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 امللخص 
لما كان التغير هو سمة العصرر   لرم يعرد مرن الم أرول عن تمعرزل ممراها ال غراايرا ثرن ا  رداث 

لميرة . واره هرذا ال ر ن   ظمررت مرا أردايات ال ررن ال رادن والع ررين ال ارية الم مية واإلقميميرة والعا
اروع  ديثة لعمم ال غراايا من أيمما  غرااية اإلرهاب الته تعد ع د اروع ال غراايا الأ رية المست دثة   
 يث تتماول التوزيا ال غرااره لظراهرة اإلرهراب كظراهرة ثالميرة معاصررة . كمرا يردرس هرذا ال ررع عمراكن 

التمظيمات اإلرهاأية ثمه المستون العالمه . ويوضح عهمية دور ال غراايا الأ رية والطأيعية اره توا د 
اكر ال ماثات اإلرهاأية . ويمدف هذا ال رع ال ديد إله ترواير ممظرور  غرااره لمكاا رة اإلرهراب . كمرا 

ل رررراوط وا  ررركال يسرررت دم الت ميرررات ال غراايرررة المكاميرررة ال ديررردة لم ضررراد ثميررر  . ويررروار العديرررد مرررن ا
 والكروكيات الته يمكن االست ادة ممما ثمد وضا استراتي يات دولية لمكاا ة  راوم اإلرهاب .

   طوات وا  رادات الأ ث : طوات وا  رادات الأ ث :
 إثداد قاومة أموضوثات  غرااية اإلرهاب الوا ب تضميمما اه مماها ال غراايا أالمر مة الثاموية . (1
 مة الثاموية .ا ص كتب ال غراايا الته يدرسما طالب المر  (2

 أماد التصور الم ترح لأرماما اه  غرااية اإلرهاب . (3

 تدريس و دتين اه التصور الم ترح . (4

  عدوات الأ ث :عدوات الأ ث :

 ا تيار الت صيل الدراسه . (1
 م ياس االت اه م و اإلرهاب الدوله . (2

  الدراسة الت ريأية :الدراسة الت ريأية :

 ا تيار م موثة الأ ث من طالب وطالأات الصف ا ول الثامون . (1
 ته الأ ث قأميا وأعديا .تطأيق عدا (2

متاوا الأ ث : اتض ت ااثمية تردريس الو ردتين وتمميرة الت صريل الدراسره واالت راه م رو اإلرهراب  (3
 الدوله .

 الكلوات املفحاحية:
  غرااية اإلرهاب   الت صيل الدراسه   تممية االت اه   اإلرهاب الدوله
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As change is the feature of the time, it is no longer acceptable for 

geography curricula to be isolated from the current events, locally, 

regionally and globally. In this regard, beginning of the twenty-first century 

coincided with the emergence of modern branches of geography, including 

the geography of terrorism, which is a branch of the new human 

geography. It addresses the geographical distribution of terrorism as a 

contemporary global phenomenon. This branch examines places were 

terrorist organizations exist at the global level. It highlights the role of 

human and natural geography in the thought of terrorist groups. The new 

branch aims to provide a geographical perspective for combating terrorism. 

It uses new geospatial technologies to eliminate it. It provides maps, shapes 

and diagrams that can be used when developing international strategies to 

combat terrorism crimes. 

Research Steps and Procedures 

1. Preparing a list of the geography of terrorism topics, which should be 

included in the secondary school geography curricula; 

2. Examining geography textbooks studies by the secondary school 

students; 

3. Building the proposed conception of a program in the geography of 

terrorism; and 

4. Teaching two units of the proposed conception. 

Research Tools 

1. Academic achievement test; and 

2. Attitude towards international terrorism scale. 

Experimental Study 

1. Selection of the research group from the first-year secondary school 

students; 

2. Pre and post-application of the research tools; 

3. Research results: teaching of both units and development of academic 

achievement and attitude towards international terrorism were found 

effective.. 

Geography of terrorism, academic achievement, development of attitude, 

international terrorism  
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      املقذهة:
 تعررامه معظررم دول العررالم مررن ظرراهرة ثالميررة  طيرررة تتمثررل ارره ظمررور م موثررة مررن السررموكيات
اإل رامية   والته تمدف إله ت  يق الرثرب وال روف لردن  رعوب الردول وتعررض  يراتمم لم طرر   كمرا 
تم ررق الضرررر أررالموارد الأيويررة والمرااررق العامررة وال اصررة عو ا ررتالل الرردول وتعررريض مواردهررا الطأيعيررة 

ال سراد اره لم طر دون و    ق   واست دام  ته صرور العردوان والتمديرد لمم تمعرات   وم رر ال رزع و 
 الدول  تمك الظاهرة يطمق ثميما اإلرهاب .

وما التطور الماول لتكمولو يا المعمومرات واالتصراالت ظمررت أعرض عمرواع ل رراوم اإلرهراب أالغرة 
ال طورة   وظمررت تمرك ال رراوم اإلرهاأيرة أعرد عن ترم رأرط  رأكات ال اسرب وعمظمرة المعمومرات أال رأكة 

وم اإلرهاأيررة تتميررز أسرررثة التم يررذ و داثررة ا سررموب وال رردرة ثمرره م ررو العالميررة لتمترمررت   وهررذه ال رررا
 آثارها   واتص ت أالعالمية وأ مما ثاأرة لم دود وعطمق ثمه تمك الظاهرة اإلرهاب اإلليكترومه .

ولت ديث مماها التعميم عهمية كأيرة   أاثتأارها مد اًل مممًا لتمميرة الم تمرا وتطرويره   وم رورًا 
مه المصرن   امماها التعميم هه ال وة التره توا ر  ال ضرايا والت رديات العالميرة المعاصررة   لألمن ال و 

والترره توا رر  عيضررًا التطررور التكمولررو ه الماوررل والثررورة المعموماتيررة . لررذلك عصررأ ت ممرراها ال غراايررا 
الت ررديات واروثمررا موضررا مرا عررة وتطرروير مسررتمر ارره معظررم الرردول المت دمررة   وذلررك مظرررًا لمتغيرررات و 

 العالمية   مما ارض ثمه ثمم ال غراايا متاأعتما ودراستما .
ولما كان التغير هو سمة العصر   امم يعد من الم أول عن تمعزل ممراها ال غراايرا ثرن ا  رداث 
ال ارية الم مية واإلقميمية والعالمية . واه هذا ال  ن ظمرت ما أدايات ال رن ال ادن والع رين ارروع 

م ال غراايا من أيمما  غراايرة اإلرهراب   الرذن يعرد ع رد ارروع ال غراايرا الأ ررية المسرت دثة    ديثة لعم
 يث تتماول التوزيا ال غرااه لظاهرة اإلرهاب كظاهرة ثالميرة معاصررة   وكمرا يردرس هرذا ال ررع عمراكن 

الأ ررية والطأيعيرة توا د التمظيمات اإلرهاأية ثمه المستون العالمه   كما يوضح عهمية دور ال غراايرا 
اه اكر ال ماثات اإلرهاأية . ويمدف هذا ال رع ال ديرد ترواير ممظرور  غرااره لمكاا رة اإلرهراب   كمرا 
يسررت دم الت ميررات ال غراايررة المكاميررة ال ديرردة لم ضرراد ثميرر    كمررا يرروار العديررد مررن ال ررراوط وا  رركال 

ات دوليرررة لمكاا رررة  رررراوم اإلرهررراب والكروكيرررات التررره يمكرررن االسرررت ادة مممرررا ثمرررد وضرررا اسرررتراتي ي
(Richard & F. Hepner, 2013, 2-12) () . 

وال ي تصرررر  طرررر اإلرهررراب الررردوله ثمررره ممارسرررة التمديررردات وا ثمرررال الت ريأيرررة والعمميررررات 
االمت ارية  أل امتد لي مل عم طة عكثر  طورة وهه االست دام اليومه المستمر لتمترمت من قأل عارراد 

وكمرا تتمثرل  طرورة اإلرهراب   رهاأية لتمظيم وتمسيق العمميرات الممت ررة  رول دول العرالم ال ماثات اإل 
الدوله اإلليكترومه أاست دام  ال أكة العمكأوتية اه تموث  الكأير ومراوغت  المستمرة   أ يث إذا ظمر 

                                              
() . ) يتم التوثيق عمى النحو التالى : ) اسم المؤلف ، السنة ، رقم الصفحة 
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آ رر  ديرد  موقا إرهاأه إليكترومه   اسررثان مرا يغيرر  ركم  ويظمرر أعرد اتررة و يرزة أ ركل إليكترومره
 ( . 64   9102) س ر ثيسه   

ويعد است دام اإلمترمت اه ا ثمال اإلرهاأية ظاهرة ثاأرة لم دود الوطميرة   تتطمرب ات راذ ترداأير 
متكاممة لمتصدن لمرا   تكرون هره عيضرًا ذات طراأا ثراأر لم ردود . وتر دن ا مرم المت ردة دورًا مممرًا   

سات ال يدة ايما أرين الردول ا ثضراد   إلره  امرب التوصرل إلره وذلك أتيسيرها لممماق ة وتأادل الممار 
توااق اه اآلراد  ول ا ساليب الم تركة لمكاا ة است دام اإلمترمت اه عغراض إرهاأيرة ) مكترب ا مرم 

 ( . 01   9102المت دة   
أرر وع ار م تمر ا مم المت دة أضرورة االهتمام أ  وق اإلمسان لض ايا اإلرهاب   من  رالل مم

ثرالمه    يررث عتراح ال رررص لممضرره قردمًا أررال وار دثمررًا لضر ايا اإلرهرراب   وعكررد المر تمر ثمرره أعررض 
التوصيات ممما ثمه المستون العالمه ممح صك دوله ي ر أا تيا اتمم و  روقمم   عمرا ثمره المسرتون 

 ميررا  اإلقميمرره يمكررن إ ررراد أ رروث أم رراركة ضرر ايا اإلرهرراب   وثمرره المسررتون الرروطمه ي ررب تررواير
 ( . 92ر  00   9104ع كال ال ماية الأدمية والم سية لمم ) السيد ثأد ال ارث   

و ددت ممظمة ا مم المت دة ركاوز اإلستراتي ية العالمية لمكاا رة اإلرهراب اره تثأريط ال ماثرات 
دع ور  ومما وصول اإلرهاأيين إله الوساول الته تمكممم مرن  رن ه مراتمم   ثن الم ود إله اإلرهاب  

والرردااع ثررن   رروق اإلمسرران        وتمميررة قرردرات الرردول ثمرره ممررا اإلرهرراب   الرردول ثررن دثررم اإلرهرراب  
 ( . 1   9102) ا مم المت دة   

وتعرد اوررة ال ررأاب ثامررة وطررالب المر مررة الثامويررة  اصررة مررن عكثررر ال وررات ت ميرردًا وعكثررر ال وررات 
لرررك ير رررا إلررره طأيعرررة هرررذه المر مرررة العمريرررة المسرررتمداة مرررن ال ماثرررات والتمظيمرررات اإلرهاأيرررة   وذ

 وم كالتما وت دياتما المتعددة من  مة وكثرة تعامممم ما تطأي ات التكمولو يا من  مة ع رن .
مما سأق يمكن ال ول عن تمديدات ظاهرة اإلرهاب الردوله وامت رارها يتطمرب ضررورة دراسرتما مرن 

وطررالب المر مررة الثامويررة  اصررة أتمررك الظرراهرة  ررالل  غراايررة اإلرهرراب لتوثيررة عاررراد الم تمررا ثامررة 
العالميررة  وهررذا مررا يسررعه إليرر  الأ ررث ال رراله مررن  ررالل أرمرراما م ترررح ارره  غراايررة اإلرهرراب متضررممًا 
الم رراهيم والموضرروثات واالسررتراتي يات لمكاا ررة التمظيمررات اإلرهاأيررة   وتمميررة االت رراه الصرر يح لرردن 

 الطالب .
  ساس أالم كمة اه ضود ما يمه :مأا اإل:  اإلحساس تاملشكلة

 عواًل : متاوا وتوصيات الدراسات الساأ ة الته اهتمت أموضوع اإلرهاب ممما ما يمه :
عوضرر ت إ رردن الدراسررات عن التمظيمررات اإلرهاأيررة قررد عم رروت مواقررا لتعمرريم صررماثة المت  رررات    (0

 . (George Michel, 2013, P. 52)وتدمير المواقا الم  وأة وطري ة م ر ال يروسات 

( ثمره ال طرورة اإل راميرة لم ماثرات اإلرهاأيرة والتره 9101وعكدت دراسة ثأد ال رادر ال ري مه ) (9
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 قامت أتوظيف طاقتما لالست ادة من الت ميات ال ديثة اه إتمام ثممياتما اإل رامية .
( إلررره  طررورة التمظيمرررات وال ماثرررات اإلرهاأيرررة   يرررث 9101وع ررارت دراسرررة  سرررن ال رررمرن ) (3

ن اإلرهراب اإلليكترومره لدير  تستم دف الض ايا اه عن مكان وعن زمان اه  ميرا دول العرالم . وا 
 ال درة ثمه الت  ه والمروب من العدالة .

 طررورة الو ررود اإلرهرراأه ارره دول العررالم    يررث عصررأح  (Conway, 2015)وتماولررت دراسررة  (6
  أكة العمكأوتية .اإلرهاب ظاهرة ثالمية . كما تماولت ظاهرة اإلرهاب الم ط ثمه ال

( إلرره قرردرة التمظيمررات اإلرهاأيررة ثمرره إغررالق المواقررا 9102وع ررارت دراسررة  مررال الده رران ) (1
ل اق ال مل أ مظمة ال يادة العسكرية والسيطرة واالتصاالت .  ال يوية وا 

( أت ديد آليات ترأوية م تر ة لموا مة اإلرهاب لردن طرالب 9102واهتمت دراسة س ر ثيسه ) (4
  امعية من و مة مظر عثضاد هيوة التدريس أ امعة عسوان .المر مة ال

 ثاميًا : متاوا وتوصيات الدراسات الساأ ة الته اهتمت أتضمين قضايا اإلرهاب أالمماها الدراسية ممما:
الترره اهتمررت أ  ررد ال ررروع ال ديثررة ثمررم ال غراايررا   عال وهررو  غراايررة  (Haney, 2018)دراسررة  (0

م ال غراايررا قررد ا تررل مكامررة كأيرررة ارره معال ترر  لموضرروثات اإلرهرراب اإلرهرراب وكمررا ع ررارت عن ثمرر
 أالمماها والأراما الدراسية .

اهتمت أتضرمين موضروع اإلرهراب أممراها الواليرات  (Grody and others, 2019)عما دراسة  (9
 المت دة   وتم أماد كتيب لمطالب أمدف مساثدتمم ثمه مماق ة موضوثات اإلرهاب .

أأمرراد عدلررة لممعممررين تسررت دم لترردريس  (Jerome and Elwick, 2019)واهتمررت دراسررة  (3
 موضوثات اإلرهاب أالمر مة الثاموية   وعوصت أضرورة الوثه أ طورة اإلرهاب .

إله ما قدمت  ممظمرة الترأيرة  رول أمراد أرمراما  (Gody and others, 2019)وع ارت دراسة  (6
  روق اإلمسران و مايتمرا عثمراد مكاا رة  يساثد ثمه مأذ اإلرهاب   وتصميم م رر  اص أتعزيرز

 اإلرهاب   وتمظيم  م ات دراسية لمأذ التعصب .

( اهتمرررت أت ديرررد آليرررات ترأويرررة م تر رررة لموا مرررة اإلرهررراب 9102عمرررا دراسرررة سررر ر ثيسررره ) (1
 اإلليكترومه الذن يعتمد ثمه است دام  أكات المعمومات من ع ل ت ويف ال عوب .

 دار الت ريعات وال وامين لمكاا ة اإلرهاب مثل :ثالثًا : االهتمام الدوله أإص
عصدرت الياأان أعض ال وامين المتعم رة أ رراوم اإلمترمرت   كمرا عقررت  ررثية  مرات الت  يرق اره  (0

 ( . 21   9100التصمت ثمه  أكات ال اسب اآلله ) ممدوح ثأد ال ميد   

والذن تماول  راوم اإلرهراب . وث د الم تمر السادس لم معية المصرية لم امرون ال ماوه أمصر    (9
وكمررا مرراقش الأرلمرران المصرررن قررامون مكاا ررة ال ريمررة اإلليكتروميررة    يررث مررص ال ررامون ثمرره 

 ( . 21   9112ث وأة اإلثدام لكل من روج لمعمف واإلرهاب ) ع مد ات ه   

اوم ( إله وثي ة الرياض ال اصرة أال رامون المو رد لمكاا رة  رر 9101وع ارت دراسة مايا  سن ) (3
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اإلرهاب أدول م مس التعاون الدوله والته مصت ثمه معاقأة من ي وم أإم اد مواقرا إليكتروميرة 
 من ع ل تسميل االتصاالت أين عثضاد ال ماثات اإلرهاأية .

أاإلمارات الم تمر الدوله لت ريم اإلرهاب الدوله   وذلك أم راركة  9102وث د اه عأو ظأه ثام  (6
 ية وتم التوصل إله ات اقية دولية ت رم ا ثمال اإلرهاأية.الممظمات الدولية واإلقميم

 راأعًا : توصيات الم تمرات اإلقميمية والعالمية أضرورة مكاا ة اإلرهاب   مثل :

ررردد أالوثي رررة ال تاميرررة ركررراوز  9111مررر تمر ال مرررة العرررالمه لمكاا رررة اإلرهررراب ثرررام  (0 : وقرررد   
 ( . 6   9111عية العامة لألمم المت دة   اإلستراتي ية العالمية لمكاا ة اإلرهاب ) ال م

: ث رد أ سرأاميا   وترم الت كيرد ثمره أعرض  9112الم تمر اإلسالمه العرالمه ل روار ا ديران ثرام  (9
 ( . 02   9112المأادئ ممما : ضرورة م ارأة اإلرهاب كظاهرة كومية ) ا مم المت دة   

:  يررث تررم الت كيررد ثمرره أعررض  9112المرر تمر العرأرره لممسرروولين ثررن مكاا ررة اإلرهرراب ثررام  (3
 ( . 00   9112التوصيات ممما : ت  يف المماأا المالية لترهاب ) ا مم المت دة   

: وقرد عوصره أإم راد آليرات دوليرة  9104م تمر ا مم المت دة ثن   وق ض ايا اإلرهراب ثرام  (6
 ( . 2   9104لمتعويض لض ايا اإلرهاب ) مركز ا مم المت دة   

: ماقش الت ديات ال ديدة لترهاب   عهمما است طاب المساد  9102رأه أتومس ثام الم تمر الع (1
 ( . 0   9102لمتمظيمات اإلرهاأية ) ا مامة العامة لم مس وزراد الدا مية العرب   

: ماقش موضروثات مثرل  مروح المسراد إلره التطررف وارتأراط  9102الم تمر العرأه أتومس ثام  (4
 ( . 9   9102ا مامة العامة لم مس وزراد الدا مية العرب   اإلرهاب أ مات ع مأية ) 

  امسًا : ما عس رت ثم  متاوا الدراسة االستطالثية :

ولمت كد من اإل ساس أالم كمة   تم تطأيق اال تأار الت  يصره   وذلرك لمسرعه م رو است صراد 
 غراايررة اإلرهرراب . الواقررا ال رراله الكتسرراب طررالب وطالأررات الصررف ا ول الثررامون لررأعض موضرروثات 

  وقررد طأررق ثمرره ثيمررة مررن طررالب  (0)ولررذلك  رررع الأ ررث ال رراله ارره إ ررراد الدراسررة االسررتطالثية 
( طالب وطالأة من غير ثيمة الأ ث ال اله   أمدرسة عأرو 31وطالأات الصف ا ول الثامون وثددهم )

 ( التاله :0أين أال دول )أكر الصديق الثاموية أمديمة دمياط ال ديدة   و ادت المتاوا كما هو م
 
 
 
 
 

                                              
 ( الدراسة االستطالعية .1ممحق ) (0)
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ثن  المعراه ال امب المتوسطات واالم رااات المعيارية والمسب المووية  سومة يوضح (0)  دول

 ككل  غرااية اإلرهاب ولال تأار

المستون 
 الس ال الت صيمه

 در ة
 الس ال

 عقل
 در ة

 عكأر
 در ة

متوسط 
 الدر ات

االم راف 
 المعيارن

 المستون المعراه )%( 

المستون  الس ال
 الت صيمه

ررررر
كررررر
تذ

 

 %06,02 1,30 1,92 0,1 1,1 9 اإلرهاب ؟ ة دد م موم  غرااي

02,1% 
 %02,33 1,92 1,32 0,1 1,1 9 ثرف م موم اإلرهاب الأيولو ه ؟

 %03,33 1,36 1,92 0,1 1,1 9  دد م موم اإلرهاب الدوله اإللكترومه ؟

 %06,02 1,30 1,92 0,1 1,1 9  ة السا ل"عذكر عسماد دول "ممط

 %09,11 %09,11 1,30 1,91 0,1 1,1 9 استمتا عركان  ريمة اإلرهاب الدوله ؟ امم

 %01,11 %01,11 1,63 1,31 0,1 1,1 9 مأز أين عمواع اإلرهاب الدوله ؟ ت ميل

إأرررداد الررررعن  رررول اسرررتغالل التمظيمرررات  ت ويم
 اإلرهاأية لم امون الدوله ؟

9 1,1 0,1 1,31 1,33 02,11% 02,11% 

 %02,61  1,22 9,12 6,1 1,1 06 اال تأار ككل 

 ولال تأرار اال تأرار الت  يصره عسرومة مرن سر ال لكرل المسرتون المعراره( 0 ردول )يتأين من ال
  اره  (%02,33  -%  09أرين )ما  ككل   يث تراوح المستون المعراه  سومة اال تأار الت  يصه

%( ثمررره 02,1%   01%   09%   02,1مسرررتون المعراررره لمسرررتويات الت صررريل ) رررين  أمررر   ال
%( . وقررد عظمرررت المترراوا ضررع ًا ارره اكتسرراب الطررالب 02,61الترتيررب  ولال تأررار الت  يصرره ككررل )

