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  ىرف لدى طلبة جامعة أم القرىمستو ا��كمة وعالقتھ باالتجاه نحو التط

  خالد بن ع/. بن معيض الز(را)ي

، اململكة العر3ية السعودية   .ىقسم علم النفس، 8لية ال67بية، جامعة أم القر
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  :املPQص

اسة إ&# التعرف ع$# مستو ا �كمة وعالق��ا باالتجاه نحو التطرف لدى طلبة  ى+دفت الد جامعة ر

، وقد استخدم الباحث املـن23 الوصـفي  تبـاطي (ىأم القر اسـة مـن ). ن املقـار–ر< روتEونـت عينـة الد

)604 ( IJــKا رطالبــا وطالبــة مــن جامعــة أم القــر للعــام الد ى Sوس مــن 1437-1438ً ر+ـــ ملرحلــة البEــالو

لـذي أعـده وطبـق علـ\�م  مقيـاس ا �كمـة ا. يالـسنة Yو&ـ# والراXعـة مـن التخصـصVن العلUـI والنظـر

َ Xعــد oعرSبـــھ للبmئــة العرkيـــة مـــن قبــل الباحـــث، ومقيــاس (Webster, 2007)وaSــس`_  <تجـــاه نحـــو (ِ

اسة أن مستو ا �كمة XشEل عام لدى طلبة ) التطرف ىمن إعداد الباحث، وقد أظvرت نتائج الد ر

ىجامعة أم القر بمكـة املكرمـة متوسـط، وأن مـستو <تجـاه نحـو التطـرف XـشEل عـام لـدى ط لبـة ى

تباطيـة عكــسية بــVن  رجامعـة أم القــر بمكـة املكرمــة جــاء ضـعيفا، كمــا بيzــت النتـائج وجــود عالقــة ا ً ى

ــــستو  ــــة انخفـــــض مـ اد مـــــستو ا �كمـ ـــو التطـــــرف فEلمـــــا  ـــة ومـــــستو <تجـــــاه نحــ ىمـــــستو ا �كمــ ى ى زى

  .<تجاه نحو التطرف والعكس بالعكس

  .ى جامعة أم القرى مستو ا �كمة، <تجاه نحو التطرف، طلبة:الTلمات املفتاحية
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The Level of Wisdom and Its Relationship to The Trend 
Towards Extremism Among the Students of Umm Al-

Qura University 
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Department of Psychology, College of Education, Umm Al-Qura 
University, Kingdom of Saudi Arabia. 

Email: kaalzahrani@uqu.edu.sa 

ABSTRACT: 

The study aimed to identify the level of wisdom and its 
relationship to the trend towards extremism among the students of 
Umm Al-Qura University. The researcher used the descriptive 
approach (relational - comparative). The study sample consisted of 
(604) male and female students from Umm Al-Qura University for the 
academic year 1437-1438 AH for the bachelor's stage of the first and 
fourth year of the scientific and theoretical specializations. The 
researcher used the scale of wisdom prepared by Webster (2007) after 
Arabizing the Arab environment by the researcher, and the scale (the 
tendency towards extremism) prepared by the researcher. The results 
of the study showed that the level of wisdom in general among the 
students of Umm Al-Qura University in Makkah is average, and that 
The level of the trend towards extremism in general among the 
students of Umm Al-Qura University in Makkah was weak, and the 
results showed an inverse correlation between the level of wisdom and 
the level of the trend towards extremism, the higher the level of 
wisdom, the lower the level of the trend towards extremism and vice 
versa. 

Keywords: Level of Wisdom, Trend Towards Extremism, Umm Al-
Qura University Students. 
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 :مقدمة

�ـشvد العـالم املعاصـر oغVـ_ات تكنولوجيـة وثقافيـة وقيميـة +ائلـة، و�عـا�ي تزايـدا م��وظـا 
ً ً

�ـ� الـصراعات والتناقـضات واملـشكالت وYحـداث املؤملـة، ومـا تواجvـھ ا��تمعـات العرkيـة ع$ـ# وجـھ 
 IUعــد مــا ســX خاصــة Iودي�ــ IJــKّالتحديــد مــن صــراعات داخليــة وأحــداث عنــف عر�ــ� وطــائفي وسيا

ات الرkيع العر�ي لvو خV_ شا+د ع$# تنامي +ذه الصراعات املـؤثرة بالـسلب ع$ـ# سـلوك النـاس ب رثو
ــــن حـــــاالت  ا��م، ومـــــا صـــــاح��ا مـ ــــا ا��م وإمEانـــــا��م ومvـ ــــد رومـــــشاعر+م واتجا+ـــــا��م، وع$ـــــ# تنميـــــة مقـ ر
ـــا، ـــام مـــــن �خـــــر، وتــــدمV_ه والقـــــضاء عليـــــھ، وعزلـــــھ نفـــــسيا، واجتماعيــ ـــ� <نتقــ ـــة �ــ <نقــــسام، والرغبــ

ً ً 
+اب وتف¡IJ خطاب العداء والكرا+ية روسياسيا، واقتصاديا، وكذلك تنامي ظا+رة التطرف و¢ ً ً .  

مــة �ــ� +ــذه ا �قبــة الزمنيــة العــصmبة فــإن تب�ــI ا �كمــة �عــد  زو�ــ� ظــل +ــذه Yوضــاع املتأ
ف وYوضــاع ال¨ــI يمــر §�ــا العــالم ّمvمــا �ــ� مثــل +ــذه الظــر و لــذا تقــع ا �كمــة �ــ� دائــرة ا+تمــام علــم ، ً

لنفس؛ ملا لvا من آثار تنعكس ع$# أفEـار، وسـلوك، و»ªـصية الفـرد؛ فظvـرت ا �اجـة لل`_بيـة مـن ا
ـــاس  �ـــــــل مـــــــشكال��م  ــــذي يzـــــــشده النــــ +ـــــــا املـــــــالذ الـــ ـــا&� باعتبا ــــصر ا �ــــ ــــل ا �كمـــــــة ملواجvـــــــة العـــ ّأجــ ر
نا��تمعية، والتعامل مع القضايا ا �ياتية �� إطار متـواز بـVن ا+تمامـا��م ال®ªـصية، وا+تمامـات 

ف البي°ية ا��يطة لتحقيق الصا ¯ العام، فذلك عVن ا �كمة�   .وخرSن، والظر

ا مــــؤثرا �ـــ� تب�ـــY Iفــــراد <تجا+ـــات النفـــسية ¢يجابيــــة نحـــو الــــذات  ًوتلعـــب ا �كمـــة دو ًر
اسـة  ىمـن أن Yفـراد الـذين لـد�¹م مـستو Bergsma & Ardelt, 2012) (رو�خـرSن و+ـذا مـا أكدتـھ د

  .ن بقدر من التEامل، والتواز مع جوانب حيا��م ا�ªتلفةنجيد من ا �كمة يتفاعلو

دلــت  اســات ال¨ــI أجر��ــا أ روأظvــرت نتــائج الد أن ا �كمــة ) Ardelt, 2003;2004;2011(ر
ة ع$ـــ# حـــل املـــشكالت ا �ياتيـــة، ) املعرفيـــة، والوجدانيـــة، والتأمليـــة: (بمEونا��ـــا الثالثـــة ّتمثـــل القـــد ر

ة ع$ـــ# الفvـــم الـــدقيق ل��يـــاة بـــدو نوالقـــد ة ع$ـــ# ر ر oـــشوSھ، أو تحرSـــف عـــن الواقـــع، فـــضال عـــن القـــد
ً

تطبيــق ا ª¾ــ_ات ا �ياتيــة؛ للمحافظــة ع$ـــ# ذات الفــرد، وتطوSر+ــا، واســ½يعاب �خــرSن، وال½ـــسامح 
اء ان½ــــشار التطــــرف، Àــــ� ا�عــــدام ) 2015(كمــــا أشــــار الــــسليما�ي . معvـــم رأن مــــن Yســــباب الEامنــــة و

  .ا �كمة

اسة   :رمشTلة الد

نــر وميEلــر أشــار ســتاودنجرد و ي إ&ــ# أن Yفـــراد ذو Staudinger, Dorner, Micklerردو
الــــسلوك ا �كــــيم يتمVــــÌون باالنفتــــاح، وYخــــالق، ولــــد�¹م كفــــاءة »ªــــصية، واجتماعيــــة، وا+تمــــام 

ـــي يEونــــوا أكÍــــ_ +نــــاء وســــعادة  ـــاة ملــــشاعر+م، و�ــــسعو ملــــساعدة �خــــرSن لEـ ًبــــاآلخرSن، ومراعـ ّ دمحم، (ن
2013.( 

Sكـــسو  نذكـــر ا  �ــــ� نظرSتـــھ عـــن مراحـــل النمــــو أن ا �كمـــة تظvـــر �ــــ� 1968 عـــام Eriksonر
ّف`ــ_ات الــصراعات ا �ياتيـــة، وÀــ� نتــاج إلعـــادة حــل املـــشكالت ال¨ــI يتعــرض لvـــا الفــرد، وأن إصـــدار 

لية الوطنيـة، كمـا  Sـادة املـسؤ والفرد أحEاما عقلية صائبة تؤدى إ&ـ# التماسـك والتEامـل وzSـتج ع�Õـا  ز ً

س تفكVــ_ املــرء �ــ� حياتــھ برضــا وقناعــة ملــا يتــضمن +ــذا املفvــوم مــن لأن مــدلو مفvــوم ا �كمــة �عكــ
ـــة، مثـــــــل ـــــار ¢يجابيـــ ـــات تـــــــؤدى إ&ـــــــ# <قتنـــــــاع باألفEــ نـــــــة، والتفـــــــتح الـــــــذ+�I، والتعـــــــاطف، : مEونـــ واملر

  .)Bang,2009(و<متنان، والتوجھ ¢يجا�ي نحو ا �ياة 
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ًإن مفvـــوم ا �كمـــة لقـــي ا+تمامـــا م`Ìايـــدا �ـــ� : لو+كـــذا يمكـــن القـــو ال`ـــ_اث النفـــIJØ؛ فvـــو ً
ّمــدخل وkوابــة الســتعادة التــواز وتــÙ�يح املــسار، ومــن23 �ــ� الوقايــة والعــالج قــد تحــد مــن <تجــاه  ن

  .نحو التطرف

ىمقــاال لــھ �ــ� ذكــر أحــداث ســaتم¾_ املرتبطــة بتــدمV_ مركــز Sternberg و�ــشر ســتV_ن¾_ج  
ة العالIU بأمرESا Xعنوان  �س ا �كمة Xعـد "رالتجا نفيـھ أن غالبيـة النـاس ال يزالـو لتنـاو " 11/9رتد

ّيؤمنو بأن الذÜاء أو ال`_بية +ما ¢جابة الشافية لEل مـشكالت العـالم، وoـساءل مـاذا قـدم الـذÜاء  ّ ن
Sخ  ادت كـــذلك ع$ـــ# مـــر التــــا اد معامـــل الـــذÜاء خــــالل القـــر العـــشرSن؛ فإنـــھ قــــد  رللعـــالم؟ فبmنمـــا  ز ّز ن

لــة  kــا، لكــن �ــ� أمــاكن عديــدة مــن العــالم مثــل زعمليــات املــذابح و¢بــادة ا �ماعيــة لــmس فقــط نا رأو
وندي وكمبوديا و<تحاد الـسوفي¨I الـسابق راوندا وkو  فـإن Karadzicًوأشـار أنـھ وفقـا لوجvـة نظـر . ر

ة  �ـــ� إثـــا رأغلــب مرتفâـــ� الـــذÜاء واملثقفـــVن �ـــستخدمو ذÜـــاء+م �ـــ� الــªáرSة مـــن �خـــرSن بمـــا �ـــسvم  ن
ـــا الفائـــــد Sة؛ حيـــــث ّالكرا+يـــــة والـــــشر بـــــVن النـــــاس؛ لـــــذا فمــ ورة إذن مـــــن الـــــذÜاء؟ فا �كمـــــة +نـــــا ضـــــر

ن�ــستخدم النـــاس ذÜــاء+م بقـــصد تحقيــق الـــصا ¯ العــام، وذلـــك مــن خـــالل التــواز بـــVن ا+تمامـــا��م 
ســـة، وا��تمـــع ا��$ـــ�، وا��تمـــع Yك¾ـــ_  رال®ªـــصية وا+تمامـــات �خـــرSن وا+تمامـــات ا��تمـــع Üاملد

  ).2016الدسو��، (

ىاســـة �ـــ� ا �اجـــة للكـــشف عـــن مـــستو ا �كمـــة و�ـــ� ضـــوء مـــا ســـبق تتحـــدد مـــشEلة الد ر
اسة   .روعالقتھ باالتجاه نحو التطرف لدى عينة الد

اسة  :رأسئلة الد

؟ .1 ىما مستو ا �كمة لدى طلبة جامعة أم القر  ى
؟ .2 ىما مستو <تجاه نحو التطرف لدى طلبة جامعة أم القر   ى

 بVن ا �كمة و<تجاه نحو التطرف؟ عالقة+ل توجد  .3
اسة اسة ا �الية إ&# تحقيق Y+داف التاليةسعت: رأ+داف الد   :ر الد

ىالكشف عن مستو ا �كمة لدى طلبة جامعة أم القر .1  .ى
ىتحديد مستو <تجاه نحو التطرف لدى طلبة جامعة أم القر .2   .ى

تباط بيان مدى  .3  . بVن ا �كمة و<تجاه نحو التطرفر<
اســة اســة ا �اليــة �ــ� أ+ميــة نظرSــة،: رأ(ميــة الد ى وأخــر تطبيقيــة ع$ــ# النحــو رتتمثــل أ+ميــة الد

 :التا&�

  :تكمن Y+مية النظرSة فيما ي$�:  Y+مية النظرSة-

اســــة ا �اليــــة أ+مي��ــــا مــــن أ+ميــــة الفئــــة العمرSــــة ال¨ــــI ت½ناولvــــا، أال وÀــــ� فئــــة  -1 رoـــستمد الد
+م شـــرSحة اجتماعيـــة مvمـــة oـــشEل �ـــسبة لmـــست بالقليلـــة مـــن  رالـــشباب ا �ـــام�â باعتبـــا

ى وتمتاز بصفات قد ال تتوافر �� بقية الـشرائح Yخـر Üالطاقـة سEان ا��تمع السعودي،
ـــ_ والتجديــــد وســـــط  العاليــــة، وا �يوSــــة، والzــــشاط، والطمــــوح، والرغبــــة القوSــــة �ــــ� التغيVـ

مات العميقة، والتحوالت الكبV_ة ال¨I �شvد+ا ا��تمع Y زسلسلة من.  
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اسة ا �الية من أ+مية املتغV_ات ال¨ـI تتـصدى  -2  <تجـاه -ا �كمـة(لتناولvـا رتأoي أ+مية الد
اســـات Yو&ـــ# )نحـــو التطـــرف اســـة مـــن الد ر؛ حيـــث oعـــد +ـــذه الد ر �ـــ� حـــدود علـــم الباحـــث -ّ

اسة مجتمعة-واطالعھ  ال¨I تناولت متغV_ الد
ً

ر  .ي
ـــي و+ــــو مــــصط�¯  -3 ) ا �كمــــة(إلقــــاء الــــضوء ع$ــــ# مــــصط�¯ جديــــد �ــــ� ال`ــــ_اث النفــــIJØ العر�ـ

اسات مستقبليةوالتأصيل لھ �� Yطر النظرSة؛ مما قد يفتح   .را��ال لد
ئــة ع$ــ# ا��تمــع كقــضايا  -4 رإبــراز دو ا �كمــة وأ+مي��ــا �ــ� كيفيــة التعامــل مــع القــضايا الطا ر

+اب  .رالتطرف و¢
اسة الوحيدة  -5 اسة �� Üو�äا الد رتكمن أ+مية +ذه الد  ال¨I ت½ب�å -  �� حدود علم الباحث –ر

ـــذي  ــــسعودية والــ ــــة �ـــــ� البmئـــــة الـ ّأعـــــده �ـــــ� Yصـــــل وaSـــــس`_ oعرSـــــب وتقنـــــVن مقيـــــاس ا �كمـ

Webster) 2007.( 
اســـة ا �اليـــة أ+مي��ـــا النظرSـــة مـــن حيـــث تaن\�ـــا إلعـــداد مقيـــاس <تجـــاه نحـــو  -6 رoـــستمد الد

 .التطرف �� ا��تمع السعودي
اسة ا �الية أ+مي��ا النظرSة �� Üو�äا تأoي لسد æغرة �� املكتبات العرkية من  -7 ّتك½سب الد ر

 .لھحيث طبيعة املوضوع الذي تتصدى 
  :تكمن Y+مية التطبيقية فيما ي$�:  Y+مية التطبيقية-

اسة مؤسسات التعليم ا�ªتلفة �ـ� اململكـة العرkيـة الـسعودية  -1 ريمكن أن oساعد +ذه الد
 املعنيــة بإعــادة التأ+يـــل -كمركــز دمحم بــن نــايف للمناçــ�ة والتأ+يــل-ىواملؤســسات Yخــر 

الغلـــو والتطـــرف، و¢ســـvام �ـــ� جvـــود وقايــــة يالفكـــر وoعزSـــز <نتمـــاء الـــوط�I ملـــن وقـــع �ــــ� 
ا��تمــع مــن YفEــار املنحرفــة بخطــر التطــرف ع$ــ# الفــرد وا��تمــع مــن منطلــق اســتخدام 

  .أسلوب ا �كمة

اسة ا �الية يمكن <ستفادة م�Õا �� فتح مجال لتصميم  -2 ر�� ضوء ما oسفر عنھ نتائج الد
شـادية ال¨ـo Iـس��دف وقايـة الـشباب ا  �ـام�â مـن <تجـاه نحـو التطـرف رXعض ال¾ـ_امج ¢

شادية قائمة ع$# تنمية مستو ا �كمة ىمن خالل برامج إ  .ر
3-  2èال¾ـ_امج واملنــا Iة تب�ــ لVن واملــرVkن بـضر ورتبـصV_ القـائمVن ع$ــ# أمـو الــشباب مـن املـسؤ و ر

غبــا��م  ة العمــل ع$ــ# تلبيــة  روYســاليب املالئمــة �ــ� التعامــل مــع الــشباب ا �ــام�â، وضــر ور
+ابوميولvم ح¨å ال ر يEونو عرضة للوقوع �� خطر التطرف و¢  .ن

ـــال إمـــــام البـــــاحثVن �ـــــ� ا��تمــــع الـــــسعودي الســـــتخدام أدوات جديـــــدة كمقيـــــاس  -4 فــــتح ا��ــ
اسة ا �الية  .را �كمة ومقياس <تجاه نحو التطرف املستخدمVن �� الد

اسة  :رمصط�Qات الد

  :ا��كمة

اسـة ا �اليـة oعرSـف وaSـس`_ وظيفـة معرفيـة " ل��كمـة بأ�äـا  Webster, 2007)(رت½ب�å الد
جدانيـة، واجتماعيـة، و»ªـصية  واقية لدى الفرد، و�À عملية مركبة تتـضمن جوانـب معرفيـة، و " ر

جــة ال¨ــI يحــصل عل\�ــا املفحــوص ع$ــ# مقيــاس التقــدير الــذاoي ل��كمــة الــذي يتــضمن  روتقــاس بالد
ـــاد، Àـــــــ� ـــا&�  Experienceا ª¾ــــــ_ة: (خمــــــسة أXعــــ ـــــيم <نفعــــ ، Emotional Regulation، والتنظــ

وتقاس ).  Openness، و<نفتاحHumour، والفEا+ة Reminiscence/Reflectionالتأمل /والتذكر
جات ال¨ـــI يحـــصل عل\�ـــا املـــستجيب ع$ـــ# مقيـــاس ا �كمـــة لوaSـــس`_   (webster,2007)ربمجمـــوع الـــد

