فعانُح ترَايج تذرَثً قائى عهً انتطايح فً انىقاَح يٍ
اإلرهاب انفكرٌ نذي طالب جايعح انطائف
إعذاد

أضتار دكتىر
ونُذ انطُذ أحًذ يحًذ خهُفح
أضتار انترتُح انخاصح انًشارك وأضتار عهى انُفص
انتعهًٍُ

كهُح انترتُح  -جايعتٍ انطائف واألزهر
دكتىر
حطٍُُ عهٍ َىَص عطا
أضتار انترتُح انخاصح انًشارك
كهُح انترتُح  -جايعح انطائف

دكتىر
ياجذ يحًذ عثًاٌ عُطً

أضتار عهى انُفص انًشارك(انًطاعذ)
كهُتٍ اِداب وانترتُح  -جايعتٍ
انطائف واألزهر
دكتىر
رحاب أحًذ راغة
أضتار انترتُح انخاصح انًشارك
كهُح انترتُح  -جايعح انطائف

دكتىر
أحًذ عثذ انهادٌ ضُف كُشار
أضتار عهى انُفص انًطاعذ
عًادج انذراضاخ انًطاَذج – جايعح انطائف
مت متىيل هذه الدراسة بزعاية عمادة البحث العلمٌ  ،جامعة الطائف،
اململكة العزبًة السعىدية  -رقم املشزوع البحثٌ()1-964-0606

 ىدف البحث إلى التحقق من فعالية برنامج تدريبى قائم عمى التسامح فى الوقاية:الملخص

 وتم تقسيم،طالبا
ً )54(  وتكونت عينة البحث من،من اإلرىاب الفكري لدى طالب جامعة الطائف
) طالب بالمجموعة6(  والثانية،) طالب بالمجموعة التجريبية7(  األولى،العينة إلى مجموعتين

 البرنامج التدريبي القائم، حيث أعد الباحثون األدوات التالية (مقياس اإلرىاب الفكري،الضابطة
 وتعرضت المجموعة التجريبية لمبرنامج،) مقياس التقييم الذاتي لممعالجة التجريبية،عمى التسامح

 وبعد انتياء البرنامج،أسبوعيا
) جمسة بمعدل جمستين22( التدريبي القائم عمى التسامح بواقع
ً
، وتم إعادة التطبيق بعد مرور شير من التطبيق األول،التدريبي تم تطبيق مقياس اإلرىاب الفكري
، وفريدمان،ولمعالجة النتائج والتحقق من صحة الفروض تم استخدام اختبار مان ويتنى

 وتوصمت نتائج البحث إلى خفض اإلرىاب الفكري لدى طالب المجموعة التجريبية،ويمكوكسون
 واستم اررية األثر اإليجابي،خالل القياس البعدي عند مقارنتيم بطالب المجموعة الضابطة

 وتم تفسير،لمبرنامج خالل القياس التتبعي لممجموعة التجريبية بعد مرور شير من القياس البعدي

.النتائج في ضوء اإلطار النظري ونتائج البحوث السابقة

.  انتظبير – اإلرْبة انفكز٘ – طالة خبيعخ انطبئف: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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المقدمة والخلفية النظرية :
يعرقل اإلرىاب الفكري مصير تقدم األمم ويدمر اقتصادىا في العصر الحالي ،حيث ال يحترم

اإلرىابيون الفكريون آراء اآلخرين ويعممون جاىديين لمسيطرة عمى تفكيرىم ،ويسمبون إرادتيم،
ويجردوىم من أدنى مستويات التدبر والتفكر محاولين بكل ما أتو من قوة الحجر عمى أذىانيم

وتكميم أفواىيم ومنعيم من التعبير عن ذواتيم بتمقائية في جو آمن فكرًيا  ،وبناء عمى ذلك يفرز
اإلرىاب الفكري بشكل عام من التطرف المنحدر في معظم المجتمعات المنغمقة والمييمنة فكرياً ،لذا
ربما يكون التسامح أحد الركائز االساسية لمتماسك االجتماعي والوقاية من اإلرىاب الفكري.

ويعتبر التسامح دعامة نفسية جوىرية لديمقراطية المجتمعات الحديثة والتي عادة ما تكون غير

متجانسة بسبب اختالف الخمفيات الثقافية ،وتبني أنماط حياة مختمفة ،وتبنى معتقدات دينية

ومعنوية أو سياسية مختمفة ،فالتسامح ىو التقدير لثراء وتنوع ثقافات العالم ،وطرق التحدث

والتعبير عن نوعية البشر باالحترام والقبول ،لذا يتأثر التسامح السياسي لممواطنين بعمق التزاميم

تيديدا ،وتسعى الديمقراطيات القوية
بالقيم الديمقراطية ،وبقدر ما يرون اآلخرين عمى أنيم يشكمون
ً
إلى أن يتمتع المواطنون الذين سيشاركون في السياسة بقدر كبير من التسامح السياسي( Sullivan
.)& Transue,1999, Boghian,2016

ويعد التسامح من المفاىيم التي تباينت اآلراء حوليا فتناولو البعض عمى أنو التسامح بين

األعراق(2003

،)Silistraru,

ويعتبره

البعض

اآلخر

مشتق

من

ىوية

الشخص

( ، )Pâslaru,2003كما ينظر إليو عمى أنو التعميم من أجل التسامح ( ، )Stan,2004ويراه

آخرون أنو التسامح السياسي والعرقي ( ،)Guzun, 2005وينظر إليو كذلك عمى أنو التسامح
االتصالي ( ،)Cramarenco,2010ويعتبره البعض التسامح الديني) )Gora-Postic, 2010؛
كما ينظر إليو عمى أنو ثقافة التسامح األسري ( ، )Cuznetov,2013ويراه آخرون بأنو عمم

التربية والتسامح ،والتعميم لمتسامح ،والتسامح التربوي ،والتسامح بين األشخاص ( Turcan,2015
.)Thomae, Birtel & Wittemann, 2016, Grey,2016, ,Turcan,2014,Turcan,2013

وتجمب تنمية القيم األساسية لمبشرية والتفكير في أىميتيا زيادة في النمو الثقافي وىذا ما

نسميو بمستوى التعميم ،لذا يتم الحصول عمى التسامح من خالل التعميم ،وعمى ىذا فالتسامح ليس

غاية في حد ذاتو ،ولكن وسيمة ،حيث يعتمد التعميم عمى التسامح من خالل االعتراف واحترام
كرامة وسالمة جميع البشر والوقاية الحقيقية من خطر اإلرىاب (.)Cristea,2004

ويعد التسامح مفيوم اجتماعي وأخالقي وديني قد يصف مجموعة أو فرد ،ويدل عمى احترام

حرية اآلخرين ،وطريقتيم في التفكير والسموك ،وآ ارئيم من أي نوع "سياسي ،ديني ..،

إلخ.)Cojocariu, 2006(".
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سياسيا ،ويشعر
تسامحا
اجتماعيا ىم أكثر
تسامحا
لذلك ليست بالضرورة أن الناس األكثر
ً
ً
ً
ً
الناس بمواقف التعايش اليادئ تجاه مجموعات محددة من األقميات دون غيرىا ،كما توجد مؤشرات
لمتنبؤ بالتسامح ترتبط بالخصائص الديموغرافية لمسكان(.)Francis,2014

وينبغي أن يستخدم التسامح كمواد تعميمية لدعم بناء الوعي بمختمف أبعاده ومعانيو وممارستيا

في ظروف وعالقات متعددة لحماية الطالب من الوقوع فريسو لإلرىاب الفكري ،كما كانت لبعض
االستراتيجيات العقمية مثل استراتيجية المحاكمة العقمية دور فعال في تنمية قيم التسامح وميارات

التعايش مع اآلخر لدى الطالب (  ،Boghian,2016محمد .)2155،

ويعتبر التسامح قيمة أخالقية عميا في جميع األديان السماوية ،ومقص ًدا من مقاصد الشريعة
اإلسالمية فقد سخرت الشريعة المقومات الدينية والفكرية والمادية لرعاية حياة الفرد والمجتمع لينعم
الجميع بحياة يسودىا األمن واليدوء واالستقرار ،ومن ثم تأتي الحاجة الممحة إلى تفعيل دور
الجامعات في نشر ثقافة قيم التسامح ونبذ اإلرىاب الفكري من خالل عقد المقاءت والندوات

واألنشطة الطالبية وانشاء مواقع الكترونية تحت إشراف األمن المعموماتي لمجامعة تختص بالرد
عمى األسئمة واألفكار التي تشغل بال الطالب حول ما يواجيونو من القضايا والمشكالت التي

تعالج ظاىرة اإلرىاب الفكري ،وتوضيح الجرائم المعاصرة باألدلة الوثائقية ممزوجة بجمال روح
إحصائيا سالبة بين اإلرىاب الفكري والتسامح
وتسامح اإلسالم ،مما يدلل عمى وجود عالقة دالة
ً
(الجندي  2152،؛ إسماعيل  2152 ،؛ األسدي  2155،؛ طمبو  2156،؛ عبداهلل .)2156
ويركز التعميم الجديد متعدد الثقافات والمرتبط بمشكالت العالم المعاصر عمى قيم التسامح ،

وىو أحد أنظمة التعميم القادرة عمى تمكين الناس من التعامل مع التحديات اليومية ،وأكثر الطرق

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

كما يتجسد التسامح في عممية التفاعل البشري والقيم المرتبطة بو لتدعيم تطور المجتمع ،لذا

