جــــــــامعــــــــــة األزىـــــــــــــــــــر -غـــــــــــــزة
عمـــــادة الدراســــــــــــــات العميــــــــــــــــــــــــــا
كميـــــــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــة
برنـــــــامــــج ماجســـتــــير عمــــم نفــــــــس

أحادية /تعددية الرؤية لدى الطمبة بجامعة األزىر وعالقتيا بالتطرف
إعداد الطالب
عمي عبد الباسط يونس أبو جراد

إشــــراف
الدددددد محمد محمحدددددد محمحدددددد م دددددد م م ال محمد ي مال ظ مس ح مالحص د م
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م

قُدمت ىذه الرسالة استكماالً لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في التربية–
قسم عمم النفس
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م

بسم هللا الرمحن الرحمي
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وسف)ٚٙ:
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اإلىــــــداء
إلى مف كاف لػ الػدكر ابك ػر تػب تر وتػب كر ػاوتب كتالػنتب التالػنة ال ػال ة( -والـدي العزيـز) فظػ
ا﵀  ،كأطاؿ تب مره كجزاه ا﵀ اب خور الجزاء.
إلى

ا ة القمب ال اكف كالد كة الخال ة (أمي الغالية).

إلى أخواني وأخواتي ا ت از انز كاتتخا انر.
إلػػى أركاح الل ػ داء اب ػرار الػػذوف جػػادكا ػػدمان ـ كأركا ػػـ الطػػاحرة مػػف أجػػؿ أف ا وػػا أ ػ ار انر ،لوظم ػكا
خالدوف ال و ر كا.
إلى ملا ؿ العمـ الذوف جادكا مواا العمكـ كالمعارؼ ،إلى كؿ مف مماب رتان ،أك ا ػ اب ا ػو ة،
أك لجعاب مى طمب العمـ.
أحدم حذه الرسالة.

الباحث
عمي عبد الباسط يونس أبو جراد

ج

شكر وتَقدير
ٌ
ال مد ﵀ الذم

مده تتـ الاعـ ،كاللػكر لمقانػؿ تػب م كػـ تازومػ ﴿لىػنً ٍف ىلػ ىك ٍرتي ٍـ ىب ًىزو ىػدما يك ٍـ﴾ سػكرة

(إ ػراحوـ ٕ) ،كال ػ ة كالس ػ ـ مػػى ا واػػا ك و اػػا كمعمماػػا ابكؿ م مػػد ك مػػى آل ػ ك ػ

أجمعػػوف،

ك عد
ألػػكر ا﵀ ػػز كجػػؿ كأ مػػده مػػى أف وسػػر لػػب مػػف أمػػرم ،كأرلػػداب إلػػى ركاتػػد العمػػـ كالمعرتػػة
إلتمػػاـ حػػذه الد ارسػػة ،ثػػـ أتقػػدـ خػػالص اللػػكر إلػػى مػػف تعجػػز كػػؿ كممػػات اللػػكر ك ػػارات الثاػػاء ػػف
الكتاء

فشكرً..
ا
قـ
ب

اب الفضؿ تب إتماـ حذه الدراسة ال كرة التػب اات ػت إلو ػا ،أسػتاذم الػدكتكر /محمـد

محمــد عميــان كأسػػتاذم الػػدكتكر /عبــد العظــيم المصــدر ،المػػذاف ل ػرتااب المكاتقػػة لإلل ػراؼ مػػى حػػذه
الرسالة ،تم ما ماب جزوؿ اللكر مى ما ما كاب إواه مف و
كقت كج ود كتكجو و كاحتماـ.

كأتقدـ اللكر كالتقدور لعضكم المااقلة الدكتكر /باسم أبو كويك كالػ ػ ػػدكتكرة/عطــــــاف أبــــــو
غالي المذاف لرتااب المااقلة الكرومة.
كأتقػػدـ اللػػكر لمػػف ػػدأ معػػب حػػذه المسػػورة العمموػػة (أبـــي الحبيـــب) ،كلمػػف لػػاركتاب مل ػكارم
الد اء كالمتا عة (أمي الغالية) فظ ما ا﵀ ك ارؾ تو ما.
كما أتقدـ اللكر كالعرتاف لعمب الدكتكر /حمدي أبو جراد ،لما قدم لب مف مسػا دة كتكجوػ ،
و ػػث ك ػػاف م ػػى أت ػػـ االس ػػتعداد ل ػ ػذؿ الا ػػو ة كالمل ػػكرة دكف كم ػػؿ أك مم ػػؿ ،كال ػػذم ك ػػاف لت مو تػ ػ
اإل

انوة الغ ابثر تب رتع قومة حذه الدراسة ،تجزاه ا﵀ اب خور الجزاء مى ما قدم لب.
كمػػا أتقػػدـ جزوػػؿ اللػػكر لسػػعادة ابسػػاتذة الػذوف تفضػػمكا ت كػػوـ مقوػػاس التطػػرؼ لمػػا ػػذلكه مػػف

ج د ككقت ،وث كاف لا ان ـ كتكجو ات ـ ظوـ ابثر تب إثراء كتعزوز مقواس التطرؼ.
كاللكر مك كؿ لسعادة الدكتكرة /وفاء أبو موسى لمسا دت ا كد م ا المتكا ؿ لب طومة تترة
إجراء الدراسة.

د

كال وفػػكتاب أف ألػػكر الػػدكتكر /خالـــد الســـر مػػى مسػػا دت لػػب أثاػػاء ت كػػوـ مقوػػاس التطػػرؼ
كمساادت لب أثااء دراستب تم خالص لكرم كا ترامب.
كاللكر مك كؿ لمف ت مك ال وػاة ػكدحـ كتاجمػب ال مػكـ قػر ـ أخػكااب كأخػكاتب الػذوف أتضػكا
ـ ك طان ـ كتلجوع ـ لب تم ـ ماب خالص

ب كامتاااب كلكرم المتكا ؿ تكا ؿ واتب.

كال وفكتاب أف أتقدـ اللكر كالتقدور لمكت ة كادارووف جامعة ابزحػر زػزة  ،كالػى جامعػة ابزحػر
ال ػػرح ابك ػػادومب الل ػػام الت ػػب س ػػم ت ل ػػب فر ػػة اكم ػػاؿ د ارس ػػة الماجس ػػتور تم ػػا ما ػػب ك ػػؿ ال ػػب
كاالاتماء.
كتػػب الختػػاـ أتمػػـ لػػكرم الخػػالص العموػػؽ مقركاػان جزوػػؿ اللػػكر كاالمتاػػاف إلػػى كػػؿ مػػف تفضػػؿ
كأثػػرل جكااػػب حػػذه الد ارسػػة سػكاء ػرأم أك تكجوػ أك ا ػػو ة أك سػػاحـ تػػب حػػذا العمػػؿ كلػػك جػػزء وسػػور
ممف تاتاب ذكره كلـ أتمكف تب حذا المقاـ مف لكره ،سانؿ المكلى أف ال وضوع ل أج انر كأف وجعؿ ذلػؾ
تب موزاف ساات  ،إا كلب ذلؾ كالقادر مو .

الباحث
عمي عبد الباسط يونس أبو جراد

ه

قائمة المحتويات
الموضوع

الرقم

الصفحة

آوة قرآاوة

ب

اإلحداء

ج

اللكر كالتقدور

د

قانمة الم تكوات

ق

قانمة الجداكؿ

ك

ؽ

ط

قانمة الم

ممخص الدراسة المزة العر وة

ؾ

ممخص الدراسة المزة اإلاجموزوة

ؿ

ُ.

الفصل األول :خمفية الدراسة ومشكمتيا

ُ

ُُ.

المقدمة

ّ

ُِ.

ملكمة الدراسة

ٓ

ُّ.

أحداؼ الدراسة

ٔ

ُْ.

أحموة الدراسة

ٔ

ُٓ.

م طم ات الدراسة

ٕ

ُٔ.

م ددات الدراسة

ٖ

ِ.

الفصل الثاني :اإلطار النظري لمدراسة

ٗ

ُِ.

مقدمة

ُُ

ِِ.

أ ادوة /تعددوة الرؤوة

ُُ

ُِ.ِ.

مف كـ أ ادوة /تعددوة الرؤوة

ُُ

ِِ.ِ.

العكامؿ الافسوة كراء تككوف أ ادوة الرؤوة

ُٓ

ِّ.ِ.

أ ادوة الرؤوة كاست عاد اآلخر

ُٕ

ِْ.ِ.

أ ادم الرؤوة تب مقا ؿ تعددوة الرؤوة كأسمكب معرتب

ُٖ

ِٓ.ِ.

خ انص ابسالوب المعرتوة أ ادوة الرؤوة

ُٗ

ِٔ.ِ.

مف كـ أ ادوة الرؤوة ك قت

عض المفاحوـ

َِ

ِّ.

التطرؼ

ّّ

ُِ.ّ.

مقدمة

ّّ
و

الموضوع

الرقم

الصفحة

ِِ.ّ.

التعروؼ المزكم لمتطرؼ

ّّ

ِّ.ّ.

التعروفات الافسوة لمتطرؼ

ّْ

ِْ.ّ.

التعروفات االجتما وة لمتطرؼ

ّٔ

ِٓ.ّ.

ألكاؿ التطرؼ

ّٕ

ِٔ.ّ.

أس اب التطرؼ

ّٖ

ِٕ.ّ.

الاظروات الافسوة المفسرة لمف كـ التطرؼ

ْٔ

ِٖ.ّ.

التطرؼ تب ضكء الاظروات المعرتوة

ْٓ

ِٗ.ّ.

التطرؼ تب ضكء اظروة التعمـ االجتما ب

ٔٓ

َُِ.ّ.

عض المفاحوـ المرت طة التطرؼ

ِٔ
ٓٔ

ِ ُُ.ّ.اإلس ـ كالتطرؼ
ّ.

الفصل الثالث :الدراسات السابقة

ٖٔ

ُّ.

دراسات تااكلت مكضكع أ ادوة /تعددوة الرؤوة

َٕ

ِّ.

تعقوب مى الدراسات التب تااكلت مكضكع أ ادوة /تعددوة الرؤوة

َٖ

ّّ.

دراسات تااكلت مكضكع التطرؼ

ِٖ

ّْ.

تعقوب مى الدراسات التب تااكلت مكضكع التطرؼ

ِٗ

ّٓ.

أكج االستفادة مف الدراسات السا قة تب الدراسة ال الوة

ْٗ

ٓٔ.

ترضوات الدراسة

ٓٗ

ْ.

الفصل الرابع :الدراسة الميدانية

ٔٗ

ُْ.

المقدمة

ٖٗ

ِْ.

ما ج الدراسة

ٖٗ

ّْ.

مجتمع الدراسة

ٖٗ

ْْ.

واة الدراسة

ٖٗ

ْٓ.

متزورات الدراسة

ََُ

ْٔ.

أدكات الدراسة

ََُ

ْٕ.

المعالجات اإل

ْٖ.

الخطكات اإلجرانوة

ُُْ

ٓ.

الفصل الخامس :نتائج الدراسة ومناقشتيا

ُُٓ

ُٓ.

المقدمة

ُُٕ

ُُّ

انوة

ز

الموضوع

الرقم

الصفحة

ِٓ.

الاتانج الخا ة السؤاؿ ابكؿ

ُُٕ

ّٓ.

الاتانج الخا ة السؤاؿ الثااب

ُُِ

ْٓ.

الاتانج الخا ة الفرضوة ابكلى

ُِّ

ٓٓ.

الاتانج الخا ة الفرضوة الثااوة

ُِٓ

ٓٔ.

الاتانج الخا ة الفرضوة الثالثة

ُِٕ

ٕٓ.

الاتانج الخا ة الفرضوة ال ار عة

ُِٗ

ٖٓ.

الاتانج الخا ة الفرضوة الخامسة

ُُّ

ٓٗ.

تعقوب اـ مى الاتانج

ُِّ

َُٓ.

التك وات

ُّّ

ُُٓ.

ُّْ

كث مقتر ة

المراجع

ُّٓ

المراجع العر وة

ُّٓ

المراجع ابجا وة

ُْٔ

ح

قائمة الجداول
الجدول

الرقم
ُٔ.

تكزوع العواة االستط

ِٔ.

تكزوع العواة الفعموة

ّٔ.

وة

الصفحة
ٗٗ
ََُ

معام ت االرت اط وف مجاالت مقواس أ ادوة الرؤوة توما وا ا مع الدرجة
الكموة لممقواس

َُّ

ْٔ.

معام ت االرت اط وف تقرات مجاؿ أ ادوة المدخ ت كالدرجة الكموة لممجاؿ

َُْ

ٔٓ.

معام ت االرت اط وف تقرات مجاؿ االط قوة كالدرجة الكموة لممجاؿ

َُٓ

ٔٔ.

معام ت االرت اط وف تقرات مجاؿ التماموة كالدرجة الكموة لممجاؿ

َُٓ

ٕٔ.

معام ت االرت اط وف تقرات مجاؿ اإلق انوة كالدرجة الكموة لممجاؿ

َُٔ

ٖٔ.

معامؿ ألفا كركا اخ لممقواس الكمب كالمجاالت ابر عة

َُٕ

ٔٗ.

معامؿ االرت اط وف كؿ تقرة كالدرجة الكموة مى مجاؿ التطرؼ االجتما ب

َُُ

ٔ َُ.معامؿ االرت اط وف كؿ تقرة كالدرجة الكموة مى مجاؿ التطرؼ الدواب

َُُ

ٔ ُُ.معامؿ االرت اط وف كؿ تقرة كالدرجة الكموة مى مجاؿ التطرؼ السواسب

ُُُ

ُِٔ.

معام ت االرت اط وف مجاالت مقواس التطرؼ توما وا ما مع الدرجة الكموة
لكؿ مجاؿ

ٔ ُّ.معامؿ ألفا كركا اخ لكؿ مجاؿ مف مجاالت المقواس كالمقواس الكمب
ُْٔ.

ُٔٓ.

الكسط ال سا ب كاالا راؼ المعوارم كالكزف الاس ب كالمتكسط الفرضب
الستجا ات واة الدراسة مى مقواس أ ادوة /تعددوة الرؤوة
الكسط ال سا ب كاالا راؼ المعوارم كالكزف الاس ب كالمتكسط الفرضب
الستجا ات واة الدراسة مى مقواس التطرؼ

ط

ُُِ
ُُّ
ُُٕ

ُُِ

الرقم
ُٔٔ.

ُٕٔ.

ُٖٔ.

الجدول
اتانج اإل

الصفحة

انب ( )tلعواتوف مستقمتوف كالمتعمؽ امط الرؤوة الساند لدل أتراد

العواة سب متزور الجاس
اتانج اإل

انب ( )tلعواتوف مستقمتوف كالمتعمؽ امط الرؤوة الساند لدل أتراد

العواة سب متزور المستكل الدراسب
اتانج اإل

انب ( )tلعواتوف مستقمتوف كالمتعمؽ امط الرؤوة الساند لدل أتراد

العواة سب متزور الكموة
م فكتة تتككف مف الكسط ال سا ب كاالا راؼ المعوارم كاإل

ُِّ

ُِٓ

ُِٕ

انب ()t

ٔ ُٗ.كدرجات ال روة لمكلؼ ف الفركؽ تب مستكل التطرؼ ت عان الخت ؼ امط

ُِٗ

الرؤوة
َِٔ.

معام ت ارت اط تكضح الع قة وف امط الرؤوة الساند لدل الطم ة جامعة
ابزحر كالتطرؼ لدو ـ.

ي

ُُّ

قائمة المالحق
الرقم
ُٕ.

مقواس أ ادوة الرؤوة تب

الممحق

الصفحة

كرت الا انوة

ُْٗ

كرت ا الا انوة

ِٕ.

است ااة التطرؼ تب

ّٕ.

استمارة ت كوـ است ااة التطرؼ

ُٖٓ

ْٕ.

أسماء ابساتذة الم كموف كالجامعات التب واتمكف إلو ا

ُٗٓ

ٕٓ.

مستخمص الدراسة

َُٔ

ك

ُْٓ

ممخص الدراسة بالمغة العربية
حدتت الدراسة إلى الكل ً
ػؼ ػف ط وعػة الع قػة ػوف أ ادوػة /تعددوػة الرؤوػة لػدل الطم ػة جامعػة ابزحػر
ي
ك قت ا التطرؼ لدو ـ ،كالتعرؼ إلى امط الرؤوة الساند (أ ادم /متعدد) لدل الطم ة جامعة ابزحر،

كالكلػػؼ ػػف الفػػركؽ تػػب أ ادوػػة /تعددوػػة الرؤوػػة كالتػػب تعػػزل لعػػدد مػػف المتزو ػرات (الجػػاس ،المسػػتكل
الدراسب ،الكموة) ،كلت قوؽ حدؼ الد ارسػة اسػتخدـ ال ا ػث المػا ج الك ػفب ،كتػـ تط وػؽ مقوػاس أ ادوػة
الرؤوة لعثماف (ََِٕ) ،كمقوػاس التطػرؼ مػف إ ػداد ال ا ػث مػى واػة لػكانوة مػف مجتمػع الد ارسػة
مزت (ٖٔٓ) طال ػان كطال ػة مػكز وف سػب المتزوػرات الت ػاوفوة (الجػاس ،المسػتكل الد ارسػب ،الكموػة)،
كقد ألػارت الاتػانج إلػى امػط الرؤوػة السػاند لػدل الطم ػة حػك اب ػادم ،وػث مزػت اسػ ة أ ادوػة الرؤوػة
ػػانوان اػػد مسػػتكل داللػػة (َٓ )َ.تػػب امػػط الرؤوػػة

(ٕ ، )%ٔٗ.كت ػػوف أا ػ ال تكجػػد تػػركؽ دالػػة إ

السػاند مػػى المقوػػاس الكمػب كمجػػالب اإلط قوػػة كالتماموػػة تعػزل لمتزوػػر الجػػاس ،وامػا تكجػػد تػػركؽ دالػػة
إ

انوان اد مستكل (َٓ )َ.تب مستكل أ ادوػة الرؤوػة مػى مجػالب (أ ادوػة المػدخ ت كاإلق ػانوة)

تعػػزل لمتزوػػر الجػػاس كل ػػالح الػػذككر ،كت ػػوف أوضػان أاػ ال تكجػػد تػػركؽ دالػػة إ

ػػانوان تػػب امػػط الرؤوػػة

م ػػى المقو ػػاس الكم ػػب ب ادو ػػة الرؤو ػػة كالمج ػػاالت ابر ع ػػة (أ ادو ػػة الم ػػدخ ت ،اإلط قو ػػة ،التمامو ػػة،
اإلق انوة) تعزل لمتزور المستكل الد ارسػب ،كمػا ت ػوف ػدـ كجػكد تػركؽ دالػة إ

ػانوان تػب امػط الرؤوػة

مى جموع مجاالت المقواس كالمقواس الكمب ب ادوة الرؤوة تعزل لمتزور الكموة دا مجاؿ اإلق انوة،
تقد وات الاتانج كجكد تركؽ دالة إ

انوان مى مجاؿ اإلق انوة كل الح الكموات ابد وة ،كما ألارت

الاتانج إلى ااخفاض مستكل التطرؼ لدل أتراد واة الدراسة ،وث كاف الكسط ال سا ب لدرجات أتػراد
العواة مى جموع مجاالت المقواس كالمقواس الكمب أقؿ مف الكسط الفرضب دا المجاؿ السواسب ،تقػد
كاف أ مى قموؿ مف الكسط الفرضب ،كقد ت وف أف حااؾ تركؽ دالة إ

انوان تػب مسػتكل التطػرؼ لػدل

الطم ة جامعة ابزحر مػى جموػع مجػاالت مقوػاس التطػرؼ كالمقوػاس الكمػب تعػزل لمتزوػر امػط الرؤوػة
كل الح أ ادوب الرؤوة ،كقػد تك ػمت الاتػانج أوضػان إلػى كجػكد معػام ت ارت ػاط مكج ػة كدالػة إ

ػانوان

ػػوف أ عػػاد مقوػػاس أ ادوة/تعددوػػة الرؤوػػة كالدرجػػة الكموػػة مػػى المقوػػاس مػػع مجػػاالت مقوػػاس التطػػرؼ
كالدرجة الكموة مى مقواس التطرؼ

ل

Abstract
The study aimed at discovering the nature of the relationship between one track
mindedness/ multi track mindedness for Al-Azhar University students and its relationship
with extremism, identifying the common mindedness pattern one track/ multi track for
Al-Azhar University students,

identifying the one track/ multi track mindedness

differences which attributed to a set of variables (sex, study level, college). To achieve the
aim of the study, the researcher used the descriptive method and applied Ottman (2007)
one track mindedness scale and extremism scale which prepared by the researcher on a
random sample of the population of the study. The sample of the study consisted of (586)
male and female students who were distributed according to variables (sex, study level,
college).
The results showed that the common mindedness pattern was the one track
mindedness pattern which was (69.7%). Also, the results showed that there were no
statistically significant differences at (0.05) in the common mindedness pattern on the
whole scale and absolute and entire domains due to sex variable while there were
statistically significant differences at (0.05) in the one track mindedness level on (mono
input and exclusionary) domains due to sex variable if favor of males. In addition, the
results showed that there were no statistically significant differences in the mindedness
pattern on the whole scale for one track mindedness and the four domains (mono input,
absolute, entire and exclusionary) due to academic level variable. It also showed that there
were no statistically significant differences in the mindedness pattern on the scale domains
and one track mindedness whole scale due to collage variable except exclusionary domain.
Moreover, the results showed that there were statistically significant differences on
exclusionary domain in favor of human collages.

م

The results indicated low extremism level among the study sample members, the
mean score of study sample members scores on the scale domains and the whole scale was
less than the premise mean except the political domain which was slightly high than the
premise mean. It was found that there were statistically significant differences in the
extremism level among Al- Azhar University students on the extremism scale domains and
the whole scale due to mindedness pattern variable in favor of one track mindedness
students. Finally, the study indicated that there were positive and statistically significant
correlation coefficients between one track mindedness scale domains and the total score on
the scale with extremism scale domains and the total score on extremism scale.
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الفصل األول
خمفية الدراسة ومشكمتيا
ٔ ٔ.المقدمة:
تػػب ظػػؿ مػػا ولػ ده العػػالـ مػػف تزوػرات كتطػػكرات سػروعة تػػب كاتػػة مجػػاالت ال وػػاة ،كالتػػب ألقػػت
ظ ل ػػا مػػى ال وػػاة االجتما وػػة ،كالسواسػػوة ،كالدواوػػة ممػػا أتضػػى إلػػى الػػة مػػف التػػكتر ،كاالضػػطراب
لدل اإلاساف ،كجعمت وعػااب مػف اخػت ؿ تػب التػكازف اتوجػة جػزه ػف التكوػؼ ،كالػت ؤـ ،كمكاك ػة تمػؾ
التطكرات مما أ دث ل

الة مف االغتراب ،كاللقاء ،كالرتض ،كالتمرد مى حذه التزورات.

كما ول د العالـ تزورات جذروة تػب

قاتػ السواسػوة كاالجتما وػة كاالقت ػادوةب سػ ب كسػانؿ

االت ػػاؿ المتطػػكرة ،كاالافجػػار المعرتػػب تػػب لػػتى المجػػاالت ،كحػػذا ػػدكره وتطمػػب جػػو ن مافت ػان قمو ػان،
أف لم قوقة كجكه دودة ،ك م
معترتان م
أف لمملك ت مكالن متاك ة ،امطوةن تقمودوة ،أك إ دا وة غور مس كقة،
كم
أف ابتك ػػار كاآلراء الت ػػب تقرح ػػا الو ػػكـ ق ػػد ال تتكات ػػؽ م ػػع أ ػػداث الز ػػد ،كال تااسػ ػ ا طالم ػػا أف م ػػدرحا
اإلاساف افس (عثمان.)٘:ٕٓٓٚ،
كمػ ػػا أ ػ ػ ح المجتمػ ػػع اإلاسػ ػػااب اآلف –أكثػ ػػر مػ ػػف أم كقػ ػػت مضػ ػػى– مجتمع ػ ػان مافت ػ ػان مػ ػػى
الثقاتػػات ،مؤكػػدان التعددوػػة ،كمعترت ػان ػػأف لم قوقػػة كجكح ػان كثو ػرة ،كأف لمملػػك ت م ػكالن متاك ػػة ،امطوػػة
تقمودوػػة أك إ دا وػػة غوػػر مس ػ كقة ،تختمػػؼ تومػػا وا ػػا كلكا ػػا تعالػػة كاوجا وػػة ػػدرجات مت اواػػة (المرجػػع
السا ؽ).
كاإلاساف وكاد أف وتسـ رؤوة مازمقة إزاء قضاواه كملك ت سكاء مى المستكل اللخ ب أك
العػػاـ ،ك ػػالـ الوػػكـ وتسػػـ االافجػػار المعرتػػب ،كحػػذا وقتضػػب الضػػركرة اافجػػار تػػب تعددوػػة الػػرؤل ،لػػذلؾ
كاف ط وعوان أف وعجز اإلاساف رؤوت اب ادوة المازمقة ف استوعاب ما وػدكر كلػ مػف ت ػكالت الزػة
ال دة تب تمسػفة ال وػاة ،ككوفوػة مكاج ػة حػذا السػوؿ المتػدتؽ مػف تعددوػة تػب القػوـ كاالتجاحػات كالامػاذج
التامكوة (منصور وحفني.)ٖ :ٜٜٔٗ ،
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كما ورل كؿ مف (ما ػكر ك فاػب )ُٗٗٔ ،أف أ ػادم العقموػة وعػااب مػف ضػوؽ ،كق ػر تػب
مجاؿ الرؤوة كما ذح ا إلى أف االاز ؽ الذحاب وتموز اظرة خطوة مف وث أ ادوة المدخ ت ،ك اظرة
اسػػتع نوة تت ػػكر ا تكػػار ال قوقػػة ،كتػػؤمف وط قتو ػػا ،كت ػرتض الق ػػكؿ اس ػ وت ا ،كحػػب ػػذلؾ ت ػرتض
ت ػ وح المسػػار ،كتاظػػر اظ ػرة إق ػػانوة تسػػت عد ال ػرأم اآلخػػر ،ك مػػى الجااػػب اآلخػػر ،تػػوف اللخ ػػوة
أ ادوة الرؤوة ل ا جااب إوجا ب وتمثؿ تب قدرت ا مى مكا مة التفكور تب اتجاه كا د لمػدة طكومػة ممػا
وكسػػب

ػػا

ا العمػػؽ ،كالخ ػرة تػػب ذلػػؾ المكضػػكع كذلػػؾ االتجػػاه توفتػػرض أما ػػا لخ ػػوة لػػدو ا قػػدرة

ذحاوػػة الوػػة مػػى التركوػػز ،ك ػػدـ التلػػتت كمكا ػػمة اال تفػػاظ مسػػتكل ػػاؿ مػػف الداتعوػػة لمسػػور لمػػدة
طكومة تب افس االتجاه.
كوعت ػػر اظػػاـ المعتقػػدات مازمق ػان قػػدر مػػا وسػػتطوع الفػػرد تقوػػوـ المعمكمػػات ،كالعمػػؿ مػػى أسػػاس
كقانع المكقؼ المكضك وة ال قوقوة ،غوػر المتػأثرة العكامػؿ كالضػزكط سػكاء الاالػنة ػف الفػرد افسػ أك
ػف م ػػادر السػػمطة الخارجوػػة ،كقػد أكػػد رككوػػتش ) (Rokeachمػػى الضػزكط الخارجوػػة المتمثمػػة تػػب
الثكاب كالعقاب الاالئ ف السػمطة ،كلعمػ تػأثر د ارسػات اللخ ػوة المتسػمطة التػب تلػور اتانج ػا إلػى
أف ابطفاؿ الذوف النكا تب أسر متسمطة كااكا مازمقب الذحف (وليم.)ٕٕٔ-ٕٕٓ :ٕٓٓٓ ،
المقا ؿ تػوف ابلػخاص متعػددم الرؤوػة وتاػاكلكف المعمكمػات كالمكضػك ات مػف زكاوػا متعػددة،
كوخضعكا ا لمت موؿ كالتقكوـ كالم ارجعة المستمرة ،معتقدوف أف ما تك مكا إلو مػف معمكمػات حػب اسػ وة
كلدو ـ استعداد كموؿ لم كار كالاقاش كق كؿ ت

وح المسار أكال أكؿ(سعد.)ٜٜٔٛ ،

كوعد التطرؼ مف الظكاحر الافسػوة كاالجتما وػة الخطوػرة التػب ال وكػاد وخمػك ما ػا مجتمػع مػف
المجتمعات ،كورت ط التطرؼ العدود مف مظاحر اضطراب كتكتر اللخ ػوة ،كولػور إلػى كاتػة مظػاحر
ال ػرتض كالثػػكرة كالتمػػرد مػػى الكاقػػع كالمجتمػػع مػػا ولػػمم مػػف قػػوـ كاتجاحػػات كم ػػادئ .كتلػػكؿ مظػػاحر
العاؼ كالعدكاف كالتع ب كالتطرؼ ماظكمػة مػف الت ػدوات التاروخوػة التػب تكاجػ المجتمعػات اإلاسػااوة
كالعقؿ اإلاسااب تب الع ر ال دوث ،كتل د ال واة السواسوة كاالجتما وة العالموة الوكـ اافجار مكجات
رحو ػ ػػة مػ ػػف التع ػ ػػب مختمػ ػػؼ تجموات ػ ػػا السواسػ ػػوة كاالجتما وػ ػػة كالثقاتوػ ػػة كالدواوػ ػػة ،كال وكػ ػػاد المل ػ ػ د
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االجتما ب كالثقاتب العر ب وخمك مف

كر م زاة لكاقع التع ب كالعاؼ الذم وتػأجج ل و ػ تػب مػؽ

ال واة العر وة سواسوان كدواوان كاجتما وان (رزق.)ٜ٘ :ٕٓٓٙ ،
كتػػرل (رزق ،)97 :ٕٓٓٙ ،م
أف أغمػػب المفك ػروف اتفق ػكا مػػى أف العاػػؼ كالتطػػرؼ ألػػكال ما
المختمفة ولػك ف أخطػر ابمػراض االجتما وػة كالثقاتوػة التػب وعااو ػا المجتمػع العر ػب المعا ػر ،وػث
و دد التع ب الكجكد ال ضارم كاإلاسااب لممجتمع العر ب ،كوتااتى كموػا مػع أكلكوػات االاتمػاء القػكمب
كال كوة الكطاوة مختمؼ مستكوات ا كتجموات ا.
كاظػ ػ انر لم ػػا وم ػػر ػ ػ المجتم ػػع العر ػػب ام ػػة كالفمس ػػطواب خا ػػة م ػػف
كاجتما ب أ

ػ ػراع ك ػ ػراؾ سواس ػػب

ح ومكج ظاحرة خطورة ومتد ل و ا مى كاتة ماا ب ال واة كحب ظاحرة التطرؼ

كرة

لـ وس ؽ ل ػا مثوػؿ ،لػذلؾ ت ػد مػف مكاج ػة ظػاحرة التطػرؼ كالتعػرؼ إلػى المتزوػرات ذات الع قػة تمػؾ
الظاحرة ،كمف حاا جاءت الدراسة ال الوة لمتعرؼ إلى ط وعة الع قة كقكت ا إف كجدت وف زاكوة الرؤوة
(أ ادوة /تعددوة) كالتطرؼ لدل الطم ة جامعة ابزحر.

ٔ ٕ.مشكمة الدراسة:
لقػػد ط ػ أر تػػب السػػاكات ابخو ػرة مػػى المجتمػػع العر ػػب لػػكؿ ػػاـ كالمجتمػػع الفمسػػطواب لػػكؿ
خػػاص مجمك ػػة مػػف ملػػاحد ال ػ ار ات الفنكوػػة كالخ تػػات تػػب الػػرؤل كاالسػػتراتوجوات ،ممػػا أدل إلػػى
اا ػراؼ سػروع إلػػى الفمتػاف ابماػب كالخػػركج ػف القػااكف كتكضػػى السػ ح كاال تقػاف الػػداخمب ػوف أ اػػاء
اللعب ،مما أس ـ تب الكء الة االاقساـ وف أ ااء اللعب الكا د التب أ قت السا ة الفمسطواوة يمذكاه
العدود مف أ ماؿ العاؼ ،كالتطرؼ الفكرم ،كالسواسب ،كاالجتما ب مى مدار الساكات الماضوة.
كورل ال ا ث أف ما ك ؿ إلو اللعب الفمسطواب مف ااقسػاـ تكػرم ،كسواسػب ،كاقت ػادم لػـ
وكػػف لػكال كجػػكد ثقاتػػة اضػػاة لرؤوػػة أ ادوػػة كاازػ ؽ تكػػرم وتسػػـ التلػػدد كالتع ػػب ،كمػػف حاػػا جػػاءت
الد ارسػػة ال الوػػة لمتعػػرؼ إلػػى امػػط الرؤوػػة السػػاند(أ ادم/متعدد) لػػدل طم ػػة جامعػػة ابزحػػر ك قػػة ذلػػؾ
التطرؼ لدو ـ ،وبالتحديد جاءت الدراسة الحالية لإلجابة عمى األسئمة التالية:
ُ .ما امط الرؤوة الساند (أ ادم /متعدد) لدل الطم ة جامعة ابزحر؟
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ِ .حؿ وختمؼ امط الرؤوة الساند (أ ادم /متعدد) لدل طم ػة جامعػة ابزحػر ت عػان الخػت ؼ المتزوػرات
الت اوفوة التالوة الجاس ،كالمستكل الدراسب ،كالكموة؟
ّ .ما مستكل التطرؼ لدل الطم ة تب جامعة ابزحر؟
ْ .حؿ وختمؼ مستكل التطرؼ لدل طم ة جامعة ابزحر ت عان الخت ؼ امط الرؤوة (أ ادم /متعدد)؟
ٓ .حؿ تكجد

قػة دالػة إ

ػانوان ػوف امػط الرؤوػة السػاند (أ ػادم /متعػدد) لػدل طم ػة جامعػة ابزحػر

كمستكل التطرؼ لدو ـ؟

ٔ ٖ.أىداف الدراسة:
ت دؼ حذه الدراسة إلى
ُ .التعرؼ إلى امط الرؤوة الساند (أ ادم /متعدد) لدل الطم ة جامعة ابزحر.
ِ .التعرؼ إلى مستكل التطرؼ لدل الطم ة جامعة ابزحر.
ّ .الكلؼ ف الفركؽ تب كؿ مف (أ ادوة /تعددوة الرؤوة) كالتب تعػزل لعػدد مػف المتزوػرات (الجػاس،
المستكل الدراسب ،الكموة).
ْ .الكلؼ ف ط وعة الع قة وف (أ ادوة /تعددوة)الرؤوة لدل الطم ة جامعة ابزحر كالتطرؼ.
ٓ .تكضػػوح المفػػاحوـ كا طػػاء تفسػػورات لمم ػػطم ات الخا ػػة الد ارسػػة مثػػؿ (أ ادوػػة /تعددوػػة الرؤوػػة،
التطرؼ).

ٔ ٗ.أىمية الدراسة:
ُ .تكمف أحموة حذه الدراسة تب تزكوػد المكت ػة العر وػة د ارسػة م مػة تػب مجػاؿ أ ادوػة /تعددوػة الرؤوػة
كالتط ػػرؼ ،كت ػػب مر مػ ػػة مرو ػػة تػ ػػب غاو ػػة ابحموػػػة كح ػػب مر م ػػة اللػ ػ اب تػػػب أرض ر و ػػة قمقػػػة
ط وعت ا ،كاقعة ت ت االستعمار.
ِ .تمثؿ حذه الدراسة إ دل الدراسات التب احتمت سمكؾ التطرؼ ك قت

عض متزورات اللخ ػوة

كذلؾ زرض الك كؿ إلى ط وعة الع قة وف التطرؼ كأ ادوة ،تعددوة الرؤوػة ،ككضػع التك ػوات
التب ت د مف أ ادوة الرؤوة كالتطرؼ لدل طم ة الجامعة.
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ّ .ومكػػف أف تفوػػد اتػػانج الد ارسػػة ال الوػػة

ػػااعب الق ػرار تػػب تطػػكور ػرامج الكموػػات لم ػػد مػػف ظػػاحرتب

أ ادوة الرؤوة كالتطرؼ لدل الطم ة جامعة ابزحر.
ْ .تعت ر حذه الدراسة مف الدراسات القمومة تب المجتمع العر ب امة كالمجتمع الفمسطواب خا ة.
ٓ .إ ػراز أحموػػة تعددو ػػة الرؤوػػة ،تال اجػػة إل ػػى الا ضػػة ،كالتجدو ػػد تتطمػػب ال عػػد ػػف الث ػػات كالجم ػػكد
الفكرم ،كحك ما تمثؿ تب التراث اإلس مب مف خ ؿ تعدد المذاحب الفق وة.
ٔ .ق ػػد تف ػػتح الد ارس ػػة ال الو ػػة أم ػػاـ

ػػكث أخ ػػرل ت ػػب مج ػػاؿ د ارس ػػة أ ادو ػػة /تعددو ػػة الرؤو ػػة ك قت ػػا

متزورات أخرل.

ٔ ٘.مصطمحات الدراسة:
ٔ ٔ.٘.أحادية /تعددية الرؤيـة :وعرت ػا (منصـور وحفنـي )ٜٜٔٗ ،أا ػا الرؤوػة التػب وت ااحػا الفػرد
تب إدراؾ كتفسور كتقكوـ كؿ ما و وط

مف ظكاحر كملك ت كقضاوا كؿ ما ت ممػ حػذه الرؤوػة مػف

مكػػكف اافعػػالب جػػكحرم ،كمػػا و ػػا ب حػػذا المكػػكف مػػف مكػػكف معرتػػب كآخػػر أدانػػب ،كحػػك مف ػػكـ وضػػـ
المككاات التالوة
المــدخالت كتع ػػر ػػف مػػدل الاظػرة الخطوػػة لمفػػرد مػػف وػػث أ ادوػػة المػػدخ ت تػػب مقا ػػؿ
أ .مأحاديــة ُ
الاظرة الماظكموة مف وث تعددوة المدخ ت كارت اط ا.
ب.ماإلطّالقيــة كتع ػػر ػػف مػػدل اظػرة الفػػرد اإلط قوػػة االسػػتع نوة مػف وػػث ت ػػكره ال تكػػار ال قوقػػة
ك ده ،مقا ؿ الاظرة الاس وة المتكاضعة مف وث دـ ت كره ال تكار ال قوقة.
ج .مالتَّمامية كتع ر ف مدل اظرة الفرد التماموة مف وث رتض لت
ت

وح المسار ،مقا ؿ القدرة مى

وح المسار أكال أكؿ.

د .ماإلقّصائية كتع ر ف مدل رغ ة اللخص تب است عاد اآلخر ك دـ التعاوش مع .
كوعرت ا (عثمان )ٕٓٓٚ ،أا ا تككواات افسػوة تمثػؿ أ عػاد مستعرضػة

ػر اللخ ػوة كتع ػر

ف الطروقػة ابكثػر تفضػو لػدل الفػرد تػب تاظػوـ مػا ومارسػ مػف الػاط معرتػب كطروقػة تق مػ لممثوػرات
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كالعكامػػؿ الخارجوػػة كتقػػاس تػػب لػػكؿ ابداء ال ػػادر مػػف الفػػرد كلػػوس ت ػب م ت ػكاه ،كمػػا أا ػػا تمتػػد

ػػر

مجاالت قموة اافعالوة سمككوة ،كتت دد تب مدل اال تقاد تب إط قوة ال قوقة مقا ؿ اس وت ا.
كوت اى ال ا ث تب حذه الدراسة تعروؼ (عثمان )ٕٓٓٚ ،ب ادوة /تعددوة الرؤوة.
كتقاس تب الدراسة ال الوة مف خ ؿ درجة الفرد مى مقواس أ ادوة /تعددوة.

ٔ ٖ.٘.التَّطرف
كوعرتػ ػ الباحـــث أاػ ػ

( ال ػػة م ػػف االازػ ػ ؽ ال ػػذحاب ،كالت ػػمب ،وع ػػر ا ػػا مجمك ػػة م ػػف

االستجا ات الما رتة إما ومواان أك وسا انر ف متكسط ما ،كما تلمم تمؾ االستجا ات مػف ممارسػة لكاتػة
ألػ ػػكاؿ العػ ػػداء ،كال ػ ػرتض ،كالتمػ ػػرد مػ ػػى السػ ػػمطة كاتػ ػػة ألػ ػػكال ا س ػ ػكاء كااػ ػػت ككمػ ػػة أك مجتمػ ػػع أك
مؤسسة).
كوقاس التطرؼ تب الدراسة ال الوة الدرجة التب و

ؿ مو ا الفرد مػى مقوػاس التطػرؼ مػف

إ داد ال ا ث.

ٔ ٙ.محددات الدراسة:
اقت رت الدراسة ال الوة مى مجمك ة مف الم ددات التالوة
ٔ ٔ.ٙ.الحـــد الموضـــوعي :اقت ػػرت إجػ ػراءات الد ارس ػػة ال الو ػػة م ػػى د ارس ػػة أ ادو ػػة ،تعددو ػػة الرؤو ػػة
ك قت ا التطرؼ لدل الطم ة جامعة ابزحر.
ٔ ٕ.ٙ.الحد البشري :اقت رت إجراءات الدراسة ال الوة مى طم ة جامعة ابزحر -غزة.
ٔ ٖ.ٙ.الحـــد الزمـــاني :اقت ػػرت إجػ ػراءات الد ارس ػػة ال الو ػػة م ػػب الف ػػؿ الد ارس ػػب الث ػػااب م ػػف الع ػػاـ
الجامعب (َُِّ.)َُِْ -
ٔ ٗ.ٙ.الحد المكاني :اقت رت إجراءات الدراسة ال الوة مى قطاع غزة تب تمسطوف.
ٔ ٘.ٙ.الحد المؤسساتي :اقت رت إجراءات الدراسة ال الوة مى جامعة ابزحر -غزة.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
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الفصل الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
ٕ ٔ.مقدمة
ٕ ٕ.أحادية /تعددية الرؤية
ٕ ٔ.ٕ.مفيوم أحادية /تعددية الرؤية
ٕ ٕ.ٕ.العوامل النفسية وراء تكوين أحادية الرؤية
ٕ ٖ.ٕ.أحادية الرؤية واستبعاد اآلخر
ٕ ٗ.ٕ.أحادية الرؤية في مقابل تعددية الرؤية كأسموب معرفي
ٕ ٘.ٕ.خصائص األساليب المعرفية أحادية الرؤية
ٕ ٙ.ٕ.مفيوم أحادية الرؤية وعالقتو ببعض المفاىيم
ٕ ٖ.التطرف
ٕ ٔ.ٖ.مقدمة
ٕ ٕ.ٖ.المعنى المغوي لمتطرف
ٕ ٖ.ٖ.التعريفات النفسية لمتطرف
ٕ ٗ.ٖ.التعريفات االجتماعية لمتطرف
ٕ ٘.ٖ.أشكال التطرف
ٕ ٙ.ٖ.أسباب التطرف
ٕ ٚ.ٖ.النظريات النفسية المفسرة لمفيوم التطرف
ٕ ٛ.ٖ.التطرف في ضوء النظريات المعرفية
ٕ ٜ.ٖ.التطرف في ضوء نظرية التعمم االجتماعي
ٕ ٔٓ.ٖ.بعض المفاىيم المرتبطة بالتطرف
ٕ ٔٔ.ٖ.اإلسالم والتطرف
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الفصل الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
ٕ ٔ.مقدمة:
وتااكؿ ال ا ث تب حذا الف ػؿ مف ػكـ أ ادوػة ،تعددوػة الرؤوػة تػب ظػؿ الت ػكرات الاظروػة ،ثػـ
وتااكؿ مف كـ التطرؼ كالاظروات المفسرة ل .
ٕ ٕ.أحادية /تعددية الرؤية:

ٕ ٔ.ٕ.مفيوم أحادية /تعددية الرؤية:
ولػور مف ػكـ أ ادوػة الرؤوػة إلػى االازػ ؽ تػب مقا ػؿ االافتػاح الفكػرم ،كوػرل جػػكاز )(Johns
أف مف ػػكـ االاز ػ ؽ الفكػػرم حػػك مف ػػكـ معقػػد ولػػور إلػػى الموػػؿ إلػػى امػػت ؾ درجػػة الوػػة مػػف الت ػػمب،
كوعتمػػد مرجع ػ ك لػػكؿ ك وػػر مػػى اإلط قوػػات تػػب التفكوػػر ،ك ػػدـ ت مػػؿ اآلراء المت اواػػة تػػب كج ػػات
الاظر الم وطة  ،كاختزاؿ القضاوا إما ،أك مث  ،أك تعا ور مثؿ أ وض كأسكد.
ك

فة امػة تػوف الرؤوػة اب ادوػة تسػور تػب اتجػاه معػاكس لمط وعػة اإلاسػااوة التػب تطرحػا ا﵀

مػػى االخػػت ؼ كالتعػػدد المػػذاف واموػػاف المااقلػػة كال ػكار كاالت ػػاؿ المت ػػادؿ تػػى ومكػػف الك ػػكؿ إلػػى
ال قوقػػة المسػػتادة إلػػى الػػدلوؿ كال رحػػاف ،كذلػػؾ بف ال قوقػػة اس ػ وة تتفػػاكت ت ع ػان لألت ػراد كالزمػػاف كالمكػػاف
(وليم.)ٕٕٔ-ٕٕٓ :ٕٓٓٓ،
أما الاس وة تورل (بدوي )ٖٕ :ٜٜٔٔ ،أا ا مذحب تمسفب وقكؿ أف المعرتػة اسػ وة ،ت ػب ذلػؾ
الرأم الذم وقكؿ اف ال قوة تختمؼ مف ترد إلى آخر كمف جما ة إلى أخرل ،كمف كقػت آلخػر ،كلػوس
ل ا معاوور مكضك وة ،ك التالب توف كؿ مدرؾ اس ب.
أما اإلط قوة تتقكؿ ػأف ال قوقػة مطمقػة كاممػة ػذات ا غوػر متكقفػة ػأم ا ػك مػى لػبء آخػر،
كحب ذات ا تكاء داخمب كغور لرطوة (دسوقي.)ٖٗ :ٜٜٔٓ ،
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كالملكمة تب أ

اب التفكور المازمؽ أا لوس لدو ـ كج ات اظر قكوػة ػكؿ مكضػكع معػوف،

كلكػػا ـ وت اػػكف كج ػػات اظػػر مت ػػم ة ػػكؿ تاكوعػػة روضػػة مػػف القضػػاوا ا تمػػادان مػػى مرجػػع مطمػػؽ.
(عثمان.)ٕٜ :ٕٓٓٚ ،
كما ورل كلوـ أف االاز ؽ الذحاب مثا ة رؤوة تجد طروق ا إلى كاتة قضاوا ال واة كملػك ت ا،
ك ػػا ب الرؤوػػة اب ادوػػة المازمقػػة وكػػكف ارضػػوان

التػ متمسػػكان ػػا ،راتضػان م اكلػػة تزوورحػػا كألػػد مػػا

وككف الرتض (وليم.)ٕٕٖ :ٕٓٓٓ ،
كورل منصور وحفني (ٗ )ٗ :ٜٜٔأف اال تقاد تب اس وة ال قوقة حك الذم وتوح
أ .متعددوة المػدخ ت تطالمػا أف ال قوقػة اسػ وة ،تتفػاكت ت عػان لألتػراد كابزماػة كالظػركؼ متكقفػة مػى
السواؽ الذم كجدت تو  ،توا ال د مف استق اء ال قوقة مف م ادرحا المختمفة كالمتاك ة المترادؼ
ما ا كالمتعارض لمكقكؼ مى ال قوقة المستادة إلى الدلوؿ كال رحاف كال جة التب ت ررحا.
ب.م دـ االد اء ا تكار ال قوقة طالما تقكؿ اس وة ال قوقة أا ا تختمؼ مف ترد آلخر ،كمف جما ػة
بخرل،كمف كقت آلخر ،ت وجرؤ أ د مى االد اء ا تكار حذه ال قوقة.
ج .مالسػػماح ت ػ وح المسػػار وػػث أف مػػذحب اسػ وة ال قوقػػة وسػػمح فػػتح اكاتػػذ ال ػكار ،كمضػػاحاة مػػا
لدل الفرد ما لدل اآلخروف تى تتضح الرؤوا كتت دد المكاقؼ مى ال قوقة ابكثر جة ،كمف ثػـ
تت وأ الفر ة لمفرد لت

وح مساره.

تب وف أف اال تقاد تب إط قوة ال قوقة حك الذم وتوح
أ .مأ ادوػػة المػػدخ ت تطالمػػا أف ال قوقػػة مطمقػػة ،غوػػر متكقفػػة مػػى أم لػػبء آخػػر ،ثا تػػة ال تتزوػػر
تزور الزماف كال المكاف توا ال وا زب مقارات ا ألواء أك أتكار أخرل.
ب.ماالد اء ا تكار ال قوقة طالما أف ال قوقة مطمقة ،ككاممة ذات ا توا ا تسمح لمذم وعتقد تب ذلؾ،
أف وست د رأو مد وا أا تقط مى

كاب كمف خالف
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مى خطأ ،با ك ده ورل ال قوقة.

ج .مكمػػف ثػػـ ال وػػتـ ت ػ وح المسػػار

وػػث أف مػػذحب إط قوػػة ال قوقػػة وزمػػؽ مػػى

ػػا

كػػؿ اكاتػػذ

ال كار ،با ك ده الذم وممؾ ال قوقػة الكاممػة .ك التػالب تمػوس حاػاؾ مػد اة الف وزوػر حػذه ال قوقػة
كمف ثـ توا ال وسمح ت

وح المسار.

كما ورل منصور وحفني (ٗ )٘ :ٜٜٔأف االاز ؽ الذحاب أك أ ادوة الرؤوة تتموز ما ومب
أ .ماظرة خطوة ( )Linear perspectiveمف وث أ ادوة المدخ ت.
ب.ماظػ ػرة إط قو ػػة اس ػػتع نوة ( )Absolute perspectiveم ػػف و ػػث ت ػػكرحا ال تكارح ػػا ك ػػدحا
لم قوقة.
ج .ماظرة تماموة ( )Entire perspectiveمف وث رتض ا ت

وح المسار.

تب وف وتموز التفتح الذحاب االتب
أ .ماظرة ماظكموة ( )Perspective Systematicمف وث تعددوة المدخ ت كارت اطات ا.
ب.ماظرة اس وة متكاضعة ( )Relativity perspectiveمف وث ككا ا ال ت تكر ال قوقة ك دحا.
وح المسار أكال أكؿ.

ج .ماظرة ال تماموة ( )Non-En perspective tireمف وث ق كل ا ت

قدـ (سعد )ٜٜٔٛ ،تك وفان ب ادوة الرؤوة تب مقا ؿ تعددوة الرؤوة كما ومب
كٌ
 أ ادوػ ػ ػ ػػة الرؤوػ ػ ػ ػػة ) (One Track Mindednessوتاػ ػ ػ ػػاكؿ ابلػ ػ ػ ػػخاص أ ػ ػ ػ ػػادوب المعمكمػ ػ ػ ػػاتكالمكضك ات مف ماظكر كا د أك مف م در كا د أك أا ـ ال وركف سكل قطا ػان كا ػدان ضػوقان مػف
مجاؿ الرؤوا المتعدد ،معتقدوف توما تك مكا إلو مف معمكمػات درجػة الوقػوف المطمػؽ ،متمسػكوف ػ
راتضوف أوة م اكلة لتزووره أك تعدوم أك تى مجرد الاقاش خ ك

.

 تعددوػػة الػػرؤل ) (Multi-Track Mindednessوتاػػاكؿ ابلػػخاص متعػػددم الػػرؤل المعمكمػػاتكالمكضػػك ات مػػف زكاواحػػا المختمفػػة كم ػػادرحا المتعػػددة ،مخضػػعوف حػػذه المعمكمػػات إلػػى المكازاػػة
كالتقػػكوـ كالمراجعػػة المس ػتمرة ،كمعتقػػدوف تومػػا تك ػػمكا إلو ػ درجػػة الوقػػوف الاس ػ ب،كلدو ـ اسػػتعدادان
كمو لم كار كالاقاش كق كؿ ت

وح المسار أكالن أكؿ (سعد.)ٕٓ-ٜٔ :ٜٜٔٛ ،
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ويــرى عثمــان( )ٕٓٓٚأف مف ػػكـ أ ادوػػة الرؤوػػة ولػػور إلػػى قػػدرة ذلػػؾ الفػػرد مػػى التكتوػػؽ ػػوف
ابتكار كالمعتقدات الداخموة ك وف مجمؿ المتزورات الخارجوة مف أتكػار كاتجاحػات كقػوـ اجتما وػة ،تػوذا
امتمؾ الفرد القدرة مى إوجاد تكازف وتسػـ تػب تق ػؿ المتزوػرات الخارجوػة تػى كلػك لػـ تكػف مػى ااسػجاـ
تاـ مػع مككااتػ الداخموػة ،أ ػ ح حػذا الفػرد مػى درجػة مػف الكفػاءة تػب التعامػؿ مػع اآلخػر كمػع ااسػاؽ
كمعتقػػدات قػػد ال وف م ػػا لػػبء مػػف المركاػػة كاال تػراـ تػػب افػػس الكقت،أمػػا ػػدـ القػػدرة مػػى تعػػؿ ذلػػؾ،
تمف لأا أف والأ تك ار مازمقان ،كحك الفكر الذم وسعى إلى إوجاد تػكازف مطمػؽ لمعتقػدات اللػخص ػف
طروؽ الرتض المطمؽ لممعتقدات كابتكار المختمفة ف معتقدات كأتكػاره كالتأووػد المطمػؽ لتمػؾ المتكاتقػة
مع ػػا ،كلوس ػػت العكام ػػؿ الداخمو ػػة ك ػػدحا ح ػػب المس ػػنكلة ػػف االازػ ػ ؽ الفك ػػرم ،و ػػث تؤك ػػد د ارس ػػات
اللخ وة المتسمطة أف الخ رات الم كرة تب واه الطفؿ تلكؿ تاظوـ قانػده ،تػوذا الػأ الطفػؿ تػب أسػرة
متسمطة أدل ذلؾ إلى تككوف قاندم مزمؽ ،كزوادة استعداده لمتأثر اللػدود السػمطة (عثمـان:ٕٓٓٚ ،
.)ٕٛ-ٕٚ
كتجػػدر اإللػػارة إلػػى أا ػ ال وكجػػد لػػخص أ ػػادم الرؤوػػة تمام ػان أك آخػػر متعػػدد الػػرؤل تمام ػان،
كلكف(أ ادوة الرؤوة تب مقا ؿ تعددوة الرؤل) تمثؿ مت ؿ و دأ أ ادوة الرؤوة كوات ػب تعددوػة الػرؤل،
كومكف بم لخص وقع تب أم اقطة مى حذا المت ؿ أف تقترب
ت تعد

ف اآلخر .كما أف

حػذه الاقطػة مػف ا ػد الطػرتوف أك

كؿ الفرد مػى درجػة مرتفعػة مػى مقوػاس أ ادوػة الرؤوػة ال وعاػب أاػ

سكؼ وككف كذلؾ تب جموع المكاقؼ كمختمؼ القضاوا ،كلكف وعاب أا سكؼ وموػؿ إلػى أ ادوػة الرؤوػة
تػػب أكثػػر المكاقػػؼ كمعظػػـ القضػػاوا ،وػػث وتسػػـ حػػذه ال ػػفة الث ػػات كاالتسػػاؽ الاس ػ ب كلػػوس المطمػػؽ
(منصور وحفني.)ٛ :ٜٜٔٗ ،
كو ؼ القرآف الكروـ االاز ؽ تب قكـ اكح تب افكرحـ مف اكح ك دـ سماح أقكال كالم الزة تب
ـارَ ،فمَـم َي ِـزْد ُىم ُد َعـ ِائي إِالَّ
ـال رب إِنـي َد َع ْـو ُ ِ
ْ
ت قَ ْـومي لَ ْـيال َوَن َي ًا ْ
تزطوة رؤكسػ ـ الثوػاب ،قػاؿ تعػالى ﴿قَ َ َ

ار ،وِاني ُكمَّما َدعوتُيم لِتَ ْغ ِفر لَيـم جعمُـوا أَصـا ِبعيم ِفـي ن َذ ِان ِيـم واستَ ْغ َ ِ
ِ
اسـتَ ْك َب ُروا
ش ْـوا ث َي َ
َصـروا َو ْ
ْ َ ْ
ـاب ُي ْم َوأ َ
َ ُْ ََ
ف َرًا َ
َ َ ُْ
َ َْ ُْ

ار﴾ [سكرة اكح ٓ.]ٕ-
اس ِت ْك َب ًا
ْ
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حيث تتضمن اآليات االنغالق في ثال ثة مستويات مختمفة ىي:
 المستكل المعرتب الذم وكمف تب الافكر. المستكل المعرتب الذم وكمف تب العااد تب الرأم ك دـ اإل زاء بقكاؿ اكح مو الس ـ. المستكل السمككب الذم وكمف تب كضع أ ا ع ـ تب آذاا ـ ككذا ،استزلاء ثوا ـ.حذا وعاب أف الفرد اد ااز ق

مى أتكاره كمعتقدات معواة،

وث ال وسمح بم أتكار أخرل

دخكؿ مجػاؿ ك وػ  ،تػوف أم م اكلػة إدخػاؿ أتكػار جدوػدة وػؤدم إلػى افػكر كتػرار ،معاػى أف المسػتكووف
العػػاطفب كالسػػمككب حمػػا اتوجػػة لممسػػتكل المعرتػػب ،الػػذم حػػك جمػػكد لمفكػػر تػػب اتجػػاه كا ػػد كسػػد الطروػػؽ
أماـ االتجاحات ابخرل (ميدي.)ٚٓ :ٕٕٓٓ،
كوتضػػح ممػػا س ػ ؽ أف مف ػػكـ أ ادوػػة الرؤوػػة ولػػور إلػػى االاز ػ ؽ الػػذحاب تػػب المقا ػػؿ ولػػور
مف ػكـ تعددوػة الرؤوػػة إلػى التفػتح الػػذحاب ،كوكمػف جػكحر ابسػػاس الاظػرم لمتفرقػة ػػوف االازػ ؽ كالتفػػتح
الذحاب تب اال تقاد اس وة ال قوقػة مقا ػؿ إط قوػة ال قوقػة كأف

ػا ب الرؤوػة اب ادوػة وتسػـ ػامت ؾ

درجة الوة مف الت مب كالتقووـ الذاتب لمخ رة كاستثااء المدخ ت المتااقضة مع تفكوره ابساسب لآلراء
كذلؾ المعارضة اللدودة باساؽ المعتقدات المختمفة كالتسامح اللدود مع المتلا ة.

ٕ ٕ.ٕ.العوامل النفسية وراء تكوين أحادية الرؤية:
اتفقػػت العدوػػد مػػف الد ارسػػات كاب ػػاث مػػى أف حاػػاؾ أس ػ ا ان افسػػوة كراء تكػػكوف مف ػػكـ أ ادوػػة
الرؤوة ،كت دأ حذه العمموة كجكد مجمك ة مف الدكاتع ،كال اجات ،كال ار ات داخػؿ الفػرد ،كتمثػؿ حػذه
الدكاتع ،كال ار ات مثو انر داخموان الطان وخمؽ الة مف التكتر الػذم و فػز الفػرد ػدكره بف وسػمؾ سػمككان
وؤدم

إلى خفض حذا التكتر ،كوككف حذا السمكؾ قا ن بف ومارس مى مستكل اللعكرم .كحاا و دأ

الفرد تب اختوار دة طرؽ (مف الاا وة المعرتوة) تؤدم

إلى خفػض التػكتر ،تػوذا اج ػت أ ػداحا تػب

إزالة التكتر كالك كؿ إلى الة التػكازف تػوف حػذه الطروقػة تػد ـ لػدل الفػرد لو ػدأ تػب تعمػوـ حػذه الطروقػة
مى جموع مكاقؼ التكتر ،إلى أف وؤدم

ذلؾ إلى ت اب أسمك ان معرتوان ملركطان كمقتراان التكازف،
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ك التالب وككف التخمب ف ابسمكب حك تخمى ف الة التكازف كاللػعكر ابمػاف ،ابمػر الػذم
وجعػػؿ الفػػرد متمسػػكان ػػذا ابسػػمكب ،كو ػ ح أم ت دوػػد لػػذلؾ ابسػػمكب حػػك ت دوػػدان م الػ انر لذات ػ كات ازا ػ
اللخ ب ،كلذا ت ك وداتع ا مست عدان مف و اكؿ ت دوده (عبد الحميد.)ٗ٘ٛ :ٜٔٛ٘ ،
كورل ت وـ أف العكامؿ الداخموة لوست ك دحا مسنكلة ف تكػكوف االازػ ؽ الفكػرم وػث تؤكػد
الدراسات أف الخ رات الم كرة تب واة الطفؿ تلكؿ قانده ،توذا الأ الطفؿ تب أسرة متسػمطة أدل ذلػؾ
إلى تككوف قاندم مزمؽ ،كزوادة استعداده لمتأثر اللدود كؿ سمطة (فييم.)ٚٛ-ٚٚ :ٜٜٔ٘ ،
كورل (منصـور وحفنـي ٗ )ٕٔ :ٜٜٔأف الفكػر االاز قػب تكػر مكتسػب لػأا تػب ذلػؾ لػأف
الفكر االافتا ب ،كأف العامؿ الافسب كراء تككوف الفكر االاز قب وكمف تب أف متطم ػات التفػتح الػذحاب
تقتضب ت مؿ الزمكض الااجـ ػف التعددوػة كالمكازاػة كالتقػكوـ كالمراجعػة المسػتمرة كتعموػؽ ال كػـ تػى
تتكاتر مزود مف ابدلة.
كورل (الشرقاوي :)ٕٓٓ :ٜٜٕٔ ،أوضان أف حااؾ عض ابتراد وستطوعكف تق ؿ ما حك غور
الم ػػألكؼ كل ػػانع ،كك ػػذلؾ التعام ػػؿ م ػػع ابتك ػػار غو ػػر الكاقعو ػػة أك الزرو ػػة ػػا ـ ،ت ػػب ػػوف ال وس ػػتطوع
ال عض اآلخر تق ؿ ما حك جدود كغروب ،كوفضمكف تب تعامم ـ ما حك مألكؼ ككاقعب.
أمػػا (حبيــب )٘ٔ :ٜٜٔٗ ،توػػرل أف الزمػػكض وػػؤدم إلػػى اتجػػاه ت ػػم ب لتجاػػب أم اػػكع مػػف
الزمكض ،كوظ ر حذا االتجاه تب االرت اط ما حك مألكؼ كالتمسؾ اللدود ابدكار كالمعاوور.
أف ك ن مف االازػ ؽ الفكػرم
كمف اا وة أخرل ،ورل كؿ مف (منصور وحفني )ٕٔ :ٜٜٔٗ ،ه
كاالافتػػاح الفكػػرم حػػك تكػػر مكتسػػب كمػػتعمـ ،إال أف متطم ػػات التفػػتح الػػذحاب تقتضػػب ت مػػؿ الزمػػكض
) (Tolerance of Ambiguityالاػػاجـ ػػف التعددوػػة كالمكازاػػة كالتقػػكوـ كالمراجعػػة المسػػتمرة كتعموػػؽ
ال كـ تى وتكاتر مزود مف ابدلة ...ال  ،ك مى حذا الا ك وفرض حذا الفكر

ثان مى افسػوة

متفتح الذحف غور المست عد لآلخر ،تعمو أف وتعاوش مع القمؽ الثقاتب كمع الوقوف الاس ب ،أما
الفكر المازمؽ توا وركف إلى الكسؿ العقمب ،كوطمنف تب غفمة ما
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ػا
ا ب

ما وجتاح العالـ مػف توػارات تكروػة

ك قاندوة كمذح وة متسار ة التطكر كالاماء ،كلعؿ حذه االستكااة إلى تكر مازمؽ تجا ملقة االجت اد،
كتزود مف إ ساس مزود مف الطمأاواة الزانفة ،كحكذا تتد ـ ال مقة المفرغة مى جد ا كات س ا.

