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فعالية برنامج تدريبى قائم عمى التسامح فى الوقاية ىدف البحث إلى التحقق من  امللخص:
وتم  ،ا( طالبً 51)لبحث من وتكونت عينة ا ،الفكري لدى طالب جامعة الطائف اإلرىابمن 

 طالب (7)الثانية و  ،بالمجموعة التجريبية طالب (8) ، األولىتقسيم العينة إلى مجموعتين
برنامج ال، الفكري اإلرىابمقياس ) األدوات التالية ونحيث أعد الباحث ،بالمجموعة الضابطة

المجموعة  وتعرضت ،(بيةممعالجة التجريلمقياس التقييم الذاتي  ،التسامحقائم عمى ال يالتدريب
 ،اأسبوعيً  جمستين بمعدل ةجمس (22) بواقع التسامحعمى القائم تدريبي المبرنامج لالتجريبية 

بعد  وتم إعادة التطبيق، الفكري اإلرىابمقياس تم تطبيق تدريبي الالبرنامج وبعد انتياء 
تم استخدام  ولمعالجة النتائج والتحقق من صحة الفروض ،من التطبيق األول شيرمرور 
الفكري  اإلرىابخفض إلى وتوصمت نتائج البحث  ،ويمكوكسون وفريدمان، مان ويتنى، اختبار
عند مقارنتيم بطالب المجموعة  التجريبية خالل القياس البعدي طالب المجموعةلدى 

لممجموعة التجريبية بعد  القياس التتبعييجابي لمبرنامج خالل اإل األثراستمرارية و الضابطة، 
البحوث طار النظري ونتائج وتم تفسير النتائج في ضوء اإل ،القياس البعديرور شير من م

 .السابقة
 .  انطبئف طالة جبيؼخ –انفكزٌ  اإلرهبة –انتسبيخ  :الكممات المفتاحية

Title: The effectiveness of an training  program based on tolerance the 

prevention of intellectual terrorism of students in Taif university. 

Abstract: 
The reserch aimed to verify the effectiveness of an training  program 

based on tolerance the prevention of intellectual terrorism of students in 
Taif university. The sample consisted of (15) students. The sample was 
divided into two groups: the first group consisted of (8) students in the 
experimental group, and the second (7) students in the control group, the 
researchers prepared the following tools (The measure of intellectual 
terrorism - training  program based on tolerance - Self-assessment scale 
for experimental procedures), and the pilot group of the tolerance-based 
training program was offered (22) sessions at the rate of two sessions per 
week. After the end of the training program, the measure of intellectual 
terrorism was re-applied after one month of  the first application. In order 
to process the results and validate the hypotheses, the Mann Whitney, 
Friedman, Wilcoxson.The results were to reduce the intellectual terrorism 
of the experimental group during the post-measurement when compared 
with the students of the control group, and the continuity of the positive 
effect of the program during the follow up measurement of the group. 
After a month of telemetry, the results were interpreted in light of the 
theoretical framework and the results of previous research. 
Keywords: Tolerance - Intellectual Terrorism - Taif University students. 
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 : واخللفية اليظزية املكدمة

ال  ، حيثالعصر الحاليفي  ويدمر اقتصادىا األممتقدم  مصير الفكري اإلرىاب عرقلي
 ويسمبون ،مسيطرة عمى تفكيرىميعممون جاىديين لو  آراء اآلخرين نوالفكري نيواإلرىابيحترم 
عمى  ن قوة الحجرم أتوبكل ما  محاولينالتدبر والتفكر  ياتىم من أدنى مستو دو جر يو  ،إرادتيم
وبناء ،  فكرًيا آمنفي جو  بتمقائية ذواتيمعن  التعبيرومنعيم من  يمفواىأوتكميم  أذىانيم

المنغمقة  المجتمعات معظمفي  المنحدرالتطرف من بشكل عام  الفكري اإلرىابعمى ذلك يفرز 
تماعي والوقاية لمتماسك االج لذا ربما يكون التسامح أحد الركائز االساسية، والمييمنة فكرياً 

 .الفكري اإلرىابمن 
جوىرية لديمقراطية المجتمعات الحديثة والتي عادة ما  نفسيةويعتبر التسامح دعامة 

وتبنى  ،تكون غير متجانسة بسبب اختالف الخمفيات الثقافية، وتبني أنماط حياة مختمفة
وتنوع ثقافات العالم، فالتسامح ىو التقدير لثراء  ،معتقدات دينية ومعنوية أو سياسية مختمفة

يتأثر التسامح السياسي لذا  ،وطرق التحدث والتعبير عن نوعية البشر باالحترام والقبول
لممواطنين بعمق التزاميم بالقيم الديمقراطية، وبقدر ما يرون اآلخرين عمى أنيم يشكمون 

في السياسة  ن الذين سيشاركونوالمواطن أن يتمتع إلى الديمقراطيات القوية وتسعىتيديًدا، 
  (.Sullivan & Transue,1999, Boghian,2016بقدر كبير من التسامح السياسي)

التسامح تناولو البعض عمى أنو ف حولياويعد التسامح من المفاىيم التي تباينت اآلراء 
مشتق من ىوية الشخص  ويعتبره البعض اآلخر، (Silistraru, 2003بين األعراق)

(Pâslaru,2003) ، ر إليو عمى أنو كما ينظ( التعميم من أجل التسامحStan,2004 )، 
 أنوعمى  وينظر إليو كذلك ،(Guzun, 2005والعرقي ) التسامح السياسي ويراه آخرون أنو

-Goraالتسامح الدينيويعتبره البعض  ،(Cramarenco,2010التسامح االتصالي )
Postic, 2010)) ثقافة التسامح األكما ينظر إليو عمى أنو  ؛( سريCuznetov,2013) 

والتسامح  ،والتسامح التربوي ،والتعميم لمتسامح ،عمم التربية والتسامحويراه آخرون بأنو  ،
 & Turcan,2015 ,Turcan,2014,Turcan,2013 Thomae, Birtel) بين األشخاص

Wittemann, 2016, Grey,2016, .) 
يا زيادة في النمو الثقافي القيم األساسية لمبشرية والتفكير في أىميت تنمية تجمبو 
وعمى ىذا نسميو بمستوى التعميم، لذا يتم الحصول عمى التسامح من خالل التعميم،  وىذا ما
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من خالل التسامح  عمىالتعميم  حيث يعتمد ،التسامح ليس غاية في حد ذاتو، ولكن وسيمةف
 إلرىابااالعتراف واحترام كرامة وسالمة جميع البشر والوقاية الحقيقية من خطر 

(Cristea,2004.)  
ويعد التسامح مفيوم اجتماعي وأخالقي وديني قد يصف مجموعة أو فرد، ويدل عمى 

ديني ،..  ،من أي نوع "سياسي ئيماحترام حرية اآلخرين، وطريقتيم في التفكير والسموك، وآرا
 (. Cojocariu, 2006إلخ.")

أكثر تسامًحا سياسًيا،  ىم االناس األكثر تسامًحا اجتماعيً أن بالضرورة  لذلك ليست
مواقف التعايش اليادئ تجاه مجموعات محددة من األقميات دون غيرىا، كما بالناس  ويشعر
  (.Francis,2014مؤشرات لمتنبؤ بالتسامح ترتبط بالخصائص الديموغرافية لمسكان) توجد

ومعانيو ينبغي أن يستخدم التسامح كمواد تعميمية لدعم بناء الوعي بمختمف أبعاده و 
 ،الفكري لإلرىابفريسو وقوع وممارستيا في ظروف وعالقات متعددة لحماية الطالب من ال

استراتيجية المحاكمة العقمية دور فعال في تنمية لبعض االستراتيجيات العقمية مثل كما كانت 
، محمد  Boghian,2016قيم التسامح وميارات التعايش مع اآلخر لدى الطالب )

،2650.)  
ا من مقاصد دً التسامح قيمة أخالقية عميا في جميع األديان السماوية، ومقص رويعتب

الشريعة اإلسالمية فقد سخرت الشريعة المقومات الدينية والفكرية والمادية لرعاية حياة الفرد 
ومن ثم تأتي الحاجة الممحة  ،والمجتمع لينعم الجميع بحياة يسودىا األمن واليدوء واالستقرار

الفكري من خالل عقد  اإلرىابدور الجامعات في نشر ثقافة قيم التسامح ونبذ إلى تفعيل 
نشاء مواقع الكترونية تحت إشراف  نشطة الطالبيةالمقاءت والندوات واأل  األمن المعموماتي وا 

سئمة واألفكار التي تشغل بال الطالب حول ما يواجيونو من تختص بالرد عمى األ لمجامعة
، وتوضيح الجرائم المعاصرة باألدلة الفكري اإلرىاب ظاىرةي تعالج التوالمشكالت  القضايا

دالة إحصائًيا الوثائقية ممزوجة بجمال روح وتسامح اإلسالم، مما يدلل عمى وجود عالقة 
األسدي ؛  2652؛ إسماعيل ،  2652الجندي ،) الفكري والتسامح اإلرىابسالبة بين 

 .(2657 عبداهلل ؛ 2657طمبو ، ؛ 2650،
مشكالت العالم المعاصر عمى قيم المرتبط بو  الجديد متعدد الثقافات التعميمكز وير 

ىو أحد أنظمة التعميم القادرة عمى تمكين الناس من التعامل مع التحديات و التسامح ، 
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اليومية، وأكثر الطرق المالئمة لتعزيز مواقف التسامح التي تأخذ في الحسبان الفروق 
فية أو االجتماعية أو االقتصادية أو االختالفات بين الجنسين" الروحية "االختالفات الثقا

(Cucos, 2000,Boghian,2017). 
كما يتجسد التسامح في عممية التفاعل البشري والقيم المرتبطة بو لتدعيم تطور  

فالتسامح  ليس شعورًا  ،المجتمع، لذا تعتبر قيم التعميم في الواقع قيًما مرتبطة بقبول اآلخر
لذا فالتسامح قيمة مركزية لمتعميم في القرن الحادي  ،، فيو مكتسب من خالل التعميم موروثاً 

من المعرفة لتشكيل عقميات جديدة  المزيد توفيروالعشرين ، ليذا فالنظم التعميمية بحاجة إلى 
  (.,Boghian,2016 Pâslaru,2003) تثمن قيم التسامح

يرتكز عمى أساس فكري الذي نساني اإل عدوان في ممارسة الالفكري  اإلرىاب ويتمثل
ثم  ،في مقدمتيا النفسية وسمب األفراد وعييمو بيدف تزييف الحقائق وممارسة الضغوط 

فساد معتقد ،بشكل كمي مالتحكم فيي كل السبل واإلخالل بأمن باستخدام  يمأو سموك اتيموا 
رأي اآلخر نظام فكري يؤمن بعدم احترام الوىو . (2650؛ األسدي،2668)صالح، دول لا

