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  الجامعة التقنية الوسطى                                                  

 الهمخص: 
عمػػد د ر المعه ػػ  وػػه ه امٍػػ  ال طػػرؼ لػػد  الطمثػػ   يٍػػدؼ الث ػػث ال  ػػرؼ               

 هف خالؿ الهصػعدر   سميط الض ء عمد هفٍ ـ ال طرؼ  ع اهمً االسعسي   طرؽ ه علم ً 
 الخػر ج ث  صػيعت  ه  ر ػعت ل ف يػؿ   اله غيػر ٌػذا ال ػه  ىع لػت ال مهي   الدراسػعت السػعث  

 د ر المعه   وه ه امٍ  ال طرؼ.
Abstract: 
               The research aims to identify the role of the university in 

the face of extremism among students, and to shed light on the 

concept of extremism and its basic factors and treatment methods, 

through scientific sources and previous studies that addressed this 

variable, and come up with recommendations and proposals to 

activate the role of the university in the face of extremism. 
                    

 

 الفصؿ اال ؿ:
 كم  الث ث:هش

ـ  ا معٌع ٍـ ى   ث ض ال ضعيع االم هععيػ           طرؼ ث ض الشثعب وه آرائٍـ  أوكعٌر
 السيعسي   الديىي  ظعٌرة ام هععي     ػؿ ه ع ٍػع وػه كػؿ الهم ه ػعت  وػه مهيػر ال صػ ر  
ػعب ث ػد أف لمػ   لكىٍع أخذت ثدًا مديدًا وه الهم ه عت ال ديث  عىدهع ار ثطت ثعل ىؼ  االٌر

  كيد  مػ دٌـ هػف خػالؿ ال ػد اف عمػد االثريػعء    خريػب الهه مكػعت    ض اله طرويف الدث
 ال صعدـ هػر السػمط   زعزعػ  ا هػف وػه الهم هػر.    صػد  السػمط  ٌػذي الظػعٌرة ثهال  ػ  
ٌػػذي الفئػػ   ال ػػثض عمػػيٍـ ل  ػػديهٍـ الػػد ال دالػػ  له ػػعكه ٍـ عمػػد مػػرائهٍـ ل مٍػػـ ير ػػدع ف. 

  ضػر ري  له امٍػ  ٌػذي الظػعٌرة إال أىٍػع ليسػت كعويػ   كػ ف ال طػرؼ  رغـ أف ٌػذي الهال  ػ
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هشكم  لٍع أث عد ىفسي   أم هععي   ث عوي   اع صعدي   سيعسػي     ػعج الػد الدراسػ   ال  صػه 
 (.77  ص 8998  د يهكف وٍهٍع ) عيسد   

 
هػػف  ل ػػؿ هػػع يزيػػد هػػف خطػػ رة ٌػػذي الظػػعٌرة   أف ىسػػث  ههػػف ي  رطػػ ف ويٍػػع ٌػػـ           

اف طمثػػ  المعه ػػػ  يهثمػػػ ف عصػػػب الشػػثعب المػػػعه ه الػػػذيف ي ػػد ف ثػػػر ة الهم هػػػر   أهمػػػً   
يثىػػد عميػػً ال  ػػدـ وػػه كعوػػ  الهمػػعالت   وضػػاًل عػػف  يالهم هػػر   هسػػ  ثمً     االسػػعس الػػذ

اىٍـ أكثر وئعت الهم هر  ي ي    عدرة   ىشعطًع    اصرارًا عمد ال طعء   ال هؿ     لديٍـ 
  الرغث  االكيدة وه ال غيير   ههع يم مٍـ يٍ ه ف ثسثؿ عػالج الهشػكالت    االسعس الميد

ل   يػػػؽ ذلػػػؾ ي  هػػػد عمػػػد هػػػع لػػػديٍـ هػػػف عػػػدرات اثداعيػػػ    اث كعريػػػ    وضػػػاًل عػػػف ىظػػػر ٍـ 
 ال ثمػد أي   ػدـ أفاذ  .(354)إثراٌيـ   ب ت  ص الهس  ثمي     طم ٍـ الػد هػع ٌػ  مديػد

ىهع  دائهعً الم هععي   ا االع صعدي  ه اردٌع عمد ي  عؼ  ال ػه اإلىسػعىي  الثر ة عمد ي  عؼ ا 
)ال يػعىه   هسػ  ثاًل   عضػراً   ظٍػر ال ػه الهشعكؿ هف    صيىٍع   ميٍٍع أ سف إذا يه مكٍع
 (.78  ص4003

فػػه ىظػػر ٌرلػػ ؾ سػػى ا ٍع  و اف الهر مػػ  المعه يػػ  هر مػػ  دعي ػػ   فػػرض ىفسػػٍع             
(Hurlock  ٌه سى ات الهشػعكؿ )  الطعلػب المػعه ه اله عصػر ي ػيش وػه ٌػذي الهر مػ    

  8978) هعهسر   الرشد الهثكر الدعي     ي ؼ عمد هف رؽ الطرؽ ثيف الهراٌ   اله  خرة  
  . (467ص

أف الظػػػػ اٌر  الهشػػػػكالت السػػػػم كي  لػػػػد  طمثػػػػ  المعه ػػػػ  كثيػػػػرة  ه ى عػػػػ   خ مػػػػؼ          
م هععيػػػػػػ   االع صػػػػػػعدي  ) الشػػػػػػيثعىه    االثػػػػػػ خ الؼ ا وػػػػػػراد  اخػػػػػػ الؼ ظػػػػػػر وٍـ الىفسػػػػػػي  

(.  هف ثيف اٌـ ٌذي الظ اٌر الىفسػي   االم هععيػ  خطػ رًة ظػعٌرة ال طػرؼ 445 ص8974
ػػذي الظػػعٌرة ال   ػػرؼ ال ػػد د  ال    صػػر عمػػد هىط ػػ  مغراويػػ   ال ػػه ٌػػه هشػػكم  ال صػػر  ٌ 

الىسػعف ه يى    يث  ٍدد اي هم هػر عمػد  مػً الكػرة االرضػي     هػؿ عمػد   ػ يض  يػعة ا
 االميػػعؿ ال عدهػػ   صػػعرت ثهثعثػػ  الىػػعر ال ػػه   كػػؿ الٍشػػيـ  ههػػع ي طمػػب دراسػػ ٍع  ه علم ٍػػع 
 وػػػؽ االسػػػعليب  الثػػػراهة االرشػػػعدي   ال الميػػػ  الهىعسػػػث  له امٍػػػ  ٌػػػذي الظػػػعٌرة ال ػػػه   طػػػ ر 

 (.885ث ط ر    دـ الهم ه عت ) المغيهعف   ب ت  ص
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الػػػػػد أف ال طػػػػػرؼ ي ػػػػػد ىهطػػػػػًع هػػػػػف أىهػػػػػعط   عػػػػػد أشػػػػػعرت ى ػػػػػعئة ث ػػػػػض الدراسػػػػػعت         
االس معثعت ي هيز ثعلشدة   ال دة وه ا معي االث  عد عف ال سط )االع داؿ(   الهيؿ الد أخذ 
ه عػػؼ ه شػػدد هػػر الخصػػـ  أ  هػػر ا طػػراؼ ا خػػر    أىػػً ه غيػػر هػػف ه غيػػرات الشخصػػي  

  الٍػػػػػ س ال صػػػػػمب  االىغػػػػػالؽ الفكػػػػػري  ال  صػػػػػب) يػػػػػر ثط ثػػػػػث ض سػػػػػهع ٍع اله هثمػػػػػ  وػػػػػه 
عب(.  هف هظعٌري الرئيسي  ٌه  م د راثطػ  ع يػ  ثػيف  ال  عئدي  الىف ر هف الغه ض  االٌر
اال معٌعت  السم ؾ لد  اله طرؼ ه عرى  ثغيري هف الىػعس   اف هىظ هػ  ه   دا ػً   ػؼ هػف 
 راء سم كيع ً   شكؿ عععدة ال ه يفسػر هػف خاللٍػع كػؿ شػهء.  يػر ثط ال طػرؼ ا  ال سػعه  

عب ثظر ؼ ثيئي   ىهه ال طػرؼ ا  ال سػعه   وعلشػثعب الػذيف يىػدهم ف وػه  مػعرب عىد الشث
ـ هػػف الػػذيف لػػـ  سػػى  لٍػػـ  سيعسػػي  ا  شػػثً سيعسػػي  يك ىػػ ف أكثػػر  سػػعه ًع    ػػثاًل اراء غيػػٌر

 (.79  ص 8998ورص  الهشعرك  هف عثؿ وه ٌذي الخثرات ) عيسد   
ىع  ثرز ال عم  الد   كيد الػد ر الػ           ذي يىثغػه أف   ػ ـ ثػً المعه ػ  ىظػرًا لهػع لٍػع ٌ 

 يرغثػ ف وػهال عمػعت االسعسػي  ال ػه   ػ وير هف أٌهي  وه اعداد الطمث  لمهس  ثؿ هف خػالؿ
 ال طػػػػ رات الٍعئمػػػػ  ال صػػػػ ؿ عميٍػػػػع وػػػػه هر مػػػػ  هػػػػف الصػػػػراععت ى يمػػػػ  ال  ػػػػديعت الكثيػػػػرة 

 ال العػػػعت ب ال يػػػعة كػػػذلؾ ال غيػػػر وػػػه اسػػػم   الهم هػػػر ال ػػػه  ػػػدثت وػػػه   ال غيػػػرات السػػػري  
زهػػ  ألوػػال ثػػد هػػف اف   ػػ ور لػػد  طمثػػ  المعه ػػ  دعػػعئـ ال ػػ ة ال   سػػعئؿ اال صػػعؿ  االىسػػعىي 

