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Abstract :  

The present research aims at clarifying the role of counseling,  in rejecting the culture of violent 

extremism among middle school students, and finding differences in gender variable. The 

researcher built a tool consisting of (24) Items divided into four fields. And the results showed 

that the role of counseling is important and influential in the treatment of the culture of violent 

extremism, the results showed that males are more influential in guiding the rejection of the 

culture of violence than females, the researcher made a number of recommendations And 

proposals. 

 ملخص البحث

يهدف البحث احلايل اىل توضيح دور االرشاد يف نبذ ثقافة التطرف العنيف لدى طلبة الدراسة املتوسطة، وأجياد 
( فقرة مقسمة على اربع 24الفروق يف متغري النوع )ذكور، اناث( ، وعمل الباحث على بناء أداة مكونة من )

( وحلل 120، وبلغ عدد افراد العينة ) 2019-2018الثانوية للعام دراسي جماالت، وحدد الباحث طلبة الدراسة 
الباحث االداة احصائيا ، واظهرت النتائج ان دور االرشاد مهم ومؤثر يف معاجلة ثقافة التطرف العنيف ، كما اظهرت 

 وصيات واملقرتحات.ن التالنتائج ان الذكور اكثر تأثري باإلرشاد يف نبذ ثقافة العنف من اإلناث ووضع الباحث عدد م

 

keywords:  educational guidance, extremism, violence, secondary level 

 .االرشاد النفسي ، التطرف ، العنف ، املرحلة الثانوية: الكلمات المفتاحية

 مقدمة 
ثقافة وسطية معتدلة لدى  وتعزيز فتحقيق ، واستقراره اجملتمع أمن لضمان أساسية ركيزة نبذ التطرف العنيف يعد     

أفراده حيقق االستقرار اجملتمعي والتعايش السلمي يف مجيع جوانبه ، وطالب املرحلة الثانوية هم من أشد فئات اليت 
حباجًة لتعزيز مفهوم االعتدال ونبذ التطرف بأشكاله ومفاهيمه سواء كسلوك او كدراسة السيما وأهنم ميرون مبرحلة 

تعد مرحلة إمنائية حرجة ذات مظاهر منو متعددة وخمتلف لعل من أمهها تطور النمو املعريف والعقلي وما املراهقة اليت 
يصاحبه من تغريات جسمية و نفسية وانفعالية واجتماعية وفكرية تتأثر باخلطاب الذي يسمعونه ويتأثرون به ، مما 

صائص ان  الفكري او السلوكي، ان مراعاة  يقتضي التعامل مع افكار التطرف العنيف حبذر شديد سواء على اجل
ومتطلبات منو طالب هذه املرحلة التعليمية تعد من اهم املتطلبات اخلاة هلذه املرحلة ومن أهم مراحل حياة الفرد، 
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فهي مرحلة اإلعداد للحياة العملية  وحتمل املسئولية واملشاركة الفعلية يف اجملتمع كعضو مهم ومؤثر ، واملرحلة اليت 
 (4:  2017)قادرة ،ية تتفق واألفكار اليت يكتسبها. يبدأ فيها املراهق بتكوين قيم سلوك

إن مواجهة موجات التطرف العنيف ال ميكن أن يتم بالطرق التقليدية ، أو اللجوء لألسالي  الدفاعية البحتة ،    
تطلبات الرئيسية وية واستكمال املبل يتطل  تطبيق اسرتاتيجيات طويلة املدى تكون جزءًا أساسيًا من  طط الرتب

من  طط وعناصر العملية الرتبوية ، ونالحظ وجود الضعف يف املؤسسات الرتبوية اليت ينشأ هبا الطلبة يف مواجهة 
فكرة التطرف العنيف واليت ابتعدت عن جان  التثقيف حنو االعتدال والوسطية والتعيش السلمي اجملتمع والتقبل 

طلبة يف هذه املرحلة العمرية شديدي التأثر يف اخلطاب املسموع واملقروء واملشاهد سواء يف االمن لال ر ، وان ال
املؤسسات الدينية او االجتماعية واإلعالمية والقنوات الفضائية والشبكة العنكبوتيه االنرتنت فتؤثر تلك اخلطابات 

وضعف  هتمام باإلرشاد النفسي املدرسيعلى افكاره فيميل حنو ذلك املفهوم فكرا اعتقادا وسلوكا، وان ضعف اال
امكانياته اصبح غري قادر على مواجهة هذه اهلجمة واملوجة املتطرفة مما يستدعي بيان امهية العملية الرتبوية بشكل 
عام واإلرشادية بشكل  اص يف مواجهة التطرف العنيف وما يفرزه من افكار وإعادة تنظيم تلك االفكار وتصحيح 

 (13: 2009االرشاد النفسي . )اخلواجا ،  السلوك من  الل
ان الدور اإلجيايب الذي تؤديه املدرسة يف تفعيل آليات الضبط يف اجملتمع مهمة وكبرية وحتتاج اىل دعم وتطوير      

ومواكبة للتغريات االجتماعية والثقافية اليت مير هبا العامل واجملتمع يف الوقت احلاضر وأصبحت تفرض على القائمني 
لى العملية الرتبوية مسؤوليات مضاعفة تتجاوز حدود التعليم يف منطيته التقليدية ، وتفرض عليهم أيضاً االطالع ع

