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..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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

    44 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

  

   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

  

  

  

  

  

  

  

  


