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دور االسرج فً حًاٌح االغفال ين ظاهرج االرهاب
واالنحرافاخ انفكرٌح
و .وفاء لٍس كرٌى
يركس اتحاث انطفىنح وااليىيح  -جايعح دٌانى
تغذاد  -انعراق

انخالصح
صعو ثألٌّر ثلقلقز ثألهم فٍ عملُةز ثلضنٖةتز ثالؽضمجعُةز  ،لهةيث فةج ثلعالقةجس ثألّةٌَز لُْةش عالقةجس نفعُةز  ،وإنمةج هةٍ
عالقةجس فمُمُةةز صٌصكةةَ علةً ثلضفجع ة ثلمْةةضمٌ ،ودوًؽةةز عجلُةز م ة ثالًصذةةج ٟدةةُ أفٌثههةج  ،وثعضمةةجههم علةةً دعٞةةهم
دعٞةج  .كمةج صلعةخ عالقةجس ثلْةلةز ثلقجةمةز دةُ أفةٌثه ثألّةٌر هوًث مهمةج فةٍ عملُةز ثإلقنةج وثالقضنةج  ،لةيل مةج صةةَث
ثألّةةٌر هةةةٍ ثلمؤّْةةز ثألهةةةم فةةٍ صنٖةةةتز ثألؽُةةج وفمةةةجَضهم مةة أٌ ظةةةجهٌر ّةةلىكُز غُةةةٌ مٌغىدةةز فةةةٍ ثلمؾضمةةة .
وثألّةةٌر قةةو ال صكةةى هةةٍ ثلْةةذخ فةةٍ صةةةٌ ّةةلى أدنجةهةةج  ،لكنهةةج دعةةو ثهضمجمهةةج دهةةم وقٞةةج ثلىقةةش ثلةةالٍ معهةةم
ومقجولةةز ّةةو ثفضُجؽةةجصهم وثلضعجمةة م ة مٖةةكالصهم  ،ومجٙةةز فةةٍ مٌفلةةز ثلمٌثهقةةز وثلٖةةذجح  ،فئنهةةج صهُةةب ثلظةةٌو
وَضذ ة لهةةي ثألّةةذجح ثألُ ّةةٌَز ثلمضمغلةةز
النةَالقهم للضةةةٌ وثلعن ة ّ ،ةةىث كجنةةش صؾلُجص ة ُّجّةُز أ ثؽضمجعُةةز.
ُ
دئهمج ًعجَز ثألُ ٌّر ألدنجةهج وعو ثلعنجَز ثلكجفُز دهم ودضىؽُههم  ،أو عو ثّضقٌثً و ٝثأل ّةٌر ؛ مةج َُْةمً دجلضفكة
ثألُ ٌٌّ ثليٌ َؤهٌ  -فٍ ثلغجلخ  -إلً ٝع أو ثنعوث مٌثقذةز و ُمضجدعةز أولُةج ثألُمةىً لْةلىكُجس وصٚةٌفجس ثألدنةج ؛
ثألمٌ ثليٌ قو َوفعهم إلةً ثالمةضال ٟدةذعً ٜفقةز ثلْةى ثلةيَ َقةىهونهم دةٌَقةز أو دةُُمٌي إلةً ثلٞةُج وثالنقةٌث ،
ومة عةم َضٖةةك عنةوهم مةج َمك ة أ َُْةمً دةجالنقٌث ثلفكةةٌٌ ثلةيٌ َةؤهٌ إلةةً ثلكغُةٌ مة ثلْةةلذُجس ثلضةٍ منهةج أعمةةج
ثإلًهجح ثإلؽٌثمُز  ،أو غٌُهج م ثلْلىكُجس ثل ُمنقٌفز ثألُمٌي  .كمج َؾةخ ثإلٕةجًر إلةً أ مٖةكلز ثلفةٌث صُعةو أّةجُ
ك صفكٌُ ُّب  ،ومنةلة أٌ ثنقةٌث فكةٌٌ أو ّةلىكٍ َُمكة أ َضةةىً إلةً وقةى ثلمةٌثهقُ ثلمنقةٌفُ ثو ثلعةجٟلُ
فٌَْز لذع ٜثل ُمنظمجس ثإلًهجدُز ثلضٍ صنضهَ فٌٙز هي ثلظٌو ثالؽضمجعُز ثلقجُّز فٍ صىظُ هةؤال للقُةج دةذعٜ
ثألعمةج ثإلًهجدُةةز ثإلؽٌثمُةةز ومة عةةم صققُ ة أغٌثٝةةهم وأهةوثفهم ثلنذُغةةز  .لةةيث صْةةعً ثلذجفغةز م ة مةةال ثلوًثّةةز
ثلقجلُز ثلضعٌ علً هوً ثالٌّر فٍ مكجفقز ظجهٌر ثإلًهجح وثألفكجً ثلمضةٌفةز لقمجَةز أٟفجلهةج ،ثى ّةُضم دنةج ثّةضذجنز
علً دع ٜثٌّ ٟلذز ثلمٌفلز ثلمضىّةز لمعٌفز مج ثلىّجة ثلمْةضنومز مة قةذلهم لمقجًدةز ثإلًهةجح وثلضةةٌ ثلةوَنٍ
 ،وم عم صقوَم دع ٜثلضىُٙجس وثلمقضٌفجس ثلمنجّذز .
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The Role of the Family in Protecting
Children from the Phenomenon of
Terrorism and Intellectual Deviations

ABSTRACT
The family is the most important link in the process of socialization, so family
relationships are not utilitarian relations, but rather intimate relations based on continuous
interaction, high degree of association among individuals, and dependence on each other.
The power relations between family members play an important role in the process of
persuasion and conviction. Therefore, the family is still the most important institution in
the formation of generations and protecting them from any undesirable behavior in
society.
The family may not be the cause of the extreme behavior of their children, but
by not caring about them and spending the time with them and trying to meet their needs
and deal with their problems, especially in adolescence and youth, they create the
conditions for their slide to extremism and violence, whether political or social
manifestations.
This is due to family reasons such as neglecting family care for their
children, inadequate care and guidance, or unstable family status; so-called family
disintegration, which often leads to poor or lack of parental monitoring and follow-up of
the behavior and behavior of children; Which leads them in one way or another to loss
and deviation, and then they form what may be called intellectual deviation, which leads
to a lot of negatives, including criminal acts of terrorism, or other deviant behaviors.
It
should also be noted that the problem of vacuum is the basis of all bad thinking, and the
starting point of any intellectual or behavioral deviation that can develop to the
occurrence of young deviant or unemployed prey to some terrorist organizations that take
advantage of these harsh social conditions in recruiting them to do some criminal terrorist
acts and then achieve Their purposes and their malicious aims.
Therefore, the
researcher seeks to identify the role of the family in combating the phenomenon of
terrorism and extremist ideas to protect their children. A questionnaire will be built on
some families of middle school students to find out what means they are used to combat
terrorism and religious extremism.
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يشكهح انثحث