ت بدور أكثر أمهية يف تعليم الناشئة املعايري والقيم اليت حتافظ على أمن واستقرار اجملتمع، إن العملية الرتبوية يف الوق
ط بسب  قصورها عن أداء بعض األدوار املناط هبا مما يتطل  إعادة احلاضر أصبحت تعاين من الكثري من الضغو 

 (7:  2012النظر فيه بعقلية انفتاحية ال ترفض القدمي كله وال تقبل اجلديد كله دون دراسة ومتحيص. )النوفلي، 
االجتماعية و  ومبا أن االرشاد النفسي يعد من أهم الوسائل الوقائية اليت تعمل على مواجهة املشكالت النفسية    

والفكرية ، واالحنرافات السلوكية بصورة عامة ، ومواجهة مظاهر التطرف العنيف لذي يتسب  يف بناء افكار غري 
منضبطة دينيا واجتماعيا ونفسيا،  ويعد االرشاد النفسي هو اجملال الفعال المتالكه الوسائل الالزمة ملواجهة التطرف 

 سلوب العلمي والقدرة النفسية والذهنية على إشباع بعض حاجات االستماعلعنيف ، ويستطيع وميتلك االرشاد اال
واإلصغاء واستقبال املعلومات من  الل الكت  واخلط  واحلوارات ووسائل اعالم ومواقع التواصل اليت تؤثر بشكل 

ار شخصية الطال  ر وبأ ر  يف نفوس الطالب ، إضافة إىل أنه يلع  دورا مهماً وحيوي ،  فاحملافظة على بناء واستق
وفكره ، ولعمل الباحث وعلى مدى سنوات طويلة يف جمال االرشاد النفسي ومعرفته بأمهية الربامج واخلدمات 
اإلرشادية اليت تقدم للطالب ، وإدراكه كغريه من املهتمني باملرحلة اثانوية وأمهية هذه املرحلة و طورهتا. )ابو اسعد 

 ،2011 :6) 
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نيف الذي ميكن الباحثني من حتقيق األهداف اليت يسعون اليها للحد من خماطره النفسية موضوع التطرف الع    
واالجتماعية والثقافية، والقائمة على القوانني العادلة ، حيث ان التطرف العنيف قائم على الكراهية والتهميش 

جمال من  سي فكري يف أياالجتماعي ونبذ اال ر والتطرف ليس فقط هو ديين بقدر ما هو أي احنياز طريف نف
جماالت احلياة االجتماعية واملهنية والثقافية وغريها ، وان احرتام اال رين ومراعاة احلقوق واليت تعمل على حتقيق 
احلقوق والنصح واإلرشاد والتوجيه واالستدالل الصحيح هو أفضل طريقة ميكن لألفراد والدول استعماهلا لعالج مجيع 

منها اجملتمعات اليوم سواء كانت هذه االحنرافات عقدية ام فكرية. تعمل االمم والشعوب  االحنرافات اليت تعاين
لتغيري واقعها املعاش من حيث توفر الفرصة املناسبة لتحقيق ذلك االجناز والتغيري الذي يقودها اىل األفضل مما كانت 

عمل جاهدة على واألسباب اليت تدعوا له وت عليه سابقاً ومن  الل حتقيق ذلك التغيري البد من توفر ووجود احلوافز
 (16: 2016حتقيقه. )هواري، 

ان التطرف العنيف من  الل الظواهر واملواقف النفسية والرتبوية هلا دور مهم وفعال وهو ذو عالقة وطيدة     
يئة طاقاته ملواجهة هتواجيابية مع االرشاد النفسي بل هو التطبيق العملي لالرشاد ، وله اثر كبري يف توجيه اإلنسان و 

خمتلف تغريات احلياة النفسية واالجتماعية ، فلقد جاء التطرف العنيف يف ظل فرتة من الفوضوية الفكرية واالعالمية 
والثقافية واالستبداد اجملتمعي وضعف االلتزام بالقيم احلميدة واالبتعاد عن القيم االجتماعية وانتشار اخلبائث اليت 

تفسد العقول والضمائر، ان الطلبة يف مرحلة عمرية تقابل مرحلة املراهقة اليت هي مرحلة منو تضر وخترب البالد و 
مهمة مما تساهم يف هتذي  االنسان وتقوم سلوكه وحتد من حاجاته املفرطة اليت تسب  له القلق والتوتر وصعوبة 

يح بعيدا عن ين القومي السليم الصحاالشباع مما يسلك سلوك مهم لذا يعل  التطرف العنيف يف بناء الفكر االنسا
الغلو والتطرف واإلفراط والتفريط  ومن ابرز مقومات اخلطاب الديين املعتدل كي حيقق التغيري اجملتمعي املتكامل هي 
االمر باملعروف والنهي عن املنكر ملالحقة النواقص واالحنرافات يف كل جماالت احلياة ومواجهتها بالتغيري واإلصالح 

 .تمر ال يتيح هلا فرصة النمو واالستفحال وهذا من اهم اهدا ف االرشاد النفسي والعملية الرتبوية واملدرسيةبشكل مس
 (24: 2015)قدري ،

ان تعرض طلبة الثانوية لضغوطات نفسية وغزو اجملتمع متغريات سلبية د يلة اثرت على املنظومة القيمة سواء    
الرتبوية واالجتماعية واجلامعية ، والتأثري االعالمي السليب وااللكرتوين واألوضاع االمنية ، وغريها الكثري من املشكالت 

خمتلف اجملاالت لكي تساهم يف اجياد احللول وتقومي السلوك وبناء  ادت اىل احلاجة املاسة لالرشاد النفسي يف
 (42: 2008الشخصية االجيابية الفعالة املعتدلة واملؤثر للطلبة. )املشابقة ،

