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Abstract of the study 
Name of researcher/ Asmaa Abdel Mageed Hassan Abdel Mageed. 
Study Title/ Positive Strength For Low and High Levels of Extremism Among University Students in the 
Light of Some Demographic Variables. 
Degree/ Master. 
Supervisor/ Prof. Samira Ali Jafar Abu Ghazala, Professor and Head of Counseling Psychology 
Department, Faculty of Graduate Studies for Education, Cairo University. 
Prof. Mustafa Ahmad Turky, Professor of Counseling Psychology Department, Faculty of Graduate 
Studies for Education, Cairo University. 

    This study aimed to identify the positive strengths of high and low levels of extremism among the 
university students, and to detect the differences in the positive strengths of high and low levels of 
extremism among university students in the light of some demographic variables (gender, academic 
level, academic specialization, socio-cultural level). The sample of the study consisted of 328 male and 
female students from Cairo University. The extremism scale, Martin Seligman's brief positive strengths 
scale, and the socio-cultural level questionnaire were applied, The study reached the following results: 

-There are statistically significant differences (at the level of significance .05) in (love of learning, 
integrity, citizenship, gratitude optimism, forgiveness) in favor of low extremism levels 
-There are statistically significant differences  in (love of learning, social intelligence, integrity, granting 
love, fairness, humility, gratitude, spirituality) in favor of females with low extremism levels. 

- There are statistically significant differences in each of: (perseverance - integrity - granting love - 

appreciation of beauty - gratitude) for the benefit of undergraduated graduate students. While there are 

significant differences in both (curiosity - perspective - leadership - self-control - hope and optimism - 

spirituality - passion and enthusiasm) for the benefit of highly radical graduate students. Likewise, there 

are significant differences in equity in favor of first-class students with low extremism. And in kindness 

and generosity in favor of the high-extremists, and in reasoning / cautiousness in favor of students of 

the fourth extremist group. 
-There are statistically significant differences  in each of (persistence, fairness) in favor of students of 
theoretical specialization with low extremism levels. 

-There are statistically significant differences in each of (social intelligence, gratitude) for the benefit of 

those with a medium socio-cultural level of low extremism, and in self-control in favor of those with a 

high socio-cultural level of low extremism. In reasoning / cautiousness in favor of the high-extremists 

with low socio-cultural level. 
 
Keywords: extremism, positive strengths, university students 
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 الشكر والتقدير
ماكات السرب لؾ الحمد مؿء  لجالؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ, يا يرب لؾ الحمد كما ينبغ يا

 بعد. يءكمؿء ما شئت مف ش كمؿء األرض كمؿء ما بينيما
لو كصحبو آالحمد هلل رب العالميف, كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد كعمى 

 أجمعيف, أما بعد..
 يا ترضاه كأدخمنكأف أعمؿ صالحن  م  كعمى كالد ي  أنعمت عم يأف أشكر نعمتؾ الت ي" رب أكزعن

 عبادؾ الصالحيف"في  برحمتؾ
الدراسة, فمو الحمد عمى جزيؿ  هإلكماؿ ىذ يبالصبر ككفقن ي  عم ف  القدير أف م   ي  أشكر اهلل العم

 ا لجيدىـ كسعييـ.ا بفضميـ كتقديرن عترافن افضمو كعظيـ نعمو, ثـ الشكر مكصكؿ ألىؿ الفضؿ 
مصطفى أحمد الدكتكر:  الفاضؿ, األستاذ محتراـ إلى أستاذالكأتقدـ بخالص الشكر كالتقدير كا

جامعة القاىرة, با لمتربية يبكمية الدراسات العم ممتفرغ بقسـ عمـ النفس اإلرشادالستاذ األ, يترك
رشاد, كمساعدة مثمرة, كتكجييات  يفإف الكممات تعجز عف شكره لما قدمو ل مف نصح, كعمـ, كا 

الدراسة, فكاف عطاؤه بال  هىذإثراء في  اءة, كقد كاف لتشجيعو المستمر عظيـ األثرعممية بن  
ا, كمتعو بالصحة كالعافية, كأساؿ اهلل أف حدكد, كدماثة خمقو تفكؽ كؿ كصؼ, زاده اهلل عممن 

 خير الجزاء. ييجازيو عمى كؿ ما قدمو ل
 يسميرة عمالفاضمة, األستاذة الدكتكرة:  يحتراـ إلى أستاذتالكما أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير كا

بكمية الدراسات العميا لمتربية  ممتفرغ كرئيس قسـ عمـ النفس اإلرشادالستاذ األ ,بو غزالةأجعفر 
الدراسة كتكجيو الباحثة, فقد كاف آلرائيا  هإثراء ىذفي  عمى ما بذلتو مف جيد بجامعة القاىرة

كلقد شيدت منيا رحابة الصدر  ,مضمكف الدراسة ينفس الباحثة, كففي  ثرألكتكجيياتيا عظيـ ا
عميو, كأسأؿ اهلل أف يحفظيا كيرعاىا  أشكرىاذكر فضؿ ي   عمي  كسعة األفؽ كدماثة الخمؽ, فميا 

 عمرىا.في  كأف يبارؾ ليا
 أ.د/ فايزة يوسف عبد المجيد أبوكالحكـ  العميؽ لييئة المناقشة مكأسجؿ بكؿ فخر كتقدير شكر 

جامعة عيف ب لمطفكلة الدراسات العميابكمية متفرغ بقسـ عمـ النفس ال عمـ النفس ستاذا ,طالب
متفرغ بقسـ عمـ النفس اإلرشادل بكمية الدراسات الستاذ األ, وأ.د/ محمد السيد صديقشمس, 

نفقا مف كقت ثميف, كما بذال أالرسالة, كما  هجامعة القاىرة, لتفضميما بمناقشة ىذبالعميا لمتربية 
أعده مكقؼ  مىذا المكقؼ الذفي  اف أقؼ بيف أيدييمأ يمراجعتيا, كيشرفنفي  مف جيد كبير

 عميؽ الشكر كأطيبو, كمف اهلل خير الجزاء. يختبار فحسب, فميما مناال مكقؼ  ـتعميـ كتعم  
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أدكات الدراسة عمى ما قدمكه مف نصائح  يمحكم يساتذتأكما أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير إلى 
لجميع  مكشكر  مأف أتقدـ بخالص تقدير  يط أدكات الدراسة. كال يفكتنضبفي  كتكجييات أسيمت

 الدراسة.ىذه فمكالىـ لما تمت  ,أفراد العينة
مف أعضاء الييئة المعاكنة بقسـ عمـ النفس  يزمالئك  يأساتذت كما أتقدـ بالشكر كالعرفاف لجميع

 جامعة القاىرة.ببكمية الدراسات العميا لمتربية  ماإلرشاد
 يأبأخص بالذكر ك الغالية,  يقدـ جزيؿ الشكر كالعرفاف إلى أفراد أسرتأأف  يل كما يطيب
فقد كانت  ,اا مديدن حفظو اهلل ككىب لو عمرن  ,نعـ العكف كالسند يزاؿ ل كاف كما مالحبيب الذ

 .يلمكاصمة البحث العمم يتدفعن يبمثابة القكة الت خالؿ فترة البحث كمماتو
ال  متعبر عف حبيا الذأف أف تكفييا حقيا كفضميا, أك عف الغالية فتعجز الكممات  يأمكأما 

كؿ الشكر كالعرفاف بالفضؿ كالجميؿ لما قدمتو مف دعـ كمساندة  ييعرؼ مداه إال اهلل, فميا من
, يطريقفي  يزالت الداعـ الحقيق عمرىا, فقد كانت كمافي  يطكاؿ فترة البحث, بارؾ اهلل ل يل

 هلل أف يبارؾ فييا.كأدعك ا
الحياة, بارؾ اهلل في  يخير سند ل اك زال كما فقد كانكا ,أحمد, أميرة, فاطمة, محمود يإلى أشقائ

 خير الجزاء. يفييـ كجزاىـ عن
تحمؿ  مالحبيب الذ يزوج, إلى يإال أف أقدـ أصدؽ آيات الشكر كالعرفاف لرفيؽ درب يكال يسعن

عند  ي, كممجأ لمعند تقصير  يل , كمكمالن يضعففي  اسندن  يالكثير, فكاف ل يكمف أجم يمع
إلى  يخير الجزاء, كما أقدـ خالص حب يكجزاه عن يمف كؿ أذل, حفظو اهلل ل ي, كأمانيخكف

 فييا. يا كبارؾ لذخرن  ي, جعميا اهلل لرودينة يبنتا يكحبيبة ركح مكردة فؤاد
ف أخفقت فمف نفس فيو مف خطأ أك نسياف فيذا  , كما قد أقعيكبعد... فإف أصبت فمف اهلل, كا 

ىدانا ليذا,  مجتيدت, فالكماؿ هلل كحده, كالحمد هلل الذاحاكلت ك  يأنن يمف طبيعة البشر, كحسب
 لكال أف ىدانا اهلل. مكما كنا لنيتد

 الطالبة                                                                            
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 ولل الفصل ا

 مدخل الدراسة
  ةمقدم/  أولً 

 بدأت تفرض نفسيا عمى الساحة يشكالو مف المشكبلت الخطيرة التأتعتبر مشكمة التطرؼ بكافة 
كتنتشر بيف قطاعات عريضة مف كالساحة المصرية عمى كجو الخصكص  العالمية بكجو عاـ
إلى  رة تدعكلتيدد أمف كسبلمة الكطف ككؿ بصك  –خاصة فئة الشباب  –قطاعات المجتمع 

كرة ثإلى  فقد تشير مشكمة التطرؼ ,ألفراد نحكىاتجاه ااسبابيا ك أؼ لتعر  ضركرة االىتماـ بيا 
كانت الثكرة عميو ليست ذات  ذاإا مف ذلؾ الكاقع أك قد تمثؿ ىركبن  ,كتمرد عمى الكاقع غير المقنع

العدكاف كالعنؼ  يا الكثيؽ بظاىرةارتباطكمما يزيد مف خطكرة مشكمة التطرؼ كذلؾ  ,جدكل
جريت عمى فئات مف المتطرفيف أ يحيث تؤكد نتائج العديد مف الدراسات الت ,المسمح كاإلرىاب

. ارتفاع درجاتيـ عمى مقاييس الجمكد كالسيطرة كاالستقبللية كالتسمطية كالعدكانية كاليامشية
 .(ُّٗٗ,يشمب ,ي)الدسكق

كؿ ألكىـ خط الدفاع ا م,كحاضرىا القك  ةمألمستقبؿ اكبخاصة شباب الجامعة يعتبر الشباب ك 
خبلقية ألتمس المككنات ا يا لميجمات الفكرية التستيدافن اكثر كىـ األ ,مجتمع أم يف

عمى بعض  صعبيك  ,اكمتطكرن  امتغيرن  امعاصرن  اعالمن  الشبابي  عيشكي ,ية كالسياسيةجتماعكاال
ثناء بحثيـ عف أمشاعر القمؽ كالتكتر  كمف ثـ تنتابيـ, ر السريعدراؾ ىذا التغير كالتطك إ الشباب

مخططات كبرامج إلى  الحاجة س  مى أى في  يالعرب ناعالمك , مجتمعيـ كىدؼ لحياتيـفي  كر محددد
تجنيب الشباب ىذه ل الحياة يشتى مناح يالسريع ف ير العالمي  الة لمتعامؿ مع ىذا التغفع  

مجتمعيـ  كاخدمليسميمة  اتيـ فتظؿمحفاظ عمى شخصيلك  مالقسر  ماليجمات كىذا التغيير القك 
ظ ك  ,بو كارقيك  ا ضد ا كعدكاني  ا متكترن مضطربن  صبحأ بعض الشباب أف خيرةألكنة اآلا يفييبلحى

 .(َُِِ,ةك دكاب)أب بعيدة عف ثقافة مجتمعو كسياستو متطرفة ا كاتجاىاتفكارن أمجتمعو كيحمؿ 
تناكلو العديد  بكجو عاـ كالعالميةخاصة المجتمعات العربية في  كتبعات تفشيو التطرؼ ةكلخطكر 

العربي الذم  ف بعض الشبابأالعديد مف الدراسات  أكضحتكقد  ,مف الباحثيف بالدراسة كالتحميؿ
 كؿ ما ىك معادو إلى  الذم ينتميك أك المجمكعات المتطرفة أيتجو نحك االنضماـ لمعصابات 

ف لـ يستطيعكا ك صؿ شباب عاديألافي  ىـمتطرفة بعيدة عف الكاقع  أفكارنا أك يعتنؽ لممجتمع
 مجتمعيـ مما دفعيـ يف لخ ...إشباع حاجاتيـ النفسية مف القيادة كتحقيؽ الذات كاالستقبلؿ إ

اتيـ رغباتيـ كحاجرفض تحقيؽ الذم  المجمكعات المتطرفة المعادية لممجتمعإلى  االنتماءإلى 
 .(َُِِ, ة)أبك دكاب .ا لمتطرؼككجدكا الباب مفتكحن 

مف منظكر  رؼقضية التطإلى  تحاكؿ النظر فيي , ىمية الدراسة الحاليةأالمنطمؽ تنبع  ىذاكمف 
سبابيا كعكامؿ تككنيا أؼ لتعر  طالما درست مف ناحية سمبية التي ك  يجابيعمـ النفس اإل
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 ,كالدية الخاطئةساليب المعاممة الأمثؿ  ,كذلؾ بربطيا بالعديد مف المتغيرات السمبية ,نتشارىااك 
, الجمكد السمبية, السيطرة, االندفاع, ياالغتراب النفس, سمة التعصب ,)الرؤية( حادية العقميةأ

كغيرىا الكثير كما يظير مف التراث  ,القدرة عمى تحمؿ الغمكضعدـ  (,الفكرل )الدكجماتية
 .ىذا المكضكعفي  لمدراسات كالبحكث السابقة يدبألا

ا بدراسة مكامف القكة يضن أبؿ ييتـ  ,فحسبال ييتـ بدراسة المرض  يجابيكلما كاف عمـ النفس اإل
 ,نفسيةات اضطرابإلى  نسافباإل متؤدالتي  ية بيدؼ التغمب عمى الضغكطنسانكالفضائؿ اإل

 ,ا كخطكرةكثر مشكبلت العصر تفشين ألقاء الضكء عمى كاحدة مف إمحاكلة إلى  الباحثة اتجيت
 حيث ىدفت الدراسة الحالية؛ يجابيمف كجية نظر عمـ النفس اإل , كذلؾظاىرة التطرؼ يال كىأ

كالقكل  ية(جتماعاال, الدينية, بعاده )السياسيةأستكشاؼ طبيعة العبلقة بيف التطرؼ باإلى 
المستكل  –)النكع  :كمدل تأثر كؿ مف ىذيف المتغيريف بالمتغيرات الديمكجرافية التالية ,ةإليجابيا

في  كاالستفادة مف ذلؾ ,(يجتماعاال يالمستكل الثقاف - (منظر ي, )عمم التخصص – يالدراس
مارتف مف نظرية  انطبلقناكذلؾ , التطرؼ يمنخفضك  يلمرتفعمحاكلة لرسـ الصفحة النفسية 

 ةف قك ك حيث حدد ست مجمكعات لمفضيمة يندرج تحتيا أربع كعشر  ؛ةيجابياإل سميجماف لمقكل
 ة قابمة لمقياس كالتنظيـ .إيجابي
 :مشكمة الدراسة /اثانيً 
منيا التطرؼ , صكر متباينةفي  ية يتـ التعبير عنواجتماعف التطرؼ بكصفو ظاىرة نفسية إ

ة يجد أف ىناؾ تغيرات جذرية العربيالمجتمعات إلى  كالناظر, يجتماعكاال يكالدين يالسياس
ر يً ظٍ مما يي , صكر عديدة لـ تكف مكجكدة بيذا الشكؿ مف قبؿفي  طرأت عمى الساحة العربية

عمى ذلؾ مف خركج  ؿ  دى أكال يكجد مثاؿ  ,الشباب حجـ المعاناة لدل أبناء ىذه المجتمعات خاصةن 
ا كا فيو غالبن في صً كقت كي في  بالتغيير عمى حكاـ ببلدىـ مطالبيفالعربي  ثكرات الربيعفي  الشباب
 يف الحكـ عمى التطرؼ بأنو ظاىرة سمبية تعيشيا المجتمعات كالسعإعمى ذلؾ ف كبناءن , بالتطرؼ

 (ََِٕ, بيضألكما يرل )ا -ككف التطرؼ كذلؾ ل, يا غير منطقلمتخمص منيا قد يككف حكمن 
 , اعمى أنو نتيجة كليس سببن  التطرؼإلى  كمف ثـ فإنو يجب النظرظاىرة ليا مسبباتيا,  -

يينظىر إليو في كالتطرؼ لـ  ي اكنفس اي  اجتماع اف متغيرن ألكحظ  يكالنفس يدبألكبمراجعة التراث ا
( ُّٖٗكعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر دراسة محمد الشيخ ) ,بصكرة سمبية الدراسات السابقة إال

ستجاباتيـ كغير المتطرفيف مف افي  مقارنة الحاجات النفسية لدل المتطرفيفإلى  ىدفت يكالت
اسة العبلقة بيف االتجاه ر دإلى  ىدفتكالتي  (ُٔٗٗكدراسة ىشاـ عبد اهلل ) ي,الشباب الجامع

سماء أكدراسة , لدل عينة مف العامميف كغير العامميف يمف النفسؤلنحك التطرؼ كالحاجة ل
تحقيؽ الذات لدل إلى اجة ف العبلقة بيف التطرؼ كالحيتبيإلى ىدفت التي ( ك ََِِ) يعفيف

حادية الرؤية أكصفت العبلقة بيف التي  (َُِّكدراسة دعاء سيد شاكر ), طمبة الجامعة
ربطت التي  (َُِْلو البنا )كدراسة عبد اإل, االستجابة لدل طبلب كميات التربيةفي  كالتطرؼ
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لدل طبلب  يةجتماعكبعض المتغيرات النفسية كاال يكالسياسالديني  العبلقة بيف التطرؼ
حد فركع عمـ النفس أكمف ىنا جاءت فكرة الدراسة الحالية بربط ظاىرة كالتطرؼ ب ,الجامعة

الشخصية المتطرفة كأبعادىا, ؼ لتعر  محاكلة في  يجابيعمـ النفس اإلتكجو كىك  ,االجديدة نسبي  
بيا مف فضائؿ كقكل  يرتبط ف مالتبي   بؿ ,ال لتصنيؼ سمبياتيا كتفنيد المشكبلت المتصمة بيا

البيئة كالكسط  تتسببكربما  ,يكلد عمى الفطرة السكية إنسافكذلؾ مف منطمؽ أف كؿ  ,ةإيجابي
حباطات ات ك اضطراب مفبما يشممو المحيط  يجتماعاال  , لتمؾ الفطرة يسمككو المناففي أزمات كا 

 قيمةن  أكثر األفراد يجعؿ حياة البحث عما عمى يركز يجابياإل النفس عمـ مجاؿ في كالبحث
 عف التركيز البحث ىذا كيسيؿ ,((Seligman & Csikszentmihalyi, 2000 لمعيش؛
 & Gable)األمثؿ األداءإلى  ككصكلو نسافاإل زدىاراف مف تمك   التي كالعمميات الظركؼ

Haidt, 2005) .كىييجابياإل النفس اىتماـ عمـ في مركز ىي مكاضيع كتكجد ثبلثة ,: 
 ,ةيجابياإل الفردية السمات( ب) كالرفاه؛ ةيجابياإل المشاعر مثؿ ,ةيجابياإل الذاتية التجارب( أ) 

 Peterson , 2006)العمؿ(. أماكف أك األسر مثؿ)ة يجابياإل المؤسسات( ج)ك القكة؛ مثؿ نقاط
&  ( Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). ىذه  بيف التفاعؿ بشأف نكاة اقتراح كىناؾ

 الصفات عرض أك/ك ف مف تطكيرك  مى تي  ةيجابياإل المؤسسات أف عمى تنص الثبلثة المكاضيع
( Peterson, 2006) ةيجابياإل التجارب تعزز بدكرىا كالتي الشخصية القكة نقاط مثؿ ,ةيجابياإل

كمف ثـ فإف اليدؼ  ,Peterson & Park, 200) ) ةيجابياإل السمككياتإلى  الناس كتقكد
التطرؼ  منخفضيك  مرتفعية لدل يجابيالقكل اإل بعض ليذه الدراسة ىك الكشؼ عف يالرئيس

كرسـ الصفحة  ,كمدل تأثر تمؾ العبلقة بعدد مف المتغيرات الديمكجرافية ,مف طبلب الجامعة
بعدىا مف عمؿ برامج  نتمكفالتي  كلىألا المبنةى  ىذه كذلؾ لتككف ,النفسية لمشخصية المتطرفة

راجيف أف تككف تمؾ  الشخصيات المتطرفةذكم  لدل لتنمية نقاط القكة تمؾ شادية كعبلجيةر إ
ال أ ,ا كضراكةن تكحشن مجتمعاتنا مشكبلت كثر أمشكمة مف ل العبلج كلى عمى طريؽ أالدراسة خطكة 

 .ي التطرؼكى
 : يالتال يالسؤاؿ الرئيسفي  تتحدد مشكمة الدراسةك 

ضكء في  التطرؼ مف طبلب الجامعة منخفضيك  مرتفعية لدل يجابيما القكل اإل
 بعض المتغيرات الديمكجرافية ؟

 : , كىيسئمة الفرعيةألعدد مف ا يمف ىذا السؤاؿ الرئيس كينبثؽ
ضكء متغير في  التطرؼ مف طبلب الجامعة منخفضيك  مرتفعية لدل يجابيما القكل اإل -ُ

 إناث(؟ –النكع )ذككر 
ضكء متغير في  التطرؼ مف طبلب الجامعة منخفضيك  مرتفعية لدل يجابيما القكل اإل -ِ

 ؟يالمستكل الدراس



4 

 

ضكء متغير في  منخفضي التطرؼ مف طبلب الجامعةك  مرتفعية لدل يجابيما القكل اإل -ّ
 (؟منظر  – ي)عمم التخصص

ضكء متغير في  التطرؼ مف طبلب الجامعة منخفضيك  مرتفعيلدل  ةيجابيما القكل اإل -ْ
 ؟ثقافيكال يجتماعالمستكل اال

 ىداف الدراسة :أ /اثالثً 
 :الكشؼ عفإلى  تيدؼ الدراسة بشكؿ عاـ

التطرؼ  منخفضيك  مرتفعيلدل كطبيعة الصفحة النفسية لمقكل اإليجابية  ةيجابيالقكل اإل -ُ
 مف طبلب الجامعة.

ضكء في  التطرؼ مف طبلب الجامعة منخفضيك  مرتفعية لدل يجابيالقكل اإل اختبلؼمدل  -ِ
 (.ناثإ –متغير النكع )ذككر 

ضكء في  الجامعةالتطرؼ مف طبلب  منخفضيك  مرتفعية لدل يجابيالقكل اإل اختبلؼمدل  -ّ
 .يالمستكل الدراسمتغير 

ضكء في  التطرؼ مف طبلب الجامعة منخفضيك  مرتفعية لدل يجابيالقكل اإل اختبلؼمدل  -ْ
 (.منظر  –ي)عمم متغير التخصص

ضكء في  التطرؼ مف طبلب الجامعة منخفضيك  مرتفعية لدل يجابيالقكل اإل اختبلؼمدل  -ٓ
 .ثقافيال يجتماعمتغير المستكل اال

 ىمية الدراسة :أ /ارابعً 
 :في  ىمية النظرية لمدراسةلتكمن ا

 .التطرؼ مف طبلب الجامعة منخفضيك  مرتفعية لدل يجابيالقكل اإلبعض تكضيح  -ُ
التطرؼ  منخفضيك  مرتفعية لدل يجابيالقكل اإلب اارتباط الديمكجرافيةمتغيرات الكثر أمعرفة  -ِ

 مف طبلب الجامعة.
 : ما يميفي ىمية التطبيقية لمدراسةلوتتمثل ا

كضع الخطط في  مساعدة القائميف عمى رعاية كتعميـ كتربية الشبابفي  تفيد نتائج الدراسة -ُ
 .ة لدييـيجابيبتنمية القكل اإلمكاف إلحاجاتيـ قدر اشباع إ عمى كالبرامج الكقائية لمساعدة الشباب

ا السياسية كالتربكية صكرىفي  كضع الخطط كالبرامج الكقائيةفي  دارات الجامعيةإلمساعدة ا -ِ
 االتجاىات المتطرفة كالطبلب العادييف .ذكم  ية لمتعامؿ مع طمبة الجامعةاإلرشادك 

 الدراسة : مفاىيم /اخامسً 
 يجرائإلبالتحديد الدقيؽ لممفيكـ ا نتياءن االدراسة كفؽ ما تتبناه الباحثة ك  فاىيـتحديد لم يفيما يم

 لكؿ منيا :
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 : Positive  strengthsةياابيالقوى اإل-1
 , كىيالفردية الفركؽ مثؿ ةإيجابي قيمة أنيا صفات ذات عمى الشخصية القكة نقاط تعريؼ يمكف

 , Peterson & Seligman) الزمف عبر كاالستقرار المكاقؼ مختمؼ في تتسـ بالعمكمية
الظيكر  :المثاؿ سبيؿ عمى) األفراد أفكار في مجمكعة الشخصية قكة نقاط تظيرك  . (2004
 كالسمكؾ ,(المساعدة عمى لمحصكؿ متنافاال :المثاؿ سبيؿ عمى) كالمشاعر ,(إيجابي بشكؿ

مرغكبة ك  كاسع نطاؽ عمى بيا معترؼ كىي ,(فريؽ في العمؿ بشكؿ جيد :المثاؿ سبيؿ عمى)
الباحثكف  كجد ذلؾ عمى كبناءن (.  Peterson & Seligman,2004)عبر الثقافات المختمفة 

 أعضاء قبؿ مف تقييميا يتـك  األفراد, في القكة نقاط مبلحظة يمكف أنو يؤكدالذم  التجريبي الدعـ
 ((Peterson, Park, & Seligman, 2006الثقافات.  مختمؼمف 

 المختصر ةيجابيعمى مقياس القكل اإل يحصؿ عميياالتي  مجمكع درجات الفردبا إجرائي   كتقاس
 لمارتف سميجماف.

  Extremismالتطرف  -ِ
المكاقؼ السياسية في  ستجابات الفرد المبتعدة عف الكسطيةانو أا بجرائي  إتطرؼ الكيمكف تعريؼ 

 لذلؾ . المعدالمقياس في  عمييايحصؿ التي  كيتضح مف الدرجة ,يةجتماعكالدينية كاال
 ات الدراسة:دمحد /اسادسً 

 يتحدد مجاؿ الدراسة الحالية بالمحددات التالية :
 .يالحد المكضكع -ُ
 .مالحد البشر  -ِ
 .يالحد المكان -ّ
 .ينالحد الزم -ْ
 :يالحد الموضوع -1

 مرتفعيالتطرؼ )ة كمستكل يجابييتحدد مكضكع الدراسة الحالية بدراسة العبلقة بيف القكل اإل
ضكء المتغيرات الديمكجرافية في  كذلؾ ,( لدل عينة مف طبلب جامعة القاىرةالتطرؼ منخفضيك 

 التالية :
 إناث . ,النكع : ذككر - أ
, يالرابع الجامع, يالثالث الجامع ي,الجامع يالثان ي,كؿ الجامعأل: ا يالمستكل الدراس  - ب

 .الدراسات العميا

 .منظر  , ي: عمميكاديمألالتخصص ا -ج
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 ., مرتفعمتكسط, : منخفض ثقافيال يجتماعالمستكل اال -د
 :  يالحد البشر  -2

( 1.9) قدره ا مف طبلب كطالبات جامعة القاىرة بمتكسط( فردن 328تككنت عينة الدراسة مف )
 . (822.) م قدرهمعيار  انحراؼك 
 : يالحد المكان-3
كمية طبلب أغمبيـ مف ك  جامعة القاىرة,عمى طبلب كميات جراء الدراسة كتطبيؽ أدكاتيا إتـ 

 الدراسات العميا لمتربية بجامعة القاىرة.
 : يالحد الزمن-4

حتى  َُِٖالفترة مف نكفمبر في  ـَُِٗ/َُِٖ ية خبلؿ العاـ الدراستـ تطبيؽ ىذه الدراس
 .َُِٗ يكنيك
 أدوات الدراسة :/  اسابعً 

 شتممت األدكات عمى:ا
 (.مقياس التطرؼ )إعداد الباحثة -ُ
 (.باحثة, ترجمة الََِْة المختصر )إعداد مارتف سميجماف يجابيمقياس القكل اإل -ِ
 (.)إعداد الباحثة ثقافيال يجتماعالمستكل اال استمارة -ّ

 الدراسة :في  حصائية المستخدمةساليب اإللا/  اثامنً 
 . يحصاء الكصفساليب اإلأ -ُ
 لبيرسكف. يالخط رتباطالمعامؿ ا -ِ
 مستقمتيف.لعينتيف ت  اختبار -ّ
 .االتجاه  يتبايف ثنائتحميؿ ال -ْ

 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني
 مراجعة التراث وفروض الدراسة

 
 المحور األول: التطرف . -

 المحور الثاني: القوى اإليجابية . -

 المحور الثالث: طالب الجامعة. -

 فروض الدراسة . -
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 الثانيالفصل 
 مرااعة التراث وفروض الدراسة

 :  ييم تتضمف ماكالتي  متغيرات الدراسة الحالية تـ تناكؿ ىذا الفصؿ يف
 .ثـ فركض الدراسةطبلب الجامعة,  ,ةيجابيالقكل اإل ,التطرؼ
 Extremismالتطرف  : ولل المحور ا

 التطرف :مفيوم   -1

ا لما يشير يصعب تحديدىا أك إطبلؽ تعميمات بشأنيا نظرن التي  يعد مفيكـ التطرؼ مف المفاىيـ
يختمؼ مف  ينسبأمر كحد االعتداؿ , د االعتداؿلمتطرؼ مف تجاكز ح مإليو المعنى المغك 

ا تطرفن فما يعتبره مجتمع مف المجتمعات , كؿ مجتمعفي  ا لنسؽ القيـ السائدآخر كفقن إلى مجتمع 
فاالعتداؿ كالتطرؼ مرىكناف بالمتغيرات البيئية , مجتمع آخرفي  امف الممكف أف يككف مألكفن 

كما يتفاكت حد االعتداؿ كالتطرؼ , يمر بيا المجتمعالتي  كالحضارية كالثقافية كالدينية كالسياسية
 حاضر .الكقت الفي  قد ال يككف كذلؾ يالماضفي  افما كاف يعد تطرفن , آخرإلى مف زمف 

 لمتطرف : يالتعريف المغو  -2

كتطرؼ فبلف  ,يءبمعنى الناحية أك الطائفة مف الش ",الطرؼ"المغة كممة مشتقة مف في  التطرؼ
, ُٖٓٗ ,المعجـ الكسيط) اؿز فييا حد االعتدجاك  :المسألة يفتطرؼ ك , أتى الطرؼ م:أ

ِٕٓ). 

فرد أك جماعة أخذت إلى  حيث يشير ,مفيكـ التطرؼ يحمؿ نفس المعنى ا نجد أفصطبلحن اك 
جتمع كما تعارؼ ا أك ناحية مف فكر أك فعؿ أك سمكؾ عمى نحك يخالؼ ما أجمع عميو المطرفن 

 (ّٕٓ,ُٖٓٗ, )المعجـ الكسيط عميو معظـ الناس

 ,أك معقكؿ, يعاد بشدة عما ىك منطقاالبتإلى  التطرؼ : يشير Websterقامكس كبستر  يكف
ناحيتيف تككناف  مأإلى  Extremeكتشير كممة , إلخ ... مالرأفي  كالتطرؼ, أك مقبكؿ
 , Webster) الضحؾ /البكاءنفعاؿ امثؿ  ,المسافة عف بعضيمافي  كمتباعدتيف متناقضتيف

1989 , 316).                                           

كمفيكـ االعتداؿ كما  ,أنو تجاكز حدكد االعتداؿإلى  لمتطرؼ يشير مالمعنى المغك إف كمف ىنا ف
, عتداالن امع آخر ا مف االعتداؿ قد ال يعده مجتفما يعده مجتمع ما ضربن  ,كغير محدد يذكرنا نسب

ر إلييـ ظى نٍ مجتمعاتيـ كاف يي في  كالمبتكريف ,كالعمماء ,كالفبلسفة عصكرىـ,في  نبياءألفكثير مف ا
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, )الطيبيـ ليذه العصكر كتمؾ المجتمعات ستباقاذلؾ في  ككاف السبب ,عمى أنيـ متطرفكف
ُِٗٗ,ُ). 

 التعريفات النفسية لمتطرف : -3

التي  كلى تناكلت التطرؼ كأسمكب لبلستجابةألا كجيتيف :إلى  تجيت التعريفات النفسية لمتطرؼا
 تناكلت التطرؼ كمعنى كمفيكـ .قد أما الثانية ف, ا عف المتكسطا أك إيجابن تنحرؼ سمبن 

كذلؾ مف منظكر , ىتمكا بدراسة التطرؼامف أكائؿ العمماء الذيف  (ُٖٔٗ)كيعتبر سكيؼ 
 يالتصمب كبيف التكتر النفس المركنة أك ا بيفارتباطأف ىناؾ يرل ىك ك  ,االستجابةفي  التطرؼ
كمف ثـ تطرؼ  ي,يزيداف مف درجة التكتر النفس مكأف التصمب كالجمكد الفكر , االستجابة كتطرؼ

دليؿ  ية ىيجابيأف االستجابات المتطرفة اإلإلى  كقد تكصؿ(. ٗ ,ُٖٔٗ, )سكيؼاالستجابة 
قياس لقكة  يفى حيف أف االستجابات المتطرفة السمبية ى, يعمى مستكل أعمى مف التكتر النفس

فعندما نشعر بالتكتر  ,ا ضد القمؽكالتصمب يمكف أف يككف دفاعن  .عمى المقاكمة انا كقدرتيألا
الذم  الضعؼ يا يحمتككف قناعن كالتي  كالسمككيات المتسمة بالتصمب فكارألمجمكعة مف ا يننم

 (Abe Arkoff,1988:293) .كمعظمنا لديو بعض التصمب كبعض المركنة  ,نشعر بو داخمنا

فمنيـ مف يرل , يونى فقد تعددت آراء عمماء النفس فيتناكؿ التطرؼ كمعالذم  الثانيأما االتجاه 
ا مف ذلؾ الكاقع إذا أك ىركبن , اا أك كافين الكاقع إف لـ يكف الكاقع مقنعن أف التطرؼ بمثابة ثكرة عمى 

                        تككينيافي  الشخصية أك قصكرفي  اضطرابإلى ا كقد يككف راجعن  .عميو مستحيمة كانت الثكرة
 .(ّ ,ُّٗٗ, )الطيب

 كمفيكـ التكتر, العاـ يالنفسرتفاع مستكل التكتر اتعبير عف  :نوأالتطرؼ ب الشيخمحمد كيعرؼ 
 مالقائـ كراء الشعكر بتيديد الطمأنينة أك بتيديد أ يساس الدينامألىذا السياؽ يقصد بو افي 

كىك  – ىتماماتو مثبلن احد ألبالنسبة  –جانب مف جكانبو في أك , تزاف قائـ بالنسبة لمشخص ككؿا
 . (َٖ , ُّٖٗ , )الشيخ تحفيز لمقضاء عمى ىذا التيديد يوما يترتب عم

كيستخدـ  ,ات كالصراعات النفسيةضطرابيعانى مف بعض االالذم  كالشخص المتطرؼ ىك
و يتغمب عمى ما يشعر بو مف تيديد التزان يلك مفكار الدينية عمى المستكل الظاىر ألبعض ا

 (َِٔ-ِٗٓ,  ُّٗٗ ,ي)الفخران القائـ ككؿ أك لجانب مف جكانبو
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 , حد العاـالا يتسـ بالتشدد كالخركج عف تخاذ الفرد مكقفن االتطرؼ بأنو ىشاـ عبد اهلل كيعرؼ 
رتضاىا احددىا ك التي  خبلقيةألكتجاكز المعايير الفكرية كالسمككية كالقيـ ا ,كالبعد عف المألكؼ

االتجاه في  اأك سمبي   ,االتجاه بمعنى المكافقة التامةفي  اإيجابي  كقد يككف التطرؼ  ,أفراد المجتمع
 كسط المسافة بيف المكافقة التامة كالرفض التاـفي  أما حد االعتداؿ فيقع , بمعنى الرفض التاـ

 . (ِٗ, ُٔٗٗ, )عبد اهلل

أسمكب مغمؽ لمتفكير يتسـ بعدـ القدرة عمى تقبؿ أم معتقدات تختمؼ عف  :فالتطرؼ ىك
 . (َُّ, َُٗٗ ,)نعيـمعتقدات الشخص أك الجماعة 

كيتسـ المتطرفكف بأسمكبيـ  ,ية كالتمرد عميياجتماعنتياؾ القيـ االا :بأنو يأسماء عفيفكتعرفو 
ذلؾ ما في  المجتمع متخذيففي  كعادة ما يككف تمردىـ بيدؼ إحداث تغيير, التفكيرفي  المغمؽ

الفكر إلى في  اا إلى العدكاف كالعنؼ كتتحكؿ مف ككنيا تطرفن يركنو مف كسائؿ قد تصؿ أحيانن 
                                                                .(ََِِ, ي)عفيفإرىاب كعنؼ كعدكاف 

يستخدـ  مفيكـ - بعض الباحثيف النفسييف يرل كما - بشكؿ عاـ يفالتطرؼ مف الجانب النفس
 : يى, تتميز بثبلث خصائص, مجمكعةل لفرد أك, حالة نفسية معينةإلى  شارةئلل

 االعتقاد الجاـز بأف المجمكعة كىبكا سمطة معنكية أك أخبلقية عميا .  -ُ
 جميع تعاليميا .في  االصحيحة كمي  ىي  االعتقاد بأف المجمكعة -ِ
              (Seyle,2007,3-6). خرلألمستيدفة مف قبؿ الجماعات ا الشعكر بالتيديد كأف المجمكعة -ّ

 ا .كنقصانن  زيادةن  االعتداؿ, ييستخدـ لمداللة عمى كؿ ما يناف فيكـم تعرفو الباحثة بأنو:ك 
فقد  منيا ا لقيـ كعادات كثقافات كؿ  خر كفقن إلى آكتباينو مف مجتمع  لنسبية حد االعتداؿ اكنظرن 

 يمكف اإلشارة, كمع ذلؾ هر طي أي حد جعؿ مف الصعكبة بمكاف تحديد إلى  تعددت مفاىيـ التطرؼ
 التطرؼ عمى أنو:إلى 
 قيـ كمعايير مخالفة ليا . يكتبن المجتمع,في  الخركج عف القيـ كالمعايير كالعادات الشائعة -ُ
أك يحاكؿ أف  قائـ, ك قضية(أيدكلكجيا أك أا إزاء فكر )ا متشددن مكقفن تخاذ الفرد أك الجماعة ا -ِ

القبكؿ التاـ ليذا في ا يتمثؿ إيجابي  ا كقد يككف تطرفن  بيئة ىذا الفرد أك الجماعة,في  ,ايجد لو مكانن 
في  كيقع حد االعتداؿ الرفض التاـ لو,في ا يتمثؿ أك سمبي   (,أك القضيةيدكلكجيا ألالفكر )ا

 منتصؼ المسافة بيف القبكؿ كالرفض .
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أك ا أف التطرؼ سكاء كاف ديني  إلى  كمما سبؽ يتضح أف التعريفات النفسية بشقييا خمصت
حيط كرفض الكاقع الم كتجاكز حد االعتداؿ كالثكرة, كالتشدد, الغمك,ا يقصد بو ي  اجتماع أك اسياسي  

 .بكؿ ما يحمؿ مف نظـ كمعايير 

 أبعاد التطرف : -4

 : يكى ,تتناكؿ الدراسة الحالية التطرؼ مف خبلؿ ثبلثة أبعاد

 .الديني  : التطرؼ أكالن 

 . يا : التطرؼ السياسثانين 

 . يجتماعا : التطرؼ االثالثن 

 بعاد بالتفصيؿ :ألعرض ليذه ا يكفيما يم

 :( Religious Extremism) الديني التطرف - أولً 

لكف االتجاه لتعزيز التشدد أك الغمك كالعنؼ  ,قديمة قدـ الديف نفسوالديني  ظاىرة التطرؼ تيٌعد  
الديني  فيناؾ أنماط مف التطرؼ , قبؿ مف مف ذآلا افيما يبدك أكثر شيكعن ىي  ديافألداخؿ ا
ال  كمف ثـ, ياجتماعيكجد داخؿ فراغ  كالذل بدكره ال يمكف أف ,الجماعات الدينية المختمفةداخؿ 
 .(Stern, 2003;Wiktorowicz,2005; 4) يجتماععريفو بمعزؿ عف السياؽ االت يمكف

ذات الكقت ال يمكف أف يقاس مف في  كما أنو ,ديف بذاتوفي  ال يمكف أف يختزؿالديني  كالتطرؼ
في  أساسو فكر يعتمؿفي  فيك ,يأك المظير الخارج, كالمباس كالييئة ,شكميةخبلؿ جكانب 

بعض الجكانب في  كذلؾ (,كتصكرات كتأكيبلت عقمية )معرفية عتقادات كرؤلافي  يتمثؿ ,العقؿ
 لحقيقة الديف. ينامجاف اتتضمف مغاالة كتضييقن كالتي  الديني( الفكرفي  مالدينية )أ

ركح الديف عف ا عف مقاصدىا ك ا بعيدن فيـ النصكص الدينية فيمن  :بأنو الديني  كيعرؼ التطرؼ
 فكؿ مغاؿو  و,و كىديى أحكامى  يجافمكال, الديف بأنو المتجاكز حدكدهفي  يعرؼ المتطرؼك  ,الحنيؼ
                                                    .  (ٔ,َُِِ, م)الشير  هرً سٍ لكسطيتو كيي  و متطرؼ فيو مجاؼو دينفي 
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أكثر مف جكانب الديف بما يخرج الشخص  جانب أكفي  المبالغة الشديدة :بأنو التطرؼ كما يعرؼ
 , بحيث يمكف تصنيؼ التطرؼ ضمف ثبلثة محددات ,يقرىا الديفالتي  عف الحدكد المقبكلة

  ي:كى

 آخر  مفكر أك رأ مؿ أكعدـ تقب   ,عمى فكرة ما ييتميز باالنغبلؽ العقم مالذي التطرؼ المعرف -أ

 , يتميز بانفعاالت كجدانية تتركز عمى الجكانب الدينية مالذ (ي)االنفعال يالتطرؼ الكجدان -ب
ىذه في  نفعاالتوافي  شديد المبالغة ,ىذا الجانبفي  بحيث يصبح الشخص شديد الحساسية

 اتجاىيا .في  امندفعن  ,الناحية

أداء الشعائر الدينية في  يتميز بمبالغة شديدة أك مغاالة مالذ (ي)الطقكس يالتطرؼ السمكك -ج
 , يبحيث قد تخمك ىذه الشعائر مف معناىا الركح ج مؤدييا عف الحدكد المقبكلةرً خٍ بما يي  الظاىرية

خريف آلفرضيا عمى امحاكلة إلى  بؿ إف ىذا النكع مف التطرؼ قد يتجاكز ىذه التصرفات الذاتية
 .(ّٗ , ََِِ, م)الميد

منطمقة  –جماعة دينية  قياـيتضمف  - جنبيةألكما تعرضو بعض الدراسات ا -الديني  كالتطرؼ
العداء كالكراىية تجاه  يكتنم ,بفرض قكاعد معينة مف السمكؾ تككف غير عقبلنية –مف الديف 
  Juergensmeyer , 2001 ; Stern , 2003 ; Wiktorowicz, 2005)خرلألالجماعات ا

; Makowsky , 2007). 

