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 وتقدير شكــر

 

 ما لنا حقق أن نشكره شيء، كل قبل والمتفضل المنعم فهو ونحمده-  تعالى-  هللا نشكر 

 عنوان على القائم ،( شيخه-  صافيه-  مي) بنا الخاص التخرج بحث استكمال في إليه نصبوا

 التي الورش و والمحاضرات الفعاليات انجاز جهد علينا سهل من لنا هيئ  بأن ،( يفرق قولك)

 غايتها. حقيقوت الحملة أنجاح أجل من بها قمنا

 

 يد مدة من فهي البحث، هذا سير على والقائمة المشرفة عيسى إيمان الدكتورة نشكر 

 الدكتورة مثل بمشرفة لنا فهنيئا   الدكتورة، قبل الزميلة لنا كانت لها، احتجنا أن دائما   العون

 حمد عبدهللا الطالب يفرق قولك لحملة الرسمي المتحدث ونشكر. خير كل عنا هللا جزاها إيمان،

 . الكثير جهده و وقته من أعطانا الذي فطيس

 

 :لحملتنا للداعمين شكرا

 للسرطان القطرية للجمعية شكرا   •

 عالقات لشركة شكرا   •

 ( النفسية الصحة أصدقاء) وياك لجمعية شكرا   •

 الرقمية الطباعة لشركة شكرا   •

 اوريكس لشركة شكرا   •

 

 قسم وطالبات لطلبة شكرا   لنا، هللا سخرهم لمن شكرا   األسطر، هذه أسمائهم تسع ال لمن شكرا

 بجانبنا، ووقفوا ساندونا الذين لعائالتنا شكرا. مساعدتنا سبيل في جهدا   يذخروا لم الذين اإلعالم

 بكلماتهم حفزونا الذين ألصدقائنا شكرا  . المشروع هذا أنجاز سبيل في عنهم انشغالنا وتفهموا

 .الحملة فعاليات في الفعالة مشاركتهم و ،الطيبة
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 :الملخـص

 ) حملنننه بعمننن  نقنننو  قطنننر جامعنننة مننن  عامنننه ع قنننا  – اإلعننن   قسننن  طالبنننا  نحننن 

   إلى تهدف التي ( يفرق قولك

 كننننان سننننوا ء اآلخننننري  فنننني تأثيرهننننا ومنننند  الكلمننننة بقننننو  القطننننري المجتمننننع توعيننننة

 بنننأن القطنننري المجتمنننع أفنننراد وعننني عننند  فننني بحثننننا مشنننكلة وتكمننن  سنننلبي أو ايجنننابي بشنننك 

 .اآلخري  في تؤثر قد قوة لكلماته 

 

 والنننن وج األب هننننو دور، منننن  أكثننننر يمننننارس فهننننو اجتمنننناعي مخلننننوق اإلنسننننان والن

 ،المنننننن   خنننننارج والصننننندي  وال ميننننن  سوالمنننننر و النننننر ي  و المنننننن   فننننني واالبننننن  واألخ

 تجبنننر  التننني للضننناوطا  يتعنننر  األحينننان بعننن  فننني و بالكلمنننا  ع قاتنننه جمينننع منننع يتعامننن 

 تفكير. ساب  بدون كلما  بإلقاء

 

 إدراك وهنننننو المعرفننننني الهننننندف ومنهنننننا أهنننننداف عننننندة إلنننننى الحملنننننة تهننننندف لننننن لك و 

 بمننند  الجمهنننور إقننننا  هنننو قنننناعياأل والهننندف للكلمنننة والسنننلبية االيجابينننة لآلثنننار المجتمنننع

 وفنننت  ،متعنننددة مجننناال  فننني مختصننني  يقننندمها التننني النننندوا  النننور  خننن   مننن  الكلمنننة قنننوة

 لهننن  حننندث  التننني القصننن  و المشننناركا  مننن  العديننند تلقننني تننن  و مشننناعره  عننن  للتعبينننر بننناب

 التيييأ ير ذليييك كيييان سيييواء وقعهيييا وشيييدة همنفوسييي عليييى الكلميييات تيييأ ير قيييوة ميييد  فيهيييا مبينيييين

 لهنننن ا ماسننننة حاجننننة فنننني القطننننري المجتمننننع أن االسييييتبيان نتييييائ  وضيييي  و سييييلبيا . أم إيجابيييييا  

 السنننلوكي الهننندف وأخينننرا   .قطنننر دولنننة داخننن  قبننن  مننن  تننندرس لننن  التننني الدراسنننا  مننن  الننننو 

 اآلخننننري  نفننننوس فنننني أثننننر لهننننا لمننننا االيجابيننننة الكلمننننا  اسننننتخدا  علننننى الجمهننننور حننننث فنننني

 السلبية. الكلما  ع  واالبتعاد
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 المقـــــدمــــــة:

 

 يجالالال  لالالال ا اسالالالترداد   يمكالالال  وال الواسالالالع الفضالالالا  فالالالي ينطلالالالق الفالالالم مالالال  الخالالالارج الكالالالال 

 مالالالال  وسالالالاليلة وهالالالالو شخصالالالاليت   عالالالال  تعبيالالالالر فكلماتالالالال    بالالالال  النطالالالالق قبالالالالل بحالالالالر  الكالالالالال  انتقالالالالا 

 الحسالالال  والكالالالال  القلالالالوب  السالالالتمال  وسالالاليلة خيالالالر الطيبالالالة والكلمالالالة  ةالشخصالالالي الجاذبيالالالة وسالالالائل

 وتعميالالالالق المجتمالالالالع  لرقالالالالي ومصالالالالدر حياتالالالال   فالالالالي المالالالالر  لنجالالالالاح وسالالالالب  الحسالالالال   الخلالالالالق ثمالالالالر 

 (2012 خالوي  )خالد أبنائ . بي  الصالت

 

 إنهالالالا حيالالالث أيضالالالا   مكتوبالالالة تكالالالون قالالالد بالالالل منطوقالالالة تكالالالون أن شالالالر ا   لالالاليس الطيبالالالة فالكلمالالالة

 النشالالالا  تجديالالالد وسالالالائل مالالال  وسالالاليلة وهالالالي الالالالنفس فالالالي والعظيمالالالة الطيبالالالة اآلثالالالار مالالال  الكثيالالالر تخلالالالق

 العديالالالد نجالالالد كمالالالا النالالالاس  بالالالي  والمحبالالالة المالالالودة مالالال  ويزيالالالد اآلخالالالري  معنويالالالات ويرفالالالع والحمالالالاس

 حتالالالالى أو  البهالالالالم أو وزوجالالالالاتهم أزواجهالالالالم علالالالالى يبخلالالالالون الالالالال ي  مالالالال  المجتمعيالالالالة الظالالالالواهر مالالالال 

 وقالالالد الكثيالالالرون  يحسالالالن  ال فالالال  الطيبالالالة الكلمالالالة قالالالول فالالالأن ولالالال ل   يبالالالة بكلمالالالة لالالالديهم العالالالاملي 

 النالالار )اتقالالوا قولالال  عنالالد الشالالريفة أحاديثالال  فالالي الجانالال  هالال ا وسالاللم عليالال  هللا صالاللى الرسالالول راعالالى

 علي .  يبة(متفق بكلمة فـ يجد لم فم  تمرة بشق ولو

 

 حالالرة مسالاللمة امالالرأة مالال  كلمالالة كانالالت فقالالد  المنشالالأة بحديثالالة ليسالالت أزلالالي تأثيرهالالا والكلمالالة 

 ينالالالالالا : وال يهالالالالالدأ ال الشالالالالالمس عنهالالالالالا تغيالالالالال  ال أرضالالالالالا   يحكالالالالالم خليفالالالالالة وجعلالالالالالت جيشالالالالالا   حركالالالالالت

 وتأثيرهالالالا قالالالوة لهالالالا الكلمالالالة صفصالالالفا . قاعالالالا   عموريالالالة مالالال  تجعالالالل حالالالروف تسالالالعة  !وامعتصالالالما 

 زمالالال   منالالال  مالالالاتوا أشالالالخا  مالالال  صالالالدرت أنهالالالا لالالالو حتالالالى حيالالالة مازالالالالت الكلمالالالات فالالالبع  أزلالالالي

 المتنبالالالالي وأشالالالالعار باقيالالالالة  مازالالالالالت والشالالالالجاعة الحماسالالالالة فالالالالي شالالالالداد بالالالال  عنتالالالالرة إشالالالالعار فهالالالال  

 ألمالالالوات وخالالالالدة حيالالالة كلمالالالات كلهالالالا الحالالال   فالالالي ليلالالالى مجنالالالون وأشالالالعار الحكمالالالة  فالالالي والشالالالافعي

   .تراب باتو

 

 انتشالالالار بالالالدليل إنسالالالان كالالالل حيالالالاة وفالالالي المجتمعالالالات بنالالالا  فالالالي عظالالاليم دور الطيبالالالة للكلمالالالة إذا  

 كالالالالفر  السالالالي ة الكلمالالالة عالالال  تفالالالر  والتالالالي الطيبالالالة الكلمالالالة بسالالالب  األرض بقالالالا  شالالالتى فالالالي اإلسالالالال 
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 إمالالالا وتعمالالالر تبنالالالي الطيبالالالة الكلمالالالة إن كمالالالا والبا الالالل  الحالالالق بالالالي  والفالالالر  والرذيلالالالة الفضالالاليلة بالالالي 

 الثانيالالالة الكلمالالالة وإمالالالا النقالالالي بالبيالالالاض الحيالالالاة تلالالالون األولالالالى فالكلمالالالة وتخالالالرب تهالالالد  السالالالي ة الكلمالالالة

  يبالالالالة بشالالالالجرة الطيبالالالالة الكلمالالالالة صالالالالورت الكريمالالالالة اآليالالالالة إن كمالالالالا القالالالالاتم بالسالالالالواد الحيالالالالاة فتلالالالالون

 تغالالرس وأنهالالا الطيبالالة الكلمالالة وثبالالات قالالوة علالالى دليالالل ذلالال  ويعتبالالر خبيثالالة بشالالجرة الخبيثالالة والكلمالالة

 (2015 المالكي  أمن ) السما . ج ور في

 

 المشكلة: بيان

 

 يالالالو  كالالالل ويسالالالتخدمها الفالالالرد متنالالالاول فالالالي تكالالالون مالالالا دائمالالالا   أدوات بمثابالالالة الكلمالالالات تعتبالالالر

 يالالالتكلم اإلفالالالراد مالالال  الكثيالالالر إن حيالالالث الروتينيالالالة األمالالالور مالالال  أصالالالحبت و متاحالالالة دائمالالالا أنهالالالا حيالالالث

 جبالالالران خليالالالل جبالالالران كتالالال  وقالالالد  اآلخالالالري  علالالالى كلمالالالاتهم بتالالالأثير وعالالالي غيالالالر ومالالال  تفكيالالالر دون

 علينالالالالا قالالالوي تالالالالأثير لهالالالا يكالالالون إن لكلماتنالالالالا ويمكالالال  التفكيالالالالر  إلالالالى يفتقالالالر كالمنالالالالا مالالال  الكثيالالالر إن

 مجاملالالال  علالالالى شالالالهري  لمالالالدة أحيالالالا أن يمكننالالالي أن تالالالوي  مالالالار  أيضالالالا كتالالال  وقالالالد اآلخالالالري  وعلالالالى

 علالالالى قالالالادرة أنهالالالا كمالالالا الكثيالالالر تحقالالالق بالمقابالالالل لكنهالالالا القليالالالل تكلالالال  الطيبالالالة فالكلمالالالات إذا  يبالالال  

 (2015 حجازي  )احمد .الحياة وج  تغيير

 

 بكلمالالالة األ  ترمالالالي فحالالالي  بالفعالالالل  ذلالالال  يالالالدر  ال الفالالالرد ولكالالال  كبيالالالر وتالالالأثير قالالالوة للكلمالالالة

 أنهالالالا يضالالال  بدعابالالالة   الصالالالديق يرمالالالي وحالالالي   موحاتالالال   سالالالق  تهالالالد  فقالالالد أبنهالالالا بهالالالا تستصالالالغر

 بمنالالالاداة األسالالالتاذ يتسالالالاهل وقالالالد بخالالالا ر   كسالالالر الكلمالالالات بتلالالال  فتكالالالون لالالال  صالالالديقا   علالالالى خفيفالالالة

 العلالالالم   لالالال  عالالال  الطالالالال  عالالالزوف إلالالالى يالالال دي الالالال ي سالالاللبيال بأثرهالالالا تقالالالع بكلمالالالة  البالالال  إحالالالد 

 األبنا . ويضيع األسرة تنهار وب ل  الزوجيِة"  "عش جارحة كلمة تهد  وقد

 يتعامالالالالل أصالالالالبح الوافالالالالدة العمالالالالالة وجلالالالال  االقتصالالالالادي النمالالالالو وبعالالالالد القطالالالالري المجتمالالالالع أن 

 الفالالالرد صالالالغىأ لالالالو حالالالي  فالالالي  متطالالالور  بمجتمالالالع تليالالالق ال التالالالي الجارحالالالة الكلمالالالات مالالال  العديالالالد  مالالالع

 بعالال  سالالقو  عنالالد )الحمالالال( إلالالى موجهالال  جارحالالة كلمالالات واقالال  سالالو  فالالي يسالالتمع سالالوف جيالالدا  

 منهالالالا أمثلالالال  عالالدة مالالال  مثالالالال هالال ا فقالالال   ريالالالالي  أخيالالرا ليسالالالتلم المتواضالالالعة عربتالال  مالالال  المشالالتريات
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 فكالالالالرة انطالقالالالالة كانالالالالت هنالالالالا مالالالال  العديالالالالد  والعديالالالالد العائلالالالالة سالالالاليارة سالالالالائق المنالالالالزل  فالالالالي الخادمالالالالة

 سلبيا . أ  ايجابيا   سوا  الكلمة وتأثير قوة بمد  القطري المجتمع وعيةت وهي الدراسة 

 

 

 البحــــث: أهـــداف

 

 للكلمة. والسلبية اإليجابية لآلثار المجتمع أدرا  (1

 الكلمة. وقوة أهمية بمد  المجتمع أقنا  (2

 عادة. وجعلها المجتمع قبل م  اإليجابية الكلمات استخدا  (3

 

 :للمتلـقـي بالنسبــة البحـــث أهميــــة

 

 يقالالالالالو   الفالالالالالرد ان كمالالالالالا الغريالالالالالزة  أو بالصالالالالالدفة ولالالالالاليس باالختيالالالالالار اإلنسالالالالالان يتصالالالالالرف

 يتعامالالالل التالالالي الكيفيالالالة وفالالالي األمالالالر بهالالال ا وعالالالي علالالالى يكالالالون ال غالبالالالا ولكالالال  دائالالالم بشالالالكل باالختيالالالار

 يمكالالال  ان كمالالالا شالالالأنهم  مالالال  نحالالال  أو معنويالالالاتهم مالالال  يرفالالالع ان يمكالالال  حيالالالث اآلخالالالري  مالالالع بهالالالا

 يقالالالو  ال فهالالالو يختارهالالالا  التالالالي الكلمالالالات خالالالالل مالالال  معهالالالم ويتعالالالاون بهالالالم ويرفالالالق اآلخالالالري  احتالالالرا 

 تصالالالل فالكلمالالالات منهالالالا  يخالالالرج مالالالا يختالالالار أيضالالالا ولكالالال  فقالالال  أفالالالواههم فالالالي يالالالدخل مالالالا باختيالالالار

 والمالالالالالالرح والسالالالالالالعادة والحيويالالالالالالة والرضالالالالالالا بالتفالالالالالالا ل تشالالالالالالعرهم أن ويمكالالالالالال  اآلخالالالالالالري  أجسالالالالالالا 

 والمالالرض االكت الالابو بالالالحزن تشالالعر  فقالالد سالاللبي  كلمالالات الفالالرد اختالالار حالالال فالالي ولكالال  والبهجالالة 

 عليالالال  إن يقالالالول حيالالالث التحفيالالالز  كتالالال  مالالال  العديالالالد ألالالال  الالالال ي روبنالالالز انتالالالوني وأكالالالد والمالالالرارة 

 حجالالالازي  )احمالالالد بحكمالالال . تختارهالالالا ببسالالالا   كنالالالت إذا كلماتالالال  وتالالالأثير قالالالوة مالالالد  تالالالدر  أن اآلن

2015) 

 

 ان معالالالا   واتفقالالالا للحلويالالالات محالالالل فالالالي معالالالا   يعمالالالالن زمالالاليالن هنالالالا  كالالالان ذلالالال   علالالالى مثالالالال

 يبالالالدو اصالالالفر ولونالالال  شالالالاح  وجهالالال  لمالالالاذا مثالالالل الكلمالالالات بعالالال  بقالالالول العمالالالل صالالالاح  يزعجالالالا

 بعالالالد ولكالالال   بيعالالالي ولونالالال  بشالالالي  يشالالالعر ال العمالالالل صالالالاح  الحقيقالالالة فالالالي ولكالالال  مالالالري  أنالالال 



 10الصفحة 

 ثالالم مالالري  فعالالال   انالال  شالالعور وانتابالال  المالالر ة فالالي وجهالال  إلالالى بالالالنظر العمالالل صالالاح  بالالدأ سالالاعات

 الحالالالاج رانيالالالة االجتماعيالالالة األخصالالالائية تقالالالول الطبيالالال   إلالالالى ليالالال ه  العمالالالل مالالال  يخالالالرج إن قالالالرر

 لالالاليس السالالالحر تالالالأثير لهالالالا والجميلالالالة الطيبالالالة الكلمالالالة إن حيالالالث بالكلمالالالات كثيالالالرا يتالالالأثر اإلنسالالالان إن

 وان  أيضالالالا والجسالالالمي الصالالالحي المسالالالتو  علالالالى ولكالالال  والمعنالالالوي النفسالالالي المسالالالتو  علالالالى فقالالال 

 إفالالالالراز فالالالالي تسالالالالاعد والتالالالالي المالالالال  مراكالالالالز بعالالالال  علالالالالى تالالالالأثير لهالالالالا واإليجابيالالالالة الطيبالالالالة الكلمالالالالات

 المهالالالاد تحالالالت االنفعالالالال مراكالالالز علالالالى المالالالادتي  هالالالاتي  وتالالال ثر  فالالالالي وانكالالالي  وجالالالي األنالالالدر مالالالادتي 