ثلمكىنز م ثألدىَ أقو مؤ َّّْز ثؽضمجعُز للضٌدُز عٌفهج ثإلنْج  ،وال ٍثلَش ثألّةٌ رُ فةٍ ثلمؾضمعةجس
صعو ثألٌّر
َّ
ثلمنضلفةةز هةةٍ مٚةةوً ثلضٌدُةةز وثلمعٌفةةز دجلنْةةذز ألدنجةهةةج  ،وقةةو أ َّهي صةةةىً ثلقُةةجر ثلذٖةةٌَز وثّةةضقٌثً ثإلنْةةج و ِدنةةج
خ
مؤّْةجس أمةٌي
صٖةجً
ثلمؾضمعجس ثلمونُز وثلقٌوَز وٍَجهر ثلنذٌثس ثلذٌَٖز وصع ُّوه أنةىث ثلمعٌفةز ثلذٖةٌَز  -إلةً أ
ِ
غٌُ ثأل ٌّ رَ فٍ وثؽخ ثلٌعجَز  ،وثالهضمج  ،وثلضٌدُز  ،وثلضىؽُ  ،وصنلَّش ثألٌّ رُ ع دع ٜمج كجنش صقى دة  ،وًغةم
ىل صظ ُّ ثلمؤّْز ثألولً فةٍ فُةجر ثلمؾضمة ثلقةوَظ أَٞةج فةٍ ثلضٌدُةز  .فةئىث ٙةلَ َقش ثألّةٌر ٙةلـ ثلفةٌه  ،وإىث ٙةلـ
ثلفٌه ٙلقش ثألُ ٌّر  ،وٙلـ ثلمؾضم ؛ فجألٌّر هٍ ثلضٍ َضٖةٌَّح منهةج ثلفةٌ ُه ثلعقُةو رَ وثألمةال  ،وثألفكةجً وثلعةجهثس
وثلضقجلُو ( ثلنقالوٌ . ) 22 : 2007 ،
وممج ال ٕ فُ أ ثلووً ثلضٌدىٌ ثليٌ صؤهَ ثألٌّر صؾج أدنجةهج َنضل مة أّةٌر إلةً أمةٌي صذعةج للقجلةز ثلْةجةور
هثم ة ثألّةةٌر مةة فُةةظ ثلمْةةضىي ثلغقةةجفٍ  ،و ثالؽضمةةجعٍ  ،وثالقضٚةةجهٌ  ،وم ة فُةةظ ثلعالقةةجس ثلْةةجةور دةةُ ثلةةَوػ
وثلَوؽةز مة ؽهةز  ،وأّةةلىح صعجملهمةج مة ثألدنةةج مة ؽهةز أمةةٌي  .فهنةج أّةٌخ َْةةىههج ثالنْةؾج ثلضةج  ،وثالفضةةٌث
ثلمضذجه دُ ثلىثلةوَ وّةجةٌ ثألدنةج  ،وال َعةجنى مة أَةز مٖةكالس ّةلىكُز دةُ أعٞةجةهج ثلةيَ َٖةضٌكى ؽمُعةج فةٍ
ثاللضَث دجلقُم ثلْجمُز ثلضٍ صقجفظ علً دنج وصمجّ ثألٌّر  ،وصْةضةُ هةي ثألّةٌ صةيلُ ؽمُة ثلمٖةجك وثلٚةعىدجس
وثلضةةىصٌثس ثلوثملُةةز ثلضةةٍ صؾةةجدههم دجلقكمةةز وثلضعق ة ودجلمقذةةز وثلضعةةج ٟوثالفضةةٌث ثلعمُةة لمٖةةجعٌ ثلؾمُ ة ٙةةغجًث
وكذجًث  .ىل إ ثالفضٌث ثلمضذج ه دُ أفٌثه ثألٌّر  ،ومجٙز دُ ثلىثلوَ هى م أهةم مقىمةجس ثالّةضقٌثً وثلغذةجس فةٍ
فُجصهج  ،ومضً مج كجنش ثألٌّر َْىههج ثالّضقٌثً وثلغذجس فئ صُعٌُ ىل ُّنعكِ دك صُكُو دٖةك إَؾةجدٍ علةً صٌدُةز
ثألدنج ونُٖصهم  ( .فالور . ) 73 : 2011 ،
كمج ث ثألٌّر صمغ ثلقل قز ثألهم فٍ عملُز ثلضنٖتز ثالؽضمجعُز  ،لهةيث فةج ثلعالقةجس ثألّةٌَز لُْةش عالقةجس نفعُةز ،
وإنمةج هةٍ عالقةجس فمُمُةز صٌصكةَ علةً ثلضفجعة ثلمْةضمٌ ،ودوًؽةز عجلُةز مة ثالًصذةج ٟدةُ أفٌثههةج  ،وثعضمةجههم علةً
دعٞهم دعٞج  .كمج صلعخ عالقجس ثلْلةز ثلقجةمةز دةُ أفةٌثه ثألّةٌر هوًث مهمةج فةٍ عملُةز ثإلقنةج وثالقضنةج  ،لةيل مةج
صَث ثألٌّر هٍ ثلمؤّْز ثألهم فٍ صنٖتز ثألؽُج وفمجَضهم م أٌ ظجهٌر ّلىكُز غٌُ مٌغىدز فٍ ثلمؾضم .
وثألٌّر قو ال صكى هٍ ثلْذخ فٍ صةةٌ ّةلى أدنجةهةج  ،لكنهةج دعةو ثهضمجمهةج دهةم وقٞةج ثلىقةش ثلةالٍ معهةم
ومقجولز ّو ثفضُجؽجصهم وثلضعجم م مٖكالصهم  ،ومجٙز فٍ مٌفلز ثلةفىلز ثلمٌثهقةز فئنهةج صهُةب ثلظةٌو النةَالقهم
للضةٌ وثلعن ّ ،ىث كجنش صؾلُجص ُّجُّز أ ثؽضمجعُز ثو هَنُز ٕ ( .ضُىٌ .) 6 : 2018 ،
فجلضنٖةةتز ثالؽضمجعُةةز دٚةةىًر مقٚةةىهر ثو غُةةٌ مقٚةةىهر  ،قةةو صكةةى منذةةٌث مةة منةةجدٌ صكةةىَ ثلفكةةٌ ثلضكفُةةٌٌ
وثلؾهجهٌ إلً ثلقو ثليٌ َْفٌ عن نمى ثلفٌه ثلةيٌ َةٌٌ ثلؾمُة مٌصةوَ وؽةخ قةضلهما .لهةيث فةج ثصؾةج ثألدنةج لالًهةجح
َق دٖك كذٌُ علً عجص ثالٌّر ثلضٍ م ثلمفضٌ ٛأ صعٌ ثلذُتز ثلضٍ َعُٔ فُهج أدنجةهم ومةج َقجدلىنة مة إٔةنجٗ
هثم ثلمؾضم  ،و الُّمج أن م ثلممك أ َؤهٌ ىل إلً صؾنُوهم لٚجلـ أهوث معُنةز وإعةةج مذةًٌثس ال أّةجُ لهةج
م ثلٚقز فنؾةو أ مة َقةٌ ثلْةُنمج وَٖةُ أ قضة ثألدٌَةج منفةي للؾنةز  .ثى أ صلة ثلؾمجعةجس ثلمضةٌفةز وثإلًهجدُةز
م ثلممك أ صؾنو ثالدنج م مال ثإلَقج لهم دفضجوٌ مجهعز وكجىدز وهى أمٌ َٚوق ثلٖةن٘ ثلذْةُ ٠ثلةيٌ ال َىؽةو
لوَ علم ثو معٌفز هَنُز كجفُز عمج َقج ل  ،هيث دجإلٝجفز ثلً ثن م ثلممك أَٞج ثّضنوث لغةز ثإلغةٌث ثلضةٍ َضةى لهةج
ثألٕنجٗ ثلْةقُُ فٍ ثلمؾضم كمج َمك أ َ كى ثلضةةٌ هثمة ثلعجةلةز دةجلضىثًط وهةى أمةٌ ٕةجة ثلىقةى وَ ْةجعو
علً ثنضٖجً ك ىل غُجح ثلٌه ثلقجّم ( على . ) 7 : 2014 ،
وم ثلمعٌو ث لك مٌفلةز عمٌَةز عةوه مة ثالفضُجؽةجس وثلضةٍ صةٌصذ ٠دنٚةجة٘ ثلمٌفلةز ثلعمٌَةز وثألوٝةج
ثالؽضمجعُةز ثلضةٍ َعُٖةىنهج وثلضةٍ صؾعة لهةم ٟذُعةز مجٙةةز  ،ولكةٍ َةؤهٌ ثلمةٌثهقُ ثلةووً ثلمةلةىح مةنهم َؾةخ علُنةةج
نق ثالٌّر أ صضفهم أوال صل ثالفضُجؽجس ونقةى دضةىفٌُ ّةذ إٕةذجعهج  .وَعةٌ علمةج ثلةنفِ ثلقجؽةز دُنهةج فجلةز مة
ثلةنق٘ وثالفضقةجً وثالٝةةٌثح ثلؾْةمٍ وثلنفْةةٍ  ،إ لةم صكة إٕةذجعج أعةجًس لةةوي ثلفةٌه نىعةج مة ثلضةىصٌ وثلٞةةُ ال
َلذظ أ ََو مضً إٔعش ثلقجؽز  .وصٌي نظٌَةز ثلقجؽةجس أ ثلقجؽةز هةٍ ثلةوثف وًث كة ّةلى وكة إنْةج لة عةوه
م ثلقجؽجس ثلضٍ َضنجفِ دعٞةهج دعٞةج وصىؽة ّةلى ثإلنْةج مة أؽة إٕةذجعهج وإىث لةم صٖةذ َضٌصةخ علةً ىلة ملة
َؤعٌ فٍ ٙجفذهج ( نَثً .) 43 : 2001 ،
وم هنج َُصٍ هوً ثلضٌدُز ثألٌَّز إلٕذج ثفضُجؽجس ثألدنج ثلٚقُز وثلنفْةُز وثالؽضمجعُةز وىلة لكةٍ َضققة لهةم
ثلضىثف ثالؽضمجعٍ ثألف ٞوَعملىث علً صققُ ثألهوث ثلمؾضمعُز فٍ ثلىقةش نفْة وقةو أكةوس ثلكغُةٌ مة ثلوًثّةجس أ
ثنٞمج ثالٟفج إلً ثلؾمجعجس ثإلًهجدُز ٌَؽ إلً أّذجح نفُْز وم أهمهج عةو إٕةذج ثلقجؽةجس ثلٞةٌوًَز أو ثلنمةى
ثلمٞةٌح لليثس أو دْذخ ثلقٌمج م ثلىثلوَ ومجٙز ثأل دة إ (  ) %78مة أّةذجح ظهةىً ثلؾمجعةجس ثإلًهجدُةز
هثم ثلؾجمعجس هى دوَ لمج َعجنُ ثلمٌثهقُ م ثلقٌمج ثلنفٍْ ( ثلْذجعٍ . ) 20 : 1991 ،
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ودةجلةذ ّةةى صفقةةو ثألّةٌر ّةةُةٌصهج علةةً ثلمةةومالس كجفةز ثلفكٌَةةز وث إلَوَىلىؽُةةز ثلضةةٍ َضعةٌ ٛلهةةج ثألدنةةج هثم ة
ثلموًّز  ،أو م قذ ثألٙوقج أو م مال وّجة ثإلعال ثلمنضلفز  .وصٚذـ فلقز ٝعُفز ثالصٚةج مة أدنجةهةج دٖةك
مْةضمٌ ،ثىث لةم صقةجو مذكةةٌث أ صلمةـ أٌ صغُةٌثس غٌَذةز فةةٍ ّةلىكهم وثكضٖةج أٌ مظةجهٌ للمٖةةكالس ثلضةٍ قةو َعةةجنٍ
منهج ثألدنج  ،وثالٌّث فٍ غٌدلضهج ومعجلؾضهج دٖك فىًٌ .
وع  ٌَٟمج صقو َ ،مك صىُٝـ مٖكلز ثلذقظ دجلْؤث ثالصٍ - :

