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 مستخلص الّدراسة باللغة العربٌة

 عنوان الّدراسة

 عبلقتها باالتجاه نحو التطرف لدى طبلب الّصف الّثالث الثانوي بمحافظة عفٌف.األفكار البلعقبلنٌة و 

مشكلة الّدراسة تعد فترة المراهقة من أكثر المراحل أهمٌة فًِ حٌاة اإلنسان، بل هً المرحلة الَّتًِ ٌمكن أن ٌتعرض فٌَِها الفرد 

ٌس التالً: ما عبلقة األفكار البلعقبلنٌة باالتجاه نحو التطرف لدى لؤلفكار البلعقبلنٌة، وتتبلور مشكلة الّدراسة فًِ التساؤل الّرئ

 طبلب الّصف الّثالث الثانوي بمحافظة عفٌف؟

( 253ٌتكون مجتمع الّدراسة من جمٌع من طبلب وطالبات الّصف الّثالث الثانوي بمحافظة عفٌف البالغ عددهم ) مجتمع الّدراسة

لباحث المنهج الوصفً, حٌث استخدم مقٌاس )األفكار البلعقبلنٌة( للباحث )الرٌحانً( واستخدم طالًبا وطالبة, منهج الّدراسة استخدم ا

 كَذلَِك مقٌاس االتجاه نحو التطرف للباحثة )أمانً حسن(,أهم الّنتائج وجود عبلقة عكسٌة سالبة بٌن األفكار البلعقبلنٌة واالتجاه نحو

ا فًِ األفكار البلعقبلنٌة واالتجاه نحو التطرف وفًقا لمتغٌر الّنظام التطرف فًِ جمٌع أبعاده, وكَذلَِك عدم وجود فر ًٌ وق دالة إحصائ

الّدراسً, أهم التوصٌات ضرورة استخدام أسلوب العبلج العقبلنً االنفعالً فًِ اإلرشاد المدرسً, ضرورة إدماج الّطلبة فًِ 

 رة واالستفادة منهم ورفع مستواهم الفكري.األنشطة العلمٌة والملتقٌات حتى ٌتمكنوا من االحتكاك بذوي الخب

 كلمات مفتاحٌة: األفكار البلعقبلنٌة , التطرف , محافظة عفٌف.

 

Abstract 

Title: Irrational beliefs and its relation with tendency to extremism among third year secondary 

school students in Afif Governorate. 

Adolescence is one of the most important stages in human life during which an individual may be 

exposed to irrational thoughts. This study examines the relationship between irrational thoughts and 

tendency towards extremism among third year secondary school students in Afif Governorate. The 

study population consists of 253 female and male third year secondary school students in Afif. The 

study used the descriptive method in which the researcher used the (irrational thoughts) scale 

designed by (Rihani) and the measure of attitudes towards extremism proposed by (Amani Hassan). 

The study found that there is a negative inverse relationship between irrational ideas and the 

subjects’ attitude towards extremism in all its dimensions, also it showed that there are no 

statistically significant differences in irrational ideas and the tendency towards extremism with 

regard to the variable of the academic system.  

The most important recommendations of the study are that there is a need to use the method of 

rational and emotional therapy in school guidance and a need to engage students in scientific 

activities and forums so that they can interact with experts and to raise their intellectual level. 

Keywords: irrational beliefs, extremism, Afif Governorate 

 



 مدخل الّدراسة

 مقدمة الدراسة:

تعد المعرفة الوسٌلة األساسٌة لفهم اإلنسان لذاته وللعالم الخارجً المحٌط بِِه، وعندما ٌكون هناك اضطراب فً َهِذِه المعرفة      

وتشوٌه، فإنها ستأتً بالّشقاء ولٌس الّسعادة، كما ٌرى المعرفٌون أن تحرٌف التفكٌر والتشوٌه المعرفً عن العالم وراء نشأة 

، حٌث ٌلجأ الفرد فًِ كل األمور إِلَى تضخٌم الّسلبٌات والتقلٌل من شأن اإلٌجابٌات، وٌبدأ فًِ تعمٌم خبرات األعراض العصابٌة

رٌقة الفشل َعلَى جمٌع أموره فًِ الحٌاة، وكَذلَِك فًِ لوم الّذات والمبالغة فًِ َذلَِك، وكل َذلَِك ٌرتبط بالتكوٌن المعرفً لئلنسان وط

 (.2007شعر, إدراكه وتفسٌره لَُه)أبو

ال شك أن العناٌة بالصحة الّنفسٌة تعتبر من أولوٌات التربٌة وتحلل األّشخاص من التفكٌر البلعقبلنً، وَهَذا بكل تأكٌد ما ٌتفق مع 

ة نظام التعلٌم لدٌنا الذي ٌهدف إِلَى مساعدة الّطبلب َعلَى الّنمو الّسوي والمنظم فًِ جمٌع المجاالت الجسمٌة والعقلٌة والنفسٌ

واالجتماعٌة، لٌكون َهَذا الّطالب مواطًنا صالًحا ونافًعا لدٌنه ووطنه ومجتمعه، كما أن المختصٌن والمهتمٌن فًِ مجال التربٌة وعلم 

 الّنفس ٌؤكدون أن الهدف لٌس ُهَو تقدٌم المعلومة للطالب فقط، بل الهدف أشمل من َذلَِك، وهو االهتمام الذي ٌنعكس َعلَى نمو الّطالب

جوانب شخصٌته المختلفة، وبَذلَِك ٌكون هدف التعلٌم ُهَو التشجٌع َعلَى طرٌقة التفكٌر الّصحٌح والمنطقً وزٌادة الوعً الذهنً  فًِ

 لفهم األمور بشكل صحٌح.

وم القرٌبة للعلوم إن الّصحة الّنفسٌة تأخذ الّدور المهم واألساسً فًِ مجال التربٌة والتعلٌم، بل إنه أصبح علم الّصحة الّنفسٌة من العل 

َعلَى الّسلوكٌة لحٌاة اإلنسان، وَهَذا العلم ٌقوم بتقدٌم أسالٌب الوقاٌة والرعاٌة الّصحٌة والعقلٌة من أجل الوصول بالفرد إِلَى القدرة 

تًِ تحظى باهتمام مواجهة المشكبلت بحٌاته بطرٌقة إٌجابٌة فًِ مختلف المجاالت, وٌعتبر مفهوم األفكار البلعقبلنٌة من المفاهٌم الَّ 

من قبل الباحثٌن؛ إذ ٌعد إلبرت إلٌس من أوائل الذٌن أدخلوه إِلَى التراث الّسٌكولوجً, وأصبح لَُه معنى وداللة علمٌة, وقد وصف 

 .(EIIis,1994)ألٌس َهَذا المفهوم وفسره بوصفه أحد المكونات األساسٌة للشخصٌة 

نً االنفعالً( توالت الّدراسات الَّتًِ تناولت األفكار البلعقبلنٌة، وإن كانت َهِذِه ومنذ أن طور ألبٌرت ألٌس نظرٌة )العبلج العقبل

ث الَّتًِ الّنظرٌة فًِ الّشخصٌة فإنها أًٌضا مهمة وطرٌقة فًِ اإلرشاد والعبلج الّنفسً، وَهِذِه الّنظرٌة فًِ الحقٌقة تعتمد َعلَى أن األحدا

ًَ حصٌلة عوامل خارجة عن قدرته، ولكن اإلنسان لدٌه القدرة على اتخاذ كافة األسالٌب واإلجراءات الَّتًِ  تواجه الفرد فًِ حٌاته ِه

 (.2007من الممكن أن تعدل وتضبط سلوكه وحٌاته فًِ المستقبل)أبو شعر,

 مشكلة الّدراسة:

كن أن ٌتعرض فٌَِها الفرد لؤلفكار تعد فترة المراهقة من أكثر المراحل أهمٌة فًِ حٌاة اإلنسان، بل هً كَذلَِك المرحلة الَّتًِ ٌم

البلعقبلنٌة لقلة خبرته فً الحٌاة وسرعة التأثٌر علٌه، فهً الفٌصل بٌن مرحلة الّطفولة ومرحلة الّرشد، بل ٌعتبرها بعض علماء 

ن أوالدهم فًِ مرحلة الّنفس أنها مرحلة مفترق الّطرق فًِ حٌاة الفرد. ولعل َهَذا األمر من األمور التً ٌجب أن ٌنبه إلٌها الوالدا

 المراهقة لؤلخذ بأٌدٌهم لٌجتازوا َهِذِه المرحلة بكل ٌسر، فقد ٌنحرف الفرد نحو التمرد والعصٌان َعلَى األسرة والمجتمع.

ِه سٌتبعه مباشرة دون أن ٌفك   ٌْ ر فً إن الفرد فًِ َهِذِه المرحلة ٌعٌش نوًعا من الّصراع بٌن االستقبللٌة والتبعٌة، ومن ٌسٌطر َعلَ

عواقب َذلَِك المسلك، فالّثورة المعرفٌة تشارك األسرة فًِ تربٌة األبناء واكتساب المعارف واالتجاهات من خبللها؛ األمر الذي ٌخلق 

( إِلَى وجود عبلقة بٌن smith,1982وقد أشارت دراسة ),لدٌهم نوًعا من سوء التكٌف نتٌجة لما ٌحملونه من أفكار ال عقبلنٌة، 

(إلى أن األفكار البلعقبلنٌة منتشرة 2003عقبلنٌة وسوء التكٌف لدى طلبة الجامعة,وكماأظهرت دراسة حسن والجمالً)األفكار البل

بٌن الطلبة وهذه األفكار لها عبلقة باالضطرابات االنفعالٌة األمر الذي ٌجعل الطلبة ٌفكرون بشكل سلبً من جانب, وٌتم التأثٌر 

 ة ومنحرفة من جانب أخر.علٌهم وإقناعهم بأفكار غٌر منطقٌ

وقد زادت المسؤولٌة علٌنا كمربٌن فًِ حماٌة أبنائنا ومراقبتهم وتصحٌح أفكارهم البلعقبلنٌة التً قد تكون سبًبا فًِ انحرافهم    

ا فًِ واتجاههم نحو التطرف، كذلك المنظمات الَّتًِ نراها بٌن الفٌنة واألخرى التً تخطف وتستهدف أبناءنا صغار الّسن وتحدٌدً 

مرحلة المراهقة، وفً هذه المرحلة تظهر على المراهقٌن بعض من األفكار البلعقبلنٌة  التً ٌعتقد أنها امتداد لمرحلة الطفولة والتً 

ٌستوجب علٌنا كمختصٌن فً مجال التربٌة اٌجاد أفضل الحلول لها وكذلك الحٌلولة دون استمرارها فً مراحل النمو األخرى 

ذلك جعل الباحث ٌستشعر أهمٌة القٌام بدراسة عن األفكار البلعقبلنٌة وعبلقتها باالتجاه نحو التطرف لدى  كمرحلة الرشد, كل

طبلب الّصف الّثالث الّثانوي بمحافظة عفٌف، ومن هنا برزت مشكلة الّدراسة فًِ التساؤل الّرئٌس اآلتً: ما عبلقة األفكار 

 ّصف الّثالث الّثانوي بمحافظة عفٌف؟.البلعقبلنٌة باالتجاه نحو التطرف لدى طبلب ال



 تساؤالت  الّدراسة:

 ٌنبثق عن الّسؤال الّرئٌس للدراسة التساؤالت المحددة التالٌة:

 ما درجة األفكار البلعقبلنٌة  لدى عٌنة الّدراسة؟

 ما هو اتجاه عٌنة الّدراسة نحو التطرف ؟

 تطرف لدى عٌنة الّدراسة؟َهل توجد عبلقة بٌن األفكار البلعقبلنٌة واالتجاه نحو ال

 َهل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً العبلقة بٌن األفكار البلعقبلنٌة واالتجاه نحو التطرف وفقاً لمتغٌر الّنظام الّدراسً؟

 َهل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً العبلقة بٌن األفكار البلعقبلنٌة واالتجاه نحو التطرف وفقاً لمتغٌر التخصص؟

 جد فروق ذات داللة إحصائٌة فً العبلقة بٌن األفكار البلعقبلنٌة واالتجاه نحو التطرف وفقاً لمتغٌر الجنس؟َهل تو

 أهداف الّدراسة:

 التعرف َعلَى درجة األفكار البلعقبلنٌة الموجودة لدى عٌنة الّدراسة.

 التعرف َعلَى اتجاه  عٌنة الّدراسة نحو التطرف.

 فكار البلعقبلنٌة واالتجاه نحو التطرف لدى عٌنة الّدراسة.التعرف َعلَى العبلقة بٌن األ

 التعرف على الفروق ذات داللة إحصائٌة فً العبلقة بٌن األفكار البلعقبلنٌة واالتجاه نحو التطرف وفقاً لمتغٌر النظام الدراسً.

 نحو التطرف وفقاً لمتغٌر التخصص.  التعرف على الفروق ذات داللة إحصائٌة فً العبلقة بٌن األفكار البلعقبلنٌة واالتجاه

 التعرف على الفروق ذات داللة إحصائٌة فً العبلقة بٌن األفكار البلعقبلنٌة واالتجاه نحو التطرف وفقاً لمتغٌر الجنس.

 أهمٌة الّدراسة:

 تتلخص أهمٌة َهِذِه الّدراسة فًِ:

 باالتجاه نحو التطرف.التعرف على تأثٌر األفكار البلعقبلنٌة َعلَى الّطبلب وعبلقتها -1

 ٌستفٌد ِمْنَها المربون، سواء أكانوا آباء أو معلمٌن، وكذلك العاملون فًِ مجال التوجٌه واإلرشاد الّنفسً.  -2

 تفتح الدراسة الباب لباحثٌن أخرٌن لدراسة العبلقة بٌن األفكار البلعقبلنٌة ومتغٌرات أخرى. -3

 مصطلحات  الّدراسة:

 ( Irrational Beliefsقبلنٌة ) أوالً: األفكار البلع

هً مجموعة من األفكار الخاطئة وغٌر المنطقٌة التً تتصف بعدم الموضوعٌة، وتعتمد َعلَى توقعات وتنبؤات وتعمٌمات خاطئة، 

وعبدهللا،  ومن خصائصها أنها تعتمد َعلَى الّظن والتنبؤ والمبالغة والتهوٌل بدرجة ال تتفق مع اإلمكانات العقلٌة للفرد )عبدالرحمن

1994.) 