, كرفض الثقافة المحيطة, يةجتماعاال العزلة :في  التطرؼ الديني يتمثؿ خرآلكعند البعض ا
دياف أك ألكالتعصب ضد ا, ()فكر العنؼ مالتدمير  يكالفكر العدائ, بالديف رتباطاالفي  كالتحمس

ي الدين لتزاـكالقتؿ تحت مبرر اال, الحقيقة المطمقةمتبلؾ إكاالدعاء ب, العقائد المختمفة
(Liebman , 1983,66-77; Seyle,2007, 6 ; Resnick , 2008, 115). 

عقيدة أك فكر أك مذىب لفرد في  الغمك ييعنالديني  أف التطرؼإلى  سبؽ يمكف أف نخمص مماك 
 , الغمك كالتشدديصدؽ عمى الديني  ف التطرؼإكعمى ذلؾ ف ي,أك جماعة عمى أساس دين

 , حكاـألكا يالمعانفي  كالتكمؼ بالتعمؽ ,تفسيرىافي  القياـ بالتكاليؼ الشرعية أكفي  فراطإلكا
لزاـ النفس كا عمى التفريط كالتسيب  يالجانب السمبفي  كما قد يصدؽ ,خريف بما لـ يكجبو اهللآلكا 

 . ا عف االعتداؿخركجن يعد فكؿ منيما  ,كالتحمؿ كعدـ االكتراث فييا
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 :( Political Extremism) يالتطرف السياس -اثانيً 

كعدـ قبكؿ  ,خريف كالسيطرة عمييـآلالتعامبلت المتسمطة مع اإلى  يمفيكـ التطرؼ السياس يشير
فكار          ألكفرض الرؤل كالتكجيات كا ,الفكرفي  كالجمكد ,خر المخالؼآلا مالحكار كالرأ

 .(ُٖ , ُٕٗٗ, )رشكاف

يرتضييا التي  طر الفكرية كالدستكرية كالقانكنيةألعف القكاعد كا خركجه  بأنو : ايضن أكما يعرؼ 
                                     .  (َُُ, ََُِ, )العقادكالحكار  ختبلؼظميا باالفي  تسمحكالتي  المجتمع

ا يعرؼكما   سباب سياسية ألكيتبنى العنؼ  ,القيـ الديمقراطية ييددالذم  بأنو ذلؾ الفكر أيضن

(Resnick , 2008 , 116). 

لبعض  لقد يعز  مكالذ (,جانب )المختمفيفألفكر معاداة ا :بأنو يكما يعرؼ التطرؼ السياس
 ; Sabbagh, 2005 , 122) جانبألبالقمؽ كالخكؼ مف ا يتكحالتي  يةجتماعاال المعتقدات

Altemeyer , 1996). 

 بأنو : (Wilcox,1987كما أكرده ) يالسياسالتطرؼ  Roger Scrutonكيعرؼ سكراتكف 

كالصعكبات  ,بغض النظر عف التداعيات المؤسفة أقصى حدكدىاإلى  فكرة سياسية تبني -ُ
بقصد ا يضن أكلكف  ,كذلؾ ال يككف بقصد المكاجية فحسب ,كالمشاعر المضادة ,كالحجج ,العممية

 خر .آللغاء اإ

 خرل .ألا تعصب مف طرؼ كاحد تجاه جميع كجيات النظر -ِ

كحرية كحقكؽ  خريفآلتظير عدـ احتراـ حياة ا عتماد كسيمة لتحقيؽ غايات سياسيةا -ّ
 .نسافاإل

 ينيا تتفؽ حكؿ ككف التطرؼ السياسأمجمؿ التعريفات السابقة يمكف استنتاج إلى  كبالنظر
فراد ؤلل حتراـ الحقكؽ كالحريات السياسيةاعف القاعدة الفكرية القائمة عمى االعتداؿ ك  اخركجن 

العنؼ  يتبنإلى  نتياؾ تمؾ الحقكؽ كصكالن اتجاه التسمط كاالستبداد ك افي  كذلؾ, كالجماعات
 .يفكرىـ السياسلقصاء المخالفيف إلكالمكاجية 
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 :( social Extrmism)ٍ  ياتماعالتطرف ال -ا ثالثً 

بأنو ليس مجرد مجاكزة حد االعتداؿ أك الخركج عف  االجتماعي عبد الستار التطرؼليمى تعرؼ 
نما ىك  ,المألكؼ الكاقع في  كىذا ىك ,مكاالنغبلؽ الفكر  ()الدكجماتية يرتبط بالجمكد العقممكا 

ف التطرؼ بيذا إإذ  ؛المتطرفةبتتمحكر حكلو كؿ الجماعات المسماة الذم  جكىر االتجاه العاـ
ؼ عف معتقدات أك آراء تختم ةبعدـ القدرة عمى تقبؿ أييتسـ  المعنى ىك أسمكب مغمؽ لمتفكير
 (ُِٗ-ُُٗ ,ُِٗٗ ,)عبد الستارمعتقدات الشخص أك الجماعة 

كجمكد الشخص  ,خريفآلال يعترؼ معو بكجكد ا محالة مف التعصب لمرأ بأنو : ةليم يمع كيعرفو
كال ظركؼ  ,كال مقاصد الشرع ,سمح لو برؤية كاضحة لمصالح الخمؽا ال يعمى فيمو جمكدن 

خذ بعد ذلؾ بما يراه ألما عندىـ كابمكازنة الك  خريفآلنافذة لمحكار مع امعو كال يفتح  ,العصر
 (ُُُ , َُٗٗليمة,) ا.ا كأرجح ميزانن نصع برىانن أ

عراؼ ألىك مكقؼ الفرد الرافض لمتقاليد كا يجتماعكمف ثـ يمكف القكؿ بأف التطرؼ اال
 تعارؼ عميو المجتمع مف مبادئ كقيـ .ية بشكؿ ال يتفؽ مع ما جتماعاال

 النظريات النفسية المفسرة لمتطرف: -5

ا ارتباطسنتناكؿ بالشرح أكثرىا ك  ,تطرقت لمكضكع التطرؼالتي  ىناؾ عدد مف النظريات
 :يبمكضكع الدراسة عمى النحك التال

 . ي: نظرية التحميؿ النفس أكالن 

 العدكاف . –حباط إلا : نظرية اثانين 

  .يجتماعنظرية التعمـ االا : ثالثن 

 : ينظرية التحميل النفس -أولً 

 ,ثبلثية )الجنسفي  عمى أنو يكمف يضكء نظرية التحميؿ النفسفي  لتطرؼيمكف تفسير ا
القكة الدافعة  يحيث يعتبر فركيد أف الغرائز ى الكالدية كامتداداتيا(؛ كالعبلقة بالسمطة ,كالعدكاف
التي  كغريزة الحياة ,كغرائز المكت ,غرائز الحياة :, ىمافئتيفائز تحت كضع الغر قد ك  ,لمشخصية

أما غرائز المكت أك التدمير فتقكـ بعمميا بصكرة أقؿ , الجنس يأعطاىا فركيد أكثر اىتمامو ى
 .ئز الحياةبغرا ا مقارنةن كضكحن 



14 

 

يجب أف نكضح أف  العدكاف( -كفقا لمعامؿ األكؿ )الجنس طار تفسير االتجاه نحك التطرؼكفي إ
خريف كعف كؿ عبلقة آلمع ا إيجابيمنبع الطاقة النفسية المسئكلة عف كؿ رباط ىي غريزة الحياة 

إلى  تيدؼ , كىيالمكت المقابؿ تكجد غريزة  يكف ,ي المسئكلة عف التقارب كالتجمعفي ,عاطفية
لى تفكيؾ الكائف الح ,التدمير يت لمخارج ج  ة إذا ما كي الغريز  هكىذ, دك كضعية الجمإلى  كالعكدة يكا 

ميمة ك  ,صراع دائـفي  ف ىاتيف الغريزتيففإفركيد  مرأ يكف ,نيا تأخذ شكؿ التدمير كالعدكانيةإف
 .(ِّٖ : ُٕٔٗ, متدمير الذات ) حجاز  كالتي تسعى إلىدك ىك لجـ غريزة المكت يالميب

كلكف ىناؾ  ,العدكانية عف نفسياكالبد أف تعبر ىذه  ,كاف غريزة فطرية عامةدكيرل فركيد أف الع
عاقة الدكافع الميمة حباط ئلل يمف يعارض فركيد كيرل أف العدكاف رد فعؿ طبيع كا 

.(Benjamin, 1995,406) 

كالدكافع  أك إعاقة غرائز المكت,إلحباط لكنو ناتج عف ا ,اساسي  أا كما أف العدكاف ليس حافزن 
 Michael)خريف آلتتحكؿ تجاه االتي  ,لمذات لمدكافع كالحكافز المدمرةالعدكانية تعبير 

,Charles& Carvar 1992 , 213). 

لدل الشخص عف نفسو  يجابيبمشاعر تقدير الذات كالمفيكـ اإلإلحباط قتراف شعكر ااحالة  يكف
بؿ  ,فقطالرفض كاإلنكار منو مكقؼ  الشخص كال يقؼ ,تنمك مشاعر العدكاف ضد المجتمع

ا العداء مكقؼ  ,فمف خبلؿ عامميكاإلرىاب  التطرؼإلى  المكقؼأف يتطكر ىذا  كيمكف ,أيضن
 :ىما

ـ كيرفض مف خبللو مشركعية أليجابو المجتمع ا ي افرع ايدكلكجية تشكؿ مجتمعن أكجكد  - أ
 كجكده .

أك التطرؼ باعتباره اإلرىاب  عمى ليبررألا "ناألا"إلى  يكالبدائ يالعدكان "ىكػ"تسمؿ ال  - ب
 تطرؼ .مصكرة مثالية يسعى إلييا الا لسيادة ا أخبلقي  كفاحن 

مف  "ىكػ"مظمة مناسبة يتسمؿ ال ايدكلكجية معينة بكصفيأعتماد عقيدة أك اما يستخدـ  كعادةن 
كىك النظاـ  ,عمىألا "نالػ"أاإلى  يالبدائ يالعدكان مكىك المككف أك النظاـ البلشعكر  ,خبلليا

بحيث  ي,ا لما تذكره نظرية التحميؿ النفسالممثؿ لسمطة المجتمع كالقيـ كالمعايير المثالية كفقن 
غتيا بمثاليات أك صيا, يمكف مف خبلؿ ىذا االعتماد كضع غبللة أك غطاء لمنكازع العدكانية

ا جريمة كلكف بكصفو جيادن ك الفيبدك القتؿ كالسمكؾ المضاد لممجتمع كاالعتداء العقيدة أك الديف, 
فرد مف تكفير مبررات تحفظ لذاتو التقدير كالتماسؾ كىكذا يتمكف ال ,ا عف المبادئ الساميةكدفاعن 
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 : ُّٗٗ, تماسؾ المجتمع الجديد أك الجماعة المتطرفة ) فرجإلى  مككميا أمكر تؤد ,كقكة الدفع
ُْٗ). 

 العدوان : –إلحباط نظرية ا -اثانيً 

نحك  ىذه النظرية أف جيد الفردكيرل أصحاب  كيمثؿ ىذه النظرية ميمر كدكالرد كسيرز كماكر,
 ,Rita) تحرؾ السمكؾ نحك تحطيـ العكائؽ التي  ىدؼ معيف عندما يعاؽ تتحرؾ الغريزة العدكانية

Atkinson et al 1993,438).   ,حداث أللـ كالكراىية كاؤلل يكما أف العدكاف رد فعؿ طبيع
اف أف التعصب )أحد العدك  –إلحباط كترل نظرية ا ,(Benjamin1995,406)خرل ألالبغيضة ا

فعندما يعاؽ الشخص  ,حباطإلفيس لعدكاف مزاح ناتج مف اىك إظيار أك تن (مككنات التطرؼ
الشعكر بالعدكاف تجاه مصدر إلى  يؤدلالذم حباط عف تحقيؽ أىدافو فإنو يمر بخبرة اإل

 .((Robert, 1985,173 حباط اإل

شعكر الشباب المسيطرة عمى حباط أف حالة الحرماف كاإلإلى  محمد الشيخ كتشير دراسة
ا يكلد سمككن حباط كىذا الشعكر باإل ,كؿ عدـ إشباع حاجاتيـ النفسيةألالمتطرؼ إنما مرجعيا ا

 .( ٖٖ ,ُّٖٗ)الشيخ حباط مسبب اإلإلى  ا يتجو بكؿ قكتوعدكاني  

ساس لنظرية التحامؿ عمى شخص ما بتحميمو ألالعدكاف ىك حجر ا –حباط يعد فرض اإلك 
في  كتفترض ىذه النظرية أف العيش -Scope Goat Theory - ()كبش الفداءخطايا غيره 

فراد الذيف لدييـ خبرة إحباطية ينجـ عنيا عدكاف ألمجتمع منظـ بطريقة حتمية بالنسبة لبعض ا
كقد كصفت  -  Free floating aggression-مكضكع  مغاشـ مطمؽ يمكف أف يتعمؽ بأ

 الطفكلة كحدكد الحياة اليكمية عند البمكغفي  الثقافيةمصادر ىذه المشاعر العدكانية بأنيا القيكد 
ف الفرد إكحيث  ,حباطاتإلستجابة ليذه ااكينشأ العدكاف ك ,مف الناس لكثيرحباط تسبب اإلكالتي 

شكؿ تحامؿ في  فإنو يكجيو نحك مصدر آخرحباط ال يستطيع أف يكجو عدكانو نحك مصدر اإل
قمية العرقية أك ألاف داخؿ المجتمع ضد جماعات اقد يكجو العدك  فمثبلن  تعصب أك تطرؼ, أك

 .(Eugene,1967, 63)  يصمألالمصدر اإلى  الدينية لصعكبة تكجييو

منيا دراسة ف العدكاف كإطار لتفسير التطرؼ –حباط فرض اإل ختبارأجريت الالتي  أما الدراسات
 أف أحداث العنؼ , كقد أكد فييا "ُٕٕٗمصر في  سيككلكجية أحداث الشغب"بعنكاف  أبك النيؿ
التي  كأف الجماعات المتطرفة ,ماالقتصادحباط رة كانت نتيجة لئلتمؾ الفتفي  حدثتالتي 
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تخذكا خطكات جماعية لتمييد السبيؿ اف أعضائيا جماعات أحبطت دكافع يتمارس العنؼ إنما ى
 .(ِّٗ , ُْٖٗ, )أبك النيؿ الدكافع  هرضاء ىذإل

 : ياتماعالتعمم النظرية  -اثالثً 

مطمقة لمفيكـ المثير  تؤكد عمى أف التعمـ ليس نتيجةن التي  مف النظريات يجتماعنظرية التعمـ اال
نما تؤكد ,النظريات السمككيةما ترل ككاالستجابة  ا تحدث أف ىناؾ تككينات كثيرة معقدة جد   كا 

كؿ ما بك  ,نيةآلحالتو ابك  ,السابقة نسافكتتأثر ىذه التككينات بخبرة اإل ,بيف المثير كاالستجابة
 بيئة بشرية . ـسكاء كانت بيئة مادية أ ,يحيط بو مف بيئة تعميمية

 , كحدىا نسافاإلفي  إلى أف السمكؾ ال ينتج عف القكل الداخمية "Bandura"ألبرت باندكرا  كيشير
ا, كال عف المؤثرات البيئية نما ينتج عف التفاعؿ المعقد بيف العمميات الداخمية  كحدىا أيضن كا 

حد كبير عمى خبرات الفرد السابقة إلى  كتقـك ىذه العمميات الداخمية ,كالمؤثرات الخارجية
 .(ُّْ-َّْ, ُٖٔٗ حميد,)عبد ال ا كامنة قابمة لمقياس كالمعالجةصكر باعتبارىا أحداثن تى كتي 

ا لمنظرة ا بالغن ىتمامن اكأعطى , خريفآلتفاعمو مع افي  نسافاىتـ "ألبرت باندكرا " بدراسة اإلقد ك 
كالتفاعؿ , يجتماعتصكره مف خبلؿ السياؽ االفي  حيث يمكف فيـ الشخصية, يةجتماعاال
كمف  .آلخريفلسمكؾ ا "Observationكالسمكؾ عند باندكرا يتشكؿ بالمبلحظة " .يجتماعاال

ؾ عف تكليو لتنظيـ السمك الذم  الدكر الكاضحذلؾ  يجتماعنظرية التعمـ االفي  المبلمح البارزة
ليا القدرة عمى  ي عممياتكى, كالتفكير, التخيؿ, التذكر, االنتباه :مثؿ ,طريؽ العمميات المعرفية

كيؤثر , قدرة عمى تكقع النتائج قبؿ حدكثيالو  نسافأف اإلىي تؤكد ك , كتساب السمكؾافي  التأثير
 .(ُُْ , ََُِ,)العقاد تكجيو السمكؾفي  المقصكد أك المتخيؿ "Expectationىذا التكقع "

قرارىا بأنيا , كيدىا عمى القدرات المعرفيةأت يى يجتماعنظرية التعمـ االفي  فالمسألة الجكىرية كا 
فالتعمـ بالمبلحظة , نتظاـ الذاتاك , تتطكر مف خبلؿ التعمـ بالمبلحظة كالخبرة المباشرة

"Observational Learning " يتعمـ الناس مف خبلليا التي  تمؾ العممية يعند باندكرا يعن
 Modeling–كيطمؽ عمى ىذه العممية "النمذجة  (,آلخريف )النماذجبمجرد مبلحظتيـ لسمكؾ ا

أما , ينتج مف خبلليا السمكؾ المتعمـ عبر النماذجالتي  عند باندكرا تمؾ العممية يتعن ي"كالت
يقـك التي  بو العممية يفيك مفيكـ يستعممو باندكرا ليعن "Self-Regulationنتظاـ الذات "ا

مثؿ لمعمميات المعرفية ألالشخص مف خبلليا بتنظيـ سمككو الخاص مف خبلؿ االستثمار ا
Pervin,1980,556-558)). 
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ات ارتباطإال أنيا ال تنظر إلييا ك بالمعززات يجتماعىتماـ نظرية التعمـ االاكعمى الرغـ مف 
نما ترل أف ما يتككف ىك تكقعات محددة بخصكص  (,االستجابة –بفعؿ )المثير  ستجابات أك اكا 
كأف , كذلؾ يتـ مف خبلؿ عمميات معرفية معقدة, كتطكر قكاعد عامة لمسمكؾ, أفعاؿ متنكعة

زات ز كما أف السمكؾ ال ينتظـ فقط مف خبلؿ مع .استبقاؤه مف خبلؿ تكقعات نتائجوكؾ يتـ مالس
ا بؿ , خارجية  حيث يكافئ الفرد نفسو عند تحقيقو المعايير, بلؿ عممية تعزيز الذاتمف خأيضن
ينتظـ مف خبلؿ عمميات  مفإف ىذه النظرية ترل أف السمكؾ البشر  التاليكبكضعيا لنفسو, التي 

كتعمؿ تكقعات المكافأة  ,(ت خارجية كمعمكمات داخمية )ذاتيةمعرفية تعمؿ عمى تكامؿ معمكما
 ُٕٗٗ, )صالحتقكد السمكؾ و أك ج  كى كالداخمية كمحفزات أك دكافع تي مف المصادر الخارجية 

,ِٕ). 

 أمكأننا ال نقكـ ب, ـى سمكؾ متعم  نسانيركف أف السمكؾ اإل يجتماعإف أصحاب نظرية التعمـ اال
أف بكمف ىنا نستطيع القكؿ , السمكؾ سكؼ يحقؽ لنا مكاسب معينة سمكؾ إال إذا كاف ىذا

أنكاع السمكؾ يمكف تعممو عف طريؽ التفاعؿ بيف الفرد كعكاممو الذاتية كبيف التطرؼ كغيره مف 
مكاسب معينة مف التطرؼ  كفسيجن أنيـفراد العتقادىـ ألكيتطرؼ ا, البيئة بمؤثراتيا المختمفة

 .(Benjamin,1995,407سكاء كانت مادية أك معنكية  )

تطكر كتحكير سمكؾ في  اا حاسمن دكرن  متؤد يجتماعأف خبرات التعمـ اال "كلترز"ك "باندكرا"كيرل 
نماط السمككية الجديدة مف خبلؿ مراقبة الطفؿ لسمكؾ الميتـ ألكتساب ااحيث يتـ , كؿ فرد
ا حيانن أيحدث لكنو ك  ثابة )التعزيز(,إلما يحدث تقميد الطفؿ لمسمكؾ مف خبلؿ ا كعادةن , برعايتو

                                 أف يتكرر                          إلى  مكافأتو يميؿيتـ الذم  غير أف السمكؾ, اعف طريؽ العقاب أيضن 
(Bandura, 1997,85.) 

طفاؿ عندما ألخريف يكافئكف اآلية اجتماعالتنشئة اال يكيعتقد باندكرا ككلترز أف الكالديف أك ممثمً 
كيعاقبكنيـ عندما يعبركف عنو بطرؽ غير مقبكلة , ية مناسبةاجتماعيعبركف عف العدكاف بطرؽ 

لفحص التعزيز كأثره عمى التعمـ  تجارب عديدةفي  كقد قاما بفحص ىذه العممية ا,ي  اجتماع
ؿ تقميد االستجابات أف العقاب قم  إلى  كخمصت النتائج ,بالمبلحظة كأسمكب التعامؿ مع النمكذج

النياية أصبح كؿ في  كأنو, تؤثر بكضكح عمى النتائجكأف المكافأة عمى العدكاف لـ , العدكانية
إف كليذا ف, رأكه بنفس الدرجةالذم  فييـ الذيف شاىدكا نمكذج العقاب يقمدكف السمكؾ فطفاؿ بمألا

 .(William crain,1992,179) كتسابيااكليس , ابات الجديدةداء االستجألالعقاب عائؽ فقط 
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 Banduraنمك الشخصية كما يؤكد )في  يجتماعكيمكف أف تتضح كجية نظر التعمـ اال
ف إحيث  ,يكالرضا الذات حكاـ الخمقية,ألا :العدكاف, يى ,مف خبلؿ ثبلثة مجاالت (1997,

فنظرية التعمـ  ,يجتماعالمحيط االفي  العدكاف يتـ تعممو عف طريؽ مبلحظة النماذج العدكانية
ككذا  ,()الكالديف كالمدرسيف يككف عف طريؽ النماذج عند الكبار ترل أف تعمـ السمكؾ يجتماعاال
 ىمية كبيرةأ يفإف ىذه النظرية تعط التاليكب حيث يتـ تقميد ىذه النماذج, خريف المؤثريف,آلا

                                                                      .         يةجتماعاال التنشئة عبر المكتسبة لمخبرات

أف التطرؼ إلى  يجتماعلنظرية التعمـ اال مساس النظر ألعمى ا كقد أشار بعض الباحثيف بناءن 
سب بيا سائر االتجاىات النفسية تى كٍ تي التي  كتسابو بنفس الطريقةاتجاه يتـ تعممو ك اىك 
الكالديف في  كالمتمثمة كقنكاتيا المختمفةية جتماعكذلؾ مف خبلؿ عممية التنشئة اال ية,جتماعكاال

           تمثؿ نماذج يمكف مف خبلليا تعمـ أنماط السمكؾ              ي ىك  قراف كغيرىـ,ألكالمدرسيف كا
 .(ِٓ, ََِْنكر الديف ؛ ْٔ, ُِٗٗ,ي)الدسكق

–كغيره مف أنكاع السمكؾ  –يركف أف التطرؼ  يجتماعأف باندكرا كأصحاب نظرية التعمـ اال مأ
كيقكـ بو  يتـ تعممو عف طريؽ التفاعؿ بيف الفرد كعكاممو الذاتية كبيف البيئة بمؤثراتيا المختمفة,

ا كقد تبيف أف عددن  .(ّٗ, ََِِ, يمكاسب معينة منو )عفيف يالفرد العتقاده أنو سكؼ يجن
أثناء المشاجرة في  كذلؾ ي,العدكانمريكية يقمدكف سمكؾ كالدييـ ألسر األافي  طفاؿألا مف اكبيرن 

يكتسبيا الفرد مباشرة التي  كيؤكد باندكرا أىمية الخبرة المنزؿ,في  بيف الكالديف كالعنؼ المستمر
تصادفو الذم  مع تأكيد أىمية التعزيز ,تنمية أشكاؿ جديدة مف السمكؾفي  أك بطرؽ غير مباشرة

 . (Banadura, 1997,8)ؼ اليكمية المتعددة المكاقفي  يمر بيا الفردالتي  فعاؿ المختمفةألا

ال تكجد نظرية كاحدة كافية ك  ,يتضح مما سبؽ أف كؿ نظرية تناكلت التطرؼ مف كجية نظرىاك 
في  يجتماعالتعمـ اال أصحاب نظرية مخذ برأأللى اكتميؿ الباحثة إ ,لتفسير ظاىرة التطرؼ

 المتطرفة كما قد يحققكنو مف خبلؿف مشاىدة الشباب لمعديد مف النماذج أل, كلىألالدرجة ا
التي  بعض الدكؿ العربية كال سيما مصرفي  كما حدث لى التقميدتطرفيـ مف مكاسب يدفعيـ إ

عكدة في  لمعنؼ أمبلن  يبعض الشباب الجامع استخداـ –يكنيك  َّأحداث  –شيدت بعد 
أف  ينو أمر منطقأل, العدكاف –حباط ككذلؾ نظرية اإل ,الحكـإلى  ينتمكف لياالتي  الجماعة

 الحسباف دكر الجنس كعامؿ قد يساعد عمى التطرؼ .في  خذألمع ا ,يكلد العدكافحباط اإل
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 أىم أسباب التطرف   -6

لقراءة  "برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي"دراسة أعدىا يمكف تكضيح أىـ أسباب التطرؼ مف خبلؿ 
تنظيـ "متطرؼ إلى  تدفع الشخص لبلنضماـية كالسيككلكجية كالتعميمية التي جتماعاألسباب اال

عنيؼ", كذلؾ مف خبلؿ مقاببلت مباشرة أجراىا الباحثكف مع "متطرفيف" أفارقة سبؽ ليـ 
 االنخراط في تنظيمات إرىابية.

كشددت عمى أف الفقر كالحياة عمى ىامش المجتمع يدفعاف بالشباب  ,عاميف الدراسة امتدتكقد 
لحرماف مف الحقكؽ الكلكج في دركب التطرؼ كالعنؼ كالتمرد, كأف التيميش كاإلى  األفريقي

ا, كتدني المستكل التعميمي, كسكء األحكاؿ جتماعاال ية, كعدـ فيـ النصكص الدينية فيمنا صحيحن
االقتصادية, كفقداف أحد الكالديف أك كمييما, كميا مف أىـ العكامؿ التي تمعب عمييا التنظيمات 

 اإلرىابية الستقطاب مجنديف جدد.
ا في كؿ  مف الصكماؿ كنيجيريا  ُٖٕءات مباشرة مع اعتمدت الدراسة عمى إجراء لقاكقد  شخصن

مف ( %ُٗالنسبة الباقية )مف الذككر ك منيـ  (%ُٖ)ككينيا كالسكداف كالنيجر كالكاميركف, 
جاءت األفكار الدينية  يـ متطرؼ عنيؼتنظإلى  كفيما يتعمؽ بأسباب االنضماـالنساء كالفتيات, 
لشخص في أف يككف شيئنا ضمف منظكمة أكبر مف ذاتو %, تبعتيا رغبة اَْفي المقدمة بنسبة 

%(, كعكامؿ ُّكتصديؽ كبلـ زعيمو الديني ) ,%(ُّ%, ثـ البحث عف عمؿ )ُٔبنسبة 
%(, كالمغامرة ْ%(, كاألفكار السياسية لممجمكعة )ٓ%(, كأسباب عرقية )َُالصداقة كالقرابة )

ية جتماع%(, كالعزلة االِمـ )%(, كتصديؽ المعّ%(, كالخدمات المقدمة مف التنظيـ )ّ)
 %.ّ%(, كبمغت نسبة "أسباب أخرل" ُ%(, كالتيميش السياسي )ُ)

 سباب التطرؼ :أىـ أتتناكؿ الباحثة  يكفيما يم

مف بيف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحثكف في رحمتيـ بحثنا عف فؾ  :تعيسةال طفولةال -أ
السمراء أف الطفكلة التعيسة تؤدم دكرنا حاسمنا في تجييز طبلسـ "دائرة صناعة المكت" في القارة 

مف الحرماف مف أحد الكالديف, سكاء  الطفؿ لبلنخراط في تنظيمات إرىابية في المستقبؿ, بدايةن 
حيثما بسبب اليتـ أك غياب رعاية الكالديف, كانتياءن بتعريض الطفؿ لمعقاب البدني العنيؼ, كأنو 

فإف األيديكلكجيات المتطرفة العنيفة تطرح نفسيا كشكؿ مف  يككف ىناؾ ظمـ كحرماف كيأس
كأظيرت نتائج الدراسة  ىربنا مف الظمـ كالحرماف كاليأس.أشكاؿ اليركب التي يمجأ إلييا الشخص 

مف كاف انخراطيـ ىذا % مف الذيف انخرطكا طكاعية في التنظيمات المتطرفة العنيفة ّٖأف 
ر اء االفتقار  .تؤديو األـ في حياة أم شخص كنمكهالدكر الذم إلى  جى

سة صكرة الفرد الميم ش المييمىؿ طيمة حياتو منذ كتيبرز الدرا : الدولة في الثقة نعداما -ب
أك مشاركة ذات مغزل في الحياة العامة؛ إذ يعدـ  ذم ال تتكفر لو ظركؼ معيشية جيدةكال طفكلتو

أك أف تحتـر حقكقو,  الحيكية الضركريةقدـ لو الخدمات الدكلة في أف تفي ىذا الشخص الثقة 

http://journey-to-extremism.undp.org/content/downloads/UNDP-JourneyToExtremism-report-2017-english.pdf
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عندما السمطة مف الدكلة, أك  استخداـىد ما يعتبره إساءة االتطرؼ عندما يشإلى  ينجذبىك ك 
% ممف َْأف إلى  بفقداف "شرعية الدكلة", مشيرةن  هما يشعر ميتعرض لذلؾ بشكؿ مباشر, 

النشيد الكطني لبمدانيـ في أثناء انضمكا طكاعية لتمؾ التنظيمات ذكركا أنيـ لـ يككنكا يرددكف 
% ممف تـ تجنيدىـ يؤمنكف بأف الحككمة ال تيتـ إال ّٖفإف  كفقنا لنتائج الدراسةك  طفكلتيـ.

الجياز األمني لمدكلة, مشددةن في السياسييف كال في % ال يثقكف ٕٓبمصالح فئة قميمة, كأكثر مف 
ية كانت جتماعكترد م األكضاع اال عمى أف تدن ي المستكل التعميمي, كضعؼ الدخؿ الشيرم,

تنظيمات إرىابية, خاصةن أف أكثر مف نصؼ إلى  كميا أسبابنا رئيسية في انضماـ المبحكثيف
أىمية قكة الدكلة كمدل استقرارىا, إلى  تشير الدراسةكما , سكاف العينة مف دكؿ تحت خط الفقر

كمما ضعؼ استقرار دكلةو ما زادت  باعتبارىا كثيقة الصمة بمدل انتشار التطر ؼ مف عدمو, إذ
العمميات اإلرىابية فييا, مع الكضع في االعتبار أف تعد د النظـ السياسية في تمؾ الدكلة يجعؿ 

 الظركؼ مكاتيةن أكثر النتشار التطرؼ.
المستكل  انخفاضكجكد عبلقة طردية بيف عف كشفت الدراسة  : والديني العمماني التعميم -ج

قباؿ الفرد عمى االنضماـ لتنظيـ متطرؼ عنيؼ؛ فعمى صعيد "التعميـ العمماني",  التعميمي كا 
% ممف انضمكا طكاعية لمثؿ ىذه التنظيمات تمقكا تعميمنا عمماني ا لمدة ُٔأف إلى  أشارت النتائج

سنكات,  َُإلى  ّ% منيـ تمقكا تعميمنا عمماني ا لمدة تراكحت بيف ّٗبمغت عاميف أك أقؿ, كأف 
 كفيما يتعمؽ بالتعميـ الديني عامنا. ُٓ كلـ يذكر أمٌّ منيـ أنو تمقى تعميمنا عمماني ا لمدة تفكؽ الػ

 أنو عمى الرغـ مف أف نصؼ المشاركيف في الدراسة اعترفكا بأف الديف ىكإلى  أشارت الدراسة
ا قميبلن أك منعدمنا % منيـ أقركا بأف لدييٕٓفإف  سبب انضماميـ لمجماعات المتطرفة ـ فيمن

تؤكد الدراسة أف  في المقابؿك  ,كف تمؾ النصكص مف األساسءال يقر لمنصكص الدينية, أك أنيـ 
في حيف تفيد بأف فيـ المرء لدينو جيدنا  ,ستغؿ الديف لتبرير العنؼ المؤدلجالجماعات المتطرفة ت

ز صمكده أماـ محاكالت جذبو لمتطرؼ, كأنو بمجر  ا ديني ا د تمقي الشخصيمكف أف يعز  مدة ل تعميمن
 %.ِّجماعة متطرفة بنسبة إلى  سنكات يمكف أف تقؿ احتماالت انضمامو ٔ
ا :بالنا واإلحساس النعزالية -د ية لو تأثير جتماعأف عامؿ التنشئة االإلى  تشير الدراسة أيضن

ميـ في عممية التجنيد لمتطرؼ؛ إذ ال يمكف أف تقع العمميات اإلرىابية بيف عشية كضحاىا, 
% ممف تـ تجنيدىـ يندفعكف لمتجنيد الفكرم عقب قتؿ أحد أفراد ُٕكأظيرت الدراسة أف أكثر مف 
في عممية لتأكيد عمى أف الصديؽ أك القريب لو دكر كبير إلى االعائمة أك صديؽ ليـ, إضافة 

إلى  % مف المبحكثيف الذيف انضمكا طكاعيةن لتمؾ التنظيمات أنيـ تـ تقديميـَٓالتجنيد, إذ ذكر 
التنظيـ مف خبلؿ "صديؽ عمى إلى  % أنيـ تـ تعريفيـّالتنظيـ عف طريؽ "صديؽ", كما أفاد 

ؼ, كذلؾ مف ف بعض الكتابات كالمراجع تيسًيـ في تكجيو الفكر نحك التطر كما أكدت أ اإلنترنت".
جكانب كعكامؿ أخرل ميمة, إلى  خبلؿ تكليد المشاعر العدائية, كمعارضة الثقافة السائدة, إضافة

مثؿ الذاتية كميكؿ الفرد نحك األفكار المتطرفة كاالنعزالية كاإلحساس باألنا, كرؤية اآلخر بمنظكر 
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ا, فضبلن عف مجتمع إسياـ ال مختمؼ, كاإلحساس بأف المجتمع يخالؼ ما يراه المرء صحيحن
اء, كعدـ محاكلة طرح مشكبلت عبر رفض الحكار الفكرم البن   المغمؽ في خمؽ بيئة لمتطرؼ

قة, كعدـ القدرة عمى معالجة الفكر المعارض بطريقة تتميز  الشباب كالمجتمع بطريقة خبل 
 ".اإلبداعباألصالة ك 

أنو مف الصعب تجنيد التنظيمات اإلرىابية إلى  تشير الدراسة :الشباب وتمرد السن كبار -ه
عند  سنة ِٔك ُٕ% مف المبحكثيف تراكحت أعمارىـ بيف ّٓلكبار السف, مؤكدةن أف "

% لمىف تخطكا ّمقابؿ نسبة بمغت أقؿ مف  في تنظيمات متطرفة عنيفة, كذلؾإلى  انضماميـ
السياسي  جتماعالأستاذ عمـ ا -يرل الدكتكر سعيد صادؽ  مف جيتوك  مف أعمارىـ". ّٔالػ

ىـ األكثر احتماالن لمسقكط  سنة ِِإلى  ُْأف الشباب مف سف  - بالجامعة األمريكية بالقاىرة
ف التنظيمات اإلرىابية تستغؿ فترة مراىقة مىف تحاكؿ أ"كما يؤكد  ,فريسةن لمجماعات المتطرفة

ثبات الذات, كذلؾ تجنيدىـ كبداية نضكجيـ كتمردىـ عمى كاقعيـ لتبث فييـ ركح التمرد  كالقتاؿ كا 
 ي".جتماععف طريؽ برامجيـ التي ينشركنيا عبر كسائؿ التكاصؿ اال

إلى  يشير صادؽ التطرؼإلى  ية كالعاطفية التي تدفع الشبابجتماعالدكافع اال فيما يخصك     
ؿ الحككمات ألفرادىا, كعدـ تمبية احتياجاتيـ بى ي مف قً جتماعأف مف ضمنيا التيميش اال

ا أف عدـ كجكد خطة مجتمعية شامجتماعاال جعؿ ي مة قائمة عمى تنمية بشرية حقيقيةية, مكضحن
كالتي يجدكف لدييا البديؿ عف رفض مجتمعيـ ليـ؛ إذ  الجماعات المتطرفةإلى  الشباب ينساقكف

قناع ىؤالء الشباب  تجيد التنظيمات اإلرىابية المعب عمى كتر حمـ الشباب بالمدينة الفاضمة, كا 
بمجرد أف يصطدـ ىؤالء فبالعيش في تمؾ المدينة,  ـفييا حممي كفالكسائؿ التي يحققييا ف لدبأ

االنضماـ لمجماعات المتطرفة؛ ىي تككف ردة فعميـ المباشرة  في مجتمعيـ الشباب بالكاقع المرير
 .(َُِٕ سعيد ,صبلح بثينةفي )  عقابنا لممجتمع, كلكي يثبت لذاتو أنو مكجكد كليس نكرة

 بعض المفاىيم المرتبطة بالتطرف  -7

مثؿ  ,بوبيف التطرؼ كبعض المفاىيـ قريبة الصمة  ألحياف خمطه كاضحه بعض افي  قد يحدث
بالباحثة إللقاء الضكء عمى بعضيا عمى النحك  احدالذم  مرألا ,التعصب كالعنؼ كاإلرىاب

 : التالي

  Prejudiceالتعصب  أ(

كىى تتداخؿ فيما  ,اتعددت تعريفاتيالتي  مف المفاىيـ - مف حيث االصطبلح - مفيكـ التعصب
ألبكرت  تعريؼكمنيا  ,التعصب ضمف المشاعر كاالنفعاالت فيناؾ تعريفات تضع ,بينيا
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 يءمشاعر بالتفضيؿ أك عدـ التفضيؿ تجاه شخص أك ش : الذم رأل أف التعصب ىك (ُٖٓٗ)
 .(ّْ, ُٖٗٗ, عبد اهلل يف) ما دكف أساس مف الخبرة الفعمية

شخاص, ألة تميز بعض استجابات خاصامشاعر أك  بأنو : Klineberg - كمينبرج كعرفو
                     مكضكع مف المكضكعات                     مكتكجو نحك أ ,ر كاقعيةعمى خبرات غيكتككف قائمة 

 .(ِٓ , ََِٓ, عبد اهلل يف)

تجاه يييئ الفرد ا نو :أب (ُّٕٗ)كلماف حيث يعرفو  ,تجاهاالباحثيف مف يعرؼ التعصب ك كمف
                                                أشياء أك مفاىيـ  لتككيف أحكاـ مكجبة أك سالبة بصدد جماعات أك يا كدكف تقييـ مكضكعمسبقن 

 .(َِ , ََِٗ الجزار, يف)

 الفرق بين التعصب والتطرف 

بيف كعمى الرغـ مما  ,كالعكس ,لمداللة عمى التعصبلتطرؼ مفيكـ ا استخداـيشيع عند البعض 
كيمكف التمييز  ,إال أف التطرؼ يتضمف التعصب كليس العكسىذيف المفيكميف مف فارؽ كبير 

 : التاليالمفيكميف كىذيف بيف 

ط بالفكر كاالعتقاد كينطمؽ كالتطرؼ يرتب ,ا بالكجداف كينطمؽ منويرتبط أساسن أف التعصب  -ُ
أما التطرؼ  (,تو الكجدانية )العاطفة كاالنفعاؿطبيع يالغالبة عمى التعصب ىفالسمة  ,منيما

عرفية تتضمف معتقدات فيك ينطمؽ مف قاعدة م, طبيعتو المعرفية الفكرية يفالسمة الغالبة عميو ى
 ,لمشخص يالبناء المعرففي  ة راسخةكقناعة معرفية عقمي ,عتقاداناتجة عف إدراؾ كرؤل  اكأفكارن 
يتضمف التطرؼ  ـ  كمف ثى  ,نفعاليةاالضركرة بمرحمة كجدانية أك تمر ب يالجانب الكجدان ايثـ يتبع

 التعصب .