اسة ا �الية   . رالذي قام الباحث باستخدامھ �� الد
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  :]تجاه نحو التطرف

اســ Sــة الفــرد : "لالتجــاه نحــو التطــرف بأنــھ) 1996(ة ا �اليــة oعرSــف عبــدهللا رت½ب�ــå الد ؤر
ــــو العنــــــف املــــــس�¯،  ، والــــــدي�I، والتطــــــرف نحــــــو العــــــدوان، والتطــــــرف نحــ لظــــــا+رة التطــــــرف الفكــــــر

ّ
ي

ـــا،  فــــضھ لvــ ـــن +ــــذه الظــــا+رة، ومـــــدى قبولــــھ لvــــا، وموافقتــــھ عل\�ــــا، أو  +ــــاب، وموقــــف الفــــرد مـ رو¢ ر
ه لvـــا، وkـــذلك يمثـــل  ". ّ+ــذا <تجـــاه الÌóعـــة نحـــو القيـــام بالــسلوك الـــذي �ع¾ـــ_ عـــن التطـــرفرواســ½نEا

̈ـI يحـصل عل\�ــا املـستجيب عنــد تطبيـق مقيـاس <تجــاه نحـو التطــرف  جات ال روSقـاس بمجمـوع الــد
اسة ا �الية   . راملستخدم �� الد

اسة مانية، ومEانية، وأدائية :رحدود الد اسة ا �الية بحدود موضوعية، و�شرSة، و زتتحدد الد  ر
  :كما ي$�

ا �كمـة �ــ� عالقتــھ باالتجــاه : تحــددت باملوضــوع الـذي تبحــث فيــھ و+ــو: حـدود موضــوعية -1
  .نحو التطرف

ــــــدود XــــــــشرSة -2 ـــــــة : حــ ــــة جامعــــــــة أم القــــــــر ملرحلــ ـــ ـــة مــــــــن طلبــ ـــــــ# عينـــــ ـــــة ع$ـ ــ اســ ـــــــصرت الد ىاقتـ ر
Sوس   .رالبEالو

مانيـــــة -3 اســـــة خـــــالل الفـــــصل الثـــــا�ي للعـــــام ا �ـــــام�â : زحـــــدود  / 1437رتـــــم تطبيـــــق +ـــــذه الد
  .+ـ1438

اسة ا �الية �� جامعة أم القر بمكة املكرمة: دود مEانيةح -4 ىتم تطبيق الد ر ّ.  
اسة ا �الية: حدود أدائية -5   :رتحددت �� أدوات الد

 وقام الباحث بتعرSبھ وتقنmنھ (Webster, 2007)الذي أعده وaSس`_ ) ا �كمة( مقياس –أ 
 .ع$# البmئة السعودية

 .الباحثمن إعداد ) <تجاه نحو التطرف( مقياس -ب 

  :ي<طار النظر

̂و لا_�و    ا��كمة: ر

  :مفaوم ا��كمة

ة الفـــرد ع$ـــ# التـــصرف الـــسليم �ـــ� املواقـــف : "أن ا �كمـــة Àـــ�) 2007(ىيـــر الدســـو��  رقـــد
روحل املشكالت ا �ياتية حال ç�يحا، وا �كم ع$# Yمو من منظو قيIU، وذلـك �ـ� إطـار النظـرة  ر ً ً ّ

نيم، والتواز بـVن املتطلبـات ال®ªـصية ومتطلبـات �خـرSن السياقية للمواقف، ومراعاة �سaية الق
  ".لتحقيق الصا ¯ العام

املعرفـة بـأحوال النـاس، وا �يـاة وكيفيـة التـصرف �ـ� "بأ�äا Staudinger ّعرفvا س½يدنجر 
  ).403، ص 2015الشرSدة، " (إطار غموضvا وoعقيدا��ا

ة : "بأن ا �كمة، Àـ�) 509، ص 2012(وأضافت +يام شا+Vن  نـة بـVن رقـد زالفـرد ع$ـ# املوا
إمEاناتــھ املعرفيـــة والوجدانيـــة والÌóوعيـــة �ـــ� اســتجابتھ ملواقـــف ا �يـــاة ومـــشكال��ا؛ §�ـــدف تحقيـــق 

  ".Yفضل لھ ولآلخرSن
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ــــرا+يم  ــــار أيـــــوب وإبـ أع$ـــــ# أشـــــEال النمـــــو : "إ&ـــــ# أن ا �كمـــــة Àـــــ�) 13، ص 2012( كمـــــا أشـ
ــــو املـــــستمر عقليـــــ ـــة يتطلـــــب النمـ ــــا، ً¢�ـــــسا�ي، وkلـــــوغ +ـــــذه املرحلــ ًا، واجتماعيـــــا، وعاطفيـــــا، وأخالقيـ ً ً

ا من التEامل بVن Üل من XYعاد العقلية، والوجدانية، وYخالقية ّوتتطلب قد   ".ًر

ة  رفيمــا عرفvـــا الــشرSدة، وا �ـــراح و�ــشا
َّ

أر�ــ# العمليـــات العقليـــة "بأ�äـــا ) 118، ص 2013(
ة  رالعليا، وتتطلب تفكV_ا ناقدا، وإبداعيا، وفو معر��، والقد ق ً ً ّع$# اتخاذ قرار، وحل مشEلة ��دف ً

  ".إ&# الفضيلة وا �ياة Yمثل

ـــا ) 406، ص 2015(ّكمـــــا عرفvـــــا الـــــشرSدة  ــــادا "بأ�äــ ــــضمن أXعــ ــــوم متعـــــدد XYعـــــاد، يتـ ًمفvــ

ة <نفعـــاالت، و¢يثـــار، واملـــشاركة امللvمـــة، وإصـــدار  راجتماعيــة، وانفعاليـــة، Üاملعرفـــة الذاتيـــة، وإدا
ات ا �ياة، و<ستعداد للتعلم YحEام، ومعرفة ا �ياة، وم   ".رvا

  :ئواملستقر ملا سبق ذكره من oعرSفات، فإن مفvوم ا �كمة يتصف با ªصائص التالية

ن سمة �� ال®ªصية تتضمن التواز بVن  -1 ة عقلية، بmنما �عت¾_ه آخر نإنھ بناء معر�� وقد و ر
  .ا �وانب املعرفية، والوجدانية، وYخالقية

  .لتحقيق الصا ¯ العامالرغبة �� توظيف املعرفة  -2
ات، وإصدار YحEام ع$# املواقف  -3 ة ع$# حل مشكالت ا �ياة، واتخاذ القرا رoعكس القد ّر

IUاص من منظو قيª«Yرو.  
ــــف  -4 �ـــــ� املواقـ ــــضا حـــــسن التـــــصرف  ــــن تتـــــضمن أيـ ًال تكمـــــن فيمـــــا �عـــــرف الفـــــرد فقـــــط، ولكـ

ة فعالة   .را �ياتية بصو
 . �� يحكم سلوك الفرد �� ا �ياةتؤكد ع$# �سaية القيم، و<ل`Ìام بتوجھ أخال -5

اسـات النفـسية؛  ركما �ستخلص الباحث أن +ذا املفvوم غV_ محدد XـشEل واù̄ـ �ـ� الد
حيـث ال يوجـد اتفــاق عـام بــVن البـاحثVن ع$ــ# oعرSـف معــVن لـھ، وإن Üــان +نـاك شــبھ إجمـاع ع$ــ# أن 

 والوجدانيـــة ا �كمـــة مفvـــوم متعـــدد XYعـــاد يتـــضمن مجموعـــة مـــن العوامـــل املعرفيـــة وال®ªـــصية
ـــة وعوامــــل مرتبطــــة بــــا ª¾_ة، وأن +ــــذه XYعــــاد تــــدعم Xعــــضvا Xعــــضا، و+ــــذه  ًو<جتماعيــــة وYخالقيـ

ًالطبيعــة املتعــددة واملعقــدة ملفvــوم ا �كمــة تميــل ألن oــستد�ú دالالت، ومعــا�ي كثVــ_ة اعتمــادا ع$ــ# 

  .نالتوجvات النظرSة والفلسفية ال¨I يتaنا+ا الباحثو

اســــة ا �اليــــة oعرSــــف وaSــــس`_ ل��كمــــة وS½ب�ــــå الباحــــث �ــــ� ال  العتمــــاده (Webster,2007)رد
اسة ا �الية(Webster,2007)املقياس الذي وضعھ وaSس`_    .ر �� تطبيقھ ع$# عينة الد

ات التفكVـــ_ ا �كـــيم، : يخلــص الباحـــث إ&ـــ# أن ا �كمـــة Àـــ� ة الفـــرد ع$ـــ# اســـتخدام مvـــا رقـــد ر
ه وسلوÜاتھ، والو�ú بمـشكالت ة ع$ـ# حلvـا، مـع <ل`ـÌام Yخال�ـ�، روالنقد الذاoي ألفEا  ا �يـاة والقـد

ّ
ر

  .نوالتواز بVن ا+تماماتھ وا+تمامات �خرSن لبلوغ املنفعة العامة

  :خصائص ا��كمة

ة  د الــشرSدة وا �ـــراح و�ـــشا رأو مجموعـــة مـــن الـــصفات ال¨ـــI ) 120-118، ص ص 2013(ر
 :يتصف §�ا ¢�سان ا �كيم، وم�Õا

تـــــھ ع$ـــــ# ّ�عـــــد مـــــن): Openness(<نفتـــــاح  -  ــــن قد ـــا oع¾ـــــ_ عـ ر أ+ـــــم خـــــصائص ا �كـــــيم؛ أل�äــ
اء و<تجا+ات وا ª¾_ات   .رالتفاعل مع Yفراد ا�ªتلفVن عنھ �� �
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ة الفـرد ع$ـ# (Emotional Regulation): <نفعا&� –التنظيم العاطفي  -  ر الـذي يتـضمن قـد
ق بVن Yشياء الدقيقة، والتعرف ع$# العواطف ¢�سان اك الفر والتميÌV، وإد ية املعقدة ر

واملركبـة، والـسيطرة ع$ـ# العواطـف و<نفعــاالت ا�ªتلفـة سـواء Üانـت محزنـة أو مفرحــة، 
زوoعد من أبر خصائص ا �كيم، وتدل ع$# الÙ�ة النفسية والعقلية لھ ّ. 

تــبط ا �ــوار (Dialectinal and Critical Thinking):التفكVـ_ الناقــد وا �ــوار ا �ــد&�  -  ر ا
ن القـضايا الك¾ـ_ كمـا Üـان يقـوم بـھ سـقراط، وا �ـوار يEـو �ـ� ًقديما با �كمـة وخاصـة �ـ� ى

ات النقــــد والتحليــــل �ــــ�  رالفرضــــيات والفرضــــيات املقابلــــة والــــرأي �خــــر، مــــع التمتــــع بقــــد
ات التخيل  .رمختلف املسائل النظرSة والعملية، باإلضافة إ&# قد

ضعف والقوة  ا �كيم قادر ع$# معرفة ذاتھ ونقاط ال(Self-knowledge):معرفة الذات  - 
ه �ــ�  تــھ ع$ــ# التأمــل الــذاoي، ومعرفــة دو اء +ــذه النقــاط، وقد رف\�ــا، والتــصرف الvــادف إ ر ز

 . محيطھ وتأثV_ه فيھ
ة ع$ــــ# الــــتحكم �ــــ� نفــــسھ (Self-control):الــــسيطرة وضــــبط الــــذات  -  ر لــــدى ا �كــــيم القــــد

ة الــــسيطرة ع$ـــ# الـــذات بـــالتفكV_ املنطقـــي والعقال غباتـــھ وانفعاالتـــھ، وتـــرتبط قـــد رو �ــــي، ر
اء الرغبات �نية  . رومعرفة حدود الذات وعدم <نجراف و

 Broad and deep knowledge and experienceاملعرفـة الواسـعة والعميقـة وا ª¾ــ_ة  - 
 åـــم معان\�ــا، وح¨ـــvيــاة، وف�ن ا  ويمتــاز ا �كـــيم بمعرفــة واســـعة وعميقــة �ـــ� مختلــف شـــؤ

اسة وسعة Yف  .ق وال`_ويريصل إ&# +ذه الصفة البد من التأمل والد
ز و+ـــذه ا ªاصـــية مـــن أبـــر خـــصائص Virtuous character:الÌóعـــة إ&ـــ# ا Vªـــ_ والفـــضيلة  - 

ا �كمة وoع�I سمو الذات والÌóعة ل�Vª_، و<نتقال من حالة التفكV_ باملـص��ة الذاتيـة 
ات تفيد+م و��مvم  .رإ&# التفكV_ بمص��ة �خرSن، واتخاذ قرا

 �ع`ــ_ف ا �كـــيم بــاآلخرSن وSقـــبلvم كمــا +ـــم، (Decentering):لعــدم التمركـــز حــو الـــذات  - 
 .قوأن لvم حاجات وحقو كحاجاتھ وحقوقھ

ــــن : (Independent)<ســـــــتقاللية  -  ــــــر مــــ ـــــيم يتــــــــصف باالســــــــتقاللية وا �رSــــــــة، والتحــ را �كـــ
 .ا ªضوع والتبعية

ح الدعابـــة والفEا+ـــة أل�äـــا تخفـــف مـــن التـــوتر، (Humour):الفEا+ـــة  -  و ا �كـــيم ي½ـــسم بـــر
اك معان\�اوتفتح قنوات التو راصل بVن الناس، وoساعد ع$# تذو ا �ياة وإد  .ق

ي½ــــسم ا �كــــيم بالvــــدوء و+ــــذه الــــصفة oعت¾ــــ_ مــــن أقــــدم الــــصفات : (Calmness)الvــــدوء  - 
ف ا��يطـة  ول��كماء، وقد oشV_ إ&# القناعة وحتمية ا �ياة، ومحاولة التكيـف مـع الظـر

نسن الــذين �عرفــو أن لEــل وم�Õــا حتميــة املــوت، و+ــذه ا ªاصــية تبــدو أكÍــ_ لــدى كبــار الــ
 .�IJء �äاية

kمــــــا أن ¢بــــــداع ال يتطلــــــب ا �كمــــــة، ): Creativity(¢بــــــداع  -  را �كمــــــة تتطلــــــب ¢بــــــداع و
 .والعادات والتقاليد والقيم قد يتجا+لvا ¢بداع ولكن ا �كمة تراع\�ا

 IUــوم ) 2015(وأشـار العاســvــا لــب مف�Õل فيمــا بيEــشo _ّإ&ــ# أن +نــاك ســت خــصائص ك¾ــ ّ ى
 :مة، Ü �Àالتا&�ا �ك

  .املعرفة الواسعة العميقة -1

  .<س½بصار بالذات -2
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  .الفvم والضبط الوجدا�ي -3
  .نالتواز -4
  .التوجھ و<ل`Ìام Yخال�� -5
ة الرشيدة ألمو ا �ياة -6 ر¢دا   .ر

 : أcعاد ا��كمة

دلت  ت أ رأشا   : إ&# أن ل��كمة ثالثة أXعاد، و�À(Ardelt ,2003)ر

ة الفــرد ع$ــ# فvــم ا �يــاة، وجــو+ر الظــوا+ر، : Cognitive Dimension  البعـد املعرeــ.-1 رو�ع�ــI قــد
  .وطبيعة ¢�سان

لو+ـو الـذي يحـاو مـن خاللـھ الفـرد التغلـب ع$ـ# ذاتmتـھ : Reflective Dimension  البعـد التـأم/.-2
  .روالنظر إ&# Yمو من وجvات نظر مختلفة

¢يجابيــة نحــو �خــرSن، وSتــضمن وجــود <نفعــاالت : Affective Dimension  البعــد الوجــدا)ي-3
  .التعاطف وا �نان، وغياب <نفعاالت السلبية Üا �قد والكرا+ية: مثل

ة إضافة  Sة ا �قيقة، ومن ثم جاءت ضر وروSالحظ أن املEو املعر�� وحده ال �ساعد الفرد ع$# ر ؤ ن
ة التEامل بVن +ذه املEونات    .وراملEونVن التأم$� والوجدا�ي، مع ضر

  :   إ&# وجود خمسة أXعاد ل��كمة، �À(Webster ,2014)_ �� حVن أشار وaSس`

ة و<ســـتعداد  �عـــل : Humour  الدعابـــة-1 ر<ع`ـــ_اف XـــªáرSة ا �يـــاة يزSـــد حـــس الفEا+ـــة، والقـــد
ح الفEا+ـة، فـضال عـن اسـتعمال النكتـة والدعابـة  تياح والب�3ة من خـالل ر ن باال �خرSن �شعر

ً
و رو

 .ق ا �انب املشر �� Yحداث ا��vدةÜاس`_اتيجية oعامل نا�ùة، والبحث عن

2-.jالتنظــيم ]نفعـــا  Emotional Regulation : التعـــرض و<ســتجابة املناســـبة لطيــف واســـع مـــن
ة ع$ـــ# التميVـــÌ بـــVن ا ª¾ـــ_ات <نفعاليـــة الدقيقـــة، واملركبـــة، والتقبــــل  ر<نفعـــاالت، فـــضال عـــن القـــد

ُ

ــ# Üــــل املواقـــف املــــؤثرة انفعاليــــا الـــسل ًو<نفتـــاح ع$ــ ة ع$ــــ# ا �كــــم ع$ــــ# ّ ربية م�Õــــا، و¢يجابيــــة، والقـــد
  .املشاعر �� �خرSن

ـــق : Reminiscence/Reflection التأمـــــل/  التــــذكر-3 يتـــــضمن التأمـــــل، والتفكـــــر الســـــيما فيمـــــا يتعلــ
 IJـط املا�ـk ن الذاكرة �ـ� إدامـة الـذات وا �فـاظ ع$ـ# الvوSـة، و ربما�IJ ال®ªص باستعمال مخز و

ى باست   .خدام ذكرSات السV_ة الذاتية Üاس`_اتيجية للتكيف والتعاملؤبا �اضر، واك½ساب الر

ن�شتمل +ذا املEو ع$# <نفتاح ع$# YفEـار، والقـيم، وا ª¾ـ_ات ا �ديـدة : Openness  ]نفتاح-4
ـــود لــــدى الــــ®ªص، و<ســــتعداد للتجديــــد �ــــ� التــــصرفات  الســــيما تلــــك ال¨ــــI تختلــــف عمــــا +ــــو موجـ

ªـــــات النظـــــر ا�vــــار، وتقـــــدير وجEفYـــ_ة ل��ـــــدل، وال½ـــــسامح مـــــع و تلفــــة لآلخـــــرSن ح¨ـــــå لـــــو Üانــــت مثVــ
  .�خرSن

̈ــــI يك½ــــس��ا الفــــرد �ــــ� : Experience  ا�P?ــــ6ة-5 ب الغنيــــة، واملتنوعــــة ال ـــو التجــــا ـــذا املEـ ريتــــضمن +ـ ن
ـــاة  ات ا �يـــ رالــــــسياقات ال®ªــــــصية، الســــــيما تلــــــك املواقــــــف واملــــــشكالت ال¨ــــــI تتطلــــــب حلــــــوال  ªيــــــا

حوالت خـالل مراحـل ا �يـاة املvمـة، والتعـرض ألصـعب مواقـف الصعبة، عالوة ع$# التكيف مع الت
  ).ا ªيانة، النفاق، الصدمة: ع$# سaيل املثال(ا �ياة ا �انب املظلم م�Õا 
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سائل اكtساب ا��كمة وطر و  :قيمكن اك½ساب ا �كمة بواحدة أو أكÍ_ من الطر التالية: ق

مـــــة ا �كمـــــاء وYخـــــذ عــــــ�Õم -1 مـــــة ا �كمـــــاء انتفاعــــــ: زمال ًألن �ـــــ� مال §�م وعلمvــــــم، ز را مـــــن تجـــــا
اء Üل حكيم عاقل مرب حكيم يدفعـھ وSقـو عزائمـھ، فا �كمـاء  يواك½سابا  �كم��م، فو ّ ً