ٕ ٖ.ٕ.أحادية الرؤية واستبعاد اآلخر:
لعػػؿ جػػكحر ابسػػاس الاظػػرم لمتفرقػػة ػػوف االاز ػ ؽ الػػذحاب كالتفػػتح الػػذحاب وكمػػف تػػب التمووػػز
وا ما أف اس وة ال قوقة تب مقا ؿ إط قوة ال قوقة ،ذلؾ أف اال تقاد تػب اسػ وة ال قوقػة حػك الػذم وتػوح
تعددوة المدخ ت ،ك دـ االد اء ا تكار ال قوقة تب اس وة ال قوقة ،كمف ثـ وسػمح ت ػ وح المسػار،
تب وف إط قوة ال قوقة حك الذم وؤدم إلى أ ادوة المدخ ت ،كاالد اء ا تكار ال قوقة ،كمػف ثػـ ال
وتـ ت

وح المسػار ،أم أف االازػ ؽ الػذحاب وتموػز اظػرة خطوػة مػف وػث أ ادوػة المػدخ ت ،كاظػرة

إط قوػػة اسػػتع نوة مػػف و ػػث ت ػػكرحا ال تكارحػػا ك ػػدحا لم قوقػػة ،ك اظ ػرة تمامو ػػة مػػف وػػث رتضػ ػ ا
ت ػ ػ وح المسػ ػػار ،تػ ػػب ػ ػػوف وتموػ ػػز التفػ ػػتح الػ ػػذحاب اظ ػ ػرة ماظكموػ ػػة مػ ػػف وػ ػػث تعددوػ ػػة المػ ػػدخ ت
كارت اطات ا ،ك اظػرة اسػ وة متكاضػعة مػف وػث ككا ػا ال ت تكػر ال قوقػة ك ػدحا ،ك اظػرة ال تماموػة مػف
وث ق كل ا تعدوؿ المسار أكؿ أكؿ (منصور وحفني.)ٔٚ :ٜٜٔٙ ،
كتاطمؽ معظـ الكتا ات تب قضػوة االازػ ؽ الفكػرم مػف مسػممة مؤداحػا أف اسػت عاد اآلخػر حػك
خا ػػوة أ ػػومة لػػذكم الرؤوػػة اب ادوػػة أك المازمقػػة ،ا ت ػػار أف الػػذم وت ػػكر امت ك ػ ك ػػده لم قوقػػة
المطمقػػة وتعػػذر مو ػ التعػػاوش مػػع اآلخػػر .كوق ػػد اإلق ػػانوة أك ااسػػت عاد اآلخػػرا كاتػػة ألػػكاؿ العػػداء
المكج ػ لآلخػػر ،كالتػػب تسػػت دؼ تػػب الا اوػػة اسػػت عاده مػػف الكجػػكد مختمػػؼ الطػػرؽ كالكسػػانؿ (منصــور
وحفني.)ٙ-٘ :ٜٜٔٗ ،
كحكذا توف اإلق انوة حب مف كـ ولور إلػى العدانوػة ،كوعرت ػا (بـدوي )ٕٓٓ :ٜٜٔٔ ،أا ػا
اتجػػاه وتموػػز المعػػاداة أك الخ ػػكمة ك الػػاط الفػػرد أك الجما ػػة المكجػ ا كحػػا .كوػػرل (ســعد:ٜٜٔٛ ،
 )ٕٜأف اإلق انوة حب اتجػاه تع ػ ب سػم ب وتسػـ العدانوػة ،كو ػدد درجػة ك وػرة لػعكر الفػرد كسػمكك
ا ك مكضكع حذا االتجاه.
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كتػب حػػذا ال ػػدد وػػرل (منصــور وحفنــي :)٘ :ٜٜٔٗ ،أاػ لػوس مػػف السػ ؿ مػػى ذكم الرؤوػػة
اب ادوة است عاد اآلخر ،لكف لوس ذلؾ الضركرة ،تر ما آمف أ ادم الرؤوة أا لكـ دواكـ كلب دواب.
كمػػف اا وػػة أخػػرل ،تػػوف تعػػدد الػػرؤل ال واػػأل

ػػا

تمام ػان ػػف إمكااوػػة اسػػت عاده لآلخػػر،

كالدلوؿ مى ذلؾ أف الثقاتة الزر وػة ػرغـ اد اءات ػا المتكػررة التعددوػة ،تمػارس اسػت عاد توػارات مختمفػة
ا ػػا ت ػػب زاكو ػػة ال ػػرؤل كتػػب ابو ػػدوكلكجوات كالتكج ػػات ،تمكق ػػؼ أمروكػػا كال ػػدكؿ ابكرك و ػػة م ػػف ل ػػعب
ال كساة مث ن حك أ د ابمثمة مى ذلؾ.
كمػػا وػػرل ســـعد ( )ٜٜٔٛأف تعددوػػة الرؤوػػة تعاػػى أف وكػػكف لممػػرء رؤوػػة كاض ػ ة ما ثقػػة مػػف
م ػػادر مختمفػػة كمػػف كج ػػات اظػػر متعػػددة مسػػتادة مػػى دالنػػؿ ك ػراحوف مختمفػػة ت ػػرر
توا ػػا متعػػددة تػػب م ار ػػؿ اان ػػا ،كا ػػدة كم ػػددة تػػب
المكازاػػة كالتقػػكوـ ،تػػوذا ث ػػت ػػدـ

ػ ت ا ،ك ػػذا

ػػكرت ا الا انوػػة ،غوػػر أا ػػا تخضػػع اسػػتمرار إلػػى

ػ ت ا أك لػػا ا عػػض الخطػػأ توا ػػا تتعػػدؿ كتتزوػػر كتػػؽ مػػا وتطم ػ

التزوور كوعكزه التعدوؿ.

ٕ ٗ.ٕ.أحادية الرؤية في مقابل تعددية الرؤية كأسموب معرفي:
وػ ػػرل كػ ػػؿ مػ ػػف (منصـــــور وحفنـــــي )ٕٔ :ٜٜٔٗ ،أف أ ادوػ ػػة الرؤوػ ػػة تعػ ػػد أسػ ػػمكب معرتو ػ ػان
( )Cognitive Styleولمؿ جموع أالطة ال واة.
كولور (الشرقاوي )ٔٛٙ-ٔٛ٘ :ٜٜٕٔ ،إلى أف م طمح ابسمكب المعرتب وعت ر إلى د
ما مف الم طم ات التب ظ رت دوثان تب مـ الػافس ،كوق ػد ػ الطروقػة التػب وتموػز ػا الفػرد أثاػاء
معالجت ػ لممكض ػػك ات التػػب وتع ػػرض ل ػػا ت ػػب مكاقػػؼ ال و ػػاة الوكموػػة مم ػػا وجعم ػ خا ػػوة لملخ ػػوة،
كا ت اره ما نان الفركؽ الفردوة تب مموة التفضوؿ اللخ ب ،سكاء تب المجاؿ المعرتب أك االجتما ب،
تابسمكب المعرتب وجوب ف الكوفوة التب وفكر ا الفرد كلوس ما وفكر تو .
كوػػرل (منصــور وحفنــي )ٕٔ-ٔٔ :ٜٜٔٗ ،ػػأف االاز ػ ؽ الػػذحاب وعػػد مثا ػػة (رؤوػػة) تجػػد
طروق ا إلى كاتة قضاوا ال واة كملك ت ا ،ك ا ب الرؤوة اب ادوة المازمقة وككف غال ان راضوان

الت

غاوػػة الرضػػا متمسػػكان ػػا كػػؿ التمسػػؾ ،راتض ػان لم اكلػػة تزوورحػػا كألػػد مػػا وكػػكف ال ػرتض (اإلط قوػػة–
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التماموة) ،ت ك ال ورل سكل قطا ان كا دان ضوقان مف مجاؿ الرؤوة المتعػددة معتقػدان تومػا تك ٌ ػؿ إلوػ مػف
معمكمات درجػة الوقػوف المطمػؽ ،متمسػكان كألػد مػا وكػكف التمسػؾ ،راتضػان أم م اكلػة لتزووػره أك تعدومػ
أك تى مجرد الاقاش خ ك

.

كوتفؽ (فييم )ٔٚٙ :ٜٜٔ٘ ،مع (عبـد الـرحيم )ٜٙ-ٜ٘ :ٜٜٔٛ ،تػب إرجػاع زوػادة تمسػؾ
المػػرء سػػمكؾ أك تكػػر معػػوف ،كممػػا زادت مقكمات ػ لممعمكمػػات التػػب ت ػػدد ذلػػؾ اال تقػػاد كزادت م اكالت ػ
لتػػد وـ معتقدات ػ كت ػرتات  ،كقػػد واػػت مقاكمت ػ لممعمكمػػات التػػب ت ػػدد ذلػػؾ اال تقػػاد كزادت م اكالت ػ
لتػػد وـ معتقدات ػ كت ػرتات  ،كقػػد واػػت أف المقاكمػػة لتزووػػر ا تقػػاد مػػف المعتقػػدات الثقاتوػػة التػػب وتق م ػػا
المجتمػػع ا ت ارحػػا قوقػػة ال تق ػػؿ الجػػدؿ تكػػكف أقػػكل مػػا ومكػػف ،كلػػذا تالاػػاس تعتػػرض ضػػد الػرأم الػػذم
وتعارض مع معتقدات ـ لكؿ م الر ،كحكذا تتد ـ أ ادوة الرؤوة أ عادحا.

ٕ ٘.ٕ.خصائص األساليب المعرفية أحادية الرؤية:
تت ػكاتر خ ػػانص ابسػػالوب المعرتوػػة كمػػا ػػددحا ميســك ) ،(Messiekكذكرحػػا الل ػرقاكم تػػب
أ ادوة الرؤوة
 وتماوز ابتراد تب أسمكب معالجت ـ لممعمكمات تب ضكء مدخ ت ـ المعرتوة ،كط وعة إدراك ـ لمعالـمف كل ـ كالذم و دد ااحـ المعرتوة ذات الطا ع التف ػومب الما ػاز ،كالػذم و ػ غ تػكج ـ العػاـ
ا ك ابلخاص كالم اـ كالمكاقػؼ طػا ع مموػز مػف تعمػوـ اب كػاـ المطمقػة .كأكضػح مػا تكػكف تمػؾ
الخ ػػانص ت ققػػا ،تػػب المقػػاووس الفر وػػة (أ ادوػػة الرؤوػػة ،التماموػػة ،اإلط قوػػة) كالتػػب تلػػور إلػػى
خ ػػانص اال ػػنة ػػف اازػ ػ ؽ ال ػػذحف ،أك ت ونػ ػ ح ػػب ل ػػذلؾ ،كم ػػف ث ػػـ ت ق ػػؽ الدكجماتو ػػة أكض ػػح
معااو ا ،زض الاظر ػف مجال ػا ك ػ ة مضػاموا ا كاط قتو ػا ،إال أف

ػا

ا و وط ػا قدسػوة

تكقع مف وتااكل ا مى غور حذا الا ك تب جرـ ال وزتفر.
 إف أ ػػرز مػػا وموػػز أ ادوػػة الرؤوػػة كأسػػمكب معرتػػب حػػك الػػتمال ا مػػى المػػردكدات الكجدااوػػة المترت ػػةمو ػػا ،ممثمػػة تػػب الت وػػؤ السػػت عاد اآلخػػر ،سػكاء مػػى المسػػتكل المضػػمر مػػف الرغ ػػات ،أك الماجػػز
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مػػف السػػمكؾ ،تاإلق ػػانوة –سػكاء كااػػت مػػف جااػػب أ ػػادم الرؤوػػة أك متعػػددم الػػرؤل تجػػاه اآلخػػر–
ت اؼ سوككلكجوا ك ف ا از ة دكااوة مرات ا المختمفة (منصور وحفني.)ٕٔ :ٜٜٔٗ ،
كمػػا تجػػدر اإللػػارة إلػػى أف أ ادوػػة الرؤوػػة كأسػػمكب معرتػػب ،تسػػاكل تػػب تقووم ػػا ػػوف اسػػت عاد
اب ػػادم لممتعػػدد ك ػػوف اسػػت عاد المتعػػدد لأل ػػادم ك ػػف ما وعٌ ػراف ػػف ذات التكج ػ اإلق ػػانب ،كحػػب
ػ ػػرؼ الاظػ ػػر ػ ػػف م ت ػ ػكاه أك تفا ػ ػػوم أك مز ػ ػزاه

ػ ػػذلؾ تؤكػ ػػد واات ػ ػػا ال ػ ػػوزة كالقالػ ػػب المعرتػ ػػب
كمضمكا (ىريدي وجاب اهلل.)ٜٕ-ٜٔ :ٜٜٔٛ ،

ٕ ٙ,ٕ,مفيوم أحادية الرؤية وعالقتو ببعض المفاىيم:
تػػداخؿ مف ػػكـ أ ادوػػة الرؤوػػة مػػع كثوػػر مػػف المفػػاحوـ ابخػػرل ،مثػػؿ الت ػػمب ،أ ادوػػة العقموػػة،
التع ػػب الدكجماتوػػة كغورحػػا ،سػػكؼ وتاػػاكؿ ال ا ػػث تومػػا ومػػب مػػدل الع قػػة ػػوف تمػػؾ المفػػاحوـ كمف ػػكـ
أ ادوة الرؤوة.
ٕ ٔ.ٙ.ٕ.أحادية الرؤية واألحادية العقمية ):(Single Mindedness
ول ػػور م ػػطمح اب ادو ػػة العقمو ػػة إل ػػى س ػػمة لخ ػػوة وفت ػػرض ت ػػب
ل الزاؿ مكضكع كا د تب الكقت الكا د

ػػا

ا أاػ ػ م و ػػأ مزاجوػ ػان

وث و عب ت كل مف الاط قمب معوف إلى الاط آخر،

كورل (منصور وحفني )ٜ-ٛ :ٜٜٔٗ ،أف اب ادوة العقموة تلور إلى استزراؽ ذحاب وتسـ قػدر مػف
الجمكد ،كقد أ د

فكت ترج مقواسان سمبامقواس أ ادوة العقموةا ،تاص إ دل مفردات

مى اال ولػزؿ

تفكوػرم تػب كقػػت مػف ابكقػات إال مكضػػك ان كا ػدان تقػطا ،كوتضػػح مػف ذلػؾ أف اب ادوػػة العقموػة تختمػػؼ
تماـ االخت ؼ ف مف كـ أ ادوة الرؤوة ،كال وقترب مضمكا ا مػف مضػمكف أوػان مػف المككاػات الخمسػة
ب ادوة الرؤوة ،كأف التلا

وا ما لوس سكل تلا ان تب التسموة تقط.

ٕ .ٕ.ٙ.ٕ.أحادية الرؤية والتطرف ):(Extremism
ول ػػور مف ػػكـ التط ػػرؼ ت ػػب العم ػػكـ االجتما و ػػة إل ػػى ال ع ػػد ػػف درج ػػة معوا ػػة ت ػػب مقو ػػاس م ػػف
المق ػػاووس ،كح ػػذه الدرج ػػة متكس ػػطة ػػادة ،كالتط ػػرؼ أك االا ػ ػراؼ ت ػػب الس ػػمكؾ ح ػػك الخ ػػركج ال ػػوف ػػف
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الطروؽ السكم أك المألكؼ أك المعتاد،

وث و

ح السمكؾ غوػر مق ػكؿ اجتما وػان ،تقػد وكػكف التطػرؼ

تكروان أك اجتما وان أك دواوان أك سواسوان (بدوي.)ٔٓٙ :ٜٜٔٔ ،
تػػالتطرؼ الفكػػرم حػػك اػػكع مػػف الجمػػكد كاالاز ػ ؽ الفكػػرم لػػدل تػػرد أك جما ػػة مػػف جما ػػات
المجتمع خرجت فكرحا ف د اال تداؿ ،ك مى ما تكاضع موػ أتػراد المجتمػع كا تػادكا مػف طػرؽ تػب
التفكور كاللػعكر ،كحػذه الجما ػات تػؤمف إومااػان أ مػى

ػ ة معتقػدات ا كمسػتعدة لمتضػ وة تػب سػ وم ا

(رزق.)ٜٔٓ :ٕٓٓٙ ،
كوػػرل (إســـماعيل )ٖٗ :ٜٜٔٙ ،أف المظػػاحر ابساسػػوة لمتطػػرؼ تػػتمخص تػػب كجػػكد ار طػػة
قكوة وف االتجاحات كالسمكؾ لدل المتطرؼ مقارات زوره مف ابتراد ،كحكذا تػوف اظػـ المعتقػدات لػدل
المتطػرؼ تمعػب دك انر ك وػ انر تػب

ػػواغة سػمكك  .كحاػػاؾ مظ ػر حػاـ آخػػر مػف خ ػػانص المتطػرؼ و ػػدك

تب دـ رغ ت الك كؿ إلى مكؿ تكاتقوة ،كما ت دك تب رتض لكج ات الاظر ال دومة ،ك ادما و طدـ
الكاقػػع اتجاحاتػ توا ػ وػػرل أف الكاقػػع مزوػػؼ ،كتػػب مثػػؿ حػػذه ال ػػاالت مػػف ال ػػكس العقانػػدم ،تػػوف الفػػرد
و رر اتجاحات كسمكك مف خ ؿ إ ساس زانؼ التفكؽ مى أكلنؾ الذوف وختمفكف مع .
كتتعدد ابس اب المؤدوػة لمتطػرؼ ما ػا مػا حػك مػرت ط مككاػات القػوـ الثقاتوػة السػاندة ،كالػ عض
اآلخر مرت ط ابكضاع االجتما وة ،كأخو انر لخ وة المتطرؼ افس  ،كتتفا ؿ حذه المككاات توما وا ا
اسب مختمفة اخت ؼ الظركؼ اللخ وة كالمكضك وة التػب ت ػوط ػالمتطرؼ كالمجتمػع مػى السػكاء
(األلفي.)ٔٔ :ٜٜٔٗ ،
كتب حذا ال دد هدد (الطيب )ٖ :ٜٜٖٔ ،أس ا ان ث ثة لظاحرة التطرؼ حب
 إما أف وككف ثكرة مى الكاقع ،إف لـ وكف ذلؾ الكاقع مقاعان أك كاتوان. إما أف وككف حرك ان مف ذلؾ الكاقع ،إذا كاات الثكرة مو مست ومة. كاما أف وككف راجعان الضطراب تب اللخ وة أك ق ك انر تو ا.كومكف الاظر لمتطرؼ

فة امة مى أا خا وة إ

انوة تاسب مكقع الفرد المتطرؼ إلى

مكقػع الفػػرد العػػادم ،تو ػػدك مكقعػ عوػػدان ػػف المػػألكؼ ،أك المعتػػاد ،أك المتعػػارؼ موػ  ،أم أف التطػػرؼ
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حك ا تعاد ف متكسط ما سػكاء ػف ومواػ أك ػف وسػاره ،أمػا أ ادوػة الرؤوػة تتعاػب التلػ ث مكقػؼ مػا
تل ثان دكجماتوان

رؼ الاظر ف ككف حذا المكقع كسطوان أك متطرتان (منصور وحفني.)ٜ :ٜٜٔٗ ،

ك ع ػارة أخػرل ،تػػوف التلػ ث ػػالمكقؼ أوػان كػػاف حػذا المكقػؼ حػػك السػمة المموػزة لخا ػوة أ ادوػػة
الرؤوة ،ك ذا توف أ ادوة الرؤوة تختمؼ تب معااحا ف التطرؼ بف أ ادوة الرؤوة ال ت تـ مكقع الفرد
مى أم مت ؿ كااما ت تـ الفكر الذم وؤمف

حؿ حك أ ادم المدخ ت أـ متعدد المػدخ ت؟ ،حػؿ

حك مطمؽ أـ اس ب؟ ،حؿ وست عد اآلخر أـ وتعاوش مع ؟ ،واما ومثؿ التطرؼ ا اوتب مقوػاس اال تػداؿ
كلػػوس أ ػػدحما تقػػط ،كحكػػذا و ػ ح مػػف الممكػػف أف وكجػػد لػػخص متطػػرؼ تػػب رؤوت ػ اب ادوػػة كآخػػر
متطرؼ تب رؤوت التعددوة.
ٕ .ٖ.ٙ.ٕ.أحادية الرؤية واإلرىاب ):(Terrorism
تتعدد تعاروؼ اإلرحاب كتت اوف مف كج ة اظر بخػرل ،إال أا ػا تتفػؽ جموعػان مػى أف اإلرحػاب
حك كؿ تعؿ مف أتعاؿ العاؼ أك الت دود ػ أوػان كػاف كا ثػ أك أغ ارضػ  ،كقػد وكػكف تػردم أك جمػا ب،
كو ػػدؼ إلػػى إلقػػاء الر ػػب ػػوف الاػػاس أك تع ػروض وػػات ـ أك ممتمكػػات ـ أك أمػػا ـ لمخطػػر ،ت ػػك وس ػ ب
الضرر لألتراد لكؿ م الر أك غور م الر.
كق ػػدـ اس ػػما وؿ(ُٔٗٗ) تعرو ػػؼ لإلرح ػػاب أاػ ػ اس ػػتخداـ متعم ػػد لمعا ػػؼ أك الت دو ػػد اس ػػتخداـ
العاؼ مف ق ؿ جما ات معواة لت قوؽ أحداؼ إستراتوجوة كسواسوة كذلػؾ مػف خػ ؿ أتعػاؿ خارجػة ػف
القػػااكف ،تسػػت دؼ خمػػؽ ال ػ مػػف الػػذ ر اللػػامؿ تػػب المجتمػػع غوػػر مقت ػرة مػػى ض ػ اوا مػػداووف أك
سكرووف ممف تـ م اجمت ـ أك ت دودحـ (إسماعيل.)ٖٖ :ٜٜٔٙ ،
كحكذا توف اإلرحاب حك سمكؾ وتسـ العاؼ تجاه اآلخر ،كتو وت اى الفرد مكقفان و دد ت ػرتات
ال مػػى أسػػاس م ار ػػاة ال ػػوزة الخارجوػػة لمقػػااكف أك العػػرؼ أك القػػوـ االجتما وػػة ،كاامػػا مػػى أسػػاس
إ ساس الذاتب أك الفردم ما حك

كاب أك خطأ .كحاا قد وتلػا اإلرحػا ب كأ ػادم الرؤوػة تػب الاظػرة

الذاتوػػة لألمػػكر ،وػػث وقػػكـ أ ػػادم الرؤوػػة مػػى تقوػػوـ ال ػكاب كالخطػػأ مػػف خ ل ػػا ،كال وسػػتمع لم ػرأم
اآلخػػر كال وااقلػ أف مػػا وػػؤمف ػ مطمػػؽ ال ػكاب ،كلػػذا تػػوف العكامػػؿ التػػب تسػػا د تػػب الػػأة اإلرحػػا ب،
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كالممثمة تب أ ادوة الرؤوة حب افس العكامؿ التب قد تالأ ا ا اللخ ػوة اإلق ػانوة (عمـاد:ٜٜٔٙ ،
ٗٗ).
كاإلقت ػػانوة كم ػػا وعرت ػػا (منصـــور وحفنـــي )ٕٔ :ٜٜٔٗ ،حػػب كات ػػة ألػػكاؿ الع ػػداء المكجػ ػ
لآلخػر ،كالتػػب تسػت دؼ اسػػت عاده اب ػادم لممتعدد،كاسػػت عاد المتعػدد لأل ػػادم ،كلػذا ت ػػب تػرل اإلرحػػاب
مف زاكوتوف.
كورل سـعد( )ٜٜٔٛأاػ وجػب التأكوػد مػى أف مقوػاس أ ادوػة الرؤوػة ال وعػدك تػب الا اوػة ػف
ككا ػ ر ػػدان لمتع و ػرات المفظوػػة التػػب تع ػػر ػػف الفكػػر كلػػوس ػػف الفعػػؿ ،تاالقت ػػادوة مػػث ن تع ػػر ػػف
ابتكػػار كاالافعػػاالت التػػب ت ػػرؾ الممارسػػات السػػمككوة كلكا ػػا ال تع ػػر ػػف الممارسػػات السػػمككوة افسػ ا
(سعد.)ٕٜ :ٜٜٔٛ ،
ٕ ٗ.ٙ.ٕ.أحادية الرؤية والتعصب ):(Prejudice
وعرؼ التع ب أا اتجاه افسب جامد مل كف اافعالوان ،أك كـ مس ؽ مع أك ضػد جما ػة أك
مكضكع ،كال وقكـ مى ساد ماطقب أك قوقة مموة ،كمف ال عب تعدوم  ،وجعؿ اإلاساف ورل تقط ما
و ػػب أف وػراه ،ت ػػك ولػػكه إدراؾ الكاقػػع كوعػػد الفػػرد لملػػعكر كالتفكوػػر كاإلدراؾ كالسػػمكؾ طروقػػة تتفػػؽ مػػع
اتجاه التع ب (زىران.)ٔٚ٘ :ٜٔٛٗ ،
كوعرت ػ اتشــابمن اق ػ ن ػػف الدســوقي(ٓ )ٜٜٔأا ػ اتجػػاه س ػكاء اإلوجػػاب أك السػػمب قػػد

ػػوغ

مقػػدمان الػػدلوؿ الكػػاتب كوػػتـ ا تااقػ تلػ ث اافعػػالب ،كمػػا أاػ ا تقػػاد أك كػػـ وؤحػػب الفػػرد سػػمفان لمسػػمكؾ
مػػى ا ػػك مػػا طروقػة معواػػة تجػػاه اآلخػروف ،كوضػػوؼ حػػذا التعروػػؼ أف التع ػػب ومتػػد إلػػى السػػمككوات،
كلوس قا انر تقط مى ككا اتجاه ذم

زة اافعالوة (دسوقي.)ٕٕٔٔ-ٕٔٔٔ :ٜٜٔٓ ،

كوقتػػرب مف ػػكـ التع ػػب مػػف مف ػػكـ االا وػػاز الػػذم وعػػرؼ أا ػ

كػػـ مس ػ ؽ وؤوػػد أك وعػػارض

قضػػوة أك مف ػػكـ معػػوف ،كو ػػرل (انجمـــش وانجمـــش )ٜٔ٘ٛ ،أا ػ ومك ػػف اسػػتخداـ م ػػطمح االا و ػػاز
كمرادؼ لم طمح التع ب ،معاى كـ مؤازر أك مااحض واق
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الدلوؿ كو عب تزووره كاتجاه وموػؿ

الفػ ػػرد إلػ ػػى الت ػ ػػرؼ كالتفكوػ ػػر كاإلدراؾ كاللػ ػػعكر لػ ػػكؿ و نػ ػػـ كم ػ ػان مس ػ ػ قان ػ ػػالمؤازرة أك المااحضػ ػػة
(طاحون.)ٜٔٓ :ٜٜٔٙ ،
كوكلػؼ المتع ػػب ػف خضػػكع كاطا ػة لمسػػمطة التػب واتمػػب إلو ػا مػػع ا ػذ لمجما ػػات ابخػػرل
التب ال واتمب إلو ا ،كورت ط ػذلؾ موػؿ إلػى رؤوػة العػالـ تػب إطػار جامػد مػف اب ػوض كابسػكد مػع موػؿ
إلى استخداـ العقاب تب التعامؿ مع اآلخروف (إسماعيل.)ٖٓ :ٜٜٔٙ ،
كوت ؼ اللخص ذك االتجاحات التع

وة الت مب تب التفكور ،كاالاز ؽ العقمػب ،كالت ػمب

تػػب اآلراء كرتػػض تعػػدوم ا ،كالقاا ػػة اللػػدودة أتكػػاره كأحداتػ كاإل ػرار مو ػػا ،كتكمػػف التفرقػػة الرنوسػػوة
ػػوف التع ػػب كأ ادوػػة الرؤوػػة تػػب أف ابكؿ ػػادة مػػا وكػػكف تك ػ انر مازمق ػان كلكػػف تػػب مجػػاؿ م ػػدد ذات ػ ،
كالتع ب الجاسب أك العرقب أك الدواب.
أما أ ادوة الرؤوة ت ب أسمكب معرتب و

غ كاتة مجاالت الالاط اإلاسااب ،سكاء تب المجػاؿ

الػػدواب أك الثقػػاتب أك السواسػػب أك االقت ػػادم ،أك تػػى ال وػػاة الوكموػػة ،أمػػا تومػػا ػػدا ذلػػؾ تقػػد وتفػػؽ
ك حمػػا تػػب أ ادوػػة المػػدخ ت كاط قوػػة ال قوقػػة كالتماموػػة ،ػػؿ كتػػب ا تمالوػػة اسػػت عاد اآلخػػر (منصــور
وحفني.)ٜ :ٜٜٔٗ ،
ٕ ٘.ٙ.ٕ.أحادية الرؤية والجمود أو التصمب ):(Rigidity
وعرؼ الجمكد أا أسمكب االستجا ة تب المكاقؼ المختمفة الذم وؤدم إلى إت اع امط سػمككب
أك استجا ة معواة كمقاكمة تزووره تب المكاقؼ التب تقتضب التزوور (األعسر.)ٜ :ٜٔٙٗ ،
كوعرتػ اتشـابمن اقػ ن ػف (الدسـوقي )ٕٛٙ :ٜٜٔٓ ،أاػ سػمة لخ ػوة تتموػز عػدـ القػدرة
مى تعوور اتجاحات المرء أك آران أك أسمكب تكاتق .
كولػػور روكيـــتش ) (Rokeachاق ػ ي ػػف ســـعد( )ٜٜٔٛأف الجػػكد مجمك ػػة مػػف المظ ػػاحر
السػػمككوة كالمعرتوػػة المتعمقػػة ابتكػػار كالمعتقػػدات الماتظمػػة تػػب اسػػؽ ذحاػػب مزمػػؽ اس ػ وان ،وػػث وػػدؿ
الجمػػكد مػػى طروقػػة مازمقػػة تػػب التفكوػػر ك ػػدـ ت مػػؿ ابتكػػار المعارضػػة ،ك اػػدما اقػػكؿ أف لخ ػان مػػا
وتسػػـ ػػالجمكد تػػذلؾ ولػػور إلػػى الطروقػػة التػػب وعتقػػد ػػا كابسػػمكب الػػذم وفكػػر ػ  ،لػػوس تقػػط الاس ػ ة
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لمكضػ ػػك ات تردوػ ػػة ،كلكػ ػػف أوض ػ ػان الاس ػ ػ ة لل ػ ػ كة روضػ ػػة مػ ػػف المكضػ ػػك ات .ك ػ ػػذا تػ ػػوف رككوػ ػػتش
) (Rokeachورادؼ وف مف كمب الجمكد كاالاز ؽ الذحاب (سعد.)ٗٙ :ٜٜٔٛ ،
كوعرؼ الت مب أا السمة التب تكلؼ ف افس ا تب مػدل السػ كلة أك ال ػعك ة التػب ومقاحػا
الفرد تب إ داث تزوورات تب مجرل سمكك تب االتجاه المااسب كالكقػت المااسػب ،كورجػع الت ػمب تػب
جزء ما إلى كامؿ ضاروة ك كامػؿ الخ ػرة التػب ومػر ػا الفػرد ،كمػا و ػدك أف حاػاؾ قػد انر مػف الع قػة
ػاء كػػاف أكثػػر مركاػػة كأقػػؿ ت ػػم ان (ســويف،
ػػوف الت ػػمب كمسػػتكل الػػذكاء ،إذ كممػػا كػػاف الفػػرد أكثػػر ذكػ ن
( )ٕٜٔ :ٜٔٛٚإسماعيل.)ٕٜ :ٜٜٔٙ ،
كورل ككاوف أف ااعداـ اللعكر ابمف قد وؤدم إلى جمكد سمككب با وجعػؿ الفػرد وخػاؼ مػف
المكاقػػؼ الجدوػػدة لمػػا تتطم ػ مػػف اسػػتجا ات لػػـ وألف ػػا ،كلػػذلؾ ت ػػك وعػػالج المكقػػؼ ػػأف وتل ػ ث ػػالامط
السمككب الذم وعرت جودان كالذم س ؽ كأف استخدم اجاح (األلفي.)ٔٓ :ٜٜٔٗ ،
كحكػػذا وتضػػح مػػدل التػػداخؿ كالتلػػا

ػػوف مف ػػكمب الت ػػمب كالجمػػكد لدرجػػة اسػػتخداـ أ ػػدحما

كمرادؼ لآلخر وقدـ افػس المعاػى كو مػؿ افػس المضػمكف ،ت مػا ولػتركاف معػان تػب خا ػوة حامػة كحػب
مقاكمة التزوور.
وامػػا وػػرل سػػعد كجػػكد تمووػػز دقوػػؽ وا ما،تالت ػػمب ولػػور إلػػى مقاكمػػة التزووػػر الاسػ ة لمعتقػػد
تردم أك إلى كجكد عض الموكؿ الاك وة داخػؿ الفػرد ،أمػا الت ػمب تولػور إلػى مقاكمػة التزووػر الاسػ ة
لألاسػػاؽ الكموػػة لممعتقػػدات ،كمػػا واظػػر لمت ػػمب مػػى أا ػ خا ػػوة تعػػكؽ

ػػا

ا ػػف إ ػػداث تزووػػر

لمكاج ة المتطم ات المكضك وة ،تب وف واظر إلى الجمػكد مػى أاػ خا ػوة لماسػؽ الكمػب لممعتقػدات
تعكؽ

ا

ا ف إ داث التزوور (سعد.)ٗٙ :ٜٜٔٛ ،

كوموػػز (منصــور وحفنــي )ٜ :ٜٜٔٗ ،ػػوف مف ػػكمب الجمػػكد كأ ادوػػة الرؤوػػة تػػب أف المف ػػكـ
ابخور أقرب إلى ابسالوب المعرتوة ما إلى السمات اللخ وة ،كما أف أ ادوة الرؤوػة تتضػمف عػدوف
ال وتكات ار الضركرة تب مف كـ الجمكد تب وف أف اللخ وة الجامدة ال تككف أ ادوة الرؤوة الضركرة.
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ٕ ٙ.ٙ.ٕ.أحادية الرؤية والدوجماتية ):(Dogmatism
وسػػتخدـ م ػػطمح ادكجمػػاا تػػب مجػػاؿ الفمسػػفة لمتع وػػر ػػف مػػـ العقوػػدة الػػذم وا زػػب أف تق ػػؿ
ك قوقة مطمقة زض الاظر ف مدل مطا قت ا لمعقؿ كال رحاف.
كالدكجماتو ػػة كم ػػذحب تمس ػػفب ومك ػػف م

ظت ػػا ت ػػب كات ػػة مج ػػاالت ال و ػػاة اإلاس ػػااوة ،الفكرو ػػة

كالسواس ػػوة ،كالعممو ػػة ،كالدواو ػػة ،كمختم ػػؼ مج ػػاالت الال ػػاط العقم ػػب كالثقػ ػاتب ،كم ػػا أا ػػا م ػػف المتزوػ ػرات
المعرتوػػة الكسػػوطة ت ػ تظ ػػر لػػدل الفػػرد تػػب مجػػاؿ كا ػػد تقػػط ،كاامػػا تظ ػػر لدو ػ تػػب كاتػػة المجػػاالت
ابخرل ،كما أف ل ا درجات تمتد مى مت ؿ ما ػوف قط ػوف أ ػدحما حػك االازػ ؽ العقمػب كاآلخػر حػك
االافتاح العقمب أك الذحاب (سعد.)ٕٗ :ٜٜٔٛ ،
كقد جاء مماء الافس تب الدكجماتوة ت ك انر وع ر ف اآلراء كابتكار كالتكج ات التػب تت ػؼ
الجمكد العقمب كالتب ال تق ؿ أم اكع مف ال كار كالمااقلة.
كورجع الفضؿ إلى رككوتش ) )َُٗٔ–ُْٗٓ( (Rokeachتب تأ وؿ م طمح الدكجماتوة
ك ف ماظكمة معرتوة مزمقة (عثمان.)ٖٚ :ٕٓٓٚ ،
كوع ػػرؼ روكيـــتش ) (Rokeachالدكجماتو ػػة أا ػػا طروق ػػة مزمق ػػة ت ػػب التفكو ػػر تػ ػرت ط م ػػع أم
أودوكلكجوػػة

ػػرؼ الاظػػر ػػف م تكاحػػا ،ت ػػب كج ػػة اظػػر اسػػت دادوة تػػب ال وػػاة تعػػارض لػػدة أاسػػاؽ

المعتقػػدات المختمفػػة ،كتتسػػامح مػػع اباسػػاؽ المتلػػا ة ،كوعت ػػر رككوػػتش ) (Rokeachأف الدكجماتوػػة
ما ػػاج كأسػػمكب ا تا ػاؽ الفػػرد بتكػػاره كمعتقدات ػ لػػكؿ وماع ػ مػػف ت

ػ ا كاقػػدحا أك التعػػرؼ مػػى مػػا

وزاورحا،كوتموز اللخص الدكجماتب عقؿ غور متفتح ،كاظرة تسمطوة ا ك أ

اب المعتقدات المضػادة

كوتمتع درجة الوة مف دـ ت مؿ الزمكض (طا كف.)ُُ ُٗٗٔ ،
كوتضػػح ممػػا س ػ ؽ التػػداخؿ كالتلػػا اللػػدود ػػوف ك ػ مػػف مف ػػكمب أ ادوػػة الرؤوػػة كالدكجماتوػػة
كذلؾ تب جموع مككاات أ ادوة الرؤوة ،توما دا ما وتعمؽ مككف اإلق انوة ،وث ال وكجد تب مف ػكـ
الدكجماتوة ما وؤكد مى اق اء اآلخر (عثمان.)ٖٗ :ٕٓٓٚ ،
كومكف تكضوح أكج االتفاؽ وف المف كموف مف وث
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 الاظ ػرة الخطوػػة تتموػػز اللخ ػػوة اب ادوػػة اظ ػرة خطوػػة مػػف وػػث أ ادوػػة المػػدخ ت تػػب مقا ػػؿالاظرة الماظكموة مف وػث تعددوػة المػدخ ت كارت اط ػا .كتتسػـ الدكجماتوػة ػذا المعاػى ا ت ارحػا
أاظم ػػة ا تق ػػاد تتس ػػـ الت ػػمب كالتقو ػػوـ ال ػػذاتب ال ػػذم وس ػػتثاى الم ػػدخ ت لمتااقض ػػة ا ػػد التك ػػكوف
ابساسب آلراء الدكجماتب.
 الاظ ػرة اإلط قوػػة وتموػػز أ ػػادم الرؤوػػة اظرت ػ اإلط قوػػة االسػػتع نوة مػػف وػػث ت ػػكره ال تكػػارال قوقة ك ده تب مقا ؿ الاظرة الاس وة المتكاضعة مف وػث ػدـ ت ػكره ال تكػار ال قوقػة ،كوتموػز
الدكجماتوكف ذا المعاى ،وث ومومكف ا ك اإلط قوة تب استخداـ المرجػع تػب التفكوػر ممػا وػؤدم
أوضان إلى استخداـ إدراكات متطرتة ،كمف ثـ أ كاـ متطرتة تب ك ؼ كتقووـ الااس كابلواء.
 الاظرة التماموة وتموز أ ادم الرؤوة اظرتػ التماموػة مػف وػث رتضػ ت ػ وح المسػار أكالن ػأكؿ.كما واظر الدكجماتب إلى آراؤه فخر لدود وث وعتقد أا دانمان مى

كاب ،ت ك ومػزـ افسػ ػرأم

مت ػػمب كثا ػػت تػػب كػػؿ المكضػػك ات المتلػػا ة ،كمػػف ثػػـ ت ػػك وتموػػز عػػدـ االسػػتعداد لت ػ وح
المسػار ،كو

ػػب االسػػتط ع ت ػك اػػاد انر مػػا وطمػب معرتػػة جدوػػدة

ػػظ مػى الػػدكجماتب ػػدـ تمتعػ

كؿ مكضكع ا تقاده.
ٕ ٚ.ٙ.ٕ.أحادية الرؤية واألصولية ):(Fundamentalism
ورل الروس ) (Larousse, 1969اب كلوة مى أا ػا مكقػؼ أكلنػؾ الػذوف ورتضػكف تكووػؼ
قوػػدة مػػع الظػػركؼ الجدوػػدة ،كقػػد ارت طػػت اب ػػكلوة الػػدوف ،ككػػاف داوػػة ظ كرحػػا تػػب الػػدوف المسػػو ب
كق د ا التمسؾ ال رتػب ػالاص ،ثػـ تطػكر معااحػا تػب الػدوف اإلسػ مب كاختمػؼ تق ػد ػا اسػتخداـ
ابس ػػمكب الماطقػ ػب كا م ػػاؿ العق ػػؿ ت ػػب التلػ ػروع اإلسػ ػ مب ل ػػرط أف وق ػػكـ ذل ػػؾ م ػػى أرك ػػاف اللػ ػروعة
اإلس موة (عثمان.)ٖٖ :ٕٓٓٚ ،
كتعت ر اب كلوة مف الم طم ات المرك ة ،إذ وتزور معااحا

ر ابجواؿ ،كلكف ومكػف ت دوػد

مف ػػكموف أساسػػووف ل ػػا المف ػػكـ ابكؿ ذك معاػػى إوجػػا ب وعتمػػد مػػى ابخػػذ ػػالقرآف كالسػػاة كاالجت ػػاد
ػػر المسػػمموف ابكانػػؿ ،كحػػك ػػذلؾ ال و جػػب روػػة

كالقوػػاس كا مػػاؿ العقػػؿ ،كحػػك مػػا كػػاف سػػاندان تػػب
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الرأم كال وػك ب ب ػ ا
ذلؾ الف ـ ال وست عد أ

ػامت ؾ قوقػة مطمقػة ،ػؿ وفػتح ػاب االجت ػاد مػى م ػ ار و  ،كمػف خػ ؿ
ا الرأم اآلخر المخالؼ ل ـ ااط قان مف ا تراـ م دأ االجت اد.

أما المف كـ الثااب ذك المعاى السم ب لأل كلوة توتمثؿ تب ز م ا امت ك ا اا وة ال قوقة كؿ
ال قوقة ،كحذا وفضب إلى غركر أ

ا ا كاا رات ـ ػف ت ػرم العمػـ (اظػرة إط قوػة) ،كمػا وتمثػؿ تػب

أف الم ػػدر الػػذم تسػػتقب ماػ معمكمات ػػا حػػك م ػػدر كا ػػد ك ػػذلؾ وزمػػؽ ػػاب االجت ػػاد (اظػرة خطوػػة)،
كوط ػػؽ أ ػ اب الرؤوػػة السػػم وة لأل ػػكلوة تعػػالوـ الػػدوف دكف م ار ػػاة لظػػركؼ الزمػػاف كالمكػػاف ،ػػدكف
است

ػػار أا ػػـ مػػى

ػكاب أك خطػػأ ،ك ػػذلؾ ال وقكمػػكف ا كجػػاج ـ أك اا ػرات ـ (اظ ػرة تماموػػة عػػدـ

ت ػ وح المسػػار) ،كأخو ػ انر قػػد و ػػؿ ابمػػر أ ػ اب حػػذه الرؤوػػة الجامػػدة لأل ػػكلوة إلػػى ػػد اسػػت عاد
كاق اء اآلخر المخالؼ ل ـ تب الرؤوة ،دءان مف مجرد تجاحؿ آران (درجة مخففة مػف اإلق ػانوة) إلػى
د الت فوة الجسدوة كات امػ ػالكفر كاإلل ػاد (درجػة ق ػكل مػف اإلق ػانوة) ،كاب ػكلوة ػذا المف ػكـ
ابخوػػر تتفػػؽ مػػع مف ػػكـ أ ادوػػة الرؤوػػة الػػذم

ػػاغ كػػؿ مػػف ما ػػكر ك فاػػب (ُْٗٗ) تػػب كػػؿ أ عػػاده

(أبوطالب.)ٖٛ-ٖٚ :ٜٜٔٙ ،
ٕ ٛ.ٙ.ٕ.أحادية الرؤية والتسمطية ):(Authoritarianism
تيع ػ مػرؼ التس ػػمطوة أا ػػا طروق ػػة ال ػػت كـ ت ػػب اآلخػ ػروف الت ػػب و ػػدد الػ ػرنوس تو ػػا الم ػػاـ ،كو ػػوف
اإلجراءات كو كـ الاتانج دكف أف وسمح لآلخروف الملاركة تب مموة

اع أك اتخاذ القػرار (دسـوقي،

ٓ.)ٕٔ٘ :ٜٜٔ
كوعػػرؼ (بــدوي )ٖٔ :ٜٜٔٔ ،التسػػمطوة أا ػػا از ػػة تسػػمطوة وق ػػد ػػا تأكوػػد السػػوطرة كالقػػكة
كالخضػػكع لأل ػراؼ كاال ػػط

ات السػػاندة كالموػػؿ ا ػػك إسػػقاط عػػض الػػدكاتع ال لػػعكروة مػػى العػػالـ

الخارجب (بدوي.)ٖٔ :ٜٜٔٔ ،
غال ػان مػػا تلػػعر اللخ ػػوة التسػػمطوة عػػدـ ابمػػف الػػذم تمتػػد جػػذكره إلػػى التالػػنة االجتما وػػة،
كالػذم وقػكده ماػذ الطفكلػػة إلػى العدكااوػة التػب واػػذر أف تجػد متافسػان ل ػا مػػع الكالػدوف ،تتا ػب تػب الك ػػر
مى مجمك ػة ابقموػة تػب المجتمػع ،كتؤكػد الد ارسػات أف الخ ػرات الم كػرة تػب وػاة الطفػؿ تلػكؿ تاظػوـ
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قانده ،توذا الأ الطفؿ تب أسرة متسمطة حـ أكثر الااس اتجاحان ا ك ػدـ التسػامح مػع الزمػكض ،كحػـ
أكثر ت م ان أك جمكدان كأكثر مقاكمة لمتزوور كالتعدوؿ (سعد.)ٜٗ :ٜٜٔٛ ،
كوتضح مما س ؽ أف التسمطوة تل إلى د ك ور أ ادوة الرؤوة تب أ ادوة المدخ ت ،كلكا ػا
تعتمد مى مدخؿ تقمودم قدوـ ،واما ال تلترط أ ادوػة الرؤوػة م ػد انر معواػان لمػدخ ت ـ ،تػالم ـ حػك أف
وككف م د انر كا دان .كما وتفقاف أوضػان تػب عػدم التماموػة كاإلط قوػة كاسػت عاد اب ػادم لممتعػدد ،كلمػف
ال وتضمف م طمح التسمطوة ما ولور إلى است عاد المتعدد لأل ادم (عماد.)ٗٗ :ٕٓٓٗ ،
ٕٜ,ٙ,ٕ,أحادية الرؤية والمحافظة ):(Conservatism
وعػػرؼ قػػدرم فاػػب الم اتظػػة مػػى أا ػػا الرجعوػػة كالتمسػػؾ القػػدوـ كالػػدتاع ا ػ  ،كالافػػكر مػػف
الجدود كم ار ت (سعد.)٘ٔ :ٜٜٔٛ ،
كوعرت ػا تشابمن أوضػان أا ػا الموػؿ إلػى مقاكمػة التزووػر كالتلػ ث ػاظـ كأ ػكاؿ السػمكؾ القانمػة،
كقد ومتد حذا الموؿ إلى جموع جكااػب ال وػاة ،أك قػد وقت ػر مػى عػض ما ػا تقػط (دسـوقي:ٜٜٔٓ ،
.)ٕٜٚ
كحكػ ػػذا ولػ ػػور مف ػ ػػكـ الم اتظػ ػػة إلػ ػػى الموػ ػػؿ إلػ ػػى اال تفػ ػػاظ ابكضػ ػػاع القانمػ ػػة م مػ ػػا كااػ ػػت،
كمعارضة التزوور تب أم

كرة كاالاز ؽ الذحاب كالت وز إلى اآلراء كالمعتقدات الدواوة كاتساـ التفكوػر

كالسمكؾ طا ع المساورة كالجمكد (طاحون.)ٜٔٓ :ٜٜٔٙ ،
كما وعرؼ (كامل )ٔٙ :ٜٔٛ٘ ،الت رر أا التفتح الذحاب ،كالموؿ إلػى التزووػر كالمركاػة تػب
التعامػ ػػؿ مػػػع ابكضػ ػػاع المعتػ ػػادة ،كق ػػػكؿ اآلراء الجدوػ ػػدة ،كاتسػ ػػاـ التفكوػ ػػر كالسػ ػػمكؾ طػ ػػا ع االسػ ػػتق ؿ
كالمركاة ،تب وف أف الم اتظة تعاػب االموػؿ إلػى اال تفػاظ ابكضػاع القانمػة م مػا كااػت ،كمعارضػة
التزوو ػػر ت ػػب أم

ػػكرة ،كاالازػ ػ ؽ ال ػػذحاب ،كالت و ػػز إل ػػى اآلراء كالمعتق ػػدات التقمودو ػػة ،كاتس ػػاـ التفكو ػػر

كالسمكؾ طا ع المساورة كالجمكدا.
ااتساـ التفكور كالسمكؾ طا ع المركاة كاالسػتق ؿ

كتعرؼ (أحمد )٘ٔ :ٜٜٖٔ ،الت رر أا

كالم ادرة كاالختوار تػب التعامػؿ مػع ابكضػاع القانمػة كالمعتػادة مػع الموػؿ إلػى التزووػر كق ػكؿ ال ػدوثا،
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كالم اتظػػة ح ػػب ااتسػػاـ التفكو ػػر كالس ػػمكؾ طػػا ع المس ػػاورة كالجمػػكد ت ػػب التعام ػػؿ مػػع ابكض ػػاع القانم ػػة
كالمعتادة مع رتض التزوور كالت وز لآلراء كالمعتقدات التقمودوةا.
كتلور حذه التعروفات السا قة لمف كـ الت رر /الم اتظة إلى
 -الموؿ ل

تفاظ ابكضاع القانمة ،أك تقالود أك سمكؾ ،كحب كس ال روة.

 قد وككف حذا الموؿ اـ أك خاص.-

دـ االحتماـ م نمة حذه ابكضاع لمكقت الراحف.

 الت وز أوضان مقاكمة التزوور. الت وز تب اآلراء كالمعتقدات. إف التفكور الم اتظ وتسـ المساورة كالجمكد.ك ذا المعاى ت ااؾ اتفاؽ ػوف الم اتظػة كأ ادوػة لرؤوػة تػب (أ ادوػة المػدخ ت) مػف وػث أف
الم اتظة تستقب مف اب راؼ كالتقالود القانمة م ػدر لمعمكمات ػا م ممػة الم ػادر ابخػرل ،وامػا و ػدك
االخػػت ؼ ػػوف المف ػػكموف تػػب افػػس الاقطػػة تػػب أف أ ادوػػة الرؤوػػة ال ت ػػدد م ػػد انر عوا ػ تسػػتقب ما ػ
معمكمات ػػا سػ ػكاء ك ػػاف الم ػػدر ػػدوثان أـ ق ػػدومان ،ت ػػب مج ػػاؿ م ػػدد أـ ت ػػب مج ػػاالت متع ػػددة ،عك ػػس
الم اتظة التب ت دد التقالود كاب راؼ م د انر ك ودان.
كمػػا وتفقػػاف كػػذلؾ تػػب (التماموػػة) ،وػػث وقػػاكـ الم ػػاتظكف التزووػػر ارضػػووف مػػا حػػك قػػانـ مػػى
ا ت ػػار أاػ كػػاؼ ك ػػالح لكػػؿ اب ػراض ،كأاػ ال ولػػك خطػػأ أك وػػب كأاػ ال ػكاب المطمػػؽ ،كومثػػؿ
ذلؾ مككف (اإلق انوة) لقو سكاء است عاد اب ادم لممتعدد أك است عاد المتعدد لأل ادم.
ك ػػذا تػػوف أ ادوػػة الرؤوػػة تختمػػؼ ػػف الم اتظػػة تػػب عػػض الجكااػػب كتتفػػؽ مع ػػا تػػب جكااػػب
أخرل (سعد.)ٖ٘ :ٜٜٔٛ ،
كومكف الاظر إلى مف كـ أ ادوػة الرؤوػة مػى أاػ أ ػـ مػف وػث تركوػزه مػى أكثػر مػف م ػدر
جااػػب السػػتقاء المعمكمػػات ،كأكثػػر مػػف زمػػف كا تكان ػ
.)ٜٙ
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مػػى جااػػب اسػػت عاد اآلخػػر (أبوطالــب:ٜٜٔٙ ،

ٕ ٔٓ.ٙ.ٕ.أحادية الرؤية وعدم تحمل الغموض ):(Intolerance of Ambiguity
وق ػػد مف ػػكـ ت مػػؿ الزمػػكض ػػدـ الرغ ػػة تػػب (أك اللػػعكر الضػػوؽ) اػػد مكاج ػػة ملػػك ت
قا مة لتفسورات متعددة كخا ة تب المكضك ات االجتما وة المعقدة التػب تتسػـ تو ػا الم ػادئ التػداخؿ،
كت ػرت ط القػػدرة مػػى ت مػػؿ الزمػػكض مسػػتكل قػػدرة الفػػرد مػػى تق ػػؿ مػػا و ػػوط ػ مػػف متااقضػػات كمػػا
وتع ػػرض لػ ػ م ػػف غم ػػكض ت ػػب المكض ػػك ات أك ابتك ػػار غو ػػر الكاقعو ػػة كغو ػػر المألكت ػػة ،تػ ػ عض ابتػػراد
وتق مكف غور المألكؼ كوستطوعكف التعامؿ مع الزروب مف المكضك ات ،واما ال وستطوع عض ـ تق ؿ
الجدود أك الزروب كوفضمكف الكاقعب كالمألكؼ (الشرقاوي.)ٕٓٓ :ٜٜٕٔ ،
كوؤدم الافكر مف الزمكض إلى اتجاه ت م ب لتجاب الزمػكض مػف أم اػكع كػاف ،كوظ ػر حػذا
االتجاه تب االرت اط ما حك مألكؼ كالتمسؾ اللدود ابدكار كالمعاوور (حبيب.)٘ٔ :ٜٜٔٗ ،
كما أف ابتراد غور القػادروف مػى ت مػؿ الزمػكض حػـ أكثػر تع ػ ان مػف اآلخػروف ،كوػتـ إلػ اع
ػػاجت ـ إلػػى ابمػػف م ػف خ ػ ؿ رتػػض كا ػػذ الجما ػػات ابخػػرل بف ذلػػؾ وػػؤدم إلػػى تماسػػؾ أ ضػػاء
الجما ة التب واتمكف إلو ا (حسين والشافعي.)ٖٔٔ :ٕٓٓٔ ،
كوتضػػح ممػػا سػ ؽ أف مف ػػكـ ت مػػؿ الزمػػكض حػػك أسػػمكب معرتػػب وػرت ط قػػدرة الفػػرد كاسػػتعداده
لتق ؿ المكاقؼ الزرو ة كالجدودة إما مى أا ا م ادر ت دود أك مى أا ا ألواء مرغك ة ،ك ذلؾ توف حذا
المف كـ وختمؼ ف أ ادوة الرؤوة جكاا ا المختمفة ،كالتػب تعاػب التمسػؾ مكقػؼ أك رأم ال تػرل غوػره
و ان سكاء كاف كاض ان أك غامضان (سعد.)٘ٗ :ٜٜٔٛ ،
ٕ ٔٔ.ٙ.ٕ.أحادية الرؤية وعالقتيا بمفيوم المجتمع المغمق ):(Closed Society
وعرؼ "كارل بوبو" المجتمع المزمؽ أا

وتموز اال تقاد تب الم رمات القانمة مى اللػعكذة،

واما المجتمع المفتكح حك أ د المجتمعات التب تعمػـ توػ ال لػر أف واتقػدكا تمػؾ الم رمػات إلػى ػد مػا،
كأف وتخذكا ق اررات ـ مى أساس مف سمطة تفكورحـ الخاص ـ ،وكضح حػذا التعروػؼ أف تكػرة المجتمػع
المزمػػؽ تل ػ إلػػى ػػد ك وػػر مػػا ذك ػره (منصــور وحفنــي )ٜٜٔٗ ،ػػف أ ادوػػة المػػدخ ت الااتجػػة ػػف
اللػػعكذة أم مػػف م ػػدر كا ػػد .كاسػػتطوع القػػكؿ ػػأف اظ ػرة ا ػػك را لممجتمػػع المزمػػؽ حػػب ذات ػػا تتموػػز
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أ ادوة المدخ ت با ا ال تق ؿ إال الاظرة العمموة ،كوخمك تعروف مف تكضوح دكر است عاد ابلخاص
الػػذوف واتقػػدكف الم رمػػات تػػب المجتمػػع المزمػػؽ ،كمكقفػ مػػف الػػذم واتقػػد الاظػرة العمموػػة ،كوعػػرؼ احاػػرم
رجسكف المجتمع المزمؽا أا مجتمع إاسااب لـ تمد إلو أوادم المداوة عد (الصادق.)ٜٛ :ٜٜٔٗ ،
ٕ ٕٔ.ٙ.ٕ.أحادية الرؤية وعالقتيا بمفيوم التسامح ):(Tolerance
وعػػرؼ "اتشــابمن" اقػ ن ػػف الدســوقي(ٗ )ٜٜٔالتسػػامح أاػ اتجػػاه ت ػػرر أك ػػدـ تػػدخؿ تومػػا
وتعمؽ سمكؾ كا تقاد اآلخروف ،كولور حذا التعروؼ إلى أف التسامح اتجاه ت رر وتمثؿ تب دـ التدخؿ
تب سمككوات كا تقادات اآلخروف ،كوعرت اااجمش كااجمشا أا

دـ التدخؿ تب ا تقادات أك اتجاحات

أك ممارسػػات تختمػػؼ مػػا لػػدواا ا ػػف أك مػػا وسػػتاكره المػػرء كوزػػض مػػف لػػأا  ،أك االتجػػاه ا ػػك ػػدـ
التػػدخؿ حػػذا كالتسػػامح أكثػػر مػػف ال م ػػاالة أك تػػى التفػػتح الػػذحاب ،إذا حػػك واطػػكم مػػى كػػؼ
ل

ػروح

تراضات أك ج كد ال ومكلة كالماع (الدسوقي.)ٔ٘-ٔٓ :ٜٜٔٓ ،
كوضوؼ حذا التعروؼ أف التسامح أكثر إوجا وة مف ال م االة كالتفتح الذحاب با وتضمف دـ

اال ت ػراض كالماػػع .كوػػذكر تركوػػد اتػػب كتا ػ االتػػكتـ كالتػػا كا أف جػػذكر ػػدـ التسػػامح تكمػػف دقػػة تػػب
التع ػػب ،با ػ حػػك الػػذم كػػاف سػػاادا ،تاإلاسػػاف ال ػػدانب حػػك الػػذم ا تكػػر تك ػرة التػػا ك ،كتعاػػب أف ثمػػة
ألخا ان أك ألواء غور وة قد زلت ػف العػالـ كأ ػ ت مقدسػة أم غوػر قا مػة لماقػد ،كاال تالتعػذوب
أك المكت لمف وجرؤ مى ذلؾ .كمف حذه الكج ة توف التا ك واطكم مى أمكر مطمقة المعاى السم ب،
أم ال تقتؿ ،كمف ثـ تأساس التا ك حك العقؿ المماكع (وىبة.)ٔٓ :ٜٜٔٗ ،
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ٕ ٖ.التطرف:
ٕ ٔ.ٖ.مقدمة:
وعت ر مف كـ التطػرؼ مػف المفػاحوـ التػب و ػعب ت دوػدحا أك إطػ ؽ تعمومػات لػأا ا ،كتػرت ط
حذه ال عك ة المعاى المفظب كالذم ولور إلى أا اتجاكز د اال تداؿا ،كحك معاى اس ب وختمؼ مف
زمف آلخر كتقان لإلطار الثقاتب الساند تب المجتمع ،تما وعت ر تطرتان أك تلددان تب زمػف معػوف قػد وكػكف
مق كالن كمعتدالن تب زمف آخر ،كما واظر إلو

مى أا تطرؼ تب مجتمع ما قد وككف مألكتان تب مجتمػع

آخػر ،كاال تػداؿ وتزوػر مدلكلػ تزوػر ال ونػات كالثقاتػػات ،كتػرت ط حػذه ال ػعك ة أوضػان تػب ت دوػد مف ػػكـ
التطرؼ أف ركت تب ػداوات ا تكػكف تػب ػدكد القكا ػد المق كلػة اجتما وػان ،ثػـ وتجػ إوجا ػان كسػم ان إلػى
ركة غور م سكسة و عب مع ا ت دود الاقطة التب وتجاكز ادحا دكد اال تداؿ كو مغ د التطػرؼ
(الجندي.)ٙٗ :ٜٜٔٛ ،
كتوما ومب رضان لمف كـ التطرؼ

ٕ ٕ.ٖ.المعني المغوي لمتطرف:
اوعاػػب الكقػػكؼ تػػب الطػػرؼ كحػػك الجااػػب أك الاا وػػة مػػف إلػػى ،كالطػػرؼ اا وػػة مػػف الا ػكا ب،
كالطرؼ مف اللبء ،كطرؼ كؿ لبء مات اها (الوجيز.)ٖٜٛ :ٜٜٜٔ ،
اتطػػرؼ أم أتػػى الطػػرؼ كاللػػبء

ػػار طرت ػان جػػاكز ػػد اال تػػداؿ تو ػػاا (المنجـــد فـــي المغـــة

واألدب.)ٜٔٙٔ ،
اتطرؼ أتى الطرؼ ،كوقاؿ تطرتػت اللػمس أم داػت لمزػركب ،كماػ تا ػى كتطػرؼ تػب كػذا
جاكز د اال تداؿ كلـ وتكسطا (الوسيط.)ٜٔٙٔ ،
كتب قامكس ويبستر ) (Websterأف التطرؼ ولػور إلػى اال تعػاد لػدة مػا حػك ماطقػب ،أك
المعقػػكؿ؟ أك مق ػػكؿ .كػػالتطرؼ تػػب ال ػرأم ..ال ػ  .كتلػػور كممػػة ) (Extremeإلػػى أم اػػا وتوف تككاػػاف
متااقضتوف كمت ا دتوف تب المساتة ف عض ما مثػؿ اافعػاؿ ابلػـ كالسػركرWebstere, 1984: ( .
)316
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مػػف خ ػ ؿ التعروفػػات السػػا قة وتضػػح أف المعاػػى المزػػكم لمتطػػرؼ ولػػور إلػػى أا ػ مجػػاكزة ػػد
اال تداؿ ،كوعت ػر مف ػكـ اال تػداؿ اسػ ب كغوػر م ػدد ،تمػا وعت ػره مجتمػع مػا تطرتػان قػد ال وعػده مجتمػع
آخر تطرتان ككذلؾ اال تداؿ.

ٕ ٖ.ٖ.التعريفات النفسية لمتطرف:
لقػد اتجػ

ممػاء الػػافس تػػب تاػاكل ـ لمف ػػكـ التطػرؼ إلػػى اتجػػاحوف االتجػاه ابكؿ تاػػاكؿ مف ػػكـ

التطػػرؼ مػػف خ ػ ؿ التركوػػز مػػى جاػػكح كاا ػراؼ أسػػمكب االسػػتجا ة س ػكاء إلػػى أق ػػى الومػػوف أك إلػػى
أق ػػى الوسػػار إزاء مكقػػؼ أك مكضػػكع معػػوف ،أمػػا االتجػػاه الثػػااب تقػػد تاػػاكؿ مف ػػكـ التطػػرؼ كمعا ػػى
كمف كـ ،كسوتـ تااكؿ كؿ ما ا كالتالب
أوالً :مفيوم التطرف كأسموب لالستجابة:
وعرؼ منصور وحفني (ٗ )ٜٜٔالتطرؼ أا مجمك ة متسقة مف االستجا ات التب تجاح إمػا
إلى أق ى الوموف أك أق ى الوسار إزاء مجاؿ أك مكضكع أك مكقؼ معوف .ك مى حذا ومكف القكؿ أف
التطرؼ خا وة إ

انوة تاسب مكقع الفرد المتطرؼ إلى مكقع الفرد االعادما تو دك مكقعػ عوػدان ػف

المألكؼ أك المعتػاد أك المتعػارؼ موػ  ،أم أف التطػرؼ حػك ا تعػاد ػف متكسػط مػا سػكاء ػف ومواػ أك
ف وساره (منصور وحفني.)ٜ :ٜٜٔٗ :
كوع ػػرؼ بيــــومي (ٖ )ٜٜٔالتطػ ػػرؼ اأا ػ ػ وعاػ ػػب اس ػػتجا ة ت ػػب اللخ ػػوة تع ػ ػػر ػػػف ال ػ ػرتض
كاالسػػتواء تجػػاه مػػا حػػك قػػانـ الفعػػؿ تػػب المجتمػػع ،كتعكػػس مجمك ػػة مػػف الخ ػػانص اللخ ػػوة إلػػى
أسػػالوب متطرتػػة تػػب السػػمكؾ كالتع ػػب ،كالت ػػمب ،كالجمػػكد الفكػػرم ،كالافػػكر مػػف الزمػػكض (بيــومي،
ٖ.)ٚ :ٜٜٔ
كورل حبيب(٘ )ٜٜٔالتطرؼ حك االستجا ة تاللخص المتطػرؼ إمػا وق ػؿ اللػبء ق ػكالن مطمقػا
أك ورتض رتضان مطمقػان كاجػده وػداتع خػكؼ ك اػؼ ك ػدكاف ،كالمكاقػؼ كابلػواء اػده إمػا وضػاء كامػا
سكداء كظ ؿ وا ماا (حبيب.)ٙ٘ :ٜٜٔ٘ ،
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ثانياً :مفيوم التطرف كمعنى:
اختمؼ ممػاء الػافس تػب ظػاحرة التطػرؼ ،تمػا ـ مػف وػرل أف التطػرؼ مثا ػة ثػكرة مػى الكاقػع
إف لػـ وكػػف الكاقػع مقاعػان أك كاتوػان ،أك حرك ػان مػف ذلػػؾ الكاقػع إذا كااػػت الثػكرة موػ مسػت ومة .كقػػد وكػػكف
راجعان الضط ارب تب اللخ وة أك ق كر تب تككوا ا (الطيب.)ٖ :ٜٜٖٔ :
كوعرؼ الشيخ (ٖ )ٜٔٛالتطرؼ أا

اتع ور ف ارتفاع مستكل التكتر الافسب العػاـ كمف ػكـ

التػػكتر تػػب حػػذا السػػواؽ وق ػػد ػ ابسػػاس الػػدواامب القػػانـ كراء اللػػعكر ت دوػػد الطمأاواػػة أك ت دوػػد أم
اتػزاف قػػانـ الاسػ ة لملػػخص ككػػؿ ،أك جااػػب مػػف جكاا ػ – الاسػ ة ب ػػد احتماماتػ مػػث ن -ممػػا وترتػػب
مى ذلؾ مف ت فوز لمقضاء مى حذا الت دود (الشيخ.)ٛٓ :ٜٖٔٛ ،
كوػػرل الفخرانـــي ( )ٜٜٔٛأف الل ػػخص المتطػػرؼ ح ػػك ال ػػذم وعػػااب م ػػف ع ػػض االض ػػط ار ات
كال ػ ار ات الافسػػوة ،كوسػػتخدـ عػػض ابتكػػار الدواوػػة مػػى المسػػتكل الظػػاحرم ،لكػػب وتزمػػب مػػى مػػا
ولعر

مف ت دود التزاا القانـ ككؿ أك لجااب مف جكاا (الفخراني.)ٕٙٓ-ٕٜ٘ :ٜٜٔٛ ،
كوػرل (بيومي )ٔ٘-ٔٗ :ٜٜٖٔ ،أف مف ػكـ التطػرؼ مػف المفػاحوـ التػب و ػعب ت دوػدحا أك

إط ػ ؽ تعمومػػات لػػأا ا اظ ػ انر لمػػا ولػػور إلو ػ المعاػػى المزػػكم لمتطػػرؼ مػػف تجػػاكز ل ػػد اال تػػداؿ ،ك ػػد
اال تداؿ اس ب وختمؼ مف مجتمع آلخر كتقان لاسؽ القوـ الساند تب كؿ مجتمع ،تما وعت ػره مجتمػع مػف
المجتمعػػات أا ػ سػػمكؾ متطػػرؼ ،تمػػف الممكػػف أف وكػػكف مألكت ػان تػػب مجتمػػع آخ ػر ،تاال تػػداؿ كالتطػػرؼ
مرحػكف ػالمتزورات ال ونوػػة كال ضػاروة كالثقاتوػػة كالدواوػة كالسواسػػوة التػب ومػػر ػا المجتمػػع ،كمػا وتفػػاكت
ػػد اال تػػداؿ كالتطػػرؼ مػػف زمػػف إلػػى آخػػر ،تمػػا كػػاف وعػػد تطرت ػان تػػب الماضػػب قػػد ال وكػػكف كػػذلؾ تػػب
ال اضر ،كمع ذلؾ اكؿ عض ال ا ثوف التك ؿ إلى تعروؼ لمف كـ التطرؼ.
كوعػػرؼ التطػػرؼ أا ػ
كتوما وقكـ

ااتخػػاذ الفػػرد مكقف ػان متلػػددان وتسػػـ القطوعػػة تػػب اسػػتجا ات لممكضػػك ات

مف ممارسات ذات طا ع دوابا (الدسوقي.)ٔٙٓ :ٜٜٕٔ ،
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مف خ ؿ التعروفات السا قة لقو ا ورل ال ا ث أف التطرؼ كاتة ألكال سػكاء كػاف اجتما وػان
أك تكروػ ػان أك سواس ػػوان وق ػػد ػ ػ الزم ػػك كاالازػ ػ ؽ الفك ػػرم كالجم ػػكد كالتل ػػدد كتج ػػاكز ػػد اال ت ػػداؿ إزاء
المكاقؼ كالقضاوا ،كوع ر ا كاتة ألكاؿ العاؼ المعاكم كالمادم كالرتض لمكاقع كالتمرد مو .

