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 مستخلص البحث

السددلب ة الثدد فالر حددر  الددارر الثجتثعددا . تعددد هددااالر ابراددال مددر ال ددوااال    

وبالتدالر حددطن  ددالج موا هتهددا اددر مددر  ولوتددا   ثدده الثتمججدد ر حددر ادد ا الثجددا  

لمفض ا ه ال ااالر. ل ا ادف البحث الى الو ر بأسال ب موا هة اإلراال  ند  لبة 

 كل ة ابمام الكاهم)ع(، والتعالف  لى الفالوج حر الو ر تبعاً لثتغ ال الجنس )ذكدور  

إنددا،(، والتعددالف  لددى  الفددالوج حددر الددو ر تبعدداً لثتغ ددال الثالالددة الدراسددة )ال ان ددة   

 البدداً  000الالابعددة(. ولتحق دده ادد ه اااددداف انت ددال    نددة   ددوا  ة تكوندد  مددر 

حقددالر لق ددا   11و البددة مددر كل ددة اإلمددام الكدداهم )ع(، و إ ددداد مق ددا  مكددون مددر 

 ل با  لها .ال ااالر. و الى استمالاج التث  ز والجدج وا

 وقد توصه البحث الى النتا ج اآلت ة:       

 . تو د و ر  الر بأسال ب موا هة ابراال لدى  لبة كل ة ابمام الكاهم)ع(.2

 . ب تو د حالوج حر الو ر اسب متغ ال الجنس )ذكور   إنا،(.1

 . ب تو د حالوج حر الو ر وحقا لثتغ ال الثالالة الدراس ة)ال ان ة   الالابعة(.3

 وحر ضوء نتا ج البحث ، تم التوصه الى  دد مر التوص ا  والثقتالاا . 
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Awareness of the methods Confrontation Terrorism among 

the students of Imam Al-kadhum College  

A.P.DR. HAYDAR  IBRAHEEM   MOHAMMED  

ALATAAR 

      DR. ALI  MOHEMED GARID ALSHWELLY 

Imam Al-kadhum College 

ABSTRACT : 

      The phenomenon of terrorism is a negative phenomenon that 

destroy the civilization of societies. And therefore the ways to 

address them are priorities of the work of specialists in this area 

to reduce this phenomenon. This research aims to identify the 

following(Awareness of the methods Confrontation Terrorism 

among the students of Imam Al-kadhum College, the differences 

in this awareness in terms of gender ، variable(male/female),the 

differences in the awareness in terms of the study 

stage(second/fourth).To achieve these aims was chosen 

randomly a sample of 400 students from Imam Al-Kadhum  

College, and a gauge of 22 items was prepared to measure the 

phenomenon. Its distinction validity and reliability were found 

out. The following results were obtained:                  

1. High  awareness of the methods Confrontation Terrorism 

among the students of Imam Al-kadhum College. 

2.  No differences in this awareness in terms of gender 

variable(male/female). 

3.  No differences in the awareness in terms of the study 

stage(second/fourth). 

  

 

 مشكلة البحث 

تعد هااالر ابراال مر ال وااال المط الر التر ت فال  لى الثجتثعا ، وتهدد ا ار 

 وفالواتهم بأنوا ها. وتدمال مثتلكاتهمابحالاد اابالتاء 

وقدوان ر للقلداء  لدى اد ه ال دااالر . ان ثدة  ابراال تتطلب تطدوتالموا هة ل ا حطن 

حانت ددار اب ثددا  ابرااب ددة حددر السددنوا  ابن ددالر لفدد  ابن ددار  لددى نطددورر ادد ه 

الجددالا م، حهددر ذا   ب عددة واملددة وب و ددود لعدددد كدداف مددر اباجددا  ا  الدق قددة 

 والثتااة  ر الحاب  الثتور ة بارتكابها.
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البطالة وارتفاع مستوى الثع  ة حانت ار ال وااال السلب ة حر الثجتثع م ه     

وصعوبة تلب ة متطلبا  الح ار تدحع بعض ال بال الى سلوك  الته الجالتثة 

 ابرااب ة وذلك ااداف مادتة وتدحع الجثا ا  اإلرااب ة بتفع ه ن ا ها  ل هم.

حاإلراال تنت ال حر الوق  الحاضال حر  ث ع الدو  وال عول، بغض الن ال  ر      

و اداحه ، والجها  التر تد ثه وقد ادرك  الثجتثعا  حر العجال   سبابه و شكاله

الحالر الى ضالورر الت دتد حر محاربته والتجدي له لكونه مدمالاً لجث ع  وانب 

الح ار واتماذ اب الاءا  والسبه القانون ة الكف لة للقلاء  ل ه، ومع ذلك حأن الثجتثع 

 ثا تمص ُمكاححته لإلراال ؛ والسبب الدولر لم تتثكر مر تحق ه النتا ج الثلثوسة ح

حر ذلك ضعف التنس ه والتن  م والتعاون الدولر حر مكاححته والحد مر آفاره 

واقتجار مكاححته  لى الجهود ال ات ة للدو  وبعض ا ه الدو  ب او  لها وب قور 

 ( 216-211: 1022)سبع، للعف اإلمكان ا  الثادتة  و العسكالتة  و اامن ة 

https://www.iasj.net 

ل ا  كد اإلسالم  لى  اث ة ااتالام اإلنسان و دم التعدي  ل ه و لى اقوقه او       

اب تداء  لى ان ه سلبها و ام ا ه الحقوج ار اه الح ار ، إذ ب تثكر  لإلنسان 

نِر ، وقا  هللا سبحانه وتعالى حر كتابه الكالتم: } ِمْر  َْ ِه َذلَِك َكتَْبنَا َ لَى بَ  ابنسان

ْر إِْساَلا ِ َه  َنَّهُ َمْر قَتََه نَْفًسا بَِغْ اِل نَْفٍس  َْو حََساٍد حِر اْاَْرِض حََكأَنََّثا قَتََه النَّاَ  َ ِث ًعا َومَ 

ْم بَْعَد َذلَِك  َْا َااَا حََكأَنََّثا  َْا َا النَّاَ  َ ِث ًعا َولَقَْد َ اَءْتهُْم ُرُسلُنَا بِاْلبَ ِّنَاِ  فُمَّ إِنَّ َك ِ اًلا ِمْنهُ 

 [.31حِر اْاَْرِض لَُثْساِلحُوَن {)القالآن الكالتم( ]سورر الثا در : اآلتة 

وتُعد نعثة اامر مر  ام النعم التر تجب الحفاه  ل ها حبدونها تفقدد اإلنسدان ال دعور   

(  لددى 2972بالالااددة النفسدد ة وادد ا مددا  كدتدده الدراسددة التددر قددام بها)ح  دد ا  وسددنجال 

طلبددة الدد تر تعالضددوا لسددلوك  دددوانر، و  نددالى لددم تتعالضددوا للسددلوك   نددة مددر ال

العدوانر، وكان  نت جة الدراسة  ن ال تر تعالضوا للسدلوك العددوانر كدانوا متدوتالتر، 

قلقدد ر، نددا ف ر مددر  قددالل النددا ، واك ددال  دددواناً ، مواخنددة بالطلبددة اآلنددالتر الدد تر لددم 

 (  01:  2911تتعالضوا للسلوك العدوانر)اسر، 

:)ما مدى وعي طلبة تتلمص م كلة البحث الحالر حر اب ابة  ر التساؤ  اآلترل ا 

 كلية االمام الكاظم )ع( باألساليب المختلفة لمواجهة االرهاب ؟(

 

 أهمية البحث 

تبالخ ااث ة ا ا البحث حر  ب عة ال ااالر التر تتم تناولها وار هااالر  ابراال،  

لكونها مر ال وااال المط الر وذا  اباث ة حر التعالتف بها ب كه  ام والتعالتف 

بأسبابها ودواحعها وانوا ها مر الجانب الن الي لكر نح ر مر ابحكار التر تن الاا 

مواقع التواصه  بعضالم ة الثتااة لهم  لثاً ان ابرااب ون  بال  ث ع الوسا ه اب 

اب تثا ر ت  ال الى ان احله وسط لنقه ابحكار ام ال بال لكونهم ال التحة ابك ال 

             تواصالً  بال وسا ه التواصه اب تثا ر.

www.addustour.com/articles    ،www.alraimedia.com/Home        

ل ا اصبح  ابحكار ابرااب ة  التثــة  الث ــة  ــابالر لحــدود الثكــان والزمان   

  ). 1: 1000ب ر الدو  مر ا ث التمط ط لها وتنف  اا وآفاراا و واقبها)شع ب، 

http://www.addustour.com/articles%20%20،%20%20%20%20%20%20%20www.alraimedia.com/Home
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له وب و ر وب تث ه سلوكاً  الب اً  و اسالم اً وقد تن ال حاإلراال سلوك قدتم ب دتر 

إل ه البعض  لى  نه  ثـه نلـالر ، ب نثا تن ـال ال ه الـبعض اآلنـال  لـى  نـه  ثـه 

إ الامـر وـادر محـالم واكـ ا سـ بقى محـه  ـد  وانـتالف اسـب الثجـالح 

دي لإلراـال تتع ـال والس اسـا  والعالقـا  بـ ر الـدو  وسـت ه محـاوب  التجـ

 .(1: 1002تحـ  و ـأر التفاس ال والثجالح ب ر الدو  )الجحنر، 

إن التعالتف باإلراال ك ااالر نط الر مر نال  البحث العلثر، والندوا ، 

ف ال بال الوا  ر والث قف ر  والث تثالا  العلث ة سوف تفلح ا ه ابحكار وتعالِّ

  ل ها .