 تسالالالاعد حيالالالث كلالالال   الجسالالالم علالالالى تالالال ثر أيضالالالا والتالالالي الصالالالما  غالالالدد إفالالالراز علالالالى تالالال ثر وبالتالالالالي

 )ماجالالالالدة الكثيالالالالر. وغيالالالالر  الالالالد  فالالالالي السالالالالكر وضالالالب  الصالالالالدا  ألالالالالم تخفيالالال  علالالالالى الطيبالالالالة الكلمالالالة

 (2012 ابو ير 

 

 الكلمـــة: لقا ــ  بالنسبــة البحــث أهميـة

 

 الالالال ي الغضالالال  فرقالالالوا قالالالد سالالالي ة و جارحالالالة بألفالالالا  يتلفظالالالون عنالالالدما أنهالالالم الالالالبع  يضالالال  

 سالالالالوف الئقالالالالة غيالالالالر كلمالالالالات مالالالال  اليالالالالو  تقولالالالال  مالالالالا كالالالالل الن ؛ تمامالالالالا   العكالالالالس ولكنالالالال  يتوسالالالالطهم 

 انتقالالالا  فعليالالال  حولالالال   مالالال  انفّضالالالوا ال القلالالال  غلالالالي  فضالالالا   تكالالال  وال سالالاللبي  بشالالالكل عليالالال  يالالالنعكس

 هالالالو مالالال  وهنالالالال  صالالالديق  أو قريبالالالا   دون مالالال  وحيالالالدا   ىتبقالالال ال لكالالالي بهالالالا فظاّلالالا تكالالال  وال كلمالالالات

 لكلمالالاتهم واألب فالالاأل  حولالال   مالال  أحالالدا   يجالالرح بالالان خوفالالا   كلمالالات مالال  بالال  يالالتلف  فيمالالا جالالدا   دقيالالق

 أن وأنالالالالا أبنالالالالا هم مسالالالالتقبل يعمالالالالروا أن يمكالالالال  الكلمالالالالات بهالالالال   الن كبالالالالر  أهميالالالالة أبنالالالالا هم علالالالالى

    األبنالالالالا  وتربيالالالالة األسالالالالرة حالالالالي م فالالالالي للكلمالالالالات الجيالالالالد االنتقالالالالا  أهميالالالالة تكمالالالال  هنالالالالا يالالالالدمرو 

 تعلالالم صالالاعد جالاليال   يالالر  سالالوف بالال ل  ألنالال  تالميالال    قالالدرات مالال  يعالالزز أن عليالال  كالال ل  واألسالالتاذ

 مالالا بسالالب  الحسالالنة لألخالقيالالات يفتقالالد جالاليال   يبنالالي أن وأمالالا القالالول  وحسالال  الخلالالق  يالال  يالالد  علالالى

 كالالان سالالوا  لقائلهالالا الكلمالالة لقالالوة كبيالالرة أهميالالة هنالالال  لالال ل   األسالالتاذ إسالالا ة مالال  عليالال  يمالالارس كالالان

   .إيجابا   أ  سلبا   ذل 
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 :المجتمــع علـى وتأثيــرها الكلمــة قــوة

 

 كانالالالت وسالالاليلة بالالالأي عامالالالة  والمجتمالالالع خاصالالالة المتلقالالالي علالالالى سالالالحري وتالالالأثير قالالالوة للكلمالالالة 

 التالالالاري  امتالالالداد علالالالى فقالالال . العيالالالون مالالال  تقالالالرأ صالالالامتة الكلمالالالات وبعالالال  بالخطابالالالة أو بالكتابالالالة

 المشالالالتر  القاسالالالم ولكالالال  تعالالالد  ال وأفكالالالار عقائالالالد وبالالالرزت تحصالالالى ال حالالالروب وقعالالالت البشالالالري 

 بالالالد  فالالالي واألفالالالراد. والشالالالعوب األمالالالم مصالالالائر علالالالى ةللكلمالالال الخطيالالالرة القالالالوة هالالالو ذلالالال  كالالالل بالالالي 

 نشالالالا   إبلالالاليس وتالالالابع الجنالالالة  مالالال  الخالالالروج فكالالالان بكلمالالالة  وأمنالالالا ألبينالالالا الشالالاليطان وسالالالوس الخليقالالالة

 هللا ضالالرب كيالال  تالالر )ألالالم قالاليال : هللا مالال  أصالالد  ومالال  هابيالالل. أخالالا  فقتالالل بكلمالالة  لقابيالالل فوسالالوس

 )ومثالالالل (٢٤)إبالالالراهيم: لسالالالما (ا فالالالي وفروعهالالالا ثابالالالت أصالالاللها  يبالالالة كشالالالجرة  يبالالالة كلمالالالة مالالالثال  

   قرار(. م  لها ما األرض فو  م  اجتثت خبيثة كشجرة خبيثة كلمة

 

 عبالالالد جمالالالال نجالالالح فقالالالد وألهمالالالتهم  البشالالالر مالالال  الماليالالالي  مشالالالاعر حركالالالت كلمالالالات هنالالالا 

 عالالال  دافالالالع الالالال ي أكالالالس مالالالالكو  وكالالال ل  المالالال ثرة كلماتالالال  بسالالالب  العربالالالي الشالالالع  وأحبالالالة الناصالالالر

 تغيالالالر فالالالي تالالالأثيرا   وأكثالالالرهم األمالالالريكيي  األفالالالريقيي  أعظالالالم مالالال  بانالالالة وصالالال  وقالالالد السالالالود حقالالالو 

 بغالالال  خلفالالال  األلمالالالان حركالالالت التالالالي وكلماتالالال  بخطاباتالالال  نجالالالح هتلالالالر وحتالالالى العنصالالالري  الفكالالالر

 لكالالال  اإلنسالالالان يسالالالج  الهمالالالم. تحالالالر  ناريالالالة كانالالالت كلماتالالال  أن إال العنصالالالرية سياسالالالت  عالالال  النضالالالر

 بقالالالالوة وتسالالالالري الحديديالالالالة قضالالالالبانوال الجالالالالدران بالالالالي  تتسالالالاللل حالالالالرة فالكلمالالالالة الكلمالالالالة  تسالالالالج  ال

 !والالالالرأي الحريالالالة يكفالالالل مجتمالالالع فالالالي فكيالالال  والعقالالالول  القلالالالوب فالالالي وتسالالالتقر المسالالالامع لتختالالالر 

 صالالالالادقة كانالالالالت إذا وخاصالالالالة بهالالالالا نسالالالالتهي  فالالالالال كتابالالالال   أ  كانالالالالت خطابالالالالة القالالالالوة منبالالالالع فالكلمالالالالة

 األخر. القل  إلي كالرصاصة وتعبر القل  م  تنطلق ومعبرة
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 المفـــاهيـــــ :

 

 :Word الكلمة •

 

 النظري المفهو 

 عالالالالرف كمالالالالا ( 1998)األندلسالالالالي  والحالالالالرف. والفعالالالالل االسالالالالم مالالالال  وتتكالالالالون اللغالالالالة أصالالالالل هالالالالي

 جمهالالالور سالالالماها التالالالي المفيالالالدة الجمالالالل مالالال  النالالالاس بالالال  يتخا الالال  مالالالا جميالالالع بأنهالالالا الكلمالالالة النحالالالويي 

 (.1984أل )المهيري  منها مفردات فل  م ل  وكل م لفة  ألفا  كالما   النحويي 

 

   اإلجرائي المفهو 

 تكالالون وقالالد األخالالر للطالالرف ورغباتالال  ومشالالاعر  بداخلالال  مالالا عالال  للتعبيالالر الفالالرد بهالالا ينطالالق مالالا هالالي

 سلبية. أو ايجابية الكلمات

 

  :Influence التأثير •

 

 النظري المفهو 

 مالالالال  تقديمالالالال  يالالالالتم مالالالالا عبالالالالر والتوجهالالالالات والسالالالاللو  الالالالالرأي فالالالالي مالالالالا تغييالالالالر إحالالالالداث هالالالالو

 القالالالالدرة بأنهالالالالا العالالالالرب لسالالالالان معجالالالالم فالالالالي التالالالالأثير تعريالالالال  تالالالالم كمالالالالا .(2009  معلومات)الشالالالالاعر

 (.1998 األخر)ربابعة  الطرف على كبير تأثير ذو قوي أثر إحداث على

 

   اإلجرائي المفهو 

 المسالالالتهدفة االسالالالتجابة حالالالدوث أي اإلفالالالراد بالالالي  االتصالالالال علميالالالة فالالالي التالالالأثير بالالال  يقصالالالد

 مالالال  تحقيقالالال  ويتوقالالالع باالتصالالالال المرسالالالل وعالالالي فالالالي الهالالالدف يكالالالون مالالالا وعالالالادة العمليالالالة  هالالال   مالالال 

 .سلبي أو ايجابي الطريقتان بأحد  المتلقي على يحدث التأثير أي المستقبل.  رف
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 : Positive اإليجابية •

 

   النظري المفهو 

 االنفتالالالاح إلالالالي الالالال ات حالالالول التمركالالالز مالالال  الخالالالروج وتعنالالالي الشخصالالالية سالالالمات مالالال  سالالالمة

 وجالالالود مالالالع المجتمالالالع  وإصالالالالح الالالال ات إصالالالالح فالالالي الحقيقيالالالة والرغبالالالة الخالالالارجي العالالالالم علالالالى

 االيجالالالالالابي والتفكيالالالالالر اآلخالالالالالري  مالالالالالع الجيالالالالالد التفاعالالالالالل علالالالالالى والقالالالالالدرة لألفضالالالالالل  التغييالالالالالر إرادة

 هي الالالالالة السالالالالالليم) القالالالالالرار واتخالالالالالاذ المشالالالالالكالت حالالالالالل علالالالالالى والقالالالالالدرة الالالالالال ات وتوكيالالالالالد والتفالالالالالا ل

 (.1993التحرير 

 

 اإلجرائي المفهو 

 النفسالالالي والتوافالالالق التفالالالا ل علالالالى وتحالالالث الفالالالرد مالالال  تصالالالدر التالالالي اإليجابيالالالة الكلمالالالات هالالالي

 بالالالاآلخري  والتفكيالالالر الالالال ات دائالالالرة مالالال  والخالالالروج .محالالالدودة الالالالال الطاقالالالات وتفجيالالالر اآلخالالالري  مالالالع

 بمشاعرهم. واالهتما 

 

 :Negative السلبية •

 

 النظري المفهو 

 أو حقيقالالة كالالل رفالال  علالالى قالالائم فلسالالفي نضالالا  بأنهالالا العالالرب لسالالان معجالالم فالالي تعريفهالالا تالالم

 (.1953) عمة  التعاون. وعد  العمل ع  واإلضراب التردد يعني كما معتقد 

 

 اإلجرائي المفهو 

 الطالالالالرف فالالالالي وتقليالالالالل إحبالالالالا  بغالالالالرض الفالالالالرد مالالالال  تصالالالالدر التالالالالي السالالالاللبية الكلمالالالالات هالالالالي

   .ألفرادا بي  العالقة قربت كلما أشد تأثيرها ويكون األخر.
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 :Community المجتمع •

 

  النظري التعري 

 لالالالديهم معروفالالالة مالالالا رابطالالالة تالالالربطهم أفالالالراد مجموعالالالة كالالالل إلالالالي المجتمالالالع مصالالالطلح يشالالالر

 مسالالاحية منطقالالة فالالي ويعيشالالون بعالال   مالالع عالقالالاتهم وفالالي حيالالاتهم فالالي م قالالت أو دائالالم أثالالر ولهالالا

 وعالالالالادات ومعتقالالالالدات وحضالالالالارية ثقافيالالالالة خصالالالالائص ولهالالالالم مشالالالالتركة لغالالالالة أو لهجالالالالة ولهالالالالم معينالالالالة

 المجتمالالالالع (2014مجتمعهم)سالالالالفا  . يملكهالالالالا التالالالالي والخصالالالالائص الصالالالالفات كالالالالل فالالالالي يتشالالالالاركون

 مالالالال  لفتالالالالرة سالالالالوية وتعمالالالالل تعالالالاليش األشالالالالخا  مالالالال  مجتمعالالالالة هالالالالو األنثروبولوجيالالالالا قالالالالاموس فالالالالي

 (2013بها)أحمد. خا  تنظيم لخلق تكفي الزم 

 

 اإلجرائي التعري 

 والقالالاليم القواعالالالد مالالال  مالالالنظم إ الالالار بالالال  مجتمالالالع فالالالي يعيشالالالون الالالال ي  قطالالالر فالالالي راداألفالالال هالالالم

 بالالالي  تحالالالدث التالالالي التفاعالالالل لعمليالالالات مرجعيالالالا   إ الالالارا   ويعالالالدها بهالالالا يسالالاللم التالالالي والتقاليالالالد والعالالالادات

 وتقاليالالالد عالالالادات مالالال  ويأخالالال ون العربيالالالة اللغالالالة يتحالالالدثون مختلفالالالة وديانالالالات جنسالالاليات ومالالال  أفالالالراد  

 لهم. نهجا   قطر

 

 :  Individual الفرد •

 

  النظري التعري 

 وتالالالأتي وفالالالراد   أفالالالرادا والجمالالالع الالالالوتر بمعنالالالى العربيالالالة اللغالالالة فالالالي الفالالالرد مفهالالالو   هالالالر

 أو القطيالالالع عالالال  والمتميالالالز المتفالالالرد هالالالو والفالالالرد غيالالالرة  عالالال  وتميالالالز انعالالالزال بمعنالالالى تفالالالرد كلمالالالة

 لالالال  يالالالرنظ ال فالالالردا   فيالالال  كالالالان أي بالالالاألمر وتفالالالرد بالالال   تفالالالرد بالالالاألمر زيالالالد أفالالالرد فنقالالالول الجماعالالالة

 العرب(. لسان )معجم
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 اإلجرائي التعري 

 مالالال  المجتمالالالع فالالالي ويتفاعالالالل لهالالالا  االنتمالالالا  ولديالالالة قطالالالر دولالالالة فالالالي مقالالاليم أو مالالالوا   كالالالل هالالالو

 التعبيالالالر لالالال  تتالالاليح التالالالي التفالالالاعالت مالالال  وغيرهالالالا واألصالالالدقا  والعمالالالل المنالالالزل فالالالي عالقاتالالال  خالالالالل

 .ومشاعر  أفكار  ع 

 

 :ecnggilnetn iliciieogi العا في ال كا  •

 

  النظري التعري 

 تتناسالالال  والتالالالي منهالالالا األفضالالالل وانتقالالالا  بهالالالا والالالالتحكم عوا فالالال  إدارة علالالالى الفالالالرد مقالالالدرة هالالالو

 قالالالالدرة بأنالالالال  كولمالالالالان دانيالالالالال وعرفالالالالة اليوميالالالالة  حياتالالالال  فالالالالي لهالالالالا يتعالالالالرض التالالالالي المواقالالالال  مالالالالع

  اآلخالالالري  عوا الالال  معرفالالالة علالالالى أيضالالالا   وقدراتالالال  تامالالالة معرفالالالة عوا فالالال  معرفالالالة علالالالى الشالالالخص

 بالالالي  التنقالالالل  ريالالالق عالالال  اآلخالالالري  ومالالالع أوال نفسالالال  مالالالع التعامالالالل الشالالالخص هالالال ا يسالالالتطيع ثبحيالالال

 فيهالالالا يتواجالالالد التالالالي والحالالالالة الموقالالال  مالالالع يتناسالالال  بمالالالا انفعاالتالالال  عالالال  والتعبيالالالر هالالال   عوا فالالال 

 تالالالأثير لالالال  وجالالالد ولكالالال  حالالالديث  عصالالالري مفهالالالو  يعتبالالالر كمالالالا  (.2009)الجردانيالالالة. عليالالال  وتُفالالالرض

 وعالقاتالالالالال  تفكيالالالالالر   ريقالالالالالة فالالالالالي مهالالالالالم وتالالالالالأثير  اإلنسالالالالالان حيالالالالالاة سالالالالالير مجالالالالالر  علالالالالالى واضالالالالالح

 تعالالالاون وهنالالالا  والقلالالال   العقالالالل وبالالالي  والتفكيالالالر العوا الالال  بالالالي  مشالالالتر  قاسالالالم فهنالالالا  وانفعاالتالالال  

 سالالالالليم  بشالالالالكل والتفكيالالالالر الصالالالالحيحة القالالالالرارات التخالالالالاذ لإلنسالالالالان الفرصالالالالة إلتاحالالالالة بينهالالالالا فيمالالالالا

 السالالاليطرة يعيسالالالتط ال عالالالا في أتالالالزان عالالالد  أو عالالالا في اضالالالطراب مالالال  يعالالالاني الالالال ي فالشالالالخص

 أبالالالو )فالالال اد الالالال كا  مالالال  عالالالالي مسالالالتو  علالالالى كالالالان وأن حتالالالى بانفعاالتالالال  الالالالتحكم أو عوا فالالال  علالالالى

 .(1992 حط .