ٕ ٗ.ٖ.التعريفات االجتماعية لمتطرف:
وع ػػرؼ الفخرانـــي( )ٜٜٔٛالتطػ ػرؼ تو ػػرل أاػ ػ ااات ػػاؾ الق ػػوـ االجتما و ػػة كالسواس ػػوة لممجتم ػػع
ػػالخركج ا ػػا ،كحػػك أ ػػد مظػػاحر اضػػط ار ات اللخ ػػوة التػػب تكػػكف ااتجػػة ػػف الضػػزكط كال ػ ار ات
الافسوة التب وتعرض ل ا المتطرؼ خ ؿ وات ا (الفخراني.)ٕ٘ٚ :ٜٜٔٛ ،
كوعرؼ بمودر ) (Bloderالتطرؼ أا ااتخاذ الفرد مكقفان متلددان وتسـ القطوعػة تػب اسػتجا ات
لممكاقػػؼ االجتما وػػة التػػب ت مػ كالمكجػػكدة تػػب ونتػ التػػب وعػػوش تو ػػا ،كقػػد وكػػكف التطػػرؼ اوجا وػان تػػب
الق ػ ػػكؿ التػ ػػاـ أك سػ ػػم وان تػ ػػب اتجػ ػػاه ال ػ ػرتض التػ ػػاـ ،كوقػ ػػع ػ ػػد اال ت ػػداؿ تػ ػػب مات ػػؼ المسػ ػػاتة وا مػ ػػاا
(.)Bloder, 2006:39
كقد استطاع (فرحات )ٔٚٔ-ٔٚٓ :ٜٜٔٓ ،التك ػؿ إلػى الخ ػانص الملػتركة التػب تظ ػر
مى اللخص المتطرؼ ،كما ا ما ومب
ُ .االا راؼ ومواان كوسا انر ف التكسط تب اب كاـ كالتع ب لمتكج الذم وتج إلو اللخص كاف كاف
خاطنان.
ِ .اتخاذ مكقفان متلددان كمتل ثان رأو  ،كوتسـ حذا المكقؼ العداء لمف وخالفكا تب الرأم كاالتجاه.
ّ .أف وكػػكف االا ػراؼ كالتجػػاكز كالتلػػدد تػػب مكضػػك ات ت ػػـ الفػػرد ،كالمجتمػػع ،كت ػرت ط ال ونػػة التػػب
وعوش تو ا ،كر ما تككف م وروة كوتكقؼ مو ا واة ال عض كم ورحـ.
ْ .ر مػػا وت ػػع حػػذا السػػمكؾ المتجػػاكز كالمتلػػدد عػػض السػػمككوات العاوفػػة ال إاسػػااوة ممػػا وترتػػب مو ػ
الضرر الفردم أك الجما ب.
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ٓ .كقػػكع ابذل كالضػػرر س ػكاء كػػاف افسػػوان المعػػاداة كالمقاطعػػة كال جػػر مػػى اآلخ ػروف ،كالمجػػكء إلػػى
التمووػ ػػز أاكا ػ ػ المختمفػ ػػة ،مثػ ػػؿ التمووػ ػػز العا ػ ػػرم ،الط قب،العممػ ػػب ،أك مادو ػ ػان ووقػ ػػاع العقػ ػػاب
اآلخروف ،كاستخداـ العاؼ مع ـ.
ٔ .الجمكد الذحاب كاالاز ؽ الفكػرم ،كتع ػب الفػرد لثقاتػة معواػة دكف الثقاتػات ابخػرل ،ك ػدـ رغ تػ
تى تب مجرد االط ع مى الثقاتات الجدودة.
ٕ .الكقػكؼ مكقفػان ػػدانوان مػف عػض القػػوـ ابخ قوػة التػب ال تتفػػؽ مػع مػا رسػ تػب ذحاػ مػػف قػوـ ر مػػا
تككف خاطنة أك غور ادلة.
ٖ .م اكلة الر القوـ التب وعتاق ا كالتل ث ػا ،ػدالن مػف القػوـ المجتمعوػة التػب قػد وعتقػد أا ػا الوػة أك
قوـ مزرضة.
ويعرف الباحث التطرف بأنو:
الػة مػػف االازػ ؽ الػػذحاب ،كالت ػمب ،كالجمػػكد وع ػػر ا ػػا مجمك ػة مػػف االسػػتجا ات الما رتػػة
إم ػػا ومواػ ػان أك وس ػػا انر ػػف المتكس ػػط ،كم ػػا تل ػػمم تم ػػؾ االس ػػتجا ات م ػػف ممارس ػػة لكات ػػة أل ػػكاؿ الع ػػداء،
كالرتض ،كالتمرد مى السمطة كاتة ألكال ا سكاء كاات ككمة أك مجتمع أك مؤسسة.
ٗ .كوقاس التطرؼ الدراسة ال الوة الدرجة التب و

ؿ مو ا الفرد مى است ااة التطرؼ.

ٕ ٘,ٖ,أشكال التطرف:
وعرض ال ا ث تب الفقرات التالوة أحـ ألكاؿ التطرؼ كذلؾ مى الا ك التالب
ٕ ٔ.٘.ٖ.التطرف الفكري:
التطػػرؼ لػػوس مجػػرد تجػػاكز ػػد اال تػػداؿ أك الخػػركج ػػف المػػألكؼ كاامػػا حػػك م ػرت ط ػػالجمكد
العقمػػب ) (Dogmatismكاالاز ػ ؽ الفكػػرم ،كحػػذا حػػك تػػب الكاقػػع جػػكحر االتجػػاه العػػاـ الػػذم تتم ػػكر
كل كؿ الجما ػات المتطرتػة ،تػالتطرؼ مػف حػذا الماظػكر حػك أسػمكب مزمػؽ لمتفكوػر الػذم وتسػـ عػدـ
القدرة مى تق ؿ معتقدات أك آراء تختمؼ ف معتقدات اللخص أك الجما ة (نعيم.)ٔٔٔ :ٜٜٔٓ ،
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ٕ ٕ.٘.ٖ.التطرف الديني:
كوعاب المزاالة تب الرأم كالعقودة كالسمكؾ ،كقد ا ى اإلس ـ ف المزاالة تػب اال تقػاد كالتقموػد
اب مى ،كد ى إلى استق ؿ الفكر كاللخ وة ،ك كـ اإلس ـ كاضح تب الا ب ف التطرؼ تب ال كـ
كالتع ب لمرأم ماعان لمفتاة كسدان ل اب الازاع كالفرقة (عبد الستار.)ٛ٘ :ٜٜٕٔ ،
ٕ ٖ.٘.ٖ.التطرف السياسي:
كحػػك وعاػػب أسػػمك ان لمعقػػؿ و ػرتض أم اق ػد ،كوقتاػػع تمام ػان قدرت ػ

مػػى المعرتػػة ال ػ و ة دكف

الرجكع إلى ال راحوف كابدلة ،كااما وعتمد طروقة التفكور المتموػز التع ػب كاالازػ ؽ الفكػرم تػب ضػكء
المعتقػػدات كاآلراء التػػب وػػؤمف ػػا ،كومجػػأ المتطػػرؼ إلػػى اسػػتخداـ أسػػالوب مختمفػػة مػػف التسػػمطوة كالقػػكة
لوقاع اآلخروف أتكاره كاتجاحات (عبد الستار.)ٛٙ :ٜٜٔٗ ،
ٕ ٗ.٘.ٖ.التطرف المظيري:
وق ػػد ػ إثػػارة ال ػرأم العػػاـ ػػالخركج مػػا حػػك مػػألكؼ لػػدل العامػػة مػػف وػػث المظ ػػر كارتػػداء
م س مخالفة لمجم كر ،أك الت رج ،أك المم س ،أك ال ػدوث طروقػة تجػذب االات ػاه (الجنـدي:ٜٔٛٚ ،
٘٘ٔ).
ٕ ٘.٘.ٖ.التطرف االجتماعي:
وق ػػد ػ ػ الػ ػرتض كاال تج ػػاج م ػػى غو ػػاب العدال ػػة االجتما و ػػة

ػ ػكرحا المختمف ػػة ت ػػب اظ ػػاـ

المجتمع (بيومي.)ٚٛ :ٜٜٕٔ ،

ٕ ٙ.ٖ.أسباب التطرف:
التطرؼ تب جموػع أ كالػ ظػاحرة مرضػوة كوع ػر ػف الػة غضػب كا تقػاف ،كحػك مؤلػر مػى
كجكد خمؿ ما تب الافس ال لروة أك تب الظركؼ التب ت وط تمؾ الافس ،توف كاف التطػرؼ
ترد معوف ت ذا مؤلر مى خمؿ تب تككوا أك تب ظػركؼ واتػ  ،كاف كػاف التطػرؼ

ػاد انر مػف

ػاد انر ػف قا ػدة

لع وة روضة توجب أف تدرس أس ا العامة مكضك وة كازاحة ،كال وزكؿ التطرؼ إال زكاؿ ابس اب
المؤدوة إلو  ،توف كاف ااتجان ف مظممة تػالظمـ وػزاؿ العػدؿ ،كال وقػاكـ التطػرؼ كمػا ال وقػاكـ التجاحػؿ،
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كال ػ ػكار ح ػػك ابس ػػمكب ابرل ػػد كابج ػػدل لمتخفو ػػؼ م ػػف ػػدة التط ػػرؼ لتض ػػووؽ دانرتػ ػ كتطكو ػػؽ خطػ ػره
(النبيان.)ٕٕ :ٜٜٔٗ ،
إف أ

اب الاظرة اللاممة المتكازاة وعرتكف أف أس اب التطرؼ متلا كة متداخمة ككم ا تعمؿ

أقدار متفاكتة مؤثرة آثا انر مختمفة قد وقكل أثرحا تب اللخص كوضعؼ تػب آخػر ،كلكا ػا جموعػان ل ػا تػب
الا اوة أثرحا الذم ال واكر ،ت وا زب الكقػكؼ اػد سػ ب كا ػد و ػرز كوطزػب مػى غوػره مػف ابسػ اب،
تالكاقع أف ظاحرة التطرؼ ظاحرة مرك ة معقدة كأس ا ا كثورة كمتاك ة كمتداخمة عض ا قروػب ك عضػ ا
عود ،عضػ ا م الػر ك عضػ ا غوػر م الػر ،عضػ ا مانػؿ لمعػوف طػاؼ مػى السػطح ك عضػ ا غػامض
تب اب ماؽ مف حذه ابس اب ما حك دواب كما حك سواسب كما حك اجتما ب كمػا حػك اقت ػادم كما ػا
ما حك افسب كما حك تكرم خموط مف كم أك عض .
ومكػػف سػ ب حػػذه الظػػاحرة أك السػ ب ابكؿ ل ػػا تػػب داخػػؿ اللػػخص المتطػػرؼ افسػ  ،كقػػد وكػػكف
الس ب عض داخؿ أسػرت

اػد أ كوػ كاخكااػ ك قاتػ  ،ك قػات ـ عضػ ـ ػ عض ،كقػد ورجػع السػ ب

إلػػى المجتمػػع ذات ػ  ،كمػػا و مػػؿ تػػب طو ػ مػػف تااقضػػات

ػػارخة ػػوف العقوػػدة كالسػػمكؾ ..ػػوف الكاجػػب

كالكاقػػع ..ػػوف الػػدوف كالسواسػػة ..ػػوف القػػكؿ كالعمػػؿ ..ػػوف اآلمػػاؿ كالماج ػزات ..ػػوف مػػا لػػر ا﵀ كمػػا
ػػاع ال ل ػر ،كمثػػؿ ح ػذه المتااقضػػات أف ا تمم ػػا اللػػوكخ ال و مم ػػا الل ػ اب ،كاف ا تمم ػػا عض ػ ـ ال
و تمم ا ال عض اآلخر ،كاف ا تممكحا عض الكقت لف و تممكحا كؿ الكقت (القرضاوي-ٜٗ :ٜٔٛٔ،
ٓ٘).
كومك ػػف ر ػػد أسػ ػ اب دو ػػدة لال ػػأة ظ ػػاحرة التط ػػرؼ م ػػع ت ػػاوف ا،

و ػػث تك ػػكف أق ػػرب إل ػػى

االسػػتوعاب أكثػػر ت دوػػدان ككضػػك ان ،كتكتػػب حػػذه ابس ػ اب أ واا ػان خمفوػػات ماطقوػػة تاػػتج ل ػػذه الظػػاحرة
الفر ػة ل زدحػار كالامػك كال وماػة مػى المجتمػع أك مػى الع قػات ػوف الػدكؿ ،كلعػؿ مػف أ ػرز أسػ اب
ظاحرة التطرؼ ما ومب
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ٕ ٔ.ٙ.ٖ.األسباب العقائدية والفكرية والثقافية لمتطرف:
وسػػتخدـ لفػػظ االعقاندوػػة ا ػدالن مػػف االدواوػػةا با ػ ال وكجػػد دوػػف و ػػض مػػى التطػػرؼ كاإلرحػػاب
كالقتؿ ،كلكف حااؾ قاند تفعؿ ذلؾ ،كلوس العقاند الملػرك ة كاامػا تمػؾ التػب رتػت أك كضػع ا ال لػر
كتعػػدد ابس ػ اب العقاندوػػة لمتطػػرؼ كاإلرحػػاب إلػػى معااػػاة العػػالـ اإلس ػ مب الوػػكـ مػػف ااقسػػامات تكروػػة
قدوػة ػادة ك ػوف توػارات مختمفػة ،كمرجػع حػذه المعااػػاة كمػا ترتػب ا ػا ملػاكؿ كااقسػامات حػك الج ػػؿ
الدوف كال عد ف التمسؾ تكجو ات اإلس ـ.
كورل القرضاوي أف الز ف تػب ت ػـ اإلسػ ـ ،ك ػدـ كضػكح الرؤوػة تػب أ ػكؿ لػروعت كمقا ػد
رسالت أدل إلى الت اس كثور مف المفاحوـ اإلس موة كاضط ار ا تب أذحاف الل اب أك ت م ا مى غوػر
كج ػػا مث ػػؿ مف ػػاحوـ اإلوم ػػاف ،كاإلسػػ ـ ،الكف ػػر ،كالل ػػرؾ ،كالاف ػػاؽ ،كالجاحمو ػػة ،ت ا ػػاؾ م ػػف وخم ػػط حػ ػذه
المفاحوـ وف ال قوقة كالمزاح تاختمطت مو ـ ابمكر ،كالت ست مو ـ الس ؿ كاضػطر ت المػكازوف ،أا ػـ
لػػـ وفرقػكا ػػوف اإلومػػاف المطمػػؽ كمطمػػؽ اإلومػػاف ،ك ػػوف اإلسػ ـ الكامػػؿ كمجػػرد اإلسػ ـ ،كلػػـ وفرقػكا ػػوف
الكفر المخرج ف الممة ،ككفر المع وة ،كال وف اللرؾ ابك ر كاللرؾ اب زر ،كال وف افػاؽ العقوػدة
كافاؽ العمؿ ،كجعمكا جاحموة ال ؽ كالسمكؾ كجاحموة العقودة (القرضاوي.)ٖٙ-ٖٕ :
ك اد الاظر تب ابس اب الثقاتوة توف زوادة مكجة التزروب الفكرم كالسمككب ،ابمر الذم وخمػؽ
رد تعػػؿ اوػػؼ مػػف ق ػػؿ عػػض الجما ػػات المتطرتػػة .حػػذا إلػػى جااػػب احتػزاز عػػض القػػوـ اب ػػموة تػػب
المجتمع ك ركز قوـ دخومة كم تذلة (عمران.)ٕٚٙ :ٜٜٔٗ ،
تالل اب المتطرؼ تقد القدكة ،ت اغ ا خواؿ مروض تب
المعاوور التقمودوة أ

كرة جما ة أك أمور كاستلعركا أف

ت إما لا ة احتة ال تمدحـ كوة كاض ة تل ع ذكات ـ أك اجزة قا رة ػف

تقدوـ مكؿ ممكاة لملك ت ـ ،ت ثكا ف معاوور كطرؽ جدوػدة وتكج ػكف ا كحػا فكػرحـ كتتسػرب إلو ػا
طاقات ـ (إبراىيم.)ٔ٘ :ٜٜٖٔ ،
كوػػرل عمــار (٘ )ٜٜٔأف ال وماػػة ابكرك وػػة اجػػـ ا ػػا إطفػػاء لجػػذكة التطػػكر القػػكمب مختمػػؼ
أ عاده ،كااتقمت

كرة الت دوث إلى تزروب ،ثـ إلى ت عوة كالى غزك ثقػاتب ،كقػد أدل ذلػؾ إلػى اػكع مػف
41

االالػطار الثقػػاتب متمثػػؿ تػػب تػروقوف وعت ػػر كػػؿ ما مػػا رد تعػػؿ الزمػػات الكاقػػع .وػػث وػػرل تروػػؽ أااػػا لػػـ
اأخػػذ مػػف أس ػ اب التقػػدـ الزر ػػب القػػدر الكػػاتب مػػف المعا ػرة ،كأف التػػردد تػػب ذلػػؾ الس ػ وؿ حػػك م ػػدر
التخمػػؼ المػػادم كالثقػػاتب ،كوػػرل الفروػػؽ اآلخػػر أف تقموػػد الزػػرب حػػك مػػة التخمػػؼ ،كأا ػ ال خ ػ ص إال
العكدة إلى ما ج السمؼ كالتراث اب وؿ (عمار.)ٜٔٓ-ٜٔٛ :ٜٜٔ٘ ،
كوػػرل ســيد (ٗ )ٜٜٔأف ال ػػدؼ الم ػػكرم مػػف الزػػزك الثقػػاتب حػػك ال ومكلػػة ػػوف لػػعكب ابمػػة
العر و ػػة ك ػػوف اا ػػر ا ػػاء ذات ػػا أك اس ػػتردادحا ،كذل ػػؾ جعم ػػا ت ػػب ال ػػة دانم ػػة م ػػف االغتػ ػراب ،ث ػػـ
ػػاالختراؽ المسػػتمر ل ػػا لتفتوػػت أوػػة م اكلػػة ل اػػاء قا ػػدة ثقاتوػػة ك ضػػاروة تسػػترد ػػا ذات ػػا ثػػـ ػػالتفروغ
المستمر لطاقات ا تى ال تتككف مف حذه الطاقات ل اة تفجػر ك و ػا ػذات ا الثقاتوػة (السـيد:ٜٜٔٗ ،
ٖٕٔ).
تب ضكء ذلؾ وػرل ال ا ػث أف الزػزك الفكػرم كالثقػاتب الػذم وكاج ػ الػكطف العر ػب لػكؿ ػاـ
كتمسػػطوف لػػكؿ خػػاص مػػف أخطػػر ابمػػكر التػػب اكاج ػػا الوػػكـ ،كاػػرل ذلػػؾ تػػب الم ػػاكالت المتعػػددة
لتفكو ػػؾ أك ػػاؿ ال ػػدكؿ العر و ػػة كتزوو ػػب تكػ ػرة الك ػػدة العر و ػػة كالكطاو ػػة كاالاقس ػػاـ السواس ػػب كالجز ارت ػػب
كال ػراع مػػى السػػمطة ،كم اكلػػة خمػػؽ االقتتػػاؿ الػػداخمب كتػػدمور الاسػػوج االجتمػػا ب لألمػػة العر وػػة كػػؿ
حػػذه ابمػػكر كقفػػت ػػانؽ أمػػاـ الل ػ اب لت ووػػد أافس ػ ـ حػػذا ال ػراع ،كورجػػع ال ا ػػث ذلػػؾ لعػػدـ كجػػكد
الاماذج كالقدكة لمل اب ك دـ تك وة الل اب مخاطر الزػزك الفكػرم كالثقػاتب ك ػدـ تدرو ػ

مػى مكاج ػة

حػػذا الزػػزك كتأ ػػوؿ المفػػاحوـ الكطاوػػة كالعر وػػة لػػدو ـ لػػذلؾ وجػػب تقػػدوـ الػػد ـ المعاػػكم كالافسػػب الكػػاتب
لمل اب.
ٕ ٕ.ٙ.ٖ.األسباب االجتماعية لمتطرف:
تعػػددت ابس ػ اب االجتما وػػة المككاػػة لمتطػػرؼ تما ػػا مػػا وتعمػػؽ ابسػرة كالتالػػنة ابسػروة

ػػر

م ار ؿ تككف لخ وة ،كما ا ما وتعمؽ المؤسسات التعموموة كالتر كوة التب ت تـ تلكوؿ لخ وة الفرد
كتؤثر مو سم ان كاوجا ان كتوما ومب رض لدكر كؿ ما ما
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ٕ ٔ.ٕ.ٙ.ٖ.األسرة:
ابس ػرة حػػب الجما ػػة اإلاسػػااوة ابكلػػى التػػب وتعامػػؿ مع ػػا الطفػػؿ كالتػػب وعػػوش مع ػػا السػػاكات
التلكوموة ابكلى مف مره ،حذه الساكات التب وؤكد مماء الافس كالتر وة أف ل ا أك ر ابثر تب تلػكوؿ
لخ ػػوت تلػػكو ن و قػػى معػ عػػد ذلػػؾ قػػد أ ػػا ا اػػكع مػػف التزوػػر الػػذم سػ ب الكثوػػر مػػف الخمػػؿ اتوجػػة
التزورات االجتما وة الكثورة تب ماا ب ال واة التب كاف ل ا أك ر ابثر مػى ابسػرة مػف وػث تماسػك ا
كمف وث كظوفت ا تب المجتمع كتر وة اب ااء (رزق.)ٔٔٙ-ٔٔ٘ :ٕٓٓٙ ،
كومكف القكؿ أف اب ااء تب إطار ابسرة حـ المرآة التب تعكس كؿ ما وػدكر داخػؿ ابسػرة ،ػؿ
حـ ال ف ة التب تاط ع مو ا دوااموػات التعامػؿ ابسػرم ،تػوذا مػا كااػت الع قػة ابسػروة تتسػـ ػالمكدة
كابلفة كالم ػة تخػرج اب اػاء ،كحػذه ابلػواء جموع ػا مترسػخة تػب كجػداا ـ سػكاء كػاف حػذا الاسػ ة ل ػـ
ك ػػأتراد أك الاسػ ػ ة لممجتم ػػع كك ػػؿ ،كم ػػف المع ػػركؼ أف التال ػػنة االجتما و ػػة تت م ػػكر م ػػف خ ل ػػا س ػػمات
لخ وة لألتراد.
ك مو تابب كابـ ومػث ف السػمطة داخػؿ الاظػاـ ابسػرم ،ك قػدر مػا وزرسػاف تػب افػكس أ اػان ـ
مف قوـ كسػمات إوجا وػة قػدر مػا وكػكف الفػرد سػكوان تػب تعاممػ مػع المجتمػع مػف كلػ ك مػى حػذا ولػور
(الروبي )ٔٗٓ :ٜٜٔٛ ،إلى أف ابب ومثؿ القدكة داخؿ ال وت توذا كاات القدكة مجرمة أك ما رتة أك
كاات ظالمػة أك ما ػازة أك ضػعوفة م ػزكزة ،توا ػا تػؤدم بف تختػؿ لخ ػوة اال ػف ،كتضػطرب معػاووره
كقومػ ػ ،

و ػػث ورتض ػػى ض ػػموره بف وت ػػع م ػػا ألق ػػى موػ ػ أ ػػكه .كم ػػا أف ابـ ذات اإلسػ ػراؼ الع ػػاطفب

االافعػػالب ،كابـ الم ممػػة الزان ػػة التػػب وتػػوـ أ ااؤحػػا تػػب كجكدحػػا ،لػػف ترضػػع ـ إال ملػػا ر ما رتػػة ،ت ػ
كاقعوة كال امك اطفب ،كاللعكر الثقة كابماف ،كال قدرة مى العطاء ،كمف ثـ ال وككف الااتج إال لػا ان
ما رتػان داخػ ن تػب

ػراع مػػع مجتمعػ  .كلػػذلؾ تابسػرة المضػػطر ة التػػب ال تلػ ع ال اجػػات الفسػػوكلكجوة

ل ػػف ماػػذ مػػو ده كالتػػب تت ػػع أسػػالوب خاطنػػة تػػب الفطػػاـ (التكقوػػت– الطروقػػة) الم ممػػة الاا ػػذة ،القاسػػوة
المتسمطة تب أسالوب تر وت ا التب ال ولعر اال ف ابماف كالطمأاواػة ،كالتػب وفقػد تو ػا اال ػف اسػتق لوت
كالتػػب تت ػػع أسػػالوب التأاوػػب ،ك اإلضػػاتة إلػػى ابسػػر المفككػػة التػػب واتلػػر تو ػػا اللػػجار ػػوف الكالػػدوف أك
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الماف موف الط ؽ ،كؿ حذه مؤلػرات تسػا د مػى التطػرؼ لػدل اللػاب تومػا عػد (الجبـالي:ٜٜٔٓ ،
.)٘ٚ-٘ٙ
كػػؿ حػػذا ولػػور إلػػى الػػدكر ال ػػالغ الػػذم تمع ػ ابسػرة تػػب سػػكء أ اان ػػا أك اا ػرات ـ ،كتلػػور رزق
( )ٜٜٔٛإلػى أف الػدكر ال ػاـ الػذم تمع ػ ابسػرة تػب تر وػة كتالػنة أترادحػا طروقػة سػمومة ،سػكاء كااػت
مػ ػػى المسػ ػػتكل االجتمػ ػػا ب أك السواسػ ػػب ،ت ػ ػػب الم ػ ػػدر ابكؿ الػ ػػذم وكتسػ ػػب ما ػ ػ الفػ ػػرد الملػ ػػا ر
االاتمانوة ،ما تما

مػف ػب كر اوػة كأمػف ،كاذا سػادت ابسػرة

قػات تتسػـ ػالتكوؼ ابسػرم سػا د

ذلػػؾ مػػى التكوػػؼ االجتمػػا ب ،ك التػػالب قػػد و ػػكؿ حػػذا دكف االغت ػراب أك التطػػرؼ أك العاػػؼ (رزق،
.)ٔ٘ٙ :ٜٜٔٛ
ٕ ٕ.ٕ.ٙ.ٖ.المؤسسات التعميمية:
المدرسػػة حػػب المؤسسػػة الك وػػدة التػػب تسػػتطوع أف تمػػارس كظوفت ػػا الخمقوػػة كالدواوػػة مػػف خ ػ ؿ
مموػة تر كوػة مقااػػة ،وػث وقػػع مو ػا العػبء ابك ػػر تػب ذلػػؾ كخا ػة عػدما أ ػػاب التفكػؾ كالضػػعؼ
ركح التماسػػؾ ابسػػرم ،إال أف الػػاقص تػػب اباظمػػة كالماػػاحج الد ارسػػوة و ػػكؿ دكف ذلػػؾ ،كقػػد تػػؤدم إلػػى
ظ كر ملكمة التطرؼ كاإلرحاب تب عض المجتمعات اإلس موة.
كتمعب المدرسة دك انر ك وػ انر تػب تطػكور القػوـ لػدل الفػرد مػف خػ ؿ التفػا

ت الوكموػة تػب ال وػاة

المدرسوة ،توتعمـ الفرد ا تراـ الكقت كااللتزاـ المكا ود ،كما وتعمـ أسالوب السمكؾ كالتعرؼ ا ػك زم نػ
ك واؿ مدرسو  ،كما وتعمـ مػف خػ ؿ ابالػطة الجما وػة معاػى الػدكر كالمكااػة ،كالقػوـ التػب تػرت ط ػا،
مثػػؿ القػػدرة مػػى القوػػادة ،كالت مػػب ػػابخ ؽ ال موػػدة ،كال ػكالء لمجما ػػة كالمدرسػػة ،ك التػػالب ال ػكالء بوػػة
جما ة اجتما وة واتمب إلو ا (رضوان.)ٚٛ :ٜٜٔٚ ،
كمػػا تمعػػب لخ ػػوة المعمػػـ دك انر ك و ػ انر تػػب إكسػػاب الت موػػذ أك الط ػ ب ل تجاحػػات المتطرتػػة
تولػور إلػى حػذا كػؿ مػف كينـدر وسـيرز ) (Kinder & Sears, 1981تػب د ارسػت ما ػف التع ػب
كالسواسة إلى أف التع ب كالتطرؼ إاما ورجعاف إلى التعمـ الثقاتب– االجتما ب ،تابطفاؿ كالمراحقػكف
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وكتس كف االتجاحات المتع

ة كالمتطرتة التكازم مع قوم ـ كاتجاحات ـ السػكوة مػف ال ونػة االجتما وػة،

كأف القكل الداخموة ل تجاحات المتعممة م ك انر تعزز استمرار التطرؼ كالتع ب خ ؿ واة الفرد.
ػ ػ كة م ػػى ذل ػػؾ ت ػػوف المعم ػػـ ال و ػػؤثر ت ػػب الاػ ػكا ب ابكادومو ػػة لمطػ ػ ب كالت مو ػػذ ،ػػؿ وت ػػأثر
ػػفات  ،و ػػث و

الطػ ػ ب

ظ ػػكف م ػػدل ال ػػتراؾ معمم ػػو ـ ت ػػب ابال ػػطة السواس ػػوة كالدواو ػػة كوقكم ػػكف

تقموػػدحـ ،كومكػػف لممعممػػوف أف وم ػػدكا الطروػػؽ لظ ػػكر كج ػػات الاظػػر المتع ػ ة مػػف خػ ؿ مػػا وقػػدمكف
لت موذحـ مف أتكار ).(Muss, 1981
ك مو ػ تػػوذا كااػػت العمموػػة التعموموػػة تػػب المػػدارس كالجما ػػات تسػػور تػػب طروق ػػا السػػموـ ،توا ػػا
اللػػؾ تخػػرج لخ ػان سػػمومان افسػػوان كاجتما و ػان وقػػاكـ كاتػػة التوػػارات المتطرتػػة التػػب قػػد تترجػػؿ ػػالمجتمع،
كلكف لما كاف التعموـ الوان ومر أزمة سػكاء كػاف مػى مسػتكل قومتػ تومػا عػد التخػرج أك تقػداف القػدكة،
توف ذلؾ وؤدم إلى ظ كر التطػرؼ ،كمػا أف التعمػوـ وعت ػر د امػة مػف د ػانـ المجتمػع كضػامف لسػ مة
ابخ ػ ؽ .كلقػػد ظوػػت المدرسػػة الس ػ ـ ابكتػػر تػػب مسػػؤكلوت ا ػػف التطػػرؼ تتػػدحكر التعمػػوـ ،كغوػػاب
القدكة ال ال ة مف المدرسة ،كاتتقاد المعمـ ذم اللخ ػوة المتموػزة جعمػت المدرسػة تفقػد سػوطرت ا مػى
الط ب ،كأحممت م اس ت ـ كااقطعت
الطػ ػرتوف تض ػػعؼ ت

مة المدرسػة ال وػت ،تكااػت تر ػة الطػ ب أف وضػ ككا مػى

ػػوم ـ العمم ػػب مم ػػا س ػػا د م ػػى تس ػػاد ابخػ ػ ؽ ككج ػػكد تػ ػراغ رحو ػػب ت ػػب قمو ػػة

الل اب ،تا تاقكا الم ادئ المتطرتة إلى أق ى الوموف أك إلى أق ى الوسار.
ٕ ٖ.ٕ.ٙ.ٖ.وسائل اإلعالم:
جااب دكر ابسرة كالمؤسسات التر كوة كالتعموموة وككف دكر اإل
حػك

ػػر اإل ػ ـ لتػػأثوره الك وػر كتقػػدـ تقاواتػ كقدرتػ

والر مف قانؽ كمعمكمات ،كأ

ح اإل

مػػى االسػت كاذ مػػى الػرأم العػػاـ مػف خػ ؿ مػػا

ـ كسػانم المختمفػة كػأدكات امػة تػب تلػكوؿ سػمكؾ ابتػراد

كتاموة قوم ـ ،ؿ وفكؽ تب تأثوره ابسرة كالمدرسة ،كالع قة وف التر وة كاإل
العمموة اإل

ـ وػث وعت ػر

ػراا حػذا

اوة تب عض جكاا ا مموة إ

ـ

قة قكوة ،وػث أف

موة ،كأف حذه الع قة تزداد ارت اطػان الوػكـ ،وػث أ ػ ح
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اإل

ـ ألد خطكرة تب تر وة الل اب ،اظ انر لما تقكـ

أج زة اإل

ـ مف غرس قػوـ المجتمػع ك قودتػ

تب افكس الل اب.
ك

كرة امة حااؾ عض االاتقادات التب تكج لإل

ـ كسانم المختمفػة كمػا ومع ػ مػف دكر

تب كجكد ظاحرة التطرؼ كاإلرحاب لدل عض الل اب تب المجتمعات اإلس موة توما ومب
أ .مأف كسػػانؿ اإل ػ ـ غوػػر قػػادرة مػػى أف تقػػدـ لملػ اب مػػا ورضػػب طمك ػػات ـ لمثقاتػػة كالمعرتػػة كوامػػب
قػػوم ـ ابخ قوػػة كالدواوػػة ،ذلػػؾ أا ػػا تػػب أغمػػب مػػا تقدم ػ تعتمػػد مػػى ػرامج مسػػتكردة لمجتمعػػات
تختمؼ ف مجتمعاتاا تب ادات ا كطرانؽ وات ا كقومت ا ملك ت ا كال مكؿ التب تقدـ.
ب.مقػػد وعمػػؿ اإل ػ ـ كسػػانم المختمفػػة مػػى اقػػؿ توػػارات كأتكػػار ك ػػكر تػػب الخػػارج قػػد ال تػػت نـ مػػع
اظانرحا الم موة ،كمػف ثػـ وكجػد تاػاقص أك ػدـ تكامػؿ تػب لزػة الثقاتػة كالقػوـ ،أك قػد ت ػ ح أدكات
اب

ـ مفتقدة لمتكجو ابودوكلكجب.

ج .محااؾ لككل مف ضعؼ كسكء ما تقدم كسػانؿ اإل ػ ـ لملػ اب ممػا وجعم ػا مسػنكلة ػف مسػؤكلوة
م ال ػرة ػػف إق ػػاء الػػدوف ػػف الل ػ اب كاق ػػاء الل ػ اب ػػف ال ػػدوف ،تػػال رامج كالم ػكاد التػػب تق ػػدـ
كخا ة تب التمفزوكف كالتب ت ث م الرة ،تولى جااب ال رامج ال ادتة كتب مقا ؿ القػوـ الرتوعػة تكجػد
القوـ الكضعوة مما وزود مف دة االخت ؿ كاالضطراب تب افكس الل اب ،كمػف ثػـ ػدـ الثقػة تومػا
وقدـ إلو ـ كتقداف القدرة مػى التموػز ػوف ال ػكاب كالخطػأ ،ك ػوف ال ػؽ كال اطػؿ ،وضػاؼ إلػى ذلػؾ
ق ر الزمف كضوؽ المسا ة المخ

ة لكؿ المعارؼ الدواوة (أبو الوفا.)ٜٛ :ٜٜٖٔ ،

ٕ ٖ.ٙ.ٖ.األسباب االقتصادية لمتطرف:
تعت ػػر العكامػػؿ االقت ػػادوة مػػف المس ػ ات المسػػاحمة تػػب إوجػػاد ظػػركؼ التطػػرؼ كاإلرحػػاب تػػب
ع ػػض المجتمع ػػات اإلسػ ػ موة ،و ػػث تأخ ػػذ ابزم ػػة االقت ػػادوة أ ا ػػاؽ الزال و ػػة العظم ػػى م ػػف أ اػ ػػاء
المجتمعات اإلس موة ،تأسعار المكاد الزذانوة تب ارتفاع مستمر كالدخؿ ثا ت ال وتااسب مع المتزورات
التب دثت مى ال عود العالمب ،كال طالة ضار ة أطاا ا تػب سػانر المجتمعػات اإلسػ موة ،كحػب تػب
ااتظار الخروجوف الجدد تب الجامعات كالمعاحد كغورحا ،كحذا ولكؿ جكان مف اإل اط العاـ كالوأس لػدل
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اللػ اب ال ا ػث ػف مسػتق ؿ ملػرؽ وػؤمف تػب ظممػة أسػ اب العػوش الرغػد لػ كبسػرت  ،كحػذا تػب الكاقػػع
تات ػزه الماظمػػات اإلرحا وػػة تػػب تػػكتور الفػػرص ال تواجػػات ـ كمتطم ػػات ـ ال واتوػػة (الظـــاىري:ٕٕٓٓ ،
ٗ.)ٙ
كما أف التزورات االقت ادوة كاالجتما وة التب ػدثت تػب العقػكد ابخوػرة قػد تكػكف سػ ان رنوسػوان
تب تزذوة التطرؼ كاإلرحاب تب ال د العر وة ،كقد لممت حذه التزورات الثركات الافطوة التػب تعرضػت
لمكجػػات متتالوػػة مػػف المػػد كالجػػزر كالسواسػػات االقت ػػادوة التػػب ااتقمػػت مػػف س ػوطرة الػػدكؿ إلػػى سػػوطرة
السكؽ ،مما أدل إلى تكثوؼ ركة ال جرة مف الروؼ إلى المدواة كااتلػار اب وػاء العلػكانوة الفقوػرة تػب
المدف ،ككذلؾ معاااة اللرو ة الكسطى تب المجتمع فعؿ التضخـ المستمر كتفلب ال طالة وف أترادحػا
كخا ػػة اللػ اب كم

ظػػات ـ الفػكارؽ الط قوػػة المادوػػة القانمػػة وػػا ـ ك ػػوف اللػػركة الفاوػػة المسػػتفودة مػػف

االافتاح كالزارقة تب الفساد (حمزة.)ٖٚ :ٕٖٓٓ ،
أف قػكااوف العمػؿ ال ػارمة التػب تفرضػ ا الػدكؿ العر وػة الملػزمة لألوػدم
كتب حذا ال دد وت وف ه
العامم ػػة ح ػػب الت ػػب ت ػػؤدم إل ػػى اس ػػتجا ات متطرت ػػة م ػػف ق ػػؿ ابو ػػدم العامم ػػة مث ػػؿ التط ػػرؼ ،كالعا ػػؼ،
كاإلرحاب ،كالرتض ،كالتمرد مى الكاقع ،أما تب تمسطوف كما وتعرض ل اللعب الفمسطواب كخ ك ان
قطػػاع غ ػزة مػػف

ػػار اقت ػػادم خػػااؽ ،كاغ ػ ؽ لكاتػػة المعػػا ر ،كماػػع التاقػػؿ ،كالسػػفر ،ك ػػدـ كجػػكد

تػػرص مػػؿ لألوػػدم العاممػػة ك لػرات اآلالؼ مػػف خػروجوف الجامعػػات ،كمػػا تكاج ػ الضػػفة الزر وػػة مػػف
ق ؿ اال ت ؿ اإلسرانومب مف م ادرة لألراضب ،ك ااء المستكطاات مو ا ،ك ااء الجدار الفا ؿ ،كماع
التاقػػؿ إلػػى ال مػػدات ابخػػرل ،ككجػػكد العدوػػد مػػف ال ػكاجز كاال تقػػاالت كالضػػزكطات الافسػػوة كأ مػػاؿ
اال ت ػ ػزاز لمم ػ ػكاطاوف ،كػ ػػؿ ذلػ ػػؾ أدل إلػ ػػى تكػ ػػكوف ظػ ػػاحرة التطػ ػػرؼ كاتػ ػػة ألػ ػػكال (الػ ػػدواب ،السواسػ ػػب،
االجتما ب).
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ٕ ٚ.ٖ.النظريات النفسية المفسرة لمفيوم التطرف:
ٕ ٔ.ٚ.ٖ.التطرف في ضوء نظرية التحميل النفسي:
ورجع أ

اب اظروة الت موػؿ الافسػب ػأف التطػرؼ لػأا لػأف االا ارتػات الافسػوة إلػى خ ػرات

الطفكلة الم كرة التب ل ا تأثور ك ور مى سػمكؾ ال ارلػد ،ت وامػا ال تلػ ع عػض الجما ػات الم كػرة مثػؿ
االحتمػػاـ أك ال ػػب ،توا ػػا تػػؤدم إلػػى كجػػكد موػػؿ ق ػػرم وسػػتمر مػػع

ػػا

مػػدل ال وػػاة كودتع ػ ا ػػك

ت قوؽ ما رم ما الاػاس ،أك اكتسػاب مػا تقػده تػب طفكلتػ الم كػرة ،كو ػدث حػذا سػكاء طروقػة رمزوػة
أك طروقة كاقعوة ،كل ذا توف اإل اط الم كر لم اجات ابساسوة ومكف أف تؤدم إلػى اتجاحػات دكااوػة
ا ك العالـ أسره أك اتجاه أاكاع معواة مف المكضك ات (مثؿ التطرؼ سواسب ،دواب ،تكرم) (صابر،
.)ٜٕ :ٜٔٛٚ
كورل فرويد) (Frouedأف العدكاف غروزة ط وعوة ،كأف جموع الااس لػدو ـ اجػة إلػى العػدكاف
كال ػػد أف تاطمػػؽ تمػػؾ العدكااوػػة ،كلكػػف حاػػاؾ ممػػاء افػػس آخػػركف ال وتفقػػكف مػػع تركوػػد تػػب ذلػػؾ ال ػرأم
كوؤماػػكف ػػأف العػػدكاف رد تعػػؿ ط وعػػب لإل ػػاط كا اقػػة الػػدكاتع الم مػػة ،كمػػف أكثػػر الاقػػاط التػػب أثػػارت
الجػػدؿ تػػب اظروػػة تركوػػد حػػب أف طاقػػة العػػدكاف الزروػػزم وجػػب أف تاطمػػؽ طروقػػة مػػا ،كلقػػد أطمػػؽ مػػى
مموػػة ااط ػ ؽ الطاقػػة الزروزوػػة التافػػوس ) ،(Catharsisكوػػرل تركوػػد أف المجتمعػػات وجػػب أف تلػػجع
التافػوس العاوػػؼ لمطاقػة العدكااوػػة ،كلكػف عػػض ممػاء الػػافس وؤماػكف ػػأف الطػرؽ التػػب اتترضػ ا تركوػػد
كأت ا ػ ككسػػانؿ آماػػة لمتافػػوس كااػػت مػػى العكػػسٌ إذ أا ػػا كااػػت س ػ ان تػػب زوػػادة العػػدكاف ( Lahey,
.)1995:406
ك مو  ،كتب ضكء تاظوـ فرويد ) (Frouedلمج از الافسػب المكػكف مػف ال ػب أك ال ػك (المثػؿ
لممخزكف ال وكلكجب) ،كاباا (الممثػؿ لقػوـ الكاقػع) ،كاباػا اب مػى (الممثػؿ لمجمك ػة القػوـ كالمثػؿ العموػا)
ككؿ ل مككاات كل متطم اتػ  ،ممػا وخمػؽ

ػ ار ان ػوف المككاػات الث ثػة .كمػا أكضػح فيمـي ()ٜٔٚٙ

أف ال ب أك ال ك ل متطم ات ال ورضى ا ا اباا كمػف ثػـ ومجػأ (ال ػك -ال ػب) إلػى ك ػت حػذه الرغ ػات
كمعاػػى ك ت ػػا أا ػػا ال تات ػػب أك تمػػكت ػػؿ تضػػؿ حػػذه الرغ ػػات وػػة تت ػػارع كتتفا ػػؿ كتت ػػوف الفر ػػة
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لمظ كر كالتع ور ف افس ا ،كمف خػ ؿ حػذا ال ػراع تتكػكف ملػتقات أخػرل جدوػدة ل ػا أثػر كاضػح تػب
تكجو السمكؾ حاػا كحاػاؾ

ػراع قػانـ ػوف اباػا كاباػا اب مػى ،وػث أف اباػا اب مػى حػك المػت كـ تػب

اباا مف خ ؿ ض ط حفكات  ،ثـ أف حااؾ

ار ان آخر وف ال ك– ال ب كاباا اب مى ،كحك

راع وف

م ػػدأوف المػػذة (كحػػك ومثػػؿ الػػدكاتع ال وكلكجوػػة الم ػػكا) كم ػػدأ الكاقػػع (كحػػك ومثػػؿ الػػدكاتع الافسػػوة التػػب تع ػػر
ف الاظـ كالخضػكع لمعػرؼ كالتقالوػد كالقكا ػد) ،كممػا اللػؾ توػ أف حػذه ال ػ ار ات كاخػت ؼ كظػانؼ
حػػذه المككاػػات تعمػػؿ مػػى كجػػكد

ػراع ػػاد داخمػػب تػػب أ مػػاؽ الػػافس ال لػػعكروة (فيمــي:ٜٔٚٙ ،

ٖ٘.)٘ٛ-
كتب حذه ال دد ورل بموم (ٗ )ٜٜٔأف حدؼ ال فػزة الزروػزة الجاسػوة حػك اإللػ اع ،ممػا وعاػب
خفػػض االسػػتثارة اب ػػموة كتفروػػغ الطاقػػة المك كتػػة كحػػك وػػؤدم إلػػى ت دوػػد التػػكتر ،كوعوػػد الػػة الت ػكازف
ال داوػػة ،كالقػػكل الجاسػػوة كالعدكااوػػة ت ػػرز مػػى المسػػتكل ال لػػعكرم ،كمػػع ذلػػؾ تكثو ػ انر مػػا ومتاػػع مو ػػا
التع ور اللعكرم الم الر مما وخمؽ تكت انر تب اوة اللخ وة (بموم.)ٖٙ :ٜٜٔٗ ،
كوتفؽ حجازي ( )ٜٔٚٙمع مما س ؽ تألار إلى أف حااؾ ارت اطػان كثوقػان ػوف الموػكؿ التدموروػة
كالمتطرتػ ػػة ،كا ػ ػػاط الػ ػػذات مكم ػ ػان ،كاإل ػ ػػاط الجاسػ ػػب خ ك ػ ػان ،تػ ػػالقمع الجاسػ ػػب وتػ ػػرؾ العدكااوػ ػػة
الم ا ة ل

رة تاطمؽ تب سادوة ،ككتقان لاظروة الت موؿ الافسب وختؿ التكازف الافسب لمر مػة الكمػكف

لكؿ مفاجئ اد داوة المراحقة ،كتقكل المراحقة متطم ات اباا الجاسوة ممػا وجعػؿ التػكازف وضػطرب،
كتثكر ال ار ات الافسوة مرة أخرل ،ك وف وسكد ال ك تمؾ ال ار ات وزداد التخوؿ تب الزالػب كتتكػرر
ممارس ػة ابالػػطة الجاسػػوة ،كوػػزداد السػػمكؾ العػػدكااب ػػؿ كالسػػمكؾ المضػػاد لممجتمػػع أ واا ػان (حجـــازي،
.)ٕٜٔ :ٜٔٚٙ
كمػػا أف العػػدكاف لػػوس ػػات انز أساسػػوان كلكا ػ اػػاتج ػػف اإل ػػاط ،أك إ اقػػة غ ارنػػز المػػكت ،كحػػذه
ابتعػاؿ العدكااوػة تع وػر لمػدكاتع كال ػكاتز المػدمرة لمػػذات كالتػب تت ػكؿ اتجػاه اآلخـرين ( & Carver
.)Scheier, 1992:213

48

كتػػب الػػة اقت ػراف اإل ػػاط ملػػا ر التقػػدور كالمف ػػكـ اإلوجػػا ب لػػدل اللػػخص ػػف افس ػ تامػػك
ملا ر العدكاف ضد المجتمع ،كال وقؼ ما مكقؼ العداء تقط ؿ مكقؼ الرتض كاإلاكػار ،كومكاػ مػف
تطكور حذا المكقؼ إلى التطرؼ كاإلرحاب مف خ ؿ ام ف
أ .مكجكد أودوكلكجوة تلكؿ مجتمع تر ب وجا المجتمع ابـ كورتض مف خ ل ملرك وة كجكده.
ب.متس ؿ ال ك العدكااب كال دانب إلػى اباػا اب مػى لو ػرر اإلرحػاب ،أك التطػرؼ ا ت ػاره كفا ػان أخ قوػان
لسوادة

كرة مثالوة وسعى إلو ا المتطرؼ.

ك ادة ما وسػتخدـ ا تمػاد قوػدة أك أودوكلكجوػة معواػة ك ػف مظمػة مااسػ ة وتسػمؿ مػف خ ل ػا
ال ك كحك المككف أك الاظاـ ال لعكرم العدكااب ال دانب الاز ات إلى اباا اب مػى ،كحػك الاظػاـ الممثػؿ
لسمطة المجتمع كالقوـ كالمعاوور المثالوة كتقان لما تػذكره اظروػة الت موػؿ الافسػب،
ح ػػذا اال تم ػػاد كض ػػع غط ػػاء لماػ ػكازع العدكااو ػػة ،أك

وػث ومكػف مػف خػ ؿ

ػػواغت ا مثالو ػػات العقو ػػدة أك ال ػػدوف .تو ػػدك القت ػػؿ

كالسػػمكؾ المضػػاد لممجتمػػع كاال تػػداء لػػوس جرومػػة كلكػػف ك ػػف ج ػػادان ك ك ػػف دتا ػان ػػف الم ػػادئ
الساموة ،كحكذا وػتمكف الفػرد مػف تػكتور م ػررات ت ػتفظ لذاتػ التقػدور كالتماسػؾ كقػكة الػدتع ككم ػا أمػكر
تؤدم إلى تماسؾ المجتمع الجدود أك (الجما ة المتطرتة) (فرج.)ٜٗٔ :ٜٜٖٔ ،
كتػب

قػة التطػرؼ السػػمطة الكالدوػة اجػد أف اظروػػة الت موػؿ الافسػب تؤكػػد مػى أحموػة

قػػة

الطفؿ كالدو  ،كالتب وككف ل ا تأثور قكم تب تككوف امط لخ وت تب المستق ؿ.
كتػػب اضػػطراب الع قػػة ػػوف السػػمطة الكالدوػػة كالتطػػرؼ كالعاػػؼ ولػػور ال ػػا ثكف إلػػى أف السػػمطة
الكالدوة أكؿ م ادر التلروع تب كاقع الفرد ،تمؾ التب وستدمج الطفؿ

كرت ا كوتك د أكامرحا كاكاحو ا

تػػب داوػػة الكجػػكد ،ت ػػذه السػػمطة إامػػا تمثػػؿ الج ػػاز الػػذم وسػػوطر كو ػػومف مػػى تاظػػوـ الطفػػؿ كتأحوم ػ
لمكاج ػػة م ػػادر السػػمطة كالتلػروع القانمػػة تػػب الكاقػػع ابلػػمؿ ،كحػػذه الع قػػة (الطفػػؿ– السػػمطة) إذان مػػا
تسػمت ػالق ر كالقمػػع مػف ق ػػؿ الكالػدوف ،تػػوف الطفػؿ سولػب تػػب حػذا الماػػاخ ػاج انز ػػف الت ػدم لمكاقػػع
و
س اقدم ،أك تفكور ق اب ،كقد وؤدم ذلؾ أوضان إلى غرس الق ػر كالتسػمط ،تو ػ ح تومػا عػد افػان
كتطرتان (محمود.)ٔٓٙ :ٜٔٚٚ ،
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ترل ىورني ) (Horneyاق ي ف ككلز أف دـ إل اع ال اجة إلى ابمف حك ابساس ابكلب
لكاتة االضط ار ات السمككوة كاالا ارتػات المختمفػة ،تقػد قامػت حػكراب كضػع قانمػة مػف العكامػؿ ال ونوػة
المعاكسة أك غور المكاتوة ،كالتػب ومكػف أف تفضػب ملػا ر ػدـ ابمػف كاالطمناػاف لػدل الطفػؿ ،تػرت ط
جموع ػا الع قػات المضػطر ة القانمػة ػػوف لطفػؿ ككالدوػ  .كلػذا ت ػك ومجػػأ لػث ث طػرؽ لمتعامػؿ مػع حػػذه
الملا ر ،تقد و

ح مفعمان العداكة ،كما قد وزدك خاضعان مستسممان مى ا ك مفػرط زوػادة ،كقػد و ػاكؿ

الطفػػؿ اسػػتخداـ ألػػكاؿ مػػف الت دوػػد إلك ػراه الا ػأم م ػى
ذات  ،كومكف لكؿ حذه ابسالوب أف ت

ػ  ،كقػػد وامػػب

ػػكرة مثالوػػة غوػػر كاقعوػػة ػػف

ح سمات للخ وت مع الخ انص الداتعوة لم اتز أك ال اجػة

(كولز.)ٖٜٗ :ٜٜٕٔ ،
ك مى و
توف اإلاساف
كؿ ه

ر م ار ؿ وات المختمفة إذا استطاع التكتوؽ وف

ار ات المختمفة،

وث وضع ل ا ال مػكؿ التػب ت نػـ كػؿ مر مػة كتتااسػب مػع كػؿ متطمػب ،تػوف ال وػاة الافسػوة لمفػرد تػب
طروق ػا الط وعػب عوػػدة ػف االضػطراب الافسػػب كاتػة ألػػكال  ،كتتجػ لخ ػوت ل تػزاف كالتػكازف ،باػ
لوس حااؾ ما وس ب القمؽ كالتكتر الػذم واػتج اػ أم اػكع مػف أاػكاع السػمكؾ الما ػرؼ الػذم ال وػت نـ
مع ط وعة المجتمع كال واة االجتما وة ،أما إذا جز ػف ػؿ حػذا ال ػراع ككضػع ال ػؿ الم نػـ ،تػوف
ذلػػؾ وجعػػؿ الػػافس اإلاسػػااوة أرض ػان خ ػ ة لظ ػػكر كاتػػة االضػػط ار ات ،كظ ػػكر أل ػكاف مختمفػػة كألػػكاؿ
متاك ػػة مػػف االضػػط ار ات كاالا ارتػػات السػػمككوة التػػب تا ػػع أساسػان مػػف اخػػت ؿ اللخ ػػوة ،ك مػػى سػ وؿ
المثاؿ تب ذلؾ ظ كر التطرؼ ،كذلؾ بف المتطػرؼ جػز اباػا لدوػ
إلى إل ا ا

ػف إلػ اع عػض ال اجػات تمجػأ

كرة غور سكوة كغور مق كلة اجتما وان.

أمػػا إريكســون ) (Eriksonيورجػػع التطػػرؼ إل ػى أزمػػة ال كوػػة إذ أف أزمػػة ال كوػػة (Identity
) ،Crisisكومر ا جموع المراحقوف تب كقت ما ،كوعااكف تو ا مف دـ معرتة ذات ـ كضكح ،أك دـ
معرتػػة الم ارحػػؽ لافس ػ تػػب الكقػػت ال اضػػر ،أك مػػاذا سػػوككف تػػب المسػػتق ؿ تولػػعر الضػػواع كالت عوػػة
كالج ػػؿ مػػا وجػػب أف وفعمػ كوػػؤمف ػ  ،كحػػب

مػػة مػػى طروػػؽ الامػػك ومكػػف أف تػػؤدم إلػػى اإل سػػاس
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ال كوػة أك إلػى المزوػد مػف االا وػار الػداخمب كتلػتت الػدكر أك تموػع ال كوػة )(Identity Confusion
(عبد الرحمن.)ٕٛٛ :ٜٜٔٛ ،
كوعاب ذلؾ أف المراحؽ وككف تب الة ال وعرؼ افس كال ذات  ،تقد اختمطت مو ابمكر ،مػف
حػػك؟ كمػػاذا موػ ؟ كمػػاذا لػ ؟ كمػػف ثػػـ وجػػد افسػ لػػـ و ػػدد حكوتػ  ،ت ػػك ػػدكف اتجػػاه م ػػدد ،كل ػػذا ولػػور
أروكسكف (دافيـدوف )ٜٖ٘-ٜٕ٘ :ٜٜٔٛ ،أاػ اتوجػة لفقػداف المػراحقوف اإل سػاس ػكوت ـ أك الفلػؿ
تب تككوا ـ وككاػكف متع ػ وف كقمومػب اال تمػاؿ كلػدودم القسػكة تػب اسػت عاد اآلخػروف الػذوف وخػالفكا ـ
ت ػػب الم ػػكف أك الخمفو ػػة الثقاتو ػػة ،كت ػػب ابذكاؽ كالمكاح ػػب ،كغال ػ ػان ت ػػب ك ػػؿ المج ػػاالت ال ػػزورة لمممػ ػ س
كاإللارات المختارة كع مات داخؿ أك خارج الجما ة ،كوعمؿ المراحقػكف تػب ضػكء حػذه ابزمػة التػب ال
وجدكف ػ ن ل ػا ،مػى تكػكوف الجما ػات أك الع ػا ات ،كومتزمػكف ػ عض ابامػاط الجامػدة (المتطرتػة)
ا ك أافس ـ أك مثالوات ـ أك أ دان ـ.
ٕ ٕ.ٚ.ٖ.التطرف في ضوء نظرية اإلحباط– العدوان:
تعت ر حذه الاظروة جر ابساس لاظروة الت امؿ مى لخص ما ت موم خطاوا غوره (اظروة
ك ػ ش الفػػداء) كحػػب

ػػومة د ارسػػة مستفوضػػة اظرو ػان ك ممو ػان لمعدوػػد مػػف مالقػػة مػػـ الػػافس ،كالتػػب مػػف

خ ل ػػا تػػـ تكضػػوح الع قػػة ػػوف اإل ػػاط كالعػػدكاف ،كقػػد أتػػادكا أف العػػدكاف اتوجػػة تكػػاد أف تكػػكف تموػػة
لإل اط كأف حااؾ

قة طردوة وف اإل اط كالعدكاف ،تكمما زادت دة كقػكة اإل ػاط زادت ػدة كقػكة

العدكاف لدل ابتراد الم طوف.
كوأخذ اإل اط المػؤدم لمتطػرؼ

ػك انر دوػدة ،قػد وكػكف مػرده لممجتمػع الػذم وعػوش توػ الفػرد،

أك لعدـ استوفاء اجة ف اجاتػ ابساسػوة ولػ ا ا ،كل ػذا ولػور الشـيخ (ٖ )ٜٔٛإلػى أف ملػا ر
اإل ػػاط التػػب ت ػػومف مػػى الل ػ اب المتطػػرؼ مرجع ػػا إلػػى ػػدـ إل ػ اع اجػػات ـ الافسػػوة (ال اجػػة إلػػى
العمؿ كدتع ل ح ال طالة ،أك ال اجة إلػى الػدكر االجتمػا ب المتمثػؿ تػب العمػؿ كالػزكاج ك اػاء ابسػرة)،
كحػػذا اللػػعكر الم ػػوط وكل ػد سػػمككان ػػدكااوان وتج ػ كػػؿ قػػكة ضػػد مس ػ ب حػػذا اإل ػػاط ،كلقػػد أكضػػح مػػف
خ ؿ دراست لملػ اب المتطػرؼ أف السػ ب الرنوسػب المػؤدم إلػى ل ػذا التطػرؼ مػف كج ػة اظػر اللػ اب
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إاما وتمثؿ تب المجتمع افس متمث ن تػب قواداتػ كأاظمتػ التػب وعت رحػا اللػ اب مسػنكلة كاممػة ػف ػدـ
إل اع اجات ـ (الشيخ.)ٛٛ :ٜٖٔٛ ،
كاذا كااػ ػػت الظػ ػػركؼ الم وطػ ػػة التػ ػػب وعول ػ ػ ا الل ػ ػ اب داخػ ػػؿ المجتمػ ػػع مػ ػػف العكامػ ػػؿ المؤدوػ ػػة
لمتطػرؼ ،تػػوف ػػدـ قػػدرة المعػاوور االجتما وػػة ككفاءت ػػا تػػب إرضػػاء اللػ اب ولػػوع السػػخط لػػدو ـ ،كل ػػذا
ولور

د الستار إلى أف أحـ العكامؿ التب تجعؿ اإلاساف مست دتان ل اجػذاب إلػى التطػرؼ حػك السػخط

العػػاـ ػػوف الجمػػاحور مػػى الظػػركؼ الم وطػػة ،كل ػػذا دانم ػان مػػا و ػرت ط التطػػرؼ كلػػوك

تػػب المجتمػػع

لعكر ابتراد أف معاوورحـ كقوم ـ ال ضاروة التب ا تادكحا لـ تعد كاتوة إل طػان ـ مػا ورضػو ـ (عبـد
الستار.)ٕٔٗ :ٜٔٛٗ ،
إف اإل ػػاط ا ػػر حػػاـ تػػب أ ػػداث التط ػرؼ لػػدل المتط ػرتوف ،كلإل ػػاط تػػب ػػد ذات ػ
ك ورة الكثور مف االضط ار ات الافسػوة كالسػمككوة التػب ومكػف أف تظ ػر لػدل ابتػراد

قػػة

ػكرة امػة ،تػوذا

ما أتوح لملخص الم ط تر ة لمتافوس ف افس  ،كلت دنة الزمواف الافسب الذم وعوش تو  ،توا وخرج
تب

كر دودة كمتاك ة مثؿ التطرؼ ،ككما س ؽ وتضح أف التطػرؼ الاػاجـ ػف اإل ػاط ورجػع لعػدة

كامؿ ما ا
 اإل اط االقت ادم. اإل اط الافسب الااتج ف دـ إل اع اجة أساسوة. إ اط ال اجة إلى الدكر ،أف ال وككف لمفرد دكر تب المجتمع. إ اط معاوور المجتمع كقوم ك ادات كتقالوده بتراد ال وط قكف حذه المعاوور كال ورودكف ل ا كقا انر.كقد قاـ مماء الافس مػؤخ انر تكسػوع تػرص اإل ػاط– العػدكاف ػف طروػؽ م

ظػة أف العػدكاف

وككف أوضان رد تعؿ ط وعب لأللـ كالكراحوة كاب داث ابخرل ال زوضة (.)Lahey, 1995:406
كترل اظروة اإل اط أف التع ػب (أ ػد مككاػات التطػرؼ) حػك إظ ػار أك تافػوس لعػدكاف مػزاج
ااتج ف اإل اط ،تعادما يوعاؽ اللخص ف ت قوؽ أحدات  ،تواػ ومػر خ ػرة اإل ػاط الػذم وػؤدم إلػى
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اللػػعكر العػػدكاف تجػػاه م ػػدر اإل ػػاط ،كتػػب كثوػػر مػػف ال ػػاالت قػػد وكػػكف مسػػت و ن ،أك غوػػر مق ػػكؿ
اجتما وان أف وظ ر ذلؾ العدكاف تجاه الم در اب مب (.)Feldman, 1985: 173
كحذا وسر دانوة الل اب المادتع ضد مجتمع ابـ ،كضد ممتمكات الدكلػة ،رغػـ أاػ ومكػف أف
وك ػػكف كالدوػ ػ أك معمموػ ػ ح ػػـ ابس ػػاس أك السػ ػ ب ت ػػب ال ػػة اإل ػػاط الت ػػب ول ػػعر ػػا ،ك ػػأا ـ وع ػػاق كف
الم در ما وفعمكا ضد أافس ـ كالمجتمع.
إف ألػ ر االسػػتجا ات التػػب تثػػار تػب المكقػػؼ اإل ػػاطب حػػك العػدكاف كولػػمؿ العػػدكاف العػػدكاف
ال داب ،كما ولمؿ العدكاف المفظب ،كوتج العدكاف غال ان ا ك م در اإل اط ،تعادما و ط الفرد وتج
دكاا ػ إلػػى المكضػػكع الػػذم ودرك ػ كم ػػدر إل اط ػ  ،كو ػػدث ذلػػؾ ػػدؼ إ ازلػػة الم ػػدر أك التزمػػب
مو  ،أك كرد تعؿ اافعػالب لمضػوؽ كالتػكتر الم ػا ب لإل ػاط ،أم أف العػدكاف المثػار سػ ب اإل ػاط
ال و دؼ تػب كػؿ ال ػاالت إلػى إ ازلػة اإل ػاط ،كاامػا قػد وكػكف تع وػ انر ػف الضػوؽ مكج ػان ا ػك الم ػدر
(كفافي.)ٖٕٗ :ٜٜٔٓ ،
أمػػا قنــاوي ( )ٜٜٔٙتػػرل أف سػ ب اإل ػػاط مػػف كج ػػة اظػػر اللػ اب المتطػػرؼ حػػك المجتمػػع،
كقد ال وتج الل اب العدكاف كالعاؼ ا ك المجتمع ،ؿ وتج كف ا ك الذات ،كوأخذ ذلؾ

كرة اإلدماف

أك االكتناب أك غور ذلؾ مف االضط ار ات الافسوة (قناوي.)ٖٕٕ-ٖٕٔ :ٜٜٔٙ ،
كاللػػخص المتطػػرؼ وػػؤمف قد ارتػ كم ا ارتػ اللخ ػػوة ،كامكاااتػ  ،كمػػا وػػؤمف أاػ أتضػػؿ كثوػ انر
ممػػف قق ػكا اجا ػػات س ػ مة ،كح ػذا وضػػا ؼ ملػػا ر اإل ػػاط لدو ػ كوممػػؤه ملػػا ر الزضػػب كالعػػدكاف،
كلكا تب الا اوة

ا ب مف كـ إوجا ب ف ذات كتقدور مرتفع ل ا (فرج.)ٕٖٗ :ٜٜٖٔ ،

كتب حذه ال دد وؤكد إبراىيم (ٗ )ٜٔٛمى الع قة وف اإل اط كالتطرؼ ،تألار إلى أف أحـ
العكامؿ التب تجعؿ الااس مست دتة ل اجذاب ا ك التطرؼ حك السػخط العػاـ مػى الظػركؼ الم وطػة،
كل ػػذا دانم ػان مػػا و ػرت ط ظ ػػكر التطػػرؼ كلػػوك

تػػب مجتمػػع مػػا لػػعكر ابت ػراد ػػأف معػػاوورحـ كقػػوم ـ

ال ضاروة التب ا تادكا مو ا لـ تعد كاتوة لما ـ ما ورضو ـ (إبراىيم.)ٕٔٗ :ٜٔٛٗ ،

53

ك اد دراسة العاؼ السواسب كال اع اجات اللػعكب (كمؤلػر لمتطػرؼ السواسػب) فرضػوة أف
إ اط اللعب وتكلد ف لعكر عدـ إل اع ال اجات ،تقد خم ت الدراسة أف إل اع اجات اللػعكب
ورت ط ارت اطان إوجا وان االستقرار الداخمب لمدكلة ،كأف االضطراب كالتطرؼ السواسب حػك سػمكؾ ػدكااب
اتوج ػػة مكاق ػػؼ اإل ػػاط المتع ػػددة ،تكمم ػػا كاا ػػت اإل اط ػػات متك ػػررة كماتظم ػػة كمم ػػا ك ػػاف االض ػػطراب
كالتطرؼ السواسب أك ر (فرج.)ٜٙ :ٜٕٔٛ ،
كما ألار اجمكؾا أف حاػاؾ ػدة أاػكاع مػف اإل اطػات التػب تػؤدم إلػى التطػرؼ الػدواب ،وػث
ألػػار إلػػى أف حػػذه اإل اطػػات قػػد تكػػكف اقت ػػادوة أك ضػػكوة أك أخ قوػػة أك توزوانوػػة ،كأف ال رمااػػات
الفوزوقوة حػب أكثػر أاػكاع ال رمااػات التػب تػؤدم إلػى تكػكوف الفػرؽ الدواوػة ،كوكػكف حاػا رد الفعػؿ الػدواب
لإل اطات التب ال ومكف أف تض ط أك وت كـ تو ا ،كأف ابالطة الدواوة حذه حب تعكوض ف اللعكر
ال رماف كاإل اط كلوس تع ن لم ك أس اب اإل اط كال رماف (الخشاب.)ٕٚ :ٜٔٛٛ ،
كو ػػرل ال ا ػػث أف التط ػػرؼ أق ػػرب أف وك ػػكف اتوج ػػة تمو ػػة لإل اط ػػات السواس ػػوة كاالقت ػػادوة
كاالجتما وة التب وتعرض ل ا الفرد تب ال واة ،ت وجد حرك ان مػف حػذا الكاقػع إال ممارسػة أاػكاع معواػة
مف السمكؾ المتطػرؼ كالمضػاد لممجتمػع كلآلخػروف ،ت ػك وروػد أف واػتقـ مػف اآلخػروف كو مم ػـ مسػؤكلوة
إ اطات .