مكضكع  ألمكذلؾ  (,أك عدـ التفضيؿ )ضد التفضيؿ )مع(ب االتعصب درجة أك حكمن  د  عى يي  -ِ
عدد مف ع عمى ذلؾ مً جٍ كيي  ,اا أـ أشخاصن ا أـ رمكزن ا أـ معتقدن سكاء كاف فكرن  ()مكضكع التعصب

فإف التعصب  التاليكب ,(ََُِ , ُٖٗٗ , ُٕٖٗدراساتو )في  كمنيـ معتز عبد اهلل ,الباحثيف
أما التطرؼ التمييز عمى أساسو مف حيث الشكؿ, يتضمف عمميتى التحيز لمكضكع التعصب ك 

المكضكع  يحيث يعط, ا كينطمؽ منوفإنو يتناكؿ مضمكف أك محتكل مكضكع التعصب معرفي  
يف ىنا ب ختبلؼفإف اال ـ  كمف ثى ثـ ينطمؽ منيا, فييا  اأك يحمؿ داللة معرفية مبالغن قيمة معرفية 

تجاه افي  يذىب مكالذيتخذه التطرؼ الذم  النكعفي  كلكف ,الدرجةفي  التعصب كالتطرؼ ليس
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قتو ف حقيمضمكف مكضكع التعصب مف حيث إعطائو قيمة أخرل )زيادة عفي  إحداث تغييرات
ا طراؼ أك النيايات بعيدن ألتجاه اافي  ذلؾ أف التطرؼ يتضمف حركة ,نفس مساره يكف (كطبيعتو

 يقابؿ التطرؼ .الذم  أك التكسط عف دائرة االعتداؿ

مف مظاىر ا عف ككنو مظيرن  فضبلن  ,طرؼلمت يكالخبلصة أف التعصب ىك المدخؿ الرئيس
فيك يبدأ أك  ,منطقة بيف التعصب كالعنؼفي  يقع يمكف استنتاج أف التطرؼ ثىـ  كمف التطرؼ, 

 .ممارسة العنؼإلى  يينطمؽ مف التعصب كينتي

  Violenceالعنف  ب(

كيستيدؼ إيقاع  ,يتـ بصكرة مباشرة أك غير مباشرة مأك معنك  مكؿ فعؿ ماد :لعنؼ بأنوؼ ايعر  
بما يضمو مف مؤسسات  ,ما بالفرد أك الجماعة أك المجتمعأك كميي يأك النفس يالبدن ذلألا

قات التسمط كيتـ مف خبلؿ عبل ,يذاءإللبدنية كاالنفعالية بقصد االقكة ا استخداـ :أك أنو ,مختمفة
 .(ُِّ, ُُْ , ََِٓ )إسحؽ شخاصألكالتبعية بيف ا

 ذل أكألدؼ إلحاؽ ابي (ألفرادك مجمكعة مف اأسمكؾ يصدره الفرد ) :عبد اهلل بأنومعتز كيعرفو 
 ا(ا )مادي  سكاء كاف بدني   ,يذاءإلا يحاكؿ أف يتجنب ىذا ألفراد()أك مجمكعة مف ا آخرالضرر بفرد 

 .(ّٖ , ََِٓ, )عبد اهلل لممتمكاتو اكجين مأـ  ا (,ي  ا )معنك نفسي   أـ

 الفرق بين التطرف والعنف 

 فالتطرؼ ,مف الباحثيف كيتفؽ عمى ذلؾ الكثير ,ا منو ربما يككف نتيجة لمتطرؼإف العنؼ أك جزءن 
رىاب الخصـ  ,مؿ صاحبو عمى إظيار القكة كالعنؼاالعتقاد قمما يسمـ مف ح أك مالرأفي  بؿ كا 

كىناؾ مف الباحثيف  (,ّْ, ََِْم الكجكد )العمك في  لغائو كالقضاء عمى حقوإلا كتخكيفو تمييدن 
التطرؼ كأف  ,ف العنؼ قد يككف نتيجة لمتطرؼإث مف حي, الغربييف مف يتفؽ مع ىذه النظرة

 .(Schmidt , joff & Davar , 2005ا بالعنؼ )غير مرتبط دائمن 

 : التاليعمى النحك  اختبلؼكيمكف تحديد ما بيف ىذيف المفيكميف مف 

إنو أما العنؼ ف ,كقد يترجـ إلى سمكؾ ,يعقم يجانب معرف كىك ,يرتبط بالفكرأف التطرؼ  -ُ
نستنتج أف التطرؼ  التاليكب .بسمككيات مادية عنيفة م:أ – الفعؿ المرتبط بيا رتبط بالقكة أكي
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مف  فإذا ما ظؿ العنؼ كفكر يتبناه فرد أك مجمكعة ,العنؼ استخداـأك  يتبنإلى  ميؤد كفكر قد
 ؼ ضمف التطرؼ .فإنو يصن  خر آلا س ضدعنيؼ يمارى  مفعؿ مادإلى  فراد دكف أف يتطكرألا

ا منيا منطمقن  (م مكضكعأفي  االعتداؿ )قاعدةأف التطرؼ يتضمف حركة مف مركز الكسط  -ِ
 ها عف ىذبعيدن  يلكنيا حركة تتجاكز مداىا الطبيع, تجاه ىذه القاعدةافي  م:أ, نفس مسارىا يكف

 مسار آخر أك يكف, ا عف القاعدة المقبكلةأما العنؼ فإنو يعد خركجن  (,اا أك إيجابن القاعدة )سمبن 
 منيما . تجاه حركة كؿ  افي  بيف المفيكميف ااختبلفن أف ىناؾ  مأ ,اتجاه مخالؼفي 

 Terrorismاإلرىاب  ج(

عمى لنفكس افي  لغرس الخكؼ يستعماؿ العنؼ أك التيديد غير القانكناا" يقصد بو أحيانن 
كقد  ,أك دينية أك سياسية (أيدكلكجيةىداؼ عقائدية )أا بمدفكعن  يكالمجتمع يالحككم يفالصعيد

 كالمشكمة ,يكالحككم يأك لجمب الدعـ السياس ,تجاه المرافؽ االقتصادية العامة قصد بو العنؼيي 
العمؿ مع في  نخرطايعتمد عمييا كؿ مف التي  القناعةاإلرىاب ىي  تكاجو مكافحةالتي 

إذ يسكد االعتقاد لدييـ بأنيـ مقاتمكف شرعيكف يكافحكف مف أجؿ ما يؤمنكف , رىابيةإلالجماعات ا
 .(Howard, 1992)  .بو

ا ضد أىداؼ غير قتالية قن بى سٍ ت مي ي  بى ا كمي تعبير يدؿ عمى عنؼ مدفكع سياسي   :بأنومارؾ ىاـ كيعرفو 
ما لتطكيعيـ  بمدو في  حـ بالمكاطنيف أك المكاقع االقتصادية بيدؼ التأثير عمى الجميكر العاـزدت
(Hamm , 2002). 

 مالجماعات فرض أ فراد أكألمحاكلة ا ي:يعني بأنو الدكلاإلرىاب  ىذا السياؽ يعرؼ مفيكـ يكف
لعنيفة ساليب األأك مكقؼ معيف حكؿ قضية مف القضايا بالقكة كا أك فكر أك مذىب أك ديف مرأ

 .(ُّ , ََِٔ يكسؼ, ,صكفاف) الحكار كالكسائؿ الحضارية المعركفةإلى  مف المجكء بدالن 

 واإلرىاب  الفرق بين التطرف

  الدراسة الراىنةفي كاإلرىاب  لكؿ مف مفيكـ التطرؼ كالعنؼمف خبلؿ مجمؿ التعريفات السابقة 
ف العنؼ بشكؿ عاـ يقع مف إحيث  ,لمعنؼ ييعد التكصيؼ السياساإلرىاب  استنتاج أفيمكف 

أف الجية في يختمؼ إنو فاإلرىاب  أما(, امباشرن  م:قصكدة بذاتيا )أملى جية أخرل إؿ جية بى قً 
 , بمعنى أف العنؼ يقع بيف طرفيف ذ عمييا أك يناليا العنؼ,ينف  التي  جية غير يى المقصكدة بو
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قد يككف غير  مكالذ مثؿ الضحية الطرؼ الثالث,تبحيث  يككف بيف ثبلثة أطراؼ,كاإلرىاب 
 .مقصكد بذاتو 

 مأ –العقؿ في  ساس فكر يعتمؿألافي  أنوىك أف ما يميزه إلى  شارةإلا تفقد سبق أما التطرؼ
 يناكربما ممارسات سمككية قد تتضمف تبن ـ بمشاعر كأقكاؿ,كيترجى  –أنو يرتبط بمعتقدات كأفكار 

كاإلرىاب  أما العنؼ .العنؼ لفرض تمؾ المعتقدات استخداـشارة إليو أك تبرير إللمعنؼ أك ا
 (.َٓ, َُِْ)البنا,المتطرؼ  المعتقد أك لمفكر نتيجةن  فيككنا كقد فقط, بالفعؿ يرتبطافإنيما ف
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 ةياابياإل ى: القو  يالمحور الثان

التي  بمفيكـ الصحة النفسية لمبحث عف محددات السعادة البشرية يجابيلقد ارتقى عمـ النفس اإل
 كيكظؼ فييا قدراتو ,يا الفرد طمكحاتوحياة مرضية كمشبعة يحقؽ في نسافعيش اإلفي  تكمف
نكعية ك  (.ِّ-ُّ ,َُِٔ ,أقصى حد ممكف, كيشعر فييا باالطمئناف كالنجاح )نكر الديفإلى 
تكمف فييا السعادة التي  تمؾ الحياة المكضكعية يى يجابييرنك إلييا عمـ النفس اإلالتي  الحياة

 يغاية النيائية ىالتعبير عف الفضيمة, كالقيـ, كفعؿ ما يستحؽ فعمو, كتككف الفي  الحقيقية
فييا , ك نسافالطبيعة الفطرية لئلإلى  تحقيؽ إمكانيات الفرد مف خبلؿ التعقؿ, كالحكمة, كالعكدة

 (.ُٕ, َُِٕ, )ىيفيركف كيكنكيؿ ترتبط أنشطة حياتو بقيمو العميقة
في  ستخدمواالذم  ــ كبديؿ لمفيكـ العجز المتعم  مفيكـ التفاؤؿ المتعم   َُٗٗكقد قدـ سميجماف 

 ـالتفاؤؿ المتعم   ملمكقائع, حيث يؤد يمتفسير المعرفل كأسمكبيف كتئابدراساتو السابقة لعبلج اال
كسيادة مشاعر االرتياح كاالنفتاح كاإلقداـ, كحيث  ,مبحث عف حمكؿل شحذ اليمـ كالنيكضإلى 

(. َٔ, َُِِ, م)حجاز  يةجتماعتعمؿ قكل االقتدار عمى تطكير القدرات الذىنية كالمينية كاال
 يةجتماعالكتابات الدينية كالفمسفية كالتاريخية ذات الصبغة االفي  فبعد قراءات سميجماف المتعددة

كأف  ,ات النفسيةضطرابضد اال يتجاه يحمافي  يمكنو أف يعمؿ يجابيأكضح أف عمـ النفس اإل
 ةيجابياإل مقاكمة الصعاب, بالتركيز عمى القكلفي  عمى شحذ طاقاتو, كالصمكد نسافيساعد اإل

(Peterson, Park & Seligman, 2006 ,610 .) عمـ النفس في  كقد شمؿ البحث
 ة سكاءيجابية الذاتية أك المشاعر اإليجابيدراسة الخبرة اإل :كؿ ىكألا :مجاالت ةثبلث يجابياإل

ة الفردية كالقكل يجابيدراسة السمات اإل :ىك يأك الحاضر أك المستقبؿ, كالثان يالماضفي 
, ََِٖنشطة, كالثالث ىك دراسة الحياة ذات المعنى )الصبكة, ألة كالفضائؿ كالقدرات كايجابياإل
ِّ-ّّ.) 
ؼ نقاط القكة كالقدرات المميزة لدل تعر  ع ما تيدؼ إليو ىذه الدراسة مف مر يتفؽ مألكلعؿ ىذا ا 
ة كعبلجية لتنمية لتككف نكاة لبرامج إرشادي كغير المتطرفيف فراد عينة الدراسة مف المتطرفيفأ

 مجتمعاتنا .في  التطرؼ خفض ـ  كمف ثى  ,نقاط القكة تمؾ لدييـ
  The core virtusساسية لالفضائل اأول: 

: مثؿ ,خبلقيكف كالمفكركف الدينيكفالفضائؿ ىي الخصائص األساسية التي يقدرىا الفبلسفة األ
ىذه الفئات الست الكاسعة مف الفضيمة ك . يية كالعدؿ كاالعتداؿ كالتسامنسانالحكمة كالشجاعة كاإل

مرتكزة عمى البيكلكجيا مف خبلؿ تككف ربما ك كنجادؿ بأنيا عالمية,  ,ستمرار مف التاريخاتظير ب
عممية تطكرية مختارة لجكانب التميز ككسيمة لحؿ المياـ اليامة البلزمة لبقاء األنكاع. كنحف 

 ف الخمؽسى ر حى بى تى عٍ لفرد ليي الدل  انتكقع أف ىذه الفضائؿ يجب أف يككف بعضيا مكجكدن 
(Peterson & Seligman, 2004.) 
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ف كاف ك  لتقاء اكىناؾ  ,تأكيد لـ تيمميادياف كالفمسفة بكؿ ألف اإف ىمؿ الفضائؿأقد عمـ النفس ا 
 ,ككيناسكأ ,رسطككأ ,ككنفكشيكسف, الفضائؿ كنقاط القكة عمى تمدىش عبر القركف كالثقافا

ا يا جميعن التفاصيؿ كلكنفي  خرل ال تتفؽألكبعض التقاليد ا ,الباجافاد جيتاك  ,متعاليـ السامكراك 
 فضائؿ جكىرية : تضـ ست

 Wisdom and knowledgeالحكمة والمعرفة  -1

 األكسمة أك( الذكاء العاـ) مذكاءل امرادفن  إنيا ليست الذكاء؟ مف نكع يأى الحكمة؟ يميزالذم  ما
 التي المحاضرات أك الكتب قراءة مجردفي  تقميصيا يمكف الكلكف  نعـ, معرفة, إنيا ,األكاديمية

 أفضؿيمتمكيا ك  ,المشقة خبلؿ مف بالعيش عبلقة ليا كلعؿ ,المكتسبة الحقائؽ أك حضكرىا تـ
 ,((Kramer , 2000 كما كتب ,"الحكمة"ك .اآلخريف مع تعممو تـ ما تبادؿ عمى قادر شخص

 المنعكس كالحكـ يةنساناإل كفئكالش الحياة بظركؼ ستثنائي لممعرفةا كعمؽ تساعا عمى تنطكم"
 جيد حكـ" ىي الحكمةفإف  ماكس, ببلنؾ برليف معيد في لمباحثيف اكفقن ك . المعرفة ىذه لتطبيؽ

 ,Baltes & Smith, 1990 )" لمحياة مؤكدة غير كلكنيا ,ميمة أمكر حكؿ مشكرة كأكنصيحة 
مصمحة  لتعظيـ العممي ال الذكاء تطبيؽ ي:ى الحكمة فأ( ُٖٗٗ) ستيرنبرج يرلك  . (87, 

 المصالح التكازف بيف مختمؼ حداثا  بؿ ك  ,ايضن أخريف آلبؿ كمصالح ا ,الفرد الذاتية فحسب
 الذم السياؽ جكانب مف كغيرىا( البيف شخصية)اآلخريف  مصالح مع( الشخصية داخؿ) الذاتية
 حتى مع اهلل أك بيئة أك بمد أك كاحدة مدينة مثؿ ,(الشخصية نطاؽ خارج)المرء  فيو يعيش

Peterson & Seligman, 2004,  51-55)). 

 Courageالشااعة   -2

 نو فيأيانا إا مذكرن  عالمية الشجاعة عف( ََُِ) سبكنفيؿ - ككمت الفرنسي دافع الفيمسكؼ
 التغمب عمى ف "القدرةأال إخر إلى آالمحاكلة ىزيمتيا مف مجتمع  كاألفعاؿ المخاكؼ تختمؼ حيف
 .الفتف أك مف الجبف قيمةن  أكثر ادائمن "  الخكؼ عمى

. كالنفسية كاألخبلقية المادية: أنكاع مف الشجاعة لثبلثة اتحديدن (Putnam,1997 ) كما قدـ
 أك اإلصابة مف الخكؼ عمى التغمب في المشاركة مف نكع ىي الجسديةالمادية أك  فالشجاعة

 عمى الحفاظ تستتبعفإنيا  األخبلقية ما الشجاعةأ. النفس أك اآلخريف إنقاذ أجؿ كذلؾ مف ,الكفاة
. الييبة أك كالعمؿ, كالخصكصية, األصدقاء, فقداف خطر مف األصالة أك األخبلقية السبلمة
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 الكضع أك العادة أك المنيؾ المرض لمكاجية المطمكب النكع ىذا النفسية الشجاعة كتشمؿ
اىك  المدمر؛  منا . كؿ  في الشيطاف الكامف  مكاجية في الكامنة الشجاعة ي أيضن

 مبلحظتيا يمكفالتي  تمؾ األفعاؿ مف تتألؼ ال الشجاعة أف أم ,داخمية حياة ليا فالشجاعة
فما ألفعاؿ, تجمب تمؾ ا التي كالقرارات كالدكافع, كالعكاطؼ, اإلدراؾ, مف اأيضن  بؿ ,فحسب

" كتحمميا لؤلخطار متعمدة مكاجية" :ىي الشجاعة(: ُْٗٗ) شيشركف تعريؼإلى  نقصده أقرب
 . كالمثابرة لى جانب النزاىةإ الجسدية, الجسارة تشمؿ يفي

 Humanityية نسانالحب واإل  -3

 نناأال إ اآلخريف رفاىية تحسيف عمى ينطكم قد ية كالعدالةنسان مف اإلكبل   أف مف الرغـ عمى
 يةنساناإل فضيمة فإف الحياد في تكمف العدالة فضيمة أف حيف ففي ,يمايبيف جكىر كم نفصؿ
ا بؿ  ,عادؿ ىك مابالمزيد م القياـ ليس فقط عمى تعتمد يككف ىناؾ  عندما حتى الكـر إظيارأيضن
عمى  النفس عمـ ضمف يةنساناإل فضائؿال تقديـ , كيتـعند عدـ الردأك حتى عادؿ  غير تبادؿ
 فقط كليس األنكاع, مف العديد أف كيبدك. يجابياإل يجتماعاال أك السمكؾ اإليثارية أنيا

 بأف حجة ىناؾ أف حيف في(. (De Waal, 2000 اإليثار بطرؽ تعكس تتصرؼ الرئيسيات,
 ,Dawkins,1976; Taylor, Klein, Lewis) القربى لحماية نتيجة ىك اإليثار ىذا

Gruenewald, Gurung &    Rupdegraff ,2000) يجتماعاال التبادؿ كأ (Foa & 
Foa ,1975) , الحقيقية األسباب عف النظر , كبصرؼ يةجتماعاال لممعايير االستسبلـ كأ 

 ستعدادا كعمى اتمامن  قادركف أننا الحقيقة تبقى البشر بيف ةيجابياإل يةجتماعاال كالسمككيات لئليثار
, أعماؿ في لبلنخراط   كتقييميا. بالتراضي بيا االعتراؼ يتـ التي الخير أك كالعطؼ, الكـر

 Justiceالعدل  -4

 الحياة يقكـ عمى يجعؿ معرض ماإلى  اعمكمن  تشير األساسية حدل الفضائؿإك العدالة إف
 أكثر الحيكانات بعض" كأف عادلة, ليست الحياة أف اجيدن  كذلؾ ندرؾ لكنا ,الجميع بيف المساكاة
 . "مف البشر مساكاةن 

 اكفقن  عتكز   أف يجب المكافآت بأف االعتقادإلى  اعمكمن  العدالة تترجـ الغربية, الصناعية الدكؿ كفي
 الثقافات تميؿ كال .((Walster, Walster & Berscheid 1978 الجدارة أك لممساىمات

 عمى القائمة القرارات تخاذا الحاجة عند أك المساكاة مفيكـ تفضيؿإلى  ية الجماعيةجتماعاال
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ف إف إنصاؼ أنيا عمى العدالةإلى  تنظر الثقافة فإنو عمى الرغـ مف أف ذلؾ كمع , اإلنصاؼ
ك المساكاة أالجدارة  مف لنكع اكفقن  تككف أف يجب التكزيع في العدالة أف عمى يكافؽ الجميع

 .((Aristotle, 2000,1131/الحاجة 

 Temperanceضبط النفس العتدال و  -5

. سراؼاإل عمى فضيمة السيطرة ىك فاالعتداؿ ,المثؿ يقكؿ ىكذا أك ,"االعتداؿ في شيء كؿ"
 كخاصة شيية الممذات,في  سراؼاإل عف متناعالا ليشير إلى المصطمح ىذا يستخدـ ما كعادةن 
 ضبط أشكاؿ مف شكؿ أم أعـ بشكؿ المصطمح ىذا كيعني .كالجنس كالتدخيف كالشرب األكؿ
 مثؿ ,نفسية مصطمحاتإلى  مترجمة الحرارة درجة تصبح المثاؿ سبيؿ عمىف المحمكد, النفس
دارة رصد عمى القدرة ستمارً  الذاتية التي الكفاءة الذاتي أك التنظيـ  كالسمكؾ كالداكفع المشاعر كا 

 المشاكؿ العديد مفإلى  الفشؿ فييا كيؤدم ,(Bandura,1997)الخارجية  غياب المساعدة في
 &Baumeister, Heatherton, & Tice1994; Block, Gjerde)ية  جتماعكاال الشخصية

Block, 1991; Eisenberg, Fabes, Guthrie & Reiser, 2000).   ,كقد ذكر 
كسميف بكميستر  ىك ما كتجنب صحيح ىك بما القياـ عمى القدرة يعني شخصية قكة كجكد"ف : أ كا 

 حميدة تككف ىي أك تكيفية أىداؼ عمى تطبؽ عندما ك ضبط النفسأ الذاتية كالسيطرة. خطأ
 كالمراىقيف ف األطفاؿإف كفي الكاقع ,(Baumeister& Exline,2000,33)" القدرة تمؾل اأساسن 

 Eisenberg,et) إنتاجيةن  أكثرك  سعادةن  أكثر ىـ النفس ضبط ستمراراالذيف يمارسكف ب كالبالغيف
al, 2000 ; Mischel, Shoda& Peake, 1988 ; Zimmerman, 2002). 

 Transcendence يالروحانية والتسام -6

إلى  كعبلقة الكاسع بالمعنى ىنا نحددىاكالتي  البشرية المعرفة مف أبعد فإف الركحانية لكانت اكفقن 
 عكس يى :أخرل كبعبارة ,أنفسنا مف أكبر اغرضن  أك معنى ىناؾ بأف االعتقاد, ك  أعمى شيء

 أف مف الرغـ عمىالركحانية  حتى أك التديف يختمؼ عف يف التعالإا ليذا التكجو فككفقن  ,العدمية
 عمى اضمنن  ينطكم التديف أف حيف فيك . التعالي يعنيو ما عمى أمثمة ىي المفاىيـىذه  مف كبل  

 المعتقداتإلى  يشير ككبلىما ,مر ليس كذلؾ بالنسبة لمركحانيةألاالرسمية فإف  المؤسسات
 النيائي الكاقع أك ,عميا قكة اإلليي, الكائف بأنيا كتعرؼ المقدسة,باألمكر  المتعمقة كالممارسات

Gallup, & Jones, 2000). .) ال كلكف امقدسن  يككف أف بد ال متعاؿو  ىك ما أف نحف نعتقدك 
 كاألمؿ, الرعب, يميـ ما اشخصن  أك اشيئن  التعالي يككف أف يمكف كىكذا ي ا,ليإ يككفأف إلى  يحتاج
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 ,صغيرة تبدك كالنفس تافية يكـ تبدك كؿ المخاكؼ لدينا يجعؿ شيء أم - متنافاال حتى أك
يرفع شعكرنا   الكقت نفس في كلكف ا,ضعافن نيعىد  م حد أإلى  يذكرنا الذم ىك :أخرل كبعبارة

 .( (Peterson& Seligman,2004, 38 ىميةألبا

فالحكمة عمى , صغر بغرض التصنيؼ كالقياسأجزاء أإلى  ف تقسـأكؿ فضيمة جكىرية يمكف ك 
, يجتماع, كالذكاء االاإلبداعك , مالرأك , حب المعرفةك , الفضكؿإلى  ف تنقسـأيمكف  سبيؿ المثاؿ

كااللتقاء عبر  .الحب يكالقدرة عمى منح كتمق  , كالرعاية, كالكـر, كالحب يشمؿ الطيبة .المنظكرك 
ىذا االتفاؽ  يجابيقد اتخذ عمـ النفس اإلك , الؼ السنيف بيف تقاليد فمسفية متباينة بشكؿ ممحكظآ

 (.ِّ, ََِٔ, لو .)سميجماف دليبلن بيف الثقافات 

 ة :ياابيوتصنيف الفضائل والقوى اإل اختيارمعايير  ثانيا: 

الشخصية مف في  ةيجابيا لمفضائؿ كالقكل اإلتصنيفن  Peterson & Seligman, 2004كضع 
 يالدليؿ التشخيصفي  ات النفسيةضطرابخبلؿ ثقافات كقراءات مختمفة تشابو ذلؾ التصنيؼ لبل

 يمريكية لمطب النفسألالصادر عف الجمعية اات النفسية ضطرابالرابع لبل يكاإلحصائ
American Psychiatric Association ;DSM-4ىذا التصنيؼ في  , إال أنو قد حاكؿ

تصنيؼ في  ة أف يتجنب مشكبلت الفصؿ بيف القكل كالفضائؿ كما حدثيجابيلمقكل اإل
 هكتصنيؼ ىذ ختيارالمجمكعة مف المعايير خركف آسميجماف ك ات النفسية. كقد حدد ضطراباال

 : يالفضائؿ كالقكل كما يم

 ثقافات متعددة حكؿ العالـ .في  اكاسعن  انتشارن اأف تمثؿ القكة  .ُ
 (.Fulfillingأف تككف محققة لمسعادة كاليناء عمى نطاؽ كاسع ) .ِ
 كسيمة لغاية مرغكبة . فبل تككفحد ذاتيا, في  أف تمثؿ قيمة أخبلقية .ّ
 إعجابيـ .خريف, كتناؿ آلتساعد عمى رفعة اأف  .ْ
 ة خمك الشخصية مف القكل السمبية .يجابيكجكد القيمة اإل يال يعن .ٓ
 تخضع لمفركؽ الفردية . م أفأ ,تستطيع القكة أف تميز بيف األفرادأف  .ٔ
 أبحاث سابقة .في  دراستيا تأف تككف الفضيمة قابمة لمقياس كتم .ٕ
في  الفضائؿ األخرل يمع باق يستقرار نسباأف تككف الفضيمة مميزة لمفرد, كليا  .ٖ

 الشخصية .
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ظ لدل بعض بلحى ؿ الفضائؿ مف خبلؿ نماذج بطكلية مرغكبة عبر التاريخ, كقد تي أف تمث   .ٗ
 (.Paragons & Prodigiesاألطفاؿ كالمراىقيف )

(: كىك أف تككف بعض القكل غير مكجكدة Selective Absence) ي.الغياب االنتقائَُ
 فراد .ألا لدل بعض اتمامن 
ليا طقكس أف تككف ك  ,الفضيمة لدل أفرادىا هتربية ىذإلى .أف تسعى المؤسسات ُُ

 ((Seligman et al, 2005,410 ية محددة.اجتماع
  ةياابياإل ىالقو  ثالثا: 

 ف أنظمةك يجتماعف االك خصائيألكا ف,ك النفسي كاألطباء الكمينيكى, النفس عمماءيستخدـ 
 التصنيؼ أك ,(DSM)العقمية  اتضطرابلبل التشخيصي اإلحصائي الدليؿ :مثؿ ,لمتصنيؼ

 النفسعمـ  عمماء فإف ذلؾ, كمع ,كتشخيص المرضى لتصنيؼ( ICD) الدكلي لؤلمراض
 & Petersonمافجكسيمي بيترسكف مف كضعو كؿٌّ الذم  الدليؿ ىك يساسألمرجعيـ ا " يجابياإل

Seligman,2004  كاألمراض الضعؼ نقاط مف ة بدالن إيجابي كصفات البشرية القكل كاصفيف .
 ;Peterson & Park, 2007) األمثؿ عمى األداء ىاـ كمثاؿ السكية الشخصيةإلى  نظركفيو يي 

Peterson& Seligman,2004) .لنقاط العاممة القيـ ماف تصنيؼجكسيمي بيترسكف كما قدـ 
 القكة نقاط في لمتحقيؽ كاسع النطاؽ كإطار( Value In Action (VIA) classification) القكة

 لؤلفراد. الشخصية

 ةياابياإل ىمفيوم القو   -1

يعتمد عمى معايير ىك , ك ية مفيكـ متعدد الجكانب, كذك إطار ديناميجابيإف مفيكـ القكل اإل
ية تتضمف خصائص متعددة ترتبط ببعضيا نسانألف القكل اإل ؛معينة, فيك متعدد المجاالت
الذم  طارإلألف كظيفة سمكؾ معيف تعتمد عمى ا يذك إطار دينامىك بعبلقات تفاعؿ كتكامؿ, ك 

 (.ّٓ, ََِٔتب عميو )بالتس, فركند, تتر التي  يقع فيو كعمى النتائج

نتصار عمى الالتغمب عمى العقبات أك افي  نسافأساليب اإلإلى  ةيجابيكما تشير القكل اإل
الصمكد كالمركنة  يفالقكة ى ,تثبط اليمـ أك الخركج مف المحف الضاغطة بنجاحالتي  المعكقات

 (.ُُِ, ََِٔ)كارفر, سكير,  حتفاظ بالتكازفالكالقدرة عمى ا

 الخصائص ىي - (VIAتصنيؼ القيـ العاممة ) قبؿ مف تعريفيا تـ كما - ةيجابيالقكل اإلك 
 صفات فيي ,(Seligman 2002)فضيمة  ذكم  يككنكا بأف ليـ  تسمح التي لؤلفراد األساسية
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 دراسة خبلؿ مف كتعزيزىا يمكف تطكيرىاك  ,مكاف كؿ قيمة في كذات جكىرية, قيمة كذات أخبلقية
 , Peterson & Seligmanماف جكسيمي بيترسكف مف قد تكصؿ كؿٌّ ك  الثقافات, عبر الفضائؿ
 كالعدالة يةنسانكاإل كالشجاعة الحكمة) يى ,الثقافات مف العديد تقدرىا فضائؿ ٔإلى    2004

 بيترسكف , كيجادؿ كؿٌّ مفربع كالعشريفألا نقاط القكة  في تـ تفعيميا كقد ,(يالتسامك  االعتداؿك 
 المميزة القكة نقاط مركزية ىي شخصية كسبعة نقاط قكة ثبلثة بيف ما لدييـ الناس بأف مافجكسيمي
 البحثي التراث في قكة نقاط خمس عمىأب تسميتيا يتـ ما اغالبن  أنيا مف الرغـ عمى

(Seligman,Csikszentmihalyi, Mihaly,2000) . 

  الفردية الفركؽ مثؿ ةإيجابي قيمة ذات صفاتأنيا  عمى الشخصية القكة نقاط تعريؼ كيمكف
 , Peterson & Seligman) الزمف عبر كاالستقرار المكاقؼ مختمؼ في تتسـ بالعمكمية

الظيكر  :المثاؿ سبيؿ عمى) األفراد أفكار في مجمكعة الشخصية قكة نقاط تظيرك (. 2004
 كالسمكؾ ,(المساعدة عمى لحصكؿعند ا متنافاال :المثاؿ سبيؿ عمى) كالمشاعر ,(إيجابي بشكؿ

 كاسع نطاؽ عمى بيا ؼمعترى مشاعر  كىي ,(فريؽ في العمؿ بشكؿ جيد :المثاؿ سبيؿ عمى)
 كجد ذلؾ عمى كبناءن (.  Peterson & Seligman,2004)مرغكبة عبر الثقافات المختمفة ك 

 مف تقييميا يتـك  األفراد, في القكة نقاط مبلحظة يمكف أنو يؤكدالذم  التجريبي الباحثكف الدعـ
 ((Peterson, Park & Seligman, 2006. الثقافات مختمؼ أعضاء قبؿ

 ,التي تحدد الفضائؿ - ك اآللياتالعمميات أ -المككنات النفسية  يىا ة أيضن يجابيكالقكل اإل
فضيمة  :كثر مف الفضائؿ. عمى سبيؿ المثاؿأىي طرؽ مميزة لعرض كاحد أك بتعبير آخر: ك 

, الفضكؿ, حب التعمـ, االنفتاح, كما اإلبداعالحكمة يمكف أف تتحقؽ مف خبلؿ نقاط القكة مثؿ 
نقاط القكة متشابية في أنيا تنطكم كميا كجكد "صكرة كبيرة" عمى الحياة. ك  -نسميو المنظكر 

ؼ بيا كيتـ تقييميا بصكرة كنقاط القكة معترى  ,متميزة االمعرفة, كلكنيا أيضن  استخداـكتساب ك اعمى 
نو ذك شخصية أننا نستطيع القكؿ بأال إا يعن ما يظيرىا جم امطمقة, كعمى الرغـ مف أف الفرد نادرن 

 يف مف نقاط القكة داخؿ مجمكعة فضيمة مف المجمكعات الست تثناك أظير كاحدة أذا ما إجيدة 

( Peterson & Seligman,2004, 13) . 

كتسابيا كبناؤىا كتنميتيا لدل ايمكف  ةإيجابية بأنيا سمات كقدرات يجابيكما تعرؼ القكل اإل
 (.َُِٖ ,عبد البارما بالرضا كطيب الحاؿ )إيجابي  ا شعكرن  الفرد منحتالفرد, كممارستيا 
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 , )الحكمة كالمعرفةية إنسانفضائؿ  عف عبارةىي  ةيجابيالقكل اإلأف مع الباحثة  تتفؽك 
ر ىذه الفضائؿ عف كجكدىا مف كتعب   ,التسامي( ,االعتداؿ ,العدالة ,يةنسانالحب كاإل ,الشجاعة

القكل  ا عمى كجكدمؤشرن السمكؾ يعد ىذا ك  ,خبلؿ سمكؾ يمكف مبلحظتو كقياسو كتنميتو
ف يككف ليا أكيمكف . التعريؼ اإلجرائي لمسعادة الحقيقيةتعد كىي في ذات الكقت  ,ةيجابياإل

 ساعد عمى :ت لدل الفرد ةيجابيلقكل اإلاف أ يركففالباحثكف  ,ة الفردفعاؿ عمى حيا إيجابيتأثير 
 كالتغمب عمييا. ودارة مشكبلتإعمى  وكمساعدت الفرد تحصيف - أ
 .خريفآلالفرد با تحسيف عبلقات  - ب
 .تحسيف الصحة كتحقيؽ الرفاه الشامؿ  - ج

ة قابمة لمقياس إيجابي ةكعشريف قك  امجمكعات لمفضيمة تضـ أربعن حدد مارتف سميجماف ست كقد 
  ي:كالتنظيـ كى

 ,حب التعمـ ,(م)التفكير النقدي االنفتاح العقم ,يالفضكؿ المعرف ,اإلبداع الحكمة كالمعرفة : -ُ
 )المنظكر(.بعد النظر 

 . الشغؼ كالحماس ,ستقامةاال ,المثابرة ,البسالة الشجاعة كالجرأة : -ِ
الذكاء  ,الطيبة كالكـر ,القدرة عمى منح الحب كالسماح لمنفس بتمقيوية كالحب : نساناإل -ّ
 . يجتماعاال
 القيادة. ,اإلنصاؼالمكاطنة,  :العدالة -ْ
 )ضبط النفس(. تنظيـ الذات ,التعقؿ كالحذر التكاضع, التسامح, :االعتداؿ كضبط النفس -ٓ
الدعابة, السمك الفكاىة كركح  ,مؿأل, امتنافالرضا كاال ,الجماؿ كاالمتياز تقدير :التسامي -ٔ

 .(Peterson & Seligman 2004) )الركحانية(ي الركح
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 (ُجدكؿ )
 ف كتعريفاتياك كالعشر ربع ألا ةيجابياإل القكل

 المعرفة. استخداـالقكة المعرفية التي تنطكم عمى االستحكاذ ك    -  الحكمة والمعرفة.أ
البراعة[: التفكير بطرؽ جديدة كمثمرة لتصكر كفعؿ  - ]األصالةذكاء المكاقؼ الصعبة  / ي/الذكاء العقم اإلبداع*ُ

 بذلؾ. اليس محدكدن  وكلكن ,يشمؿ التحصيؿ الفنيك األشياء؛ 
تجربة في  خذ مصمحةأكاالنفتاح عمى الخبرة[: االىتماـ بخبرة جارية ) ,التطمع لمقمة ,بالعالـ*الفضكؿ ]االىتماـ ِ

 االستكشاؼ كاالكتشاؼ ., يجاد مكاد كمكضكعات ساحرةإ (,مستمرة بذاتيا
]الحكـ كالتفكير النقدم[: التفكير في األمكر مف خبلؿ فحصيا مف جميع  كالتقدير مالرأ تفتح العقؿ/ /*االنفتاحّ

دلة بصكرة ألميع اا عمى تغيير العقؿ في ضكء األدلة؛ كزف جاالستنتاجات؛ أف تككف قادرن إلى  األطراؼ؛ عدـ القفز
 .عادلة

نيا أمف الكاضح ك  .اك رسمي  أمكضكعات كىياكؿ معرفية جديدة سكاء بمجيكد الفرد , تقاف مياراتإ*حب التعمـ: ْ
ما يعرفو إلى  ضافة النزعة المنيجيةإلى إ (ؼ االتجاه )الميؿكلكنيا تتخطى الحدكد لكص ,مرتبطة بقكة الفضكؿ

 .الفرد 
لى , لعالـ إلى اامتبلؾ طرؽ منطقية لمنظر , خريفآلالقدرة عمى تقديـ النصح كالمشكرة ل*المنظكر ]الحكمة[: ٓ كا 
لى اك  ,لفرد نفسوا  .خريف آلا 
العاطفية التي تنطكم عمى ممارسة اإلرادة إلنجاز األىداؼ في مكاجية المعارضة, الخارجية  ةالقك  - الشااعة.ب

 أك الداخمية.
ف ا  ىك حؽ حتى ك  رفع الصكت بما, لـألك اأالصعكبات , مالتحد, مف التيديدعدـ الخكؼ  [:*الشجاعة ]البسالةٔ
تشمؿ الشجاعة الجسدية كىي , ف لـ تكف رائجةا  ا لمقناعات الشخصية حتى ك التصرؼ كفقن , ىناؾ معارضة تكان

 .ال تقتصر عمييا نياأغير 
 , مسار العمؿ عمى الرغـ مف العقباتفي  االستمرار, نياء ما بدأه الفردإ [:االجتياد, الكد ,صرار ]المثابرةإل*إ

 نياء المياـ .إتحقيؽ السعادة عند 
نفسو  الفرد كتقديـ ,]األصالة كالصدؽ[: الحديث عف الحقيقة كلكف عمى نطاؽ أكسع مانةأل/استقامة/اال*النزاىةٖ

 الشخص.كلية عف مشاعر كأفعاؿ ئكالعمؿ بطريقة صادقة. دكف تظاىر؛ تحمؿ المس ,بطريقة حقيقية
في  الحياة مع اإلثارة كالطاقة؛ عدـ القياـ بأشياء كتركيافي  , الحماس, القكة, الطاقة[: التقدـالشغؼالحيكية ]*ٗ

 نؾ عمى قيد الحياة كتفعيميا.أمنتصؼ الطريؽ أك ببل إخبلص؛ عيش الحياة باعتبارىا مغامرة؛ الشعكر ب
 خريف .آلتنطكم عمى الميؿ كالصداقة مع ا قكل بيف شخصية – يةنساناإل .ج
قامة عبلقات كثيقة مع اآلخريف, كال سيما تمؾ التي تتسـ بتبادؿ المشاركة إ: كالسماح لمنفس بتمقيو الحب*منح َُ

 ا مف الناس.ف تككف قريبن أكالرعاية ؛ 
, الرعاي /الطيبة المطؼ*ُُ رة مكر الخي  ألقياـ بالحسنات كا, العناية, الرحمة, الحب اإليثار, "المطؼ"[: الة]الكـر

 لآلخريف؛ مساعدتيـ؛ العناية بيـ .
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بدكافع كمشاعر اآلخريف كبنفسؾ؛  ذكاء الشخصي[: أف تككف عمى درايةي ]الذكاء العاطفي, الجتماعالذكاء اال*ُِ
 .كمعرفة ما يجعؿ اآلخريف منضبطيف ية مختمفة؛اجتماعفي مكاقؼ  اناسبن كيككف ممعرفة ما يجب القياـ بو 

 : القكة المدنية التي تكمف كراء حياة المجتمع الصحية. العدالة – د
العمؿ بشكؿ جيد كعضك في مجمكعة أك فريؽ؛  ية, كالكالء, كالعمؿ الجماعي[:جتماعكلية االئالمكاطنة ]المس*ُّ

 .مجمكعة؛ كالقياـ بحصتؾ مف العمؿا لما كمكالين مخمصن 
المشاعر الشخصية  ال تدعأالعدالة؛ ك ك  اإلنصاؼا لمفاىيـ ا كفقن : معاممة الناس جميعن المساكاة / اإلنصاؼ*ُْ

 .القرارات بشأف اآلخريف؛ إعطاء الجميع فرصة عادلةفي  تتحيز تجعمؾ
كفي نفس الكقت الحفاظ  ,شياءألتماـ القياـ باإا فييا عمى الفرد عضكن  ككفيالتي  القيادة: تشجيع المجمكعة*ُٓ

 ىا .اعمى عبلقات جيدة داخؿ المجمكعة؛ كتنظيـ أنشطة المجمكعة كرؤ 
 فراط .إلا القكة التي تحمي ضد -: العتدال.ه
عطاء الناس فرصة ثانية.  ,الغفراف كالرحمة: الغفراف ألكلئؾ الذيف فعمكا الخطأ*ُٔ قبكؿ أكجو قصكر اآلخريف؛ كا 
 .اف انتقامي  ك ال تكأ

عمى  نحك تسميط األضكاء ينجازاتيـ ؛ عدـ السعإخريف بالتحدث عف آل/ الحياء: السماح ل البساطة /التكاضع*ُٕ
 خريف .آلفضؿ مف اأا ك كثر تميزن أال ينظر لنفسو باعتباره أالفرد نفسو ؛ 

عؿ . عدـ تحمؿ المخاطر التي ال داعي ليا؛ عدـ قكؿ أك ففيما يخص خياراتؾ اف تككف حريصن أالحكمة: *ُٖ
 ا .أشياء قد تندـ عمييا الحقن 

؛ السيطرة عمى الشيية امنضبطن  ف يككفأالتنظيـ الذاتي ]ضبط النفس[: تنظيـ ما يشعر بو الفرد كيفعمو؛ *ُٗ
 .كالعكاطؼ

 المعنى. تكفرصكغ االتصاالت مع الككف األكبر ك :  القكل التي ت يالتسام.و
ىر في اتقدير الجماؿ, التميز, ك / أك األداء الممبلحظة ك ز ]رىبة, عجب, ارتفاع[: تقدير الجماؿ كالتمي*َِ

 غيرىا مف التجارب اليكمية .إلى  العمـإلى  الرياضياتإلى  الففإلى  مختمؼ مجاالت الحياة, مف الطبيعة
 .كشاكرا لؤلشياء الجيدة التي تحدث.أخذ الكقت لمتعبير عف الشكر ي: أف يككف الفرد عمى كعمتنافاال*ُِ
التكجو المستقبمي[: تكقع األفضؿ في المستقبؿ كالعمؿ عمى تحقيؽ ذلؾ؛  ,ممستقبؿالتطمع للتفاؤؿ, مؿ ]األا*ِِ
 .ا أف المستقبؿ الجيد ىك شيء يمكف تحقيقومعتبرن 
ف يصنع أ. يء؛ رؤية الجانب المضخريفآل. جمب االبتسامات لثارةإلاحب الضحؾ ك  ]الدعابة[: الفكاىة*ِّ

 النكات.ف يقكؿ( أ)كليس بالضركرة 
الركحانية ]الديف, اإليماف, الغرض[: كجكد معتقدات متماسكة حكؿ الغرض كمعنى الككف؛ معرفة ما  يناسب *ِْ

 الفرد مف  المخطط األكبر؛ كجكد معتقدات حكؿ معنى الحياة التي تشكؿ السمكؾ كتكفير الراحة.
  Peterson & Seligman,2004, 29-30)) 
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 :ةياابياإل  ىالقو لفرق بين الموىبة و ا  -2

ماف الفرؽ بيف المكىبة كنقاط القكة مف خبلؿ تعريؼ نقاط القكة "كصفات أخبلقية جكيكضح سيمي
أف إلى  كمف ناحية أخرل, تميؿ المكاىب ,يمكف تطكيرىا كتعمميا, كبذؿ الجيد لتحقيؽ ذلؾ "

ما يتطكر مف خبلؿ م تككف مكركثة متأصمة, كال يمكف زراعتيا إال مف خبلؿ ما ىك مكجكد بدالن 
القدرة أف كثير مف الناس يعتبركف  :عمى سبيؿ المثاؿ ,((Seligman,2002, 134الجيد 

يمكف لممرء  أخرلمف ناحية ك كال يمكف إال تعزيزىا.  ,أكثر أك أقؿ مكركثة المكسيقية بصكرة
 فضيمة االعتداؿ.إلى  , كالتي يمكف أف تؤدمزراعة قكة الصبر

 : ةيجابيالقكل اإلمعينة ضمف  صفةن ف أؼ بيا عرً تى التي  ليؾ بعض المعاييركا  

ظيار الطيبة إف )إظ عبر مكاقؼ مختمفة كعبر الزمف .محى ف تي أنفسية يمكف  صفة ي: القكة ىكالن أ
 . (يةنسانمكقؼ كاحد فقط ال يدؿ عمى كجكد فضيمة اإلفي  مرة

فعمى سبيؿ , نتائج طيبةإلى  مما تؤد فنقاط القكة عادةن  .حد ذاتيافي  قيمةىي  نقطة القكة :اثانين 
كعمى  .يكالترق ,العبلكات ,النفكذإلى  مما تؤد تتـ ممارستيا بشكؿ جيد عادةن التي  القيادة :المثاؿ

 , نقاط القكة لذاتيا ننا نقدرإف تنتجاف ىذا المردكد المحمكد ةيجابيكالقكل اإلف الفضائؿ أالرغـ مف 
 .(ُْٗ, ََِٔ,)سميجمافكاضح ك غياب مردكد مربح في  حتى

إال  ,اكؿ ثقافات العالـ تقريبن في  كذات قيمة ,نيا شاممةأ ىك ةيجابيلمقكل اإل يف المعيار النيائإ
ال تقدر قيمة التي  ؿفيناؾ بعض القبائ ,ااالستثناءات القميمة جد   ضف ىناؾ بعأصحيح أنو 

 .(ُُٓ, ََِٔ,)سميجماف الطيبة مثبلن 
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 : ية كالمكاىب فيما يميجابيكل اإلالفركؽ بيف القكيمكف إيجاز أىـ 

 (ِجدكؿ )

 ة كالمكاىبيجابيأىـ أكجو المقارنة بيف القكل اإل

 المكاىب ةيجابيالقكل اإل ـ

ف لـ اة يمكف إيجابيسمات كقدرات  أ كتسابيا كتنميتيا كا 
 المثابرة كالتفاؤؿ كحب التعمـ . :مثؿ ,يكف ليا أساس

 المكىبة الفنية. :, مثؿنسافئلل يامنحة مف اهلل يرزق

الفرد مف  صؿيك  ,ةيجابيالتدريب يكسب السمة كالقكل اإل ب
 .داءألافي  جكىرىاإلى  خبللو

المكىبة, لكف التدريب عمى مكىبة ال  يالتدريب ينم
 الفرد تمتمكيا يكسب جكانب مف المكىبة, كلف يصؿ

 داء األفي  جكىر المكىبةإلى 

ية اختيار ة إرادية ك يجابيالقكل اإلالسمككيات الدالة عمى  ج
 رادة.إلكتسب بانيا تي أل

السمككيات الدالة عمى المكىبة تمقائية أكثر مف 
 ككنيا إرادة ذاتية .