قيما مرتبطة بقبول اآلخر ،فالتسامح ليس شعو اًر موروثاً  ،فيو مكتسب
تعتبر قيم التعميم في الواقع ً
من خالل التعميم ،لذا فالتسامح قيمة مركزية لمتعميم في القرن الحادي والعشرين  ،ليذا فالنظم
التعميمية بحاجة إلى توفير المزيد من المعرفة لتشكيل عقميات جديدة تثمن قيم التسامح

(.)Pâslaru,2003, Boghian,2016

ويتمثل اإلرىاب الفكري في ممارسة العدوان اإلنساني الذي يرتكز عمى أساس فكري بيدف

تزييف الحقائق وممارسة الضغوط وفي مقدمتيا النفسية وسمب األفراد وعييم ،ثم التحكم فييم بشكل
كمي ،وافساد معتقداتيم أو سموكيم باستخدام كل السبل واإلخالل بأمن الدول (صالح2117 ،؛
األسدي .)2155،وىو نظام فكري يؤمن بعدم احترام الرأي اآلخر ويسمبو حقو بحرية التعبير وحرية
العقيدة ،فيو يحجر عمى العقول والحريات ويحرم عمييا التعبير عن ذاتيا بحجة أن ىذا مخالف
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لثقافة أو عقيدة أو مذىب أو رأي ما ،ويحمل اإلرىاب الفكري مفاىيم مثل التعصب والتطرف

والتكفير وعدم احترام التراث والتاريخ والحضارة (مطر.)572 ،2155 ،

أيضا لو تأثير
وال ُينظر إلى معاني التسامح في استنتاج أنو قيمة لمعالم المعاصر فحسب بل ً
والتعميمية
االجتماعية
المشاركة
وكذلك
التعميم،
مناىج
في
فعال
مؤشر لمتماسك االجتماعي ودعامة لمتعاون
َا
(.)Neculau,2011,Boghian,2017لذلك ُيعد التسامح
والتنمية ( .)Oecd,2011, Ioana,2017ويشير التسامح إلى االعتراف بأن اآلخرين ليم حقوق حتى

أيضا إلى االستعداد لمتعمم من
لو كانوا يمارسون تمك الحقوق بطرق غير مألوفة ،كما يشير ً
اآلخرين ،وغالبا ما يستخدم التسامح لمتغمب المتعمد عمى التدخل في شيء غير مرغوب فيو،
ويمكن لمتسامح أن يكون اسم موقف ،كما ُيعتبر التسامح فضيمة في حد ذاتو ( Walzer,1997,

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

المزيد من التأىيل والتدريب عمى تعميم طالبو قيم التسامح وابرازىا في نشاطاتو الصفية وغير

الصفية لوقاية طالبو من اإلرىاب ونبذ العنف (طعامنة.)2157 ،

يتضح مما سبق أن التسامح يعتبر حجر الزاوية لمجتمعات اليوم المتحضرة حيث يدعم

أساسا
َا
التعايش بين الثقافات المتباينة ،ويعد التسامح
مؤشر حقيقيا لتماسك البنية االجتماعية ،و ً
لمتنمية وذلك من خالل تدعيم التعايش السممي والتنمية االقتصادية وتنمية التقارب االجتماعي بين

فعاال في حماية ووقاية الشباب
أفراد مجتمعات الشعوب ،ويمعب التدريب عمى قيم التسامح دوًار ً
دور
خاصة طالب الجامعة من الوقوع فريسة لإلرىاب خاصة اإلرىاب الفكري ،ويمعب التعميم َا
ئيسا في تدعيم قيم التسامح من خالل العالقة اإليجابية بين التسامح ومستوى التعميم ،وذلك من
ر َ
خالل تدريس الحقوق والحريات اإلنسانية النابعة من التشريعات الدينية والمواثيق الدولية والقوانين
المحمية ،لذا يسعى البحث إلى الكشف عن فعالية برنامج تدريبى قائم عمى التسامح فى الوقاية من
اإلرىاب الفكري لدى طالب جامعة الطائف.
مشكلة البحث :
وجد الباحثون من خالل عمميم بالتدريس لطالب جامعة الطائف ،أن بعض الطالب أثناء
مناقشتيم في المحاضرات اتسموا بالجمود الفكري والتمسك بآرائيم ومياجمة اآلخرين وعدم قبول

آ ارئيم وعدم توافر المرونة في الحوار والمناقشة ،مما يشير إلى أنو من السيولة وقوعيم فريسة
لخطر اإلرىاب الفكري والسيطرة عمى أفكارىم واستغالليم بشتى السبل والصور ،وبالبحث في

األطر النظرية وجد أن ىناك عالقة سمبية بين اإلرىاب الفكري وقيم التسامح أي كمما ارتفعت قيم

التسامح انخفض مستوى اإلرىاب الفكري مثل بحث كل من(إسماعيل  2152 ،؛ األسدي 2155،
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 ،عبداهلل  ،)2156مما دفع الباحثون إلى بناء برنامج تدريبى قائم عمى التسامح واستخدامو فى
الوقاية من تعرض ىؤالء الطالب لخطر اإلرىاب الفكري.

لذلك ُّ
يعد اإلرىاب الفكري من أخطر أنواع اإلرىاب ،ألنو يقوم عمى تكميم األفواه وقمع

نوعا من الخمول والموت الفكري ،مما يؤدي
الحريات الفكرية وغير الفكرية ،ويخمق في عقل الفرد َ
الى قمع اإلبداع الفكري الفردي واالجتماعي ،ويشكل اإلرىاب بصفة عامة واإلرىاب الفكري بصفة
خاصة جريمة ألىم التحديات التي تعصف بالمجتمع الدولي بأسره ،كما ت ُّ
عد جرائميما من أكثر

الجرائم التصاقا بطبيعة التحوالت االقتصادية واالجتماعية وسياسات اإلصالح التي تشيدىا األمم،
وينتشر اإلرىاب الفكري في جميع أنحاء العالم وبصور ونسب مختمفة ومتفاوتة ،وتمثل العوامل

فعاال في
الدينية أكثر العوامل المسببة لإلرىاب ،كما يمعب المستوى الثقافي واالقتصادي دوًار ً
مستوى التطرف الفكري (الجندي 2152،؛ إسماعيل  2152 ،؛ مطر.)2155 ،

وفي ظل الظروف الراىنة التي تمر بيا معظم الدول عمى كافة المستويات وانتشار اإلرىاب

الفكري والتعصب لمرأي وتيميش الرأي اآلخر ،فإن نشر قيم التسامح بين أفراد المجتمعات تحد
بشكل كبير من خطر اإلرىاب الفكري وتحسن التعامل مع اآلخرين ويتوارثيا األجيال القادمة جيل

عالميا
بعد جيل (حسيب .)2156 ،وفي ضوء ريادة المممكة العربية السعودية في مجال النفط
ً
تستيدف من بعض الدول المنافسة ليا والحاقدة عمييا إللحاق االذى بيا من خالل تجنيد بعض

االفراد أو الجماعات التي تمارس اإلرىاب الفكري عمى بعض أفراد مجتمعاتيا خاصة شباب

جامعتيا .وفي ىذ الصدد تعد الدول المنتجة لمنفط من أكثر الدول المعرضو لإلرىاب ألنيا تمثل
أىداف استراتيجية وميمة لإلرىابيين إللحاق الضرر بمصالح تمك الدول القوية Chia-yi,

).)2018

لذا يجب إقامة ندوات وبرامج تدريبية لمناقشة ماىية اإلرىاب الفكري ومخاطره وطرق الوقاية منو،
وتضمين موضوعات اإلرىاب الفكري كجزء رئيس في المناىج التعميمية ،واجراء بحوث شبو
تجريبية لمكشف عن دور البرامج التدريبية واإلرشادية في وقاية الطالب من اإلرىاب الفكري ،وتعد
عممية إشراك الطالب في األنشطة الطالبية وخدمة المجتمع من أىم الطرق التي تساعد عمى إدارة
الوقت واستثماره والبعد عن اإلنحرافات الفكرية ،وتشجيع الطالب عمى تكوين أسر بالجامعة تسعى
إلى تحقيق نموىم الذاتي واالبتكاري ،وعقد لقاءات بين طالب الجامعات لممارسة أدب الحوار
وتبادل اآلراء واحتراميا ونشر ثقافة التسامح ونبذ اإلرىاب الفكري ،وبناء عمى ذلك تعتبر قضايا
اإلرىاب الفكري محل تفكير عمماء عمم النفس والصحة النفسية نظ ار لما تفرزه من مخاطر عمى
الفرد والمجتمع ،لذلك تم التفكير في وضع سبل لموقاية والعالج من تمك اآلفة الفكرية الخطيرة
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والمدمرة لممجتمعات والشعوب والدول بأكمميا (المحاميد 2154،؛ األسدي2155 ،؛ موالي
2156،؛ عبداهلل.)2156 ،
ولم يعثر الباحثون – في حدود ما قاموا بو من البحث عبر الشبكة العنكوبتية والدوريات
العممية والمكتبات الجامعية المحمية والعالمية اإللكترونية  -عن أي بحث تناول فعالية برنامج
تدريبى قائم عمى التسامح فى الوقاية من اإلرىاب الفكري لدى طالب جامعة الطائف ،وىذا ما
حدد مشكمة البحث الحالي في محاولة لإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي :ما فعالية برنامج تدريبى
قائم عمى التسامح فى الوقاية من اإلرىاب الفكري لدى طالب جامعة الطائف؟ ،ويتفرع عن ىذا
السؤال الرئيس األسئمة اآلتية:
 ىل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات مقياس اإلرىاب الفكري لدى طالب المجموعتينالتجريبية والضابطة في القياس البعدي ؟

 ىل توجد فروق بين متوسطات رتب درجات مقياس اإلرىاب الفكري لدى طالب المجموعةالتجريبية في القياسات القبمية والبعدية والتتبعية؟

هدف البحث :
وقاية طالب جامعة الطائف من خطر اإلرىاب الفكري من خالل برنامج تدريبى قائم عمى

التسامح  ،واستمرار ىذا األثر خالل القياس التتبعي بعد مرور شير من القياس البعدي .