ٕ ٛ.ٖ.التطرف في ضوء النظريات المعرفية:
تعت ر المككاات المعرتوة لمفرد حب الم كر الرنوسػب للخ ػوت  ،كحػب التػب تػؤثر مػى ملػا ره
كسمكك  ،كالمككف المعرتب ل تجاحات المتطرتة وتمثؿ تػب المعتقػدات كابتكػار الجامػدة التػب تكجػد لػدل
عػػض ابلػػخاص ػػف عػػض ابلػػخاص اآلخ ػروف أ ضػػاء الجما ػػات ابخػػرل ،كحػػك مػػا وأخػػذ

ػػكرة

القكال ػػب الامطو ػػة الجام ػػدة ،كم ػػا أف المتطػ ػرتوف وت ػػفكف كج ػػكد اس ػػؽ ا تق ػػادم جام ػػد ،و ػػث وتس ػػمكف
التلدد مع أ

اب المعتقدات المااحضة دكف أوة م اكلة ما ـ لمتعرؼ مػى تمػؾ ابتكػار كالمعتقػدات

كالتفكوػػر تو ػػا (شــمبي والدس ـوقي .)ٔٔ :ٜٜٖٔ ،كمػػف أحػػـ الاظروػػات التػػب تااكلػػت الجااػػب المعرتػػب،
اظروػػة إلػػوس ) (Ellisالمعركتػػة اسػػـ (اظروػػة الع ػ ج العق اػػب االافعػػالب) ،كتركػػز حػػذه الاظروػػة مػػى
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اظاـ معتقدات الفػرد كتفسػوره لأل ػداث تػب ضػكء حػذه المعتقػدات ،كاتجاحاتػ العقموػة ا ػك حػذه اب ػداث
ال واتوػػة ،ك التػػالب تػػوف تفسػػور الفػػرد ب ػػداث ال وػػاة التػػب ومػػر ػػا أا ػػا مخفوػػة كمؤلمػػة كم زاػػة ،حػػذا
التفسور حك المسنكؿ ف االضط ار ات الافسوة التب قد وعااب ما ا الفرد.
كمػػف حاػػا تظ ػػر أحموػػة اػػاء الجااػػب المعرتػػب لمفػػرد ،كالطروقػػة التػػب تسػػمح ل ػ تاػػاكؿ ابمػػكر
طروقػػة ق اوػػة كماطقوػػة ،وػػث أا ػ

اػػدما ااػػاقش أ ػػد ابتكػػار أك المعتقػػدات التػػب وػػؤمف ػػا الفػػرد،

كوعتقد تو ا ،زرض تكضوح الع قة وف حذه المعتقدات ك وف ما وعااو مف اضط ار ات افسوة ،توا مف
الم تمؿ إجراء تزوور ل ذه المعتقدات كابتكار لكؿ وؤدم إلى إ ادة تكازاػ (الطيب والشيخ:ٜٜٔٓ ،
ٕٓ٘).
كوػػرل لــورانس ) (Lawrence, 1993:455أف إدراؾ اللػػخص المتطػػرؼ لمػػا كلػ كأتكػػاره
الخاطنػػة حػػب التػػب تس ػ ب ل ػ ذلػػؾ االضػػطراب كالتػػكتر ،كوػػرم إلػػوس أف أس ػ اب الملػػكمة الافسػػوة حػػب
المعتقدات ال

ق اوة التب ا اع ا أافساا كذلؾ ادما ارل أا وجػب مواػا تعػؿ لػبء مػا أك اللػعكر

طروقة معواة أك أا وا زب مواا أف اككف امطان عوا مف ابلخاص.
كاللخص المتطرؼ وعػااب مػف عػض االضػط ار ات الافسػوة كالضػزكط االجتما وػة التػب دتعتػ
إلى ت اب االستجا ات العدانوة كالمكج ة تجاه اآلخروف كتب عض اب واف تجاه الذات ،كوستخدـ عض
ابتكار الدواوة مى المستكل الظػاحرم لكػب وتزمػب مػى مػا ولػعر ػ مػف ت دوػد الت ازاػ القػانـ ككػؿ أك
لجااب مف جكاا (الفخراني.)ٕٜ٘ :ٜٜٖٔ ،
كمف ابتكار كالمعتقدات ال

ق اوة الخاطنة أف الفػرد وجػب أف وكػكف م ك ػان مػف كػؿ ابتػراد

ك الػػذات ذكم المكااػػة ال امػػة تػػب المجتمػػع ،كأاػ وجػػب أف وكػػكف تعػػاالن كماجػ انز درجػػة الوػػة ت ػػؿ إلػػى
مستكل الكماؿ ،كأا وكجد تب كؿ المجتمعات عض ابتراد ذكم الافكس الداونة كاللرورة ،كحػؤالء وجػب
أف اكقع مو ـ ألد العقكوة إذا لـ ت دث ابمكر الطروقة التب وتكقع ػا الفػرد كوتمااحػا تمػوس حاػاؾ أمػؿ
تب أم لبء (الظاىر والشيخ.)ٕ٘ٓ :ٜٜٔٓ ،
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كحػػذا االتجػػاه ال و مػػؿ تػػأثور العكامػػؿ الكراثوػػة كال ونوػػة تػػب التػػأثور مػػى اإلاسػػاف ،ك خا ػػة تػػب
مسػػت ؿ وات ػ إال أا ػ وػػؤمف قػػدرة اإلاسػػاف أوض ػان مػػى التػػدخؿ مػػا ػػوف المػػدخ ت ال ونوػػة كالمخرجػػات
االافعالوة لكؿ وجعم قاد انر مى السػوطرة مػى كػؿ مػا ولػعر ػ كمػا وقػكـ ػ مػف الػاطات (القـذافي،
ٕ.)ٕٖٕ–ٕٖٔ :ٜٜٔ
كلقػػد أ ػ ح كاض ػ ان أف اإلاسػػاف المتطػػرؼ وتعامػػؿ مػػع مػػا لدو ػ مػػف أتكػػار كمعتقػػدات
قدسػػو متااحوػػة كال وق ػػؿ أف ت قػػر حػػذه ابتكػػار ػػأم

ػػكرة

ػػكرة مػػف ال ػػكر ،كلػػذلؾ وجػػب أف اػػتممس ذلػػؾ

ادما اتعامؿ مع ابتراد المتطرتوف ،كأف وكػكف حاػاؾ مػداخؿ لماقػاش لتجػاكز مف ػكـ القدسػوة لدوػ  .كمػا
ت دث مموة إ ادة تاظوـ ال ااء المعرتػب لملػخص

ػر م ار ػؿ واتػ المتسمسػمة ،كوتزوػر امػط التفكوػر

تػػدروجوان فعػػؿ تػػأثور الخ ػرات اللخ ػػوة التػػب ومػػر ػػا الفػػرد ،ككػػأف حاػػاؾ اك ػان مػػف التعمػػوـ أك الع ػ ج
الػػذاتب ،وػػث ت ػػاجـ ابتكػػار كالمفػػاحوـ الخاطنػػة ،كتعػػدؿ تػػدروجوان ككممػػا تقػػدـ ػػالعمر و ػ ح الفػػرد أكثػػر
ق اوػػة ،كأكثػػر است

ػػا انر ذات ػ كك و ػان ػػا ،كواط ػػؽ ذلػػؾ لػػكؿ خػػاص مػػى اللػػخص السػػكم ،أمػػا

اللػخص غوػػر السػػكم تت قػػى ابتكػػار ال

ق اوػة لدوػ تػػزداد اك ػان ككمػان ،كتظػؿ تػػؤثر تػػب سػػمكك لػػكؿ

سم ب تتكقع ت ت طانمة الع اب أك الذحاف (السيد.)ٔ٘ٓ :ٜٜٔٙ ،
كحااؾ مف ال ا ثوف تب موداف الع ج الافسػب مػف وػرل أف كػؿ ألػكاؿ العػ ج الافسػب مػا تو ػا
الع ج السمككب كتعدوؿ السمكؾ تعمـ الااس أف وفكركا كأف ولعركا ،ك التالب أف وسمككا طروقة م نمػة،
كمف ثـ توف اجاح الع ج الافسب أك اجاح اللخص تػب التزوػر اإلوجػا ب وجػب أف وكػكف م ػ ك ان تػب
طروقة تفكوره كالتزور تو ا (إبراىيم.)ٕٚٗ :ٜٜٔٗ ،
كتلور دراسة الفخراني (ٖ )ٜٜٔإلى تا موة الع ج المعرتب تب تعدوؿ السػمكؾ المتطػرؼ ػف
طرو ػػؽ ت ػ ػ وح ابتك ػػار الخاطن ػػة الت ػػب وعتاق ػػا ،كك ػػذلؾ م ػػدل م نم ػػة ح ػػذا العػ ػ ج ت ػػب خف ػػض ػػدة
اب راض الافسوة الم ا ة ل  ،كالتطرؼ حك أ د مظػاحر اضػطراب اللخ ػوة ،كحػك اػاتج ػف أتكػار
خاطنػػة متمثمػػة مػػف ق ػػؿ لخ ػػوة مضػػطر ة ،كومكػػف تعدومػ
و دؼ أساسان إلى ت

ور الفرد

ػػف طروػػؽ اسػػتخداـ العػ ج المعرتػػب الػػذم

الت كتزوور أاماط تفكوره (الفخراني.)ٕٕٚ :ٜٜٖٔ ،
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كورل إبراىيم (ٗ )ٜٜٔأف القمؽ أك التكتر الافسب ورت طػاف عػدد مػف الخ ػانص ذات الطػا ع
المعرتػػب ما ػػا التطػػرؼ تػػب اب كػػاـ ،تابلػػواء إمػػا وضػػاء أك سػػكداء ،أم أف اللػػخص القمػػؽ كالمتػػكتر
وفسر المكاقؼ اتجاه كا د كحذا ما وس ب ل التعاسة (إبراىيم.)ٕٛٛ :ٜٜٔٗ ،
مػػف خػ ؿ مػػا سػ ؽ وتضػػح أف اللػػخص المتطػػرؼ لػػخص مضػػطرب وعػػااب مػػف القمػػؽ كالتػػكتر
ك دـ الثقة الافس ،كورجع ذلؾ سب الاظروػة المعرتوػة إلػى الف ػـ كاإلدراؾ الخػاطئ كاالقتاػاع ابتكػار
و ة كمثالوة كال وق ػؿ تعػدوم ا ت ػك مازمػؽ مو ػا

التب ال تخضع لعالـ الكاقع ،كحك ورل أا ا أتكار

كوتموز رؤوة أ ادوة كاظرة مطمقػة ،كال وسػمح تعػدوؿ مسػاره إذا اكتلػؼ أاػ

مػى خطػأ ،كوػرل ال ا ػث

أف الاظروػػة المعرتوػػة اج ػػت تػػب تقػػدوـ العدوػػد مػػف ال مػػكؿ كالع جػػات ككضػػعت آلوػػات لكوفوػػة التعامػػؿ
السموـ مع المتطرؼ با ا احتمت دراسة اللخ وة المتطرتة مف خ ؿ ال اوة كالتركو ة المعرتوة ل ا.

ٕ ٜ.ٖ.التطرف في ضوء نظرية التعمم االجتماعي:
اظروة التعمـ االجتما ب مف الاظروات التب تؤكد مى أف التعمـ لوس حك اتوجة مطمقػة لمف ػكـ
المثو ػػر كاالس ػػتجا ة ،كالاظرو ػػات الس ػػمككوة ػػؿ أف حا ػػاؾ تككوا ػػات كثوػ ػرة كمعق ػػدة ج ػػدان ت ػػدث م ػػا ػػوف
االستجا ة كالمثوػر ،كتتػأثر حػذه التككواػات خ ػرة اإلاسػاف السػا قة ك التػ اآلتوػة ،ككػؿ مػا و ػوط ػ مػف
ونة تعموموة سكاء كاات ونة مادوة أك ونة لروة.
كولػور ألبـرت بانـدو ار ) (Bandura, Aأف السػمكؾ ال واػتج ػف القػكل الداخموػة تػب اإلاسػاف
ك ػػدحا ،كال ػػف الم ػػؤثرات ال ونو ػػة كاام ػػا وا ػػتج ػػف التفا ػػؿ المعق ػػد ػػوف العممو ػػات الداخمو ػػة كالم ػػؤثرات
الخارجوػػة ،كتقػكـ حػػذه العمموػػات الداخموػػة إلػػى ػػد ك وػػر مػػى خ ػرات الفػػرد السػػا قة ،كتت ػػكر ا ت ارحػػا
أ داثان كاماة قا مة لمقواس كالمعالجة (عبد الحميد.)ٖٗٔ-ٖٗٓ :ٜٔٛٙ ،
ك اػػدما تقػػارف اظروػػة الػػتعمـ االجتمػػا ب مػػع الاظروػػات السػػا ؽ رض ػ ا كحمػػا الت موػػؿ الافسػػب
كاإل اط– العػدكاف ،كالاظروػة المعرتوػة تػب تفسػورحا لسػمكؾ اإلاسػاف ،تعمػى سػ وؿ المثػاؿ إذا كػاف تركوػد
ورل أف ال لر لدو ـ اجة ط وعوة لمعدكاف كأا ا وجب أف تاطمػؽ ،كاذا كااػت اظروػة اإل ػاط– العػدكاف
ترل أف ال لر وعتدكف تقط اد استجا ت ـ أك أوة ظركؼ معكقة معادوة ،كأف الاظروة المعرتوػة تػرل أف
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ػاء معرتوػان إلقاػاع ذات ػـ سػمكك ـ المتطػرؼ ،تعمػى العكػس مػف ذلػؾ تػوف أل ػرت ااػدك ار
ابتراد وككاكف ا ن
ك ممػػاء اظروػػة الػػتعمـ االجتمػػا ب الػػذوف وعتقػػدكف ػػأف اإلاسػػاف وقػػكـ العػػدكاف إذا تعمػػـ أا ػ مػػف المفوػػد
الاس ة ل أف وعتدم ،كحػـ مػع ذلػؾ لػـ واكػركا أف اإل ػاط وجعماػا أكثػر دكااوػة كغضػ ان ،كلكااػا سػاقكـ
العدكاف كرد تعؿ لإل اط إذا تعمماا أف افعؿ ذلؾ ،كما وجػب أف اػرل ألػخاص آخػروف اػاج وف با ػـ
دكااووف ،كأااا ساجاب مكاسب ف طروؽ حذا العدكاف ).(Lahey, 1995:407
إف أ ػ اب اظروػػة الػػتعمـ االجتمػػا ب وػػركف أف السػػمكؾ اإلاسػػااب سػػمكؾ مػػتعمـ ،كأااػػا ال اقػػكـ
أم سمكؾ إال إذا كاف حذا السمكؾ سكؼ و قؽ لاا مكاسب معواة ،كمف حاا استطوع القكؿ أف التطرؼ
كزوره مػف أاػكاع السػمكؾ وػتـ تعممػ

ػف طروػؽ التفا ػؿ ػوف الفػرد ك كاممػ الذاتوػة ك ػوف ال ونػة مؤثرات ػا

المختمفػػة ،كوتطػػرؼ ابت ػراد ال تقػػادحـ أا ػ سػػوجاب مكاسػػب معواػػة مػػف التطػػرؼ س ػكاء كااػػت مكاسػػب
معاكوة أك مكاسب مادوة.
كما ورل مماء اظروة التعمـ االجتمػا ب أف التافػوس ػف العػدكاف ال وقممػ كلكػف ػدالن مػف ذلػؾ
تسكؼ وزوده ،كالدلوؿ مى ذلػؾ تكػرة أف التافػوس ال ػدوؿ مػف خػ ؿ ملػاحدة العاػؼ تػب التمفزوػكف ،مػى
س ػ وؿ المثػػاؿ ال وقمػػؿ العاػػؼ لػػدل مػػف ولػػاحدكا  ،كاامػػا تلػػور الد ارسػػات إلػػى أف ملػػاحدة ذلػػؾ المعػػب
العاوؼ وزود مف العاؼ ال قوقب لدو ).(Lahey, 1995:407
كوػػرل عيــد (ٕ٘ٓٓ) أف الكثوػػر مػػف سػػمككاا اتعممػ كاسػػطة الم
أاماط ػان مػػف السػػمكؾ ػػف طروػػؽ م

ظػػة ،كحػػذا وعاػػب أااػػا اػػتعمـ

ظػػة أك ملػػاحدة اآلخ ػروف ،كتقروػػر مػػا ا اكو ػ تػػب حػػذا السػػمكؾ أف

الطفػػؿ وػػتعمـ مػػف كالدوػ أامػػاط الكػ ـ كالعػػادات اللخ ػػوة كأسػػالوب االسػػتجا ة لآلخػروف ،أم أف الطفػػؿ
و

ػظ ثػػـ وػامط السػػمكؾ الم

ػظ الػػذم تعممػ مػف ابلػػخاص الم مػوف ،حكػػذا ولػور الػػتعمـ االجتمػػا ب

إلى كؿ تعمػـ مػف المكاقػؼ االجتما وػة ،كو ػدث الػتعمـ الم

ظػة مػف ملػاحدة اب ػداث أك ابلػخاص

أك المكاقؼ (عيد.)٘ٔ :ٕٓٓ٘ ،
ك اػػدما اروػػد أف اعمػػـ ابت ػراد طروقػػة الػػتعمـ الم

ظػػة وجػػب أف اكج ػ احتمػػام ـ إلػػى الامػػاذج

المااس ػ ة كتكػػكف تمػػؾ الامػػاذج لأللػػخاص اآلخ ػروف ،كال وػػتـ اختوػػار حػػذه الامػػاذج عل ػكانوة ،كلكػػف وػػتـ
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التركوػػز مػػى ابلػػخاص الػػذوف وككاػػكف ذا جاذ وػػة الاسػ ة لملػػخص الم

ػػظ ،كالػػذوف ومتمكػػكف إمػػارات

المعرتة (كالقدكة التب و تذل ا).
كوػرل بانـدو ار أف الزال وػة العظمػى مػف العػادات التػب اككا ػا كالػكم ا أثاػاء واتاػا تكتسػب ػف
طروؽ م

ظة كتقمود ابلخاص اآلخروف ،كط قان لما قػاؿ ااػدك ار تػوف حاػاؾ أسػ اب كثوػرة تتعمػؽ ممػاذا

ومعػػب الػػتعمـ الم
الم

ظػػة دك انر ػػار انز تػػب الامػػك اللخ ػػب كاالجتمػػا ب ،كمػػف حػػذه ابس ػ اب أف الػػتعمـ

ظة أكثر تا موة مف طروؽ الم اكلة كالخطأ ،تعادما وستطوع ابلخاص الػتعمـ كاسػطة ملػاحدة

أداء الامكذج دة مرات وقكمكف

ػذؼ كمعرتػة ابخطػاء كالتػب تكػكف اتوجػة لم ػاكلت ـ إتقػاف الم ػارات

).(Shaffer, 1994:86
كوػػرل بــارنو ) (Baron, 1996أا ػ وجػػب أف وكػػكف الفػػرد قػػاد انر مػػى تػػذكر مػػا وقػػكؿ ح ػؤالء
ابلػػخاص كمػػاذا وفعمػػكف ،كاذا اسػػتطاع الفػػرد أف و ػػتفظ

ػػكر بتعػػال ـ سوسػػتطوع أف وػػؤدم أتعػػاالن

مماثمػػة تػػب كقػػت ال ػػؽ ،كمػػا وجػػب أف وكػػكف اللػػخص قػػاد انر مػى ت كوػػؿ حػػذه ال ػػكر تػػب الػػذاكرة إلػػى
أتعاؿ مااس ة ).)Baron, 1996:186
كوكج ػػد كثو ػػر م ػػف ال ػ ػكادث كالمكاق ػػؼ الت ػػب ت ػػدؿ أف الع ػػدكاف ق ػػد ت ػػـ تعممػ ػ تعػ ػ ن م ػػف خ ػ ػ ؿ
الم

ظة ،تعادما ولاحد ابطفاؿ كالل اب طرؽ جدودة مف العدكاف ضد اآلخروف ،كطرؽ لـ وسػ ؽ ل ػـ

أف رأكحػػا مػػف ق ػػؿ تػػوا ـ قػػد وككاػػكف اسػػتعدادان جدوػػدان لممارسػػة حػػذه السػػمككوات الجدوػػدة ،ك اػػدما وػػتممك ـ
الزضػػب كاإل ػػاط ر مػػا وفعمػػكف حػػذه السػػمككوات اػػد اال تػػداء كال جػػكـ مػػى اآلخػروف ،كاجػػد أوضػان أف
التعرض لملاحد العاؼ كسانؿ اإل

ـ قد وككف ل تأثور مماثؿ ،ت ػذه المػكاد اإل

موػة تظ ػر العػدكاف

ا ت اره كسومة مق كلة لمتعامؿ مع الم ا ب أك الملك ت ال والخ وة (.(Baron, 1996:186
كالمتا ع لأل داث الزرو ة تب المجتمعات الزر وة كالم موة ورل كوؼ ومارس طفػؿ ػرمء سػمكؾ
إجرامب ضد أخو أك ذكو أك أقراا اتوجة لملاحدت لملاحد اػؼ تػب التمفػاز ،ػؿ وتجػاكز ذلػؾ اػدما
وقم ػد ابطفػػاؿ كال ارلػػدوف الملػػاحد الملػػواة لممجػػرموف تػػب اإل ػ ـ ،ككػػـ مػػف الت قوقػػات تػػب مثػػؿ حػػذه
القضاوا أتادت أا قد تعمـ الجرومة مف اإل

ـ أك لخص آخر تـ تقموده.
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تػرل أتكنسـون ونخـرون ) (Atkinson et. al, 1993أف اظروػة الػتعمـ االجتمػا ب ركػزت
مى التفا ؿ االجتما ب لإلاساف ،كما أكدت مى أحموة العمموات المعرتوة بف ابلخاص وستطوعكف
عقكل ـ أف وتمثمكا المكاقؼ ،كوككاػكا قػادروف مػى التا ػؤ ػالتكا ع المرغك ػة بتعػال ـ كأف وزوػركا سػمكك ـ
كتق ػان ل ػػا ،كمػػف خ ػ ؿ تأكوػػد حػػذه الاظروػػة مػػى الػػتعمـ توا ػ لػػوس غرو ػان أف تعػػارض مف ػػكـ أف اإل ػػاط
اتوجػػة العػػدكاف تفتػػرض ػػدالن مػػف ذلػػؾ أف العػػدكاف ملػػا بم اسػػتجا ة أخػػرل متعممػػة ،كالعػػدكاف ومكػػف
تعمم مف خ ؿ الم

ظة كالتقموػد كمػا وػتـ تعزوػزه وكػكف حػك ابكثػر ػدكثان ،كاللػخص الػذم و ػ ط مػف

حػػدؼ تػػـ إ اقت ػ أك ورت ػػؾ كوضػػطرب مػػف خ ػرة م زاػػة أك ػػدث ضػػاغط تتػػرل أف االسػػتجا ة سػػكؼ
تختمػػؼ معتمػػدة مػػى اػػكع االسػػتجا ات التػػب تعمػػـ الفػػرد أف وسػػتخدم ا تػػب مكاج ػػة المكاقػػؼ الضػػاغطة،
ت ػػالفرد الم ػ ػ ط ر م ػػا وطم ػػب المس ػػا دة م ػػف اآلخػ ػروف ،أك وعت ػػدم أك واسػ ػ ب ،أك وك ػػاتح لمتزم ػػب م ػػى
الم ػػا ب ،أك وتجػ ػ إل ػػى إدم ػػاف المخ ػػدرات كاالس ػػتجا ة الت ػػب و ػػتـ اختوارح ػػا تك ػػكف ح ػػب الت ػػب ق ػػد قمم ػػت
اإل ػػاط اجػػاح ك وػػر تومػػا مضػػى ،كط قػان ل ػػذه الاظروػػة تػػوف اإل ػػاط وثوػػر العػػدكاف لػػكؿ رنوسػػب لػػدل
ابلػػخاص الػػذوف تعمم ػكا أف وسػػتجو كا لممكاقػػؼ المختمفػػة سػػمكؾ ػػدكااب ،كحػػب تػػرل أوض ػان أف العػػدكاف
كا د مف استجا ات دة وختارحا الفرد الم ط لوقكـ ا (.)Atkinson. et. al, 1993:441
كال ػػد حاػػا أف اتسػػاءؿ كوػػؼ تفسػػر اظروػػة الػػتعمـ االجتمػػا ب السػػمكؾ المتطػػرؼ لألتػراد؟ كوجوػػب
اادك ار أف ذلؾ وتـ مف خ ؿ التالنة االجتما وة أك التط وع االجتمػا ب مػا لػ مػف مؤسسػات كممثمػوف
كالتػػب وػػتـ مػػف خ ل ػػا أوض ػان تعمػػـ اباػكاع ابخػػرل مػػف السػػمكؾ المرغػػكب تو ػ  ،وػػث ركػػز ااػػدك ار مػػى
التالػػنة االجتما وػػة ك ػػف ا العمموػػة التػػب مػػف خ ل ػػا تجعػػؿ المجتمعػػات أ ضػػاءحا وت ػرتكف ط ػرؽ
مق كلة اجتما وان ،ككؿ الثقاتات ت اكؿ أف تعمـ أ ضاءحا متى وككف مق كالن أف وع ركا ف العدكاف ،كما
تعمم ػػـ أوضػان امػػاذج لمتعػػاكف ،كالملػػاركة كالمسػػا دة كالعػػدكاف كسػػمكؾ التعػػاكف مػػف أحػػـ أحػػداؼ التالػػنة
االجتما وة تب كؿ الثقاتات.
ويعتقــــد بانــــدو ار ووالتــــرز )Bandura

&

 (Waltersأف الكال ػػدوف أك ممثم ػػب التال ػػنة

االجتما وػة اآلخػروف وكػػاتنكف ابطفػػاؿ اػدما وع ػػركف ػػف العػػدكاف طػرؽ اجتما وػػة مااسػ ة ،كوعػػاق كف
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ابطفاؿ ادما وع ركف ف العدكاف طرؽ غور مق كلة اجتما وػان ،كلقػد قػاـ ااػدك ار ف ػص حػذه العمموػة
تب تجارب دودة ،لف ص التعزوز (المكاتأة) كأثره مى التعمـ الم

ظة كأسمكب التعامػؿ مػع الامػكذج

أم اللخص المعتدم المتعمـ ما سكاء كػاف ابسػمكب مد ػ أك ذمػ  ،كخم ػت الاتػانج إلػى أف العقػاب
قمػػؿ تقموػػد االسػػتجا ات العدكااوػػة ،كأف المكاتػػأة مػػى العػػدكاف لػػـ تػػؤثر كضػػكح مػػى الاتػػانج ،كأا ػ تػػب
الا اوػػة أ ػ ح كػػؿ ابطفػػاؿ مػػا تػػو ـ الػػذوف لػػاحدكا امػػكذج العقػػاب وقمػػدكف السػػمكؾ الػػذم رأكه ػػافس
الدرجة ،كل ذا تالعقاب انؽ تقط بداء االستجا ات الجدودة ،كلوس الكتسا ا تابطفاؿ تب الة قاب
العدكاف تعممكا استجا ات جدودة ،كلكا ـ لـ ولػعركا أاػ مػف ال كمػة أف وعوػدكا ذلػؾ تػى لػك قػدمت ل ػـ
كا ث كم ركات جدودة (.(Crain, 1992:179
ورل شيفر ) (Shaffer, 1994أف استجا ات ابتراد المتطرتة حب كأم سمكؾ اجتما ب آخر
ل أسس العموقة تب ساكات التالنة االجتما وة ،وث وتـ تككوف حذا االتجاه مف خػ ؿ قاػكات التالػنة
االجتما و ػػة ،ك و ػػث تمع ػػب الس ػػمطة الكالدو ػػة كس ػػمطة الم ػػدرس أوضػ ػان ككس ػػانؿ اإل ػ ػ ـ دك انر ت ػػب ممو ػػة
التط وع االجتما ب لمفرد كاكسا اتجاحات عامة كاتجاحات المتطرتة

فة خا ة .كتب الكاقع أف كؿ

ابطفاؿ وتعرضكف لعدد ك وػر مػف الامػاذج االجتما وػة التػب تلػتمؿ مػى الكالػدوف ،المدرسػوف ،ابقػراف،
الق ػػادة .كحا ػػاؾ ام ػػاذج اجتما و ػػة وختارح ػػا الطف ػػؿ كوقم ػػدحا دكف غورح ػػا م ػػف الام ػػاذج كح ػػب ابل ػػخاص
العطكتوف أك الذوف وظ ركف كفاءة كمقدرة الوة ككذلؾ الذوف وظ ركف القكة ).(Shaffer, 1994:86
كحكػػذا اجػػد أف ال ػػكث التػػب أجروػػت تػػب إطػػار اظروػػة الػػتعمـ االجتمػػا ب تكضػػح تع ػ ن أف كػػؿ
ظػكاحر الػػتعمـ التػػب تاػػتج ػػف الخ ػرات الم الػرة ومكػػف أف ت ػػدث مػػى أسػػاس مػػف الع ػرة أم مػػف خػ ؿ
ملاحدة سمكؾ لخص ما ،كما وترتب مى حذا السمكؾ ،ك مى حذا ومكف بم لخص مث ن أف وكتسػب
أاماط االستجا ة المعقدة أك

ع ة ال ؿ مجرد ملاحدة

كر أدان ا مف اماذج أك ألخاص تمثؿ قػدكة

ت تذل (عبد الحميد ونخرون.)ٕٕٛ :ٜٜٔٛ ،
كحاا وجب أف اكضح مدل خطكرة دكر ابسرة تب تككوف السمكؾ ككوؼ أف الطرؽ التب تت ع ا
ل ػػا ػػالغ التػػأثور مػػى امػػط حػػذا السػػمكؾ ،توت ػػاع ابس ػرة لمقسػػكة كالعاػػؼ تػػب معاممػػة أ اان ػػا لػػف وكلػػد إال
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افان ،كلوس حذا العاؼ مكج ا ك ابسرة تقط ؿ ومتد إلى المجتمع أسره ،كما التطرؼ إال ضرب مف
حذه السمككوات التب ساحمت ابسرة لكؿ أك آخر تب تككوا ا لدل الفػرد اتوجػة التالػنة الخاطنػة التػب
تسمك ا مع .
كتعد الجامعة مف المؤسسات الم مة تب ما وسػمى ػالتط وع االجتمػا ب كل ػا تػأثور ك وػر مػى
سػػمكؾ ابت ػراد ،تتلػػور أغمػػب الد ارسػػات أف لمجامعػػات كالكموػػات دك انر م م ػان تػػب دمػػج اللػػاب مجػػتمع ـ
كمؤسسػػات لمتط وػػع االجتمػػا ب ،تفػػب أثاػػاء الجامعػػة و ػ ح الط ػ ب أكثػػر ت م ػ ن كأقػػؿ تع ػ ان كأكثػػر
ت ر انر تب العدود مف القضاوا االجتما وة كالسواسوة ).(Palmer & Guimond, 1996:1985

ٕٔٓ.ٖ.بعض المفاىيم المرتبطة بالتطرف:
ٕ ٔ.ٔٓ.ٖ.التعصب )(Prejudice
وع ػ ػػد مف ػ ػػكـ التع ػ ػػب م ػ ػػف المف ػ ػػاحوـ المرك ػ ػػة الماتلػ ػ ػرة ق ػ ػػكة ت ػ ػػب أد و ػ ػػات العم ػ ػػكـ اإلاس ػ ػػااوة
كاالجتما وػػة ،كحاػػاؾ ألػػكاؿ مختمفػػة كمت اواػػة مػػف التع ػػب ،ما ػػا التع ػػب العرقػػب ،كالتع ػػب الثقػػاتب
كالتع ب الدواب ،كالتع ب الطانفب ،كالتع ب قد وأخذ

كرة قودة دواوػة أك سواسػوة متطرتػة تتموػز

درجػػة مػػف االاز ػ ؽ كالت ػػمب ،وػػث ت تػػؿ إرادة التزمػػب ،إرادة اإلقاػػاع ،كلقػػد ظ ػػر حػػذا المف ػػكـ مػػف
المفػػاحوـ التعددوػػة السواسػػوة كت ارتػػؽ مػػع مف ػػكـ التسػػامح الػػذم وتعػػارض مػػع مف ػكـ التع ػػب (صــميبا،
ٗ.)ٔٚٓ :ٜٜٔ
كو هعرؼ التع ب أا تلكوؿ رأم ما دكف أخذ كقت كاؼ أك ااوة لم كػـ موػ وا ػاؼ ،كقػد
ي
وككف حذا الرأم إوجا وان أك سم وان ،كوتـ ا تااق دكف ا ت ار لم دانؿ المتا ػة ،كوعاػب أوضػان الػرأم السػم ب
تجاه أتراد واتمكف إلى مجمك ة اجتما وة معواػة ك اػزع ابتػراد المتع ػ كف إلػى ت روػؼ كتلػكو كاسػاءة
تفسور الكقانع التب تتعارض مع آران ـ الم ددة سمفان (الكيالي.)ٖٔ-ٕٔ :ٜٔٚٛ ،
كالمتع ػػب لػػخص وت ػػؼ الت ػػمب كالتمسػػؾ الفكػػرم أك العقانػػدم اللػػدود كالجمػػكد الفكػػرم،
كوموؿ إلى اقتراؼ أتعاؿ إرحا وة ،كحذا وعاػب أف التع ػب الػة خا ػة مػف التمسػؾ الفكػرم أك التمسػؾ
العقاندم ،وث وجسد اتجاحات الفرد أك الجما ة ا ك جما ات أك طكانػؼ أخػرل ،كوكلػؼ المتع ػب
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ف خضكع ك ور لسمطة الجما ات التب تاتمب إلو ا مع رتض لمجما ات ابخػرل ،كوػرت ط ػذلؾ مػى
رؤوة العالـ تب إطار جامد مف اب وض إلػى ابسػكد مػع موػؿ اسػتخداـ العاػؼ تػب التعامػؿ مػع اآلخػروف
(إسماعيل.)ٖٓ-ٕٛ :ٜٜٔٙ ،
كومك ػػف أف تسػ ػ ـ اا ػػر ت ػػب تل ػػكوؿ مل ػػا ر التع ػػب ،كتل ػػمؿ ح ػػذه العاا ػػر التا ػػاتس،
كابتكار الدواوة ،كالخكؼ مف الزر اء ،كالتلدد تػب القكموػة ،كقػد والػأ التع ػب اػدما تخلػى مجمك ػة
مػػا أف و رم ػػا تاػػاتس مجمك ػػة أخػػرل ،مػػف ال و ػػة كالم ازوػػا كالقػػكة السواسػػوة أك الفػػرص االقت ػػادوة ،كقػػد
أسػ ػ مت ابتك ػػار الدواو ػػة كالس ػػوما ػػدـ التس ػػامح م ػػع الجما ػػات الت ػػب تعتا ػػؽ دواػ ػان مز ػػاو انر ت ػػب تأس ػػوس
التع ب العرقب كالقكمب (وطفة.)ٖٕ-ٖٔ :ٜٜٔٛ ،
كوعت ػػر التع ػػب مػػف أحػػـ دالنػػؿ التطػػرؼ ،وػػث وعت ػػر التع ػػب كالتلػػدد لمػػا وعتاقػ الفػػرد مػػف
أتكػػار كوػػؤدم غال ػػا إلػػى االاع ػزاؿ ػػف الفكػػر السػػاند تػػب المجتمػػع ،كوزمػػؽ ػػاب ال ػكار كالف ػػـ المت ػػادؿ
كتق ؿ ما وستجد مف أتكار (عبد الحميد ونخرون.)ٗٓٗ :ٕٓٓٓ ،
ٕ ٕ.ٔٓ.ٖ.العدوان ):(Aggression
وذحب مماء الافس إلى تعروؼ العدكاف أا
آخػروف أك

أم سمكؾ و دره ترد أك جما ػة

ػكب آخػر أك

ػػكب ذاتػ لفظوػان كػػاف أـ مادوػان ،إوجا وػان كػػاف أـ سػػم وان م الػػر أـ غوػػر م الػػر أممتػ مكاقػػؼ

الزضػػب كاإل ػػاط أك الػػدتاع ػػف الػػذات كالممتمكػػات أك الرغ ػػة تػػب االاتقػػاـ أك ال
معواػػة وترتػػب موػ إل ػػاؽ أذل ػػداب أك مػػادم أك افسػػب

ػػكؿ مػػى مكاسػػب

ػػكرة متعمػػدة ػالطرؼ اآلخػػر (عبــد الحميــد

ونخرون.)ٗٓ٘ :ٕٓٓٓ ،
كوػ ػرت ط مف ػػكـ الع ػػدكاف مف ػػكـ العا ػػؼ ت ػػب كثو ػػر م ػػف اب ػ ػكاؿ ،و ػػث وس ػػتخدما م ػػى أا م ػػا
امتداداف إال أف حااؾ ترقان جكحروان وف العدكاف كالعاؼ ،مى الرغـ مف الخمط وف المف كموف ،تالعدكاف
سمكؾ ر ما وككف ظاح انر أك كاتوان ،تػابتراد جموعػان ومتمكػكف غروػزة العػدكاف ،كلكػف الفػرؽ تػب التع وػر ػف
حذه الزروزة التب تختمؼ اخت ؼ اآلراء كابسالوب ،أما العاؼ ت ك ابسمكب أك ال وزة أك الفعؿ الذم
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وع ػػر ػػف العػػدكاف معاػػى أف العاػػؼ حػػك ا اوػػة المطػػاؼ السػػمكؾ العػػدكااب ،كالعاػػؼ وكػػكف تجانوػان كغوػػر
مخطط ل  ،كما ال وخضع ل وزة العقموة أك التفكور العق اب.
ٕ ٖ.ٔٓ.ٖ.العنف ):(Violence
وػرت ط التطػػرؼ ظػػاحرة أخػػرل حػػب اسػػتخداـ العاػػؼ كالقػػكة كػػأداة لمتع وػػر ػػف ابتكػػار المتطرتػػة
لػػدل المتطػػرؼ تػػالعاؼ كالقػػكة حػػب كسػػومة لممتطػػرؼ تػػب التع وػػر ػػف تك ػره ،وػػث ػػذلؾ وت ػػكؿ الفكػػر
المتطرؼ ب ماؿ اؼ تمارس ضد ال ككمة أك السمطة أك المجتمع أك المؤسسات.
كالعاػػؼ

ػػارة ػػف سػػمكؾ ػػوف ط ػرتوف مت ػػار وف كػػؿ و ػػدؼ كػػؿ ما مػػا إلػػى ت قوػػؽ مكاسػػب

معواة أك تزوور كضع اجتمعب معوف ،كالعاؼ كسومة ال وقرحا القااكف ،كمف وستخدـ العاؼ وكػكف غال ػان
الطرؼ ابضعؼ الذم وكاج طرتان آخر وممؾ السمطة (فودة.)ٔٔ :ٜٔٛ٘ ،
كالعاػػؼ ظػػاحرة اجتما وػػة الموػػة مرضػػوة الػػأت فعػػؿ كامػػؿ متعػػددة تمتػػاز اللػػدة كالقسػػكة
كالتمرد مى الكاقع ،كتتخطى دكد العرؼ االجتما ب كالتعدم مى القوـ ابخ قوة كال وكد ف الفطرة
اإلاسػػااوة الرلػػودة ،كتسػػتد ب اسػػتخداـ القػػكة أك الت دوػػد اسػػتخدام ا إلل ػػاؽ ابذل (المفظػػب ،المػػادم)
كالضرر (المادم ،المعاكم) عض أحداؼ معواة.
ٕ ٗ.ٔٓ.ٖ.اإلرىاب ):(Terrorism
وفػػرؽ كامــل وابـراىيم ( )1992ػػوف التطػػرؼ كاإلرحػػاب كالجرومػػة ،التطػػرؼ لػػبء غوػػر اإلرحػػاب
كالجرومػػة ،تالجرومػػة أساسػان حػػب خػػركج ػف القكا ػػد االجتما وػػة أك القااكاوػػة اتخػػاذ سػػمكؾ ماػػاقض لمػػا
تقضب

تمؾ القكا د ،إذف حػب ركػة تػب كػس اتجػاه القا ػدة االجتما وػة (كامـل وابـراىيم:ٜٜٕٔ ،

.)ٗٙٛ-ٗٙٚ
أمػػا التطػػرؼ توا ػ تػػب جػػكحره ركػػة تػػب اتجػػاه القا ػػدة االجتما وػػة أك القااكاوػػة أك ابخ قوػػة،
كلكا ػػا ركػػة وتجػػاكز مػػداحا ال ػػدكد التػػب ك ػػمت إلو ػػا القا ػػدة كارتضػػاحا المجتمػػع ،كحػػذه التفرقػػة ػػوف
الجرومػػة كالتطػػرؼ تكمػػف تو ػػا ال ػػعك ة ال قوقػػة تػػب التعامػػؿ مػػع المتطػرتوف ،إذ و ػػدأ المتطػػرؼ مسػػورت
كما و دؤكحا سانر الااس مف داخؿ القا دة االجتما وػة كتػب اتجاح ػا ،كمػف ألػد ابمػكر
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ػعك ة ت دوػد

تمؾ الم ظة التب تتجاكز اػدحا ركػة المتطػرؼ ػدكد ال ركػة المعقكلػة اجتما وػان ،كالتػب ومكػف اػدحا
تقط ك ف التطرؼ كالزمك.
كلػذلؾ تكثوػ انر مػػا وخػتمط ابمػػر مػى الػ عض ،تػػرغـ كػرح ـ لمتطػػرؼ كرتضػ ـ لػ تػػوا ـ كثوػ انر مػػا
وتعاطفكف مع المتطرتوف با ـ ومتزمكف القا دة المرضى ا ا كال و دك خطرحـ إال عد تجاكز مساتات
زماوػػة كاجتما وػػة معواػػة ،ك وانػػذ وكػػكف ابكاف متػػأخ انر مػػى الع ػ ج كمستع ػػوان مػػى الكقاوػػة التػػب كػػاف
وا زب أف ت مب الفرد كالمجتمع معان.
أما اإلرحاب توا وعاب

فة امة الت دود العاؼ كاستز ؿ امؿ الخكؼ لجذب اات ػاه الػرأم

العاـ أك كس أك ت روض كالضزط موػ  ،كحكػذا وا ػرؼ المتطػرؼ المزػالب تػب اإلومػاف قضػوت ا ػك
استخداـ العاؼ لكسب الرأم العاـ أك كعامؿ ضػاغط ل ػال

تواتقػؿ مػف التطػرؼ الػذم حػك ركػة تػب

اتجاه القا دة.

ٕ ٔٔ.ٖ.اإلسالم والتطرف:
ر مػف الع ػكر إال ككػاف أا ػاره كأ ضػاؤه مػى

لـ وظ ر دوف أك مذحب أك اظاـ تب أم

ػػدة مسػػتكوات(معتػػدلكف ،كمتطرتػػكف ،كمتلػػددكف) ،ك مػػى الػػرغـ مػػف كجػػكد التطػػرؼ كملػػكمة تػػب كػػؿ
المجتمعات اإلاسااوة ماذ زمف عود كأف ل تاروخ الكاضح المعػركؼ كخا ػة تػب المجػاالت السواسػوة،
إال أا لـ وكف مثو انر لمجدؿ كالقمؽ تب أم مجاؿ القدر الذم أثاره ادما ااتقمت دكاه إلػى مجػاؿ الفكػر
ال ػػدواب ت ػػب الع ػػكر القدوم ػػة كال دوث ػػة م ػػى ػػد سػ ػكاء ،كتكم ػػف خط ػػكرة التط ػػرؼ ت ػػب القا ػػدة الفكرو ػػة
كاالقت ادوة التب واطمؽ ما ا ،كدرجة اتسا ا كتزداد الخطكرة تب مدل التعاطؼ كالتلػجوع الػذم ومقػاه
ح ػؤالء المتطرتػػكف تػػب داوػػة الػػاط ـ ا ت ػػارحـ مظ ػ انر و ػان مػػف مظػػاحر االا عػػاث الػػدواب أك ال ػ كة
الدواوة (محجوب.)٘ٙ-ٕ٘ :ٜٜٔٔ ،
كقد لػزمت ملػكمة التطػرؼ الػدواب تػب الفتػرة ابخوػرة مسػا ة ك وػرة مػف احتمػاـ كاتػة القطا ػات
المسػػنكلة كغوػػر المسػػنكلة ػػالمجتمع ،كتا ػ الجموػػع إلػػى خطػػكرة تمػػؾ الملػػكمة ،كمػػا ظ ػػر إجمػػاع مػػى
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ضركرة مكاج ة تمؾ الملكمة

كرة اسمة ك ازمة ،كتجاود كاتة المؤسسات كال ونػات ػؿ كابتػراد مػف

أجؿ التك ؿ إلى ؿ ااجح لع ج ا

كرة مموة ك مموة لدودة الفا موة.

كاإلس ـ ما ج كسطوة تب كؿ لبء تب الت ػكر كاال تقػاد كالع ػد كالتاسػؾ كابخػ ؽ كالسػمكؾ
كالمعاممة كالتلروع.
كحػػذا المػػا ج حػػك الػػذم سػػماه ا﵀ ػػز كجػػؿ (ال ػراط المسػػتقوـ) ،كحػػك مػػا ج متموػػز ػػف طػػرؽ
أ

اب الدوااات كالفمسفات ابخػرل مػف (المزضػكب مػو ـ) ،كمػف الضػالوف االػذوف ال تخمػكا ماػاحج ـ

موػز
مف غمك كتفروط ،كالكسطوة إ ػدل الخ ػانص العامػة لإلسػ ـ كحػب إ ػدل المعػالـ ابساسػوة التػب ٌ
ا حذا ابمة ف غورحا (وكسؼ القرضاكم. ،د.ت).
اء َعمَى َّ
الن ِ
اس﴾ (ال قرة ،آوة ُّْ) ت ب أمػة العػدؿ
﴿ َو َك َذلِ َك َج َع ْم َنا ُك ْم أ َّ
سطًا لِتَ ُكوُنوا ُ
ش َي َد َ
ُم ًة َو َ
كاال تػػداؿ التػػب تلػ د تػػب الػػداوا كاآلخػرة مػػى كػػؿ اا ػراؼ ومواػان أك لػػماالن ػػف خػػط الكسػػط عػػدة ألفػػاظ
أف الػذم واظػر كضػكح إلػى حػذه الا ػكص وت ػوف أف اإلسػ ـ وافػر ألػػد
ما ػا االزمكاكاالتاطػعا ،كالكاقػع ه
الافػػكر مػػف حػػذا الزمػػك ،كو ػػذر ألػ هػد الت ػػذور ،ك سػ اا أف اقػ أر حػػذه اب ادوػػث الكرومػػة لػػاعمـ إلػػى أم ػػد
وا ب اإلس ـ ف الزمك كوخكؼ مف مز ت .
ركل اإلماـ أ مد تب مسػاده كالاسػانب كا ػف ماجػة تػب سػاا ما كال ػاكـ ػف ا ػف

ػاس (رضػب

ا﵀ ا مػػا) أف الا ػػب  -ػػمى ا﵀ مو ػ كسػػمـ -قػػاؿ (إيــاكم والغمــو فــي الــدين ،ف نمــا ىمــك مــن قــبمكم
بــالغمو فــي الــدين) .الم ػراد مػػف ق ماػػا أحػػؿ ابدوػػاف السػػا قة كخا ػػة أحػػؿ الكتػػاب (وكسػػؼ القرضػػاكم،
.د.ت).
كقد خاط ـ القرآف قكل

َى َل ا ْل ِكتَ ِ
اء
اب ال تَ ْغمُـوا ِفـي ِديـ ِن ُك ْم َغ ْي َـر ا ْل َحـق َوال تَتَِّب ُعـوا أ ْ
﴿ ُق ْل َيا أ ْ
َى َـو َ

ضموا ع ْن سو ِ
الس ِب ِ
يل﴾ (الماندة ،آوة ٕٕ).
َضموا َك ِث ًا
اء َّ
ضموا ِم ْن قَ ْب ُل َوأ َ
قَ ْوٍم قَ ْد َ
ير َو َ َ َ َ
كركل اإلماـ مسمـ تب

و

ف ا ف مسػعكد (رضػب ا﵀ اػ ) أف الا ػب  -ػمى ا﵀ موػ

كسمـ -قاؿ (ىمك المتنطعون) ،قال ا ث ثان المتاطعػكف ،المتعمقػكف المتلػددكف تػب غوػر مكضػع التلػدود
(النووي ،د.ت).
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تاإلس ػ ـ ال وقػػر الزمػػك ،كالتطػػرؼ ،كاإلرحػػاب با ػ  ،دوػػف قػػؿ كدوػػف روػػة رأم ك روػػة ا تقػػاد،
ك روة تممؾ ،ك روة تاقؿ ضمف جموع روػات اإلاسػاف ،تاإلسػ ـ ال وج ػر ػأم ػاؿ مػف اب ػكاؿ ،أم
أ د مى الدخكؿ تو  ،توف روة اال تقاد تب اإلس ـ حب أكؿ لبء اػادل ػ  ،كمػا سػجؿ التػارو وكمػان
أف اإلسػ ـ أك الرسػػكؿ  -ػػمى ا﵀ موػ كسػػمـ -أكػره إاسػػااان مػػى الػػدخكؿ تػػب اإلسػ ـ ،افػػس ذلػػؾ تػػب
تارو الخمفاء الرالدوف ،كوقر ذلؾ الفق اء ،ؿ إف اإلس ـ أ طى روة اال تقػاد كالعقوػدة لزكجػة المسػمـ
الكتا وة ا رااوة أك و كدوة أف تعوش تب وت لروكة ل كحذا تكػروـ لعقػؿ اإلاسػاف كرأم اإلاسػاف ،كمػف
حاا ورسـ ا﵀  -ز كجؿ -الطروؽ كالما ج لرسكل  -مى ا﵀ مو كسمـ -تب الد كة (ادع إلى سـبيل
ربــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة

وجــادليم بــالتي ىــي أحس ـن) اإلقاػػاع كاالقتاػػاع ،كل ػػذا واػػادم ا﵀

س اا كتعالى المستجو وف لدوا كالذوف دخمكا تو طكا وة كاختوار مف غور ق ر أك ج ر خفب (وا أو ا
الذوف آماكا) حذا الاداء مختص مف استجاب ﵀ كلرسػكل عػد إقاػاع كتكػر ك مػـ ك ػث (عبـد الـرحمن،
.)ٜٔٛٚ
كورل ال ا ث أف الج ؿ قكا د اإلس ـ ،كآدا  ،كسمكك  ،كمقا ده مف أحـ ابس اب المؤدوة
لمتطرؼ ،كلذلؾ ال د مف تقدوـ التك وة ،كالا ح ،كاإلرلاد ،كا غ ال ؽ ،كتعموـ الجاحؿ ،كتا و
الزاتؿ ،ككجكب االحتماـ ااء الفرد المسمـ مى أسس قاندوة إومااوة ،تعود

واغة الافكس ،كتفتح

آتاؽ العقكؿ ،كت ث تو ركح الدوف ال قوقب ،كتم كر واة الفرد ا ك إ مار ابرض.
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الفصل الثالث
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
وعرض ال ا ث تب حذا الف ؿ

كثان كد ارسػات ر وػة كأجا وػة تااكلػت مف ػكـ أ ادوػة ،تعددوػة

الرؤوػػة كمف ػػكـ التطػػرؼ ك قت مػػا ػ عض العكامػػؿ كالمتزوػرات ابخػػرل ،كالتعقوػػب مو ػا ،كتػػـ ت ػػاوؼ
حػػذه الد ارسػػات إلػػى م ػػكروف سػػب متزوػرات الد ارسػػة ،كترتو ػػا ت ػػا دوا مػػف القػػدوـ إلػػى ال ػػدوث كذلػػؾ
مى الا ك التالب

ٖ .ٔ.الدراسات التي تناولت موضوع أحادية /تعددية الرؤية:
أيجروػػت العدوػػد مػػف الد ارسػػات مػػى مف ػػكـ (أ ادوػػة /تعددوػػة) الرؤوػػة ،لمػػا ل ػ مػػف أثػػر كاضػػح
ابحموة تب ال واة اإلاسااوة كاتة جكاا ا السواسوة ،كاالجتما وة ،كالثقاتوػة ،كالفكروػة ،وػث أف ارت ػاط
مف كـ أ ادوة ،الرؤوة عمـ الافس ال وقؿ أحموة ف المجاالت ابخرل ،ك ر حذا الم كر وقػدـ ال ا ػث
متزور(أ ادوػػة /تعددوػػة) الرؤوػػة

ػػر د ارسػػات ال ػػا ثوف كالم تمػػوف ػػابمر كالػػذم تاػػاكلكه مػػع متزو ػرات

مختمفة ،كسكؼ وعرض ال ا ث تب حذا الف ؿ حذه الدراسات لبء مف التف وؿ
دراسة األلفـي (ٗ )ٜٜٔعاػكاف االع قػة ػوف أ ادوػة الرؤوػة كاإلق ػانوة كمػدل تػأثور كػؿ مػف
المستكل االجتما ب كالجاس تب ط وعة التفكور اب ادم كاإلق انبا ،وػث حػدتت الد ارسػة إلػى معرتػة
ط وعة الع قة وف أ ادوة الرؤوة كالرؤوة اإلق انوة كمدل تػأثور كػؿ مػف المسػتكل االجتمػا ب كالجػاس
تب ط وعة تفكور اب ادم كاإلق انب ،تضمات واة ال ث (َُٔ) طالب كطال ػة كاقػع (َٖ) طالػب
ك(َٖ) طال ػػة مػػف الم ػراحقوف اسػػتخدمت ال ا ثػػة مقوػػاس أ ادوػػة الرؤوػػة لرلػػدم ما ػػكر كقػػدرم فاػػب
(ُْٗٗ) ،كتك ػػمت الاتػػانج إلػػى كج ػػكد تػػركؽ دالػػة وػػت تممو ػػذات كت موػػذ مػػدارس المزػػات كالم ػػدارس
ال ككموػػة اب وػػاء اللػػع وة ل ػػالح المجمك ػػة ابخو ػرة ،كقػػد أرجعػػت ال ا ثػػة حػػذه الاتوجػػة إلػػى ارتفػػاع
المستكل االجتما ب كاالقت ادم كالثقاتب لت موذ مدارس المزات المقاراة مػع المجمك ػة ابخػرل ،إلػى
جااػػب ذلػػؾ وكػػكف تعمػػوـ مػػدارس المزػػات الملػػترؾ (ذكػػكر /إاػػاث) قػػد خفػػض مسػػتكل اإلق ػػانوة إذا مػػا
قكرات اس ت ا المدارس ال ككموة ،ك

فة امة توف اتانج الدراسة قد أكدت مػى ارتفػاع اسػ ة أ ادوػة
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الرؤوة كاإلق انوة ،كأف ارت اط اب ادوػة اإلق ػانوة ورقػى إلػى المسػتكل الثقػاتب ك ػدكف تػركؽ دالػة ػوف
الثقاتات الفر وة ،مما ولور إلى كجكد ت زـ كثوؽ وف اكع الرؤوة كاالست عاد.
دراســة أبوطالــب ( )ٜٜٔٙعا ػكاف امف ػػكـ أ ادوػػة الرؤوػػة ت ػب مقا ػػؿ تعددوػػة الػػرؤل كأسػػمكب
معرتبا ،وث حدتت الدراسة إلى تااكؿ مف كـ أ ادوة الرؤوة تب مقا ؿ تعددوة الرؤل كأسمكب معرتػب،
ولمؿ جموع أالطة ال واة ككوؼ وكج حذا ابسمكب السمكؾ الممارس لمفرد ،معاى أدؽ حؿ الضركرة
واتج ػف السػمات المعرتوػة المازمقػة أـ أف حاػاؾ كامػؿ داخموػة أخػرل تػرت ط ػذه الظػاحرة كتػؤدم إلػى
كجكدحػػا اإلضػػاتة إلػػى العكامػػؿ الخارجوػػة ،كحػػؿ لاػػكع التعمػػوـ كالتخ ػػص الد ارسػػب دكر تػػب تكػػكوف حػػذا
ابسػػمكب المعرتػػب؟ ،مزػػت واػػة الد ارسػػة (ّّْ) طال ػان مػػف الثػػااكم العػػاـ (ٔٗ) أد ػػب ك(َٔ) ممػػب
مكز وف اللكؿ التالب (ُٕٖ) طال ان مف الثااكم ابزحرم (ُُُ) ممػب ك(ٕٔ) أد ػب ،ك(ُٔٓ) تر وػة
الزقػػازوؽ ك(ٕٓ) طال ػان ك(ٔٗ) طال ػػة ،اسػػتخدـ ال ا ػػث مقوػػاس أ ادوػػة الرؤوػػة (إ ػػداد رلػػدم ما ػػكر
كقػػدرم فاػػب ُْٗٗ) ،كمقوػػاس اللخ ػػوة لممػػر متوف اإل دادوػػة كالثااكوػػة لكاتػػؿ (إ ػػداد جمػػاؿ لػػفوؽ
أ مػػد ُٖٓٗ) ،كتك ػػمت الاتػػانج إلػػى كجػػكد

قػػة ارت اطو ػة ػػوف مسػػتكوات كػػؿ مػػف جمػػاع اب ادوػػة

كجماع اإلق ػانوة كاسػت عاد اب ػادم لممتعػدد كاسػت عاد المتعػدد لأل ػادم ،ككجػكد تػركؽ ذات داللػة ػوف
طػ ب الثػػااكم العػػاـ كالثػػااكم ابزحػػرم تػػب مسػػتكوات كػػؿ مػػف اب ادوػػة كاإلق ػػانوة ،كاسػػت عاد اب ػػادم
المتعػػدد ،كاسػػت عاد المتعػػدد لأل ػػادم ل ػػالح طػ ب الثػػااكم ابزحػػرم ،كأاػ تكجػػد تػػركؽ ذات داللػػة ػػوف
أ ػادم الرؤوػة كمتعػدد الػرؤل تػب سػمات السػوطرة كالكاقعوػة ل ػالح اب ػادم كتػب سػمة المركاػة ل ػالح
المتعدد كال تكجد تػركؽ تػب سػمة الثقػة ػالافس ،كأاػ تكجػد تػركؽ ػوف أ ػادم الرؤوػة كمتعػدد الػرؤل تػب
الدرجػػة الكموػػة لمعػػدكاف كتػػب المجػػاالت الفر وػػة ما ػػدا العػػدكاف الم الػػر ،ك مزػػت اس ػ ة الػػرؤل اب ادوػػة
(ٖٓ )%ْٕ.مػػف العواػػة الكموػػة لمد ارسػػة (ُ )%َٓ.مػػف واػػة الثػػااكم ابزحػػرم ،ك(ٕ )%ْٓ.مػػف واػػة
القسػػـ العممػػب (ْ )%ْٗ.مػػف واػػة القسػػـ ابد ػػب )%ِٓ.ٓ( ،أد ػػب أزحػػر )%ْٕ.ٕ( ،ممػػب أزحػػر،
(ٓٗ )%ْٓ.ممب اـ )%ْٓ.ٓ( ،أد ب اـ.
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دراسة أبوطالب ( )ٜٜٔٙعاكاف امستكوات أ ادوة الرؤوة لدل عض التخ

