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الجعسًف ةالتحث
مشكلة التحث:
ي ظِ اَىغؼ اَعٌبيس املرنبؼش واالنرطبدي املرذهىسقكٍ تُذنب ويزٌَ نُو اَؿُثخ من املعرهثِ اَىظٌكٍ
املعهىٍ وغذّ اَهذسح غىل مىاظهخ مرؿِ تبد اَؽٌبح املرعذدح يِ هزه اَػىامِ نذ ذإدي تبَؿُثخ اَعبمػٌني اىل
اَرؿشف يأظُىة ملىاظهخ هزه اَرؽذًبد.
ًَن غٌُنب ان نػٍ تأن هزه االقًبس رسغبن مب ذرؽىٍ اىل اغؿشاتبد نكعٌخ وانؽشاف ًطِ اىل اًزاء انكعهم واًزاء االخشًن دون
اؼرعبة اىل مب ظٌإوٍ اٌَه اَؽبٍ .قػنذمب ًرؽىٍ اَرؿشف من دائشح اَكًش اىل امنبؽ غنٌكخ يف اَعُىى من اغرذاءاد غىل اَؽشًبد
واملمرًُبد واالسواػ او ذشًٌِ اَرنظٌٌلد املعُؽخ اَرٍ ذعرخذّ يف مىاظهخ املعرمؼ واَذوَخ قػنذئز ًرؽىٍ اىل اسهبة .ومبب
ان اَرؿشف يف اَكًش قأن وظٌُخ غالظه اَكًش اًػب.
وذشري اَذساظبد اىل ان اَشخطٌخ املرؿشقخ ذرطل تأنهب شذًذح اَؽعبظٌخ واَرأشش تبملإششاد اَخبسظٌخ وغذ اَرىاصن اَنكيس
واالنكػبيل واَػنبد اَشذًذ واملشاهنخ غىل اهذاقهب من دون ان ًهٌم ؼعبة َُخعبسح واملػرهذاد اَثبؾُخ واَكػبغخ واَهعىح
اَرٍ ال ذػشف اَشكهخ واَشؼمخ (ؼنىن واَثٌؿبس .)8002،
وتزٌَ قبن مشًُخ اَثؽض ذرُخظ تبالظبتخ غىل اَعإاٍ االيت:
مبهى منـ شخطٌخ اَؿبَج اَزي ًؽمِ اَكًش املرؿشف ؟
اهمٌة التحث:
ذنثؼ اهمٌخ اَثؽض اَؽبيل من اهمٌخ مىغىع اَرؿشف ًَىن اَرؿشف ظبهشح مشغٌخ ذعىد قئبد مػٌنخ وظـ اَنعٌغ االظرٌلغٍ
يف املعرمؼ اَػشانٍ  ,ذهذد امنه واظرهشاسه خبضخ ارا مب انررشد ذٌُ االقًبس غنذ اَشثبة تأغرثبسهم رشًؽخ اظرٌلغٌخ واظػخ.قػال
غٌل متربص ته ا يرب رشًؽخ من اَطكبد يبَؿبنخ واَؽٌىًخ واَنشبؽ واَؿمىػ واَشؾثخ تبَرؿٌري واَرؽرض وظـ هزه اَرؽىالد
واَرؿٌرياد اَرٍ ًشهذهب املعرمؼ.واَرٍ ذرتى اشبسهب غىل اقًبس اَشثبة واذعبهبذهم يف شرى نىاؼٍ اَؽٌبح .
قكرتح اَشثبة ال ذهِ اهمٌخ غن تهٌخ قرتاد ؼٌبح االنعبن قهٍ اؾىٍ اَكرتاد مذح واشذهب ذأشريا وهٍ متصِ نهبًخ مشىاس غُمٍ
َنعثخ يثريح من اَؿُثخ اَزي ًرعهىن تػذهب ملضاوَخ ؼٌبذهم اَػمٌُخ (غىل واخشون.)8000،02،
َزا التذ من ذىاقش سغبًخ خبضخ تبَشثبة اَعبمػٍ ألنهم اَػنرص املهم يف املعرمؼ واَزًن ذُهى غىل غبذههم معإوٌَخ اداسح
اَثُذ يف املعرهثِ.قبَرػٌُم اَعبمػٍ ًُػج دوسا مهٌل يف ؼٌبح االمم واَشػىة ار انه ًطنؼ ؼبرضهب وًشظم مػبمل معرهثُهم
(اَػبين واخشون.)832 ،8332 ،
ومن هنب ذأيت رضوسح االهرٌلّ تبَؿُثخ وال ميًن ان ًرم هزا اال تبالهرٌلّ تشخطٌبذهم وقهمهب ار نؽربط اٌَىّ ايرث من اي ونز
مىض اىل اَرػشف اَػُمٍ اَذنٌو غىل اَشخطٌخ ورٌَ ألهمٌرهب وَكهم اَعُىى يف مخرُل ظىانثه اَنكعٌخ واالظرٌلغٌخ واَػهٌُخ
واَكعٌىَىظٌخ ار ان قهم اَشخطٌخ ًعبغذ يف اًَشل غن قبغٌُخ اَكشد ورشوؽ ذؽهٌو هزه اَكبغٌُخ ومن شم اَىضىٍ اىل ذكعري
منبظج َُظىاهش اَنكعٌخ املخرُكخ قبَشخطٌخ هٍ املؽىس االظبيس اَزي ًذوس ؼىَه مػظم اَذساظبد اَنكعٌخ واَرتتىًخ (قٌطِ
.)8328،1،

