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ف اعلية برنامج لمواجهة المتغيرات النفسية واالجتماعية المرتبطة  
 فكري لدى طالب الجامعاتالتطرف الب

 
 (2)أحمد مصطفى العتيق -(1)محمد جابر صادق عبد الحافظ

 (3)عبد النبى أحمد خاطر -(2)مصطفى ابراهيم عوض
معة جاث البيئية، كلية الدراسات والبحو ( 2 والجنائيةالمركز القومي للبحوث اإلجتماعية  (1

 جامعة الشرقيةالمعهد العالي للخدمة االجتماعية،  وعميد( 3 عين شمس
 

 المستخلص
قياس فاعلية برنامج في خفض مستوى التطرف الفكرى لدى  هدفت الدراسة الحالية إلى

طالب الجامعة والتدريب على أساليب مواجهته ووضع حلول للحد من التطرف الفكري تساعد 
 . تكونت العينة منالعنف المجتمعي سواء الديني ٔاو السياسي ٔاو االجتماعيفي الحد من 

ون ، واستخدم الباحثتطبيق البرنامج عليها ، وهى المجموعة التجريبية  التى تممفردة( 21)
كد للتأ SPSSالمنهج التجريبي، وتم تحليل البيانات التي تم جمعها على البرنامج اإلحصائي 

ت، باالعتماد على األدوات المستخدمة في الدراسة "مقياس التطرف من صدق وثبات األدوا
 أنه:  رى للشخصية"، وتوصلت الدراسة إليالفكرى، ومقياس العوامل الخمسة الكب

 منتوجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى التطرف الفكرى لدى عينة الدراسة التجريبية 
جد تو كما أنه  لقبلي والتتبعي والبعدي.لبرنامج في األداء الطالب الجامعة عند استجابتهم 

صية عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين كل من التطرف الفكرى والعوامل الخمسة الكبرى للشخ
طرف تسهم العوامل الخمسة الكبرى للشخصية في التنبؤ بمستوى الت وأيضاً لدى عينة الدراسة، 

 .كرى لدى عينة الدراسة التجريبيةالف
 والتدريب ن بضرورة إعداد البرامج الخاصة بتعديل األفكار الخاطئةوقد أوصي الباحثو 

على أنماط السلوك المقبولة لتنمية قدراتهم على التعامل مع البرامج التي يستفيدون منها لتحقيق 
أعلى قدر من االستفادة من هذه البرامج وتنمية قدراتهم على الخروج من دائرة التطرف الفكرى، 

مؤسسات الحكومية واألهلية التي تعمل على مكافحة التطرف الفكرى ضرورة استعانة الو 
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باألخصائيين النفسيين واالجتماعيين لتنفيذ برامجهم بشكل أكثر وعيًا وشمواًل مما قد يساعد في 
 . تحسين فاعلية نتائج البرامج

 – العوامل الخمسة الكبرى للشخصية –طالب الجامعة –التطرف الفكرى  الكلمات المفتاحية:
 البرنامج.

 راسة  مقدمة الد

تعد مشكلة التطرف من أخطر المشكالت التى تواجه المجتمعات في مختلف بلدان 
ات العالم، وينعكس هذا علي النسيج االجتماعى للمجتمع، ويؤثر بشكل قوى وسلبي علي العالق

 . ةلمتعددنسانية واالجتماعية والسلوكية بين فئات وطوائف المجتمع الواحد والمجتمعات اإلا
 وهو ينشأ من التناقض فى المصالح أو، ويقصد بالتطرف الفكرى الجنوح فكرًا وسلوكاً 

ف مع توافر الرغبة لدى كل األطرا، القيم بين أطراف تكون على وعى وإدراك لما يصدر منها
 لالستحواذ على موضع ال يتوافق بل وربما يتصادم مع رغبات اآلخر مما يؤدى إلى استخدام

 ( 65: 1993لتحقيق الهدف المنشود .) أمينة الجندى ،العنف 
فكارهم واتجاهاتهم نحو بعض القضايا أن تطرف بعض الشباب فى آراءهم و أالواقع و 

قدم العصور، أاالجتماعية والسياسية والدينية ظاهرة تحتل موقعها في كل المجتمعات منذ 
رهاب إلنتج التطرف ظواهر كالعنف واخذت بعدًا جديدًا في المجتمعات الحديثة عندما اأولكنها 

، فالتطرف بمستوياته وأشكاله من بالمجتمعألبرياء والممتلكات وفوضى األوالعدوان علي ا
فعلى مر ، ظاهرة ليست وليدة العصر الحاضر بل لها جذور تاريخية قديمة قدم التاريخ

، لتأييد الشعبىوكسب ا، العصور ظهرت العديد من الملل والفرق التى حاولت نشر أفكارها
ر للنفس واالقتصاد واألرض واإلطاحة ببعضها مهما كلفها األمر من تخطيط وتدبير وتدمي

ومرد ذلك كله ، ، ومن ثم ظهرت االغتياالت السياسية والدينية والتصفيات البدنيةوالعرض
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 ظهور اتجاهات تعصبية دينية أو حزبية أو قومية أو عرفية متطرفة فكرية وسلوكية .) أحمد
 (134: 1993، محمود صبحى

ة دراس ل إنما يلزمـي فحسب بــز على التطرف الدينـــالتركي يكون د أن ال ـــذا البـــوله
و عن وطرق الوقاية منه واإليضاح لما يثار من قضايا سواء بالحوار المباشر أ الفكري  التطرف

ه بع وعالقتها المجتم طريق الندوات والمؤتمرات الفكرية بالجامعة حيث تعد الجامعة جزء من
ى المجتمع الذي توجد ، فإن ما يسود الجامعة من عنف وتطرف مرجعه إلعالقة تأثير وتأثر

، ديةاالجتماعية وسيادة القيم الما، إذ يشهد المجتمع المعاصر غياب المسؤولية فيه الجامعة
ال . و لةمواطن والدو حلل للرابطة بين ال، ووهن أخالقى وإنتشار للفساد وتاألسريهوتحلل الروابط 

سياسية في أى مجتمع من شك فإن فئة الشباب تمثل عنصرًا هامًا من عناصر الحركة ال
ن اء كا، وهم أكثر الفئات العمرية تأثرًا بعوامل التغيير التي يمر بها المجتمع سو المجتمعات

 جعلهميكل ذلك ، م بدرجه عالية من الوعي المجتمعيتغيرًا نفسيًا أو اجتماعيًا فضاًل عن تمتعه
 ، ومن ثمة للضغط السياسي في كل المجتمعاتأكثر استهدافًا ليمثلوا إحدي القوى المجتمعي

لعنف ار تهيئًا لممارسه فإن مرحلة الشباب من أكثر مراحل النمو االجتماعي يصبح أفرادها أكث
 لعاً وتط، نظرًا لطبيعة الخصائص النفسية والجسمية التي تجعلهم أكثر انفعااًل من غيرها

 (2: 2016، ) رمضان محمد الطنطاوى .لمستقبل بهدف تحقيق أهدافهم
 

 مشكلة الدراسة
فهى ، يعد التطرف من القضايا الرئيسية التى يهتم بها الكثير من المجتمعات المعاصرة

قضية يومية اجتماعية تمتد جذورها فى التكوين الهيكلى لألفكار والمثل التى يرتضيها 
المتطرف هو ظاهرة اجتماعية تتأثر وتؤثر فى غيرها من الظواهر، إذ أنها فالفكر ، المجتمع

ترتبط بدرجة كبيرة بالظروف السياسية والدينية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها من الظروف 
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وعلى الرغم من كثرة الدراسات التى ، (43: 1993، ) جالل سليمانالتى يمر بها المجتمع 
تهدف للحد من عمليات القتل والترهيب في جميع المجتمعات  ، والتيتعالج قضية التطرف

وبالذات المجتمعات العربية واإلسالمية، ٕاال ٔان تلك الدراسات لم تستطع ٔان تحد من مظاهر 
اإلسالمية فى ظل الظروف السياسية اهدتها وتشهدها الساحة العربية و العنف التي ش

ؤكد النتائج عدة دراسات اجريت على فئات من حيث ت اواالجتماعية واالقتصادية التى نعيشه
المتطرفين غلى ارتفاع درجاتهم على الجمود والسيطرة واالستقاللية والتسلطية والعدوانية 

وحيث أن الدراسات النفسية قد  .(23: 1993) محمد شلبى و محمد الدسوقى ،والهامشية 
ومن ، ير من الظواهر االنسانيةأوضحت أهمية دراسة الشخصية وتأثيرها الفعال فى دراسة الكث

هنا فٕان دراستنا تسعى لبيان ٔاسباب التطرف الفكري وخصوصًا لدى طالب الجامعات والذي 
، وتهتم الدراسة الحالية ببحث العالقه بين العوامل ره يولد العنف والقتل ضد اآلخرينبدو 

ة ات النفسيالخمس الكبرى للشخصية وعالقتها بالتطرف الفكرى فى ضوء بعض المتغير 
، ووضع برنامج إرشادى لمواجهة هذه المتغيرات التي تواجه الجامعة طالبواالجتماعية لدى 

 .فة خاصة والمجتمع كله بصفة عامهطالب الجامعات بص
 

 سئلة الدراسةأ
عينة طالب الجامعة عند استجابتهم  لدىبين مستوى التطرف الفكرى فروق  ما مدى وجود (1

 ؟لى والتتبعىفى األداء القبللبرنامج 
عينة  طالب الجامعة عند  لدىبين مستوى التطرف الفكرى  فروق  ما مدى وجود (2

 ؟استجابتهم للبرنامج في األداء القبلي والبعدي
بين مستوى التطرف الفكرى لدى عينة من طالب الجامعة عند فروق  ما مدى وجود (3

 ؟برنامج في األداء التتبعي والبعديلاستجابتهم ل
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التطرف الفكرى والسمات الخمس الكبرى للشخصية لدى عينة من طالب  بينالعالقة  ما (4
 الجامعة ؟

ة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية في التنبؤ بالتطرف الفكرى لدى عين ما مدى مساهمة  (5
 ؟من طالب الجامعة

 

 أهمية الدراسة
د لفر ترجع أهمية الدراسة إلى ارتباطها بخطورة التطرف الفكرى التي تؤثر سلبًا على ا

وعلى المجتمع والبيئة المحيطة به وعلى دور المؤسسات التي تعمل على مكافحة التطرف 
 وتنقسم أهمية الدراسة الحالية إلى:

 أواًل: األهمية النظرية:
ن التطرف الفكرى لدى طالب تعتبر هذه الدراسه من الدراسات العلمية التى تبحث ع (1

ك وكذل لية من االستفادة بنتائج هذه الدراسةمما يساعد المؤسسات الحكومية واأله ةالجامع
 .البرنامج فى مواجهه التطرف الفكرى 

نحو أهمية مواجهة األفكار السلبية الناتجة عن المتغيرات النفسية  توجيه األنظار (2
تمع هتم بشريحة هامة فى المج، حيث أنها تة المرتبطة بظاهرة التطرف الفكرى واالجتماعي

رض ونهم الركيزة األساسية التى يتشكل منها المجتمع مما يف" كن و "الطالب الجامعي وهم
 .على الباحث التعرف على سماتهم وتطلعاتهم ومخاوفهم الحالية والمستقبلية

همية أ مج من ، لما لهذه البراتعديل األفكار السلبيةلتوجية االهتمام بأهمية التدخل بالبرامج  (3
 .المؤدية للتطرف فى تعديل ثقافة الطالب ومن ثم تحسين السلوكيات



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  د جابر صادق عبد الحافظمحم
 

 2022 يوليوالجزء األول،  ،السابع العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

52 

 ثانيًا: األهمية التطبيقية:
 هوجيي تقديم المقترحات الالزمة لتقد يمكن االستفادة من نتائج وتوصيات هذه الدراسة ف (1

المؤسسات الحكومية واألهلية التى تعمل علي مكافحة التطرف الفكرى لوضع الخطط 
، البل السلوكيات لدى الطن ثم تعديوالبرامج التى تساعد علي تعديل األفكار السلبية وم

 ع.وتقليل حدة التطرف في المجتمامج نمما يساعد علي نجاح البر 
فكرى توجيه نتائج الدراسة للمؤسسات الحكومية واألهلية التي تعمل على مكافحة التطرف ال (2

مما  موالً لالستعانة باألخصائيين النفسيين واالجتماعيين لتنفيذ برامجهم بشكل أكثر وعيًا وش
 امج بشكل أكثر فاعلية.ناعد في تحسين نتائج البر قد يس

هم مساعدة الطالب في التعرف على أفكارهم وتعديلها لكي تصبح لديهم القدرات التي تؤهل (3
 لحل مشكالتهم بشكل مالئم.