ا هة ا ه ابحكار الُثلللة التر تب ها حثعالحتنا بثستوى الو ر بأسال ب مو 

ابرااب ون لدى شالتحة ال بال وناصة ال بال الث قف ر مر ام حر الجامعا  

 العالاق ة سوف تعزخ ال قة لدتنا وتزتدنا قور لثوا هة ا ا الفكال ابراابر الثتطالف. 

جص وتبالخ ااث ة البحث الحالر كونه مر اببحا، التطب ق ة الثحل ة الالا در حر تم

 لم النفس ) لى اد  لم الباا ان(، وابحادر مر نتا جه حر مسا در الباا  ر 

والثتمجج ر حر ا ا الثجا ، والتعالتف بأسال ب موا هة ابراال والحد مر 

 احكاره الثتطالحة.

 

 أهداف البحث : 

 تهدف البحث الحالر التعالف الى:   

 الكاهم)ع( الو ر بأسال ب موا هة ابراال لدى  لبة كل ة ابمام -2

الفالوج حر الو ر بأسال ب موا هة ابراال تبعا لثتغ ال الجنس)ذكور،  -1

 انا،(.

الفالوج حر الو ر بأسال ب موا هة ابراال تبعا لثتغ ال الثالالة الدراس ة  -3

 )ال انر، الالابع(.

 

 تقتجال ادود البحث الحالر  لى ما تلر:حدود البحث : 

للعلوم ابسالم ة الجامعة)اقسام كل ة ابمام الكاهم)ع(  الحدود المكانية: -2

 بغداد( بثدتنة بغداد.

 (.1029-1021العام الدراسر ) الحدود الزمانية: -1

لطلبة الثسجل ر حر الدراسة الجباا ة مر ال كور وابنا، الحدود البشرية: ا -3

 للثالااه ال ان ة والالابعة. 

 

 تحديد المصطلحات : 

( فال، ص اوا  ار 2991عالب ة  اء حر الثعجم الو  ز )مجثع اللغة ال الوعي: 

الحفظ  والتقدتال والفهم، سالمة ابدراك، شعور الكا ر الحر بثا حر نفسه وما تح ط 

 (. 671: 2991باآلنالتر )مجثع اللغة العالب ة، 

"مدددى إدراك اإلنسددان لءشدد اء والعلددم بهددا، بح ددث تكددون حددر وضددع  ويعرررف الرروعي

اتّجدددا  مباشدددال مدددع كددده اااددددا، التدددر تددددور اولددده، مدددر ندددال  اواّسددده المثدددس، 
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ح بجالاا، وتسثعها، وتتحّد، بها وإل ها، وت ّم را حتها، وتفّكال بأسبابها.  ي  نّده تث ده 

ثو ددددة ااحكددددار،  القددددة الك ددددان ال مجددددر والعقلددددر بثح طدددده وب  تدددده، وتلددددّم مج

والثعلومددددا ، والحقددددا ه، واارقددددام، واآلراء، وو هددددا  الن ددددال، والثجددددطلحا ، 

والثفدداا م ذا  العالقددة بكدده مددا اددو مددادّي وكدد لك معنددوّي، كثددا وتندددرج مجددطلحا  

الثنطدددددددده واإلدراك الدددددددد اتر والعقالنددددددددر والحسددددددددّر والحكثددددددددة تحدددددددد  ادددددددد ا 

 ( tps://mawdoo3.comhtالثسثى")

تعندر "  ثدُع كلثدة  سدلول ادو  سدال ب، وتعدالف ااسدلول حدر اللغدة بأنده االسلوب : 

 التدده،  و حددر،  مددا تعالتفدده اصددطالااً اددو  التقددة تعبددال بهددا بددالتفك ال  و التعب ددال،  ي 

بثعنددى تعب ددال ب ددكه لف ددر تعبددال بهددا  ددر ن ددم الكددالم،  و الثعددانر، وتثتلددك ااسددلول 

ااسدددال ب، وادددر كددداآلتر: ااسدددلول اادبدددر، وااسدددلول العلثدددر، فالفدددة  ندددواع مدددر 

  https://mawdoo3.comوااسددددددددددددددددددددددلول المطددددددددددددددددددددددابر"

م دتقة مدر الفعده الثزتدد ) رادب( ، وتقدا  : ) رادب حالنًدا(  ي :  )اإلرهاب( في اللغة

حدده وحزَّ دده ، واددو الثعنددى الدد ي تددد   ل دده الفعدده ال ثلددعف )راددب( ،  مددا الفعدده نوَّ

الثجددالد مددر الثددادر نفسددها واددو )راددب تالاددب رابددةً ورابًددا( ح عنددر : ندداف ، ح قددا : 

  )راددب ال ددرء رابًددا ورابددة  ي : ناحدده ، والالابددة : المددوف والفددزع. قددا  تعددالى

ْابِ   :  (31)القجص:  َواْضُثْم إِلَْ َك َ نَاَاَك ِمَر الالَّ

والقوام س اللغوتة ، تجد  نها نلد  مدر كلثدة )إرادال(  والناهال حر الثعا م العالب ة ،

  . ، والتعالتف بها وحه الثفهوم الثعاصال

، وادر تال ثدة االح دة  (terrorisme) ومجطلح )اإلراال( تال ثة للكلثدة الفالنسد ة

، وتعتقدد  ن التال ثدة الجدح حة للثجدطلح  (terrorisme)  تًلدا للكلثدة اإلنجل زتدة

إناحددة شدددتدر( ، ولدد س )إراابًددا( ، و ندددما نن ددال حددر اا نبددر اددر كلثددة )إر ددال، و

التالا، نجه إلى القو  : بأن ا ا التالا،  تًلا نال مدر ذكدال  ي تعالتدف للثجدطلح ، 

وقدد ورد   به إن نجوص الكتال والسدنة تجداوخ  صد اوة  ي تعالتدف منلدبط لده.

 مادر )راب( وم تقاتها حر اوالر فثانر آتا  حر القالآن الكالتم وار:

تَا بَنِر إِْساَلا ِ َه اْذُكاُلوا نِْعَثتَِر الَّتِر  َْنَعْثُ  َ لَْ ُكْم َو َْوحُدوا بَِعْهدِدي   : تعالىقوله  -2

 .(00)البقالر:   ُوِف بَِعْهِدُكْم َوإِتَّاَي حَاْراَبُونِ 

ا َسَكَ  َ ْر ُموَسى اْلَغَلُب  ََندَ  ااَْلدَواَ  َوحِدر نُْسدَمتِهَا اُددً   : قوله تعالى -1 ى َولَثَّ

 . (210)اا الاف:   َوَرْاَثةٌ لِلَِّ تَر اُْم لاَِلبِِّهْم تاَْلاَبُونَ 

ُ ب تَتَِّمدددُ وا إِلَهَدددْ ِر اْفنَدددْ ِر إِنََّثدددا اُدددَو إِلَدددهٌ َواِادددٌد حَطِتَّددداَي   :قولددده تعدددالى -3 َوقَددداَ  هللاَّ

 .(12)النحه:   حَاْراَبُونِ 

وا لَهُْم َما اْسدتَطَْعتُ   : قوله تعالى -0 ٍر َوِمدْر ِربَداِ  اْلَمْ دِه تاُْلِابُدوَن بِدِه َو َِ دُّ ْم ِمدْر قُدوَّ

ُكمْ  ِ َوَ ُدوَّ  (.[60)اانفا :  َ ُدوَّ هللاَّ

دا  َْلقَدْوا َسدَحاُلوا  َْ د َُر النَّداِ  َواْسدتاَْلاَبُواُْم َوَ داُءوا   : قوله تعالى -1 قَاَ   َْلقُدوا حَلَثَّ

 . (226)اا الاف:  بِِسْحاٍل َ ِ  مٍ 

اْسلُْك تََدَك حِر َ ْ بَِك تَْماُلْج بَْ َلداَء ِمدْر َوْ داِل ُسدوٍء َواْضدُثْم إِلَْ دَك   : قوله تعالى -6

ْاددِب حَددَ انَِك باُْلاَانَدداِن ِمددْر َربِّددَك إِلَددى حاِْلَ ددْوَن َوَملَ ِددِه إِنَّهُددْم َكددانُوا قَْوًمددا  َ نَاَاددَك ِمددَر الالَّ

 (.31)القجص:  حَاِسقِ رَ 

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
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ِ َذلِددَك بِددأَنَّهُْم قَددْوٌم ب اَْنددتُْم  ََشدد  : قولدده تعددالى -7 دُّ َرْابَددةً حِددر ُصددُدوِرِاْم ِمددَر هللاَّ

 (23)الح ال:  تَْفقَهُونَ 

حَاْسددتََجْبنَا لَددهُ َوَواَْبنَددا لَددهُ تَْح َددى َو َْصددلَْحنَا لَددهُ َخْوَ ددهُ إِنَّهُددْم َكددانُوا   : قولدده تعددالى -1

 (.90)اانب اء:  َوَراَبًا َوَكانُوا لَنَا َناِشِع رَ تَُساِرُ وَن حِر اْلَمْ اَلاِ  َوتَْدُ ونَنَا َرَوبًا 

وادد ه اآلتددا  ب تثكددر  ن ت ندد  مددر  ّي منهددا ،  لددى  دنددى تحدتددد لثجددطلح         

اإلراال وحه الثفهوم الثعاصال ؛ إذ نجد  ن اناك معدانر متعدددر ، وحده السد اج التدر 