تعد عينة البحث اليت تتضمنها الدراسة احلالية، وان موضوع الدراسة من املوضوعات احليوية واملهمة )التطرف      
اجتماعي ونفسيييييييي وتربوي وديين ذات تأثري كبري وحسييييييياس يف حياة االنسيييييييان و اص للمرحلة  العنيف( وهو متغري

العمرية لعينة البحث احلايل )الدراسييييية الثانوية( واليت تظهر فيها كل الرغبات وامليول واال اهات واالعتقادات وتنمو 
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شييييييييييييييرعية وقد مائه الدينية واالعتقادات الاالفكار واملهارات ويبحث الفرد عن هويته الذاتية واالجتماعية يف ظل انت
 تثبت لديه على طول حياته اهلوية واالعتقاد وااللتزام وللبحث جانبان من األمهية مها :

 األهمية النظرية 
 تشري إىل مدى انتشار ظاهرة  التطرف العنيف يف حياة الفرد األسرية واالجتماعية واملدرسية واملهنية. -1
 امهية جمتمع الدراسة احلالية من  الل متغري الدراسة احلالية.قلة الدراسات اليت توضح  -2
 تقدم الدراسة احلالية تشخيص مهم لدور االرشاد النفسي يف توضيح مستويات وخماطر مفهوم التطرف العنيف. -3

 االهمية التطبيقي 
انوية , ثيسيييييهم البحث يف تقدمي وصيييييف وتشيييييخيص ملسيييييتوى التطرف العنيف وانتشييييياره يف بني طلبة املرحلة ال -1

 وميكن اإلفادة منه من قبل العاملني يف اجملال االجتماعي والرتبوي يف املدرسة .
 حماولة ابرز امهية التطرف العنيف يف اكتساب االفكار السلبية واملعنفة لدى االفراد. -2
ثني حيقدم البحث احلايل اداة لقياس وتشيييخيص دور االرشييياد النفسيييي املدرسيييي يف معاجلة التطرف العنيف للبا -3

 واملختصني والرتبويني للفائدة منها يف دراسات الحقة .
 اهداف البحث

 يهدف البحث احلايل اىل :
 .معرفة دور االرشاد اتربوي يف نبذ ثقافة التطرف العنيف يف املدرسة  لدى طلبة الدراسة الثانوية -1
 (اديب -اناث( التخصص الدراسي )علمي -وفق متغريي النوع )ذكور  اإلحصائية الداللة ذات معرفة الفروق -2

 حدود البحث
 اقتصر البحث احلايل على دور االرشاد النفسي املدرسي يف نبذ ثقافة التطرف العنيف. -احلد املوضوعي:
 اقتصر البحث احلايل على طلبة حمافظة دياىل. -احلدود املكانية :
 احلايل على طلبة الدراسة الثانوية .اقتصر البحث  -احلدود البشرية:
 .2019 -2018اجنزت هذه الدراسة يف العام الدراسي   -احلدود الزمانية:

 
 تحديد المصطلحات

 مهنية  اصة بني املرشد املتخصص ، واملسرتشد الذي حيتاج  عملية مبنية على عالقة: النفسي االرشاد  -اوال
للمساعدة ، ويعمل املرشد عن طريق العالقة اإلرشادية على فهم املسرتشد ومساعدته على فهم نفسه وا تيار أفضل 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 3, 2019 

 

28 
 

كانياته الواقعية ويساعده يف دراته وإمالبدائل املتاحة له بناًءا على وعيه مبتطلبات البيئة االجتماعية وتقييمه لذاته وق
 (17:  2011)ابو اسعد، حل مشكالته.

 تعبري يستعمل لوصف أفكار أو أعمال ينظر إليها من قبل مطلقي هذا التعبري بأهنا غري : التطرف العنيف -ثانيا
مربّرة. من ناحية األفكار، يستعمل هذا التعبري لوصم األيديولوجية السياسية اليت تعّد بعيدة عن التوجه السياسي 

عملة يف حماولة نهجيات العنيفة املستللمجتمع. من ناحية األعمال، يستعمل هذا التعبري يف أغل  األحيان لوصم امل
تغري سياسية أو اجتماعية. وقد يعين التعبري استعمال وسائل غري مقبولة من اجملتمع مثل التخري  أو العنف للرتويج 

آلن ال يوجد توافق يف ا حىت والتطرف العنيف ظاهرة تتسم بالتنوع وتفتقير إىل تعريف حمدد  ، جلدول أعمال معني
 (35:  2012يق ،)توف ما ميكن اعتباره نوًعا من "التطرف العنيف" حيث مل يقدم بان تعريًفا حمدًدا لهاآلراء حول 

من الصف االول متوسط اىل الصف  اعوام ضمن دراسة الستة تقع  مرحلة دراسية هيالمرحلة الثانوية :  -ثالثا
 من وتعينهم قدرات الطلبة وميوهلم من اكتشافه مت ما ترسيخ إىل هتدف االبتدائية السادس االعدادي بعد املرحلة

 الدراسة ملواصلة متهيداً  والتطبيقية الفكرية امليادين بعض تنويع ،وتعميق مع واملهارة املعرفة ، من أعلى مستوى بلوغ
 (.22:  1982العراقية ، وزارة الرتبية(اإلنتاجية  العملية وإعداده للحياة احلالية ،