ػات الجامعوػة

قواسػ ا كخمفوات ػاا ،وػث حػدتت الد ارسػة إلػى التعػػرؼ مػى الفػركؽ كالع قػات ػوف اب ادوػة كاإلق ػػانوة
الاس ػ ة لمجاسػػوف ،اإلضػػاتة إلػػى إج ػراء د ارسػػة متعمقػػة لم ػػاالت الطرتوػػة مػػى مقوػػاس أ ادوػػة الرؤوػػة
لرل ػػدم ما ػػكر كق ػػدرم فا ػػب (ُْٗٗ) ،كح ػػك ابداة المس ػػتخدمة ت ػػب الد ارس ػػة ،كتككا ػػت العوا ػػة م ػػف
(َِْ) طالػػب كطال ػػة مػػف الكموػػات الفاوػػة كالعمموػػة كابد وػػة مػػف الػػذككر كاإلاػػاث ،كقػػد تك ػػمت الد ارسػػة
إلػػى كجػػكد

قػػات ارت اطو ػة ػػوف مسػػتكوات ك ػ مػػف اب ادو ػة كاإلق ػػانوة لػػقو ا ،ككجػػكد تػػركؽ ػػوف

ط ب الثااكم العاـ كابزحرم تب ك مػف اب ادوػة كاإلق ػانوة ل ػالح الثػااكم ابزحػرم ،كأاػ ال تكجػد
تركؽ وف ط ب القسـ العممب كابد ب تب مستكوات كػ مػف اب ادوػة كاإلق ػانوة ،ككجػكد تػركؽ ػوف
أ ػػادم الرؤوػػة كمتعػػدد الػػرؤل تػػب سػػمات السػوطرة الكاقعوػػة ل ػػالح اب ػػادم كتػػب سػػمة المركاػػة ل ػػالح
المتعدد ،كال تكجد تركؽ تب سمة الثقة ػالافس ،كأاػ تكجػد تػركؽ ػوف أ ػادم الرؤوػة كمتعػدد الػرؤل تػب
العدكاف ما دا العدكاف الم الر ،كما ألارت إلى أف الكتب مف أحـ ابس اب التب أدت أ ادوػة الرؤوػة،
تب وف كاات ابسرة مف أحـ ابس اب لتعددوة الرؤوة.
دراسة أبوطالب ( )ٜٜٔٚعاكاف اطا ة السمطة ك قت ا أ ادوة الرؤوة د ارسػة تجرو وػة مػـ
الافس السواسبا ،وث حدتت حذه الدراسة إلى التعروؼ مى مدل كجكد تركؽ وف الذككر كاإلااث مع
اخت ؼ جاس الض وة مى طا ة السمطة تب لكم ا المفظب كالفعمب كأ ادوة كتعددم الرؤل ،كتككات
قسػـ ال ا ػث العواػة إلػى
واة الدراسة مػف (ََِ) طالػب كطال ػة مػف كموػة اآلداب جامعػة الماوػا ،وػث ٌ
أر ع ػػة مجمك ػػات المجمك ػػة ابكل ػػى (َٓ) طال ػ ػان ول ػػارككف ت ػػب التجر ػػة ت ػػب كج ػػكد ضػ ػ وة ال ػػذكر،
كالمجمك ة الثااوة (َٓ) طال ان ولارككف تب التجر ة تب كجكد ض وة اباثػى ،كالمجمك ػة الثالثػة (َٓ)
طال ة ولاركف تب التجر ة تب كجكد ض وة الذكر ،كالمجمك ة ال ار عة (َٓ) طال ة ولاركف تب التجر ة
ت ػػب كج ػػكد ضػ ػ وة اباث ػػى ،كاس ػػتخدـ ال ا ػػث مقو ػػاس أ ادو ػػة الرؤو ػػة لرل ػػدم ما ػػكر كق ػػدرم فا ػػب
(ُْٗٗ) ،كمقواس االتجاه ا ك السمطة إ ػداد أ مػد خوػرم ػاتظ ،كالمقا مػة المقااػة ،كتك ػمت الد ارسػة
إلػػى كجػػكد تػػركؽ ذات داللػػة تػػب المسػػتكوات اب ادوػػة كاالق ػػانوة ػػوف مجمك ػػة الػػذككر ض ػ وة الػػذكر
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كمجمك ػػة الػػذككر ضػ وة أاثػػى ل ػػالح مجمك ػػة الػػذككر ضػ وة الػػذكر ،ك ػػوف مجمك ػػة الػػذككر ضػ وة
ذكر كمجمك ػة اإلاػاث ضػ وة أاثػى ل ػالح مجمك ػة الػذككر ضػ وة ذكػر أوضػان ،كلػـ تكجػد تػركؽ ػوف
ػػاقب المجمك ػػات ك عضػ ا الػ عض مػػى تفسػػور افػػس المجػػاؿ ،كألػػارت الاتػػانج تػػب مجمم ػػا العػػاـ إلػػى
ػػدـ كجػػكد

قػػة دالػػة ػػوف الطا ػػة تػػب لػػكم ا المفظػػب كالتجرو ػػب ككػػؿ مػػف جمػػاع اب ادوػػة كجمػػاع

اإلق ػػانوة لػػدل كػػؿ المجمك ػػات ،وامػػا كجػػدت

قػػة مكج ػػة دالػػة ػػوف الطا ػػة تػػب لػػكم ا التجرو ػػب

كأ ادوػة المػػدخ ت لػػدل مجمك ػػة اإلاػاث ضػ وة ذكػػر ،كذلػػؾ ولػػور إلػى أاػ كممػػا زادت الاظػرة الخطوػػة
كمما زادت الطا ة ،ككجكد

قة وف جماع اب ادوة كجماع اإلق انوة ،ككذلؾ ػوف اسػت عاد اب ػادم

لممتعػػدد لػػدل كػػؿ المجمك ػػات ،ك وا مػػا ك ػػوف اسػػت عاد المتعػػدد لأل ػػادم لػػدل مجمك ػػة اإلاػػاث ض ػ وة
ذكر.
دراســــة أبــــو العــــال ( )ٜٜٔٚعاػ ػكاف أو ػػدوكلكجوات الفن ػػات االجتما و ػػة الما ػػاطؽ العلػ ػكانوة
ك قت ا العاؼ الدواب ،وث حدتت حذه الدراسة إلى التعرؼ إلى أودوكلكجوات الفنات االجتما وة تػب
المااطؽ العلكانوة ك قة ذلؾ العاؼ الػدواب ،كتككاػت واػة الد ارسػة مػف (ََِ) مػف اللػ اب الػذككر
تمثػؿ تنػات كمسػتكوات م اوػة كاجتما وػة كاقت ػادوة كتعموموػة مختمفػة ،كاسػتخدـ ال ا ػث مقوػاس أ ادوػة
الرؤوة لرلدم ما كر كقدرم فاب ،كتك مت الدراسة إلى أا تكجد

قة ارت اطوة مكج ة ذات داللة

وف أ ادوة الرؤوػة كالتماموػة كاإلط قوػة كاإلق ػانوة (اسػت عاد اب ػادم لممتعػدد) مػف ج ػة ،كالعاػؼ مػف
ج ة أخرل ،كأا تكجد

قة ارت اطوػة مكج ػة ذات داللػة لممقػاووس الفر وػة ب ادوػة الرؤوػة الدالػة مػى

االاز ػ ؽ الػػذحاب كحػػب أ ادوػػة المػػدخ ت كالتماموػػة كاإلط قوػػة المقوػػاس الفر ػػب الػػداؿ مػػى العػػدكاف
المضمر (است عاد اب ادم لممتعدد).
دراسة الضوي ( )ٜٜٔٚعاكاف االع قة وف االتجاحات ا ك القضاوا كأ ادوة الرؤوة كالع قة
وف جماع اب ادوة كجماع اإلق ػانوةا ،وػث حػدتت الد ارسػة إلػى التعػرؼ إلػى الع قػة ػوف االتجاحػات
ا ك عض القضاوا كأ ادوة الرؤوة كالع قة وف جماع اب ادوة كجمػاع اإلق ػانوة ،كالتعػرؼ إلػى مػدل
كجػكد تػػركؽ ػػوف القضػػاة كككػ ء الاوا ػػة كالم ػػامكف تػػب (جمػاع اب ادوػػة كجمػػاع اإلق ػػانوة) ،كتككاػػت
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واة الدراسة مف (ِِ) قاضوان )ّٔ( ،ككوؿ اوا ة )ِٓ( ،م امب تب دكانػر مختمفػة تػب م اتظػة الماوػا
كالقػػاحرة ،اسػػتخدمت الد ارسػػة مقوػػاس أ ادوػػة الرؤوػػة (لرلػػدم ما ػػكر كقػػدرم فاػػب ،)ُْٗٗ ،كمقوػػاس
االتجػػاه ا ػػك ج ػرانـ ال ػرأم كالرلػػكة كاا ػراؼ اب ػػداث مػػف إ ػػداد ال ا ثػػة ،كتك ػػمت الد ارسػػة إلػػى كجػػكد
قػػة ارت اطوػػة ذات داللػػة ػػوف أ ادوػػة الرؤوػػة كاالتجػػاه المتلػػدد ا ػػك قضػػاوا ال ػرأم كالرلػػكة كاا ػراؼ
اب ػػداث ،كمػػا تكجػػد

قػػة ارت اطوػػة ػػوف جمػػاع اب ادوػػة كجمػػاع اإلق ػػانوة ،ك ػػدـ كجػػكد تػػركؽ ذات

داللة وف القضاة ككك ء الاوا ة كالم امكف تب كؿ مف جماع اب ادوة كجماع اإلق انوة.
دراسـة عبــد الــرحيم ( )ٜٜٔٛعاػكاف ا عػػض سػمات اللخ ػػوة لػدل أ ادوػػة الرؤوػة كمتعػػددم
الرؤل اإلق اء كغور اإلق اء ك قت مػا السػمكؾ العػدكااب لػدل المػراحقوفا ،وػث حػدتت الد ارسػة إلػى
التعػػرؼ مػػى مػػدل لػػوكع الػػرؤل اب ادوػػة كاإلق ػػانوة ،كمعرتػػة الع قػػة ػػوف مجمػػؿ اب ادوػػة كمجمػػؿ
اإلق انوة أ عادحا ،كحؿ تختمؼ ت عان لاكع التعمػوـ كالتخ ػص الد ارسػب ،كمعرتػة حػؿ إذا كػاف اللػخص
وككف دكااوان لمجرد ككا أ ادم الرؤوة ،كلت قوؽ تمؾ ابحداؼ ط ؽ ال ث مى واة قكام ا (ّّْ)
طال ان الثااكم الز ار ػب )ُٓٔ( ،الثػااكم العػاـ )ُٖٕ( ،ػالتعموـ ابزحػرم العممػب كابد ػب ،وػث ط ػؽ
مقواس أ ادوة الرؤوة رلدم ما كر كقدرم فاب (ُْٗٗ) ،كتك مت الدراسة إلى ارتفاع اس ة الرؤل
اب ادوػة كاإلق ػػانوة

ػر لػرانح العواػة

كأف اب ادوػػة ال تختمػػؼ ػػاخت ؼ الت

ػػفة امػة ،كاف تفاكتػػت حػذه الاسػػب

ػر اللػرانح المختمفػػة،

ػػوؿ ( ممػػب ،أد ػػب) كالمسػػتكل الد ارسػػب ،كأاػ تكجػػد تػػركؽ ػػوف

الطػ ب تػػب أ ادوػػة الرؤوػػة ترجػػع إلػػى اك وػػة التعمػػوـ (ثػػااكم ػػاـ ،ثػػااكم أزحػػرم) ،كتك ػػمت أوضػان إلػػى
ارت ػػاط مسػػتكل اب ادوػػة اإلق ػػانوة كالاظػػر إلػػى اإلق ػػانوة ا ت ارحػػا خا ػػوة أ ػػومة مػػف خ ػػانص
االاز ؽ الذحاب ،كأف اللخص اب ادم غال ان ما وست عد الرؤل المخالفة ل .
دراســـة ىريـــدي وجـــاب اهلل ( )ٜٜٔٛعا ػكاف اأ ادوػػة الرؤوػػة ك قت ػػا العدكااوػػة تػػب ضػػكء
الفػػركؽ ػػوف الجاسػػوفا ،وػػث حػػدتت الد ارسػػة إلػػى معرتػػة الع قػػة ػػوف أ ادوػػة الرؤوػػة كالعدكااوػػة ،كػػذلؾ
الت قػػؽ مػػف ال ػػدؽ العػػاممب لمقوػػاس أ ادوػػة الرؤوػػة ،كط قػػت مػػى واػػة قكام ػػا (ِٕٔ) م كث ػان مػػف
ط ب كطال ات الجامعة مػا ـ (ََُ) ذكػكر ك(ُٕٔ) إاػاث ،كاسػتخدـ ال ا ثػاف مقوػاس أ ادوػة الرؤوػة
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(رلػػدم ما ػػكر كقػػدرم فاػػب ،)ُْٗٗ ،كمقوػػاس العدكااوػػة ،كتك ػػمت الد ارسػػة إلػػى كجػػكد ارت اطػػات
مكج ػػة كدالػػة ػػوف أ ادوػػة المػػدخ ت ككػػؿ مػػف العػػدكاف المضػػمر ،كاللػػؾ كاالسػػتواء ،كالموػػؿ لمعػػدكاف،
كالدرجػػة الكموػػة لمقوػػاس العدكااوػػة ،ككجػػكد ارت ػػاط مكجػػب كداؿ ػػوف جمػػاع اب ادوػػة ككػػؿ مػػف العػػدكاف
المضمر ،كاللؾ كاالستواء ،ككجكد ارت اط مكجب كداؿ وف أ ادوة المدخ ت كاإلط قوػة لػدل الػذككر،
كالتمامو ػػة ل ػػدل اإلا ػػاث ،كارت ػػاط كاإلط قو ػػة م ػػى ا ػػك مكج ػػب كداؿ ك ػػؿ جم ػػاع اب ادو ػػة ،كاس ػػت عاد
اب ادوة لممتعدد ،كجماع اإلق انوة كالدرجة الكموة لمقواس أ ادوة الرؤوة سكاء وف الذككر كاإلااث.
دراســـة موســـى ( )ٜٜٔٛعا ػكاف ا

قػػة عػػض القضػػاوا السواسػػوة كاالتجػػاه ا ػػك مػػا وسػػمى

وسرانوؿ عض المتزورات المعرتوة مثؿ أ ادوة الرؤوةا ،وػث حػدتت الد ارسػة إلػى معرتػة

قػة عػض

القضاوا السواسوة كاالتجاه ا ك ما وسػمى وسػرانوؿ ػ عض القضػاوا المعرتوػة مثػؿ أ ادوػة الرؤوػة ،مزػت
واػػة الد ارسػػة (َِٕ) مػػف الػػذككر ك(ُِٓ) مػػف اإلاػػاث مػػف طم ػػة الجامعػػة ،كاسػػتخدـ ال ا ػػث ابدكات
التالوػػة مقوػػاس أ ادوػػة الرؤوػػة لرلػػدم ما ػػكر كقػػدرم فاػػب (ُْٗٗ) ،كمقوػػاس الملػػاركة السواسػػوة،
كمقوػػاس االتجػػاه ا ػػك (مػػا وسػػمى وس ػرانوؿ) ،كمقوػػاس أوزا ػؾ لملخ ػػوة كتك ػػمت الد ارسػػة إلػػى كجػػكد
ارت ػاط ػوف مجمػكع اإلق ػػانوة ككػؿ مػف أ ادوػػة المػدخ ت كالتماموػة كاسػػت عاد اآلخػر لممتعػدد ،كاالتجػػاه
ا ك ما وسمى وسرانوؿ ،ككجكد ارت اط مكجب كداؿ وف أ ادوة المدخ ت كالع ا وة.
دراسة بسيوني (ٕٓٓٓ) عاكاف االع قة وف أ ادوة الرؤوة كاإلق انوة كالع ا وة لدل واة
مف الط ب الجامعووفا ،وث حدتت الدراسة إلى الكلؼ ػف أو مػا أكثػر تكاتقػا ك التػالب أقػؿ
كأقؿ ت ونان لإل ا ة المرض الافسب؟ أ

ػا وة

اب التفكور أ ادم الرؤوة إق انب أـ متعدد الرؤل إق ػانب

أـ غور إق انب ،أـ غور إق انب كأوضان حدتت الدراسة إلى إلقاء الضكء مى الاا وة الافسػوة كالفكروػة
لمل ػ ػ اب الجػ ػػامعب الكلػ ػػؼ ػ ػػف مػ ػػدل ااتلػ ػػاء الع ػ ػػا وة لػ ػػدو ـ ك قػ ػػة ذلػ ػػؾ اتجاحػ ػػات ـ اب ادوػ ػػة
كاإلق ػػانوة ،كتككاػػت واػػة الد ارسػػة مػػف (ََُٓ) طالػػب كطال ػػة قسػػمت مػػف اا وػػة اػػكع التعمػػوـ مػػى
الا ػك التػػالب (ََٖ) مػػف جامعػػة ابزحػر )ََٕ( ،مػػف جامعػػة ػػوف لػمس ،كقسػػمت مػػف اا وػػة الجػػاس
مى الا ك التالب (ٖٗٗ) إااث ك(َِٓ) ذكػكر ،كقسػمت مػف اا وػة المسػتكل االجتمػا ب كاالقت ػادم
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مى الا ك التػالب مػاخفض (ّٓٔ) ،متكسػط (ْٕٔ) ،مرتفػع (ُُٗ) ،كقسػمت مػف اا وػة اإلقمػوـ مػى
الا ػ ػػك التػ ػػالب (ٕٖٔ) إقمومػ ػػوف )ْٕٔ( ،قػ ػػاحروف ،اسػ ػػتخدمت الد ارسػ ػػة مقوػ ػػاس أ ادوػ ػػة الرؤوػ ػػة لرلػ ػػدم
ما كر كقدرم فاب (ُْٗٗ) ،كقانمة كوم ب لمموؿ الع امب إ داد كتعروؼ أ مد م مد
(ُٓٗٗ) ،كاس ػػتخ ار أوزا ػػؾ لملخ ػػوة ) (E.PQإ ػػداد كتعرو ػػؼ أ م ػػد م م ػػد

ػد الخػالؽ

ػػد الخ ػػالؽ ،كاس ػػتمارة

تع ػػارؼ ح ػػدت ا ت دو ػػد المس ػػتكل االجتم ػػا ب كاالقت ػػادم لممف ك ػػوف كم ػػؿ اإلقام ػػة إ ػػداد ال ا ث ػػة،
كتك ػػمت الد ارسػػة إلػػى أا ػ ال تكجػػد
الع ا وة كاإلق انوة ،كأا تكجد

قػػة ػػوف الع ػػا وة كأ ادوػػة الرؤوػػة ،كػػذلؾ ال تكجػػد

قػػة ػػوف

قة دالة مكج ة وف اب ادوة كاإلق ػانوة ،ككجػكد تػركؽ ذات داللػة

ػػوف طم ػػة كطال ػػات السػػاة ابكلػػى مػػف التعم ػوـ الجػػامعب العػػاـ كابزحػػرم ك ػػوف طم ػػة السػػاة ابخو ػرة مػػف
الػػتعمـ الجػػامعب اك و ػ الاس ػ ة لمع ػػا وة كاب ادوػػة ل ػػالح طم ػػة كطال ػػات السػػاة ابكلػػى ،كتك ػػمت
أوض ػ ػان إلػ ػػى ػ ػػدـ كجػػػكد تػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة ػػػوف متكسػ ػػطات المتزو ػ ػرات الث ثػ ػػة (الع ػ ػػا وة ،اب ادوػ ػػة،
اإلق ػػانوة) لػػدل الطم ػػة كالطال ػات مرتفعػػب كماخفضػػب المسػػتكل االجتمػػا ب كاالقت ػػادم ،كأا ػ تكجػػد
تركؽ ذات داللة وف متكسػطات المتزوػرات الث ثػة (الع ػا وة ،اب ادوػة ،اإلق ػانوة) ل ػالح الطال ػات
مى اب ادوة كاإلق انوة.
دراسة يوسف (ٕٓٓٓ) عاكاف امدل ت اوف كؿ مف أ ادوة الرؤوة كاإلق انوة كمر ػع ال ػ ة
الافسػػوة لػػدل ل ػرو توف متمػػاوزتوف مػػف طال ػػات الجامعػػةا ،وػػث حػػدتت لمعرتػػة أثػػر كػػؿ مػػف اب ادوػػة
كاإلق ػػاء مػػى ال ػ ة الافسػػوة كم اكلػػة االقت ػراب مػػف أودوكلكجوػػة الل ػرو توف ،ك مزػػت واػػة الد ارسػػة
(َٔ) طال ػة السػػاة الثااوػػة تخ ػػص مػـ افػػس مػػا ـ (َّ) طال ػػة مػف الم ج ػػات تتػراكح أ مػػارحـ ػػوف
(ُٗ )ِْ-سػػاة ،ك(َّ) طال ػػة مػػف غوػػر الم ج ػػات تت ػراكح أ مػػارحـ ػػوف (ُٗ )ِِ-سػػاة ،كاسػػتخدـ
ال ا ث مقواس أ ادوة الرؤوة لرلدم ما كر كقدرم فاب (ُْٗٗ) ،كمقواس جكدة ال

ة الافسوة،

كمجمك ػػة م ػػددة م ػػف ابس ػػنمة لمتع ػػرؼ م ػػى أودوكلكجو ػػة ع ػػض أتػ ػراد العوا ػػة م ػػف الم ج ػػات كغو ػػر
الم ج ات ،كقد تك مت الدراسة إلػى أاػ ال تكجػد تػركؽ دالػة ػوف متكسػطات درجػات الم ج ػات كغوػر
الم ج ػػات مػػى متزوػػر مجمػػؿ اب ادوػػة ك جػػـ التػػأثور الخػػاص مجمػػؿ اب ادوػػة كػػاف
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ػػزو انر ،كأا ػ ال

تكجػػد تػػركؽ دالػػة وػػت متكسػػطات درجػػات الم ج ػػات كغوػػر الم ج ػػات مػػى متزوػػر مجمػػؿ اإلق ػػانوة
ك جـ التأثور الخاص مجمؿ اإلق انوة كاف
الم ج ات كغور الم ج ات مى متزور ال

زو انر جدان ،كأا تكجد تركؽ دالة وف متكسطات درجات
ة الافسوة ك جـ التأثور كاف ك و انر جدان ،كأا حاػاؾ تػركؽ

ذات داللػػة ػػوف متكسػػطات درجػػات المجمػػك توف مػػى ث ثػػة أض ػ ع مػػف مر ػػع ال ػ ة الافسػػوة كحػػب
الت ؤـ كالرضا كالتفا ؿ ،كذلؾ ل الح مجمك ة الم ج ات ك جـ التأثور كاف ك و انر جدا لمزاوة.
دراسة محمـود والشـافعي (ٕٔٓٓ) عاػكاف االتطػرؼ الػدواب كأثػره مػى الرؤوػة اإلق ػانوة تػب
ضكء متزور الاكعا ،وث حدتت الدراسة إلى معرتة أثر الفكر الػدواب المتطػرؼ مػى الرؤوػة اإلق ػانوة
تب ضكء متزور الاكع ،كقد تككات واػة ال ػث مػف ثمػااوف تػردان )َِ( ،مػف الػذككر ذكم الفكػر الػدواب
المتطػػرؼ م ػػف الم ػػت فظ م ػػـ أماو ػان )َِ( ،م ػػف اإلا ػػاث ذكات الفك ػػر المتطػػرؼ م ػػف أق ػػارب المجمك ػػة
السػػا قة )َِ( ،مػػف الػػذككر معتػػدلب الفكػػر )َِ( ،مػػف اإلاػػاث معتػػدالت الفكػػر ،كقػػد اسػػتخدـ ال ا ثػػاف
مقواس أ ادوة الرؤوة (إ داد رلدم كتاـ كقدرم فاب ،)ُْٗٗ ،كاستمارة وااات ،كذلؾ لجموع وااػات
الد ارسػػة ،كقػػد ألػػارت الد ارسػػة إلػػى أف الفكػػر المتطػػرؼ وػػؤثر تػػأثو انر ك و ػ انر مػػى اسػػت عاد أ ػػادم الرؤوػػة
لمتعػػدد الػػرؤل كوس ػ ـ درجػػة الوػػة جػػدان تػػب ت اوا ػ  ،كأا ػ ال وػػؤثر الا ػكع

ػػكرة جكحروػػة مػػى اسػػت عاد

أ ػػادم الرؤوػػة ،كال وسػ ـ إال قػػدر ضػػنوؿ تػػب ت اواػ كأاػ ال وػػؤثر التفا ػػؿ ػػوف الفكػػر المتطػػرؼ كالاػػكع
جكحروان مى است عاد أ ادم الرؤوة لمتعدد الرؤل.
دراســـة أبوطالـــب (ٕٗٓٓ) عا ػكاف تقػػكوـ تا موػػة راػػامجوف لتخفػػوض مسػػتكل أ ادوػػة الرؤوػػة
كاإلق انوة لدل واة مف ط ب مر مة التعموـ الثااكم ،وث حدتت الد ارسػة إلػى تقػكوـ تا موػة كػؿ مػف
راػػامج الع ػ ج االاتقػػانب ك راػػامج التر وػػة السػػوككلكجوة تػػب ت سػػوف مسػػتكل أ ادوػػة الرؤوػػة كاإلق ػػانوة،
كتأثور ذلؾ مى التفكور الااقد كال

ة الافسوة كالذكاء الفعاؿ ،كقػد تككاػت العواػة مػف (َٗ) طال ػان تػب

المر مػػة الثااكوػػة مػػكز وف مػػى مجمػػك توف تجػرو وتوف كمجمك ػػة ضػػا طة ،كقػػد اسػػتخدـ ال ا ػػث مقوػػاس
أ ادوة الرؤوة ،مقواس ال

ة الافسوة ،اؾ التفكور الااقد ،مقواس الػذكاء الفعػاؿ ،كقػد تك ػمت الد ارسػة

إلى تا موة راامجب الدراسة مع متزور أ ادوة الرؤوة كاإلق انوة ،كمتزوػر الػذكاء الفعػاؿ ،وػث كجػدت
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تػػركؽ ػػوف المجمػػك توف التجرو وػػة ابكلػػى كالثااوػػة الضػػا طة مػػى تمػػؾ المتزو ػرات،

ػػرؼ الاظػػر ػػف

المسػػتكل االجتمػػا ب كاالقت ػػادم الثقػػاتب ،كذلػػؾ عػػد تط وػػؽ ال راػػامجوف ،وامػػا لػػـ و ػػدث أم تػػأثور
الاس ة لمتزورات التفكور الااقد كال

ة الافسوة.

دراسة عثمـان ( )ٕٓٓٚعاػكاف الع قػة ػوف أ ادوػة الرؤوػة كأسػمكب التفكوػر اإل ػدا ب ،وػث
ح ػػدتت الد ارس ػػة إل ػػى معرت ػػة ط وع ػػة الع ق ػػة ػػوف أ ادو ػػة الرؤو ػػة كأس ػػمكب التفكو ػػر اإل ػػدا ب كمقاووسػ ػ ا
الفر وة ،كقػد مزػت العواػة (َُِ) طال ػان كطال ػة مػف طم ػة جامعػة أسػوكط روػؼ ك ضػر ذكم مسػتكوات
اقت ػػادوة كاجتما وػػة مت اواػػة ،كاسػػتخدـ ال ا ػػث مقوػػاس أ ادوػػة الرؤوػػة ( ػػكرة مسػػت دثة مػػف مقوػػاس
أ ادوػػة الرؤوػػة لرلػػدم ما ػػكر كقػػدرم فاػػب )ُْٗٗ ،مػػف إ ػػداد ال ا ػػث ،كمقوػػاس كورتػػكف بسػػمكب
التفكور اإل دا ب إ داد كتعروب

فاء اب

ر ،كتك مت الاتانج إلى لوكع الفكر التعػددم لػدل واػة

الدراسة ،ككذلؾ لوكع الفكر التجكودم ،كذلؾ كجكد

قات مت اواة مف أ ادوة الرؤوة مقاووس الفر وة

ك ػػوف أس ػػمكب التفكو ػػر اإل ػػدا ب كمقاووسػ ػ الفر و ػػة ل ػػدل وا ػػة الد ارس ػػة ،كتك ػػمت الات ػػانج إل ػػى كج ػػكد
قػػات مت اواػػة ػػوف طم ػػة الكموػػات الاظروػػة كالكموػػات العمموػػة كالػػذككر كاإلاػػاث كطم ػػة الفرقػػة ابكلػػى
كال ار عػػة مػػى متزو ػرات الد ارسػػة أ ادوػػة الرؤوػػة كمقاووس ػ الفر وػػة ،كأسػػمكب التفكوػػر اإل ػػدا ب كمقاووس ػ
الفر وة لدل واة الدراسة ،كأف اللخص اب ادم وتسـ تفكور تجكودم أكثر ما تجدوػدم ،كأف أ ادوػة
الرؤوػػة تتػػأثر كػػؿ مػػف اػػكع التعمػػوـ كالسػػاة الد ارسػػوة ،تقػػد كػػاف ط ػ ب الكموػػات الاظروػػة كط ػ ب الفرقػػة
ابكلػػى ذكك رؤوػػة تعددوػػة أكثػػر مػػف غوػػرحـ ،وامػػا لػػـ تتضػػح حػػذه الع قػػة مػػع الجػػاس ،كأا ػ لػػـ تتػػأثر
اإلق انوة أك التدتؽ مقا ؿ اب الة اكع التعموـ أك الجاس أك الساة الدراسوة.
دراسة وىـدي (ٕٓٔٓ) عاػكاف اقوػاس أ ادوػة الرؤوػة لػدل طال ػات الجامعػة اسػتخداـ امػكذج
راشا ،وػػث حػػدتت الد ارسػػة إلػػى تطػػكور مقوػػاس أ ادوػػة الرؤوػػة كتػػدروج مفردات ػ كمككاات ػ

مػػى مو ػزاف

تػػدروج ملػػترؾ مت ػػؿ وعػػرؼ حػػذا المتزوػػر اسػػتخداـ امػػكذج راش ،كتمثمػػت واػػة المسػػتخدمة تػػب تػػدروج
كتقا ػػوف مقو ػػاس أ ادو ػػة الرؤو ػػة اس ػػتخداـ ام ػػكذج راش م ػػى(ََُِ) طال ػػة م ػػف طال ػػات كمو ػػة ال ا ػػات
ك جموع اللعب ما دا لع ة مـ الافس ،أما الاس ة بداة الدراسة تقد استخدمت ال ا ثة مقواس أ ادوػة
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الرؤوػػة مػف إ ػػداد (رلػػدم تػػاـ كقػػدرم فاػػب ،)ُْٗٗ ،كتك ػػمت ال ا ثػػة إلػػى أف اسػ ة الت ػػاوف المفسػػر
العامػػؿ الثػػااب ضػػنومة (ْ )ُ.كحػػب أقػػؿ مػػف (ّ ،)%كلػػذا ال ورقػػى مككا ػ

ػػام ن آخػػر تػػب المفػػردات،

ابمػػر ال ػػذم و ػػدؿ مػػى أ ادو ػػة المتزو ػػر الػػذم تقوسػ ػ مف ػػردات المقوػػاس ،كم ػػف ث ػػـ مػػى

ػػ

وة تم ػػؾ

ال وااات لمتدروج استخداـ امكذج راش إذا ت ققت أحـ اتتراضات .
دراسة أبو موسى (ٕٔٔٓ) عاكاف اتاموة م ارات الذكاء الكجدااب كأثرحا مى أ ادوة الرؤوػة
لػػدل واػػة مػػف الم ػراحقوف الفمسػػطواووفا ،وػػث حػػدتت الد ارسػػة إلػػى معرتػػة أثػػر راػػامج إرلػػادم لتاموػػة
م ػػارات ال ػػذكاء الكج ػػدااب م ػػى أ ادو ػػة الرؤو ػػة ل ػػدل المػ ػراحقوف الفمس ػػطواووف ت ػػب قط ػػاع غػ ػزة ،كتمثم ػػت
إجراءات الدراسة تب استخداـ واة مف المراحقوف الفمسطواووف مف ط ب ال ؼ الثااب كالثالث الثااكم
(ذكػػكر -إاػػاث) تػػب المر مػػة العمروػػة مػػا ػػوف (ُٕ )ُٖ-سػػاة ،و مػػغ قكام ػػا مػػغ قكام ػػا (ُِٖ) مػػف كػ
الجاسوف لمدراسة الك فوة كط ؽ مو ا الما ج الك فب ،كتـ س ب واة ما ا لمدراسة التجرو وة كط ؽ
مو ػػا المػػا ج التجرو ػػب ،وػػث مػػغ قكام ػ (ِّ) م ارحػػؽ مػػف ك ػ الجاسػػوف مػػا ـ (ُٔ) ذكػػكر ك(ُٔ)
إاػػاث ،كحػػـ مػػف

ػػمكا مػػى أقػػؿ الػػدرجات مػػى مقوػػاس الػػذكاء الكجػػدااب ل ػػار أكف اسػػخة الم ػراحقوف،

كتك مت الدراسة إلى لوكع أ ادوة الرؤوة لدل المراحقوف واة ال ث ،وث مزت اس ة أ ادوة الرؤوػة
(ٖ ،)%َٕ.كقد أظ رت الاتانج أف أ مى اس ة لوكع ب ادوة الرؤوة كاات عػد التماموػة ،وػث ا تمػت
المترت ة ابكلى تب اس ة اللوكع مزت اس ت ا (ُ ،)%ٕٓ.كحب تتضمف تكج ات الفرد لرتض ت ػ وح
المسػار ك ػػدـ اال تػراؼ الخطػأ ،وموػ عػػد أ ادوػة المػػدخ ت اسػ ة مزػت (ْ )%َٕ.كحػػب ػػدـ القػػدرة
مى التعاوش كالت اوف ،ومو عد اإلق انوة (ٗ ،)%ٔٗ.كحب قدرة است عاد اآلخر ك دـ التسػامح إال مػع
اباساؽ الفكروة المتلا ة ،تب وف ا تؿ عد اإلط قوة المرت ة ابخورة (ّ )%ٖٔ.وتمثؿ تب الت مب
الفكػػرم كطروقػػة مزمقػػة تػػب التفكوػػر ،كأث تػػت الاتػػانج أاػ تكجػػد

قػػة ارت اطوػػة سػػم وة ػػوف متزوػػر الػػذكاء

الكجدااب كمتزور أ ادوة الرؤوة لدل المراحقوف الفمسطواووف تب قطاع غزة ،كأا تكجػد تػركؽ ذات داللػة
إ

ػػانوة تػػب قوػػاس أ ادوػػة الرؤوػػة ػػوف درجػػات القوػػاس الق مػػب درجػػات القوػػاس ال عػػدم لػػدل المجمك ػػة
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التجرو وػة عػد تط وػؽ ال راػامج ل ػالح القوػاس ال عػدم ،كحػذا مؤلػر إوجػا ب ػأف تطػكور م ػارات الػػذكاء
الكجدااب ت د مف درجة أ ادوة الرؤوة لدل المراحقوف الفمسطواووف تب قطاع غزة.

ٖ .ٕ.التعقيب عمى الدراسات التي تناولت موضوع (أحادية /تعددية الرؤية):
من حيث األدوات:
ط قػػػت جموػ ػػع الد ارسػ ػػات السػ ػػا قة تػ ػػب أ ادوػ ػػة الرؤوػ ػػة مقوػ ػػاس رلػ ػػدم ما ػػكر كقػ ػػدرم فاػ ػػب
(ُْٗٗ) ،ما ػدا خالػػد ثمػػاف (ََِٕ) ككتػػاء أ ػػك مكسػى (َُُِ) ط قػكا مقواسػان ب ادوػػة الرؤوػػة مػػف
إ ػػداد رل ػػدم ت ػػاـ ،ق ػػدرم فا ػػب ،تع ػػدوؿ خال ػػد ثم ػػاف ،كتمت ػػع مقو ػػاس خال ػػد ثم ػػاف ال ػػدؽ كالث ػػات
ككضكح الع ارات كالم اكر.
من حيث العينة والمنيج:
ط ؽ ث ثة مف ال ا ثوف دراسات ـ مى مر مة المراحقة كحـ

د العزوز (ُٖٗٗ) ،ك زة ابلفػب

(ُْٗٗ) ،أ ك مكسى (َُُِ) ،ك اقب الدراسات تااكلت الل اب حلاـ (ُٕٗٗ) ،أ ك العػ (ُٕٗٗ)،
حروػػدم كج ػػاب ا﵀ (ُٖٗٗ) ،س ػػوكاب (َََِ) ،ككلػػوـ (َََِ) ،ك ثم ػػاف (ََِٕ) ،كرس ػػالة ط ق ػػت
درسػػة حلػػاـ (ُٕٗٗ)
مػػى القضػػاة الضػػكم (ُٕٗٗ) ،كتااكلػػت جموػػع الد ارسػػات المػػا ج الك ػػفب إال ا
تقد كاات تجرو وة تب مػـ الػافس السواسػب ،كد ارسػة كأ ػك مكسػى جمعػت ػوف المػا ج الك ػفب كالمػا ج
التجرو ب ما وتااسب مع دراسة ال ا ثة.
من حيث المضمون:
تااكلت الدراسات السا قة أ ادوة الرؤوة مع متزورات متعددة ما ا الاكع ،كالمسػتكل االجتمػا ب،
العا ػػؼ ال ػػدواب ،اتجاح ػػات اللػ ػػعكب ا ػػك دكؿ معادو ػػة ،الس ػػمكؾ الع ػػدكااب ،الع ػػا وة ،مر ػػع ال ػ ػ ة
الافس ػػوة ،ال ػػذكاء الكج ػػدااب ،التفكو ػػر اإل ػػدا ب أم ػػا الد ارس ػػة ال الو ػػة ت ػػب ت ػػتـ د ارس ػػة متزور(أ ادو ػػة،
تعددوة) الرؤوة كتأثور كؿ ما ما مى التطرؼ.
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من حيث النتائج:
درسػة الفكػر المازمػؽ كمػدل تػأثوره مػى سػمكؾ الفػرد ك قتػ
كض ت الدراسات السا قة أحموػة ا
اآلخر سكاء كاف اآلخر أتراد أك جما ات أك أتكار.
 كمػ ػػف خ ػ ػ ؿ اسػ ػػتقراء الاتػ ػػانج التف ػ ػػوموة تتأكػ ػػد الع قػ ػػة ػ ػػوف المعرتوػ ػػات كالكجػ ػػدااوات ،إذ ألػ ػػارتالدراسات تب مجمم ا إلى

قات ارت اطوة مكج ة دالة وف جماع اب ادوة كجماع اإلق انوة (أ ػك

طالب ُٔٗٗ ،كالضكم ُٕٗٗ).
 ك وا ػػت الات ػػانج ارت ػػاط أ ادو ػػة الم ػػدخ ت ك ػػؿ م ػػف اإلط قو ػػة كالتمامو ػػة ،مم ػػا وعا ػػب ت ػػأثور ج ػػـالمػػدخ ت المعرتوػػة ػػالتقكوـ الػػذاتب لمكفػػاءة المعرتوػػة ،وػػث ولػػور ال كػػـ وط قوػػة ال قوقػػة كاد ػػاء
ا تكارحا ،كمف ثـ استلعار التماموة ،كأا لوس حااؾ ما ود ك إلى ت

وح المسار.

 كت ػػب ػػوف أل ػػارت الات ػػانج إل ػػى ارت اط ػػات مكج ػػة كدال ػػة ػػوف جم ػػاع اب ادو ػػة مقاووسػ ػ الفر و ػػةاإلق اء تب عدحا الخػاص اسػت عاد اب ػادم لممتعػدد ،توا ػا لػـ تلػر إلػى ارت ػاط جمػاع اب ادوػة
است عاد المتعدد لأل ادم ،كذلؾ ارت اط أ ادوة الرؤوة العدكااوة كالعاؼ ،كأف متعددم الرؤل أكثػر
مركاػ ػػة كتسػ ػػام ا كتق ػ ػ ن لمعػ ػػوش مػ ػػع اآلخػ ػػر ابلفػ ػػب (ُْٗٗ) ،أ ػ ػػك طالػ ػػب (ُٔٗٗ) ،أ ػ ػػك الع ػ ػ
(ُٕٗٗ) ،سعد (ُٖٗٗ) ،حرودم (ُٖٗٗ).
 مػػف اا وػػة أخػػرل اتضػػح أف لػػـ اجػػد د ارسػػات تػػى اآلف احتمػػت ػػالفكر التاظوػػرم ب ادوػػة الرؤوػػة،وث ت اكؿ العمؿ مى الفكرة ذات ا مف وث تكضو ا كتاقوت ػا ممػا قػد وتػداخؿ مع ػا مػف أتكػار
قد ال تاطكم إلو ا ،كػذلؾ ال وكجػد سػكل مقوػاس كا ػد كآخػر مػف تعػدوؿ خالػد ثمػاف لقوػاس أ ادوػة
الرؤوة ،كحذا تق ور كاضح تب دراسة حذا المجاؿ ،كحذا ود ك إلى إ ادة الاظر تب ت موـ مقواس
مااسب كالت قؽ مف داللت اإل

انوة كقواس ال دؽ كالث ات كم نمت لم ونة المط ؽ ت ا.

 كأوضان اتتقػرت د ارسػات أ ادوػة الرؤوػة لد ارسػات تجرو وػة تعمػؿ مػى خفػض مسػتكاحا كتاموػة تعددوػةالرؤوة.

81

 كأك ػػدت الد ارس ػػات الس ػػا قة م ػػى ض ػػركرة مااقل ػػة كد ارس ػػة مكض ػػكع أ ادو ػػة الرؤو ػػة كات ػػة متزورات ػػاخا ػػة المتعمقػػة التسػػمط كالتطػػرؼ كالعاػػؼ ،كحػػذا و ػػرز أحموػػة الد ارسػػة ال الوػػة ككا ػػا تط وػػؽ تػػب
اب ارض ػػب الفمس ػػطواوة ال اتم ػػة ال ػ ػ ار ات الفنكو ػػة ،و ػػث أث ت ػػت الد ارس ػػات الس ػػا قة كج ػػكد

ق ػػة

ارت اطوة وف ال ار ات كأ ادوة الرؤوة.
 ألػػارت جموػػع الد ارسػػات السػػا قة إلػػى ااتلػػار أ ادوػػة الرؤوػػة مككاات ػػا المختمفػػة تػػب مجتمػػع ط ػ بكطال ات الجامعة ،ك

رؼ الاظر ف الجاس أك التخ ص الدراسب.

 ألارت أغمب الاتانج إلى كجكد مكج ة وف أ ادوة الرؤوة ك عض السمات السم وة مثػؿ العدكااوػة أكالتع ب الدكجماتوة أك السوطرة أك التطرؼ ألكال .

ٖ .ٖ.الدراسات التي تناولت موضوع التطرف:
دراســــة المتــــولي (ٓ )ٜٜٔعاػ ػكاف اكج ػػة الضػ ػ ط ال ػػداخمب ،الخ ػػارجب ك قت م ػػا أس ػػالوب
االستجا ات المتطرتة كالمعتدلة لدل الجاسوفا ،وث حدتت الدراسة إلى التعػرؼ مػى أحػـ الفػركؽ ػوف
متكسطات أداء مجمك ة ط ب الجامعة كمتكسطات أداء مجمك ات طال ات الجامعة الاس ة لدرجات ـ
تػػب أ عػػاد االسػػتجا ات المتطرتػػة كال ػػفروة ،كلت قوػػؽ حػػدؼ الد ارسػػة ط ػػؽ ال ا ػػث أدكات الد ارسػػة مػػى
واػػة قكام ػػا (ََّ) مػػف ط ػ ب الجامعػػة ،كحػػى مجمك تػػاف ابكلػػى تككاػػت مػػف (ُْْ) طال ػان ،كو مػػغ
متكسط أ مارحـ الزماوة (ّ )ِِ.امان ،أما المجمك ة الثااوة مف الطال ات كتتككف مف (ُٔٓ) طال ػة،
كو مغ متكسط أ مارحـ الزماوػة (ٗ )ُِ.امػان ،كاسػتخدمت أدكات تلػمؿ مقوػاس كج ػة الضػ ط لجكلوػاف
ركتر ) ،(J. Rotter, 1966كمقواس أسػالوب االسػتجا ة لكامػك كترااكػؿ )،(Frankle & Winsslow
كتعروػػب م ػػطفى سػػكوؼ (ُٖٔٗ) ،كلقػػد ألػػارت الاتػػانج إلػػى أاػ ال تكجػػد تػػركؽ ذات داللػػة إ

ػػانوة

ػػوف ذكل كج ػػة الض ػ ط الػػداخمب كالط ػ ب ذكل كج ػػة الض ػ ط الخػػارجب تػػب اب عػػاد التالوػػة اال تػػداؿ
االوجا ب ،اال تداؿ السػم ب ،اال تػداؿ العػاـ ،كال تكجػد تػركؽ أوضػان ػوف الطػ ب كالطال ػات ذكل كج ػة
الض ػ ػ ط الػ ػػداخمب كالط ػ ػ ب كالطال ػ ػػات ذكل كج ػ ػػة الض ػ ػ ط الخ ػػارجب تػ ػػب اب عػ ػػاد السػ ػػا قة (اال تػ ػػداؿ
اإلوجا ب ،اال تداؿ السم ب ،اال تداؿ العاـ).
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دراسـة دوانيـنج جـيم ونخـرون ) (James Downing. et al., 1992عاػكاف اتػأثور تكػرار
الجمؿ أك التع ورات مى تطرؼ االتجاها ،وث حػدتت الد ارسػة إلػى معرتػة مػدل تػأثور تكػرار الجمػؿ أك
التع وػرات مػػى تطػػرؼ االتجػػاه ،كلت قوػػؽ حػػدؼ الد ارسػػة ط ػػؽ ال ا ػػث أدكات الد ارسػػة مػػى واػػة مزػػت
(ِٔٔ) مف ط ب جامعة ككلكرادك ،كاستخدمت أدكات مف وا ا اسػتفتاء خػاص عػدة قضػاوا وع ػر توػ
المف ك ػػكف ػػف اتجاحػػات ـ ا ػػك حػػذه القضػػاوا ،كقػػد تػػـ تع ػروض الط ػ ب لمقضػػاوا التػػب ت ػػدث ا ػػا
االسػػتفتاء أكثػػر مػػف مػرة ،كألػػارت الاتػػانج إلػػى أف تكػرار التعػػرض لتمػػؾ القضػػاوا أدل المف ك ػػوف إلػػى
االستجا ة لكؿ متطرؼ ،كورجع ذلؾ إلى أف االتجاحات التب تمارس كثرة (الجمػؿ كالع ػارات التػب تػـ
تكرارحػػا) تػػأتى إلػػى العقػػؿ س ػ كلة أك ػػر مػػف تمػػؾ التػػب ال وػػتـ ممارسػػت ا ،كمػػف حاػػا ت ػػب تعطػػى دتعػػة
التجاحػات أكثػر تطرتػان ،كمػا أف ارت ػاط االسػتجا ة قػكة مػع ال ػدؼ الػذم وػتـ تقدومػ كالػذم وتكػرر لػػدة
وجعػؿ حاػاؾ تزاكجػان ػوف االسػتجا ة كال ػدؼ ،ك اػػدما وطمػب مػف المف ك ػوف اختوػار اتجػاه كا ػد لػػكؿ
اضطرارم مى المقواس المقدـ ل ـ ،وجعم ـ و دركف أ كامان متطرتة.
دراســة شــمبي والدســوقي (ٖ )ٜٜٔعاػكاف االمككاػػات المعرتوػػة لمتطػػرؼ ،د ارسػػة الػػةا ،وػػث
حػػدتت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ مػػى المفػػاتوح أك الم كػػات الرنوسػػوة التػػب تػػت كـ تػػب لخ ػػوة المتطػػرؼ،
كالقاء الضكء مى حذه الم كػات وسػا د مػى االست

ػار كالتلػخوص الػدقوؽ لملػكمة المتطػرؼ كفػرد،

كوسػػا د كػػذلؾ مػػى تزووػػر حػػذه الم كػػات لتعػػدوؿ سػػمككوات حػػذا الفػػرد ،كلت قوػػؽ حػػدؼ الد ارسػػة ط ػػؽ
ال ا ثػػاف أداة الد ارسػػة مػػى لػػاب متطػػرؼ مػػف طػ ب أ ػػد الجامعػػات الم ػروة تػػب التاسػػعة لػػر مػػف
مره ،كاستخدمت الدراسة اخت ا انر ك ددان مف مقػاووس اللخ ػوة كحػى مقوػاس الجمػكد مقوػاس تر ػى مػف
اسػػت واف

ػ ة التفكوػػر كمركاتػ الػػذم كضػػع حػػااز كأ دتػ العر وػػة سػػمو ة ا ػػر ،كمقوػػاس السػػوطرة

(مقوػػاس تر ػػى) مػػف قانمػػة كالوفكراوػػا لملخ ػػوة مػػف إ ػػداد االسػػتقرار الكجػػدااب مػػف إ ػػداد حػػااز أوزاػػؾ
كتعروب جا ر

د ال مود ،كمقواس اللعكر الذاب (مقواس تر ى مف مقواس ػدـ االسػتقرار الكجػدااب

التػ ػكاتقب) ،كمقو ػػاس الع ػػدكاف م ػػف إ ػػداد م م ػػد الدس ػػكقب ،مقو ػػاس التط ػػرؼ ال ػػدواب م ػػف إ ػػداد م م ػػد
الدسػػكقب ،كألػػارت الاتػػانج إلػػى ارتفػػاع درجػػات المف ػػكص مػػى كػػؿ المقػػاووس اسػػتثااء مقوػػاس الجمػػكد
83

مقاراة درجات واة متطرتة أخرل ػأكثر مػف اا ػراؼ معوػارم ػف المتكسػط ،كمػا ألػارت الاتػانج إلػى
اال ػػزاؿ المف ػػكص ع ػػدد م ػػف المخطط ػػات المعرتو ػػة أحم ػػا المخط ػػط ال ػػدواب كالسواس ػػب كاللخ ػػػب،
كالمخطػػط ال ػػدواب ذك ػػركز كاض ػػح ت ػػب اػػاء المف ػػكص ،كح ػػك وتػػداخؿ م ػػع ك ػػؿ مػػف المخط ػػط الم ػػادم
كالمخط ػػط السواس ػػب كمخط ػػط اإلاج ػػاز ،كومك ػػف تفس ػػور ذل ػػؾ ػػأف ال ال ػػة المادو ػػة لممف ػػكص كال رم ػػاف
االقت ادم الاس ب الذم وعااى ما الم كث س ب رنوسب لتكج ات الدواوة كالسواسوة كااجازه الدراسب،
كارتفػػاع درجػػات الم ػػكث مػػى مقػػاووس السػػوطرة كالعػػدكاف كاالسػػتق ؿ ػػف المجتمػػع كلػػعكره التق ػػور
ا ك ذات حك ما دتع إلى السمكؾ المتطرؼ.
دراسة ميممر نرثر ونخـرون ) (Arthur Miller, et al., 1993عاػكاف ااسػتقطاب االتجػاه
كدكر قوػػاس االسػػتجا ة كتطػػرؼ االتجػػاه كالعكاقػػب السػػمككوة لتزووػػر االتجػػاها ،وػػث حػػدتت الد ارسػػة إلػػى
معرت ػػة م ػػا إذا كاا ػػت ظ ػػاحرة اس ػػتقطاب االتج ػػاه ت ػػدث ل ػػدل ابل ػػخاص ابق ػػؿ تطرتػ ػان ،كلت قو ػػؽ ح ػػدؼ
الدراسة قاـ ال ا ثكف تط وؽ أدكات الدراسة مى واة مزت (ّّٕ) مف طػ ب الجامعػة الػذوف أخ ػركا
ػػأف الد ارسػػة ت ػػتـ معرتػػة آران ػػـ ػػكؿ عػػض القضػػاوا االجتما وػػة التػػب تعػػد م ػ ن لمجػػداؿ كالخ ػ ؼ
كاستخدمت أدكات مف وا ا مقواس استقطاب االتجاه لمكرد كآخركف المأخكذ مف مقواس التقروػر الػذاتب،
كأ طػػى لممف ك ػػوف روػػة المااقلػػة أك االاسػ اب ما ػػا تػػب أم كقػػت ،كتػػـ إ طػػاء المف ك ػػوف مسػ ان
ل تجػػاه مكػػكف مػػف (ُٗ) اػػدان خا ػان القضػػاوا السواسػػوة االجتما وػػة م ػػؿ الجػػدؿ كالاػزاع (مثػػؿ قضػػوة
اإلج ػػاض ،قضػػوة اإل ػػداـ) ،كمػػا تػػـ اسػػتخداـ مقػػاالت الػػرت تػػب اوكوػػكرؾ تػػاومز كاختوػػر ا ػػؼ أت ػراد
العواػػة ل ػكانوان لق ػراءة حػػذه المقػػاالت كتقووم ػػا ،ثػػـ طمػػب مػػا ـ أف وكت ػكا كج ػػات اظػػرحـ الخا ػػة تمػػؾ
القضاوا لتكضوح درجة اقتاا ـ ذه المقاالت لرأو ـ ،كألارت الاتانج إلى أف ابلخاص الذوف وؤودكف
القضوة المطرك ة تب المقػاؿ أركا أف المقػاالت المؤوػدة لػرأو ـ أكثػر إقاا ػان مػف المقالػة ابخػرل المخالفػة
ل ػ ػرأو ـ ،ككػ ػػذلؾ أوض ػ ػان ابلػ ػػخاص غو ػ ػر المؤوػ ػػدوف لمقضػ ػػوة المطرك ػ ػػة تػ ػػب المقالػ ػػة وػ ػػركف أف المقالػ ػػة
المعارضة كالملا ة لرأو ـ أكثر إقاا ان مف المقالة ابخرل زادت درجة تأوود حؤالء ابلخاص المؤوػدوف
لمقض ػػوة ،وام ػػا المعارض ػػكف كاا ػػت الزو ػػادة ت ػػب االتج ػػاه الس ػػم ب ،كح ػػذه الات ػػانج ت ػػد ـ كض ػػكح ظ ػػاحرة
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اسػػتقطاب االتجػػاه التػػب كااػػت دالػػة تقػػط تػػب الػػة ابت ػراد ذكل االتجاحػػات المتطرتػػة ،كلقػػد ارت ػ ط اتجػػاه
المف ك ػػوف مػػع اسػػتقطاب االتجػػاه ك مقاراػػة كػػؿ المف ك ػػوف ق ػػؿ ك عػػد ق ػراءة المقالػػة تػػب اسػػتجا ات ـ
كااػػت حاػػاؾ زوػػادة تػػب التطػػرؼ مػػى افػػس الجااػػب مػػف المكقػػؼ اب ػػمب لممف ك ػػوف مػػى القضػػوة
كالمف ك ػػكف الػػذوف لػػـ و ػػدث ل ػػـ اسػػتقطاب تػػب اتجاحػػات ـ كااػػت آراؤحػػـ التػػب كت كحػػا أقػػؿ تطرت ػان مػػف
المف ك وف اآلخروف.
دراسة جـوىن ،الكسـندر) (John C. turner & Alexander Haslam, 1995عاػكاف
االسواؽ المعتمد مى التاػكع تػب القكالػب االجتما وػة الجامػدة كالتطػرؼ كأسػاس ت ػاوفب ذاتػب لأل كػاـ
المتلددةا ،وث حدتت الدراسة إلى

ث اظروة الت اوؼ الذاتب ،وث تفترض الد ارسػة أف المتطػرتوف

ومومػػكف إلػػى إ ػػدار أ كػػاـ متلػػددة لممثو ػرات االجتما وػػة درجػػة أك ػػر مػػف المعتػػدلوف ،ت ػػـ ومومػػكف إلػػى
المز ػػاالة ت ػػب الف ػػركؽ ػػوف الت ػػاوفات المختمف ػػة أك الط ق ػػات المختمف ػػة لتم ػػؾ المثوػ ػرات ،كلت قوػ ػؽ ح ػػدؼ
الد ارس ػػة ط ق ػػت أدكات الد ارس ػػة ت ػػب ثػ ػ ث تج ػػارب م ػػى وا ػػات مككا ػػة م ػػف (ِٖ ،)ٔٗ ،َُِ ،كت ػػب
التجر ػػة ابكلػػى أ طػػى لممف ك ػػوف اسػػت واف ال ازنػػؼ ) (Bogus Personality Inventoryالػػذم
وفتػػرض أا ػ وقػػوس درجػػة ال رجماتوػػة لػػدو ـ ،كتػػـ اختوػػارحـ عػػد ذلػػؾ لػػكؿ ل ػكانب لكا ػػدة م ػف ث ػ ث
مجمك ات راجماتب متطرؼ  -راجماتب معتدؿ -م اود ،كتـ تقدوـ ػدد مػف اب كػاـ االجتما وػة مػى
ألساة اثاوف مف ابلخاص (ابكؿ راجماتب متطرؼ ،كالثااب راجمػاتب معتػدؿ) ،ثػـ وقػكـ المف ك ػكف
ال كـ مى حذوف اللخ وف حؿ حمػا رجماتوػاف متطرتػاف أـ لوسػكا راجمػاتووف متطػرتوف ،كلقػد الػترؾ
ت ػػب التجر ػػة ابكل ػػى (ُِ) طال ػ ػان كمو ػػة ك ػػكم ور الا ػػد لمعم ػػكـ الط و ػػة س ػػوداب ،ك(ُٔ) طال ػ ػان جامع ػػة
ماككرام ،ككاات ابدكات

ارة ف استفتاء مككف مف(ٗ) جمؿ لقواس االتجاحات ،كقد ألػارت الاتػانج

إل ػػى كج ػػكد تفا ػػؿ داؿ ػػوف درج ػػة الل ػػخص (ال ػػذم ت ػػـ تقدومػ ػ لممف ك ػػوف) كال ال ػػة التجرو و ػػة ،كأف
ابلػػخاص ال راجمػػاتوكف المتطرتػػكف كم ػكا مػػى اللػػخص ال راجمػػاتب أا ػ راجمػػاتب متطػػرؼ ،كمػػا أف
المف ك وف المتطرتوف لدة أركا أف تمسفة ال واة لدل ابلخاص ال رجمػاتووف أتضػؿ ،كأف ال رجمػاتووف
المتطرتوف ك فكا المجمك ة غور ال رجماتوة درجة قمومة مػف االرتوػاح كالتق ػؿ ،وامػا ك ػفكا المجمك ػة
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ال رجماتوة تأوود كتق ؿ أك ر ،كأكدت الاتانج

ة الفركض الخا ة الت اوؼ الذاتب كاإل از ة ،كتؤود

الفػػرض القانػػؿ أف المتطػرتوف وتمثمػػكف ػػالـ المثوػرات مػػى أاػ أسػػكد لػػدة أك أ ػػوض لػػدة درجػػة أك ػػر
مما وفعم أك وت كره المعتدلكف با تب ت اوف ـ الذاتب أسكد لدة أك أ وض لدة ،كوموؿ المتطرتكف
إلى إدراؾ اآلخروف الملا وف مى أا ـ أكثر تلا ان مع ذكات ـ كوػدرككف اآلخػروف المختمفػوف ػا ـ تػب
الػرأم أا ػػـ مختمفػػوف لػػدة ػػف ذكات ػػـ ،كألػػارت الاتػػانج إلػػى أف المتطػرتوف وػػدرككف أف جما ػػات ـ مػػى
أا ا أكثر مثالوة مف الجما ة المعتدلة ،كالترؾ تب التجر ة الثالثة (ّٕ) طال ان الساة ابكلى قسـ مػـ
الػػافس جامعػػة مػػاككارم ،كألػػارت الاتػػانج مػػى أف المتط ػرتوف وػػدرككف أف جمػػا ت ـ أكثػػر مثالوػػة مػػف
المعتػػدلوف ،كمػػا أف المعتػػدلوف ك ػػفكا أافس ػ ـ مثالوػػة أكثػػر تػػب سػػواؽ الجما ػػة الخارجوػػة ال رجماتوػػة،
كك ؼ المتطرتكف أافس ـ درجة أقؿ تب المثالوة تب سواؽ الجما ة الخارجوة المثالوة.
دراســة حبيــب (٘ )ٜٜٔعا ػكاف اأسػػالوب المعاممػػة الكالدوػػة ك جػػـ ابس ػرة كم ػػددات لتطػػرؼ
اب اػػاء تػػب اسػػتجا ات ـا ،وػػث حػػدتت الد ارسػػة إلػػى كلػػؼ عػػض المتزو ػرات ابس ػروة التػػب تسػػاحـ تػػب
تطػػرؼ اب اػػاء ،كلت قوػػؽ حػػدؼ الد ارسػػة ط ػػؽ ال ا ػػث أدكات الد ارسػػة مػػى واػػة قكام ػػا (ََِ) مػػف
ط ب الجامعة ،كاستخدمت أدكات تتضمف مقاووس آراء اب ااء تػب معاممػة اآل ػاء ،كأ ػد حػذا المقػاووس
ككضع ا تب اب ؿ إورؿ .س .لاوفر ) ،(Schaefer, 1965كقاـ ال ا ث و دادحا كتعرو ا كتعدوم ا
م ػػا وتف ػػؽ مػ ػع ال ون ػػة الم ػ ػروة ،كاخت ػػار ال ػػداقة اللخ ػػوة لم ػػطفى س ػػكوؼ (ُٖٔٗ) ،كتك ػػمت
الاتانج إلى أف أسػالوب المعاممػة الكالدوػة ،كمػا وػدرك ا اب اػاء تختمػؼ ػاخت ؼ كػؿ مػف جػاس الكالػدوف،
جاس اب ااء (مف جااب ابـ درجة أك ر ،كمف جااب ابب درجة أقؿ) ،كأف أغمب اب اػاء المتطػرتوف
مف أسر مرتفعة ال جـ ،كأف تطرؼ اب ااء مف الجاسػوف حػك اتوجػة بسػالوب معاممػة كالدوػة غوػر سػكوة
مػػف ق ػػؿ اآل ػػاء (الػرتض ،اإلكػراه) ،كمػػف جااػػب ابم ػػات (التسػػاحؿ اللػػدود) ،كأف اال تػػداؿ لػػدل اب اػػاء
مف الجاسوف حك اتوجة بسالوب معاممة كالدوة سكوة مف جااب ابم ات تقط.
دراســة كــال رك ) (Clarke Lrvine, 1996عا ػكاف اأسػػمكب االسػػتجا ة المتطرتػػةا ،وػػث
حدتت الدراسة إلى

ث تػأثور الثقاتػات المختمفػة مػى أسػمكب االسػتجا ة المتطرتػة كم اكلػة الػر ط ػوف
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أسػػمكب االسػػتجا ة المتطرتػػة كالثقاتػػة ،كذلػػؾ اسػػتخداـ ابلػػكاؿ المختمفػػة ل سػػتجا ة تػػب مقوػػاس لوكػػرت
لتكضػػوح المعػػدؿ اإل

ػػانب المااسػػب لمتزمػػب مػػى الت وػػز المػ زـ لتطػػرؼ االسػػتجا ة كالػػذم وػػؤثر تػػب

المقػػاووس اللػػانعة ،كلت قوػػؽ حػػدؼ الد ارسػػة ط ػػؽ ال ا ػػث أدكات الد ارسػػة مػػى واػػة مػػف الط ػ ب تػػب
مػػداف مختمفػػة (أسػػترالوا ،تراسػػا ،المكسػػوؾ ،أمروكػػا) ،كاسػػتخدـ مقوػػاس لوكػػرت ،كتك ػػمت الاتػػانج إلػػى أف
الفركؽ تب أسمكب االستجا ة المتطرتة كجدت وف المقاووس المرقمة تردوان كزكجوان ،ككجػكد اخػت ؼ تػب
مسػػتكوات تطػػرؼ االسػػتجا ة ،ممػػا ولػػور إلػػى الع قػػة ػػوف أسػػمكب تطػػرؼ االسػػتجا ة كالقػػوـ الثقاتوػػة تػػب
الكقت الذم لـ وظ ر تو اخت ؼ تب أسمكب تطرؼ االستجا ة وت ع المرغك وة االجتما وة.
دراسة عبـد اهلل ( )ٜٜٔٙعاػكاف ااالتجػاه ا ػك التطػرؼ ك قتػ ال اجػة إلػى ابمػف الافسػب
لػػدل العػػامموف كغوػػر العػػامموفا ،وػػث حػػدتت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ مػػى ال ػػكرة التػػب وككا ػػا الط ػ ب
كالعامموف كؿ ظاحرة التطرؼ ،كلت قوػؽ حػدؼ الد ارسػة ط ػؽ ال ا ػث أدكات الد ارسػة مػى واػة مككاػة
مف (ُّٕ) تردان )ُٖٓ( ،ذك انر ،ك(ُٗٓ) أاثى تراك ػت أ مػارحـ مػف (ُٗ) إلػى (َٓ) سػاة ،ك متكسػط
مرم (ِِ )ٕٗ ،ساة ،كتك مت الاتػانج إلػى كجػكد
ا ػػك التطػػرؼ كال اجػػة مػػى ابمػػف الافسػػب ،ككجػػكد

قػة ارت اطوػة سػال ة دالػة إ

ػانوان ػوف االتجػاه

قػػة ارت اطوػػة مكج ػػة دالػػة إ

ػػانوان ػػوف االتجػػاه

ا ػك التطػرؼ تػب مجاالتػ المختمفػة ،كأظ ػرت الاتػانج تػأثور داؿ إ
ا ك التطرؼ ،ك

ؿ الذككر مى درجة أ مى مف التطرؼ كذلػؾ مقاراػة مػع اإلاػاث ،كتك ػمت أوضػان

إلى دـ كجكد تركؽ دالة إ
ثاػػانب داالن إ

ػانوان لمتزوػر الجػاس مػى االتجػػاه

انوان وف الػذككر كاإلاػاث تػب ال اجػة إلػى ابمػف الافسػب ،ككجػكد تفا ػؿ

ػػانوان ػػوف الجػػاس كاػػكع العمػػؿ تػػب تأثورحمػػا الملػػترؾ مػػى ػػدـ االتجػػاه ا ػػك التطػػرؼ،

وث كاف متكسط العامموف مف الذككر أقؿ المتكسطات تب االتجاه ا ك التطرؼ.
دراســة روىانــان ،نــاديم ونخــرون ) (Nadim N. Rouhana. et al., 1997عاػكاف
المككاػػات المعرتوػػة كاالاتمػػاء إلػػى اب ػزاب السواسػػوة كدكرحػػا تػػب ال ػراع ػػوف الجما ػػات ،وػػث حػػدتت
الد ارسػػة إلػػى

ػػث دكر التك ػػد مػػع الجامعػػة كاالاتمػػاء إلو ػػا تػػب ال ػراع القػػانـ ػػوف العػػرب كالو ػػكد تػػب

الدرس ػػة ط ػػؽ
تمس ػػطوف ،كول ػػتمؿ ح ػػذا ال ػ ػراع ػػوف الجم ػػا توف م ػػى قض ػػوة المس ػػاكاة لت قو ػػؽ ح ػػدؼ ا
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ال ػػا ثكف أدكات الد ارس ػػة م ػػى وا ػػة قكام ػػا (ِِٔ) طال ػ ػان ر وػ ػان ك(ِٖٕ) طال ػ ػان و كدوػ ػان م ػػف طػ ػ ب
المػػدارس الثااكوػػة كالجامع ػػة ،كاسػػتخدمت الد ارسػػة أدكات

ػػارة ػػف اسػػتفتاء خ ػػاص ع قػػات المس ػػاكاة

ك قػات ػدـ المسػاكاة ػوف العػرب كالو ػكد ،كالمكاتقػة مػى المسػاكاة درجػة قمومػة لممػكاطاوف العػرب تػػب
إسرانوؿ ،كالمكاتقة مى المساكاة درجة قمومة لممكاطاوف الو كد تب إسرانوؿ ،كلقد تك مت الاتانج إلى أف
أتراد العواة قد اتفقكا مى أحموة حذه القضوة الاس ة ل ـ ،كأف الذوف واتمكف إلى أ زاب سواسوة متلددة
وككاػػكف أكثػػر تطرت ػان تجػػاه أ ضػػاء الجما ػة الخارجو ػػة (التػػب ال واتمػػكف إلو ػػا) مػػف أ ضػػاء اب ػػزاب
المعتدلة ،كأف المف ك كف الو كد قد اس كا درجات الوة مف التطرؼ إلى العرب لكؿ أك ر مما اس
العػػرب إلػػى الو ػػكد ،كتعػػرؼ حػػذه الاز ػػة الاز ػػة إلػػى تطػػرؼ الخ ػػـ ،كأف ابت ػراد الػػذوف واتمػػكف إلػػى
جما ػػات متل ػػددة ت ػػب الػ ػرأم (الوس ػػاروكف الع ػػرب) ك(الو ػػكد الومواو ػػكف) أكث ػػر ت ػػب درج ػػة تك ػػدحـ م ػػع
جما ػػات ـ ،كح ػػـ وعت ػػركف أف الت ػػدرج االجتم ػػا ب ل ػػبء ل ػػر ب كح ػػك و ػػاتظ م ػػى ق ػػاء كط ػػا ـ ،كم ػػا
تك مت الاتانج إلى أف التك د دث درجة أك ر تب الجما ة الو كدوة كلـ و دث تب الجما ة العر وة،
كوفسر ذلؾ تب ضكء كجكد

قات القكة وف الجما توف العر وة كالو كدوة ،وػث وؤوػد العػرب المسػاكاة

لػػكؿ أك ػػر مػػف الو ػػكد ،كمػػا أف المككاػػات المعرتوػػة ل ػػا دكر تػػب ػػدكث حػػذا التك ػػد ،ت ػػك و اػػى مػػى
معمكمات معواة تساحـ تب إوجاد

كرة م ددة آلراء حذه الجما ة.