ويسمبو حقو بحرية التعبير وحرية العقيدة، فيو يحجر عمى العقول والحريات ويحرم عمييا 
التعبير عن ذاتيا بحجة أن ىذا مخالف لثقافة أو عقيدة أو مذىب أو رأي ما، ويحمل اإلرىاب 

طر، الفكري مفاىيم مثل التعصب والتطرف والتكفير وعدم احترام التراث والتاريخ والحضارة )م
2650 ،582.) 
وال ُينظر إلى معاني التسامح في استنتاج أنو قيمة لمعالم المعاصر فحسب بل أيًضا  

 وكذلك المشاركة االجتماعية والتعميمية ،التعميممناىج فعال في لو تأثير 
(,Boghian,2017Neculau,2011.) عد التسامح مؤشرَا لمتماسك االجتماعي ودعامة يُ لذلك

إلى االعتراف بأن اآلخرين  التسامح ويشير (.Ioana,2017 ,Oecd,2011ة )لمتعاون والتنمي
ليم حقوق حتى لو كانوا يمارسون تمك الحقوق بطرق غير مألوفة، كما يشير أيًضا إلى 
االستعداد لمتعمم من اآلخرين، وغالبا ما يستخدم التسامح  لمتغمب المتعمد عمى التدخل في 

سامح أن يكون اسم موقف، كما ُيعتبر التسامح فضيمة شيء غير مرغوب فيو،  ويمكن لمت
القدرة  بأنو التسامح (. كما ُيعرف,Ioana,2017 Haydon,2007, Walzer,1997في حد ذاتو )

 عمى التساىل والعفو وتحمل أخطاء اآلخرين والتعايش معيم وتقبل آرائيم ومعتقداتيم
قيم  طالبويل والتدريب عمى تعميم ذلك يحتاج المعمم إلى المزيد من التأىل ؛(2657)حسيب،
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برازىا في نشاطاتو الصفية وغير الصفية لوقاية طالبو من   ونبذ العنف اإلرىابالتسامح وا 
 (.2658)طعامنة، 

حجر الزاوية لمجتمعات اليوم المتحضرة حيث يدعم يعتبر  التسامح يتضح مما سبق أن
 ،ا لتماسك البنية االجتماعيةقيحقي التعايش بين الثقافات المتباينة، ويعد التسامح مؤشَرا

وذلك من خالل تدعيم التعايش السممي والتنمية االقتصادية وتنمية التقارب  أساًسا لمتنميةو 
 في فعاالً  ًرادو التسامح  قيم التدريب عمى معبيو فراد مجتمعات الشعوب، أاالجتماعي بين 

 اإلرىابخاصة  إلرىابلحماية ووقاية الشباب خاصة طالب الجامعة من الوقوع فريسة 
يجابية بين ا في تدعيم قيم التسامح من خالل العالقة اإلالفكري، ويمعب التعميم دورَا رئيسَ 

 مننسانية النابعة وذلك من خالل تدريس الحقوق والحريات اإل  ،التسامح ومستوى التعميم
إلى الكشف عن لذا يسعى البحث ، لدولية والقوانين المحميةاالتشريعات الدينية والمواثيق 

الفكري لدى طالب جامعة  اإلرىابفعالية برنامج تدريبى قائم عمى التسامح فى الوقاية من 
 الطائف.

 مشهلة البحح :

أثناء الطالب  بعض، أن جامعة الطائفبالتدريس لطالب  عمميمن من خالل والباحث وجد
عدم اجمة اآلخرين و ميرائيم و آمناقشتيم في المحاضرات اتسموا بالجمود الفكري والتمسك ب

من السيولة  ومما يشير إلى أن ،الحوار والمناقشةوعدم توافر المرونة في  ئيمقبول آرا
فريسة لخطر اإلرىاب الفكري والسيطرة عمى أفكارىم واستغالليم بشتى السبل  وقوعيم
النظرية وجد أن ىناك عالقة سمبية بين اإلرىاب الفكري وقيم  وبالبحث في األطر ،والصور

لتسامح أي كمما ارتفعت قيم التسامح انخفض مستوى اإلرىاب الفكري مثل بحث كل ا
 مما دفع الباحثون إلى بناء(، 2657 عبداهلل ، 2650،األسدي ؛  2652 إسماعيل ،من)

لخطر  ىؤالء الطالبتعرض  فى الوقاية من  واستخداموبرنامج تدريبى قائم عمى التسامح 
  .اإلرىاب الفكري

عمى تكميم األفواه وقمع  قومي، ألنو اإلرىابالفكري من أخطر أنواع  إلرىابايعدُّ لذلك 
ا من الخمول والموت الفكري، مما في عقل الفرد نوعَ  خمقيالفكرية، و  ريوغ ةيالفكر  اتيالحر 
اإلرىاب و  بصفة عامة اإلرىابويشكل  الى قمع اإلبداع الفكري الفردي واالجتماعي، ؤديي

 عدُّ كما ت بأسره، الدولي بالمجتمع تعصف التي التحديات ألىم جريمة بصفة خاصة الفكري
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 وسياسات واالجتماعية االقتصادية التحوالت بطبيعة التصاقا الجرائم أكثر من يماجرائم
 ونسبأنحاء العالم وبصور  عيالفكري في جم اإلرىاب نتشريو  ،ماألم تشيدىا التي اإلصالح

يمعب المستوى ، كما لإلرىابة أكثر العوامل المسببة العوامل الدينيوتمثل  ،مختمفة ومتفاوتة
إسماعيل ،  ؛2652الجندي ،)في مستوى التطرف الفكري  فعاالً  رًاالثقافي واالقتصادي دو 

 .(2650مطر،  ؛ 2652
وفي ظل الظروف الراىنة التي تمر بيا معظم الدول عمى كافة المستويات وانتشار 

، فإن نشر قيم التسامح بين أفراد الرأي اآلخر الفكري والتعصب لمرأي وتيميش اإلرىاب
حسن التعامل مع اآلخرين ويتوارثيا تالفكري و  اإلرىابخطر  من المجتمعات تحد بشكل كبير

وفي ضوء ريادة المممكة العربية السعودية  (.2657)حسيب،  األجيال القادمة جيل بعد جيل
ليا والحاقدة عمييا إللحاق االذى  في مجال النفط عالمًيا تستيدف من بعض الدول المنافسة

رىاب الفكري عمى بعض أفراد بيا من خالل تجنيد بعض االفراد أو الجماعات التي تمارس اإل 
من أكثر الدول  لمنفط المنتجة وفي ىذ الصدد تعد الدول خاصة شباب جامعتيا. مجتمعاتيا
 بمصالح الضرر إللحاق لإلرىابيين استراتيجية وميمة تمثل أىداف ألنيا لإلرىاب المعرضو
 . ((Chia-yi, 2018 القوية تمك الدول
اإلرىاب الفكري ومخاطره وطرق الوقاية ماىية لمناقشة  وبرامج تدريبية إقامة ندوات لذا يجب

جراء التعميميةالمناىج كجزء رئيس في منو، وتضمين موضوعات اإلرىاب الفكري  بحوث ، وا 
اإلرىاب  من وقاية الطالب فيريبية واإلرشادية لمكشف عن دور البرامج التدتجريبية  شبو

 الطرق أىم من وخدمة المجتمع األنشطة الطالبية في الطالب إشراك عممية وتعد الفكري،
وتشجيع الطالب عمى ، والبعد عن اإلنحرافات الفكرية إدارة الوقت واستثماره عمى تساعد التي
بين طالب  لقاءاتعقد و ، االبتكاريو تحقيق نموىم الذاتي بالجامعة تسعى إلى  أسر تكوين

 اإلرىابونبذ  وتبادل اآلراء واحتراميا ونشر ثقافة التسامح الحوارأدب الجامعات لممارسة 
والصحة  وبناء عمى ذلك تعتبر قضايا اإلرىاب الفكري محل تفكير عمماء عمم النفس ،الفكري
وضع سبل م التفكير في لذلك ت ،نظرا لما تفرزه من مخاطر عمى الفرد والمجتمع النفسية
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موقاية والعالج من تمك اآلفة الفكرية الخطيرة والمدمرة لممجتمعات والشعوب والدول بأكمميا ل
 (.2657، عبداهلل ؛2657موالي ، ؛2650األسدي، ؛ 2651)المحاميد ،

الدوريات و  العنكوبتيةشبكة البحث عبر البو من  وافي حدود ما قام – ونلم يعثر الباحثو      
فعالية برنامج  تناول عن أي بحث -لكترونية عممية والمكتبات الجامعية المحمية والعالمية اإل ال

وىذا ما ، الفكري لدى طالب جامعة الطائف اإلرىابتدريبى قائم عمى التسامح فى الوقاية من 
فعالية برنامج ما  :اآلتيالرئيس  السؤال عنإلجابة لفي محاولة  يالحال البحثمشكمة  حدد
ويتفرع ، ؟الفكري لدى طالب جامعة الطائف اإلرىابيبى قائم عمى التسامح فى الوقاية من تدر 

 :اآلتيةاألسئمة  عن ىذا السؤال الرئيس

لدى طالب الفكري  اإلرىابمقياس درجات  رتببين متوسطي ىل توجد فروق  -
 ؟المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي 

لدى طالب الفكري  اإلرىابمقياس درجات  رتب اتفروق بين متوسطىل توجد  -
 ؟ القياسات القبمية والبعدية والتتبعيةالمجموعة التجريبية في 

 ٍدف البحح :

خالل برنامج تدريبى قائم عمى  منالفكري  اإلرىابخطر   من طالب جامعة الطائف وقاية
  . لقياس البعدي، واستمرار ىذا األثر خالل القياس التتبعي بعد مرور شير من االتسامح 

 أٍنية البحح :

برنامج و  الفكري اإلرىاب كمقياس إضافة مقاييس جديدة إلى المكتبة العربيةيقدم البحث  -
 .طالب جامعة الطائف لتالئمم إعدادىا ت التسامحقائم عمى  تدريبي

 القائمين عمى تطوير التعميم الجامعيو  إدارة الجامعة وعمادة شئون الطالب توجيو نظر -
تيدف  التيوأن يضعوا في اعتبارىم نشر ثقافة التسامح نتائج البحث،  ستفادة منإلى اال
 .لدييم الفكري اإلرىاب وخفض حدهوقاية طالب الجامعة إلى 
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 مصطلحات البحح:

 Training  Program Based on Tolerance ح:التضامعلى بزىامر تدريبى قائه 
القائمة عمى بعض  الجمسات التدريبية منمجموعة بأنو  التسامحبرنامج  الباحثونعرف ي

 التسامح في السنة النبوية - في القران الكريم وأنواعو التسامح) مثل القيم الدينية واإلنسانية
العفو والتسامح في خمق النبي صمى  - تسامح السنة النبوية مع أصحاب الديانات األخرى -