  االم اء.لم كيؼ ضهف ٌذي 
اف اٌهػػػػػعؿ ٌػػػػػذي ال عمػػػػػعت ي  ثػػػػػر هػػػػػف اٌػػػػػـ اسػػػػػثعب هشػػػػػكالت طمثػػػػػ  المعه ػػػػػ             

هػع الهم هػر الػذي ي ػيش ي  صر عمػد الطعلػب المػعه ه اى ذلؾ س ؼ ال  اى راوع ٍـ  اف أثر
الف  الهم هػػػر عف االٌ هػػػعـ ثسػػػم ؾ الطعلػػػب المػػػعه ه هػػػف االهػػػ ر الهٍهػػػ  وػػػه  ىهيػػػ  وػػػ ويػػػً 

وػػال ثػػد عميىػػع كثػػع ثيف هػػف دراسػػ  الهشػػكالت  هسػػ  ثاًل لمطمثػػ  د رًا هٍهػػًع وػػه ثىػػعء الهم هػػر 
 المٍػد هػعؿ ال  ثعل ػعله ي ثػددال ه   امً الطعلب المعه ه لكػه ال ػؤثر عمػد  يع ػً المعه يػ  

 (.4 ص          4008الغهعري  )اليٍع الثشري  ال ه ى ف ثهس ال عم     ٍدر الطعععت
    ض  هشكم  الث ث ال عله هف االسئم  ال علي :      

 . هعٌ  د ر المعه    وؽ اهكعىيع ٍع وه ه امٍ  ال طرؼ لد  الطمث ؟8
 ً؟. هع هفٍ ـ ال طرؼ   هع ع اهمً االسعسي   طرؽ ه علم 4
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 . كيؼ يهكف  ف يؿ د ر المعه   وه ه امٍ  ال طرؼ لد  الطمث ؟4
 اٌهي  الث ث :

يهثػػػػؿ الهم هػػػػر المػػػػعه ه الثيئػػػػ  ا هىػػػػ   الهسػػػػععدة ل ىهيػػػػ  كػػػػؿ ال ػػػػيـ  ال ػػػػعدات            
الصػػ ي   لػػد  الطمثػػ   هػػف خػػالؿ هػػع  ػػز دٌـ ثػػً هػػف اسػػعليب  يع يػػ   اعيػػ   ػػ ؿ هفػػعٌيـ 

 ه راطي   هس فيدي وه ذلؾ هف  معرب االهـ اله  ده . ال دال   الهسع اة  الدي
ريػػػػ  وػػػػه الهىػػػػعخ ال مهػػػػه            ي  ػػػػيف عمػػػػد معه ع ىػػػػع ا ػػػػداث  غييػػػػرات    ػػػػديالت مٌ 

كػ ف ىهػط  ( 465ص  4006)ال طػب   االم هػععه  الػ ظيفه لممعه ػ    الفكري  االداري 
هىػعخ  الػذي هػف شػ ىً اف يروػر هػف هكعىػ  االدارة وه المعه   ٌ  الهسؤ ؿ عف   وير ٌػذا ال

طمثػػ  المعه ػػ    يشػػير ثيػػىٍـ ال ػػيـ االىسػػعىي   ي ػػي  لٍػػـ ال  اصػػؿ الفكػػري  الث ػػعوه   يىشػػر 
 ثيىٍـ ث عو    ثؿ الى د  ال  ميً  عث ؿ االخر   ا  راـ اوكعر االخريف. 

ال طػرؼ لػد  عمػد د ر المعه ػ  وػه ه امٍػ  عل  رؼ  كهف اٌهي  الث ػث ال ػعله ثػ         
   سػػػميط الضػػػ ء عمػػػد هفٍػػػـ  ال طػػػرؼ   ع اهمػػػً االسعسػػػي    طػػػرؽ ه علم ػػػً     الطمثػػػ   

 .كيفي   ف يؿ د ر المعه   وه ه امٍ  ال طرؼ لد  الطمث  
 

 .عمد د ر المعه   وه ه امٍ  ال طرؼ لد  الطمث ال  رؼ  الث ث:ٌدؼ 
 

ال ػػػػه  ىع لػػػػت   الدراسػػػػعت السػػػػعث  يػػػػ  ي  صػػػػر الث ػػػػث عمػػػػد الهصػػػػعدر ال مه الث ػػػػث: ػػػػد د 
  د ر المعه   وه ه امٍ  ٌذي الظعٌرة. ال طرؼ ه ض ع 

 
 الهصطم عت:  ديد 

م هععيػػػ  الهٍىيػػػ  االكعديهيػػػ  ال مهيػػػ  االهؤسسػػػ  ال ٌػػػه :The universityا اًل: المعه ػػػ  
 هػف خػالؿوػ  لمطمثػ  الهمعؿ اله روه ثى ؿ اله ر  وه عل ديد هف الىشعطعت   ـ ث ال ه ث عوي ال

الهمعؿ االم هععه هف  كذلؾ      ديثٍع همعؿ الث ث ال مهه ثزيعدة اله رو  وه    ال دريس 
ػػع االيمػػعثه وػػه  مثيػػ   عمػػعت الطمثػػ    ػػ وير ثالىفسػػه   اخيػػرًا الهمػػعؿ  الهم هػػر خػػالؿ د ٌر

  االم هععه. الدراسه لم  اوؽاالم اء الىفسي  الهىعسث  
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: ال طػػرؼ وػػه المغػػ  ي ىػػه ش كمهػػ  هشػػ    هػػف الطػػرؼ ثه ىػػد Extremismثعىيػػًع: ال طػػرؼ 
الىع يػػػػػ  هػػػػػف الشػػػػػدء     طػػػػػرؼ أي أ ػػػػػد الطػػػػػرؼ أ  أ ػػػػػد  ػػػػػد االع ػػػػػداؿ   لػػػػػـ ي  سػػػػػط ش 

  ٌىػػعؾ عػػدد كثيػػر هػػف ال  ػػعريؼ الخعصػػً ثػػعل طرؼ ىػػ مز (  889)المغيهػػعف  ب ت  ص
 هىٍع :

عمػػػد اىػػػً: هصػػػطم  يشػػػير الػػػد وػػػرد ا  . ي ػػػرؼ المغيهػػػعف )ثػػػد ف عػػػعـ( ال طػػػرؼ  ػػػديثًع 8
مهععػ  اع ى ػػت وكػػرًا أ  هػػذٌثًع أ  سػػم كًع هػػع عمػد ى ػػ  يخػػعلؼ وكػػر أ  هػػذٌب أ  سػػم ؾ هػػع 
أمهر عميً الهم هر.  ي مزي ثعىً: يهثؿ  عل  الث د عف االع داؿ  ال سطي  س اء أكػعف ذلػؾ 

ء  االوكعر  االصرار عميٍػع  ثعاراء اـ ثعلفكر اـ ثعلسم ؾ  كهع اىً الهغعالة وه ال هسؾ ثعارا
ػػعب لم  ثيػػر عػػف ٌػػذي االوكػػعر هػػر   ميػػؿ ذلػػؾ ثػػث ض ال ثريػػرات ال ػػه   يسػػ خدـ ال ىػػؼ  االٌر

 (.885ي ع ؿ اله طرؼ اعىعع ىفسً  االخريف ثٍع )المغيهعف  ب ت  ص
( ال طػػرؼ ثعىػػً: االوػػراط  الغمػ   ال شػػدد  ال زهػػت  سػػ اء وػػه الفكػػر 8989.   روػً المىػػدي)4

ػ  همػع زة  ػد االع ػداؿ هػر االوػراط  ثه ىػد  مػع ز االطػر الفكريػ  ا  السػم  ؾ أ  كميٍهػع  ٌ 
 (.63ص  8989ا  اله عيير السم كي  اله ث ل  وه الهم هر )المىدي  

( و د عروً: ثعىً هسعيرة هفرط  ديىيًع أ  سيعسػيًع أ  اىػً يهثػؿ شػ  رًا 8990. اهع المثعلد )4
 (. 890  ص8990المثعله   (ة  الهغعيرة عف اله ل ؼ ثعل دا ة  كهع يشير اليً ثعلهضعد

( اىػػً: اسػػم ب هغمػػؽ وػػه ال فكيػػر ي سػػـ ث ػػدـ ال ػػدرة عمػػد   ثػػؿ ايػػ  8990. ي روػػً الى ػػيـ )3
ه   دات  خ مؼ عف ه   دات الشخص أ  المهععػ  أ  ال سػعه  ه ٍػع   وػرض ٌػذا اله   ػد 

 (.368ثعل  ة عمد االخريف )إثراٌيـ   ب ت   ص
( وي روػػػػػً ثعىػػػػػً: اى ٍػػػػػعؾ ال ػػػػػيـ االم هععيػػػػػ    السيعسػػػػػي  لمهم هػػػػػر 8994الفخراىػػػػػه). اهػػػػػع 5

ثعلخر ج عىٍع             ٌ  أ د اضطراثعت الشخصي  ال ه  ك ف ىع م  عف الضغ ط   
 ا وكػعر ث ػض يسػ خدـ    الصػراععت الىفسػي  ال ػه ي  ػرض لٍػع اله طػرؼ خػالؿ  يع ػً 