دراسـة مـاركوس برويـر ونخـروت ) (Brauer, Markus. et al., 2000عاػكاف االع قػة
ػػوف الخ ػرة السواسػػوة كالتطػػرؼ التقوػػوـ تػػب الاظػػاـ المتعػػدد اب ػزابا ،وػػث حػػدتت الد ارسػػة إلػػى معرتػػة
الع قػػة ػػوف الخ ػرة السواسػػوة كالتطػػرؼ التقوومػػب تػػب الاظػػاـ المتعػػدد اب ػزاب الػػذم وكجػػد تػػب تراسػػا،
الدرسػة مػى واػة مككاػة مػف (ُٕ) طال ػان جامعوػان فراسػا
كلت قوؽ حدؼ الدراسة ط ؽ ال ا ثاف أدكات ا
تت ػراكح أ مػػارحـ مػػف (َِ )ِْ-ام ػان ،كقػػدـ ل ػػـ اسػػتفتاء خػػاص تركوػػب الجما ػػة ،كطيمػػب مػػا ـ تقوػػوـ
(ُٓ) لخ وة سواسوة تراسوة ل ورة ،كأف وعطكا كج ة اظرحـ تب السواسات

فة امػة ،كأف وجو ػكا

مى أسنمة اختوار متعدد ف السواسػات الفراسػوة كاب ػداث السواسػوة ،كألػارت الاتػانج إلػى أف الخ ػراء
السواسووف أك ذكل الدراوة السواسة الفراسوة ومومكف إلى تقووـ السواسووف (رجػاؿ السواسػة) طروقػة أكثػر
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تطرت ػان مػػف ابلػػخاص ػػدومب الخ ػرة السواسػػوة ،كتفتػػرض حػػذه الاتػػانج أف التطػػرؼ تػػب التقوػػوـ خا ػػوة
امة لدل ذكل الخ رة السواسوة.
دراســـة الشـــناوي (ٕٓٓٓ) عاػ ػكاف اأ ع ػػاد ظػػاحرة التط ػػرؼ ل ػػدل طم ػػة الجامع ػػةا ،و ػػث أ ػػد
مقوػػاس مكػػكف مػػف (ْْ)

ػػارة مكز ػػة مػػى أر عػػة جكااػػب لمتط ػػرؼ حػػب (التطػػرؼ الػػدواب ،التط ػػرؼ

الفكػػرم ،التطػػرؼ السواسػػب ،التطػػرؼ االجتمػػا ب) ،كتػػـ تط وػػؽ ابداة مػػى واػػة مككاػػة مػػف (ّٖٖ)
طال ان كطال ة مف ط ب الفرقة ال ار عة كموة التر وة جامعة الما كرة ،كتك ػمت الد ارسػة إلػى أاػ تكجػد
تػركؽ ذات داللػة إ

ػانوة ػػوف الطػ ب كالطال ػات تػػب التطػرؼ أ عػاده الفر وػػة كدرجتػ الكموػة ل ػػالح
ػػات

الطػ ب ،كأاػ ال تكجػػد تػػركؽ ذات داللػػة إ

ػػانوة تػػب التطػػرؼ الػػدواب ػػوف الطػ ب تػػب التخ

المختمفػػة ،كأاػ ال تكجػػد تػػركؽ ذات داللػػة إ

ػػانوة ػػوف الطػ ب ماخفضػػب كمرتفعػػب الكسػكاس الق ػػرم

كالموؿ الع ا ب تب أ عاد التطرؼ الدواب كالفكرم كالسواسب كاالجتما ب كالدرجة الكموة.
دراسـة مكـاوي ونصـير (ٕٓٓٓ) عاػكاف اتعالوػة العػ ج ػالمعاى تػب خفػض مسػتكل التطػرؼ
ل ػػدل وا ػػة م ػػف اللػ ػ اب جم كرو ػػة م ػػر العر و ػػةا ،كق ػػد مز ػػت المجمك ػػة التجرو و ػػة (ُْ) ت ػػردان)ٗ( ،
ط ػ ب ،ك(ٓ) طال ػػات ،كالعػػدد افس ػ الاس ػ ة لممجمك ػػة التجرو وػػة الضػػا طة ،كقػػد تػػـ اسػػتخداـ اخت ػػار
التطرؼ ك راامج إرلادم

جب المعاى كاخت ار تف ـ المكضكع ) ،(T.A.Tكقد تك ؿ ال ا ثاف إلى

أف اللخص المتطرؼ لوس لدو أودوكلكجوػة أك تكػر مسػتقوـ وػداتع مػف أجمػ  ،كلكاػ وعػااب مػف أ

ػة

خا ػػة االكتنػػاب اتوجػػة عػػض العكامػػؿ الافسػػوة كاالجتما وػػة ،ككػػذلؾ تقػػداف المعاػػى تػػب ال وػػاة ،ككجػػكد
تركؽ دالة إ

انوان وف المجمك توف الضا طة كالتجرو وة عد تط وؽ ال راػامج اإلرلػادم ،وػث أ ػ ح

المتطرؼ قاد انر مى التعرؼ مى إمكااوات التب كاات معطمة كأ
دراسة السيد (ٖٕٓٓ) حدتت إلى التك ؿ إلى

ح أكثر تفا ن مع المجتمع.

وزة مقتر ة لتر وػة التسػامح الفكػرم كخوػار

تر ػػكم طكوػػؿ المػػدل مػػى جااػػب مػػكؿ أخػػرل م نمػػة غوػػر اإلج ػراء ابماػػب الػػذم وتعامػػؿ مػػع ظػػاحرة
التط ػػرؼ دكف التعام ػػؿ م ػػع جكحرح ػػا كج ػػذكرحا الفكرو ػػة ،كالدواو ػػة ،كاالقت ػػادوة ،كاالجتما و ػػة ،كأل ػػارت
الاتػػانج إلػػى أف تػػكتر الماػػاخ التر ػػكم كالتعمومػػب الم نػػـ لتر وػػة ال روػػة العقموػػة كتالػػنة ال ػػزار كاللػ اب
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مػى التسػامح الفكػرم تكػ انر كاتجاحػان ومكػف أف ومثػؿ آلوػة ضػمف آلوػات الكقاوػة مػف التطػرؼ الفكػرم ،كأف
اآللوػػة المت عػػة تػػب الكقػػت ال ػػالب مػػع قضػػوة التطػػرؼ الفكػػرم كحػػب اآللوػػة ابماوػػة كاإل

موػػة لػػـ تث ػػت

اجا ػا تػػب ػؿ حػػذه القضػػوة أك ت جوم ػا با ػػا تتعامػؿ مػػع مظ ػػر الملػكمة كلػػكم ا الخػػارجب دكف أف
تمس الجكحر كابس اب ،كأاػ إذا كػاف الػدكر التر ػكم مرلػ ان ق ػؿ غوػره تػب التعامػؿ مػع مسػألة التطػرؼ
الفكرم ،ت ذا وزفؿ أحموة وكوة اإلس اـ الفا ؿ تب مختمؼ العمكـ اإلاسااوة كاالجتما وػة ،مػـ الػافس،
مػػـ االجتمػػاع ،مػػـ االقت ػػاد ،كالقػػااكف تػػب د ارسػػة الملػػكمة كتلخو ػ ا كمػػدخؿ م ػػـ لمتعامػػؿ مع ػػا
كاوجاد ال مكؿ ل ا.
دراسة نور الـدين (ٕٗٓٓ) عاػكاف ااب عػاد الافسػوة االجتما وػة المرت طػة تطػرؼ االسػتجا ة
لدل واة مف ط ب المر مة الثااكوة م اتظة قااا ،وث حدتت الدراسة إلى التعرؼ إلى مدل ااتلػار
ظػػاحرة تطػػرؼ االسػػتجا ة لػػدل واػػة مػػف ط ػ ب كطال ػػات المر مػػة الثااكوػػة قاػػا ،كحػػؿ وختمػػؼ تطػػرؼ
االستجا ة اخت ؼ اإلقامة كالجاس كالمستكل االجتما ب كاالقت ادم كازاء ما كاات حااؾ

قة ػوف

تطرؼ االستجا ة كسمات اللخ وة ،كقد ط قػت الد ارسػة مػى واػة قكام ػا (ََٔ) طالػب كطال ػة مػف
ط ب المر مة الثااكوػة م اتظػة قاػا ،كاسػتخدـ ال ا ػث ػدة مقػاووس لقوػاس تطػرؼ االسػتجا ة كسػمات
اللخ ػػوة كأ ادوػػة الرؤوػػة كاإلق ػػانوة كاالتجػػاه ا ػػك التطػػرؼ الػػدواب ،كألػػارت الاتػػانج إلػػى أف تطػػرؼ
االستجا ة اختمؼ اخت ؼ اإلقامة كالجاس كالمستكل االجتمػا ب كاالقت ػادم ،كأاػ كػاف حاػاؾ

قػة

ارت اطوة وف تطػرؼ االسػتجا ة ك ػوف كػؿ مػف عػض سػمات اللخ ػوة كأ ادوػة الرؤوػة كاسػت عاد ابخػر
كاالتجػػاه ا ػػك التطػػرؼ الػػدواب ،كلرتػػع مسػػتكل إدراؾ الػػذات كالثقػػة الػػذات لػػدل أت ػراد العواػػة تػػـ إقاػػا ـ
أا ـ سكؼ وػتـ ت ػكورحـ مػى لػرانط الفوػدوك أثاػاء إدالن ػـ ػآران ـ ،أمػا المجمك ػة مػف أتػراد العواػة لػـ
وتـ إخ ارحـ ػذلؾ (جما ػة إدراؾ الػذات المػاخفض) ،كأف إدراؾ الػذات المرتفػع وػؤدل إلػى ا تػداؿ الػرأم
مى كس ما و دث تػب الػة إدراؾ الػذات المػاخفض ،ك الاسػ ة لتلػا الجما ػة (أم كجػكد اللػخص
تب جما ة تتلا آراؤحا مع آران ) و دث تقدور الذات الماخفض تطرتان لدودان ،أما الجما ػة المتلػا ة
ذات تقدور الذات المرتفع وككف التطرؼ أقؿ.
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دراســة أبــو دوابــة (ٕٕٔٓ) عا ػكاف ااالتجػػاه ا ػػك التطػػرؼ ك قت ػ ال اجػػات الافسػػوة لػػدل
طم ػػة جامعػػة ابزحػػرا ،كحػػدتت الد ارسػػة إلػػى م اكلػػة الكلػػؼ ػػف ط وعػػة االتجػػاه ا ػػك التطػػرؼ أاكا ػ
المختمفة (الدواب ،السواسب ،االجتما ب) ك قت اظاـ ال اجات الافسوة ،كلت قوؽ حدؼ الدراسة ط ؽ
ال ا ػػث أدكات الد ارسػػة مػػى واػػة مػػف طم ػػة الكموػػات ابد وػػة كالعمموػػة تػػب جامعػػة ابزحػػر ،كلقػػد مزػػت
واة الدراسة (ُٕٔ) طال ان كطال ة ،كاستخدـ ال ا ث مقواس االتجاه ا ػك التطػرؼ أاكا ػ (السواسػب-
الدواب -االجتما ب) إ داد ال ا ث ،كمقواس ال اجات الافسوة كأ عاده (ال اجػات االقت ػادوة -ال اجػة
مى التفا ؿ مع اآلخروف -ال اجة إلى االاجاز كت قوؽ الذات -ال اجة مى ت قوؽ مكااة اجتما وة-
ال اجة إلى المعرتة كالثقاتة) إ داد ال ا ث ،كقد تك ػؿ ال ا ػث إلػى أاػ تكجػد
دال ػػة إ

قػة ارت اطوػة إوجا وػة

ػػانوان ا ػػد مس ػػتكل دالل ػػة ( )0.05م ػػا ػػوف الدرج ػػة الكمو ػػة ل تج ػػاه ا ػػك التط ػػرؼ كال اج ػػات

االقت ادوة ،كأا تكجد

قة ارت اطوة سال ة دالة إ

ػانوان اػد مسػتكل داللػة ( )0.01مػا ػوف االتجػاه

ا ػػك التط ػػرؼ االجتم ػػا ب كال اجػ ػػة إل ػػى ت قو ػػؽ مكاا ػػة اجتما وػػػة ،كأف متكس ػػط درج ػػات الطم ػػة تػػػب
التخ

ػػات العمموػػة مػػى مقوػػاس االتجػػاه ا ػػك التطػػرؼ تػػب أ عػػاده كالدرجػػة الكموػػة لممقوػػاس أ مػػى مػػف

متكسطات الطم ة تب التخ

ات ابد وة.
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ٖ .ٗ.التعقيب عمى الدراسات التي تناولت موضوع التطرف:
من حيث الموضوعات:
لقد تعددت المكضك ات التب تااكلت مكضكع التطرؼ ،تما ا دراسات تااكلت مكضػكع االتجػاه
ا ك التطرؼ مثؿ دراسة أ ػك دكا ػة (َُِِ) ػكؿ ااالتجػاه ا ػك التطػرؼ ك قتػ ال اجػات الافسػوةا،
د ارسػة

ػػد ا﵀ (ُٔٗٗ) ػػكؿ ااالتجػػاه ا ػػك التطػػرؼ ك قتػ ال اجػػة مػػى ابمػػف الافسػػب لػػدل واػػة

م ػػف الع ػػامموف كغو ػػر الع ػػامموفا ،كد ارس ػػة ك ػػؿ ا ػػكر ال ػػدوف (ََِْ) ػػكؿ ااب ع ػػاد الافس ػػوة كاالجتما و ػػة
المرت ط ػػة تط ػػرؼ االس ػػتجا ة ل ػػدل وا ػػة م ػػف طػ ػ ب المر م ػػة الثااكو ػػة م اتظ ػػة قا ػػاا ،كد ارس ػػة ح ػػااس
) (Hanson, 1976عاكاف االتطرؼ كاالتجاحات الدكجماتوة تب

ػر ت روػر المػرأةا ،كد ارسػة موممػر

آرثػر كآخػركف ) (Arthur. Miller, et al., 1993عاػكاف ااسػتقطاب االتجػاه كدكر قوػاس االسػتجا ة
كتطرؼ االتجاه ،كالعكاقب السمككوة لتزوور االتجاها.
كحاػػاؾ د ارس ػػات تااكل ػػت مكض ػػكع التط ػػرؼ م ػػف اا وػػة سواس ػػوة ك ز و ػػة ك ا ػػروة مث ػػؿ د ارس ػػة
مػارككس ركوػر كآخػركف ) ،(Brauer, Markus, et al., 2000وػث حػدتت الد ارسػة ل ػث الع قػة
ػػوف الخ ػرة السواسػػوة كالتطػػرؼ التقوومػػب تػػب الاظػػاـ المتعػػدد اب ػزاب الػػذم وكجػػد تػػب تراسػػا ،كد ارسػػة
) (Turner John C. & Alexander Hanslam, 1995ػكؿ السػواؽ المعتمػد مػى التاػكع تػب
القكالػػب االجتما و ػػة الجامػػدة كالتط ػػرؼ كأسػػاس ت ػػاوفب ذاتػػب لأل ك ػػاـ المتلػػددة الت ػػب

ثػػت اظرو ػػة

الت اوؼ الذاتب.
كما ػػا د ارسػػات تااكلػػت العكامػػؿ التػػب تػػكثر مػػى االتجاحػػات المتطرتػػة كد ارسػػة مجػػدم

وػػب

(ُٓٗٗ) عاػ ػكاف اأس ػػالوب المعامم ػػة الكالدو ػػة ك ج ػػـ ابسػ ػرة كم ػػددات لتط ػػرؼ اب ا ػػاء ،كد ارس ػػة آرت ػػوف
كػ رؾ ) ،(Clark Lrvine, 1996كالتػػب حػػدتت مػػى د ارسػػة تػػأثور الثقاتػػات المختمفػػة مػػى أسػػمكب
االسػ ػػتجا ة المتطرتػ ػػة ،كد ارسػ ػػة المتػ ػػكلب (َُٗٗ) ت ػ ػػت ا ػ ػكاف اكج ػ ػػة الض ػ ػ ط الػ ػػداخمب كالخػ ػػارجب
ك قت ما أسالوب االستجا ات المتطرتة كالمعتدلة لدل الجاسوفا ،كحااؾ دراسات احتمت دراسة تأثور
االاتم ػػاء لمجما ػػات المتطرت ػػة م ػػى التط ػػرؼ مث ػػؿ د ارس ػػة ركحا ػػاف ا ػػادوـ كآخ ػػركف
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(Nadim N.

) Rouhana. et al., 1997لممككاػات المعرتوػة كاالاتمػاء إلػى اب ػزاب السواسػوة كدكرحػا تػب ال ػراع
القانـ وف العرب كالو كد تب تمسػطوف ،كد ارسػة )(Mdvin. Lernerd James R. Meinale, 1984
ػػكؿ ازدوػػاد االسػػتجا ات المتطرتػػة تجػػاه الجما ػػة الخارجوػػة ،كد ارسػػة الدسػػكقب (ُّٗٗ) ت ػػت ا ػكاف
المككاػات المعرتوػة لمتطػرؼ ،كد ارسػة دكااوػاج جػومس كآخػركف )(Jones Downing .et al., 1992
كالتب احتمت دراسة تثور تكرار الجمؿ أك التع ورات مى تطرؼ االتجاه.
من حيث مجتمع الدراسة والعينة واألدوات:
لقد أجروت أغمب الدراسات العر وة كابجا وة الخا ة مكضكع التطرؼ مى طم ػة الجامعػات،
كحااؾ دراسة ط قت مى واة أخرل غور طم ة الجامعات كحب دراسة

د ا﵀ (ُٔٗٗ).

أمػا الاسػ ة لػألدكات تػوف عػض ال ػا ثوف اسػتخدمكا مقػاووس إسػقاطو كمقػاووس تف ػـ المكضػكع
كد ارسػة كػؿ مػف ) ،(Melvin J. Lerner & James R. Meindl, 1984كد ارسػة دكااوػاج جػومس
كآخػركف ) ،(James Downing .et al., 1992كد ارسػة ركحاػاف كاػادوـ كآخػركف (Nadim N.
) ،Rouhana. et al., 1997كد ارسػػة مػػارككس ركوػػر كآخػػركف (Brauer, Markus. et al.,
) ،2000كقػػد اسػػتخدمت عػػض الد ارسػػات المقػػاووس المعر ػػة كالمقااػػة مػػى ال ونػػة العر وػػة ،كما ػػا د ارسػػة
لػ ػػم ب كالدسػ ػػكقب (ُّٗٗ) ،وػ ػػث اسػ ػػتخدـ مقوػ ػػاس السػ ػػوطرة (مقوػ ػػاس تر ػ ػػب) مػ ػػف قانمػ ػػة كالوفكراوػ ػػا
لملخ ػػوة مػػف إ ػػداد حاروسػػكف جػػؼ كأ ػػده المزػػة العر وػػة طوػػة حاػػا كسػػامب حاػػا كمقوػػاس االسػػتق ؿ
(مقوػػاس تر ػػب مػػف مقوػػاس ػػدـ االسػػتقرار الكجػػدااب مػػف إ ػػداد حاازاوزاػػؾ كتعروػػب جػػا ر

ػػد ال موػػد

جا ر ،كمقوػاس اللػعكر الػذاب (مقوػاس تر ػب مػف مقوػاس ػدـ االسػتقرار الكجػدااب التػكاتقب ، ،كحاػاؾ
عػػض مػػف ال ػػا ثوف اجت ػػدكا تػػب إ ػػداد المقػػاووس كتػػؽ ونػػات ـ الم موػػة مثػػؿ د ارسػػة أ ػػك دكا ػػة (َُِِ)
وث أ د مقواسان لقواس االتجاه ا ك التطرؼ.
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من حيث النتائج:
أكدت دراسة ركحااف اادوـ كآخركف ) (Nadim N. Rouhana. et al., 1997مى أف الذوف
واتمػػكف مػػى أ ػزاب سواس ػوة متلػػددة وككاػػكف أكث ػػر تطرت ػان تجػػاه أ ضػػاء الجما ػػة الخارجوػػة الت ػػب ال
واتمكف ل ا مف أ ضاء اب زاب المعتدلة ،كاتفقت مع ػا د ارسػة (Turner John C. & Alexander
) ،Hanslam, 1995كد ارسػة ) ،(Melvin J. Lerner & James R. Meindl, 1984كأكػدت
دراسة آرتوف ك رؾ ) (Clark Lrvine, 1996أف الع قة وف أسمكب تطرؼ االستجا ة كالقوـ الثقاتوة
تػػب الكقػػت الػػذم لػػـ وظ ػػر تو ػػا اخػػت ؼ تػػب أسػػمكب تطػػرؼ االسػػتجا ة وت ػػع المرغك وػػة االجتما وػػة،
كأكػدت د ارسػة موممػر آرثػر كآخػركف ) (Arthur, et al., 1993أف ظػاحرة اسػتقطاب االتجػاه المتطػرؼ
كاات دالة تقط تب الة ابت ارد ذكم االتجاحات المتطرتة ،كأكػدت د ارسػة لػم ب كالدسػكقب (ُّٗٗ) أف
المف ك وف االزمكا عدد مف المخططات المعرتوة أحم ا المخطط الدواب كالسواسب كاللخ ب.
وػػرل ال ا ػػث أف الد ارسػػات التػػب تااكلػػت مكضػػكع التطػػرؼ اقت ػػرت مػػى د ارسػػة العكامػػؿ التػػب
أدت إلى التطرؼ كاكتفت ك ؼ ظاحرة التطرؼ دكف االحتمػاـ معالجػة ظػاحرة التطػرؼ أك ال ػد ما ػا
كتخفوض مستكل التطرؼ.
ٖ٘,أوجو االستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية:
تعددت أكج االستفادة مف الدراسات السا قة سكاء مف وث ت دود مسار حػذه الد ارسػة ال الوػة،
أك مف وث إ داد أدكات الدراسة
ُ .استفاد ال ا ث مف الدراسات السا قة تب ت دود العواة كمجتمع الدراسة الذم ستط ؽ مو ا الدراسة.
ِ .استفاد ال ا ث مف الدراسات السا قة تب ت دود أ عاد ظاحرة التطرؼ ،كتػب ت ػموـ مقوػاس التطػرؼ
لول ػػمؿ حػػػذه اب عػ ػػاد كحػ ػػب (ال عػػػد السواسػ ػػب لمتطػ ػػرؼ ،ال ع ػػد االجتمػ ػػا ب لمتطػ ػػرؼ ،ال عػػػد الػػػدواب
لمتطرؼ).
ّ .ككذلؾ تب ت دود متزورات الت اوفوة كالدومكغراتوة لمدراسة ال الوة.
ْ .سا دت الدراسات السا قة ال ا ث تب اختوار الما ج الم نـ لمدراسة ال الوة.
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ٖٙ,فرضيات الدراسة:
ُ .ال تكجػػد تػػركؽ دالػػة إ

ػػانواي تػػب امػػط الرؤوػػة السػػاند(أ ادم/متعدد) لػػدل الطم ػػة جامعػػة ابزحػػر

تعزل لمتزور الجاس.
ِ .ال تكجػػد تػػركؽ دالػػة إ

ػػانواي تػػب امػػط الرؤوػػة السػػاند(أ ادم/متعدد) لػػدل الطم ػػة جامعػػة ابزحػػر

تعزل لمتزور المستكل الدراسب.
ّ .ال تكجػػد تػػركؽ دالػػة إ

ػػانواي تػػب امػػط الرؤوػػة السػػاند(أ ادم/متعدد) لػػدل الطم ػػة جامعػػة ابزحػػر

تعزل لمتزور الكموة.
ْ .ال تكجػػد تػػركؽ دالػػة إ

ػػانوان تػػب مسػػتكل التطػػرؼ لػػدل الطم ػػة جامعػػة االزحػػر تعػػزل لمتزوػػر امػػط

الرؤوة(أ ادم/متعدد).
ٓ .ال تكجػػد

قػػة دالػػة إ

ػػانوان ػػوف امػػط الرؤوػػة السػػاند(أ ادم/متعدد) لػػدل الطم ػػة جامعػػة ابزحػػر

كمستكل التطرؼ لدو ـ.
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الفصل الرابع
الدراسة الميدانية
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الفصل الرابع
الدراسة الميدانية
ٗ .ٔ.مقدمة:
وتاػ ػػاكؿ الف ػ ػػؿ ال ػ ػػالب خط ػ ػكات كاج ػ ػراءات الد ارسػ ػػة ،توعػ ػػرض ال ا ػ ػػث تو ػ ػ مػ ػػا ج الد ارسػ ػػة
المسػػتخدـ ،كمجتمػػع الد ارسػػة كالعواػػة التػػب ط قػػت مو ػػا أدكات الد ارسػػة ،ثػػـ وتطػػرؽ إلػػى ك ػػؼ أدكات
الد ارسػ ػػة ،ككوفوػ ػػة تط وػ ػػؽ حػ ػػذه ابدكات مػ ػػى أت ػ ػراد العواػ ػػة لمتك ػ ػػؿ إلػ ػػى الاتػ ػػانج الا انوػ ػػة كابسػ ػػالوب
اإل

انوة التب استخدم ا ال ا ث تب ت موؿ ال وااات.

ٗ .ٕ.منيج الدراسة:
ا تمػػدت الد ارسػػة ال الوػػة مػػى المػػا ج الك ػػفب ا ت ػػار مااسػ ة حػػذا المػػا ج بغػراض الد ارسػػة
ال الوة ،وػث حػدتت الد ارسػة ال الوػة إلػى الكلػؼ ػف ط وعػة الع قػة ػوف أ ادوػة ،تعددوػة الرؤوػة لػدل
الطم ة جامعة ابزحر كالتطرؼ لدو ـ .

ٗ .ٖ.مجتمع الد ارسة:
تكػكف مجتمػع الد ارسػة مػف جموػع طم ػة جامعػة ابزحػر زػزة ،كالمسػجموف خػ ؿ الف ػؿ الد ارسػب
الثػػااب مػػف العػػاـ الجػػامعب (َُِّ ،)َُِْ-مػػف سػػكاف م اتظػػات غ ػزة كال ػػالغ ػػددحـ (ِِٔ)ُِ,
طال ان كطال ة الم در( مادة الق كؿ كالتسجوؿ).

ٗ .ٗ.عينة الدراسة:
قػػاـ ال ا ػػث اختوػػار واػػة لػكانوة ط قوػػة مػػف مجتمػػع الد ارسػػة ،ك اسػ ة تمثػػؿ كاتػػة خ ػػانص
كط وعة المجتمع ،كذلؾ عػد

ػر كاتػة أتػراده المسػجموف خػ ؿ الف ػؿ الد ارسػب ابكؿ لمعػاـ الجػامعب

(َُِّ )َُِْ-م ػػف دانػ ػرة الق ػػكؿ كالتس ػػجوؿ جامع ػػة ابزح ػػر زػ ػزة ،ث ػػـ ق ػػاـ تقس ػػوـ المجتم ػػع كتػ ػػؽ
المتزوػرات الت ػػاوفوة (الجػػاس ،المسػػتكل الد ارسػػب ،الكموػػة) لت دوػػد اب ػػداد المطمك ػػة لمعواػػة ،كقػػد تألفػػت
العواة مف
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العينة االستطالعية:
وة لمت ق ػػؽ م ػػف

كتس ػػتخدـ العوا ػػة االس ػػتط

تط وؽ أداتب الدراسة مى واة استط

ػػدؽ كث ػػات أدكات الد ارس ػػة ،و ػػث ق ػػاـ ال ا ػػث

وة مككاة مف (َٕ) طال ػان كطال ػة مػف طػ ب جامعػة ابزحػر

ززة تـ اختوارحـ الطروقة العلكانوة ال سوطة ،كما حك مكضح الجدكؿ رقـ(ُ)
جدول رقم (ٔ):
توزيع أفراد العينة االستطالعية حسب متغيرات الجنس والمستوى الدراسي والكمية
الكميات العممية
طالب
المستوى
الدراسي

الكميات األدبية
طالبات

العدد

المستوى
الدراسي

طالب
المستوى

العدد

الدراسي

طالبات
المستوى

العدد

الدراسي

العدد

األول

ٗ

األول

ٗ

األول

َُ

األول

ٖ

الرابع

ٖ

الرابع

ٗ

الرابع

ٗ

الرابع

ٖ

المجموع

ّٓ

ّٓ
َٕ

العينة الفعمية:
قاـ ال ا ث اختوار واة لكانوة ط قوة ،وػث تػـ تقسػوـ مجتمػع الد ارسػة إلػى الط قػات التالوػة
الكموات ابد وة كالكموات العمموة كالمستكل ابكؿ كالمستكل ال ار ع ،كمػف كػ الجاسػوف مػف طم ػة جامعػة
ابزحػػر ز ػزة كالمسػػجموف تػػب الف ػػؿ الد ارسػػب الثػػااب لمعػػاـ الجػػامعب (َُِّ ،)َُِْ-كلقػػد مػػغ جػػـ
العواة الفعموة (ٖٔٓ) طال ان كطال ة مكز وف سب المتزورات الت اوفوة كما وكض
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جدكؿ رقـ(ِ)

جدول رقم (ٕ):
توزيع أفراد العينة الفعمية حسب متغيرات الجنس والمستوى الدراسي والكمية
الجنس

العدد
النسبة

و

المستوى الدراسي

ذكور

إناث

المجمكع

األول

الرابع

المجموع

عممية

أدبية

المجموع

ِٕٗ

ِٖٗ

ٖٔٓ

ِْٗ

ِِٗ

ٖٔٓ

َُّ

ِٖٓ

ٖٔٓ

ُٓ%

المئوية

الكمية

ْٗ%

ََُ%

ِ%َٓ.

ٖ%ْٗ.

ََُ%

ْ%ُٓ.

ٔ%ْٖ.

ََُ%

ظ مف خ ؿ الجدكؿ السا ؽ أف متزورات الد ارسة ممثمة تب العواة اسب متقار ة.

ٗ .٘.متغيرات الدراسة:
ُ .المتزوػػر المسػػتقؿ أ ادوػة الرؤوػػة /تعددوػػة الرؤوػػة (أ ادوػػة المػػدخ ت تػػب مقا ػػؿ تعددوػػة المػػدخ ت،
إط قوػػة ال قوقػػة تػػب مقا ػػؿ اس ػ وة ال قوقػػة ،الق ػػكؿ تعػػدوؿ المسػػار تػػب مقا ػػؿ ػػدـ الق ػػكؿ تعػػدوؿ
المسار).
ِ .المتزور التا ع التطرؼ أ عاده الث ث (التطرؼ السواسب ،التطرؼ االجتما ب ،التطرؼ الدواب).
ّ .المتزورات الت اوفوة
 الجاس كوتضمف عدوف (ط ب– طال ات). المستكل الدراسب كوتضمف عدوف (ابكؿ– ال ار ع). الكموة كوتضمف عدوف ( مموة -أد وة).ٗ ٙ,أدوات الدراسة:

أوالً :مقياس أحادية/تعددية الرؤية:
اسػػتخدـ ال ا ػػث المقوػػاس الػػذم أ ػػده ثمػػاف (ََِٕ) ،وػػث امتػػاز تعدوم ػ س ػ كلة الع ػػارات،
ككضػػكح المعاػػى ،كس ػ كلة الت ػ وح كلمااس ػ ت لممر مػػة العمروػػة المط ػػؽ مو ػػا ال ػػث ،كقػػد أجروػػت
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العدود مف الدراسات مى المقواس تب ال ونة الم روة ،واما أجروت د ارسػة كا ػدة تػب ال ونػة الفمسػطواوة
كحب دراسة أ ك مكسى (َُُِ).
كو ػػدؼ المقوػػاس إلػػى قوػػاس درجػػات أ ادوػػة الرؤوػػة كالدرجػػة الكموػػة ب ادوػػة الرؤوػػة تػػب مقا ػػؿ
تعددوة الرؤوة لألتراد تب مر مة المراحقة كالل اب.

وصف المقياس:
تلمؿ كراسة ابسنمة ث ثة أقساـ كحب
القسم األول:
ولػػتمؿ مػػى تعمومػػات ػػف المقوػػاس لػػممت ال ػػدؼ مػػف ال ػػث ،كطروقػػة اإلجا ػػة مػػى أسػػنمة
المقواس ،كلـ تلمؿ كراسة ابسنمة اكاف المقواس تى ال وؤثر ذلؾ مى اسػتجا ة المف ػكص سػم ان أك
إوجا ان.
القسم الثاني:
كولتمؿ مى وااات لخ وة ف المستجوب تلمؿ المتزورات الدومكغراتوة (الجػاس ،المسػتكل
الدراسب -الكموة).
القسم الثالث:
كولػػمؿ تق ػرات المقوػػاس التػػب تتكػػكف مػػف (ِْ) تق ػرة لقوػػاس أ عػػاد المقوػػاس ابر عػػة ،كػػؿ تق ػرة
وقا م ا خمسة اختوارات (واط ؽ لكؿ ك ور ،واط ؽ لكؿ جزنب ،الواط ؽ ،ال واط ؽ جزنوان ،ال واط ؽ
لكؿ ك ور) .كوتككف المقواس مف أر عة مجاالت حب
ُ .أحاديــة المــدخالت كحػػب الدرجػػة التػػب وع ػػر ػػا الفػػرد ػػف مػػدل اظرتػ الخطوػػة مػػف وػػث أ ادوػػة
المدخ ت تب مقا ؿ اظرت الماظكموة مف وث تعددوة المدخ ت كارت اط ا.
ِ .اإلطالقية :حب الدرجة التب وع ر ا الفرد ف مدل اظرت اإلط قوة االستع نوة مف وث ت كره
ال تكار ال قوقة ك ده تب مقا ؿ اظرت الاس وة المتكاضعة مف وث دـ ت كره ال تكار ال قوقة.
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ّ .التمامية :حب الدرجة التب وع ر ا ف مدل اظرت التماموة مف وث رتض ت
مقا ؿ القدرة مى ت

وح المسار تب

وح المسار أكالن أكؿ.

ْ .اإلقصائية :حب الدرجة التب وع ر ا اللخص ف مدل رغ ت تب است عاد اآلخر.
كو وف المم ؽ رقـ (ُ) ال كرة الا انوة لمقواس أ ادوة الرؤوة.

تصحيح مقياس أحادية/تعددية الرؤية:
تـ ت

وح المقواس مى الا ك التالب

-قػػاـ ال ا ػػث ت دوػػد تعمومػػات اإلجا ػػة مػػى المقوػػاس

ػػكرة كاض ػ ة تػػب ال ػػف ة ابكلػػى،

وث وقكـ الطالب كتا ة وااات كاممة.
-وق ػػكـ الطال ػػب ع ػػد ذل ػػؾ قػ ػراءة ك ػػؿ

ػػارة م ػػف

ػػارات المقو ػػاس كوكج ػػد لك ػػؿ

ػػارة خمس ػػة

اختوػػارات وقػػكـ اختوػػار أ ػػدحما ،كحب(واط ػػؽ لػػكؿ ك وػػر ،واط ػػؽ لػػكؿ جزنػػب ،ال واط ػػؽ ،ال واط ػػؽ
لكؿ جزنب ،ال واط ؽ لكؿ ك ور).
 إ طػػاء اإلجا ػػة ػ ػ (واط ػػؽ لػػكؿ ك وػػر)(ٓ) درجػػات ك(واط ػػؽ لػػكؿ جزنػػب) (ْ) درجػػات،ك(ال واط ؽ) (ّ) درجة ،ك(ال واط ؽ لكؿ جزنب) (ِ) درجػة ،كال واط ػؽ لػكؿ ك وػر(ُ) درجػة .حػذا
تب الة الفقرات االوجا وة أما تب الة الفقرات السم وة تقد تـ قمب التدروج

وػث وأخػذ الطالػب الدرجػة

(ُ) تػػب الػػة اإلجا ػػة ػػف الفقػرة ػ واط ػػؽ لػػكؿ ك وػػر ،ك(ِ) تػػب الػػة اإلجا ػػة ػػف الفقػرة ػ واط ػػؽ
لكؿ جزنب ،ك(ّ) تب الة االجا ػة ػ ال واط ػؽ ك(ْ) تػب الػة اإلجا ػة ػف الفقػرة ال واط ػؽ جزنوػا،
ك(ٓ) تب الة اإلجا ة ف الفقرة ػ ال واط ؽ لكؿ ك ور.
ك مو ػ تػػوف الدرجػػة الق ػػكل لممقوػػاس (َُِ) كتعاػػب أف الفػػرد لدو ػ درجػػة الوػػة مػػف أ ادو ػػة
الرؤوة المقا ؿ توف الدرجة الداوا لممقواس (ِْ) كتعاب أف الفرد لدو درجة ماخفضة مف أ ادوة الرؤوة
أم (متعدد الرؤوة).
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صدق مقياس أحادية/تعددية الرؤية:
وق د

دؽ المقواس أف وقوس المقواس ما

مـ ا

ن لقواس

أ .صدق المحكمين:
تػػـ الت قػػؽ مػػف
مػػف الم كمػػوف المتخ
م

ػػدؽ مقوػػاس أ ادوة/تعددوػػة الرؤوػػة مػػف خػ ؿ ػػرض المقوػػاس مػػى مجمك ػػة
ػػوف تػػب م ػػـ الػػافس ،كتػػـ أخػػذ آران ػػـ ت ػػب تق ػرات المقوػػاس ،كلػػـ وكػػف حا ػػاؾ

ظػػات جكحروػػة ،كمػػا ولػػار إلػػى أف المقوػػاس اسػػتخدـ تػػب د ارسػػات سػػا قة ،تقػػد قامػػت أ ػػك مكسػػى

(َُُِ) تقاوف المقواس مػى ال ونػة الفمسػطواوة كالت قػؽ مػف

ػدؽ ال اػاء ،ك ػدؽ االتسػاؽ الػداخمب،

كال دؽ التمووزم ،كألارت الاتانج إلى كجكد درجة الوة مف ال دؽ.
ب .صدق االتساق الداخمي:
تـ ساب معام ت االرت اط وف مجاالت مقواس أ ادوة/تعددوة الرؤوة توما وا ػا كمػع الدرجػة
الكموة لممقواس ،كالجدكؿ رقـ (ّ) و وف ذلؾ.
جدول رقم (ٖ):
معامالت االرتباط بين مجاالت مقياس أحادية/تعددية الرؤية فيما بينيا ومع الدرجة الكمية لممقياس
المجال

أحادية

الدرجة الكمية

اإلطالقية

التمامية

اإلقصائية

-

ّٗ**َ.

ِٖ**َ.

ِْ**َ.

ٗٔ**َ.

اإلط قوة

-

-

ْٔ**َ.

ّّ**َ.

ٕٕ**َ.

التماموة

-

-

-

ْٗ**َ.

ِٖ**َ.

اإلق انوة

-

-

-

-

ٗٔ**َ.

أ ادوة
المدخ ت

المدخالت

لممقياس

وتضح مف الجدكؿ رقـ (ّ) أف جموع معام ت االرت اط وف كؿ مجاؿ كالدرجة الكموة لممقواس
دالػػة إ

ػػانوان اػػد مسػػتكل داللػػة (َُ ،)َ.كأف أق ػكل معامػػؿ ارت ػػاط ػػوف المجػػاالت ابر عػػة كالدرجػػة
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الكموة مى المقواس كاات وف مجاؿ التماموة كالدرجة الكموة لممقواس ،كما أف جموع معام ت االرت اط
وف المجاالت ابر عة دالة إ

انوان مما ودلؿ مى

ػدؽ ال اػاء لممقوػاس ،كأف جموػع اب عػاد تقػوس مػا

وقوس المقواس الكمب.
كو ػوف الجػدكؿ رقػـ (ْ) معػام ت االرت ػاط ػػوف تقػرات مجػاؿ أ ادوػة المػدخ ت كالدرجػة الكموػػة
لممجاؿ.
جدول رقم (ٗ):
معامالت االرتباط بين فقرات بعد أحادية المدخالت والدرجة الكمية لممجال
رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

ُ

ِٗ**َ.

ٕ

ِٖ**َ.

ِ

ّّ**َ.

ٖ

ّٗ**َ.

ّ

ْٖ**َ.

ٗ

ّٓ**َ.

ْ

ِٓ**َ.

َُ

ْٗ**َ.

ٓ

ْٔ**َ.

ُُ

ّْ**َ.

ٔ

ّٕ**َ.

-

-

وت ػوف مػف خػ ؿ الجػدكؿ رقػػـ (ْ) أف تقػرات ال عػػد ابكؿ (أ ادوػة المػػدخ ت) تتمتػع معػػام ت
ارت ػػاط قكوػػة كدالػػة إ

ػػانوان اػػد مسػػتكل داللػػة (َُ ،)َ.ممػػا وعكػػس

ػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمب لمفق ػرات

التب تاتمب ل عد أ ادوة المدخ ت.
كو ػػوف الجػػدكؿ رقػػـ (ٓ) معػػام ت االرت ػػاط ػػوف تق ػرات مجػػاؿ اإلط قوػػة كالدرجػػة الكموػػة مػػى
المجاؿ.
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جدول رقم (٘):
معامالت االرتباط بين فقرات مجال اإلطالقية والدرجة الكمية لممجال
رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

ُ

ّٗ**َ.

ٔ

ِٔ**َ.

ِ

ِْ**َ.

ٕ

َٓ**َ.

ّ

ُْ**َ.

ٖ

ْٗ**َ.

ْ

ْٗ**َ.

ٗ

ْٓ**َ.

ٓ

ّٓ**َ.

َُ

ْٔ**َ.

وت وف مف خ ؿ الجدكؿ رقـ (ٓ) أف تقرات المجاؿ الثااب (اإلط قوة) تتمتػع معػام ت ارت ػاط
قكوػػة كدالػػة إ

ػػانوان اػػد مسػػتكل داللػػة (َُ ،)َ.ممػػا وعكػػس

ػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمب لمفق ػرات التػػب

تاتمب لمجاؿ اإلط قوة.
كو ػػوف الج ػػدكؿ رق ػػـ (ٔ) مع ػػام ت االرت ػػاط ػػوف تقػ ػرات مج ػػاؿ التمامو ػػة كالدرج ػػة الكمو ػػة م ػػى
المجاؿ.
جدول رقم (:)ٙ
معامالت االرتباط بين فقرات مجال التمامية والدرجة الكمية لممجال
رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

ُ

ْٕ**َ.

ٔ

َْ**َ.

ِ

ْٔ**َ.

ٕ

ّٕ**َ.

ّ

ّْ**َ.

ٖ

َْ**َ.

ْ

ّٗ**َ.

ٗ

ّٓ**َ.

ٓ

ْٓ**َ.

َُ

ّّ**َ.
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وت وف مف خػ ؿ الجػدكؿ رقػـ (ٔ) أف تقػرات المجػاؿ الثالػث (التماموػة) تتمتػع معػام ت ارت ػاط
قكوػػة كدالػػة إ

ػػانوان اػػد مسػػتكل داللػػة (َُ ،)َ.ممػػا وعكػػس

ػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمب لمفق ػ ارت التػػب

تاتمب لمجاؿ التماموة.
كو ػػوف الجػػدكؿ رقػػـ (ٕ) معػػام ت االرت ػػاط ػػوف تق ػرات مجػػاؿ اإلق ػػانوة كالدرجػػة الكموػػة مػػى
المجاؿ.
جدول رقم (:)ٚ
معامالت االرتباط بين فقرات مجال اإلقصائية والدرجة الكمية لممجال
رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

ُ

ِْ**َ.

ٕ

َْ**َ.

ِ

َْ**َ.

ٖ

ْٕ**َ.

ّ

ّٔ**َ.

ٗ

َْ**َ.

ْ

ُْ**َ.

َُ

ّْ**َ.

ٓ

ْٖ**َ.

ُُ

ْٖ**َ.

ٔ

ْٕ**َ.

-

-

وت وف مف خ ؿ الجدكؿ رقـ (ٕ) أف تقرات المجاؿ ال ار ع (اإلق ػانوة) تتمتػع معػام ت ارت ػاط
قكوػػة كدالػػة إ

ػػانوان اػػد مسػػتكل داللػػة (َُ ،)َ.ممػػا وعكػػس

ػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمب لمفق ػرات التػػب

تاتمب لمجاؿ اإلق انوة.

ثبات مقياس أحادية/تعددية الرؤية:
تـ ساب ث ات مقواس أ ادوة الرؤوة طروقتوف
أ .الثبات بطريقة ألفا– كرونباخ:
تـ ساب معامؿ ألفا كركا اخ لقواس الث ات ،ككجد أف قومة ألفا كركا اخ لممقواس الكمػب كلكػؿ
مجاؿ مف المجاالت ابر عة المككاة لممقواس كالجدكؿ رقـ (ٖ) و وف ذلؾ.
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جدول رقم (:)ٛ
معامل ألفا كرونباخ لممقياس الكمي والمجاالت األربعة

و

المجاالت

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

أ ادوة المدخ ت

ُُ

َّٕ.

اإلط قوة

َُ

ََٕ.

التماموة

َُ

َِٕ.

اإلق انوة

ُُ

َْٕ.

الدرجة الكموة

ِْ

َٕٔ.

ظ مف خ ؿ الجدكؿ رقػـ (ٖ) أف جموػع معػام ت الث ػات لمجػاالت مقوػاس أ ادوة/تعددوػة

الرؤوة كالدرجة الكموة مى المقواس الوة درجة تسػمح تط وػؽ المقوػاس ،كحػك أ مػى اسػ وان مػف معامػؿ
الث ات الذم تـ سا تب دراسة ثماف (ََِٕ) الذم مغ (ْٕ.)َ.
ب .الثبات بطريقة التجزئة النصفية:
تػػـ ت دوػػد الث ػػات معامػػؿ التجزنػػة الا ػػفوة ،وػػث مػػغ معامػػؿ الث ػػات ػػوف درجػػات ابتػراد مػػى
ا فب المقواس ابكؿ (ْٔ ،)َ.ك عد ت

سب معادلة س ورماف راكف مغ (ّٔ.)َ.

و

كوت وف مف اإلجراءات السا قة أف مقواس أ ادوة/تعددوة الرؤوة ،وتمتع درجة جودة مػف ال ػدؽ
كالث ات ،مما وعزز ذلؾ مف م داقوة كث ات ال وااات التب وقكـ ال ا ث جمع ػا لم

ػكؿ مػى الاتػانج

الا انوة لمدراسة.
ثانياً :مقياس التطرف (إعداد الباحث):
و دؼ حذا المقواس إلى ال

كؿ مى تقدور كمب لظاحرة التطرؼ.

 -تـ الرجكع إلى ابدب الاظرم كالدراسات السػا قة التػب

ثػت تػب التطػرؼ كاتػة أاكا ػ مثػؿ د ارسػة

كػػؿ مػػف اػػكر الػػدوف (ََِْ) ،كد ارسػػة م مػػكد كاللػػاتعب (ََُِ) ،كد ارسػػة اللػػااكم (َََِ)،
كد ارسػة ) ،(Clarkr Lrvine, 1996كد ارسػة
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وػب (ُٓٗٗ) ،كد ارسػة (Arthur. Miller, et

) ،al., 1993كدراسة لم ب كالدسكقب (ُّٗٗ) ،كدراسة المتكلب (َُٗٗ) ،كما تـ االطػ ع مػى
ػ ػػدد مػ ػػف المقػ ػػاووس العر وػ ػػة المتعمقػ ػػة التع ػ ػػب كالعاػ ػػؼ كاإلرحػ ػػاب كالسػ ػػمات التػ ػػب وت ػ ػػؼ ػ ػػا
المتطرتكف كالتع ب كالدكجماتوة كالت مب كالجمكد كاالاز ؽ الػذحاب ،كاسػتطاع ال ا ػث أف وقػؼ
مى أحـ ما خم ت إلو الدراسات كال كث المرت طة التطرؼ ،كتمكػف مػف ت دوػد عػض السػمات
التب تموز اللخ وة المتطرتة ،كتـ ت دود المجػاالت ابساسػوة التػب وتكػكف ما ػا التطػرؼ ،كخمػص
ال ا ػػث إل ػػى كج ػػكد ثػ ػ ث مج ػػاالت أساس ػػوة لمتط ػػرؼ (التط ػػرؼ السواس ػػب ،التط ػػرؼ االجتم ػػا ب،
التطرؼ الدواب).
 -تػػـ

ػػواغة (َٓ) تق ػرة مكز ػػة مػػى الث ثػػة أ عػػاد،

وػػث تزطػػب السػػمة الم ػراد قواس ػ ا كحػػب سػػمة

التطرؼ.
تصحيح مقياس التطرف:
تـ ت

وح المقواس مى الا ك التالب

-قػػاـ ال ا ػػث ت دوػػد تعمومػػات اإلجا ػػة ػػف المقوػػاس

ػػكرة كاضػ ة تػػب ال ػػف ة ابكلػػى  ،وػػث وقػػكـ

الطالب كتا ة وااات كاممة.
-وقكـ الطالب عد ذلػؾ قػراءة كػؿ

ػارة مػف

ػارات المقوػاس كوكجػد لكػؿ

ػارة خمسػة اختوػارات وقػكـ

اختوار أ دحما  ،كحب(مكاتؽ لدة -مكاتؽ -م اود  -معارض -معارض لدة).
 إ ط ػ ػػاء اإلجا ػ ػػة ػ ػ ػ (مكات ػ ػػؽ ل ػ ػػدة)(ٓ) درج ػ ػػات ك(مكات ػ ػػؽ)(ْ) درج ػ ػػات ،ك(م او ػ ػػد)(ّ) درج ػ ػػات،ك(معارض)(ِ) درجة ،ك(معارض لدة)(ُ)درجة .حذا تب الة الفقرات اإلوجا وة أما تب الة الفقرات
السم وة تقد تـ قمػب التػدروج

وػث وأخػذ الطالػب الدرجػة(ُ) تػب الػة اإلجا ػة ػف الفقػرة مكاتػؽ لػدة،

ك(ِ) تب الػة اإلجا ػة ػف الفقػرة مكاتػؽ ،ك(ّ) تػب الػة اإلجا ػة ػف الفقػرة م اوػد ،ك(ْ) تػب الػة
اإلجا ة ف الفقرة معارض ،ك(ٓ) تب الة اإلجا ة ف الفقرة معارض لدة .
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ك مو توف الدرجة الق كل لممقواس (ِِٓ) كتعاب أف الفرد لدو درجة الوة مف التطػرؼ تػب ػوف أف
الدرجة الداوا لممقواس ت مغ (ْٓ) كحب تلور إلى ا تداؿ الفرد تب مكاقف كآران كا تعاده ف التطرؼ.
 -تـ ت

وح كتجموع درجات كؿ طالب كحب تمثؿ الدرجة الكموة مى المقواس ،كولور ارتفاع درجات

الطالب مى المقوػاس إلػى أف الفػرد وتسػـ درجػة الوػة مػف التطػرؼ ،وامػا ولػور ااخفػاض الدرجػة إلػى
ا تداؿ الفرد تب مكاقف كآران كا تعاده ف التطرؼ.

صدق مقياس التطرف:
وق د

دؽ المقواس أف وقوس المقواس ما

مـ أ

ن لقواس .

أ .الصدق الظاىري "صدق المحكمين":
تػـ ػػرض المقوػػاس مػى ػػدد مػػف ابسػػاتذة الم كمػوف مػػف ذكم الخ ػرة تػب موػػداف التر وػػة ك مػػـ
الافس تب الجامعة الفمسطواوة.
وث تـ ت كوـ

ارات المقواس سب

 طروقة ت موـ المقواس كلكم . -مدل س مة ال

ة المزكوة لمفقرات كمااس ت ا لمجتمع الدراسة اطم ة الجامعةا.

 ااتماء تقرات المقواس ب عاد التطرؼ.ككاات اتانج الت كوـ كما ومب
-

عػػد ت موػػؿ آراء السػػادة الم كمػػوف أ قػػى ال ا ػػث مػػى الع ػػارات التػػب كااػػت اس ػ ة اتفػػاؽ الم كمػػوف
مو ا ،كتػب ضػكء آراء الم كمػوف تػـ اسػت عاد (ٓ) تقػرات كتعػدوؿ عػض الفقػرات ،ك مػغ ػدد تقػرات
المقوػػاس ت ػػب

ػػكرت الا انو ػػة (ْٓ) تق ػرة مكز ػػة م ػػى المج ػػاالت الث ثػػة مع ػػدؿ (ُٓ) تقػػرة لك ػػؿ

مجاؿ .كالمم ؽ رقـ (ِ) و وف المقواس تب

كرت الا انوة.
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ب .صدق االتساق الداخمي:
تم التحقق من صدق االتساق الداخمي من خالل الخطوات التالية:
 ساب معامؿ ارت اط ( ورسكف) وف كؿ تقرة مف مقواس التطرؼ مع الدرجة الكموة لمجال ا،كالج ػػدكؿ رق ػػـ (ٗ) و ػػوف معام ػػؿ االرت ػػاط ػػوف الدرج ػػة م ػػى الفقػ ػرة كالدرج ػػة الكمو ػػة م ػػى ع ػػد التط ػػرؼ
االجتما ب.
جدول رقم (:)ٜ
معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية عمى مجال التطرف االجتماعي
رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

ُ

ّٕ**َ.

ٔ

ٖٓ**َ.

ُُ

َِ**َ.

ِ

َْ**َ.

ٕ

ّٖ**َ.

ُِ

َٓ**َ.

ّ

ّّ**َ.

ٖ

ْْ**َ.

ُّ

َّ**َ.

ْ

ٕٓ**َ.

ٗ

ِٕ**َ.

ُْ

ُٓ**َ.

ٓ

ّٗ**َ.

َُ

ِٔ**َ.

ُٓ

ُٓ**َ.

وتضح مف خ ؿ الجدكؿ رقـ (ٗ) أف جموع معام ت االرت ػاط ػوف الدرجػة لكػؿ الفقػرة كالدرجػة
الكموة مى مجاؿ التطرؼ االجتما ب دالة إ

انوان اد مستكل داللة (َُ ،)َ.مما وعاػى أف الفقػرات

تقوس ما وقوس المجاؿ االجتما ب.
كو وف الجدكؿ رقـ (َُ) معام ت االرت اط وف الدرجة مى الفقػرة كالدرجػة الكموػة مػى مجػاؿ التطػرؼ
الدواب.
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جدول رقم (ٓٔ):
معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية عمى مجال التطرف الديني
رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

ُ

ّٓ**َ.

ٔ

ُٔ**َ.

ُُ

ْٗ**َ.

ِ

ّْ**َ.

ٕ

ّٓ**َ.

ُِ

ّٓ**َ.

ّ

ٓٓ**َ.

ٖ

ُْ**َ.

ُّ

َٗ**َ.

ْ

ّٓ**َ.

ٗ

َِ**َ.

ُْ

ُٕ**َ.

ٓ

ْٖ**َ.

َُ

ِٔ**َ.

ُٓ

َُ**َ.

وتض ػػح م ػػف خػ ػ ؿ الج ػػدكؿ رق ػػـ (َُ) أف جمو ػػع مع ػػام ت االرت ػػاط ػػوف الدرج ػػة لك ػػؿ الفقػ ػرة
ػػانوان اػػد مسػػتكل داللػػة (َُ ،)َ.ممػػا وعاػػى أف

كالدرجػػة الكموػػة مػػى مجػػاؿ التطػػرؼ الػػدواب دالػػة إ
الفقرات تقوس ما وقوس المجاؿ الدواب.

كو وف الجدكؿ رقـ (ُُ) معام ت االرت اط وف الدرجػة مػى الفقػرة كالدرجػة الكموػة مػى مجػاؿ
التطرؼ السواسب.
جدول رقم (ٔٔ):
معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية عمى مجال التطرف السياسي
رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

ُ

ْٖ**َ.

ٔ

ٔٓ**َ.

ُُ

ِٓ**َ.

ِ

ّٖ**َ.

ٕ

ٓٓ**َ.

ُِ

ِٓ**َ.

ّ

َُ**َ.

ٖ

ْٖ**َ.

ُّ

ْٔ**َ.

ْ

ُِ**َ.

ٗ

ِٓ**َ.

ُْ

ِٔ**َ.

ٓ

ّْ**َ.

َُ

ِٔ**َ.

ُٓ

َٔ**َ.

111

وتض ػػح م ػػف خػ ػ ؿ الج ػػدكؿ رق ػػـ (ُُ) أف جمو ػػع مع ػػام ت االرت ػػاط ػػوف الدرج ػػة لك ػػؿ الفقػ ػرة
كالدرجة الكموة مى المجاؿ السواسب دالػة إ

ػانوان اػد مسػتكل داللػة (َُ ،)َ.ممػا وعاػى أف الفقػرات

تقوس ما وقوس المجاؿ السواسب.
كما تـ سػاب معػام ت االرت ػاط ػوف مجػاالت مقوػاس التطػرؼ تومػا وا ػا كمػع الدرجػة الكموػة
لممقواس كالجدكؿ رقـ (ُِ) و وف ذلؾ.
جدول رقم (ٕٔ):
معامالت االرتباط بين مجاالت مقياس التطرف فيما بينيا مع الدرجة الكمية لممقياس
التطرف

التطرف

التطرف

الدرجة

االجتماعي

الديني

السياسي

الكمية

التطرؼ االجتما ب

-

ّْ**َ.

ّٗ**َ.

ٕٓ**َ.

التطرؼ الدواب

-

-

ْْ**َ.

ٕٗ**َ.

التطرؼ السواسب

-

-

-

َٖ**َ.

المجال

وتض ػػح م ػػف الج ػػدكؿ رق ػػـ (ُِ) أف جمو ػػع مع ػػام ت االرت ػػاط ػػوف ك ػػؿ مج ػػاؿ كالدرج ػػة الكمو ػػة
لممقوػػاس دالػػة إ

ػػانوان اػػد مسػػتكل داللػػة (َُ ،)َ.كأف أقػػكل معامػػؿ ارت ػػاط ػػوف المجػػاالت الث ثػػة

كالدرجة الكموة مى المقواس كاات وف مجاؿ التطرؼ السواسب كالدرجة الكموة لممقوػاس ،كمػا أف جموػع
معام ت االرت اط وف المجاالت الث ثة دالة إ

انوان.

ثبات مقياس التطرف:
تـ الت قؽ مف ث ات المقواس مف خ ؿ الطرؽ التالوة
أ .طريقة التجزئة النصفية:
تػػـ سػػاب معامػػؿ الث ػػات لمقوػػاس التطػػرؼ طروقػػة التجزنػػة الا ػػفوة ،كقػػد مػػغ معامػػؿ االرت ػػاط
وف درجات ابتراد مى ا فب المقوػاس (ْٓ ،)َ.ك عػد ت ػ و
الث ات (َٕ.)َ.
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معادلػة سػ ورماف ػراكف مػغ معامػؿ

ب .معامل ألفا كرونباخ:
تػػـ سػػاب معامػػؿ الث ػػات لمقوػػاس التطػػرؼ اسػػتخداـ طروقػػة ألفػػا كركا ػػاخ كالجػػدكؿ رقػػـ (ُّ)
و وف ذلؾ.
جدول رقم (ٖٔ):
معامل ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت مقياس التطرف ولممقياس الكمي
المجال

معامل ألفا كرونباخ

التطرؼ االجتما ب

َٖٓ.

التطرؼ الدواب

َِٔ.

التطرؼ السواسب

َّٕ.

الدرجة الكموة

َُٖ.

وتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػا ؽ أف معامػػؿ الث ػػات لممجػػاالت أقػػؿ ماػ لممقوػػاس الكمػػب ،كوعػػكد ذلػػؾ
إلب أف دد تقرات المقواس الكمب أك ر مف ػدد الفقػرات بم مجػاؿ ،وػث وػزداد معامػؿ الث ػات زوػادة
دد الفقرات لممقواس.
كوت ػػوف مػػف اإلج ػراءات السػػا قة أف مقوػػاس التطػػرؼ مكضػػكع الد ارسػػة ال الوػػة ،وتمتػػع درجػػة جوػػدة مػػف
ال دؽ كالث ات ،مما وعزز ذلؾ مف م داقوة كث ات ال وااات التب وقكـ ال ا ث جمع ا لم

كؿ مػى

الاتانج الا انوة لمدراسة.