 

 :اإلجرائي التعري 

 بينهالالالالا التنقالالالالل وكيفيالالالالة بمشالالالالاعرهم  يعالالالالرف وال اآلخالالالالري  مالالالالع الفالالالالرد تفاعالالالالل مقالالالالدار هالالالالو

 اآلخالالالالري  أوضالالالالا  الفالالالالرد تفهالالالالم هالالالالو أي بهالالالالا. يمالالالالر قالالالالد التالالالالي واألزمالالالالات المواقالالالال  وإدارة

 علي . واإلبقا  متعددة صداقات تكوي  إلي باإلضافة والتعا   وأحوالهم
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 النظريـــا :

 

 درةاالمب نموذج •

 اإلنسالالالالان إن تعنالالالالي وهالالالالي لألمالالالالا  خطالالالالوة اخالالالال  مجالالالالرد مالالالال  أكثالالالالر المبالالالالادرة كلمالالالالة تعنالالالالي

 إن اإلنسالالالان يسالالالتطيع حيالالالث  روفالالال   ولالالاليس قراراتالالال  نتالالالاج هالالالو سالالاللوك  وان حياتالالال  عالالال  مسالالال ول

 تمكنالالال  التالالالي والمبالالالادرة المسالالال ولية حالالالس يمتلالالال  وانالالال  القالالاليم مالالال  أدنالالالى مرتبالالال  فالالالي مشالالالاعر  يضالالالع

 اختيالالالار علالالالى اإلنسالالالان قالالالدرة معنالالالى  ياتهالالالا فالالالي المسالالال ولية كلمالالالة تحمالالالل يريالالالد  مالالالا تحقيالالالق مالالال 

 السالالالالريعة بالمبالالالالادرة يتمتعالالالالون الالالالال ي  األشالالالالخا  وان منالالالال   تصالالالالدر التالالالالي االسالالالالتجابة نوعيالالالال 

 لسالالاللوكياتهم شالالالماعة األحالالالوال أو الظالالالروف يجعلالالالون وال مسالالال وليةال تحمالالالل معنالالالى جيالالالدا يالالالدركون

 مالال  أسالالاس علالالى المبنيالالة الواعيالالة اختيالالاراتهم عالال  ناتجالالة سالاللوكياتهم إن جيالالدا يعالالون ألنهالالم وذلالال 

 المشاعر. على والمبنية بها يمرون التي الظروف ع  ناتجة ليست وإنها القيم

 

 الخارجيالالالة المالالال ثرات نتالالالاج يالالالاةالح كانالالالت فالالالأن إنسالالالاني   بيعالالالة تعتبالالالر المبالالالادرة إن وبمالالالا

 التالالالي األشالالاليا  قالالالوة لزيالالالادة اضالالالطرار أو قصالالالد عالالال  اختيالالالار  بسالالالب  هالالالو ذلالالال  فالالال ن والظالالالروف

 االنفعالالالالاليي  األشالالالالخا  وهالالالال ال  انفعالالالالالي شالالالالخص إلالالالالى يحولالالالال  االختيالالالالار وهالالالال ا فيالالالال   تالالالالتحكم

 جيالالالدا مالالالزاجهم يكالالالون صالالالحوا الجالالالو يكالالالون عنالالالدما وذلالالال  بهالالالم  المحيطالالالة الماديالالالة بالبي الالالة يتالالالأثرون

 لألشالالالخا  بالنسالالالبة إمالالالا وسالالاللوكهم  أدائهالالالم علالالالى يالالال ثر ذلالالال  فأنالالال  غائمالالالا الجالالالو يكالالالون نالالالدماوع

 المطالالالر هطالالالول أو الشالالالمس إشالالالرا  فالالاليهم يالالال ثر فالالالال المالئالالالم الطقالالالس لهالالالم يخلقالالالون فهالالالم المبالالالادري 

 تتالالالأثر ال والتالالالي والمثمالالالر الجالالالاد العمالالالل علالالالى تحالالالثهم والتالالالي القالالاليم هالالالو يحكمهالالالم الالالال ي إن  المالالالا

 الطقس. بحالة

 

 أنهالالالم حيالالالث بهالالالم المحيطالالالة االجتماعيالالالة بالبي الالالة يتالالالأثرون االنفعالالالاليي  األشالالالخا  إن كمالالالا

 سالالالريعا يلج الالالون فالالالأنهم معالالالاملتهم أسالالال ت حالالالال فالالالي إمالالالا معالالالاملتهم أحسالالالنت إذا بالسالالالعادة يشالالالعرون

 علالالالالى اسالالالالتنادا العا فيالالالالة حيالالالالاتهم االنفعالالالالاليي  األشالالالخا  يبنالالالالي حيالالالالث الالالالالدفا   أو االحتمالالالالا  إلالالالى

 إال يجرحالالالالالال  إن شالالالالالالخص ألي يمكالالالالالال  ال إن روزفلالالالالالالت إينالالالالالالو ويقالالالالالالول  اآلخالالالالالالري  سالالالالالاللوكيات

 لالالالم إذا ألنفسالالالنا احترامنالالالا منالالالا يأخالالال  إن شالالالخص ألي يمكالالال  ال إن غانالالالدي يقالالالول كمالالالا بموافقتالالال  
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 كالالالالوفي  )سالالالالتيف  بحدوثالالالال  وموافقتنالالالالا تصالالالالريحنا بالالالالل الحالالالالدث لالالالاليس يجرحنالالالالا مالالالالا وان لهالالالالم نعطالالالال 

2009.) 

 

 فالالالي يالالالتحكم ان يسالالالتطيع نسالالالاناإل ان حيالالالث مالالال  البحالالالث بموضالالالو  النمالالالوذج هالالال ا يالالالرب 

 وليسالالالالت منالالالال  يصالالالالدر عمالالالالا مسالالالال ول يكالالالالون وان بهالالالالا يالالالالتلف  التالالالالي والكلمالالالالات وأقوالالالالال  تصالالالالرفات 

 االجتماعيالالالالة البي الالالالة أو الطقالالالالس  الالالالروف كانالالالالت سالالالالوا  فيالالالال  تالالالالتحكم مالالالال  بالالالال  المحيالالالال  الظالالالالروف

 اآلخالالالري  مالالالع يتحالالالدث ان يقالالالرر عنالالالدما إي  قراراتالالال نتالالالاج هالالالي وكلماتالالال  سالالاللوك  وان وغيرهالالالا 

 جيد . أو سي ة كانت سوا  ب  المحيطة الظروف رغم يتحدث فسوف الطيبة بالكلمات

 

 االجتماعي التعلم نظرية •

 لهالالالم التعزيالالالز  ريالالالق عالالال  جديالالالدة سالالاللوكيات يتعلمالالالون النالالالاس أن علالالالى تقالالالو  نظريالالالة هالالالي

 يالالالالرون عنالالالالدما وبالالالالاألخص بالمالحظالالالالة  الالالالالتعلم  ريالالالالق عالالالال  أو والعقالالالالاب(  )الثالالالالواب العقالالالالاب أو

 هالالال   عالالال  تكلالالالم مالالال  أول تقليالالالدهم. احتماليالالالة بالالال ل  وتالالالزداد النجالالالاح   ريالالالق فالالالي تقليالالالدهم تالالالم الالالال ي

 علالالالى يحصالالالل االجتمالالالاعي الالالالتعلم أن يالالالر  حيالالالث ( 1843-1904تالالالارد) جابريالالالل هالالالو النظريالالالة

 المثالالالالل سالالالاللو - المبالالالالاد  فهالالالالم- المشالالالالرفي  تقليالالالالد- الشالالالالديد )االحتكالالالالا  وهالالالالي  مراحالالالالل أربعالالالالة

 والتعزيز. التقليد الحظة الم وهي أجزا  ثالث م  يتكون التقليد أن كما األسمى( 

 

 االجتماعي: التعلم مصادر

 هالالال ا يكالالالون وقالالالد اآلخالالالري   مالالالع االجتمالالالاعي التفاعالالالل عمليالالالة والمحاكالالالاة بالمالحظالالالة الالالالتعلم يتطلالالال 

 (:2010)الزغلول  ل  أشار ما التعلم ه ا مصادر وم  مباشر  غير أو مباشرا   التفاعل

 

 الواقعية: الحياة في الحقيقيي  األشخا  مع المباشر التفاعل-أ

 التفاعالالالالل خالالالالالل مالالالال  السالالالاللوكية واألنمالالالالا  الخبالالالالرات مالالالال  العديالالالالد الفالالالالرد يالالالالتعلم أن يمكالالالال  

 خالالالالالل مالالالال  يالالالالتعلم فاإلنسالالالالان .البي الالالالة فالالالالي حيالالالالة نمالالالالاذج مالحظالالالالة  ريالالالالق عالالالال  المباشالالالالر اليالالالالومي

 أن نجالالالد المثالالال  سالالبيل فعلالالى فيالالال . يعالاليش الالال ي المجتمالالع وأفالالالراد واألقالالران الوالالالدي  مالالع التفاعالالل
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 أفالالالراد أو والالالالديهم سالالاللو  محاكالالالاة خالالالالل مالالال  السالالاللوكية األنمالالالا  مالالال  الكثيالالالر يتعلمالالالون األ فالالالال

  لها. في يعيشون التي األسرة

 

 والراديو: كالتلفزيون المختلفة اإلعال  وسائل في ويتمثل المباشر غير التفاعل-ب

 هالالالال   مثالالالالل أن إذ السالالالاللوكية  األنمالالالا  مالالالال  الكثيالالالالر تعلالالالالم الوسالالالائل هالالالال   خالالالالالل مالالالال  يمكالالال  

 خالالالالالل مالالالال  يالالالالتم الالالالال ي الالالالالتعلم ويصالالالالن  .السالالالاللو  فالالالالي مالالالال ثرة إعالميالالالالة أدوات تعالالالالد لالوسالالالالائ

 قالالالدرة أكثالالالر هالالالي الصالالالور أن حيالالالث الصالالالور  خالالالالل مالالال  التمثيالالالل إ الالالار فالالالي والسالالالينما التلفزيالالالون

 وقالالالالد اللفظالالالالي  الوصالالالال  علالالالالى المعتمالالالالدة باألشالالالالكال مقارنالالالالة أكبالالالالر معلومالالالالات حجالالالالم نقالالالالل علالالالالى

 سالالالاللوكيات الطفالالالالل إكسالالالالاب فالالالالي السالالالاللبي نالتلفزيالالالالو أثالالالالر إلالالالالى الدراسالالالالات مالالالال  العديالالالالد أشالالالالارت

 المتحركة. للرسو  مشاهدتهم خالل م  عدوانية

 

 السلوكية األنما  بع  تمثل خاللها م  يمك  مباشرة غير أخر  مصادر-ج

 .والدينية األدبية والروايات القصص منها 

 

  

 لموضالالالو  نتطالالالر  فعنالالالدما وثيالالالق  ارتبا الالالا   حملتنالالالا بموضالالالو  االجتمالالالاعي الالالالتعلم نظريالالالة تالالالرتب 

 تعلالالالم أنالالال  أمالالالا أسالالالباب  عالالالدة ضالالالم  فهالالالو آلخالالالر شالالالخص مالالال  المسالالالي ة أو الطيبالالالةُ  الكلمالالالات انتقالالالال

 اإلعالالالال   وسالالالائل إحالالالد  ومالالال  األعلالالالى  مثلالالال  كالالالونهم بسالالالب  الوالالالالدي  إحالالالد  مالالال  العبالالالارات هالالال  

 يمكالالال  أو ذلالالال   عكالالالس أو مثاليالالالة شخصالالالية أنمالالالا  تالالالزر  أن يمكنهالالالا مالالال ثرة قالالالوة أصالالالبحت فقالالالد

 هنالالالا مالالال  معينالالالة  وألفالالالا  سالالالمات ذات تاريخيالالالة بشخصالالالية الشالالالديد علالالالقالت خالالالالل مالالال  ذلالالال  كسالالال 

 جيالالالل مالالال  الكلمالالالات انتقالالالال أسالالالباب مالالال  سالالالب  االجتمالالالاعي الالالالتعلم نظريالالالة أن ختامالالالا   القالالالول يمكننالالالا

 آلخر. شخص وم  آلخر
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  90/10 نموذج •

 

 التالالالالي المشالالالالاكل مالالالال  10% ٔان يقالالالالول كتابالالالال  فالالالالي كالالالالوفي سالالالالتيف  النفسالالالالي الخبيالالالالر نمالالالالوذج

 رد علالالالى يعتمالالالد الحقالالالا يحالالالدث ممالالالا %90 ولكالالال  ومسالالال وليت  إرادتالالال  عالالال  خارجالالالة لالالال  تحالالالدث

 أو "الطالالالائرة تالالالأخر" أو "السالالاليارة تعطالالالل" منالالالع الفالالالرد يسالالالتطيع ال مالالالثال 10% الالالالـ  تجالالالا  فعلالالال 

 المقابالالالل فالالالي ولكالالال  بهالالالا الالالالتحكم الفالالالرد يسالالالتطيع ال التالالالي 10% لالالالـ نمالالالاذج وهالالال   "محفظالالالة فقالالالدان"

 حتالالالى التضالالالخم منالالالا ومنعهالالالا األحالالالداث هالالال   تجالالالا  انفعاالتالالال  بالالالردود والالالالتحكم السالالاليطرة ب مكانالالال 

 المشكلة. حجم م  %90 تصبح

 

 ابنتالالال  وأسالالالقطت عائلتالالال  مالالالع اإلفطالالالار  عالالالا  تتنالالالاول أنالالال  لنفتالالالرض المثالالالال سالالالبيل فعلالالالى

 حولالالال   الجميالالالع وإرادة إرادتالالال  عالالال  خالالالارج لحالالالادثا هالالال ا ٔان فالالالرغم ثوبالالال   علالالالى الشالالالاي فنجالالالان

 علالالالى الفنجالالالان لوضالالالعها زوجتالالال  فتنتقالالالد بالعصالالالبية فتشالالالعر باكيالالالة فتنفجالالالر بعنالالال  ابنتالالال  فتالالالوب 

 األ فالالالال لوجالالالود تنتبالالال  ثالالالم حالالالادة مشالالالاجرة فالالالي وتالالالدخالن األخالالالر  هالالالي فتغضالالال  الطاولالالالة حافالالالة

 لتجالالالالد تعالالالالود مالبسالالالال  لتغيالالالالر تالالالال ه  ٔان وبعالالالالد للمدرسالالالالة. االسالالالالتعداد مالالالالنهم وتطلالالالال  فتطالالالالردهم

 بنفسالالال  لتوصالالاللهم ستضالالالطر-وبالتالالالالي- المدرسالالالة حافلالالالة فالالالاتهم قالالالد واأل فالالالال غاضالالالبة زوجتالالال 

 أ فالالالال  وصالالالل وحالالالي  المالالالرور  رجالالالل قبالالالل مالالال  بتغريمالالال  تسالالالب  ممالالالا كبيالالالرة بسالالالرعة فتنطلالالالق

 فالالي المالالدير تجالالد سالالوف لعملالال  تصالالل وحالالي  "أبالالي يالالا السالالالمة مالالع" قولالالوا متالالأخري   للمدرسالالة

 .األحمر الخ  تحت للتوقيع أمام  لالنحنا  وتضطر جارحة كلمة وأسمع  وجه 

 فنجالالالان بسالالالب  جالالالدا   سالالالي  لالالالدائرت  المراجعالالالون وبالالالو  عائلتالالال  وبالالالو  يومالالال  أصالالالبح وهكالالال ا

 األحالالالداث بمسالالاليرة عالالالدت ولالالالو الالحقالالالة المشالالالاكل كالالالل مالالالع %90اتجالالالا  فعلالالال  ردود شالالالكلت تافالالال  

 منهم. يك  لم الخطأ ٔان الكتشفت
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 الثانوية: لبحوثا

 سابقة: دراسا 

 

 إلالالالى تشالالالير التحالالالدث  قبالالالل المرحلالالالة فالالالي الطفالالالل عنالالالد الصالالالوتي لالتصالالالال ريكالالالس دراسالالالة

 ومالالالا منالالالا ر مالالال  يالالالرا  ومالالالا يشالالالاهد  ومالالالا كلمالالالات مالالال  يسالالالمع  بمالالالا تتحالالالدد الطفالالالل شخصالالالية أن

   باتجاهالالال اآلخالالالري  مالالال  تصالالالدر وأفعالالالال تصالالالرفات مالالال  يالقيالالال  ومالالالا أشالالاليا  مالالال  ويحسالالال  يالمسالالال 

 بهالالالا تزكالالالو حيالالالث محمالالالودة النتالالالائج تكالالالون سالالالوف وجمالالاليال   مناسالالالبا   هالالالو مالالالا كالالالل للطفالالالل نقالالالد  عنالالالدما

 ان يمكننالالالالا بيضالالالالا  صالالالالفح  الطفالالالالل نفالالالالس ألن مشالالالالاعر   بهالالالالا وتالالالالر   بعالالالال   بهالالالالا وينبالالالالل نفسالالالال  

 12 بالالالي  مالالالا الصالالالغير الطفالالالل وان للغالالالرس. صالالالالح  خصالالب  ارض انهالالالا كمالالالا نريالالالد مالالالا فيهالالالا نالالنقش

 بتقليالالالد يقالالالو  حيالالالث واقعالالالي بشالالالي  تتعلالالالق ان دون الكلمالالالات بعالالال  بنطالالالق يقالالالو  شالالالهرا   18 إلالالالى

 الكلمالالالات مالالال  أخالالالر  مجموعالالال  تظهالالالر مختلفالالالة مرحلالالال  وفالالالي الكلمالالالات   هالالال  نطالالالق فالالالي الكبالالالار

 تتعمالالالد الكلمالالالات لالالالبع  الطفالالالل تقليالالالد ان الدراسالالالة أ هالالالرت كمالالالا معينالالال . أحالالالداث علالالالى ك جابالالالة

 لهالالالا يصالالالغي فأنالالال  الكلمالالالات بالالالبع  الطفالالالل يتحالالالدث وعنالالالدما بمعناهالالالا  اإلمسالالالا  علالالالى قدرتالالال  علالالالى

 فالالي الصالالوت خصالالائص تالال ثر ثالالم  اآلخالالري  أو أهلالال  مالال  صالالادر  كانالالت لالالو ممالالا أكثالالر ويكررهالالا

 الطفالالالالل إسالالالما   ريالالالق عالالال  يمكنهالالالا األسالالالرة أن يفسالالالر (وهالالال ا9it1,s1979) الطفالالالل. اسالالالتجابة

 ان كمالالا الكالالال   فالالي يبالالدأ عنالالدما وترديالالدها بهالالا التحالالدث علالالى يتعالالود أن والع بالالة الحلالالوة الكلمالالات

 ألفالالالا  علالالالى بتدريبالالال  تقالالالو  حيالالالث األولالالالى  للكلمالالالات الطفالالالل لفالالال  فرصالالالة تغتالالالنم أن األسالالالرة علالالالى

 والدخيلالالالالالة الب ي الالالالة الكلمالالالالالات عالالالال  تبتعالالالالد ان األسالالالالالرة واجبالالالالات مالالالال  وأيضالالالالالا وبسالالالاليطة  محببالالالالة

 والسالالالالباب السالالالالخرية لكلمالالالالات ويطربالالالالون يضالالالالحكون األسالالالالرة أفالالالالراد بعالالالال  ولكالالالال  والمسالالالالتهجنة 

 ال صالالغير  فالالل انالال  بحجالال  ذلالال  علالالى بتشالالجيع  يقومالالون وربمالالا الطفالالل  بهالالا يالالتلف  تالاليال والشالالتم

 إلالالالى يحتالالالاج الطيبالالالة للكلمالالالات الطفالالالل تعلالالاليم إن وجميالالالل  حلالالالو فمالالال  مالالال  يخالالالرج مالالالا كالالالل وان يفهالالالم 

 منالالال  يطلالالال   يبالالال  كلمالالالات أو كلمالالال  الطفالالالل يالالالتعلم فعنالالالدما وتكالالالرار  وتشالالالجيع ومتابعالالال  مالحظالالال 

 الخميسالالالالي  لدي .)احمالالالالد عالالالالادة وتصالالالالبح نطقالالالال  فالالالالي تب تالالالالر حتالالالالى مختلفالالالالة أمالالالالاك  فالالالالي تكرارهالالالالا

2010). 
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 تبالالالدأ األولالالالى الطفالالالل مرجعيالالال  انالالال  تبالالالي  حيالالالث البحالالالث بموضالالالو  الدراسالالالة هالالال   وتالالالرتب 

 تالالالأثير  السالالاللبية أو اإليجابيالالالة للكلمالالالة  ان البحالالالث علالالالى ذلالالال  ونقالالاليس مالالالنهم يتعلمالالال  ومالالالا والديالالال  مالالال 

 ان قبالالالل كلماتالالال  مراقبالالال  خصشالالال كالالالل وعلالالالى كبالالالار ا  صالالالغار كالالالانوا سالالالوا  األشالالالخا  علالالالى كبيالالالر

 الصالالالغر منالالال  أ فالهالالالا تعلالالاليم األسالالالرة علالالالى يجالالال  ان كمالالالا قصالالالد  بغيالالالر أو بقصالالالد اآلخالالالري  يضالالالر

 تكالالالوي  فالالالي يبالالالدأ مبكالالالرة سالالال  فالالالي الطفالالالل الن وذلالالال  و يالالال  جميالالالل هالالالو مالالالا بكالالالل الالالالتلف  علالالالى

 بالالالنفس ويالالالتكلم للطفالالالل األولالالالى المدرسالالالة بمثابالالالة ألنهالالالا منهالالالا ويالالالتعلم أسالالالرت  خالالالالل مالالال  المعرفالالالة

 يقالالو  لكالالي الجميلالالة الكلمالالات الطفالالل إسالالما  األسالالرة علالالى فيجالال  أسالالرت  بهالالا تالالتكلم التالالي يقالالةالطر

 بترديدها.