 والدراسات السابقةاالطار النظري 
 الخلفية النظرية لالرشاد النفسي

،  لتبصري ذاته املسرتشد مشكلة وحتديد ، لتشخيص البيانات ومجع واإلعداد بالتحضري اإلرشادية العملية تبدأ    
  فض املسرتشد على مساعدة املرشد واج  من وكذلك ، اإلرشاد عملية  الل حتقيقها يريد اليت أهدافه وحتديد
 تقومي إىل ، وصوال منها يعاين اليت مشكالته وأسباب قدراته ليدرك االستبصار ، على قدرته لزيادة النفسي توتره

  .املسرتشد حققه الذي التحسن مدى طريق عن اإلرشادية العملية
 االجتماعية أووالعقلية  ،  احلسية سواء جوانبها مجيع من بالطلبة وعناية كبريتني اهتماما احلديثة تعطي ان الرتبية    
 ال جزء ،باعتبارها الرتبوية واإلرشاد التوجيه مؤسسات  الل من إرشاد و توجيه  إىل حيتاج فهو لذا ، النفسية أو

 يف و بل ، التعليمية مؤسساتنا إىل النفسي اإلرشاد  دمات د ول املهم من ، وأصبح التعليمية العملية من يتجزأ
 املفرتض املتابعة ،ومن و والدراسة  االهتمام تستحق ، جمتمعية نفسية تربوية قضية وهذه ، اجملتمع كل مؤسسات

 حيث من البدء الزمان ، لذا جي  طويل من وقت النفسي اإلرشاد  دمات إد ال يف تأ رت قد جمتمعاتنا طاملا
 اآل رون. انتهى
بة درسة الهنا ترتبط بشكل مباشر بالطلاملتطلبات االساسية يف امل من اهم ا اإلرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي يعد   

واالرشاد علم قائم على افكار نظرية تتعامل مع السلوك وتنمي املهارات  ، وحتياجاهتم واملشكالت اليت تواجههم 
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 تطور  ومن اهم اجملاالت اليت يهتم هبا االرشاد الرتبوي ، والقدرات  للفرد وتساعده يف حل مشكالته ومنو ذاته
 السلوكية و واالجتماعية النفسية جوانبها املتعلم يف بشخصية التعليم واهتمام أساليبه، ،و وأهدافه مفاهيمه يف التعليم

 ضرورة ، توضح وغريها االعتبارات هذه ، دراسًيا املتأ رين مشكلة باملدرسة مثل ومعاجلة املشكالت اليت تظهر يف ،
 و املدرسة دا ل قيمهم و الطالب سلوك تشكيل يف املسامهةمنها  اليت و األهداف من فالكثري التوجيه و اإلرشاد
 ألهدافهم حتقيقهم دون وحتول جناحهم، طريق تعرتض اليت ختطي العقبات يف مساعدهتم  ،  ارجها
 متعددة جوان  تغطي فخدماته الرتبوية جوانبها ، مبختلف الرتبوية العملية من يتجزأ ال جزء النفسي اإلرشاد    
 جمموعة باستخدام الطال  عن واملهنية واالنفعالية الرتبوية واالجتماعية املعلومات توظيف  الل من العملية هذه يف
 (138، 2008ومهنية )املشابقة : وشخصية تربوية قرارات اختاذ يف املساعدة املتخصصة هبدف األسالي  من
 وال منها ، يتجزأ ال اإلرشاد جزءاً  عملية تعترب احلديثة الرتبية أن حيث تكامل عالقة بالرتبية اإلرشاد تعد عالقة   

 تغيري يف والتعليم التعلم عملييت اإلرشاد يتضمن حيث بينهما متبادلة ، اإلرشاد فالعالقة بدون بالرتبية التفكري ميكن
 مجيع يف الفعال لإلرشاد احليوي اجملال الرتبوية املؤسسات وتعترب واإلرشاد، التوجيه عملية الرتبية السلوك ، وتتضمن

  (61، 2016)العزة: العامل. أحناء
 أصبحت متطورة مهنية عملية تربوية الرتبوي اإلرشاد أن كما املسلمات، من أصبحت الرتبوي اإلرشاد ان أمهية     
 واإلرشاداملطلوبة ،  اإلرشادية للحاجات مجيعاً  مقننة تستجي  وأسالي  واضحة وأغراض حمددة ومفاهيم قيم هلا

 نوع خيتار وأن وأهدافه ، وميوله مع قدراته تتالءم اليت الرتبوية اخلطط رسم يف الفرد مساعدة عملية هو الرتبوي
 التعليمي للمستوى بعد فيما ة الرتبوي اإلمكانات اكتشاف يف اليت تساعده الدراسية واملواد املناسبة واملناهج الدراسة
 حيقق توافقه مبا الرتبوية املشكالت وعالج تشخيص يف واملساعدة الرتبوي برناجمه يف يف النجاح ومساعدته احلاضر
 (43: 2004عامة. )يوسف،  بصفة الرتبوي

 مبررات عملية االرشاد في المدرسة
 االجتماعي احمليط دا ل إشعاع أصبحت مركز وإمنا واملعرفية العلمية املواد الطالب تعليم فقط املدرسة وظيفة تعد    

 أدى االجتماعية الشرائح لكل مشاعة أصبحت التعليم كما عملية املهين ، التوجيه وظهور البيئة ، يف مؤثر وعنصر
واملعريف  العلمي التطور ومستوياهتم ، قدراهتم يف الطالب بني تباين إىل أدى مما جمتمعات خمتلفة من الطلبة اقبال إىل
 الدراسة عن بعض الطالب تعطيل إىل أدت مما اجملتمع دا ل املشكالت تزايد علمية ، حركة من العامل يشهده وما