 (.ُِِ, َُِٖ, معبد البار )

 signature Positive strengthالمميزة : ةياابيالقوى اإل -3

مركزية  شخصية نقاط قكة كسبع ثبلث بيف ما لدييـ الناس أف مافجكسيمي بيترسكف مف يؤكد كؿٌّ 
ة يجابيقكل عمى مقياس القكل اإل خمستسميتيا بأعمى  تـت ما اكغالبن  المميزة, ةيجابيالقكل اإل ىي

قدرات شخصية  يكى , (Seligman,Csikszentmihalyi, Mihaly,2000)لمارتف سميجماف
إذا كاف يستطيع ترتيب حياتو بيا, كيمارسيا كؿ يكـ ) يأنو يمتمكيا, كيحتف ييدرؾ المرء بكع

 سرة .ألالعمؿ كالحب كالمعب كرعاية افي  (بنجاح

 كالتنشيط ثارة,إلكا ,صالةألالفرد با شعرتي  يفي لميكية, جكىرية األكثر القكة ىي المميزة لالقك ك 
 كآخركف لينمي  أكضح ذلؾ عمى ككدليؿ ,((Peterson & Seligman, 2004 يااستخدام عند
إلى  كالحاجة لميدؼ, البلحؽ التقدـ الذاتي كتشكيؿ باليدؼ مرتبطه القكل المميزة  استخداـأف 

 . (  (Linley, Nielsen, Gillett & Biswas-Diener,2010  عف الحياة كالرضا الرضا,
 ,نتائج مماثمة الرفاه عمى المميزة القكل استخداـ تأثير تدرس التي خرلألالدراسات ا تدى جى كى  قدك 

 رفاىيـ يزيد كاحد أسبكع لمدة ايكمي   كاحدة مرة األقؿ عمى المميزة القكل الناس يستخدـ فعندما
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 ;Proctor, Maltby& Linley, 2011)أشير ٔإلى  تصؿ لمدة يـاكتئاب كينخفض
Seligman, Steen, Park & Peterson 2005)  ,القكل المميزة  استخداـ ربط تـ كما 

 كالنفسي الشخصي كالرفاه ,Proctor, Maltby & Linley, 2011,2011a) ) الحياة بنكعية
Govindji & Linley,2007)  ).    

          : التاليالمميزة ك ةيجابياإل كىناؾ عدد مف المعايير لمحكـ عمى القكل

 (.ألصالة )ىذه حقيقة ذاتيالمسئكلية كاك شعكر بالممكية  -أ

 البداية .في  خاصةن , ثناء ممارستياأثارة إلشعكر با -ب

 البداية . يف القكةمع ممارسة  اسريعن  اتعممن  يمنحن -ج

 ظيار القكة .إلتعمـ مستمر لطرؽ جديدة  -د

 يا .ستخداميجاد كسائؿ الباالشتياؽ إل شعكر -ق

 (.ف تكقفنيأيا )حاكؿ استخدامشعكر بحتمية  -ك

 يا .استخدامرىاؽ عند إلالنشاط كليس ا -ز

 كراءىا . يالقكة كالسعحكؿ  تدكرالتي  صنع المشاريع الشخصية -ح

 يا .استخدامعند  ةكحتى النشك  ,كالحماس ,كالحيكية ,كالنشاط البيجة, -ط

ة مميزة قك  إنيا تعدف ةيجابيالقكل اإلفضؿ أنطبؽ عمى يكثر مف تمؾ المعايير أك أا ف كاحدن ألك ك 
المميزة ال تنطبؽ  ف جميع المعاييرأكلك  .ي ظركؼ عديدةا قدر المستطاع كفيا دائمن مٍ ستخدً ا .لؾ

العمؿ كالحب كالمعب في  يااستخدامفقد ال تككف جديرة بأك اثنتيف مف نقاط قكتؾ  عمى كاحدة
الرئيسية  مجاالت حياة الفردفي  االقكل المميزة يكمي  ـ استخداب سميجماف يكيكص .ألسرةكرعاية ا

 (.ُّٕ, ََِٔ ,)سميجمافشباع عظيـ. ا  حصؿ عمى سعادة حقيقية ك ي يلك

 Value In Action –VIAتصنيف القيم العاممة لمقوى  -4

تجيت التككينات بصكرة افقد  قكة الشخصيةفتراضات طكيمة األمد فيما يتعمؽ بالعمى الرغـ مف ا
ة لقكة يجابياآلثار اإلف (,(McCullough & Snyder, 2000البحكث النفسية إلى  نسبية

تعتبر  : "لماذاالتالي دعـ تجريبي. كالسؤاؿحد كبير نظرية كليس لدل معظميا أم إلى  الشخصية
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 السببك  ,ا في عمـ النفسكاف مكضكع دراسة قميمة نسبي   الشخصية ميمة؟ "ة يجابيل اإلالقك 
 ,أنو مف الصعب تصكرىا كفيميا ىك البحث كاالىتماـ مف القميؿ تمقت قد لالقك  أف في الرئيسي

سمة  عادة, أخبلقية, فضيمة شخصية, سمة أنو عمى رك  صى تى يي  قد المثاؿ سبيؿ عمى ,"متنافاال"فػ
 (.(Emmons & McCullough,2003 نفعاؿا مميزة, أك

 ةيجابياإل مقكلؼ لمحاكالت لكضع تصنيبعض الالسنكات القميمة الماضية فقط بدأت  يفك 
 النفس عمـ تكجو مف بدعـ( via) العاممة القيـ معيد بدأىا التي كتمؾ المحاكلة الشخصية

 دراستيا يمكف الشخصية بحيث لتشغيؿ األكلى المحاكالت مف كاحدة تمثؿكىي  ,يجابياإل
المسمى بتصنيؼ القيـ  التصنيؼ نظاـككضع  ,((Peterson & Seligman, 2004. اتجريبي  
 بحيث يمكف لمشخصية يتكافق يتكفير تصنيؼ مرضإلى  ييدؼىك ك  ,(via) لمقكل العاممة
 التالي: الفمسفي لى السؤاؿإ التصنيؼ كيستند. كالبحكث المفردات في كالباحثيف دمجيا لؤلطباء

. بيا كالمعترؼ مكاف كؿ في رد  قى تي  التي القكة مف نقاط فقط كيتككف" الشخص؟في  الخير ىك ما"
مف  عيا عدده أكلية كض قائمة بدأ مفي ىذا التصنيؼ في تضمينيا سيتـ التي القكة تحديد نقاطك 

. بيترسكف ككريستكفر فايبلنت, جكرج ماف,جمارتف سيمي إدينر, مييالي, ذلؾ في بما ,الباحثيف
 التاريخ كفحص ,يدبألكمراجعة التراث ا الذىني, العصؼ جمسات خبلؿ القائمة مف عتضً كي  كقد

(. أخرل مصادر بيف مف)الشخصية  لتعميـ كأىداؼ المحددة القكة كنقاط المعاصرة, كالرمكز
 أف ذلؾ في بما عشرة معايير,مع  كالشاممة الكبيرة القائمة ىذه عمى البنكد يجب أف تتفؽ ىذهك 

كقد  .تنتجيا قد التي المرغكبة النتائج بسبب كليس ذاتيا حد ا فيأخبلقي   مقدرة قيمتيا القكة تككف
ىذا  في المحددة القكة نقاطتعكس ك  ,شخصيةة إيجابيقكة  ِْ عف المعايير تطبيؽأسفر 

 فئات صكرةفي  ليستىي ك  ,االستمرارية مف كتقترب ات,ختبلفالفركؽ الفردية كاال التصنيؼ
(Peterson & Seligman ,2004), كؿ المكاقؼ  في تظير التي تمؾ السمات مثؿ فيي

 نسبي ا قابمة - كالمزاج الشخصية عكس عمى - ذلؾ معىي ك  ,(Seligman, 2000) زمافألكا
 التجارب خبلؿ مف تتشكؿ أف يمكفل القك  أف دقى تى عٍ كيي  , (Hogan & Sinclair,1997) لمتغيير
 أف بيترسكف كسميجماف مف كيرل كؿٌّ (. (McCullough& Snyder, 2000 الفرد كبيئة الحياتية
 Peterson )رعايتيا.ك  يمكف تطكيرىا الشخصية أف فكرة افشجعيك  نكعيا, مف فريدة القكة نقاط

& Seligman , 2004) 
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 (Via-is scale) ةياابيى اإلالقو  قياس -5

The Values in Action Inventory of Strengths (VIA- IS)  مقياس القيـ العاممة
 ٓ مف كتصميـ يتألؼ ابندن  َِْ مف يتألؼ يصالح لمتقرير الذات ستبيافا ىك ةيجابيلمقكل اإل
 تأييد مدل يقيس, كىك (اكثيرن  ييشبين=  ٓإلى  ا,كثيرن  يينبال يش=  ُ مف) جابةئلنقاط ل

(. قكة بنكد لكؿ َُ بكاقع) القيـ العاممة تصنيؼ مف ِْ ػال القكة نقاط مف لكؿ المستطمعيف
الردكد  متكسط حساب كيتـ ,ادقيقة تقريبن  َّ في المشاركيف االنتياء مف االستبياف مف كيطمب
 اتكاترن  كأكثر أقكل احتمالية ظيكرإلى  تشير الدرجات أعمىك  ,شخصية قكة لكؿ العشرة البنكد عبر
يقيس الذم  التاليالبند  المثاؿ سبيؿ عمىك  ,وكسمكك كمشاعره الفرد في أفكار الشخصية القكة لتمؾ

 ظير المقياس خصائصأكقد " ,باألشياء لمقياـ جديدة طرؽإلى  صؿأا ما دائمن  أنا" اإلبداع
القيـ  مقياس خدـاستي  كقد ,(بالصدؽ كالثبات يتعمؽ فيما :المثاؿ سبيؿ عمى) مرضية سيككمترية
 المختمفة بالمغات إصدارات في عدة تكفرىك يك  العديد مف الدراسات, في VIA-IS قكللمالعاممة 
 كاألسبانية؛ كاليابانية كالعبرية األلمانية مثؿ)األصمية  اإلنجميزية المغةإلى  باإلضافة

(Azañedo, Fernández-Abascal& BarracaJ,2014; Littman Ovadia  &  
Lavy,2012; Otake, Shimai, Ikemi, Utsuki, Peterson, Seligman,2005; 

Ruch, Proyer & Weber,2010).   , إلى كقد تطكر المقياس عمى عدة مراحؿ حتى كصؿ
ة إيجابيبكاقع بنديف لكؿ قكة  ابندن  ْٖتتألؼ مف كالتي  النسخة المختصرة المستخدمة حالين ا

 .شخصية
استخدـ المقياس  حتى لممقياس السيككمترية الخصائص حكؿ التجريبية البحكث نشر بالكاد تـك 

 مف التحقؽإلى  كالحاجة البحث في لممقياس المتزايد ستخداـاال مف الرغـ عمىك  بصكرة عالمية,
 افتقميدي   ,لمشخصية التقميدية التدابير عمى ايمثؿ تطكرن و أن يبدكأنو لو إال  السيككمترية الكفاءة

 ,Snyder ,Harris) األمؿ مثؿ مقياس البناء,حادية أ ستبياناتا عمى الباحثكف عتمدا
Anderson, Holleran, 1991)  متنافاال ستبيافاأكMcCullough, Emmons& Tsang, 

 قامت المثاؿ سبيؿ عمىف ,خرلألالقكل ا يكؿ قكة بمعزؿ عف باق لفحص ,((2002
Snyder,1994) ) لمبحث عمى نطاؽ كاسعقد خضع  التفاؤؿ فأ كما. األمؿ ببحث ضخـ عمى 

Seligman,1991)),  بقياس تسمح ال ألنيا إشكالية الكاحد البعدذات  المنيجية ىذهكقد مثمت 
 .القكل لكؿ متزامف
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 النظريات المفسرة لمقوى الياابية -6

ا حاكؿ مف خبلؿ ذلؾ الكتاب رئيسي   سؤاالن  "السعادة الحقيقية"كتابو في  تناكؿ مارتف سميجماف
كضح كقتيا أف دراسة السعادة يمكف حميا أما ىي مككنات السعادة؟ كقد  :أال كىك ,عميو اإلجابة

كؿ مف السعادة كاف ألفالعنصر ا ة كالمشاركة كالمعنى,يجابيدراسة المشاعر اإل مف خبلؿ
في  كالثالث ىك كجكد معنى ,المشاركة استيعابو عمى أنوة, كالثاني كاف يجرم يجابيالمشاعر اإل

 نظرية السعادة الحقيقية. يأكبر منؾ أنت. ككانت ىذه ى خدمة شيء أكإلى  كاالنتماءالحياة, 
Seligman , 2010, 233)) 

السعادة كالرفاىية بصكرة تبادلية كمصطمحات متداخمة  يأنو يستخدـ كممتإلى  يشير سميجمافك 
ة )مثؿ النشكة يجابير اإل مف المشاعا كبل  معتنقن بأسره  يجابيلكصؼ أىداؼ مشركع عمـ النفس اإل

إلطبلؽ )مثؿ االستقرار عمى ا مليس ليا مككف شعكر التي  ةيجابينشطة اإلألكا (كالراحة
في  يجابييرغب عمـ النفس اإل فمتيلا يجتيفالسعادة كالرفاىية ىما النت كالمشاركة(. كتعد

تمؾ  :ثة أنكاعثبلإلى  ةيجابيالمشاعر اإل تقسمقد ف طرؽ دعميما تختمؼ فكألا, متحقيقي
ة كاليدكء فالرضا كالقناع .الحاضرالمكجية إلى ك  ,المستقبؿإلى  كالمكجية ,يالماضإلى  المكجية

إلى مشاعر مكجية  يكاليقيف ىيماف إلمؿ كالثقة كاألكالتفاؤؿ كا ,لماضىإلى امشاعر مكجية  يى
 ,شباعاتإلع كاالمت :, ىمافئتيف مختمفتيفإلى  ة تجاه الحاضر تنقسـيجابيكالمشاعر اإل .لمستقبؿا

عبر  ية لحظية تأتإيجابير مشاع يكالمتع المادية ى .كمتع أسمى ,متع مادية :إلى ع تنقسـكالمت
كالمشاىد  ,اكتحريؾ جسدؾ جيدن  ,جنسيةكالمشاعر ال المذاقات كالركائح المذيذة,ك ,الحكاس

كثر أا ك تعقيدن كثر أتكلد عف طريؽ أحداث  , كىيا لحظيةيضن أسمى ألكالمتع ا .صكات المبيجةألكا
تكلدىا النشكة كالطرب التي  ؼ عف طريؽ المشاعررى عٍ تي  يكى ,كتساب مف المتع الحسيةبلقابمية ل

سترخاء كالسركر كالبيجة كالمرح كالفرح كالحماس الشديد كالراحة كالتسمية كما شابو الثارة كاكاإل
النياية مشاعر في  يىك  ,كالمستقبؿ ية تجاه الماضيجابيكمتع الحاضر مثؿ المشاعر اإل ذلؾ.

 شخصية .

 ية تجاه الماضيجابيتحقيؽ المشاعر اإلإلى تسعى بنجاح التي  الحياة يىكالحياة الممتعة 
 كالحاضر كالمستقبؿ .

 ,كلكنيا عمى عكس المتع ,الحاضرفي  ةيجابيعر اإلمف المشا يالقسـ الثان يشباعات ىإلكا
أك  ,أك الرقص ,أك تسمؽ الصخكر ,القراءة مثؿ: بؿ أنشطة نحب أف نقكـ بيا ,ليست مشاعر

يحتكينا كيجعمنا شباع إلإف ا .أك لعب البريدج عمى سبيؿ المثاؿ ,ك الكرة الطائرةأ ,المناقشة
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ستثناء اب ,كيعكؽ المشاعر المحسكسة نفسنا كتصرفاتنا,أإنو يغمؽ كعينا ب ,نشارؾ بشكؿ كامؿ
 ,كما أنو يصنع التدفؽ ,االحدث كالتأمؿ فيو الحقن ستعادة اعند  (ا"كاك "كاف ىذا رائعن ػالشعكر )ب

 بالراحة التامة . نسافحالة يتكقؼ فييا الكقت كيشعر فييا اإل كىك

ا بدكف تطكير القدرات كنقاط القكة ك زيادتيا دائمن أشباعات تضح ال يمكف الحصكؿ عمى اإلاككما 
كؿ ال تدكر فقط ح يجابيىدؼ عمـ النفس اإلىي  التي إف السعادة, كالفضائؿ الشخصية

 ,حقيقيةا عمى فكرة أف حياة المرء كانت يضن أتشتمؿ  , فييالحصكؿ عمى حاالت لحظية ذاتية
ف شباع مإلكا ةيجابياإل ستمداد المشاعراكالحقيقية تصؼ عممية  ,االحكـ ليس فقط ذاتي   ىذاك 

 شباع .ئللطبيعية كالدائمة لالممرات اىي  نقاط القكة المميزةتيعىد  ك  .ممارسة نقاط قكة المرء المميزة

 شباعاتإلالحصكؿ عمى كفرة مف افي  نقاط قكتؾ المميزة استخداـ يىإف الحياة الطيبة كمف ثـ ف
 (البحث عف المغزل ,طفاؿألتربية ا ,الحب ,مجاالت حياتؾ الرئيسية )العمؿفي 

اتؾ قدر  ارتباط :كىك ,الحياة الطيبةإلى  اضافي  إا إف الحياة ذات المغزل كاليدؼ تضيؼ مككنن 
نقاط قكتؾ  استخداـىي  الحياة ذات المغزلإف كمف ثـ ف ,أكبر يءكنقاط قكتؾ المميزة بش
ا فاف الحياة الكاممة كأخيرن  .أنت ذاتؾ كثيرنا منؾ أكبر يءخدمة شفي  كقدراتؾ المميزة كفضائمؾ

ة يجابياإلشاعر كتذكؽ الم ,كالمستقبؿ ية تجاه الماضيجابياإلبالمشاعر  تتككف مف الشعكر
 استخداـك  شباعات مف خبلؿ نقاط القكة كالقدرات المميزة,ستمداد كفرة مف اإلاك  ,النابعة مف المتع

سمى مف الحياة ألالمغزل كاليدؼ ا أكبر مف أجؿ تحقيؽ يءخدمة شفي  تمؾ القدرات كنقاط القكة
 (.ِّٔ-َِٔ, ََِٔ)سميجماف,

, الطيبةممتعة, كالحياة الحياة ال: تنميتيايا ثبلثة أبعاد يمكف ماف أف السعادة لجستنتج سيميقد اك 
 :مثؿ ,ممذات األساسيةالإذا تعممنا أف نذكؽ كنقدر  الممتعةتتحقؽ الحياة ك . مغزلالكالحياة ذات 

في ىذه المرحمة أك  بسعادةعالقيف  نظؿيمكننا أف ك  ,حتياجاتنا الجسديةاالرفقة, كالبيئة الطبيعية ك 
 تناقك نقاط كتشاؼ فضائمنا ك اتحقؽ مف خبلؿ تي تكال الطيبةا لتجربة الحياة قدمن  يمكننا المضي

 الذات  لتقديرا لمنظريات الحديثة كفقن ك بشكؿ خبلؽ لتعزيز حياتنا.  افريدة مف نكعيا, كتكظيفيال
فإف كاحدة مف أفضؿ  كمع ذلؾ ,داخؿ أنفسناب القيـا إذا اكتشفنا مرضية حق   تككفالحياة فإف 

المساىمة في سعادة كتشاؼ ىذه القيمة ىي عف طريؽ تغذية نقاط القكة الفريدة في الالطرؽ 
ا التي نجد فييا إحساسن  ذات المغزلكبالتالي فإف المرحمة النيائية ىي الحياة  ,زمبلئنا البشر

عبقرية نظرية إف أنفسنا. ا بالكفاء مف خبلؿ تكظيؼ نقاط القكة الفريدة لدينا لغرض أكبر مف عميقن 
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الذم  النظر المتضاربة لمسعادة البشرية كالنيج الفردمىي أنيا تصالح بيف كجيات  سيميجماف
إلى  الذم يميؿ ميؤكد أننا يجب أف نيتـ بأنفسنا كنعزز نقاط القكة الخاصة بنا, كالنيج اإليثار 

 .التقميؿ مف الفردية كيؤكد التضحية مف أجؿ غرض أكبر

عجاب عمؿ يستحؽ اإل مإطار نظر في  فكارألعمى الرغـ مف أف بمكرة تمؾ اكترل الباحثة أنو 
كجو الجدؿ المحتدـ حكؿ أنيا لـ تعالج الكثير مف أكالتقدير لصاحب نظرية السعادة الحقيقية إال 

ما تبلىا مف أبحاث في اتـ حسمو بصكرة أكثر كضكحن الذم  مرألا ,الرفاه كسبؿ تحقيقو ةماىي
 نظرية الرفاه .في  قدمة تبمكرتمت

 Welling (Flourish) Theoryنظرية الرفاه 

ككانت المشكمة  ,نظرية السعادة الحقيقيةفي  مف المشكبلت اأنو كاجو عددن إلى  يشير سميجماف
النظرية   ها ليذكفقن  يجابيفاليدؼ مف عمـ النفس اإل ,يجابياألكلى ىي اليدؼ مف عمـ النفس اإل

عندما  كقد كجدت ىذه المشكمة ألنوكاف السعادة, ككاف القياس الرئيسي "الرضا عف الحياة". 
ىـ فيو, الذم  ممزاجتككف بياننا لتيـ امف إجاب % َٕفإف  تسأؿ الناس عف رضاىـ عف الحياة

 ىك الحكـ الذم يجعمكنو حكؿ ظركؼ حياتيـ. فمـ يكف المقصكد ىك الكصكؿ % َّكحكالي 
عميو الذم  عمـ النفس الذم يدكر فقط حكؿ المزاج كىك, "  Happiology "عمـ السعادةى إل

مف السعادة أك الرضا  يجابيغير ىدؼ عمـ النفس اإلتمف ذلؾ  بدالن ك  , يالكقت الحالفي  الفرد
 الرفاه .إلى  عف الحياة

 كذلؾ حيف, يجابيأما المشكمة الثانية فيي تحديد عناصر ىذا اليدؼ الجديد مف عمـ النفس اإل
دما يقدرىا الناس مف عن ةتصبح منعدم ة كالمشاركة كالمعنىيجابيأف المشاعر اإلب االقتناعفي  بدأ

 .نظرية الرفاه إلى  بو احدالذم  مرألا أجؿ أنفسيـ,
كالمشاركة,  ةيجابيالمشاعر اإل :األكلى كالثانية التالية: الخمسة العناصرالرفاه مف  كتتألؼ نظرية

ة "حيث يجابيالحاؿ في نظرية السعادة الحقيقية. كالعنصر الثالث ىك العبلقات اإلكما ىك 
ة حتى عندما ال يجابياالعتقاد بأف الناس لدييـ الدافع لمبحث عف كالحفاظ عمى العبلقات اإل

كتخدـ إلى  يكىك أف تنتم العنصر الرابع ىك المعنى,ك تجمب أم شيء مف العناصر األخرل. 
نجاز, ئلفكثير مف الناس لدييـ الدافع ل العنصر الخامس ىك اإلنجاز.أكبر منؾ. ك ا تعتقد أنو شيئن 
           .معنى ة أك مشاركة أك عبلقات أكإيجابيمشاعر  ةكالمنافسة حتى لك لـ يجمب أي تقافإلكا
(Seligman,2010, 233-234) 
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كليس المقصكد بو السعادة, كىك مكضكع عمـ  , كالرفاه ىك بناء؛نظرية الرفاهىي  ىذه ـ  كمف ثى 
كما  ب في اتجاىوسى حٍ ( تي PERMAو خمسة عناصر قابمة لمقياس ). كالرفاه ليجابيالنفس اإل

 :التالييكضحيا الشكؿ 
)حيث السعادة كالرضا عف الحياة كميا ضمف  Positive emotion  ةياابيالمشاعر اإل 

 (.P)بػكيرمز ليا  جكانبيا(
 (.E)بػ كيرمز ليا Engagement المشاركة 
 (.R)بػ كيرمز ليا Relationships    العالقات
 (.M)بػ كيرمز لو  Meaning and purpose والغرض المعنى

 (.A)بػ  كيرمز لو Accomplishmentنااز اإل  
 

 
 (ُشكؿ)

 (PERMAالعناصر الخمسة لنظرية الرفاه )
يتـ قياس بعض ك  ,كلكف كؿ كاحد يساىـ فيو, بمفرده ؼ الرفاهيعر   يمكف أفكال يكجد عنصر 

جكانب ىذه العناصر الخمسة بشكؿ شخصي عف طريؽ التقرير الذاتي, كلكف يتـ قياس جكانب 
 أخرل بشكؿ مكضكعي.

 اكضكحن  األكثر الركابط مف كاحد ىك النمكذج مف العنصر ىذا :((P  ةياابيالمشاعر اإل
 القدرة فيي االبتساـ, مجرد مف أكثر ةيجابياإل المشاعر عمى التركيز عمى القدرة إف ,لمسعادة
 ةيجابياإل النظرة ىذه, ك إيجابي منظكر مف كالمستقبؿ كالحاضر الماضي كعرض التفاؤؿ عمى
 مف المزيد تستغؿك  اإبداعن  أكثر لتككف كتميمؾ كالعمؿ, العبلقات في تساعدؾ أف يمكف لمحياة
 عمى التركيز كيزيد لحياة,مف اكمنخفضة  عالية مستكيات ىناؾالجميع  حياة فيك . الفرص

 الجكانب عمى التركيز عميؾ يجب كبالتالي ,كتئاباال تطكير في المنخفضة فرصتؾ المستكيات
ة. كيجدر بنا يجابيكاإل لمتفاؤؿ الصحية الفكائد مف العديد اأيضن  كىناؾ. لمحياة ةيجابيكاإل العالية
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حيث  ؛النمكذج مف العنصر ىذا في enjoyment كاالستمتاع pleasure   المتعة بيف التمييز
 في ,كالنكـ كالجكع العطش مثؿ ,الحياة قيد عمى لمبقاء الجسدية االحتياجات تمبيةب المتعة ترتبط
 .اإلبداعك  الفكرم التحفيز مف يأتي االستمتاعأف  حيف

 تحتاج التي األنشطة عمى العثكر قادريف عمى نككف أف حياتنا في الميـ مف :((E  المشاركة
 كرعاية كالنمك لمتعمـ لنا بالنسبة ميـ أمر حياتنا في األنشطة في المشاركةف ,الكاممة مشاركتناإلى 

 ذلؾ كاف سكاء ,منا يختمؼ عف اآلخر فيما يرغب في التمتع بو شخص كؿك  .الشخصية سعادتنا
 لبلىتماـ مثير مشركع إلنجاز العمؿ كأ الرقص,أك  رياضة, لعب كأ مكسيقية, آلة العزؼ عمى

 يمتص تركيزنا ككياننا حياتنا في شيءإلى  بحاجة اجميعن  نحف .ىكاية مجرد حتى أك ,العمؿ في
, النشاط أك الميمة في بيناء االنغماس كىك حالة مف ,"التدفؽ" خمؽيك  الحاضر الكقت في اتمامن 
 .العاطفية كقدراتنا كمياراتنا, ذكائنا, لتنمية ميـ" التدفؽ" مف النكع ىذاك 

 ىـ فالبشر ,الحياة جكانب أىـ مف كاحدة ىي يةجتماعاال الركابطك  العبلقات :((R العالقات
 كالحب, , اآلخريف البشر مع اتصاؿ قكم عمى يتطمب ازدىارىا البقاء التي يةجتماعاال الحيكانات
 كاألشقاء كالديؾ مع ةإيجابي عبلقات بناءك  .كالجسدم العاطفي كالتفاعؿ الحميمة, كالعبلقة
 في الدعـ يمنحؾ قكية عبلقات كجكدكما أف . كالفرح الحب لنشر ميـ أمر كاألصدقاء كاألقراف
 أف ذكر النفس عمـ الشعبية في ةدكر  عف برينتيف ميتش الدكتكر مع مقابمة كفي. الصعبة األكقات
. العزلة لخطر نتعرض عندما ثارةإحالة في  تصبح الدماغ في األلـ مراكز أف تبيف اأبحاثن  ىناؾ
 .البقاء أجؿ مف نفعمو أف يمكف ما أسكأ ستككف تطكرم منظكر مف العزلة أفإلى  ذلؾ كيرجع

عمى ىذا  اإلجابةكفي سبيؿ ذلؾ يجب أف نحاكؿ  لمحياة, كمعنى ىدؼ كجكدأم:  :((M المعنى
 المتعة لتحقيؽ السعي مف بدالن  كالكفاء السعادة حياة يعيش أف إلى منا كؿال يسعى  لماذاالسؤاؿ: 
 إف .لمحياة أكبر اغرضن  ىناؾ كأف لحياتيـ اسببن  الناس يعطي المعنى ىذاإف  ة؟المادي كالثركة
 .مجدية حياة إلرساء جيدة طرائؽ ىما الخيرم كالعمؿ اإليثار

 التي األشياء تحقيؽ عمى يساعدنا أف يمكف الحياة في كطمكح أىداؼ كجكدأم:  :((A اإلناازات
,  فقط تمبيتيا يمكف التي الكاقعية األىداؼ نركز عمى أف يجبك . باإلنجاز اشعكرن  تعطينا أف يمكف

ذا حدث ىذا فإنيا سكؼ األىداؼ ىذه تحقيؽ كأف نحاكؿ  عند, ك بالرضا اشعكرن  بالفعؿ تعطينا , كا 
 تحقيؽ إف. كالكفاء بالفخر شعكرإلى  ؿك كصال سيتـ المطاؼ نياية في األىداؼ ىذه تحقيؽ

 (         (Seligman,2011 .كالرفاه االزدىارإلى  أنفسنا لدفع ميـ أمر الحياة في اإلنجازات
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السعادة ىي  - عمى النقيض مف ذلؾ - في نظرية السعادة الحقيقيةسبؽ يتضح لنا أنو كمما 
شيء حقيقي يتـ تعريفو مف خبلؿ قياس الرضا عف الحياة.  كأنيا ,يجابيمحكر عمـ النفس اإل

كؿ منيا يغذم الرضا عف ك ة, كالمشاركة, كالمعنى, يجابيالعاطفة اإليا ثبلثة جكانب: فالسعادة ل
 ا مف خبلؿ تقرير شخصي.كيقاس كمي   ,الحياة

ي, كالنكتة, جتماعكالفضائؿ كالمطؼ, كالذكاء اال القكل االيجابية في نظرية السعادة الحقيقيةك 
يحدث ك تقكـ بدعـ المشاركة.  -( قكةف ك كعشر  )ىناؾ أربع -كالشجاعة, كالنزاىة, كما شابو ذلؾ

التدفؽ عندما تستخدـ أعمى نقاط القكة الخاصة بؾ لمكاجية أعمى التحديات التي تأتي في 
ف تدعـ جميع العناصر الخمسة, ياألربعة كالعشر  لفإف ىذه القك  في نظرية الرفاهأما طريقؾ. 

إلى  ة,يجابيد مف المشاعر اإلالمزيإلى  نقاط القكة األعمى يؤدم استخداـف ,كليس مجرد المشاركة
 مزيد مف اإلنجاز, كتحسيف العبلقات.إلى  مزيد مف المعنى,

كىي تدعي أف الطريقة  ,حيث إنيا تتعمؽ بالشعكر الجيد؛ نظرية السعادة الحقيقية أحادية البعدك 
 فإنياالتي نختار بيا مسار حياتنا ىي محاكلة تحقيؽ أقصى قدر مف الشعكر. أما نظرية الرفاه 

فنظرية الرفاىية  ,تدكر حكؿ الركائز الخمس جميعيا, كأسس العناصر الخمسة ىي نقاط القكة
كنت إذا ما  حددىاكية ىي متغير ذاتي, يجابيالعاطفة اإل ,ىي الجمع بيف الطريقة ككذلؾ المادة

مككنات مكضكعية كأخرل  أما المعنى, كالعبلقات, كاإلنجاز عمى حد سكاء فميا تعتقد كتشعر.
نجازن  كعبلقات جيدة حيث يمكنؾ أف تعتقد أف لديؾ معنىية, ذات عتقاداتؾ اكتككف  اعالين  اكا 

الرفاه ىك مزيج ف ,كالنتيجة ىي أف الرفاىية ال يمكف أف تكجد فقط في رأسؾ ,خاطئة, بؿ كخادعة
نجاز. د مف كجكد معنى, عبلقات جيدة, ك الب ,ككذلؾ في الكاقع ,مف الشعكر الجيد الطريقة إف ا 

بمعنى أف ىذه العناصر الخمسة ,  تحقيؽ أقصى قدر مف يمسارنا في الحياة ىبيا التي نختار 
حيف تدعي نظرية السعادة أف  يفف دة كنظرية الرفاه ىك لحظة حقيقية,الفرؽ بيف نظرية السعا

لؾ, الطريقة التي نختار بيا ىي تقدير مقدار السعادة )الرضا عف الحياة( التي ستترتب عمى ذ
تعظيـ السعادة ىك المسار المشترؾ  .يزيد مف السعادة المستقبميةالذم  كنحف نأخذ الطريؽ

 الفردم. ختياربلالنيائي ل
 مكالذ ,تتبناه الباحثةالذم  ممدخؿ النظر ال يتضحبعادىا الخمسة أنظرية الرفاه ب كبعد عرض
ة يجابيالعبلقة بيف القكل اإلستكشاؼ إليو الدراسة الحالية مف محاكلة الما تصبك يتفؽ مع 
لمتركيز  يجابيلتطرؼ مف عدسة عمـ النفس اإلإلى اكلى لمنظر ألالمحاكلة اىي  كالتي كالتطرؼ

 عمى جكانب القكة كتنميتيا كالكشؼ عف جكانب الضعؼ كالعمؿ عمى عبلجيا. 
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 المحور الثالث: طالب الاامعة
فيك عمى كشؾ إنياء مرحمة المراىقة إف  , يمر في مرحمة نمك معينة إنسافالطالب الجامعي ىك 

يتراكح العمر الزمني , ك مرحمة نضج أخرل تسمى مرحمة الشبابإلى  لـ يكف قد تجاكزىا فعبلن 
في ضكء  , ك اعشريف عامن سنة بمتكسط يبمغ حكالي  ِِإلى  سنة ُٖلمطالب الجامعي ما بيف 

خاصة في الصفكؼ كاف البعض منيـ ك  فا  ك  ,مرحمة الشبابىذا المدل مف العمر نجده يبدأ 
 األكلى مف الجامعة قد أكشؾ عمى االنتياء مف مرحمة المراىقة.

 , إف مفيكـ الطالب الجامعي كغيره مف المفاىيـ التي ينبغي التركيز عمييا أثناء ىذه الدراسة
نو فإخر آمعنى كب ,الناميةية في المجتمعات بالشبا لقاعدةاك حيث يعرؼ الطمبة بأنيـ الصفكة 
 ,لعنؼالتغيير ك اك  الثكرة قيادةل اف ألنيـ الفئة األكثر استعدادن ييجب التركيز عمى الشباب المثقف

ي جتماعطبيعة التفاعؿ االلا عتبارىـ الفئة األكثر إدراكن القد يككف السبب الكافي ك  ,كذا الرفضك 
الحضارية التي تسبح عادة في بحر التفاعبلت المراكز في يديكلكجي السائد لككنيـ القاطنيف ألاك 

 (ُٕٗٗ)رشكاف, كالتيارات العديدة كالمتبادلة .
جماعة أك شريحة مف المثقفيف في المجتمع  أنيـمفيكـ الطمبة مف المنظكر العممي التقميدم إف 

 . إذ يرتكز المئات كاأللكؼ مف الشباب في نطاؽ المؤسسات التعميمية ؛بصفة عامة
 :يى ,مناقشة تعريؼ طبلب الجامعة )الشباب( مف خبلؿ ثبلثة معايير رئيسيةكيمكف 

 كقد تقؿ أك تزيد,  ِٓ -ُٕ: حيث يتحدد الشباب بأنو مرحمة عمرية تقع بيف  يالمعيار الزمن
منفصمة  تالمرحمة ليس هحدكد عاميف قبؿ نقطة البداية كبعد نقطة النياية عف ىذا الحد, كىذفي 

نما ,لعمرية )الطفكلة, المراىقة(عف بقية المراحؿ ا  المرحمة األخيرة بالذات. همتداد ليذاىي  كا 
 الرغبةفي  يتمثؿ ىذا المعيار :معيار السمات والخصائص النفسية والسموكية المميزة لمشباب

جانب سمات إلى  ,ككسب المعرفة إحداث التغييرفي  التجديد كالقدرة عمى اإلنجاز كالمساىمةفي 
 بعض األحياف.في  كالتمردندفاع الكالقمؽ كا ,تمؾ المرحمةفي  العامة يالشباب الجامع

إحدل في  ااب, فقد يككف طالبن يشغميا الشالتي  يتحدد بالكضع كالمكانةىك : ك ياتماعالمعيار ال
, كيرتبط ذلؾ بطبيعة يتشمميا مرحمة التعميـ الجامعالتي  الكميات الجامعية أك أحد المعاىد العميا

خرل مف ناحية التطكرات ألبيف األنساؽ المجتمعية ا يالمجتمع ككضع النسؽ التعميمأكضاع 
مف ناحية  يبمد معيف كبيف الشباب العالمفي  يتؤثر عمى كضع الشباب الجامعالتي  العالمية
 أخرل.

كذلؾ ىي ا بفترة معينة, ك كمف خبلؿ ما سبؽ نممس أف فئة الشباب يشكمكف فئة تتحدد عمري  
تجعميا تختمؼ التي  يا تتميز ببعض الخصائصأن نجد بذلؾا, ك ي  اجتماعا ك ي  ا كنفسكجي  محددة بيكل

 (.َُِٕالديب,لسابقة كالبلحقة لمرحمة الشباب )عف مراحؿ الشخصية ا
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 :, كذلؾ كما يميفيطبلب الجامعة المتطرفستعراض أىـ سمات امف المفيد يككف كربما 
كما  ي,الجمكد المعرففي المتمثؿ  يتبدأ بالجانب العقمكىي شخصية المتطرؼ بعدة سمات,  تتسـ
تسـ يحيث  ,(ي)الكجدان ينفعالالالتزمت كالتشدد كضعؼ تقبؿ اآلخريف, ثـ المستكل افي  يتجمى
 كالكره الشديد كالحب المبالغ فيو. ,نفعاؿالبشدة ا

 مناقشتو. غيرها لكؿ زماف كمكاف, كال يحؽ لا, كمصمحن ا دائمن كيعتبر المتطرؼ نفسو صادقن 
المستكييف إلى  كالتطرؼ ظاىرة مرضية تيدد الدكلة كالمجتمع كالفرد, كتظير خطكرتيا باإلضافة

لعنؼ إلى احيث يظير السمكؾ المائؿ  ي؛المستكل السمككفي  ي المشار إلييمانفعالالكا يالعقم
يذاء اآلخريف, كمقاطعتيـ كعدـ التعامؿ معيـ, أك سمبيـ حقكقيـ أك   .يف أحراركمكاطنمتيازاتيـ اكا 

نفعاؿ, السرعة افي  تتمثؿكالتي  صفات الشخص المتطرؼ الظاىرةإلى  شارةإلا كما يمكف
العاطفة, كىك عمى األغمب سريع التصديؽ لما يسمعو, عمى األخص إذا سمع  افكالتكتر, كفكر 

إليو  مكاالتو, كينحازفي  صدقو, أك يعجب بمسمكو, كما يفرطإلى  القكؿ أك التكجيو ممف يطمئف
ال الذم  ا أف فيمو كمكقفو ىك الصكابا جازمن عتقادن اكيرفض كضعو مكضع الشؾ, كىك يعتقد 

 يخطئ فيو.
ىالة  صاحب ىذا الديف أك المذىب يضفي عميو فإفا ا أك مذىبي  حالة إذا كاف التطرؼ ديني   يكف

ذا حدث كلجأ المتطرؼمف القداسة, رافضن  ذىنية فإنو  محاكمةإلى  ا كؿ نقد ليذا المذىب, كا 
 .حتكاـ لمعقؿالا يرفض اغالبن 
 ,نمط مف السمكؾ كالخبرات الشخصية لدل الفرد يأف شخصية المتطرؼ تتسـ بالبلسكية, فيكما 
ذاتو كالناس في  المجتمع مف غرابة طريقة التفكيرفي  تختمؼ كتشذ عما يتكقعو مف مسمكوىي ك 

القدرة عمى ضبط الذات كفيـ  اضطراب, ك ينفعالالكا يتزاف العاطفالكاألحداث مف حكلو, كعدـ ا
ذلؾ في  نطبلقوالا تعاممو مع مف حكلو, نظرن  اضطرابحاجاتو ككاجباتو مقابؿ حاجات اآلخريف, ك 

في )لتشاؤـ الشديد, كالحساسية المفرطةالشؾ الشديد, كا :مثؿ ,مف سمات شخصية
 (.َُِٕتيتاف,

 :فروض الدراسة 
صكرتيا الصفرية في  الدراسةفى ضكء نتائج الدراسات كالبحكث السابقة يمكف صياغة فركض 

 : التاليكك المكجو مف التراث السابؽ أيدعـ صياغة الفرض البديؿ  لغياب ما
 التطرؼ مف طبلب الجامعة . منخفضيك  مرتفعي بيفة يجابيالقكل اإلفي  ال تكجد فركؽ -ُ
في  التطرؼ مف طبلب الجامعة منخفضيك  مرتفعي ة بيفيجابياإلالقكل في  ال تكجد فركؽ-ِ

 ناث (.إ –ضكء متغير النكع )ذككر 
في  التطرؼ مف طبلب الجامعة منخفضيك  مرتفعي بيفة يجابيالقكل اإلفي  ال تكجد فركؽ -ّ

 .يضكء متغير المستكل الدراس
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في  التطرؼ مف طبلب الجامعة منخفضيك  مرتفعي بيفة يجابيالقكل اإلفي  ال تكجد فركؽ -ْ
 (.منظر  – ي)عمم ضكء متغير التخصص

في  التطرؼ مف طبلب الجامعة منخفضيك  مرتفعي بيفة يجابيالقكل اإلفي  ال تكجد فركؽ -ٓ
 .ثقافيال يجتماعضكء متغير المستكل اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 الفصل الثالث

جراءاتها  منهج الدراسة وا 

 أواًل/ منهج الدراسة.