ٍ ر
ن+ـم وعــاء ا �كمــة، والتفاعـل املكثــف معvــم �ـساعد ع$ــ# ال�Õــل مـن ا �كمــة ال¨ــI يتمتعــو 

  .§�ا

+: قراءة سV_ ا �كمـاء -2 ، وسـماع أخبـا رألن التعـرف ع$ـ# سـV_ة أ+ـل العقـو يقـو العقـو ل ي م ل
��Sم  .ؤيقوم مقام ر

ب -3 فEل �IJء يحتاج للعقل، والعقل يحتاج للتجرkة، وال حكيم إال ذو تجرkة، : ركÍ_ة التجا
 .ّفالرجل الذي صقلتھ ا �ياة ومرستھ التجرkة +و ال®ªص ا �كيم

قÜـو القـراءة مـن أ+ـم الطـر إفـادة للعقـل، أل�äـا oـسvم �ـ� : قراءة كتب ا �كمـة وقصـصvا -4 ن
Sنة التعرف ع$# العلوم، و رقصد بالقراءة تلك القراءة الواعية ال¨I ف\�ا ان½باه وتفكV_ ومقا

 ).1999الشعال، (مع الواقع، ومن ثم العمل 
مـــن شـــأن املـــشاركة �ـــ� حـــل املـــشكالت ال¨ـــo Iعكـــس مواقـــف : املـــشاركة �ـــ� حـــل املـــشكالت -5

ــI يــــتم ال��ـــوء إل\�ــــا للوصــــو إ&ـــ# ا �ــــل، أن �ــــساعد ع$ــــ#  لصـــعبة، و<ن½بــــاه إ&ــــ# الـــسبل ال¨ــ
ف املmسرة للسلوك ا �كيم وجود مجموعة مـن العقـو ا لك½ساب ا �كمة، من بVن الظر و

ح الفرSـق، و�ـ� ظـل تـوفر وقـت Üـاف �ـسمح  واملتمÌVة ال¨I تتفاعل معـا بـر ل ا �لـو بمراجعـةً
مــــن قبــــل �خــــرSن، وإن <نــــضمام  �ماعــــات ومنظمــــات ومؤســــسات تتــــوفر ف\�ــــا ا �كمــــة 

عيـــات الفكرSـــة، والنظـــر �ـــ� الـــسبل ال¨ـــI ت��ـــأ إل\�ـــا Üا �معيـــات العلميـــة والثقافيـــة، وا �م
 .(Staudinger & Baltes, 1996) �ل املشكالت؛ من شأنھ تنمية ا �كمة 

ن الEـو وا ªلـق، : التأمل والنقد الذاoي -6 نھ، وشـؤ نإن قيام الفرد بالتأمل والتفكر �� شؤ و و
ة واù�ة ة ع$# تحليل Yحداث وفvمvا بصو ريجعل العقل أكÍ_ صفاء وقد ر ، والتأمل كما ً

+و معلوم يحتاج إ&# خلوة وتركÌV، وأن يaتعد الفرد عن مجرSات Yحداث املتالحقة لف`_ة 
رمــا؛ ح¨ــå يــض
# مراقبــا لvــا مــن ا ªــارج فV_ا+ــا ع$ــ# حقيق��ــا، ممــا �ــساعد ع$ــ# فvــم Yمــو  ً

ة أفـضل، وا �كـم عل\�ـا XـشEل أدق Yمــر الـذي �ـساعد ع$ـ# تنميـة ا �كمـة، وSجــب  ربـصو
�Ùه، وســـلوكياتھ، أن يــ ســـة النقـــد الـــذاoي ألفEـــا رب عمليـــة التأمـــل تلـــك قيـــام الفـــرد بمما ر

 .فاملتأمل املتفكر الناقد مر»¯ ألن يرتقي بنفسھ إ&# مصاف ا �كماء
ســـة النقـــد الـــذاoي : التنميـــة الذاتيـــة -7 رoـــساعد �ـــ� الـــسV_ ع$ـــ# طرSـــق ا �كمـــة مـــن خـــالل مما

فكV_، والسلوك، و<ن½باه للذات رالذي يمكن من تحديد أوجھ القصو �� ال®ªصية والت
ات الفـــرد أكÍـــ_ وضـــوحا ألوجـــھ  ًأثنـــاء التفاعـــل مـــع الـــذات ومـــع �خـــرSن؛ ممـــا يجعـــل تـــصو ر
رالقــصو �ــ� ال®ªــصية ومعــدالت حــدو��ا، وSتلــو ذلــك قيــام الفــرد بوضــع خطــط إجرائيــة 

تقاء املتدرج �� ا �ك  .مةرملواج��vا والتغلب عل\�ا، ونجاح الفرد �� ذلك يؤدي إ&# <
8- Iالــــدي� �úــــة : إثـــراء الــــوvــــوده �ــــ� +ـــذا العــــالم إ&ــــ# الوجvّإن الـــدين يوجــــھ طاقــــات الفـــرد وج

ــــادئ  ـــدي�I، ومـــــا ي½بـــــع ذلـــــك مـــــن تطبيـــــق للمبـ تقـــــاء بـــــالو�ú الــ ـــإن < رالـــــÙ�يحة، وkالتـــــا&� فــ
ســات الديzيــة �ـــ� ا �يــاة اليوميـــة للفــرد مــن شـــأنھ تنميــة ا �كمـــة، وkطبيعــة ا �ـــال  رواملما

تنا ¢سال ىمية وديzنا ا �نيف، فضال عـن Yديـان الـسماوSة Yخـر تحـض ع$ـ# رفإن حضا ً

 ).2006فرج، (إعالء قيمة الو�ú وسعة Yفق Üأحد رÜائز ¢يمان، ومناXع ا �كمة 
Sب ع$# املنطق -9 �عد املنطق وسيلة لضبط الفكر والعقل، والتفكV_ املنطقـي القـائم : رالتد
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ًع$ــــ# <ســــتدالل �عــــد ملمحــــا ممVــــÌا للعقــــل ال ً Sب ع$ــــ# ّ رناùــــ2 ا �كــــيم، وkالتــــا&� فــــإن التــــد
ًاملنطــــق العق$ــــ� الــــذي يجعــــل العقــــل ¢�ــــسا�ي منظمــــا +ــــو أحــــد الوســــائل املvمــــة لتنميــــة 

ات املvمــــة  Sب الرســـIU ع$ــــ# املنطــــق لـــضبط العقــــل +ــــو أحـــد املــــسا را �كمـــة، و�عــــد التــــد ر
الفvــم املــستخدمة �ــ� تنميــة ا �كمــة، وoعلــم ا �كمــة يــتم مــن خــالل وســائل متعــددة م�Õــا 

  ).2013»�ود، (املنطقي 
جدانيـــــة  ــــب معرفيـــــة و ــا تتـــــضمنھ مـــــن جوانـ ـــسابقة بمـــ ــــاليب الــ وال شـــــك أن اك½ـــــساب Yسـ
Sــــة م`Ìنــــة حــــو القـــــضايا  ـــن ر لوســــلوكية تــــوفر مقومــــات ا �كمــــة لــــدى الفــــرد، وتمكنــــھ مـ ؤ

ّ

ة ع$ـــ# التعامـــل معvـــا وحـــل مـــشكال��ا، وا �كـــم الـــÙ�يح ع$ـــ#  ّالعامـــة �ـــ� ا �يـــاة، والقـــد ر
، ومر  .  اعاة املص��ة العامةرYمو

  :]تجاه نحو التطرف: را_�و الثا)ي

  :مفaوم التطرف

بأنــھ Üــل ابتعــاد عــن الوســطية تجــاه أحــد "التطــرف ) 55، ص oّ)1430عــرف أمــا�ي حــسن 
فــض <خـتالف والتعدديــة، ولـmس +ــو )¢فـراط أو التفــرSط(الطـرفVن  ر، وتـو+م احتEــار ا �قيقـة، و

ج عن املألوف   "وا ªر

ة ع$ــ# الواقـع يقـوم §�ـا الـ®ªص الــذي "أن التطـرف ) 29، ص 1433( دوابـة ىوSـر أبـو رثـو
تھ ع$# تحقيق ذاتھ �ـ� جماعتـھ Yصـلية، وعـدم  ر�عا�ي نقصا �� إشباع حاجاتھ النفسية، وعدم قد ً

ىوجود مغز أو قيمة  �ياتھ؛ مما يدفعھ ع$# <نتماء إ&# جماعة متطرفة؛ Üي يحقق ذاتھ، ح¨å وإن 
  ".ا ع$# العنف والعدوانÜًان ذلك قائم

نانـــدفاع غVــــ_ متـــواز إ&ــــ# الـــتحمس املطلــــق لفكـــر واحــــد يـــصبح معــــھ "وقـــد �ع�ـــI التطــــرف 
، و�ــ� حالــة اضــطراب نفــIJØ يفقــده حاســة التميVــÌ بــVن ا �ــسن وYحــسن،  رصــاحبھ أحــادي الــشعو

  ).44، ص 1434ا �راد، " (والIJØء وYسوأ

 :̂سباب املؤدية لالتجاه نحو التطرف

، ص ص 2006(اب ال¨ــI تــؤدي إ&ـ# التطــرف متنوعــة متعـددة، فقــد أشــار بــوادي إن Yسـب
29-30 ( I¨سة النفسية ال رإ&# أن سaب التطرف لmس سaبا واحدا ولكنھ عدة أسباب متنوعة؛ فاملد ً ً

ـــق بالعقــــــل البــــــاطن  ـــــسية إ&ــــــ# أســــــباب نفــــــسية خالــــــصة تتعلـــ ــــرف وفقــــــا لتحليال��ــــــا النفـ ًتفــــــسر التطــ

ف <جتماعيــة ال¨ـــI وkاإلحبــاط، و+نـــاك اتجــاه ا ســـة <جتماعيــة ال¨ـــI تzــسب التطـــرف إ&ــ# الظـــر وملد ر
Sخية ال¨I تقصر أسباب  سة املادية التا ر�عmش ف\�ا املرء من تقاليد وأعراف وقوانVن، ثم +ناك املد ر
 Iاب النظـرة الـشاملة ال¨ـ�ـçـ_ا أVات املاديـة والـدوافع <قتـصادية، و+نـاك أخ ًالتطرف ع$# <عتبا ر

 إ&ـــ# جملـــة العوامـــل النفـــسية و<جتماعيـــة، و<قتـــصادية، والـــسياسية ال¨ـــI تحـــيط oعـــود بـــالتطرف
جـة تـأثÜ _Vـل عامـل مـن +ـذه العوامـل �ـ� التوجـھ املتطـرف لــسلوك  ربـالفرد، مـع <ع`ـ_اف بـاختالف د

  . الفرد
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ـــل  أنـــــھ يمكـــــن إجمـــــال أســـــباب التطـــــرف �ـــــ� النقـــــاط ) 147-129، ص ص 2002(ىيـــــر Üامــ
  :التالية

أوال
ً

  : وSندرج تحتھ العوامل التالية :لعل|}السzب ا: 

1-_Vة �� الدين وأخطاء من�3ية �� التفك_Vضعف البص .  

  .ي <تجاه الظا+ر �� فvم النصوص-2

  . اتباع امل½شا§�ات من النصوص، وترك ا��كمات البmنات-3

  . التباس املفا+يم وعدم فvم ¢سالم ومقاصده-4

  . و¢سراف �� التحرSمً امليل دائما إ&# التضmيق وال½شديد-5

  .ن أخذ العلم من الكتب فقط دو تلقيھ من أ+لھ وشيوخھ ا�ªتصVن بمعرفتھ-6

Sخ والواقع وسóن الEو-7 ن ضعف املعرفة بالتأ   .ر

روoعــود إ&ــ# الــضغوط ال¨ــI يتعــرض لvــا الفــرد والــشعو  :̂ســباب النفــسية و]جتماعيــة: ًثانيـا
  إ ... و¢حباط والالمباالة والعزلة بالvامشية وما يzتج ع�Õا من مشاعر اليأس

ثالثا
ً

�ع الÍ_وات والفجوة الكبVـ_ة بـVن  :̂سباب ]قتصادية والسياسية:  زومن ذلك سوء تو
ح التEافـل  عة للكسب والÍ_اء، وغيـاب ر والطبقات، وا�äيار قيمة العمل وال��وء للطر غV_ املشر و ق

ظلم والتعـــــرض للقvـــــر �ـــــ� Xعـــــض ا��تمعـــــات ربـــــVن أفـــــراد ا��تمـــــع، وان½ـــــشار البطالـــــة، والـــــشعو بـــــال
+اب راملسلمة، وغV_+ا من املظا+ر ال¨I قد تبذر �� نفس املرء بذو التطرف و¢   .ر

Yســـباب املؤديـــة إ&ـــ# التطـــرف الـــدي�I، فم�Õـــا مـــا ) 82-81، ص ص 2004(»ـــªص بيـــومي 
ــــام الــــــسياIJK، و�عــــــضvا �خــــــر  ـــرتبط يــــــرتبط بــــــالقيم الثقافيــــــة الــــــسائدة، و�عــــــضvا يــــــرتبط بالنظــ مـــ

ًباألوضـــاع <جتماعيـــة، وأخVـــ_ا مـــا يتعلـــق ª®Xـــصية املتطـــرف نفـــسھ، و+ـــذه املEونـــات تتفاعـــل فيمـــا 

+ا �� �oي   :زبي�Õا، وSمكن إيجا

ه للوصو " ا ªاطئ "  الفvم - ١ لللدين ومبادئھ وأحEامھ، وSبدو ذلك �� قلة التعمق �� معرفة أسرا ر
ح وحكمة النص   . سواء �� القرآن أو السنةوإ&# العلل وYسباب والكشف عن ر

+م املثـل العليـا ال¨ـI يؤمنـو §�ـا �ـ� سـلوك ا��تمـع أو -٢ ن ¢حباط الذي يلقاه الـشباب ن½يجـة افتقـا ر
  .سياسة ا �كم

اك حقيقة املثل العليا وطبيعة ا��تمعات ¢�سانية وأسلوب ¢صالح-٣   .ر ا ªطأ �� إد

  . باآلخرSن والنظرة إل\�م نظرة oشاؤمية ا ªطأ �� تaسيط YحEام وoعميمvا، وسوء الظن-٤

ســــة أو – شـــيوع القvــــر والقمــــع -٥ ر بـــدال مــــن الطمأنmنــــة وا �ـــوار ســــواء ع$ــــ# مـــستو Yســــرة أو املد ى
اء الــــسلوك الــــذي  ة تمــــرد عنيــــف مــــن جانــــب الــــشباب إ د الفعــــل صــــو زا��تمــــع أو الدولــــة، وتEــــو  رر ن

ة ال س القمع، وأحيانا يEو القمع ذاتھ سaبا إلثا ريما ًر تطرف والعنف ولmس عالجا لھن
ً

.  

جــال الفكـر الــدي�I لEـل YفEــار -٦ دة"ر غيـاب ا �ــوار املفتـوح مــن قبـل  أو املتطرفــة ومناقــشة " رالـوا
Xعض ا �وانب ال¨I تؤد ي إ&# التطرف �� الرأي خاصة ما يتعلق باألمانة و<ج��اد وا �vاد والعالقة 
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  .بVن الدين والسياسة وأسلوب الدعوة

ث إ&# أن Yسباب ال¨I تؤدي إ&# تEوSن استعداد لدى Yفراد نحو التطرف وSخلص الباح
ــــية أو  ــــبابا فكرSــــــة أو نفــــــسية أو سياســ ـــــرف أســ ـــا+رة التطـ ـــع ظـــ ـــــو مرجـــ ــــة، فقــــــد يEـ ــــددة ومتنوعــ ًمتعــ ن

نــة فـــإن . إ ــ...ناجتماعيــة أو يEــو الباعـــث عليــھ دوافــع اقتـــصادية وترkوSــة زوkـــالنظرة الــشاملة املتوا
ف ال¨ـــI تحـــيط بـــالفرد +ـــذه Yســـباب م½ـــشابكة و تتفاعـــل فيمـــا بي�Õـــا بzـــسب مختلفـــة بـــاختالف الظـــر

نوا��تمـع ع$ــ# الــسواء، فــال يوجــد ســaب واحـد مــستقل بالتــأثV_ دو غVــ_ه، فــالتطرف ظــا+رة معقــدة 
  .مركبة، وأسبا§�ا كثV_ة ومتداخلة

اسات السابقة   :رالد

اسةب) 2012( أبو دوابة قام  با��اجات النفسية ]تجاه نحو التطرف وعالقتھ"  عن رد
(ـــر cغــــزة ىقـــد +ـــدفت إ&ـــ# معرفـــة مــــستو <تجـــاه نحـــو التطـــرف الــــدي�I، و. "زلـــدى طلبـــة جامعـــة ^

والـــسياIJK، و<جتمـــا�ú، وترتmـــب ا �اجـــات النفـــسية لـــدى عينـــة مـــن طلبـــة ا �امعـــات بمحافظـــات 
اســة مــن طلبــة الEليــات Yدبيــة والEليــات العلميــة �ــ� جام +ــر رقطــاع غــزة، وتEونــت عينــة الد Y زعــة

�عvم XــشEل ) 329(ًطالبــا و) 288(ًطالبــا وطالبــة بواقـع ) X)617غـزة، �ــ� وkلغــت العينــة  زطالبــة تــم تــو
%) 45(لطلبة الEليات Yدبية وkمعدل %) 55(�س�I بVن الEليات Yدبية والEليات العلمية، بمعدل 

 نحـو التطـرف وا �اجـات لطلبة الEليات العلمية، وقد أظvـرت النتـائج أن +نـاك عالقـة بـVن <تجـاه
ق دالـــة إحــصائيا �ـــ# جـــود فــر والنفــسية، و ر الـــذÜو ع$ــ# جميـــع أXعــاد <تجـــاه نحــو التطـــرف،  اتجــاهو

ق دالــــة إحــــصائيا �ـــ� <تجــــاه نحــــو التطــــرف لــــدى أفـــراد العينــــة oعــــز ملتغVــــ_ <نتمــــاء  جـــدت فــــر ىو و و
ق دالـة  جـدت فـر والتنظيUـI لـصا ¯ الـذين يzتمـو إ&ـ# التنظيمـات الوطنيـة، و و إحـصائيا �ـ� <تجــاه ن

الــدخل Yقــل، كمـــا �ــ# اتجــاه ىنحــو التطــرف الــسياIJK لــدى أفـــراد العينــة oعــز ملتغVــ_ دخــل Yســـرة 
ق دالة إحصائيا �� <تجاه نحو التطرف لدى أفراد العينة oعز ملتغVـ_  ىوجدت فر �ـ# اتجـاه  النـوع و

ق ذات دالــة إحــصائيا �ــ� ا �اجــات النفــسية لــدى أفــر جــدت فــر ، و والــذÜو و ىاد العينــة oعــز ملتغVــ_ ر
 .ن<نتماء السياIJK، لصا ¯ الذين يzتمو للتنظيمات الوطنية

اســة Xعنــوان) 2013(ىأجــر أيــوب وإبــرا+يم  رتطــو التفك�ــ6 القــائم ع/ــ� ا��كمــة لــدى ": رد
ر +دفت إ&# التعرف ع$# مستوSات تطو التفكV_ القائم ع$ـ# "لطالب ا��امعة بدو ا�Pليج العر�ي

لملرحلـة ا �امعيـة �ــ� دو ا ªلـيج العر�ـي، واسـتخدم الباحثـان مقيـاس التقرSــر ا �كمـة لـدى طـالب ا
نالــذاoي وفقـــا لنمـــوذج تطـــو ا �كمـــة ل¾ــ_او وغـــرSن  ، وتEونـــت عينـــة (Brown & Green, 2006)ر

اسة من  ، 323(طالبا وطالبة، ) 618(رالد ٍمن طالب ا �امعات بEل من السعودية )  إناث295ر ذÜو
ّ