تسامح الخمفاء الراشدين في  - حالعفو والتسامح في خمق السمف الصال - اهلل عميو وسمم
شيادة غير المسممين  - العفو والتسامح في الفتوحات اإلسالمية - الفتوحات اإلسالمية
قصص لمتسامح والعفو عن  - قصص لمتسامح والعفو عن اآلخرين - بسماحة اإلسالم

عدم والصفح و  والسيولة والجود التي تحث عمى العفو والتسامح( اآلخرين في القصاص
 وأ يةدينال وأاتجاىاتيم الثقافية بسبب  األفراد أو الجماعاتضرار بأو إيذاء أو اإل ضطيادا

المجموعة التجريبية عمييا طالب تم تدريب التي و  ،وفتح اآلفاق الفكرية لكل الناس ،السياسية
 .مبحث الحاليل الجمسات التدريبية أثناء

 Intellectual Terrorism :  الفهزي اإلرٍاب
من  اإلرىابشكال أجميع  بأنو المبنة األولى التي ينبثق منيا اإجرائيً  و الباحثونويعرف 

عمى األفراد أو الجماعات أو  يةالسياسو  يةالدينو  يةالثقاف لمجوانبخالل الممارسة غير السوية 
ا أنيبعتقادىم إل أي فكر يتعارض مع أفكارىم المسمومة، ومحاربة حقوقيمومصادرة الدول 

الدرجة التي يحصل عمييا ب ا في البحث الحاليعرف إجرائيً ويعمى الحقيقة، قائمة  أفكار سميمة
الفكري  اإلرىاب)بعاد التالية والذي يتمثل في األ المعدالفكري  اإلرىابمقياس الطالب في 
 بالبحث الحالي. الفكري السياسي(  اإلرىابالفكري الديني،  اإلرىابالثقافي ، 
 البحح:ذلددات 

 يمي:ث الحالي بما يتحدد البح
 الطائف.كمية التربية بجامعة  المكانية:الحدود  -
 ىـ.5429/5446الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  الزمنية:الحدود  -
 الطائف.طالب قسم التربية الخاصة بجامعة  البشرية:الحدود  -
 لفكري.ا اإلرىاب التسامح،يتحدد البحث بالموضوعات المتمثمة في  الموضوعية:الحدود  -
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 فزوض البحح :

 الفكـري اإلرىـابمقيـاس درجـات  رتـببـين متوسـطي  ةإحصـائيذات داللـة توجد فروق  -
لــدى طــالب المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي القيــاس البعــدي لصــالح المجموعــة 

 التجريبية.
 اإلرىـــابمقيـــاس درجـــات  رتـــب اتبـــين متوســـط ةإحصـــائيذات داللـــة ال توجــد فـــروق  -

 .القياسات القبمية والبعدية والتتبعيةلمجموعة التجريبية في لدى طالب ا الفكري
 : البحح  إدزاءات

 امليَر املضتخدو يف البحح : 

ينتمي البحث الحالي إلى فئة البحوث شبو التجريبية التي تيدف إلى بحث أثر )المتغير 
 إلرىابا)المتغير التابع( ويتمثل في في التسامحقائم عمى  تدريبيبرنامج المستقل( وىو 

 . جامعة الطائف لدى طالب الفكري
 دلتنع البحح :

بجامعة الطائف،  التربيةبكمية  التربية الخاصةتكون مجتمع البحث من جميع طالب قسم 
، والبالغ عددىم ىـ 5429/5446من العام الجامعي  الثانيوالمسجمين في الفصل الدراسي 

سنة ( 22.1متوسط )ب سنة( 22.1 -25وتراوحت أعمارىم الزمنية مابين ) ،( طالًبا48)
 (.6.12وانحراف معياري )

 : االصتطالعيةالعيية أوًلا: 

قسم التربية طالب من  ا( طالبً 52بمغ قواميا ) لمبحث استطالعيةعينة  اختيارتم 
( سنة 22.9 -22وتراوحت أعمارىم الزمنية مابين ) ،كمية التربية بجامعة الطائفالخاصة ب
 (.6.222حراف معياري )( سنة وان22.2بمتوسط )

 : العيية األصاصية: ًياثاى

بكمية التربية  قسم التربية الخاصةطالب من  ا( طالبً 51عينة أساسية قواميا ) اختيارتم 
روعي عند اختيار أفراد العينة األساسية أن يكونوا من نفس المستوى و  ،بجامعة الطائف

مقياس في  األعمىاإلرباع تقع في وحصموا عمى درجات  ،االستطالعية عينة ماألكاديمي ل
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 سنة( 22.1 -22.55وتراوحت أعمارىم الزمنية مابين ) ( ،الباحثين )إعداد الفكري اإلرىاب
 (.6.417وانحراف معياري ) سنة( 22.9متوسط )ب

 :التهافؤ بني اجملنوعتني التذزيبية والضابطة:  اثالًج

والضابطة في بعض المتغيرات  عمى التكافؤ بين المجموعتين التجريبية الباحثونحرص 
 والمتمثمة في : ،التي يمكن أن تؤثر عمى نتائج البحث

قيم عمى  المجموعة التجريبية طالب األول والثالث الباحثان دربالقائم بالتجربة:  -أ
 . نظًرا لوجودىما بصفة دائمة بكمية التربية التسامح
 مع جميع أفراد كل جمسة خاللمحتوى التدريب  توحيدتم المثيرات المستخدمة:  -ب

 .العينة التجريبية
كما تم حساب التكافؤ بين طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر الزمني 

والجدول  ،نتائج البحث فيأثر ىذه المتغيرات وذلك حتى ال يكون الختالف  ، الفكري اإلرىابو 
 .( يوضح ذلك5)

 درجبد طالة   نًتىسطٍ رتت  "U( َتبئج دسبة لًُخ "1جذول )

 انفكزٌ اإلرهبةانؼًز انشيٍُ ويمُبص انًجًىػتٍُ انتجزَجُخ وانضبثطخ ػهً  

 
 يتغُزاد انجذث

 انًجًىػخ انتجزَجُخ 
 = ٌ8 

 انًجًىػخ انضبثطخ 
 = ٌ7 

U Z 
يستىي 
 انذالنخ

 انًتىسظ
االَذزاف 

 انًؼُبرٌ 

يتىسظ 
 انزتت

يجًىع 
 انزتت

 انًتىسظ
االَذزاف 

 انًؼُبرٌ 

يتىسظ 
 تتانز

يجًىع 
 انزتت

 129.. .2..3 انؼًز انشيٍُ
7.77 23 

3..27 ..381 
 غُز دانخ 827.. 32 78 8.39

ة
هب

إلر
ا

 
ٌ

كز
نف

ا
 

انفكزٌ  اإلرهبة

انثمبفٍ    

انفكزٌ  اإلرهبة

 اإلرهبةانذٍَُ 

 انفكزٌ انسُبسٍ

 غُز دانخ 290.. 10 .79.7 8.7 088.. 71..1 .7..2 7.27 700.. 23..1

 انفكزٌ اإلرهبة

 انذٍَُ

 غُز دانخ 131.. 30 03 2 278.. 7.10 78 9.77 7.7.. 7.77

انفكزٌ  اإلرهبة

 انسُبسٍ

8.23 ..717 

7.19 77.7 

8.87 ..278. 

 غُز دانخ 022.. 31.7 23.7 8.92

 .2..1 28.237 انذرجخ انكهُخ 

7.00 79.7 

29 1.010 

 غُز دانخ 212.. 32.7 23 2.77
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 اإلرىابمقياس العمر الزمني و  لمتوسطات درجاتلبياني التمثيل ا ويوضح الشكل التالي
 .القبميالفكري لدى المجموعتين التجريبية والضابطة  في القياس 
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بين متوسطي رتب أنو ال توجد فروق دالة إحصائًيا  (5والشكل ) (5)الجدول يتضح من 

والمتمثمة في العمر جميع متغيرات البحث  عمى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة
بين المجموعتين التجريبية  تكافؤ مناسب وجودمما يعنى  ، الفكري اإلرىابو الزمني 
 .والضابطة

 البحح : وات: أدارابًع

 (1ملحل ) (إعداد / الباحجوٌ)لدى طالب اجلامعة  الفهزي اإلرٍابمكياظ ( 1)

    .لدى طالب الجامعة الفكري باإلرىامستوى  الكشف عن :املكياظ اهلدف مً
ىذا المقياس تم االستفادة من المقاييس المتضمنة في إلعداد  للنكياظ:األصاظ اليظزي 

 لإلرىابالذين يتعرضون طالب الجامعة التي تحدد البحوث السابقة واألطر النظرية بعض 
 محمد ، ؛  Boghian,2016, 2017؛ 2652إسماعيل ،)كل من  بحث مثلالفكري 
وذلك لتحديد ( 2657،طمبو ؛  2657موالي ، ؛ 2650،األسدي ؛  2650مطر،  ؛2650
 .وصياغة العبارات المتضمنة في كل ُبعد ،المقياس أبعاد

( انتًثُم انجُبٍَ نًتىسطبد درجبد انؼًز انشيٍُ ويمُبص اإلرهبة انفكزٌ نذي 1شكم )

 انًجًىػتٍُ انتجزَجُخ وانضبثطخ  فٍ انمُبص انمجهٍ.
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 : وسميُ وصف املكياظ

وأمام كل عبارة ثالثة اختيارات  ، عبارة (21)يتكون المقياس فى صورتو النيائية من 
ويقيس المقياس  ،اختيار اإلجابة المناسبة لو طالبالويكون عمى  ،(أبدا –حيانا أ –دائما )

 عمييا.( يوضح ىذه األبعاد وأرقام العبارات الدالة 2، والجدول ) الفكري لإلرىابأبعاد  ثالثة
 (3جذول )

 أثؼبد يمُبص اإلجهبد األكبدًٍَ وأرلبو انؼجبراد انذانخ ػهُهب

 انؼجبراد انجؼذ انؼذد

 .1 -1 انفكزٌ انثمبفٍ   اإلرهبة 1

 12 -11 انفكزٌ انذٍَُ   اإلرهبة 3

 37 -17 انفكزٌ انسُبسٍ اإلرهبة 2

ميـــام  مطالـــبل ويســـند ،ويطبـــق بطريقــة فرديـــة أو جماعيـــة ،والمقيــاس غيـــر محـــدد الـــزمن
 .وعدم ترك أي عبارة دون اإلجابة عمييا اإلجابة عن جميع األسئمة

  تكديز الدردات :

كــل عبــارة ل( بالنســبة 5=  أرفــض ،2=  محايــد ،2= دائمــا يــتم توزيــع الــدرجات كمــا يمــى )
 – 7- 0- 1 – 4 - 2 – 5)  أرقام العبـارات التاليـة وتتمثل في السالبة من عبارات المقياس

9 -56 -52 -52 – 54 -51 – 57 – 58 -  59 - 22 -22 -24 - 21)، 
 - 8 – 2) الموجبـة( لكـل عبـارة مـن عبـارات المقيـاس 2= دائمـا ، 2، محايد = 5=  أرفض)

ــة العظمــى ىــى ) ،(25 –  26 - 55-50 ــة  ،( درجــة71أي أن النياي ــدل الدرجــة المرتفع وت
   .، والعكس صحيحلدى طالب الجامعة الفكري إلرىابل الوقوع فريسة احتماليةعمى ارتفاع 

 اخلصائص الضيهومرتية للنكياظ :

 الصدم : -1

والتربيـة ساتذة عمم النفس من أ امحكمً  (55)عمى تم عرض المقياس  صدم احملهنني : -أ 
وضــوح  وطمــب مــن كــل مــنيم إبــداء الــرأي حــول ،بجامعــة الطــائف نظمــةوالشــريعة واأل  الخاصــة
يوضــح النســب المئويــة التفــاق الســادة المحكمــين عمــى كــل  التــاليوالجــدول  ،العبــاراتوكفــاءة 
 :المقياس عباراتمن  عبارة
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 انفكزٌ  اإلرهبة ( اتفبق انسبدح انًذكًٍُ ػهً ػجبراد يمُبص2جذول )

رلى 

 انؼجبرح

َسجخ 

 االتفبق

رلى 

 انؼجبرح

َسجخ 

 االتفبق

رلى 

 انؼجبرح

َسجخ 

 االتفبق

رلى 

 انؼجبرح

َسجخ 

 االتفبق

1 81.81 9 1.. 17 1.. 37 1.. 