 

 أهداف الدراسة
لمواجهة بعض المتغيرات هو وضع برنامج  لدراسة إلى تحقيق هدف رئيسيا هدفت

 ، وذلكاتالفكري لدى عينة من طالب الجامعلمرتبطة بظاهرة التطرف جتماعية ااالالنفسية و 
 .رألن أي جهود لتنمية وحماية المجتمع ال تكتمل أو تنجح إال بمشاركة من سيشملهم التغيي

 

 فروض الدراسة
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى التطرف الفكرى بين عينة طالب الجامعة  (1

 .ى األداء القبلى والتتبعىفعند استجابتهم للبرنامج 
توجد فروق دالة إحصائيًا بين مستوى التطرف الفكرى بين عينة  طالب الجامعة عند  (2

 .استجابتهم للبرنامج في األداء القبلي والبعدي
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 توجد فروق دالة إحصائيًا بين مستوى التطرف الفكرى لدى عينة من طالب الجامعة عند (3
 .عي والبعدياستجابتهم لبرنامج في األداء التتب

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين التطرف الفكرى والسمات الخمس الكبرى  (4
 عينة من طالب الجامعة .للشخصية لدى 

 تسهم العوامل الخمسة الكبرى للشخصية في التنبؤ بالتطرف الفكرى لدى عينة من طالب (5
 .الجامعة

 

 مف اهيم الدراسة
 التطرف:

د اإلعتدال أو الخروج التطرف أنه ليس مجرد مجاوزة ح عرفي المفهوم االجتماعى للتطرف:
، وهذا هو فى الواقع جوهر بالجمود العقلى واإلنغالق الفكرى ، وإنما هو مرتبط عن المألوف

اإلتجاه العام الذى تتمحور حوله كل الجماعات المسماة المتطرفه إذ أن التطرف بهذا المعنى 
تلف عن م القدرة على تقبل اية معتقدات أو آراء تخهو أسلوب مغلق للتفكير الذى يتسم بعد

 (187: 1992،ليلى عبد الستار الجماعه. .)معتقدات الشخص أو 
ويعرف التطرف بأنه حالة من التعصب للرأى تعصبًا ال يعترف معه بوجود اآلخرين 

ة لمصالح الخلق، وال مقاصد وجمود الشخص على فهمه جمودًا ال يسمح له برؤية واضح
هم ، وموازنة ما عنده بما عندال يفتح نافذة للحوار مع اآلخرين، و ، وال ظروف العصرالشرع

 (65: 1990ميزانًا. )على ليله،واآلخذ بما بعد ذلك بما يراه أنصع برهانًا وأرجح 
 :التعريفات النفسية للتطرف

ى هذا ، ومفهوم التوتر فرتفاع مستوى التوتر النفسى العامتعبير عن إ يعرف التطرف بأنه:
أى إتزان قائم السياق يقصد به األساس الدينامى القائم وراء الشعور بتهديد الطمأنينه أو بتهديد 
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مما يترتب على  -بالنسبه ألحد اهتماماته مثالً  -، أو بجانب من جوانبه بالنسبه للشخص ككل
 (54: 1983محمد الشيخ، ) على هذا التهديد.ذلك من تحفيز للقضاء 

د عن نه اتخاذ الفرد موقفًا يتسم بالتشدد والخروج عن حد العام، والبعالتطرف بأ ويعرف
فراد أالمألوف، وتجاوز المعايير الفكرية والسلوكية والقيم األخالقية التى حددها وإرتضاها 

ما أ، ملتابمعنى الرفض ا المجتمع، وقد يكون التطرف إيجابيًا بمعنى الموافقه التامة، أو سلبياً 
قع فى وسط المسافه بين الموافقة التامة أو الرفض التام. )هشام عبد حد االعتدال في

 (21: 1996هللا،
 مفهوم الطالب الجامعى:

ة بأنه شخص يسمح له مستواه العلمي باالنتقال من مرحلة الثانوي للطالب الجامعي عرف
 إذ أنبشقيها العام والتقني إلى الجامعي وفقًا لتخصص يخول له الحصول على الشهادة 

. .)محمد منير مع ميولهاختيار التخصص الذي يالءم ذوقه ويتماشى  للطالب الحق فى
 (33: 2002مرسى،

، تستخدم فيها آليات وأدوات معينة ،هو مجموعة من الخطوات المنظمة:  مفهوم البرنامج
ير وفنيات ومهارات معرفية وسلوكية لمساعدة الفرد علي تحديد أفكارة السلبية ومعتقداته غ

 إنفعالىقالنية التى يصاحبه خلل انفعالى وسلوكى وتعديلها إلى معتقدات يصاحبها ضبط الع
 (223: 2008)عالء بدوى،. وسلوك.

ويعرف البرنامج أيضًا على أنه مجموعة خطوات منظمة، قائمة على أسس علمية تهدف 
ها لتنمية لتقديم خدمات مساعدة للفرد أو الجماعات لفهم مشاكلهم، والتوصل إلى حلول بشأن

قدراتهم ومهاراتهم، لتحقيق النمو السوي في مختلف مجاالت حياتهم، ويتم في صورة جلسات 
 2013)حمدي عبد العظيم،منظمة في إطار عالقة متبادلة متفاهمة بين المرشد والمسترشد. 

:48) 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  د جابر صادق عبد الحافظمحم
 

 2022 يوليوالجزء األول،  ،السابع العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

55 

تشارًا يعد نموذج العوامل الخمسة األكثر مالئمة واألكثر ان العوامل الخمسة الكبرى للشخصية:
في علم النفس المعاصر، كونه مؤلفًا من خمس متغيرات مختلفة تصف الشخصية وصفًا دقيقًا 

وهي حسب )ديجمان( "إنها األكثر عاملية وقابلية للتطبيق ضمن المقاييس الموجودة في علم 
 (45: 2013عبادو: امال الشخصية. )نفس 

لسمات المتناثرة في فئات يهدف نموذج العوامل الخمسة الكبرى إلى تجميع أشتات ا
أساسية، وهذه الفئات مهما أضفنا إليها أو حذفنا منها تبقى محافظة على وجودها كفئات أو 
عوامل، وال يمكن االستغناء عنها بأي حال في وصف الشخصية اإلنسانية، وبعبارة أخرى 

 :2002كاظم:زياد الشخصية. )يهدف هذا النموذج إلى البحث عن تصنيف محكم لسمات 
18) 

 

 دراسات سابقة
 التطرف الفكري:رتبط بدراسات ت :أوالً 

 :بعنوان (Fukaha،2001)دراسة  -1

Aggressive Behavior for Students at the Philadelphia University 

relationships to gender – college academic level – number of family 

members and income.                                                                     
فيا نحو التطرف والعنف والسلوك البحث فى إتجاهات طلبة جامعة فيالدل إلىهدفت وقد 

( من طلبة %20بما نسبته ) ( طالب وطالبه1000حيث أجريت الدراسة على )، العدوانى
وتوصلت الدراسه إلى .طورها الباحث داة أنهج الوصفى االرتباطى وباستخدام ، واتبع المةالجامع

( من الطلبه كثيرو 0.2)، و( من الطلبه ال يوجد لديهم ميل نحو التطرف والعنف47.5أن )
، كما أظهرت النتائج أن هناك إرتباطًا ذا داللة التطرف والعنف والسلوك العدوانى الميل نحو
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، ولم توجد فروق دد أفراد األسرةمعدل التراكمى وعاحصائية لدى الطلبه تبعًا لمتغير الجنس وال
 .دالة احصائيًا تبعًا لمتغير الكليه ودخل األسرة

لبة بعنوان ظاهرة التطرف الفكري ومظاهرها لدى ط (:2008يحيى أحمد محمد،) دراسة -2
  الجامعة األردنية وعالقتها بالعوامل اإلقتصادية واإلجتماعية واألكاديمية

شيوع مظاهر التطرف الفكري لدى طلبة الجامعة  درجةعلى تعرف الإلى هدفت دراسة 
ة لجامعااألردنية، وعالقتها بالعوامل األقتصادية واألجتماعية واألكاديمية من وجهة نظر طلبة 

( طالبًا 1069وقد بلغ عددها) بالطريقة العشوائية األردنية أنفسهم، وقد تم اختيار عينة الدراسة
( فقرة توزعت على أربعة مجاالت هي مظاهر 62)وطالبه، وتم إعداد استبانه تكونت من 

رت د أظهالتطرف الفكري، والعوامل االقتصادية، والعوامل االجتماعية، والعوامل األكاديمية. وق
ة نتائج الدراسة إن درجة شيوع مظاهر التطرف الفكري لدى طلبة الجامعة األردنية هي بدرج

عدم وجود  فروق ذات داللة و  ،متوسطة، وقد حصلت على متوسط حسابي بلغ مقداره
إحصائية في استجابات طلبة الجامعة األردنية، حول درجة شيوع مظاهر التطرف الفكري 
لديهم حسب متغيرات الجنس، والكلية، والمستوى الدراسي. في حين وجدت فروق حسب متغير 

 .ةالسنة الدراسية، ولصالح السنة الدراسية الرابع
 :الخاصة بالتطرف الفكري  امج االرشاديةالبر رتبط بدراسات تثانيًا: 

كيد ( بعنوان برنامج إرشادى معرفى سلوكى لتنمية تو 2012حسام الدين عزب،)دراسة  -1
لى التحقق من فاعلية برنامج إرشادى إهدفت  الذات لدى عينة من الشباب الجامعى

 ة الدراسة، اعتمدت عينذات لدى عينة من الشباب الجامعىمعرفى سلوكى لتنمية توكيد ال
( طالبًا من طالب كلية التربية بجامعة عين شمس والتى تتراوح أعمارهم من 20من )

( طالب متجانسين 10( سنة، وقد تم تقسيمهم الى مجموعتين كل مجموعة ) 18-21)
 .واالقتصادى وانخفاض توكيد الذاتمن حيث المستوى االجتماعى 
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يبية إحصائية بين أفراد المجموعة التجر  أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة
 ريبيةوالضابطة على مقياس توكيد الذات قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح أفراد المجموعة التج

ب مما يدل على فاعلية البرنامج اإلرشادى المعرفى السلوكى فى تنمية توكيد الذات لدى طال
 الجامعة.

ن برنامج ارشادى مقترح للوقاية من ( بعنوا2018أمانى محمد الفرجات،دراسة ) -2
، للوقاية من التطرف الفكرى  هدفت الدراسة إلى وضع برنامج ارشادى مقترح: التطرف

 وتآلفت العينة من عشرة خبراء مختصين ومهنيين فى التطرف الفكرى والحركات المتطرفة
أخذ من أجل صياغة برنامج وقائى موجه لعدة فئات وجهات، ويالحظ أن محور األسرة 

ئيسية ر برنامج وقائى مقترح غطى أربع محاور  إعدادوتم  ،االهتمام األكبر فى هذا البرنامج
ور ، والمحاالجتماعى، والثقافى، والمحور السياسى والقانونى هى: محور األسرة، والمحور

عمل بحوث توعيه تستهدف ء النتائج أوصت الدراسه باإلعالمى واإللكترونى، وفى ضو 
  يًا واإلرهابيين للوقوف على خبراتهم وتجاربهم الحياتيه.المتطرفين فكر 

 مواجهة التطرف الفكرى: ترتبط بكيفيةدراسات  :ثالثاً 
التربية اإلسالمية فى مواجهة التطرف  ( بعنوان2006 رزق، عبد الحليم حناندراسة ) -1

 عن كانت أهم أهداف الدراسة الكشفوقد  :الدينى واإلرهاب لدى بعض الشباب الجامعى
واقع ظاهرة التطرف الدينى واإلرهاب لدى بعض الشباب الجامعى من حيث مظاهرها، 

. وتعتمد اإلسالمية فى مواجهة هذه الظاهرةواآلثار المترتبة عليها، ودور التربية  ،وأسبابها
الدراسة فى ذلك على المنهج الوصفى التحليلى من خالل رصد الظاهرة وتحليلها، مع 

، وهى عبارة عن استبيان تدور محاوره حول مظاهر التطرف يدانىلماستخدام األسلوب ا
وأسباب هذا التطرف وأهم آثاره. وقد أسفرت الدراسة عن عدة  ،الدينى لدى بعض الشباب

أن كلمة التطرف دخيلة على معجم مصطلحات الشريعة، ويختلف التطرف  -نتائج منها:
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م الدين والسير على مناهجه. كما أبرزت الدينى عن التدين، فالتدين يعنى اإللتزام بأحكا
الدراسة أن األسرة لها دور كبير فى تحقيق األمن وحماية األفراد من الفساد، ووقاية 
المجتمع من الفوضى، كما أشارت لدور المدرسة من خالل القيام المساهمة فى إبعاد 

د أيضا من الطالب عن الدوافع التى تؤدى للتطرف والعنف واإلرهاب، وترى أن المسج
باب، وتحصينهم المؤسسات التربوية الهامة التى تضطلع بدور فعال فى مجال تربية الش

 ب.من التطرف واإلرها
ت تجاه نحو التطرف وعالقته بالحاجاإل ( بعنوان ا2012، دوابه محمد أبودراسة ) -2

 :النفسية لدى طلبة جامعة األزهر بغزة
اإلتجاه نحو التطرف وعالقته بالحاجات كانت أهم أهداف الدراسة التعرف على وقد 

النفسية وعالقته بمتغيرات )الجنس، المستوى الدراسي، التخصص األكاديمي، اإلنتماء 
اسة السياسي( وأهتمت هذه الدراسة بإتجاهات التطرف والحاجات النفسية بأبعادها الخمس، ودر 