ًعامــا، وقــد ) 23-18(، وتراوحــت أعمــار العينــة بــVن )183(، والبحــرSن )209(، وســلطنة عمــان )226(

ا متوســـطا �ـــ� التفكVـــ_ القــائم ع$ـــ# ا �كمـــة لـــدى العينـــة، كمـــا وجـــدت  اســـة تطـــو أظvــرت نتـــائج الد
ً

ًر ر
ة <نفعـاالت، ومعرفـة ا �يـاة، وإصـدار YحEــام  قـا دالـة بـVن ا �zـسVن �ـ� متغVـ_ات إدا اسـة فر رالد ر

ً و
، ب قا دالة إحصائيا لصا ¯ ¢ناث �� Xعد <ستعداد للتعلم، كما رلصا ¯ الذÜو mنما Üانت +ناك فر

ً و
اســـة أيـــضا أن جميـــع أXعـــاد التفكVـــ_ القـــائم ع$ـــ# ا �كمـــة ًأظvـــرت الد ة الذاتيـــة–ر  -رماعـــدا Xعـــد ¢دا

رتطــو مــع تطــو العمــر، وأن البmئــة الثقافيــة لvــا تــأثV_ات متباينــة ع$ــ# تطــو ا �كمــة، ، كمــا أظvــرت  ر ر
ئج تحليــل <نحــدار املتعــدد بــأن نمــوذج البmئــة الثقافيــة والعمــر الزم�ــI قــادر ع$ــ# التzبــؤ بحــوا&� نتــا
  .رمن �سبة التباين العام �� تطو التفكV_ القائم ع$# ا �كمة% 84
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ة  ــد قــــــام الـــــشرSدة وا �ــــــراح و�ـــــشا اســـــة Xعنــــــوان) 2013(روقـــ ـــإجراء د ة الت�بؤ�ــــــة ": ربـــ رالقـــــد
ـــ دنىللــــذ8اءات املتعـــــددة بمـــــستو ا��كمــ eـــــ. ^  +ـــــدفت إ&ـــــ# معرفـــــة "رة لـــــدى الطلبــــة ا��ـــــامعي�ن 

دن، باإلضــــافة إ&ــــ#  Y ن �ــــ�Vكمــــة لـــدى الطلبــــة ا �ــــامعي�اءات املتعــــددة، ومــــستو ا Üرمـــستو الــــذ ى ى
اســـة مــن  ة التzبؤSــة للـــذÜاءات املتعــددة با �كمـــة لــد�¹م، وقــد تEونـــت عينــة الد رالقــد طالبـــا ) 964(ر

مـن طلبــة جامعــة ا �ــسVن بــن طــالل، وتــم ) 281(مــوك، ومــن طلبــة جامعــة الV_)663(وطالبـة، مــ�Õم 
مس  ـــا ـــاس و�ـــــس`_ ) Harms(راســــتخدام مقيـــــاس +ــ  (Webster, 2007)للـــــذÜاءات املتعـــــددة، ومقيــ

اســـــة أن الــــــذÜاءات املوســـــيقية، واملEانيـــــة، واللغوSـــــة، و<جتماعيــــــة،  رل��كمـــــة؛ وكـــــشفت نتـــــائج الد
ـــا والرSاضــــية، والطبيعيــــة، وا �ركيــــة، وال®ªــــصية، Üانــــت ذا ىت مــــستو متوســــط وع$ــــ# التــــوا&�، أمـ

ىالـــذÜاء الوجـــودي فEــــان بمـــستو مــــنخفض، كمـــا أظvـــرت أن مــــستو ا �كمـــة الك$ــــ�، وع$ـــ# أXعــــاد  ى
ــــ� Xعـــــــدي  ــــضا �ـــ ـــVن Üـــــــان منخفـــ ـــــطا لـــــــدى الطلبـــــــة، �ـــــــ� حــــ ــــ_ة Üـــــــان متوســ ـــة، وا ª¾ـــ ً<نفتـــــــاح، والفEا+ــــ ً

ـــل ـــــسرت الــــــذÜاءات الرSاضــــــية، وا �رك. التــــــذكر، والتنظــــــيم العــــــاطفي/التأمـــ يــــــة، واللغوSـــــــة، وقــــــد فـ
مـــن التبـــاين �ـــ� %) 84(واملEانيـــة، واملوســـيقية، وال®ªـــصية، والطبيعيـــة، و<جتماعيـــة، والوجوديـــة 

  .ىمستو ا �كمة

اسة إلmسو  نو+دفت د إ&ـ# " مفـا(يم املـرا(ق�ن عـن ا��كمـة":  Xعنـوان(Ellison, 2013)ر
، و+ـــل oعلـــيم املـــرا+قVن KـــIJ يـــوجvvم نحــــو نمعرفـــة مفـــا+يم ا �كمـــة كمـــا ينظـــر إل\�ـــا املرا+قـــو ر املد

اســة �ــ� مقــابالت شــبة مقيــدة ملعرفــة مفــا+يم املــرا+قVن عــن  رتطــوSر ا �كمــة؟ وقــد تمثلــت أداة الد
+م بـVن 24ا �كمـة تــم إجراؤ+ـا مــع  ر مرا+قــا ت`ـ_اوح أعمــا سـتVن10-14ً ســة : ر ســنة �ــ� مد رإحــدا+ا مد

ا، oع و ســـة متوســـطة عامـــة �ـــ� أو رخاصـــة Üاثوليكيـــة �ـــ� شـــيEاغو، وYخـــر مد ر ر تمـــد نمـــوذج الـــتعلم ى
اسة إ&# مجموعة من النتائج م�Õا نير املرا+قو أن تنميـة ا �كمـة أمـر : ر<ستكشا��، وتوصلت الد ى

ر ع$ــ# حــد ســواء، و�عتقــد املرا+قــو أ�äــم بالفعــل يمتلEــو صــفات  نيمكــن تحقيقــھ و+ــو أمــر ضــر ن ي و
Sــؤثر ع$ــ# أنفــسvم نتتعلـق با �كمــة، وأ�äــم يجــدو ا �كمــة مرغوkــة وقابلــة للتحقيــق وÀــ� أمــر +ــام و

ا  ًروع$ــ# �خــرSن ع$ــ# حــد ســواء، كمــا كــشفت أن املــرا+قVن �عتقــدو أن التعلــيم الرســIU يلعــب دو ن
 .ًجزئيا �� مساعد��م ع$# تنمية ا �كمة

اسـة Xعنـوان(Svence & Greaves,2013) ٌّكما قـام Üـل مـن سـفيzس وجـرSفس  : ربـإجراء د
 +ــــدفت إ&ــــ# "يــــة كمــــصادر إيجابيــــة للقــــادةعوامــــل الــــصمود النفــــ��} وا��كمــــة والفعاليــــة الذات"

Sة �� ضوء  رمعرفة تأثÜ _Vل من ا �كمة، والصمود النفIJØ، وفاعلية الذات، �� أداء القيادات ¢دا ٍ
ّ

اسة من  رÜل من النوع، وا ª¾_ة، ومستو التعليم، وتEونت عينة الد ى ٍ
 57 ذكرا و26(ًفردا م�Õم ) 83(ّ

åــ_اوح املتوســط العمــر لإلنــاث )أن�ــ`Sي عامــا بــانحراف معيــار 39ي، و  ســنوات، بmنمــا Üــان متوســط 8ً
رالعمر للذÜو  ه 39ي ر سـنة بـانحراف معيـار قـد اسـة مقيـاس مختـصر 7ي ر سـنوات، واسـتخدمت الد

ن  دلــت (Smith et al.,2008)والــصمود النفــIJØ لـــ ســميث وآخــر  ,Ardelt)ر ،ومقيــاس ا �كمــة لـــ أ
ر وجرسـليم (2003 ، وأظvـرت )Schwarzer & Jerusalem, 1995(ز، ومقياس فاعلية الذات لــ شـوار

تباطــــات موجبــــة دالــــة إحــــصائيا بــــVن Üــــل مــــن ا �كمــــة بأXعاد+ــــا ا�ªتلفــــة،  اســــة وجــــود ا ٍنتــــائج الد
ّ ً ر ر

SـــVن، وأســـفرت النتـــائج  أيـــضا عـــن  ًوفاعليـــة الـــذات، والـــصمود النفـــIJØ، وYداء ا �يـــد للقـــادة ¢دا ر
تبـاط موجـب دال إحـصائيا بـVن الـصمود النفـ ًوجـود ا IJØ والبعـد التـأم$� ل��كمـة، �ـ� حـVن ال يوجـد ر

تبــاط دال إحــصائيا بــVن الــصمود النفــIJØ وÜــل مــن البعــد املعر�ــ� والوجــدا�ي ل��كمــة، كمــا يوجــد  ٍا
ّ ً ر

اسـة عـن  تباط موجب دال إحصائيا بـVن فاعليـة الـذات والبعـد املعر�ـ� ل��كمـة، كمـا كـشفت الد را ًر

ق ذات داللــة إحــصائيا �ـ� ا �كمــة ًعـدم وجــود فـر ى وفقــا لEـل مــن العمــر، ومـستو التعلــيم والنــوع، و ٍ
ّ
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IJØكمة، والصمود النف�ل من ا Eبأ بzرت النتائج أن فاعلية الذات تتvا أظ_Vة، وأخ_¾ª ٍوا
ّ ً.  

اسـة الـشرSدة  اء املعرeـ. وا��كمـة ": Xعنـوان) 2015(ركما +دفت د رمـستو التفك�ـ6 مـا و ى
اء املعر�ـ� ومـستو ا �كمـة ىإ&ـ# التعـرف ع$ـ# مـستو ا" لدى عينة من طلبة ا��امعة ىلتفكVـ_ مـا و ر

اســة مـــن  ا لـــدى عينــة مــن طلبـــة جامعــة أم القــر بمكـــة املكرمــة، وتEونــت عينـــة الد روالعالقــة بي�Õمــ ى
Sوس م�Õم ) 301( رطالبا وطالبة �� مرحلة البEالو طالبا، من الEليات العلمية ) 152(طالبة، و) 149(ً

ً

ة املعرkـة مل ) Schraw & Dennison,1994(قيـاس شـراو وديzـسن رو¢�ـسانية، وتـم اسـتخدام الـصو
ة العرkيــة ملقيــاس تطــو ا �كمــة بــراو وجــرSن  نوالــصو ر وقــد أظvــرت ). Brown & Greene,2006(ر

اء املعر�ـ� ع$ـ# املقيـاس كEـل  اسة أن الطلبة يمتلEو مستو متوسطا مـن التفكVـ_ مـا و رنتائج الد
ً

ى ن ر
اسة يمتلEو مستو متوسـطا مـن ا �كمـة، وع$# XYعاد الفرعية، كما أظvرت أن أفراد عينة  الد

ً
ى ن ر

تباطيـــة موجبـــة بــــVن  اســـة إ&ـــ# وجـــود عالقــــة ا ت الد رع$ـــ# املقيـــاس كEـــل وع$ــــ# XYعـــاد أيـــضا، وأشــــا ر ر ً

جـة الEليــة  اء املعر�ــ� وأXعـاده، وا �كمـة وأXعاد+ــا، كمـا أظvــرت أنـھ يمكـن التzبــؤ بالد رالتفكVـ_ مـا و ر
 _Vلية للتفكEجة ال اء املعر��، و�عد تنظيم املعرفة فقطرل��كمة من خالل الد   .رما و

اســة Xعنــوان) 2015(وأجــرت جمــاالت غرابيــة  التفك�ــ6 املــسtند إjــ� ا��كمــة وعالقتــھ ": رد
�IJ العالقــة بــVن التفكVــ_ املــس½ند إ&ــ# "بمنظومــة القــيم لــدى طلبــة جامعــة ال�6مــوك  ��ــدف إ&ــ# تقــ

اســة مــن  ًلبــا وطالبــة مــن جامعــة الV_مــوك، طا) 1443(را �كمــة ومنظومــة القــيم، وتEونــت عينــة الد

دلـــت  اســـة مقيـــاس ا �كمـــة إعـــداد أ رواســـتخدمت الد ترجمـــة الباحثـــة، ومقيـــاس منظومـــة ) 2003(ر
ـــة أن مـــــستو التفكVـــــ_ )1999(رالقـــــيم املطـــــو إعـــــداد العتـــــوم وا ªـــــصاونة  اســ ـــائج الد ى، وأظvـــــرت نتــ ر

املس½ند إ&# ا �كمة لـدى طلبـة جامعـة الV_مـوك Üـان متوسـطا، وkيzـت النتـا
ً

ىئج أن مـستو املنظومـة 
تباطيـة إيجابيـة  رالقيمية لـدى طلبـة جامعـة الV_مـوك Üـان متوسـطا، وكـشفت النتـائج وجـود عالقـة ا

ً

جــود عالقــة  وبــVن XYعــاد املعرفيــة للتفكVــ_ املــس½ند إ&ــ# ا �كمــة وkــVن القــيم الديzيــة و<جتماعيــة، و
تباطية إيجابية بVن أXعاد التفكV_ التأم$� و+و أحد أXعاد  التفكV_ املس½ند إ&# ا �كمـة وkـVن القـيم را

تباطيـــة إيجابيـــة بـــVن البعـــد <نفعـــا&�  ت النتـــائج بوجـــود عالقـــة ا رالديzيــة و<جتماعيـــة، وأخVـــ_ا أشـــا ر ً

  .للتفكV_ املس½ند إ&# ا �كمة وVkن القيم الديzية و<جتماعية

اســة آل دحــيم  �: "Xعنــوان) 2016(رو+ــدفت د  بالعوامــل التفكVــ_ القــائم ع$ــ# ا �كمــة كمن�ــ
إ&ــ# " ىا ªمـس الك¾ــ_ لل®ªــصية للطــالب املو+ــوVkن �ــ� املرحلــة الثانوSــة باململكــة العرkيــة الــسعودية

ــــدى املو+ــــــوVkن  ــــس لل®ªـــــصية لـ ــــل ا ªمـ ـــة كمن�ـــــ� بالعوامـ ــــ# ا �كمـــ ــــر التفكVـــــ_ القـــــائم ع$ـ ــــة أثـ معرفـ
 ,Brown & Greene(ربالثانوSــة العامــة بالــسعودية، وقــد تــم اســتخدام مقيــاس تطــو ا �كمــة لـــ 

) 181(ى، ومقيــاس العوامــل ا ªمــس الك¾ــ_ لل®ªــصية مــن إعــداد الباحــث ع$ــ# عينــة بلغــت )2006
عVن ع$ـــ# املنـــاطق التعليميـــة باململكـــة،  س الثانوSـــة العامـــة مـــو زطالبـــا مـــن الطـــالب املو+ـــوVkن بمـــدا ر ً

ت النتائج إ&# وجود ثالث مجموعات من الطالب �� ضوء ثالثة مستوSات مـن ا �كمـة   Yداء(روأشا
ىفـــــالطالب ذو مـــــستو التفكVـــــ_ القـــــائم ع$ـــــ# ا �كمـــــة ) املـــــنخفض، Yداء املتوســـــط، Yداء املرتفـــــع و

جا��م مرتفعـة ع$ـ# أXعـاد  جـا��م ) الـضمV_ ال
ـ�، <نفتـاح ع$ـ# ا ª¾ـ_ة، املقبوليـة(راملرتفع Üانت د رود
ىمتوسطة ع$# Xعد <نaساطية، ومنخفـضة ع$ـ# Xعـد العـصابية، وأن الطـالب ذو مـستو الت فكVـ_ ي

جا��م مرتفعة ع$# Xعد الضمV_ ال
�، ومتوسطة ع$# Xعدي  رالقائم ع$# ا �كمة املتوسط جاءت د
جـــــا��م منخفــــضة ع$ـــــ# Xعـــــدي <نaـــــساطية والعـــــصابية، وأن  ـــ_ة، واملقبوليـــــة، ود ر<نفتــــاح ع$ـــــ# ا ª¾ــ
جـــا��م متوســــطة ع$ـــ# Xعــــد  رالطـــالب ذو مـــستو التفكVــــ_ القـــائم ع$ــــ# ا �كمـــة املـــنخفض Üانــــت د ى ي

جــــا��م منخفـــضة ع$ــــ# أXعـــاد الـــضم العــــصابية، و<نaـــساطية، و<نفتــــاح ع$ـــ# ا ª¾ــــ_ة، (رV_ ال
ـــ�، ود
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العصابية، <نaساطية، الضمV_، <نفتاح (ىكما أن العوامل ا ªمس الك¾_ لل®ªصية ) واملقبولية
ة ع$ــــ# التميVــــÌ بــــVن أداء مجموعــــات الطــــالب املو+ــــوVkن �ــــ) ع$ــــ# ا ª¾ــــ_ة، املقبوليــــة � رال تتمتــــع بالقــــد

  .التفكV_ القائـم ع$# ا �كمة

اسة  انـدكرواس��دفت د حكمـة الطـالب ":  Xعنـوان (Plavšić & Randić,2016)ربالفسك و
الكـشف عـن وجـود oـشابھ �ـ� ا �كمـة مـن خـالل تقيـيم مـشكالت حياتيـة " املرتبطة باملعرفة كخ?6ة

ف املتعلقـة با �كمــة كخ¾ـ_ة لـدى الطـالب ا �ـامع ومختلفـة، اسـة تEـوSن املعـا رد تEونـت عينــة  ويVن،ر
ـــة مــــــن  اســـ ــــ) 63(رالد ـــيقى تراوحـــــــت اًطالبــ ً جامعيــــــا بجامعـــــــة العلــــــوم <جتماعيــــــة و¢�ــــــسانية واملوســـ

+م مــــن  ، وقــــام الباحثــــان 29.2٪ مــــن ¢نــــاث، و70.8 ســــنة، وÜانــــت العينــــة 28 إ&ــــ# 19رأعمــــا ر٪ ذÜــــو
�ـــــع مـــــشكالت حياتيـــــة ـــ# مواقـــــف أل ، ومـــــشEلة مـــــشEلة <نتحـــــار: (ربتقيـــــيم اســـــتجابات املـــــشاركVن ع$ــ

ــــيط ل��يـــــــاة، والوظيفــــــة ـــــلة با �كمـــــــة، Àــــــ�) أســــــرSة، والتخطــ ــــايV_ ذات صـ ـــــسة معـــ املعرفـــــــة : مـــــــع خمـ
ف ا �ياة واختالفا��ا، ومعرفة ا �قائق والبيانات  والواقعية، ال¨o IشV_ إ&# املعرفة العامة حو ظر ل

_ات ــــــضمن معرفـــــــة محـــــــددة Xـــــــشأن <ســــــ̀ـ ـــــة ¢جرائيـــــــة ال¨ـــــــI تتـ يجيات واملعلومـــــــات املتنوعـــــــة، واملعرفــ
لوالتقييمات والنصائح املتعلقة بمشكالت ا �ياة، و�سaية القيم وY+داف ال¨o Iشمل املعرفة حو 
تـھ ال¨ـo Iعكـس املعرفــة  ر<ختالفـات �ـ� القـيم وY+ـداف وYولوSـات، والتعـرف ع$ـ# عـدم اليقـVن وإدا

ة، وســـــي ة ع$ـــــ# التzبـــــؤ با �يـــــاة وســـــبل ¢دا رحـــــو عـــــدم التحديـــــد الzـــــس�I وعـــــدم القـــــد ر ف ل ـــا راق املعــ
اســة  را �ياتيـة و�ــشمل املعرفـة عــن سـياق ا �يــاة وعالقاتـھ الزمنيــة أو التنموSـة، وأظvــرت نتـائج الد
أن الطــالب �ــ� مختلــف مــشكالت ا �يــاة اســتخدموا معــايV_ مختلفــة مــن ا �كمــة إ&ــ# حــد مختلــف، 