والبهدا تدد   لدى معدان  اء  حر تلك اآلتدا  الثباركدا  ، تمتلدف مدر آتدة اندالى ، 

ولددو درسددنا مدادر )راددب( ، ومددا اشددته مندده حددر  لفدداه الكتددال .    ثدة مالوددول ح هددا

 مددا الثعدانر ابنددالى التدر تددد   لددى  .والسدنة لو دددنا  نهدا ت ددتثه  لدى معددان    ثدة

اب تداء والجالا م العامة والماصة ، حتد   ل ها  لفاه شال  ة دق قة تبنى  ل ها  اكدام 

لبا  ار مر الكلثا  الحدت ة التر ورد  حر معا م اللغة العالب ة وادر حر واتة ابن

مأنوذر مدر الفعده الثاضدر رادب ، وتدد   لدى الفدزع مدر  قدال هللا سدبحانه وتعدالى 

 والم  ة منه

" تعنددر اسددتعثا  العنددف او التهدتددد باسددتعثاله لغاتددا  س اسدد ة " )الطوتدده، واإلرهرراب 

1021 :297             ) 

بأنه : " ااحعا  اإل الام ة  االتفاقية الدولية لمكافحة اإلرهاب في جنيفوعرفته 

الثو هة ضد إادى الدو  والتر تكون ادحها  و شأنها إفارر الفزع او الال ب لدى 

 (. 2937 ن ف ، اتفاق ة  شمج ا  مع نة  و  ثا ا  مر النا   و لدى العامة " )

( بأنه : "   ثا  تالتكب بهدف 1001حقد  الف اإلراال ) اما االتحاد األوربي

تالوتع اااالر  و إ بار اكومة  و ا  ة دول ة  لى الق ام بعثه  و ابمتناع  ر الق ام 

بعثه ما،  و تدم ال اله اكه ااساس ة الس اس ة  و الدستورتة  و ابقتجادتة  و 

 ( 16: 1022)الف ه،  اب تثا  ة لدولة  و ا  ة دول ة  و خ ز ة استقالاراا "

وتثكر تعالتفه ن التاً بأنه : ) ااحعا  اإل الام ة ضد  حالاد  و  ثا ا   و دولة  و 

م سسة مر   ه إفارر الال ب والفزع الهدف منه خ ز ة ال قة و دم ابستقالار ب ر 

 النا  والثجتثعا  ( . 

لب عند اما التعريف االجرائي" فهو الدرجة الكلية التي سوف يحصل عليها الطا

 اإلجابة عن فقرات المقياس المعد لهذا الغرض " .

 

 االطار النظري :

 مفهوم اإلرهاب 

 صبح اإلراال حر الوق  الحاضال تث ه تهدتداً بستقالار الثجتثعا  وسلب اقوقها 

اإلنسان ة واقوقها الحلارتة؛ وذلك  ر  الته ابنتهاكا  الك  الر والثتكالرر اولب 

دو  العالم. وانتلف  اآلراء وابتجااا  مر قبه الباا  ر الثهتث ر بدراسة اإلراال 

اشكا  وابنثا  والدواحع بنتالف فقاحة الثجتثعا  لكونها هااالر متغ الر وممتلفة ا

 الثعاصالر و ب عة ن التها ال ها . 

ولإلراال مجثو ة مر اباداف ، منها ماله وق  وخمان محدد وتنتهر ، وبعلها   

 له  اداف مستثالر  وتلة . وتثكر ا ثا    بالخ اااداف الال  سة لإلراال ار : 
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ع مر ابراال تهدف الى تغ  ال الن ام الس اسر : ا ا النواوالً : تغيير االنظمة

 ( . 239: 1001واب ااة به )ا  م ، 

: تعد ا ا الهدف مر اشد  ثانياً : تغيير مواقف الدول تجاه بعض القضايا المهمة

اباداف التر تطثح ابرااب  ر الى تحق قها؛ لكر تتسنى لهم تسنم مناصب ر  سة حر 

مور مثا تحقه لهم الفوا د ابقتجادتة والس اس ة السلطة، والس طالر  لى خمام اب

 (.  30:  1020واب تثا  ة )ابة هللا، 

: والغالض مر ا ا الهدف لكسب التعا ف ثالثاً : توجيه االعالم لصالح االرهاب

 الدولر وكسب الال ي العام لجالحهم مر ا ه ن ال احكارام. 

 

 دوافع اإلرهاب 

الدو  التر تتوا د ح ها وتثكر ان تعزو الى تنو   الدواحع لثثارسة ابراال حر 

 اآلتر: 

تثتلك والب ة الثجتثعا   ادا  وتقال د ا تثا  ة  دوافع اجتماعية وثقافية: -2

متنو ة تمتلف بانتالف ح اته الثتنو ة ولكنها  لى ابولب تع ش االة مر ابنسجام 

ة والعامة للثجتثع والتواحه اب تثا ر ح ثا ب نها وتلتقر مع بعلها حر الهوتة الماص

ال ي تنتثون ال ه دون س طالر ح ة  لى انالى سواء  كان  اقل ة ام اك التة. حاإلراال 

تسعى الى نله نوع مر الجالاع ب ر تلك ابقل ا  لفالض س اسة ابقجاء والتهث ش 

 ( . 61: 1020مثا تولد   راً م الو اً لثثارسة ابراال)نالد، 

قثع والتنك ه ومجادرر الحقوج والحالتا  ونعنر به ا ثا  ال دوافع سياسية: -1

اإلنسان ة مر قبه القا ث ر  لى السلطة حر دولة ما ، افارر الفزع وال  ال ب ر ابناء 

(    اذ تتحكم بالسلطة ح ة تعثه  لى مجادرر 11:  1001الثجتثع الوااد. )ا  م ،

ة حر الحقوج والحالتا  وحالض ابراال وقثع ابحالاد واستبداد اقوقهم الثتث ل

 (. 11:  1009التعب ال  ر الال ي والحجو   لى الحالتة ) سالور، 

تقدم واخداار ابقتجاد دل ه  لى  ن السلطة الحاكثة لدتها  دوافع اقتصادية : -3

القدرر  لى است ثار الطاقا  الثتااة والثوارد الطب ع ة ب كه متواخن لدحع  جلة 

اقتجاداا نحو اامام بثا تحقه ابستقالار وابخداار لثجتثعاتها وتنعكس ا ا  لى 

ا ه الدو  اقتجادتاً افارر  تحق ه ابمر وابستقالار، ل ا تطثح ابراال الى اضعاف

 ( 60: 1020الفوضى واللعف ابقتجادي)ابة هللا، 

او مبد  آنال تستمدمه ابرااب ون حر الثجتثعا  الثتنو ة  دوافع قومية: -0

الطوا ف والقوم ا  لس طالر قوم ة  لى انالى لتحق ه مطامعهم بالجالاع ب ر تلك 

 القوم ا . 

كب ال الى التأف ال حر تفك ال ابحالاد تطثح ابرااب ون ب كه  دوافع نفسية:  -1

نجوصاً ال تر تثتاخون بلعف ال قة بالنفس والسلوك العدوانر والالوبة بال هور 

وال هالر ح قعون ضح ة بسبب التال ب بعقولهم و وا فهم وم ولهم واقنا هم بالق ام 

بالعثل ا  اإلرااب ة ضد الثجتثع والدولة  لى اٍد سواء  لى  سا   نها الوس لة 

:  1001لوا در للتعب ال  ر رحلهم للواقع الثالتال ال ي تع  ون ح ه )النقوري، ا

17 .) 
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 مما سبق يمكن ان نالحظ ان دوافع االرهاب في المجتمع العراقي هي:  

 بث التفرقة بين ابناء المجتمع الواحد. -6

 تشويه االفكار القيمة للدين االسالمي. -9

 جعل المجتمع في حالة من الضعف والتفرقة. -3

 حد من انتشار الوعي الديني والثقافي.   ال -4

 نشر االفكار المتطرفة التي تثير الطائفية بين افراد المجتمع. -5

  اضعاف الشعور باألمن. -1

 

 أشكال اإلرهاب 

 تتنوع اشكا  ابراال الى اآلتر: 

 وفقا لمرتكبيه:  -6

حالدولة تالتكب اإلراال بنفسها  و بواسطة د ثها لبعض  إرهاب الدول: - أ

ااحالاد  و الجثا ا  لتلعف بعض الدو  اانالى الثناحسة ، كثا ان الجثا ا  

اإلرااب ة إذا نجح  حر الس طالر  لى مقال د السلطة قد تستثال حر استمدام العنف 

 واإلراال.

 والمجموعات: ومن هذا االرهاب: إرهاب األفراد  - ب

تهدف ا ا ابراال إلى إادا، تغ  ال حر الجانب الس اسر اب الثوري: اإلره –

 واب تثا ر القا م

تهددف إلدى إاددا، التغ  دالا  البنا  دة والوه ف دة حدر ن دام اإلرهاب الشبه الثوري:  –

 س اسر مع ر وقد تجبح  زء مر بالنامج  ك ال اتسا ا للتغ  ال الس اسر.

 ن ام القا م دون و ود تجور لن ام بدته.تستهدف القلاء  لى الاإلرهاب العدمي: -

تدددتم مددر قبددده ااحددالاد بدددداحع  نددانر لتحق ددده مجددالح شمجددد ة  و اإلرهرراب العررادي: -

اقتجددادتة  و ا تثا  ددة وتتث دده حددر   ثددا  المطددف و لددب الفدتددة الثال ددة و تدددنه حددر 

   ثا  السلب والنهب والتمالتب.

