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 :ملخص البحث
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لاعددددتي فبهللماتضدددديفصهللال ةدددد،هللالحدددداي  هلللنليددددفصهللالتففوددددلهللمدددد هللال للمدددد  هلللت دئدددد هللال دددددفبهلل
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الحضف،ي  هلللاألميد هللالتكنلللجيد  هلللاألميد هللالعيفعدي  هللوداللهللولداهللالتدلت،اصهللالتد هللتن دههللدف دلهلل
لتل دددبهللالت،ديددد هللااواميددد هللال،ا هللددددف، ا هللةددد هللإكعدددفبهللهلل.ا تةدددفلهللمددد هللا عددد،ي  هلللودددارهللاأللفددد 

اللددددابهللالقافةدددد هللا جتمفويدددد هللالنايدددد  هلللامددددتاك رهللم ددددف،اصهللالنادددداهلللالتاددددليرهلللالتحليددددلهلللحددددلهلل
الم ددكاصهلللالدد،دلهللدددي هللاأل دديف هلللدددي هللالمتىيدد،اص هلللالم ددف،اصهللالت،كيديدد  هلللم ددف،اصهللالحدداي هلل

لالم دددف،اصهللا جتمفويددد هلللالقافةيددد هللالتددد هللتعدددفوامرهللولددداهللا تةدددفلهللالف دددفل هلللالاددد،ا لهلللالكتفدددد هلل
لتمكدددن رهللمددد هللاعدددتي فبهللالعةلةددديفصهللالقافةيددد هللةددد هللواقت دددفهللمددد هللال ملميدددفصهلللالمتىيددد،اصهلل

لاهللجفنبهللةلك هللةإ هللالت،دي هللااوامي هللتعفواهللولاهللتكلي هللنمدلة هللالاداللهللهلل.القافةي هللاألع،  لاذ
كهللاللددابهللم ددف،اصهللالعلفددد هلللال دد،رهلللالحددلا،هللالحعددن هلللددا هللاللددابهللةدد هللالما،عدد  هلللامددتا

لحعددد هللتاددداي،هللاانجدددف اص هلللالتحمدددلهلللالةدددد، هلللت  يددد هللمفدددفميرهللاجتمفويددد هلللةدددحي هللدفلىددد هلل
كمددفهللإ هللالت،ديدد هللااواميدد هلليمكدد هللتاددايم فهللدةددل،لهلللولددلا هلل ددتا هلللتعددتعارهلل.هللاألمميدد هلللدداي ر

لما،عدي  هلللاألن دل هللةي فهلللعفئلهللوايالهللكفلم لمي هلللالمنفمجهللالا،اعي  هلللااةاو هلللالةحفة هللا
الاةفي هلللالم ف،رهللالما،عي  هلللالحفداصهلللالم ،جفندفصهلللالمنفعددفصهللالتد هللتايم دفهللالمداا،لهلل
عدنليف هللولهللةةدليف هللولهللحعدبهللالماتضديفصهللالتد هللتاددلرهللمد هللوجل دف هللإلداهللجفندبهللالفندل هللالما،عددي هلل
ولددداهللاعتاة دددفهلللةلدددكهللدىيددد هللإوددداااهللاللفلدددبهلللكددد هلليكدددل هللوضدددلا هللةدددفوا هللةددد هللمجتم ددد هلليملدددكهلل

صهللإيجفديدد هللنحددلهللالنددفلهلللنحددلهللاأل دديف هلللنحددلهللال مددلهلللنحددلهللاانتددف  هلللم ددف،كف هللةددفوا هللاتجفمددف
ةددد هللودددا هللم دددكاصهللديئتددد هلللمجتم ددد  هلللقدددفا،ا هللولددداهللتحايدددقهلل ددد،للهللالملالنددد هللالعدددليم هللةددد هلل

هلل.تة،ةفت هلللعللكيفت هللد،مت ف
 : المقدمة
هللو         هللة  هللتهعة هللل هللم ع،ا  هللتللي،مف هللتر هللت ليمي  هللمنفمج هللااوامي  هللالت،دي  ي هللتضر

هللا،اع هلل هلليف،رهللولينف هللمف هللالم للمفت   هللالمجتم  هللم  هللالعف،ج  هللالجايال هللالقافةفص ا وتدف،
الت،دي هللا وامي هلللال،قمي هللا هللمةاهللالحالهللالم ،ة هللملهللاتجف هللوفلم هللجايا هلليعتاهللدت ليرهلل
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وة،ااهللالجم ل،هللم ف،لهللالت فملهللم هللااوار هلللةلكهللأل هللااوارهللللعفئلهللا تةفلهللالحايق هلل
هللالملج  هللم  هلللالتلج فصهللهللوةدحص هلللالم تاااص هللالاير هللولا هللالم ق،ل  هلللالعلل  األكد، 

لهلليجبهللالتعليرهللدحايا هلل.هلللالممف،عفص هللة هللمعتلبهللالجلانب هللاقتةفايف هلللقافةيف هلللاجتمفويف هلل
هللة هلل هللعفة  هللالت لير  هللو كفل هللم  هلل كا  هللةات ف هللدحا هللم  هللااوار هلللعفئل هللده  ا وت،اب

ةفلقافة هلل.هلللمي هللم هللقافة هللا وارهللالمتجااالمجتم فصهللالم فة،لهلللالت هللتتففولهللة هللحيفت فهللالي
ا وامي هللال ة،ي هللدفتصهللم م هللللابهللالماا،لهلللالجفم فصهللة  هللتلة،هللالجفنبهللالناالهلل
هللت ل هلل هللالت  هللالملدلو  هللا وار هلللعفئل هللدال، هللا حتفف  هللم  هلليمن  هلل  هللةلك هلللا  عفة 

هلل.هللالف،ة هللللاف،ئهللا هللياققهللليمف،لهللالتفكي،هللالناالهللة هللمفهللين ،
ألممي هللالت،دي هللا وامي هللملهللا هللتتلل،هللةمني هللاللفلبهلللا هلليكل هلللا م،هللا ع،هلل

ملهللدفحقفهللو هللالم للم هلللليلهللمتلايفهللل فهلللم هللقرهللمحلاهللللجلانبهللالت هللي،تدلهللد فهللالملضلعهلل
هللمعفل هللال ةبهللالةمن هللعفة هلللا هلللابهللالما،الهلللال،لض هلل هللالاضفيف حي هللتلة،هللمة 

هلل.الت هللمفهللي الهللال فلرهللمتهع،هللة هللةلك
عهللا متمفرهلللالاوللهلللا،اع هللالت،دي هللا وامي هلللال،قمي هللام،اهللحايقف هللللرهلليك هللملضلهلل

انمفهللملهللضم هللتلج فصهللاليلنعكلهللا عت،اتيجي هللعللصهللل فهللعفدافهلل كلن فهللاوصهلللتا،يع هلل
هلللقاهللعفممصهللة فليفصهلللم ععفصهللاللي هللة هللت ،يبهللالت،دي هللا وامي هلل .هلل2891منةهللوفرهلل

هلل هللةيينف هللم تم، هللو،ة ف هللا واهلل2888حي  هلللعفئلهللالت،دي  هللجمي  هللم  هللالت فمل هللدفن ف مي 
هللتانيفصهلل هللتاام ف هللالت  هللل،علر  هلللكلمفص هلللقفدت  هللمتح،ك  هللةل، هللم  هللا تةفل  ا وار
هللال،عفئلهللا وامي هلللانتفج فهلل الم للمفصهلللا تةف صهللالمعتلف هلل هلللتمكي هللا ة،ااهللم هللة ر

هلل.لاعتيف،هللاللعفئلهللالمنفعد هللللت دي،هللو هلل،عفئل رهللالمنفعد 
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هللقاهللنحفللهللتعليلهللالضل هللة هللالف،هللة هللال ،اقهللةف هللا م هلللةا ،هلللرهلليك هللمل،لحف
مة هللالدح هلللدفل ،لعهللدكتفد هللد رهللالماف صهلللالا،اعفصهللليحفللهللالدفح هللل،حهللهلللايةفلهلل

هلل.الفك،لهللولاهللل ا،ت هللالت،دي هلللالت ليرهللال فل هلللت ميرهلللانضف هللالفك،ل
ملهللهلللم هللةلكهللن، هللدف هللالال،هللالةلهلليمك هللا هللتل د هللالت،دي هللا وامي هللة هللال ،اق

ض،ل،لهللا هلليت لرهللاللفلبهللالما،ع هللمففميرهللاوامي هللاللي هللتعفوا هللة هللكتفد هللالعد،هلللالتافلهلل
الةل،لهللالت هللقاهللتعفواهلللعفئلهللا وارهللا ع، هللة هللالحفف هللولاهللحالقهللا نعف هلللا فو هلل
التلج هللالايما،ال  هلللكةلكهللة هللايجفاهللنااهللنلو هلللمفهللين ،هللة هلللعئلهللا وارهلللة، هللالمفياهلل

هلل.من ف
هللالدفح هلللومااة هللقعر هللالدح هلللومميت  هللم كل  هلل مل هللمن ج  هللالف، هللالا هللالا،اع   

لتنفللهللة هللا لف،هللالن ،لهللقا هللمدفح هللم هللوممي هللالت،دي هللااوامي هلللال،هللالم ععفصهلل
هلل.ااوامي هلللالت،دلي هللة هللالمجتم هلللض،ل،لهللتا،يلهللا وار

 : مشكلة البحث
لدديلهللدفلجايددا هلللقدداهللولضددحصهللإ هللالجددالهللالاددفئرهللحددللهللال اقدد هللدددي هللالت،ديدد هلللااوددارهللهللهللهللهللهللهللهلل

الا،اعفصهلللالنالاصهللالت هللتنفللصهللمة هللال اقد هللو هللمندفكهللكقيد،ا هللمد هللجلاندبهللالماف،دد هلللالمفف،قد هلل
دين مدددف هلللو هللالتلدددل،هللالتكنللدددلج هللةددد،رهللم  ددد،ا هللم مدددف هللمددد هللم دددفم،هللالتكفمدددلهللددددي هللااودددارهلل

هلل.لالت،دي  هلللو هللااوارهللوةد،هللمحل،ا هللم هللمحفل،هللال ملي هللالت ليمي 
التكنلللجيددد هللج لدددصهللالت،ديددد هللااواميددد هللوكقددد،هللالحفحدددف هلللدعفةددد هللد ددداهللو هللإ هللالقدددل،لهلل

ةااصهللالاللهللالعيل،لهللالكفمل هللولداهللالدد هللالمدف د،هللللدد،امجهللالتليف يلنيد  هلللةاداصهللقدا،ت فهللولداهلل
لد دداهللو هللعددفواصهلل دددك هلل.هللالتةددالهللللددد هللااوامدد هللالعددف،ج هلللا كتعددفحهللالقاددفة هللاألجنددد 

يدد،هللمدد هللالقافةددفصهللالللنيدد  هلللتففوددلهللم  ددفهللالةددىف،هللا نت،نددصهللولدداهللالىدد لهللالقاددفة هلللت ايدداهللكق
هلل.لال دفبهلللالكدف،هللة هللتنفللهللالتيف،اصهللالقافةي هلللالمةمدي هلللالعيفعي 
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لمدد هللالفلضدداهللالعددفئالهللةدد هللالمجددفلهللااوامدد هللالعددف،ج  هلللمدد هللالتنددفةلهلللالةدد،اعهلل
ددي هللونمددفلهللالقافةدد هللالللنيد هلللالقافةددفصهللاألجنديدد  هلل  دد،هللالتدهقي،هللاللاضدد،هللللةددحبهلللالمجدداصهلل

تددبهللاأللفددفلهلللوةددارهلللددد،امجهللالتلف يددل هلللملاقدد هللا نت،نددصهللولدداهللالعددللكهللالمنحدد،ب هلللجدد،ائرهلللك
ال ندددبهلللال دددالا  هللل هللعددديمفهلللدددا هللاأللفدددفلهلللالمددد،اماي  هلللالتدددهقي،هللولددداهللكقيددد،هللمددد هللالمفدددفميرهلل