3 9..9. 1. 9..9. 18 9..9.  

2 81.81 11 9..9. 19 81.81 

0 9..9. 13 1.. 3. 9..9. 

7 9..9. 12 81.81 31 9..9. 

2 9..9. 10 1.. 33 81.81 

7 81.81 17 81.81 32 9..9. 

8 81.81 12 1.. 30 1.. 

 اإلرىــابمقيــاس  عبــاراتأن نســب اتفــاق الســادة المحكمــين عمــى  (2)يتضــح مــن الجــدول 
 بنســبة أتفــاقمعــدل قبــول العبــارة  وتــم تحديــد، ( %566 – 85.85تراوحــت مــا بــين )الفكــري 

أبـــراز عبـــارات ضـــرورة ىـــى  إلييـــاالتـــي أشـــاروا  ديالتالتعـــ وكانـــت أىـــم، %( فـــأكثر 85.85)
براز،  الفكري الثقافي المرتبطة بالثقافات األخرى بشكل واضح اإلرىاب الفكـري  اإلرىـابتحـول  وا 
كما كان ليم بعـض التعـديالت المغويـة التـي أخـذت بعـين األعتبـار، لـذا ، ديني  فكريرىاب إإلى 
عمـى سـعادة وكيـل الجامعـة لمدراسـات العميـا والبحـوث  مـن خـالل مرة أخرى  عرض المقياستم 

 صـدق المقيـاسعمـى ن والمحكمـ السـادة وأكـدبعد إجراء التعـديالت المطموبـة  السادة المحكمين
 .لعينة البحث توبشكل مناسب ومالئم

 صدم احملو اخلاردي:  -ب

عينـة تم التحقق من صدق المقياس الحالي مـن خـالل حسـاب معامـل االرتبـاط بـين درجـات 
( طالــب فـــي مقيــاس ميـــارات اتخــاذ القـــرار الحــالي، ومقيـــاس 52 البحــث االســـتطالعية )ن =

 (6.81االرتبـاط ) لقيم معام فبمغت ( كمحك خارجي2650)األسدي  /إعداد - الفكري اإلرىاب
    .( ، مما يدل عمى صدق مناسب لممقياس6.65موجبة ودالة عند مستوى )وىي قيمة 

 جبات:ال -2

 أسـابيع  ثالثـةاالختبار بفاصل زمني قدره  تطبيق بحساب الثبات بطريقة إعادة ونقام الباحث
الفكـــري  اإلرىــابلبعـــد "  ( وبمغــت قيمـــة معامــل الثبــات52 ) ن = االســـتطالعية عينــة العمــى 

ــــديني اإلرىــــابولبعــــد" (، 6.87) "الثقــــافي   ــــري  اإلرىــــابولبعــــد "  ،(6.96" )الفكــــري ال الفك
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ممـا يـدل (، 6.65وىـى قـيم دالـة عنـد مسـتوى ) (6.92)جـة الكميـة ولمدر  ،(6.89)" السياسـي
، كمـا تــم ويــدعو إلـى الثقـة فــي النتـائج التــي يمكـن التوصـل إلييــا ممقيـاسل مناســبعمـى ثبـات 

الفرعيـة والدرجـة الكميـة  لألبعـاد ، حساب ثبات  المقياس من خالل استخدام معامل ألفاكرونباخ
ولبعــد" (، 6.77) "الفكــري الثقــافي  اإلرىــابلبعــد " نبــاخ لممقيــاس، فكانــت قيمــة معامــل ألفاكرو 

ــديني   اإلرىــاب ــري السياســي اإلرىــاب(، ولبعــد " 6.79" )الفكــري ال ولمدرجــة  ،(6.71)"  الفك
 ويشير ذلك إلى ثبات مناسب لممقياس.  (6.85)الكمية 

 االتضام الداخلي: -3

ــق حســاب معــام ــاس عــن طري ــداخمي لممقي ــين تــم حســاب صــدق االتســاق ال ــاط ب الت االرتب
ودرجــة كــل بعــد مــن أبعــاد  المقيــاس، والجــدول التــالي  الفكــري اإلرىــابالدرجــة الكميــة لمقيــاس 

   يوضح ذلك.
 ( يؼبيالد االتسبق انذاخهً ثٍُ انذرجخ انكهُخ نهًمُبص ودرجخ كم ثؼذ0جذول )

 يؼبيم انثجبد ػذد انًفزداد أثؼبد  انًمُبص

 87.. .1   انفكزٌ انثمبفٍ اإلرهبة
 89.. 7   انفكزٌ انذٍَُ اإلرهبة

 .9.. 8 انفكزٌ انسُبسٍ اإلرهبة

وكذلك عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجـة كـل بعـد مـن أبعـاد المقيـاس ودرجـات 
 ، والجدول التالى يوضح ذلك.عباراتو

 ( يؼبيالد االرتجبط ثٍُ درجخ كم ثؼذ يٍ أثؼبد انًمُبص ودرجبد ػجبراته7جذول )

انفكزٌ  ةاإلرهب
   انثمبفٍ

انفكزٌ  اإلرهبة
   انذٍَُ

انفكزٌ  اإلرهبة
 انسُبسٍ

1 ..87 11 ..8. 18 ..80 

3 ..8. 13 ..79 19 ..81 

2 ..79 12 ..77 3. ..83 

0 ..77 10 ..72 31 ..87 

7 ..72 17 ..87 33 ..9. 

2 ..87 12 ..8. 32 ..89 

7 ..82 17 ..79 30 ..78 

8 ..81   37 ..72 

9 ..78     

1. ..77     
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( أن جميع قيم معـامالت االرتبـاط بـين الدرجـة الكميـة لممقيـاس 1،  4) ينيتضح من الجدول
ودرجــة كــل بعــد مــن أبعــاده، وكــذلك معــامالت االرتبــاط بــين درجــة كــل بعــد مــن أبعــاد المقيــاس 

مناسـبة  (، مما يشير إلى أن المقياس يتمتع بدرجـة6.65ودرجات عباراتو، دالة عند مستوى )
 من االتساق الداخمى.

 (2ملحل) (ٌوالباحج / إعداد) التضامحكائه على ال التدرييبربىامر ( ال2)

 : العاو للربىامر دفاهل

عقـــب التـــدريب عمـــى  لـــدى طـــالب المجموعـــة التجريبيـــة الفكـــري اإلرىـــاب مســـتوىخفـــض 
 .التسامحالقائم عمى  التدريبيالبرنامج 

 دلضات الربىامر :

 ج من نوعين من الجمسات ىما : يتكون البرنام
 : اإلعالمية: اجللضات (1)

ـــةالجمســـات  ىـــدفت ـــى إ اإلعالمي ـــةطـــالب المجموعـــة التجريبيـــة  كســـابإل ـــاىيم العممي  المف
ـــر التـــابع ) (التســـامحالمرتبطـــة بـــالمتغير المســـتقل ) ـــد وذلـــك  ،(الفكـــري اإلرىـــابوالمتغي لمتميي

، ومـا مسـتوي ؟مطمـوب منـوالما  طالبيعرف كل ل أيًضاو  ،لتدريبيم عمى تمك المتغيرات والتييئة
 ا.ا أسبوعً مستغرق تنفيذىا جمستينالجمسات اإلعالمية  وتتضمن، ؟األداء المتوقع منو

  : اجللضات التيفيذية :(2)

خالل الجمسات  ياوتوظيف التسامحقيم الجمسات التنفيذية التدريب عمى  استيدفت
، المجموعة التجريبية طالب لدى لفكريا اإلرىابخفض مستوى إلى لموصول  اإلعالمية
،  اتقريبً  ابيعأس( 56) لمدة أسبوعًياقع جمستين ابو ( جمسة 26الجمسات التنفيذية ) واستغرقت

 قيم تم تدريب الطالب عمى التنفيذيةومن خالل الجمسات تقريبًا(  ساعةوزمن كل جمسة )
  .التسامح

 -المناقشة -العصف الذىني  - التعزيز -اإللقاء) الفييات املتبعة يف تيفيذ اجللضات : -
 .(الواجب المنزلي
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  :التدرييبدلضات الربىامر وصف ذلتوى 

وعددىا  التسامحالقائم عمى  التدريبيجمسات البرنامج محتوى ل اممخصً  التالييوضح الجدول 
  : منيا واليدفيا وزمن

  انتسبيخ انمبئى ػهً  انتذرَجٍيذتىي جهسبد انجزَبيج  (2جذول )

لى ر
 انجهسخ

 ػُىاٌ انجهسخ
 ػذد 

 انجهسبد
سيٍ 
 انجهسخ

انفُُبد 
 انًستخذيخ

 انجهسبد اإلجزائٍ يٍانهذف 

انجهسخ 
االػاليُخ  

 األونً

  انتسبيخ
 

 جهستبٌ
 اػاليُتبٌ

 

2. 
 دلُمخ

اإلنمبء،  

انتؼشَش، 

انًُبلشخ،انى

اجت 

انًُشنٍ، 

انؼظف 

 انذهٍُ.
 

أٌ َظجخ انطبنت لبدًرا  ثُسجخ إتمبٌ ال 
 %( ػهٍ أٌ:87ٍ )تمم ػ

 *َذكز يفهىو انتسبيخ.
 *َىضخ يجبدئ انتسبيخ.
 *َذذد أهذاف انتسبيخ.