 والطالأات أعض موضوثات  غرااية اإلرهاب .
 ي اول الأ ث ال اله اإل اأة ثن الس ال الرويس التاله :

 أماد أرماما م ترح اه  غرااية اإلرهاب لطالب المر مة الثاموية ؟ كيف يمكن        
 ويت رع ثن هذا الس ال ا سومة ال رثية التالية :

 ما موضوثات  غرااية اإلرهاب الوا ب تضميمما اه مماها ال غراايا لطالب المر مة الثاموية ؟ (0

 ب المر مة الثاموية ؟إله عن  د تتواار تمك الموضوثات اه م تون مماها ال غراايا لطال (9

 ما التصور الم ترح لأرماما اه  غرااية اإلرهاب لطالب المر مة الثاموية ؟ (3

إله عن  د ي دن تدريس و دتين من التصور الم ترح لمأرماما اه تممية الت صيل الدراسه لطالب  (6
 دوله ؟الصف ا ول الثامون لممعمومات المتضممة أالو دتين وتممية ات اهاتمم م و اإلرهاب ال

ما ااثمية تدريس و دتين من التصور الم ترح لمأرماما اه تممية الت صيل الدراسه لطالب الصف  (1
 تممية ات اهاتمم م و اإلرهاب الدوله ؟و  ا ول الثامون لممعمومات المتضممة أالو دتين .
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 هحغريات الثحد :

 المتغير المست ل : الأرماما الم ترح اه  غرااية اإلرهاب . (0

 ت التاأعة هه : )ع( تممية الت صيل الدراسه . )ب( تممية االت اه م و اإلرهاب الدوله .المتغيرا (9

 التصميم  أ  الت ريأه لمأ ث : 
 ( التاله التصميم  أ  الت ريأه ثمه الم و التاله :0يوضح ال كل )    

 

 
 
 
 
 
 
 

 ( التصميم  أ  الت ريأه لمأ ث0 كل )
 هصطلحات الثحد :

 : Geography of Terrorism غرااية اإلرهاب   (0)
  ثرف اإلرهاب اه المغة أ مر  : " مصردر عرهرب   ومر  وذ مرن ال عرل الثالثره رهرب   ورهرب ال رهد

 ( .24   0224 اا    وعرهأ  وع اا  وترهأ  توثده والرهأة ال وف وال زع " )اأن اارس   
  اد عو  ماثرات عو دول وورد اه أيان مكة المكرمرة أر ن اإلرهراب هرو : " العردوان الرذن يمارسر  عارر

أغيررًا ثمرره اإلمسرران ارره ديمرر  ودمرر  وث مرر  ومالرر  وثرضرر    ويتضررمن صررموف الت ويررف وا ذن 
 ( . 99هر    0699والتمديد وال تل أغير  ق ) م مس الم ما ال  مه   

  ترتكرب أمردف ترويرا  9119وكما ثرا  االت اد ا وروأه اه ثرام  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ أ مر  : " عثمرال 
  9112دمير المياكل السياسية والدسرتورية لدولرة   وزثزثرة اسرت رارها )ع مرد ات ره ا هاله   وت

04. ) 

  وثررررف عيضرررًا أ مررر  : " سرررموك ثررردوامه يمرررتا ثمررر  ت ويرررف ا أريررراد أغرررض المظرررر ثرررن الوسررريمة
المست دمة   أما ايما الوساول اإلليكترومية والمواتف لت  يق عطماثمم   وقد يصردر اعرل اإلرهراب 

 ( . 02   9100عو  ماثات عو دول متسمطة ) م مد مسعود   من ع  اص 

  كما ثرف أ م  : " العدوان المادن والمعمون الذن ي ا ثمه ال عوب   والتمديد أاست دام ما مطمرق
والتمديرد أرإغراق الممراطق عو غمرق السردود    (Water & Terrorism)ثمير  أالمراد واإلرهراب 

 ( . 912   9101ًا عو  ياتيًا ) ما د صدام   أ صد اإلضرار أما ثسكريًا عو سياسي

 البعدىالتطبيق  جمموعة البحث التطبيق القبلى

 ألدوات البحث
 . اختبار التحصيل الدراسى( 1
 ( مقيااااااااااااا اهاااااااااااااا   اااااااااااو ا ر ااااااااااااا 2

 الدوىل .

 
 . بننيفصل ( 1   
 . فصل بنات( 2   

 ألدوات البحث
 . اختبار التحصيل الدراسى (1
مقياااااااااااا اهاااااااااااا   ااااااااااو ا ر ااااااااااا   (2

 الدوىل .
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  وقررد ثراررت  غراايررة اإلرهرراب أ ممررا : " ع ررد اررروع ال غراايررا الأ رررية المسررت دثة   والترره تتمرراول
التوزيررا ال غراارره لظرراهرة اإلرهرراب كظرراهرة ثالميررة   وتمررتم أدراسررة ت معررات وعمرراكن الم موثررات 

ية والأ رية اه اكرر التمظيمرات اإلرهاأيرة   كمرا تسرعه اإلرهاأية   كما توضح دور ال غراايا الطأيع
لتواير ممظور  غرااه لمكاا ة اإلرهاب   كمرا تمرتم أاسرت دام الت ميرات ال غراايرة ال ديردة لم ضراد 

 . (Richard & F. Hepner, 2013:2)ثمه ظاهرة اإلرهاب 

 : International Terrorismاإلرهاب الدوله   (9)

: " مرروع مررن اإلرهرراب الررذن ت ررترك ايرر  عطررراف دوليررة ومررن  مسرريات  ث رررف اإلرهرراب الرردوله أ مرر 
م تم ررة   سررواد مررن  يررث التأرراين أررين  مسرريات الضرر ايا و مسرريات ال رراثمين . ويكررون مكرران ال عررل 
اإلرهاأه  اضعًا لسيادة دولة ع رن ال يمتمه إليما ال اثمون . ويعرد مرن ع رد عمرواع اإلرهراب  طررًا  مر  

 ( . 91   9109ل  ميعًا ) إسماثيل الغزال   يتم ثمه مستون الدو
  ومررن  ررالل ثرررض التعري ررات السرراأ ة واالطررالع ثمرره الدراسررات السرراأ ة والمرا ررا الترره تماولررت

 غرااية اإلرهاب   يمكن لمأا ثة تعري ما إ راويًا أ ممرا : " ع رد ارروع ال غراايرا الأ ررية المسرت دثة 
ع رين متي ة لمت والت السريعة والمتال  رة المات رة ثرن والته ظمرت ما أدايات ال رن ال ادن وال

تمديدات ال ماثات والتمظيمات اإلرهاأية   وما تست دم  من ت ميات  ديثة ثأر  رأكة اإلمترمرت   
اضرراًل ثررن االهتمررام العررالمه أظرراهرة اإلرهرراب الرردوله أ مواثرر    والترره ي ررب عن تعال مررا ممرراها 

دف تعريررررف الطررررالب م رررراهيم وموضرررروثات  غراايررررة اإلرهرررراب ال غراايررررا أالمر مررررة الثامويررررة   أمرررر
 واستيعاأمم لما ومعراة كي ية موا مة اإلرهاب الدوله والتصدن ل  " .

 : Academic Achievementالت صيل الدراسه   (3)

ث رف أ م  : "  مد ثممه يت  ق لم رد من  رالل الممارسرات التعميميرة والدراسرية والتدريأيرة اره 
  مما ي  ق مدن االست ادة الته  مراه المرتعمم مرن الردروس والتو يمرات التعميميرة  مطاق م ال تعميمه

 ( . 03   9116والترأوية المعطاة عو الم ررة ثمي  " )ااروق ثأده وع مد ثأد ال تاح   

  وي دد الت صيل الدراسه اه الأ رث الرراهن أ مر  : الردر ات التره ي صرل ثميمرا الطرالب والطالأرات
 صيل الدراسه المعد لذلك أعد دراست  لمو دتين .اه ا تأار الت 

 : Attitudeاالت اه   (6)
  ثرف االت اه أ م  : " است اأة لممأ  عو  ر ص عو عمرر   وكممرا كران الممأر  عو ا مرر قيمرًا يكرون

االت اه عقون   ويستدل ثمه االت اه من  الل السموك الظاهر   ا د تكون االت اهرات إي اأيرة اره 
د ثمه ا  ياد وقد تكون سمأية   ومرن المعرروف عن ا ارراد الرذين يأمرون ات اهرات  الة إقدام ال ر 

إي اأية هم عسرع اه التكيف ما م تمعمم   اضاًل ثن كروممم عكثرر إي اأيرة مرا مرا يوا مرون مرن 
وكل إليمم من مممات ) مظيرة م مد     ُ  ُ  ( . 912   9102مواقف   واه قأول ما ت 

 ثأررارة ثررن مواقررف طررالب وطالأررات العيمررة واسررت اأاتمم م ررو وي صررد أرر  ارره هررذا الأ ررث أ مرر " :  



      (برنامج مقترح فى جغرافية اإلرىاب لتنمية التحصيل الدراسى واالتجاه نحو اإلرىاب الدولى لدى طالب المرحلة الثانوية)
 (د. /  داليا فوزى عبد السالم الشربينى)                                     

 جاهؼة تٌرسؼيذ –جملة كلية الرتتية                         31                   (                    2120– نايري) –  (33) الؼذد

اإلرهاب الدوله ايما يتصل أرال أول والرراض م روه ويرتم قياسر  أالدر رة التره ي صرل ثميمرا طرالب 
 وطالأات العيمة اه أمود م ياس االت اه الذن تم إثداده لمأ ث ال اله .

 : : يستمد الأ ث ال اله عهميت  من  الل أىوية الثحد

 توثية طالب المر مة الثاموية أا ساليب الته تم   إليما ال ماثات والتمظيمات اإلرهاأية لت ميدهم. -

تستمد الدراسة عهميتما من عهمية المر مة الثاموية    يث عن مر مة التعميم الثامون أما اوة ثمرية  -
ا هميررة ثمرره كررل  مممررة مررن الطررالب   امرره مر مررة تمثررل اترررة ال ررأاب الترره تعررد مر مررة غايررة ارره

 المستويات الوطمه واإلقميمه والعالمه .

 المسوولين ثن أماد مماها ال غراايا أالمر مة الثاموية ومت ذن ال رار أ  ن تطوير تمك المماها . -

 مطورن ومصممه مماها الدراسات اال تماثية أالتعميم قأل ال امعه . -

 الت  ق من صدق اروض    تم ما يمه :: لت اأة ثن تسا الت الأ ث و  خطٌات ًإجراءات الثحد
عواًل : لت اأررة ثررن السرر ال ا ول لمأ ررث والررذن مررص ثمرره : مررا موضرروثات  غراايررة اإلرهرراب الوا ررب 

 تضميمما اه مماها ال غراايا لطالب المر مة الثاموية ؟ تم ما يمه :
  أالمر مرة الثامويرة إثداد قاومة أموضروثات  غراايرة اإلرهراب الوا رب تضرميمما اره ممراها ال غراايرا

 من  الل اإلطالع ثمه ما يمه :
 ع( أعض الكتب والمرا ا ا  مأية والم الت العممية الته تماولت موضوثات  غرااية اإلرهاب .

 ب( متاوا وتوصيات الدراسات الساأ ة الته اهتمت أت ديات اإلرهاب العالمه .
 اهتمت أمكاا ة ظاهرة اإلرهاب العالمه . ج( كتاأات الممظمات والميوات اإلقميمية والعالمية الته

 د( متاوا وتوصيات أعض الم تمرات اإلقميمية العرأية والعالمية الته اهتمت أموا مة اإلرهاب .
ثداد الصورة المماوية ال اومة .  هر( ثرض ال اومة ثمه م موثة من ال أراد   وا 

لره عن  رد تترواار تمرك الموضروثات اره ثاميًا : لت اأة ثن السر ال الثرامه لمأ رث والرذن مرص ثمره : إ
 م تون مماها ال غراايا لطالب المر مة الثاموية ؟ تم ما يمه :

  تم ا ص كتب مماها ال غراايا التره يدرسرما طرالب المر مرة الثامويرة أالصر وف الثالثرة ثمره الم رو
 التاله :

اره ضرود موضروثات ع( ا ص كتاب ال غراايا )  غرااية مصر ( الم رر ثمه الصرف ا ول الثرامون 
  غرااية اإلرهاب .

ب( ا رررص كتررراب ال غراايرررا )  غراايرررة التمميرررة ( الم ررررر ثمررره الصرررف الثرررامه الثرررامون اررره ضرررود 
 موضوثات  غرااية اإلرهاب .

ج( ا ررص كترراب ال غراايررا ) ال غراايررا السياسررية ( الم رررر ثمرره الصررف الثالررث الثررامون ارره ضررود 
 موضوثات  غرااية اإلرهاب .
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 اوا ال  ص لكتب ال غراايا الم ررة ثمه الص وف الثالثة الثاموية .تس يل مت 

ثالثًا : لت اأة ثن الس ال الثالث لمأ ث والذن مص ثمه : " ما التصور الم تررح لأرمراما اره  غراايرة 
 اإلرهاب لطالب المر مة الثاموية ؟ " تم ما يمه :

 لثامويرة   وترم أمراد التصرور الم تررح ا ص موضوثات كتب ال غراايا الم رررة ثمره طرالب المر مرة ا
 لأرماما اه  غرااية اإلرهاب   من  الل االستعامة أاآلته :

 ع( الكتب والمرا ا المت صصة اه م ال  غرااية اإلرهاب .
 ب( متاوا وتوصيات الدراسات والم تمرات الته اهتمت أم ال الأ ث ال اله .

 دها .ج( قاومة موضوثات  غرااية اإلرهاب الساأق إثدا
 . أماد الأرماما الم ترح اه  غرااية اإلرهاب 

راأعًا : لت اأة ثن الس ال الراأا لمأ ث والرذن مرص ثمره : " مرا ااثميرة تردريس و ردتين مرن التصرور 
الم ترح اه  غرااية اإلرهاب اه تممية الت صيل الدراسه لطالب الصف ا ول الثامون لممعمومات 

 هاتمم م و اإلرهاب الدوله .المتضممة أالو دتين وتممية ات ا
 : لمت كد من ااثمية تدريس الو دتين من الأرماما الم ترح تم ما يمه 

( و ردة : " 9( و دة : " الممطم رات ا ساسرية لدراسرة  غراايرة اإلرهراب "   )0عواًل : ا تيار و دته : )
 ما .اإلرهاب الدوله اإلليكترومه "   الته اقترح اه الصف ا ول الثامون تدريسم

وتررم ا تيررار الو رردتين لتكررون موضررا التطأيررق   وتررم مررن  اللممررا ال كررم ثمرره ااثميررة التصررور 
 الم ترح لمأرماما .

 مأررات ا تيار الو دتين ما يمه :
تتضمن الو دتين أعض المصطم ات والم اهيم والموضوثات المممة أ غرااية اإلرهاب والته ي رب  (0)

عية لم غراايرا  رول ظراهرة اإلرهراب   عمرواع اإلرهراب الردوله   عن يمم أما الطالب مثل : الر ية الواق
 وعركان  ريمة اإلرهاب .

عهمية إلمام الطالب أالم اهيم والموضوثات المتضممة أ غراايرة اإلرهاب الدوله اإلليكترومه مثرل :  (9)
 سمات    عساليأ  المتموثة   وال مود الدولية لمكاا ت  .

دات اإلرهراب الردوله ثمره  ميرا المسرتويات وهره : المسرتون عهمية وثره الطرالب أت رديات وتمدير (3)
 الوطمه   واإلقميمه   والعالمه .

 ال مم الكامل لكي ية موا مة اإلرهاب الدوله . (6)
 : وتضممت  طوات أماد الو دتين ما يمه 
 ت ديد عهداف تدريس الو دتين . (0

 اومررة موضرروثات ت ديررد موضرروثات م تررون الو رردتين ارره ضررود عهررداف تدريسررمما أاالسررتعامة أ (9
 م تون الأرماما الم ترح .
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 صياغة م تون الو دة من  الل اإلطالع ثمه المرا ا والم تمرات . (3

 ت ديد ا م طة التعميمية المصا أة عثماد التدريس . (6

 ت ديد الوساول والوساوط التعميمية . (1

 ت ديد طرق وعساليب واستراتي يات التدريس . (4

  راد التعديالت المطموأة .ثرض الو دتين ثمه الم كمين   ثم إ (2

 إثداد الصورة المماوية لمو دتين ثمه ضود آراد الم كمين . (2
 ثاميًا : إ رادات إثداد عدوات الأ ث : تمثمت عدوات الأ ث ايما يمه :

 إثداد ا تأار الت صيل الدراسه وم تاح تص ي   : (0)
 لمتضممة أالو دتين .ع( تم إثداده أمدف قياس ت صيل طالب الصف ا ول الثامون لممعمومات ا

 ب( ت ديد عو   التعميم المتضممة اه اال تأار وتوزيا م ردات اال تأار ثميما .
ج( لمت كررد مررن صرردق ا تأررار الت صرريل الدراسرره وم ترراح تصرر ي     تررم ثرضرر  مررا الو رردتين ثمرره 

 الم كمين وتعديم  اه ضود آراومم .
امرل ثأاتر    وت ديرد زمرن اإل اأرة والت كرد د( تم إ راد ت رأة استطالثية لال تأرار أمردف  سراب مع

 من وضوح تعميمات  .
 إثداد م ياس االت اه م و اإلرهاب الدوله وم تاح تص ي   : (9)

 ع( لمت كد من صدق الم ياس   تم ثرض  ثمه أعض الم كمين .

 ب( إ راد التعديالت المماسأة ثمه الم ياس اه ضود اقترا اتمم .
 دود التالية : دود الأ ث : التزم الأ ث أال 

تم التطأيق  دوات ومواد الأ ث قأميرًا وأعرديًا أالصرف ا ول الثرامون أمدرسرة عأرو  ال دود المكامية : (ع 
 أكر الصديق الثاموية أمديمة دمياط ال ديدة .

: تكومرت م موثرة الأ رث مرن اصرمين أمدرسرة عأرو أكرر الصرديق الثامويرة ع ردهما ال دود الأ ررية  (ب 
 ( .39 ر لمطالأات ثددهن )( واآل39لمطالب وثددهم )

( و رردة 0: تررم ترردريس و رردتين مررن الأرمرراما الم ترررح ل غراايررة اإلرهرراب همررا : )ال رردود الزماميررة  (ج 
( و دة "اإلرهاب الردوله اإلليكترومره"   أال صرل 9"الممطم ات ا ساسية لدراسة  غرااية اإلرهاب"   )

 . 9102/9191الدراسه ا ول   أالعام الدراسه 

 : تم قياس الت صيل الدراسه واالت اه أاست دام ما يمه :لموضوثية ال دود ا (د 

( و ررردة " الممطم رررات ا ساسرررية لدراسرررة 0: )ا تأررار الت صررريل وم تررراح تصررر ي   اررره و ررردته  (0
 ( و دة " اإلرهاب الدوله اإلليكترومه " .9 غرااية اإلرهاب "   )

 دين هما :م ياس االت اه م و اإلرهاب الدوله وم تاح تص ي   وتضمن أع (9

 . الأعد ا ول : االت اه م و اإلرهاب الدوله 
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 . الأعد الثامه : االت اه م و اإلرهاب الدوله اإلليكترومه 

 : تم است دام كل من : هنيجَ الثحد

الممما الوص ه : است دم اه وصف موضوثات  غرااية اإلرهاب   وت ديات ال ماثات والتمظيمات  (ع 
 اإلرهاأية العالمية .

 ت ريأه : ال اوم ثمه التصميم  أ  الت ريأه لم موثة الأ ث .الممما ال (ب 
 عدوات ومواد الأ ث : است دمت ا دوات والمواد التالية :

 استأامة  ول عهمية الموضوثات الوا ب تضميمما اه أرماما  غرااية اإلرهاب . (0

ا ساسررية ا تأررار الت صرريل الدراسرره وم ترراح تصرر ي   ارره و رردته : الو رردة ا ولرره : الممطم ررات  (9
 لدراسة  غرااية اإلرهاب . الو دة الثامية : اإلرهاب الدوله اإلليكترومه .

 م ياس االت اه م و اإلرهاب الدوله وم تاح تص ي   . (3

 دليل المعمم لتدريس الو دتين . (6
 كتيب الطالب لتعميم وتعمم الو دتين . (1

 : تضممت الم اور التالية : اخللفية النظرية للثحد
 اإلرهاب وعمواث  . عواًل : م موم

 ثاميًا : عساليب التمظيمات اإلرهاأية اه است داممم ل أكة اإلمترمت .
 ثالثًا : م تمرات ثمه المستون اإلقميمه والعالمه اهتمت أمكاا ة اإلرهاب .