ًَ عبارة عن مجموعة من األفكار المبنٌة َعلَى توقعات خاطئة والتً تفتقد الموضوعٌة والوضوح.  التعرٌف الّنظري للباحث:  ِه

َها الّطالب فًِ مقٌاس األفكار البلعقبلنٌة المعد لَهَذا الغرض. ٌْ ًَ الّدرجة الَّتًِ ٌحصل َعلَ  التعرٌف اإلجرائً للباحث:  ِه

 (Attitudeاالتجاه: ) )ب(

ا ٌدور حول موقف محدد ٌؤدي بالشخص إِلَى االستجابة بطرٌقة تفضٌلٌة )معتز,  ًٌ  (.1989ٌعرف بأنه تنظٌم ثابت نسب



ا ٌمٌل للفرد نحو أشخاص أو موضوعات أو مواقف تستثٌر َهِذِه االستجابة. ًٌ  التعرٌف الّنظري للباحث: ُهَو استعداد وجدانً ثابت نسب

َها الّطالب فًِ مقٌاس االتجاه نحو التطرف المعد لَهَذا الغرض.التعرٌف ا ٌْ  إلجرائً للباحث: ُهَو الّدرجة الذي ٌحصل َعلَ

 ( (Extremism)ج( التطرف: 

ٌعرف بأنه اتخاذ الفرد موقًفا ٌتسم بالتشدد والخروج عن حد االعتدال والبعد عن المألوف وتجاوز المعاٌٌر الفكرٌة والسلوكٌة والقٌم 

 (.1996ألخبلقٌة الَّتًِ حددها وارتضاها أفراد المجتمع )هشام عبد هللا، ا

التعرٌف الّنظري للباحث: ٌعرف التطرف بأنه االبتعاد عن الوسطٌة واالعتدال الَِّذي ٌتسم صاحبه بالتشدد والمغاالة فًِ جمٌع 

 األمور.

َها الطّ  ٌْ  الب فًِ مقٌاس االتجاه نحو التطرف المعد لَهَذا الغرض.التعرٌف اإلجرائً للباحث: ُهَو الّدرجة التً ٌحصل َعلَ

 حدود الّدراسة:  

 )أ( الحدود الموضوعٌة

اقتصرت الحدود الموضوعٌة لَهَذا البحث فًِ: التعرف َعلَى األفكار البلعقبلنٌة وعبلقتها باالتجاه نحو التطرف لدى طبلب الّصف 

 الّثالث الثانوي بمحافظة عفٌف.

 ٌة)ب( الحدود البشر

 جمٌع طبلب وطالبات الّصف الّثالث الثانوي فًِ مدارس محافظة عفٌف.

 )ج( الحدود  المكانٌة

 اقتصرت الحدود المكانٌة لَهَذا البحث َعلَى جمٌع طبلب وطالبات الّصف الّثالث الثانوي فًِ مدارس محافظة عفٌف.

 )د( الحدود  الّزمنٌة

 م.2018هـ/1439ّدراسً طبق البحث فًِ الفصل الدراسً الثانً للعام ال

 اإلطار الّنظري

 (Irrational Beliefs)أواًل: األفكار البلعقبلنٌة 

هً مجموعة من المعتقدات البلعقبلنٌة الَّتًِ ٌستخدمها الّشخص لتغٌٌر المٌزات والخبرات الَّتًِ ٌتلقاها الفرد من البٌئة المحٌطة،  

 (.Ellis, 1988وتؤدي إِلَى الّشعور بالحزن )

األفكار البلعقبلنٌة بأنها األفكار الَّتًِ تخلو من المنطق الّسلٌم والتً ٌتبناها األفراد كأهداف غٌر واقعٌة مستحٌلة، وغالًبا ما  وتعرف

 (.Ellis, 1994تتصف بالكمال )

ًَ المعتقدات والمفاهٌم الَّتًِ ٌتبناها الفرد من األحداث والظروف الخارجٌة، والتً ترجع نشأتها إِلَى    التعلم المبكر غٌر المنطقً ِه

(Patterson, 1980.) 

ًَ األفكار الَّتًِ ترتبط بالمٌل نحو تعظٌم األمور، والتأكٌد والكمال، وتجنب تحمل المسؤولٌة فًِ مواجهة الّصعاب )الرٌحانً  ِه

 (.1989وحمدي، 

ى األحداث، وتتمثل بالقبول المطلق، والكفاٌة التامة، كما تعرف بأنها  تِْلَك األفكار البل منطقٌة التً ٌحكم الفرد من خبللها َعلَ      

وعدم التسامح، وتعظٌم األمور والسلبٌة والحساسٌة الّزائدة، واالنهزامٌة، واالتكالٌة، والعجز والتخلص من الماضً واالهتمام الّزائد 

 (.1992باآلخرٌن، والمثالٌة )نمٌر، 



ًَ أفكار ال منطقٌة ٌحكم الفرد بَِها َعلَى األحداث فًِ أغلب الّظروف، تتمثل بالقبول والمحبة بٌن أفراد المجتمع  االفكار البلعقبلنٌة ِه

 (.1995واالتكال َعلَى اآلخرٌن )شوبو، 

 إِلَى أن نظرٌة إلٌس تقوم َعلَى مجموعة من االفتراضات، وهً: (Patterson)وٌشٌر باترسون 

ا فًِ سلوكه البلعقبلنٌة لََها أساس والدي، أي أن ال –العقبلنٌة  ًٌ ا ممثبًل لذاته، أو العقبلن ًٌ ٌُولد ولدٌه استعداد ألن ٌكون عقبلن فرد 

 وهازًما لذاته. فالفرد عندما ٌفكر وٌسلك بطرٌقة عقبلنٌة، فإنه ٌصبح ذا فاعلٌة وٌشعر بالسعادة والكفاءة.

ٌَّة إدراك الفرد  وجود عبلقة تكاملٌة بٌن اإلدراك والتفكٌر واالنفعال والسلوك، ولكً نفهم الّسلوك فِ ٌْ المدمر للذات، ٌتطلب فهم َك

 وتفكٌره، وانفعاله، وسلوكه، فما االضطرابات الّنفسٌة إال نتاج التفكٌر البلعقبلنً.

التفكٌر البلعقبلنً من حٌث المنشأ ٌعود بجذوره إِلَى التعلم المبكر غٌر المنطقً، الَِّذي ٌكتسبه الفرد من أطراف عملٌة التنشئة 

 اعٌة.االجتم

اإلنسان ُهَو كائن عاقل، ومدرك، ومفكر، ومنفعل، وناطق. فالتفكٌر واللغة متبلزمان، حٌث ٌتم التفكٌر من خبلل استخدام الّرموز 

اللفظٌة، وما دام التفكٌر ٌصاحب االنفعال واالضطراب االنفعالً؛ لذا ٌستمر االضطراب االنفعالً الستمرار التفكٌر البلعقبلنً. 

مٌز الّشخص المضطرب بأنه ٌحتفظ بسلوكه غٌر المنطقً بسبب الحدٌث الّداخلً أو الّذاتً الذي ٌتكون عادًة من تفكٌر ال وَهَذا ما ٌُ 

 عقبلنً.

استمرار االضطراب االنفعالً الّناتج عن األلفاظ الّذاتٌة ال تتقرر فقط بالظروف واألحداث الخارجٌة فحسب، بل وٌتأثر بإدراكات 

 هاته نحو َهِذِه األحداث المسببة لَهَذا االضطراب.الفرد وتفكٌره واتجا

ْلَك ٌنبغً مهاجمة األفكار واالنفعاالت الّسلبٌة المدمرة للذات عن طرٌق إعادة تنظٌم المعتقدات واالتجاهات الَّتًِ ٌتبناها الفرد نحو تِ 

ا  ًٌ ا وعقبلن ًٌ  .(Patterson, 1980)األحداث بدرجة ٌصبح معها الفرد منطق

 :عقبلنٌة االنفعالٌةالنظرٌة ال

وٌعنً األحداث أو  A (Activating Event)، فالحرف، ABCتقوم النظرٌة العقبلنٌة االنفعالٌة َعلَى نموذج تعلٌمً هو نموذج 

الخبرات المنشطة، وهً عادة خبرات مؤلمة وغٌر سارة مثل: خبرة الّطبلق أو الفشل أو الموت أو الفصل من العمل، وَهِذِه الخبرات 

إدراكها فًِ جو غٌر عقبلنً، وبَذلَِك تكون خبرة ال عقبلنٌة، وهً فًِ الّسلوكٌة أشبه ما تكون بالمثٌر أو الحدث غٌر المرغوب ٌتم 

 .فٌِِه الَِّذي ٌعمل َعلَى استثارة الخوف أو القلق لدى الفرد

الفرد، والتً تؤدي إِلَى إثارة االضطراب ( فٌعنً نسق األفكار والمعتقدات البلعقبلنٌة لدى B) Beliefs about eventأما الحرف 

 .االنفعالً وتدمٌر وهزٌمة الّذات، وهً أشبه فًِ الّسلوكٌة بالعملٌات الوسطٌة

( فٌقصد بِِه الّنتٌجة االنفعالٌة أو االضطرابات االنفعالٌة لدى الفرد وهً دائًما تكون، مرتبطة بنسق Consequences) Cأما الحرف 

ًَ االضطراب الّنفسً كما فًِ حاالت القلق المعتقدات واألفكار لد ى الفرد، فإذا كان نسق المعتقدات غٌر عقبلنً كانت الّنتٌجة ِه

 .واالكتئاب

وجملة القول أن إلٌس ٌرى أن المشكبلت االنفعالٌة واالضطرابات الّنفسٌة تنتج عن نسق التفكٌر لدى الفرد الَِّذي ٌرمز لَُه بالحرف 

(B)  وأن الحرف(A) ٌالّسبب الّرئٌسً لبلضطرابات االنفعالٌة لدٌه، فلو افترضنا كما المث ًَ ر أو الخبرة الذي ٌمر بَِها الفرد لٌست ِه

( قد أثارت استجابات انفعالٌة كالخوف Aٌرى إلٌس أن حادثة معٌنة مؤلمة كوفاة أو طبلق أو فشل فًِ االمتحان أو إهانة من شخص )

ًَ الّسبب الحقٌقً فًِ حدوث االستجابة االنفعالٌة ( لAٌ، فإن حدوث الحادثة )(C)والقلق  ، إنما الّسبب ٌكمن فًِ نسق (C)ست ِه

 (.Bالمعتقدات لدى الفرد )

وَهَذا ٌعنً أن كل استجابة انفعالٌة، سواء أكانت سارة أو إٌجابٌة أو مؤلمة وسلبٌة وراءها بناء معرفً ومعتقدات لدى الفرد سابقة 

 .لظهور االنفعاالت

 .(ABCDEF)وضع إلٌس َهَذا الّنموذج قام باستكماله وطوره حتى أصبح نموذًجا جدًٌدا ُهَو وبعد أن 

 .وتمثل الحروف الّثبلثة الجدٌدة األسلوب اإلرشادي العبلجً الذي ٌنتهجه إلٌس مع عمبلئه



الخاطئة، مما ٌجعل العمٌل تضمن مفهوم المجادلة واالحتجاج َعلَى المعتقدات غٌر العقبلنٌة واألفكار  D (Disputaionالحرف )

 .ٌتحدى نفسه وٌتحدى أفكاره ومعتقداته وٌجادلها وٌحتج َعلَى عدم منطقٌتها ثم ٌغٌرها

ًَ الّسبب فًِ االضطراب الّنفسً لدى الفرد وتعدٌلها  .وبعبارة موجزة ٌقوم المرشد بفحص ومهاجمة األفكار البلعقبلنٌة التً ِه

من التأثٌر الّنهائً الجدٌد الذي ٌحققه الفرد نتٌجة لتغٌٌر أفكاره واعتقاداته غٌر العقبلنٌة ( فتضFinal new effect) Eأما الحرف 

إِلَى أفكار صحٌحة واعتقادات عقبلنٌة، وبعبارة موجزة أن ٌقوم المرشد بتغٌٌر األفكار الَّتًِ تم مهاجمتها بأفكار عقبلنٌة من خبلل 

 .ٌدةتعدٌل نسق التفكٌر لدى الفرد وتبنٌه فلسفة جد

فقد تضمن المشاعر الجدٌدة التً ٌشعر بَِها الفرد بعد أن ٌصل إِلَى حالة من االرتٌاح العام واالستقرار  F (Feelingsأما الحرف )

الّنفسً، وهً الخطوة األخٌرة التً من خبللها تتغٌر انفعاالت الفرد الّسلبٌة إِلَى انفعاالت موجبة، وهو الهدف، الّرئٌس لئلرشاد 

 (.1994االنفعالً )الشناوي،  العقبلنً

ًَ الَّتًِ تقوم بالتأثٌر َعلَى مشاعر الفرد، وتقدم لَُه تفسٌرً  ا لؤلحداث وٌرى الباحث أن الّنظرٌة العقبلنٌة االنفعالٌة تؤكد كون األفكار ِه

ا، وقد ٌكون عكس َذلَِك، وعلٌه فإن استجابات اإلن ًٌ سان تتكون وتنطلق من الحدث من حوله، وقد ٌكون َهَذا التفسٌر صحًٌحا ومنطق

 (.A( ولٌس من الحدث الذي رمز لَُه بالحرف )Bالذي رمز لَُه بالحرف )

 أنواع األفكار البلعقبلنٌة

ًَ فًِ األصل رغبات وأشٌاء ٌحبها اإلنسان وٌفضلها إال أنها أخذت طابع المطالب  دي( إلى أن األفكار البلعقبلنٌة ِه أشار )الُمَحمَّ

 :البلزمة الَّتًِ ال ٌمكن التنازل عنها، وهناك ثبلثة أنواع من َهِذِه األفكار وهً المطلقة، والشروط

مثل أحب أن أتقن كل شًء، وإذا لم أفعل َذلَِك فإنه أمر فظٌع ال ٌمكن أن أتحمله، ومثل َهِذِه  :أ معتقدات )أفكار( تتعلق بالذات

 .ذنبالمعتقدات تؤدي إِلَى الخوف والقلق واالكتئاب والشعور بال

مثل ٌجب أن ٌعاملنً الّناس معاملة حسنة عادلة، وإذا لم ٌفعلوا َذلَِك فإنه أمر فظٌع ال أتحمله،  :ب معتقدات)أفكار( تتعلق باآلخرٌن

 وتؤدي َهِذِه األفكار إِلَى الّشعور بالغضب والعدوانٌة والسلبٌة.