أهمية البحث :
 يقدم البحث إضافة مقاييس جديدة إلى المكتبة العربية كمقياس اإلرىاب الفكري وبرنامج تدريبيقائم عمى التسامح تم إعدادىا لتالئم طالب جامعة الطائف.

 توجيو نظر إدارة الجامعة وعمادة شئون الطالب والقائمين عمى تطوير التعميم الجامعي إلىاالستفادة من نتائج البحث ،وأن يضعوا في اعتبارىم نشر ثقافة التسامح التي تيدف إلى وقاية

طالب الجامعة وخفض حده اإلرىاب الفكري لدييم.

مصطلحات البحث:
برنامج تدريبى قائم عمى التسامحTraining Program Based on Tolerance :
يعرف الباحثون برنامج التسامح بأنو مجموعة من الجمسات التدريبية القائمة عمى بعض القيم

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

 العفو والتسامح في خمق السمف الصالح  -تسامح الخمفاء الراشدين في الفتوحات اإلسالمية -العفو والتسامح في الفتوحات اإلسالمية  -شيادة غير المسممين بسماحة اإلسالم  -قصص
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لمتسامح والعفو عن اآلخرين  -قصص لمتسامح والعفو عن اآلخرين في القصاص) التي تحث

عمى العفو والتسامح والسيولة والجود والصفح وعدم اضطياد أو إيذاء أو اإلضرار باألفراد أو

الجماعات بسبب اتجاىاتيم الثقافية أو الدينية أو السياسية ،وفتح اآلفاق الفكرية لكل الناس ،والتي
تم تدريب طالب المجموعة التجريبية عمييا أثناء الجمسات التدريبية لمبحث الحالي.
اإلرهاب الفكري Intellectual Terrorism :

ائيا بأنو المبنة األولى التي ينبثق منيا جميع أشكال اإلرىاب من خالل
ويعرفو الباحثون إجر ً
الممارسة غير السوية لمجوانب الثقافية والدينية والسياسية عمى األفراد أو الجماعات أو الدول

ومصادرة حقوقيم ،ومحاربة أي فكر يتعارض مع أفكارىم المسمومة إلعتقادىم بأنيا أفكار سميمة
ائيا في البحث الحالي بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في
قائمة عمى الحقيقة ،ويعرف إجر ً
مقياس اإلرىاب الفكري المعد والذي يتمثل في األبعاد التالية (اإلرىاب الفكري الثقافي  ،اإلرىاب
الفكري الديني ،اإلرىاب الفكري السياسي) بالبحث الحالي.

محددات البحث:
يتحدد البحث الحالي بما يمي:

 الحدود المكانية :كمية التربية بجامعة الطائف. الحدود الزمنية :الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 5331/5328ىـ. الحدود البشرية :طالب قسم التربية الخاصة بجامعة الطائف. -الحدود الموضوعية :يتحدد البحث بالموضوعات المتمثمة في التسامح ،اإلرىاب الفكري.

فروض البحث :
 توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطي رتـب درجـات مقيـاس اإلرىـاب الفكـري لـدىطالب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات رتــب درجــات مقيــاس اإلرىــاب الفكــريلدى طالب المجموعة التجريبية في القياسات القبمية والبعدية والتتبعية.

إجراءات البحث :
المنهج المستخدم فً البحث :
ينتمي البحث الحالي إلى فئة البحوث شبو التجريبية التي تيدف إلى بحث أثر (المتغير

المستقل) وىو برنامج تدريبي قائم عمى التسامح في(المتغير التابع) ويتمثل في اإلرىاب الفكري

لدى طالب جامعة الطائف.

مجتمع البحث :
تكون مجتمع البحث من جميع طالب قسم التربية الخاصة بكمية التربية بجامعة الطائف،
والمسجمين في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  5331/5328ىـ ،والبالغ عددىم ()37
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طالبا ،وتراوحت أعمارىم الزمنية مابين ( )22.4 -25سنة بمتوسط ( )22.4سنة وانحراف
ً
معياري (.)1.42
ا
أوًل :العٌنة اًلستطالعٌة :
طالبا من طالب قسم التربية الخاصة
تم اختيار عينة استطالعية لمبحث بمغ قواميا (ً )52
بكمية التربية بجامعة الطائف ،وتراوحت أعمارىم الزمنية مابين ( )22.8 -22سنة بمتوسط
( )22.2سنة وانحراف معياري (.)1.222
ثانٌاا  :العٌنة األساسٌة:
طالبا من طالب قسم التربية الخاصة بكمية التربية
تم اختيار عينة أساسية قواميا ()54
ً
بجامعة الطائف ،وروعي عند اختيار أفراد العينة األساسية أن يكونوا من نفس المستوى األكاديمي
لمعينة االستطالعية  ،وحصموا عمى درجات تقع في اإلرباع األعمى في مقياس اإلرىاب الفكري

(إعداد الباحثين)  ،وتراوحت أعمارىم الزمنية مابين ( )22.4 -22.55سنة بمتوسط ( )22.8سنة

وانحراف معياري (.)1.346
ا
ثالثا  :التكافؤ بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة:
حرص الباحثون عمى التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في بعض المتغيرات التي
يمكن أن تؤثر عمى نتائج البحث ،والمتمثمة في :

أ -القائم بالتجربة :درب الباحثان األول والثالث طالب المجموعة التجريبية عمى قيم التسامح

نظر لوجودىما بصفة دائمة بكمية التربية.
ًا
ب -المثيرات المستخدمة :تم توحيد محتوى التدريب خالل كل جمسة مع جميع أفراد العينة

التجريبية.

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

الفكري  ،وذلك حتى ال يكون الختالف ىذه المتغيرات أثر في نتائج البحث ،والجدول ( )5يوضح
ذلك.

جذول (َ )1تائج حطاب قًُح " "Uنًتىضطٍ رتة درجاخ طالب
انًجًىعتٍُ انتجرَثُح وانضاتطح عهً انعًر انسيٍُ ويقُاش اإلرهاب انفكرٌ
المجموعة الضابطة
المجموعة التجريبية
ن=7
ن=8
متغيرات البحث
Z
U
االنحراف متوسط مجموع
االنحراف متوسط مجموع
المتوسط المعياري الرتب الرتب المتوسط المعياري الرتب الرتب
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مستوى
الداللة

متغيرات البحث

المجموعة الضابطة
ن=7

المجموعة التجريبية
ن=8

االنحراف متوسط مجموع
المتوسط المعياري الرتب الرتب المتوسط

االنحراف
المعياري

متوسط مجموع
الرتب الرتب

Z

U

مستوى
الداللة

اإلرهاب الفكري

العمر الزمني
 .0827 32 78 8039 .0381 3.027 23 7077 .0129 3.02.غير دالة
اإلرْبة انفكز٘ انثمبف .0290 10 7907. 807 .0088 1.071 2.07. 7027 .0700 1.023 ٙغير دالة
اإلرْبة انفكز٘
اإلرْبة
انفكز٘ انذُٙٚ
 .0131 30 03غير دالة
انذ2 .0278 7010 78 9077 .07.7 7077 ُٙٚ
اإلرْبة انفكز٘
اإلرْبة انفكز٘
انظٛبطٙ
انظٛبطٙ
انذرخخ انكهٛخ

.0717 8023
10.2. 280237

7707 7019

.0278. 8087
29

7907 7000

10010

 .0022 3107 2307 8092غير دالة
2077

23

 .0212 3207غير دالة

ويوضح الشكل التالي التمثيل البياني لمتوسطات درجات العمر الزمني ومقياس اإلرهاب الفكري
لدى المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبمي.
المجموعة الضابطة

الدرجة الكلية

اإلرهاب الفكري
السياسي

المجموعة التجريبية

اإلرهاب الفكري
الديني

اإلرهاب الفكري
الثقافي

العمر الزمني

40
35
30
25
20
15
10
5
0

شكم ( )1انتًثُم انثُاٍَ نًتىضطاخ درجاخ انعًر انسيٍُ ويقُاش اإلرهاب انفكرٌ نذي انًجًىعتٍُ
انتجرَثُح وانضاتطح فٍ انقُاش انقثهٍ.

إحصائيا بين متوسطي رتب
يتضح من الجدول ( )5والشكل ( )5أنو ال توجد فروق دالة
ً
درجات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى جميع متغيرات البحث والمتمثمة في العمر الزمني
واإلرىاب الفكري  ،مما يعنى وجود تكافؤ مناسب بين المجموعتين التجريبية والضابطة.
رابعا ا :أدوات البحث :
( )1مقٌاس اإلرهاب الفكري لدى طالب الجامعة (إعداد  /الباحثون) ملحق ()1
الهدف من المقياس :الكشف عن مستوى اإلرىاب الفكري لدى طالب الجامعة.

