوان  ام رم

  .ارة أ رز وذا وط وو ارة

 ن ا ث ن – ا ء  او ا وو – ارة  ار اوص ظت ود 

 ارة، ء دال إن ل واوات اوق وت ارب، ن  ورطت ودم، اء و ازون،

 ارة  وا ار ن ا وظت اوارث، ظت اد واوق اد وات ورت

  .)3(ار  ا ا  وت

 و وار، اودة  ود ث ء، ارة واط ا ا ور ارة أدوار أم ن إن

    و  ازو ا وف ن ارآن  ر اذان اظن            

                  )4( 

 أق ن اورة ط و و ،ًورًا ا ذه ور اطف ارآ وار" طب د ول

 رون،، وم ت ذك  ،،إن.. ور ،،ودة م ول ،،،، ...  إ وا،،  اس وأوار اب

  اطر .ً  ،ر وا  ًو  ان ن ل ق  اق ر درون

و دث و د ده راا طرار، وادان واو  ن اء اودة واوا 

                                                           
 م،2010 ، ار ،  زة  ا ا ورة، ر ر ر ، ارم ارآن  ا ارة م دو او رن) 1(

  .16 ص

  .35 ص م،١٩٨٦ ، ن.د ، ا واة اُرة  او ء )2(

 .17ص م،1965 ارة، ار ار دار ، ام ظم زرة أو د )1( 

  21اروم)2(
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 وا ار   ل رب   وظ واوي وا ا ر ن وار؛

زاوا  ء ا ة د ل  ل دد")1(.  

  زو ن أن ط دة ل ن رةا رز أو  

1-  ل وظ ن واه ا شء وا ر   تأو ا ؤ مرة أر ا

اددة ، ون ل  رف  "ا ا" ، وا ل ام  وم  ار اه 

 طا ت اؤا د  رةا شء ، وا  زداد أ ذيدور، واذا ا 

 ت ورا وأ، را ل اون ا ووطور اا  ً ، در ورات اا

  ديرار اا  ل رةت ا ذا" ،را  ل، رشء ادد ا طر ن 

 دد ء داده ويرار اا ًا و  ، ويا  ظ ذال، وق ان طر

ذا ا وذك ل  ور و وا وواده وطرا د أطل ا، وذا 

 " ظ)2(. 

ا وة و  ًدأ ل ارة ودة أ ن ودات ا ، و س اوع  -2

. ر و و، و ا  

ر ارة ان اط اذي   ات اطر واراز ارور ن واء  ارزة  -3

.طوا ن اق ا كذر ، ول وا لأو ا طا  

- ت اورة  

ن  أن رأ  طور ارة ار ن اظرت ا رأت  ذه اؤ ا  ن ال 

واول ن اور ادا ا ا ارا ، وان   ار ا  م ذه ار ا ض 

ورة اون ا  ص ذيا وون ا  ما  ق آدم ل ن ا  رة ا  

  ل ، واء وزو        ..  )3(  ر رراض ان اا  ،

و ًرًا   را ا د رس ا ور ن ذه ال ادا رة  أدث 

وو 4(ووظ(.  

و   ذا اث و اوت ا طرأت  ارة  رات اة ارة، واء ارات 

 رات اأو ا دا–  دا دول ا–  رة وا  ر ن راتذه ا ب و

  ون ا رة

                                                           
  .4380ص ،6،ط م 1986روت، ار دار ، ارآن ظل  طب د) 1(

)2 (دا دانرا  م عا رن ، اد ار ر وزوا  ن ، 2005304 م،ص.  

 35ارة) 3(

)4 (و ظرأ دا دانرا ر ق ، 121 - 117 ص .  
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1- رةت او  أو  ل ا د لدة ا م ت نا    ًر ارة أت ا

ار ال ت ف واد  رف رة ادة   ان ر  ازوج وازو واء 

.وورة ا   ط او 

2- رةا  طا  ط ل نب ، ود أو اا ً ن ذيا رادر ا  ًد رةت ا

 ا  رة ، أل ادوار دات واول ارام ، وم واظق ا ن رةراد اا 

دي وال اا ن ا رىل اوا  تا ط را- ك  -اذو ،

 د ون د اب أو ا ًد ام ، ور ل ا اد اء.

3- رةف اوظ  ،ا)  وم ت ددة ارة واف اوظا ن وا رةت او

م اف واوظن ا دود دد ا (و ، ورو ، ود ،در  واا   وم

.دوا دا روز ا  ث ردا 

4- رةل ا نوأ  ل ور طو ر دي ل  ظ رةت ا  (ر وأذ)

و  ن  –وو ن اء واء  اد أو اووي، ن اوت  اة ارة 

طرة ان ا تران  -ا وم و وا ددة أد لا رة ال ا تو

  اطل ، أو أب وو ن اطل أو  رف ظرة ات ازت. 

  ً ارت

- ترف ار 

وارن اواد وارن ل   ذا ارن ن  ر ادث ن ارت دث ن ار ادد

 وا دا ر نررن ات ا  وا طوا ط د ترن ا ان ت ، وورات و

رع ادت وزارة اط لل داا و   ا ت اطا  رؤا  ذا ا إ

.ترو ا  ، ل اوال اور وظ ب اا  ًود ، ودرن ات ادا   

ارت و   رط اواب وات ارة  اض ر ام ن ل طوط 

 ن رو وف اأو ا طر اف أو ال.ات ا  

- ترت او 

 ت واوم اأ  ر وفو ، را  ل تو دة تر  

1-  ندا ن ترن ا رادت اؤوا .  

2- ووا  م وا زةت اروا ط ار مت أرن ادوا .  

 واذ ، ادن ن وورات  ات و  رز وا  ارت إدارة -3

طوا تا ت اوا ا وم ا  ص نوا رات وا  )

Routes .(  

 اوول وور واص ام اطن  اد زي دأ وا ارت إ اوول رة -4

ت إرا طوا طوطا وت اوا  . 
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  ادن د وا ارت  اورة اول ن ادد ك  ارت ول - 5

داا  ري و ظور ن تدت أو اطن ا و ل  رظو ،  

) و ذه اد رل وال رل ارو ن Electronic Mailارو)د ارد  -1

 وا  ارن  ا ر ام.

) و ذه اد ل ات ل File Transfer Protocolد روول ل ات(  -2

 اؤت ن ن.

) وطق  ا ًد World Wide Web  وت (د ا او ا -3

 ) ود ذه اد ن أم دت ارت وا ر ال  اره.webاوب(

) ون ذه اد ادم ن ال ر ف TELENTد رووول ارط ن د( -4

 ز ا.اواب ووً اواب ذات اطرا

) و ذه اد ر Forums de discussion \ Newsgroupsد وت اش ( -5

 اش ، ودم ارد ارو وال  اوت.

د ال ار ن ذه اد ن ادام  ارت و ال رة ن  -6

  .)1(اراد واؤت

- ل اوات ا 

د ءت ت اوال ا دم وم دد وال ن اس راد وؤت ووت  رف 

  ردل ا  ، ر و ل وا س اندور ا ث ا م ارة اظ

ت ، ووس ا   داث و ءذا ا ن زء نن ا تب ،وت ا رة ذ ل

  ارو اوا واوع.  

 ا وور اوك أو ارت،  ا ات وا اوال ا أدوات أم ون

 ورة ود ار ل ور وال اطرح  ادي ام ن ً إ ق أن اطت

رة، اا  ظروفا رطداث اوا ت اطذه ا تل أن ا  ذه داثا 

 دار ،ل ادث وا أو و نن و ،دو بواذا و لا ر را ذ)2(.  

  (ل  ذه اوا ا)اون ذن ن وزة رة  و

  

  

                                                           
 ، ارو ب ، ازار  ، ور ،  ورة ر دوراه ر ،ازار  اوق ل  وط ارت دور   ارام )1(

  .39 -37 ص ، م2007

 ٣٤١ ادد م،2010اوت،  ،وات ادت-واو ام دران ا د )2(
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   facebook اوك -١

 وات اوت دل  ودم ادء ون  ل ا وال و و اوك

 ون إ ول اور، ادرد أو اد وإ  واق ادو وط ا واور

 اء وآر اوت ودل وادد ادا ادء اء إ وذك رة، رة  ت

  ).)3م، واطورات

 ر ن  ام  ار ن وات اوات، ن ام كذا  اوك  ل ن نإ

،رد ودى و ل ص رات ءدن ا  ءم، أدى ال و ص    رف 

  در وو  طرح دى با ر  وم  رإظ ذا  ود و ر ف ل وره ردة 

،رف وو    ءأ ر ف ن ره د اه نرو ا  ب دام و إن 

  . )4(واق  أدءه ودو  اص اط  ب ء   ل أن  ار، ز

     twitterور -٢

 ن ا (ور( وأذ ، ار اس ور وك اس ن أ ل  ا وال و وو

ط )تو (ذيا  )درذ ،)ان وأ ورةزا ار ، ن ورد لل إرر  رة 

 دى  )١٤٠  (ر ر ،دةواوز و ا رء أن   زاو  ل رة. ر وو 

ط رءوم أن ا  ثن ا صأو أ نو واو ، ره  ن و 

 ادء ؤء ن إن م و م،  ارة ار دل م ام، أء  ن أدء

 دل ل ن فارو أدء، ن اث  ادن ن ار  وم  ذا دون، أم رون

ر "    د د ادء وأراد ا  ور و ودم، ارة ا ارل

 و ط واد ؤال ودة ر أو دل ر ض،  وزء ال  اوال وإدا ال

  . )5(ان؟ ل ذا

اورة ا ذا ام ارا اذي ذن ن وا اوال ا ، و  ل ا زء ن 

ط  رج وم لو ، ا ن وا دًا  رق ندأ اورة  تذه ا د  م

                                                           
 ر ،ارو واوا ا وا ر درا ان ور  ا اوال ت ر اور د )3(

  .78-76ص م،2012 ،ادرك، او ار اد ورة، ر ر

)4 (د أا د و لا تا ا رو  ا ر ،واؤث ار ا  تت اووا ، 

 وان ر ،2010،18 ص م.  

  . 89ص  ق، ر اور د )5(
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رر ، )6(ون اة ا  ا و ترا اد رات ام ا رظ  ،

   دىرة.  وت ال ا دوا ن ا ً وا ة اا   

 

 ولث اا  

  رت ا ادت

 ات ن ار ب  ون ارد،   ا او ا ا ؤ رد ا

 اطل م ث.. ار ب ن اود وام اة، طرق ن ذك م  ودة وام

 اروِل دث   وم اذي وادور ارة أ ورز، )7(ارة دال ارات م  ات

 ا َ مث و ل  "  ن ودُو ِإ دَو َ ةْطرْا اهوََ ادو ارَو َأو .. .

")8(.  

 واد  د اطل أن ث طل، وم ر ن ارة  وم أن ن  إ إرة وذه

 ار أر ن وم ارا ،ر  و اطو ر  طو رة ً اد

ط ا وكدات ام واوا ا ر ة دوا ودوة وام ، واو ًأ  

   ول وره، أره ن ر  ا أوً ا م ن ط ًل، ن  رب

 د ا او اط ا  رة وام، وار واد وادات ام ل ط؛

   ).9(ا وا ر اطل

 ا اوات و  ء  اطل ة ن او ارال أ ون دً ار وء

،وا وا ً  ون دة اوا ، ؤوا ورا ا   رةط ا – وإن 

ر رًاؤ دور ض ال ورطا –   ؤا وا  ء ا ا  ،

 ء اا  طرم واا ا .  

 اودة، ار ر أن ن   و ام م ز ط    م إن طل

 وم ث ا راد ا ارو اط ل ً  دورًا ا ظ ارة ب

                                                           
 .ورInstagram   وارام ،  Snapchatت اب طق اددة ا اطت ذه ون )6(

  .714ص م،2011 ،1العدد ،27 المجلد دمشق، جامعة مجلة ،العربیة األسرة قیم تشكیل في الرقمي العصر في اإلعالم دور  الرفاعي خلیل محمد)7(

  ).2658(  مسلم ،ورواه)2367( البخاري رواه) 2(

  .  61،ص م1988 ،2ط المنصورة،  الوفاء دار ،االجتماعي التغیر   مطر علي اإلسالم سیف)  3(
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   ر وا ر وم  ا ا   وا ام دور ام

ر وطرة اب ا وم أ دور ر   ا 10(ا(.  

 ود ر و ارة ن  ظ زال  وا ار ات وم و أن

ًا ،ًك ودن وذ ذه تا  رى دًاأ ن أ لر رأةوا أن وا  زل ،دوأن وا 

  ً أ ا ار ات س – ار ازواج راط  ون أن دون  وا

ن إطرزل ا دل وا زواجذا – او  ث  طا ل إ ذه ؤا 

ا ،ن او   ذا س أ ك طر تدط و رة لذه دا تا 

 دور  دد و ا دال اؤ ذه وود رة دد  وادت اطر ذه ن

  .ام ا دال أدا وق

 د. وراط  ودم ارة، ك ب ان ن ورة  روً ار ان  د

 ذك ن رت ود ارة، ودة وطم ام ر   أن اد ارة اطت

 ، واص ، ط وذل  ،ل ل دى أذ د. وال اب ن ار

  ً  رد ل ل ارة ال أن إ.. أر أراد   ر ق  ون

  .))11 وأم إ اس أرب ن  ؤون

 و رةة ارات ا ل ن را واا  رة اا وا ت ادرز او

ووا ًوو ، ا-  وور ا جش أو نم  –و   ف وا

ارت ؤرا ا و ا ن ل    وا ،دث أق ار  اوت 

  رز ن أن وا ، رة ال ادا ا  

  .ات وى  ا ادت  - 

ا   رةون ا ل دأو ا ا ن ا  دد بر   ت ن 

  ً   ل داتم و وددة ،و رات  ر تذه ا ل  ، 

رة (اب ) ال ل دى ز ن، وذا ال اري ون ن ء ر زل دأ ن رأس ا

لظر اء. (اا ا ًوو زو رما   نوازرة اراد ا رو طب ا1(  

                                                           
 .63ص السابق، المرجع) 1(

  .12ص م،1998 بیروت، األضواء دار ، "مقارنة دراسة" اإلسالم في األسرة نظام القرشي شریف باقر )11(
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  )1ال(

  رم و ل ات ارا دال ارة

و رر  ل واد وات دال ارة ل  وود ظم م ذه ارة وان ن ر وب ا

 و–  رت اؤا  لو ا –  ا رات وال ا ن رظ مظذا ا ان ا

  لرة واراد ان ا شل ا  رًال أ دت اا  با ط د كذو ،

 م ظم ات ار واء  وى اوت واوار أو  ذه اط ل  ، ون

   وى دد ادوار واوت دال ارة.

وارة ا ظر  ًءت  اوص ار   رة دد اوت ول ظم 

  ذا اظم دال ارة  ذك  ل او اري م  ، و إن ت  ازوج 

وا ا  قم اك أل ذو م اأ وذه ا ت لرة وؤون ا ن ر

 "  مو  ا  ولرول ا ، و م اٍعر مؤول و ن ،ر ... لرااٍع ور  

َأ وو ؤول ن ،َأُة ررْاو ٌار  ت وز ٌَؤوو ن ،12(" ر(   رد اؤ ذاو،

رة ول اء داء وان اض وم و نزون ا وقم  ا  سؤ ت اق اط

  ص ا رم ان ا رون ووا ، رام ، واودة ، واوا ، را  ل أ

  ارع ام.  

  وظ دت د دت ارا  آذةد أ  رةا ارة دالواذا طر ا ات 

ط با  زوا د ووت  ، ال ا ، وظ ل تض نواا وا  ر ن 

                                                           
 .)467/4( وم ،) 4350/2(  اري رواه )12(

)ةالسلط/القیادة(األب

2ابن بنت 1ابن 

األم
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  اوادن ط  ""  ازوج ر  ط"  اب" ط ن "  اوادن ط  "ن ام إ اد

  .!!ارة رج ا  ال

 تا وة ل ن اوادن ط أو اب ط ونذك د أن اء  ارة ارة م د 

را ، م وإ ون ك طب ا مو را ، ب يأ مز تؤن ا لا 

ا ت   اذا  –او   - ،ووت ات ن  او  أم  واد

   ب رو  ن ذات اذه ا  ، رن ا ردرب ا دىو وا

   .) 2لا   ،ذذ ، و ، وز (اظر ا وام واذوق اذا ارر

  

  

  

  

  

  

  )2ال(

  رم و ل ات ارة دال ارة

 اة  يارد اطأ ًت اب ا ف وراء ذا ار  ل ات ول  ج طرة و

و او ا ردج ا ت أ ، رة واة اا  رة م ار ا

وة ، واوا ، م ا  ددترة  ةل اددة دا تت اذه ا د أنؤن ا ،

  ))13ور ، وازم ، ل وار  ان رة.

ة ا ثدق ال طر ترر ا ء د    رة دي رل أرة و

  أي  س ذيا راا  رةراد ان أ رد ل رة ون ا لدا ردروح ا ر

ر  اوا اذي  و  ار    ً ء ارت ً واً وً، وذا ا

زاد ً دال ارة د ورة أزة اف ال اذ ا ورة ام ن دي ان وت ن وول 

ان ن ار رت ارأ ال ن س اواء ، و دأت اطرة ا  ب ان ، 

  و  ً ذك.

در اظ مت أ د لر داظن ا و  توى ا  ترا ت ا

رة وا  

                                                           
 .ذك  وا دل واوق اطق وؤرات )13(

 االب

 1ابن بنت 2ابن

 األم
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ف اوال دال ارة   اوت ب ام ارت ض اوت اذي ن  -1

ل ء ط وال ن اراد ارة، و  اظ ض ار رة اواد 

 د  ان وا–  ثدل او ا واء-  ر صا   ر ان ا ا

 ؤ ت  كذ  تص ا و،(لز اا )ا ر

.دا درورة و 

2-  ا ف ا  ل ؛ن ا نن ا ًو تردث ار أل اد ا تو

ب رم ذا اوع ار ، واف ن اط ا ادة ، و   ن 

وذا اد ت او ا ات  –ت   ار ، واور ل و اظر 

  توا وو–  تل ا  ، را  رةل ال داد ا ب ذاو

ت ر رة أو ر دة  د ر–  و ار وار  –ن اراد 

. ف ا را 

3-  رل اب ا رم ا  مدال اواا ر رةل ار دد ا ت تر

 ا واا ت ، ون اول ووال ا ن ما  مظوظ ن ف  ، طو

.ت ا ا وو ت ن ونوة ووا ا ر اا  ن لد 

4-  تف ال ووات اص و ب رةل ال دارة ا ت طو ء ب

ل وار–  و ًن ازون  – ارت ، و  ن ذا ن ك ات 

ً14(ا( . 

 –و  ل ار اذي –  ول ات دال ارة ا ت ر ورة  -5

ر اط ، وذك ب ر اراد ودت اق وا ا ل ام م ات ا

  ارة  اء  و روري واودة رً ا م ارا ا رون  ذوام.

 ول أراد  ا اط ارة ك  اددة ال ول و اوت ر  ارة د م

  ورة إ اورة ذه رت د. ا رام دة ا ازون ول أو اطم، دة

ً ط ددن ا زةن ا ت ونزا  ل نن ر نزل أرا زة إأ ذ  ءأر 

  . اء وأف ارف

 ارن ن اول اد أن إ – وا ازون ظور ذ – اورة  ر و ار ذا أن ورم

 ول  طرت وذا ، اد وا وازة ات ط  و ت د ادد

 ظرة ن م  ارت؛  ال ون اب إن ات أدى ول، ووم اب

                                                           
  .اظرة ذه زاد  ارت ر أر  دًا ف ار ات  اطق ب ارع )14(
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 طور ن م أً و ارار،  ؤ و ام، ف اوا ل ن وررم ار،

  . )15(ار طر ارض دون ارن  ات

 وا دات م ن ر و از ذا  د  12-24 لا اف ل أن وؤد

روا ،م واد نر ًد  ن  ، مو س و توون ا  ء ل 

  ت و ات، ن اطً ادود ل رة ت ء ن اب ارت ون. وازن ادود

  . )16(ارة ن اوا ور ا ال ن  طور اوك وذا ا، اطق رج أص

 ا دة ارة دال وً أ د ارة، دال ات وا  أطر و ال وذا

 وو ،أ  ذ ل ن اص   ول – وأء آء – م ل ن واد ن  ون

 وا   و ا، وا ن ً  و د ،ن  ك اذي اذ اف ز

راا أد ذا إ زر اا .  

 إن أر د  اء  اور ود اوال، زدة  دد دور  ل ن ارة ن م وإذا

  . ا دال اطل  ء وأ م روي ون م، و ٍن،  د م

 ذا ن وإن – ذك ت ا   ط؛ اد و ط وارو ر  ازة ذه ن واد

 ادت ظم  واوري ا ام     دات م و  – أدوار أد

ا وا طء، وا و  ا م، ا رؤوا را  .  

 وات اء ن ارة دال وذا و ت ء و – اطت ذا ظل  – رة ادد ادور إن

. م ات ذه ل ن ار ال رة وزدة ات، وس اوار،  ن ن واء

 د  ص دد ت لء اا  م ،رام اود  ددن ا طا 

دا   ص ذه تا.  

  .دوارا وى  ا ادت  - 

 ا وا م رةد ا–  ا ا –   طدوره ا  رد ل ر 

دال ذا ان ، وذه ادوار  اس ط ون ارة واط ا اذي ت  ، وذك د 

  ر  ن رةل ادوار دار ا توازت اا دوره وا رد ل م وبو  ق

  اط رة ووت ا ط رات وازات دً ن أن ون  ُط وان.

                                                           
 و 3-2 ادو، ار وام ارة ؤر ،ار رة وا ا ات  اد ات أر ا دة )15(

 .16 ص م،2010

 )1(رق، ا16ص ا.  
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،و و "  رةا   ْاو و ْاو ارد رز اد اب"  ورف ادور  ارة 

رد وا  رةا دور أوذي اا  ردون  ،)17(ا ن ادوار ا دورن اض ا و

وذا ظر  ))18و ال ارة.ا ن او واوك ارتددة وب أن  روا   ، ل 

دور  أ و اورة او وك اري اطوب ن ارد دال ارة وذك  ل وك 

  لظر ادوار (أواع ا    دورًا، و و3 . (  

  

  

  )3ل (

  اواع ادوار

 وا م واررآن اا  واردةت ارل ا ن ودوار اا  تظ رة اوا

 ل ا ذاو  ن رةل ات داوددت ا توق ووا ن  رة وطا

 ، وذك ن د ر ن ارا أر ارارًا ن ل ارار ا ا - ن ارض –ام 

 ت  ار ا ول ام د او زرة "  –وو رار س ارة  –ت  ازواج 

م ود ر ت  ازواج  ث ام  ، ذك ن ازواج د ارة، وارة ا او د 

"ن  )19(ا ا ؤذه ا لل دال ا تظ ل رةء ارة ا د ررك ا م م ،

وو رار  – ار ازو واط وار ا ام ا وا واورث ، و ؤون اطق 

 ؤذه ا ك–  . ل ظ م  

رةل اب دادور ا  و (زوجا) بد ا  ل، ًوأ ً ؤذه ا د      

             ..)20( ر نل ا ، لرم ا 

                                                           
)17( و ر ، ا ر ندا  م أ  م سا ر ، ا تطا ا وروا ،  ط 

  .265 ص م،2003،

 .134 ،ص م2003 ، ادر  ا ادار ، "ارات ء دل" اظ اوك  ر أد) 18(

 .64 ص ، ق ر زرة او د )19(

  34اء )20(

الدور المتوقع الدور المدرك الدور المؤدى
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 رأةو أي ، ا ر رم ووا  )21( ذه م رأةا  ل ورط ا ذا  و ،

 "  و  كن ذ لرذرت ا ذه ا رل ان آ ، واانَِ مََأَط ََ واُ نَ ً  ◌ۗ ِإن 

ا ن  ار  د" ود لر وا إذا  ءن ا ر ب ، ن ا ر ان او وو 

  .ن و ظن ن م

 ًدا دوار ، و ، وو ،  ن وا ا ؤو ر  رةل اب دال دور او

 "  مو  ا  ول ام اٍعر مؤول و ن ،ر ... لرااٍع ور  َأ وو ؤول ن 

،22(.."ر(  مو ، ؤو ردو ر ؤو ل رةل اب ان ا ودور اا  ذاو  ،

 " مو  ا  ل ا ، دورذا ا ما  رط ن  رة اَ ءرْ ِإ َأن َ 

ن ول ")23( ،دوا ل ا  ق ده، او و ً  ، مر  رأ م او 

  ا ، ن مو دا ق أن م ،روف ذا د اواا  درةا  قا 

ذ مر ظ24(و( .  

ب رة ل ن ا ط اة إن اوا ار ظر  م رط ر ن اء ذا ادور 

ارة و اث وراء اد و، ا ا ال  ن اء م ارا ن ول 

اوال ا ارو ، وام ن وا ارم وم ، و   ن ع راد ارة ، 

وى ا دو.ا وب اب روح ا ظرًا دا ر  

- رةل ام دادور ا 

د ل ا ا اط طل ل ده ود وده،  اول ن ه وره  اول ن ره 

 ول ام و  و ن اص ا واد   ر ن وم ذا ادور ،

 ن ون اودة، ن رن ً ، وأور إً، أر وات "ا وا ًذا ادور ر اوردي

،را ن أرق ،ًو نوأ ًو")25(.  

 ال  ا وار ادر،  اطل ر  ارة  أ ار ارد  امو

   )26( ل ظ ارام ا ، ام ت ن ادة،

                          ما ٌدر إذا دأد             ددتأ ً بط اراِق  

                                                           
  .284 ص ،  ،1401روت ار ،دار اظم ارآن ر ر ان )21(

 ر ق )22(

 )3/4567(  م رواه )23(

  .416 ادرس ، ت.د ، ر و دروس ، ا زاد رح  اط ار د )24(

 .187ص ، ، 1986روت اة  دار ، وادن اد أدب  اوردي )25(

  .)واق ام(  أ  طو دة ن )26(
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                          مإن روض ا ده ا             ري أورق ًأ إراِق  

                         ما ذأ ذةا ت             ا مر دِق ىا  

 ون ار، ن طو ت ازل ن ب اب أن ب وذك اود، ر  ار اب ام وذ

 را  ،لط ظو ن طل ارطم ا رن أ مطم، ار كوذ ن ما  در 

،  ظر  طورة دور ام دال ارة ،  ل ور م  ا ار ، و ان

  وذك وه اء ا ار ام ا وا ار.ون اول وارواح ،   ظ اق

واذا  وا م ام دور  ارة ا ارة د أن ذا ادور ا ر ن ال وار 

  ب ف اداد ات ال و ظرة ادت ار ت ، ا ات ن ات

ر اطل و  ن ذك ن ل ر ووا  ار  ا ام، و رات ول 

زد اطن  ، ول ات وت ن ام دورم دال  –  ارت  –ال ادث 

روا م اوا مل ا ن ، رةا    زةم ال اطرك او ت طوو ،

    .!! راا   وا  واط  

- رةل اء دادور ا 

اء  ن  ا  و  ارة ل  ر ام م ، وزن  م ، 

 ل                                   

   )27(  لء دان ا كذو ، دت اواوق واا   رة اك أن ا و ،

ارة  أن م وق م وات ب م ام  ه ام وام، واه ن ارة ، وذا 

 ل دورا  

 .اء و دور  -أ

  .واوات اوة و دور  -ب

 ءو ا مدور ن دور ر؛ اطن وا كرُة ذ ِرد لد، اوا روا طوا ل ا 

 نن ا ،وأ ؛ وث أ ل - - ﴿                            

          ﴾)28( ، م ِرنْ ا -  ا - ودأ 

  ل. أ دورم و اوم ود د درا اون؛ ر - ارئ اق وو -  ر

                                                           
  46 الكھف) 27(

   14لقمان )28(
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،ا داوا وا - و داا طا - ق، وور ادو ل أخ  ،وةا ن وا 

  .ارة ر ن اودا وار ار، ب ورس ا ،ر  وم اذي

و ك أن ذا ادور دال ارة ا اوم ر ا ر  ورة اوو و اد ن رات 

  –اذي    ذه اوو  –و دم ال ادد  راد،أدوار أ  ارة و

رًا  ام دوره اط  دال ارة ، ورت اوى ن رط اء وم ر ن اوات 

  ،،، رة اا  مم دور  ا  وم وا ل ان دادواوق ا ع

  ارط  أداء اواب.

  ا اث

  ا ارة  رت ا ار ف رح ور

 درع ان وان اا  رة اأن ا  دإن ا–  د ا–  هم اا 

ازو ا اد واط   اوت ،واذي زاد ره  طور ادوا و رأ ، ول 

 وا  ل ثدل اا–  رت وت ورن ا–  وا ت ادن ا ل

  ر  وا رة اوا ا ن أنرن ورء و ن ؤذه ا نل ا  م

ا ن ارة ن ام دوار اط–  ران رات اة ودا–  ن اورات واب 

   ن ؤول دال ا ، وا ًراد ون  ان.

ن ذه اوت ا دف ف ار ا رت –  د ال وو  –و ذا اور 

  نو  رذه ا  ن ونو ، رة اا  

- رة ال ات داا ولوى اا 

-   رة ال ادوار داا وى اا  

  

  )4ال (

  ا ارة  رت ا اروت اور ارح ف 

األدوار 
داخل 
األسرة

العالقات 
داخل 
األسرة

قیم 

 داعمة

أوقات 

 منظمة

تكوین عالقات 

 االلكترونیة
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- رة ال ات داا ولوى اا 

ل م  ح  و ل أر واطر آر ارت ا  ارة ؛ ن ارة ؤ ون

ات دا و وو ، ودم ر وش او اف  ًن اطع أو ار ،إن ارة ا م 

ت و و ن اراد ظر  و ن ات ،زام ن اراد اه م اض ، 

إ، راد ردك اذرة  وا ول اوا  م ،و  دلوار ال واوادة از ا

ازة  او وا ،م  زدة  ات دال ارة ا ارة ن 

راءات وأن ا ددل ا  

1-  ء  رةل ات دارة ا وم  ،ءذا ا ت م ان ا و ن  ق

 ر ا مررآن اد ا كذظ ،و ظمو وو  ن  ودة ووا رم ا و

 ل ،رةل ان دان ا ودو أ                  

                )29( ،

  مذه ا رًا، وو ً رأ رة ، ول ادا  ت نو  ا و

 و ، ط ل ا ن م   رون رادن أ ل رةل ات داون ا

أو   ،وان اطر  د ارت و ذوب ذه ام وط ال اراد دال ارة ن 

 م  ون ذه ام درة ام م اض.

د ات دال ارة ا  اء ارو ، ن ل ر اراد ارة م اض  -2

  فون رد رة ، وات ا ًد ون  رص أنا ، ا ت اطا

ا  ن أن  ذاو ،ت ان ا ر مرةوداراد اا ل و ن -  ًو

 ا ا  اوط اد وال ا.  –اوادن 

3-  طذه ا لو، وا طل ا ن م اوظ رةم ا–  ت م وطت او

ن اوال ، وذه اوت زد ن دة و دى اراد ارة  ن أن وا  ي ل  –اي 

وة ات ن اراد ارة ، وم  اط  او و واب ن ل اراض ل 

  دور  درا  رةل ا ذاو ،  ر ا وداث ات وان ا ر رد

ود    ارد   وق ات ود، ول ا ا ل رد  ، و د

  أر رًا  ة ارد.

دل ادث ن اراد ارة ن ن وى ات ؛ ن ان ن طق ر م ادل  -4

ف  ل ر ن اء ل وذا  ا –وس اواظ  –ول ا اص اذي د ادث 

                                                           
 21 اروم )29(
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  ت او ت ودن ا ء وا  دون مت ؛رل ا ن تن او ا

 " ل " ور " اا  تووا ت أو اا  ب رة ، وال ار داو دو

رد دي   ر  اوار و اذ دون أي ت ل" ون ارد دال ارة 

 أو دات.

5-   وقو، ور،  راءةرات ،وت ،وزن ر رة ا طدة اردي   -ز سو

–  وة ن ر م ، رةل ات داا  ر وان أ طذه ا  رادن ا نرد ن 

  ق  رذا ار، و ل ذا  رتق ون ا وىا  طروات ارة وا

 ارة طر  ل اة او  اوادن ون وق اراد ارم م.

رت ،وال  ودم ادا  زد ام ت ا راد ارة ن ازات او ذ -6

   دمو ؤو م ن  ل نن ا س طذا ارة ، ول ات داوة ا ن

 "و ذا ا مو  ا  ولرا د اده ، وواد وا  ")30( ل  وو ،

 ب أن م ام .  دال ارة

 ر او ازة أم ن ال  واد وم ص رة ن ا د اطوع -7

 ا ات ذه ض زرة اراء ت أو ان أو ام دور د اء طب

ج ا مد مدض و داا زرل ا م مل وا طو ل دز ن طرا 

 ووي ات ن اراد ، . ارة

   

رة ال ادوار داا وى اا 

 دور ارة  –ان ال ادوار داا  –  ن ز و ؤورة ا  ل ا د

 ، ؤو  ذات رد طب اوا موا وا ر واا  قا   روط

ول ذا ل ن  ادور دال ارة  رط ارطً و ًس ا ان  ارة 

ى ازا ع   اداء اواب ام  ل رد   دة، و ن ارة ن ود

  ت ارن ا و  أن  ب مدوار م راددة ا  

1-   ط دور طل ا ن رةراد ان ا رد ل لدا ؤوء روح ا ،رهاظ و ذ

و  ام  ادور ، وزز أدا وزه رار  ل ارد ا  اس 

ؤو، وذا ار   ام اول  ام ث ا  اؤو ن ا دا ول 

 ؤوواة ا ل ك  وا ، وم اوا. 

 اراد ش ن ار ، ث  رض م ام دوار اطو م ر ًم ن  -2

  ر سا  ا و ، ؤوذه ا ردا  و ا ؤول ا رط

 لرك ا ذا أن  و ، دور أو ر من ا ررة أن اا  م ل ، ربا 

                                                           
 .ا و ،) 2/56( اوط  ك وام ،) 1/342( ارد ادب اري رواه) 30(
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ن راد م ذه اؤوت ور  ارد وا  اد وارة، وذك ل دى 

  طدور ا م در م نو ،   ةا ؤو ر  ت نا

 داء او .ور ذا  ل ا  ا

 –و ً اء  –ادة ن اوت ا اري و دور ل رد ، و ل ذا  -3

  د ل ًدرو ًوا ودور ال ا ذا لت ، وؤ ن مد  ن طرح مو

   ذاو ،ل وا  ن أداء دوره رد ل ن رد توذه ا ن لت ،ورر ا

ءات رة  ن أن دور  ل ذه ات ا وا ، و ام  زدة ل 

اراد دوارم ،  ط  وم او د ال  ادوار ،م ن زو  رف 

ل وا ن زوج مو ء. دورن ا ً  

 اور اذي ب اراد دال ارة رًا ، و ارد ا أ  دوره ،ول ذا  -4

ب أن م  ،وا ،ور ن ا ا ل اوب ل ا  اطوب دون ور 

 ل ، ف أو               

 .. )31( ، مدا ، رادوك ا  رةل ا ن ر اذا ا م ن أن و

 ،وم وام ه اق واوق.

ء ام دوار اون ورة وزة ظر م أ  ل ض ادوار دال ارة ث ح -5

ادور ،وو ام ا ط  ارد ار دال ارة  ث  زد ن ادر ن أراد 

ارة ،و د ذك ن أر ا  وى اداء، ون أن م ذك ن ف أد اء دور 

ادي ب و ط ن رف زا ارة رة ز ددة، أو ف أد ات دور 

 د ا دةدة أ  رًا ق وف رذا ار ،ول اطا ر ويرم اا

 دًاز رظ ث د ادور ، واا  مرب ا ذيرد ا ، ؤو سن ا

 وذك  اد ا ث   رًا  ذك.

و وان وا دال ارة ا ظم رات ادام ازة ارو و  رض   -6

ت اطم را – م ل رد ؤو ار ، ودم ادام ازة اء اوال اري 

رت اث  -وا رذا ا  وم اوا ذ ءا رر  وذا ا  وندم او

 أرًا دًا ،وأن ون اوادن دوة  ذك ث أ اول ن  ن ازم أء 

اواد ون ا رغ اراد دال اوال اري ، وذا د وف ق ادد ن ارات و

ارة دوارم اط م إ ا و اوال ا و   ن ن ات 

  ار ، وزدة ارب ن اراد. 

  

                                                           
  .159ران آل) 31(
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ا  

  

  ء ارة  زات ادت ا ر ارت و  ن طت و رض 

وم و ، واذا م وا ذه ادت ول وا و ر  وا ن ارة 

وً وارة ا و  ًن ت  د ذه ادت ن رات   اوى 

 رة أول ات داب ا  واء  ن و م و ذات ، وؤودوار واب ا

ران  تا ف و رة ال ات داوا طا  دة رب  اوا

 ت ال ا ثول ا  ورة ، ون ا  طر ن دت ور ر اا

   ر و ط ذه ادت وآر  ارة ا ،وطرق وا اً. ام

  ان رب  اد أن دوا وآر
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   وارا ادر

  

 ارآن ارم. .1

  ، ورة ر دوراه ر ،ازار  اوق ل  وط ارت دور   ارام .2

ر  ، ورزاب ، ا روم2007 ، ا .  

  .م1401روت،  ار دار ،اظم ارآن ر ر ان .3

  . م 2003روت، در دار ، ارب ن  ظور ان .4

  .م2003 ، ادر  ا ادار ، "ارات ء دل" اظ اوك  ر أد .5

6. د ، ا ر ندا   دبرد اا ،  لم1994 ، د.  

7. د أا د و لا تا ا رو  ا ر ،واؤث ار ا 

 تت اووا ،  وان ر ،2010م.  

  .م 1998روت، اواء دار ، "ر درا" ام  ارة ظم ار رف ر .8

  . م1987روت،ر ان دار ا، دب طق ، ا ا إل ن د ام اري، .9

 ط ، روت ن ام ،دار طر داور أد ق ، ار وح ا ج اح  اوري .10

  .م1987 ، 4

  .م١٩٨٦ ، ن.د ، ا واة اُرة  او ء .11

  . م1986 ،6 ط روت، ار دار ، ارآن ظل  طب د .12

  .  م1988 ،2ط اورة،  اوء دار ،ا ار  طر  ام ف .13

  ا ا ورة، ر ر ر ، ارم ارآن  ا ارة م دو او رن .14

  .م2010 ، ار ،  زة

15. دا دانرا  م عا رن ، اد ار ر وزوا  ن ، 2005م.  

16. دا دران ما وت-وادت اوا،  ،تودد م،2010ا٣٤١ ا  

17. و ر ، ا ر ندا  م أ  م سا ر ، ا تطا ا 

وروا ،  ط ،2003م.  

  .م ، 1994روت  ار اوم اء دار ، اوط ، أس ن ك .18

  . ، 1986روت اة  دار ، وادن اد أدب  اوردي .19

  .م1965 ارة، ار ار دار ، ام ظم زرة أو د .20

  .416 ادرس ، ت.د ، ر و دروس ، ا زاد رح  اط ار د .21

 وا ر درا ان ور  ا اوال ت ر اور د .22

ا واوا روا، ر ر ر ،ورة دا را ورك، ادا، 

  .م2012

 دق،   ،ار ارة م ل  ار ار  ام دور ار ل د .23

  .م2011 ،1ادد ،27 اد
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 ر رط ؤ ، دا ؤاد د  ق ، م   اوري اج ان ام ، م .24

وزوا،رةم1991ا.  

 ارة ؤر ،ار رة وا ا ات  اد ات أر ا دة .25

  .م 2010و 3-2 ادو، ار وام

  

  

  

  

  

  

  

  



 

    46 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

 

  قیم المودة والرحمۀ مرتکزا للوظائف الأسریۀ

 

  س  ر . دأ.

Dr. Rachid Mohamed Kohouss 

 ان ا أل  أذ
  ي اب-اا 

rachid1433@yahoo.com 

  

 

د  

م ا ارن ارم و أن، واد  رب ان، واة وام  د وو د د 

  اون وارن، و آ اطن اطرن، و أ ارام اررة أن.

د.. أ  

 ، زموره، و ءم، وررآن ان ا ن  رونر ا ل ات اد ظ

وق ، و  ء ارة  ... ار اذي ارت  ن ا ا م 

وا إ دم اث، ورم ادن  ط ، واطع أداء ام أن ارآن و ا ادن 

  طو ،ا طرا د ن ذو ،رم اق وراء ا و؛ وود  رةا 

  أول ال وا ،ر  دف و ، وش ن ر  إ إح أو ر.

رات اذه ا م و وأدت إ  تز ت رةا رة ات ار ،

 ،ا ا رو ،رس اء ا ًرور إ ًظ داوأ ت دا ا و ،د

ر واف وذك  م  ن أواء ا واودة وار، و  ن درع  د أو ا

  واذ د أراد إ اط واس وارار.

إن ات ام اد و اد اس م ا ام ارد، وارة ا ارة 

ذا او ،ر وك و أن  دإذا أر  د رطو ،و ح ا رور 

 ا  وىو ،دوا رود وا تو ،ء لدل واا  م رة؛  رة ما

.را وط  

ذك د أن أداء ام. واء ن دال ا أو ر ،د ذوا ودا ً واروا ل وم 

 وو ،رة ار اد  كذ وا إو .ا  ن دوإ ،رك أواو ،

 .و ر  مد ول إوا  وادددا؛ وا قوطرا ،  
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  ترا ٍنز  مررآن اا د ذيا رم ا لوذج اراز ان إ دم؛  وء و

م اودة ال ان أ ؛ر رورةو د بوا را دم ا ود ر م ب  

.و راروا رارن او و لوأ و در رة إ  

ظوا وا سا دا  رودة واد أن ا مررآن ات ا ة  إن اوا

 سطر ا ا طرة ا  رة اا ا رة اء ا  ر رأ و ،زوا

 .  

ن ان ن  أراد ارة و ظ اوار ا ره، ن ارة  اود 

  ،ولا وأ  ريد. ارف وو را ر، وزدر وو ر  

ثا أ  

  ثا أ   

1-   وواة اا ر رة ق وعو و  رف وعوذا ا رف

 وادة اس  وازدر واراره.

2-  رودة وام او رف اوظا  ت إ ر اد ا وعوذا ا أن

 وأر  ارار ارة.  

   د ان وان  ارة.  -3

ثداف اأ  

داف اق ا ث إا   

  .ارف وظ اوا واظ و ق -1

2- .(ظوا واا) رةف اوظح ا  رودة وام ا رراز أإ  

3- .رة اا  رودة واا ن أ فا  

ثا ط  

 ث  ثذا ا ت دذا و  

   وأ.اث اول وا ارل رف ول؛ ود ت   اوا ودود

.ووأ ظوم ا  رزت؛ أرووم واا ءا ظ ث اا  

.(رف اوظا) ظوا واس اأ و رودة واا  ردأ ثث اا  

 ثا   

 ا ع اا  وعوذا ا إن ط  ل ؛ أيطم ا راوا ا

 ورت ادط ال ان أ ، ت اراء ام ا ،رودة واوا ظوا واا

.رودة وام او رف اوظ  
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  اث اول

  وا ارل رف ول

  

ان دئ اظ  ارة ون ارار، ووزع اؤوت ب          د ن ب رب   

  ات ق ذا اد.

واف  ات واؤوت اف      اوا، وؤو ارأة اظ،  ارلؤو ل 

  قل وراف ا  ما ا  د إ وع.فا   ا  

ذك ن ال  و ودد أرا  ن  اء ض أراد دون ض،  ق ذك    

  ن وت  وطل أرى،  ض ام  دون أرى.

         ف إن ت، وت وواه داو ا   طرن ا رةل أ ،ت    وح ار 

             رار و   ن  شدم ان وزون ا  د نطا د تؤوا  زعوا

. رار وا  

وإن ا  ف ارل وا، و أر رر  أل ا و ل أم ارض  اف           

.داو و  

 واء،    وا ت د ووا ،وا م إظن ا لد و رور ظ وو رع إ

  وإ ول دم، وطرق ء ووط وار.  

.واا  ولب اطا  

.واا   ولرع اا  

ا  واام" اوَ" و ""  "وم "ر م"ن     "وا" ذار وا "مو"ا ،"م"و-

وب اواو ء وازا  رة أي ده اذي وم  وظم.. واَم و اد، وَم اَوِم-      وار

م ار   دم اذي وس أورم، "ل ن "َوام" أل  و"م" أل  وو اذي وم م، و  

   ار أي م ورم.

ول "َمُ وم  وو م و م، وأ ره، وام  أرب م اص ر أو      

 وارأة وم ا زوجا و ، ظء وا ةراو اء و مر، وذي    1اا وزو أي و ،

  ر و.وم 

 رح اطا  واا ر        أ ن وأ  موا ؤو ررة وا ر

          و راو و داراإ رأة وا  ءإ د، وا ر و م، و ر وا داد وا

.   

. و"اوا  ور2    ل  اء" ارل واون  اء..."     و"ام  م ار

  .3وإق"

                                                           
1 ،وح ار، ادة ،268ص ا" م ."،رازير ا  ،حدة  ،244ص ا"  وم ." ،ريزس  اأ  ،دة  ،711ص ا 

  .2/46 وإرا، ارآن  زج،". وم" دة ،464ص ا، ارآن، ردات م". وم"
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 رذ ا ل ا-طوا وا-   واأن ا   وا   ل 

   أن ور م أب    ا وار، واءة وا، وا واؤو.. ووا ارل 

اة ن ن وطم وس ور ذك ن رورت اة..   ق ة اد أي أن م   

 و  و رن ا م م ود﴿ َأ نذوا  اُوا  َآُ  مَُْأ  مَأا  ورَ  ودُو  سا 

 ﴿. وو ل و   )6ارم ﴾) ؤرون وُْون َأرم  ا ون َ دادَ ٌظ َ ٌَ واْرُة

َ رَطاو ةَ كََأ رْأو﴾)ط 132.(  

      رك و و رأ  لرا وا  لوا﴿ لرا  وناوَ  َ  ءا    لَ  ا 

مَ َ ٍض و ماوَأ ن واََُْأ﴾) ء34ا(    و ول ،واذه ا بت أ وا ،

 ل و و﴿   ل  م  ا    ض﴾    لر  ادوا  طوة  واع  واطء  وا 

). وا  و       ا اد  واوت وادادات اواب  ال أي...(ام

﴿وا ون أ موان ،﴾أ لرو ا ذيؤدي ا رو اذي وف  ا    ذب  زووا    وا 

 و ،رو أذي ور ا طوال ان ا ة رأ راروا.  

" دد ذه ا أن اوا    ارل واون  اءن و   -ر ا–ول د طب

ا رل وت اوا، و ط ن        ؤ ارة رل، وذر ن أب ذه اوا ،ل  

ص، وف ارل اق  اؤ، وء  إطء اوا رل، دد ذك ات ذه     

اوا   اؤ ن ا، و ن ازوات ار. وام  اداء أن ارل وارأة       

.ق ا ن      و ، وظ دهو  وو ، ن دام أظ د أنر   وأن ا

    دة اس اأ  نزو را وأس ذا ق ا دو .وظذه ا ن زدادات اا

 ون ارل... و وظف   ء اون. ول ن وظف ارأة أن ل و ور ول رة ال

        طر ا وط ك أنذ د ن .رة و  تو ، رةطو ،أو – لرر   -او

       رل و أن  رة، وطا وظ رغ  ، كذ ر اوو ،رورت اا

  وط  آن واد، ون د ذك أن  ارل ن اص  ول... م ل ود ور 

         و  رأةا  ذه. وأن أداء وظ    وا وا وي واا و 

ظ و .. ذا نك. و أداء وظ    وا وا وي وادا..."اك أ4م ر  .  

وول ادور أد دي ت اوا دة رل  ارة، ا ؤ وؤو  اذل      

      وت، وواوق واا  زوج وزون ا لر واواة وا و دة ء.. وطوا

                                                                                                                                                                                                   
  ".وم" دة ،4/309 ازز، اب طف  از ذوي ر آدي، اروز 2

  .216ص اوي، اد  ارأة رر، 3

  .رف ،4/353 ارآن، ظل  طب، 4
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 ونرو ا  م ورى ا       ظق اا  ت رة اذه ا ..رةؤون ا رد

زو ن واا  رأةدت ا  ،رودة واا  س ذيطرة واق ا5.  

وا  ذا ت و و ، و را و ادادا، و   ار واودة، وادل 

رك و و نزون ا ن اك اق ذ و  دفن ا ورة؛وا﴿نو َآ َأن قَ 

مَ ن مَُْأ اوَأز  ٍموَ تََ كذ  ِإن ًرًة ودو مَ لو َوا ِإُونرَ﴾) روم21ا( وو .

 ل و﴿و يذا مََ ن ٍسَْ ةداو لو ْ وز ن َِإ﴾) رةذي )186ات ا  ن .

  وده م ا واودة وار ش أ  ط و وارار.

ا واودة وار وام د اد واض وارا واوة.. وا واٌ أ إذا ت 

   ك ارة وار واران ان  اد وارة.

وذا  ن اج ار را اطرة ا طر ا اس ، و زون  ن ص          

ؤدي ؤو    ف ، وا  ظم أدا، ل واد  ادادات از      م ون وظ

   أن و، و ود ر واح  ارة.

وادود ا رع اا  

إن اوا  ام ؤو ظم ار  اة، وو ظ رور ق ان      

       وظذه ا لؤا  ،ؤوو  لرم اا ر ت دو ،رة وا راروا

        درا  مل واا  وةو  ن ا  زه  ظرا إ ،وةا أو  وء ا

.ذه ا ما  

اوا د ارل م ل ذك ط ل   ء وف ء وق   وذك ن ارع اف  ل 

  واذه ا ون ن د مك، وا إ ودو ر ث نا  قط مو ،  واه و

 واذه ا ل وإ ،را وا ر دادارأة أو اا  ط    ج طدودا، وأ

ن ن اواط واروط  ق أدا ا ود ا  ء أرة ر و  راط   

  م. 

 إن ذه اوا س ن  إء  ارأة  ات و              -ر ا–ول د طب 

   ء وإ ؛ وا د «اا «    وظ  رة   -وإن ا لدا-      ؤذه ا دارة

        ، ءروق ا و  ود وو   ، ؤ  مود اوو .و رة، وطا

       ،ف ورط ن  ل ورا وا  رىأ وا  مدد ا د .وظ  نوا

وو زو  و  وآداب ،و   فو ،ودة ورو ،و 6.  

                                                           
 اوا  و  ار  ول  ق  درة" ادرة ا ادة أل ن اور اوا، آت   ظرات دي، 5

و22-21ص ،"وا.  

  .4/355 ارآن، ظل  طب، )6(
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ووا ارل  أر ا   ارع و   اطرة وأل ا ل  ،ذه            

وار  اوا رل   ارة وارأة ، ووا ارل  أر وم  أس اودة      

    ،زوا  ظزواج ود ا قو راروا زوة ارار ان ا ذا و ، 

ل ذك زم أن ر ازو ر ن اوا  ارة  زوج م ارع، وأ اوام ، وأن            

 ازوج أن  ارض ن ذه اوا ا          اوا  ون  ب أن م  ازو، وأن

رر ، واس اذي ت    ،ء ا، أو ف  ال  و ذه اوا ن   

   در إ  ،ت إوو رأة وأا  دارإ  داد، ور واا    ،ط

اذن اطرة ا ،ل  رر رأة وإط  ادا ق ادة اد، و   ض

  اق أن ر ن و ظر   اذ  ن ؤون ارة.

وأي   أن ون رل ذه اوا  دات وق ارأة و ورا و وم ل        

  .7م  ذوب   ارل ووود   وودها

 و واا ق آ م  إن﴿وا ن ا    را﴾ . و  لرن  او    أ   أو 

           واون ا  نده. وو  ت ا ن ور وان ا رأة؛ا  وا  ر  

  ودا  ،س  و اص، و ر  و ب إرادة.

وا ر ور، وودة ور، وف وؤو، وس  ظن ض اس أن وا ارل      

   ط وو"    و وا وو  و   رفا ر   رأ !  ن 

"دود ا"   مت ال اك دا8    رة ر م اررآن اا  ررت  9و    أر 

  .11، ورة ر"دود  أزل ا10"رات  آ وادة

         ،ل و دود ا د ن، وازون ا واددم واراا     وادو ا ذاو

   ج  رة لز و رهوا          دروب  ء ا را وا و 

 اة وظ ن ات.

 

 

 

                                                           
 ..75-76 ص ارة،  وارأة  ام  او، . 279-7/277 ا،  ار    ام  وات  ارأة  أم  ال زدان، )7(

،  رأةا  رآنم ارا وا ،ر،. 106ص ا دادرأة إا ،44 -43ص ا.  

8  ،زاا  رأةن ا ددة ارادة، اواص وا154 .رف.  

9  رات  ورة رةت اا) 187، 229، 230(، رةو  ورة ءا ا 13، رةو  ورة وا ا 97، رةو    ورة  دا 

ا 4، رةو  ورة قطا ا 1.  

10 و ن 229 ا ورة رةا.  

11   ن 97 ا ورة وا.  
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ث اا  

رووم واا ءا ظ  

  

  ظوا  ذود مرة وا دزاا  راءا ا رإن ا     ل م

ارل ودم "ارة واؤون ل ل ب أو  رة وءة و راع ووام  دان ن ادن    

وص ن ات، وإن زت ر ارل ووام  ار واوت وات و رة  

د وان اد   زون ت اوا         رة وا  إدارة  زا رأةا ر ن ،

  .12ر اء وات..."

      ا ا  ،رةب ار  لرا وا ل م تؤو  ط رأةن ا م نو

ر اء  اق وال وام، و ا ن ارل  ور طت اة ارور.. وذك      

﴿ لَ ا مَ َ  ٍض﴾  ن  ص    و  ا  طوا  ب  وا  ووأ 

ؤوة واا         مل وأر  كذ ت . ا طر طرة اك ال ذ لو ،

ر إده ل ت د ارة ادة، وذه اوظ (اظ) وك (اوا) ق ذك اء        

د   وم ك ا ا ت  ا و ر ادث، رل ل رأة     اذي 

  وارأة  رل، و ن أن ش أد زل ن ار، ت ا ا د  ذك.

 ولب اطاظا .  

.ظا   ولرع اا  

اظ ن اظ. اظ ل رة  اس ا  ت  ؤدي إ ام، ورة ط اء  

        ل  ل م ،ًظْ ذا تْظ ل ،وةك ا ل رةن، وه ادس، وا   دّ

د ورو  ل ا ،﴿تظ ب﴾ أي  ند  ظ  زواجد  ا  م  ب أن  ا   

  .13ا)، أي ب رن ق ا   رء و ن ظ ( ورئ ن، ط أي ظن،

و ن ارب اظ ار، وا، واظ، وارا، واواظ  ار، ورا اء،      

  .14ارم، واظ  اد، واوء د واك ود..واذب ن 

          ،رارة و رد واط واا  ظأن ا ل إ ا وا ن او

واظ    واظ  اد و اق اظ، واوء رة ازو، واك ودة وار، وا 

           وق ا را دهك ول ذرة وزوج واوق اس وا رات، وؤون اد ووا ر

  ..رو ر  

   

                                                           
  .122 -121ص اة، ت  ارد رأة ا ارر رة،  12

13 ،ردات ا ظرآن، أ245-244ص ا.  

  . 7/441-442ظ، دة ارب، ن ظور، ان 14
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.دوا رآح اطا  ظا   رع اا 

 رك و ول ا﴿تَ تَ تَظ بَْ  َظ ا﴾ ءدد     .)34(ا ذه او

.رأ  رأةا ؤو  

 وق زو دا ت إف ا  رأةت اأدر و. 

  رن ا ر وم أول ا–ا ر-   و ﴿تظ ب﴾"    ،زو     

   ره راه أن  وره"15        زوور ا ص و  ل تظ أي" ر ول او .

  .16ا زون،  ط أد ن  ء  و ص زوج"

" نرروح واق ادا ر  ءو﴿تَ﴾أي ؛ ء ن ارا وق وق اد،  وا 

﴿تَ﴾أي ؛  نزواو  تط﴿تَظ بَْ﴾أي ؛ تظ ر  ذيا      نن أزوان و ري

 اوة ن ارث واؤون ا زو  ،طن أدا  ذك ار، وو ر، وو ظن            

 ر أو أذن ن س أو د ن رضن         ا ،ن نأزوا  د ظ ب  تظ أو ،

 ن  ظ،  إن  وأره  ار،  ذك إن ا ظ ب أي ؛﴾ا َظ ﴿ظ ون وأوام، 

ط نوى، وت أو اظ ب نظ أزوا ن ا وده، ودت أو وظ  

   ن  ا  ظ    ظت أو ، ا أر اذي او  أزوان، إ ا أداء ن ا اظن

رة" أون ا ن ن  زواجا 17.  

   اظ وظر  دد أدث اط ان 

ر اء ارأة إذا ظرت إ رك، وإذا       » ل ل ا     روى ام ان رر ن أ ررة 

 ول ارأ ر م "كو   كظ  ت ك، وإذاأط رأ   ذه ا﴿ لرون  اوا   

  .)18(»آر إ ﴾... اء

م راع، وم ؤول ن     «ول   ول ت رول ا  -ر ا –ون د ا ن ر 

    ت زو  رأة راوا ،ن ر ؤول وو أ  ل راعروا ،ن ر ؤولم راع وا ،ر

...ن ر ؤو19 »و م روا و .» ٌَو و ،هدَوو  ت َ ٌاَأُة ررْاومْ«20.  

ِإذا ت اْرَأُة ، وتَ ر، وَظت»       ل ل رول ا  ون د ارن ن وف 

ت ْا ابوَأ َأي ن َْا اد َ ل ،وز تَأَطو ،رَ«21.  

                                                           
  .1/435 ارآن، أم ار، ان 15

16 ،وق ر ءا  ،م38ص ا.  

  .60-6/59 وارن، اروح داق ر ارري، 17

  . 2/161م، ان،  ادرك. 8/295 ارآن، ول  ان  اطري، 18

  .853ح وادن، ارى  ا ب ا ،ب ا، اري، 19

  .1829ح م، ا إدل ن وا ر، ارق  واث ار، وو ادل، ام  ب ارة، ب ا ،م، 20

  .ره ن ارؤوط ب ل. 3/199 ،1661 رم دث اد، أد، ل، ان 21
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أي اء ر؟ ل ا ره ِإذا ََظر، وط ِإذا َأر، و    ُ َل رول ا»  ون أ ررة 

و َْ  هر «22.  

 ول ار د ن وداعغ واا ط  ءو  ل أ»  مَ مو ، م َ مَ ِإن ََأ

 مو  نذْ َو ونر ن مَرُ نوط َأ م َ م ََ ،     مَ نو ََأ ،ونر ن

  .  23»نُ وا ِإَن  ون وَطنَأ

         ا ظا  لو  را وث ادذه او ا را ا  ء 

  ا ازو، وار ار، و اس، وط ازوج، وظ   و وأراره،          

   ر اأ  ورهو   ظو ،دن وادا  دب اوا ا ر أ  ظو 

 ... وق ا د أدا ،ور ؤو  ر  ،ظ أن   

 ولا ووط ، وإ   رأةح ا  ظإن ا ،زو 

وظ ر ارط ادس واق اظ  ون زو و أوب ا  ظ ن أور 

  ازو   وووده.

ل ل ل اوق ا ، طق ن      ظ ارأة  ر  ظ اوق ازو ط،  

 دة   وط  ل أن ون  زوج     .ور إ ظ وق ا  وا ل ره

.زو   

        ةا ؤون ا تو  ت رة، إنا  دم ول ون د زون ا و

  وا  ظ ل  ب ن ن ازوج.

  

  اث اث 

  ار (اوا واظ)اودة وار أس اوظف 

  

وم اوظف ار أو اوا واظ  أرن أن  اودة وار  ذر ا ؛ 

وذك  ؤدن إ ن ارة ن ازون؛ ن و ر ات ام، واودة ون  أوت 

ا  وة واوا ة اا وطق ورض واف وات اأو   د را ش، أ

  .ا  ل ار وؤر  ل ر

  ، وىأ طرا و ،رودة واا  ء ا  وا ا رة وم ا  ظمن أ كذ

  ً ن  نواظم وا  و كذ ل و د اد أرة، وم ا﴿نو آ َأن قَ مَ ن 

مَُْأ اووا َأزُ َِإ لو مَ ًةدو ًرو ِإن  كذ تَ ٍموَ ونرَ﴾ ) روما 21 .( وط  ورا 

ظ. وإذا م د اودة وار ن ارة طت         وا اوا  روح وو ازون، ن ا اطري

                                                           
  .وي إده ارؤوط ب ل .15/411 ،9658 رم دث ، ادر 22

  . ن دث ذا  أو ول. 1163ح زو ، ارأة ق  ء  ب ارع، ب ان، ارذي، 23
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أو وت را د أوى رزا  .رار رأة و رل و ن إ ف وارام               

  واوادد..

ره  ا "اطب  س د  -ر ا–ول ا د ارم وس اطب 

و، ر، وء.. وس رل،  م ذك ر ن ادن..  ق ا  رل ن 

  ..أم أزوا ،ق  ء ن أن أزوا ..ن اوق ون اف ن ازاون

  و رادوا﴿ن مُْن أي ﴾َأ ،م موط..  