لوضحصهللالم ععد هللالت،دليد هللم ملد هللوكقد،هللمد هلل ي،مدفهلل.هلللالايرهلللال فااص هلللولاهللال لي هللالقافةي 
هلل. هللالللد هللم هللقافة هللإوامي هللوااني هلللاوي هللنفقالم هللالم ععفصهلللتمكي

لالم كل هللال،ئيعي هللالت هلللاج صهللالدفح هللة هللكتفدت هللل ةاهللالملضدلعهللمدلهللودارهلللجدلاهلل
مجدددفلهللميددداان هلللمحفللددد هللا،اعددد هللالحفلددد هلللىيدددفبهللمدددن جهللا ودددارهللةددد هللالم ععددد هللالت،دليددد هللةلدددرهلل

هلل.يعتل هللالدفح هللاللةللهلللالماف،د هلللالتحليلهللولاهللالمياا 
 : ثأهمية البح

يعتماهللمةاهللالدح هللومميت هللم هللال اق هللدي هللالت،دي هلللااوار هلللم هللالم دفد  هلللالمفف،قد هللهللهللهللهللهللهلل
دددي هللال،هللكددلهللمن مددفهللةدد هللالمجتمدد هللالم فةدد، هلللمدد هللتلددل،هللالتانيدد هللالحايقدد هلللاتةددفلهلللن ددرهلل
الم للمددددفص هللعفةدددد  هلللو هللال،هللااوددددارهلل هللياددددلهللودددد هللال،هللالما،عدددد هللولهللال،هللاألعدددد،لهللةدددد هلل

إ هلللددرهلليكدد هلليفددلقهللال،ممددفهللدمددفهلليتددلة،هلللإلوددارهللمدد هللونفةدد،هللالت ددليقهللالتن ددئ هللا جتمفويدد  هلل
هلل.لالتجاياهلللااقف،ل

لددةاهلليهمددلهللالدفحدد هللو هللتاددارهللمددة هللالا،اعدد هللد ددرهللالتلةدديفصهللالتدد هلليمكدد هللمدد هللعال ددفهللتلجيدد هلل
ل ا،لهللالت،ديدد هللإلددداهللالايدددفرهللددددال،هللة دددفلهللةددد هللااعدددفلهللالت،ديددد هللااواميددد هللكمدددن جهلليدددا،لهلللدددد رهلل

هلل.الدلاا هللال ،دي هللالم،احلهللكمفهللم مللهللد هللة هللد ر
 : ف البحثاهدأ

هلل:يع اهللالدفح هللإلاهللتحايقهللاألماابهللالتفلي هللهللهللهللهلل
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التهكيداهللولداهللضد،ل،لهللملضدلعهللالت،ديد هللااواميد هللكمدن جهلليدا،لهلللدد رهللالم،احدلهللةدد هللهلل-هللهلل2
هلل.ا دتاائي هللولهللالقفنلي 

تحاياهللولج هللالماف،د هلللالمفف،ق هللدي هللالت،دي هلللااوارهللمد هللعدالهللتحليدلهللال،هللكدلهللمن مدفهللهلل-1هلل
هلل.ة هللالمجتم هللالحاي 

إلاف هللم ياهللم هللالضل هللولاهللالت،دي هللااوامي هللم هللحي هللومااة فهلللوععد فهلللمجف ت دفهللهللهلل-هللهلل3
هلل.للعفئل ف

هلل.م ،ة هللالل يف هللالت هللتالرهللد فهللالما،ع هللة هللالت،دي هللااوامي هللهلل-هللهلل4
 المبحث األول

 : أهمية التربية اإلعالمية  -1
فئلهللا تةددفلهللدل،يادد هللمقلدداهللمدد هللوجدددلهللالت،ديدد هللااواميدد هللمدد هللومليدد هللتل يددبهلللعدددهللهللهللهللهللهللهللهلل

للدةاهلل.هللتحايقهللاألماابهللالت،دلي هللالم،علم هللة هللالعيفع هللالت ليمي هلللالعيفعد هللااواميد هللللاللد 
نمدددفهلليت دددا هللةلدددكهللإلددداهللالتدددهقي،هللةددد هللا ددددف هلل  هللياتةددد،هللتهقي،مدددفهللولددداهللالللدددد هللةددد هللالما،عددد  هلللاذ

لاهللالتهقي،هللة هللكفة هللوة هلل.،ااهللالمجتم لاألم فصهلللاألعللهلللاألعلاصهللااعلهللاألع،ل هلللاذ
ةدددفاوارهللالت،ددددللهللملفلدددبهللدمتفد ددد هللعدددللكيفصهللاللدددابهللةددد هللااعدددلهللالما،عددد هلللةددد هلل
المجتم  هلللو هللي كداهللل درهللضد،ل،لهللالحفدف هللولداهللالما،عد هللدمدنفمدفهلللم نفمدف هلللالمحفة د هللولداهلل
عللكيفصهلللفلبهللال لرهللدفلتحل هللددفألعاقهللالك،يمد  هلللاحتد،ارهللالم لدر هلللحدبهللاللالداي  هلللال، دد هلل

لحدد هللل مائد  هلللل ئد هلللللند  هلللالحفدف هللولداهللالن دفرهلل هلللا ،تددفلهللدفألعد،لهللهللالملح هللة هللال لر 
هلل.لالمجتم  هلللالمحفة  هللولاهللن فة هللالديئ 

لااوارهللالت،ددللهللملفلدبهللدده هلليكدل هللم يندف هلللوددف هلللاألم دفصهللةد هللتا،يدبهللالم للمد هلل
لد  هلللةم هللالللد  هلللم ج ف هللل درهللولداهللتحةديلهللال لدرهلللالم ،ةد  هللل د،لهللالاديرهللااعدامي هللالندي
هلل.لم في  هلل ،لبهللالمجتم  هلللتهكياهللالمففميرهللالحاياي هللللت لير هلللال مل هلللا نتمف هلللللل 
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وةد،هللااوارهللاليلرهللدكلهللو كفل هلللونلاو هللم هللض،ل،يفصهللالحيفل هللل هلليعللهللديصهللولهللهللهللهللهللهلل
هلللاقتةفاّيٌ  هلل هللعيفعّيٌ   هللمت ّااٌل  هللل فئٌب هللللإلوار هللم ين   هللإوار هلللعفئل هللم  مجتم 

هللةفلت،د هللالعلفبهلللت،دليٌ   هللولا هللتالر هلللالت  هللالت،دي   هللانمفل هللوحا هللااوار هللعال هللم  ي 
هلللكةلكهللالت ايلهللة هللالايرهلل هلللتاليت ف  هللاايجفدي  هلللت،ك هللولاهللت  ي هللد رهللالاير الجمفو  
هللنتفئجهلل هللليت،تبهللولي ف هلللعفئلهلللمنللافص  هلللللت،دي هللم هللعالهللا وار العلدي هللولهللتىيي،مف 

فلت،دي هللااوامّي هللإواااهللااواميي هللألاا هللال ملي هللمف لرهللالت،دي هللااوامّي هللياةاهللد.هللايضف هلل
هللمت ف،ةف هلل هللول هللمكتلد    هلللقلادتف  هللكفنصهللقيمف  هللعلا   هللود فامف  هللدكّل هللةي ف هللالمعفمم  هللول الت،دلي  
هللة هللمةاهللالمجفلهللم هللتكفملهللاألالا،هللدي هللااواميي هلللالت،دليي هلللتحايقهللمة هلل ولي ف هللل هللداَّ

هللة هلل م هللكق،صهلل هللوننف هللل هللعيمف هللو هللا نح،ابهللالةلهللت ّااصهللالىفي   هللالم فكلهللالنفتج  ةي 
مد،،ات  هلللمعل فت  هللةفاوارهللالمتلا   هلللال فابهلللالمع للهلليجبهللو هلليهعةهللال، هللاايجفدّ هلل

هلل(2.)ة هللإحاا هللالت،دي هللالمن لال هللت  ي ا هلللت،عيعف  هلللتىيي،ا  هلللت ايا هلل
 :أسس التربية اإلعالمية -2
هلللةلكهللودهللهلل هلللتهةيل ف  هللاألم  هللملي  هللت،ك هللت،عيخ هللالعيفق هللة هللمةا هللمفاة  هللد،امج ،

هللالمن لا هلللمعتادل ف هللللاق  ف هللت،دلهللدي هللمفضي ف  هلللألم  هللاألةيل  هللولاهللال لي  المحفة  هلل.
هللتلا،ق فهلل هللة هللالمجتم  هللوةيلٌ  هللة نفكهللقيٌر هللاايجفدّي   هلللوفاات  هللاألةيل   هللالمجتم  ولاهللقير

هللللإل هللالتف،يلهللةي ف  هلللوار هلليجبهللحف  ف هللالاير هللة ة  هللة هللالنَّفلهلللتنفقللمف  هللال،هللو ير وار
تكفملهللالال،هللدي هلل.هللت  ي هللمف لرهلل،عفل هللاألم  هلللال،مفهللالحضف،لهللدي هللاألمرهلللال  لب.هللةلك

هلليحاقهللت،عيخهلل هللدمف هللدين ر  هللاايجفدي  هللالتلاةقهلللالن ،ل هلللةلكهللدلجلا ااواميي هلللالت،دليي  
هللاألة،ااهلللالمجتم هللم هللةلك هللالايرهللالت،دلّي  هلللاعتففال هللالمع لل. لاألمي هللهللقيفرهللااوارهللدال، 

تحّاقهللونة،هللالتلاةلهللا يجفد هلل.هلللالااور هللنحلهللم ّععفصهللالت،دي هللالمعتلف هللة هللالمجتم 
هلللم  هللا وام   هلللماّلمفصهللال مل هللونفة، هللدي  هلللعلّلمفهلل: هلللالمعتادل  هلللال،عفل   الم،عل 
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هلللجلم،مف هللقيمت ف هللتنفقضفصهللتفاامف هللم  هلل  ،صهلل. هللة هللالت،دي  هلللتجف،بهللنفجح  نالهللااوار
هللاايجفدي  يجفد هللمن فنتفئج ف هللملهللةحي،هلللاذ هللدمف هللد ابهللا عتففال هلللةاعهللةيت ف  هلل  اورهلل.