  وفقاُ للهدف منه : -1

لى تحق ه إتدتولو  ة ت مر بها القا ثون به تهدف إاإلرهاب اإليديولوجي:  -  

وتن رون  نفسهم إلنجاخاا، وقد  الف قدتثا حر صورر اإلراال الفوضوي ، وقد 

تكون اإلراال اإلتدتولو ر دتن ا م ه محاوب  حالض الثوابر واإلنالص للكن سة 

ض الكافول ك ة كثا حر روما وتلالل له البعض م ال بااصول ة اإلسالم ة التر تعار

كه اإلتدتولو  ا  الحدت ة انها تد   لى الحق قة الثطلقة وتالى ح ها االبا شاملة ب 

تنتهر إب بتحق ه  اداحها، كثا  نها إتدتولو  ة متكاملة  ر الفالد والدولة حر ا ر 

تالى البعض  ن اإلراال الدتنر  و ااصول ة اإلسالم ة روم  نها تستند إلى 

 ر اإلراال اإلتدتولو ر ال ي تثكر  ن تكون ماركس ا اإلتدتولو  ة إب  نها تمتلف 

 م ال حر الج ور الس اس ة واب تثا  ة.

: ا ا النوع مر اإلراال تحالكه ابنان ة والجوانب ابقتجادتة اإلرهاب اإلجرامي - ل

واب تثا  ة، وتتم   سال ب متعددر لتحق ه  اداحه م ه السطو الثسلح و ن  الالاا ر 
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والتمالتب ونهب ااموا  والثثتلكا  ومثارسة   ثا  ابتجار حر لطلب الفدتة 

 الثمدرا  و ثل ا  وسه ااموا  والفساد .

تثار  ا ا ابراال دانه نطاج الدولة بهدف تغ  ال الحكم  إلرهاب المحلي:ا -3

و تحق ه مجلحة دانل ة كالسعر للسلطة ، وتثارسه الدولة ضد الثوا ن ر، واو 

الثنف تر  و مكان التنف   والتمط ط  و اا داد للعثه، وك لك تتطلب الو ن ة مر ا ث 

 اللحاتا واااداف والنتا ج الثتالتبة  ل ه واب تثاد  لى الد م الثحلر حر التثوته. 

 www.blog.saeeed.com( 23:  1020.)المفا ر،  اإلرهاب البيئي -0

وتثكر ابشارر الى اناك اشكا  و ال مباشالر لإلراال تتث ه حدر الثسدا دا  التدر     

 تقدمها الدو  إلى الجثا ا  ابرااب ة م ه توح ال السال  والب  ة الثناسبة.

إن ا ه ااشدكا  واانثدا  تتددانه حدر مدا ب نهدا ، والجواندب الث دتالكة التدر تجثدع     

الثجتثعددا  الثفتواددة والتددر تعددالف تعددتددة  ادد ه ااشددكا  اددر  نهددا  ث عهددا تهددا م

الدتثقالا  ددة ا ددث تكددون الثددو  بالنسددبة لعناصددالاا رسددالة  ك ددال مددر كوندده ادددحاً كثددا 

تستف د مر الحدود التر تفالضها تلدك الددتثقالا  ا   لدى التعداون لثناالدة اإلرادال 

 باسم الس ادر القوم ة.

لثجتثع العالاقر نجدداا متنو دة ومر نال  م ااداتنا ال وم ة اشكا  ابراال حر ا   

   -ومتعددر وههال  كاآلتر:

 اغتياالت سياسية . -6

 مذابح وإبادة بشرية .  -9

 تفجيرات.  -3

 عمليات تخريب متنوعة. -4

 غسيل أموال. -5

 التجارة بالمخدرات. -1

 

 -تنو   الن التا  الثفسالر لإلراال وكاآلتر:لإلرهاب: النظريات المفسرة 

حسال  ا ه الن التة ابراال حر ضوء الجالا ا  التر تحد،  نظرية الصراع: -2

ب ر القوى اب تثا  ة  لى الثلك ة والوسا ه اإلنتا  ة ، وا ا الجالاع سوف ت دي 

إلى العنف الس اسر وابقتجادي ب ر  بقا  الثجتثع للس طالر  لى الثوارد ابنتا  ة 

 حر الثجتثع.

اال حر ضوء الوضع الس اسر حسال  ا ه الن التة ابر النظرية الوظيفية : -1

الغ ال متسه مع س اسة الثجتثع ، وا ا ت دي إلى العنف ب ر احالاد الثجتثع، وبالتالر 

 ب تجعله ان تقوم بوها فه وتعالضه الى ضغو  متعددر لتغ  اله . 

تالكز الن التة او  تأف ال اللغط اب تثا ر الثتث ه حر  نظرية الحرمان: -3

اجالر ابناء الثجتثع، والجوع وابابا  ، مثا تحالضهم للق ام بأ ثا  العنف ضد 

 الن ام. 

ا ه الن التة تالكز  لى الالبط ب ر (:The . J . Curveنظرية منحني جي ) -0

مثا تولد االة مر حتالر العنف والجالاع الس اسر وحتالر ابخداار والالحاه ابقتجادي 

  دم ابستقالار حر الثجتثع .
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تفتالض ا ه الن التة و ود  القة  نظرية التطور االقتصادي للمجتمع : -1

تبادل ة ب ر الوضع ابقتجادي وابستقالار الس اسر للدولة 

)www.kululiraq.com( 

تلف  حر تفس الاا لإلراال واسبابه حثنها مر تبدو مثا تقدم ان الن التا  ان       

ركز   لى الجانب اب تثا ر، وانالى ركز   لى الجانب ابقتجادي، وانالى 

ركز   لى الحالمان واللغط الس اسر، حثهثا تعدد  ا ه التفس الا  حهر  ث عها 

 قال   لى ان ابراال هااالر و ال مالوول ح ها و تتالك آفاراً سلب ة  لى 

 ان تواَ ه ب تى الطالج الثمتلفة. الثجتثعا  وتجب

وتالى الباا دان إن الن التدة الوه ف دة بثفهومهدا العدام ادر اقدالل الن التدا  لتفسد ال    

ابراال القا م حر الثجتثع العالاقر بسبب الوضع الس اسر وابقتجادي و ال الثتسده 

مددع وضددع البلددد، باإلضدداحة الددى الجددالاع بدد ر الددبعض مددر الس اسدد  ر للسدد طالر  لددى 

ا  ا ا البلد، كثا نالاظ االة الجالاع ب ر احالاد الثجتثع ال ي وقدع ضدح ة اد ه مقدر

 ابحكار الثتطالحة التر ب ها ابرااب ون للتفالقة ب نهم .

 

 اساليب مواجهة االرهاب

 تعدد  ابسال ب حر موا هة ابراال وتثكر ان ن كال منها اآلتر:

مر ضوابط تحكم السلوك التزام ابحالاد بثا   اء  به الّ التعة اإلسالم ّة  -1

 اإلنسانر.

ن ال ابحكار الجح حة للدتر ابسالمر الحن ف والتح تال مر ابحكار ابرااب ة  -2

 الما  ة. 

حلح ابحكار الما  ة لإلراال ومدى ت وتهه للثبادئ ابسالم ة الواضحة  -3

 (www.alakhbar-eg.com)والجح حة. 

 الوسط ة والتواخن.تعزتز الثنااج الدراس ة بااحكار ال ي تحث  لى  -4

تعزتز افال الثدرسة  حر تالب ة الطفه وتوض ح ااحكار التر رحلها ابسالم  -5

 والثجتثع. 

ارشاد و الج  وانب اللعف حر شمج ة احالاد الثجتثع لكر ب تستغلها  -6

 ابرااب ون للتغلغه الى  قولهم وتمالتبها. 

الثعتد  البع د  ر التمط ط إل داد بالامج ونطط تو وتة او  سلوك اإلسالم  -7

 (www.mawdoo3.com) التطالف. والتقاّلل إلى هللا باا ثا  الجالحة.

 تطوتال القوان ر وابن ثة للقلاء  لى ا ه ال ااالر.  -8

و ن اًلا استمدام القور الالاد ة لكه مر تحاو  مثارسة ابراال سواء   -9

. )www.alakhbar-بطالتقة مباشالر او و ال مباشالر ل كون م الً لآلنالتر

)eg.com 

 تأس س من ثا  الثجتثع الثدنر لثعالجة نطال ابراال. -11

 ت ج ع اب الم الثعتد  لفلح ابراال واحكاره الثلللة. -11

http://www.kululiraq.com/
http://www.alakhbar-eg.com/
http://www.alakhbar-eg.com/
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الث اركة حر الندوا  والث تثالا  العلث ة التر تق ثها الكل ة لفلح ابحكار  -12

 ابرااب ة.

 مر نطال ابراال. تح تال ابسالر وابصدقاء -13

 د م ابن ثة التر تحارل ابحكار ابرااب ة.  -14

 مقاومة كه حالد مر تتحد، بأحكار ارااب ة. -15

 ت ج ع  لبة الجامعة  لى الالد بكه قور اي احكار متطالحة. -16

 تعزتز الوبء وابنتثاء للو ر والحث  لى الثوا نة الجالحة. -17

ابراال والفتنة ب ر ا  اف حلح ابحكار الثباشالر وو ال الثباشالر التر ت  ال  -18

 ال عب الوااد.