وذا ن  أن ؤف ن ازون، وأن    اس، واودة.. إذ إن ان ا ذب 

  ..ط إ   ن اء

  .ل س  إ ، ود اط وان وا  واره

ان، واطر، واوش، واذر..  ات..  زو، ور، وزو  ارس ا واء  ذا، 

  . اس  إ اس

  و وا﴿وُ َن ﴾ِإ ذه ،ف ان و و ا ، و ع أ نا 

ن، إر اذوا إ ،ا ر ،سن ار، ون اطوب وا ..وإ   ظمأ ل وأ 

ن وان اا  ض  ن.  

  و و﴿لو مَ ًةدو ًررة ﴾وإ ودة أن إا رران وادان أو ن ن، اوا 

وأ و نف اوا  ت ودة ذا.. ور ء ظما رآا ر   ل ا ،نرن ا

، أي  أل ا  ،ن ل اودة وار ر ن  -ذورا وإ- اط ار ن اس 

 إز وذا. ﴾ور ًودًة َم ول﴿» . ال«أراض ذه اط، ورة ن را ،ر  ظ 

  ..رآن، اذي   رو أو، ول دا إز ن

إذ س ل ء ن طن ن دث ار واودة، وإن ن ن  أن ، ورب.. ن 

ة طة ن ل س، و در ذا اودة وار رة اك ووب ن اوس، ود ذول، و

  .24 اد وك اة ون ارة.."

 ن إزون ا ل ن إذا إ ر ط ر ؤ دا، وم أ  زوة ان "ا م نو

"رودة واس اأ  سره، و طوا ، زجر، وا25ا.  

ارا" ذه آ ن آت اطرة ا  أوى  د  ارأة  رك أو و ر 

وإو ور أ وال رل رب  ، اراء واراء، ون إ ون إ، وون 

ى ن ل ، و  أ  ن اودة أوى  ون ن ذوى ار   ،ن   أو

 ل ن.  

                                                           
  . 11/496-497رآن، ارآ ار اطب، 24

  . 3-916، ادر 25
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ذه ا وذك اور اطري اذي أودع  ارأة و س  م د ن ل  د  دى 

  وزرو ا ذا ،ةا  دة س وراء دة   زواج د أ ل، ون ا دأ

وس، وق اظ"أق او ا 26ذا.  

 "إن اودة ود آرة ظ و آرة ادا واوة -ر ا–وول اطر ن ور 

  ل ا تن ورت ا رة مظ  ،وةوة واا  رةآ دو روا ،رو

  .27"و و ل ا و  أ درت ان

 "وظ أن ب ا أ ق ان ق ازو، -ر ا–وول ا د ا اري 

 زوزوج وان ا ل أن ط ر ا دل أ ،رانر ازدش وظم اس وم ا  ن- مر

طوا وي واا و ف طا- وا  ذا  !دةو ،در و ازدوا 

 زوزوج وان ا دة واود ا    و  و ذيو ا ا﴿قَ مَ ن مَُْأ 

اوَأز﴾،  رار و   رى آأ ﴿و يذا مََ ن ٍسَْ ةداو﴾ راف( اا 189(، وو  

و  أ  فرر ا زا ول د ،ردا زوجوا ،رد زوا  ث ،ندا وا﴿وُ 

َو ،﴾ِإ)ا (ب، طا ل، وراح ادة، وا  و  و    دد وع 

ا طا ن زوجا زووا ﴿لو مَ ًةدو ًرودة(و ،﴾وور) ا دئ ،ل م ق 

 ن رط ا او اروة ) ار(و ارح، ذروه م ور، ر ط ور  وادوام، وادق

 ووق اوة وق اوق ن ق   أو   ن ون  ورط ض،   ازون

ر اد واطف ازدوج د ام، وا اداد وات، ول ط ات،  اوة،

  واب  ازت.

و ،ن ل ودر وظرا إ  وف  اب ذه ا ار ا   اة از

  و  بء ا ،قو﴿ِإن ونرَ ٍموَ تآ ل كذ ﴾"28.  

وال أن ا ازو را  رض واف واواف ا  ط اودة ات وارارا 

ا  را ن، أزووب ا   فواك ا مء أت واا ط  ك؛ن ذ س

وار   ت اظ واب. ن ط  ن د اودة وار و ور، 

  ء ل زو لرن ا ذا إذاس، وق ا إ راض واا د ن  ط  نو

   ن ار    إ ارار  أو ام  أو اد   ،ت ا، وذك 

.ودة ور ن     داا  ن ف ذاو .زوا  

                                                           
26 ،رار، ا4/216 ا.  

  .1/644 واور، ارر ر ور، ان 27

  .30-5/29 ار، أدث  ار اري، 28
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 و ،را  دم ذاو ،زوة ام ا دأ رن   ودةر ا و  ف

اواف وازوا ا  و  إ ن ر ا. وأ ار  أم ار  ارة ن ازون 

  . 29و   ت ارء وادة، وون أر وو  ت ادة

  وم أد ا ده اأ  ذاو–ا ر- ر ا إذا أ" و ذيا ل ان ا د ب

وم  ارة وو ار، و د اث  اوق  .   أ إذا ن أ ر اب أو 

  ودةا   ر  ، قرا ن إزون ا  د دو را و ، زول

ودة إا د ردى" اا ذل أطف واا   طفوا رن ا دز30.  

  ا  رك و دد ا ددة           21و ن ا ا ا ظوروم اورة ا ن

    واظم و ث  ةب اوار ودف اوا ن و ،ا  ءمو ،ق ُأرة، وا 

رودة، واوا ،ا.  

 ن ارواح ودأ، وق اط اودة ن ل اس ؛  ك زون اذن    

 أن وطد أوار اط   ر    ا ار دة  واراره     

  واراره.

 ودةا ن          أ ا طراا طوا ك ذيط اوب، وارواح واس اط ،ا 

ازون ا ل  رور ازن ّ إ  ء ا. وت ذه اراط ،ر اذن ورغ اس     

ن أ ت  ز.  

وا را  ،زودة ال ا رو    شا  دا نن زو رةطف وا

ٍص ودق ووء.. و د أن طو ض ازت واوات  ط ا ازو ل ة طو اد   

رات، وان ا وزا  رض  طر ا رأن ا إ .ط نءّط نرَ   ن

ن أ مء واطا  ذار دونس ال، واا 31.  

ور ل واظم اة ازو ا وب  ل أرة ان دا واظ  ت          

.ن ظرة واؤون ا  نرن ا دة ودة، ودوط  ن أر  

 ذه      قوص، وا و  ظوا واوا  رف اوظط ا ا ظوا 

  اة ازو ادة ؤ ادفء وان واب وارار.

  أن (ظا) ؤوا (واما) نؤن ا راروا  زوة اا  م نو

ض ا ن طرفا .ق رو ر و ض ن  ل زلوات، ووب وات وا﴿َو 

  ).  237 ارة( ﴾رُ ون  ا ِإنَ م اَْْلْ وا

                                                           
  .413ص ا ،ر ا اد ام،  29

  .5/163 ار ،ر  ارأة رر ، أو 30

  .1426 ار، ر ،212 ادد ان،  ازو، ادة ر، اد، 31
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 ل  كرو ق درر  دوا ل ط أن  نزوا و ،ءطو ذأ ظوا وا

 . رض د وط اوا ، ظروف لوا ،ود و ،﴿نورو وفرْ نَِ 

نوِر َ وا َأنر َ ول ا  ار ار﴾)ءا 19.(  

 ن، وزون ا رودة واو ا زورة اور اود ظوا واس ان أ م نو

ون ازواج  أيً ، وط، ووا وار اظل   اس، ود  اب، ذا ار 

ن ذه ا ا أدر طورة أر وأ  ء اة ادة وارة ا ازو

  ا ..ودة وار ادن   ارار واور..

ووة  ذك ن ن د ار ا  ص ارة، د ق ان واودة 

  ارة.. ودة وار روح  ن أراد ارة ، ون ارل اوام وارأة اظ وار

   ،ل ل واد م ودد ر ورق   ادة وارء واط واره.. 

ادفء اري اود،  إن ول اودة وار  إ ء أرة   وا ،ل

  وا ار اة، ش أراد ارة  أن وأن و ووم.

وإذا دت ارة  اودة و ار ك أن ور ف  ذه ارة ة  ك 

  ..ورد ذن ان ؤوواطراب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

    59 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

  

  

 ثا   

  

ت اا ت إو ق  ل ن  

إ  م ار  ارآن ارم ود ا وارورة ا ز  ار، ل      -

        ول ار د ا  ،ذا  ً ،ن دا  ؤ راأ رن ُأ     ،

   ك رع ا، واودة وار واون وام واور...ا

ت ازو س ر ط و ارأة ب، ل ت ل؛ رل اوا، ورأة اظ، إذا       -

    ري وارار اا  ءوا را  ر  ل وأدى وو راوادا و   ر و ،

.وم ا  ا  

إن ام ظر إ ارة وً  وأً و، وظر إ ا ن ازون و ودة          -

  ور وأ، وم اوا واظ  ادل وال، واطف وارام..

ن ان  رط اودة وار .زواج أٌ ورب،   إن أس اوا واظ ا وارا -

.دور وإ ووا  

إن اودة وار إر اة ازو، وط وذ، واة ازو ر ودة و ر ة          -

..را ذة و و  مط    

ال م ار ود ا؛ ون اوط      و ذك ن  ار  أس  ّن 

  .ة وك ا   د أول روا را  

توام ا  ذيا  د.  
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رادر وات ا  

  ب رب ان. ارمارآن  - .1

2. -  وب (ارا روفل ان ا مو اأ ،502ا ،(رآنردات ا م ط ،

  م.1418/1997 1و ورج آ وواده إرام س ادن، روت دار اب ا، ط

3. -  وا) ا دا ول أن إ د ،ري256ا،( ريا   د اا ا)

 ول اور رن أ را ة، طر، دار طوق ار ا ن رد ز ق ،(وأ 1و 1422. 

، ارة دار ام، ط  ارأة  ارآن ارم وا ا ،د،  - .4

1/1420/2000 .م 

، ق أد ان 279 ،(د ن  ن ورة ن و ن اك (او  ارذي، أو - .5

.رراث اء ادار إ روت ،رونر وآ د  

6. -  ،ا ،ورةارأة ام وام، طادار ا تو4، ا 1404م1984-ھ. 

7. - ا) د ا ن د د ا وم، أا و405 ،(نا  دركد ا ط ق ،

  . م1990/ھ1411 1ادر ط ،روت دار اب ا، ط

8. -  ود (ال، أ ن241ا ،(دطا ،را ؤ قرون، دؤوط وآرب ا ،ق ،2 

 .م1999/ھ1420

9. -  ودر (اد ا ر ن أ د ،رازي666ا ،(حر اط ،رر ادار ا روت ،1 

 م. 1997

10. -  ود (اد ر ،1354ر ،(ما  ءوق اط ،ب ادار ا روت ،1/1426 -

  م. 2005

11. - وري (ان ا مراق إو إج، أز311 ا ،(رارآن وإا  ده لد ا ق ،

  م.  ،1408-1988م اب، 

12. -  ور (ا ن ود وارزم ر ر ا ،ريز538ا ،(س اق أو ر رحو  دم ،

 .م2003/ھ 1 1423د أد م. روت ا ار، ط

13. -  وم (ارد ا ،دان1435ز ،(ا را  مت ارأة وام اأ  لا ،

 . م1994-ھ2/1415روت ؤ ار، ط 

14. -  ود (ا مد ا ، و1416أ،(  ،رر ا  رأةر ارت، طوم، ا6دار ا 

1422/2002.م 

15. - طا ور (ار ن د ر و310ري، أ ،(رآنل او  نا  د دأ ق ،

  . م2000-ھ1/1420ر، ؤ ار، ط 

، اور ن أل ادة ا ادرة "درة ظرات   آت اوادي، أد،  - .16

 و رل اق و ما  ا ا  وثت وادراز ار ظ ا "ووا واا
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 مأ ،دوواة ا ر  ق ء دا طرا8-9  رو2013طر ،رف -ما ط .ربا

  م.1436/2014 1اددة، ارط، ط

، روت دار أم ارآن543 ،(د ا اري ا ا (او  ان ار، أو ر د ن - .17

  ار، د.ت. 

18. -   وا) ور اطد ا ن د ن رطد ا ،ور ن1393ا ،( رور وارر «ار

 .1984او ،وس،  ، ادار»ا ادد وور ال ادد ن ر اب اد

)، ورات اد  ،5 ارل ا (اد ا ر ا،  ام، وف د، - .19

ر ا ض، ط-ارا ،ب ا دار اا ،ردة ات او2ا 1415/1994.م 

 . م-2002ھ1421 1، ارة دار اروق، طا رأة ارد  ت اةارر رة، د،  - .20

 . م1991/ھ1412 3، ارة دار اروق، ط ارأة ن اد ارادة واوادةازا ،د،  - .21

22. -  ووب (ا ن د ندد ا رو طدى، أروزآ817ا ،( ر ذوي بف اط  زا

، ق د  ار، ارة، اور ار ادة اس ا ؤون ا ، إء ازز

 ،راث ام1992-ھ1412ا . 

23. -  ود (ا ،طب1385 ،(رآنل اظ ط ،رراث اء ادار إ روت ،9 1391/1971.م 

  م.  ،1 1993روت دار ارب ا، طارأة  اد اويرر،  ادن،  - .24

، روت ا اح ار)، 770او، أو اس أد ن د ن  (او و  - .25

  . م1999/ھ1420 3ار، ط

26.  وا) زوا () دز ن د د ا وأ ، ن273ا ،( نن ا د قق و ،

 ؤاد د ا ،روت دار ار، د.ت.

27. -  ووري (اري ان او اج أن ام، ا261،( م   د اا)

 )، ق د ؤاد د ا، دار إء اراث ار ،روت.ادل إ رول ا ار ل ادل ن 

28. -  وري (اا ررم ا ن د ،ظور ن711ا ،(ربن ا در، ط دار روت ،1.د.ت/  

29. -  وا) د ا ،ري1414ا ،(رث ادأ  رروت ، دار ا ،رب ان،  –ا

  م.1985ه/1405 1ط

  . م1983-ھ ،2 1404دة ادار اود، طإداد ارأة ار، اد د،  - .30

31. -  ،وي اا را د ا ن ند ا ،رريوم ا روا  نرروح واق ادا ر

 م.1 1421/2001ن، ط –د  ن ن دي، دار طوق اة، روت إراف ورا م  ارآن،
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  الأمن الأسري من منظور تربوي إسلامی

  مفهومه، ومقوماته وتحدیاته

 

   ا  ا ن ا د.

Dr. Abdul Kareem Abdallah Suliman Al refae 

 وا ردن –وزارة اا  

Dr.abd1975@yahoo.com 

 .   أ اد

Lima Mohammad Al shouha 

Dr.mela1981@yahoo.com  

  

  

 

دا  

ام ام رة ل ام، وأو ل ا وار ،ف  و واة ا و . ذك ن         

 ل ،  ن ام ا ن ريم اظا   س  ا}     من أ م ق أن ن آو

 ))21ورة اروم{م ودة ور إن  ذك ت وم رونأزوا وا إ ول 

 ن رة ن ن وطر، و وأر، ن ام اف رز  ن ون ارة و ًن        

 رارا       كذ؛ و وو دوظم او ر ا رار إذ ،دن واذه   وا ءت د

.  ن أ   رةن اوع أو  وءط ا دراا  

 دراا   

ظرًا إ ادت ا وا ار ار  ر او، واح اري  ات ارى،           

ءت ط اوء   طرة دأت      ، ن ذه ادرا )1(و  ذا ن زز ارار ارة

م  ا ا؛ أ و ب ان اري و ري أراد ارة ن ك ودم ارار،         

سرا ؤا ن ول ا ا دران ا و  

  رع  ن ا ا و "وم ان اري وو ود ن ظور إ؟" 

                                                           
 .15ص اوي، ار، ودت ا ارة  ) 1(
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   وم ان اري ن ظور روي إ، و  اطت ذات ا؟ .1

   وت ان اري ن ظور روي إ؟ .2

  دت ان اري ن ظور روي إ؟ .3

4. دراا أ  

ل أ ادرا ا  أ وو، واداف ا  إ ، ون او  أن          

ت اد ا  

1.   ون د   وءط ا-راروت أر أن ا-  وا ت ادرز ان أو ،

  ظرة اطرة.ان اري؛  اث ن ول ذه ا

 ، وب ان اري .ارارن ذه ادرا أن د ار ا  ن آ اك ودم  .2

 ن أن د ان  راز اح اري؛ ان ل ال ار ودم ار وا م. .3

دراداف اأ  

إ ا درات اد داف اق ا ل ن ،ن أ ا  

1. .ت ذات اطري، وان اف ار  

 ن وت ان اري،  اوي وادي. .2

ن دت ان اري، ح وم ادي، وول ان ن ادت ا  ذا   .3

دي اا و وع؛ أودي.ادي اوا  

دراا   

اد ان  درا  ا" ارا اط" ال ن وم ان اري، ور     

  وا ا، وو، وادت ا وا ،ورة وز د اوف إ ال.

 درادود ا  

  ادي ادي  ار واط ول ارأة، و ب م  ود ارت ادرا

 درات اورة.راذدود اج ا  

دراا ط  

.ت ذات اطوا ،وي إر ظور ن رين اوم ا ولث اا  

وي إر ظور ن رين اوم ا ولب اطا.  

  اطب ا اطت ذات ا ن اري.

وي إر ظور ن رين ات او ث اا  

  اطب اول اوت او ن اري.

  اطب ا اوت اد ن اري.

  اث اث دت ان اري ن ظور روي إ

.ًطوا  ديوم ا ولب اطا  

  اطب ا ادي ادي وأره  أن ارة.
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وي إر ظور ن رين اوم ا ولث اات ذات اطوا ، 

  

    نط  ت ذات اطري وان اوم ا ثذا ا  ن  

ولب اطا .وي إر ظور ن رين اوم ا  

    و اا  ًطوا ً رين اف ار م  

ً نره   )1(ا "و "آ"نو "آ "ًَو"أ "ًم، و"أم و ب ن"ند "أو "ُو"ا"نا" 

  و"ان "د اوف. ن "اِن"و "اِن"،

ًطن ا2(ا(           ون  دا  ة ط وا أن  رة وارد وان او اط 

أم وأوام وأرام ودم ووم وم ن أن دى  أو   و و أد دون       

 ل   مك اطذ ق، و          ا ل ر رةا  نم ا م   ا ر 

. ن ةوا واو  

   ادرع ا. وأل ارل ور. وا رط أر رك(ج)ُأر.)3(اُرة

      أ ،وي إر ورظ ن رين ان ارف ا ق  وء    راد ان أاط"  رة

اوادة    م، ن اداء ادي أو اوي ول  دد ارارم، واء أن ذا          

دا  ًوى ارة، أو ر  ًوى ا  ،ن ًة رة راد ارة  وء      

 ا روص ات اود ا رد ا  ."رة  

  اطب ا اطت ذات ا ن اري.

  اري ر ن ط ان اري ارارم  رف اك اري، و   

ريك اا  

   ً ك4(ا( ، ما   "كو"ا  "كو"ا "ك"ء و "كأ"    "ك"و

  أي ك.

ًطري اك ام      )5(ا وطا ردوار اا  لق ارة، وء ان أ طراو ا

   ًب م ؤون ، و ق  ا دة ارة  ادن ادوي واروي.

 

 

                                                           
  .21ص ادر، د ن ر أ ن د ارازي، اح، ر  ) 1(

  .17ص أد، ن ا د دري، ا، ا أن  ا ار أر  ) 2(

  .17ص ،1ج ار، ا  اوط، ام  ) 3(

  .115ص أد، در ، أو ار، اوارد إدارة  ) 4(

  .11ص ا ،د رة ار، إرد، ظ واظت دى اري ك إ روي ر ء و  ) 5(
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  اري ارار

  "ار "ن ن ون.)ً)6 ارار

  اري و ق ارا واط ا واد  ارة. ارار

اري ن  ان اري  ادف وو ق دة        ارارن  ق أن اك اري و

ر موا رة، ووا دن؛ ادارا  رةا     أو رت اس ا  واء رة  وز

 دوار ااراد.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .17ص ،1ج ار، ا  اوط، ام  ) 6(
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 ا وت ان اري ن ظور روي إ المبحث

  

  )7(رة أ   ام ف  و واة ا وأ، ون ذه ا ذر

1. .را ر  ؤ أول أ  

2.   ل ،ظق ا نزوا  ن طر ذيق اا  ا }   ذو فو

 ).21(اء }ود أ م إ ض وأذن م  ًظ

 إ اؤ اودة ا ت  ا رط آدم وواء. .3

4.  ا –مو  ا -    ،زواج  وصروط اا  ءو روطق اأن أ إ

 ول ال ر–مو  ا -[ روجا  ما   واو روط أنق اإن أ ] )8(. 

  ا  ،   ا و ؤ زواجد أن ا ن أ رذ  ل نو       ذيا

ة ال، ذا ن د ن اظ  ارار وأ، وذل ارال وادت أ، و  د  

  توذه ا نب، و  ؤدي ر  تور او ن  

  اطب اول اوت او ن اري

وت اوم ان أ  

1. روص ات اود رد ا قوار اا  

إ ؤ روارد اإدارة ا  را  أ ر)9( 

 .بن اا  بص اا ه و د را  إن  

 م ن دد اع اراد إ ن را   إن .ا 

 رإن ا           ن ا دراو ؤو راب و وظ  ب ووص اا

. 

             ن وذاك  أ رادر أا  و ت اظت واؤظ أن  ا

رو ا طدة او واة ا رةف اوو ،در   وا  ءطن ا د  ن دموا 

دا طر  ً ًا_ زوزوج واأي ا_  ر اا  

 .نطرا  رة اء ا بص ار اه ا د  

  م ن دد اراد ا ن را   ودة  إنا وأ رزأ ؛ واا

 وار وان.

                                                           
  .17ص ،1ج ار، ا  اوط، ام  ) 7(

)8 (   ،ريري، اد ا ن ،لب إ ،روطب ا روطا  رد ا دة ،ح550ص ،2721 ح ا.  

  .168ص ،1ج ار، ا  اوط، ام  ) 9(
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          ن دراو ؤو را ق رةن أو بل ا نطرا  رإن ا

 ح رة ا ل ر.

   ا  زوة ار ا  راتا ن أدق وأ نزور ان ا  نم     وا  ذا ،قط

ر ازون وم ل ا وا، أو ان ون ار ر ًل " أن  أد ارن أو           

           ن واا   ذيا ر ر رىرة أ ر    نن ا رة ر 

وزواج اوارع رج طق ال، وازواج اري ر واراه، وزواج          وا، أو ازواج  اواء،  

اد، وازواج اري وول إ اب أو اه أو ال، وزواج اة روب ن وا اري، أو        

 "  )10(زواج اب  وم ازو  د و  و واد أن  رن

   رص ات اد رت إس أك أ ؟ نزوا  را  ن اس اا  

وطو وأرى أرت إ درات م اس د   ض ور إ أن ارق ادوو رق          

تدروف ا ريو  

  م اس  ار ازونأ اس ا أرت إ درات 

  )11(ن "آدز" رى أ  دة ن أر رال 

ار او م ار ارك ن ن دارة ات ا اورة؛  ذه ار ر         

  ا واق وره.اراد ارء ن وم  ض اص وات ل اول واذء و

ار ا دث  اف ن اوت ن ل دت اف ن اذات ا ري ن                

 نم. ان ا را   

طف اود او وإ ا دردوار ون ا دل وا فدث ا ا ردل.ا  

واد اطول اد. وإذا اذ وول اطرن إ رار إ   زامار ارا ذ ارار اق 

  ن ا ا ،ن ازواج طول اد دث.

دد ن ب     –ودرة اطرن  اج وال       ات ظ أن اس ا  دأ  

  .-ورب

نزور اا  س اا أ  

 زور اق ا   سا  ت12   ما وا ذي أور ار ا م ن ط 

 ] ارأة ر ، و، و، ود ،ظر ذات ادن   - ا  وم–إذ ل 

  .) )12داك]رت 

 زوجر اق ا تو  14 ل ،–مو  ا -  و ون در ن مء إذا ]

  .) )13وه إ وا ن   ارض ود]

                                                           
)10 (   را ا  لا  ورا طا  ا ،زوو ال، أ روز ،د 57ص.  

  .24ص ود، د ادن، ء اري، ارد وت ظرت  ) 11(

)12 (   ،ريري، اب ا ،حب ا ءا  ،ند1071ص ،5090 ح ا.  
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  را  ران ادد أن ا ق  ل ن  

 ل ا ن را  دةس ارت اا.ود و و   ر زو زوج  

 .قن وادا  ط نر زوجق ا  ورة راتت ا د زو  أ 

    ون وأن م واد سذا ا ظو ،(ندا) و دس وا نزور اس ات أرا

زون ن م ار دو ًن ر اس   ن  ٍري       ل ام واظوة دى ا

 اد وارة.

 .رب اا  رظ   وت اوارات وا  و ،ط س واا 

2. زوت اواوق واا ظو 

    ل ،رارهري وان ام اء دإر  ل توق ووا نزون ا ل}    ذيل ا نو

)؛ أي ون (اء) ارل ن اق ل  رل ن إ ار  ب  228(ارة{ ن روف

 .  وذه اوق  ال  )14(روف

  جوق ازو

 ول ال ر_   مو  ا _  وو ت زو  ذن ر أنوم اوا  نؤ رأة ل  ]

ره، و رج وو ره، و ط  أدًا، و ن دره و زل را، و ر ن ن و    

و   ل و ن ،ر    مم        أظإ و ، وأ ،ذر ل ات و

[ذر د ا تد أ  ر أن و أ وأن ، )15(.  

زوج ووق ا  رفا  قث ادا د  

        دم ر رأةظ ا رة إإ و ، ون د لرره ا ن زوت ا  لد أ

  ا أو "   ازو".ارب 

      دة، وإ   ل  ذن أن   أ   ذا؛ " وذ ت إن ا روجدم ا

     تر إذا م أ أو أ ، ت ن  ل، أو أنا د م أو  ذن راد أنا

 .  ))16ن ذك " ت دون ت 

       ر طذه ا؛ وا    ط و ،ا ر   زو رأة طون ا أن

   ل لر واق ا رن ذ د  و .رت ادر إ}    ءا  ونوا لرا

). وذه اوا ول طب "س ن  34(اء{ل ا م  ض و أوا 

دا ء وإ و ،ا ا  ت وا  رأةا  ءل   -إدا وظ  إ

                                                                                                                                                                                                   
)13 (  ا ،ذي، ارد ا ن  ن ،ورة ب ،حب ا ءا  ،ند395ص ،1085 ح ،3ج ا.  

  .257ص ،1ج ر، ان اظم، ارآن ر  ) 14(

  .478ص ،14715 ح ،7ج    ،ء  ب واوز، ام ب  ار، ان ن أد ا، ارى، ان  ) 15(

  ).رف( 107-106ص ا، إرام روان رل، ن ادن، ء ا، ارة  ) 16(
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ن ارة دارة ذه اؤ اطرة، و و. ووود ام  ؤ   وود    

  .))17رء ، وان  وظ"و  و وق ا

     ورة و زو لن ا ت، وإن أ و ل إ ده راش و إذا د ط أن

  ذك.

       ت د  ن ، قن ا وإن   أن    دوث ل و

  د ا ول ا ذر وء و م. وذا "  ن ادارة       ر، وإ د أت ا

 ات ازو " و ار.

زووق ا  

1.  ل رةن ا}روف نروو{ءرة،  19(اف ال أو ل  روف؛ ا(

ذل او ،ن ا ن ،وا وا،ل ان، و ذىف ا18(و(.  

2. ق ا)19(  ،سراب وام، واطا لو ،زو   وبو ،دا زووق ا ن 

.زوا ج إ  رن، ووا 

وا ،  ادا وازاح إن  ازوج أن ون ر ًء ً اذى دا وازاح  .3

 ا طب وب اء.

 ادا  واوة ن ازوت  د ن إ ادل ن ازوت   دث ق  ون. .4

راة اوق ا رأة  ر ازوج زو  ب   ذك ن  ذك ظم  وإن ن       .5

 عطوى اد راًر ز ر دة)20(. 

3.  ن اا 

         رةراد ان أ ا ل ا و ،ا ر ا  ا ر م إظ زواجإن ا

 ل ،نن وأ}   ودة ور م لو وا إ ًم أزوان أ م ق أن ن آو

 ).21(اروم{وم رونإن  ذك ت 

    ور ،ا ودة؛ و م لم، و ن مل أزوا آدم أن   ا  م ن ن د"

 أو ر ،  رأة إك ا لر ،رأا 21(و(."  

   

    

                                                           
)17 (   لرآن، ظطب، ا ،د 357-356ص ،2ج )رف.(  

  .20ص د، ن د از، ا، واب ار ارو ات  ) 18(

  .82ص إرام، م ر زر، ام،  ارة ارار وال  ) 19(

)20 (   روسا وس، وا ، ،ظ 131- 129ص)رف.(  

  .52ص وق، اوا، ا، ارة ر  ارات  ) 21(



 

    70 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

  اطب ا اوت اد ن اري

 دت اوم ان أ  

نر او  درةا  ًأو  

نر   ونوا .را ق ا ف ا رآرات ال ان أ وا 

  .)22(اون ا وو اذي  ا اد ن .1

2.  ل  زون ان  {ا م ث ن نومأدو{ قطزل    6(ا  شأي ا (

    ، رن أ ون تزوزواج واروف أن ان او ،  ون رةراد اأ  وي

دة أو  لذا ال ون ا د د  كذ)23( 

 .سرل اأ  ش روسل او او (ًو را) وين اا  

    طررض و رأةا    ،روسل اأ  ش سرل او او وين اا

  ارة.

 .زوزوج أو ان ا ل دين وا رب نزوش ا أن زدوجن اا 

 لن ام. ارن أ دًا نا  نزول اا 

ا  درةا ًق 

. و ر   )24(وا وا  ازوج،  وإن ت ازو ، ودل  و اطم واوة     

          كو  رذت  واث اراء أ  س وال واراء ا ًو ً ظ ا

   رورت اراء ا  رافك إ ل إن تل        ا لأ  ؛ر أو ط ر طر

  ارل ودت ات  ارة.  

  اد ار ك أر  ك ن راء أط ارورت ب ل رب ارة، أو ب ار     

    ، درش ار او ن  ث إ رةا  ً ل  طوا  در رت أ

  ارن.  

 و  ذه ا ما  رط ان  {إن ا نروا و موا ور م وان إذا أذوا

وا كذ{نر67(ا.رو دد ًر رة، وق ار ً ون ب أ زوج .(  

د رىدي)25(ول اأن ا"    دا ن رةن اوط وررة ا رة ام ا سو أ

." ل ق  ةا دت اؤوا  زاما  نزودرة ا دى طر  

إ ون ا مل ا26(وأ(  

                                                           
  .124ص ر، د ا، ا، ان  ) 22(

  .54ص ء، او، ا، واة ارة  ) 23(

)24 (   روسا وس، وا ، ،ظ 126ص.  

)25 (   رةن، اوا ،دوى ا ،ن 19ص.  

  .19ص اوي، ار، ودت ا ارة  ) 26(
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 .روف  ا ا زو زوجدر ا أن  ن   

 .ًواأو أ ًدًا أو ط إ  أنك  

     دين اد وأش ر ن را ب رة ات ادا   و ر أرذو

رة و27(ا(  

  أم  ري اب ال اطب وارز ن ارام. .1

2.  زا  زوزوج وان ا ورق.ارف واواب ات وأا 

 اء رورات واد ن ات  أن. .3

4. رت اوا إذا وأداء ا و  ةزداء ا ق ا ةرانراء واا وا ،ط. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .69ص وق، اوا، ا، ارة ر  ارات  ) 27(
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ثث اا وي إر ظور ن رين ات اد  

  

ًطوا  ديوم ا ولب اطا  

ً دير.)28(اأ  را بط ًداه. و ءدى ا   

ًطدي اب    )29(او ،وا ن اوا ت وا    تزن ا و 

.وا ا   

  وأره  أن ارة.اطب ا ادي ادي 

ر اد ن ادت ار، وا ل اً وً، وؤر رًا رًا  أن وارار            

       ث رآ وو ،وا  رةراد ادرة أ   د وا ،زوت ارة واا

 ً رًا رؤ      رةرار ان وازع أز ا دت ادم اأ  رذو   

1. طا  

    طف ار)30(   م نو ،ًأو أ ً ًداا  لوة ا  دم ا  ا ا  

 لا ن ا لأ ذا ا  ا ون ا      إ ا وى ر د ؤدي إ 

.ول إون ا ن  لأ در 

طواع اأ  

 فرب ا ن ط  رذل ا  طواع ار أذ زذه ا )31(  

 .تطوا طن ا وا  تا  و وا طا  

   رة لوق ا ن ربل ا لوق ا بن ا رة دادول أو و ؤا طا

 وره.  

 .طأو ا راوا رك ا وى اض ان ر  ا و راا طا 

 .دي ال ا ل اا و ا طا 

 ا طت.ان واض ا  بطرات ا ن  ا و  

           وا    دروف اظأن ا ل، إرص ا روا ث درة ا طا

 ال.

 .لر ات وؤل ال ا زا طا 

 ا طا  ط  لدد ا ب  ث.لا 

                                                           
  .168ص ،1ج ار، ا  اوط، ام  ) 28(

)29 (  را ت ادر، وا ،و ر ،2012/ 16/12 ا،  ترا aeuwbi.blogspot.com..  

  .24ص ارن، د رن د ، اط  ،ج  ا اد دور  ) 30(

  )رف.(157ص ،1ج ردي، ط ، ر، ام اد  ) 31(
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طب اأ 

 رو طب ان أ ً رذ)32(  

1. .ا دة از  

2. .ا وا  ا 

  ادو ن  ان رن. .3

  ء ا ودور ال. .4

 وء اطط ا ودم اق  وق ل. .5

         ن واز ث إ ،رو او أ رد آوأ وا مرك أ أن  ن و طن ا د

 و ورة ل إن ا  طرد؛  زادت اط زاد ار واس ؛ إذن اطل     

 ا  ونطر ا ر، و لن ا.راءر ا  

2. را  

 و ن ك    ً، ود ون ده ب ب  ازة ون ذا اب )33(       رف ار

   و  و ون وم، ذ رج   ن ازة ره وذ أً زة ارن.

        ق ا و را دوا راد          إن وظت أ ن   أ   دي؛ع ا

ا إ ان وا وام ور، إ أن ك  أو ر وام ؛  رط ن          

ور وارار ا ل، وظره اري و؛ أ و ظرة ار، ورف  ض           

 رأذ وا د34(ا(  

 .ا  رىا ر ا ر رادض ا وى ا ضا  

 . نوق ا لرام ادم ا 

 .ا  ر اا  رهس أ  ، مدي اوى اب ا 

   .لا  ددل أو اون ا  م راد؛ض ا ا م اب ا 

ظ أن اب  ت ار، واد اة ار راد ا م   ان    

ظ  ًأ  رورة ذيري وان ا ود دوره ذيا ،ا.طا  

  رةن اأ  روا طر ان آو  

       ن ص ووا دو رل أو ان ا طلور ا ؛ن ارة ون ا طواا

.دو إ  ًأ ط د لرات ا ل ذاو ، و  

 ا  عزواج أو ارن ا زوفت   اا  ب اوا من ا م دم ب؛ن ا زو

  ف.

                                                           
)32 (   طا  تا را ،د وا ،ا د، أ25ص ا.  

  .212ص ط، رب، ا، ا  رو واب  ) 33(

  )رف.(184 -182ص ،1ج ردي، ط ، ر، ام اد  ) 34(
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            ،زواجت اط رو ن طدم ا رًاظ ق؛   طذه او راف اا

ث اب ن ت رر ء وطرم وذا  ل ب اب ا م،        

 ارت.وار 

  دمرارا ت اوا ،رر اوا وا 35(ا(. 

 ل اري واك ان      )36(ا ر  ل اب ان أ ن روا طا 

              ن ز ر ذيرة ارب ا  رض ا وط اب ا ،رت ا

وطت أر  ،ره إ ال ال ا د  طق. وأ ًد ؤدي إ اف         

 اري (ادي/ا) واذي و دة د ازوت واطل.  

          (  فا و)ديري ان اب ا  رًا ً   روا طظ أن ا

 واوي(و ال ا وا د  أً إ ل أوار ارة ودر طق).

        ًد/ وأوا/ زووات /اوة /اب /ام /ام (او ًل أن وارا  دا

) وم أد اراد    -إذا ن اب زوً -أل ازو إذا ن رب ارة ط ًن ال أو رًا 

 دز  صد اب وذا ا  ق رذا ول     او . دةم وز دها

ووع روج ارأة إ ال و ادى ر ار واط ، وادى ادت ا وا ارة     

.دد أو 

3. رأةل ا 

-   ود زو  أل ال  دود –  ط– ت ارأة ارو  ارف ل     

، وط  ج ن ا واق، وازواج ار م ارة  أس ن      -ت م ظم اطع

ام اوار ن ادن، ذا  ءت اورة ار   ول دم ظم اطع دًة ورة   

  .ا  

 دا وا إطع واطد ا رر       م نر ،ا  ل     ل دون را 

ت وط شون   ة  رف ا ر قط  ا روا ت ا  " ؛وع وار واا

رط و. "     اطر ارأة روج وق ال  د و)37(  ارأة ن اوع وار ار  اوع

.وى ا ن و ل واا  د رن ا رن ،طوا 

 نن أ قطن ا د  ن رأةل ا  ش38(و(  

1. لب ا  لب ال وإا  رأةق ا ن زا  

                                                           
)35 (  ا ا  دا ا ودور  ر ررداح، ، ا د دن، ا 105ص.  

)36 (   طن ا ظور را ،رف، اور ار، أ 121ص.  

  .123ص د، طب، رداح، ، رة ر ذاب  ) 37(

  ).رف(44-41ص ادن، ور ر، ا ،ء  ودور واط ارأة ل  ) 38(
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 ط ل رأةزم ا را ا   ن   ،ش18ا       ل و ن ث رج

     و رو و  ن ؤوا  ،ن  وإن   ق دانواف ا

. ةا  ق طرو ن أ لا  م  

 قا و  برأة وأورم ا ءما   لو ن زو زوت ا د او ،

           ك وذ را  إذا ل، إ زاأو إ رزوج إب أو اا ط و ، ق

.ن ا زان  

2. طث ا ن رم اظم وام اظ ن زا  

 ل ن ر ود أو واط.  ا ار أرت ارأة روج

    تطر روى ا   كة ذران ون ا لرام ا زم ما 

  ول ال ر ، لرم ازا  ق وأنطرت ا زامم     –او  ا -"    رنا

  ".)39(اطرق س ن أن ُْن اطرق، ن ت 

 ل رأة اروج ا طوا ض رذ إ ود ذاو  

1.      رة أو ز س ون رات، وأس ا ل أورس ا  ف، و ف و  ،ً ون أن

  .) )40 أو رج طرة

2.       ط، أنب ا ، (أو زو دوا) ن و ذنذ اأ      ط  ق ًرو لون ا

ورا ً   ،، أن  رب  وا ا، أن  ون  ًر اط ن          

 . ))41وف ارل؛ ظرًا ن ا واب  ارل وو اؤول اول ن ارة

رةن اأ  رأةل ا رآ 

 م إون  

 لو ر إآًأو  

  ر وى دل ارة  ن  اة ار  زز ان اري. .1

 .  )42(اون وارك ن ازون  ل أء ارة  زد اواق اري .2

 لو  رآً  

 ن إرق  وور أب واطراب.ار ا ا  ال رأة  .1

. ؤدي د ار أوً ود ا)43(    و اق وار ارذ ؛ ب اط رل .2

.ً 

                                                           
  .179 ص ،5272 ح ،36ج اطرق،  ارل  اء   ب ادب، ب داوود، أ ن  ) 39(

  .65ص إرام، روان ا، ان، ور اء ادات ن ا ارأة  ) 40(

)41 (  ا ا  دا ا ودور  ر ،ررداح، ا د دن، ا 105ص.  

  ).رف(146 ص ط ،و، اري، اك  وأره ال إ ارأة روج  ) 42(

)43 (   رأةا ا  وء رآنا ،ك، واد ا د ،نر368-367ص ا).رف.(  
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3.       لت ا وزاد رس أ ن ل؛ن رب ا ديزاز ات ات وط رأةوع او

  ر لرد ا            ًا  ن ث راود ؛زاز ال. وا 

 .))44ل

 .))45ر ن ازواج ك  و ن رار دم أو ل ازواج وال ادي رأة .4

ن   اطل ا م إن رغ ام ، وار ر ط ل اطل س          .5

وان طوال ،ود ط اب أن  ط رن د و ن ط أن  ب أم  

ون ا ر دة46(وا(. 

  

  ات اث

ت اا ن إل او  

1. أ ،وي إر ظور ن رين ان ارف اراد ان أاط"    دةوارة ا

 م، ن اداء ادي أو اوي ول  دد ارارم، واء ن ذا دا  ًوى    

   رد ا وء  رةراد ا رة ًة ن  ،وى ا  ًر رة، أوا

   ا روص ات اود ا       رين ا ت ذات اطن ارة". و 

  اري. ارارواك اري 

م وت ان اري إ د وو، ون اوت اد ادرة  ور ان، وادرة   .2

         رد ا قوار اا وت اون اق، وا     ،روص ات اود

.ن اوا زوت اواوق واا ظو  

 ن أرز ادت اد ن اري ار، واط ول ارأة. .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  ).رف(44-41ص ادن، ور ر، ا ،ء  ودور واط ارأة ل  ) 44(

  .1123 ص ردة، رم، ازو ،ر ارأة و ا ا ات  ) 45(

)46 (   رأةا ،راوي، اد ا ،و 268ص)رف.(  
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راا  

ا ات ا ا و ارأة ر ازو ،رم،ردة، أث اروك  اوم  .1

  م.2003، أول  ،3دد19وا ، اروك، اردن، اد

  م.1988أر ار ا  أن ا ا ،دري، د ا ن أد، دار ا ،دة، (د،ط)،  .2

 م.2010، 1طإدارة اوارد ار، أو  ،در أد، دار ء ر واوز ،ن،  .3

  م.2009ارات  ر ارة ا، اوا ،وق، دار ادو، ازار، (د،ط)،  .4

  م.2001، 1ارة ا ودت ار، اوي، ن ن د، ا ا، أو ظ، ط .5

  م.1 ،2008س، اردن، طارة ا ،ء ادن، ن رل، روان إرام ا، دار ا .6

  م.1986ارة واة ا، او ،ء، دار ار ا ،ر، (د،ط) ،  .7

  م.1991اد ام ر ، ،ط ردي، ادار ا ،ر، (د،ط)،  .8

  م.2003،  1ان ا، ا ،د ر، ؤ ار رون، روت، ط .9

  م.2  ،2006 اروس و اوس،  ،ظ، ان، ر، ط .10

11.  ،ر ا ،و ،رت ادو ا ر16/12/2012ا ترا  ،مaeuwbi.blogspot.com..  

12.   ،رر، دار ا د دأ ق ،ورة ن  ن د ،ذيرا ،ا ا.را 

  م.1 ،2006واب رو  ا ا، رب، ط ،م اب ادث، إرد، ط .13

روج ارأة إ ال وأره  اك اري، و ،ط ، اوم ا  ،وري  .14

  م.،2003ون، 19ط، ازار، دد

15.  ج  د ادور ا  ،ر ن، ررد ا ند ر ، ،طا 

  ارة، ا ا ،زة.

، 10ارازي، د ن أ ر ن د ادر، ر اح، د م رس ار، دار ر، ن، ط .16

 م.2008

17.  ،ث ان ا ن ،زديداوود، ا ن أ ،ن ،رد، دار اد ا ندا  د ق

 (د،ط)، (د،ت).

ان ارى، ا، أد ن ان ار ،ق د د ادر ط، دار اب ا ،روت،  .18

 م.2003، 3ط

19. ا ا  دا ا ودور  ر ،ررداح، ا د دن، ا ر، ر  

 .زة ا، ا ارة،

20.  رأةا ا  وء رآنا ،ك، واد ا د ،نردار ا ،رروت، ا م2003 ،5ط . 

21.   ،ريري، اد ا ن ،لق ا دوة أد زوأ ، ب دارا ،رروت، ا 

  .م2007 ،)د،ط(

 اراث، وإء ا درات اوث دار ادن، ور ر، ا ،ء  ودور واط ارأة ل .22

رات -دا ردة، ام2001 ،1ط ا.  
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  ا، ادرات  ر، ر إرام، م ر زر، ام،  ارة ارار وال .23

  .س اوط، اح

24.  رأةا ،راوي، اد ا ،و ا ،ورة، اد،ت( ،)د،ط( ا.( 

25.  لرآن، ظطب، ا ،د ء دارراث إا ،رروت، ا م1971 ،7ط.  

26.  رةن، اوا ،دوى ا ،ن با ث، ادا ،درم2001 ،) د،ط( ا.  

  .م1981 ،3ط ارة،،- اروق،روت ،دار طب،د ،رداح، رة ر ذاب .27

 ،2ط ا،ارض، إرام،دار روان ،ا، ان ور اء ادات ن ا ارأة  .28

  .م2000

 ،) د،ط( اود، اب، م دار د، ن د از، ا، واب ار ارو ات .29

  .م2002

30.  طا  تا رد ا،وا ،ا د أر دار اا ،درا،1ط ا، 

  .م2008

31.  طن ا ظور را ،رف، اور ار، أ ر، ر  ،را  روت 

،روت ا.  

 .م1985 ،3ط ارة، ران، دار ار، ا  اوط، ام .32

33.   را ا  لا  ورا طا  ا ،زوو ال، أ روز ،د ر 

 .إرد اروك،  ار  ،ر،

 أطرو ا ،د رة ار، إرد، ظ واظت دى اري ك إ روي ر ء و .34

 .إرد اروك،  ار ، دوراه،

 .م2010 ،1ط اردن، واوز ،ر ا ود، د ادن، ء اري، ارد وت ظرت .35

 .م2001 ،)د،ط( روت ال، دار ال، اداء أو ان د اظ ر، ان اظم، ارآن ر .36
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  ا  – با 
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د  

ا أو  در ك ارة أو ة س وورة ا او  ء ا ،ر ا

دا "ور ن رطد ا ل ا ،  مظوا ر سأ ا  تر ام أظا

، را راد ا ن م اظ ط ءن ا كذ "1  وصن ا كذو .

 م، اا  زواج ود ا دهو وا رىواا روا ا و ،

.رت ان ا ر و ،زوة ان ا طم ا   

أل  ر ،ذا روت ق ازواج آره  ود ازواج  ا ا رع ازواج ن 

  ا، وإذا أت أو أل  اطرب ظم اة.

  ادرف 

 د قدد أو د أو ف وار دو رء  اد ا،ندا  ض وإ رواأ

،أ  وا أت، وط  واورا  دوا.  

 إطء د ورف د  ، وو اؤس ا ذا ام،أو إق اط م رصو 

 ،ر وار اا و ،را  ف وأ "تواا"   نرا د صا

اروم ا2،  د أو ظر  ظر ب أنذا ا  ظر  " و را كذ   دو

                                                           
  3/421ور ن اطر د" ا ار د"  1

 5ص ارو، أد" اط د اد ظر" اظر 2
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ون ر  ،دن  ر ،وو و ،روو وأ رم ا ن بد واا د إ

  . 1ذب"

و ، ادق  د ور ون    ظت د ار  ار ادثود  

   رع وظم اوا ا"  ور ن رطد ا ا رو ،وأ واأ

"رم ان أ ص وع  ون ظ ص  ث ،ظ أو روال ا2أرو ، 

رف وز وا ،ل  "اراد د ار ا ، وارار ا   ا اذ ل

"ن أ م ل د رعا 3و.  

 وت ا ات  ار د "وو ارو، أد ادور رف ا ارت ون 

رل ا ،  د4"ا.  

   5أم  إ ار د م ون

  .  ار  أو ار، اواب ل  روت ا اد و ا اد -

  ، أواب  أو ن، ب   إ ار دف ا اد و ا اد -

  .ا أم د أو اوت، د أو ا، ارت  ارع د ل

 ل و او، أو ا، ام واء ر م ل  ارع ده  و از اد -

  . وأرار و ام

  ن إ وام ا ث ون واداء، ا ث ن اد وم 

 واداء أً ارع ود أ، ام أ ن رت ا وام ات و ا اد - 

،وأ و  ظ ف 6، ذا و ل طا" دا رن ار د ،أ 

  .  "7ل  ارة ارورت و ف،  ظ  ا  ا، اد .  ود

                                                           
 1/124 اط" اوات"  1

 2/121" ا ار د" 2

  7 ص ا ،ل" ور ار د" 3

4 "ظر دد ا طص ،"ا7  

5 "ظر دد ا طص ،" ا 7  

 155 ص اد، ادن ور" ار اد م" اظر 6

  2/300" اوات"  7
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  ذر ود وال، وال، وال، واس، ادن، ظ أم  إ م اس وارورت

 م ل، اب ادل ارازي أن ر ،1واط ازا د وأو او ارن إم ارب ذا

  .2ارا ل و ارض، ه  ا ام إ أف

 ورو ا ،د و و  ارع د ا وام ات و ا اد -  

 ظ ،فل ادو  ، ن لق أ لب أران ات، وأزن اع وأش أوا 

  ل  ن اف، ظ  رو ا  ا، اد وأ "اط ل. 3واد

  ل  ن ل واتع ات، وا دت، وك اأن وذ  مر اا 

 و إ ج  اب   ان ل ن دواع ور  إ واد ادن م أن ت

 ذه د  اب إ اث ذك ر واطش، اوع  إذا واراب اطم وة  ق وره،

ا  ،ك أذق و  وةا ء إا ر ب إب اا وا ن ...إ ذه 

رت ا دا ا د د ا و "4.  

 م وإدراك ار ،ل ر  ا اد ن ا اد ز  ورب

ر رة    ل . ل طا" رق وا   ر"5.  

    ا، واد ا اد ن اف أو ن ون

  ا اد وأ ط، ارور اد  ا اد أن إذ اوو اط- 

  ظ  ا  ا اد  "اط ول  ودل وا، ا اد

  .  "6ل  ارة ارورت و ف،

 وو أو ، وو إ وا ا د ا ،م   وذك ا اط - 

،  دا د ا ون ،أو وا ،دو أو ، ك ول ذ طا " - د أيا 

م - ا إ رور ، وإ رور "...7، ولو أ "ء إنا  دا ا 

  اء  ...اووب م  دارة ا اد إذ اووب، أم إ اب  ال ل

 زم  ا اد  ء اووب، زم  واز از، اظ  ء و ا، اد

                                                           
  2/20ط" اوات"و ،171 ص زا،" ا"اظر 1

  4/1932را" اول س" اظر 2

 156 ص اد، ادن ور" ار اد م" اظر 3

 2/303" اوات" 4

 3/425" اوات" 5

 2/300" اوات" 6

 2/300" اوات" 7
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 و أو رو ،زء  وإ ، وازء ل وإ زء، إ ، ال ون د اووب،

  "1ل

-  دا ا  د إنا دم ا لد وا ،ا  ند وا 

ا  ل ،مء و دا ؤدي ا   ورة ط و ت إو 

 أ أو  ارام أو ال إ ؤدي  ا، اد اء أو ال أ ا، اد وطل

 .ا د

 وأ ادا، ار واوا اوار أ طرق رف ا اد إن: اد ر طرق -

ا  ذؤ ن رواا واوا را ،داا ذ وإؤ ن ،راءل، أو ار أو اواا 

واوا ،ر أو ا كن ذ ،نراد ار وذ طا  طرق ر دا ا أ "را إ 

رد إ را ن وا ر ظر  ء وى كذ... وإ إ  م ن ر2"ا.  

 وس وا ،ر ال  اف د ا ات  ا اد إن :اف د اف -

 ظوظ ف  أو ، د وأا ا  د ،فا و    ن 

  "اط ل ذا و ،3ور و  و ورد، ان وا ا وا اظوظ

 اد ذا  أرى  ن ظ،   ر وإن ...ف  ظ  ا  ا، اد

4"ا.  

 ن وددا دا أل ط ل طب ا د  وادد و ال طب د ث ن -

 ط، و ر ووا ان،  ل  رة ا اد ن وذك ا، اد

 ج دة إد زا  لزام ا5وا.  

  زواج ا واد ا اد

 و ازواج، د    وأو ، وام را  ار رت ا اد ون

  . ود أ ،د إ م

  6 دن  إ ون ر ، ازواج و ا ات  زواج ا واد 

                                                           
 340-2/339" اوات" 1

 2/330" اوات" 2

   158ص  اد، ادن ور" ار اد م" 3

 301-2/300" اوات" 4

   159-160ص ،"ار اد م" 5

   12ص اطب، د اد ن" ر  درا وآر اح د" اظر 6
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   ال ر اول اد

  اب  اظ ا اد

د أا زواج، ا  دا دد ا زواج، ا رة و ون ،1وو 

إ  د أر  

  زون وا ادي اع اول اد

  ازون ن ان ا اد

  ازون ن واودة ان ق اث اد

   وات ار ن اوال ق  ارا اد

  زواج ا اد -1

   ال ر اول اد

 ام أن ذك اراض، ن اري اوع وظ اون رة ال، ر و زواج ا اد إن

 رار إرة اا ا  ،رضا  رث رض ان او . ل را" إن ا 

 م ء ما م إ ،ل اون و ذا ءذا .ال ودة ا  ون ن إ ورذا 

  . 2"اح اوطء ذك طرق ارع ل وطء، إ  ذك ل و واث،

 ادة "ا اح واد  د ول ذك و اح، د أم و اود اء أن ازا وذر

وا دوو ال، وا و ح، وود اء وال، إوأن ا  و من ا س س3..."ا، و 

"داا "ر"ود إنا ن ا حد اوول ،4"او را   "رح ا داا"" 

ق وا  م ن مرع أل ا  قا  ،حن ا عا رع دوال اوا ،طوا  

رع دوان ا با ع وارة، واظ وأ ل، دوان ا ل ل ب أن  ا و 

 ،ر ذاك و  ء إ ،لا وأ طن ا طا ن ا رذا و واد ق إ  

 دوا ت وإن ارع، ر ت إذا  زرة و ا، وات اوا ات ن أد

طل ا رؤ ، ف ر ترو5"ا.  

                                                           
   93ص ،"ر  درا وآر اح د" اظر 1

 4/193 ار" اوط" 2

 2/24 ازا" ادن وم إء" 3

4 "دارح ا داا "ر2/308 ا 

5 "رح ا دا186-3/185" ا 
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 و  ارم ارآن ن او، وا ارم ارآن ازواج  ال ر اب د ار  دل ود

 ﴿ نو ق أن آ م ن مأ وا أزوا ل إم و ودة إن ور  كت ذ وم 

  .1ود وار ع، اودة ود، س ان ور ،]12اروم[﴾رون

 وم  ر أن ق ا اط اذر وإب ازوج،  وام اة   او، ا ون 

،ن ا ل ن ر ل "ء لر إ ا  ا  ،مل و ت إرأة أب ذات ا 

  اوود، اودود زووا"ل ا، أه م ه، ا، أه م  ،ل أزو؟ د،  وأ ول،

   ره إ وا"ل أ ، ا ر اطب ن ر ن اد أ ان وأرج ،2"ام م ر

  .  "3 ا رج أن رء اع،

 ل ق  أ" "ام إل"  ول  ،ر ن ل ق  دوب ازواج أن ض ا وذر

 و إ ،دوب   و وة، إ  ن م وإن  ، ات   ن ال  ر ن

 ما"  ر م مر ،"اظواض وا  حر اوا "4.  

 ن ر أي اود، طب ب و" و ر ان ور ،"اود طب ب"   اري ووب

 رو أو أرج ود... اذة رد  ار  ع، اد د  اث اراد أو ازو ،ع

وا  ب رة نن ا ر ون آ رب ،ل ر"واد اطووه، اوا  رة ،وبا 

  .5"اد وي رل وو ،"وار وإم ان، ورة

م ووت ار د ذا ،دن او أ   

 ول ، ا إ اد  رب ا ادات أم ن ازواج ارع ار د ادات ن ازواج ل -

 ا أن ذر أو رواه  واواب، ار  اؤن  ل ا ادت ن واع ازو ارة

 ا  مل و" و ِْ مدأ ،د وا  ولر ،ا أ دأ و ونو   ر؟أ 

  . 6"أرا  ن ال  و إذا ذك وزر؟   أن رام  و و أرأم ل

                                                           
 14/18" ارط ر"  1

2 رو أداود أ   "ب أول حب ،"ا" زو رم ،"ار 2050، دوأ  ده 3/158، وا   7/81-82، 

رم وأا  درك2/162 ا، ،ره ووأ ذن ا ثد ل ن ،ر وأورده ا  " دزوان ،4/252" او 

 .إده

3  رن أا أ دا   "ل2/573" ا، وا  " "7/126 .ن وروىا أ دا   "لن 2/571" ا ر ن 

  ".اء آ  اود وو وة، اء آ" و  ا ر اطب

  4/524ض ا "م واد ام إل" 4

5 " رين" ار ا 9/341 .وبري وا  " ب ن بد طود ا"، رن ور ا ا  " ري6/34" ا 

و" و ب ن بد طود، ا وي أي د ول ا ،دود ا  ل ،ل ا  كذ ،رم وإن أ  كذ." 

6 رري أا  ب "واتدب ،"ا "ءدد ا ةم ،"ار 5970،  رم وأ  ب "ةزب ،"ا"م أنا دا     

 . واظ ،1006 رم ،"اروف ن وع ل
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د وز  ل ذه دةد ا  ندا راوا  ا ،وط ذا و ول ا  

  .1"وان اح إ ا  ر م ان، إ آدم د ن رت دة  س ""ار ادر"

-  ر دد تزوا إن ر دد تزون ا لر و واد ،ث ا زداد لو ادد و ،ا 

 اء ن م طب  وا ﴿  و  ازوت دد ظم ارم ارآن أر ود. و وى

 ثع ون ور م وا أد دةوا أو  ت مك أذ أد وا أو ﴾ ]ءا 3["، لو  

  .  ]32 اور[ ﴾وإم دم ن وان م ا وأوا  ﴿

-را زلا زلأن وا  زوجا ،ذا زو رب زالزع، ا زلرج وأ ،رجا   ل زو2ا .

 ورة ال ر  ازواج د د  ، 3ازل وا وا ا ء ض ره ود

 أس،  وم  ا  ا رول رت" ت وب ت ذا دث ذك  وادوا ارض،

 ذك أودم ر  أودم، ون م ذا ورس اروم  ظرت ا ،ن أ أن ت د ول وو

، م وه ن زل؟ل ا ولر ا  ا  مو كوأد ذا ل. 4"اووي وا  راا 

و" وروه و د  ل ل لرأة، وواء ا تأم ر ،  قطر إ ط ،لذا اء و  

 ر" ر ان ول ،"5وأد اوود ل  اودة، طرق ط  ا، اوأد  ار ادث

إ م أ رح م ، ر وإأن أ ورك ا ،كن ذ زلا ن إ  ول دو6"ا.  

 أ وام اة  أر إذ  ن، أر وذا" "ا  "ل ازل، رم إ زم ان وذب 

   ."7ن  د رم، واوأد ا، اوأد

  اب  اظ ا اد

 ظ ازواج ن اود إن "ا ل  ازواج، د أم ن اط ن اب ظ إن

 أرا ،و  ون أن  ن ار طر ارة إ اب ن وذك ،8"اب

                                                           
  "3/3دن ان   ار ادر" 1

  "10/9م  اووي رح" 2

  8/133دا ن" ا"و ، "10/9م  اووي رح"و ، 1/399" اك ا " اظر 3

4 رم أ  ب "حب ،"ا" واز ،ا وطء و ،را رازل وم ،"ار 1442 

  "10/9م  اووي رح" 5

6 " ري9/307" ا 

7 "10/70" ا  

8 "رح ا وط3/302" ا 
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وظو ،ل أءه ودي أد ءا م، إ ف ن ل ، ذا و ول ديا 

  . "1ر      اود، ظ ل ودا ن إ اب ظ إن"

   أ ون اد، ذا د رت ام و ود

 ن اب  و اروج، ظ  رب   از، او ارا رت ود از رم-

  ن  ام ان ول ،2"ارا   از رم اب، ظ وب"ارا ل اط،

ر"ز  ط إه، اه اب وا3"ا.   

 إ از روا و ﴿ ل ،4ام دم ا اواش ون اظم، ار ن از ام ل وذك

 و اء، أواب    إذ ازا ، أرو وت رب 32[،   اراء[﴾ وء  ن

 ا  مو"  وابء أف ا ،لدي ا د ل ن ب داع ؟ ل ن ل 

 أو ر ، زا إ ، ا اب إ دوة دو م   ؟ رج روب ن ل ط؟

  ."5ر

 ازة إن" وم  ا  ام  ل و  ،ب ر ازا وم  ا  ا وود 

 ا  ل ا، ار أء ازا ن ان وام اة "6،   را ووم ل

 مو " ز زان ا ز ون وؤ"7، ذا و ول ا"   من، اا   

  .8"ازر

 "ازا ل  راض، وظ ب  زر، ودودا ظ دو وت ازا  ارع ورب 

 ل  ان د ازا  ودا و ارع ل  ، 9"واب ال ظ  إذ از ،د وإب

 د ن تو مرارى اا ق ا را  ،طر ل  ا  مو " ل دم 

 د وارك س، واس ازا، اب ث دى إ ا رول وأ ا إ إ  أن د م ارئ

  از ب  ا إن "ان ازا  ال إع   ارا ل. "10 ارق

                                                           
 4/276 ادي" ام أول  ام" 1

 4/33 ارا" اروق" 2

3 "ن إن" ام ا1/110 ا 

  9/34دا ان" ا" اظر 4

5 رأ راطا  طول ، 3/154  او"م رو ذا ثدن ا م د داود، إر  د نرا." 

