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مت اهذل

)( الملخص

تهدف هذه لدد لاةذإ ىدذل لدت ذاف رؤذل البذإ لؤاذإ لدالف ذلي لد ؤةذلبهبإ ملتالهذلتهة هإلذم بذلهاأ لهاهذل

 الهضذذل إ ىدذذل لدت ذذاف رؤذذل ت ذ با فةذذتم.افتغب ذالي لداذذها ملد ه ذملئ لدذذدلسة ملدفةذذتم لداذذلف ي مهذذم لد ؤبذذإ
مفبذلها

مأةذالا

 ت اب ذ: افختؤذف املهاذ

لد دلسبإ لدتي بخااهل لدلؤاإ رئ أه ةهة رؤل لتالهلتهة هإلم لهاهل
. مف لدات

مةال لدت لفل ف

خلمات

ملةتخدفي ربهإ رشملسبإ فذئ لؤاذإ الف ذإ لدهاذلل لدذهبئ بف ؤذمئ لؤاذإ لدالف ذلي لد ؤةذلبهبإ ماؤذد رذدد أ الدهذل
.) للدال مللداإ242(
 اذبئ لداهةذبئ ذي لددااذإ لد ؤبذإ م ذي: ).0.2 ≤ α ( متمصؤي هه لددالةإ ىدل مامد امق هم دالدإ ىإلصذلسبإ
مابئ لدفةذتمبلي لدالف بذإ ذي

مف لدات

مفبلها خلمات ملدت لفل ف

لهاهل

 أةال:فإللما لددالةإ لد الث

فإلما لدت لفل فع لدبلهاأ مف لداتهل دصلدح فةتم لدةهإ لدالا إ مابئ أف هإ لد هملئ دصلدح لدفدبهإ رؤل لدقابإ
ماذبئ فةذتمبلي

مل دفخبة مدصلدح لدفخبة رؤل لدقابإ مهدك ي لددااإ لد ؤبإ دالتالهلي مفإلما ت ابذف لهاهذل

 أفل الدهةاإ دفتغبا لد ؤبإ ؤة تماد امق دلدإ. لد دلسبإ دصلدح لدتإل ة الدةؤمك لد دلسي ي فإلما خلماأ لهاهل
.ىإلصلسبل ابههل

مفذذئ أهذذة لدتمصذذبلي لدتذذي ذذذدفتهل هذذه لدد لاةذذإ ىا ذالا د لاةذذلي فتقدفذذإ إلذذمل فةذذتمبلي لد دلسبذذإ الةذذتخدلة لدلابقذذإ
. له ؤبهب بإ دؤت اف رؤل فد لدتمل ق ابئ خااأ لد اد ده ة ملدتشخبص لده ةي د

Palestinian University Students' Attitudes Towards Terrorism
A Psychological Survey Study
This study sought to learn about the attitudes of Palestinian university students
towards terrorism and the extent of the influence of the variables of sex, permanent
address, university level, college on this phenomenon.
The study also sought to find out the impact of the aggression level, which students
experience about themselves, on attitudes towards terrorism in al its aspects: meaning,
causes, aspects of danger, and ways of dealing and coping with it. To these ends, a
randomly selected sample from An-Najah National University, representing
Palestinian universities' students, was used for the purpose of this study. The subjects
of the sample were 245 male and female students.
After data analysis, it was found that there were statistically significant differences α
=0.05 between the two sexes in the total score as well as in the three trucks of the
study: causes of the terrorism, aspects of danger, dealing and coping with it and
university levels on how to deal and solve this phenomenon in favor of fourth year
students. There were also differences according to place of living variable in favor of
city students, and in favor of refugee camp students in the total score of attitudes and
terrorism definition track. Differences were also found in the levels of aggression in
favor of controlling the aggressive behavior in the terrorism danger track. However,
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no statistically significant differences were found which might be attributed to college
variable.
In the light of the study findings, the researchers recommended that further advanced
studies be conducted on the level of aggression using the clinical method with the aim
of finding out the extent of balance between the individual's experience and the
psychological diagnosis of him.
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المقدمة

هذذهل لدفةذذتقال.؛ هذذم

أم فاتفذذع ردتذ لألةلةذذبإ هإلذذم فةذذتقال أ ضذذل ضذذال رذذئ مهذ صذذلإل
ب ذذد لدشذذال ذذي ع
لداصذذبد لدإلقبقذذي د ذذل أفذذإ مفخثمههذذل لد فذذبئ فذذئ لدقذذم لداش ذابإ مهذذم لد هصذذا لأل ذذا أهفبذذإ مإلبمبذذإ ذذي رفؤبذذإ
لدتخلذذبل دفةذذتقال أبذذإ أفذذإ تلفذذح ذذي لداذذذي ملدتلذذما .فذذل له ذ ذذذمأ لاتفلربذذإ هلي ذذذمأ لاتفلربذذإ هلي مثئ ال
بةتهلئ ا ابئ لدقم لالاتفلربإ لألخا  .مههل لدشال

ال بماد ي ف ذثل رذئ فاابذلي لدإلبذلأ فذئ إلمدذ ؛ مدذهدك

ذ ئ دما بذذل ا ذذي هذذه لدفاابذذلي مبتذ ا اهذذل افذذل ذذذد بذذه ا رؤذذل ةذذؤم

مأخالذبلتذ مشذ ل رالذلتذ لالاتفلربذذإ

ملهتفلالت  .هدك ذ ئ لدفاتفذع لد ؤةذلبهي بتفبذث الد ل ذإ لدشذالابإ ذي اهلسذ لدذدبفمف لا ي هإلذم  %22فذئ ةذ له
ذذي ةذذئ لدشذذال

فذذل اذذبئ  2. – 52ةذذهإ مهذذهل لألفذذا ب هذذي أئ هذذهل لدفاتفذذع بفؤذذك ذذي اهلسذ ذذذمأ هلفذذإ فذذئ ذذمل

لألةلةبإ .ملهل فل لةتلل أئ بمبف هه لدقمأ اش ل فالسة م لل ملةت فا للذلتهل رؤل هإلم ةؤبة ؛ لهذي هذه
لدقذذمأ لبالابذذإ ماهذذلاأ ملةذذتللري أئ تفذذلاا أفماهذذل اش ذ ل صذذإلبح ففذذل بذذلدم ىدذذل تإلذذدبث لدفاتفذذع ملدههذذم
ذذذمأ شذذالا ملف لهلتذ لدتذذي ال

ملدةذذبا ا ذ هإلذذم فةذذتقال أ ذذا ا لهبذذإ ملةذذتق لا لا .أفذذل ىهل شذذل لدفاتفذذع ذذي لةذذتب ل

إلذذدمد دهذذل هذ بصذذاح فهذذددل الد دبذذد فذذئ لدبذملها لدتذذي تهذذدد أفهذ ملةذذتقالا مت مذذ رذذئ لدتهفبذذإ هذذهل ضذذال رذذئ
لإلتفلدبإ أئ بصل

لدفاتفع الد مضل متتادد للذلت ي لدتصدم دؤ دبد فئ لدبملها لدةذؤم بإ لدفاضذبإ لدتذي ذذد

تشبع ي اهلس لالاتفلري ا لفإ م ي لؤب ت لدشالابإ اخلصإ .
فل أئ لهاهل ٌب د فئ لدبملها لالاتفلربإ لدتي تهش متتارا ي بل رملفل ه ةبإ ملاتفلربإ خلصذإ متإلذي
ب ذذامف ةبلة ذذبإ ملذتص ذذلدبإ م قل ب ذذإ ف به ذذإ متش ذذتاك ه ذذه لد ملف ذذل ملدب ذذامف اشذ ذ ل أم اذ ذ خا ذذي ى ذ ذالث ب ذذلهاأ
لهاهل
مهدك اةا

ملات لاذ .

ي لدملذع لالاتفذلري .دذهدك بف ذئ أئ ب تاذا لدفاتفذع لد ؤةذلبهي ابسذإ خصذاإ دبهذما لهاهذل

لدمضع لدةبلةي ملدفةتم لالذتصلدم لدفتدهما مففلاةلي لالإلتالل لهةالسبؤي فئ فدلهفلي دبؤبذإ

ملفذذالق ذةذذام اذذبئ لدفذذدئ لد ؤةذذلبهبإ ملالرتقذذلالي لدفةذذتفاأ؛ ىه فذذل بؤاذذث لدشذذل

لد ؤةذذلبهي لدخذذامر فذذئ لألةذذا

لهةالسبؤي ا د تاأ ب مدمئ الرتقلد فاأ أخا ؛ ففل بل ا رؤل ردة لدقداأ ي ت فبئ أةلةبلي لدإلبلأ مردة لدقداأ
رؤل تإلفل ل هدك ففل با ل لدا

تلذذلق أم تصذذل اذذلدا

لةتخدلة لهاهل

مةبؤإ دؤهام فئ تإلفل لألراذلا ملدفةذسمدبلي لدتذي ال

ل خذذا ىدذذل له ذذالي ثفذذلة لألفذذما فذذئ بذذدهة بصذذؤمئ ىدذذل فةذذتم لالضذذل لا

ملالهإلالف ا بهلا أه ةذهة ملبذهلا ل خذابئ دمئ لإلتةذلاهة افذل ةذبلمل ىدبذ لدمضذع .أم بتفةذك لدذا
ىدل فةتم لدتلاف ي هذة ا ذ

ملدهل ملدفهلهإ.

مهذذهل لدمضذذع بدا ذ ف بذذة لدشذذال

لده ةذذي

ل خذا اشذدأ

ل بذلي لدقاآهبذإ بلؤاذمئ لدشذهلدأ ذي ةذابل لح دبإلذاامل االدهذة فذئ لالإلذتالل
لد ؤةذذلبهي هذذة ب لاضذذمئ لهاهذذل

بمدمئ لةتخدلة مةلسل أخا فبذا مةذلسل لد هذف

مال بإلاهمه ذ

مةذذبؤإ هإلقذذلق لدإلذذق هذذة

ذلدؤبئ ملدإلذملا ملدت ذلهة فتخذهبئ هفذمهاهة لألرؤذل هاذبهة فإلفذد

صؤل لح رؤب مةؤة" دم هي بل اله ضمل فئ إلمدك".

تعريف اإلرهاب

اإلطار النظري

ب اف لدفا ث لد ااي دؤدالةلي لدفةتقاؤبإ ( )2..2لهاهل

ا ه تهدبد الةتخدلة لدقذمأ اذدمئ إل فذإ اإلبذث بمبذف

ةبلةبل.
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مأضذذلف لدقضذذلأ ( )2..2رؤذذل لدت ابذذف لالصذذلالإلي دهاهذذل ا هذذ ٌب ذذد فذذئ لدب ذملها لالاتفلربذذإ لدتذذي تهشذذ
متتارا ي بل رملفل ه ةبإ ملاتفلربإ خلصإ متإلي بامف ةبلةذبإ ملذتصذلدبإ م قل بذإ ف بهذإ متشذتاك هذه
لد ملفل ملدبامف اش ل أم ا خا ي ى الث بلهاأ لهاهل
دهه لدبلهاأ تتلؤ

ىصالإلل إلقبقبل ي افؤإ هه لد ملفل لدتي تةلرد رؤل مامد هه لدبلهاأ.

مذذذد أشذذلا لدقضذذلأ ىدذذل ت ابذذف لدذذدمل لد اابذذإ دهاهذذل
لدقلهاأ  " 5811/4/22ا ه
لدار

ي لدملذذع لالاتفذلري .مفذئ ذة ذلئ أبذإ ف لداذإ اذلدأ

لدذذهم تضذذفهت لالت لذبذذإ دف ل إلذذإ لهاهذذل

ل ل فئ أ لل لد هف أم لدتهدبد أبل لهي املر أم أفالض

ابئ لدهلا أم تامب هة ا بهلسهة أم ت اب

لدتذذي مذ ذذي ذذي
مبهدف ىدذل ىدقذلا

إلبلتهة أم إلابتهة أم أفههة دؤخلا أم ىدإللق لدضذاا الدابسذإ أم

ا إلذذد لدف لا ذذق أم لألفذذالك لد لفذذإ أم لدخلصذذإ أم لإلتالدهذذل أم لالةذذتبالا رؤبهذذل أم ت ذاب

لإلذذد لدف ذملاد لدملهبذذإ

دؤخلا".
أف ذذل تعريـــف اليـــربيين أف ذذلل اب ذذلهم بت

" لهاه ذذل

را ذذلاأ ر ذذئ أرف ذذلل ف ذذئ لاب ته ذذل أئ ت ب ذذا د ذذد ش ذذخص ف ذذل

لهإلةلا الدتهدبد ففل بهتج ره لهإلةلا الدخمف" .

م تعريــف الفقءــاء المســـلمين "ىه ذ لصذذلالل بةذذتخدة ذذي لألثفه ذإ لدف لص ذاأ دهش ذلاأ دالةذذتخدلة لدفذذهبة دؤ هذذف
دتإلقبق هدف ةبلةي .ماصذ إ خلصذإ افبذع أرفذلل لد هذف لدتذي تقذمة فهبفذإ ةبلةذبإ اففلاةذتهل اخؤذق اذم ا ذدة

لألفئ".
لهاهذذل

ىةذذتالتبابإ رهذذف فإلذذاة دمدبذذل /تإل ثهذذل املرذذث رقلسدبذذإ متتذذمخل أإلذذدلث رهذذف فاراذذإ دلخذذل ش ذابإلإ

خلصإ فئ فاتفع ف بئ دتإلقبق لدمصمل ىدل لدةؤلإ أم دؤقبلة ادرلبذإ دفلؤذ

أم دفهبفذإ اغذ

ىهل لئ فقتا م لد هف ب فؤمئ فئ لال أه ةهة أم هبلاإ رههل أم رئ دمدإ فئ لددمل".

لدهبذا رذئ فذل

أفل امبإللئ ملدتاتمام ( )2..2ذدفل ت اب بئ دهاهل  :لدؤغمم ملالصلالإلي .ىه بشبا د ب "لهاهذل " فهذه لدمهؤذإ
لألمدل ىدل ف لهي لدخمف ملدتخمبف مد ب ىاهذل

فصذدا اهذ

ملدذهم اذلاي فشذتقلت ذي أ ذا فذئ فمضذع ذي

لدقاآئ لد ابة .مذد أذا لدفافذع لدؤغذمم دؤغذإ لد اابذإ ؤفذإ " ىاهذل "

خلف مأاه اف هذل خ عذمف م ؤفذإ ىاهذل
رذذئ لدخذذمف لدفشذذم اذذلالإلتالة مهذذي اذذهدك تختؤذذف رذذئ لهاهذذل

ؤفذإ إلدب ذإ ذي لدؤغذإ ملصذؤهل "اهذ " اف هذل

هذي فصذدا لد ذل لاهذ  .متةذت فل لداهاذإ ذي لدؤغذإ لد اابذإ دؤت ابذا
لدذذهم ب هذذي لدخذذمف ملد ذذث لدذذهم بتذ تل فذذئ ذذذمأ

إلبملهبإ أم لاب بإ أم فلدبإ .ملهاهلاي هم مصف بلؤق رؤل لدهم بةؤك ةبال لد هف دتإلقبق هدف ةبلةذي فذل
الا ي لدف اة لدمةبل لدصلدا رئ فافع لدؤغإ لد اابإ.

م ي لدت ابف لالصلالإلي بماد ص ماإ ي مضذع ت ابذف اذلفع شذلفل دهاهذل  .ذلرتاا بذا فذئ لداذلإل بئ أئ
لهاهل

فهلقإ فبؤفإ فئ فهللق لدةؤمك لداشذام .ؤذة بت ذق رؤذل ت ابذف فإلذدد هتباذإ دالختال ذلي هذم فذلف

ددب لد با فئ لدف لهي .دهدك إللمل تمضبح لتالهلي لدت ابف مهي فل بؤي:ذ
االتجاه الوصفي :هم رهف ف لائ مهذم لدصذ إ لدافثبذإ دؤضذإللبل اهذدف لددرلبذإ ملاةذلل اةذلدإ ىدذل لدفةذتهد بئ
ألال تغببا ةؤم هة ممالا لد فل لهاهلاي دمل ع ةبلةبإ مأبدبمدمابإ.

االتجاه التحليلي :بااث لأل لل لدتي بف ئ أئ ت تاا ىاهلابإ ملدتي تتةة الد هف لد السي ماةلفإ لد ل.
االتجاه المادي:

ل لهاهل

اابفإ مهم بت مئ فئ ل أم ةؤمك دتإلقبق هدف ف بئ.

االتجاه اليائي :ههل با ث رؤل لدغلبإ لدتي بة ل ىدبهل لهاهلاي.
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مبابئ خملددأ ( )2..2ا ئ افبع لدت اب لي لدؤغمبإ ملد اابإ ملالهاؤبثبذإ ملد اهةذبإ ذذد االذي اذبئ لهاهذل
ألف لا

ةبلةبإ فبا أئ هه لدبلهاأ شفؤي هملإلي رة ابإ مذلهمهبإ متلابخبإ ملذتصلدبإ م ؤة بإ ملاتفلربإ.

مب عاف لهاهل
لدقلهمئ لددمدي".
أفذذل ر ذذل

ملد هذف

لدذدمدي ا هذ " ذل لرتذدلا رؤذل لألاملل ملألفذملل ملدففتؤ ذلي لد لفذإ أم لدخلصذإ الدفخلد ذإ ألإل ذلة

( )2..2ذذذدة لدت ابذذف لدملةذذع دهاهذذل

ا هذ بقذذمة رؤذذل لدتا بذذث رؤذذل فةذ دإ لةذذتخدلة لد هذذف فذذئ ذاذذل

لاف فل دؤإلصمل رؤل فل ب تاا إلقل د تال لدلاف ل خا ابهفل ب تاا لدلاف لدملذع رؤب لد هف ىاهلال .مههل

لدت ابف بف ئ ةإلا رؤل لدافلرلي ملأل الد.

ذة بقذدة لدت ابذف لدتمصذب ي دؤ هذف :هذذم لدةذؤمك لدفشذم الدقةذمأ ملد ذدملئ ملدقهذذا مله ذ لا هذم رذلدأ ةذؤمك ا بذذد
رئ لدتإلضا ملدتفدئ تةت فا ب لددمل ع ملدللذلي لد دملهبإ لةت فل لا صابإلل اذدلسبل

لدضذا ملدتقتبذل ملدت ةذبا

ملدتدفبا دؤففتؤ لي ملةتخدلة لدقمأ ه لا لدخصة مذهذا  .مبف ذئ أئ ب ذمئ ادبذل أم افلربذل أم رذئ هبسذإ تةذتخدة
افلرلي اباأ فل بإلدث ي لدتبلهالي" .

مههلك ص ماإ ي مضع ت ابف شلفل ىه عابئ أا لا

( )2..2أئ ت ابف لهاهل

أص

فئ فإللاات .

بةتهتج ففل ةاق أئ ال بماد ت ابف شلفل فت ذق رؤبذ ذي تإلدبذد لهاهذل  .هذهل مبف ذئ ت ةذبا لد ؤفذلي لدتذي ذذد

ت تاذذا فالد ذذلي مهذذي لد هذذف ملدتلذذاف ملهاهذذل  .ذذلد هف اف هذذمة لدقةذذمأ ذذي لدت لفذذل ملدت لرذذل فذذع ل خابئ مذذذد
ب ذذمئ دصذذلدح لدلذذاف ل خذذا دب ذذدل فذذئ ةذذؤم

مبإلةذذئ إللدذ  .مهذذهل ب هذذي لد هذذف اف هذذل لدملةذذع ألهذ بهذذدف ىدذذل

تصإلبح أمضل مفملذف دبهش لد اد تهشسإ صلدإلإ مةمبإ .ملدتلذاف مهذم لتخذله لإلذد لدلذا بئ اإلبذث بغذلدي لد ذاد
اتفةذ

ا إلذذد لدلذذا بئ .مبشذذبا هذذهل لدتلذذاف ىدذذل لد ذذدلا ملالرتذذدلا دؤشذذخص لدذذهم بتخذذه لدلذذاف ل خذذا م الهفذذل

إلبهفل بشد ل فههفل فئ لا به ا لد دلا أله ةهفل قد بهقلع لدإلاذل مبذمدم اإلبلتهفذل ف ذل؛ ألههفذل بابذدلئ أئ

بخب ل مب ثرل ل فههفل ل خا مهم فل بقصد الهاهل  .مههل لدف هل بختؤف رفل هم فقصمد ذي ل بذإ لد ابفذإ "
وإياي فارهبون" مهم اف هل لدخمف ملداهاإ ملدخشبإ فئ لح ةاإلله

لدهم بخشذل لح مرهلاذ

بذف

بخبف ل خابئ؛ لدف هل لدهم بشبا ىدب لددبئ مخلصإ لددبئ لهةالفي ا بد أا د لدإلدمد رفل بقصد لدغا .