 ولذلك ، العقلية الطالب قدرات مع تتالءم ال قد التدريس املناهج وطرق أن كما والتسرب ، الرسوب نسبة وزيادة
النفسي. )االسدي ، التوافق  وحتقيق واملعريف العلمي للنمو للطالب املالئم النفسي اجلو توفري من الضروري أصبح

 (36، 2003ابراهيم : 
 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 3, 2019 

 

30 
 

 مناهج عملية االرشاد التربوي
 ما لدى مستثمراً  ممكن حد أقصى إىل هبا للوصول املختلفة الطال  بقدرات بالدفع يتمثل :اإلنمائي المنهج-أ 

 السليم النمو ألن هلا الفرد يطمح غاية أقصى هو النمو أن فيه الشك ومما واإلمكانات ، القدرات تلك من الطال 
 عدم مشكالت املشكالت تلك أهم بالنمو ومن عالقة هلا اليت املشكالت من والتخلص والسعادة اإلنتاج يعين

 االجتماعي.  غري باألمن والسلوك الشعور عدم ومشكالت املختلفة النضج
 واالرتقاء السليم منوهم رعاية العاديني هبدف األفراد إىل او تقدم  منو ، عملية اإلرشاد عملية املنهج هذا ويعترب

 والرتبوي واالجتماعي والصحي النفسي توافقهم لتدعيم واستعداداهتم وكفاءاهتم وقدراهتم إمكاناهتم ورفع بسلوكهم
الطلبة  لأل ذ بيد املدرسي واإلرشاد التوجيه برامج ختطيط يف املنهج هذا ويفيد ممكنه أقصى درجة إىل واملهين

 واالجتماعية.  الشخصية جوانبهم مجيع يف التوافق إىل هبم والوصول والتالميذ
 طريق عن املشكالت املختلفة يف الوقوع عدم إىل وأقرانه وذويه الطال  إرشاد إىل يسعى  :الوقائي المنهج - ب

 فيها الوقوع على املرتتبة والتحصيلية النفسية واالجتماعية وباألضرار فيها ، وقوعه قبل املشكالت بتلك تبصريه
 وسائل وكل والنشرات واحملاضرات العالجي اجلماعي واإلرشاد التوجيه اجلمعي حصص ذلك لتحقيق مستخدماً 
 ملصقات جداريه.     وضع طريق عن أو نشاطات أو مدرسية إذاعة من املدرسة له يف املتاحة اإلرشاد

 :العالجي المنهج - ج
 الدراية املرشد من الوقائي ، ويتطل  اإلرشاد وسائل من الطال  يستفيد مل إذا حتمية ضرورة يصبح املنهج هذا

 حدوثها من احلد أو املشكالت تلك من الطال  لتخلص مساعدة هبدف وفنياته اإلرشاد بأسالي  العميقة واملعرفة
 الفرد. عند النمو استمرارية من حتد املشكالت أن فيه الشك مما النمو ألنه طريق يف يسري أن ليستطيع وتكرارها

 مفهوم ومدخل للفكر المتطرف العنيف
 ميكن تعريف التطرف الفكري باعتباره ميواًل متضخمًا حنو رؤية ما، ينطوي بالضرورة على نظرة دونية للرأي اآل ر
وحنن هنا بصدد حالة وجدانية تصاحبها نظرة غري ودية لآل ر. وقد تتضمن سلوكاً عدوانياً، بالقول أو الفعل،  اه 

، وامندة منو ظاهرة التطرف الفكري لدى األفراد يعود .وهذا اآل ر قد يكون آ ر سياسيا أو ثقافياهذا اآل ر. 
 (Mc Carthy;2016:16)بصورة أساسية إىل ثقافة األنا وإقصاء اآل ر.

و د هذه الظاهرة جذورها األكثر عمقًا يف التنشئة األوىل، البعيدة عن ح  اآل رين، واإلصغاء ملا يقولون. كما 
جيد العنف جذوره األوىل يف منظومة من املعطيات الثقافية واالجتماعية والسياسية، ويف السنوات األ رية، أمكن 
النظر إىل التزاوج بني العنف والتطرف الفكري، الذي ساد عدداً من الساحات العربية، باعتباره تزاوجًا بني ميولني 

 .االعرتاف باآل ر، بل يدعو إىل حماربتهجاحنني، أولد هنجاً إقصائياً، ال يقتصر على عدم 
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وقد يكون العنف نتيجة ألوضاع قائمة وقد يصبح سببًا هلا. ورمبا يغدو سببًا ونتيجة يف الوقت نفسه. وليس     
، وقد ناقش ماكس فيرب .للعنف هوية دينية أو وطنية، ذلك أن جوهره يتناقض مع فلسفة الدين، كما الوطن اجلامع

 .ياسي وجذوره األساسية، إال أن مقاربته ركزت إمجااًل على البعد املرتبط بالدولة الوطنيةمفهوم العنف الس
وأياً يكن األمر، فثمة تطرف فكري يف الساحة العربية الراهنة البد من االعرتاف به اعرتافاً مسؤواًل. و الفاً ملنطق 

ار تفاعالته إيقاعاته، والتأثري املمنهج يف مساالستسالم للواقع، فإن االعرتاف املسؤول به يعين العمل على ضبط 
 ((Abrams;2015:12 املختلفة.