لشكل الذي أرٌده، وإذا لم تكن كَذلَِك فإنه أمر فظٌع ال أتحمله، مثل ٌجب أن تكون الحٌاة با :ج معتقدات )أفكار( تتعلق بظروف الحٌاة

 (.1424وتؤدي َهِذِه األفكار إِلَى الّشعور باألسى واأللم الّنفسً )الُمَحمَّدي, 

وٌرى الباحث أن كل فرد ٌوجد فًِ داخله ثبلثة أنواع من األفكار البلعقبلنٌة، وهً تأخذ شكل تفضٌبلت بحٌث ٌفضل كل إنسان أن 

ٌكون َعلَى درجة تامة من اإلتقان فًِ مجال عمله، وال ٌرغب فً الفشل، وكَذلَِك ٌرى الباحث أن كل إنسان ٌجب أن ٌكون َعلَى قدر 

َهَذا عال من احترام اآلخرٌن لَُه، كما ٌرى أن الحٌاة تكون بالشكل الذي ٌرٌده، وإذا لم تكن كَذلَِك فإنه أمر فظٌع ال ٌتحمله، وعلٌه فإن 

 ٌتبنى مجموعة من األفكار البلعقبلنٌة الَّتًِ تتعلق بذاته وباآلخرٌن وبالحٌاة من حوله، وال ٌمكن لَُه التخلً بسهوله عن أفكاره. الفرد

 :األفكار البلعقبلنٌة كما أوردها ألبرت إلٌس

ًَ المسؤولة عن إحدى عشرة فكرة اعتبرها أفكارً  "العقل واالنفعال فًِ العبلج الّنفسً"لقد حدد إلٌس فًِ كتابه  ا ال عقبلنٌة، ِه

 االضطرابات الّنفسٌة، وتؤدي إِلَى إحداث تشوٌش فًِ التفكٌر لدى الفرد، وعدم التوافق مع الّذات ومع اآلخرٌن، وعادة ما تتشكل َهِذهِ 

ّناس فًِ كل المجتمعات، فهً األفكار وتتحكم فًِ تفكٌر الكثٌرٌن من الّذكور واإلناث، إن َهِذِه األفكار موجودة لدى نسبة معٌنة من ال

موجود لدى األطفال والمراهقٌن والبالغٌن الكبار، وٌكون وراء َهِذِه األفكار مصادر مختلفة، وهً تنمو فًِ أثناء التربٌة منذ مرحلة 

مباالة، وغٌرها، الّطفولة، وتتفاوت أسباب التفكٌر البلعقبلنً، فمنها الجهل والتصرف بحماقة والتصلب واألسالٌب الّدفاعٌة، والبل

 ًَ  :وَهِذِه األفكار ِه

 طلب االستحسان :الفكرة األولى

ًٌا عنه من كل المحٌطٌن بِهِ "أي أنه   ."من الّضروري أن ٌكون الّشخص محبوًبا أو مرض

 ابتَغاء الكمال الّشخصً :الفكرة الّثانٌة



 ."وأن ٌنجز ما ٌمكن أن ٌعتبر نفسه بسببه ذا قٌمة وأهمٌةٌجب َعلَى الفرد أن ٌكون َعلَى درجة عالٌة من الكفاءة والمنافسة "أي أنه 

 اللوم القاسً للذات ولآلخرٌن :الفكرة الّثالثة

 بعض الّناس أشرار وخبثاء، لَذلَِك ٌجب أن ٌعاقبوا وٌبلموا بشدة َعلَى سلوكهم الّشرٌر أو الخبٌث."أي أن 

 الفكرة الّرابعة: توقع المصائب والكوارث

 لمأساة عندما ال تحدث األشٌاء كما نرغب لََها أن تحدث أو عندما تحدث َعلَى نحو ال نتوقعه.أي أن الكارثة أو ا

 البلمباالة االنفعالٌة /التهور :الفكرة الخامسة

 "الظروف الخارجٌة التً لٌس للفرد تحكم فٌَِها "أي 

ًَ أسباب"القلق الّزائد أي أن  :الفكرة الّسادسة الهم الكبٌر واالنشغال الّدائم للفكر، وٌنبغً أن ٌتوقعها  األشٌاء الخطرة أو المخٌفة ِه

 ."الفرد دائًما وأن ٌكون َعلَى أهبة االستعداد لمواجهتها والتعامل معها

 تجنب المشكبلت :الفكرة الّسابعة

 ."األسهل للفرد أن ٌتجنب بعض المسؤولٌات وأن ٌتحاشى مواجهة الّصعوبات بداًل من مواجهتها"أي أنه من 

 االعتمادٌة :رة الّثامنةالفك

هِ "أي أنه  ٌْ  ".ٌجب أن ٌعتمد الّشخص َعلَى اآلخرٌن، وٌجب أن ٌكون هناك شخص أقوى ِمْنه لكً ٌعتمد َعلَ

 الّشعور بالعجز وأهمٌة خبرات الماضً :الفكرة التاسعة

ًَ المحددات األساسٌة للسلوك، والمؤثرات الماضٌة ال "أي أن   .ٌمكن استئصالها"الخبرات واألحداث الماضٌة ِه

 االنزعاج لمتاعب اآلخرٌن :الفكرة العاشرة

 ."ٌنبغً أن ٌحزن الفرد لما ٌصٌب اآلخرٌن من اضطرابات ومشكبلت"أي أنه 

 الفكرة الحادٌة عشرة: ابتَغاء الحلول الكاملة

 (.(Ellis,1973كون خطٌرة هناك دائًما حبًل لكل مشكلة، وَهَذا الحل ٌجب التوصل إلٌه وإال فإن الّنتائج سوف ت"، أي أن 

 :السمات الممٌزة لؤلفكار البلعقبلنٌة

 :أشارت )سماح شحاته( إلى أن ألبرت إلٌس قد ذكر عدًدا من الّسمات الممٌزة لؤلفكار البلعقبلنٌة وهً

ع تِْلَك المطالب، وأن أي أنه توجد عبلقة بٌن رغبات الفرد ومطالبه المستمرة واضطرابه االنفعالً، كأن ٌصر َعلَى إشبا :المطالبة -1

ٌنجح دائًما فًِ عمل ما، فاالضطراب ٌحدث عندما ٌقوم الفرد بأحادٌث ذاتٌة مع نفسه ٌفرضها بنفسه َعلَى نفسه وعلى العالم 

 .واآلخرٌن

 .المبلحظة الفردٌةأي أن الفرد ٌعمم الّنتائج الَّتًِ ال تعتمد َعلَى التفكٌر الّدقٌق والتً عادة ما تقوم َعلَى  :التعمٌم الّزائد -2

وهو شكل من أشكال التعمٌم الّزائد، فالفرد لدٌه المعرفة بالرؤٌة الّذاتٌة لؤلفعال والمواقف، ولكن الّضغوط لََها  :التقدٌر الّذاتً -3

فتظهر تأثٌرات سلبٌة  أهمٌة فًِ تحدٌد موقف الفرد تجاه األحداث الَّتًِ تمر بِِه، فٌلجأ لنمط التفكٌر الملتوي عند تقدٌر القٌمة الّشخصٌة

ٌعدل من  لَهَذا التقدٌر، ِمْنَها المٌل إلى التركٌبات الخاطئة، والمطالب غٌر الواقعٌة الَّتًِ تتعارض مع األداء، وعلى َهَذا فعلى الفرد أن

 .فلسفته فًِ مشكلة القٌمة الّشخصٌة من خبلل تقبل الّذات بداًل من تقٌٌم الّذات



الب غٌر المنطقٌة للفرد غالًبا ما ٌرغب فًِ تحقٌقها فًِ شًء من الفظاعة، أي أنها تكون رغبة ملحة معروف أن المط :الفظاعة -4

 .لدٌه، وَهَذا ٌؤدي إِلَى االنفعالٌة الّزائدة وعدم القدرة َعلَى حل أي مشكلة بشكل عقبلنً

ما ٌؤثر َعلَى إدراكه لؤلحداث الخارجٌة وحالته حٌث ٌمٌل الفرد إِلَى أن ٌنسب أفعاله الخاطئة إِلَى اآلخرٌن؛ م :أخطاء العزو -5

 .االنفعالٌة وسلوكه، ومن أخطاء العزو اللوم المستمر للذات، ولوم اآلخرٌن

 .فاألفكار البلعقبلنٌة لٌست مستمدة من الخبرة التجرٌبٌة للفرد، حٌث الّدقة والصدق :البل تجرٌب -6

لدى الفرد بشكل ال شعوري، وٌساعد َعلَى َذلَِك الّضغوط الخارجٌة )شحاته، التكرار: تكرار األفكار البلعقبلنٌة باستمرار  -7

2006.) 

 وٌرى الباحث أن الّسلوك الّصادر من اإلنسان إنما ُهَو ترجمة فعلٌة للتفكٌر البلعقبلنً المحرك لَهَذا الّسلوك، فعندما ٌقوم اإلنسان

ة والرضا عن ذاته، وعندما ٌفكر بطرٌقة غٌر عقبلنٌة، فإنه ٌشعر بالقلق بالتفكٌر بطرٌقة عقبلنٌة ومنطقٌة ٌكون فًِ غاٌة الّسعاد

والخوف وٌكون فًِ غاٌة الحزن والتعاسة، فالفرد الذي لدٌه أفكار ال عقبلنٌة ٌرى أنه ٌجب أن ٌكون ناجًحا ومقبواًل من المجتمع، 

عره، وَهَذا ما أشار إلٌه ألبٌرت فًِ جملة األفكار وال بد أن ٌتم التعامل معه من قبل اآلخرٌن بصورة تراعً فًِ االعتبار مشا

 البلعقبلنٌة الَّتًِ ذكرها.

ا: االتجاه نحو التطرف ًٌ   Tendency towards Extremism)):ثان

 مفهوم االتجاه:

أشخاص أو  "استعداد نفسً أو تهٌؤ عقلً عصبً متعلم لبلستجابة الموجبة أو الّسالبة )القبول أو الّرفض( نحو ٌعرف االتجاه بأنه

 (.2003زهران ,(أشٌاء أو موضوعات أو مواقف جدلٌة فًِ البٌئة الَّتًِ تستثٌر َهِذِه االستجابة

وٌعرف االتجاه بأنه تكوٌن فرض أو متغٌر كامن أو متوسط)ٌقع فٌما بٌن المثٌر واالستجابة (الموجبة والسالبة نحو األشخاص أو 

 (.2003زهران ,(ً البٌئة التً تستثٌر االستجابةاألشٌاء أو الموضوعات أو المواقف الجدلٌة ف

د ) Allportوٌعرفه ألبورت  ا 2000نقبًل عن ُمَحمَّ ًٌ ( بأنه "حالة استعداد عقلً وعصبً ٌنشأ من خبلل التجربة، وٌؤثر تأثًٌرا دٌنام

 َعلَى استجابات الفرد إزاء جمٌع الموضوعات والمواقف الَّتًِ ٌتصل بها".

 :مكونات االتجاه

ًَ  هناك  :ثبلثة مكونات رئٌسة لبلتجاه ِه

 المكون المعرفً

 ٌشٌر َهَذا المكون المعرفً لبلتجاهات إِلَى أن المعلومات واالعتقادات الَّتًِ تكون موجودة لدى الفرد حول موضوع االتجاه فًِ حٌاتنا

 الٌومٌة؛ حٌث إن اعتقادنا ال ٌعتمد َعلَى الحقائق الموضوعٌة أو المبلحظات.

الباحث أن الجانب المعرفً ُهَو المكون األساسً لجمٌع العملٌات العقلٌة عند األشخاص فًِ موضوع االتجاه؛ لكونه  وعلٌه ٌرى

ًَ المسؤولة بالدرجة األولى عند تحدٌد االستجابة فًِ موضوع االتجاه.  مستمًدا من نظام قٌمً وخبرات الفرد ِه

 المكون الوجدانً

بوجدان الفرد حول موضوع االتجاه وكل ما ٌحتوٌه وجدان الفرد من أحاسٌس ومشاعر إٌجابٌة  ٌرى الباحث أن َهَذا المكون ٌرتبط

ول كانت مثل التعاطف واالحترام أو سلبٌة مثل: الكراهٌة واالحتقار، وَهَذا ٌحدد مستوى الّشحنة االنفعالٌة الَّتًِ تبلزم تفكٌر الفرد ح

معلومات كثٌرة عن األشٌاء من حوله ال ٌمكن أن تتحول إِلَى اتجاهات إال إذا  موضوع االتجاه، ولَذلَِك مهما كان لدى الفرد من

 صاحبتها انفعاالت تجعل الفرد ٌبدي حبه أو كرهه حول موضع ما.

 المكون الّسلوكً



لوك الفرد حول َهَذا المكون فًِ الحقٌقة ُهَو الترجمة الفعلٌة الملموسة لتفكٌر الفرد، وٌأخذ َهَذا المكون شكل الّطرٌق المتخذ لس

ا وَهَذا المكون الّسلوكً ٌؤكد لنا استجابة الفر ًٌ ا، أو ٌسلك سلوًكا سلب ًٌّ د موضوع االتجاه فًِ موقف معٌن، إما أن ٌسلك سلوًكا إٌجاب

 لموضوع االتجاه.

 مفهوم التطرف: 

لمعاٌٌر الفكرٌة والسلوكٌة والقٌم هو اتخاذ الفرد موقًفا ٌتسم بالتشدد والخروج عن حد االعتدال والبعد عن المألوف وتجاوز ا

 (.1996األخبلقٌة الَّتًِ حددها وارتضاها أفراد المجتمع )هشام، 

 (.1996وٌعرف كذلك بأنه رؤٌة الفرد لتلك الّظاهرة وموقفة ِمْنَها ومدى قبوله وموافقته أو رفضه واستنكاره لََها".)هشام ,

 (.1989الشخص إِلَى االستجابة بطرٌقة تفضٌلٌة )معتز,ُهَو تنظٌم ثابت نسبٌا ٌدور حول موقف محدد ٌؤدي ب

 النظرٌات المفسرة للتطرف:

 واالستجابة( –المدخل الّسلوكً )المثٌر - 1

 سٌكولوجً -المدخل البٌو- ٕ

 المدخل الّنفسً االجتماعً- ٖ

 (.1993المدخل الّسوسٌولوجً )االجتماعً( )سلٌمان،- ٗ

(: ٌرى َهَذا المدخل أن الفكر المتطرف ُهَو نتاج حقٌقً لما ُهَو حاصل فًِ المجتمع، وَهَذا ٌدل واالستجابة –المدخل الّسلوكً )المثٌر 

 َعلَى أن جمٌع األفكار والتصرفات واالتجاهات الَّتًِ ٌتبناها الّشباب نحو األشٌاء ماهً إال استجابة أو رد فعل ألحوالهم المجتمعٌة.

خل التطرف الذي ٌمر بِِه فئة الّشباب بأنه مجموعة من التغٌرات العقلٌة الفسٌولوجٌة سٌكولوجً: ٌفسر َهَذا المد -المدخل البٌو

 والمزاجٌة، وتعد َهِذِه التغٌرات بمثابة المقومات الّثقافٌة لفئة الّشباب بما ٌتسم بِِه سلوكهم من تحٍر أو رفض نحو الموضوعات.

بدراسة الّشخصٌة وخصائصها؛ لما لََها من أهمٌة وارتباط مباشر  المدخل الّنفسً االجتماعً: ٌهتم علماء الّنفس بصورة عامة

باألسالٌب االجتماعٌة للتنشئة، كما أن مرحلة الّشباب كما ٌراها المدخل الّنفسً تعد المرحلة الَّتًِ تتوسط بٌن مرحلة المراهقة 

عً، فعادة ٌرى المجتمع المراهقٌن َعلَى أنهم ومرحلة الّرشد ومن أهم خصائص مرحلة الّشباب التناقص الّذاتً واالحتواء االجتما

مترددون أو كسولون، ولعل َهَذا األمر ُهَو الّسبب فًِ خلق نوع من الّصراع المحتمل أو الواقعً الذي ٌتمثل فًِ صعوبة االنسجام 

 بٌن تصور الّشباب لذاته الواقعٌة والحقٌقٌة ومتطلبات المجتمع.