 راأعًا : دراسات ثمه المستون العالمه واإلقميمه اهتمت أتضمين قضايا اإلرهاب أالمماها الدراسية .
 : دراسات ثمه المستون اإلقميمه والم مه اهتمت أ ضايا اإلرهاب . امسًا 

 وايما يمه  رح ت صيمه لتمك الم اور ثمه الم و التاله :
 أًالً : هفيٌم اإلرىاب ًأنٌاػو :

 م موم اإلرهاب : ثرف اإلرهاب ثدة تعري ات ممما ثمه سأيل المثال ما يمه :
 ل روف وال ررزع اره معررا م المغررة العرأيرة قررديمًا   وكمررا تعريرف اإلرهرراب لغرة : وردت كممررات الرهأررة وا

وردت كممة إرهاأه اه معا م المغة العرأية ال ديثة . واإلرهاب م تق من ال عل عرهرب   ي  رال عرهرب 
االمًا عن  وار  وازثر    وي رال عرهرب ثمر  المراس أ سر  وم دتر  عن عن أ سر  وم دتر   مراًل المراس 

 ( . 310   9112يد   ثمه ال وف مم  ) م تار ثأد ال م

ل رراد  وكمررا ثرررف اإلرهرراب أ مرر  اإلزثرراج واإل ااررة   وهررو ثمررف ت دثرر  عثمررال ثمررف كال تررل وا 
( . وثرف اإلرهاأه : " هو من يم   إله اإلرهاب إلقامة  63   0226المت  رات والت ريب ) الزأيدن   

ب لت  يرررق عهرررداامم سرررمطت    واإلرهررراأيون وصرررف يطمرررق ثمررره الرررذين يسرررمكون سرررأيل العمرررف واإلرهرررا
 ( . 321   9116السياسية ) إأراهيم مصط ه   
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( عن الرثرررب عو التمديرررد Terror( المررر  وذ مرررن )Terrorismواإلرهررراب اررره المغرررة اإلم ميزيرررة )
 ( . 241   9119أالعمف و صوصًا ال طف واالغتيال   ل عهداف سياسية ) ممير الأعمأكه   

  هاب اره كترب ال  ر  اإلسرالمه أ مر  : " اإلرهراب لمعردو   إممرا تعريف اإلرهاب اصطال ًا : وثرف اإلر
يكرررون العررردد والمررردد والعررردة وال ررردة والسرررالح المعرررد لمك ررراح "   واررره هرررذا الم رررال قرررال تعررراله :         

َأراِط اْلَ ْيرِل ت ْرِهأ روَن ِأرِ  َثرْدوَّ الم رِ   ك ْم ]اا م رال:}َوَعِثدُّوْا َلم م مَّا اْسَتَطْعت م مِّن ق روَّة  َوِمرن رِّ .  [41َوَثرد وَّ
 ( . 21   9116) إمام  سامين   

  تعريرف اإلرهراب ارره ال رامون المصررن : ثرررف أ مر  : " كرل استررر دام لم روة عو العمرف عو التمديررد عو
الترويا   يم   إلي  ال امه تم يذًا لم روع إ رامه اردن عو  ماثه أمدف اإل رالل أالمظرام العرام عو 

 تما وعمم  ل طر عو إل اق الضررر أالأيورة عو االتصراالت عو ا مروال عو المأرامه تعريض سالمة الم
 ( . 9102عو ا تاللما عو تعطيل الدستور عو ال امون عو المواوح " ) ع رف توايق   

  تعريف اإلرهاب اه أيان مكة المكرمة أ م  : " العدوان الذن يمارسر  عارراد عو  ماثرات عو دول أغيرًا
ه ديمر    ودمر    وثرضر    وي رمل صرموف الت ويرف وا ذن والتمديرد وال ترل أغيرر ثمه اإلمسان ار

 ررق   ومررا يتصررل أصررور ال راأررة وا  ااترر  السررأيل وقطررا الطريررق   وكررل اعررل مررن عاعررال العمررف عو 
التمديد   ي ا تم يذًا لم روع إ رامه اردن عو  ماثه   ويمردف إلره إل راد الرثرب أرين المراس   عو 

مم   عو تعريض  ياتمم لم طر   ومن صموا  إل اق الضرر أالأيوة عو أ  رد المراارق ترويعمم أإيذاو
وا مالك العامة عو ال اصة   عو تعريض ع د الموارد الوطمية   عو الطأيعيررة لم طرر   اكرل هرذا مرن 

 ( . 33   9112صور ال ساد اه ا رض " ) ا مم المت دة   

 : : لترهاب ثدة عمواع هه أنٌاع اإلرىاب
إرهاب االستعمار : يعد من عأرز عمواع اإلرهاب الته قد  مدها العرالم وال يرزال ي رمدها إلره اليروم .  (0

 وهو عن ت اول دولة  كم دولة ع رن ثن طريق ال وة العسكرية .

إرهاب الدولة : وهو إرهاب الدولة لمواطميما عو لطاو ة مممم ي ال ومما اه العرق عو المغة عو الدين  (9
    يث تست دم ال وة ل ما م  ال يما . عو المذهب

اإلرهاب السياسه : وهو عثمال العمرف المو ر  إلره السرمطة عو ع رد ر المرا أ صرد الضرغط لت  يرق  (3
 ( . 91   9101مصالح معيمة ) إسماثيل الغزال   

 اإلرهاب الدوله : ل  ثدة عمواع هه : (6

 إلرهاأية .ع( اإلرهاب الموون : من المتوقا عن يست دم من التمظيمات ا
 ب( اإلرهاب الأيولو ه : ويضم ثالث عمواع هه : الأكتيريا   وال يروسات   والسموم الأكتيرية .

 ج( اإلرهاب الكيماون : ويمكن أسمولة تضيا المواد الكيماوية .
 د( اإلرهاب اإلليكترومه : وهو التمديد أاست دام الوساول اإلليكترومية .
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 ( . 42   9106ل  وق التعأير وراض الت اور ) ع مد إأراهيم   هر( اإلرهاب الذهمه : امتماك 

 ويمكن ت سيم اإلرهاب من  يث ال اثل إله موثين هما :
 . اإلرهاب ال ردن : الذن يعتمد ثمه عاراد معيمين سواد ثمموا أم ردهم عو من  الل إطار تمظيمه 

  ( . 009   9104اهلل   اإلرهاب ال ماثه : وهو إرهاب طاو ة ديمية ضد ع رن ) ثادل ثأد 
 ذانيًا : أسالية الحنظيوات اإلرىاتية فَ اسحخذاهين لشثكة اإلنرتنث :

 استغمت التكمولو يا  غراض إرهاأية   وقد تعددت عساليب االست دام ثمه الم و التاله :
عسررموب الدثايررة : ع ررذ  رركل اتصرراالت ثأررر الوسرراوط المتعررددة والترره تتضررمن إر ررادات لألم ررطة  (0

اأية وم اهدة ايديوهات  ثمال إرهاأية   وت  يا المست دم ثمه تمثيل دور إرهراأه ااتراضره اإلره
(Gabriel, 2016, P.P. 48-59. ) 

عسموب الت ميد : تساثد ممتديات اإلمترمت عمام الم مدين ليتعراوا ثمه م تمف التمظيمرات اإلرهاأيرة  (9
عصرأ ت  رأكة اإلمترمرت وسريمة اعالرة لت ميرد والته ت ردم الردثم لالم رراط اره ا ثمرال اإلرهاأيرة . و 

ر ثن طريق است دام الرسوم المت ركة وم اطا لموسي ه  عأية .  ال  صَّ

عسموب الت ريض والداا أات اه التطرف : يعد الت ميد والداا م و التطرف والت ريض ثمه اإلرهراب  (3
الم مردين إلره عارراد  م ات اه سمسمة متصمة ومت راأكة . ويسرت دم التم رين الرذن يصرا أ  ت رول 

 ( .Scott & Sarah, 2017, P. 75ثازمين ثمه إتأاع عساليب التطرف )

 عساليب التمويل اإلرهاأه : تصمف إله عرأا عساليب هه : (6

 ع( الطمب المأا ر : هو قأول تأرثات من الم مدين أاست دام المواقا ال أكية .
 ورات والتس يالت الصوتية والمروية .ب( المتا ر اإلليكترومية : تست دم لأيا الكتب والمم 

 ج(  دمات الداا : يتم ت ويل ا موال إليكتروميًا أين ا طراف اإلرهاأية .
هررر( ال معيررات ال يريررة : تسررت دم لت  يررق ا غررراض اإلرهاأيررة وقررد اسررتطاع اإلرهرراأيون ا تررراق تمررك 

 ( .Maura Convray, 2015, P. 14الممظمات )

االاتراضرره : يسررت دم اإلمترمررت كسررا ة أديمررة لترردريب اإلرهرراأيين   ومررن عسررموب معسرركرات الترردريب  (1
ر ررادات لتم يررذ ه رروم ثمرره ال ممررور   وكي يررة ت ميررز سرريارة   ررالل الممصررات يررتم م ررر كتيأررات وا 

 رأاثية الداا لتم يذ الم وم   وهما يتم است دام عدوات الت  ير إل  اد الموية .

أث تمديدات صري ة أاست دام العمف والسالح   وا  راثة ال مرق عساليب التم يذ ثأر اإلمترمت : يتم  (4
وال وف أين عاراد ال عب . كما يتم التواصل ما الض ايا الم تممين   وكما يرتم التواصرل السرت دام 

 ( .Dorothy E. Denning, 2014, P.P. 214المواد الأيولو ية عو الم عة )

غالل ال أكات ثن ثمد . وتمدف إله تعطيل الرمظم عسموب الم مات السيأرامية اإلرهاأية : وهه است (2
 الته تستمداما   وذلك ثأر اال تراق المستمر   عو است دام ال يروسات .
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 ذالرًا : هؤمترات ػلَ املسحٌٍ اإلقليوَ ًالؼاملَ اىحوث مبكافحة اإلرىاب :
دة أالوثي ررة :  ررددت ممظمررة ا مررم المت رر 9111( مرر تمر ال مررة العررالمه لمكاا ررة اإلرهرراب ثررام 0) 

ال تاميرررة لمررر تمر ال مرررة العرررالمه   ركررراوز اإلسرررتراتي ية العالميرررة لمكاا رررة اإلرهررراب وهررره : تثأررريط 
ال ماثرات ثررن الم رود إلرره اإلرهراب   وممررا وصرول اإلرهرراأيين إلره الوسرراول التره تمكررممم مرن  ررن 

لردااع ثرن   روق ه وم   وردع الدول ثن دثم اإلرهاب   وتممية قدرة الدول ثمره ممرا اإلرهراب   ا
اإلمسان . واه هرذا المر تمر   ع معرت الردول ا ثضراد ثمره إدامرة اإلرهراب أ ميرا ع ركال  أوصر   
ي كل ع د ع طر التمديدات لمسالم وا من الدوليين   ولرذا يسرتدثه تعأورة ال مرود الدوليرة لموا مرة 

 ( . 6   9111اإلرهاب         ) ال معية العامة لألمم المت دة   
: ث  رد اره مديمرة  9111م تمر ال مة لممظمرة المر تمر اإلسرالمه لمكاا رة اإلرهراب الردوله ثرام ( 9) 

مكة المكرمة م تمر قمة استثماوه   اثتمدت  الل  أرماما ثمل لع رر سرموات   عدان اير  المر تمر 
د أما اإلرهاب   ودثا إله إي اد ميثاق من ع ل مكاا ت  ما إد ال تغييرات اه قوامين الدول ا ثضا

يتيح ت ريم ا اعال اإلرهاأية . واثتمدت ال مة أعض التوصيات ممما   ت ركيل ل مرة وزاريرة أرواسرة 
ماليزيا لمتاأعة مكاا ة اإلرهاب . وت كد ديأا ة ال مة ثمه االلترزام أتعراليم ال رريعة اإلسرالمية التره 

مم المت دة وكذلك ال رارات الراميرة تمأذ العمف واإلرهاب   والتزامما أمأادئ ال امون الدوله وميثاق ا 
 ( .90ر02   9112إله ال ضاد ثمه اإلرهاب الدوله )ا مم المت دة   

: ث د اه مدريد أ سأاميا   وعكد الم تمعون  9112( الم تمر اإلسالمه العالمه ل وار ا ديان ثام 3) 
 ثمه :
  اإلرهاب .و دة الأ رية وعن عصمما وا د   والمساواة أين ال عوب ومكاا ة 

 . راض مظرية  تمية الصراع أين ال ضارات والث ااات   والت ذير من تعميق ال الف 

 . اإلرهاب ظاهرة كومية يمأغه م ارأتما أ دية وأ مد دوله م ترك 

 . الطريق لآل ر من  الل ال يم الم تركة الته دثت إليما الرساالت السماوية 

 ( . 14ر  16  9112ليما ) ا مم المت دة  ا ترام ا ديان ورموزها وت ريم المسيوين إ 
: ث رد اره ترومس   ويعرد المر تمر  9112( الم تمر العرأره لممسروولين ثرن مكاا رة اإلرهراب ثرام 6) 

ال ادن ث ر لممسوولين ثن مكاا رة اإلرهراب   و راركت اير  الردول ا ثضراد اره م مرس التعراون 
ن التوصرريات لت عيررل اإلسررتراتي ية العالميررة لرردول ال مرريا العرأيررة والرريمن   واث تمررد  اللرر  ثرردد مرر

لمكاا ررة اإلرهرراب عهممررا : ت  يررف الممرراأا الماليررة لمتمظيمررات اإلرهاأيررة   وموا مررة تطررور عسرراليب 
التمظيمات اإلرهاأية وا  يرال ال ديردة مرن اإلرهراأيين   وموا مرة م رود ال ماثرات اإلرهاأيرة وكي يرة 

عمية لمكاا ة اإلرهاب   واالهتمام أ يل ال أاب وتواير اررص ت كمما   وتدثيم إمكاميات ا  مزة الم
 (.03-00 9112)ا مم المت دة ة اإلرهابالعمل لمم   وت عيل دور الم سسات اال تماثية لمكاا 
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: يمثررل هررذا المرر تمر  9104( مرر تمر ا مررم المت رردة ثررن   رروق اإلمسرران لضرر ايا اإلرهرراب ثررام 1) 
  دة ت اه ض ايا اإلرهاب . وت   ت ثالثة عهداف لمم تمر هه :استمرار التزام ا مم المت

 . تسميط الضود ثمه ضرورة ك الة الدول ل ماية كرامة الض ايا وسالمتمم 

 . زيادة الوثه أ  ن ضرورة ك الة  ق الض ايا اه ال ياة 

  إأررراز دور الضرر ايا ارره  ميررا اسررتراتي يات مكاا ررة اإلرهرراب . وقرردم المرر تمر أعررض التوصرريات
عهمما إم اد آليات دولية لمتعويض لضر ايا اإلرهراب   وت صريص مروارد لمم تمعرات المتضرررة 

 ( . 91ر  2  9104من اإلرهاب )مركز ا مم المت دة لمكاا ة اإلرهاب  
( لممسرروولين ثررن مكاا ررة 90: يعررد هررذا المرر تمر العرأرره ) 9102( المرر تمر العرأرره أتررومس ثررام 4) 

 امعررة الرردول العرأيررة و امعررة مررايف لمعمرروم ا مميررة وم سسررات دوليررة  اإلرهرراب . وا ررترك أررالم تمر
تمتم أمكاا ة اإلرهراب . ومراقش وزراد الدا ميرة العررب الت رديات ال ديردة لترهراب   وت رددت عولره 
هذه الت ديات اه است طاب المساد أالتمظيمات اإلرهاأيرة لتيسرير ثممياتمرا اإل راميرة   مظررًا لموضرا 

 متا أ  المرعة أالم تمعات العرأية .ال اص الذن تت
والت دن الثامه الذن يوا   الممط ة العرأيرة ظمرور مرا يعررف أعمميرات " الرذواب المم رردة " ومرن 
الت ررديات ا  رررن الترره تمررت مماق ررتما ت رردن اإلرهرراب الكيميرراوه مررن قأررل التمظيمررات المتطراررة   ممررا 

تم مماق ة ت دن امت ال اإلرهاأيين إله مماطق الصرراع يستدثه تأادل ال أرات أين الدول العرأية   كما 
 وأ ر التوتر   ويمأغه الأ ث ثن آلية أما ي مل من ت ديات  ال طيرة .

ومن الم تر ات الته ماق ما وزراد الدا مية هره : إم راد اريرق ثمرل لرصرد تمديردات اإلرهراب   
ب الدول اه موا مة اإلرهاب   كما مروقش والت ميل ال ورن لألثمال اإلرهاأية المعدلة   واستعراض ت ار 

 موضوثه ام راط المرعة اه ا ثمال اإلرهاأية   وكي ية التعامل ما اإلرهاب الكيمياوه .
وامتمرره المرر تمر أررأعض التوصرريات عهممررا : دثرره إلرره تعزيررز التعرراون العرأرره والرردوله لتأررادل 

ووضرا إسرتراتي ية ثرأيرة تعرزز التعراون  ال أرات  وتطأيق إستراتي ية ا مرم المت ردة لمكاا رة اإلرهراب
العرأه والدوله   والت كيد أ ن اإلرهاب  ريمة دولية ثراأرة لم ردود   ولريس لمرا ديرن وال  رمس أ ررن   

 وال ممط ة  غرااية م ددة .
: هررردف هرررذا  9102( المررر تمر العرأررره الثرررامه والع ررررين لممسررروولين ثرررن مكاا رررة اإلرهررراب ثرررام 2) 

ثالقات التعاون ا ممه العرأه لموا مة اإلرهراب وال رد مرن تداثياتر  أالممط رة . الم تمر إله تعزيز 
 وتم تمظيم ورش ثمل  ول الموضوثات المممة التالية :

 . الرواأط أين التمظيمات اإلرهاأية وثصاأات اإل رام الممظم العاأر لألوطان 

 . موح المساد إله التطرف والعوامل الته تداعمن لمتطرف  

 لممظمات اإلرهاأية أ مات ع مأية الته تمدد ا من العرأه . وكم ت  امعة مرايف أرإ راد ارتأاط ا
 دراسات  ول :
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الرواأط ال اومة أين التمظيمات اإلرهاأية وال ماثات الما طة اره م االت إ رامية مثرل الم ردرات    -
 غسل ا موال   االت ار أالأ ر   تمريب المما رين .

لمسررت دة أررين اإلرهرراب وال ررراوم الممظمررة ) ا مامررة العامررة لم مررس وزراد إ ررراد دراسررات الرررواأط ا -
 ( . 99ر  0   9102الدا مية العرب   

 تع يب ثمه الم تمرات الته اهتمت أمكاا ة اإلرهاب :

 .  اهتمام ا مم المت دة والممظمات التاأعة لما أمكاا ة اإلرهاب أ ميا ع كال 

   ميا م تمراتما ثمه :عكدت ممظمة الم تمر اإلسالمه اه 

 االلتزام أتعاليم ال ريعة اإلسالمية لمكاا ة اإلرهاب الدوله . -

 الطريق لآل ر هو : من  الل ال يم الم تركة الته دثت إليما الرساالت السماوية . -

 ضرورة ت  يف المماأا المالية لمتمظيمات اإلرهاأية . -

 االهتمام أ يل ال أاب وتواير ارص العمل لمم . -

 إستراتي ية ا مم المت دة لمكاا ة اإلرهاب .تطأيق  -

 الت كيد أ ن اإلرهاب ليس ل  دين وال  مس أ رن وال ممط ة  غرااية . -

راتؼًا : دراسات ػلَ املسحٌٍ الؼاملَ ًاإلقليوَ اىحوث تحضوني قضاايا اإلرىااب تاملنااىج 
 الذراسية :

قضررايا وت ررديات اإلرهرراب اهتمررت أعررض الدراسررات ثمرره المسررتون العررالمه واإلقميمرره أتضررمين 
 الدوله أالمماها والأراما الدراسية ممما ثمه سأيل المثال ما يمه :

: اهتمت أا دأيات ال ديثرة المتعم رة أموضروع اإلرهراب  (Johnson & others, 2006)( دراسة 0) 
(   واالسررتعداد لموا مررة هررذا المرروع مررن اإلرهرراب و اصررة ارره مر مررة Bioterrorismالأيولررو ه )

 رري و ة    يررث يعررامه كأررار السررن مررن ت ررديات مثررل المعي ررة أم ررردهم عو ارره عمرراكن ذات رثايررة ال
طويمة . ولذا اإممم يتعرضون وأ كل  اص لترهاب الأيولرو ه أسرأب ا تيا راتمم الأدميرة والم سرية 
ب واال تماثية المع ردة . ولمرذا هردات الدراسرة ال اليرة إلره تطروير ممراها ال ري و ة وأرراما التردري

لتمررك ال وررة   واسررت ادت الدراسررة مررن الممرراها المموذ يررة الترره صررممت مررن قأررل المأررادرات ال يدراليررة 
دارة المرروارد وال رردمات الصرر ية أالتعرراون مررا مراكررز تعمرريم ال رري و ة . كمررا طررورت مررواد تعميميررة  وا 

 م تم ة .ومماها مترعددة الت صصات لالستعداد لموا مة اإلرهاب الأيولو ه اه أيوات  غرااية 
: عكرردت ثمرره تضررمين موضرروع اإلرهرراب  (Hess and Stoddard, 2007)( دراسررة كررل مررن 9) 

أكتب المماها المدرسية . وترم تصرميم اسرتأامة السرتطالع الررعن  رول  9110سأتمأر  00وه مات 
%( عكردوا 46تعرف آراد ا مريكيين أ  ن ال دث ا كثرر عهميرة اره  يراتمم . وع رارت المتراوا أر ن )

سررأتمأر تعررد عهررم  رردث ارره  يرراتمم . وارره ضررود ذلررك قامررت أعررض الم سسررات  00ه مررات  عن
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 سأتمأر وما أعدها . 00التعميمية ودور الم ر الم تم ة أتطوير المماها الدراسية اه ضود ع داث 
سررأتمأر مررن  ررالل سررت  00وكمررا قررام الأررا ثون أت ميررل موضرروثات الممرراها ارره ضررود ع ررداث 

  ومردن  9114ر  9116  وذلك لمكترب التره ترم م ررها اره ال تررة أرين ثرام م سسات رويسة لممماها 
تضميمما لم رب ثمه اإلرهاب . وتم ا ص المماها الته طورت مرن الم سسرات التعميميرة وكرذلك كترب 

 كأار الما رين الته ت دم لم أاب اه ضود مدن اهتمامما أمكاا ة اإلرهاب .
أيرر اره كي يرة ثررض ومعال رة موضروع اإلرهراب ومرا وعكدت متاوا الدراسة ثمه و رود ا رتالف ك

ي ررب عن يتعممرر  الطررالب . كمررا تأررين و ررود ا تالاررات كأيرررة أررين الممرراها المتأعررة ارره معظررم الكتررب 
 المدرسية من  مة   وتمك ال اصة أالما رين ووزارة ال ار ية من ما ية ع رن .

اديمه   وع ررارت إلرره عن الرردول : عكرردت ثمرره موضرروع اإلرهرراب ا كرر (Kaplan, 2008)( دراسررة 3) 
اهتمررت أررال رب العالميررة ثمرره اإلرهرراب   كمررا ي ررب  ررن  رررب ع رررن اإلرهرراب ا كرراديمه أال صررول 
الدراسية   و اصة اإلرهاب المتعمق أأراما الموهوأين    يث تم تغيير متاوا الطرالب الم راركين اره 

يمه   مررن  ررالل المأرررادرات الوطميررة أررراما الموهأررة . ولررذا ي ررب إدارة ال رررب ثمرره اإلرهرراب ا كرراد
 المتميزة الماداة إله ال ضاد ثمه ا ثداد الذين ي أطون الم اح ا كاديمه .