 -يةدراسة سيكومتر  جامعي )العنف األسري وعالقته باإلتجاه نحو التطرف لعينة من الشباب ال
حث ستخدم البااو  ،إكلينيكية(، والبحث في العالقة بين التطرف االجتماعي والسلوك العدواني

( 288( طالبًا وطالبه مقسمه على )617المنهج الوصفى فى دراسته، وبلغت عينة الدراسه )
تفاع ج الدراسه: إر ، وأظهرت النتائلى كلية اآلداب والكليات العلميه( طالبه ع329)وطالبًا 

بين  وجود عالقه ذات دالله احصائيه، نحو التطرف نسبياً  الدرجه الكليه درجات اإلتجاه
الح ، وأن هناك فروقًا داله احصائيًا تعزى لمتغيرات الجنس لصالتطرف والحاجات االقتصاديه

ر ه لمتغيالذكور فى اتجاهات التطرف السياسى والدينى واالجتماعى ووجود فروق داله احصائي
التخصص لصالح كليات العلوم واآلداب وتبعا لمتغير االنتماء السياسى وجود فروق داله 

 احصائيًا لصالح التيارات الوطنيه تبعًا لمتغير االنتماء السياسى.
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 ات صلهذالمتغيرات النفسيه واالجتماعية مع متغيرات ب ترتبط: دراسات  رابعاً 
 بالتطرف:

 :( بعنوان Boehnke, Hefler،1998 دراسة ) -1
2-  On the development of xenophobia Germany; the adolescent 

years          

إلى معرفة اإلتجاهات العدائية نحو األجانب عند المراهقين فى  هدفت هذه الدارسة
راسة ه الد، وتألفت عينالنفسية واالجتماعية والسكانية ) الديموجرافية( عالقتها ببعض المتغيرات

 لفئةا، فى ب وطالبة من تالميذ المدارس فى "برلين" بشقيها "الشرقية، والغربية"( طال600)من 
، يهم مقاييس فى التوجيهات القيمية، وتقدير الذات، وطبقت عل( سنه16-13) منالعمرية 

 وتوصلت الدراسة إلى أن كراهية األجانب تنتشر بين المراهقين فى ،والمخاوف من األجانب
ئج كما أوضحت النتا ،وبين الذكور أكثر من اإلناث ،ة أكثر من برلين الغربيةبرلين الشرقي

عه على بعض المتغيرات السكانية إمكانية التنبؤ بكراهية األجانب من الدرجات المرتف
 ومتغير تقدير الذات المنخفض. ،تليها فى األهمية التوجهات القيمية ،الديموجية()
قته ببعض ( بعنوان التطرف الدينى والسياسى وعال2014ا،البنــعبد االله أحمد دراسة ) -2

 المتغيرات النفسية واالجتماعية لدى طلبة الجامعة اليمنين.
وهدفت إلى الكشف عن العالقات االرتباطية والسببية وطبيعتها بين كل من متغيري 

مع بعض لدى عينة من طلبة الجامعات اليمنية، )متغيرين تابعين(  التطرف الديني والسياسي
طالبًا، ) 372( طالب وطالبة، بواقع)773المتغيرات النفسية االجتماعية، وتكونت العينة من )

( طالبة، وتم اختيار العينة بطريقة طبقية عشوائية من عدد من الجامعات اليمنية 401و)
وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بين  ى:توصلت  النتائج إل الحكومية واألهلية،

سمة التعصب، االغتراب النفسي، التسلط في المعاملة ) التطرف الديني والمتغيرات التالية
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وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائًيا بين التطرف السياسي  (.الوالدية، أحادية العقليه
ية والمتغيرات التالية )االغتراب النفسي، سمة التعصب، أحادية العقلية، أساليب المعاملة الوالد

 .)الخاطئة
السمات الخمس الكبرى للشخصية وعالقتها ببعض ترتبط ب: دراسات خامساً 

 المتغيرات:
دى العوامل الخمسة الكبرى ل( بعنوان 2007الزبيدى، عبد المعين بن عمر دراسة ) -1

 :الطلبة العنيفين وغير العنيفين فى مدارس المرحلة الثانوية
ل الخمس الكبرى للشخصية لدى الطلبة ممارسى وهدفت الدراسة الى التعرف على العوام

فى  كما هدفت الدراسة الكشف عن الفروق  ،العنف المدرسى ومقارنتها مع الطلبة غير العنيفين
المستوى  ،عوامل الشخصية لدى الطلبة العنيفين حسب متغيرات الدخل الشهرى لالسرة

س ى مدار فمن جميع الطلبة العنيفين وتكونت عينة الدراسة  ،الترتيب الوالدى ،التعليمى للوالدين
 ،( طالبًا غير عنيف264و ) ،( طالبًا عنيفاً 261( وعددهم ) 2007، 2006تبوك للعام )

يفين وأوضحت النتائج أن الطلبة العن ،واستخدم الباحث قائمة العوامل الخمس الكبرى للشخصية
حية نفتال إلى االنبساطية واالبينما الطلبة غير العنيفين أمي ،أميل للعصابية من غير العنيفين

والضمير الحى وكانت الفروق دالة احصائيًا بينما لم تكن هناك داللة احصائية بين غير 
كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة  ،العنيفين وغير العنيفين على عامل المقبولية

لمقبولية احصائية على أربعة عوامل من عوامل الشخصية وهى االنبساطية واالنفتاحية وا
 ،ألبمستوى تعليم ا ،لدى الطلبة غير العنيفين تبعًا لمتغيرات الدخل الشهرى  ،ويقظة الضمير
ف بينما وجدت فروق ذات داللة احصائية على عامل العصابية تعزى إلختال ،الترتيب الوالدى

 الترتيب الوالدى (. ،مستوى تعليم األب ،) الدخل الشهرى 
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 ( بعنوان :2011،دراسة )روسيلنى وبراون  -2
The Neo five-factor Inventory;Latent Structure and Relationships 

with Dimensions of anxiety and depressive Disorders in large 

Clinical 

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية حيث 
، ( إناث%60( فردًا منهم )1980دراسة من )ت عينه التكون ،وإضطرابات القلق واالكتئاب

ممن لديهم إضطرابات نفسية ومترددين على عيادة عالج القلق بجامعة  ،( ذكور40%)
لجمع البيانات تم إستخدام مقياس العوامل الخمسة الكبرى وتم استخدام مقياس  ،بوسطن

قة موجبة بين العصابية وأوضحت النتائج الدراسة وجود عال ،اضطرابات القلق واالكتئاب
وف بينما وجدت عالقة سالبة بين االنبساطية والمخا ،واضطرابات القلق واالكتئاب بأنواعها

 كما أوضحت النتائج وجود عالقة سالبة بين الضمير الحى واضطرابات ،واضطرابات االكتئاب
 بين الضمير الحى والقلق العام. بينما وجدت عالقة موجبة ،االكتئاب
 على الدراسات السابقة:تعقيب 

 ،خالل إستعراض هذه الفئه من الدراسات على إختالف بيئاتها وعيناتها تبين من
الفئة  ن هذهأإال  ،الجزئى من الدراسة الراهنة وتشابهها ،وتنوع المتغيرات التى تناولتها ،وأدواتها

نفسية و على أنها تناولت بعض المتغيرات ال ،لم تتطرق إلى التطرف الفكرى على حده
شكل أساسى وربطه بمتغيرات االجتماعية التى قد تعد محددات أساسية فى تحديد التطرف ب

ن حيث أ ،من الدراسات السابقة فى تكوين إطار نظرى للدراسة ون وقد استفاد الباحث، مختلفة
ومن هنا تأتى  ،محلية وأجنبية على مستوى التطرفهذه الدراسات أجريت فى بيئات مختلفة 

 .هذه الدراسة أهمية
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 اإلطار النظري للدراسة
ف ألنه نتاج الظرو  ،يعتبر التطرف من الظواهر العالمية وهو موجود حيث يوجد اإلنسان

ظهر السياسية والدينية والنفسية ولكنه ليس أصاًل فى شخصية اإلنسان بل هو النتيجة التى ت
ف وأصبح التطر  ،ه الحالىعلى سلوكيات اإلنسان كنتاج لما ينعكس عليه منذ طفولته إلى يوم

 صرى من أهم المشاكل النفسية الخطيرة التى تحيط بمجتمعات العالم بصورة عامة والمجتمع الم
  بصورة خاصة.

 : أنواع التطرف: أوالً 
إلى أن التطرف هو موقف  (2015،الرواشدة )عالء زهير أشار: التطرف السياسي  -1

يقبلون أي تلميح حول وجود أخطاء في  واليقبل أنصاره أي فرصة للحوار، ال سياسياً 
شدد لتوا إذ يميلون للمبالغة لدرجة الغلو،فهمهم، ويذهبون في رأيهم إلى أبعد مدى ممكن،

 مويشعرون بأنه اقتصادية، األفكار السياسية أو بجملة من ،سلوكاً  فى التمسك فكرًا أو
 الصحيح. الحقيقة وأن حزبهم صاحب الفكر متلكون ي

أن التطرف الديني هو مجاوزة حد  ( 2006، سالمزينب  ) تأشار  :نيالتطرف الدي -2
ا ماإلعتدال بالغلو والتشدد في أي شيء أو أي فكرة أو رأي أو المعتقد في الدين، وكل 

ي أو يتعلق به كذلك هو اتخاذ الفرد موقفًا متشددًا فى امور دينه دون أساس علمي أو دين
 عقلي.

أن التطرف االجتماعي هو الخروج  (2006 ،المباركراشد  )أشار  :التطرف االجتماعي -3
على المفاهيم واألعراف والتقاليد القائمة والسلوك العام في المجتمع، وهو الغلو والتى شدد 

عتدال فى التعامل مع القضايا االجتماعية التي تواجه الفرد في حياته إلعن الوسط وا بعيداً 
لتفريط في السلوك واألفكار االجتماعية، وأساسه التمييز وهو المغاالة باإلفراط أو ا، ةاليومي
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ويضيف بأن المتطرف اجتماعيا ، وفكرا وسلوكا نهجاً موالتعصب واالنغالق االجتماعي 
 .يعانى من سوء التوافق االجتماعى

 :ثانيًا: أسباب التطرف
رًا كبي أن ثمة فراغًا سياسياً  (1992)أحمد حسانين، ويرى  األسباب السياسية للتطرف:-1

دم عوضعف فاعلية وتأثير االحزاب السياسية على الساحة الشبابية نتيجة ، يعانيه الشباب
ر فى القدرة على الجذب واالستقطاب أو إهتمام بعض القيادات السياسية باإلنشغال والتفكي

 .األمور الشخصية 
 سباباأل لتتمث( 1992،)أحمد حسانينيرى  :االجتماعية واالقتصادية للتطرفاألسباب  -2

 التضخم مؤشراتها أبرز من والتى التنمية أزمة فى للتطرف واالجتماعيه االقتصادية
 الزيادة بين التناسب وعدم المواطنين من واسعة قطاعات معيشه مستوى  وتدنى والبطالة،

مما ساهم فى شيوع ظاهرة التطرف فى ضوء غياب دور  ،األسعار وإرتفاع الدخول فى
 . ة المعلومات، وسرعة االتصاالتوثور  ،المدرسة وتضاؤل دور ،األسرة

والقيم  أن مجموعة األفكار (1994 ،إبراهيم نافع )ويرى : األسباب الفكرية والثقافية -3
التى تبثها الجماعات اإلرهابية فى عقول الشباب تتلخص فى كلمة واحدة هى سيكولوجية 

ضد  وطاقة التدمير واإلغتيال ،وزهاالكراهية إزاء كل مظاهر الحياة الحديثة والمعاصرة ورم
 السن وثقافة الكراهية والمنظار األسود التى يرى بها هؤالء الشباب صغار ،المجتمع ومؤسساته
 يكشف لنا عن أخطاء متعددة وقعت فيها مؤسساتنا التعليميه والثقافية ،كل مظاهر حياتنا

 .والسياسية واالجتماعية
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) محمد أهم مظاهر التطرف فى المجتمع المسلم ما يلى  ومن مظاهر التطرف الفكرى: .ثالثاً 
 :(2010، طاهر منصورى 

و تغيير نحإن المشاركة السياسية ألجل ال :اإلصالح السياسى بالكفر والزندقهاتهام جهود  -1
 األحسن قد تغيب عن العقلية المتدينة المتشددة التي ابتعدت عن الفهم الوسطى للدين

سية لة لكل تغيير في المجتمع، بينما آليات المشاركة السيااإلسالمي، فاتخذت العنف وسي
كثر سواء أكان في مجال المجالس التشريعية والنيابية أو مؤسسات المجتمع المدني يكون ا

 .تأثيرًا في واقع الشأن المصرى من القيام بأعمال العنف
 ينمابألديان، ن اإلسالم قد ركز على التعايش السلمي بين ا: إالتعامل مع غير المسلمين -2