 ال بالأن إحساسالهم إلى ديي  مما المرضى لد  والفز  بالخوف الشعور إلى ت دي كلها القل  في ودا  والسر ان المتعدد التصل  مثل المسميات ان سن  ١٢ خالل مري  ألفي على أجريت التي الدراسة ه   تتناول حيث أعراض  م  يعاني  لما مسمى يلصق عندما المري  من  يعاني ال ي الدا  لتشخيص كوزنز نورما دراسة

 فالالالي المنالالالاعي الجهالالالاز فعاليالالالة علالالالى يالالال ثر وهالالال ا باالكت الالالاب شالالالعورهم إلالالالى باإلضالالالافة لهالالالم  حيلالالالة

 النالالالاتج االكت الالالاب مالالال  المرضالالالى تخلالالاليص مالالال  تمكنالالالا إذا بأنالالال  الدراسالالالة أ هالالالرت وقالالالد أجسالالالامهم 

 كمالالالا أوتوماتيكيالالالة  بصالالالور  مطابقالالالا   نشالالالا ا   يظهالالالر المنالالالاعي الجهالالالاز فالالال ن معينالالال  مسالالالميات عالالال 

 الالالالال ي  األ بالالالالا  ان كوزنالالالالو الالالالالدكتور وقالالالالال تقللالالالال   أو المالالالالرض تحالالالالدث ان للكلمالالالالات يمكالالالال  ان

 فأننالالالا السالالالب  ولهالالال ا المرضالالالى  مالالالع تواصالالاللهم  ريقالالال  فالالالي جالالالدا حريصالالالون بالحكمالالالة يتميالالالزون

 بهالالالالدف ولالالالاليس األ بالالالالا  مالالالالع اإلدارة ممارسالالالالة مجالالالالال فالالالالي تعمالالالالل التالالالالي شالالالالركتنا فالالالالي نعمالالالالل

 حساسالالاليتهم تعزيالالالز  ريقالالال  تعلالالاليمهم فالالالي بالالالل فقالالال  العمالالالل فالالالي خبالالالرتهم بنالالالا  علالالالى مسالالالاعدتهم

 روبنالالالز  )انتالالالوني المرضالالالى. عالالالالج فالالالي أفضالالالل مسالالالاهم  تحقيالالالق مالالال  يتمكنالالالون بحيالالالث العا فيالالالة

 خالالالالالل مالالالال  فالالالال ن تواجهالالالال   مالالالالا وفهالالالالم لترجمالالالالة األوليالالالالة األداة الكلمالالالالات تعتبالالالالر حيالالالالث (2001

 الجهالالالالاز عالالالال  الناتجالالالالة األحاسالالالاليس الفالالالالور علالالالالى تحالالالالول تجربتنالالالالا بهالالالالا نسالالالالمي التالالالالي الطريقالالالالة

 كيميائيالالالالا   تالالالالأثيرا   بالفعالالالالل تحالالالالدث الكلمالالالالات بالالالالأن درأيالالالال  علالالالالى نكالالالالون أن ينبغالالالالي لالالالال ل  لعصالالالالبي ا

 يطلقهالالالالا التالالالالي المسالالالالميات تقبالالالالل إمالالالالا  وحالالالال ري  حريصالالالالي  نكالالالالون أن علينالالالالا يجالالالال  فنيالالالالا   حيويالالالالا  

 لهالالال ا مطابقالالالة عا فالالالة نخلالالالق بالالال ل  ف ننالالالا مالالالا شالالالي  علالالالى مسالالالمى نضالالالع عنالالالدما ألنالالال  اآلخالالالرون

 النفسالالالالية المناعالالالالة حقالالالالل ويعالالالالزز بالالالالاألمراض  خالالالالا  لبشالالالالك األمالالالالر هالالالال ا ويتعلالالالالق للمسالالالالمى 

 قويالالال . حيويالالالة كيميائيالالالة  ثالالالار إلالالالى تالالال دي باسالالالتخدامها نقالالالو  التالالالي الكلمالالالات ان فكالالالرة العصالالالبية

 (2015 حجازي  )احمد
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 يمكالالال  التالالالي الكلمالالالات بعالالال  هنالالالا  ان حيالالالث مالالال  البحالالالث بموضالالالو  الدراسالالالة هالالال   تالالالرتب 

 تالالالأثير عالالال  مضالالالاع  تأثيرهالالالا يكالالالون ان يمكالالال  كمالالالا لإلنسالالالان الجسالالالمية الصالالالحة علالالالى تالالال ثر ان

 بهالالال ا المصالالالابي  تجعالالالل وبالتالالالالي اإلمالالالراض علالالالى المسالالالميات بعالالال  إ الالالال  مثالالالل نفسالالال   المالالالرض

 هيالالالالا الالالالالدكتورة كلمالالالالة دلالالالال  علالالالالى تأكيالالالالدا   منالالالال   الشالالالالفا  يمكالالالالنهم وأال بالالالالالقلق يشالالالالعرون المالالالالرض

 للحملالالالالة  التعريفيالالالالة النالالالالدوة فالالالالي-للسالالالالر ان القطريالالالالة للجمعيالالالالة الفخريالالالالة السالالالالفيرة- المعضالالالالادي

 السالالالر ان  مالالالرض عالالال  عوضالالالاُ  الخبيالالالث بكلمالالالة كثيالالالرا   يتالالالأثر السالالالر ان مالالالرض أن ذكالالالرت حيالالالث

 جدا . قوية نفس  على وقعها ان أي

 تتالالالالراوح أعمالالالارهم وكانالالالت أمريكالالالا فالالالي عصالالالالامي مليالالالونير 100 علالالالى زجالالاليالر دراسالالالة

 المسالالالالتو  فالالالالي وأيضالالالالا التعليميالالالالة خلفيالالالالاتهم فالالالالي تبالالالالاي  هنالالالالا  وكالالالالان عامالالالالا  70 إلالالالالى 21 بالالالالي 

 األخالالالر  والسالالالمات الصالالالفات تباينالالالت قالالالد كمالالالا الالالالدكتورا   ودرجالالال   االبتدائيالالالة بالالالي  مالالالا الدراسالالالي

 أو شالالالخص 15000 سالالالكانها عالالالدد مالالالدن مالالال  حضالالالروا قالالالد مالالالنهم ٪70 كالالالان كبيالالالر  بشالالالكل أيضالالالا

 كالالالالانوا لقالالالالد الخيالالالالر عالالالال  البحالالالالث وهالالالالو واحالالالالد شالالالالي  فالالالالي معالالالالا   متفقالالالالي  كالالالالانوا ذلالالالال  ومالالالالع اقالالالالل 

 األشالالاليا  عالالال  يبحثالالالون دائمالالالا لالالال ا المواقالالال   جميالالالع وفالالالي اآلخالالالري  فالالالي الخيالالالر ر يالالالة يسالالالتطيعون

 يشالالالتكون ثالالالم والسالالاللبية السالالالي ة الجوانالالال  عالالال  يبحثالالالون النالالالاس مالالال  الكثيالالالر ولكالالال  اإليجابيالالالة  الطيبالالالة

 منالالالا وعالالالي بالالالدون حتالالالى واألنالالالي  والشالالالكو  التالالال مر فيهالالالا تشالالاليع ثقافالالالة فالالالي نعالالاليش ح فالالالن بسالالالببها 

 (2010 زيجالالالالر  )زيالالالج .اآلخالالالري  بهالالالا وتعالالالدي المالالالرض حالالالاملي  نصالالالبح ثالالالم  بالعالالالدو  نصالالالاب

 يجالالال  مالالالا كالالالل وان نقولهالالالا أو بهالالالا نتحالالالدث ان يمكالالال  التالالالي الطيبالالالة الكلمالالالات مالالال  العديالالالد وهنالالالا 

  يالالالال  شالالالي  باختيالالالار أيامنالالالا مالالال  يالالالو  كالالالل نبالالالدأ ان فعلينالالالا ونتأمالالالل نبحالالالث ان هالالالو فعلالالال  علينالالالا

 يالالو  كالالل يالالةابد مالالع عقولنالالا تالالدخل التالالي اإليجابيالالة الطيبالالة فالكلمالالات ر وسالالنا  فالالي نضالالع  إيجالالابي

 )احمالالالالد اليالالالالو . بقيالالالال  بهالالالالا نالالالالتكلم سالالالالوف التالالالالي الطريقالالالالة علالالالالى كبيالالالالر إيجالالالالابي تالالالالأثير لهالالالالا يكالالالالون

 (2015 حجازي 
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 ان شالالالخص كالالالل علالالالى يجالالال  ان توضالالالح حيالالالث البحالالالث بموضالالالو  الدراسالالالة هالالال   وتالالالرتب 

 عقلالالال  فالالالي ويغرسالالالها اإليجابيالالالة الكلمالالالات عالالال  دائمالالالا يبحالالالث وان كلماتالالال  انتقالالالا  فالالالي حالالالريص يكالالالون

 .اآلخري  مع تحدث  إثنا  وتظهر عليها يتعود حتى

 

 اهقي للمالالالر النفسالالالية الهويالالالة بمسالالالتويات وعالقتهالالالا الوالديالالالة المعاملالالالة أسالالالالي  دراسالالالة

 ولالال  الفالالرد  حيالالاة فالالي جالالدا مهالالم الثقالالافي الجانالال  تالالر  فلسالالطي   فالالي عكالالا قضالالا  فالالي

 لنالالالا وتوضالالالح األ فالالالال عنالالالد مفالالالردات( )كلمالالالات  الثقالالالافي المخالالالزون تكالالالوي  فالالالي تالالالأثير

 الوالديالالالالالة المعاملالالالالالة أسالالالالالالي  علالالالالالى التعالالالالالرف خالالالالالالل مالالالالال  ذلالالالالال  الطراونالالالالالة دراسالالالالالة

 وقالالالد فلسالالالطي . فالالالي عكالالالا  قضالالالا فالالالي للمالالالراهقي  النفسالالالية الهويالالالة بمسالالالتويات وعالقتهالالالا

 اسالالالتخدا  تالالالم وقالالالد و البالالال .  الالالال  (251) مالالال  م لفالالالة عينالالالة علالالالى الدراسالالالة أجريالالالت

   وبينالالالون  دمالالالز  الالالور  مقيالالالاس عالالال  عربالالال  الالالال ي للربابعالالالة  النفسالالالية الهويالالالة مقيالالالاس

 أداة بتطالالالالوير الباحثالالالالة قامالالالالت وقالالالالد المقيالالالالاس  هالالالال ا علالالالالى دراسالالالالات بعالالالالدة قيالالالالامهم بعالالالالد

 ان إلالالالي النتالالالائج أشالالالارت المراهقالالالون. يالالالدركها كمالالالا الوالديالالالة المعاملالالالة أسالالالالي  لقيالالالاس

 وتعليالالالالالق الالالالالالديمقرا ي  األب معاملالالالالالة أسالالالالاللوب بالالالالالي  إحصالالالالالائيا   داال   ارتبا الالالالالا هنالالالالالا 

 األب معاملالالالالة أسالالالاللوب بالالالالي  داال   وارتبا الالالالا االجتمالالالالاعي  البعالالالالد فالالالالي الهويالالالالة وانغالالالالال 

 األب معاملالالالالالة أمالالالالالا االجتمالالالالاعي  البعالالالالالد فالالالالي الهويالالالالالة وانغالالالالال  )المتشالالالالالدد( التسالالالاللطي

 البعالالد فالالي الهويالالة وانغالالال  تعليالالق مالال  كالالل مالالع ودال سالاللبي بشالالكل ارتالالب  فقالالد سالاليبيالت

  (2014 الطراونة  )حسي  االجتماعي.

 

 واأللفالالالا  المفالالالردات اسالالالتخدا  فالالالي دور لهالالالا الثقافالالالة أن لنالالالا يتضالالالح السالالالابقة الدراسالالالة مالالال 

 بينالالالالالت بحيالالالالالث والتسالالالالاليبي والتسالالالالاللطي الالالالالالديمقرا ي األب خالالالالالالل مالالالالال  التربويالالالالالة  العمليالالالالالة فالالالالالي

   االجتماعية. الحياة في االب  وهوية األب دور بي  عالقة هنا  ان راسةالد
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 لهالالالا تسالالالببي أو ديمقرا الالالي أو متسالالالل  سالالالوا  التربيالالالة ثقافالالالة ان عليهالالالا نقالالاليس ان ونسالالالتطيع

 ان توضالالح ذلالال  ومالال  ايجالالابي ا  سالاللبي التالالأثير يكالالون قالالد اجتماعيالالا االبالال  هويالالة تكالالوي  فالالي تالالأثير

 يالالالوحي مالالالا حتالالالى أو كلمالالالات مالال  يقولالالال  مالالالا خالالالالل مالالال  تالالأثير لالالال  األب قبالالالل مالالال  المتشالالالدد األسالاللوب

 علالالالى تالالالأثير لالالال ل  فالالالـ عليالالال  السالالاليطرة يفقالالالد هنالالالا بابنالالالة  اهتمامالالال  وعالالالد  التسالالاليبي األب كالالال ل  بالالال  

 مثالالالل األب يسالالالتعملها التالالالي الكلمالالالات خالالالالل مالالال  يكالالالون ان محتمالالالل االهتمالالالا  وهالالال ا االبالالال   هويالالالة

 وأخيالالرا بسالاليطة. كانالالت وان الطفالالل نفالالس لالالىع وقالالع للكلمالالات لالال ل  تريالالد( مالالا افعالالل لالال   اهالالتم )ال

 احتالالالوا  تحالالالاول التالالالي المحفالالالزة ال كيالالالة العبالالالارات ذي بالالالاألب قياسالالال  ممكالالال  الالالالديمقرا ي األسالالاللوب

   مع . التسي  أو التشدد وعد  االب 

 

 يفهرررر  فقرررر  والثرررر ا   العقرررر   فرررر  واالعترررر ا  األبنرررر   ت بيرررر  فرررر  كبيرررر  دورا   لألسرررر  

 ممررر  القررر ر  ع ررر  ب لحبررر  وي مررر ا الطفررر  يررر ل  ا أن مثررر  خررر    بشررر   الت بيررر  معنررر  ال الررر ي 

 شرررت  فررر  أبنالالالا هم ال الررر ي  يع قررر  وقررر  األبنررر      يررر  فررر  السررريط   ع ررر  مقررر رته  يضرررع 

 األبنررر   ت بيررر  ل يفيررر  الحقيقيررر  المع دلررر  فهررر  فيجررر  كبيررر    أو صرررةي   ك نررر  سررر ا  األمررر ر

 .الش  ك  يش ه   وال ب لحب  ي م  ال واع  محيط وسط

 

 انتهرررر  سررررن  عشرررر  اثنترررر  دامرررر  بتج برررر  هرررر مب ر  فرررر  البرررر  ثي  مرررر  ف يرررر  قرررر  

 فررر  نميررر   يررر   ررريه  ع ال بررر ر سررر ط  عررر   مررر  ترررولم ا األ فررر   أن إذ كبيررر   ب لفشررر 

 هرررر ه ربررررط وعنرررر  القرررر ر   ع رررر  الحبررر  وترررر   الح يرررر  برررري  الفرررر   ال راسرررر  هررر ه

 الطفررررر  تعنيررررر  اجتنررررر   عنررررر  نتحررررر   عنررررر م  شررررر      ف ررررري  ب لبحررررر   ال راسررررر 

 .أل ف له  األه  ت بي  يحس  ال بون ب لح ي  ل  واإلس   

 

 الرررت ف  عررر   ي ال الررر  ع ررر  المهررر  مررر  ك نررر  البحررر  بم ضررر   ال راسررر  هررر ه وتررر تبط

 يع رررر  أن أيضالالالالا وينبةرررر  ذلرررر   تت جرررر  ال م اقرررر  فرررر  األبنرررر   ع رررر  أث هرررر  شرررر ي ا   ب  مرررر  

 ومررر  ع ررريه   السررريط   فقررر  إلررر  تقررر ده  قررر  ألبنررر  ه  واالسرررتقةلي  الح يررر  ك مررر   أن ال الررر ي 