( ومممررا ت رردن اإلرهرراب العررالمه 90: تماولررت ت ررديات ال رررن ) (Blackador, 2009)( دراسررة 6) 
مترا ون . وترم تصرميم ( سرأتمأر ثمره مركرز الت رارة العرالمه والأ00وال ضايا المترتأة ثن ه مرات )

ممما يتضمن ثدة و دات ممما و دة  ادت أعمروان الررد ثمره اإلرهراب والتره ترداا أطرالب المر مرة 
الثاموية لالمضرمام إلره م موثرات الم راش   وواررت الو ردة موضروثات موسرعة ثرن اإلرهراب   كمرا 

 تضممت م موثة من الأداول لسياسة الواليات المت دة م و اإلرهاب .
يم الو دة إله ثدة دروس   تماول الدرس ا ول تعريف أاإلرهاب   وتم است دام الرسروم وتم ت س

( سرأتمأر . وقرد تميرزت 00الكاريكاتورية لتيضاح   وتماول الدرس الثامه و مات المظر  ول ع رداث )
دروس الو ررردة أاسرررت دام الم اكررراة  يرررث يتررروله الطرررالب دور المررردااعين ثرررن ال يرررارات المطرو رررة . 

طيررت ال رررص لمطررالب أتطرروير  يرراراتمم وتطأيررق و مررات مظرررهم ثمرره ا زمررات االاتراضررية . وكمررا وعث
 تماولت دروس الو دة ا صول التاري ية لترهاب وتطوره ثأر السموات .

وقد و مت أعض ا سومة لمطالب مثل : ما هه التمديدات الم تممرة ضرد الواليرات المت ردة ؟ مرا 
لذن ي ب ال يام أ  اره ال رارج ؟ ومراذا ي رب ال يرام أر  اره الممرزل ؟ وقرد هه عاضل طري ة لمرد ؟ ما ا

ثرض أالممما الم ترح ال يارات الممكمة لمتعامل ما اإلرهاب وهه : تو ي  ه وم موسا ثمه اإلرهاب  
 دثم  مود ا مم المت دة لمكاا ة اإلرهاب   معال ة ا سأاب الكاممة وراد اإلرهاب .

: استمدات تصميم و دة دراسية اهتمت أال ممة  (Houbihan and Mcleod, 2012)( دراسة 1) 
العالميررة ضررد اإلرهرراب   وكمررا تضررممت  ررريط ايررديو مدترر  سرراثة مررن إثررداد مكتررب ا مررم المت رردة 
لمكاا ة اإلرهاب . وتماولت الو دة موضوثات مثل التزام الواليات المت دة أمظام قامومه دوله قون   
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  ررظ السررالم التاأعررة لألمررم المت رردة   وكي يررة ارتأرراط ثمممررا أعمررل ال رروات  وكررذلك كي يررة ثمررل قرروات
 ا مريكية   وت ييم دور ا مم المت دة اه معال ة قضايا اإلرهاب  ول العالم . 

وتضررممت الو رردة مع مررًا لمصررطم ات وم رراهيم اإلرهرراب الرردوله   وموضرروثات مررن اإلمترمررت   
ريط ايديو قسم إله  مسة عقسام متواا ة ما دروس الو ردة وم تاح تص يح لال تأار   كما تضممت  
 ومدثمة أم اهدات ايديو لأعض المدن .

(  ول معراتمم ثن اإلرهاب K-12: عكدت ثمه ا تيا ات ا ط ال ) (Thomas, 2013)( دراسة 4) 
 الرردوله . وعكرردت ثمرره عن المعممررين أالواليررات المت رردة   سرروف يماق ررون لعرردة سررموات عسررأاب وآثررار

( سأتمأر . وطر ت الدراسرة سر ااًل هرو مراذا ي رب عن يرتعمم التالميرذ أالواليرات المت ردة 00ه مات )
ثن اإلرهاب   ومرا اآلثرار المترتأرة ثمير  ؟ وقردمت الدراسرة موضروثات م يردة لممعممرين لمسراثدتمم 

سرت ادة مممرا عثماد تدريسمم لموضوثات اإلرهاب وت ديات  . كما قدمت قاومة أالمرا ا الته يمكرن اال
 عثماد تعمم التالميذ الدروس المتعم ة أاإلرهاب دا ل عمريكا و ار ما .

: است دمت مد ل الدما أرين موضروثات اإلرهراب الأيولرو ه  (Pommerville, 2013)( دراسة 2) 
ما م تون موضوثات ممراها ثمرم ا  يراد لردن طرالب المر مرة الثامويرة . وترم تصرميم دليرل لممعمرم 

ب الأيولرو ه وموضروثات  التره ي تا وهرا معممروا ا  يراد ثمرد تدريسرمم لمرذا المروع مرن  ول اإلرهرا
اإلرهاب . وترم اقترراح المرواد التره يمكرن اسرت دامما لمتواصرل أ ركل عكثرر اعاليرة مرا طرالب المر مرة 

 الثاموية   كما تم إثداد مماق ات ص ية  ول موضوع اإلرهاب الأيولو ه .
: اهتمت أ  ص المماها اه أاكستان ل مم مدن معال تمرا لموضروثات  (Afzal, 2015)( دراسة 2) 

اإلرهاب   والمواقف المتطراة أال عب الأاكستامه   ومعاداة عمريكا وكراهية الممرد والممردوس   وثردم 
التسررامح مررا ا قميررات والتعرراطف مررا الم موثررات المسررم ة   ومررن الم تمررل عن يكررون ذلررك مترراج 

 رص دور ممراها مظرام التعمريم الرسرمه الأاكسرتامه والتر ثيرات الم تممرة مثرل لسياسة الدولة . وتم ا
دور ا سرررة ووسرراول اإلثررالم ارره المسرراهمة ارره الوضررا الررراهن لترهرراب . وكمررا تررم ا ررص الكتررب 

. وتأرين مرن  9106 تره ثرام  9103المدرسية وطأيعة العمل الميدامه أالمدارس الثاموية من ثام 
 الصريح أالمماها ثن التعاطف ما  ركة طالأان .ثمميات ال  ص التعأير 

: عكرردت ثمرره عهميررة امررم الت ررديات الترره يعررامه مممررا عثضرراد هيوررة  (Devolld, 2018)( دراسررة 2)
الترردريس أررالتعميم العرراله وذلررك عثمرراد تدريسررمم لرردورات تتمرراول قضررايا اإلرهرراب . ولررذا تكومررت ثيمررة 

اب ارره عم رراد الواليررات المت رردة . وتررم  مررا الأيامررات ( ثضرروًا درسرروا قضررايا اإلرهرر09الدراسررة مررن )
أاست دام الم اأالت  أ  الممظمة واستأيامات الم اركين . و رددت متراوا الدراسرة الموضروثات التره 
امأث ت من ت ميل أيامات الم اركين الته طأ ت ثمريمم االسرتأيامات   ومرن هرذه الموضروثات عهممرا 

 ا كاديمية   عمواع اإلرهاب وعساليأ  الته يست دمما .وثه المعمم أأيوة ال صل   ال رية 
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: اهتمت أ  د اروع ثمم ال غراايا وهو  غرااية اإلرهاب . وعكدت ثمه  (Haney, 2018)( دراسة 01)
عن ثمم ال غراايا ا تل مكامة اريدة اه معال ت  لموضوثات اإلرهاب أالمماها الدراسية . وذلك ير ا 

الذن يمتم أدراسة  ميا الظاهرات أالأيورة والم تمرا   هرذا مرن ما يرة ومرن  إله طأيعة ثمم ال غراايا
 ما ية ع رن قمة االهتمام أالتدريس .

( : عن موضرروع التطرررف مررن الموضرروثات العالميررة الترره 9102( وع رارت دراسررة م مررد صررديق )00) 
  إال عن معظررم  اهتمررت أمررا معظررم دول العررالم . وقررد  اولررت الرردول اإلسررالمية معال ررة هررذه الظرراهرة

المعال ات  ادت ماقصة   مما ترتب ثمي  عن التطررف قرد عصرأح ظراهرة ثالميرة   وكثيرر مرن الردول 
 اولت عن تعرالا هرذه الظراهرة معال رات عمميرة عو اكريرة   ولكرن قرد عهممرت المعال رات الترأويرة مرن 

الثتمراد ثمرره هررذه  رالل الممرراها الدراسررية   ار دن هررذا أرردوره إلره ثررزوف ع يررال مرن ال ررأاب ثررن ا
الممرراها كمر ررا لمأمرراد ال كرررن والترأيررة ا  القيررة . وامتمررت الدراسررة أررأعض التوصرريات عهممررا أمرراد 
مماها تعميمية تعالا التطررف والغمرو أ  ركال  الم تم رة   وي رب عن تكرون ممراها متطرورة تسرتوثب 

 ا تيا ات الطالب الم سية والمادية .
: تماولرت موضروع اإلرهراب اره الواليرات المت ردة   وترم  (Grody & others, 2019)( دراسرة 09) 

تصميم كتيب لمطالب أالمر مة الثاموية يتضمن تسعة دروس   ويمدف الكتيب إله مساثدة المعممين 
والطالب ثمره مماق رة وت ميرل موضروثات اإلرهراب   وتضرم الردروس م موثرة مرن ال ضرايا المممرة 

اال تماثيررة الترره ت تررون ثمرره قرررادات وعسررومة ومماق ررات  لمعظررم الممرراها و اصررة ممرراها الدراسررات
وعم طة ت اثمية تساثد ثمه امم موضوثات اإلرهاب . وتم ت ميا الدروس اه ثالثة م االت رويسة 
هرره طأيعررة اإلرهرراب   قضررايا  ريررة التعأيررر   مظريررات المرر امرة أررالم تما ا مريكرره . ويعررد الرردرس 

معممين اه  ميا اروع المماها الدراسية    يرث تسراثد المرواد ا  ير هو المماسب لالست دام من ال
ثمرره م رراركة الطررالب ارره م موثررات متموثررة مررن ا م ررطة المصررا أة مثررل المماق ررات المو مررة 

 والم اكاة ولعب ا دوار والت اثل المستمر أين م موثات الطالب .
لمر مرة الثامويرة  رول : اهتمرت أتعررف آراد طرالب ا (Jerome & Elwick, 2019)( دراسرة 03) 

دراسررة موضرروثات اإلرهرراب والتطرررف   وع ررارت إلرره عن المدرسررة قررد ثأرررت ثررن ت وامررا مررن  طررر 
اإلرهرراب ثمرره الطررالب . ولررذا اهتمررت الدراسررة أأمرراد عدلررة لممعممررين تسررت دم لمترردريس لموضرروثات 

والتطررف . وامتمرت  اإلرهاب أالمر مة الثاموية لمطالب الرذين درسروا م رروثًا أالممراها  رول اإلرهراب
أأعض التوصيات ممما   ضرورة م و ا مية السياسية لمطرالب   وم رو ا ميرة اإلثالميرة   والروثه 

 أ طورة اإلرهاب ومكاا ت  .
: ع رارت إلره  مرود ا مرم المت ردة اره م رال مكاا رة  (Gody & others, 2019)( دراسرة 06) 

 دة لمترأية والث ااة   والته سعت إله :اإلرهاب   كما تعزز من قدرات ممظمة ا مم المت 
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  أمرراد أرمرراما لمث ااررة والسررالم لمسرراثدة الم تمعررات المدميررة وممظماترر  ثمرره مأررذ اإلرهرراب وا ثمررال
 اإلرهاأية أاثتأارها ال ثذر لما .

  تصررميم م رررر  رراص أتعزيررز   رروق اإلمسرران و مايتمررا عثمرراد مكاا ررة اإلرهرراب   وال ضرراد ثمرره
 له امت ار اإلرهاب .الظروف الته ت دن إ

  تمظيم سمسمة مرن  م رات دراسرية أعمروان " مأرذ طأراع التعصرب " والتره تمردف إلره دراسرة المظراهر
 الم تم ة لمتعصب   كما ركزت ال م ات ثمه تعزيز اال ترام والت اهم أين ال عوب .

 التصردن  وضا إطارًا ثامًا لت رادات الته تت ذ لمكاا رة اإلرهراب    يرث يضرم الموضروثات مثرل :
لمتطرف الذن ي دن لترهاب   مكاا ة است دام اإلمترمت  غراض إرهاأية    مايرة   روق اإلمسران 

 عثماد مكاا ة اإلرهاب   دثم ض ايا اإلرهاب   معال ة قضية تمويل اإلرهاب .

 تع يب ثمه الدراسات الته اهتمرت أتضرمين قضرايا اإلرهراب أالممراها الدراسرية ثمره المسرتون العرالمه
 واإلقميمه :

 ( اهتمت إ دن الدراسات أموضوع اإلرهراب الأيولرو هBioterrorism( مثرل دراسرة )Johnson 

& others, 2006( ودراسة )Pommerville, 2013. ) 

 ( عكدت دراسة ع رن ثمه عهمية  غرااية اإلرهاب وهه دراسةHaney, 2018. ) 

 أالمر مررة الثامويررة ارره ضررود قضررايا  اهتمررام الم سسررات التعميميررة ودور الم ررر أتطرروير الممرراها
 اإلرهاب الدوله وت ديات  .

 ( ع ارت دراسةKaplan, 2008( إله اإلرهاب ا كاديمه )Academic Terrorism. ) 

 . است ادت أعض الدراسات أ أرات مركز ا مم المت دة لمكاا ة اإلرهاب 

 ( اهتمررام أعررض الدراسررات أتصررميم كتيأررات لمطررالب مثررل دراسررةGody and others, 2019 )
 واهتمت دراسات ع رن أأماد عدلة لممعمم .

 خاهسًا : دراسات ػلَ املسحٌٍ اإلقليوَ ًاحمللَ اىحوث تقضايا اإلرىاب :
عما ثمه المستون اإلقميمه والم مه ا د اهتمت أعض الدراسات أ ضايا اإلرهاب ممما ثمه سرأيل 

 المثال ما يمه :
ت أتعرررف ا سررأاب الدااعررة لترهرراب . وقررد تماولررت أعررض ( : اهتمرر9106( دراسررة  ضررير ياسررين )0)

الموضرروثات المممررة مممررا عمررواع اإلرهرراب وعركامرر  مثررل إرهرراب ا اررراد وال ماثررات   واإلرهرراب الرردوله 
وم موم  وعركام  . وي مل اإلرهاب الدوله اإلرهاب الموون   والأيولو ه   والأكتيررن   وال يروسره   

   واإلليكترومه   والذهمه . والكيمياوه   والمعموماته
وتمرراول الموضرروع الثررامه   العوامررل المسرراثدة لم ررود اإلرهرراب   والعوامررل ال ار يررة اال تماثيررة 
المتعم ة أال غراايرا الأيويرة . كمرا تعرد العوامرل االقتصرادية مسراثدة لظمرور اإلرهراب   وكرذلك االسرتأداد 



      (برنامج مقترح فى جغرافية اإلرىاب لتنمية التحصيل الدراسى واالتجاه نحو اإلرىاب الدولى لدى طالب المرحلة الثانوية)
 (د. /  داليا فوزى عبد السالم الشربينى)                                     

 جاهؼة تٌرسؼيذ –جملة كلية الرتتية                         43                   (                    2120– نايري) –  (33) الؼذد

المت ررار اإلرهرراب العوامررل الديميررة أاإلضررااة إلرره  السياسرره وغيرراب الديم راطيررة . ومررن العوامررل ا  رررن
 ثوامل ال مل والتطرف واالغتراب وا دان الموية الوطمية .

عمرررا الموضررروع الثالرررث ا رررد تمررراول اإلرهررراب الررردوله مثرررل : اال رررتالل   وام رررراد الواليرررات المت ررردة 
ية والدولية . كما تم ثررض أالميممة اه العالقات الدولية   وكذلك تردن ا وضاع اال تماثية واالقتصاد

ال مود الدولية لمكاا ة اإلرهاب مثل  مود ا مم المت دة و مود أعض الدول الكأرن . وامتمت الدراسة 
 أعدد من التوصيات عهمما أماد استراتي ية لمكاا ة اإلرهاب .

اويرة إذ مرا ( : اهتمرت أمعرارة الكي يرة التره ي رب أمرا إدارة المروارد الم9101( دراسة ما د صردام )9)
تعرضت السدود العراقية لمعمميات اإلرهاأية   مما ي كل ت ديًا كأيرًا لم كومة العراقية .  يث اسرت دم 
تمظرريم داثررش اإلرهرراأه الميرراه كسررالح لت  يررق عهداارر  السياسررية والعسرركرية   ضررارأين أررذلك عثررراف 

لميرراه وسرريمة إرهاأيرة ارره يررد ال رروب الترره ت ررم اسررت دام المم رريت المدميرة الماويررة   وقررد اثتأررت ا
 التمظيمات المتطراة .

وع رارت الدراسررة إلرره أعررض االسررتمتا ات المممررة مممررا   عن العررراق يوا رر  ع طررارًا   ي يررة كومرر  
يعتمد ثمه المياه   ويتعرض لم اطر العمميات اإلرهاأيرة   ومعظرم السردود الكأيررة وال زامرات قريأرة مرن 

ن  طر اإل   رهاب ما يزال قاومًا ويمدد السدود .العمميات العسكرية   وا 
وامتمررت الدراسررة أعرردد مررن التوصرريات   عهممررا العمررل ثمرره الم ااظررة ثمرره مم رريت السرردود مررن 
 طر اإلرهاب   والعمل ثمه تواير قوات  اصة من ال يش والع اور ال ريأة مرن السردود ل مايتمرا مرن 

 الدوله ل ماية السدود .العمميات اإلرهاأية   والسعه لالت اق ما قوات الت الف 
( : استمدات ت ديرد الم ركالت ال طيررة التره توا ر  العرراق متمثمرة اره 9104( دراسة أاسم  ازم )3)

العمميات اإلرهاأية الته ت صف السدود . كما يوا   عيضًا الممو السكامه المتزايرد مرن الت رديات التره 
طمرب زيرادة اال تيا رات الماويرة وذلرك لمعمرل ت دن إله زيادة الطمب ثمه المياه   وهو ا مرر الرذن يت

ثمه وقرف المزيرف المراوه المتمثرل أاسرتيراد الغرذاد    يرث يعأرر مسرتون اسرتيراد الغرذاد ثرن الع رز 
 Virtualالمرراوه  ويعررد هررذا اسررتيرادًا لمميرراه ارره صررورة غررذاد عو مررا يسررمه أالميرراه االاتراضررية )

Water . ) 
مررات تكتيررك  ديررد مررن ثممياتمررا اإلرهاأيررة مثررل : إغررراق وع ررارت الدراسررة إلرره اسررت دام التمظي

المماطق الم اورة لسد ال مو ة مما عدن إله تعطيل مركأات ال يش   كمرا ممعرت داثرش وصرول الميراه 
إله الم ااظات ال موأية   وقد عدن ذلك إله م ص كأير اه المياه اره م ااظة الم ف   ممرا عثرر ثمره 

تمد ثمه مياه ا ممار . كمرا قامرت الم موثرات اإلرهاأيرة أالسريطرة ثمره الزراثة أ كل كأير   كومما تع
سد  ديثة ثمه ممر ال رات   ولذا ع ر ت  من وظي ت  الت غيمية    يث عغرقت معظم ا راضه الزراثية 

 اه  مال وغرب أغداد .
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قتصرادية ( : سرعت الدراسرة الراهمرة لمتعررف ثمره ت ميرل دور ال رون اال9102( دراسرة م مرد سريد )6)
والسياسية المسيطرة ثمه وساول اإلثالم اه موا مة اإلرهاب دا ل الم تما المصررن أاثتأارهرا ع رد 
عهررم الظررواهر اال تماثيررة الترره  ررمدتما السررا ة الم تمعيررة الدوليررة واإلقميميررة والم ميررة . وعكرردت 

تكت ره أالعمرل دا رل الدراسة ثمره عن التمظيمرات اإلرهاأيرة عصرأ ت ثراأرة لم رارات والم يطرات   ولرم 
م تمعاتما لم  تما ال غرااية   أل ت اوزت ذلك وامت مت لم تمعات ع رن أعيدة  غراايًا ثن م تمعما 

 ا صمه . 
وتوصررمت الدراسررة إلرره عن ال ررون االقتصررادية والسياسررية المت كمررة ارره وسرراول اإلثررالم لررم تت ررذ 

 ة ال ررون المت كمررة ارره وسرراول موقررف داوررم ارره موا مررة اإلرهرراب   أررل ا تمررف الموقررف  سررب مصررم
اإلثررالم . و ررادت مترراوا الدراسررة الميداميررة لت كررد ثمرره ضرررورة ال صررل أررين اإلثررالم ال رراص واإلثررالم 
الممموك لمدولة . وعن الغالأية العظمه تررن عن المرت كم اره وسراول اإلثرالم ال اصرة هرم ر رال ا ثمرال 

اه الأماد ال روقه دا رل الم تمرا والرذن ت ركل  وهو ما يعمه عن المت كم اه ا ساس االقتصادن يت كم
 وساول اإلثالم ع د ثماصره .

( : اهتمررت أرصررد وت ميررل ال طرراب الصرر  ه العرأرره وا  مأرره م ررو 9102( دراسررة إأررراهيم ثمرره )1)
قضايا اإلرهاب أالممط ة العرأيرة   لمك رف ثرن سرمات اإلرهراب   والوقروف ثمره عأررز ا طرو رات   

الته استمد إليما ال طاب العرأه وا  مأه   والتعرف ثمه ا طر اإلثالميرة التره  والتعرف ثمه ا دلة
 ت دم من  اللما م كمة اإلرهاب أالممط ة العرأية . 