ء بعض الجهلة بحقيقة الدين اإلسالمي يشيع أن مجرد الكفر هو سبب كاف الستباحة الدما
 وهذا جهل بالدين يناقضه صريح اآليات من القرآن الكريم والسنة النبوية . ومما يجب

 ى: الَ فقال تعال” التنويه به أن اإلسالم ال يمانع من بر غير المسلمين ما داموا مسالمين
يِن َوَلْم ُيْخرِ يَ  وُهْم َوُتْقِسُطوا ِدَياِرُكْم أَ  ْم ِمنْ ُجوكُ ْنَهاُكُم هللا َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الدِ  ْن َتَبرُّ

  (.8 ِإَلْيِهْم ِإنَّ هللا ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن )سورة الممتحنة
عروف يقة األمر بالمإن عدم فهم حق:سوء الفهم عن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر -3

والنهي عن المنكر أدى إلى إشكاالت كبيرة في ساحة العمل اإلسالمي لدى كثير من 
 حيث إن فئة من الذين يسعون إلى تغيير العاملين فى حقل الدعوة والتوجيه واإلرشاد،

قتل و المنكرات في المجتمع عمدوا إلى إستخدام العنف من قبيل التدمير واإلحراق للمباني 
 (2006،درويش حنانفراد واختطافهم.)األ
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 آثار التطرف الفكرى وأضراره:: رابعاً 
ه على خلق هللا تعالى اإلنسان في أحسن تقويم، وميز  :األثر الذاتى على المتطرف نفسه -1

 في أن لى اإلستقامة في التفكير وال شكإمخلوقاته باإلرادة وبالعقل الذي ينبغي أن يقوده 
ين لشخص خارجًا عن اإلستقامة مخاًل بموازينها فيحدث اإلنفصام بالتطرف الفكري يجعل ا

في ما هو عليه، وما ينبغي أن يكون عليه، األمر الذي يترك عليه آثارًا نفسية سيئة 
ظر إلى تتغير نظرته إلى مجتمعه و تنقلب عنده الموازين والقيم، وين كما، ىالالشعور النفس

 (2012موضوعية.) حسين المؤيد، بالالواقع نظرة شاذة خاطئة ال تتصف 
ينعكس على ، وإنما لن يقف عند حدود الفكر ى ن التطرف الفكر إ :اآلثر السلوكى -2

كى فإن انعكاسه السلو  ،وإذا كان التطرف الفكرى حالة مرضية غير سوية فى الفكر.السلوك
ا وهذا المظهر السلوكى المرضى مضاف ،سيكون بال ريب مظهرا سلوكيا غير سوى أيضاً 

ئرة سع داسيكون قابال للعدوى واالنتشار الذى يو  ،إلى تداعياته السلبية فى المحيط والمجتمع
 المجتمع. وفى ذلك خطر كبير على ،وينفتح على مضاعفاتها ،التداعيات

األمن التطرف الفكرى يخل بالنظام االجتماعى وبإن  :اآلثر السلبى على األمن المجتمعى-3
قامة معايير سلبية بحكم انحرافة عن االعتدال فى الفهم واالست المجتمعى ألنه يستند إلى

 عاييرفيكون له آثر تخريبى حيث تلعب الم ،وهو يحمل المعايير السلبية أيضاً  ،فى التفكير
ى ة التويشكل خطرًا على العناصر المعيارية االيجابي ،السلبية دورها فى النظام االجتماعى

 .وفى أمن مجتمعى واقعى ،رهى األساس فى نظام اجتماعى مستق
حينما يشق التطرف  :تماعيةعلى المنظومة الفكرية واالجللتطرف الفكرى اآلثر السلبى  -4

الفكرى طريقه فى المجتمع ويتحول من حالة فردية إلى حالة مجتمعية قد تأخذ شكل تيار 
تشويش على وال ،فإنه يلعب دورًا سلبيًا فى خلط األوراق المجتمع أو فرقة أو تنظيم،فى 

وهذا ما يسبب إشكالية قد تتحول إلى  ،والتضليل وضرب نسق القيم والمعايير ،الحقائق
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ويوجه ضربة لما يسمى فى  ،ربما تكون فتنة دينية أو سياسية أو ثقافية ،فتنة فى المجتمع
 (2012، ) حسين المؤيدالجماعة.علم االجتماع باإلثنوميثودولوجى أى منهجية 

 :ل النفسيريات التحلينظ -1
ـ لنفسي لانظرية التحليل  أكدت : )نظرية التحليل النفسي الكالسيكي لـ )سيجموند فرويد -أ

) الهوا( :الشخصية إلى ثالث عناصر هىم بتقسي وقام( 53 :1989سيجموند فرويد،)
، ماعياً و)األنا ( وهو المنشغل بتكييف الفرد أخالقيًا واجت، وتشكل مغزى الغرائز والرغبات

ن تتمثال االنسانن تحكمان سلوك اهناك غريزت. و نا األعلى ( ضمير الفرد األخالقىاألو)
، ىوالتطرف.) روبرت ناوتعنى وجود دافع فطرى للعدوانية  ريزة الموتريزة الحب، وغغ فى

2001 :117). 
ارين )كهذه النظرية  وترى  نظرية العالقات الشخصية المتبادلة لـ ) كارين هورني (: -ب

 اإلضطراب واإلنحراف ينشأ بسبب إهمال ورفض الوالدين للطفل، وذلك (أن1941هورني،
يؤدي بالطفل إلى الشعور بالنقص والعجز والرفض؛ وتولد هذه المشاعر لديه الكراهية 

ح لآلخرين، وفي نفس الوقت تستثير لديه القلق كي يتغلب عليها ويحقق ذاته، ويأخذ كفا
 .الفرد لتحقيق الذات

 :لمنظريات التع -2
وتبين هذه النظرية أن األفراد ذوي السلوكيات  :)نظرية التعلم االجتماعي لـ)جوليان روتر -أ

م نفعًا واليرضى عنهم الشاذة المتطرفة هم الذين ال يحقق سلوكهم إشباعًا لهم، وال يحقق له
جة لدى لديهم أهداف غير واقعية وحرية الحركة منخفضة فعندم تكون قيمة الحااآلخرون، و 

أداءه ضعيًفا، وتوقعه للوصول إلى إشباع معين يرغب فيه لفرد السلوك غيرعالية، و ا
من أن يتعلم كيف يحقق أهدافه فإنه يتعلم ال منخفضًا؛ ينشأ عادة السلوك غيرالواقعي، وبد
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)عبد  كيف يتجنب الفشل واإلحباط أو يصل إلى أهدافه بطريقة متطرفة وغير مشروعة.
 (54: 1989،السيد عبده الهادى

يس مدفوعًا رى هذه النظرية أن اإلنسان لت  :نظرية التعلم بالمالحظة لـ )ألبرت باندورا( -ب
ولكن نتيجة تفاعل بين مختلف العوامل الداخلية  ،بقوى داخلية، ومثيرات خارجية فقط

ته المحاكاة، وقدر عن طريق المالحظة، أو والخارجية، فالفرد يتعلم السلوك من اآلخرين 
ة لم بهذه الطريقة تمكنه من اكتساب نماذج سلوكية عديدة دون التعرض للمحاولعلى التع

 والخطأ في كل مرة، وعن طريق المالحظة؛ النمذجة والمحاكاة يكتسب الفرد أنواًعا من
 (2012:97، هأبو دوابمحمد )  اجتماعيًا.السلوك المنحرف والمتطرف أو السلوك المقبول 

 النظريات المعرفية:-3
فهوم اس مـسى أــة علــذه النظريــه ومــقـت :ية أنساق المعتقدات لـ )ميلتون روكيش (نظر  -أ

أن الشخص  روكيش( ويرى)، وانغالقه"الجمود الفكري" وعالقته بمفهومي تفتح الذهن 
 تيتصف بالميل السريع لرفض أي مناقشة تتعارض مع أفكاره، والنظر إلى المجاال الجامد

 اص الذين يختلفوا معه في، وعدم اإلرتياح إلى األشخأسود أو الجدلية على أنها أبيض
 (97: 2012، ه) محمد أبو دواب وآرائه.المناقضة ألفكاره  األفكار، وعدم قبول األفكار

ث بسبب ترى هذه النظرية أن التطرف الفكري يحد :)نظرية العالج المعرفي لـ )ارون بيك -ب
فاته، الفرد للمواقف، وفي أفكاره، ومشاعره، وتصر المعتقدات الخاطئة التي تؤثر  في رؤية 

قف وتنشأ هذه المعتقدات الخاطئة في الطفولة حيث يتفاعل الطفل مع اآلخرين ويواجه موا
التي و وهذا يعني أن المعتقدات الخاطئة المختلة وظيفيًا  (33: 2000بيك، ارون )مختلفة 

ير بيعة تفكيره، فيكون هذا التفكاكتسبها الفرد من البيئة المحيطة هي التي تؤثر في ط
 مضطرب ومتطرف وغير واقعي.
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 لدراسةل  يةمنهجالجراءات  اإل 
لبحوث افي هذه الدراسة على المنهج التجريبى، حيث تمثل  ون اعتمد الباحث : المنهج:أوالً 

ع التابالتجريبية أدق البحوث العلمية التى يمكن أن تؤثر على العالقة بين المتغير المستقل و 
 التجربة.فى 

ة للتحقق من فاعلي ،المجموعة الواحدة ىيم التجريبى ذعلى التصم ون عتمد الباحثا وقد 
البرنامج كمتغير مستقل فى تنمية أساليب مواجهة التطرف الفكرى لخفض أعراض التطرف 

 كمتغير تابع.
سة اوقد اتبع الباحثون عدة خطوات في اإلجراءات التجريبية لهذه الدر  التصميم التجريبي:

 كالتالي:
 اس التطرف الفكرى للتأكد منتم اختيار عينة الدراسة من طالب الجامعة وتم تطبيق مقي -

 .التطرف بشكل مرتفع وجود
( التطرف الفكرى ومقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية) قام الباحثون بإعداد مقياسين -

 تحتاج األفكار الخاطئة التيوتم تطبيقهما على عينة الدراسة )القياس القبلي( للتعرف على 
 .إلى تعديل وإعادة بناء والتأكد من ارتفاع مستوى التطرف الفكرى لديهم

ة قام الباحثون بإعداد برنامج يهدف إلى قياس مستوى التطرف الفكرى والتدريب على كيفي -
 مواجهته لتطبيقه على عينة الدراسة.

عة ى المجموعة التجريبية من طالب الجامتم التدخل التجريبي من خالل تطبيق البرنامج عل -
 )عينة الدراسة(.

في أثناء البرنامج تم قياس درجة مستوى التطرف الفكرى مرة أخرى للتأكد من فاعلية  -
 البرنامج )قياس تتبعي( لتحديد االستمرار في تطبيق البرنامج كما هو أو التعديل أو

 التوقف.
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س اس درجة مستوى التطرف الفكرى مرة ثالثة )قيابعد االنتهاء من تطبيق البرنامج تم قي -
 بعدي(  للتأكد من فاعلية التدخل التجريبي وأثره على المجموعة التجريبية.

طار اختار الباحثون عينة الدراسة بطريقة عمدية قصدية في إ ثانيًا: عينة الدراسة:
 المحددات اآلتية:

 لمدينهمن طالب جامعة القاهرة  باطالًبا ( 21بلغ حجم عينة الدراسة ) ( حجم العينة:1
بين السرايات( الحاصلين على درجات مرتفعة فى التطرف ) الجامعية بامبابة والجيزة

لنوع العينه  ون حيث اعتمد الباحث ،ودرجات منخفضة فى السمات الخمس الكبرى للشخصية
حكم من الت وذلك لمزيد ،والمنهج التجريبى ذو المجموعة الواحدة ،)المقصودة او الغرضية(

عينه وقد خضعت هذه ال ،فى الضبط التجريبى ومسار أنشطة البرنامج وتفعيل آلياته وفنياته
بية لتجريثم تم تطبيق البرنامج المعد على العينة ا  ،إلجراء القياس القبلى ألدوات الدراسة

 .البعدى ألدوات الدراسة بهدف التحقق من فاعلية البرنامج و ثم القياس التتبعى
 مبررات اختيار عينة الدراسة :( 2
 .التطرف الفكرى لدى طالب الجامعاتاهتمام بعض الدراسات بتنمية أساليب مواجهة  -أ

 كرى.ية أساليب مواجهة التطرف الفأهمية دور البرامج المقدمة للطالب الجامعيين فى تنم -ب
لقوة تناول الدراسة فئة مهمة من فئات المجتمع وهم طالب الجامعة الذين يعتبرون ا  -ج

 .البناءة للمجتمع
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 نتائج البيانات الديموجرافية:
 بيان عينة كليات الطالب التى تم تطبيق البرنامج عليهم(: 1جدول )

 النسبة عدد الطالب الذين تم التطبيق معهم الكلية م
 %19 4 القاهرة –كلية الصيدلة  1
23.8 5 القاهرة -كلية الهندسة 2

% 
14.3 3 القاهرة –كلية التجارة  3

% 
 %9.5 2 القاهرة –كلية الطب  4
 %4.8 2 القاهرة –كلية حاسبات ومعلومات  5
 %4.8 1 القاهرة –كلية تمريض  6
 %4.8 1 القاهرة –كلية عالج طبيعى  7
 %4.8 1 القاهرة –كلية فنون تطبيقية  8
 %4.8 1 القاهرة –كلية اآلداب  9