 *َشزح  يكىَبد انتسبيخ.
 

انجهسخ 
االػاليُخ  

 انثبَُخ

أٌ َظجخ انطبنت لبدًرا ثُسجخ إتمبٌ ال تمم  اإلرهبة انفكزٌ
 %( ػهٍ أٌ:87ػٍ )

 * َذذد يفهىو اإلرهبة انفكزٌ. 
 انفكزٌ.*َىضخ أسجبة اإلرهبة 

 *َشزح يكىَبد اإلرهبة انفكزي.
انتسبيخ فٍ  1

 انمزاٌ انكزَى

3. 
 تُفُذَخ

أٌ َذكز انطبنت ثؼض اَِبد انمزآَُخ  *
 انكزًَخ انتٍ تذث ػهً انتسبيخ. 

* أٌ َستُتج انطبنت لُى انتسبيخ يٍ 
 اَِبد انمزآَُخ انكزًَخ. 

* أٌ َستشؼز انطبنت سمًبدخ انممزآٌ فمٍ 
 زٍَ.انتؼبيم يغ اِخ

أَىاع انتسبيخ  3-2

 فٍ انمزاٌ انكزَى

* أٌ َذكز انطبنت أَىاع انتسبيخ فٍ 
 انمزآٌ انكزَى.

* أٌ َذكز انطبنت ثؼض اَِبد انمزآَُخ 
 انكزًَخ انتٍ تىضخ أَىاع انتسبيخ. 

* أٌ َستُتج انطبنت لُى انتسبيخ يٍ 
 اَِبد انمزآَُخ انكزًَخ. 

لُى  * أٌ َستشؼز انطبنت يذي تُىع
 انتسبيخ فٍ انتؼبيم يغ اِخزٍَ وأثؼبد

 . فٍ انمزآٌ انكزَى
انتسبيخ فٍ  0-7

 انسُخ انُجىَخ

* أٌ َذكز انطبنت ثؼض األدبدَث انُجىَخ 
 انشزَفخ انتٍ تذث ػهً انتسبيخ. 

* أٌ َستُتج انطبنت لُى انتسبيخ يٍ 
 األدبدَث انُجىَخ انشزَفخ. 

* أٌ َستشؼز انطبنت سًبدخ انسُخ 
  خ فٍ انتؼبيم يغ اِخزٍَ.انُجىَ

تسبيخ انسُخ  2

انُجىَخ يغ 

أطذبة انذَبَبد 

 األخزي

* أٌ َذكز انطبنت يىالف تسبيخ انسُخ 
 انُجىَخ يغ أطذبة انذَبَبد األخزي.

* أٌ َذكز انطبنت ثؼض األدبدَث انتٍ 
تذل ػهً تسبيخ انسُخ انُجىَخ يغ 

 أطذبة انذَبَبد األخزي. 
انسُخ ًبدخ * أٌ َستشؼز انطبنت س

فٍ انتؼبيم يغ أطذبة انذَبَبد انُجىَخ 
 األخزي.
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لى ر
 انجهسخ

 ػُىاٌ انجهسخ
 ػذد 

 انجهسبد
سيٍ 
 انجهسخ

انفُُبد 
 انًستخذيخ

 انجهسبد اإلجزائٍ يٍانهذف 

انؼفى وانتسبيخ  7-8

فٍ خهك انُجٍ 

طهً هللا ػهُه 

 وسهى

* أٌ َذكز انطبنت يىالف نهتسبيخ فٍ 
 خهك انُجٍ طهً هللا ػهُه وسهى.

* أٌ َذكز انطبنت ثؼض األدبدَث انتٍ 
تذل ػهً انتسبيخ فٍ خهك انُجٍ طهً هللا 

 ى. ػهُه وسه
* أٌ َستشؼز انطبنت سًبدخ خهك انُجٍ 

  طهً هللا ػهُه وسهى.
انؼفى وانتسبيخ  .9-1

فٍ خهك طذبثخ 

انُجٍ طهً هللا 

 ػهُه وسهى

* أٌ َذكز انطبنت يىالف نتسبيخ 
 انظذبثخ رضىاٌ هللا ػهُهى.

* أٌ َذكز انطبنت ثؼض األدبدَث انتٍ 
تذل ػهً تسبيخ انظذبثخ رضىاٌ هللا 

 ػهُهى. 
أٌ َستشؼز انطبنت سًبدخ خهك * 

 انظذبثخ رضىاٌ هللا ػهُهى.
انؼفى وانتسبيخ  11

فٍ خهك انسهف 

 انظبنخ

* أٌ َذكز انطبنت يىالف نهتسبيخ فٍ 
 خهك انسهف انظبنخ. 

* أٌ َذكز انطبنت ثؼض اِثبر انتٍ تذل 
 ػهً انتسبيخ فٍ خهك انسهف انظبنخ. 

* أٌ َستشؼز انطبنت سًبدخ خهك 
  انظبنخ.انسهف 

تسبيخ انخهفبء  13

انزاشذٍَ فٍ 

انفتىدبد 

 اإلساليُخ

* أٌ َذكز انطبنت يىالف نتسبيخ انخهفبء 
 انزاشذٍَ فٍ انفتىدبد اإلساليُخ.

انخهفبء  خ* أٌ َستشؼز انطبنت أثز تسبي
 انزاشذٍَ فٍ انفتىدبد اإلساليُخ.

انؼفى وانتسبيخ  12

فٍ انفتىدبد 

 اإلساليُخ

طبنت يىالف نتسبيخ * أٌ َذكز ان 
 انًسهًٍُ فٍ انفتىدبد اإلساليُخ.

* أٌ َذكز انطبنت ثؼض اِثبر انتٍ تذل 
ػهً تسبيخ انًسهًٍُ فٍ انفتىدبد 

 اإلساليُخ. 
* أٌ َستشؼز انطبنت سًبدخ خهك 
 انًسهًٍُ فٍ انفتىدبد اإلساليُخ.

شهبدح غُز  10-17

انًسهًٍُ 

 ثسًبدخ اإلسالو

اد نغُز * أٌ َذكز انطبنت شهبد
 انًسهًٍُ ثسًبدخ اإلسالو.

* أٌ َذكز انطبنت ثؼض اِثبر انتٍ 
تىضخ شهبداد نغُز انًسهًٍُ ثسًبدخ 

 اإلسالو. 
* أٌ َستشؼز انطبنت سًبدخ االسالو يٍ 

 شهبداد غُز انًسهًٍُ.
لظض نهتسبيخ  12-17

وانؼفى ػٍ 

 اِخزٍَ

* أٌ َذكز انطبنت لظظب نهتسبيخ وانؼفى 
 ػٍ اِخزٍَ.

أٌ َستشؼز انطبنت ػظى خهك انتسبيخ  *
 وانؼفى ػٍ اِخزٍَ.

لظض نهتسبيخ  18

وانؼفى ػٍ 

اِخزٍَ فٍ 

 انمظبص

* أٌ َذكز انطبنت لظظب نهتسبيخ وانؼفى 
  فٍ انمظبص.

* أٌ َستشؼز انطبنت ػظى خهك انتسبيخ 
 وانؼفى فٍ انمظبص.

انجهستبٌ  .19-3

 انختبيُتبٌ

بدح يٍ * أٌ َهخض انطبنت يب استف
( انؼفى وانتسبيخ فٍ 2، 3، 1جهسبد )

 انمزآٌ انكزَى.
* أٌ َهخض انطبنت يب استفبدح يٍ 
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لى ر
 انجهسخ

 ػُىاٌ انجهسخ
 ػذد 

 انجهسبد
سيٍ 
 انجهسخ

انفُُبد 
 انًستخذيخ

 انجهسبد اإلجزائٍ يٍانهذف 

( انؼفى 8، 7، 2، 7، 0جهسبد )
 وانتسبيخ فٍ انسُخ انُجىَخ.

* أٌ َهخض انطبنت يب استفبدح يٍ 
( انؼفى وانتسبيخ 11، .1، 9جهسبد )

 فٍ خهك انظذبثخ وانتبثؼٍُ.
بدح يٍ * أٌ َهخض انطبنت يب استف

( انؼفى وانتسبيخ فٍ 12، 13جهسبد )
 انفتىدبد اإلساليُخ.

* أٌ َهخض انطبنت يب استفبدح يٍ 
( شهبدح غُز انًسهًٍُ 17، 10جهسبد )

 ثسًبدخ اإلسالو.
* أٌ َهخض انطبنت يب استفبدح يٍ 

( لظض انؼفى 18، 17، 12جهسبد )
 وانتسبيخ ػٍ اِخزٍَ.

 الربىامر: احلدود الشميية واملهاىية لتطبيل -

" و"التنفيذية" اإلعالميةالجمسات "ة إلى فباإلضا أسبوع القبمي والبعديتطبيق الاستغرق 
 ،اأسبوعً  امتنفيذىستغرق ا تينإعالمي جمستينبمعدل  ابوعً أس( 55)مدتيا زمنية  ةفتر 

طالب  (8)لعينة مكونة من  ( أسابيع56لمدة ) لمجمسات التنفيذيةأسبوعًيا  وجمستين
التجريبية( من قسم التربية الخاصة بكمية التربية بجامعة الطائف، وتم التدريب  )المجموعة
 بكمية التربية بجامعة الطائف. المجيزة بالداتا شو الدراسية القاعاتبإحدى 

 :التدرييبالربىامر التحكل مً صالحية  -

 (55)عمى  التسامح القائم عمى  التدريبيتم عرض جمسات البرنامج  صدق البرنامج :
ألخذ  نظمة بجامعة الطائفوالتربية الخاصة والشريعة واأل من أساتذة عمم النفس  امحكمً 
ب من كل مِ لمعرفة مدى صالحية البرنامج الُمعد طُ و ومقترحاتيم حول الجمسات وىدفيا،  آرائيم

والجدول التالي يوضح نسب اتفاق المحكمين عمى عناصر ، حول البرنامج منيم إبداء الرأي
 برنامج.تحكيم ال

 انتسبيخ  انمبئى ػهً انتذرَجٍَست االتفبق ثٍُ انًذكًٍُ ػهً ػُبطز تذكُى انجزَبيج  (7جذول )

 َست االتفبق ػُبطز انتذكُى و

 ..1 .طالدُخ انجزَبيج نهتطجُك ػهً يجًىػخ انجذث 1

 .9..9 انتذرَجٍ.ارتجبط أهذاف انجهسبد ثبنًذتىي  3

 81.81 نطالة.ايالءيخ األَشطخ وانًهبو نًستىي  2

 ..1 .داخم كم جهسخ ألهذافه انتذرَجٍيُبسجخ انًذتىي  0

 .9..9 هذاف.نًذي تذمك األ انتمىَى لُبص 7



 .فعالية برنامج تدريبى قائم على التسامح فى الوقاية من اإلرهاب الفكري لدى طالب جامعة الطائف
 