نظريات تفسير اإلرهاب
أماد خملددأ ( )2..2هبابلي ت ةبا لهاهل

مهي فل بؤي:ذ

نظريـــة البنـــاء االجتمـــاعي (اما ذذاي فبات ذذمئ) ه ذذد هل فإللمد ذذإ لد ش ذذف ر ذذئ أ ذذا لدض ذذغمل لدت ذذي بفلاة ذذهل لداه ذذلا
لالاتفلري رؤل لألشخلص ي لدفاتفع مدااإ ت بف لد اد دؤفتلؤالي لالاتفلربإ لد قل بإ اإلبث بذلدم لالفت ذلل

ىدذذل ةذذؤمك فهإلذذاف .مت تفذذد هذذه لدهبابذذإ رؤذذل لألةذذا لد ذ الث ل تبذذإ( :ل) لدلفمإلذذلي أم لألهذذدلف لدتذذي بتؤقلهذذل
لأل ذالد مبلفهذمئ اهذل فذئ خذالل لد قل ذإ لدتذي ب بشذذمئ بهذل ) (.لدف ذلببا لالاتفلربذإ لدتذي تإل ذة فةذباأ لأل ذالد ذذي
تإلقبق لفمإللتهة(.ر) لدمةلسل لدفلةةبإ لدتي بهبسهل لدفاتفع أل ذالد فذئ خذالل افبذع فلةةذلت دتإلقبذق أهذدل هة
ملفمإللتهة.
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نظريـــة االخـــتالط التفا ـــلي مهذذي تلذذمبا فههاذذي دشذذال ب بذذإ لهتقذذلل لدةذذؤمك لها لافذذي رذذئ لابذذق لدذذت ؤة فذذئ

ل خابئ .ملد اضبلي لألةلةبإ لدتي تقمة رؤبهل هذه لدهبابذإ هذي )5( :أئ لدةذؤمك لها لافذي ةذؤمك فبذا فذمامث
ب تةا لههةلئ الدت ؤة )2(.بت ؤة لدشخص لدةؤمك لهاالفي رئ لابذق لدت لرذل فذع أشذخلص آخذابئ )3(.بإلذدث
ذذي ىلذذلا رالذذذلي أمدبذذإ هلي لاب ذذإ شخصذذبإ إلفبفبذذإ مرالذذذإ مدبذذإ )4(.بتضذذفئ لدذذت ؤة ذذئ لات ذذل

لداابفذذإ

ملالتالهذلي لدخلصذذإ دؤذدمل ع ملدفبذذمل ملدتصذذاف متاابذا لدتصذذاف )2(.لالتاذل لدخذذلص دؤذذدمل ع ملدفبذمل بذذتة ت ؤفذ
فئ ت لابف لدهصمص لدقلهمهبإ ةملا أ لهي فهلةاإ أم فبا فهلةاإ )2( .بهإلاف لدشخص إلبئ تاذافج رهذد

ذإ

ل الا لدتي تإلاه لهتهلك لدقملهبئ إ ل الا لدتي تإلاذه رذدة لهتهل هذل.مهذهل هذم فاذدأ لد الذذإ لدت لضذؤبإ هذي تشذبا
ىدذذل ذذل فذذئ لد الذذذلي لهاالفبذذإ ملد الذذذلي لدفقلمفذذإ ملدتذذي باذ

أئ ت فذذل فذذع لدقذذم لدف ل إلذذإ )2( .ذذذد تختؤذذف

لد الذذذلي لدت لضذذؤبإ ذذي ت الاهذذل ملةذذتفالاهل مأةذذاقبتهل )1( .ت ؤذذة لدةذذؤمك رذذئ لابذذق لدهفذذلهر لهاالفبذذإ ملدف لدبذذإ

دهاالة )8(.فع أئ لدةؤمك لهاالفي ب د ت اب لا رئ إللالي مذبة رلفإ؛ ئ هه لدإللاذلي ال ت ةذا هذهل لدةذؤمك
ألئ لدةؤمك فبا لهاالفي ت ابا رئ ه ا لدإللالي ملدقبة.
نظريات الوشم متقمة رؤل الث ا لسث هذي ( )5أهفبذإ لدمشذة ذي إلبذلأ لأل ذالد ذ ئ بصذف لدشذخص الهدفذلئ أم
لدت ذذللي )2(.لدتلذذما لدتذذلابخي دؤمشذذة إلبذذث بهصذ

لدتا بذذث رؤذذل ب بذذإ بهذذما هذذهل لدتشذذخبص ذذي إلبذذلأ لأل ذالد.

( )3لدهتذلسج لدفتاتاذإ رؤذذل مشذة لأل ذالد اذذلالهإلالف .أفذل لد اضذبلي لدتذذي تقذمة رؤبهذل هذذه لدهبابذإ هذي )5( :ههذذلك
هفمهر فئ لدةؤمك لههةلهي مفافمرإ فئ لالهإل لا لي رئ هه لدهفلهر ملدتذي ت ذاف متمصذف ذي فملذذف فإلذددأ
مثفذذلئ ممذذذي فإلذذدمدبئ )2( .أئ لالهإل لا ذذلي لدةذذؤم بإ هذذي مب ذذلسف دؤصذ ذ لا لد ق ذذل ي ملد ذذهم بمضذذح فذذئ خ ذذالل
لدتهببفذذلي لالاتفلربذذإ )3( .ههذذلك ادمد ذذل لاتفلربذذإ دالهإل لا ذذلي تتذذدار فذذئ لدفمل قذذإ اشذذدأ ىدذذل رذذدة لدفمل قذذإ

اشذذدأ )4( .لدةذذؤمك لدفاضذذي لالاتفذذلري هذذم لهإل ذالف مفبذذا فمل ذذق رؤب ذ اشذذدأ م لرؤبذذإ )2( .ههذذلك أهفذذلل فذذئ
لدتإلدبد ملدإلابإ ي لدفشلا إ لالاتفلربإ دؤفهإلا بئ ملدتي تت ؤق فالشاأ اف ذلهتهة مأدملاهذة مت اب ذلتهة دذهملتهة)2(.
بختؤف لدفهإلا مئ ادبذل فذئ خذالل ت اضذهة دذاد لد ذل لالاتفذلري اةذا

أئ لدشذخص فخؤذمق دبهذلفب ي مماذمد

اهبإ ف بهإ د ل شخصبإ إلبث بتصاف فافمرإ فئ لدفإلددلي فئ خالل رفؤبلي اد لد ل لالاتفلري.
لدهبابذذإ لالذتصذذلدبإ مهذذي تا ب ذ

لدهبذذلة لد أاةذذفلدي هذذم لدذذهم بهذذتج لداابفذذإ .مهذذي اف لاذذإ اد ذذل ضذذد لدالردلدذذإ

لالاتفلربإ لدةلسدأ.
مفءوم العود  Recidivismتدل رؤل لالهت لا أم لدهثرإ دالاتدلد لدل مضع ةلاق مخلصذإ لهاذالة .ذلد مد فذئ
ماهإ هبا رؤة لهاالة بتضفئ صماتبئ اسبةذبتبئ هفذل :صذماأ لدشذخص لدذهم ةذاق لدإل ذة رؤبذ ذضذلسبل ااابفذإ

ادبذذدأ ة ذملا اتذذي رؤب ذ أة دذذة ت اذذي .ملدصذذماأ لد لهبذذإ صذذماأ لدشذذخص لدذذهم ةذذاق لدإل ذذة رؤب ذ ذضذذلسبل ااابفذذإ
صداي فه ا

لأل لل لدفت ؤقإ اهشلل لهاالفي هب لا دإللدت لدخلاأ.

النظرية السيكوباثية تابئ أئ لدشخصبإ لدةب مال بإ تتفبث الدخصلسص لدتلدبإ( )5تبها لدهثلرلي لدةب مال بإ فهذه
ةئ فا اأ ي صماأ أرفلل فضذلدأ دؤخؤذق أم ذي صذماأ ت اذا متإلذد دةذؤلإ لد اذلا )2(. .باذدم لدةذب مال ي فذبال

رلف ذذل دهش ذذال لد ذذج ملألشذ ذ لل لدادلسب ذذإ ف ذذئ لدغابذ ذثأ )3( .لد ق ذذا ذذي لدما ذذدلئ إلب ذذث ال بتا ذذلمث لدإلب ذذلأ لدمادلهب ذذإ
دؤةذب مال ي لدفةذتم لد لؤذي مت اذثهة رذئ تف ذل لدقذبة )4(.الاذإ لاله ذلل إلبذث بفبذل لدت ابذد لاله ذلدي ىدذل أئ
ب مئ له الابل مببها ي تالي فبا رلدبإ )2(.أهلهي شدبد لدتفا ث إلمل هلت ال اهف فذل بةذاا فذئ إلمدذ فذئ
ه اذذلي فتالإلقذذإ مال بشذ ا افذذل ب لهبذ أذذذا لدهذذلا ىدبذ
دمئ ت با فةاق مبتفبث ةؤم

اذذل بذ لا فذذل باذذد دذذهأ ذذي ت ذذهب

الالهد لربإ بهلؤق ىدل ىاضلا افالت لد لاؤإ.

ل خذابئ )2( .بتصذذاف
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متل ذذد د لاةذذإ لد بذذد ( )2..3هذذهل لدت ةذذبا ذذي تمضذذبإل لدذذدل ع لدذذهم بإلذذال مبهذذتج ره ذ لد ذذدملئ ىه تااذذع هش ذ أ
ملد قل

لد دملئ ىدل أ ا لد مل

ملدل لدتقؤبد هتباإ مامد هفلهر ردملهبإ .فل أئ لهإلالل بلدم ىدل لد دملئ ؤفذل

ثلد لهإلالل ثلد لد دملئ .قد أ د (تبدالا) أئ لدشال لدفةاق دؤتفاد ملد هف هم لدإلافلئ لدهةذاي لدذهم را ذ ا هذ

ىدالك لدقلسفبئ ا إلدلث لد هف ملدت لمي ابئ تمذ لتهة متصمالتهة دألمضل لدتي ب تقدمئ ا ههة ادبامئ الدإلصمل
رؤبهل اشذ ل فاذاا ماذبئ ذذدالي ابسذتهة لالاتفلربذإ .لدإلافذلئ لدهةذاي ذي أاةذل ف لهبذ هذم لدت ذلمي لدهةذاي اذبئ
لدتمذذع لدفشذذام لدذذهم بذذلدم ىدذذل ةذذبلاأ فذذل بةذذفب اذذلدفمذف لهإلاذذللي رؤذذل رذذدد ابذذا فذذئ لأل ذالد ذذي لدفاتفذذع.

مهذذم فمذذذف بملاهذذمئ ب ذ رملسذذق رضذذمبإ أم ه ةذذبإ تإلذذمل دمئ إلصذذمدهة رؤذذل ذذذبة ف بهذذإ أم لإلت ذذلبهة اهذذل فذذع
مرذذبهة اذذلدقم لد لفهذذإ خؤذذف هذذه لهرلذذذإ ففذذل بذذد هة ىدذذل لدتفذذاد ىهل فذذل أتبإلذذي لد اصذذإ .مذذذد أشذذلا صذذلدح ذذي

دالةت ( )2..2ىدل هبابإ امبد ي ت باهل رؤل ةؤمك لد اد هدك أئ لد اي ملدإلافذلئ ذي لدصذغا بمدذدلئ لد ذدلا
دآلخ ذابئ رهذذد لد اذذا لألفذذا لدذذهم بمدذذد إللدذذإ إل ذ

لدذذهلي مله صذذلة لدشخصذذبإ ملدللرذذإ لد فبذذلا .د ذذئ صذذلدح ذذي

دالةت ابئ أئ هه لدت ةبالي ال تهلاق رؤل لهاهذلاببئ ألئ ف بفهذة دذة ب ذلئ فذئ له صذلة أم ذةذمأ ذي لدصذغا
فل أئ لالهلملسبإ تهلذ

ص لي لد فل لدافلري لدفلؤماإ ي لدفهبفلي.

ههل مذد مضح ار( )5883لدادبهبلي لدتي تقمة رؤبهل هبابلي ت ةبا لهاهل

مهي فل بؤي :البديءية األولى :أئ

لد اد لسهل فل ت مئ لهتفلالت ىال أه رضم ي هإلئ ةب مدماي شدبد لدتفلةك .مذد بت ذق هذهل لدذهإلئ لدةذب مدماي

فع لهتفلالت لدف ؤهذإ مذذد بت ذلا

ف ذل مذذد ب ذمئ اف لاذإ هةذق اثسذي ذي ىلذلا هإلذئ أ اذا مأمةذع بت ذلا

فذ

ذذي خصذذلسص مبت ذذق ف ذ ذذي أخذذا  .ماص ذ إ رلفذذإ .بتاذذلمث لدذذهإلئ لدةذذب مدماي ذذي رفق ذ مت ذ با رؤذذل لد ذذاد

مدااذذإ لاتالل ذ ا ذ

متمابه ذ دةذذؤم هة ف هذذمة لدفاتفذذع أم ف هذذمة لدافلرذذإ لد اربذذإ أم لدقمفبذذإ أم فبذذا هدذذك فذذئ

لدف لهبة لدةةبمدمابإ لدتي ت اا رفل بتالمث لد اد ي تش بل لدإلبلأ لالاتفلربذإ .البديءية الثانية :هذي أئ لدهةذق
لد قلسذذدم أم لالبذذدمدماي بش ذ ل دلسفذذل هإلذذئ فتفب ذ لث ة ذملا لت ذذق فذذع هإلذذئ ل اذذا أم تلذذلاق ف ذ

أم لختؤذذف ف ذ

مإلتذذل ذذي إلذذلالي لدتلذذلاق ذذذد بهش ذ هذذم فذذئ لدخؤذذل ذذي لالهتفذذلا أم أمدمبذذإ لالهتفذذلا مبتةذذة هإلذذئ لهبفذذلهي ا مه ذ
رقالهبل ىه بإل ة لد الذلي ب فادأ لدللرإ ملالهقبلد ابهفل بقمة هإلئ ةب مدماي آخا رؤل فادأ لالختبذلا ملبالابذإ
لدفشذذلا إ .البديءيــة الثالثــة :هذذي أئ لهدالك ذذي لدذذهإلئ لهبفذذلهي أم لد قلسذذدم هم لاب ذذإ لهتخلابذذإ مبقبهبذذإ ابهفذذل
لهدالك ذذي لدذذهإلئ لد قالهذذي هم لاب ذذإ إلصذذب مهقدبذذإ .البديءيــة الرابعــة :مهذذي أئ لدذذهإلئ لد قالهبذذإ بقاذذل ل خذذا

مبذاتال ف ذ ( ا الذذذإ) تملصذذل مذذذد ب ذاتال ف ذ تإلذذي بذذامف ف بهذذإ ( ا الذذذإ) رذذدلا أفذذل لدذذهإلئ لهبفذذلهي به ذذا
ل خذذا مبا ضذ  .البديءيــة الخامســة :مهذذي أئ لدذذهإلئ لسهذذل فذذل ت ذذمئ لاب تذ بقذذم مبشذذتد ذذي ماذذمد ذذذم فضذذلدأ
مف لدبإ مبت ك مبةتاخي تإلي بامف له دلة لدتهدبد.

مفع فافمرإ هه لدفقدفلي بهفم لدهإلئ لدةب مدماي مبتفلةك ي فقلال ل خا متةذمد ذي ىلذلا " لدذهإلئ" لدملإلذد
أةلدب

لدشاربإ دتإلقبق لدفصلدح متقال لدصبد لد لفإ دتإلقبق لهالدأ .ملدافاإ ي تصإلبح ي ههل لهللا لدهإلئ

لدفتفلةذذك ذذهإلئ تإلذذلا ل خذذا مهقتذذل ف ذ  .ملدذذهإلئ ب ذذلب

فذذع لدذذثفئ تغبذ لا متلذذم لا .مهذذهل لدتغبذذا بإلذذدث ذذي لإلذذد

لألهفلل لد ال إ ل تبإ :النمط األول :هفم ف دالي لدتلما ي هبل لدفتصل لدإلضلام ملالذتصذلدم أةذا فذئ هفذم

ف دالي لدتلما ي اأا لدفتصل اإلبث بتقلا لا ل لدةؤة فع لةتفالا ف دالي لدتلما ملدتغبا .النمط الثـاني:
بتةة اهفم ف دالي لدتلما اةارإ ي اأا لدةؤة ملهخ ذل

ف ذدالي لدةذارإ رفذل لهذي رؤبذ ذي هبذل لدفتصذل

متدهماهل افل بلدم ىدل لفتدلد لدةؤة ملتةل لد امأ م ب

ذي لتاذل فذع فضذلر إ لدإلافذلئ ذي لالتاذل

لهشذال
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ل خا .والنمط الثالث :هفل رشملسي بهلؤق ب لداأا ىدل فةل لي أا د مبهخ
فذع بهذذما خؤذذل ادبذذد بتف ذذل ذذي لهلذذالق ا ذ

دا

بذ لدذهبل ىدذل فةذل لي لا ذد

ف ذذادلي لدذاأا هإلذذم لدذذهبل ألا ذذد ففذذل ذذلئ لدذذهبل رؤبذ

ملهلذذالق

ف ادلي لدهبل ألا د ففل لئ رؤب لداأا .مهه لدإللدإ لألخباأ تلدم ىدل خؤل شدبد لدإلدأ ي لدهإلئ بلدم

ي لفؤ

لألإلملل ىدل لههبلا لدهإلئ لألة.

ملدبذذامف لد ش ذملسبإ تذذلدم ىدذذل لدتغبذذا لدف ذذلائ مهذذي رلفذذإ تإلذذدث اش ذ ل فالشذذا لدفمصذذل ىدذذل لهإلاذذلل تهفذذم

فشذذلرا لد اذذث ملدإلافذذلئ ملدإلقذذد ضذذد أمدسذذك لدذذهبئ بإلصذذؤمئ رؤذذل ذذل شذذيا .مفذذئ ذذة ذذلئ لهإلاذذلل بذذلدم ىدذذل
بهذذما فشذذلرا مةذذؤمك لالهةذذإلل

مإلبذذث ال بفؤ ذذك لدشذذخص لهف لهبذذإ تت ذذك رالذتذذ اذذلدهإلئ مبصذذاح ة ذذؤابل

مفه ذثال م لا ضذل ألم ذذدا فذئ لدفةذسمدبإ فذتإلؤال فذئ أم لدتذثلة ملد فذل با ذل لد ذاد " لدذهإلئ" بتإلفذل فةذسمدبإ فذذل
مصل ىدب

متهفم ف

فشلرا لالفت لا مبصاح لدهإلئ " آخ لا" ما ذل فذل ب هذي ل خذا دؤ ذاد مبتماذ ىدبذ ا دملهذ .

ىهئ لدقضبإ ي فإللااإ لهاهل

ي لهاهلاببئ الدقضلا رؤل لهإلالل ددبهة دب مدمل مذد تصلدإلمل فع أه ةهة مفع

لدهإلئ لألة.

مكونات العمل اإلرهابي
مضذذح فصذذل ل ( )2..2ذذي د لاةذذت لدفضذذفمئ لده ةذذي مالا لد اذذث ذذي لالإلت ذذلة ىدذذل لدفهلذذق لدإلذذملام ملدت ذذلهة
امامد خمف رصلاي دد لد اد لهاهذلاي رهذد ماذمد ل خذابئ ذي الإلذإ لدإلبذلأ مبه ا هدذك ذي تصذ بإ ل خذابئ
فذئ لدماذمد اذدال فذئ لالةذتهلد ىدذل مةذبؤإ ىهةذلهبإ دؤت ذلب  .هذم بإلذلمل لدذتخؤص فذئ لدخذمف ا شذلرإ لدخذمف ذذي
ه ذذما ل خ ذابئ .مهبات ذ ىدذذل ه ة ذ فشمشذذإ مفتدهبذذإ د ههذذل ف ذللاأ خلاابذذل اهثرذذلي لالةذذت الا لدتذذي تذذلدم ىدذذل
لدتلاف لد ام ملد قلسدم رؤل ش ل تهببالي م تلم .

لد فل لهاهلاي بت مئ رلفإ فئ لد هلصا لدتلدبذإ :ىهذ رفذل رهبذف ب ذا

أاملل مففتؤ ذلي لأل ذالد دؤخلذا أم

بهذذدد ات ابضذذهل .مهذذم فما ذ ىدذذل أ ذالد مفلةةذذلي مفصذذلدح أم ؤبهفذذل ف ذذل .مبقذذمة ا ذ أ ذالد أم افلرذذلي اصذذماأ
فةتقؤإ أم فدرمفبئ فئ لاف دمدإ فل .مهم بهدف ىدل تإلقبق أهدلف ةبلةبإ (أا لا

.)2..2

أشكال اإلرهاب
فبذذث لدقضذذلأ ( )2..2اذذبئ ال ذذإ أهذمل فذذئ لهاهذذل
( )2..2بمضإللئ أش لل لهاهل

 :لد قلسذذدم ملد اذذذي ملدفاضذذي .مد ذذئ لدتاتذذمام م امبإلذذلئ

م قل دفإللما فإلددأ .لدفإلذما لألمل المـرتكبين  :ىاهذل

دمدذإ ملاهذل

أ ذالد أم

افلرلي مهذهل ببهذا ذي رذدأ صذما ذمام مشذا ذمام مرذلدم .لدفإلذما لد ذلهي الءـدف :لالبذدمدماي ملاله صذلدي

ملهاالفي .ملدفإلما لد لدث األنظمة السياسـية ضذد هبذلة ذذلسة اهذدف لهللإلذإ ملإلذالل هبذلة آخذا ملاهذل
ا د مصمل لد مالي ىدل لدةؤلإ.