 ثانًيا/ عينة الدراسة .

 ثالثًا/ أدوات الدراسة .

 رابًعا/ خطوات السير في الدراسة.

 ا/ الصعوبات التي واجهت الباحثة أثناء السير في الدراسة.خامسً 

 ا/ األساليب اإلحصائية.سادسً 
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 الفصل الثالث

اراء  تياامنيج الدراسة وا 

 ,بالدراسة مف حيث المنيج المستخدـجراءات الميدانية الخاصة اإلتـ عرض يىذا الفصؿ  يف
اإلحصائية ساليب األك  ,الدراسةفي  كخطكات السير ,كاألدكات المستخدمة ,كعينة الدراسة

 الدراسة.في  كاجيت الباحثة أثناء السيرالتي  ا الصعكباتالدراسة, كأخيرن في  المستخدمة

 : منيج الدراسة: أولً 
حيث تيدؼ  ,ىداؼ الدراسة الحاليةا ألارف كفقن المق المنيج الكصفي ىالحالية عمتعتمد الدراسة 
 ,التطرؼ منخفضيك  مرتفعية لدل يجابيالقكل اإلبعض دراسة كمقارنة إلى  الدراسة الحالية

التطرؼ مع المتغيرات الديمكجرافية  منخفضيك  مرتفعية لدل يجابيكدرجة التفاعؿ بيف القكل اإل
  قيد الدراسة .

 عينة الدراسة :ا :ثانيً 
( ٗ.ُبمتكسط ) ا مف طبلب كطالبات جامعة القاىرة( فردن ِّٖتككنت عينة الدراسة مف )

 : التاليتـ تكزيعيـ عمى النحك   (ِِٖ.َ) معيارم انحراؼك 
 (ّجدكؿ )

المستكل  -يالمستكل الدراس –الكمية  – يكاديمألالتخصص ا –)النكع ػلا تكزيع العينة كفقن 
 ( ثقافيال يجتماعاال

 يالمستكل الدراس الكمية النكع
الكميات  الكميات النظرية ناثإ ذككر

 العممية
دراسات  الرابع الثالث يالثان كؿألا

 عميا
دار  تجارة حقكؽ ِٕٔ ُٔ

 عمـك
التربية  دابآ

لمطفكلة 
 المبكرة

الدراسات 
العميا 
 لمتربية

 َُِ ْٕ َٖ ْٓ ُٖ عبلـإ عمـك
 ثقافيال يجتماعالمستكل اال

 منخفض متكسط مرتفع
ِّٖ ُٖ ِٖ ِٓ ِٔ ِ َُِ ُّ ُٓ ُّٖ ُِٓ ٔٓ 

ِٖٖ َْ 
تألفت مف كالتي  أنو قد تـ تطبيؽ أدكات الدراسة عمى أفراد العينة الفعمية (ّ)كيتضح مف الجدكؿ 

حيث بمغ عدد طبلب الكميات النظرية  ,مف مختمؼ كميات جامعة القاىرة طالبة ِٕٔا كطالبن  ُٔ
عمى  بناءن كطالبة, ك  اطالبن  َْحيف كاف عدد طبلب الكميات العممية في  كطالبة, اطالبن  ِٖٖ

 كمرتفع): , ىيثبلث مجمكعاتإلى  فراد العينة عمى مقياس التطرؼ تـ تقسيميـأجابات إ
كلى ألأفراد المجمكعة اتراكحت درجات التطرؼ(, كقد  كمنخفض – التطرؼ كمتكسط – التطرؼ
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كبمغ عددىـ  ,(درجة ِّ, كُٖ)ف بيالتطرؼ( عمى مقياس التطرؼ المعد لمدراسة  منخفضي)
, ِْ)ف بي( ي التطرؼكطالبة, كتراكحت درجات أفراد المجمكعة الثانية )متكسط اطالبن  ُُِ

الثالثة طالب كطالبة, كتراكحت درجات أفراد المجمكعة  َُٔبمغ عددىـ قد ك  ,(درجة ِٓك
طالب  َُُكبمغ عددىـ  ,(درجة ّٔ ك ِٔ)ف بي( عمى مقياس التطرؼ التطرؼ مرتفعي)

 ف المجمكعتيفحتى يتسنى لنا المقارنة بي التطرؼ منخفضيك  مرتفعيكتمت المقارنة بيف  كطالبة.
كما ىك مكضح  التفاعؿ بينيا كبيف المتغيرات الديمكجرافية قيد الدراسة يجادا  ك  ,ةيجابيالقكل اإلفي 
 : التاليالجدكؿ في 

 (ْجدكؿ )
 ا لمستكل التطرؼتكزيع أعداد أفراد العينة تبعن 

 النسبة المئوية العدد الدراة عمى مقياس التطرف مستوى التطرف
 ٗ.ّٔ ُُِ ِّ-ُٖف بيتتراكح درجاتيـ  منخفض
 ّ.ِّ َُٔ ِٓ-ِْف بيتتراكح درجاتيـ  متكسط
 ٖ.َّ َُُ ّٔ-ِٔف بيتتراكح درجاتيـ  مرتفع

 
 : دوات الدراسةأ :ثالثًا

 : يفيما يم أدكات الدراسة تمثمت
 عداد الباحثة( إمقياس التطرؼ ) -ُ
 , ترجمة مكتبة جرير .ََِٔ لمارتف سميجماف المختصر ةيجابياإل القكل مقياس -ِ
 (.عداد الباحثةإ) ثقافيال يجتماعالمستكل اال استمارة -ّ

 إعدادىا : دكات كخطكاتألكصؼ ليذه ا يكفيما يم
 مقياس التطرف  -1

السابؽ المتعمؽ بمكضكع  يدبألفحص الدراسات كالتراث اإعداد مقياس التطرؼ تـ فى سبيؿ 
(, كدراسة محمد أبك دكابة ُّٖٗخ )مثؿ دراسة محمد الشي ,التطرؼ كالنظريات المفسرة لو

البنا  يحمد عمأكدراسة عبد اإللو  ,(َُِِسة أبك زيد محمكد أبك زيد )(, كدراَُِِ)
ستطاعت الباحثة أف تقؼ عمى أىـ ما خمصت إليو البحكث كالدراسات الخاصة اك  (,َُِْ)

كأىـ  ,تميز الشخصية المتطرفةالتي  كما تمكنت مف تحديد بعض السمات بمجاؿ التطرؼ,
بعاد الخاصة ألكمف ثـ قامت الباحثة بتحديد ا الشخصية,ىذه  تتبناىاالتي  راءالمكاقؼ كاآل

 .الديني  التطرؼ ,يجتماعالتطرؼ اال ,يالتطرؼ السياس :يكى ,التطرؼقياس بم
 ا كطالبة مف طبلب جامعة القاىرة( طالبن َْلمقياس عمى عينة عشكائية قكاميا )ا قد تـ تطبيؽ

كلـ يسفر ىذا التطبيؽ  ,بلمة صياغتيا مف الناحية المغكيةلمتحقؽ مف كضكح مكاقؼ المقياس كس
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أعطى لمباحثة الذم  مرألا ,عدـ كضكح لدل العينة أثناء التطبيؽالصياغة أك في  عف أخطاء
 .صياغة مكاقؼ المقياس في  مف الثقة امزيدن 

 ولية  :ل صورتو افي  وصف المقياس
تـ تصنيفيا  ابندن ( ِٖمف ) (ِممحؽ )في كما ىك مكضح  ةكليصكرتو األفي  يتككف المقياس

كافية مف حيث  البنكدأف تككف  يقد ركع, ك التاليالجدكؿ في  بعاد الثبلثة كما يظيرا لؤلكفقن 
 حصائية البلزمة لذلؾ .جراءات اإلماـ عمميات بناء المقياس كاإلأالعدد لكؿ بعد لمصمكد 

 (ٓجدكؿ )
 الثبلثة الفرعية صكرتو األكلية عمى أبعاد المقياسفي  مقياس التطرؼ بنكدتكزيع 

 المقياس أرقام بنود البنودعدد  بعادلا
 .ِْ, ُِ, ُٗ, ُٔ, ُٓ, ُّ, ُُ, َُ, ٗ, ٕ, ُ ُُ يالسياس التطرؼ

 .ِٔ, ِّ, ُٖ, ُٕ, ُِ, ٖ, ٓ, ْ, ِ ٗ يجتماعالتطرؼ اال
 .ِٖ, ِٕ, ِٓ, ِِ, َِ, ُْ, ٔ, ّ ٖ يالتطرؼ الدين
 ِٖ المجمكع

كيصحح المقياس عمى  ,ائلجابة عمييثبلثة بدائؿ ل يفية كالعشر مانالث البنكدمف  بنديتضمف كؿ 
 .بالتطرؼ  يمف ثبلث نقاط تبدأ باالعتداؿ كتنتيمتصؿ 

 : تأكد مف الخصائص السيككمترية لمقياس التطرؼكلم
ية لمكشؼ استطبلعا كطالبة مف طبلب جامعة القاىرة كعينة ( طالبن َْ) تـ تطبيقو عمى -ُ

 كلـ تسفر النتائج عف كجكد أخطاء لغكية أك غمكض ,عف مدل كضكح عبارات المقياس
 المقياس. بنكدصياغة في 

ا كطالبة مف طبلب جامعة القاىرة لمتأكد مف طالبن  (َُٖتـ تطبيؽ المقياس عمى ) -ِ
عمى  يالداخم تساؽال, كتـ حساب الصدؽ كالثبات كاالخصائص السيككمترية لممقياس

 .يالتكال

 .ختبارا كطالبة لحساب ثبات المقياس بطريقة إعادة اال( طالبن ِٔتـ تطبيؽ المقياس عمى ) -  ّ
 المقياس:صدق 

كلمتأكد مف صدؽ المقياس كمعرفة مدل  ,داة ىك أف تقيس ما صممت لقياسوأليقصد بصدؽ ا
  صدؽ مقياس التطرؼ عف طريؽ :أعد لقياسو تـ حساب الذم  تمثيمو كشمكلو لمجانب

 . مالصدؽ الظاىر  - أ
 صدؽ المحؾ. - ب
 .يصدؽ التحميؿ العامم - ج
 :  منيا بالتفصيؿكبل  فيما يمي تناكؿ نك 
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 (:م )صدؽ المحكميفالصدؽ الظاىر  -أ
 يا لمتعريؼ اإلجرائلمعرفة مدل مناسبتو كدقة صياغتو طبقن  كليةألصكرتو افي  تـ عرض المقياس

ى ىيئة كذلؾ عم ,جرائية لكؿ بعدإليفات امع التعر  ,أبعاده الثبلثةضمف  كاليدؼ مف المقياس
الجكانب النفسية في  االختصاصذكم  محكميف مف (ْمككنة مف )تحكيـ مف أساتذة الجامعات 

 . (ٔممحؽ )في كما ىك مكضح  التربكيةك ية جتماعاالك 
طريقة النسبة المئكية التفاؽ المحكميف لممقياس  محثة لحساب الصدؽ الظاىر كقد استخدمت البا

%( قيمة محكية َٓنسبة )اعتبرت الباحثة كبمقتضاىا  ,المقياس بنكدمف  بندعة عمى كؿ ربألا
ف أضكء القيمة المحكية كجد  يكف ,كضع لقياسوالذم  كلممقياس كصبلحيتو لمبعد البندلمناسبة 

 مالظاىر  لمصدؽ ينا%( مما يحقؽ مستكل عالَٓالمقياس تجاكزت ) بنكد جميعنسب االتفاؽ ل
 (.ٔجدكؿ )في لممقياس المعد لمدراسة, كما ىك مكضح 

 (ٔجدكؿ )
 صكرتو األكليةفي  السادة المحكميف عمى بنكد مقياس التطرؼتفاؽ انسب 

 تفاؽالنسبة ا رقـ البند تفاؽالنسبة ا رقـ البند تفاؽالنسبة ا رقـ البند
ُ ََُ% ُُ ََُ% ُِ ٕٓ% 
ِ ََُ% ُِ ََُ% ِِ ََُ% 
ّ ٕٓ% ُّ ََُ% ِّ ََُ% 
ْ ََُ% ُْ ََُ% ِْ ٕٓ% 
ٓ ََُ% ُٓ ََُ% ِٓ ََُ% 
ٔ ََُ% ُٔ ََُ% ِٔ ٕٓ% 
ٕ ََُ% ُٕ ََُ% ِٕ ََُ% 
ٖ ََُ% ُٖ ََُ% ِٖ ََُ% 
ٗ ََُ% ُٗ ٕٓ%   
َُ ََُ% َِ ٕٓ%   

 
 : يما يمكقد أسفرت نتائج التحكيـ ع

ثناف مف السادة المحكميف زيادة عدد البدائؿ الخاصة اقترح االمقياس, كقد  بنكدبقاء عمى جميع إلا
 الـ يمؽ تأييدن الذم  األمر ,لمبندمف ثبلثة بدائؿ  بحيث تصبح أربعة بدائؿ متدرجة بدالن  بندبكؿ 

 .ىي المقياس كما بنكدبقاء عمى جميع إلتـ ا التاليكب ,مف السادة المشرفيف عمى الدراسة
 صدق المحك  -ب

لمصطفى ستجابة بلسمكب لأبيف الدرجة الكمية عمى مقياس التطرؼ ك الرتباطحساب معامؿ اتـ 
كىك  ,عتباره مف أكثر المقاييس المستخدمة لقياس التطرؼا( بالصداقة الشخصية اختبارسكيؼ )
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كذلؾ مف أفضؿ المقاييس مف حيث درجات الصدؽ كالثبات بتطبيقو عمى عينات مماثمة لعينة 
كاميا بتطبيؽ المقياسيف عمى عينة ق كذلؾ ,اس التطرؼ المعد لمدراسة الحاليةالدراسة الحالية كمقي

عند  (ْٓٓ.َ)بيرسكف  ارتباطمعامؿ  فأ ككجد, ا كطالبة مف طبلب جامعة القاىرةبن طال (ِٔ)
 .(َٓ.َعند مستكل داللة ) إحصائي اداؿ  مستكل كىك ,(  *040.0مستكل داللة )

  يالستكشاف يصدق التحميل العامم -ج

كذلؾ  ,طبلب جامعة القاىرة ا كطالبة مف( طالبن َُٖتطبيؽ المقياس عمى عينة  بمغت ) تـ
دراسة إلى  حصائية تيدؼإيعد طريقة  ملممقياس كالذ ياالستكشاف يالتحميؿ العامم ءبغرض إجرا

بيف متغيرات  رتباطمف خبلؿ معامبلت االأثرت فييا التي  ستخبلص العكامؿالالظكاىر المعقدة 
عكامؿ لمقياس  (ّستخبلص )اساسية تـ ألبطريقة المككنات ا يبإجراء التحميؿ العاممك  الظاىرة,
قؿ ألدالة عمى ا بنكدعميو ثبلثة ف يتشبع أكلتحديد ىكية العامؿ يشترط  ,أبعاده الثبلثةالتطرؼ ب

عممية التفسير لمعكامؿ جراء إلك  (,ََُِكرده صفكت فرج )أالذم  حسب المعيار المحدد
تشبعات  :آلتيالعكامؿ المستخمصة كاتـ تقسيـ التشبعات المحسكبة لكؿ فقرة عمى المستخمصة 

كتشبعات عالية  ,(ّٓ.َ-ِ.َ ما بيف (تشبعات متكسطة ,(ِ.َقؿ مفأضعيفة ) كأصفرية 
 .ذلؾ فايكضح (ٖ( كجدكؿ )ٕ) كجدكؿ ,فما فكؽ ( ّٓ.َ)

 (ٕجدكؿ )

 لمقياس التطرؼ يخرجة مف التحميؿ العاممتالمس العكامؿ

 نسبة التبايف التراكمية التبايف المفسرةنسبة  الجذر الكامف العكامؿ المستخمصة
 َْٗ.َِ َْٗ.َِ َّٕ.ّ كؿألالعامؿ ا

 ٖٖٗ.ّّ ّٗٗ.ُّ ََُ.ِ يالعامؿ الثان
 ِٗٓ.ّْ َْٔ.ٗ ْْٔ.ُ العامؿ الثالث
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 (ٖ) جدكؿ

 معامبلت تشبع بنكد مقياس التطرؼ

 درجة التشبع رقـ البند درجة التشبع رقـ البند

ُ َ.ْْٖ ُٕ َ.ِٕٔ 

ِ َ.ُّٔ ُٖ َ.ُِٔ 

ّ َ.ُْْ ُٗ َ.ّٓٔ 

َُ َ.ِٔٔ ِّ َ.ُٕٗ 

ُّ َ.ِٕٕ ِٓ َ.ّٔٗ 

ُْ َ.ُّٖ ِٔ َ.ِٓٓ 

ُٓ َ.ْٕٓ ِٖ َ.ّْٔ 

ُٔ َ.َِٔ   

التي  البنكد, أما عف عمى ثبلثة عكامؿ ابندن يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو قد تشبع خمسة عشر ك 
فقد تـ  ابندن عشر  ثبلثةكعددىا , (20.) فمـ تتجاكز قيـ تشبعاتيا بقيـ تشبع عالية  لـ تحظى 
ف أكيبلحظ .  ِٕ, ِْ, ِِ, ُِ, َِ, ُِ, ُُ, ٗ, ٖ, ٕ, ٔ, ٓ, ْ : يتآلكا يكى ,حذفيا

: كؿألتسمية العامؿ ا كمف ثـ يمكف ي,التطرؼ السياس عامؿتتبع  بنكدكؿ تشبع عميو العامؿ األ
كميا تتبع التطرؼ  بنكدخمسة  يكقد تشبع عمى العامؿ الثان ,(يبعد التطرؼ السياس)بػ
تشبعت عمى التي  ربعةاأل لبنكدكا ,(يجتماعبعد التطرؼ اال)بػكعميو يمكف تسميتو  يجتماعاال

 بعد التطرؼ )بػ ىذا العامؿ ةكمف ثـ يمكف تسمي ,الديني تتبع التطرؼ بنكدالعامؿ الثالث كميا 
 .(الديني
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 ثبات المقياس 

 ,ذا أعيد تطبيقو عمى نفس العينة مرة ثانيةإا النتائج نفسيا تقريبن  ختباراال يكيقصد بو أف يعط
 ختباريف مرات إجراء االفراد العينة بأبيف درجات  رتباطنو معامؿ االبأ إحصائي اكيعبر عنو 

 معامؿ الثبات بالطرؽ التالية : كتـ حساب .المختمفة

 بإعادة التطبيؽ. -أ

 معامؿ ثبات ألفا كركنباخ. -ب

  منيا بالتفصيؿ :كبل   كلنتناكؿ

 :تطبيقالمعامل ثبات إعادة  - أ

ا كطالبة مف طبلب ( طالبن ِٔقكاميا ) يةاستطبلععمى عينة  تـ تطبيقولحساب ثبات المقياس 
كقد تـ  ,كؿألثـ إعادة التطبيؽ مرة ثانية بعد مركر ثبلثة أسابيع عمى التطبيؽ ا ,جامعة القاىرة

بيف الدرجة  لبيرسكف يالخط رتباطحيث تـ حساب معامؿ اال ,حساب معامؿ الثبات لممقياس
بيف التطبيقيف   رتباطف معامؿ االأككجد  ي,كؿ كالثانألالتطبيقيف افي  الكمية لمتطرؼ

  .َُ.َعند مستكل داللة  إحصائي ا كىك داؿٌّ  ,(04000) (  عند مستكل داللة**ٖٖٗ.َ)

 لفا كرونباخ أمعامل ثبات  -ب

قكاميا ستخدمت الباحثة معامؿ ألفا كركنباخ لحساب ثبات المقياس بعد تجريبو عمى عينة ا
ثبات ألفا كركنباخ لممقياس ف معامؿ أككجد  ,ا كطالبة مف طبلب جامعة القاىرةبن ( طالَُٖ)

إلى تطمئف الباحثة كبذلؾ  ,أف المقياس يتمتع بدرجة مناسبة مف الثبات يكىذا يعن, ِٖٓ.َ
 عينة الدراسة .تطبيقو عمى 

 .ي لمقياس التطرفالداخم تساقل ا

مف خبلؿ  لبيرسكف يالخط رتباطالمف خبلؿ حساب معامؿ ا لممقياس يالداخم تساؽالا تـ حساب
كذلؾ لمتأكد مف  ,لب كطالبة مف طبلب جامعة القاىرة( طاَُٖتككنت مف ) عينةتطبيقو عمى 

 : التاليالنتائج كككانت  ,الدرجة الكمية لممقياسمع  البنكدترابط 
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 (ٗجدكؿ )
 لمقياس التطرؼ بنكد المقياس مع الدرجة الكمية اتساؽ

 مستوى الدللة رتباطمعامل ال  البندرقم  مستوى الدللة رتباطمعامل ال  البندرقم 
ُ َ.ّْٕ** َ.َََ ُٓ َ.ٕٓٗ** َ.َََ 
ِ َ.َّّ** َ.ََُ ُٔ َ.ِٕٓ** َ.َََ 
ّ َ.ّّٔ** َ.َََ ُٕ َ.ُْٔ** َ.َََ 
ْ -َ.َُٕ َ.ٖٖٓ ُٖ َ.ِّْ* َ.َُُ 
ٓ َ.َِٓ** َ.ََٗ ُٗ َ.َّٗ** َ.ََُ 
ٔ َ.َُُ َ.ِٓٔ َِ َ.َِٓ َ.ٕٗٔ 
ٕ -َ.ُِٔ* َ.َِٓ ُِ َ.ِّْ** َ.ََُ 
ٖ َ.ََٔ َ.ّٗٓ ِِ َ.َّْ َ.ِٕٗ 
ٗ َ.ُٔٗ َ.َُٖ ِّ َ.َْٔ** َ.َََ 
َُ َ.ْٕٔ** َ.َََ ِْ َ.ُّٖ** َ.ََُ 
ُُ َ.َُٕ َ.ِٓٔ ِٓ َ.ّّٓ** َ.َََ 
ُِ َ.ُٕٓ َ.ََٕ ِٔ َ.ِٗٔ** َ.ََِ 
ُّ َ.َّّ** َ.ََُ ِٕ َ.َٖٗ َ.ُّْ 
ُْ َ.ْٖٗ** َ.َََ ِٖ َ.ّٕٕ** َ.َََ 

 َٓ.َ)*( داؿ عند مستكل داللة 

 َُ.َ)**( داؿ عند مستكل داللة 

 : يتآلا (ٗ)يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ك 

عند مستكل داللة  إحصائي اكالدرجة الكمية لممقياس دالة  بندبيف كؿ   رتباطمعامبلت اال معظـأف 
كما يبينيا  بنكد َُتـ حذؼ مقياس التطرؼ ل يالداخم تساؽالعمى نتائج ا كبناءن  َٓ.َك َُ.َ

 :التاليالجدكؿ 
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 (َُجدكؿ )

 يالداخم تساؽالا لنتائج االمكاقؼ المحذكفة مف مقياس التطرؼ كفقن 

 رقم الموقف المحذوف البعد

 ُُ-ٗ-ٕ يالتطرؼ السياس

 ُِ-ٖ-ْ يجتماعالتطرؼ اال

 ِٕ-ِِ-َِ-ٔ يالتطرؼ الدين

 صورتو النيائية :في  وصف المقياس

حساب كذلؾ بعد  ,ابندن ( ُٓفى صكرتو النيائية مف ) (لباحثةمقياس التطرؼ )إعداد ا تككف
التي  البنكدحذؼ كما تـ  ,غير الدالة البنكدؼ ذالمقياس كح بنكدكالثبات ل رتباطمعامبلت اال

عمى ثبلثة أبعاد  البنكدعت ز كك  ,يا كتشبعياارتباطعف عدـ  ي لياالعاممسفر حساب التحميؿ أ
المقياس  بنكدكتتكزع  ,الديني التطرؼك , يجتماعالتطرؼ االك , يالتطرؼ السياس :يتتمثؿ فيما يم

 : التاليالجدكؿ في عمى أبعاده الثبلثة عمى النحك المبيف 

 (ُُ)جدكؿ 

 مقياس التطرؼ بنكدالصكرة النيائية ل

 المقياس بنود البنودعدد  بعادلا
 .ُٗ, ُٔ, ُٓ , 1َُُّ, ُ ٔ يالتطرؼ السياس

 .ِٔ, ِّ, ُٖ, ُٕ, ِ ٓ يجتماعالتطرؼ اال
 .ِٖ, ِٓ, ُْ, ّ ْ يالتطرؼ الدين

 ُٓ مجمكع المقياس الكامؿ

 طريقة تصحيح مقياس التطرف:

كقد صممت صفحة  ,المقياس بنكدمف  بندكاحدة لكؿ جابة إالمفحكص أف يختار  ىيتعيف عم
 ,بالتطرؼ يط تبدأ باالعتداؿ كتنتييصحح المقياس عمى متصؿ مف ثبلث نقابحيث  اإلجابة

تعبر عف ىي ك  ,(ْٓ)ىي  يحصؿ عمييا المفحكص عمى المقياس قصى درجةأف إكمف ثـ ف
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 .التطرؼ انخفاضتعبر عف ىي ك  ,(ُٓ) المفحكص صؿ عميياقؿ درجة يحأك  ,رتفاع التطرؼا
 :ةالثبلث اإلجابةالمقياس كبدائؿ  بنكديكضح أحد  التاليكالمثاؿ 

كذات يكـ تطرقا  ,كتكطدت عبلقتيما بصكرة كبيرة ,ؼ أحد الزمبلءتعر   يشاب جامع ىشاـ -
ف أ ىشاـا ككاف عمى كفكجئ ىشاـ برد زميمو المخالؼ لرأيو تمامن  ,لمدل مشركعية ثكرة يناير
 :يختار أحد الحمكؿ التالية

 .إقناع زميمو برأيويحاكؿ  -أ

 رائو السياسية.آفي  يرفض التعامؿ مع مف يخالفو -ب

 السياسة .في  يحافظ عمى عبلقتو بزميمو دكف التطرؽ لمحديث -ج

 ( 2004,ة المختصر )إعداد مارتن سميامانياابيمقياس القوى اإل -2

 ترامة المقياس 

بكاسطة  "عادة الحقيقيةالس"كتاب في ة المختصر كالمنشكر يجابيترجمة مقياس القكل اإل تتم
و لممقياس كالتحقؽ مف صحة كسبلمة صياغة عبارات مكتمت إعادة التدقيؽ المغك  ,مكتبة جرير

 اطالبن  (َِ) تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة عددىا ذلؾ بعدك  ,ؿ الباحثةبى بالمغة العربية مف قً 
كما ىك مكضح  تربية لمتحقؽ مف سبلمتو ككضكحوكطالبة مف طبلب كمية الدراسات العميا لم

 (.ُُٕ-ُِٓ, ََِٔ)سميجماف, (.ٓ) ( كممحؽْبممحؽ )

 وصف المقياس 

 ,ائؿفضلست مجمكعات مف ال يكتنتم ,ةيجابيتقيس القكل اإلا ( بندن ْٖيتككف المقياس مف )
 : التاليعة عمى النحك ز مك  يكى ,بنديف لكؿ قكة بكاقع( ِْيسة )مقة اليجابيكعدد القكل اإل
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 (ُِجدكؿ )

 ة عمى الفضائؿ الست األساسيةيجابيتكزيع القكل األربع كالعشريف لمقياس القكل اإل

 القكل المندرجة تحتيا الفضيمة القكل المندرجة تحتيا الفضيمة

 الفضكؿ -ُ المعرفة, الحكمة-ُ

 حب التعمـ -ِ

 مالنقدالتفكير  -ّ

 اإلبداع -ْ

 المنظكر. -ٓ

 المكاطنة -ُّ العدؿ -ْ

 كالمساكاة اإلنصاؼ -ُْ

 القيادة -ُٓ

 البسالة -ٔ الشجاعة -ِ

 المثابرة -ٕ

 ستقامةالصدؽ كاال -ٖ

 الحيكية /الشغؼ. -ٗ

 ضبط النفس -ُٔ االعتداؿ -ٓ

 التعقؿ /الحذر -ُٕ

 التكاضع كالبساطة -ُٖ

 كالكـرالطيبة  -َُ ية كالحبنساناإل -ّ

 -منح الحب كالسماح لمنفس بتمقيو -ُُ
الذكاء االجتماعي )الشخصي,  -ُِ

 العاطفي(

 

 تقدير الجماؿ كالتميز -ُٗ السمك -ٔ

 متنافاال -َِ

 مؿألالتفاؤؿ / ا -ُِ

 الركحانية /التديف -ِِ

 الصفح كالرحمة -ِّ

 .ركح الدعابة كالمرح -ِْ
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 تصحيح المقياس 

كتمثؿ  ,بالمكافقة القكية يكتنتي مض القك بالرف خمس نقاط تبدأيصحح المقياس عمى متصؿ مف 
 : يالمتصؿ كما يم كتفاصيؿ ىذا ,نقطة الكسط الحياد

 درجات لمعبارة السمبية . ٓ, ةيجابيدرجة لمعبارة اإل ُ ا =مطمقن  ي  ال تنطبؽ عم

 درجات لمعبارة السمبية . ْ, ةيجابيدرجة لمعبارة اإل ِ = عمي  ال تنطبؽ 

 ة كالعبارة السمبية .يجابيدرجات لمعبارة اإل ّ محايدة =

 درجة لمعبارة السمبية . ِ, ةيجابيدرجات لمعبارة اإل ْ = عمي  تنطبؽ 

 درجة لمعبارة السمبية . ُ, ةيجابيدرجات لمعبارة اإل ٓ ا =تمامن  عمي  تنطبؽ 

حصؿ التي  اتورجالقكة بجمع د هىذفي ثـ تحسب درجة المفحكص  ,كتقاس كؿ قكة بعبارتيف
ه متبلؾ الفرد ليذادرجات عف  (َُعمى لمدرجة لكؿ قكة )كيعبر الحد األ .العبارتيففي  عمييا

( ِدنى لمدرجة )بينما يعبر الحد األ ,مف نقاط قكتو المميزةكىي بذلؾ تعد  القكة بصكرة كبيرة,
 متبلكو ليا بصكرة صغيرة.ا كأ القكة, همتبلؾ الفرد ليذاعدـ درجة عف 

 ة المختصر:ياابيالقوى اإل متأكد من الخصائص السيكومترية لمقياسول

 ا كطالبة مف طبلب جامعة القاىرة.طالبن  َٓتـ تطبيقو عمى عينة قكاميا  -ُ
 .يعمى التكال يالداخم تساؽالكتـ حساب الصدؽ كالثبات كا -ِ

 صدق المقياس
ككجد  عمى عينات مماثمة كمشابية لعينة الدراسة الحالية كاستخدامو التحقؽ مف صدؽ المقياس تـ

كتـ  ,َُِٖدراسة نسمة جبلؿ, في بؽ المقياس حيث طي  ؛أنو يتمتع بدرجات عالية مف الصدؽ
كذلؾ , كالمقارنة الطرفية لممقياس بطريقتي التحميؿ العاممي االستكشافيالتحقؽ مف الصدؽ 
إناث( تتراكح أعمارىـ بيف  ُٕٗذككر, ك ُِ) ( طالب كطالبةََِعددىا )بتطبيقو عمى عينة 

بكمية الدراسات العميا  مسجميف في الدبمكمة العامة كالمينية كتمييدم ماجستير ,سنة َْك  ِِ
المتبادلة بيف  رتباطالتحقؽ مف الخصائص السيككمترية لمعامبلت اال, كتـ لمتربية بجامعة القاىرة

طريقة المككنات  استخداـ, كذلؾ بة المختصريجابياإلاألبعاد الفرعية الستة لمقياس القكل 
, كأظيرت نتائج التدكير Promaxبطريقة "البركماكس"  ثـ أديرت العكامؿ تدكيرنا مائبلن  ,األساسية

حيث استطاع  , (ُٗٔ,ِالمائؿ تشبع األبعاد الفرعية الست عمى عامؿ كاحد فقط بجذر كامف )
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, كقد تشبعت عميو األبعاد ةيجابياإلدرجات القكل %( مف التبايف الكمي في ِْٔ.ّْأف يفسر )
تـ حساب صدؽ المقارنة الطرفية مف خبلؿ مقارنة الفركؽ بيف متكسطات  كما الست لممقياس.

العدؿ,  ,يةنساناإل ,الشجاعة ,المرتفعيف كالمنخفضيف في العكامؿ الست لممقياس )الحكمة
قادر عمى التمييز بيف  ة المختصريجابياإلأف مقياس القكل مما يكضح ( , السمكاالعتداؿ

 دؽ ىذا المقياس.المرتفعيف كالمنخفضيف في كؿ عامؿ مف عكامؿ المقياس, مما يدؿ عمى ص
 ثبات المقياس 

 ,عيد تطبيقو عمى نفس العينة مرة ثانيةذا أي إا النتائج نفسيا تقريبن  ختباراال يكيقصد بو أف يعط
 ختباريف مرات إجراء االفراد العينة بأبيف درجات  رتباطنو معامؿ االأب إحصائي اكيعبر عنو 

كتـ التحقؽ مف ثبات المقياس بتطبيقو عمى عينات مماثمة كمشابية لعينة الدراسة  .المختمفة
الحالية ككجد أنو يتمتع بدرجات عالية مف الثبات؛ حيث طيبؽ المقياس في دراسة نسمة جبلؿ, 

عادة تطبيؽ االختباركتـ حساب ثبات المقياس بطريقتي أل ,َُِٖ تـ حيث  ,فا كركنباخ كا 
( طالب/طالبة مف طبلب الدراسات العميا لحساب معامؿ الثبات ألفا ََِاستخداـ درجات )

( , مما يشير إلى اتساـ مقياس ٕٗ.َكركنباخ  , فكاف معامؿ الثبات المستخرج بيذه الطريقة )
( طالبنا/طالبة مف ْٓعامؿ ثبات ميٍرض, كما تـ تطبيؽ المقياس مرتيف عمى )القكل االيجابية بم

سنة مسجميف  ّْ, ِِإناث( تتراكح أعمارىـ بيف  ّٕذككر, ك ٖطبلب الدراسات العميا, )
بالدبمكمة الخاصة كتمييدم ماجستير كدكتكراه, ككاف الفاصؿ الزمنى بيف التطبيؽ األكؿ كالثاني 

نما يتضمف درجات كنظ  ىك ثبلثة أسابيع, رنا ألف مقياس القكل اإلنسانية ال يتضمف درجة كمية كا 
فرعية لكؿ قكل فقد تـ تقسيـ المقياس إلى نصفيف كالحصكؿ عمى الدرجة الكمية مرتيف )التطبيؽ 
األكؿ كالثاني( لكؿ نصؼ , حيث يتضمف النصؼ األكؿ جميع درجات البنكد التي تمثؿ القكل 

يتضمف النصؼ الثاني جميع درجات البنكد التي تمثؿ القكل الكجدانية المعرفية معنا, في حيف 
مفردة( , ثـ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات النصفيف في المرتيف  ِٔمعنا كعددىا )

ككجد أف معامؿ االرتباط بيف التطبيؽ األكؿ كالثاني بيف نصفي القكل المعرفية كالقكل الكجدانية, 
( , مما يدؿ عمى ثبات كمي َٖ.َ( , كفي القكل الكجدانية )ٕٓ.َقيمتو ) في القكل المعرفية

فى  قامت الباحثة بحساب معامؿ ثبات ألفا كركنباخ لممقياسقد ك  مرضو لمقياس القكل االيجابية.
 :ما يميك الدراسة الحالية

 معامل ثبات ألفا كرونباخ 

( َٓبعد تجريبو عمى عينة قكاميا ) استخدمت الباحثة معامؿ ألفا كركنباخ لحساب ثبات المقياس
ة يجابيكقد تـ حساب معامؿ الثبات لمقياس القكل اإل ,ا كطالبة مف طبلب جامعة القاىرةبن طال

 قيمة مقبكلة كتعبر عف ثبات جيد لممقياس . يكى ,(ّٕٓ.َ )م ككجد أنو يساك 
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 لممقياس  يالداخم تساقال 

 يالخط رتباطلممقياس مف خبلؿ حساب معامؿ اال يالداخم تساؽالجراء اإقامت الباحثة ب
 ,كطالبة مف طبلب جامعة القاىرة البن ( طآَتككنت مف ) عينةمف خبلؿ تطبيقو عمى  لبيرسكف

بالطريقة  يالداخم تساؽكتـ حساب اال ,ياكذلؾ لمتأكد مف ترابط كؿ قكة مع العبارتيف المتيف تقيسان
 : التاليالتالية ككانت النتائج ك
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 (ُّجدكؿ )

 كالعشريف ةربعألتصر مع القكل اخة الميجابيعبارات مقياس القكل اإل اتساؽ

 رتباطمعامؿ اال ةيجابيالقكل اإل رتباطمعامؿ اال ةيجابيالقكل اإل

 **ٖٕ.َ اإلنصاؼ **ٕٔ.َ الفضكؿ

 **ٖٓ.َ القيادة **ٕٗ.َ حب التعمـ

 **ِٔ.َ ضبط النفس **ٖٕ.َ مالتفكير النقد

 **ُٕ.َ التعقؿ / الحذر **ٖٕ.َ اإلبداع

 **َٖ.َ التكاضع كالبساطة **ّٖ.َ يجتماعالذكاء اال

 **ٖٕ.َ تقدير الجماؿ **ٖٖ.َ المنظكر

 **ٕٗ.َ متنافاال **َٕ.َ البسالة

 **ٓٔ.َ مؿألالتفاؤؿ / ا **ِٕ.َ المثابرة

 **ٖٔ.َ الركحانية **ٕٕ.َ ستقامةاال

 **ْٕ.َ الصفح **ُٔ.َ الطيبة كالكـر

 **ّٕ.َ ركح الدعابة **ّٖ.َ منح الحب

 **ّٖ.َ الشغؼ /الحماس **ِٔ.َ المكاطنة

 َُ.َ)**( داؿ عند مستكل داللة  

 إحصائي اتقيسيا دالة التي  بيف كؿ عبارة كالقكل رتباطف معامبلت االأ (ُّ)كيتضح مف الجدكؿ 
 َُ.َعند مستكل داللة 
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 )إعداد الباحثة( ثقافيال ياتماعالمستوى ال استمارة -3
 : ستمارةخطوات إعداد ال

قامت الباحثة بفحص الدراسات كالتراث  ثقافيال يجتماعالمستكل اال استمارةإعداد فى سبيؿ 
مف المستكييف  ا لكؿ  معدة مسبقن  استمارةحدكد عمـ الباحثة كجكد في  كلـ يتبيف ,السابؽ يدبألا

كذلؾ بعد االطبلع عمى  ستمارة,عداد ىذه االإإلى دفع الباحثة الذم  مرألا, ثقافيكال يجتماعاال
 لعبد العزيز مكاالقتصاد يجتماعالمستكل اال استمارة :عدد مف االستمارات ذات الصمة مثؿ

في  ستفادة منياالكا ,لرجب شعباف ثقافيقتصادل الالا يجتماعالمستكل اال استمارةك  ,الشخص
 .ستمارةعداد ىذه االإ

 : ستمارةوصف ال
 يجتماعفقرات مكزعة بيف المجاليف اال كلية مف ثبلثصكرتيا األفي  ستمارةتتألؼ ىذه اال

 كلىربعة األعدا البنكد األ ما ,عددمف مت ختيارالصكرة افي  غمبياأتتضمف عشرة بنكد  ثقافيكال
 .تتطمب التكممةكالتي 

 (ُْجدكؿ )
 ثقافيال يجتماعالمستكل اال استمارةكصؼ فقرات كبنكد 

 المقاس )المستوى( الماال عمييا اإلاابةطريقة  البنود م
 -المدينة -)المحافظة العنوان بالتفصيل 1

 (يالح
 ثقافيال -ياتماعال بتكممة النقاط  اإلاابةتتم 

 ثقافيال -ياتماعال بتكممة النقاط  اإلاابةتتم  ب ومؤىمولوظيفة ا 2
 ثقافيال -ياتماعال بتكممة النقاط  اإلاابةتتم  م ومؤىميالوظيفة ا 3
 ياتماعال بتكممة النقاط  اإلاابةتتم  سرةلفراد اأعدد  4
عزب )أية اتماعربعة بدائل تمثل الحالة البين أمن  ختياربال اإلاابةتتم  يةاتماعالحالة ال 5

 رمل(أ -مطمق -متزوج –
 ياتماعال

القصص  -الروايات –ربعة بدائل )الكتب بين أمن  ختياربال اإلاابةتتم  ؟()ماذا تفضل التفضيالت 6
 الارائد والماالت( -القصيرة

 ثقافيال

 –كتب  4 -كتب  4قل من أثالثة بدائل )بين من  ختياربال اإلاابةتتم  ا ة سنوي  وءعدد الكتب المقر  7
 كتب ( 4كثر من أ

 ثقافيال

 –ثالثة بدائل )الارائد والماالت بين من  ختياربال اإلاابةتتم  خبار لالوسيمة المفضمة لالطالع عمى ا 8
 نترنت (إل ا-التمفزيون

 ثقافيال

قضاء  -قاربليارات از ) ثمانية بدائلبين من  ختياربال اإلاابةتتم  الطريقة المفضمة لقضاء وقت الفراغ  9
إلى الذىاب  –زيارة المتنزىات والحدائق العامة  –صدقاء لالوقت مع ا

تصفح مواقع  –ممارسة اليوايات  -لمسرحإلى االذىاب –لسينما ا
 (ياتماعالتواصل ال

 ثقافيال -ياتماعال

منيا بنعم أو ل حسب  ا البند بثالث فقرات يااب عمى كل  ويقاس ىذ وترابطيا  ألسرةية لاتماعالحالة ال 10
 : يوى ,الحالة

 ؟لقارب بصفة دائمةحد اأسرتك أىل يعيش مع  -
 ؟أكثر من سنةحد الوالدين السفر لىل سبق -
فراد أحد أصابة إ –ا )حالة وفاة الحوادث مؤخرً  ىحدإسرتك أب تىل مر -
 ؟(حادثة –سرة لا

 ياتماعال
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 : ثقافيال ياتماعالمستوى ال استمارة ثباتمتأكد من ول

 ا كطالبة مف طبلب جامعة القاىرة.طالبن  َٓتـ تطبيقيا عمى عينة قكاميا  -ُ
 لمتحقؽ مف صبلحيتيا. ستمارةحساب معامؿ الثبات لبل كتـ -ِ

  ختبارعادة الإمعامل ثبات 
 ,كثر مف مرةأنفس النتائج إذا ما أعيد تطبيقو عمى نفس العينة  ختباراال يكيقصد بو أف يعط

 ختباريف مرات إجراء االبيف درجات أفراد العينة ب رتباطبأنو معامؿ اال إحصائي اكيعبر عنو 
البرنامج  استخداـببطريقة إعادة التطبيؽ, ك  ستمارةكتـ حساب معامؿ الثبات لبل .المختمفة

 يجتماعالمستكل اال استمارةبيف الدرجة الكمية عمى  رتباطتـ حساب معامؿ اال spss يحصائإلا
  رتباطف معامؿ االأككجد  ,عادة التطبيؽ مرة ثانيةإبعد  أفراد العينةكالدرجة الكمية لنفس  ثقافيال

عند مستكل داللة  إحصائي اكىك داؿ  ,(َََ.َ*(  كمستكل داللتو )ِٔ.َ)بيف التطبيقيف 
َ.َٓ 
 :الدراسةفي  السير خطوات :ارابعً 

عداد ما تـ  اختيارمراجعة بعض المقاييس المتعمقة بمكضكع الدراسة, ك  -ُ المناسب منيا كا 
 (.ثقافيال يجتماعالمستكل اال استمارة)مقياس التطرؼ,  :مثؿ ,إعداده

ية بيدؼ التأكد مف الخصائص السيككمترية ستطبلعتطبيؽ أدكات الدراسة عمى العينة اال -ِ
 لؤلدكات المستخدمة.