01

األساس النظري لممقياس :إلعداد ىذا المقياس تم االستفادة من المقاييس المتضمنة في بعض
البحوث السابقة واألطر النظرية التي تحدد طالب الجامعة الذين يتعرضون لإلرىاب الفكري مثل

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

العبارات المتضمنة في كل ُبعد.
وصف المقياس وزمنه :

يتكون المقياس فى صورتو النيائية من ( )24عبارة  ،وأمام كل عبارة ثالثة اختيارات (دائما
– أحيانا – أبدا) ،ويكون عمى الطالب اختيار اإلجابة المناسبة لو ،ويقيس المقياس ثالثة أبعاد
لإلرىاب الفكري  ،والجدول ( )2يوضح ىذه األبعاد وأرقام العبارات الدالة عمييا.
جدول ()2

أبعاد مقياس اإلجهاد األكاديمي وأرقام العبارات الدالة عميها

العدد

البعد

العبارات

1
2

اإلرهاب الفكري الثقافي
اإلرهاب الفكري الديني

11 -1
16 -11

3

اإلرهاب الفكري السياسي

25 -17

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

يــتم توزيــع الــدرجات كمــا يمــى (دائمــا =  ،2محايــد =  ،2أرفــض =  )5بالنســبة لكــل عبــارة مــن
عبارات المقياس السالبة وتتمثل في أرقام العبـارات التاليـة ( 51- 8 – 6- 5- 4 – 3 - 2 – 5
( ،)24 - 23- 22- 22 - 58 - 57 – 56 – 54- 53 – 52- 52-أرفــض =  ،5محايــد

=  ،2دائمـا =  )2لكـل عبــارة مـن عبــارات المقيـاس الموجبــة (،)25 – 21 - 55-55 - 7 – 2
أي أن النياية العظمى ىى ( )64درجة ،وتدل الدرجة المرتفعة عمى ارتفـاع احتماليـة الوقـوع فريسـة

لإلرىاب الفكري لدى طالب الجامعة ،والعكس صحيح.

الخصائص السيكومترية لممقياس :

 -1الصدق :

00

محكمـا مـن أســاتذة عمـم الــنفس والتربيــة
أ  -صددق المحكمددين  :تــم عـرض المقيــاس عمـى ()55
ً
الخاصة والشريعة واألنظمة بجامعة الطائف ،وطمب من كل منيم إبداء الـرأي حـول وضـوح وكفـاءة

العب ــارات ،والج ــدول الت ــالي يوض ــح النس ــب المئوي ــة التف ــاق الس ــادة المحكم ــين عم ــى ك ــل عب ــارة م ــن
عبارات المقياس:
جذول ( )3اتفاق انطادج انًحكًٍُ عهً عثاراخ يقُاش اإلرهاب انفكرٌ
رقم

نسبة

رقم

رقم

نسبة

نسبة

العبارة

االتفاق

العبارة

االتفاق

العبارة

االتفاق

1
3
2
0
7
2
7
8

81081
9.09.
81081
9.09.
9.09.
9.09.
81081
81081

9
1.
11
13
12
10
17
12

1..
9.09.
9.09.
1..
81081
1..
81081
1..

17
18
19
3.
31
33
32
30

1..
9.09.
81081
9.09.
9.09.
81081
9.09.
1..

رقم

نسبة

37

1..

العبارة االتفاق

يتضح من الجدول ( )2أن نسب اتفـاق السـادة المحكمـين عمـى عبـارات مقيـاس اإلرىـاب الفكـري

تراوحــت مــا بــين ( ، )%511 – 75.75وتــم تحديــد معــدل قبــول العبــارة بنســبة أتفــاق ()%75.75
فأكثر  ،وكانت أىم التعديالت التي أشاروا إلييا ىى ضرورة أبـراز عبـارات اإلرىـاب الفكـري الثقـافي

المرتبطة بالثقافات األخرى بشكل واضح  ،وابـراز تحـول اإلرىـاب الفكـري إلـى إرىـاب فكـري دينـي ،
كما كان ليم بعض التعديالت المغوية التي أخذت بعين األعتبار ،لذا تم عرض المقياس مرة أخـرى

م ــن خ ــالل س ــعادة وكي ــل الجامع ــة لمد ارس ــات العمي ــا والبح ــوث عم ــى الس ــادة المحكم ــين بع ــد إجـ ـراء

التعــديالت المطموبــة وأكــد الســادة المحكم ـون عمــى صــدق المقيــاس بشــكل مناســب ومالئمتــو لعينــة
البحث.
ب -صدق المحك الخارجي:
تــم التحقــق مــن صــدق المقيــاس الحــالي مــن خــالل حســاب معامــل االرتبــاط بــين درجــات عينــة

البحث االستطالعية (ن =  )52طالب فـي مقيـاس ميـارات اتخـاذ القـرار الحـالي ،ومقيـاس اإلرىـاب
الفكري  -إعداد /األسدي ( )2155كمحك خارجي فبمغت قيم معامـل االرتبـاط ( )1.74وىـي قيمـة
موجبة ودالة عند مستوى ( ، )1.15مما يدل عمى صدق مناسب لممقياس.

 -2الثبات:

02

قــام البــاحثون بحســاب الثبــات بطريقــة إعــادة تطبيــق االختبــار بفاصــل زمنــي قــدره ثالثــة أســابيع

عمى العينة االسـتطالعية ( ن =  )52وبمغـت قيمـة معامـل الثبـات لبعـد " اإلرىـاب الفكـري الثقـافي

" ( ،)1.76ولبعد" اإلرىاب الفكـري الـديني" ( ،)1.81ولبعـد " اإلرىـاب الفكـري السياسـي" (،)1.78
ولمدرجة الكمية ( )1.82وىى قيم دالة عند مسـتوى ( ،)1.15ممـا يـدل عمـى ثبـات مناسـب لممقيـاس
ويــدعو إلــى الثقــة فــي النتــائج التــي يمكــن التوصــل إلييــا ،كمــا تــم حســاب ثبــات المقيــاس مــن خــالل

اسـ ــتخدام معامـ ــل ألفاكرونبـ ــاخ ،لألبعـ ــاد الفرعيـ ــة والدرجـ ــة الكميـ ــة لممقيـ ــاس ،فكانـ ــت قيمـ ــة معامـ ــل

ألفاكرونباخ لبعد " اإلرىاب الفكـري الثقـافي " ( ،)1.66ولبعـد" اإلرىـاب الفكـري الـديني " (،)1.68
ولبع ــد " اإلرى ــاب الفك ــري السياس ــي " ( ،)1.64ولمدرج ــة الكمي ــة ( )1.75ويش ــير ذل ــك إل ــى ثب ــات
مناسب لممقياس.

 -3االتساق الداخمي:
تــم حســاب صــدق االتســاق الــداخمي لممقيــاس عــن طريــق حســاب معــامالت االرتبــاط بــين الدرجــة

الكمية لمقياس اإلرىاب الفكري ودرجة كل بعد من أبعاد المقياس ،والجدول التالي يوضح ذلك.
جذول ( )4يعايالخ االتطاق انذاخهً تٍُ انذرجح انكهُح نهًقُاش ودرجح كم تعذ
أبعاد المقياس
اإلرهاب الفكري الثقافي
اإلرهاب الفكري الديني
اإلرهاب الفكري السياسي

معامل الثبات
1.87
1.89
1.91

عدد المفردات
11
7
8

وكــذلك عــن طريــق حســاب معــامالت االرتبــاط بــين درجــة كــل بعــد مــن أبعــاد المقيــاس ودرجــات
عباراتو ،والجدول التالى يوضح ذلك.
جذول ( )5يعايالخ االرتثاط تٍُ درجح كم تعذ يٍ أتعاد انًقُاش ودرجاخ عثاراته
اإلرهاب الفكري الثقافي
1

1.87

3

1.79

5

1.76

7

1.86

9

1.78

2

1.81

4

1.77

6

1.85

8

1.81

11

1.75

اإلرهاب الفكري الديني
11

1.81

13

1.77

15

1.85

17

1.79

12

1.79

14

1.76

16

1.81

03

اإلرهاب الفكري السياسي
18

1.84

21

1.82

22

1.91

24

1.78

19

1.81

21

1.87

23

1.89

25

1.76

يتض ــح م ــن الج ــدولين ( )4 ، 3أن جمي ــع ق ــيم مع ــامالت االرتب ــاط ب ــين الدرج ــة الكمي ــة لممقي ــاس

ودرجة كل بعد من أبعاده ،وكذلك معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد المقياس ودرجات
عباراتو ،دالـة عنـد مسـتوى ( ،)1.15ممـا يشـير إلـى أن المقيـاس يتمتـع بدرجـة مناسـبة مـن االتسـاق

الداخمى.
( )2البرنامج التدرٌبً القائم على التسامح (إعداد  /الباحثون) ملحق()2
الهدف العام للبرنامج :
خفــض مســتوى اإلرىــاب الفكــري لــدى طــالب المجموعــة التجريبيــة عقــب التــدريب عمــى البرنــامج
التدريبي القائم عمى التسامح.
جلسات البرنامج :
يتكون البرنامج من نوعين من الجمسات ىما :
( :)1الجلسات اإلعالمٌة :
ىــدفت الجمســات اإلعالميــة إلــى إكســاب طــالب المجموعــة التجريبيــة المفــاىيم العمميــة المرتبطــة
بالمتغير المستقل (التسامح) والمتغير التابع (اإلرىاب الفكري) ،وذلك لمتمييد والتييئة لتدريبيم عمى

أيضــا ليعــرف كــل طالــب مــا المطمــوب منــو؟ ،ومــا مســتوي األداء المتوقــع منــو؟،
تمــك المتغي ـرات ،و ً
أسبوعا.
وتتضمن الجمسات اإلعالمية جمستين استغرق تنفيذىما
ً
( :)2الجلسات التنفٌذٌة :
استيدفت الجمسات التنفيذية التدريب عمى قيم التسامح وتوظيفيا خالل الجمسات اإلعالمية
لموصول إلى خفض مستوى اإلرىاب الفكري لدى طالب المجموعة التجريبية ،واستغرقت الجمسات

أسبوعيا لمدة ( )51أسابيع تقر ًيبا  ،وزمن كل جمسة (ساعة
التنفيذية ( )21جمسة بواقع جمستين
ً
تقريباً) ومن خالل الجمسات التنفيذية تم تدريب الطالب عمى قيم التسامح.