ممضإلي دالةإ لدلابف ( )2..2ال إ أهفلل فئ لهاهل

تتف ل ي اإلرهاب النفسـي ملدذهم ببهذا ذي ففلاةذإ

لدضذغمل لده ةذبإ رؤذل شذخص فذل مهدذك فذئ خذالل هشذا أ لهبذ

مب قد تملثه

ملتهلفذلي اصذماأ فةذتفاأ إلتذل تههذلا ف همبلتذ

مب تفد اش ل ابا رؤل إلةلالي فدامةإ ادذإ الدغإ .مهم بفلاا تإلذي لةذة آخذا (رفؤبذلي فةذبل

لدذذدفل ) .واإلرهــاب الفكــري لدذذهم بهذذدف ىدذذل فإلذذم لد ذذا لدقذذلسة مب ذذا ذذا ادبذذد ( لهاهذذل
ا

دمدذإ

لدؤغذذمم) متفلاة ذ

لألهبفذإ لدةبلةذبإ ذي فملاهذإ فمللهبهذل مضذد فبذاهة .فذل تهذدف ىدذل اذي ملخفذلد لألصذملي لدف لاضذإ

8

دلخؤبذذل مخلاابذذل ذذة ذذا

إلذذدمد ال بهاغذذي تالمثهذذل رهذذد لدت ابذذا رذذئ لدذاأم ذذي فختؤذذف لدقضذذلبل ذذئ ذذا

هفذذل

ف بئ فئ لد قل إ رؤل رقمل ممري لدفمللهبئ ة لدمصمل ىدل دااإ رلدبإ فئ لداذلاإ رؤل لد ا متمابه لدماهإ
لدتي تتفشل فع أهدلف لدهبلة متماهلت فذئ خذالل اذالفج تاامبذإ فتخصصذإ ذة صذاد لداذالفج لدت ؤبفبذإ لدصذاغإ
لد ابإ دؤهبلة ملدتهشسإ لدةبلةبإ رؤل ما بتفشل فع أهدلف لدهبلة .ملاهل

لالهتإللا بضإلي اه ة فذع رؤفذ

لدفةاق ا ه ةبؤقل إلت فئ ذبلف الد هف لهاهلاي.
فذذل أه ذ أشذذلا ذذي د لاةذذت ىدذذل خصذذلسص لد ذذل لهاهذذلاي مص ذ لي لدشخصذذبإ لهاهلابذذإ .لد ذذل لهاهذذلاي بتفبذذث
الد هف مب ا

لألاملل ملدففتؤ لي دؤخلا .مبما ىدل لأل الد أم لدفلةةلي أم لدفصلدح لدتلا إ ددمدذإ فذل .مهذم

فلداذذل د ذ أهذذدلف ةبلةذذبإ متفذذلاا ب ذ أهشذذلإ ش ذاباأ ا ةذذلدب

لدذمث لاا ملد ؤفذلا م ذذي ا ذ

فختؤ ذذإ مبةذذتهدف أ ذالدل ذذي لدف لات ذ

لد ؤبذذل ف ذذل

لألإلبذلئ لدفذمللهبئ لد ذلدببئ .فذل بةذذتهدف ى ذلاأ لدفشذلرا لتاذذل لدقضذلبل لدتذي ب فذذل

فئ أاؤهل لهاهلابمئ مفلدال فل ت مئ اةلدإ ف بهإ هلي فضفمئ فإلدد فةتهد بئ لدت با رؤل لدةؤمك لدةبلةي.
أف ذذل لدشخص ذذبإ لهاهلاب ذذإ تتص ذذف الد دملهب ذذإ لدش ذذدبدأ مة ذذارإ لدتذ ذ با ا ذذلدفل الي لدخلااب ذذإ .ملالفتذ ذ لا

ملالضذذل لا

لده ة ذذي

لده ةذذي ملاله ذذلدي ملد ه ذذف ملد هذذلد لدشذذدبد ملدفالههذذإ رؤذذل تإلقبذذق أهدل ذ دمئ أئ بقذذبة إلةذذل

دؤخةلاأ ملدف تقدلي لداللؤإ ملد بلبإ ملدقةمأ لدتي تهة رئ ه ا ردملهبإ ال ت اف لداإلفإ.
أفذذل ر ذذل

( )2..2فبذذث ذذي د لاةذذت

ضإللبل ألف لا

اذذبئ هذذمربئ فذذئ لهاهذذل

ادبإ ىاالفبإ أم افلربإ ا بدل رئ لألف لا

فئ ؤة إ ف بهإ أم دبلهإ ف بهإ أم ف ل أخالذبذإ ف بهذإ دذد شذ
ههلك لهاهل

(ل) اإلرهــاب التــابج للجريمــة :مهذذم ىاهذذل

بمذذذع

لدةبلةبإ .م ( )2اإلرهاب المثـالي :مهذم لدفهلؤذق
أم ذاد فذل .مهذهل لهاهذل

دذ أهذمل مدااذلي:

لد هم بتة اهدف لدت ابل ي لدمصمل ىدل لدإلقمق فذع ماذمد مةذلسل أخذا بف ذئ لةذتخدلفهل بف ئ

أئ هةذذفب "لرتذذدلا" .مههذذلك لهاهذذل

لدذذهم ب ذ تي ادل رؤذذل لد لا ذذإ لدف همبذذإ لدتذذي تصذذب

ش ذ مال ا فؤهذذل مبتما ذ

فالشذ ذاأ ىد ذذل لدف ت ذذدم لدفتة ذذا

اه ذذه لد لا ذذإ.ماه ذذهل لدف ه ذذل ب تا ذذا ىاهلاذ ذل فش ذذامرل ف ذذل ه ذذم لدإل ذذلل ذذي إلا ذذلي

أفذذل لدخؤ بذذإ لدتلابخبذذإ دهاهذذل

ذذي لدذذملئ لد ااذذي قذذد مضذذإلتهل د لاةذذإ ربذذد ( 542.هذ ذ  )5888الهضذذل إ ىدذذل

لدفقلمفإ.

تمضذذبح لدإلاذذة لدإلقبقذذي دذ ملتالهلتذ مرملفؤذ  .فذذئ أهذذة لدهتذذلسج لدتذذي تمصذذؤي ىدبهذذل هذذي :أئ تصذذلرد لد فؤبذذلي
لهاهلاب ذذإ ذذي لدذ ذذملئ لد اا ذذي خ ذذالل رق ذ ذدم لدة ذذا بهلي ملد فلهبه ذذلي اؤ ذ ذد أذص ذذل ذذي لدهصذ ذذف لألمل ف ذذئ رقذ ذذد

لدتة بهلي متف هي أاهثأ لألفذئ مف ل إلذإ لهاهذل
ذبلدلي هلااإ ي لدغا

فذئ تصذ بإ لدقبذلدلي لهاهلابذإ ملصذدلا أإل ذلة لهرذدلة رؤذل

مإلدث لهإلةلا ي فماإ لهاهل

ي ادلبإ لدهصذف لد ذلهي فذئ هذهل لد قذد ذة ا ذد هدذك

مذ ي إلملدث ا ؤي لدغا بدخل ي فملاهإ فع لدافلرلي لهةالفبإ لدفتشددأ ما ؤذي دهذة هاب ذإ دؤتذدخل ذي
شذذسمئ لدفةذذؤفبئ .ملئ لدإلذذد فذذئ لهاهذذل

بتلؤ ذ

ىرلذذلا لدفثبذذد فذذئ لدإلابذذإ دأل ذالد ملتلإلذذإ لد اصذذإ د ذذل لدقذذم

لالاتفلربذذإ الد فذذل لدقذذلهمهي لد ؤهذذي ملد فذذل رؤذذل ى لثدذذإ لد ذملاق اذذبئ لدلاقذذلي م لبذذإ إلذذق لدإلبذذلأ ملد فذذل رؤذذل
ةالفإ لدادئ د ذل فذمللئ مأئ تتإلذا مةذلسل لهرذالة لددذذإ رهذد تهلمدهذل ألإلذدلث لد هذف .مباذ

أئ تبةذا لددمدذإ

دؤهلا اصإ لدتقلضي متاةل لهاالالي مأئ تؤتثة لدإل مفإ الدقلهمئ.

الدراسات السابقة
5.

هذذهل مبف ذذئ أئ هةذذت ا
تدما إلمل لدمذلبإ فه

لدد لاةذذلي لدةذذلاقإ إلذذمل ةذذب مدمابإ لهاهذذل

ملألةذذال

لدفلدبذذإ دذ

ذذة لدد لاةذذلي لدتذذي

مرالا .

سيكولوجية اإلرهاب
لدذهبئ شذؤمل ذي د لاةذلتهة أم دذة بإلققذمل هالإلذل فت ذلاف

عابئ لضل ( )2..1ي د لاةذت اماذمد هفذل فذئ لدشذال

رؤب ي لدفاتفع بؤاسمئ ىدذل لدهذام هإلذم لدذدبئ فخذار مإلذلفي دهذة فذئ هبذاأ لألهذل ملدفاتفذع لدةذؤابإ اذالا

لد شل .لرتاا لالبدمدمابإ لددبهبإ ىإلد لهتفلفلي لداإلث دد لدفالهق دتإلقبق هلت مل الي ت مذ .

ملةذذتخؤص لدالإلذذث لدقضذذلأ ( )2..2ذذي د لاةذذت ىدذذل لدقذذمل ا ذ ئ لدةذذؤمك لدفهإلذذاف بف ذذئ أئ بتإلذذمل ىدذذل ةذذؤمك
تذذدفبام ذذي إلذذلالي تذمل ا لبدمدمابذذإ ابذذإ تاذذاا أهفذذلل لدةذذؤمك لدتذذدفبام مذلاؤبذذإ لهبإلذذلا دتقاذذل لأل ذذلا مته بذذههل
رؤل أا

لدملذع متداب

رة ام ف ف ملد اصإ لدةلهإلإ دتإلمل فشلرا ةلداإ ىدل أهفلل ةؤم بإ رؤل أا

لدملذع ملدتلاف رؤل لدفةتمبلي لد الث.

مأشذذلا فصذذل ل ( )2..2ذذي د لاةذذت ىدذذل أئ ا ذ

رؤفذذلا لدذذه ا ب تاضذذمئ أئ لد ذذدملئ هتبات ذ لاب بذذإ دغاب ذثأ

لدقتل لد لفهإ ي لاع لداشا مفههة امبذد فلةذا لدتإلؤبذل لده ةذي لدذهم بذا أئ لدةذؤمك لد ذدملهي اذثا فهذة فذئ

لد بلئ لدغابثم دؤ ذاد مأئ للذذإ لد ذدملئ ال تإلتذلر ىدذل أئ تماذ ضذد ل خابئ ملهفذل تماذ هإلذم لدذهلي؛ دذهدك ذ ئ

لدمبب إ لألةلةبإ دؤفاتفع هي مضع لد دملئ تإلي لدفالذاإ ملدضال .مأشلا ىدل أئ لدةؤمك لد ذدملهي بتإلذمل ىدذل
ىاهذذل

رهذذدفل هاهذذل لدإلذذدمد لد لصذذؤإ فذذل اذذبئ لد ذذدملئ لدفقاذذمل ملد ذذدملئ فبذذا لدفقاذذمل أم رهذذدفل ه تقذذا لدقذذداأ ذذي

لالات لث رؤل لدإلملا ملدت لهة ملدهقل

ب لي فاا لا مشاربإ الةتخدلف .

لد ذذدملئ لألرف ذذل ه ذذم أص ذذل لهاه ذذل

ي إلل لدفش الي ملدصالرلي ملدؤاما لدل لدقمأ دتإلقبذق هدذك لألفذا لدذهم
د ذذئ هذ ذذهل لد ذذدملئ دذ ذ تااتذ ذ لدخلص ذذإ لدفتف ؤ ذذإ اذذذلألف لا

لالاتفلرب ذذإ

ملالذتصذلدبإ لدفت لذفذإ ذلد قا ملالةذتغالل ملدهبفهذإ لد قل بذإ لدتذذي تقذدل شذ لااأ لد ذدملئ مالدتذلدي لهاهذل  .لهاهذذلاي
بتإلاك ضفئ خؤ بإ ملةذ إ إلذل ثأ رؤذل لهاهذل
لد قل رئ لدؤاما ىدل أةلدب

مذذذد إلذذلمل ر ذذل

مةذل هذه لدتهلذضذلي ملدصذالرلي .لهاهذل

باذدأ إلبهفذل ب اذث

فهلقبإ ي لدت لهة ملدتإللما فع لدلاف ل خا.

( )2..2أئ ببهذذا أئ لد لا ذذإ لدف همبذذإ ب ذذمق ت باهذذل ر ذئ لد لا ذذإ لدفلدبذذإ .هذذي رهذذد مذمرهذذل

تذلدم ىدذل تإللذبة شخصذبإ لد ذاد راذا خؤخؤذإ تملثهذ لده ةذي مةذإلق لدف ذل لدتذي تااذي رؤبهذل مههذل تف ذل خلملذذل
د لربذإ تإلفذي لههةذلئ متإلقذق ماذمد

تإلمدذ ىدذل ىهةذلئ ابمدذماي باذيا لدذاد رؤبذ ا شذ لل فختؤ ذإ م قذل د قل ذذإ

لأل ذالد أم لدافلرذذلي مفئ هذذه لألهفذذلل لد قل بذذإ :هفذذل لالهتإلذذلا لالإلتاذذلاي مهذذم فماذذمد ذذي لدبلاذذلئ مبتف ذذل ذذي
لهتإلذذلا لد ذذاد دؤت ابذذا رذذئ ا ضذ دفمذذذف ف ذذبئ ( لألدبذ

لدبلاذذلهي فبشذذبفل بم بذذم) مهفذذل لالهتإلذذلا لدافذذلري مذذذد

إلذذدث رهذذد ةذذقمل فدبهذذإ أم لدهثبفذذإ خم ذذل فذذئ لهتقذذلة لدف تذذدم ملهتإلذذلا لدقذذلدأ لد اذذلا ( لد ةذ اببئ أم لدةبلةذذببئ)
رق

لدهثلسة لد اا (هتؤذا) ملالهتإلذلا لال تسذلاي ملدتذي لات ذي ف دالتذ ذي لدغذا هتباذإ تةذلا ىبقلرذلي لدإلبذلأ

متإلذذمل لههةذذلئ ىدذذل فاذذاد اذذذة ذذي ثإلفذذإ لدإلبذذلأ متشذذببس متةذذؤب

ملفت لاا ذ

ملالهتإلذذلا لدذذهم ب ذذمئ لدغذذا

فه ذ

ىبقل لدضاا الاف آخا ف تدم مههل بادم اش ل خلص ي إللدإ لالإلتالل .فل مضح ا ئ ةب مدمابإ لهاهذل
ذذي لدفاتف ذذلي لد اابذذإ ا ذ ئ لهاهذذل

أم لد فؤبذذلي لالهتإللابذذإ أم لالةتشذذهلدبإ بذذلهاأ لاتفلربذذإ تهذذدار ذذي ىلذذلا
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لدهةذ ذذق لالذتصذ ذذلدم لالاتفذ ذذلري اتالإلف ذ ذ لد ضذ ذذمم فذ ذذع لدهةذ ذذق لد قذ ذذل ي ملدةبلةذ ذذي اهذ ذذل بف ههذ ذذل هذ ذذة لدتا باذ ذذإ
لدةب مدمابإ لدتي تا ل ىهةلهل فل بةتاخص لدإلبلأ مبختلا لدفمي.
ماذعذبئ لضذذل ذذي د لاةذذت ( )2..4أئ أةذذلا لدةذذؤمك لهاهذذلاي لد دملهبذذإ الرتاذذلا ةذذؤمك بتماذ ىدذذل لدغبذذا فلداذذل
مبقصد ا أئ ب لهمل فه ه ةبل أم فلدبل .مذد بتإلمل ا لدشخص ىدل ه ة بؤإلق فه لدضاا مذد بصبا لددفلا.
فل أئ لد بد بشبا ي خالل دالةت ( )2..3ىدل ت بد خاذالا رؤذة لدذه ا اذ ئ لداذم لدفتةذلفح لدذهم ب ذب

لدل ل ي لدفهثل ملدامضإ ملدفداةإ بمدد مددب خاالي ةلاأ مبةلرد رؤل تقال هلتذ
لدتي ت تفد لد قل

بذ

أفذل لدابسذإ فبذا لدفتةذلفإلإ

لدادهي أم لدف همم أةؤمال مإلبدل دتصإلبح لألخللا لدتي بات اهل لدل ل تمدد ددبذ خاذالي فلدفذإ

متماهذ هإلذذم لد هذذف ملهبذذهلا ملد ذذدملئ لدفماذ هإلذذم لدذذهلي أمال مفذذئ ذذة ىدذل ل خذابئ .ذذال هذذم بةذذتلبع أئ بتقاذذل
هلت مال ل خامئ بتقاؤمه ؛ أله بداك أئ ةؤم بلت ف امهإ مضلاأ مد ه ال بةتلبع أئ بتخؤل رههل.
ذذة با ذذبئ لد ذذثام ( )2..2ة ذذب مدمابإ لهاه ذذل
ملد ابذذإ ملالاتفلربذذإ دهاهذذل

لدص ذذهبمهي ره ذذدفل ب ذذه ا أئ تؤ ذذك لدف ذذلهبة ملدفهلؤق ذذلي لدةبلة ذذبإ

لدصذذهبمهي ملدفم قذذإ ذذي رذذدد ال إلصذذا د ذ فذذئ لد ت ذ

لهة ذالسبؤبإ ملدفتاافذذإ ذذي ذذة ال إلصذذا د ذ فذذئ أرفذذلل مففلاةذذلي لد هذذف ملهاه ذل

ملدد لاةذذلي ملداامتم ذمالي
ملد هص ذابإ لدفتغلاةذذإ ذذذد

ش ؤي ماؤماي ةب مدمابل شلفؤإ دد ف بة سلي مشالسح لدفاتفع لهةالسبؤي ا د ذبلة لددمدإ لهةالسبؤبإ ماصماأ
خلصإ ملضإلإ لدف لدة ي لدةهملي لألخباأ إلبث أخهي هه لدةب مدمابل هلي لدهثرإ لد هب إ لهاهلابإ لد هصذابإ

تلغذذل رؤذذل ت بذذا مففلاةذذلي شذذتل لداهذذلي لدفهبفذذلي ملدإلا ذذلي لهةذالسبؤبإ اشذ ل رذذلة .ةذذب مدمابل لهاهذذل
لد ذذدفمم ه ذذي لدت ذذي ته ذذبفئ هبفه ذذإ فلؤق ذذإ رؤ ذذل أاهذ ذثأ لدا ذذب

ملدفمة ذذلد ملدش ذذلالك مدمد ذذإ لدفة ذذتملهبئ ذذي لتخ ذذله

لألالضي لدفإلتؤإ .ملا ل لدذهم ب فذل رؤذل تشذ بل لهاهذل

هذم تذلم مت ؤذبة متهشذسإ فذئ ذاذل لدإللخذلفبئ لدبهذمد

ي فدلاةهة.

أفذذل د لاةذذإ فذذال

ملددةذذمذي ( )5884إللمدذذي لدت ذذاف رؤذذل لد الذذذإ اذذبئ لدتما ذ لدذذدبهي لداذذمهام ملدبذذلهام ذذي

لالتا ذذل هإل ذذم لد هذذذف مخص ذذلسص لدشخص ذذبإ مه ذذل بما ذذد ذذامق ابههفذذذل ذذي لالتا ذذل هإلذذذم لد ه ذذف ملدخصذذذلسص
لدشخصبإ .ملةتخدفي فقلببا لدتما لددبهي مذلسفإ أبثهك دؤشخصذبإ مت بذد لدذهلي مةذفإ لدقؤذق ملالتاذل هإلذم
لد هذذف ملدافذذمد مامتذذا دقبذذلا ماهذذإ لدضذذال .ة ذ اي هتلساهذذل رذذئ ماذذمد ذذامق اذذبئ فات ذذي لدتما ذ لدذذدبهي
لدبذذلهام ملداذذمهام ذذي لالتاذذل هإلذذم لد هذذف مهذذه لد ذذامق دلدذذإ ىإلصذذلسبل دصذذلدح لدتما ذ لدذذدبهي لدبذذلهام ذذي
لالتال هإلم لد هف مابئ فات ي لدتما لددبهي لدبلهام ملداذمهام ( ه ذم لا ملهل ذل) ماذبئ فات ذي لدتماذ لدذدبهي
لدبلهام دههلث مدؤه ما ل رؤل إلدأ دؤفةؤفبئ ملدفةبإلببئ رؤل لدةملا.