اهتم علماء االجتماع بدراسة الّظواهر المرتبطة بسلوك الّشباب واتجاهاتهم وقضاٌاهم نحو المدخل الّسوسٌولوجً )االجتماعً(: 

ًَ تنظٌم ونسخ معٌن ٌحتوي َعلَى مجموعة من الّدوافع والقدرات  قضٌة التطرف، حٌث ٌرى علماء االجتماع أن شخصٌة الفرد ِه

ً المجتمع بكافة أسالٌبها وأشكالها الَّتًِ قد تساعد الفرد َعلَى القٌام بالدور العقلٌة والفطرٌة، منها كَذلَِك المكتسب، والمعاٌٌر الّسائدة فِ 

 المتوقع ِمْنه داخل المجتمع.

وعلٌه ٌرى الباحث أن َهَذا المدخل ٌعٌد مشكلة التطرف إِلَى الفجوة والصراع بٌن جٌلٌن، هم جٌل الّشباب وجٌل كبار الّسن، وٌكون 

 المستوٌات، ِمْنَها الّنفسً والفكري. َهَذا التباعد بٌنهم َعلَى جمٌع

 

 أشكال )أنواع( التطرف:

 ( أن للتطرف أشكال كما ٌلً: 1997ٌرى )رشوان 

 التطرف الّدٌنً-1



أصبح التطرف الّدٌنً بمثابة الّظاهرة العامة الَّتًِ تقع َعلَى جمٌع األدٌان وفً شتى بقاع األرض من خبلل المراحل التارٌخٌة، كما 

ج لكل دٌن وهؤالء ٌتصفون بأنهم ٌخرجون عن أنماط الّدٌن الّسائدة، كما أن اإلسبلم فًِ حد ذاته مثله كأي دٌن آخر أن هناك خوار

 تعرض لكثٌر من المواقف واألفكار المتطرفة من قبل أشخاص ٌنتسبون إلٌه.

 التطرف البل دٌنً )علمانً(.-2

الّسخرٌة واالزدراء ِمْنه، وكَذلَِك الّرغبة فًِ التحرر من الّدٌن بحجة  وهو البعد واالنفصال عن الّدٌن حتى وصل بهم الحال إِلَى

ا االنفتاح والتطور والحضارة واتباع الهوى، وٌأتً َهَذا الّنوع من التطرف نقًٌضا للتطرف الّدٌنً، األمر الذي ٌجعل الفرد المتبع لَهذَ 

 ى حد ٌصل بِِه إِلَى التفرٌض فٌِِه.المسلك ٌتحرر، وَذلَِك بفص الّدٌن عن جمٌع مناحً الحٌاة إِلَ 

 التطرف االجتماعً-3

ًٌّا وال ٌختلف التطرف االجتماعً عن  ٌعانً المتطرف االجتماعً دائًما من سوء التوافق االجتماعً، فهو شخص ٌعد مرًٌضا اجتماع

ً وٌعانً دائًما من التطرف فًِ التطرف الّدٌنً، فجمٌعهم متجاوزون حدود االعتدال والمساواة فًِ الّسلوك المتطرف االجتماع

ا. ًٌ ا وفكر ًٌّ  الّسلوك واألفكار االجتماعٌة وعلى رأسها التعصب والتمٌز العرقً والمذهبً والدٌنً، وٌكون شخًصا منغلًقا اجتماع

 التطرف الفكري-4

ا ٌعتبر َهَذا الّنوع بمثابة االنغبلق الفكري لدى فرد أو جماعة من جماعات المجتمع، وَهِذِه الجما ًٌ عات تؤمن إٌماًنا أعمى بمعتقداتها أ

 كانت، ولدٌها االستعداد التام للتضحٌة فًِ سبٌلها، وٌتمٌز َهَذا الفكر بنوع من الجمود.

 التطرف الّسٌاسً-5

ترفض التطرف قد ٌكون موجوًدا أًٌضا فًِ المجال الّسٌاسً، فقد ٌكون رجل الّسٌاسة متـسلًطا ال ٌقبل الحوار أو الّرأي اآلخر، أو 

جماعة سٌاسٌة الحوار مع مخالفٌها، أو تتمـسك بفكرة أو مجموعة أفكار صماء أو جامدة وٌرتبط التطرف هنا بمحاولة أقلٌة جامدة 

ا أن تفرض رؤٌتها وأسلوبها فًِ التفكٌر على األغلبٌة، وَهَذا التطرف ٌولد مـشاعر متزاٌـدة مـن اإلحباط والكبت الّسٌاسً،  ًً فكرٌـً

 قة بٌن المشتغلٌن فًِ َهَذا المجـال.وفقدان الثّ 

وٌرى الباحث أن التطرف بجمٌع أنواعه ٌتسم صاحبه عادة بالتسلط وعدم قبول مبدأ الحوار والرأي اآلخر، ودائًما ٌكون متمسًكا 

لتطرف، ولكن ٌولد بفكرة جامدة، وعلٌه فبل ٌمكن أن نقول بأن كل فرد ٌولد ولدٌه حالة من التطرف، وإال كان جمٌع الّناس فًِ حكم ا

ًَ الَّتًِ تكون مسؤولة عن تشكٌل َهَذا االستعداد المتطرف لدى   الفرد.اإلنسان ولدٌه استعداد معٌن والظروف البٌئٌة الَّتًِ نعٌش فٌَِها ِه

 مظاهر التطرف:

 ( أن من مظاهر التطرف:1997وٌرى رشوان )

 .الجور على حقوق أخرى ٌجب أن تراعى، وواجبات ٌجب أن تؤدى-1

التشدد فًِ أداء الواجبات الّدٌنٌة، ومحاسبة الّناس على الّنوافـل والـسنن وكأنهـا فرائض واالهتمام بالجزئٌات والفروع والحكم - ٕ

 على إهمالها بالكفر واإللحاد.

 .سوء الّظن باآلخرٌن والنظر إلٌهم من خبلل منظار أسود ٌخفً حسناتهم وٌـضخم سٌئاتهم- ٖ

 والخشونة فًِ األسلوب والفظاظة فًِ الّدعوة. التعامل بالغلظة- 4

 التروٌع وإدخال الخوف على نفس الّشخص.- ٘

 

 الّدراسات الّسابقة

اطلع الباحث َعلَى عدد من البحوث والدراسات الّسابقة المتعلقة بموضوع الّدراسة، وتم عرض َهِذِه الّدراسات من األقدم إِلَى  

 لً:األحدث، وَذلَِك َعلَى الّنحو التا



 أواًل: دراسات تناولت األفكار البلعقبلنٌة:

  Hamidi & Hosseinib (2010)دراسة  -1

هدفت الّدراسة إلى بحث عبلقة األفكار البلعقبلنٌة بالتكٌف العاطفً واألكادٌمً وسط الّطالبات اإلٌرانٌات، وطبقت الدراسة على 

بلقة عكسٌة ما بٌن األفكار البلعقبلنٌة بصورة عامة والتكٌف ( طالبة, وأظهرت ّنتائج الدراسة إلى وجود ع210عٌنة بلغت )

 االجتماعً والعاطفً واألكادٌمً.

 Oze & Akguna (2015)دراسة -2

( 161هدفت الدراسة إلى اختبار تأثٌر األفكار البلعقبلنٌة َعلَى الحافز واألداء األكادٌمً للطبلب، وطبقت الدراسة على عٌنة بلغت )

ائج الّدراسة إلى أنه ال توجد فروقات بٌن األفكار البلعقبلنٌة لدى الّطبلب والطالبات ووجدت أن هناك عبلقة طالًبا, وأظهرت نت

 إٌجابٌة ما بٌن األفكار البلعقبلنٌة والحافز األكادٌمً وعبلقة سلبٌة ما بٌن األفكار البلعقبلنٌة واألداء األكادٌمً.

 م(2015دراسة )المرشدي، الّطفٌلً -3

 راسة إِلَى التعرف َعلَى العبلقة بٌن األفكار البلعقبلنٌة وموقع الّضبط لدى طلبة الجامعة,هدفت الدّ 

( طالًبا وطالبة, وأظهرت ّنتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن المتوسط 120وطبقت الدراسة على عٌنة بلغت )

 موقع الّضبط(, المحسوب والنظري لكبل المقٌاسٌن )األفكار البلعقبلنٌة و

 م( 2015دراسة )ربحة، -4

ة هدفت الّدراسة إِلَى التعرف َعلَى العبلقة بٌن األفكار البلعقبلنٌة وقلق المستقبل بتقدٌر الّذات لدى طلبة علم الّنفس وعلوم التربٌ

ٌن ٌندرجون ضمن تخصص علم بجامعة ورقلة, وطبقت الّدراسة على عٌنة من طبلب الّسنة الّثانٌة بجامعة قاصدي مرباح بورقلة الذ

امعة الّنفس وعلوم التربٌة، وأظهرت نتائج الّدراسة إِلَى ارتفاع نسبة انتشار األفكار البلعقبلنٌة لدى طلبة علم الّنفس وعلوم التربٌة بج

 ورقلة.

 م( 2015دراسة بنً خالد )-5

لمراهقٌن فًِ المرحلة الّثانوٌة، وتحدٌد عبلقتها ببعض هدفت الدراسة إِلَى معرفة مدى انتشار األفكار البلعقبلنٌة لدى الّطلبة ا

( طالب وطالبة ، وأظهرت ّنتائج الدراسة إلى  وجود فروق فًِ 207المتغٌرات الّدٌموغرافٌة، وطبقت الّدراسة على عٌنة بلغت )

 الث عشر، وكانت لصالح الّذكور.األفكار البلعقبلنٌة تعزى للجنس َعلَى المقٌاس ككل، وفً أبعاده الّسادس والثامن والتاسع والث

ا: دراسات تناولت االتجاه نحو التطرف: ًٌ  ثان

 م(1996دراسة هشام )-1

هدفت الدراسة إلى التعرف على االتجاه نحو التطرف وعبلقته بالحاجة لؤلمن الّنفسً لدى عٌنة من العاملٌن وغٌر العاملٌن، وطبقت 

ا عند مستوى ) ( فرًدا, وأظهرت317الّدراسة َعلَى عٌنة بلغت ) ًٌ ( 0001نتائج الّدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطٌة سالبة دالة إحصائ

ا بٌن االتجاه الّسوي نحو التطرف  ًٌ بٌن االتجاه نحو التطرف وٕاشباع الحاجة لؤلمن الّنفسً ووجود عبلقة ارتباطٌة سالبة دالة إحصائ

 .الفكري وإشباع الحاجة لؤلمن الّنفسً

 (ٕٓٓٓدراسة الّدسوقى ) -2

ب هدفت الّدراسة إِلَى التعرف َعلَى المتغٌرات المعرفٌة والبل معرفٌة التـً تـرتبط بتشكٌل كل من االتجاه الّدٌنً واالقتصادي لدى شبا

 ( طالًبا، وأظهرت نتائج الّدراسة إِلَى أنٕٖٓالجامعة من خـبلل أبعادهـا الّشكلٌة المقاسة )السعة، وطبقت الدراسة على عٌنة بلغت )

ي أسلوب المعاملة الوالدٌـة الّسواء ارتـبط ارتباًطا سالًبا بكل من سعة وشدة االتجاه نحو العقٌدة واألخبلق، وارتبط المستوى االقتصاد

 واالجتماعً ارتباًطا موجًبا بشدة االتجاه نحو األخبلق.

  Brauer et. Al (2000)دراسة  -3



الخبرة الّسٌاسٌة والتطرف التقٌٌمً فًِ الّنظام المتعدد األحزاب، ومعرفة العبلقة بٌن هدفت الدراسة إِلَى التعرف َعلَى العبلقة بٌن 

( طالًبا 71الخبرة الّسٌاسٌة والتطرف التقٌٌمً فًِ الّنظام المتعدد األحزاب الذي ٌوجد فًِ فرنسا، وطبقت الّدراسة َعلَى عٌنة بلغت )

ا بفرنسا, وأظهرت ّنتائج الدراسة إلى أن الخ ًٌ براء الّسٌاسٌٌن أو ذوي الّدراٌة بالسٌاسة الفرنسٌة ٌمٌلون إِلَى تقٌٌم الّسٌاسٌٌن جامع

)رجال الّسٌاسة( بطرٌقة أكثر تطرًفا من األشخاص عدٌمً الخبرة الّسٌاسٌة, وتفترض َهِذِه الّنتائج أن التطرف فًِ التقٌٌم خاصٌة 

 عامة لدى ذوى الخبرة الّسٌاسٌة.

 ( م2012دراسة أبو دوابة )-4

هدفت الدراسة إِلَى التعرف َعلَى االتجاه نحو التطرف وعبلقاته بالحاجات الّنفسٌة لدى طبلب جامعة األزهر, وطبقت الدراسة على 

ومن سكان محافظة غزة البالغ  2012-2011جمٌع طبلب جامعة األزهر بغزة المسجلٌن خبلل الفصل الّدراسً األول من عام 

، وأظهرت ّنتائج الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطٌة ذات داللة إحصائٌة بٌن التطرف والحاجات ( طالًبا وطالبة12262عددهم )

 االقتصادٌة.

 

 التعقٌب َعلَى الّدراسات الّسابقة:

( دراسات 4( دراسات تناولت األفكار البلعقبلنٌة, و)5( دراسات أن هناك )9ٌتبٌن لنا من استعراض الّدراسات الّسابقة وعددها )

م( إِلَى الفترة 2010االتجاه نحو التطرف, وقد أجرٌت تِْلَك الّدراسات المتعلقة باألفكار البلعقبلنٌة ما بٌن الفترة من ) تناولت

 م(.2012م( إِلَى الفترة )1996م(, فً حٌن أجرٌت الّدراسات الَّتًِ تناولت االتجاه نحو التطرف ما بٌن الفترة )2015)

 بلنٌة:الدراسات الخاصة األفكار البلعق

فًِ دراسة متغٌر األفكار البلعقبلنٌة فًِ حٌن تختلف معها فً أن  Hamidi & Hosseinib (2010) تتفق الّدراسة الحالٌة مع دراسة

تبحث فً طبٌعة عبلقة األفكار البلعقبلنٌة بالتكٌف العاطفً واألكادٌمً وسط الّطالبات  Hamidi & Hosseinib (2010)دراسة 

الّدراسة الحالٌة تبحث فً  األفكار البلعقبلنٌة وعبلقتها باالتجاه نحو التطرف لدى طبلب الّصف الّثالث الثانوي اإلٌرانٌات, بٌنما 

هم من طالبات الجامعة,  Hamidi & Hosseinib (2010)بمحافظة عفٌف, وتختلف كذلك فً عٌنة الدراسة كون عٌنة دراسة  

 الّثانوٌة العامة.  بٌنما عٌنة الّدراسة الحالٌة من طبلب وطالبات 

فًِ دراسة متغٌر األفكار البلعقبلنٌة, فً حٌن تختلف معها فً أن Oze & Akguna (2015) تتفق الّدراسة الحالٌة مع دراسة 

تبحث فً تأثٌر األفكار البلعقبلنٌة َعلَى الحافز واألداء األكادٌمً للطبلب, بٌنما الّدراسة الحالٌة Oze & Akguna (2015) دراسة 

حث فً األفكار البلعقبلنٌة وعبلقتها باالتجاه نحو التطرف لدى طبلب الّصف الّثالث الثانوي بمحافظة عفٌف, وتختلف كَذلَِك فًِ تب

هم من طبلب الجامعة, بٌنما الدراسة الحالٌة من طبلب وطالبات   Oze & Akguna (2015)عٌنة الدراسة, كون عٌنة  دراسة 

 الّثانوٌة العامة.