ف
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وَهذ اهرم غٌُلء اَنكغ منز ونز مثًش من ذبسًخ ذؿىس غُم اَنكغ ملىغىع اَشخطٌخ ار انهب متصِ نهؿخ اَثذاًخ َعمٌؼ
اَذساظبد وان قهمهب وقهم ظُىى ضبؼثهب ذػكٍ غىل اَػُم ضكخ اًٌَُخ اَػبمخ اَرٍ ذإدي تذوسهب اىل وغؼ اَهىانني اَرٍ ذخػؼ
َهب اَظىاهش اَنكعٌخ ( .)Hurlock ,1964,p.13
ومن هنب ظبءد دساظبد يصريح ؼبوَز اًَشل غن امنبؽ اَشخطٌخ اَعبئذح َذي قئبد اظرٌلغٌخ مػٌنخ وذىظػز َرشمِ تؽض
اَػالنخ تني هزه االمنبؽ ومرؿرياد اخشي يىن االمنبؽ اَشخطٌخ َهب غالنخ وشٌهخ تعمٌؼ املظبهش اَعُىيٌخ اَرٍ ذطذس غن اَكشد
من اظُىة ؼٌبذه ومنـ مػٌشره وغالنره تبالخشًن واَثٌئخ املؽٌؿخ ويِ االنشؿخ االخشي.
قمصال ظػى َىمربوصو( ) Lombrosoيف منرطل اَهشن اَربظؼ غرش اىل ذهذًم وضل َالمنبؽ االظشامٌخ يف مؽبوَخ َكهم
اَشخطٌخ قىغؼ َُمعشمني منؿب خبضب ًرمٌض تخطبئظ قعٌىَىظٌخ وظًٌىَىظٌخ مػٌنخ (املٌُعٍ.)084 ،8000 ،
يٌل ايذد دساظبد اخشي غىل غالنخ امنبؽ اَشخطٌخ تثػؼ االغؿشاتبد اَنكعٌخ واَعُىيٌخ قمصال اشبسد دساظخ اىل وظىد
غالنخ اسذثبؾٌخ مىظثخ وداَخ اؼطبئٌب تني اَعُىى اَػذواين وتني تػذي االنثعبؽ واَػطبة ويبنز اَػالنخ ظُثٌخ وراد دالَخ
مػنىًخ تني اَعُىى اَػذواين وتني منـ االنؿىاء واالغرضاٍ (غىل.)8336،20 ،
اال ان اَعبنج اَنكيس مل ًرم ذنبوَه تشًِ يبيف سؾم اهمٌره من خالٍ دساظخ مب ًأيت:ـ
هِ هنبى خطبئظ مؽذدح َشخطٌخ اَؿبَج املرؿشف ؟
قبَرؿشف مرؿري من مرؿرياد اَشخطٌخ ًشذثـ تثػؼ ظٌلذهب ومنهب اَرػطج ار ان املرؿشف مرػطج ًظِ غهُه منؿُهب غىل مب
َذًه من اقًبس وال ًذسى اَظشوف واالؼىاٍ اَرٍ ميًن ان ذػذٍ من ذكًريه املرؿشف .
ومن مظبهش اَرؿشف وظٌلد اَشخطٌخ املرؿشقخ:ـ
 - 8اَرعبوص غىل ؼهىم ًعج ان ذشاغى وواظثبد ًعج ان ذإدي.
 -8ظىء اَظن تبَنبط واَرتيٌض غىل ظٌئبذهم وغذ اَنظش اىل ؼعنبذهم .
 -2اَؿُظخ يف اَرػبمِ واَخشىنخ يف االظُىة واَكظبظخ يف اَذغىح .
 -0ادخبٍ اَخىف اىل نكىط املعُمني واَرتوًؼ تبَؽذًض غن املىد وغزاة اَهرب وًىّ اَهٌبمخ وذًكري االدًبن االخشي.
4ـ  -االَرضاّ املرشذد يف اَهٌبّ تبَىاظثبد اَذًنٌخ ومؽبظثخ اَنبط واالهرٌلّ تبَعضئٌبد واَكشوع واَؽًم غىل اهٌلَهب تبًَكش
واالَؽبد .
 -6اؾُج املرؿشقني هم من انطبف املرػُمني ومطبدس ذػُمهم اَعٌلع اىل اَخؿثبء
ً -1ثٌؾ املرؿشقىن اَهرِ واَرمشد َُشػىة اًَبقشح غىل ؼذ نىَهم ورسنخ امىاٍ اَذوَخ اًَبقشح تهذف ذىصًػهب غىل قهشاء
املعُمني .
 -2ذرعم شخطٌخ املرؿشف تبظُىة مؿُو ظبمذ َُركًري او تػذ اَهذسح غىل ذهثِ اي مػرهذاد ذخرُل غن مػرهذاذهم او
اقًبسهم او مػرهذاد ظٌلغبذهم وغذ اَهذسح غىل اَرأمِ واَركًري واالتذاع
ً -3رعم املرؿشقىن تشذح االنكػبٍ واالنذقبع واَػذوان واَػنل واَؿػج غنذ انِ اظرصبسح .قبًَشاهٌخ مؿُهخ وغنٌكخ َُمخبَل او
َُمػبسع يف اَشأي واَؿبغخ اَػمٌبء َشمىص هزا اَشأي.
 -80اَرػطج اتشص ظٌلذهم ار ًطبدسون سأي االؼخشًن وًشون انهم غىل ؼو ومن غذاهم غىل غالٍ .
 -88ال ًإمنىن تبَؽىاس مؼ االخش وال ًإمنىن تؽشًخ اَذًن او اَرػبمِ مؼ االظنثٍ .
 -88ؼذاشخ اَعن ونُخ اَػُم واغعبتهم تبنكعهم واَؿػن تبَػٌُلء وانرهبضهم ذهذًم اَػهِ غىل اَنهِ(.اَهذالء. )82 ، 8088 ،
هدف التحث:
اظرهذف اَثؽض اَرػشف غىل اَػالنخ تني اَرؿشف تأتػبدهم اَصالشخ (اَذًنٍ  ،اَعٌبيس ،االظرٌلغٍ) وامنبؽ اَشخطٌخ غىل وقو
نظشًخ االنًشاّ َذي ؾُثخ اَعبمػخ.
ثحدًد املصطلحات:
اوال :الجطسف:
غشقره (ٌَىل  )8338,تبنه اظُىة م ؿُو َُركًري ًرعم تػذّ اَهذسح غىل ذهثِ اًخ مػرهذاد واساء ذخرُل غن مػرهذاد اَشخظ او
اَعٌلغخ املرؿشقخ (ٌَىل.)8338،838 ،
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وذػشف اَثبؼصربن اَرؿشف تأنه ذعبوص ؼذ االغرذاٍ واَثػذ غن املػهىٍ وذعبوص اَؽذود االخالنٌخ واَعُىيٌخ واَكًشًخ اَرٍ انشهب
واسذػبهب املعرمؼ.
والؾشاع هزا اَثؽض ذم ذثنٍ ذػشًل اتى دواتخ َُرؿشف وغىل وقو شالشخ انىاع هٍ:
 8ـ اَرؿشف اَعٌبيس:ـ هى اذخبر مىانل مرشذدح نؽى املىغىغبد راد اَؿبتؼ اَعٌبيس ومؽبوَره قشع اسائه اَعٌبظٌخ غىل
االخشًن وسؾثره يف ذؽذي اَعُؿخ واَرمشد غٌُهب ؼعج مب ًػرهذه من اساء ظٌبظٌخ .
8ـ اَرؿشف اَذًنٍ:ـ اَرشذد واملؿبالح يف االمىس اَذًنٌخ تبَهذس اَزي ًرعبوص ؼذ االغرذاٍ ورٌَ تبَخشوط غىل اَرػبٌَم اَذًنٌخ
اَعمؽخ واَرػطج تبَشأي َُؽذ اَزي ًعػُه ال ًشي سأًب ضؽٌؽب ؾري مب ًػرهذه من اقًبس واساء.
2ـ اَرؿشف االظرٌلغٍ:ـ وهى سقؼ اَرهبٌَذ واالغشاف االظرٌلغٌخ تشًِ ال ًركو مؼ مب ذػبسف غٌُه املعرمؼ من مثبد ونٌم (اتى
دواتخ .)8088،800،
