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فعالية برنامج تدريبى قائم عمى التسامح فى الوقاية ىدف البحث إلى التحقق من  الملخص:
وتم تقسيم  ،ا( طالبً 54)وتكونت عينة البحث من  ،الفكري لدى طالب جامعة الطائف اإلرىابمن 

بالمجموعة  طالب (6)الثانية و  ،بالمجموعة التجريبية طالب (7) ، األولىالعينة إلى مجموعتين
قائم ال يبرنامج التدريبال، الفكري اإلرىابمقياس ) األدوات التالية ونحيث أعد الباحث ،الضابطة
مبرنامج لالمجموعة التجريبية  وتعرضت ،(ممعالجة التجريبيةلمقياس التقييم الذاتي  ،التسامحعمى 

البرنامج وبعد انتياء  ،اأسبوعيً  جمستين بمعدل ةجمس (22) بواقع التسامحعمى القائم تدريبي ال
 ،من التطبيق األول شيربعد مرور  وتم إعادة التطبيق، الفكري اإلرىابمقياس تم تطبيق تدريبي ال

 وفريدمان، مان ويتنى، من صحة الفروض تم استخدام اختبار ولمعالجة النتائج والتحقق
التجريبية  طالب المجموعةلدى الفكري  اإلرىابخفض إلى وتوصمت نتائج البحث  ،ويمكوكسون

يجابي اإل األثراستمرارية و عند مقارنتيم بطالب المجموعة الضابطة،  خالل القياس البعدي
وتم تفسير  ،القياس البعديلممجموعة التجريبية بعد مرور شير من  القياس التتبعيلمبرنامج خالل 

 .السابقةالبحوث طار النظري ونتائج النتائج في ضوء اإل
 .  انطبئف طالة خبيعخ –انفكز٘  اإلرْبة –انتظبير  :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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 : والخلفية النظرية المقدمة

ال يحترم  ، حيثالعصر الحاليفي  ويدمر اقتصادىا األممتقدم  مصير الفكري اإلرىاب عرقلي
 ،إرادتيم ويسمبون ،مسيطرة عمى تفكيرىميعممون جاىديين لو  آراء اآلخرين نو الفكري نيو اإلرىاب

 أذىانيمعمى  من قوة الحجر أتوبكل ما  محاولينالتدبر والتفكر  ياتىم من أدنى مستو دو جر يو 
وبناء عمى ذلك يفرز ،  ًيافكر  آمنفي جو  بتمقائية ذواتيمعن  التعبيرومنعيم من  يمفواىأوتكميم 
لذا ، فكرياً  والمييمنةالمنغمقة  المجتمعات معظمفي  المنحدرالتطرف من بشكل عام  الفكري اإلرىاب

 .الفكري اإلرىابوالوقاية من  لمتماسك االجتماعي ربما يكون التسامح أحد الركائز االساسية
جوىرية لديمقراطية المجتمعات الحديثة والتي عادة ما تكون غير  نفسيةالتسامح دعامة ويعتبر 

وتبنى معتقدات دينية  ،وتبني أنماط حياة مختمفة متجانسة بسبب اختالف الخمفيات الثقافية،
 التحدث وطرق العالم، ثقافات وتنوع لثراء التقدير ىو التسامحف ،ومعنوية أو سياسية مختمفة

يتأثر التسامح السياسي لممواطنين بعمق التزاميم لذا  ،والقبول االحترامب البشر نوعية عن والتعبير
 الديمقراطيات القوية وتسعىبالقيم الديمقراطية، وبقدر ما يرون اآلخرين عمى أنيم يشكمون تيديًدا، 

 Sullivanن الذين سيشاركون في السياسة بقدر كبير من التسامح السياسي)و المواطن أن يتمتع إلى
& Transue,1999, Boghian,2016.)  

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

(Pâslaru,2003) ،  كما ينظر إليو عمى أنو( التعميم من أجل التسامحStan,2004 )،  ويراه
 التسامح أنوعمى  وينظر إليو كذلك ،(Guzun, 2005) والعرقي السياسي التسامح آخرون أنو
 ؛ ((Gora-Postic, 2010التسامح الدينيويعتبره البعض  ،(Cramarenco,2010) االتصالي

عمم  ويراه آخرون بأنو ، (Cuznetov,2013ثقافة التسامح األسري )كما ينظر إليو عمى أنو 
 Turcan,2015) التسامح بين األشخاصو  ،التربوي التسامحو  ،التعميم لمتسامحو  ،والتسامحالتربية 

,Turcan,2014,Turcan,2013 Thomae, Birtel & Wittemann, 2016, Grey,2016, .) 
 وىذا ماالقيم األساسية لمبشرية والتفكير في أىميتيا زيادة في النمو الثقافي  تنمية جمبتو 

التسامح ليس فوعمى ىذا نسميو بمستوى التعميم، لذا يتم الحصول عمى التسامح من خالل التعميم، 
االعتراف واحترام من خالل التسامح  عمىالتعميم  حيث يعتمد ،غاية في حد ذاتو، ولكن وسيمة

  (.Cristea,2004) اإلرىابكرامة وسالمة جميع البشر والوقاية الحقيقية من خطر 
التسامح مفيوم اجتماعي وأخالقي وديني قد يصف مجموعة أو فرد، ويدل عمى احترام ويعد 

ديني ،..  ،من أي نوع "سياسي ئيمحرية اآلخرين، وطريقتيم في التفكير والسموك، وآرا
 (. Cojocariu, 2006إلخ.")
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 ويشعرأكثر تسامًحا سياسًيا،  ىم الناس األكثر تسامًحا اجتماعًياأن بالضرورة  لذلك ليست
مؤشرات  توجدمواقف التعايش اليادئ تجاه مجموعات محددة من األقميات دون غيرىا، كما بالناس 

  (.Francis,2014لمتنبؤ بالتسامح ترتبط بالخصائص الديموغرافية لمسكان)
ينبغي أن يستخدم التسامح كمواد تعميمية لدعم بناء الوعي بمختمف أبعاده ومعانيو وممارستيا و 

لبعض كما كانت  ،الفكري لإلرىابفريسو وقوع وعالقات متعددة لحماية الطالب من الفي ظروف 
استراتيجية المحاكمة العقمية دور فعال في تنمية قيم التسامح وميارات االستراتيجيات العقمية مثل 

  (.2155محمد ، ، Boghian,2016التعايش مع اآلخر لدى الطالب )
ا من مقاصد الشريعة دً ا في جميع األديان السماوية، ومقصالتسامح قيمة أخالقية عمي ويعتبر

اإلسالمية فقد سخرت الشريعة المقومات الدينية والفكرية والمادية لرعاية حياة الفرد والمجتمع لينعم 
ومن ثم تأتي الحاجة الممحة إلى تفعيل دور  ،الجميع بحياة يسودىا األمن واليدوء واالستقرار
المقاءت والندوات  عقد الفكري من خالل اإلرىابالجامعات في نشر ثقافة قيم التسامح ونبذ 

نشاء مو  نشطة الطالبيةواأل بالرد  تختص األمن المعموماتي لمجامعةتحت إشراف  نيةقع الكترو اوا 
 التيوالمشكالت  قضاياالمن  والطالب حول ما يواجيون سئمة واألفكار التي تشغل بالاألعمى 
 روح بجمال ممزوجة الوثائقية باألدلة المعاصرة الجرائم حيتوضو  ،الفكري اإلرىاب ظاىرة تعالج

 الفكري والتسامح اإلرىابسالبة بين دالة إحصائًيا ، مما يدلل عمى وجود عالقة اإلسالم وتسامح
 .(2156 عبداهلل ؛ 2156،طمبو  ؛ 2155،األسدي ؛  2152 إسماعيل ، ؛ 2152، الجندي)

 ، التسامح قيم عمى المعاصر العالم مشكالتالمرتبط بو  الثقافات متعدد الجديد التعميمويركز 
 الطرق وأكثر اليومية، التحديات مع التعامل من الناس تمكين عمى القادرة أحد أنظمة التعميم ىوو 

 الثقافية أو االختالفات" الروحية الفروق الحسبان في تأخذ التسامح التي مواقف لتعزيز المالئمة
 .(Cucos, 2000,Boghian,2017) "الجنسين بين االختالفات أو االقتصادية أو االجتماعية

لذا  يتجسد التسامح في عممية التفاعل البشري والقيم المرتبطة بو لتدعيم تطور المجتمع،كما  
فالتسامح  ليس شعورًا موروثًا ، فيو مكتسب  ،مرتبطة بقبول اآلخرتعتبر قيم التعميم في الواقع قيًما 

لذا فالتسامح قيمة مركزية لمتعميم في القرن الحادي والعشرين ، ليذا فالنظم  ،من خالل التعميم
 من المعرفة لتشكيل عقميات جديدة تثمن قيم التسامح المزيد توفيرالتعميمية بحاجة إلى 

(Boghian,2016 Pâslaru,2003,.)  
يرتكز عمى أساس فكري بيدف الذي نساني اإلعدوان في ممارسة الالفكري  اإلرىاب ويتمثل

بشكل  مثم التحكم فيي ،في مقدمتيا النفسية وسمب األفراد وعييمو تزييف الحقائق وممارسة الضغوط 
فساد معتقد ،كمي  ؛2117)صالح، دول لكل السبل واإلخالل بأمن اباستخدام  يمأو سموك اتيموا 

سمبو حقو بحرية التعبير وحرية يؤمن بعدم احترام الرأي اآلخر و ينظام فكري وىو  .(2155األسدي،
العقيدة، فيو يحجر عمى العقول والحريات ويحرم عمييا التعبير عن ذاتيا بحجة أن ىذا مخالف 



 5 

الفكري مفاىيم مثل التعصب والتطرف  اإلرىابلثقافة أو عقيدة أو مذىب أو رأي ما، ويحمل 
 (.572، 2155والتكفير وعدم احترام التراث والتاريخ والحضارة )مطر، 

لو تأثير معاني التسامح في استنتاج أنو قيمة لمعالم المعاصر فحسب بل أيًضا  إلى ال ُينظرو  
 والتعميمية االجتماعية المشاركة وكذلك ،لتعميمامناىج فعال في 