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

المنزلي).
وصف محتوى جلسات البرنامج التدرٌبً:
ممخصا لمحتوى جمسات البرنامج التدريبي القائم عمى التسامح وعددىا
يوضح الجدول التالي
ً
وزمنيا واليدف منيا :

جذول ( )6يحتىي جهطاخ انثرَايج انتذرَثٍ انقائى عهً انتطايح
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رقم الجمسة

عنوان الجمسة

الجمسة
االعالمية
األولى

التسامح

الجمسة
االعالمية
الثانية

اإلرهاب الفكري

1
3-2

جمستان
اعالميتا

أنواع التسامح في
القران الكريم

5-4
6

تسامح السنة

النبوية

النبوية مع أصحاب
الديانات األخرى

11-9

العفو والتسامح في
خمق النبي صمى اهلل
عميه وسمم

العفو والتسامح في
خمق صحابة النبي
صمى اهلل عميه
وسمم

11

العفو والتسامح في

12

تسامح الخمفاء

13

ن

21
التسامح في القران
تنفيذية
الكريم

التسامح في السنة

8-7

عدد
الجمسات

خمق السمف الصالح

الراشدين في

الفتوحات اإلسالمية
العفو والتسامح في

الفتوحات اإلسالمية

الفنيات
زمن
الجمسة المستخدمة

 61اإللقاء،

دقيقة التعزيز،
المناقشة،

الواجب

المنزلي،
العصف
الذىني.

الهدف اإلجرائي من الجمسات
قادر بنسبة إتقان ال تقل عن ( )%74عمي أن:
أن يصبح الطالب ًا
*يذكر مفيوم التسامح.
*يوضح مبادئ التسامح.
*يحدد أىداف التسامح.
*يشرح مكونات التسامح.
قادر بنسبة إتقان ال تقل عن ( )%74عمي أن:
أن يصبح الطالب ًا
* يحدد مفيوم اإلرىاب الفكري.
*يوضح أسباب اإلرىاب الفكري.
*يشرح مكونات اإلرىاب الفكرى.
* أن يذكر الطالب بعض اآليات القرآنية الكريمة التي تحث عمى التسامح.
* أن يستنتج الطالب قيم التسامح من اآليات القرآنية الكريمة.
* أن يستشعر الطالب سماحة القرآن في التعامل مع اآلخرين.
* 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.
* أن يستشعر الطالب مدى تنوع قيم وأبعاد التسامح في التعامل مع اآلخرين
في القرآن الكريم.
* أن يذكر الطالب بعض األحاديث النبوية الشريفة التي تحث عمى التسامح.
* أن يستنتج الطالب قيم التسامح من األحاديث النبوية الشريفة.
* أن يستشعر الطالب سماحة السنة النبوية في التعامل مع اآلخرين.
* أن يذكر الطالب مواقف تسامح السنة النبوية مع أصحاب الديانات
األخرى.
* أن يذكر الطالب بعض األحاديث التي تدل عمى تسامح السنة النبوية مع
أصحاب الديانات األخرى.
* أن يستشعر الطالب سماحة السنة النبوية في التعامل مع أصحاب الديانات
األخرى.
* 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.
* أن يذكر الطالب مواقف لتسامح الصحابة رضوان اهلل عمييم.
* أن يذكر الطالب بعض األحاديث التي تدل عمى تسامح الصحابة رضوان
اهلل عمييم.
* أن يستشعر الطالب سماحة خمق الصحابة رضوان اهلل عمييم.
* أن يذكر الطالب مواقف لمتسامح في خمق السمف الصالح.
* أن يذكر الطالب بعض اآلثار التي تدل عمى التسامح في خمق السمف
الصالح.
* أن يستشعر الطالب سماحة خمق السمف الصالح.
* أن يذكر الطالب مواقف لتسامح الخمفاء الراشدين في الفتوحات اإلسالمية.
* أن يستشعر الطالب أثر تسامح الخمفاء الراشدين في الفتوحات اإلسالمية.

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

عنوان الجمسة

15-14

شهادة غير

المسممين بسماحة
اإلسالم

17-16

قصص لمتسامح

18

قصص لمتسامح

والعفو عن اآلخرين
والعفو عن اآلخرين

21-19

في القصاص
الجمستان

الختاميتان

عدد
الجمسات

الفنيات
زمن
الجمسة المستخدمة

الهدف اإلجرائي من الجمسات
* أن يستشعر الطالب سماحة خمق المسممين في الفتوحات اإلسالمية.
* أن يذكر الطالب شيادات لغير المسممين بسماحة اإلسالم.
* أن يذكر الطالب بعض اآلثار التي توضح شيادات لغير المسممين
بسماحة اإلسالم.
* أن يستشعر الطالب سماحة االسالم من شيادات غير المسممين.
* أن يذكر الطالب قصصا لمتسامح والعفو عن اآلخرين.
* أن يستشعر الطالب عظم خمق التسامح والعفو عن اآلخرين.
* أن يذكر الطالب قصصا لمتسامح والعفو في القصاص.
* أن يستشعر الطالب عظم خمق التسامح والعفو في القصاص.

* أن يمخص الطالب ما استفادة من جمسات ( )2 ،2 ،5العفو والتسامح في
القرآن الكريم.
* أن يمخص الطالب ما استفادة من جمسات ( )7 ،6 ،5 ،4 ،3العفو
والتسامح في السنة النبوية.
* أن يمخص الطالب ما استفادة من جمسات ( )55 ،51 ،8العفو والتسامح
في خمق الصحابة والتابعين.
* أن يمخص الطالب ما استفادة من جمسات ( )52 ،52العفو والتسامح في
الفتوحات اإلسالمية.
* أن يمخص الطالب ما استفادة من جمسات ( )54 ،53شيادة غير
المسممين بسماحة اإلسالم.
* أن يمخص الطالب ما استفادة من جمسات ( )57 ،56 ،55قصص العفو
والتسامح عن اآلخرين.

 الحدود الزمنٌة والمكانٌة لتطبٌق البرنامج:استغرق التطبيق القبمي والبعدي أسبوع باإلضافة إلى الجمسات "اإلعالمية" و"التنفيذية" فترة

أسبوعيا
أسبوعا ،وجمستين
بوعا بمعدل جمستين إعالميتين استغرق تنفيذىما
ً
ً
زمنية مدتيا ( )55أس ً
لمجمسات التنفيذية لمدة ( )51أسابيع لعينة مكونة من ( )7طالب (المجموعة التجريبية) من قسم
التربية الخاصة بكمية التربية بجامعة الطائف ،وتم التدريب بإحدى القاعات الدراسية المجيزة بالداتا

شو بكمية التربية بجامعة الطائف.
 التحقق من صالحٌة البرنامج التدرٌبً:صدق البرنامج  :تم عرض جمسات البرنامج التدريبي القائم عمى التسامح عمى ()55
محكما من أساتذة عمم النفس والتربية الخاصة والشريعة واألنظمة بجامعة الطائف ألخذ آرائيم
ً
ِ
المعد طُمب من كل منيم إبداء
ومقترحاتيم حول الجمسات وىدفيا ،ولمعرفة مدى صالحية البرنامج ُ
الرأي حول البرنامج ،والجدول التالي يوضح نسب اتفاق المحكمين عمى عناصر تحكيم البرنامج.
جذول (َ )7طة االتفاق تٍُ انًحكًٍُ عهً عُاصر تحكُى انثرَايج انتذرَثٍ انقائى عهً
انتطايح
َظت االتفبق
عُبصز انتسكٛى
و
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0
2
3
4
5

صالزٛخ انجزَبيح نهتطجٛك عهٗ يدًٕعخ انجسث.
ارتجبط أْذاف اندهظبد ثبنًستٕٖ انتذرٚج.ٙ
يالءيخ األَشطخ ٔانًٓبو نًظتٕٖ انطالة.
يُبطجخ انًستٕٖ انتذرٚج ٙداخم كم خهظخ ألْذافّ.
لٛبص انتمٕٚى نًذٖ تسمك األْذاف.

1..
9.09.
81081
1..
9.09.

يتضح من الجدول ( )6أن نسبة االتفاق بين المحكمين عمى عناصر التحكيم تراوحت ما بين

( ، )%511 ، 75.75وتعتبر ىذه النسب مناسبة مما يدعوا إلى الثقة في صالحية البرنامج
التدريبي بأىدافو واجراءاتو وطرق تقويمو.
( )3مقٌاس التقٌٌم الذاتً للمعالجة التجرٌبٌة (إعداد  /الباحثون) ملحق()3
تم إعداد مقياس التقييم الذاتي لممعالجة التجريبية لمبرنامج التدريبي القائم عمى التسامح بيدف
تقديميا لمطالب في نياية الجمسات التجريبية لتقييم فعالية المعالجة لمجمسات التجريبية ،وتكون من

أحيانا  -ال) ،وتم عرض
( )21عبارة ،وأمام كل عبارة مقياس متدرج من ثالثة اختيارات (نعم -
ً
محكما من أساتذة عمم النفس والتربية الخاصة والشريعة واألنظمة بجامعة
المقياس عمى ()55
ً
الطائف ألخذ آرائيم ،والجدول التالي يوضح نتائج ذلك :
جدول ( )8نسبة االتفاق بين المحكمين حول مقياس التقييم الذاتي لممعالجة التجريبية

م
0
2
3
4

عثاراخ انتحكُى
صٛبغخ انعجبراد ثٕضٕذ.
يُبطجخ انعجبراد نطالة اندبيعخ.
اتفبق انعجبراد يع انتعزٚف اإلخزائ ٙنهجزَبيح انتذرٚج.ٙ
شًٕنٛخ انعجبراد نإلخزاءاد انتدزٚجٛخ نهدهظبد.