ذػشًل اَرؿشف اظشائٌب:
اَذسظخ اَرٍ ًؽطِ غٌُهب اَؿبَج تػذ اظبتره غىل املهٌبط املػرمذ يف هزا اَثؽض.
ثانٌا:ـ امناط الشخصٌة:
غشقرهب غثذ اَطبؼج":معمىغخ اَعٌلد اَرٍ ذنذسط ذؽز ذعػخ امنبؽ من اَشخطٌخ هٍ املعبغذ واملنعض واملركشد واَثبؼض
واملخُظ واملرؽمغ واملرؽذي وضبنؼ اَعالّ واملطُؾ وذأخز هزه اَعٌلد شًُني يف يِ منـ ًرمصِ االوٍ تبَعُىى اَظبهشي
َُكشد,قٌٌل ًأخز اَشًِ اَصبين االذعبهبد االًعبتٌخ واَعُثٌخ اًَبمنخ َذًه(غثذ اَطبؼج.)808،,8002 ،
الجعسًف االحسايئ:ـ
هٍ اَذسظبد اَرٍ ًؽطِ غٌُهب اَؿبَج من اظبتره غىل مهٌبط امنبؽ اَشخطٌخ اَرعػخ املعرخذمخ يف هزا اَثؽض اغىل دسظخ
اَنمـ اَعبئذ َذًه.
حدود التحث:
ؾُثخ اَطكىف االستػخ االوىل َُذس اظخ االوٌَخ اَطثبؼٌخ يف ظبمػرٍ تؿذاد واملعرنرصًخ َُػبّ اَذساظٌخ 8081ـ .8082
املتحث الثاين
الخلفٌة النظسًة
املحىز االول :الجطسف :
 -1النظسًة املعسفٌة :ـ
ذشيض هزه اَنظشًخ غىل نظبّ مػرهذاد اَكشد وذكعريه َالؼذاس يف غىء هزه املػرهذاد  ,واذعبهبذه اَػهٌُخ نؽى هزه
االؼذاس اَؽٌبذٌخ وتبَربيل قأن ذكعري اَكشد الؼذاس اَؽٌبح اَرٍ ميش تهب واغرهبده انهب مخٌكخ ومإملخ ومؽضنخ هزا اَركعري هى
املعإوٍ غن االغؿشاتبد اَنكعٌخ اَرٍ نذ ًػبين منهب اَكشد  .ومم هنب ذظهش اهمٌخ تنبء اَعبنج املػشيف َُكشد واَؿشًهخ اَرٍ
ذعمؾ َه ترنبوٍ االمىس تؿشًهخ غهالنٌخ ومنؿهٌخ ؼٌض انه غنذمب ننبنش اؼذ االقًبس واملػرهذاد اَرٍ ًإمن تهب اَكشد وًػرهذ قٌهب
تؿشع ذىغٌؾ اَػالنخ تني هزه املػرهذاد وتني مب ًػبنٌه من اغؿشاتبد نكعٌخ قبنه من املؽرمِ اظشاء ذؿٌري َهزه املػرهذاد
واالقًبس تشًِ ًإدي اىل اغبدح ذىاصنه (اَؿٌج واَشٌخ .)840 ،8330 ،
قؿشًهخ هٍ اَرٍ ادساى اَشخظ املرؿشف ملب ؼىَه واقًبسه اَخبؾئخ هٍ اَرٍ ذعثج َه رٌَ االغؿشاة واَرىذش .وان اظثبة
املشًالد اَنكعٌخ هٍ املػرهذاد اَال غهالنٌخ اَرٍ نطنػهب تبنكعنب ورٌَ غنذمب نشي انه ًعج غٌُنب قػِ شئ مب او تؿشًهخ مػٌنخ
او انه ًنثؿٍ غٌُنب ان نًىن منؿب تػٌنخ من االشخبص.
نظشًخ اَرػُم االظرٌلغٍ :ـ ًشي اضؽبة نظشًخ اَرػُم االظرٌلغٍ ان اَعُىى االنعبين ظُىى مرػُم واننب ال نهىّ تأي ظُىى اال
ارا يبن هزا اَعُىى ظىف ًؽهو َنب مًبظج مػٌنخ ومن هنب نعرؿٌؼ ان نهىٍ ان اَرؿش ف يؿريه من انىاع اَعُىى ًرم ذػُمه غن
ؾشًو اَركبغِ تني اَكشد وغىامُه اَزاذٌخ وتني اَثٌئخ مبإششاذهب املخرُكخ .وًرؿشف االقشاد الغرهبدهم انه ظٌعنٍ مًبظج مػٌنخ من
اَرؿشف ظىاء يبنز مًبظج مػنىًخ او مًبظج مبدًخ )Benjamin,B.Lahey.1995,407(.ار ًشي اضؽبة هزه اَنظشًخ ان اًَصري من
ظُىينب نرػُمه تىاظؿخ اَرػُم تبملالؼظخ وهزا ًػنٍ اننب نرػُم امنبؾب من اَعُىى غن ؾشًو مالؼظخ او مشبهذح االخشًن وذهشًش
مب نىغٌخ هزا اَعُىى .ان اَؿكِ ًرػُم من واَذًه امنبؽ اًَالّ واَػبداد اَشخطٌخ واظبٌَج االظرعبتخ َالخشًن اي ان اَؿكِ
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ًالؼظ شم ًنمـ اَعُىى املالؼظ اَزي ذػُمه من االشخبص املهمني  .وًؽذس اَرػُم تبملالؼظخ من مشبهذح االؼذاس
واالشخبص واملىانل (اتى دواتخ .)8088،01،
اشتاب الجطسف :
 -1االشتاب الصٌاشٌة :
ذشري اًَصري من اَذساظبد اىل ان مثخ قشاؾب ظٌبظٌب يثريا ًػبنٌه اَشثبة وان اَرنظٌٌلد اَعٌبظٌخ واَشػثٌخ ذًبد ذًىن ؼشيرهب
شثه ؾبئثخ يف نؿبع اَشثبة وغمن قبغٌُره وذأشري االؼضاة اَعٌبظٌخ تبالنشؿبٍ واَركًري يف االمىس اَشخطٌخ واَرؿُػبد اَكىنٌخ
,وااليركبء تػهذ املإمتشاد وسقؼ اَشػبساد واَشعج واَرطكٌو ويربتخ اَرهبسًش َشضذ اَظبهشح دون املشبسيخ االًعبتٌخ (وًػبين
اَشثبة من اَكشاؽ اَعٌبيس نرٌعخ غذّ اذبؼخ اَكشضخ َُمٌلسظبد اَعٌبظٌخ املرمصُخ يف اذؽبد اَؿُثخ تشًِ اًعبيب مٌل ظػِ
اَشثبة ًرعهىن اىل ذنظٌٌلد ظٌبظٌخ ذؽرٌخ ًرتظمىن قٌهب امبَهم واالمهم ومشًالذهم(.اؼمذ ؼعبنني.)200 ،8338،
 -2االشتاب االحجامعٌة واالكجصادًة:
َهذ مش املعرمؼ اَػشانٍ تبَػذًذ من اَرؿرياد االظرٌلغٌخ واالنرطبدًخ اششد يف اذعبه وظُىى االاقشاد ومن اتشص مإرشاذهب
اَثؿبَخ وذذين املعرىي االنرطبدي وغذّ ذىقش قشص اَػمِ املنبظثخ َُخشًعني وصًبدح ؼعم اَػبئُخ وذىظػهب مهبتِ رٌَ
انخكبع يف معرىي اَخذمبد املهذمخ َالرسح مٌل وَذ يشه َُمعرمؼ واَىؾن انػًغ رٌَ غىل اَشػىس تبَهىًخ اَىؾنٌخ واالنرٌلء
وهزا ًإدي اىل االنخشاؽ اىل اَعٌلغبد املرؿشقخ واالميبن تأقًبسهم.
 -3االشتاب الفكسًة والثلافٌة :
ًػذ االخرتام اَصهبيف وصًبدح مىظخ اَرؿشًج يف قًش وظُىى اَشثبة اَػشيب وتشوص اَهٌم اَذخٌُخ املثرزَخ ادي اىل اهرضاص اَهٌم
االضٌُخ يف املعرمؼ.