(,Boghian,2017Neculau,2011.) االجتماعي ودعامة لمتعاون عد التسامح مؤشَرا لمتماسكيُ لذلك 
إلى االعتراف بأن اآلخرين ليم حقوق حتى  التسامح يشيرو  .(Ioana,2017 ,Oecd,2011) والتنمية

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 شيء غير مرغوب فيو،  

,Walzer,1997 التسامح فضيمة في حد ذاتو )عتبر ويمكن لمتسامح أن يكون اسم موقف، كما يُ 

Ioana,2017 Haydon,2007, .)القدرة عمى التساىل والعفو وتحمل  بأنو التسامح كما ُيعرف
ذلك يحتاج المعمم إلى ل ؛(2156)حسيب، أخطاء اآلخرين والتعايش معيم وتقبل آرائيم ومعتقداتيم

برازىا في نشاطاتو الصفية وغير قيم ال طالبوالمزيد من التأىيل والتدريب عمى تعميم  تسامح وا 
 (.2157)طعامنة،  ونبذ العنف اإلرىابالصفية لوقاية طالبو من 
حجر الزاوية لمجتمعات اليوم المتحضرة حيث يدعم يعتبر  التسامح يتضح مما سبق أن

أساًسا و  ،ا لتماسك البنية االجتماعيةقيالتعايش بين الثقافات المتباينة، ويعد التسامح مؤشَرا حقي
وذلك من خالل تدعيم التعايش السممي والتنمية االقتصادية وتنمية التقارب االجتماعي بين  لمتنمية

حماية ووقاية الشباب  في فعااًل  ًرادو التسامح  قيم التدريب عمى معبيو فراد مجتمعات الشعوب، أ
التعميم دوَرا  ويمعب الفكري، اإلرىابخاصة  لإلرىابخاصة طالب الجامعة من الوقوع فريسة 

وذلك من  ،يجابية بين التسامح ومستوى التعميما في تدعيم قيم التسامح من خالل العالقة اإلرئيسَ 
لدولية والقوانين االتشريعات الدينية والمواثيق  مننسانية النابعة خالل تدريس الحقوق والحريات اإل

فعالية برنامج تدريبى قائم عمى التسامح فى الوقاية من لذا يسعى البحث إلى الكشف عن ، المحمية
 .الفكري لدى طالب جامعة الطائف اإلرىاب

 مشكلة البحث :

أثناء الطالب  بعض، أن جامعة الطائفبالتدريس لطالب  عمميمن من خالل و الباحث وجد
عدم قبول و اآلخرين  مياجمةرائيم و آمناقشتيم في المحاضرات اتسموا بالجمود الفكري والتمسك ب

فريسة  وقوعيممن السيولة  ومما يشير إلى أن ،الحوار والمناقشةعدم توافر المرونة في و  ئيمآرا
وبالبحث في  ،لخطر اإلرىاب الفكري والسيطرة عمى أفكارىم واستغالليم بشتى السبل والصور

ا ارتفعت قيم النظرية وجد أن ىناك عالقة سمبية بين اإلرىاب الفكري وقيم التسامح أي كمم األطر
 2155،األسدي ؛  2152 إسماعيل ،التسامح انخفض مستوى اإلرىاب الفكري مثل بحث كل من)
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فى  واستخداموبرنامج تدريبى قائم عمى التسامح  مما دفع الباحثون إلى بناء (،2156 عبداهلل ،
  .الفكري اإلرىابلخطر  الطالبىؤالء تعرض  الوقاية من 
عمى تكميم األفواه وقمع  قومي، ألنو اإلرىابالفكري من أخطر أنواع  اإلرىابيعدُّ لذلك 

 ؤدييا من الخمول والموت الفكري، مما في عقل الفرد نوعَ  خمقيالفكرية، و  ريوغ ةيالفكر  اتيالحر 
بصفة  الفكري اإلرىابو  بصفة عامة اإلرىابويشكل  الى قمع اإلبداع الفكري الفردي واالجتماعي،

 أكثر من يماجرائم عدُّ كما ت بأسره، الدولي بالمجتمع تعصف التي التحديات ىمأل جريمة خاصة
 ،ماألم تشيدىا التي اإلصالح وسياسات واالجتماعية االقتصادية التحوالت بطبيعة التصاقا الجرائم

العوامل وتمثل  ،مختمفة ومتفاوتة ونسبأنحاء العالم وبصور  عيالفكري في جم اإلرىاب نتشريو 
في  فعااًل  ًرايمعب المستوى الثقافي واالقتصادي دو ، كما لإلرىابالدينية أكثر العوامل المسببة 

 .(2155مطر،  ؛ 2152إسماعيل ،  ؛2152، الجندي)مستوى التطرف الفكري 
 اإلرىابوفي ظل الظروف الراىنة التي تمر بيا معظم الدول عمى كافة المستويات وانتشار 

، فإن نشر قيم التسامح بين أفراد المجتمعات تحد الفكري والتعصب لمرأي وتيميش الرأي اآلخر
حسن التعامل مع اآلخرين ويتوارثيا األجيال القادمة جيل تالفكري و  اإلرىابخطر  من بشكل كبير
 المممكة العربية السعودية في مجال النفط عالمًيا وفي ضوء ريادة (.2156)حسيب،  بعد جيل

تستيدف من بعض الدول المنافسة ليا والحاقدة عمييا إللحاق االذى بيا من خالل تجنيد بعض 
خاصة شباب  رىاب الفكري عمى بعض أفراد مجتمعاتيااالفراد أو الجماعات التي تمارس اإل

تمثل  ألنيا لإلرىاب من أكثر الدول المعرضو لمنفط المنتجة تعد الدولوفي ىذ الصدد  جامعتيا.
 ,Chia-yi القوية الدولتمك  بمصالح الضرر إللحاق لإلرىابيين ميمةاستراتيجية و  أىداف

2018)).  

الفكري ومخاطره وطرق الوقاية منو،  اإلرىابماىية لمناقشة  وبرامج تدريبية إقامة ندوات لذا يجب
جراء التعميميةالمناىج كجزء رئيس في الفكري  اإلرىابوتضمين موضوعات   بحوث شبو، وا 

 وتعد الفكري، اإلرىاب من وقاية الطالب فيلمكشف عن دور البرامج التدريبية واإلرشادية تجريبية 
إدارة  عمى تساعد التي الطرق أىم من وخدمة المجتمع األنشطة الطالبية في الطالب إشراك عممية

بالجامعة تسعى  أسر تكوينوتشجيع الطالب عمى  ،والبعد عن اإلنحرافات الفكرية الوقت واستثماره
 الحوارأدب بين طالب الجامعات لممارسة  لقاءاتعقد و ، واالبتكاريتحقيق نموىم الذاتي إلى 

مى ذلك تعتبر قضايا وبناء ع ،الفكري اإلرىابونبذ  وتبادل اآلراء واحتراميا ونشر ثقافة التسامح
رزه من مخاطر عمى نظرا لما تف والصحة النفسية الفكري محل تفكير عمماء عمم النفس اإلرىاب

موقاية والعالج من تمك اآلفة الفكرية الخطيرة لوضع سبل لذلك تم التفكير في  ،الفرد والمجتمع
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موالي  ؛2155األسدي، ؛ 2154المحاميد ،والمدمرة لممجتمعات والشعوب والدول بأكمميا )
 (.2156، عبداهلل ؛2156،

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

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

عن ىذا ويتفرع ، ؟الفكري لدى طالب جامعة الطائف اإلرىابقائم عمى التسامح فى الوقاية من 
 :اآلتيةاألسئمة  السؤال الرئيس

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

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

 هدف البحث :

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

 أهمية البحث :

 تدريبيبرنامج و  الفكري اإلرىاب كمقياس إضافة مقاييس جديدة إلى المكتبة العربيةيقدم البحث  -
 .جامعة الطائفطالب  لتالئمم إعدادىا ت التسامحقائم عمى 

إلى  القائمين عمى تطوير التعميم الجامعيو  إدارة الجامعة وعمادة شئون الطالب توجيو نظر -
وقاية تيدف إلى  التيوأن يضعوا في اعتبارىم نشر ثقافة التسامح نتائج البحث،  االستفادة من

 .لدييم الفكري اإلرىاب وخفض حدهطالب الجامعة 
 مصطلحات البحث:

 Training  Program Based on Tolerance ح:التسامعمى برنامج تدريبى قائم 
القائمة عمى بعض القيم  الجمسات التدريبية منمجموعة بأنو  التسامحبرنامج  الباحثونعرف ي

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

 - تسامح الخمفاء الراشدين في الفتوحات اإلسالمية - العفو والتسامح في خمق السمف الصالح -
قصص  - شيادة غير المسممين بسماحة اإلسالم - العفو والتسامح في الفتوحات اإلسالمية
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التي تحث ( قصص لمتسامح والعفو عن اآلخرين في القصاص - لمتسامح والعفو عن اآلخرين
األفراد أو ضرار بأو إيذاء أو اإل عدم اضطيادوالصفح و  والجود والسيولة عمى العفو والتسامح

التي و  ،وفتح اآلفاق الفكرية لكل الناس ،السياسية وأ يةدينال وأاتجاىاتيم الثقافية بسبب  الجماعات
 .مبحث الحاليل الجمسات التدريبية أثناءالمجموعة التجريبية عمييا طالب تم تدريب 

 Intellectual Terrorism :  الفكري اإلرهاب
من خالل  اإلرىابشكال أجميع  بأنو المبنة األولى التي ينبثق منيا اإجرائيً  ويعرفو الباحثون 

عمى األفراد أو الجماعات أو الدول  يةالسياسو  يةالدينو  يةالثقاف لمجوانبالممارسة غير السوية 
 ا أفكار سميمةأنيبعتقادىم إل أي فكر يتعارض مع أفكارىم المسمومة، ومحاربة حقوقيمومصادرة 

الدرجة التي يحصل عمييا الطالب في ب ا في البحث الحاليعرف إجرائيً ويعمى الحقيقة، قائمة 
 اإلرىابالفكري الثقافي ،  اإلرىاب)بعاد التالية والذي يتمثل في األ المعدالفكري  اإلرىابمقياس 