( فًِ دراسة متغٌر األفكار البلعقبلنٌة. فًِ حٌن تختلف معها فً أن 2015اسة الحالٌة مع دراسة المرشدي, والطفٌلً )تتفق الّدر

دراسة )المرشدي والطفٌلً(تبحث فً األفكار البلعقبلنٌة وعبلقتها بموقع الّضبط لدى طلبة الجامعة, بٌنما الّدراسة الحالٌة تبحث فً 

تها باالتجاه نحو التطرف لدى طبلب الّصف الّثالث الثانوي بمحافظة عفٌف, وتختلف كَذلَِك فً عٌنة األفكار البلعقبلنٌة وعبلق

الّدراسة كون عٌنة دراسة )المرشدي والطفٌلً( هم من طبلب الجامعة, بٌنما عٌنة الّدراسة الحالٌة من طبلب وطالبات الّثانوٌة 

 العامة.

( فًِ دراسة متغٌر األفكار البلعقبلنٌة, فًِ حٌن تختلف معها فً أن  دراسة )ربحة( 2015وتتفق الّدراسة الحالٌة مع دراسة ربحة )

تبحث فً عبلقة األفكار البلعقبلنٌة وقلق المستقبل بتقدٌر الّذات لدى طلبة علم الّنفس وعلوم التربٌة بجامعة ورقلة, بٌنما الدراسة 

اه نحو التطرف لدى طبلب الّصف الّثالث الثانوي بمحافظة عفٌف,  , وتختلف الحالٌة تبحث فً األفكار البلعقبلنٌة وعبلقتها باالتج

كَذلَِك فً عٌنة  الّدراسة كون عٌنة دراسة )ربحة( هم من طبلب الجامعة, بٌنما عٌنة  الّدراسة الحالٌة من طبلب وطالبات الّثانوٌة 

 العامة.

متغٌر األفكار البلعقبلنٌة, فًِ حٌن تختلف معها فً أن دراسة )بنً  ( فًِ دراسة2015تتفق الّدراسة الحالٌة مع دراسة بنً خالد )

ٌنما  خالد( تبحث فً  األفكار البلعقبلنٌة لدى الّطلبة المراهقٌن فًِ المرحلة الّثانوٌة وتحدٌد عبلقتها ببعض المتغٌرات الّدٌموغرافٌة, ب

ه نحو التطرف لدى طبلب الّصف الّثالث الثانوي بمحافظة عفٌف, الّدراسة الحالٌة تبحث فً األفكار البلعقبلنٌة وعبلقتها باالتجا



وتتفق معها فً عٌنة الدراسة كون عٌنة دراسة)بنً خالد( وهم من طبلب الّثانوٌة العامة, وعٌنة الدراسة الحالٌة من طبلب وطالبات 

 الّثانوٌة العامة.

 الدراسات الخاصة باالتجاه نحو التطرف:

م( فًِ دراسة متغٌر االتجاه نحو التطرف, فًِ حٌن تختلف معها فً أن  دراسة )هشام( 1996ع دراسة هشام )تتفق الّدراسة الحالٌة م

تبحث فً االتجاه نحو التطرف وعبلقته بالحاجة لؤلمن الّنفسً لدى عٌنة من العاملٌن وغٌر العاملٌن, بٌنما الدراسة الحالٌة تبحث فً 

نحو التطرف لدى طبلب الّصف الّثالث الثانوي بمحافظة عفٌف, وتختلف كَذلَِك فًِ عٌنة  األفكار البلعقبلنٌة وعبلقتها باالتجاه

 الّدراسة كون عٌنة دراسة)هشام( هم من الطبلب وغٌر الّطبلب من المجتمع المصري.

 وعٌنة الّدراسة الحالٌة من طبلب وطالبات الّثانوٌة العامة.

م( فًِ دراسة متغٌر االتجاه نحو التطرف, فًِ حٌن تختلف معها فً أن دراسة 2000تتفق الّدراسة الحالٌة مع دراسة الّدسوقً )

)الدسوقً( تبحث فً الخـصائص البنائٌـة لـبعض المتغٌرات المعرفٌة والبلمعرفٌة المسؤولة عن تشكٌل االتجاهـات المتطرفـة لـدى 

وعبلقتها باالتجاه نحو التطرف لدى طبلب الّصف الّثالث الثانوي طـبلب الجامعة, بٌنما الّدراسة الحالٌة تبحث فً األفكار البلعقبلنٌة 

بمحافظة عفٌف, وتختلف كَذلَِك فًِ عٌنة الّدراسة كون عٌنة دراسة )الدسوقً( هم من طبلب الجامعة, وعٌنة الّدراسة الحالٌة من 

 طبلب وطالبات الّثانوٌة العامة.

فًِ دراسة متغٌر االتجاه نحو التطرف, فًِ حٌن تختلف معها فً أن  Brauer et. Al (2000) تتفق الّدراسة الحالٌة مع دراسة

تبحث فً  العبلقة بٌن الخبرة الّسٌاسٌة والتطرف التقٌٌمً فًِ الّنظام المتعدد األحزاب, بٌنما  Brauer et. Al (2000) ّدراسة

لدى طبلب الّصف الّثالث الثانوي بمحافظة عفٌف,  الدراسة الحالٌة تبحث فً األفكار البلعقبلنٌة وعبلقتها باالتجاه نحو التطرف

هم من طبلب الجامعة, وعٌنة الّدراسة الحالٌة من  Brauer et. Al (2000) وتختلف كَذلَِك فًِ عٌنة الدراسة,كون عٌنة دراسة

 طبلب وطالبات الّثانوٌة العامة. 

ر االتجاه نحو التطرف, فً حٌن تختلف معها فً أن دراسة )أبو م(, فًِ دراسة متغ2012ٌتتفق الّدراسة الحالٌة مع دراسة أبو دوابة )

دوابة( تبحث فً االتجاه نحو التطرف وعبلقته بالحاجات الّنفسٌة لدى طلبة جامعة األزهر بغزة, بٌنما الّدراسة الحالٌة تبحث فً 

بمحافظة عفٌف, وتختلف كذلك فً عٌنة األفكار البلعقبلنٌة وعبلقتها باالتجاه نحو التطرف لدى طبلب الّصف الّثالث الثانوي 

 الدراسة, كون عٌنة  دراسة )أبو دوابة( هم من طبلب الجامعة. وعٌنة الّدراسة الحالٌة من طبلب وطالبات الّثانوٌة العامة.

الٌة إلى دراسة وعلى الرغم من اتفاق الّدراسات الّسابقة فًِ بعض الجوانب فإنها تختلف عن الّدراسة الحالٌة؛ إذ هدفت الّدراسة الح

)األفكار البلعقبلنٌة وعبلقتها باالتجاه نحو التطرف لدى طبلب الّصف الّثالث الثانوي بمحافظة عفٌف( وَهَذا لم تتناوله الّدراسات 

 الَّتًِ ذكرت أعبله.

 

 اإلجراءات المنهجٌة للدراسة

 منهج الّدراسة:

بلنٌة واالتجاه نحو التطرف, ومن َهَذا المنطلق استخدم الباحث المنهج تحاول الّدراسة الحالٌة معرفة العبلقة بٌن األفكار البلعق

 الوصفً؛ لكونه المنهج المناسب لطبٌعة الّدراسة الحالٌة.

 مجتمع الّدراسة:

( طالًبا وطالبة وفق 253ٌتكون مجتمع الّدراسة من جمٌع طبلب وطالبات الّصف الّثالث الثانوي بمحافظة عفٌف البالغ عددهم )

 التالً: الجدول

 (1جدول رقم )

 مجتمع الّدراسة



 بنات بنٌن

الثانوٌة 

 عفٌف

الثانوٌة 

 القدس

الثانوٌة 

تحفٌظ 

 القرآن

الثانوٌة 

 الجزٌرة

الثانوٌة 

 األولى

الثانوٌة 

 الّثانٌة

الثانوٌة 

 الّثالثة

الثانوٌة 

 الّرابعة

الثانوٌة 

 الخامسة

 طالبة18 طالبة25 طالبة36 طالبة34 طالبة35 طالًبا11 طالًبا11 طالًبا41 طالًبا45

 طالبة 145المجموع =  طالب 108المجموع = 

 النظام الّدراسً

 فصلً مقررات

 122 131 العدد

 4802 5108 النسب

 التخصص

 أدبً علمً

 32 221 العدد

 1206 8704 النسب

 253المجموع الكلً = 

 

 أداة الّدراسـة:

(, الثانً 1987اسٌن, األول مقٌاس األفكار البلعقبلنٌة وأعتمد الباحث مقٌاس )الرٌحانً,للتحقق من أهداف البحث أستخدم الباحث مقٌ

 (.2009مقٌاس االتجاه نحو التطرف وأعتمد الباحث مقٌاس)حسن,

رجة ( فقرة، ولَهَذا المقٌاس بداًلن لئلجابة هما)نعم، ال(، وقد أعطٌت د52أوالً: مقٌاس األفكار البلعقبلنٌة وٌتكون المقٌاس من )

 ( أما الّدرجة الّدنٌا فهً )صفر(.52واحدة لئلجابة بـ)نعم( ودرجة)صفر( لئلجابة بـ)ال( لتكون الّدرجة الكلٌة أو العلٌا للمقٌاس )

 صدق المقٌاس:

للتأكد من صدق مقٌاس األفكار البلعقبلنٌة تم حساب صدق المقٌاس من خبلل صدق اإلتساق الداخلً بإٌجاد معامل ارتباط بٌرسون 

 ٌن الفقرة والمقٌاس الكلً وفق الجدول التالً:ب

 (2جدول رقم ) 

 اختبار صدق االتساق الّداخلً بٌن الّدرجة الكلٌة للمقٌاس ودرجة كل عبارة )لمقٌاس األفكار البلعقبلنٌة(

 ارتباط الفقرة بالمقٌاس رقم العبارة فًِ المقٌاس ارتباط الفقرة بالمقٌاس رقم العبارة فًِ المقٌاس

1 0.310** 27 00243** 

2 00289** 28 00136* 

3 00239** 29 00218** 



4 00231** 30 00213** 

5 00229** 31 00160* 

6 00235** 32 00273** 

7 00226** 33 00257** 

8 00215** 34 00175** 

9 00284** 35 00178** 

10 00316** 36 00133* 

11 00276** 37 00269** 

12 00219** 38 00213** 

13 00208** 39 00224** 

14 00221** 40 00258** 

15 00287** 41 00237** 

16 00216** 42 00257** 

17 00206** 43 00150* 

18 00255** 44 00221** 

19 00235** 45 00273** 

20 00232** 46 00233** 

21 00210** 47 00280** 

22 00162** 48 00250** 

23 00247** 49 00345** 

24 00216** 50 00227** 

25 00221** 51 00123** 

26 00246** 52 00229** 

 (0005أو أقل    * دالة عند مستوى ) 0001** دال عند مستوى 

(،وجمٌعها 00345-00123( أن ارتباط الفقرات بمقٌاس االفكار البلعقبلنٌة كان عاٍل, حٌث ٌتراوح بٌن )2وٌتبٌن من الجدول رقم ) 

 ( أو أقل، وَهَذا ٌدل َعلَى أن أداة الّدراسة تتسم بمعامل صدق عاٍل كما ٌدل على جاهزٌتها للتطبٌق المٌدانً. 0005ى )دالة عند مستو

 ثبات المقٌاس:



ٌُعطً  ٌشٌر الّثبات إِلَى إمكانٌة الحصول َعلَى نفس الّنتائج لو أعٌد تطبٌق المقٌاس َعلَى نفس األفراد، وٌقصد بِِه: إِلَى أي درجة 

ٌاس قراءات متقاربة عند كل مرة ٌستخدم فٌَِها أو ما درجة اتساقه وانسجامه واستمرارٌته عند تكرار استخدامه فًِ أوقات المق

(، والجدول Cronbach's Alphaمختلفة، ومن أشهر المعادالت المستخدمة لقٌاس الّثبات الّداخلً لؤلداة، ُهَو معامل ألفا كرونباخ )

 الفكار البلعقبلنٌة عن طرٌق استخدام معامل ألفا كرونباخ:التالً ٌبٌن ثبات مقٌاس ا

 (3الجدول رقم )

 معامل الّثبات لمقٌاس االفكار البلعقبلنٌة 

 قٌمة ألفا عدد العبارات المقٌاس

 0076 52 مقٌاس االفكار البلعقبلنٌة

( وتعد َهِذِه القٌم 0076ً درجته الكلٌة قد بلغت )( أن قٌمة ألفا كرونباخ الكلٌة لمقٌاس االفكار البلعقبلنٌة فِ 3ٌوضح الجدول رقم )

(، مما ٌشٌر 0075جٌدة جًدا لثبات أداة الّدراسة، حٌث ٌرى كثٌر من المختصٌن أن المحك للحكم َعلَى كفاٌة معامل ألفا كرونباخ ُهَو )

 إِلَى ثبات الّنتائج الَّتًِ ٌمكن أن تسفر عنها أداة الّدراسة عند التطبٌق.