قبَرؿرياد واَرؽذً بد اَرٍ ًىاظههب اَشثبة وخبضخ يف ظِ مب ًعمى تبَػىملخ واَنظبّ اَػبملٍ اَعذًذ واَرهذّ اَرًنىَىظٍ
واالنكربػ اَصهبيف ؾري املؽذود واَهعىّ غىل يِ مب هى اضٌِ ومؽبستخ املعرمؼ اَػشيب يف قًشه ورس تهبء شهبقره اَػشتٌخ
املىؼذح وغبداذه االضٌُخ ونعٌعه االظرٌلغٍ اَهىي وذؿٌج اَهذوح واَرشًٌٌ قٌهب دقػره اىل اَرؿشف قٌعج غىل يِ املعرمػبد
واَؽًىمبد ذطؽٌؾ هزه االقًبس اَخبؾئخ املشًشح .ودمغ اَشثبة َيك ًرم االظركبدح من معهىداذهم يف تنبء اَىؾن وذػمريه تذٍ
من ذشيهم يمػبوٍ هذّ وذخشًج يف اَىؾن واالمخ.
0ـ وظىد تػؼ االغؿشاتبد اَنكعٌخ مصِ االغؿشاة اَػطبيب يبَهُو وااليرئبة قكٍ مؽبوَخ اَشخظ َُخشوط من دائشح اَهُو
وااليرئبة اىل نهِ معبٍ اَرصاع من داخِ اَنكغ اىل اَخبسط ؼٌض ًطثؾ اَرصاع دائشا تني اَنكغ واملعرمؼ .واالغؿشاة اَزهنٍ
مصِ االشخبص املطبتني تبَػظبّ واَهىط اواالغؿشاتبد اَظالٌَخ ار ًػرهذ املشًؼ تبنه نثٍ او امبّ او ويص ظبء َهذاًخ اَنبط
.ويزٌَ اَشخظ املرػبيل واملرعُـ اَزي ًشي انه ظذًش وؼذه َرىظٌه اَنبط اىل مب ًشًذ وغىل اَنبط ان ًعمػىا وًعرعٌثىا.
 -4االشتاب الدًنٌة :
ذرمصِ االظثبة اَذًنٌخ تأذعبع اَهىح تني اَهٌم اَعبئذح واَهٌم املػُنخ مٌل ًػؿٍ سظبَخ مضدوظخ َُشخظ ذرتيه يف ؼريح ونُو
وهزا ًعػُه ًشٌ يف مطذانٌخ من ؼىَه قٌؽذس رصاع داخُه ًؽبوٍ اَرخُظ منه ترؽؿٌم مظبهش اَخشوط غىل اَهٌم املػُنخ
ؼرى ًعرتًؾ ويزٌَ من االظثبة اَذًنٌخ اظركضاص املشبغش اَذًنٌخ من خالٍ ذعكٌه اَهٌم او االخالم او املػرهذاد او اَشػبئش
تبَهىٍ او اَكػِ مؼ غذّ اغؿبء اَكشضخ َُشد غىل رٌَ)WWW.pRINT<islamum.com),(.
الفسق ةني الجطسف الخسمية االزهاب:
شػشد اَثبؼصربن اىل رضوسح ذىغٌؾ اَكشم تني هزه املطؿُؽبد قبَعشميخ هٍ اَخشوط غىل اَهبغذح االظرٌلغٌخ او اَهبنىنٌخ
تبذخبر ظُىى منبنؼ ملب ذهًض ته ذٌُ اَهىاغذ ارا هٍ ؼشيخ غًغ اذعبه اَهبغذح االظرٌلغٌخ (اؼمذ يبمِ وغثذ اَعالّ
اتشاهٌم,8338,ص.)061
امب اَرؿشف قهى ؼشيخ يف اذعبه اَهبغذح االظرٌلغٌخ او اَهبنىنٌخ او االخالنٌخ ,وًَنهب ؼشيخ ًرعبوص مذاهب اَؽذود اَرٍ وضُز
اٌَهب اَهبغذح واسذػبهب املعرمؼ وهزه اَركشنخ تني اَعشميخ واَرؿشف ذًمن قٌهب اَطػىتخ اَؽهٌهٌخ يف اَرػبمِ مؼ املرؿشقني ار
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ًثذأ املرؿشف معريذه يٌل ًثذؤهب ظبئش اَنبط من داخِ اَهبغذح االظرٌلغٌخ ويف اذعبههب  .ومن اشذ االمىس ضػىتخ ذؽذًذ ذٌُ
اَُؽظخ اَرٍ ذرعبوص غنذهب ؼشيخ املرؿشف ؼذود اَؽشيخ املػهىَخ اظرٌلغٌب واَرٍ ميًن غنذهب قهـ وضكه تبَرؿشف واَؿُى .وَزٌَ
قًصريا مب ًخرُـ االمش غىل اَثػؼ قشؾم يشههم َُرؿشف وسقػهم َه قبنهم يصريا مب ًرػبؾكىن مؼ املرؿشقني ألنهم ًُرضمىن
تبَهبغذح املشيض غنهب وال ًثذو ؼظهم اال تػذ ذعبوص معبقبد صمنٌخ واظرٌلغٌخ مػٌنخ  .وؼٌنئز ًًىن االوان مربخشا غىل اَػالط
ومعرػطٌب غىل اَىنبًخ اَرٍ يبن ًنثؿٍ ان ًؽمٍ اَكشد واملعرمؼ مػب.
امب االسهبة قبنه ًػنٍ تطكخ غبمخ اَرهذًذ واَػنل واظرؿالٍ غبمِ اَخىف َعزة انرثبه اَشاي اَػبّ او يعثه او ذؽشًػه او
اَػؿـ غٌُه وهًزا ًنؽشف املرؿشف املؿبيل يف االميبن تهػٌره نؽى اظرخذاّ اَػنل ًَعج اَشأي اَػبّ او يػبمِ غبؾـ
َطبَؽه قٌنرهِ من اَرؿشف اَزي هى ؼشيخ يف اذعبه اَهبغذح االظرٌلغٌخ اىل االسهبة واَخشوط غىل اَهبغذح االظرٌلغٌخ وتزٌَ
ًًىن اَػنل هى اَكٌطِ تني اَرؿشف واالسهبة .قبالسهبة وان اغرمذ او اظرمذ اضىَه من اَرؿشف اَكًشي اال انه ًرعبوصه
تبالظرخذاّ اَكػًل َُػنل اَزي ًػنٍ اظرخذاّ اَهىح املبدًخ النضاٍ االري او اَؽبم اَرُل تبالشخبص او املمرًُبد (ظبمؾ
.)804 ،8336،
املحىز الثاين :امناط الشخصٌة عىل وفم نظسًة االنٌكسام :
ذإيذ نظشًخ االنًٌشاّ غىل ان هنبى ذعػخ امنبؽ َُشخطٌخ ذرىصع غىل شالشخ مشايض اظبظٌخ هٍ:
8ـ مشيض اَركًري
8ـ مشيض املشبغش
2ـ مشيض اَؿشًض
وًؽىي يِ مشيض شالشخ امنبؽ من اَشخطخ ,قؽعج منظىس سًعى نعم االمنبؽ ؼعج املشايض اىل:
8ـ ( املعبغذ  ،املنعض ،املركشد) وًهػىن يف مشيض املشبغش.
8ـ ( اَثبؼض  ،املخُظ  ،املرؽمغ) وًهػىن يف مشيض اَركًري.
 2ـ (املرؽذي  ،ضبنؼ اَعالّ  ،املطُؾ) وًهػىن يف مشيض اَؿشًضح.
وًعىد يف معرمؼ مػني منـ دون ؾريه ,ونذ ًػىد رٌَ اىل ؾثٌػخ اَرنشئخ االظرٌلغٌخ واَىساشخ . )Reso,1996,15(.
يٌل ايذ اَػبمل (سًعى) ان املشايض مرذاخُخ ار ان يِ مشيض ال ًعرهِ غن املشيضًن االخشًن ,ؼٌض ذركبغِ قٌٌل تٌنهب.
وًػررب يِ منـ ممن االمنبؽ غن ؼبَخ من شالس ؼبالد هٍ (اقشاؽ  ،غػل  ،اترػبد) يٌل يف ظذوٍ (:)8
حدول ( )1
الحاالت الثالث لكل منط من امناط الشخصٌة
املشيض
املشبغش
اَركًري
اَؿشًضح