6 رأ ا  " دزوال ،6/388 "او"رواه راطن ا قد طر ن د ن ا ر ن م أو رأ و ت ر." 

7 رري أا  ب "مظب ،"ا"ر ا م ،"إذنر 2343، رم وأ   ب "نب ،"ا" ن نم ،"ار 57.    

 9/164" اري دة" 8

9 "ص ،"ا174 

10 رم أو  ب ب "ب  ح  م دمم ،"ار1676 
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 ن ا ون اب، اط  از أر ام ان أو"1 ،  س  اب، ظ  رم

 اط ن   ا، ور ارام أت ن از ن و" ل ازا ، او دد

 أو   ل وال، ارث ك ذا و ادن، إء  وار ارف  طل اذي اب

 رل أذي اا  ك ،كر ذز  ص دعر  ن ل  ن م ، ود كرة ذ 

دح ام ول اوا إ دات إا وا م إ رة2"ا.  

 رد ارة ن اد س  اط، ا ن را ام رم ود اط ا رم-

  .اط ن اج وظ ارة، وء اب ن ردا واع، اوة ء

  ام ور ا ،رب د رة ت ا ا ون

 ن ا، ون"  ا ر  ت ا ، وا ارات ح و ارات ح-

  ،وا ، ووت إدان، ت ذا ن، دل أرادن ن  ،ون رات أوان  ن

 ا  د ث  ذك، ن   ا ود ، ط رون، ذي ود أوا م ا ،م ودوا

 مق، و دم ح ا  ح إ سوم اد .3"ادل وم ار لطذا وإ وعن ا حا 

 أب ام ظر" ر  وره ادي ول ،]120ام[ ﴾ ام ظر وذروا ﴿  ا ول

   .4"ادان ذوات وط ازوا ،ن ارات

 ظر  ودون ز ان ون ا رب ون وات، اواب اذ أي  اد ح* 

 ؤ ل .و نس ا ر ا  "ن وم ن ربون ار  رن ظ ،زون او  

 ،  ا  ن و شواا  رظ  طن و و ﴿ وا ور شواا  رظ 

 طن و ﴾ رن وز وطءا ن إ ح  ك أو ن"، لن وا را  ر و  ﴿ ر 

 ووا أدان، وذات ورات ن  ا  ا ت" ﴾أدان ذات و ت

  .5"ا ن  ا  طن،  وون از ،ن ظر  رون وم

 ً، إم أرت ت، وإذا وادة، ارأة وون ارل، ن ارة دون  أن وو ارط ح*

  .6 اراف ن اع أد ط و ط ، اذي ان واد ون ن م ن ر م

 ارل ن ؤت ل ازوت دل م و ر، ارأ ن  ل رن زل أن وو ادل ح*   

 ول أن ا ، ادل ن" و ررة أ دث ن ادارط أرج ود ط، وار ا رض

                                                           
 3/218" اروق" 1

  3/355" اون إم" 2

3 رري أا  ب "حب ،"ا"ن ل   ح إ و"، مر 5127 

  2/270 ار ن" ارآن أم" 4

 2/267" ارآن أم" 5

 185/ 9" اري " اظر 6
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 ﴿  رك ا زل ارأ ،ن ك وأزل ارأك، ن زل أن رأ، وأدك ارأك، د رل ارل

دل أن و ن ن و أزواجك ون أ﴾1.  

 

 ن ن أن ار، دور اطع د زو، ارل ذن ث ؤت، ا ح وو اع ح*

 ر  ن ءرؤراء ان وازا  ،رموا ر   ن لب أو اد، إوا 

ك وروي ذ رين ا  ر ا " ن لرول ا رأ رت إذان ط ط أر إ 

 ذا  ، اذي ارل ذك ن  ن  أدا،  و زو وز  ، ن

   .2"اع ح اح ذا ن اود،   ر ذك ل وإ أب، إذا زو أ  ن

 وزوج ا، ار زو أن  ا ارل زوج أن "و ا  ،روف ح وو ار ح*

  ا  ا أن ر ان دث 4"إ طل" أ و"3، داق ر أ، وزوج أ ارل

   .5"ام  ر " ل وم

م ور ح رو ا كرا  ،ء ا  ر زا" ل ا ر ا وإذا أ 

 وادة ل داق أن  أر  ارأة أو ا ارل  أن  ارل أر  ارأة أو ا ارل

 ْ ،رىم ام و ل دةوا  ،دا ذا رذي اا   ولر ا  ا  

  ."6وخ وو وم،

  أو را أو و ك أ أن  ذا أطك رأة ارل ول 7ن أل إ اح وو ا ح*

 وم ك أ أن  ذا أطك و و ،دة در أو و ،دة اَ در واء ذك، و أو

،أو ا  تأ  ،دذا ا ل ادد، ات او رر ا قط.  

 أ ن  دث واع،  رم م ام أول   وت ا، أ ن ا وح

 ار وم أل ون ر، وم اء  ن " وم  ا   ا رول أن  ا ر طب

ل ،8"ام وا ا " مأ  ،رم م م أ ،رم إ ء ،9او  "لرار اا" "م 

 م و أوام، د إ ج ن ووا ارا، إ اواز  ق وم ارم،  اون أ د

 اذر ان ل ان و وا ب ون  م  ب  م اع،  دح ن

                                                           
1 رأ طدارا   3/218 ، زاروا  ده 15/275 

2 رري أا  ب "حب ،"ا"ن ل  ح إ و"، مر5127 

3 رد أأ  د د ن ا ،ر مر 4692 

 136ص ،"ا اوان" 4

5 رم أ  "ب مر ح را طم ،"ور 1415. 

 8/276" از ر 6

7 "ا  بر ثدر ان" وا ر292/ 4 ا 

8 رري أا  ب"زيب ،"ا"زوة ر"، مر 4216، مو  ب "حب ،"ا"ح ن او أ م أ "، 

 .1407رم

9 " جا "ر 3/142 
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 ض ا ول ارا ،ض إ ز أدا اوم أم و ا  ،، ار اوال ن ء

ء أا  ر ض إروا1"ا.   

رم وإ مذه ا دة، ارض ادودا و توو رز  ظو  ن س 

، ل ظا  بن ا ،طدم او ر  وا.  

 

  زواج ا اد -2

  زون وا ادي اع اول اد

 ث اد ، أو ن  وا اد، واذة ا واء ارل ن ل  ازواج إن 

 ل ن نزور، ا و  ب  ن وق ،رةل ور ل ،رأةوم او  ن 

  م ا ل  اء  واون ارل ﴿  ل روف، وس ون وراب، طم

 وون رزن م ون" وم  ا  ا ول ،]34 اء[ ﴾ أوام ن أوا و ض

 ل وظ ود ود وإح ر ن ات  ز  م أ ارل ل وارأة ،"2روف

،ل زو ا  ا  مو" رأةوا را  ت  ،دهوو و ؤو م"3. 

ء واوة ورب ان وا د زواجا ،ر ا ودة أ ،ف ن و ظوظ سا 

،رل ا نم اا"  وا  رع حا و داع او ،4"واو   دل، ال ا 

 رة وت واطب، اء، اد ن إ ب "ول وان ادن د وم  ا  ا إن

  ة5"ا.   

ن و ن د زواجة ارا ظوظ سا ،رد ا ل ا  ا  من و 

  ،ر ارأة  "وام اة  ل وال، واب ال  اروب ازو وات

،و ،و ،در وظ ذات ندت ار داك"6.  

 أد ذك ن ارل ب د ا و ا، وء ارة دوام  ر أر  اوات وذه 

 د ا و ارأة، ح  ار  ال ار ذه "ارط ل. ازواج د ق

                                                           
 362ص او،" ارار ال" 1

2 رم أ  ب "ب ،"ا" ا  ا  مم ،"ور 1218  

3 رري أا  ب "ب" ا"ا  رىدن ام ،"وار 893، مو  ب "رةب ،"ا" مدل، اا وو 

 . واظ ،5167 رم ر، ن ا د د  وأد ،1829رم ،"م ا إدل ن وا ر، ارق  واث ار،

4 "ن إ1/490" ا 

5 رد أأ  د ،سم أر 14037،  م وا  دركل ،2/174" او "ذا ثد   رط ،م مه ور." 

6 رري أا  ب "حب ،"ا"ءا  ندم ،"ار 4802، مو  ب "عرب ،"ا"بح ا ن ذاتدم ،"ار 

1466. 
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 ذه وع د اح، إ وظره. ذك أر أ  ذك، ن اوود   ر و اء، ن ارل

  ."1ك رت ادن ذات ظر ل وذك وأم، أو ادن د ن  ،وادة أو ال

  ا  ا رول ل ذك اس، إ ون ادر،  ورح اب،   ا ،رأة

 ل ".ل  إ دوه  إ ظر أن اطع ن ارأة، أدم طب إذا" ا د ن ر وم

  ا رك ود. "2زو  إ د   رأت  ، أ ت ر طت"ر

ا  مو   ود لرا زواج إن ا رأةا وو ص، إك ان وذ ر لا و 

 إن إ ا زوج اب  ؤذ" "اود ون"  آدي اظم ل. اس ن ون اف

 .3"أو  ادن،  و و م اد، ا وار اد، ار ا رض

ت و رةن ا تا ا  زواجدى ا لررأة، اد  وا ل ولرا  ا  مو 

 ا ن ادث . 4"وك  را  "ام  ل  ،زوج أ أره  ر

ن وا ر زواجا  ،ر إذ اا م ا ق  زواجا ر دا ،  ل إ ا 

  واد واط ا ط   اع،  ور ل اة إ واظر واب،

 ولا  ،لرورث ا با م واراوا.   

 ر ر واد، ا وواه وره ان س   ل وا اد ا إن

 ن  وث وأطر، اطرق ظف ورز ط رف ث واد، ا وارا وادة

 ر  ام اوا ال ذك  وار، وار اودة  ام ا واب اوء ازون

 أل م وا ا اراض ن اس د وذا وار، اوء وود دون اذة ووغ اوة

ا  ذا ،نرب اس وأا راض إا د ان، وام وا لراف أد ا5وا.  

 ازون ن ا اد

 ال ور ل إ ،طب أو و  ان، س  ودت ا راز رف ام إن

ظا ا  راإ  و ظ د دهو ،ل ا ا  ا  مو "ن 

 ون ،6"وء   وم  ط م ون رج، وأن ر، أض  زوج، اءة اطع

                                                           
 ا إ  ظر" 4/672" ام إل"  ض ا ول. 4/215 ارط "م  ص ن أل  ام" 1

 ا  مح ول ا بوا ف، ووو او  ،ل  رآ  مد ا ،ندض او ، رىوأ ." 

2 رو أداود أ  ب "حب ،"ا  لرظر ا رأة إو اد ور زو"، مر 2084، م وا  "درك2/179" ا ، 

 ".ره وم م، رط   دث ذا" ول

 31/ 6 آدي اظم" ام ان و اود ون"  3

 روا و وك،  رًا  ورد وذا ا زدة  ارة أن اوم ون"1 /254" أ د رح"  اري ل  4

 ".أوا أذب ن ر، م

 26-27ص اوف، ارن د" ام ظل  ازواج" 5

6 رري أا   "ب ومن ا ف   زوم ،"ار1905، مو  ب "حب ،"ا بح ان ا ت  

،د إوو ،ؤ لن وا ز ن ؤنوم ا"، مر 1400. 
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 مد أن ان ا زواجو ا فل ا  ةم اوا " ق  م او 

  .1"اف رد اذي وا اداء، رد اذي واب ا ،ل  اد

 ازواج،  اران ارن إ  ل أن ا ا  ا أر ذا  وء 

 ل ا ،ن ا ا وطر ا، او ول ن و و ان، ن م

 ﴿ واوأ م ا نن وا مد موا إن وإو راء م ن ا  وا 

م وا﴾]ورا32[.  

 ارف اطرق و إذ ازون، ن ل ون واطرة، ارزة إع و ازواج، ر ن ادف إن

 ل ارذ ،وي  ط  و واطرة، ا ن ظل  ظه ازون ن ل روي وام،

وا" ود إنن ا حا ،ند، اورة وال و2"ا.  

  وذا ا، واع اط ازاج إ ا اطر ب اط اطرق و زواج

 وأم م س ن﴿  ل ود، و  ر اذي س ازون ن ا ارم ارآن

 اوم د رد ر،  وارأة ارل ن   ل ،]187 ارة ورة[ ﴾ن س

ل وال وا   ،رن أو ا   ر ل  ن و ورا و  ل3.   

 ود اطن، ووس ن وو ا ،ن اد  و اف، أب م ور وازواج

  ،وةل ا  ا  مو"رأة إنل ا  ورة ،نط ردو  ورة ،نط ذا 

 وة و وم ت، إذا اوة ون ،   "4رد ذك ن أْ ،ت ،  ارأة ن أدم رأى

 و ، اطن ر و از ،ور ود ارء ذب اس زال و اواش، ام إ رت اوى،

  .  5زواج إ رب

 ق ل  ازون ن  د اذي وو اوات، ن ن اود ال و ازواج إن

 م واذن ﴿  ل  ادن، ن ازواج ل ر و رف ن ار ذك و، اة

 م وك ذك وراء ا ن ون ر م أم ت  أو أزوام  إ ظون روم

  رج ن  "ل ازواج ن" ارادات  رح "  او ول. ]5 -7اؤون [ ﴾ادون

،وزو ظم ووا ، دل، وإق او   ا  م6"و.  

 ْ و" وم  ا  ا رول ل ات، ل طرق  ازواج،  ارع رب وذك

 أن رام،  و و أرأم، ل أر؟   وون و، أد أ ا رول  وا. د أدم

 ر؟وا ِوز ، ل كذ إذا و  ،لن ا  ر7"أ.  

                                                           
1 رذي أرا  ل دب ،"ا" ء  دا ب واون واو م ال ،"إذي ورا ثد ،ن مر 1655، 

وا  ب "حب ،"ا"و ا ذي اد ار فم ،"ار 3218. 

 2/622" ارادات  رح" 2

 299/ 1" ان روح" 3

 .1403رم ،"وا ر أو أرأ  أن إ   وت ارأة رأى ن دب"ب ،"اح" ب  م رواه 4

  406 ص ام، د وف" ا ر ا اد"  5

 622/ 2" ارادات  رح" 6

7  رم أ  "ب ةزب ،"ا"ن ما دا   ل وع ن روفم ،"ار 1006. 
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   ازون ن واودة ان ق اث اد

 ان ق إ ؤدي  روف، ارة ودوام واوى، ار  واون اف ق و ازواج إن

 ام ان ل. وإ ارض رة و ،  واد د  ار ار  وون واودة،

 ارج، وظ ار، وض وال، وارة وار، اودة إ و اح ل إ  ا إن"

،واء، وار واك ون ذ د ح1"ا.  

 وا ا ، أوى و واق، ازاج   ازون ن ا ارم ارآن وور

 ن  زر ،طر و ط ،داون و زوجا إ ق زورأة واا زو 

 ون ﴿  ل .ا رة و ود ط أور ور ،ودة ن  و رزي، طري أر

ق أن آ م ن مأ وا أزوا ل إم و ودة إن ور  كت ذ وم رون ﴾ 

   ]   21اروم[

 م ن م ق أن در، ول ظ  ادا  آ ون :"ا ذه ر  ر ان ول

ون إ م ،وا أزوا و ...إو أ  ل  م آدم ،اورل ذم ون إ س رن آ 

 ازواج ت و رة ل ت ل ازواج، ون م اف ذا ل  وان، أو ن ن إ رم،

 و ودة ون م ول م، ن أزوام ل أن آدم  ر م ن م اس، ر ن

،ا ور و ،رأن ا لرك ا رأةا إ  ، أو را ، ن ون   ،دأو و 

 إ  ،قأو ا   رك و2"ذ.  

 و ط أرن ا نزون ا ن، أ نن وا رورات ةا دا ،زواج ا ن 

 أن ارآن ون  وارار، وات دو م أن واودة ان ن ون ازو، ا طر وودة

 ورن ، ود ، وس  ، وف ارل و زل ا  ازو، إ    ان

إ ،ر  و ،و ذا و ل ا رازيا" روذ  نرأ دأ  إ 

 رض، أو ر اوة ل ن رج د ازو ن وذا ار، إ  إ م أو ،ون ودة ار،

م و زوجا ، س3"و.  

 ارط ول ،"] 187ارة[﴾ن س وأم م س ن ﴿ س ازو ا ن ارم ارآن ور

 ره "م ا رآنا ""لس أا  ،بم ا  زاجل ا دن وا نزوا  

، م ندا زاوا زو  وب"4.  

                                                           
1 "ن إ2/786" ا. 

 6/278" اظم ارآن ر" 2

3 " ب25/92" ا 

 316/ 2 "ارط ر" 4
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  و راش د إذا زو ن اع ارأة  رم ازون، ن ان د ق أل ون

ا  مو "ت إذا رأةرة ا راش ،زو  ا  ر"1،  رم  زوجأن ا 

 و إ، وا ن  اراش،    أن  ق و ر ،وغ أو ب دون زو ر

 ووط، زو را  ن را ون ث اء، أم  اطت وإ أر، أر إ د أن وز

أن وإ ط رو و ﴿ نذ ونؤ ن م صر ر أرن أ ءوا ن ور ا 

   .وان ودة ة  ازو ر ن وذك ،"] 226ارة[﴾رم

 ان ل  اد اداوة ن وار ،رة ازواج ام  واودة، ان دو أل ون

رودة، واوا ا  وام د وأس ،زواجل ا ا"  وز م أن  ،رةن ا زواج 

 أ إ اح، د وام و اذي واودة ان  ل  اد اداوة م   واط ارة

  .2"ا  وارل اء ب آت  إ ،رء ا ح وز

 ن م رواه  ، ازون ن واودة ان د ق أل ن زو  ، ازوج ام وأزم

و رين ا ،ل أ ت  ولر ،ا  ق زو د؟ أ ل" أن ط ت، إذاط 

وت إذا وت أو ال.  3"ا طا"  ذا بإ وة اوا ، سو  كد ذ 

 و  ، وم  ا  ا  وإذا ود، ازوج و در و اروف،  و وإ وم،

 وذك ، 5از إ  ت إذا زو ل  ازو  ووب  اء واق. "4ب أو ر زوج زم

  د اح إن "ار ل. وا اودة ق و ا، ارة د اق دم ن

،س وان و أن ا  ن ق6"ا.  

  ا ازو إق ووب زم ان وارد را، ن وو زو  ا ازو  اء ووب

ر، زول ا" ن ز زوجن ا   رأوا  ت ا ، و ر  ء ن 

 ن ف أن  ون ، وؤر ذك  ب ل  ،ب   اء ور ول ،7"أر إن ذك

  عطا وف و  ء ن   م طب  ،كذ دل و  ﴿لرون اوا  

  .]34 اء[﴾ أوام ن أوا و ض  م ا ل  اء

                                                           
1 رري أا  ب "حب ،"ا"ت إذا رأةا  رة  و  راش  م  ،"زوم  ،5194 رو    ب " حب  ،"ا" مر 

ن ا راش م ،"زور 1436. 

2  "دا ا" 270/ 2 ا 

3 - رو أداود أ  ب "حب ،"ا" ق رأةا  م ،"زور2142 ، دوأ  د ،نوم ار 20013  

 3/221" ان م" 4

5 " 8/195 "ا  

  5 /192ر "اوط" 6

7 "9/254" ا 
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 ازواج،   ا وار ودة ف ذك ن ار، زوج ر أن ازون   ورم

وب ورة وروف، ا ول و و ا   ا  مو  "واوء ا 

   .1"أذاه وال ، وارق  ، اق ن  واد ل وب" دا ان ل "را

  

   وار اراد ن ا اوال ق ارا اد

  وم وادوار اوظف  ل ري   ش أن ان   ا  ات د

ا ،وا  م ن رده  ،ةك اذق و  لا ع إري اا راو زا 

 أرم إن روا ول و وم وأ ذر ن م إ اس أ  ﴿   ا ل واودة،

 أن ن  ط ،د ان إن" ان ل ،] 14 ارات[ ﴾ رم ور ا إن أم ا د

 إ ر ل  ، أن ن و ون، وس ورب ل  إ   ره ردا، ش

 ر ان ول ،2"اوع م م  ، إ ج  إ م واد ل رغ ث ره، دة

 أي رُوا،  ذك ور واذ وار ل أر راب ال ود ال، ن أم و و م"

  ."3م ارف ل

 واون اراط أوار و  م وو وار، ات ن ارف أب أم ن وازواج

 ن وا ا زدة    و ن ً وال، ار ن وا ا ودل وار

  .اذر  ه د طب أر و ازون،

 ون ام، دم وطد و ا، ا ادو إء  زواج وم  ا  ا ان ود

 ن إق ان روي ذك و ارض، ذا ق زو ض ن وم  ا  ا زواج ض

 ت أ" م ولر ا  ا  مو   ،قطت او رو رث اا  

   وم  ا  ا رول ت ... ،   م ون س ن ت ام

...  تد  ت  ولر ا أ رو رث، اد ا ،و دو ن أ ءا  م 

 أودي ذك، ن ر أو وم  ا  ا رول ل      ،ت ود ك ف

 ا  ا رول أن اس  وم،  ا  ا رول ل م، ت وأزوك؟ ك ك

 مو ،زو وا رول أر ا  ا  ،موا ور  ن  مدن أ  ،قطا 

  . "4ت أل  ر أظم ارأة أم  اطق،  ن ت أل   أق د

                                                           
1 ن ا دا 7/293 

 383-382/ 6" او ا ج" 2

   "4/277ر ان ر"  3

 263 ص ،"إق ان رة" 4
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وأو  ةم ان وا ل إر، أ ن أن ذر، أ ا  ا  مل و "مإ 

 ل أو ور، ذ م ن أ، إ وا و ذا اراط،   أرض و ر ون

را ذ1"و.  

 رك ون ورا   را اء ن ق اذي وو ﴿ : ل رم،  ار ا ل ود

 اوي ول .رة وإ ارا، و ب، إ اس ن ا ا ل ،]54 ارن[ ﴾ درا

  .2"ازو د ارا  ط ن وار اء،  ن ر ودة را اب إن"

 ن إن"از ل ا، أء ن وار اون ق وذك ارن، ن  وطد وازواج

 .3"ا واع واو اد ل ال، ال اح د

 إذ إم، وان ر وإرام وأر، زو أل ازوج  ارن، ن ا وطد أب ون

 وب اق، ون اروءة  دل و إ، ارع دب ا اور ن وورم وم ار إرام

  .ازون ن ارة دا وي

وز و زوج  ن زو  ،ن ر ل ن ،آ ب و  زوا ،ل ط نا 

دا"   زوج  ن دة دوا ،رن وز  كذ ط ، و زو  ، 

 وس إ ،د أن زو أوي  أن زوج س"ار ول ،"4روف رة  ا أر ود

 أن  دن أو ره وا أند ،ل إ   ولد ءؤ د ل ،دد أووان ول ا 

،د ادب و رعا إ ،وادة اوا ر كذ"5.  

 ر أل ن اوة، د ار ل  اراث ن  ازون ن واد ل  ول

 ارع إن" ان ل ا ،را  زو ارا أن ون ، واون اوال وق

 ارع أن م اع، ود رد  زادة اوار ون ور، ارة ن أ زواج أت

  ن و سا ز ،مرا  ل   و   را6"و.  

 زواجب ا دا ،رةد إذ أ ك نل وأ زوا طرة، راد او  ذه طراا  

و و  را ،مرا ا  زرر اودة واوا وا.  

   

                                                           
1 رم أ  ب "ل ا ر م ا"، ب  "ب و ا  ا  مل و ر"، مر 2543 .لووي وا 

 "رح م "16/97" وأ ذا  رق، اوا و   ،مذا م وأرون ا ر ل أمم، إ ر، وأون ا 

ر م أمرام إ." 

  166/ 2" ار ا رح ار" 2

   4/206ر" اج " اظر 3

4 "7/295" ا 

  4 /187ر "ل ر رح" 5

  .6/177" ارى اوى" 6
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 ت رةواة ا س ارات وأ ،مت اذه و واةا و  ،زواجد ا م اا 

  .وات اراد  ر ود ا وادو اد و ا و ده ط

وع أن وري اف او ؤه رارهوا  ؤ ،زواجم ا ء رةف، ان وا ن 

 واط، او ن اب ظ  واة اون وران واذر، ال ر زواج ا اد

 ازون، ن وار واودة ان ق ا ،د وا اد ا ده ن ون

 زون، واف وان وار ارة، ب وار اراد ن وار اون ت ووطد

س ون ا شوال ارذاوا...   

  ،   وواط واد وو ازواج، ؤ ا   ن ام أن ن وذا

 اش  وات راد ار ق  د ت  أم وذك وان، ازن رات

  .واد

وا ق ووا . 
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  وارا ادر

  . ن ورش روا ارم ارآن -

 -   1424/ 2ط ن، روت، ا، اب دار ط، ادر د د وق ر ار ،ن ر أو" ارآن أم"-

  .م2003

  .ن روت، ا، اب ، ارزاق د ق ادي، ادن ف"ام أول  ام" -

  .روت ار، دار ازا ،د أو" ادن وم إء"- 

 اوزي ان دار ن، آل ن ن ور دة أو ق اوز ،م ان ،"ان رب ن اون إم" -

    1/1423اود،ط ار ا واوز ،ر

-"ن إا  د نطن" ام ا ،وزق ا د رز ،س م دار ،دواا  

   . 1/1432ار،ط

-"دا ا  بر راء" ا ندا ،ب دار اا ،رروت ا ، م1982 ط.  

-"دا دا د وو ،"اد أون ا در رطد، اث، دار ادرة، ا1425 ط ا - 2004م.  

 واوز ،ر ط دار  ،د ن  ق ر، ن إل اداء أو "اظم ارآن ر"-

  .م2/1420 - 1999ط

  .م3/1408 - 1988ط ارض، ا، ام  اوي، ارؤوف د" ار ا رح ار"-

- "م ا رآنو" اد أ ا ،رطق ا م ر ،ريم دار ا ،بض، ارا ا را 

 .م  /2003 1/1423اود،ط

- " نن اد"، ر دارا ط ،رروت، وا 1421 ط - 2000م.  

  .روت ار، دار ارووي،  إل" ارآن ر  ان روح "-

  .م - 1988 3/1408 ط اوت، ا، ادار اوف، اق د ن ارن د" ام ظل  ازواج"-

  .م1398 /1978 /1ط روت، ار، دار زر، ل ق ،"إق ان رة"-

  .1 ط زم، ان دار او  ،ن د" ازر داق  ادق ارار ال"-

  .ر ودون ط ،دون روت، ط، ار دار ار، ا د أو ،"ل ر رح" -

  .م1996 ط ، روت اب، م او ،ور" ارادات  رح " -

  .ه2/1392ط روت، ار، اراث إء دار ،"م   اووي رج"-

  .م  - 2014 1/1435اردن،ط واوز ،ر اس دار م، ن" ارع د ن اف طرق"-

  .م1/1421- 2001ط ان،  اد ،ر ن ادن ور" ار اد م" -

  .روت ار، اراث إء دار ا، ادن در "اري  رح اري دة " -

- "رح ا داو" اد أ ا ،رر، دار ادون ا دون طو ر.  

 ا، اب دار آدي، اظم اق رف" ام ان  و داود، أ ن رح اود ون" -

  .2/1415 روت،ط

  م1/1408 - 1987ا،ط اب دار  ،ن ادن  "ارى اوى "-

-" ريرح ا  رين" ار ا ،م ار د ؤاد د ،ق ا د ززن ا ،ز دار 

،رروت، ا 1379ه.   

  .ر ودون ط ،دون اب، م ارا، ادن ب" اروق "-
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 .م 1414 - 1993روت،ط ار، دار ار، ا س" اوط" -

  .م   /2005 1426/ 3اوء،ط دار ازار، ور از أور ق ارا  ،ن ادن " اوى وع"-

- "و" اد أ  ن زم ،در دار اا ط روا وزوا.  

  .م 1410/1990روت،ط ار، دار  ،م ق طوع "از ر"-

-"و" اد أ ،زاق ا د د مد ا ،ب دار اا ،ا  

  م1/1413 - 1993ط

  .م1/1351 - 1932ط ب، ا، اط اط ،ن أو ،"داود أ ن رح ان م"-

-" جا إ ر  ظج أد "ا بطا ،رب دار اا ،1/1415ط ا  - 

  .م1994

-" ،بر ا ندرازي، اب دار اا ،روت، ا 1421/ 1ط - 2000م.  

 د وأد و دب ادن  ق ارط، اس أو ،"م ب ص ن أل  ام" -

 روت، – دق اطب، ام ودار روت دق، ر، ان دار زال، إرام وود دوي  ووف اد

  .م  - 1996 1/1417ط

 واؤون اوف وزارة او ،ن اب د ق ور، ن اطر د ،"ا ار د" -

،طر،ط ا 1425  - 2004م.  

  .م5/1993ط ا، ارب دار ا ،ل" ور ار د"-

 ب ا ادار  ا ،ر ا اد ام، د وف" ا ر ا اد"-

،م1994-ه2/1415ط ا.  

-"رح ا وطو ،"اد أوا ،ا ط ،دةر، ا 1332/ 1ط   

  .1ط رط ،ؤ م رد د ق  ،ن ادن " او ا ج "-

  .م1/1417 /1997ط ن، ان دار ن، آل ن ن ور دة أو ق اط، إق أو ،"اوات"-

- "ظر دد ا ما طد ،"اأ ،وردار اا ب ا ،2/1412ط ا  - 1992م.  

 ط زار  وض، د و اوود د أد دل ق ارا، ادن ب" اول س"-

  .م1/1416 - 1995از،ط

- "داا  رح دا دين" ار ندا ،رق ا لف، طو ء دارراث اا ،رروت، ا ن.  
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د 

  رؤ ا  ،أ  لل وطا   ا وا دة اوا  رةا

 ء ا ن ود ا ث ،رىأ  ك أيذ  وا را  و اا

ذ إ ر ن ؛وا ا   وي أ  ،و  رد وا  قأ

 م اأ ق واوط اراا  تذا ظون، وط وارا ز ا وت ان ا ط

         ).84، ص1998اطر، (ازة رة

 ب خ ط أو ق و دةو رةدف ا ث إن  وا مراد وو ا

 ب اث أ ن ور  رةص ا زةا ا و ا خذا ا دم، وط

ا ادة ، وا ا دار  ارة  أو، وط  ات وات ن 

ا وزو ،ل، أطا  و ذير اطري اخ ال ام، و ل ل إو م ادوار وا

  رًا رؤ  ذا ؛و طوأ را  ب  ،نرن او ن ذا وو  لو

ا وا إذا ن  ن إ   اطل، د  إ ن ا ا واواق

ل   و، وإ ر وط ودم اوازن ا واطراب واوت ر ا، إذا 

   ن ل  ر وا و.

ود ات ار أس ارار اخ اري، ول ات ا ن اوادن، ون ل  

 واء، ون اء وم اض، و  ًؤدي اطراب ات ودم ارار إ واب 

دع اري، وك ا ،ا ل وطو ا  ت وت وازوا ،زوات ا

ارة ن اوادن، وق او ا وا طل، وف ن  ر وواد) دار 

  وو دة، Good Parenting  و واد ا ).  76-75، ص 1997وآرون، 
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،ورة و ادة ووا  ا  رارًا، أطدة، او س، و ورًان و ووا)wise, 

1999, p 3(.   

ود وت، ورذي اا ل أ ًوا ًو   ،رةذ ا وم د ل موا 

رادة، اد تذه و ت اا دة ادن ا رض وذ طرو  ل 

 د واذي ارت وم ،).Holt, 2012( ا أو اد أو ار واء أوا  ات

 ددًا إطرًا د اذي Cyberspace ارزي اء و دد ء ل  ا اورة زات أد

 ا از اطر وز ت ل  م ث وان، وت رة ا ت

  طق ت ر ات م  اذن و دوه ول و، او ول

ا راا "Virtual Community "ل و دد ن لل أا ا )Bishop, 2000, p 

472-478 .(     

  دراا وأ  

 )1(ا ت ن   ارا ات  ام ول اس و ت د

 ل سوك ا Facebook ،رك ووذ  رهو و ن راك إرد اا  رن أ 

و ً  ،واد وو و ك تا  و قط ردل اراء وا 

-Wellman & Et al, 1996, p 213( وا ا ت ددًا دًا ق  واوت وار

 اس ل أط ر إ ت ن  و ارا ات وود أدى ث ؛) 238

 وارت ال أل ل وأت ا ،ًون وم رام أوت ون وم ً، وام

  ).Laine, 2006( ارا ا ل ن م

   ذر رات إداث   و  ت دة ا ات وز

  ر إ  س، ا ات  و  در ت ث اس، ن ات

 أن اوت ظم واً ارد ون د و ا ،طم را و وأرم، اس ن ال ق

 ذا ادد اق إ رد ال ل ود ان، ن ط ود  ،رورة س ارت م

  ،م و ا ام أ ا، ام و ارت م أن  ر در ارا ام

و  رأ ًطم ار راا دن، وأراث ا دء أن وا  راا 

 ودى ء ا اط إ  ارا، ات دة ر اذي اوي ار دار ر

                                                           
1 ل اواا وا / ت اا. Social Network  ءدن وادا  رى تر ؤ تد 

ر اط وات، وظم ات ا اوودة  ًرة ن وا وب   ارت دم و ن 

دو، وادون، ور ات...، وم وا ادت دن ل اد اور، وارل ا، وارد ارو، وا

...."، اوال ا إ ون  ارت وط "اس وك، اور، اووب، ادوت، وا ادرد، ارد ارو

 وطت اواف او "اواس أب، ار،....."
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 ن أر ظم ن Online اط  اء أن أً ود ث وي، ر وو ، ام

 ).Koh & Kim, 2003, p75( ا ا  ظم

 فو در را  تا راا  در ا ا و ءم ا 

 زد  ا اذ ن زد أط وود إ  ال، رار وو  وا اض،

 ,Porter & Donthu, 2008( وار اوت  ار ل ن ارا  اء وء ن

p 113-128(، ث ور إن ءا   تا رازز ا م  ذه واا 

 وارات، اوت دل ل ن وذك ارا، ات أط  اراط  وم

دل ور وا  م   م ذ مرارا ر دونن ار )Wu & Tsang, 2008, 

p115-125(،  دد توو تا ا راا ا  ءزي ارن ا 

 اوال ون). 2007 ز،( و و و و ا ووت ن  ان،

داا م إا  ،راا و ل تول اروا ا ،ظو و 

را ا رو ا راا   رن ا ،مدرة آراوا  ء ت ا 

 ا ام  ددة أدوارا  ن وون ادي، م واز  و ددة،

 وارر ا ق و ا ات ر ارا ات ود). 2011 إل،(

 أرى ت واق زل در ون د اوت س  ون ان، و ار ن ا ت

ن ون أو ا ت مد  م،( رردا 2009.( 

 ا رة وار ارو ث   ،ن ارا ات وطر زا ول

را  ،ديا  راا  دد ،ًرا ل ت ،را  أ 

 ك  د  واوم، ا دار   وال ن د أن ارء ط م  ت

 ارل أت د ارن،  ووال ام  اح ن د  ارم  ز إ ات

رة اا ون و وندو  سوك ا رن و وا لواا ن ا ،راتزم او 

 دى ود  اص، ارا   أراد ن رد ل ك ث  ، ارة ورة د

 ار  ارا ات وم و واو، ار ن وواد ول ارا ات

  ارد ن دا واورة رد و ر ءات و ار،    وم ل وازام

 إ در ارا ات و ؤدي ود ا، اظ  ورة واء واطواء ال

 او ك إ وز ل او أو اوط او  ر  اذي ادي او وم ك

 أر  وم ووم، ت وووه رة أء ون رة أن  ردو ن ن ا؛

 ل ، ات ن دد ارا ات و  ورب). 31 - 5ص ، 2012رد،( ب ن

ء أإ و ،ءروج ان وا طواا ا ،درد واوا  ،واز ارول وا ،ذاتا 

  ).2011 ار،( ا وات ا ،ط ن او وال

 ل ث ارا، ات و ج Virtual Relations  ارا ات ود

 أدا  ن ان  اذي وار اط اوط - ارا أو وا - ا ات
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و  ،ةواء ات و ك تا و أو ،  أو ،إ ط أو ، ز أو 

،د واءت و طر رة أو راأو ا داأو ا ،ل ا  ن ك تا رآ  

  ).2011داط & وة( وو وأدا و ارد ات

 ا، ات/ا اوال   ارًا ارا ات أواع أر وأد 

  ًو ن أر  ارد اراك ا ن و وره  ظرًا  ارن دد  ود

 ،واث و د و  و قط ردل اراء ور ات واووا  

). Wellman & Et al 1996, Laine 2006, p 1( وا ا ت ددًا دًا ق

 ات   ذر رات إداث   و  ت دة ا وزات

،ث ا ت در  و  تا س، ا  إ ر  ق 

  ).Koh & Kim, 2003, p75( ا طم را و م، ال

 اوت وت  وظم وات واروت ارت  او ر ازات أدت د

 وأن  2007(، طس،( وا و  و ر طر إ ا وات

 اذي ار رار، ادا ر م ون ددة، وواص وظف ودم اطور، دام وط ارت

 ،) )Valcke& Et al, 2011 ان وال رت ارط اطرة اوت ل اظ طب

  اظ ن ا وز ،  اوو د ل ا دى وٍم ق ق وود م ون

  ).   )O' Sullivan, 2012, p 429-430 واص ام ن  ا ادود

ت وا راا و وا وو رو وط ا وو ،و 

و  ن  ددز ورا ،دو  نوز ا ت ردا ،واث ا ر لدا إ 

 ور اش، اوا  اطر ادت ظل  ارا ات و اه ن زدا ك أن

 وو رورة وو و، ا، ان  وؤرًا ا ،واً   ارة أن

،ا  وء  ر نن ا ،تد و  ن ،رات ر و ن وف ، رز وأ 

 و ول إ ا ا اور طرت ل، ن ر د  ل ن ت ت ن

 ور أ ،ت  ذ ر ن رة  ،ارا ات ظل  اري ان

 ذر رات ن ا ات أد  وء و اري، اخ ارار أس ار ات

  تا ا . 

  ادرا دف 

 أن -ام أن – ات أن(  اري ان ث  ارا ات و ت  اووف

  ).ار

ر دراا  

   ).ار أن -ام أن – ات أن(  اري ان ث  ارا ات و ؤر
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  دراا  

 اوث  ون ل ل ن ،) ظري( او اوث  ا ادرا ت      

 ت  ) ار أن - ام أن – ات أن(ادرا أد وت ا ا وادرات

ران ا ا روت ا ،ودا وا  دد  دراا 27(ا(درا. 

  و ظري إطر

  ارا ات .1

      ا راوم ا بر ر ت" إ رظ ن رادن اذون ار ر ،ترا 

 ,Brenner) "ا رت وذ ق  وأدوا ارو ات ا ذا ادم ود

2000) 

           وا راو ا " ن رم اطر تا ،ر م وطر رورة دود 

را ر أوأوا ر أو ،ون د ر لل وا وال وواا ا ،دطورون او 

 م روط با إ د اواول ودروج ات وال وآد اوات واوا ب ا 

را " (Lawson, 2008)   

 ا، اوك رات ا ت" ن رة ارت   ارا وات            

 ك أن  او ،در  ر و ات ذه ن ن واوار وات اوال وأن

و ن راتا ر اؤ  تا راا ً أو ،ًإ  دى قف أو اا  

 ودى اوا، اة طور  م ا اءة ا ط  ودى ا ، ادة ام

  ).2009 أن،"(م ل ا ات م ا ا واواط ر ازام

             أن ا رارة ا ن " ا و ن رادن اذون ا  

 واداف ات وراء ً وا ارا اواز ل وزن  ،وال و دام م

،رد ار وأواع أت أا رارًا اا   لواا ت/اا 

ا"(Wikipedia).  

 اوال وا ر  ا ات ا ادرا طق  ارا ت ود            

،ن ا ل تل آ  “Post - share - Invite - Block - Like - Create - Call - Record - 

Comment - Poke "، واء  ن   ن  ءدن اراا -  ا را - 

 ارل أو  Chatر ص ل  ن  أو ، Closed Groups ا اوت ن  ن  أو

Messages.  

 اري ان .2

 ار دئ طق  ً ارة، إ و  ق ا ادئ ن دد  وم اري ان      

 اء  رس  ظم أ  ارة إ واظر اء، و  أء اط وت ادة

 وم ارة زا  إ د اذي اوب ذا واء، ازون وى  واء اورى أوب



 

    104 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

 ار(واد ا ات ل  وار واوا، ار،  وإدراك اء،

 ).      2167،ص2014

 ل ورس ان ل وأن اك، أي ن وأوا   ارة إطن"  اري ان رف    

و  نن، أذا وأ ن دل  ولا   ،ةن او وا ررن ا وفأو ا 

،ا  ررن ا وفا ،وا ن أ و دررف ".  وو أ  "نل اا 

 بوا ة رةا د؛ اول أي وا نرة أا   بواا ،ا ،وا 

،وا ،وا وا........،رس وأن إ و  نن، أذه وأو ظول ا ظو 

 ن ،رةن ا رةا  رة د ."ذا ن ريو ا "رو نل ا  

 أراد ر وأن دد، أطر أي ن و أراد ة  اداء أي ن ارة   وأده،

  إ......وا ا وم ل رونو ا ، و دور م ون طن، ارة

  ) .169 ص ،2016 ا"(أراد أد أو ارة ن دد ي رون و وأن، أن

 طر ن ور و  ارة  ا ادرا طق  اري ن ود        

 وا ا  واب ف  أل ن ارا، ات ً  ارت

وا دوا وا دوا ،رووا  داق أ ر ان و ر ءا 

وم ان و تو نا ،ا   ظل  نري اذي ار ا ف 

  .وا ا واوو، وا وار وا وا اد ارات

   ار ات أن  .أ

 وال م، ال ط ن ا اري ال إ ر أوا  ار ات إن      

 ات، ذه ودت وت و وإوة، وأء وزو زوج ن ار ات   ال و اري

 اق( دا ت إ ار، ات وم و ، أرة  و إً، اري ال ن

زواق-ادي اواق -ا ءا(، تو ر)،لو 2016، 13ص.( 

 ارواط وذه وود، ق ن  ارواط ذه و ، اق أزاء رط ا ارواط  ات     

 أ أر ات أي دد اذي و اق  ال واص ذك، ون  ود وو  ،ون د

  ًط زاو ظور أوذي اظر ا ن  ق إا . ت أنل اق داا ر ،ر 

 د أ دز ل، أو أو ، د أو لأ  م ن ودةو ن ،ل ًط  ري قا 

 ن ر)، 2001، 63ص.(  

   :(Burnham, 1986, p9-16)واب دة ات ووع ون           

1. تا ذ إندأ ا ر أن  تل  ان  أ  ر  رادب  اط ون  أن  نؤ  فو 

 اب  إن اول  ً  أء  ،ت وً ارة م  ًد م  ات،  ا ات

ط ،ف مطرة وا ،ف  و  كن  ذرد  نو    ف  ا  ا  ،  فو 

ج ا ل أن إ ط ،م دة ل ا  فول  وادد  وا وأن     

ا.  
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 ول  ا  ،رف أو وع ن و ًرا وض أراد وم  أي ون ل ات وع.2

 وضس اؤ ،توض ا و قأو ا  دوا ل ا  فردل  ارك  اا 

 ، نروري وا    ل  تز  ان  ا    وىوض،  وا    دم 

  . اوض م ا اووت إ ر اوى أ اوض، أط وف

 ً  ا  وف  ان  ض  ووم  اطرق،  ن  دد  ال أط م ن ات أط.3

 رد ا ن ل زواجا د ولا  .  

 ن  أر  رار  دم ا ات ض ود ون ت  ًول ف ان   وم

ر ل  تا ،ت اوا ا )ت ،)اوا ،دط اروا طا.  

 ،ا  اوى  ،   وت  ر  ات  وت  ان  ض دد ات وت.4

 ت  رد  ن  أر ن ت ل واذي ا، واوى و، و ًم ا ات ون

 م  ارة  دال  ا  وت  ن أ ات، ن و أظ وم ا، واوى ددة،

دد ت  )ل ن ا ،نزوا  ما  ،  ......، ا(، ر وا      ل 

 ن  ار  ات  ل  إ  ال  ب  ث  ارة،    ال  د  ت و ات،

  .ت ن ا ات ك ن رب و ا، اظور

5.ا ت ا ز تا ر  )، 2001، 63ص(  

  .ا  ادم أو ادفء در  -أ

 .اراع در  -ب

 .ا وة  -ج

 .رد ا ات   ا   -د

    (Muncie,1999, p176-178)وادا ار ارة ت.6

- م ا را   

 أم ر  ارة  وع  أي ، رة  أم  ن  ادات  ن  و  ون  ارة  أء إن

 ال  طرق  دد  أن أً  ارة    أ    ا .... ،د  أم د ، أم د دة،

 ادود  ن  ارة دات ووع ا، وا ، ال وأن دارس، ار اق ن دد

 ل  و  ).اوح  ات ( ادود  رو  أ  رى ار واض او رورة رى ار ض ،

و رةا  سأ ط دا نو  ض تون ا ك دود  رو    رةن ( ا  ون 

  ).  ذً أو دً ان ن أراد أد ون أن أو ، ار ات إدى ن ارة

- دات اا سأ  دارة ات ا وم  

 إن ة ارة دة وو، ون اط اث ذه رز داً، وطب اط وا وادود  .أ

ن ارة أن  و ن ادات ا ن ن ون اواد واط طب ء              
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           ا ن ا دات ن  ،رارذ ات، اوات واون ا دات

.ووا  

  وم ارة وظ  أن  ض اواد ا  ن     دوار واما  .ب

.دت ارورا 

 ث ر دد ادوار ووز اوت طر ا م  اظر إ            ادور ب اوع  .ت

 ووع اوع (اذور واث).

ق ا رةم ا ذه    إن وز م أ ردي، إ ق رةراد ان أ رد ل ن رؤ

      وأدوار ظا و رة ودود ا هرة، واء ان أ ا  زرظرة واا

  ردل ا رةوا ، ل دورةراو وا دواو را داو    و راغ و  ش

 ول وطور  ق أر.

ا رط أزاء اق اري      " أن ارواط ار      أن ات ار   ون م رف 

."وظ موا ، رارن ا  وا ،  

  أن ام ار  .ب

       ا  طر ذيم ام اظ ك أن  رك اس ذو ،أو إ  و  رهرك أ ،ن - 

 ر ا، وم ا آر وا  ء  ا ؛  ل ر-  ًط ال 

 إ م، إ لا د طد  ل ل مس، ون ا تن او  ل أ أ

اّرات ا طرأت  وا ارة  ات ر وأدا ًظم وك ارد وا، إ أن 

ار   ،ن ظر او وادث، و ات ارا ،ت طرا  ت 

رت ام   ض  ا ار ا ،د ت ادة إج ام ار ااوب ارى

،رم اا  ت ورة ان ا رم  ا نورم ان ا  راروا  و

ام ار ن طر ات ارا  ،وب اطور وادث، دون أن  ال اذي 

.داق أ ن درة، ووام ا دد 

 أن ار اري  .ت

     رف وام وارار ا نواطوا دوور ا "و رين اا ، ل ا 

).    ورف 7، ص2008وودة اوك اردي وا  ط، وادي ل ن ث " (اش، 

ان اري " إس ا ن ظو ار وظ ا اذي رب ات ن أراده 

). ورف أ 5، ص2013طرف واد أو دث" (اري، دال ا س  و دد ن ر 

 دا م ا  دالوا طوا  زام ،رافطرف واه ا نر ا د" 

 ،ا)" ل نا زز إ  روجؤدي ا ا 20088، ص "  رف  .(

ل ار و  ،ق  اط اري  ا ب إ ارد، دًا ن اطرف واو" وادا

 ،د10، ص2013(ا.( 
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وأن ار اري  ف ن وم ان اري و ،ًث إن أن ار اردي واري       

د، ور وا  ط ً م وا رينر ان ا  ردال اوا طوو  و

 .وا وا دا رة واا  ف  ريا  

د ددت ادرات واوث ا وت ت و ات ارا  ف أد ان     

  أن ار اري) - ام ار  أن -أن ات ار  اري(

             طدا وة لو2011 ،طرن ا دد ط نرا رات اأن ا إ ،

ث وون راغ طم وأرم ورم او زون ت طو أم ت اور 

  وف اواوا إ  د ،قرات او  رًا كدث ذ دن، ودواا ن ر زل

اذب ء و، ود طب  اطرف ا  ارا و ًو، ود ؤدي إ إدن 

 اطد اراق ت، أو ا  ا، أو  ر ر ات ن ن دورم 

اران اذن واون ت  م اط رم أو إم د أً، أو ادرام 

وى دن ن ا أو دم  دول د، ون اطورة و دم و ؤء اران 

 رام ا  ووا طر ا طدا وة)2011.( 

 وا رات اف ا ت ورن ات إدو ت ادراددت ا دو

-Caplan, 2000, p 553وا وا، ووت  إ آره ا ا  اب (

)، اودة Gonzalez, 1998, p19-31اد ( )،96- 33، ص2007)، اطرات ا (أروط،575

 ) اNalwa & Anand, 2003, p 653-656ذاتر اد ضا ،() Caplan, 2000 راتف ا (

)وا اp41-47  Engelberg & Sjobery, 2004,) توإدارة ا  درةدم ا ،(Blanco & 

Et al, 2003 ضا ،() دداء اوى اKubey& Et al, 2001, p366-382 .( 

) إ اداء ا اذي  ارت  Seto 2013دد اطر ا ،د أر (   

واوف ن رار م ادي داءا  ،ول أً اطر اذي رض  اطل ن ر اواد 

م . ارال وط ا  

) اوك ا ره اطر ارا Black& Et al, 2013, p 312-319 ن ول (

واوا ران ر ت اوال ا ،ث م ل وك ا ذا ارد، وارود ن 

) وا وا   ن رانق ان 1029طر ص (162  رت اد أظو ،راا 

  دد ارء ان، ارء ان ازان، اط ا ،ط ادرات واول.

) إ ل ات ا  وPujazon-Zazik& Et al, 2012, p 517-520  ودف (

"Mylol.netدةوا روا و ول " " و م ث ،نرا752ا رو  ت ف "

، وذك ووف  اوى اطر و ًوع واس،  14 -18ر ارت ران راوح أرم ن 

ن  %27.7وذك  طر ا اس، اول، ادرات، ار، اف. ود أظرت ا أن 

 1.6%ط ول،  13.8%وك 15.8%  ،ت ات ا اوت  ون رط س، 
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ط ف. ود ارطت اوت اطرة واب  ل  0.9%دن ر،  6.8%ط درات، 

 .Sexual Predatorsوادن Cyber Bullies  ًظرة ارن ان 

         ) ًده أأ  ذاوO'Sullivan, 2012 ن  ترا  دودون اط ونران أن ا (

اطق ا وا  م، وأن  ات ا ا ر اراون  ًر ارت 

ب اه وإذب ا دف ط ت ن رة.ران  

)  درا ً طر ارت ادًا دراValcke & Et al 2011, p 1292-1305) ودم   

ر طو ادى ول ادام اطل ار ان رت، ن ل ارز  طر ال 

ود أرت ا اوط إ وى  وطر اوى، ود م ب ؤر ادام ر ان رت

ض  ًن ادام ر ان رت،  أظرت ا درة ار اواد، أو م ان، 

 وذك درة ر  وى اوك ر ان ر ارت.

ر ارت ظرة رة ول ام، ) ظرة ارش Lwin & Et al, 2012, p 31-41ود ار(  

و رات   اران اذن ون ورط  وت طرة ر ارت، ود م ادام 

ظر دا ا درا اؤرات ادا وا اب  وك و د ارش ر ارت، 

)   رى537وأ ( ترر ا رش ودة اأن ا رت اد أظو ،ط  ن ب

 وا  و ؤ راتؤ ت ترر ا ووك ا ذاءة اوا ا و

.و تدر 

رو ن اب ار، ) ظرة ار ا Vandebosch &Van Cleemput 2009ن ول (  

)  رىأ  ف ث2052 س رب ان ا رور اوي أن اوا دا بط (

 ، ون اب ارن ر ارت أو اف اول ل ار ا ا م أر 

دن ر ر ارت أو اف اول وذك م ن ر ار  ً و ًوا  أو

ادي، ون اب اذن روا ر ر ارت أو اف اول ل ار ا ا أر 

 طرن ا ردر أ ذونو ، لم أرون أت، ورا  دًات(ارا ( p1349-13. 

 ارت وال ا ا ن ارط اRice& Et al, 2010, p 610-613 ( ( وول  

ً وا لواا ل ا سوك ا.يس و .ث رىأ   لت ارن ا 

 أو ال أل ن  ت  ادول ورات ارت ال ن ا م وذك راق، 201

 أظرت ود ارت، ر  رك ن اث ووت ادز، ارات و اوى، أو ادرات

ن %96.5 أن ا نراروا ادام ذت، ارا  طت ارول اطوا  ،ترول ادوا  

 ون اذن اران أن أً ا أظرت  ارت، ر  رك ن ث  ت

 .اس ر اً أل أرم راد

 واء ارت، ر طل ا ارام ر ول ا ادرات ن ار واب

 زة ادان أو ،(Osborn& Et al, 2010) ارت  طل إ واد ل ادان اص

 اوذ اطرق اف أو ،(Buschman& Et al, 2010, p197-209) ارت  طل إ واد
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ا د ر مراا ر ا ،ترا و ل طرت او راءا واوا 

 طر م أو ، Sharpe, 2010, p 7864)(  ارم  اذي ادد وى أو ارام ارب طر م

ر ءةا ر ا ترا (Middleton 2009, (p 199-215, Sharpe 2010. 

 تو ض تدراا ،ا  ا ،رورات ارات وذ توو 

ور ا ترا (Larose & Rifon 2007, p 127-149) .ث وع أن داما واا روا 

وا لواا ن ا ،نراف ا ن تو ن ك ل ا طر ل لواا  

 وود ن ا اون اف وك و د ن راق   256 ارت، ر أص

ر   رو ووك، ام واف و ربا ا ا روذ  وكا إ ر /

 ،ل ور ا وبر ، حا /ر ر ،د وء ،م دون وران اذروا اذ 

 إدادات ر  ا وذه وم، ً  أر  رب رم

واChristofides& Et al, 2012, p 714-731).(  

 وت ث ا، اري ان  ارت أر  اووف إ ،2013 اري درا ودت

 اد زز ل ا ار ض ظر ث ارت،  د اري ان  ا ار

 ل ا ارت آر ،اط وار د وارو ادن إ واءة  اطرات وإداث

  ض ا ادرات اف ا ودي د ث،ال  ارت آر ،اوا ن وال ازال

 ر ارت وا وا ال إء ا إ ،طو رات ا دون ن  ادن

 اوت در إ ؤدي ا ارا ا أو وا   اوت وا ارت ادن ادة،

ت واب طر اوا  وي ،مد ا بدي ا تا رم ار وا 

 ار ،د ن واوص اد وم وارا او اظت  اب د ،اري

روا ر ل اوا ل اط  ض ترذة، ار اد  ن 

 ل ادت ورا اوا ن دد م وال، ارة وم ا ام ظو اوا ض

 مط طء روارة ا لمجوا وطنوا وا. و ءر اوا ود و كذ ر اا 

  ).2013 اري،(ارت وا ا ظر ام

 ت ء درارف 2016 ا  ت دور لواا ا  رور ا 

  ).2016 اء،( ارد ات ط ظر و ن ار ،وت ادو اطرف،

أ ل دراو 2016، د تر را ت، ار ظرًا ر تررة ا   

ا ،ر اذي اأدي ا ر إد لر ،ر أدت ل إا ا   ،ءا 

 وار، اف دت وارع ارة، دال راب ارد ور إ أدي  ا، ارواط وف

 وإدن اراغ، وت رد  او دم   واوار ال وف ار، ات وار

 ر را  واز، ال  ازو  رف  إ ؤدي د اذي أد أو ازون

  . ا ات  ارة أء
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 دراا  

 أن(  اري ان أد ف  ارا ات و ت اظري اراض أظر  

  ا  وا ،)اري ار أن - ار ام أن - ار ات

 ول و، او ول ا از اطر وزت ا ،ت ددًا إطرًا ارت ل. 1

  .ارا ا  طق ددًا  ًدوه

 ق  واوت وار اراء ودل ار طق و  ارا ا و دت. 2

 وم ً، وام اس ل أط ر إ أدت ث وا، ا ت ددًا دًا

  .ا ًون وم رام أوت ون

  .ا طم را إ أدت  س، ا ات  ا ات وت. 3

 اوت دل ل ن وذك أط ، اراط  أ  ارا ات ت. 4

 ووت ن  ا، ات ووت دد ظرًا م،  ار ودل و وارات،

ا و و و و.  

 وظ، ا وارل اوت ل و ارا ، ام إ ادا اوال ن. 5

و را ا رو ا راا   رن ا ،مدرة آراوا  ء ت 

دة، اد و  وازي م ديا.  

  .ا ام  ددة أدوارا  ارا ات أت. 6

 و ار ن ا ت وارر ا ق و ارا ات د. 7

 دم ت ن أو ان و أرى ت واق زل در ون د اوت س  ون ان،

 ر.  

 ن رد ل ك ث  ، ارة ورة د وم ادي،  ار ا رة ار. 8

رادأ   راص اا.  

 واء واطواء ال  ارد ن دا واورة رد و ر ءات ارا ات. 9

  .ا اظ  ورة

  ر  اذي ادي او وم ك إ در ارا ات و ؤدي د. 10

وا وطأو ا ول ا وز ك إ وا ا.  

 ن واروج اء، و إء أ ل ات، ن دد ارا ات و  رب. 11

  .ا ط ن او وال اذات، ول وارز اوا ، وارد واد، ا اواط

 رت ارط اطرة اوت ل اظ طب اذي ار اطور، دام وط ارت. 12

  . ان وال

 وط ور وو وا  ظرًا اوا، ارد ت وزت ارا ات . 13

ا وو ،و و  ن  ددز ورا دو. 
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  أ ول ووظ ،ء ارة س ، أر ارا، ات و  رب. 14

 وأرم طم راغ وون ث اطر، ن دد ط ران ارا ات - 

 إدن إ ؤدي ود اراق، وت  رًا ذك دث ود اوادن، ر ن زل  او ورم

 اطد  دورم ن ن ات ر ر  أو ا ، ا أو ت، اراق

 ادرام أو أ ،ًد إم أو م ر اط م  ت واون اذن اران

 اران ؤء و دم و اطورة ون د، دول  دم أو ا ن دن وى

  .ارا م  واو ا طر

 اب،( وا وا وا ا ارات ف  ارت دن ا ار  -

 ا ارات ف اذات، در ا،اض اودة اد، ا، اطرات

،دم وا درةا  ت، إدارةوض اوى ا داءا دا.(  

 ا اواد ر ن اطل  رض   ارت،  ا ا اطر دد -

ل اط ،مراو ً ن دد ءرن، اء ارن ان، ازاط اا 

،ا ط دراتول، ارة وان ظرن ان ادوا ،ً رةرش ظر ا 

      .ارت

 اوك وى  ر درة وذك اواد، ار درة  رت، ان ر ادام ؤر ارع -

 .ارت ر ان ر

 أم رون واذن ارت،  م ادًا ار  ار، اب ن ارو ار ظرة -

 . أل

-  ا طرن ا ا ل ات وارا ً وا لواا ا .  

 إ واد ل ادان اص واء ارت، ر طل ا ارام ر ال  -

 وذ طرً  وادام ارت،  طل إ واد زة ادان أو ارت،  طل

 راء واوا. 

    وا ارت،  د اري ان  رت  ا ار -

  .اط وار د وارو ادن إ واءة  اطرات وإداث اد زز. أ

  .اري ر وام ار ات دى اب د. ب

  .ار د ن واوص اد وم وارا او اظت  اب د. ج

  .وال ارة وم ا ام ظو اوا ض ن  در. د

  .وا واوطن لمجوا رة اء رواط طم .ه

  .ارت وا ا ظر ام ار ا ذك ود و وار، اء و .و

   ادرا ات 

 أء ص  ار(ا ارة  اطق وا رات ا ادت ردت د       

 اوار، ط  ووً ً ات ر ار، ات   ار ا، وأدوارم ارة
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 وود وط ن زاد ا، اود ل) ار ام  ار ، ودال ارة وظف  ار

 ن اري ان دد ا، ات  ددًا دًا ل اذي ،"ارت" اطور ادام اوط ذا

 طق ا أن أن طق ن ل، ا ا دد م ون ورا، و ت وا ف

 ارب، اطرف، ار، اف، ادرات، اس،(   اطر ك ت ود ارة، أن ن

 ادف  واق ا  اوو  ل د ر  و   ،)إ.....اد

، تزا  ر ؤ در  ب طوراتا ووا   ورة تا.  