يا دور االسرج فً حًاٌح االغفال ين ظاهرج االرهاب واالنحرافاخ انفكرٌح ؟
أهًٍح انثحث وانحاجح انٍه
صمغة عملُةز ثلضنٖةتز ثالؽضمجعُةز مة أهةةم ثلعملُةجس صةُ عٌُث علةً ثألدنةج فةً منضل ة مةٌثفلهم ثلعمٌَةز  ،لمةج لهةج م ة هوً
أّجّةٍ فةةٍ صٖةكُ ٕنٚةةُجصهم وصكجملهةةج  ،وهةٍ صعةةو إفةةوي عملُةجس ثلةةضعلم ثلضةٍ ع ة ٌَٟقهةةج َكضْةخ ثألدنةةج ثلعةةجهثس
وثلضقجلُو وثالصؾجهجس وثلقُم ثلْجةور فً دُتضهم ثالؽضمجعُز ثلضً َعُٖى فُهةج  ،وعملُةز ثلضنٖةغز ثالؽضم جعُةز صةضم مة مةال
وّجة ٠مضعوهر  ،وصعو ثألٌّر أهم هي ثلىّجة ٠فجألدنج َضلقى عنهج منضل ثلمهةجًثس وثلمعةجً ثألولُةز كمةج أنهةج صعةو
دمغجدز ثلٌقُخ علً وّجة ٠ثلضنٖتز ثألمٌي  ،وَذٌٍ هوًهج  -ثألٌّر  -فً صىؽُ وإًٕجه ثألدنج م مال عور أّجلُخ
صضذعهج فً صنٖتز ثألدنج  ،وهي ثألّجلُخ قو صكى ّىَ أو غٌُ ىل وكال منهمج َنعكِ علً ٕنُٚز ثألدنةج وّةلىكهم
ّىث دجإلَؾجح أو ثلْلخ ( ثلوًَنٍ . ) 35 : 1983 ،
ُ
ُ
فئىث كج ثلفٌه هى ثللَّذِنز ثألّجُّز فٍ دنج ثلمؾضم  ،فئ ثأل ٌّر هٍ ثلنلَُّز ثلقَُّز فٍ كُجن  ،وثلفةٌه ؽةَ مة ثأل ّةٌر
مٚجة ٚثألُولً منهج  ،وَنةذ دةجدعهةج  ،وَضةُعٌَّ دضٌدُضهةج ؛ قةج صعةجلً فةٍ كضجدة ثلكةٌَم  :ة ُىًِّ ََّةز دَعْ ُٞةهَج ِمة ْ
؛ َُمي
َ
ِّ
َ
دَعْ [ ﴾ ٜآ عمٌث  . ] 344 :ولقو ثعضذٌ ثإلّال ُ ثألٌّ ر مْؤولز ع فةٌر ثلةف  ،وثعضذةٌ أ كة َّ ثنقةٌث َٚةُذُهج
مٚوً ثألو ثألدىث  ،أو َم َقى مقجمهمج م ثلمٌدُِّ ( ثألمُ . ) 24 : 2004 ،
وصذلةىً مةجلذة ثلنمجةُةز  ،وفقةج لكة ّ
وصةنؾم عة ثّةضمٌثًَز عملُةز ثلضنٖةتز ثالؽضمجعُةز عة ثقضٌثنهةج دنمةى ثلمةٌ
ُ
مٌفلةز  .وَعذّةةٌ ثلمةلةخ ثلنمةةجةٍ عة فجؽةةز معُنةز َ ،ؾةةخ إٕةذجعهج  ،وإال أُ ِعُ ة نمةى ثلٖةةن ٘  .فةئىث كةةج مة مةجلةةخ
ثلنمةةى ،فةةٍ ثلةفىلةةز  ،إٕةةذج ثلقجؽةةجس ثلفْةةُىلىؽُز ثألّجّةةُز ؛ فةةئ م ة مةجلةةخ ثلمٌثه ة ثلقجؽةةز إلةةً صكةةىَ فلْةةفز
ٕنُٚز مضْقز م ثلمؾضم  .كمج ثن لُْش ثلضنٖتز ثالؽضمجعُز ٌٙثعج هثةمةج  ،دةُ ثلفةٌه وثلؾمجعةز ؛ وإنمةج عملُةز أمةي
وعةج دُنهمج  .فجلؾمجعز صْةعً إلةً صٖةكُ ثلفةٌه ،وإكْةجد مٚةجة٘ مؾضمعة  ،وصٖةٌَذ عقجفضة  .وفةٍ ثلىقةش عُنة ،
َْعً ثلفٌه إلً صققُ ثالنضمةج إلةً ثلؾمجعةز  ،لكةٍ َٖةعٌ دةجألم وثالنضمةج وثالفضمةج ثلنفْةٍ .فةئىث ثلضةَ قِةُم ؽمجعضة
ومعجٌَُهج ،فق صكُفج ٕ :نُٚج وثؽضمجعُج  ،نجؽقج .أمج إىث مةٌػ علُهةج  ،مجًّةش علُة ثلؾمجعةز ٝةغىٟج  ،صةٌ ّه إلةً
ثإلٟةجً ثلعةةج  ،ثلةةيٌ َالةةم أهةةوثفهج وصٌكُذهةةج ودنج هةج وأٙةةى ثلقُةةجر فُهةج ؛ لكةةٍ صقةةجفظ علةً وفةةوصهج وثّةةضمٌثًهج ،
ولكنهةج صكضٖة مضةجمٌث دةج صلة ثلٞةغى ٟقةو أهس فةٍ ثلنهجَةز ثلةً صهةوَم ثلفةٌه نفْةُج وملقُةج وهَنُةج ( فْةةُ : 1981 ،
. )37
وثإلّةالمٍ علةً
أ ّ ثألٌّر فٍ ثلمج ٍٝصؤ ِّهٌ هوًهج ،ولم صٖهو مغة هةي ثلظةىثهٌ ثلغٌَذةز علةً ثلمؾضمة ثلعٌدةٍ
ّ
ثلعةجةلٍ نةجهًث ٕةهوس ثلمؾضمعةةجس
وؽة ثلنٚةىٗ ،ولكة فُنمةج فقةوس ثألّةٌر ٕةُتج م ة ىلة ثلةووً وأٙةذـ ثالؽضمةج
ّ
دعة ٜصلة ثِعةةجً ثله ّوثمةز فةةٍ ثلفكةٌ وثلْةلى  .و إ ّ ثألّةةٌر وثلمةٌأر صقوَةةوث لهمةج هوً فةٍ مكجفقةةز ثإلًهةجح ،و هنةةج
مةةةٌخ كذُةةٌخ َه ة ّوه ثألؽُةةج ثلنجٕةةتز وهةةى :قُةةج دعةة ٜوّةةجة ثلضىث ٙة ثالؽضمةةجعٍ ،ودعةة ٜثلقنةةىثس ثلفٞةةجةُز؛ غُةةٌ
ثلمٞذىٟز دقىثنُ وثنظمز وصعلُمجس ،فٍ دظ ثلْمى فٍ عقىلهم؛ وثلضةٍ صْةعً إلةً ثنضٖةجً ثإلًهةجح وإٝةعج ثنضمةج
ووال ثالٟفج إلً وٟنهم وقُةجهصهم وهَةنهم ،مةج َةؤ ِّهٌ إلةً صنةذُّ ٠ثلمةٌثهقُ دْةذخ عةو وعةُهم دةوَنهم ثلٚةقُـ وثصذةج
ثلنىثًػ ثليَ َُْؤو ثلً ثلوَ ثالّالمٍ ثلقنُ ( ثلََوثنُ .) 6 : 2017 ،
لقو ثكو عوه م ثلمنضٚى فةٍ مؾةج علةم ثالؽضمةج ثلةً ثلةووً ثلمهةم لال ّةٌر فةٍ عملُةز صقٚةُ ثألدنةج مة ثلفكةٌ
ثلٞج ومقةجوالس ثلضؾنُةو لٚةجلـ منظمةجس صكفٌَُةز وثًهجدُةز فةٍ ظة ثالنفضةجؿ ثلمعلىمةجصٍ وعةىًر ثالصٚةجالس  ،علةً
ثعضذجً ث ثالٌّر ثلنىثر ثألّجُّز وثألولً فٍ دنج ثلمؾضم وصقُٚن م ؽمُ ثلمنج ٌٟثليٌ قةو صىثؽهة  ،فهةٍ دمغجدةز
ثلوً ثلى ثقٍ  ،وف ٚوُّجػ منُ فٍ مىثؽهز ثالنقٌث ثلفكٌٌ دنىعُة ( ثالفةٌث ٟوثلضفةٌَ ) ٠فةجىث صفككةش ثالّةٌر ،
وقى ٛدنُجنهج فةج ثلةنٔ ّةى َٚةذـ لقمةز ّةجةغز وٝةقُز ّةهلز ثالنقُةجه لالنقٌثفةجس ثلفكٌَةز وثلْةلىكُز ( فوَةز ،
. ) 42 : 2006
و صعضقو دع ٜثالٌّ ث ثلقجةمُ علً صل ثلؾمجعجس هم فمجةم ّال قٚةوهم صىؽُة ثلةنٔ نقةى ثلضٚةٌفجس ثلْةلُمز
وثفضٌث ثلقجنى  ،ولك مج َقوط هى ثؽٌث غْ مةل ثالدنةج فُٚةذقى ثًهةجدُُ َمجًّةى ثًهةجدهم فةٍ ثلمنةَ علةً
ثال وثالك وثالمةش عةم علةً ثلؾُةةٌث فةجلمؾضم  .لهةيث َضىؽةةخ علةً ثلمؤّْةجس ىثس ثلعالقةز صىؽُ ة ثالّةٌ ثلةً منةةجٌٟ
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صلةة ثلمنظمةةجس ثإلًهجدُةةةز عةة ٌَٟةةة غةةٌُ قةةةُم ثلمؾضمةة ثلمةةةونٍ فةةٍ نفةةةىُ ثلفةةٌه كجلقٌَةةةز وثلٚةةو وثلمْةةةجوثر
وثلوَمىقٌثُٟز وثلعوثلز ثالؽضمجعُز وثالنْؾج ثالؽضمجعٍ ( ثلٖعج . ) 33 : 2016 ،
ث ثنضٖةجً ثإلًهةةجح ثلمةٌصذ ٠دجلةةوَ وثلمةيثهخ  ،ثلةةيَ َقىمةةى دغْةُ فكةةٌ ثالٟفةج وثلضغٌَةةٌ دهةم َ ،ةةؤهٌ ثلةةً
ثصنجى ثلوَ ؽٌْث لُذًٌوث قُجمهم دجألعمج ثإلًهجدُز  .ولضفجهٌ ثلنل ٠دُ ثلوَ ثإلّةالمٍ وثإلًهةجح  ،صظهةٌ ٝةٌوًر
مٖجًكز عور ؽهجس م " ثألٌّر  ،وثلضٌدُز  ،وثالم  ،وثالوقج  ،وثإلعال " ،فٍ و ٝمةة ٠ثّةضٌثصُؾُز لمقجًدةز
ثإلّةالمٍ ثلقنُة  .وصىٝةةُـ ثلفةٌ دةُ ثلةوَ ومظةةجهٌ
ثإلًهةجح  .و ثلضٌكُةَ علةً ثَٚةج ثلٚةةىً ثلٚةقُقز للةوَ
ّ
ثلضةوَ لبدنةج  .علمةج دةةج ثلمؾضمة ثلةوولٍ ثال دقجؽةةز أكغةٌ مة أٌ وقةش مٞةةً  ،ثلةً إعةجهر ثلضفكُةةٌ فةٍ كُفُةز و  ٝة
ثّضٌثصُؾُجس لمكجفقز ثلضةٌ وثلعن ومقجًدز ثإلًهجح  .وعلةً ؽمُة ثلمْةضىَجس  ( ،ثلمقلُّةز وثالقلُمُةز وثلوولُّةز) .
( فهمٍ .) 45 : 1999 ،
كمج أن فٍ ظ غُجح ثلضىث ٙثألٌٌّ َلؾُ ثألدنج لضعةىَ ٜهةيث ثلضىثٙة ثلمفقةىه دضىثٙة مة ٍمالةهةم أو أدنةج
ثلؾٌُث  ،فُٚذـ لهم ثلضُعٌُ ثلمذجٌٕ فٍ صٖكُ صٚىًثصهم وأمالقهم علً نقى قو َضعةجً ٛصمجمة ج وثلضنٖةتز ثلْةىَز وال
ٌَٝةةٍ ثلىثلةةوَ إٟالقةةج  ،فقةةو َٚةةذقى عةةجٍفُ ع ة ثكمةةج صقٚةةُلهم ثالكةةجهَمٍ  ،دْةةذخ ثللؾةةى ثلةةً ثإلهمةةج علةةً
ثلمنوًثس أو ثاللضقج دذع ٜثلعنج ٌٙثإلًهجدُز لمجًّةز مؾمىعةز مة ثلؾةٌثةم وثلفةىثفٔ وثلعةجهثس ثلمفْةور لبمَؽةز
وثألدةوث دقؾةةز صةذُ ة ثلةةوَ ثإلّةةالمٍ  .ومة ؽهةةز أمةةٌي فةةئ ٝةةع ثلضىثٙة دةةُ ثالدنةةج وثلىثلةةوَ َفقةةو ثلعالقةةز
ثلٌفمُةز دُنهمةج مضجنضهةج ومهجدضهةةج فةٍ نفةىُ ثألدنةةج  ،فُةنعكِ ىلة إلةةً عقةىقهم للىثلةوَ وثصنةةجىهم وؽهةز معجكْةز لمةةج
َضمنج ثِدج  ،ممج َؤٌٕ دقىر علً فٖ ىًَ للضٌدُز ثألٌَّز  ( .ثلْذجعٍ . ) 22 : 1991 ،
لهيث صٖك ثالٌّر ثلنىثر ثو ثللذنز ثألّجُّز فٍ دنج ثلمؾضم ثلْةلُم  ،فةجىث مةج ثنقٌفةش ثالّةٌر دكة ثٕةكج ثلضةةٌ
وثلعن وصْكُ ثلؾٌَمز فٍ عقةى أدنجةهةج ودةٌثع صكىَنهةج  ،كلمةج ّةجهم ىلة فةٍ ٍَةجهر ثلنةةىًر علةً ثلمؾضمة وثمنة
وثّضقٌثً ودجلضجلٍ ثلومى فٍ مٞم ثلؾ ٌثةم وثنمجٟهج  ،مٚىٙج ث ثلنٖج ٟثالًهةجدٍ َةُصٍ مة مةال ثلعالقةجس ثلضةٍ
َذنُهةج ثالفةٌثه هثمة مؾةضمعهم كجالٙةوقج وًفةج ثلْةةى وثلمؤّْةجس ثلضعلُمُةز كجلمةوثًُ وثلؾجمعةجس وأمةجك ثلضٌفُةةز
وثلمٌثكَ ثلضؾجًَز وغٌُهج ( .ثلؾجًوٕز . ) 7 : 2015 ،
فجالٌّر مْؤولز ع وقجَز أدن جةهج م ثالنقٌث م مال إَؾجه ثلؾى ثالٌٌّ ثلمنجّخ ثلةيٌ صغمةٌ عجٟفضةج ثالدةىر
وثألمىمز ثلٌٞوًَضج لنمى ثلعىث ٟلهؤال ثألدنج  ،ال ثلعجٟفز صٖك مْجفز وثّةعز مة نفْةُز ثلفةٌه  ،ثى َةضم دنةج
نفْةُض وصكةةىَ معةةجلم ٕنٚةةُض  ،وَنذغةةٍ ث َعجمة ثلمٌثه ة معجملةةز صضنجّةةخ وثلمٌفلةةز ثلضةٍ َمةةٌ فُهةةج  ،ثدضةةوث ث م ة
ثلمٌثفة ثلقُجصُةةز ثألولةً  ،ومةةٌوًث دجلمٌثف ة ثألمةٌي  ،فضةةً َ ٚة ثلةً مٌفلةةز ثلمٌثهقةز ثلضةةٍ صعةةو دقة م ة ثمةةةٌ
ثلمٌثف  ،ال فُهج صغٌُُثس كذٌُر صق ٚللفٌه م ؽْمُز ونفُْز  ..ثلل م ثلضغٌُُثس ( ثلٚىَغ . ) 3 : 2015 ،

هذف انثحث
ثل ضعٌ

علً مْضىي ثلووً ثليٌ صلعذ ثالٌّر فٍ فمجَز ثألدنج م ظجهٌر ثإلًهجح وثالنقٌثفجس ثلفكٌَز .