وتوصررمت الدراسررة إلرره ثرردد مررن المترراوا عهممررا   اهتمررام كترراب صرر ف الدراسررة أتمرراول قضررايا 
ومدن قرب ا  داث اإلرهاأية والتمظيمات  غراايرا  اإلرهاب اه الممط ة العرأية وارتأاطما أالأعد ال غرااه

من الدولة الته تصدر أما الص ي ة . ومن المتاوا التره ع رارت إليمرا الدراسرة   عن العمميرات اإلرهاأيرة 
ارره تررومس ع ررذت ارره كررل مرررة  رركاًل  ديرردًا . و غراايررا ضرررب اإلرهرراب عغمررب ممرراطق تررومس   وعصررأح 

مكمرر  مررن الت طرريط والتم يررذ والممرراورة . وكمررا ع ررارت الدراسررة إلرره اإلرهرراب لرر  تمركررز ميرردامه   أمررا ي
( دول أالسا ل وصواًل إلره أ يررة ت راد   2التوسا لتمظيم " داثش " أممط ة السا ل اإلاري ه لي مل )
 رغم ال مود الدولية الته ت ودها ارمسا لمكاا ة اإلرهاب .

أوية م تر ة لموا مة اإلرهاب اإلليكترومه ( : اهتمت أت ديد آليات تر 9102( دراسة س ر ثيسه )4)
لدن طالب المر مة ال امعية من و مة مظر عثضاد هيوة التدريس أ امعة عسروان . وعكردت الدراسرة 
أرر ن اإلرهرراب اإلليكترومرره هررو المسرر ة اإلليكتروميررة مررن اإلرهرراب الت ميرردن . ويعتمررد هررذا المرروع مررن 

 ع ل ت ويف وترويا ال عوب . اإلرهاب ثمه است دام اإلمكاميات العممية من
وع ارت متاوا الدراسة إله ات اق ثيمة الأ ث ثمه عن ا سأاب الديمية من عهم ا سرأاب الم ديرة 
إلرره ت ميررد الطررالب   كمررا ع ررارت إلرره عن ا سررأاب االقتصررادية واال تماثيررة والسياسررية مررن ا سررأاب 

وتعد ا سأاب التكمولو ية مرن عهرم ا سرأاب  الم دية عيضًا إله سمولة ت ميد الطالب من قأل اإلرهاب .
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المرر ثرة ثمرره ثمميررة ت ميررد الطررالب مررن قأررل التمظيمررات اإلرهاأيررة . واقتر ررت الأا ثررة أعررض اآلليررات 
الترأوية لموا مة اإلرهاب ممما : عهمية الدور الترأون لم امعة لموا مة اإلرهاب   وكذلك عهميرة الردور 

 الم تما .الترأون لألسرة   ودور ال كومة و 
 تع يب ثمه الدراسات الته اهتمت أ ضايا اإلرهاب ثمه المستون اإلقميمه والم مه :

 . 9106اهتمت أعض الدراسات أت ديد ا سأاب الدااعة لترهاب مثل دراسة  ضير ياسين ثام  -

ثمره اسرت دام تمظريم داثرش الميراه كسرالح لت  يرق عهداار   9101عكدت دراسرة ما رد صردام ثرام  -
 والسياسية أالعراق . العسكرية

 استمدف اإلرهاب قصف السدود وم اريا الرن لما لما من ت ثير ثمه ا من الغذاوه العراقه . -

عكدت إ دن الدراسات ثمه عهميرة الردور الترأرون لموا مرة اإلرهراب   وكرذلك عهميرة الردور الترأرون  -
 . 9102لألسرة ودور ال كومة والم تما لموا مة اإلرهاب مثل دراسة س ر ثيسه 

 فرًض الثحد :
" ال يو رد ارررق دال إ صرراويًا أررين متوسررطه در ررات طررالب وطالأررات م موثررة الأ ررث ارره التطأيررق  (0

 ال أمه ال تأار الت صيل الدراسه " .

( أين متوسطه در رات طرالب وطالأرات م موثرة 1,11 ≥" يو د ارق دال إ صاويًا ثمد مستون ) (9
 الدراسه لصالح الطالأات " .الأ ث اه التطأيق الأعدن ال تأار الت صيل 

( أين متوسطه در ات طالب م موثة الأ ث اه 1,11 ≥" يو د ارق دال إ صاويًا ثمد مستون ) (3
 التطأيق ال أمه والأعدن ال تأار الت صيل الدراسه لصالح التطأيق الأعدن " .

طأيررق " ال يو رد ارررق دال إ صرراويًا أررين متوسررطه در ررات طررالب وطالأررات م موثررة الأ ررث ارره الت (6
 ال أمه لم ياس االت اه م و اإلرهاب الدوله " .

" ال يو رد ارررق دال إ صرراويًا أررين متوسررطه در ررات طررالب وطالأررات م موثررة الأ ررث ارره التطأيررق  (1
 الأعدن لم ياس االت اه م و اإلرهاب الدوله " .

( أررين متوسررطه در ررات م موثررة الأ ررث ارره 1,11 ≥" يو ررد ارررق دال إ صرراويًا ثمررد مسررتون ) (4
 أي ين ال أمه والأعدن لم ياس االت اه م و اإلرهاب الدوله لصالح التطأيق الأعدن " .التط

" ي  ررق ترردريس و رردتين مررن التصررور الم ترررح لأرمرراما  غراايررة اإلرهرراب اعاليررة كأيرررة ارره تمميررة  (2
الت صيل الدراسه لممعمومات المتضممة أالو دتين وتممية االت اه م و اإلرهراب الردوله لردن طرالب 

 ا ول الثامون " . الصف

" ي  ررق ترردريس و رردتين مررن التصررور الم ترررح لأرمرراما  غراايررة اإلرهرراب ترر ثيرًا كأيرررًا ارره تمميررة  (2
الت صيل الدراسه لممعمومات المتضممة أالو دتين وتممية االت اه م و اإلرهراب الردوله لردن طرالب 

 الصف ا ول الثامون " .
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  ث ثمه الم و التاله :وايما يمه ثرض ت صيمه ل طوات وا  رادات الأ
  لت اأة ثن الس ال ا ول لمأ ث والذن مص ثمه : ما موضوثات  غرااية اإلرهاب الوا ب تضميمما

 اه مماها ال غراايا لطالب المر مة الثاموية ؟ تم ما يمه :
 )ع( إثداد قاومة أموضوثات  غرااية اإلرهاب من  الل اإلطالع ثمه ما يمه :

 ية المت صصة اه  غرااية اإلرهاب مثل :( أعض المرا ا ا  مأ0
- Richard, M. & Medina, F (2013): The Geography an Introduction to 

Spaces and Pieces of international Terrorism. 

- Michael, G. (2015): Geography of Transnational Terrorist Attacks. 

 ه تماولت  غرااية اإلرهاب تأين ما يمه :ومن  الل اإلطالع ثمه ا دأيات ا  مأية الت
 اإلرهاب ع د اروع ال غراايا الأ رية المست دثة .  غراايةتعد  -

 تتماول التوزيا ال غرااه لظاهرة اإلرهاب كظاهرة م تمعية ثالمية . -

 ت دد ت معات وعماكن العمف والتطرف ثمه المستون العالمه . -

 أكل من ال غراايا الطأيعية والأ رية .عكدت ا دأيات ثمه ثالقة  غرااية اإلرهاب  -

 يتم است دام الت ميات ال غرااية المست دثة . -
( كما تم االست ادة من اإلطار المظرن والمتاوا والتوصيات لممر تمرات اإلقميميرة والعالميرة التره اهتمرت 9

 أمكاا ة اإلرهاب الدوله .
ات ا  مأيرة والتره اهتمرت أتضرمين قضرايا ( وتم االست ادة من متاوا وتوصيات اإلطار المظررن لمدراسر3

 وت ديات اإلرهاب أالمماها والأراما التعميمية .
 ( كما تم االست ادة من الدراسات اإلقميمية والعالمية الته تماولت اإلرهاب الدوله .6
 ( متاوا وتوصيات الممظمات العالمية و اصة ممظمة ا مم المت دة .1
 الع وا ررص مررا سررأق تررم التوصررل إلرره الموضرروثات المتعم ررة أ غراايررة اإلرهرراب الوا ررب وأعررد اإلطرر

تضميمما اه مماها ال غراايا لطالب المر مة الثاموية . وايما يمه ثررض لمموضروثات الرويسرة ا رط 
 ( التاله :9أال دول )
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 ب المر مة الثاموية( الموضوثات الرويسة الوا ب تضميمما اه أرماما  غرااية اإلرهاب لطال9 دول )

 الموضوعات الواجب تضمينها فى برنامج جغرافية اإلرىاب م

 أوالً : المنطلقات األساسية لدراسة جغرافية اإلرىاب :
 تعريف جغرافية اإلرىاب . - 
 أقسام الجرائم فى جغرافية اإلرىاب . - 
 أنواع صراعات اإلرىاب : الصراع على الموارد الطبيعية . - 

 أنواع اإلرىاب الدولى من منظور جغرافى :ثانياً : 
 أركان جريمة اإلرىاب الدولى : مادى ، معنوى ، دولى . - 
 أشكال اإلرىاب الدولى : نووى ، بيولوجى ، إليكترونى ، ذىنى ، متعدد الجنسيات . - 

 ثالثاً : أسباب اإلرىاب الدولى من منظور جغرافى :
 السلوك اإلجرامى للفرد . - 
 لمتعلقة بالجغرافيا البيئية .العوامل ا - 
 العوامل المتعلقة بجغرافية الفقر . - 
 غياب الديمقراطية ، والتطرف الدينى . - 
 استغالل القانون الدولى كمشروعية للمقاومة . - 
 الواقع االجتماعى واالقتصادى الدولى والهيمنة الدولية . - 

 دولى :رابعاً : الجهود الدولية المبذولة لمكافحة اإلرىاب ال
 جهود المنظمة الدولية لألمم المتحدة . - 
 جهود الواليات المتحدة لمكافحة اإلرىاب الدولى . - 
 الجهود المصرية لمكافحة اإلرىاب الدولى . - 

 خامساً : إستراتيجية مقترحة لمكافحة اإلرىاب الدولى :
 المواجهة الفكرية الحقيقية لإلرىاب ، وتحديد أسبابو وعالجها . - 
 افر النظام الديمقراطى ، ومراعاة طبيعة المجتمعات .تو  - 
 تخصيص محاكم لمحاكمة اإلرىابيين . - 
 تحقيق التنمية البشرية المستدامة . - 
 التعاون الوطنى والدولى للقضاء على اإلرىاب اإلليكترونى . - 

 سادساً : جغرافية اإلرىاب فى سوريا والعراق :
 العراق .التنظيمات اإلرىابية فى سوريا و  - 
 أعمال التنظيمات اإلرىابية فى سوريا والعراق . - 
 استخدام التنظيم اإلرىابى جغرافية حرب المياه فى العراق . - 
 دالالت التخطيط االستراتيجى العسكرى للتنظيم اإلرىابى . - 
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 الموضوعات الواجب تضمينها فى برنامج جغرافية اإلرىاب م

 رىاب فى دول الساحل اإلفريقى الغربى :سابعاً : أبعاد جغرافية اإل
 الموقع الجيوستراتيجى جعلها منطقة صراع دولى . - 
 الجهود الدولية واإلقليمية لمواجهة اإلرىاب . - 
 التنظيمات اإلرىابية متجذرة فى النطاق الجغرافى لمنطقة الساحل . - 

 ثامناً : جغرافية اإلرىاب ودولة قطر :
 تخدم مصطلح " جغرافية الدم " .أكد الخبراء أن قطر تس - 
 أنواع التنظيمات اإلرىابية التى تدعمها قطر : مسلحة ، إعالمية ، خيرية . - 
 أمثلة إلصرار حكومة قطر على مواصلة دعم اإلرىاب . - 

 تاسعاً : أبعاد جغرافية اإلرىاب فى أفغانستان :
 يمثل اإلرىاب األشد خطورة لألسباب التالية : - 
 اب على السيطرة على المناطق الجغرافية شديدة التضرس .قدرة اإلرى * 
 عدم قدرة القوات الحكومية وقوات التحالف على القضاء عليو . * 

 عاشراً : جغرافية اإلرىاب فى باكستان :
 طبيعة التنظيمات اإلرىابية فى باكستان : - 
 تنتشر على الحدود الجبلية المتاخمة ألفغانستان . * 
 ترتبط بالداخل والبعض اآلخر يرتبط بدول الجوار .بعض التنظيمات  * 
 تراجعت االستثمارات األجنبية فى باكستان . * 

 حادى عشر : جغرافية اإلرىاب فى إندونيسيا ، الهند ، الفلبين ، بنجالديش ، ميانمار .
 ترجع أسباب اإلرىاب إلى مشكالت جغرافية وتاريخية وسياسية . - 
 تحقيق مكاسب سياسية . تهدف معظم التنظيمات إلى - 
 األوضاع السياسية معرضة للحروب المستمرة . - 
 دعى رؤساء دول األسيان إلى ضرورة مكافحة اإلرىاب . - 

 ثانى عشر : جغرافية اإلرىاب الدولى اإلليكترونى :
 عابر للحدود الدولية والمحيطات والقارات ، وليس لو نظام إقليمى محدد . - 
 ى اإلليكترونى وسماتو .أىداف اإلرىاب الدول - 
 أسلوب التجنيد السرى والتحريض نحو اإلرىاب . - 
 أسلوب التمويل اإلرىابى عبر الشبكات . - 
 أسلوب التدريب بالمعسكرات االفتراضية . - 
 أسلوب الهجمات السيبرانية اإلرىابية . - 
 الجهود الدولية لمكافحة اإلرىاب الدولى اإلليكترونى . - 
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   يرررث ترررم إ رررراد  (0)موضررروثات  غراايرررة اإلرهررراب ثمررره م موثرررة مرررن ال أرررراد )ب( ثررررض قاومرررة 
التعديالت الالزمة ثمه ال اومة    يث ترم  رذف أعرض العأرارات ال رثيرة   كمرا ترم إد رال تعرديالت 

 ثمه أعض العأارات .
ضرود آراد  ل اومة موضوثات الأرماما الم ترح اه  غرااية اإلرهاب اره (9))ج( إثداد الصورة المماوية 

 الم كمين .
 . وأذلك قم تم اإل اأة ثن الس ال ا ول لمأ ث 

  لت اأة ثن الس ال الثامه لمأ ث والذن مص ثمه : إله عن  د تتواار تمك الموضوثات اره م ترون
 مماها ال غراايا لطالب المر مة الثاموية ؟ تم ما يمه :

 لص وف الثالثة ثمه الم و التاله : تم ا ص كتب مماها ال غراايا لطالب المر مة الثاموية أا -
 ( ما يمه :3تم ا ص كتاب ال غراايا لمصف ا ول الثامون   ويوضح  دول ) (0

 (3 دول )
 9102ر  9102ا ص كتاب الصف ا ول الثامون    غرااية مصر 

 الوحدة الخامسة الوحدة الرابعة الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى

يا ومصادر عنوانها : الجغراف
 تقنياتها الحديثة

عنوانها : الموقع ومظاىر 
 سطح مصر

عنوانها : المناخ فى 
الحياة النباتية والحياتية 

 بمصر
عنوانها : األنشطة  عنوانها : سكان مصر

 االقتصادية فى مصر

 دروس الوحدة دروس الوحدة دروس الوحدة دروس الوحدة دروس الوحدة
( علم الجغرافيا : مفهومـو 2

 روعو، مصادره .، ف
 ( الخريطة فى حياتنا .1
( تقنيـــــــــــــــات الجغرافيـــــــــــــــا 3

 الحديثة .

 ( موقع مصر وأىميتو .2
( التكوينات الجيولوجية 1

 بمصر .
 ( تضاريس مصر .3

 ( المناخ فى مصر .2
 ( األقاليم المناخية .1
( النبات الطبيعى 3

والحيوان البرى فى 
 مصر .

 ( تركيب السكان .2
( توزيع السكان 1

 الكثافة السكانية .و 
( المشكالت السكانية 3

 واالجتماعية .

 ( النشاط الزراعى .2
 ( النشاط التعدينى .1
 ( الصناعة والتجارة 3
 ( السياحة بمصر .4
 ( النقل والمواصالت5

 : متاوا ا ص كتاب الصف ا ول الثامون 
 ( الساأق عن الكتاب يتضمن ثمه  مس و دات دراسية .3تأين من  دول ) -

اولت الو دة ا وله : ثمم ال غراايا من  يث م موم  واروث  ال ديثة . وثمره الررغم مرن تماولمرا تم -
 اروع ال غراايا المست دثة   لم تتماول هذه الو دة موضوثات  غرااية اإلرهاب .

 تماولت الو دة الراأعة : الم كالت السكامية واال تماثية   ولم تتماول م كمة اإلرهاب . -

الثالرررث أالو ررردة الراأعرررة إلررره : تمثرررل الع رررواويات م ررركمة لمرررا امعكاسرررات اقتصرررادية ع رررار الررردرس  -
وا تماثيررة وعمميررة   تمرردد عمررن واسررت رار الم تمررا المصرررن   وأعررد ذلررك إ ررارة أسرريطة إلرره الأعررد 

                                              
 ( أسماء السادة المحكمين عمى أدوات البحث .2ممحق ) (0)

 ( الموضوعات الواجب تضمينها فى برنامج جغرافية اإلرهاب .3ممحق ) (9)
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 ا ممه الذن ت ثر أالع واويات .
 اية اإلرهاب .أذلك اتضح عن دروس و دات كتاب الصف ا ول الثامون لم يمتم أدراسة  غرا *

 ( ما يمه :6تم ا ص كتاب ال غراايا لمصف الثامه الثامون   ويوضح  دول ) (9
 (6 دول )

 9102ر  9102ا ص كتاب الصف الثامه الثامون     غرااية مصر 
 الوحدة الرابعة الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى

عنوانها : مدخل إلى جغرافية 
 التنمية

فية التنمية وموارد عنوانها : جغرا
 البيئة

عنوانها : جغرافية التنمية 
 عنوانها : جغرافية التنمية البشرية االقتصادية

 دروس الوحدة دروس الوحدة دروس الوحدة دروس الوحدة
 ( جغرافية التنمية ومجاالتها .2
( التقنيات الحديثة ودورىا فى 1

 جغرافية التنمية .

 ( البيئة نظامها ومواردىا .2
 الموارد المائية . (1
 ( الموارد المعدنية .3

 ( ماىية التنمية االقتصادية .2
 ( التنمية الزراعية والحيوانية.1
 ( التنمية الصناعية .3
 ( التنمية السياحية .4

 ( ماىية التنمية البشرية .2
 ( مؤشرات التنمية .1
 ( نماذج تنموية رائدة .3
 ( مستقبل التنمية العربية .4

 كتاب الصف الثامه الثامون : متاوا ا ص 
 ( الساأق عن الكتاب ي تمل ثمه عرأا و دات .6تأين من  دول ) -

 اتضح من ا ص دروس و دات كتاب الصف الثامه الثامون   لم ت ير إله  غرااية اإلرهاب . *
 ( ما يمه :1تم ا ص كتاب ال غراايا لمصف الثالث الثامون   ويوضح  دول ) (3

 (1 دول )
 9102ر  9102الثالث الثامون   ال غرااية السياسية ا ص كتاب الصف 

 الوحدة الرابعة الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى
عنوانها : الدولة فى الجغرافيا 

 عنوانها : العالقات الدولية عنوانها : التكتالت االقتصادية عنوانها : المشكالت السياسية السياسية

 دروس الوحدة دروس الوحدة دروس الوحدة دروس الوحدة

 ( الدولة تعريفها وأنواعها .2
ــــــــــة لقــــــــــوة 1 ( المقومــــــــــات الطبيعي

 الدولة .
 ( المقومات البشرية .3
( النظــــــام السياســــــى واالنتخــــــابى 4

 بالدولة .

 ( الحدود السياسية .2
 ( أنواع الحدود السياسية .1
( خريطــــــــــــة العــــــــــــالم السياســــــــــــية 3

 والمشكالت المرتبطة بها .
ت اقتصـــادية ذات بعـــد ( مشـــكال4

 سياسى .
 ( مشكالت اجتماعية .5

 ( التكتالت االقتصادية .2
 ( األحالف العسكرية .1
 

 ( ماىية العالقات الدولية .2
 ( النظام العالمى الجديد .1
 

 : متاوا ا ص كتاب الصف الثالث الثامون 
 ( الساأق عن الكتاب ي تمل ثمه عرأا و دات دراسية .1تأين من  دول ) -

ماول الكتاب موضوثات مثل الصراثات المسم ة اه عم اد العالم   وقرد عصرأ ت الواليرات المت ردة ت -
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 تم رد أزثامة العالم   وظمر ما يعرف أالمظام العالمه ال ديد   كما ظمرت التكتالت االقتصادية .
 لم تتماول دروس و دات الكتاب موضوثات  غرااية اإلرهاب . -

 لس ال الثامه لمأ ث .وأذلك قد تمت اإل اأة ثن ا *
  لت اأررة ثررن السرر ال الثالررث لمأ ررث والررذن مررص ثمرره : مررا التصررور الم ترررح لأرمرراما ارره  غراايررة

 اإلرهاب لطالب المر مة الثاموية ؟ تم ما يمه :
 تم االستعامة أكل من : (0

 الكتب والمرا ا ا  مأية المت صصة اه م ال  غرااية اإلرهاب . -

 قميمية والعالمية الته اهتمت أمكاا ة اإلرهاب .متاوا وتوصيات الم تمرات اإل -

 متاوا وتوصيات الدراسات الساأ ة الته اهتمت أاإلرهاب العالمه . -

 كتاأات وعأ اث الممظمات والميوات اإلقميمية والعالمية الته تماولت اإلرهاب . -
 قاومة موضوثات  غرااية اإلرهاب الته تم إثدادها . -

غرااية اإلرهراب لطرالب المر مرة الثامويرة   وتضرمن الأرمراما المكومرات أماد الأرماما الم ترح اه   (9
 التالية :

 عواًل : امس ة الأرماما الم ترح اه  غرااية اإلرهاب . -

 ثاميًا : عهداف الأرماما الم ترح اه  غرااية اإلرهاب . -

ما سررأا ثالثررًا : م تررون و رردات الأرمرراما الم ترررح ارره  غراايررة اإلرهرراب : تضررممت و رردات الأرمررا -
 و دات رويسة   وتم توزيعما ثمه السموات الثالثة أالمر مة الثاموية .