المدفا،اصهللالت،دلي هللالمحلي هلللت جي  ف هلللةلكهللم هللعالهللوملهللا،اع هلللمنفق  هللل ف هلللتعليلهلل
.هللالتلاةلهللم هللةنفعهللالا،ا،هللالت،دلل هللة هللمعتلبهللالاضفيفهللالت،دلي .هللالضل هللولي فهللإواميف هلل

يم  هللةمياان فهللاألللهلللاألعفلهللملهللالف،ا هللحي هللإ هللللت،دي هللا وامي هللالةحيح هللنقف،هللو 
تن كلهللولاهللعللك  هلللقيم  هلللاتجفمفت هللالمعتلف هللة هللالحيفل هلللدنف هللالف،اهللم ،ةيف  هلللعللكيف  هلل
هللالت هلل هللالمي ل هلللل ل هللكةلك  هلللاألم  هللالمجتم   هللة هللدنف  هللوعفعّيف  هلللم،تك ا  هللمنللاف  هللي ا لقيميف 

المعتادلي هللل  هلللتيع،هللعدلهللنالهلل،عفلت  هلليتمّت هللد فهللااوارهلليفتاامفهلل ي، هللم هللحي هللت ااهلل
هللالت،دليَّ هلل ليدااهللالال،هللال فرهللة هللكيفي هللةيف  هللااوام هللالت،دلل هلللدفااهللااوارهللل،عفلت 

هلل(1.)نقف،هلللعيم هللتداوهللدفلف،ا هللم،ل،ا هللدفلمجتم فص هلللانت ف هللدفألم 
 تعريف التربية اإلعالمية -3

 فد  هللل، ي هلللاحالهللإجمف   هللللت،دي هللااوامي هللت ،يففصهللمت اال هللةاصهللمضمل هللمت
للةلكهللعنعتف،هللوةضلهللمة هللالت ،يففصهلللوكق،مفهلل مل   هلللملهللت ،يبهللالت،دي هللااوامي هللحعبهلل

ر هللالةلهللوااهللتحصهلل،وفي هللمن م هللاألمرهللالمتحالهللللت،دي هلل2888تلةيفصهللم تم،هللةيينفهللوفرهلل
ر هللحي هللترهللدلاا هللحللهللال فلهلل33عدي،ا هللم هللهلل42 هللل ف،كهللةي هلل(اليلنعكلهلل)هلللالقافة هلللال للرهلل

هلل:ت ،يبهللالت،دي هللااوامي هللدمفهلليهت 
هلل هلللال،علرهلل• هللالكلمفص  هلللت مل هللا تةفل   هللااوار هلللعفئل هللكل هللم  هللالت فمل تعتاهللة 

الملدلو  هلللالةلص هلللالةل،هللالعفكن هلللالمتح،ك  هللالت هلليترهللتاايم فهللو هللل،يقهللولهللنلعهلل
هلل.م هللونلاعهللالتانيفص
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ااوارهللا تةفلي هللالت هللتعتعارهللة هللهللتمّك هللوة،ااهللالمجتم هللم هللاللةللهللإلاهللة رهللللعفئل•هلل
مجتم  ر هلللالل،يا هللالت هللت ملهللد فهللمة هللاللعفئل هلللم هللقرهللتمّكن رهللم هللاكتعفبهللالم ف،اصهلل

هلل(3.)ة هللاعتعاارهلللعفئلهللااوارهللللتففمرهللم هللا ع،ي 
هلل:تضم هللت لرهللوة،ااهللالمجتم هلللوت •هلل
هللالعيفعي هلللا جتم•هلل فوي هلللالتجف،ي هللالت ،بهللولاهللمةفا،هللالنةلاهللااوامي  هلللومااة ف

هلل.لالقافةي  هلللكةلكهللالعيفقهللالت هللل،اصهللةي 
نتف هللااوارهللالعفاهللد ر•هلل هلل.التحليلهلللتكلي هللا ،ا هللا نتافاي هللحللهللالملااهللااوامي  هلللاذ
هلل.ة رهلللتفعي،هللال،عفئلهلللالايرهللالت هللتاارهللم هللعالهللااوار•هلل
هلل.انتف اللةللهللإلاهللااوار هللولهللالملفلد هللدفللةللهللإلي  هللد ابهللالتلا هللولهللا•هلل
هلل هلل،عفئل رهلل• هللتلةيل هللم  هللالةىف، هللال دفب هللتمك  هللالت  هللالمنفعد  هللااوار هلللعفئل اعتيف،

هلل.ااوامي هللولهللقةة ر هلللتمكين رهللم هللاللةللهللإلاهللالجم ل،هللالمعت اب
 : التربية واإلعالم -4
هلل2 هللل لهلل. هللال  ،ي   هللالا،  هللداايفص هللحتا هللللم ،ة  هللاأللل هللالمةا، هللالما،ع  هلل لص لاا

ع هلللتل ي هللالم ،ة  هلللكف هللالنفلهللقايمف هللي تمال هللولاهللالما،ع هللالم لمل هللمرهللالمةفا،هللال،ئي
هلل.كمةا،هلليعتمال هللمن هللم ،ةت رهللدفل فلرهللم هللحلل ر

ت ي هللة هللن اعهللم هللالمن لهللللايفرهلل(هللممقل هللة هللالما،ع هللإلاهللحاهللمفهلل)هلللااهللكفنصهللالت،دي هلل.هلل1
هللإلاهللو هللد، هللااوا هلليحا هللال كل  هلللتف،ل هللتتفلقهللالما،ع هللولاهللالمن ل  هللةتف،ل ر هللدال،مف 

هللدلهللولاهلل هللولاهللاللفلهللةحعب  هللليلهللة هللالعيل،ل هلللالمن لهللم ف   هللللما،ع  لوةد،هللمنفةعف 
هلل.لالاي هللويضف هلل

هلل3 هللم ىا  هلل. هلل ف ا  هللملج ف  هللم لمف  هللم،ديف  هللمعليف  هللال فلر  هللولا هللعيل،ت  هللااوار هللوحكر لاا
ي  ،هللكلهلليلرهللدلج هللجايا هلللة هللكلهللةت،لهللدهعللبهللمدتك، هلللة هللكلهللم،حل هللدتاني هللمام   هلل
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هللالتا،يج هللمتجفل هلل هللالمحالال هلللتلل،مف ا هللحالاهللال مف هلللالمكف  هللممفهللج لهللالت،دي هللدلعفئل ف
هلليملكهللالنةيبهللاألكد،هللة هللالتن ئ هلل هللولاهللو،ضيت ف هلللوةد،هللااوار الحة،هللتفااهللعيل،ت ف

هلل.ا جتمفوي  هلللالتهقي،هلللالتلجي  هلللت،دي هللالةىف،هلللالكدف،هللم ف هلل
هلل(.4)كهللإمكفني هلل  هللتج،ة هلللتتافةة هللالتيف،اصهلللمفهلللرهلليكد هللاانعف هلللاويدف هللإواميدف هللةإ هللمنف

 :مراحل تطور مفهوم التربية اإلعالمية -5
 هللحي هلل،ك هلل(5)  ،هللمف لرهللالت،دي هللااوامي هللة هللال فلرهللة هللولاع،هللالعتينفصهللالميااي .هلل2

هللت،دلي هلل هللمنفة  هلللتحايق هللااوار هللللعفئل هللا تةفل هللوالاص هللاعتعاار هللإمكفني  هللولا العد،ا 
هلل. ليمي ململع  هللكلعيل هللت

هلل1 هللد ه هلل. هللت لير هللالن ،هللإلاهللالت،دي هللااوامي هللولاهللون ف هللداو دحلللهللالعد ينفصهللالميااي 
ااوار هلللون فهللم ،لعهللاةفعهلليتمقلهللماة هللة هللحمفي هللاأللففلهلللال دفبهللم هللالمعفل،هللالت هلل
هلل دديد،هلل هلللالادديددر هلللعفئلهللااوار هلللانةبهللالت،كي هللولاهللك بهللال،عفئلهللالم يدفدد   اعتحاقت ف

هلل(6.)ددائدمدد  هلللت جي هللاللابهللولاهلل،ةض فهلللتجفل مفالدم
هلل3 هللاةفعهلل. هللم ،لع هللي ا هلللر هللدحي  هللااوامي  هللالت،دي  هللمف لر هللتلل، هللاألعيد،ل هللالعنلاص ة 

ةحعب هللدلهللم ،لعهللتمكي هللويضف  هللي ابهللإلاهللإواااهللال دفبهلللف رهللالقافة هللااوامي هللالت هلل
هلل.دةل،لهللة فل هلللم ق،لتحيلهللد ر هلللحع هللا نتاف هلللالت فملهللم  ف هلللالم ف،ك هللةي فهلل

 منظمة اليونسكو والتربية اإلعالمـية-6
الااورهللاألكد،هللوفلميف هلل(هللاليلنعكلهلل)هللت اهللمن م هللاألمرهللالمتحالهللللت،دي هلللالقافة هلللال للرهلل.هلل2

هلل.للت،دي هللااوامي 
يجبهللو هللن اهلل»هلل:هللوممي هللالت،دي هللااوامي هللد دف،لهللم م (هللاليلنعكلهلل)هللتا،،هللم تم،اصهلل.هلل1

هلل.«وفلرهللعلل هللالةل،لهلللالةلصهلللالكلم هللهللالن  هلللل ي هللة 
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لم هللدةلكهللت ددي،هللإلاهللو هللااوددارهلليملددكهللعلددل هللم قدد،لهللولاهللالايددرهلللالم تداددااصهلللالتدلجد ددفصهلل
هلل.لالممف،عفص هللة هللمعتلبهللالجلانبهللاقتةفايف هلللقافةيف هلللاجتمفويف هلل

هلل3 هللالت،د. هللت ا هللةإن ف هللالمجفل  هللة هللمةا هللالمت اال هللاليلنعكل هللون ل  هللااوامي هللم هللعال ي 
ج  ا هللم هللالحالقهللاألعفعي هلللكلهللملال  هللة هللكلهللدلاهللم هللدلاا هللال فلر هلللتلة هللدض،ل،لهلل
هللومك  هللضم هللالمنفمجهللالت،دلي هللالللني  هلللكةلكهللإاعفل فهلل إاعفلهللالت،دي هللااوامي هللحيقمف

هلل(7.)ضم هللون م هللالت ليرهلل ي،هللال،عمي  هلللالت لرهللما هللالحيفل
 مالتربية اإلعالمية في دول العال -7

هلل:تعتلبهللاللهللال فلرهللة هللت فلي فهللم هللالت،دي هللااوامي هللحعبهللا ت 
اللهللمتاام هللة هللمةاهللالمجفلهللةي فهلل،علخهلللن فمي هللة هللالت،دي هللااوامي  هللحي هلللض صهللهلل-

وعلهللالت،دي هللااوامي هلللملج فت فهللال فم هلللمنفمج ف هلللوواصهللالم لمي هلللا،دت ر هللللة،صهلل
هلل.ي  هللمقلهللكناا هلللو لبهللاللهللول،لدفالمةفا،هللالت،دلي هلللت ليرهللالت،دي هللااوام

هللإيلفليفهللهلل- هللمقل هللمكتمل  هللل ي، هللمنت م  هلل ي، هلللكن ف هللما،عي   هللإوامي  هللت،دي  هللةي ف الل
ي،لناا هلل.لاذ

اللهللمفهللتدد الهللالت،ديددد هللااواميددد هللد دفهللة هللمد،تددد هللالت دليرهلل ي،هللالدما،ع  هللحي هللتاارهللة هللهلل-
هلل هللال دفال  هلللال، هللالنعفئي   هلللالجمفوفص هللال دفب  هللاألم،يكي  هللد،امج هللالمتحال هللالل يفص مقل

هلل.لاللهللال فلرهللالقفل 
مدد هللدددي هللالدداللهللال ،ديدد هللةددإ هللالجم ل،يدد هللاللدنفنيدد هللتاددلرهللدتددا،يلهللاللددابهللعمددلهللحةدداهللهلل-

ضم هللمفالهللالت،ديد هللالللنيد هلللالتن دئ هللا جتمفويد هللةد هللالةدبهلل(هللالت،دي هللااوامي هلل)هللد نلا هلل
لهللو،دددد هللحةددداهللضدددم هللالمدددفالهللاألللهللالمتلعدددل هللكمدددفهللتادددارهللللدددابهللالةدددبهللالقفلددد هللالقدددفنلهلل

هلل(9(.)ااوارهلللال،ولهللال فرهلل)هللنفع فهللد نلا هلل
هلل
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 : تعميم مناهج االعالم في المدارس والجامعات -4
لدددرهللت ددداهللا،اعددد هللولدددرهللا تةدددفلهللتاتةددد،هللولددداهللللدددد هللا ودددارهلللا تةدددفلهلللالمعتةدددي هلل
انلاقفهللم هللامميتد هلللت د بهللمدةاهللالم تد،كهللال لمد هللةد هللحيدفلهللالندفلهللجمي دف هللمدفهللاةد هللج دفصهلل

 هلللاكفايميدد هللولدداهللنلددفقهللاللدد هللتلفلددبهللدإاعفلدد هللضددم هللمنددفمجهللالتددا،يلهللالت،دددللهللةدد هللت،دليدد
المددداا،لهلللا قعدددفرهللال لميددد هللدفلجفم دددفصهللدىيددد هللتلضدددي،هللمففميمددد هلللت ،يفددد هللللدددابهللالمددداا،لهلل
لالم لمددي هللال هللا هلليدادداهللملضددلعهللة مدد هللمحدداااهلللمحةددل،اهللةدد هللاجددلا هللالكليددفصهللالهللا قعددفرهلل