ئيـة، والـسياق مـدى ًوÜان معيار ا �كمة YكÍ_ استخداما +و املعرفـة الواقعيـة، تل\�ـا املعرفـة ¢جرا
ا ما oستخدم �سaية القيم و<ع`_اف Xعدم اليقVن   .ًرا �ياة، �� حVن ناد

اسـة الر�âـ�  العالقـة بـVن الـذÜاء Yخال�ـ� وا �كمـة لـدى عينـة : "Xعنـوان) +ــ1438(رو+دفت د
ىالكشف عن مستو الذÜاء Yخال�� ومستو ". ىمن طلبة جامعة أم القر �� ضوء Xعض املتغV_ات ى

، والتحقق من العالقة بVن الذÜاء Yخال�ـ� وا �كمـة، ا �كمة ى لدى عينة من طلبة جامعة أم القر
ق وفـق Üـل  ووالتعرف ع$# إمEانية التzبؤ با �كمة من خالل مجاالت الذÜاء Yخال��، وإيضاح الفر

، إنـــاث (النـــوع مـــن متغVـــ_ات ا اKـــIJ )علUـــI، أد�ـــي(، التخـــصص )رذÜـــو ر، املـــستو الد الـــسنة Yو&ـــ#، (ى
تبـاطيوقـد اسـتخدم الباحـث املـن23). لـسنة الراXعـةا وتـم اختيـار عينـة متmـسرة تEونـت . ر الوصـفي <

اIJK ) 277(من  رمن طالب وطالبات جامعة أم القر للعام الد Sوس 1437-1436ى ره ملرحلة البEالو
وقــد اســتخدم الباحــث مقيــاس الــذÜاء . مــن الــسنة Yو&ــ# والراXعــة مــن التخصــصVن العلUــI وYد�ــي

Y اk نا دمحم ) 2003(رخال�� الذي أعدتھ بو الذي ) ا �كمة(مقياس و. للبmئة العرkية) 2008(روعدلتھ 
 وقام .للبmئة العرkية) 2012(وعدلھ أيوب وإبرا+يم ) Brown & Greene, 2006(نأعده براو وجرSن 

اســــتھ، اســــة رالباحــــث بالتأكــــد مــــن صــــدق YداتــــVن بمــــا ي½ناســــب وmkئــــة د الــــذÜاء أن  روقــــد بيzــــت الد
، كما )3,66(حيث بلغ املتوسط العام ) متوسط(ىYخال�� وأXعاده لدى طلبة ا �امعة Üان بمستو 

غ املتوســط العــام ) مرتفــع(ىÜانــت ا �كمــة لــدى طلبــة ا �امعــة بمــستو  ، وأن +نــاك )3,87(حيــث بلــ
جـات الـذÜاء Yخال�ـ� وا �كمـة، كمـا تباطية إيجابية ذات داللـة إحـصائية بـVن د رعالقة ا  أنـھ توجـد ر

جة بلغت  ة تzبؤSة ل��كمة من خالل مجاالت الذÜاء Yخال�� بد رقد ، كما كشفت النتائج %)25,4(ر
ق ذات داللة إحصائية �� العالقة بVن الذÜاء Yخال�� وا �كمـة oعـز الخـتالف عن  ىعدم وجود فر و
اIJKنوع    .ر الطالب وتخصصھ ÜYاديIU ومستواه الد
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اسات الساب   :قةرالتعليق ع/� الد

اسة ما ي$� اسات السابقة ملتغV_ات الد ر�ستخلص الباحث من خالل استعراض الد  :ر

اســــة مفvــــوم  ة �ــــ� د جــــود نــــد اســــة <تجــــاه نحــــو التطــــرف �ــــ� البmئــــة ا��ليــــة، و ة د رنــــد ر ر ور
اسات تكشف العالقة بVن +ذين املفvـومVن عرkيـا أو بـVن  ًا �كمة �� البmئة العرkية، كما ال توجد د ر

تباطيـة وÀـ� ا �كمة و<تجا اسة للكشف عـن +ـذه العالقـة < ره نحو التطرف؛ لذا جاءت +ذه الد ر
اسة الوحيدة    .  ال¨I تكشف +ذه العالقة �� البmئة العرkية- �� حدود علم الباحث–رالد

ق �ـــــ� Üــــل مـــــن ا �كمـــــة  اســــات الـــــسابقة Xــــشأن الفـــــر ّيوجــــد تفـــــاوت بــــVن نتـــــائج Xعـــــض الد و ر
ق بـــVن الـــذÜو و<تجــاه نحـــو التطـــرف وفقـــا ملتغVـــ_ ال رنـــوع وÜانـــت XــشEل عـــام تميـــل لعـــدم وجـــود فـــر و

ق بـVن  اسـة لتخت¾ـ_ الفـر وو¢نـاث �ـ� متغVـ_ ا �كمـة ومتغVـ_ <تجـاه نحـو التطـرف؛ وجـاءت +ـذه الد ر
تباطية فيما بي�Õا  .را �zسVن �� +ذه املتغV_ات وعالق��ا <

اســــات أن طلبــــة املرحلــــة ا �امعيــــة يملEـــو مــــستوSات تتفــــاوت  نأثب½ـــت الد بــــVن املتوســــطة ر
واملرتفعة �� متغV_ ا �كمة، و+ذا يثaت أن ا �كمة صفة يمتلكvا صغار السن كما يمتلكvا الكبـار، 

_Vتلفة إ&# حد كبªة والعوامل البي°ية ا�SسرY شئةzا تتأثر بالت�äّوأ. 

اسـات املعنيـة باملـشEلة موضـوع <+تمـام، حيـث Üانـت تـتم  ريوجد تباين ثقا�� �� أغلـب الد
ينات تzتIU إ&# مجتمعات ذات أطر ثقافية مختلفة عن ا��تمع الـسعودي، والـذي يمكـن أن ع$# ع

 .�سvم ع$# نحو ما �� اختالف النتائج املتعلقة بفvم املشEلة ونتائجvا

اسة ا��الية اسات السابقة e. الد رأوجھ ]ستفادة من الد  :ر

اســات الــسابقة ســواء مـــن حيــث تح oًعــددت أوجــھ <ســتفادة مـــن الد اســــة ر رديــد موقــع الد
اســة ا �اليـــة، وأخيـــرا �ــ� صــياغة  ًا �اليــة م�Õــا، ومــن حيــث املــن23 املتبــع، أو عنــد إعــداد أدوات الد ر

اسة ض الد رفر  .و

اســــات الــــسابقة اســــة ا �اليــــة مــــن الد رموقــــع الد اســــة : ر ّ ع$ــــ# حــــد علــــم –رجــــاءت +ــــذه الد

اسة ت½ناو +ـذين املتغVـ_ين-الباحث  لÜأو د نحـو التطـرف؛ لتEـو بمثابـة مرجـع ا �كمـة و<تجـاه ن: رل
ــــو +ـــــذين املتغVـــــ_ين  اســـــا��م حـ ــــاحثVن مـــــن Xعـــــد+ا مـــــن أجـــــل د اســـــات أخـــــر تفيـــــد البـ ـــوث ود للبحــ رى ر

اسة ا �الية  .روoستفيد من نتائج الد

اسة اسة �� تحقيق أ+دافvا ع$# املن23 الوصفي، : رمن حيث من�3ية الد راعتمدت +ذه الد
اســـــة وأ+ـــــدافvا،  مــــن أجـــــل استقـــــصاء املعلومــــات وتحليلvـــــا وتفـــــسV_+ا رألنــــھ يـــــتالءم مـــــع مــــشEلة الد

لوتقوSمvـا وفــق أســاس علUـI للوصــو إ&ــ# تقييمــات +ادفـة تزSــد مــن الرصـيد املعر�ــ� للظــا+رة، و+ــذا 
اسات السابقة  .راملن23 استخدمتھ غالبية الد

اســات الــسابقة �ــ�  اسـة والعينــة �ــ� الد رتنوعـت <تجا+ــات البحثيــة �ــ� تحديــد مجتمــع الد ر
اسة مجتمع طلبة جامعة أم القر بمكة املكرمةحVن تناو ىلت +ذه الد   .ر

ـــوSن تـــــصو عـــــن مـــــستوSات  اســـــات الـــــسابقة مـــــن تEــ اســـــة ا �اليـــــة مـــــن الد ـــتفادت الد راســ ر ر
 .املتغV_ات �� البmئات ا�ªتلفة، وأسالي��ا ¢حصائية واملعا �ات ¢حصائية ال¨I فسرت النتائج

ـــة إ&ــــــ# oعرSـــــب ـــــد ظvــــــرت ا �اجـــ ـــة �ــــــ� البmئــــــة بالzـــــسبة لــــــألدوات فقـ ـــاس ل��كمـــ  وتقنــــــVن مقيـــ
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الـــسعودية، وكـــذلك تـــصميم مقيـــاس لالتجـــاه نحـــو التطـــرف لـــدى طلبـــة ا �امعـــة لتحقيـــق أ+ـــداف 
اسة ا �الية  .رالد

اسة وإجراءا��ا   :رمن��ية الد

ــة اســـ ــن�� الد اســـــتھ ا �اليـــــة املـــــن23 الوصـــــفي : رمـــ تبـــــاطي(راســـــتخدم الباحـــــث �ـــــ� د  ؛)ن املقـــــار-ر<
اس   .ةرملناسaتھ أل+داف الد

اســة Sوس �ــ� الـــسنة Yو&ــ# والراXعـــة :رمجتمــع الد اســـة مــن جميـــع طلبــة البEـــالو ر تEـــو مجتمــع الد ر ن ّ

IJـــــKا ـــة، للعــــام الد ربجامعــــة أم القــــر بمكـــــة املكرمـ ، والبــــالغ عـــــدد+م 2017-2016ه 1438-1437: ى
عVن إ&# ) 74199(  لوفق ¢حصائية ال¨I تم ا �صو عل\�ا من. طالبة) 39728(ًطالبا و) 34471(زمو

  .وحدة املعلومات ودعم القرار بوÜالة ا �امعة للتطوSر ÜYاديIU وخدمة ا��تمع

اسة  :رعينة الد

ًطالبــا وطالبــة ) 156 ( وتEونــت مــن:التحقــق مــن ا�Pــصائص الــسيكوم67ية لــألدوات عينــة  )1

اIJK الثا�ي من العام  Sوس امل�áلVن بالفصل الد رمن طلبة البEالو ه املوافق 1438-1437ر
+م مــن خـــارج ) 78(ًطالبــا و ) 78(ىامعــة أم القــر بواقــع  بج2016-2017 رطالبـــة، وتــم اختيــا

اسة اسة من أجل التحقق من صدق وثبات أدوات الد رعينة الد  .ر
اســـة )2 Sوس �ـــ� :رعينـــة الد ر قـــام الباحـــث باختيـــار عينـــة عـــشوائية متmـــسرة مـــن طلبـــة البEـــالو

اKــIJ الثــا رجامعــة أم القــر بمكــة املكرمــة املــ�áلVن �ــ� الفــصل الد ه 1438-�1437ي للعــام ى
ّ، من الEليات العلمية والنظرSة، وتم جمع البيانات بواسطة <س½بانة 2017-2016املوافق 

اسة من  قية، وقد تEونت عينة الد رالو طالبا وطالبة بواقع ) 604(ر
ً ًطالبا وطالبة من ) 297(ً

 .ًطالبا وطالبة من الEليات النظرSة) 307(الEليات العلمية، و
  :اسةرأدوات الد

 ):الباحث(oعرSب ) / Webster, 2007(إعداد وaSس`_  :مقياس ا��كمة) 1

 (Webster, 2007) من إعداد وaSس`_ (SAWS)مقياس التقدير الذاoي ل��كمة  :وصف املقياس
تھ Yصـلية  ة عـن أداة تقرSـر ذاoـي يتEـو �ـ� صـو رللكشف عـن مـستو ا �كمـة، و+ـذا املقيـاس عبـا ن رى

ة oشEل XY) 40(من  Xعد ا ª¾_ة، و�عد تنظيم <نفعاالت، : عاد ا ªمسة املEونة للمقياس، و�Àرعبا
ات، وSجاب ع�Õا . التأمل، و�عد حس الفEا+ة، و�عد <نفتاح/و�عد التذكر روSضم Üل Xعد ثمان عبا ّ

Sج   .ربطرSقة ليكرت سداسية التد

 الــسعودية، �ــ� ســaيل تحقــق الباحــث مــن صــالحية املقيــاس للتطبيــق �ــ� البmئــة :�عر�ــب املقيــاس
يخاصـــة طـــالب املرحلـــة ا �امعيـــة، قـــام الباحــــث بتعرSـــب املقيـــاس مـــستعينا بـــذو <ختـــصاص مــــن  ً

�س �ـــ� قـــسIU اللغـــة ¢نجلÌVيــــة، وعلـــم الـــنفس  �ـــ� ترجمـــة ومراجعـــة التعرSــــب (*)رأعـــضاء +يئـــة التـــد
ات مــع معنا+ــا  �ــ� رلــضمان دقــة ال`_جمــة، والتأكــد مــن حــسن الــصياغة وتطــابق املع�ــå العر�ــي للعبــا

                                                
دمحم غازي /  جامعة أم القرى، د– عبد المجيد الطيب عمر الطيب أستاذ اللغة اإلنجليزية/ د.يشكر الباحث ا (*)

- أستاذ مناهج البحث المشاركدمحم سيد حسن / جامعة جازان، د- الدسوقي أستاذ علم النفس التربوي المشارك 
  . لتفضلهم بمراجعة الترجمةجامعة جازان
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ة إ&ـ# أنــھ  راملقيـاس Yصـ$�، وقــد اق`_حـوا إجـراء Xعــض التعـديالت تـم Yخــذ §�ـا جميعـا، وتجــدر ¢شـا ً

ة  دنيــة عـن طرSــق الــشرSدة، ا �ــراح، و�ــشا Y ئــةmنــھ ع$ــ# البmــب +ــذا املقيــاس أيـضا وتقنSعرo رسـبق ر ً

  ).2016(؛ وع$# البmئة املصرSة بواسطة قاسم )2013(

ًمحكمـــا مـــن ) 13(قـــام الباحـــث Xعـــرض مقيـــاس ا �كمـــة ع$ـــ#  :عـــرض املقيـــاس ع/ـــ� ا_�كمـــ�ن

�س املتخصـــصVن �ـــ� مجـــال ال`_بيـــة وعلـــم الـــنفس ، وذلـــك للتحقـــق مـــن صـــدق (**)رأعـــضاء +يئـــة التـــد
ات  ا'�م �� عبا ضوحvا، وقد طلب إ&# ا��كمVن إبداء آ اتھ و رمحتو املقياس وسالمة صياغة عبا ر ر

ُ
و ى

ضوحvا، ومن ا'�ـم واملقياس، ومدى سالمة اللغة و راسب��ا للبmئة السعودية؛ وkناء ع$ـ# مق`_حـا��م وآ ً

ات من حيث اللغة لتناسب  رتم إجراء التعديالت املق`_حة، ال¨I تمثلت �� إعادة صياغة Xعض العبا
عـــة ع$ــــ# ) 40(ًالثقافـــة العرkيـــة، وkقـــى املقيـــاس متــــضمنا  ة كمـــا Üانـــت �ــــ� الzـــªáة Yصـــلية مو عبـــا

ً
ز ر

  :ا&�لأXعاد كما �� ا �دو التخمسة 

  )1(لجدو 

ات 8ل cعد / c^ Websterعاد الفرعية ملقياس ا��كمة لـ و�zس67 قام عبا ُ�عر�ب الباحث، وأ ر   ر

 أcعاد مقياس ا��كمة
.e دت ات كما و قام العبا رأ ر   ر

ة ال£�ائية للمقياس  رالصو
 ا_�موع

 Experience 1 -6-11-16-21-26-31-36 8ا�P?6ة 

 .jالتنظيم ]نفعاEmotional Regulation 2 -7-12-17-22-27-32-37 8 

 Reminiscence/Reflection 3 -8-13-18-23-28-33-38 8التأمل / التذكر 

 Humour 4 -9-14-19-24-29-34-39 8الدعابة 

 Openness 5 -10-15-20-25-30-35-40 8]نفتاح 

 40 ا_�موع الك/.

تھ Yصــــلية مــــنمقيــــاس ا �كمــــة نيتEــــو  :طر�قــــة تــــ¶�يح املقيــــاس ة،) 40 (ر�ــــ� صــــو  تــــتم رعبــــا
IJـــKاتـــھ، �ـــ� ضـــوء مقيـــاس سدا Sج، ر<ســـتجابة ع$ـــ# عبا ات �ـــ� <تجـــاه ر التـــد روتـــÙ)¯ جميـــع العبـــا

ســــــت (موافــــــق Xــــــشدة : مــــــن خــــــالل اختيــــــار أحــــــد البــــــدائل الــــــستة التاليــــــة) 1-2-3-4-5-6(¢يجــــــا�ي 
جـــات جـــة متوســـطة )رد جـــات(ر، وموافـــق بد جـــة قليلـــة )رخمـــس د جـــات(ر، وموافـــق بد �ـــع د رأ _ ، وغVـــ)ر

جــة قليلـة  جــات(رموافـق بد جـة متوســطة )رثــالث د جتــان(ر، وغVـ_ موافــق بد ، وغVـ_ موافــق Xــشدة )رد
جة واحدة(   ). رد

 مــن صــدق البنــاء للمقيــاس عــن طرSــق صــدق (Webster, 2007)تأكــد وaSــس`_  :صــدق املقيــاس
ئmــسة ل��كمــة رالتحليــل العــام$�، الــذي أفــر خمــسة مEونــات  كــذلك تحقــق مــن الــصدق ا��Eــي، . ز

تباط بV_سو بVن مقياس ا �كمـة، ومقيـاس تجنـب التعلـق وذ نلك بحساب معامل ا  Attachment)ر
Avoidance) تباط تباط بV_سو بVن مقيـاس )0,23-(ر، وقد بلغ معامل < ن، كما تم حساب معامل ا ر

تباط (Generativity)ا �كمة ومقياس ¢نتاجية  ّ، وعدت +اتان الن½يجتان )0,44(ر، وÜان معامل < ُ
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ة، (ًؤشرا ع$# صدق املقياس م   ).2013رالشرSدة، ا �راح، و�شا

إعـادة تطبيــق :  مــن ثبـات املقيــاس بطـرSقتVن +مــا(Webster, 2007) تحقــق وaSـس`_ :ثبـات املقيـاس
غ معامــــل الثبــــات الك$ــــ�  ــ �عــــة أســــابيع وkلــ ه أ م�ــــI مقــــدا راملقيــــاس بفاصــــل  ر ، وكــــذلك حــــساب )0.83(ز

نبـــاخ ألفـــا ال¨ـــI بلغـــت معامـــل <oـــساق الـــداخ$� مـــن خـــالل معامـــل الـــشرSدة، ا �ـــراح، ) (0.90(و كر
ة،    ).2013رو�شا

اسة ا��الية   :را�Pصائص السيكوم67ية ملقياس ا��كمة e. الد

  :(Validity)صدق املقياس 

اســة ا �اليــة، ولEو�äــا لــم :صــدق ا_�كمــ�ن  . أ ر مــن أجــل التأكــد مــن الــصدق الظــا+ر ألداة الد ي
اســة ا �ــا&� قــام ال ًمحكمــا مــن خ¾ــ_اء ) 13(باحــث بتقــديم املقيــاس لعــدد رتطبــق �ــ� مجتمــع الد

ــــة، وا �امعـــــة  ــــم الـــــنفس �ـــــ� أقـــــسام علـــــم الـــــنفس بجامعـــــة أم القـــــر بمكـــــة املكرمـ ىال`_بيـــــة وعلـ
ة، وجامعــة ¢مــام دمحم بــن ســعود ¢ســالمية بالرSــاض، وجامعــة امللــك  ر¢ســالمية باملدينــة املنــو