 .األبن   ضي   ث 
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 و األ المجتمرررر  أن  يرررر  وال يرررر   الحضرررر  مجتمرررر  برررري  ال بيرررر   الف وقرررر   اتضالالالالحت

 هررر  كمررر  التعنيررر  يت قررر  لررر  مجتمررر  وسرررط يقررر    مررر ذا يع ررر  متحضررر  واعررر  عررر ل  فررر  عررر  

 مررر  بع ررر  العررر ل  التع ررري  ت قررر  الحضررر   المجتمررر  األهررر  النقطررر  أن كمررر  ال يررر   فررر  الحررر  

 التررر  الحي تيررر  والمآسالالالي ل صرررع   ع ضررر  أكثررر  ال يررر  أهررر  أن  ررري  فررر  ال يررر   أهررر  ع شررر 

 جيررر   بعررر  جرررية   تطبيقهررر  ويرررت  ب لجيررر    ليسررر  عبررر را  وذا  ش سررر  شخصررري ته  مررر  جع ررر 

 الرر ك ر  المفهرر   لسرري د  واإلسرر    التعنيرر  هرر ا إلرر  ع ضرر    أكثرر  ال يرر  فرر  اإلنرر   أن كمرر 

 .المجتمع   ت   ف 

 

 برررري  العةقرررر  مع فرررر  إلرررر  هرررر ف  دراسرررر  (2003) نحمرررر ه أجرررر   السررررب  ولرررر ل 

 تحصرررري   ب نخفرررر   وربطهرررر   الطفرررر لهرررر  يتعرررر   الترررر  النفسرررري  واإلسرررر    العنرررر 

 اسالالالالتبان  الب  ثرررر  اسررررتخ م   يرررر  والحضرررر   ال يرررر  مرررر  عينرررر   لرررر   األكرررر ديم 

 ال يررر  مررر   فرررة   200 مررر  ال راسررر  ت  نررر  نفسررري    األ فررر   مع م ررر  إسررر    لقيررر  

 لإلسررر    ع ضررر  أكثررر  األنررر   أن إلررر  ال راسررر  أشالالالارة وقررر  الحضررر   مررر  156و

 تع ضررر    أكثررر  ال يررر  أ فررر   أن إلررر  ال راسررر  أشالالالارة وكررر ل  الررر ك ر  مررر  النفسررري 

 .الحض  أ ف   م  النفسي  لإلس   

 هنرررر   أن المة رررر  مرررر  أنرررر   يرررر    ب لبحرررر  مهمرررر    ارتبرررر   نحمرررر ه دراسرررر  وترررر تبط

 ع ررر  تررروث  قررر  التررر  ال  مررر   اسرررتخ ا  فررر  والحضررر  ال يررر  أهررر  بررري  وكبيررر  واضررر  تف يررر 

 فرر  الرر ك ر سرري د  مرر   إلرر  ب إلضرر ف  بشرر  ال نفرر   فرر  وقرر  مرر  ل   مرر   ف رر  الفرر د مسررتقب 

 مررر  وتضرررع  المررر أ  تهررري  التررر  ال  مررر   بأسالالالوأ ورمررريه  لإلنررر    وتعنررريفه  المجتمعررر   ت ررر 

  .مجتمعه  وسط ش كته 

 

 ولررر  األبنررر    أهمرررة يرررت  عنررر م  السررر ب  النفسررر  التررروثي  مررر   ال الررر ي  مررر  ال ثيررر  يجهررر 

 وال يرر  بررون االبالال  يرر   فعنرر م  بهرر   والرر يه  تمرر  اه عرر  يةنرريه  ال السررع د  سررب  كرر  لهرر  ترر ف 

 ف  برر  الحرر ن  شرر   مرر  النفسرر  ب الكتئرر   سيصرر   فونرر  الحيرر    هرر ه فرر  منرر  أهرر  هرر  مرر  لرر يه 

 لهررر  ت فررر  التررر  والطمونينررر  الفررر   فررريه  تعمررر  برررون كفي ررر  ألبنررر  ه  ال الررر ي  مررر   يبررر  ك مررر 

 .مش   مستقبة  
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 ب الكتئررررر   الطفررررر  إصررررر ب  ارتبررررر   مررررر   تبررررري  دراسررررر  (2008) سررررر في  أجررررر  

  يرررر  و  لبررر     لبرررر     203 مررر  العينرررر  تولفررر  واإلهمرررر    اإلسررر    بسررررب  النفسررر 

 وأظهررررر   ال اتيررررر   التقررررر ري  ع ررررر  الق  مررررر  اإلدارة مررررر  مجم عررررر  ع ررررريه   بقررررر 

 بررري  عةقررر  وجررر د تبررري  كمررر . واإلهمررر   النفسررري  لإلسررر    تع ضررر ا أنهررر  النتررر   

 ونقرررر  الرررر ا  ع رررر  السرررر ب  الح رررر  إصرررر ار)ب الكتئرررر   واإلصرررر ب  النفسرررري   اإلسرررر  

 ال اتيررررر  الفع ليررررر  مسرررررت   وتررررر ن  اإلهمالالالالالال إسررررر    بررررري  عةقررررر  ووجررررر د  (الررررر ا 

 اإلبالالا  برري  سرر ب  تف عرر  ت اجرر  أن إلرر  ذلرر  يعرر د المهم رري   الطررة  لرر   الم ركرر 

 التف عررر  فقررر ان أن كمررر  وظيفيررر    مخت ررر  ذاتيررر  معررر ر  تطررر ي  فررر  يسررره  واألبنررر  

 .ال ا      اإليج بي  األف  ر بن   دون يح   ق  واإلبا  األ ف   بي  االيج ب 

 

 االبالالالال  يصالالالالاب فقالالالالد ألبنالالالالاهم  والالالالالدي ال إهمالالالالال تالالالالأثير مالالالالد  فالالالالي الدراسالالالالة هالالالال   وتالالالالرتب  

 بسالالالب  ذاتالالال  علالالالى واالنطالالالوا  االنعالالالزال يريالالالد االبالالال  جعالالالل علالالالى بالالالدور  يعمالالالل الالالال ي باالكت الالالاب

 تفاعلالالالال  مالالالال  يضالالالالع  أنالالالال  كمالالالالا لالالالال   والديالالالال  إهمالالالالال بسالالالالب  إليالالالال  تعالالالالرض الالالالال ي النفسالالالالي األلالالالالم

 األفالالالراد تنفالالالر عدوانيالالالة بألفالالالا  يالالالتلف  وقالالالد سالاللبية صالالالفات لديالالال  تكالالالون دوقالالال المجتمالالالع مالالالع اإليجالالابي

 ت رر   (مهرر  م عرر  لرر   فونرر  السرر    مرر  أذهرر  ـ أبنرر  يرر  عنرر  مشررة   أنرر  )مثالالل   حولالال  مالال 

 ل   مررر   ف ررر  وال يررر   أ ررر   اهتمررر   بجررر   الف شررر   لمح ولتررر  ب لخيبررر  االبالالال  يصررر   العبررر را 

 .كبي  توثي  ع ب   أو صةي   ك ن  وأن

 

 تررر ن  بسرررب  أبنررر  ه  أسالالالات ة ع ررر  ال ررر   ب  مررر   ال الررر ي  إحالالالد  ي قررر  مررر   مررر  كررر 

 جرررر ع ي  أبنرررر  ه   إليرررر  وصرررر  فيمرررر  األبرررر   دورهرررر  برررر ل  ترررر ركي  األكرررر ديم   تحصرررري ه 

 مرررر  اإلبالالالالا  ضررررج    فرررر ذا بنرررر  ه   ال معرررر م ته  إسرررر    بسررررب   صرررر وه لمرررر  شررررم ع    األسرررر ت  

 هرررر ه فمرررر  (كسرررر   ف ش ررررـ أنالالالالت) مثرررر  مسررررتقب ه   ع رررر  كثيرررر ا   ترررروث  ب  مرررر   لقبرررر ه  أبنرررر  ه 

 .ك ل  فعة   االب  يصب  العب را 
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 نفسررري    الطفررر  مع م ررر  إسررر    تررروثي  تبررري  دراسررر  (2001)وسيشررريت  شررر ن  أجررر   

 تررررر  وقررررر  والنفسررررر   األكررررر ديم  الت يررررر  ع ررررر  النفسررررر  والعنررررر  الجررررر ر  بررررر ل ة 

 تولفررر  لعينررر  الم شررر ي  وتقررر ي ا  الم رسررري  والسرررجة  الم رسررري  تقيررري  اسرررتخ ا 

 أعمررر ره  ت او ررر  والررر ي  واجتم عيررر    اقتصررر دي    المحررر ومي  مررر  ة   فررر 229 مررر 

. المع م ررر  فررر  اإلسررر    إلررر  مرررنه   فرررة 146 تعررر   قررر  كررر ن سرررن   (12-5) بررري 

 أقررر  تقررر ي ا  ع ررر   صررر  ا إلررريه  المسررر   األ فررر   أن إلررر  ال راسررر  أشررر ر  وقررر 

 سرررر  كي  مشرررر ك  هن لرررر  أن كمرررر  االجتم عيرررر   المهرررر را  فرررر  ونقصرررر    غيرررر ه   مرررر 

 . ال راس  أظه   كم  إليه  المس   األ فال ع   تظه 

 

 اقرررر  النفسرررري  لإلسرررر    تع ضرررر ا الرررر ي  األ فالالالالال بررررون ب لبحرررر  ال راسرررر  هرررر ه ترررر تبط

 سررر  كي  مشررر ك  هن لررر  أن كمررر  اإلسررر    ع ررريه  تمررر ر  لررر  الررر   غيررر ه  مررر  أكررر ديم  تحصررري 

 قرر  ك مرر   مرر  ال الرر ي  ي قيرر  مرر   أهميرر لبيرر ن يرر فعن  وهرر ا االجتم عيرر   المهرر را  فرر  ونقرر 

 أبنرررر  ه  ت بيرررر  ع رررريه  فيجرررر  األكرررر ديم   التحصرررري  فرررر  الرررر ني  المسررررت ي   أبنرررر  ه  تضرررر 

 شرر    ـ نرر ج  أنرر ) مثرر  ع ليرر    الصررع د إلرر  ترر ع ه  بعبرر را  بمنرر داته  مهرر راته  بتع يرر 

 يصرر  قرر  مرر  ع رر  يعترر  فررة برر ه ا   مسررتقبة   ابنرر  ذهرر  فرر  يصررن  لرر  فمرر   (دكترر را   ستصررب  ـرر

 .أك ديم  فش  م  إلي 

 

 أغ رررر  تبرررري  مرررر  ول رررر  ال قرررر    ذلرررر  مرررر  سينسرررر ن وكررررونه  ب إلسرررر      األ فرررر   يع مرررر 

 فيمررر  السررر بي  األلفررر ظ مررر  الع يررر  وت قررر ا النفسررري  لإلسررر    تع ضررر ا الررر ي  األفررر اد أن ال راسررر  

  ر    ل ررر  أن لنررر  يتبررري  كبررر ه   مررر  سررر يي  غيررر  أشرررخ   اآلن هررر  الشخصررري    ي تررر  يخررر 

 .مثم   ص د   وتت ق  وإهمال وإسا ة بعن  ب ر   ر  يم   فة  ص د 
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 التف ع يررررر  اآلثالالالالالار تح يررررر  إلررررر  هررررر ف  ب راسررررر  (2008) وسيشررررريت  م جهررررر ن قررررر  

 االنفعررر   تنظررري  اسرررت اتيجي   نمررر  فررر  ال بررر ر بررري  والعنررر  الطفررر  مع م ررر  إلسررر   

  فرررة   88 مررر  ال راسررر  العينررر  تولفررر . األ فررر   لررر   االجتمررر ع  النفسررر  والت يررر 

 إسررر    تررر ري  أن تبررري . سرررن ا (6-4) بررري  أعمررر ره  ت او ررر  معررر م ته  أسررريئ 

 أسررريئ  الررر ي  األ فررر   مررر  ٪80 نسررربت  بمررر  االنفعررر ل  التنظررري  بونمررر   يتنبرررو المع م ررر 

 .الس بي  االستج ب  وع   التن قض مث  انفع لي  أنم   أظه وا  ي  مع م ته  

 

 االسررررتج ب  وعرررر   التنرررر قض مرررر  يعرررر ن ن الرررر ي  األفرررر اد أغ رررر  أن ال راسرررر  هرررر ه تبرررري 

 مسررر معه  وم لقتررر  مع م ررر   سررر   مررر  صرررةي ه  فررر  ت قررر ه مررر  بسرررب  اآلخررر ي   مررر  اإليج بيررر 

 األفرر اد مرر  اإليجرر ب  التف عرر  مرر  تعرريقه  سرر بي  أف رر ر داخ هرر  فرر  ك نرر  مشررين    عبرر را  مرر 

 .   ه  م 

 

 قررر   مررر   لنررر  تختصررر  الجم ررر  هررر ه   ي ررر   سرررنين    معررر    ع شررر  قررر   وجررري  تفصررر  ك مررر  

 تنطقهررر  قررر  ك مررر  أن األ واج يررر ر  ال قررر  ب لفعررر  وهررر  الررر وجي   فررر  وقعهررر  وتررروثي  ال  مررر  

 الحيررر   تعمررر  التررر  ال  مررر   انتقررر   ع ررريه  لررر ل  األخررر   ق ررر  فررر  المحبررر  انتررر ا  مررر  أفررر اهه 

 .األس   ت ابطه  وألتف   أس ته  جم  وتحف  بينه 

 

 الطفررر  مع م ررر  إسررر    أثررر  تبررري  إلررر  هررر ف  دراسررر  (2004) وويررر   ك لمررر ن أجررر  

 العينررر  تولفررر . ال شررر  فررر  العةقررر   مررر  ن عيررر  فررر  واإلهمالالالال والجنسررري  الجسررر ي 

 520 مررر  مؤلفررر  ضررر بط  ومجم عررر  فررر دا   676 مررر  م  نررر  تج يبيررر  مجم عررر  مررر 

 النتررر    أشررر ر . مقننررر  مقررر يي و العي ديررر  المق ب ررر  ال راسررر  فررر  واسرررتخ م  فررر دا  

  ميميررر  أقررر  بونهررر  تتميررر  المع م ررر  إلسررر    تع ضررر ا الررر ي  لررر   العةقررر   أن إلررر 

 أفرررر اد لرررر   ع يرررر  الحرررر   هرررر  ممرررر  أع رررر  الطررررة  نسررررب  وأن اسررررتم اري   وأقرررر 

 لرررر   أقرررر  برررر آلخ ي  والثقرررر  الشرررر ي  مرررر  العةقرررر   أن كمرررر  الضرررر بط   المجم عرررر 

 .الض بط  المجم ع  ف  ع ي  الح   ه  مم   يبي التج المجم ع  ف  اإلن  
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 نفرررر  فرررر  تررررؤث  ك مرررر  ب مرررر  الرررر وج يتسرررر ه  فعنرررر م  ب لبحرررر   ال راسرررر  هرررر ه ترررر تبط

 مرر  ت يرر   سررن  ك مرر  ولربمالالا  وجترر   ق رر  فرر  الترر  والمرر د  المحبرر  يخسرر  برر ل  فونرر   وجترر 

 ع رر  أيضالالا أثرر  لهرر  يفرر ال ط ال  مرر   هرر ه ومثرر  بيررنه   الترر ابط وت ثرر  الرر وجي  برري  الحميمالالة

  يررررر ته  فررررر  يطبق نهررررر  سررررر   التررررر  الجمي رررر  المعررررر ن  هررررر ه عقررررر له  فررررر  فتخ ررررر  أبنرررر  ه  

 .المستقب ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31الصفحة 

 

 :األولية البحوث

 

 المنهجية:

 األسالالال لة بتجربالالالة نقالالالو  خاللالالال  مالالال  أشالالالخا   10لالالالـ تجريبالالالي اسالالالتبيان بعمالالالل الباحالالالث قالالالا 

 السالالاليرفي برنالالالامج علالالالى اسالالالتبيان بعمالالالل ثالالالم ومالالال  وضالالالوحها وقلالالال  لهالالالا خالالالا   فهالالالم إي لتفالالالادي

 هالالالال ا ان كالالالالم وتحليهالالالالا اإلحصالالالالا ات ورسالالالالم اسالالالالتبيانات بعمالالالالل يسالالالالمح وهالالالالو االلكترونالالالالي مالالالالونكي

 اسالالالالتبيان تصالالالالميم وتالالالالم أيالالالالا  3 التوزيالالالالع عمليالالالالة واسالالالالتغرقت والجهالالالالد  للوقالالالالت نختصالالالالر الموقالالالالع

 اإلجابالالة تالالم حيالالث الكلمالالة وتالالأثير قالالوةب الجمهالالور وعالالي مالالد  توضالالح حيالالث سالال ال 14 مالال  مكالالون

 مالالال  القطالالري وغيالالالر القطالالري الجنسالاليتي  مالالال  والرجالالال النسالالالا  مالال  شالالخص 480 قبالالالل مالال  عليالال 

 إلالالالالى االبتالالالالدائي مالالالال  مختلفالالالالة تعليميالالالالة مسالالالالتويات عالالالالدة مالالالال  وأكثالالالالر  50 إلالالالالى واقالالالالل 20 عمالالالالر

 والثالالالالالاني ديمالالالالالوغرافي األول محالالالالالوري  علالالالالالى األسالالالالال لة وضالالالالالع تالالالالالم حيالالالالالث  واعلالالالالالي الجالالالالالامعي

 ي.سيكوغراف
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 االستبيان: وتحلي  نتا ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 أصالالالالل مالالالال  شالالالالخص 415 يقالالالالدر بمالالالالا مسالالالال ولية للكلمالالالالة أن علالالالالى العينالالالالة أغلبيالالالالة اتفقالالالالت

 الالالال ي والمشالالالرو  الحملالالالة أهميالالالة لنالالالا يبالالالي  وهالالال ا أحيانالالالا   بالالالـ 59و ال  بالالالـ أشالالالخا  وأربالالالع  478

 لها. الحلول إيجاد يج  مشكلة على الضو  يلقي وبأنها ب   نقو 

 

 

 كالالالان سالالالوا  الفالالالرد حيالالالاة تغييالالالر يمكنهالالالا قالالالوة للكلمالالالة أن علالالالى كالالال ل  العينالالالة أغلبيالالالة اتفقالالالت