 .بالبحث الحالي الفكري السياسي(  اإلرىابالفكري الديني، 
 البحث:محددات 

 يمي:يتحدد البحث الحالي بما 
 الطائف.كمية التربية بجامعة  :المكانيةالحدود  -
 ىـ.5328/5331الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  :الزمنيةالحدود  -
 الطائف.طالب قسم التربية الخاصة بجامعة  :البشريةالحدود  -
 الفكري. اإلرىاب التسامح،يتحدد البحث بالموضوعات المتمثمة في  الموضوعية:الحدود  -

 فروض البحث :

لـدى  الفكـري اإلرىـابمقيـاس درجـات  رتـببـين متوسـطي  ةإحصـائيذات داللـة توجد فروق  -
 طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

 الفكــري اإلرىــابمقيــاس درجــات  رتــب اتبــين متوســط ةإحصــائيذات داللــة ال توجــد فــروق  -
 .القياسات القبمية والبعدية والتتبعيةلدى طالب المجموعة التجريبية في 

 : البحث  إجراءات
 المنهج المستخدم فً البحث : 

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

 . جامعة الطائف لدى طالب
 مجتمع البحث :

الطائف،  بجامعة التربيةبكمية  التربية الخاصةطالب قسم تكون مجتمع البحث من جميع 
( 37، والبالغ عددىم )ىـ 5328/5331من العام الجامعي  الثانيوالمسجمين في الفصل الدراسي 
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وانحراف سنة ( 22.4متوسط )ب سنة( 22.4 -25الزمنية مابين )وتراوحت أعمارىم  ،طالًبا
 (.1.42معياري )

 :  : اًلستطالعٌةالعٌنة أوًلا

 قسم التربية الخاصةطالب من  ا( طالبً 52قواميا )بمغ  لمبحث استطالعيةعينة  اختيارتم 
( سنة بمتوسط 22.8 -22الزمنية مابين )وتراوحت أعمارىم  ،كمية التربية بجامعة الطائفب
 (.1.222( سنة وانحراف معياري )22.2)
اثان  : العٌنة األساسٌة: ٌا

 بكمية التربية قسم التربية الخاصةطالب من  ا( طالبً 54قواميا )عينة أساسية  اختيارتم 
روعي عند اختيار أفراد العينة األساسية أن يكونوا من نفس المستوى األكاديمي و  ،بجامعة الطائف

 الفكري اإلرىابمقياس في  األعمىاإلرباع وحصموا عمى درجات تقع في  ،االستطالعية عينة مل
 سنة( 22.8متوسط )ب سنة( 22.4 -22.55وتراوحت أعمارىم الزمنية مابين ) ( ،الباحثين )إعداد

 (.1.346وانحراف معياري )
 :التكافؤ بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة:  اثالثا 

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

 قيم التسامحعمى  التجريبيةالمجموعة  طالب األول والثالث الباحثان دربالقائم بالتجربة:  -أ
 . نظًرا لوجودىما بصفة دائمة بكمية التربية

العينة  مع جميع أفراد كل جمسةخالل محتوى التدريب  توحيدتم المثيرات المستخدمة:  -ب
 .التجريبية

 اإلرىابكما تم حساب التكافؤ بين طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر الزمني و 
( يوضح 5والجدول ) ،نتائج البحث فيأثر ىذه المتغيرات وذلك حتى ال يكون الختالف  ، الفكري
 .ذلك

 
 
 
 

   طالبنًتىضطٍ رتة درجاخ   "U( َتائج حطاب قًُح "1جذول )

 انفكرٌ اإلرهابانعًر انسيٍُ ويقُاش انًجًىعتٍُ انتجرَثُح وانضاتطح عهً  

 
 متغيرات البحث

 المجموعة التجريبية 
 8ن = 

 المجموعة الضابطة 
 7ن = 

U Z  مستوى
 ةالدالل

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 المتوسط الرتب

االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب
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 متغيرات البحث

 المجموعة التجريبية 
 8ن = 

 المجموعة الضابطة 
 7ن = 

U Z  مستوى
 ةالدالل

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 المتوسط الرتب

االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 ةغير دال 0827. 32 78 8039 0381. 3.027 23 7077 0129. .3.02 العمر الزمني

ب
ها

إلر
ا

 
ي

كر
لف

ا
 

انفكز٘ انثمبفٙ     اإلرْبة

انفكز٘ انذُٚٙ  اإلرْبة

انفكز٘  اإلرْبة

 انظٛبطٙ

 غير دالة 0290. 10 .7907 807 0088. 1.071 .2.07 7027 0700. 1.023

 غير دالة 0131. 30 03 2 0278. 7010 78 9077 07.7. 7077 انفكز٘ انذُٚٙ اإلرْبة

انفكز٘  اإلرْبة

 انظٛبطٙ

8023 .0717 
7019 7707 

8087 .0278. 
 غير دالة 0022. 3107 2307 8092

 .10.2 280237 انذرخخ انكهٛخ 
7000 7907 

29 10010 
 غير دالة 0212. 3207 23 2077

 
 

الفكري  اإلرهابمقياس العمر الزمني و  متوسطات درجاتلالتمثيل البياني  ويوضح الشكل التالي
 .القبميلدى المجموعتين التجريبية والضابطة  في القياس 

 

 

 
بين متوسطي رتب أنو ال توجد فروق دالة إحصائًيا  (5والشكل ) (5)الجدول يتضح من 

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

 البحث : وات: أدارابعا 
 (1ملحق ) (إعداد / الباحثون)لدى طالب الجامعة  الفكري اإلرهابمقٌاس ( 1)

   .لدى طالب الجامعة الفكري اإلرىابمستوى  الكشف عن :المقياس الهدف من
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اإلرهاب الفكري  العمر الزمني 

 الثقافي  
اإلرهاب الفكري 

 الديني
اإلرهاب الفكري 

 السياسي  
 الدرجة الكلية

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

اإلرهاب انفكرٌ نذي انًجًىعتٍُ ( انتًثُم انثُاٍَ نًتىضطاخ درجاخ انعًر انسيٍُ ويقُاش 1شكم )

 انتجرَثُح وانضاتطح  فٍ انقُاش انقثهٍ.
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بعض ىذا المقياس تم االستفادة من المقاييس المتضمنة في إلعداد : لممقياساألساس النظري 
 مثلالفكري  لإلرىابالذين يتعرضون  طالب الجامعةتحدد التي البحوث السابقة واألطر النظرية 

؛  2155مطر،  ؛2155 محمد ، ؛ Boghian,2016, 2017 ؛ 2152إسماعيل ،)كل من  بحث
وصياغة  ،المقياس أبعادوذلك لتحديد  (2156،طمبو ؛  2156موالي ، ؛ 2155،األسدي 

 .العبارات المتضمنة في كل ُبعد
 : وزمنه وصف المقياس

 دائماوأمام كل عبارة ثالثة اختيارات ) ، عبارة (24)يتكون المقياس فى صورتو النيائية من 
أبعاد  ثالثةويقيس المقياس  ،اختيار اإلجابة المناسبة لو الطالبويكون عمى  ،(أبدا – حياناأ –

 عمييا.( يوضح ىذه األبعاد وأرقام العبارات الدالة 2، والجدول ) الفكري لإلرىاب
 

 (2جدول )
 أبعاد مقياس اإلجهاد األكاديمي وأرقام العبارات الدالة عميها

 العبارات البعد العدد
 11 -1   الفكري الثقافي اإلرهاب 1
 16 -11   الدينيالفكري  اإلرهاب 2
 25 -17 السياسيالفكري  اإلرهاب 3

اإلجابـة عـن ميام  مطالبل ويسند ،ويطبق بطريقة فردية أو جماعية ،والمقياس غير محدد الزمن
 .وعدم ترك أي عبارة دون اإلجابة عمييا جميع األسئمة

  تقدير الدرجات :
كــل عبــارة مــن ل( بالنســبة 5=  أرفــض ،2=  محايــد ،2=  دائمــايــتم توزيــع الــدرجات كمــا يمــى )

 51- 8 – 6- 5- 4 – 3 - 2 – 5)  أرقام العبـارات التاليـة وتتمثل في السالبة عبارات المقياس
، محايــد 5=  أرفــض) ،(24 - 23- 22- 22 - 58  - 57 – 56 – 54- 53 – 52- 52-
 ،(25 –  21 - 55-55 - 7 – 2) الموجبــةلكـل عبــارة مـن عبــارات المقيـاس  (2=  دائمـا، 2= 

 الوقـوع فريسـة احتماليـةوتدل الدرجة المرتفعة عمى ارتفـاع  ،( درجة64أي أن النياية العظمى ىى )
  .، والعكس صحيحلدى طالب الجامعة الفكري إلرىابل

 
 
 

 الخصائص السيكومترية لممقياس :
 الصدق : -1
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والتربيــة مـن أســاتذة عمـم الــنفس  امحكًمــ (55)عمـى : تــم عـرض المقيــاس  صددق المحكمددين -أ 
وضـوح وكفـاءة  وطمب من كل منيم إبداء الـرأي حـول ،بجامعة الطائف نظمةوالشريعة واأل الخاصة
مـــن  عبـــارةيوضـــح النســـب المئويـــة التفـــاق الســـادة المحكمـــين عمـــى كـــل  التـــاليوالجـــدول  ،العبـــارات
 :المقياس عبارات

 انفكرٌ  اإلرهاب( اتفاق انطادج انًحكًٍُ عهً عثاراخ يقُاش 3جذول )
رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

1 81081 9 1.. 17 1.. 37 1.. 
3 9.09. 1. 9.09. 18 9.09.  
2 81081 11 9.09. 19 81081 
0 9.09. 13 1.. 3. 9.09. 
7 9.09. 12 81081 31 9.09. 
2 9.09. 10 1.. 33 81081 
7 81081 17 81081 32 9.09. 
8 81081 12 1.. 30 1.. 