مفذذئ إلبذذث لدخصذذلسص لدشخصذذبإ دصذذلدح لدتما ذ لدذذدبهي لدبذذلهام ذذي ص ذ لي لد صذذلابإ مت بذذد لدذذهلي ملدافذذمد

ملدقؤق مماهإ لدضال ملدةبلاأ .فل أئ ف لفل لالاتاذلل دلل ىإلصذلسي اذبئ لدتماذ لدذدبهي لدبذلهام ملالتاذل هإلذم
لد هذذف ه ذذم لا ملهل ذذل .م ذذهدك لالاتاذذلل فما ذ
لدةذذبلاأ ملدقؤذذق .ملالاتاذذلل ةذذلد

دلل اذذبئ لدتما ذ لدذذدبهي لدبذذلهام فذذع لد صذذلابإ مت بذذد لدذذهلي مفذذع

دلل اذذبئ لدتماذ لدذذدبهي لداذذمهام فذذع لدةذذبلاأ ملالاتاذذلل فماذ

لدضذذال لددلخؤبذذإ (ه ذذم لا ملهل ذذل) ذذي لدذذدبلهتبئ لدفةذذبإلبإ ملهةذذالفبإ ملالاتا ذذلل فماذذ
لدبلهام فع لد صلابإ ملدافمد ملدقؤق( ه م لا ملهل ل) ملالاتالل ةلد

دلل فذذع ماهذذإ

دلل اذذبئ لدتماذذ لد ذذدبهي

دلل اذبئ لدتماذ لدذدبهي لدبذلهام ملدةذبلاأ.
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ذذي لدذذدبلهتبئ لهةذذالفبإ ملدفةذذبإلبإ .لدتماذ لدذذدبهي لدبذذلهام هفذذل لدذذدبئ لد هبذذف بختؤذذف رذذئ لدتذذدبئ مبتاذ هإلذذم
لدتدفبا ملد هف .فل أئ لالاتالل دلل فماذ

اذبئ لدتماذ لدذدبهي لدبذلهام ملالهاةذللبإ .ملدشخصذبإ لالهاةذللبإ

فل أشلا أبثهك تة ل دهشال لد مام دؤدمل ع لد دملهبإ.
فذذل إلذذلمل ص ذ مي ( )5883أئ ب ةذذا لدإلا ذذإ لهاهلابذذإ ذذي ضذذما لدف ذذلهبة لدةذذب مدمابإ ف تف ذذدل رؤذذل ف هذذمة

لهإلاذذلل لدهذذلاة رذذئ لدإلافذذلئ لدإلضذذلام ا ذذل املهاذ لدامإلبذذإ ملدفلدبذذإ أةلةذذل دخؤذذق لإلذذد هفلذذبئ فذذئ لدةذذؤمك هفذذل
لالهةذذإلل

ملد ذذدملئ .مرهذذدفل بقتذذائ ش ذ ما لهإلاذذلل افشذذلرا تقذذدبا لدذذهلي ملدف هذذمة لالباذذلاي دذذد لدشذذخص رذذئ

ه ةذ تهفذذم ددبذ فشذذلرا لد ذذدملئ ضذذد لدذذهإلئ لدفإلذذال لدذذهم بت لفذذل ف ذ امصذ آخذذا ال بقذذف فهذ فمذذذف لد ذذدلا
ملهه ذذلا .مبف ه ذ فذذئ تلذذمبا هذذهل لدفمذذذف ىدذذل فةذذتم لدقتذذل ملهاهذذل

قذذل اذذل فمذذذف لدذذا

مامد لبدمدمابذإ تشذ ل هإلذئ ارذي بالاذ لدذهإلئ لألة مبذا
ملدادلسي ىدل لألهل لألرؤل دبااا لهاهل

الرتالا

رهص ذالئ هفذذل:

فذئ خالدذ فشذامربإ ماذمد متةذؤل لدهذم لد ذدملهي

لإلل أخالذبل دةبلدأ صماأ ف لدبإ بة ل ىدب لهاهلاي.

مإللمدذذي الشذذل ( )5818ذبذذلا لد دملهبذذإ مض ذ ي لختاذذل لا فذذئ ( 13هقلذذإ ) لختبذذلا ماهتذذ فذذئ رش ذاأ فةذذتمبلي
دفالفح فتالثفإ لد دملهبإ .مهه لدفةتمبلي هذي :هلتبذإ لد دملهبذإ لد لل بذإ هلتبذإ لد دملهبذإ لد بثبلسبذإ ردلسبذإ هإلذم
ل خ ذابئ فبذذمل ردلسبذذإ فبذذا ىد لا بذذإ ردملهبذذإ فتهقؤذذإ ردملهبذذإ فبذذا فالش ذاأ ردملهبذذإ د ببذذإ ردملهبذذإ بثبلسبذذإ

لدذذتإل ة الدةذذؤمك لد ذذدملهي فبذذمل دألرفذذلل لالهتقلفبذذإ .دذذهل هذذم بقذذبا شذذدأ لألرذ لا

لد دلسبذذإ مفتالثفذذإ لد دملهبذذإ

مفاف ذذم لدف له ذذلأ دفملذ ذذف مة ذذؤمك به ذذدف أم به ذذتج ( اقص ذذد أم اغب ذذا ذص ذذد) لألضذ ذالا ( فالشذ ذاأ مفب ذذا فالشذ ذاأ)
اذذل خابئ أم ىدذذل ىدإلذذلق لد ذذاد اه ة ذ  .مفتالثفذذإ لد دملهبذذإ تإلتذذمم رؤذذل دل ذذع لد دملهبذذإ لهد لا بذذإ مفبذذا لهد لا بذذإ
لدفماهإ دآلخابئ فئ ذال لد اد أم ىدل هلت ةملا فئ إلبث لألر لا
ههل مبف ئ ت ةبا لهاهذل

ملدف لهلأ.

ذي لدذه ا لداشذابإ ا ههذل تهلؤذق فذئ لدذه ا ( لد ذاد) ه ةذهل للدفذل أاهذثأ لداةذة ت فذل

ذذي تمل ذذق ممسذذلة إلبذذث ب فذذل ذذل اهذذلث ذذي دلخذذل لداةذذة امبب ت ذ خبذذا ذبذذلة؛ ذ ئ لد ذذاد بتفتذذع اصذذإلإ اةذذفبإ

مصذذإلإ ه ةذذبإ ة ذؤبفإ .مهذذهل بهلؤذذق فذذئ لابقذذإ ت بذذا لد ذذاد .ذ هل ذذلئ ت بذذا لبالابل مبقاذذل ه ة ذ رؤذذل رالتهذذل
مبت فل لألإلدلث ملأل لا ت فال لإلصذل هذ ب فذل رؤذل تصذمب
مبلماهل مبدرفهل الابقإ فل دبخ ي هقلل ض

صإلبإ فتملثهإ.

أخللسذ

مبذدرة أ ذلا لالبالابذإ مبهفذي فهل لاتذ

مبهشا هقلل ذمت ؛ هم ي هه لدإللل ي أ ضل صماأ مإللدذإ

أفذذل ىهل ذذلئ ت بذذا ةذذؤابل الةذذتفالا مبذذاخا فذذئ تقذذدبا دهلت ذ ففذذل بذذه ا رؤذذل مبذذلسف أاه ذثأ اةذذف لددلخؤبذذإ
مإلب ف ذذل ت ذذمئ هقل ذذإ لدضذ ذ ف تا ذذدأ لألفذ ذ لا

ملد ذذالي تت ذذل ا متتذ ذثلفئ بخت ذذل رفؤه ذذل هتبا ذذإ ثب ذذلدأ ى ذ ذالث ا ذ ذ

لدهافمهلي أم تقؤبل ى لاثلي ا ضهل .ههل لدت با لدةؤاي هم لدذهم ب فذل رؤذل لخذتالل مبذلسف لداةذة ملدذهم هذ

ب تدم أم بةبلا رؤل لدهافمهلي ىفل اثبلدأ ى لاثلتهل أم هقصلههل.

مهذه لدإللدذإ دذد لد ذاد ذذد تذه ا رؤذل لدفإلبلذبئ اذ ذي أةذؤما مةذؤم  .ذ هل أةذلا لأل ذالد لدفإلبلذمئ اذ هذذم
بةيا ىدبهة مباد رؤبهة ادال فئ لدصل صلربئ بابذد أئ بهذتقة ده ةذ مبةذت بد ذمتذ مهبلفذ لدذدلخؤي دب بذد ىدذل
لدتملثئ .مد ئ ذد تهقؤ

لدفملثبئ رؤب تضبع إلبلت لهتصل لا ده ة

إلة

لرتقلد .
لدتلدبذذإ :تذذادم لدبذذامف

وفــي محــور األســباب المؤديــة الــى اإلرهــاب اذعذبئ لدقضذذلأ ( )2..2ذذي د لاةذذت لألةذذال
لالذتصذذلدبإ ملالاتفلربذذإ ملتاذذل لد تذذلم لدشذذلهأ ملألذ ذملل لدض ذ ب إ ملدملهبذذإ لهتشذذلا لداللدذذإ مشذذح ذذاص لد فذذل
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متدهما لالذتصلد متدهي دخل لد اد ملدتهفا ملدف لهلأ ففل ب ضي ىدل أرفلل ىاالفبإ م قدلئ لدف ل لد ؤبل ملد ذ لا
لد ذذدبهي مفب ذذل

لدإلذ ذملا لدف ت ذذمل مرملف ذذل لدصذ ذ لا لد اذ ذذي ملد ذذدبهي ملدخ ذذالف لالب ذذدمدماي ملد ق ذذا ملدض ذذغمل

مض ف لدإل مفلي مردة لد قإ الدةؤلإ لدةبلةبإ ملدص لا ابئ لدف ابئ ملدةبلةببئ.
متشبا دالةإ خملددأ( )2..2ىدل لد ملفل لدتي تإل ذث لدةذؤمك لهاهذلاي ف ذل لد ملفذل لده ةذبإ ملد ملفذل لدشخصذبإ

الدخصلسص لدهمربإ ف ل لداها ملد فا ملدإللدإ لالاتفلربإ ملدخصلسص لد ضمبإ ي لدم لا إ ملدت مبئ لد ضمم.

ملد ملفل لدلاب بإ ي لدفهذل ملدف ذلئ ملدتاابذإ ذي إللدذإ لد قذا .ملد ملفذل لد قل بذإ ذي لدفةذتم لدت ؤبفذي ملد ذلدلي
ملدتقلدب ذذد ممة ذذلسل لالتص ذذلل ممة ذذلسل لهر ذذالة لدفق ذذاماأ ف ذذل لدص ذذإلف ملداملب ذذلي لداخبص ذذإ ممة ذذلسل لهر ذذالة
لدفة ذذفمرإ ملدفاسب ذذإ مخلص ذذإ لد ض ذذلسبلي لدت ذذي ت ذذهبع لدفةؤة ذذالي ملأل ذذالة ملدؤقلالي ملألخا ذذلا ملداذ ذالفج لدخلص ذذإ
الداابفإ .ملد ملفل لالذتصلدبإ مخلصإ لهخ ل

لدفةتم لالذتصلدم مرالذت الهاالة؛ ذلداالسة ال تقتصذا رؤذل

لدفلل ال لفتدي ىدل لداالسة لالذتصلدبإ ملالرتدلا رؤل لألر لا

مرؤل لألشخلص.

مخؤصذذي د لاةذذإ صذذلدح ( )2..2ا ذذد هافذذلي ( )55أبؤذذمل ىدذذل أئ لد ؤةذذلبهببئ أذذذل ت ؤبفذذل مأذذذل فاتاذذإ لاتفلربذذإ
ملذتصذلدبإ ألئ ف بفهذذة فذئ ف ةذ الي لدالاسذذبئ .مأئ لد ؤةذلبهببئ أ ذذا ف ا ذإ اذذلدغا مله تلإلذذل رؤبذ ملذذذل تذذدبهل

مرلشمل ي داهلئ إلبث لرتااهل لدغا فئ أةال

لهاهل .

متل ذذد د لاة ذذإ ر ذذل ( )2..2لد ذذدمل ع لدةبلة ذذبإ ملالاتفلرب ذذإ ملالذتص ذذلدبإ .ذذلد اد بتش ذذا ف ذذلببا مأ ذذلا ف ذذئ
لدفلةةإ لألمدل دؤتهشسإ لالاتفلربإ مهي لألةاأ ذال لالهلالق ىدل لدفاتفع لد ابا .فل أئ لدإللاإ لالذتصلدبإ
ال بف ئ اتهل هي تتاك آ ل لا اباأ رؤذل فافذل لألمضذل لالاتفلربذإ متإلذدث أف لاضذل لاتفلربذإ مه ةذبإ ال إلذد
دهل.

أف ذذل د لاة ذذإ لدإلة ذذبئ ( )2..4اإل ذذي ر ذذئ أة ذذال

لهاه ذذل

ا ة ذذؤم تإلؤبؤ ذذي دافب ذذع لألة ذذال  .مر ذذددي لألة ذذال

الفكرية مهي:ف لهلأ لد لدة لهةالفي لدبمة فئ لهقةلفلي ابإ إللدأ ابئ تبلالي فختؤ إ؛ مفااع هه لدف لهلأ هم
لداهذذل الدذذدبئ ملدا ذذد رذذئ تمابهذذلي لهةذذالة .مفذذئ أاذذاث هذذه لدتبذذلالي(ل) تبذذلا رؤفذذلهي ااهذذلا لدإلبذذلأ رؤذذل أةذذلا

رؤفلهي ( ) تبلا دبهي فتلاف ب لا

ل فل بتصل الدتقدة لدإلضلام.م تشمب صذماأ لهةذالة ملدفةذؤفبئ فذع

لد ؤذذة ا ذ ئ دبذذئ لهةذذالة هذذم دبذذئ لد دلدذذإ ملد لافذذإ ملدةذذفلإلإ ملدإل فذذإ ملدمةذذلبإ مهذذم دبذذئ ارلبذذإ لدفصذذلدح مداا

دؤف لةد .مض دإ لالهتفذلة اذلدت با لدهلذذد ملدإلذملا لداهذلا فذئ ذاذل لدفذاابئ ملدفلةةذلي لدتاامبذإ ملهرالفبذإ مةذما
لد هة ملدت ةبا لدخللئ ألفما لدشذا  .واألسباب االقتصادية علـى المسـتوا العـالمي هـي :رذدة لدقذداأ رؤذل ىذلفذإ
ت ذلمئ دمدذذي اذذدم فذئ ذاذذل لألفذذة لدفتإلذدأ مإلةذذة لدفشذ الي لالذتصذلدبإ ملالاتفلربذذإ دؤذذدمل مرذدة ذذذداأ لدفهبفذذإ
رؤل ىبالد تهببة رلدل مدلسة د دد فئ لدفش الي لددمدبإ ف ل لفتصل
أما األسباب السياسية هي :لدتهلذ

لد لضح ابئ فل تإل

لألالضي.

رؤب فمل بق لدهبلة لدةبلةي لدذدمدي فذئ فاذلدم مفذل

تذذدرم ىدبذ فذذئ ذذذبة ىهةذذلهبإ ماذذبئ فذذل تذذهة رهذ ةذذؤم بلت لد ؤبذذإ ملدتذذي تاذذذل ىدذذل فةذذتم لدته ذذا .م ل تقذذلا لدهبذذلة
لدةبلةي لددمدي ىدل لدإلذثة ذي لدذاد رؤذل لدفخلد ذلي ملالهتهل ذلي لدتذي تت ذا

دهذل فمل بقذ ا قماذلي دمدبذإ شذلفؤإ

مالدرإ ضد فبلها لد اث .واألسباب االجتماعية هي  :ردة لدإل ة افل أهثل لح ذي بذا فذئ لدذاالد لهةذالفبإ
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م لد ةذذلد لد قلسذذدم ف ذذل لدخ ذملار ملدف تثدذذإ ملدتصذذمف ملدفااسذذإ ملخذذتالل لد الذذذإ اذذبئ لدإلذذل ة ملدفإل ذذمة مرذذدة
ت ذذمبئ امل لدت ؤذذق اذذلدفاتفع لهةذذالفي أم الألفذذإ لهةذذالفبإ مفبذذل

دما لد ؤفذذلا ملهشذذغلدهة م لدت ذذك لألةذذام

ملالاتفذذلري .أمــا األســباب النفســية هذذي  :لدذذدمل ع لدتدفبابذذإ لده ةذذبإ لدفت صذذؤإ م ض ذ ف لألهذذل لد ؤبذذل ( لدذذه ا
لدؤملفذذإ أم لد قذذل أم لدضذذفبا) مةذذبلاأ لدذذهلي لدذذدهبل ( لدهذذم أم لدذذه ا لألفذذلاأ الدةذذما) رؤذذل لدشخصذذبإ لههةذذلهبإ.

متضخة لألهل لد ؤبل اةا

لدش ما لدفتملصل امخث لدضفبا ملهإلالل ذي تإلقبذق ا ذ

لألهذدلف أم لدافاذلي أم

لدمصذذمل ىدذذل لدف لهذذإ لدفهشذذمدأ مه ذذهلالي لد بفذذإ مهذذهلالي لالض ذذلهلد ملدشخص ذذبلي لدفتاؤذذدأ أم لد صذذلفبإ.

واألســـباب التربويـــة :رؤذذل لدذذافة فذذئ أههذذل دبةذذي فذذئ لألةذذال
لألهبفإ ملدفهلهج لددالةبإ تلدم ىدل بهما لهاهل

يا

لدفالش ذاأ دهاهذذل

ىال أئ لدذذهقص ملدةذذؤابلي ذذي

لدفاتف ذلي لهةذالفبإ هذي :هقذص لد قل ذإ لددبهبذإ

ذذي لدفهذذلهج لدت ؤبفبذذإ فذذئ لالاتذذدلسي مإلتذذل لدالف ذذإ ذذي ف بذذة لدذذاالد لهةذذالفبإ مرذذدة لالهتفذذلة لد ذذل ي ا ذ االث
فإللةئ لدذدبئ لهةذالفي ملألخذالق لهةذالفبإ لدتذي بإلذث رؤبهذل لدذدبئ مرذدة لدخضذم دؤهبذلة ذي فاإلؤذإ لدل مدذإ
ي فختؤف لدفالإلل لدتاامبإ.
مذذذد أشذذلا لض ذل ( )2..4ذذي د لاةذذإ أا لاهذذل رذذلة  5884ذذي فصذذا ىدذذل أةذذال

بذذلهاأ لهاهذذل

ذذي لدفاتفذذع

لدفص ذ ذ ذذام لداللد ذ ذ ذذإ ( )%23022لداه ذ ذ ذذل ( )%22012ملهإلا ذ ذ ذذلل لده ة ذ ذ ذذي ( )%2102ملات ذ ذ ذذل ة ذ ذ ذذئ لد ذ ذ ذذثملر
( .)%24084مابه ذذي لدإلؤ ذذمل ا ذذلاي لدإلؤ ذذمل لالذتص ذذلدبإ ذذي لدفاتا ذذإ لألمد ذذل ذذي ت ذذم با ذذاص لد ف ذذل اهة ذذاإ
( )%1.022ة تإلةذبئ بذامف لدف بشذإ ( )%12013لالهتفذلة افشذل ل لدشذال

( )%22083لدتمربذإ لددبهبذإ

( )%2.013ملتلإلذذإ فثبذذد فذذئ لددبفقاللبذذإ ( )%23021ملصذذالل لد ةذذلد لدإل ذذمفي ( . )%22045ملدذذهبئ مل ق ذمل
رؤذذل هذذه لدبذذلهاأ اؤذذد اهةذذاإ ( )%12022م ( %82088ابهذمل ماذذمد اهذذلي أاهابذذإ مالا هذذه لدبذذلهاأ .مأبهذذاي
ذذامق دلدذذإ ىإلصذذلسبل اذذبئ سذذلي لدت ؤذذبة لدفتمةذذل ملداذذلف ي م ذذمق لداذذلف ي ذذي ذذل فذذل بت ؤذذق الألةذذال

ملذذال

لد الر ملختالف لدافلرلي لهاهلابإ م ب بإ لدت لفل لدةؤم ي فع لألإلدلث لهاهلابإ.
مأمادي لألإلفذد ذذي د لاةذتهل ( لد بذذد  )2..3لدت ابذالي لددلدذإ رؤذذل أئ لد ذذاد بذت ؤة فذذل ب بشذ فذئ خذذالل لدتهشذذسإ
لالاتفلرب ذذإ .أم ب ذذت ؤة لداملهذ ذ
ملهإلةذذلا الدذذهه