 مساندر اثار الو ر حر محاربتهم للثن ثا  ابرااب ة مادتاً ومعنوتاً. -19

ت ج ع التعاون وابصال  ب ر احالاد الثجتثع والعثه  لى وله  ث ع  -21

ال غالا  التر قد تسبب التفالقة ب نهم والتر كان  مر ابسلحة التر تستمدمها 

 كارام الثتطالحة.ابرااب ون لن ال اح

موضددوع الددو ر بأسددال ب  ون ددالاً لعدددم تددوحال دراسددا  نفسدد ة سددابقة تناولدد        

كبحدث تطب قدر  لدى  لبدة الجامعدة  لدى الجدع د الثحلر) لدى ادد  موا هة ابرادال

  لم الباا ان( ل ا تعد ا ه الدراسة مر الدراسا  الالا در حر ا ا الثجا .

 

 منهج البحث وإجراءاته:

 اوال: منهج البحث: 

لتحق ده اادداف البحدث تدم ا تثداد الثدنهج الوصدفر وذلدك لثال ثتده مدع اوددالاض        

البحث، واو مر اك ال مندااج البحدث اسدتعثابً واك الادا انت داراً اذ ب تثكدر ابسدتغناء 

 ندده؛ اندده حددر دراسددة اي هددااالر ببددد ان تتددوحال اوصدداف وق ثددة لل ددااالر الثددالاد 

( والسددعر الددى تحدتددد الوضددع الحددالر 219: 2990بددد الددالاثر ،دراسددتها )داود و 

لل ااالر الثدروسة ومثا تم وصدفها اي اب تثداد  لدى دراسدة الواقدع او ال دااالر كثدا 

تو ددد حددر الواقددع بوصددفها وصددفاً دق قدداً، و الثددا تهدددف البحددث الددى )الددو ر بأسددال ب 

التددر تهددف الددى موا هدة ابرادال( واددر اادد دراسدا  الثددنهج الوصدفر ) الثقدارن( 

 معالحة اجم الثقارنا  ب ر الب انا  ونو ها .

 

 :ثانيا: مجتمع البحث 

 ث ع العناصال ذا  العالقة بث كلة البحث ( Populationتقجد بثجتثع البحث)     

 ( .72: 2991التر تسعى البحث الى تعث م نتا جه  ل ها) ودر وملكاوي،

وقد تم التعالف  لى مجتثع البحث الحالر الثتث ه بطلبة كل ة ابمام الكاهم)ع(     

-1021للعلوم ابسالم ة الجامعة )اقسام بغداد( الدراسة الجباا ة للعام الدراسر )

( مر نال  مالا عة قسم التسج ه حر الكل ة والحجو   لى اباجا  ة الكاملة 1029
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اه ال ان ة والالابعة ولجث ع اقسام الكل ة والبالغ ا داد ال كور وابنا، حر الثالا

 (.2(  الباً و البة، كثا ت هال حر الجدو  رقم )2961 ددام )

 (6جدول )

 توزيع الطلبة على مجتمع البحث

المرحلة 

 الدراسية

 

 المجموع جنس الطلبة

 اإلناث الذكور

 6104 159 439 الثانية

 070 531 340 الرابعة

 6219 6609 701 المجموع

 

 :  Sample Of The Research ثالثا: عينة البحث

 زء مر الثجتثع ال ي تجالي  ل ه البحث، تتم )  Sampleتقجد بالع نة )    

 ا د تث ه الثجتثع تث  ال صح حاً انت اراا لغالض ا الاء البحث  ل ها وحه  قو

 (.0: 2012الطا ر ،)

وقددد تددم انت ددار   نددة البحددث بالطالتقددة الطبق ددة الع ددوا  ة الثتناسددبة والبددالغ  دددداا     

(  الددب و البددة مددر الثالاادده ال ان ددة والالابعددة حددر كل ددة ابمددام الكدداهم)ع( وتددم 000)

انت ار اد ه الكل دة لكدون البداا  ر تنتثدون الدى اد ه الكل دة مثدا تسدهه  لد هم التطب ده، 

هددد، وتددم انت ددار ادد ه الثالاادده وذلددك بن  لبددة الثالاادده وابقتجدداد حددر الوقدد  والج

ال ان ة ام اك ال استقالار وو ر وادراك مر  لبدة الثالالدة ابولدى، امدا  لبدة الثالالدة 

الالابعة قد تدم اجدولهم  لدى  ددد كب دال مدر الثندااج الدراسد ة التدر تد الهم لثوا هدة 

 ذلك.( توضح 1الثواقف الح ات ة الثتنو ة بعد تمال هم ، والجدو  )

 

 (9الجدول)

 توزيع عينة البحث 

 المجموع جنس الطلبة المرحلة

 اإلناث الذكور

 996 693 20 الثانية

 672 610 76 الرابعة

 411 936 612 المجموع

 

 رابعا: أداة البحث:

باتباع  مقياس الوعي بأساليب مواجهة االرهابلتحق ه  اداف البحث تم بناء    

 المطوا  اآلت ة:
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اب الع  لى ابدب ا  التر تناول  موضوع الو ر بأسال ب موا هة   -2

 ابراال .

 ( حقالر للثق ا  بج غته ااول ة.11تم ص اوة ) -1

 صالحية فقرات مقياس الوعي بأساليب مواجهة االرهاب:
للتعالف  لى صالا ة الفقالا  تم  الض الثق ا  بج غِه ااول ة والثكون مر    

الثحكث ر الثمتج ر حر العلوم التالبوتة والنفس ة  ( حقالر  لى مجثو ة مر11)

( ، لثعالحة آرا هم او  مدى صالا ة حقالا  الثق ا  حر ق ا  ما وضع  2)الثلحه

مر ا له ومدى مالءمتها لع نة البحث الحالر، حلالً  ر ضبط مفتا  التجح ح. وبعد 

ا المبالاء  ثع مالا ا  المبالاء الثمتج ر تم اان  بالثالا ا  التر اتفه  ل ه

( حقالا ،  ما الفقالا  الثتبق ة، حقد 3 ث عهم لكه حقالر، إذ تم تعدته  حقالتان وا ف )

%(،وار النسبة الثعتثدر حر البحو، والدراسا  10اجل   لى نسبة مواحقة )

 السابقة التر تم اب الع  ل ها.

ما ، و ال  واتفه المبالاء  لى  ن تكون بدا ه اب ابة فالف ة ار: )مواحه ، الى اد   

( 2،1،3مواحه ( وذلك لسهولة اب ابة  ل ها مر قبه الطلبة وتُعطى لها الدر ا  )

( حقالر امام كه حقالر فالفة 11 لى التوالر ، وبه ا اإل الاء  صبح الثق ا  مكوناً مر )

 بدا ه لإل ابة.

 التطبيق االستطالعي: -
الطلبدة حدر اإل ابدة للتحقه مر وضدو  الفقدالا ، ومعالحدة الوقد  الد ي تسدتغالقه       

 ددر الثق ددا ، ووضددو  التعل ثددا  اددو  ك ف ددة اإل ابددة  ددر الثق ددا ،  تددم تطب دده 

(  الباً مر كل ة ابمدام الكداهم)ع(،  وبعدد 10الثق ا   لى   نة   وا  ة مكونة مر )

ابنتهاء مر التطب ه تب ر  ن حقالا  الثق ا  كان  واضحة ومفهومة مر ا ث الثعندى 

( 21ال متوسط الوق  الثستغالج حدر اإل ابدة  در الثق دا  ادو )والج اوة . وتم اس

 دق قة، وب لك تكون الثق ا   اازاً للتطب ه  لى   نة التحل ه اإلاجا ر.

 

 التحليل اإلحصائي للفقرات: -

ان تحل ه الفقالا  ااجا  اً مر نال  استجابا    نة مر ابحالاد بهدف الك ف  در    

قوتهددا التث  زتددة وصدددقها وفباتهددا مددر الثتطلبددا  ابساسدد ة لالنتبددارا  والثقددات س 

ان التحل ه اباجا ر للدر ا  التر تم الحجو   ل ها مر نال  والنفس ة والتالبوتة، 

 ا  حددر ق ددا  مددا وضددع  مددر ا دده ق اسددهالتطب دده الفعلددر تك ددف  ددر دقددة الفقددال

(410،1972،Eble  .) 

(  الدب و البدة ، فدم 000ل ا تدم تطب ده الثق دا   لدى   ندة البحدث الث لفدة مدر )     

بعداا تم تجح ح اإل ابا   ر الثق دا  ونلدع  اإل ابدا  للتحل ده اإلاجدا ر ، إذ 

اقتل  ا ه العثل ة استمالاج القور التث  زتدة لفقدالا  الثق دا ، و القدة در دة الفقدالر 

 بالدر ة الكل ة.
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 ييزية لفقرات المقياس:أ. القوة التم

مر الثتطلبا  لبناء  دار الق ا  او التحل ه اباجا ر للفقالا  اذ تك دف بدقدة  در     

الثحتوى الثالاد ق اسه. وتسعى التحل ه اباجا ر للفقالا  اسال  الفقالا  التر تق س

 (.  16: 1001)اسر، القوة التمييزية، وعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية

( مدددى امكان ددة ق ددا  الفددالوج الفالدتددة ) بددو Discriminationونعنددر بددالتث  ز )     

( الدى ان اجدم   ندة التث  دز تجدب ان ب 2911( وت د ال كدوار )177: 1006 الم، 

( Nunnally، 1970( احدالاد لكده حقدالر مدر حقدالا  الثقدا ، ب نثدا ت دال )3تقه  در )

) لكدده حقددالر مددر حقددالا  الثق ددا  ( احددالاد 1الددى ان الحددد ابدنددى الثسددثو  بدده اددو )