 راأعًا : طرق واستراتي يات تدريس الأرماما الم ترح . -

 امسررًا : ا م ررطة التعميميررة المصررا أة لتم يررذ الأرمرراما : تضررممت )ع( ا م ررطة التمميديررة )ب(  -
  طة الداومة .ا م طة ا ساسية )ج( ا م طة ال تامية )د( ا م

 سادسًا : الوساول والوساوط التعميمية لمأرماما الم ترح . -

سرراأعًا : ال طررة الزمميررة لترردريس الأرمرراما   وايمررا يمرره أيرران أال طررة الزمميررة لترردريس الأرمرراما  -
 الم ترح ثمه الم و التاله :
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 ال طة الزممية لتدريس الأرماما اه  غرااية اإلرهاب

 الخطة الزمنية للتدريس الصف الدراسى عنوان الوحدة الوحدات م
عدد 

 الحصص

المنطلقات األساسية لدراسة جغرافية  الوحدة األولى 2
 8 الفصل الدراسى األول الصف األول اإلرىاب

 6 الفصل الدراسى األول الصف األول اإلرىاب الدولى اإلليكترونى الوحدة الثانية 1
 6 الفصل الدراسى األول الصف الثانى نطقة العربيةجغرافية اإلرىاب فى الم الوحدة الثالثة 3

 الوحدة الرابعة 6
جغرافية اإلرىاب فى دول منطقة 

 6 الفصل الدراسى األول الصف الثانى الساحل اإلفريقى الغربى

 5 الفصل الدراسى الثانى الصف الثانى جغرافية اإلرىاب فى قارة آسيا الوحدة الخامسة 1

 الوحدة السادسة 4
د الدولية لمكافحة اإلرىاب الجهو 

 5 الفصل الدراسى األول الصف الثالث الدولى

إستراتيجية مقترحة لمكافحة اإلرىاب  الوحدة السابعة 2
 الدولى

 5 الفصل الدراسى األول الصف الثالث

 

 ثاممًا : المرا ا الته تم االستعامة أما اه أماد الأرماما الم ترح . -
ما   تم ثرض  ثمه الم كمين   وتم إ رراد التعرديالت الالزمرة    يرث وأعد االمتماد من أماد الأرما

 . (0)عصأح الأرماما اه صورت  المماوية 
 وأذلك قد تمت اإل اأة ثن الس ال الثالث لمأ ث . *
  لت اأة ثن الس ال الراأا لمأ ث والذن مص ثمه : " إله عن  د ي دن تدريس و دتين من التصور

يررة الت صرريل الدراسرره لطررالب الصررف ا ول الثررامون لممعمومررات المتضررممة الم ترررح لمأرمرراما ارره تمم
 أالو دتين وتممية ات اهاتمم م و اإلرهاب الدوله ؟ " تم ما يمه :

ا تيررار و رردته : )ع( و ررردة : " الممطم ررات ا ساسررية لدراسرررة  غراايررة اإلرهرراب " . )ب( و ررردة :  (0
 لصف ا ول الثامون .اإلرهاب الدوله اإلليكترومه . لتدريسمما لطالب ا

 : مأررات ا تيار الو دتين لمتدريس 

يتضررمما أعررض المصررطم ات والم رراهيم والتعميمررات المتموثررة أ غراايررة اإلرهرراب   والترره ي ررب عن  -
 يكتسأما الطالب .

ي تمال ثمه موضوثات مثيرة لمطالب   والته تمثل الت ديات والتمديدات المعاصرة لمصر و ميا  -
 دول العالم .

                                              
(0



 ( البرنامج المقترح فى جغرافية اإلرهاب لطالب المرحمة الثانوية .3ممحق ) (
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إلمام الطالب أالت ديات الوطمية واإلقميمية والعالمية   الته ت دثما التمظيمرات وال ماثرات  عهمية -
 اإلرهاأية .

 تعرف الطالب ثمه عساليب اإلرهاب الدوله اإلليكترومه . -
 إلمام الطالب أال مود الم مية واإلقميمية والعالمية المأذولة لمكاا ة ظاهرة اإلرهاب الدوله . -

 تكومت الو دتان من العماصر التالية : مكومات الو دتين : 
 ( ت ديد عهداف تدريس الو دتين .0)

( صياغة موضوثات م ترون الو ردتين مرن  رالل اإلطرالع ثمره الكترب والدراسرات والمر تمرات التره 9)
 تماولت موضوثات الو دتين .

 ( تضممت الو دتان الدروس التالية :3)

 سية لدراسة  غرااية اإلرهاب   وتضم :ثموان الو دة ا وله : الممطم ات ا سا 

 الدرس ا ول :  غرااية اإلرهاب : م مومما   عقسامما   تو ماتما . -

 الدرس الثامه : عمواع اإلرهاب من ممظور  غرااه . -

 الدرس الثالث : عسأاب اإلرهاب الدوله من ممظور  غرااه . -

 ه   وتضم :ثموان الو دة الثامية :  غرااية اإلرهاب الدوله اإلليكتروم 

 الدرس الراأا :  غرااية اإلرهاب اإلليكترومه : م مومما   عهدااما   سماتما . -

 الدرس ال امس : عساليب است دام  أكة ال أكات لم يام أا ثمال اإلرهاأية . -

 الدرس السادس : ال مود الدولية لمكاا ة اإلرهاب الدوله اإلليكترومه . -

  أة لتدريس الو دتين .( ت ديد ا م طة التعميمية المصا6)

 ( ت ديد الوساول والوساوط التعميمية المماسأة .1)
ثداد الصورة المماوية لمما 4)  . (0)( ثرض الو دتين ثمه الم كمين وتعديممما اه ضود آراومم وا 
 إثداد دليل المعمم لتدريس الو دتين : (9

يل   عهررداف الو رردتين      يررث تضررمن المكومررات التاليررة : امسرر ة الرردل المعمررمتررم إثررداد دليررل 
الررردروس المتضرررممة أالو ررردتين   الطررررق وا سررراليب واالسرررتراتي يات المماسرررأة لتررردريس الو ررردتين   

 الوساول والوساوط التعميمية   مرا ا الدليل .
   وأعد االمتماد من إثداد دليل المعمم   تم ثرض  ثمه السادة الم كمين   وأذلك عصأح اره صرورت

 . (9)المماوية 

 ثداد كتاب الطالب / الطالأة :إ (3

                                              
(0



 ( الوحدتان التجريبيتان .5ممحق ) (

(9


 ( دليل المعمم .6ممحق ) (
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 : ا م طة اإلثراوية وتدريأات دروس الو دتين   وتضمن كتاب الطالب / الطالأة ما يمه 
 )ع( الدرس التمميدن لدراسة الو دتين .  

 )ب( ا م طة اإلثراوية وتدريأات الدروس لمو دة ا وله .

 )ج( ا م طة اإلثراوية وتدريأات الدروس لمو دة الثامية .
  وأعد االمتماد من إثداد كتاب الطالب / الطالأة   تم ثرض  ثمه السرادة الم كمرين   وأرذلك عصرأح

 . (3)اه صورت  المماوية 

 إثداد عداته الأ ث :

تمثمت عداته الأ ث اه ا تأار الت صيل الدراسه   وم ياس االت اه م و اإلرهاب الدوله   وايما 
 :يمه ثرض لألداتين ثمه الم و التاله 

 ( إثداد ا تأار الت صيل الدراسه :0)
( يوضرح 4ايما يمه ثرض لمموضوثات الته ي يسرما ا تأرار الت صريل ومسرتوياتما . وال ردول )

 ذلك أالت صيل .
 ( الموضوثات الته ي يسما ا تأار الت صيل الدراسه ومستوياتما4 دول )

 الموضوعات م
المجموع والنسبة  مستويات المعرفة

 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر المئوية
 24 29،  22،  22،  5  24،  8،  3 28،  27 7،  1 12،  6،  2 موضوعات الوحدة األولى (2)
 6 26 9،  4   23 25،  21 موضوعات الوحدة الثانية (1)

 12 5 1 3 1 3 5 المجمـــــــــوع
 %222 %15 %22 %25 %22 %25 %15 النسبــــة المئـويـة

 لال تأار : هصدق االتساق الدا م متاوا 
مررن  سرر الكررل در ررات معررامالت االرتأرراط أررين  ولمت  ررق مررن صرردق االتسرراق الرردا مه تررم  سرراب

 المتراوا لممستون الذن يمتمره إلير  السر ال   و رادتالكمية  اتوالدر عسومة اال تأار الت صيل الدراسه 
 : (4) ال دول كما هو مأين اه

                                              
(3



 ( كتاب الطالب / الطالبة فى الوحدتين التجريبيتين .7حق )مم (
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 (2 دول )
 الذن لممستون الكمية والدر ات اال تأار عسومة من س ال كل در اتالرتأاط أين يوضح معامالت ا

 الس ال إلي  يمتمه
مستويات 

 التحصيل

 رقم

 السؤال

 معامل

 االرتباط

 مستوى

 الداللة

 الداللة

 اإلحصائية

 التذكز

 دال 1711 17,1 1
 دال 1711 1760 6

 دال 1711 1764 12

 دال 1711 1766 15

 دال 1711 17,6 21

 الفهم

 دال 1711 1752 2
 دال 1711 1766 ,

 دال 1711 1765 13

 التطبيق
 دال 1711 17,0 ,1
 دال 1711 1766 11

 التحليل

 دال 1711 17,1 3
 دال 1711 17,0 1

 دال 1711 1766 14

 التزكية
 دال 1711 1702 4
 دال 1711 1701 0

 التقويم

 دال 1711 1761 5

 دال 1711 1761 11

 دال 1711 1741 11

 دال 1711 17,6 16

 دال 1711 ,175 10

 ا تأرار الت صريل الدراسره عسرومة مرن سر ال كرل در رات( معامالت االرتأاط أرين 2يأين ال دول )
(  1,29 –  1,62  يررث تراو ررت مررا أررين ) السرر ال   إليرر  يمتمرره الررذن لممسررتون الكميررة والرردر ات

   .صادق  لما وضعت ل ياساال تأار  عسومةأذلك تعتأر و    و ميعما دالة إ صاوياً 
  ال تأار الت صيل الدراسه : هالصدق الأماومتاوا 

ولمت  ق من الصدق الأماوه لال تأار تم  ساب معامل االرتأاط أين الدر ات الكميرة لكرل مسرتون 
 ( :2ال دول ) من مستويات الت صيل والدر ات الكمية لال تأار   و ادت المتاوا كما هو مأين اه
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 (2)  دول
 الكمية والدر ات الت صيل مستويات من مستون لكل الكمية الدر ات أين االرتأاط معامالت يوضح

 لال تأار
 الداللة اإلحصائية مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد

 دال 2622 2661 التذكر

 دال 2622 2673 الفهم

 دال 2622 2667 التطبيق

 دال 2622 2673 التحليل

 دال 2622 2682 التركيب

 دال 2622 2675 التقويم

 الت صرريل مسررتويات مررن مسررتون الرردر ات الكميررة لكررل أررين االرتأرراط معررامالت( 2) ال رردول يأررين
 يردل ممرا إ صراويًا   دالرة و ميعمرا( 1,20 رر 1,49) أرين تراو رت مرا لال تأار    يث الكمية والدر ات

 الت صيمه . راال تأا مستويات وت امس صدق ثمه
  ا تأار الت صيل الدراسه :متاوا ثأات 

مأيمة  همن  الل طري ة معامل عل ا كرومأاخ و ادت المتاوا كما ه اال تأارت  ق من ثأات تم ال
 . (2ال دول ) ها

 معامل عل ا كرومأاخ ال تأار الت صيل الدراسهيوضح  (2 دول )
 معامل عل ا كرومأاخ ثدد العأارات عداة الأ ث

 1,23 91  تأار الت صيمهاال

 . (1,23)ال تأار الت صيل الدراسه  يث أمغت قيمت  ( معامل الثأات 2يأين ال دول )
 الت صيل الدراسه : معامالت الصعوأة  سومة ا تأار 

 ا تأار الت صيل الدراسه  سومةيوضح معامالت الصعوأة ومعامالت التمييز  (01 دول )
 معامل التمييز امل الصعوبةمع رقم السؤال مستويات التحصيل

 التذكر

2 2618 2633 

6 2631 2642 

21 2618 2642 

25 2617 2647 

12 2635 2642 
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 معامل التمييز معامل الصعوأة رقم الس ال مستويات الت صيل

 ال مم

9 1,39 1,61 

2 1,32 1,63 

03 1,31 1,63 

 التطأيق
02 1,93 1,62 

02 1,92 1,13 

 لالت مي

3 1,32 1,61 

2 1,31 1,63 

06 1,92 1,61 

 التركيب
6 1,39 1,63 

2 1,33 1,61 

 الت ويم

1 1,39 1,32 

01 1,32 1,11 

00 1,92 1,32 

04 1,99 1,63 

02 1,32 1,32 

 اآلته :( يتأين 01ال دول )من 
 (  1,32ر  1,99ين )أرما تراو ت قيم  ا تأار الت صيل الدراسه    يث  سومةالصعوأة  تمعامال -

 مررا أررين ا راترر  صررعوأة معرردل تررراوح إذا  يرردا يعررد اال تأررار أرر ن( Bloom, 1971) أمرروم وي ررير
 عو( 1,21) ثرن صرعوأتما مسرأة تزيرد التره ارال  رات   (Bloom, 1971:66)( 1,21 ر 1,91)

 مماسررأا يكررون لكرره اال تأررار مررن  رررذف عو تعررديل إلررره ت تررراج ال  رررات تمررك اررإن( 1,91) ثررن ت ررل
 . (22 ص   0220 وآ رون  الزوأعه)  ( 092 ر 092:  9119 وآ رون  الظاهر)
 ال  ررة وتكرون( 1,13 رر 1,33أرين )مرا  ا تأار الت صيل الدراسه  سومةتراو ت معامالت التمييز  -

 كرون إله ي ير والذن (  Ebel, 1972 لمعيار )عيأل وا ا (1,31) التمييزية قوتما كامت إذا  يدة
 كامرت ال  ررة المو ب ال  رة تمييز معامل زاد وكمما   (1,31) التمييزية قوتما كامت إذا  يدة ال  رة
اال تأررار  ل  رررات  ممررا يرردل ثمرره عن ال رردرة التمييزيررة  ( 636 ص   9116 المأمرران   ) عاضررل
 . مماسأة
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  ا تأررار الت صرريل الدراسرره وأررذلك عصررأح(0) موثررة ارره صررورت  المماويررة صررال ًا لمتطأيررق ثمرره م 
 . (9)الأ ث / وعثدت الأا ثة م تا ًا لتص ي   

 ( إثداد م ياس االت اه م و اإلرهاب الدوله :9)
( عأعراد م يراس االت راه 00تكون م ياس االت اه م و اإلرهاب الدوله من أعدين   ويأين  دول )

 والعأارات السالأة والمو أة :
 له والعأارات المو أة والسالأة( عأعاد م ياس االت اه م و اإلرهاب الدو 00 دول )
 الم موع ثدد العأارات السالأة ثدد العأارات المو أة ا أعاد

 الأعد ا ول 
 61 04 96 االت اه م و اإلرهاب الدوله

 الأعد الثامه
 91 03 09 االت اه م و اإلرهاب اإلليكترومه الدوله

 41 92 34 الم موع

ثأررارة موزثررة ثمرره أعرردين   واسررت دمت الأا ثررة ( 41وتضررمن الم يرراس ارره صررورت  المأدويررة )
طري ة " ليكرت " لمت ديرات المت معة ) الصرورة ال ماسرية (   وصراغت تعميمرات الم يراس موضر ًا أمرا 
المدف مم    وطري ة اإل اأة ثن ثأارات    ولمت كد من صدق الم ياس ثرض ثمه أعرض الم كمرين   

( متاوا الدراسة االستطالثية لم ياس االت اه 01ح مم ق )وث دل ثمه ضود آراومم واقترا اتمم . ويوض
 م و اإلرهاب الدوله .

 الدوله : اإلرهاب م و لم ياس االت اه همتاوا صدق االتساق الدا م 
كرل در رات معرامالت االرتأراط أرين  ولمت  ق مرن صردق االتسراق الردا مه قامرت الأا ثرة أ سراب

( 01مم رق ) كمرا هرو مأرين اره المتراوا لمم ياس   و ادتالكمية  اتوالدر من ثأارات الم ياس  ثأارة
 إليمرا تمتمره التره لمممرارة الكميرة والردر ات ثأرارة كرل در ات( معامالت االرتأاط أين 01) مم قيأين و 

( و ميعمرا  1,23 ر 1,66  يرث تراو رت مرا أرين ) الردوله   اإلرهراب م رو االت راه م يراس اره العأارة
 . لما وضعت ل ياس  ةصادقثأارات الم ياس ر وأذلك تعتأ   دالة إ صاوياً 

  الدوله : اإلرهاب م و م ياس االت اهثأات  ساب متاوا 
 همررن  ررالل طري ررة معامررل عل ررا كرومأرراخ و ررادت المترراوا كمررا هرر الم يرراسمررن ثأررات تررم الت  ررق 

 . (09ال دول ) همأيمة ا

                                              
(0



 ( اختبار التحصيل الدراسى .8ممحق ) (

(9


 ( مفتاح تصحيح اختبار التحصيل الدراسى .9ممحق ) (
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 الدوله اإلرهاب م و االت اه معامل عل ا كرومأاخ لم ياسيوضح  (09 دول )
 معامل عل ا كرومأاخ ثدد العأارات عداة الأ ث

 اإلرهاب م و م ياس االت اه
 الدوله

41 1,24 

الرردوله  يررث أمغررت قيمترر   اإلرهرراب م ررو االت رراه لم يرراس( معامررل الثأررات 09يأررين ال رردول )
 الم ياس .لمتاوا تطأيق  ةمما يطمون الأا ثوهه مسأة ثأات مرت عة  (1,24)
  م ياس االت اه م و اإلرهاب الدوله : ية لعأاراتال درة التمييز 

 التالميذ ( متاوا ا تأار "مان ويتمه" لمم ارمة أين متوسطات رتب در ات م موثة2يأين مم ق )
المكاميرة    يرث تراو رت  ال ردرة عأعاد ا تأار اه الدر ات مم  ضه التالميذ وم موثة الدر ات مرت عه
يعمررا دالررة إ صرراويا   ممررا يرردل ثمرره ال رردرة التمييزيررة لعأررارات ( و م6,09ر  3,02" مررا أررين )Zقرريم "

 الم ياس .
وأررذلك عصررأح م يرراس االت رراه م ررو اإلرهرراب الرردوله ارره صررورت  المماويررة صررال ًا لمتطأيررق ثمرره 

 . (9)  وعثدت الأا ثة م تا ًا لتص ي    (0)م موثة الأ ث 
 الدراسة الت ريأية : تمثمت اه ال طوات التالية :

( 46ار م موثررة الأ ررث : تكومررت مررن طررالب وطالأررات الصررف ا ول الثررامون   وأمرر  ثررددهم )ا تيرر (0
 طالأًا وطالأة أمدرسة عأو أكر الصديق الثاموية الم تركة أمديمة دمياط ال ديدة .

تطأيق عداتره الأ رث قأميرًا : ترم تطأيرق كرل مرن ا تأرار الت صريل الدراسره   وم يراس االت راه م رو  (9
 مه م موثة الأ ث .اإلرهاب الدوله ث

( و ردة : " الممطم رات ا ساسرية لدراسرة  غراايرة 0تدريس الو دتين : تم تدريس الو ردتين وهمرا ) (3
 ( و دة : " اإلرهاب الدوله اإلليكترومه " .9اإلرهاب " . )

 . تم تسميم معمم ال غراايا الو دتين   ودليل المعمم لتدريس الو دتين 

 طالب / الطالأة اه الو دتين الت ريأيتين .تم تسميم م موثة الأ ث كتاب ال 

 ( صرة 4(  صة   واستغرق تردريس الو ردة الثاميرة ثردد )2استغرق تدريس الو دة ا وله ثدد  )
 . 02/9191وذلك أال صل الدراسه ا ول من العام الدراسه 

  مثررل : اسررت دم معمررم ال غراايررا عثمرراد تدريسرر  لمو رردتين   أعررض الطرررق واالسررتراتي يات المتموثررة
طري ررة اإلل رراد المطررور أاسررت دام ا سررومة   وطري ررة المثيرررات    يررث اسررت دم المعمررم الصررور   
وال راوط ال اوطية لت ديد مماطق التمظيمات اإلرهاأية   وقد ساثدت هذه الطري ة ثمه إثرارة دااعيرة 

                                              
(0



 ( مقياس االتجاه نحو اإلرهاب الدولى .11ممحق ) (

(9


 ( مفتاح تصحيح مقياس االتجاه نحو اإلرهاب الدولى .12ممحق ) (
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 م موثة الأ ث و عممم مستغرقين  ول موضوثات الو دتين .

  اتي ية الترردريس أررال ريق كمررا اسررت دم المعمررم إسررتر(Team Teaching)  يررث تررم دثرروة معمررم 
 التاريخ ومعمم اال تماع ل رح أعض الموضوثات المتعم ة أاإلرهاب الدوله .