 %4.8 1 القاهرة –كلية الحقوق  10
 %100 21 تكليا 10 

( طالب وطالبة 21بعد تطبيق االستمارات ظهرت النتائج لتوضح أن هناك عدد)
حتى يعاد تطبيق االستمارة عليهم لبيان مدى نجاح  ،يحتاجون إلى تطبيق البرنامج عليهم

فى  فاعلية البرنامج لمواجهة بعض المتغيرات النفسية واالجتماعية المرتبطة بظاهرة التطرف
 .تهم الفكريةتعديل متغيرا

والجدول السابق يبين عينة الطالب الذين تم التطبيق معهم بعد تطبيق البرنامج وكانوا 
من عشرة كليات بجامعة القاهرة وهى )الصيدلة، الهندسة، التجارة، التمريض، الطب، العالج 

من الطبيعى، الحاسبات والمعلومات، اآلداب، الفنون التطبيقية، الحقوق(، وكان أكبر عدد 
( طالب 4(، ثم كلية الصيدلة بعدد)%23.8( طالب وطالبة بنسبة )5كلية الهندسة بعدد )

(، ثم كليتى الحاسبات %14.3( بنسبة )3(، ثم كلية التجارة بعدد )%19وطالبة بنسبة )
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( لكل منهما، ثم كليات )تمريض،عالج %9.5( طالب بنسبة )2والمعلومات و الطب بعدد )
 ( لكل منهما.%4.8( طالب بنسبة )1قية، اآلداب، الحقوق( بعدد )طبيعى، الفنون التطبي

( مقياس على طالب كليات جامعة القاهرة 50تم تطبيق عدد ): الدراسة ( خصائص عينة3
 ،الطب ،الصيدلة ،الهندسة ،( من كليات التجارة23-18ممن تترواح أعمارهم بين )

 بجامعة،الحقوق ج طبيعى، اآلدابعال ،تمريض ،الفنون التطبيقية ،الحاسبات والمعلومات
 ( طالب وطالبة.21وظهرت النتائج لتفيد احتياج تطبيق البرنامج على عدد ) ،القاهرة

 أدوات الدراسة:: ثاً ثال
 :ياس التطرف الفكرى )إعداد الباحثين(مق .1
ك ذلو  ،تناولت التطرف الفكرى  اطلع الباحثون على عدد من المقاييس العربية واألجنبية التي -

 ،للوقوف على النواحى الفنية فى بناء المقياس وآلية صياغة أبعاد وفقرات المقياس
م وت ،ولإلستفادة مما تحتويه هذه المقاييس من فقرات بإعتبارها مفردات للتطرف الفكرى 

وقوف لتحليل وبيان مكوناته المختلفة وال ،البحث عن المقاييس المعنية بالتطرف بوجه عام
 ى أهموكذلك الوقوف عل ،على أهم بنوده وكيفية صياغه هذه البنود وبدائل االستجابة عليها
 .المكونات التى شاع تكرارها بين هذه المقاييس المختلفة والمتعددة

محايد  –موافق بشدة  –)موافق  وتندرج اإلجابة على المقياس من خالل خمس اختيارات:
 غير موافق بشدة( حتى يتيح للمفحوص حرية االختيار. -موافق غير –

تم عرضه على فقرة، ( 42)بعد صياغة فقرات مقياس التطرف الفكرى البالغ عددها 
كلية الدراسات العليا للبحوث  فى سبعة من المخصصين في مجال علم النفس وعلم االجتماع

والمركز القومى للبحوث  ،ث جامعة عين شمسالبيئية، كلية الطفولة للدراسات والبحو 
والحكم على العبارات المناسبة لمعرفة آرائهم حول صالحية الفقرات االجتماعية والجنائية 
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بإجراء  ون والغير مناسبة وما يمكن من تعديل أو حذف لبعض العبارات، وقد قام الباحث
 التعديالت المطلوبة.
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ساب ثبات المقياس بطريقة االتساق الداخلي حيث تم ححساب ثبات مقياس التطرف الفكرى: 
 ( .0,718) كرونباخ للمقياس، حيث بلغت قيمة ألفالقام الباحث بإيجاد معامالت ألفا 

 معامل الثبات لمقياس التطرف الفكرى بطريقة ألفا لكرونباخ: (2جدول )
 قيمة ألفا عدد الفقرات البعد

 0,896 11 التطرف السياسى
 0,658 13 ىالتطرف االجتماع
 0,534 18 التطرف  الدينى

 0,718 42 الدرجة الكلية
تعريب بدر ؛  Costa & McCraeإعداد  مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ) -2

 محمد األنصاري(
 –العصابية  والذي يهدف إلى التعرف على السمة األساسية للشخصية والتي تنقسم إلى:

  يقظة الضمير أو التفاني. –االنفتاح على الخبرة  –لية الطيبة أو المقبو  –االنبساطية 
تم حساب ثبات المقياس بطريقة  ثبات مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية:حساب 

ة االتساق الداخلي حيث قام الباحث بإيجاد معامالت ألفا كرونباخ للمقياس، حيث بلغت قيم
 ( . 0.721)ألفا 

 السمات الخمس الكبرى للشخصية بطريقة ألفا لكرونباخمعامل الثبات لمقياس : (3جدول )
 قيمة ألفا عدد الفقرات البعد

 0,681 12 العصابية
 0,728 12 االنبساط

 0,50 12 االنفتاح على الخبرة
 0,541 12 المقبولية

 0,742 12 يقظة الضمير
 0,721 60 الدرجة الكلية
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كري رف الفجتماعية المرتبطة بظاهرة التطبرنامج لمواجهة بعض المتغيرات النفسية واال  -3
 )إعداد الباحثين( لدى عينة من طالب الجامعات 

 المتطرفةيعتمد البرنامج على القيام بجلسات إرشادية وتدريبية للتعرف على األفكار 
 لذاتاوالتدريب على كيفية إدارة  تهتطرف الفكرى وكيفية مواجهوتعديلها والتعرف على معنى ال

 لقرارات والتدريب على أنماط السلوك المقبولة والضرورية كتحمل المسئولية واتخاذ واالنفعاال
 .والتخطيط للحياةومواجهة المشكالت 

 .المحكمينتم عرض البرنامج بعد إتمام إعداده بصورة مبدئية على السادة  -
قام الباحثون بعرض الصورة المبدئية على سبعة من المتخصصين في مجال علم النفس  -

 .وعلم االجتماع، وذلك بهدف إبداء الرأي في البرنامج اإلرشادى 
ة لدراسألدوات ا والبعدى تم تطبيق البرنامج المعد على العينة التجريبية ثم القياس التتبعى -

( جلسة وذلك خالل المدة من 14التحقق من فاعلية البرنامج على مدار ) بهدف
 (1/4/2022)حتى  (1/2/2022)

 
 سةمحددات الدرا

ة جامعيتم تطبيق البرنامج على  طالب كليات جامعة القاهرة بالمدينه ال: المجال الجغرافى
ت الحاسبا ،الطب ،الصيدلة ،الهندسة ،من كليات التجارة( بين السرايات) بامبابة والجيزة 

 .الحقوق ،عالج طبيعى، اآلداب ،تمريض ،الفنون التطبيقية ،والمعلومات
( طالب وطالبة من كليات جامعة القاهرة 50ينة الدراسة من )تكونت ع: المجال البشرى 

 لبرنامجوأظهرت النتائج احتياج تطبيق ا، (بين السرايات )بالمدينة الجامعية بامبابه والجيزة 
  .( طالب وطالبه21على عدد )
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ينة المدلمدة شهرين على طالب كليات جامعه القاهرة بالبرنامج  تم تطبيق: المجال الزمنى
 (1/4/2022 ) تى( ح 1/2/2022)فى الفترة  من  (بين السرايات) ةمعية بامبابة والجيز الجا

 .( دقيقة90 - 60( جلسة، مدة كل جلسة )14بواقع جلستين أسبوعيًا بإجمالي عدد جلسات )
 

   ساليب االحصائيةألا

استخدم الباحث العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة بيانات الدراسة 
 وذلك للتحقق من صحة ( spss) , ستخدام برنامج الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةبا

األدوات ، الفروض، الفروض وتنوعت األساليب اإلحصائية فى ضوء ) حجم العينه
 : منت األساليب اإلحصائية ما يلىالمستخدمة( وتض

كومترية ألدوات وتتمثل فى حساب الخصائص السي: ألساليب االحصائية البارامتريةا -
 التجزئة النصفية (.، معامل ألفا لكرونباخ، الدراسة وهى ) االتساق الداخلى

روض ئج الفلنتا، وتتمثل فى إجراء التحليالت اإلحصائية: األساليب االحصائية الالبارامترية -
لقبلى والبعدى فى أدوات من خالل اختبار ويلكوكسون لمعرفة الفروق بين القياسين ا

 .الدراسة
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 نتائج الدراسة

  :ومناقشتها الفرض األولنتائج 
ب ن طالتوجد فروق دالة إحصائيًا في التطرف الفكرى لدى عينة الدراسة التجريبية م

 برنامج في األداء القبلي والتتبعي.لالجامعة عند استجابتهم ل
في  جريبيةنتائج اختبار )ويلكوكسون( لحساب الفروق بين درجات عينة الدراسة الت: (4جدول )

 األداء القبلي والتتبعي لمقياس التطرف الفكري 

المتوسط  العدد األداء المقياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

(Z)  الداللة
 المعنوية

التطرف  
 السياسي

- 136.00 8.50 6.60988 33.7619 21 القبلي
3.533 

0,001 
 0,00 0,00 5.55492 31.5714 21 التتبعي دالة

التطرف  
 الديني

- 28.00 4.00 3.8010 38.0476 21 القبلي
2.530 

0,001 
 0,00 0,00 3.45447 37.6667 21 التتبعي دالة

التطرف  
 االجتماعي

- 231.00 11.00 3.95751 64.1905 21 القبلي
4.033 

0,001 
 0,00 0,00 4.01604 59.1429 21 التتبعي دالة

التطرف 
الفكري 

 كلي()

 231.00 11.00 8.76356 136.000 21 القبلي
-

4.018 
0,001 

 0,00 0,00 7.65164 126.3810 21 التتبعي دالة

السابق لحساب داللة الفروق بين درجات المجموعة التجريبية في  ح من الجدولتضا
ائية بين األداء القبلي واألداء التتبعي لمقياس التطرف الفكري أنه توجد فروق ذات داللة إحص

درجات المجموعة التجريبية في األداء القبلي واألداء التتبعي لمقياس التطرف الفكري بشكل 
(، وكان متوسط 0,01وهي قيمة دالة معنوية عند )، (4,018-) (z) كلى حيث بلغت قيمة 

( 126,38لتتبعي )(، ومتوسط العينة التجريبية لألداء ا136,00العينة التجريبية لألداء القبلي )



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  د جابر صادق عبد الحافظمحم
 

 2022 يوليوالجزء األول،  ،السابع العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

77 

لصالح األداء القبلى وهو ما يعنى انخفاض مستوى التطرف الفكري وارتفاع مستوى الوسطية 
واالعتدال الفكري لدى العينة التجريبية في األداء التتبعى والذى يعنى فاعلية البرنامج في 
خفض مستوى التطرف الفكري أي تحسن أفكار ومعتقدات عينة الدراسة بسبب التعرض 

يق تعديل وتحسين طرق التفكير وإعادة البناء المعرفي وتعديل القيم للبرنامج عن طر 
توى المقياس في واالتجاهات لدى عينة الدراسة، وقد اتضحت هذه الداللة أيضًا علي مس

للمقياس اتضح أنه  المحور السياسىففى  (.االجتماعى –الدينى  –السياسي محاوره الثالثة )
درجات المجموعة التجريبية فى األداء القبلى واألداء توجد فروق ذات دالله احصائية بين 

وهى قيمة دالة معنوية ، (3.533-)( zحيث بلغت قيمة ) ،التتبعى لمقياس التطرف الفكرى 
عينة التجريبية متوسط ال ،(33.76وكان متوسط العينة التجريبية لألداء القبلى ) ،(0.01عند )

ى وهو ما يعنى انخفاض مستوى التطرف الفكرى ( لصالح األداء القبل31.57لألداء التتبعى )
وفى  .وارتفاع مستوى الوسطية واالعتدال الفكرى لدى العينه التجريبية فى األداء التتبعى

للمقياس اتضح أنه توجد فروق ذات داللة احصائية بين درجات المجموعة  المحور الدينى
-)( zحيث بلغت قيمة ) ،رف الفكرى التجريبية فى األداء القبلى واألداء التتبعى لمقياس التط

لعينة التجريبية لألداء القبلى وكان متوسط ا ،(0.01وهى قيمة دالة معنوية عند )، (2.530
( لصالح األداء القبلى وهو ما 37.66ومتوسط العينة التجريبية لألداء التتبعى ) ،(38.04)