 ككؿ ال عئـ ىًال زا  ٍديد هف ثً يش ر هع عمد ي غمب لكه   الظعٌري الهس    عمد الديىي 
 (.459  ص8994)الفخراىه   م اىثً هف لمعىب أ 
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( ثعىً:  هعـ ال  ييػد له ضػ ع هػع أ  اله عرضػ  له ضػ ع آخػر  8995. ي روً عثد الكريـ )6
 لٍػػذا وػػػعف ال طػػرؼ لػػػيس هر ثطػػًع ثعل  عئػػػد الديىيػػػ  و سػػب  ثػػػؿ ٌػػ  هه ػػػد الػػد كعوػػػ  هىعشػػػط 

 (.            889عف وه عالعع ً االم هععي   االسري  )المغيهعف  ب ت  صاالىس
( ثعىً: صيغ  هف صيغ ال  صب هر ى ع هػف الهغػعالة وػه 8996. ي روً سيد اسهععيؿ )7

اال معٌػػعت ال ػػه ي  ى ٍػػع اله طػػرؼ هصػػ  ث  ثشػػ ىعت اىف عليػػ   ػػعدة يهكػػف أف  سػػ ثير وػػه 
 (.488  ص8996سيد إسهععيؿ  ظر ؼ خعص  سم كًع عد اىيًع عىيفًع )

اليٍػػػع أعػػػالي ىال ػػػظ اىٍػػع  ىطػػػ ي عمػػػد هػػػع  الهشػػعرال طػػػرؼ   ريفػػػعتو ػػػص    هػػف         
 ي  ه: 

 الث د عف االع داؿ  ال سطي  س ء ثعاراء ا  الفكر ا  السم ؾ. .8
 اع  عد وكرًا أ  هذٌثًع أ  سم كًع يخعلؼ هع امهر عميً الهم هر. .4
  وكعر  االصرار عميٍع. هغعالة وه ال هسؾ ثعاراء  ا .4
   ييد  عـ أ  ه عرض   عهً له ض ع وه كعو  هىعشط االىسعف. .3
 هسعيرة الهفرط  ديىيًع أ  سيعسيًع. .5
 الهضعدة  الهغعيرة عف اله ل ؼ. .6
 همع زة  د االع داؿ وه االطر الفكري  ا  اله عيير السم كي  اله ث ل  وه الهم هر. .7
 ف علي   عدة. صيغ  هف صيغ ال  صب هص  ث  ثش ىعت اى .8
 اى ٍعؾ ال يـ االم هععي   السيعسي  لمهم هر ثعلخر ج عىٍع. .9

 اضطراب شخصي  ى يم  الضغ ط  الصراععت الىفسي . .80
 اسم ب هغمؽ وه ال فكير ي سـ ث دـ   ثؿ اي ه   د يخعلؼ ه   د اله طرؼ. .88
 
 وه ض ء ال  ريفعت السعث   عرؼ الثع ث ال طرؼ كهع يع ه:     

  الديىي  السيعسي  اله اعؼ وه ال سطي  عف الهث  دة الفرد اس معثعتعرة عف ٌ  عث         
 االم هععي    هغعالة وه ال هسؾ ثعاراء  ا وكعر  االصرار عميٍع  كهع يهثؿ اسػم ب هغمػؽ 

الشخصػي   وه ال فكير ي سـ ث دـ   ثؿ اي ه   د يخعلؼ اله   د االصمه   ي سػـ ثعضػطراب
اى ٍػػػعؾ ال ػػػيـ االم هععيػػػ   السيعسػػػي   الىفسػػػي   ههػػػع يػػػؤدي الػػػد ى يمػػػ  الضػػػغ ط  الصػػػراععت
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ػػػعب لفػػػرض اوكػػػعري  ه   دا ػػػً عمػػػد  لمهم هػػػر ثػػػعلخر ج عىٍػػػع  هسػػػ خدهعً   سػػػيم  ال ىػػػؼ  االٌر
 االخريف.  

 
 الفصؿ الثعىه: 

 االدثيعت  الدراسعت السعث  :
 ا اًل: د ر المعه   وه ه امٍ  ال طرؼ لد  الطمث :

م ػب المعه ػ  د رًا ثػعرزًا وػه ه امٍػ  ظػعٌرة ال طػرؼ لػد  الطمثػ   إذا هػػع يهكػف اف          
 ػػػػ اورت لٍػػػػع سػػػػثؿ االسػػػػ ثهعر الػػػػ اعه الهكعىػػػػعت ال يػػػػعة المعه يػػػػ  هػػػػف االىشػػػػط  الطالثيػػػػ  
 الهىػػعٌة الدراسػػي   االسػػ عذ المػػعه ه. اف المعه ػػ   م ػػب د ر ال سػػيط الهػػىظـ الػػذي يسػػععد 

م اىثٍػع ثشػكؿ ه كعهػؿ  ه ػ ازف    هػؿ عمػد اكسػعثً عمد  ىهي  شخصي  الطعلب وه مهيػر 
ال ػػػيـ  اال معٌػػػعت  أىهػػػعط السػػػم ؾ ال ػػػه  م ػػػؿ هىػػػً وػػػردًا سػػػ يًع وػػػه الهم هػػػر   هعي ػػػً هػػػف 

  4088االى ػػػراؼ  الفسػػػعد  الخمػػػؿ ال يهػػػه الػػػذي  سػػػثثً ع اهػػػؿ الٍػػػدـ وػػػه الهم هػػػر )دا د  
 (.465ص

ثػد ر المعه ػ  وػػه ال  عهػؿ هػر هشػػكالت  ل ػد اٌ هػت ال ديػػد هػف الدراسػعت ال مهيػػ           
ىػػػع ىثػػػيف أٌػػػـ هػػػع أكػػػدت عميػػػً ٌػػػذي  الطمثػػػ    هػػػف ثػػػيف ٌػػػذي الهشػػػكالت ظػػػعٌرة ال طػػػرؼ  ٌ 
الدراسػػعت ال مهيػػ   وػػؽ اهكعىيػػعت المعه ػػ  هػػف  يػػث )االىشػػط  الطالثيػػ   الهىػػعٌة الدراسػػي  

  االس عذ المعه ه(:
 
 . د ر االىشط  الطالثي  وه ه امٍ  ال طرؼ: 8
ال ي  صػػر د ر المعه ػػ  عمػػد هػػع ي ػػدـ داخػػؿ ال ععػػ  الدراسػػي  ل ىهيػػ  شخصػػي              

الطعلػػب ثػػؿ    هػػد عمػػد االىشػػط  الطالثيػػ  االخػػر  ال ػػه لٍػػع هكعىػػً هٍهػػ  وػػه  ىهيػػ  ث ػػض 
ػػع   الم اىػػب وػػه شخصػػي  الطعلػػب ال ػػه ال ي سػػر  عػػت ال  مػػيـ وػػه ال ععػػعت الدراسػػي  الىمعٌز

يػػػ  عػػػيـ ال هػػػؿ المهػػػععه     ال ريػػػ   ال  ػػػع ف  اععهػػػ  ال العػػػعت  هػػػف ثػػػيف ٌػػػذي الم اىػػػب  ىه
الف علػػً ثػػيف الطمثػػ  أىفسػػٍـ  ثػػيف الطمثػػ   أسػػع ذ ٍـ.  ثعل ػػعله وػػعف االىشػػط  الطالثيػػ     ثػػر 
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ععهاًل اسعسيًع إلثراء ه م هعت الطمث   خثرا ٍـ   شكيؿ ا معٌعت ايمعثي  لػديٍـ   ػ ور الىهػ  
 (.465ص  4088الكعهؿ لشخصيع ٍـ )دا د  

(  عثػػد 8997(  غثػػ ر )8994(  عثػػد السػػ عر )8990ل ػػد أكػػدت دراسػػ  )ه ػػ له )         
  هيػػػؽ همػػػعؿ االىشػػػط  الطالثيػػػ  يكهػػػف وػػػه لوػػػه (( عمػػػد اف د ر المعه ػػػ  8999) دالهميػػػ

كػػػػ ف ٌػػػذي االىشػػػػط  الطالثيػػػػ   سػػػيم  لم  ثيػػػػر ال ػػػر عػػػػف ال عمػػػػعت  طمث ٍػػػع االى هػػػعء لػػػػد  
د ثىػعء عػدرات الطمثػ                ىهيػ  شخصػيع ٍـ     سػععد عمػد  الرغثعت ثهع يؤدي ال

 خمػػػؽ ال ػػػ ار الثىػػػعء ثيػػػىٍـ لػػػدعـ هشػػػعرك ٍـ وػػػه ال يػػػعة المعه يػػػ . ىهيػػػ  ال فكيػػػر السػػػميـ   
ر  ثشػػػير ) اشػػػعرات  (( الػػػد اف 8993(  ه ػػػيط )8994(  هصػػػطفد )8990دراسػػػ  )مػػػٌ 

   ه علمػػ  الطمثػػ  اله طػػرويف هػػف خػػالؿ د ر المعه ػػ  يكهػػف وػػه االٌ هػػعـ ث  ػػ ؿ  آراء الطمثػػ
ام هععي   ث عويػ   ديىيػ ( ال ػه   ػه الطمثػ  هػف ال عػ ع وػه ال طػرؼ  )ثراهة االرشعد ال ععئي  

ـ  ه امٍػ  هشػكال ٍـ الهؤديػ   يهكف االس فعدة هف الثػراهة االرشػعدي  ال الميػ  ل  ػديؿ أوكػعٌر
ـ ثػػعالغ راب  ثعل ػػعله   ىهػػه لػػديٍـ هشػػععر االى هػػعء. اهػػع الػػد ال طػػرؼ  ال خفيػػؼ هػػف شػػ  ٌر

( و ػػد اشػػعرت الػػد اف المعه ػػ   سػػٍـ ثػػد ر ايمػػعثه وػػه   ميػػؿ  مػػـ 4005دراسػػ  السػػ يديف )
 (.368إثراٌيـ  ب ت  ص)هشكم  ال طرؼ إذا ادت  ظعئفٍع كعهم  