الفكـري  اإلرىـابمقيـاس  عبـاراتأن نسب اتفـاق السـادة المحكمـين عمـى  (2)يتضح من الجدول 
%( 75.75) بنســبة أتفــاقمعــدل قبــول العبــارة  وتــم تحديــد، ( %511 – 75.75تراوحــت مــا بــين )

الفكـري الثقـافي  اإلرىـابأبـراز عبـارات ضرورة ىى  ليياإالتي أشاروا  ديالتوكانت أىم التع، فأكثر 
بـراز،  المرتبطة بالثقافات األخرى بشكل واضح ، دينـي  فكـريرىـاب إإلـى الفكـري  اإلرىـابتحـول  وا 

مرة أخـرى  عرض المقياستم كما كان ليم بعض التعديالت المغوية التي أخذت بعين األعتبار، لذا 
ـــل الجامعـــة لمدراســـات العميـــا والبحـــوث  ـــى الســـادة المحكمـــينمـــن خـــالل  ســـعادة وكي بعـــد إجـــراء  عم

لعينـــة  تـــوبشـــكل مناســـب ومالئم صـــدق المقيـــاسعمـــى ن و المحكمـــ الســـادة وأكـــدالتعــديالت المطموبـــة 
 .البحث

 صدق المحك الخارجي:  -ب
ن درجــات عينـــة تــم التحقــق مــن صـــدق المقيــاس الحــالي مـــن خــالل حســاب معامــل االرتبـــاط بــي

 اإلرىـاب( طالب فـي مقيـاس ميـارات اتخـاذ القـرار الحـالي، ومقيـاس 52 البحث االستطالعية )ن =
وىـي قيمـة  (1.74االرتبـاط ) لقيم معامـ فبمغت ( كمحك خارجي2155)األسدي  /إعداد - الفكري

   .( ، مما يدل عمى صدق مناسب لممقياس1.15موجبة ودالة عند مستوى )
 
 
 ثبات:ال -2
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 أســابيع  ثالثــةبفاصــل زمنــي قــدره  االختبــار تطبيــق إعــادةبحســاب الثبــات بطريقــة  ونقــام البــاحث
الفكـري الثقـافي   اإلرىـابلبعـد "  ( وبمغـت قيمـة معامـل الثبـات52 ) ن = االسـتطالعية عينة العمى 

 ،(1.78)" الفكـري السياسـي اإلرىـابولبعـد "  ،(1.81" )الفكـري الـديني اإلرىابولبعد" (، 1.76) "
 ممقيـاسل مناسـبممـا يـدل عمـى ثبـات (، 1.15وىى قيم دالة عند مسـتوى ) (1.82)ولمدرجة الكمية 

كمــا تــم حســاب ثبــات  المقيــاس مــن خــالل  ،ويــدعو إلــى الثقــة فــي النتــائج التــي يمكــن التوصــل إلييــا
ــــاخاســــتخدام  ــــت قيمــــة معامــــل  لألبعــــاد ، معامــــل ألفاكرونب الفرعيــــة والدرجــــة الكميــــة لممقيــــاس، فكان

(، 1.68" )الفكـري الـديني   اإلرىـابولبعـد" (، 1.66) "الفكـري الثقـافي  اإلرىابلبعد " ألفاكرونباخ 
ويشــــير ذلــــك إلــــى ثبــــات  (1.75)ولمدرجــــة الكميــــة  ،(1.64)"  الفكــــري السياســــي اإلرىــــابولبعــــد " 

 مناسب لممقياس. 
 الداخمي:االتساق  -3

تــم حســاب صــدق االتســاق الــداخمي لممقيــاس عــن طريــق حســاب معــامالت االرتبــاط بــين الدرجــة 
  يوضح ذلك. التاليودرجة كل بعد من أبعاد  المقياس، والجدول  الفكري اإلرىابالكمية لمقياس 

 ( يعايالخ االتطاق انذاخهً تٍُ انذرجح انكهُح نهًقُاش ودرجح كم تعذ4جذول )

 معامل الثبات عدد المفردات المقياسأبعاد  
 1.87 11   الفكري الثقافي اإلرهاب
 1.89 7   الفكري الديني اإلرهاب
 1.91 8 الفكري السياسي اإلرهاب

 وكــذلك عــن طريــق حســاب معــامالت االرتبــاط بــين درجــة كــل بعــد مــن أبعــاد المقيــاس ودرجــات
 ، والجدول التالى يوضح ذلك.عباراتو

 يعايالخ االرتثاط تٍُ درجح كم تعذ يٍ أتعاد انًقُاش ودرجاخ عثاراته( 5جذول )

 الفكري السياسي اإلرهاب   الفكري الديني اإلرهاب   الفكري الثقافي اإلرهاب
1 1.87 11 1.81 18 1.84 
2 1.81 12 1.79 19 1.81 
3 1.79 13 1.77 21 1.82 
4 1.77 14 1.76 21 1.87 
5 1.76 15 1.85 22 1.91 
6 1.85 16 1.81 23 1.89 
7 1.86 17 1.79 24 1.78 
8 1.81   25 1.76 
9 1.78     
11 1.75     
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أن جميـــع قـــيم معـــامالت االرتبـــاط بـــين الدرجـــة الكميـــة لممقيـــاس  (4،  3) ينيتضـــح مـــن الجـــدول
ودرجة كل بعد من أبعاده، وكذلك معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد المقياس ودرجات 

(، ممـا يشـير إلـى أن المقيـاس يتمتـع بدرجـة مناسـبة مـن االتسـاق 1.15عباراتو، دالـة عنـد مسـتوى )
 الداخمى.

 (2ملحق) (نوالباحث / إعداد) التسامحقائم على ال التدرٌبًبرنامج ( ال2)
 : العام للبرنامج هدفال

عقــب التــدريب عمــى البرنــامج  لــدى طــالب المجموعــة التجريبيــة الفكــري اإلرىــاب مســتوىخفــض 
 .التسامحالقائم عمى  التدريبي

 جلسات البرنامج :

 يتكون البرنامج من نوعين من الجمسات ىما : 
 : اإلعالمٌة: الجلسات (1)

المرتبطــة  المفــاىيم العمميــةطــالب المجموعــة التجريبيــة  كســابإلــى إ اإلعالميــةالجمســات  ىــدفت
لتدريبيم عمى  لمتمييد والتييئةوذلك  ،(الفكري اإلرىابوالمتغير التابع ) (التسامحبالمتغير المستقل )

، ؟ومــا مســتوي األداء المتوقــع منـــو، ؟مطمــوب منـــوالمــا  طالــبليعــرف كـــل  أيًضــاو  ،تمــك المتغيــرات
 ا.ا أسبوعً مستغرق تنفيذىا جمستينالجمسات اإلعالمية  وتتضمن

  : الجلسات التنفٌذٌة :(2)

 اإلعالميةخالل الجمسات  ياوتوظيف التسامحقيم الجمسات التنفيذية التدريب عمى  استيدفت
الجمسات  واستغرقت، التجريبيةالمجموعة  طالب لدى الفكري اإلرىابخفض مستوى إلى لموصول 
 ساعة، وزمن كل جمسة ) اتقريبً  ابيعأس( 51) لمدة أسبوعًياقع جمستين ابو ( جمسة 21التنفيذية )
  .التسامح قيم تم تدريب الطالب عمى التنفيذيةومن خالل الجمسات تقريبًا( 

الواجب  -المناقشة - العصف الذىني - التعزيز -اإللقاء) الفنٌات المتبعة فً تنفٌذ الجلسات : -
 .(المنزلي

  :التدرٌبًجلسات البرنامج وصف محتوى 

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

 

  انتطايح انقائى عهً  انتذرَثٍيحتىي جهطاخ انثرَايج  (6جذول )
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 الجمسةعنوان  رقم الجمسة
 عدد 

 الجمسات

زمن 
 ةالجمس

الفنيات 
 الجمسات اإلجرائي منالهدف  المستخدمة

الجمسة 
االعالمية  

 األولى

  التسامح
 

 جمستان
تااعالمي
 ن

 

61 
 دقيقة

اإللقاء،  
التعزيز، 
المناقشة،
الواجب 
المنزلي، 
العصف 
 الذىني.

 

 %( عمي أن:74أن يصبح الطالب قادًرا  بنسبة إتقان ال تقل عن )
 يذكر مفيوم التسامح.*
 يوضح مبادئ التسامح.*
 .أىداف التسامحيحدد *
 .التسامح يشرح  مكونات*
 

الجمسة 
االعالمية  

 الثانية

 %( عمي أن:74أن يصبح الطالب قادًرا بنسبة إتقان ال تقل عن ) اإلرهاب الفكري
 . الفكري اإلرىابيحدد مفيوم  *
 .الفكري اإلرىابيوضح أسباب *
 .الفكرى اإلرىابمكونات  يشرح*

التسامح في القران  1
 الكريم

21 
 تنفيذية

 أن يذكر الطالب بعض اآليات القرآنية الكريمة التي تحث عمى التسامح.  *
 أن يستنتج الطالب قيم التسامح من اآليات القرآنية الكريمة. * 
 في التعامل مع اآلخرين. القرآنأن يستشعر الطالب سماحة * 

أنواع التسامح في  2-3
 القران الكريم

 * أن يذكر الطالب أنواع التسامح في القرآن الكريم.

 * أن يذكر الطالب بعض اآليات القرآنية الكريمة التي توضح أنواع التسامح. 

 * أن يستنتج الطالب قيم التسامح من اآليات القرآنية الكريمة. 

 في التعامل مع اآلخرين التسامح قيم وأبعاد مدى تنوع* أن يستشعر الطالب 
 . في القرآن الكريم

التسامح في السنة  4-5
 النبوية

 * أن يذكر الطالب بعض األحاديث النبوية الشريفة التي تحث عمى التسامح. 

 * أن يستنتج الطالب قيم التسامح من األحاديث النبوية الشريفة. 

  التعامل مع اآلخرين.* أن يستشعر الطالب سماحة السنة النبوية في 
تسامح السنة  6

النبوية مع أصحاب 
 الديانات األخرى

تسامح السنة النبوية مع أصحاب الديانات مواقف أن يذكر الطالب * 
 األخرى.

أن يذكر الطالب بعض األحاديث التي تدل عمى تسامح السنة النبوية مع * 
 أصحاب الديانات األخرى. 