 بأحيانالالالا   83 ال  بالالالـ أشالالالخا   479 أصالالالل مالالال  شالالالخص 392 بمعالالالدل  لألسالالالوأ أو لألفضالالالل ذلالالال 

 مسالالير وعلالالى األفالالراد حيالالاة علالالى كبيالالر وتالالأثير قالالوة للكلمالالة إن القالالول يمكالال  النتالالائج تحليالالل وعنالالد

   حياتهم.
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 األصررررر ق   ي يهمررررر  العينررررر  تصررررر ي  مررررر  األع ررررر  النسرررررب  ع ررررر   صررررر  ا واأل  األ 

 األسررر   أفررر اد إلررر  أخيررر ا   وصررر ال   وال وجررر  الررر وج ثررر  ومررر  والمع ررر  األسالالالتاذ ثررر  والررر مة  

 وهررر ه أبنررر  ه   ع ررر  ال الررر ي  إ ررر   مررر  الصررر در  ال  مررر  تررروثي  مررر   لنررر  يتبررري  اآلخررر ي  

 .ذل  ب لفع  لن  وتبي  به  عنااست الت  ال راس   إحد  ب لفع 

 

 

 
 

 أغلبيالالالة أجمعالالالت مالالالا هالالال ا النالالالاس بالالالي  والمالالالودة المحبالالالة زيالالالادة فالالالي اإليجابيالالالة الكلمالالالة تالالال ثر

 .479 أصل م  شخص 453 بمعدل النتائج  لنا تبين  وما علي   العينة
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 المحبالالالة علالالالى سالالاللبي أثالالالر الجارحالالالة للكلمالالالة أن علالالالى 480 أصالالالل مالالال  شالالالخص 375 أجمالالالع

 ال ال  قالالالالالوا مالالالال  فقالالالال  أشالالالالخا  6 أن كمالالالالا أحيانالالالالا   قالالالالالوا شالالالالخص 91و النالالالالاس  بالالالالي  والمالالالالودة

 الرابالالالع السالالال ال نتيجالالالة جمعنالالالا وإذا النالالالاس  بالالالي  والمالالالودة المحبالالالة علالالالى الجارحالالالة الكلمالالالة تالالال ثر

 بالالالي  والمالالالودة المحبالالالة زيالالالادة فالالالي يالالالا  إيجاب تالالال ثر الطيبالالالة الكلمالالالة بالالالان القالالالول يمكننالالالا معنالالالا   والخالالالامس

 الناس. بي  والمودة المحبة على سلبا   ت ثر الجارحة الكلمة أن كما الناس 

 

 
 الكلمالالالالة أن حالالالالي  فالالالالي %77 بنسالالالالبة انتشالالالالارا   أكثالالالالر الجارحالالالالة الكلمالالالالة ان النتالالالالائج توضالالالالح

 أكثالالالر الجارحالالالة الكلمالالالة أن لنالالالا يبالالالي  وذلالالال  %.54 بنسالالالبة مالالال  أقالالالل بطريقالالالة انتشالالالارها يالالالتم الطيبالالالة

 االستخدا . وقليلة االنتشار نادرة أنها على %46 اتفق التي الطيبة الكلمة م  تداوال  
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 فالالالاليهم تالالالال ثر ال الجارحالالالالة الكلمالالالالة ان علالالالالى توافالالالالق العينالالالالة مالالالال  %42 أن النتالالالالائج توضالالالالح

 بالالالل تالالالوقفهم وال لهالالالم ُمحفالالالزة السالالالي ة الكلمالالالة أن تالالالر  %29 أن حالالالي  فالالالي بهالالالا مبالالالالي  غيالالالر فهالالالم

 مسالالالالتقبلهم وتالالالالدمر تحطمهالالالالم أنهالالالالا علالالالالى %16 وأجمالالالالع واألسالالالالرار  االسالالالالتمرار علالالالالى تسالالالالاعدهم

 الكلمالالالة أن حالالالول تالالالدور %12 بنسالالالبة أخالالالر  إجابالالالات هنالالالا  وكانالالالت مسالالالتقري   غيالالالر وتجعلهالالالم

 الشالالالخص مالالال  أكثالالالر مالالال ثرة وأنهالالالا وعزيالالالز قريالالال  شالالالخص مالالال  تصالالالدر حالالالي  سالالاللبي وقعهالالالا يكالالالون

 أحالالاول والكالال  فعالالال   جارحالالة السالالي ة الكلمالالة أن علالالى البقيالالة قأتفالال أخالالر  جهالالة ومالال  قريالال  الغيالالر

 حياتي. باقي واستكمال ونسيانها تجاوزها

 

 
 حالالالي  فالالالي %98 بنسالالالبة المشالالالاكل حالالالل علالالالى تسالالالاعد الطيبالالالة الكلمالالالة أن النتالالالائج لنالالالا توضالالالح

 عليها. ت ثر وال المشاكل تحل ال الطيبة الكلمة أن على أتفو  %2 ان
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 مالالالال  واإلعالالالالال  والمدرسالالالالة األسالالالالرة أن علالالالالى أتفالالالالو  العينالالالالة مالالالال  %98 أن النتالالالالائج لنالالالالا توضالالالالح

 اإلجابالالالات تنوعالالالت حالالالي  فالالالي ألفا الالال . وتهالالال ي  الطفالالالل تعلالالاليم فالالالي كبيالالالر دور لهالالالا التالالالي الم سسالالالات

 وبالدولالالالة بالطفالالالل المحيطالالالي  والنالالالاس أوال لألسالالالرة هالالالو واالهالالالم األساسالالالي الالالالدور ان بالالالي  الباقيالالالة

 يمة.وتعل الطفل تربية أيضا عاتقها على يقع فـ

 

 

 بالالالـ اإلجابالالالة نسالالالب  كانالالالت حيالالالث شالالالخص  475 قبالالالل مالالال  السالالال ال هالالال ا علالالالى اإلجابالالالة تمالالالت

 تالالالأثير لهالالالا كالالالان وكيالالال  للكلمالالالة الشالالالرح مالالالع نعالالالم بالالالـ اإلجابالالالة نسالالالب  إمالالالا %63 وهالالالي نسالالالب  علالالالى ال

 الطاقالالة منحتنالالي حيالالث مبدعالال  أنتالالي كلمالالة مثالالل فالاليهم أثالالرت التالالي الكلمالالات ومالال  %37 حياتالال  فالالي
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 ذكيالالال  وأنتالالالي قالالالدها أنتالالالي وكلمالالالة حالالالدود  بالالالال والطمالالالوح أكثالالالر للسالالالعي المطلقالالالة والثقالالالة اإليجابيالالالة

 كانالالالت غبيالالالة كلمالالالة علمالالالي  تخصالالالص ودخالالالول الجامعالالالة إلالالالى للالالالدخول حفزنالالالي الطيالالال  والكالالالال 

  كثيالالالرة أمالالي مالالالع خالفالالي نقالالالا  وأالن وبينهالالا بينالالالي حالالواجز ووضالالالعت لألسالال  أمالالالي تقولهالالا دائمالالا

 أبالالالي لالالالي قالالالال مسالالالتمرة  مازالالالالت الحيالالالاة ان واثبالالالت وصالالالبورة  قويالالال جعلتنالالالي مطلقالالال  أنتالالالي كلمالالالة

 وكالالالان هللا بحالالالول لتحقيقالالال  حلمالالال  ورا  تسالالالعي  وسالالالوف جميالالالل مسالالالتقبل علالالالى تحصالالاللي  سالالالوف

 يتبالالالي  حيالالالث فشالالاللت  ولكالالال  افشالالالل ال ان حاولالالالت تفشالالاللي  سالالالوف كلمالالالة الجتهالالالادي  معنالالالوي دافالالالع

 سالالاللبي  أو إيجابيالالال  كانالالالت سالالالوا  األشالالالخا  علالالالى التالالالأثير يمكنهالالالا قالالالو  للكلمالالالة ان السالالال ال هالالال ا مالالال 

 ذل . عكس إلثبات وتدفع  للكلمة المتلقي الشخص على إيجابا ت ثر السلبية الكلمة وان

 

 

 بنسالالالالبة واقالالالالل 20 عمالالالالر مالالالال  االسالالالالتبيان علالالالالى أجالالالالابوا الالالالال ي األشالالالالخا  أعمالالالالار كانالالالالت

 31 مالالال  األعمالالالار وحظالالالت نسالالالب  اعلالالالي وهالالالي %59 بنسالالالبة 30 إلالالالى 21 عمالالالر مالالال  إمالالالا 24%

 %2 وهي نسب  اقل على حطت وأكثر 50 م  األعمار إما %15 بنسب  40 إلى
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 حيالالالث اإلنالالالاث نسالالالب  مالالال  اقالالالل االسالالالتبيان هالالال ا علالالالى أجالالالابوا الالالال ي  الالالال كور نسالالالب  كانالالالت

 نسب . اعلي وهي %71 بنسب  كانوا اإلناث إما %29 ال كور نسب  كانت

 

 
 قطالالالري  الغيالالالر إمالالالا %39 بنسالالالب  االسالالالتبيان هالالال ا علالالالى أجالالالابوا الالالال ي القطالالالري  نسالالالب  كانالالالت

 %61 النسبة كانت حيث اعلي عددهم كان
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 وأعلالالالى الجالالالامعي المسالالالتو  قبالالالل مالالال  اعلالالالي بنسالالالب  االسالالالتبيان هالالال ا علالالالى اإلجابالالالة تمالالالت

 %2 بنسالالالالبة اإلعالالالالدادي المسالالالالتو  ثالالالالم %24 بنسالالالالب  الثالالالالانوي المسالالالالتو  يليهالالالالا ثالالالالم %74 بنسالالالالب 

 %1 وهي نسب  اقل على واقل االبتدائي المستو  وحظي

 

 الرررر ع  ل يرررر  ي رررر ن أن يجرررر  القطرررر   المجتمرررر  أن االسررررتبي ن هرررر ا مرررر  االسالالالالتنتاجو

 اهتمرر   هن لرر  ان نجرر    ب لبحرر  االسررتبي ن نترر    ربررط ترر   توثي هرر   ومرر   ال  مرر  بقرر   ال رر ف 

 عينرر  مرر  ع يهرر   صرر ن  الترر  اإل صرر  ي   لنرر  بينترر  مرر  هرر ا   ب لم ضرر   الجمهرر ر مرر  كبيرر 

 فرررر  الجمهرررر ر مشرررر رك   ومرررر   ك فرررر   القطرررر   المجتمرررر  إلالالالالى م جرررر  كرررر ن الترررر  االسررررتبي ن

 فرررر  كثيررر ا اهررررت  المسرررته   الجمهرررر ر ان لنررر  اتضرررر  االسرررتبي ن فرررر   التررر  المفت  رررر  األسرررئ  

 كرر ن سرر ا  فرريه  وأثرر   لهرر   رر   واقعيرر  قصرر  مررنه  الع يرر  كترر   يرر  البحرر   م ضرر  

 .القط   ل مجتم  ب  ق  ن ال   البح  أهمي  لن  يبي  مم  إيج ب   ا  س ب  التوثي  ذل 
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 التطبيق خطة: الثالث الفصل
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 المستهدف: الجمهور

 .ع م  القط   المجتم : أول  جمه ر

 .الت ب يي : ث ن   جمه ر

 

 : الديموغرافية الخصائص

 

 :األولي الجمه ر

   أنث  ذك  : الن. 

  كررر مة   القطررر   المجتمررر  الحم ررر  ألن سرررن  80 - 18العمررر 

 ويتحمررر  بررر ل  يعتبررر  القطررر   القررر ن ن فررر  18 سررر  مررر  فرررـ

 .وأقوال  أفعال  مسؤولي 

  القطررررر   ل شرررررع  األ  ال ةررررر  وهررررر  الع بيررررر  : ال ةررررر 

 .المسته  

  قط   وغي  قط  : الجنسي. 

 :الث ن   الجمه ر

 

 : أنثى ذكر  النو 

 :التربالالالالوي لالالالالد  يكالالالالون العمالالالالر هالالالال ا مالالالال  الن سالالالالن   80 -30العمالالالالر 

 الطلبة. مع التعامل في الخبرة م  الكافي القدر

 :المستهدف. القطري للشع  األ  اللغة وهي العربية  اللغة 

 :قطري. وغير قطري الجنسية 
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 :السيكوغرافية الخصائص

 

 :األولي الجمه ر

 الخالالالالتالف وذلالالالال  الخبالالالالرات مالالالال  عالالالالال بمسالالالالتو  للحملالالالالة المسالالالالتهدف الجمهالالالالور يتصالالالال 

 مالالال  التحالالالدث فالالالي مشالالالكلة مالالال  يعالالالاني كمالالالا  أحيانالالالا والالالالديانات والثقافالالالات واألعمالالالار الجنسالالاليات

 فالالالي حملالالالة وألنهالالالا األخالالالر. الطالالالرف علالالالى كلماتالالال  قالالالوة يالالالدر  ال فهالالالو وبالالال ل  مسالالالبقا   التفكيالالالر غيالالالر

 عالالال  أجالالالابوا شالالالخص 450 مالالال  أكثالالالر أن وبالالالدليل ة.القطريالالال الثقافالالالة تعالالالزز فهالالالي عربالالالي مجتمالالالع

 المجتمع. منها يعاني حقيقية مشكلة أنها ندر  وب ل  الحملة استبيان

 

 الثانوي: الجمهور

 وتعلالالاليم تربيالالالة عالالالاتقهم علالالالى يحملالالالون الالالال ي  الخبالالالرة ذوي بالالالالتربويي  الثالالالانوي الجمهالالالور يتصالالال 

 قالالالالراراتهم مسالالالال ولية تحمالالالالل علالالالالى القالالالالدرة لالالالالديها أجيالالالالال أخالالالالراج يسالالالالتطيعون حيالالالالث األجيالالالالال

 ولديالالال  عالالالالي  تعليمالالالي بمسالالالتو  التربالالالويي  يتميالالالز حيالالالث  اآلخالالالري  مشالالالاعر ومراعالالالاة وكلمالالالاتهم

 نفسيا .  لبتهم على الكلمات بتأثير لمعرفت  وذل  المناسبة األلفا  اختيار على القدرة
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 السوا :

 القوة نقا  الضع  نقا 

 المادية. الموارد قلة •

 للعالالالالادات الحملالالالالة أعضالالالالا  خضالالالالو  •

 والتقاليد.

 أجالالالالرا   فالالالالي الحلمالالالالة أعضالالالالا   خبالالالالرة •

 سابقة. مشاريع

 عديدة. لفعاليات عملي تطبيق •

 للحملة. رسمي متحدث وجود •

 

 الفر  التهديدات

 حمالالالالالت هنالالالالال  منافسالالالالي   وجالالالالود •

 الحملة. توقيت نفس في

 .الوقت ضيق •

  النقد يتقبل ال ذكوري مجتمع •

 تالالالرتب  التالالالي الثانويالالالة المصالالالادر قلالالالة •

 الحلمة. بموضو 

 للحملة. رعاة وجود •

 بقالالوة تهالالتم التالالي الحمالالالت أوائالالل مالال  •

 وتأثيرها. الكلمة

 عا . بشكل بالمجتمع تهتم الحملة •

 المسالالالالالالالالالالتخدمة الوسالالالالالالالالالالائل حداثالالالالالالالالالالة •

 .الحملة أهداف لتوصيل
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 TSEP تحلي :

 فيالالال  سالالالتجري الالالال ي المجتمالالالع خصالالالائص علالالالى التعالالالرف يجالالال  الحملالالالة إثالالالر علالالالى للتعالالالرف

 المجتمالالالع. خصالالالائص علالالالى للتعالالالرف بيسالالالت تحليالالالل نسالالالتخد  سالالالوف الحملالالالة هالالال   وفالالالي الحملالالالة 

 االجتمالالالاعي الطالالالابع تأخالالال  قالالالد التالالالي المواضالالاليع فالالالي السالالالوات المالئالالالم البالالالديل بسالالالت تحليالالالل يعتبالالالر

 يالالالال   الالالال ي السالالالوات تحليالالالل عكالالالس علالالالى تلفالالالةالمخ العامالالالة العالقالالالات أقسالالالا  تفضالالالل  مالالالا وهالالالو

 الواضحة. الهياكل ذات الم سسات

 كليالالالال  نظالالالالر  خالالالالالل مالالالال  المواضالالالاليع علالالالالى التركيالالالالز فالالالالي األفضالالالالل هالالالالو بسالالالالت تحليالالالالل إن

 عالالالا  بشالالالكل وأخالالال ها والمشالالالاكل المعوقالالالات ر يالالالة مالالال  الحملالالالة علالالالى القالالالائمي  ويمكالالال  وعامالالال  

 الالالالدكتور مالالال  مقتالالالرح هالالالو التحليالالالل مالالال  النالالالو  هالالال ا ويعتبالالالر التفاصالالاليل  فالالالي الخالالالوض مالالال  بالالالدال  

 فالالالالي التحليالالالالل مالالالال  النالالالالو  هالالالال ا باسالالالالتخدا  وسالالالالنقو  هارفالالالالارد  جامعالالالالة مالالالال  اقالالالالويالر فرانسالالالاليس

 حملتنا.

 األولالالالالى لألحالالالالرف اختصالالالالار هالالالالي (,TiEP oeogl,i) بيسالالالالت تحليالالالالل ان معالالالالروف هالالالالو كمالالالالا

 -التالية: األساسية للعوامل

 Tigicitog) )السياسة .1

 itieilitog) )االقتصاد .2

 Eitiog) المجتمع) .3

 Pntieigilitog) )التقنية .4

 عالالالدة لهالالالا القطالالري المجتمالالالع فالالالي األخالالر علالالالى وتأثيرهالالالا الكلمالالة قالالالوة بمالالالد  الفالالرد معرفالالالة عالالد  إن

 - واالجتماعية: والتكنولوجية واالقتصادية السياسية منها م ثرة عوامل

 

\ 
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 السياسية: العوام 

 القالالالالرن بدايالالالالة مالالالال  ثالالالالاني  ل أسالالالالرة تحكمهالالالالا سالالالاليادة ذات مسالالالالتقلة دولالالالالة هالالالالي قطالالالالر دولالالالالة .1

 االب . إلى األب م  وراثي فيها الحكم ونظا  عشر التاسع

 وسالالالبعي  واحالالالد عالالالا  مالالال  سالالالبتمبر شالالالهر مالالال  الثالالالالث فالالالي اسالالالتقاللها علالالالى قطالالالر حصالالاللت 2.