حذود انثحث
وَضقوه ثلذقظ ثلقجلٍ دـ :
انحذود انًىظىعٍح  :هوً ثالٌّر فٍ فمجَز ثألدنج م ظجهٌر ثإلًهجح وثالنقٌثفجس ثلفكٌَز .
انحذود انثشرٌح  :ثالٌّر ٟ ،لذز ثلمضىّةز .
انحذود انًكانٍح  :قةج ثلكٌك ثالولً  ،مضىّةز ثلىعذز.
انحذود انسينٍح  :ثلعج ثلوًثٍّ ( . ) 2018 – 2017

يصطهحاخ انثحث
انذور :
عٌفهةج ( مىثؽ ة  - : ) 2005 ،نمة ٠ثلْةةلى ثلةةيٌ َضىقعة ثألمةةٌو م ة ٕةن٘ َقض ة مٌكةةَث ثؽضمجعُةج معُنةةج مةةالصفجعل م إٔنجٗ َٖغلى هم ثِمٌو أوٝجعج ثؽضمجعُز أمٌي ( مىثؽ ) 78 : 2005 ،
عٌفهج ( دووٌ  - : ) 2007 ،صل ثألفعج ثلضٍ صضقذلهج ثلؾمجعز فٍ ٝى مْضىَجس ثلْلى فةٍ ثلغقجفةز ثلْةجةور وعةجهرمج َكى للفٌه أكغٌ م هوً هثم ثلنظج ثليٌ َنضمٍ إلُ ( دووٌ .) 395 : 2007 ،
االسرج :
ث  -عٌفهةةج ( ثدةة منظةةىً  - : ) 1972 ،أ ثألّــةةـٌر هــةةـٍ ثلــةةـوً ثلقٚــةةـُنز  ،وأّــةةـٌر ثلٌؽــةةـ هــةةـٍ عٖةةٌُص
وًهة ثألهنى ألن َضقىي دهم  ،وثألٌّر عٌُٖص وأه دُض ( ثد منظىً  : 1972 ،ػ. ) 19 : 4
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ح  -عٌفهةةةج ( ثلنةةةىلٍ  - : ) 1993 ،أ ثألّـــةةةةـٌر هـــةةةـٍ ؽمجعـــةةةـز ثؽضمجعُـــةةةةـز أّجّـــةةةـُز وهثةمـــةةةـز ،ونظـــةةةةـج
ثؽضمةجعٍ ًةُْةةٍ  ،وهةةٍ لُْةةش أّةةجُ وؽةةىه ثلمؾضم ة فقْةـخ دةةـ هةةـٍ مٚةةـوً ثألمةةـال وثلوعجمةةز ثألولةةً لٞةةذ٠
ثلْـلى  ،وثإلٟـجً ثلـيٌ َضلقـً فُـ ثإلنْـج أو هًوُ ثلقُـجر ثالؽضمجعُز  ( .ثلنىلٍ . ) 37 : 1993 ،
انحًاٌح :
فمةٍ أٌ مقٞةىً ال
ٕةٍ
وهةيث
عنة
هفة
فمجَز
َقمُ
فمج
كلمز
م
صجنٍ
ثلقمجَز
:
)
1941
،
ثلقجهً
عذو
عٌفهج (
خ
ّ
َقٌح  ،وصقجمج ثلنجُ أٌ صىقى وثؽضنذى ( عذو ثلقجهً . ) 90 : 1941 ،
اإلرهاب :
ثإلًهجح دجلمفهى ثلعج ثّضنو فةٍ ثؽملضمعةجس ثلقوَمةز  -مغة ثلُىنجنُةز – وَقٚةو دة كة فٌكةز مة ثلؾْةو صفةَ
ثِمٌَ ( ٙو  . ) 81 : 1985 ،ثمج ثإلًهجدُُ فٍ مٚةةلـ ثللغةىَُ فهةى وٙة َةلة علةً ثلةيَ َْةلكى ّةذُ
ثلعن لضققُ أهوثفهم ( ثلقٍُْ  . ) 8 : 2014 ،وعٌ ثإلًهجح دمىؽخ ثالصفجقُز ثلعٌدُةز لمكجفقةز ثإلًهةجح ثلٚةجهًر
فٍ ثلقجهٌر عج (  ) 1998دُ ن (ّ ك فع م ثفعةج ثلعنة ثو ثلضهوَةو ثَةج كجنةش دىثعغة وأغٌثٝة َقة صنفُةيث لمٖةٌو
إؽٌثمٍ فٌهٌ أو ؽمجعٍ وَهو إلً إلقج ثلٌعخ دُ ثلنةجُ  ،أو صةٌوَعهم دئَةيثةهم ،أو صعةٌَ ٜفُةجصهم أو فةٌَضهم أو
أمنهم للنةٌ أو إلقج ثل ًٌٞدجلذُتز أو دُفو ثلمٌثف أو ثألمال ثلعجمز أو ثلنجٙز أو ثمضالّةهج أو ثالّةضُال علُهةج أو
صعٌَ ٜأفو ثلمىثًه ثلىٟنُز للنةٌ) ( دىثهٌ .) 20 : 2006 ،
االنحراف انفكري :
عٌفهج ( ٟجلخ  - : ) 2013 ،هى ىلة ثلنةى مة ثلفكةٌ ثلةيٌ َنةجل ثلقةُم ثلٌوفُةز وثألمالقُةز وثلقٞةجًَز للمؾضمة ،
وَنةةجل ٝةةمٌُهم ثإلؽضمةةجعٍ وأهةةم م ة ىلةة كلةة هةةى ىلةة ثلنةةى مةة ثلفكةةٌ ثلةةيٌ َنةةجل ثلمنة ة وثلضفكُةةٌ ثلْةةلُم
وَض ٌٚصٌٚفجس غٌُ عقالنُز ،وصْعٍ إلٍ ٌٝح وصفكُ وفور وكُج ثلمؾضم ٟ ( .جلخ . ) 27 : 2013 ،
االغفال - :صعٌَ ثلُىنُْ  " 1990هى ك ثنْج لم َضؾجوٍ ثلغجمنز عٌٖ م عمٌ "( ثلعذُوٌ.)17 :2002 ،