َطثح االتفاق
%011
%011
%91.91
%011

يتضح من الجدول ( )7أن نسب االتفاق عمى عناصر التحكيم السابقة تراوحت ما بين

( %)511 -81.81وىي نسبة مناسبة يمكن الوثوق بيا في نتائج المقياس.

نتائج مقٌاس التقٌٌم الذاتً للمعالجة التجرٌبٌة :
خذٔل ( )9انُظت انًئٕٚخ الطتدبثبد انطالة نكم عجبرح يٍ عجبراد مقياس التقييم الذاتي
لممعالجة التجريبية لمبرنامج التدريبي القائم عمى التسامح.
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َعى
%57.5
%100
%75
%100
%100
%75
%100
%100
%75
%75

و
1
2
3
4
5
6
7
5
9
10

أحُاَا
%12.5
%0
%12.5
%0
%0
%12.5
%0
%0
%12.5
%12.5

و
11
12
13
14

ال
%0
%0
%12.5
%0
%0
%12.5
%0
%0
%12.5
%12.5

15
16
17
15
19
20

َعى
%75
%57.5
%100
%57.5
%100
%100
%57.5
%100
%75
%57.5

أحُاَا
%12.5
%12.5
%0
%12.5
%0
%0
%12.5
%0
%12.5
%12.5

ال
%12.5
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%12.5
%0

يتضح من الجدول( )8أن النسب المئوية لطالب المجموعة التجريبية الذين أجابوا بـ (نعم )

تراوحت ما بين ( ،)%511 - %64والذين أجابوا بـ (أحيانا  -ال) تراوحت ما بين (- % 1

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

خامسا ا  :إجراءات البحث :
 .5تم الحصول عمى موافقة وكيل الجامعة عمى التطبيق فى المرحمة الجامعية ،ثم تم عقد
مقابالت مع طالب قسم التربية الخاصة بكمية التربية بجامعة الطائف لتوضيح اليدف

من البحث.

 .2طبق مقياس اإلرىاب الفكري وتحديد الطالب الذين تقع درجاتيم في اإلرباع األعمى في
المقياس.

 .2تم تقسيم الطالب إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،وتم إجراء التكافؤ بينيما في العمر
الزمني واإلرىاب الفكري وأبعاده.

 .3تم إعداد جمسات البرنامج التدريبي القائم عمى التسامح .

 .4القيام بتطبيق جمسات البرنامج التدريبي القائم عمى التسامح عمى طالب المجموعة
التجريبية فقط.

 .5بعد االنتياء من البرنامج تم تطبيق مقياس اإلرىاب الفكري عمى المجموعة الضابطة

والتجريبية (قياس بعدى) ،ثم تطبيق مقياس التقييم الذاتي لممعالجة التجريبية لمبرنامج

التدريبي القائم عمى التسامح لمتعرف عمى رأي طالب المجموعة التجريبية في استخدام

اإلجراءات التجريبية ثم تطبيق مقياس اإلرىاب الفكري بعد مرور شير عمى طالب

المجموعة التجريبية فقط (قياس تتبعي).
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 .6تم جمع نتائج مقياس اإلرىاب الفكري  ،وادخال البيانات عبر الحاسب اآللي من خالل
برنامج  (SPSS) Statistical package for social Scienceاإلصدار (.)55

 .7تم تفسير نتائج البحث في ضوء اإلطار النظري ونتائج البحوث السابقة ،وصياغة

التوصيات الخاصة بالنتائج التي تم التوصل إلييا.
نتائج البحث :
الفرض األول  :ينص ىذا الفرض عمى أنو  " :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي
رتب درجات مقياس اإلرهاب الفكري لدى طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس
البعدي لصالح المجموعة التجريبية" .والختبار صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار مان ويتنى

 Mann Whitneyلألزواج غير المتماثمة لبحث داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات مقياس

اإلرىاب الفكري لدى طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي ،ويتضح ذلك في

الجدول التالي:
جذول ( )10قًُح ( )Uنًتىضطً رتة درجاخ يقُاش اإلرهاب انفكرٌ نذي طالب
انًجًىعتٍُ انتجرَثُح وانضاتطح فٍ انقُاش انثعذٌ.
البعد

اإلرىاب الفكري الثقافي
اإلرىاب الفكري الديني
اإلرىاب الفكري السياسي
الدرجة الكمية

معامل
المتو االنحرا متوسط مجموع
مان
المجموعة ن
ف
الرتب الرتب
سط
المعياري
ويتنى U

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

8
7
8
7
8
7
8
7

330
03
130
00
120
77
901
0
3.0
38
1.0
38
790
87
210
87

1012
29
0073
.072
0
2072
.077
79
002.
3072
0
1300
3

11
0
11
0
11
0
11
0

77
38
77
38
77
38
77
38

.

حجم
مستوى
التأثير
قيمة Z
الداللة

.083 1.110 20172

.

.082 1.110 203.9

.

.082 1.110 203.9

.

.083 1.110 20127

ويوضح الشكل التالي التمثيل البياني لقيم متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة
عمى مقياس اإلرىاب الفكري فى القياس البعدى.
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المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

60
50
40
30
20
10
الثقافي
انتجرَثُحالفكري
انًجًىعتٍُاإلرهاب
الفكري الديني
اإلرهاب
السياسي
الفكري
اإلرهاب
الدرجة)2الكلية
وانضاتطح
انفكرٌ نذي
يقُاش اإلرهاب
درجاخ
ىضطاخ
انتًثُم انثُاٍَ نًت
شكم (

0

فٍ انقُاش انثعذٌ.

ـائيا ب ــين متوس ــطي رت ــب درج ــات
يتض ــح م ــن الج ــدول ( )51والش ــكل ( )2وج ــود ف ــروق دال ــة إحص ـ ً
مقياس اإلرىاب الفكري وأبعاده (اإلرىاب الفكري الثقافي  ،اإلرىاب الفكري الديني ،اإلرىاب الفكـري
السياســي) والدرجــة الكميــة لــدى طــالب المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة ،وىــى دالــة عنــد مســتوى
( )1.115لصــالح طــالب المجموعــة التجريبيــة ،كمــا تراوحــت قيمــة حجــم األثــر باســتخدام القــانون
(قسمة قيمة  Zعمى جذر  )nما بـين ( )1.72( ،)1.72ممـا يعنـي أن مـن ( )%72إلـى ()% 72
م ــن تب ــاين درج ــات ط ــالب المجموع ــة التجريبي ــة ف ــي القي ــاس البع ــدي لإلرى ــاب الفك ــري يع ــود ألث ــر

التدريب عمى البرنامج وىذه القيم تشير لحجم تأثير كبير.

وتتفق نتيجة ىذا الفرض مع نتائج بحث إسماعيل ( )2152الذي توصل إلى أن التطرف

الفكري لدى الطمبة اليمنيين بالجامعات األردنية جاء بمستوى متوسط ،وأن اتجاىات الطالب نحو
اإلرىاب سمبية بمستوى مرتفع نتيجة البرامج التدريبية واإلرشادية المستمرة الموجية من تمك

الجامعات ،كما كشف البحث عن وجود عالقة سمبية بين التطرف الفكري لدى الطالب واتجاىاتيم
نحو اإلرىاب ،فضال عما أكدتو النتائج من أن العوامل الدينية أكثر العوامل المسببة لإلرىاب من
وجية نظر عينة البحث.

قترب التسامح من كونو شرط ضروري لمسالم والتقدم االقتصادي
وتتفق نتيجة ىذا الفرض مع أ ا

واالجتماعي لجميع الشعوب ونبذ اإلرىاب ( .)Francis,2014 , Boghian,2017باإلضافة إلى ذلك

يرتبط التسامح كقيمة إنسانية عامة لمتعميم بالسالم وحقوق اإلنسان والديمقراطية  ،لذلك فإن التوعية
بالتسامح تحدد في الواقع تعميم ثقافة األمن الفكري والبعد عن التطرف واإلرىاب الفكري وتحقيق

السالم الذي يتضمن الحفاظ عمى العالقات اإليجابية ،والمسؤولية االجتماعية والنضج األخالقي

ررات المتعمقة بالسموكيات والعالقات سواء بين األفراد أو بين الدول ( Reardon,2004
في اتخاذ الق ا

.)Boghian,2017
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باإلضافة إلى ذلك تتفق نتيجة ىذا الفرض مع ما توصل إليو بحث عبداهلل ( )2156إلى دور

الجامعات الفعال في نشر قيم التسامح وعدم شحن نفوس الطالب بالكره واالنتقام مما يترتب عميو

وقاية األفراد والمجتمع من خطر اإلرىاب الفكري  ،إضافة إلى تنمية ثقافة التسامح والتحذير من

التحول من االنحراف إلى التدمير والتخريب والتطرف ،وبحث حسيب ( )2156الذي توصل إلى
أن الشخص المتسامح يتمتع بدرجة عالية من التفاؤل والسعادة وحب اآلخرين والرضا عن الذات

من خالل مقاومة العديد من االضطرابات السيكوسوماتية ،وخفض نوبات العنف ومواجية الضغوط
النفسية والعدوان عمى اآلخرين ،وقير االكتئاب وخفض حده اإلرىاب الفكري ،وبحث طعامنة

( )2157الذي توصل إلى إسيام مناىج التربية اإلسالمية في نشر قيم التسامح ونبذ التطرف
إيجابيا ،ودعا البحث إلى التركيز في البرامج
مؤشر
ًا
واإلرىاب بنسبة ( )%51واعتبر أن ذلك
ً
التدريبية عمى القيم التي تسيم في نشر قيم التسامح ونبذ التطرف.