( فقرة )وتشمل 12( فقرة، مقسم إِلَى ثبلثة أبعاد: التطرف الّدٌنً وٌشمل )43اس االتجاه نحو التطرف وٌتكون المقٌاس من )ثانٌاً: مقٌ

، 4، 1( فقرة )وتشمل رقم 16(، والتطرف الفكري وٌشمل )35، 30، 29، 28، 26، 23، 20، 17، 14، 11، 7، 2الفقرات رقم 

( فقرة )وتشمل 15(، والتطرف البل دٌنً )العلمانً( ٌشمل )43، 41، 39، 34،37، 31، 25، 22، 19، 16، 13، 10، 8، 5

( وتقدر الّدرجات َعلَى مقٌاس االتجاه نحو التطرف 42، 40، 38، 36، 33، 32، 27، 24، 21، 18، 15، 12، 9، 6، 3الفقرات 

أجاب "دائًما"، ودرجتٌن إذا أجاب "أحٌاًنا"،  لدى طبلب الّصف الّثالث الثانوي؛ وَذلَِك من خبلل إعطاء المبحوث ثبلث درجات إذا

( درجة، والدرجة المرتفعة تعبر عـن ارتفاع مستوى االتجاه 29ٔ: 43ودرجة واحـدة إذا أجاب "نادًرا"،، وتتراوح درجته ما بٌن )

 و التطرف لدى العٌنة.نحو التطرف لدى طبلب الّصف الّثالث الثانوي، والدرجة المنخفـضة تـدل َعلَى انخفاض مستوى االتجاه نح

 

 صدق المقٌاس:

للتأكد من صدق مقٌاس مقٌاس االتجاه نحو التطرف تم حساب صدق المقٌاس من خبلل صدق اإلتساق الداخلً بإٌجاد معامل ارتباط 

 بٌرسون بٌن الفقرة وأبعاد المقٌاس الكلً وفق الجدول التالً:



 (4جدول رقم )

 رجة الكلٌة للبعد ودرجة كل عبارة )لمقٌاس التطرف(اختبار صدق االتساق الّداخلً بٌن الدّ 

رقم العبارة فًِ  البعد

 المقٌاس

ارتباط الفقرة 

 بالمقٌاس

رقم العبارة فًِ  البعد

 المقٌاس

ارتباط الفقرة 

 بالمقٌاس

ً
ٌن
لّد
 ا
ف

ر
ط

الت
 

2 .416** 

)ً
مان

عل
)ال

 ً
ٌن
بلد

 ال
ف

ر
ط

الت
 

3 .473** 

7 .413** 6 .313** 

11 .516** 9 .634** 

14 .322** 12 .661** 

14 .173** 15 .210** 

20 .551** 18 .626** 

23 .482** 21 .516** 

26 .360** 24 .573** 

28 .713** 27 .413** 

29 .696** 32 .334** 

30 .450** 33 .673** 

35 .488** 36 .313** 

ي
ر
فك

 ال
ف

ر
ط

الت
 

1 .599** 38 .473** 

4 .599** 40 .413** 

5 .401** 42 .534** 

8 .507**    

10 .634**    

13 .452**    

16 .254**    

19 .522**    

22 .565**    

25 .629**    

31 .608**    



34 .626**    

37 .681**    

39 .535**    

41 .598**    

43 .565**    

 (0005* دالة عند مستوى )    أو أقل  0001** دال عند مستوى 

( فً البعد األول التطرف الدٌنً, 00713-00173( أن ارتباط الفقرات بالبعد كان عاٍل, حٌث تتراوح بٌن )4وٌتبٌن من الجدول رقم )

نً ) (فً البعد الثالث التطرف الؤلد00673ٌ-00210( فً البعد الثانً التطرف الفكري, وٌتراوح بٌن)00681-00254وٌتراوح بٌن)

( أو أقل، وَهَذا ٌدل َعلَى أن أداة الّدراسة تتسم بمعامل صدق عاٍل كما ٌدل على جاهزٌتها 0001العلمانً(,وجمٌعها دالة عند مستوى )

 للتطبٌق المٌدانً.

 ثبات المقٌاس:

ٌُعطً ٌشٌر الّثبات إِلَى إمكانٌة الحصول َعلَى نفس الّنتائج لو أعٌد تطبٌق المقٌاس َعلَى نفس األفراد، و ٌقصد بِِه: إِلَى أي درجة 

المقٌاس قراءات متقاربة عند كل مرة ٌستخدم فٌَِها أو ما درجة اتساقه وانسجامه واستمرارٌته عند تكرار استخدامه فًِ أوقات 

(، والجدول Cronbach's Alphaمختلفة، ومن أشهر المعادالت المستخدمة لقٌاس الّثبات الّداخلً لؤلداة، ُهَو معامل ألفا كرونباخ )

 التالً ٌبٌن ثبات المقٌاس عن طرٌق استخدام معامل ألفا كرونباخ:

 (5الجدول رقم )

 معامل الّثبات ألبعاد مقٌاس التطرف

 قٌمة ألفا عدد العبارات أبعاد مقٌاس التطرف

 0090 12 البعد األول: التطرف الّدٌنً

 0086 16 البعد الّثانً: التطرف الفكري

 0088 15 تطرف البلدٌنً )العلمانً(البعد الّثالث: ال

 0092 43 الدرجة الكلٌة

( وتعد َهِذِه القٌم جٌدة 0092( أن قٌمة ألفا كرونباخ الكلٌة لمقٌاس التطرف فًِ درجته الكلٌة قد بلغت )5ٌوضح الجدول رقم )

(، مما 0075اٌة معامل ألفا كرونباخ ُهَو )ومطمئنة جًدا لثبات أداة الّدراسة، حٌث ٌرى كثٌر من المختصٌن أن المحك للحكم َعلَى كف

 ٌشٌر إِلَى ثبات الّنتائج الَّتًِ ٌمكن أن تسفر عنها أداة الّدراسة عند التطبٌق.

 

 األسالٌب اإلحصائٌة الَّتًِ استخدمت فًِ التحلٌل:

 التكرارات والنسب المئوٌة للتعرف َعلَى الخصائص الّشخصٌة والوظٌفٌة ألفراد مجتمع الّدراسة.

" وَذلَِك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الّدراسة عن األبعاد المكونة للمقٌاس )متوسط Meanلمتوسط الحسابً "ا

 متوسطات العبارات(، مع العلم أنه ٌفٌد فًِ ترتٌب أبعاد المقٌاس حسب أعلى متوسط حسابً.



َعلَى مدى انحراف استجابات أفراد الّدراسة لكل عبارة من للتعرف  "Standard Deviation"تم استخدام االنحراف المعٌاري 

عبارات متغٌرات الّدراسة، ولكل بعد من أبعاد المقٌاس عن متوسطه الحسابً. وٌبلحظ أن االنحراف المعٌاري ٌوضح التشتت فًِ 

ه من الّصفر تركزت االستجابات، استجابات أفراد عٌنة الّدراسة لكل عبارة من عبارات متغٌرات الّدراسة، بحٌث كلما اقتربت قٌمت

 وانخفض تشتتها بٌن المقٌاس.

( للتعرف َعلَى ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة Independent Sample T-testتم استخدام اختبار )ت( للعٌنات المستقلة )

 تًِ تنقسم إِلَى فئتٌن.إحصائٌة فًِ اتجاهات أفراد مجتمع الّدراسة نحو أبعاد مقٌاس التطرف باختبلف متغٌراتهم الَّ 

 علًما بأن طول الخبلٌا حسب المقٌاس الّثبلثً تكون كما ٌلً بالنسبة للمتوسطات وفًقا للمعادلة التالٌة:

3 – 1    =2   =0066  

 3                 3 

 تمثل نادًرا. 1066إِلَى  1من 

 تمثل أحٌاًنا 2034إِلَى أقل من  1067من 

 دائًما. تمثل 3000إِلَى  2034من 

 

 

 

 نتائج الّدراسة المٌدانٌة ومناقشتها

 نتائج الّسؤال األول:

 "ما درجة األفكار البلعقبلنٌة  لدى عٌنة الّدراسة"؟

 وجاءت نتائج َذلَِك وفًقا لما ٌلً:

 (6جدول رقم )

 ترتٌب نسب فقرات مقٌاس األفكار البلعقبلنٌة لدى مجتمع الّدراسة

 فقرات األفكار البلعقبلنٌة م
بة نس

 الموافقة

 الترتٌب

 49 3909 ال أتردد أبًدا فًِ التضحٌة برغباتً فًِ سبٌل إرضاء اآلخرٌن 1

 1 8707 أؤمن بأن كل شخص ٌجب أن ٌسعى دائًما لتحقٌق أهدافه بأقصى ما ٌمكن من الكمال 2

 27 6302 أفضل الّسعً وراء إصبلح المسٌئٌن بداًل من عقابهم ولومهم 3

 38 5308 بل نتائج أعمال تأتً َعلَى غٌر ما أتوقعال أستطٌع أن أق 4

 2 8206 أؤمن بأن كل شخص قادر َعلَى تحقٌق سعادته بنفسه 5

 3 8002 ٌجب أال ٌشغل الّشخص نفسه فًِ التفكٌر بإمكانٌة حدوث الكوارث والمخاطر 6



 48 4203 أفضل تجنب الّصعوبات بداًل من مواجهتها 7

 6 7701 ان تابًعا لآلخرٌن ومعتمًدا علٌهممن المؤسف أن ٌكون اإلنس 8

 50 3909 أومن بأن ماضً اإلنسان ٌقرر سلوكه فًِ الحاضر والمستقبل 9

 52 3208 ٌجب أن ٌسمح الّشخص لمشكبلت اآلخرٌن أن تمنعه من الّشعور بالسعادة 10

ا لكل مشكلة ال بد من الوصول إلٌه 11 ًٌ  5 7901 أعتقد أن هناك حبًل مثال

ا فًِ تعامله مع اآلخرٌن ال ٌستحق احترامهم. أن 12 ًٌ ا ورسم ًٌ  41 4806 الّشخص الذي ال ٌكون جد

 9 7301 أعتقد أنه من الحكمة أن ٌتعامل الّرجل مع المرأة َعلَى أساس المساواة 13

 10 7301 ٌزعجنً أن ٌصدر عنً سلوك ٌجعلنً غٌر مقبول من قبل اآلخرٌن 14

 33 5805 تبط بمقدار ما ٌنجز من أعمال حتى وإن لم تتصف بالسعادة أو التعاسةأومن بأن قٌمة الفرد تر 15

 21 6608 أفضل االمتناع عن معاقبة مرتكبً األعمال الّشرٌرة حتى أتبٌن األسباب 16

 25 6502 أتخوف دائًما من أن تسٌر األمور َعلَى غٌر ما أرٌد 17

 7 7407 لعب دوًرا كبًٌرا فًِ شعوره بالسعادة أو التعاسةأؤمن بأن أفكار الفرد وفلسفته فًِ الحٌاة ت 18

 34 5609 أؤمن بأن من إمكانٌة حدوث أمر مكروه ال ٌقلل من احتمال حدوثه 19

ًَ فًِ الحٌاة الّسهلة الَّتًِ تخلو من تحمل المسؤولٌة ومواجهة الّصعوبات 20  35 5609 أعتقد أن الّسعادة ِه

 14 7101 فس فًِ كثٌر من األمور رغم إمكانٌة الفشل فٌَِهاأفضل االعتماد َعلَى النّ  21

 47 4309 ال ٌمكن للفرد أن ٌتخلص من تأثٌر الماضً حتى وإن حاول َذلِكَ  22

 37 5409 من غٌر الحق أن ٌحرم الفرد نفسه من الّسعادة أذا شعر بأنه غٌر قادر َعلَى إسعاد غٌره ممن ٌعانون الّشقاء 23

ا لما أوجه من مشكبلتأشعر باضطراب  24 ًٌ  32 5809 شدٌد حٌن أفشل فًِ إٌجاد الحل الذي أعتبره حبًل مثال

 39 5304 ٌفقد الفرد هٌبته واحترام الّناس لَُه إذا أكثر من المرح والمزاح. 25

َها ٌضر فًِ العبلقة الَّتًِ ٌجب أن تقوم بٌنهما 26 ٌْ  23 6600 أن تعامل الّرجل مع المرأة من منطلق تفوقه َعلَ

 11 7207 أؤمن بأن رضا جمٌع الّناس غاٌة ال تدرك 27

 36 5601 أشعر بأن ال قٌمة لً إذا لم أنجز األعمال الموكلة لً بشكل ٌتصف بالكمال مِهما كانت الّظروف 28

 13 7109 بعض الّناس مجبولون َعلَى الّشر والخسة والنذالة ومن الواجب االبتعاد عنهم واحتقارهم. 29

 17 6906 ٌجب أن ٌقبل اإلنسان باألمر الواقع إذا لم ٌكن قادًرا َعلَى تغٌٌره. 30



 29 6201 أؤمن بأن الحظ ٌلعب دوًرا كبًٌرا فًِ مشكبلت الّناس وتعاستهم. 31

 4 7908 ٌجب أن ٌكون الّشخص حذًرا وٌقًظا من إمكانٌة حدوث المخاطر 32

 24 6600 طٌع بداًل من تجنبها واالبتعاد عنهاأؤمن بضرورة مواجهة الّصعوبات بكل ما أست 33

 43 4602 ال ٌمكن أن أتصور نفسً دون مساعدة من هم أقوى منً. 34

 26 6404 أرفض أن أكون خاضًعا لتأثٌر الماضً. 35

 40 5108 غالًبا ما تؤرقنً مشكبلت اآلخرٌن وتحرمنً من الّشعور بالسعادة. 36

 42 4806 إٌجاد ما تعتبره الحل المثالً لما تواجهه من المشكبلتمن العبث أن ٌصر الفرد َعلَى  37

 28 6302 ال أعتقد أن مٌل الفرد للمداعبة والمزاح ٌقلل من احترام الّناس لَهُ  38

 44 4602 أرفض التعامل مع الجنس اآلخر َعلَى أسس المساواة. 39

 20 6702 ا فًِ رفض اآلخرٌن لً.أفضل التمسك بأفكاري ورغباتً الّشخصٌة حتى وإن كانت سببً  40

 15 7008 أؤمن أن عدم قدرة الفرد َعلَى الوصول إِلَى الكمال فٌما ٌعمل ال ٌقلل من قٌمته. 41

 22 6604 ال أتردد فًِ لوم وعقاب من ٌؤذي اآلخرٌن وٌسًء إلٌهم. 42

 31 6009 أؤمن بأن كل ما ٌتمنى الفرد ٌدركه. 43

 19 6804 ٌة عن إرادة اإلنسان غالًبا ما تقف ضد تحقٌقه لسعادته.أؤمن بأن الّظروف الخارج 44

 30 6201 ٌنتابنً خوف شدٌد من مجرد التفكٌر بإمكانٌة وقوع الحوادث والكوارث. 45

 18 6902 ٌسرنً أن أواجه بعض المصاعب والمسؤولٌات الَّتًِ تشعرنً بالتحدي. 46

 51 3709 مسؤولٌاتً.أشعر بالضعف حٌن أكون وحًٌدا فًِ مواجهة  47

 12 7203 أعتقد أن اإللحاح َعلَى التمسك بالماضً ُهَو عذر ٌستخدمه البعض لتبرٌر عدم قدرتهم َعلَى التغٌٌر. 48

 46 4403 من غٌر الحق أن ٌسعد الّشخص وهو ٌرى غٌره ٌتعذب. 49

مكن بداًل من اإلصرار َعلَى البحث عن من المنطقً أن ٌفكر فًِ أكثر من حل لمشكبلته وان ٌقبل بما ُهَو عملً وم 50

ا. ًٌ  ما ٌعتبره حبًل مثال
7403 

8 

 16 7004 أؤمن بأن الّشخص المنطقً ٌجب أن ٌتصرف بعفوٌة بداًل من أن ٌقٌد نفسه بالرسمٌة والجدٌة 51

 45 4602 من العٌب َعلَى الّرجل أن ٌكون تابًعا للمرأة. 52

المئوٌة للكشف عن األفكار البلعقبلنٌة لدى مجتمع الّدراسة، وتبٌن من خبلله أن األفكار  ( التكرارات والنسب6ٌوضح الجدول رقم )

َها أفراد عٌنة الّدراسة 40البلعقبلنٌة تحدث بنسب قلٌلة وفًقا آلراء أفراد مجتمع الّدراسة، حٌث ٌبلحظ أن هناك ) ٌْ ( فقرة أجاب َعلَ

َها أفراد عٌنة الّدراسة )ببل( وتراوحت نسبها ما بٌن 12هناك )(,و5108% إِلَى )8707بنعم وتراوحت نسبها ما بٌن ) ٌْ ( فقرة أجاب َعلَ