 - 018 - 

أن نسبة االتفاق بين المحكمين عمى عناصر التحكيم تراوحت  (7)يتضح من الجدول 
حية ، وتعتبر ىذه النسب مناسبة مما يدعوا إلى الثقة في صال (%566،   85.85)ما بين 
جراءاتو وطرق تقويمو. تدريبي الالبرنامج   بأىدافو وا 

 (3( ملحل)ٌوالباحج)إعداد /   لنعاجلة التذزيبيةلمكياظ التكييه الذاتي ( 3) 

قائم عمى التدريبي ال لمبرنامج ممعالجة التجريبيةلمقياس التقييم الذاتي  تم إعداد
المعالجة لمجمسات  فعاليةبية لتقييم في نياية الجمسات التجري تقديميا لمطالببيدف  التسامح

  -اختيارات )نعم  ةمقياس متدرج من ثالث عبارة، وأمام كل عبارة( 26التجريبية، وتكون من )
والتربية الخاصة من أساتذة عمم النفس  امحكمً  (55)عمى  المقياسوتم عرض  ،ال( -ا أحيانً 

 يوضح نتائج ذلك :  التاليألخذ آرائيم، والجدول  والشريعة واألنظمة بجامعة الطائف
      انتجزَجُخ نهًؼبنجخ انذاتٍ انتمُُى يمُبصانًذكًٍُ دىل  َسجخ االتفبق ثٍُ (8جذول )

 ػجبراد انتذكُى و
َسجخ 

 االتفبق

 %..1 ثىضىح. طُبغخ انؼجبراد 1

 %..1 نطالة انجبيؼخ.يُبسجخ انؼجبراد  3

 نتذرَجٍ.جزَبيج اجزائٍ نهاتفبق انؼجبراد يغ انتؼزَف اإل 2
9..9.

% 

 %..1 ءاد انتجزَجُخ نهجهسبد.نإلجزا ؼجبرادشًىنُخ ان 0

أن نسب االتفاق عمى عناصر التحكيم السابقة تراوحت ما بين  (8) يتضح من الجدول
 .يمكن الوثوق  بيا في نتائج المقياس مناسبة%  وىي نسبة (566 -96.96)

 : التذزيبية للنعاجلة الذاتي التكييه ىتائر مكياظ 
 هًؼبنجخ انتجزَجُخنانُست انًئىَخ الستجبثبد انطالة نكم ػجبرح يٍ ػجبراد يمُبص انتمُُى انذاتٍ  (9جذول )

 .انتسبيخمبئى ػهً انتذرَجٍ ان نهجزَبيج

 ال أدُبَب َؼى و ال أدُبَب َؼى و

1 87.7% 13.7% .% 11 77% 13.7% 13.7% 

3 1..% .% .% 13 87.7% 13.7% .% 

2 77% 13.7% 13.7% 12 1..% .% .% 

0 1..% .% .% 10 87.7% 13.7% .% 

7 1..% .% .% 17 1..% .% .% 

2 77% 13.7% 13.7% 12 1..% .% .% 

7 1..% .% .% 17 87.7% 13.7% .% 

8 1..% .% .% 18 1..% .% .% 

9 77% 13.7% 13.7% 19 77% 13.7% 13.7% 

1. 77% 13.7% 13.7% 3. 87.7% 13.7% .% 
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مجموعة التجريبية الذين أجابوا بـ الأن النسب المئوية لطالب  (9الجدول) يتضح من
 6بين ) ( تراوحت ماال - %(، والذين أجابوا بـ )أحيانا566 -% 71)نعم ( تراوحت ما بين )

لإلجراءات التجريبية  استفادة%(، وىذه النسب تدل عمى أن الطالب كانوا أكثر 1,52 -% 
 بنسب مقبولة.

 زاءات البحح : : إد خامًضا

 عقدثم تم  ،تم الحصول عمى موافقة وكيل الجامعة عمى التطبيق فى المرحمة الجامعية .5
يدف ال لتوضيحبكمية التربية بجامعة الطائف طالب قسم التربية الخاصة مقابالت مع 
 . من البحث

ي األعمى ف  اإلرباعوتحديد الطالب الذين تقع درجاتيم في  الفكري اإلرىابمقياس طبق  .2
 .المقياس

العمر في  ابينيم إجراء التكافؤوتم  ،لى مجموعتين تجريبية وضابطةإتم تقسيم الطالب  .2
 .وأبعاده الفكري اإلرىابو الزمني 

 . التسامح القائم عمى تدريبي الجمسات البرنامج تم إعداد  .4
المجموعة طالب مى ع التسامحعمى  القائمتدريبي الالبرنامج القيام بتطبيق جمسات  .1

 فقط.ريبية التج
الضابطة  المجموعةعمى  الفكري اإلرىابمقياس تم تطبيق البرنامج من  االنتياءبعد  .0

 لمبرنامج ممعالجة التجريبيةلتطبيق مقياس التقييم الذاتي  ثم ،والتجريبية )قياس بعدى(
في استخدام  طالب المجموعة التجريبيةلمتعرف عمى رأي  التسامحقائم عمى التدريبي ال
 طالب عمى شيربعد مرور مقياس اإلرىاب الفكري ثم تطبيق التجريبية  اإلجراءات

 )قياس تتبعي(.  فقط المجموعة التجريبية
دخال البيانات عبر الحاسب اآللي من خالل و  ، الفكري اإلرىابمقياس تم جمع نتائج  .7 ا 

 .(50اإلصدار ) Statistical package for social Science (SPSS)برنامج  
وصياغة  ،السابقة البحوثنتائج و  في ضوء اإلطار النظري البحثتائج تم تفسير ن .8

 .التي تم التوصل إلييا التوصيات الخاصة بالنتائج
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 ىتائر البحح :

بين متوسطي  ةإحصائيذات داللة : " توجد  فروق  أنو عمىينص ىذا الفرض  الفزض األول :
لتجريبية والضابطة في القياس المجموعتين الدى طالب  الفكري اإلرىابمقياس درجات  رتب

اختبار مان  تم استخدام والختبار صحة ىذا الفرض .البعدي لصالح المجموعة التجريبية"
 رتبمتوسطي لألزواج غير المتماثمة لبحث داللة الفروق بين  Mann Whitneyويتنى 
 جريبية والضابطة في القياسلدى طالب المجموعتين الت الفكري اإلرىابمقياس درجات 

 ويتضح ذلك في الجدول التالي: ي،البعد
نذي طالة انًجًىػتٍُ  انفكزٌ اإلرهبةيمُبص درجبد رتت ًتىسطً ( نUلًُخ ) (.1جذول )

 .انتجزَجُخ وانضبثطخ فٍ انمُبص انجؼذٌ

 انجؼذ
 

 انًتىسظ ٌ انًجًىػخ
االَذزاف 

 انًؼُبرٌ 
يتىسظ 
 انزتت

يجًىع 
 انزتت

 يؼبيم
يبٌ وَتًُ 

U 
 يستىي Zلًُخ 

 نخانذال

دجى 
 انتأثُز

 اإلرهبة
انفكزٌ 
 انثمبفٍ  

 83.. 1.... 2.172 . 77 11 1.1229 33.03 8 انتجزَجُخ

 38 0 0.73 13.00 7 انضبثطخ
 اإلرهبة
انفكزٌ 
 انذٍَُ  

 82.. 1.... 2.3.9 . 77 11 720.. 12.77 8 انتجزَجُخ

 38 0 2.72 9.10 7 انضبثطخ
 اإلرهبة
انفكزٌ 
 انسُبسٍ

 82.. 1.... 2.3.9 . 77 11 7779.. 38..3 8 جزَجُخانت

 38 0 .0.2 38..1 7 انضبثطخ

انذرجخ 
 انكهُخ

 83.. 1.... 2.127 . 77 11 3.720 79.87 8 انتجزَجُخ

 38 0 13.03 21.87 7 انضبثطخ

التجريبية  تينلقيم متوسطات درجات المجموع البيانيالتمثيل  التاليويوضح الشكل 
 .فى القياس البعدى الفكري اإلرىابمقياس عمى  ابطةوالض
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رتــب وجــود فــروق دالــة إحصــائًيا بــين متوســطي  (2( والشــكل )56)يتضــح مــن الجــدول 
ــدينيالفكــري  اإلرىــاب، الفكــري الثقــافي  اإلرىــاب)وأبعــاده  الفكــري اإلرىــابمقيــاس درجــات  ، ال
المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة، وىـى والدرجـة الكميـة لـدى طـالب  (السياسيالفكري  اإلرىاب

كما تراوحت  قيمة حجم األثـر  ،المجموعة التجريبيةطالب ( لصالح 6.665دالة عند مستوى )
( ممـا يعنـي أن مـن 6.82(، )6.82( مـا بـين )nعمى جذر  Zباستخدام القانون )قسمة قيمة 

فـــي القيـــاس البعـــدي  المجموعـــة التجريبيـــة%( مـــن تبـــاين درجـــات طـــالب  82%( إلـــى )82)
 البرنامج وىذه القيم تشير لحجم تأثير كبير.التدريب عمى يعود ألثر  الفكري لإلرىاب
( الذي توصل إلى أن 2652نتائج بحث إسماعيل )  ىذا الفرض معتتفق نتيجة و 

ن اتجاىات التطرف الفكري لدى الطمبة اليمنيين بالجامعات األردنية جاء بمستوى متوسط، وأ
نتيجة البرامج التدريبية واإلرشادية المستمرة  سمبية بمستوى مرتفع اإلرىابالطالب نحو 

، كما كشف البحث عن وجود عالقة سمبية بين التطرف الفكري الموجية من تمك الجامعات
، فضال عما أكدتو النتائج من أن العوامل الدينية أكثر اإلرىابلدى الطالب واتجاىاتيم نحو 

 . البحثعوامل المسببة لإلرىاب من وجية نظر عينة ال
 والتقدم لمسالم ضروري شرطكونو  من التسامح باقتر أىذا الفرض مع وتتفق نتيجة 

 ,Francis,2014) اإلرىابالشعوب ونبذ  لجميع واالجتماعي االقتصادي
Boghian,2017.) السالم ب قيمة إنسانية عامة لمتعميمكالتسامح  باإلضافة إلى ذلك يرتبط

األمن  التوعية بالتسامح تحدد في الواقع تعميم ثقافة، لذلك فإن وحقوق اإلنسان والديمقراطية 

( انتًثُم انجُبٍَ نًتىسطبد درجبد يمُبص اإلرهبة انفكزٌ نذي انًجًىػتٍُ انتجزَجُخ 3شكم )

 نمُبص انجؼذٌ.وانضبثطخ  فٍ ا
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الحفاظ عمى  يتضمن الذيالسالم تحقيق و  الفكري اإلرىابالفكري والبعد عن التطرف و 
والنضج األخالقي في اتخاذ القرارات المتعمقة  العالقات اإليجابية، والمسؤولية االجتماعية

 Reardon,2004)سواء بين األفراد أو بين الدول  بالسموكيات والعالقات
Boghian,2017.) 
 إلى (2657)عبداهلل  بحثما توصل إليو  مع ىذا الفرضتتفق نتيجة ذلك  باإلضافة إلى
واالنتقام مما  شحن نفوس الطالب بالكره عدمنشر قيم التسامح و  في الفعالدور الجامعات 
إضافة إلى تنمية ثقافة  ،الفكري  اإلرىاب من خطر ألفراد والمجتمعة ايترتب عميو وقاي

وبحث حسيب  ،والتطرف لى التدمير والتخريبإراف حاالن التحول من التسامح والتحذير من
( الذي توصل إلى أن الشخص المتسامح يتمتع بدرجة عالية من التفاؤل والسعادة 2657)

، االضطرابات السيكوسوماتيةاومة العديد من وحب اآلخرين والرضا عن الذات من خالل مق
وخفض نوبات العنف ومواجية الضغوط النفسية والعدوان عمى اآلخرين، وقير االكتئاب 

التربية  مناىج سيامإالذي توصل إلى ( 2658طعامنة )وبحث  الفكري، اإلرىابوخفض حده 
ا واعتبر أن ذلك مؤشرً  %(06بنسبة ) اإلرىابو  اإلسالمية في نشر قيم التسامح ونبذ التطرف

عمى القيم التي تسيم في نشر قيم في البرامج التدريبية ا، ودعا البحث إلى التركيز إيجابيً 
 التسامح ونبذ التطرف. 