االغار اننظري نهثحث
يفهىو اإلرهاب واالنحراف انفكري
َعو ثإلًهجح ظجهٌر ثؽضمجعُز قوَمز  ،ظهٌس منةي ظهةىً فكةٌر ثلوولةز  ،وًدمةج قذلهةـج  ،منةي ظهةىً فكةٌر ثلْةلةز
وثلٌٚث علً ثلنفىى  .ولك دجمضٌث ثلضكنىلىؽُج  ،وٍَجهر ثالصٚج وثلضقجًح وثلضعجو ثلمضذةجه دةُ ثلةـوو  ،أٙةـذـ
ثلفعةـ ثإلًهةـجدً أهثر للضٌوَ ة  ،لةُِ فقةة ٠علةً ثلمْةةضىي ثلمقلةٍ أو ثإلقلُمةٍ  ،وإنمةةج أَٞةج علةةً ثلمةـْضىي ثلعةةجلمٍ .
وم ظهىً ثلعىلمز  ،وصٚجعو وصٌُصهج ،وثصْج نفىىهـج وصُعٌُهـج  ،وثٍهَـجه صىفٖهج وهُمنضهج  ،أمةي ثلفعة ثإلًهةجدً
أدعجهث ؽوَور  ،وثصني ثإلًه جح إٔكجال فوَغةز  ،لةم َعٌفهةج ثلعةجلم مة قذة  ،ودمةج َةضالةم مة هةي ثلمٌفلةز ثلضجًَنُةز ثلضةً
صُْةٌ علُهـج ثلعىلمز ( هجًو . ) 3 : 2006 ،
لقةةو ثٍهثه " هةةىُ ثإلًهةةةجح " دعةةو أفةةوثط (ّ ) 11ةةةذضمذٌ  ،وثنةلقةةش ؽقجفةة ثألؽهةةةَر ثلُْجّةةُز وثإلعالمُةةةز
وثلفكٌَز فٍ ثلغٌح نقى ث لمْلمُ وفةوهم دضهمةز ثإلًهةجح مة هو كة ثلذٖةٌ  ،وثإلّةال مة هو كة ثلملة وثلنقة ،
لُِ هيث فقْخ وإنمج ُوؽو م َقجو صُ ُٙثلضهمز  ،دؾع عقُور ثإلّال وٌَٕعض مٚوًث لإلًهةجح  ،لكةٍ َغذضةىث أ
ثإلّال ٌَدٍ كجةنجس دٌَٖز إًهجدُز  ،وأ ثلمْلم هةى مٖةٌو إًهةجدٍ ؽةجهَ للقضة  ،ودهةيث َضققة صٌهُةخ ثلنةجُ مة
ثإلّال وإدعجههم عن  ( .ثلٖهٌثنٍ . ) 4 : 2004 ،
ث ثلفكةٌ ثلٞةةج نضُؾض ة دةال ٕ ة همةةج وهمةجً  ،وٕةةىثهو ىل ة أكغةٌ م ة أ صُقٚةةً  .منةي عةةج (  ) 1979للمةةُاله
وثلفكٌ ثلمنقٌ فٍ نمةى مةةٌه  ،نمةج فةٍ أفٞةج ثلٚةفىَز ٝ ،ةم منةة ٠إّةضٌثصُؾٍ ٟىَة ثلمةوي  ،وثلةيٌ َهةو
إلً صمََ ثلعجلم ثإلّالمٍ ( ثلعىدٍ . ) 2 : 2006 ،
وصعضذٌ ثألفكجً ثإلًهجدُز دوثَز للْلى ثلمنقٌ  ،فجلٖن٘ ثليٌ لوَ ثصؾجهجس إَؾجدُز وٙقُقز وصم صٌدُضة علةً
ثلٚقُـ فئننج نعضقو أ هيث ثلٖن٘ ّى َْةل ثلضٌَةظ ثلٚةقُـ إىث صةىثفٌس لوَة ثلظةٌ و ثلمنجّةذز لهةي ثلمىثقة ،
ودجلمقجد فجلٖن٘ ثليٌ َقم أفكجًث ّلذُز ع ثِمٌَ  ،وثليٌ َضم صعَََ لُْةل ثصؾجهةجس عوثةُةز نقةىهم  ،فئنة قةو
َْل ّلىكج مؤىَج نقىهم ( ثلمجلكٍ . ) 47 : 2006 ،
ولالنقٌث ثلفكٌٌ إٔكج ومظجهٌ وثٝقز َمكننج ًؤَضهةج وثلضققة منهةج  ،ومنهةج مةج هةى غةجم ٜال َمكة معٌفضة
وثكضٖجف  ،وم أهم ثلمظجهٌ صل ثلظجهٌر :
 - 1انمددذرج عهددى انلعددهٍم وانخددذا  - :ث ثلَعمةةج و دعةة ٜثلٌمةةىٍ ثلفكٌَةةز ثلمنقٌفةةز صٞةةل وصنةةو ٙةةغجً ثلْةة
وثلؾهةةال مةة ثلعجمةةز و صغةةًٌ دهةةةم دجّةةضعمج ثللغةةز ثالنفعجلُةةز فةةٍ ثلضةةةُعٌُ علةةُهم وصغُُةةٌهم وَقٌٙةةى ث ٌَدةةةىنهم
و َعلمىنهم م ٙغٌهم علً مل ثالقضنج فٍ نفىّهم دُ مج َقىلة هةيث ثل ٖةُل أو هةيث ثلةَعُم مة ثلمْةلمجس وغُةٌ قجدة
لل نقجٓ  .ومةال ثلوًثّةجس ثلنفْةُز وثلضققُقةجس لةذع ٜثلمغةًٌ لهةم و دجعضٌثفةجصهم ثلٖنٚةُز ثصٞةـ أنهةم صٌدةىث علةً أ
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َةُعىث هيث ثلةَعُم ثلٌوفةٍ كٌمةىٍ هَنُةز دةوو ثلضُكةو مة ٙةقز ثلمعلىمةجس وصعلمةىث أ مةج َقىلة مة ثألفكةجً كةُوثمٌ
وأهوث ال نقجٓ فُهج .
 - 2تشدىٌه انحمدا ك  - :ثلفكةٌ ثلمنقةٌ َضْةةم هثةمةج دقوًصة علةً قلةخ ثلمفةةجهُم وصٖةىَ ثلققةجة وٟمْةهج  ،وصقةوَم أهلةةز
ودٌثهُ غٌُ كجفُز أو منجقٞز للىثق  ،وثّضعمج ثلكلمجس دمعج ُم ذهمز غٌُ مقوهر أو دمعج مضقلذز ومنضلفز .
 - 3تثرٌر انغاٌاخ َ - :ضقق ثلضٚىً ثلٌٖعٍ م ثلضكلُ دجمضغةج أوثمةٌ ثلٖةجً وثؽضنةجح نىثهُة  ،ولكةنهم فةٍ مةال
ىل فضٌثهم َقومى ثلنٚـ لقجهصهم أو أصذجعهم دجّضنوث أٌ وُّلز مضجفةز فةٍ ثلٚةٌث علةً ثلْةلةز وَذةًٌو لهةم ّةف
ثلومج علً ثن ؽهجه فٍ ّذُ هللا أو َكفٌو ثلنجُ لُْضقلىث همجةهم وأعٌثٝهم  .و ثلعُجى دجهلل
 - 4انلثسٍػ انًخلم  - :ثلٖن٘ ثلمنقٌ َعجلؼ ثألمىً وثألُٕج دنظٌر غٌُ مضىثٍنز  ،فُنظٌ إلً صىثفة ثألمةىً نظةٌر
ؽوَز و ٌٙثمز وٌَي عظجةم ثألفوثط دْةقُز وصْفُ .
 - 5انًٍم إنى انخالف وانصرا  - :ثقضٞش فكمز هللا صعجلً أ صنضلة آًث ثلنةجُ وأفكةجًهم فةٍ أمةىً ثلقُةجر  ،وّةذخ
ىل أنهم ملقىث أّجّج منضلفُ فٍ ثألمَؽز وثلمُى وثلٌغذجس  ،وهي فقُقز الَةوًكهج إال أٙةقجح ثلعقةى ثلْةلُمز  .إ
ثلفكٌ ثلْـىٌ َُْلم دضعوه ثألدعجه وثلٌؤي وَعم علً ثلضىث ٙم ثِمٌَ وثالنفضةجؿ علةً ثلعةجلم  ،وثإلفةجهر مة مذٌثصة
وأفكةجً هو ٙةةٌث أو صْةفُ  ،فةةٍ ثلىقةش ثلةةيٌ َنةَ فُ ة ثلفكةٌ ثلمنقةةٌ إلةً ثلنةةال وثلٚةوث م ة ثِمةٌَ عنةةو
ظهىً  ُٟأٌ مال .و فُ ثمغلز كغٌُ مغ ثلفكٌ ثلمجًكٍْ .
 - 6انلنددالط انفكددري – انسددهىكً  - :ومعنةةً ىلةة ث ثلْةةنضهم وفكةةٌهم صقةةى ٕةةُتج وثفعةةجلهم صقةةى ٕةةُتج آمةةٌ منضلةة
ومنةجق ٜصمجمةةج  .و هةةيث م ة ّةةمجس ثلمنةةجفقُ دعةةو ثلغذةةجس فةةٍ ثلفكةةٌ وثلْةةلى مغ ة إمفةةج مٖةةجعٌ ثلكٌثهُةةز للمْةةلمُ
وإظهجً ثإلَمج إىث وؽووث دُ دُنهم و َ قىلى ثنهم َضذعةى ثوثمةٌ ثلٖةٌ وَةذقىنهةج ولكةنهم َنضهكةى ثلمقةجً وَفعلةى
ثلؾٌثةم  ( .ثلٖهجوٌ  ( ، ) 56 : 2007 ،ثلعقُ .) 21 : 2015 ،
االسرج ودورها فً ولاٌح أتنا ها ين االنحراف انفكري
ث ثلقفةةجظ علةةٍ فكةةٌر ثألفةةٌثه وثلمؾضمةة مةة ثالنقةةٌث َعةةو مةة ثألّةةِ ثلضةةٍ صقةةى ثالّةةٌر لضققُةة ثألمةة
وإّضقٌثً ثلوثملٍ لالدنج  ،وَؤهٌ ىل إلً ففظ همةج ثألمةٌَ وأمةىثلهم وأعٌثٝةهم  ،فةئىث ثنقةٌ ثلفكةٌ لةوي ثألدنةج
ومةةجل عقُةةور ثلمؾضم ة وعىثدضةة ومقىمجص ة ثألمالقُةةز ال ٕ ة أ ىلةة ّةةُؤهٌ إلةةٍ ثلٚةةٌث أل ثلٖةةن٘ ثلمنقةةٌ
ثوثلؾمجعجس ثلمنقٌفز صقجو نٖةٌ أفكجًهةج دكة وّةجة ثلمضجفةز لةوَهج  ،فةجلفكٌ ثلمنقةٌ َْةضهو قةُم وأمةال وًوؿ
ثلمؾضمةةة وَذةةةُـ همةةةجةهم وممضلكةةةجصهم وَنضهةةة أعٌثٝةةةهم وكةةةٌثمضهم ثإلنْةةةجنُز وَهةةةوه قنةةةىثصهم ثلفكٌَةةةز  ،وال ٕةةة أ
ثإلنقٌثفجس ثلفكٌَز وثلْلىكُز وثلنٖجٟجس ثلمٌٞر دمٚجلـ ثلنجُ ومقجٙةوهم ثلٖةٌعُز َكةى وًث هةج أفكةجً ومٚةجلـ
وأٟمج وهوثف صوف ثلؾمجعز أو ثلفٌه ثلقُج ديل ( ثلوغُم . ) 12 : 2005 ،
ليث فج صٌُّل ثلمذجها ثلٌثقُز ثعنةج صعجمة ثالّةٌر مة ثالدنةج  ،ونٖةٌ عقجفةز ثلضفةجؤ وثلضْةجمـ وثلمقذةز فةٍ ثلذُتةز
ثألٌَّز ودُتز ثلعم وفٍ دُتجس ثلمؾضم عمىمج  ،وثلمْجهمز فٍ ًف ثلةٌوؿ ثلمعنىَةز لبفةٌثه فةٍ منضلة ثلمنجّةذجس ،
وصعَََ هوً ثألٌّر فٍ فمجَز ثلنجٕتز مة ثألفكةجً وثلْةلىكجس ثلومُلةز  ،وثلمٌثقذةز ثلىثعُةز لبدنةج  ،ومةج َضلقىنة عذةٌ
ثلقنىثس وثلٖذكجس  ،وصكٌَِ ثلىقش لمضجدعةز نٖةجٟجصهم  ،وإًّةج مذةوأ ثلقةىثً ثلهةجه  ،وصىعُةز ثلمقذلةُ علةً ثلةَوثػ
دُهمُةز ثلضٌدُةةز ثلٚةةجلقز وثألمة ثلفكةةٌٌ لذنةةج أّةٌ ّةةعُور  ،وإعةةوثه دةٌثمؼ منجّةةذز لالدنةةج  ،لضعََةَ ثنضمةةجةهم لةةوَنهم
ووٟنهم ،وفمجَضهم م ثلغَو ثلفكٌٌ دُنىثع  .صعو م ثلىّجة ثلمهمز لمقجًدز ثإلًهجح ( ٟجلخ . ) 38 : 2013 ،
وصْةةضةُ ثالّةةٌر فمجَةةز أدنجةهةةج ومٚىٙةةج ثلمةةٌثهقُ ثلمٖةةجهو ثلومىَةةز وثلٚةةٌثعجس  ،ثلضةةٍ صٖةةىٓ أفكةةجًهم
وثأللعجح ثإللكضٌونُز  ،ثلضٍ صٌدُهم علً ّلىكجس ثلعنة وثإلؽةٌث  ،وصٞةمُ أفكةجًهم دةذع ٜثلمىٝةىعجس ثلقىثًَةز
 ،ثلضٍ صغٌُ فٍ نفةىُ ثلنجٕةتز ثلىّةةُز وثالعضةوث  ،وصقٚةنهم مة ثلضةةٌ وثلغلةى وثلؾةٌثةم ثلمنضلفةز  ،وثالٕةضٌث
م ة ثلموًّةةز فةةٍ صعََةةَ ثالنضمةةج ثلةةىٟنٍ  ،وصٌّةةُل مفهةةى ثلمىثٟنةةز ثلٚةةجلقز  ،وصعََةةَ هوً ثلؾجمعةةجس وثلكلُةةجس
ثلٌٖعُز فٍ صغيَز ثلةالح دجلفق ثإلّالمٍ ثلٚقُـ ،ثليٌ َقٚنهم مة ثلغلةى ،وصكغُة دقةىط ثلمجؽْةضٌُ وثلةوكضىًث ،
دمج َنو هيث ثلغٌ (..ٛأدى َىّ . ) 20 : 2005 ،