لةدد هلل ددلهللالتلددل،هللالتاندد هللةدد هلل(هلل8.)يددفلهللا نعددف ال لميدد هللالمعتةدد هللددد هللن دد،اهللألمميتدد هللةدد هللح
العددنلاصهللا عيدد،ل هللاةددد،هللا ودددارهللال،قمدد هلللاق ددفهللمف،لضددفهللولددداهللالجميدد هللةدد هللالمجتمددد هللا هلل

حيدددد هللا هلل.هلليتمف دددداهللم دددد هلللهلليعددددتفياهللمدددد هللعامفتدددد هللعفةدددد هللةدددد هللمجددددفلهللالت،ديدددد هللا واميدددد 
فهللم هللالتلع هللة هللال ددكفصهللالت ففوليد هللال دكفصهللال،قمي هللالم فة،لهللم هللكلني هللاللفد هللعةلة 
اةهللإ هلل.هللالكلنيددد هلللاعددد  هللالنلدددفقهللالتدددد هللتتدددي،هلللألةددد،ااهللا نىمدددفلهللةدددد هللديئدددفصهللتففوليددد هللكلنيدددد 

م ف،اصهللالتفكي،هللالنفقاهلللالم ف،اصهللالتاني هللليعصهللكفةيد هللللدادف هللال هللة درهلللدي د هلللقدللهللالتففوليد هلل
نفعدد ف هلللو هللالفدد،اهللالمقاددبهللإوامي ددفهللمددلهللالددةلهللي تدد،بهللد مددقهللالتففوددلهللالكددلن  هلللددةلكهلليةددد،هلل

لةد هلل.هللالكلن هللمفتفحهللالقافةد هللااواميد  هلللمدلهللمدفهللي ند هللو هللالحيدفلهللالم فةد،لهللتففوليد اللو هلل
ضددددل هللالدددداوللهلللتحايددددقهللة ددددرهللجيدددداهللللتففوددددلهللالكددددلن هللكهعددددفلهللللت،ديدددد هللا واميدددد هلللال،قميدددد هلل

هلل(21".)القافة هللا وامي هللال ميا "الم فة،لهللاقت،حهللالد رهللنملةجفهللاللقهللولي هلل
 أهداف اإلعالم التربوي-6
اتجفمفصهللةك،ي هللتعد رهللةد هللت  يد هللالتمفعدكهللا جتمدفو هلللتحادقهللتكدلي هللالضدمي،هللتنمي هللهللهلل-هللهلل

هلل.الةلهلليلج هللعللكهللالف،اهللة هللالحيفل هلللي   هللالضدلهللا جتمفو هلللا هللالفئفصهللاللادي 
الم ف،ك هللة هللن ،هللاللو هللالت،دللهللولاهللمعتل هللالالفوفصهللالت ليميد هللالمعتلفد  هلللولداهللهللهلل-هللهلل

هلل.عفامعتل هللالمجتم هللدلج هللوفر هلللاألع،لهللدلج هلل
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التهكياهللولاهللو هللالجيلهللالجاياهللمرهللالق،للهللالحايا هللللمجتمد  هلللو هللال نفيد هلللا متمدفرهللد درهللهللهلل-هللهلل
هلل.لت،ديت رهللمع للي هللوفم هلليجبهللو هللي ف،كهللةي فهللالجمي 

التنعدديقهللدددي هللالم ععددفصهللالت،دليدد هلللالم ععددفصهللااواميدد هللعدد يف هلللتحايددقهللالتكفمددلهللةدد هللهللهلل-هللهلل
هلل.األماابهلللالد،امجهلللاألن ل 

هلل. هللالملضلوي هلللمعتلبهللجلانبهللال ملي هللالت،دلي هلللالت ليمي  هلللتلقيقهللن فلفت فالتىليهللهلل-هللهلل
هلل.تدن هللقضفيفهلللم كاصهللالت،دي هلللالت،دليي هلللاللابهلللم فلجت فهللإواميف هللهللهلل-هللهلل
إد،ا هللال،هللالما،ع هللدةفت فهللاللعديل هللاألعفعدي هللللت،ديد هلللالت لديرهللةد هللالمجتمد  هلللالتهكيداهللهللهلل-هللهلل

هلل.واا هلل،عفلت فولاهللض،ل،لهللاوم فهلللمعفوات فهللة هلل
إيجدددفاهللقندددلاصهللإواميددد هللللت لددديرهللالمعدددتم،هلللالت لددديرهللوددد هللد دددا هلللت لددديرهللةللهللالحفجدددفصهللهللهلل-هللهلل

هلل.العفة 
تلقيدددقهللالةدددل هللددددي هللالمعددد للي هلللال دددفملي هلللالم تمدددي هللد ددد ل هللالم ععددد هللالت،دليددد هللةددد هللهللهلل-هللهلل

هلل.ال ،اق هلللتنمي هللاللو هللد،عفل هللالم لرهلللمكفنت هللة هللالمجتم 
حايقددددد هللةددددد هللمجدددددف صهللالفكددددد،هللالت،ددددددلل هلللالتانيدددددفصهللالت ليميددددد هللالت ،يدددددبهللددددددفلتلل،اصهللالهللهلل-هللهلل

هلل(22.)لالم للمفتي  هلللت جي هللالدحل هللة هللمجفلهللااوارهللالت،دلل
 المبحث الثاني

 :دور المؤسسات اإلعالمية والتربوية في المجتمع
 وظيفة اإلعالم في المجتمع المعاصر -1

األةددد،اا هلللدعفةددد هللو هلليادددلرهللااودددارهللةددد هللالمجتمددد هللالم فةددد،هللددددال،هللكديددد،هللةددد هللتن دددئ هللهللهللهللهللهلل
تددهقي، هلليةددلهللإلدداهللقلفوددفصهلللاعدد  هلللو،يضدد هللمدد هلل دد،ائ،هللالمجتمدد  هلللقدداهللعددفواهللولدداهللةلددكهلل
عدد،و هللاعتةددف، هلللل مددف هلللالمكددف  هلللعدد،و هللتجفلددد هللمدد هللالمعددتجااصهللال لميدد هلللالتكنلللجيدد  هلل
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ممددددددفهلليدددددد الهللإلدددددداهلل يددددددفالهللال،ةددددددياهللالقاددددددفة هلللإلنعددددددف  هلللتيعددددددي،هللومليدددددد هللتدددددددفالهللالعددددددد،اصهلل
هلل(22.)الد ،ي 

ةدددد هلللعددددفئلهللااوددددارهللوددددالهللمميدددد اصهلل هلليتمتدددد هللد ددددفهلل ي،مددددفهللمدددد هللاللعددددفئلهللهلللتتدددلاة،
الت،دلي هللاألع،  هللة  هللتاارهللعد،اصهللقافةي هللمتنلو هلللنمفة هللعدللكي هللللد،قهللم ي د هللقلفودفصهلل

كمفهللون فهللتنادلهللإلداهللاألةد،ااهللعدد،اصهللليعدصهللةد هللمجدفلهللتفدفوات رهلل.هللو،يض هللم هللوة،ااهللالمجتم 
ئلهللااودددارهلللكقيدددد،هللمدددد هللالاضددددفيفهللالعيفعددددي هللالديئيددد هلللا جتمفويدددد هللالمدف دددد،ل هلللتت دددد،رهلللعددددف

لا قتةفاي هلللا جتمفوي  هللممفهلليج ل فهللةاصهللتهقي،هللكدي،هللولاهللتكدلي هللالد،ولهللال دفرهلللتلجي د  هلل
هلل.للعيل هللم م هللم هلللعفئلهللالت،دي هللالمعتم،ل

للإلودددددارهللال،هللددددددف، هلللة دددددفلهللةددددد هللومليددددد هللالتن دددددئ هللا جتمفويددددد هلللمدددددفهلليملدددددكهللمددددد هلل
التد هللتقيد،هللامتمفمدفصهللالدن   هلللتمدألهللجفنددف هللكديد،ا هللجفةديتد هلل:هللعةفئاهللت   هللم هللال،  هللمن دف

مدد هلللقددصهللةدد،ا  ر هللعفةدد هلللون ددفهللت كددلهللالقافةدد هللال فمدد هللللمجتمدد  هلللالقافةددفصهللالف،ويدد هللللفئددفصهلل
ا جتمفويد هللالمعتلفدد  هلللتحدديلهللالنددفلهللولمددف هللدملضددلوفصهلللوةكددف،هللللقددفئ هلللوعدددف،هلللم للمددفصهلل

الجم دل،هللإلداهللونمدفلهللعدللكي هلللم ف،بهللة هللجمي هللجلانبهللالحيفل هللدفاضفة هللإلاهللون فهللتجدةبهلل
م، دددددلبهللةي دددددف هلللتحادددددقهلللددددد هللالمت ددددد هللدلعدددددفئلهللمتنلوددددد هللولددددداهللمددددداا،هللالعدددددفو هللدمدددددفهللي دددددد هلل

هلل(21.)حفجفت 
لادداهللاعددتلفعهللااوددارهللو هلليىدد لهللالديددصهلللال ددف،عهلللالما،عدد هللليحددا هللتىيدد،ا هللكديدد،ا هللةدد هلل
ةاهلللدددرهلليلاجددد هللةلدددكهللد مليددد هللت،دليددد هللمن مددد هللتلاكدددبهللمدددةاهللالتلدددل،هللالمدددةمل هللةعدددلبهلل الادددير هلللاذ

هلل.لهللإلاهللالتعدلهلللال  لائي هللدلهلللالضيفعهللة هللال ملي هللالت،دلي عي ا
إ هللتمكدد هللالدداللهللالمتاامدد هللمدد هللالددتحكرهللةدد هلللعددفئلهللااوددارهللالددالل  هلللمن ددفهللإن ددف هلل
اللكف صهللالاللي هلللألندف  هللدفاضدفة هللإلداهللااةاودفصهللالالليد  هلللالةدحبهلللالمجداصهللالمنت د،لهلل

لاعددددتعاارهللاألقمددددف،هلل(هللاانت،نددددص)ولدددداهللنلددددفقهللوددددفلم  هلللقددددللهللال دددددك هللال نكدلتيدددد هللال فلميدددد هلل
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الةنفوي  هلللاعتةف،هللالمعفةفص هلللاعتد الهللالد م  هللج دلهلللعدفئلهللااودارهللعداحف هللعليد،ا هللةد هلل
ويددالهللالاددل هللالكددد،  هلللةدد،رهللتحددايف هللللدداللهللالنفميدد هلللالدداللهللالفايدد،لهللللفدد،ا،هللمدد هللقيددلاهللالتد يدد هلل

هلل.ااوامي هلل
ل  هلللااةاوددد هلللاانت،ندددص هللالتليف يددد:هلللتمتلدددكهلللعدددفئلهللااودددارهللودددالهلللعدددفئلهللجمفمي،يددد هللومم دددف

لالةددددحفة هللالل،قيدددد هلللاالكت،لنيدددد  هلللالم ددددف،ر هلللالمتددددفحبهلللالمعدددد،حهلللالعددددينمفهلللالمكتدددددفصهلل
ل ي،مف هلللقاهللكف هللالتلل،هللة هللمة هللاللعفئلهللااواميد هللمدةما  هللج دلهللال دفلرهللياتد،بهللليتدااعلهلل
وددددد،هلل دددددك هللمدددد هللا تةددددف صهلللاألليددددفبهللالضددددلئي  هلللتتعلدددداهللحددددلاج هللال مددددف هلللالمكددددف  هلل

ااوارهللوحاهللمحاااصهللالعللك هللولهللوحاهللال لامدلهللالمد ق،لهللةيد هللدادلل هلللوضدحصهلللعدفئلهللهلللوةد،
هلل.ااوارهللاألع، هللةاصهللتهقي،هلل هللُيافلرهللولاهللعللكهللاأللففل