ويرجع الباحثون خفض مستوى اإلرىاب الفكري وأبعاده المتمثمة في (اإلرىاب الفكري الثقافي،

اإلرىاب الفكري الديني ،اإلرىاب الفكري السياسي) لدى طالب المجموعة التجريبية عقب التدريب
بالمقارنة بطالب المجموعة الضابطة إلى جمسات البرنامج التدريبي القائم عمى قيم التسامح التي

أسيمت بشكل فعال فى تطوير أفكار الطالب من السمبية إلى اإليجابية خالل تمك الجمسات،
وجعل كل منيم يحاول التفكير بعمق في التسامح مع الذات ومع اآلخرين ،وادراك أن الصفح عن

المسئ يدل عمى نبل أخالق الصافح ورقي أخالقو ومراعاة جوانبو اإلنسانية والنفسية ،وينمو لديو

الشعور باالطمئنان النفسي وتقدير الذات عقب العفو مباشرة  ،كما يجب أن ال يتعصب لرأيو بل
يعتبرىا فرصة حقيقية ليتصالح مع ذاتو ومع اآلخر ويستمتع باختالف رأيو عن أراء اآلخرين،
ويبني عمييا أفكاره الجديدة  ،ومن خالل ذلك يحاول الطالب دمج ثقافة التسامح الجديدة بالسابقة

بدال من النظرة الضيقة في دائرة التسامح ونبذ اإلرىاب ،وكذلك
في بنيتيم المعرفية والنظرة الواسعة ً
منح التدريب الوقت الكافي لمتفكير وتبادل اآلراء وعرض المواقف الدالة عمى قيم التسامح التي مر

بيا الطالب وتبادل الخبرات بينيم وعرض األدلة من خالل النصوص القرآنية واألحاديث النبوية،

باإلضافة إلى سالسة عرض أفكارىم عن قيم التسامح ومراقبة وتقييم أدائيم عقب االنتياء من

الجمسات التدريبية الذي زاد من شعورىم بالمشاركة الجادة في البرنامج التدريبي ،وأصبح كل طالب
يدرك مسئوليتو الكاممة في القدرة عمى التحكم الكامل في النفس أثناء الغضب والصبر عمى

المكروه والتفاؤل والتسامح ونبذ اإلرىاب الفكري ،مما أسيم بشكل فعال في تنمية قيم التسامح
وخفض حده اإلرىاب الفكري لدييم.

الفرض الثانً  :ينص ىذا الفرض عمى أنو " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

متوسطات رتب درجات طالب المجموعة التجريبية عمى مقياس اإلرهاب الفكري في القياسات
20

القبمية والبعدية والتتبعية" .والختبار صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار فريدمان Friedman
لمقياسات المتكررة لمعينات الصغيرة وجاءت النتائج كما ىو موضح بالجدول التالى:
جذول ( )11قًُح (كا )2ودالنتها نهفروق تٍُ يتىضطاخ رتة درجاخ انقُاضاخ انقثهُح
وانثعذَح وانتتثعُح عهً يقُاش اإلرهاب انفكرٌ نذي طالب انًجًىعح انتجرَثُح.
المتغير
اإلرىاب الفكري
الثقافي

القياس المتوسط

االنحراف
المعياري

متوسط

11.71

1.755

1

1.732

2.25

1.755

1

قبمي

بعدي 2.75 101229 330038
تتبعي 22

اإلرىاب الفكري
الديني
اإلرىاب الفكري
السياسي

الدرجة الكمية

الرتب

قبمي

7.714

بعدي

.07207 12077

2.56

تتبعي

1.786 16.428

2.44

قبمي

1.488

8.71

بعدي .07779 3.0387

2.38

تتبعي

1.786 21.571

قبمي

1.1127 38.71

1

بعدي
تتبعي

59.71

2.56

2

قيمة كا

الحرية

13.867

14.296

2

2

الداللة

1.11

1.11

1
2.63

30720 79087

درجات

مستوى

2.51
2.51

15.177

14.769

2

2

1.11

1.11

ويوضــح الشــكل التــالي التمثي ــل البيــاني لقــيم متوســطات درج ــات القياســات القبميــة والبعدي ــة

والتتبعية عمى مقياس اإلرىاب الفكري لدى طالب المجموعة التجريبية.
القياس التتبعي

القياس البعدي

القياس القبلي
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10
الدرجة الكلية

اإلرهاب الفكري الديني

اإلرهاب الفكري السياسي

اإلرهاب الفكري الثقافي

0

شكل ( )3التمثيل البياني لمتوسطات درجات القياسات القبمية والبعدية والتتبعية عمى مقياس اإلرهاب الفكري لدى طالب
المجموعة التجريبية.
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يتضــح م ــن الج ــدول ( )55والش ــكل ( )2أن قيمــة اختب ــار فري ــدمان ج ــاءت دالــة ف ــي جمي ــع األبع ــاد
والدرجــة الكميــة ممــا يعنــي وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات رتــب درجــات مقيــاس

اإلرىاب الفكـري لـدى طـالب المجموعـة التجريبيـة فـي القياسـات القبميـة والبعديـة والتتبعيـة ،ولمتعـرف
عمى اتجاه الفروق بين القياسات القبميـة والبعديـة والتتبعيـة تـم اسـتخدم اختبـار  Wilcoxonلـألزواج

المتماثمة ،وجاءت النتائج كما يمي:

 أوًال :الفروق بين متوسطات رتب درجات القياسين القبمي والبعدي:
جذول (َ )12تائج اختثار " "Zنهفروق تٍُ يتىضطٍ رتة درجاخ انقُاضٍُ انقثهٍ
وانثعذٌ عهً يقُاش اإلرهاب انفكرٌ نذي طالب انًجًىعح انتجرَثُح.
حجم
مجموع
متوسط
Z
العدد
الرتب
المتغير
الداللة التأثير
الرتب
الرتب
.09.
صفر
صفر
.
الرتب السالبة
اإلرىاب
22
007
الرتب الموجبة 8
الفكري
1.11 30729
الرتب
.
الثقافي
المتساوية
8
المجموع
.093
صفر
صفر
.
الرتب السالبة
22
007
اإلرىاب الرتب الموجبة 8
1.11 30788
الفكري
الرتب
.
المتساوية
الديني
8
المجموع
.091
صفر
صفر
.
الرتب السالبة
اإلرىاب
22
007
الرتب الموجبة 8
الفكري
1.11 30778
الرتب
.
السياسي
المتساوية
8
المجموع
.09.
صفر
صفر
.
الرتب السالبة
22
007
الدرجة الرتب الموجبة 8
1.11 30722
الكلية
الرتب
.
المتساوية
8
المجموع
يتضح من الجدول ( )52ما يمي:
إحصائيا بين متوسطي رتب درجات القياسين القبمي والبعدي لممجموعة
 توجد فروق دالةً
التجريبيــة عمــى مقيــاس اإلرىــاب الفكــري المتمثمــة فــي األبعــاد (اإلرىــاب الفكــري الثقــافي ،
اإلرىــاب الفكــري الــديني ،اإلرىــاب الفكــري السياســي) والدرجــة الكميــة فــي اتجــاه القيــاس
البعــدي حيــث كــان متوســط الرتــب الموجبــة أعمــى مــن متوســط الرتــب الســالبة فــي جميــع
األبعاد والدرجة الكمية.
-

تراوحــت قيمــة حجــم األثــر باســتخدام القــانون (قســمة قيمــة  Zعمــى جــذر  )nمــا بــين
( )1.82( ،)1.81ممــا يعنــي أن مــن ( )%81إلــى ( )% 82مــن تبــاين درجــات طــالب
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المجموعــة التجريبيــة فــي القيــاس البعــدي لإلرىــاب الفكــري يعــود ألثــر البرنــامج وىــذه القــيم
تشير لحجم تأثير كبير.

ثانيا :الفروق بين متوسطات رتب درجات القياسين البعدي والتتبعي:
ً 
جذول (َ )13تائج اختثار " "Zنهفروق تٍُ يتىضطٍ رتة درجاخ انقُاضٍُ انثعذٌ
وانتتثعٍ عهً يقُاش اإلرهاب انفكرٌ نذي طالب انًجًىعح انتجرَثُح.
المتغير

الرتب

الرتب السالبة
اإلرىاب
الرتب الموجبة
الفكري
الرتب المتساوية
الثقافي
المجموع
الرتب السالبة
الرتب الموجبة
اإلرىاب
الفكري الديني الرتب المتساوية
المجموع
الرتب السالبة
اإلرىاب
الرتب الموجبة
الفكري
الرتب المتساوية
السياسي
المجموع
الرتب السالبة
الرتب الموجبة
الدرجة
الكلية
الرتب المتساوية
المجموع

العدد متوسط الرتب مجموع الرتب
7
1
3
8
3
1
7
8
.
3
2
8
1
1
2
8

Z

الداللة

207
207

1707
207

3
3

0
3

غير

صفر
107

صفر
2

غير

107
107

107
107

غير

10222

غير
دالة

 .0777دالة

 10010دالة

صفر

دالة

يتضح من الجدول ( )52أن قيمة اختبار ويمكوكسون جاءت غير دالة في جميع األبعاد والدرجة

إحصائيا بين متوسطي رتب درجات اإلرىاب الفكري
الكمية مما يعني عدم وجود فروق دالة
ً
المتمثمة في األبعاد (اإلرىاب الفكري الثقافي ،اإلرىاب الفكري الديني ،اإلرىاب الفكري السياسي)
والدرجة الكمية لدى طالب المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي ،مما يدل عمى

استم اررية فعالية البرنامج التدريبي القائم عمى التسامح في خفض حده اإلرىاب الفكري لدى طالب
المجموعة التجريبية.