 
 . د ر الهىعٌة الدراسي  وه ه امٍ  ال طرؼ:4

ي  الثىي  اله روي  االسعسي  ل  ميـ الطمث   وهف يهثؿ ه     الهىعٌة  اله اد الدراس          
الضػػر ري  ضػػهيىٍع ثػػػعل يـ الهرغػػ ب ويٍػػع وػػػه هخ مػػؼ الهرا ػػؿ ال  ميهيػػػ   ذلػػؾ لهػػع ي عىيػػػ  
الطمث  هف ال مؽ  عدـ االس  رار  كذلؾ م ؿ ٌذي الهفردات ععهؿ هسػععد الف يفٍػـ الطعلػب 

.  لكػػػه  ػػؤدي الهفػػردات الدراسػػػي   اع ػػً وٍهػػًع ه ضػػػ عيًع هػػف امػػؿ إطػػػالؽ عػػدرات االثداعيػػ 
ه:  هٍه ٍع اعالي وال ثد هف هراععة عدد هف الشر ط ٌ 

أ. اع هػػػػعد ال  مػػػػيـ ال  ػػػػع ىه لهػػػػع يػػػػ وري هػػػػف  فععػػػػؿ ام هػػػػععه ثػػػػيف الطمثػػػػ   اكسػػػػعثٍـ ال ػػػػيـ 
 الهرغ ث .

 ب. اله اءه  ثيف الخثرات  هر م  الىه  االخالعه لطمث  المعه  .
 ة الطمث   هشكالت الهم هر.ج. اف  ك ف عمد ار ثعط ث يع
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 د. اف   زز ر ح االى هعء لممعه     ري  ال فكير  االثداع.
ٌػػػػػ. اف  سػػػػٍـ وػػػػه اعػػػػداد الطعلػػػػب المػػػػعه ه اعػػػػدادًا اكعديهيػػػػًع  هٍىيػػػػًع  ث عويػػػػًع  عيهيػػػػًع )دا د 

 (.466ص  4088 
 
 . د ر االس عذ المعه ه وه ه امٍ  ال طرؼ:4

 هػػؿ ال رثػػ ي  المػػعه ه هػػف خػػالؿ عهميػػ  الشػػرح  ال فسػػير ي ػ د االسػػ عذ المػػعه ه ال         
لمه م هعت الهخ مف  كه ي هكف الطعلب هف االدراؾ  الفٍػـ  هػف ثػـ  طثيػؽ هع  مهػً وػه عػدة 

 ه اعؼ. كهع ي هؿ االس عذ المعه ه رسعل  عمهي   عهمي  لخده  الهم هر     يؽ أٌداوً.
ظعهػػًع   ميهيػػًع يرسػػا لػػد  الطعلػػب  فػػظ يػػر  ال مهػػعء اف ث ػػض المعه ػػعت   ثىػػد ى         

الهػػػعدة ال مهيػػػ  د ف  هكيىػػػً هػػػف االثػػػداع   د ف الهزا مػػػ  ثػػػيف اله روػػػ  ال  ميهيػػػ   ال طثيػػػؽ 
ال همػػه   وػػه الدراسػػعت االىسػػعىي  كػػذلؾ ال   مػػد ال ريػػ  الكعويػػ  ال ػػه  شػػمر الطعلػػب عمػػد 

ر ح ال  صػػػػب.   يهكػػػػف ال  ميػػػػؿ  الى ػػػػد  االثػػػػداع  مػػػػعي عضػػػػعيع الهم هػػػػر  ههػػػػع يخمػػػػؽ لديػػػػً 
 (: 467ص  4088لألس عذ المعه ه اف يسٍـ وه  ىهي  ال يـ لد  الطمث  هف خالؿ )دا د  

 الهشعرك  وه ال خطيط لثراهة ال  ميً  االرشعد الديىه  ال يهه  الخم ه وه المعه  .  . أ
 االسٍعـ وه   وير الهىعخ ال رث ي  ال  ميهه الهالئـ ل رثي  ال ري  ال  مي . . ب
 ؼ االىشط  الالصفي  وه  ىهي  عيـ ال ري   ال  ع ف  ال هؿ المهععه.   ظي . ج

 
 : Extremismثعىيًع: ال طرؼ 

يهثؿ ال طرؼ هسمؾ يسػمكً الفػرد عمػد ى ػ  يخػعلؼ اله ػعيير االم هععيػ   الديىيػ            
طي   السيعسي  لمثيئ  ال ه ي يش ويٍع   يث يث  د ثص رة أ  ث خر  عف االع دالي  أ  ال  سػ

ىعؾ أى اع  أ  الفكري  ال ه ي يشٍع ا وراد وه هثؿ عهري وه ٌذا الهم هر الذي ي يش ويً. ٌ 
 هف ال طرؼ هىٍع:

ال طرؼ الديىه: ي ثر الشػخص اله طػرؼ هػف خاللػً عػف اراءي ث مػة  اسػعىيد ديىيػ    . أ
 طئ . يس خدـ وه ذلؾ هع ي م  لً هف آيعت  ع عئد ديىي  ث فسيرات  سعير وكري  آراءي الخع
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ال طرؼ السيعسه  االم هععه: ٌ   ش  ر ورد ا  مهعع  هع ثعل داء  ال هػرد  الػروض               . ب
 االغ ػػراب  مػػعي الهم هػػر ثهؤسسػػع ً الهخ مفػػ    عػػد يػػدخم ف وػػه صػػراع هػػر رهػػ ز السػػمط   

 (.885المغيهعف  ب ت  ص )هس خدهيف وه ذلؾ ث ض هف اى اع ال ىؼ 
 أثسط وه ي ىد  االم هععي   الثعث ل مي  هظعٌر أ د ٌ   ععه  ثصف  ال طرؼ أف       
ػع ثػؿ  لمهم هر السيعسي   االم هععي   ال يـ اى ٍعؾ ه عىيً   كهػع اف عميٍػع  الخػر ج   مع ٌز
 ال ػدرة ث ػدـ ي سػـ لم فكير هغمؽ أسم ب ٌ    ال  مه االىغالؽ  ال  عئدي المه د ٌ  ال طرؼ

 ه ٍػع ال سػعه  عمػد أ  المهععػ  أ  الشػخص اته   ػد عػف  خ مػؼ ه   ػدات أي   ثػؿ عمػد
 (.46ص  4084أث  د اث   )
 
. ال طػػرؼ وػػه الهىظػػ ر الىفسػػه: ٌىػػعؾ ا مػػعٌيف وػػه   ريػػؼ ال طػػرؼ هػػف خػػالؿ الهىظػػ ر 8

 الىفسه:
اال معي اال ؿ: ال طرؼ ك سم ب لالسػ معث  ال ػه  ى ػرؼ سػمثًع أ  ايمعثػًع عػف اله  سػط. هػف 

(   يث اىشغؿ 8954-8939ا اال معي ٌ  هصطفد س يؼ )ا ائؿ ال مهعء الذيف ضهف ٌذ
 إلػد   صػؿ عد   الىفسه  ال   ر ل يعس أسعسعً  ال خعذٌع اله طرو  االس معثعتثدراس  ظعٌرة 

 وػه الىفسػه  ال ػ  ر هػف أعمػد هسػ    عمػد دليػؿ ٌػه االيمعثيػ  اله طروػ  االسػ معثعت أف
 ال صػمب  اله ع هػ . عمػد عدر ػً   ىػعا ل  ة عيعس ٌه السمثي  اله طرو  االس معثعت أف  يف
 ا وكػعر هػف همه عػ  ىىهػه ثػعل   ر ىشػ ر و ىػدهع ال مػؽ  ضػد دوععػعً  يكػ ف أف يهكػف

 داخمىػع ثػً ىشػ ر الػذي الضػ ؼ ي هػد عىععػعً   كػ ف ال ػه  ثعل صػمب اله سػه  السػم كيعت 
 (.47ص  4084)أث  د اث    الهر ى  ث ض  ال صمب ث ض لديًه ظهىع   

   عهمػً وػه الهر ىػ  يف  ػد   اسػ معثع ً وػه ىعضػة غيػر اله طرؼ الشخص أف              
 يروضػً أ  هطم ػعً  عثػ الً  الشػ  ي ثػؿ أف إهػع   ثيئ ً وه الهخ مف  اله اعؼ   اله ض ععت هر

 يسػثب هػع ٌػذا     عػد اف   عىػؼ      ثخػ ؼ ي   ػد عهػع يػداور ىمػدي   هطم ػًع  روضػعً 
ػ يسػهد هػع  شػكيؿ   المريه     و سػب الديىيػ  ثعل  عئػد هر ثطػعً  لػيس ال طػرؼ    عب ثعإلٌر

 لهػس ل ػد   ا سػري    االم هععيػ  عالعع ػً وػه اإلىسػعف هىعشػط كعوػ  إلػد هه ػد ٌػ  ثػؿ
   ريعضػه   كػر ي    زثػه  طػرؼ هػف اله عصرة ال يعة هىع ه مهير لألسؼ    ال طرؼ
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ع سيئ  ل عدات اس معث ٍـ وه ي طرو ف أىعس ٌىعؾ ل ؿ ع     ارثٌ   ثؤرة لٍـ  هثؿ لكه شكمٌ 
 (.46ص  4084أث  د اث   )  ال ىعزع لم طرؼ

 
اال مػعي الثػػعىه: ال طػػرؼ كه ىػػد  هفٍػػ ـ:   ػػدد ااراء وهػىٍـ يػػراي ثهثعثػػ  ثػػ رة عمػػد ال اعػػر أ  