اه ة ذ مافذذئ إلمد ذ

لدة ذذؤابإ إل ذذبئ ب ذذب

لد ذذاد لالهتق ذذلد ه ذذم ب ذذت ؤة لهدله ذذإ مب ذذت ؤة لدفقلتؤ ذذإ ملدقؤ ذذق

إلذذبئ لد ذذدملئ ملدخذذمف ملدغبذاأ .أفذذل لداملهذ
مبذذت ؤة لداضذذل ملدإل ذ

ملدصاا ملألهلأ ملدتقدبا مإل

ملد دلدذذإ إلذذبئ ب ذذب

رلدف إلبئ ب ب

أفذذل د لاةذذإ رؤذذي ( )5884قذذد ابهذذي أئ لهاهذذل

لدقاذذمل ملدتقاذذل ملدفةذذلملأ .مبذذت ؤة لإلت ذالة لدإلقبقذذإ

لألفلهإ ملدتةلفح ملد هلا ملدصدلذإ.
دذذبا فشذ ؤإ أإللدبذذإ لدا ذذد فذذئ إلبذذث أةذذالاهل أم فذذئ إلبذذث لذذاق

لدإلل؛ مالدتلدي ئ تصدم أاهثأ لددمدإ دهل ال باذ

فثبد فئ لد هذف مد ذئ لالهتفذلة افشذل ل لدشذال

لالبالابذذإ بت ؤفهذذل إلذذبئ ب ذذب

لألفذذئ بذذت ؤة لد قذذإ

أئ تقتصذا رؤذل لابقذإ ملإلذدأ مهذي لد هذف ألههذل تذلدم ىدذل

ملباذلد إلؤذمل دهذة دتف ذههة فذئ لدقبذلة اذدماهة فذئ خذالل فشذلا إ

أ ذذا ىبالابذذإ مأ ذذا لدبذذإ فشذذلا إ تتضذذل ا بهذذل اهذذمد ذذل أاهذذلا هذذهل لدذذملئ فذذئ أاذذل لدتصذذدم دفشذذ الت
ملدخامر فئ أثفلت رؤل هإلم صإلبح.
ومن حيث العالج والوقاية قد مضح لدقضذلأ ( )2..2لدذدما لدفذ فمل فذئ لدالف ذإ ذي فملاهذإ لد ذا لدفتلذاف
ا فؤبذذإ لدت ؤذذبة د مههذذل رفؤبذذإ فت لفؤذذإ ت تفذذد رؤذذل أاا ذذإ فقمفذذلي أةلةذذبإ ه ذذي :لدللد ذ

ملدفذذههج مرضذذم هبسذذإ
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لدتذذدابا مابسذذإ لدالف ذذإ .مهذذهل لدت ؤذذبة ذذذلسة رؤذذل لدت بذذا ملهاذذدل ملدت مبذذد رؤذذل لدإل ذملا لد تذذمل ملشذذال إللاذذلي
لدلؤاذإ .فذل أئ لهتقذذلا لألةذلتهأ لدذذهبئ بداةذمئ ا ذل دذذذإ مإلذها مبتصذ مئ الدذه لا ملدقذداأ رؤذذل ىبصذلل لدف ؤمفذذلي
لدصإلبإلإ متإل بث لدلؤاإ رؤل لدفهلذشإ متشاب هة رؤذل لدت فذل ملذال لأل ذلا متذم با لد هلصذا لألةلةذبإ لدتذي

تإل ث رؤل لدت ؤبة ي مامد مةلسل فت ددأ دؤت ؤبة الةتخدلة أاهثأ لدإللة

مماذمد ف تاذإ فتخصصذإ تإل ذث رؤذل

لداإلذذث متشذذاع رؤذذل لدد لاةذذإ مماذذمد لدقلرذذلي لدد لاةذذبإ ابذذدأ لهضذذلاأ ملدتهمبذذإ متتذذم ا بهذذل لهف لهذذلي ملرلذذلا
لدلؤاإ اصإ دؤفهلذشإ ملدإلذملا ملهاذدل  .مفذئ إلبذث لدفهذلهج لدد لاةذبإ :ضذاماأ مضذع خلذإ ىةذتالتبابإ الدتهةذبق
فع ىةذتالتبابإ لدتهفبذإ لدشذلفؤإ دؤدمدذإ اإلبذث ت ذمئ لألهذدلف فها قذإ فذئ أهذدلف مإللاذلي لدفاتفذع .مماذمد تهلةذق
ا ذذبئ ف ذذادلي لدف ذذههج مر ذذدد لدة ذذلرلي لدفق ذذااأ مص ذذبلفإ لدفه ذذلهج ا قؤب ذذإ فه تإل ذذإ تة ذذلرد ذذي ل ذذال فمض ذذمرلي
لدفقتضبلي مأئ ت مئ لدفهلهج ذلاؤإ دؤت دبل إلة

فقتضبلي لد صا مبقدة إلؤمل رفؤبإ دفش الي لدفاتفع.

مبضبف لدقضلأ ي لددما لألفهي دؤالف إ دف ل إلإ لد هف ملدتلذاف ملهاهذل

ذي لد فذل رؤذل (ل) تضذل ا افبذع

لداهذذمد فذذئ ذذل أ ذالد لدفاتفذذع مافبذذع لدفلةةذذلي لدفاتف بذذإ ت فذذل رؤذذل لدتهشذذسإ لألة ذابإ ملالاتفلربذذإ ملدفدهبذذإ

ملد قل بإ ملدإلضذلابإ ت ذثث لدت ذلمئ فذع ااذلل لألفذئ .مبتإلقذق هدذك فذئ خذالل ت فبذق لدإلذملا ملاله تذلل لد ذلل اذبئ
لدفلةةلي ممضع تصمالي مخلل ىةذتالتبابإ فشذتا إ اذبئ لدفلةةذلي ) ( .ىرذلدأ لدهبذا ذي لدفهذلهج لدد لاةذبإ
ملألةلدب

لدتاامبإ ا قؤبإ له تلإلبذإ ابذدأ(.ر) ىضذل إ فهذلهج ادبذدأ إلذمل لدمذلبذإ فذئ لداابفذإ ملالهإلذالف(.د) ااذل

لدفداةإ الدفاتفع لدفإلؤي مت بل دماهل ي إلفلبإ أفئ لدفاتفع لدفإلؤي مههل بتإلقق ا هشلا لدفالدا.
لدمذلبإ ملد الر ت مئ الدتاابإ لدملربإ لدهلد إ لدفخلل دهذل فذئ أهذل لد ؤذة ملدصذالل ملدخاذاأ ممضذع فههذلر رفؤذي

ملضح ةهل فبةا دتإلقبق هدذك ملشذغلل أمذذلي لد ذ لا لد ذام دؤشذال

متذمابههة متذمربتهة تمربذإ دبهبذإ ملرالفبذإ

ل بإ.
م هدك بابئ فصل ل ( )2..2ي دالةت ىدل لدإللاإ ىدل تغببا ةابع ماذاما ذي لدةذؤم بلي راذا تذم با لدابسذإ
لالاتفلرب ذذإ ملالذتص ذذلدبإ ملدةبلة ذذبإ لدفالسف ذذإ د ذذهدك :ابس ذذإ تإلت ذذاة ىهةذذذلهبإ ذذل ىهةذذذلئ امصذ ذ مإل ذذدأ ابمدماب ذذإ
لاتفلربإ

ابإ دهل الفتهل لد لاتإ لدتي ال تقال لدتاثسإ أم لدفةلمفإ.

مبمض ذذح خملد ذذدأ ( )2..2أة ذذلدب

فه ذذع لداابف ذذإ اتل ذذمبا أاهذ ذثأ لدش ذذالإ مت ذذمبئ لدش ذذالإ لدمذلسب ذذإ مفة ذذلهفإ

لدافهذذما ذذي فهذذع لداابفذذإ فةذذلهفإ شخصذذبإ مفهبفذذإ مشذذغل أمذذذلي لد ذ لا

ملالهتفذذلة الألشذذخلص لدفهبسذذبئ

دؤاابفإ ملالهإلالف ة ىصالل لدهبلة لالاتفلري.
مبه ا ر ل

( )2..2ي دالةت د الر لهاهل

اضاماأ تإلقبق لدشامل لههةلهبإ دؤفمللهبئ لد ا .

مباذذبئ لد بذذد( )2..3ذذي د لاةذذت فذذئ لاذذل ذلذذع هصذذف لدلابذذق ذذي فإللااذذإ لهاهذذل

با ذ

لد فذذل رؤذذل ىش ذ لا

أمالدهل الألفئ ملدقامل ملدتقال ملدفةلملأ ملألفلهإ ملدتةلفح.
أفذذل د لاةذذإ لدغلفذذدم ( )2..2قذذد لةذذتهد ي لدت ذذاف رؤذذل أهفبذذإ لدف ؤمفذذلي ذذي فملاهذذإ لهاهذذل
ف همة لهاهل

مفهبفلت مأش لد متهببفهل متفمبؤ

ملدت ذذاف رؤذذل

ممةلسؤ ملداهمد لدفاهمدإ دمدبل مراابل دفملاهت ضذال رذئ

ابذلئ فصذذلدا ممةذذلسل افذع لدف ؤمفذذلي دف ل إلذإ لهاهذذل

مأماذ لالةذذت لدأ فذذئ لدف ؤمفذلي ذذي ف ل إلتذ لهاهذذل .

52

ملةذذتخدة فذذههج د لاةذذإ لدإللدذذإ دذذا

لدذذدمل .مفذذئ أهذذة هتذذلسج

لدقضذذلبل لدتذذي تذذة ضذذالهل مأرؤذذة رههذذل ذذي ا ذ

دالةت  )5( :أئ أهة أةا لد فل لهاهلاي ا ه رفل ردملهي مفهبة مرفدم مب اث لدخذمف ملدذهرا ملد ذث مبذتة
امةذذلسل مإلشذذبإ مهفابذذإ )2( .أئ أةذذلدب

لدتفمبذذل ت خذذه ش ذ ؤبئ :تفمبذذل هلتذذي متفمبذذل إل ذذمفي.متةذذتخدة أةذذلدب

خلف لدللسالي ملالفتبلالي ملإلتالث لداهلسئ ملختللف لدشخصبلي لدهلفإ )3( .مأئ اهمدل دمدبإ مراابإ ذدفي

دف ل إلذذإ لهاهذذل

مأهفهذذل :إلبذذا لدتةذذؤبة ذذي لدا ذالسة لدةبلةذذبإ مفهذذع إلذذق لدؤاذذما لدةبلةذذي مرذذدة تلابذذق فاذذدأ

لدتة ذذؤبة مر ذذدة ما ذذمد ت اب ذذف ملض ذذح فت ذذق رؤبذ ذ دهاه ذذل  .مف ذذئ أه ذذة لداه ذذمد لددمدب ذذإ :لت لذب ذذإ اهب ذذف ملت لذب ذذإ
ملشهلئ ملالت لذبإ لألمامابذإ .ملداهذمد لد اابذإ امصذمل فاؤذا مثالا لددلخؤبذإ ملد ذدل ىدذل ىذذالا لالت لذبذإ لد اابذإ
دؤف ل إلإ رلة  5811مفهلذشإ مثالا لد ا لهرذالة رذلة  )4( .5883مفصذلدا لدف ؤمفذلي فلامرذإ مفخلملذإ
مم لسقبذذإ مفصذذلدا اةذذفبإ مفبذذا اةذذفبإ رؤفبذذإ مرفؤبذذإ م قل بذذإ مهلتبذذإ )2( .مأئ مة ذذلسل افذذع لدف ؤمفذذلي هذذي
لدفخلمل ذ ذذلي ملدم ذ ذذلسق ملص ذ ذذدلا لدابله ذ ذذلي ماه ذ ذذمك لدف ؤمف ذ ذذلي مف لا ذ ذذث لدف ؤمف ذ ذذلي مت همدماب ذ ذذل لدف ؤمف ذ ذذلي
ملدفصغالي لد بؤفبإ.
مد لاةذإ لدلابذذف ( )2..2شذذفؤي افبذذع املهذ

لهاهذذل

فذذئ إلبذذث ف هذمة لهاهذذل

مت اب ذ

مأةذذالا

مفملاهتذ

ملتالهذذلي لدلؤاذذإ هإلذذم لهاهذذل  .مأمضذذإلي هتذذلسج د لاةذذت ماذذمد ذذامق هلي دالدذذإ ىإلصذذلسبإ اذذبئ لتالهذذلي لدلؤاذذإ
هإلم لدف همة ملألةذلدب

ملذاق لدفملاهذإ ملالتالهذلي ت ذث ىدذل لد ؤبذإ .ملدتذي بهذاي اذبئ لدإللةذ

لهدلابذذإ ماذذبئ ؤبذذإ لدتاابذذإ م ؤبذذإ لد ؤذذمة لالاتفلربذذإ ذذي ف هذذمة لهاهذذل  .م ذذي لألةذذلدب

لال

ل دذي ملد ؤذمة

ذذمق هلي دالدذذإ اذذبئ

لد ؤمة لهدلابإ ملدؤغلي .مفئ إلبث لاق لدفملاهإ ههلك امق هلي دالدذإ ىإلصذلسبإ اذبئ لتالهذلي لدلؤاذإ

ا ؤبإ ل دل

ملد ؤمة لهدلابإ ملد ؤمة لهدلابإ ملدؤغلي ملد ؤمة ملدؤغذلي .الهضذل إ ىدذل ماذمد ذامق هلي دالدذإ

ابئ لتالهلي لدلال

هإلم ف همة لهاهل

ذذامق هلي دالدذذإ دف هذذمة لهاهذذل

ملدفإللةذذاإ ملدإللة ذ
ماذبئ لذال

لدإللةذ

إلة ذ

مهإلم لألةلدب

هذذم لدتخصذذص لد ؤفذذي مهدذذك اذذبئ لةذذتالالي لذذال

ل دذذي ملدتاابذذإ لدخلصذذإ ملدإللة ذ

ل دذي ملذال

م ذذي لألة ذذلدب

ل دذذي ملدؤغذذإ لد اابذذإ ملدإللة ذ

لدإللة ذ

ل دذذي

ل دذذي ملدلاأ لألرفذذلل

تخصصذلي رؤذة لدذذه ا مرؤذة لالاتفذل مرؤذمة لألفهبذإ .ماذبئ لذال

لالاتفل ملدلاأ لألرفلل ملدفإللةاإ ملدإللة
لدخلصإ ملدإللة

ملاق فملاهذإ لهاهذل

م ذهدك لالتالهذلي .مماذمد

رؤذذة

ل دي ملدفإللةاإ ملداغ لا بذل ملدفإللةذاإ ملدؤغذإ لالهاؤبثبذإ ملدتاابذإ

ل دي ملداغ لا بل ملدلاأ لألرفلل ملدؤغإ لالهاؤبثبإ ملدفإللةاإ ملدلاأ لألرفلل ملدإللة
لدت ذذي بة ذذتخدفهل لهاه ذذلاي تما ذذد ذذامق هلي دالد ذذإ ا ذذبئ لتاله ذذلي ل ذذال

لدإللةذ ذ

ل دي.

ل د ذذي ملدلاأ

لألرفذذلل رؤذذة لالاتفذذل ملدلاأ لألرفذذلل ملدفإللةذذاإ ملدؤغذذإ لالهاؤبثبذذإ لداغ لا بذذل ملدلاأ لألرفذذلل لدؤغذذإ لالهاؤبثبذذإ
ملدفإللةذذاإ ىدلاأ لألرفذذلل ملدإللة ذ

ل دذذي ىدلاأ لألرفذذلل ملداغ لا بذذل رؤذذة لدذذه ا ملدلاأ لألرفذذلل رؤذذة لالاتفذذل

ملدلاأ لألرفلل رؤة لألفهبإ ملدلاأ لألرفلل.
مدفإلذذما لذذاق لدفملاهذذإ تماذذد ذذامق هلي دالدذذإ اذذبئ لتالهذذلي لذذال

رؤذذة لالاتفذذل ملدلاأ لألرفذذلل لدفإللةذذاإ

ملدؤغإ لالهاؤبثبإ لد بفبلا ملدؤغإ لالهاؤبثبذإ لدتاابذإ لدخلصذإ ملدؤغذإ لالهاؤبثبذإ لدؤغذإ لالهاؤبثبذإ ملدفإللةذاإ ملدلاأ
لألرفلل ىدلاأ لألرفلل ملدؤغإ لالهاؤبثبإ رؤة لالاتفل ملدلاأ لألرفلل.
مدفإلذذما لالتالهذذلي تماذذد رالذذذإ ىإلصذذلسبإ هلي دالدذذإ اذذبئ لتالهذذلي لذذال

لدإللةذ

ل دذذي ملدلاأ لألرفذذلل رؤذذة

لالاتف ذذل ملدلاأ لألرف ذذلل متما ذذد ذذامق ىإلص ذذلسبإ هلي دالد ذذإ ا ذذبئ لتاله ذذلي لؤا ذذإ لدفإللة ذذاإ ملد بفب ذذلا ملدتااب ذذإ

لدخلصإ ملداغ لا بل ملدؤغإ لالهاؤبثبإ ملدؤغإ لد اابإ مرؤة لده ا مرؤذة لالاتفذل ملدههدةذإ لد هاالسبذإ مرؤذة لألفهبذإ
ملدلاأ لألرفلل.
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مف ذذئ أه ذذة لدتمص ذذبلي لدت ذذي ذ ذذدفتهل لدد لاة ذذإ مه ذذم رف ذذل اذ ذالفج ىرالفب ذذإ فخصص ذذإ دتمرب ذذإ لدش ذذال
لدصإلبإلإ متداباهة رؤل فملاهإ لأل ذلا لدضذلدإ .مرقذد لدهذدملي ملدفإللضذالي دؤشذال

اذ ذ فما لد ذذدبئ

لدتذي تضذة لدفتخصصذبئ.

متصإلبح لدف لهبة لدخللسإ رئ لددمل ع مالا لد فؤبذلي لهاهلابذإ .ملئ لدف ؤفذبئ ملألةذلتهأ فذئ أ ذا سذلي لدفاتفذع
ت ب لا رؤل لدشال

ا ل إ لدفالإلل .متمببف لدشال

بالإلذذب فذذئ لةذذت لا
لدفملاهذذإ

لد للؤبئ رئ لد فل د بال ت مئ اصإ دالهإلالف.

لدد لاةذذلي لدةذذلاقإ أههذذل تهلمدذذي رذذدأ فإلذذلما فذذئ إلبذذث لدف هذذمة ملألةذذال

ملألةذذلدب

د لاةذذإ لدقضذذلأ ( )2..2م د لاةذذإ خملدذذدأ ( )2..2مد لاةذذإ صذذلدح ( )2..2مد لاةذذإ ر ذذل

ملذذاق
()2..2

ملدإلة ذذبئ ( )2..4م لض ذذل ( )5884ملد ب ذذد ( )2..3مد لاة ذذإ رؤ ذذي (.)5884د ذذئ د لاة ذذإ فصذ ذل ل ()2..2
ملدغلفذدم ( )2..2ا ثتذذل رؤذذل لدمذلبذذإ ملد ذذالر .ابهفذذل د لاةذذإ لدلابذذف ( )2..2شذذلفؤإ دافبذذع لدفإلذذلما مأضذذل ي
لداإلث ي لتالهلي لدلؤاإ هإلم بلهاأ لهاهل  .ملدا

( )2..2مد لاةذذإ لددةذذمذي مفذذال

إللمل ىدقلا لدضما رؤل لدالهذ

لده ةذي د لاةذإ لدذثام

( )5884مصذ مي ( )5883مالشذذل ( .)5818مدذذة ت ذذئ ههذذلك د لاةذذلي ه ةذذبإ

إلذذمل هذذه لدبذذلهاأ ذذي ؤةذذلبئ لهذذي هذذه لدد لاةذذإ دتت ذذاف رؤذذل هبذاأ لدلؤاذذإ ذذي لدالف ذذلي لد ؤةذذلبهبإ دبذذلهاأ
دالةإ لةتلالربإ متتفبث ذي لدفإللمدذإ رؤذل لدت ذاف رؤذل فةذتمبلي لد ذدملئ فذل بخااهذل لدلؤاذإ رذئ

لهاهل

أه ةذذهة لدتذذي أشذذلاي ىدبهذل د لاةذذإ لباةذذل الشذذل مت باهذذل رؤذذل هب ذاتهة مالبذذتهة هإلذذم بذذلهاأ لهاهذذل
املهاهل  :ف همة لهاهل

مت اب

مأةالا

مفبلها خلمات

مةال لدت لفل ف

ذذي فختؤذذف

مف لدات .

متبهذذا أهميــة هــذه الدراســة ذذي لدت ذذاف رؤذذل ه ةذذبلي لدلؤاذذإ ملدتذذي تتاؤذذما رؤذذل ش ذ ل لتالهذذلي مالبذذتهة هإلذذم
لهاهل

ففل ب بد لدف هببئ فئ أاذل تذم با لدبذامف لدفهلةذاإ ملدفالسفذإ دؤشذال

ملد فل رؤذل ىرذلدأ لدذت ؤة مت ذدبل

لتالهلتهة.