 (. 3208% إِلَى 4806)



ولعل الّنتائج أعبله تبرز وجود أفكار ال عقبلنٌة بنسب ضئٌلة مثل: أتخوف دائًما من أن تسٌر األمور َعلَى غٌر ما أرٌد، أؤمن بأن 

ّناس وتعاستهم، ٌنتابنً خوف شدٌد من مجرد التفكٌر بإمكانٌة وقوع الحوادث والكوارث، الحظ ٌلعب دوًرا كبًٌرا فًِ مشكبلت ال

ا لما أواجه من  ًٌ أؤمن بأن كل ما ٌتمنى الفرد ٌدركه، أشعر باضطراب شدٌد حٌن أفشل فًِ إٌجاد الحل الذي أعتبره حبًل مثال

 دوثه.مشكبلت، أؤمن بأن من إمكانٌة حدوث أمر مكروه ال ٌقلل من احتمال ح

َهِذِه الّنتٌجة تتفق مع المدخل الّنفسً االجتماعً: الذي اهتم بدراسة الّشخصٌة وخصائصها؛ لما لََها من أهمٌة وارتباط مباشر  

باألسالٌب االجتماعٌة للتنشئة، كما أن مرحلة الّشباب كما ٌراها المدخل الّنفسً تعد المرحلة الَّتًِ تتوسط بٌن مرحلة المراهقة 

ّرشد، ومن أهم خصائص مرحلة الّشباب التناقص الّذاتً واالحتواء االجتماعً، فعادة ٌرى المجتمع المراهقٌن َعلَى أنهم ومرحلة ال

مترددون أو كسولون، ولعل َهَذا األمر ُهَو الّسبب فًِ خلق نوع من الّصراع المحتمل أو الواقعً الذي ٌتمثل فًِ صعوبة االنسجام 

 اقعٌة والحقٌقٌة ومتطلبات المجتمع.بٌن تصور الّشباب لذاته الو

 نتائج الّسؤال الّثانً:

 "ما هو اتجاه عٌنة الّدراسة نحو التطرف "؟

 وجاءت نتائج َذلَِك وفًقا لما ٌلً:

 (7جدول رقم )

 اإلحصاءات الوصفٌة للكشف عن االتجاه نحو التطرف لدى مجتمع الّدراسة

رقم العبارة ف 

 المقٌاس
 التطرف الّدٌنً

المتوسط 

 لحسابًا

االنحراف 

 المعٌاري

مدى انطباق  الترتٌب

 العبارة

 أحٌاًنا 5 00814 2016 أرفض التعامل مع كل من ٌخالفنً فً الّدٌن.  2

 أحٌاًنا 33 00800 1068 ٌجب استخدام القوة والعنف إلحداث أي تغٌٌر. 7

 أحٌاًنا 15 00803 1089 أرفض المرونة فً األحكام الّدٌنٌة. 11

 أحٌاًنا 6 00839 2013 االختبلط بٌن الجنسٌن. ال أفضل 14

ٌجب أن ٌلتزم األفراد فً أداء الفرائض فً  17

ا تكن الّظروف.  دور العبادة ُمِهّمً
2033 00803 2 

 أحٌاًنا

 نادًرا 38 00773 1065 أرى أن عمل المرأة حرام. 20

 أحٌاًنا 13 00824 1090 أجبر اإلناث َعلَى ارتداء الّنقاب.  23

ٌلتزم كثٌر من األفراد فً مظهرهم محارمً  26

 فقط.
2003 00778 8 

 أحٌاًنا

 أحٌاًنا 17 10540 1085 أرفض الحلول الوسط للمشكبلت. 28

 أحٌاًنا 10 20210 1092 أرفض ذهاب محارمً ألطباء رجال. 29

أعتبر التعالٌم والنصائح الّدٌنٌة قٌوًدا َعلَى  30

 شخصً.
1079 00839 21 

 أحٌاًنا

 أحٌاًنا 31 00826 1068 أكفر الّناس الذٌن ال ٌلتزمون بتعالٌم الّدٌن. 35



   0049 1092 المتوسط العام

 التطرف الفكري

 أحٌاًنا 28 00760 1072 أقاطع كل من ٌختلف معً فً الّرأي.  1

 أحٌاًنا 16 00759 1086 أعارض أي فكر جدٌد ٌخالف فكري. 4

بسبب أدخل فً جدال مع بعض األشخاص  5

 آرائهم الّدٌنٌة.

1097 00761 
9 

 أحٌاًنا

 أحٌاًنا 24 00812 1079 أتمسك بالفكر المتشدد لعلماء الّدٌن. 8

 أحٌاًنا 22 00788 1079 أعتقد أن فكري ُهَو الّصحٌح فقط.  10

 أحٌاًنا 7 00723 2011 أتشدد لوجهة نظري وال أتنازل عنها. 13

 أحٌاًنا 4 00730 .2.2 ٌحكم سلوكً تفكٌري الخاص فقط. 16

 أحٌاًنا 26 00811 1077 أرفض التغٌٌر والتجدٌد فً التفكٌر.  19

 أحٌاًنا 14 00835 1089 أتعصب لكل من ٌتفق معً فً نفس التفكٌر.   22

 أحٌاًنا 18 00820 1084 ال أحٌد عن رأًٌ حتى وأن كان خطأ. 25

 أحٌاًنا 19 00795 1081 أتمسك بأفكاري دائًما وأرفض التجدٌد فٌَِها. 31

 أحٌاًنا 29 00779 1071 أحاول قهر من ٌخالفنً الرأي. 34

أعتدي بالسب والشتم َعلَى كل من ٌخالفنً فً  37

 الرأي.

1061 00793 
40 

 نادًرا

 أحٌاًنا 20 00823 1080 ألجأ للقوة إلثبات صحة رأًٌ وموقفً. 39

 أحٌاًنا 25 00781 1078 أزٌح من طرٌقً كل من ٌخالفنً الرأي 41

 أحٌاًنا 32 00819 1068 أحارب اإلبداع وحرٌة الفكر. 43

   0043 1083 المتوسط العام

 التطرف البلدٌنً )العلمانً(

 أحٌاًنا 11 00818 1091 أمارس حرٌتً الّشخصٌة دون ضوابط. 3

 أحٌاًنا 3 00729 2028 أرتدي ما ٌعجبنً وال ٌهمنً رأى اآلخرٌن. 6

 أحٌاًنا 34 00795 1067 أي وقت حسب مزاجً. أرجع البٌت فً 9

 أحٌاًنا 23 00839 1079 أصادق من أشاء بصرف الّنظر عن أخبلقه. 12

 دائًما 1 00753 2034 أعمل ما ٌروق لً. 15



 نادًرا 37 00810 1066 ال أتقٌد بما ٌسمى بتعالٌم الّدٌن. 18

 أحٌاًنا 12 00848 1091 جسدي ملكً أتصرف فٌِِه كٌفما أشاء. 21

أرتكب ما أشاء من أخطاء دون أن أشعر  24

 بالخجل.

1067 00801 
35 

 أحٌاًنا

ا. 27 ًٌ  أحٌاًنا 27 00804 1075 أرفض أي توجٌه حتى لو كان دٌن

 نادًرا 36 00758 1066 أعارض تنظٌم األسرة. 32

 نادًرا 43 00745 1053 أظهر جزًءا من عورتً دون حٌاء. 33

جدٌد "الموضة " فً الملبس أتبع كل ما ُهَو  36

 دون قٌود.

1069 00805 
30 

 أحٌاًنا

 نادًرا 41 00809 1059 أمتنع عن أداء الفرائض. 38

 نادًرا 39 00824 1063 أمتنع عن أداء الّزكاة. 40

 نادًرا 42 00764 1054 أسخر من أداء الّناس لمناسك الحج 42

   0045 1077 المتوسط العام

 

( اإلحصاءات الوصفٌة للكشف عن االتجاه نحو التطرف لدى مجتمع الّدراسة، وتبٌن من خبلله أن التطرف 7ٌوضح الجدول رقم )

( للتطرف 1083( و)1092الّدٌنً كان أعلى من التطرف الفكري والتطرف العلمانً؛ إذ بلغ المتوسط الحسابً العام للتطرف الّدٌنً )

 ( للتطرف العلمانً.1077الفكري و)

 قرات التطرف الّدٌنً:وكانت أبرز ف

 (.2033ٌجب أن ٌلتزم األفراد فً أداء الفرائض فً دور العبادة مهما تكن الّظروف، بمتوسط حسابً بلغ )

 (.2016أرفض التعامل مع كل من ٌخالفنً فً الّدٌن، بمتوسط حسابً بلغ )

 (.2013ال أفضل االختبلط بٌن الجنسٌن، بمتوسط حسابً بلغ )

 رات التطرف الفكري:فًِ حٌن كان أبرز فق

 (.2028ٌحكم سلوكً تفكٌري الخاص فقط، بمتوسط حسابً بلغ )

 (.2011أتشدد لوجهة نظري، وال أتنازل عنها، بمتوسط حسابً بلغ )

 (.1097أدخل فً جدال مع بعض األشخاص بسبب آرائهم الّدٌنٌة، بمتوسط حسابً بلغ )

 (:فًِ حٌن كان أبرز فقرات التطرف البلدٌنً )العلمانً

 ( فًِ فئة "دائًما".2034أعمل ما ٌروق لً، بمتوسط حسابً بلغ )

 ( فًِ فئة "أحٌاًنا".2028أرتدي ما ٌعجبنً وال ٌهمنً رأي اآلخرٌن، بمتوسط حسابً بلغ )

 ( فًِ فئة "أحٌاًنا".1091أمارس حرٌتً الّشخصٌة دون ضوابط، بمتوسط حسابً بلغ )



 ( فًِ فئة "أحٌاًنا".1091وسط حسابً بلغ )جسدي ملكً أتصرف فٌِِه كٌفما أشاء، بمت

م( الَّتًِ بٌنت ن وجود عبلقة ارتباطٌة بٌن االتجاه نحو التطرف وٕاشباع 1996واتفقت نتائج الّدراسة الحالٌة مع نتائج دراسة هشام )

ا بٌن االتجاه الّسوي نحو التطرف  ًٌ الفكري وٕاشباع الحاجة لؤلمن الحاجة لؤلمن الّنفسً ووجود عبلقة ارتباطٌة سالبة دالة إحصائ

 الّنفسً, بمعنى أنه كلما تم إشباع األمن الّنفسً قل االتجاه نحو التطرف.

 

 نتائج الّسؤال الّثالث:

 "َهل توجد عبلقة بٌن األفكار البلعقبلنٌة واالتجاه نحو التطرف لدى عٌنة الّدراسة"؟

 وفٌما ٌلً نتائج َذلَِك:

 (8جدول رقم )

 ون لمعرفة العبلقة بٌن األفكار البلعقبلنٌة واالتجاه نحو التطرف معامل ارتباط بٌرس

 
 التطرف

األفكار 

 البلعقبلنٌة
 ال دٌنً فكري دٌنً

الدرجة الكلٌة 

  للتطرف

معامل ارتباط 

 بٌرسون

1     

 مستوى الّداللة
 

    

الدرجة الكلٌة 

 لؤلفكار البلعقبلنٌة

معامل ارتباط 

 بٌرسون

.338** 1    

 000. لّداللةمستوى ا
 

   

معامل ارتباط  التطرف الّدٌنً

 بٌرسون

.818** .291** 1   

 000. 000. مستوى الّداللة
 

  

معامل ارتباط  التطرف الفكري

 بٌرسون

.899** .270** .599** 1  

 000. 000. 000. مستوى الّداللة
 

 

معامل ارتباط  التطرف البلدٌنً

 بٌرسون

.890** .323** .578** .726** 1 

 000. 000. 000. 000. مستوى الّداللة
 

( معامل ارتباط بٌرسون لمعرفة العبلقة بٌن األفكار البلعقبلنٌة واالتجاه نحو التطرف، وتبٌن من خبلله 8ٌوضح الجدول رقم )

األفكار البلعقبلنٌة قّل تبًعا وجود عبلقة طردٌة بٌن األفكار البلعقبلنٌة واالتجاه نحو التطرف فًِ جمٌع أبعاده، بمعنى أنه كلما قلت 

 لَذلَِك االتجاه نحو التطرف، والعكس صحٌح تماًما.

ا عند مستوى 1996ولعل َهِذِه الّنتٌجة تتفق مع نتائج دراسة كل من هشام ) ًٌ م( الَّتًِ بٌنت وجود عبلقة ارتباطٌة سالبة دالة إحصائ

ا بٌن االتجاه الّسوي نحو ( بٌن االتجاه نحو التطرف وٕاشباع الحاجة لؤلمن النّ 0001) ًٌ فسً ووجود عبلقة ارتباطٌة سالبة دالة إحصائ



م( الَّتًِ أظهرت وجود عبلقة ارتباطٌة 2012التطرف الفكري وإشباع الحاجة لؤلمن الّنفسً، كما اتفقت مع نتائج دراسة أبو دوابة )

 ذات داللة إحصائٌة بٌن التطرف والحاجات االقتصادٌة.