لومدددفرهللمدددةاهللالدددال،هللااوامددد هللالمددد ق،هللةددد هللالتفكيددد،هلللالاددديرهلللالعدددللكهلللال لالدددبهللوةدددد،هللمددد هلل
،لهللااودارهللالت،ددللهلللتلدلي،هللالض،ل،لهللو هللتتكفتبهللج لاهللالت،دليي هلللااواميي هلللت  ي هللمعي

هلل.ال، هللة هللالمجتم هللالم فة،
 وظيفة التربية في المجتمع المعاصر -2

الت،ديد هللةد هللحايات دفهللومليد هللإنعدفني هللتد،تدلهللدلجدلاهللاانعدف هللولداهللاأل،رهلللمد هللمعدتم،لهللهللهللهللهللهلل
لملضلو فهللاألعفلهللملهللاانعف هللدكلهللمفهلليحتليد هللمد هللجعداهللل،لح هلللوادلهلل.هللدفعتم،ا،هللالحيفل

، هلللاعددتافم هلللانحدد،اب هللللاقدد هلللوحددار هلللنمددفلهلللن ر هلللمدد هللويضددف هللللجدداا  هلللمددفرهلللحفضدد
لال اقدد هللدددي هللاانعددف هلللالمجتمدد هلللالت،ديدد هلل.هللومليدد هللاجتمفويدد هللتحمددلهللقافةدد هللالمجتمدد هلللومااةدد 

واقدد هلللقيادد  هلللدمددفهللو هللالمجتم ددفصهللاانعددفني هللتتددددفي هللةدد هللقافةت ددفهلللةلعددففت فهلللن ،ت ددفهللإلددداهلل
يندصهللويضدف هللةد هللمف دلرهللالت،ديد هلللةلعدفت فهلللومدااة فهلللالدال،هللاللدي  هللاانعفني هلللومااة ف هللةااهللتدف

هلل(23.)الةلهللت اي هللة هللالمجتم 
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لالت،ديدد هللمدد هللولعدد هللالميددفاي هللالتدد هلل هلليحدديلهللد ددفهللالدحدد  هللة دد هللليعددصهللقفةدد،لهللولدداهلل
م،حل هللم ين هللم هللحيفلهللالف،ا هللدلهللوملي هللمعتم،لهللمفهللاعتم،صهللحيفتد  هلللمد هللومليد هللت ند هللكدلهلل

تددد هلليت ددد،اهللل دددفهللالفددد،اهللدةدددل،لهللمن مددد هللملج ددد هللمددد هللعدددالهللالمددد ق،اصهللالت،دليددد هلللالقافةيددد هللال
م ععددددفصهللت،دليدددد هللمتعةةدددد هللولهلل يدددد،هللمتعةةدددد  هللدةددددل،لهللن فميدددد هللولهلل يدددد،هللن فميدددد  هلل

لددددةلكهللتةدددد،هللالت،ديددد هللةددد هلل.هللماةدددلالهللولهلل يددد،هللماةدددلال هلللتددد ق،هللةددد هللالتن دددئ هللا جتمفويددد 
جتم د هللم نفمفهللال فرهللتنمي هللال عةي هللاانعفني هللة هللاتجف هلليتحاقهللدد هللعيد،هللاانعدف  هلللعيد،هللم

هلل.لعي،هللاانعفني 
لتالرهللالت،دي هللدال،هللم درهللةد هللالمجتم دفصهللالم فةد،ل هللة د هللالتد هللتحدااهللم دفلرهلل عةدي هللالفد،اهلل
ة هللإلف،هللقافة هللمجتم   هلللم هللالتد هللتكعدد هللمد هللعدالهللالتن دئ هللةدف هللاانعدفني هللد داهللت دكيلهلل
عللك هللدلاعدل هللد درهللالم ععدفصهلللاللعدفئلهللالت،دليد هللكفلما،عد هلللاألعد،لهلللالمعدجاهلللجمفود هلل

للكددلهللم ععدد هللمدد هللمددة هللالم ععددفصهللال،هللت ايدد هللكلعددلهلل.هللقدد،ا  هلللاألنايدد هللللعددفئلهللااودداراأل
اهللالدن  هلل ت،دللهللدحي هللتتكفملهللج لامفهللم هللوجلهللتحايقهللالتكفمدلهللةد هللومليد هللالت،ديد هللدمدفهللُي دلش
عدللكيفصهللي،تضدي فهللالمجتمد  هلللتد لا هللدفلم دفيي،هلللا تجفمدفصهلللالاديرهللالتد هللتحادقهلللد هللالتففوددلهلل

فتيدد هللالمعتلفدد هلللت ميددقهللة مدد هللدددهالا، هللا جتمفويدد  هلللمدد هللوجددلهللمددةاهللدنجددفحهللمدد هللالملاقددبهللالحي
كف هللالتنعيقهلللالت فل هللدي هللمة هللاللعفئلهللالت،دلي هللملهللال ابهللاألعدماهللالدةلهللين دا هللالمجتمد هلل
لتحايددددقهللتكفمددددلهللت،ديدددد هللالددددن   هللليةددددد،هللةلددددكهللالت ددددفل هللانلاقدددد هلللتحايددددقهللالتنميدددد هللال ددددفمل هلل

هلل. هللالمجتم هللالالل للمجتم هللال ،اق  هلللتحايقهللالت في هللاايجفد هللم
 المقاربة والمفارقة بين دور اإلعالم ودور التربية في المجتمع  -3

الت،ديددد هللولدددرهللمتدددااعلهللالتعةةدددفصهللت،دلددد هللواقدددفصهلللقياددد هللددددفل للرهللاألعددد، هللانعدددفني هلل
ليمكددد هللالتمييددد هللددددي هللال،هللااودددارهلللال،هللالت،ديددد هللةددد هللالمجتمددد هللالم فةددد،هللولددداهلل.هللللدي يددد 

هلل:النحلهللالتفل 
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وددارهللدعدد،و هللتجفلد ددفهللمدد هللالمعددتجااصهللال لميدد هلللالتكنلللجيدد  هلللمددةاهللتتميدد هلللعددفئلهللااهللهلل-هللهلل
األمد،هلل هلليتدلاة،هللللت،ديد  هللكمدفهللتتدلاة،هللةد هلللعددفئلهللااودارهللودالهللمميد اصهللوعد، هلل هلليتمتد هللد ددفهلل
 ي،مددفهللمدد هللاللعددفئلهللالت،دليدد  هللة دد هللتاددارهللعددد،اصهللقافةيدد هللمتنلودد  هلللنمددفة هللعددللكي  هللللدد،قهلل

إضددفة هللإلدداهللون ددفهللتناددلهللإلدداهللاألةدد،ااهللعددد،اصهللم ي دد هللقلفوددفصهللو،يضدد هللمدد هللوةدد،ااهللالمجتمدد  هلل
هلل.ليعصهللة هللمجفلهللتففوات رهللالديئي هلللا جتمفوي هللالمدف ،ل

ي كدلهللااودارهللالقافةدد هللال فمد هللللمجتمدد هللجنددف هللإلداهللجنددبهللمد هللالقافةددفصهللالف،ويد هللللفئددفصهللهللهلل-هللهلل
ا جتمفويددد هللالمعتلفددد هللمددد هللعدددالهللمدددفهللتنالددد هلللعدددفئل هللالمت ددداالهللإلددداهللجم دددل، هللال ددد،يرهللمددد هلل

م للمددفصهلللوةكددف،هلللوعدددف،هلللملاقددبهللمدد هللمعتلددبهللجلانددبهللالحيددفل هللدينمددفهللتاتةدد،هللملضدلوفصهلللهلل
القافة هللالما،عي هللولاهللالما،،اصهللالا،اعي هللالتد هللتعدتماهللوةدلل فهللمد هللالتد،ا هللالقادفة هللللمجتمد هلل

هلل.لالدني هللاألعفعي هللللحالهللالم ،ة هللالةلهلليت لم هللاللاب
مت ددد هلللمدددةاهللمدددفهلل هللتدددلة، هلليتدددي،هللااودددارهلللجم دددل، هللة،ةدددف هلللاعددد  هللللت،ةيددد هلللالتددد،لي،هلللالهللهلل-هللهلل

الت،ديدد هللللاد دددف هللةكقيددد،ا هللمدددفهللت دددفن هللالت،ديددد هللمددد هللالمندددفمجهللالجفمدددالهللالتددد هلل هللتلدددد هللامتمفمدددفصهلل
الللدد هللولهللت ددد هللميددلل رهلللاحتيفجددفت ر هلللكقيدد،ا هللمددفهللتكددل هلللدد،قهللالتددا،يلهللقفئمدد هللولدداهللاالاددف  هلل

هلل.لكقي،ا هللمفهللتكل هللا عتدف،اصهللمقي،لهلللل،وبهلللالعلبهللم هللنتفئج ف
نت ف،هللااوارهلللتهقي، هللة هللت دكيلهللوادللهللالجمدفمي،هللمد هللعدالهلللعدفئلهللا قندفعهللع،و هللاهللهلل-هللهلل

المدف ددد،لهللل يددد،هللالمدف ددد،ل هلللمددد هللعدددالهللالحدددلا،هللالف دددفل هلللجدددلالهللتانيددد هللالمددد ق،اصهللالةدددلتي هلل
لالح،كيدد  هلللم،لندد هللالددد،امجهلللتنلو ددفهللا،ضددف هللجميدد هللاألةلاقهلللمعتلددبهللالمعددتليفصهللالقافةيدد هلل

لمددةاهلل.هللاصهللالمدف دد،لهللالحيدد هللمدد هللولهللمكددف هللةدد هللال ددفلرلمعتلددبهللالفئددفصهللال م،يدد  هلللناددلهللالعددد،هلل
هلل.ية بهللتنفية هللولاهللاللعفئلهللالت،دلي هللولهللتحملهللمع لليت 

ت ق،هللالت،ديد هللةد هللتنميد هللاانعدف هللتنميد هللمت ند هللمتكفملد هللجعدميف هلللواليدف هلللعلايدف هللللجداانيف هللهللهلل-هللهلل
  هللكمددفهلللوافئددايف هلللاجتمفويددف هلللقافةيددف هللحتدداهللتنمددلهلل عةدديت هللإلدداهللوقةدداهللقددا،هللتعددم،هللددد هللقا،اتدد
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تعدددفواهللالت،ديددد هللةددد هللاكعدددفبهللاللدددابهلللاللفلددددفصهللالمفدددفميرهلللا تجفمدددفصهلللالاددديرهلللالم للمدددفصهلل
لالم ددف،اصهللالتدد هللتعددفوامرهللولدداهللالت ددفي هللمدد هللا عدد،ي  هلللتكددلي هللواقددفصهللاجتمفويدد هلللليددالهلل
م  ددرهللقفئمدد هللولدداهللالف دددرهلللا حتدد،ارهلللالقادد  هلللمدددةاهللمددفهللتعددتلي هللو هللتادددلرهللددد هلللعددفئلهللااودددارهلل

هلل(24.)ت،دلي هلل ي،هللماةلالهلل هللتعتلي هللالمتفد  هللولهللت ايلهللالعللكدفوتدف،مفهلللعفئلهلل
لياارهللااوارهللالعام هللا عدف،ي هللالتد هللتعدت ابهللالتندلي،هلللالتدةدي،هلللا قندفعهلللتحايدقهللالتكيدبهلل
لالتففمرهللالم ت،كهللدي هللاألة،اا هلللت ترهللالت،دي هللدنالهللالت،ا هللالقافة هلللالحضف،لهللد داهللتنايتد هللإلداهلل

لالااة يد هللةد هللالت،ديد هلللالدت لرهلللاضدح  هلل.هللف،ات رهلللقدا،ات رهللال اليد األجيفلهللالمت فقد هلللتنمي هللم د
لتتميددد هللالت،ديددد هللوددد هللا ودددارهللةددد هللالةدددل هلل.هللدينمدددفهلليعتفددد هللاللضدددلحهللةددد هللالااة يددد هلللإلودددار