انذراساخ انساتمح
دراسح ( انًنصىر)1987 ،
" دور األسـرج كـأداج نهـعثػ االجلًاعً فً انًجلًع انعرتً"
هوفش ثلوًثّز إلـً قُـجُ ثلعالقةـجس ثألّةـٌَز وثلضةةجد ثألّةٌٌ دةُ أفةٌثه عُنةز ثلوًثّةز وصٖةم مؾمىعةز مة
ثألٌّ .كمج هـوفش إلً معٌفز أٌ ثلعىثم أكغٌ ثَؾجدُز أو ّلذُز فٍ عملُةز ثلضمجّة وثلضةةجد ثألّةٌٌ ،وثقضةٌثؿ دعةٜ
ثلذٌثمؼ م مال صىُٙجس ثلوًثّةز ثلضةٍ صةؤهٌ إلةً صمجّة وصىثفةـ ثّةٌٌ أفٞة دةُ أدنةج ثألّةٌر ثلعٌدُةز ثلىثفةور
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ثلضةٍ دةةووًهج صقق ة ثلضمجّة وثلٞةةذ ٠ثالؽضمةةجعٍ ثلمنٖةىه دةةُ أفةةٌثه ثلمؾضمة ثلىثفةةو وكجنةةش مضغُةٌثس ثلوًثّةةز هةةـٍ
فؾةـم ثألّةٌر وثلعمةٌ وثلمهنةز وثلعمة وٕةم مؾضمة ثلذقةظ ؽمُ ة ثلةوو ثلعٌدُةز وقةو صةم صةذُة ثلوًثّةز ثلمُوثنُةز فةةٍ
هولضُ عٌدُضُ همج :ثلٚةىمج وثلةُم وٕةملش ثلعُنةـز ) (116أّةٌر دلةغ عةوه أفٌثههةج فةٍ عُنةز ثلذقةظ ) ( 502فةٌهث
مة ىكةةىً وإنةةجط ،وثّةـضنو ثلذجفةةظ مقُةةجُ ثلعالقةجس ثألّةةٌَز وثلضةةةجد دةُ أفةةٌثه ثألّةةٌر وكجنةش أهةةم ثلنضةةجةؼ ثلضةةٍ
أّةفٌس عنهةج ثلوًثّةز هةٍ :أ نْةةذز ثلضةةجد ثألّةٌٌ فةٍ عُنةز ثلذقةةظ صةـ ٚإلةـً ) (%58فةٍ فةُ أ نْةذز عةةو
ثلضةةجد ثألّةةٌٌ دلغةش ( (% 42م ة ثلمؾمةى ثلكلةةٍ للعُنةةز ثلذقةظ ،وهةةيث َؤكةو أ نْةةذز ثلضةةجد ثألّةةٌٌ أو هًؽةةز
ثلضمجّ دُ ثألّـٌر مضىّ ٠فٍ موث .
دراسح ( زرزور) 1994 ،
"دور األسرج فً تحمٍك انـعثػ االجلًاعً ،دراسح يٍذانٍح"
هوفش إلً صىُٝـ أهمُز ثلووً ثلضٌدةىٌ ثلةيٌ صقةى دةـ ثألّةٌر لضققُة ثلٞةذ ٠ثالؽضمةجعٍ وإدةٌثٍ أهةم ثلمعىقةجس
ثلضةٍ صعةى ثألّةـٌر فةـٍ صققُقهةج للٞةذ ٠ثالؽضمةجعٍ وثلضعةٌ علةً ثلمضغُةٌثس ثالؽضمجعُةز وثالقضةـٚجهَز فةـٍ ثلمؾضم ة
دٚةفز عجمةز وثألّةٌر دٚةةفز مجٙةز مةـ إدةـٌثٍ أهمُةةـز هةـي ثلمضغُةـٌثس وثنعكجّةهج علةةً ثلفةٌه وثلمؾضمة وكجنةش أهةةم
نضجةؼ ثلوًثّز وؽـىه عالقـز دـُ ثلمْضىي ثلضعلُمٍ وهًؽز صققُ ثلٞذ ٠ثالؽضمجعٍ فةٍ ثألّةٌر ،فكلمةج ثًصفة مْةضىي
ثلضعلُم ثًصفعش ثالّضؾجدز ثلمقققز للٞذ ٠ثالؽضمجعٍ وثلعكِ ٙةقُـ ،صٞةـ ىلةـ مة مةال ثلذعةو ثلةوَنٍ ودعةو ثلضنٖةتز
ثألٌَّز ،وعو وؽىه هاللز لمضغٌُ ثلضعلـُم فةـٍ صققُة ثلٞةذ ٠ثالؽضمةجعٍ فةٍ ثألّةٌر مة مةال دعةو ثلعةجهثس وثلضقجلُةو،
ووؽةىه عالقةةز دةةُ ثألمُةةز وعةةو صققُة ثلٞةةذ ٠ثالؽضمةةجعٍ لب ّةةٌر ،وعةةو هاللةز مضغُةةٌ ثلؾةةـنِ فةةـٍ صققُ ة ثلٞةةذ٠
ثالؽضمجعٍ فٍ ثألٌّر.
دراسح ( انمحطانً( 1996 ،
" انلمال عناصر انثمافح اإلنحرافٍح تٍن األحذاث"
وقو هوفش إلً إَٞجؿ ثلعالقز دُ معجملز ثِدج ألدنةجةهم ،وثلٌفةـج  ،وّةذ ثلٌقجدةز ،ودةُ ّةلى ثالنقةٌث
لةوي ثألفةوثط ،فُةظ ثعضمةوس منهؾُةز هًثّةـز ) (29ثلقجلةز ،علةً ثّةضذجنز لقُةجُ ثألدعةجه لعُنةز قىثمهةـج ( ) 100فةـوط
دـوثً ثلمالفظـز دجلٌَج .ٛوكج م أدةٌٍ ثلنضةجةؼ أ ثلغجلذُةز ثلعظمةً مة ثألفةوثط هةم مة ّةجكنٍ ثلمةو هلةش ثلوًثّةز
علً ٝع ثلٌقجدز ثألٌَّز علً ّلى ثلقوط ،وٝـع ثلىثٍ ثلوَنٍ لوَ  . -أصٞـ أ معجملز ثِدةج صضْةم دجلٖةور
دُ ثلقُ وثِمٌ ،دُنمج صضْم معجملز ثألمهجس ألدنجةة دةجللُ وثلضْةجه . -معظةم ثألفةوثط َقٞةى أوقةجس فةٌثغهم مة
أٙوقج لوَهم مُى ثنقٌثفُز ،ممج َعٍَ لوَهم ثلٖعىً دجالنضمج وثلىال لهي ثلؾمجعز.

اجراءاخ انثحث
يجلًع انثحث َ - :ضجل مؾضم ثلذقظ م ؽمُ ثالٌّ ثليَ لوَهم أدنةج فةٍ ثلمٌفلةز ثلمضىّةةز ثلضةجدعُ لقةةج ثلكةٌك
ثالولً فٍ مقجفظز دغوثه  ،للعج ثلوًثٍّ ( . ) 2018 – 2017
عٍنح انثحث  - :صم ثمضُجً دةٌَقز قٚوَز (  ) 60ثٌّر م قةج ثلكٌك ثالولً مم لةوَهم أدنةج فةٍ ثلمٌفلةز ثلمضىّةةز
 ،ثى صم ثمضُجً ثلمٌفلز ثلمضىّةز ثلىعذز للذنُ فٍ منةقز ثلٌُمى لٞمج ثمضُجً ثالٌّ فٍ ثلقةج ثلمقوه للوًثّز .
أداج انثحث  - :م ثؽ ثلىٙى ثلً هو ثلذقظ  ،كج الدو م دنج ثّضذجنز صضْم دجلٚو وثلغذجس  ،وصْةجعو ثلىٙةى
ثلً نضجةؼ ثلذقظ .
خطى اخ تناء االسلثانح - :
جًددع انًعهىيدداخ - :إ مةة مةةةىثس كضجدةةز ثلذقةةظ ثلعلمةةٍ صؾمُ ة ثلمعلىمةةجس مةة مٚةةجهً منضلفةةز ( ثلكضةةخ وثلمٌثؽةة
وثلمعةةجؽم وثلمقةةجدالس وثالّةةضذجنجس ) ومعٌفةةز مةةج َةةؤعٌ فُهةةج م ة عىثمةة  ،أو عالقةةجس صةةٌد ٠دُنهةةج ودةةُ غٌُهةةج مةة
ثلمضغٌُثس وثألفكجً ( ثلؾٌؽجوٌ .) 15 : 2010 ،
قجمش ثلذجفغةز دضقةوَم ثّةضذجنز لعُنةز ثلذقةظ  ،ثى ٟلةخ مة ثلعُنةز ىكةٌ ثهةم ثألّةجلُخ ثلنجؽقةز مة قةذلهم ثلضةٍ َمكة ث
صعم علً وقجَز أدنجةهم م منج ٌٟثإلًهجح وثألفكجً ثلمضةٌفز م وؽهز نظٌهم  ،دجالٝةجفز ثلةً ؽمة دعة ٜثلفقةٌثس
م ثالهدُجس ثلْجدقز .
ودعو هيث ثالؽٌث صم ؽم ( )12فقٌر فى ثهم هي ثأل ّجلُخ  ،وثلمىٝقز فٍ ملق (. ) 1
صذق االسلثانح  - :قجمش ثلذجفغز دعٌ ٛفقٌثس ثالّضذجنز علً ( 1 )5مقكمةُ مة ثّةجصير ؽجمعةز هَةجلً ،دعةو ث وٝة
فةةٍ ثالّةةضذجنز عةةالط دةةوثة وهةةٍ ( مىثف ة  ،مىثف ة دوًؽةةز مضىّةةةز  ،غُةةٌ مىثف ة )  ،وثلضةةٍ ثمةةيس ثالوٍث ثالصُةةز (
 ، )1،2،3م ثعةج صعٌَ لمفهى ثإلًهجح وثألفكجً ثلمنقٌفز .
)  - 1 (1أ.ه ٙجلـ مهوٌ ٙجلـ  /موٌَ مٌكَ ثدقجط ثلةفىلز وثالمىمز  /ؽجمعز هَجلً .
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وقو ف ٚعلً نْذز ثصفج (  ، )%83وهٍ نْذز ثصفج عجلُز فْةخ مةج ؽةج دة ( فْة  ، ) 2006 ،ثلةً ثنة َمكة
ثالعضمجه علً مىثفقز آًث ثلمقكمُ دنْذز ( )%80فٍ مغ هيث ثلنى م ثلٚو " (فْ .)18 ، 2006 ،
ثثدداخ االسددلثانح َ - :عةةةٍ ثلغذةةجس مؤٕةةٌث ثمةةٌ علةةً هقةةز ثالهثر  ،ثى َٖةةٌُ ثلةةً ث ثالهثر علةةً هًؽةةز عجلُةةز مةة ثلوقةةز
وثالصْج دمج ََوهنج م دُجنجس فةى ثلمفقىٙةُ ( ثدةى فةةخ  ) 77 : 1976 ،فةجالهثر ثلغجدضةز صعةةٍ ثلنضةجةؼ نفْةهج ثىث
ثعُو صةذُقهج علً ثفٌثه ثلعُنز ث نفْهم  ،وصقش ظٌو نفْهج ( ّمجًر وثمةٌو  ، ) 144 : 1989 ،والؽة ثلضققة مة
عذةةجس أهثر ثلذقةةظ ثّةةضنومش ثلذجفغةةز ٌَٟقةةز ثلفجكٌونذةةجك  ،ثى َْةةمً معجم ة ثلغذةةجس ثلمقْةةىدز دهةةي ثلةٌَقةةز دمعجهلةةز
ثالصْج ثلوثملٍ لالهثر وهى ثلغذجس ثليٌ َذُ قىر ثالًصذج ٟدُ ثلفقٌثس ( عىًنوَ وهُؾ . ) 78 : 1989 ،
صم ثّضنٌثػ معجم ثلغذجس الهثر ثلذقظ دةٌَقز معجم ثلفج لالصْج ثلوثملٍ  ،والؽة ثّةضنٌثػ ثلغذةجس دهةي ثلةٌَقةز
مٞعش ثّضمجًثس عُنز ثلضقلُ ثالفٚةجةٍ ( )60ثّةضمجًر لمعجهلةز ثلفةج وقةو دلةغ معجمة ثلغذةجس ثلكلةٍ (  ، ) 0،85وهةى
عذجس ؽُو وفقج لمج صُٖ ٌ ثلُ ثالهدُجس ثالفٚجةُز .
انىسا م االحصا ٍح - :
 - 1ثالمضذجً ثلضجةٍ لعُنز وثفور ( فٌُكْى .) 227 : 1991 ،
 2معجهلز ثلفجكٌونذجك ( ثالنٚجًٌ .) 81 : 2000 ،