 تسلسالالالل فالالالي التاسالالالع الحالالالاكم وهالالالو ثالالالاني  ل حمالالالد بالالال  تمالالاليم هالالالو الحالالالالي واألميالالالر ( 1971)

 البالد حكمت التي األسرة

 1995 عالالا  منالال  قطالالر دولالالة فالالي األمالالور زمالالا  ثالالاني  ل خليفالالة بالال  حمالالد الشالالي  تالالولي بعالالد .3

 قطر لدولة الحديثة النهضة بدأت

 علالالالالالى كمثالالالالالال الفضالالالالالائية الجزيالالالالالرة قنالالالالالاة ونشالالالالالأة الصالالالالالحافة  حريالالالالالة زادت 1996 عالالالالالا  .4

   الديمقرا ية

 االقتصالالالادية لتنميالالالةوا البشالالالرية التنميالالالة وهالالالي ركالالالائز أربعالالالة فالالالي ر يالالالة لالالالديها قطالالالر دولالالالة .5

 البي ية. والتنمية االجتماعية والتنمية

 إليالالة تحالالال التالالي القالالواني  مشالالروعية مناقشالالة علالالى قطالالر دولالالة فالالي الشالالور  مجلالالس يقالالو  .6

  الوزرا . مجلس م 

 األميالالالر سالالالمو وتخطالالالي  سياسالالالات بفضالالالل وذلالالال  اسالالالتقرار   قمالالالة فالالالي القطالالالري السياسالالالي والوضالالالع

 النفسالالالي بالالالاألم  يشالالالعر قطالالالر الغيالالالر أو القطالالالري الفالالالرد وبالالال ل  ثالالالاني   ل حمالالالد بالالال  تمالالاليم الشالالالي 

 بكالالل رأيالال  أبالالدا  فالالي يسالالاعد  الشالالعور وذلالال  قطالالر  خالالارج أو قطالالر فالالي تواجالالد  خالالالل والجسالالدي

 تخوف. وبدون أريحية

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1971%2522%2520%255Co%2520%25221971
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D8%25AA%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586_%25D8%25A8%25D9%2586_%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF_%25D8%25A2%25D9%2584_%25D8%25AB%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A&action=edit&redlink=
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25AE_%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF_%25D8%25A8%25D9%2586_%25D8%25AE%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2581%25D8%25A9_%25D8%25A2%25D9%2584_%25D8%25AB%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%2522%2520%255Co
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 االقتصادية: العوام 

 بمسالالالتو  واالرتقالالا  وتنويعالالال  االقتصالالاد دعالالالم نحالالو تتجالالال  قطالالر دولالالالة إن :األميالالر سالالالمو أقالالوال مالال 

 الدولالالالة جهالالالود تسالالالتمر حيالالالث هائلالالالة اقتصالالالادي   فالالالرة تعالالاليش قطالالالر دولالالالة"االجتماعيالالالة الخالالالدمات

 الدخل. مصادر بتنويع المتعقلة سياستها لتحقيق

 قطر. دولة في الموا ني  لجميع عالي الدخل مستو  .1

 جهالالالاز خالالالالل مالالال  العالالالالم أنحالالالا  جميالالالع فالالالي هائلالالالة تجاريالالال  باسالالالتثمارات تقالالالو  قطالالالر دولالالالة .2

 الدولة. تصاداق لدعم لالستثمار قطر

 جدا. ض يلة البطالة نسبة ول ل  كبير بشكل الدولة في متوفرة الو ائ  .3

 فالالالالي االقتصالالالالادية التنميالالالالة تكالالالالون قالالالالد ولالالالال ل  ممتالالالالازة اقتصالالالالادي  سياسالالالالات الدولالالالالة تمتلالالالال  .4

 الدولة. إليها توصلت تنمي  أفضل هي الماضية السنوات

 قطالالالالر إلالالالالى اسالالالالتثماراتهم جلالالالال  أجالالالالل مالالالال  تسالالالالهيالت األجنبيالالالالة للشالالالالركات الدولالالالالة تالالالالوفر .5

 القطري. االقتصاد دعم وبالتالي

 مشالالالاعرهم عالالال  التعبيالالالر للجميالالالع سالالالهل قطالالالر دولالالالة فالالالي االقتصالالالادي المسالالالتو  ارتفالالالا  إن

 القالالالوة الن األخالالالر  الطالالالرف علالالالى وتأثيرهالالالا الكلمالالالة قالالالوة أدرا  وعالالالد  مطلقالالالة بحريالالالة وأحاسيسالالالهم

 .اآلخري  لمشاعر ومراعاة المس ولية بعد  أحساس للفرد تعطي بالمال

 االجتماعية: العوام 

 واألحاديث. السال  وتبادل الزيارات خالل م  األرحا  بي  التواصل .1

ا يلعبون والتقاليد والعادات الديني الواز  .٢ ا دور   الناس. شخصيات تشكيل في كبير 

 مالال  كبيالالر عالالدد ولالال  جالالدا   ناشالال  فيهالالا الفالالرد العريقالالة  وتقاليالالدها عاداتهالالا علالالى محافظالالة دولالالة قطالالر

 الفالالالرد ذلالالال  وبسالالالب  فيهالالالا  الفالالالرد دور يقتصالالالر التالالالي عربيالالال  الغيالالالر الالالالدول عكالالالس علالالالى األدوار

 عالقالالة كالالل محالالور هالالي فالكلمالالة كثيالالرة  عالقالالات ولديالالة األولالالى الدرجالالة مالال  اجتمالالاعي قطالالر فالالي

 . بها يقو 
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 التكنولوجية:  العوام

 حديثالالالالة دولالالالالة بنالالالالا  فالالالالي واالتصالالالالال المعلومالالالالات تكنولوجيالالالالا فالالالالي حيالالالالوي دور قطالالالالر دولالالالالة تلعالالالال 

 .2030 الو نية قطر ألهداف تحقيقا   المعرفة على قائم اقتصاد على تركز

 الكترونيالالالا   المعالالالامالت تخلالالاليص خالالالالل مالالال  اليوميالالالة الحيالالالاة تسالالالهيل علالالالى قطالالالر دولالالالة تعمالالالل .1

 الدولة. اتوهي  وزارات م  العديد في

 التكنولوجيالالالالا قطالالالالا  لتطالالالالوير المعلومالالالالات وتكنولوجيالالالالا اتصالالالالال وزارة قطالالالالر دولالالالالة تمتلالالالال  .2

 الثقافالالالة تعزيالالالز إلالالالى الالالالوزارة هالالال   وتسالالالعى و مالالال  وحيالالالوي نشالالال  قطالالالا  لبنالالالا  واالتصالالالال

 القطري المجتمع فرادأ بي  الرقمية والمهارات

 الالالالوعي رفالالالع أجالالالل مالالال  رقميالالال  شالالالمولي  إسالالالتراتيجية قطالالالر فالالالي االتصالالالال وزارة وضالالالعت .3

 لهم. الالز  التدري  وتقديم الحديثة التكنولوجيا امتال  م  األفراد وتمكي 

 ضالالالواب  وضالالالع يسالالالتلز  ممالالالا المجتمالالالع أفالالالراد بالالالي  كبيالالالر بشالالالكل التكنولوجيالالالا تنتشالالالر             .4

 لها.

 ئلوسالالالا فالالالي الكلمالالالة تالالالأثير حالالالول محمالالالد عمالالالار األسالالالتاذ بهالالالا قالالالا  عمالالالل ورشالالالة خالالالالل مالالال 

 بأسالالالما  حريالالالة أكثالالالر يكونالالالون المواقالالالع لهالالال   المسالالالتخدمي  أن فيهالالالا وضالالالح االجتمالالالاعي التواصالالالل

 عنالالالالدما حالالالالي  فالالالالي واإلشالالالالاعات  والقاسالالالالية الشالالالالاتمة التعليقالالالالات هالالالالي بالحريالالالالة ويقصالالالالد مسالالالالتعارة

 بأسالالاللوب اآلخالالالري  مالالالع يتفاعالالالل شخصالالاليت  علالالالى تالالالدل وبصالالالورة الحقيقالالالي باسالالالم  المسالالالتخد  يكالالالون

 الخالالالل مالال  والمقالاليم المالالوا   حالالق يكفالالل القطالالري المشالالر  أن مالالاك . شخصالاليت  هالالو تفكيالالر يمثالالل

 االجتماعي. التواصل مواقع في العقوبات قانون

 

 

 

 



 48الصفحة 

 ال مني: الجدو 

 مارس أبري  مايو يونيو يوليو أغسط 

 

 فبراير

 

 ملخ  الجمهور
 الشهر

 االنشطه

 التفاعل  التقييم

 مع

 الجمهور

 التفاعل

 مع

 الجمهور

 التسويق

 ال كا  لورشة

 العا في

 وتغطيتها.

 التسويق

 فنون لورشة

 التواصل

 والحوار

 وتغطيتها.

 التسويق

 لمعرض

 غير إعالمي

 ٥ شكل

 .وتغطيت 

 مع التفاعل

 الجمهور.

 التعري 

 بالمتحدث

 للحملة. الرسمي

 للندوة التسويق

 للحملة التعريفية

 وتغطيتها.

 مع التفاعل

 الجمهور.

 

تفعيل الحساب 

للتعري  

بالحملة 

وأهدافها 

ورسالتها و 

 ر يتها.

استخدا  وسم 

تفاعلي 

)#قول -

 يفر (.

 التفاعل مع 

 الجمهور

 إنشا 

  الحساب

 ال كور

 واإلناث

 عمر م 

-حتى 18 

 سن  80

 بع  وضع يتم سوف

 على تحث تويتر في التغريدات

 قبل م  الطيبة الكلمة تداول

 مواقع في الناشطي  بع 

 إقنا  يستطيعون ال ي  التواصل

 الكلمة وتأثير بأهمية الناس

  اآلخري  نفوس في الطيبة

 )الرتويت( التغريد وإعادة

 يفر  قول  وسم مع للمتفاعلي 

 وتغطية علي   تغريداتهم ورصد

 الحملة  بها تقو  التي الفعاليات

 استفسارات على الرد سيتم كما

 المتابعي .

 تويتر

 التفاعل التقيم

 مع

 الجمهور

 التفاعل

 مع

 الجمهور

 التسويق

 ال كا  لورشة

 العا في

 وتغطيتها.

 التسويق

 فنون لورشة

 التواصل

 والحوار

 وتغطيتها.

 التسويق

 لمعرض

 غير إعالمي

 ٥ شكل

 .وتغطيت 

 مع التفاعل

 الجمهور.

 التعري 

 بالمتحدث

 للحملة. الرسمي

 للندوة التسويق

 للحملة التعريفية

 وتغطيتها.

 مع التفاعل

 الجمهور.

 الحساب تفعيل

 للتعري 

 بالحملة

 وأهدافها

 و ورسالتها

  ر يتها.

 مع التفاعل

 الجمهور.

 

 إنشا 

  الحساب

 ال كور

 واإلناث

 عمر م 

-حتى 18 

 سن  80

 

 التي الصور بع  يتم سوف

 الطيبة الكلمات على تحتوي

 تداولها  على وتحث واإليجابية

 بوسترات وضع يتم وسوف

 كما الحملة  فعاليات إعالن

 خالل م  الفعاليات تغطية يتمس

 والفيديوهات الصور وضع

 والورش. بالندوة الخاصة

 

 ا  أنستقر
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 التفاعل التقيم

 مع

 الجمهور

 التفاعل

 مع

 الجمهور

 التسويق

 ال كا  لورشة

 العا في

 وتغطيتها.

 التسويق

 فنون لورشة

 التواصل

 والحوار

 وتغطيتها.

 التسويق

 لمعرض

 غير إعالمي

 ٥ شكل

 .وتغطيت 

 مع التفاعل

 الجمهور.

 التعري 

 بالمتحدث

 للحملة. الرسمي

 للندوة التسويق

 للحملة التعريفية

 وتغطيتها.

 مع التفاعل

 الجمهور.

 الحساب تفعيل

 للتعري 

 بالحملة

 وأهدافها

 و ورسالتها

  ر يتها.

 مع التفاعل

 الجمهور.

 

 

 

 إنشا 

  الحساب

 ال كور

 واإلناث

 عمر م 

-حتى 18 

 سن  80

 لمدة سنابات وضع يتم سوف

 أول سيكون حيث ثواني ١٠

 عرض يتم بحيث تعريفي سناب

 سيتم كما الحملة  ع  نب  

 خالل  م  الفعاليات تغطية

 كما الحملة  في الناس و را 

 ع  فيديو مقا ع وضع سيتم

 السنابات وبع  الكلمة تأثير

 الطيبة. الكلمة على تحث التي

 جا  سناب

 التسويق     التقيم

 للندوة.

 مع التنسيق

 األعال  وسائل

 والصح 

 الندوة. لتغطية

 الندوة أقامة

 في التعريفية

 قطر. جامعة

 

 مع التنسيق

 المتحدثي 

 والضيوف

. 

 مع التنسيق

 أدارة

 الجامعة

 للحجوزات

والتصاريح

. 

  الب

   البات

 جامعة

 قطر

 المختصي  م  عدد استضافة تم

 هي و متعددة مجاالت في

 الديني  فسي الن  االجتماعي

 .أألعالمي

 تعريفية ندوة

 بالحملة

 التسويق    التقيم

 للورشة.

 الورشة أقامة

 شركة في

 اوريكس.

 مع التنسيق

 شركة

 أوريكس

 ورشة. إلقامة

 مع التنسيق

 م  متحدث

 ويا . جمعية

 إعالن تصميم

 الورشة.

 مو في 

 شركة

 أوريكس

 ال كا  أهمية حول ورشة

 االجتماعية الحياة في العا في

 في اآلخري  مع التعامل وكيفية

 قولها. قبل بالكلمات التفكير

 ال كاء ورشة

  العاطفي

 التسويق    التقيم

 للورشة.

 الورشة أقامة

 العلو . كلية في

 مع التنسيق

 المتحدث.

 إعالن تصميم

 الورشة.

 

  البات 

 جامعة

 قطر

 سوا  الكلمة قوة ع  تتحدث

 مكتوبة أو منطوقة كانت

 المحاور م  العديد وتناقش

 مع التعامل فنون ومنها المهمة

  السلبية. التعليقات

 فنون ورشة

 التواص 

 في والحوار

 اإلع  

 االجتماعي.
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 لجناح التسويق   التقيم

 في الحملة

 المعرض.

 في المشاركة

 المعرض.

 التنسيق

 في للمشاركة

 عرض يو 

 مشاريع

 التخرج.

 في المشاركة

 عرض يو 

 مشاريع

 التخرج.

 التنسيق

 في للمشاركة

 المعرض.

 مع التنسيق

 الحملة. ضيوف

 

جناح في معرض أعالمي غير  عا   

 .شكل ٥ لمدة يومان

جناح في يو  عرض مشاريع 

 .التخرج

 (htop) جناح

 استخدا    التقيم

 المطبوعات

 فعاليات في

 الحملة.

 استخدا 

 في المطبوعات

 الحملة. فعاليات

 

 الهوية تدشي 

 جميع على

 وسائل

 التواصل

 الخاصة

 بالحملة.

 

 تصميم

 هوية

 الحملة.

 اب رول و شعار ع  عبارة هي  عا 

 والمطويات اب وبوب

 والبطاقات  والملصقات

 على تحتوي حيث التعريفية

 الحملة. ورسالة ور ية أهداف

 الحملة هوية

 قناة مع التنسيق    التقيم

 لتغطية الريان

 غير إعالمي

 شكل.

 مع التنسيق

 قطر تلفزيون

 مع مقابلة لعمل

 المتحدث

 في الرسمي

 فّي برنامج

 الضحى.

 مع التنسيق

 الريان قناة

 الندوة لتغطية

 التعريفية

 و الحملة فعاليات تغطية تمت عا  

 قناة قبل م  لقا ات أجرا 

 تلفزيون و الفضائية الريان

 قطر.

 التاطية

 اإلع مية

 مع التنسيق    التقيم

 لتغطية الصح 

 فنون ورشة

 التواصل

 والحوار.

 مع التنسيق

 الصح 

 الندوة لتغطية

 التعريفية

 للحملة.

 م  الحملة فعاليات تغطية تم عا  

 اليومية المحلية الصح  قبل

 صحيفة وهي

 )العرب الشر  الو  (.

 الصحف

 توزيع      التقيم

 ملصقات

 الندوة

 التعريفية.

  الب 

 و البات

 جامعة

 قطر.

 الملصقات م  عدد توزيع تم

 جامعة في الكليات مباني على

 قطر.

 على إع نا 

 المباني
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 تطبيق التقيم

  التصميم

 تطبيق

  التصميم

 الشعار تصميم  

 زي على

 المو في 

 واألكواب

 مع التنسيق

 محالت

 الشاي.

 علي الحملة شعار تصميم تم عا 

 محالت في المو في  زي

 عدد اكبر تستقط  التي الشاي

 هم النادل ان حيث الشباب. م 

 للكلمات يتعرض م  أكثر

 هو هنا والفكرة   الجارحة

 يكون بأن الزبون توعية

 كلمات . انتقا  في حريص

 شعار وضع

 على الحملة

 الموظفي  زي

 واألكواب.

 الهدايا توزيع   التقيم

 فعاليات في

 الحملة

 في الهدايا توزيع

 الحملة فعاليات

 تشمل ت كارية هدايا ع  عبارة عا   الهدايا تصميم

 و الدفاتر و القمصان و األكواب

 الفالش و القبعات و األقال 

 السيارات. ملصقات و موموري

 الهدايا
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 المادية: التكلفة

 التكلفة المدة المكان  اإلعالن

 اإلعالن تكلفة 5s000 الحملة قبل أيا  3 العرب صحيفة المطبوعة المحلية الصح 

 اإلعالن تكلفة 8s500 الحملة اثنا  ايا  3 الشر  الصحيفة 

 اإلعالن تكلفة 7s200 الحملة انتها  بعد أيا  3 الو   صحيفة 

 الجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالامعي الحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر  بالحملة لتعري  ملصقات

 والسيارات.