هلل.المدف ،لهللالمتدفال هللدي هللالمت لرهلللالم لرهللدينمفهللتعتف هللمة هللال اق هللة هللالم ععفصهللا وامي 
 : مزايا التربية اإلعالمية المدرسية -4

تحاقهللالت،دي هللااوامي هللالما،عي هللال ايداهللمد هللالم ايدفهللللللدد هللليمكد هللتحايداهللود، مدفهللةيمدفهلل
هلل:يل 
ت ليدداهللالللددد هللولدداهللالت ددفي هللمدد هللالتىيدد،هللا جتمددفو هلللالقاددفة هلللا قتةددفالهلللالعيفعدد هللهللهلل-هللهلل

لالتكنللددلج هللالددةلهللتمليدد هللالتلددل،اصهللالعدد،ي  هللةدد هللاألةكددف،هلللالادديرهلللالدد،  هلللالتانيددفصهلللاألالاصهلل
هلل.ئللاللعف

ا،اكهلللة ددددرهللالاضددددفيفهللهللهلل-هللهلل إودددداااهللالللددددد هللللت ددددفي هللمدددد هللا عدددد،ي  هلللالتفددددفمرهللمدددد هللالىيدددد، هلللاذ
هلل.المحلي هلللااقليمي هللالاللي 

معدفوالهللالللدد هللولداهللتفعدي،هللاألمدل،هلللاعدتي فد فهلللالم دف،ك هللةد هللحدلهللالم دكاص هلللولدداهللهللهلل-
هلل.امتاكهللالم ف،اصهلللالاا،اصهللالتحليلي 

ةدد هللإلددف،هللالت دئدد هللالجمفمي،يدد هلللملاج دد هللالحددا هللهللت ليدداهللالللددد هللد ددااهللمدد هللالمكتعدددفصهللهلل-هللهلل
اللددف،ئهللولهللالحددا هللالمعددتم، هلللالاددا،لهللولدداهللالملاج دد هللولضددف هللودد هللالعددلبهلللا عتعددارهللولهلل
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ا ن دد الهللولهللالدد،ةرهلللمجدد،اهللالدد،ةرهللولهللا كتفددف هللدمجدد،اهللتد،يدد،هللالمعددفئلهلللاألمددل،هللولهللإعددافلهلل
هلل. ي، هللالت رهللولاهللالىي،هللولهللنعبهللالمعهل هللولهللالاضي هلللعدبهلللاحاهللد ين هللال 

معدددفوالهللالللدددد هللولددداهللإا،اكهللمدددلاق  رهللونددداهللا عددد،ي هللعدددلا هللكدددف هللمددد   هللا عددد،ل هللةددد هللهللهلل-
الددااعلهللورهللةدد هللالعددف، هللةتكددل هللالت،ديدد هللااواميدد هللالما،عددي هللدددةلكهلللعدديل هللجلم،يدد هلللتةددحي،هلل
المفدددفميرهللالتددد هللتكتنددد هللد لامدددلهللالف،قددد هلللا عدددتابهلللالتمدددفي هللالمدددةملرهلللالةدددل،هللا نلدفويددد هلل

هلل.لالةل،هللالمضفال
معددفوالهللالللددد هللولدداهللة ددرهللحاددلق رهللللاجدددفت رهلللحاددلقهللالىيدد،هللللاجدددفت ر هللودداللهللولدداهللهللهلل-هللهلل

ة ددرهللال ايدداهللمدد هللالمفددفميرهللالاا،جدد هللمقددلهللمف ددلرهللال ددل، هللمافدددلهللالايما،اليدد  هلللمف ددلرهللحاددلقهلل
اانعددف  هلللمف ددلرهللحاددلقهللالمدد،ول هلللمف ددلرهللالح،يدد هلللمف ددلرهللاألقليددفص هلللمف ددلرهللالعةلةددي هلل

هلل.ل ي،مف
اهللإا،اكهللمىف لهللال للمد هلللمفميت دفهلللعددلهللالتففودلهللم  دف هلللوعلف،مدف هللمعفوالهللالللد هللولهللهلل-

لل،ائقهللتنايت دفهلللحعد هللتل يف دفهلللعامد هللالفد،اهلللالجمفود  هلللواقد هللال للمد هللدفلقافةد  هلللمفميد هلل
الم ددد،لوفصهللالقافةيددد هللالكدددد، هللكمف دددلرهللال ددد،قهللولعدددلي  هلللمف دددلرهللال ددد،كفصهللالالليددد هللودددفد،لهلل

 لرهللالعةعةد  هلللمف دلرهللحدلا،هللاألايدف  هلللالحدلا،هللالاف،اص هلللمف لرهللالت ااي هللالعيفعي  هلللمف
هلل.الحضف،ل هلللمف لرهللالتى،يب هلللمف لرهللالتىي،هللالايم  هلللمف لرهللالملالن 

معفوالهللالللد هللولداهللالدتعلاهللمد هللكقيد،هللمد هللالم دكاصهللالنفعدي هلللالقافةيد هلللا جتمفويد هللهللهلل-
وددددفالهللة ددددرهللاألمددددل،هللدل،يادددد هللةددددحيح هللةاصهللن ودددد هللوةدددد،ي  هللدددددلهللإ هللالت،ديدددد هللااواميدددد هلل لاذ

لما،عي هلليمك هللو هللتعفواهللولاهللحلهللم كاصهللكد، هللمقلهللم كل هللاألمي هللالحضدف،ي هلللاألميد هللا
هلل.التكنلللجي هللومي هللالعيفعي هلللنحلمف

ت ليدداهللالللددد هللولدداهللحددبهللالمكتددد هللالما،عددي هلللحددبهللالكتددفب هلللال، ددد هللةدد هللالادد،ا ل هلللكلن ددفهللهللهلل-
هلل.لعيل هللللتلوي هلللالتقايبهلللال ا 
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لمجتم يدد هلللالقافةد هللال فلميدد  هللل،ددلهللالمددلااهللالا،اعددي هللمعدفوالهللالللددد هللولداهللة ددرهللالقافةد هللاهللهلل-هللهلل
هلل.دفألحاا هلللاللقفئ هللالحاياي 

إوددداااهللدددد،امجهللإواميددد هللل ددد،ائ،هللاأللفدددفلهلللال ددددفبهللةددد هللعددد هللالت لددديرهللال دددفرهللت دددد،هللوددد هللهللهلل-هللهلل
هلل.حفجفت ر هلللت د هللملفلد ر هلللت،قاهللدهةلاق رهلللتةح،هللوةكف،مر هلللتن رهللومل،هللحيفت ر

لا ددف هلللاألم دفصهلللمد هللياد هللةد هللحكم درهللولداهللاكتعدفبهللهللمعفوالهللالم لمدي هلللالم لمدفصهللهلل-هللهلل
القافةدد هللالت،دليدد هللالتدد هللتلجدد هللومل ددرهلللتج ل ددرهللقددفا،ي هللولدداهللم ،ةدد هللاتجفمددفصهللودنددفئ رهلللدنددفت رهلل

هلل.لللدت رهللة هللكلهللمفهللم هلل هن هلل،وفي هلللت،دي هللالن  
مدلهللت  ي هللا نتاف هللالقافة هللالةحي،هللم هللالد،امجهللااوامي هللالت،ةي ي هلللالقافةيد  هللمد هللال هللهلل-هللهلل

هلل.ولاهللإكعفبهللالللد هللم ف،اصهللالنااهلللالتحليلهلللحلهللالم كاص
تنمي هللم دف،اصهللالللدد هللالا،ائيد هلللالكتفديد هلللالتحليليد هلللااا،اكيد هلللالناايد  هلللالمعدفوالهللةد هللهللهلل-هللهلل

هلل.تن ئت رهللاجتمفويف هللد كلهللعلير
تحةددي هللالللددد هللمدد هللالمدد ق،اصهللالقافةيدد هلللالحضددف،ي هللالضددف،لهللدددفلايرهلللالم تاددااصهلللدفلقافةدد هللهللهلل-

هلل.المحلي 
تددددا،يبهللاللددددابهلللاللفلدددددفصهللولدددداهللنليددددفصهللالدحدددد هللودددد هللالم للمددددفصهلللعدددددلهللتةددددنيف فهللهللهلل-هللهلل

ةاا،هللاألحكفرهللحللهللمة هللالنتفئج هلل.لتن يم فهلللتحليل فهلللالع،ل هللدفلنتفئجهلللاذ
تددددددا،يبهللاللددددددابهللولدددددداهللالتفكيدددددد،هللال لمدددددد هللمدددددد هللعددددددالهللت  يدددددد هللمفددددددفميرهللااةددددددىف هللهللهلل-هللهلل

المنفةعدددد هلللالحددددلا، هللللدددد،حهللاألعددددئل هللهلللالملضددددلوي  هلللتل يدددد هللاألالا، هلللالت ددددليق هلللل،ائددددق
ولددف هللالللددد هللالف،ةدد هللالكفةيدد هللللت ديدد،هللودد هللالددةاصهلللودد هللا ،ا هللالعفةدد  هلللولدداهلل المقيدد،ل هلللاذ

هلل.عدلهللةيف  هللال دف،اصهلللاأللفف هللالاقيا هللالت هللتالهللولاهللالملضلعهللدةل،لهللمدف ،ل
م دددف،ك هللاللدددابهللةددد هللتعلددديلهللاألن دددل هلللالدددد،امجهللااواميددد هللالمعتلفددد هللعدددلا هللدل،ياددد هللهللهلل-

هلل.ة،اي هللورهللدل،يا هللجمفوي 
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ليكت،لنيدد هلللمعددفوالهللالللددد هللولدد هللالف ددرهللهللهلل- تددلةي،هللتانيددفصهللمتنلودد هلللمةددفا،هللالددت لرهللل،قيدد هلللاذ
هلل.لا عتي فبهلللالتمك هلللاادااع

 المبحث الثالث
 : ضرورة تدريس االعالم

م هللعالهللالمدحقي هللالعفداي هللي، هللالدفح هللا هللا وارهللاةد،هللاليلرهللض،ل،لهللملح هللهللهللهللهللهللهلل
هلل. جف هلليا،لهللة هللالم عع هللالت،دلي ده هلليكل هللمن

هلليمك هللو هلل دفوتدف،هللا هللكلهللالتلل،اصهللالتاني هلللالتكنلللجيفهللة هللوفلرهللا تةفلهلللمف
هللتمقلهلل هللإ هللون ف هللم هللا تةفلهللة هللال ة،هللالحاي   هللج  ا  هللدفوتدف،مف هلللعفئلهللااوار تاامُ 
هللمةا هللة  هللالللد  هلللا  هللالةحي، هللال ال  هلللالتلل، هللالنمل هللتلاج  هللالت  هللالتحايفص هللوكد، هللوحا
ال ة، هللدلهللل ل هللليلهللم هللالمدفلى هللالاللهللو هللالقل،لهللااوامي هللالحايق هللتحترهلللجلاهللمفالهلل
تا،يعي هلللمن جهللااوارهللة هللالم ععفصهللالت،دلي هللت علهلللفت،هللود فاهللجايالهلللت   هللاللو هلل
كعفد رهللم ف،اصهللالتفكي،هللالنفقاهلللهللتحةن رهللم هللالتهقي،اصهللالعلدي هللالت هللقاهلل ااوام هلللاي رهلللاذ

هلل هللإلي ف هللاألعي،لهلليت ،ضل  هللالعنلاص هللة  هلللاللفلب هللالتلمية هللةهةد، هللةحي،  هللإا،اك دال 
هللكدي،لهلل هللعلديفص هللال ملي  هللل ة  هللده  هللم ،لب هلللكمف هللااوام   هللللتلا  هللوكد، م ّ،رهللد كل
هلللةلكهلل هللااوارهلللعلل،ت هللمحالال  هللة هللمعهل  هللةلو هلللمعتليفصهللالللد  لايجفديفصهللويضف  