في التعامل مع أصحاب الديانات السنة النبوية أن يستشعر الطالب سماحة * 
 األخرى.

العفو والتسامح في  7-8
خمق النبي صمى اهلل 

 عميه وسمم

 * أن يذكر الطالب مواقف لمتسامح في خمق النبي صمى اهلل عميو وسمم.

* أن يذكر الطالب بعض األحاديث التي تدل عمى التسامح في خمق النبي 
 صمى اهلل عميو وسمم. 

  أن يستشعر الطالب سماحة خمق النبي صمى اهلل عميو وسمم. *

العفو والتسامح في  9-11
خمق صحابة النبي 
صمى اهلل عميه 

 وسمم

 أن يذكر الطالب مواقف لتسامح الصحابة رضوان اهلل عمييم.* 
أن يذكر الطالب بعض األحاديث التي تدل عمى تسامح الصحابة رضوان * 

 اهلل عمييم. 
 يستشعر الطالب سماحة خمق الصحابة رضوان اهلل عمييم.أن * 

العفو والتسامح في  11
 خمق السمف الصالح

 . في خمق السمف الصالحأن يذكر الطالب مواقف لمتسامح * 

تسامح في خمق السمف أن يذكر الطالب بعض اآلثار التي تدل عمى ال* 
 . الصالح

  الصالح.أن يستشعر الطالب سماحة خمق السمف * 
تسامح الخمفاء  12

الراشدين في 
 الفتوحات اإلسالمية

 أن يذكر الطالب مواقف لتسامح الخمفاء الراشدين في الفتوحات اإلسالمية.* 
 الخمفاء الراشدين في الفتوحات اإلسالمية. حأن يستشعر الطالب أثر تسام* 

العفو والتسامح في  13
 الفتوحات اإلسالمية

 الطالب مواقف لتسامح المسممين في الفتوحات اإلسالمية.أن يذكر *  
أن يذكر الطالب بعض اآلثار التي تدل عمى تسامح المسممين في * 

 الفتوحات اإلسالمية. 
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 الجمسةعنوان  رقم الجمسة
 عدد 

 الجمسات

زمن 
 ةالجمس

الفنيات 
 الجمسات اإلجرائي منالهدف  المستخدمة

 أن يستشعر الطالب سماحة خمق المسممين في الفتوحات اإلسالمية.* 
شهادة غير  14-15

المسممين بسماحة 
 اإلسالم

 شيادات لغير المسممين بسماحة اإلسالم.أن يذكر الطالب * 
أن يذكر الطالب بعض اآلثار التي توضح شيادات لغير المسممين * 

 بسماحة اإلسالم. 
 أن يستشعر الطالب سماحة االسالم من شيادات غير المسممين.* 

قصص لمتسامح  16-17
 والعفو عن اآلخرين

 اآلخرين.أن يذكر الطالب قصصا لمتسامح والعفو عن * 
 أن يستشعر الطالب عظم خمق التسامح والعفو عن اآلخرين.* 

قصص لمتسامح  18
والعفو عن اآلخرين 

 في القصاص

  أن يذكر الطالب قصصا لمتسامح والعفو في القصاص.* 
 أن يستشعر الطالب عظم خمق التسامح والعفو في القصاص.* 

الجمستان  19-21
 الختاميتان

( العفو والتسامح في 2، 2، 5الطالب ما استفادة من جمسات )يمخص * أن 
 .القرآن الكريم

( العفو 7، 6، 5، 4، 3يمخص الطالب ما استفادة من جمسات )* أن 
 .والتسامح في السنة النبوية

( العفو والتسامح 55، 51، 8يمخص الطالب ما استفادة من جمسات )* أن 
 .في خمق الصحابة والتابعين

( العفو والتسامح في 52، 52الطالب ما استفادة من جمسات )يمخص * أن 
 .الفتوحات اإلسالمية

( شيادة غير 54، 53* أن يمخص الطالب ما استفادة من جمسات )
 المسممين بسماحة اإلسالم.

قصص العفو ( 57، 56، 55* أن يمخص الطالب ما استفادة من جمسات )
 .والتسامح عن اآلخرين

 والمكانٌة لتطبٌق البرنامج:الحدود الزمنٌة  -

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

)المجموعة التجريبية( من قسم  طالب (7)لعينة مكونة من  ( أسابيع51لمدة ) لمجمسات التنفيذية
المجيزة بالداتا  الدراسية القاعاتالتربية الخاصة بكمية التربية بجامعة الطائف، وتم التدريب بإحدى 

 بكمية التربية بجامعة الطائف. شو
 :التدرٌبًالبرنامج التحقق من صالحٌة  -

 (55)عمى  التسامح القائم عمى  التدريبيتم عرض جمسات البرنامج  : صدق البرنامج
 آرائيمألخذ  بجامعة الطائف نظمةوالشريعة واأل والتربية الخاصةمن أساتذة عمم النفس  امحكمً 

ب من كل منيم إبداء مِ لمعرفة مدى صالحية البرنامج الُمعد طُ و ومقترحاتيم حول الجمسات وىدفيا، 
 المحكمين عمى عناصر تحكيم البرنامج.والجدول التالي يوضح نسب اتفاق ، حول البرنامج الرأي

 
 انقائى عهً انتذرَثٍَطة االتفاق تٍُ انًحكًٍُ عهً عُاصر تحكُى انثرَايج  (7جذول )

 انتطايح 

 َظت االتفبق عُبصز انتسكٛى و
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 ..1 .صالزٛخ انجزَبيح نهتطجٛك عهٗ يدًٕعخ انجسث 0

 .9.09 .انتذرٚجٙارتجبط أْذاف اندهظبد ثبنًستٕٖ  2

 81081 انطالة.يالءيخ األَشطخ ٔانًٓبو نًظتٕٖ  3

 ..1 .داخم كم خهظخ ألْذافّ انتذرٚجٙيُبطجخ انًستٕٖ  4

 .9.09 ْذاف.نًذٖ تسمك األ انتمٕٚى لٛبص 5

 أن نسبة االتفاق بين المحكمين عمى عناصر التحكيم تراوحت ما بين (6)يتضح من الجدول 
، وتعتبر ىذه النسب مناسبة مما يدعوا إلى الثقة في صالحية البرنامج  (511%،   75.75)
جراءاتو وطرق تقويمو. تدريبي ال  بأىدافو وا 
 (3( ملحق)نوالباحث / )إعداد  لمعالجة التجرٌبٌةلمقٌاس التقٌٌم الذاتً ( 3) 

بيدف  التسامحقائم عمى ال التدريبي لمبرنامج ممعالجة التجريبيةلمقياس التقييم الذاتي  تم إعداد
المعالجة لمجمسات التجريبية، وتكون من  فعاليةفي نياية الجمسات التجريبية لتقييم  تقديميا لمطالب

وتم عرض  ،ال( -ا أحيانً   -اختيارات )نعم  ةمقياس متدرج من ثالث عبارة، وأمام كل عبارة( 21)
بجامعة  والشريعة واألنظمة الخاصةوالتربية من أساتذة عمم النفس  امحكمً  (55)عمى  المقياس
 يوضح نتائج ذلك :  التالي، والجدول ألخذ آرائيم الطائف

      التجريبية لممعالجة الذاتي التقييم مقياسالمحكمين حول  نسبة االتفاق بين (8جدول )
 َطثح االتفاق عثاراخ انتحكُى م

 %011 ثٕضٕذ. صٛبغخ انعجبراد 0

 %011 اندبيعخ.نطالة يُبطجخ انعجبراد  2

 %91.91 .انتذرٚجٙجزَبيح خزائٙ نهاتفبق انعجبراد يع انتعزٚف اإل 3

 %011 ءاد انتدزٚجٛخ نهدهظبد.نإلخزا عجبرادشًٕنٛخ ان 4

أن نسب االتفاق عمى عناصر التحكيم السابقة تراوحت ما بين  (7) يتضح من الجدول
 .نتائج المقياس يمكن الوثوق  بيا في مناسبة%  وىي نسبة (511 -81.81)

 
 
 
 
 
 
 
 : التجرٌبٌة للمعالجة الذاتً التقٌٌم نتائج مقٌاس 

مقياس التقييم الذاتي انًئٕٚخ الطتدبثبد انطالة نكم عجبرح يٍ عجبراد انُظت  (9خذٔل )
 .التسامحقائم عمى التدريبي ال لمبرنامج ممعالجة التجريبيةل
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 ال أحُاَا َعى و ال أحُاَا َعى و

1 57.5% 12.5% 0% 11 75% 12.5% 12.5% 

2 100% 0% 0% 12 57.5% 12.5% 0% 

3 75% 12.5% 12.5% 13 100% 0% 0% 

4 100% 0% 0% 14 57.5% 12.5% 0% 

5 100% 0% 0% 15 100% 0% 0% 

6 75% 12.5% 12.5% 16 100% 0% 0% 

7 100% 0% 0% 17 57.5% 12.5% 0% 

5 100% 0% 0% 15 100% 0% 0% 

9 75% 12.5% 12.5% 19 75% 12.5% 12.5% 

10 75% 12.5% 12.5% 20 57.5% 12.5% 0% 

مجموعة التجريبية الذين أجابوا بـ )نعم ( الأن النسب المئوية لطالب  (8يتضح من الجدول)
 -%  1( تراوحت ما بين )ال - %(، والذين أجابوا بـ )أحيانا511 -% 64تراوحت ما بين )

لإلجراءات التجريبية بنسب  استفادة%(، وىذه النسب تدل عمى أن الطالب كانوا أكثر 4,52
 مقبولة.