  4084أثػ  د اثػ   )ٌر ثًع هىً. أ  اىً ثسثب اضطراثعت الشخصي  ا  عصػ ر وػه  ك يىٍػع 
 الػروض عػف   ثػر الشخصػي  وػه اسػ معث  ي ىػد أىػً (8994. وي ػددي ثيػ هه )(48ص

 الههيػزة الخصػعئص هػف همه عػ    كػس  الهم هػر  وػه ثعلف ػؿ عػعئـ ٌػ  هع  معي االس يعء 
 ثعلشخصي  الخصعئص ٌذي  دور  ا ىع  ض ؼ الهغعيرة  السيطرة  هثؿ اله طرو  لمشخصي 

 هػف الىفػ ر ري الفكػ المهػ د  ال صػمب  كعل  صػب  السػم ؾ  وػه ه طروػ  أسػعليب إلػد
 (.48ص  4084أث  د اث   ) الغه ض

 وػه ذكػر اعػالي اف ظػعٌرة ال طػرؼ ٌػه ظػعٌرة ام هععيػ   ظٍػر ههع ي ض  هف           
 ال طػرؼ  االم هػععه  ال طػرؼ  السيعسػه  ال طػرؼ الػديىه  هىٍػع ال طػرؼ ه ثعيىػ   صػ ر
ه عثعرة  الفىه   الفكري سـ اسم ب اله طرؼ ثعلهىغمؽ   ي عميٍع ال هرد  عف اى ٍعؾ لم يـ ٌ 

ا داث  غيير وه الهم هر عف طريؽ هع يراي هف  سعئؿ عد  صؿ   ي هرد لغرضوه ال فكير 
ػػػعب اعهػػػد.  ال ػػػد اف و   ػػػ ؿالػػػد ال ىػػػؼ  اف  ٌػػػذي الظػػػعٌرة هػػػف  طروػػػًع وػػػه الفكػػػر الػػػد اٌر

ث ديعىٍػع  ر الهم ه ػعتمهيػ شػهمت ثػؿ ا خػر  د ف ديعىػ  عمػدظػعٌرة لػـ    صػر  ال طػرؼ
 ط ائفٍع.  
 
 . ع اهؿ ال طرؼ لد  طمث  المعه  : 4
  صػػػػمت دراسػػػػ  اثػػػػراٌيـ )ب ت( الػػػػد   ديػػػػد ال  اهػػػػؿ ال ػػػػه  ػػػػؤدي الػػػػد  ػػػػد ث            

هظعٌر لم طرؼ ثيف طمث  معه   الفي ـ  ىثيىٍع وه ادىعي  سب ا ل ي ٍع  كهع يمه )إثػراٌيـ  
 (:368ب ت  ص
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 أ. ال  اهؿ الىفسي 

ثؿ  هعي همػػً هػػف همٍػػ ؿ  الشػػ  ر ث ػػدـ ال دالػػ  ثػػيف )الخػػ ؼ هػػف الهسػػ  
الطمثػػػ   ال  يػػػد ثعوكػػػعر ال يسػػػ طير ال خمػػػه عىٍػػػع  الرغثػػػ  وػػػه ال  امػػػد ثػػػيف 
الطمث   ال   ر  ال مؽ ى يم   عالت ال رهعف هف اثداء الػرأي لػد  الػث ض  
روض ال  ع ر هر  مٍعت الىظر االخر   الش  ر ث دـ االس  رار الىفسه  

المهععػػػعت الهرم يػػػ  ال ػػػه يى هػػػه اليٍػػػع  اثثػػػعت الػػػذات داخػػػؿ  ال  ػػػدير هػػػف
المعه ػ   الشػػ  ر ثػػعلروض هػػف عثػؿ الهسػػؤ ليف ثعلمعه ػػ   الشػػ  ر ثعالهػػعف 

 وه وكر المهعععت الديىي   اى كعس لكراٌي  الطمث  لمسمط (. 
 

ب. ال  اهؿ 
 االع صعدي  

    فشػػه )اى شػػعر الثطعلػػ   عػػدـ  ػػ ور وػػرص عهػػؿ  ار فػػعع  كػػعليؼ اله يشػػ
الف ػػػر   ػػػدىه هسػػػ    دخػػػ ؿ ا سػػػر ال ػػػه يى هػػػه اليٍػػػع الطمثػػػ   ال هػػػؿ وػػػه 
اعهػػعؿ ٌعهشػػي  ال  ػػدر دخػػؿ هىعسػػب  عمػػز الد لػػ  عػػف  ػػ ور اال  يعمػػعت 
الضػػر ري   ال صػػ ؿ عمػػد هكعسػػب هعديػػ  ى يمػػ  ل ػػر ية االوكػػعر ه طروػػ   

 عدـ الهسع اة وه   زير الدخ ؿ ثيف عطعععت الهم هر(.
 
 

ؿ ج. ال  اه
 االم هععي  

)الػػدع ة الػػد االصػػالح     يػػؽ ال دالػػ  االم هععيػػ    عػػ ع الشػػثعب وريسػػ  
 صػػػدععء هػػػ مٍيف  غيػػػعب السػػػمط   ال  ميػػػً داخػػػؿ االسػػػرة  الفػػػراغ الػػػذي 
ي يشػػػػً الشػػػػثعب المػػػػعه ه  عػػػػدـ اال سػػػػعس ثعلهسػػػػؤ لي  هػػػػف عثػػػػؿ ث ػػػػض 

ؿ الهم هػر  الطمث   او  عد الطمث  لم د ة ال سػى   ال سػعط   اله سػ ثي  داخػ
ض ؼ الػ الء ال  ي ػه لممعه ػ    فكػؾ  ضػ ؼ ال العػعت االسػري   الث ػث 

 عف الهكعى  ال ه يف  دٌع الشثعب  الظمـ  االضطٍعد هف عثؿ المعه  (.
 

 د. ال  اهؿ الديىي  
  الث عوي   

)  ػػػػدد هصػػػػعدر ال  ميػػػػً الػػػػديىه  الفٍػػػػـ الخػػػػعطدء ل  ػػػػعليـ الػػػػديف  ال  ػػػػدـ 
سػػػعئؿ اال صػػػعؿ ال ديثػػػ   ضػػػ ؼ عيػػػعـ الهؤسسػػػعت ال كى لػػػ مه  اى شػػػعر   

ع الديىه  االو  عد الد الهرم يػ  الديىيػ  الصػ ي    اى شػعر  الهم ه ي  ثد ٌر
الك عثػػػعت ال ػػػه  سػػػدء لػػػث ض المهععػػػعت االسػػػالهي   الغػػػز  الث ػػػعوه الػػػذي 
ي  ػػرض لػػً الهم هػػر  الصػػ رة الهشػػ ي ال ػػه ي ػػدهٍع االعػػالـ لػػث ض عمهػػعء 

الػػذي ي  ػػرض لػػً الشػػثعب  عصػػ ر د ر أهػػ  الهسػػعمد  الػػديف  ال هػػر الفكػػري
 وه ال  ميً الديىه  االضطٍعد الذي    رض لً المهعععت االسالهي (.
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ٌػ. ال  اهؿ 

الخعص  ثهم هر 
 المعه  

)عدـ كفعءة مٍعز رععي  الشثعب ل  ػديـ خػدهعت كعويػ   ال ػدخؿ ا هىػه وػه 
الفػػػرص لم ػػػ ار   كثيػػػر هػػػف االعهػػػعؿ ثعلمعه ػػػ   طثي ػػػ  الدراسػػػ  ال   طػػػه

   يؿ الطمث  الد ال   ي عت  ال  عب  عدـ اعطعء الشثعب الفرص لم  ثيػر 
عػف ارآئٍػـ  زيػػعدة الرسػـ   هصػر وعت المعه ػػ   اىشػغعؿ ا سػع ذة ثعل هميػػ  
ال  ميهيػػ   ضػػ ؼ ال  ميػػً هػػف عثػػؿ ث ػػض ا سػػ عذة ثعلمعه ػػ   هىػػر الطمثػػ  

الثيػػػػ   أ مػػػػً ال صػػػػ ر هػػػػف ال رشػػػػي  ل ضػػػػ ي  ا  ػػػػعد الطمثػػػػ   الالئ ػػػػ  الط
 ويٍع(. 