تدال الفكرى لدى العينة يعنى انخفاض مستوى التطرف الفكرى وارتفاع مستوى الوسطية واالع
للمقياس اتضح أنه توجد فروق ذات  المحور االجتماعىوفى  .التجريبية فى األداء التتبعى

داللة احصائية بين درجات المجموعة التجريبية فى األداء القبلى واألداء التتبعى لمقياس 
وكان  ،(0.01وهى قيمة داله معنوية )، (4.033-)(zالتطرف الفكري حيث بلغت قيمة )

ومتوسط اليعنة التجريبية لألداء التتبعى  ،(64.19متوسط العينة التجريبية لألداء القبلى )
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( لصالح األداء القبلى وهو ما يعنى انخفاض مستوى التطرف الفكرى وإرتفاع مستوى 59.14)
    .الوسطية واإلعتدال الفكرى لدى العينة التجريبية فى األداء التتبعى

 إليها إلى اعتماد البرنامج على بعض الفنيات والنتائج التى توصلا ون يفسر الباحثو 
يث حالمعرفية السلوكية حيث تنوعت هذه الفنيات مثل ) فنية المحاضرة والمناقشة و الحوار( 

بعض المعلومات عن البرنامج  ون ساعدت هذه الفنية فى تقديم شرح مبسط تناول فيه الباحث
حيث تعمل المناقشة  ،وأهم أسبابهيفية التعامل معه وأساليب مواجهة التطرف الفكرى وك

ف كير اإليجابى للمواقوكيفية إعادة التف ،الجماعية على النقض المستمر لألفكار الخاطئة
ه مع الطالب مما جعلهم يغيروا أفكارهم الخاطئة تجا ون وهذا ما استخدمه الباحث الضاغطة،

تى وكيفية التغلب على المواقف الصعبة ال التطرف الفكرى واكسابهم أساليب لمواجهة التطرف
 ضع خطوات حلبو  ون حيث قام الباحث ،يتعرضوا لها فى حياتهم من خالل البرنامج المقدم لهم

 –توليد بدائل  –إختيار وتعريف المشكلة  –التعرف على المشكلة  المشكلة الذى يتمثل فى:
 .لحلتقييم ا –وضع خطة وتنفيذها –إتخاذ القرار وتقييم الحلول

وجاءت نتائج هذا الفرض متفقة مع نتائج الدراسات السابقة والتى تؤكد على فعالية 
حيث تناولت األساليب  ،امج فى خفض مستوى التطرف الفكرى لدى طالب الجامعةنالبر 

المعرفية وأهمها أسلوب تحديد المشكلة والتدريب على حلها وكان لها دوراُ  كبيرًا وفعااًل فى 
طرف الفكرى نتيجة تعديل األفكار المشوهة وغير العقالنية مما كان له بالغ خفض مستوى الت

لى إ هدفت (2012،حسام الدين عزب  ) دراسةومن هذه الدراسات  ،األثر فى تحسين حياتهم
التحقق من فاعلية برنامج إرشادى معرفى سلوكى لتنمية توكيد الذات لدى عينة من الشباب 

سة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة أشارت نتائج الدراو  الجامعى
التجريبية والضابطة على مقياس توكيد الذات قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح أفراد المجموعة 

ة توكيد الذات لدى التجريبية مما يدل على فاعلية البرنامج اإلرشادى المعرفى السلوكى فى تنمي



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  د جابر صادق عبد الحافظمحم
 

 2022 يوليوالجزء األول،  ،السابع العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

79 

وهدفت الدراسة إلى وضع برنامج  (2018،محمد الفرجات أمانى ) ودراسة، طالب الجامعة
وفق أهداف وإجراءات وأساليب لتنفيذ هذه الخطة  ،ارشادى مقترح للوقاية من التطرف الفكرى 

علميًا فى المجتمع األردنى وتوصلت النتائج إلى فاعلية  البرنامج الوقائى المقترح فى بناء 
 .اية من اإلنحراف الفكرى والسلوكىالبرامج الوقائيه والعالجيه من أجل الوق

أن  والتى ترى  )2000، واتفق هذا الفرض مع نظريات العالج المعرفي لـ )ارون بيك
التطرف الفكري يحدث بسبب المعتقدات الخاطئة التي تؤثر  في رؤية الفرد للمواقف، وفي 

ل يتفاعل الطف أفكاره، ومشاعره، وتصرفاته، وتنشأ هذه المعتقدات الخاطئة في الطفولة حيث
لتي مع اآلخرين ويواجه مواقف مختلفة وهذا يعني أن المعتقدات الخاطئة المختلة وظيفيًا وا

اكتسبها الفرد من البيئة المحيطة هي التي تؤثر في طبيعة تفكيره، فيكون هذا التفكير 
 مضطرب ومتطرف وغير واقعي.
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 :ومناقشتها الفرض الثانينتائج 
تهم ستجاب في التطرف الفكري لدى عينة الدراسة التجريبية عند اتوجد فروق دالة إحصائياً 

 برنامج في األداء القبلي والبعدي.لل
في  نتائج اختبار )ويلكوكسن( لحساب الفروق بين درجات عينة الدراسة التجريبية: (5جدول )

 األداء القبلي والبعدى لمقياس التطرف الفكرى.
المتوسط  العدد األداء المقياس

 بيالحسا
االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
الداللة  (Z) الرتب

 المعنوية
التطرف 
 السياسي

- 210.00 10.50 6.60988 33.7619 21 القبلي
3.929 

0,001 
 0,00 0,00 4.15417 28.4286 21 البعدي دالة

التطرف 
 الديني

- 121.00 10.08 3.8010 38.0476 21 القبلي
1.569 

0,001 
 0,00 0,00 3.17205 37.1905 21 ديالبع دالة

التطرف 
 االجتماعي

- 231.00 11.00 3.95751 64.1905 21 القبلي
4.019 

0,001 
 0,00 0,00 2.29388 51.8095 21 البعدي دالة

التطرف 
الفكري 

 )كلي(

- 231.00 11.00 8.76356 136.000 21 القبلي
4.017 

0,001 
 0,00 0,00 5.86150 117.4286 21 البعدي دالة

السابق لحساب داللة الفروق بين درجات المجموعة التجريبية في  تضح من الجدولا
األداء القبلي واألداء البعدي لمقياس التطرف الفكري أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
درجات المجموعة التجريبية في األداء القبلي واألداء البعدي لمقياس التطرف الفكري حيث 

(، وكان متوسط العينة 0,01وهى قيمة دالة معنوية عند )، (4,017-) (z) غت قيمةبل
( 117.42(، ومتوسط العينة التجريبية لألداء البعدي )136.00التجريبية لألداء القبلي )

لصالح األداء القبلي وهو ما يعنى انخفاض مستوى التطرف وارتفاع مستوى والوسطية 
التجريبية في األداء البعدي والذى يعنى فاعلية البرنامج في  واالعتدال الفكرى لدى العينة

خفض مستوى التطرف الفكري أي تحسن أفكار ومعتقدات عينة الدراسة بسبب التعرض 
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عن طريق تعديل وتحسين طرق التفكير واعادة البناء المعرفى وتعديل القيم ، للبرنامج
 واالتجاهات لدى عينة الدراسة.

 المجموعة التجريبية ون حيث درب الباحث ،على تمارين االسترخاء ون حيث اعتمد الباحث
على تمارين االسترخاء والتى ساعدتهم على خفض مستوى التطرف والقلق لديهم من خالل 

 أن تمارين االسترخاء لعضالت الجسم مهارة أساسية ريبات العضلية، حيثالقيام ببعض التد
نى فالقدرة على االسترخاء الذه ،والتدخل فيه لكل أنواع استراتيجيات إدارة الضغط النفسى

والبدنى تعد الخطوة األولى واألساسية فى تعلم كيفية ضبط النفس وتخفيف الضغط العصبى 
أو النفسى الذى يشعر به اإلنسان بسبب كثرة الضغوط اليومية أو وجود مشاكل فى حياته 

ى بعض المواقف ومواجهة الشخصية وتمارين االسترخاء لها القدرة على انقاذ حياتك ف
 .مصاعب الحياة بشكل أفضل

طة كما اعتمد الباحثون على اتاحة الفرصة للطالب للتنفيس االنفعالى والمشاعر المرتب
 ،مالنفسية التى تكمن داخلهم مع مراعاة إتاحة الفرصة كاملة باالسترسال فى الكالبالضغوط 

وذلك للحث على المزيد من  ،الكلماتوذلك عن طريق توجيه بعض االسئلة أو التداخل ببعض 
ية االسترسال وتفريغ المزيد من االنفعاالت المكبوته والتحدث عن الخبرات السابقة والحال

ا تم مبهدف مراجعة المنزلية  مراجعة ذلك من خالل الواجبات ون كما اتبع الباحث، ليةوالمستقب
مرجوة حققت الفائدة الالجلسة قد  والتحقق من أن هذه ،إنجازه خالل جلسات البرنامج المختلفة

 .منها
األفراد يكتسبوا للتطرف على المختلفة  نظريات التعلمهذا الفرض مع  ت نتائجوقد اتفق

االتجاهات المتطرفة من خالل ثالث قنوات أساسية لعملية التنشئة االجتماعية هي: الوالدين 
إلعالم المختلفة وتتفق أيضًا مع والمدرسين واألقران، فضاًل عما يمكن أن تساهم فيه وسائل ا

حيث ترى  نظرية التعلم بالتعزيز لـ)دوالر وميلر(مثل نظريات التعلم المفسرة للتطرف الفكري 
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هذه النظرية أن سلوك الناس من البسيط إلى المعقد كله سلوك متعلم، وأن هناك أربعة عوامل 
واالستجابة، والتعزيز أو المكافأة، رئيسية في عملية التعلم وهي: الدافع، والرمز أو العالمة، 

فهم تحت  ل أنفسهم،وأن السلوكيات الخاطئة يتم تعلمها بواسطة األبوين، وبواسطة األطفا
رحمة النماذج المتناقضة من األباء، والمعلمين، والمدربين، وتؤدي األساليب التي يتم بها 

إلى الخوف، إلى االجتماعية أو  التدريب إلى التفاؤل أو إلى البالدة والجمود، إلى األمان أو
إلى القصور في الشعور االجتماعي، وكذلك يروا أن التطرف يتم اكتسابه من البيئة المحيطة 

 نظرية التعلم االجتماعي لـوتتفق أيضًا مع  المكتسبات اإليجابية والسلبية. به أسوة بباقي
السلوك يكتسب من خالل حيث ترى نظرية التعلم االجتماعي أن الكثير من ( )جوليان روتر

وتقوم فكرة هذه النظرية على أربعة مبادىء رئيسية وهي:  ،التفاعل االجتماعي مع اآلخرين
إمكانية السلوك، وتوقع التعزيز، وقيمة التعزيز، والموقف النفسى وتبين هذه النظرية أن األفراد 

اعًا لهم، وال يحقق لهم ذوي السلوكيات الشاذة المتطرفة هم أولئك الذين ال يحقق سلوكهم إشب
و لديهم أهداف غير واقعية وحرية الحركة منخفضة فعندما  .نفعًا واليرضى عنهم اآلخرون 

تكون قيمة الحاجة لدى الفرد السلوك غيرعالية، و أداءه ضعيًفا، وتوقعه للوصول إلى إشباع 
لم كيف يحقق الواقعي، وبدال  من أن يتع معين يرغب فيه منخفضًا؛ ينشأ عادة السلوك غير

أهدافه فإنه يتعلم كيف يتجنب الفشل واإلحباط أو يصل إلى أهدافه بطريقة متطرفة وغير 
ترى هذه النظرية أن و نظرية التعلم بالمالحظة لـ )ألبرت باندورا(وتتفق أيضًا مع  ،مشروعة

 ولكن نتيجة تفاعل بين مختلف ،اإلنسان ليس مدفوعًا بقوى داخلية، ومثيرات خارجية فقط
العوامل الداخلية والخارجية، فالفرد يتعلم السلوك من اآلخرين عن طريق المالحظة، أو النمذجة 
أو المحاكاة، وقدرته على التعلم بهذه الطريقة تمكنه من اكتساب نماذج سلوكية عديدة دون 
التعرض للمحاولة والخطأ في كل مرة، وعن طريق المالحظة؛ النمذجة والمحاكاة يكتسب الفرد 

نواًعا من السلوك المنحرف والمتطرف أو السلوك المقبول اجتماعيًا، وحدد)باندورا( أربع أ



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  د جابر صادق عبد الحافظمحم
 

 2022 يوليوالجزء األول،  ،السابع العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

83 

عمليات لتفسير التعلم بالمالحظة هي: االنتباه، واالحتفاظ، واالستخراج الحركي، و الدافعية، 
 وأن الفشل في التعلم بالمالحظة يكمن عن نقص في جزء أو أكثر ما هذه األجزاء.   