 . است دم معمم ال غراايا استراتي يات ما وراد المعراة 

  ل المواقرا تم التركيز من قأرل المعمرم ثمره اسرت دام إسرتراتي ية الرتعمم اإلليكترومره   وذلرك مرن  رال
 اإلليكترومية التالية :

 http://www.alerhab.net -  موقا مرصد اإلرهاب . -

 http://www.saaid.net -  موقا م اطر الم تما الدوله . -
 http://www.pulpit.aluratanvoice.com -  موقا عضرار اإلرهاب . -
 .www.un.org/terrorism -  موقا لمكاا ة اإلرهاب . -
 أ ث لم ا ولا ال رض متاو: 

طرالب وطالأرات  در رات متوسرطه أرين إ صراوياً  دال اررق ال يو رد ثمه عم  " ا ولمص ال رض 
 . "ال تأار الت صيل الدراسه  ال أمه م موثة الأ ث اه التطأيق

كمرا هرو و رادت المتراوا  المست مة   " لمعيماتتا تأار " است دمولمت  ق من ص ة هذا ال رض 
 ( :03ول )مأين اه ال د

  (03 دول )
 ال تأار الت صيل الدراسه ال أمه التطأيق اه الأ ث م موثة والطالأات الطالب در ات متوسطهداللة ال روق أين 

مستويات 

 التحصيل
 النوع

متوسط 

 الدرجات

االنحزاف 

 المعيارى

 اختبار "ت"
الداللة 

 ت اإلحصائية
درجات 

 الحزية

 مستوى

 الداللة

 التذكز
 1766 1733 الطالب

 غيز دال 17101 62 17,2
 ,175 1750 الطالبات

 الفهم
 1745 1710 الطالب

 غيز دال 17561 62 ,175
 1762 ,170 الطالبات

 التطبيق
 1711 1711 الطالب

- - - - 
 1711 1711 الطالبات

 التحليل
 1756 1714 الطالب

 غيز دال 17012 62 1711
 1756 1713 الطالبات

 التزكية
 1742 1751 الطالب

 دال ,1711 62 2746
 1734 ,172 الطالبات

 التقويم
 1753 1716 الطالب

 غيز دال 17151 62 1745
 1750 1736 الطالبات

االختبار 

 التحصيلي

 1730 47,2 الطالب
 غيز دال 17314 62 1711

 1732 5712 الطالبات
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م موثرة  والطالأرات الطرالب در رات متوسرطه لمم ارمرة أرين" ت" را تأا متاوا( 03)  دول يأين
 رادت قريم "ت" غيرر دالرة إ صراويًا لال تأرار ككرل ولمعظرم   يرث لال تأرار   ال أمره التطأيرق اه الأ ث

ثمرره ثرردم و ررود ارررق دال إ صرراويًا أررين الطررالب والطالأررات م موثررة  يرردل مسررتويات الت صرريل   ممررا
  تأار الت صيل الدراسه .الأ ث اه التطأيق ال أمه ال

 ( يوض ان ذلك :9( و)0وال كمين الأياميين )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالب والطالأات ثيمة الأ ث اه التطأيق ال أمه لمستويات الت صيلدر ات  اتيوضح متوسط (0 كل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال تأار الت صيل الدراسه الكمية لمطالب والطالأات ثيمة الأ ث اه التطأيق ال أمهدر ات ال هيوضح متوسط (9 كل )
 ت  ق ال رض ا ول لمأ ث .يتأين ( 9( و)0يين )الأيام ينومتاو   وال كم( 03) من ال دول
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  أ ث لم الثامهمتاوا ال رض: 
 متوسرطه أرين( 1.11 ≤)ثمرد مسرتون  إ صراوياً  دال اررق يو رد ثمه عمر  " الثامهمص ال رض 

ال تأرررار الت صررريل الدراسررره لصرررالح  الأعررردن طرررالب وطالأرررات م موثرررة الأ رررث اررره التطأيرررق در ررررات
 ".الطالأات

كمرا هرو و رادت المتراوا  المست مة   " لمعيماتتا تأار " است دمولمت  ق من ص ة هذا ال رض 
 ( :06مأين اه ال دول )

  (06 دول )
 الدراسه ال تأار الت صيل الأعدن التطأيق اه الأ ث ثيمة والطالأات الطالب در ات متوسطهداللة ال روق أين 

مستويات 
 التحصيل

 النوع
متوسط 
 الدرجات

االنحراف 
 المعيارى

 اختبار "ت"
الداللة 
 ت اإلحصائية

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 التذكر
 2667 9647 الطالب

 غير دال 26532 61 2663
 2652 9656 الطالبات

 الفهم
 2651 5671 الطالب

 غير دال 26173 61 2622
 2637 5684 الطالبات

 التطبيق
 2649 1688 الطالب

 دال 26222 61 4658
 2662 3652 الطالبات

 التحليل
 2647 5669 الطالب

 غير دال 26155 61 2625
 2642 5682 الطالبات

 التركيب
 2644 3675 الطالب

 غير دال 26553 61 2662
 2642 3682 الطالبات

 التقويم
 2668 8671 الطالب

 دال 26224 61 3622
 2677 9617 الطالبات

االختبار 
 التحصيلى

 2694 36611 الطالب
 دال 26222 61 6611

 2628 37682 الطالبات

م موثرة  والطالأرات الطرالب در رات متوسرطه لمم ارمرة أرين" ت" ا تأار متاوا( 06)  دول يأين
 رادت قريم "ت" دالرة إ صراويًا لال تأرار   يرث ال تأرار الت صريل الدراسره   الأعردن التطأيرق اره الأ ث

ككررل ولمسررتون التطأيررق ومسررتون الت ررويم    يررث أمرر  متوسررط در ررات الطررالب ارره التطأيررق الأعرردن 
(   1,110( ومستون الداللرة )6,12( وأمغت قيمة "ت" )3,11( ولمطالأات )9,22لمستون التطأيق )
( 2,92) ولمطالأررات( 2,29) الت ررويم تونلمسرر الأعرردن التطأيررق ارره الطررالب در ررات كمررا أمرر  متوسررط

عمرا اال تأرار ككرل اأمر  متوسرط در رات الطرالب    (1,116) الداللرة ومسرتون( 3,1" )ت" قيمة وأمغت
( ومسرررتون الداللرررة 4,99( وأمغرررت قيمرررة "ت" )32,21( ولمطالأرررات )34,99اررره التطأيرررق الأعررردن )



      (برنامج مقترح فى جغرافية اإلرىاب لتنمية التحصيل الدراسى واالتجاه نحو اإلرىاب الدولى لدى طالب المرحلة الثانوية)
 (د. /  داليا فوزى عبد السالم الشربينى)                                     

 جاهؼة تٌرسؼيذ –جملة كلية الرتتية                         63                   (                    2120– نايري) –  (33) الؼذد

الب والطالأررات م موثررة الأ ررث ارره ثمرره و ررود اررروق دال إ صرراويًا أررين الطرر يرردل (   ممررا1,110)
 الت ويم لصالح الطالأات . ومستون التطأيق ومستون ككل التطأيق الأعدن لال تأار

 ( يوض ان ذلك :6( و)3وال كمين الأياميين )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالب والطالأات ثيمة الأ ث اه التطأيق الأعدن لمستويات الت صيلدر ات  اتيوضح متوسط (3 كل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكمية لمطالب والطالأات ثيمة الأ ث اه التطأيق الأعدن ال تأار الت صيل الدراسهدر ات ال هيوضح متوسط (6 كل )
 ت  ق ال رض الثامه لمأ ث  زويًا .يتأين ( 6( و)3يين )الأيام ينومتاو   وال كم( 06) من ال دول

  أ ث لم الثالثمتاوا ال رض: 
 متوسرطه أرين( 1.11 ≤)ثمرد مسرتون  إ صراوياً  دال قارر يو رد ثمه عم  " الثالثمص ال رض 

 . "ال تأار الت صيل الدراسه لصالح التطأيق الأعدن  طالب م موثة الأ ث اه التطأي ين در ات
و رادت  المزدو رة ) المرتأطرة (   " لمعيمراتتاسرت دم ا تأرار "ولمت  ق من صر ة هرذا ال ررض 

 ( :01كما هو مأين اه ال دول )المتاوا 
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 طمأة م موثة الأ ث در ات متوسطهداللة ال روق أين  (01 دول )
 ال تأار الت صيل والأعدن التطأي ين ال أمه اه

مستويات 
 التحصيل

 التطبيق
متوسط 
 الدرجات

االنحراف 
 المعيارى

 اختبار "ت"
الداللة 
 ت اإلحصائية

درجات 
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 التذكر
 2663 2646 التطبيق القبلى

 دال 26222 63 74656
 2659 9651 التطبيق البعدى

 الفهم
 2654 2693 التطبيق القبلى

 دال 26222 63 57687
 2645 5678 التطبيق البعدى

 التطبيق
 2622 2622 التطبيق القبلى

 دال 26222 63 42668
 2663 3629 التطبيق البعدى

 التحليل
 2656 2684 التطبيق القبلى

 دال 26222 63 58627
 2644 5675 التطبيق البعدى

 التركيب
 2642 2638 التطبيق القبلى

 دال 26222 63 43697
 2641 3678 التطبيق البعدى

 التقويم
 2656 2616 التطبيق القبلى

 دال 26222 63 61638
 2677 8699 التطبيق البعدى

االختبار 
 التحصيلى

 2635 4687 التطبيق القبلى
 دال 26222 63 244613

 2618 37622 التطبيق البعدى

 التطأي رين اره الأ رث ثيمرة در رات متوسرطه لمم ارمرة أرين" ت" ا تأرار متاوا( 01)  دول يأين
 رادت قريم "ت" دالرة إ صراويًا لال تأرار ككرل ول ميرا   يرث ال تأار الت صيل الدراسه   والأعدن ال أمه

الأ رررث اررره التطأيرررق ال أمررره لمسرررتويات  ثيمرررة ر ررراتمسرررتويات الت صررريل    يرررث أمغرررت متوسرررطات د
 1,22   2,19( واه التطأيق الأعدن )0,94   1,32   1,26  ص ر    1,23   0,64الت صيل )

   12,02   61,42   12,22   26,14(   وأمغرررت قررريم "ت" )2,22   3,22   1,21   3,02  
 (   كمررا أمرر  متوسررط1,110لررة )( ثمرره الترتيررب   و ميعمررا دال ثمررد مسررتون دال 49,32   63,22
واره التطأيرق ( 6,22) لال تأار الت صيمه ككرل ال أمه التطأيق اه الأ ث ثيمة وطالأات طالب در ات

ثمرره و ررود  يرردل   ممررا (1,110) الداللررة ومسررتون( 066,33" )ت" قيمررة (  وأمغررت32,10الأعرردن )
 صريل الدراسره ومكوماتر  ال رثيرة لصرالح اروق دال إ صاويًا أين التطأي ين ال أمه والأعدن ال تأار الت

 التطأيق الأعدن .
 ( يوض ان ذلك :4( و)1وال كمين الأياميين )
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 م موثة الأ ث اه التطأي ين ال أمه والأعدن لمستويات الت صيل طمأةدر ات  اتيوضح متوسط (1 كل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لأ ث اه التطأي ين ال أمه والأعدن ال تأار الت صيل الدراسهم موثة ا الكمية طمأةدر ات ال هيوضح متوسط (4 كل )
 ت  ق ال رض الثالث لمأ ث .يتأين ( 4( و)1يين )الأيام ينومتاو   وال كم( 01) من ال دول

  أ ث لم الراأامتاوا ال رض: 
طرالب وطالأرات  در رات متوسرطه أرين إ صراوياً  دال اررق ال يو رد ثمه عم  " الراأامص ال رض 

 . "لم ياس االت اه م و اإلرهاب الدوله  ال أمه لأ ث اه التطأيقم موثة ا
و ررادت  المسررت مة   " لمعيمرراتتا تأررار " ت الأا ثررةاسررت دمولمت  ررق مررن صرر ة هررذا ال رررض 

 ( :04كما هو مأين اه ال دول )المتاوا 



      (برنامج مقترح فى جغرافية اإلرىاب لتنمية التحصيل الدراسى واالتجاه نحو اإلرىاب الدولى لدى طالب المرحلة الثانوية)
 (د. /  داليا فوزى عبد السالم الشربينى)                                     

 جاهؼة تٌرسؼيذ –جملة كلية الرتتية                         66                   (                    2120– نايري) –  (33) الؼذد

 (04 دول )
 لم ياس ال أمه يقالتطأ اه الأ ث م موثة والطالأات الطالب در ات متوسطهداللة ال روق أين 

 الدوله اإلرهاب م و االت اه

 النوع
متوسط 
 الدرجات

االنحراف 
 المعيارى

 اختبار "ت"
الداللة 
 ت اإلحصائية

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 28624 227678 الطالب
 غير دال 26657 61 2645

 26665 225684 الطالبات

 م موثرة والطالأرات الطرالب در رات متوسرطه أرين لمم ارمرة" ت" ا تأار متاوا( 04)  دول يأين
أم  متوسرط در رات الطرالب اره   يث الدوله   اإلرهاب م و االت اه لم ياس ال أمه التطأيق اه الأ ث

( 1,61( وأمغررت قيمررة "ت" )011,26( وأمرر  متوسررط در ررات الطالأررات )012,22التطأيررق ال أمرره )
ود ارررق دال إ صرراويًا أررين الطررالب والطالأررات ثمرره ثرردم و رر يرردل (   ممررا1,412ومسررتون الداللررة )

 الدوله . اإلرهاب م و االت اه م موثة الأ ث اه التطأيق ال أمه لم ياس
 ( يوضح ذلك :2وال كل الأيامه )

 
 
 
 
 
 
 
 
  (2 كل )

 باإلرها م و االت اه الكمية لمطالب والطالأات م موثة الأ ث اه التطأيق ال أمه لم ياسدر ات ال هيوضح متوسط
 الدوله

 ت  ق ال رض الراأا لمأ ث .يتأين ( 2ه )ومتاو   وال كل الأيام( 04) من ال دول
  أ ث لم ال امسمتاوا ال رض: 

طالب وطالأات  در ات متوسطه أين إ صاوياً  دال ارق ال يو د ثمه عم  " ال امسمص ال رض 
 . "لم ياس االت اه م و اإلرهاب الدوله  الأعدن م موثة الأ ث اه التطأيق

و ررادت  المسررت مة   " لمعيمرراتتا تأررار " ت الأا ثررةاسررت دمولمت  ررق مررن صرر ة هررذا ال رررض 
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 ( :02كما هو مأين اه ال دول )المتاوا 
  (02 دول )

 اإلرهاب م و االت اه لم ياس الأعدن التطأيق اه الأ ث م موثة والطالأات الطالب در ات متوسطهداللة ال روق أين 
 الدوله

 النوع
متوسط 

 رجاتالد

االنحراف 
 المعيارى

 اختبار "ت"
الداللة 
 ت االحصائية

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة

 12689 165688 الطالب
 غير دال 26924 61 2621

 24649 166644 الطالبات

 م موثرة والطالأرات الطرالب در رات متوسرطه لمم ارمرة أرين" ت" ا تأار متاوا( 02)  دول يأين
أم  متوسط در ات الطرالب اره   يث الدوله   اإلرهاب م و االت اه لم ياس الأعدن التطأيق اه الأ ث

( 1,09( وأمغررت قيمررة "ت" )944,66( وأمرر  متوسررط در ررات الطالأررات )941,22) التطأيررق الأعرردن
ثمرره ثرردم و ررود ارررق دال إ صرراويًا أررين الطررالب والطالأررات  يرردل (   ممررا1,216ومسررتون الداللررة )

 الدوله . اإلرهاب م و االت اه لم ياس تطأيق الأعدنم موثة الأ ث اه ال
 ( يوضح ذلك :2وال كل الأيامه )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (2 كل )

 اإلرهاب م و االت اه الكمية لمطالب والطالأات م موثة الأ ث اه التطأيق الأعدن لم ياسدر ات ال هيوضح متوسط
 الدوله
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 ثدم ت  ق ال رض ال امس لمأ ث . يتأين( 2ه )ومتاو   وال كل الأيام( 02) من ال دول

  أ ث لم السادسمتاوا ال رض: 
طرالب م موثرة  در رات متوسرطه أرين إ صراوياً  دال ارق يو د ثمه عم  " السادسمص ال رض 
 . "الدوله لصالح التطأيق الأعدن  اإلرهاب م و االت اه لم ياس ال أمه والأعدن الأ ث اه التطأي ين

 المزدو رة )المرتأطرة(   " لمعيمراتتا تأرار " ت الأا ثرة دماسرتولمت  ق من صر ة هرذا ال ررض 
 ( :02كما هو مأين اه ال دول )و ادت المتاوا 

  (02 دول )
 االت اه لم ياس التطأي ين ال أمه والأعدن اه الأ ث م موثة طمأة در ات متوسطهداللة ال روق أين 

 الدوله اإلرهاب م و

 القياس
متوسط 
 الدرجات

 االنحراف المعيارى
الداللة  اختبار "ت"

 مستوى الداللة درجات الحرية ت اإلحصائية

 27615 226682 التطبيق القبلى
 دال 26222 63 73626

 28641 166626 التطبيق البعدى

 ارره الأ ررث م موثرة طمأررة در ررات متوسرطه لمم ارمررة أررين" ت" ا تأرار مترراوا( 02)  رردول يأرين
 ثيمرة أمر  متوسرط در رات طمأرة  يرث الردوله   اإلرهاب م و االت اه لم ياس التطأي ين ال أمه والأعدن

( وأمغرت 944,04( وأم  متوسرط در راتمم اره التطأيرق الأعردن )014,20) اه التطأيق ال أمه الأ ث
ثمررره و رررود اررررق دال إ صررراويًا أرررين  يررردل (   ممرررا1,110( ومسرررتون الداللرررة )23,04قيمرررة "ت" )

 الدوله لصالح التطأيق الأعدن . اإلرهاب م و االت اه التطأي ين ال أمه والأعدن لم ياس
 ( يوضح ذلك :2وال كل الأيامه )

 
 
 
 
 
 
  (2 كل )

 اإلرهاب م و االت اه الكمية لطمأة م موثة الأ ث اه التطأي ين ال أمه والأعدن لم ياسدر ات ال هيوضح متوسط
 الدوله
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  ق ال رض السادس لمأ ث .ت يتأين ( 2ه )ومتاو   وال كل الأيام( 02) من ال دول
 . وأذلك تمت اإل اأة ثن الس ال الراأا لمأ ث 
  أ ث لم الساأامتاوا ال رض: 

ترردريس و رردتين مررن التصررور الم ترررح لأرمرراما  غراايررة  " ي  ررقثمرره عمرر   السرراأامررص ال رررض 
ت راه م رو اه تممية الت صيل الدراسه لممعمومات المتضرممة أالو ردتين وتمميرة اال  اإلرهاب اعالية كأيرة

 . "اإلرهاب الدوله لدن طالب الصف ا ول الثامون 
والتره  ثميرة لمراك  و يرانامعادلرة مسرأة ال  ت الأا ثرةال ررض اسرت دمهرذا لمت  ق من صر ة و 

 ( :McGuigan, 1971, p.3ال عالية ) ثمه لم كم (1,4 ددها أمسأة )
 ص( –)س              

   =ب  ف
 ص( –)د               

  يث :
 التطأيق الأعدن در ات متوسط : س    أرماما اعالية: ب  ف
 العظمه لال تأار الدر ة:  د  التطأيق ال أمه در ات متوسط:  ص

 :( 02كما هه مأيمة اه ال دول )و ادت المتاوا 
 

 تممية اإلرهاب اه اه  غرااية لأرماما الم ترح التصور من و دتين تدريس( يوضح اعالية 02 دول )
لدن طمأة  الدوله اإلرهاب م و االت اه وتممية أالو دتين المتضممة لدراسه لممعموماتا الت صيل

 م موثة الأ ث

 التطأيق ا دوات 
متوسط 
 الدر ات

الدر ة 
 العظمه

 مسأة ال اثمية

 الت صيل
 6,22 التطأيق ال أمه

61 1,20 
 32,10 التطأيق الأعدن

 اإلرهاباالت اه م و 
 الدوله

 014,20 التطأيق ال أمه
391 1,23 

 944,04 التطأيق الأعدن

  غراايررة ارره لأرمرراما الم ترررح التصررور مررن و رردتين لترردريس ال عاليررة( يأررين مسررب 02) ال رردول
 لردن الردوله اإلرهراب م رو االت راه وتمميرة أالو ردتين المتضرممة لممعمومات الت صيل زيادة اه اإلرهاب
الردوله    اإلرهراب م رو ( لالت اه1,23و) أًا لمت صيلت ري( 1,20)أمغت  يث  الأ ث   م موثة طمأة
 تردريس  ممرا يردل ثمره عن   عاليرةال( الته  ددها ماك  و يران لم كرم ثمره 1,4)من  عكأر مسب وهه

 الت صرريل تمميررة إلرره وعدت اعالرر  كامررت اإلرهرراب  غراايررة ارره لأرمرراما الم ترررح التصررور مررن و رردتين
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طمأررة م موثررة  الرردوله لرردن اإلرهرراب م ررو االت رراه وتمميررة نأالو رردتي المتضررممة الدراسرره لممعمومررات
 .الأ ث

ولت كيد المتي ة الته توصمت إليما الأا ثرة اسرت دمت معادلرة مسرأة الكسرب المعردل لرأالك والرذن 
 ( : 934م   ص 9116( لم كم ثمه ال اثمية ) ثأد ال  يظ وآ رين 0,9 دد )

 

 

  يث عن :
y متوسط در ات التطأيق الأعدن : 
x متوسط در ات التطأيق ال أمه : 
d لدر ة المماوية لال تأار : 

 ( :91و ادت المتاوا كما هو مأين اه ال دول )
 زيادة اإلرهاب اه اه  غرااية لأرماما الم ترح التصور من و دتين تدريس( يوضح اعالية 91 دول )

لدن طمأة  الدوله رهاباإل  م و االت اه وتممية أالو دتين المتضممة الدراسه لممعمومات الت صيل
 م موثة الأ ث

 متوسط الدر ات التطأيق ا دوات 
الدر ة 
 العظمه

الكسب مسأة 
 المعدل

 الت صيل
 6,22 التطأيق ال أمه

61 0,29 
 32,10 التطأيق الأعدن

 اإلرهاباالت اه م و 
 الدوله

 014,20 التطأيق ال أمه
391 0,99 

 944,04 التطأيق الأعدن

 ارره لأرمرراما الم ترررح التصررور مررن و رردتين لترردريس الكسررب المعرردل( يأررين مسررب 91ال رردول )
 اإلرهرراب م ررو االت رراه وتمميررة أالو رردتين المتضررممة لممعمومررات الت صرريل زيررادة ارره اإلرهرراب  غراايررة
 م ررو ( لالت رراه0,99و) ت ريأررًا لمت صرريل( 0,29)أمغررت  يررث  الأ ررث   م موثررة طمأررة لرردن الرردوله
  ممرا يردل ثمره عن   عاليرةاللم كرم ثمره  أرالك( الته  رددها 0,9)من  عكأر قيم وههالدوله    اإلرهاب
 الت صريل زيادة إله وعدت اعال  كامت اإلرهاب  غرااية اه لأرماما الم ترح التصور من و دتين تدريس