 النظريات التي تفسر التطرف )الخلفية النظرية(
 متعلم كسلو  بأنه العنيف التطرف سلوك تفسر النظرية هذه أصحاب يعرف :االجتماعي التعلم نظرية -اوال
 غريه ندع مشاهدهتا طريق عن السلوكية أمناطه من الكثري يتعلم الفرد أن إىل ذلك ويعزون األغل ، على

 والديهم عند مناذج مالحظة طريق عن العنيف التطرف سلوك يتعلمون حيث األطفال، لدى و اصة
 ال فانه لداملق السلوك على الطفل عوق  فإذا بتقليدها، يقومون مث ومن النماذج من وأصدقائهم ومدرسيهم

 ألربت ويعد لعنيف.ا التطرف هلذا التقليد مرات عدد فيزداد عليه، كوفئ  إذا أما لتقليده، القادمة املرات يف مييل
 الباحثني رأشه من املالحظة  الل من بالتعلم أيضا يعرف ما أو االجتماعي التعلم نظرية أسس واضع باندورا
 بني يزمي ووه املالحظ. لدى السلوك مستوى على النماذج ملشاهدة البالغ األثر  ريبياً  أوضحوا الذين

 تأديته أن يه،إذسيؤد أنه بالضرورة يعين ال للسلوك الشخص فاكتساب له، وتأديته للسلوك الفرد اكتساب
 أن توقع فإذا ،السلوك نتائج وعلى التقليد، نتائج من توقعاته على مباشر بشكل تتوقف النموذج لسلوك
 له تقليده تاحتماال فان سلوكه( لىع سيعاق  أي ) سلبية بنتائج عليه سيعود النموذج لسلوك تقليده

 لذلك تقليده تماالتاح فان اجيابية بنتائج عليه ستعود النموذج لسلوك تقليده أن املالحظ توقع إذا ستقل،أما
  )(Pateraki,2014:19.أكرب تصبح السلوك

 لباخ العنف نظرية -ثانيا
 والتطرف ربة،املضط اإلنسانية العالقات مع التعامل طريق عن فعالية وذو وابتكارية هامة نظر وجهة باخ تبىن "

 الطاقة لتفريغ مصمم ذايت تعليم طريقة أيضاً  وهو كتطرف  نفسي نظام شديد با تصار هو باخ لتصور وفقاً  العنيف
 العنيفة، املتطرفة كارهماف مع وتتناس  هلم مناسبا يرونه ما وفق السوية العالقات على للحفاظ جذرياً  للناس السلبية
 واملوجه الذات حنو وجهامل السليب املباشر، وغري املباشر البشري العدوان صيغ كل  على العنيف التطرف العنف ويركز
 . )(Hillsber;2016:42مجاعة، أو فردياً  اآل رين حنو
 أو خلوفا مثل الضيق عوامل ضد ميكانيزم األساس يف هو العدوان أن فكرة العنيف التطرف العدوان ويرفض 

 التطرف أن به ملسلما فمن البناءة، العدوانية بالطاقة االنتفاع على بالغ باهتمام ويركز اإلحباط، أو بالنقص الشعور
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 العنيف التطرف عن تعبريال صيغ فان إثارته ومبجرد نسبية ةبسهول يثار مكتسباً  أو فطرياً  كان  سواء اإلنساين العنيف
 احلد إىل وترفع تاملمي العداء من األدىن احلد إىل ختفض األقل على أو بفاعلية تتحكم اليت الطرق وهي وتوجيهه،
 الفهم العنيف طرفالت ويتضمن النمو، إىل تؤدي أن ميكن واليت املتطرف للسلوك املؤثرة أو البناءة الصيغ األقصى
 وتدبر إدارة سوء نم الوقاية يف يسهم كما  البشري، والسلوك لالنفعال واملسترتة الظاهرة املستويات من لكل الكامل
 والعمل لتدري ا يف فعال كمنحى  النظرية هذه وفق املعاجلني من الكثري يستخدم هلذا املدمر، العنيف التطرف

 (47: 2011كوري،). عنيف متطرف سلوك ذوي األفراد مع اإلكلينيكي
 دراسات سابقة للتطرف العنيف

 ( 2012دراسة : حممد ) -1
هتدف الدراسة إىل التعرف على طبيعة واقع التوجهات التطرف العنيف  ،من  الل حتديد مستوياته وتقدير أبعاده 

تفعيل دورهم يف حتقيق و االجتماعية بني مكوناته املختلفة يف املدينة، لغرض الوصول إىل إمكانية تنمية مشاعر أفراده 
التوافق واالنسجام وقبول اآل ر والعيش برفاهية، وما إىل ذلك من آثار اجيابية يف توفري االستقرار واألمن االجتماعي 

( فردًا من مركز مدينة املوصل، مت 150والسياسي وحتديد املشكالت النامجة عن ذلك. مشلت عينة البحث )
نة األمين ، وهم ميثلون جمتمع البحث موزعني على أحيائها املختلفة يف جانيب املديا تيارهم بطريقة العينة احلصصية

واأليسر، ويعد هذا البحث من البحوث الوصفية التحليلية واملناهج املتبعة فيها هو املنهج التارخيي ومنهج املسح 
بالوسائل اإلحصائية ذات ( فقرة، ومتت معاجلة البيانات 48االجتماعي.أعتمد البحث على مقياس حيتوي على )

 الصلة باملوضوع كالوسط احلسايب واالحنراف املعياري وا تبار التائي للمقارنة بني متغريات البحث وبرنامج
(SPSS) لتحليل الفقرات البحث، وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة بني املكونات االجتماعية يف مستوى