ان، وجامعة نجران، حيث ط خالد بأ§�ا، وجامعة جا
ُ

ا'�ـم �ـ� فقـرات املقيـاس ز رلب إل\�م إبداء آ
ات بالبعــــد الـــــذي وضــــعت لــــھ، وçــــ�ة صـــــياغ��ا : مــــن خــــالل ـــاط العبــــا تبـ را �كــــم ع$ــــ# مـــــدى ا ر ُ

ات نھ مناسبا من عبا راللغوSة، وحذف وoعديل وإضافة ما ير ً   .و

ات املقيـاس، مـع إجـراء oعـديل  روقد تم Yخذ بمرئيات ا��كمVن �� ¢بقاء ع$# جميع عبـا
ات، �� صيا نكما تم بناء ع$# اق`_اح Xعض ا��كمVن oعـديل فئـات <سـتجابة لتEـو رغة Xعض العبا ً ّ

�ع فئات  بدال من ست-رأ
ً

-�Àال أتفق مطلقا-  ال أتفق -  أتفق -ًأتفق تماما (: ً وفقا ملقياس ليكرت، و ً (
ىملناسبة فئات <ستجابة مع طبيعة محتو املقياس، ومستو طلبة ا �امعة   .ى

اسـة ا �اليـة بتطبيــق املقيـاس ع$ـ# عينـة ا: الـداخ/�]�ـساق   . ب ســتطالعية  ر قـام الباحــث �ـ� الد
 IJـKا اKـY IJو للعـام الد Sوس بجامعة أم القر بمكة املكرمة للفـصل الد رمن طلبة البEالو لر ى ر

+م ) 78(ًطالبـا، و) 78(ه، 1437-1438 رطالبــة مــن الـسنة Yو&ــ# والراXعــة ا �امعيـة، تــم اختيــا
ات بطرSقــــة عــــشوائية ـــا للتأكــــد مــــن ا ªــــصائص الـــــسيEوم`_ية ر، ثــــم قــــام الباحــــث بتقنــــVن العبـ

ملقيــاس ا �كمــة، وأمكــن للباحــث اســتخدام طرSقــة <oــساق الــداخ$� ع$ــ# ) الـصدق والثبــات(
 :النحو التا&�

قـام الباحـث  لتقـدير صـدق <oـساق الـداخ$� :Internal Consistencyصـدق ]�ـساق الـداخ/. 
تبــــاط بــــبحــــساب  جــــة الEليــــة وكــــذلك أمكــــن حــــساب <oـــــساق رمعامــــل < ات املقيــــاس والد رVن عبــــا ر

ة مـع البعــد الـذي تzتUــI إليـھ، وأ رالـداخ$� بــVن Üـل عبــا ًيــضا تـم حــساب <oـساق الــداخ$� عـن طرSــق ّ

جة الEلية ومـع Xعـضvا الـبعض،  تباط بVن أXعاد املقياس مع الد رحساب معامالت < وSمكـن عـرض ر
  :صدق <oساق الداخ$� كما ي$�
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  )2(لجدو 
جة الTلية  ة من مقياس ا��كمة والد تباط ب�ن 8ل عبا ر معامالت ] ر   )156=ن(ر

  رقم

ة  رالعبا

جة   رد

تباط  ر]

  رقم

ة  رالعبا

جة   رد

تباط  ر]

  رقم

ة  رالعبا

جة   رد

تباط  ر]

  رقم

ة  رالعبا

جة   رد

تباط  ر ]

  رقم

ة  رالعبا

جة   رد

تباط  ر ]

1 0,34* 9 0,57** 17 0,35* 25 0,46** 33 0,36** 

2 0,40** 10 0,31* 18 0,34* 26 0,35* 34 0,50** 

3 0,33* 11 0,35* 19 -0,05 27 0,44** 35 0,35* 

4 0,09 12 0,06 20 0,33* 28 0,38** 36 0,41** 

5 0,44** 13 0,35* 21 0,34* 29 0,33* 37 0,58** 

6 0,42** 14 0,57** 22 0,29* 30 0,31* 38 0,34* 

7 0,29* 15 0,44** 23 0,46** 31 0,32* 39 0,38* 

8 0,50** 16 0,30* 24 0,40** 32 0,28* 40 0,30* 

ات مقيـــاس ا �كمــــة  تبــــاط بـــVن عبــــا *¯ مـــن ا �ــــدو الـــسابق أن جميــــع معـــامالت < ريتـــ ر ل
جة الEلية للمقياس Üانت دالة إحصائيا عند مستو داللة  ىوالد ً ، )0.05(ى، أو مستو داللة )0.01(ر

ات  جـة الEليـة غVــ_ دالـة إحـصائيا) 19-12-4(رباسـت+ناء العبـا تباطvـا بالد ًفEانـت معــامالت ا ر و+ــذه . ر
ات أصـبح  اسـة الفعليـة، و�عـد اسـ½بعاد تلـك العبـا ات تم حذفvا عند التطبيق ع$# عينة الد رالعبا ر ر

تھ ال�Õائية  ة) 37(راملقياس �� صو   .رعبا

  )3(لجدو 
ة من مقياس ا��كمة مع البعد ا� تباط ب�ن 8ل عبا ر معامالت ]   )156=ن(Pاص ¿�ا ر

  رقم  البعد

ة  ]نفتاح الدعابة التأمل/ التذكر التنظيم ]نفعاj. ا�P?6ة رالعبا

1 0,21**     

2  0,63**    

3   0,56**   

4    0,55**  

5     0,65** 

6 0,67**     

7  0,54**    

8   0,51**   
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  رقم  البعد

ة  ]نفتاح الدعابة التأمل/ التذكر التنظيم ]نفعاj. ا�P?6ة رالعبا

9    0,62**  

10     0,52** 

11 0,35**     

12  0,52**    

13   0,34**   

14    0,42**  

15     0,48** 

16 0,73**     

17  0,52**    

18   0,70**   

19    0,40**  

20     0,59** 

21 0,44**     

22  0,60**    

23   0,63**   

24    0,57**  

25     0,40** 

26 0,59**     

27  0,43**    

28   0,48**   

29    0,47**  

30     0,50** 
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  رقم  البعد

ة  ]نفتاح الدعابة التأمل/ التذكر التنظيم ]نفعاj. ا�P?6ة رالعبا

31 0,67**     

32  0,43**    

33   0,43**   

34    0,37**  

35     0,53** 

36 0,17*     

37  0,48**    

38   0,29**   

39    0,31**  

40     0,39** 

ة بالبعــد ا ªــاص امتــدت  تبــاط Üــل عبــا *¯ مــن ا �ــدو الــسابق أن معــامالت ا ريتــ ر مـــن (ل
ىوÜانــت دالــة إحــصائيا عنــد مــستو ) 0.73 إ&ــ# 0.17 ا �ــشV_ إ&ــ# تمتــع )0.05(ىأو مــستو ) 0.01(ً ؛ ممــ

  .املقياس بصدق <oساق الداخ$�

  ) 4(لجدو 
جة الTلية تباط أcعاد مقياس ا��كمة مع cعضaا البعض ومع الد رمعامالت ا   ر

 التنظيم ]نفعاj. ا�P?6ة أcعاد املقياس
/ التذكر 
 التأمل

 ]نفتاح الفTا(ة

 **25,0 *18,0 **42,0 **31,0 1 ا�P?6ة- 1

2 -.j35,0 *19,0 **24,0 1 **31,0 التنظيم ]نفعا** 

 *18,0 **21,0 1 **24,0 **42,0 التأمل/ الذاكرة - 3

 **42,0 1 **21,0 *19,0 *18,0 الدعابة- 4

 1 **42,0 *18,0 **35,0 **25,0 ]نفتاحية- 5

 **72,0 **59,0 **61,0 **64,0 **64,0 املقياس كTل

تبـاط لي½بـVن مـن نتـائج ا �ـدو الـسابق  ألXعـاد مقيـاس ا �كمـة ) نبV_سـو(رأن معـامالت <
جة الEلية للمقياس امتدت  وÜانت دالة إحـصائيا ) 0.72 إ&# 0.18من (رمع Xعضvا البعض، ومع الد

جـة مـن <oـساق الـدا)0.05(ىأو مستو ) 0.01(ىعند مستو  خ$� ر؛ و+ذا �شV_ إ&# تمتـع املقيـاس بد
اسة ا �الية   .رتؤ+لھ لالستخدام �� الد
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مـــي  . ج  تـــم تطبيــق مقيـــاس ا �كمــة ع$ـــ# العينـــة :  Concurrent Validity زالــصدق التال
اúـــ# ،)2012(شــا+Vن <ســتطالعية، ومــن ثــم تطبيــق مقيــاس ا �كمـــة إعــداد +يــام  ر وقــد 

منية بVن تطبيق املقياسVن وذلك لتفادي عوامل امللل و¢ج vاد، ومن زالباحث وجود ف`_ة 
جات العينة ع$# املقياسVن تباط بVن د رثم قام بحساب معامل < لوا �دو التا&� يوù¯ . ر

  :النتائج ال¨I تم التوصل إل\�ا

  ) 5(لجدو 
جـــة الTليـــة ملقيـــاس ا��كمـــة إعـــداد  تبـــاط بـــ�ن الد رمعامـــل ] جـــة الTليـــة ) 2012شـــا(�ن،(ر روالد

اسة ا��الية    )156=ن(رملقياس ا��كمة e. الد
تباط ي]نحراف املعيار املتوسط 6املتغ�  رمعامل ]

 8.04 115.64 )2012شا(�ن، (ا��كمة إعداد 

اسة ا��الية  10.54 118.01 را��كمة e. الد
74,0** 

جات الEليــــة ألفــــراد العينــــة ع$ــــ#  تبــــاط بــــVن الــــد ريكــــشف ا �ــــدو الــــسابق أن معامــــل < ر ل
اسـة ا �اليـة دالـة إحـصائيا ، ومقيـاس ا �ك)2012(مقياس ا �كمة إعداد +يـام شـا+Vن  ًمـة �ـ� الد ر

ـــة  ـــو ) 0.01(ىعنــــد مــــستو معنوSـ تبــــاط بV_سـ ـــغ معامــــل ا نحيــــث بلـ  و+ــــذا يــــدل ع$ــــ# الــــصدق )74,0(ر
مي ملقياس ا �كمة   . زالتال

اســـة ا �اليـــة ب: (Reliability)ثبــات املقيـــاس  حـــساب ثبـــات املقيـــاس مـــن رقـــام الباحـــث �ـــ� الد
نباخ والتجز ئة النصفية ع$# العينـة <سـتطالعية، كمـا +ـو موù̄ـ وخالل حساب معامالت ألفا كر

قـــم  ر�ـــ� ا �ـــدو  نبـــاخ ) 6(ل  والتجزئـــة Cronbach Alphaوعـــرض ملعـــامالت الثبـــات بطرSق¨ـــI ألفـــا كر
  . للعينة Split – Halfالنصفية 

  ) 6(لجدو 
نباخ والتجزئة النصفية ملقياس ا��كمة   ومعامالت الثبات بطر�قÅ} ألفا كر

 Split – Half Methodالتجزئة النصفية 

 ^cعاد
  عدد

ا  ترالعبا

نباخ   ومعامل ألفا كر

Cronbach Alpha نمعادلة سب�6مان براو  

Spearman -Brown 

  معادلة جتمان

Guttmann 

 0.71 0.71 0.78 8 ا�P?6ة

.j0.70 0.70 0.73 8 التنظيم ]نفعا 

 0.68 0.68 0.69 8 التأمل/ التذكر 

 0.70 0.69 0.71 8 الفTا(ة

 0.72 0.72 0.75 8 ]نفتاح

 0.77 0.78 0.80 40 املقياس كTل
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ـــا  ـــدو الــــسابق أن معــــامالت الثبـــــات ألXعــــاد مقيــــاس ا �كمــــة حــــسب ألفــ *¯ مــــن ا �ـ ليتــــ
نبــــاخ امتــــدت  ـــغ معامــــل الثبــــات للمقيــــاس كEــــل ) 0.78 إ&ــــ# 0.69مــــن (وكر ـــا أن )0.80(بmنمــــا بلـ ، كمــ

نسـبV_مان بـراو ألXعـاد مقيـاس ا �كمـة امتـدت معـامالت الثبـات بطرSقـة التجزئـة النـصفية معادلـة 
غ معامـــل الثبـــات للمقيـــاس كEـــل ) 0.72 إ&ـــ# 0.68مـــن ( ، كمـــا أن معـــامالت الثبـــات ألXعـــاد )0.78(وkلـــ

وkلـغ معامـل الثبـات للمقيــاس )  0.72 إ&ـ# 0.68مـن (مقيـاس ا �كمـة حـسب معادلـة جتمـان امتـدت 
اسة ا �الية، و�À معامالت ثبات oشV_ إ&# صالحية امل)0.77(كEل    . رقياس للتطبيق �� الد

 .إعداد الباحث: مقياس ]تجاه نحو التطرف

اسـات الـسابقة املتعلقــة  رتـم إعـداد املقيـاس Xعـد <طـالع ع$ـ# ¢طـار النظـر املتـاح، والد ي
يبالتطرف الفكر والدي�I و<جتما�ú لدى الشباب، كما قام الباحث بـاالطالع ع$ـ# Xعـض املقـايmس 

اســات ســابقة؛ وذلــك للوقــوف ع$ــ# النــوا,� املرتبطــة باال رتجــاه نحــو التطــرف ال¨ــI اســتخدمت �ــ� د
لالفنية �� بناء املقيـاس، مـع محاولـة الوصـو إ&ـ# oعرSـف إجرا-ـي لالتجـاه نحـو التطـرف واسـتخالص 

+ا مفردات للتطرف اسات باعتبا ات ال¨I أجمعت عل\�ا تلك الد رالعبا ر   .ر
اتـ ة ع$ـ# مجموعـة مـن ا��كمـVن مـن ) 44(ھ روقـام الباحـث Xعـرض املقيـاس وعـدد عبا رعبـا

�س املتخصـــصVن �ــ� مجـــال ال`_بيـــة وعلـــم الــنفس بلـــغ عـــدد+م  ًمحكمـــا مـــن ) 13(رأعــضاء +يئـــة التـــد

قـم  ات لألXعـاد ال¨ـI )9(رست جامعات سـعودية م��ـق  ر؛ وطلـب مـ�Õم ا �كـم ع$ـ# مـدى انتمـاء العبـا
ُ

ات لقياس <تجـاه نحـو التطـرف عنـد تندرج تح��ا، وسالمة الصياغة اللغوSة، ومدى مالءمة ال رعبا
اء ا��كمــVن، . طلبـة ا �امعــة تھ ال�Õائيــة �ــ� ضــوء آ روقــد تــم إجــراء التعــديالت ع$ــ# املقيــاس �ــ� صــو ر

ات، وحذف Xعضvا   . روذلك من خالل oعديل Xعض العبا

  :ا�Pصائص السيكوم67ية للمقياس

  :صدق املقياس

وذلـــك Xغـــرض ) التوكيـــدي(راء التحليـــل العـــام$� قـــام الباحـــث بـــإج): العـــام/.(الـــصدق البنـــاÍي ) أ(
ــــل  ــــاس(اســـــتخالص العوامـ ـــر التحليـــــل بطرSقــــــة ) أXعـــــاد املقيـ ـــا، وأجــ يوطرSقـــــة oــــــشبع الفقـــــرات عل\�ــ

Sماكس. املEونات Yساسية روقد تم تدوSر ا��او بطرSقة الفا   :  ، وقد Üانت النتائج ع$# النحو التا&�ر

  )7(لجدو 

جـة التبـاين ا ر ا��ذو الTامنة ود لك/ـ. الÅـ} تفـسر(ا العوامـل مـن التبـاين الك/ـ. ملقيـاس ]تجـاه ر
  )Total Variance Explained(نحو التطرف      

 ال�سبة ال67اكمية ال�سبة املئو�ة للتباين ا��ذر الTامن العوامل

 %26,67 %26,67 9.52 لالعامل ^و

 %47,01 %20.35 6.35 العامل الثا)ي

 %65,09 %18.10 5,13 العامل الثالث

ليكـــشف ا �ـــدو الــــسابق أن العوامـــل أو XYعــــاد الثالثـــة ال¨ـــI تــــم استخالصـــvا بواســــطة 
+ا  مــن ا )�ــم الك$ــ� للتبــاين ولتحديــد  %) 65,09(رالتحليــل العــام$� قــد فــسرت �ــسبة مئوSــة مقــدا
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  . +وSة العامل �ش`_ط أن ي½شبع عليھ ثالث فقرات دالة ع$# Yقل

  :ة Xعد التدوSروفيما ي$� عرض للعوامل املستخلص

  )8(لجدو 

 Component )(  �ـشبعات الفقـرات ع/ـ� العوامـل cعـد التـدو�ر ملقيـاس ]تجـاه نحـو التطــرف 
Matrix (a)  

 Component لعواملا
ة  رالعبا

1 2 3 

ب    0,74 رأقاطع من يخالف�I الرأي ح¨å لو Üان من Yقا

ة ع$# التفكV_ الÙ�يح    0,74 رأعتقد أن املرأة لmس لد�¹ا القد

أر أنھ لmس +ناك حلوال وسطا للمشكالت والقضايا الفكرSة
ً    0,70 ى

ض YفEار ا �ديدة ا�ªالفة ألفEار يأعا    0,69 ر

_Vوالتجديد �� التفك _Vفض التغي    0,67 رأ

ًأoعصب لرأي من يتفق م�â فكرSا َْ 0,33   

فض oغيV_+ا رأتمسك بأفEار وأ    0,53 ي

   0,84 لرأيّأتجنب Üل من يخالف�I ا

ـــــ� النـــــــدوات  ـــــ_ �ــ ـــصيات ا�ªالفـــــــة لتفكVــ ـــض ال®ªـــ ـــشاركة Xعــــ يأشــــــعر بالـــــــضيق ملــــ
 واللقاءات 

0,84 
  

اء وYفEار ا�ªالفة &�    0,79 رأoسامح مع �

   0,31 يأoعصب لوجvة نظر ح¨å لو  �أت للعنف اللفظي أو ا �سدي

فض قراءة ا��الت والÙ�ف ال¨I تخالف أفEار يأ    0,48 ر

فض  ا-يرأ    0,87 رنقد آ

يأعتقد أن معظم أفEار �خرSن أقل من مستو أفEار    0,78 ى

فض الصالة خلف من يخالف�I الرأي   0,90  رأ

ا-ي ع$# �خرSن بالقوة    0,88  رأفرض آ

رأر أن من Yفضل اقتصار التعليم ا �ام�â ع$# الذÜو فقط   0,37  ى

ّأر معاقبة املقصر �� أمو دينھ بEل قسو ر   0,75  ةى

ىأر أن فتاو علماء الدين متناقضة   0,90  ى

فض ا �وار مع ا�ªالفVن &� �� املسائل الديzية   0,89  رأ
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 Component لعواملا
ة  رالعبا

1 2 3 

أي واحد ç�يح فقط �� Yمو الديzية رأر أنھ يوجد  ر   0,75  ى

  0,66  أعتقد أن حياة ¢�سان يجب أن تقتصر ع$# العبادات

فض مشاركة املرأة �� الفعاليات الثقا   0,86  فية وYعمال التطوعيةرأ

ىأر أن التعامل مع أç�اب Yديان واملذا+ب Yخر خطأ مvما Üانت امل¾_رات   0,79  ى

  0,69  ىأر أن فكر علماء الدين يتصف بالوسطية

ج املرأة للعمل فض خر وأ   0,61  ر

مي إ&# أطباء من الرجال فض ذ+اب محا رأ   0,56  ر

  V  0,75_ املسلمVن أشعر بالضيق لو oعاملت مع غ

ة مقاطعة <نتخابات أل�äا لmست من الدين ورأر ضر   0,69  ى

ى وا��لس البلدي فض مشاركة املرأة �� مجلس الشو رأ   0,68  ر

 0,84   ىأر أن قيم ا��تمع الذي أعmش فيھ وعاداتھ تخالف القيم ¢�سانية

اج واملناســـبات ا وأر أن حـــضو ا �فـــالت <جتماعيـــة Üـــالز ر لديzيـــة Üاألعيـــاد تقليـــد ى
ر يغV_ ضر  و