هلل.،ل،ي ةفلت،دي هللااوامي هللة هللمة هللالفت،لهللال م،ي هللوةدحصهللض
كةلكهلليحتف هللاللفلبهللإلاهلل ،حهللمفةلهلللال،هلللتهقي،هللااوارهللة هللتلجي هلللتكلي هللهللهلل

هللالم،احلهلل هللجمي  هللة  هللاللادي  هللال ،ائ، هلللجمي  هللض،ل،ي  هللدفتص هللااوامي  هللةفلقافة  ،وي  
هلل.الا،اعي 

ةه هلللعفئلهللااوارهللالما،ل لهلللالمعملو هلللالم،ئي هللالتاليالهللمن فهلللالحاي هللوةدحصهلل ،يكفهلل
هلل.ة هللال ملهللالتاليالهللللم ععفصهللالت،دلي (هلليكهللمتفلقل،دمفهلل ،هلل)م مفهلل
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هللالم ععفصهلل هللنقف، هللولا هللاألحيف  هللم  هللكقي، هللة  هللتتفلق هللنقف،مف هللو  هللاللاض، لم 
هلل.الت،دلي هللل،دمفهللة هللد رهللاألحيف هللتضفا 

لة هلل لهللالقل،لهللااوامي هلللالم للمفتي هللالت هللتمي هللد فهللمةاهللال ة،هلللمفهلل  ،هللةي هلل
هلللع لل هللالفضفئي  هللالانلاص هللة  هللانفتفح هلللال لاتبهللم  هلللالفضف  هللا نت،نيص هللود، هللا تةفل  

هللو هللتلاكبهللمةاهللكل  هلللو هللتدح هلل المحملل هللةف،هللل امفهللولاهللالما،ع هللدهللالم عع هللالت،دلي هللد
و هللعدلهللتلاج هللةي هللالجلانبهللالعلدي هلللإلوارهلللتل بهللالجلانبهللاايجفدي هللة هللت  ي هللومل فهلل

هلل.الت،دلل
لاهللال،هللااوارهلللتل يف هلللةلكهللم هللاوللهللملج  هللإلاهللوةحفبهللالا،ا،هللدف لتففصهللإ

هللم هلل هللدلو هللوكق،  هلللاللفلبهللم هلللعفئلهللااوار هللالتلمية ة هللالمن جهللالا،اع هلللك هلليت فمل
هللولهلل هللااوامي  هللالت،دي  هلليمك هللو هللنعمي  هللمف هللول هللااوامي   هللاألمي  هلليعماهللدمحل عالهللمف

هلل.اللو هللااوام 
هلللااةاو هللالفضفئي  هللللانلاص هلللمفتلحف  هللمتفحف  هللال ،اق  هللالفضف  هللوةد، هللالت هلللاا ي 

تت اياهلليلمفهللد اهلليلر هللكمفهللو هللمنفكهللتنفميفهللة هللااوارهللالمكتلبهللعلا هللالةحبهللالل،قي هللولهلل
هلل(16) .االكت،لني  هللم هللت اياهللاعتعاارهللا نت،نيص

هلل:اتع صهللاائ،لهللاللعفئلهللااوامي هللة هللمةاهللال ة،هلللت ملهللهلل
هلل.التلف يل هلللالانلاصهللالفضفئي  -
هلل.المحلفصهللااةاوي  -
هلل.الةحبهلللالمجاص -
هلل.ا نت،نصملاق هلل -
هلل.المنتايفصهللاالكت،لني  -
هلل.ال فتبهللالجلال -
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هلل.العينمفهلللالمع،ح -
هلل.الملةافصهللااواني هلللالاوفئي  -

ليت ،رهللاللفلبهللال ،اق هللإلاهللقا،هللكدي،هللجاا هللم هللال،عفئلهللااوامي هللم هللعالهلل
مة هللاللعفئلهللالمت االهلللالمتنلو  هلللالت هللة هلل فلد فهللتكل هلل ي،هللمنضدل هللدايلاهللاجتمفوي هلل

يعي،مفهللال،د،هللالمفالهللولهللالتلجي هللاأليايلللج  هللليترهللةي فهللعللهللالعد،هللدفل،ولهللولهللقيمي  هللدلهلل
هللمةاهلل هللعال هللم  هللومااب هلللتحاق هلل،عفئل هللتم،، هللدحي  هللوع،   هللوحيفنف هلللالاوفي  دفاوا 
العلل هلللمة هللاألنلاعهللة هللااوارهللل فهللتهقي،اصهللمعتلف  هللةفاوا هلليعتلبهللو هللالاوفي هلللو هلل

هللل هللتهقي،ات هللالعل دي هلللا يجفدي هلللك هللالم كل هللم هللكيفي هللالتميي  هلللمقف  هللال،ولهللللكلهللمن مف
لمفهلليحا هللاليلر هللةتجاهللإ هللالد رهلليتهق،هللدهلهللعد،هللولهلل،ولهللل هللي لرهللإ هللد رهللتلكهللالانلاصهلل
ولهللاللعفئلهللااوامي هللاألع، هللم هللة هللالحايا هللةاصهللتلج فصهللم ين هلللقاهللتكل هللمى،ض هلل

هللالم هلللا  هللعلد  هللتهقي، هللول هللو م  هللعلق هللإلا هللت اب هللل هللوحيف  هللالمةا،هللة  هللةلدي   تلا  
هللم هللاألحاا هلل هللت فمل ف هللدكيفي هللةيف  هلللتح،ي،هللالعد،هلللكيفي  هللمف ااوام هللت ق،هللالاهللحا
للال هللاللو هلللااا،اكهللدمعهل هللالحيفاي هلللالملضلوي هللةتجاهللالد رهللقاهلليتهق،هللدع لل هلللينافاهلل

هلل.إلاهللتلج هللعلد 
هللة هللال ،اقهللتكل هللمع لل هللو هللتلضي،هلل هللكلاا،هللإوامي هللمتعةة  للال هلللجلا
مة هللاألمل، هللوةد،هللاألم،هللمت فدكفهلللا هللالمتلا هللممفهللي ق،هللد،وي هللليالا هللالاهللاتعفةهللق،ا،اصهلل

هلل.ليعصهللة هللمحل ف
هللةاصهلل هللتج ل ف هللتهقي،ي هلللتلجي ي  هللتتمي هللداا،ل هللا هلللعفئلهللااوار هلل  كهللةي  لممف

هلل:تهقي،هللقللهلللةفولهللهلللألعدفبهللالتفلي 
 هلل.الم،ئي حي هللتلجاهللاللعفئلهللالما،ل لهللدهنلاو فهلللالمعملو هلللهلل:هللالتنلع
 هلل.تل يبهللالجلانبهللالنفعي هللة هللجةبهللا نتدف هلللالتهقي،هلللااقنفع:هللالت ليق
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  هلل.حي هلليمك هللللمتلا هللالتففولهللم هللكقي،هللم هللتلكهللاللعفئل:هللالتففولي
 هللاللة،ل هللاألحاا هللد كلهلل: هلللتنال هللالعفو  هللماا، هللولا هللااوار هلللعفئل هللم  هللكقي، ت مل

هلل.مدف ،
 يمك هللاللةللهللل فهلللمتفد ت فهللم هللهللحي هللو هللكقي،اهللم هلللعفئلهللااوار:هللع لل هللالتلاةل

هلل.الديصهلللم هللولهللمكف 
  هلل.حي هلليمك هللللمتلا هللالت فملهللم هللتلكهللاللعفئلهللدعةلةي هللتفم :هللالعةلةي

هللاللعفئلهلل هللمة  هللتت،ك هلللر هللحي  هلللا جتمفوي   هللالقافةي  هلللاألو،اب هللالايلا هللم  التح،،
لعيفعي هللهللااوامي هللمجف هلللرهللتاعلهللةي  هللةجمي هللالمجف صهللداهللاعتقنف هللقيمي هلللاجتمفوي 

هلل.ةف،صهللمياا هللل ة هللاللعفئل
مة هللالمي اصهللج لصهللوق،هللااوارهلليفلقهللاألق،هللالةلهلليتلة،هللة هللمنفمجهللالت،دي  هللدلهللة هلل

هلل.د رهللاألحيف هلليضفا هللولهلليناض 
لمفهللي ياهللاألمل،هللعلل،لهللو هللالافئمي هللولاهللكقي،هللم هللم ععفصهللااوارهلليض ل هللُوععف هلل

هللم تاااص هللولا هللتلق، هللالت  هلللالم للمفص هللالةل، هللدمفهللهلللتاالل هلللاتجفمفت   هللالم فما لعللك
هلل.م هللحي هلل هللي  ،ل (هللمّعيع هللوالل)يج ل رهلليتحللل هللالاهلل

هللالتهقي،هللولاهللالمجتم هلل هللة  هلللعفئلهللااوار هلللال، هللالمت ايا هللالتلع  لة هلل لهللمةا
هللدال،هللةفولهللم هلل هللالما،ع  هللالمل،هللو هللتالر هلللاللابهللد كلهللعفاهللوةد،هللم  د كلهللوفر

فلم ف،اصهللالا م هللللت فملهللم هلللعفئلهللااوارهللعالهللتلةي،هللمن جهللا،اع هلللت لياهللاللابهللد
هللترهللإةاا،هللكتفبهللعفاهللدفلت،دي هللااوامي هللولهللو هلليكل هلل ةاهللووتااهللو هللمنفكهللم كل هللإةا
ولاهللوقلهللتااي،هللةةلهللعفاهللمضفةف هللألحاهللالمنفمجهللمقلهللمفالهللاألابهللولهللالفني  هللةف هللةلكهلل

هلل هللحالق هللول هللالك،اي  هللاللى  هللمقل هللحايقف هللالمتد   هللالمنفمج هللم  هللوكق، هللولهللةفئال اانعف 
الايما،الي  هللةم هلل ي،هللالممك هللة هللوة،هللالتفج،هللالم للمفت هلللال عرهللااوام هللو هللتحااهلل
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هللإوامي هلل هلل،عفئل هللم  هلليتلالن  هللةيمف هللمادلل هلل ي، هللمل هلللمف هللمادلل هللمل هلللللابهللمف الما،ع 
متلاةل  هللةةف،هللالعديلهللاللحياهللالماال،هللولي هللملهللت لياهللاللابهللدفلم ف،اصهللالت هللتمكن رهلل

هللال،هلل هللتلك هللتفحا هللالمضمل هللم  هللول هللالمحتل  هللتحليل هللل،ق كعفد ر هلللاذ هللااوامي  عفئل
هلل.الم للمفت هللالملجلاهللةي فهللدمفهلليعفوامرهللولاهللاتعفةهللق،ا،اصهللمعتني،لهللللاوي هللحيفل ف

هللاللابهلل هللت يئ  هللة  هللالما،عي  هللالمنفمج هللتعلك ف هللالت  هللا عت،اتيجيفص هللومر لم 
يجفاهلللو هللللت فملهللاللاو هللم هلللعفئلهللااوارهللتنمي هللم ف،اصهللالتفكي،هللالنفقاهلل لا هللاللابهلللاذ

هلليحلل فهلل هللااوامي  هلللل،عفئل هللإيجفديف هللمتلايف هلليكل  هللو  هللاللفلب هلليعتلي  هللدحي  إوام  
هلل.ليالم ف هللدلهلللي ف،كهللة هللةيف ت فهللد كلهللتففول 

هللدفلت،دي هلل هلليعما هللمف هللد هللالى،دي  هللعفة  هللد هللالت،دلي  هللد رهللاألن م  هللاعتحاقص لقا
هللل  هللاللاو  هللالتةال هللولا هللاللابهللقفا،ي  هلللج ل هللالةلهللااوامي  هللااوام  هللالللةف  ةا

هللة هلل.هلليحفة،مرهللة هللكلهللمكف  هللالقفل هللمتعلفف  لمف الهللال ،اقهللمقلهللال اياهللم هللدلاا هللال فلر
هلل.مةاهللالمجفل