اقشاؽ
املعبغذ
املرؽمغ
املرؽذي

غػل
املنعض
اَثبؼض
املطُؾ

اترػبد
املركشد
املخُظ
ضبنؼ اَعالّ

وفٌام ًأيت وصف لكل منط كام حددها العامل(دون زًجشازد زًصى):
 8ـ املعبغذ :وَذًه نبتٌُخ غىل اَرػبؾل واالًصبسًخ وميٌِ اىل االنشؿبٍ تبالخشًن واَطذم واًَشّ ومشاغبح اَرتتٌخ وامىس اَرنشئخ يٌل
انه ًرعم تبَرمُو واَرالغج واملنبوسح واَرؿكِ وسؾثره االظبظٌخ ان ًؽثه االخشون ومػظم خىقه من غذّ ؼثهم َه او انه ؾري
مشؾىة ته او ان ًًىن تال نٌمخ َذي االخشًن.
 8ـ املنعض  :واَػمٌُبد اَنكعٌخ اَكبغُخ َذًه ذهشًش اَزاد وذؿىًشهب وذؽعني نكعه وَذًه سؾثخ يف اَرمٌض وواشو من نكعه ويكبًخ
االؼرتاف واَؿمىػ وميٌِ اىل اَرنبقغ وهى ًرػبمِ سظمٌب مؼ اَىانؼ وال ًشغخ َُمشبغش وَذًه ذًرب ونشظعٌخ وغذائٌخ وذكخٌم
اَنكغ وًخبف من قهذان اَهٌمخ وسؾثره االظبظٌخ ان ًًىن رو شبن غظٌم وًشؾج تعُج انرثبه االخشًن َه.
2ـ املركشد :وًرعم تبَىغٍ تبَزاد واالتذاع اَكنٍ وَذًه ؼذط وؼعبظٌخ قشدًخ ونذسح غىل اَرؿري اَزايت واالنهٌلى اَزايت وغذ
اَصهخ تبَنكغ وًخبف من قهذان اَهىًخ وسؾثره االظبظٌخ خُو هىًخ خبضخ ته وذؽهٌو راذه.
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 0ـ املرؽذي :وذرتيض اَػمٌُبد اَنكعٌخ َذًه غىل ذىيٌذ اَزاد واَػالنبد املثنٌخ غىل اَضغبمخ وهى واشو من نكعه وَذًه ؼشًخ
ذهشًش املطري واالسادح وَذًه شهبمخ واملثبدسح اَشخطٌخ وميٌِ اىل اَعٌؿشح غىل االخشًن ومىَؼ تبَهربٍ ونعىح اَهُج وذؽعشه
ومػظم خىقه ًرتيض غىل اَرػشع َُرضس او اَعٌؿشح من نج االخشًن وَذًه سؾثخ اظبظٌخ هٍ اَعٌؿشح غىل ؼٌبذه وؼٌلًخ نكعه
وً شًذ االغرٌلد غىل نكعه وذبيٌذ نىذه ومهبومخ اَشػىس تبَػػل وًىد اَعٌؿشح غىل اَثٌئخ واَرؽًم تهب.
 4ـ ضبنؼ اَعالّ :وًرعم تبَصثبد االنكػبيل وذهثِ االخشًن واَرىاغؼ وغذّ اَىغٍ تبَزاد وَذًه نذسح غىل اَرؽمِ اَععذي
واالنكػبيل وميٌِ اىل انبمخ غالنبد مؼ االخشًن واالنععبّ مػهم وهى مرؽشس من انكػبالذه وًعرعُم تعهىَخ وهى مهمِ وَذًه
ذكًٌ رهنٍ وًخبف اَكهذان واَػضٍ وًعػى اىل االظرهشاس اَذاخًل وساؼخ اَثبٍ وًؽبوٍ االظرهشاس وتهبء االمىس واَثٌئخ اَخبسظٌخ
معرهشح وشبترخ .
 6ـ املطُؾ  :وًرعم تبملىغىغٌخ واملعإوٌَخ االظرمًبغٌخ واالغرذاٍ واَنػغ واَػثـ االنكػبيل وذأظٌِ االشثبغبد واذثبع مب ميٌُه
غٌُه غمريه وًرعم اًػب تبَرصامخ يف اَرؽًم تزاذه واًٌَلٍ واملىغىغٌخ وًػرهذ انه انىّ اخالنٌب من االخشًن وًخبف من ان
ًطثؾ منؽشقب اخالنٌب او مشًؼ غػىي او نكيس او ًذًنه االخشًن وًعػى ان ًًىن ظٌذا ومرًبمِ وان ًكػِ اَطؾ.
 1ـ اَثبؼض :وًرمٌض تبَركرؾ اَزهنٍ واَركًري االضٌِ واَكػىٍ وؼج االظرؿالع واالتذاع واالضبَخ وايرعبة املػشقخ واَخربح اَرهنٌخ
واالظرؿشام يف اَربمِ واَرنظري وؾشاتخ االؾىاس واالنػضاٍ غن املعرمؼ وانكػبٌَب وًخبقبن ًًىن غذًم اَكبئذح او مهرصا يف غمُه
وًرمنى ان ًًىن رو يكبءح ورو غُم وًكهم يٌل ذعري االمىس واالشٌبء.
 2ـ املخُظ  :وًرمٌض تبالَرضاّ واَصهخ واالنذمبط وهى يبدػ وويف ومػؽٍ وًَنه اذًبيل وَذًه شٌ وًؽج اَهربٍ واَشػىس تبَهُو
واَنهظ وًخبف ان ًطثؾ تال دغم وتال ذىظٌه وًرمنى ان ًؽطِ غىل اَذغم واالمبن من االخشًن َرعنج اَهُو وغذّ االمبن.
 3ـ املرؽمغ :وًرعم تبَؽٌلط واَعُىى اَػمًل واالظرعبيب وًشؾج تبَرنىًؼ واَرؿٌري وَذًه نشبؽ صائذ وظؿؽٌره وانذقبغٍ
ومرهشة وًػبين من اَؽشمبن وًخبقه وًخبف اَشػىس تبٍ سغب واشثبع ؼبظبذه واَعػبدح واَؽشًخ وًؽبقظ غىل االشبسح واملرػخ يف