عرض اننلا ج وينالشلها
تحمٍك هذف انثحث  - :للضى ٙثلً هو ثلذقظ  ،قجمش ثلذجفغز دجّضنٌثػ مضىّة ٠ثلعُنةز لةالهثر  ،وعنةو مقجًنضهةج مة
ثلمضىّ ٠ثلفٌ ٍٝدجّضنوث ثالمضذجً ثلضجةٍ لعُنز وثفور صذُ ث ثلقُمز ثلضجةُز ثلمقْةىدز ثكذةٌ مة ثلقُمةز ثلؾوولُةز وثلضةٍ
صْجوٌ ( )4وهيث َىٝـ ث ثلفٌ هث عنو مْةضىي هاللةز ( )0،05وهًؽةز فٌَةز ( ) 59ولٚةجلـ مضىّة ٠ثلعُنةز  ،ممةج
َؤكو ث عُنز ثلذقةظ لهةج هوً كذُةٌ فةٍ فمجَةز أدنجةهةج مة ظةجهٌر ثإلًهةجح وثألفكةجً ثلمنقٌفةز  ،وثلؾةوو (َ )1ىٝةـ
ىل .
جذول ()1
نلا ج االخلثار انلا ً نذالنح انفرق تٍن يلىسػ انعٍنح وانًلىسػ انفرظً الداج انثحث
عوه ثلعُنز

مضىّ ٠ثلعُنز

ثالنقٌث
ثلمعُجًٌ

ثلمضىّ٠
ثلفٌٍٝ

60

31

13،53

24

ثلقُمز ثلضجةُز
ثلمقْىدز

ثلؾوولُز

4

2،02

مْضىي
ثلواللز
هثلز

وَمك صفٌُْ نضُؾةز هةو ثلذقةظ كمةج ؽةج فةٍ ثالهدُةجس ثلْةجدقز فةٍ ثالٟةجً ثلنظةٌٌ للذقةظ فةٍ ث ثلقفةجظ علةٍ فكةٌر
ثألفٌثه وثلمؾضمة مة ثالنقةٌث َعةو مة ثألّةِ ثلضةٍ صقةى ثالّةٌر لضققُة ثألمة وإّةضق ٌثً ثلةوثملٍ لالدنةج  ،وَةؤهٌ
ىلة إلةةً ففةظ همةةج ثألمةٌَ وأمةةىثلهم وأعٌثٝةهم  ،فةةئىث ثنقةٌ ثلفكةةٌ لةوي ثألدنةةج ومةجل عقُةةور ثلمؾضمة وعىثدض ة
ومقىمجصة ثألمالقُةز ال ٕة أ ىلة ّةُؤهٌ إلةٍ ثلٚةةٌث أل ثلٖةن٘ ثلمنقةٌ ثوثلؾمجعةجس ثلمنقٌفةز صقةجو نٖةةٌ
أفكجًهةج دكة وّةجة ثلمضجفةز لةوَ هج  ،فةجلفكٌ ثلمنقةٌ َْةضهو قةُم وأمةال وًوؿ ثلمؾضمة وَذةُـ همةجةهم وممضلكةةجصهم
وَنضه أعٌثٝهم وكٌثمضهم ثإلنْجنُز وَهوه قنىثصهم ثلفكٌَز .

انلىصٍاخ
 - 2أ.ه دٌٖي عنجه مذجً  /كلُز ثلضٌدُز ثالّجُّز – قْم ثالًٕجه ثلضٌدىٌ وثلضىؽُ ثلمهنٍ  /ؽجمعز هَجلً.
 - 3ث. .ه ثّمج عذو ثلؾذجً ّلُمج  /مٌكَ ثدقجط ثلةفىلز وثالمىمز /ؽجمعز هَجلً.
 - 4ث . .دلقُِ عذو ثلقُْ  /كلٌة التربٌة االساسٌة – قسم االرشاد التربوي والتوجٌه المهنً  /جامعة دٌالى.
- 5أ.م.د حذام خلٌل حمٌد  /كلٌة التربٌة االساسٌة – قسم االرشاد التربوي والتوجٌه المهنً  /جامعة دٌالى.
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وثعضمجهث علً نضُؾز ثلذقظ  ،قومش ثلذجفغز ثلضىُٙجس ثالصُز - :
 .1وؽىح ثالهضمج دمٚجهً ثلضٌَٖ ثإلّالمٍ  ،وهًثّضهج هًثّ ز عمُقز ؛ الّضنذج ٟثلمنهؼ ثلضٌدةىٌ ثلْةلُم فةٍ إقنةج مة
ٌَثه صٌدُضهم  ،وثالّضغنج ديل ع ثلةٌ ثلومُلز علً ثإلّال م ثؽ ثلمقجفظز علً ثألدنج م ظجهٌر ثإلًهجح .
 .2أهمُةةز ثلةةووً ثلضٌدةةىٌ لالّةةٌر وثلموًّةةز  ،وٝةةٌوًر ثلضٌكُةةةَ علُهمةةج عنةةو مىثؽهةةز ثإلًهةةجح ؛ دجعضذجًهةةج إفةةةوي
ثلمؤّْجس ثلضٌدىَز ثإلّالمُز  ،ثلضٍ صْهم فٍ صقق ثألهوث ثلنظٌَز للضٌدُز ثإلّالمُز .
 .3إقجمز ثلنووثس وثلمةؤصمٌثس ثلضةٍ صهةو ثلةً مْةجعور ثالّةٌ فةٍ كُفُةز ثلضعجمة مة ثألدنةج مة ثؽة وقةجَضهم مة منةجٌٟ
ثإلًهجح وثألفكجً ثلمضةٌفز .

انًملرحاخ
ث لةةً معٌفةةز هوً ثلموًّةةز ثالدضوثةُةةز فةةٍ فمجَةةز ثلمضعلمةةُ م ة ظةةجهٌر ثإلًهةةجح

 .1ثؽةةٌث هًثّةةز ممجعلةةز صهةةو
وثالنقٌثفجس ثلفكٌَز .
 .2ثؽٌث هًثّز صهو ثلً دنج دٌنجمؼ صعلُمٍ للمضعلمُ للىقجَز م منج ٌٟثإلًهجح وثألفكجً ثلمضةٌفز .

انًصادر
 .1ثد منظىً  ،أدى ثلف ٞؽمج ثلوَ مقمو (  : ) 1972لْج ثلعٌح  ،ثلنجٌٕ :هثً ٙجهً للةذجعز وثلنٌٖ ،
ثلؾَ ثلٌثد  ،ثلةذعز (  ، ) 3دٌُوس  ،لذنج .
 .2ثدى فةخ  ،فؤثه  ،وعغمج ُّ ،و ثفمو (  : ) 1976مٖكالس فٍ ثلضقىَم ثلنفٍْ  ،ثلةذعز ثلغجنُز  ،مكضذز ثالصؾلى
ثلمٌَٚز  ،ثلقجهٌر .
 .3ثدى َىّــــــ  ،عذو هللا (  : ) 2005ثالنْج ثالؽضم جعُز وهوًهج فٍ مقجومز ثإلًهجح وثلضةٌ ًّ ،جلز
مجؽْضٌُ  ،كلُز ثلعلى ثألمنُز  ،ؽجمعز نجَ ثلعٌدُز للعلى ثثلمنُز  ،ثلٌَج. ٛ
 .4ثألمُ  ،عونج (  : ) 2004ثلضنٖتز ثالؽضمجعُز وصكىَ ثلةذج  ،ثلنجٌٕ  :ثلمٌكَ ثلغقجفٍ ثلعٌدٍ  ،ثلةذعز ثألولً
 ،ثلقجهٌر  ،م. ٌٚ
 .5ثالنٚجًٌ  ،دوً مقمو (  : ) 2000قُجُ ثلٖنُٚز  ،هثً ثلقوَظ  ،ثلقجهٌر .
 .6دووٌ  ،أفمو ٍكٍ (  : ) 2007معؾم مٚةلقجس ثلعلى ثالؽضمجعُز ،لذنج .
 .7دىثهٌ  ،فْنُ ثلمقموٌ (  : ) 2006إًهجح ثإلنضٌنش ،ثلنةٌ ثلقجه  ،هثً ثلكىَش  ،ثلةذعز ثألولً  ،ثلكىَش .
 .8عىًنوثَ وهُؾ ( : )1989ثلقُجُ وثلضقىَم فٍ علم ثلنفِ وثلضٌدُز  ،صٌؽمز عذو هللا ثلكُالنٍ وعذو ثلٌفم
عوُ  ،مٌكَ ثلكضخ ثالًهنٍ  ،عمج  ،ثالًه .
 .9ثلؾجًوٕز َ ،جٌّ (  : ) 2015صعَََ هوً ثألٌّر فٍ نذي ثلعن وثإلًهجح دؾجمعضٍ ثلمؤِّ وؽور  ،ؽٌَور
ثلٌَج ، ٛثلعوه (  ، ) 17315ثلٌَج. ٛ
 .10ثلؾٌؽجوٌ ٍَ ،جه د علٍ د مقمىه (  : ) 2010ثلقىثعـــــو ثلمنهؾُــــــز ثلضٌدىَز لذنـــج ثالّضذُـــج ّ ،لْز
ثهوثس ثلذقظ ثلعلمٍ  ،ثلكضجح ثالو  ،مةذـعز أدـنج ثلؾـٌثؿ  ،دفلْةُـ – موَــنز غــَ ر .
 .11فوَز  ،ثلمٚةفً (  : ) 2006ثلضنٖتز ثالؽضمجعُز دجلىّ ٠ثلق ٌٌٞدجلمغٌح  ،صٌؽمز مقمو د ثلُٖل  ،ثلنجٌٕ
 :مةذعز ًدجنُش مجًو  ،ثلةذعز ثألولً  ،ثلٌدج ، ٟثلمغٌح .
 .12فْ  ،ثلُْو مقمو أدى هجٕم (  : ) 2006ثلنٚجة٘ ثلُْكىمضٌَز ألهوثس ثلقُجُ فً ثلذقىط ثلنفُْز وثلضٌدىَز
دجّضنوث  ، SPSSثلنجٌٕ  :مٌكَ ثلذقىط ثلضٌدىَز  ،كلُز ثلضٌدُز  ،ؽجمعز ثلمل ّعىه .
 .13فُْ  ،مقٍ ثلوَ (  " : ) 1981مٖكالس ثلضفجع ثالؽضمجعٍ "  ،ثلمعىنز ثألمٌَكُز  ،مٌٖو ثلنومجس
ثالؽضمجعُز ثلمضكجملز  ،ثلقجهٌر  ،م. ٌٚ
 .14فالور  ،دجّمز (  : ) 2011هوً ثلىثلوَ فٍ صكىَ ثلٖنُٚز ثالؽضمجعُز عنو ثألدنج هًثّز مُوثنُز فٍ موَنز
همٖ  ،مؾلز ؽجمعز همٖ  ،ثلمؾلو (  ، ) 27ثلعوه ثلغجلظ ( ّ ، ) 4 – 3ىًَج . ) 109 – 71 ( ٗ ،
 .15مىثؽز  ،عذو ثلعَََ (  : ) 2005مذجها فٍ ثلضنٖتز ثالؽضمجعُز  ،هثً ثلغٌح للنٌٖ وثلضىٍَ  ،وهٌث .
 .16ثلنىلٍ ّ ،نج (  : ) 1993ثألٌّر ثلقُجر ثلعجةلُز  ،هثً ثلنهٞز ثلعٌدُز  ،ثلةذعز ث ألولً  ،دٌُوس  ،لذنج .
 .17ثلوًَنٍ  ،فُْ عذو ثلعَََ (  " : ) 1983ثلموم إلً علم ثلنفِ "  ،هثً ثلفكٌ ثلعٌدٍ للةذجعز وثلنٌٖ ،
ثلةذعز ثألولً  ،ثلقجهٌر  ،م. ٌٚ
 .18ثلــوغُم  ،مقمــو ( : ) 2005ثالنقٌث ثلفكٌٌ وأعٌ علً ثالم ثلىٟنٍ فٍ هو مؾلِ ثلضعجو لوو ثلنلُؼ
ثلعٌ دُز  ،ثلذقـظ ثلفـجةَ فٍ مْــــــــجدقـز ؽـجةَر مؾلِ ثلضعـجو لـوو ثلنلُؼ ثلعٌدٍ للذقىط ثألمنُز  ،ثلٌَج. ٛ
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وثلعن