 
 
 
 . الدراسعت السعث   وه ال ععي  هف ال طرؼ  ه علم ً: 4

ٌىػػػعؾ الكثيػػػر هػػػف الدراسػػػعت ال مهيػػػ  ال ػػػه اٌ هػػػت ثعالسػػػثعب  ال  اهػػػؿ ال ػػػه  ػػػدور           
الفػػرد الػػد ال عػػػ ع وػػه ٌع يػػػ  ال طػػرؼ  اال اىٍػػػع أغفمػػت   ػػػديـ ال ػػ ف  الهسػػػععدة وػػه ال ععيػػػ  

هػف ٌػذي الظػعٌرة   ذلػؾ هػف خػالؿ  صػهيـ الثػراهة االرشػعدي   اسػ خداـ االسػعليب   اله علم 
الهىعسػث  له علم ٍػع  ىثػيف ادىػعي اٌػـ ٌػذي الدراسػػعت ال ػه اٌ هػت ثعل ععيػ   اله علمػ  هػف ٌػػذي 

ه:  الظعٌرة ٌ 
 

(  يث أكدت ٌذي الدراسعت عمد 8993أ. دراس  المغيهعف )ب ت(  دراس  عسعؿ  وعريؿ )
    ػد ى ػه الثراهة ال عئه  عمد اله ىػدراهة االرشعدي   ال المي  الهخ مف   خعص  اٌهي  الث

ػػع  الطمثػػ  هػػف ال عػػ ع وػػه ثػػراثف الكثيػػر هػػف االهػػراض ال صػػري  هثػػؿ ال طػػرؼ  االدهػػعف  غيٌر
هػػػػف االوػػػػعت.    صػػػػمت ٌػػػػذي الدراسػػػػعت الػػػػد اف او  ػػػػعد الشػػػػثعب له ىػػػػد  يػػػػع ٍـ  اصػػػػعث ٍـ 

ػػعب  ال طػػرؼ السػػم كه )المغيهػػعف  ب ت  ثعال ثػػعط ال مػػ دي  ال مػػعئٍـ  الػػد ال ىػػؼ  االٌر
 . (885ص
ل  ثيػػػر  خصػػػثعً  ُ  ػػػد همػػػعالً  الىشػػػعطعت الطالثيػػػ  أكػػػدت أف (4000. دراسػػػ  السػػػدخعف )ب

شػثعع  عمػع ٍـالطػالب عػف هيػ لٍـ  ي  عػؼ الىظػر إلػد   يىثغػه أال  االم هععيػ   الىفسػي   ا 
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ثػؿ ٌػه   هػؿ هضػعهيف  و ػط ل عػت الفػراغ  الطالثيػ  عمػد أىٍػع همػرد إشػغعؿ وعئدة ا ىشط 
يمػػػب أف  كػػػ ف ا ىشػػػط  ال ػػػه   ػػػدـ هػػػف خػػػالؿ    ام هععيػػػ  كثيػػػرة.   ىفسػػػي     رث يػػػ  

ال هػػؿ     ػػؽ هٍػػعرة   هػػؿ الهسػػؤ لي   ث يػػث  ه مٍػػ    عالهؤسسػػعت ال رث يػػ  هخططػػًع لٍػػ
ؿ إشػراكٍـ وػه الث   وه الىفس هف خػال معىب االس  اللي   الد ال  ع ىه ثيف أوراد المهعع  

  إضػعو  إلػد إشػثعع ال عمػعت ـ هيػ لٍ   ـاخ يػعر الهىعسػب ل ػدرا ٍ    خطػيط ثػراهة الىشػعط
  كهػػػػع  ػػػػؤدي إلػػػػد إشػػػػثعع ال عمػػػػعت  ذلػػػػؾ ثههعرسػػػػ  الريعضػػػػ  الثدىيػػػػ    المسػػػػهي  لمفػػػػرد

االسػػػ  رار       سػػػععد عمػػػد ال كيػػػؼ االم هػػػععه     ال عمػػػعت االىف عليػػػ    االم هععيػػػ 
    ىهيػ  ٌ يػ  الفػرد الذا يػ  ههػع يػؤدي إلػد صػ   ىفسػي  سػميـ ع الػذا ه    الرضػ   الىفسػه

ال ػه  الطثػعع ا خػالؽ    سػععد عمػد اك شػعؼ ال ديػد هػف السػمعيع        كيؼ ىفسه س ي
الف ػرة  كذلؾ االٌ هعـ ثإىشعء أىدي  ام هععي  هصػغرة وػه ا  يػعء ل  هػؿ وػه . ي همٍع ا وراد

 هشػػػػرويف مػػػػ د  ال  مػػػيـ    كعهمػػػػ     ػػػػت إشػػػراؼ  زارة ال رثيػػػػ  ه    كػػػػ ف أىشػػػط ٍعالهسػػػعئي  
 عهميػ   ىظيـ د رات عمهي   هر لالم ٍعدات ا ىشط  الطالثي  عرض    عدـ  رؾهىعسثيف  

 )ه عر االى رىت(. الطالثي  ا ىشط  كيفي  ال  عهؿ ا هثؿ هر الثراهة  عف
(   دراسػ  4004اس  ال فيفػه )(   در 8996(   دراس  عثداهلل )8984ج. دراس  ) الشيا ) 

 إشػثعع عػدـ   ال طػرؼثػيف  ار ثػعط  مػ د إلػد( ( اشػعرت ٌػذي الدراسػعت 4084اثػ  د ىػً )
 ال عمػعت أسػهد ٌػه الػذات    يػؽ   اإلىمػعز إلػد ال عمػ  أف  يػث    الىفسػي  ال عمػعت
 فأ كهػع ال عمػ  ل مػؾ هظٍػر إال ا خػر  الىفسػي  ال عمػعت هػع      الشػثعب عىػد اإلىسػعىي 
 إلػد ال عمػ  أٌهيػ  يثػرز ذلؾ وإف ال ص   الغعي   مؾ إلد ال ص ؿ أمؿ هف ي هؿ مهي ٍع
ع هد    الذات    يؽ اإلىمعز   يث   المعه  مث  ط لد  ال طرؼ ى   اال معي عمد   ثيٌر

  كػ يف الهؤديػ  ا سػثعب أٌػـ هػف ي ػد الػذات    يػؽ اإلىمػعز إلػد ال عمػ  إشػثعع عػدـ أف
 ثزيعدة يزيدراب االضط    ال   ر اإل ثعط وعف  لذلؾ المعه     ثمط لد  ه طرو  ا معٌعت

هكعىيع ػً   اإلىسػعف تعػدرا اف   الىفسػي   ال عمػعت إشػثعع عػدـ   سػ غؿ لػـ إذا الكعهىػ  ا 
 ثعل طرؼ ي سـ سم كعً  يسمؾ    الضيؽ ثعإل ثعط يش ر اإلىسعف ٌذا وإف ههكف عدر  عصد

 .(46  ص4084) اث  د اث    
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يػػػؤدي د رًا إيمعثيػػػًع وػػػه  اسػػػم ب االرشػػػعد الػػػديىه أكػػػدت أفو ػػػد  Smith (4004)  دراسػػػد. 
ال ععي  هف أعراض االضطراثعت الىفسي  لد  الشثعب   ىظػرًا الر ثػعط ار فػعع هسػ    ال ػديف 

عػػدرة أكثػػر  يػػؤدي إلػػد صػػ   ىفسػػي  أوضػػؿ  ثػػعلكثير هػػف الم اىػػب اإليمعثيػػ  لػػد  ا وػػراد   و
ع السمثي   سرع  الشفعء هف ا عػراض الىفسػي عمد همعثٍ  ا هراض  ال      غمب عمد آثعٌر

    (Smith,2003,p267) ال درة عمد   هؿ الضغ ط الىع مػ  عػف أ ػداث ال يػعة ال عسػي 
إلػد  مػ د عالعػ  ار ثعطيػً ه مثػ  ثػيف  (8997) ه سػد  المعىب ااخػر أشػعرت  دراسػ  وه

  ار ثعطيػػػ  سػػػػمثي  هػػػر كػػػػؿ هػػػف ال مػػػػؽ  مػػػػ د عالعػػػ   ػػػػدير الػػػذات        ال  مٍػػػعت الديىيػػػ 
ه سػػد    ( أكثػػر   كيػػدًا لػػذ ا ٍـ اك ئعثػػًع   أف ا وػػراد ا كثػػر  ػػديىًع أعػػؿ عم ػػًع    االك ئػػعب    

يػػؤدي اإل سػعس الر  ػػه )الػديىه( اشػعرت الػػد اف Frame (4004 )دراسػػ  (   اهػع 8997
    الػػذي ي ػػيف الشػػخص  اإليهػػعف ث ػػدرة اهلل    السػػ عدة   االع ىػػعع إلػػد الشػػ  ر ثعلرضػػع  

ال ػػػػ ة له امٍػػػػ  ا زهػػػػعت    يهػػػػى  الي ػػػػيف   ال ثػػػػ ؽ       يم مػػػػً ع يػػػػًع له امٍػػػػ  الضػػػػغ ط
     ويكػػ ف لػػً الهم مػػ   عػػت الشػػدة ال  ػػديعت ال ػػه    ػػرض لػػً وػػه همػػر   يع ػػً الهشػػعكؿ  

الهسػيرر   لمي يف ث ف اهلل ٌ   عدـ الخ ؼ   الث د عف ال شعؤـ الذي يش ري ثع هعف الكعوه  
الشػػكر ههػػع      الػػذي ي   ػػؽ لمفػػرد هػػف خػػالؿ الصػػالة لأل ػػداث هػػف أمػػؿ ا وضػػؿ دائهػػًع   

 ) ه عر االى رىت(. الطه ىيى  ي ور لً أسهد ص ر الػدعـ  
 

 الثعلث:الفصؿ 
 *  ف يؿ د ر المعه   وه ه امٍ  ال طرؼ لد  الطمث :

شػػػكؿ كعهػػػؿ   معه ػػ  ث امثع ٍػػػع ثاف  ف يػػؿ د ر المعه ػػػ  يثػػػرز هػػف خػػػالؿ عيػػػعـ ال          
هػػػف  امثع ٍػػػع الضػػػر ري  ٌػػػ  ثىػػػعء شخصػػػي  الطعلػػػب المػػػعه ه وػػػه مهيػػػر مػػػ دة ععليػػػ      

الم اىػػب ) اله رويػػ    ال مداىيػػ     الهٍعريػػ  (   ثصػػ رة ه سػػع ي    ه كعهمػػ  د ف ال ركيػػز 
لٍػػع  عمػػد معىػػب    اٌهػػعؿ معىػػب اخػػر   كػػ ف المعه ػػ    هيػػز ثعىٍػػع هؤسسػػ  اكعديهيػػ  كثيػػرة