الفكري  اإلرىابوأبعاده المتمثمة في ) الفكري اإلرىابخفض مستوى ن ويرجع الباحثو 
 طالب المجموعة التجريبية لدى اسي(السيالفكري  اإلرىابالديني، الفكري  اإلرىاب، الثقافي

 البرنامج التدريبي القائم عمىجمسات  إلىطالب المجموعة الضابطة بالمقارنة ب عقب التدريب
 اإليجابية إلىمن السمبية  الطالب أفكارفى تطوير  فعالبشكل  تأسيم التي التسامح قيم

ع مالذات و  مع حالتفكير بعمق في التسام، وجعل كل منيم يحاول تمك الجمساتخالل 
دراك أن ا ،اآلخرين مراعاة خالقو و أرقي و صفح عن المسئ يدل عمى نبل أخالق الصافح لوا 

ر باالطمئنان النفسي وتقدير الذات عقب العفو و شعنمو لديو اليو  ،جوانبو اإلنسانية والنفسية
ع اآلخر فرصة حقيقية ليتصالح مع ذاتو وم ىاعتبر يال يتعصب لرأيو بل  كما يجب أن، مباشرة 

ومن خالل ذلك ، أفكاره الجديدة  اويبني عميي ،يستمتع باختالف رأيو عن أراء اآلخرينو 
والنظرة الواسعة بداًل  المعرفية ميتينفي ب الجديدة بالسابقة ثقافة التسامحيحاول الطالب دمج 

 لمتفكيرالوقت الكافي التدريب منح  وكذلك، اإلرىابفي دائرة التسامح ونبذ  الضيقةالنظرة من 
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التي مر بيا الطالب وتبادل الخبرات  قيم التسامح عمىالدالة  وتبادل اآلراء وعرض المواقف
سالسة ، باإلضافة إلى النصوص القرآنية واألحاديث النبوية األدلة من خالل  وعرضبينيم 
 الجمسات التدريبيةيم عقب االنتياء من ئأدا وتقييم ومراقبةعن قيم التسامح  أفكارىم عرض
يدرك  طالبوأصبح كل  البرنامج التدريبي،في الجادة بالمشاركة  مشعورىزاد من  الذي

 والصبر عمى المكروه لنفس أثناء الغضبفي اعمى التحكم الكامل  مسئوليتو الكاممة في القدرة
قيم التسامح وخفض في تنمية  فعالسيم بشكل أ، مما ونبذ اإلرىاب الفكري والتفاؤل والتسامح

 .لدييم الفكري باإلرىاحده 
بين  ةإحصائيذات داللة ينص ىذا الفرض عمى أنو: " ال توجد فروق  : الجاىيالفزض 

القياسات في  الفكري اإلرىابمقياس  عمى درجات طالب المجموعة التجريبية رتب اتمتوسط
 م اختبار فريدمانىذا الفرض تم استخداصحة والختبار   ."القبمية والبعدية والتتبعية

Friedman  كما ىو موضح بالجدول وجاءت النتائج  لمقياسات المتكررة لمعينات الصغيرة
 التالى:

( لًُخ )كب11جذول )
3

انمُبسبد انمجهُخ وانجؼذَخ وانتتجؼُخ ( ودالنتهب نهفزوق ثٍُ يتىسطبد رتت درجبد 

 نذي طالة انًجًىػخ انتجزَجُخ. انفكزٌ اإلرهبةيمُبص ػهً 

زاف االَذ انًتىسظ انمُبص انًتغُز
 انًؼُبرٌ 

يتىسظ 

 انزتت 
لًُخ كب

درجبد  3

 انذزَخ

يستىي 

 انذالنخ

انفكزٌ  اإلرهبة
 انثمبفٍ  

 

 1 777.. 71..1 لجهٍ

 3.77 1.1229 33.038 ثؼذٌ 1... 3 12.827

 3.37 1.723 33 تتجؼٍ

 
انفكزٌ  اإلرهبة

 انذٍَُ

 1 777.. 7.710 لجهٍ

 3.72 7207.. 12.77 ثؼذٌ 1... 3 10.392

 3.00 782.. 12.038 تتجؼٍ

انفكزٌ  اإلرهبة
 انسُبسٍ  

 1 088.. 8.71 لجهٍ

 3.28 7779.. 387..3 ثؼذٌ 1... 3 77..17

 3.22 782.. 771..3 تتجؼٍ

 

 انذرجخ انكهُخ

 1 1.1137 28.71 لجهٍ

 .3.7 3.720 79.87 ثؼذٌ 1... 3 10.729

 .3.7 3.72 79.71 تتجؼٍ
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لقيم متوسطات درجات القياسات القبميـة والبعديـة  البيانيالتمثيل  التاليويوضح الشكل  
 .لدى طالب المجموعة التجريبيةالفكري  اإلرىابعمى مقياس والتتبعية 
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 أن قيمة اختبـار فريـدمان جـاءت دالـة فـي جميـع األبعـاد (2( والشكل )55)يتضح من الجدول 
مقيـاس درجـات  رتـب اتبين متوسـط ةإحصائيذات داللة وجود فروق والدرجة الكمية مما يعني 

، اســات القبميــة والبعديــة والتتبعيــةالقيلــدى طــالب المجموعــة التجريبيــة فــي  الفكــري اإلرىــاب
تـــم اســتخدم اختبـــار  القياســات القبميــة والبعديـــة والتتبعيــةاتجـــاه الفــروق بـــين  ولمتعــرف عمــى
Wilcoxon وجاءت النتائج كما يمي:ألزواج المتماثمة، ل 

عمى مقياس اإلرىاب ( التمثيل البياني لمتوسطات درجات القياسات القبمية والبعدية والتتبعية 2شكل )
 .لدى طالب المجموعة التجريبيةالفكري 
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  والبعدي:الفروق بين متوسطات رتب درجات القياسين القبمي  :أواًل 
ػهً انجؼذٌ و انمجهٍ انمُبسٍُ درجبد رتت نهفزوق ثٍُ يتىسطٍ  "Z" اختجبر( َتبئج 13) جذول

  .نذي طالة انًجًىػخ انتجزَجُخ انفكزٌ اإلرهبةيمُبص 

 انذالنخ Z انزتت يجًىع انزتت يتىسظ دانؼذ انزتت انًتغُز
دجى 
 انتأثُز

 اإلرهبة
انفكزٌ 
 انثمبفٍ  

 

 طفز طفز . انسبنجخ انزتت

3.729 ...1 

..9. 

 22 0.7 8 انًىججخ انزتت

 . انًتسبوَخ انزتت

 8 انًجًىع 

 
 اإلرهبة
انفكزٌ 
 انذٍَُ

 طفز طفز . انسبنجخ انزتت

3.788 ...1 

..93 

 22 0.7 8 نًىججخا انزتت

 . انًتسبوَخ انزتت

 8 انًجًىع 

 اإلرهبة
انفكزٌ 
   انسُبسٍ

 طفز طفز . انسبنجخ انزتت

3.778 ...1 

..91 

 22 0.7 8 انًىججخ انزتت

 . انًتسبوَخ انزتت

 8 انًجًىع 

انذرجخ 
 انكهُخ

 طفز طفز . انسبنجخ انزتت

3.722 ...1 

..9. 

 22 0.7 8 انًىججخ انزتت

 . انًتسبوَخ انزتت

 8 انًجًىع 

 ما يمي: (52)من الجدول تضح ي

القياســين القبمــي والبعــدي بــين متوســطي رتــب درجــات فــروق دالــة إحصــائًيا   توجــد -
ــى  ــة عم ــة فــي األبعــاد  الفكــري اإلرىــابمقيــاس لممجموعــة التجريبي  اإلرىــاب)المتمثم

الكميـة والدرجـة  السياسـي( الفكري  اإلرىابالديني، الفكري  اإلرىاب، الفكري الثقافي 
في اتجاه القياس البعدي حيث كان متوسط الرتب الموجبة أعمـى مـن متوسـط الرتـب 

 السالبة في جميع األبعاد والدرجة الكمية.
(  مـا بـين nعمـى جـذر   Zتراوحت  قيمة حجم األثر باستخدام القانون )قسمة قيمـة   -

%( مـــن تبـــاين درجـــات  92%( إلـــى )96ممـــا يعنـــي أن مـــن )( 6.92(، )6.96)
يعـود ألثـر البرنـامج  الفكـري لإلرىـاب في القيـاس البعـدي المجموعة التجريبيةطالب 

 وىذه القيم تشير لحجم تأثير كبير. 
  القياسين البعدي والتتبعيمتوسطات رتب درجات ثانًيا: الفروق بين: 
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انمُبسٍُ  يتىسطٍ رتت درجبدٍ نهفزوق ثُ  "Z" اختجبر( َتبئج 12) جذول

  .نذي طالة انًجًىػخ انتجزَجُخ انفكزٌ اإلرهبةيمُبص  ػهً تجؼٍتانجؼذٌ وان

 متوسط العدد الرتب املتغري
 الرتب

 جمموع
 الداللة Z الرتب

الفكري  اإلرهاب
 الثقافي  

 

