
 

 مقدمة بحث عن اختيار الصديق

نتناول في هذا البحث اختيار الصديق، فهو من األمور المهمة في حياتنا الشخصية، ألننا بحاجة إلى هذا الشخص لكي 

استعداد للتعامل االجتماعي، ولكنه بحاجة ضمن هذا التعامل نرافقه في كل شيء، فاإلنسان بطبيعته الفطرية عنده 

الختيار شخص أو عدة أشخاص ليكّون معهم عالقة حياتية واجتماعية نوعية وخاصة، ليقوم بتفريغ ما تم حدوثه من 

ة أمور معه أمام شخٍص ليرتاح وهو آمناً وباطمئنان، وكذلك إضافة إلى ذلك هو بحاجة للمسامرة وللنصح والمساعد

 .الصادقة والعون من صديقه

 بحث عن تنظيم الوقت وأهميته في حياة اإلنسان :شاهد أيًضا

  بحث عن اختيار الصديق

ق ال تأتي ُجزافاً وال من فراغ، بل تأتي من خالل التوافق الفكري والنفسي، وكذلك من تجربة إن مسألة اختيار الصدي

اإلخالص والوفاء وطبيعة الصدق في التعامل والتماس األمان والراحة معه، فحين نجد به هذه الخصال نستطيع أن 

لصديق هو إنسان حقيقي في مواقفه معنا في نجعله صديقنا، وال ننسى بأن نتعامل معه مثلما نريده بأن يتعامل معنا، فا

ِخَضم ما يعترينا من ظروف الحياة، وليس بالضرورة بأن تربطنا بالصديق رابطة قربة بل عالقتنا معه هي عالقة 

 .إنسانية واجتماعية سامية عن المصالح الزائلة لنصل معه إلى حالة التماهي باألخّوة

 [1]:وفيما يلي سنعرض عدة فقرات غنية ومتنوعة عن اختيار الصديق ومنها التالي

 pdf بحث عن اللياقة القلبية التنفسية وأهميتها :شاهد أيًضا

داقةأهمية الص  

للصداقة أهمية عظيمة في العالقات بين الناس، فهي تقوم بتعميق المشاعر اإلنسانية السامية في التعامالت بين الناس، 

وتثري العالقات بالصدق والوفاء واإلخالص واألمانة والسعي للحفاظ على األشخاص، والصداقة تساعدنا على 

والتشجيع، وال ننسى بأن الصداقة تقوي وتزيد الروابط  اجتياز الكثير من الصعاب من خالل الدعم والتحفيز

 .االجتماعية وتسمو بالعالقات إلى األفضل

 الصديق الحقيقي

الصديق الحقيقي هو الصديق الذي نشعر معه باالرتياح واألريحية واألمان ونلمس منه الصدق الدائم في إخالصه 

حقيقتنا وبال أي مبالغة، فيكن لنا االحترام والودّ والدعم والتحفيز، كما وحفاظه علينا، كما يمتاز بقبوله لنا كما نحن في 

يحفظنا في غيبتنا ويدافع عنّا، ويحافظ على سّرنا، مقدّماً لنا النصح واإلرشاد وقت الحاجة، ويتسم بالغيرة على 

 .مصلحتنا، وعندما تزل به القدم معنا يبادر مسرعاً باالعتذار

ماختيار الصديق في اإلسال  

 :وضع اإلسالم المعايير الصحيحة الختيار الصديق ونذكر بعضاً منها فيما يلي

  ً  .أن يكون إنساناً صالحا

 أن يتمتع باألخالق الصحيحة والحسنة. 

 يقوم بدور المعيون لنا في مختلف ظروف الحياة من فرح وترح. 

 أن يجعل من نفسه طريق العبور لنا باتجاه الصالح والفالح. 

  ناجحاً بالنسبة لنا في اختبارنا له عند الغضبأن يكون . 

https://mqalaty.net/%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d8%aa/
https://mqalaty.net/%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%a9/


 

 يحمل خصلة الوفاء لنا بكل شيء. 

 أهمية اختيار الصديق الصالح

تكمن أهمية اختيار الصديق الصالح من كونها الخاصية الصحيحة واألرضية الثابتة لبناء العالقة الدائمة التي ال 

مين ومخلص ووفي كما يتمتع بمودته لنا وساعياً للحفاظ تزعزعها الظروف مهما عصفت بعالقتنا معه، فهو صادق وأ

 .علينا بكل ما أوتي من نصح وتوجيه وإرشاد، فهو الحافظ ألسرارنا والحريص على حياتنا العامة والخاصة

 حقوق الصديق

 :مثلما على الصديق واجبات، فكذلك له حقوق، يجب تقديمها له والحرص عليها ومنها ما يلي

 ه في عالقتنا معه وأمام اآلخرينتقديم االحترام ل . 

 الدعم والتشجيع وتقديم المساعدة عند الحاجة. 

 الحرص على مشاركته في األفراح واألتراح. 

 التعامل معه بمحبة وصدق وأمانة ووفاء. 

 تقديم النصيحة والدعم النفسي والتخفيف من آالمه. 

 زيارته عند المرض والوقوف معه في الشدائد. 

  عندما يخطئ، وقبول االعتذار منهمبادرته بالتسامح . 

 طرق اختيار الصديق

 :هناك عدة طرق الختيار الصديق، ونورد بعضها فيما يلي

 أن يتمتع بطيب األخالق والسلوك الصحيح. 

 أن يكون من صداقته الفائدة من شخصيته اإليجابية، لنشحن أنفسنا بالطاقة البناءة. 

  للصداقة، أال وهي الصدقأن يتمتع بميزة مهمة وهي األرض الثابتة . 

 أن نلمس من تصرفاته االستعداد بدعمنا وتشجيعنا، وأن يخلو من حبه للتسلط علينا. 

 أال يكون غيوراً من نجاحاتنا في أمور حياتنا. 

 أال يكون من وراء صداقته لنا أي مصلحة أو منفعة مادية، ألنه وقتها ستزول الصداقة بزوال المصلحة. 

 استخدم وسائل التكنولوجيا للبحث عن لعبة تربوية حول :شاهد أيًضا

  خاتمة بحث عن اختيار الصديق

ونختم بحثنا عن اختيار الصديق، حيث استعرضنا مفهوم الصداقة وأهميتها، وكذلك تعرفنا على الصديق في اإلسالم، 

 .وكيف نختار األصدقاء وحقوقهم علينا من محبة واحترام وتحفيز وحفاظ وأمانة

  

 

https://mqalaty.net/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85-%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d9%84%d8%b9%d8%a8/
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