 

 ّرابع:نتائج الّسؤال ال

 "َهل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فًِ العبلقة بٌن األفكار البلعقبلنٌة واالتجاه نحو التطرف وفقاً لمتغٌر الّنظام الّدراسً"؟

 وجاءت نتائج َذلَِك وفًقا لما ٌلً:

 (9جدول رقم )

 وفًقا لمتغٌر الّنظام الّدراسً( لمعرفة الفروق فًِ األفكار البلعقبلنٌة واالتجاه نحو التطرف T.testٌوضح اختبار )ت 

 المتوسط العدد المتغٌرات
االنحراف 

 المعٌاري
 مستوى الّداللة قٌمة ت

 األفكار البلعقبلنٌة

 0014096 103618 131 مقررات

1042 0015 

 0015963 103887 122 فصلً

 التطرف الّدٌنً

 0042067 108868 127 مقررات

1010 0025 

 0056690 109568 122 فصلً

 التطرف الفكري

 0041284 108672 127 مقررات

1009 0027 

 0045069 108070 122 فصلً

 التطرف البلدٌنً )العلمانً(

 0043353 108095 127 مقررات

1006 0028 

 0047075 107485 122 فصلً

 الدرجة الكلٌة للتطرف

 108525 127 مقررات مقررات

064 0064 

 108289 122 فصلً فصلً

 

( اختبار )ت( لمعرفة الفروق فًِ األفكار البلعقبلنٌة واالتجاه نحو التطرف وفًقا لمتغٌر الّنظام الّدراسً، 9ٌوضح الجدول رقم )

ا فًِ األفكار البلعقبلنٌة واالتجاه نحو التطرف وفًقا لمتغٌر الّنظام الّدراسً, وٌعزو ًٌ  وتبٌن من خبلله عدم وجود )فروق( دالة إحصائ

ك إلى أن طلبة المرحلة الثانوٌة لدٌهم القدرة على التعامل مع المؤثرات الخارجٌة والتأثر بها بغض النظر عن النظام الباحث ذل

م( الَّتًِ بٌنت ارتفاع نسبة انتشار األفكار البلعقبلنٌة 2015الدراسً الذي ٌخضعون له, وهذه النتٌجة اختلفت مع نتائج دراسة )ربحة 

 وم التربٌة بجامعة ورقلة.لدى طلبة علم الّنفس وعل



 نتائج الّسؤال الخامس:

 "َهل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فًِ العبلقة بٌن األفكار البلعقبلنٌة واالتجاه نحو التطرف وفقاً لمتغٌر التخصص"؟

 وجاءت نتائج َذلَِك وفًقا لما ٌلً:

 (10جدول رقم )

 البلعقبلنٌة واالتجاه نحو التطرف وفًقا لمتغٌر التخصص( لمعرفة الفروق فًِ األفكار T.testٌوضح اختبار )ت 

 المتوسط العدد المتغٌرات
االنحراف 

 المعٌاري
 مستوى الّداللة قٌمة ت

 األفكار البلعقبلنٌة

 0014890 103731 221 علمً

0047 0091 

 0016357 103866 32 أدبً

 التطرف الّدٌنً

 0049668 109114 217 علمً

0080 0040 

 0050939 109870 32 أدبً

 التطرف الفكري

 0041950 108383 217 علمً

00057 0058 

 0051639 108336 32 أدبً

التطرف البلدٌنً 

 )العلمانً(

 0043316 107792 217 علمً

00037 0097 

 0057358 107824 32 أدبً

 الدرجة الكلٌة للتطرف

 0038443 108381 217 علمً

0029 0077 

 0049103 108600 32 أدبً

 

( اختبار )ت( لمعرفة الفروق فًِ األفكار البلعقبلنٌة واالتجاه نحو التطرف وفًقا لمتغٌر التخصص، وتبٌن 10ٌوضح الجدول رقم )

ا فًِ األفكار البلعقبلنٌة واالتجاه نحو التطرف وفًقا لمتغٌر التخصص, وٌعزو الباحث ذلك  ًٌ من خبلله عدم وجود )فروق( دالة إحصائ

أن طلبة المرحلة الثانوٌة لدٌهم القدرة على التعامل مع المؤثرات الخارجٌة والتأثر بها بغض النظر عن التخصص الدراسً الذي  إلى

م( الَّتًِ أظهرت ضعف العبلقة بٌن )األفكار البلعقبلنٌة 2015ٌنتمون إلٌه, وهذه النتٌجة تتفق مع نتائج دراسة )المرشدي، الّطفٌلً 

 وموقع الّضبط(.



 نتائج الّسؤال الّسادس:

 "َهل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فًِ العبلقة بٌن األفكار البلعقبلنٌة واالتجاه نحو التطرف وفقاً لمتغٌر الجنس"؟

 وجاءت نتائج َذلَِك وفًقا لما ٌلً:

 (11جدول رقم )

 لتطرف وفًقا لمتغٌر الجنس( لمعرفة الفروق فًِ األفكار البلعقبلنٌة واالتجاه نحو اT.testٌوضح اختبار )ت 

 المتوسط العدد المتغٌرات
االنحراف 

 المعٌاري
 مستوى الّداللة قٌمة ت

 األفكار البلعقبلنٌة

 0018838 103765 108 ذكر

00155 0087 

 0011529 103735 145 أنثى

 التطرف الّدٌنً

 0046193 200694 105 ذكر

40141 0001** 

 0049687 108130 144 أنثى

 طرف الفكريالت

 0045588 200376 105 ذكر

60779 0001** 

 0034888 106919 144 أنثى

التطرف البلدٌنً 

 )العلمانً(

 0049952 109386 105 ذكر

40956 0001** 

 0037573 106637 144 أنثى

 الدرجة الكلٌة للتطرف

 0042477 200129 105 ذكر

60243 0001** 

 0032682 107155 144 أنثى

 ( أو أقل0001دالة عند مستوى )**

( اختبار )ت( لمعرفة الفروق فًِ األفكار البلعقبلنٌة واالتجاه نحو التطرف وفًقا لمتغٌر الجنس، وتبٌن من 11ٌوضح الجدول رقم )

ا فًِ األفكار البلعقبلنٌة وفًقا لمتغٌر الجنس, وتبٌن كذلك وجود )فروق( دالة  ًٌ ا عند خبلله عدم وجود )فروق( دالة إحصائ ًٌ إحصائ

( فًِ االتجاه نحو التطرف وفًقا لمتغٌر الجنس فًِ كل من التطرف الّدٌنً والتطرف الفكري والتطرف العلمانً، 0001مستوى )

وكانت َهِذِه الفروق لصالح الّذكور مقارنة باإلناث أي أن التطرف الّدٌنً والفكري والعلمانً كان لدى الّذكور بدرجة أعلى مقارنة 

وٌعزو الباحث ذلك االختبلف إلى ثقافة الذكور واهتماماته فً المجتمع السعودي التً تمٌل إلى الحرٌة واالنفتاح أكثر من  باإلناث,

م( الَّتًِ بٌنت وجود فروق فًِ األفكار البلعقبلنٌة تعزى للجنس َعلَى المقٌاس 2015االناث,  وَهِذِه الّنتٌجة تتفق مع دراسة بنً خالد )

 الّسادس والثامن والتاسع والثالث عشر، وكانت لصالح الّذكور ككل وفً أبعاده



 التوصٌات:

فًِ ضوء الّنتائج الَّتًِ توصل إلٌها الباحث، خرجت الّدراسة ببعض التوصٌات الَّتًِ ٌمكن أن تسهم فًِ التخفٌف من األفكار 

 البلعقبلنٌة واالتجاه نحو التطرف، ومن تِْلَك التوصٌات ما ٌلً:

تشجٌع الّطبلب والطالبات َعلَى مفهوم التسامح والوسطٌة الحقٌقً الذي ُهَو نقٌض التطرف عن طرٌق التركٌز َعلَى أنماط تعلٌم و -1

 التفكٌر اإلٌجابٌة.

تعزٌز الّثقة بالنفس لدى الّطبلب ورفض الحدٌث الّسلبً عن الّذات، وَذلَِك عن طرٌق تعلٌم األبناء الّصراحة والتعبٌر بكل حرٌة  -2

 رغباتهم وهواٌاتهم وأن ٌمتلكوا الّشجاعة فًِ الّرفض حٌال الموضوعات الَّتًِ ال تعجبهم.عن 

ٌَّة زٌادة امتبلك الّطبلب والطالبات  -3 فِ ٌْ ضرورة الحرص َعلَى إقامة ورش العمل والمؤتمرات والندوات الَّتًِ من شأنها البحث عن َك

 ألنماط التفكٌر اإلٌجابٌة.

قد الدوًرات التدرٌبٌة من قبل المتخصصٌن فًِ تنمٌة الّشخصٌة ومهارات التفكٌر من أجل تحقٌق التوافق العمل َعلَى تبنً ع -4

 الّنفسً واالجتماعً بهدف التعرف َعلَى األفكار البلعقبلنٌة وأن نستبدل بها أفكاًرا عقبلنٌة.

 ضرورة استخدام أسلوب العبلج العقبلنً االنفعالً فًِ اإلرشاد المدرسً. -5

 االهتمام بالجانب الّدٌنً لدى الّطلبة والحرص أن ٌتعلموا مفاهٌم الّدٌن الّصحٌحة الَّتًِ تدعو للوسطٌة واالعتدال, وأن ٌكون نابًعا -6

من قناعة ذواتهم وأن ال ٌكون التدٌن لدى أبنائنا من أجل إرضاء الوالدٌن أو إرضاء االخرٌن، بل ٌكون من أجل إرضاء هللا سبحانه 

 ٌن والوطن والمجتمع بأكمله.وخدمة للد

العمل َعلَى ضرورة التركٌز َعلَى إقامة برامج إرشادٌة تهدف إِلَى نشر وتعلٌم التفكٌر العقبلنً بٌن الّطلبة، وَذلَِك ضمن برامج  -7

 الّصحة الّنفسٌة فًِ المدارس.

اك بذوي الخبرة واالستفادة منهم ورفع مستواهم ضرورة إدماج الّطلبة فًِ األنشطة العلمٌة والملتقٌات حتى ٌتمكنوا من االحتك -8

 الفكري

 المقترحات:

 فتح مكاتب متخصصه لبلستشارات الّنفسٌة فًِ المدارس تعنى بمشكبلت الّطلبة الّنفسٌة والفكرٌة.

 ضرورة إجراء دراسات أخرى مقارنة بٌن الّذكور واإلناث فًِ مناطق المملكة حول متغٌرات َهَذا البحث.

 إجراء المزٌد من الّدراسات حول الّنظرٌات المفسرة ألنماط التفكٌر ومدى تأثٌرها َعلَى االتجاه نحو التطرف. العمل َعلَى



 قائمة المراجع

د محمود ) م(, االتجاه نحو التطرف وعبلقاته بالحاجات الّنفسٌة لدى طلبة جامعة األزهر بغزة، رسالة ماجستٌر 2012أبو دوابة، ُمَحمَّ

 طٌن, جامعة األزهر بغزة.غٌر منشورة، فلس

(,األفكار البلعقبلنٌة لدى طلبة الجامعات الفلسطٌنٌة وعبلقتها ببعض المتغٌرات, رسالة 2007أبوشعر, عبدالفتاح عبدالقادر)

 ماجستٌر غٌر منشورة, فلسطٌن, الجامعة االسبلمٌة.

د سلٌمان، ) راهقٌن فًِ المرحلة الّثانوٌة وعبلقتها ببعض المتغٌرات م(, األفكار البلعقبلنٌة لدى الّطلبة الم2015بنً خالد، ُمَحمَّ

 (.2(,العدد)13الّدٌموغرافٌة, سورٌا مجلة اتحاد الجامعات العربٌة للتربٌة وعلم الّنفس, مجلد)

تٌر (, العنف األسري وعبلقته باالتجاه نحو التطرف لعٌنة من الّشباب الجامعً, رسالة ماجس2009حسن, أمانً الّسٌد عبد الحمٌد )

 غٌر منشورة, مصر ,جامعة الّزقازٌق, كلٌة التربٌة.

(,األفكار البلعقبلنٌة وعبلقتها ببعض المتغٌرات اإلنفعالٌةلدى عٌنة من طلبة جامعة السلطان 2003حسن,عبدالحمٌد,والجمالً,فوزٌة)

 (.4قابوس, جامعة قطر, مجلة العلوم التربوٌة,العدد)

لبنائٌة لبعض المتغٌرات المعرفٌة والبلمعرفٌة المسؤولة عن االتجاهات المتطرفة لدى م(, الخصائص ا2000الدسوقً، إبراهٌم )

 طبلب الجامعة، أطروحة دكتوراه غٌر منشورة، جامعة القاهرة, معهد الّدراسات والبحوث التربوٌة.

م الّنفس وعلوم التربٌة بجامعة ورقلة، م(, عبلقة األفكار البلعقبلنٌة وقلق المستقبل بتقدٌر الّذات لدى طلبة عل2015ربحة، أبو عزة )

 رسالة ماجستٌر غٌر منشورة, الجزائر, جامعة قاصدي مرباح ورقلة.

 .(,التطرف واإلرهاب "من منظور علم االجتماع, دار المعرفة الجامعٌة, اإلسـكندرٌة٩٩١ٔرشوان, حسٌن)

دنٌة وعبلقته بالجنس والتخصص, األردن, مجلة ّدراسات (, األفكار البلعقبلنٌة عند طلبة الجامعة األر1987الرٌحانً, سلٌمان )

 (.6(, العدد)16العلوم التربوٌة, مجلد)

(, األفكار البلعقبلنٌة وعبلقتها باالكتئاب لدى طلبة الجامعة األردنٌة. 1989الرٌحانً، سلٌمان, حمدي، نزٌه, أبو طالب، صابر. )

 ، األردن.(، الجامعة األردنٌة، عّمان16مجلة دراسات، المجلد )

 (,علم نفس االجتماعً، القاهرة,عالم الكتب.2003زهران, حامد عبد الّسبلم )

د ) (,التطرف وعبلقته بمستوى الّنضج الّنفسً االجتماعً لدى الّشباب. رسالة دكتوراه غٌر منشورة، ٩٩ٖٔسلٌمان, جبلل ُمَحمَّ

 مصر, جامعة األزهر,كلٌة التربٌة.

لبلعقبلنٌة لدى المدٌرٌن ذوي االضطرابات الّنفس جسمٌة فًِ ضوء بعض المتغٌرات الّنفسٌة، (, األفكار ا2006شحاتة، سماح )

 رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، ، مصر, جامعة المنصورة, كلٌة اآلداب.

(, 7(, نمو مركز التحكم وعبلقته بنمو تقدٌر الّذات، مصر, مجلة كلٌة التربٌة بالزقازٌق، مجلد)1994الشناوي، عبد المنعم )

 (.18العدد)

(, األفكار البلعقبلنٌة لدى طلبة الجامعة وعبلقتها بالضغوط الّنفسٌة وأسالٌب التعامل معها، أطروحة 1995شوبو, عبد هللا طاهر )

 دكتوراه غٌر منشورة، العراق، الجامعة المستنصرٌة,كلٌة التربٌة.

البلعقبلنٌة لدى األطفال والمراهقٌن وعبلقتها بكل من حالة وسمة  (, األفكار1994عبد الرحمن, محمود الّسٌد ومعتز, سٌد عبد هللا )

 (.2(,العدد)4القلق ومركز التحكم,مصر, جامعة القاهرة,مجلة دراسات نفسٌة,مجلد)

د, إبراهٌم عٌد )  (, علم الّنفس االجتماعً، القاهرة, مكتبة زهراء الّشرق.2000ُمَحمَّ

دي، مروان ) لعقبلنٌة وغٌر العقبلنٌة وعبلقتها بوجهتً الّضبط الّداخلً والخارجً لدى عٌنة من طبلب هـ(, األفكار ا 1424الُمَحمَّ

 كلٌة المعلمٌن بمحافظة جدة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة, كلٌة التربٌة.



عة, العراق, م(, األفكار البلعقبلنٌة وعبلقتها بموقع الّضبط لدى طلبة الجام2015المرشدي، عماد حسٌن وعقٌل خلٌل الّطفٌلً )

 (.19جامعة بابل, مجلة كلٌة التربٌة األساسٌة للعلوم التربوٌة واإلنسانٌة،العدد)

م(, االتجاهات التعصبٌة )أهم أشكالها ومدى عمومٌتها(, الكوٌت, سلسلة عالم المعرفة, المجلس الوطنً 1989معتز, سٌد عبد هللا )

 للثقافة والفنون واآلداب.

د ) , العبلقة الّسببٌة بٌن األفكار البلعقبلنٌة والقلق العصابً، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، العراق,الجامعة (1992نمٌر حسن ُمَحمَّ

 المستنصرٌة, كلٌة اآلداب.

(, االتجاه نحو التطرف وعبلقته بالحاجة لؤلمن الّنفسً لدى عٌنة من العاملٌن وغٌر العاملٌن, مصر, 1996هشام, إبراهٌم عبد هللا )

 (.5(,العدد)4اد الّنفسً, مجلد)مجلة اإلرش
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