ؼٌبذه واالنشؿبٍ َرعنج اَشػىس تبَهُو.)Reso & RussThenine Types .2003, 1-3(.
املتحث الثالث
احساءات التحث
ًرػمن هزا املثؽض االظشاءاد اَرٍ نبمز تهب اَثبؼصربن من ؼٌض ذؽذًذ املعرمؼ واخرٌبس غٌنره واخرٌبس ادواد اَثؽض
وذؿثٌههب واَىظبئِ االؼطبئٌخ املعرخذمخ ويباليت :ـ
1ـ ثحدًد مخجمع التحث واخجٌاز عٌنجه:
ذم ذؽذًذ غٌنخ اَثؽض تؿُثخ ظبمػرٍ تؿذاد واملعرنرصًخ واخرٌبس غٌنخ ممصُخ َهزه املعرمؼ تُؿز  040ؾبَثب وؾبَثخ مىصغني
تؽعج اَعنغ اىل( )820ريىس و( )822انبس وتؽعج اَرخطظ اىل ( )883ذخطظ غُمٍ و( )884ذخطظ انعبين وتؽعج
اَعبمػخ اىل ( )881ؾبَثب وؾبَثخ يف يِ اَعبمػخ املعرنرصًخ ( )821يف ظبمػخ تؿذاد وظذوٍ(ً )8ىغؾ ذكبضٌِ غٌنخ اَثؽض.
حـــدول ()1
ثفاصٌل عٌنة التحث
الجخصص
الخامعة

علمٍ

املخمىع

انصاين

ذكىز

اناث

ذكىز

اناث

ةغداد

42

42

61

43

821

املصجنرصًة

44

62

40

03

881

املخمىع

882

886

881

802

040

املخمىع

883

884

 - 2ثحدًد االدوات :
َرؽهٌو اهذاف اَثؽض ذم اظرخذاّ اداذني هٌل:
1ـ ملٌاس الجطسف لدي طلتة الخامعة :
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ذم اظرخذاّ مهٌبط اَرؿشف املػذ من نثِ (مؽمذ مؽمىد مؽمذ اتى دواتخغبّ  )8088واَزي ًرًىن من شالشخ معبالد هٍ:
اَرؿشف(االظرٌلغٍ ,اَذًنٍ,اَعٌبيس) و( )40غثبسح ًرم ذطنٌكهب وقهب َالتػبد او املعبالد اَصالشخ وغىل شًِ غثبساد امبّ يِ غثبسح
خمعخ خٌبساد هٍ) مىاقو تشذح ,مىاقو ,مؽبًذ,مػبسع,مػبسع تشذح) وذػؿى اَذسظبد ( )4,0,2,8,8وًرم ذطؽٌؾ املهٌبط
تعمؼ دسظب د يِ ؾبَج وذطثؾ ًَِ ؾبَج دسظخ يٌُخ واؼذح متصِ دسظره غىل املهٌبط وًشري اسذكبع اَذسظبد اىل ان َُؿبَج
اذعبهبد مرؿشقخ ,يف ؼني ذشري اَذسظخ املنخكػخ اىل اغرذاَه واترػبده غن اَرؿشف
2ملٌاس امناط الشخصٌة :ذم اظرخذاّ مهٌبط امنبؽ اَشخطٌخ املػذ من نثِ( منرهى مؿرش غثذ اَطبؼج) غىل وقو نظشًخ االنًشاّ غبّ()8002
وًرًىن املهٌبط من( )3معبالد او امنبؽ هٍ(:املعبغذ,املنعض,املركشد,اَثبؼض,املخُظ,املرؽمغ,املرؽذي,ضبنؼ
اَعالّ,املطُؾ) و( )884قهشح مىصغخ تىانؼ ( )84قهشح غىل يِ منـ او معبٍ وامبّ يِ قهشح تذًالن(ذنؿثو غًل) وذػؿى
اَذسظخ( )8وال ذنؿثو غًل وذػؿى اَذسظخ(ضكش).
وًرم ظمؼ دسظبد يِ ؾبَج غىل يِ منـ من االمنبؽ اَرعػخ تشًِ منكطِ تؽٌض ذطثؾ ًَِ ؾبَج ( )3دسظبد متصِ اغىل
دسظخ قٌهب اَنمـ اَعبئذ َذًه.
ونذ ذم اظرخشاط اَخطبئظ اَعبًًىمرتًخ َُمهٌبظني يباليت:
اشجخساج الصدق الظاهسي للملٌاشني:
ورٌَ تػشغهٌل غىل معمىع من اَخرباء واملرخططني يف اَهٌبط اَنكيس وغُم اَنكغ }انظشمُؽو (.{)8واخز اساءهم ؼىٍ
ضالؼٌخ قهشاد املهٌبظني ونذ واقو ظمٌؼ اَخرباء غىل قهشاد املهٌبظني وغذد ضبَؽخ َُهٌبط تػذ االغرٌلد غىل اَنعثخ املئىًخ
يمػٌبس َهثىٍ اَكهشح او سقػهب ,ار ذم االغرٌلد غىل مىاقهخ ( )%20قبيرث من اَخرباء غىل اَكهشح ذػذ ضبَؽخ يف املهٌبط .
ب  -اشجخساج الثتات:
ذم االغرٌلد غىل ؾشًهخ االخرثبس اغبدح االخرثبس ورٌَ ترؿثٌو املهٌبط غىل غٌنخ من اَؿُثخ يف يٌُخ اَرتتٌخ َُػُىّ اَرصقخ ـ اتن
اَهٌصم /نعم اَؽبظثبد وغذدهم( ) 30ؾبَثب شم اغبدح ذؿثٌو املهٌبظني تػذ مشوس قرتح شالشخ اظبتٌؼ ومن شم اظرخذاّ مػبمِ
اسذثبؽ تريظىن َؽعبة اَػالنخ تني دسظبد اَؿُثخ يف اَرؿثٌهني ويبنز اَنربئغ يباليت .
8ـ مػبمِ اسذثبؽ مهٌبط اَرؿشف
8ـ مػبمِ اسذثبؽ مهٌبط امنبؽ اَشخطٌخ :يٌل مىغؽخ يف ظذوٍ(.)8
حدول()2
معامالت ازثتاط ملٌاس امناط الشخصٌة يف الجطتٌلني
النمط
مـعـامـل
االزثتاط