 .19ثلََوثنُ  ،مفلـ (  : ) 2017هوً ثلمٌأر فٍ مكجفقز ثلضةٌ
ثلعوه (  ، ) 94473عمج  ،ثألًه .
 .20ثلْذجعٍ  ،مقمىه مقمو (  : ) 1991ثلوالالس ثللغىَز وثلُْجُّز لمفهى ثإلًهجح  ،مؾلز ثألم ثلعج  ،ثلعوه (
 ، ) 135ثلٌَج ، ٛثلمملكز ثلعٌدُز ثلْعىهَز .
ّ .21مجًر  ،عَََ وثمٌو (  : ) 1989مذجها ثلقُجُ وثلضقىَم فٍ ثلضٌدُز  ،هثً ثلقلم  ،عمج  ،ثالًه .
ٕ .22ضُىٌ  ،مىًّ (  : ) 2018هوً ثألّ ٌر فٍ مكجفقز ثلضةٌ  ،ؽٌَور ثلغو  ،ثلعوه (  ، ) 952172عمج ،
ثألًه .
 .23ثلٖعج  ،مقمو مٌُ (  : ) 2016ثالٌّر وثلضٌدُز  ،ثلنجٌٕ  :هثً ثالفنج للةذجعز وثلنٌٖ  ،ثلةذعز ثألو  ،همٖ
ّ ،ىًَج .
 .24ثلٖــهجوٌ  ،قوًٌ ( : ) 2007ثلمنظىمز ثألمنُز وثالعجً ثلْــلذُز وثالَؾ جدُز لٖــذكز ثالنضٌنش  ،مؾلز ثلفكٌ
ثلٌٖ ، ٍٟثلمؾلو (  ، ) 7ثلعوه (  ، ) 2ثلٌَج. ٛ
 .25ثلٖهٌثنٍ ّ ،عو د علٍ (  : ) 2004أعـٌ ثالنقٌث ثالعضقجهٌ علً ثإلًهجح ثلعجلمٍ  ،ثلمؤصمٌ ثلعلمٍ
ثالّالمٍ فى ثالًهجح  ،ؽجمعز ث ثلقٌي .
ٙ .26و  ،عذو ثلٌفُم (  : )1985ثإلًهجح ثلُْجٍّ وثلقجنى ثلؾنجةٍ  ،هثً ثلنهٞز ثلعٌدُز  -ثلقجهٌر .
 .27ثلٚىَغ  ،مقمو (  : ) 2015ثألم ثلفكٌٌ» وُّلز لمكجفقز ثإلًهجح  ،ؽٌَور ثلُى  ،ثلعوه ( ، ) 15536
ثلٌَجٛ
ٟ .28جلخ  ،أفْ (  : ) 2013ثألٌّر وهوًهج فٍ وقجَز أدنجةهج م ثالنقٌث ثلفكٌٌ  ،ثلنجٌٕ  :مٌكَ ثلوًثّجس
و ثلذقىط دؾجمعز نجَ ثلعٌدُز للعلى ثألمنُز  ،ثلٌَج ، ٛثلمملكز ثلعٌدُز ثلْعىهَز .
 .29عذو ثلقجهً  ،ثالمج ثدى دكٌ مقمو (  : ) 1941منضجً ثلٚقجؿ  ،دجح ثلقج  ،ثلةذعز ثالولً  ،دٌُوس  ،لذنج .
 .30ثلعقُ  ،مقمو د عذوثلعَََ (  : ) 2015فكم ثّضنوث ثلٖذكجس ثالؽضمجعُز فٍ ن ٌٖ ثلفكٌ ثلمضةٌ " صىصٌُ
نمىىؽج " ًّ ،جلز مجؽْضٌُ  ،ؽجمعز ثالمج مقمو د ّعىه ثإلّالمُز  ،ثلٌَج. ٛ
 .31على  ،عمجه (  : ) 2014أهمُز هوً ثإلعال فٍ مىثؽهز ثإلًهجح وثلضةٌّ  ،ؽٌَور ثلَمج  ،ثلعوه ( ، ) 4699
دغوثه  ،ثلعٌث .
خ
 .32ثلعىدٍ ً ،ثدـ (  : ) 2006ثلـوَــ وثإلًهـــجح  ،دقظ مقو ثلً مؤصمٌ كلُز ثِهثح  -ؽجمعز عنجدز  -ثلؾَثةٌ
 .33فهمٍ  ،نىًهج منٌُ (  : ) 1999ثلقُم ثلوَنُز للٖذجح م منظىً ثلنومز ثالؽضمجعُز  ،ثلنجٌٕ  :ثلمكضخ ثلؾمجعٍ
ثلقوَظ  ،ثإلّكنوًَز  ،م. ٌٚ
 .34فٌُكْى  ،ؽىًػ  ،أٌ ( : )١٩٩١ثلضقلُ ثإلفٚجةٍ فٍ ثلضٌدُز وعلم ثلنفِ  ،صٌؽمز ه.هنج ثلعكُلٍ  ،دغوثه،
وٍثًر ثلضعلُم ثلعجلٍ وثلذقظ ثلعلمٍ  ،ثلؾجمعز ثلمْضنٌَٚز  ،هثً ثلقكمز للةذجعز وثلنٌٖ  ،دغوثه .
 .35ثلقٍُْ  ،ثٌَْ مقمو عةُز (  : ) 2014ثِلُجس ثلقوَغز للقو م ثلؾٌثةم ثلمْضقوعز "ثإلًهجح ثاللكضٌونٍ
و ٌٟمىثؽهض "  ،ثلملضقً ثلعلمٍ للؾٌثةم ثلمْضقوعز فٍ ظ ثلمضغٌُثس وثلضقىالس ثالقلُمُز  ،م . ) 2014 ( 9- 4
 .36ثلمجلكٍ ،عذو ثلقفُظ ( : ) 2006نقى دنج ثّضٌثصُؾُز وٟنُز لضققُ ثالم ثلفكٌٌ فٍ مىثؽهز ثإلًهجح ،
ثٌٟوفز هكضىًث  ،ؽجمعز نجَ ثلعٌدُز للعلى ثثلمنُز  ،ثلٌَج. ٛ
 .37ثلنقالوٌ  ،عذو ثلٌفم (  : ) 2007أٙى ثلضٌدُز ثإلّالمُز وأّجلُذهج فٍ ثلذُش وثلموًّز وثلمؾضم  ،ثلنجٌٕ:
هثً ثلفكٌ للةذجعز وثلنٌٖ  ،ثلةذعز (  ، ) 25عمج  ،ثألًه .
 .38نَثً  ،فجٟمز (  : ) 2001ثلضنٖتز ثلوَمقٌثُٟز كمج َوًكهج ثلىثلوث وثألدنج فٍ ثألٌّر ثلكىَضُز  ،مؾلز ثلعلى
ثالؽضمجعُز  ،ثلمؾلو ( ، )29ثلعوه ( ، )4ثلكىَش .
 .39هجًو  ،فٌغلٍ ( : ) 2006ثالًهجح ثلعىلمٍ وثنهُجً ثالمذٌثٟىًَز ثألمٌَكُز  ،هثً ثلىثفً للةذجعز وثلنٌٖ ،
ثلقجهٌر .
 .40ثلمنٚىً ،عذو ثلمؾُو :) 1987( ،هوً ثألٌّر كُهثر للٞذ ٠ثالؽضمجعٍ فٍ ثلمؾضم ثلعٌدٍ ،ثلٌَج ٛثلمٌكَ
ثلعٌدٍ للوًثّجس ثألمنُز وثلضوًَخ.
 .41ثلققةجنٍ ،مقمو (:) 1996ثنضقج عنج ٌٙثلغقجفز ثإلنقٌثفُز عنو ثألفـوثطًّ ،ـجلز مجؽْضٌُ غٌُ منٖىًر
ثلمٌكَ ثلعٌدـٍ للوًثّـجس ثألمنُـز وثلضـوًَخ ،ثلٌَج.ٛ
ًٍٍ .42وً ،مقمو :) 1994( ،هوً ثألٌّر فٍ صققُ ثلـٞذ ٠ثالؽضمـجعٍ ،هًثّـز مُوثنُز ،ثلٌَج ٛثلمٌكَ
ثلعٌثدٍ للوًثّجس ثألمنُز وثلضوًَخ.
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يهحك ( ) 1
اسلثانح األسانٍة انناجحح فً يكافحح اإلرهاب واألفكار انًلطرفح نحًاٌح األتناء فً انًرحهح
انجايعٍح ين لثم االسرج
س

ثلفقٌثس

-1

ثلضمْ دجلٌَٖعز ثإلّالمُز ثلْةمقز علةً
ثلىؽةةةةةة ثلٚةةةةةةقُـ ثلذعُةةةةةةو عةةةةةة ثلغلةةةةةةى
وثلضةٌ ؛ ثلليَ نهً ثإلّال عنهمج.
ثؽةٌث ثلقةةىثً ثالّةةٌٌ ثلقةٌ م ة ثألدنةةج
لمنجقٖةةةةز ظةةةةجهٌر ثإلًهةةةةجح وثلمنةةةةجٌٟ
ثلنجصؾز عن
مضجدعةةةةةز ّةةةةةلى ثألدنةةةةةج ثلمْةةةةةضمٌ هو
ثفْجّهم دجلمٞجَقز وعو ثلغقز
صؾنةةخ ثالٙةةةوث فةةٍ ثلفعةة وثلمُةة ثلةةً
ثلكال ثلقجه م ثألدنةج فةٍ معجلؾةز دعةٜ
ثلْلىكُجس ثلمنقٌفز
ثالقضةةةٌثح مةةة ثألدنةةةج ومٖةةةجًكضهم فةةةةٍ
ثالٕةةةةضٌث دةةةةذع ٜثألنٖةةةةةز ثلضٌفُهُةةةةز
ثلمغيَز للعق ثلْلُم
ثلمُةةةة ثلةةةةةً ثٕةةةةةذج ثلقجؽةةةةةجس ثلنفْةةةةةُز
وثلمجهَةةةةز لالدنةةةةج فةةةةٍ فةةةةووه ثلمعقةةةةةى
لقمجَضهم م ثالنقٌث ثالمالقٍ
ثّةضنوث وّةجة ثالقنةج ثلةوَنٍ ثلْةلُم فةٍ
صٚقُـ أفكجً ثألدنج غٌُ ٙقُقز
ٝةةةةةةٌوًر مضجدعةةةةةةز ثلمْةةةةةةضىي ثلعلمةةةةةةٍ
وثألمالقٍ لالدنج هثم ثلموًّز
ٝةةةٌوًر ثلضعجمةةة مةةة ثألدنةةةج فةةةٍ ظةةة
ثلمْةضىي ثلعقلةٍ وثلعمةٌٌ فضةً ال َقةةوط
نفىً دُ ثالٌّر وثالدنج
صعَ ََ ثالنضمج ثلةىٟنٍ  ،وصٌّةُل مفهةى
ثلمىثٟنز ثلٚجلقز لوي ثالدنج
صٌّةةةةُل ثلمذةةةةجها ثلٌثقُةةةةز ثعنةةةةج صعجمةةةة
ثالّةٌر مة ثالدنةج  ،ونٖةٌ عقجفةز ثلضفةجؤ
وثلضْجمـ وثلمقذز فٍ ثلذُتز ثألٌَّز
صىُٝـ غٌُ مذجٌٕ دج ثإلّةال هةى هَة
مقذةةةز وّةةةال ولةةةُِ هَةةة قضةةة وصهةةةوَم
وهم جً وثنضهج ثالعٌثٛ
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مىثف

298

مىثفةةةة دوًؽةةةةز
مضىّةز

غٌُ مىثف