بني   مدينة، وكذلك أشارت نتائج البحث ان التوجهات الفكرية املتطرفة الشعور بالتوجهات الفكرية املتطرفة  يف
مكونات اجملتمع العراقي و اصة مدينة املوصل مازال ينتابه نوع من اخلوف ويتسم باهلشاشة وبالتايل فهو معرض 

 .للتهديد باالهنيار يف أية حلظة
 ( 2017دراسة : دعيم ) -2
املدرسّية لثقافة املعاجلات  اإلدارة نشر ومضمون توجهات الفكرية املتطرفةال مفهوم عن الكشف هتدف الدراسة إىل   

هلذه التوجهات الفكرية املتطرفة  يف مدارس اجلليل من وجهة نظر جمتمعّي ، مشلت الدراسة عّينة جمتمعّي تكونت 
مع واملؤسسات اجملت فرًدا مّت ا تيارهم بالطريقة القصديّة، منهم مديرين ومديرات ومعلمني ومندوبني عن 27من 

احمللّي ة واملدنّية. لتحقيق أهداف الدراسة مّت بناء أداة مقابلة عبارة عن سؤالني مفتوحني. وأظهرت نتائج الدراسة أّن 
 العّينة اجملتمعّية تنظر إىل التوجهات الفكرية املتطرفة  بعدة مفاهيم
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منظومة سلوكيات  هي تطوير عالقات غري سليمة، وتبينوفًقا للرتتي  التنازيل التايل التوجهات الفكرية املتطرفة  
  اطئة، وهي تربية، وأ ريًا هي منهجّية. يف حني تبني من النتائج أن العنّي اجملتمعّية تنظر إىل عملية التطرف الفكري
ت نبعدد من توجهات وفًقا للرتتي  التنازيل التايل ، نشر التوجهات الفكرية املتطرفة  من  الل شبكة االنرت 

 (Santrock;2016:21 )واالعالم.
 إستراتيجيات محاربة التطرف 

تعلم الطلبة على االسلوب احلواري القائم على التفكري واإلبداع الذي يسمح للطلبة يف كتساب ثقافة السالم  -1
 والوئام وح  اال رين ونشرها يف جمتمع املدرسة ونقلها للمجتمع  ارج املدرسة.

املدرسة كمؤسسة تربوية عليه أن حبديد الطلبة الذين ممكن أن يكونوا عرضة لالنسياق استخدام االرشاد يف  -2
 .وراء األفكار اهلدامة وحماولة توجيههم ووضع برامج  اصة هلم

تشجيع الطلبة على التعاون فيما بينهم وبث روح العمل اجلماعي وإبداء الرأي والنقد للرأي اآل ر مع االحرتام  -3
 .مساعدة اال روالتسامح والتقبل و 

تشكيل جلان ومجاعات لألنشطة الالصفية مثل اإلذاعة املدرسية اليت تساعد على تكوين رأي عام بني الطلبة  -4
 . اه القضايا املختلفة وتوسيع معارف الطلبة ، وربطهم باألحداث اجلارية وإتاحة الفرصة للنقد والتعبري احلر

 .وارءات مع املعلمني واملفكرين وإتاحة الفرصة للنقاش واحلبث مبادئ التسامح الفكري بني الطلبة عرب لقا -5
 (63: 2013)ليث كرمي محد ،

 اجراءات البحث
 منهج البحث:

 استخدم يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي باعتباره انس  املناهج واليت تتالءم وأهداف البحث احلايل. 
 مجتمع البحث.

التابعة اىل املديرية العامة لرتبية  بعقوبة  مبدينة الدراسة الثانوية يف املدارس الثانويةطلبة   احلايل البحث جمتمع يشمل
( مدرسة ويبلغ عدد طلبة الدراسة الثانوية  27(  والبالغ عددها )2019-2018دياىل للعام الدراسي )

إلحصاء عبة امت احلصول على املعطيات اإلحصائيات اخلاصة مبجتمع البحث وعينته من ش (، وقد15783)
 العراق. -املدرسي التابعة لقسم التخطيط الرتبوي يف املديرية العامة لرتبية دياىل

 عينة البحث 
( من اجملتمع الكلي و %1( طال  وطالبة من يف مدينة بعقوبة وهو ميثل نسبة )120بلغ عدد افراد عينة البحث )

 ( يوضح تقسيم عينة البحث.1اجلدول )
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 ( 1جدول )
 البحث توزيع عينة

 التخصص نوع جنس المدرسة  التخصص  نوع جنس المدرسة 
 ادبي علمي مدارس االناث ادبي علمي مدارس الذكور

 15 15 ثانوية عائشة 15 15 ثانوية طرفة بن العبد
 15 15 اعدادية امنة بنت وهب 15 15 اعدادية الفلق

 120                               المجموع الكلي للطلبة
 اداة البحث 

 االطالع ألهداف البحث احلايل ، وبعد  مناسبة أداة على الباحث حصول ولعدم احلايل البحث أهداف لتحقيق
 موزعة على ثالث جماالت ( فقرة 24اداة للبحث احلايل مكونة من ) بناء مت السابقة، والدراسات األدبيات على
( 2،1، 3ابدا( ولكل بديل وزن معني ) -احيانا -)دائماالرتبوي والنفسي واالجتماعي وله ثالث بدائل  هي