 استمارةة المختصر, يجابيتطبيؽ األدكات المستخدمة )مقياس التطرؼ, مقياس القكل اإل -ّ
خبلؿ الفترة مف مارس كحتى يكنيك  ( عمى العينة الفعميةثقافيكال يجتماعالمستكل اال

غراض البحث ألعمى أف البيانات المعطاة سرية كلف تستخدـ إال  كتـ التأكيد.  َُِٗ
في  شتراؾالحرية اإلى  متف البحث, باإلضافةفي  األسماءإلى  , كأنو لف يشاريالعمم

 ا عمييـ .كليس مفركضن  ماختيار ف األمر أل, التطبيؽ لمف يرغب
التي  ستماراتالستبعاد ااا لطريقة التصحيح لكؿ مقياس. ك الدرجات كفقن تصحيح كرصد  -ْ

 لـ يستكمؿ أصحابيا إجابتيا.
 فركض الدراسة. ختبارالاألساليب اإلحصائية المناسبة  استخداـالدرجات بىذه  معالجة -ٓ

 ًسا: الصعوبات التي واايت الباحثة أثناء السير في الدراسة:خام
صعكبة الكصكؿ إلى الكتب كالمراجع الخاصة بمكضكع التطرؼ في أغمب المكتبات  -ُ

)كمنيا المكتبة المركزية لجامعة القاىرة( كذلؾ لدكاعو أمنية, األمر الذم استغرؽ شيكرنا 
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مف الباحثة لمحصكؿ عمى عدد محدكد مف المصادر األصمية, إما بشرائيا أك استعارتيا 
 ثؿ مكتبة الراحؿ د/ فاركؽ عبد السبلـ بمكتبة القسـ.مف بعض مكتبات األساتذة, م

عدـ تكفر مقاييس حديثة لمتطرؼ, فمف خبلؿ مراجعة التراث لـ يتبيف في حدكد عمـ  -ِ
الباحثة كجكد مقياس في الدراسات الحديثة لمتطرؼ, فمعظـ الدراسات اعتمدت عمى 

لباحثة إلى (, األمر الذم دفع أُٖٗاختبار الصداقة الشخصية لمصطفى سكيؼ )
 إعداد المقياس المستخدـ في الدراسة الحالية.

عدـ مكافقة الجياز المركزم لمتعبئة كاإلحصاء عمى تطبيؽ أدكات الدراسة بعد مماطمة  -ّ
لعرض األمر عمى الجيات األمنية لمدة تزيد عف أربعة أشير تـ خبلليا مقابمة السيد 

قناعو بأ ىمية الدراسة كأثرىا في مكاجية مدير إدارة أمف المعمكمات أكثر مف مرة كا 
التطرؼ في المجتمع كلكف دكف جدكل, كأخيرنا تـ رفض إعطاء المكافقة األمنية لتطبيؽ 
األدكات لتطرقيا لمكضكعات سياسية, مما اضطر الباحثة إلى تطبيؽ أدكات الدراسة 

اؼ عمى مسئكليتيا الخاصة, األمر الذم سب ب ليا العديد مف المضايقات كاستغرؽ أضع
 الكقت المقدر لذلؾ.

عدـ جدية بعض الطبلب أثناء التطبيؽ, مما اضطر الباحثة إلى استبعاد الكثير مف  -ْ
 االستمارات. 

 حصائية المستخدمة :لساليب الا :اسادسً 

 . يحصاء الكصفاإل -ُ
 لبيرسكف. يالخط رتباطمعامؿ اال -ِ
 د.متغير تابع كاحفي  مجمكعتيف مختمفتيف متكسطيلداللة الفركؽ بيف ت  اختبار -ّ
 .(two way ANOVAاالتجاه ) يتحميؿ التبايف ثنائ -ْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الرابع

 وتفسيرها نتائج الدراسة ومناقشتها

 نتائج الدراسة.ومناقشة وتفسير نتائج  -أوالً 

 ممخص نتائج الدراسة. -ثانًيا

 توصيات الدراسة. -ثالثًا

 بحوث مقترحة. -رابًعا
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 الفصل الرابع

 وتفسيرىا نتائج الدراسة ومناقشتيا

 تـ عرض:ي ىذا الفصؿ يف

 حصائيةإلتكصمت إلييا الدراسة الحالية مف خبلؿ ما كشفت عنو التحميبلت االتي  النتائج /كالن أ
الفركض, مع عرض النتائج الخاصة بكؿ فرض, كمناقشة كتفسير  ختبارالاستخدمت التي 
 .م كالدراسات السابقةطار النظر إلضكء افي  النتائج

 ا/ ممخص نتائج الدراسة.ثانين 

 تكصيات الدراسة. ا/ثالثن 

 ا/ بحكث مقترحة.رابعن 

 منيا بالتفصيؿ: بل  تناكؿ كفيما يمي نك  

 / نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىاولً أ

 نتائج الفرض الول ومناقشتو وتفسيره  (1)
التطرؼ  منخفضيك  مرتفعي بيفة يجابيالقكل اإلفي  كؿ عمى أنو "ال تكجد فركؽينص الفرض األ

 مف طبلب الجامعة "
 Independent – Samples T الثانيت مف النكع  اختبارتـ حساب  ختبار ىذا الفرضكال

test  ككانت  ,متغير تابع كاحدفي  تيف مختمفتيفمجمكع تتـ بو المقارنة بيف متكسطيكالذل
 : التاليالنتائج ك
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 (ُٓ) جدكؿ
 التطرؼ منخفضيك  مرتفعيات المعيارية لنحرافة كالمتكسطات كااليجابينتائج قيـ )ت( كداللتيا لمقكل اإل

 مستكل الداللة )ت( قيـ درجات الحرية معيارمال نحراؼاال يالمتكسط الحساب ةيجابيالقكل اإل
 مرتفع 

 َُُف=
 منخفض

 ُُِف=
    منخفض مرتفع

 851. 188. 220 1.58 1.60 5.59 5.55 الفضكؿ
 *000. 3.725 198.6 1.36 1.58 7.88 7.14 حب التعمـ 
 071. 1.816 220 1.50 1.44 7.93 7.56 مالتفكير النقد

 408. 828. 220 1.57 1.66 7.24 7.06 اإلبداع
 410. 826. 220 1.73 1.59 7.61 7.43 يجتماعالذكاء اال
 299. 1.042 220 1.61 1.60 6.71 6.49 المنظكر
 135. 1.499 220 1.61 1.67 6.42 6.75 البسالة
 122. 1.553 220 1.81 1.74 7.17 6.79 المثابرة

 *002. 3.062 220 1.57 1.63 7.72 7.06 ستقامةاال
 251. 1.152 220 1.80 1.58 6.71 6.45 الطيبة كالكـر 
 057. 1.916 220 1.94 1.97 7.45 6.94 منح الحب 
 *000. 3.836 220 1.58 1.69 7.44 6.59 المكاطنة
 072. 1.810 220 1.90 1.72 7.40 6.96 اإلنصاؼ

 476. 714. 220 1.67 1.94 7.22 7.05 القيادة
 628. 485. 220 1.63 1.81 6.08 5.97 ضبط النفس

 628. 485. 220 1.70 1.73 6.08 5.97 التعقؿ / الحذر
 062. 1.876 220 1.63 1.67 7.44 7.02 التكاضع كالبساطة

 538. 617. 220 1.73 1.88 6.94 6.79 تقدير الجماؿ 
 *001. 3.233 220 1.62 1.84 7.74 6.99 متنافاال

 *021. 2.323 220 1.55 1.68 7.04 6.53 مؿ ألالتفاؤؿ / ا
 170. 1.375 220 1.73 1.85 7.98 7.64 الركحانية
 *038. 2.083 220 1.50 1.90 6.79 6.32 الصفح

 775. 286. 220 1.90 1.98 6.58 6.65 ركح الدعابة 
 700. 386. 220 1.69 1.73 7.05 6.96 الشغؼ /الحماس

 :يما يم (15) كيتضح مف الجدكؿ,  1.960بمغت   05.مة )ت( الجدكلية عند مستكل داللةقي
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 ستقامةاال –كؿ مف )حب التعمـ في  (05.)عند مستكل داللة  إحصائي اكجكد فركؽ دالة  -
التطرؼ  منخفضيالصفح ( كجميعيا لصالح  –األمؿ كالتفاؤؿ  -متنافاال - المكاطنة –

 مف أفراد العينة .
 -يجتماعالذكاء اال -اإلبداع -مالتفكير النقد -كؿ مف )الفضكؿفي  ال تكجد فركؽ -

ضبط  -القيادة -اإلنصاؼ -منح الحب -الطيبة كالكـر -المثابرة -البسالة -المنظكر
الشغؼ(  -ركح الدعابة  -الركحانية -تقدير الجماؿ –التكاضع  -التعقؿ/ الحذر -النفس
 التطرؼ مف أفراد العينة. منخفضيك  مرتفعيبيف 

 مناقشة نتائج الفرض الول وتفسيرىا :
مف قكل حب  كؿ  في  إحصائي ايتضح أنو تكجد فركؽ دالة  عرض نتائج الفرض األكؿ مف خبلؿك 

ا الصفح عمى الترتيب مف حيث , األمؿ كالتفاؤؿ, كأخيرن ستقامة, االمتنافالتعمـ, المكاطنة, اال
بينما لـ  ,التطرؼ منخفضيلصالح  مستكل الداللة لمفركؽ لدل عينة الدراسة مف طبلب الجامعة

طبلب التطرؼ مف  منخفضيك  مرتفعي خرل لدلالقكل األ يباقفي  تكشؼ النتائج عف فركؽ
التي  تفسيرىا كمناقشتيا لنتائج ىذا الفرض عمى تمؾ القكلفي  كسكؼ تركز الباحثة .الجامعة

 التطرؼ مف طبلب الجامعة. منخفضيك  مرتفعيكجدت بيا فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
 : التاليعمى النحك  النتائجىذه  ثةكتفسر الباح

ف كالتي  فيما يخص قكة حب التعمـ يقصد بيا حب تعمـ أشياء جديدة فيك حب تعمـ المزيد حتى كا 
ىا الفرد عنديجد التي  أف الدرجةبفإنو يمكف القكؿ  ىناؾ حافز خارجي يدفع لمتعمـ, لـ يكف

عمى المدل  ميؤد مكالذ القمؽ كالتكتر بانخفاضكف ترجمتيا ىتماـ كالمتعة عند تعممو يمالا
 , Peterson, Seligman, 2004) يكالجسم ينفعالالكا يلتمتع بالرفاه النفسإلى االطكيؿ 

194). 
ات كاألمراض النفسية مثؿ ضطرابربطت بيف التطرؼ كالعديد مف االالتي  كىناؾ بعض الدراسات

منا بدرجات  إف القمؽ يكجد لدل كؿ  حيث  ,كأنيا مف أىـ مسببات التطرؼ كنكاتجو ,القمؽ كالتكتر
فالقمؽ قد يككف  ,نسافكلكال القمؽ لما كاف ىناؾ فعؿ كلما تحرؾ اإل ,متفاكتة كمستكيات مختمفة

كال  نسافدفع اإل, حيث يكجد بمستكيات مقبكلة كمعقكلة كذلؾ إذا ,لمتعمـ نسافا كحافزا لئلدافعن 
ات كاألمراض ضطراباال تتسبب في حدكث المقبكؿعكقو, فزيادة مستكيات القمؽ عف الحد ي

 يالتصمب كبيف التكتر النفس المركنة أك ا بيفارتباطأف ىناؾ  (ُٖٔٗ)سكيؼ  كيرل ,النفسية
كمف ثـ تطرؼ  ي,يزيداف مف درجة التكتر النفس مكأف التصمب كالجمكد الفكر , كتطرؼ االستجابة
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دليؿ  ياالستجابات المتطرفة اإليجابية ىكقد تكصؿ إلى أف (. ٗ, ُٖٔٗ)سكيؼ, االستجابة 
قياس لقكة  ي, فى حيف أف االستجابات المتطرفة السمبية ىيعمى مستكل أعمى مف التكتر النفس

فعندما نشعر بالتكتر  ا ضد القمؽ,كالتصمب يمكف أف يككف دفاعن  عمى المقاكمة. انا كقدرتيألا
الضعؼ الذم  يا يحمب كالتي تككف قناعن فكار كالسمككيات المتسمة بالتصمألمجمكعة مف ا يننم

 (Abe Arkoff,1988:293) .نشعر بو داخمنا 

العاـ, كمفيكـ التكتر في  يرتفاع مستكل التكتر النفساالتطرؼ تعبير عف أف  الشيخمحمد  رلكي
تزاف ا مالقائـ كراء الشعكر بتيديد الطمأنينة أك بتيديد أ يساس الدينامألىذا السياؽ يقصد بو ا

ما كىك  – ىتماماتو مثبلن احد ألبالنسبة  –جانب مف جكانبو في بالنسبة لمشخص ككؿ, أك قائـ 
كلعؿ ىذا ما يفسر كجكد  . (َٖ,  ُّٖٗ)الشيخ,   تحفيز لمقضاء عمى ىذا التيديد يويترتب عم

 فركؽ في قكة حب التعمـ لصالح منخفضي التطرؼ.

أبك عفيفة مثؿ دراسة )عسمية,  ,نتماءالكقد ربطت بعض الدراسات بيف التطرؼ كضعؼ ا
ا أف ىناؾ عبلقة دالة بيف ميفقد أكضحت نتائج ,(َُِٕ, ) الديب كدراسة ,(َُِٔسميخة, 

ككف لدييـ درجات مرتفعة تنتماء, فالطمبة منخفضك التطرؼ الرتفاع درجات التطرؼ كضعؼ اا
 منخفضيالمكاطنة لصالح في  النتائج يمكف تفسير كجكد فركؽىذه  ضكء ينتماء, كفالمف ا

 التطرؼ مف طبلب الجامعة.
ية )المكاطنكف جتماعا لتعريؼ المكاطنة فإف األشخاص الذيف يتمتعكف بالمسئكلية االككفقن 

ال يدىشنا ككنيـ يممككف  التاليىتمامات كمخاكؼ مجتمعاتيـ, كبافي  الصالحكف( يشترككف
 ,Peterson )يةنسانعف الطبيعة اإل اإيجابي   يناية كرأجتماعمستكيات مرتفعة مف الثقة اال

Seligman, 2004,384)  عبد المطمب,  كىك ما يتعارض مع ما تكصمت إليو دراسة (
 يتجاىات الشباب الجامعاك  يجتماعستبعاد االالؼ العبلقة بيف اتعر  إلى  ىدفتكالتي  (َُِٕ

إلى  يتجاه الشباب الجامعاك  يجتماعستبعاد االالنحك التطرؼ, كأكضحت كجكد عبلقة قكية بيف ا
معايشتو لمعديد مف المشاعر إلى  ميؤد يجتماعف إحساس الفرد بغياب العدؿ االإلتطرؼ, حيث ا

 قد تقكدهالتي  يةجتماعلمشكبلت االمكاجية العديد مف اإلى  بالفرد متؤدكالتي  كالعكاطؼ السمبية
 .المشاعرىذه  السمكؾ المنحرؼ ككسيمة لمتخفيؼ مف حدةإلى 
 يأك مجتمع ينشاط مدرسفي  ف الذيف يشترككفيية فإف المراىقجتماعالعزلة االإلى  باإلضافةك 

فاألشخاص الذيف يممككف ف فييـ الشرطة, ة عف أفراد المجتمع بمإيجابي آراءن نكف عمى األقؿ يكك  
 لمنظمات المجتمعية كالقضايا المدنية.إلى انضماـ إلى االا يميمكف اآلخريف عمكمن في ثقة 
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(Peterson, Seligman, 2004 ,384)  ,سر المتعممة يميمكف ألكما كجد أف الشباب مف ا
 إلى نضماميـاالشباب الذيف تـ أف ك  ة تجاه المشاركة المدنية,إيجابيأف يصبحكا أكثر إلى 

ا ممف لـ تتح ليـ فرص المشاركة. كعمى أف يصبحكا أكثر تسامحن إلى نشاطات سياسية يميمكف 
مف  المنظمات السياسية بصكرة كبيرة إال أف عددن إلى االرغـ مف أف الشباب عادة ال ينضمكف 

في  المدرسة الثانكية يتنبأ بممارستيافي األنشطة ىذه  في الدراسات أكضحت أف المشاركة
 ,in Peterson, Seligman)  (Flanagan, Bowes, et al, 1998) الرشدفي  الجامعة ثـ

2004,384). 
أظيركا مستكيات مرتفعة مف  متنافكف باالتصففإف األفراد الذيف ي متنافكفيما يخص قكة اال

 كتئابالة كالرضا عف الحياة كالحيكية كالتفاؤؿ كمستكيات منخفضة مف ايجابيالمشاعر اإل
ا مع ما يتعارض تمامن الذم  , األمر((Peterson, Seligman, 2004,565  كالضغط كالتكتر

ستبعاد الية كاجتماعغتراب كاليامشية كالعزلة االالحساس باإلتتصؼ بو الشخصية المتطرفة مف ا
ىك ما يفسر كجكد فركؽ بيف كاف ىذا كربما  ,( َُِٕ) عبد المطمب, مف قبؿ المجتمع

التطرؼ. كما أف ىناؾ متغير  منخفضيلصالح  متنافاالفي  التطرؼ مرتفعيك  منخفضي
, فالنرجسيكف يعتقدكف كىك النرجسية ,خرلألالقكل ا يكما ييدد باق متنافييدد اال يشخصية رئيس

 ,Peterson, Seligman) كأنيـ أجدر بالسيطرة كاألنانية ,خاصة اأنيـ يستحقكف حقكقن 
( مف أف المتطرؼ يتصؼ َُِٕكىذا يتفؽ مع ما أشارت إليو دراسة )تيتاف, ,(2004,565

حالة إذا كاف التطرؼ  يال يخطئ فيو, كفالذم  أف فيمو كمكقفو ىك الصكاب عتقاده الجاـزاب
ا كؿ نقد رافضن  ىالة مف القداسة ىذا الديف أك المذىب يضفي عميو صاحب فإفا ا أك مذىبي  ديني  

ذا ليذا المذىب إلى حتكاـ اليرفض اما ا محاكمة ذىنية فإنو غالبن إلى  حدث كلجأ المتطرؼ, كا 
 بثبلث خصائص, ىي : الشخصية المتطرفة تتميز ولعقؿ,ا
 االعتقاد الجاـز بأف المجمكعة كىبكا سمطة معنكية أك أخبلقية عميا .  -ُ
 االعتقاد بأف المجمكعة ىي الصحيحة كمي ا في جميع تعاليميا . -ِ
-Seyle,2007,3) بالتيديد كأف المجمكعة مستيدفة مف قبؿ الجماعات األخرل . الشعكر -ّ

 التطرؼ. منخفضيلصالح  متنافقكة االفي  كلعؿ كؿ ما سبؽ يفسر كجكد فركؽ,    (6
النفس فيما نعمنو عف أنفسنا  عالصدؽ م يتعن - يالتعريفا كفقن  - إنياف ستقامةكفيما يخص قكة اال

, معبد البار ) القكؿ كالفعؿفي  أك حيف نقدـ أنفسنا لآلخريف, بحيث يتفؽ الظاىر كالباطف
مف شأنو كمف تقديره لنفسو, كتقديره  يالقكة ترفع مف قيمة صاحبيا كتعم ه(, كىذِّْ, َُِٖ
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ينتج عنو الشعكر الذم  لمفردي الداخم يؽ السبلـ النفسيحتراميـ لو, كتعد خطكة لتحقالآلخريف ك 
فأىـ ما  ,كىك ما يتعارض مع خصائص الشخصية المتطرفةبالراحة النفسية كالرضا عف النفس, 

غتراب التقدير الذات كاإلحساس باليامشية كالعزلة كا انخفاضيميزىا معاناة الفرد مف 
ات ضطراباالمعاناتو مف كثير مف إلى  ميؤدالذم  األمر ,(َُِٕ)عبد المطمب, يجتماعاال

 ستقامةاالفي  التطرؼ منخفضيك  مرتفعيكىذا ما يفسر كجكد فركؽ بيف  ,كالصراعات النفسية
 التطرؼ. منخفضيلصالح 

بالخير تخطط  يءتكقع مستقبؿ ممإلى  ا لمتعريؼ تشيركفقن  إنياكفيما يخص قكة األمؿ كالتفاؤؿ ف
تكقع الفرد حدكث األفضؿ  ي(, كما يعن ِّْ, َُِٖ ,معبد البار ) كتعمؿ مف أجؿ تحقيقو

, تحقيؽ أىدافو ال محالةفي  لديو أمؿأف يككف ك  ,كجكد تحديات يأصعب المكاقؼ كففي  حتى
ف إحيث  ؛التطرؼ منخفضيقكة األمؿ كالتفاؤؿ لصالح في  كىك ما يفسر كجكد فركؽ دالة

 آففاألمؿ كالتفاؤؿ يتنب ,التطرؼ يعانكف مف غياب اليدؼ كعدـ كجكد معنى لمحياة مرتفعي
مختمؼ المجاالت األكاديمية, كالرياضية, في  منيا اإلنجازك  ,بالعديد مف النكاتج المرغكبة

ا ية جيدة, كأخيرن اجتماع, كتككيف عبلقات كتئابكالعسكرية, كالسياسية, كالتحرر مف القمؽ كاال
 .(Peterson, Seligman, 2004, 579) تحقيؽ الرفاه

 , يجتماعكاال يتحقؽ الرفاه الشخصالتي  ترتبط بعدد مف السماتكالتي  قكة الصفحا أخيرن تأتي ك 
عدد مف المتغيرات ذات التأثيرات في  فاألفراد الذيف يتمتعكف بالصفح يمتمككف مستكيات منخفضة

إظيار إلى كما يميمكف  ,كالسمككيات العدكانية كتئابذلؾ الغضب كالقمؽ كاالفي  بما ,السمبية
 . ( Peterson, Seligman, 2004,455) اي  اجتماعتجاىات كسمككيات مرغكبة ا

كما كجد أف األشخاص الذيف يتبنكف كجيات النظر المعرفية كاألساليب العقبلنية يظيركف قكة 
ظيار األسؼ الالصفح بصكرة أكبر ممف ال يتبنكف األساليب المعرفية, كما كجد أف ا عتذار كا 

 عتذار تظير بشكؿ غير مباشر لدل الضحاياالثار المترتبة عمى اآلاف ,كبيرةيدعـ الصفح بصكرة 
 ((Peterson, Seligman, 2004,456ذيف لدييـ قدر مف التعاطؼ كالصفح ال

فالعديد مف الدراسات أكضحت أف الشركاء  ,كما أف الصفح يتأثر كذلؾ بخصائص العبلقات
مشبعة كمرضية بصكرة جيدة, كتتسـ  اقة بأنيلتسامح مع شركائيـ إذا كصفت العبلإلى ايميمكف 

, كالقرب يقترح أف أبعاد لتزاـالكا ,بالرضا عف العبلقة كحقيقة أف الصفح يرتبط. كالقرب لتزاـالبا
فبل تتكقع أف األشخاص يسامحكف الغرباء  ,أنكاع العبلقات اختبلؼالصفح يمكف أف تختمؼ ب
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 ,Peterson)العبلقات المقربة في  شركائيـعف يسامحكف كيصفحكف بيا التي  بنفس الطريقة
Seligman, 2004,456) . 

 التطرؼ منخفضيك  مرتفعية األربع كالعشريف لدل يجابيستفادة مف قيـ متكسطات القكل اإلالكبا
 :التاليالتطرؼ مف طبلب الجامعة عمى النحك  منخفضيك  مرتفعييمكف رسـ الصفحة النفسية ل 

 

 (ِشكؿ )

 التطرؼ مف طبلب الجامعة منخفضيك  مرتفعيالصفحة النفسية ل

ات نحرافلقيـ المتكسطات الحسابية كاال ا( كفقن ِ) يتضح مف الشكؿ يحصاء الكصفإلا استخداـبك 
)الركحانية,  :عمى الترتيبىي  التطرؼ منخفضيالمعيارية لمقكل أف ترتيب القكل المميزة ل

, القدرة عمى منح الحب يجتماعالذكاء اال, ستقامة, االمتناف, حب التعمـ, االالتفكير النقدم
التطرؼ  مرتفعيكالسماح لمنفس بتمقيو, المكاطنة(, بينما كجد أف ترتيب القكل المميزة ل

, القيادة, ستقامة, االاإلبداع, حب التعمـ, يجتماع, الذكاء االالتفكير النقدمىك)الركحانية, 
 )الفضكؿ, التعقؿ/ىي  التطرؼفي  كالمنخفضيفالتكاضع(. كما كجد أف أقؿ القكل لممرتفعيف 

 الحذر, ضبط النفس(. 
عبر  Park et al, 2006دراسة في  ةيجابيا عف ترتيب القكل اإلالنتائج تختمؼ جزئي   هكىذ

, ك ىي  اعمى تكاجدن ألحيث كانت القكل ا, الثقافية , ستقامة, كاالاإلنصاؼقكل الطيبة كالكـر
 قكل الحذر كالتعقؿ, كالتكاضع, كضبط النفس.ىي  اكأقميا تكاجدن , التفكير النقدم, ك متنافكاال

فقد كانت ,   Gustems& Calderon, 2014ا عف نتائج دراسة كتختمؼ ىذه النتائج أيضن 
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عمى لدل ألالقكل ذات الدرجات اىي  كالمكاطنة كالحب كالصدؽ اإلنصاؼقكل الطيبة كالكـر ك 
 طبلب الجامعة .

 مالمجتمع كالثقافة, فالمجتمع المصر  اختبلؼإلى  جعير بأنو  ختبلؼكتفسر الباحثة ذلؾ اال 
 المجتمعات كخاصةن  يتختمؼ بصكرة كبيرة عف باقالتي  يطبع أفراده بالعديد مف العادات كالقيـ

 الغربية منيا.
 : يالفرض الثان اختبار( 2)

 منخفضيك  مرتفعي بيفة يجابيالقكل اإلفي  ال تكجد فركؽ نو "أعمى  يينص الفرض الثان
ىذا الفرض قامت  ختبارناث (." كالإ –ضكء متغير النكع )ذككر في  التطرؼ مف طبلب الجامعة

 : التاليككانت النتائج ك ,االتجاه يتحميؿ التبايف ثنائ استخداـالباحثة ب
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 (ُٔجدكؿ )

 التطرؼ منخفضيك  مرتفعية بيف يجابيتحميؿ التبايف عند دراسة تأثير النكع عمى القكل اإلنتائج 

 داللتيا قيمة )ؼ( المتكسط ةيجابيالقكل اإل
 التطرؼ كمرتفع 

 َُُف=
 التطرؼ كمنخفض
 ُُِف=

التفاعؿ  النكع
بيف النكع 
كمستكل 
 التطرؼ

التفاعؿ  النكع
بيف النكع 
كمستكل 
 التطرؼ

     نثىأ ذكر نثىأ ذكر 
 988. 147. 012. 2.118 5.51 5.81 5.51 5.90 الفضكؿ

 847. *017. 166. 5.706 7.94 7.50 7.29 6.57 حب التعمـ
 734. 454. 310. 561. 7.97 7.63 7.55 7.62 التفكير النقدم

 186. 749. 1.693 102. 7.30 6.87 7.05 7.10 اإلبداع
 965. *033. 036. 4.601 7.69 7.12 7.54 7.00 يجتماعالذكاء اال
 368. 891. 1.004 019. 6.76 6.38 6.40 6.81 المنظكر
 *011. 547. 4.566 363. 6.28 7.37 6.70 6.64 البسالة
 063. 174. 2.796 1.860 7.32 6.13 6.66 6.57 المثابرة

 563. *028. 576. 4.869 7.79 7.25 7.14 6.34 ستقامةاال
 448. 363. 806. 831. 6.80 6.13 6.35 6.39 الطيبة كالكـر
 771. *002. 261. 10.107 7.52 6.94 7.07 6.18 منح الحب
 327. 730. 1.122 119. 7.50 7.06 6.59 6.89 المكاطنة
 *033. *001. 3.455 11.890 7.65 5.81 6.99 6.86 اإلنصاؼ

 542. 563. 613. 335. 7.26 7.00 6.99 7.29 القيادة
 885. 120. 122. 2.432 6.04 6.38 5.91 6.19 ضبط النفس

 274. 257. 1.301 1.288 6.18 5.44 5.91 6.19 التعقؿ / الحذر
 233. *052. 1.463 3.798 7.55 6.69 7.00 7.10 التكاضع كالبساطة

 068. 286. 2.717 1.142 7.09 6.00 6.83 6.67 تقدير الجماؿ
 718. *018. 332. 5.674 7.86 7.00 7.06 6.71 متنافاال

 154. 367. 1.879 815. 7.03 7.13 6.59 6.33 مؿألالتفاؤؿ / ا
 172. *048. 1.770 3.951 8.11 7.06 7.78 7.14 الركحانية
 973. 159. 027. 1.997 6.83 6.56 6.39 6.05 الصفح

 073. 862. 2.640 030. 6.49 7.19 6.65 6.67 ركح الدعابة
 488. 070. 718. 3.308 7.13 6.50 7.09 6.48 الشغؼ /الحماس

 05.)*( داؿ عند مستكل داللة 
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 : يما يم( ُٔ)كيبلحظ مف الجدكؿ 

الذكاء  –مف )حب التعمـ  كؿ  في  (َٓ.َ)عند مستكل داللة  إحصائي اكجكد فركؽ دالة  -
 التكاضع – اإلنصاؼ - القدرة عمى منح الحب كالسماح بتمقيو – ستقامةاال –يجتماعاال
 اتمنخفضناث مف إل( تعزل لمتغير النكع جميعيا لصالح االركحانية – متنافاال –

في  (التطرؼ منخفضيك  مرتفعيكما يكجد تفاعؿ بيف النكع كمستكل التطرؼ ) .التطرؼ
 مرتفعيحالة البسالة لصالح في  كيككف اتجاه التفاعؿ, (اإلنصاؼ –مف )البسالة  كؿ

 .التطرؼ منخفضيلصالح  اإلنصاؼحالة في  بينما يككف اتجاه التفاعؿ ,التطرؼ

 – البسالة -المنظكر - اإلبداع -التفكير النقدم - الفضكؿ ) كؿ مففي  ال تكجد فركؽ -
تقدير  -التعقؿ/ الحذرك ضبط النفس  -القيادة -المكاطنة -الطيبة كالكـر - المثابرة
التطرؼ مف  منخفضيك  مرتفعي بيف الشغؼ( -ركح الدعابة -الصفح -التفاؤؿ -الجماؿ

 مرتفعيكمستكل التطرؼ )لمتفاعؿ بيف النكع ك , طبلب الجامعة تعزل لمتغير النكع
 (.التطرؼ منخفضيك 

 وتفسيرىا: يمناقشة نتائج الفرض الثان

قكل في  بيف الذككر كاإلناث إحصائي ا( أنو تكجد فركؽ دالة ُٔ) يتضح مف الجدكؿ
, القدرة عمى منح الحب كالسماح لمنفس ستقامةاال ,يجتماع)حب التعمـ, الذكاء اال

 اتمنخفضا لصالح اإلناث عي, الركحانية( جميمتناف, التكاضع, االاإلنصاؼبتمقيو, 
 التطرؼ .

مثؿ دراسة  ,النتيجة جاءت منطقية كتتفؽ مع عدد مف الدراسات السابقة كترل الباحثة أف
 ,)الركاشدة , كدراسة(ُٔٗٗكدراسة )عبد اهلل,  (,َُِٔ, أبك سميخة,عفيفة )عسمية
ا بعاده تبعن أالتطرؼ بفي  إحصائي اكجكد فركؽ دالة ات الدراسىذه  حيث تؤكد( َُِٓ
ضكء في  النتيجةىذه  كتفسر الباحثة, كجاءت الفركؽ لصالح الذككر ,يجتماعلمنكع اال

سنكات الطفكلة المبكرة كطبيعة المجتمع في  يتمقاىا الفردالتي  يةجتماعالتنشئة اال
 ممجتمع ذككر  ألخرلالمجتمعات العربية ا يمثؿ باق مالمجتمع المصر ف , مالمصر 

كيمكنيـ  ,كأف يقكمكا بأفعاؿ تتسـ بالشجاعة كالعنؼكثر جرأة أيشجع الذككر أف يككنكا 
كثير مف في  قد تميؿالتي  الجرأةتمؾ , األنثىقد تحـر منيا التي  كثير مف الحقكؽالمف 

ا ما مى النقيض غالبن عبينما  .التطرؼإلى  يقد يفضالذم  كالعنؼ العدكافإلى  كقاتألا
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الذم  مرألكداعة كالخجؿ كالسمبية مع اإلناث, االساليب تشجع عمى أيتبع المجتمع 
 (ُٕٗٗ,ي)مرس عتمادية كأقؿ جرأة مف الذكر. كتشير دراسةاة ك ثر سمبيكيجعؿ األنثى أ

طبيعة التنشئة الكالدية لكؿ مف الذككر كاإلناث, حيث يدعـ في  ااختبلفن أف ىناؾ إلى 
حيف يفرضاف عمى في  كالقدرة عمى المكاجية لدل الذككر, يستقبللالالكالداف السمكؾ ا

أكثر  ثى, لذا تصبح األنعتماديةن اتخاذ القرار كأكثر اعمى  ا تجعميف أقؿ قدرةن اإلناث قيكدن 
إلى  (ُٓٗٗا بالخكؼ مف فقداف الحب. كما أشارت دراسة )حبيب, ا كأكثر شعكرن خضكعن 

ألساليب معاممة كالدية غير سكية مف جانب بناء مف الجنسيف ىك نتيجة ألأف تطرؼ ا
 ميات )التساىؿ الشديد(. ألكمف جانب ا , باء )الرفض كاإلكراه(آلا

ى سمكؾ متعمـ نسانف السمكؾ اإلفإ يجتماعنظرية التعمـ االل اككفقن 
(Benjamin,1995,407كيرل باندكرا كأصحاب نظرية التعمـ اال ,)أف  يجتماع

طريؽ التفاعؿ بيف الفرد كعكاممو  يتـ تعممو عف -السمكؾكغيره مف أنكاع  –التطرؼ 
مكاسب  يكؼ يجنسعتقاده أنو الالذاتية كبيف البيئة بمؤثراتيا المختمفة, كيقكـ بو الفرد 

لنظرية التعمـ  مساس النظر عمى األ (, كبناءن ّٗ, ََِِ, ي)عفيف معينة منو.
كتسابو بنفس ايتـ تعممو ك تجاه اأف التطرؼ ىك إلى  أشار بعض الباحثيف يجتماعاال

ية, كذلؾ مف خبلؿ عممية جتماعتجاىات النفسية كاالالتكتسب بيا سائر االتي  الطريقة
 الديف كالمدرسيف كاألقراف كغيرىـالك في  المتمثمة ية كقنكاتيا المختمفةجتماعالتنشئة اال

نكر  ,ْٔ, ُِٗٗ, ي)الدسكق تمثؿ نماذج يمكف مف خبلليا تعمـ أنماط السمكؾكالتي 
في  ضكء ما سبؽ تتضح لنا الفركؽ بيف الذككر كاإلناث يكف (.ِٓ , ََِْالديف,

 التطرؼ.
إلى  ىدفتكالتي  ((John,et al, 2007ا مع دراسة جزئي   يكتتفؽ نتائج الفرض الثان

ا, منيـ ( فردن َُٕٔٓة لدل عينة قكاميا )يجابيتعرؼ تأثير العمر كالنكع عمى القكل اإل
مف المممكة المتحدة, كذلؾ عبر ثبلث سنكات,  إناث( َُِْٕر, ك)ك ( ذكِّّٔ)

ة لمشخصية, كأظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة يجابيعمى العينة قائمة القكل اإل تبقكطي 
الطيبة, القدرة عمى ) :مثؿ ,ةيجابيبعض القكل اإلفي  بيف الذككر كاإلناث لصالح اإلناث

, الفضكؿ, حب اإلنصاؼ)في  فركؽ دالة (, كعدـ كجكديجتماعمنح الحب, الذكاء اال
 (ُِّ, َُِٖ, معبد البار في )التعمـ(.
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 حيث تشير معظـ الدراسات ؛قكة حب التعمـ ي فيما يخصكتتعارض نتائج الفرض الثان
أف أغمب إلى  قكة حب التعمـ, مع اإلشارةفي  عدـ كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناثإلى 

كلكف تربطو بحب مادة أك فرع مف  ,كقكة مستقمة حب التعمـإلى  ىذه الدراسات ال تنظر
 .((Peterson, Seligman, 2004,173 فركع المعرفة بصفة خاصة

قكة في  أجريت لتعرؼ الفركؽ بيف الجنسيفالتي  كىناؾ عدد قميؿ مف الدراسات التجريبية
إال أنيا  ,بيف الذككر كاإلناث ستقامةاالفي  ال تكجد فركؽ ككجدت أنو ,ستقامةاال

, ستقامةا عف االاليكية الجنسية المؤنثة كانكا أقؿ تعبيرن ذكم  أكضحت أف األشخاص
ا كلكنيف أيضن  ,الداخمية فحتياجاتياك  فف بحساسية تجاه مشاعرىفاإلناث عادة يتمتع

 ممما يؤد ,ستقامةيشجع تعبيرىف عف اال كالال يدعـ  ثقافي ياجتماعسياؽ في  فيتكاجد
تعتمد  ستقامةدراسات فإف االال تمؾ عمى , كبناءن االنياية غالبن في  القكةىذه  إضعاؼإلى 

 ,Peterson )لمفرد يبشكؿ أكبر عمى اليكية الجنسية لمنكع أكثر مف النكع الفيزيائ
Seligman, 2004,276). 

نظرية  مف خبلؿاسات قكة القدرة عمى منح الحب كالسماح لمنفس بتمقيو ر كتفسر معظـ الد
في  أنو ال تكجد فركؽ كاضحة بيف النكعيفالدراسات بعض التعمؽ, كقد أكضحت 

عمى التغمب عمى التعمؽ مف  أف بعض الدراسات كجدت أف الذككر أكثر قدرةن  إال ,التعمؽ
بينما  ,بعدكانية نفصاؿ كالتعمؽ غير اآلمف يستجيب لو الذككر عادةن الاإلناث, كأف ا

 ,Peterson, Seligman )ا عمى الذاتعتمادن اك  ستقبلليةن اتصبح اإلناث أكثر 
2004,318) . 