ٗ .ٚ.المعالجات اإلحصائية:
ػػر اسػػتخداـ ال راػػامج اإل

ػػانب ( )SPSSوػػتـ اإلجا ػػة مػػى تسػػاؤالت الد ارسػػة ،كذلػػؾ مػػى

الا ك التالب
 -ابس ػػالوب اإل

ػػانوة الك ػػفوة (المتكس ػػطات ،كاالا ارت ػػات المعوارو ػػة ،كالاس ػػب المنكو ػػة ،كابكزاف

الاس وة) لمعرتة خ انص العواة كمدل لوكع الظاحرة م ؿ ال ث لدل العواة.
 معامؿ ألفا كركا اخ ل ساب ث ات أداتب الدراسة.113

 التجزنة الا فوة ل ساب ث ات أداتب الدراسة. معامؿ ارت اط ورسكف ل ث الع قة وف متزورات الدراسة. اخت ار (ت) ) (T-Testلعواتوف مستقمتوف ل واف االخت ؼ وف استجا ات أتراد العواػة تػب متزوػراتالدراسة ابساسوة اخت ؼ خ ان

ـ.

ٗ ٛ,خطوات الدراسة:
ومكف ت دود خطكات الدراسة كما ومب
ُ .قاـ ال ا ث االط ع مى التراث الاظرم كالدراسات السا قة لمتزورم الدراسة كحما أ ادوػة ،تعددوػة
الرؤوة ،كالتطرؼ.
ِ .ثـ قاـ ال ا ث ت دود كا داد أدكات الدراسة كالتالب
 مقواس أ ادوة الرؤوة (إ داد تاـ ،ك فاب(ُْٗٗ) ،تعدوؿ ثماف.)ََِٕ ، مقواس التطرؼ (إ داد ال ا ث).ّ .أ ػػد ال ا ػػث مقوػػاس التطػػرؼ ك رضػ

مػػى مجمك ػػة مػػف الم كمػػوف كالمتخ

ػػوف مجػػاؿ التر وػػة

ك مـ الػافس الجامعػات الفمسػطواوة ،كمم ػؽ رقػـ (ّ) وكضػح اسػتمارة الت كػوـ المكج ػة لمم كمػوف،
كمم ؽ رقـ (ْ) وكضح أسماء الم كموف كالجامعات التب واتمكف إلو ا.
ْ .عػػد التأكػػد مػػف

ػػدؽ كث ػػات أدكات الد ارسػػة ق ػػاـ ال ا ػػث اختوػػار واػػة ل ػكانوة ممثمػػة لمجتم ػػع

الدراسة مف طم ة جامعة ابزحر ،كذلؾ سب مجمك ة مف المتزورات الت اوفوة (الجاس ،المستكل
الدراسب ،الكموة) ،وث مغ قكاـ العواة (ٖٔٓ) طال ان كطال ة ط قػت مػو ـ أدكات الد ارسػة ،كلقػد تػـ
است عاد دد (ُٖ) است ااة لعدـ

وت ا.

ٓ .قاـ ال ا ث تفروغ ال وااات كاسطة ال اسكب استخداـ ال راامج اإل
ٔ .ت موؿ ال وااات كاسطة ال راامج اإل

انب ).(SPSS

انب ) (SPSSكتفسور كمااقلة اتانج الدراسة.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتيا

115

الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتيا
٘ .ٔ.مقدمة
٘ .ٕ.النتائج الخاصة بالسؤال األول
٘ .ٖ.النتائج الخاصة بالسؤال الثاني
٘ .ٗ.النتائج الخاصة بالفرضية االولى
٘ .٘.النتائج الخاصة بالفرضية الثانية
٘ .ٙ.النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة
٘ ٚ.النتائج الخاصة بالفرضية الرابعة
٘ ٛ.النتائج الخاصة بالفرضية الخامسة
٘ .ٜ.تعقيب عام عمى النتائج
٘ .ٔٓ.التوصيات
٘ .ٔٔ.بحوث مقترحة
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتيا
٘ .ٔ.مقدمة:
وتا ػػاكؿ ال ا ػػث ت ػػب ح ػػذا الف ػػؿ ال ػػالب ات ػػانج الد ارس ػػة كتفس ػػورحا ت ػػب ض ػػكء أس ػػنمة الد ارس ػػة،
كم اكلػػة تكضػػوح الع قػػة ػػوف أ ادوػػة ،تعددوػػة الرؤوػػة لػدل الطم ػػة جامعػػة ابزحػػر كالتطػػرؼ لػػدو ـ تػػب
ضكء عض المتزورات الت اوفوة ،كثـ وختتـ الف ؿ التعقوب مى الاتانج.

٘ .ٕ.النتائج الخاصة بالسؤال األول:
اص السؤاؿ ابكؿ مى
 ما نمط الرؤية السائد (أحادي /متعدد) لدى الطمبة بجامعة األزىر؟كلإلجا ة ف حذا السؤاؿ تـ سػاب المتكسػط ال سػا ب ،كاالا ػراؼ المعوػارم ،كالػكزف الاسػ ب،
السػػتجا ات واػػة الد ارسػػة مػػف طم ػػة كطال ػػات جامعػػة ابزحػػر زػزة مػػى مقوػػاس أ ادوة/تعددوػػة الرؤوػػة،
كالجدكؿ رقـ (ُْ) و وف ذلؾ.
جدول رقم (ٗٔ):
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والمتوسط الفرضي الستجابات عينة الدراسة
عمى مقياس أحادية/تعددية الرؤية
عدد

الوسط

االنحراف

الوزن

المتوسط الفرضي

الفقرات

الحسابي

المعياري

النسبي

لممقياس

أ ادوة المدخ ت

ُُ

ُّّٓ.

ِْٕ.

ُِٕٓ.

ِٕٓ.

اإلط قوة

َُ

ِِْٕ.

ِِْ.

ٖٓٓٔ.

ِٓ

التماموة

َُ

ِٕٖٔ.

ّٖٗ.

ُٖٕٔ.

ِٓ

اإلق انوة

ُُ

ِٓٔٗ.

ْٖٕ.

ّٕٗٔ.

ِٕٓ.

مقواس أ ادوة الرؤوة

ِْ

َُُُٕ.

ُِّٔ.

َٕٔٗ.

َُٓ

البعد
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وتضػػح مػػف الجػػدكؿ رقػػـ (ُْ) أف الكسػػط ال سػػا ب بتػراد واػػة الد ارسػػة مػػى مجػػاالت مقوػػاس
أ ادوة/تعددوة الرؤوة جاءت كما ومب
-

مغ الكسط ال سػا ب لمجػاؿ أ ادوػة المػدخ ت (ّٓ ،)ُّ.كحػك أ مػى مػف الكسػط الفرضػب لممجػاؿ
(ٓ.)ِٕ.

-

مغ الكسط ال سا ب لمجاؿ اإلط قوة (ِْ ،)ِٕ.كحك أ مى مف الكسط الفرضب لممجاؿ (ِٓ).

-

مغ الكسط ال سا ب لمجاؿ التماموة (ٕٔ ،)ِٖ.كحك أ مى مف الكسط الفرضب لممجاؿ(ِٓ).

 مػ ػػغ الكسػ ػػط ال سػ ػػا ب لمجػ ػػاؿ اإلق ػ ػػانوة (ٓٔ ،)ِٗ.كحػ ػػك أ مػ ػػى مػ ػػف الكسػ ػػط الفرضػ ػػب لممجػ ػػاؿ(ٓ.)ِٕ.
-

مغ الكسط ال سا ب لممقواس الكمب (َُ ،)ُُٕ.كحك أ مى مف الكسط الفرضب لممقواس (َُٓ).
ك مو ػ تػػوف الكسػػط ال سػػا ب لػػدرجات أت ػراد العواػػة مػػى جموػػع مجػػاالت مقوػػاس أ ادوة/تعددوػػة

الرؤوػػة كالمقوػػاس الكمػػب كااػػت أ مػػى مػػف الكسػػط الفرضػػب ،ممػػا وعاػػب أف الػػامط السػػاند لػػدل أتػراد واػػة
الدراسة حك أ ادم الرؤوة.
كوت وف مف خ ؿ الاتانج السا قة أف مستكل أ ادوة الرؤوة لدم أتراد العواة قد مػغ (ٕ،)%ٔٗ.
كقد ت وف أف أ مى مجاؿ مف مجاالت أ ادوة/تعددوة الرؤوة حك مجاؿ التماموة وث مػغ الػكزف الاسػ ب
لػ (ٔ ،)%ُٕ.وموػ مجػػاؿ أ ادوػػة المػػدخ ت ػػكزف اسػ ب (ِ ،)%ُٕ.ثػػـ وموػ مجػػاؿ اإلط قوػػة ػػكزف
اس ػ ب (ٓ ،)%ٖٔ.كجػػاء تػػب المرت ػػة ابخو ػرة مجػػاؿ اإلق ػػانوة ػػكزف اس ػ ب (ّ ،)%ٕٔ.كتلػػور حػػذه
الاتانج إلى ارتفاع مستكل أ ادوة الرؤوة لدل طم ة جامعة ابزحر ،أم أف امط الرؤوة الساند لػدو ـ حػك
أ ادم الرؤوػة مػا ولػمم مػف اازػ ؽ تػب التفكوػر كأ ادوػة تػب المػدخ ت كاظػرة خطوػة اسػتع نوة كمػف
رتض لت

وح المسار أكالن أكؿ ،كوعزك ال ا ث الاتوجة إلى ما ومب
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ٔ .الظروف واألزمات الناتجة عن العدوان والعنف:
إف الخ ك ػػوة االجتما وػػة كالعقاندوػػة التػػب وتمتػػع ػػا أ اػػاء اللػػعب الفمسػػطواب تػػب ظػػؿ مػػا
وتعػػرض ل ػ مػػف ظػػركؼ واتوػػة ،كاجتما وػػة ،كاقت ػػادوة ،كسواسػػوة ،كدواوػػة قاسػػوة ،وػػث أدل كقك ػ
ت ػػت اال ػػت ؿ اإلس ػرانومب الػػذم وت ػػع سواسػػة التخاوػػؽ كال

ػػار الػػذم وفرض ػ

ساكات ،كماع روة التاقؿ داخؿ كخارج تمسػطوف ػف طروػؽ سػوطرت

مػػى قطػػاع غ ػزة ماػػذ

مػى المعػا ر ،كماػع الفمسػطواووف

م ػػف ػػػؽ ممارس ػػة اللػ ػػعانر الدواو ػ ػة كال ػ ػ ة تػ ػػب المس ػػجد ابق ػػػى ،كقوام ػ ػ تقطو ػػع أك ػ ػػاؿ المػػػدف
الفمسطواوة ،ك زؿ المااطؽ الفمسطواوة ف عض ا ال عض ،كقوام ال ركب المتكررة ،كات ا

لسواسة

القمع ،كممارسة العاؼ ضػد أ اػاء اللػعب الفمسػطواب ،كػؿ حػذه الظػركؼ قػد تكػكف كامػؿ سػا دت تػب
كجػكد إ ػػاط لػػدل اللػ اب الفمسػطواب كااز ق ػػـ الفكػػرم مػػى الػذات ،ك ػػدـ كضػػكح الرؤوػػة ،كرتػػض أم
م اكلة لت

وح كتعدوؿ المسار كرتض التعددوة كاتة ألكال ا االجتما وة كالسواسوة كالثقاتوة.

ٕ .التربية الحزبية والتعصب القبمي:
إف الكاقػػع الػػذم وعول ػ المجتمػػع الفمسػػطواب الوػػكـ الػػذم وتمثػػؿ تػػب تعػػدد اب ػزاب كالتاظومػػات
الفمسػػطواوة ،كغوػػاب تك ػرة الك ػػدة الكطاوػػة وػػث وػػرل كػػؿ ت ػػوؿ تػػب ذات ػ الكفػػاءة ،كالقػػدرة مػػى ت مػػؿ
المسػػؤكلوة لػػكؿ كامػػؿ ،كم اكلػػة التقموػػؿ مػػف قومػػة ااجػػازات الف ػػانؿ ابخػػرل ،كسػػعى كػػؿ ت ػػوؿ إلػػى
غرس مجمك ة مف الم ادئ ،كالقوـ ،كالمفاحوـ ،كابتكار لدل أ اان مما وؤدم تب المستق ؿ إلى اازػ ؽ
أ ااء التاظوـ مى حذه ابتكار ،كالدتاع ا ا كأا ا ك دحا ال

و ة ،كا ت ػار أا ػا ال تق ػؿ أم تزووػر،

أك تع ػػدوؿ أك ت ػ ػ وح ،كااتل ػػار تكػ ػرة التاظ ػػوـ السواس ػػب الكا ػػد ،كرت ػػض التعددو ػػة السواس ػػوة ،كم اكل ػػة
إق اء أم ت وؿ وختمؼ مع تب الرؤوة ،كالما ج ،كقد اتضح ذلؾ كتـ تعزوزه خ ؿ اب داث المؤسفة
التب

مت ػاـ (ََِٔ) التػب أدت إلػى لػطر الػكطف كااقسػاـ أ اػاء اللػعب الفمسػطواب إلػى ا ػفوف

و
كؿ ما ما ورل تب افس أا الممثؿ الك ود لملعب كال وق ؿ االافتاح مى اآلخر.
أمػػا الاسػ ة لمتع ػػب الق مػػب تػػوف ط وعػػة المجتمػػع الفمسػػطواب مجتمػػع لػػانرم ػػانمب ،ممػػا قػػد
وكسب الل اب التع ب كاالاز ؽ الفكرم كؿ الق ومة أك العانمة التب الأ تو ا.
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ٖ .خصوصية المجتمع الفمسطيني:
لقػد كاجػ اللػعب الفمسػػطواب تجر ػة قاسػوة تتمثػػؿ تػب إج ػاره مػى تػػرؾ كطاػ كأرضػ كالت جوػػر
اإلج ارم كممارسػة كاتػة ألػكاؿ العاػؼ ضػده ،كم اكلػة تزروػب كطمػس حكوػة اإلاسػاف كأرضػ  ،كتزووػر
معػ ػػالـ ابرض الفمسػ ػػطواوة ،كػ ػػؿ ذلػ ػػؾ أدل إلػ ػػى تكػ ػػكوف لخ ػ ػػوة سػ ػػوككلكجوة خا ػ ػػة أ اػ ػػاء اللػ ػػعب
الفمسػػطواب تتمثػػؿ الم اتظػػة مػػى حكوت ػ كثقاتت ػ ك قانػػده كاقم ػػا مػػف جوػػؿ إلػػى آخػػر ،كوكاج ػ اللػػعب
الفمسػػطواب تػػب حػػذا المجػػاؿ ت ػػدوات خارجوػػة ،كغػػزك تكػػرم خػػارجب وس ػعى إلػػى م اكلػػة طمػػس ال كوػػة
الفمسطواوة ،كتزووب تكػرة العػكدة إلػى الػ د اب ػموة ،كتفػرض ضػزكطات مػى اللػعب مػف أجػؿ تقػدوـ
تاػػازالت ،تر م ػػا أدل ذل ػػؾ إل ػػى ااز ػ ؽ المػ ػكاطف الفمس ػػطواب م ػػى أتكػػاره الخا ػػة كرتضػ ػ بم تجر ػػة
خارجوة كم اكلت استق اء معمكمات مف م ادر م ددة تتمثؿ تب (أ ادوة المدخ ت).
كوػرل ال ا ػػث أف مثػؿ تمػػؾ الظػػركؼ قػد تكجػ اللػ اب الجػػامعب الفمسػػطواب إلػى أ ادوػػة الرؤوػػة
كاالاز ؽ الفكرم كالتمركز ا ك الذات.
كحػذا مػػا أكػده تػػاـ (ُْٗٗ) ،وػث ألػػار إلػى أف اإلاسػػاف وعجػز رؤوتػ اب ادوػة المازمقػػة ػػف
اسػػتوعاب مػػا وػػدكر كل ػ مػػف ت ػكالت الزػػة ال ػػدة تػػب تمسػػفة ال وػػاة ،كوػػرل معظػػـ مػػف ت ػػدل لقضػػوة
االازػ ػ ؽ الفك ػػرم أاػ ػ وفض ػػى إلػ ػى اظػ ػرة إق ػػانوة م ػػف و ػػث اس ػػت عاد لمػ ػرأم اآلخ ػػر مختم ػػؼ الط ػػرؽ
كالكسانؿ ،واما وتموز االافتاح الذحاب اظرة تعاولوة.
كتتفػػؽ حػػذه الاتوجػػة مػػع اتػػانج د ارسػػة أ ػػك مكسػػى (َُُِ) التػػب ألػػارت إلػػى ارتفػػاع مسػػتكل
أ ادوة الرؤوة لدل واة الدراسة ،وث مزت اس ة أ ادوة الرؤوة لدل العواة (ٖ.)%َٕ.
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٘ ٖ.النتائج الخاصة بالسؤال الثاني:
اص السؤاؿ الثالث مى
 ما مستوى التطرف لدى الطمبة بجامعة األزىر؟كلإلجا ة ف حذا السؤاؿ تـ سػاب المتكسػط ال سػا ب ،كاالا ػراؼ المعوػارم ،كالػكزف الاسػ ب،
السػػتجا ات واػػة الد ارسػػة مػػف طم ػػة كطال ػػات جامعػػة ابزحػػر ز ػزة مػػى مقوػػاس التطػػرؼ ،كمػػا و وا ػػا
الجدكؿ رقـ (ُٓ).
جدول رقم (٘ٔ):
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والمتوسط الفرضي الستجابات عينة الدراسة
عمى مقياس التطرف

عدد

الوسط

االنحراف

الوزن

المتوسط الفرضي

الفق ارت

الحسابي

المعياري

النسبي

لممقياس

التطرؼ االجتما ب

ُٓ

ِّْٓ.

ّٕٔ.

َِٖٓ.

ْٓ

التطرؼ الدواب

ُٓ

ِِّْ.

َٕٔ.

َْٓٔ.

ْٓ

التطرؼ السواسب

ُٓ

َِْٓ.

َِٖ.

ََِٔ.

ْٓ

مقواس التطرؼ

ْٓ

َُُّْ.

َُٕٔ.

ِْٖٓ.

ُّٓ

البعـــــد

وتضػػح مػػف الجػػدكؿ رقػػـ (ُٓ) أف الكسػػط ال سػػا ب بتػراد واػػة الد ارسػػة مػػى مجػػاالت مقوػػاس
التطرؼ جاءت كما ومب
 مػغ الكسػػط ال سػا ب لمجػػاؿ التطػرؼ االجتمػػا ب (ِٓ )ّْ.كحػك أقػػؿ مػف الكسػػط الفرضػب لممجػػاؿ(ْٓ).
-

مغ الكسط ال سا ب لمجاؿ التطرؼ الدواب (ِّ )ِْ.كحك أقؿ مف الكسط الفرضب لممجاؿ (ْٓ).
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 مػػغ الكسػػط ال سػا ب لمجػػاؿ التطػػرؼ السواسػػب (َِ )ْٓ.كحػػك أ مػػى مػػف الكسػػط الفرضػػب لممجػػاؿ(ْٓ).
-

مغ الكسط ال سا ب لممقواس الكمب (َْ )ُُّ.كحك أقؿ مف الكسط الفرضب لممقواس (ُّٓ).
ك مو توف الكسط ال سا ب لدرجات أتراد العواة مى جموع مجػاالت مقوػاس التطػرؼ كالمقوػاس

الكمب كاات أقؿ مف الكسط الفرضب ،مما وعاب ااخفاض مستكل التطرؼ لػدل أتػراد واػة الد ارسػة ػدا
المجاؿ السواسب ،تقد كاف الكسط ال سا ب لمتطرؼ السواسب أ مى قموؿ مف الكسط الفرضب لممقواس.
كتتف ػػؽ ح ػػذه الاتوج ػػة م ػػع اتوج ػػة د ارس ػػة أ ػػك دكا ػػة (َُِِ) ،و ػػث أف الدرج ػػة الكمو ػػة لمقو ػػاس
االتجػػاه ا ػػك التطػػرؼ تاقػػت الكسػػط قموػػؿ ،ممػػا ولػػور إلػػى ػػدـ ارتفػػاع مسػػتكل التطػػرؼ لػػدل الطم ػػة
جامعة ابزحر.
كورجػع ال ا ػث حػذه الاتوجػة إلػى تماسػػؾ أ اػاء اللػعب الفمسػطواب ككجػكد الع قػات االجتما وػػة
القكوػػة ػػوف أ اان ػ مػػف خ ػ ؿ كجػػكد الػػدوف اإلس ػ مب كالعػػادات كالتقالوػػد اب ػػومة التػػب تتعػػارض ،كتا ػػذ
كتػرتض كاتػػة ألػػكاؿ التطػػرؼ سػكاء كػػاف مػػى المسػػتكل الفكػػرم أك االجتمػػا ب أك الػػدواب ،أمػػا الاسػ ة
لم عػػد السواسػػب توا ػ وتمتػػع خ ك ػػوة س ػ ب الكاقػػع السواسػػب الػػذم وعول ػ أ اػػاء اللػػعب الفمسػػطواب،
وث أدل كجكدحـ ت ت اال ت ؿ اإلسرانومب إلى اخت ؼ الرؤل كالخوارات السواسوة وف أ ااء اللػعب
الفمسطواب خ ك ان الل اب الجامعب ،كلذلؾ توف كؿ تنة ترل تب افسػ ا الكفػاءة كالقػدرة المطمقػة مػى
ت مؿ اب اء السواسوة ،كترل افس ا الخوار ابمثػؿ كابتضػؿ كتافػب الكجػكد السواسػب لآلخػر ،كوتضػح
لاػا ذلػػؾ مػف خػ ؿ أ ػداث ال ػراع الفمسػطواب الفمسػػطواب ػاـ (ََِٔ) مػػى السػمطة ،كمػػا ػدث مػػف
اسػت عاد كاق ػػاء لآلخػػر المختمػػؼ تػب الرؤوػػة كاإلسػػتراتوجوة السواسػػوة ،لػذلؾ وؤكػػد ال ا ػػث مػػى ضػػركرة
التك وة السواسوة لمل اب الجامعب مف خ ؿ رامج تؤكد مى ضركرة التكامؿ تب الػرؤل السواسػوة ػوف
ابطراؼ المكجكدة مى السا ة الفمسطواوة ،كضركرة ت اب خوار الك ػدة الكطاوػة كخوػار ك وػد لمكاج ػة
اال ت ؿ اإلسرانومب كأت ا

تب الماطقة.
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٘.ٗ.النتائج الخاصة بالفرضية األولى:
لمت قؽ مف الفرضوة ابكلى كالتب ا ت مى "ال توجد فروق دالـة إحصـائياً فـي نمـط الرؤيـة
السـائد(أحادي /متعـدد) لـدى الطمبــة بجامعـة األزىـر تعـزى لمتغيــر الجـنسا تػـ سػاب اإل

ػػانب ()t

لعواتوف مستقمتوف كالجدكؿ(ُٔ).
جدول رقم (:)ٔٙ
نتائج اإلحصائي ( )tلعينتين مستقمتين والمتعمق بنمط الرؤية لدى أفراد العينة حسب متغير الجنس
الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
ُْٗ.

البعد

الجنس

العدد

أحادية

ذكر

ِٕٗ

ُِّٕ.

المدخالت

أاثى

ِٖٗ

َّٕٗ.

ّّْ.

ذكر

ِٕٗ

ُِٕٔ.

ّٕٗ.

أاثى

ِٖٗ

ِِّٕ.

ْْٔ.

ذكر

ِٕٗ

ِْٖٓ.

ّّٗ.

أاثى

ِٖٗ

ُِٖٖ.

ّٖٔ.

ذكر

ِٕٗ

ََُّ.

ْْٕ.

أاثى

ِٖٗ

ِِِٗ.

ْٕٗ.

مقياس

ذكر

ِٕٗ

ُُّٕٗ.

َُُِ.

أحادية الرؤية

أاثى

ِٖٗ

ُُِٓٔ.

ُِّٔ.

اإلطالقية

التمامية

اإلقصائية

قيمة ()t

ُُِ.

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

ْٖٓ

ََّ.

َُٕ.

ْٖٓ

َِٖ.

َ.ّٖ-

ْٖٓ

ََْ.

ُِّ.

ْٖٓ

ََّ.

وت وف مف خ ؿ الجدكؿ رقـ (ُٔ) دـ كجكد تركؽ دالة إ

ُٔٔ.

ْٖٓ

ََٗ.

انوان اػد مسػتكل داللػة (َٓ)َ.

تػػب امػػط الرؤوػػة السػػاند مػػى المقوػػاس الكمػػب كمجػػالب اإلط قوػػة كالتماموػػة تعػػزل لمتزوػػر الجػػاس ،كمػػا
وت ػػوف أوض ػان كجػػكد تػػركؽ دالػػة إ

ػػانوان اػػد مسػػتكل داللػػة (َٓ )َ.تػػب مسػػتكل أ ادوػػة الرؤوػػة مػػى

مجالب(أ ادوة المدخ ت كاإلق انوة) تعزل لمتزور الجاس ،أم أف مسػتكل أ ادوػة الرؤوػة لػدل الػذككر
أ مى ما لدل اإلااث ،كما أف مستكل اإلق انوة لدل الطم ة الذككر أ مى ما لدل اإلااث.
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ويرجع الباحث ىذه النتيجة إلى ما يمي:
 أاماط التالنة ابسروة كاالجتما وة كأسػالوب المعاممػة الكالدوػة التػب وتمتػع ػا المجتمػع الفمسػطواب،كالتب تفضؿ ط وعت ا الذككر مى اإلااث ،كتعطب الذككر امتوازات خا ة ك روة ل مطمقة تػب
االختوار كال ركة كالت رؼ كت قػؽ ل ػـ مػا وروػدكف ،ممػا ولػكؿ معػالـ لخ ػوة لمػذكر مختمفػة ػف
اإلااث.
 وتعػ ػػرض الػ ػػذككر لمتر وػ ػػة ال ز وػ ػػة مػ ػػف خ ػ ػ ؿ االاضػ ػػماـ إلػ ػػى التاظومػ ػػات ،كالف ػ ػػانؿ ،كاب ػ ػزابكالمؤسسػػات المختمفػػة ،وػػث أا ػػـ أكثػػر اسػػتقطا ان مػػف ق ػػؿ التاظومػػات السواسػػوة مػػف اإلاػػاث ،ممػػا
وجعم ػػـ أكث ػػر تع ن ػػة سواس ػػوة ،كدواو ػػة ،كتكرو ػػة ،كثقاتو ػػة ،كوس ػػعى ك ػػؿ ت ػػوؿ إل ػػى غ ػػرس الق ػػوـ،
كاالتجاحػػات ،كابتكػػار الخا ػػة ػ تػػب قػػكؿ أ اان ػ  ،ممػػا وجعػػؿ أ اان ػ وازمقػػكف مػػى أتكػػارحـ تػػب
المستق ؿ ،كال وق مكف أم تكر أك رؤوة أخرل تتعارض مع رؤوت ـ سكاء الفكر أك الممارسة.
 المسػػؤكلوة االجتما وػػة كالكطاوػػة التػػب تقػػع مػػى ػػاتؽ الل ػ اب الػػذككر ،ممػػا وجعم ػػـ أكثػػر ت دوػػدانلمرؤوػػة كالمػػا ج المت ػػع ،وػػث أف الػػذككر وتمتعػػكف ػػالقكة ال زمػػة لت مػػؿ حػػذه المسػػؤكلوات عكػػس
اإلااث.
إف كؿ حذه العكامؿ ومكا ا أف تلكؿ لخ وة سوككلكجوة لدل الػذككر تجعم ػـ وتمتعػكف رؤوػة
أ ادوة إق انوة است عادوة لمف وختمؼ مع ـ تب الرؤوة أك الما ج أك الفكر.
كتكاتقػػت حػػذه الاتوجػػة مػػع اتػػانج د ارسػػة حلػػاـ (ُٕٗٗ) التػػب تك ػػمت إلػػى كجػػكد تػػركؽ دالػػة
إ

ػػانوان ت ػػب مس ػػتكل أ ادو ػػة الرؤو ػػة ل ػػالح ال ػػذككر ،كتكاتق ػػت أوضػ ػان م ػػع د ارس ػػة حرو ػػدم كج ػػاب ا﵀

(ُٖٗٗ) التػػب تك ػػمت إلػػى كجػػكد تػػركؽ ػػوف الجاسػػوف تػػب مسػػتكل أ ادوػػة الرؤوػػة ،كتكاتقػػت أوضػان مػػع
د ارسػػة خالػػد ثمػػاف (ََِٕ) التػػب ألػػارت إلػػى كجػػكد تػػركؽ مت اواػػة ػػوف الػػذككر كاإلاػػاث تػػب مسػػتكل
أ ادوة الرؤوة كمجاالت ا.
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كاختمفت حذه الاتوجة مع دراسة م مكد كاللاتعب (ََُِ) التب تك مت إلى كجػكد تػركؽ ػوف
الجاس ػػوف ت ػػب أ ادو ػػة الرؤو ػػة كالرؤو ػػة اإلق ػػانوة ،كلك ػػف ل ػػالح اإلا ػػاث أم أف اإلا ػػاث أكث ػػر أ ادو ػػة،
كاق انوة مف الذككر.
كلـ تتكاتؽ حذه الاتوجة أوضان مع دراسة كؿ مف أ ك مكسى (َُُِ) ،كدراسة ابلفػب (ُْٗٗ)
التػػب ألػػارت إلػػى ػػدـ كجػػكد تػػركؽ جكحروػػة دالػػة إ

ػػانوان تػػب مسػػتكل أ ادوػػة الرؤوػػة تعػػزل لمتزوػػر

الجاس.

٘ .٘.النتائج الخاصة بالفرضية الثانية:
كلمت ق ػػؽ مػػػف الفرضػػػوة الثااوػ ػة كالتػ ػػب ا ػػػت مػ ػػى اال تكج ػػد تػ ػػركؽ دالػ ػػة إ

ػػانوان تػ ػػب امػ ػػط الرؤوػ ػػة

السػ ػػاند(أ ادم /متعػ ػػدد) لػ ػػدل الطم ػ ػػة جامعػ ػػة ابزحػ ػػر تعػ ػػزل لمتزوػ ػػر المسػ ػػتكل الد ارسػ ػػبا تػ ػػـ سػ ػػاب
اإل

انب( )tلعواتوف مستقمتوف كالجدكؿ(ُٕ)و وف ذلؾ.
جدول رقم (:)ٔٚ
نتائج اإلحصائي ( )tلعينتين مستقمتين والمتعمق بنمط الرؤية
لدى أفراد العينة حسب متغير المستوى الدراسي
الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

أحادية

ابكؿ

ِْٗ

َُِّ.

ّْْ.

المدخالت

ال ار ع

ِِٗ

ُّٗٔ.

ُْٗ.

ابكؿ

ِْٗ

ِْٕٕ.

َْْ.

ال ار ع

ِِٗ

ِّٕٕ.

ُْْ.

ابكؿ

ِْٗ

ِٖٗٔ.

ّٖٗ.

ال ار ع

ِِٗ

ِٖٔٔ.

ُّٖ.

ابكؿ

ِْٗ

ُِٕٗ.

ْٔٔ.

ال ار ع

ِِٗ

ِٗٓٗ.

ُْٗ.

البعد

اإلطالقية

التمامية

اإلقصائية

المستوى
الدراسي

العدد
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قيمة ()t

ُ.ٖٗ-

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

ْٖٓ

ََٔ.

َِٗ.

ْٖٓ

َٕٕ.

ََٖ.

ْٖٓ

َّٗ.

َِٗ.

ْٖٓ

َٕٕ.

مقياس

ابكؿ

ِْٗ

ُُٖٗٔ.

ُِِٕ.

أحادية الرؤية

ال ار ع

ِِٗ

ُُِّٕ.

َُُِ.

وت ػػوف مػػف الجػػدكؿ رقػػـ (ُٕ) ػػدـ كجػػكد تػػركؽ دالػػة إ

َ.ِْ-

ْٖٓ

َٖٔ.

ػػانوان تػػب امػػط الرؤوػػة مػػى المقوػػاس

الكمػب تعػزل لمتزوػر المسػتكل الد ارسػب ،ممػا وعاػب أف طم ػة المسػتكل الد ارسػب ابكؿ كال ار ػع لػدو ـ افػس
الدرجة مف أ ادوة الرؤوة.
كما وت وف مػف الجػدكؿ رقػـ (ُٕ) أوضػان ػدـ كجػكد تػركؽ دالػة إ

ػانوان مػى مجػاالت أ ادوػة

الرؤوة (أ ادوة المدخ ت ،اإلط قوة ،التماموة ،اإلق انوة) تعػزل لمتزوػر المسػتكل الد ارسػب ،كحػذا وػدؿ
مى أف طم ة المستكل ابكؿ كال ار ع لدو ـ درجات متساكوة تب مجاالت أ ادوة الرؤوة.
ويرجــع الباحــث ىــذه النتيجــة إلــى تلػػا الماػػاخ االجتمػػا ب ،كالثقػػاتب ،كالسواسػػب ،كالجػػامعب
الػذم وعولػ الطػ ب كاتػػة المسػػتكوات ،كالػػذم وتمثػؿ الالػػاطات السواسػػوة ،كاالجتما وػػة ،ككاتػػة أاػكاع
التفا ػ ػػؿ ،كالتع نػ ػػة الفكروػ ػػة ،كالثقاتوػ ػػة ،كأوض ػ ػان تلػ ػػا أسػ ػػالوب اإلدارة الجامعوػ ػػة مػ ػػع الطم ػ ػػة تػ ػػب كاتػ ػػة
المستكوات ،مما أدل إلى دـ كجكد اخت ؼ وف طم ة الجامعة كاتوة مستكوات ـ تب الرؤوة.
كتكاتقػػت حػػذه الاتوجػػة مػػع د ارسػػة
إ

ػػد الػػر وـ (ُٖٗٗ) التػػب ألػػارت إلػػى ػػدـ كجػػكد تػػرؽ دالػػة

انوان وف طم ػة المسػتكل ابكؿ كال ار ػع تػب مسػتكل أ ادوػة الرؤوػة كمجاالت ػا ،كاختمفػت حػذه الاتوجػة

مػػع د ارسػػة سػػوكاب (َََِ) ،وػػث تك ػػمت اتػػانج الد ارسػػة إلػػى كجػػكد تػػركؽ دالػػة إ
المستكل الدراسب ابكؿ كال ار ع تب مستكل أ ادوة الرؤوة كمجاالت ا.
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ػػانوان ػػوف طم ػػة

٘ .ٙ.النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة:
لمت قؽ مف الفرضوة الثالثة كالتب ا ت مى "ال توجد عالقة دالة إحصائياُ في مستوى التطرف لدى
الطمبة بجامعة األزىر تعزى لمتغير نمط الرؤية السائد(أحادي /متعدد)" تـ ساب اإل

انب ()t

لعواتوف مستقمتوف كالجدكؿ رقـ(ُٖ) و وف ذلؾ.
جدول رقم (:)ٔٛ
نتائج اإلحصائي ( )tلعينتين مستقمتين والمتعمق بنمط الرؤية السائد
لدى أفراد العينة حسب متغير الكمية
الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
ِْْ.

البعد

الكمية

العدد

أحادية

مموة

َُّ

ُّّٔ.

المدخالت

أد وة

ِٖٓ

َُُّ.

ُُْ.

مموة

َُّ

ِِٕٔ.

ّْٓ.

أد وة

ِٖٓ

ُِِٕ.

َُْ.

مموة

َُّ

ِٖٗٔ.

ّْٕ.

أد وة

ِٖٓ

ِْٖٔ.

َُْ.

مموة

َُّ

ُِٗٗ.

ْْٗ.

أد وة

ِٖٓ

َُّْ.

ْٓٓ.

مقياس

مموة

َُّ

ُُُّٕ.

ُِّْ.

أحادية الرؤية

أد وة

ِٖٓ

َُُُٕ.

ُُِْ.

اإلطالقية

التمامية

اإلقصائية

و

قيمة ()t

ُِٔ.

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

ْٖٓ

َُُ.

ُُٖ.

ْٖٓ

َِْ.

َُٓ.

ْٖٓ

َٖٖ.

ِّْ.

ْٖٓ

ََِ.

ََٖ.

ػػظ مػػف خ ػ ؿ الجػػدكؿ رقػػـ (ُٖ) ػػدـ كجػػكد تػػركؽ دالػػة إ

ْٖٓ

َْٗ.

ػػانوان تػػب امػػط الرؤوػػة مػػى

جموػػع مجػػاالت المقوػػاس ك مػػى المقوػػاس الكمػػب تعػػزل لمتزوػػر الكموػػة ػػدا مجػػاؿ اإلق ػػانوة ،تقػػد واػػت
الاتانج أف مستكل اإلق انوة لدل طم ة الكموات ابد وة أ مى ما لدل الطم ة تب الكموات العمموة.
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ويرجع الباحث ىذه النتيجة إلى ط وعة الطم ة الػذوف ودرسػكف تػب الكموػات العمموػة ،إذ وتسػمكف
ػاء كمعرتػة مػف
العزلة كاالاطكاء اك ان مػا مقاراػة طم ػة الكموػات ابد وػة با ػـ وعت ػركف أافسػ ـ أكثػر ذك ن
طم ة الكموات ابد وة ،كأف ط وعة العمكـ تج ر الطم ة مى قضاء أكقات طكومة تب الد ارسػة ،ممػا وػؤدم
إلى االزاؿ الطم ة ف القضاوا االجتما وة ،كالسواسوة ،كاالقت ادوة الجاروة عكس الطم ة تب الكموات
ابد وة الذوف وعطكف أحموة أك ر لمثؿ حذه القضاوا ،مما وؤدم إلى تع نت ـ تكروان كثقاتوػان كسواسػوان ،ممػا
اء لآلخر الذم وختمؼ مع ـ تب الرؤوة.
وجعم ـ أكثر ااز قان كجمكدان كاست عادان كاق ن
ويرجع الباحث أيضاً ىذه النتيجة إلى ط وعة العمكـ اإلاسااوة كم تكوات الكتب التب ودرسكا ا
طم ػػة الكموػػات ابد وػػة ،كالتػػب تتاػػاكؿ الع قػػات اإلاسػػااوة

ػػر الماضػػب كال اضػػر ،كتتموػػز حػػذه الكتػػب

ػالفكر الفمسػػفب ككجػػكد المجػػاؿ الثقػػاتب اك ن ػا مػػا أكثػػر مػػف المػكاد التػب ودرسػػكا ا طم ػػة الكموػػات العمموػػة،
مما وؤدم إلى اكتساب الطم ة أتكار إق انوة است عادوة لمف وختمؼ مع ـ الرؤوة.
كاتفقت حذه الاتوجة مع اتانج دراسة ماد(ُٕٗٗ) التب تك مت إلى دـ كجكد تركؽ جكحروة
ػػوف طم ػػة القسػػـ ابد و ػة كالعممػػب مػػى مجػػاالت مقوػػاس أ ادوػػة الرؤوػػة كالدرجػػة الكموػػة مػػى المقوػػاس،
كاختمفت مع ا تب كجكد تركؽ دالة إ

انوان مى عد اإلق انوة.

كمػػا اتفقػػت أوضػان حػػذه الاتوجػػة مػػع د ارسػػة
تػػركؽ دالػػة إ

ػػد الػػر وـ (ُٖٗٗ) التػػب تك ػػمت إلػػى ػػدـ كجػػكد

ػػانوان ػػوف طم ػػة الكموػػات ابد ػػب كالعمموػػة مػػى مجػػاالت مقوػػاس أ ادوػػة الرؤوػػة كالدرجػػة

الكموة مى المقواس ل الح الكموات ابد وة ،كاختمفت مع ا تػب كجػكد تػركؽ دالػة إ

ػانوان مػى مجػاؿ

اإلق انوة.
كتكاتقػػت الاتوجػػة أوض ػان مػػع اتػػانج د ارسػػة أ ػػك مكسػػى (َُُِ) ،كالتػػب ألػػارت إلػػى ػػدـ كجػػكد
تركؽ دالة إ

انوان وف طم ة القسـ ابد ب كالعممب مى مجاالت مقواس أ ادوة الرؤوة كالدرجة الكموػة

مو كاختمفت مع ا تب كجكد تركؽ دالة إ

انوان تب مجاؿ اإلق انوة.
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وامػػا اختمفػػت ح ػػذه الاتوجػػة م ػػع د ارسػػة ثم ػػاف(ََِٕ) التػػب تك ػػمت إلػػى كج ػػكد تػػركؽ دال ػػة
انوان وف الكموات ابد وة كالعمموة مى مجاالت مقواس أ ادوة الرؤوة كالدرجة الكموة ،كاتفقػت مع ػا

إ

تب كجكد تركؽ دالة إ

انوان مى مجاؿ اإلق انوة.

٘ .ٚ.النتائج الخاصة بالفرضية الرابعة:
كلمت قؽ مػف الفرضػوة ال ار عػة كالتػب ا ػت مػى "ال توجـد فـروق دالـة إحصـائياً فـي مسـتوى
التطــرف لــدى الطمبــة بجامعــة األزىــر تعــزى لمتغيــر نمــط الرؤيــة الســائد(أحادي/متعدد)" تػػـ سػػاب
اإل

انب ( )tلعواتوف مستقمتوفا ،كالجدكؿ رقـ (ُٗ) و وف ذلؾ.
جدول رقم (:)ٜٔ

مصفوفة تتكون من الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واإلحصائي ( )tودرجات الحرية لمكشف
عن الفروق في مستوى التطرف تبعاً الختالف نمط الرؤية

زاوية

البعد

الحسابي

المعياري

أ ادم

ِْٗ

ِْٗٓ.

ٓٔ.

متعدد

ُّٓ

ُُّْ.

ٗٔ.

أ ادم

ِْٗ

ُّْٕ.

ْٕ.

متعدد

ُّٓ

َِْٓ.

ٗٔ.

أ ادم

ِْٗ

َْٕٕ.

ٕٗ.

متعدد

ُّٓ

َِّْ.

ّٕ.

أ ادم

ِْٗ

ُُّٕٔ.

ُٕٔ.

متعدد

ُّٓ

ُِّٕٔ.

َُٓ.

الرؤية

التطرف االجتماعي

التطرف الديني

التطرف السياسي

مقياس التطرف

و

الوسط

االنحراف

العدد

ػػظ مػػف خػ ؿ الجػػدكؿ رقػػـ (ُٗ) أف حاػػاؾ تػػركؽ دالػػة إ

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

ُِٔ.

ْْٓ

َََ.

ّْْ.

ْْٓ

َََ.

قيمة ()t

ُْٕ.

ْْٓ

َََ.

ُٖٕ.

ْْٓ

َََ.

ػػانوان تػػب مسػػتكل التطػػرؼ لػػدل

طم ة جامعة ابزحر مػى جموػع مجػاالت مقوػاس التطػرؼ ك مػى المقوػاس الكمػب لمتطػرؼ تعػزل لمتزوػر
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زاكوة الرؤوة كل الح أ ادوب الرؤوة ،أم أف مستكل التطرؼ لدل الطم ة أ ادوب الرؤوة أ مى ما لدل
الطم ة متعددم الرؤوة.
ويرجع الباحـث ىـذه النتيجـة إلـى أف اللػخص اب ػادم تػب رؤوتػ لػخص مازمػؽ مػى أتكػاره
واظػػر لألمػػكر اظ ػرة مطمقػػة كال وق ػػؿ المااقلػػة تػػب أتكػػاره التػػالب تػػؤثر أ ادوػػة الرؤوػػة تػػأثو انر جكحرو ػان تػػب
التطػػرؼ وػػث أا ػ مػػف الماطػػؽ أف تتسػػـ اسػػتجا ات اللػػخص اب ػػادم الرؤوػػة ػػالجاكح كاالا ػراؼ إمػػا
وموا ػان كامػػا وسػػا انر ،كوتفػػؽ مػػع حػػذا رككوػػتش ) ،)ُّٖٗ( (Rokeachوػػث وػػرل أف اللػػخص المازمػػؽ
وككف مضط ار لق كؿ الكؿ أك رتض الكؿ ك فة لاممة كوككف أكثر مو ن لتقكوـ اآلخروف كتقان لمساورت ـ
أك رتض ـ لاظام الذم وت ااه أا وتخذ مف معتقدات م كان لتقكوـ اآلخروف.
كورل جكاز ) (Johnsأف االاز ؽ الفكرم حك مف كـ معقد ولور إلى الموؿ إلػى امػت ؾ درجػة
الوػػة مػػف الت ػػمب ،كوعتمػػد مرجع ػ ك لػػكؿ ك وػػر مػػى اإلط قوػػات تػػب التفكوػػر ،ك ػػدـ ت مػػؿ اآلراء
المت اواة تب كج ات الاظر الم وطة  ،كاختزاؿ القضاوا ،أك مث ن ،أك تعا ور مثؿ أ وض كأسكد.
أما ابلخاص متعددم الػرؤل تػوف اظػرت ـ لألمػكر اظػرة اسػ وة مافت ػة ،كوخضػعكف أم أتكػار
أك معمكمات لممراجعة كالمعالجة المستمرة ،كلدو ـ موؿ لتق ؿ ابتكار ابخرل التب تتعارض مع أتكػارحـ
لػػذلؾ مػػف الماطػػؽ أف تتمتػػع اسػػتجا ات ـ اال تػػداؿ ،كوػػرل سػػعد (ُٖٗٗ)أف ابلػػخاص متعػػددم الػػرؤل
وتااكلكف المعمكمات كالمكضك ات مف زكاواحا المختمفة كم ادرحا المتعددة ،مخضعوف حػذه المعمكمػات
إلػػى المكازاػػة كالتقػػكوـ ،كالمراجعػػة المسػػتمرة ،كمعتقػػدوف تومػػا تك ػػمكا إلو ػ درجػػة الوقػػوف الاس ػ ب ،كلػػدو ـ
استعدادان كمو ن لم كار كالاقاش كق كؿ ت

وح المسار أكال أكؿ.
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٘ .ٛ.النتائج الخاصة بالفرضية الخامسة:
كلمت قػػؽ مػػف الفرضػػوة الخامسػػة ،كالتػػب ا ػػت مػػى "ال توجــد عالقــة دالــة إحصــائياً بــين نمــط
الرؤية السائد (أحادي /متعدد) لدى طمبة جامعة األزىر ومسـتوى التطـرف لـدييم" ،تػـ سػاب معامػؿ
ارت ػػاط ورسػػكف ػػوف كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت مقوػػاس أ ادوػػة الرؤوػػة كمجػػاالت مقوػػاس التطػػرؼ كالدرجػػة
الكموة مى المقواسوفا ،كالجدكؿ رقـ (َِ) و وف ذلؾ.
جدول رقم (ٕٓ)
معامالت ارتباط توضح العالقة بين نمط الرؤية السائد لدى الطمبة بجامعة األزىر والتطرف لدييم

التطرف

التطرف

التطرف

مقياس

االجتماعي

الديني

السياسي

التطرف

أحادية المدخالت

ِٕ**َ.

ُٕ**َ.

ِٗ**َ.

ِّ**َ.

اإلطالقية

ِّ**َ.

ِِ**َ.

ّٗ**َ.

ّٕ**َ.

التمامية

ُٓ**َ.

َٗ**َ.

َِ**َ.

ُٗ**َ.

اإلقصائية

ِّ**َ.

ِٖ**َ.

ِٕ**َ.

ّٕ**َ.

مقياس أحادية الرؤية

ّْ**َ.

ِٕ**َ.

ُْ**َ.

ْْ**َ.

المجال

و

ظ مف خ ؿ الجدكؿ رقػـ (َِ) أف جموػع معػام ت االرت ػاط ػوف مجػاالت مقوػاس أ ادوػة

الرؤوػػة كالدرجػػة الكموػػة مػػى مقوػػاس أ ادوة/تعددوػػة الرؤوػػة مػػع مجػػاالت مقوػػاس التطػػرؼ كالدرجػػة الكموػػة
مى مقواس التطرؼ كاات مكج ػة كدالػة إ

ػانوان ،ك مػى الػرغـ مػف داللت ػا اإل

قػات ضػعوفة ،كوعػزك ال ا ػث داللػة الع قػات اإل

ػانوة إال أا ػا تعت ػر

ػػانوة رغػـ ضػعؼ قكت ػا إلػى ك ػر جػـ العواػػة،

أما ف كجكد الع قة وف أ عاد التطرؼ كأ عاد أ ادوة الرؤوة ،كاس ة الت اوف الذم تفسره أ ادوػة الرؤوػة
تب التطرؼ (ُٗ )%كحب اس ة ضنومة ،ت ذا وعاب أف أ ادم الرؤوػة لػوس الضػركرة أف وكػكف متطرتػان
كأف أ ادوة الرؤوة ما نان ضعوفان التطرؼ.
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٘ .ٜ.تعقيب عام عمى النتائج:
 أكض ت الاتانج أف امط الرؤوة السػاند لػدل الطم ػة جامعػة ابزحػر زػزة حػك الرؤوػة اب ادوػة الػذموتموز السم وة تب التفكور كاالاز ؽ الػذحاب مػى ابتكػار الخا ػة كالاظػرة اإلط قوػة ،ك ػدـ ق ػكؿ
تع ػػدوؿ المس ػػار وػ ػػث مز ػػت اس ػ ػ ة أ ادو ػػة الرؤو ػػة (ٗٔ ،)%مقا ػػؿ الرؤو ػػة التعددوػػػة الت ػػب تتموػ ػػز
االافتاح ،كتعددوة المدخ ت ،كالاظرة الاس وة ،كق كؿ تعدوؿ المسار .كتب ضػكء ذلػؾ أف اللػخص
اب ػػادم وعج ػػز ػػف مكاك ػػة التط ػػكر ت ػػب ما ػػا ب ال و ػػاة ،كوعج ػػز ػػف إقام ػػة

ق ػػات س ػػكوة م ػػع

اآلخروف.
 ك واػػت الاتػػانج أف امػػط الرؤوػػة (أ ػػادم /متعػػدد) وختمػػؼ ػػاخت ؼ الجػػاس ،وػػث واػػت الاتػػانج أفالطم ة الذككر أكثػر أ ادوػة مػف اإلاػاث ،أمػا الاسػ ة لممسػتكل الد ارسػب تواػ امػط الرؤوػة لػـ تختمػؼ
لػػدل طم ػػة المسػػتكواف ابكؿ كال ار ػػع ،أمػػا الاس ػ ة لمتزوػػر الكموػػة ،تألػػارت الاتػػانج إلػػى ػػدـ كجػػكد
اخت ؼ تب الرؤوة لدل الطم ة تب الكموات العمموة كابد وة مى المقواس الكمػب كالمجػاالت الث ثػة
(أ ادوة المدخ ت ،اإلط قوة ،التماموة ، ،وت أتادت الاتانج إلى أف طم ػة الكموػات ابد وػة لػدو ـ
اظرة إق انوة مقاراةن طم ة الكموات العمموة.
 ألارت الاتانج إلى ااخفاض مستكل التطرؼ لدل الطم ة جامعة ابزحر ،وث كاات درجػات أتػرادالعواػة مػػى جموػع مجػػاالت المقوػػاس كالمقوػاس الكمػػب أقػػؿ مػف الكسػػط الفرضػػب ػدا ال عػػد السواسػػب
الػػذم كػػاف أ مػػى قموػػؿ مػػف الكسػػط الفرضػػب ،كورجػػع ذلػػؾ إلػػى الظػػركؼ الكاقػػع السواسػػب كاالاقسػػاـ
ال ز ب الذم وعول الل اب الجامعب ،مما أثر مى رؤوت ـ السواسوة كالتطرؼ السواسب لدو ـ.
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 كمػػا أتػػادت الاتػػانج إلػػى أف مسػػتكل التطػػرؼ لػػدل الطم ػػة اب ػػادووف كػػاف أ مػػى ما ػ لػػدل الطم ػػةمتعددم الرؤل كحذه الاتوجة قرو ة مػف الماطػؽ ،وػث وتمتػع اللػخص اب ػادم ػاالاز ؽ الفكػرم،
كالاظرة المطمقة ،ك دـ ق كؿ تعدوؿ المسار التالب وككف أقػرب إلػى التطػرؼ مػف اظوػره المتعػدد تػب
الرؤوة.
 -كجػػكد

قػػة ػػوف مجػػاالت التطػػرؼ كمجػػاالت أ ادوػػة الرؤوػػة ،كاس ػ ة الت ػػاوف الػػذم تفس ػره أ ادوػػة

الرؤوػػة تػػب التطػػرؼ (ُٗ )%كحػػب اسػ ة ضػػنومة ،كحػػذا وعاػػب أف أ ػػادم الرؤوػػة لػػوس الضػػركرة أف
وككف متطرتان كأف أ ادوة الرؤوة ما نان ضعوفان التطرؼ.

٘ .ٔٓ.التوصيات:
ومكف لم ا ث كضع مجمك ة مف التك وات ما ا
 إ ػداد ػرامج مقتر ػػة ك قػد دكرات لمتخفوػػؼ مػف مسػػتكل أ ادوػة الرؤوػػة ،كتعزوػز تعددوػػة الػرؤل لػػدلالل اب الجامعب الفمسطواب.
 وجب مى المؤسسات التر كوة ،كاالجتما وة ،كالتاظوموػة أف تزػرس الفكػر المافػتح كالرؤوػة التعددوػةتب قكؿ أترادحا مقا ؿ الفكر المازمؽ كالرؤوة اب ادوة.
 ضػػركرة تقػػدوـ الػػد ـ المػػادم كالمعاػػكم لمل ػ اب الجػػامعب تػػى وتمكا ػكا مػػف لػػؽ طروػػؽ المسػػتق ؿكت قوؽ أحدات ـ اجاح.
 وجػب مػى ابسػرة الفمسػػطواوة أف ت ػتـ أكثػر تر وػة أ اان ػػا كت ػاكرحـ أسػمكب دومق ارطػب ،متسػػامح،متعاطؼ ،كال عد ف ابسالوب التسمطوة ،كالدوكتاتكروة تب معاممة اب ااء.
 -ضػػركرة إل ػراؾ الل ػ اب تػػب

ػػاع الق ػ اررات السواسػػوة ،كاالجتما وػػة ،كاالسػػتفادة مػػف قػػدرات الل ػ اب

كتسخورحا تب خدمة المجتمع كالدكلة.
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٘ .ٔٔ.بحوث مقترحة:
 تا موة راامج مقترح لتخفوض مستكل أ ادوة الرؤوة. سمات اللخ وة ك قت ا أ ادوة الرؤوة تب مقا ؿ تعددوة الرؤوة. ابسالوب المعرتوة ك قت ا الرؤوة اإلق انوة. أسالوب المعاممة الكالدوة ك قت ا أ ادوة ،تعددوة الرؤوة. الدكجماتوة ك قت ا مركز الض ط. مدل االتفػاؽ ػوف مقوػاس كػؿ مػف ثمػاف كمقوػاس تػاـ ،كما ػكر تػب ت ػاوؼ ابتػراد سػب زاكوػةالرؤوة.
-

كامؿ اللخ وة الخمسة الك رل ك قت ا أ ادوة الرؤوة.
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المراجـع:
أوالً :المراجع العربية:
ُ.أ ك دكا ة ،م مد م مػكد (َُِِ) اال تجاه نحـو التطـرف وعالقتـو بالحاجـات النفسـية لـدى الطمبـة
بجامعة األزىر بغزة ،رسالة ماجستور غور مالكرة ،كموة التر وة ،جامعة ابزحر ززة.
ِ.أ ك مكسى ،كتػاء (َُُِ) تنمية بعض ميارات الذكاء الوجداني وأثرىـا عمـى أحاديـة الرؤيـة لـدى
عينة من المراىقين الفمسطينيين ،رسالة دكتكراه غور مالكرة ،كموة ال اات ،جامعة وف لمس.

ّ.اللػػااكم ،كمػػاؿ أ مػػد (ََِٕ) د ارسػػة ب عػػاد التطػػرؼ لػػدل طم ػػة الجامعػػة ،مجمـــة كميـــة التربيـــة
بالمنصورة ،العدد (ُْْ).
ْ.أ ػػك طالػػب ،حلػػاـ مػػاد (ََِْ) تقــويم برنــامجين لتخفــيض مســتوى أحاديــة الرؤيــة واإلقصــائية
لدى عينة من طالب المرحمة الثانوية ،رسالة دكتكراه غور مالكرة ،كموة ال اات ،جامعة وف لمس.
ٓ.الظػػاحرم ،خالػػد

ػػالح (ََِِ) دورة التربيــة اإلســالمية فــي مواجيــة اإلرىــاب ،دار ػػالـ الكتػػب

لمط ا ة كالالر كالتكزوع.
ٔ.السػػود ،س ػ مة خمػػوس (َََِ) :دراســات فــي التربيــة العربيــة وقضــايا المجتمــع ،تربيــة التســامح
الفكري،

وزة تر كوة مقتر ة لمكاج ة التطرؼ ،دار الكتاء لداوا الط ا ة كالالر ،اإلسكادروة.

ٕ.الفخرااب ،خالد ا ػراحوـ (ُٖٗٗ) مدى فاعمية العالج العقالني االنفعالي فـي مواجيـة االضـطرابات
النفسية لدى المتطرفين ،مجمة اإلرشاد النفسي ،مركز اإلرلاد الافسب ،جامعة وف لمس.
ٖ.الرك ب ،ر وع م مد (ُٖٗٗ) التكافل االجتماعي والوقتية من الجريمة واالنحراف ،بحوث المؤتمر
الدولي لمعموم االجتماعية ودورىا في مكافحة جرائم العنف والتطرف في المجتمعات اإلسالمية (ِٖ–
َّ وكاو ) ،الجزء الثااب ،القاحرة كموة الدراسات اإلاسااوة ،جامعة ابزحر.َُٖ–ُّّ ،
ٗ.أ ك الع  ،م مػد (ُٕٗٗ) أيديولوجيـة الفئـات االجتماعيـة بالمنـاطق العشـوائية وعالقتيـا بـالعنف
الديني ،دراسة ميدانية بمحافظة القاىرة ،رسالة ماجستور غور مالكرة ،قسـ الدراسات اإلاسااوة ،مع د
الدراسات كال كث ال ونوة ،جامعة وف لمس.
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َُ.الضكم ،حدل أ مد (ُٕٗٗ) االتجاىـات نحـو بعـض القضـايا العامـة وعالقتيـا بأحاديـة الرؤيـة
لدى المشتغمين بالمين القانونية ،رسالة دكتكراه غور مالكرة ،جامعة الماوا.
ُُ .اللػرقاكم ،أاػػكر (ُٔٗٗ) االختبــارات المرجعــة إلــى محــك ،وســائل جديــدة فــي القيــاس النفســي
والتربوي  ،اباجمك الم روة َُٗ.َّٗ-
ُِ .إسػػما وؿ ،ػػزت سػػود (ُٔٗٗ) سػػوككلكجوا التطػػرؼ كاإلرحػػاب ،إطػػار اظػػرم كتط وػػؽ موػػدااب،
كلوة كموة اآلداب ،العدد (ُْٔ) ،مجمس النشر العممي ،جامعة الككوت.
ُّ .إ ػ ػراحوـ ،س ػػعد ال ػػدوف (ُٔٗٗ) مصـــر تراجـــع نفســـيا ،الط ع ػػة ابكل ػػى ،الق ػػاحرة ،دار المس ػػتق ؿ
العر ب.
ُْ .أ كطالػػب ،حلػػاـ مػػاد(ُٔٗٗ) مســتويات أحاديــة الرؤيــة لــدى بعــض التخصصــات الجامعيــة
وخمفياتيـــا ،رسػػالة لاوػػؿ درجػػة الماجسػػتور تػػب اآلداب مػػـ الػػافس ،كموػػة ال اػػات ،جامعػػة ػػوف لػػمس،
المقدمة كابحموة كال دؼ ،الفرؽ وف أ ادوة الرؤوة كالمفاحوـ المختمفة.
ُٓ .أ كطالب ،أ مد (ُٔٗٗ) مفيوم أحادية الرؤية في مقابل تعددية الرؤى كأسـموب معرفـي ،كموػة
ال اات ،جامعة وف لمس.
ُٔ .مػػكـ ،جو ارلػػد .س (ُٓٗٗ) ترجمػػة رزؽ سػػاد عمـــم القـــوى الالشـــعورية ،وػػركت ،دار الا ضػػة
العر وة.
ُٕ .ابلفػػب ،ػزة

ػػالح (ُْٗٗ) أحاديــة الرؤيــة واســتبعاد اآلخــر لــدى عينــة مــن تالميــذ المرحم ـة

الثانوية قياسيا ،تباينيا ،مز ازحػا ( ػث موػدااب) ،اقا ػة الم ػف التعموموػة التعػاكف مػع المكتػب التافوػذم
الت اد المعمموف العر ب.
ُٖ .الا ػػاف ،م مػػد تػػاركؽ (ُْٗٗ) مف ػػكـ التسػػامح تػػب إطػػار الدكروػػة اإلس ػ موة ،مجمــة المنيــل،
العدد ُٖٓ ،المجمد (ٓٔ) ،جدة.
ُٗ .ال ادؽ ،أ مد (ُْٗٗ) كارؿ ك ر ،بين المجتمع المغمق والمجتمع المنفتح ،القاحرة ،ال ونة
الم روة العامة لمكتاب،

القاحرة .م
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َِ .وػػكمب ،ج ػ ؿ سػػموماف (ُّٗٗ) التطــرف وعالقتــو بمســتوى النضــج النفســي االجتمــاعي لــدى
الشباب ،رسالة دكتكراه ،كموة التر وة ،جامعة ابزحر.
ُِ .أ ك الكتا ،جماؿ م مد (ُّٗٗ) ،دورة وسائل اإلعالم التربوي داخل الحقل التعميمي في تنمية
القيم الدينية وتأصيميا لدى طالب وطالبات التعمم العام ،مؤتمر التر وة الدواوة ك ااء اإلاساف
الم رم ،المجمد ابكؿ ،كموة التر وة الما كرة تب الفترة مف ُِ ُِ-س تم
ِِ .الطوب ،م مد

ر .م

د الظاحر (ُّٗٗ) ل ا اا كظاحرة التطرؼ ،المجمة المصرية لمدراسات

النفسية ،العدد السادس،

ُ .ٕ-م

ِّ .الفخرااب ،خالد إ راحوـ (ُّٗٗ) مدل تعموة الع ج العق اب االافعالب تب مكاج ة عض
االضط ار ات الافسوة لدل المتطرتوف ،دراسة الة ،مجمة اإلرشاد النفسي ،مركز اإلرلاد الافسب،
جامعة وف لمس ،العدد ابكؿ،
ِْ .إ راحوـ،

صِِٖ .ِٕٓ-م

مة م مكد م مد (ُّٗٗ) ىيراركية االنتماءات (المدرج االنتمائي) لدى عينة من

المثقفين ،رسالة دكتكراه ،كموة اآلداب ،جامعة وف

لمس .م

ِٓ .ال تر ،م طفى مر (ُّٗٗ) العدكاف كالعاؼ كالتطرؼ ،المجمة العربية لمدراسات األمنية،
العدد (ُٔ) ،المجمد(ٖ) ،الرواض ،المركز العر ب لمدراسات ابماوة كالتدروب.
 .ٕٙالمعجم الوسيط ،جُ– الط عةِ ،مجمع المزة العر وة ،القاحرة.ُُٗٔ ،
ِٕ .أ مد ،مااؿ م مكد (ُّٗٗ) عالقة التحرر /المحافظة بالعنف لدى المراىقات– دراسة مقارنة،
رسالة ماجستور ،كموة اآلداب ،جامعة وف لمس.
ِٖ .الرلودم ،أ مد كامؿ ك م مد،

د الس ـ (ُِٗٗ) التر وة تب مكاج ػة ظػاحرة التطػرؼ ،مجمـة

كمية التربية ،جامعة أسوكط ،العدد الثامف ،المجمد ابكؿ.)ْْٓ -ْْٖ( ،
ِٗ .اللرقاكم ،أاكر (ُِٗٗ) عمم النفس المعاصر ،مكت ة اباجمك الم روة.
َّ .الدسكقب ،م مد إ راحوـ (ُِٗٗ) سيكولوجية التطـرف ،د ارسػة افسػوة مقاراػة ػوف المتطػرتوف تػب
اتجاحات ـ الدواوة ك عض الفنات اإلكمواوكوة المختمفة ،رسالة دكتكراه ،كموة اآلداب ،جامعة وف لمس.
137

القػػذاتب ،رمضػػاف م مػػد (ُِٗٗ) التوجيــو واإلرشــاد النفســي ،الط عػػة ابكلػػى ،اإلسػػكادروة ،المكت ػب
الجامعب ال دوث.
ُّ .دكم ،أ مد زكب (ُُٗٗ) المعجم العربي الميسر ،القاحرة ،دار الكتاب الم

رم .م

ِّ .الج ػػالب ،سػػاب (َُٗٗ) عمــم نفــس ومشــكالت ســوء التكييــف الجديــدة :اإلدمــان والتطــرف،
القاحرة مط عة الاوسا ب.
ّّ .إ راحوـ ،سعد الدوف (َُٗٗ) كيف ينفذ التطرف إلـى المؤسسـتين األمنيـة واإلعالميـة المنتـدى،
ماف ،العدد ٕٓٓ.
ّْ .المتكلب ،م مد ا و (َُٗٗ) كج ػة الضػ ط الػداخمب -الخػارجب ك قت ػا أسػالوب االسػتجا ات
المتطرتة– المعتدلة لدل الجاسوف ،مجمة كمية التربية بدمياط ،العددُ ،الجزء ابكؿُِْ.-َِٕ ،
ّٓ .الماجد تب المزة كابدب كاإل
ّٔ .الطوب ،م مد

ـ ،مطبعة الكاثوليكية ،وركت.ُُٗٔ ،

د الظاحر ،اللو  ،كم مد

د العاؿ (َُٗٗ) األفكـار الالعقالنيـة لـدى عينـة

مــن طــالب الجامعــة وعالقتيــا بــالجنس والتخصــص األكــاديمي،

ػػكث المػػؤتمر السػػاكم السػػادس لعمػػـ

الػػافس تػػب م ػػر ،الفتػرة مػػف ِِ ِْ-واػػاور ،الجمعوػػة الم ػروة لمد ارسػػات الافسػػوة االلػػتراؾ مػػع كموػػة
التر وة ،جامعة الما كرة.
ّٕ .الجادم ،أمواة مػزة (ُٖٗٗ) التطرف بين الشباب :كيف يفكر قادة طالب الجامعـة المصـرية،
القاحرة ،مكت ة الماار.
ّٖ .ال وػػرم،
الجامعة،

ػػد الرقوػػب (ُٖٗٗ) الدوجماتيــة والتســمطية وعالقتيمــا بــالوعي الــديني لــدى طــالب

كث المؤتمر الخامس لعمـ الافس،الجمعوة الم روة لمدراسات الافسوة ،القاحرة.