ال ديػػػد هػػػف االهكعىػػػعت   الىشػػػعطعت     ػػػ ور ويٍػػػع وػػػرص كثيػػػرة  ٍػػػدؼ الػػػد ثىػػػعء شخصػػػي  
الطعلب المعه ه   ال ه هف خاللٍع يس طير  مىب الكثير هف هشكالت ال صر هثؿ ظػعٌرة 
ػػع هػػف الهشػػكالت الىفسػػي  ال ػػه عػػد ي  ػػرض لٍػػع الطعلػػب المػػعه ه   ثعل ػػعله  ال طػػرؼ   غيٌر
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ذا ػػً هػػف خػػالؿ ال  اوػػؽ الدراسػػه داخػػؿ المعه ػػ  .  ىثػػيف اٌػػـ  يسػػ طير الطعلػػب هػػف    يػػؽ
الى ػػعط ال ػػه ى صػػه ثٍػػع هػػف امػػؿ  ف يػػؿ د ر المعه ػػ  له امٍػػ  ظػػعٌرة ال طػػرؼ لػػد  الطمثػػ  

ه:  ٌ 
 .  ف يؿ د ر االرشعد الىفسه  ال رث ي داخؿ المعه   هف امؿ    يؽ أٌدوً وه:8
ي  الطعلػػػػػب    يػػػػػؽ الصػػػػػ   الىفسػػػػػي  ال ػػػػػه  ٍػػػػػدؼ الػػػػػد  هعسػػػػػؾ شخصػػػػػ أ

المعه ه    د ٍع    ثؿ الطعلب لذا ً    ثؿ الطمث  ااخريف  ههع ي ر ػب 
 عمد ذلؾ كمً الش  ر ثعلرا   الىفسي .

هسػػععدة الطمثػػ  عمػػد  خطػػه كػػؿ الصػػ  ثعت  الهشػػكالت ال ػػه ي ام ىٍػػع  ب
 وه  يع ٍـ المعه ي .

الثيئػػ  هسػػععدة طمثػػ  االعسػػعـ الداخميػػ  وػػه    يػػؽ ال  اوػػؽ االيمػػعثه هػػر  ج
المعه ػػ   االعسػػعـ الداخميػػ   هػػف خػػالؿ   ػػديـ كعوػػ  اىػػ اع الػػدعـ الههكػػف 
لم خفيػؼ ههػع عػد ي  رضػ ف لػً هػف ضػغ ط يهكػف اف  ػؤثر عمػد  ػػ او ٍـ 

 الىفسه  االم هععه  الدراسه.
االٌ هػػػػػعـ ثعله عضػػػػػرات  الىػػػػػد ات الىفسػػػػػي  ال ػػػػػه   ىػػػػػع ؿ االضػػػػػطراثعت  د

ٌ هػػعـ ثثػػراهة ال  عيػػ  ال ععئيػػ  لطمثػػ  الىفسػػي   االىف عليػػ   اضػػعو  الػػد اال
 المعه   وه هخ مؼ الهمعالت.

 طػػ ير هسػػ    الخػػدهعت الىفسػػي   ثفػػ   هراكػػز ارشػػعدي  عالميػػ  يشػػرؼ  ٌػ
عميٍػػػػع ذ ي االخ صػػػػعص الىفسػػػػه له علمػػػػ  ال ػػػػعالت الىفسػػػػي  ال ػػػػه ٌػػػػه 

 خعرج اهكعىي    دات االرشعد الفرعي .
 ل  اوؽ  االىدهعج المعه ه ثيف الطمث ..  ف يؿ االىشط  الالصفي  ل  زيز ا4
.  ف يػػػؿ االىشػػػط  الطالثيػػػ  )الريعضػػػي   الث عويػػػ   الفىيػػػ   االم هععيػػػ ( ال ػػػه   ػػػي  لمطمثػػػ  4

ال  ثير عف الرأي     ي  ر ح الهشعرك   ال هؿ ثر ح الفريؽ ال ا د   غرس ر ح الديه راطي  
هػػػر خمػػػؽ ه فػػػزات ل ىهيػػػ  ه اٌػػػب   االى هػػػعء المػػػعه ه  كػػػذلؾ ا  ػػػراـ الػػػرأي  الػػػرأي االخػػػر 

 الطمث  وه ٌذي االىشط  هف خالؿ ال  اوز ال  ديري  لمه ف عيف  الهثدعيف.
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.  ف يػػؿ ال ػػ اىييف  ال  ميهػػعت ويهػػع ي  مػػؽ ثعلسػػم ؾ االىضػػثعطه داخػػؿ المعه ػػ  هػػف خػػالؿ 3
 ه رو  الطمث  ثعلهخعلفعت السم كي   الدراسي   ال   ثعت اله ر ث  عىٍع.

ىظر وه الهىعٌة الدراسي   م مٍع   ىعسب هر طه  عت الطمث  وه ال درة عمد . اععدة ال5
ه اكث   ط رات ال صر  ال  عهؿ هر هفردا ً هر  ط ير ٌذي الهىعٌة لغرس ال يـ ال طىي   
 اشعع  ال سطي     ثىه االع داؿ  ال سعه    ىهه هثدأ  ري  ال  ثير عف الرأي  ث عو  

 عرات الث ث ال مهه لديٍـ. ال  ار االيمعثه    ىهي  هٍ
.  ف يؿ د ر االس عذ المعه ه وه   مي  الطمث   ارشعدٌـ عمهيًع  ث عويًع    عي ٍـ ث ضعيع 6

الهم هر        هشكال ً     عي ٍـ ثعل هسؾ ثعل يـ االسعسي  كعل ري   الهسع اة  ال دؿ 
ـ  هر  ص ي  االوكعر     ؽ االىسعف     دير الطمث            ا  راـ ارائٍـ  اوكعٌر

 الخعطئ  لديٍـ هف خالؿ ال  ار  الهىععش    اف يك ف ال د ة الىه ذمي  لٍـ. 
.  ىهي  ال ازع الديىه لد  الطمث  المعه   ثعس هرار هف امؿ ال ععي  هف الهشكالت 7

ي   ً   ذلؾ لهعاالرشعد الىفسه الديىه  الىفسي  ال ه عد ي  رض لٍع الطمث .  اع هعد اسم ب
و يىهع يصعب الطعلب ث   ر ىفسه ا  صراععت داخمي   لٍـ  ام هععه س  رار ىفسههف ا

 ك ىً ي هيز ثعالع داؿ  ال سطي .وعلديف ي  ؽ لً   ازىًع ىفسيًع 
 اإلىف عليػ   الىفسػي  اإلضػطراثعت   ىػع ؿ ال ػه الىفسػي  اله عضػرات  ثعلىػد ات اإلٌ هػعـ. 8

 ال ػه ديىىػع االسػالهه ال ىيػؼ ث عوػ  هػف الهسػ هدة  ال ععئيػ  الطمثػ    عيػ  ثثػراهة  اإلٌ هػعـ
  هػػؿ الضػػغ ط الىفسػػي  ال ػػه  عمػػد  سػػععدٌـ   ا هػػؿ  ال فػػعؤؿالطمثػػ   ىفػػ س وػػه  شػير

 . يع ٍـ وه صعدوٍـ 
ت سػػهع دعػػـ.   فيػػز الطعلػػب المػػعه ه عمػػد ال فػػ ؽ ال مهػػه      يػػؽ ذا ػػً هػػف خػػالؿ 9

الػػ  كـ وػػه االىف ػػعالت هػػف امػػؿ      اكسػػعثً هٍػػعرات ضػػثط الػػىفس   اإليمعثيػػ  شخصػػي ً
    يؽ ال  اوؽ الىفسه   االم هععه.  

 .  ٍيئ  الهىعخ المعه ه الذي هف خاللً يس طير الطمث  هف اشثعع ا  يعمع ٍـ.80
. عدـ اٌهعؿ الطمث  اله طرويف  ك ىٍـ ث عم  لهد يد ال  ف لٍـ هف خالؿ   ديـ 88

المعه   ث ٌهي  الثراهة االرشعدي   ال المي  الخدهعت الىفسي   االم هععي .   ثصير ادارة 
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هثؿ )اسم ب االرشعد الديىه  الثراهة ال عئه  عمد اله ىد  ال الج ال  الىه االىف عله( كه 
   هكف هف ه علم  ظعٌرة ال طرؼ لد  ٌ الء الطمث . 

.  ف يؿ الىشعطعت ا عالهي  ال ه  سٍـ وه  ىهي    رسيا اال معٌعت االيمعثي  لد  84
لطمث    دعيـ ا هف االم هععه لديٍـ هف خالؿ  شمي ٍـ عمد إطالؽ طععع ٍـ االثداعي  ا

 وه ٌذي الىشعطعت. 
. ال يعـ ثعلدراسعت  الث  ث ال مهي  لم ع ؼ عمد  اعر الهشكالت ال ه ي عىه هىٍع طمث  84

 المعه    هف امؿ  ضر ال م ؿ لٍع ثعل عت الهىعسب.
الد الممعف ال   ي ي   ه ععث ٍـ لهشكالت ثسيط  ال     يؿ الطمث .   ميؿ ه ع ل  83

  س  مب ذلؾ.
. هىر ال دخالت ا هىي  وه المعه    خعص  وه االىشط  الطالثي  ال ه يهعرسٍع الطمث  85

 خالؿ ال عـ الدراسه ك ىٍع ا كثر أثعرة  عهعؿ ال طرؼ ثيف الطمث . 
الهركزي    وير ورص ال هؿ الهىعسث   . له اكث  د ر المعه   ا معي طمث ٍع عمد ال ك ه 86

لطمث  الخرمييف  وؽ هثدأ  كعوؤ الفرص  ال دال   ثهع ي  ؽ االس  رار الىفسه  االم هععه 
 لٍـ. 