 أ ل ؟، ن و وو دن أ  أم ؟، ل رد ت ظل أن ب ل   

 ،  دث ً  ورة وم ،ذرةا د واا  ،ربت او  ن وة 

،ل رد تض وا دا  ذرا.  

 ذا وت ت رد و ذك، أم زة وا ا اوم ف أن ب ل   

 و ا ،راد و ، رق  ت،  ذك   ؟و را ،ن ا وو اطور،

  ؟ واو او اداف دون ا، اداف وي  ل ظل ل.  راز و ، درات

 ا، واراز اد، واؤت وا، ا اوم ود ود إ ج ل ار   

 وطط، ارا وأدا ور رؤ  ا ،دول ر   ن اداث ل ن

و ديطر ا تا راا  نري ان ام و نا ا.  

         ذين ا أن   د؟ اا  

  ،ارة واد وادوار، اظ اء واك، ادود  ا ارة أد ف  ال ظل وف اؤد ن

 ال  ا اد  أ ًدً ال، ، ارة ة دورة ا، اذ ارة، وازن

 رةق ا ل. ا كب ذ أن  ظورًا ا ،دًاد دي ت رةا داا 

،ردف واو  ،راذي اوا و ن ل مرا وا ا   

  
       

  

العالقات 

 الداخلية

 ةالعالقات اخلارجي

العالقات 

 االفرتضية

 تصنیف عالقات األسرة في ظل المجتمعات
االفتراضیة
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 م ؤ وا ار، أ ن  اراط ل وا ارة، ت  ال  ًد م إذ  

وظ وأدور  زل ن ذا دا  تا ،رو اد و تا رارة، ا   

 وذك ، ردة أو  ر ات ك أن أ ل ، ار ات أط م ا ات وء

 ن أل ات ر أن دأ ذ. أراد ن  ا وارواط و ار ط ف

 -دا(ا د ات  ا ات وف ؤن ون أن طب اراد ر

ر - راا(، ً ق نري اف ا دهأ )مر ات واوا.(  

  

  ن إ  ا  ا، اد وث و أن ب م ون    

ول اا  دف ولوا م إرا ر ول توو  

 .ا اوال وا ر ارا ات ط ر -

 .ا اوال وا ر ارا ات أط -

 .ا اوال وا رواد ات -

 .ا ات و  ا ات -

 .ارا ات ر اداو اووت دود -

- وز طر ا تا راا. 

-  ءأ وا لواا ا. 

 .ا اوال وا ر ار أب -

 .ا اوال وا رواد أط -

 .ارا ات ت -

 .ارت إدن -

- واا ب"اأ دار- را ا." 

 . ودورة وواد ودود وأدوار و ارة   ورا ارا ات -

ا ا  دف رت ا ن رات 

 .ارا ت ا ادا اوا ات ف -

 .ارا ات  راط ً اوا اة ت -

 .و ارا ت إ ؤدى  أر ت -

 .ارا ات و ن زد او ر ص -

 .اف اوا ال دل ارا ال -

 .واٍز ر وارا اوا ات -

-  ءأ ا رادد ا هره ا"زا/طر." 

- و تا رام ا د "رًا طروً" ل "رًاأ ًرو." 
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- ا راا راك وا ا. 

- و تا رام اد ل رأسا ا. 

 .اراب ل ارا ات -

- را ا  د تا راد ا ن طر ك تا. 
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را دراا 

  ار ارا  .أ

 واطرات ا أد ن ل و ارت إدن) 2007(أد إل ري أروط، -

دى ا ،نراا    ،را  ،قززدد ا55 ا . 

 ءة ارط ا ارات ض درا )1996 .(وق ام، د &اد أد إل، -

  ن  ،وطت از درار ،دةد قر آؤ ،رر اض ا دى لطا

 س.

)  ا ارا او "درا ط  اور اري"، 2011إل، وء د( -

 ر ر ر ورة ،  ام،  ارة.

ود ال ا  ات ارا   ارت، ) د2009أن، ر د اواد( -

 ؤر ت ال وار ا، ارض، م ام،  اداب،  اك ود. 

- ،ود ا ن د د )2008 .(و ء روع زز نري اوزارة ا رم، اوا 

  اري، ان درات ازز د ن ف ار ر اري، ن اول اوط اؤر

 .ود اك

 اوم ازار، ار ات  ارت  ادام ر)2016(أم ول، -

ا ،وا  ا ،رر ازاا. 

- ،را  )2014(ددات نرى ادى ا طا ا ودا : درا و ط 

 تط  كل ا ،ء  تدرا   دا وم اوا 

،7(37ا.(  

- ،ز از دأ  ر)2016 (نري ام ات اوت اوا :  درا 

دا  د ،ء  سدوم ا ا وا –  سدوم ا ،وا 

15)12 .(  

) ات ا ن اب ن درد2011 د اط، رء & )وة، د اد  -

ا ردار ا ،دروك، ا ست وارا . 

) ات ا  اء ا ،ؤ، ون ت ا، 2011ز، ود رد( -

 ر ر ر ورة،  اداب،  ن س.

) ات ا  اء ا ،ؤ، ون ت ا 2011ز، ود رد( -

س. ، ر ن  ،دابا  ،ورة ر ر 
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- ) ود ا د ا ،ريو 2013ا" ا ري، ان اا  ترر اأ .(

ارا ن اري وا  ام ا ،" ادرات ارا  ،ف 

.وم ا را 

- م، درد ا ط)2009 (تا رال اوا ا ،طور رؤ ت 

 .ود اك  اداب،  ام، م ارض، ا، وار ال

 رز اري، ا  اطل  إءة ظر) 1997(وآرون ام د ار، د -

 .ا اث أد – ا اوث  س، ن  – ا ارد

- ،ن ا د 2013( ا .(ظر نري، اا ا و" ا ران ا ريا 

وا  ما ا"،  وما ،راا  ف روم ا ا. 

- ،ررة اد أ ززو)  2011(ا ر  طر لا  تا راا ا 

 ءا ،را  تدرا   دا وم اوا ،دد اد31ا3 ،ا،  

دا ،ا  وان. 

 طل ؤر اطل،   وأره ارة  ا ال ص). )1998دل ر اطر، -

 .س ن  اطو، درات ورز طو ا ادرات د و، اد

- ،  د)2001 (ل إدراكطا  م ر،ر ا ر ورة ، 

 . س ن  ، طو ا ادرات د

 ا ارات رز ارة، ،"أر ذل ادم" اوت ر) )2007ل د طس، -

   .دارة

 ارات  اوا ،ت دً ارا ات) )2012د ادن ء رد، -

ردة، ا2012 ا . 

 ظر و ن اطرف ر ارو  ا اوال ت دور). 2016( أن س اء، -

ت طا ،ردا ر، ر  ،ما  رقط، اوردن اا. 

 اري، ن اول اوط اؤر اري، ان زز ارا )2008 .(دد ن ب اش، -

ر رف ا ن د ززت ادرا نري، اا  كود ا. 
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ص  

وا ت ام اوم ر او اذي أ وا  ن  ودي آره ث وف        

او  زن اوت وارات ار م ات وام واوت وارت  اوى 

ار أو ار ار   او  او    اة ار. ول ن أرز اظو

وو ات وورة اوت أو رى دق اوت ر أر ودر أظم  اراق ادود 

 رز ت ال اإ ؤدي إ د ا وو ورة و وا ظر إإن ا و ،وا

وم  وق ا  رض ذيا راق اطورة او  ب رين اا  ق 

وظم إج اروز  ا ار  ،ل أن اؤت ا اد و  ارة م 

ث أرزت ورة ات واوت  د درة   ان ا  واء ت أراده،

ددا ن ارات  اوا ار إ أو  اس  أب اة وار وام، ود أدى ذك 

 ا ررة وة ات ا  رت آر وإ  ورة ل  تو إ

ا وارو وال وام وار وأط اة وأ، ون اط أن رك ذا اد وار و

  را ت اؤن ا دةوا ر دد أ  رةا  ره رول واا

 .ا 
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 ر اذي ادي، ذا إزاء رة ف و وارار أ  اوم ددة  ار وارة        

وو لم اوا ،دن ا ظا  ا ورورة اذ ا ند ز دى ءا 

 دى ار، ارة أن دد ا ادت ف و. واو او ن ا اوادة ا ون

 ات ظور   أرت رة دت ل وال ك اد ذا د ا، ا ؤت

 ءري اا أ دزا كري اف اط ورواا را طو ،رأوا رارة ون ا أداء 

وط دورا    ا ا ن. ات وطا ا  ر أا 

 ازو طر ن أ وزز ار ات  ارة ن  إ  ء واطط

ذي اا ر وو لم اوا ،دا طوي وا  ر دةا ا ا 

داع وا ا رم اد لدس اا را دةوان ا واتا ا ل اوا 

 زز راا  راوردة اا .  

  .او اري، ان اد، وام ال وو ارا، ادت ا ات

  

  

  

Summary: 

            Today's communities faces the age of globalization which have became a reality that it's 

effects can not be ignored or be evaded. In which , Globalization is described as the suitable 

time for transformation and changes to generalize trends , values , behaviors , and practices in 

the various fields of life . The most important elements or phenomenon to word globalization 

is the technology of communication and IT revolution, which is the huge and fast flow of 

information that crossed the national limits. To describe globalization as a technological 

revolution may leads to ignorance of the problems that it causes specially that is related the case 

of family security, because of the density and severity of the cultural penetration that faces and 

affects the forming of values and the production of symbols in the Arabic communit. Which 

make the traditional social corporations; specially the family; unable to protect the cultural 

security of the community, and also unable to provide the needs for it's members. As a result of 

the IT and communication revolution there have been some positive and at the same time 

some negative changes on the level of Arabic reality, which affected the styles of life, thouth 

and values. Which led to a serious changes that formed a cultural and media revolution, which 

left it's traces on the modern life and on the material, intellectual, ethical, and spiritual 

movements of the society. And also on the idols, values, standards, and styles of life. It is natural 
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that this changes and transformation to leave it's effects on the family which threatens it's 

security. Because it is considered one of the essential corporations in the communit.  

           Today, the Arabic family is threatened in it's security and stability. Because of it's 

unawareness of what to do to face this challenges of modern communication and media 

technology. Which is between the sustaining the inner inherited culture a long time ago within 

the children and between the new upcoming culture from globalization and informatics. And 

this challenges which threatens the security of the Arabic family ; as one of the important 

foundation of upbringing ; will not stop at that, there are factors that makes a bigger challenges 

that affects it's unity by leading to some disruptions on the level of family foundation . For 

example: the increase in family disintegration, the weakening of family relations and links, and 

the decrease in the quality of performing its duties and roles in the process of proper 

upbringing. From what we have dealed before, here come the importance of thinking and 

planning to found an effective media policy to protect and immune the family in the Arabic 

communities . And to enhance and enforce it's security to face the dangers of the cultural 

invasion which is under the modern communication and media technology. This policy aims 

to develop the media cultural material and to encourage the cultural Arabic creativity  in order 

to face this upcoming programs from foreign channels. And to work on continuous monitoring 

on the imported programs. 

  

Key words: Current Challenges, The modern Communication and Media Technology, 

Family Security, Globalization. 
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د 

 اوو ن ارا ال ذك و ر ر ارة ال وو ز  أم ن إن       

داوا ددوب و د طور إر، ان ام و ن ووت ا رد أدوات  

 ال وو ز ردا  ان أد وف. وا طور  ت   در دام

 ال وو أن ن  دود، را د ذات  ا اوو ادوات أن و ر ن

 ا ا إن اطق ذا ون. ازن ن دن د م ز وت   ام ت ارة

 ل أر ن اوازن ق   وا اوو ن ا  ره  ار اع م

 ت  طت  إذا ار در  دودة ظل ا ذه أن إ ار،  ارن ن

 اظور ذا ور. وا ار ات  ن ار ت ور  رة

و ن تؤل ا  إ  ما و لر ادل وان ا ووا وا إ 

 ار  ز ون ار؟  دأ ف ال  رف م  ر د إ  ظل او أن

؟ أم اووا )وو لت، اول وا ل ،رةزا76.ص ا.(  

  وا ومر ا وذي اا أ وا  ن  ن و دي ،رهف آوو وا  نز 

   او اوى  وارت واوت وام ات م ار وارات اوت

 ةا را .ووا  ر ر ن طور ما رو ودو و ن رظواا 

 او( ام دود ارة وا وا وادي واو ا اط ذات وادات

  ).226 ،185.ص.ص ن، وق ا، وات اد

 طرة أو ة ظر م ددة ت او رة أن ار   ر-اوو ال وف      

   أء أذت م ون وا از و اظرة ذه أط طول ر  وإ وادة،

 ارة ارة  م اردة ارب أت أرى رات و اورو اظم ا ن ارات ن رة

أ ا ،ون ا ل ذه ءدف ا رة دةوا   ربا  ،رقا و  

 را   تو  وأ   س ل طر نو  ا  ،ن ا 

 ار أو اظوار أرز ن ول. ون م  اوة ر ن وا أ ان ن اطوب

را   وا  وو تورة ات وورى أو ا قد توا ر رأ 

 ار وال أ رات ن أد و ارت  وار او، ادود اراق  أظم ودر

 دو ،م ا ،ل و رع او( ا ر وام طرد، ل ات ن

  . )10 ،9.ص.ص

 وو رز ا ات إل إ ؤدي د ا وو ورة و او إ اظر إن      

 ق وعو نري اب ا  طورةراق وا ذي ارض ا  ق مم اظو 

 د م ارة  و اد ا اؤت أن ل  ار، ا  اروز إج

 واروز ام ن أراده ت واء  ا ان   -ا أدا  وق- درة
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 ا ار( اوط وا واع ارا دود رج غ أت ا وارت وار

،و ووة أ ،مر 171،200.ص.ص(.  ررة أن ال ا ؤا ا وا ا 

 دانوا ا وطا طوا  ما ا ر  دانراد وذ ا م وا .ذه أن إ 

ؤا رد ا دت م دورا  ا ا ب وا وء در دةد ج 

 ا واوت ال ور ظل  أدواره ود ار ام د   ام ور

و )وا ووا ،د ا ز از( .  

 او ت اطرق إح إ ار ادول  ادي اوط ا اظم ول ك أدى د      

ا ا  د إو ما  ظو  ردة وب وا دون و تط و 

  .ا اوق

 ارة ط أت ا ار ا ام ول  أ ورة او  ود ذا   

رر ا را ت اروا  راتدول ام واواف وارر وارس وا ا 

ا  دثأ ور .راق إنا ذي اا ر وو لم اوا ددف ا 

 ل وذك واوك، وار اودان  ر  ر ا اورة ل ن ادراك  اطرة

 ط ذوقا ووك وا  طأ واع ا ددة ن توا وا رث وا  

 ار  ار أو ادل ن اث دون وول ان طوت ا وال اف ارار ل ن

(Mass-Communication, H. Schiller). د و  دا را و و مدي أ ثا 

ر اد اواك اوذ وا دي راقا ن ا ن دافأ وا س اط وا 

 وا و ار واطن اوط او دد دوره وذا اور، ر  رام اذي ا واراث

 أن رة  ط ن ددة، ر  دل ل وطور زز ا اوت ن ر ن

 ث ور. (اد ال ول ن ذك ور ال وأر اوت وورة اد ا رض

د ع إو اوا  ،ولطد ا فو ،دي 4.ص( .  

 اور ا و  ا اور ذه  اطرو ا ور دم   وء       

ا   

   ا دودة اون ا وو ل؟ اوا  

  و ث واا ا را  ت ظلدا ا ر و؟ اا 

   ت طدا ا ر وو لم اوا دا دد وا نرة أ؟ ارا 

 ل را رة دورا  ا ا  وو م؟ ادا 

 ف ن زز نرة أا را ن و دعك اوا  ت ظلد؟ اراا 

 ا   واش ل ول    دة و  ا اور ذه إن       

 إ  ن  وا وا، ار ات  -ا اظم واة– ارة أن س

  ا اداف و ق

 رإظ  وا داوأ ا.  
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 رفا  واا ن ا رةا  تا را  ت ظلدا ا ر وا. 

 رازر إا ا درات أا رة اا  ء رةا را ووظ. 

 دد ت طدا ا ر وو لم اوا دا طرو  نرة أا 

را. 

 روجت او  ن راحب اأ ز وز نرة أا را  ت ظلدا 

راا. 

  

1/ -إ ن ا وو لا وا  

  

 ن ا  ا ت و ور ظر ا ا ات ووت ددت       

وو لا وا وا   رذ  ذا رك اض أن ذ ذه تف ا  

 اوو رى ن ون ا، وال اوو ا ن ال و  ار ن ض طرف

  ء أر ات ك ذك و ا ،ط و را ون ا ر أ داة

 ر ن اه و ن اظر وض. ار اووو اظور ل ا إ ن ار

ووا  نو ن لا ا ،وا ل وا ا  رى وفم" ا "

(Heim) رات طدام ا ووا وا و رك أن راأ  ،ل ا رت أرا 

 ل لرع اص أل وأروأ رن و ا را  دامدوات اا ووا  

ا ن وا د أن ل ،ق اطم" و "(Heim)  ذه ون ا راتم اا 

(Ontic Change) .أ  ص لا ذ ا  ررات اا روول أي ان ا ط 

ل اوا ا إ ،ل اوع واطد ا رأ  طر أد اا  ا 

)وو لت، اووا را ، 81 ،80.ص.ص.(  

 دور وت ا اد اظرت ن  "(M. McLuhan)ون رل"  ء ا اظر د      

  أ را ؤر اوو ارات أن ذك ات، ف  ر وط ال ول

 اف  ا ارة وط اس ة رط ال وت ول طور وإن ات

 ا ام ول ط أن" ون" رى. )361.ص زارة، ل ال، ظرت( ال ون ام

 وو أن ظر  رض ذك ال ون   أر ات  ان  ل

 إ ث ن ام ول إ ظر أون ك و  ،  اذي ان ر ل ال

 أ  إ ظر وإذا اوو، اطور  ن زء أ أو وام وار اوت ر ول

ر و توا رم وان وا م رأ و وطر ،داوإذا ا ظر زء إ 

 ن ارى ا اطورات ن ذك    ا و ر دأت ا اوو ا ن

 ر . .(The Culture of Technology, A. Pacey)و ن اظر رف ر م ذ

 دوا اذن ارن اع ء د "(Louis Mumford)  ورد وس" ا ام
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درا ن ا وو توا ،م وان و ن نؤا  ن ووا وا 

 س اوو م ان  وم ا رات  إ  وارة اوو أن رى ون

ز و ،ذا وا أن إ ووا  رض را ا و  ظروفت اوا 

ا ر إ ،دو ر أن إا ا  ونر وب دامن اا وو.   

       رى دن أو از" و"(Castells)  أن ووا  ل ا  أن ا  

  ات ن  وود وذك  ، اؤرة اوال دد ب اوو اوت رض

 ا واوت ال وو ول رزة  أر  ات  دأت ا اوو ورة

  ا دأ أن ردو ار، ادة اوت  اد وادراط ار خ  ت

 ت ورةا ووت ا ر دورةا ور وار واوا ووا.  

 ك أن إ ، رات ن دا   وو اوو ا ظر دة ن ارم و ذا 

 ذا وأس" ا ال أو اء" اه ل اوو ا ن أ ل  أرى دال

 ا ات وط ا ء اوو، اطور رض اذي و ا أن اه

ددة واا  و ا ددوع ا وىو ووا ا) .وو لا 

  . )80.ص ، ار واوت،

       رى ها   د ول أن ان ا تا ا إ  تول ا و 

 مظ ،د ا لل" دل د "(Daniel Bell)  ج أنل إو وزك وت واوا  

 ا، ات وو د اذي ذك ن ف ادي ا ظم وء إ أدى ري وى

 ن او ذا زز  "(E.Toffler) ور" اث م ود اوت،  ظور إ دوره أدى واذي

 اذي اوت  ددا  و"، ر اري اطور ن ا او "ول  ل

 ا ن او  ا زراد. ار وا ز" ا "(Castells) ن رأ 

 وو (Networked Glob)" اك اون" وم وب اوت   ارن ارن ري

 ن ارم و ، ال  ادو درة ط  أس وق ل او ارأ أن رى

ر  ووا ره أن إرت أ وذج ووا  .  

 درا ءت وا واوت ال وو ارطت ا اظرت إدى ا ارس ظر د      

 ور إدراك رب إ ر ارس أن ذك اور،  ادى اطو ارا ام ول رات

 رض  ام ن وادات ادرات ك ادى اطول وال ا وا ازون

 ذه ءت ود .)(Communication Theories, Perspectives, K. Miller, P.282 ام ول

ظرا  سراف أوة ا لم وا روأ ا  نا طن ا ر مراا 

 ون رم د ان  ازون  ام ول ر ا ادى اطو ار س

 ا   ام ول دور ادادا ا ارس ظر ور. طو رض ودة ن

ا  ردث ا أن    م موم و  لا ن ا ردل اووا 

ا وا ،دف او ب إرد إت ات اوب و  دوره ل او 
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  لج ادوا   ،رى اب و ذه ظرر" ار "(Gerbner) ون أنزا 

در أا رت او   رةا  ور ندا وا ن ام و 

 ل" ادة  "م اوم  أر أو ت أر ازون دون ذن. ل م

" دةا ." رى أن  دةون ار ف رن أم و م رون راض رض 

م ورة أي ا م أنوأ اأ  و   واا )وو لت، اووا را ، 

  . )87- 85.ص.ص

  

  ام دد- /2

  ا ل و ذا   رز ا ا ام أم دد  ار ذا  ر      

وم- أو وا  

 ف وا و دد ظرا    د و ودد وا وم  إن      

 د، ل رد، م اد رة، ووو ( وام -إدوو– ان

 (Mondialisation) ار وا (Globalization) از  ر  او و ).112.ص

 ال اوب أ أس  ار وب  ا أن ر" او " أ  وض

 از أو  اء ل و  اوي وا. او   ري اذي واط ن

 وو اء م  ، طق إ دود طق ن ا أو ات أو ارف أو وت

رل دا ما  .  

       وت ا را رت اأ  طق  ن ما  تط  ل عطا 

وودي اوا وا م واوا وا (Global Transformations, David H. 

Anthony. M. P.P.15, 16) .و ر ل إ   دد وز تا وم او 

 سدة أد و  ت  س دا ا  رفأو ا ن أو ادوطن، أو اا وإ  

 وق  ث اد ا أس و ارت، واطن أو ارو ت اء راط أس

 دةل وا  مد س تا  طق ما ر او ،و  ن كذ 

). 31ار ا و ،ن اج ، ص.(  ا دات وظور اك ط ود

 رادود ال واواء ام وإا د ر م و دد مظ  وا ط دلو

ادول وات، وأت ل ات  أو   درت و واز واوو ن 

) زن ا  ش ا .ص ،وم زر ح ،روطن اوا و2ا(.   

      " وري" اد ا د" ررف ا  كل ذ وطن ووا وا دوا  ز مظ 

 إ  نؤد ودة ا ور ن فوا دوا ط فت. إن إت واا  ل

 ت ا ب ، واوا وا طوا ا أ ،دوا   ء ظ أطرا

) " تود ا د ،ور ار اا  .ري، ص149(  ن رف  .

"ذون دات" او " دة  وادة   ت اوب ارى  د ؤدي إ ذون 
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ول ن أرز اظوار أو  .)13، ذون دات، ص.2000 أن ن ن او و ذه اوب" (

ا   رر اا ر توق اد رى ت أووورة ات وا ر  و

أر ودرة أظم  اراق ادود او، وار ارت و أد ن رات أ   ال 

 ا ر مطرد وا ل تن ا رل اق، واوج وات واوق ادو

) وز و  موا دت اظ، ص.ص.وا ري ،وا وا و10- 9ا( .  

-مل واا وو وم  

ل اطق رة  رف وو ال وام وم  دئ ار دد ل ط ن      

طاو اا  ذادة و  ل و ت ا  

رف اوو اط  أ  و ن اظم واواد اط وأب اوو -أ/

ال ا ل طق اطت اد  اوث وادرات ارة  ل اج وادت، 

 اطق اظم ر وارات ا ا ل و ارل واب ا  و  ذك

 ا ردات واا وا بر  و ا  وا ف  نا د ا

. أ اوم ادث )15، 14ا ارو  اوطن ار ،د ار ال، ص.ص،(

وو ل اداع واق  إ اس واب وو رة ن  ارات 

) و ال ارا ل ن م وا ،دي واطور اا  زت ادات وا

  . )35ادي ار ،دى ور، ص.ا ووت ال 

و ا أو اطر ا م ن طر ال ار ن ص إ آر  وم ال -ب/

   وؤدي إ ام ن ذن ان أو أر، وذك  ذه ا ر ووت 

 هوا  ر هوا . رؤو  ل لو  إ   

و ك ا ا رب  ر ار واوت اد ا رز  ادق وم ام - ج/

  موم ام، ورأي اوى ا ءروا م اواطر وول ا طو راوا

 فر واوا) طدل ار وارح واوب اأ د ،رل ا د ،م اا

  . )87ص.

وو ال وام اد  أ رة ن و  وء   دم  إ دد وم      

وظ م ا ظم ال أو اودوات أو ات وان ا وى اون أو اا -

ا اذي راد و ن ل  ال اري أو ا أو ا أو اظ أو 

اوط، وا م ن   اوت وات او أو او أو اورة ارو أو 

واوت م ار  اوت اب، م م  ر ذه اواد  ار ،م زن ذه ات

ا أو ارل أو ان او أو او ر أو طو أو ر، و ن ن ر 

ر ار ول ود ود ون ك ات دو أو آ أو ارو أو ر ب ر اطو

  ).45ص.وو ال واوت، ار ، (ال وات ا  ذا اطور 
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 وزت ووج اإ  د ل اوأو ا زة ات أو ان ا و أ  رف

 .رو روا  

      أ ر مو  دل اودوات واوا وا رارات ارف وال ا" 

 ط رت". وراد واا إ و أي دو رو دا داروا ظوا

وث ول وال وو ال إ ازات واول ا ا أو ار ار  وإج 

  . )16وو ال، د وظ، ص.ورض اوت ا ن ات واراد (

-رين اوم ا  

ان -ل ارض رة وم ان اري وف دئ ذي دء د دد وم ل ن اطن      

  ا   وذا و ل -وارة

   وم ان-أ/

د ان  إ ورورة ر ورزة طر  ق ادة دو و دوم ارار  ده       

 م ورام وأوام وأم وأد  سن اط  ره، إذو ور رد واا  ن

 ر  م إر و ن وزالن أي اط ندر أ  نا م، و ضم و ن

دور ارة  أن ا ،ل ور  ون ، وأن اد اطن  أ و آن وأن (

روه  ورف ان   أ و ارار واط وده اوف أو و دم و ا ).5ارت، ص.

) ن ازت).ارا  ور ل ،رين اا   

 ود ث ن  ورات اددت ا ث ويه ا ن را رج  طن اف ار إن

وة، اا ،ن، ادا ،طظ واق، ادا ،دم ا إ و ر ،ويا را بم، ط

ا. ون رت ان "اطن ارد وارة وا  أن وا ة ط  اد و ون 

) " دى ن أن مرم وأم ووم وم ودرام وأوام وأأ  نأ  رةدور ا

  ).5ا، ار ، ص.

ك ن ان ن رى أن ان  ن رن و  أو ا ن اددات از ل      

 وة اط اأ  ؤوا ت ان ا ا   ود. وطرض واوع واا

ت اا  ل أوا  رة أوا  واء تو   دو ن أن داتدذه او ،

ادل وا  أي ، ور  ذا اطر إ أ ن م ان إ دة أواع  ان 

اري، ان ا، ان ادي، ان اذا، ان ا، ان ا، ان ا، ان 

ا) ا ن از)، أو فوز ، سر ،ما  وعا.   

   وم ارة-ب/

       م اظو أ ا   رءات أ  تا رر ا تإن ا

 ،ة اأول دروس ا رادأ   نوك، وط  ا أو ود در أو ر

ون ا ل  تف ا  ور طدد أ رة مرا و ، ل فر مد 

ن اف وت اظر و رف ارة إ أن ك ا ول أ ارة ظم ا ؤدي وظف 
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.ت ا وو رور .ص ،وء ا ،ة ارة وار )28(ارف ا و .

ارة "  ا او  م ا وأ اط او ا دأ  ا "أوت وت" 

م اع اط ،ح اد، اطور، وأ اوط اط ا اذي ررع  ارد" (

 واب ارار . ورف ط اب ارة  "  ا ا اظ ا)135ص.

وطور ا". أرز ذا ارف أن ارة   ر ف واد اظم وظر ذا  ل 

 و ة ارار اا ؤو بء رةا   وأ ،رادن أ رد ل  لودوار اا

. رف )42م اع ا ،ط اب، ص.( د أ د  ا طوره ووه

 زو طرا  وم رأةل وان ر ون وو ا  " رةري" اود ا"

  ما وا خ اا و طت اع اإ م وظن أو ،ؤوأ

  ). 14 -17م اع ا ار، د أد دة ص.ص.اء". (

وء   ق ل إ رف ان اري  أ" و ارار ارة وأدا و  ج ن       

ورم ووام وأرام وأد  سن اة واطور ار أ م وو طوا ا  م

ورف ان اري  م اع  ان اري، ار ). واطن واودة واطف" (

"اظ  اك اري واظ  ا ا ، و اواطن ن اطر 

ون ارى ام". وم ور دد ا ن ا  ن  ريا ون أن أ

ان ادي،  أن ان اط و اراد وام ن اري ن ث  ور اب وان 

واطف وال راد ارة، إ إ  ارة ل م إ ان او وا واروي، وذك 

رى ا ،وارل واوادوء وان واب وا ءا زو ار او ع أء اون وور

  ظ زازوا ووا ررب وان ا دةء ا راوا ا رار واوا

اور وارات او ارى و اوك ا اوم، وب اب اود ت اف و

  . أؤ ت وول، أ  و)ورس ض ار ارو اط ن ل اء (

د ار ام أن ء ارة و  ق ان و اراد ن اد وو ا ن       

راوا وا درا  رة م ا درم ا رة أوق اط  دأ ا رت، إن ا

او ا م  اطل اق واطل ار وار وب اؤو ور ارأي واذ ارار، ل ذه 

د ر  وز  و، ام ور  اطل   او  ف ارة ث د

وإذا م  ار ل ف دال ارة م ذه ام  ذر  د ذك ا  ون زءا 

ن و، وذا ن اول إن ان وارة ل أدم ار وود  راط وق وذك   ة 

 رة إ ديوا ن اا  ق رة واظل أ  ق إ ن أن  كن، وذب ا

 طف واطف واك واا ود طرا رأ  ون ث ،ديوا وي واروا

  ).20، 15، 2دور ارة  أن ا، إدرس ن د د، ص.ص.(
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   وظف ارة- /3

        رك د وواا ل ارى دا رة ز نر و  ن رةف ا

و اا   رذ واء د  وا راده أ رف اوظن ا و ما  

 -  ريوع اظ ا وظ  

م ارة ظ اوع اري وارار اة ا ن ل ال  روع زم دق      

ا وو وق واد ل   ظت ا م  ادات واد ا وء 

) إ ورم د  درا  رةت اا ل ا ري ،وطرة واا

   ).27ص.

 - طا وظا  

و ال اق ن ازون ون اء واء  زل ل  ق ودة أو رة ون      

ا ن ا وظذه ا تد أ ،رةء اأ  طع ا ردر ارة ا زة

  ن لم ا ث زرات اا  دةدة ارة اا  لس ا دا را

رة ن ارب اذن ون ورن، ود رب  ذه اوظ اددة أن أت ارة اواة ل 

 ذيد اودر ات اأ    ونراد اد ار  ذاو ،طب واراد اا  د

  . (Introduction to Sociology, James B. McKee, P.352)ازواج ط وإ ردون ازواج اد 

 - ا ا وظ  

      ا ا داف ار وأم و ن ا رةا و دوارا و إ 

ا ود ،دا واو ا   ظمم وار واا ل إ ن ة اا

) وأدواره ا ر، ص.ال ا ن ،ا رة ). 148اوم ا كن ذ 

  رد ط اا وظ ددات اا  لدة و كذ  د   رإط

    ).27م اع ا ار، ار ، ص.وادن واون (

 -  را وظا  

وم ارة داد أ  ل وال وار ا و ؤدي إ ارار      

ا إ  ذا ،رل اا  وند مم ورل وطب ال إ ن  ري

  رة وارات اذات ا ر ا تو رافم او رادأ   رةا ؤو

ل ا ؤ  د رة ،را م ا  ب ن م  ءا إ 

 .ج ادا  

 -  ا وظا  

ك ض ات  ن أن  ارد إ  ظل اة ا رد   إ اور      

ت اق ان طر وى   د   تا رام، ون وا  ردا إ 

وارة، رة ور راد ت ام وال وات وان و ر م   و 

ن ا ا دال اة ار ، أن ق و ن اع ا  ارة ق ن اطل 
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ء ا رارا وو ز ء إور ا سا  ورة ا  سري و

) ..ن، ص.ص ود ،رة و15، 14ا(.   

 - دا وظا  

إن ارة ج إ دل ادي م   ع  ا ن ن ول وس،       

  ا ؤ دور من ا   ت اون ا دد    رةد او

 ت ووذه ا ل  فو  ن نق ا ن را ك أن دي، ون اق ا

 ،دل اوان ا   ت ارا رب ادت أن اأ دت ادراا

 رة، وراد اأ راف أو اا  ر وار أ ن كذر ون ا  تران ا را وأن

ارة  و أراد إ أ اظ  ال  ب اة ووا اذي     دور

 و ت أراد، واظ  ون  ن إداره و راف  ا أو 

   ).445دور ارة  أن ا، إدرس ن د د، ص.ر أو ذره (

ون ور ادل ادي ام رة اذي  ع  ا ن ن ول       

وس وق ة أر آ ورة، ث إن ظم ات ا رط ز ارة ادي 

ور ان ا م أ نو رادت أر او ن إ ق ت اط ار ط

  .)53ارة و ،ود ن، ص.ادي (

   

4/ -دم ال واا وو ص  

   

        ن ز و دط اوذه ا ص مد أد  رذا ا  وءط ا

و  ذاو ،دل اوا "رورة واف وان ا طول ا"   "رو نر "أا 

ث ء  أن ك  ن اص ز  وو ال وام اد ر  او 

ا  

 -  م وارن وأرأدوار ا  ا ا  ونرر اؤ توم ا وند

وطق  ان ل ظ رن د ن در، وت ذه ا  ظور وع دد ن 

دت ال واوار ا ال وال ن د،  ل ا   ول ال 

.إ   

 - را  د  إند لا إ ر لر وز ن و دل ال او  ذؤ

 .(Mذه ارل و م ت و أر ، ور ادل إ أن رؤ" رل ون" 

McLuhan)  لو   ا  ر  ةم وادة او ل ا ريل اا

  ث ،روندي وارن ات واد ا  ظردة اإ إ   تد أ تد ا

 و زو رات ن رة دةع واراءة وارات ا ل إ دل اا وو لو
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وذك د وط ال ا ث أ ول ام وات  رات ر  رى "ون"،

) و أو رد تدة ادص.ا ،د رد ا دؤ ،ا و54ا( .  

 -  زال ا ن بط دم ورد ا ب تو  ل وارل اإر إ و

أن دم اظم  اوت    ،ظم ارد ارو رل ار إ   أي رك 

وت دون  إ وود ل ر، أو ن ل ر ت ال اد ل ادو ل 

.ت اوا  دو زو راا  

 - را ا  ن أي لا   دةا د ن رة ل اك و أن 

 ،ط زود ل ب آد وا   دف ال واف ال ا ر رآ إ  م ن

) ور و ل رآ ن إ ن تول ا إ  واتم  اا  راو ا

   .)100ا وا واو دى اب ازاري، طح د وآرون، ص.

 لوا  لو  ت ا رآ ط إن و تول ا  لل ادرة و و

 ،سوا وط ر إ وا رت  اد دم ت" اا" ظأ  لو ا

 ذا أ رزوع، ودد وا ز تأ ا ت زر  ونت ا  وط لور

) ا وزت اطض ا  لو ا  رواد ا روا دا ظأ  لو

   .)45د ورا  ات ار ،ف ول، ص.ال ا

 -  برل واوا  تدد ا ضا  ن زل ل لأدوات ا  تر د م

 داا ن ال، وأدوات ا   ت ارا  دات اول واذت اا ظأ

 ذك ودات اوا ار ا ن   ودت  ا  ؤدي وظ  ل 

  ال ارات ازو  أل و، واوا ام  ودات ان وادو ال.   

 -  رو ا وورة اذه ا ظل  رل اوا  ن رة لو إ ووا

 ن ن إ آر ول اذي ءم وظروف ك ذا ار اذي ز رة ال وارك، وذا 

س ك اود ا ا ات ون وات ون ا ن ذه اول اددة زون 

  ب ال ازود ط إرو.اب، اف ال، ا

 -  روع وال اا وو ا ل ط لم وداول ا لط ال و  و

  ز ذير اول ا ،ددا دي إن اط وا د إن ار وا م إن ا 

 وا دد أو راف ا ول را و د   ددةت اوا 

اذي وي    (Multimédia)ادت واوظف، وو  طق  ام اور دد اوط 

را  اوات ا وإرو وط وس وف أي  ر ف ت ال (

  ).101، 100ام ا وا واو دى اب ازاري، ار ، ص.ص.

 -  وا ول أو ادور او ا ها ل إا وو  رعطور ال ا د

ارة إ د أن أطق اض  ارة ل ا وازن وذا اطور  ن ا  اب 

ار ا ش  وف ار ا، وذا  ن ادرة ا ا  وو ال 
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 رادود اا ط ظن وام ازاء اف أ ن تودل ال و ل  دا

  اوط  .رة وق ادود

 -  ردام واا  لدام رأس اا   دد ادل وا وو م

واد ادد وارع ا، و  ل ذك ذ  ار ث رز دة  أدي أب اوة 

اوو م رز ادد   دد دود ن ادول واوذ ادة  ا. إن  ذه 

ا ارى وارت ا ددة ات،  زز ن إم  ات ا ذه 

) ل ا دولذه ا  رو  وردةدول اا  ووال واا وو ،

  .)81 ،82د اح د ا، ص.ص.

  

5/ -ا وت ادو رم اا  

  

وا ام ار ظر دت و اث ا ا دأت  رز  اد ار ن       

  وا ام ار إذ أن ارن ارن، وذه ادت ذات اط ا أرت ل ل ووا

 ت واؤض ا  طرةدول وا ددود اراق اا ت إ ا وم ا

  ط أدا ار ددة وط، وءت  ال اد واطورة ون إدى 

راق اا  ت ت ادا ذه ا دول اا  ولدود وا قآ  ا)

  ).9، ص.1996ر ،دد أول/رن اول، 

   و وا ظوا ا ت اوف ا  تد را ث اا وا

طود ار  إذ أ ،و إ ا  س اوا ا ن ا  ،ط قوا

 وق إ إ دودة، ون ن  ذك أن أ ذ دم او ور ن ن ب 

  آر،.

ور ا ن  ث  ردم او ا ور ا را ث اا واج و

و اداع،  د وو ارل ط أن    م اورد د  إ ره 

  . )346ا ار ور اوت، ل ، ص.(

رت او ا  اث ا ار و ن ادت ا د ن ارازات       

 د تدذه ا ض ،نرات اوا  ما  ر اا ث اا و ا

ث ا ن لدان ا  لا طور اا  لو و ر اا  ر

 ت ذات طد را و ، ر ب  را ت واول واط او و

  ور أل وا و و  رت ات ا ل اواذه او ،وودأ

رزت ا  ،وا  ذ) رةا و، ت ا د اا  ،ور ا  لا

  . )13ص.
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      أ إ را ث ا   موإ ث اا  ر  مظ ل م ن 

ض ا ده  ذاوق، وا و را إ  ري وإ دو طر و رت ا

  ك م إن ،رطر ا س إ و طر لو   م مإ أ  ،ا

اد ا  اوات ا اوادة وا د إ و وا ا ار ورم  ورة 

م ار ن  ال ام ن دود اث ط  أذن ارن. وادت ا وا ا

ا ار وف درا  اع اذي  ق إ ادل ام، واب رة ول ن أ أن 

اث ار ج  وا ا واز ا رض  اوطن ار و زال رض  ل 

) .ع، صدل واا إ رم ا16ا(.   

ون ات ه أن طور اث ا ار  وو ظر ور زال أل ن وى       

 وا ت ادن او ،زإ  وبطف اوظم واوى ا ن لوأ وا ت ادا

ا أ  ذيا ب اطوا رم اا وى ر ت ادر اذ رم ا

ات ار، وك ادت ا ا رط ت ا وازة از ل  ورة 

 ث ال ازة اوب وأزة اأ   ،توء (ار ا را رم اا

  . )222ودت او، إم رب، ص.

ك  ر ام ان واططن  دان اث ازو  ادان ا ث   

ت ر ا ا  ا ا م  ال  ارا اوادة،  ا  ر

 وزج ات ار أو رر ا أو رت اا     را د وا

  ن نن ا  رس اف واا رام وأ إ  ط   ص، واا

 روطن اا  داو  وبر أو داو ر)  لل اراق وا  وزط اطا

  . )2ادت ا ،ظر دوب، ص.

و د  اد ار و و أم دي اث ا ا ار اواد وذك       

  نن أد وا  

  ربا  لطور ادي وادم اا  رن أ مط ال ووا  ل 

  وأزة وب.

 .رن ار ا رر ازو ا  صو ري واوا ودي اا 

 ك وة وا ن وا اث ا ار واطورات ا وار ا ز  وات اث      

ا ، أن اطور ار   ام واوت و را ن   ادام و اث 

  ر رواطن ال ات، ودذه ا  لا  رم ادرة ا فد أ ا

ظل ا  روطن اا دة إواا ا وات ا) ووات ا   تدرا

. ت او اددة ظ   )17ال ار ،وري م ارو، ص.

دود وررة دون ود إذ س   دم ارا ار ورا اوت وات دون راة 

ت أواء أ راتا م أ ف راد اب أ د  رودون ا ،أم إ 
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 ر اود ان ا ددرض ا راء نررر ام أن ون ا با  را

) ت اد وأوا زر ادوا  لل اراق وا  وزط اطت ا

 . )1ا، ار ، ص.

إن ار ات ار ا وار  طق وات ددة  أو رص ر أم       

ن ادن ارب وأ وا، وج ت اب ك ا ا  ر ال اث 

 ن را ا ،د وبطر اء وات ا  رات أطول ندن ا

واط ق رت ل ادن وأن ط ل ط  ر و ازة ود ك 

د م ام ار و اد ،اوو اد واطت اد وووح اداف (

  .)164-162ا، ص.ص.

وإن ن أم ا ا  ذه اوات أن اواطن ار أ ط زر ل ن د إ دق  

إ روت إ ازار وس رورا رة، وءت أل اد رة وو اذي ن  و ن ادق 

 را وا م اددت أ  نر ن ،مل ان و ل و  واو  ذيا

اد ار  اء ا ار وأ ءل ل ذه ات ءت  ل  أه 

) رم اراط، ص.ا د ،رد ا ذات أمن ا ث رت ا2ا( . را ل

اوات ا ار د أن ظم اوات ا ب  إ ارا اط ار اد 

  ارب، وادل  ذك ادو ب اذي ث  اوات ا ار واذي دم  ارأة 

و رظذب ارض و  أ  .را روا ا  رول ان أ   

         ول رت اا د ا ران ا رة  أن د رطذا ا  ود و

 تا رداع اا ر نو أ را ن  و  س   أن رب إد ا س

  رد د إ ر او وات اظم ا  وزث اول ا دط، و دةوا

ورو ذج ووه أل  ل  أ دة ل اد ن طت وات ارد ار وه 

و ؤ ا روا و ا و ت.ادا وا ده   

ون اوا أن دول ادول ار ل ات و ر دة ذك ن ث إداد ارا لء       

ت اث ا ذي ذه ات أدى إ اد  را أ، وذه اطر دم ات 

 ت اداف اأ رول ام ددة، ورو ر إ  دو   د دة دونواا

  د ا وات اا  ا د إ أ إ وات ال ا ردول اا

ا اطط وار اوو  ث را، وذا ظ أن ظم ادن ون دة ار

) را ران ا دة اواد، ص.ص.اد أ د ،ورره اوآ م ا68- 64ا(.   
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  وا أن ارة ار  وء ر وو ال وام- /6

  

رزت ظرة او ر  طورة  ام ادث  ل اوت ا اددة       

اد وادال وا و، ودر وا د ام ه ار  وو  ب وء 

 وا ب اواس ا دةد  ت  ا وا رم واب ا كذ 

د أت ورة وو اوت ظم  .)200، 171ار ا و، أو وة رم، ص.ص.(

 ،وا دوا روا وا ت اا  را   راتت واوا

 ا و  ت ا و ،ر  ذو ر توت او در ام أك اذ ت

 ر ن مت ا ا رات، وت وان ا  ذواقردات وات وام وال اا

ر  إ ر  د او ادا إ ر  د ادا و دو إ ر او و

  . )94، 39او ،د ا د اق، ص.ص.(

       درات ا   ا ا وت اود ات أوم واا  ورر ظ

ورة ا ر  ووت اطرة، إذ أن ا و و وا  توم وا

إ زدة ا ون وى اة وزز رص ارة ادو وذل  ارار واذه، ر أن 

   ل ت أوور اا  وم تورق د ن ت رز ن أن تطذه ا

اد وام اورو وا  ات ا و ا زو ا اذي ر دات و

) .د، ص فطد ا ندر ا ،دت اورة ا ووا ا وض ا63(.   

إن ام ار وظف طرق  و و وم دور إ وروي و ود، وم ن       

ظر اض اوري  ب ظو ام أر وو    ان  وء رات ر 

ظو ا ور ا د  اوت، د ت ام  أس ا إ رؤ ددة ورة

 ر ءة ادام اوو وأرز ل  ذك ك اوة ا ن ت ام ووا ون 

زف أ و دوا. وإذا ن اراع ادوو زال دف ل او ،واء ز أو 

ار - ،راق ا ار دف اطرة  ادراك ن ل اورة ا ،ن ا

وذك ن أل ار  ار واودان واوك ن طرق ط اذوق وو اوك واط دم ذج 

) وا واد ان ا ا ،تور او را ص.ا ، ل364( ؤدي ذاو .

دوره إ إداث رات   ام ا وا وأط وك أراد اور ا واد 

) ا رت اا د و ت اا  و رل اا وض ا

ورة ا ووا ص.ا ، را ،د353ت ا(.    

و د أدى ظور اث ا ار  ام ار إ ق ادد ن ات واوف وإرة       

ار ن ادل ول اطر ا وا ا دد ظو ام ار ارا وارة ن 

رال ا ت ا دوق اوا زامدم ا ظل  و ،رث ار ا دةواا وزا 

) ت ا زا طرام ا ر ار ا ا رازام ارورة ا  ما
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،راق اوا راطدب ا ن رد ا واطف رن، ص.ا24( ن مرا ذا و .

ات ا  وو ال واوت اد إ أ د أرزت آرا  ارت أن 

ارة  ام ار .د رت ذه اوط،  دق ، ا ا ش  اء اوم ن ك 

وإذا ت ذه اول د رت أوب  و وا ووت را وطرق   ا ش  اء

و  ارة وادء واوت ن ل اس ف ال  إ ال اددة ا ش 

ر؟ وذا دث     ن اول واوط او ار طورا   س

  وت واوت؟.

ن  أرى ن ل ؤرات طور وو ال واوت ر إ ادام أو ووك ادام درة أي  

   أو ط  ا أو  ام ل اوت ادق دءا ن ادو واء رب ارة.

   وو طورة ث إنووا زو ات واك ا ل ن د دم ال واا 

) ول او وطت اد اوإ ن، ص.ص.ا مرار إ ،وا 421ا-

423.(  

      إ را واا  راتن ا ددا توت واورة ا رزتأ  سا  أو 

  ررك آ وإ  ورة ل  تو ك إد أدى ذم، ور واة واب اأ

ت اة ارة و ر ا اد وار وا وارو وال وام وار 

 أن رك ذا اول وار ره  ارة  دد أ ر وأط اة وأ، ون اط

) ا ا  دة أوو ا  را ت اؤن ا دةع وام ا

  ). 149ا ار، ار ، ص.

  وا أ  ومددة ا  ررة اوا وو ر ذيدي، اذا ا رة إزاء ف و رار

ال واوت اد ،ن اظ  ا اورو ارة ذ زن د دى اء ون 

إ دون ا اوادة ا ن او واو، ا إن أودت اواب دو  إ أن دل 

 دت، وو ت وأ  توك اذ د واءب إطورة وأ ت ن   ذانا

ف ادت ارا ا دد أن ارة ار ،دى ؤت ا ا د ذا اد ك 

ور اظ   رترة أ تد ل لوا ر أن ذ ريء اا  ت  

ار ا و  وم ازواج، واذي ف ف ارات    م ر ول  - 

 وى أ وىا  ف م وا ، را زواج أو ا روم اوى ا ل  م اا

 تأن أ  ز دار ترت وا دل او د ذا   ذهو ر ن

ارأة ظو وورة وط ذ و، وذه  رض ل و وظر إ ا  ؤدي 

  اء. إ ازع  اوا  ارة و رة ال م  ورد 

 أن اه ا و و إء  "زوج" وإل ظ "رك ة" د ، ورك اة س 

رورة أن ون ك و د  ظر و. و رت ال ازو وار ا ن 

 طا  رظو وط دأت وا ح اا  تزوزواج وان ا ر ف، وأ ل
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  قطا  د زادت با  قطا ون إظ وق اوا رزواج اط اون روار

  مررت او وظل ا  رت ارة اك ا  رو وا آ)

 د ا ، ،ا  .( ن  

ظور ال  ارواط ار وا وب اوال اري ث د ارة ار زدا ن  - 

ر أو اك وط أوار و اوار واش  أور د ون أ زءا ن ة ارة (

 را ،را ا  وت ادا.162-142، ص.ص(.  ر إ ب  كود ذو

 ،رات ازوا ءات ا صت اون ا ر  دم ال واا وو واذا

ث  اء ات اطوال   ات واوس أم ت اوب  ارت أو 

 لواق ا نراد ون ا وا ؤدي إ ذير ادود، ا ر تو ل اواا  ر

  او اري اذي ؤون  اة ا ا دم  ن اف  م.

 - ت ات واو ه لل ا ن ط اوا ووا رب ا را ر  وء، و

ارة ن أداء دور اوط    ا ا ا اذي   ف ط اوادن 

  رد وروظم ارة وط اوا  ءرد ام وراء ووك ا ط  طرةا 

واراف اء وا ءا  ن ءء اوا ،دا ردا ا  روي ارم ان دور ند

(آ او ور  ك ارة ا إل أوء اور ت وان ا وء اذات 

   .( را ،ا  

ة اط" ا ون ن س واد أو واد رو ول ام ار ط دد ن ارة و "ار - 

واد ودة  ون ذا اواد و ارأة ر زو وأطل ر رن ور ر رو اء، وا رى 

 ام ار وذج ارة ار ا واب ر اطور وادم ا ر ام، وذا اط 

   با ط  ذيوي ادور ان ا  وي وون او او أ وم أ ر إ رة

          ).146 ،147م اع ا ار، ار ، ص.ص.ارة (

 - ررة اا  دا م اش ا  رزا ق ادل او را  ما  ل

ا ار ن ات ار ذات  را و ث طت ام اد وات س 

  ،ا ا  ا روم ا قرد ودى ا ا زا و تم، وا

روا ء ات ارو دزا ا زطوة ا دزا ب رةا زا ب  

ث  اوط ا ). 74اب وام  م ر، د ازود، ص.دى اء اب (

ل ووو اوت وو او إ ول ا و ا وارد ن ل و و

 . ر  رو واد إ م دمو ردت ارت واطب ا  

و ك  أن دة ام ارد ف ن ام ادا طء  واك واون ن أراد 

 كن ذ طروأ ،ن ا راب رادور ا ن دزدة ووارة اوك او وا روز ا

م اع ا ار، اة د اء  اذارة أو  رم  ت ارة (

  ).150، 149ار ، ص.ص.
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 - وو لطور اظل ا  و و و  رد اة ا ل ك د م

ال وام اد د ت ر ن ل  زه رد  ره ود وت  ان  م ذك 

إ وت ن ارت او  ول ام وال، وإذا   ات ا  و ك 

ن ا دودا ت د د  إ  م ارأي اا  رووا (ا) ا وا

  . )142-140درات  ظر ال، د ارن زي، ص.ص.(

ظور أز أ دى اء اب  ظل ف اوازع اد وا وإراط ض اوات أو  - 

وا ا م اد  رث ات ذات اطل اا ق ادا  ،ذوذ ا رو

  و اوات ا ن واد إ (أم ت وإت) د  إرة اراز 

ا واد ا، وا ر ا (اد) دون راة اواب ا ودون راة ت 

 رة  مو م ا  رؤ رات اذه ا دون نذل اطن واران ا

) وا ردات ام واا    داتو ، رر، ا م  مب واا

  ).75، 73ص.ص.

اظت ار ا و ارة   ون  أ ال ال ك ات ا و 

اة ا ك ادول، وذا ر ن ا وارذ ن ل م اذوذ ا م وق 

 .م اا  م اظ داد ل  ورة، وء ا ضوو ا رن واا  

 -  ة إ وب ف نؤ  لأ   ن ف اا س ودب ا  

 رت اا  فوا روا رذر ان ا كذ  بر و ،وط د رةظو

 ات وادت  وا، وم  ذك ت ال اد واوات ا ورا

           .ا راروءة واء وادش ا ا را ا ف واا  و و را  

زدة دت ار واط وون ات ا ن اراد واظم ا اذي ب ار  - 

 رةا س ا ل إ وأدت ا  ،رذه ا م اد دوص ا 

واء ن أر اس ارن  ات اددة ارط وو اب ا ،س وة 

واوع، ون طر او ال  ج  ا ود ر أس ا إ  ار 

 رار اداث اإ  لا  ا طوا طا  ؤه ورا  م  ؤ

).( را ،رة اك ا  رو وا آ      
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         رت اا  رةأن ا ا ورذه ا ن قرض اا  ورد  ل ن ن

 ورة اح ظظل ا  دةؤ ت  ر، وم اا  راروا أ  ددة وا

ن ام وات وات، و أب اة دول ام ره وا أدت إ إزا ادود واواز 

ار  ات ار وا وزو ات ار اوادة  ا، وظور اراق 

را ن اب ا مأ  ذاو رت ا ت اووا وا و ا 

 ظل او، ودث ذك د  آ ا  وو ال وام اد ذه ارة 

  طر ن طر  ، رزاوا ، ررة ام ارزا أ د د ذا  ل ا

ا اث ا ار. وذك ن طق أن ارة د أ و أرز او ا ن دت  و

 ارزة ا  وأن اظ   وارار ون أ س  ارار 

  د رةأن ا  ، د و دو  ح و رةح ا أن  ،ن اوأ

ط اا وا ا ء ا ن ؤووا  لل وطن ا ذيول اا 

طل و اؤو ن   م و ا و ر ادر ان طل.، ذا أد 

  اط و و ن اك. ام  أ ارة وث  ا  واظ  ر رو

        ا ء اا   ويررة ار دور ا د إ را د را وا  د أ

 ر  رة اف اوظ  ورة اوا دل اا وو رتث أ ،وا

وا ات إ اظ ا، وارت ذك ارة، أو رى ات، ن أداء وا واف 

 ا اط إ ه أ، وذك  اراق اث ا ار ن ارة ار ر 

وا ردم ار اا و را ا  حا ا وا زرا دا زوا 

ا   م و ات ار، ود دت ذك ارة  ات ار  زادا 

 را ا  طرا م اد وادات وان ا رر أ  دزا   

و طا  ءرد او ،را ن ا دةرر ام ا رظل ا  ذاو ،دا د

او وف ارواط ار و ار  اف ا روج  ام ار وا أدت إ ارع 

  دل اف ن اء اب. 

       ت اطن اء و ا ا ررة اد ارورة ا  دون ا د ،

 را ر راراشء واوك ا  را واع ار أوأ ط اواوى ان أ ر

ل اد، وا ،درا رة إن ا وع آدد و ن  ،را وروءة ام (ا

 رو ن ادم ا  روا دق ا درا   ا  .(روا

ا ا واوط  اشء، واج أوب ار دوة ن طرق اداء ر اء وان 

ن ا ذجأن و  ن  وو ،وا رم اا ر  رزةذة اا وطوا رت ا

  ور ء ا وان  ف ارة ار ا م ادن ا اف.
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تو  

ذات   ا ن اراح   ذه اور ا  إ اراح و ن وت        

 و اا  و ،رات ادظل ا  رت اا  رةن از أز ب وأ  

رورة  إرا وط  ن ق ان ا وا ازو اري وا ث  - 

ار و ارة ن ار ا و، ون او ا ار ا اواد إ اوطن 

ن اراق ا ا ا ض  ص ووت ات ار ا، وون ذك ن 

ز أ ن طر ازو ل      ار واطط ء  إ  ن ارة ار وز

ا اذي ر وو ال وام اد، وا طوي  ث اون ن اوات 

ا ار  ر ادة ا ا، وام أر را ا واد دم ادل 

اودة ا ر ن ث ال واون  ارا اوادة ن  ن ارا ازو ذات

 دة اوردة واا راا  راز از  لك ان ذ  ،ا وات اا

.رم ان دول ا وا  

اج أب رو وم أ  زز اوار   او دى ارة ت ار رورة - 

واوال اري وارب واور  اء وم ار  ار و ات ا وام، 

  وذا د ن أب اردع واو وارب؛ 

 - وت اد وا دةو ر إ راإ ود  وس ار ل ن كوذ ا

 ،ء ارق ا ردول ان ا ل اا  راتدل اق ورك واون اوا

 را رءات اا  قن طر ل اروا را وزا رار اطو  لوا

ا  ا را ددي او ،وا راداد اإ  رداع واد اا  دان

ازو ا ا ت ط ر دول ام، وارص  إء اراث اري ا وإراز 

.م ال ار و ا ا 

ن اوم ا، وا درج ن إطر اث ا اق، ول  ف ادرات  دا - 

ارة  ات ار ث د  اوت وات واق اة ن ادان، وذك 

ظل ا  وا ت اا رة وطم اظ  طرأت رات ام اد أدف ر ا 

  وار    وق ان اري.

 -  دا ت اؤو رم وات اؤ ن ركل اط وارا  م رورة أن

 وت، ورا و ،دت اوا وو دام اطر ا بء اس ا

ا ،را رب ا ظل  ء ا ا  ث اوات ا ت ا رة

 رة اف وار اظ ن ريا طذات ا ا وات اض ا    ذاو

 ررو  م ا روو ا.ا را ا  ض   
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  اص

          ،راددى أ ا رز ازو   ردا دررة وا رح دور و إ درات اد

) ً (100  ً و ًم ارم طر اوا اط ، ت ( 200وت  ادرا ن (

ن (دارس ال واوط واوب)، ل ادرا  (      ن ف ام ارا  ارد100و (

 ري، 2018/ 2017اطوا ا ا  دمور      ، وا (ا)ث ور أداة اوط م

) رات   (10رات وا ار ا  ارة وادر  اردن، و(10رة، ( 20ارح، واو ن 

 ،دررة واا  ا رل ا ت وا ر ادإن ا ا ا إ درات او دو 

ار ا دى ار وادارس ارد ن و ظر ان وات ءت  ، ان آت          

 ≥α) اد    زز ار ا ء در وط، وذك دم وود روق ذات د إ د وى   

0.05) ر ا زى ا رز از وا    تو دة درات اد أوو ، دررة اس وا

          طدى ا ا روم ا زز ا دراا  م و ذيرح ادور ا ذا أ

.ردا دررة واا 

دات اا.دررة، اا ،ا را   

  

  

  

  



 

 

    149 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

  

The study aimed to setup a proposal for the role of Jordanian school and family in 
developing the Security formation within their individuals. The study sample consisted of 
(200) teacher, who were selected using the simple random method, the study sample included 
100 male and 100 female school’s teachers from various Geographic Regions of Northern, 
Central and Southern Jordan, enrolled in the second semester 2018/2019. The study was 
carried out using the developmental survey method and the survey questionnaire was 
developed to include two different influencing aspects: The reality of security formation (10 
questions), and the Mechanisms to activate the security formation (10 questions). The study 
reached the following results: The overall evaluation of the reality of the Security formation 
within Jordanian Families and Schools from the perspective teachers came with a high rank, 
whereas, the mechanisms of activating such formation  was moderately placed. Statistically, 
there is no difference, at the level of (α≤ 0.05, in the findings related to the reality of the 
security formation that can be attributed to the Gender or Teaching experience. Finally, the 
study proposed many recommendations to solidify the students’ concept of Security 
formation, the most important of which is the adoption of the proposed role that was 
developed in the current study. 

Keywords: Security formation, Family, School. 
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دا  

     رةا دروا ق إ ءا روال زدط ززور ون ا ن لن أ ر 

 ور ، مظ ن ا رةا درد وا رور ن ر ا ورورة ا 

، ور وت ظا ق ا ف ،دررة ار، وظرة ام وراا ،روا 

 اوو اطورات  و ًط، او اوى را  أدت ادارس ن ارب وظرة

،رح اوا  مذي ال ا ن ل ن دون ر دود و.  