ّٗ .الجادم ،أمواػة مػزة (ُٕٖٗ) التطـرف بـين الشـباب ،دراسـة ميدانيـة عمـى عينـة مـن القيـادات
الطالبية بالجامعة ،رسالة دكتكراه غور مالكرة ،كموة اآلداب ،جامعة اإلسكادروة.
َْ .اللػو  ،م مػػد

ػػد العػػاؿ (ُّٖٗ) :دراســة لمحاجــات النفســية لــدى المتطــرفين فــي اســتجاباتيم

وغير المتطرفين من الشباب الجامعي ،رسالة ماجستور غور مالكرة ،كموة التر وة ،جامعة طاطا.
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ُْ .الاككم ،رواض ال ال وف ،المكت ة التكتوقوة ،م ر ،د.ت.
ِْ .القرضاكم ،وكسؼ (ُُٖٗ) صحوة الشبل اإلسالمي ،مجمة األمة ،العدد َُ ،أغسطس.
ّْ .القرضػػاكم ،وكسػػؼ (د.ت) الصــحوة اإلســالمية بــين الجمــود والتطــرف ،الط عػػة ابكلػػى ،رناسػػة
الم اكـ اللر وة كاللؤكف الدواوة ،قطر.
د الكحاب (ُٖٕٗ) الموسوعة السياسية ،الجزء ابكؿ ،دار ال دل لمالػر كالط ا ػة،

ْْ .الكوالب،
وركت.

فاء (ُْٔٗ) دراسة تجريبيـة لمفـروق الجنسـية فـي الجمـود ،رسػالة ماجسػتور غوػر

ْٓ .اب سر،

مالكرة ،كموة اآلداب ،جامعة وف لمس.
ْٔ .كار،

د الكروـ (ََِٓ) سمات الشخص الدوجماتي.

ْٕ .فاب ،قدرم (ُٔٗٗ) ندوة ثقافة اإلسالم ،القاحرة ،جرودة ابحراـ.ُ/ُِ ،
ْٖ.

وػػب ،مجػػدم

ػػد الك ػروـ (ُٓٗٗ) أسػػالوب المعاممػػة الكالدوػػة ك جػػـ ابس ػرة كم ػػددات لتطػػرؼ

اب اػػاء تػػب اسػػتجا ات ـ ،مجمــة عمــم الــنفس ،العػػدد الثالػػث كالث ثػػكف ،القػػاحرة ،ال ونػػة الم ػروة العامػػة
لمكتاب.ُِٕ-ٖٗ ،
ْٗ.

وػػب ،مجػػدم

ػػد الك ػروـ (ُْٗٗ) التطػػرؼ -ػػدـ ت مػػؿ الزمػػكض– الت ػػمب -الدكجماتوػػة-

المساورة -استجا ة دـ ال سـ كما نات لمقدار تكتر اللخ ػوة ،مجمـة عمـم الـنفس ،العػدد ِّ ،السػاة
الثاماة ،ال ونة الم روة العامة لمكتاب.
َٓ .سوف ،أ مد (ُِٗٗ) دكر التر وة تب

ج ملكمة التطرؼ وف الل اب ،مجمـة كميـة التربيـة،

جامعة أسوكط ،العدد الثامف ،المجمد ابكؿّٕٓ.-ّّٕ ،
ُٓ .خمؼ ا﵀ ،أ مد طػ (ََُِ) اإلرىـاب والتطـرف ،أسـبابو وأخطـاره وسـبل عالجـو ،القػاحرة ،دار
المعرتة لمالر.
ِٓ .دسكقب ،كماؿ (َُٗٗ) ذخيرة عموم النفس ،القاحرة ،الدار الدكلوة لمط ا ة كالالر
ّٓ .داتودكؼ ،لادا (ُٖٖٗ) مدخل عمم النفس (مترجم) ،القاحرة ،الدار الدكلوة لمالر كالتكزوع.
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ْٓ .رزؽ ،اػػاف

ػػد ال مػػوـ (ََِٔ) التر وػػة اإلس ػ موة تػػب مكاج ػػة التطػػرؼ الػػدواب كاإلرحػػاب لػػدل

الل اب الجامعب ادراسة مودااوة ا ،مجمة كمية التربية ،جامعة الما كرة ،العدد الكا د كالستكف.
ٓٓ .رس ف  ،اج ء م مد سوكاب (َََِ) العالقة بين أحادية الرؤية واإلقصائية والعصـابية لـدى
عينــة مــن الطــالب الجــامعيين لم

ػػكؿ مػػى درجػػة الماجسػػتور تػػب التر وػػة ،تخ ػػص

جامعة ابزحر ،كموة الدراسات اإلاسااوة ،لع ة التر وة ،تخ ص

ػ ة افسػػوة،

ة افسوة.

ٔٓ .رض ػكاف ،اادوػػة (ُٕٗٗ) الشــباب المصــري المعاصــر وأزمــة القــيم ،القػػاحرة ،الا ضػػة الم ػروة
العامة لمكتاب.
ٕٓ .زحراف ،امد (ُْٖٗ) عمم النفس النمو ،القاحرة ،الـ الكتاب.
ٖٓ .سموماف ،مزة (ََِّ) التطرف الديني فـي عصـر العولمـة ،دار ػالـ الكتػب لمط ا ػة كالالػر،
الرواض.
ٗٓ .سعد،

د الر مف (ُٖٗٗ) القياس النفسي النظرية والتطبيق ،القاحرة ،دار الفكر العر ب.

َٔ .ساموة الخلاب (ُٖٖٗ) دراسات في عمم االجتماع الديني ،القاحرة ،دار المعارؼ.
ُٔ .سكوؼ ،م طفى (ُٕٖٗ) التطرف كأسموب لالستجابة ،القاحرة ،مكت ة اباجمك الم روة.
ِٔ .لػػم ب ،م مػػد ك الدسػػكقب،إ راحوـ (ُّٗٗ) المكونــات المعرفيــة لمتطــرف ،مجمػػة د ارسػات افسػػوة،
المجمد الثالث ،العدد ابكؿّّ.-ُُ ،
ّٔ .لاحوف،

د ال

كر ك م جكب،

د ال

كر (ُُٗٗ) التطػرؼ كال ػدوث الػدانـ ػف قضػاواه،

القاحرة ،مجمة منبر اإلسالم ،المجمس اب مى لملنكف اإلس موة ك ازرة ابكقػاؼ ،العػدد (ٓ) ِٓ.ْٔ -
ْٔ.

مو وا ،جموؿ (ُْٗٗ) ،المعجم الفمسفي ،الجزء ابكؿ ،اللركة العاموة لمكتاب ،وركت.

ٓٔ .لامة ،م مد (َُٖٗ) :اإلسالم في الفكر األوروبي ،دار التراث العر ب ،القاحرة.
ٔٔ.

ا ر ،ساموة م مد (ُٕٖٗ) االنحراف والمجتمع ،اإلسكندرية ،دار المعرتة الجامعوة.

ٕٔ .ط ػػا كف ،س ػػوف س ػػف ثم ػػاف ،كأ م ػػد

ػػد ال ػػر مف إ ػػراحوـ (ُٔٗٗ) االتجاح ػػات التع ػ ػ وة

ك قت ا كؿ مف الدكجماتوة كاال تماد /االستق ؿ ،مجمة كمية التربية ،جامعة الزقازوؽ ،العددِٔ.
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ٖٔ .ثمػاف ،خالػد م مػكد (ََِٕ) أحاديــة الرؤيـة وعالقتيــا بأسـموب التفكيــر اإلبـداعي (التجديــد-
التجويد) لدى عينات من طالب الجامعـة (دراسـة ارتقائيـة) ،رسػالة ماجسػتور تػب اآلداب ( مػـ الػافس)
غور مالكرة ،كموة ال اات ،جامعة وف لمس.
ٗٔ .ود ،م مد إ راحوـ (ََِٓ) عمم النفس االجتماعي ،القاحرة ،مكت ة زحراء اللرؽ.
َٕ.

ـ ،سف (ََِِ) المثقفون واإلرىاب ،القاحرة ،ال ونة العامة لمكتاب.

ُٕ.

ػػد ال موػػد ،أمػػاؿ كآخػػركف (َََِ) االنح ـراف والضــبط االجتمــاعي ،دار المعرتوػػة الجامعوػػة،

اإلسكادروة.
ِٕ.
ّٕ.

د الر مف ،م مد السود (ُٖٗٗ) نظريات الشخصية ،القاحرة ،دار ق اء لمالر كالتكزوع.
ػد الػر وـ،

ػد العزوػز م مػد (ُٖٗٗ) دراسـة لــبعض سـمات الشخصـية لـدى أحـادي الرؤيــة

ومتعدد الرؤية (اإلقصائي– غيـر اإلقصـائي) وعالقتيـا بالسـموك العـدواني لـدى عينـة مـن المـراىقين،
رسالة ماجستور غور مالكرة ،مع د الدراسات العموا لمطفكلة ،جامعة وف لمس.
ْٕ.

د الخالؽ ،زت م مد أ مد (ُٕٗٗ) أسس عمم النفس ،اإلسكادروة ،دار المعرتة الجامعوة.

ٕٓ .مار ،امد (ُٓٗٗ) دراسات فـي التربيـة والثقافـة ،مـن ىمومنـا التربويـة والثقافيـة ،الط عػة
ابكلى ،القاحرة ،مكت ة الدار العر وة لمكتاب.
ٕٔ.

د ا﵀ ،حلاـ إ راحوـ (ُٔٗٗ) االتجاه ا ك التطرؼ ك قت ال اجة إلى ابمف الافسب لدل

واػػة مػػف العػػامموف كغوػػر العػػامموف ،مجمـــة اإلرشـــاد النفســـي ،العػػدد الخػػامس ،جامعػػة ػػوف لػػمس،
القاحرة ،جم كروة م ر العر وة.
ٕٕ.

ػػد الػػر مف ،م مػػد السػػود ك

ػػد ا﵀ ،معتػػز سػػود (ُٔٗٗ) األفكــار الالعقالنيــة لــدى األطفــال

والمـراىقين وعالقتيــا بكــل مــن حالــة وســمة القمــق ومركــز الــتحكم،

ػػكث تػػب مػػـ الػػافس االجتمػػا ب

كاللخ وة ،المجمد الثااب ،القاحرة ،دار غروب لمط ا ة كالالر.َُٓ–َُٕ ،
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ٖٕ .مػ ػراف ،ف ػػاؼ

ػػد المعتم ػػد م ػػب (ُْٗٗ) اب ع ػػاد االجتما و ػػة االقت ػػادوة لظ ػػاحرة التط ػػرؼ

ػػث تط وقػػب مػػى عػػض تنػػات المجتمػػع الم ػػرم ماطقػػة الماو ػرة الزر وػػة ،مجمـــة دراســـات

الػػدواب،

تربوية ،المجمد التاسع ،الجزء ّٔ ،ار طة التر وة ال دوثة ،صََُِّٔ.-
ٕٗ.

د الستار ،لومى (ُِٗٗ) تاموة التفكور السموـ لدل الل اب الجامعب المتطرؼ ،دراسة ت موموة،

مجمة دراسات تربوية ،المجمد السا ع.ُٗٓ ،
َٖ.

د الر مف ،أ مد اإلرىاب ،أسبابو ،وكيـف نقاومـو ،اػدكة اإلرحػاب ،اقا ػة ابط ػاء ،دار ال كمػة،

ُٖ.ُٖٕٗ/ٔ/
ُٖ.

د ال مود ،جا ر (ُٖٔٗ) نظريات الشخصية ،القاحرة ،دار الا ضة العر وة.

ِٖ.

د ال مود ،جا ر كآخركف (ُٖٓٗ) مقدمة في عمم النفس ،القاحرة ،دار الا ضة العر وة.

ّٖ.

د السػتار ،إ ػراحوـ (ُْٖٗ) البحـث عـن القـوة :التسـمطية فـي الشخصـية والمجتمـع ،القػاحرة،

المركز العر ب لمالر كالتكزوع.
ْٖ.

د ال مود ،لاكر كال

إلراؼ كتقدوـ

كة ،م مد اجوب ك وكسؼ ،جمعة كآخركف (ُٖٗٗ) عمم النفس العام،

د ال موـ م مكد السود ،القاحرة ،دار ال كوـ لمط ا ة.

ٖٓ .غاومػة ،م مػد متػػكلب (ُٔٗٗ) التربيــة والعمـل وحتميــة تطــوير تــدفق العمالـة العربيــة ،القػاحرة،
الدار الم روة الم اااوة لمالر.ِِْ–ِّٕ ،
ٖٔ .ترج،

فكت (ُّٗٗ) قضوة اإلرحاب ،م اكلة لمف ـ السوككلكجب ،مجمة دراسات نفسية ،العػدد

ال ار ع ،ار طة ابخ انووف الافسووف الم روة (رااـ).ِْٖ-ُّْ ،
ٕٖ .تؤاد ،اطؼ أ مد (ُٖٖٗ) الحرية والفكر السياسي المصري ،القاحرة ،دار الكتاب العر ب.
ٖٖ .ترج ،م مػد سػود (ُِٖٗ) الػكالء كسػوككلكجوة اللخ ػوة ،رسػالة ماجسػتور ،كوػة اآلداب ،جامعػة
وف لمس.
ٖٗ .ت مب ،م طفى (ُٕٔٗ) الصحة النفسية ،القاحرة ،مكت ة الخااجب.
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َٗ .قاػػاكم ،لػػادوة مػػى (َُٗٗ) نحــو تفســير نليــات العنــف فــي المجتمــع المصــري ،حوليــة كميــة
اإلنســـانيات والعمـــوم االجتماعيـــة ،العػػدد التاسػػع لػػر ،كموػػة اإلاسػػااوات كالعمػػكـ االجتما وػػة ،جامعػػة
قطر ،صُّّ.َّٕ-
ُٗ .كػكلز ،أـ ،ـ (ُِٗٗ) المـدخل إلــى عمـم الـنفس اإلكمينيكــي (متـرجم) ،اإلسػكادروة ،دار المعرتػػة
الجامعوة.
ِٗ .كامػػؿ ،أمومػػة م ػػطفى (ُٖٓٗ) التحــرر والمحافظــة عنــد طالبــات الجامعــة وعالقتيــا بــالتوافق
االجتماعي ،ادراسة مقاراة وف الطال ات المختمطات كغور المختمطاتا ،رسالة ماجستور ،كموة ال اػات،
جامعة وف لمس.
ّٗ .لطوفػػة إ ػراحوـ سػػاد (ُٖٗٗ) نحــو نظريــة عمميــة لموقــف التربيــة تجــاه التطــرف لــدى بعــض
الشــباب بــالمجتمع ،بحــوث المــؤتمر الــدولي ،العمــوم االجتماعيــة ودورىــا فــي مكافحــة ج ـرائم العنــف
والتطـــرف فـــي المجتمعـــات اإلســـالمية (ِٖ–َّ اػػكتم ر) ،ح (ْ) ،كموػػة الد ارسػػات اإلاسػػااوة ،جامعػػة
ابزحر.َُٕ–ُّّ ،
ْٗ .لومػ  ،مػػب م مػػكد (ُٓٗٗ) الشــباب فــي مجتمــع متغيــر ،تــأمالت فــي ظــاىرة األحيــاء والعنــف،
اإلسكادروة ،در المعرتة الجامعوة.
ٓٗ .لطفػػب ت ػػوـ (ُٓٗٗ) المــدخل إلــى عمــم الــنفس االجتمــاعي ،مكت ػػة اباجمػػك الم ػروة ،الط عػػة
ابكلى ،القاحرة ،جامعة وف لمس.
ٔٗ .اكر الدوف ،م مد ثا ت (ََِْ) بعض األبعاد النفسية االجتماعية المرتبطة بتطرف االستجابة
لدى عينة من طالب المرحمة الثانوية بمحافظة قنا ،رسالة دكتكراه ،كموة ال اات ،جامعة القاحرة.
ٕٗ.م دم ،م مد (ََِِ) سوككلكجوة التطرؼ ،مجمة عمم النفس المطمئنة ،ددَٕ.
ٖٗ .م مكد ػ ػ ماج ػػدة س ػػوف ك الل ػػاتعب ،أ م ػػد س ػػوف (ََُِ) التط ػػرؼ ال ػػدواب كأثػ ػره م ػػى الرؤو ػػة
اإلق انوة تب ضكء الفركؽ وف الجاسوف ،القاحرة ،مجمة دراسـات نفسـية ،المجمػد (ُُ) ،العػدد ابكؿ،
ُُِٕٓٗ.-
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ٗٗ .مػػاجب ،كلػػوـ وكسػػؼ (َََِ) مــدى تبــاين كــال مــن أحاديــة الرؤيــة واإلقصــائية ومربــع الصــحة
النفســية لــدى شــريحتين متمــايزتين مــن طالبــات الجامعــة (بحــث إمبريقــي) ،المػػؤتمر الػػدكلب السػػا ع
لمركز اإلرلاد الافسب ،جامعة وف لمس.
ََُ .مكاكم،

ح تؤاد م مكد ك ا ور ،تت و أ مد (َََِ) دراسة إرشـادية عالجيـة بـالمعنى

لتخفيف مستوى التطرف لدى عينـة مـن الشـباب ،المػؤتمر الػدكلب ابكؿ ػكؿ دكر كموػات التر وػة تػب
التاموة ال لروة ،كموة التر وة ،جامعة الزقازوؽ ،جم كروة م ر العر وة.
َُُ .م ركس ،تر ات (ُٗٗٗ) دراسة مستعرضة لآلثار النفسية– االجتماعية لمبطالة بين
الشباب الجامعي ،رسالة دكتكراه غور مالكرة ،كموة التر وة ،جامعة ابزحر.
َُِ .مجمع المزة العر وة (ُٗٗٗ) المعجم الوجيز ،القاحرة ،ك ازرة التر وة كالتعموـ.
َُّ .ما كر ،رلدم ك فاب ،قدرم (ُْٗٗ) في د ارسة التطرف الديني.
َُْ .ما ػػكر ،رل ػػدم ك فا ػػب ق ػػدرم (ُْٗٗ) مقيــــاس أحاديــــة الرؤيــــة ،الق ػػاحرة ،مكت ػػة اباجم ػػك
الم روة.
َُٓ .م م ػػد ،م م ػػد س ػػود (ُْٗٗ) الغـــزو الثقـــافي والمجتمـــع العربـــي المعاصـــر ،الط ع ػػة ابكل ػػى،
القاحرة ،دار الفكر العر ب.
َُٔ .اعػػوـ ،سػػمور أ مػػد (َُٗٗ) م ػػددات التط ػرؼ الػػدواب تػػب م ػػر ،مجمــة المســتقبل العربــي،
القاحرة ،العدد (َُّ).
َُٕ .اعوـ ،سمور أ مد (َُٗٗ) المحددات االقتصادية واالجتماعية ولمتطرف الديني في المستقبل
العربي ،وركت ،مركز د ارسات الك دة العر وة.ُُّ-ُُُ ،
َُٖ .حروػػدم ،ػػادؿ م م ػػد كج ػػاب ا﵀ ،ل ػػع اف (ُٖٗٗ) أ ادو ػػة الرؤو ػػة ك قت ػػا العدكااو ػػة– ت ػػب
ضكء الفركؽ وف الجاسوف ،مجمة كمية اآلداب والعموم اإلنسانية ،المجمد التاسع كالعلروف وكلوك -كموة
اآلداب– جامعة الماوا.
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َُٗ .حالـ ماد،

اـ (ُٕٗٗ) طاعة السمطة وعالقتيا بأحادية الرؤية دراسة تجريبية في عمم

النفس السياسي ،رسالة دكتكراه ،كموة اآلداب ،جامعة الماوا.
َُُ .كحػػدم ،رااوػػا (ََُِ) قيــاس أحاديــة الرؤيــة لــدى طالبــات الجامعــة باســتخدام نمــوذج راش،
رسالة ماجستور غور مالكرة ،كموة ال اات ،جامعة وف لمس.
ُُُ .كطفػػة ،مػػب أسػػعد (د.ت) التربيــة إزاء تحــديات التعصــب فــي العــالم العربــي ،مركػػز الد ارسػػات
كال ث كاإلستراتوجوة ،أ ك ظ ب.

145

: المراجع األجنبية:ًثانيا
112. Haslam, Alexander &. Turner, John C (1995): Context- Dependent
Variation in SociaiL stereotyping: Extremism as a self Categorical basis for
Polarized Judgment , European Journal of a Social Psychology, Vol.25,
PP.341-371.
113. Miller Arthur. G, John W. Mchoskey, Cynthia M. Bane and Timotht G.
Dowd (1993): The attitude Polarization Phenomenon: Role of response
measure, attitude extremity, and behavioral Consequences of represented
attitude change Journal of a Social Psychology, Vol.64, No.4, PP.561-574.
114.Brauer, Markus, Niedenthal, Paula, Chambers', Patrick (2000): The
Relationship between Political exertise and evaluative extremity in multiparty
system (French) Cahiers Internationaux de Psychologies Social, No.445,
PP77–84.
115. lahey, Benjamin B (1995): Psychology An introduction, Fifth Edition
Madison WCB & Brown.
116. Bloder, Cirrema (2006): The Causes of Extremity in Changing World,
Toronto Universit, P.39.
117 Shaffer, David R (1994): Social & Personality Development, California
Brook Cole Publishing Company.
118. Kimmel , Dogulas C. &. Winer, lrving. B (1995): A Adolescences, A
Developmental Transition, Second Edition, New York, John Wiley & Sons,
inc.
119.Moris C. (1982): Psychology An Introduction, Fourth Edition, New
Jersey Prentice– Hall Inc.
120.Lwwrence A. Pervin (1993): Personality, Theory and Research, New
York, John Wiley & Sons.
121. Atkinson, Rita L. Atkinson, Richard C. Edward E. Smith, Daryl J. Bem
and Susan Nolen Hoeksema (1993): Introduction to Psychology, Edition,
New York, Harper & Brothers.
122. Baron, Robert A. (1996): Essentials of Psychology, London, Allyn and
Bacon Robert S.
146

123.Webester (1984): Webesters New Dictionary of Synonyms, Merriam
Webester, Inc, Publishers.
125.William Crain (1992): Theories of Development, Concepts and
Applications, New Jersey, Prentice– Hall, Inc. Englewood Cliffs.
126.Muss, R. (1981): Theories of Adolescence, New York, Random House.
127.Kinder, D. and sears, D.(1981): Prejudice and politico Journal of
Personality and Social Psychology, 40 (1): 414-431.
128. Scherer, Michael F. - Charless. Carver (1992): Personality Second
Edition Boston, Allynand Bacon.
129. Rauhana, Nadin N. Anne, O. Duyer, & Sharouk Marreson Voso (1997):
Cognitive Biases and Political party affiliation in inter group Conflict,
Journal of Applied Social Psychology, Vol.27, No.1, PP37-57.
130.Clarke, Irvine (1996): Extreme response style , Dissertation Abstracts
International, Vol.57, No.3, (A), P.1230.
131.Plit Vaa- der- Jeep, Ester, Peter, Van-der- Lindern, Joop (1983): Attitude
extrmitay ,consensus and Diagnosticity. European, Journal of social
psychology ,Oct- Dec, Vo1.13 (4), 437-439.
132.Hanson ,David J. (1976): Woman's Liberation Attitude extremity and
Dogmatism International, Dec, Vo1. 8, (4) 57-58.

147

المالحـــق
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ممحق رقم (ٔ)
عزيزي /عزيزتي
عد الت وة...
و تكم حذا المقواس مب مجمك ة مف الفقراتب كالمرجك ماؾ قػراءة كػؿ تقػرة جوػدان ،كم اكلػة ت م ػا كت دوػد مػدم تأووػدؾ
ل ػػا

وػػث تعكػػس لػػعكرؾ ال قوقػػب كػػؿ مكضػػك وةب كذلػػؾ كضػػع

مػػة (√) أمػػاـ كػػؿ تق ػرة كتػػب الخااػػة التػػب ت ارحػػا /تروا ػػا أكثػػر

ااط اقان مى التؾ ،كذلؾ مب الا ك التالب
إذا كاات تاط ؽ موؾ لكؿ ك ور تاختار

تاط ؽ لكؿ ك ور

إذا كاات تاط ؽ موؾ أك تع ر ف كج ة اظرؾ لكؿ أقؿ تاختار

واط ؽ لكؿ جزنب

إذا كاات الفقرة ال تاط ؽ موؾ تاختار

الواط ؽ

إذا كاات ال تاط ؽ موؾ كال تع ر ف كج ة اظرؾ تاختار

ال واط ؽ جزنوان

إذا كاات ال تاط ؽ موؾ كال تع ر ف كج ة اظرؾ لكؿ ك ور تاختار

ال واط ؽ لكؿ ك ور

الـــــــــــدرجـــــة
تاط ؽ لكؿ ك ور

تأكد/م أف االختوار ال

وح حك الخوار ال

واط ؽ لكؿ جزنب

قتب االجتما وة مف كلب ولك ا التكتر

ال واط ؽ جزنوا

إذا كات تؤود /م الفقرة درجة ك ورة

ال واط ؽ لكؿ ك ور

مثال عمي ذلك:

√

وح الاس ة لؾ.

أوالً :توجييات عامة:
ُ .إف حذا المقواس ال تكجد ل إجا ات
ِ.

و ة كأخرل خاطنة ،ؿ ال دؼ ما حك التعرؼ مى كج ة اظرؾ أات.

اكؿ أال تترؾ أم اد دكف إجا ة.

ّ .المطمكب أف تظمؿ أك تسكد المر ع الذم وع ر ف رأوؾ أماـ كؿ اد.
ْ .ال تستزرؽ كقتان طكو ن أماـ أم اد ؿ

ر ف ااط ا ؾ ابكؿ.

ٓ .رأوؾ وتمتع السروة التامة،كلف وستخدـ إال تب أغراض ال ث العممب تقط.
ٔ .تذكر أا ال تكجد إجا ات

و ة كأخرل خاطنة.
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ثانياً :البيانات األولية لمعينة:
الجنس :ذكر (

)

أاثى (

)

المستوى :أكؿ (

)

ار ع (

)

القسم:

ابد ب (

ينطبق بشكل كبير

كلب.
ل ػػب طرو ػػؽ ت ػػب ال و ػػاة كالتفكو ػػر ألت ػػزـ ػػا رغ ػػـ اخت ت ػػا ػػف
كلب.

ْ.

دانمنا ما أتجاب مقا مة ابلخاص الذوف ال أ ب لقاؤحـ.

ٓ.

أتضؿ طراز أك لكف معوف تب المم س كال أغوره.

ٔ.

دانمنا ما وفتب الااس تب قضاوا رغـ دـ معرتت ـ

ٕ.

الاطب الوكمب ماظـ كمرتب كتؽ اظاـ

قانق ا.

ارـ.

أ تقػػد أف االخػػت ؼ تػػب كج ػػات الاظػػر قػػدر أك ػػر ،ممػػا وا زػػب
ٖ.

ػ ػػوف جما ػ ػػات العمػ ػػؿ أك اب ػ ػػدقاء مػ ػػف لػ ػػأا أف وػ ػػؤدم إلػ ػػى
الفلؿ.

ٗ.

أسػػمؾ تػػب ذحػػا ب ك ػػكدتب الوكموػػة لم وػػت افػػس الطػػرؽ كواػػدر أف
أغورحا.
مم ػػا وؤس ػػؼ لػ ػ أف ػػددان ك وػ ػ انر م ػػف الا ػػاس ال ػػذوف أت ػػوح ل ػػب أف

َُ .أااقلػ ػ ـ ت ػػب ع ػػض المل ػػك ت االجتما و ػػة كالخمقو ػػة ال ام ػػة ال
وف مكف قوقة اب داث الجاروة.
ُُ .أغضب جدنا ممف واتقد الطروقة التب أ وش ا واتب.
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ينطبق بشكل جزئي

ّ.

دانم ػنا ال أغوػػر كج ػػات اظػػرم التػػب ككات ػػا ػػف ابلػػخاص مػػف

ال ينطبق

ِ.

قتب االجتما وة مف كلب ولك ا التكتر.

ال ينطبق جزئياً

ُ.

الســـــؤال

ال ينطبق بشكل كبير

م.

)

العممب (

)

ُْ .ال قوقة تب حذه ابواـ ال وعرتكف ما حك تب
ُٓ.

ينطبق بشكل كبير

قراءة ألواء أخرل غورحا.
ال ـ.

أاا مف ابلخاص الذوف ال وفضػمكف إجػراء أم تزووػر تػب طروػؽ
وات ـ.

ُٔ .غال ا ما أغمؽ التمفزوكف إذا ما كجدت لخص وستفزاب آران .
ُٕ.

مػف ال ػػعب أف تجػػد لػػخص وتعامػػؿ مكضػػك وة تمعظػػـ الاػػاس
تتعامؿ ت وز دانمنا.

ُٖ .أتموز ف كؿ مف كلب ف مب كخ رتب تب مكضكع كا د.
ُٗ .الفكر ال
َِ.

وح وظؿ

إاػ ػ لم ػػف ال ػػعب الاسػ ػ ة إل ػػب التعام ػػؿ م ػػع أل ػػخاص وعول ػػكف
م ادئ كمعتقدات ال أستطوع تق م ا.

ُِ .ال وكجد ادة ما اتعمم
ِِ.

و نا

رؼ الاظر ف اتانج تط وق .

تى مف أ داناا.

أتموػ ػػز قػ ػػدرتب مػ ػػى الافػ ػػاذ إلػ ػػى معرتػ ػػة قػ ػػانؽ ابلػ ػػواء غوػ ػػر
الظاحرة أماـ الااس.

ِّ .أاا لخص كثور الاقد لألتكار الساندة اآلف.
ِْ.

مف ابتضؿ تب حذه ال واة أف وتجاب اللخص كثو انر مف الاػاس
تى و اتظ مى اجا .

ِٓ .الااس تب حذه الداوا اك اف اكع وؤود ال ؽ كاكع وقؼ ضده.
ِٔ.

ابلػ ػػخاص الػ ػػذوف لػ ػػوس لػ ػػدو ـ قضػ ػػاوا أك م ػ ػػادئ وؤماػ ػػكف ػ ػػا
ألخاص دومب القومة.
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ينطبق بشكل جزئي

أق ػ أر تق ػػط أل ػػواء معواػػة ت ػػب ال ػ ػ ؼ الوكموػػة كوا ػػدر أف أ ػػاكؿ

ال ينطبق

تب ذكقب كأتكارم.

ال ينطبق جزئياً

ُّ.

أتضؿ دانمان أف أختار أ ػدقانب مػف ػوف الاػاس الػذوف ولػ كاب

ال ينطبق بشكل كبير

م.

ُِ.

الســـــؤال

ينطبق بشكل كبير

كا ت ارحـ حـ افس ـ أ داء.

ِٗ .واتا اب القمؽ اد التعامؿ مع أتراد آ ارءحـ بكؿ مرة.
َّ.

ُّ.

اإلاسػػاف الػػذم وػػت مس لعػػدد مػػف القضػػاوا كالػػد كات أكثػػر ممػػا
وا زب حك إاساف متذ ذب غور ثا ت.
إذا أستطاع اإلاساف أف وخطط ل وات كتػؽ م ػادئ كاضػ ة اػد
ذلؾ وضمف دـ الكقكع تب الخطأ.

ِّ .كؿ مف لوس معب ت ك ضدم أ تقد أف حذا المثؿ
ّّ.

وح.

الم ادئ التب أؤمف ا تختمؼ كثو انر ف الم ػادئ التػب وػدوف ػا
معظـ الااس.

ّْ .تب حذه الداوا ال وجب أف وثؽ اإلاساف إال توما وعتقد تقط.
ّٓ .كقا دة امة ال ألتفت خمفب إذا اتخذت قرار ك دأت تب تافوذه.
ّٔ.

ّٕ.
ّٖ.

ا ػػدما أتل ػػؿ ت ػػب إقا ػػاع ل ػػخص م ػػا

ػ ػ ة م ػػا أق ػػكؿ ت ػػوااب ال

أتضؿ الدخكؿ مع تب أم مااقلات عد ذلؾ.
أ تقد أا لك أف العالـ أسره داف افس دوااتب الختفػت ال ػركب
كالملك ت تمامنا.
قؿ اإلاساف كتفكوره تقط حك الذم وضمف الاجاح تب ال واة.

ّٗ .أ تقد أف اإلاساف الذم وتراجع ف مؿ دأه إاساف متذ ذب.
َْ.

أ تقػػد أف الرقا ػػة الجوػػدة مػػى كسػػانؿ اإل ػ ـ كالفضػػانوات حػػب
الضامف الك ود لم فاظ مى حكوتاا.
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أكلنػػؾ الػػذوف وػػد كف إلػػى التعامػػؿ مػػع أ ػػداناا وجػػب اسػػت عادحـ

ال ينطبق

حذا العمؿ.

ال ينطبق جزئياً

ِٖ.

أتكقؼ دكمان ف إكماؿ ما أ مم إذا ما دخمت كامؿ أخرل تػب

ال ينطبق بشكل كبير

م.

ِٕ.

الســـــؤال

ينطبق بشكل كبير

اتقاء لمفتاة.
ابقموات ن
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أ تقد أف المجتمعات المتاك ة ثقاتوان كدواوان وا زػب اسػت عاد أتكػار

ال ينطبق

تب مجمم ا خاطنة.

ال ينطبق جزئياً

ِْ.

وكجػػد اظػػاـ كػػـ كا ػػد تقػػط و ػػمح إلدارة ال لػػر ك ػػاقب اباظمػػة

ال ينطبق بشكل كبير

م.

ُْ.

الســـــؤال

ممحق رقم (ٕ)
عزيزي /عزيزتي
عد الت وة...
ت تكم حذه االست ااة مى مجمك ة مف الفقراتب كالمرجك ماؾ قراءة كؿ تقرة جودان ،كم اكلػة ت م ػا كت دوػد مػدم تأووػدؾ
ل ػػا

مػػة (√) أمػػاـ كػػؿ تق ػرة كتػػب الخااػػة التػػب ت ارحػػا /تروا ػػا أكثػػر

وػػث تعكػػس لػػعكرؾ ال قوقػػب كػػؿ مكضػػك وةب كذلػػؾ كضػػع

ااط اقان مى التؾ ،كذلؾ مب الا ك التالب
مكاتؽ لدة

إذا كات تؤودوف الفقرة درجة ك ورة جدان
إذا كات تؤودوف الفقرة درجة ك ورة

مكاتؽ

إذا كات تؤودوف الفقرة درجة متكسطة

م اود
معارض

إذا كات تؤودوف الفقرة درجة قمومة

معارض لدة

إذا كات تؤودوف الفقرة درجة قمومة جدان

الــدرجـة
مكاتؽ لدة

مكاتؽ

تأكد/م أف االختوار ال

وح حك الخوار ال

م اود

دواب تقط قدكة كمث ن أ مى.

معارض

إذا كات تؤود /م الفقرة درجة ك ورة

معارض لدة

مثاؿ مب ذلؾ

√

وح الاس ة لؾ.

أوالً :توجييات عامة:
ُ .إف اكد حذه االست ااة ال تكجد ل إجا ات
ِ.

و ة كأخرل خاطنة ،ؿ ال دؼ ما حك التعرؼ إلى كج ة اظرؾ.

اكؿ /م أال تترؾ أم اد دكف إجا ة.

ّ .المطمكب أف تضع

مة (√) تب المر ع الذم وع ر ف رأوؾ أماـ كؿ اد.

ْ .ال تستزرؽ /م كقتا طكو ن أماـ أم اد ؿ

ر ف ااط ا ؾ ابكؿ.

ٓ .رأوؾ وتمتع السروة التامة ،كلف وستخدـ إال تب أغراض ال ث العممب تقط.
ٔ .تذكر /م أا ال تكجد إجا ات

و ة كأخرل خاطنة.
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ثانياً :البيانات األولية لمعينة:
الجنس :ذكر (

)

أاثى (

)

المستوى :أكؿ (

)

ار ع (

)

الكمية:

أد وة (

)

مموة (

ينطبق بشكل كبير

روت دكف قوكد اجتما وة.

ِ.

أ تقد أا وجب أف وتمتع اإلاساف

ّ.

أرل أف الخركج ف رأم الجما ة أمر وست ؽ العقاب.

ْ.

أتضؿ االستق ؿ ف أسرتب لكؿ تاـ.

ٓ.

أ تقد أف المرأة ال تستطوع إاجاز اب ماؿ الع روة.

ٔ.

أرغب تب التخمص مف سوطرة كالدم.

ٕ.

أرتض ضكر المااس ات االجتما وة.

ٖ.

أرل أف العادات كالتقالود قوكد أكد التخمص ما ا.

ٗ.

أ تقد أف اإلاساف قكم ذات .

َُ .أ تقد أف العادات االجتما وة الجدودة تعكس الرغ ة تب التزوور.
ُُ .أرل أا وجب ال د مف االخت ط وف الجاسوف.
ُِ .وجب التخمب ف التراث االجتما ب با ال وااسب الع ر ال الب.
ُّ .أجد

عك ة تب تزوور كج ة اظرم اآلخروف.

ُْ .أ تقد أف خركج المرأة لمعمؿ ضركرم.
ُٓ .أ تقد أف اإلاساف قكم ذات كال و تاج إلى اآلخروف.
ُٔ .وعت ر ال دوث مع الذوف وخالفكف أتكاراا الدواوة خوااة لدوااا.
ُٕ .تعت ر ملاحدة ابغااب راـ.
ُٖ .أرود أف أغور معتقدات اآلخروف الدواوة القكة.
ُٗ .ألاحد ال رامج اإل

موة الدواوة تقط.
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أرل أف المساكاة وف الرجؿ كالمرأة ضرب مف الخواؿ.

ال ينطبق جزئياً

ُ.

الســـــؤال

ال ينطبق بشكل كبير

م.

)

ينطبق بشكل كبير

ُِ .أتضؿ دـ ألراؾ المرأة تب الالاطات الدواوة.
ِِ .وجب أف وقت ر التعموـ الجامعب مى ابمكر الدواوة.
ِّ .أ تقد أف مكاف المرأة ال وت.
ِْ .تتسـ تتاكم رجاؿ الدوف التااقض.
ِٓ .وقكؿ رجاؿ الدوف ما ال وفعمكف.
ِٔ .دواب تقط قدكتب كمثمب اب مى.
ِٕ .أ دؽ كؿ ما وقكل رجاؿ الدوف تب كؿ ابمكر.
ِٖ .وجب أف تقت ر ممارسات اإلاساف مى الع ادة كالزحد.
ِٗ .أ مب جااب مف وختمؼ معب الرأم.
َّ .الزمك تب الدوف أمر مرتكض لر نا.
ُّ .أافعؿ أثااء ال دوث مع مف وخالفكاب الرأم.
ِّ.

الك ػػكؿ إلػػى مػػكؿ كسػػط لمملػػك ت السواسػػوة أمػػر غوػػر مرغػػكب
تو .

ّّ .تعدد كج ات الاظر تب القضاوا السواسوة أمر ضركرم.
ّْ .تظ ر قومة الفكرة فكرة مااحضة ل ا.
ّٓ .أجد
ّٔ.

عك ة تب تق ؿ التزورات السواسوة التب ت دث كلب.

أ رص مى أف وكػكف أروػب حػك السػاند أثاػاء ال ػدوث تػب المكاضػوع
السواسوة.

ّٕ .أموؿ إلى تأوود كج ة اظر مف أ ب مف السواسووف.
ّٖ.

أجػػد

ػعك ة تػػب التكقػػؼ ػػف المجادلػػة اػػد الػػتراكب تػػب مااقل ػػة

مكضكع سواسب ما.

ّٗ .أرل اف الطرؽ السمموة ضركروة ل ؿ ال ار ات السواسوة.
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َِ .وجب أف وككف حااؾ رأم كا د حك ال

وح.

ال ينطبق جزئياً

م.

ال ينطبق بشكل كبير

الســـــؤال

ينطبق بشكل كبير

ِْ .وجب أف وت اى الفرد تك انر سواسوان كا دان.
ّْ .أ مؿ مى ترض آرانب السواسوة القكة إذا ا تاج ابمر.
ْْ .أحمش اآلراء السواسوة المخالفة آلرانب.
ْٓ .أ تقد أف آرانب السواسوة حب اب ح مى الدكاـ.
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ينطبق بشكل جزئي

ُْ .أتجاب ال كار مع مف وخالفاب الرأم.

ال ينطبق جزئياً

َْ .أرتض اآلراء السواسوة التب تخالؼ آرانب.

ال ينطبق بشكل كبير

م.

الســـــؤال

ممحق رقم (ٖ)
بسم اهلل الرمحن الرحيم

استمارة تحكيم
ابستاذ الدكتكر الفاضؿ ...........الم ترـ،،
الس ـ موكـ كر مة ا﵀ ك ركات ،،

وقكـ ال ا ث وجراء دراسة ػكؿ "أحادية /تعددية الرؤية لدى الطمبة بجامعة األزىـر وعالقتيـا
بـالتطرفا ،كذلػؾ لم

ػػكؿ مػى درجػة الماجسػػتور تػب التر وػة ،لػػذا قػاـ ال ا ػث تطػػكور اسػت واف لقوػػاس

التطرؼ لدل واة الدراسة ،لذا أرجك التكرـ و داء رأوكـ السدود كمقتر اتكـ لأف تقرات االسػت واف تومػا
إذا كاف

ال ان أك غور

الح كمدل ااتماء كؿ تقرة لممجاؿ الم دد ل ا ،ك اان ا المزكم ،كأوة اقت ار ات

أك تعػػدو ت تركا ػػا مااسػ ة لت قوػػؽ حػػدؼ الد ارسػػة ال الوػػة ممػان ػػأف ػػدانؿ اإلجا ػػة مػػى الفقػرات حػػب
(مكاتؽ لدة ،مكاتؽ ،م اود ،معارض ،معارض لدة).
مع خالص الشكر والتقدير،،
والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،
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ممحق رقم (ٗ)
الرقم

االسم

ٔ.

أ.د زواد الجرجاكم

ٕ.

د .م مد مواف
د الرؤكؼ الط ع

الوظيفة

الجامعة

مدير فرع غزة التعميمي

جامعة القدس المفتك ة

عميد كمية التربية

جامعة ابزحر ززة

أستاذ مشارك في عمم النفس

جامعة ابق ى ززة
جامعة القدس المفتك ة

ٖ.

د.

ٗ.

د .مدم أ ك جراد

المساعد األكاديمي واإلداري

٘.

د .س ر السمورم

أستاذ عمم النفس

جامعة ابق ى ززة

.ٙ

د .اسـ أ ك ككوؾ

رئيس قسم عمم النفس

جامعة ابزحر ززة

.ٚ

د .اطؼ ابغا

أستاذ عمم النفس

الجامعة اإلس موة ززة
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ممحق رقم (٘)

مستخمص الدراسة
مقدمة:
تػػب ظػػؿ مػػا ولػ ده العػػالـ مػػف تزوػرات كتطػػكرات سػروعة تػػب كاتػػة مجػػاالت ال وػػاة ،كالتػػب ألقػػت
ظ ل ػػا مػػى ال وػػاة االجتما وػػة ،كالسواسػػوة ،كالدواوػػة ممػػا أتضػػى إلػػى الػػة مػػف الت ػكتر ،كاالضػػطراب
لدل اإلاساف ،كجعمت وعػااب مػف اخػت ؿ تػب التػكازف اتوجػة جػزه ػف التكوػؼ ،كالػت ؤـ ،كمكاك ػة تمػؾ
التطكرات مما أ دث ل

الة مف االغتراب ،كاللقاء ،كالرتض ،كالتمرد مى حذه التزورات.

كما ول د العالـ تزورات جذروة تػب

قاتػ السواسػوة كاالجتما وػة كاالقت ػادوةب سػ ب كسػانؿ

االت ػػاؿ المتطػػكرة ،كاالافجػػار المعرتػػب تػػب لػػتى المجػػاالت ،كحػػذا ػػدكره وتطمػػب جػػو ن مافت ػان قمو ػان،
أف لم قوقة كجكه دودة ،ك م
معترتان م
أف لمملك ت مكالن متاك ة ،امطوةن تقمودوة ،أك إ دا وة غور مس كقة،
كم
أف ابتك ػػار كاآلراء الت ػػب تقرح ػػا الو ػػكـ ق ػػد ال تتكات ػػؽ م ػػع أ ػػداث الز ػػد ،كال تااسػ ػ ا طالم ػػا أف م ػػدرحا
اإلاساف افس ( ثماف.)ََِٕ ٓ ،
إف اإلاساف الوكـ وكاد وتسـ رؤوة مازمقة إزاء قضاواه كملك ت سكاء مى المستكل اللخ ب
أك العاـ ،ك الـ الوكـ وتسـ االافجار المعرتب ،كحذا وقتضب الضركرة اافجػار تػب تعددوػة الػرؤل ،لػذلؾ
كاف ط وعوان أف وعجز اإلاساف رؤوت اب ادوة المازمقة ف استوعاب ما وػدكر كلػ مػف ت ػكالت الزػة
ال دة تب تمسػفة ال وػاة ،ككوفوػة مكاج ػة حػذا السػوؿ المتػدتؽ مػف تعددوػة تػب القػوـ كاالتجاحػات كالامػاذج
التامكوة (ما كر ك فاب.)ّ ُْٗٗ ،

مشكمة الدراسة:
لقػػد ط ػ أر تػػب الس ػاكات ابخو ػرة مػػى المجتمػػع العر ػػب لػػكؿ ػػاـ كالمجتمػػع الفمسػػطواب لػػكؿ
خػػاص مجمك ػػة مػػف ملػػاحد ال ػ ار ات الفنكوػػة كالخ تػػات تػػب الػػرؤل كاالسػػتراتوجوات ،ممػػا أدل إلػػى
اا ػراؼ سػروع إلػى دانػرة الفمتػػاف ابماػب كالخػػركج ػػف القػااكف كتكضػػى السػ ح كاال تقػاف الػػداخمب ػػوف
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أ ااء اللعب .مما أس ـ تب الكء الة االاقساـ وف أ ااء اللعب الكا د التب أ قػت السػا ة الفمسػطواوة
يم ػػذكاه العدو ػػد م ػػف أ م ػػاؿ العا ػػؼ ،كالتط ػػرؼ الفك ػػرم ،كالسواس ػػب ،كاالجتم ػػا ب ،م ػػى م ػػدار الس ػػاكات
الماضوة.
كورل ال ا ث أف ما ك ؿ إلو اللعب الفمسطواب مف ااقسػاـ تكػرم ،كسواسػب ،كاقت ػادم لػـ
وكػػف لػكال كجػػكد ثقاتػػة اضػػاة لرؤوػػة أ ادوػػة كاازػ ؽ تكػػرم وتسػػـ التلػػدد كالتع ػػب ،كمػػف حاػػا جػػاءت
الد ارسػة ال الوػة لمتعػرؼ مػػى امػط الرؤوػة السػػاند(أ ادم/متعدد) لػدل طم ػة جامعػػة ابزحػر ك قػة ذلػػؾ
مستكل التطرؼ لدو ـ ك الت دود جاءت الدراسة ال الوة لإلجا ة مى ابسنمة التالوة
ُ .ما امط الرؤوة الساند (أ ادم /متعدد) لدل الطم ة جامعة ابزحر؟
ِ .حؿ وختمؼ امػط الرؤوػة السػاند(أ ادم /متعػدد) لػدل طم ػة جامعػة ابزحػر ت عػان الخػت ؼ المتزوػرات
الت اوفوة التالوة الجاس ،كالمستكل الدراسب ،كالكموة؟
ّ .ما مستكل التطرؼ لدل الطم ة تب جامعة ابزحر؟
ْ .حؿ وختمؼ مستكل التطرؼ لدل طم ة جامعة ابزحر ت عان الخت ؼ امط الرؤوة (أ ادم /متعدد)؟
ٓ .حؿ تكجد

قػة دالػة إ

ػانوان ػوف امػط الرؤوػة السػاند (أ ػادم /متعػدد) لػدل طم ػة جامعػة ابزحػر

كمستكل التطرؼ لدو ـ؟
فرضيات الدراسة:
ُ .ال تكجػػد تػػركؽ دالػػة إ

ػػانواي تػػب امػػط الرؤوػػة السػػاند(أ ادم/متعدد) لػػدل الطم ػػة جامعػػة ابزحػػر

تعزل لمتزور الجاس.
ِ .ال تكجػػد تػػركؽ دالػػة إ

ػػانواي تػػب امػػط الرؤوػػة السػػاند(أ ادم/متعدد) لػػدل الطم ػػة جامعػػة ابزحػػر

تعزل لمتزور المستكل الدراسب.
ّ .ال تكجػػد تػػركؽ دالػػة إ

ػػانواي تػػب امػػط الرؤوػػة السػػاند(أ ادم/متعدد) لػػدل الطم ػػة جامعػػة ابزحػػر

تعزل لمتزور الكموة.
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ْ .ال تكجػػد تػػركؽ دالػػة إ

ػػانوان تػػب مسػػتكل التطػػرؼ لػػدل الطم ػػة جامعػػة االزحػػر تعػػزل لمتزوػػر امػػط

الرؤوة(أ ادم/متعدد).
ٓ.ال تكجػػد

قػػة دالػػة إ

ػػانوان ػػوف امػػط الرؤوػػة السػػاند(أ ادم/متعدد) لػػدل الطم ػػة جامعػػة ابزحػػر

كمستكل التطرؼ لدو ـ.

أىداف الد ارسة:
إف بم دراسة حدؼ أك مجمك ة أحداؼ مموة تسعى لت قوق ا ،كابحداؼ التب تسعى ت قوق ػا
حذه الدراسة حب
ِ .التعرؼ إلى امط الرؤوة الساند (أ ادم /متعدد) لدل الطم ة جامعة ابزحر.
ّ .التعرؼ إلى مستكل التطرؼ لدل الطم ة جامعة ابزحر.
ْ .الكلؼ ف الفػركؽ تػب مسػتكل كػؿ مػف (أ ادوػة /تعددوػة الرؤوػة) كالتػب تعػزل لعػدد مػف المتزوػرات
(الجاس ،المستكل الدراسب ،الكموة).
ٓ .الكلؼ ف ط وعة الع قة وف (أ ادوة /تعددوة)الرؤوة لدل الطم ة جامعة ابزحر كالتطرؼ.
ٔ .تكضػػوح المفػػاحوـ كا طػػاء تفسػػورات لمم ػػطم ات الخا ػػة الد ارسػػة مثػػؿ (أ ادوػػة الرؤوػػة /تعددوػػة
الرؤوة ،التطرؼ).

أىمية الدراسة:
ُ .تكمف أحموة حذه الدراسة تػب تزكوػد المكت ػة العر وػة د ارسػة حامػة تػب مجػاؿ أ ادوػة /تعددوػة الرؤوػة
كالتط ػػرؼ ،كت ػػب مر مػ ػػة مرو ػػة تػ ػػب غاو ػػة ابحموػػػة كح ػػب مر م ػػة اللػ ػ اب تػػػب أرض ر و ػػة قمقػػػة
ط وعت ا ،كاقعة ت ت االستعمار.
ِ .تمثؿ حذه الدراسة إ دل الدراسات التب احتمت سمكؾ التطرؼ ك قت

عض متزورات اللخ ػوة

كذلؾ زرض الك كؿ إلى ط وعة الع قة وف التطرؼ كأ ادوة /تعددوة الرؤوػة ،ككضػع التك ػوات
التب ت د مف أ ادوة الرؤوة كالتطرؼ لدل طم ة الجامعة.
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ّ .ومكػػف أف تفوػػد اتػػانج الد ارسػػة ال الوػػة

ػػااعب الق ػرار تػػب تطػػكور ػرامج الكموػػات لم ػػد مػػف ظػػاحرتب

أ ادوة الرؤوة كالتطرؼ لدل الطم ة جامعة ابزحر.
ْ .تعت ر حذه الدراسة مف الدراسات القمومة تب المجتمع العر ب امة كالمجتمع الفمسطواب خا ة.
ٓ .إ ػ ػراز أحمو ػػة تعددو ػػة الرؤو ػػة تال اج ػػة إل ػػى الا ض ػػة ،كالتجدو ػػد تتطم ػػب ال ع ػػد ػػف الث ػػات كالجم ػػكد
الفكرم ،كحك ما تمثؿ تب التراث اإلس مب مف خ ؿ تعدد المذاحب الفق وة.
ٔ .ق ػػد تف ػػتح الد ارس ػػة ال الو ػػة أم ػػاـ

ػػكث أخ ػػرل ت ػػب مج ػػاؿ د ارس ػػة أ ادو ػػة /تعددو ػػة الرؤو ػػة ك قت ػػا

متزورات أخرل.

منيج الدراسة:
ا تمػ ػػدت الد ارسػ ػػة ال الوػ ػػة مػ ػػى المػ ػػا ج الك ػ ػػفب االرت ػ ػػاطب ا ت ػ ػػار مااس ػ ػ ة حػ ػػذا المػ ػػا ج
بغ ػراض الد ارسػػة ال الوػػة ،وػػث حػػدتت الد ارسػػة ال الوػػة إلػػى الكلػػؼ ػػف ط وعػػة الع قػػة ػػوف أ ادوػػة،
تعددوة الرؤوة لدل الطم ة جامعة ابزحر كالتطرؼ لدو ـ.

مجتمع الدراسة:
تككف مجتمع الدراسة مف جموع طم ػة جامعػة ابزحػر زػزة ،كالمسػجموف خػ ؿ الف ػؿ الد ارسػب
ابكؿ مف العاـ الجامعب َُِّ ،َُِْ-مػف سػكاف م اتظػات غػزة كال ػالغ ػددحـ (ِِٔ )ُِ,طال ػان
كطال ة سب ما أتادت مادة الق كؿ كالتسجوؿ.

عينة الدراسة:
قػاـ ال ا ػث اختوػار واػة لػكانوة ط قوػة مػػف مجتمػع الد ارسػة ،ك اسػ ة تمثػؿ كاتػة خ ػػانص
كط وعة المجتمع ،كذلؾ عػد

ػر كاتػة أتػراده المسػجموف خػ ؿ الف ػؿ الد ارسػب ابكؿ لمعػاـ الجػامعب

َُِّ ،َُِْ-مف دانرة الق كؿ كالتسجوؿ جامعة ابزحر ززة ،ثـ قاـ تقسوـ المجتمع كتؽ المتزورات
الت اوفوة (الجاس ،المستكل الدراسب ،الكموة) لت دود اب داد المطمك ة لمعواة.
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أدوات الدراسة:
 مقواس أ ادوة /تعددوة الرؤوة إ داد ثماف (ََِٕ). -مقواس التطرؼ (إ داد ال ا ث).

المعالجات اإلحصائية:
ػػر اسػػتخداـ ال راػػامج اإل

ػػانب ( )SPSSوػػتـ اإلجا ػػة مػػى تسػػاؤالت الد ارسػػة ،كذلػػؾ مػػى

الا ك التالب
 -ابس ػػالوب اإل

ػػانوة الك ػػفوة (المتكس ػػطات ،كاالا ارت ػػات المعوارو ػػة ،كالاس ػػب المنكو ػػة ،كابكزاف

الاس وة) لمعرتة خ انص العواة كمدل لوكع الظاحرة م ؿ ال ث لدل العواة.
 معامؿ ألفا كركا اخ ل ساب ث ات أداتب الدراسة. التجزنة الا فوة ل ساب ث ات أداتب الدراسة. معامؿ ارت اط ورسكف ل ث الع قة وف متزورات الدراسة. اخت ار (ت) ) (T-Testلعواتوف مستقمتوف ل واف االخت ؼ وف استجا ات أت ارد العواػة تػب متزوػراتالدراسة ابساسوة اخت ؼ خ ان

ـ.

أىم نتائج الدراسة:
 مزػػت اسػ ػ ة أ ادوػػة الرؤو ػػة (ٕ )%ٔٗ.كقػػد ت ػػوف أف أ م ػػى عػػد م ػػف أ عػػاد زاكو ػػة الرؤوػػة ح ػػك ع ػػدالتماموػ ػػة ،وػ ػػث مػ ػػغ الػ ػػكزف الاس ػ ػ ب ل ػ ػ (ٔ ،)%ُٕ.ومو ػ ػ عػ ػػد أ ادوػ ػػة المػ ػػدخ ت ػ ػػكزف اس ػ ػ ب
(ِ ،)%ُٕ.ث ػػـ وموػ ػ ع ػػد اإلط قو ػػة ػػكزف اسػ ػ ب (ٓ ،)%ٖٔ.كج ػػاء ت ػػب المرت ػػة ابخوػ ػرة مج ػػاؿ
اإلق انوة كزف اس ب (ّ ،)%ٕٔ.كتلور حذه الاتانج إلى ارتفاع مستكل أ ادوة الرؤوة لػدل طم ػة
جامعة ابزحر ،أم أف امط الرؤوة الساند لدو ـ حك أ ادم الرؤوة.
-

ػدـ كجػػكد تػػركؽ دالػػة إ

ػػانوان اػػد مسػػتكل داللػػة (َٓ )َ.تػػب امػػط الرؤوػػة السػػاند مػػى المقوػػاس

الكمب ك عدم اإلط قوة كالتماموة تعزل لمتزور الجاس ،كما وت وف أوضان كجكد تركؽ دالػة إ
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ػانوان

اد مستكل داللة (َٓ )َ.تب مستكل أ ادوة الرؤوة مى مجػالب (أ ادوػة المػدخ ت كاإلق ػانوة)
تعػػزل لمتزوػػر الجػػاس ،أم أف مسػػتكل أ ادوػػة الرؤوػػة لػػدل الػػذككر أ مػػى ماػ لػػدل اإلاػػاث ،كمػػا أف
مستكل اإلق انوة لدل الطم ة الذككر أ مى ما لدل اإلااث.
-

ػػانوان ت ػػب ام ػػط الرؤو ػػة م ػػى المقو ػػاس الكم ػػب تع ػػزل لمتزو ػػر المس ػػتكل

ػػدـ كج ػػكد ت ػػركؽ دال ػػة إ

الدراسب ،مما وعاب أف طم ة المستكل الدراسب ابكؿ كال ار ع لدو ـ افس الدرجػة مػف أ ادوػة الرؤوػة،
أوضان دـ كجكد تركؽ دالة إ

انوان مػى مجػاالت أ ادوػة الرؤوػة (أ ادوػة المػدخ ت ،اإلط قوػة،

التماموػػة ،اإلق ػػانوة) تعػػزل لمتزوػػر المسػػتكل الد ارسػػب ،كحػػذا وػػدؿ مػػى أف طم ػػة المسػػتكل ابكؿ
كال ار ع لدو ـ درجات متساكوة تب مجاالت أ ادوة الرؤوة.
-

دـ كجكد تركؽ دالة إ

انوان تب امط الرؤوة مى جموع مجػاالت المقوػاس ك مػى المقوػاس الكمػب

تعزل لمتزور الكموة دا عد اإلق انوة ،تقد وات الاتانج أف مستكل اإلق ػانوة لػدل طم ػة الكموػات
ابد وة أ مى ما لدل الطم ة تب الكموات العمموة.
 الكسط ال سا ب لدرجات أتراد العواة مى جموع مجاالت مقواس التطرؼ كالمقواس الكمب كػاف أقػؿم ػػف الكس ػػط الفرض ػػب ،مم ػػا وعا ػػب ااخف ػػاض مس ػػتكل التط ػػرؼ ل ػػدل أتػػراد وا ػػة الد ارس ػػة ػػدا ال ع ػػد
السواسب ،تقد كاف الكسط ال سا ب لمتطرؼ السواسب أ مى قموؿ مف الكسط الفرضب لممقواس.
 -تكجػػد تػػركؽ دالػػة إ

ػػانوان تػػب مسػػتكل التطػػرؼ لػػدل طم ػػة جامعػػة ابزحػػر مػػى جموػػع مجػػاالت

مقواس التطرؼ ك مى المقواس الكمب لمتطرؼ تعزل لمتزور زاكوة الرؤوة كل الح أ ادوب الرؤوة.
-

جموع معام ت االرت اط وف أ عاد مقواس أ ادوة الرؤوة كالدرجة الكموة مى مقواس أ ادوػة الرؤوػة
مع أ عاد مقواس التطرؼ كالدرجة الكموة مى مقواس التطرؼ كاات مكج ة كدالة إ

ػانوان ،ككجػكد

قة وف مجاالت التطرؼ كمجاالت أ ادوة الرؤوة ،كاس ة الت اوف الذم تفسػره أ ادوػة الرؤوػة تػب
التط ػػرؼ (ُٗ )%كح ػػب اسػ ػ ة ض ػػنومة ،كح ػػذا وعا ػػب أف أ ػػادم الرؤو ػػة ل ػػوس الض ػػركرة أف وك ػػكف
متطرتان كأف أ ادوة الرؤوة ما نان ضعوفان التطرؼ.
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التوصيات:
ومكف لم ا ث كضع مجمك ة مف التك وات ما ا
 إ ػداد ػرامج مقتر ػػة ك قػد دكرات لمتخفوػػؼ مػف مسػػتكل أ ادوػة الرؤوػػة ،كتعزوػز تعددوػػة الػرؤل لػػدلالل اب الجامعب الفمسطواب.
 وجب مى المؤسسات التر كوة ،كاالجتما وة ،كالتاظوموػة أف تزػرس الفكػر المافػتح كالرؤوػة التعددوػةتب قكؿ أترادحا مقا ؿ الفكر المازمؽ كالرؤوة اب ادوة.
 ضػػركرة تقػػدوـ الػػد ـ المػػادم كالمعاػػكم لمل ػ اب الجػػامعب تػػى وتمكا ػكا مػػف لػػؽ طروػػؽ المسػػتق ؿكت قوؽ أحدات ـ اجاح.
 وجػب مػى ابسػرة الفمسػػطواوة أف ت ػتـ أكثػر تر وػة أ اان ػػا كت ػاكرحـ أسػمكب دومق ارطػب ،متسػػامح،متعاطؼ ،كال عد ف ابسالوب التسمطوة ،كالدوكتاتكروة تب معاممة اب ااء.
 -ضػػركرة إل ػراؾ الل ػ اب تػػب

ػػاع الق ػ اررات السواسػػوة ،كاالجتما وػػة ،كاالسػػتفادة مػػف قػػدرات الل ػ اب

كتسخورحا تب خدمة المجتمع كالدكلة.

بحوث مقترحة:
 تا موة راامج مقترح لتخفوض مستكل أ ادوة الرؤوة. سمات اللخ وة ك قت ا أ ادوة الرؤوة تب مقا ؿ تعددوة الرؤوة. ابسالوب المعرتوة ك قت ا الرؤوة اإلق انوة. أسالوب المعاممة الكالدوة ك قت ا أ ادوة ،تعددوة الرؤوة. الدكجماتوة ك قت ا مركز الض ط. مػػدل االتفػػاؽ ػػوف مقوػػاس كػػؿ مػػف ثمػػاف كمقوػػاس تػػاـ ،ك فاػػب تػػب ت ػػاوؼ ابت ػراد سػػب زاكوػػةالرؤوة.
-

كامؿ اللخ وة الخمسة الك رل ك قت ا أ ادوة الرؤوة.

166

Al- Azhar University - Gaza
Deanship of Postgraduate Studies
Faculty of Education
Department of Psychology

One Track Mindedness/ Multi Track Mindedness for Al-Azhar
University Students and its Relationship with Extremism

 Thesis Submitted by
Ali Abed Al-Baset Abu Jarad

 Supervised by
Dr. Mohammed Mohammed Ilian
Associate Professor - Faculty of Education
The Dean of Faculty of Education
Al-Azhar University - Gaza

Dr. AbdulAzim S. AlMosader
Assistant Professor –
Faculty of Education
Al-Azhar University - Gaza

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Degree of Master of Education - Department of Psychology
1436 / 2015
Gaza - Palestine

167

168