أسئلة الدراسة

 .5فل هي لتالهلي لؤاإ الف إ لدهالل هإلم لهاهل ؟
 .2هذذل بماذذد ذذاق هم دالدذذإ ىإلصذذلسبإ ذذي لالتالهذذلي هإلذذم لهاهذذل

ب ذذث ىدذذل لدهذذم ملدفةذذتم لداذذلف ي

ملد هملئ لددلسة ملد ؤبإ مفةتم لد دلسبإ؟

فر يات الدراسة
 .5ال بماد اق هم دالدإ ىإلصلسبإ ي لالتالهلي هإلم لهاهل

ب ث ىدل لدهم .

 .2ال تماد امق هلي دالدإ ىإلصلسبإ ي لالتالهلي هإلم لهاهل

ت ث ىدل لدفةتم لدالف ي.

 .4ال تماد امق هلي دالدإ ىإلصلسبإ ي لالتالهلي هإلم لهاهل

ت ث دفتغبا هم لد ؤبإ.

 .3ال تماد امق هلي دالدإ ىإلصلسبإ ي لالتالهلي ت ث ىدل فتغبا لد هملئ لددلسة.
 .2ال بماد اق هم دالدإ ىإلصلسبإ ابئ لالتالهلي ت ث ىدل فةتم لد دلسبإ.
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تحديد المصطلحات
جامعــة النجــاح الوطنيــة :هذذي ىإلذذد لدالف ذذلي لد ؤةذذلبهبإ لد اذذا ملدتذذي أهشذذسي رذذلة  5822ذذي فدبهذذإ هذذلاؤا/

لدض إ لدغاابإ ا ؤةلبئ .مباؤد ردد لؤاتهل إلملدي  521..للدال مللداإ فمثربئ رؤل لد ؤبلي لد ؤفبذإ ملههةذلهبإ

ملددالةلي لد ؤبل ي ااهلفج لدفلاةتبا افختؤف لدتخصصلي.
الكليات اإلنسانية :تضة ؤبإ لد ؤمة لدتاامبإ م ؤبإ لدشاب إ م ؤبذإ لالذتصذلد ملدلاأ لألرفذلل ملد هذمئ ملدقذلهمئ

م ؤبإ ل دل .

الكليات العلمية :متشذفل ؤبذإ لد ؤذمة م ؤبذإ لدلذ
لدههدةإ.

م ؤبذإ لدتفذاب

ملداصذابلي مت همدمابذل لدف ؤمفذلي م ؤبذإ

مستويات العدوانية :فل أااثتهل لباةل الشل مهي رشا فةذتمبلي :تاذدأ اهلتبذإ لد دملهبذإ لد لل بذإ هلتبذإ لد دملهبذإ
لدادهبإ ردملهبإ هإلم ل خابئ فبمل ردملهبإ فبا ىد لا بإ ردملهبإ فتهقؤإ ردملهبإ فبذا فالشذاأ ردملهبذإ د ببذإ

ردملهبإ ادهبإ لدتإل ة الدةؤمك لد دملهي فبمل ردملهبإ لهتقلفبإ.
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اجراءات الدراسة

مجتمج الدراسة مربهتهل  :مد مئ هه لددالةإ دالةإ ه ةبإ لةتلالربإ قد لةتخدفي ربهإ رشملسبإ فئ لؤاإ

لدالف لي لد ؤةلبهبإ ىه اؤد ردد أ الدهل ( )242للدال مللداإ .مذد اؤذد رذدد لدذه ما ( )532للداذل مرذدد لههذلث
لدفتغبالي :لد هملئ ملد ؤبإ ملدفةتم لدالف ي ي لدادلمل لدتلدبإ:ذ

( )5.1للداإ مببها تمثرهة إلة

جدول ( )0توزع أفراد العينة تبعا للكلية
لد ؤبلي لههةلهبإ
531

لدفافم لد ؤي
242

لد ؤبلي لد ؤفبإ
5.2
جدول ( )1توزع أفراد العينة حسب المستوا الجامعي
ةهإ لهبإ
22

ةهإ أمدل
42

ةهإ الا إ
28

ةهإ لد إ
22

لدفافم لد ؤي
242

جدول ( )3توزع أفراد عينة الدراسة حسب العنوان
ذابإ
521

فدبهإ
82

لدفافم لد ؤي
242

فخبة
22

جدول ( )4توزع أفراد العينة تبعا لمستوا العدوانية
لداذة

لدت الا

فةتم لد دملهبإ

لدهةاإ

فةتم لد دملهبإ

لداذة

لدهةاإ

لدت الا

فبا فإلدد

22

%8

2

ردملهبإ فبا فالشاأ

34

%5308

5

هلتبإ لد دملهبإ لد لل بإ

4

2

هلتبإ لد دملهبإ لدادهبإ

3

%502
502

2

ردملهبإ د ببإ

3.

%5202

1

ردملهبإ ادهبإ

8

%302

3

ردلسبإ هإلم ل خابئ

3

%502

8

لدتإل ة الدةؤمك لد دملهي

5.2

%4502

4

فبمل ردلسبإ فبا ىد لا بإ

2

%208

5.

فبمل دألرفلل لالهتقلفبإ

23

%804

2

ردملهبإ فتهقؤإ

1

%303

أداة الدراسة
لرتفذذدي لدالإل تذذلئ رؤذذل لدد لاةذذلي لدةذذلاقإ ذذي ىرذذدلد لألدلأ ممضذ تل قذالي تقذذبا اهذذل لالتالهذذلي هإلذذم لهاهذذل
متهلمدتل بهل فتغبالي لداها ملد ؤبإ ملد هملئ لددلسة ملدفةتم لدالف ي ىضل إ ىدل فةتم لد دملهبإ  .مذلفتل ااهذلا
لألدلأ رؤ ذذل أاا ذذإ فإل ذذلما :لألمل ف ه ذذمة لهاه ذذل

ملدفإلذذما لد ذذلهي أةذذال
لد لدث خلماأ لهاهل

لهاهذذل

مت اب ذ ذ تا ذذل دؤف هذ ذمة لدغاا ذذي دذ ذ ملدفت ذذلاف رؤبذ ذ رلدفب ذذل.

ذذي مصذذف لدبذذامف لدابسبذذإ لدتذذي تهش ذ فههذذل لألرفذذلل لهاهلابذذإ .أفذذل لدفإلذذما

متهلمدذي لد قذالي لألفذما لدتذي هافذي رههذل مل ذلا لدةذؤابإ لدتذي تخؤ هذل .ملدفإلذما لد لااذع

2.

لالذت لاإلذلي ملدتمصذبلي د ذالر فشذ ؤإ لهاهذذل

م ب بذإ لدت لفذل ف هذل .مهذه لدفإلذذلما لألاا ذإ تاؤذما لدا ذد لده ةذذي

الرتالا ا دل فت لفال ال به صل رئ لدفاتفع ملدةبلةإ ملالذتصلد ملد قل إ.
مخض ي لألدلأ د فؤبذإ لدتإل ذبة اؤذد رذدد قالتهذل( )44قذاأ ملإلتةذ
م ذذهدك لإلتة ذ

ف لفذل لالتةذلق دذألدلأ إلبذث اؤذد ..0833

ف لفذذل لالتةذذلق د ذذل فإلذذما ىه اؤذذد فإلذذما ف هذذمة لهاهذذل
 .085.مفإلما لدت لفل فع لهاهل

 .01.2مفإلما خلماأ لهاهل

مت اب ذ  .0822مفإلذذما لألةذذال

مف لدات ..0142

المعالجة اإلحصائية
لاذذام لإلتةذذل

لدفتمةذذللي ملالهإل لا ذذلي لدف بلابذذإ دؤت ذذاف رؤذذل لتالهذذلي لدلؤاذذإ هإلذذم بذذلهاأ لهاهذذل

لألاا إ لدت ابف ملألةال

افإللماهذذل

ملدخلماأ ملدف لداإ .ملةتخدة اثفإ لدااهلفج لهإلصلسي دؤ ؤمة لالاتفلربإ  SPSSذي

لدت ذذاف بفذذل ىهل لهذذي ههذذلك ذذامق هلي دالدذذإ ىإلصذذلسبإ اذذبئ لداهةذذبئ ماذذبئ لد ؤبذذلي ملد هذذلمبئ ملدفةذذتم

لدالف ي مفةتمبلي لد دلسبإ.
نتائج الدراسة ومناقشتءا
تبها هتلسج لددالةإ بفل بؤي:ذ
أوال .نتائج السؤال الذي ينص " ما هي اتجاهات الطلبة نحو اإلرهاب؟ "
تبها فتمةذللي لالتالهذلي ذي فإلذلما لدد لاةذإ لألاا ذإ :ت ابذف لهاهل

لدادمل (.)2

ببها فئ ههل لدادمل أئ خلماأ لهاهل
لدفبذل ىدذل دااذذإ لدفمل قذإ ذي أةذذال

ملدت لفل فع لهاهل

لهاهذل

لالبالاي مههل ال ب هي تإلابه لدلؤاإ دهاهل

مأةذالا

مخلماتذ

ملدت لفذل ف ذ ذي

مف لدات مصؤي ىدل دااذإ لدفمل قذإ ( )4051م

مت اب ذ مهذذي رؤذل لدتذملدي ( 3011م  .)3044مهذذهل بمضذح لالتاذذل
ملهفل بدل رؤل مربهة اخلماتذ فذئ إلبذث ىدإلذلق لألضذالا الدشذال

مبلدم ىدل تدهما لالذتصلد مردة لدش ما الألفلئ ملههبلا لدفاتفع م شؤ ي ته به لدخلذل م ذي لهتذثلث لدقذبة

ملهتشلا لد مضل مردة لالةذتقالا

فذل بذلدم ىدذل راذؤذإ لدتهفبذإ ملدتقذدة مهذدة لدفهشذ ي ملدفلةةذلي مهذم بةذا

همرذذل فذذئ لدتذذمتا ذذي لد الذذذلي فذذع لدذذدمل لألخذذا
أذصل داالي لدخلماأ هم لهاهل

مت ذذك لدفاتفذذع ملهتشذذلا لداهبؤذذإ .الهضذذل إ ىدذذل تذ ذ بدهة أئ

مبؤب لدتلاف ة لد هف.

مهذذهل بشذذبا ىدذذل رذذدة تاذذلم لؤاذذإ الف ذذإ لدهاذذلل مرذذدة ذاذذمدهة دهاهذذل

دفذذل بذذلدم ىدذذل تذذدهما لذتصذذلدبلي لداؤذذد

مراذؤإ لدتهفبإ  ...م ل فل بلدم ىدل ردة لالةتقالا.
دهدك بمدمئ ف لداإ لهاهل

مالألصح لدمذلبإ فه

الدقضلا رؤل فشل ل لداللدإ مفشل ل لهدفلئ اتم با اص

لد فل ملالهتفلة الدت ؤبة متدربف متدربة دما لهرالة ي هشا لدمري لددبهي لدةؤبة مهشا لدذمري لدملهي متقذدبة

لدارلبذذإ لد ل بذذإ دؤشذذال

خذذلار لدذذملئ دذذسال بق ذمل ابةذذإ أرذذدلا لدذذملئ مارلبذذإ لدملدذذدبئ ألاهذذلسهة مفذالذاتهة مف ا ذذإ

أصذذدذلسهة .ملالهتفذذلة ا رلذذلا لدشذذال
لدشال

إلابذذإ لد ذاأم ملدتصذذاف دلخذذل لألة ذاأ ملش ذ لاهة ا بذذلههة لدإلقبقذذي .مفهلذشذذإ

ملدت اف رؤل أ لاهة ملد فل رؤل تصإلبإلهل إلتل ال بق مل ابةإ دأل لا لدفتلا إ.

ملدلؤاإ بدا مئ ف همة لهاهل

مت اب ذ ا هذ لرتذدلا رؤذل أاملل لداشذا مهذم رفؤبذإ ىاالفبذإ فبذا فشذامرإ تذدفا

لدفهش ي لالذتصلدبإ مهم هم فئ لدتلاف الابقإ فبا فشذامرإ مفهل بذإ دؤفاذلدم لههةذلهبإ مخذامر فذئ لدقملرذد
25

لدشذذاربإ .مهذذم أبضذذل ت ابذذا للذذذلي لدشذذال
لدش م مدبةي فقتصاأ رؤل ش
ف ذذل أهه ذذة رؤ ذذل مر ذذي ا ة ذذال

ملدت صذ ذ

مه ذذم ب ذذلهاأ ىاالفبذذإ تهتش ذذا دذذد افبذذع

لد ذذهبئ بش ذ امئ ا ذذلد لا

ف بئ.

لهاه ذذل

ألئ ىالا ذذلتهة تفب ذذل ىد ذذل لدفمل ق ذذإ مهي ف ذذل بؤ ذذي :ر ذذدة لدشذ ذ ما ا ذذلألفئ

لد ذذدبهي ملداه ذذل ذذي لد ذذدبئ مر ذذدة لهتشذ ذلا لددبفقاللب ذذإ ملهتش ذذلا لد مض ذذل ملد ق ذذا ملدغ ذذالا ملهتش ذذلا

لدافلرذلي لدفهإلا ذذإ لدتذذي تاذه

لدشذذال

مماذذمد لألمضذذل فبذا لدصذذإلبإ .مرذذدة لالهتفذلة الدشذذال
بدرة فئ ذال ا

لدغلدابإ لد بفل ي لدفاتفع .مبل دمئ رؤل أئ لهاهل

لدذذهم بف ؤذذمئ

لددمل.

جدول ( )5يبين المتوسطات واال نحرافات المعيارية لالتجاهات في محاور الدراسة األربعة
المتوسط

تعريف اإلرهاب
0

لرتدلا رؤل أاملل لداشا متدفبا لدفاتفع لدذهم

303

1

رفؤب ذإ ىاالفبذذإ بقذذمة اهذذل ذؤذذإ فذذئ لأل ذالد دبة ذمل

302

االنحراف

أسباب اإلرهاب

المعياري
502

00

502

01

لدت ص

ب فاهل الدا د رئ لدتلاف.

أم فادأ اهدف مضع لداالد ي إللدذإ ذؤذق
ددبهة ع
متمتا دلسة.

المتوسط

ردة لدش ما الألفئ.

405

ي لددبئ

303

االنحـــــــــراف

المعياري
502
504

3

ذذل لألرفذذلل لهاالفبذذإ مفبذذا لدفشذذامرإ ملدتذذي

302

502

03

ردة لهتشلا لدمري لددبهي.

308

502

4

رالاأ رذئ فافمرذلي فتلا ذإ تتخذه لدذدبئ ةذتل لا

304

502

04

لهتشلا لداهل

405

502

تدفا لدفهش ي متل ا رؤل لذتصلد لداؤد.
دهذذل الات ذذل

فذ ذذئ تإل ذ ذاب

لدفاتفع.

ا ذالسة ال تفذذي اصذذؤإ ىدذذل لدذذدبئ:
ا ذذ

لدذ ذذدمل رؤبهذ ذذل دهذ ذذدة هبذ ذذلة

5

ذل تصذذاف أم ذذل أم ذذذمل ب ذذلا

6

هم فئ لدتلاف الابقإ فبا شاربإ

303

7

فافمرذ ذ ذ ذذإ فذ ذ ذ ذذئ لد فؤبذ ذ ذ ذذلي لدفهل بذ ذ ذ ذذإ دؤفاذ ذ ذ ذذلدم

302

502

2

لدخذ ذذامر ر ذ ذئ لدقملرذ ذذد لدشذ ذذاربإ ملالات ذ ذذلد رذ ذذئ

304

504

ذبة لدفاتفع مبل ا رؤل لةتقالا .

أم ب ذذلدم

302

502

05

أةال

502

06

لد مضل ملدغالا ملد قا.

07

لهتشلا لدافلرلي لدفهإلا إ لدتي تاه

02

لألمضل فبا لدصإلبإ ي لدفاتفع

لههةلهبإ فئ ذتل مإلاق متخاب .

لد ذ ذذاف ملدتقلدب ذ ذذد لدت ذ ذذي لرت ذ ذذلد رؤبه ذ ذذل لدفاتف ذ ذذع

ةبلةبإ

دة مامد دبفقاللبإ فت لفؤإ

لدشال .

308

502

405

505

405

502

301

505

لدشاذي
9

بذذلهاأ ىاالفبذذإ اإلتذذإ تهتشذذا رهذذد ذذل لدش ذ م

302

504

09

ر ذذدة لهتف ذذلة لددمد ذذإ ا س ذذإ لدش ذذال

لد ذ ذذهم بشذ ذ ذ ا ا ذ ذذلد لا

303

504

11

لددمل.

مدبا فاتف هل قل.
01

ت اب ذ ذذا للذ ذ ذذلي لدش ذ ذذال

ملداللدإ مةما لدتاابإ.

الدرجة الكلية

لد بفل ي لدفاتفع.

3444

0412

درة لهاهل
الدرجة الكلية

فئ ا

مه ذذم بف ؤ ذذمئ لدغلداب ذذإ

405

505

302

502

3422

1473

22

تابج /جدول ()5
خطورة اإلرهاب
10

مذتذذل آفذذلدهة

ىدإلذذلق لألض ذالا الدشذذال

المتوسط

االنح ـراف

402

المعياري
505

التعامل مج اإل رهاب وعالج
33

لدقضلا رؤل فشل ل لداللدإ.

المتوسط

االنح ـراف

403

المعياري
.08

ه ةبل مف همبل.
11

تدهما لذتصلدبلي لداؤد.

403

.08

34

لدقضلا رؤل فشل ل لهدفلئ.

403

50.

13

ردة لدش ما الألفلئ.

402

502

35

لالهتفلة الدت ؤبة متدربف فلدبل ماشابل.

402

.08

14

لههبذ ذ ذذلا لدفاتفذ ذ ذذع ملد شذ ذ ذذل ذ ذ ذذي ته بذ ذ ذذه

405

505

36

تدربة دما لهرالة ي هشا لدمري لدملهي.

403

505

لدخلل.
15

لد ذذامل لدف همب ذذإ دأل ذ ذالد ذذي

لهخ ذذل

405

505

37

لدفاتفع.

ت ذ ذذدربة دما لد ذ ذذمرب ملهاش ذ ذذلد دهش ذ ذذا لد ذ ذذمري

50.

404

لددبهي لدةؤبة.

16

لهتثلث لدقبة ملدف ل ملدفالدم لدفةتقاأ.

308

502

32

ارلبإ لدشال

ذي لدخذلار إلتذل ال بقذع ابةذإ

50.

403

ي بد أردلا لدملئ الدخلار.
17

لهتشلا لد مضل مردة لالةتقالا.

403

505

39

تم با اص رفل دؤشال .

402

.01

12

ذتذ ذ ذ ذذل لألاملل لداابسذ ذ ذ ذذإ مهذ ذ ذ ذذدة ا ذ ذ ذ ذ

403

505

41

فالذاإ لدملددبئ ألاهلسهة مف ا إ أصدذلسهة.

303

202

405

505

40

403

50.

405

505

41

30

ت ك لدفاتفع ملهتشلا لداهبؤإ

402

505

43

31

ملأل ذذا خلذذماأ بتف ذذل ذذي لدتةؤةذذل :

402

505

44

لدفلةةلي ملدفهش ي.
19

ب اذل رفؤبلي لدتقدة ملدتهفبإ.

ىرلذذلا لدشذذال

إلابذذإ لد ذاأم ملدتصذذاف دلخذذل

لألةذاأ ملش ذ لاهة ا بذذلههة لدإلقبقذذي ذذي لألة ذاأ
ملدفاتفع.
31

بةذذا

همرذذل فذذئ لدتذذمتا ذذي لد الذذذلي

فع لددمل لألخا .

هش ذ ذذا لدفالرذ ذ ذ

ملدة ذ ذذلإللي لدخضذ ذ ذالا د ذ ذذي

405

50.

402

505

تةته ه للذلي لدشال .
فهلذشإ لدشال

ملدت اف رؤل أ لاهة ملد فذل

رؤل تصإلبإلهل إلتل ال بق ذمل ابةذإ دأل ذلا
لدفتلا إ.
لد هف لدتلاف

ة لهاهل .