ا  : إجراءات البحث :  خامسا

 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

األعمى في   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  .3
المجموعة طالب مى ع التسامحعمى  القائمتدريبي الالبرنامج القيام بتطبيق جمسات  .4

 فقط.التجريبية 
الضابطة  المجموعةعمى  الفكري اإلرىابمقياس تم تطبيق البرنامج من  االنتياءبعد  .5

 لمبرنامج التجريبيةممعالجة لمقياس التقييم الذاتي تطبيق  ثم ،والتجريبية )قياس بعدى(
في استخدام  طالب المجموعة التجريبيةلمتعرف عمى رأي  التسامحقائم عمى ال التدريبي

 طالب عمى شيربعد مرور مقياس اإلرىاب الفكري ثم تطبيق  اإلجراءات التجريبية
 )قياس تتبعي(.  فقط المجموعة التجريبية
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دخال البيانو  ، الفكري اإلرىابمقياس تم جمع نتائج  .6 ات عبر الحاسب اآللي من خالل ا 
 .(55اإلصدار ) Statistical package for social Science (SPSS)برنامج  

وصياغة  ،السابقة البحوثنتائج و  في ضوء اإلطار النظري البحثتم تفسير نتائج  .7
 .التي تم التوصل إلييا التوصيات الخاصة بالنتائج

 نتائج البحث :

بين متوسطي  ةإحصائيذات داللة توجد  فروق : "  أنو عمىينص ىذا الفرض  الفرض األول :
المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس لدى طالب  الفكري اإلرهابمقياس درجات  رتب

اختبار مان ويتنى  تم استخدام والختبار صحة ىذا الفرض ."البعدي لصالح المجموعة التجريبية
Mann Whitney  مقياس درجات  رتبمتوسطي لألزواج غير المتماثمة لبحث داللة الفروق بين

ويتضح ذلك في  ي،جريبية والضابطة في القياس البعدلدى طالب المجموعتين الت الفكري اإلرىاب
 الجدول التالي:

نذي طالب  انفكرٌ اإلرهابيقُاش درجاخ رتة ًتىضطً ( نUقًُح ) (10جذول )

 .وانضاتطح فٍ انقُاش انثعذٌانًجًىعتٍُ انتجرَثُح 

 البعد
 

المتو ن المجموعة
 سط

االنحرا
ف 

 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 معامل
مان 
 Uويتنى 

 مستوى Zقيمة 
 الداللة

حجم 
 التأثير

330 8 التجريبية الفكري الثقافي   اإلرىاب
03 

1012
29 

11 77 . 20172 1.110 .083 
130 7 الضابطة

00 
0073 0 38 

120 8 التجريبية الفكري الديني   اإلرىاب
77 

.072
0 

11 77 . 203.9 1.110 .082 
901 7 الضابطة

0 
2072 0 38 

3.0 8 التجريبية الفكري السياسي اإلرىاب
38 

.077
79 

11 77 . 203.9 1.110 .082 
1.0 7 الضابطة

38 
002. 0 38 

790 8 التجريبية الدرجة الكمية
87 

3072
0 

11 77 . 20127 1.110 .083 
210 7 الضابطة

87 
1300

3 
0 38 

 
 والضابطةالتجريبية  تينمتوسطات درجات المجموعلقيم  البيانيالتمثيل  التاليويوضح الشكل 

 .فى القياس البعدى الفكري اإلرىابمقياس عمى 
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رتـــب درجـــات وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائًيا بـــين متوســـطي  (2( والشـــكل )51)يتضـــح مـــن الجـــدول 
الفكـري  اإلرىاب ،الدينيالفكري  اإلرىاب ،الفكري الثقافي  اإلرىاب) هأبعادو  الفكري اإلرىابمقياس 
المجمـــوعتين التجريبيـــة والضــابطة، وىـــى دالــة عنـــد مســـتوى ( والدرجـــة الكميــة لـــدى طــالب السياســي

كمــا تراوحــت  قيمــة حجــم األثــر باســتخدام القــانون  ،المجموعــة التجريبيــةطــالب ( لصــالح 1.115)
%(  72%( إلـى )72( ممـا يعنـي أن مـن )1.72(، )1.72( ما بـين )nعمى جذر  Z)قسمة قيمة 

ـــر  الفكـــري لإلرىـــابفـــي القيـــاس البعـــدي  المجموعـــة التجريبيـــةمـــن تبـــاين درجـــات طـــالب  يعـــود ألث
 البرنامج وىذه القيم تشير لحجم تأثير كبير.التدريب عمى 

أن التطرف الذي توصل إلى ( 2152إسماعيل ) نتائج بحث  ىذا الفرض معتتفق نتيجة و 
الفكري لدى الطمبة اليمنيين بالجامعات األردنية جاء بمستوى متوسط، وأن اتجاىات الطالب نحو 

 نتيجة البرامج التدريبية واإلرشادية المستمرة الموجية من تمك سمبية بمستوى مرتفع اإلرىاب
واتجاىاتيم عن وجود عالقة سمبية بين التطرف الفكري لدى الطالب  البحث، كما كشف الجامعات

، فضال عما أكدتو النتائج من أن العوامل الدينية أكثر العوامل المسببة لإلرىاب من اإلرىابنحو 
 . البحثوجية نظر عينة 

 االقتصادي والتقدم لمسالم ضروري شرطكونو  من التسامح باقتر أمع ىذا الفرض وتتفق نتيجة 
 باإلضافة إلى ذلك .(Francis,2014 , Boghian,2017)  اإلرىاب ونبذ الشعوب لجميع واالجتماعي

التوعية ، لذلك فإن بالسالم وحقوق اإلنسان والديمقراطية  قيمة إنسانية عامة لمتعميمكالتسامح  يرتبط
تحقيق و  الفكري اإلرىاباألمن الفكري والبعد عن التطرف و  بالتسامح تحدد في الواقع تعميم ثقافة

والنضج األخالقي  عمى العالقات اإليجابية، والمسؤولية االجتماعيةالحفاظ  يتضمن الذيالسالم 
 Reardon,2004)سواء بين األفراد أو بين الدول  في اتخاذ القرارات المتعمقة بالسموكيات والعالقات

Boghian,2017). 
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 دور إلى (2156)عبداهلل  بحثما توصل إليو  مع ىذا الفرضتتفق نتيجة ذلك  باإلضافة إلى
واالنتقام مما يترتب عميو  شحن نفوس الطالب بالكره عدمنشر قيم التسامح و  في الفعالالجامعات 

 إضافة إلى تنمية ثقافة التسامح والتحذير من ،الفكري  اإلرىاب من خطر األفراد والمجتمع ةوقاي
( الذي توصل إلى 2156وبحث حسيب ) ،والتطرف لى التدمير والتخريبإراف حاالن التحول من

وحب اآلخرين والرضا عن الذات أن الشخص المتسامح يتمتع بدرجة عالية من التفاؤل والسعادة 
، وخفض نوبات العنف ومواجية الضغوط االضطرابات السيكوسوماتيةمن خالل مقاومة العديد من 

طعامنة  وبحث الفكري، اإلرىابوخفض حده  النفسية والعدوان عمى اآلخرين، وقير االكتئاب
 التربية اإلسالمية في نشر قيم التسامح ونبذ التطرف مناىج سيامإالذي توصل إلى ( 2157)
في البرامج ا، ودعا البحث إلى التركيز ا إيجابيً %( واعتبر أن ذلك مؤشرً 51بنسبة ) اإلرىابو 

 القيم التي تسيم في نشر قيم التسامح ونبذ التطرف. عمى التدريبية 
، الفكري الثقافي اإلرىابوأبعاده المتمثمة في ) الفكري اإلرىابخفض مستوى ن و يرجع الباحثو 
 عقب التدريب طالب المجموعة التجريبية لدى السياسي(الفكري  اإلرىابالديني، الفكري  اإلرىاب

 التي التسامح قيم البرنامج التدريبي القائم عمىجمسات  إلىطالب المجموعة الضابطة بالمقارنة ب
، تمك الجمساتخالل  اإليجابية إلى من السمبية الطالب أفكارفى تطوير  فعالبشكل  تأسيم

دراك أن ا ،ع اآلخرينمالذات و  مع التفكير بعمق في التسامحوجعل كل منيم يحاول  صفح عن لوا 
نمو لديو يو  ،مراعاة جوانبو اإلنسانية والنفسيةخالقو و أرقي و المسئ يدل عمى نبل أخالق الصافح 

ال يتعصب لرأيو بل  كما يجب أن، ر باالطمئنان النفسي وتقدير الذات عقب العفو مباشرة و شعال
 ،يستمتع باختالف رأيو عن أراء اآلخرينفرصة حقيقية ليتصالح مع ذاتو ومع اآلخر و  ىاعتبر ي

 السابقةبالجديدة  ثقافة التسامحدمج من خالل ذلك يحاول الطالب و ، أفكاره الجديدة  اويبني عميي
 وكذلك، اإلرىابفي دائرة التسامح ونبذ  الضيقةالنظرة والنظرة الواسعة بداًل من  المعرفية ميتينفي ب
التي مر  قيم التسامح عمىالدالة  وتبادل اآلراء وعرض المواقف الوقت الكافي لمتفكيرالتدريب منح 

، النصوص القرآنية واألحاديث النبوية األدلة من خالل  وعرضبيا الطالب وتبادل الخبرات بينيم 
يم عقب االنتياء من ئأدا وتقييم ومراقبةعن قيم التسامح  أفكارىم سالسة عرضباإلضافة إلى 

 طالبوأصبح كل  البرنامج التدريبي،في الجادة بالمشاركة  مشعورىزاد من  الذي الجمسات التدريبية
والصبر عمى  لنفس أثناء الغضبفي اعمى التحكم الكامل  مسئوليتو الكاممة في القدرةيدرك 
قيم التسامح في تنمية  فعالسيم بشكل أ، مما ونبذ اإلرىاب الفكري والتفاؤل والتسامح المكروه

 .لدييم الفكري اإلرىابوخفض حده 
 

بين  ةإحصائيذات داللة ال توجد فروق : " ينص ىذا الفرض عمى أنو:  الثانًالفرض 
القياسات في  الفكري اإلرهابمقياس  عمى طالب المجموعة التجريبية درجات رتب اتمتوسط
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  Friedman م اختبار فريدمانىذا الفرض تم استخداصحة والختبار   ."القبمية والبعدية والتتبعية
 ىو موضح بالجدول التالى:كما وجاءت النتائج  لمعينات الصغيرةلمقياسات المتكررة 

انقُاضاخ انقثهُح درجاخ  رتة اخيتىضط ودالنتها نهفروق تٍُ (2كاقًُح )( 11جذول )