  
0,83 

 0,80   ًأنظر إ&# املرأة ع$# أ�äا أقل شأنا من الرجل

ا قديمة ال تناسب العصر  اء وأفEا ًرأر عدم <ستماع لكبار السن أل�äم يحملو آ ر ن  0,72  ى

ثة  0,34   رأود التخلص من العادات والتقاليد <جتماعية املتوا

 0.93   ادات <جتماعية نوع من الرجعيةىأر أن التمسك بالع

س الفرد حياتھ بحرSة دو تقيد بالعادات <جتماعية نأر أن يما  0,91   رى

Sا رًأر <بتعاد عن العادات والتقاليد لEي نتقدم حضا  0,30   ى

ة  0,69   رأعتقد أن املرأة ال oستطيع إنجاز Yعمال العصرSة املتطو

 0,75   وقvا �ساعد �� تمرد+اأعتقد أن إعطاء املرأة حق

 0,36   أود <ستقالل عن أسرoي �� عمر مبكر كما +و ا �ال �� الغرب

فض الواقع <جتما�ú الذي أعmش فيھ  0,40   رأ

غب بصرف النظر عن أخالقھ  0,59   رأصادق من أ

أي �خرSن  Iوال �¹م� Iس ما �/�ب�a0,43   رأل 

د  لل½ــشبعات �ــ� ) ±0.30(ا��ــدد بالقيمــة العدديــة روقــد اســتخدم الباحــث محــك جيلفــو
  :لقبو الفقرات؛ وفيما ي$� عرض للعوامل املستخلصة
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وkلغت ) 9.52(بلغ ا �ذر الEامن لvذا العامل : ي]تجاه نحو التطرف الفكر: لالعامل ^و
- 6- 2 (و�À الفقرات. فقرة) 14(وقد oشبعت بھ ) 26.66(�سبة التباين املفسرة من قبل +ذا العامل 

من العدد الك$ـ� لفقـرات  %) 31,82(بما يمثل �سبة ) 7-10-15-17-20-23-26-29-32-35-38-41
  .املقياس الداخلة �� التحليل العام$�

وkلغت ) 6.35(بلغ ا �ذر الEامن لvذا العامل : ]تجاه نحو التطرف الديÏ}: العامل الثا)ي
-5-1(وÀـ� . فقـرة) 16(وقـد oـشبعت بـھ ) 20.35(�سبة التباين املفسرة من قبل فقرات +ذا العامل 

من العدد الك$ـ�  %) 36.36(بما يمثل �سبة ) 31-33-34-39-40-42- 8-11-13-16-21-24-27-28
  .لفقرات املقياس الداخلة �� التحليل العام$�

) 5.13(ا �ـذر الEـامن لvـذا العامـل بلـغ : ]تجـاه نحـو التطـرف ]جتمـاÐ.: العامل الثالث
و�À . فقرة) 14(وقد oشبعت بھ ) 18.10(لتباين املفسرة من قبل فقرات +ذا العامل وkلغت �سبة ا

مـــن العـــدد الك$ـــ�  %) 31.82(بمـــا يمثـــل �ـــسبة ) 36-37-43-44--3-4-9-12-14-18-19-22-25-30(
  .لفقرات املقياس الداخلة �� التحليل العام$�

�� مجملvا oشV_ إ&# سالمة املقياس وkناء ع$# ما تقدم من تفسV_ للعوامل املستخلصة فإن النتائج 
تھ ا �الية   . رمن حيث تEوSنھ الفر�IJ �� قياس ما يد�ú قياسھ، وkالتا&� صالحية استخدامھ بصو

  )9(لجدو 

جة الTلية  ات مقياس ]تجاه نحو التطرف بالد تباط ب�6سو لعبا ر معامل ا ر   )156=ن(نر

  رقم

ة  رالعبا

جة   رد

تباط  ر]

  رقم

ة  رالعبا

جة   رد

تبا  طر]

  رقم

ة  رالعبا

جة   رد

تباط  ر]

  رقم

ة  رالعبا

جة   رد

تباط  ر]

1 0,69** 12 0,55** 23 0,74** 34 0,64** 

2 0,71** 13 0,66** 24 0,66** 35 0,51** 

3 0,57** 14 0,59** 25 0,75** 36 0,34** 

4 0,44** 15 0,51** 26 0,62** 37 0,52** 

5 0,61** 16 0,70** 27 0,21** 38 0,43** 

6 055** 17 0,73** 28 0,60** 39 0,50** 

7 0,69** 18 0,52** 29 0,58** 40 0,55** 

8 0,66** 19 0,44** 30 0,38** 41 0,62** 

9 0,62** 20 0,63** 31 -0,12 42 0,44** 

10 0,29** 21 0,50** 32 0,75** 43 0,71** 

11 0,76** 22 0,62** 33 0,75** 44 0,05 

*¯ مـن ا �ــدو الـسا ات مقيـاس <تجــاه ليتـ تبـاط بV_سـو لعبــا ربق أن جميـع معــامالت ا نر
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جة الEلية Üانت دالـة إحـصائيا عنـد مـستو داللـة  ىنحو التطرف بالد ً تVن ) 0.01(ر – 31(رعـدا العبـا
اسة Yساسية) 44 تان تم حذفvما عند التطبيق ع$# عينة الد رو+اتان العبا   . ر

 <تجــــاه نحـــو التطـــرف عـــن طرSــــق كمـــا قـــام الباحـــث بحــــساب <oـــساق الـــداخ$� ملقيـــاس
تبــاط  جــة الEليــة للبعــد الــذي تzتUــI إليــھ ) نبV_ســو(رحــساب معامــل < ات املقيــاس مــع الد ربــVن عبــا ر

  :لكما +و موù¯ �� ا �دو التا&�

  ) 10(لجدو 

جـة الTليـة للبعـد الـذي ت�ت|ـ} إليـھ  ات مقياس ]تجـاه نحـو التطـرف مـع الد تباط عبا رمعامل ا ر ر
  )156=ن(

 البعد
ةرقم العب  را

 التطرف ]جتماÐ. التطرف الديÏ} يالتطرف الفكر

1  0,77**  

2 0,64**   

3   0,48** 

4   0,58** 

5  0,65**  

6 0,66**   

7 0,72**   

8  0,68**  

9   0,70** 

10 0,44**   

11  0,75**  

12   0,60** 

13  0,77**  

14   0,70** 

15 0,42**   

16  0,64**  
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 البعد
ةرقم العب  را

 التطرف ]جتماÐ. التطرف الديÏ} يالتطرف الفكر

17 0,72**   

18   0,67** 

19   0,43** 

20 0,64**   

21  0,56**  

22   0,59** 

23 0,77**   

24  0,68**  

25   0,72** 

26 0,71**   

27  0,37**  

28  0,66**  

29 0,70**   

30   0,49** 

31  -0,20  

32 0,71**   

33  0,71**  

34  0,66**  

35 0,66**   

36   0,51** 

37   0,65** 

38 0,57**   



 
 مستوى الحكمة وعالقته باالتجاه نحو التطرف

   لدى طلبة جامعة أم القرى
  خالد بن علي بن معيض الزهراني/ د

 

 

594 

 البعد
ةرقم العب  را

 التطرف ]جتماÐ. التطرف الديÏ} يالتطرف الفكر

39  0,48**  

40  0,61**  

41 0,72**   

42  0,67**  

43   0,71** 

44   0,13 

تبـــــاط  *¯ مـــــن ا �ـــــدو الـــــسابق أن جميـــــع معـــــامالت < ريتـــــ ات مقيـــــاس ) نبV_ســـــو(ل ـــا رلعبــ
جة الEلية للبعد الـذي تzتUـI إليـھ امتـدت  وÜانـت ) 0,77 إ&ـ# 0,37مـن (ر<تجاه نحو التطرف مع الد

ىدالــة إحــصائيا عنــد مــستو داللــة  قــم )0.01(ً ة  ر، مــا عــدا العبــا �ــ� Xعــد التطــرف الــدي�I و+ــذه ) 31(ر
تباط مـع  جة الEلية للبعد وقد Üانت غV_ دالة أيضا �� < تباطvا سل�I مع الد ة Üان معامل ا رالعبا ر ر ًر

قم  ة  جة الEلية للمقياس، كذلك Üانت العبا رالد ر جتمـا�ú غVـ_ مرتبطـة مـع �ـ� Xعـد التطـرف <) 44(ر
جـة الEليـة للمقيـاس، وkالتـا&� تـم  تبـاط مـع الد جة الEلية للبعد وقد Üانت غV_ دالة أيضا �� < رالد ر ًر

ــا مــــن  تھ ال�Õائيــــة مؤلفــ تباطvمــــا، وأصــــبح املقيــــاس �ــــ� صــــو تVن لــــضعف ا ًحـــذف العبــــا ر ر ة، ) 42(ر رعبــــا
ـــق �ـــــ� ىوkــــذلك يمكـــــن <طمئنـــــان إ&ـــــ# أن املقيـــــاس يتمتـــــع بمـــــستو جيـــــد مـــــن ـــھ للتطبيــ  الـــــصدق يؤ+لـــ

اسة ا �الية   .رالد

كمـــا قـــام الباحـــث بحــــساب <oـــساق الـــداخ$� ملقيـــاس <تجــــاه نحـــو التطـــرف عـــن طرSــــق 
جة الEلية، ومع Xعضvا Xعضا كمـا +ـو موùـ¯ �ـ�  تباط بVن أXعاد املقياس مع الد ًحساب معامل < ر ر

  :لا �دو التا&�

قم  رجدو    )11(ل

تباط أcعاد مقياس ] جة الTليةر معامل ا   رتجاه نحو التطرف مع cعضaا والد

 التطرف ]جتماÐ. التطرف الديÏ} يالتطرف الفكر أcعاد املقياس

 **0,70 **0,80 1 ي التطرف الفكر- 1

2 -{Ï0,75 1 **0,80  التطرف الدي** 

3 -.Ð1 **0,75 **0,70  التطرف ]جتما 

 **0,89 **0,93 **0,91 املقياس كTل

تبــاط ليكــشف ا �ـــدو الــسا ألXعــاد مقيـــاس <تجـــاه ) نبV_ســـو(ربق أن جميـــع معـــامالت <
جة الEلية للمقياس امتدت  رنحو التطرف مع Xعضvا Xعضا ومع الد وÜانت دالة ) 0.93 إ&# 0.70من (ً

ىإحــصائيا عنـــد مــستو داللـــة  جـــة مــن <oـــساق الـــداخ$� )0.01(ً ر، و+ــذا �ـــشV_ إ&ــ# تمتـــع املقيــاس بد
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اس   .ة ا �اليةرتؤ+لھ لالستخدام �� الد

مي) ج( تم تطبيق مقياس <تجاه نحو التطـرف ع$ـ# العينـة <سـتطالعية، ومـن : زالصدق التال
، )2013(ثم تطبيق مقياس <تجـاه نحـو التطـرف الـدي�I و<جتمـا�ú إعـداد الـسيد دمحم عبـد ا��يـد 

منيـــة Üافيـــة؛ وذلـــك لتفـــادى ع اúـــ# الباحـــث أن تEـــو بـــVن تطبيـــق املقياســـVن ف`ـــ_ة  زوقـــد  وامـــل امللـــل نر
جـات العينـة ع$ـ# املقياسـVن تبـاط بـVن د رو¢جvاد، ومـن ثـم قـام بحـساب معامـل < لوا �ـدو التـا&� . ر

  :يوù¯ النتائج ال¨I تم التوصل إل\�ا

  )12(لجدو 

جة الTلية ملقياس ]تجاه نحو التطرف الديÏ} و]جتماÐ. لعبد ا_�يد  تباط ب�ن الد ر معامل ] ر
جة الTلية ) 2013( اسة ا��الية روالد   )156= ن(رملقياس ]تجاه نحو التطرف e. الد

تباط ي]نحراف املعيار املتوسط املتغ�6  رمعامل ]

]تجاه نحو التطرف الديÏ} و]جتماÐ. لعبد 
 )2013(ا_�يد 

98.55 16.4 

اسة ا��الية  10,41 5,519 ر]تجاه نحو التطرف e. الد

0,60** 

*¯ مــن ا �ــدو الــسابق أن جات الEليــة ألفــراد العينــة ع$ــ# ليتــ تبــاط بــVن الــد ر معامــل < ر
ـــدي�I و<جتمـــــا�ú لعبـــــد ا��يـــــد  ـــو التطـــــرف الــ ، ومقيـــــاس <تجـــــاه نحـــــو )2013(مقيـــــاس <تجـــــاه نحــ

اسة ا �الية بلغ  ىو�À قيمة دالة إحصائيا عند مستو معنوSة ) 0.60(رالتطرف �� الد ؛ ممـا )0.01(ً
جة من ا اسةر�شV_ إ&# تمتع املقياس بد مي تؤ+لھ للتطبيق �� +ذه الد رلصدق التال   .ز

ـــا :ثبـــــات املقيـــــاس ـــة ألفــ جـــــة ثبـــــات مقيـــــاس <تجـــــاه نحـــــو التطـــــرف بطرSقــ ر قـــــام الباحـــــث بحـــــساب د
نباخ والتجزئة النصفية والنتائج موù�ة �� ا �دو أدناه لكر  :و

  ) 13(لجدو 

  معامالت الثبات ملقياس ]تجاه نحو التطرف

 التجزئة النصفية
 أcعاد املقياس

  عدد

ا  ترالعبا

  معامل

نباخ  )معادلة جتمان( )نسب�6مان براو( وألفا كر

 0.85 0.85 0.90 14 يالتطرف الفكر

{Ï0.77 0.77 0.85 16 التطرف الدي 

.Ð0.87 0.88 0.87 14 التطرف ]جتما 

 0.89 0.89 0.95 44 املقياس كTل

لية <جتماعية حسب لي½بVن من ا �دو السابق أن معامل الثبات ألXعاد مقي واس املسؤ
نبــاخ امتــدت  غ ) 0,90 إ&ــ# 0.85مـن (وألفـا كر كمــا أن ). 0.95(بmنمــا معامـل الثبــات للمقيــاس كEـل بلــ

ــبV_مان بـــراو ألXعـــاد مقيـــاس <تجـــاه نحـــو  نمعـــامالت الثبـــات بطرSقـــة التجزئـــة النـــصفية معادلـــة سـ
، وحــــسب )0.89(لمقيــــاس كEــــل بmنمــــا بلــــغ معامــــل الثبــــات ل) 0,88 إ&ــــ# 0.77مــــن (التطــــرف امتــــدت 
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) 0,87 إ&ــ# 0.77مـن (معادلـة جتمــان امتـدت معــامالت الثبـات ألXعــاد مقيـاس <تجــاه نحـو التطــرف 
، و�À معامالت ثبـات oـشV_ إ&ـ# أن املقيـاس يتـوفر )0.89(بmنما أن معامل الثبات للمقياس كEل بلغ 

جة من الثبات تمنحھ ثقة من الباحث وo®�ع ع$# تطبيقھ لھ د
ً

  .ر

اسةن   :رتائج الد

؟: لنتائج <جابة عن السؤال ^و ىما مستو ا��كمة لدى طلبة جامعة أم القر   ى

، تـــــــم حـــــــساب  ـــر ـــــة أم القــــ ـــــدى طلبـــــــة جامعــ ــــة وأXعاد+ـــــــا لــ ــــ# مـــــــستو ا �كمـــ ىللتعــــــرف ع$ـــ ى
اســة ع$ــ# مقيــاس ا �كمــة،  جات أفــراد عينــة الد Sــة لــد راملتوســطات ا �ــسابية و<نحرافــات املعيا ر ر

  :لو التا&�كما +و موù¯ �� ا �د

  ) 14(لجدو 

جات أفراد العينة ع/� مقياس ا��كمة وأcعاده �ة لد راملتوسطات ا��سابية و]نحرافات املعيا   ر

 ىاملستو ي]نحراف املعيار املتوسط ا��سا�ي أcعاد ا��كمة م

 مرتفع 2.69 26.08 ا�P?6ة 1

2 .jمتوسط 3.01 20.61 التنظيم ]نفعا 

 متوسط 3.12 25.36 التأمل/ التذكر  3

 متوسط 2.34 18.36 الفTا(ة 4

 متوسط 3.16 23,30 ]نفتاح 5

 متوسط 2.86 22.74 املقياس كTل

جات أفراد العينة ع$# مقياس    ريوù¯ ا �دو السابق متوسطات د ا �كمة وأXعاده، ل
*¯ أن مــستو ا �كمــة XــشEل عــام لــدى   بمكــة املكرمــة متوســط، ىطلبــة جامعــة أم القــرىومنــھ يتــ

جـــات أفـــراد العينـــة الEليـــة ع$ـــ# مقيـــاس ا �كمـــة حيـــث بلـــغ يوانحـــراف معيــــار ) 22.74(ر متوســـط د
ه    ).2.86(رمقدا

Xعـد ا ª¾ـ_ة مـن مقيـاس ا �كمـة Üـان مرتفعـا لـدى طلبـة جامعـة ىمـستو كمـا يظvـر أن   
ً ُ

 – الفEا+ــــة –التأمــــل /  التــــذكر –التنظــــيم <نفعـــا&� (ىأم القـــر بمكــــة املكرمــــة بmنمـــا بقيــــة XYعــــاد 
جا��ا متوسطة لدى طلبة جامعة أم القر بمكة املكرمة) فتاح<ن ىÜانت د   .ر

ىوقـــد Üـــان أكÍـــ_ أXعـــاد ا �كمـــة شـــيوعا بـــVن طلبـــة جامعـــة أم القـــر  
ً

Xُعـــد  بمكـــة املكرمـــة 
) 25.36(التأمــل بمتوســط / ُ، يليــھ Xعــد التــذكر)2.69(يوانحــراف معيــار ) 26.08(ا ª¾ــ_ة بمتوســط 
يوانحراف معيار ) 23.30(ُتبة الثالثة جاء Xعد <نفتاح بمتوسط ، و�� املر)3.12(يوانحراف معيار 

ـــــا&� بمتوســـــــط )3.16( ــــم Xعـــــــد التنظـــــــيم <نفعـ ــــراف معيــــــار ) 20.61(ُ، ثــ ـــــد )3.01(يوانحـــ ُ، وأخVـــــــ_ا Xعــ ً

  ).2.34(يوانحراف معيار ) 18.36(الفEا+ة بمتوسط 
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ــا)ي ــائج <جابـــــة عـــــن الـــــسؤال الثـــ ــاه نحـــــو التطـــــرف لـــــدى ط: نتـــ ــا مـــــستو ]تجـــ ــــة ىمـــ لبـ
؟   ىجامعة أم القر

، تــــم  ىللتعــــرف ع$ــــ# مــــستو <تجــــاه نحــــو التطــــرف وأXعــــاده لــــدى طلبــــة جامعــــة أم القــــر ى
اســـة ع$ـــ# مقيـــاس  جات أفـــراد عينـــة الد Sـــة لـــد رحـــساب املتوســـطات ا �ـــسابية و<نحرافـــات املعيا ر ر

 :ل<تجاه نحو التطرف كما +و مبVن �� نتائج ا �دو التا&�

  ) 15(لجدو 

جات أفـــراد العينـــة ع/ـــ� مقيـــاس ]تجـــاه نحـــو املتوســـطات ا��ـــسابي �ـــة لـــد رة و]نحرافـــات املعيا ر
  التطرف وأcعاده