الدرجة الكلية

ت ذ ذ ذذدربة دما لألاهذ ذ ذ ذثأ لداذلاب ذ ذ ذذإ لدفخ ذ ذ ذذلاالي

301

503

4402

1471

لد لفإ.
4402

1472

مرهد تةؤبل لدضما رؤل ل ت ابف م ل ةا

الدرجة الكلية

م ل فبها فذئ فبذلها لدخلذماأ م ذل لابقذإ ذي لدت لفذل فذع

لهاهل مف لدات ؛ ئ ادمل ( )2ببها أئ لدلؤاإ فبذثمل تعـريفءم لررهـاب ا هذ " كـل األعمـال اإلجراميـة و يـر
المشــروعةو والتــي تــدمر المنشـ ت وتــؤثر علــى اقتصــاد البلــد" وأنـ " مجموعــة مــن العمليــات المنافيــة للمبــاد

اإلنسانية من قتل وحرق وتخريب ".ىه إلصذؤي هلتذلئ لد الاتذلئ رؤذل دااذإ تفبذل ىدذل لدفمل قذإ ()302
ي دالةإ ر ل

( )2..2مفال

فذل اذلا

ملددةمذي ( )5884مدالةإ ص مي ( .)5884مأئ أسباب اإلرهاب ت تي رؤل

لدتاتبذ لدتذذلدي :انتشــار الجءــل ( )405معــدم اهتمــام الدولــة بفئــة الشــباب وهــو يمثلــون اليالبيــة العظمــى فــي
المجتمج ( )405ثم الفو ى واليالء والفقر ( )405فانتشار الجماعات المنحرفة التي تجذب الشباب()405و ثم عـدم

الشــعور بــاألمن( )405ذذة عــدم انتشــار الـــوعي الــديني ()308و ثـــم أســباب سياســية كعـــدم وجــود ديمقراطيـــة
متكاملــة()301و ثــم األو ــاع يــر الصــحية فــي المجتمــج ()301و وثــم دعــم اإلرهــاب مــن بع ـ

الــدول ()302

والتعصــب فــي الــدين ( )303مهذذهل لألخبذذا ذذي لددااذذإ لدفإللبذذدأ مهذذي ىالاذذإ إلذذهاأ ألههذذة دذذة بصذذؤمل ا ذذد ىدذذل لد هذذة
23

لد فبق دؤدبئ .مأفل الذي لألةال

قد مصؤي ىدل دااإ لدفمل قإ أم ذاباذإ فذئ دااذإ لدفمل قذإ .مهذه لدهتباذإ لت قذي

فذذع د لاةذذإ خملدذذدأ ( )2..2مد لاةذذإ لدإلةذذبئ ( )2..4م لضذذل ( )2..2مرؤذذي ( .)5884مأفذذل فذذئ إلبذذث خلذذماأ
لهاهذذل

ف بذذة لد اذذلالي لدتذذي ت اذذا رذذئ فبذذلها إلصذذؤي رؤذذل دااذذإ لدفمل قذذإ ( ) 4أم دااذذإ ذاباذذإ فذذئ لدفمل قذذإ

لهاهذل

مف لداتذ إلصذذؤي ف بذة رالالتهذذل رؤذل دااذإ لدفمل قذذإ أم دااذإ ذاباذذإ فذئ لدفمل قذإ الةذذت هلا لد اذلاأ لدتذذي

(.)308مهذذهل لداله ذ

مهتلسا ذ  .م ذذهدك لدت لفذذل فذذع

لةذذتخدة ذذي د لاةذذإ لدلابذذف ( )2..2اف هذذمة آ ذذلا لهاهذذل

تذهص رؤذل "مراقبــة الوالــدين ألبنــائءم ومعرفـة أصــدقائءم" لهالاذذإ رههذل فإللبذذدأ؛ اةذا

ا ضذذهة دفالذاذإ لدملدذذدبئ

مد ذذههة باب ذذدمئ ارلب ذذإ لدملد ذذدبئ ألاهذذلسهة مف ا ذذإ أص ذذدذلا أاه ذذلسهة .مهذذه لدهتبا ذذإ تت ذذق مد لاة ذذإ لدقض ذذلأ ()2..2

ملدلابف ( )2..2ملدغلفدم (.)2..2
بالإلب أئ هه لدهتلسج تشبا ىدل ذداأ لدلؤاإ رؤل تفببث ف همة لهاهل

بقصذذد لدغذذا  .مأههذذة ب لاضذذمئ لدف هذذمة لدغاابذذإ مال بإلاهمهذ  .مأئ أةذذال

ابئ فل هم فقصمد ي لدقاآئ لد ابة مفل
فذذل ب هبذ لدغذذا

لهاهذذل

لهتشذلا لداهذل متذدهما لالذتصذلد ملهتشذلا لداللدذإ ملداهذل ملد قذا مرذدة لدذمري لدذدبهي مماذمد ا ذ
تدرة لهاهل  .مهتباإ دفخللا لهاهل

مت لدبل د

مل ذق أ ذالد ربهذإ لدد لاةذإ ملدذهبئ بف ؤذمئ لدشذال

رؤل افبع لهاالالي لدالثفإ د الاذ ملدمذلبذإ فهذ ملدتذي فههذل ىرلذلا لدشذال

. ...

ت ذذمد ىدذذل

لدذدمل لدتذي
لد ؤةذلبهي

ذاص لد فذل مهشذا لدذمري لدذدبهي

ثانيا .نتائج الفر ـية التـي تـنص علـى أنـ " ال يوجـد فـرق ذو داللـة احصـائية ( )1415 ≤ αفـي رؤيـة الطلبـة
لالتجاهات يعزا الى النوع .تظءر هذه النتائج في الجدول (.)6

جدول ( )6نتائج متوسطات اتجاهات الطلبة نحو اإلرهاب ومحاوره األربعة تبعا للنوع

* بداللة احصائية  1415 αبدرجات حرية (:تبعا لترتيب المحاور) 134و 143و 140و 141و 143

المحاور

الذكور ( ن =)037
المتوسط

تعريــــــــــف 3034
اإلرهاب
أســـــــــــباب 3022

االنحراف

المعياري
505.4
.021

اإلناث (ن = )012
الخطــــــــــ

المتوسط

المعياري
.0.84

3022

.0.22

40.2

االنحراف

المعياري
50.22
.023

الخطــــــــــ

درجـــــــات قيمة
T
الحرية
test

الداللة

المعياري
.05.5

234

50222

.052.

.0.2

243

30212

*.0...

اإلرهاب

خطــــــــــورة 40.2

.012

.024

4035

.023

.025

245

20225

*.0.55

اإلرهاب

التعامـــــــل 40.8

.022

.022

403

.024

.022

242

2032

*...0.

مــــــــــــــــــج
اإلرهاب

الدرجــــــــة 3014

.021

.021

40.1

.024

.022

243

3052

*.0..2

الكلية

* بداللة احصائية 1415 α

24

اشذ ل رذذلة م ذذي فإلذذلما فذذئ إلبذذث لألةذذال

ببهذذا هذذهل لداذذدمل لد ذذامق اذذبئ لداهةذذبئ ذذي هبذاتهة ىدذذل لهاهذذل

ملدخلذذماأ ملدت لفذذل ف ذ مف لدات ذ  .مذذذد ب ذذمد هذذهل لد ذذاق دصذذلدح لههذذلث ألئ فتمةذذللتهة مصذذؤي دااذذإ لدفمل قذذإ
( )40.1مرؤذذل لدفإلذذلما ( )40.2دألةذذال

م ( )4035ذذي لدخلذذماأ م ( )403ذذي فإلذذما لدت لفذذل .أفذذل لدذذه ما

تفبذذل فتمةذذللتهة ىدذذل دااذذإ لدفمل قذذإ ( )3014مرؤذذل لدفإلذذلما ( )3022ذذي لألةذذال

( )40.8ي لدف لداإ .مدااإ لدفمل قإ هه ال ت هي ذامل لهاهل

م ( )40.2ذذي لدخلذذماأ م

ىهفل ا ضذ ا ضذل تلفذل؛ مهدذك اف ا ذإ لألةذال

لدفلدب ذذإ ىدبذ ذ ف ذذئ لاؤه ذذل تاهاه ذذل متاب ذذلئ فب ذذلها لدخل ذذماأ لدت ذذي ال باب ذذدمئ لهتش ذذلاهل ألهه ذذل ت ذذلدم ىد ذذل لالههب ذذلا
لالذتصلدم ملالاتفلري ملدةبلةي ملةتخدلة أةلدب

لدف لداإ لدفختؤ إ.

ثالثــا .نتــائج الفر ــية التــي تــنص علــى " ال توجــد فــوق ذا داللــة احصــائية ( )1415 ≤ αفــي االتجاهــات نحــو
اإلرهاب تعزا الى المستوا الجامعيو وتظءر هذه النتائج في جدول(.)7
جدول( )7يبين متوسطات وانحرافات اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو ظاهرة اإلرهاب بمحاورها األربعة حسب
المستوا الجامعي
أمدل ( ئ=)42

لدفةتم لدالف ي:ةهإ

لد إ ( ئ=)22

لهبإ (ئ=)22

الا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذإ
رؤل(ئ=)28

لدفإللما

لدفتمةل

لالهإلالف

لهإلالف

فتمةل

ف بلام

لدفتمةل

ف بلام

لالهإلالف

لدفتمةل

لدف بلام

لالهإلالف
لدف بلام

تعريف اإلرهاب

3032

505.8

3035

50532

3023

.0822

3024

50532

أسباب اإلرهاب

3024

.0821

3082

.02.4

3084

.0218

3082

.02.2

خطورة اإلرهاب

3018

.0813

402.5

.0212

402..

.0222

4035

.0253

التعامل مج اإلرهاب

308.

.0118

402.

.0284

4028

.0223

4024

.0232

الدرجة الكلية

3470

14234

3494

14601

4410

14505

4413

14590

ببهذذا هذذهل لداذذدمل أئ لؤاذذإ لدةذذهإ لدالا ذذإ ملدةذذهإ لد لد ذذإ ذذذد مصذذؤمل ىد ذل دااذذإ لدفمل قذذإ (  40.3م )40.5رؤذذل
لدتملدي أفل فةتم

لهبإ مأمدل تفبل ىدل دااإ لدفمل قإ ( 3084م .)3025

مذد اؤذد فتمةذل دذد لؤاذإ لدةذهإ لدالا ذإ ذي فإلذما ت ابذف لهاهذل

( )3024مةذهإ لد ذإ ( )3023هذم بفبذل ىدذل

دااإ لدفمل قإ مبتفذلبث رذئ فةذتم ةذهإ لهبذإ ( )3035مةذهإ أمدذل (.)3032مرؤذل فإلذما أةذال

لهاهذل

فتمةذل

ةهإ الا إ ( )3082م لد إ ( )384مهذي ال تختؤذف رذئ فتمةذللي ةذهإ لهبذإ ( )3082مةذهإ أمدذل ( )3024افبذع
هذه لدفتمةذللي تفبذل ىدذل دااذإ لدفمل قذإ ملئ ماذد ا ذ

لد ذامق لداةذبلإ .أفذل فإلذما فبذلها خلذماأ لهاهذذل

لئ فتمةل ةذهإ الا ذإ ( )4035م لد ذإ ( )402م لهبذإ ( )402مأمدذل ( )3018هذم ذي دااذإ لدفمل قذإ أم ذاباذإ فههذل

دد ةهإ أمدل .مفئ إلبث فإلما لدت لفل فع لهاهل

مف لدات

ئ فتمةل ةهإ الا إ ( )4024ملد لد إ ( )4028

م لهبإ ( )402م ةهإ أمدل ( )308هم أبضل رؤل دااإ لدفمل قإ أم تفبل ىدبهل دد ةهإ أمدل.
مذد بالإلب أئ دا

هه لد امق دالدإ ىإلصلسبإ (  ).0.2 ≤ αمهي تبها ي ادمل ( )1متبهذا ذي لددااذإ

لد ؤبإ م ي فإلما لدت لفل فع لهاهذل

مف لداتذ مفإلذما خلذماأ لهاهذل  .مفذئ أاذل لدتإلقذق دصذلدح أم فةذتم
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ق ذذد لا ذذام لختا ذذلا  Scheffeاذ ذعبئ أئ لد ذذامق لددلد ذذإ ىإلص ذذلسبل ( ) .0.2 ≤ αذذي لدداا ذذإ لد ؤب ذذإ ملدت لف ذذل ف ذذع
لهاهذذل دصذذلدح فةذذتم ةذذهإ الا ذذإ ذذة ةذذهإ لد ذذإ مدذذة ببهذذا لد ذذاق لدذذدلل دفإلذذما خلذذماأ لهاهذذل مهدذذك اةذذا
تقلا لدفتمةللي ابئ لدةهإ لد لد إ ملدةهملي لد لهبإ ملألمدل.

هذذه لدهتباذذإ تذذدل رؤذذل أئ لدلؤاذذإ ذذي فةذذتم لدةذذهإ لدالا ذذإ ملد لد ذذإ أههذذة أ ذذا مربذذل ملد لا ذذل ذذي ب بذذإ فملاهذذإ

لهاهل

مفةذلمس لدتذي تذه ا رؤذل تذدهما لدفاتفذع ةبلةذبل ملذتصذلدبل ملاتفلربذل .م ذمئ لؤاذإ لدفةذتمببئ لد ذإ

مالا إ ي فاإلؤإ لهتقلدبذإ فذئ لدفالهقذإ ىدذل لداشذد هذة بتإلفؤذمئ لدفةذسمدبإ مب ذامئ الدفةذتقال ب ذامئ بذ لا ذاذل
أئ بقدفمل رؤل ذل خلذمأ بخلمههذل هإلذم ىدذل لألفذلة .فذل ال بماذد ذي شذك ذذدالي لؤاذإ فةذتم ةذهإ لهبذإ مةذهإ
أمدذل ذذي لدذمري ملهدالك ىال أههذذة فذل لثدذمل ذي ادلبذذإ لدلابذذق هذة فذذل ب لثدذمئ ذذي فاإلؤذإ لدفالهقذذإ لدتذي تتهذذلث اهذذل

لألهملا ملددمل ع مدة بصؤمل ا د ىدل فاإلؤإ لالةتقالا ملدتملثئ.
جدول ( )2نتائج تحليل التباين بين متوسطات أفراد عينة الدراسة في االتجاهات نحو ظاهرة اإلرهاب تبعا
لمتيير المستوا الجامعي
المحاور

ت ابف لهاهل

أةال

لهاهل

خلماأ لهاهل

لدت لفل فع لهاهل
مف لدات

لددااإ لد ؤبإ

المصدر

مجموعات المربعات

د .ح.

متوسط
المربعات
.0852

ابئ لدفافمرلي

20224

3

دلخل لدفافمرلي

2140324

245

لددااإ لد ؤبإ

2120.88

244

ابئ لدفافمرلي

305.8

3

50.32

دلخل لدفافمرلي

5210425

245

.023

لددااإ لد ؤبإ

535024.

244

ابئ لدفافمرلي

40218

3

50222

دلخل لدفافمرلي

54404.3

245

.0288

لددااإ لد ؤبإ

54805.5

244

ابئ لدفافمرلي

40513

3

50384

دلخل لدفافمرلي

5220252

245

.02.8

لددااإ لد ؤبإ

5220284

244

ابئ لدفافمرلي

30522

3

50.22

دلخل لدفافمرلي

840318

245

.0382

لددااإ لد ؤبإ

820225

244

قيم ف
..770

الداللة
.02.8

5051.
50842

20254

2024.

202..

.0523

.0.22

*.0.44

*...0.
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رابعا .نتائج الفر ية التي تنص على أن " ال توجد فروق ذات داللة احصـائية (  ≤ αبـين الطلبـة فـي رؤيـتءم
لررهاب يعزا الى متيير الكلية تظءر في الجدول (.)9
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ببها ي لدادمل ( )8أئ فتمةل لد ؤبلي لههةلهبإ ( )40..مصل ىدل دااذإ لدفمل قذإ مفتمةذل لد ؤبذلي لد ؤفبذإ
قد اؤد دااإ تفبذل ىدذل لدفمل قذإ ( .)3018ذلد اق اةذبل دذبا دذ دالدذإ ىإلصذلسبإ (  .).0.2فذل ببهذا أبضذل
لدتش ذذلا ذذي فتمة ذذللي لدفإل ذذلما لألاا ذذإ .ف ذذئ إلب ذذث ت اب ذذف لهاه ذذل
ملههةذذلهبإ ( )3044ابهفذذل ذذي فإلذذما لألةذذال

اؤ ذذد فتمةذذذل لد ؤب ذذلي لد ؤفب ذذإ ()3043

اؤذذد فتمةذذل لد ؤبذذلي لد ؤفبذذإ ( )3082ملد ؤبذذلي لههةذذلهبإ ()3082

م ي فبلها لدخلماأ لئ فتمةل لد ؤبلي لد ؤفبإ ( )40.2ملد ؤبلي لههةلهبإ ( )4022ههل لد اق دبا د دالدإ.
جدول ( )9متوسطات وانحرافات التجاهات الطلبة نحو ظاهرة اإلرهاب تبعا لمتيير الكلية
العلمية ( ن = )017

الكليات
المحاور

المتوسط

تعريف اإلرهاب

3043
3082
40.2
405.
3427

أسباب اإلرهاب
خطورة اإلرهاب
التعامل مج اإلرهاب ومعالجت
الدرجة الكلية

االنحراف
المعياري

505.3
.0155
.0123
.0151
14670

اإلنسانية (ن = )032
المتوسط

3045
3082
4022
4022
4411

االنحراف

قيمة ت

الداللة

المعياري

50.24
.0223
.0284
.0235
14597

.0.13
50228
50152
50222
04579

.0834
.0.82
.0.25
.053.
14006

مهه لدهتلسج تختؤف رفل الاي اهل دالةإ لدلابف ( )2..2لدتي تمصؤي ىدل امق دلدإ ىإلصلسبل ابئ لتالهذلي
لدلؤاإ ي ف همة لهاهل

ملألةلدب

ملدف لداإ ملدتي ت ث ىدل فتغبا لد ؤبإ.

ذذذد بااذذع هذذهل لالخذذتالف اذذبئ لدد لاةذذتبئ ا ذذمئ لدد لاةذذإ لدإللدبذذإ لتخذذهي لد بهذذإ فذذئ الف ذذإ لدهاذذلل الرتالاهذذل فف ؤذذإ
دؤالف ذإ لد ؤةذذلبهبإ ابهفذذل د لاةذإ لدلابذذف لهذذي ربهذذإ د لاةذت رؤذذل اذذلف تبئ ذذي لدففؤ ذإ لد اابذذإ لدةذ مدبإ ففذذل

ةلرد رؤل ثبلدأ ردد أ الد ربهإ لددالةإ لدهم ذد ب مئ د ت با رؤل لدهتباذإ الهضذل إ ىدذل تهذم لدتخصصذلي
لدتذذي تضذذفهت ربهذذإ د لاةذذت

ابهفذذل ربهذذإ لدد لاةذذإ لدإللدبذذإ لذتصذذاي رؤذذل فافمرذذإ لدتخصصذذلي لدتذذي تتضذذفههل

لد ؤبلي فافمرإ ةملا أ لهي ىهةلهبإ أة رؤفبإ.
خامسا .نتائج الفر ية التي تـنص علـى أنـ " ال توجـد فـروق ذات داللـة احصـائية ()141 αفـي رؤيـة الطلبـة
الى ظاهرة اإلرهاب تعزا الى متيير العنوان تظءر في الجدول (.)01
ببهذذا اذذدمل ( )5.فتمةذذل لؤاذذإ لدفدبهذذإ أهذ اؤذذد ( )40.2مهذذي دااذذإ لدفمل قذذإ مأرؤذذل فذذئ فتمةذذل لؤاذذإ لدفخذذبة
( )3085م لؤاذذإ لدقابذذإ ( )3012لدؤتذذلئ بف ذ الئ لددااذذإ لدتذذي تفبذذل ىدذذل لدفمل قذذإ مالإلتةذذل

لدتإلؤبذذل لهإلصذذلسي

 ANOVAتابئ أئ ههل لد اق هم دالدإ ىإلصلسبإ ( ( ).0.2αأهبا ادمل ( .)55مالدهةاإ دفإللما لددالةإ قد
إلصل فإلما لدت لفل فع لهاهل

مف لدات رؤل أرؤل فتمةل ( )4021دد لؤاإ لدفدبهإ مبؤب فتمةل
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جدول ( )01المتوسطات واالنحرافات المعيارية التجاهات الطلبة نحو ظاهرة اإلرهاب تبعا لمتيير العنوان
المدينة (ن =)95

العنوان الدائم
المحاور

المتوسط

االنحراف

القرية (ن =)012
المتوسط

المعياري

االنحراف

تعريف اإلرهاب

3024

.0888

2024

أسباب اإلرهاب

40.5
4021
4021
40.2

.02.2
.02.2
.0243
.02.1

3015
4054
4053
3012

.055
.0115
.0158
.0282

التعامل مج اإلرهاب ومعالجت
الدرجة الكلية

المتوسط

المعياري

5041

خطورة اإلرهاب

المخيم ( ن=)11
المعياري

3.7.
3012
3088
40.2
3085

لؤاذذإ لدقابذذإ ( )4053ذذة لؤاذذإ لدفخذذبة ( )40.2افب هذذل ذذي دااذذإ لدفمل قذذإ رؤذذل لةذذتخدلة أةذذلدب

فبذذلها لهاهذذل

اةذذا

رذذدة اذذدمل  .مفإلذذما فبذذلها خلذذماأ لهاهذذل

االنحراف

.0132
.0222
.0151
.0222
.0222

لد ذذالر ملههذذلا

قذذد اؤذذد فتمةذذل لؤاذذإ لدفدبهذذإ ( )4021ذذة

بتؤمهل فتمةل لؤاإ لدقابإ ( )4054فتمةل لؤاإ لدفخبة ( .)3088فتمةل لدفدبهإ ملدقابإ ي دااإ لدفمل قذإ د ذئ
ههلك اق بادم أه هم دالدذإ د ذئ الدتإلؤبذل دذة ببهذا هذه لددالدذإ لهإلصذلسبإ .مالدهةذاإ دفإلذما لألةذال