 .نذي طالب انًجًىعح انتجرَثُح انفكرٌ اإلرهابيقُاش عهً وانثعذَح وانتتثعُح 

االنحراف  المتوسط القياس المتغير
 المعياري 

متوسط 
 الرتب 

 2كاقيمة 
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الفكري  اإلرىاب
 الثقافي  

 

 1 1.755 11.71 قبمي

 2.75 101229 330038 بعدي 1.11 2 13.867

 2.25 1.732 22 تتبعي

 
الفكري  اإلرىاب

 الديني

 1 1.755 7.714 قبمي

 2.56 07207. 12077 بعدي 1.11 2 14.296

 2.44 1.786 16.428 تتبعي

الفكري  اإلرىاب
   السياسي

 1 1.488 8.71 قبمي

15.177 2 1.11 
 2.38 07779. 3.0387 بعدي

 2.63 1.786 21.571 تتبعي

 

 الدرجة الكمية
 1 1.1127 38.71 قبمي

14.769 2 1.11 
 2.51 30720 79087 بعدي

 2.51 2.56 59.71 تتبعي

 

القياســـات القبميـــة والبعديـــة متوســـطات درجـــات لقـــيم  البيـــانيالتمثيـــل  التـــاليويوضـــح الشـــكل  
 .لدى طالب المجموعة التجريبيةالفكري  اإلرىابمقياس عمى والتتبعية 
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أن قيمـــة اختبـــار فريـــدمان جـــاءت دالـــة فـــي جميـــع األبعـــاد  (2( والشـــكل )55)يتضـــح مـــن الجـــدول 

مقيــاس درجــات  رتــب اتبــين متوســط ةإحصــائيذات داللــة وجــود فــروق والدرجــة الكميــة ممــا يعنــي 
ولمتعـرف ، اسـات القبميـة والبعديـة والتتبعيـةالقيلـدى طـالب المجموعـة التجريبيـة فـي  الفكـري اإلرىاب

لـألزواج  Wilcoxonتـم اسـتخدم اختبـار  القياسات القبميـة والبعديـة والتتبعيـةاتجاه الفروق بين  عمى
 وجاءت النتائج كما يمي:المتماثمة، 

  والبعدي:الفروق بين متوسطات رتب درجات القياسين القبمي  :أواًل 
 انقثهٍ انقُاضٍُ درجاخ رتة نهفروق تٍُ يتىضطٍ  "Z" اختثار( َتائج 12) جذول

  .نذي طالب انًجًىعح انتجرَثُح انفكرٌ اإلرهابيقُاش عهً انثعذٌ و

 متوسط العدد الرتب المتغير
 الرتب

 مجموع
 الداللة Z الرتب

حجم 
 التأثير

 اإلرىاب
الفكري 
 الثقافي  

 

 صفر صفر . السالبة الرتب

30729 1.11 

.09. 
 22 007 8 الموجبة الرتب

 الرتب
 المتساوية

. 
 8 المجموع 

 
 اإلرىاب
الفكري 
 الديني

 صفر صفر . السالبة الرتب

30788 1.11 

.093 
 22 007 8 الموجبة الرتب

 الرتب
 المتساوية

. 
 8 المجموع 

 اإلرىاب
الفكري 
   السياسي

 صفر صفر . السالبة الرتب

30778 1.11 

.091 
 22 007 8 الموجبة الرتب

 الرتب
 المتساوية

. 
 8 المجموع 

الدرجة 
 الكلية

 صفر صفر . السالبة الرتب

30722 1.11 

.09. 
 22 007 8 الموجبة الرتب

 الرتب
 المتساوية

. 
 8 المجموع 

 ما يمي: (52)من الجدول تضح ي
القياسين القبمي والبعدي لممجموعة بين متوسطي رتب درجات فروق دالة إحصائًيا   توجد -

 ،الفكــري الثقــافي  اإلرىــاب)المتمثمــة فــي األبعــاد  الفكــري اإلرىــابمقيــاس التجريبيــة عمــى 
فـــي اتجـــاه القيـــاس الكميـــة والدرجـــة  ( السياســـيالفكـــري  اإلرىـــاب الـــديني،الفكـــري  اإلرىـــاب

البعــدي حيــث كــان متوســط الرتــب الموجبــة أعمــى مــن متوســط الرتــب الســالبة فــي جميــع 
 األبعاد والدرجة الكمية.

(  مــا بـــين nعمــى جـــذر   Z)قســمة قيمـــة  األثــر باســـتخدام القــانونحجـــم تراوحــت  قيمــة   -
%( مــن تبــاين درجــات طــالب  82%( إلــى )81( ممــا يعنــي أن مــن )1.82(، )1.81)
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يعــود ألثــر البرنــامج وىــذه القــيم  الفكــري لإلرىــاب فــي القيــاس البعــدي المجموعــة التجريبيــة
 . تشير لحجم تأثير كبير

  القياسين البعدي والتتبعيمتوسطات رتب درجات ثانًيا: الفروق بين: 

انقُاضٍُ انثعذٌ  يتىضطٍ رتة درجاخنهفروق تٍُ   "Z" اختثار( َتائج 13) جذول

  .نذي طالب انًجًىعح انتجرَثُح انفكرٌ اإلرهابيقُاش  عهً تثعٍتوان

 

 الداللة Z الرتب مجموع الرتب متوسط العدد الرتب المتغير

 اإلرىاب
الفكري 
 الثقافي  

 

 1707 207 7 السالبة الرتب

10222 
غير 
 دالة

 207 207 1 الموجبة الرتب
 3 المتساوية الرتب

 8 المجموع 

 
 اإلرىاب
 الدينيالفكري 

 0 3 3 السالبة الرتب

.0777 

غير 
 دالة

 3 3 1 الموجبة الرتب
 7 المتساوية الرتب

 8 المجموع 

 اإلرىاب
الفكري 
   السياسي

 صفر صفر . السالبة الرتب

10010 

غير 
 دالة

 2 107 3 الموجبة الرتب
 2 المتساوية الرتب

 8 المجموع 

الدرجة 
 الكلية

 107 107 1 السالبة الرتب

 صفر

غير 
 دالة

 107 107 1 الموجبة الرتب
 2 المتساوية الرتب

 8 المجموع 

 

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

 (السياسيالفكري  اإلرىاب الديني،الفكري  اإلرىاب ،الفكري الثقافي اإلرىاب) األبعاد المتمثمة في
، مما يدل عمى المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي طالب ىلدالكمية والدرجة 

لدى طالب  الفكري اإلرىاب حده في خفض التسامح قائم عمى التدريبي البرنامج ال استمرارية فعالية
 المجموعة التجريبية.
دور التسامح والتفاؤل  ( الذي توصل إلى2151بحث أنور )نتائج  مع  الثانيتتفق نتائج الفرض 

نوعية و عالقة دالة موجبة بين التسامح  ، كما وجدت في التنبؤ بنوعية الحياة لدى طالب الجامعة
وكان التفاؤل أكثر تنبًؤا بنوعية الحياة لدى الطالب، تاله التسامح الكمي ثم  ،الحياة والتفاؤل

ر تسامًحا وتفاؤاًل واألقل تسامًحا فروق ذات داللة إحصائيا بين األكث ووجدتالتسامح مع الذات، 
سواء أكان في التسامح مع الذات أم تفاؤاًل و وتفاؤاًل في نوعية الحياة في اتجاه األكثر تسامًحا 

 .التسامح مع اآلخر أم التسامح الكمي
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 طمبة اتجاىاتأن  وىو( 2155) األسدي بحث ماتوصل إليو معىذا الفرض تتفق نتيجة كما 

 الفكري بجميع أشكالو اإلرىابكانت سمبية أي أن الطالب يرفضون  الفكري اإلرىاب نحو الجامعة

 ، مجامعةل الفعالة االرشاديةوالمقاءات الدورات التدريبية  تمك النتيجة إلى دور حثبالوأرجع 
نشر ثقافة التسامح أن الذي توصل إلى  (2156وبحث حسيب ) ،وثقافة المجتمع العامة ،واألسرة
الفكري من خالل حرية الفكر من غير تعصب أو السعي  اإلرىابفي خفض حدة  اًل فعا ارً دو تمعب 

إلى كسب القضية ولو بالتزييف ونقد الغير والتمسك بالحقوق من غير كسب مصالح شخصية 
 و جنسيم أو لونيم.أقدراتيم أو مكانتيم واحترام اآلخرين بغض النظر عن 

ن من أىم الوسائل ياآلخر  وقبول التسامح ثقافة قيم تعزيزأن مع ىذا الفرض تتفق نتيجة كما  
قصور  أي فإن وبالتالي ،الفعالة التي تؤدي إلى سالمة سير العممية التربوية في مسارىا الصحيح

 والتطرف الغمو) اليمين أقصى من يمتدالذي  الفكري االنحراف ينجم عنو التربوية العممية في
قيم  عمى التركيز يعد، لذلك (اإللحاد وربما واالنحالل التفسخ) اليسار أقصى إلى( الفكري اإلرىابو 

 .(2154)المحاميد ، الفكري اإلرىابىم سبل عالج أ منسالمي الحنيف وسماحة الدين اإل
أواًل وقبل كل شيء إلى  تعميم التسامح اليدف الذي يسعى إليو مع ىذا الفرض تتفق نتيجة كما 

تدريس الحقوق والحريات اإلنسانية والفردية لكل شخص، من أجل التأكيد عمى احتراميا، وكذلك 
 ,Walzer,1997) الفكري اإلرىاب والحد من خطورةتعزيز اإلرادة لحماية حقوق وحريات اآلخرين 

Haydon,2007, Ioana,2017). 
فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي رتب درجات القياسين القبمي والبعدي  وجود ونيرجع الباحثو 

الفكري الثقافي ،  اإلرىابالفكري المتمثمة في أبعاد ) اإلرىابلممجموعة التجريبية عمى مقياس 
 ، كما القياس البعدي لصالح الفكري السياسي(  والدرجة الكمية  اإلرىابالفكري الديني،  اإلرىاب
الفكري  المتمثمة في أبعاد  اإلرىابدالة إحصائًيا بين متوسطي رتب درجات فروق  ال توجد