 د و  ، رو ت دوث  اف واد اطط ن زدا طب ر 

َن أ را دوروي ارا ٍل وا ن رةا درن وا ل زرا  زز را ا 

راد ن ا ورورة ا .  

 ال و وأط ره ا وام اوا طب اوو وادم ار ارام إن  

 ورة ا ث وا  رك ورا ً ًوا  م ا و در ،ذا أو 

 و وا راد ا ا ا ل ن ا اوات  ارز ال ط طب

      )1( وادر ارة رأ و ا ا ؤت

 ر ام ل  واد ن  و ارت ورة وً اوم ار اوو اطورات إن   

 ا ،ر أو ار أو اد ال  د ال و ل ن ل ا واطر ارت

 اوو  اطرة ا ات وق إداده م وت ن   ظم أن د ذا

ول وإن دطن ارن وا براض أا ،ا  ن راقا  توا 

ت ا ا وطوا  ض ،تودم  ات ورن ا ل ضا  ث واد  

 فرام اس، وان وارب و تو ،ن  او  د تأ  ر  

 إراءات و ام ً وادر ارة  وب وذك وا رورة  رت نا ادام

 رادأ د ا دامت، ارون اك ون ذ ل مد ود ارن وازا  ،رادا 

ن وا ل طر2(ا.(  

 ن ان  ل و ووى، وراب طم ن ا  ع  دا ًط ان إن   

 ر ورورة ات ذه ن ارم ارآن ر ود أً، اد  ن م وإن ا ات ك

  ).3رش" (وف ن وآم وع ن أطم اذي ات، ذا رب دوا"  ل ،  اد

    ا ا اطب ن و ن، ا و ا ام أرز ن ان  ود   

 وان). 35 إرام( ام د أن و ٱو آً اد ذا ال رب إرام ل وإذ"  ل ارد

و ا رر ردن ا در وفو ان و مروط أ ا ،ن ا وفب ا ا 

  . او ا ب

                                                           
 ا دل،  و، اط واه ال  وأر ر ادي ف ا ار ج ا ار  ودة ء  )1 (

زة، ، ا 3 ص. 

 ( 2 ) ارت اواد واطر، أء د ارازق،  اد ا ،ر، ص، 219. 
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 ا ا ر  رز دور ر  وان، ار ن ال ادول  اب ن ا د

  إ ا  ار ا ازة  س ان وأ اراد، ن ا او وزز

 ن اط اء و ل ن وادر ارة رأ و ا ا ؤت ن را و

ظوا  رازب واا ري اا ، تت واؤوم اا  م دولل ا 

 دةد ق نن ا ووا ن ا ء ت  رةزد3(  و (  

 وا او وار واراف وام واد ادات وود وا ا ا وود إن

ط ار ق بط نن اوا  ل ا ق را ا  ذي اق وا 

ردة ادم واداع وات وا رةؤول ان وا ل ذه ا ط لا 

 ا وك ودام اراد رد وم  وادر، ارة رأ و ا ا ؤت

 ل ن اون وواد ا م ال  اراد دة  أُ وادر ارة ود اوم

 ر ن لط وا ا ل ا  ،ور ازا ر4( و (  

 وؤد ا ا أداف أد ان ن ا، وا ان وم ن وا ا إن

  ام، اب  وادرة  اراد، ول دور ا ا ن أر ث دان ل ذك

  ) 5( ا اط وول اص، ن ارد واروق

راوا ن ا رةا ،دروا  بواوا ا دوا وا وا  

،ث ا ق لأ ء اط طرص اا ا ا ،وا  ؤدي إ إزا 

 ا أن  ظن ط إج إ ؤدي  وادر ارة ن اوال ل  اواق

د6و .  

 ن اؤون  روري أر وادر ارة ن ا وود ن ارو ادرات ظم ر

ر ،لطم، ال ودور و  ل ر ن ل ت راتا ،ا راوك، وا 

  .     ارو  ا اداف ددة ل ط ل ن  ا، ام وزز

 او ن ا وو واد اراف ن اراد  ا  اوً، ارة ل ن ق ان إن

 ورم ام، ل ن اشء ر ا ادر وً ورم، أذم  اوي اوك م ورس

 ا اوك  واظ ا ام اب  وادة  و طره د إم اراث ول

  .7 ا  اوي

                                                           
 ( 3) ار ا ،ودت دة ود اري،  اوث ا، اود، ص 184.

 ( 4) ا ا - دل م ار ا ، -دا م،  ار ار، ار، ارات، ص، 54.

 ( 5 )ار  ص، 63. 

(6 )TRANSITIONING TO HIGH SCHOOL:PARENT INVOLVEMENT AND SCHOOL CHOICE. M. Bullen Ontario Institute for 

Studies in Education, p  14.  

 ( 7 ) اظم اروي ارد  ا ا ،ر اوادة، اد ر واوز، اردن، ص، 17.
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 أن و ؤوا ت اؤ ن ا مت أط ا   ن رز دور  دا 

 أرز ن ره ا ور اد أ ون زز ً وادر ارة  ارام، ار ن

  ).  )8راد وا واو ا ان دىء ق ا ا اؤت وأم

 اش  أدا  رزت وا ا  ق  و ارد اروي اظم إن

ا  روار اد واذ اب وب ارث وان وا رص نن ا ل رد اذي اا 

 زءًا ون أن  در اطب ن وان راد، ات  م ا ادا ا إ ود

ًن أ زاءأ ظوا ورا ا  ا رد9( ا .(  

 دراا 

   وم أ را ا ًو ًدو ،ً كذرت ود ظدن ا ربراءات اوا طا 

دا ل إ ذا وما وو  ب وير زز نا وطا ووا ت وا 

دن ا را و واا   إ ر رادا ًر ًدو ًو ًن وا ل طر 

را رت ا ا ق وا نن اوا روب وا ززء وق اوم و 

وطا .  

 وء  ،ق ن ن ال و ر ،ورظت ا  ن ك رًااأدو ور درة  و 

دروا  زز را ر اوت وط نور ان وا ،ء م ول ا راا 

  ذا لا ، ًوأ  ترة زاا ردا  بءر اا  ا ا ل ا 

وا  ،درب او ؤو كر أ  ك ،ا  ن  تا   ط 

را و ن ا مرز أن وأؤ نور ،ن ر وا ا  تر ما 

 ل  ددة  ان ل ام دول  ا اطت ن ار ن اذ  اراد دى

 ار زز ر رو ورا دم ادرا ذه ءت  ون وادر، ارة ن ارا ول طور

ا  رةا دروا  ردنا .  

  وأ ادرا دف

 ل  ن اردن،  وادر ارة  ا ار زز روي ور اراح إ ا ادرا دف    

ا  ؤال دراا ا    

   وروي اررح از از  را  ا    رةا  دروا    رعردن؟ون  ا  ذا  ؤالا 

ا ا  

1.  وا را ا  رةا دروا  ردن؟ا  

                                                           
 ( 8 ) ار ا ،ؤو ؤت ا ا، أد وم،  اوث ا، اود، ص، 52. 

  ( 9 ) ار  ان ن أل ا ،زت رادات، ردة ارأي، اردن.
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 ارة  ن  ا  ار وا در دد  )α=0.05 (وى د إ د ذات روق ود ل .2

دروا  ردنن ا ظر و  دارسا ا  ردنزى ا ر سرة؟ اوا   

3.  تون آز از را ا  رةا دروا  ردن؟ا   

4.  وروي ارب از از را ا  رةا دروا  ردن؟ا 

دراا أ  

 ا  ار زز ب ور ن ث ذا ،د  اووع أ ن ادرا أ درج

 رةا دروا  ردنه ، ا  ر  واا  وى  ا  را  ن  ا  رةا  ،دروا 

و دو ا را  ا    ا  ر،  إزدور،  اطء  وال  ودة،  اواا   و  أ 

دراك اذ ن ء أ رظري إط م  رف وا  را ن ا رةا دروا   ردنا ، 

 ل  وا  ام  دول ف   ارة وارو ا، ا ات أد ادرا ذه ور

 رورة دوط تن ا مت أؤ ن ا لر او نن اول واو ر إداع  و اا 

  ا ات ادرا ذه  ن د أن اؤل ن وذك ،

 ار  وا  رف  ن  ادرا   وت  ل ن ارد، ا  أرد در و أرة ل 

ا  رةا دروا  ردنا وا  ؤ.  

  

  

  ادرا طت

- را ا ًطا  ل ا  ءإ وان ا وك ردن ا   قو 

 وا , ال    ار  أد  ن م د و أرى،  ن واراره ا أن

 ا    طر  و  اة،    ن  ن   ا ا ن ارد داد م

وم ا  تؤ ا ا  ءن  ا  راتا  ا  ،داا 

دد ا نت أا 10( و .(  

 ارة  وً  ا  ا  ؤت  د  ا  واول  اطرق إراً ورف -

دروا  ر ءدام ا طرق ا ا ؤدي ا رو نا ء  وا 

ظوا  ت او ون ا م ا. 

} َأرم  وَددََْ  َمَ  ن {: و    و  واوة، اك  ار  ارة -

   ].28:ان ورة[

                                                           
 ( 10 ) ار ا ،ودت دة و د اري،  اوث ا، اود، ص 210.
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ر تت أوو  "ا وا  م ،ا و طا وا   ،ورطا  ط  ووا 

طا ذي ارع ار  ردا و  رأ 11"( ا .( 

- درا: ر  ن12( إ   ( " : ةا  م  ا  ن    ا  ،واء  ا   

،روا ،درز أو أوارا ،ل او  ،داأ  ،راو  ،طوأ  ،و  و 

قط  ،د اؤدرة و طو ا ،رطور، از وازم و م ن  ل 

  ".ادر  و ا اددة ارات

 درم  واظ    ،وح نؤ  ن  مم  ان وا    ،ن    او  

 طراق    د  وام م، رز و ، ون و، ا  وظن ،  وس

و )13( .  

 ثا  

 م أ و ادرا أداف ق اب ره اطوري او ا ادرا ادت

درا رةظا   ن ل  ،تا ،ل وو ،ا رن و ل طار ،وا 

وء و كم ذ راحور ا وير ر ا  ،رةا دروا  ردنا .  

درادود ا  

   ادرا دد

  .اردن  ادارس وت   ادرا ارت ار ادود .1

  .م2017/2018 ادرا ام ن ا ادرا ال ل ادرا ذ م از ادود .2

 .اردن  واوب واوط ال ن دارس  ادرا طق م ا ادود .3

 

 

                                                           
  ( 11 ) ارة وا ،د د اط، دار ار ا ر، ص، 67. 

(12)  -Levels  of Leadership: Effects of district and school leaders on the quality of  school  programs  of  family  and  

community involvement .J, Epstein, Educational Administration Quarterly, USA, P 12. 

  واط، اور وأوء ادارس دري ظر و ن ا ازار در دارس  ا ادر ل  ادر ادارة دور) 1(

 ،وكرردن اا. 
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 ا ذات ا ادرات

-  لو)،نر14)(2006  ز ( درا ا ط  لطن ا رواح مرن ا)14 -18 (

 ود إو  ن نو رةدوار اوا وم ا ، رافن واراور اذث ا دو  

ن طرد رةا ود ا  تو دة ان اط ووك ا رج أ تك او 

  ن رةا ا  ن كر اون وا نووء او وك ا فاو ا ا.  

-  و درا )رو ،رت) 15)(2010 واد رفا  روقا ردن ا طن ار او 

 ار ا  ارت ط  ا او وووح ا ،ن اور  ان

،ودت او  دران ا)234 (،ًط  )167 (ًر ط ،ف و)167 (ًط ً ل ما 

دراق ،2010/2011 اداف وأ درام ا دامس ا و ور ن سو وا 

،رت اوأظ ا رو ذات د ن إ طن ار ان وا  ورن، ا 

 إ أً ووت ان، ر اط ن ن اور دم إً  أر ان اط إن ث

 ث  ا، او ت  ان ور ان اطب ن إ د ذات روق وود

 ان ن روق وود وذك ان، اط ن وً  أر ان ر اط أن ن

 .او ق ل  ان ور

- و ن( درارر إرت، وت  ،)16)(2010 ود دراا رف  إ ر ول نم اوو 

،ذام اوو درا  لا درال اط  ن درا  ر ، .ت 223 ا 

-Piers وس ، ان ول ا ادت ر، اطول،  اس اف  طب

Harris  وم ذاع ، اطم وا فو درا   ،تم ام و زب ا دل 

 ادر وف وً ارًط رط ادرن ول إ اظرة أن ا وأظرت). GPA( ادرت

                                                           
(14 )Deliquesce in Male adolescents, The role of alexithymia and Family structure,G,Zimmerman n, Journal of 

Adolescence, P 65.  

  ار ،ن ارو ، اود، ار ا دارس  ان ور ان اطب دى او وووح ا ان) 1( 

،ؤ ،ردن1 ص ا  .  

(16 )Influence Of Perceived Teachers Acceptance, Self- Concept, And School Attitude on the Academic Achievement Of 

School- Age Children Of Turkey, Erkman, A, Caner, H, Sart, Sage journal Published, Bogazici University, Istanbul. 
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ن ا توم واذات وا ،ا  ول أن درسط ار ًطار ًز و دا 

 اد اذا وادراك  ادرس ول  ادار ل وف  ات، ن ار اذور ن

 اور ون ، ذور اد ز ون ن ؤرن ) ادر اوك وت أد(

ذاا دط ا و ذيا و ل ر زا دت، ا دتوأ دراج ان ا 

 اود ن  ن ذك و. اد ال  ً ً ن درن ن ا ادراك

 ووم إ در وف دم ون أن إ ون وم  م إ ظرون اذن وات

ذا إ ًن أ م. 

- و درا رراح( اوت، ازول) 17)(2011 وا  را ا  ق طن اوا 

،ا   وكرث ارد تد درارف اىإ  أ را ا ا 

 بن اوار واوازن وادال واوا  ق نا ل ا دهء أ  رةا دروا 

 .واطً ارذ  اووع ب  اراد د اذي اوم اوك  ذك وأر واد،

 ادر اف وى ن اف إ دت ا درا ) 18)(2012 وادي، وردات( وأر -

 ط)707 (،ًن ادرا  وت ات، ور ات اء أء دى ا ن واور

  ات ر اء أء ن طً) 357( و ات اء أء ن ًٱو ًٱ)  )350م

 م ارة  رز طرق ن ارم م) ارق ، إرد ون، رش،(ار اظت

 اف وى أن ا واظرت ادرا اراض ق اف س طور وم اردن،  ال

درل ا ء تر ات وء ا در ،ر وىف وا درل ا دى ءأ 

 وأء ات ر اء أء ن إً دا ذات روق ووود وط ،در ء ات اء

 دا روق ووود ات، ر اء أء  ، اء أت  ر زى ات اء

ًإ  وى فا درزى ا ل ري  تء اس، اث وا ن ودو 

  .ات ر اء إث دى ادر اف وى  ارع

                                                           
 )1 ( را ا  ق ا نوا ،ا و راح ف وو ،وتزا  ،وكرردن، ا2 ص ا     .  

  اردن، اروك،  ادي، أد وردات، دا ات، ور ات اء أء دى ا ن واور ادر اف) 2( 

. 1 ص،  
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- و درا رال،(أد 2013)(19  (ول رء ا دةو  را ج ا را دى ا 

ف طدي ار ا روأ  له اوا طا و  ،نط تدو رف إل ا 

ء أ دةو   را ج ا را ر اك وذ ًإ  هإ ،طا 

 وداء اوط در ن ر ادي اف طب ط )68 (ًوا  ن ادرا ووت

 ا ار ج أداف ن رق ك زال    ادرا ورت طن،  ازي

طو ا  ة طا ورا ،وا ت وزا ا   ل تو ج 

را ق ا را ا و ا . 

- دوة و م   زر وثت ادراوا   رف ا ط مر،( ا20)(2014 ا (

 اظوار ار س ث ار، اوطن  وارو ا ازة ن ا ات ول

ا  وطنا رو ا ر اا ا  ظو لن ا لن روي اروا م وا 

 ان رل ن ال ت ا ا ارب ض أً ورض وم، اشء ر اول

  .ار ذا  ا اد ار وأ واواطن

- و درا ران،( أ 2014)(21 (ول ورةا طزة ا ا  واطن وا ،را 

  ر ر م ذا ووظف ا ،زة س ا ا م ادرا وت ث

 إطر  وال اوف  ادرا وات ان، وأزة اس ن ا ور د  ور

 ت ا ا ال و اوص ض ون ول ان، زة اس  ار اد

 .اوا ط ر ا ك

                                                           
 ن  و، اط واه ال  وأر ر ادي اف ط دى ا ار ج ا ار  ودة ء) 1(

  . 2 ص، زة، ، ا ا دل،

 ار ا واوث، ادرات ر ار، دارن ار، اوطن  وارو ا ازة ن ا ات دوة)  2( 

234 ص اود، ا ،درات  

     . 307ص ور، دق،   ن، ر ار، اواطن و  وأر ا زة اط اورة) 1( 
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 ا اواد ار دىء وار دى  ارف دت درا)  22)(2015  ون، اودات( م -

 ا را وى و نا دى ا ط  وكرا  ،ردند ازت ور دراا 

 نا ا وأ  ة ،طا ر وأوا را دواا ا ا  ق 

  ادرا وطت وره، وا وا وا اري ان واء ء أ ف ان

 رف ا وز ل ن اروك   اوروس ط ن و ) 2014/2015(ام

 ر اوا را دواا دى ا مرأ وا  رو نم ا طا. 

- و درا رار،(أزول) 23) (2015 ا رف راءات أدوارن إا وا  تا  زز 

 ص إ ادرا دت اود ، ا  ار ت طت دى ا ان

واا ت ا را   ،ر اص واا دراا  وى نا ا 

) 2229( ادرا  ت ث وا، ان ل  م ا ارت ر وذك طت

ن ط  ،ت ارو دراا  

-  ر او نا ت واط رارن وا ل روا نا ا ل ورم دا  

را. 

  او ار طب ادر ن س ء دت ا درا ) 24)(2016 ادي،( وأر -

د ،ضرت اد إ ر  نا درل ا ،دراون او  دران ا 

)47371 (ت طوو  دران ا)340 (م ط مرا طر ،ودم اق ون ا 

 م  ،)اء دق( ادا واق ا، وادق اظري، ادق  طرق ث اس دق

 وار ن، ن) ات( ار اث وادم. أروخ طر اس ت ن اق

                                                           
 و اودات إم اروك،  ط دى ا ان وى و ار ا  ا اواد ار دء وار دى) 2( 

       .3 اردن،ص اروك،  ن، أد

 إرام اود ، ا   ار  طت دى ا ان زز  ات  وا ان إراءات دور) 3(

  .3 ص ر، ازر،  ار  ، ازر،

 ا درت ار ا ادي،  ارض، د  او ار طب دى ادرا ل و ادر ان) 1( 

. 160 ص اود، وادرب،  



 

 

    159 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

 اري، واراف او، واب وارارات رون، ارط ول ،"ف" ادي ان ل

    ا ن و إ ادرا ووت.ات ل اوزون ا واوط

  د ووى ادر، ان ن ٍل وى ون ارض د  او ار طب أن -

 دم، ادرا وال ادر ان ن إ د ذات  وود وذك ادرا، ال

 . واس ار زاد أد زاد  اه، و طرد ا وذه

 دراا 

   و  اردن  ووب  ووط  ل    ادارس  ل ادارس  ن ادرا  ون   

دراا م وا را طر وا )200 (م ،و وا )100(  م  و)100 ( ،  نا 

 دارسا وا  ردنا.  

 دراا وآدا  

 ار وا رات) 10( رة،  20ن واو ارح، ور) ا(و اث أداة طور م   

ا  رةا دروا  ،ردنرات) 10(و ا ت ل را ا  رةا ،درد  وا 

 ا ادد وز ن) 1( وادول و ،م) )200ت وا اوا طر ادرا  دد

  .ارة ووات اس رات وء  ادرا  أراد

  ر وت ب ادرا  أراد وز) 1( ادول

 ا ا ارار اس

 %35 70 ذر
200 

65 130 أ% 

 ا ا ارار ارة وات

  وات 10 – 1

11 – 20    

   20 ن أر

 

40  

110  

50 

 

20.0%  

55.0%  

25.0% 

 

200 
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   ادرا آداة دق

 اوم  ان ان ن و  ر ل ن ادرا آداة دق ن اق م   

ورا وا  ،ردند ا ن  داةم اذ ون) %80(ب ا ن آراءت ال وأ 

رة) 20( ا نو.  

   اداة ت

  ات ت ت ود ،)ا روخ( د وق ادا اق ل ادام م ادرا أداة ت   

  دول2( ا.(  

 .ل داة اور ارط ل و ل واداة ادرا رات ا أ روخ ت) 2( ادول

 ال ارم
 دد

 ارات
 أ روخ ل

 ارط ل

 ل داة اور

1. 
وا را ا  رةا 

دروا 
10 

.741  

 

 

.934**  

 

2. 
 ارة  ا ار زز آت

دروا  ردنا 
10 

.704  

 

.945**  

 

3. 20 ا 
.811  

 
 

  

 وادر ارة  ا ار وا اول ال رات ادا اق ل م أن) 2(ادول ن ظ

 اداة وت ،)704.0( اردن  وادر ارة  ا ار زز آت ا ال ورات ،) )0.741ت

ذه) 0.722( او ا و ًور راض دراا  .  

ا ا  

 م ا واؤال ار، وارات ا اوطت اراج طرق ن اول ؤال ون 

  و اد ،روق  وار اروق، راج  Two Way Anova ا ان ل ادام

 و م ار اؤال ،ا ار وارات ا اوطت اراج م اث اؤال ن

  . ا ادرا  و ادرا أدت  ء اروي اور



 

 

    161 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

 وادر ارة  ا ار زز ا وت اث م ادرا   ود

 ردنا.  

ا ا  ن أ دراا و 

 اردن؟  وادر ارة  ا ار وا  اول اؤال - 1

ن و  ؤالول،  ام  ا  راجت  اطوا  ،ت  اراوا  رب  اوا  وا 

    ٍل) ر ) 80%در ا، اس اد وم ل، ول ادرا أداة رات

  ا او و ذك،  ن ) 3،4،5،6( واداول. دًا ض)  50%ن

    ادرا أراد ت او، واب ار، وارات ا، اوطت) 3( ادول    

  .اردن  وادر ارة  ا ار وا  اول ال رات

 

 ارم

 

ا 

 اول ار رات
 اوط

ا 

 اراف

 اري

ا 

ا 
 اوى

5 

 ن ت دة اطرن ور

 ا ا ر 

ا.  

 

 ٍل 73.49 81. 2.21

10 

 ل  ارة ادر رك

 رض ا ات ن ض

 .اط دى ن اور

 ٍل 71.83 53. 2.16

9 

 درا وا ا 

ط ن وذون ا ن 

  .و ا ت

 

 ٍل 71.66 80. 2.15

4 

 درن ا رةف ظا 

ق ا ق را ا.  

 

 ٍل 71.49 52. 2.15

3 

  رب ادر رض

  اظ  ا وك

 .اط ل ن ادر أن

 ٍل 71.49 52. 2.15

6 
 ور  ام  ادر رط

 نا داا  درا. 
 ٍل 71.16 80. 2.14

 ٍل 71.16 54. 2.14 ار زز ط ل ري 8
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ن ا ل طأ و 

 اور وأوء ادر  رك

 رات، دوات، ؤرات،(

  اطرن ل ن) ت

 

7 

  ادر ارة رك

 وص  ا ات

را ا.  

 

 ٍل 70.33 80. 2.11

2 
 وزز  إدار  ود

را ا  درا 
 وط 67.16 70. 2.02

1 

 ار زز ظ ط ود

ا  رةا دروا.  

 

 وط 66.49 41. 2.00

درا ر ا ولا 
2.12  

 

.31  

 

70.63  

 
 ٍل

 وط  أ  د  اول ل اردن  وادر ارة  ا ار وا أن) 3( ادول ن ظ

 ،  اردن   وادر ارة  ا ار وا أن  دل وذا ،)31.( ري واراف) 2.12(

     ا  ا  ار  وأس  واو او طرق ن راد ان وران  وأن

،را ق وا نري ارام ار واظ اوا  رواة اوا. 

 ظ رات أن3،5 ،8،9،10 ،7 ،6 ،4( ا (ذات ا ا ث  ا تروا    ن )73.49  

 ا    ن  ت  دة اطرن ور" ص وا) 5( رم ارة او ر وء) 70.33 -

ا ر ط ،"او    )2.21 (در ، 

 ات    واون ق راد وط ا ات وادر ارة وا  دل وذا

ا  ،دا   رةم ا10( ر (ص وا رك دررة  اا    ل  ض  ن  تا 

رض ا ورن ا دى طط" او   )2.16 (در  ،  ذادل  و    را 

 ن نطرا  م  رادذ اوا   و  نن،  اوا    رةم  اط ) 9( رو 

 )2.15 (در ، ص وا " درا وا ا ط ن وذون  ا  ن 

 ا  او    اق   اور أوء س ح ر وذا" و ا ت

ط ن ل راتزررة ال ا راتوا ا  ن عأو ،طا ،   رةم  ا4( ر (
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ص وا " درن ا رةف ظا ق ا ق  را  ط ". او   )2.15 (

در ،  ذار و د إوا ض تن ا طا ب ا قف وا   دارسب  ا 

،و ج وا ت ب د  ذه رةظق اوع و ن وازنذي ان ا رارا 

 اظ    ا  وك    رب  ادر رض" ص ا)  3( رم ارة  وان،

  نأ  درن  ا  ل  طط " او   )2.15 ( در  ،  ذار  و  ح  داتأ 

 ون  ادر  دال  ن  رب  رض    رز ث او  اط  اردن  ادارس

ر ون ً ذى د ،نرا  رةم ا6( ر(ص ا "طر درا  مر   او 

 نا داا  درط " او   )2.14 ( در  ،    ر  رةإ  ن  وا 

 ا  دارة  ود  وذا  ود  و  آ    ف ا در  اردن  ادارس

 ط  ل  ري " ص  ا )  8( رم ارة  داً، إ و ان زز اذي ا ودر

 رات،  دوات،  ؤرات، ( اور وأوء ادر  رك و أط ل ن ا ار زز

     ً  أر    دل   ،  در2.14 ((  وط اطرن ل ن) ت

ران ا  رةا  دروا    ردنح  او  ر  س  ءور  أوا  رك  ا  دارسا   

طا ،ا  رةم ا7( ر (ص  ا  " رك  رةا  درا    تا  ا   

 ا ا ذات ارات أ ، در  )2.11 (وط ا ار وص

طوم ا2( ر (ص ا "دو    إدار    ززو  را  ا    درط  او 

 )2.2 (در ،طو ذار و إ ا    تدارس  زاا      إدار    ن وزارة 

رم اوا  ور ا ززو وظ   ردةو      ،دارس    رةا 

   وط  وادر  ارة    ا  ار  زز  ظ  ط  ود " ص ا)  1( رم

)2.00 (در  ،طو    ر  إ    دارسا  ردا  ط  و  أ    ددةو 

 ل  ا  ا  أ  دارس،  ا اروي او م أل ن وا ر وذات اداف

  . اوى ن  )70.63 (ت ث ل
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 وا  در  دد   )α=0.05 ( وى  د  إ  د  ذات روق ود ل ا اؤال

را ن ا رةا دروا  ردنن ا  ر  وظ    دارسا    ردنزى  ا 

  وارة؟ اس ر

 اس ر -

  ذا ؤالم ا  ب  تطوا  ت  اراوا  را     دد  در  وا 

را ن ا رةا دروا  ردنن ا ر  وظ    دارسا    ردنب  ا 

 .ذك  ن) 4( وادول اس ر

 ر ً ادرا  أراد ات وطت ن ا اروق د ف) t( ار )    )4دول

  اس

 اس
 اوط

ا 

 اراف

 اري

 درت

را 
 ت 

 وى

دا 

 30. 2.11 ذر
198 .215 .830 

31. 2.10 ا 

ن و دول )4  (أن  )ر) ت  دا  إ    دد  در  وا  را  ن  ا  رةا 

دروا  ردنن ا ظر و  دارسا ا  ردنا   ً  ر  ،سث  ا  ءت 

 لا ور ان أ  وى وذا ،)0.05( ادل و    أ    دو  روق ذات  د 

د إ وى د0.05 ا  =α   ن  تطو  تراد  إأ    ثزى  ا  ر  فا 

 ن ا ار وا در دد و ا أراد ظر وت   ر ًك أن إ ر  اس،

 ر   ف  أر  و  ، اردن    ا  ادارس   ظر و ن اردن  وادر ارة

  .ان د ور ا ار ق وإن ظرم، وت ) أ ذر،( اس

  ارة وات ر -

  ذا ؤالم ا ب تطوا ت اراوا را  دد در وا را 

ن ا رةا دروا  ردنن ا ظر و  دارسا  ردنل ا ل ب  وىا 

 .ذك  ن) 5( وادول
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 ارة  ن  ا  ار  وا  در  دد    ار وارات ا اوطت)  )5دول

دروا  ردنن ا ظر و  دارسا  ردنل ا ل ب وات رةا  

اري اراف ا اوط   ال اوى 

 ار وا  وات 10 – 1 2.17 0.35

ا  رةا 

دروا  

 اردن

0.31 2.12 11 – 20   

  20 ن أر 2.09 0.29

0.31 2.12 
ا 

 اون آت  وات 10 – 1 2.08 0.36

 ار زز

ا  رةا 

دروا  

 اردن

0.33 2.09 11 – 20   

  20 ن أر 2.07 0.37

0.34 2.08 ا 

 وات 10 – 1 2.12 0.33

ا 
0.30 2.10 11 – 20   

  20 ن أر 2.08 0.31

0.31 2.10 ا 

  

 ر  ادرا أراد إت وطت  روق) One Way ANOVA( ادي ان ل )   )6دول

  ارة وات

 ارت وع ان در ال
 درت

را 

 وط

 ارت

 

F 

دا 

ا 

 وا را 

ا  رةا 

دروا  

 اردن

 508. 681. 067. 2 133. اوت ن

   098. 197 19.314 اوت دال

 اوع
19.448 199    

 تون آا 

 ار زز

 961. 040. 005. 2 009. اوت ن

   118. 197 23.159 اوت دال
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ا  رةا 

دروا  

 اردن

 اوع

23.169 199    

درا ا  

 808. 214. 020. 2 041. اوت ن

   095. 197 18.737 اوت دال

    199 18.777 اوع

  

 ن دولدم) 6( ا ودروق و ذات د د  إ  وى  دا α=0.05  ن  رادأ  دراا 

ً ر وات رةا   ،تا  دل   دد در وا  را  ن  ا  رةا 

دروا  ردنن ا ظر و  دارسا   ردنا  و ،    ر  ن  رةا  ا 

 ض  اط  د    وا  ا  ار م ق  اردن وت  د ورة

  .  اردن  ان د ا او در ر وذا ادر ارة وات ن اظر

  

  اردن؟  وادر ارة  ا ار زز اون آت  اث اؤال

 رات  ادرا أراد ت او، واب ار، وارات ا، اوطت) 7( ادول

 .اردن  وادر ارة  ا ار زز اون آت  ا ال

  ارم

ا 
 ا ار رات

 اوط

ا 

 اراف

 اري

ا 

ا 
 اوى

6 

 ُ وادر  ارة رز

 زز وم دالا 

طووا  ول طا.  

 

 ٍل 73.66 806. 2.21

7 

 اط وادر ارة درب

 رات  ن 

 اراع ل وأب ال

  .واش واوار وات

 

 ٍل 71.83 512. 2.16

2 

 درا ً ر 

ون ا  ءأو 

  .اور

 ٍل 71.49 544. 2.15
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1 

 ارة(  اطرن رك

دروا ( رارات وا 

 ار زز واول

ا.  

 

 ٍل 71.16 806. 2.14

4 

 درل اء او 

 اطت  ر اور

 وم اد 

  .ا ار وم

 

 ٍل 71.16 546. 2.14

8 

  وارة ادر رف

واا روا 

دن ا ل ءا 

طا ًرارًا إ. 

 ٍل 71.16 806. 2.14

10 

 رةا درت واا 

ا  ل دوث 

 .اف وت  ارام

 وط 69.83 734. 2.10

5 

 اط ادرات زز

)،ا ،دا ،دا 

وطن...) ا رةا 

دروا.  

 

 وط 69.83 860. 2.10

9 

 ا  اط ور

 اف،( ل اددة

 ور) ار ارب،

 وط 64.16 770. 1.93

3 

 ارة( اطرن ون

دردة) وا لو 

 رض  وا ام

  .اط ة  ان

 

 وط 59.83 524. 1.80

درا ر ا ا 
2.08  

 

.34 

 

69.41 

 
 وط

 أ  د  ا  ل  اردن    وادر  ارة    ا ار زز آت) 7( ادول ن ظ

   ا  ار  زز  آت  ا ال أن  دل وذا ،)524.( ري واراف)  )1.08وط

  .وط اردن  وادر ارة
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  ظ رات  أن1،6،4،8،2،7( ا  (ذات  ا  ا  اK   ث  تروا    ن )71.16- 

 وم  زز    ُ  وادر   ارة  رز " ص  وا) 6( رم ارة او ر وء) 73.66

 ارو  ادىء  ور  إ  ر      )2.21(،  وط اط ،ول  واوط ادال

ا  ردنا وا  ن د ف اذي ازز ا طودال اوا  تو ،رادا 

 رةم ا7( ر (ص وا "درب رةا دروا طا  رات   ن  لب  اوأ 

 ار  أب  ور  إ  ر وذا ،)   )2.16وط" واش واوار وات اراع ل

را  رةا  دروا  ردا  ق  ا  و  ن  موار  ادف  وان  ا  رادا   

 ت، اوا ع وإار    نا    ا  ردض  اوا    ،ا  

 رةم ا2( ر (ص وا " درا ً ر ون ا   ءور  أوط " او 

  )2.15(،  دل  ق ذه رةا ً ن ردارس اوا ،ردا  رةم  ار )1 (

ص وا "رك نطررة  اا دروا  رارات ول اوز واز را  ط " او 

  )2.14(،  دل  ق ران ا نطرا  و    ل  را  ا  رو 

وب اف، واوا  رةم ا4( ر (ص وا " درل اء او ورا  ر 

 تطا ا وم اد وم را  ط "  او     )2.14(،    رتا 

دراا ً ر ءور اوا ا وا  ت مد  را  ا ،    رةم  ار 

)8 (ص وا "رف دررة اوا  واا روا دن ا ل  ءا  طا  ًراإ 

 إرو  ر  ذك  وادر  ارد  ار    دل    )2.14(،  وط" رًا

دا ،دروو  رادذا أر و ًأ دم إ ردنا ووا  ت ما ، رات  أا 

" ص  ا ) 10( ارة )  )59.83 -  69.83ن  ا  وطم  اوط ا ا ذات

 رةا درت واا ا  ل دوث مرات  اف وط". او     )2.10(، 

 ر تو دن ا  رةا  دروا    دات  ا  رض  ا  رةا 

ا  رةا درذا  واو  ط  لا    راتا  ،و  اوف  ون  ا  رر  اوا 

وا وا  طوا ،ا  رةم ا5( ر (ص وا "زز دراتا طا 

)،ا ،دا ،دا وطا (...ن رةا درط " واو     )2.10(،    ر  إ 



 

 

    169 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

 ردارس اوا  ردنا د إز ن دف ا ل تراغ  أوت  اوا  تدة  وا 

   روت  ادل  زا  إن ث او ،در اد ارات  وذا ، ان وق

   اط  ور " ص وا) 9( رم ارة  أ ،ًذك     وادارس ار

ددة ال ا )،فرب، ار اا (رط " وو     )1.93(،  ذار  و     

 ن  اث  ورورة ا، ات أرز ن اط أذن  واؤرة اد و ا زات

   رز  ا  ا  ار  رات  ارز أ ً ا ن وا دٌ وذا  ول

   ارد  ار  ض  أذن   وودة ارو ارة ذك زات و و ،طق ات ل

 ون  ص " وا ) 3( رم  ارة    ل،    اداء  ن  د    إ أو إ  دي ن

 ر  وذا" اط ة  ان رض  وا ام ول دة -وادر ارة- اطرن

   اط  ون  ارة  أراد  ن  ود ا ان إدام ت ن  ًون ام أن إ رة إرة

 ا  اول  دم  و دة ت إراك رورة اطرن دى او  ب وذا ادارس

) 69.41(   ت  ث  ل  ل  ا ا ا)    )1.80وط ان، إدام ظوار

 ن وىط، اوت از آز را ا  رةا دروا  ردنا.  

    اردن؟  وادر ارة  ا ار زز اب اروي اور  ارا اؤال

 وء رطظري اث ا و  ن وث تم ، ودرا دادذا إ وروي ارز از را 

ا  رةا دروا  ردنا ت ا  دة ر   

 ارن،  وارام   ا  ،طر    ون  و    اطل    ارة دور

رو  قدة اذا  ا سذي اا  ًإ ًو رمن و و  ظو  وط و 

     ود  ود  ًو  ًرداً    ذا ، اطل دى ار   وذك واب، اف ر

 . وظ وط ً ً ون وف اواط م  و اوطن،

   ث  ، ارة  دور  ال  ازء  ادر د ث ا ار زز  ادر دور   

 ار  زز  واؤر اوي ادور ك ادر ن ذك ادر، دال او و ن زء اطب

دى ا ،طن اوو  بطوي ادر اا      ما  ن   ا  ،درا   

 ت  ا  او،  واورة  اوو  ادم ر  اط وا ا واوت ادت وء

 ادر    ذك  اء،     ات ن   وا وادر ارة ق اذي اس
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وا  ا ،ن ا لن  أو    بطا  وإ    ،و  طور  طا 

ورا ود وا ،ث  ا  ن ق  أن  نا  دة  إ  ن  لم  وا 

زاو رو  ءواء ا  تأو ا  ،درث  ا  م   درا    ءم  إرق  اوا 

  .ا ار زز

 ارح اور دف

 ارد      ام  ذه  د    اشء ة  وارو ا ام رس  ال   

   ب  ودرا  ل،  و  ور  ورا  ،ر،  زدة  طرق  ن  وذك وو ،ًدأ

 ا، اون ل إدة  ا ار ل ث وا، ا ا ات

،داووا  طرد  وا  ل    ك  تا  دي  وا    وا  واء  إا  رآ 

و  ن ا ل.  

ر وررح اا  

 ا  اطب  وإداد  وي،  ل  ء  ار  دف  ث ط ،و روي ر إداد  -1  

 ا  ام  ر إ إ ا، ار ور ا، ارا ووق واق، وار م

 وإء  ا،  ا  ق  أل  ن  ا، ا وارات وار رف اطب وزود

راا ورا ل ا  ،دروس لط ضل رطل ارام وا وا  وا  ًوو 

ر ،وا  ةرا تل ا ،ر وو  .  

 ادن،  م  طق  ل  او،  اة      واب    ا  ار  ر رز أن -2

 وع  وق  ا  ،  ار  واذج ا دوة وال وارن، ان ور اوادن وارام

 أي   ا  وزرع اطب، دى واوف ا از ور واطب، ادر ن وا ا ن

  . ا طق وارات اظر اوت رط

 طر  اط رف م ث د، وط إرد ،وو ورا  اشء درب ر ن أن -3

ط ا ،م ددم و ل وعوا   ،  م زز با  وم  اد  ن  ل 

 أدء  ب  و اطر،  اووع دم  م أن ن ا ا اول إ إردم

 أً  و  وا  أل  إداد  وذك  وام،  ارط  ل  اؤو  ات    ون.اوء
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،ًل و وأ  ربا دران ا ،دارسذي  ال  ا  نا  ًوو  ً  مظ  ،دارسا 

 .ادرا اوق دت ور او، اراف دت وض

 أداف  دم    ر  رو  ط  وو   ار  إداد    وارة ادر ن اون -4

را ا طت وا م اوا  ذا لا. 
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 اوت 

 ن زد  اراد در ا ار زز زدة ن ارد وادر رة د  ا اراض د

 ءوء اوطن وا ظوا  ، د و ن راحت اوا ا:  

 ار وزز  ارح ور وام، ار وزارة وً ا ات أذ رورة -

دى اا طا.  

 وا ا ارات  ادرا اطط  ن ا ار ل ن اط درب -

  .و  طرق ا ار وزز ل

- را ن دور ل دارةا درا لن دوري و ر م و ،نوطرق ا 

  . واظ ن اور ن زدًا ور ث ط درم

 طرق ن اطو واواب ا، ود واوط، ان، أواء زدة ا اراءات اذ -

 ان ون دارس ورم وان اور أوء س ل ن واط ات ف

 .ول إ ٍل ا ام  داً اب
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ا ص فوا ، وا ،وث اوا ،ؤا وطرات ا وى رف إ درات اد

  روقن ا) ن دراا  توس، ور ا ًو وث اوا ؤا وطرات ا175 (

  ،ؤا وطرات ا س ثد اأ دراداف اق أو ،ا ن ط وط ط

) واداد ان إ وث اس ا ن2017ادراا  رتوى  )، وأظ ون طأن ا

 وطرات ا ن طار  ودن و  ،وث اوا ،ؤا وطرات ا ن ًطو

 ً ؤا وطرات ا  ًإ روق دا وددم و رت اأظ ًو أ ،وث اوا ؤا

ت ا ن  ،سر ا  سر ا زى وث اا  ًإ روق دا ودو 

 اذور.

 ت اا ،ؤا وطرات ا.وث اا  

  

Painful Childhood Experiences and its relation to Psychological Pollution among 

University Student  

Dr. Zuhair A. Hameed El Nawajha  

Part-time faculty member of the Quds Open University Rafah 

Abstract: This study aimed at investigating the level of Painful Childhood Experiences, and 

psychological pollution, and the relationship between them.  In addition, the detection of 

differences in Painful childhood experiences and psychological pollution according to gender 
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variable, The sample consisted of (175) male and female from university students: To achieve 

the objectives of the study, the researcher prepared Painful childhood experiences scale; it also 

used psychological pollution scale prepared by El-Nawajha (2017). The results showed that 

students have a moderate level in both their painful childhood experiences and psychological 

pollution, There was also correlation between painful childhood experiences and psychological 

pollution, Also, the results showed no statistical differences in the painful childhood 

experiences according to the gender variable,   The results also showed that there are 

statistically significant differences in psychological pollution due to gender variable in favor of 

males 

Key words: Painful Childhood Experiences, psychological pollution.  

د دراا   

دا  لا  م لزا﴿ اِإذو ل مَ َ وْادْ  ِضرَوْا اَُ َِإ نَ ون َأ مَِإ م 

وندْْن اَو َ ونرْ ﴾}رةا 11 -12{، لٍس ﴿واَْو و او ََْ ورُ اوْو دَ َْن َأ 

ز دَو ب ن س{. ﴾ دا 7-10{، ذا رت  ا  ذا ونا و أ نز ن و ن 

  . واواء اء واد اوث واد و اح، واد اد واد  در ات،

 رة ةا س ا رة أنوث ظا رة اظ ، تن راذ ا  

 أ وا و و ،رد ا ت تداا  ظا ا   آدم  ما ،ر د 

 ان آدم  و﴿ َُْ ا ل ارة، ن ال ن وه إس، وار وال  ،ن ا ذره

تَأ كوزو َْا َو ْ دًاَر ث  َو رْ هذ َةرا َوَ ن نظْرة{. ﴾ اا 35{.  

م ورن ا وع رةوث ظا ،ا رر وا زرات اوا ،ا إ ت أن 

 م دود طق  وو أدت ن وار  ب وذك اة، د د  وادرا اث

 دا إس"  ر واذي اوم، ذا ول ن أول ،Rachman) 1994( ران ود اث،

 ن  ار م  وً وا ،ر ووت وأر ورات ن  دة ا  وب

 اق ر ر رات أو واذب، ر ور دا رات ارط اط اطرات ل

  ) Fairbrother, 2002: 21". (واب

 اس ء ن وان ان ن ادد وام اه ا اوث وم ار ود

 ا ، ا اء دد ا ا واوت ار أطر ن د و واع،

روا ،و ا  ؤر  ن لوا ،  أن دا ،رةط بوا 

 او اة ور ا اق ن ور و ر ظرة ره وث دى أن ات

ا.  
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 ود  اط ن ارار، ن    وث واط، ا ن  ار س

 ورت أرى،  إ وت وت، إن  ار اس أ اوث، أرار و   د إ ادرة

رة ط ن ثوذي اا ،ن أ وث وسا  رو تدة آد ر رن وا ،ودو 

ظم و نون ا وثا ًط ن ط ري ،ن ذا طن ا ست ا ق و 

،ب وا    در ار، وادذه واس ودة اا ،وا   

 ارا،. (أً وده  ل اذي ال  ؤر وذا أ، ا اوث در  اق

2013 2.(  

 إ  ل ا ار  ن ارة ظرة ا اوث)  )2004 7د وف

  وث،  س وو، اد د وأو ،ذور ن ا  واو اوس، در

 رو ا) اذة ادة، ازا،( اد ك وإدا ، وو ا واز ن رد

 ل ب  وث   وف ذه و ًن ذاك ون ا، اث وأدء واواذ ادون

   إ ام ود ا ار وى طرة ن  اظ ودم ارى اة  ل وث

 ودود آ ًون  ن  ،ن أوأ ون وو اوس دس ارة، و اد راب ذر

. أ  ر ل ب أرا  رًا س) ادي وء( ون و أن ن  اد،

  ا د ا ادرا  ا اوث ظر ودى

 اطق ور وط را م ارد ري  و إ واءة ر و ار

 إن اول ون  ،دا واف واذ وا، وا ار ،و ار دئ

  .اوط ط ن وا ارد اخ  واذي) ا اراب( وم  اد ذا

 وة واذاب ا، ا اظر  ووده ارد ادج و ا ا ظر اق

،و ة دونرا وا ،ن اق أن وط  ذه ،رةظراب( اا ذي) اوا  

  .وا او ر ور ، ن ارد ال

ووا ن و رظا ل ادا  لطراب أك، اا رف ور ا ،طذي اوا 

  .ا ا واظم وام ار  ورض اط، او ن  وده

  ورات و ، ور أر ن ر اذر ا اظر ك أن اث ود

،ؤ  ردا  فوا ، د مر ك ررات اوا دات إ طوأ و  

 ا راب واور اري، واطرف ا، اوث ل ن  وأراض اطرات  د

،ق واد واووا  ،را ً ن ذ نآ ًور و صودة اا .  

 ارد،   رم ن اؤو اوط أم ن ا ا اؤرات اف ود

 ارات  ش اء  وً ،ً  اطرة  ود ن ، أب ودد

را  ،ء د ء رآنا ًط ند اؤ ذه ا ل ا ﴿ او مرَأ ن 

 وَل78{ . ال ورة{. ﴾ ْرونَ م واَْْدَة واَْر اَ م ولَ َ ونَ  ُأم ُطوِن
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ولر ا  ا َ مو) "  ن ودُو ِإ دَو َ ،ةْطرْا اهوََ ،ادو ،ارَو و (

) م مث ردا 1358.(  

 ا ارة وارات ارب ن ب وك  و واو، اري د  ا وث

 ور اذارة ن ا ،رات اوودي ال ب ا ،ط  ارد  رض

 وأ أ ،ل ن وودًا  اق  إدرا م د ن  وأن ن،  اظ  ن ان

 ان ن ت ا ارة، ام طر إء ن رة ذر  ،ً ان أن ات ن س

  ) 2007 27طرس،. (دة ورة وودة وان

   ن ا اوث ن اؤو ا اوال ن و اس ء دد ود

ا را طرا ر رةا ا وا ا  رعرو   ،لطا    ؤوا 

 ارات  و ب ا ،و اط ط و وا، واط، اوو ، إع ن

رض ا  لطدد ا و لو ، رات ررة اا   ر   ر  إ   

   ال  وطو    آراً  رك  د  ا  ارات أ اوم، ا واوازن ام، ا او

 أن Pournaghash and Feizabadi  ) 2009( وزدي  رش  ن ل درا ذك وؤد  ا، اراف

 ل  رى   وادي، ا ف ا اددات ن د ارة ن وا ا اطو رات

   اواد  ا  وء  أن Greene ,Robert, Paula , Borja) 2017( وور  وو،  رورت،  و رن،  ن 

ر وطر ا ن رزل أواا ت ا ا ب ا.  

 ا  اطل  و    وا  ا  ات  إدى  ارق    د اوء رق  رات

روا ،رة واؤوا  ل  ا  دو  ،ر  و  رات    قرا    ة 

   رة  ل  ر  ل  ن ر اطل دراك ت، ن   ود  ل ن رز اطل

،ؤ    ا  ا      ،ر  إذ ا  د  درا  وودا   )Field &Diego 

(2002 ن أن إران اذدروا ا م  قرا  أ روا إوى أظ  ر  ن  ،ما 

   م  وى  درم  ن  اذن  اران  أ  ادرات، وط اب ن ض ووى

 Greca and) 2005( ورون  ر  درا  وت  اواق،  ن  ض  وى أظروا د دن، ارق

Harrison ذاء أندل ات اوا ن ا قرن ا رل أواا ق ا د ادا.  

 زال و  اط،  اب  وا  ت  )70 (ًرب  دار  اد ا اداث رات

 اروب،  د دو أداث ن ذك  و وا، واد ا ازت ن ر رض

 أ  د  واداث  ازت ك ن ا ا ظوار واراد. وار اداء ووط وارات،

 و  ا،  اطرات  ار   وزدة واق، واوف، واب، ام، اط  ل

 اف   ادرة دم و 2008 209(، د،. (دت وا اب وارب اوط اطراب

 ك ،داثد ا رز ددات رىل أط ندي ار( اا(، روا ا ) ،رفطوث  اوا (

وا ،ك،( ام اد ،) وا رتأ  درا رال أ ن ،ور، أووو 

،وت، وررون ور2014( ود (Okello, Schryver, Musisi, Broekaert, Derluyn، رات أن إ   
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 وارطت  ، واران طل ا ا  وؤ طرة   ت أودا ل  ارب د

  .  واق واب، ا، اد راض ارات ك

 و ام،    اداً  اوت در أر ن ارت ت ر ارت ت ا ادام

 د  آر،  ب  ن  و  ب،  ن إ رات  (دن ذو ح(  اس،  رًا أر ن

 ارام  وارب  واران،  اطل  راز  ز  ا ن ام  ار وأدء ادون ن

ا   داتد اق، وال واط ونران وا  رأ  راا  ا    ًذاوا 

   أراض  ن  اب ن ً أودت د وا، اس  وا  ات، ذه

 ات  ظو    وار  واط،  ا  واراغ  ا، واز ودة ا، واطرات

،دم ادرة وا  زن ا وال، ات واو ،ق أت  وا  ا،   و 

 و  وارام اب وك  ارت   آر وود ) 2002( ا درا ؤد ادد ذا

،را  ت دراوي درادود) 2005( او  ن  راطن  إراا    دامت  اردوث  او 

  ). 2014 266رم، (.ا واز اة، و ا، اراض

    راراث وا ،وود اث وم  ان  اا  درا  ري  رات  ،وطوث  اوا 

،ل ا  ،دة ث أن إم ا ط    تدرا    تو  قن  ا  ا  طرن  ا 

 وا )2010 .(ودة درا اطو رات وت ا ادرات ن ا، واوث اؤ اطو رات

 ط  دى  ا  ار  و  واه  اطو    ا  ارات  ن  ا  إ  ارف دت

 س  اث  وادم  زة،  طع  ان  اط  ن ) 1054( ادرا    وام  و  ات،

 ادرا    وت  اث،  إداد  ن  ا ات وس ،)إ أو( إداد ن ا ارات

 س  ا  دم  ورات  ا  ادج  ورات  ام  اري  اخ  رات  ن  و  وود

 ن      وود  ادرا    وأظرت  ا،  ار  و  ه  ا وادر وال

   ارف  إ )2012( دوم درا وت ا، ار و ه ا وادر ادر ارات

  ن  رات  وطن  ا  ،ت  اوو    دران  ا )400 ( بط  ن  وط  تا 

،طت ادوا س ا رات ،وطت او ،ن اوا  ،رت  اوأ  ا 

 ن  طرد    وودت  واط،  اذ،  ا  و  اطو  رات ن   وود

   ا  ارات  ن  ارط  ا ) 2013( ارز  درا  وت  ا،  وان اطو رات

وطا راراب وا دى ا ط ،ت اوو  ندراا) 682 ( ًن  ط  ،نا 

 ووت  اث،  إداد  ن اراب ورات ،)إ أو( إداد ن اطو رات س اث وادم

 دراا ود إو  طار  ن  درات أ  وطا      دس  أ  رابا 

ا دروا  ،رى  ال  وأ  ن  ،سزن،  و اور  كو2013( و (Atliozbas, Gurhan, Kocak 

ت درادرف اا إ  رات وطا ؤراض  ا  ر  ادذات  ودى  ا  ط   

را ،را وام و رادأ  درا105( ا (،ًرت طوأظ  دراود او   و  ن 

 در واور ،)ا واداء اط، واك اد، اءة(  وا اؤ اطو رات
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 ,Bokhari, Badar, Naseer Waheed) 2015( ودار  وود،  ور،  ودر،  وري،  ن ل وأرى اذات،

Safdar ت دراد رفا إ ن ا ن وطا ا ددى وا ط   ور  ،ب 

 رات  س  اون  وادم  ،) 17-25 ( ن أرم راوت طً،)  )80ن ادرا  ووت

اوط ن ا داددا إ2007( أ (Anda ، رتوأظ    دراود  او    طر  ار  و  ن 

 رات  س    واطت  اط  ن  روق  وود  ا  وت  واد،  ا  اطو رات

وطا ا  طت او درا و )2016 (Poole  ن  رر  أط  اوا    ن  ا 

 ان،  اب  ر  ن )  )4006ن  ادرا    ووت  اب، وأراض ا اطو رات

 و    ا،  اراض  دة  ض    ا  ارو ر ار ار ادرا  وأظرت

   ،رو  ون اذن اراد ن أوى واب ا اطو رات ن ا وت ادد،

 Forster, Grigsby, Rogersa, Benjamina) 2018( ون  ورورز،  ور  ،ور،  ن  ل  وم 

درا تد رفا إ ن ا رات وطا ا ا  رةت  اوو  ط  دراتا 

 أر  ،  ا    ن  ط )2953 ( ًن  ادرا  ووت ات، طب ن و  دى

 درات  ور ون ادرات، اء وط او ر ار اوت ن  وود ا وأظرت

 Olatunji, Elwood ,Williams, Lohr ) 2008( وور  ووز،  واوود،  أو  درا  د  ا  اوث 

ت واد رفا راض  إوث  أا  ا  طراب  و  ددى  ا    رشا  ،ا 

 رط  ا اوث أن إ ا وأرت ا، اداء  ن  )48 (ن ادرا  ووت

د إ ر راض طرابا  د دراض ا قب، ارى وال وأ ن ب دي2011( وا (

ت دراد رفا وى إ ل ن  وثا  ،ا  وا  دى  ا    ت )480 ( ن  ط 

 ا،  وا  ا  اوث ن ارط ا وث ا، اون د و ان، د

رروق وا  وثا  ا  وا  ا  ً  ر  وع  ،دس،  اوا  روا  ،دراا  

 ،) % 62.86( ا  ا  وى  و  ،) )63.40%  ا اوث وى أن إ ادرا  وأرت

   روق ووود اذور،  اس ر ً ا وا ا اوث  روق وود ا وت

 وه  درا  ت   . ا  اف  ط   ادرا اف ر ً ا وا ا اوث

 ارات     در اؤ إNoah, Michael, Laura, Jonathan   )2012( وون وورا ول

)  )417ن  ادرا    ووت  ا،  اوث   اطو ر  ا وادت واو، اوة

 اطو  ،دت  ا  اوث  ارط  إ  ادرا    وأرت  اس،  م  ص   طب

 دى  ا  اوث وى إ ارف دت درا) 2012( طراد وم ا ،ر اواد وارات

ط  را را   ،ل قن  وا    ر  ديإر    ض  وثا  ،ا 

 أراد  أن ادرا    وأظرت  و  ،ل  ط )25 (ًوا ط وأرى ر  اث وار

ون ا در  ن  وثا  ،ا    ت  ا    ردي  ارا    ض 

 دى  ا  اوث  وى  إ  ارف  دت درا) 2015( واري رن وأرى ا اوث وى
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ط  را   ،وكر  فن  وا  روقا    وثا  ا  ً  ر  سا  روا 

،درات اوو  دران ا )200 (بط ،ت وطوو    دراا  ود  إوى  و  ن  ن 

 اق  س  و . ادرا  وار  اس ر ً ا اوث  روق وود ودم ا، اوث

   ط  دى  ا  واواق  ا  اوث  وى  ر ادت).  )2017رة درا أن د

 ادرا    ووت  واص، اس ر ً ا اوث  اروق وس ، وا داد،

 واق  دم  سو ا اوث ن ون ا ط أن ادرا  وأظرت وط، طب)  )250ن

،ت او  دراود اروق و ن ورذث اوا   س  وثا  ا    ورذدم . او 

وا2017( ا .(ت دراد فن ا  وى وثا دى ا ر تن اطن ا  ،لا 

 وات  ودد  ا،  واؤل  ا،  وا  اس،  ر  ً  ا  اوث   اروق وإد

 ول  ،) )300وا  وا  ، ال  ن  اطن  ات  ر  ن  وا   وارت اطل،

 وى  ارع  ادرا    وأظرت  ا،  اوث  س   م  اث م ادرا أداف ق

 اوو  و ار،  و  ال  وى اض ا ت أر ب ن و ا، واق و، ار

   روق  وود  و اذور،    اس  ر ً ا اوث  روق وود إ ادرا  ،وأرت

 اوث    روق  وود  دم ا أظرت وأً ازاب،  ا ا ر ً ا اوث

ا ً ر لؤا ،ر ادد و وات طلا.  

 دراا ؤو  

   ول    و ًورً ر ًر ا، اطور رال أم ن اطو ر د 

 ن  ادد  ح،  ار  ك  از  وطب  وا،  وا،  وار،  ا،  ووه  ارد،

 اظر  اطت وب ا، ا وورة ء  اس ا د ا وارات اوت

 و ا  ارات  ر  ن  ،)  ورم ...  ور  وو،  وروم،  وأدر، رود،(  أل اس ء ض

ا  ر وطر اؤ  وكا ،د اد و ر وات إ را ،د  اد  ن 

 واف  ارب،  دد  اطو  ،رات   ء ر ل دد ب او واص اظر

 ور  اؤ  ا  واؤرات  اواف إ وظر وو، ارد ر  دوره س ا، ارات

ورا رض ا  لطا  ،نط دًادو  عط ،زة د  دار   رب  ن)70 (  

 م  ن  اوا  ارة    وات  ت  ل) ارا)دوان  اطون اطل ن ت،

 ار  و ا،  واراع  ام   ً  درة، روب  زة طع رض) 2014 -2008(

 ارات  ك    و  ،ً  ر  أد  ن أر ذ زة طع  اروض ادي و اري

   اوع  ك  ات    ا،  وادت اطرات اطل ن ار  اؤ، واداث

 وم  ار،  ب  وزدة  اط  ،دت  ارع  ل  ن  اط ،ر ا اوت ل

 ادت  ل  ات،  ك    ر  م    أن د  اداث، ك إ واظر ا، ات

رل آط ظوا ا دى وا ض بن ا ل رض ا رظواا ا داا   

 وار،  ال،  وأل  وار،  ادرات،    ادن  و اطرف،  و ا)  ،ل  ن ا اوث
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 آر  ب  ون  ،)واوو  ا،  واط  ارى، ت ا واق ار ،و وار

 وادم ات ورة اطت د اوو، واطور او، إرازات أم ن ا اوث ظرة د

وودر  اوا  وا  ن  ا  راقة  اا  ،رض  ات  وو  ا  را 

و ،را ،ط وار، ودات، ام، واوك، واد وات و  ك  تد  ا 

 ا  ام      ر  و  أط و رب ودا ا ،ت اق  د دون أو

،ر و اا  و  وطا  ،و  و  وا  ،رء  ام  واردات  و اا  ،وطا 

ًو   دم ر رى ثا رورة أول و  رات وطا  ؤوث  ا  ،ا 

ن و  دراور ا  تؤا ا  

1-  وى رات وطا ؤدى ا رادأ  ؟دراا  

2-  وى وثا دى ا رادأ  ؟دراا 

 ادرا؟  أراد ا واوث اؤ اطو رات ن ارط  ود ل -3

 اؤ اطو رات س  ادرا  أراد درت وطت  إً دا روق ود ل -4

ً رات س؟ا 

 ً ا اوث س  ادرا  أراد درت وطت  إً دا روق ود ل -5

 اس؟ رات

 ادرا أداف

  أراد ط دى ا واوث اؤ اطو رات وى إ ارف ا ادرا دف 

،دراا وا طرا ، فن وا روقا  تراد اأ ا   رات وطا 

ؤوث اوا ا ً ر سا.  

أ دراا   

  ا او  و ن دة، واب و  ا ادرا أ ن

1-  وع أوا طر أ دراا ن ا أ ،را إذ د رات وطا ؤا 

واا م ا ن  وجوا ن إ ر ا ور او ،وارد أ دتا ظر 

 ار ل  او اطرات ص  وأدر رود أل   ا ال

ذارب ارات واوا ،و ا  ن أ رات درا وطا ؤا   

 ا، اوث وأب دوا  ارف  وال، ث را إع  ا ،وث

ورات ووا ا و ، ديوا  و .  