قذد اؤذد

فتمةل لؤاإ لدفدبهذإ ( )40.5ذة بتؤذم فتمةذل لؤاذإ لدفخذبة ( )3012ذة فتمةذل لؤاذإ لدقابذإ ( .)3015مهذم بشذبا
ىدل أئ لدفدبهإ إلققي دااإ لدفمل قإ ابهفل لدقابذإ ملدفخذبة تفبذل فتمةذللتهة ىدذل دااذإ لدفمل قذإ .أفذل فإلذما ت ابذف

لهاهل

قد اؤد فتمةل لؤاإ لدفدبهإ ( )3024مهي تفبل ىدذل دااذإ لدفمل قذإ مفتمةذل لؤاذإ لدفخذبة اؤذد ()3012

مهم بفبل ىدل دااإ لدفمل قإ ة تؤبهل فتمةذل لؤاذإ لدقابذإ ( )3015مهذي أبضذل تفبذل ىدذل لدفمل قذإ .قذد ذلئ دهذه
لد ذذامق دالدذذإ ىإلصذذلسبإ دصذذلدح لدفدبهذذإ رؤذذل إلةذذل
بشبا ىدل أئ ف همة لهاهل

لدفخذذبة ملدقابذذإ مدصذذلدح لدفخذذبة رؤذذل إلةذذل

لدقابذذإ .مهذذهل

مت اب ملضإلل دد لدلؤاإ الدافة فئ أئ لؤاإ لدقابإ بفبؤمئ ىدل دااإ لدإلبذلد ذي

ت اب .م هدك ال بماد لالختالف لدشلةع ي فتمةللي أةالا مخلمات م ب بإ لدت لفل ف ذ مف لداتذ اذبئ أاهذلا
لدملئ لدملإلد الدافة فئ مامد دالدإ ىإلصلسبإ ( ) .0.2 αدهه لد امق ملدتي تبها هتلساهل ي ادمل (.)55
مالةذذتخدلة تإلؤبذذل ىإلصذذلسي فتقذدة (  ) Post Hoc Testقذذد أبهذذا ماذذمد دالدذذإ ىإلصذذلسبإ (  ).0.2 ≤ αذذي
لددااذذإ لد ؤبذذإ دالتالهذذلي هإلذذم لهاهذذل

م ذذي فإلذذما ت ابذذف لهاهذذل

؛ ذذلئ دصذذلدح لؤاذذإ لدفدبهذذإ رؤذذل لدقابذذإ

ملؤاذذإ لدفخذذبة رؤذذل لؤاذذإ لدقابذذإ .مهذذهل بشذذبا ىدذذل أئ لؤاذذإ لدفدبهذذإ ملدفخذذبة بهشذذدمئ لالةذذتقالا ملدت ذملثئ دبإلقق ذمل
أهدل هة مبتمذمئ ىدل لدتهفبإ ملدتلما أ ا فذئ لدذدفلا لدذهم بخؤ ذ لهاهذل  .مهذة فذئ ذاأ فذل رذلهم فذئ لداللدذإ

بابذذدمئ لدذذتخؤص فههذذل ا ةذذلدب

لدؤذذبئ ملدؤلذذف أ ذذا فذذئ لد هذذف .هلهبذذك رذذئ لالثدإلذذلة لدةذ لهي ذذي لدفذذدئ إلبذذث

ت ذذا فذذدلهفلي لالإلذذتالل لدؤبؤبذذإ ففذذل بذذلدم ىدذذل ىإلذذدلث لدضذذغمل لده ةذذبإ لهذذي أدلأ هذذه لدد لاةذذإ فته ةذذل دهذذة
دؤت ابا .ملؤاإ لدقابإ دبةمل أذل ف لهلأ لالختالف لددلل ىإلصلسبل فل هذم ىال لخذتالف ذي لددااذإ فتمةذل لؤاذإ
لدقابإ ( )3012بفبل ىدل دااإ لدفمل قإ مد ئ لؤاإ لدفخذبة أ ذا ذااذل ىدذل دااذإ لدفمل قذإ .هذي ىالاذإ فبذا فالشذاأ
ذي تمضذذبإلهة ألةذال

لهاهذذل

مخلماتذ م ب بذذإ ف لداتذ

مإلتذذل ت ذاب هة دهاهذذل

( )3024هي تدل رؤل أئ ىالالتهة ادأي رشملسبإ ذة لةذت لا لهتاذلههة ا ذ
با

لدت لفل ف

ملئ لهذي ذذي دااذإ لدإلبذذلد

لألفذما لدفةذااإ دهاهذل

مآ ذلا مفذل

صاح لالتةلق ي ىالالتهة.
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جدول ( )00نتائج تحليل التباين للفروق بين متوسطات أفراد العينة في اتجاهاتءم نحو اإلرهاب تبعا لمتيير
العنوان

المصدر
تعريف اإلرهاب

أسباب اإلرهاب

خطورة اإلرهاب

التعامل مج اإلرهاب
ومعالجت
الدرجة الكلية

مجموع

المربعات

د .ح.

متوسط

المربعات

ابئ لدفافمرلي

550.022

2

20253

دلخل لدفافمرلي

2220.24

242

50545

لدفافم لد ؤي

2120.88

244

ابئ لدفافمرلي

20332

دلخل لدفافمرلي

52802.2

242

لدفافم لد ؤي

535024.

244

2

50521
.0243

ابئ لدفافمرلي

5012.

دلخل لدفافمرلي

5420235

242

لدفافم لد ؤي

54805.5

244

2

.0832
.02.1

ابئ لدفافمرلي

502..

دلخل لدفافمرلي

5220584

242

لدفافم لد ؤي

5220284

244

2

.01..
.0252

ابئ لدفافمرلي

20282

2

50282

دلخل لدفافمرلي

840828

242

.0382

لدفافم لد ؤي

820225

244

قيم ف

الداللة

4013

*.0..8

20512

50232

50242

303.2

.0554

.0252

.0252

*.0.31

* بداللة احصائية 1415 α

سادسا .نتائج الفر ية التي تنص على أن " ال يوجد فروق ذو داللة احصائية ( )1415αبين اتجاهات الطلبة
تعزا الى مستوا العدوانية تظءر في الجدول (.)01

جدول ( )01متوسطات وانحرافات التجاهات أفراد العينة تبعا لمتيير مستوا العدوانية
مستويات العدائية
ير محدد

المتوسط

االنحراف المعياري

40.22

.02.18

 -0ذاتية العدوانية العاطفية

40.84

.0235.

 -1ذاتية لعدوانية البدنية

40352

.02.33

 -3عدائية نحو اآلخرين

40222

.02233

 -4ميول عدائية ير ادراكية

30842

.04322

 -5عدوانية متنقلة

30124

.08128

 -6عدوانية ير مباشرة

30113

.0224.

 -7عدوانية لفظية

40.25

.02325

 -2عدوانية بدنية

30222

.02281

 -9التحكم بالسلوك العدائي

30883

.02833

 -01ميول لألعمال االنتقامية

30248

.012.4
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ببها ادمل ( )52أئ هلتبإ لد دملهبإ لدادهبذإ إلصذؤي رؤذل أرؤذل فتمةذل ( )403مأدهذل فتمةذل ( )302دؤ دملهبذإ
لدادهبذإ .اف هذذل أئ ههذلك فمل قذذإ رؤذل لد ذذدملئ لدذذهلتي لداذدهي مبتإلااذذمئ فذئ لدؤاذذما أم لةذتإلال
لدفماهذذإ هإلذذم ل خذابئ .فذذل اذذلا تاتبذ

ا ةذذلدب

لد دملهبذذإ لدادهبذذإ

لدفةذذتمبلي لد دلسبذذإ لدفتضذذفهإ ذذي ل تذذي:ردلسبذذإ هإلذذم ل خ ذابئ ()4022

أخذذا فبذذا لداذذدئ ذذة هلتبذذإ لد دملهبذذإ لد لل بذذإ ( )40.8ملد دملهبذذإ لدؤ ببذذإ ( )40.2ملدذذتإل ة الدةذذؤمك

لد دلسي ( )3088ة لدفبمل لد دلسبإ فبا لهد لا بإ ( )3084ملد دملهبإ فبا لدفالشاأ (  )3011ملد دملهبإ لدفتهقؤإ
لدفةذذتمبلي تت ذذلا

( )3012ذذة لدفبذذمل دألرفذذلل لالهتقلفبذذإ ( .)3024مهذذه لدهتباذذإ ذذي تاتب ذ

فذذع د لاةذذإ لباةذذل

( )5818لدتي الا تاتباهل فل هي ملضإلإ ي لدادمل (.)52
مببها ادمل ( )53هتلسج تإلؤبل لدتالبئ دهذه لدفةذتمبلي لد شذا إلبذث باذبئ رذدة ماذمد ذامق هم دالدذإ ىإلصذلسبإ
اذذبئ فتمةذذللي لالتالهذذلي تا ذذل دفةذذتم لد دملهبذذإ .مبااذذع هدذذك ىدذذل أئ ف بذذة لدلؤاذذإ راذذامل رذذئ أه ةذذهة ا ذ ههة

بتإل فمئ اةؤم هة لد دملهي اضال م بف ؛ ألههة ب ا مئ أئ بة لدغض

ملد هف ص إ فإلااإ مباؤذد رذددهة

( )5.2ملدهم ببها ي ادمل( .)4
جدول ( )03نتائج تحليل التباين  ANOVAلمتوسطات االتجاهات تبعا لمستوا العدوانية
مجموع المربعات
40822

درجة الحرية
8

متوسط المربعات
.0242

المصدر
دلخل لدفاا لي

820221

253

.0432

لددااإ لد ؤبإ

82028.

222

ابئ لدفاا لي

م فذذل ب ذذاف إلة ذ

قيمة ف
50222

الداللة
.0222

ت ةذذبا امبذذد دؤةذذؤمك لههةذذلهي أئ لههةذذلئ تتهلثر ذ دمل ذذع لدإلبذذلأ ( لدؤبابذذدم) مدمل ذذع لدفذذمي

(لد دملئ) ملههةلئ لدةمم بملثئ ابئ هه لددمل ع مب اا رههذل ذي لدمذذي ملألةذؤم لدفهلةذابئ .مبةذتخدة أةذلدب
شاربإ فافماإ مفهلةاإ ي لدته با رئ فضا مردمله .

م ي فالا إ لدالإل تلئ ألرذدلد لدلؤاذإ لدذهبئ راذامل رذئ أه ةذهة دفةذتم لد دملهبذإ ببهذا أئ أرذدلدهة ضذسبؤإ فذههة

( )%8دة بإلددمل م ( )%502راامل رئ هلتبتهة لد دملهبإ م ( )%502رئ هلتبتهة لد دملهبإ لدادهبذإ م ()%502
رئ لد دملهبإ هإلم ل خابئ مراا ( )%208رذئ فبذمل ردملهبذإ فبذا ىد لا بذإ م ( )%303رذئ لد دملهبذإ لدفتهقؤذإ
م ( )%302ر ذذئ لد دملهب ذذإ لدادهب ذذإ م ( )%804ر ذذئ لدفب ذذمل لد دملهب ذذإ لالهتقلفب ذذإ لدهةذ ذ

فتا ذ ذثأ إل ذذمل لد ذذتإل ة

الدةؤمك لد دملهي ذ مذد ةاق ه ا ذ اهةاإ ( )%4502مفةتم لد دملهبإ فبا لدفالشاأ اهةاإ ( )%5308ة فةذتم
لد دملهبذذإ لدؤ ببذذإ اهةذذاإ ( .)%5202ؤ ذذمئ تفا ذذث لدهة ذ

ذذي لدفةذذتمبلي لد دملهبذذإ ( )5.-2إللمدذذي لدالإل تذذلئ

اد لاةذذإ ت باهذذل ذذي لدتما ذ هإلذذم فإلذذلما لدد لاةذذإ :ت ابذذف لهاهذذل

مأة ذذالا

مفبذذلها خلماتذذ

ملدت لفذذل ف ذذ

مف لدات ذ

تاذذبئ ماذذمد ذذامق دلدذذإ ىإلصذذلسبل (  ).0.2 αذذي البذذإ لدلؤاذذإ ضذذفئ هذذه لدفةذذتمبلي هإلذذم خلذذماأ

لهاهل

قد ت مئ دصلدح لدتإل ة الدةؤمك لد دملهي مببها ي لدادمل (.)54

جدول ( )04نتائج التحليل اإلحصائي للفروق بين متوسطات االتجاهات لمستويات العدوانية ()01-6
3.

لدفإلما

ت ابف لهاهل

أةال

لهاهل

خلماأ لهاهل

لدت لفل فع
لهاهل

فاف ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذم

لدفصدا

لدفاا لي

ابئ لدفافمرلي 20222
دلخذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل 24.0222

فتمة ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل

د.ل.

لدفاا لي

50385
4
50224 583

لددالدإ

ذبفإ ف

.032.

50552

لدفافمرلي
لدفافم لد ؤي

2420211

582

ابئ لدفافمرلي

503.52

4

دلخذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل 5.20458

.0328

.0222

.0282

.0225 583

لدفافمرلي
لدفافم لد ؤي

5.20232

582

ابئ لدفافمرلي

80813

4

دلخذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل 5530212

20482

*.0..3

40245

.0218 583

لدفافمرلي
لدفافم لد ؤي

5230225

582

ابئ لدفافمرلي

30322

4

دلخذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل 820552

.0142

.0531

50224

.0422 583

لدفافمرلي
لدفافم لد ؤي

820428

582

* بداللة احصائية 1415 α

مابهذذي هتذذلسج لختاذذلا  Scheffeدؤفتغبذذا لدتذذلاع خلذذماأ لهاهذذل

أئ لددالدذذإ لهإلصذذلسبإ دصذذلدح لدذذتإل ة الدةذذؤمك

لد دلسي.

االستنتاجات
تمصؤي هه لددالةإ ىدل لالةتهتلالي لدتلدبإ:ذ
* ما ذذمد ت ه ذذة متفبب ذذث دؤف ه ذذل لدفقص ذذمد د ذذد لدغ ذذا ر ذذئ لهاه ذذل
لد ؤةلبهي .مأئ أةذالا

إلةذ

ف هذمة لدغذا

ف ذذئ ذا ذذل لدش ذذال

مه ذذم لدف ه ذذل لدفا ذذم

ت ذمد ىدذل لداهذل لدذدبهي ملهتشذلا لد قذا ملداللدذإ .مفذئ أاذل ت ذلدم

فخللا ضاماأ لد فل رؤل لدمذلبإ فه مرالا اتم با لألمضل لدصإلبإ ملالذتصلدبإ ملد قل بإ لدفهلةاإ.

* لذتصذذا تإلقبذذق لد اضذذبإ ا ذذدة ماذذمد ذذاق هم دالدذذإ ىإلصذذلسبإ ذذي لالتالهذذلي هإلذذم لهاهذذل
فإلما ت ابف لهاهل  .مههل بشبا ىدل مامد اق ابئ لداهةبئ ي هباتهة هإلذم لهاهذل
فإللما لددالةإ لد الث لألخا  :لألةال

ذي لددااذإ لد ؤبذإ م ذي

ملدخلماأ ملدف لداإ.

* م هدك لذتصا تإلقبق لد اضبإ رؤل الث فإللما دؤدالةإ :لدت ابف ملألةال
دالدإ ىإلصلسبإ ي لالتالهلي هإلم لهاهذل

اذذبئ لداهةذذبئ ذذي

ملدخلماأ ا دة ماذمد ذامق هلي

اذبئ فةذتمبلي لدالف ذإ لدةذهإ لألمدذل ملد لهبذإ ملد لد ذإ ملدالا ذإ ذ ا.
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ففذذل بشذذبا ىدذذل ذذامق دلدذذإ ىإلصذذلسبل اذذبئ فةذذتمبلي لدالف ذذإ دصذذلدح فةذذتم لدةذذهإ لدالا ذذإ ذذي فإلذذما لدت لفذذل فذذع
بلهاأ لهاهل

مف لداتهل. .

* مدة تتإلقق لد اضبإ لدفت ؤقإ الد هملئ لدذدلسة؛ ىه ماذدي ذامق هلي دالدذإ ىإلصذلسبإ اذبئ لدفدبهذإ ملدقابذإ ملدفخذبة
ملدتذذي اذذلاي دصذذلدح لدفدبهذذإ رؤذذل إلةذذل

فإلما ت ابف لهاهل .

لدقابذذإ ملدفخذذبة مدصذذلدح لدفخذذبة رؤذذل لدقابذذإ ذذي لددااذذإ لد ؤبذذإ م ذذي

* متإلققذذي لد اضذذبإ لدفت ؤقذذإ الد ؤبذذإ ا ذذدة ماذذمد ذذامق هلي دالدذذإ ىإلصذذلسبإ اذذبئ لد ؤبذذلي لههةذذلهبإ ملد ؤبذذلي
لد ؤفبإ .ي هباتهة هإلم لهاهل

ي لددااإ لد ؤبإ م هدك رؤل لدفإللما لألاا إ.

* فذذل ماذذدي ذذامق هم دالدذذإ ىإلصذذلسبإ اذذبئ فةذذتمبلي لد دملهبذذإ دصذذلدح لدذذتإل ة الدةذذؤمك لد ذذدملهي ذذي فإلذذما
فبلها خلماأ لهاهل .

التوصيات واالقتراحات
مفئ أهة لدتمصبلي لدتي تقدفهل هه لددالةإ فل بؤي:ذ

ىاالا د لاةلي إلمل فةتمبلي لد دملهبإ لدتي مضإلتهل لباةل الشذل الةذتخدلة لدلابقذإ له ؤبهب بذإ دؤت ذاف



رؤل لدتمل ق ابئ خااأ لد اد ده ة ملدتشخبص لده ةي.
ىاذالا د لاةذذإ فشذذلاهإ الةذذتخدلة لد بهذذإ لدلاقبذذإ لد شذملسبإ فذذئ رذذدأ الف ذذلي ؤةذذلبهبإ



قذذد تقذذدة صذذماأ

أمضح إلبئ ىاالسهل رؤل ردد أ الد أ ا.

ىاالا ما أرفلل مهدملي مفلتفالي دتالدل لدخاالي إلمل ةال لدتمربإ ملدت قبف ملدتملصذل فذع لألاهذلا؛



مهدك فئ أال لدمذلبإ فئ لد فؤبلي لهاهلابإ.
درذذة مةذذلسل لهرذذالة الالهتفذذلة اذذلداالفج لددبهبذذإ ملد قل بذذإ اإلبذذث تةذذتخدة لابقذذإ دت بذذل لدذذدبئ ذذي لدإلبذذلأ



لدبمفبإ ملدتي تبها ي لدةؤمك ملدتملصل ملألخالق.
تغببا لاق لدملرببئ ملدفاابئ مت دبؤهل ي تاابإ لده ا.




لهتفلة لدف لا ث لدفاتف بإ لدفختؤ إ ا تح لدفالل ملد اص دؤ فل ملدته با رئ للذلي لدشال .



تمةبع لالهتفلة اف لا ث لهاشذلد لده ةذي ملد بذلدلي لده ةذبإ ألههذل ت خذه دم لا هلفذل ذي ف لداذإ لالإلاللذلي
ملال تسل .

المراجج

ىا ذالهبة .)2..2(.لهاهذذل  :لش ذ لدبت ذذي ت اب ذ ال ذذي فإللاات ذ " ىاهذذل لألذمبذذلا مد ذذل لدض ذ لا".

 .5أا ذ لا

رؤية .لدةهإ لد لهبإ .لد دد  .52ص .44 -8

 .2امبإلذذلئ أفذذلدبا را ذذلي؛ لدتاتذذمام فإلفذذد رذذم

 .)2..2(.علـــم اإلرهـــاب :األســـس الفكريـــة والنفســـية

واالجتماعية والتربوية لدراسة اإلرهاب .رفلئ :دلا ف تاإ لدإللفد.

 .3لدإلةبئ أةفلا اهي راد لد ثبث .)2..4((.أسـباب العنـف واإلرهـاب والتطـرف :دراسـة تحليليـة .ؤبذإ لداهذلي

الدابل

.
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http://alminbar.al-islam.com/images/boks
 .4خملددأ فإلفمد راد لح فإلفد .)2..2(.علم نفس اإلرهاب .رفلئ :دلا لدشامق.

 .2لد ذذثام هذ ذملف .)2..2(.اددب ذذإ لهاه ذذل مإل ذذق لدشذ ذ م
لهاهل  .رؤية .لدةهإ لد لهبإ .لد دد  .52ص . 3.-8

ذذي فقلمف ذذإ لالإل ذذتالل :أة ذذسؤإ فت اذ ذاأ رؤ ذذل أاه ذذدأ

 .2صلدح فإلفد رؤذي .)2..2(.دراسة نفسية :دوافج اإلرهـابيين معقـدة ونظريـات علـم الـنفس عـاجزة أمـامءم.
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