 
 اله  ر عت: ي  رح الثع ث ال يعـ ثعلدراسعت ال علي :

 طمث  المعه  .  أٌهي  االىشط  الطالثي  وه ه امٍ  ال طرؼ لد  .8
 ه ثعله ىد وه   ديؿ سم ؾ الطمث  اله طرويف. وععمي  االرشعد ال الم .4
ه علم  اضطراب شخصي  الطمث   وه االىف عله ال  الىه ال الج وععمي  هد  .4

  اله طرويف.
 

 الهصعدر:
  دار الىٍضػػػػػػػػ  ال رثيػػػػػػػػ . وػػػػػػػػه 4  طال ػػػػػػػػعه س اله ػػػػػػػػيط(: 8960أثػػػػػػػػعدي  الفيػػػػػػػػر ز ) .8

 .889  ص]5[الهصدر
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 طمثػػعت  ف يػػؿ د ر الريػػعدة الطالثيػػ  وػػه ه امٍػػ  ه. اثػػراٌيـ  ا هػػد  سػػىه )ثػػد ف عػػعـ(: 4
ش ظعٌرة ال طرؼ لد  ث ض طالب المعه     شدراس  هطث   عمد ث ض كميعت معه   الفيػـ 

 عسـ همعالت الخده  االم هععي .
 ثعل عمػعت ع ػً عال ال طػرؼ ى ػ  اال مػعي(: 4084. أثػ  د اثػ   ه هػد ه هػ د ه هػد )4

ػر معه ػ  طمثػ  لػد  الىفسػي  رسػعل  هعمسػ ير غيػر هىشػ رة  كميػ  ال رثيػ  / عسػـ  زة ثغػ ا ٌز
ر  غزة  ومسطيف.  عمـ الىفس معه   االٌز

 ال يسػػير.دار  ال ػػعٌرة   ال كيػػؼ  هشػػكالت سػػ ءالػػىفس  ـعمػػ (:8990) سػػىه  . المثػػعله 3
 .890  ص5وه الهصدر 

  ػػديؿ دراسػػ  ارشػػعدي  / عالميػػ  ثػػعله ىد ل . المغيهػػعف  ه هػػد ثػػف عثػػد اهلل )ثػػد ف عػػعـ(:5
 كمي  اله مهيف وه اال سعء  الس  دي . السم ؾ اله طرؼ لد  الشثعب 

  همم  الهىعر(: ش ال طرؼ ثيف الشثعب وه المعه عت الهصري ش  8989المىدي  أهيى  ) .6
 (  ال عٌرة.858ال دد)

 الهشػكالت عمػد  أثػرة الىفسػه ال رثػ ي اإلرشػعد: ش(2004) ه هػ  ععصػـ ال يػعىه  .7
 ليثيع.  السع ؿ همم ش  غريعف اله مهيف كمي  علثعتلط االىف علي 

(: ش  رثيػػػ  ال سػػػعه  الفكػػػري  صػػػيغ   رث يػػػ  له امٍػػػ  8994. الخهيسػػػه  السػػػيد سػػػاله  )8
(  86(  السػػػػػى  ال عشػػػػػرة. وػػػػػه الهصػػػػػدر)46  ال ػػػػػدد )هممػػػػػ  ال رثيػػػػػ  اله عصػػػػػرةال طػػػػػرؼ ش 

 . 467ص
 ثي  وه  ععي  الشثعب هفد ر االىشط  الطال ش (:4000ىعصر) عثد اهلل السدخعف . 9

 االى رىتكمي  همؾ وٍد االهىي .  االهىي همم  الث  ث   شهدخؿ  ععئهاالى راؼ: 

 http://www.alukah.net/library/0/18634/#ixzz2ZT5vwkib 

          الشػػثعبال رث يػػ  لرععيػػ   ا سػػس الىفسػػي   (: 8974)عهػػر ه هػػد ال ػػ هه  . الشػػيثعىه 80
 .الث عو   دارثير ت   

 الهصػري  الهممػ  ش  ال طػرؼ ظػعٌرة  شػثعثىع "(:1993الظػعٌر) عثػد ه هػد. الطيػب  88
 4وػه الهصػدر.السػعدس ال ػدد الىفسػي   سػعترالمد الهصػري  المه يػ   الىفسػي  سػعترالمد
 .48ص

http://www.alukah.net/library/0/18634/#ixzz2ZT5vwkib
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 ت االرشػػػعدي  لطمثػػػ  معه ػػػ  عهػػػرعمػػػعال (: 4008)ايهػػػعف ئه  الطػػػعصػػػعل   . الغهػػػعر  84
الػػىفس  عسػػـ عمػػـ الهخ ػػعر معه ػػ  عهػػر  االداب كميػػ   اله غيػػرات الهخ ػػعر وػػه ضػػ ء ث ػػض 

  ال رثي  الخعص .
 ه امٍ  وه االىف عله ال  الىه ال الج وععمي  هد  "(:8994ثراٌيـ )إ خعلدالفخراىه   .84

 هركػز  الىفسػه اإلرشػعد هممػ    علػ دراسػ    شه طػرويفال لػد  الىفسػي طراثعت االضػ ث ػض
 .ا  ؿ ال دد شهس  عيف معه    الىفسه اإلرشعد

: ش المعه ػػػػ     هيػػػػؽ عػػػػيـ االى هػػػػعء وػػػػه ضػػػػ ء )4006.ال طػػػػب  سػػػػهير عثػػػػد الهميػػػػد )83
  معه ػػ  الهىصػػ رة  هممػػ  كميػػ  ال رثيػػ ه طيػػعت ال ػػرف ال ػػعدي  ال شػػريف  دراسػػ  هيداىيػػ  ش  

 .465(  ص48وه الهصدر ) (.60ال دد )
 الىفسه االم هععه الىضة ثهس    عالع ً  ال طرؼ(: 8994) مالؿ سميهعف ثي هه . 85
ر معه   ال رثي   كمي  راي دك    رسعل   الشثعب لد   .48ص 4وه الهصدر. ا ٌز
(: ش د ر المعه ػ  وػه  ىهيػ  عػيـ اله اطىػ  لػد  الطمثػ  4088. دا د  عثد ال زيز ا هػد )86

  معه ػػػ  االهػػػعرات الهممػػػ  الد ليػػػ  لألث ػػػعث ال رث يػػػ هيداىيػػػ  ثمعه ػػػ  كفػػػر الشػػػيا ش   دراسػػػ 
 (. 40ال رثي  اله  دة  ال دد )

 ا ىممػ  هك ثػ  ال ػعٌرة   لالسػ معث  ك سػم ب ال طػرؼ (:8968. سػ يؼ  هصػطفد )87

 .47ص 4. وه الهصدرالهصري 
ػػع(: 8996. سػػيد اسػػهععيؿ  عػػزت)88   الك يػػت    ليػػ  كميػػ  بسػػيك ل مي  ال طػػرؼ  االٌر

 (.88ااداب  ال دد )
 أسػػػعليب اله عهمػػػ  ال الديػػػ    مػػػـ ا سػػػرة كه ػػػددات(: ش 8995)همػػػدي  الكػػػريـ عثػػػد . 89

وػه  (.9)44 لمك عب  ال ددالٍيئ  الهصري  ال عه    الىفسهمم  عمـ  ش هثكرة ل طرؼ ا ثىعء
 .889ص  5الهصدر

 هػر لم كيػؼ إرشػعدي ثرىػعهة ثىػعء :(2001) الهٍػدي عثػد ال هيػد عثػد أ هػد . عرثيػعت 40
 الهس ىصريً  المعه   , هىش رة غير دك  راي رسعل  , ا ردىي  المعه عت وه المعه ي  ال يعة

 .الىفسه اإلرشعد عسـ , ال رثي  كمي  ,
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الشػػػػثعب وػػػػه هصػػػػر (: شهصػػػػعدر ال طػػػػرؼ كهػػػػع يػػػػدركٍع 8998. عيسػػػػد  ه هػػػػد رو ػػػػه)48
 (.      84) د  ال دكز الث  ث ال رث ي  ثمعه   عطرهمم  هر دراس  ه عرى ش   الك يت 

(: د ر ال رثي  وه ه امٍ  ال  له     ػديعت ال ػرف ال ػعدي 4003. كى عف  ا هد عمه )44
  كميػػ  ىػػد ة شال  لهػػ   أ ل يػػعت ال رثيػػ ش ال شػػريف    زيػػز الٍ يػػ  ال ضػػعري   االى هػػعء لألهػػ   

 .466  ص16ال رثي   معه   الهمؾ س  د. وه الهصدر
  عمػع ٍـ هشػكالت الشػثعب المػعه ه وػه االردف  (:8978)ه هد خير عمػه  . هعهسر 44

 المعه   االردىي  كمي  االداب. هىش رة   رسعل  هعمس ير غير االرشعدي 
همم  ال  َين َال يعس ش ال ديو (:ش سيكَلَمي 8997)رشعد   هَسد .24

  (.9(  ال دد )5  هممد )غزة  يالىفسهَال رثَ
25. Larton Persoune (2005): Youth and Problem of Change, New   

York, Osaka Publisher, p36. 354 ص 4وه الهصدر  
26. Frame, M. W) 2003 (: Integrating religion and pirituality into 

counseling, US - CA. Brook/Cole. 
                  

http://capone.mtsu.edu/cfrost/interviewing/spirituality.htm 

27. Smith, C. (2003): Religiou Participation and Network Cloure 

among American Adolecent.  http://onlinelibrary.wiley.com      
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