 :ومناقشتها الثالث الفرضنتائج 
تهم ستجابتوجد فروق دالة إحصائيًا في التطرف الفكري لدى عينة الدراسة التجريبية عند ا

  برنامج في األداء التتبعي والبعديلل
ة في نتائج اختبار )ويلكوكسون( لحساب الفروق بين درجات عينة الدراسة التجريبي: (6جدول )

 ف الفكري األداء التتبعي والبعدي لمقياس التطر 

 العدد األداء المقياس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
(Z) 

الداللة 

 المعنوية

التطرف  

 السياسي

- 210.00 10.50 5.55492 31.5714 21 التتبعي

3.981 

0,001 

 0,00 0,00 4.15417 28.4286 21 البعدي دالة

التطرف  

 الديني

- 112.00 9.33 3.45447 37.6667 21 التتبعي

1.174 

0,001 

 0,00 0,00 3.17205 37.1905 21 البعدي دالة

التطرف  

 االجتماعي

 231.00 11.00 4.01604 59.1429 21 التتبعي
-

4.018 

0,001 

 0,00 0,00 2.29388 51.8095 21 البعدي دالة

التطرف  

الفكري 

 )كلي(

- 231.00 11.00 7.65164 126.3810 21 التتبعي

4.020 

0,001 

 0,00 0,00 5.56180 117.4286 21 البعدي دالة

السابق لحساب داللة الفروق بين درجات المجموعة التجريبية في تضح من الجدول ا
األداء التتبعى واألداء البعدي لمقياس التطرف الفكري أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

داء التتبعى واألداء البعدي لمقياس التطرف الفكري بشكل درجات المجموعة التجريبية في األ
(، وكان متوسط 0,01وهى قيمة دالة معنوية عند )، (4,020- (z) (كلى، حيث بلغت قيمة

(، ومتوسط العينة التجريبية لألداء البعدي 126,38العينة التجريبية لألداء التتبعي )
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اض مستوى التطرف الفكري وارتفاع ( لصالح األداء التتبعى وهو ما يعنى انخف117,42)
مستوى والوسطية واالعتدال الفكرى لدى العينة التجريبية في األداء البعدي والذى يعنى فاعلية 
البرنامج في خفض مستوى التطرف الفكري أي تحسن أفكار ومعتقدات عينة الدراسة بسبب 

اء المعرفى وتعديل القيم التعرض للبرنامج عن طريق تعديل وتحسين طرق التفكير واعادة البن
 .واالتجاهات لدى عينة الدراسة

له من نتائج بوجود فروق دالة إحصائيًا لدى طالب الجامعة  واما توصل ون يرجع الباحثو 
فى مقياس مواجهة التطرف الفكرى ومقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية في القياسى 

حيث كان  ،ج المعرفى اإلرشادى والسلوكىالقبلى والبعدى لما تضمنه البرنامج من فنيات العال
وهذا يوضح حاجة الطالب  ،له تأثير قوى فى تنمية خفض مستوى التطرف الفكرى لدى الطلبة

والتى تستند على االتجاهات النظرية المختلفة التى يزخر بها  ،الماسة إلى البرامج المتنوعة
ب على فنية ) فصل الذات ( التى الطالب التدري ون كما ساعد الباحث ،مجال اإلرشاد النفسى

وذلك عن  ،ساعدتهم على أن يفصلوا ذاتهم عن أسوأ المواقف والظروف التى تعرضوا لها
حيث يتجاوز اإلنسان ظروفه النفسية والجسمية واالرتقاء  ،طريق تدريبهم على مواقف التضحية

لمتاحة فى الحياة فوق مستواها ويتم ذلك عن طريق زيادة إحساس الطالب بالجوانب اآلخرى ا
واستثمار طاقتهم المبددة فى التطرف نتيجة للضغوط النفسية والمواقف الضاغطة التى تبدوا 
كمعطيات ثابتة غير قابلة للتغيير الى النظرة اإليجابية للحياة واإلبتعاد عن التفكير السلبى فى 

مزية توضح لهم قصص ر  ون يرو  ون مما جعل الباحث ،الضغوط الناتجه عن التطرف الفكرى 
على فنية  ون كما اعتمد الباحث ،وكيفية ارتباط الحياة اإلنسانية فى المعاناة ،لهم معنى معين

بتحديد أساليب المساندة االجتماعية للطالب وهى المساندة  واالمساندة االجتماعية حيث قام
تم ذلك من و  ،االجتماعية المعرفية،  والمساندة المالية ومساندة التقديرية ومساندة الصحية
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األساسى  مبدوره ون الباحث موهو أن يذكره ،خالل مساعدة الطالب على أخذ دوره فى المجتمع
 .وتدعيم القدرة على الثقة بالنفس همفى أسر 
 :ومناقشتهاالفرض الرابع نتائج 

خصية ى للشتوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين التطرف الفكري والعوامل الخمسة الكبر 
 لدراسة التجريبية من طالب الجامعة.لدي عينة ا

ة الكبرى للشخصية لدى عينيوضح العالقة بين التطرف الفكري والعوامل الخمسة : (7جدول )
 الدراسة

 العينة المتغيرات
 أبعاد العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

االنفتاح على  العصابية االنبساطية الضمير الحي الطيبة
 الخبرة

 .094- .270- .115 .219 .216 جريبيةالت التطرف الفكري
 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 مستوى الداللة

ريبية من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا لدى عينة الدراسة التجتبين 
يث من الطالب والطالبات بين التطرف الفكري والعوامل الخمسة الكبرى في الشخصية، ح

 :لتالييمكن قراءة النتائج كا
( بين الوسطية وكل 0,05وجدت عالقة ارتباطيه طردية سالبة دالة إحصائيا عند مستوى ) -

 ت قيممن الطيبة أو المقبولية والدرجة الكلية للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية حيث تراوح
 (.0.05( وهى قيمة دالة عند مستوى )0.216معامل االرتباط ما)

( بين الضمير الحى 0.05ات داللة احصائية عند مستوى )توجد عالقة ارتباطية سالبة ذ -
واالتجاه نحو التطرف السياسى والدينى واالجتماعى والدرجة الكلية حيث تراوحت قيم 

 (.0,05( وهى قيمة دالة عند مستوى) 0.219معامل االرتباط )
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ة ( بين الوسطي0,05وجدت عالقة ارتباطيه طردية سالبة دالة إحصائيا عند مستوى ) -
 واالنبساطية والدرجة الكلية للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية حيث تراوحت قيم معامل

 (.0,05( وهى قيمة دالة عند مستوى )0.115االرتباط )
بينما وجدت عالقة ارتباطيه عكسية موجبة بين كل من الوسطية والعصابية حيث بلغت  -

 (.0,05مستوى) ( وهي قيمة دالة عند 0.270 –)قيمة معامالت االرتباط 
( بين الوسطية وبعد 0,01وجدت عالقة ارتباطيه طرديه موجبة دالة إحصائيا عند مستوى) -

( وهي قيمة دالة عند 0.094-االنفتاح على الخبرة حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )
 (.0,01مستوى )

ون وبرا روسلينى ) وجاءت نتائج هذا الفرض متفقة مع نتائج الدراسات السابقة مع دراسة
( التى كشفت عن وجود عالقة موجبة بين العصابية واضطرابات القلق واالكتئاب 2011،

ن أحيث  ،بأنواعها، بينما وجدت عالقة سالبة بين االنبساطية والمخاوف واضطرابات االكتئاب
ماما تاضطرابات القلق واالكتئاب تعتمد على أفكار خاطئة غير عقالنية فإن هذه النتيجة تتفق 

 التى كشفت  (2007،الزبيدى عبد المعين  )واتفقت أيضا مع دراسة دراستنا الحالية  مع
 ،وجود فروق ذات داللة احصائية على عامل العصابية تعزى الختالف ) الدخل الشهرى 

 .الترتيب الوالدى ( ،مستوى تعليم االب
أن عامل  (1992،كوستا وماكرى )كما تتفق هذه النتيجة مع التراث النظرى حيث أشار 

االنشغال والقابلية  ،الهم ،النرفزة ،العصابية يتضمن سمات سلبية  مثل القلق والخوف
الغضب الناتج عن اإلحباط والشعور باالثم واالحراج والقلق االجتماعى من عدم  ،لالنجراح

وعدم القدرة على ضبط الدوافع وفيه يشعر الفرد  ،الظهور أمام االخرين فى صورة مقبولة
باالضافة الى ذلك يشعر الفرد بالعجز واليأس واالنكال وعدم  ،والقلق وسرعة االستثارة بالتوتر

النظريات المعرفية واتفق الفرض مع  .القدرة على اتخاذ القرارات فى المواقف الضاغطة
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وتقوم فكرة هذه  ()ميلتون روكيش نظرية أنساق المعتقدات لـمثل   المفسرة للتطرف الفكري 
 اس مفهوم "الجمود الفكري" وعالقته بمفهومي تفتح الذهن وانغالقه،النظرية على أس

عامة، ونظام معرفي مغلق  روكيش( إلى أن مفهوم الجمود الفكري سمة شخصيةويشير)
االعتقاد أو عدم االعتقاد( ينتظم حول قاعدة مركزية من المعتقدات ذات سلطة مطلقة نسبيًا)

تطرف ضد اآلخرين أو التسامح معهم وركزعلى توفر بدورها هيكاًل من نجاح التعصب وال
 ير.لتفكطبيعة االعتقاد و اسلوب الفرد في ا

رى أن توالتى ) نظرية العالج العقالني االنفعالي لـ )البورت اليسواتفقت ايضًا مع 
ديه لاإلنسان يولد ولديه االستعداد التام للتفكير الملتوي والمنحرف المتطرف، ولكن أيضًا 

ع في ويرى)اليس( أن التفكير غير العقالني المتطرف يرج ،تفكير العقلي والمتزن االستعداد لل
ا كما لوجيً أصله ونشأته إلى التعلم المبكر غير المنطقي، فالفرد لديه االستعداد لذلك التعلم بيو 

 ،أنه يكتسب ذلك من والديه بصفة خاصة؛ ومن الثقافة التي يعيش فيها بصفة عامة
بقلة  هناك ثالثة معوقات للتفكير والتفاعل اإليجابي مع اآلخرين تتمثل:ويشير)اليس( إلى أن 

خدام الذكاء، وقلة المعرفة بكيفية التفكير الذكي، وعدم المقدرة بسبب عدم االتزان على است
 .الذكاء والمعرفة بشكل جيد
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 :ومناقشتها الفرض الخامسنتائج 
اسة لتطرف الفكري لدى عينة الدر تسهم العوامل الخمسة الكبرى للشخصية في التنبؤ با

 التجريبية من طالب الجامعة.
وللتحقق من صحة هذا الفرض من عدمه قام الباحث باستخدام تحليل االنحدار المتعدد 

multiple regression   بطريقةstepwise :وهذا ما يوضحه الجدول التالي 
لكبرى خالل العوامل الخمسة ا تحليل االنحدار المتعدد للتنبؤ بالتطرف الفكري من: (8جدول )

 للشخصية لدى عينة الدراسة
م. 

ت  بيتا R 2R ف الثابت م. التابع المستقل
 الداللة وداللتها

 الطيبة

 
 

التطرف 
 الفكري 
 كلى

43,609 
 
 
 

9,37357 377. 142. 

105. 00,370 
دالة 
عند 

.01 
  00,822 .214 الضمير
  0,530- .169- االنبساط

 .910- .290- ةالعصابي
دالة 
عند 
0,01 

 .579- .142- التفتح
دالة 
عند 

01. 
 من الجدول السابق الخاص بتحليل االنحدار المتعدد للتنبؤ بالتطرف الفكري منتبين 

 لي:يامالطالب خالل العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى عينة 
كل من الطيبة والعصابية  ( لمعامل انحدار0,01وجود داللة إحصائية عند مستوى )

-)للطيبة و (. 370)للعصابية،( . 910-)واالنفتاح على الخبرة، وانحصرت قيمة بيتا بين 
. وهذا يعني أن كل من الطيبة والعصابية واالنفتاح على ( (R2=142. للتفتح وكانت ( 579
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هذا  من التباين في االنحراف الفكري مما يعبر عن تحقق (%14,20)الخبرة، يفسرون  
 الفرض.