الفكري السياسي( والدرجة الكمية لدى  اإلرىابالفكري الديني،  اإلرىابالفكري الثقافي،  اإلرىاب)
التسامح التي  قيم التدريب عمى إلى طالب المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي

اختالف أفكارىم أو دينيم أو  رغم عابيميالبعض واستقبول الناس لبعضيم واضح بشكل أبرزت 
دراك طالبالسياسية أو الدينية أو الثقافيةالبعد عن الصراعات و  مذاىبيم  المجموعة التجريبية ، وا 

ىو الذي يتسم بالصفح عن اآلخرين ويمتمك المعمومات التي تجعمو يتقبل  أن الشخص المتسامح
خطاءت ويعطييا الفرصة الكافية لتعديل سموكيا ويتحمل أإذا نفسو  ويسامحاتو ومعتقد نفسو

ويتقبل  بأول أواًل  لديو القدرة عمى محاسبة نفسو ويكون الضغوط النفسية وما يتبعيا من اآلم نفسية
رشاده ، كما  خريناآل  يتحمى بروح الدين اإلسالمي الحنيف فيو ال يقابلإذا تم نقده وتوجييو وا 

وعدم  أو اإلنتقام بل بالحب والصفح ونسيان المواقف النابع عنيا األلم النفسي اإلساءة باإلساءة
فيو  األخالق الحميدة، لذا يتصف المتسامح بالتعصب لمونو أو لغتو أو دينو أو فقره أو غناه
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يؤثر في اآلخرين وال يتأثر بأفكارىم  اشخصً  وويجعل من ومحبوب من أسرتو وأقرانو ومجتمع
ير كل من حولو وتبصيرىم يوىذا يمنحو الفرصة الكافية لتغفكاره وينصتون لو، أفالجميع يرحب ب

في المستقبل مثل  مودعم مجتمعة وحمايتو من المشكالت التي ربما تواجي وحقن دمائيم خطائيمأب
وتقوية بنيتو  لغير واستحالل دمو وعرضو ومالو(اواالعتداء عمى )القتل والتدمير والتخريب والسرقة 

معصف الذىني لالفرصة الكافية ولعل منح  ،الفكرية ضد أي فكر متطرف ونشر المحبو بين أفراده
بالتسامح في التسامح وطرقو وكيفية نشره واالقتداء  قيموتبادل  بين طالب المجموعة التجريبية

القرآن والسنة والتحمي بخمق النبي صمى اهلل عميو وسمم في تسامحو ورقي وسالسو تعاممو مع 
رضوان اهلل  الصحابو بيا وعرض المواقف الدالة عن قيم التسامح التي مرعدائو والصفح عنيم أ

 ف تسامحعرض مواقو  ،واالقتداء بيم أعدائيم دلأمع  يمورعيم وتسامحو والسمف الصالح  عمييم
 كان ليا عقب االنتياء من الجمسات التدريبية السابقة والحالية واستفادتيم من قيم التسامح الطالب

وظير ذلك في القياس  الفكري اإلرىابوخفض حده قيم تمك الفي استمرارية تمسكيم ب فعااًل  ارً دو 
 البعدي واستمراريتو خالل فترة القياس التتبعي.

 التوصٌات :

 باآلتي :ون الباحث نتائج البحث الحالي يوصىناء عمى ب
 . لإلرىاب الفكري ىمينعكس إيجاًبا عمى نبذمما  ،الجامعةطالب بين التسامح نشر ثقافة   - 5
مـن خـالل التعامـل  لطالبيـم عممًيا التسامح إكساب قيم أعضاء ىيئة التدريس عمى تحفيز – 2

 .تفكير طالبيمطريقة عمى إيجاًبا ينعكس مما  أثناء المحاضرات يممع
الفكــري  اإلرىــابجــراء البحــوث المرتبطــة بالتســامح و إ عمــىأعضــاء ىيئــة التــدريس  تشــجيع - 2

 .كمادة خصبة لمبحث العممي لدى طالب الجامعة
دعوة جميع أفراد المجتمع إلـى التحمـي بالتسـامح والحـب والتـرابط لبنـاء مجتمـع متـرابط قـوي  -3

 يجابي.لحقد والضغينة يتمتع جميع أفراده بالتفكير اإلالنسيج خال تماما من الكره  وا
ــــةتطــــوير أىــــداف وضــــع ثقافــــة التســــامح كجانــــب رئــــيس  فــــي  – 3  مقــــررات المرحمــــة الجامعي

 .لدى طالب الجامعة الفكري اإلرىابخطر  موقاية منل وتضمينو كجزء ميم في مناىجيم
ثقافـة  العربيـة السـعودية لترسـيخالمممكـة استراتيجية تسيم في بنائيـا جميـع مؤسسـات  وضع -4

  الفكري. اإلرىابمحاربة و  التسامح 
 المقترحة : البحوث 
السـابقة وجــدت مجموعــة مـن المشــكالت التــي البحــوث الحــالي ونتـائج البحــث نتـائج  خــالل نمـ

 مستقبمية: لبحوثيمكن أن تكون موضوعات 
طــالب  لــدى  الفكــري اإلرىــاباالســتراتيجي فــي  التخطــيطقــائم عمــى  فعاليــة برنــامج تــدريبي -5

 جامعة الطائف.
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ـــة  – 2 ـــى فعالي ـــدريب عم ـــذكاءمـــاوراء ميـــارات الت ـــدى الفكـــري  اإلرىـــابفـــي  ال طـــالب جامعـــة ل
 .الطائف

طالب جامعـة  لدى   الفكري اإلرىابفي  يالمعرف التفكير فوقميارات أثر التدريب عمى  - 2
 الطائف.

 .لدى طالب الجامعة الفكري اإلرىابخفض  في التفكير الناقدالتدريب عمى ميارات أثر  - 3
  قائمة المراجع

 المراجع العربٌة : (1)
 

 اإلرْبة َسٕ اندبيعخ طهجخ اتدبْبد(. 2106) زظٍٛ عجذانصًذ َعًخ األطذ٘،

(، 26) 9، انعزاق – انكٕفخ آداةيدهخ . انًتغٛزاد ثجعض ٔعاللتٓب انفكز٘

075 – 216. 

انعاللخ ثٍٛ انتطزف انفكز٘ ٔاإلرْبة يٍ (. 2103إطًبعٛم، رشب عجذانزاسق )
. )رطبنخ دكتٕراِ(، ٔخٓخ َظز انطهجخ انًٍُٛٛ انٕافذٍٚ ثبندبيعبد األردَٛخ

 خبيعخ يؤتّ، األردٌ. –عًبدح انذراطبد انعهٛب 

ٔر انتظبير ٔانتفبؤل فٙ انتُجؤ ثُٕعٛخ انسٛبح نذٖ عُٛخ (. د2101) إَٔر، عجٛز يسًذ

يدهخ  .ثعض انًتغٛزاد انذًٕٚخزافٛخ يٍ انطالة اندبيعٍٛٛ فٙ ضٕء

 .570-490(،3)9،  دراطبد عزثٛخ

 .اإلرْبة ضزأح أزمبد ٔيـزارح زـصبد (.2103)اندُذ٘، يسًذ عجذانذاٚى عهٙ 

 73 (،2)04،  انعهٕو االَظبَٛخ ٔاالدارٚخ -انًدهخ انعهًٛخ ندبيعخ انًهك فٛصم 

– 017. 

ف اٜخزٍٚ: رؤٚخ َسٕ تدذٚذ انتظبير ٔتمجم اختال(. 2107زظٛت، زظٛت يسًذ)

: انًؤتًز انذٔنٙ نهدًعٛخ انتزثٕٚخ نهذراطبد االختًبعٛخ .انتزثٕ٘ انخطبة
 .9221 – 9221 ،2 ،انتظبير ٔلجٕل اٜخز

(. انًعهى ٔانًُٓبج فٙ َشز ثمبفخ انتظبير 2108طعبيُخ، لبطى يسًذ عجذانززٛى )

 .242 – 099(، 029) 09، انثمبفخ ٔانتًُٛخيدهخ ٔيكبفسخ انغهٕ ٔانتطزف. 

 انتعصت درء ٙف ٔأثزِ ٙانفهظف انفكز ٙف انتظبير(. 2107) عهٙ طًٛز ٔفبء طهجّ،

 .739 – 689، 99،  انمبْزح دبيعخث انعهٕو دار كهٛخ يدهخ. ٔاإلرْبة

دٔر اندبيعبد انًصزٚخ فٗ تسمٛك األيٍ انفكزٖ  (.2107)عجذهللا، أزًذ طًٛز فٕس٘

 .225-066(،075)3،سْزانتزثٛخ خبيعخ األكهٛخ يدهخ  ،نطالثٓب

خ فٙ تعشٚش ثمبفخ انسٕار ٔانتظبير سانٕطبئم انُبخ(. 2105طاليخ ) انًسبيٛذ، أيدبد

 .75-74(،2)52،  رطبنخ انًعهى ٔسارح انتزثٛخ ٔانتعهٛى،  َٔجذ اإلرْبة

 خانعمهٛ انًسبكًخ اطتزاتٛدٛخ ٚظتخذو يمتزذ ثزَبيح(. 2106) انجشٛز عهٙ آيُخ يسًذ،

 انذارطٍٛ انطالة نذٖ اٜخز يع انتعبٚش ٔيٓبراد انتظبير  لٛى  تًُٛخ ٙف

 2، يصز – انتزثٛخ فٙ انعهًٙ انجسث يدهخ. انثبَٕٚخ ثبنًززهخ انُفض عهى نًبدح

 (07 ،)67 – 90. 
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(. يفٕٓو اإلرْبة انفكز٘ فٙ انفكز اإلطاليٙ ٔانعمهٛخ 2106يطز، عالء شٌُٕ )

 .098 – 079، 04انعزاق،  –يدهخ يزكش دراطبد انكٕفخ انغزثٛخ. 

(. أثز انتطزف انفكز٘ عهٗ انفزد ٔانًدتًع : لزاءح فٙ األطجبة 2107يٕال٘، َبخى )

، 5 ،، اندشائزيدهخ انعهٕو اإلطاليٛخ ٔانسضبرحٔثسث عٍ طزق انعالج. 

213- 234. 
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