2- أ دراا ا و  وىا ا ،رد إذ وا ذه دران ا لت أوادراا  

 ا وث اؤ اطو رات   ث وا اث، م دود طق  وذك طن،

 .ا ط دى
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3-  أ دراا  ث راتا رات ا وطا  ن ت طا ،طا 

 وار ادوان رات) وارا اطو ر(  أي ،)  )11ن زد  دار  وا واذن

)راا (،ؤا و  ك  ذه أن ترذا  ن و ن رةذاا ،و  را  

 .  وز اب ن و ودا رة، زال  وار ادوان أل أن و اول،

4- أ ر وطا ل  نا  ن دون )18 ( ونر ان ا دد نا  راا 

،طر إذ ا راتد ززي ارء ا طا أن إ  ذه ل ا وا 

 2017 وات وان ن اث ام اداد 2017) .((م ن ارا ار ل وذك) 47%(

 ن دوط( ، دو ر وطن ا لراا ا ،ث وا د ك رطورات ا 

وو و ،رو و رات إ رة  مظا ،ا  د رة   

 . رد اذا ادراك ل ؤس

5- ا روا  ا روذه ا دران ا رت ادا دوات ا 

  س رات درارات( ا وطا ،ؤوث اوا ر ،)اذي اا  ًأ 

  راءد إزن ا وثت ادراذات وا وع او دراا ا. 

6- ا ا  دا ل ا دراا ا أ  ث  و ل  

 ال  ان دة ً ً  ا ادرا ون أن اول ون اوو، ال

ووا وا  رفا  رظ وثا دى ا بف اوظت وراا  

  ذه ،رةظا  و د أن ھذه دران اا  ء رطوو ا طا 

  تا وا وا وا ت وثا ا  . 

7- ا ا لو  وع رظ وثا ،ا ت وادد أ وا ذارد، ا 

ووا وطا روا  ، د وا  ر إطرف ارد اوا  ظمن، اواوا 

 . ا ا ن ً ا، اق وار

 ادرا دود

   ا ادرا دود دد 

  .ا ط دى ا وث و اؤ اطو رات اوو اد

  .ر رع او ادس  ط ن   ادرا إراء م ا اد

   2018م ن ا ار  ادرا طت از اد

  ا، واوث اؤ اطو رات س  ا ادرا أدوات طق م ارا اد

  .اد ا وب) ا ط  )دد
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  ادرا طت

  Childhood Experiences         Painful اؤ اطو رات

 داث ار اورة ار) (Suglia, et al 2017: 2  ور و ر ا ارف

 ال ن  رض ا ددات و و، و طو ذ ارد  ر ا ا واواف

ا ا .  

 اد ن ادة اطو ر ل ا ا واداث رب ارد  ارا ارف

ن و ،وغا د وا ب بوا و د، وطوس ا را  ل بوا ا 

)،ا ،روا ،وا ددد ،)وارات وا ؤا  دراا د ا ا          

 ا اداث ورات رت، ا ادام ورات اوء، رق ورات او، ار ارات( 

دن ،)او  ًرو ن ل درا ل ا  وصا  سدم اا 

 دراا ا.  

   Psychological Pollution ا اوث

 ل ا ا ظم  ل دوث 218  (  2011(ورك، ا ر  ا ارف

 رً ً او وون وا  و واز  ا وار او ب ر وال

  ).واوك ار( اوى ظري ن ال دال

  ا اوث ودى و ،ل  ري وه ن   اطراب و ارا ارف

دراا د ا ا) را و رءة اوا ،ق إت وا ،ا وووا .(

  .ا درا ادم اس  اوص  ل ا در ورً وس

  ادرا إراءات

 درادم :اث اا ا وا ،طرث ا د ذا وبن ا بب أا 

  .ا واوث اؤ اطو رات ت ارط ا د

 دراا دد  دراا  ت طوط  دسا ورع ا ،ر م وادد 

  ).2018-2017 ادرا ام ن ا ادرا ل ا ت ب. (وط طب) 2259(

 درات :اا  قطا ا  )175 (بن ط ط ،م ا مرا 

طر ،واا وا )95 (بو ط )80 (ط.  
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أدا دراا  

ًأو س رات وطا ؤا دادث إا   

 ث ا د و اؤ، اطو رات س م اث م اداة إداد طوات وف

 إ ا ادرا ت ا اد  ول م اطو ،رات ووع س ت ا اس أن

،و ون و سا  ور ن ا )40 (رة وز  د أرأ ) رات ءةا 

،ررات اق ووء، ررات ادام وا ت، ار راتداث وا ددد ،)او ا 

 رات سق ادرج و  ق( ووا ،دة ،قوا ،د ،رض رض دة(، قو 

 اوو، ال  اص ذوي ن) )5دد  ر اث م س، اظري ادق ن

 اد  ن )40 (س ا در اد اد وراوح ان، ادة ظت اذ م ود

200( ا (در .  

  داة اور اص 

 طب)  )30وا  ادرا  دال ن اط   اداة طق م ادا اق

ن وط ط ،م ا مرا طر ،وا مق ون ا ذا وبن اطر   

ًأو ب ل طل ار رة  درا د ا ا ،داول إوا ا و كذ.  

 )ار اءة رات( رات ارط ت) 1( رم دول

 ارط. م ارات م

 ** 0.78 .ازل ن طرد رت -1

2- د رذرة أ ، رهوم أذي ادت او . 0.67 ** 

 ** 0.75 .أط  دة أب -3

 ** . 0.62 ود دات دًا  أد -4

 ** . 0.63 ادث وادي ب ن -5

6- ر يدن وا ر بن ا0.78 .وا ** 

 ** 0.74 .واوة ب أر أت -7

 ** 0.67 .واط اس  ث   ار ات -8

9- ر يدن وا ر وا. 0.78 ** 

10- رم أ   ر رن ا ري 0.78 .ا ** 
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 )اوء رق رات( رات ارط ت) 2( رم دول

 ارط. م ارات م

 ** 0.78 .ر ل ن وا ر رت -11

12- رأ رأ  زالدم ال وواا  0.67 .ر ** 

 ** 0.75 .اء اطل ن  إ ات -13

 **  . 0.62ظ ر ل ن أم -14

 ** 0.74 .ر ل ن ادي ذاء رت -15

 ** 0.61 ر ن ً أل  و دو أر -16

 ** 0.59 .ا ت ز   و أد ت -17

 ** 0.73 .اوء رق  را وت ظم ت -18

 ** 0.76 .ا ر  ار ار ارق  ن -19

 ** 0.69 .ارق و ر ال  و وات -20

  

 )رت ا ادام رات( رات ارط ت) 3( رم دول

 ارط. م ارات م

 **0.58 .اوال ت  وا أل ن درا أت -21

 **0.69 .  اوا اة  ارن  اوال  ادرة دت -22

 **. 0.61ددة ت ن أص  رت -23

24-   ت لواا  لء أا  زل0.79 .ا** 

 **0.84 .أرم  أص ل ن وا ر رت -25

 **0.73 .ر  و أر ص  ات -26

 **. 0.81ء د وور رل أد  دت -27

 **0.79 .اران أدء ل ن وارب زاز رت -28

 **0.65 .ارون ره  ل  اق   ًأم ت -29

 **0.74 .ا  ودت وت إ ات -30

  

 )اد اداث رات( رات ارط ت) 4( رم دول

 ارط. م ارات م

 ** 0.71 .وارات ال أوات أ  ان دم أر -31

 ** 0.80 .اظ ان ن أف -32

 ** 0.69 .اطرات أزز أ  أزع -33

 ** .  0.71ز  واس ن ت -34
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 ** .  0.73ظ ل  ددة  ن أر -35

36- ر  ن ر ان ا دم رؤء ا0.59  .وا ** 

 ** 0.57  .ذار  را زات  وادر ال د -37

 ** 0.78  .أر دل وى د ؤر ن  أر -38

 ** 0.62  .ا وع ر روت أل -39

 ** 0.67  .اة ن ص ار  رًا رت -40

             **د دا وى 0.01  

ً ب ل طار ل در د  درا س ا   

 )5( رم دول  و و  ا وادر اد ن ارط ت ب م

 ا وادر د ل ن ارط ت) 5( رم دول

  Sigل اد م

  0.01د دا **0.62 ار اءة رات .1

  0.01د دا **0.71 اوء رق رات .2

  0.01د دا 0.84** رت ا ادام رات .3

  0.01د دا **0.74 اد اداث رات .4

 ن دولم اأن) 5( ر  تا دا إ  ودو   ذات  د  ن  إ  دا 

 درا ا  .  

  ا واز Cronbach Alpha روخ أ طرن اس ت ب م اداة ت

 ا واز روخ أ طر ات ل) 6( رم دول

 اد
 ل

أ 

 روخ

زا ا 

 ادل د ادل ل

 0.92 0.86 0.84 ار اءة رات

 0.94 0.88  0.78 اوء رق رات

  0.84  0.84 0.91رت  ا ادام رات

 0.94 0.89  0.74 اد اداث رات

درا 0.93 0.87  0.81 ا 

 ن دولم اأن) 6( ر  دس أا  در  ت  و  رذي  ان  اط  ثا  إ 

ل اا .  

 س وثا ا دادإ وا2017( ا(  
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   وز رة،) 30( ا ور  اس رات دد  اداة إداد طوات وف

 ا ظر اق(و رات،  10وا ،)إ واءة ار و ار ) ر، أد

ا (وا 10 ،رات و )ووا وا (وا 10 ،رات ددددت و مل أ رة ن رات 

 در اد اد وراوح ،)دة رض رض، د، واق، دة، واق(  دال  اس

س ا)30 (دوا ا )150 (أ رض.  درق ون ا دقري اظس، ا م 

 ادة ظت اذ م ود اوو، ال  ان ن و  ر اث

  . ان

  داة اور اص

 طب)  )30وا  ادرا  دال ن اط   اداة طق م ادا اق

ن وط ط ،م ا مرا طر ،وا مق ون ا ذا وبن اطر   

ًأو ب ل طل ار رة  درا د ا ا ،داول إوا ا و كذ.  

  

 )إ واءة ار و ار( رات ارط ت) 7( رم دول

. م ارات م

 * . 0.45رت ا وادئ ام ف أرف .1

 **0.67 .أزت ن دي  دث  أر أ أول .2

 **0.78 .اة ق ارض ذه  ء  أن أد .3

 *0.45 او ار   وا اد ا ل أؤن .4

 **0.78 .ر ر إ و د اوط وارا اوة زن أن أد .5

 **0.62 .واد ادات أر أ أل .6

 **. 0.74دي ن رة أر .7

 **0.62 اق  رت و  ا  ام أل .8

9.  ذه دا  دو ء ق أن ن أ 0.61 .أ** 

 **  0.78 راط رد و ا دات اوء أن أد .10

  

 ا ا ظر اق( رات ارط ت) 8( رم دول

. م ارات م

 **0.67 .ا وات ارت دة  أرص -11

 **. 0.71ط ا ادول  وود ا اطور -12

13- راطدواة ادت واط و  دوا ر0.82 .ا** 
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 **0.79 .ادث أء ا ات ض أدم -14

 **0.69 .ا ات  درا أم -15

 **. 0.77وات وام طم  اب أرم -16

17- أ ر رؤظا را  دي. 0.67** 

 **0.84 .ا ام   ار ات  اة -18

 **. 0.77 وذات  ار ات  اراد ة -19

20- دًا أ ول   0.69 .أ** 

  

 )اوو( رات ارط ت) 9( رم دول

. م ارات م

 **0.85 .وظ دة اس  أل -21

22- دًا أ رة إت إ0.78 .ا** 

 **0.67 .ارن آراء ل  و أد -23

 **0.78 .ارن   أر -24

 **0.85 .اط واو  م ا ردود -25

 ** . 0.62طط ر ار ورة  أذ -26

 **0.55 .ور ازدراء و واص ازا أن أر -27

 **0.78 .ا وأرك ا ور أل -28

 ** ً. 0.67د واظ وان ازم اص ظري و ن -29

 **0.71 .اطل دة وراء أق -30

           **د دا وى 0.01                    *د دا وى  0.05  

ً ب ل طار ل در د  درا س ا   

 )10( رم دول  و و  ا وادر اد ن ارط ت ب م

 ا وادر ل ل ن ارط ت) 10( رم دول

 Sig ارط ل اد م

  0.01د دا **0.62 إ واءة ار و ار 1

  0.01د دا **0.71 ا ا ظر اق 2

4 ووا )و0.84 )  ا** د دا 0.01 

 ن دولم اأن) 10( ر  دا دا إ    ودو   ذات  د  ن  إ  دا 

دروا ا  .  
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  ا وازCronbach Alpha  أ روخ ل طرن س ات ب م اداة ت

 اس أد ن د ل ا واز روخ أ طر ات ل) 11( رم دول

 أ ل ا اوث س أد

 روخ

زا ا 

 ادل د ادل ل

 0.90 0.81 0.78 واءة  ار و ار

 0.88 0.78 0.85 ا ظر اق

ووا و0.92 0.85 0.88 ا 

درا 0.94 0.88 0.86 ا 

 ن دولم اأن) 11( ر  دس أا  در ت و  رذي  ان  اط  ثا  إ 

ل اا .  

  اس ر

 ,Ozen, Yaman, and Acar )2012( وار  ون، اوزن، ك  م د ادرا  اد ار دد

 م  ون ) 4=1-5( اس  درت ن ادى ب ل ن ا رت س  ا طول دد

  رأ   سول ا  طول د) 0.8=4/5( أي اك وم ذ  ذه  إ  ا 

ل إأ   سا )دا سا د  ووا    كد  وذد  دا  ذه  ا  ،ذا  او 

طول أ ا  و و  دولا ا    

 ادرا  اد اك)  )12دول

 اد در ا اوزن ا اوط

 دا ض 36% - 20% 1.80 – 1

 ض  36% - 52%ن أر  1.80 – 2.60ن أر

 وط 52% - 68% ن أر  2.60 – 3.40ن أر

 ر 68% - 84% ن أر  3.40 – 4.20ن أر

 دا ر 84% - 100% ن أر  4.20 - 5ن أر

   ا  اوطت  رب    اث  اد ا ،وى  وام ادرا  ور

 اد  اك  ب  اوا  در  اث  دد  ود  ل،  ل    ارات ووى ات وى

درا.  

  

 

 



 

    191 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

  ا ات

 واز  ادا،  اق  ا  ا  ات  اث  ادم  ادرا  أداة وت دق ب

،ل اخ ورو ،أ و  أ درادم اث ات  اطوا  ،راف  اوا 

  .رون ارط ول ن، ن)t( وار اد، ودر او، واب اري،

  ادرا  ور رض

ا ؤال ا ولذي اوا   

  وى رات وطا ؤدى ا رادا؟ أا  و  ذا  ؤالدم  اث  ات  اطوا 

،راف اري، واب اوا ،وا د ودردول اوا ا و كذ.  

 اطو رات د او واب اري واراف ا اوطت)  )13دول

ؤا 

 اد م
 اوط

ا 

 اراف

 اري

ا 

وا 

د درا 

1 
 ار اءة رات

2.71 0.94 54.3 
 وط

2 
 اوء رق رات

2.72 0.9 54.5 
 وط

3 
 رت ا ادام رات

2.62 0.83 52.4 
 وط

4 
 اد اداث رات

2.86 0.85 57.3 
 وط

درا ا 
2.73 0.76 54.6 

 وط

 در ءت اؤ اطو رات ا وادر ار اد أن) 13( رم ادول  ن ن

،طو نر و ذه ا  وء ، لظم ا رادأ ا  )ط ت) از وطو 

  درن ر م اذي ار اطو ،ر   روا ا ا ارات ود د وق

 ن د در ا أراد وغ وء  ذك ر ن  اؤ، اطو رات وادء ذر

طور اوا ،رم و ارت ود ،م رض م زرا  درار ال، وا 

ًد ن وا أنو رىرات أ ؤ ، ق ،مد فدًا و ً  قق طر مووغ طو 

 وط او ر اد اداث رات ءت د اؤ، ارات رب إ وظر أدام،

 دره )2.86(، و و در )57.3(، دذه و ا ط ووا وو  ظروف ظلا 

ا ر ا  با طداث اوا دا ن وا ترت اوا )راا(، 

 ن زت رات داما ت ار  برا رار اط واو  دره )2.62(، 

و و در )52.4(، نر و كذ  وء  م  ا طن ا طا 

ظو  ،ءف اذه و ا  دي دراووط ا2017( وأر(  
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ا ؤال ا ذي اوا     وى  وثا  دى  ا  راد؟  أا  و    ذا 

 وادول  اد  ودر  او،  واب  اري،  واراف  ا، اوطت اث ادم اؤال

ا و كذ  

 ا اوث د وارب او وا واراف اوطت)  )14دول

 اد م
 اوط

ا 

 اراف

 اري

ا 

وا 

در 

 اد

1 
 واءة اوط و ار

2.99 0.79 59.7 
 وط

2 
 ا ظر اق

2.98 0.81 59.6 
 وط

3 
ووا )وا( 

2.63 0.93 52.6 
 وط

درا ا 
2.87 0.69 57.3 

 وط

 وط ،در ءت ا وث ا وادر ار اد أن) 14( رم ادول  ن ن

 ادن، اراد ن م ادرا ، أراد ص وط وء  ا ذه ر ون

 أن إ ا ذه زو ن ذك  ،دات  ارددن أو ا، اواق أب ن ووا

  ادرة ا ارد  ور ار ذه و ارد، ر وغ ن رون ا أراد

  . واز ادراك

ا ؤال ا ثا ل دو  ن رات وطا ؤوث ا؟ واا ن  و  ذا 

  .ا ادول  ن و  رون ارط ل اث ادم اؤال

 اس واوث اؤ اطو رات ن  رون ارط ل)  )15دول

 اد. م ا اوث ارات

 ** 0.81 اؤ اطو رات

 رات ن) 0.01( وى د إ د وذات إ ارط  وود) 15( ادول ن ن

وطا ؤوث اوا ،ر او  ل طرن ا نرن ا  طرد ،ر  

 وى زاد رات وطا ؤوى ازداد ا وثا ا.  

   دم و ن أن  وث أنا ا   طورهو  ل دق داا ا ،ك اذو 

 اوع  ا اؤ اطو رات  ن ددة  وال و ظروف ج ا اوث ر

،رق اوء، ورداث اوا ،ددام اوا ت، ار قذه و ا  رؤا را 

ظر لا ا  ررات أن ا وطرك ا رًاآ  و ،ردا  ن ،و  رظ 

رآ  لروا وول ا ن نران، اوا  أ  سا  تطراا و 

 د) .ر درازق، و2004 ا 4(،  ن ر ذه ا  وء راررات اا ؤا إ 

ر وغا.  
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 ا ؤال ا راذي اوا  ل دو روق دا ًإ  تطو تراد درأ  

دراا  س رات وطا ؤزى ا ر س؟ا و  ذا ؤالدم اث اا 

  )16( رم دول  و و  ن، ون ،)T.test( ار

 اس ر  اؤ اطو رات  اروق  رف) t.test( ار )  )16دول

 اد. م ت"  ارافاو ارارا  اؤ اطو رات

درا ا 
 0.09 1.66 0.8 2.64 95   ذر

0.71 2.84 80 أ 

 د  ذات روق  وود دم  ث  0.05=αن أر sig =(0.09( اد وى  أن ادول ن ن

إ   درا رات ا وطا ؤا ً ر ،سد ازى و دم ودروق و    رات 

وطا ؤن ا  طت  اطوا  إ    روفظع  اورات  واوا  ،ود  ار  وون  ا 

 وا  اس،  اف    اط  اب    ان،    دى  ار واوط ات

،رون ار وط تف ط ،بواواء ا  ت  ،  ،أوا  ،دق  أواذه  و 

ا  درا ر2004( ا(، فذه و ا  ز درارا )2013(، و ودرام أ )2014.(  

ا ؤال ا سذي اوا  ل دو روق دا  ًإ    تطو  تراد  درأ   

دراا  س وثا زى ا ر س؟د او  ذا ؤالدم اث  ار  اا )t.test(، 

  )17( رم دول  و و  ن، ون

  

 اس ر  ا اوث  اروق  رف) t.test( ار ) 17( رم دول

 اد. م ت"  اراف اوط ارار اس  ا اوث

درا ا 
 0.03 2.12 0.63 2.98 95 ذر

0.73 2.76 80 أ 

 د  ذات روق  ود   أ  ث  0.05=αن أل sig =(0.03(  اد وى   أن ادول ن ن

إ   وثا ا ً ر سا   ،ورذن  ار  و  ذه  ا    وء  ط 

 ر  وارك ارأي، ن ر ذور ار  وا اط، ا  ادة واد ادات

، س ثا رض ا ن را ،ا د وا ن ندر    حن  ا  ،نرأ 

 اذور،    م  ا  وا ا اص وء  ا ذه ر ن  ا، واوك

   رأة  وأر  ، اوا    رداً  أر  م  ام،    ام وو د ،ون ذور

 ذه  وف . واد  دات    أرى  ط واق ا، اة رك ن اب

ا  درا رك ا2011( و(، ن ودرا )2018(  
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  اوت

   وء  ت  دران ا ، نأ وا    

 ،  واص  ار  او    اظ إ دف ان ل ن إرد را م -1

  .ا ا ظر ان ر اق ظر وض

2-    وا ر ،لط مد ن داثا ا  ،دا  م  و  رص 

 .اوي ا او

 أل  ن  ؤ  ،رات  روا  اذن  اطل  دة  إرد  را  م ام رورة -3

 .م ا واط ا ازان ادة

 اك  اظ    وا  ار ،و اززة ارو د ادرا ا ن -4

 . اوط واء ا ،م

 ظرة     ودم ف إ وا اوو ال  واون اراء دوة -5

 .   ا وو  واد اب دى ا اوث

 ر  درات

  ا ادرات إراء اث رح

 .ات ط دى ا وث و او أب -1

 اور  أرى  رات )  أو أد( ا ادرا ري  ول أرى درات إراء -2

 . ارى ا واوال واق، واب، ص،

3-  ر ر و  ض وثا دى ا طراب ذويواس اوري اا. 
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راا 

  ان رب زل ارم ارآن -1

 ر  او،  ار  ط  دى  اب  ل  و اطو رات).  )2014د م، أو -2

 .زة ازر  ار،  ،ر

   ا    ا  رول  أور  ن  ار ا اد ا1422 (( إل ن د اري، -3
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 .زة ازر  ار،  ،ر ر زة، طع ان
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،ود414-399 ،)93( ا. 
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ص  

رة ل اواة ا ا م  ون اوب وام، ور دق ن ان اذي ل  إن ا

،دوا وا و ززو رص ا د ا ا ت اوا  وار ار اد أو

ام   وت ارة وأ ووظ  اء ا، وام ا م ن ى اذي ده 

ن ذا ار، ر اك  ارة ب ف ار اطر ارة ن ارام واودة واء 

ظو ار ب او، وأدى ذك إ رت اظو ار  ام ا  ال اري،

ف ان اري ، وأم دم  ول اوا، وب و ارات و  ن زز 

م اا  رين اا.  

  

 دات اارال.، اوا ،وري، ان، اا 
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Résumé : 

    La famille est le noyau fondamental qui contribue à la formation des peuples et des nations, 

Et exprime l'entité qui assure la protection des éléments de base qui fournissent à la 

communauté les caractéristiques de l'humanité et renforcent son identité nationale et religieuse. 

    le grand changement que le monde a connu a impacté nnégativement sur les composants de 

la famille, sa sécurité et sa fonction dans la construction de la communauté, le monde islamique 

n'était pas à l'abri de cette influencem , dont  la désintégration familiale a augmenté en raison de 

la faiblesse des sentiments innés exprimés par la compassion et l'affection et la disparition de la 

solidarité familiale . 

  Le système familial dans le monde islamique a été influencé par le système occidental en raison 

de la mondialisation, Cela conduit à la faiblesse de la sécurité familiale, Face à l'insuffisance des 

moyens de confrontation, des stratégies préventives efficaces doivent être développées pour 

assurer le renforcement de la sécurité familiale dans le monde musulman. 

Mots clé:   

  Stratégie, Sécurité familiale, la prévention, les moyens, les relations, la culture,  l’activation. 
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د  

 ش ط د ره ان أن طرة ن   ا ،دم د ر م ارة إن    

  ،ضد ا ق زو ا لو  رزة ار ل رذط ار  طر ر ل 

 اس َأ   " و   ر طر ارة ون  ام ث ود ارة، ء ا اواة

 ءُون اذي ا واُوا وء را ِرْ ً وث زوْ  وَق وادةَْ ٍس نََ م اذي رم اُوا

 مرَْاو ِإن ا ن مَ ورة" ( ر ،ءا 01 ا.(  

 ار ات ت و ا، وات ا وال ا  ن ر   وارة     

  سأ  طوروا ،   رار ا دةون وان وا ،رادهأ  رة 

 ا ل ر ، م ودد و و و ارد  ون  وري دور ن

واة اوا وا س اؤ مظ  ،ل ذا ت رةا  ا  ت وإذا 

 اذي ان ء  ق ا ا ل اوم ذا وارة ا، اظم رورة   أرت

 ا اد زز ل ن وأ أ  رة ا ادن ظرة ا   ،را ون

 ار وادي ا واطور او وال أن إذ ار، ات ور ادن أم  ارز

 ارة وال اوا ارة ار د  ا، ا  و ارة دور  أرت

 ل اذي اري، ان وزز اواب دة إ واروع ادن م  اظر إدة رض  وو  ادة،

 بوا ةا ا دا وواء وا ا وا وا وا ،وا  

  تط را ن ا ل رورة ثن ا راا و ، م ن نأ 

ر داوآ ر زز رة دورا و  رة و ظو .  

ذا و سطرح ا ا ا  

 مب أا وا ز از  نري اا  ما ا  ت ظلد 

ورات ار و؟ اا  

  ا اط ن ا ذه  ووف

  .اري ان دور زز ادا او اول اول اث

  .اوادة ارة دال ادوار  ام  اول اطب    

  .اوادة ارة دال ت ام  ا اطب    

  .اري ان دور زز ار او اول ا اث

  . اوو دت ارة وا ول اول اطب    

  .ا دت ارة  وا ول ا اطب    
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  اول اث

  .اري ان دور زز ادا او اول

 دا، ارة د ا ارا اول أم ر إ اطرق طب اري ان دور إراز إن   

 ق   ن وأ ل م دوارن ا رادرة أدة، اوام ات وا را ا 

 وو اري، ان زز ا ادئ ذه ل أر اذي ا ادن    ا، اك ن

   نطن اا  

  اول اطب

  .اوادة ارة دال ادوار  ام

  

 دور د د ارة   ظرا ا ،ق وا م  د رة اوظ اء إن   

 ق وازن دا ،  رار أنا   رةل ا ا زوج ا زووا 

  او اؤو ر دا، أري أن ور  ن ارة دال أ دور  م واء،

 دور  اوم ارة وارأة  ،1اوت س  ورم اطل إج  دور ل ن ارة  ارار

 ر ،ن أر ادوار ن ارب ت ر ون إذ ،2ر وال ات أل ن راوح د

 ض ط ا ا دم    و، وأم زو اددة ؤو ب وذك

 وأن  أط  اذي اوت  ر را و  ذ ا ،3وظ أو  ن اظر

ر لطا  ر وم ا د   ل بط دا را ن م طرف4ا. 

  ود وا، اق  ورم وأ زو ر ز اذي ات و ام  ال إن    

را ل ا ب ا ،وأذن إذا وأ  ت زودا ؤدي كذ  زاداء ا وا 

  د  واذا وا ارو ا اؤو ام ول  ،5وزو وأود  و

ظ  د ،وا  ط أي ؤ رة وم أن   أداء دور  لأ ،م و  

 أن إ دم ذ اطل ر ل ام وأن  ، ر ورم أط ر ذك وا ن

 ام ق  و ار ،رازه وو اطل   ل  م ر وأول ارد، ن وا

  6، ط د دث  ن ارة، راد واب وان وار ا در ل أن ذك

                                                           
 .309، ص1992ادل إ م اع،  م،  دار اروق، ن،  1

2  ،درث، ادا ب اد، اد ا ن ،رأةع ام ا1998 130، ص.  

3  م،  ا د  ،ودا را ردن وان ا ل  رأة ادى ا قوات ا ددا ،ر ر02ا ،

  .96، ص1993وس، اظ ار  واوم، 

  .213، ص1981ارة و ،ود ن،  دار ا ار ،روت،  4

  .194، ص1984ارأة وار ا ،د اري،  اح، اوت،   5

6   و  لطا ر ،روت ،رورات دار ا  ،تد ر ،رةا  دةون ا1986252، ص.  
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 اود ام د ذا وام اد، ا   ن أر وام ر إ  اطل وأن

 ؤدي وأط  ن طو ت و ط ، ار  رو وظ ؤدي  طل

وع إ ن ،لد ا رؤ  م موو ووزا  ل را ون ا ،دةورة ا 

 زوم رورة أت ارب ن رزة، ر إ ج اذي اطل ل ورا ود ازل ن ام ب

  .1 أود ر ن ود    أود ر  وإرا  ام

    ب أن - ظوا ررز دور -ا  ة ،دهأو   ن ا ردوة واوا 

طل واري، وال اط  ور إن ا ك  د ورف وإر و  ن  

دو دى ،مود او ءا  ر  ن نس اف وارط، وا ل ل رورة ر 

 ل ن اري اوازن ق ط ب اء،   وي ر ن   اء ر  اب

ا  مو رم ورم أوم ووام ود  ل ،م ونم و 

 ادة دم أوده،  ر ون أن ب ادا اري ان اب ن و اص، ادق

  .2ا او ب  أرى رة وا وارق رة وازم

 اوك د طل   ط ودوة وذ و أن اواب ن ارة دال وام اب إن   

  و ارا و ل ن ادا اري ان زز اء  ن وذا  ، اد

 رورة ارات ذه ن ون ان، إ أط ل  واد ل اوط ادوار وز ث ن

 او ،دت وإ وارام ط اراد ر  و اري، ات ذك در زم رة رس وود

 وأن وظ رة رد ا زوج إا  ما ،ذي اا  ط طري اا ا 

 اق   و ن   ا ادن   ر اود ور ،3اري ان ن

،ا و  رو تا راد ا رةن ا واد أ ذا نس ون وو 

ودي، ار اوو ا ا ووا وا  رهو ن نأ ري، ذاأ    ق 

 ل ام طرق ن ا أو اون أو ل درءا ارة رب دة ال  ادرن ارة أراد

،رو ب إذو  رةر أن ا رادن أ ن  لا 4ا، رة وا  

 ارة ظل  وارأة ارل  ووب ار، اوا طت ظل  دور وب أن ا ام

 وا  وإج ادل، رام و وام ادوار م ظل  ادل واون ار رورة

ر دوا و وا رش ا5ا، ذا و سا   ق ءا  داع روحا  مدأو 

                                                           
  .126ارأة ن ات وا، ا اول، دار اب ار، ب ت، ص   1

2   ر ور ل ،د ا نط ، رةا  بدور ا 05/09/2015أ  روا وا 

https://www.albayan.ae/opinions/articles/2015-09-05-1.2451932  

  .1081، ص203اط او  ارة ارا ارة،  ن طم،   اذ، داد، ادد   3

  .102،ص1999ارة ا ،ف ور ؤ اغ،  ت، روت،  4

  .84، ص2011،  27، اد 04و03ا ا د اء،  وة،   دق، ادد دور اوادن  ون   5
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  ون م ا واب اول ل وزدم  ر ورم م ول أودم

د ،1اوم ودأو  ة دا ،ورم واوا ر ا  ل أن ودو دو  

  و إ رف أن وإ  ارة ت إذا او ذا زز أن  ر ر و اطرة،

 روح ورس  ان إ أء رد أن دا أري أن ق ارة  ووب ارة، و ب

 وك و او أ زز ارة  ب إذ ،2رم   ا را روح و اوى

  اد اء   اون،  ب رام ارب إ ارام دم ن   أراد

 ف رب اداد ط  ل ن ارة د وأن ، رة درة آر ن   ادرات إدن

  . 3ارام

  ار اطرف    ورؤ رك  ق ور  او ار ادوار ر ال إن   

  اذا ا ن م ودوث ا ار ارارات واذ وار اوة  دل اذ  ارة،

رن وا ط وردي اا 4وا.  

 ن دة ر ن م إذا ادا اري ان زز   اوادة ارة ن ادوار م إن    

ا ،دوب وا دد دوارا را ن ا نوص ا و ون  زز لو 

  ارة أن  اص ل ن دوره، ام  اطراف أد ر إذا  ز  اري ان

 ق  و ذك، ا  ادت إذا إ أر ن  وز و اطل و اط اوط

  وا ادو ن  ، ا ا اظروف ون اطل  ؤو اوادن

  .5رة ادا دور ل ل و أري أن ن  وأراد ارة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1  وو داعد ا ،لطف ا دس، أو ر، دارن، ا200320،ص.  

  . 13و 12،ص1996ارة، ار، ار دار ، ا ن وا، وار ارة  إ وث 2 

 ا  ،وم، آق  إرام، طوش واو، ارام  ظور ن ادرات   وا اد ن ارة ر 3 

  .150و 149 ص ،2017ادس، ادد ، ازار

  ازار، ور رح دي  و، ل ارة،  اة وودة ال ول ا، اوط ا ،  ووال ارة 4 

  .07و6 ص ،2013 أرل 10و  09 اد وا، ا اوم

 19 اؤر ،39 ادد ار، اردة  2015وو  15 اؤرخ اطل  اق 12-15 رم اون ن 06و 05و 04 اواد أظر 5 

  .2015وو،
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  ا اطب

  .اوادة ارة دال ت ام

 ن ارة أ  ورا أد اف  ازن دم ذ ات د واوب ام إن   

م ام را  نواا م ا ذا ،نن ا ء ون ار ء رةا د ا 

ا ا وا  نو ،ذا اد و تظ وصا را ووا  ما ا 

 ارب، ن وات واء اء ن ا أو ازون ن ا واء دا ت وات ،1 ارة

 ار ات ذه واو، اد اوق وت اوادة ارة دال رد ل واوت اوق وت

 اول أم ن  ،2واد ت  ون اذن ارة أء ن  ا وات ات ط أدت

وا وا زز ا مت ا را ن وا نري اا دادة ام إظ سأ 

  رص اذي ا ار طق ل ن ارة، وارات ا وارع   ات

 وق أداء ازوج ق   وال، ات ل درءا و أور وط ارة ؤ ظم

،ن زووا  ر دا و " َأ نذوا اَُآ َ ل مَ وا َأنِر ءا ر َو 

نوُُ واذ ِض  نوَآ ِإ َأن نْ ََ َ نورو وفرْ نَِ نوِر َ َأن 

 ارم ارآن ن وو  ق وأن ،) 19 ا اء، ورة" ( را را  ا ول َ روا

 ق واا و  "لرا وناوَ َ ءا  لَ ا مَ َ ٍض وا وََُْأ ن 

ماوَأ تَ تَ تَظ بَْ  َظ ا او ونُ نوزُُ نُظوَ نوراو  

َِْا نوِرْاو نَِ مََأَط ََ واُ نَ ً ِإن ا ن  ار  ) "ورة ،ءا 34 ا  (، 

 وود اص أل ل أن  وب  ن ن ود، د أور ارأة م ارل  وب

إ  دا ار ،و ل و دد تزوب ا  لردل أن ا ن زو  تا 

وة وان وان وأن وا   ال درء دة راف أوا و  "ِإنو مْ َأ 

 َت  َأوَ وادًة دُوا َأْ مَِ ن ورع وَثَ  اء نَ م َطبَْ  وا اْ  ُْطوا

مَُأ كذ ََأد وا َأُو )"ورة ،ءا 03 ا .(  

   أ   ا   زوأن ا ط زو  ل رأ  دا  قا رج وأ إ 

ذ ر وأن   لل، اب واأن و را ،تووون وأن ا ط  ط و 

،زو وأن ر ن دالا و د زو ور إب ال وطرق ا ر ،روم وأن ا لرا 

 ادل ارام طرق ن ازون ن ادب ووب  ل ازو ا وي أور ك ، وف

 رة، داو ظوا  ا طن ا نزو3ا.  

                                                           
 ،2013 أرل10و 09 أم ارة  اة ول ا اوط ا وق، د ارة، دال ات ل  ودوره اري ال  1

 وما ا وا ، دي حر ر ، ورزاا.  

  .347،ص1992 ادر، ا، ار دار ث، د اع، م وس  2

 ار  ار ،ل وارو واو ار ت اون ادرا وم دا او ،د ر ار، ات  3

  . و 08ص ، 2008زة، ، واون
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 ل ن اء  او ات و ل ن ات ظم إدة ب ارة دال ات ون  

 اء ن  واد اد ود ا  ار ن ا ، اود ن واواة ادل ق

 ون وار اواة دم وأن   ، ن اء ون  ،ن م  واطف ا وزل

  ة ض راضا إذ ،1 ا   ءا  له ام ام أن آو ر طفوا 

رل واء، واووا   رة را ط داز ن نق اررام وار، واون وا ءا  

 ِإه ِإ َدوا َأَ رك و "ََو د م، وروه اذي اح ر وا أن ردون ارة ذه

 ِرَ وَ ً وُلْ ر وَ ُأفُ َ لَ ََ  َأو َأد اْرْ دكَُ ن ِإ ِإً وْوادِن

ضاو، َ حَ ِلذا ن را لُو بر ار  ا رر " )ورة ،راءن ا24و 23 ا.(  

  وت وا رب او  رادرة أك اا  م  و وده با ،وا  دوا 

 و ر و ن قف، اك واذل و وا  س وأ ا زوودة اا 

روا دا و  "نو آ َأن قَ مَ ن مَُْأ اووا َأزُ َِإ لو مَ ًةدو ًرو 

ِإن  كذ تَ ٍموَ ونرَ  ) "ورة ،روما 21 ا (،  ت إذاودة ذل ا فس اوا  وك 

  ء ا او  اوادن  ن وذا اراف، طرق إ وون  دة اذن اء

  .   اطر ل ب ن

  ادو ات ر ظل   ود ادا اري ان وزز ور ط  ارة إن  

 أم ن ن ار، ات ودر ك ا د ارب ون ا، ام  ادا اوان

 دول ظ رورة طرق ن ار، ار وا  ارة دة  ادو إراك ووب ارات

 ار دئ  ت  إ وام اد ودم اوان، ض  ا ام

،ا  رورة دو وا د ل ا زز تا را  وا را را 

 ا  اظ ب وا ار، ات ن ززع ا ادو ات أم ون ارف،

 ا ار أم ود ض ف ا "داو" ارأة د از أل   اء

ا ت ار رأةرة اوا ، لم وذه أ تا ا  ذه زم أن ا  دولا 

وا  لطإ  ما واراف واوا ز ا ن لررأة اوا   ك وم ا  

  ات ث  ارل، ون  اواة ق ارأة  او أو او وإء ،2د أس

  ا  ا رول ول اف ارع ف  وو ،3را ن وو  ءت ن و ود ازواج

 ذه ت ود ،  "4طل َ طل َ طلَ  و ِإذِن َِر ُت ارَأة َأ"  وم

                                                           
  .184ص ،1999ارة، اطوت، وز اري اب  ،د إ ،ظور ن ار ن او  ار ؤت دور  1

  "داو" ارأة د از أل   اء  ا ن 02 ادة  2

  "داو" ارأة د از أل   اء  ا ن 16 ادة  3

  وم وأد، داود وأو در  وام وادار وارذي  ن م ان أب ن  رواه ث ،  دث  4

  .ادن ن وره ا و أدم
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ك اذ  مرى أن أ ل ءم ام اا  ون مب ان ا رعا  ا 

و "مواد م و ُطَْأ دْ َا نَِ مَ واَ مءآ مُاوَِ  ِندا ماوو سَو مَ 

حَ  مَْطَأ  نَو  تد موُُ نو َا اورَُ ورة" (  ر ،زابا ت ،) 05 ادد و 

 ْ ُطوا َأْ َم وِإن  "و اف ا ارع ف  وو اواة، ب ن ازوت

ْوا اَْ  بَط مَ ن ءا َ ثَو عرو نَِ مْ َوا َأُد ًةداوَ َأو  تَ مَُأ كذ 

ََأد َوا َأُو  )"ورة ،ءا ت ،) 03 اك وذ  ءإ وا لرا  رةل، ا وو  ف 

 َأَُْوا و ٍض َ َم اََ َل  اءَ َ واون ارِل       "و أ اف ارع

ن ماوَأ تَ تَ تَظ بَْ  َظ َا َاو ونُ نوزُُ نُظوَ نوراو  

َِْا نوِرْاو نَِ مََأَط ََ واُ نَ ً ِإن َا ن  ار )"ورة ،ءا 34 ا (، 

 و إ ر زو ا د ر دون ن ذا زو ،رة  ازوج ق د  وت

 وَدوا م َأ َرمَْ وا َم رث ؤم  "و ا ارع ف  وو وارا ان

مَُْ واُاو َوا اَاو مََأ وهَُ ِرو نؤْورة" ( ا ،رةا 223ا . (  

 م ذك و اري، اك ودم واك وال وا اطق  ا ذه أن واظ    

 دامن اري ادم ارار ول ارة دادة، اواو او  دوك ا رد ا دووا 

طرم اوا ا ،ر ذاب و طط و م وا ذا رطر ام واداا  دولا 

ن ا قطر و راا  طن ا تا رل اوا  ض  ب 

 را ون  و وص و ل ن اري، اّأن روز  دان اذن وا اطق

  اظ  ارب  د ا ورو، ا ار أم ت  ادا ارة

د طرواا را ر ا زواجا  ظ رء وا رى أ.  

  ا اث

  .اري ان دور زز ار او اول

  ام ر ا ادت وا  اري ان دور زز إ ار او اول دف   

 موا ا  ،   ز دمو  لوا داا رارة ا مم أا 

 ا دت ادي  درة ارا ول  واد  ،وب ا ال ن ال

ا ون وا طر لرط ار ار وا وو طورةا وا ،ا 

 ا ا وادت اوو دت ارة وا ول إ اطرق ل ن ذك ن ووف

وا ا  رةا وأ داا  ما ،ك ان وذ نطن اا  

  اول اطب

  .اوو دت ارة وا ول

 ار ل أت م دة، ادا  ت ا ام  اوم  ارة ووو إن    

 ار ادن ار  ادث ار  ظرت وا ازوا ،رة   أو وو أرة وادن

دروز ادن وا ،رة ا ذا لوم ا ن د زوجوا دة وزوء وار وأ نزو مو 
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 وذا ،2ار واش اص أواع ن وع إ رت د ادث اوم ذا  ،1 ار  ن

 أدى  إ وا إ دال او وول اوا  طور ذين ا  لوا ر ن 

 أت وا ادة ارة  ت اذي اري ان ن وا ا، وات ار

د.  

 رت د ر، ارد ت و ا ام  ارة أن  ر ر اد ام وول   

 إذ اوادة، ارة   ارن وأدت اوال و رة ر  وم را ادن

 وى    ا ر ،ط و ود ر  ن رء ص و ل ارد ور

 ص  م ا وء أن ،إ 3ا دور ن ارم  اوو اول وذه ، أزاء

 وص ارز  وادرة ادرا وام   ء وأر اوادة، ارة دال وادوار ات

 د وا رت، اطول ادام راء از ن و  وأرم ذوم اه اط اس

 رةوار وطرق اا س، وا ؤدير و ن ود ءة إم إأ  

 ؤر  اء دا اوو اول ذه ا، ادن  ن ار ت  رم

 رةا و روظ 4ورو.  

 ام  ال اوو اطور وا طرق ن راد ارة را رض او ذه إن  

ا وارات و وا دام ا ن ا ندا ،ن ا قطر و راا 

   ق رةا وا دوم واوا ،م ا  ون ا تدا ا رز 

 وا ذا د ارة طرف ن ا اول ن ون ار، اري ان وزز اوو اول

 ب   ورام وادم ل ن طل ادة وت ظم رورة اوو، ادت ن ص

 دة ق م اوو، اول ادام ن م ح   أم وو اء اوار أوب

 ول  ادن ن أم و أو ن دة ا اوو اول وال

،ووظرا ا   ن ل  م  دم ك ريف أو  تا ،داا 

 ن ء د إم إرأ ت إرا وا   دمم و وي ام ود 

،ء ادام وت ا  زةا ووب ا واا  ن ا مأ م وا  

  ر إرو رد ت  ء ن طو ،وات أؤم   ا ار دم

 ل  اطع ل وذا ا ،ر   ا اوال وا  وار أم

 اطل ر ون ر   ،ر أم  ؤر د ا وارت وار اص

                                                           
  .34،ص2003ادر، ا ،ب ؤ  روان، اد د ن ارة، اع م  درا وا، ارة  1

  .21،ص ، 1992ر ار، دار ري، ء ارة، درا  ارة ات  2

 اون ا اوط ا  اد وف، دل وازي، طوس واء، اء ن ال  ور اد اوو ول  3

 2013 أرل 10و 09ر ازار ور رح دي  وا ا اوم  اد ارة،  اة وودة ل

  .03و02،ص

4   ترا روأ  ،با دوة و ، د ،و فو ،دا دار م، اوا ررات، ا479ص ،2006 ا.  
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 رامت اودم ادره و مف أ زةا ووا ررة و ذه أن زةت ا ل 

 اص   ر ا ا ارب ف رض إ ووء أرم،  طرة وس اة

 وو وو، ا ال  ذى روا اذن ارن رب ن أم دة ارون

 ارة، طرف ن م أر  زز اون ن رأى  ون زل م ن  اور ز

رام و  ترر ا را  واا روا ا ،و إذ   ق ندواا 

 ذا ، او ت وم ارت  م ادوث و اطر إ اطل و ذك

    أور ن دو  ول وا واوار ار أوب ر ارة  وب

  .5دم او ص ظرا او ار ارال  ورام ارت،

 وا را وادو ا  زا ن ارة  اوا اوو ادت و وظرا   

 اول أم ون ، أر ل اوو دت ووز ط  د اوو ت

ن ا ن ا طرف ا ،دووا  و وب وا  ما طر ا ا 

 تا ا،  ك ل ا  بر لم ان ا ل و ظو ا 

دم ، وار واطو رة دورا ر ا وا  نو ن ا ل د دوات راتؤو 

 اذي اواص أو دو ون او، اوو ر ظل  أم  ال ت ون رز

 رت راة ا ام  ام أزة  ال اطور وواوا طوروا أن إ وات ون

 دة ن واف ا، اوات  ا إدة  وا  و أر رام ول اب

 ون أن اوات  ورض أ ،ول واب ا   ر دو ول ا ار اوات

  كذ  ل تا ،ن ا  دوب أن ا واطرة اا  نأ 

 و و وص و ارة أن وزز ،6ذك  ل رز زا دا وا ارة

 ،7 ا ال زة اطل ال   او ارام ف ن و  م

و دا  دة  ق نري اق ارا دور رةوم أن ا ت وو طر 

ودام اوا ووا ث اوا  داما ا ، رظ ودا رة ا 

دول وا ؤ وا وا م ا   وا تدا ووا ا 

  .ا ام   اري ان وزز

 

 

 

 

                                                           
5  رق، اوس ادل وازي، طف، وو 11و 10ص.  

  .289و 288ص ،2012 ،51 ادد ا، ار  ا ، اط ،م ن ر ار، ار ودت ار ارة  6

7  ر دةر را رزان ا ذة طرفن ا ودة  ، ذةون أا دوا  دةول 02 ا  لطن ا مراا 

روا  ،رزاا وا روا https://www.mohamah.net/law  
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  ا اطب

  ا دت ارة وا ول

    زو أنري اا د ا  د ر د إ آدم أ  ما واء وأ  وسو 

 نطا  ،ن إذ ا كزو أول ذ ري  د  ع دى ارداء وار داا 

د، ررو  دا و "و مآد نا تَْأ كوزو ََْا ََ ن ث  َو رْ هذ 

  َ وَل وآ نْ  ووِري َ  دي اََطنَ َ ووس اظَن ،نَ وَ اَرَة

ر ن هذ ةرَا َِإ َأن َو ِنَ َأو َو ن ندْا ، َو ِإ َ نَ نَورة"(  ا 

 ذك وذ ا، اري ازو إ أرة أول ورض طط  إس  إذ ،)20،19،21 ان اراف،

 ا ر   اذي ار ال إ وو  إ ارة ن اري ال زو دأ اوت

 ة ر دف اذي ،8 ا اري ازو أواع أطر ن د واذي ار ،ر اروف

  د  م ن ا ادن م زا ار اة ط إ ات ل  ان

 اة  ل ل ا رم طق ن إرام ل ن ام،  اد ا ن ان

  م ام أر أو او ط ات ا ار ارة وض د  وذا ،9وام

 ار دئ رس ل ن ا ام دال دور وف ارة م ل ن ا، ام

را  وس ،نا  روا  ف رابش او  مو مم ورم وو 

  .10 ا ام ن ودوا ورم

 ادرع د ا ارة، و ا ا  رزة أم  و ارب واط ا ازو ذا إن  

 و، طس ول ا ار ت ار اد ذا و  ر ازام   وا ان

 دون وادون اد ود  م  إ را و د  ادة ا أن اوم ن

وا ،وا أ ا م ا  ن د دوا ، م و راتا ا 

 ل ا ،دت ادي ن أري أن ق ارا اع رورة ارة أزت ارة

 ء دوروا  ل أوف وأط ت اؤو دوا وا ا د  ضظرا ا 

  .وز او طورة

 ارة ون ار ا ادت وا إ اوادن أو رة ن ا اول أم ون    

راد  سا ا ط  د ل تدا ا ،را رو أ ر إ 

 من و دري اذي اده ا ض دارسا رل ام داا ،ا وو 

 ووا   وات، واع ازق   ار ارة أوال ن ار ذ  وم اطل

                                                           
8   ر ،وةدا   ودار ا، طا ،درة، ا79،ص1984ا.  

  .115ص ،1991ارة، اد، ار دار ود، ام د  ا، ا  وأره اري ازو  9

10  آ وا رو  ك رةا ،د ا  ، د ن ا ، دا  ا وطا ون ال ا 

  .09ص ،2013 أرل 10و 09ر ازار ور رح دي  وا ا اوم  اد ارة،  اة وودة
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 ن أم اه ؤوم ر اوادن و ار، ذ   دم وون  د

   إذ ا، ام  ارة أن دد وا ا ادن م ا ار ا طر

 أوام و اس  ل أم رت ل  وار ادام واو ار واب اوادن

ا رل و ،ءدم اء وا  لء راغا    رةت زق او 

 اث  اوش ار ام  إ اروع ارة  ب ارا أم ن ادة، ارف

 ا رل وال اد واوم اروج وا ن زو أزا ا ،را وء  وا 

 وان، ا ورة او، ارة  اطع ل ن ودارم رام ر اذا اد

 ،11واص ام ل  وادرة و ،رو اء ر ل  ا ذج واداء

و  رةن ا نن ا تد ا روم أن ا دور ل  ر دء ار وا 

 وده ذب  م اذي ام ن اداء ات، ود ا واو ا اط ودد

 ِْرك  َ َ ُظ ووُْ  نَ ل وِإذ "و دا وو  ن ارذ وازاع ا رس

َ ِإن كرا مُْظَ مظ  )"ورة ،ن 13 ا (، ء ورورة ا وا را دواطور وأن ا 

را  درو داد بل ا زواجده، ارص ووا  ر مم وداب أق اوا 

دق ا روا ،م وال و  د نددن ان وا رات ،دراتون وأن و ءا 

 ار وا ر اراءة  وم  أود ر م أن ارة  وب م،  دوة

ظا ل وا وا ا  مف دوا دوم ود تا دراا ا .  

 اد ذور اع  ار وال  وا ارد داء ون ارة أن  اظ إن   

 ور اروي ا اب   وو ارة ن زز إ ج ال ذا ون واراف،

 ون  ارة د ا ا ا و ادو وؤت ا د اذي وادم ادات

  د 12.  

 ن ان ذا وي  ل وأف ا رة ادا واه ن ورج طور اري ان وم إن      

 ان وت و  م  وذا رم،  ا ار رات   ات أوار رج

 ام، اظم  م واع  طط ار ا ادت  وا رورة طرق ن اري

 اروي واداد ار، ا اد زو وواز ا، طرف ن واور ا اءة  رط واذي

 ق   إذ دور، ام ن ود اذا ادرة ز   ا ؤت ل ن ء

 ا ارة د اؤارات ل ادي ل ن اري ان زز ؤو ارى  ادو ؤت

 و اوم،  ا او اول س ا ار د  وال ا اول ل

  وام ا، وات ادارس إء  او ب دا، أر ل ادارس ار ل

 أس  وم اذي ا، اروي او ل  درام  رة  ء اروي اداد

                                                           
  ا، وا ادوة  ر ر ل، ادق ل د و، و ا ارة  اري ازو أر  11

  . و 356ص ،2000ارة، ، ادن أول  ازر

  .384ص ، 1987ن، ، روت ، ول ؤ ، او ط ،-وادي ا ا – ا ام  دروس  12
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 و را  طط  د   رأن ا ا وررة ا  ط عدول اا 

 ن وذ روي ظم أي طق ودم ادرا، ارال   ا ا درس وا ء،

 ارت طورة اطن ورورة ا، ار داف ر دم ن اد د إ ر ظم

ا را رة ا  توا ا ،   بءر اا  دا 

م ا  زز داركا ورا رد وا ن ل حوس إم اوو واء إ ،لن ا 

 ا ار  ارؤ و واب ا ا ق    ادروس، وف ا طب ل

  ا اق ل طرق ن اري، ادل ودم ار ارات ل وب اذي ادث

واش، اء ات وإؤ و م  ر مع ادوا  ون ءط  رةا  ما 

13ا.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
13  رق، اد ا ل دقل، ا 268ص و.  
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ا   

 أدم ن و ارة، أو  اد واء ات  ا اؤت أم  ارة إن   

 ل ارة  ا اظم رض ادو، وظم ا ل ظرت ا ا ات

 ا، ام دول    ارة ك ن ارم و وا، وادو ا ظو  ؤر

رات أن إرة ار او ول ام أظ ريواء ا  وى دواروى أو ا ،تا  

  واء اري، ان دم آت وو ووب ل ن وا وب ا ادت ن ددا و رض

 وادو وا رة  و ذك وء و ، ار اوى  أو رة ادا اوى

وا تدرة، اب ا و راا ز وز نري ادا اا   ق ،و 

    رح  ارا إد  ا ول

- و ءا وظرة ا ن رة طرفا  دة ن ا دووا وا ا.  

 ازل ن رو دم ون ارأة  ارل وا و ن  رة ادي ان ور -

  دور ور ب ال إ ارأة روج  و إ  ، أ ر وال ل

 لون ا دن أور دا  ل ن رب دوارا واا  رأةا . 

 .ورة دا  اري ان زز دا أري وازن اء ن -

 .ادل رام و اوادة ارة دال ادوار م -

 وات ال ل ن واد ازون ن ار ات و ل ن ات أس ظم إدة -

ك ا ريا. 

 و  واواة ادل ور ل ن واء اء ن ار ات و ل ن ات ظم إدة -

 .واطف ا وده

 ر إ وول ورام طل ذك وم اوو ول ا اب ن ادة رورة -

 .وم وو    طور ظرا ان

 وت  ادن  أو ددة دة اوو اول ال  اء  اوت م -

را رام وأو. 

 وا ادو طرف ن أو اوء طرف ن ارة أراد و اء  اطرة اوا ل ب -

ا وو تا . 

 . ار اوات دة ن واف ا وا دة  ا ام دال رد ا إدة -

 .اطر ار ا ازو دت د  ط إ و أس  راد ارة ون -

 .اء رت ل وار ادام واو ار رورة -

- ل ا صن ا ء نن وء وط ول و ن ل تدرة اا 

ف ا نري اا. 
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- ت وطط   و ن راتا ا  ما ا  ق ن 

 .ارة

 ارت ل وا ا ار ودئ أم ن ط  و وان و رورة -

را م ا  لري اذي اف ا  رةل ام داا ا. 

 ادل ودم ار ارات ل وب اذي ادث ا ار ظل  ارؤ و رورة -

 .اش اوا  ا اق ل ل ن اري

 . ارة و  ودوره ام  ر  م و ؤت إء -

 وم إ ادا و ن رج أ  اري، ان زز وار اود ل ر رورة -

ر   طورة وا واا  نرة أا  ما ا. 

 .أراد  ن  رة و  ن -

 ا اوان  ا  وو   او اوان ن رورة -

 .رة ك ن  ار راط ازا ا ول ازو، وا رة

 ف  ار اد وا ا ام   وزز ارة ود و دور إء رورة -

 .وا ار اوان

 اول و  ون ا ام دول ف ر واطو رة أ س إء -

ا زز ا نري اا  رة داو. 
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 راا 

  .1992ن، اروق، دار  م،  اع، م إ ادل - 1 

  .1998ادر، ادث، ا اب اد، د ن ارأة، اع م

 ا  م، د  اود، ار وا اردن ن ل  ا ارأة دى اواق ت -3 

را ،ر ددس، ،02او ظا را  ،وم1993 وا.  

  .1981روت، ار، ا دار  ن، ود و، ارة - 4 

  .1984 اوت، اح،  اري، د ا، وار ارأة -5 

  6 - ر لطا  ن و دةوا  ،رةد ا ،تورات  ر ر، دارروت، ا 1986.  

  .ت ب ار، اب دار اول، ا وا، ات ن ارأة - 7  

  8- ب دور أا  رةن ، اط د ،ل ا ور ر 05/09/2015  وا روا 

https://www.albayan.ae/opinions/articles/2015-09-05-1.2451932  

  9 - طا وا  رةا رارة، اا  ن ،مط   ،ذداد، ا دد203 ا.  

  .1999روت، ت،  اغ، ؤ ور ف ا، ارة - 10  

 ،04و03 ادد دق،   وة،  اء، د ا ا ون  اوادن دور - 11  

  .2011  ،27 اد

  12 - وو داعد ا ،لطف ا دس، أو ر، دارن، ا2003.  

  . 1996ارة، ار، ار دار ، ا ن وا، وار ارة  إ وث -13  

  إرام، طوش واو، ارام  ظور ن ادرات   وا اد ن ارة ر -14  

  .2017ادس، ادد ، ازار ا  ،وم، آق

  و، ل ارة،  اة وودة ال ول ا، اوط ا ،  ووال ارة - 15  

  .2013 أرل 10و  09 اد وا، ا اوم  ازار، ور رح دي

 اؤر ،39 ادد ار، اردة  2015وو  15 اؤرخ اطل  اق 12-15 رم اون -16  

  .2015وو، 19

  اة ول ا اوط ا وق، د ارة، دال ات ل  ودوره اري ال - 17  

  .ازار ، ور رح دي ، وا ا اوم  ،2013 أرل10و 09 أم ارة

  .1992 ادر، ا، ار دار ث، د اع، م وس - 18  

  19- ر رأةن ا ظور د ا ،زاا ط ن ،دريدر اد و ،ك 2005  

 واو ار ت اون ادرا وم دا او ،د ر ار، ات -20  

ورل وا ،را  رون ازة، ، وا 2008.  

 وز اري اب  ،د إ ،ظور ن ار ن او  ار ؤت دور -21 

  .1999ارة، اطوت،
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  22- ء  اا   لز أد ا رأةداو" ا"  

 ا ،ب ؤ  روان، اد د ن ارة، اع م  درا وا، ارة  - 23 

،در2003ا.  

  . ، 1992ر ار، دار ري، ء ارة، درا  ارة ات -24  

  اد وف، دل وازي، طوس واء، اء ن ال  ور اد اوو ول - 25   

ا وطا ون ال ا ودةة وا  ،رةد اا  وما ا وا 

 دي حر ر ورزاا ر 09ل 10ور2013 أ.  

  26-  ترا روأ  ،با دوة و ، د ،و فو ،دا دار م، اوا 

ررات، ا2006 ا .  

 ادد ا، ار  ا ، اط ،م ن ر ار، ار ودت ار ارة -27  

51، 2012.  

  28- ر دةر را رزان ا ذة طرفن ا ودة  ، ذةون أا دوا  دة02 ا 

. https://www.mohamah.net/lawارو او ازار،  ارو ارام ن اطل  ول

    

   29 - ر ،وةدا   ودار ا، طا ،درة، ا1984ا  

  .1991ارة، اد، ار دار ود، ام د  ا، ا  وأره اري ازو -30   

   31- آ وا رو  ك رةا ،د ا  ، د ن ا ، دا  ا 

وطا ون ال ا ودةة وا  ،رةد اا  وما ا وا  دي 

  .2013 أرل 10و 09ر ازار ور رح

 ادوة  ر ر ل، ادق ل د و، و ا ارة  اري ازو أر -32  

وا ،ا  رزا  ولن أدرة، ، ا2000ا.  

 ن، ، روت ، ول ؤ ، او ط ،-وادي ا ا – ا ام  دروس -33  

1987.  
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  إدمان الأزواج للأنترنت وعلاقته بکل من الرضا الزواجی والتوافق الزواجی

 

 زوام م   .د

Dr. Zouani Naziha 

 naziha.zouani@yahoo.com   

  ومس م م د.     