1970;215 ،Nunnally( حر ا ر ت  ال )1988 ،Anastasi الدى ان اجدم الع ندة )

( وإلتجدددداد القددددور Anastasi، 1988، 209( حددددالد )000تفلدددده ان ب تقدددده  ددددر )

(  البداً 000التث  زتة لفقالا  الثق ا  تم تطب ه الثق ا   لى   نة بلغ  دد  حالادادا )

ادد ا العدددد تعطددر احلدده تبدداتر بدد ر ابحددالاد حددر الماصدد ة الثددالاد و البددة، وذلددك بن 

                    (. Herysoon، 1963: 2014) اسها، وت هال احله تث  ز للفقالا ق 

بعددد تجددح ح اإل ابددا ، واسددال الدر ددة الكل ددة لكدده مق ددا  تددم تالت ددب در ددا       

ناخل اً مر   لى در ة إلى (  الب و البة ت000الطلبة  لى الثق ا ، والبالغ  ددام )

% العل دا والددن ا؛ لتث ده الثجثدو ت ر الثتطدالحت ر، 17 دنى در ة، فدم انت دال  نسدبة 

(  الددب و البددة، و الثجثو ددة الدددن ا 201حقددد بلددغ  دددد الطلبددة حددر الثجثو ددة العل ددا )

(  الب و البة ، فم تم اسال القور التث  زتة باسدتعثا  معادلدة ابنتبدار التدا ر 201)

( 2،1،3 نت ر مستقلت ر كدون اإل ابدة  در حقدالا  الثق دا  تث ده در دا  مسدتثالر )لع

( كأقدده قددور تث  زتددة و 1،70وقددد تالاوادد  القددور التث  زتددة لفقددالا  الثق ددا  بدد ر )

( كددأ لى قددور تث  زتددة ، ولدددى مقارنددة القدد م التا  ددة الثحسددوبة بددالق م التا  ددة 30،17)

( تبدد ر  ن 0،01(  نددد مسددتوى دبلددة )120( بدر ددة االتددة )2،96الجدول ددة البالغددة )

الفقالا   ث عها ذا  قور تث  زتة  ال ة إذ كان معامه تث  زاا   لى مدر الق ثدة التا  دة 

 ( توضح ذلك. 3( والجدو  ) 2،96الجدول ة البالغة )

 

 (3الجدول )

 القوة التمييزية لفقرات مقياس الوعي بأساليب مواجهة االرهاب

رقم 

 الفقرات

القيمة  المجموعة الدنيا العلياالمجموعة 

التائية 

 المحسوبة

 الداللة

االنحراف  المتوسط

 المعياري

االنحراف  المتوسط

 المعياري

 دالة 51،94 32،1 62،6 56،1 75،9  .6

 دالة 92،90 91،1 17،6 42،1 19،9  .9

 دالة 31،91 16،1 16،6 11،1 57،9  .3

 دالة 50،65 45،1 65،6 19،1 37،9  .4

 دالة 10،60 62،1 36،6 10،1 37،9  .5

 دالة 56،65 40،1 62،6 11،1 40،9  .1

 دالة 11،61 32،1 62،6 79،1 56،9  .7

 دالة 16،61 10،1 13،6 13،1 57،9  .0
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 ب. صدق الفقرات )عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية(:

ا ا ابسلول مع اراً محك اً تثكدر اب تثداد  ل ده حدر اتجداد العالقدة بد ر در دا   تًعد  

ابحددالاد  لددى كدده حقددالر والدر ددة الكل ددة للثق ددا ، ومعامدده ابرتبددا  انددا ت دد ال الددى 

مستوى ق ا  الفقالر للثفهوم ال ي تق سه الدر ة الكل ة للثق دا  اي ان كده حقدالر تسد ال 

 (12:  2911ثق ا  كل اً )  سوي، حر الثسار نفسه ال ي تس ال ح ه ال

( الددى ان الدر ددة الكل ددة للثق ددا  اددر احلدده  Anastasia،1976وت دد ال انسددتاخي )

 (.Anastasia، (1976:206 محك دانلر  ندما ب تتوحال الثحك المار ر 

ل ا تم اسال ابتساج الدانلر لفقالا   الثق ا  بحسال ابرتبا  ب ر در ة الفقالر      

(  البداً و البدة، 000ة للثق ا   لدى   ندة التحل ده اإلاجدا ر البالغدة )والدر ة الكل 

وذلك باسدتعثا  معامده ارتبدا  ب السدون، وقدد انت دال  دبلدة معدامال  ابرتبدا   در 

 الته مقارنتها مع الق م الجدول دة لدبلدة معدامال  ابرتبدا ، إذ بلغد  الق ثدة الحال دة 

( ،إذ تدددالاو  مددددى 0،01بلدددة )(  ندددد مسدددتوى د0،091لثعامددده ارتبدددا  ب السدددون )

( ،إذ كان مع ثهدا دالدة 0،10 – 0،10معامال  ارتبا  حقالا  الثق ا   ث عها ب ر )

( 391( ،وبدر ددة االتددة )0،01لدددى مقارنتهددا بالق ثددة الحال ددة  نددد مسددتوى دبلددة )

،واو الثسدتوى الثعتثدد حدر البحدث الحدالر، مثدا تدد   لدى  ن الثق دا   لدى مسدتوى 

 ( توضح ذلك.0الدانلر والجدو  ) ا  مر ابتساج 

 

 

 

 

 

 

 

 دالة 40،91 32،1 62،6 44،1 74،9  .2

 دالة 46،60 91،1 17،6 15،1 32،9  .61

 دالة 17،96 49،1 66،6 51،1 13،9  .66

 دالة 71،0 11،1 71،6 13،1 51،9  .69

 دالة 67،94 45،1 64،6 41،1 71،9  .63

 دالة 32،92 62،1 14،6 59،1 15،9  .64

 دالة 33،90 61،1 11،6 51،1 52،9  .65

 دالة 62،97 91،1 17،6 59،1 15،9  .61

 دالة 57،34 16،1 11،6 51،1 71،9  .67

 دالة 19،60 51،1 99،6 50،1 17،9  .60

 دالة 11،95 31،1 65،6 51،1 70،9  .62

 دالة 74،91 16،1 11،6 79،1 51،9  .91

 دالة 90،99 31،1 65،6 51،1 13،9  .96

 دالة 91،90 31،1 65،6 44،1 74،9  .99

 (6021( تساوي )964( وبدرجة حرية )1015*القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة )
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 (4الجدول )

 معامالت صدق فقرات مقياس الوعي بأساليب مواجهة اال رهاب

رقم 

 الفقرة

معامل ارتباط 

درجة الفقرة 

 بالدرجة الكلية

رقم 

 الفقرة

معامل ارتباط درجة 

الفقرة بالدرجة 

 الكلية

رقم 

 الفقرة

معامل ارتباط درجة 

الفقرة بالدرجة 

 الكلية

6 71،1** 2 06،1** 67 01،1** 

9 70،1** 61 72،1** 60 01،1** 

3 09،1** 66 01،1** 62 76،1** 

4 19،1** 69 74،1** 91 10،1** 

5 71،1** 63 06،1** 96 04،1** 

1 17،1** 64 51،1** 99 09،1** 

7 71،1** 65 72،1**   

0 76،1** 61 72،1**   

بعددد دراسددة  ث ددع المددواص الثتعلقددة بفقددالا  الثق ددا ، تبدد ر ان حقددالا  الثق ددا        

كان  ذا  معامال  تث  ز  ال ة، كثا ان  القة در ة الفقدالر بالدر دة الكل دة للثق دا  

 كان  لجث ع الفقالا   ال ة، وذا  ارتبا   الر.

 

 الخصائص القياسية للمقياس:

العوامه ااساس ة التر  لى واضع الثق ا  او تعد الجدج مر  :أوال: صدق المقياس

مستمدمه التأكد منه وصدج الثق ا  او قدرته  لى ق ا  ما وضع مر   ه ق اسه 

 (.203: 1000) ودر، 

إذ تُعد مر اام ال الو  الوا ب تواحالاا حر الثق ا ، وابدار تكون صادقة حر    

العوامه التر تجعلها متث زر حر تقدتال الماص ة  ند ابحالاد كلثا كان  نال ة مر تأف ال 

، 1966: 33التقدتال وكلثا خاد  م شالا  صدج الثق ا  خاد  ال قة به )

Jenkins .) 

 

  الصدق الظاهري:-6
تعد الجدج ال ااالي ااد م شالا  الجدج اللالورتة للثق ا ، وان الهدف منه      

او التعالف  لى قدرر ابداء حر ق ا  مجا  محدد  مر السلوك )  ودر والمل لر، 

2911 :217                                          .) 

م  دد مر المبالاء واحله وس لة للتأكد مر الجدج ال ااالي للثق ا  ار ان تقو     

،  1972: 408الثمتج ر بتحدتد مدى كون الفقالا  مث لة لل ااالر الثالاد ق اسها )

Ebel . ) 

تم التحقه مر ا ا النوع مر الجدج مر نال   الض الثق ا   لى مجثو ة مر       

المبالاء الثمتج ر حر العلوم التالبوتة والنفس ة ، لتحدتد مدى مال ثة الفقالا  حر 

 ر بأسال ب موا هة ابراال حر الج غة ابول ة مر إ داد حقالا  الثق ا .ق ا  الو 
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 : . مؤشرات صدق البناء9

او صدج التكوتر الفالضر، تطله  لى صدج البناء اا اناً )صدج الثفهوم(      

وتعتثد ا ا الجدج  لى التحق ه التجالتبر مر مدى تطابه الفقالا  مع الماص ة او 

 (. 332: 2912سعد، الثفهوم الثالاد ق اسه)ا

وقد تم التحقه مر صدج البناء  بال بعض الث شالا  باستمالاج القور التث  زتة       

للفقالا ، واسال معامال  ارتبا  در ة الفقالا  بالدر ة الكل ة ، وقد تب ر ان 

 الثق ا  تتثتع بابتساج الدانلر. 