طمأررة م موثررة  الرردوله لرردن اإلرهرراب م ررو االت رراه وتمميررة أالو رردتين المتضررممة الدراسرره لممعمومررات
 . ثالأ

 ( يتأين ت  ق ال رض الساأا لمأ ث .91( و)02من ال داول )
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  أ ث لم الثامن متاوا ال رض: 
  غراايررة لأرمرراما الم ترررح التصررور مررن و رردتين ترردريس " ي  ررقثمرره عمرر   الثررامنمررص ال رررض 

 م رو االت راه وتمميرة أالو ردتين المتضرممة الدراسره لممعمومرات الت صريل تمميرة اره كأيراً  ت ثيراً  اإلرهاب
 . " الثامون ا ول الصف طالب لدن الدوله اإلرهاب
 وقرد التر ثير   ل سراب( 2η) إيترا مرأرا معادلة الأا ثة است دمتال رض هذا لمت  ق من ص ة و 
 إيترا مرأرا قيمرة أمغرت إذا صرغيراً  يكرون التر ثير   رم  يرث" التر ثير    رم " ل يمرة ت سريراً  كروهن عثطه

ارر اد عأررو  طررب  )   (1,06) قيمترر  أمغررت إذا وكأيررراً    (1,14) مترر قي أمغررت إذا ومتوسررطاً    (1,10)
 : ( 921  م0220   وآمال صادق

 9ت
2مرأا إيتا )

η = ) 
 + در ات ال رية 9ت

 :( 90كما هه مأيمة اه ال دول )و ادت المتاوا 
الدراسه  الت صيل ميةتم اه اإلرهاب  غرااية اه لأرماما الم ترح التصور من و دتين تدريس ت ثير يوضح( 90 دول )

 الأ ث م موثة طمأة لدن الدوله اإلرهاب م و االت اه وتممية أالو دتين المتضممة لممعمومات

 ت ا دوات
 در ات
 ال رية

   م الت وير (مرأا إيتا )

 كأير 1,2221 43 066,93 الت صيل

 كأير 1,2226 43 23,04 االت اه م و اإلرهاب الدوله

 
2م مرأررا إيتررا )قرري( يأررين 90ال رردول )

ηارره لأرمرراما الم ترررح التصررور مررن و رردتين ( لترردريس 
 اإلرهرراب م ررو االت رراه وتمميررة أالو رردتين المتضررممة لممعمومررات الت صرريل زيررادة ارره اإلرهرراب  غراايررة
  م و االت اه ( لتممية1,222و) ت ريأًا لمت صيل( 1,222)أمغت  يث  الأ ث   ثيمة طمأة لدن الدوله

  ممرا يردل ثمره عن   رم التر ثير لم كرم ثمره  كروهن( الته  رددها 1,06)من  عكأر قيم اإلرهاب   وهه
 تمميرة إله وعدت كأيراً  كان اإلرهاب  غرااية اه لأرماما الم ترح التصور من و دتين   م ت ثير تدريس

 م موثررة طمأررة لرردن الرردوله اإلرهرراب م ررو االت رراه وتمميررة أالو رردتين المتضررممة لممعمومررات الت صرريل
 .ث الأ 

 
 ( يوض ان ذلك :00( و)01وال كمين الأياميين )
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 ( يوضح در ات طمأة م موثة الأ ث اه التطأيق ال أمه والتطأيق الأعدن ال تأار الت صيل الدراسه01 كل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 00 كل )

 م و اإلرهاب الدولهيوضح در ات طمأة م موثة الأ ث اه التطأيق ال أمه والتطأيق الأعدن لم ياس االت اه 
 أ ث .لمالثامن يتأين ت  ق ال رض ( 00و) (01وال كمين الأياميين )ومتاو    (90من ال دول )

 . وأذلك تمت اإل اأة ثن الس ال ال امس لمأ ث 

  وترن الأا ثرة أر ن المتراوا التره ترم ثرضرما ومماق رتما اره ال رزد ال راص أمماق رة ارروض الأ رث
 ت كل من :الراهن تت ق ما متاوا دراسا

الدراسات الته اهتمت أتضمين قضايا اإلرهاب أالمماها الدراسية ثمه المستون العرالمه واإلقميمره  (ع 
  ودراسرررة  (Afzal, 2015)  ودراسرررة  (Thomas, 2013)مثرررل دراسرررات كرررل مرررن : دراسرررة 
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(Haney, 2018) ( ودراسة 9102  ودراسة م مد صديق   )(Gody & others, 2019) . 

وا الأ ررث ال رراله مررا مترراوا الدراسررات الترره اهتمررت أ ضررايا اإلرهرراب ثمرره المسررتون كمررا تت ررق متررا (ب 
(   ودراسررة ما ررد صرردام 9106اإلقميمرره والم مرره مثررل دراسررات كررل مررن : دراسررة  ضررير ياسررين )

(   ودراسة سر ر ثيسره 9102(   ودراسة إأراهيم ثمه )9102(   ودراسة م مد سيد )9101)
(9102. ) 

 ًجفسريىا : هناقشة نحائج الثحد

اسرره واالت رراه م ررو اإلرهرراب يتضررح ممررا سررأق ااثميررة ترردريس الو رردتين   وتمميررة الت صرريل الدر 
   ويمكن ت سير ذلك ثمه الم و التاله :الدوله

 ( أالمسأة لمو دة ا وله : " الممطم ات ا ساسية لدراسة  غرااية اإلرهاب " :0)

  تعد  غرااية اإلرهاب(Geography of Terrorism)  مرن ارروع ال غراايرا المسرت دثة والتره
تتضمن ثمره أعرض ال  راوق والمصرطم ات والم راهيم المعاصررة والمثيررة    يرث سراثدت ثمره 

 إثارة دااعية م موثة الأ ث ثمه تعمم موضوثات الو دة ا وله .

  تضممت الو دة ا وله ثمه موضوثات  ي ة مثل التو مات الم تم رة لصرراثات اإلرهراب  رول
  واستمزاف المروارد الأيويرة   وكي يرة أترر عطرراف أعرض الردول   ممرا سراثد ثمره تركيرز  الطاقة

 امتأاه طالب م موثة الأ ث   عثماد دراستمم لموضوثات الو دة ا وله .

  عدرك الطالب والطالأات العالقات المتدا مة والمت اأكة أين عمواع اإلرهاب الدوله   مما ساثدهم
 لمتعم ة أاإلرهاب .ثمه اكتساب المعمومات ا

  است دام الصور وا  كال وال راوط المتعم ة أموضوثات الو دة ا وله   مما ساثد ثمره زيرادة
 امم م موثة الأ ث لم  اوق المتضممة أالو دة .

  وضوح عهداف الو دة ا ولره    يرث اسرتطاع معمرم ال غراايرا ت رديم م ردمات  ري ة ومثيررة ثرن
وثة الأ ث إله زيادة االمتأاه والتركيرز ثمرد دراسرتمم لموضروثات  غرااية اإلرهاب مما داا م م

 الو دة ا وله .

 ( أالمسأة لمو دة الثامية : "  غرااية اإلرهاب الدوله اإلليكترومه " :9)

  كما تضممت موضروثات الو ردة الثاميرة عيضرًا أعرض ال  راوق والمصرطم ات والم راهيم ال ياتيرة
 ررث ارره هررذا السررن   كمررا داعمررم ثمرره اكتسرراب ال  رراوق والمعاصرررة والترره تمررم م موثررة الأ

 والم اهيم أالو دة .

  تم إتا رة ال ررص لمماق رة الطرالب والطالأرات  هرداف اإلرهراب الردوله اإلليكترومره أكرل وضروح
 ودقة مما ساثد ذلك ثمه اكتساأمم وامم لتمك ا هداف والتعرف ثميما .

  ثرة الأ رث لموضروع عسراليب اسرت دام  رأكة عسممت موضوثات الو دة الثامية أر ن تعمرم م مو
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المعمومات الدولية ال يام أ ثمال إرهاأية   عصأح ذات  دون وقيمة لم موثة الأ ث مما داعمم 
وساثدهم أ وة ثمه التعرف ثمه تمك ا ساليب مثل : عسموب الت ميد السرن   وعسموب التدريب 

   يرث مثمرت تمرك ا سراليب موضروثات أالمعسكرات االاتراضية   وعسموب الم مرات السريأرامية 
  ديدة و ي ة لمم مما ساثدهم ثمه اممما .

  معظم   اوق ومصطم ات وم اهيم الو دة الثامية مرتأطة أ ياة طالب وطالأات م موثة الأ ث
 مما قد داعمم ثمه تعممما .

 ( أالمسأة لكتاب الطالب / الطالأة لمو دتين :3) 

 الأررة م موثررة الأ ررث ثمرره اسررت أال معمومررات ومصررطم ات سرراثد اسررت دام كترراب الطالررب / الط
 وم اهيم الو دتين أ كل اعال والتعامل معما أكل وضوح .

    عسممت ا م طة اإلثراوية وتدريأات الدروس ثمره تأسريط الموضروثات المتضرممة أالو ردتين
وتمميرة مما ساثد ثمه تثأيتما اه عذهاممم   ومن ثم ساثد ذلك ثمه تممية الت صريل الدراسره 

 االت اه لديمم .
 ( أالمسأة لطرق واستراتي يات التدريس :6) 

  قد ساثدت طرق واستراتي يات التدريس المتموثة م موثة الأ ث اه تممية الت صريل الدراسره
   واالت اه م و اإلرهاب الدوله .

  طررق اأتعد معمم ال غراايا ثن طررق التردريس المتأعرة أال  رل الترأرون    يرث اسرت دم المعمرم
واستراتي يات تدريس متمروثة مثل : استراتي يات التعمم الم ط   واستراتي يات ما وراد المعرارة 

   والتعمم اإلليكترومه .
ولذا قرد عسرممت هرذه االسرتراتي يات اره إكسراب م موثرة الأ رث ال  راوق المتضرممة أالو ردتين 

 وزيادة امممم لموضوثاتما .
 م  متاوا الأ ث يمكن التوصية أما يمه :: اه ضود ما عس رت ث جٌصيات الثحد

 . تطوير مماها الدراسات اال تماثية أالتعميم قأل ال امعه اه ضود  غرااية اإلرهاب 

 . تصميم و دة م تر ة ثن اإلرهاب الدوله اإلليكترومه لتالميذ المر مة االأتداوية 

 . أماد عدلة لمعممه ال غراايا لتدريس  غرااية اإلرهاب 

 ال غراايا أالمر مة الثاموية ثمه تدريس موضوثات  غرااية اإلرهاب . تدريب معممه 

 . تطوير أرماما إثداد معمم ال غراايا أكميات الترأية اه ضود  غرااية اإلرهاب 
 هقرتحات تثحٌخ هسحقثلية أخرٍ :

  ااثميررة اسررت دام  غراايررة اإلرهرراب ارره ترردريس الدراسررات اال تماثيررة لتمميررة الت صرريل المعرارره
 ثه أال ضايا العالمية المعاصرة .والو 
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  عثر است دام  غرااية اإلرهاب الدوله اإلليكترومه لتممية الوثه اإلليكترومه لدن تالميذ المر مرة
 الثاموية .

 . ااثمية تدريس  غرااية اإلرهاب لمطالب المعممين أكميات الترأية 

 . دراسة لمتعرف ثمه عساليب الت ميد اإلرهاأه 

 رح قاوم ثمه ال مود المأذولة الوطمية واإلقميميرة والعالميرة لمكاا رة اإلرهراب ااثمية أرماما م ت
 الدوله .
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 املراجغ
 أًالً : املراجغ الؼرتية :

ال طراب الصر  ه ل ضرايا اإلرهراب اره الممط رة العرأيرة ر ( : 9102إأرراهيم ثمره أسريومه م مرد ) -
   امعررة ا زهررر   كميررة اإلثررالم     مأيررةدراسررة ت ميميررة ثمرره ثيمررة مررن الصرر ف العرأيررة وا 

 رسالة دكتوراه غير مم ورة .
  ال ررراهرة : دار  المع رررم الوسررريط( : 9116إأرررراهيم مصرررط ه   ع مرررد الزيرررات   م مرررد الم رررار ) -

 الدثوة .
 . 9  أيروت : م سسة الرسالة   ط م مل المغة( : 0224اأن اارس ) -

(   939  العررردد ) ال ديرررد   م مرررة السياسرررة الدوليرررة اإلرهررراب( : 9106ع مرررد إأرررراهيم م مرررود ) -
 مارس .

   ال اهرة : دار الممضة العرأية . الموا مة ال امومية لترهاب( : 9112ع مد ات ه سرور ) -

   أيروت : الم سسة ال امعية لمدراسات . اإلرهاب وال امون الدوله( : 9101إسماثيل الغزال ) -
   أيروت : الم سسة ال امعية . رهاب وال امون الدولهاإل ( : 9109إسماثيل الغزال ) -

   متاح ثأر : السياسة الت ريعية لمكاا ة اإلرهاب( : 9102ع رف توايق  مس ) -
- http://hccourt.gov.eg 

  اإلسرررركمدرية : دار  اإلرهرررراب والأيرررران ال ررررامومه لم ريمررررة( : 9116إمررررام  سررررامين ثطررررا اهلل ) -
 المطأوثات ال امعية .

تعزيرز ثالقرات التعراون ا ممره العرأره ( : 9102 مامة العامة لم مس الروزراد الدا ميرة العررب )ا -
  ترومس : م مرد المر تمر العرأره الثرامه  اه موا مرة اإلرهراب وال رد مرن تداثياتر  اره الممط رة

 عكتوأر   متاح ثأر الراأط الم تصر التاله : 09والع رين   
- 1.news/article/2588277 

  تومس : م مد الم تمر  مكاا ة اإلرهاب( : 9102مامة العامة لم مس وزراد الدا مية العرب )ا  -
 عكتوأر   متاح ثأر : 30العرأه الوا د والع رين   

- http://alwafd.news. 

(   ميويرورك : مكترب  م مل الت ريعات لمكاا ة اإلرهراب اره دول ال مريا العرأيرةا مم المت دة )  -
 دة المعمه أالم درات وال ريمة .ا مم المت 

  ميويررورك :  ت ررريعات مكاا ررة اإلرهرراب ارره دول ال مرريا العرأيررة والرريمن( 9112ا مررم المت رردة ) -
 يوليو . 94ر  91مكتب ا مم المت دة المعمه أالم درات وال ريمة   

ب المعمرره   ميويررورك : المكترر دراسررة  ررول ت ررريعات مكاا ررة اإلرهرراب( : 9112ا مررم المت رردة ) -
 ديسمأر . 2ر  2أالم درات وال ريمة   ارع مما اإلرهاب   
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 لمطأاثرررة الكترررب دار   والم ررراييس الم سرررية اال تأرررارات :( 0220) الزوأعررره إأرررراهيم ال ميرررل ثأرررد -
 الموصل .  امعة   والم ر

   والتوزيا لمم ر الث ااة دار   اه الترأية والت ويم ال ياس مأرادئ: ( 9119) الظاهر م مد زكريا -
 ا ردن . ر ثمان

   امعرة  عثر   ة الموارد الماوية ثمه الزراثرة المرويرة اره العرراق( : 9104أاسم  ازم الأدرن ) -
 . 064ر  011(   ص ص 21أغداد   م مة اإلدارة واالقتصاد   العدد )

وية   الم مد ا ول "  الم مة الدولية لمعموم الترأ اإلرهاب اإلليكترومه( : " 9102 مال الده ان ) -
 . 16ر  39(   يوليو   ص 3  العدد )

  اييمرا : ا مررم  الوثي ة ال تامية لمر تمر ال مرة العرالمه( : 9111ال معية العامة لألمم المت دة ) -
 المت دة   مكتب ا مم المت دة المعمه أالم درات وال ريمة   ارع مما اإلرهاب .

"   الم مررة العرأيررة الدوليررة لممعمومررات   م مررد  إلليكترومررهاإلرهرراب ا( : " 9101 سررن ال ررمرن ) -
 . 33ر  9(   يماير   ص ص 2(   العدد )6)

   ظرراهرة اإلرهرراب الرردوله .. العوامررل الدااعررة وكي يررة معال تمررا( : 9106 ضررير ياسررين الغرراممه ) -
ر  926(   ص ص 04 امعرة عهرل الأيرت أرالعراق   م مرة عهرل الأيرت ثمريمم السرالم   العردد )

 عكتوأر   متاح ثأر : 02   333
- http://abu.edu.iq 

   ال اهرة : دار المداية . تاج العروس من  واهر ال اموس( : 0226الزأيدن ) -
آليرات ترأويرة م تر رة لموا مرة اإلرهراب اإلليكترومره لردن ( : " 9102س ر ثيسه م مرد  ميرل ) -

"    امعررة  الترردريس أ امعررة عسرروانطررالب المر مررة ال امعيررة مررن و مررة مظررر عثضرراد هيوررة 
 . 20ر  66(   اأراير ص ص 12سوهاج ر كمية الترأية   الم مة الترأوية   العدد )

"      ررروق ضررر ايا اإلرهررراب اررره إ ررررادات العدالرررة ال ماويررررة( : " 9104السررريد ثأرررد ال رررارث ) -
 رردة ثررن   رروق ميويررورك : مركررز ا مررم المت رردة لمكاا ررة اإلرهرراب   م مررد مرر تمر ا مررم المت

 اأراير . 00اإلمسان لض ايا اإلرهاب   

   أيروت : صيد ال واود   متاح ثأر: اإلرهاب اه ميزان ال ريعة( : 9104ثادل ثأد اهلل العأد ) -
- http://www.saaid.net. 

الت ميل اإل صاوه اه العموم ( : 9116ثأد ال  يظ   إ الص وأاهه   مصط ه والم ار   هادل ) -
 . ال اهرة : مكتأة ا م مو المصرية . ة ر مظريات ر تطأي ات ر تدريأاتالترأوي

"   مكررة المكرمررة : أ ررث م رردم إلرره المرر تمر  طأيعررة اإلرهرراب( : " 9101ثأررد ال ررادر ال رري مه ) -
 اإلسالمه العالمه لمكاا ة اإلرهاب .

   طال اً مع ررررم مصررررطم ات الترأيررررة ل ظرررراً واصرررر( : 9116ارررراروق ثأرررردو اميررررة وع مررررد الزكرررره ) -
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 اإلسكمدرية : دار الوااد .
 الم سررية العمرروم ارره اإل صرراوه الت ميررل وطرررق الأ ررث ممرراها:  صررادق آمررال  طررب   عأررو ارر اد -

 . ( 321 ص   0220 ا م مو   مكتأة ال اهرة   )   واال تماثية والترأوية
ميسرران   كميررة    امعررة  عثررر اإلرهرراب ثمرره ا مررن المرراوه العراقرره( : 9101ما ررد صرردام سررالم ) -

ر  914(   ص ص 99(   العرردد )00الترأيررة ا ساسررية   م مررة عأ رراث ميسرران   الم مررد )
931 . 

  م مرة  امعرة الماصرر    اإلطار ال امومه ل ريمة اإلرهراب اإلليكترومره( : 9101مايا  سن مال ) -
 . 062ر  002العدد ال امس   الم مد ا ول   يماير ر يوميو   ص ص 

"   راأطررة العررالم اإلسررالمه   مكررة  أيرران مكررة المكرمررةهررر ( : "  0699مررا ال  مرره )م مررس الم  -
 . 01/  94   90المكرمة   الدورة السادسة ث ر   من 

دور ال ررون االقتصررادية والسياسررية ارره موا مررة اإلرهرراب مررن  ررالل ( : 9102م مررد سرريد ع مررد ) -
(   ثردد يمراير ر مرارس   61 مرد )   وليرة كميرة اآلداب  الموساول اإلثالم  امعرة ثرين  رمس

 . 942ر  962ص ص 
   اإلرهاب دراسة ارره إسرتراتي ية الوطميرة واسرتراتي يات مكاا تمرا( : 9101م مد مسعود قيراط ) -

 الرياض :  امعة مايف العرأية لمعموم ا ممية .

 الكتب .   ال اهرة : ثالم مع م المغة العرأية المعاصرة( : 9112م تار ثأد ال ميد ثمر ) -
ت رير م تمر ا مم المت ردة ثرن   روق اإلمسران ( : 9104مركز ا مم المت دة لمكاا ة اإلرهاب ) -

  ميويرورك : مكترب ارقرة العمرل المعميرة أالتم يرذ اره م رال مكاا رة اإلرهراب    لض ايا اإلرهراب
 اأراير .

 إلمترمت اه عغراض إرهاأيةاست دام ا( : 9102مكتب ا مم المت دة المعمه أالم درات وال ريمة ) -
   متاح ثأر :

www.unodc.org/documents/terrorism/publications/FAQ/AR-

v0981186.pdf. 

 راوم است دام الكومأيوتر و أكة المعمومات العالمية ال ريمة ثأر ( : 9100ممدوح ثأد ال ميد ) -
   ال ارقة : دار ال  وق . اإلمترمت

   أيروت : دار العمم لمماليين : اموس الموردق( : 0222ممير الأعمأكه ) -
- http://www.encarta.mm.com 

   ال رروق لمم رر   دار0  ط عساسيات ال ياس اه العمروم السرموكية( : 9116المأمان   موسه ) -
 ثمان ر ا ردن .

ات ااثمية است دام إستراتي ية التسرا ل الرذاته ثمره ت صريل طالأر( : 9102مظيرة م مد الر يد ) -
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  المر تمر العممره  الصف الثرامه ث رر اره مرادة ا  يراد وات اهراتمم م وهرا أمردارس عأرو ظأره
الساأا   التعميم وا من العرأه ر ر ن وآااق مسرت أمية   كميرة الترأيرة    امعرة عسريوط   ال تررة 

 عكتوأر . 92ر  94من 
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 اقغ اإلليكرتًنية :ذالرًا : املٌ
- http://www.broonzyah.net/vb 

- www.un.org/terrorism 

- support victims of terrorism. 
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