 م
أcعاد ]تجاه نحو 

 التطرف
 ىاملستو ي]نحراف املعيار املتوسط ا��سا�ي

 ضعيف 5.23 28.80 يالتطرف الفكر 1

2 {Ïمتوسط 6.68 33.15 التطرف الدي 

3 .Ðضعيف 4.14 30.01 التطرف ]جتما 

 ضعيف 5.35 30.65 ملقياس كTلا

جـــات أفـــراد العينـــة ع$ـــ# مقيـــاس    را �ـــدو الـــسابق يوùـــ¯ متوســـطات د <تجـــاه نحـــو ل
*¯ أن مــستو التطــرف وأXعــاده  طلبــة جامعـــة أم  XــشEل عـــام لــدى <تجــاه نحـــو التطــرفىومنــھ يتـــ

ــات أفـــراد العينــــة الEليــــة ع$ــــ# مقيــــاىالقـــر جــ غ متوســــط د ــ ر بمكــــة املكرمــــة جــــاء ضـــعيفا، حيــــث بلــ
س ً

ه )30.65(<تجاه نحو التطرف  ر بانحراف معيار مقدا   ).5.35(ي

*¯ أن Xعــد     Üــان متوســـطا <تجـــاه نحــو التطـــرف مـــن مقيــاس التطـــرف الــدي�Iُكمــا يتـــ
ً

ـــة XYعـــــاد  ــة املكرمــــــة، بmنمـــــا بقيـــ ـــة جامعـــــة أم القــــــر بمكـــ التطــــــرف  –يالتطــــــرف الفكـــــر (ىلـــــدى طلبـــ
�úج��ما ضعيفة لدى طلبة جامعة) <جتما   .ى أم القر بمكة املكرمةرÜانت د

ىوقــد Üــان أكÍـــ_ أXعــاد <تجــاه نحـــو التطــرف شـــيوعا بــVن طلبــة جامعـــة أم القــر    بمكـــة ً
ــــراف معيـــــار ) Xُ)33.15عــــــد التطــــــرف الـــــدي�I بمتوســــــط املكرمـــــة  ـــد التطــــــرف )6.68(يوانحــ ُ، يليــــــھ Xعـــ

ـــر )4.14(يوانحــــراف معيــــار ) 30.01(<جتمــــا�ú بمتوســــط  ـــ_ا Xعــــد التطــــرف الفكـ ي، وأخVـ ُ ً
بمتوســــط 

  ).5.23(يوانحراف معيار ) 28.80(

ــة : نتـــائج <جابــــة عـــن الــــسؤال الثالـــث ــ�ن ا��كمــ ــأث�6ات بنائيــــة ســـبzية بــ (ــــل توجــــد تـ
  و]تجاه نحو التطرف؟

لإلجابــة عـــن +ـــذا الـــسؤال قـــام الباحـــث باختبــار النمـــوذج الـــسب�I املق`ـــ_ح، وذلـــك بـــإجراء 
 وحـساب معــامالت املــسار واختبــار LISRIL 8.8باســتخدام برنــامج ) Path Analysis(تحليـل املــسار 

يدالل��ــا، وتحديــد التــأثV_ات املباشــرة وغVــ_ املباشــرة للعالقــات بــVن متغVــ_ النمــوذج، وÜانــت النتــائج 
 : Üالتا&�
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أوال
ً

تباطات ب�ن متغ�6 النموذج:  يمصفوفة ]   :ر

   )16(لجدو 

تباط ب�6سو للعالقة ب�ن متغ�6 النموذج يمصفوفة معامالت ا ن   ر

 ]تجاه نحو التطرف ا��كمة 6اتاملتغ�

  **0.14- 1 ا��كمة

 1  **0.14- ]تجاه نحو التطرف

ـــات  تباطــ *¯ مــــــن ا �ـــــدو الــــــسابق مــــــصفوفة < ريتـــــ ــــ_ ) Correlation Matrix(ل يملتغVــ
تباطيـة ذات داللـة إحـصائية بـVن مـستو ا �كمـة و<تجـاه نحــو : النمـوذج أعـاله أن ى+نـاك عالقـة ا ر

ىة أم القر بمكة املكرمة و�À عالقة عكـسية، وذات داللـة إحـصائية عنـد التطرف لدى طلبة جامع
تباط ) 0.01(ىمستو   ).0.14-(ربمعامل ا

ثانيا
ً

 :تحليل املسار: 

قــــــم  ــــا&�  را �ـــــدو التـ ـــة للنمـــــوذج املق`ــــــ_ح كمـــــا تــــــم ) 17(ل ــــسن املطابقــ ــــ¯ مؤشـــــرات حــ يوùـ
 åـUيـة العظ�2Y قـةSرتوصـيفھ باسـتخدام طر(Maximum Likelihood Estimation) مـن خــالل ،

  :ًطالبا وطالبة) 604( ع$# العينة الEلية املEونة من LISRIL 8.8برنامج التحليل ¢حصا-ي 

  ) 17(لجدو 

̂و) املالءمة(قيم مؤشرات حسن املطابقة    لللنموذج املق67ح ضمن الفرض 

�لة  )املالئمة(مؤشر حسن املطابقة Õالقيمة امل
 للمؤشر

  القيمة الدالة ع/� حسن

ط القبو(طابقة امل لشر  )و

 غ�6 دالة 1.0 ىمستو داللة قيمة مر�ع 8اي 

جات ا��ر�ة  2أقل من  1.12 ر)سبة قيمة مر�ع 8اي إ�j د

 0.07أقل من  RMSEA 0.048جذر متوسط مر�عات ا�Pطأ التقر�×} 

 CFI 0.93 0.95نمؤشر املطابقة املقار 

 NFI 0.95 0.95يمؤشر املطابقة املعيار 

للنمـوذج ) Indices of fit Goodness( الـسابق مؤشـرات حـسن املطابقـة ليوùـ¯ ا �ـدو
  : ال¨I استخدمvا الباحث ل��كم ع$# املطابقة ا �يدة للنموذج موضع <ختبار) لYو(

  

  

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )3(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

599 

 :Indicators of fit Goodnessمؤشرات حسن املطابقة 

أوال
ً

) لYو(للنمــوذج ) (شـر مر�ـع Üـاي  مؤ(*)أظvـرت النتـائج أن قيمـة ):  (مؤشـر مر�ـع 8ـاي : 
ىمــستو ا �كمــة كمتغVــ_ مــستقل ع$ــ# مــستو <تجــاه نحــو التطــرف لــدى طلبــة جامعــة أم القــر  ى ى

، كمــا أن مــستو ) 1,12(؛ حيــث بلغــت )2(أقـل مــن  جــة مرتفعــة إ&ـ# حــد مــا �ــ� نطــاق املقبــو ىوÀــ� د ل ّ ر
ًدالة إحصائيا؛ لذلك �عت¾ـ_ الباحـث +ـذا النمـوذج ، وkالتا&� �À غP>0.05( _V(و+و ) 1.0(دالل��ا بلغ 

لمقبو إ&# حد ما، ولكنھ يأمل �� ا �صو ع$# نموذج ذو مواصفات أع$#   .ّل

 Root mean Square of errorمؤشـــر جــــذر متوســـط مر�عــــات ا�Pطـــأ التقر�×ــــ} : ًثانيـــا
approximation) RMSEA:( بلغـــــت قيمـــــة  (**)Iـــــ�Sطـــــأ التقرª ــــات ا  مؤشـــــر جـــــذر متوســـــط مر�عـ

)RMSEA ( �&ــــا�ـــ_ح ا  ـــل مــــن ) 0.048(للنمــــوذج املق`ـ ــا&� فــــإن النمــــوذج )0.07(وÀــــ� أقـ ) لYو(، وkالتــ
ىمــستو ا �كمــة كمتغVــ_ مــستقل ع$ــ# مــستو <تجــاه نحــو التطــرف لــدى طلبــة جامعــة أم القــر  ى ى

oــــشV_ إ&ــــ# أن املطابقــــة لmــــست ) RMSEA(، كمــــا أن قيمــــة )RMSEA(يحقــــق شــــرط حــــسن املطابقــــة 
جة كبV_ة   .ربد

ثالثا
ً

 (***)�� النموذج ا �ا&� بلغت قيمة Comparative Fit Index (CFI) :نمؤشر املطابقة املقار: 
و�À أقل من القيمة الدالة ع$# حسن املطابقة ) 29(لكما �� ا �دو ) 0.93(نمؤشر املطابقة املقار 

ىمـستو ا �كمــة كمتغVــ_ مــستقلة ع$ـ# مــستو) لYو(؛ وkالتـا&� فــإن النمــوذج )0.95(  <تجــاه نحــو ى
نالتطرف لدى طلبة جامعة أم القر ال يحقق شرط حسن املطابقة املقار    ).CFI(ى

ًاcعـا  (*)�ـ� النمــوذج ا �ـا&� بلغـت قيمــة  Normed Fit Index (NFI)::يمؤشـر املطابقـة املعيــار: ر
حسن و�À تحقق القيمة الدالة ع$# ) 0.95(لللنموذج املف`_ض Yو ) NFI(يمؤشر املطابقة املعيار 

ط القبــــو(املطابقـــة  لشــــر ىمــــستو ا �كمــــة كمتغVــــ_ ) لYو(لvــــذا املؤشــــر، وkالتــــا&� فــــإن النمــــوذج ) و

                                                
 قـدر    صـغیرة الجدولـة)  (   إلى المحسو�ة)  (  النس�ة �انت   �لما  للبانات  مالءمة   أكثر عتبر النموذج (*)

؛ ) 2011 تغـزة،( للبانـات   مالءمة النمـوذج   عدم  على  یدل فهذا  ) 2(من أكبر   النس�ة  �انت إذا  أ*  اإلم�ان،  

التحلیل  في   الداخلة   المصفوفة أن إلى  تشیر   الحر7ة  لدرجات �النس�ة  المؤشر  لهذا   المرتفعة  القمة إن  حیث 

�عـــدم  المــصحو�ة  المنخفــضة  والقمــة  ،  التحلیـــل  مــن  الناتجــة  المــصفوفة   عـــن  تختلــف  العینــة والمتولــدة مــن 

 . المصفوفتین بین   جوهر7ة  قفرو وجود  عدم  إلى  تشیر  اإلحصائة  الداللة  
 بین هذا المدF إلى تطابD أفـضل حیث تشیر القم المنخفضة) ١.٠ -صفر (تتراوح قمة هذا المؤشر بین  (**)

فأقـل دل ذلـك علـى أن النمـوذج طـابD البانـات، أمـا إذا �انـت هـذه ) 0.05(للنموذج، فإذا سـاوت القمـة 

ٕ فـذلك یدل على أن النموذج طابD البانات بدرجة �بیرة، واذا زادت عن ذلك فیدل هذا على 0.07القمة 
 .رفض النموذج

ین الـــصفرتتـــراوح قمـــة هـــذا الم (***)    إلـــى تطـــابD أفـــضل  وأكثـــر0.95 وتـــشیر القمـــة   والواحـــد الـــصحح ؤشـــر بـــ

 ).131، ص 2009عید، النال، عبدالخالD،(  للنموذج مع بانات العینة 
، وتــشیر القمــة المرتفعــة بــین هــذا المــدF إلــى تطــابD أفــضل  والواحــد تتــراوح قمــة هــذا المؤشــر بــین الــصفر  (*)

  ).  2011 تغزة،(لعینة للنموذج مع بانات ا 
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ىمستقل ع$# مستو <تجاه نحو التطرف لدى طلبة جامعة أم القر يحقق شرط حسن املطابقة  ى
  ).NFI(ياملعيار 

لبنـاء ع$ـ# مــا تقـدم يمكـن القــو إن النمـوذج املق`ــ_ح  ) ملطابقــةبنـاء ع$ـ# مؤشــرات حـسن ا(ً
جـــــة مقبولــــة جـــــة املعنوSـــــة . ريفــــسر العالقـــــة بد رو�عـــــد ذلـــــك تــــم تقيـــــيم معـــــامالت النمــــوذج ملعرفـــــة د ّ

 .¢حصائية لvذه املعامالت، وتقدير التأثV_ات املباشرة وغV_ املباشرة والEلية

  :التأث�6ات املباشرة وغ�6 املباشرة ملتغ�6ات النموذج

  ) 18(لجدو 

]تجــاه (لاشــرة للمتغ�ـ6 املـستقل eـ. النمــوذج ^و ع/ـ� املتغ�ـ6 التـاcع التـأث�6ات املباشـرة وغ�ـ6 املب
  ىلدى طلبة جامعة أم القر بمكة املكرمة) نحو التطرف

 التأث�6

 املتغ�6ات
مباشر 

)D.E( 
غ�6 مباشر 

)I.E( 

 التأث�6 الك/.
�ة   رالقيمة املعيا

 ملعلمات النموذج
 ىمستو الداللة

 غ�6 دال 0.06- 0.02- 0.0 0.02- ىمستو ا��كمة

ليوùـــــ¯ ا �ـــــدو الـــــسابق التـــــأثV_ات املباشـــــرة وغVـــــ_ املباشـــــرة والEليـــــة ع$ـــــ# <تجـــــاه نحـــــو 
ًالتطـــرف لــــدى طلبـــة جامعــــة أم القــــر بمكـــة املكرمــــة مــــن قبـــل مــــستو ا �كمــــة وkنـــاء ع$ــــ# تقــــدير  ى ى

والتـأثIndirect Effect ( _V(وغVـ_ املباشـر ) Direct Eff(معامالت املـسار يمكـن تفـسV_ التـأثV_ املباشـر 
لــدى ) <تجــاه نحــو التطــرف(ع$ــ# املتغVــ_ التــاXع ) ا �كمــة(للمتغVــ_ املــستقل ) Total Effect(الك$ــ� 

  : ىطلبة جامعة أم القر بمكة املكرمة كما ي$�

) 0.02-(            <تجـاه نحـو التطـرف                       بلغ التأثV_ املباشر للمسار ا �كمة     •
مـــن  %) 2(ًإحــصائيا، و+ـــو تــأثV_ ضـــعيف �ـــشV_ إ&ــ# أن املـــسار يفــسر فقـــط و+ــو غVـــ_ دال 

 .ىالتباين الك$� �� متغV_ <تجاه نحو التطرف لدى طلبة جامعة أم القر

  :مناقشة النتائج

ط حــــسن املطابقــــة  وبيzـــت نتــــائج تحليــــل املــــسار أن +ــــذا النمــــوذج املق`ـــ_ح قــــد حقــــق شــــر
جة مقبولة إ&# حدما ّبد

ىمن مستو <تجاه  %) 28(ج أن النموذج فسر ما �سaتھ كما بيzت النتائ. ر
نحيث إن +ذا النموذج يتEو من عالقات سبaية مباشرة . ىنحو التطرف لدى طلبة جامعة أم القر

 ).صفر(فقط، وأن التأثV_ غV_ املباشر �� +ذا النموذج Üانت قيمتھ 

تباطيــة بــVن املتغVــ_ين؛ ح رممــا ســبق يمكــن القــو إنــھ توجــد عالقــات ا يــث ظvــر تــأثV_ املتغVــ_ ل
اســات الــسابقة ال¨ــI ا+تمــت با �كمــة و<تجــاه  راملــستقل ع$ــ# املتغVــ_ التــاXع �ــ� Yدب النظــر والد ي
اســـة بوجــود عالقـــة ســـبaية مباشــرة بـــVن املتغVـــ_ املـــستقل  رنحــو التطـــرف، و+ـــذا مــا كـــشفت عنـــھ الد

وو�عـز الباحـث وجـود +ـذا ، ًصائياو�À عالقة دالة إحـ) 0.28-(واملتغV_ التاXع، فقد بلغ التأثV_ الك$� 
اد مـستو ا �كمـة لـدى الفـرد انخفـض -ال¨I تبVن أ�äـا عكـسية-التأثV_ و+ذه العالقة  ى إ&ـ# أنـھ Üلمـا  ز
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ىاتجا+ــھ نحــو التطــرف، والعكــس çــ�يح فEلمــا انخفــض أو قــل مــستو ا �كمــة Üــان <تجــاه نحــو  ّ

ًالتطرف مرتفعا أو إيجابيا ً.  

اسة  :رتوصيات الد

+ا أحد املتغV_ات الوسيطة توجيھ أنظار ا -1 رلباحثVن واملvتمVن إ&# <+تمام با �كمة باعتبا
اس��ا بحثيا ع$# طلبة ا �امعة ًذات Y+مية للعديد من املتغV_ات ال¨I يمكن د  .ر

توظيف أسلوب ا �كمـة كمتغVـ_ مرتفـع لـدى ¢نـاث مـن خـالل إشـراكvن �ـ� بـرامج خدمـة  -2
ــــة بمـــــ ـــ� أ�ـــــشطة ا �امعـــــة املتنوعـ ـــ# »ªـــــصيا��ن وصـــــقل ا��تمـــــع و�ــ ـــنعكس إيجابـــــا ع$ــ ًا يــ

ا��ن فيzــــــشأن ع$ــــــ# حــــــب العمــــــل التطــــــو�ú وخدمــــــة ا��تمــــــع و¢حــــــساس و<+تمــــــام  ّمvــــــا ر
بـــاآلخرSن، و�ـــ� ا �انـــب املقابـــل العمـــل ع$ـــ# تنميـــة أســـاليب ا �كمـــة لـــدى طلبـــة ا �امعـــة 

شادية لتنمية ا �كمة رالذÜو من خالل إ �اقvم ب¾_امج إ  .ر
و¨I يتمتع §�ا طلبة ا �امعة ذو التخصصات العلمية �� برامج اس½ثمار صفات ا �كمة ال -3

 .oعليمية ومجتمعية
ـــن  -4 ـــة ا �امعـــــة مــ ــــلوب ا �كمـــــة �ـــــ� التعامـــــل مـــــع طلبــ ة ا �ـــــرص ع$ـــــ# اســـــتخدام أسـ ورضـــــر

*�ا وفvمـا وoعـامال بـاملنطق مـع Yمـو ا��يطـة  اسية العليـا؛ أل�äـم أكÍـ_ نـ راملستوSات الد ً ً ً ر
 .§�م والقضايا الفكرSة ا�ªتلفة

اســـــية متـــــضمنة بـــــرامج  -5 ات د لVن عـــــن التعلـــــيم ا �ـــــام�â إ&ـــــ# تطـــــوSر مقـــــر رتوجيـــــھ املـــــسؤ ر و
+ــاب خاصــة لــدى طـالب الــسنة التحــضرSة واملــستو  ىوأ�ـشطة ترkوSــة oعــا 2 التطـرف و¢ ر
ـــام باأل�ـــــشطة  ة <+تمــ ــــ\�م مـــــن oـــــسرع وحمـــــاس واندفاعيـــــة، مـــــع ضـــــر ورYو ملـــــا �غلـــــب علـ ل

ى الطالـب ا �ـام�â، و�ــشر قـيم ¢خـاء وال½ــسامح الطالبيـة ال¨ـI تنUــI أسـاليب ا �كمـة لــد
 .و<عتدال

 :أبحاث مق67حة

شـادي �ـ� تنميـة ا �كمـة لـدى عينـة مـن طلبـة ا �امعـة ذو <تجـاه نحـو برنامجفعالية  -1 ي إ ر
 .التطرف

شــادي مــس½ند إ&ــ# ا �كمــة �ـ� oعزSــز قــيم ال½ــسامح والوســطية و<عتــدال برنــامجفعاليـة  -2 ر إ
  . لدى طلبة ا �امعة

ا -3 لية <جتماعيـــة لتنميـــة قـــيم برنـــامجســـة فعاليـــة رد شـــادي مـــس½ند إ&ـــ# ا �كمـــة واملـــسؤ و إ ر
 . املواطنة لدى طلبة ا �امعة

اسة العالقة بVن  -4 نة النفسية و<تجاه نحو التطرف لدى طلبة ا �امعةا �كمةرد   .و واملر
اسة العالقة بVن  -5  . والصمود النفIJØ لدى طلبة ا �امعةا �كمةرد
6- Vاسة العالقة ب  . والدوجماتية لدى طلبة ا �امعةا �كمةن رد
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  املراجع

  : املراجع العر3ية: أوال
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