  الطباعة تكلفة 4s000   أشهر 3

 A4 بحجم المطويات

 البطاقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات

 5X5. التفاعلية

 قاعالالالة فالالالي المكالالالان الن تكلفالالالة بالالدون يو  للحملة التعريفية الندوة

 قطر جامعة في االستقبال

 فالالالالالالالي المكالالالالالالان الن تكلفالالالالالالة بالالالالالالدون يو    العا في ال كا  ورشة 

 الراعالالالالالالالالالالالي اوريكالالالالالالالالالالالس شالالالالالالالالالالالركة

 للحملة. الرسمي

 التواصالالالالالالالالل فنالالالالالالالالون ورشالالالالالالالالة 

 اإلعالالالالالالالالالال  فالالالالالالالالالي والحالالالالالالالالالوار

 االجتماعي.

 فالالالالالالالي المكالالالالالالان الن تكلفالالالالالالة بالالالالالالدون يو 

 العلو . كلية مدرج

 إعالمالالالي معالالالرض فالالالي جنالالالاح 

 شكل غير

 الطباعة تكلفة 000s3  يومان

 الطباعة تكلفة 000s1  يو  للحملة التعريفية الندوة   اب الرول

 فالالالالالالالي المكالالالالالالان الن تكلفالالالالالالة بالالالالالالدون يو    العا في ال كا  ورشة 

 الراعالالالالالالالالالالالي اوريكالالالالالالالالالالالس شالالالالالالالالالالالركة

 للحملة. الرسمي

 التواصالالالالالالالالل فنالالالالالالالالون ورشالالالالالالالالة 

 اإلعالالالالالالالالالال  فالالالالالالالالالي والحالالالالالالالالالوار

 االجتماعي.

 فالالالالالالالي المكالالالالالالان الن تكلفالالالالالالة بالالالالالالدون يو 

 العلو . كلية مدرج

 غيالالالالالالالالر إعالمالالالالالالالالي معالالالالالالالالرض 

 شكل.

 خيمالالة فالالي المكالالان الن تكلفالالة بالالدون يومان

 شكل غير إعالمي معرض

 غيالالالالالالالالر إعالمالالالالالالالالي معالالالالالالالالرض اب البوب

 شكل.

 الطباعة تكلفة 4s000 يومان

 البوفي  تكلفة  3s200 يو  للحملة التعريفية الندوة والحلويات الغدا  وجبة

 غيالالالالالالالالر إعالمالالالالالالالالي معالالالالالالالالرض 

 شكل.

 الحلويات تكلفة 700 يومان

 التصوير تكلفة 0001 يو  للحملة التعريفية الندوة التصوير

 الورد تكلفة 400 يو  للحملة التعريفية الندوة الزهور
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 غيالالالالالالالالر إعالمالالالالالالالالي معالالالالالالالالرض 

 شكل.

  الورد تكلفة 700 يومان

 فالالالي نوفالالالو سالالالينما فالالالي تالالالوز    تمثيلي فيديو

   الل ل ة

 العرض تكلفة أل  000s03 شهر

 15 اليوتيالالالالالالوب فالالالالالالي اعالالالالالالالن 

   ثانية

 اإلعالن تكلفة أل  000s15 شهر

 زي علالالالالى الحملالالالالة شالالالالعار  باعالالالالة

 المو في .

 لاير أل  000s20 شهري  قطر في الشاي محالت

 وأقالالالالالالالالالال  وتيشالالالالالالالالاليرتات أكالالالالالالالالالواب

 سيارة وملصق ودفاتر

 الطباعة تكلفة 000s6 أيا  5 والجناح الندوات في توز 

 قطري ريــال90,7100 اإلجمالية التكلفة مجمو 
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 االتصا  الرابع: الفص 
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   الشعار: صور 

 

 الشعار: شرح

 

 

 : الفاصلة •

 الطيبررر  ال  مررر   بررري  ل فصررر  الف صررر   اسرررتخ من  ولررر ل  الجمررر  بررري  ل فصررر  الف صررر   تسرررتخ  

 .  ي ته  وف  اآلخري  ف  تؤث  والت  والس بي  السيئ  ال  م   ع  واإليج بي 

 : األبيض ال  ن •

 وصرررف   نقررر   ع ررر  تررر   أنهالالالا كمررر  ل   مررر   اإليجررر ب  التررروثي  مررر   إلررر  األبالالالي  ال ررر ن ي مررر 

 وترررؤث  النررر   بررري  والسرررة  الطمونينررر  نشررر  فررر  تسررر ه  الطيبررر  ال  مررر  وان  هاأصالالالحاب ق ررر  

 . ومس وري  ومتف   ي  سع ا  تجع ه  بحي  فيه 

 : األس د ال  ن •

 وال ررر ه الحسررر  ع ررر  تررر   أنهالالالا كمررر  ل   مررر   السررر ب  التررروثي  مررر   ع ررر  األسررر د ال ررر ن ي مررر 

 كمررر  والضررري  الحررر ن نشررر  فررر  ه تسررر  السررريئ  ال  مررر  وان  أصالالالحابها ق ررر   ع ررر  يطةررر  الررر  

 . الع ل  ع  مع   وف  انط ا يي  وتجع ه  األشخا  ع   تؤث 
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 المستخدمة: االتصا  أدوا 

 المباشرة: االتصال أدوات

 مختلفة. تخصصات م  متحدثي  بحضور للحملة تعريفي  ندو  .1

 اوريكس. شركة لمو في العا في ال كا  ورش  .2

 االجتماعي. اإلعال  في والحوار التواصل فنون ورش  .3

 .شكل غير إعالمي معرض .4

 قطر. تلفزيون الريان قناة م  إعالمي  وتغطي  لقا  .5

 والعرب(. والو   )الشر  مثل قطر لدول  المحلية الصح  في مقاالت .6

 

 مباشر : غير اتصال أدوات

 جات(. وسناب وانستقرا  )تويتر مثل االجتماعي التواصل وسائل استخدا  .1

 (.التلفزيون وفي المباني على إعالن) اإلعالنات .2

 للسيارات. ملصقات .3

 الشاي. محالت مو في زي على الحملة شعار وضع .4

 

 

 

 

 



 57الصفحة 

 

 :مباشرة الاير االتصا  أدوا  م  بع 
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 التقيي  الخام : الفص 
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 بالجمهور: االتصا  وسا   تقي 

 

 عي المتالالاب عالالدد بلالال  تالالوتير عبالالر الحملالالة حسالالاب فالالي الجمهالالور مالالع تفاعلنالالا خالالالل مالال  تالالوتير:

 إرسالالالال أعالالالادة وعالالالدد تغريالالالد  400التغريالالالدات عالالالدد بلالالال  وكمالالالا شالالالهري  غضالالالون فالالالي 355عالالالي 

 مالالالع التفاعالالالل يبالالالي  وذلالالال  التخصالالالص. وذوي أعالمالالالي  بينهالالالا مالالال  تغريالالالد  200 إلالالالي التغريالالالدات

 اختيالالالار وتالالالم المتالالالابعي . قبالالالل مالالال  واالقتراحالالالات التعليقالالالات وأضالالالاف  مسالالالتمرة بصالالالورة الجمهالالالور

 جالالدا كبيالالر جمهالالور ولالال  قطالالر دولالالة فالالي التفاعالالل فالالي األولالالى المرتبالالة تحتالالل لكونهالالا الوسالاليلة هالال  

 األعمار. لكل صالحاُ  ألن  الستخدام  محدد عمر هنا  وليس
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 الجملة. فكرة دعم في المتابعي  مشاركات م  بع 
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  اإلعالميي تغريدات م  بع 
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 :والرعاة األخر  الحمالت ومشاركة دعم

 

 

 

 

 



 64الصفحة 

   األنستقرا : •

 إلالالالالالى وباإلضالالالالافة التوعويالالالالالة والصالالالالور الملصالالالالقات لنشالالالالالر األنسالالالالتقرا  برنالالالالالامج تفعيالالالالل تالالالالم 

 يعتالالالر األنسالالالتقرا  ألن وذلالالال  متالالالابع. ١٧٤المتالالالابعي  عالالالدد وبلالالال  بهالالالا  نقالالالو  التالالالي الفعاليالالالات إعالالالالن

 أعجالالالاب وأتضالالالح الصالالالور. التقالالالا  هالالالواة مالالال  كالالالونهم خصوصالالالا   الشالالالباب لف الالالة جالالالدا   مناسالالال  موقالالالع

 ioriel ir,) الصالالالالالور ومشالالالالالاركة اإلعجالالالالالاب عالالالالالدد خالالالالالالل مالالالالال  الحملالالالالالة برسالالالالالائل الجمهالالالالالور

col,.) التخصص. وذوي اإلعالميون م  عدد العملية ه   في ساهم كما 
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 :الت ع ي  ال س    م  نم ذج
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 :ال ع ا  ع  اإلعةن م  نم ذج
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 :األنستقرا  في اإلعالميي  مشاركة م  جان 
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 جات: سناب •

 تالالالالم التالالالالي النالالالدوات و مباشالالالالرة الحملالالالة فعاليالالالالات جميالالالالع لتغطيالالالة البرنالالالالامج هالالال ا اسالالالالتخدا  تالالالم 

 تخصالالالص تالالالم كمالالالا . 5 شالالالكل غيالالالر أعالمالالالي معالالالرض فالالالي الحملالالالة لجنالالالاح اسالالالتعراض و أقامتهالالالا

 الكلمالالالة تالالالأثير بخصالالالو  الجمهالالالور واجهالالالت التالالالي قصالالالص بعالالال  لعالالالرض أسالالالبو  كالالالل فالالالي فقالالالرة

   .المتابعي  م  كبير استحسان الفكرة والقت
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 بيرسكوب: •

 فعاليالالالالات لتغطيالالالالة قطالالالالر لجامعالالالالة الرسالالالالمي الحسالالالالاب قبالالالالل مالالالال  البرنالالالالامج هالالالال ا اسالالالالتخدا  تالالالالم 

   الجمهور. مع ومشاركتها مباشر الحملة
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  البيان: •

 أحتالالالو  الالالال ي العالالالرب( الالالالو    )الشالالالر   هالالالي المحليالالالة الجرائالالالد فالالالي الصالالالحفي البيالالالان نشالالالر

 للجمهور. وفعالياتها وأهدافها الحملة بأهمية تعري 
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   :إعالمية والمقابالت تغطيات •

 فالالالي والسالالالب  قطالالالر تلفزيالالالون فالالالي ومقابلالالال  الريالالالان قنالالالاة قبالالالل مالالال  الحملالالالة فعاليالالالات تغطيالالالة تالالالم

 مشوقة. وبطريقة األعمار مختل  م  الجمهور م  كبيرة لشريحة السريع الوصول ذل 
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 النصا ـــ :

 لألسرة: نصائح -1

 الطيبة. الكلمات أبنائها تعليم على األسرة تحر  إن يج  •

 لألفراد: نصائح -2

 .اآلخري  في كلماتهم تأثير بمد  دراية على الناس يكون إن يج  •

 الجارحة. بالكلمات التلف  وعد  اآلخري  بمشاعر االهتما  •

 تمرة  بشق ولو النار اتقوا ) الشريفة حديث  في والسال  الصالة علي  النبي بوصي  االلتزا  •

 (  يبة فبكلمة تجدوا لم ف ن

 تنطقها. إن قبل بحر  كلمات  تخير •

 كلمات . على تسيطر إن وحاول كثيرا تتحدث ال إن حاول الغض  عند •

 االجتماعية. العالقات تقوي الطيبة الكلمات •

 للمجتمع: نصائح -3

 لمجتمع.ا رقي في وسب   حيات  في المر  نجاح سب  هي الطيبة الكلمات •

 

 

 

 

 

 



 77الصفحة 

 الخاتمة:  

 قبل  م  تدرس لم التي الدراسات ه   مثل حاجة في القطري المجتمع أن أخيرا   استنتجنا

 االجتماعي التواصل وسائل في شاهدنا  ال ي الكبير التفاعل خالل م  لنا تبي  ه ا كما

 تأثير مد  وهو الحملة بفكرة وثيق ارتبا ا   ترتب  التي بقصصهم الجمهور م  والمشاركات

 .األشخا  بلمستق في الكلمات

 الصالالالحافة مالالال  اإلعالميالالالة التغطيالالالات مالالال  العديالالالد لهالالالا  تقييمنالالالا خالالالالل مالالال  الحملالالالة القالالالت

 تالالم أنالال  كمالالا قطالالر  وقنالالاة مالالرتي   الفضالالائية الريالالان قنالالاة شالالاة علالالى  هرنالالا أننالالا حيالالث والتلفزيالالون 

 أربالالالالع اليوميالالالالة الصالالالالح  فالالالالي الحملالالالالة ورش و وأنشالالالالطة فعاليالالالالات تخالالالالص التالالالالي األخبالالالالار نشالالالالر

 وسالالائل فالالي كبيالالرة أشالالاد  القينالالا أننالالا كمالالا الالالو    العالالرب  الشالالر   صالالحيفة :مالال  كالالال   فالالي مالالرات

 يفر . – قول  # بوسم فعلناها أننا حيث االجتماعي  التواصل

 تأثيرهالالالا ومالالالد  الكلمالالالة  بأهميالالالة القطالالالري المجتمالالالع توعيالالالة إلالالالى تهالالالدف يفالالالر  قولالالال  حملالالالة

 لمالالالا المسالالالتهدف ورنالالالاجمه هالالالو عامالالالة القطالالالري المجتمالالالع جعلنالالالا أننالالالا حيالالالث السالالاللبي  أو اإليجالالالابي

 واألصالالالالدقا  المنالالالالازل مالالالال  كالالالالل فالالالالي الجالالالالارح الكالالالالال  يسالالالالمع حيالالالالث مجتمعنالالالالا  فالالالالي نالالالالرا  بتنالالالالا

 المه بالالالالالة باأللفالالالالالا  يالالالالالتلف  أن لإلنسالالالالالان فكيالالالالال  التعلالالالالاليم  منالالالالالابع وهالالالالالي والجامعالالالالالات والمالالالالالدارس

 المجتمالالالع فالالالي سالالاللو  إصالالالالح يريالالالد فمالالال  ذلالالال   عكالالالس علالالالى ويالالالتعلم يتربالالالى وهالالالو والتحفيزيالالالة

 يالالالر  لكالالالي واأللفالالالا   العالالالادات وكسالالال  للتعلالالاليم ركالالالائز لألربالالالع أولالالالي بتغييالالالر أيبالالالد أن أوال   عليالالال 

 المرغوبة. النتائج

 القطالالالري المجتمالالالع لتوعيالالالة بهالالالا قمنالالالا التالالالي الفعاليالالالات  ريالالالق عالالال  جاهالالالدي  حاولنالالالا لالالال ا

 سلبي. أ  إيجابي التأثير ذل  كان سوا  الكلمة تأثير وقوة بأهمية

 الجهالالالالود إليالالالال  تتوجالالالال  أن وينبغالالالالي يالالالالرةكب بأهميالالالالة يحظالالالالى الموضالالالالو  هالالالال ا أن لنالالالالا تبالالالالي 

 قطر. ودولة والمجتمع الفرد على نفع م  لهو لما االعتبار بعي  وي خ 
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ي ررر    ت ررر    أ ل ررر   ﴿ ررر      ك  رررث ة   ّللَا   ض  ررر    م  رررج         يِّب ررر    ك   م  ش  ررر  ه     يِّب ررر    ك  ه ررر  ث  ب ررر    أ ص  ع  ف     الَسرررم      ف ررر  و 

ت  (24)  ررر َ  أ ك   ه ررر  ت رررؤ  ررري    ك  ن      بِّه ررر  ب ررر  ذ  ررر      ر  ي ض  ث ررر     ّللَا   و  ون   ل ع  َه ررر    ل  نَررر     األ  م  َك   (25)  ي ت ررر  

ث رر    م  رر    و  ب يث رر    ك   م  رررج       خ  ش  ب يث رر    ك  ت ثَرر    خ  رر    اج  رر  األ  ر     ف ررر      م  رر    ل ه رر  م  ار   م   ّللَا   ي ث بِّررر   (26)  ق ررر  

ن ررر ا ي   الَررر    ي ررر     ف ررر  الثَ ب ررر    ب ررر ل ق       آ م  ن ي   ال ح  ف ررر  الررر ي ررر      و  ررر ي  اآل  خ  ي ض  ي    ّللَا   و  ررر    الظَررر ل م  ي ف ع  ررر  ّللَا   و   م 

 ﴾(27) ي ش     

 : 24-[27اآلي  إب اهي  س ر ]

 

 قالالالد نكالالالون أن هللا ونسالالالأل البحالالالث  هالالال ا كتابالالالة مالالال  انتهينالالالا قالالالد نكالالالون  أخالالالرا ولالالاليس وأخيالالالرا  

 في  وفقنا
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 المصادر: السادس الفص 
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 العربيــــــة: المصـــــادر

 الشالالالالر   والمجتمالالالالع. الفالالالالرد حيالالالالاة فالالالالي الطيبالالالالة الكلمالالالالة إثالالالالر ديسالالالالمبر(. 30  2015) .أمنالالالال  المالالالالالكي  (1

10058   22 

 11   1  المعرفة  كنوز عمان: الطيبة. الكلمة ح  في (.2015) احمد. حجازي  (2

 180  نفس   السابق المرجع (3

 الدسالالالتور  اإلنسالالالان. علالالالى سالالالحري إثالالالر لهالالالا الطيبالالالة الكلمالالالة يونيالالالو(. 12  2012) ماجالالالدة.  يالالالر  أبالالالو (4

16135   3 

 74   539  الطيبة. الكلمات الطفل تعليم (.2010) احمد. الخميسي  (5

 19   1  المعرفة  كنوز عمان: الطيبة. الكلمة ح  في (.2015) احمد. حجازي  (6

 238-237   2  جرير  مكتب  الخفية. قوا  أيق  (.2001 ) انتوني. ز روبن (7

 185-184  سابق. مرجع احمد. حجازي  (8

 109   6  جرير  مكتب  القمة. في ارا  (.2010) زيج. زيجالر  (9
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 اليوتيوب: على والمقابلة التاطيا  روابط
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 الحملة: فعاليات م  متعددة صور

 

 
 



 94الصفحة 

 
 

 

 



 95الصفحة 

 
 

 

 



 96الصفحة 

 

 
 

 

 



 97الصفحة 

 

 



 98الصفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99الصفحة 

 

 

 

 

 



 100الصفحة 

 االجتماعي التواصل مواقع في الجمهور مشاركة م  جان 

 

 

 

 

 

 



 101الصفحة 



 102الصفحة 



 103الصفحة 

 