املصاعد

املنخز

املجفسد

التاحث

املخلص

املجحمض

املجحدي

صانع
الصالم

املصلح

0,10

0,12

0,16

0,22

0,11

0,20

0,13

0,28

0,24

ومتصِ مػبمالد االسذثبؽ مػبمِ شثبد يِ مهٌبط وتزٌَ ًػذ املهٌبظني شبترني وهٌل تزٌَ ضبَؽني َالظرخذاّ تػذ اَرأيذ من
ضذنهٌل وشثبذهٌل .
 3ـ -ثطتٌم ادوات التحث:
تػذ اَرؽهٌو من ضذم وشثبد املهٌبظني,ذم ذؿثٌههٌل غىل غٌنخ اَثؽض اَثبَؿخ ( )040ؾبَثب وؾبَثخ ونذ اظرمش اَرؿثٌو ()80
اًبّ  .ونذ ذم ذؿثٌو غذد ايرب من االظرٌلساد واهمُز االظرٌلساد اَؿري مًرمُخ االظبتخ او اَرٍ َىؼظ غىل اَؿبَج غذّ اهرٌلمه
تبالظبتخ واالظبتخ تطىسح غشىائٌخ .
 - 4الىشائل االحصائٌة :
ذم االغرٌلد غىل اَىظبئِ االؼطبئٌخ االذٌخ :
8ـ  -مػبمِ اسذثبؽ تريظىن ملػشقخ اَػالنخ تني مرؿريي اَثؽض يٌل ذم اظرخذامه يف اظرخشاط اَصثبد َُمهٌبظني .
8ـ -املرىظـ اَؽعبيب َ :ؽعبة اَنمـ اَعبئذ ًَِ منـ.
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املتحث الساةع:
نجائد التحث ومناكشاثها
 1ـ نجائد التحث:
َرؽهٌو هذف اَثؽض يف اَرػشف غىل اَػالنخ تني اَرؿشف وامنبؽ اَشخطٌخ ذم اظرخذاّ مػبمِ اسذثبؽ تريظىن ملػشقخ
اَػ النخ تني دسظبد االقشاد غىل مهٌبط اَرؿشف ودسظبذهم غىل يِ منـ من امنبؽ اَشخطٌخ اَرعػخ َذي غٌنخ ااَثؽض
اَثبَؿخ( )040ؾبَثب وؾبَثخ شم مهبسنخ هزه املػبمالد تبَهٌمخ اَعذوٌَخ ملػبمِ االسذثبؽ اَثبَؿخ ( )0,032غنذ دسظخ ؼشًخ ()042
ومعرىي دالَخ ( )0,04وظذوٍ (ً )2ىغؾ اَركبضٌِ:
حدول()3
معامالت االزثتاط ةني الجطسف وامناط الشخصٌة الجصعة
املصاعد املنخز