Dr. Ouandelous Nassima Nassiba  

nassimaouandelous@yahoo.fr  

مموا ا ا   

  اا – د ي ي وزو 

  

  

ن  اروق اوودةو  دت ادرا إ ارف  وى إر ادن  ارت دى ازواج ص

  رف أا ت إد  ، د زواا رق و اوان ا ل  ندر ا ن ودا

  ادرة اؤ ل ن اواق و ار ازوا ن ل ادن  ارت .

  زواق اوان اق اط و وا ع ام ا دافذه ا ق س رض وذا ا دا

 وا   ترا  ندن ادر و إ زواا ر100ا .زوج و زو  

أرت ا  دم وود روق ن اوط ا واوط ارا ، و ن وى ادن 

ط ، و رون ا بر راددى ا ترا   ترا  ندر اإ  أن روق إ وددم و م

  درت زواجط ار ، 31(  %43ور  12ذن ودن ا روق دا ودو إ ت او  .( ثإ

زواا را   ذاو ،ري واس اد ا ء  دهوأ زواق اواا  ندده اوأ 

  وذك  ر ادن ء د ار ن ا  اطل وم .

    .زواا رق  و اوان  ا ل  ترا  ند ر دال إ ودو  رت اأ   

  ت ازواجارة ، اا ،ت ، ارا  ندا. زواا را ، زواق اوا  
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د   

  وطت زر ر ظل  دة وت دت دة ن  ارة ارة أت    

  ال ن  ادي  ا ادت أد ن ر اوم اري ان ول اة، دن ف

 رةرورة ا ا  ط ت ا وا  ف دة؛ا   

ن و رظ كدع اح وا ا ،ر نطوره ور ره،ٱوب و زدط ء رةا 

ا وود ود ان ور ،ن ن  ،رازواج ارة، ان وادرو  

طر ةرة ان ا رات تورة وؤ  ن م رةأ ، و ون أا 

 ازو اة  اواق ت ازت ذه ظل و  ار، اداف ق ل  وا وال

  .ا   ل أو زوج رد ل إ  ا اطوت ن

 Holman ، 1994( و   )Larsonب وف ا ازو ا  أ رزة ازوا اواق ر

 ء ا ال  رٱب ، ان ة  وام ا ا ) 2015( آرون و Mojaz 1ن

 ن ، اطل  ارة أراد  ة إرار إ اواق ذا ؤدي إذ ادم، ال ودرب ارة

 د اب و اق ن  إ ؤدي  ، دم  ت و إطرات ظور إ ؤدي اواق ب

 و ا أن إر  ا إرار دم إ ؤدي  إر و ار ات ك و ازون

 واء ازون دى اواق  ام إ ان ن ادد د اذي ار ،  اوودة ار وع

  . ان رات زوام  ر ن أو ادد، ازون

 ا ا ارات ظل   ، ا اوى  ان إم ازوا اواق إطب

 اوم ذا ل  ازوا، اواق وء ت ن   و ا اواب  رز أت

را إ ن د طرفدن ا نا  ا  را  دى نزون اا  ط 

  ث ن درس ) 2015 ، 2اط )درات ا اوال ض و ا و ام

 ارات وء  ا ات ض  ث ن أو ،  )2008(3درا ء اذات وم

راودا درا   )ري؛20094 ، ا ،2016 5  (  

                                                           
1 The relationship between the Internet Addiction and the use of Facebook with marital satisfaction and emotional 
divorce among married university students. Mojaz.ZH, Paydar.MR.Z & Ebrahimi. ME. (2015). 

2   ودارس اا  نزواج ان ا   درا. ل اوا  و زوة اا  قوات او ل

  )2015اردن . اط ،وف ن .( 

3 وار.(ا مراود إ ،. ورةا د نراء ادى ا ذاتوم ا  ن ودوان ا زوا2008ق ا(  

  ).2009اواق ازوا و  ض ت ا دى  ن ان ازون ظ دة .اري، ود ن د. ( 4

 و ض إدراك اذات و  واق ازوا دى  ن اء ات و ر ات ، رم ظر ا ار 5

  ).2016ود.(
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 طبوم إ را زواس  ا مث ا رٱ   دا داو  ا زوا  .

 واب م،  ارء ره اذي ازوا اظم  ا اواب أد ار د ، أرى رة

 ،  م م إذا ، وررة طرة ت إ ودم اذي ازواج ن ار دم و ازوا ار ن ار

 ل ن ازو ا ن اب ذا م ان ن ادد ول ذا ،و ازواج رارٱ  دد  و

 ق  أو 6)2011(  ارف و اطع درا ا ارات ض   ن  اث

  آره ادرات أوت  ،8)2014 ، ادار( ا و 7) ، 2015دة و ود(  ازواج ن اوت

 د وظ  أ إ ، 2010(9 ، ري( ا اوط و اق ، ب ا ا واب ض

  . ط ازوت  ادرات أب رز و  اث ذه  اطع

 و ، وظ ام  ارة  دة   و ازواج ودة ؤرا ازوا ار و اواق ون و

 ان و ار ادة وى  و ، ا و اري اخ  و اء  آره س ظرا

و ا ء ا رةد  ا مون اا  ذا لا  ل داتا ن ا  

 ول إم ازوا، اك در و ارة،  أرت ا ادات ذه ن ون ، ار

 Tango و Viber و  Facebook ، Lineل ارت وا ادام در اوت دران ا اوال

 م،  رام أوت ن ار ون أوا ث ازواج ات أووت What’s App و

  ارع    رة در ت وا م رء  ردة  وون و   ة  وا

  . اطق

 وول ارت ادام ظرة ام ا ا ادان  ان ن ادد او ذه دت

 ن اث أو إره وى ر   ن ووا درات إراء ل ن ازواج دى ا اوال

  اوام ن و   درا ل ن  ار ار و اوال

              ادة و ازواج ودة و ا ات وا ادام ن ا ارط إ ادرات ض وت

 )Valenzuela  ، Halpern  و Katz ، 2014 (10 روز رةدم و ا ا  كرا )Greshon ، 2010( ن 

Craven) ، 2013 (11 وف وق و اا طرق ا زوجا وو د و و ا ر  

                                                           
ار ازوا دى ازوت رة ا و  ض ارات  ظ زة. اطع، د ارؤوف أد و ارف، د  6

  ).2011وف.(

7  . را وب ا  نطزواج ادى ا زوة اا  رق و اوان ا زواج ون ا توق ا ن ح ا ،دو

  )2015ادن  و دة، آء زم.( 

8  د نزون ا  دى زواا ر  رات ذات و ام اد.د .( ار، أروى أدا2014.(  

9   تزون ا  دى و ا رادرات اض ا وء  ا ب اوا ض  رهو أ زواا را

  ).2010ط  ار. ري، أزر ن. (

10 Social network sites, marriages well-being and divorce: Survey and state –level evidence from the United states . 

Valenzuela .S, Halpern.D & Katz.J.E. (2014). 

11 Social networking infidelity: Understanding and exploring rules and boundaries in intimate partner relationships 
.Cravens.JD. (2013) 
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 Mukhtar، 2015 و  Saleh(  طق اؤد ازو ا1) Warber،2013 وFox(  أدم  ارت

               Lussier و  Ferron درا وت Smith، 2013 (3  . و Clayton  ، Nagurney(  ال و اش 2)

 )2012(4 ت أن إرل ا داد راط  تا زول إذ ، ا س ط طأ  

 ، ن و ؤدي أ ر اطو ت ن رو ون أن ردا أد زواج .  

 ا  ادرات  درة إ– اث دود  – ار ا  ادت ارض  وت ، ل 

 ا5)2014(ار درا  إ ار)  )2009رت درا دا  ازواج دى ارت  ادن وت

  ادن ن ار ار ات ر (ردا30( ازون اذور ادت ا5)2014(ار

 واء ار ات ن ة أر م ارت  ادن ازون أن  ا أدت.ارت

أو ا ا ر ر ندا ،  رتأظ ذا أن ا نددأ ا ودو  دى زوجا 

 اطع م ا ادرات ل أ، ار ات ن زد  ذا و ، ا إ ول وا ن ز

 ض   مرف ا  ردام آت ارا  تا و  اإ رت ادرا )

 ن ان اط دى ارت  ادن  ارف  رز د ار اض أ ،)  20156 اري،

 اف و ادرا ال و ادا ، ا ا واق ارات ض  ث ن

ض و ا تطراا ق(  اا ب ، ادة و اوا ا (درا    )،ل 

20167. (  

  ن  ا اوط  ازوت ن اددة  وىا رم ، ا ا  ت اظت س

 م  إذ ، ان ام ر م ذا أن إ ، م ازو ا  ذذب و او ، ازواج ال

 ن  راضت ادن ا ندا  ترو  ا  ل ن قواو ا را زواا – 

 ا ا اث ات ث ارات، أ ن رم ادرات ذه ل ب و – ادرا دود

(  اري واق ارات ض  و ا اوال وا  اط دن  طع

         2016(1،(  درات وص اء  اول ذه ال آر درا أو ،  8) ، 2014ودي

                                                           
1 Social Networking sites in Romantic relationships: Attachment, Uncertainty, and partner surveillance on Facebook . 

Fox.J & Warber.KM.( 2013). 

2 Social Media and divorce case study of DusteLG.A Jigawa state. Saleh.M & Mukhtar.J.I. (2015). 

3 Cheating, breakup, and divorce: Is Facebook use to blame?. Clayton.RB, Nagurney.A & Smith.JR.(2013) 

4 Facebook : Fonctionnement conjugal. Ferron.A et Lussier. Y. (2012).   

  )2014( ،د ار.  در رع – دق  ط دى ارات ض  و) ارت(  او ا إدن 5

 اود ار ن   درا) .ارت( او ا و اوال اف  اري اوار  اد ال ول إدام أر 6

د ضرري،.  اا ط ت د).2015.(  

  ).).2016ن  ل، د  ط دى ال و دا  و ارت إدن 7

 ).2014.(ارم د ودي،. ر ط ن   درا. ا طب اري واق  و اوك إدن 8
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 ازوا اواق وم ل  20182 . (واش، و ر ن(  درا ا اب  ادا دى أو

  إذ  ا ا  ت ار ا  ا اظت س ر و ا ام ن ط

 ان  دى ى  ارات ض   ن اث ل ن ازوا اواق وت ادرات أب

 عطا و ا ت ادرا )تد ، 20123ري  ؛ ، 2017 4 (ت او ود إو  ن 

  ل ن أو ، ا اداد و  اك ،  ا اوط  ، ا اط ن ل و ازوا اواق

 و ،  ن ذا  ،2015(6رو(  ا ارأة دى أو 5) ،2014ون(  اط زواج  وت

  )2014(7رة و ط درا  و  ازوا ار  وت  وادة درا إ اول م م  أرى  ن

 ار و اواق و ارت  ادن ن ا ن ادرات  ، ل اوم  ث ن

زواا  د .  

 و اواق ن ل  و  ارت  ادن ن درا إراء إ ا ا ،  ق   ء

را زواا ،  دام أن وت ا لواا رف ا ار  ه.  

 اوودة اروق ، ازواج وط  ارت  ادن إر وى  ارف إ ادرا دف  و 

 وى ندا  ترب ا سدة و ا زواجا .  

 دف رف إا  روقودة اون ا ندر و ا ندا  ل ن قواو ا را زواا 

د و إ ل ا ن قواو  ا را زوان ا ل ندا  ترا .  

   ا او  اؤت ن دد  ادرا  دد ن و 

 وى رن ادا  تردى  ا زواج؟ ا  

  ؟ ده ازوا اواق  ادن ر و ارت  ادن ن روق ك ل 

  ؟ ده ازوا ار  ادن ر و ارت  ادن ن روق ك ل 

  ؟ ارت  ادن ل ن ازوا ار و  اواق ن ل اؤ ن ل 

   ا ارت  ت اطرو  ادا

                                                                                                                                                                                                   
 ل ا و ا و ا و ا رات درا" ازار ارة أراد  اد اووت إل آر 1

 ).2016.( أ  ."، وذ ازار ارة أء  ارت

2 The Use of Facebook as an Educational Tool to Develop the Writing Skill. The Case of ‘Master One’ learners at the 
Department of English/ University of Jijel. BENNACER, F &  KAOUACHE. , S.(2018)   

 )2012( اد د دت.  او ا ر و اطء دى ازوا واق  و ا اك 3

4  طا ق اوا زوادى ا ديل واطض ارن ارط .،ري 2017.( وردة.( 

 ازواج ن   دا درا. أ-ازاري اط ازواج و ر– ازاري اط ازواج ن ر درا  ازوا اواق 5

طون.  ا ر  )2014. ( 

 ) .  ).2015رو،. ازوا واق  و ا ازو دى ال إرات 6

7  لا ر زواده ا  )ل ، اا  تا ا ، را ا . (درا دا زر وادي ا 

،د ط رطرة، و ا رة  ).2014.( 
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 تر دراا   

  .  ده ازوا اواق  ادن ر و ارت  ادن ن روق ك - 

  .ده ازوا ار  ادن ر و ارت  ادن ن روق ك  - 

  . ارت  ادن ل ن ازوا ار و  اواق ن ل اؤ ن -  

 أ دراا   

 ا  د  دى ارت  ار دى  رف و  و  ادرا أ ن

ظ  و و د و أ   نزوك و اذ   ر  ص تدران ا ذا 

 ا ازواج د دان اذن ازوا ار و اواق ن ل  و-  ان م دود  – اوع

، ن أ دران ا ا طا  ون ل اوا إ  ن  تد 

 وت إزا  ال و ازو ازات وة ق اطوات ل م اري و ازوا ارد

  . ازو ادة و ا ا ق  أو ازوا ار و اواق

  و ترام ا  ءز إرا  ء زوام و اد راتا وو ا 

زواج ا ،  ل ط قطت ادرا رىق أ  ر اأ .  

 ما راا درا   

  ادن إن  ازواج  ل ا ادرت  إرا رف  ارت  ادن -

  ) .  )2001زب ادن م طرف ن م اذي  و ادل ارت

  أده و ازوا اواق ان  ازواج  ل ا ادرت  إرا رف  ازوا اواق -

 ارص د ،  ادات،  ا ا، و اري اس اودا، ار  و ارض ذا اد

 رارا ،ا ا دورة و ا طرفر اا  .  

- را زواا  رف راإ  تدرا ل ا  زواجا  س را زواذي اده اأ 

   .)2010(  ري طرف ن ار ا  ادل و)     Shnyder  )1981در

 رطظري اا درا   

  زواق اواا  

زواق اواد اMarital adjustment   زواجودة ا د  قط  أوQuality of Marriage  دأ

اداف ا رد ازوا ، و ذك ن اواق ن ازون د ارة  ام وظ، و س 

 و ا ن او ا ردة اوى ا  و، ري و اخ اا  ء وا  رهآ

  ء ارة . 

ازوا د أ طط ارا ارد  ذا ال، دة    و ر ق اواق

. وط اا وا ف، وري و اك اا  
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و س اواق ازوا و  ل  ات ا و ا و د و ن أواع اوات 

وم  ازواج و ازوت ف ن ادوار ا ؤدو  ات ارى ،  ا إذ أن ادور اذي

)و وود رب و طق  (2009 ،ن اري (2005واق ازوا ب ادي و اطت (

 ٱ و  ،  د إدن ا ورا ا ب ا أن  نزوذا  ا وددم و و .

 زوزوج أو اول ا و نزون ا قوا ، زوت ان ا رة بر أ د رز إ قواا

  أد ر  و  و ادرة  اوال و ل اؤو و اواء ات .

) أن ذا اوم دد اد 2016إ  درا  ( ) ار 2004و آرون ( Gattisو رى  س 

دد ن ل در ا ن ازون  ا ، ذك رد ث ن زو ق   و 

 .   و   

د ا در  دد ازوا اواق أن رأى   (2008(1ن ار (Bouchard )1999أ ورد 

 ذا وا ، نزون ا (أو ا ا) وع ا و  راءر و ادل ا ،نطرن ا فا

ازون ات اط وض و اوار و ا ن  اظ  وا، أ إذا أت 

ط تذه ا دل أ ، قواد ادا إ بن ا   (رأيا  ت أا) 

ار و اراء  ؤدي إ ال ن ازون، ذا ال اذي وق ا  أو ؤدي إ ، و 

دة و اط اد ؤدي إ واق ازون أ  وع ا ، ن ا ا ود ارام و او

  إذا د اض و ارا و دم ارام  ؤدي إ ل ازواج .

 د رد  د  ازوا اواق أن إ 2)2009) ار إ  درا اري (1991و ر إل ( 

و ون ادي ط و  و وب اط ن   و ط، ظ ورة ا ات

 دي ووون ا وو ووو ا وت اد ا ن ق ل و ط، إ نزوا

ر و او ا ر اإط   نزوا  و  درةا إ  ، طوب ا رام و

  درةم ا ودةوا  ل زواج وت اؤو ل  نزودرة ا ، دا م و اا

ال  اة ن ث روز ت ددة  رورة ادا ة و ال   و دم 

.  بم أ و را  

م ورن ا ق أنواا زوادة ارات اؤ ن راؤ د ،زوو او  روررت اطن ا 

   د ، دة  ازون ن اواق أن ر دئ ور، ل ازو اة رار

  أ إ ار، ه وا وم  ول وان، ازون د د اواق، وم  ن 

   أ أرة وا  . ذا دة أرة ودت إذا ون دة،  ن

                                                           
 ) .  ).2008د ن  ار، ، اودي ا  ازوا اواق 1

2  ر ق  
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 ط رٱو قوان ا نزوا  راؤ  سن ا إذ أ ، ط رد ون ا ا ا

 و ارن رامٱدة و ار ن اذات، اور ن و اط  ارن ، رورة ام وات، 

 ؤدي أن اط ن ،ذا وف دون ار و ار ن ار  ادرة و اد ل و م اون

  د و    ، اري ارار  زز  اؤرات ذه ل ازون ن اواق

ا ، رر ( ادع و ان ا دا رةت ا و  و ا رار اا ؤدي إ ، رة

2016(1.  

  اةی ، وی  رضی أ  د،یو هیوی   آر ء أي ن  ازوا رض اواق

أ) -1990( ویب د ذر ذك  ، ةیل در وا ةیزوج اةیح ود  و وادة، رةیوت  ریس

 نیب اد ا أس  ومی و ازوا اواق ) أن2012ار إ  درا دت      ( 

 ةیازوج اةی ذا ة،یازوج ا  ا یوأل   ةیص  ل وأن ن،یازوج

دةیا  و ن ودض و تا ول وا ن ل م نزوا م إد د دیجق ووا 

،زوادر ا ح زوجنیا  ل ل ذه تدر ا قق قیواا ،زوال  ا ت وو 

 اد ا ل اك  رت أد ازون و إل ازوج ؤو ار ،  ازوا اواق

  ل دزازوج ا و ا زوب ارا  زوجا أو ط زوت ارة ط  لدي اد اا

  ارة .ب 

أد   ا وى  دیاد واوت زوج، أو زو ا او اض ل ا  ر اد

 نیب ازادة رةیوا ة،یاس اوط رة ا وت اواق ازوا ، وة  ذك ،اد

 أد وم ازوج، ةیص وف ازل، دال ظر ازو ةی دم اص اد و نیازوج

ف إ ذك اد ا ة  اطرة ن طرف ازوج أو زواج ارل رة ارى و  . نیازوج

 . وا زو إ  

 ) زا ورة أ ب ع ادم ا ب دورا 2)2008و  وء قواا زواو ا وء أ 

  .  اوال

 ت وا  نیازوج ل یت ةیواب واب اق ا ةیازوج ا اطراب ؤديیو 

 ل ا ارات او وارت واراء ادات  روق  ل  او أو  ووت

 اض م أرم ن ریاب  ادرة ودم ات  ال ب إ اء ةیرب أوب او

 دت(  اةیا راغ واس ا اطراب ی ذك ل نیازوج ات نیب ارض أو ووح

،2012 (3.  

  زواا را  

                                                           
  )  )2016ن، ار. ارة إرار  أره و ازوا اواق 1

2  ر در وا  ض دة نت إدرا ور ر درد ذاتدى ا بط و. اأ ،زا رة )2010  (  

3  ر ق   
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ود ام اوا درا ا ر ازوا إ ات ن طرف  Bradbury  )2000(1ب 

ن ون وت وأدا و، إذ دت ذه ا از  ددا را ن اث اورة ول 

و م رار أا  داا زوا ر ا وان ا وا و  دف ،زواجا 

 طس اق ا  ،رةرج ال ورى دات ان ا ددا  ره م وو د ذا

 اوال أم أد ازوا ار دم رٱدرا ار ازو ن رز  ار ارد وا ب

ا  دم رارا  .زواا  

 )ط ا لوان ا و ر زواا رأن ا إ ت ادرات او د وTrudel  و

Goldfard ،2010(2 ، ) لوط ا ن ا ك اویاMauno  ن ووKinnunen  ،1999  ؛

 اودة( ازوا ار و اة رك رٱاوب ، ) 2012ن دت ()  Williams   ،2007اسیلیو

،2013(3.  

 ت درا وKhalatbari   ) رونرار  4)2013و آوا زوا رن ا ن ا ثا  ت ا

  ودو  "ا ل ا"نذا ا و "ا زواء ارن "اق ان طر  طا

زوام اوى ر ار  أ   ،طرار اوا زواا رن ا إ ذات د ، 

 .طرار ا ًر اس أا ل وأم أ ت در   

 دت دراووWunderer  وSchneewind  )2008(5   تدران ا واع اا ل درا ن

اذي رون  ازواج رٱات ا ر ازو و ا ت دى ارك ، اواة ، و 

 زواا رر واذه ا ن رة تطار زوا  ل روو  وا ب أن مأ

.دف ات او  

ت درارى أوأ  نShackelford رون6)2008(وآ ا  ل او ا زواا ر

اذن دم أزواج ر روب م ل ص (د   اق و اط) ازو ،ث رح اص 

وازواج ر اوون ل ص (أي اص  ار) م أل ر ن زوام و ك 

  ال أر راط  ت رج طق ازواج.

                                                           
1 Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Bradbury And all, (2000). 

2 Fonctionnement et dysfonctionnement conjugal et sexuel, dépression et anxiété .Trudel.G et Goldfarb.M.R. (2010).   

 ).2013. (ارن د ت ودان اودة،. ارض د ار رت ن  ازوا ر  و اة رك إر أوب 3

4 The relationship between marital satisfaction (Based on religious criteria) and emotional stability.  Khalatbari and all. 
(2013). 

5 The relationship between marital standars, dyadic, coping and marital satisfaction Wunderer & Schneewind (2008). 

6 Personality, marital satisfaction, and probability of marital infidelity Shackelford and all (2008). 
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 إن ) إ2011ار إ  درا اطع و ارف () 2005؛ ن ،  2002 ا،  أرت درا( و

 رة ام اق وء  ا وون ، ارارات ، اذ ال ت ، اود  اواد ات

،  رات   ا ر زواط .ار  را زواا طار ض إ ت 

ت ا رة ، اا  لا ، ا  سوة ، ا نوا طو ا ذاتا ، 

ه ا جر ادفء ، ار ، اا طد ، او ذاتل ، ا ودرة ، ادم ، او 

  اق س . 

ار ازوا رط ظ  إع ازون  ، و وة  ذك ، أرت  ادرات إ أن 

أن ازواج ن دم ت ذات ر رك دام ون ادد ن اواد ، ذرت ض اث 

 ازوا ار رطٱ) 2010)  ار إ  درا ري ( Kirby ،2005؛  Glade،2005درات (

را  طا داث ان ا ا رات اا وا و    و  درةدة و او ا

  نزو و ا ا ور اد إ زواا ردم ا ؤدي كن ذ س  و ،

  .ب ،  ن أن ؤر ذك ذك  اء رة ذك ازواج

  ترا  ندا  

 اث رت رت ا، ار ن را ارت رأ و ال ول ادام د م

 ال ور ن ددا را و ، ا اة ت زو أ او ووا اددة

  ،واب ت ل  ، د وارف اوت ن ز وور اراد، ن وال

 ادام د د ا ا وا وا وا اد ار ن وً أرزت ث

؛  Goolam ،2005و  Thatcher ؛1 2007؛  Zhangو  Huang  ،Wang ،Qian  ،Taoارط رت (

Young ،1997 ، ن  ن 20152  .(  

ن داد ن ام دون  ارت ت و  اب  %51و ر ات أن

  مرذه او ،ل.... إوار واا و روا ت، اودل ا ،وقرة، ارات، اا

  .  2017(3ر  و أن ر ارت د ت  طور اوو (ارادات ،  زاد 

ث أرت   ارت،  زاد  د ا  ارت  ادن  رزت ود

 ادرات ارت، وأوت إدن  ن  ارت ون د ن 32 % أن "Newsweekاوزوك"

 أص ك إن ل ادن، أراض  ظر ارت د ن 200ل  ن ن ص ك أن

 درا اض   أن  ن ذك، دو ل دون ارت  أو أر أو )  38ون ( 

                                                           
1 Chinese internet addiction inventory: Developing a measure of problematic internet use for Chinese college students, 
Huang and all (2007). 

2  ر ديإر ر-و  ض نت إدردى ا  ن طن ان،.  ا د د2015(  أ.( 

 ).  ).2017د  د  ، ارادات"  .  درا"  اردن  اران  ارت  ر 3
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 دارة  اووع ل ن اص ة در أن ان ن ل ول، وار ا وات وال

  .  1)2007و آرون ،  Huang( وا ا وا  ؤر د ت ن رزه و ارت، إدن

ال ذا   اث زال  ث ، اد ا ام ادن  ارت ن وم د

إ  د م ،"ارت إدن اطراب "ط ادت  ن أول  Young  )1996(2دودا  و د ت

ط تأط  "دامت ارت  ار لدام اا ط ع م . "را

Problematic Internet Use  مرن ا د أندن ا نا  واون زا داما ط  نإد

  ا  ترAddiction Internet .  

زداد و دد  أ ادن  ارت اوم  ا  ر ات وادان ، إذ 

 راا ا ت ا و . ند ونو د ر ل ترا د

ب (ا تا وو ن د ت دة ادرة اظوك اFenichel  ،2003 ن  (

Mojaz )رون2015و آ  و  قن طر واةم  ا ل ن كذ  دورا ر (

  دن. 

 و Gawel  )1998دم د ترا   نددث ا ، (  أو ل ان أ رورد اا

اع أو اف ن اوط ؛ و ب دم إدا ور ر ال واروج ن اطرة أو 

 ) ت ازاأو ا درل ، ال اذا إب واJohn  وManikandan ،2012 (3.  

واس    )  إدن ارت  أ2008(  Blackو   Shawرف 4)2016و آرون (    Abdul Azizن 

 ارت إ واوول اور دام ق  وت أو تٱرط أو  م ف ، 

 ص" ارت دامٱ" 2000)وآرون(    .Shapiraن رف    Distressق أو ز إ اؤدي

وظ   دا  ما  در ر ص أن إدراك ا رب ار او وا ط

  .  ارت

) م اوك اد  ارت ن  ل ض ات ل ات Young  )1996ب 

 ض اراد،  ا إ ا ا ، ا إ ر  او ، ا إ اء و

  ل ا ارو ات ا ،وون طرق ددة ار ن أم.

                                                           
1   ر ق  

2 Internet addiction: The emergence of new clinical disorder, Young.K. (1996). 

3 Internet addiction and relationship behavior of married it professionals .John. & Manikandan. (2012). 
4 Disconnected marriage, connected internet: Exploring the internet addiction among married men and women in 
Selangor, Malaysia. Abdul Aziz and all (2016). 
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 ، إرو  إدن أ  ارت  ادن ف ن أ 1)2000و ز Young ) رتٱ 

اق اري رت  ، ادن ار أو اراط او  وادن    ، ارو ات  إدن

   . اور

) أ ن إل أراض ادن  ارت  ادام ا اوYoung )1996 و أرت 

درات اوال اون، إررة واراد اأ  و رة طو رة ،وا زووا روا 

 ،دا  وقب وارا  ،ترط ا لا  رر واو ورب، ارق وار، اا

 ل إا ،ا  وسرة ا ن ا دوى ات، اردام اط ا  درةدم ا

 طواءوا زق اوا ف وارش وارا ل راض اور أظ،ل اا  

ب ارن اؤت ارت ، ودو اص و م  ورك أ و ب  اوب، ول 

ن ا اد ا ؤر  ذه اراض ا ورو .م اراط  ادام ارت  ارم

  .  ً اص

 ) م و  ر م ادن  ارت و  ا 2014  ن درا ار ( 

اور ل ال ول ا او و م  و وم ً ،  اور  إ زدة وت، 

ا وا دام اط ا  ررة ورة لا  ،ا رق ا  ا  وس

أو  اوف ، اور ر ودة ازاج واب واب د ول ارد ال ن ادام 

وا ا  وسا  ، فوأو ا وا ا    دان ، طط  رأ

أو ل أو ر  أو درا أو اوف ن د ب ادام ا او، اذب  أراد 

 دام ات ،اردام اا  راطوس  وادى ا  نرن أو ارة أو اا

ات أو ص ن دة ازاج أو ن ر اس واذب واق او و روب ن 

  ندا     رأو أ   م ردب ار إذا أذه ا ًب، و ووا

   ارت .

أو  وو  ،رر دون وراط طو ل ارت دم ن ن رق كDuran)2003(2ب 

 ت، أرا   نإد  وا  ،تر رًط داج ا  ن ط د نو

  ا ا   ن ذا اف.

 ن ن  MuHu ،2007؛ وو  2008؛ زدان،2011؛ ار ،2010درات (إرام،  و أظرت

 دم زداد م، ت ن  واز اودة ن  در ون )  أن اراد اذن 2015،

زور ادة واو  ل مدا  دامت ارل ا  ، لم ودر  ،واا 

                                                           
1 Cyber-Disorders: The mental health concern for the new millennium Young and all (2000). 

2 Internet Addiction Disorder. Duran, M. (2003). 



 

    228 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

ت وإ رة ا و  ت إو  ،وٱطر و ن دا   ندا 

   اق ا واب، و    اط ا .ن ول ارت

  

؛ ادري  2008؛ ري،  2004؛ ارح،  2003أرت  ض  ادرات ار درات ( دات، 

)  إRainie  ،2004  و  Shklovski  ،Kraut؛   Caplan  ،2003وار ()  2006؛ اوف، 2001وان، 

أن رط اداِم ارت  دون زن ن ارطت واط ا اط  اة 

ود اطر اوا، وأم َد طون ذه ارواط  اوت اذي  ارت  ال ا ا

   م.   

، رت ض ات ن ازواج  ، أدى  ض ان إ1983  ذ ة ارت  م 

).و 2016و آرون ( Abdul Aziz) ار إ  دراWampler ،2003 و  Parkerام أو طم (

را طران ا در رر ن و  ن ، ريج ازواج وا 20  ت % 33إرا د ن

ن % 17ون ارت دد ن اط ا ن ار  ط أو د. و أن  رب 

 راطأو ا ور إ  دة إ ،  راض ترا  ند ون ندا  

 ل ادا وا دان  ا  ب ترا  ند .نزو لم رظت ورر ا

   .ازو  ، وا   ؤدي إ إء ازواج

  ور درا  وSeok  )2013 درا  ر إا (Abdul Aziz   ) رونرح 2016و آ (70 %  ن

ن م م  أم دو أب  % 18، وأن ة   د ارت أم دون  ارت 

  ارت رت  ر ازواج ،دان اوظ  و اط .

ن روا أن ادام ن ار % 06) أن واStuart )2011 و أر ث أري ن طرف وارت 

  29و  19ن اص اذن راوت أرم ن  %84ارط رت أر  م.  ن رح 

   ،كذ  وة .تردام ان إ ن ا ًد مر / من زو ءون ا مأ

ر  ازواج، واد ن ل  أزواج   ات و و د ا 2011أري م 

 ن درا ن ،  توا  .اLenhart  ،Duggan  وSmith )2014(1 ن %10 أن د 

  ن  روا  ،   17%م  "ر ر"  ن ارت أن إ رون ازون ارت

اطق     ر وود دم  واٱ د ارت د ن %72 أ "، ط ر"

ن د ارت أروا إ ار ا رت 74%  رام ، وأرت ادرا أً إ أن 

  .إن ار ن  ً اب %20زوام  رح 

                                                           
1 Couples, the Internet and social media. How American couples use digital, technology to manage life, logistics, and 
emotional intimacy within this relationships. Lenhart and all (2014). 
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رت طب د   ون  ن ظور ارت ،  زال ار ا ار دن  ا

) Ryan  ،20153 ؛ McDaniel   ،20172 ؛Kimeto ،20161ت و ن ادرات( إذإم ان ،

 ن واوف ، ال ، ار ، اق وت ارع   ازواج دى ارت  ادن واب

رة ت ارو ، وال  رء دن ، ب وت   اوك،  دن ادان

ن إض ا  ؤدي  طل أو ات ، ارا دوثق.  

 ازو ا  ورطم)  ازون/  ان  ارن( ا أراد ن رة  رت و 

را .  

 تو ود إو  ذات د ن إ دامٱ لل وواا ر اوا طرا 

  .اط واد اودة ور ارة ، ك

 ن Ferron  )2013(4 د ا رون ا طرر أا رن ا ندا  ترو ا  

 دةد و ن وا ون أن ل را ا زوا )Whitty ، 2008 (و د ا   

 ك ن و زو  ،زم اص أن ن   أو ط دل ء ارت ادام

  ).   Morehouse ، 2002  و  Schnarch(ا أو اط  ر اك

 ر ات ذه ء إ اوء م ارات ن ،وادد ا ن زأ  زءا ار ر   

 و Underwood أدروود(ب ارت  ا ون ً  و . اد ر ذف ، ر ارت

Findlay ،2004  (ط ط لء راغوس  اا   نزوا.  

  درا ادا اراءات

  اط ادوات ،  و ا دد إ م ا ا اراءات ادرا ن ازء ذا ول

  . اطت  ا ا اب و

  دراا   

 اوا  اظرة درا  د اذي ارط او ا دامٱ ا ادرا ط ات 

  ودةو ، م و و د ر وا   و   . م  دد إذا  ن ك طٱر 

 ا ن اوع ذا دامٱ ن ارض ن  و ارط، ذا در و أر أو ورن رن ن

ل ا  دد ودو  دم أو ودن و راتوع او درام و ا ن  رفا  

                                                           
1 The effect of social media on marital success. A case of Lang’Ata constituency, Nairobi County, Kenya .Kimoto.J. 

(2016). 

2 Do you have anything to hide? Infidelity-Related on Social media Sites and marital satisfaction .McDaniel and all  

(2017). 

3 Face book Addiction: An exploratory study using mixed methods. Ryan. A. (2015) 

4 Les problèmes de couple découlant de l’utilisation d’Internet . Ferron.A. (2013).   
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 ندا  ترل و ا ن قواو ا را زواؤ و ار ا ندا  ترا  ل ن 

  . ازوا ار و اواق

  دراا                                                                            

 ا طإا  م وءا إ ر صا رودوات ا ثا ا  

  م در و ارت،  ادن إن و ازوا ار س  ازوا، اواق نٱ

  . 35.3 اري وط زو و زوج  100طٱ

  دراا ا  م رٱ  دران ا قطر ر ا ط و ا 

ا را رف ا  أ طرا ا  ث ب  ن  ثا 

(   دد ر و روف ر ا ن ون ن  ر رٱ لٱ و  ق  ب

  . 1)2004 ، أرس

 ر زون  ا أراد ون أن  أ  ا ر اروط ن و و م د و

  . ارت د ن و ان ن ، ن

 م ا ون ن ا 100 رد )50،50 زوجراوح) زو مرن أ 22 56 إ  

 راد ازوت و ازواج أر أن  ام 8.60  (، ( ري رافٱ و ) )40.17ري وط

راوح ا  ن 2667 و  طو ري )39.00 ( رافٱ و ري )8.58. (  

 ص ا   

  ا اداول  و   ص ا أراد ز

  ) ادرا( ا اص ب ا أراد وز)   )01 دول

 او ا ارارات ات ارات

 ن اري ارق

 ازون

 دو 11 11 

  44 44وات  2- 4ن

  43 43وات  5-10ن

   02 02ر 11

 وى اا دا03 03 ا 

  34 34وي

 63 63 

 وى اا

زوزوج/ا 

  02 02دون وى 

 دا08 08 ا 

  39 39وي 

                                                           
 ).2004 اث  اوم ا.درت  .أرس ، ورس ر راوي وزد ، ورف ل و ون د . ( 1 
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  51 51 

   18 18ود  دد اء  

 25 25 طل واد 

 54 54 أطل  2-4ن 

 03 03 أطل و أر  5

  

  ) وز أراد ا ب ص ازواج02دول رم (

 ا او  ارارات  ات  ارات 

  55 55وات و أل  10دة ازواج

  46 46ر 11

  01 01 20أل ن  ن ازواج 

 20-30  74 74ن 

31-40  21 21 

  04 04ر 41

 31 31 طر د طر ار ارك 

  69 69رف

  

  ) وز أراد ا ب ظروف إدام ارت03دول رم (

 ا او ارارات ات ارات

  22 22وات 5ال ن  دة ادام ارت

  48 48وات 5-10ن 

  30 30ر11

  31 31 ات ط ارت ن ادام

  04 04ن ال ط

  02 02 ارت

  35 35 ات و ال

  ت وا 

 ارت

01 01 

ل ا  27 27 

اء ت رة 

ن ال  ادام 

 ارت

  58 58م

 42 42 
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  دراأدوات ا  

  ادوات اد  ذه ادرا   ت

  راودت اطن اا ط ، ظررف ان ا ق و سن أء ا م

ؤا ، ادف ن  18ض اص ادرا ا ون .ون ذا ان ن 

ا ارف  ات ا و ا  ، دف رف  طت ن ازواج و ظروف 

  . تار دامٱ

   زواق اوان اا د اض ا  زواق اواس ا دف نذا ا ء م

إر أ ن وت ازواج ن  ، ون    ،  ون دال و  ن أد ل ن 

  اطع  ض اس .اواق ازوا و ار ازوا ، ار اذي م ظ د 

د را ادت و ادرات ا و ادوات ا ن ذا ال س اواق ازوا رج 

) د ا ون(1999و درا  ر إ2014) ا زواق اواس ا ،(Spanier  ن طرف دلا

 و) 2015(را ازوا اواق وان 2)2004( وب طرف ن ار ا و 1)2017زواوي ( 

 أد 04 ا  د)  69(   م ،)2016(  درا  إ ار)  )1995و د س

ا  د   رصد ا ،داتا  ا ،ري و اس اد ا، داوا را

. دا ر و  اطرف اورة ا ،ا رارا  

م اد  طر رت   دد دال ا و ذك و م  أم ل د دأ   طق 

   ) . 1 – 5ق دا ، ت  ذه ادال إطء   راوح ن ( أدا ا ط

  زواق اوان ا روص اا   

  ط م رون اص ا ب100  ريم اطو ك  35.5زوج و زوو ذ  

م ا ذةن أ و  وا ور رض د   ث ال ا  رةس ذوي ا

) ث طب م   11و اذي در ددم (  --2وود ري زي وزو و أو ام د ا ازار

 . راد ا  د ل  دى و ا  ث ن  نود ا ول  رأيداء اب إ م

) ل رة ، وم م اد أي رة   دل  ض ارات ء  %80ان(  اق

  آراء ادة ان، وذك ون ان د  دق اوى أو اظري .

 د رد  ول  ذيا داا د ب م ، ن ريظدق ان ا دد ا

او أو ا اذي د  دى م ان ء اظري اذي م  . و د ق ذا اوع 

                                                           
 ) .2017ازوا ، وري زواوي ( س اواق  1

 .)  ) )2004وم وبیوال ارار ازوا. م 2
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  ل ن در طرا ب ا ل ن دقن ا د و  ا درن و اود ا ن  د

  ا ارط ن در ل  د  و ادر ا ن. 

  رادت ادر ا ا  رتنٱأظ قواا زواود  او  ٱطر ن دا 

ل در  د  ن ود نو ا درا ل ا د ن ول، ا دول وا واا و  كذ .  

  .  ل إن و د ل ا ادر  ازوا اواق نٱ) ت ارط ن ل د  04دول رم (

  

 ارط اد ارط اد ارط اد ارط اد

 اان اد ان اد ان اد ان  اد

01 **

0.423 

**

0.423 

19 **0.802 **0.732 37 **

0.709 

**

0.687 

55 **0.689 **0.626 

02 **

0.691 

**

0.702 

20 **0.777 **0.707 38 **

0.804 

**

0.696 

56 **0.543 **0.439 

03 **

0.713 

**

0.704 

21 **0.722 **0.639 39 **

0.559 

**

0.504 

57 **0.763 **0.750 

04 **

0.659 

**

0.641 

22 **0.774 **0.631 40 **

0.670 

**

0.587 

58 **0.732 **0.749 

05 **

0.694  

**

0.599 

23 **0.787 **0.692 41 **

0.582 

**

0.495 

29 **0.704 **0.623 

06 **

0.791 

**

0.728 

24 **0.806 **0.746 42 **

0.782 

**

0.730 

60 **0.721 **0.695 

07 **

0.800 

**

0.708 

25 **0.719 **0.722 43 **

0.760 

**

0.721 

61 **0.337 *0.213 

08 **

0.776 

**

0.731 

26 **0.672 **0.655 44 **

0.695 

**

0.621 

62 **0.487 **0.279 

06 **

0.659 

**

0.518 

27 **0.483 **0.392 45 **

0.565 

**

0.568 

63 **0.721 **0.602 

10 **

0.681 

**

0.549 

28 **0.697 **0.539 46 **

0.724 

**

0.585 

64 **0.640 **0.568 

11 **

0.762 

**

0.696 

29 **0.597 **0.368 47 **

0.450 

**

0.361 

65 **0.729 **0.652 

12 **

0.584 

**

0.460 

30 **0628 **0.329 48 **

0.630 

**

0.546 

66 **0.757 **0.651 

13 **

0.617 

**

0.622 

31 **0.716 **0.614 49 **

0.652 

**

0.644 

67 **0.736 **0.695 

14 **

0.608 

**0578 32 **0.717 **0.739 50 **

0.395 

**

0.455 

68 **0.779 **0.737 
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15 **

0.333 

*0.237 33 **0.661 **0.616 51 **

0.683 

**

0.681 

69 **0.742 **0.714 

16 **

0.442 

**

0.400 

34 **0681 **0.606 52 **

0.717 

**

0.666 

   

17 **

0.426 

**

0.293 

35 **0.662 **0.567 53 **

0.529 

**

0.450 

   

18 **

0.619 

**

0.625 

36 **0.670 **0.634 54 **

0.717 

**

0.625 

   

**  دوى ا د ت داطرم ا0.01   . دوى ا د ت داطرم ا *0.05  

ارط ن در ل د و ن ادر ا ن ) أن م  ت 04ظ ن ل ادول رم (

 ) دوى ا د إ دا 0.01  ل ، و نا   نود ا أن   ، (

 ذا دل  اس ادا   ط ؤرا  د   . ن ل ادول أن  ادرت

 دوى ا د إ دا  ت  صد اد و ا ل ن در طرت ا ا

)0.01  دم ا ،نت ا بق .وط  ن وا  ا ط و  ، (

ن و اد   ان أ د ل  خرو أ ل.طر ن  

 )  ب ات طر ل أ روخ . 05دول رم (

 م أ روخ دد اود  اد

 داوا ر0.87 14 ا 

 ري و اس ا0.88 13 ا 

 0.69 05 ا  ادات 

 دا 0.90 13 ا 

  رصرارٱا 0.88 14   ا 

  10 0.85ورة اطرف ار 

 ا در0.92 69 ا 

 م أن روخ أ ل دامٱب ازوا اواق نٱ) اص ت  05ن  ادول رم (

 ت د ل ان ت  ص  أ) . 0.90(  ا)   )0.69ن راوت د ا ل

 )0.92 (،  ر ن أن إر او  د در  ط و ث ارض ا ب تن ا ة

  دى ان  ت  د اطق . 

 زواا رس ا  م  دامٱ س را زواذي اده ادر أ Shnyder )1981 و (

) . دف  ذا اس إ دد در اق 2010ادل  ا ار ن طرف ري ( 

ازوا و داه  طول دة أد  و ال   ،ز د ن ازواج اذن ون ن 

   ازوا و ادة ازو . اق ازوا و ن رم ن ون ة زو م ر
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س ر ا، ار ام ن ازواج،  اوال  09دا  إ70  ون اس ن 

اودا، ال او ل ال، ار  ء اوت، ار ن ا ا، ار ن 

ار ن ا طل و أب م . ون ا و م ا ا ،وت ادوار و 

  وثا د ل و ا " قط" ن ت اورت ذي ا5  قط  " ت إدر

ر و ) ، و ذا   ارات اس ر إ ا1" و ا ل د اوث  در وادة (

اس   ارات ا ر إ دم ار ، و ذا درت ار  اس س وت 

 . زواا رن ا ر  

 زواا رس ا روص ام    ا روس اص ا ب

اع س اطوات ا اذر  ان اواق ازوا أي اد ن ادق اظري أو ، م 

 درس و اود ا ن  د  ل ن در طرا ب ا ل ن  داا د ب

را د و ا  س ا ا درد  و ا  ل ن در ط. ا  رتأظ

  ودو  زواا رس ا  رادت ادر ٱاطر ن دا ل در  د  ن 

  .   ل اس و د ل ا ادر و  اس ود

 كذ  و وادول او ا   

 ) ت ارط ن ل د س ار ازوا  ادر ا ل د و اس ل    06دول رم ( 

 ارط اد ارط اد ارط اد ارط اد

 اس اد اس اد اس اد اس اد

01 *0.204 *0.205 21 **0.684 **0.554 41 **0.788 **0.736 61 **0.886 **0.569 

02 **0.551 **0.448 22 **0.591 **0.540 42 **0.620 **0.564 62 **0.893 **0.539 

03 **0.632 **0.565 23 **0.583 **0.485 43 **0.848 **0.726 63 **0.824 **0.458 

04 **0.686 **0.587 24 **0.783 **0.620 44 **0.546 **0.542 64 **0.773 **0.375 

05 **0.523 **0.366 25 **0.326 **0.492 45 **0.448 **0.304 65 **0.819 **0.370 

06 **0.688 **0.622 26 **0.698 **0.625 46 **0.515 **0.371 66 **0.841 **0.446 

07 **0.716 **0.537 27 **0.665 **0.494 47 **0.526 **0.396 67 **0.829 **0.442 

08 **0.641 **0.533 28 **0.576 **0.518 48 **0.655 **0.559 68 **0.849 **0.585 

09 **0.522 **0.521 29 **0.655 **0.670 49 **0.667 **0.562 69 **0.855 **0.581 

10 **0.706 **0.685 30 **0.486 **0.371 50 **0.782 **0.741 70 **0.852 **0.672 

11 **0.519 **0.326 31 **0.644 **0.560 51 **0.707 **0.643    

12 **0.817 **0.718 32 **0.699 **0.624 52 **0.373 *0.241    

13 **0.448 **0.436 33 **0.743 **0.669 53 **0.635 **0.433    

14 **0.753 **0.684 34 **0.449 **0.438 54 **0.691 **0.608    

15 **0.496 *0.277 35 **0.696 **0.483 55 **0.306 **0.267    

16 **0.774 **0.675 36 **0.616 **0.520 56 **0.598 **0.437    

17 **0.763 **0.586 37 **0.646 **0.446 57 **0.734 **0.644    
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18 **0701 **0.591 38 **0.671 **0.485 58 **0.788 **0.754    

19 **0.821 *0.689 39 **0.654 **0.599 59 **0.675 **0.637    

20 **0.753 **0.680 40 **0.763 **0.663 60 **0.842 **0.548    

 دوى ا د ت داطرم ا**0.01  دوى ا د ت داطرم ا *  .0.05   

) أن م  ت ارط ن در ل د و ن ادر ا س 06ل ادول رم (ظ ن 

 ) دوى ا د إ دا 0.01 ) دوى ا 0.05) و   ودأن ا   ،  (

 راؤ ط   داس اا  دل ذا ل ، و سدول ال ا ن   ،د 

أن  ادرت ا ت ارط ن در ل د و اد اص  ت أ دا إ د 

) دوى ا0.01 م ، ست ا بق، وط  ن وا  ا ط و  ، (

 طر  دنا د ل  خرو ل. أ سس و اد   اأ  

)  ب ت س ار ازوا طر ل أ روخ07دول رم (   

 اد دد اود  أ روخ

0.81 08 ا 

 ار ام ن ازواج 09 0.86

0.85 09 داول اواا 

 ال او ل ال 07 0.82

 ار  ء اوت 07 0.65

0.60 08 ا ن ا را 

0.73 06 ا ن ا را 

 وت ادوار 05 0.95

ار ن ا طل و أب  11 0.95

 م

0.82 70 ا درا 

 م أن روخ أ ل دامٱاص ت س ار ازوا ب ) 07ن  ادول رم ( 

  ت د ل ان ت  ص  أ) . 0.95(  ا)   )0.60ن راوت د ا ل

 )0.82(،  ر س أن إر او  دة در ن تب ا رض ثا و ا ط  

   ت  د اطق. ان دى

 ترا  ندن ال  اد م نٱ ندا  ترذي ام ا ن م طرف 

 ف ارت  ادن ص إ دف اذي و س ن  )2001  (زب ادن
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راا را ا  وث، إون ا نن ا )30 (د .ل لدوص ا  

ت او إ ادرا ث   طق  ارادن ارن ن، ا ض ر

  و وثب ا ث ، أو رد طر نق اط (×) ا ا أ

 قط ن رت م قو 1  5إ .  

 ترا  ندن ا روص اا  

   رذا طوات اس ا عم إ رون اص ا بنٱ قواا زواأي ا 

 أو او د در  ول  اذي ادا د ب  م ، أو اظري ادق ن اد

،د و ا ق ذا وعن ا دقن ا ل ب ا س اود ا ن  د ل ن در طر

  رادت ادر ا ا  رتن.أظا  ا درنٱو ا ندا  ترا 

  .ذك  و اوا ادولو.  ل  ن ا ادر و د ل در ن دا رطٱ  وود

  )  دق اق ادا ل ود إن ادن  ارت08دول رم ( 

**  دوى ا د ت داطرم ا0.01 .  

  

  

  

  

  

  

  

وب ت ان ، م اد  طرن طر از ا ، و طر أ روخ  ن 

 رن د  د و ،  0.734در رطٱل. ن ل اطر او م اول  ل 

. م اول إ ل ر ن ل  0.853ر د د ن ل  أ 0.853  .در راون

 در  خرو أ رض  0.90طر ب تن ا دة در  رو نأن ا ر إ  ،

ث اق . اطد ا  ت  ندى ا  ط و  

 ا ب اا     د داول  رو رز ، تطا  د

 وم ا ا رزا ر ل 20إ SPSS   درات ا ل م ،

ب  ا ل  اطٱون رر ب دقا داود ا دواتل ا، ت 

 ارط اد ارط اد ارط اد

01 **0.530 11 **0.420 21 **0.433 

02 **0.422 12 **0.430 22 **0.472 

03 **0.291 13 **0.711 23 **0.623 

04 **0.592 14 **0.332 24 **0.518 

05 **0.482 15 **0.423 25 **0.413 

06 **0.639 16 **0.669 26 **0.471 

07 **0.446 17 **0.698 27 **0.697 

08 **0.646 18 **0.577 28 **0.407 

09 **0.429 19 **0.487 29 **0.529 

10 **0.656 20 **0.417 30 **0.482 
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خ أرو  ،درات أدوات ا ب   ص فو وب ارارات و اا

 ر ادام ام إ .درااt-test  طوو ا ط او ن ر دةوا 

 وا "ب اروق  و_ر " نٱ . اروق درا ن ن  رٱارا و  

  ادار اط .

  دراا  رض  

  ولؤل اا  رض    ؤلص ا وى  راد ادى أ ترا  ندا 

  اؤل م إل ار "ت"  وادة (ر اوط ا ا  ؟

 درا  راط اوم (  75وادول را  و و  (09. (  

  )   ار "ت"  وادة .09دول رم ( 

اوط  اراددد  ار

ا 

اراف 

 اري

در   "ت"

را 

دا 

  ندا

 ارت

100 72.48 27.48 0.92 99 0.35 

، و    0.05أر ن  0.35)  و  ر دا ا ن اد0.92 ظر ن ادول أن  "ت" (

) ط اون ا روق دو72.48) راط اوت  75) وارا  ندوى ا ن و (

ط ازواج و  ارت  ادن رٱ أن  دى اراد رب ن اوط ، و رم دم وود روق إ

  درت43%       )31 ، رث ). 12ذإ  

  وا را  رض ر ت ورا  ندن ا روق ك"   رت ا

 م" وا_ن"  رٱ لٱادن ارت  اواق ازوا ده." ر ذه ار ، م 

  ) .12 ا     ادول رم (  اول

  . " روق ن ادن و ر ادن  ارت   اواق ازوا ده "Uرٱ) 12  دول رم(

ار 

 أده و

دد   ادن   

 اراد 

وط 

 ارب 

  " وع ارب 

U" 

 Z  دا 

 را

داوا 

  43 29.55 1270.50 324.50 -6.278 0.000دن  ارت 

  57 66.31 3779.50ردن  ارت

اس 

اري و 

ا 

  43 78.90 3392.50 4.500 -8.510   0.000دن  ارت

  57 29.08 1657.50ر دن  ارت

  ا

 ادات

  43 37.70 1621.00 675.00 - 3.853 0.000دن  ارت

  57 60.16 3429.00ر دن  ارت

 ا

دا 

  43 28.91 1243.00 297.00 - 6.470 0.000دن  ارت

  57 66.79 3807.00ر دن  ارت

  رصتارا  ند 43 31.09 1337.00 391.00 - 5.815 0.000 
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ارار 

ا 

  57 65.14 3713.00دن  ارتر 

ورة اطرف 

 ار

  43 32.22 1385.50 439.5 - 5.479 0.000دن  ارت

  57 64.29 3664.50ر دن  ارت

اواق 

 زواا 

  43 36.34 1562.50 616.5 - 4.241 0.000دن  ارت

  ند رتر3487.50 61.18 57 ا 

) أن ك روق دا ن ادن ور ادن  اواق ازوا وأده ن م 12ظر ن ادول رم ( 

Z  د  0.05دا   روقت ا ا ري واس اد ا ء ندر ا  كوذ

  ادن ن وط ر ادن أر ن وط ر ر ادن.

  ا را  رض ت ورا  ندن ا روق ك"   رت ا ر

 م" وا_ن"  رٱ لٱر ذه ار ، م  ".ادن ارت  ار ازوا ده

  ) .13(  رم ادول     ا  اول

  .ازوا ده" روق ن ن ادن و ر ادن  ارت   ار  (U  ار "13دول رم( 

ار و 

 أده

دد   ادن

 اراد

وع  وط ارب

 ارب

 " U"  Z دا 

ت ارا  ند 43 32,12 1381.00 435.00 - 5.516 0.000 

  57 64.37 3669.00ر دن  ارت

 را

ام ن 

 ازواج

  ندتر0.000 5.516 - 434.50 1380.50 32.10 43 ا 

  57 64.38 3669.50ر دن  ارت

اوال 

داوا 

  43 30.57 1314.50 368.50 - 5.974 0.000دن  ارت

  57 65.54 3735.50ر دن  ارت

ال 

 وا

ل 

 ال

  ندتر0.000 6.598 - 280.00 1226.00 28.51 43 ا 

  57 67.09 3824.00ر دن  ارت

 را

 ء 

 اوت

  43 34.10 1466.50 520.50 - 4.923 0.000دن  ارت

  57 62.87 3583.50ر دن  ارت

ار ن 

 ا

ا 

  43 36.14 1554.00 608.00 - 4.309 0.000 ارتدن 

  57 61.33 3496.00ر دن  ارت

ار ن 

 ا

ا 

  43 32.65 1404.00 458.00 - 5.359 0.000دن  ارت

  57 63.96 3646.00ر دن  ارت

وت 

 ادوار

  ندتر0.005 2.837 - 820.00 1766.00 41.07 43 ا 

  57 57.61 3284.00ر دن  ارت

  43 38.42 1652.00 706.00 - 1.232 0.218دن  ارتار ن 
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 ا

طل و 

أب 

 م

  57 44.90 1751.00ر دن  ارت

 را

 زواا 

  43 35.57 1529.50 583.00 - 2.368 0.018دن  ارت

  57 48.04 1873.50ر دن  ارت

) أن ك روق دا ن ادن ور ادن  ار ازوا وأده ن م  13ظر ن ادول رم (

Z  د ن 0.05دادر ا  كت  وذ م ال وطا  ن ا رد ا ء

  . )0,05أر ن  0,21اروق ر دا ن ادن ور ادن (

    ا رن ادل ا ن زواا رق  و اوان ا ل ؤن ا " رت ا

  . ان ادون  ن و ، اط ادار لٱ ارت ". ق  م 

  )  ادار اط ؤ واق ازوا ن ادن  ارت16دول (

ارات 

ا 

 ادBêta  t   اط اري  Bل 

 0,000 28,95  8,64 250,45 ات

 0,005 -2,92 -0,31 0,11 -0,33 إدن ارت

) وود ر دال ا دن  ارت  اواق ازوا ،ث ن ل  16ن ادول (

ن ان   %8,5، ود ر ر ادن  ارت 0,05أل ن  0,005) دال ا؛  -0,33ادار (

، وذا ه أن ار ال (ادن  )0,085اواق ازوا ،ث ت  ل ادد (

ن ارات ا دث  ار ا (اواق ازوا). ود اؤ ادن   %8,5ارت) ر 

  ) اواق ازوا .- 0,33+ ( 250,45ارت = 

 ادن  ارت )  ادار اط ؤ ر ازوا ن17دول (

ارات 

ا 

 ادBêta  t   اط اري  Bل 

 0,000 30,28  10,15 307,46 ات

 0,000 6,64 - - 0,61 0,13 -0,94 إدن ارت

ث ن ل ) وود ر دال ا دن  ارت  ار ازوا 17 ،ن ادول (

ن ان  %36,9، ود ر ر ادن  ارت 0,05أل ن  0,000) دال ا؛  -0,94ادار (

)، وذا ه أن ار ال (ادن 0,369  ار ازوا ،ث ت  ل ادد (

ث  ار ا (ار ازوا). ود اؤ ادن  ن ارات ا د %36,9ارت) ر 

  ) ار ازوا .- 0,94+ ( 307,46ارت = 
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 ا   

 ) ط اون ا روق وددم و إ ا ت او72.48) راط او75) وا (

ن أراد ا روا دن  ر    %43و ن وى ادن  ارت  ر ر  ، إ أن  

 ت إو  ن  ذه ا ءت ت. وردرا اJohn  وManikandan )2012 تو ا (

ن أراد ا ون ن إدن  ارت ل ر .ود ود ذك إ ف اطور  %15إ  أن 

    ، ووا ) وزة اا  لد  ااIphone  ،Ipad   دامل ا ذيا(

ن أراد ا اذن دون اوال و  د  ء اراد  35%ده ل ن و ذا  أ

  اطرة طتٱن  ارت واء  ات أو ن ال ، إ أن  رة ن ازواج 

دات ار   أ  زال ض نزون ادر  مظ ٱ ذيت اوت واردام ا

 ووطوا ا موأ زوا ا   كر ذ ن مو ود  إ د ذيت  ارا  و

ظ  زوام وم، ، و ذا   رت إدى ات ا أدت أن اوو  و 

 لٱ ف ت لوان و  ارون ا ص و و إ  ترء أ  ت  و

و زVan den Eijnden   )ذه ا   درا  ال اذي ود اة ازو  ،ءت

2008(1 ت ا أن د تردوا او و  ما  توذي اا و  ترا.  

 إ أ ا ت او قواا  ترا  ندر ان ودن ا روق دا ودو

  رصدات، ، اا  ا ، داوا رده (اوأ زواٱارار ،ورة و ا طرفا 

 ر ادن ء د اس اري وا ا ت اروق  ادن،  ر )ار

إ ز ا ازو ور و اد اط   دم ر س ات و ات ا ن 

 دان ا     وة دث أن   رصب ا و   دٱارار 

  دم ورا   رطرف اا  لظرة و ار ا و رٱا كن ذك ار ة  

  روق وود أ طت، إن ز  أ رأت ا ات أد  رت و و اطق  ر دم

 ادن و اذي ر إ دى ارب  ار و  اروق ت ا وا اري اس د

  زواجردع ا  ن م ،ة ظرةع و اطم و ادامٱا ترل ا رط ، ب را 

ن ا كث ذ رح 34% ن رادأ م اأ ح رونر دوء وذا و ا دةد ا دامٱ 

ارت،  دم ور ق ار اب ل،اور و اط و ذا اور طع ن ام 

 ،   Chouق   ود درا  و و ارت طعٱ أو داٱو اراغ و ارزة و اب د دم 

Condron و Belland  )2000  ن (John  وManikandan)2012 ا أن در رت إأ د (

ا  ر رؤ  ت ورة ا رإظ  ندراد ان طرف ا و ون د .