أف اإلناث يتفكقف عمى في  دراساتبعض ال ا مع نتائججزئي   كتتفؽ نتائج الدراسة الحالية
في  بصكرة طفيفة, كليست ىناؾ فركؽ تذكر بيف النكعيف يالذكاء الكجدانفي  الذككر

 (.((Peterson, Seligman, 2004,350 ي كالذكاء الشخص يجتماعالذكاء اال
  مع نتائج دراسات كالعدؿ اإلنصاؼكتتعارض نتائج الدراسة الحالية فيما يخص قكة 

Gilligan , 1987 , Walker, 1984 &  Clopton, Sorell, 1993) )  تؤكد كالتي
في  فقط ابينما تككف الفركؽ بينيم ,اإلنصاؼقكة في  أنو ال تكجد فركؽ بيف النكعيف

الذككر أف تكخى اإلناث الحذر كالمطؼ نجد تحيف  يفف ,القكةىذه  طريقة التعبير عف
قكة إلى  نمط الشخصية أكثر منيا اختبلؼإلى  الفركؽ ترجعىذه  كلعؿ ,أكثر جرأةن 
 . (in Peterson, Seligman, 2004 , 409)ذاتيا اإلنصاؼ
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مع ما أكضحو سميجماف مف  متنافكما تتعارض نتائج الدراسة الحالية فيما يخص قكة اال
 ,Peterson, Seligman) القكةىذه  في أنو ال تكجد فركؽ كاضحة بيف النكعيف

2004 , 565) . 
عتقاد غير مدعـك ا ا مف الذككر ىكعتقاد بأف اإلناث أكثر ركحانية كتدينن الا فإف اكأخيرن 

تمع, المجفي  عمى مفيكـ لعب الدكر السائد اعتمدن مىذا كاف بالنتائج التجريبية, كربما 
تصديؽ المعتقدات الدينية بصكرة إلى مف ف اإلناث يمأية أكضحت جتماعفالنظريات اال

 ية الدينيةجتماعكاألنماط اال يجتماعأقكل مف الذككر كيمارسف ذلؾ بسبب لعب الدكر اال
( بيف اـ التككيديةنعداالمطؼ ك  :المعتقدات كالقيـ لدل اإلناث )مثاؿىذه  تدعـالتي 

ظ بسبب نكاتج القيـ بلحى تي فإنيا المستكيات المنخفضة مف التديف بيف الذككر أما اإلناث, 
 :الذككرل )مثاؿ يجتماعية المرتبطة بمعب الدكر االجتماعالدينية كظركؼ التنشئة اال

 .((Peterson, Seligman, 2004,617  العدكانية كالتنافسية( لدل الذككر
 -كجكد تفاعؿ بيف النكع كمستكل التطرؼ )منخفض ينتائج الفرض الثانكما تظير 

 مرتفعيتجاه افي يككف  حالة البسالة فإف التفاعؿ ي, كفاإلنصاؼالبسالة ك في  مرتفع(
 التطرؼ. منخفضيتجاه افي  يككف اإلنصاؼحالة  يف بينما , التطرؼ

كالتي  الشخصية المتطرفةضكء طبيعة في  النتيجة جاءت منطقيةىذه  كترل الباحثة أف
 معدـ الخكؼ مف التيديد, كتحدفي  تتمثؿكالتي  تتسـ بالشجاعة كاإلقداـ كالبسالة

ىناؾ  تحتى إف كان -مف كجية نظرىا –الصعكبات كاأللـ, كرفع الصكت بما ىك حؽ 
ف لـ تكف رائجة, كيشمؿ ذلؾ معارضة, كالتصرؼ كفقن  ا لمقناعات الشخصية حتى كا 

في  غير أنو ال يقتصر عمييا, بينما تتمتع بدرجات منخفضة الشجاعة الجسدية
كالعدالة,  اإلنصاؼا لمفاىيـ ا كفقن معاممة الناس جميعن في  يتمثؿ مكالعدؿ كالذ اإلنصاؼ

خريف, كىك ما آلالقرارات بشأف افي  التحيزفي  امع تجنب جعؿ المشاعر الشخصية سببن 
 ا مع سمات الشخصية المتطرفة .يتعارض تمامن 

في  مف عدـ كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناثكما تتعارض نتائج الدراسة الحالية 
إلى بصكرة أكبر مف الذككر  فمأف اإلناث يمإلى  تشيرالتي  مع الدراساتالمكاطنة 

حتياجات اتمبية في  نتماء كالتعاطؼ كالشعكر بالذنب تجاه الفشؿالإظيار الكالء كا
بصكرة  فمجتمعاتيفي  ينضماـ لمعمؿ التطكعالإلى امف اآلخريف. كما أف اإلناث يم

 (Peterson, Seligman, 2004,384) in أكبر مف الذككر
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 الفرض الثالث : اختبار -3
 منخفضيك  مرتفعي بيفة يجابيالقكل اإلفي  ينص الفرض الثالث عمى أنو " ال تكجد فركؽ

ىذا الفرض قامت  ختباركال ,"يضكء متغير المستكل الدراسفي  التطرؼ مف طبلب الجامعة
 : التاليككانت النتائج كالتجاه, ا يتحميؿ التبايف ثنائ استخداـالباحثة ب
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 (ُٕجدكؿ )

 مرتفعية بيف يجابيعمى القكل اإل يتحميؿ التبايف عند دراسة تأثير المستكل الدراسنتائج 
 التطرؼ منخفضيك 

 داللتيا قيمة )ؼ( المتكسط ةيجابيالقكل اإل
 التطرؼ مرتفعي 

 
 َُُف=

 
 يالمستكل الدراس

 التطرؼ منخفضي
 
 ُُِف=

 
 يالمستكل الدراس

المستكل 
 يالدراس

التفاعؿ 
بيف 

المستكل 
 يالدراس

كمستكل 
 التطرؼ

المستكل 
 يالدراس

التفاعؿ 
بيف 

المستكل 
 يالدراس

كمستكل 
 التطرؼ

دراسات  رابع ثالث ثافو  كؿأ 
 عميا

دراسات  رابع ثالث ثافو  كؿأ
 عميا

    

 418. *000. 1.024 6.518 5.84 5.37 5.30 5.20 5.60 6.50 5.26 5.48 5.29 5.29 الفضكؿ
 864. 062. 489. 2.264 8.11 7.68 7.67 7.87 7.40 7.95 6.70 7.00 7.17 6.43 حب التعمـ

 083. 351. 1.769 1.113 8.05 7.89 7.63 7.93 8.20 7.55 7.78 7.40 7.83 6.57 التفكير النقدم
 750. 215. 633. 1.459 7.44 7.42 7.00 6.73 7.20 7.41 6.57 7.28 7.13 6.57 اإلبداع
 734. 065. 651. 2.235 7.82 7.32 7.52 7.13 8.40 7.77 7.09 7.52 7.37 7.29 يجتماعالذكاء اال
 715. *011. 673. 3.342 6.98 7.00 6.30 6.13 6.60 7.18 6.65 6.16 6.25 5.71 المنظكر
 136. 857. 1.561 331. 6.47 6.47 6.89 5.40 6.20 6.55 6.87 7.00 6.50 7.00 البسالة
 333. *000. 1.145 11.05 7.91 7.42 5.96 6.93 5.20 7.59 6.65 6.96 6.38 5.57 المثابرة

 228. *000. 1.330 6.658 8.22 7.42 6.93 7.93 7.00 7.86 6.61 7.08 6.96 6.29 ستقامةاال
 949. *013. 343. 3.208 7.07 6.63 6.37 6.27 6.20 6.95 6.22 6.48 5.96 7.14 كالكـرالطيبة 

 502. *026. 918. 2.807 8.25 7.11 6.78 6.47 6.40 7.23 6.57 6.92 7.04 7.00 منح الحب
 062. 316. 1.886 1.187 7.47 6.98 7.37 7.93 8.00 7.00 6.83 6.48 6.46 5.43 المكاطنة
 *004. *005. 2.917 3.801 7.69 7.21 6.59 7.80 8.20 7.73 7.39 6.72 6.33 6.14 اإلنصاؼ

 537. *008. 876. 3.486 7.45 7.21 6.93 7.20 6.40 8.23 6.78 7.00 6.54 6.14 القيادة
 129. *009. 1.582 3.427 6.20 6.11 6.04 6.13 4.80 6.77 6.48 5.36 5.54 5.43 ضبط النفس

 917. *025. 407. 2.820 6.38 6.11 5.56 6.27 5.00 6.09 6.39 5.60 5.96 5.57 التعقؿ / الحذر
 441. 303. 993. 1.218 7.05 7.79 7.52 7.73 9.00 7.09 6.57 7.04 7.17 7.71 التكاضع

 194. *037. 1.404 2.587 7.24 6.89 6.37 7.13 6.40 6.91 6.65 7.12 6.79 5.71 تقدير الجماؿ
 199. *007. 1.391 3.600 8.24 7.47 6.96 7.53 8.20 7.55 6.70 7.12 6.67 6.86 متنافاال

 123. *000. 1.602 5.368 7.09 6.37 7.30 7.40 6.60 7.59 6.22 6.20 6.29 6.29 مؿألالتفاؤؿ / ا
 *024. *000. 2.245 11.229 8.49 7.63 7.07 8.60 6.60 8.68 6.87 8.04 7.33 6.57 الركحانية
 010.* 407. 2.559 1.001 6.69 7.53 5.96 7.53 7.40 6.77 5.96 6.44 6.17 6.14 الصفح

 *013. 215. 2.483 1.458 6.47 7.11 6.96 5.80 6.00 5.45 7.13 6.80 7.00 7.14 ركح الدعابة
 122.  *000. 1.608 9.694 7.56 7.00 6.33 7.00 5.60 8.05 6.70 6.60 7.13 5.14 الشغؼ /الحماس

 0.05)*( داؿ عند مستكل داللة 



83 

 

 : يما يم( ُٕ)كيتضح مف الجدكؿ 
رة القد– ستقامةاال –مف )المثابرة  كؿ  في  (05.)عند مستكل داللة  إحصائي اكجكد فركؽ دالة  -

 ي( تعزل لمتغير المستكل الدراسمتنافاال –تقدير الجماؿ  –عمى منح الحب كالسماح بتمقيو 
 .التطرؼ منخفضيالفركؽ لصالح طبلب الدراسات العميا ىذه  ككانت

القيادة  –المنظكر -كؿ مف )الفضكؿ في  (05.)عند مستكل داللة  إحصائي اكجكد فركؽ دالة  -
التطرؼ مف  مرتفعي( لصالح الشغؼ كالحماس -الركحانية  –اؤؿ مؿ كالتفألا –ضبط النفس –

 طبلب الدراسات العميا.
كلى أللصالح طبلب الفرقة ا اإلنصاؼفي  (05.)عند مستكل داللة  إحصائي اكجكد فركؽ دالة  -

 التطرؼ . منخفضي
( في الطيبة كالكـر لصالح طبلب الفرقة 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -

 االكلى مرتفعى التطرؼ.
لصالح طبلب الفرقة ( في التعقؿ/ الحذر 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -

 الرابعة مرتفعى التطرؼ.
 منخفضيك  مرتفعيكمستكل التطرؼ ) يبيف المستكل الدراس إحصائي ايكجد تفاعؿ داؿ  -

الركحانية لصالح  لصالح طبلب الفرقة االكلى منخفضى التطرؼ, كفى اإلنصاؼفي  (التطرؼ
الفرقة الثانية كالرابعة , كفى الصفح لصالح طبلب التطرؼ طبلب الدراسات العميا مرتفعى

 منخفضى التطرؼ, كفى ركح الدعابة لصالح طبلب الفرقة االكلى مرتفعى التطرؼ.
 -يجتماعالذكاء اال - اإلبداع -التفكير النقدم -حب التعمـف )كؿ مفي  ال تكجد فركؽ -

 .يالتطرؼ تعزل لمتغير المستكل الدراس منخفضيك  مرتفعي( بيف التكاضع - المكاطنة – البسالة
 مناقشة نتائج الفرض الثالث وتفسيرىا:

 :ما يميحصائية عإلتكشؼ التحميبلت ا
القدرة –االستقامة  –( في كؿ  مف )المثابرة 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -

لمتغير المستكل الدراسي  االمتناف( تعزل –تقدير الجماؿ  –عمى منح الحب كالسماح بتمقيو 
 ككانت ىذه الفركؽ لصالح طبلب الدراسات العميا منخفضي التطرؼ.

القيادة  –المنظكر -( في كؿ مف )الفضكؿ 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -
الشغؼ كالحماس( لصالح مرتفعي التطرؼ مف  -الركحانية  –األمؿ كالتفاؤؿ  –ضبط النفس –

 راسات العميا.طبلب الد
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( في اإلنصاؼ لصالح طبلب الفرقة األكلى 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -
 منخفضي التطرؼ .

( في الطيبة كالكـر لصالح طبلب الفرقة 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -
 االكلى مرتفعى التطرؼ.

( في التعقؿ/ الحذر لصالح طبلب الفرقة 05.كل داللة كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مست -
 الرابعة مرتفعى التطرؼ.

يكجد تفاعؿ داؿ إحصائي ا بيف المستكل الدراسي كمستكل التطرؼ )مرتفعي كمنخفضي  -
التطرؼ( في اإلنصاؼ لصالح طبلب الفرقة االكلى منخفضى التطرؼ, كفى الركحانية لصالح 

التطرؼ, كفى الصفح لصالح طبلب الفرقة الثانية كالرابعة طبلب الدراسات العميا مرتفعى 
 منخفضى التطرؼ, كفى ركح الدعابة لصالح طبلب الفرقة االكلى مرتفعى التطرؼ.

أكضحت عدـ كجكد فركؽ  (ََِٗ, المرعب)كمف خبلؿ مراجعة التراث السابؽ كجد أف دراسة 
دراسة محمد أبك دكابة أكضحت , كعمى النقيض يالتطرؼ تعزل لمتغير المستكل الدراسفي  دالة
لصالح طبلب المستكل الدراسي التطرؼ تعزل لمتغير المستكل في  كجكد فركؽ دالة (َُِِ)

العينة حجـ  اختبلؼإلى  مف الدراستيف جع الباحثة التضارب بيف نتائج كؿ  كتر  .ياألكؿ الجامع
 حيف تناكلت دراسة المرعب يفف الدراستيف.كمتا في  يا كطبيعة المجتمع كعاداتوصكخصائ

ية لمبنيف بمدينة حائؿ لدل طبلب كميات الترب مكالتربك  م( ظاىرة التطرؼ الفكر ََِٗ)
 كعبلقتو بالحاجات النفسية ( تناكلت االتجاه نحك التطرؼَُِِ) فإف دراسة أبك دكابة بالسعكدية

تيف مف كلعؿ ىذا يظير ما بيف العين ,زىر بمحافظة غزة بفمسطيفأللدل طبلب جامعة ا
 ات أثرت عمى نتائج كمتا الدراستيف.اختبلف

, منح الحب, تقدير ستقامةكؿ مف المثابرة, االفي  إحصائي اكتفسر الباحثة كجكد فركؽ دالة 
 :التاليعمى النحك  التطرؼ مف طبلب الدراسات العميا منخفضيلصالح  متنافالجماؿ, اال

 ,Bjorklund,& Kipp( كدراسة )Summers,2000) ةفقد أكضحت دراسكبالنسبة لقكة المثابرة 
فالطمبة  ي,الشخص الختيار( أف المثابرة ترتبط بشكؿ كبير باAinglie, 1987كدراسة )  (1996

لممياـ الدراسية بأنفسيـ أظيركا مثابرة لمدة أطكؿ  ختياراألمريكيكف الذيف أتيحت ليـ فرصة اال
كعمى النقيض أظير نفس الطبلب دافعية  ختيار,ؾ عند تمتعيـ بدرجات أكبر مف حرية االكذل

ف. ككذلؾ كجد أف الطبلب يالميمة ليـ مف قبؿ اآلخر  اختيارأقؿ كمثابرة أقؿ عندما تـ 
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الميمة ليـ مف قبؿ  اختيارف مف أصكؿ آسيكية كانكا أكثر دافعية كأكثر مثابرة عند ياألمريكي
 .(Peterson, Seligman, 2004, 244 in) مشيكرةنماذج بارزة ك 

كلعؿ ذلؾ يتفؽ مع طبيعة الدراسة لطبلب الدراسات العميا الذيف قرركا بأنفسيـ حاجتيـ كقدرتيـ 
مجاؿ الدراسة كربما  اختيارفي   عف تمتعيـ بالحريةلمزيد مف الدراسة, ىذا فضبلن عمى القياـ با

يدعـ دافعيتيـ كيزيد مثابرتيـ الذم  تغييره بشكؿ كامؿ عف مجاؿ دراستيـ الجامعية األكلى, األمر
 .يىـ الشخصاختيار إلنجاز دراستيـ كفؽ 

حيف  الصدؽ مع النفس فيما نعمنو عف أنفسنا أك يتعنكالتي  ستقامةككذلؾ الحاؿ بالنسبة لقكة اال
مع الذات  تساؽىذا االال يتاح تحقؽ كربما  ,(ِِٗ, َُِٖ, عبد البارمنقدـ أنفسنا لآلخريف )

 ات بيفختبلفااللطبلب السنكات الجامعية األكلى لما يعايشكنو مف تغييرات كتكترات بسبب 
 ,كتغيير شبكة العبلقات الجامعية ,ككثرة المثيرات المحيطة ي,المجتمع المدرسك  يالجامع المجتمع
إلى  يالطالب الجامع جيحتاالتي  كغيرىا الكثير مف العكامؿ الجديدة ,الركابط األسرية كضعؼ

كىك  ,الذات همع الحقيقة الفعمية ليذكمف ثـ تككيف صكرة عف ذاتو تتسؽ  ,سنكات لمتكيؼ معيا
  ما حققو طالب الدراسات العميا مف خبلؿ خكضو لتمؾ المعارؾ السالؼ ذكرىا.

مف اآلخريف ال تتفؽ مع طبيعة المرحمة العمرية لطبلب كذلؾ فإف القدرة عمى منح الحب كتمقيو 
ح ليـ احتياجاتيا قد ال تتايراتيا ك لمعايشتيـ مرحمة المراىقة بتغ االسنكات الجامعية األكلى, فنظرن 

إلى عمى العكس مف طبلب الدراسات العميا الذيف كصمكا  إلظيار تمؾ القدرة بشكؿ كاعو الفرصة 
 القدرة عمى نحك أفضؿ .ىذه  ـ مف ممارسةدرجة مف النضج كالخبرة تمكني
نفتاح عمى المف ا ا( كجد أف جزءن Mc Crae, 1996متياز فإف )الكبالنسبة لقكة تقدير الجماؿ كا

نفتاح عمى التربط االتي  نفتاح عمى التقدير كالتذكؽ. كما عرض العديد مف الدراساتاالخبرة ىك 
كيمكف  البيئة. كفر يدعمكف بشكؿ كبير الفنكف كيقد اليكفالخبرات مع الميبرالية السياسية, فالميبر 

العبلقات كالصدؽ في  لتزاـية مثؿ االجتماعتقدير الجماؿ مع عدد مف النكاتج اال ارتباطتكقع 
كتعظيـ اليدؼ  ,يةجتماعالعبلقات تجاه اآلخريف, كتحسيف العبلقات االفي  كالدؼء كالحميمية

(. كلعؿ ذلؾ يتفؽ مع كثير مف خصائص Peterson, Seligman, 2004, 549مف الحياة )
 التطرؼ. منخفضيالمرحمة العمرية لطبلب الدراسات العميا 

 ةيجابيمف المتغيرات اإل متناففاال ,بجماؿ الحياة كىناء العيش اشعكرن قكة تمنح الفرد  متنافكاال
زيادة الشعكر في  نو يسيـإكشعكره بالسعادة, حيث  وتحقيؽ الفرد لغاياتفي  قد تسيـالتي 
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زيادة القدرة عمى إلى  بدكره ميؤد مية بيف األفراد, كالذجتماعبالرضا, كزيادة جكدة العبلقات اال
 حياتو.في  يتعرض ليا الفردالتي  مكاجية التغيرات, كالتحديات, كالضغكط

بشكؿ  يرتبط كذلؾ بالتديف كالركحانية, فاألشخاص الذيف يقدمكف الخدمات الدينية متنافكاال
ا ما يتمتعكف األنشطة الدينية مثؿ الصبلة كقراءة المكاد الدينية غالبن في  كيشارككف منتظـ
كىذا يتفؽ مع ككف قكة الركحانية مف أىـ  (.Peterson, Seligman, 2004, 562) متنافباال

 القكل المميزة لمنخفضى التطرؼ مف طبلب الجامعة.
في قكة اإلنصاؼ لصالح طبلب السنة الجامعية األكلى  كتفسر الباحثة كجكد فركؽ دالة إحصائي ا

منخفضي التطرؼ في ضكء ما أكضحتو العديد مف الدراسات مف ارتباط اإلنصاؼ بعدد مف 
المتغيرات, فالمستكيات المنخفضة مف اإلنصاؼ ترتبط بالغش كانعداـ األمانة األكاديمية كالسمكؾ 

لقانكف, بينما ترتبط المستكيات المرتفعة مف الجنسي, كالسمككيات الخطرة كالعدكاف, كرفض ا
اإلنصاؼ بالتعاكف كالقيادة كااللتزاـ كالطكاعية المدنية, كما أف المستكيات المنخفضة مف 
اإلنصاؼ ترتبط بمستكيات مرتفعة مف قبكؿ العدكاف كدعـ أقؿ لحقكؽ المرأة كحقكؽ 

جةو ما مع ما يمر بو , كىذا قد يتفؽ بدر  Peterson, Seligman, 2004, 408اإلنساف)
طبلب السنة الجامعية األكلى مف تغيرات كاضطرابات تخص المرحمة العمرية التي يعايشكنيا, 

كىذا يفسر كذلؾ كجكد تفاعؿ داؿ بيف كالحياة الجامعية التي طرأت عمييـ بمتغيراتيا المتعددة, 
لصالح المستكل الدراسي كمستكل التطرؼ )مرتفعي كمنخفضي التطرؼ( في اإلنصاؼ 

 منخفضي التطرؼ.
, قكل )الفضكؿ, في  إحصائي اكتفسر الباحثة كجكد فركؽ دالة   كالقيادة,المنظكر,الطيبة كالكـر

في  التطرؼ مرتفعيكاألمؿ كالتفاؤؿ, كالركحانية, كالشغؼ( لصالح  ضبط النفس, التعقؿ/ الحذر
فالفضكؿ يعنى اإلنفتاح عمى خبرات مختمفة كمتنكعة,  ضكء خصائص الشخصية المتطرفة,

كاإلنشغاؿ بالجديد فمف لديو تمؾ القكة ال يقؼ عند تحمؿ االشياء الغامضة بؿ يسعى إلييا 
ككفقا لما يتسـ بو مرتفعى التطرؼ مف الجمكد كاإلنغبلؽ العقمى كعدـ قبكؿ اآلخر بؿ كيفضميا, 

جزئيا مع ما اشارت إليو دراسة )عبد البارل,  كالسعى لمقضاء عميو تتعارض تمؾ النتيجة 
( مف أف الفضكؿ قكة إيجابية تدفع الفرد إلى المعرفة كاإلكتشاؼ كالسعى نحك االشياء َُِٖ

التى تتسـ بالتعقيد كالغمكض, كذلؾ بيدؼ المعرفة كالفيـ لممكاقؼ الجديدة, كما تكسب الفرد 
 كالتفتح العقمى. القدرة عمى البحث كالتنقيب كاالستقصاء كالمركنة
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بالنسبة لقكة المنظكر فإف ىناؾ أدلة قكية عمى أف الخبرات الحياتية ىي ما يشكؿ الحكمة اما 
)المنظكر(, كبالتالي فإف ىناؾ أثرنا لممتغيرات الديمكجرافية عمى تشكؿ المنظكر بنفس الدرجة التي 

لنكع كالطبقة االجتماعية يتعرض بيا الفرد لخبرات حياتية صعبة كحرجة, كمف ىذه المتغيرات ا
 (.Peterson, Seligman, 2004, 194كالكسط االجتماعي )

 مرتفعيكترل الباحثة أف كجكد فركؽ دالة إحصائي ا في قكة المنظكر لدل طبلب الدراسات العميا 
منطقية, فمعظـ طبلب الدراسات العميا أتيح ليـ خبلؿ سنكات حياتيـ كخبراتيـ  غيرالتطرؼ 

الدراسية كاألكاديمية المتنكعة اكتساب كمعايشة الكثير مف الخبرات الحياتية التي ال شؾ أنيا 
غيرت كشكمت كجيات نظرىـ كساعدتيـ في تككيف صكرة شاممة أكثر كعينا كحكمة مف أقرانيـ 

نكات حياتيـ الدراسية مف معايشة نفس الخبرات مف طبلب السنكات الجامعية ممف لـ تتح ليـ س
 متسقة مع الكاقع.غير منطقية ك غير األدنى كمف ثـ فقد جاءت ىذه النتيجة 

كبالنسبة لقكة الطيبة كالكـر كالتي كفقنا لمتعريؼ فإنيا تعني المطؼ كالكـر مع اآلخريف, كتقديـ 
ف لـ تكف تربطؾ باآلخريف عبلقة قكية, كاالىتماـ الخدمات ليـ, كاالستمتاع بفعؿ  الخير حتى كا 

( فيذه القكة تمنح الفرد ِِٗ, َُِٖبمصالح اآلخريف ككأنيا مصالح شخصية )عبد البارم, 
الشعكر بالمسئكلية كااللتزاـ نحك اآلخريف كاالستمتاع بتقديـ المساعدة ليـ, ليس عمى المستكل 

نما عمى المستكل ا ا.المادم فقط كا   لعاطفي أيضن
 ,Petersonفيذه القكة مف الدكافع الرئيسية كراء العمؿ التطكعي أك مفيكـ التطكع عمكمنا )

Seligman, 2004, 333) كمف ثـ فإف المسئكلية كااللتزاـ كالرغبة في مساعدة اآلخريف ,
اسات تحتاج إلى كجكد خبرة كتكفر اإلمكانيات, األمر الذم قد يتكفر بصكرة أكبر لطبلب الدر 

العميا. إال أف نتائج الدراسة تشير إلى أف إتجاه الفركؽ بيذة القكة لصالح طبلب الفرقة االكلى 
إلى ما يميز طبلب الفرقة االكلى مف االقباؿ عمى الحياة الباحثة ذلؾ  ترجعمرتفعي التطرؼ ك 

لرغبة فى الجامعية بحماس كرغبة فى االنخراط فى المجتمع الجامعى الجديد االمر الذل يدعـ ا
 المشاركة كمساعدة اآلخريف لدل ىؤال الطبلب.

جادة تنفيذىا, فالقائد الجيد يجب أف يعمؿ  كذلؾ فإف القيادة تشير إلى إجادة تنظيـ األنشطة كا 
بكفاءة كفاعمية عمى إنجاز العمؿ, مع االحتفاظ بعبلقات طيبة مع أعضاء الفريؽ, كالقائد الكؼء 

بلقات داخؿ المجمكعة كيتعاطؼ مع الجميع مع الحـز )عبد لديو جانب إنساني حيف يدير الع
( أىـ أسباب التطرؼ, َُِٕ) , سعيدصبلحبثينة (. كقد ذكرت دراسة ُّٕ, َُِٖالبارم, 

فقد جاء فييا أف مف أىـ أسباب االنضماـ إلى تنظيـ متطرؼ عنيؼ تصديؽ كبلـ الزعيـ الديني 
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%(, كربما يمثؿ ىذاف الشخصاف رمز القائد ِ%(, كتصديؽ المعمـ بنسبة )ُّكالسياسي بنسبة )
 بالنسبة ليؤالء المتطرفيف. 

( فإف الفشؿ في ضبط النفس يرتبط  Peterson, Seligman, 2004, 507ككفقنا لكؿ مف )
الحديث المتقدـ,  تقريبنا بكؿ المشكبلت الشخصية كاالجتماعية التي تؤرؽ المكاطنيف في العالـ

كتشتمؿ ىذه المشكبلت عمى تعاطي المخدرات, كالكحكليات, كالتدخيف, كانتشار الجريمة, 
 كالعنؼ, كسكء األداء المدرسي, كالغضب, كالعدكاف.

 Mischel, Shoda and) كما أف ضبط النفس ينبئ بكجكد نكاتج إيجابية, حيث إف دراسات 
Peake, 1988نجاح في الدراسة كذلؾ مف خبلؿ دراسات طكلية ( تربط بيف ضبط النفس كال

أجركىا عمى عدد مف الطبلب في مرحمة الطفكلة كتابعكا تقدميـ في مرحمتي الشباب كالرشد. كما 
أف ضبط النفس يرتبط بالتكافؽ الشخصي, فاألشخاص الذيف يمتمككف مستكيات عالية مف ىذه 

ة أقؿ, بما في ذلؾ القمؽ كاالكتئاب القكة كجد أنيـ تظير لدييـ أعراض مرضية نفسية بصكر 
 ,in Peterson )كالغضب العنيؼ كالقمؽ المصحكب بالفكبيا كاألفكار البارانكيدية. 

Seligman, 2004, 507)  كما أف األشخاص الذيف يتمتعكف بمستكيات عالية مف ضبط  ,
ا في احتمالية ارتكابيـ لمجرائـ كباقي السمككي ا كاضحن ات المضادة لممجتمع النفس أظيركا انخفاضن

Peterson, Seligman, 2004, 508).) 
ككفقنا لما سبؽ فإف كجكد فركؽ دالة إحصائي ا في ضبط النفس لصالح طبلب الدراسات العميا يعد 

 نتيجة منطقية كمتسقة مع الكاقع.
اإلقداـ أما قكة التعقؿ/ الحذر فإنيا تشير إلى االنتظار حتى نحصؿ عمى التأييد قبؿ أف نبدأ في 

عمى تصرؼ معيف, فالفرد الحًذر لديو بعد نظر كىدؼ كاضح كيجيد مقاكمة االندفاع نحك 
األىداؼ القريبة حتى يتمكف مف تحقيؽ األىداؼ البعيدة. كلعؿ ىذه القكة ال تتفؽ مع خصائص 
طبلب الجامعة في سنكاتيـ الجامعية األكلى كالتي مف أىـ سماتيا االندفاع كالتيكر كالتصرؼ 

فقنا لؤلىكاء كغض الطرؼ عف إمعاف العقؿ كالتفكير في نتائج القياـ بتصرؼ ما, كمف ثـ فإنو ك 
 مف المنطقي كجكد فركؽ في ىذه القكة لصالح طبلب الفرقة الرابعة.

كما كجدت بعض الدراسات أف التعقؿ يرتبط بالدؼء البيف شخصي, كالتعاكف, كالحس 
كالفضكؿ كبعد النظر, كما أنو يرتبط بنسب كمستكيات  االجتماعي, كالمشاعر اإليجابية كالتخيؿ

منخفضة مف المشاعر السمبية, ككؿ ىذه المتغيرات المرتبطة بالتعقؿ تقترح كجكد ركابط بيف 
 (.Peterson, Seligman, 2004, 491التعقؿ كالرفاه النفسي )



89 

 

 إنيا ليسالتكيؼ كدعـ الرفاه ففي  اا ىام  ا الصبلة تمعب دكرن عمى الرغـ مف أف الركحانية كتحديدن ك  
 متؤدال بؿ كترتبط ببعض النكاتج السمبية كذلؾ, فعمى الرغـ مف أنو  ,ة فحسبإيجابينكاتج  يال

 ات.ضطراباالىذه  تطكرفي  اات النفسية إال أنيا قد تمعب دكرن ضطراببشكؿ مباشر لبل
بيف الجيؿ بتعاليـ اإلنجيؿ  رتباط( أف االLeiber and Woodrick, 1997كأكضحت دراسة )

خرل, كما أف الدراسات ألية اجتماعالعكامؿ اال يلقياـ بسمككيات إجرامية أقكل مف باقإلى اكالميؿ 
نسحابية كاليركب الية أكضحت كجكد عبلقة بيف الركحانية كالتديف كاألنماط اجتماعالنفسية كاال

مع مبلحظة أف جميع  ية,تماعجتحقيؽ العدالة االفي  ية كالفشؿجتماعمف المشكبلت اال
قترحت كجكد عبلقة بيف الركحانية كالنكاتج السمبية تعتمد بشكؿ كبير عمى كيفية االتي  الدراسات

(. كىذا يتفؽ مع Peterson, Seligman, 2004, 617)ي تكظيؼ كفيـ المحتكل الدين
ية جتماعخصائص الشخصية المتطرفة, فالمتطرؼ ىك شخص كاجو بعض المشكبلت اال

السخط إلى  ساليب سكية لجأأالظركؼ كالمشكبلت بىذه  مف مكاجية كالظركؼ القاسية كبدالن 
نتقاـ مف ىذا إلى االككجو طاقتو  - المجتمع بأسره أم: -مشكبلت كبيئتيا الىذه  عمى مسببات
ا ببعض النصكص الدينية كالتعاليـ الشرعية كتفسيرىا بما ال يتفؽ مع مضمكنيا المجتمع متذرعن 

 .مالسمح السك 
جسدية أك تقترح حقيقة أف األشخاص الذيف لدييـ إعاقات التي  كذلؾ فإف ىناؾ بعض الدراسات

يتمتعكف بإحساس مف الشغؼ كالحماس يشجعيـ عمى المكاصمة  ألـ مبرح كمشكبلت عنيفة
 يكمف ثـ فإف الشغؼ ال يرتبط بالصحة كالرفاه النفس ,لمتغمب عمى إعاقتيـ كألميـ كمشكبلتيـ

 ,Peterson, Seligman)فيك يعمؿ )كعامؿ كقاية(  ,الكصكؿ ليمافي  بؿ كيشارؾ ,فحسب
2004, 286) . 

نو مف أنو قد يمك    يظف خطأن ف يرل سبيبلن إكما  ,كالمتطرؼ ما ىك إال شخص مكبكت يتألـ
كيكجو إليو نشاطو بكؿ شغؼ كحماس,  ,نتقاـ لمعاناتو حتى يفرغ كؿ طاقتوالالتحرر مف ألمو كا

 كلعؿ ذلؾ يفسر كجكد فركؽ فى الشغؼ لصالح مرتفعي التطرؼ.
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 الفرض الرابع : اختبار
التطرؼ مف طبلب  منخفضيك  مرتفعي بيفة يجابيالقكل اإلفي  ينص الفرض الرابع عمى أنو " ال تكجد فركؽ

سمكب أ استخداـىذا الفرض قامت الباحثة ب ختبار(." كالمنظر  – ي)عمم ضكء متغير التخصصفي  الجامعة
 : التاليككانت النتائج ك ,االتجاه يتحميؿ التبايف ثنائ

 (ُٖجدكؿ )

 التطرؼ منخفضيك  مرتفعية بيف يجابيتحميؿ التبايف عند دراسة تأثير التخصص عمى القكل اإلنتائج 

 داللتيا قيمة )ؼ( المتكسط ةيجابيالقكل اإل
 التطرؼ كمرتفع 

 َُُف=
 التطرؼ كمنخفض
 ُُِف=

التخصص 
 يكاديمألا

التفاعؿ بيف التخصص 
 كمستكل التطرؼ

 التخصص
 االكاديمى

بيف التخصص  التفاعؿ
 كمستكل التطرؼ

     يعمم منظر  يعمم منظر  
 665. 822. 408. 051. 5.45 5.56 5.50 5.61 الفضكؿ

 828. 675. 188. 176. 8.09 7.86 7.33 7.11 حب التعمـ
 141. 780. 1.972 078. 7.27 7.99 8.08 7.49 التفكير النقدم

 502. 425. 690. 638. 6.64 7.30 7.17 7.04 اإلبداع
 524. 472. 648. 518. 7.00 7.67 7.50 7.42 يجتماعالذكاء اال
 987. 233. 013. 1.427 6.36 6.75 6.25 6.52 المنظكر
 460. 994. 779. 000. 6.82 6.38 6.33 6.81 البسالة
 195. *002. 1.641 10.221 5.64 7.32 6.00 6.90 المثابرة

 303. 156. 1.200 2.021 7.00 7.79 7.25 7.03 ستقامةاال
 *022. 195. 3.844 1.684 5.27 6.85 6.58 6.43 الطيبة كالكـر
 381. 790. 967. 071. 6.91 7.50 7.42 6.88 منح الحب
 853. 582. 159. 304. 7.45 7.44 6.67 6.58 المكاطنة
 333. *015. 1.103 5998. 6.09 7.54 6.58 7.01 اإلنصاؼ

 234. 363. 1.459 829. 6.36 7.31 6.92 7.07 القيادة
 886. 631. 121. 231. 6.36 6.05 5.92 5.98 ضبط النفس

 265. 494. 1.333 470. 5.27 6.16 6.33 5.92 التعقؿ / الحذر
 411. 919. 892. 010. 7.45 7.44 6.58 7.08 التكاضع

 169. 997. 1.786 000. 6.45 6.99 6.58 6.82 تقدير الجماؿ
 198. 233. 1.627 1.427 7.45 7.77 7.92 6.87 متنافاال

 262. 248. 1.346 1.341 7.27 7.02 7.33 6.43 مؿألالتفاؤؿ / ا
 482. 246. 732. 1.350 7.18 8.05 7.42 7.67 الركحانية
 220. 519. 1.523 416. 6.45 6.83 7.08 6.21 الصفح

 293. 088. 1.233 2.927 7.00 6.54 7.75 6.51 ركح الدعابة
 901. 572. 104. 319. 6.82 7.07 6.75 6.99 الشغؼ 
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 05.)*( داؿ عند مستكل داللة 

 : يما يم (ُٖ)كيتضح مف الجدكؿ 

( اإلنصاؼ –مف )المثابرة  كؿ  في  (05.)عند مستكل داللة  إحصائي اكجكد فركؽ دالة  -
 منخفضيمف  ملصالح طبلب التخصص النظر  يكاديمألتعزل لمتغير التخصص ا

 التطرؼ .
 منخفضيك  مرتفعيكمستكل التطرؼ ) يكاديمألكجكد تفاعؿ داؿ بيف التخصص ا -

 .مالتخصص النظر ذكم  التطرؼ منخفضيالطيبة كالكـر لصالح في  (التطرؼ
الذكاء  -اإلبداع -التفكير النقدم -حب التعمـ -كؿ مف )الفضكؿفي  ال تكجد فركؽ -

 -المكاطنة -منح الحب -الطيبة كالكـر - ستقامةاال -البسالة -المنظكر -يجتماعاال
التفاؤؿ/  -متنافاال -تقدير الجماؿ -التكاضع -التعقؿ/ الحذر -ضبط النفس -القيادة

الحماس( تعزل لمتغير التخصص الشغؼ/  -ركح الدعابة -الصفح -الركحانية -مؿألا
 التطرؼ مف طبلب الجامعة. منخفضيك  مرتفعيبيف 

 تفسير ومناقشة نتائج الفرض الرابع:

 إحصائي اأنو ال تكجد فركؽ دالة في  (ََِٗتتفؽ نتائج الفرض الرابع مع نتائج دراسة )المرعب,
( Fuqana, 2001, كدراسة )يالتطرؼ تعزل لمتخصص األكاديمفي  05.عند مستكل داللة 
 .(َُِِ(, كدراسة )أبك دكابة,َََِ, م(, كدراسة )الشناك ُٗٗٗكدراسة )إسماعيؿ, 

في  اكلعؿ ما يفسر كجكد التطرؼ بشكؿ أكبر عند طبلب التخصصات النظرية كخصكصن 
أف طبلب التخصصات النظرية  ي منو عند طبلب التخصصات العمميةكالسياسالديني  المجاليف
عتبار أف ىذيف االقضايا الدينية كالسياسية مف طمبة التخصصات العممية عمى ا عمى طبلعن اأكثر 

ىذا في  تزكيد الطالب بخمفية ثقافيةيتـ المجاليف مف ضمف التخصصات النظرية, كمف ثـ 
 مف أشكاؿ التطرؼ بأبعاده المختمفة. اتجعؿ لو مكقفن المجاؿ 

 الفرض الخامس : اختبار
 منخفضيك  مرتفعي بيفة يجابيالقكل اإلفي  تكجد فركؽ ينص الفرض الخامس عمى أنو " ال

ىذا الفرض  ختبار." كالثقافيال يجتماعضكء متغير المستكل االفي  التطرؼ مف طبلب الجامعة
 : التالينت النتائج كككا االتجاه, يتحميؿ التبايف ثنائ استخداـقامت الباحثة ب
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 (ُٗجدكؿ )
ة بيف يجابيعمى القكل اإل ثقافيال يجتماعالمستكل االتحميؿ التبايف عند دراسة تأثير نتائج 

 التطرؼ منخفضيك  مرتفعي
 داللتيا قيمة )ؼ( المتكسط ةيجابيالقكل اإل
 التطرؼ كمرتفع 

 َُُف=
 التطرؼ كمنخفض
 ُُِف=

المستكل 
 يجتماعاال
 ثقافيال

التفاعؿ 
بيف 

المستكل 
كمستكل 
 التطرؼ

المستكل 
 يجتماعاال
 ثقافيال

التفاعؿ 
بيف 

المستكل 
كمستكل 
 التطرؼ

     مرتفع متكسط منخفض مرتفع متكسط منخفض 
 176. 483. 1.591 729. 5.60 5.71 5.21 5.54 5.45 6.14 الفضكؿ

 345. 475. 1.124 747. 7.76 8.10 7.68 7.24 6.97 7.14 حب التعمـ
 242. 881. 1.357 126. 7.52 8.16 8.11 7.63 7.48 7.50 التفكير النقدم

 213. 518. 1.462 660. 6.98 7.45 7.25 7.28 6.79 6.86 اإلبداع
 796. *040. 418. 3.254 7.43 7.92 7.32 7.37 7.67 7.07 يجتماعالذكاء اال
 830. 396. 370. 929. 6.79 6.61 6.79 6.46 6.39 6.79 المنظكر
 884. 382. 291. 966. 6.74 6.29 6.18 6.89 6.58 6.64 البسالة
 154. 906. 1.681 099. 6.74 7.37 7.43 6.78 6.91 6.57 المثابرة

 796. 109. 417. 2.232 7.62 7.76 7.79 6.91 7.12 7.50 ستقامةاال
 778. 265. 443. 1.335 6.69 7.04 6.14 6.41 6.48 6.50 الطيبة كالكـر

 394. 291. 1.025 1.240 7.52 7.61 7.04 6.96 6.82 7.14 الحبمنح 
 203. 217. 1.498 1.537 7.45 7.49 7.32 6.57 7.03 5.64 المكاطنة
 340. 357. 1.136 1.033 7.05 7.65 7.50 6.91 6.76 7.64 اإلنصاؼ

 160. 545. 1.656 608. 7.07 7.49 6.96 6.94 7.39 6.64 القيادة
 816. *019. 389. 4.029 5.95 6.04 6.36 5.89 5.79 6.71 ضبط النفس

 892. *030. 278. 3.537 5.69 6.27 6.32 5.74 6.12 6.50 التعقؿ / الحذر
 575. 807. 725. 215. 7.31 7.61 7.32 7.15 6.76 7.14 التكاضع كالبساطة

 *005. 972. 3.750 028. 6.69 7.27 6.71 6.67 7.09 6.57 تقدير الجماؿ
 491. *021. 855. 3.907 7.74 7.86 7.54 7.24 6.85 6.36 متنافاال

 339. 358. 1.137 1.030 6.57 7.45 7.00 6.52 6.52 6.64 مؿألالتفاؤؿ / ا
 164. 285. 1.640 1.262 7.98 8.12 7.71 7.87 7.27 7.64 الركحانية
 307. 874. 1.209 134. 6.95 6.82 6.50 6.30 6.06 7.00 الصفح

 922. 513. 229. 669. 6.81 6.41 6.54 6.74 6.67 6.29 ركح الدعابة
 444. 861. 935. 150. 6.88 7.31 6.82 7.04 6.97 6.64 الشغؼ /الحماس

 05.)*( داؿ عند مستكل داللة 
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 :ييتضح ما يم ( ُٗ)مف خبلؿ الجدكؿ 

– يجتماعمف )الذكاء اال كؿ  في  (05.)عند مستكل داللة  إحصائي اكجكد فركؽ دالة  -
ذكم  التطرؼ مف منخفضيلصالح  ثقافيال يجتماع( تعزل لمتغير المستكل اال متنافاال

 المتكسط.  ثقافيال يجتماعالمستكل اال
ذكم  ضبط النفس لصالحفي  (05.)عند مستكل داللة  إحصائي اكجكد فركؽ دالة  -

 مرتفعي التطرؼ المرتفع ثقافيال يجتماعالمستكل اال
( في التعقؿ/ الحذر لصالح مرتفعي 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -

 ذكل المستكل االجتماعى الثقافى المنخفض.التطرؼ مف 
 مرتفعيكمستكل التطرؼ ) ثقافيكال يجتماعكجكد تفاعؿ داؿ بيف المستكل اال -

المستكل ذكم  التطرؼ مف منخفضيتقدير الجماؿ لصالح في  (التطرؼ منخفضيك 
 . المتكسط ثقافيال يجتماعاال

 -اإلبداع -التفكير النقدم -حب التعمـ -كؿ مف )الفضكؿفي  عدـ كجكد فركؽ دالة -
 -المكاطنة -منح الحب -الطيبة كالكـر - ستقامةاال – المثابرة -البسالة -المنظكر
 ثقافيال يجتماعمؿ( تعزل لمتغير المستكل االألالتفاؤؿ كا -التكاضع -القيادة -اإلنصاؼ

 التطرؼ مف طبلب الجامعة. منخفضيك  مرتفعيبيف 

 الخامس:مناقشة وتفسير نتائج الفرض 
 منخفضيلصالح  متنافكاال يجتماعقكل الذكاء االفي  تفسر الباحثة كجكد فركؽ -

كالتعقؿ/ الحذر لصالح مرتفعي  المتكسط ثقافيال يجتماعالمستكل االذكم  التطرؼ مف
 التطرؼ مف ذكل المستكل االجتماعى الثقافى المنخفض.

أف أغمب أفراد العينة عمى تفاؽ الالقكل, كذلؾ بعد اىذه  ضكء تعريفات كمفاىيـفي  
تتميز بمستكل كالتي  الطبقة الكسطى يكى ,المجتمعفي  كبرللشريحة الإلى اينتمكف 
قدرة الفرد عمى إلى  يشير يجتماعفالذكاء اال أغمب األحياف,في متكسط  ثقافي ياجتماع

كضع ك , كالتصرؼ عمى أساس ىذا الفيـ, خريفر اآلعفيـ دكافعو كمشاعره كدكافع كمشا
 (.ِِٓ, َُِٖ, مالبار عبد )  ىتماماتوامكاقؼ تعظـ مياراتو ك في  نفسو

اإلقداـ عمى في  نتظار حتى نحصؿ عمى التأييد قبؿ أف نبدأالا يكالتعقؿ كالحذر يعن
ندفاع نحك الد نظر كىدؼ كاضح كيجيد مقاكمة اعٍ ر لديو بي تصرؼ معيف, فالفرد الحذً 

 األىداؼ البعيدة.األىداؼ القريبة حتى يتمكف مف تحقيؽ 
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 متنافلحياة ذاتيا, فنحف نشعر باالاشكر كتقدير الالتعجب ك إلى  يشير متنافككذلؾ اال
 حيف ينجح اآلخركف مف خبللنا, كنحك األحداث الجميمة, كنحك األشخاص الرائعة.