وقوف وهدفت الدراسة إلى ال( 2005،معتز سيد عبد هللا )درسة وتتفق هذه النتيجة مع 
وقد توصلت  ،على بعض المحددات الشخصية التى ترتبط وتسهم فى التنبؤ بالسلوك العنيف

( بين العنف وكل من سمة 0.01الدراسة إلى وجود ارتباط إيجابى ودال فاق مستوى )
ين ونفس اإلرتباط  لدى عينة الطالبات ب ،لدى عينة الطالب ،واإلندفاعية ،والغضب ،التعصب

هدي )واتفقت أيضا مع دراسة   والبحث عن اإلثارة ،والغضب ،العنف وكل من سمة التعصب
هدفت إلى الكشف عن العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى في التى و( 2016ليثى،سيد 

( لضميرنفتاح على الخبرة، المقبولية االجتماعية، يقظة االشخصية )العصابية، االنبساطية، اال
ج لنتائبمستوى الطموح لدى المراهقين من الذكور واإلناث الموهوبين وغير الموهوبين، وأشارت ا

 إلى وجود عالقة ارتباطية دالة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ومستوى الطموح لدى
 .المراهقين الموهوبين وغير الموهوبين

لكوستا )نظرية العوامل الخمسة الكبرى للشخصية هذا الفرض مع  ت نتائجاتفقو 
سمات والتي تتميز بالنظرة الشمولية للشخصية اإلنسانية، ومن ثم فقد الكثير من ال (وماكري 

 الشخصية لألفراد، وكذلك تسهم في تحسين مفهوم العام للشخصية، وتتجلي أهميتها كذلك في
 شخصيةلسلوك عموًما ونتائج هذا السلوك، وقد تم تناول لسمات الكبرى للقدرتها على التنبؤ با

 –من خالل أربعة نظريات تناولت سمات الشخصية تمثلت في نظريات كل من ) جليفورد 
ع مكوستا وماكري( إال إن كل نظرية كان لها وجهه نظر الخاصة بها  –أيزنك  –ريموند كاتل 

يزنك ت على فكرة األبعاد، بينما تفردت نظريتي ريموند وأالتركيز على أن نظرية جليفورد ركز 
بالنظر لسمات الشخصية في صورة عوامل، وركزت نظرية كوستا وماكري على خمسة عوامل 

 كبري للشخصية.
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 توصيات الدراسة
يمكن  ،ومن خالل النتائج التى أبرزتها ،فى ضوء العرض السابق لموضوع الدراسة

مشكلة التطرف الفكرى فيما  توصيات التى تساهم في معالجةبعض ال واأن يقترح ون للباحث
 : يلي

تعميم أنشطة البرنامج بشكل أكبر علي عينات أكثر من الطالب في الجامعه بشكل خاص  -1
 وعلي عينات أكثر من شباب المجتمع بشكل عام لما له من تأثير هام وكبير فى التوعية

 بمخاطر التطرف وآضراره علي الفرد والمجتمع.
 الهتمام بالمادة العلمية المقدمة للطالب فى الجامعة وفى وسائل اإلعالم المسموعةا -2

ة والمرئية والمقروءة  والتى تحثهم وتشجعهم علي مواجهة األفكار المتطرفة وتحسن درج
 الوعى لديهم.

المتخصصة فى الدولة التى تعمل علي مواجهة التطرف  ضرورة استعانة المؤسسات -3
د فى يين واالجتماعيين لتنفيذ برامجهم بشكل أكثر شمواًل مما قد يساعباالخصائيين النفس

  .تحسين مستوى الوعى وخفض مستوى التطرففى تحسين فاعلية البرامج 
الرقابة علي المواقع االلكترونية التى تبث مواد فكرية وتحريضية تشجع علي التطرف  -4

سطية زز قيم السلم والحوار والو وإطالق مواقع االلكترونية تبث مواد فكرية تع ،واإلرهاب
 .واإلعتدال وقبول اآلخر

ى عدم اإلعتماد علي الحلول اآلمنية كحل أوحد للتعامل مع المشكالت ذات الطابع اآلمن -5
 وإعادة التأهيل والدمجواإلعتماد على الحلول الشاملة مثل برامج التوعية  ،والتطرف

  .المجتمعى
ات حكيمة بهدف تحقيق " الوعى المجتمعى " برموز دينية وشخصي ةدائمالاالستعانة  -6

 .لمواجهة الفكر المتطرف
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مع االستعانة  ،وضع خطة إعالمية طويلة المدى للتحذير من مخاطر التطرف واإلرهاب -7
 ،لمثقفيينوا ،واالعالميين ،ورجال التربية والتعليم ،بآراء العلماء المشهود لهم بالعلم والكفاءة

 مواجهة هذا الخطر مسئولية جماعية وليست مسئولية جهة واألجهزة األمنية بإعتبار أن
 .بعينها

 مراجعال

 النشر.كابوس اإلرهاب وسقوط األقنعة، القاهرة، دار األهرام للترجمة و  :(1994إبراهيم نافع )
ة، دور التربية فى عالج مشكلة التطرف بين الشباب، مجلة كلية التربي :(1992أحمد حسانين)

 الثامن، المجلد األول.جامعة أسيوط، العدد 
، المجلد دى الفرق االسالمية،عالم الفكرالنظريات السياسية ل :(1993أحمد محمود صبحى)

 . 2، ع 22
(. العالج المعرفى واإلضطرابات اإلنفعالية ؛ ترجمة عادل مصطفى، 2000آرون بيك )

 بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر.
عوامل الخمسة الكبرى للشخصية باالرتياح الشخصي في مكان عالقة ال :(2013أمال عبادو )

ر العمل: دراسة ميدانية لدى االطارات العاملة بشركة سونلغار، رسالة ماجستي
، جامعة قاصدى مرياح، فى علم النفس. كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 ورقلة.
 التطرف، المؤتمر الدولى برنامج إرشادى مقترح للوقاية من :(2018أمانى محمد الفرجات )

السادس للعلوم اإلنسانية لمركز لندن للبحوث والدراسات واإلستشارات 
 نيسان/ إبريل. –االجتماعية، األردن، عمان 

التطرف بين الشباب : كيف يقكر الشباب طالب الجامعات المصرية  :(1993دى )أمينة الجن
 الهيئة المصرية العامة للكتاب .، : دراسة ميدانية
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التطرف وعالقته بمستوى النـضج النفـسي واالجتماعي لدى  :(1993جالل محمد سليمان)
 .القاهرة، كلية التربية، جامعة األزهر، الشباب، رسالة دكتوراه غير منشورة
 :(2012حمد، محمود صابر أحمد على )حسام الدين محمود عزب، معتز محمد عبيد أ

الذات لدى عينة من الشباب  برنامج إرشادى معرفى سلوكى لتنمية توكيد
 ، مارس. 54، ع 15مج ، الجامعى، مجلة دراسات الطفولة

 آثار التطرف الفكرى، بحث ألقاه اإلمام المؤيد فى الدورة األولى (:2012حسين المؤيد )
ف ألوقالالئمة والخطباء والدعاة التى أقامتها وزارة العدل والشؤون اإلسالمية وا

. متاح 27/2/2021. تم الدخول 2012-5-19خ فى مملكة البحرين، بتاري
 على الرابط :

  s81.htm-http://www.almoaiyad.com/Research&Studies/r 
الوسطية سالح التصدي للغلو والتطرف في المجتمع اإلسالمي،  :(2006حنان درويش )

 مير سلطان الحضارى، حائل، السعودية.مركز األ
ى التربية اإلسالمية فى مواجهة التطرف الدينى واإلرهاب لد :(2006حنان عبد الحليم رزق)

 .61بعض الشباب الجامعى : دراسة ميدانية، كلية التربية، المنصوره، العدد 
 الجيزة. برامج تعديل السلوك، دار أمجاد للنشر،: (2013حمدي عبد هللا عبد العظيم) 

 دمشق .، التطرف : خبز عالمى، دار القلم :(2006راشد المبارك )
أسباب ظاهرة التطرف لدى طالب الجامعة وأساليب  :د الحميد محمد الطنطاوى رمضان عب

، جامعة أسيوط، المجلة العلمية، الحد منها من وجهة نظرهم : دراسة ميدانية
 2016يوليو  ،71العدد 

وك اإلنسانى فى ثالثة نظريات فى فهمها ؛ ترجمة أحمد إسماعيل السل (2001روبرت ناى )
 صبح، الجيزة، هالل للنشر والتوزيع، القاهرة.

نماط الشخصية بالسلوك العدوانى لدى عينة من طلبة بعض أعالقة  :(2014)زياد بركات
غير  لمتغير النوع االجتماعى، رسالة ماجستير الجامعات الفلسطينية تبعاً 

 ة.عة القدس المفتوح، جاممنشورة

http://www.almoaiyad.com/Research&Studies/r-s81.htm
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 فى بيتنا متطرف دينيًا، القاهرة، مركز الكتاب للنشر، القاهرة. :(2006زينب سالم )
(. خمسة دروس فى التحليل النفسى ؛ ترجمة جورج طرابيشى،  1989سيجموند فرويد)

 بيروت، دار الطليعة. 
فسية المتغيرات الن التطرف الدينى والسياسى وعالقته ببعض :(2014عبداالله أحمد على البنا)

 االجتماعية لدى طلبه الجامعة اليمنيين، رسالة دكتوراه غير منشورة فى علم
 النفس، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

 العوامل الخمسة الكبرى لدى الطلبة العنيفين وغير :(2007بد المعين بن عمر الزبيدى )ع
ة رسالة ماجستير، كليالعنيفين فى مدارس المرحلة الثانوية : دراسة مقارنة، 

 التربية، جامعة مؤته، السعودية.
 دراسة مستوى القلق وعالقته بالتحصيل الدراسى والدافع :(1989بد الهادى السيد عبده )ع

. 4جلإلنجاز لدى الطالب المغتربين فى المرحلة الجامعية، مجلة كلية التربية، 
 القاهرة، جامعة أسيوط.

، القاهرة، مكتبة 2مهارات العالج المعرفى السلوكى، ط :(2008عالء الدين بدوى فرغلى)
 النهضة.

التطرف األيديولوجى من وجهة نظر الشباب  :(2015واد الرواشدة )عالء زهير عبد الج
، 63. العدد31األردنى : دراسة سوسيولوجية للمظاهر والعوامل، المجلد

 السعودية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
، الشباب فى مجتمع متغير : تآمالت فى ظواهر األحياء والعنف، القاهرة :(1990على ليله )

 مكتبه الحرية الحديثة.
(. تنمية التفكير السليم لدى الشباب الجامعى لمواجهة التطرف، 1992ليلى عبد الستار )

ية رابطة الترب، 43دراسة تحليلية، مجلة دراسات تربوية، المجلد السابع، الجزء
 الحديثة.

اإلتجاه نحو التطرف وعالقته بالحاجات النفسية لدى طلبة جامعة : (2012د أبو دوابه )محم
األزهر بغزة. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، قسم علم النفس، 

 جامعة األزهر، غزة.
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المكونات المعرفية للتطرف : دراسة  (: 1993الدسوقي ) محمد إبراهيم، شلبي محمد أحمد
 . يناير . 1. ع 3مج، رة، دراسات نفسيةحالة، القاه
ظاهرة التطرف الدينى والفكرى فى المجتمعات المسلمه  :(2010محمد طاهر منصورى )

  بط:لوحدة والتنميه : متاح على الراوآثرها على ا
http:/www.wasatia.org/2010/04/27 

تطرفون فى دراسة مقارنة للحاجات النفسية لدى الم :(1983محمد عبد العال الشيخ )
، استجاباتهم وغير المتطرفين من الشباب الجامعى، رسالة ماجستيرغير منشورة

 كلية التربية، جامعة طنطا.
، اإلتجاهات الحديثة للتعليم الجامعى المعاصر بأساليب تدريسية: (2002محمد منير مرسى )

 القاهرة، عالم الكتب.
ويت، سلسلة كتب شهريه تصدرها اإلتجاهات التعصبية،الك :(1989معتز سيد عبدهللا )

 المجلس الوطنى للثقافه والفنون واآلداب.
 العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ومستوي الطموح لدى عينة :(2016هدي سيد ليثي إبراهيم)

معهد ، من المراهقين الموهوبين غير الموهوبين، رسالة ماجستير غير منشورة
 الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.

عينة  اإلتجاه نحو التطرف وعالقته بالحاجة لألمن النفسى لدى :(1996هشام إبراهيم عبدهللا )
 ، مركز اإلرشاد5من العاملين وغير العاملين، مجلة اإلرشاد النفسى، العدد 

 النفسى.
ظاهرة التطرف الفكرى ومظاهرها لدى طلبة الجامعة : (2008يحيى أحمد محمد بن فياض )

ه كتورا دتها بالعوامل االقتصادية واالجتماعية واالكاديمية، رسالة األردنية وعالق
 جامعة األردن، غير منشورة
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ABSTRACT 

The current study aimed to measure the effectiveness of a program 

in reducing the level of intellectual extremism among university 

students, training in coping techniques, and developing solutions to 

reduce intellectual extremism that will help reduce societal violence, 

whether religious or social. The sample consisted of 21 persons, the 
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experimental group to which the program was applied. The researchers 

used an experimental method. The data collected on the SPSS statistical 

program were analyzed to ascertain the veracity and consistency of the 

tools, using the study tools, “thought extremes and big five factors of 

personality. The study found that: 

there are significant statistical differences in the level of intellectual 

extremes in the experimental sample of university students as they 

respond to program on pre, sequential, post measurement. 

There is a significant statistical relation between both intellectual 

extremes and the five major factors of personality in the study sample. 

The top five personality factors also contribute to predicting the level of 

intellectual extremes in the experimental sample. Researchers have 

recommended that mentoring programs should be developed and 

training in acceptable behavioral patterns should be developed in order 

to develop their capacity to deal with the mentoring program from 

which they benefit, in order to maximize their use and in order to 

develop their capacity to overcome extremist thinking. Governmental 

and non-governmental institutions that work to combat extremism 

should use psychologists and social workers to implement their 

program more consciously and comprehensively, which could help to 

improve the effectiveness of the results of the mentoring program 

Keywords: intellectual extremism – university students – the big five 

factors of personality – the program 
 