النمط

_
مـعـامــل
االزثتاط

0,088

_
0,080

املجفسد
_
0,02

التاحث
_
0,088

املخل
ص
_
0,004

املجحمض

املجحدي

صانع
الصالم

املصلح

+

+

_

_

0,0832

0,840

0,080

0,088

من ظذوٍ (ً ) 2رػؾ ان هنبٌَ غالنخ مىظثخ وداَخ اؼطبئٌب تني منؿٍ اَشخطٌخ املرؽمغ واملرؽذي واَرؿشف يف ؼني ان
اَػالنخ يبنز ظُثٌخ وؾري داَخ اؼطبئٌب مؼ امنبؽ اَشخطٌخ االخشي .
وهزا ًشري اىل ان منؿٍ اَشخطٌخ املرؽمغ واملرؽذي َذًهم ذؿشف يف اقًبسهم وميًن ذكعري هزه اَنرٌعخ تبن منـ
اَشخطٌخ املرؽمغ ًرمٌض تبالقشاؽ يف االقػبٍ واظرػٌلٍ نذسذه وؾبنبذه واَعػٍ َالنشؿبٍ اَذائم ظػٌب ملىاظهخ اَشػىس تبَهُو
اَزي ًرمٌض ته وهى معرعُم النذقبغبذه و َذًه شػىس تبَهىط .
امب منـ اَشخطٌخ املرؽذي قهى ًعػى َُعٌؿشح واَرؽًم تبالخشًن وتبَػبمل املؽٌـ ,وًؽبوٍ ظػِ اَػبمل املؽٌـ ته مرؿبتهب
ومرعهب مؼ ذطىساذه .
 -2االشجنجاحات :
من اَنربئغ اَرٍ ذىضِ اٌَهب اَثؽض نعرؿٌؼ اظرنربط االيت:
أ ـ ان منـ اَشخطٌخ ًرًىن من معمىغخ من االذعبهبد اًَبمنخ اَرٍ ذًىن غىل شًِ غمٌُبد نكعٌخ ذرأسظؾ غمن ضىسذني
ضؽٌخ وؾري ضؽٌخ وذعشي اَػمٌُبد اَنكعٌخ غىل شًِ غمٌُبد خبسظٌخ .ذػًغ اَؽبَخ اَظبهشح غىل اَكشد او مب ًعمى تبَعُىى.
امب االذعبهبد قرًىن مخثبح داخِ اَكشد وان االخرالٍ يف ذىاصن اَػمٌُبد اَنكعٌخ واالذعبهبد داخِ اَكشد هى اَزي ًعػُهم
ًخرُكىن يف اَعبنج اَطؽٍ او ؾري اَطؽٍ.
- 3الجىصٌات:
ذىيص اَثبؼصربن تباليت:
أ ـ غىل اَهبمئني تبالسشبد اَنكيس يف اَعبمػبد اًَشل غن االقشاد روي االمنبؽ اَشخطٌخ املرؽمغ واملرؽذي ومؽبوَخ
اسشبدهم َُػمِ غىل ذؿٌري وذػذًِ اذعبهبد اَرؿشف َذًهم .
ة ـ غىل اظبذزح اَعبمػبد مؽبوَخ اًَشل غن االقشاد روي االذعبهبد املرؿشقخ ومنؿٍ اَشخطٌخ املرؽمغ واملرؽذي ومؽبوَخ
ذؽىًِ اَعبنج ؾري اَطؽٍ يف اذعبهبذهم اىل ظىانج ضؽٌخ.
 - 4امللرتحات :
ذهرتػ اَثبؼصربن مب ًبيت:
أ ـ اظشاء تؽىس اخشي ذػمِ غىل تنبء تشامغ اسشبدًخ َُرؿشف .
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ة ـ نظشا الهمٌخ ذؽٌُِ هزه اَظبهشح واَذوس املشذهج يف ذشخٌظ اَػالط املنبظج التذ ان ًرىىل هزا اَذوس اَػظٌم مإظعبد
مرنىغخ تعهىد ظٌلغٌخ منظمخ ال اقشاد او خرباء مهٌل تُـ ذًىًنهم اَكًشي تػٌذا غن اَرنظري الن اَهػبء غىل االسهبة ًعرُضّ
اَهػبء غىل معثثبذه وظزوسه من خالٍ اًعبد اظرتاذٌعٌخ امنٌخ قًشًخ ذشتىًخ ذشرتى قٌهب ظمٌؼ مإظعبد املعرمؼ مؼ ذىظٌؼ دائشح
اَثؽض غن االظثبة اَؽهٌهٌخ َالسهبة ودساظخ شبمُخ َُظشوف اَنكعٌخ واالظرٌلغٌخ واالرسًخ اَرٍ ذذقؼ هإالء اَشثبة اىل اَرؿشف
اَكًشي اَزي ًنهُهم اىل مٌلسظخ االسهبة ,
املصادز:
 اؼمذ ؼعبنني ( ، )8338دوس اَرت تٌخ يف غالط مشًُخ اَرؿشف تني اَشثبة ،معُخ يٌُخ اَرتتٌخ ،ظبمػخ اظٌىؽ ،اَػذد اَصبمن ،املعُذ االوٍ،ص()221,214
-

اتى دواتخ ،مؽمذ مؽمىد مؽمذ( ، ) 8088االذعبه نؽى اَرؿشف وغالنره تبَؽبظبد اَنكعٌخ َذي ؾُثخ ظبمػخ االصهش تؿضح ،سظبَخ مبظعرري،
ظبمػخ االصهش ،ؾضح.

 اَششٌذي ،اؼمذ يبمِ ،غثذ اَعالّ اتشاهٌم مؽمذ( ،) 8338اَرتتٌخ يف مىاظهخ ظبهشح اَرؿشف ،معُخ يٌُخ اَرتتٌخ ,ظبمػخ اظٌىؽ  ،اَػذد اَصبمن ،املعُذاالوٍ ,ص040ـ .020
 ظبمؾ ظمٌِ غثذ اَشؼٌم ، )8336(،اَرػٌُم ومىاظهخ اَرؿشف واالسهبة  ،معُخ اَثؽض يف اَرتتٌخ وغُم اَنكغ  ،يٌُخ اَرتتٌخ  ،ظبمػخ املٌنب ،اَػذد اَصبين ,املعُذ اَػبرش  ،ص808ـ.820
 اَؿٌج  ،مؽمذ غثذ اَظبهش ومؽمذ غثذ اَػبيل اَشٌخ  ، ) 8330(،االقًبس اَالغهالنٌخ َذي غٌنخ من ؾالة اَعبمػخ وغالنرهب تبَعنغ واَرخطظ االيبدميٍ،املإمتش اَعبدط َػُم اَنكغ يف مرص 88 ،ـً 80نبًش  ،8330ظبمػخ املنطىسح .
ـ -اَػبين ،غالء اَذًن ظمٌِ ،واخشون ( ) 8332املعإوٌَخ االظرٌلغٌخ من ممٌضاد االَرضاّ اَهٌمٍ َالظربر اَعبمػٍ  ،معُخ اداة املعرنرصًخ  ،اَػذد(.)28
ـ -غثذ اَطبؼج ،منرهى مؿرش  ,)8002(،امنبؽ اَشخطٌخ غىل وقو نظشًخ االنًشاّ وغالنرهب تبَهٌم واَ زيبء االظرٌلغٍ َذي ؾُثخ اَعبمػخ  ،اؾشوؼخ ديرىساه
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) اشامء الخرباءواملجخصصني الرًن عسض علٌهم ملٌايس الجطسف وامناط الشخصٌة1( ملحم
الجخصص

مكان العمل

الللث العلمٍ واالشم

ت

غُم اَنكغ اَرتتىي
غُم اَنكغ اَرتتىي
ّغُم اَنكغ اَػب
غُم اَنكغ اَرتتىي
نٌبط وذهىًم

اتن اَهٌصم/ظبمػخ تؿذادـ يٌُخ اَرتتٌخ َُػُىّ اَرصقخ
 ذًشًز/ مػهذ اغذاد املػُمني
 يٌُخ االداة/ اَعبمػخ املعرنرصًخ
 يٌُخ اَرتتٌخ/ ظبمػخ دًبىل
اتن اَهٌصم/ظبمػخ تؿذادـ يٌُخ اَرتتٌخ َُػُىّ اَرصقخ
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Abstract
In light of the deteriorating political and economic situation in our country, as well as the students' concern about
the future of the unemployed and the inability to cope with the demands of renewed life, these factors may lead
university students to extremism as a way to face these challenges.
But we have to realize that these ideas quickly turn into psychological disorders and delinquency up to hurt
themselves and hurt others without counting to what will happen. When extremism turns from thought to violent
patterns of behavior from attacks on freedoms, property and lives or the formation of armed organizations used
against society and the state, it turns into terrorism. Since extremism in thought is a way of treating thought.
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