                     ثانيا: ثبات المقياس:
مر ال الو  الثهثة لءدار الج در، وال با  تعنر ابتساج حر النتا ج تعد ال با       

(104 :1972 ،Marshal ) 

ونعنر به التوصه الى  بطريقة اعادة االختباروقد تم استمالاج فبا  الثق ا       

النتا ج نفسها  ند تطب ه الثق ا  حر مدت ر ممتلفت ر وحر ادود خمر تتالاو  ب ر 

 (. 211: 2990د و بد الالاثر ، اسبوع او اسبو  ر) داو

وان اادار ال ابتة ار التر تعطر نتا ج مت ابهة حر االة تكالار ق ا  ال ااالر      

(، وبعد تطب ه Adams، 1964: 85 لى ابحالاد انفسهم تح  ال الوف نفسها)

(  الباً و البة تم ا ادر تطب ه نفس الثق ا   10الثق ا   لى   نة   وا  ة بلغ  )

الع نة بعد اسبو  ر مر التطب ه ابو  وبعد اسال معامه ارتبا  ب السون   لى نفس

 ( واو معامه فبا   اٍ .91،0و د ان معامه فبا  ابستقالار قد بلغ )

 

 المقياس بصورته النهائية:

بعد اإل الاءا  السابقة تم التوصه الى الج غة النها  ة لثق ا  الو ر بأسال ب      

( حقالر  11( ا ث تكون الثق ا  بجورته النها  ة مر )1موا هة ابراال ملحه )

( كأ لى در ة 66بح ث تتالاو  نت جة ا ابة الطالب  لى الثق ا  ب ر الدر ة )

 ( در ة.00ره )( كأقه در ة بثتوسط حالضر قد11والدر ة )

 

 خامساً_ الوسائل االحصائية :

( ، و لى spssتم استعثا  الوسا ه اباجا  ة بابستعانة بالحق بة اباجا  ة )      

 -النحو اآلتر :

 لع نة واادر للتعالف الى الو ر بأسال ب الثوا هة.  t-testابنتبار التا ر  -2

رنة ب ر الثجثو ت ر العل ا لع نت ر مستقلت ر ، للثقا t-testابنتبار التا ر   -1

والدن ا حر اسال القور التث زتة لفقالا  مق ا  الو ر ، واسال الفالوج ب ر ال كور 

و اإلنا، حر الو ر، واسال الفالوج ب ر  لبة الثالالة ال ان ة والثالالة الالابعة حر 

 الو ر. 

معامه ارتبا  ب السون لحسال ارتبا  در ة الفقالر بالدر ة الكل ة لثق ا    -3

 لو ر باإلضاحة لحسال فبا  الثق ا  بطالتقة ا ادر ابنتبار.ا
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 نتائج البحث وتفسيرها:

 نتيجة ومناقشة الهدف االول:  -6

تنص ا ا الهدف الى: " الو ر بأسال ب موا هة ابراال لدى  لبة كل ة ابمام       

الكاهم)ع(". وللتحقه مر ا ا الهدف تم استمدام ابنتبار التا ر لع نة واادر لحسال 

دبلة الفالج ب ر الثتوسط الحسابر لدر ا  الطلبة  لى مق ا  الو ر، والوسط 

 ذلك.  ( توضح1الفالضر للثق ا ، والجدو )

 (5الجدول)

قيمة )ت( وداللتها بين متوسط درجات أفراد العينة والوسط الفرضي على مقياس 

 الوعي بأساليب مواجهة االرهاب

 الوعي
عدد 

 الطلبة

الوسط 

 الفرضي

متوسط 

 العينة

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

القيمة 

 التائية

مستوى 

 الداللة

 إيتا تربيع

"حجم 

 التأثير"

 1016 1015 63004 322 0039 42033 44 411 الكلي

( تساوي 322( وبدرجة حرية )1015القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة )

(6021) 

(، 09.33(  ن الثتوسط الحسابر لدر ا  الطلبة تبلغ )1تتب ر مر الجدو )      

( در ة، وبلغ  الق ثة 00( در ة، وبثتوسط حالضر)1.31بانحالاف مع اري قدره )

(در ة، وار دالة 23.10التا  ة الثحسوبة للتعالف  لى الفالوج ب ر الثتوسط ر)

( وبدر ة االتة 0.01ة  ند مستوى)إاجا  اً  ند مقارنتها بالق ثة التا  ة الجدول 

(، وبثا  ن الثتوسط الحسابر 0.62(، وبحجم تأف ال كب ال بلغ)2.96( والبالغة)399)

لع نة البحث   لى مر الثتوسط الفالضر للثق ا ؛ حه ا تعنر  ن  لبة كل ة ابمام 

 الكاهم)ع( تثتلكون در ة  ال ة مر الو ر بأسال ب موا هة ابراال.

 ه النت جة إلى  ن  لبة الكل ة تثتلكون فقاحة  ال ة اسور بطلبة الكل ا  وقد تعزو ا      

العالاق ة اانالى، باإلضاحة الى ما تثتع به الكل ة مر  ابع اسالمر متث ز حر 

منااجها الدراس ة التر تالكز  لى الحد مر هااالر ابراال والفكال الثتطالف وك ف ة 

 موا هته.

 نتيجة ومناقشة الهدف الثاني: -9

تنص ا ا الهدف الى التعالف  لى" الفالوج حر الو ر بأسال ب موا هة       

ابراال تبعا لثتغ ال الجنس)ذكور، انا،(" ولتحق ه ا ا الهدف تم استمدام ابنتبار 

 (.6التا ر لع نت ر مستقلت ر وكثا ت هال النتا ج حر الجدو )

 

 

 

 

 

 



  1029لسنة   اذاروالسبعون .  سابع............. العدد ال............مجلة الفتح ............................................. 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

-217- 
 

 (1الجدول)

العينة من الذكور واالناث على مقياس قيمة )ت( وداللتها بين متوسط درجات أفراد 

 الوعي بأساليب مواجهة االرهاب

نوع 

 الجنس

عدد 

 الطلبة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

القيمة 

 التائية

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 0069 42063 612 ذكور

 غير دالة 1015 1029 320

 0059 42053 936 إناث

( تساوي 322( وبدرجة حرية )1015الجدولية عند مستوى داللة )القيمة التائية 

(6021) 
( ب تو د حالوج ذا  دبلة ااجا  ة حر الو ر بأسال ب 6تتب ر مر الجدو )       

موا هة ابراال  ند  لبة كل ة ابمام الكاهم )ع( تبعا لثتغ ال الجنس)ذكور، إنا،( 

وابنا، ام مر الكل ة نفسها وتثكر ان تفسال ا ه النت جة ان كه مر ال كور 

وتتعالضون لب  ة ومنااج الدراس ة موادر مثا لم ت هال حالوج حر نتا ج و  هم له ا 

 الثتغ ال.

 نتيجة ومناقشة الهدف الثالث: -3

تنص ا ا الهدف الى التعالف  لى " الفالوج حر الو ر بأسال ب موا هة ابراال   

تبعا لثتغ ال الثالالة الدراس ة )ال انر، الالابع(" ولتحق ه ا ا الهدف تم استمدام 

 (.7ابنتبار التا ر لع نت ر مستقلت ر وكثا ت هال النتا ج حر الجدو )

 

 (7الجدول)

ت أفراد العينة من المرحلة الثانية والمرحلة قيمة )ت( وداللتها بين متوسط درجا

 الرابعة على مقياس الوعي بأساليب مواجهة االرهاب

 المرحلة
عدد 

 الطلبة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

القيمة 

 التائية

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 7016 42019 996 الثانية

 غير دالة 1015 6069 320

 2013 42014 672 الرابعة

( تساوي 322( وبدرجة حرية )1015القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة )

(6021) 
( ب تو دد حدالوج ذا  دبلدة ااجدا  ة حدر الدو ر بأسددال ب 7تتبد ر مدر الجددو )       

موا هددة ابراددال  نددد  لبددة كل ددة ابمددام الكدداهم )ع( تبعددا لثتغ ددال الثالالددة )ال ان ددة، 

الالابعة( وتثكر ان تفسال ا ه النت جة ان كه مر  لبة الثالااه ال ان ة والالابعة ام مدر 
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للكل ددة نفسددها وتعددالض  لدد هم نفددس ابرشددادا  التالبوتددة ابقسددام الدراسدد ة العلث ددة 

والنفس ة، والور نفس الندوا  والث تثالا  والورشا  التر تق ثهدا الكل دة لثوا هدة 

 ا ه ال ااالر المط الر مثا لم ت هال حالوج حر نتا ج و  هم له ا الثتغ ال.

 

 التوصيات:

 حر ضوء نتا ج البحث نوصر باآلتر:     

 لى الثمتج ر حر وسا ه اب الم  ختادر و ر  لبة الجامعة او  ما تن ال   -2

 مر انبار كاذبة ت هال اإلراال ب كه اتجابر.