 يجتماعالمستكل االذكم  قكة ضبط النفس لصالحفي  كتفسر الباحثة كجكد فركؽ دالة
أغمب المشكبلت في  متبلؾ الفرد لمقدرة عمى ضبط النفس يجنبو الكقكعالمرتفع بأف ا ثقافيال
ية كالثقافية المرتفعة بيئات أكثر تييئة جتماعية المعاصرة, كربما تكفر المستكيات االجتماعاال

ية تبعد أفرادىا مف اجتماعالقكة لدل أفرادىا مف خبلؿ ما تقدمو مف إمكانيات ىذه  لتنمية
 عف تكفير المكارد الثقافية كالتسيب, ىذا فضبلن  نحراؼؾ الكثير مف مسببات االرى شى في  الكقكع

 القكة بصكرة كبيرة.ىذه  مف شأنيا دعـ كتعزيزالتي  المتنكعة
 ا: ممخص نتائج الدراسة:ثانيً 

 النتائج التالية: إلى  تكصمت الدراسة

, ستقامةمف )حب التعمـ, االكؿ في  (05.)عند مستكل داللة  إحصائي اكجكد فركؽ دالة  -
 التطرؼ . منخفضي, األمؿ كالتفاؤؿ, الصفح( لصالح متنافالمكاطنة, اال

كؿ مف )حب التعمـ, الذكاء في  (05.عند مستكل داللة ) إحصائي اكجكد فركؽ دالة  -
, الركحانية( لصالح اإلناث متناف, التكاضع, االاإلنصاؼ, منح الحب, ستقامة, االيجتماعاال

 التطرؼ. اتضمنخف
البسالة لصالح في  التطرؼ( منخفضيك  مرتفعيكجكد تفاعؿ بيف النكع كمستكل التطرؼ ) -

 التطرؼ. منخفضيلصالح  اإلنصاؼالتطرؼ, كفى  مرتفعي
القدرة –االستقامة  –( في كؿ  مف )المثابرة 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -

االمتناف( تعزل لمتغير المستكل الدراسي  –تقدير الجماؿ  –عمى منح الحب كالسماح بتمقيو 
 ككانت ىذه الفركؽ لصالح طبلب الدراسات العميا منخفضي التطرؼ.

القيادة  –المنظكر -( في كؿ مف )الفضكؿ 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -
الشغؼ كالحماس( لصالح مرتفعي التطرؼ مف  -الركحانية  –األمؿ كالتفاؤؿ  –ضبط النفس –

 طبلب الدراسات العميا.
( في اإلنصاؼ لصالح طبلب الفرقة األكلى 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -

 منخفضي التطرؼ .
الطيبة كالكـر لصالح طبلب الفرقة ( في 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -

 االكلى مرتفعى التطرؼ.
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( في التعقؿ/ الحذر لصالح طبلب الفرقة 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -
 الرابعة مرتفعى التطرؼ.

يكجد تفاعؿ داؿ إحصائي ا بيف المستكل الدراسي كمستكل التطرؼ )مرتفعي كمنخفضي  -
لصالح طبلب الفرقة االكلى منخفضى التطرؼ, كفى الركحانية لصالح  التطرؼ( في اإلنصاؼ

طبلب الدراسات العميا مرتفعى التطرؼ, كفى الصفح لصالح طبلب الفرقة الثانية كالرابعة 
 منخفضى التطرؼ, كفى ركح الدعابة لصالح طبلب الفرقة االكلى مرتفعى التطرؼ.

( لصالح اإلنصاؼكؿ مف )المثابرة, في  (05. عند مستكل داللة) إحصائي اكجكد فركؽ دالة  -
 التطرؼ. منخفضي مطبلب التخصص النظر 

في  التطرؼ( منخفضيك  مرتفعيبيف التخصص كمستكل التطرؼ ) إحصائي اكجكد تفاعؿ داؿ  -
 م.التخصص النظر ذكم  التطرؼ منخفضيالطيبة كالكـر لصالح 

–( في كؿ  مف )الذكاء االجتماعي 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -
االمتناف ( تعزل لمتغير المستكل االجتماعي الثقافي لصالح منخفضي التطرؼ مف ذكم 

 المستكل االجتماعي الثقافي المتكسط. 
( في ضبط النفس لصالح ذكم 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -

 لتطرؼالمستكل االجتماعي الثقافي المرتفع مرتفعي ا
( في التعقؿ/ الحذر لصالح مرتفعي 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -

 التطرؼ مف ذكل المستكل االجتماعى الثقافى المنخفض.
كجكد تفاعؿ داؿ بيف المستكل االجتماعي كالثقافي كمستكل التطرؼ )مرتفعي  -

كم المستكل كمنخفضي التطرؼ( في تقدير الجماؿ لصالح منخفضي التطرؼ مف ذ
 االجتماعي الثقافي المتكسط .

 ا: توصيات الدراسة:ثالثً 
 عدد مف التكصيات نكجز منيا:إلى  خمصت الباحثة

عمؿ برامج إرشادية لتنمية قكل الفضكؿ كضبط النفس كالتعقؿ/ الحذر لدل الطبلب  -
 .بمختمؼ مراحؿ التعميـ المختمفة

, الذكاء التفكير النقدمالركحانية, )ة المميزة يجابيىتماـ بتنمية كثقؿ القكل اإلالا -
التكاضع( لدل طبلب الجامعة  ,القيادة ,ستقامة, االاإلبداع, حب التعمـ, يجتماعاال

لتطرؼ بصكرة إلى اتجاىيـ احتمالية اخفض إلى  مسيؤدالذم  التطرؼ, األمر مرتفعي
 كبيرة.
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, حب التعمـ, التفكير النقدمة المميزة )الركحانية, يجابياالىتماـ بتنمية كثقؿ القكل اإل -
, القدرة عمى منح الحب, المكاطنة( لدل طبلب يجتماع, الذكاء االستقامة, االمتنافاال

شرؾ في  يشكؿ درع كقاية ليـ مف الكقكعالذم  مرألا ,التطرؼ منخفضيالجامعة 
 التطرؼ إذا ما تعرضكا لمسبباتو.

مف  مكضركرة تخميص الخطاب الدعك الديني  ىتماـ بمحتكل التعميـ كخاصة التعميـالا -
فالفيـ الصحيح لمديف ىك حائط الصد المنيع ضد  ,تجاىات التعصبية كالمتطرفةالا
 الجماعات كالتنظيمات المتطرفة.في  نخراطالا
, كتدريبيـ عمى العمؿ يالمجتمع يالعمؿ المدنفي  نخراطالضركرة تشجيع الشباب عمى ا -

ة نحك إيجابيتجاىات ايكسبيـ الذم  األمر ,كلىألتعميميـ امنذ سنكات  يالسياس
 الشرطة. كخاصةن  ,مجتمعيـ كمؤسساتو

 ا: بحوث مقترحة:رابعً 
قائـ عمى التربية الركحية كالدينية لخفض التطرؼ لدل طبلب إرشادم فاعمية برنامج  -

 الجامعة.
, حب يجتماع, الذكاء االالتفكير النقدملتنمية قكل )الركحانية, إرشادم فاعمية برنامج  -

 , القيادة, التكاضع( لدل المتطرفيف مف طبلب الجامعة.ستقامة, االاإلبداعالتعمـ, 
 مرتفعيالتعقؿ, كضبط النفس( لدل الفضكؿ, لتنمية قكل )إرشادم فاعمية برنامج  -

 التطرؼ مف طبلب الجامعة. منخفضيك 
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 المرااع

 العربية: المراجع :كالن أ
 مالجياز المركز .القاىرة .  ياتماععمم النفس ال. (ُْٖٗمحمكد السيد ), بك النيؿأ -

 لمكتب الجامعية كالمدرسية .
االتجاه نحك التطرؼ كعبلقتو بالحاجات . (َُِِمحمد محمكد محمد ) ,ةبك دكابأ -

 فمسطيف .. زىر بغزة ألجامعة ا. رسالة ماجيستير. زىر بغزة ألالنفسية لدل طمبة جامعة ا
ثر برنامج لمتدريب عمى بعض ميارات ما كراء أ. (َُِِبك زيد )أمحمكد  ,بك زيدأ -

المعرفة عمى بعض األبعاد الشخصية كالنفسية المرتبطة بتطرؼ االستجابة كالتحصيؿ 
. معيد الدراسات العميا لمتربية . هرسالة دكتكرا. الدراسي لدل طبلب المرحمة الثانكية

 جميكرية مصر العربية.. جامعة القاىرة
مامة البحوث .  طبيعة العنف بين شباب الاامعات العربية. (ََِٓثركت ) إسحؽ, -

المنظمة العربية لمتربية  , معيد الدراسات كالبحكث العربية ,ْْع , والدراسات العربية
 .ُٖٗ-ُُّ , كالثقافة كالعمكـ

(. االتجاه نحك التطرؼ كعبلقتو ببعض المتغيرات النفسية ََِٕاألبيض, محمد حسف ) -
 باليمف .لدل طبلب الجامعة 

كالعنؼ لدل  مية التطرؼ الفكر جدكر الجامعة في مكا. (َََِكفاء محمد ) البرعي, -
.   جامعة اإلسكندرية . كمية التربية .  هرسالة دكتكرا.  مالشباب في المجتمع المصر 

 مصر.
كعبلقتو ببعض المتغيرات  يكالسياسالديني  التطرؼ. (َُِْحمد )ألو إلعبد ا, البنا -

 جامعة. داب آلكمية ا. دكتكراهرسالة . اليمنييف  ية لدل طمبة الجامعةجتماعالنفسية كاال
 القاىرة .

الييئة .القاىرة . رؤية تكاممية أسباب التعصب: نحوفي  .(ََِٗ) يىان, الجزار -
 المصرية العامة لمكتاب .

نفسية مقارنة بيف  دراسة. سيككلكجية التطرؼ. (ُِٗٗمحمد إبراىيـ ), يالدسكق -
كمية .  دكتكراهرسالة . إلكمينيكية المختمفةاتجاىاتيـ الدينية كبعض الفئات افي  المتطرفيف

 جامعة عيف شمس .. داب آلا
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–المكونات المعرفية لمتطرف .(ُّٗٗحمد )أمحمد , يشمب,  .براىيـإمحمد  ,يالدسكق -
النفسييف خصائييف ألرابطة ا. القاىرة . ُع,ّ جم , دراسات نفسية. دراسة حالة 

 . ِّ-ُُ.المصرية )رانـ (
في  نتماءالعمى قيـ ا يكالعنؼ السياس مأثر التطرؼ الفكر  .(َُِٕ) يالديب, ثركت عم -

داب عيف آحكليات . دراسة ميدانية عمى مراكز الشباب بمدينة المنصكرة .مجتمع الشباب
 مصر.. القاىرة  .جامعة عيف شمس ,َُِٕمارس  –عدد يناير  ,ْٓمج  , شمس

المبلمح  نترنت :إلثقافة التطرؼ كالعنؼ عمى شبكة ا. (َُِِفايز عبد اهلل ), مالشير  -
مج . (.)محرررىابييف إلكتجنيد ااإلرىاب  تمكيؿفي  نترنتإلستعماالت اافي  كاالتجاىات

-ّ .مركز الدراسات كالبحكث . منية ألجامعة نايؼ العربية لمعمكـ ا .الرياض  .(ِٓٓ)
ْٕ. 

 .يردنل ة نظر الشباب ايمن وا ييدولوالالتطرف ا .(َُِٓزىير )الركاشدة, عبلء  -
 ردف.ألا ,ّٔع , ُّمج  ,المامة العربية لمدراسات المنية

في  مقارنة لمحاجات النفسية لدل المتطرفيف دراسة. (ُّٖٗمحمد عبد العاؿ ), الشيخ -
جامعة . التربيةكمية . رسالة ماجيستير.  ياستجاباتيـ كغير المتطرفيف مف الشباب الجامع

 طنطا .
 " تعريفو وتاريخو وموضوعاتوياابيعمم النفس اإل .(ََِٖالصبكة, محمد نجيب ) -

 .ِْ-ُٔ ,(ٕٗ-ٕٔ أكتكبر). مامة عمم النفس .والنموذج المقترح لو"
المامة المصرية . شبابنا وظاىرة التطرف. (ُّٗٗمحمد عبد الظاىر ), الطيب -

 .ٕ-ُ, السادس ددع. الالامعية المصرية لمدراسات النفسية . لمدراسات النفسية
فكار البلعقبلنية لدل ألا. (َُٗٗمحمد عبد العاؿ ), الشيخ ,محمد عبد الظاىر, الطيب -

بحكث المؤتمر .  يكاديمألعينة مف طبلب الجامعة كعبلقتيا بالجنس كالتخصص ا
الجمعية المصرية . يناير  ِْ-ِِالفترة مف  .مصرفي  السادس لعمـ النفس مالسنك 

 المنصكرة . جامعة. باالشتراؾ مع كمية التربية. لمدراسات النفسية 
 يمنحى عالا سيكولواية العدوانية وترويضيا . .(ََُِعصاـ عبد المطيؼ ), العقاد -

 دار غريب .. القاىرة  .معرفى اديد
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بالدار البيضاء ارامية إلحداث الالتطرف والعنف :ا. (ََِْسعيد بف سعيد ), مالعمك  -
.  يالماتمع المغربفي  التطرف ومظاىره (ي سمسمة الندوات )محررف الرباط :. انموذاً 

 . ٔٔ-ُْ .الروحية والفكرية  ندوة لانة القيم
مكاجية في  ياالنفعال يمدل فاعمية العبلج العقبلن. (ُّٗٗخالد إبراىيـ ), يالفخران -

مركز  .يالنفس اإلرشادمجمة . دراسة حالة, ات النفسية لدل المتطرفيفضطراببعض اال
 .ِِٖ-ِٕٓ , كؿألالعدد ا, جامعة عيف شمس . يالنفس اإلرشاد

لدى طالب  يوالتربو  يظاىرة التطرف الفكر  .(ََِٗالمرعب, منيرة بنت محمد صالح ) -
دراسة  .سباب والحمول المقترحة"لمدينة حائل, المظاىر وافي  كميات التربية لمبنين

 .ٖٗ مصر, ع – مامة القراءة والمعرفة .ميدانية"
 . القاىرة. شركة اإلعبلنات. الجزء الثاني.ّ(.  طُٖٓٗ)المعام الوسيط -
سمسمة . اإلسكندرية. سيكولواية الدين والتدين. (ََِِمحمد عبد الفتاح ) ,مالميد -

 .البيطاش . (ٓعدد ) الدراسات التربكية كالنفسية,
عتبارىا التناغم بين الحكمة اية بنسانالقوى اإل . (ََِٔلكسندر)أكفركند,  .بالتس, باكؿ -

امة صفاء العسر ر ت .يةنسانالمثل مع التعويض, سيكولواية القوى اإل  ختياروال
 المجمس األعمى لمثقافة. .القاىرة .وآخرون

التطرؼ كعبلقتو بمفيـك الذات لدل طمبة مؤسسات التعميـ  .(َُِٕسعيد عدناف )تيتاف,  -
 فمسطيف. .جامعة القدس المفتكحة . رسالة ماجيستير .قمقيميةمحافظة في  العالى

(. دكر القكل االنسانية فى التنبؤ بالرضا عف الحياة لدل طمبة َُِٖجبلؿ, نسمة )  -
 الدراسات العميا. رسالة ماجيستير. كمية الدراسات العميا لمتربية. جامعة القاىرة.

ات دحدالوالدية وحام السرة كملمعاممة أساليب ا .(ُٓٗٗعبد الكريـ ) محبيب, مجد -
 .القاىرة .ٗ , الطبعةّّ, ع مامة عمم النفس .ستااباتيمافي  بناءلامبكرة لتطرف 

 الييئة المصرية العامة لمكتاب.
نماء إلمعيد ا. بيركت.  المغمور نسانسيكولواية اإل . (ُٕٔٗمصطفى ), محجاز  -

 .يالعرب
. "ياابيعمم النفس اإلفي  قراءاتإطالق طاقات الحياة "  .(َُِِ) , مصطفىمحجاز  -

 التنكير. .بيركت
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.  اتماعمن منظور عمم الواإلرىاب  التطرف. (ُٕٗٗحسيف عبد الحميد ) رشكاف, -
 دار المعرفة الجامعية ..  اإلسكندرية

المممكة . مكتبة جرير لمنشر كالتكزيع.  السعادة الحقيقية. (ََِٔمارتف ), سميجماف -
 .العربية السعكدية 

نجمك ألمكتبة ا. القاىرة . التطرف كأسموب لالستاابة. (ُٖٔٗمصطفى ) سكيؼ, -
              المصرية .   

االستجابة لطبلب كمية في  حادية الرؤية كعبلقتيا بالتطرؼأ" .(َُِّدعاء سيد ) شاكر, -
 جامعة حمكاف .. كمية التربية. جامعة حمكاف "رسالة ماجيستير. التربية 

مكتبة الجيؿ . صنعاء .  الشخصية بين التنظير والقياس. (ُٕٗٗ)قاسـ حسيف , صالح -
 الجديد .

مامة الفكر .  يالدولواإلرىاب  مةظالاريمة المن. (ََِٔعاكؼ يكسؼ ), صكفاف -
. مارات العربية المتحدة إلا. مركز بحكث شرطة الشارقة . ُْمج , ْع , يالشرط
َِٓ-ِْْ. 

القوى اإلياابية كمنبئ بالتوافق الميني (. َُِٖعبد البارم, أسماء فتحي تكفيؽ ) -
. كمية رياض األطفاؿ. جامعة ّّ, ع َُ, مج مامة الطفولة والتربية لمعممة الروضة.

 اإلسكندرية.
 . القاىرة . دار النيضة العربية .نظريات الشخصية(. ُٖٔٗعبد الحميد, جابر ) -
فكار الالعقالنية لدى لا. (ُٔٗٗمعتز سيد ), عبد اهلل .محمد السيد , عبد الرحمف -

عمم في  بحوث. طفال والمراىقين وعالقتيا بكل من حالة وسمة القمق ومركز التحكم لا
-َُٕ. دار غريب لمطباعة كالنشر. القاىرة . ِمج   ,والشخصية ياتماعالنفس ال

َُٓ. 
لموااية  يالتفكير السميم لدى الشباب الاامع تنمية. (ُِٗٗليمى ) عبد الستار, -

رابطة التربية . ّْالجزء , ٕمج  , مامة دراسات تربوية .دراسة تحميمية, التطرف
 .ُِْ-ُٕٖ .الحديثة 

االتجاىات التعصبية كعبلقتيا ببعض سمات الشخصية . (ُٕٖٗمعتز سيد ), عبد اهلل -
 جامعة القاىرة .. دابآلكمية ا. عمـ النفس .دكتكراهرسالة . نساؽ القيمية ألكا
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عدد , سمسمة عالم المعرفة. التااىات التعصبية. (ُٖٗٗاهلل ) معتز سيد عبد, عبد اهلل -
 الككيت . .مايك (ُّٕ)

ومركز  سمة التعصب وعالقتيا بكل من نمط السموك "أ". (ُٖٗٗمعتز سيد ), عبد اهلل -
مج  ,(لخصائيين النفسيين )رانمصادرة عن رابطة ا, دراسات نفسية. القاىرة  .التحكم 

 .ِٓٗ-ِْٓ .ِ,ع ٖ
الحمول  يى أسبابو وما :الحياة الاامعيةفي  العنف. (ََِٓمعتز سيد ) ,اهللعبد  -

جامعة . دابآلكمية ا. منشورات مركز البحوث والدراسات النفسية .المقترحة لمعالاتو
 القاىرة .

.  يدراسات التنميط والتعصب والتمييز من منظور نفس. (ََُِعبد اهلل, معتز سيد ) -
مشروع دعم . الدراسات العممية لمتنميط والتعصب والتمييزورقة بحثية قدمت لندوة 

 القاىرة . جامعة. داب آلبكمية ا. ية اتماعالعموم الفي  يالبحث العمم
من لاإلى  التااه نحو التطرف وعالقتو بالحااة. (ُٔٗٗىشاـ إبراىيـ ), عبد اهلل -

مركز  ,ٓع  ,يالنفس اإلرشادمامة . لدى عينة من العاممين وغير العاممين يالنفس
 .ّٖ-ُِ. النفسي اإلرشاد

الستبعاد الاتماعي واتااىات الشباب الاامعي (. َُِٕعبد المطمب, جماؿ محمد ) -
حوليات نحو التطرف. دراسة ميدانية لعينة من الشباب الاامعي بمحافظة بني سويف. 

 .ْٓمج  آداب عين شمس.
التطرف وعالقتو بضعف (. َُِٔعسمية, محمد إبراىيـ. أبك سميخة, عفيفة أحمد ) -

الككيت,  – مامة العموم الاتماعيةالنتماء لدى الشباب الاامعي بمحافظات غزة . 
 .ُ, ع ْْمج 

(. التطرؼ كعبلقتو بالحاجة إلى تحقيؽ الذات لدل طبلب ََِِعفيفي, أسماء فاركؽ ) -
 ر. كمية التربية. قسـ الصحة النفسية. جامعة عيف شمس.الجامعة. رسالة ماجيستي

مامة دراسات .  يمحاولة لمفيم السيكولوا, رىابإل ا قضية. (ُّٗٗصفكت ) فرج, -
 .ِّْ-ُّْ. (لخصائيين النفسيين المصرية )رانمرابطة ا. 4ع  ,نفسية

القوى سيكولواية في  ية,إنسانثالث قوى  .(ََِٔكسكير, ميخائيمكؼ) .كارفر, تشارلز -
 المجمس األعمى لمثقافة. .القاىرة .نيترامة صفاء العسر وآخر  .يةنساناإل 



112 

 

 .حياء والعنف لظواىر افي  تأمالت, ماتمع متغيرفي  الشباب. (َُٗٗ) يعم ليمة, -
 مكتبة الحرية الحديثة .. القاىرة 

مامة  .الاامعيلدى الشباب  النفسي كتئابأزمة اليوية وال  .(ُٕٗٗ, أبك بكر )يمرس -
 خصائييف النفسييف المصرية )رانـ(.أل, رابطة اّ, عدد ٕمج  ,دراسات نفسية

ع  , العربي مامة المستقبل .مصرفي الديني  محددات التطرف. (َُٗٗسمير ) نعيـ, -
ُُّ. 

بعاد النفسية المرتبطة بتطرؼ االستجابة لدل أل(. بعض اََِْ محمد ) نكر الديف, -
.  مجامعة جنكب الكاد. كمية التربية. بمحافظة قناعينة مف طبلب المرحمة الثانكية 

 مصر.
مامة أنسنة لمبحوث عمم النفس المعياري اإلياابي. (. َُِٔنكر الديف, زعتر) -

كمية اآلداب كالمغات كالعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية. جامعة زياف عاشكر.  والدراسات.
 .ّٗ-ِٗ. ُْالجزائر, ع 

, النظرية والدراسات ياابيعمم النفس اإل .(َُُِ) كبكنيكيؿ, إلكنا .ىيفيركف, كيت -
 مج الككيت, ,مامة الطفولة العربية .(2017, ينعمان الموسو  :)ترامة .والتطبيقات

 .ِٕ-ّٔ, ُٖع  َٕ
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 قائمة المالحق
 .ثقافيال يجتماعالمستكل اال استمارةبيانات عامة ك  استمارة( ُممحؽ )

 كلية لمقياس التطرؼ.ألالصكرة ا( ِممحؽ )

 الصكرة النيائية لمقياس التطرؼ.( ّممحؽ )

 ة قبؿ التعديؿ.يجابي( مقياس القكل اإلْممحؽ )

 ة بعد التعديؿ.يجابي( مقياس القكل اإلٓممحؽ )

 السادة المحكميف لمقياس التطرؼ أسماء( ٔممحؽ )
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 (6ممحق )
 السادة المحكمين لمقياس التطرف أسماء

 
 يالمسمى الكظيف العضك

ستاذ الصحة النفسية المتفرغ كمدير مركز أ أ.د/ محمد عبد العاؿ الشيخ
 جامعة الفيـك . –بكمية التربية  يالنفس اإلرشاد

بكمية م اإلرشادستاذ بقسـ عمـ النفس أ أ.د/ محمد السيد صديؽ
 القاىرة.جامعة  –الدراسات التربكية 

ستاذ الصحة النفسية المساعد بكمية رياض أ ممحمد طو بدك  ةنكر  د/
 جامعة الفيـك . –طفاؿ ألا

بكمية م اإلرشادمدرس بقسـ عمـ النفس   مد/ مناؿ الحمبلك 
 جامعة القاىرة. –الدراسات التربكية 
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية

ومنخفضي التطرف من طالب الاامعة              القوى اإلياابية لدى مرتفعي
 في ضوء بعض المتغيرات الديموارافية

 مقدمة:
تعتبر مشكمة التطرؼ بكافة أشكالو مف المشكبلت الخطيرة التي بدأت تفرض نفسيا عمى 
الساحة, فقد تشير مشكمة التطرؼ إلى ثكرة كتمرد عمى الكاقع غير المقنع, أك قد تمثؿ ىركبنا مف 
ذلؾ الكاقع إذا كانت الثكرة عميو ليست ذات جدكل, كمما يزيد مف خطكرة مشكمة التطرؼ كذلؾ 

ىمية الدراسة أالمنطمؽ تنبع  ىذاكمف يا الكثيؽ بظاىرة العدكاف كالعنؼ المسمح كاإلرىاب, ارتباط
التي طالما ك  تحاكؿ النظر إلى قضية التطرؼ مف منظكر عمـ النفس اإليجابي فيي الحالية, 

كذلؾ بربطيا بالعديد مف  ,نتشارىاكاسبابيا كعكامؿ تككنيا أؼ درست مف ناحية سمبية لتعر  
ا بدراسة يضن أبؿ ييتـ  فحسب,عمـ النفس اإليجابي ال ييتـ بدراسة المرض ك  ,رات السمبيةالمتغي

باإلنساف إلى  ممكامف القكة كالفضائؿ اإلنسانية بيدؼ التغمب عمى الضغكط التي تؤد
كثر مشكبلت ألقاء الضكء عمى كاحدة مف إمحاكلة إلى  الباحثة مما دفع ,نفسيةات اضطراب

كمف ؛ مف كجية نظر عمـ النفس اإليجابي , كذلؾظاىرة التطرؼ يال كىأ ,ةا كخطكر العصر تفشين 
القكل اإليجابية لدل مرتفعي  بعض ثـ فإف اليدؼ الرئيسي ليذه الدراسة ىك الكشؼ عف

كمنخفضي التطرؼ مف طبلب الجامعة, كمدل تأثر تمؾ العبلقة بعدد مف المتغيرات 
 .المتطرفة الديمكجرافية, كرسـ الصفحة النفسية لمشخصية

 :مشكمة الدراسة 
إف التطرؼ بكصفو ظاىرة نفسية اجتماعية يتـ التعبير عنو في صكر متباينة, منيا التطرؼ 

ىناؾ تغيرات جذرية طرأت عمى الساحة العربية, كال يكجد مثاؿ ك السياسي كالديني كاالجتماعي, 
ببلدىـ مطالبيف بالتغيير في  أدىؿ  عمى ذلؾ مف خركج الشباب في ثكرات الربيع العربي عمى حكاـ

ًصفيكا فيو غالبنا بالتطرؼ, كبناءن عمى ذلؾ فإف الحكـ عمى التطرؼ بأنو ظاىرة سمبية  كقت كي
تعيشيا المجتمعات كالسعي لمتخمص منيا قد يككف حكمنا غير منطقي, كمف ثـ فإنو يجب النظر 

 بعض الكشؼ عفلدراسة إلى كمف ىذا المنطمؽ ىدفت ا .إلى التطرؼ عمى أنو نتيجة كليس سببنا
 . القكل اإليجابية لدل مرتفعي كمنخفضي التطرؼ مف طبلب الجامعة

 ىداف الدراسة :أ
 :تيدؼ الدراسة بشكؿ عاـ إلى الكشؼ عف

القكل اإليجابية كطبيعة الصفحة النفسية لمقكل اإليجابية لدل مرتفعي كمنخفضي التطرؼ  -ُ
 مف طبلب الجامعة.
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مدل اختبلؼ القكل اإليجابية لدل مرتفعي كمنخفضي التطرؼ مف طبلب الجامعة في ضكء  -ِ
 إناث(. –متغير النكع )ذككر 

مدل اختبلؼ القكل اإليجابية لدل مرتفعي كمنخفضي التطرؼ مف طبلب الجامعة في ضكء  -ّ
 متغير المستكل الدراسي.

التطرؼ مف طبلب الجامعة في ضكء  مدل اختبلؼ القكل اإليجابية لدل مرتفعي كمنخفضي -ْ
 نظرم(. –متغير التخصص )عممي

مدل اختبلؼ القكل اإليجابية لدل مرتفعي كمنخفضي التطرؼ مف طبلب الجامعة في ضكء  -ٓ
 متغير المستكل االجتماعي الثقافي.

 ىمية الدراسة :أ
بصكرة إيجابية مف كجية تكمف أىمية الدراسة الحالية فى أنيا االكلى التى تتناكؿ مشكمة التطرؼ 

بعض القكل اإليجابية لدل مرتفعي كمنخفضي التطرؼ تكضيح نظر عمـ النفس االيجابى كذلؾ ل
تمؾ القكل, كذلؾ لمحد مف ارتباطا ب متغيرات الديمكجرافيةالكثر أمعرفة ك مف طبلب الجامعة.

ىذة الدراسة مستقببل  إنتشار تمؾ المشكمة كآثارىا السمبية عمى المجتمع باسره. كما تساىـ نتائج
لتنمية القكل االيجابية كمف ثـ الحد مف ىذة المشكمة ,  طبلب الجامعةفى تصميـ برامج إرشادية ل

 ككذلؾ عمؿ برامج كقائية لتنمية القكل المميزة لدل طبلب الجامعة .
 فروض الدراسة :

 الجامعة . ال تكجد فركؽ في القكل اإليجابية بيف مرتفعي كمنخفضي التطرؼ مف طبلب -ُ
ال تكجد فركؽ في القكل اإليجابية بيف مرتفعي كمنخفضي التطرؼ مف طبلب الجامعة في -ِ

 إناث (. –ضكء متغير النكع )ذككر 
القكل اإليجابية بيف مرتفعي كمنخفضي التطرؼ مف طبلب الجامعة في ال تكجد فركؽ في  -ّ

 ضكء متغير المستكل الدراسي.
ال تكجد فركؽ في القكل اإليجابية بيف مرتفعي كمنخفضي التطرؼ مف طبلب الجامعة في  -ْ

 نظرم(. –ضكء متغير التخصص )عممي 
ال تكجد فركؽ في القكل اإليجابية بيف مرتفعي كمنخفضي التطرؼ مف طبلب الجامعة في  -ٓ

 ضكء متغير المستكل االجتماعي الثقافي.
 ثة المنيج الكصفى المقارف.: استخدمت الباحمنيج الدراسة
 : عينة الدراسة

( ٗ.ُ( فردنا مف طبلب كطالبات جامعة القاىرة بمتكسط )ِّٖتككنت عينة الدراسة مف )
, كبناءن عمى إجابات أفراد العينة عمى مقياس التطرؼ تـ تقسيميـ  (ِِٖ.َكانحراؼ معيارم )

بمغ منخفضك التطرؼ(, كقد  –متكسطك التطرؼ  –إلى ثبلث مجمكعات, ىي: )مرتفعك التطرؼ 
أفراد المجمكعة  كبمغ عددطالبنا كطالبة,  ُُِأفراد المجمكعة األكلى )منخفضي التطرؼ(  عدد
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أفراد المجمكعة الثالثة )مرتفعي بمغ عدد طالب كطالبة, ك  َُٔالثانية )متكسطي التطرؼ( 
حتى يتسنى لنا طالب كطالبة. كتمت المقارنة بيف مرتفعي كمنخفضي التطرؼ  َُُالتطرؼ( 

يجاد التفاعؿ بينيا كبيف المتغيرات الديمكجرافية  المقارنة بيف المجمكعتيف في القكل اإليجابية, كا 
 .قيد الدراسة 

 أدوات الدراسة :
 اشتممت األدكات عمى:

 مقياس التطرؼ )إعداد الباحثة(. -ُ
 الباحثة(., ترجمة ََِْمقياس القكل اإليجابية المختصر )إعداد مارتف سميجماف  -ِ
 الثقافي )إعداد الباحثة(. جتماعيالمستكل اال استمارة -ّ

 الساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة :
 أساليب اإلحصاء الكصفي . -ُ
 معامؿ االرتباط الخطي لبيرسكف. -ِ
 اختبار ت لعينتيف مستقمتيف. -ّ
 .تحميؿ التبايف ثنائي االتجاه  -ْ

 نتائج الدراسة:
 تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية: 

( في كؿ مف )حب التعمـ, االستقامة, 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -
 المكاطنة, االمتناف, األمؿ كالتفاؤؿ, الصفح( لصالح منخفضي التطرؼ .

اء ( في كؿ مف )حب التعمـ, الذك05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -
االجتماعي, االستقامة, منح الحب, اإلنصاؼ, التكاضع, االمتناف, الركحانية( لصالح اإلناث 

 التطرؼ. اتمنخفض
كجكد تفاعؿ بيف النكع كمستكل التطرؼ )مرتفعي كمنخفضي التطرؼ( في البسالة لصالح  -

 مرتفعي التطرؼ, كفى اإلنصاؼ لصالح منخفضي التطرؼ.
القدرة –االستقامة  –( في كؿ  مف )المثابرة 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -

االمتناف( تعزل لمتغير المستكل الدراسي  –تقدير الجماؿ  –عمى منح الحب كالسماح بتمقيو 
 ككانت ىذه الفركؽ لصالح طبلب الدراسات العميا منخفضي التطرؼ.

القيادة  –المنظكر -( في كؿ مف )الفضكؿ 05.ا )عند مستكل داللة كجكد فركؽ دالة إحصائي   -
الشغؼ كالحماس( لصالح مرتفعي التطرؼ مف  -الركحانية  –األمؿ كالتفاؤؿ  –ضبط النفس –

 طبلب الدراسات العميا.
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( في اإلنصاؼ لصالح طبلب الفرقة األكلى 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -
 لتطرؼ .منخفضي ا

( في الطيبة كالكـر لصالح طبلب الفرقة 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -
 االكلى مرتفعى التطرؼ.

( في التعقؿ/ الحذر لصالح طبلب الفرقة 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -
 الرابعة مرتفعى التطرؼ.

المستكل الدراسي كمستكل التطرؼ )مرتفعي كمنخفضي يكجد تفاعؿ داؿ إحصائي ا بيف  -
التطرؼ( في اإلنصاؼ لصالح طبلب الفرقة االكلى منخفضى التطرؼ, كفى الركحانية لصالح 
طبلب الدراسات العميا مرتفعى التطرؼ, كفى الصفح لصالح طبلب الفرقة الثانية كالرابعة 

 الكلى مرتفعى التطرؼ.منخفضى التطرؼ, كفى ركح الدعابة لصالح طبلب الفرقة ا
( في كؿ مف )المثابرة, اإلنصاؼ( لصالح 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -

 منخفضي التطرؼ. مطبلب التخصص النظر 
كجكد تفاعؿ داؿ إحصائي ا بيف التخصص كمستكل التطرؼ )مرتفعي كمنخفضي التطرؼ( في  -

التخصص النظرم.الطيبة كالكـر لصالح منخفضي التطرؼ ذكم 
–( في كؿ  مف )الذكاء االجتماعي 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -

االمتناف ( تعزل لمتغير المستكل االجتماعي الثقافي لصالح منخفضي التطرؼ مف ذكم 
 المستكل االجتماعي الثقافي المتكسط. 

ضبط النفس لصالح ذكم ( في 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -
 المستكل االجتماعي الثقافي المرتفع مرتفعي التطرؼ

( في التعقؿ/ الحذر لصالح مرتفعي 05.كجكد فركؽ دالة إحصائي ا )عند مستكل داللة  -
 التطرؼ مف ذكل المستكل االجتماعى الثقافى المنخفض.

رتفعي كجكد تفاعؿ داؿ بيف المستكل االجتماعي كالثقافي كمستكل التطرؼ )م-
كمنخفضي التطرؼ( في تقدير الجماؿ لصالح منخفضي التطرؼ مف ذكم المستكل 

 االجتماعي الثقافي المتكسط .
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Summary 
Positive Strengths of high and low extremists from 

university students in light of some demographic variables 
Introduction: 
The problem of extremism in all its forms is considered one of the 
serious problems that started to impose it self on the ground. The 
problem of extremism may refer to a revolution and a rebellion against 
unconvincing reality, or it may represent an escape from that reality if 
the revolution against it is not feasible, which increases the severity of 
the problem of extremism as well as its connection Close to the 
phenomenon of aggression, armed violence and terrorism. From this 
stand point, the importance of the current study stems, as it tries to look 
at the issue of extremism from the perspective of positive psychology, 
which has long been studied on the negative side in order to identify its 
causes and factors of its formation and spread, by linking it with many 
negative variables, and positive psychology is not only interested in 
studying the disease, but rather cares Also by studying the human 
strengths and virtues in order to overcome the pressures that lead to 
human disorders, which prompted the researcher to try to shed light on 
one of the most widespread and dangerous problems of the time, which 
is the phenomenon of extremism, from the point of view of positive 
psychologyTherefore, the main objective of this study is to uncover 
some positive strengths of high and low extremes from university 
students, and the extent of that relationship being affected by a number 
of demographic variables, and drawing the psychological profile of the 
extremist personality. 
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the study Problem: 
Extremism as a psychosocial phenomenon is expressed in various 
forms, including political, religious and social extremism, and there are 
radical changes that have occurred in the Arab arena, and there is no 
more evident example of this coming out of the youth in the Arab Spring 
revolutions against the rulers of their countries demanding change at a 
time when they were described Often by extremism, and accordingly 
judging extremism as a negative phenomenon in which societies live 
and striving to get rid of them may be illogical, and therefore extremism 
must be seen as a result, not a cause. From this standpoint, the study 
aimed to reveal some positive forces of high and low extremism among 
university students. 
Objectives of the study : 
The study generally aims to reveal: 
1- Positive strengths and the nature of the psychological profile of 
positive strengths of high and low extremes from university students. 
2- The extent of the difference in the positive strengths of high and low 
extremes among university students in light of the gender variable (male 
- female). 
3- The extent of the difference in the positive strengths of high and low 
extremists from university students in light of the variable of the 
academic level. 
4- The extent of the difference in the positive strengths of high and low 
extremists from university students in light of the variable of 
specialization (practical - theoretical). 
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5- The extent of the difference in the positive strengths of high and low 
extremists from university students in light of the changing socio-cultural 
level. 
the importance of studying : 
The importance of the current study lies in the fact that it is the first to 
tackle the problem of extremism positively from the point of view of 
positive psychology in order to clarify some of the positive strengths of 
high and low extremists from university students. And to know the most 
related demographic variables to these strengths, in order to limit the 
spread of this problem and its negative effects on society. The results of 
this study also contribute in the future to designing acounseling  
programs for university students to develop positive strengths and then 
reduce this problem, as well as the work of preventive programs to 
develop the distinct powers of university students. 
Hypotheses of study: 
1- There are no differences in the positive strengths between high and 
low extremes of university students. 
2- There are no differences in the positive strengths between high and 
low extremes of university students in light of the gender variable (male 
- female). 
3- There are no differences in the positive strengths between high and 
low extremes of university students in light of the variable of the 
academic level. 
4- There are no differences in the positive strengths between high and 
low extremists from university students in light of the variable of 
specialization (practical - theoretical). 
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5- There are no differences in the positive strengths between high and 
low extremists from university students in light of the changing socio-
cultural level. 
Study methodology: The researcher used the comparative descriptive 
approach. 
The study sample : 
The sample of the study consisted of (328) individuals from Cairo 
University students with an average of (1.9) and a standard deviation 
(0.822), and based on the responses of the sample members on the 
scale of extremism, they were divided into three groups, namely: (high 
extremes - medium extremism - low extremism), The number of 
members of the first group (low extremists) reached 121 students, the 
number of members of the second group (medium extremists) 106 
students, and the number of members of the third group (highly 
extremist) 101 students. A comparison was made between high and low 
extremes so that we can compare the two groups in the positive 
strengths, and find the interaction between them and the demographic 
variables under study. 
Study tools: 
Tools included: 
1- The scale of extremism (prepared by the researcher). 
2- A summary of positive strengths scale (prepared by Martin Seligman 
2004, researcher translation). 
3- The socio-cultural level form (prepared by the researcher). 
Statistical methods used in the study: 
1- Descriptive statistics methods. 
2- Pearson's linear correlation coefficient. 
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3- Test for two independent samples. 
4- Two-way analysis of variance. 
Results: 
The study reached the following results: 
- There are statistically significant differences (at the level of 
significance .05) in both (love of learning, righteousness, citizenship, 
gratitude, hope and optimism, forgiveness) in favor of low extremists. 
- There are statistically significant differences (at the level of 
significance .05) in both (love of learning, social intelligence, 
righteousness, granting love, fairness, humility, gratitude, and spirituality) 
in favor of females of low extremism. 
- There is an interaction between gender and the level of extremism 
(high and low extremes) in valor in favor of high extremists, and in 
fairness in favor of low extremists. 
- There are statistically significant differences (at the level of 
significance .05) in both (perseverance - integrity - the ability to grant 
love and allow it to be received - appreciation of beauty - gratitude) due 
to the variable of the academic level and these differences were in favor 
of students of lower extremism graduate students. 
- There are statistically significant differences (at the level of 
significance .05) in both (curiosity - perspective - leadership - self-
control - hope and optimism - spirituality - passion and enthusiasm) in 
favor of high-extremists graduate students. 
- There were statistically significant differences (at the significance level 
.05) in fairness for the benefit of first-class students with low extremism. 
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- There are statistically significant differences (at the level of 
significance .05) in kindness and generosity for the benefit of students 
of the first group who are highly extremists. 
- There are statistically significant differences (at the level of 
significance .05) in reasoning / cautiousness in favor of students of the 
fourth group who are very extreme. 
- There is a statistically significant interaction between the academic 
level and the level of extremism (high and low extremes) in fairness for 
the benefit of students of the first group with low extremism, and in 
spirituality for the benefit of students of high and extremist high studies, 
and in forgiveness for the benefit of students of the second and fourth 
low extremes, and in a sense of humor in favor of students of the first 
group Extremist. 
- There are statistically significant differences (at the level of 
significance .05) in both (perseverance, equity) in favor of students of 
theoretical specialization with low extremism. 
- There is a statistically significant interaction between specialization 
and the level of extremism (high and low extremes) in kindness and 
generosity in favor of theoretically low extremists. 
- There are statistically significant differences (at the level of 
significance .05) in each of (social intelligence - gratitude) due to the 
variable of the socio-cultural level in favor of the low extremists with a 
socio-cultural average level. 
- There are statistically significant differences (at the level of 
significance .05) in self-control in favor of those with a high level of 
social, cultural, and extremist 
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- There are statistically significant differences (at the level of 
significance .05) in reasoning / cautiousness in favor of high extremes 
with low socio-cultural level. 
- There is a significant interaction between the social and cultural levels 
and the level of extremism (high and low extremes) in estimating beauty 
in favor of the low extremists with a medium socio-cultural level. 
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