 57.5 5.5 5 السالبة الرتب

5.655 
غير 
 دالة

 5.5 5.5 5 املوجبة الرتب
 2 املتساوية الرتب

 8 اجملموع 

 
الفكري  اإلرهاب

 الديني

 4 2 2 السالبة الرتب

0.577 

غير 
 دالة

 2 2 5 املوجبة الرتب
 5 املتساوية الرتب

 8 اجملموع 

الفكري  اإلرهاب
   السياسي

 صػر صػر 0 السالبة الرتب

5.454 

غير 
 دالة

 5 5.5 2 املوجبة الرتب
 6 ويةاملتسا الرتب

 8 اجملموع 

 الدرجة الكلية

 5.5 5.5 5 السالبة الرتب

 صػر

غير 
 دالة

 5.5 5.5 5 املوجبة الرتب
 6 املتساوية الرتب

 8 اجملموع 

أن قيمة اختبار ويمكوكسون جاءت غير دالة في جميع  (52)من الجدول يتضح 
دالة إحصائًيا بين متوسطي رتب درجات عدم وجود فروق  مما يعني األبعاد والدرجة الكمية

 اإلرىابالديني، الفكري  اإلرىاب، الفكري الثقافي اإلرىابالمتمثمة في األبعاد )  الفكري اإلرىاب
المجموعة التجريبية في القياسين البعدي  طالب ىالكمية لدوالدرجة  السياسي(الفكري 
 في خفض التسامح قائم عمى الدريبي تالبرنامج ال ، مما يدل عمى استمرارية فعاليةوالتتبعي

 المجموعة التجريبية.لدى طالب  الفكري اإلرىاب حده
دور  ( الذي توصل إلى2656بحث أنور )نتائج  مع  الثانيتتفق نتائج الفرض 

عالقة دالة  ، كما وجدت التسامح والتفاؤل في التنبؤ بنوعية الحياة لدى طالب الجامعة
وكان التفاؤل أكثر تنبًؤا بنوعية الحياة لدى  ،حياة والتفاؤلنوعية الو موجبة بين التسامح 

فروق ذات داللة إحصائيا بين  ووجدتالطالب، تاله التسامح الكمي ثم التسامح مع الذات، 
تفاؤاًل و األكثر تسامًحا وتفاؤاًل واألقل تسامًحا وتفاؤاًل في نوعية الحياة في اتجاه األكثر تسامًحا 

 .مع الذات أم التسامح مع اآلخر أم التسامح الكمي سواء أكان في التسامح
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أن  وىو( 2650) األسديبحث  ماتوصل إليو معىذا الفرض تتفق نتيجة كما 
 اإلرىابكانت سمبية أي أن الطالب يرفضون  الفكري اإلرىاب نحو الجامعة طمبة اتجاىات

والمقاءات ريبية الدورات التد حث تمك النتيجة إلى دوربوأرجع ال الفكري بجميع أشكالو
( الذي 2657وبحث حسيب ) ،وثقافة المجتمع العامة ،واألسرة ، مجامعةل الفعالة االرشادية

الفكري من خالل  اإلرىابفي خفض حدة  اًل ا فعارً نشر ثقافة التسامح تمعب دو أن توصل إلى 
سك حرية الفكر من غير تعصب أو السعي إلى كسب القضية ولو بالتزييف ونقد الغير والتم

قدراتيم أو بالحقوق من غير كسب مصالح شخصية واحترام اآلخرين بغض النظر عن 
 و جنسيم أو لونيم.أمكانتيم 
ن من أىم ياآلخر  وقبول التسامح قيم ثقافة أن تعزيزىذا الفرض مع تتفق نتيجة كما  

 لتاليوبا ،الوسائل الفعالة التي تؤدي إلى سالمة سير العممية التربوية في مسارىا الصحيح
 اليمين أقصى من الذي يمتد الفكري االنحراف ينجم عنو التربوية العممية قصور في أي فإن
، لذلك (اإللحاد وربما واالنحالل التفسخ) اليسار أقصى إلى( الفكري اإلرىابالغمو والتطرف و )

الفكري  اإلرىابأىم سبل عالج  سالمي الحنيف منقيم وسماحة الدين اإل عمى التركيز يعد
 .(2651المحاميد ،)

تعميم التسامح أواًل وقبل كل  اليدف الذي يسعى إليو ىذا الفرض مع تتفق نتيجة كما 
شيء إلى تدريس الحقوق والحريات اإلنسانية والفردية لكل شخص، من أجل التأكيد عمى 

 اإلرىاب والحد من خطورةاحتراميا، وكذلك تعزيز اإلرادة لحماية حقوق وحريات اآلخرين 
 .(Walzer,1997, Haydon,2007, Ioana,2017) ريالفك

فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي رتب درجات القياسين القبمي  وجود ونيرجع الباحثو 
الفكري  اإلرىابالفكري المتمثمة في أبعاد ) اإلرىابوالبعدي لممجموعة التجريبية عمى مقياس 

القياس  لصالح ياسي(  والدرجة الكمية الفكري الس اإلرىابالفكري الديني،  اإلرىابالثقافي ، 
الفكري   اإلرىابفروق دالة إحصائًيا بين متوسطي رتب درجات  ال توجد ، كما البعدي

الفكري السياسي(  اإلرىابالفكري الديني،  اإلرىابالفكري الثقافي،  اإلرىابالمتمثمة في أبعاد )
التدريب  إلى ن البعدي والتتبعيوالدرجة الكمية لدى طالب المجموعة التجريبية في القياسي

 رغم عابيميالبعض واستقبول الناس لبعضيم واضح بشكل أبرزت التسامح التي  قيم عمى
، السياسية أو الدينية أو الثقافيةالبعد عن الصراعات و  اختالف أفكارىم أو دينيم أو مذاىبيم
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دراك طالب الصفح عن اآلخرين ىو الذي يتسم ب أن الشخص المتسامح المجموعة التجريبية وا 
خطاءت ويعطييا أإذا نفسو  ويسامحومعتقداتو  نفسوويمتمك المعمومات التي تجعمو يتقبل 

 ويكون الفرصة الكافية لتعديل سموكيا ويتحمل الضغوط النفسية وما يتبعيا من اآلم نفسية
ر  خرينويتقبل اآل بأول أوالً  لديو القدرة عمى محاسبة نفسو شاده ، كما إذا تم نقده وتوجييو وا 

أو اإلنتقام بل بالحب  اإلساءة باإلساءة يتحمى بروح الدين اإلسالمي الحنيف فيو ال يقابل
وعدم التعصب لمونو أو لغتو أو دينو أو  والصفح ونسيان المواقف النابع عنيا األلم النفسي

محبوب من أسرتو وأقرانو فيو  األخالق الحميدة، لذا يتصف المتسامح بفقره أو غناه
فكاره أيؤثر في اآلخرين وال يتأثر بأفكارىم فالجميع يرحب ب اشخصً  وويجعل من ومجتمعو 

خطائيم وحقن أير كل من حولو وتبصيرىم بيوينصتون لو، وىذا يمنحو الفرصة الكافية لتغ
في المستقبل مثل )القتل  مودعم مجتمعة وحمايتو من المشكالت التي ربما تواجي دمائيم

وتقوية بنيتو  الغير واستحالل دمو وعرضو ومالو(واالعتداء عمى السرقة والتدمير والتخريب و 
معصف لالفرصة الكافية ولعل منح  ،الفكرية ضد أي فكر متطرف ونشر المحبو بين أفراده

التسامح وطرقو وكيفية نشره واالقتداء  قيموتبادل  الذىني بين طالب المجموعة التجريبية
حمي بخمق النبي صمى اهلل عميو وسمم في تسامحو ورقي بالتسامح في القرآن والسنة والت

 وعرض المواقف الدالة عن قيم التسامح التي مرعدائو والصفح عنيم أوسالسو تعاممو مع 
واالقتداء  أعدائيم دلأمع  يمورعيم وتسامحو والسمف الصالح  رضوان اهلل عمييم الصحابو بيا
عقب  ة واستفادتيم من قيم التسامحالسابقة والحالي الطالب عرض مواقف تسامحو  ،بيم

وخفض قيم تمك الفي استمرارية تمسكيم ب فعاالً  ارً دو  كان ليا االنتياء من الجمسات التدريبية
 وظير ذلك في القياس البعدي واستمراريتو خالل فترة القياس التتبعي. الفكري اإلرىابحده 
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 التوصيات :

 باآلتي :ون الباحث ناء عمى نتائج البحث الحالي يوصىب
لإلرىـاب  ىميـنعكس إيجاًبـا عمـى نبـذممـا  ،الجامعـةطـالب بـين التسـامح نشر ثقافـة   - 5

 .  الفكري
مــن خــالل  لطالبيــم عممًيــا التســامح إكســاب قــيم أعضــاء ىيئــة التــدريس عمــى تحفيــز – 2

 .أثناء المحاضرات مما ينعكس إيجاًبا عمى طريقة تفكير طالبيم يمالتعامل مع
ــدريس أعضــاء  تشــجيع - 2 ــة الت ــىىيئ  اإلرىــابجــراء البحــوث المرتبطــة بالتســامح و إ عم

 .كمادة خصبة لمبحث العممي لدى طالب الجامعةالفكري 
دعوة جميع أفراد المجتمع إلى التحمي بالتسـامح والحـب والتـرابط لبنـاء مجتمـع متـرابط  -4

فكير قــوي النســيج خــال تمامــا مــن الكــره  والحقــد والضــغينة يتمتــع جميــع أفــراده بــالت
 يجابي.اإل

 مقــررات المرحمــة الجامعيــةتطــوير أىــداف وضــع ثقافــة التســامح كجانــب رئــيس  فــي  – 4
لــدى طــالب  الفكــري اإلرىــابخطــر  موقايــة مــنل وتضــمينو كجــزء ميــم فــي منــاىجيم

 .الجامعة
المممكة العربيـة السـعودية لترسـيخ استراتيجية تسيم في بنائيا جميع مؤسسات  وضع -1

   الفكري. اإلرىابمحاربة و  ثقافة التسامح 
 املكرتحة : البحوخ 
السـابقة وجـدت مجموعـة مـن المشـكالت البحـوث الحـالي ونتـائج البحـث نتـائج  خـالل نم

 مستقبمية: لبحوثالتي يمكن أن تكون موضوعات 
طـالب  لدى  الفكري اإلرىاباالستراتيجي في  التخطيطقائم عمى  فعالية برنامج تدريبي -5

 جامعة الطائف.
طــالب جامعــة لــدى الفكــري  اإلرىــابفــي  الــذكاءمــاوراء ميــارات التــدريب عمــى فعاليــة  – 2

 .الطائف
طــالب  لــدى   الفكــري اإلرىــابفــي  يالمعرفــ التفكيــر فــوقميــارات أثــر التــدريب عمــى  - 2

 جامعة الطائف.
ــر  - 4 ــى ميــارات أث ــدريب عم ــدالت ــر الناق ــي التفكي ــري اإلرىــابخفــض  ف ــدى طــالب  الفك ل

 .الجامعة
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