تتفق نتائج الفرض الثاني مع نتائج بحث أنور ( )2151الذي توصل إلى دور التسامح والتفاؤل
في التنبؤ بنوعية الحياة لدى طالب الجامعة ،كما وجدت عالقة دالة موجبة بين التسامح ونوعية

تنبؤا بنوعية الحياة لدى الطالب ،تاله التسامح الكمي ثم
الحياة والتفاؤل ،وكان التفاؤل أكثر ً
تسامحا
تسامحا وتفاؤالً واألقل
التسامح مع الذات ،ووجدت فروق ذات داللة إحصائيا بين األكثر
ً
ً
تسامحا وتفاؤالً سواء أكان في التسامح مع الذات أم
وتفاؤالً في نوعية الحياة في اتجاه األكثر
ً
التسامح مع اآلخر أم التسامح الكمي.
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كما تتفق نتيجة ىذا الفرض مع ماتوصل إليو بحث األسدي ( )2155وىو أن اتجاىات طمبة

الجامعة نحو اإلرىاب الفكري كانت سمبية أي أن الطالب يرفضون اإلرىاب الفكري بجميع أشكالو
وأرجع البحث تمك النتيجة إلى دور الدورات التدريبية والمقاءات االرشادية الفعالة لمجامعة ،

واألسرة ،وثقافة المجتمع العامة ،وبحث حسيب ( )2156الذي توصل إلى أن نشر ثقافة التسامح
تمعب دوًار فعا ًال في خفض حدة اإلرىاب الفكري من خالل حرية الفكر من غير تعصب أو السعي

إلى كسب القضية ولو بالتزييف ونقد الغير والتمسك بالحقوق من غير كسب مصالح شخصية

واحترام اآلخرين بغض النظر عن قدراتيم أو مكانتيم أو جنسيم أو لونيم.

كما تتفق نتيجة ىذا الفرض مع أن تعزيز قيم ثقافة التسامح وقبول اآلخرين من أىم الوسائل

الفعالة التي تؤدي إلى سالمة سير العممية التربوية في مسارىا الصحيح ،وبالتالي فإن أي قصور
في العممية التربوية ينجم عنو االنحراف الفكري الذي يمتد من أقصى اليمين (الغمو والتطرف
واإلرىاب الفكري) إلى أقصى اليسار (التفسخ واالنحالل وربما اإللحاد) ،لذلك يعد التركيز عمى قيم
وسماحة الدين اإلسالمي الحنيف من أىم سبل عالج اإلرىاب الفكري (المحاميد .)2154،

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

تعزيز اإلرادة لحماية حقوق وحريات اآلخرين والحد من خطورة اإلرىاب الفكري ( Walzer,1997,

.)Haydon,2007, Ioana,2017

إحصائيا بين متوسطي رتب درجات القياسين القبمي والبعدي
ويرجع الباحثون وجود فروق دالة
ً
لممجموعة التجريبية عمى مقياس اإلرىاب الفكري المتمثمة في أبعاد (اإلرىاب الفكري الثقافي ،

اإلرىاب الفكري الديني ،اإلرىاب الفكري السياسي) والدرجة الكمية لصالح القياس البعدي ،كما

إحصائيا بين متوسطي رتب درجات اإلرىاب الفكري المتمثمة في أبعاد
ال توجد فروق دالة
ً
(اإلرىاب الفكري الثقافي ،اإلرىاب الفكري الديني ،اإلرىاب الفكري السياسي) والدرجة الكمية لدى
طالب المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي إلى التدريب عمى قيم التسامح التي

أبرزت بشكل واضح قبول الناس لبعضيم البعض واستيعابيم رغم اختالف أفكارىم أو دينيم أو

مذاىبيم والبعد عن الصراعات الثقافية أو الدينية أو السياسية ،وادراك طالب المجموعة التجريبية
أن الشخص المتسامح ىو الذي يتسم بالصفح عن اآلخرين ويمتمك المعمومات التي تجعمو يتقبل

نفسو ومعتقداتو ويسامح نفسو إذا أخطاءت ويعطييا الفرصة الكافية لتعديل سموكيا ويتحمل
الضغوط النفسية وما يتبعيا من اآلم نفسية ويكون لديو القدرة عمى محاسبة نفسو أوًال بأول ويتقبل

اآلخرين إذا تم نقده وتوجييو وارشاده  ،كما يتحمى بروح الدين اإلسالمي الحنيف فيو ال يقابل
اإلساءة باإلساءة أو اإلنتقام بل بالحب والصفح ونسيان المواقف النابع عنيا األلم النفسي وعدم

التعصب لمونو أو لغتو أو دينو أو فقره أو غناه ،لذا يتصف المتسامح باألخالق الحميدة فيو
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شخصا يؤثر في اآلخرين وال يتأثر بأفكارىم
محبوب من أسرتو وأقرانو ومجتمعو ويجعل منو
ً
فالجميع يرحب بأفكاره وينصتون لو ،وىذا يمنحو الفرصة الكافية لتغيير كل من حولو وتبصيرىم
بأخطائيم وحقن دمائيم ودعم مجتمعة وحمايتو من المشكالت التي ربما تواجيم في المستقبل مثل
(القتل والتدمير والتخريب والسرقة واالعتداء عمى الغير واستحالل دمو وعرضو ومالو) وتقوية بنيتو
الفكرية ضد أي فكر متطرف ونشر المحبو بين أفراده ،ولعل منح الفرصة الكافية لمعصف الذىني

بين طالب المجموعة التجريبية وتبادل قيم التسامح وطرقو وكيفية نشره واالقتداء بالتسامح في
القرآن والسنة والتحمي بخمق النبي صمى اهلل عميو وسمم في تسامحو ورقي وسالسو تعاممو مع

أعدائو والصفح عنيم وعرض المواقف الدالة عن قيم التسامح التي مر بيا الصحابو رضوان اهلل

عمييم والسمف الصالح وورعيم وتسامحيم مع ألد أعدائيم واالقتداء بيم ،وعرض مواقف تسامح

الطالب السابقة والحالية واستفادتيم من قيم التسامح عقب االنتياء من الجمسات التدريبية كان ليا
فعاال في استم اررية تمسكيم بتمك القيم وخفض حده اإلرىاب الفكري وظير ذلك في القياس
دوًار ً
البعدي واستم ارريتو خالل فترة القياس التتبعي.
التوصٌات :
بناء عمى نتائج البحث الحالي يوصى الباحثون باآلتي :

إيجابا عمى نبذىم لإلرىاب الفكري.
 - 5نشر ثقافة التسامح بين طالب الجامعة ،مما ينعكس
ً
عمميا لطالبيـم مـن خـالل التعامـل
 – 2تحفيز أعضاء ىيئة التدريس عمى إكساب قيم التسامح ً
إيجابا عمى طريقة تفكير طالبيم.
معيم أثناء المحاضرات مما ينعكس
ً
 - 2تشــجيع أعضــاء ىيئــة التــدريس عمــى إجـراء البحــوث المرتبطــة بالتســامح واإلرىــاب الفكــري
لدى طالب الجامعة كمادة خصبة لمبحث العممي.

 -3دعوة جميع أفراد المجتمع إلـى التحمـي بالتسـامح والحـب والتـرابط لبنـاء مجتمـع متـرابط قـوي
النسيج خال تماما من الكره والحقد والضغينة يتمتع جميع أفراده بالتفكير اإليجابي.

 – 3وضـ ــع ثقافـ ــة التسـ ــامح كجانـ ــب رئـ ــيس فـ ــي تطـ ــوير أىـ ــداف مقـ ــررات المرحمـ ــة الجامعيـ ــة
وتضمينو كجزء ميم في مناىجيم لموقاية من خطر اإلرىاب الفكري لدى طالب الجامعة.

 -4وضع استراتيجية تسيم في بنائيـا جميـع مؤسسـات المممكـة العربيـة السـعودية لترسـيخ ثقافـة

التسامح ومحاربة اإلرىاب الفكري.
البحوث المقترحة :
مـن خــالل نتـائج البحــث الحــالي ونتـائج البحــوث السـابقة وجــدت مجموعــة مـن المشــكالت التــي
يمكن أن تكون موضوعات لبحوث مستقبمية:

 -5فعاليــة برنــامج تــدريبي قــائم عمــى التخطــيط االســتراتيجي فــي اإلرىــاب الفكــري لــدى طــالب
جامعة الطائف.
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 – 2فعالي ــة الت ــدريب عم ــى مي ــارات م ــاوراء ال ــذكاء ف ــي اإلرى ــاب الفك ــري ل ــدى ط ــالب جامع ــة
الطائف.

 - 2أثر التدريب عمى ميارات التفكير فوق المعرفي في اإلرىاب الفكري لدى طالب جامعـة
الطائف.

 - 3أثر التدريب عمى ميارات التفكير الناقد في خفض اإلرىاب الفكري لدى طالب الجامعة.
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