هللتكلي هلل هللم  هللااوامي  هللالت،دي  هللده  هللااوار هللمجفل هللة  هللالمعتةي  هللوحا ي ّ،ب
نتفج  ولاهللهللةفللو هللااوام هلل هللياتة،.هللالاا،لهللولاهللق،ا لهللا تةفلهلللتحليل هلللتاليم هلللاذ

جفنبهللالتلا هلللالنااهللةالهللدلهلليجبهللو هلليت ا هللةلكهللإلاهللالم ف،ك هللاللاوي هلللال فاة هللانتف هلل
إ هللو هللالت،دي هللااوامي هللت ملهللالاا،لهللولاهللاللةلهللللم للمفصهلللالاا،لهلل.هللالمحتل هللااوام 

يةفل ف هلل.ولاهللتحليلهللال،عفئلهلللتاليم فهلللاذ
مي هللالت هللتحيلهللد رهللةإننفهللكمفهللي كاهللون هللدت ليرهللاللابهللكيفي هللتاليرهللالةل،هللااوا
هلل.ن لامرهللدفللعفئلهلل تعفةهللعيف،اصهللمع لل هللو هللمفهلليعم لن هلللي،لن 

هللااوامي هلل هللال،عفئل هللل،لا هللالتلقبهللونا هللاللابهللولا هللت ج  هللااوامي  ةفلت،دي 
هللم هلل هلللمف هللم ي ؟ هللإلف، هللة  هللةيىص هللللمفةا هللملج  ؟ هللم  هللللم  هللماة ف هلللتحايا لتحليل ف
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ةي ف؟هلللمفهللم هللالمةفا،هللالمحفيالهللالت هلليمك هللالتحاقهللالحافئقهللالملجلالهللةي فهللولهللالمفالالهلل
هلل.لنحلهللةلك.هللمن ف

لت ي،هللكقي،هللم هللالا،اعفصهللإلاهلل  ل،هللوقف،هللإيجفدي هللل ة هللالد،امجهللولاهللاللاب هلل
حي هللولجاصهلللاي رهلللويفهللدفلمضفمي هللااوامي هلللكلنصهلللاي رهللقا،لهللولاهللتحليلهللالعلفبهلل

هللاا هلللعفئل هللو  هللالم كا هللةم  هلل  هللمدعل هللد كل هللللل هللم هللااوام  هللال ة، هللمةا هللة  وار
هلل.المةفا،هللاألعفعي هللللم ،ة 

هللول هلل هللالت،دي  هللنلفلبهللل ا،ل هللال فم  هللالت،دي  هللة  هللالما،ع  هلللال، هللدهممي  هللمنف يمفنف لاذ
هللمةاهلل هللإلا هلللا لتففص هللا نتدف  هللإلا هلللوكفايميي  هللوعفتةل هللم  هللااوار هللمجفل هللة  لالمعتةي 

هللالت،دلي هللدفوتدف،هللإ هللالم عع  هللولاهللمحملهللالجا  هللم هللالحفض هللاألكق،هللاألم،هلللو هللتهعة 
هللا قف،هلل هللملاج   هللو  هللالمع لل  هللة   هلل هلللالافام  هللالحفلي  هللاألجيفل هلللتن ئ  هللت،دي  هللة  تهقي،
العلدي هللالمتلق  هللللتهقي،اصهللااوامي هلللالع،ل هللدفلمنفمجهللالا،اعي هللو هللالنملهللالتاليالهللة هلل
هللإواااهلل هللة  هلللااوار هللا تةفل هللتانيفص هلللتل يب هلللالم للمفص هلللالمففمير هللاألةكف، و،ر

هللالتحليلهللمن هللم  هللاللفلب هلليمك  هللدهعللب هلللتا،يع ف هللالم،احل هلللجمي  هللمتكفمل  هللا،اعي  فمج
هلل.الملضلو هلللالتفكي،هللال لم هللالنفقا

 : النتائج والتوصيات
ة هللهللللتا،يل(هللكما،،)وللهللم  ،هللولاهللوممي هللالت،دي هللااوامي هللملهللض،ل،لهللاوتمفامفهلل-2

دحي هلليكل هللوحاهللالما،،اصهللالت هللم،احلهللال ملي هللالت ليمي هللالمعتلف  هللليات،حهللاوتمفاهللالما،،هلل
هلل.تا،لهللة هللم،احلهللالت ليرهللا دتاائ هللالهللالقفنلل

هلل-1 هللمن ف هلللاجندي  هللو،دي  هللالل هلل)منفك هلللالع لاي  هلللاأل،ا  هللل ي،مفلدنف  هللمةاهلل( اعتعامص
هللد ةاهلل هللتجف،د ف هللم  هللا عتففال هلليمك  هللنمفة  هللاوتدف،مف هللالممك  هللم  هللالماا،ل  هلللللد  الما،،

هلل.المضلع
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مي هللإلاهللالتل يبهللاألمقلهللامكفنفصهللم ععفصهللا وارهللللعفئلهللاوللهللالم ععفصهللالت ليهلل-3
هلل.ا تةفلهللالجمفمي،ي هللة هللعام هللال ملي هللالت،دلي هللالت ليمي 

هللة هللهلل-4 هللااوار هلللقلفع هللالت،دي  هللقلفع هللدي  هللالتنعيق هللإلا هلللالت،دليي  هللااواميي  اولل
هلل.تعليلهللالمحتل هللا وام هللالت،دللهللالةلهلليمك هللتاايم هللللللد 

هللم ععفصهللهلل-5 هللدةف هللاولل هللتعت ابهللالللد  هللالت  هللااوامي  هللالملاا هللتالير هللإلا ااوار
هلل.ال،ي هللة هللضل هللالم فيي،هللااوامي هلللالت،دلي هلللالنفعي 

هللالتفكي،هللالنفقا هللهلل-6 هللعللكي هللت،ك هللولاهللتنمي  هللونمفلف  هللالم لمي هللإلاهللاكعفبهللالللد  اولل
هللالمتى هللالحيفل هللونمفل هللم  هللالتكيب هللم  هللتمكن ر هللالت  هللا جتمفوي  هللالاير هلللتكعد رهلللولا ي،ل 
هلل.الم ف،اصهللالت هللتمكن رهللم هللالن ،لهللالملضلوي هللالففحة هلللأل يف هلللالملاقب

التهكياهللولاهللوممي هللإواااهلللدنف هللعللهلللد،امجهللمتعةة هللة هللالت،دي هللااوامي  هلللدمفهللهلل-7
هلل.هللي،او هللالايرهللالايني هلللالقلادصهللالللني هلللاألعاقي 

هلللكلهلل-9 هللاألعفعي  هللالحالق هللم  هللج   هللااوامي   هللدلاا هللهللالت،دي  هللة  هللدلا هللكل هللة  ملال 
وممي هللالت،دي هللااوامي هللدعدبهللعلل هللااوارهللالم ق،لهلل(هللاليلنعكل)ال فلرهللمكةاهللت، هللمن م هلل

هلل.ة هللال فلرهللالم فة،

هللة دف  هللة هللن ،هللهلل-8 هللولاهللالمعتل هللالمحل هللةدإ هللالت،دي هللااوامي هللت اهللوفما  قافة هلل)ومف
فديف  هللي ف،كهللدف فلي هللة هللتنمي هللمجتم  هللة هللالمجتم  هلللتعفواهللالمت لرهللو هلليكل هللإيج(هللالحلا،

هلل.لتاام هلللدنفئ 

ا تنفرهللالف،ة هللالعفنح هللة هللااوارهللالجاياهللولاهللمعتل هللال فلر هلللمةاهللملهللوحاهللود، هللهلل-21
هللولاهللإنتف هللالمضفمي هللااوامي هلل هللدحي هللن ج هللودنف نف هللااوامي   هللالت،دي  جلانبهللوممي 

هلل.،ت رلن ،مفهلللدق ف هللدمفهللي د،هللو هللللنيت رهلللقافةت رهلللحضف
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 : المصادر
ويدد هللإ ددكفليفص؟هللولهلل:هللال اقدد هللدددي هللااوددارهلللالت،ديدد هللةدد هللالددلل هللال ،ددد هللمحمــد حمــدان  -2

معددتادل؟ هللل،قدد هللماامدد هللإلدداهللندداللهللم  دداهللالةددحفة هلللولددلرهللاألعدددف،هللدتددلنلهللعددالهللالفتدد،لهلل
هلل.ر1114اد،يلهللهلل52-72

يددد هلل هللالدددت لرهللةلددكهللالكنددد هللالمكنددل  هللتا،يدد،هللاللجنددد هللالالليدد هللالم نديلــور  جـــار و خــرونهلل -1
هلل.ر2886اليلنعكل :هللدفلت،دي هللللا، هللالحفالهلللال  ،ي  هللدف،يل

 .1115وفلرهللالكتب:هللت ليرهللالتفكي، هللالافم،ل.هللزيتون  حسن  حسينهلل -3
مكتدددددددد هلل:هلللودددددددفالهللعددددددد،ايفهللمن لمددددددد هللتكنلللجيدددددددفهللالت لدددددددير هللال،يدددددددفرهلل احمـــــــد ســـــــالمهلل -4

هلل.ر1113ال، ا
مةددد،ي هللالددداا،هللال:هلل هللم جدددرهللالمةدددللحفصهللالت،دليددد هلللالنفعدددي  هللالادددفم،لحســـن شـــحات هلل -5

هلل.1113اللدنفني  
، ي هللمعدتادلي هللللاد، هللالحدفالهلللال  د،ي  هلل:هللاللفلهلللالت،دي هللالقافةي هللأحمد عبداهلل العلي  -6

هلل.1111اا،هللالكتفبهللالحاي هلل:هللالافم،ل
هللالافم،لحسن عماد مكاوي -7 هللاأل مفص  هلللم فلج  هللااوار هلل  هللالمة،ي هلل: الاا،

هلل.1115اللدنفني  
ااوامي هللة هللوة،هللالم للمفتي  هللمجل هللهلل هللن ،لهللولاهللالمعتادلهللالت،دي محمد الرميحي -9

هلل.الكليص
:هلل هللماعلهللامجهللتاني هللالم للمفصهللة هللالت ليرهللللت،دي هللااوامي بدر بن عبداهلل الصالح -8

هللللت،دي هلل هللاأللل هللالالل  هللالم تم، هللدفلع لاي   هللال فر هللللت لير هللمات،ح إلف،
 .1117ااوامي  ال،يفر 

 .1115ال،يفرهللهلل هللكيبهللنت فملهللم هللالت،دي هللااوامي  فهد الشميشري -21
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هللدتف،يخهللعلياء الجردانية -22 هللالج ائ،ي  هللالم،ول هللمجل  هللة  هللمن ل، هللمافل  
28/21/1125. 

هللدوغالس كلينر وجيف شير -21 هلل  هللللت،دي  هللالقافةي  هللالعيفعفص هللة  هللا،اعفص هلل16 
 .هلل1112 نحلهللت،دي هللإوامي هللناال -المجّلا

هللم تم،هللعلياء يحيى العسالي -23 هللة  هللماار هللدح  هلل  هللالا، هلل" هللة  هللالت،دلي  ال ملي 
هلل.1118دجفم  هللالنجفحهللالللني هللهلل"هلللاق هلللتحايفص:هلللحفالهلللال  ،ي ا
هللعبد الكريم راشد -24 هللا وار. هللللعفئل هللالناا هللملكفص هلللتنمي  هللالا،اعي  .هللالمنفمج

 (1117.هلل)الم تم،هللا للهللللت،دي هللااوامي  هللال،يفر
هللمحمد علي العياد -25 هلل. هللالت،دلل هلل:األوار هللهلل-مف لم  هللدفل للرهللهلل-ت ،يف  واقت 

هلل(.1119)هلل.األع، 
 هللضدد،ل،لهللتددا،يلهللا وددارهللةدد هللالم ععدد هللالت،دليدد  هللماددفلهللمن ددل،هللحــارث الخيــون -26

 .للدفح هللة هللملق هللالنل،هللولاهلل دك هللا نت،نص
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