العثه  لى ختادر و ر  لبة الجامعة  وال الا ح ابنالى حر الثجتثع الى  -1

ابسال ب و ال الثباشالر التر تستمدمها ابرااب  ر لتدم ال الارر الثجتثع مر نال  

 الثال  ة والثسثو ة. الوسا ه

تفع ه القوان ر وابن ثة الجامع ة للحد مر ن ال او تالوتج لءحكار الدا ثة  -3

 لإلراال.

اقامة الندوا  والث تثالا   حر الجامعا  او  نطورر هااالر ابراال  لى  -0

 الثجتثع والعثه  لى الحد منه بجث ع الوسا ه الثتااة.

ر والعثه  لى وله الثواقع ختادر الالقابة  لى وسا ه التواصه اب تثا  -1

 الدا ثة لإلراال وابحكار الثتطالحة.

 لى الثمتج ر والتالبوت ر ختادر الو ر حر موا هة ابشا ا  الكاذبة و دم  -6

 التالوتج لها لثا لها مر  فال سلبر  لى الحالة النفس ة لطلبة الجامعة وابناء الثجتثع.

 

 المقترحات

 الثستقبل ة اآلت ة:حر ضوء نتا ج البحث نقتال  الدراسا   

 التعالف  لى ابراال و القته بالتعجب. -2

التعالف  لى ابسال ب ابرااب ة التر تقدم بطالتقة و ال مباشالر وناد ة   -1

 لطلبة الجامعة.

 الو ر بأسال ب الحد مر موا هة تثوته ابراال.  -3

 السثا  ال مج ة للطالب الجامعر الثتأفال باإلراال.  -0

 

 المصادر العربية:

 الكالتم. القالآن  

 منع وقثع اإلراال الدولر ومعاقبته .(: 2937اتفاق ة  ن ف) -2

دار  1،  م كال  الطفولة والثالااقة( : 2912 سعد، م ما  ه ابالاا م) -1

 ابحاج الجدتدر، مكتبة المانجر.

، اإلراــال الفهــم الثالحوض لإلراــال(:1002الجحنــر،  لــر حــاتز ) -3

 .للعلوم اامن ةالالتــاض،  امعة ناتف العالب ة 
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العدوان لدى اا فا  دراسة مقارنة م ااالر ب ر (: 2911اسر،  بد الفتا ) -0
، رسالة ما ست ال و ال من ورر ، معهد الدراسا  العل ا    فا  الالتف والحلال

 للطفولة ، الدراسا  اب تثا  ة والنفس ة ،  امعة   ر شثس .

و القتها بالجحة اسال ب التعامه مع اب هاد (: 1001اسر،  الب نلف) -1
، التالب ة، الجامعة النفس ة لدى العامل ر حر ال الكة العامة للجنا ا  الكهالبا  ة

 الثستنجالتة.

 . 2لبنان ،   -، ب الو  ابراال الدولر(: 1020نالد، ابالاا م  بد اللط ف) -6

،  اإلراال دراسة مقارنة ب ر القانون وال التعة(:1020المفا ر، اس ر) -7

 . 10ااردن، العدد  –ا  التالبوتة والسلوك ة ،  ثان مالكز البحو، والدراس

منااج البحث (: 2990داود،  زتز انا و بد الالاثر، انور اس ر ) -1
 ، وخارر التعل م العالر والبحث العلثر،  امعة بغداد.التالبوي

ماا ة ابراال وتأف اله  لى واقع اقوج ابنسان (: 1022سبع، رنا مولود) -9
مجلة دراسا  دول ة   تجدر  ر مالكز الدراسا   ،حالنسا وبالتطان ا انثوذ اً 

 291-216(09ابستالات ج ة والدول ة،  امعة بغداد، العدد)

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60827.  

، مكتبة  اكم القانون حر موا هة اإلراال(: 1009سالور،  اثد حتحر) -20

 .1مدبولر ، مجال ، القااالر ،  

، القـااالر، شـالكة نهلـة اإلراال صنا ة  الث ـة(: 1000شع ب، ممتار ) -22

 .مجـال للطبا ـة والن ال والتوختع

،  امعة بغداد كل ة ك ف نحدد اجم الع نة(: 1021الطا ر، اتثان اس ر) -21

 التالب ة الالتاض ة.

(: الفالج ب ر الجهاد وابسالم، مجلة البحو، 1021الطوته، لث اء سل ثان)  -23

 ( مر ر ب الى شوا ، الثثلكة العالب ة السعودتة.97العدد) ابسالم ة،

(:منااج البحث حر العلوم النفس ة و التالبوتة، 1006 بو  الم، ر اء محثود) -20

 ، القااالر: دار الن ال للجامعا .1 

، 1،   اباجاء للبااث حر التالب ة والعلوم ابنسان ة(: 1000 ودر ، ااثد) -21

 . ثان ، دار الفكال للن ال والتوختع

اساس ا  البحث العلثر (: 2991 ودر ، ااثد سلثان وملكاوي ، حتحر اسر) -26
 ، اربد ، مكتبة الكنانر. حر التالب ة والعلوم ابنسان ة

الق ا  والتقوتم حر (:2911 ودر، ااثد سلثان والمل لر، توسف نل ه) -27
الو ن ة  ثان ، كل ة العلوم التالبوتة،  امعة تالموك، الثطبعة  1،  العثل ة التدرتس ة

. 

، دار الفكال  س كولو  ة التن  ة اب تثا  ة(: 2911  سوي ،  بد الالاثر) -21

 اب تثا ر، ابسكندرتة ، مجال .

(: الثعجم الو  ز، اله  ة العامة ل  ون الثطابع 2991مجثع اللغة العالب ة) -29

 ابم التة، القااالر، مجال.
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، مكتبة ختر  اإل الام ابلكتالونر دراسة مقارنة(: 1022الف ه،  لر  دنان) -10

 ، الثوصه، العالاج.  2الحقوق ة واادب ة ،   

الثفهوم القانونر لجالا م اإلراال (: 1001النقوري،  بد القادر خا ال) -12
 . 2لبنان،   -، من ورا  الحلبر القانون ة ، ب الو الدانلر والدولر

، من ورا   امعة  اإلراال الدولر(: 1020ابة هللا،  اثد نث س) -11

 .2ابسكندرتة ،  

(:مفهوم اإلراال حر ال التعة اإلسالم ة ، دار 1001ا  م ،  بد السالم) -13
 . 2الكتب العلث ة، ب الو  ، لبنان ،  
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 (1)ملحق

 الخبراء والمحكمين الذين تم عرض المقياس عليهم

 .د. ندتجة ا در نوري  كل ة اآلدال  الجامعة الثستنجالتة  تمجص  لم  -2

 النفس الثعالحر.

 .د. قب ه كودي اس ر  كل ة التالب ة  الجامعة الثستنجالتة  تمجص  لم  -1

 النفس التالبوي.

الثستنجالتة  تمجص  لم  .م.د.  مه اسثا  ه  اتز  كل ة التالب ة  الجامعة  -3

 النفس التالبوي.

 ا.م.د.  لر   سى  كل ة ابمام الكاهم)ع(  تمجص  لم النفس. -0

 .م.د. ل لى توسف كالتم  كل ة التالب ة ابساس ة  الجامعة الثستنجالتة   -1

 تمجص  لم النفس.

 .م.د. مالوج  اد   كل ة التالب ة ابساس ة  الجامعة الثستنجالتة  تمجص  -6

  لم النفس.
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 (9ملحق)

 االرهاب بصيغته النهائيةمواجهة مقياس الوعي بأساليب 

الى حد  موافق الفقرات ت

 ما

غير 

 موافق

    اشجع  لى التالب ة ابسالم ة الثعتدلة. 2

    اصحح ابحكار الثتطالحة التر ت جع  لى ابراال. 1

اشارك حر الثناسبا  اب تثا  ة التر تعالج نطال  3

 ابراال.

   

    اشجع اب الم الثعتد  ال ي تفلح ابراال. 0

    اا ر اسالتر مر نطال ابراال . 1

    اااو  ابعاد خمال ر مر نطال ابراال. 6

    اشارك حر الندوا  التر تق ثها الكل ة لفلح ابراال. 7

اشجع  لى وال  مبادئ الدتر ابسالمر حر الثنااج  1

 الدراس ة.

   

انتثر الى الثن ثا  والجثع ا  التر تح ر مر نطال  9

 ابراال.

   

اشارك حر البالامج التو وتة التر تحد مر نطال  20

 ابراال.

   

    اوضح لزمال ر ال غالا  التر تتغله منها ابراال. 22

    اد م ابن ثة التر تحد مر نطال ابراال. 21

    ارااب ة.ا ثه  لى رد كه مر تتحد، بأحكار  23

اب ر لزمال ر الفالج ب ر ابحكار الثعتدلة وابحكار  20

 ابرااب ة الثتطالحة.

   

احكاري ابسالم ة الثعتدلة ار ابسا  لثحاربة  21

 ابراال.

   

    كه مر تتحد، بطتجاب ة  ر ابراال. ضداقف  26

    تعالحنر خمال ر بثحاربتر ابراال اتنثا تكون. 27

 ث ع مر ا الحهم مر اب ثا  ابرااب ة  ا ر  21

 الثباشالر وو ال الثباشالر.

   

ااالص  لى م اادر الثسلسال  التلفزتون ة التر  29

 تفلح ابراال.

   

 تألم  ندما اشااد اب ثا  ابرااب ة و ب ا د مر  10

 تتجدى لها.

   

اد و لل تر تقومون باا ثا  ابرااب ة بالهداتة  12

 والجال .

   

واو تتجدى وتنتجال  طهاحال   ندما اشااد    نا الب 11

  لى اإلرااب  ر.

   

 