ا  راد ان أ ظ ك ون د ،وان ا  ر م ظرا دوات ا 

                                                           
1 Online communication, compulsive internet use, and psychosocial well-being among adolescents: A longitudinal 
Study . Van den Eijnden and all ( 2008). 
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طر   د  اح ن ار و ار ا ، ك ذر  ا ل ذا اوع 

. ا د ز ا را ا  راتن ا  

ادن ور ادن  ار ازوا وأده وت ا ا إ وود روق دا ن 

(ا ، ار ام ن ازواج، اوال اودا، ال او ل ال ، ار  ء اوت، 

 ء وذك  ر ادن ار ن ا ا ، ار ن ا ا ، وت ادوار )

د ار ن ا  اطل وم ا ت اروق ر دا ن ادن ور ادن. طق ذه 

درا ت إو   اKraut  ) رون1)1998و آ ت ا دام أنت ارد ا ؤدي ل إو 

  ودة ن ط ل  و ، رم  رهٱ اروض ن اذي وام اوت ، اه

دم ارت ون أ ًودة ا  ر، و ذا ن دو  ن ارك ر ل و دم  

. توء ا ن ًد تر ن واو ون أندر ا د  ءا   

اض وى ار ازو اذي ظر    إ ذك 2)2012و آرون (  Ahlstromرا  أرت د

 دامٱن أراد ا اذن أدوا  58%دم اذب إ اراش  س اوت ، و و  رت  ذك 

  . ض  أوت ء ودم  ازون دٱ  م  ال ن رة ت  رت

وت ا أ إ وود ر دال ا دن  ارت  اواق ازوا  ، أن ر 

ن ان  اواق ازوا  ، وت إ وود ر دال ا  %8,5ادن  ارت د ر 

 دو  ،زواا را  ترا  ند ترا  ندر ا 36,9ر%  را  نن ا

 ، زواا رق و اوان ا ل  رترى أل أوا لد إ  لر اذا ا ر و ،زواا

 )Kernberg  )1980  ،2004ن اراد ا و و  ق   ء 18%  د ود إ دم اب دى 

 )  ن 2016 ر بأ وا إ م أن ن با  ندر ر زواجذي رأى أن اا (

ؤدي إ  ر إذ ووا ر درن  إ   ن وم و  رك اة ( ازوج 

ون أ  و أن وم ا ؤدي إ  و، ( زوت،  إذ أوادى ات إر  ر نزود ا

  . ازوج مٱد ط ازوج ار  اب إ اوء إ ارت  ث ن   وض 

) أن ت ازواج دون أطل   م ور و   (2016ن  2007)ذا اق،  أر ر (

ر ا ن مرا  ق اط   و و  نرارٱزو ؤ زواجب ا  .  

) ت دراث أو ، نزون ا ريرق اا ود إ د 2008  ر ذا ر رقن ا إذا (

ا و ار و ا ار اذي ود إ إ ارق ار ن ا ا ، و ن  ا ادر

                                                           
1 Internet Paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being?   . Kraut and 

all(1998). 

2 Me, my spouse, and my Avatar. The relationship between marital satisfaction and playing massively multiplayer online 
role-playing games (MMORPGs) Ahlstrom and all. (2012). 
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وء ام   ار ن ات و اذي ؤدي دوره إ وء اواق ازوا  ، ب 

   وا ف اواا  رت ات و إ  ل م ؤدي إ نا  نزوا

زود  ا قٱ، و ونا  لٱ أن ح زواجن ا ث نا  دى نث أو ا ون  

  . وات) 10-5( اري ارق  ذن ا أراد دى ار ا ت  ، ار و ازوج

إ أن  ب ارة إ  ار و أن ب رت ض أراد ا م ن ادن  ارت 

 ال ن اد ارت دامٱ دم اواق أو ار ازوا ، و إ ت ا ا ن 

ن ا مف ، طرأ ك إذ رن ا صن ا نرول و اا  ا زوا .  
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  و وت 

ظر  ق أن ادن  ارت ل   رم أ ر  ن ارل ازون 

 اطق  رعٱواء  ظم ادول ار  رار ادول ا ا إت ث ن أب 

 طزواج ودد اا ،  د دان وا دادن ا را  ب ون، إذا ر إأ  ت ا

 وا طب ا ،ةط ار أ، واا م ان ا ل رات اا

ن ا دت ، ارا  تون ا دزء ا ا رض اا ؤدي إ  ،ت ا

ازوا و دان ارك   دم اطن اري و روز اوف  رل اون و ارار، 

وة  ذك ن اذب  ادء وأراد ا ول دة ادام ارت ، وادا و روب 

 لن ا ن ورا  م أن  ن ذا و ،زواق اواو ا رن ا ل ا ن ا ن 

اة ازو ل ص و ار ل م م دآ  ،دم  ر ارام و ال  اروض أن 

ق ا نزون ا ونب ا  ، رةل ادا  و  و . راد اأ  ريرار ا

  ت اوض ا مد ن ل إوا وء ا  

رورة ور راز دت رد ازوا و ا و ن ل وت ازواج  ل و اور رون  

  ن دورا نذلٱا تررط ال ، اا  و زواجا  زز قواا زوان ا 

دة ن رات م ض ، و ارا ول دور اواق ا و اوال رت طور ادر ادورات ل

زواراء اا را م ، رين ارار و ار او زواج ون ا د اوط  زواا  ا 

زال وود  و ددا دم وره  ا ار و إراء ازد ن ادرات ول ادن  ارت 

دام ارت و  ارة  ل ص اق زد ن او ول ف ار ار ن 

   .وا ل م
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مد  

أدرت ظ ام ادة طو (اوف) رر ول ل اطل  ام م 

2017 وم د و د أزا وو ول ذىل  ، وا وم، وول ا لطن ا ة

ل ا ار  ر  أت  ن ور رص دودة وال وارة وام 

 م اظوا ك ا ًوة، وا  طر ادد ل ر؟ أم أا رو

ت  اوو ار  ر ة  التيارر  درا اطرق ور ر؟ ود رز 

اطل وادام اطل   اوى ا، وإ و، وول ارر اراف 

  ذك ار ار. فيل اطل 

ًأو- را وو بل واطدام اا واوى اا    

رد ارر  ز اول، و ن اق وات ا ر إ دى ادام اطل 

و اا  كوذ ق اطا  روا ،وو  

 تردم ا ً  رم أ بب ار أن ارد اد و)ن  15  24إ 

 ( م ا رر اا ًوت؛ ور  وى ،ما    ن17% ن ك 

ت ار ونو ل 48%  وع نا. 

  ن لون ارال واطت  18ارا د ث ون م ف ءأ  

  .ام

 دد ازا  ل أنطا  وند ترا  رر أٍل أ دزاض و ، 

 ان وق د دل  ً 15 دون ن اطل ارت ادام دل ون ادان،

25 . 

 تر لطدام اا و   رًات أر لطدام ار ا دفي  ،وا

 ذف اوار ار واوا  ًول،  فيطدي ار  والتيأرر ا  تر 

"َ ر وما"، ث أ ولوت ار  ر ن رًال أطل اأ ًردو 

  راف ن ل ار. وً وروا أل أر ن ا ،ورة

ً - لط دواو را ووت اإ  

ارر  ن أن م  اوو ار   و ت اوو ار طرح

ة اطل اذن ون ن ار أو اؤم  أو رق أو س طد أو ون ا أو 

ا زوء أو ام ارا  رصن ا رم ا را وو ،راوا 

ر ارا د أوو .رم اذا ا  ح و ا  
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 نرول اط مرص ا ن دزا إ  تا را ًر مّ 

 .ازت ا وأء ا اطق   و وام طل،

 م ل و ول لط توا إ  تا را 

 ون ا  ،م ؤر ا  ا اوت وول إ طل

 .   ادة دورًا م أن

 ر اورل وارص ا ن دزب ا تن ر  ت رر او 

 اوظف ن ودت اث ادرب رص اب زود ل اد ن ارص

،ق اواٍع ودة أد لن ا.  

ان وطور  درب ل ن ام  اوت وات  ودو ارر إ دم

  .  التيا ارو ث د ن اوو ار وات 

ً- لطا  را ووت ا  

ذر ارر  س اوت ن أن اوو ار ن أن ق  وزا ددا 

  ، وذك  او اطل  اوى ا

 ترا  ول إوا  درةن ا بن ا ر نر وا 29% ن با 

 ف ءم أأي — ا  رب 346 ون ص — وا نو تر.  أن 

  4%رً ب ارت،  وا م 60%رت، وا ووً ال م ار اب

 وذا س اوت ار ن اب  ارن. .أورو  اب ن ط

  درس ا  ت ترا  وز وةا را  ولوا 

 لط نذدون ا  فواا اوا ًد ن زةر أود ا ون ط 

  ر"ن درا ا"  ،ترن اذوا رون إ راتا رون أو اد 

 .ارت   ذي  وى اور ن ان ن ر  ون د  ات ت

  لطرص ا  دوا ول ار افي تردام اس ا 

ات  ن اطل زا م ث اد ادة، ارات أً ار اوة

 .ور ًرًا طل ار ارص ور  ول راء، ار

  نن ا وت ودت فيورا  دامكا  ًوة أ ن ر نا 

  م2017  ق دد نذل ارون اد تردد ا ءا د ا  

12%  دا و ،د، ان ا لن أ د ث ترن ا ثا. 

 طر لطرض ا تدة از دا ا وط ل يذر، وا 

ًدة أد ن داءا  ،مل واطل ا واد "داءا ل اطا " ، 

 أر و ال ص ر اوء  ن .طل ا ار ذاء واث

 اوال ول  ا وات ر او و ات ل ن طل ان

 .اب ا ودت
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 ترر ا لط رةت اووا ؤذت ار ات ا دةدا ل 

 ن  اث  Dark webاظ او، Cryptocurrenciesارة  ات

 طت درات ارى، دً ارة واوت اطل  داءات ا ار

ا  ارت ون  ن %92 ود أر ارر إ إن .وا  اون إذ

 Internet Watch  )ارت را ؤ) دد  طل ا ءة

Foundation  وى مم ا ا   ط دان  داو تووا 

  ور. ودا ادة

  راط رار افيا ترم اظم أن ر لطن اذون اد ترا  

أن  ن ق رون وان اء ن ن ادد إ ،ر أ  إ ظرون

وو لطدام اا  راطؤدي ا ب إل، اطس ارد وا  

 وت واون طل اذنأن ا . ووظ أ ً ا م و ل ارت،

 أرض واون  اطتدا نو ر ترول اوا   م اد  

  .آر در ن م ور

ًرا- لط وا را ووه ا صع اطدور ا  

رة   ؤوً — وات ت ا  وً — اص اطع رى ارر أن

  وأو ارر  .اطل ار  ا أر ور ل  ردة   ن درة

 دةن ا وة رع وطوض ا صر ا ا  وى ن ا 

 .ارت ر وم اطل د ا ارت ارى ن ً واو، ات

 ن تو زز تراز  اواوقوا ا  را ن وا  ريو

طل  اوول طق و و اوول رت،  ض  دة ادت

 .ارو وار

   تر ت ارطوات واذ اا زا  داما  دن  و

 أرى ات ارب أو اطل ا  اداء ور ووز  ارن ل

او   رت وول ال ول ار ام ول ص د أن . دم

ل اط مور وث إل او رت اا. 

  ب  تر ترل اء ارا   ق دزن ا وىر اطوا  ً

 ون أو ات، ت دون طل اذن او اوى وً ً، ا وذي

 ، طق ون أو ت إ . 

 ط ل ذا ؟ فيارر اا  

د ارر إ رز ار ا وزدة اون  اطل ن ارار ا ن 

  م أ وا ورة ر، وادة ن رص ذا ار ار ق  ل اطل. 
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 ا وة ر أوو ذات إراءات  2017 م ام أطل  رر وام

رث ا ود دة  لطن، اروا  درر ان ا ذيل اط تر اا 

ًراءات اك ا تو ،  

 اطل ض اظر ن أوم اد أو ا أو ا أو اد أو اوع  زود - 1

 ولو — ر و — وارد إ ودةا   ترا. 

2 -  لطن ا ذىر ا ترا —   كءة ذر ال واط واض واروا 

  . ا ر واد

3 -  و لطم اوو  ترا. 

 .ارت  وآن ورن ّطن اطل ء ار، ا و - 4

 اطل ا  وارت ا ر وض اص اطع وة ن ادة - 5

 .ارت  وم

 .ار او  اطل، و م اترز  - 6

أوع أط وادام وو ار  وء  فيو د   ام ار ن ار 

 ،ر ارر وارك اذ ت وطن  والتصدي وو لطدام اا  د 

 ردول اا  ل ن كون ذ ن أنو ،را ووت ان إ دةطر، وا

 اطل   ارت، د آن اوان  ون  التيارت واوان ت و

ذك ن  في اطل، وو، وب ل ن ول ال اطل أو ؤذ ون ادة 

 ترزودي ا زامإ رت اوا  أ  ،مدول ا  ن اوات ار 

."وارة ا" از  قط ن أن ا و ،ؤذرة واا وان ا لطا   

 فيون ا ارى  ادول ار ال  إ اوو ار ورة أر، ور 

وا دا راف ا ن رادا  ول رق أووع أو ا ن ظرض ا أي 

  ار آر ودون ز.

  مد أطو و وت ارا  طر تء واا و ب إ 

ال   ارت ورة آ، وأ ل اطل  ارء  ارت، ون أً أن 

 ون  لطل اش  فيا  لطد اون، ودواا راف و رىل اراا

   ارت و ال . فيول  ده ن ووت 
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مد  

 وث رو ،  –ودة  –در ن ارز اوي ن ار واون  ارق 

إق اط ل  ص ام ال د أ ،ت وان "ان دة ب دور

"، واب ل در دة ار ا وددا رز اوي ن ارؤ ودد اظر

ار واون، وأذًا رًا  اداب واوم ا ودة، و دة إدارات  أرى 

ب ا  وا طا"   ظر ء  د"و ،"زري ان اا  د

  أول ار  واد ام أ إق اط  ،"ن رت  وت ورة.

 ن طر ن ن  أ  ، ر زو و بذا ا وان رد أو

د ف ، وق ار ل ظرت ام وادرس ادي، آت رورة ف او

 زن وء ا  رى واا وا ،داأ ن ط أ  ذيم ا

ول واب  اددة، واذي أطت    او ا، وذا ار ن 

 دا   - اب  - أ   ارا وق ط  اران، ورات 

 ،ار و ،جا طر  دد تووطط اوا ،رار ا دا 

  .اول ط اذات ن ر ظرت

 ود اق ذا و ا  ، أرا د را و ام  ورط إق ن وذك

 ارآ ادرس   ا اوو ذات ارف دارة ن واطف اد، وم م

 دارة ادت ر  و اط ام راث وز ط    اري؛ واران

 أرت أد ز  ت ا -  اد ظر دت دة، ت ل  ام

  ،ولا و ظ  ررا  دا ري اوا وا، دد وأ 

 وا  ودن - و سا ا روا دت ام أ ا ور ن 

  ب "    لرورة ال وا."  
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 ارؤ ط ا و ال ام زات ن اف  ل ن اب ب رام ود

ورم ا ق، أد إ داءا إ و ا ا  ك َر ،ن وأ 

 ن إ ول  رب  رة رع م اط ،د ادي اص زت ق ل ل

  .وراب ووت ث  ، ول   ذك ل غ و ،ت

  لول اا  رها س اا  مل، اا و  ،ا   مأ 

 وز ن  اذي" اراء"   ا ،ظر  اط ا اد ا ار

 طرة اوا ت اد ود  ض ا ا روا ،و ن لأ 

 ار ت إ ادي د لارا  ا أن ذك  ، اط إ اوول

 لر إع اط واتا، دأ ء تا طن ا ص زت ،روعذا واو 

 اظم ام راء دًا ن  و  ، و ام،  اط د ار" ن

 ذا ر أن  اروي، اج ر ول   ، ون ؛....از اراد ت

 ً" ار   ط ،دة ارى ا اورات ل اذي ،1"ا اس

  .2" اروم ر ورً اوم  ن

 رات  ا ا و اوا ظت  ارو ،ت أ ص ار وذا

  .واطل دم ا  ود أن ب  أ  ت وإن واوال، وان ازن

 ا د وذا ال، ام  ا أول واد رز إ ذك د  أن اب ت وم

،ظا  ت  "روح  دة ن دوا   ،راء نواو ط"3؛ 

 ل  ء  وروط أدق اا ا طم ا لوا  د ،واء درة ذو 

  دادف إ ا را دط اوا ظرل، اا   م درسا 

                                                           
  ١٥، ص ام ال د أ إق اط ل ارؤ ودد اظر، ( رط، ودة)، اط او، ص دة ان 1 

 2 ن، ط نت، ( دار اواا ،و ن مراإ ،طا ١١، ص ١م)، ج١٩٩٧ه/١٤١٧  

  ٢٣ ان دة، ص ام ال، ر ق، ص 3 
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 ا، وار ا، و ظ  إت  أح  او دو ادي

 ب ء ار ام وء واود، دا ر وز  اذي د ار وأد

  .4ا وإح اق، ورم ناد روح ث ل ن ا اذات طت

ن و دار  ء  ما طن ا دد روم  لق ا دا را ،و 

 ا ا   ، ا اة ؤطر  ل اوك، ن زو ورات ت  إذ

د وفا د ط نرا "ا رى اد ،"ا دور ودن ادة ا ص 

 ا ارو ا ن وو اروي اج  اد   ن ا ال

،وا ً  درا ،دوا  كذ ر  "بر توذا أو حق ام و وا 

 و اظو ، وادة ل وو ا، وا ا ا  ظر اطوات،

ل وطا ، تود واص واا  "...5، وو  ن ره أن أر  قط 

 ؤالوي ارده ا ا روا ،وا  إذا  م أنا طف ا 

دو دا  ؤول ل  ط إم را را وظ ،ب ار 

 كد ذوا ء ظري رت ن  ت اور .  

 دم اذي ال م ا واداف ارى رات أً ال رورة إ ذك د أر م

 ذك ود ارا، وارا ا ر ن أ ارة ،"او" و ارو، ا أم

 ا واط  ور، ارو اوط وً  ارى ا  -   وس -

،ن ا ث  رض أدوات  ون أن د ل ويرم اا  د .  

  د  ل  م ور و ار او د ل رورة إ اث ال   ود

 ن  اوات وص واره درا أن ذك داو، ورت رؤى ن ارو اذات

 ذا رزات دد  د  واب"  إ أو إق أ د اروي اج ص

                                                           
م  اظر م وش، ؤال اق  ق اد ار د ام اط، أل ادوة ادو ادة  اداب واو4 

 و ،س رازر اظ ،ر  ٢٧و ٢٦اوو٢٠١٩آ ط ) ،-  ت)، صرا٣٣٥   

  ٢٤ ان دة، ص ام ال، ر ق، ص5 
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 أي او؛ د ب اح ذا ووع ول ور –  ذك  - و وروط ودوده اح

دا رون اوا رذي ات او را ،  ب رد   ولن ا 

  .6" او ذك ار ر

 دارج أ إ م رء وو  ل  ادي، اد ور رورة  ؤد ده م

،ون ا جوي ارذا ا ن"  ا ث دادهإ ر داوأ ،رن وث و 

 اول ا "7،   ،   اد ن ر وو، و در دره

  ،ر ن اوات ب     ذا  دًا اف، و اف روح

  لن اواز د را.  

 وم  اداء وف اط ،د ام  ا ر  درا ن ارا ال وء

 رع ار و اك ب و    و ور، ق  ن وز" ال ام"

،و راذ ب ق أرة إ ء مم اد تف آرو ر  ردا 

طوس؛ اوا   درة   ل ، ودوع ور راك ِوزان"  إا 

 ول دور ا   وذك ا، ال و ات، ف  8"اوري

"وا وروم واراك واوا وا  طرو..... ا م بر ن ولدراك اوا 

  .9. "واذن

ت و رؤا ن ا -  ءت  دو طد - ا ت  رو وز  

 ورام  ت اذن اء  ، ن د و اح دال طت ا ارك

 ال  اب ب  د واف، ازع ن زد إ ا ا ات

                                                           
 6 ندة، ا ص مل، اا ر ق ، ٤٣ ص.  

 7 رق، ا٥٥ ص ا.  

 8 ،طت، اواا ر ،ق ١٣٦ ص ،٢ج  

 9  ندة، ا ص مل، اا ر ق ، ٧٣ ص.  
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 إ ادًا اح،  اؤطرة ار ا  واد ن ام أره  ظر اس

 اف  أح  ، ن و  ن س و ، ن وو  ن و ن ز م

 د  ودى ات ط واء واروع، ازت ن دءا ددة؛ ات ن

را  رةل داا ا .  

 اوت وع وذا ورة، أ ودار وت ن  ق و ادر ازن ل ود

وداا وا روا ؤطر ا ذا ،نزا  لدس اذي ام ا  فؤا 

،درا و أن إ طم"  ا دث ن راءاتإ ظ وإدار وز توا  وات 

  .1...."ذك إ و وأم، أ إ واور ور، إ واوات ددة،

 ا  از ارورة وق ام ول ا اث   ا اب وذك

،ا  ن وهدة وا   دةط إ نزا ،درز ار و جا ا 

 ز ل د ا ووت ارًا ر، ارة ا ق ن ز ق

، وو    ا د إو  مم اوا رن و .  

م وا  و وه أنود أ ذي اا ذ ب ،بد ا ردرة أظ   

 ذك  أ ارة، ا ا ف  ز ون و اوص ادء

و ا ،دا إ إ ر  ك رطوي ارر، اده ا  إ 

 دو وا ادء  ون وال، ال  ن ادي ادرس وت  اوص

ز ح ما رن وا ؛ إذ  ت  ل  ذل وراغ اد واا 

 ء و ر ،ا د  ،رازًا ازو  ودري وا .  

  ان رب  واد

                                                           
 1 رق، ا١٣٨ ص ا.  



 

    1 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

   

  

 

  

  مهارات وتعلمات
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 أهمیۀ تفاعل الآباء والأمهات مع أبنائهم

  من أجل تربیۀ أسریۀ سلیمۀ

  أ  و  د.

  ا او ام / ن

wassim.abouyassin@liu.edu.lb  

 

  ديو   ذا ء؟ا ر زرات اا دي ل ؟ طر أ  لل أ

  ذات؟ ذا  ذ ا ادرة د ازوم؟...

 ّ رُأ ر لن أ مأ  ل مداددى ا ن تء وان ا ددءل ا

ذ وا  درةس واّا  دذات، وا وا ،ة او هرادأ  ل 

  ارارات ا؛ و إ ك ن ص ؤدي ا ح ال   ر اء. 

 زازٍر وا درو ،و را ر ءا ر  لا  ون د ل ن أنم؛ و

ذه ار و ن اُرص ا م ن  ا  ء ل ال اواد ذن 

ا؛  أ ، ال، د ون ر ؤ و ودر ٍق وازج ل وء، ون أن 

 ب اة وارت ادن ا و ل . د   

وء  ،ن اوة واو وظن أن  أن ّ اوادان ل إب اء، ل ل 

  ازواج إن أن.

 طب ا   ،ظ  ،لا  و ت ان أن اورن ا ددرى ا

ا  لا  دام ال ا ن مأ  لف ار  را .مأ  ل

أب ط وم "ون أم ون  ."ط م  دون إ ار م، م 

.ا رت ا ب ا مم ودرار  ب م فرون ا  
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 وى اا  كء، وذا ر وعو ول ت اظرب واث وان ا رك ا

 ث أ ن ءا ر وعو ول م ذه ا م. وة ا  ذه ا 

ء اول  ل ز ل اء وات  أم ن أل ر أر  و، ر

   زح وا ةدوا وازا ن او دة اص ا 

) ا و اا ظر ل ن وعوذا ا ول مت. واPsychosocial 

Development Theory) ونك أرأر  (Erik Erikson .(  

، م ر إ 1أرون و م س أ ال، ر ظر ال ا  رود

 ل اوام ار أ  درو  فن، واررن ان ا تل ا دةت اوا

) Psychosexualا (-اؤر  ء  اطل.  ن رود رز  اب 

ب اا  زرا  ون أرأى أر ،و ا   -  ا

)psychosocial.ظر  درو ل  دم إو (   ظر د س ونن أن أر مرا و

ون رون أن ظر أرون  او ا   ر اء إ أن ادد ن اراء ار

  ا  دت وا وطت    ل ر اء. 

ن ن اودة   اة. وذا ارض ون او ا ا وت ظر أر

)  دCrisis أن ل ر  ر  أز ) م أرون ة ان ا ن رال وار

ن ن از ح  م اء ام . ول أز ون ن طن دن. 

 .دم او ن ا  نن اطن ا رل اطا و  وا زل ال ا 

ز ح ون راب اطل را ن طب ا واد ن دم ا رن. وازذه ا

.( بوى ال ا هل أدا  را) ءا ا ول إودون ا  

  

            دم ا ------------------------------------------□ -------- ا  

  

ل  ذه ا ارال ار او ط ب ظر أرون   دئ ووف أو 

  طدىء وذه ا ن إدراك نر د ؛ ووا وطل ارا  ءا ر  

 وا  و  سأ  مأ  ء  م دورا إ ون  ن م ررا

  ث  رون.

دم ا ل ا وا را   
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 ن ا  دةون ا18  رذه ا ل لطون أن ارًا. رأى أریبدؤون  ن او

ن رن أو دم ا م ب ل ال  اء. ن م ال ن ت اطل ن 

 ون ط ت اذه ا ل م ن، وإنر  د نو  ، رام واطا

.  ًو ًون ط ن ،دم ا  ز ذيل اطن. وار دم ا ز  

دون إ ، طر لطت ا ن لا  ، نب وذا ا و  طر راط و

.ً وًا  ن  

 أ ة، إور اظم أ   ب ا  ون ا أن ا إ ن ا د و

   ون  ء ل   ر  ن اك.

   ا ل الار ا

  رًا إ ث وات، 18ر ن د ذه ا

 ذه ار ود أن ون د ا واد ،دأ اطل ظر ر ل اء  ودون 

، وذا ء د ؤدي  ا إ م اطل اد   و وع ن 3دة ال

  ضر دامل اطم ا ون أنر أرن. ورا  لدم ادة وا ا

 رذه ا  لط .ا ه او    ل رذه ا رب ن 

 ب ا لم ادوا راا  كذ لا   ن سم واط  ورض ا

  ءب ار ن ر لم ا إن دة. أا و ا   ن

ن  د اور د   دم در ل ذك،  وام  م ن ذك ن  أ

  2ول ن در  ال  ام ح. ارن

  ار ا ر ادرة ل اور ذب

 اطل و إداء  المرحلةد ذه ار ن ر ث وات  ت وات؛ ل ذه 

درة وذ اا  ررذه ا  لطدى ا لا و رذا ا  د 3 د   ،

ظر ات ا   أ ا ،ط ور  و؛ ود در اطل 

 اد ت ر اس دون أن ون د طب  ن اء واده اد ن  ر وب 

 د؟.. إذا ووال ا ةون رد ف .رء واوب ا  د ووور ا و ذا ند. وك أذ

  أن  ن كن ذ ءر ا در  دور او ،ب اا إ د اواا

اء، واظر ذا ت.. ن ذك ن  س ادرة د اطل؛ ون إن ل  ن طب ك إر
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 أن ل س ادرة د اطل. ورار ذا اوع ن اّد ل د اطل ورا ذب وّل 

.ً كذ د ا  درةم اذ زأ  در ن  

 ارا ر ا ل اور دو ار

 وات ا ت ن رةوا طوا وطا ر  ذهذه  12و ونأر  د ؛

   را لطا  رذه ا  .دو ورل ا ا ر را

ض اوص أو ، ل و  ض اب أو 4 ر ءة وادرة  اج

 ط رذه ا  ا  لطا  ن زل؛ا  طدوات اض ا حإ

ورا ر واز و  ارار او  إج و  و د. و ال إذا م 

 ورض ا جإ و د  وما ول وطا و ورا ي اؤد أن  ن ذا ن

دو د واص ودم اءة. ر اذق و اذي  اُرص طل  روا درم 

  ء  م  طر راط وك دون إذ دن ا  ر م مدج وا 

   وزة.

  

اذورة أه وط ن  أن م   المبادئد ن اذر ن م ذه   و ام،

 ل واد ّ أراده   واز ث ون وى ب ن ا رن 

ص وا وردون ا رارات اذ اا  ذاتا  دا  درةم ادو  ل

 ّدرات اذ اا  رأةا  ءأ ر أن ط كذم. وؤو ظم  نرا

  ل ؛ودص أو اّ ورم دون ا  ن رادًاوا أو وأن ،و 

ا د  راطس وا  م رد لوا .  
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  حوارات ومناقشات
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وط  

 ر ارة ا ومره ا مش ا

 ظل ار وء ورو  ل ادول، وت 

  رض مد، وت اوأ ،دراا

...طوارئ اا  

ه أ؛   زد ن م ار اوم

ر اوت، واف ن ت اب 

  ا  ن ار وات..

  

ن أل ذا ف  وار  ذا 

 دود ا  ن دد اا

اري ا واروي  ادور 

  ط أو د. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ل  در ادوراه  م 

ر  -اس اروي  ووز

1993 د ارا  را م، و

  س ا ن (ديس ام ا)

1991   توم دراد ق ، ووا

 ردة ا و ،طن إ لوا

ا ا  ارد ا، وو 

  نرن ودر دادإ  ص

 ،دا زواوإر راو ووي طرد ارا

وو و  ان اطن، 

  وو  ان اون.

ؤ ن  ،ا دواا

 ذار ادوا ،ا رت اراوا

 را ران ا ددا ل، وط

 وات ان ا دد وا

  واذات ار ور ذك.

 

 ري اا  اريوا  

  

 أ  را   

 

 ر س وره: د.



 

     270 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

  

د   ا ر اذا ا ظل 

  وم س ر ال وار اوت؟

د ود.أ  

 ر  رذا ا را  دا

و ودث  إ ،ط ر ددة 

دد  ،ذا اظر و ر دد 

اة، دد ا  ا أو ،ن ل 

ط ادات، وزدة اوال وراءة ارآن، 

..ور اذن ا كر ذو  

وو ر أ دد  ان ذا؛ 

 رل ا ن ر؛ ل  م

اذا ا، ور ار، وظم 

 ا ا ر اووم، وت اأو

  ور ذك.

  ددو ر وطو أ ر وو

 ،د  نن ا ،ض  رةن ا

 ول ا دا ذاو ، د ن رب

 ر َ ، َأره ِإن اْؤِن ِر ً (ملسو هيلع هللا ىلص

سَو كذ د ِإ  رَ اءر َأ ِإن نؤْ

َن رًا َ، وِإن َأَ راء رَ ن رًا 

  َ). [رواه م].

ذك ب أن ل  ذا اظر وذه 

اوال رؤ إ ؤ، وذ ب 

  ا  لووا زده. اك ول ذ

 ور أو ن  دون ددة ا ط ة ا

  اس.

  

د  دي زواج م 

  ات ازو  ذه ارة؟

د ود.أ  

ك إت ول اض أن  دال 

ذا ار ر اف ن ارة، ول ب 

  .وذه إ ر ط ؛ازواج

ل اس  ،ث ر اب واودة 

 ،ا  قط ن زواج. وأن ا

  زواجن ا ريف اأن ا ت إو

اور واوط ا ون رج ارة (وط 

ال ور)، وذه اوط وت ان.. 

ذك د   ار اوم وا را ن 

  زون دال ارة.ا

ذك ذه ر  دد ا ن 

ازون؛ دد اب ور ن ل 

 اددة وأ ا) ون 

 أور ات، وء اوت ارك، 

  ونرك، واو اوار، واوا

ا  دةد رص  ،(...داتب ا

ا دال ارة، وو ب ن أوى 

اواب  ء اب ول اب ووق 

  ذا اب اراط ن ازون.

إذا ا ن ازون وف طور وو 

ود ذن ا و  ذور  ل 

  ذه ارة.
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د  ءأ ر ر أن ن ف

 م  ظل ذا ار و و

  رو ا طا   ؟زا

  طل  رة ار از؟

د ود.أ  

ن ج  إ ر، أرح  ار 

د و وار ن ازون؛  20ص 

    دا ن اوار  وران

   وران ،روسل واطور اأ

 .. رىأ  

ا را  ت وم ل تا

 ،د ل م ،قد  ض 

  إ ت ن ازون.

 ،رل اا ن إزوو اأد 

 ر اذ رأ أن رآن، إراءة او 

ت، أو اة  ، د وار أ

 ل لَ ، ا رة رر ن َأ ن

 ا ولملسو هيلع هللا ىلصر) مر ا ر مَ ن ،ِلا 

 َظَوأ ،رَأا ن تَأ َ  و 

،ءا مر َأًة ارت اَ ن ِلا ،تَ 

َظتَوَأ وز  (ءا و  تََ ن َأِ

.[ٍ دِ و داودَأ رواه]  

 رد وا ن ازون، إ ، أو 

  ت وطراف...

ذا وة  ت و ن ازون، ل 

واد س اطرف ار س رات  اوم، 

ا ا وق رة  آر ارأس، م 

ارأس، م  ان م  ادن، م أرا 

   اد و اوى..

ذا  ن أر ت ن ازون ول 

 رأس وا  ءم اأ  ون أن

  اد. ،اد ،ان

 نر ج ، ءء اا   

وار دء د7-20  وار و ن 

.و أو  دون  

ا طر ج إ  ت ث ،ت

دق، إت  3ل طل  ن ق دة 

دون رد أو ب أو ب، ول  ل  رد 

ض.. أ ..كأ   

 ج إ ر وات اب، 

  اون، ارم..

ط اا إ ج أز، و ر

  رة ادم أو أي ط ر آر..

  ص ث ج إ 

دق ل 3   ص ث ص 

 ل إ  و ،ر تأو

   و ... م أرا  ل اوم.

 رت ووار واا ءا  إذن

  اوات.

 ر مط م  مدرا ظ

 ر، وأذه واز وارا و ا

اف رام ارا ا رات ن 

ل ام ن ل  دروم ن د 
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 ج إ ذاو ..ل اوات ا ر

  ن  ال  اوم.

ذا  ون اء دا رطن 

ات ا؛ ن ا رة ن  در

 ذارو ل كذدا، و قد  ن 

  لا ك، وا ترك أ ن

ط، إذا أور د أن كذ ..ت ن ت

و  لطا  ت.  

د   ذرون طر اا  

  ار  ذه ار؟

  دد.أو 

اطر اودة  دم ازام 

 ،ؤوت اا در ت ا

 ظد اوا ما) أو ت اا

 ،(..وراءات ادي وال او ا

م وات ا)  زام طوارئ 

ا وار ا ،(ذك د أن ون 

 اوف اود، اذي  ن ذه د

  اطر.

د .   

د ود.أ  

ذه ر رب أر ن  اض، 

  روا و  دد ر ذه

ا ،ذه ر م أورا را، وم 

رات ددة، وذك ن ارات ا أت 

ت)، ذه ر  ا   ر) م

ر أل ام درت د ا، وم ل 

  ما  ر ر ذه ،د ا دا

...  

  د موم وا وت ا ت ث

 ء، وم واوت ا وار ،و 

.  ما  ر ر   
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  رسائل وأطاریح
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اذي  ر  اث رد طرويش 

أطرو   ات ا ار اوط، اث

"و ر ان   ادوراه اوو وان

روازل اا  نا  ر  درا

 ،"ت إراف ادور د ارزاق وور، ون ذك 

ا  واوم اداب  ربم، 2019در  25وم 

  .  ارب سد  س،

 وادور ر، وور ارزاق د وادور وررا، ر ر ا د ادور ن ا  تد و

  دا، رف در اث اطب ا ت ود. وة أوج  وادورة وا، اول ادرس

و ا ووا ط ثا  .  

 و ال، ا را ؤت   اظ ار اذة  إ ادرا ذه ودف

 ن اِز  ارة، واز وء  ددة راءة إ ج ا وره، ا اذب در أت

 و ديا و  وا وظرو ،ن او  و مأ و ،ٌط ن لأ دإ  

ر طر دات ا وا ف ا   توو  ن ل رةا 

 ء وادة واوا ِرن و لا ر ا ن ،توا ج وا  إ 

و ر لو  ما  ما . وأن وازلا وعو دراا - 

و تآ ثدوأ  ن  - د ت  داتا  ن دن ن ام ود ن ٍرإط 

  ق ود و أو واد  وٍل ار، اراف  وظٍر اوا، ادرا ن

رورة أو رى، أل أت و ِلا ِو ترن ا  رىأ. 

 

 

  تقریر مناقشۀ أطروحۀ دکتوراه فی موضوع:

روازل اا  نا  نر ا و  

  ر  درا   
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 ا را ث طرح ان ا ر اذا ا  

 اد ر ا ام ل ذا ال اذي ج إ و ر ول ل ن ر ام 

   ام  ؟

 وا ا ووت  او  ارط ات ِض َ اث، ذا ول ود

 ل  ق   ا ،ر ادول  ا اوود أرز ات ذه. وادة واء

  .اري

  ارف إ ت  در اووت، ذه  اء   رد ادرا ذه ن ارض ن وم

 لز كذ  ذا ِواد؛ ادذي ات اا  ُا ن ا و با إ و 

 وز  د أن ن اذي و اه ذا  ث. و ت د  ً ت اوب،

تا راا ،ِل وا ذيظ ا  ا و ،َا ك و د.  

 درا  و وإ اووع، وازِل  ا ار أِم ن اث ذا  ف م وذا

 اث، ووت اِق  ان اطِل  ووِن ارة دو  اِل  ار اوِن

 طم ر راراتوا ا درةا  ، ون ثا  ِزج ن  وعوا و 

  .و ورً ً ادرا ُت وذا. اء

 ص َدة وا ا و ثا  لول ان ا بول، اد ا را درا 

   ول ر ن ك ل ام، ِر دةُ  و ؛ ن    وال

؟ اا و  ر، وث ا دو ت رة إ  در ا ،د او 

 أء ان ن أد  ود  ن و م، ال  أد طرن ن زاع اد ك  دث

 ل. اب ووا اوادث دوا د ان ر ن  ان وأل اب، وووع اوادث رن

 رج ا ذه ل ا وو ول ن ول اوال؟ ذه ِل  ادة أداء ان ر ن

  م؟ م وظ وم  وطم وارج، اق ن اس

 ام ر ن ل ارة؛ ووت دود  ا  اظر اث ذا ددات ن إن وث

  رج؟ ارِم ان ار زواج د  د أن

ل أا ن ا ذا بد ا ش  ثا َإ ر و ءن ا ِر ،ما 

 ر وأنذي اا  ز ودو دادرة أ ن نا  در ا ،ء اؤون و 

ن إ ل  مو ط مو ِعدن وا ،م  ون ن إ د  ود 

 إ دو اء ن ول اء؟ ب ام ِر و ن ام وف . طَم ووق م

 ولِم وأ ةِر ا ن؟ظر او ط ،ثل ا وز  ِر مق أن ار 

 ادرة ا اِم ار ن ول ار؟ ا ن اطِق ذا د ول ن؟ زون ن
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 رن اا  دولر ا ا ً نو ،ذ  مدرُة ان ا تا 

؟ ارا   

ب أا ،د ا زر   ر  ن ِلرا ة ،نا و ُر وطا ا 

  .  او ة  م دور  اس  اوَ  أن طق ن واظ؛ ار و إ ج

ُو ما ُرل اط  ذه را  َو ،ب اددات و وعو ،ثد ا 

 و اِم زو ن ط د وو ا، ام ن دث اب ذا ن اول ال ص

 ل. إ ِر د  إ اِر ن اذ  ا، ادة ذي ط ه او ذه

   ؟ اُ ُأدت إذا اوِن دة  أً ا ر ام ون

أ ب وا  َو ظا ،روا ل وط دا و م ،طذه وا ُرا 

 اطِل ر  ا ال ص د اث، ط وظر. ا وَ و ل د

طِل أو ان ا ِر ،مل اذا و رأن ا ل ذه ،وا ومط و ِلطم اا 

  ور؟

 ون أنا ررط ا  ا قم اول ا   ٍلل، ط ن ل 

  ل د ا أن  إذا  ود؟ اوِل اطل و  ظ  ذك ر

ود ا إ وط  ،ولا ب ودم ا بط لو ا إ ،ن ءذي ار اؤ  

و لطوِل اا دو.  

 د ون ن ره، ور وم او  اروط ن و ور ب أ إ اث ُص ود

ر د ،و ًوِر ،وق أذا و ون أن وذاك   . وز د أن ُور ا ،مواء ا تأ 

ُوا ً أم ،  ون ر ما إ  ،نا و  ،م دا، و و َو   

 ن واء واء اُ أ ذك و. و و  و ون و م، َ  و ، زواج

   اظرة ا د وذك اؤوت، ذه و أن ام ر أد ز م واف؛ اف

و ِر ما  ن ،وا و ﴿نل و ن ار  نؤا ﴾ .ورة ءا 

ث .141 ادول ور ا  ا  مأن و »مو ا و  .« رأ طدارا  ، 

  .3564 رم دث 181 ص 3 ج ار، ب اح، ب

 ل ذك  را وإ  ،  أو ظ أ ذك   ام، ِر و   وام

ا ظا  ، ن ردل اوا    دن، اد ِموا رع إ ،ما 

 إ إذ او، اوان ن ا ار َز  وذا. ا ا ا ر ظل  واِش

  ادل ق  وذا و ، ا راب أن  ل  ام  ن، اس رطت
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،ا و    سم. ا  ا ا  نر بر   و 

  .ان   ل ورب دوده، دى إن ا ن

ر أ ،ما   برا إ دوا  ،ر ُدووا  تطب، أن ارا    

  .رة ق   ء ل

 ظ ، ورص ال، ادن ذا ؤن ن و أن وو ا ك وازم ن ن ذك، ول

  .وال ارع واد  ق او  اِم اراُط ن وذك ا ،ر طق   ودن

   ٍ ط ُل إ ام ذه أن و  اث ول  إ، ا ب  ن

نط ،ندذي اا  ظم ُر تا ا ، ن ِل رادا  ،م نو طرف دوا ا 

ر َا  را .ل وب ا ُط     نط ،رعا وإ  

ون ،و ذه وو ر نم ا م وِر.  

 وا  .م ط  د  ا؛ ر اد  رورة ٌة او  ذك

 ارد أوال ن د اطق وذا اد، أو ار و ن  او، اون  طق اد ذه

وال إأ رةا إ ا ، ث  رك ءا و رد أو و سر  ك 

ُوا رج ِنط ونا.  

  أ اوت، ن   م  اث ود ارح

 أن ا واو ، ري خ  ادن، ظ و ا ا  اول او ون أن ب-

  . ا ووع م   اد ون اوا؛  ن طق

 - قرن ا وصا ردات اوا د ا   ،ا  ةرا عن أوا 

  .ارج ور ار أ  ادا   ورورة،  أوع ر ا ،ر در

 ار، ارواط ل  ن ور ،و ون ذوي ر وأطر ء ن و  س-

 زواج و را ادل، ووزارة ا واؤون اوف ووزارة ار اؤون وزارة ن ق وذك

  أو ا ،ل  وذك ار، إطر  و واد  أل ن ارج، ر وطق

  . اف ال

 ون اب  ام ام ن ان، ار طل اب ل   اظر إدة-

،ور ط ن لل أر ا ،فذا ا ب  رعرط أن ا  ر أن دة   د 

  .ا ار أداء وط ار، ا دث وأن ا، إم

 طل ال ر أن ال  أو طل، ال أل ن ار ا  اول اراط-

را  بن اا  رب دا م دونر.  

 اطل ر  راز إء  وا أن ا ،ر اد  ان ان  ب-

  .ا دم و اطل ؤء و ن وا  وارن، وا اطء ان
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  إصدارات المرکز
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 ادو ارز ورات ن

در ICEFS  وار ارو رات

 اري ان“ اول ادو اؤرب 

وات ادد ”واا ر  13 -14 

 اوراق ا  2018 أور

 دان  ود  بء ا نا

  . 1200 ربدد ت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رت ا  

 اري ان اول ادو ؤر اد ا اوراق

وات اد2018 وا 

 وس رد .د/ ام ط .د ق

طا وا ررا 2019 – زرا دوت ارا 

ورا روا ICEFS) دة اا( 

  4-0-9160489-1-978 :)ردك( اري ادو ارم

 صدور کتاب المؤتمر الدولی الأول
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 ادو ارز ورات ن

 درICEFS وار ارو رات

ا" ظو ام  ادو اؤر ب

روأ   وارز ازد وروي ارا 

طووا رد" اا و زار 

ور ر ر 8 -9 لر؛2019 أ 

 وراقا ا ،د اء و 

  .637 د واد     اب

  

  

  

  

  

  

  

   ارت 

ا دور اؤ دا وراق اا وارا   رم وأا ظو  ززو
  2019 واوط ار ارد اروي

  رد وس ط ام / د. ق د.

 وا طر أاو 2019 -  روا ورت ارا دوز اراICEFS) 
  )ا ادة

دوم ارري اا  (كرد) 978-1-9160489-1-1  

  الثانی صدور کتاب المؤتمر الدولی
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 رات ادو ارز ورات ن

ورا روا ICEFSدر ب رؤا 

دون اث اري اا وات؛ ادوا 

- 20ر ر ور طول اد

 ا اوراق  2019 وو 21

د اء و با  د دوا  

 768 .   

  

  

  

  

  

  

  

رت ا: 

  2019اوراق ا اد ؤر ادو اث ان اري اوا وادت 

 د ح  ام/ د.ط ن أد  إراف وق د.

 (ICEFS ارز ادو رات ارو وار -  2019اط او در 

 ) ادةا

 :ارم ادو اري (ردك)

978-1-9160489-2-8 

  الثالث صدور کتاب المؤتمر الدولی
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  المرکز مؤتمرات
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 ورت ارا دوز اررص ا

روا icefs  ذ   ظرا  مز ا

وال اوا   ار وارة  ،اق

ق ال وا إ  وا وان،

 رت ادرات ا ن ل اووا را

 د  وظو وا وا وا

ة، وا ت ار وإ؛  ار

درات وأث رة ت،   اب 

ان اري اوا"  ادو اول هؤرن ل  ، وو   إ ددة ارت

ا ارا ، ادرات ا ر ) ،ت وأر ر اظم  ،"وادت

  ةودة اس وم ا ر ،(ل  ،رزا حر وديأر   ت 

)  ،روا وروث ا د  ،ودانء ا  ر اا  ،دوا 

 ،(ور  ونوا ر اثود دو  تؤ )  ،د ا ا 

  ؤرات وادرات واث، ا ادو وم وا ود).ء 

  تقریر إخباري

 عن المؤتمر الدولی الأول: الأمن الأسري: الواقع والتحدیات
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  ، ن أر وآ وأور.دو17 ن  ور رك 100ن  أرذي د د ا ر وا

رؤن ا نذ ا  20  رس/آذار2018ظر م ؛م وار، وا وب ن ه و ،

لا ،ر لدد وو ،ه وأ راو ،وو  رؤرب  ا 500  بط

ر تا ر و 120، و ،ا وراق ام اد ر   ور ر م

ور56   ء را م ا ا ا واوال  أب اطت او وارو، و

  رؤا  رض ت ر . 

ر ادور د ن د ا  2018أور  13ود اطت ا ا ح ات 

ا اق ام ؤر وب رس ارز؛ ذرا  اؤر ووو ،ر رن 

 رات ول ا ده رس اؤر ورس س إدارة ارز ادووارت، م 

ارو وار ادور ط ن أد ام 

 ءات ال ا بر  ذي اا

ا رت  اؤر ر و وورا 

 رة وأا  رذ د .و ظو

اطع أل ام ن ات ول ات 

و ،ررة.ات ادا وا  

أ د ذك ت  رة اؤر 

د  اداب  ارا ادور ن دال اد ارن، وادأ دة اذ 

در ر م اس وودة  ادور ور ن زام ا ارا ،م   اذ 

ذ ادة ا   ،رزاا ح ورر دي  ةد ال ر ذ وردا 

ادور م  ل ن اراق، م  رس ا ادو وم وا ود اذ 

ن د ادور د . م أل ا ا  م ارد دي ن

 ور ردا د ترم ا د، ون ا ود رو ل روا  ن بن طرا

  ن ازار.  2ط ن  ادة 

   رأ ادور رد  2018أور  14ود ات ت اؤر ء اد 

س اوس ر م  زر مر ارف ار ت دي وردا  دم ،ا 

ا ا ؤر  ن اؤر ادم را   ادرات ا ر  ،دم 

ا ا  ادور دل طرب   ن أء ان اظ ،م وت ا م

 د راق لوا  ن مرال إ ل ورددم او ،ررة ا ورةدذة اا
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م ارن، ودت اد   د أد ن ا ا ا رأة 

دذ اوم ا ،ترم ا د ر لطوا و ا و ا سو دي ور

 اوت راءة اوت وان ا. وور رس اؤر ادور ط ن أد 

دت ا م واق ام ادور د ن د ا ا ورة اؤر وارن 

 م لرات ورذ و رك، واا وي وارل ا وضا  ونر اطو

، ث م و ر م  ا ارا  ،ت اوث وادرات وء ارات

و راا ؤد وو وم وا دوا ا  م رذل، و و 

 م وز دات ار  ة وارات او وار وام ن. 

 ا  ردروع اوا ،وا ظن اء ا رددات ان، وارا

   .ورة اؤر
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طب ذه ا و

ص ار  رز أن دم

  ردم اظو

 ارن ن ان

وأء ة  وان

 ت ا سدرا

اذن وا  ار 

  رل ان أ لوا

  إح ذا اؤر.

  

ت ا د ا را ت اوا روا وراق ال ا نم و رؤ

  زن إ تون ا و ل إوا  

   رين اق ا  رةدور ا ور ا رةوث ا زرا ءإ 

.أ 

 ق ا لد ما را  لط داوا ر ما ع ا

.وا 

  ماوا وودات اا  لا  و دواا را را م

.را 

  زما .را رل ا  ث ادف ا  ءاترات ودوات و د 

  را رل ا  فور اا  ور ا  لوادا وا ت

.درة وار اا وا ا دا 

  م ات اؤ و رورة إ موا ا ررا نول و 

.را را 

 . وا  واز ر ق دررة وان ا ق او 

 ؤون ا  نل ار ؤو مو ،رات ان ا مري، ود ا

.ا  

   



 

     287 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وار ارو اداف ن و و إ وار ارو رات ادو ارز سعى

 ت اا  طظري واوى اا  ودل اق ا   إ

ن ل  و ش وارب ن اراد وات  اف و ،وص،

، وثدة ووا را ؤء ا كذوار وا   رم  وأا ظو" ا دور ا

 ورت ارا دوز ارم اظراف وت إ " را طووي وارد ارز ازو

ر ور زار و ت ادراا   راو" ر؛ وا وار وا راز أ

ا،و ،رل اراف ووا ، مق اط ر ذج مدت  وؤد دور ادو

،  ت اؤم ا دى ا وا م،ور ا  دور وروا  

ر اظوا ديواب وار اظو راف ا.ق  

  تقریر إخباري

منظومۀ القیم وأثرها فی تنمیۀ : الثانیعن المؤتمر الدولی 

 الحوار وتعزیز  الإرشاد التربوي والوساطۀ الأسریۀ
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دو ،ن  18رك ور ن  100أر ن ر-   د ا– اؤر ادو اد ود 

أرض  ر مو ،وأور 45وآ . ت    ور   ت ور ز 

ول ر ورن ن وزارات ن د تن ون ورن وداء ا ر و

ر ن دول نو ، م ا وازنور اا إ  د،زار و  و

رت أل اؤر ووع ادوات ا واءات از وات ا ر  اوات 

. رووا را  واوا ا  

ل ون ن اح أل  2019أرل  6وم ات ود م 

ور ول إم  ،د ؤر  اؤر 

ور ود ر   رس س إدارة ارز ادو و

،مد ان أ ط. د روا ورت ارا 

ا دس اق اري د.و وس دن  ،رو

وي، اد ا. د د  ا  رر  نو

ون  وث وادرات ارو وار د .دل طرب،

ا اظ دوي  ذد ا.را ط .د و ،وذ ت ادراا  ب ن ر

، ث م ارف وظ او ن  واذ د روش أدر وراوش ادورب اد 

.و داوأ وور وؤ  
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ل ال ض ارن اذن ووا إ د م ظم و

 رُ  ظم لث أرل،  7د و زار وم اد 

  .أ ل ي ،ت ر ت ، أرم

  

  

ا ا ر ادور رد وس ق   2019ود اطت ح وم ان ن ر أرل 

ا دس اء،ارن وار ر ري ر وؤا  راذأ ،ورا  م

س ور  ادور أور سول ا د ذك د  ادرات ا و زار  ر

رورم ووع او أ را إ ،ترن وار ر ر؛ؤ ا ا.  

 س أم رد ان أ ط وردا 

 ورت ارا دوز ارس ار ورؤا

رزا  ت،وار ر  ارن وار

 ظو ام  رس واد ام ودئ 

را إ ا  اش ورب وت اظر،

  ا ء اإ ء إرل ا ل ن ا

اط ا د م ن ا وار 

وا ط اروا دا ،لواو  أو ،د وأ   لوا و

وض ادار وار واب وارام اوت ا ز اراد واوب واوطن وادول ل 

وار وآا .  

ول ا كد ذ م ق واا ر  ب  شرر زو وردا رن ارار 

ود اور، .راتؤا  ل و ا دورو ط قرا ر راذ  

ر وزر اؤون ا وادوة وارد وارف  ر م ارن أطت ا م 

د ا ن د ا وردا ودا را ا دو ردل اا م دانت ، ورا

 ت او زي وزو  ن ز ذة زواا. رزا  
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  ا ل ام أ ا س اور ر ما  ودو وردا

  .وأ ووأ اؤر ورزا  ،دودش ر ورا رز

   دم   2019أرل  09ت اؤر ادو ا ء وم اء ود ات 

  فر ت دي ورداروا ورت ارا دوز ارم ا ،  ورددم ا 

  شوورا رآد،زار و ت ادراا  م    ا م ا

ر  ،شو دور ردا وي،أد ا وردا ظا ن ا  دم م  م

ت نرن وارم ا  .راق، و ذن ا دس او ود .ن دروا سرب، أن ا

 ت او م.د ا م ادو م ، و.ري دد اأ ا و ا  راءة

 م وز دات ار  ارن، وادات ادر ء  ان ا واوت.

  ان اظ وا، وادروع ار ة ا ورء اؤر .

  وازاةل اأو  دت رؤ و

ذرات م وون ن ارز ادو و ادرات 

ا  ،د از ورس ار زار و و

 و رس وا ا رن ارز  و

 ،ر ما ا ا س از وررا

ز ورز ورن اس ور طر و ن دو ق

  . ارز وادر اذي رز وق
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 م ظم زرة ر ا ا ر وء ا ام ادور وود دودش، وزرة 

  ا ادو وء رس س أ ا اق ادور ر زوورش.

ر ارز ادو رات ارو وار أن دم ر ام ل ان ذه ا و

و  ادرات ا و زار وا  اذن وا ودم  إح ذا اؤر،

  ار ور،  رول واون واا  ن نرن وارت ا

.رو ر لدا  

 ن إ تون ا و ل إوم ا دوراق اث واوع ا  ءو     

-ز از وة إدا.وا ورا م واوا دررة واا   ظم وا م  

-.دد ا ت ادا وا  م اا  ونز از  

-درو أ  ءف واطرف وار اذ أ  لا وة إدوار ، ام ا و

ون واش.وا  
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وار ذ إ  ث ودرا  ارة  ارو رات ادو ارز حرص

واول  ار ال ق إ وا اوا، الادا   وا ا ل ق

ن ا ت تدراا را وا وا وا وظو  د   ،رةا

ت وا ر؛ اوإ   بت ادرا ثرة وأ ،ت  ددة

  ده  ن اؤرات ول  ارة ا .ل ن  إ   وو ارت،

  تقریر إخباري

 الواقع والتحدیات: الأمن الأسري: الثالثعن المؤتمر الدولی 
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 ر؛طذا ا ءو ذا رؤن اا وان ريا: وات ا ،تدر وا "و ثأ 

دى   وو 22 – 20 ارة ن  إطول  واد "رت ددة ت، رة

 ل ن تون، وو ددن ا ثت ادراوا وا  دى ت ت  ،

ا ادة وا ن ادة اور واء واراء وان  أرت دات وات

  دو15 .ن 

 
 و  رؤت ا بط زر دم أن ص رم اظر ودا  نرن ا 

 أل ن وال ار  وا اذن ا ادرس ت ت وأء ان

را  حذا إ رؤا.  
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 دم ص رم اظر ودا  ظر اؤ   ذ ن د ت ود  ودو

 .ا ورم ارب ووة ال د ن ارة

اول  م اؤر ت د ا ار ا وات ارو ا اوراق ل ون

إ و ن تون ا زإ  :  

-    رك اا   رة، ورؤ  م اا ظو  دةإ

 ر. 

-   رةا دو  ظردة ات إوا ن قط دد ل رؤ ن ت اا

او ا  ،ن و دارة ام ار ال ارر ن ادات واد 

 اط د ار ا  اء اري.

- رات اؤا  رات ا ص إل اراء وأوة اد ؤطر د توو

 ؤر.ا

-  وان ا زواج مو زواجا  ن ووو  ذ دورات وة إدا

 ار وا واو وا، وأن ون أد طت وق د ازواج.

- در را ذ إ وزارات ات واؤز واراوة اد دواا رب اول أ 

وال   ات ار، وإب اوادن رات ال  اطل، وات 

.ا وا 

-   ن ون  وم ترا   زوارات ا وا ءإ  لا

ت اا .ًو ًوو ًوا ًورو ً رةم ا 

ن اوان وارت ا ل  أن ارة ار   ارت،  ق  -

   دول ام ا.واوان اظ

- ا رذج ارض ا م إل اوة ودل ال ا ن  ،ا درا

وإزام اؤن وارن د ن اف، واد ا رج  ام واد 

ا.كن ذ ن اوان او ، 

-  .درات اؤش ا  ل ذ ورش 

م ا ن او ن ون ؤر ام ادم ول ا وان "دوت ارة  ا -

."د رؤ فروع اف وول اأ 

 
م ول ا ز ا لأن و   مد تا ن ا  ق ذه توا   ود

 رةا وا  مذن ا ؛ ا مم وا ور ا رو.   
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 دت  را دور ارات ا ؤ

 روا ورت ارا دوز ارا

ICEFS  ،زار و ت ادراا و

وا ا و زار ر، وو ن 

؛ اؤت ا وات ارة ن ا

 دور اؤتاا" رة اا  

ا وا "د أزر ر   اوم

 ت ر "ن 2019ور  7إ  6ارة ن 

 رف رة دا ارات ء أل

  ارت". ددة ت

  تقریر إخباري

 مشترك بمدینۀ إزمیر الترکیۀ علمی مؤتمرعن 
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 ) دو14(أر ن ن  ) 29ت (ود وت  دى ون ن أوراق ل وأث 

ام ار وا) ر ،ر، ارب، ازار، طن، اوت، طر، ط ن، ن 

  اود.(ن، ا ار ارات ار ادة، ر، اودان، اردن، ا

  

ودت ات ت وطرح راء ء ون وت ن ف ت اوم 

ا وا، وذك ق اؤر أد أرز أدا أ وو ا ن أب ات 

  ام ا.رواط ن روع و واوم ا ا ن ر  ر ا
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 اث ت ن  ل ل -

وا وإ.  

 ار ن ث ص إدراج -

زوا رث أو ادر ا .  

ز ، و و 3000أ ل اث ن  ب -

7000 . ) ذا رطا ص" بثأ 

    ).، ون أن ون دد أل  اواب ارى"دراتو

  

  

  

  

  

 ر اد وادرات اوث ول رط - 

 م أن  ،را وا 

،رام اوا  ،ثد اواظر وا 

م، اا   ،وح ارة ووا.  

  ادة اوق واد اط -

  ا رورة  ا، اث ؤت

  .ا ادر

- ون أ د ق ره   رىأ.  

رورة ارة  ا او ن اث  -

 ت ا*وانا  رن ا

 زل*وام اا   ث

* وا رن اوظف اوا 

*ؤا * إ  دهار .روا   

 ر ن    اث رق أن -

ذاا و ا.  

 رارل واطرر  د أن ون  –

 ا را ب  ر لر"

"رد وأطا د* لرورة إر  ، ما

 و ا ر* ثوان ا* ثا

 وث وداف اأ* ء اوأ

   *ورة وق دث.

  

 

ا  ا ا  

 للشروط مستوفیا مصححا مرقونا البحث یبعث

أو المرکز  للمجلۀ الإلکترونی البرید إلى السالفۀ

  WORD/PDF: نسختین فی

senadmagazine@gmail.com  

info@icefs.net  



 

    298 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

  

الأسرة ما بعد کورونا 

  الفرص والتحدیات

 

 

 

 اد 

دا 

  

  

  

  

ص درا  رو ف ادد ب  - 

 تر ددة روأ.  

 وأث درات ن وأث درات ب - 

ور روأ و.  

 راءات رض ورات راءات ب - 

َر دةو َو  درري اا 

ا  ت ررة اوا.   

 اب إ و وت رات ب - 

راا د تا ا طا، 

 و ن راتا ورا وا..  

  ن ف وت وارات ب - 

  وؤرة واز  وت ر ت

 تو ا.  

 ر م وأر رو رت ب - 

 ا ر  ت ت أو ب ن ث

،ررت اوا  ا راو 

ر؛ا  فرب ا لم وارا 

  .و ره ث ن

 رر رض  م وأطر رل ب - 

 وت ا ادوراه وأطر ار رل

 تا را وا ت واا 

 ررة اوا.  

  .إدارات ارزب  - 

  .المركزؤرات ب  - 

 

ا اب اأ  