( وما الوسط 24( واقل درجة )72للفقرات االجيابية والعكس للفقرات السلبية  وكانت اعلى درجة للمقياس )
 (.48الفرضي فيبلغ )
 صدق االداة 

 دليل اجله ، وهومن  أُعد الذي للغرض اداء املقياس مدى عن تكشف اليت السايكومرتية اخلاصية هو الصدق
الصدق  باستخراج الباحث قام البحث أداة صدق من التحقق تقيسه وألجل أن يفرتض ملا الفقرات قياس على

 يف واملختصني اخلرباء من جمموعة االداة على  فقرات بعرض وذلك املقياس بناء مستلزمات من يعد الذي الظاهري
 نسبة متثل وهي فأعلى  %)٨٠نسبة) نالت اليت الفقرات على االبقاء مت ضوء آرائهم ويف والنفسية ، الرتبوية العلوم
 ( (Robyn,2014:23 عدل اخلرباء بعض الفقرات.  وبذلك قبول

 تحليل فقرات القياس
 م تحليل لفقرات احصائيا بأسلوبي ت
 المجموعتان المتطرفتان  -أ

حلساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات االداة مت اجراء اخلطوات أآلتية  تطبيق املقياس على عينة التحليل مث    
 حتديد الدرجة الكلية لكل استمارة .

 ترتي  االستمارات تنازلياً حبس  درجاهتا الكلية من أعلى درجة إىل أوطأ درجة.  .1
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( من االستمارات احلاصلة %27أعلى الدرجات يف املقياس و)( من االستمارات احلاصلة على %27تعيني ) .2
على أدىن الدرجات واللتان متثالن جمموعتني بأكرب حجم وأقصى متايز ممكن، وبلغ عدد االستمارات يف كل 

 ( استمارة.59( استمارة وعليه فان عدد االستمارات اليت  ضعت للتحليل يكون )27جمموعة )
حنراف املعياري لدرجات املفحوصني لكل جمموعة عن كل فقرة من فقرات املقياس استخراج الوسط احلسايب واال  .3

مث طبق اال تبار التائي لعينتني مستقلتني ال تبار الفروق بني درجات اجملموعة العليا واجملموعة الدنيا يف كل 
 ( يبني ذلك :2( وقد تبني مجيع الفقرات مميزة وجدول )98( وبدرجة حرية )0,05فقرة عند مستوى داللة )

 ( 2جدول )
 القوة التميزية للفقرات

القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العليا ت
التائية 

 لمحسوبةا
االنحراف  الوسط الحسابي

 المعياري
االنحراف  الوسط الحسابي

 المعياري
1 2.553 0.555 2.220 0.613 5.221 
2 2.464 0.664 2.2024 0.6970 3.525 
3 2.381 0.597 2.023 0.725 4.925 
4 2.053 0.728 2.057 0.781 5.650 
5 2.470 0.637 1.892 0.804 7.554 
6 2.285 0.701 2.107 0.815 2.168 
7 2.642 0.613 2.119 0.824 6.536 
8 2.684 0.548 2.154 0.773 7.239 
9 2.723 0.573 2.071 0.823 8.536 

10 2.595 0.591 1.982 0.761 8.237 
11 2.452 0.607 1.982 0.687 6.643 
12 2.756 0.552 2.232 0.773 7.141 
13 2.535 0.618 1.982 0.754 7.360 
14 2.750 0.486 2.089 0.756 9.519 
15 2.678 0.539 2.178 0.720 7.200 
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 ط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياسارتبا

زات هذا , ِإذ انَّ من ممييقصد هبا معامل االرتباط بني األداء على كل فقرة واألداء على اال تبار بأكمله
األسلوب أَن يقدم مقياساً متجانساً يف فقراته , إذ ِإن الفقرة اليت ترتبط ارتباطاً ضعيفاً جداً مع احملك )املقياس( تعد 

عىن ان يت تقيسها فقرات املقياس األ رى ِإذ جي  استبعادها , مبغالبًا فقرة تقيس مسة ختتلف عن تلك السمة ال
الفقرة تقيس املفهوم الذي يقيسه املقياس بصفة عامة , وتوفر أحد مؤشرات صدق البناء. 

Binrfker;2012:32)) 
رتباط ا وحلساب معامل االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات االداة والدرجة الكلية استعمل الباحث معامل        

بريسون, وقد تبني أن معامل االرتباط بني درجة الفقرة والدرجة الكلية مجيعها ذات داللة إحصائية عند 
( 99( وبدرجة حرية )0.088( ألن مجيع معامالت االرتباط أعلى من القيمة اجلدولية البالغة )0.05مستوى)
 ( يوضح ذلك.  3واجلدول )

 (3جدول)
 الفقرة والدرجة الكلية للمقياسمعامالت االرتباط بني درجة 

16 2.440 0.616 2.006 0.754 5.783 
17 2.571 0.574 2.083 0.753 6.676 
18 2.333 0.763 1.964 0.749 4.471 
19 2.339 0.636 1.963 0.749 5.071 
20 2.684 0.503 2.184 0.739 7.247 
21 2.761 0.492 2.154 0.728 8.861 
22 2.660 0.556 2.154 0.773 6,882 
23 2.492 0.529 2.071 0.723 7.541 
24 2.119 0.862 1.632 0.805 7.912 

 معامل االرتباط تسلسل الفقرة معامل االرتباط تسلسل الفقرة
1 0.226 12 0.308 
2 0.154 13 0.396 
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 مؤشرات الثبات
يقصد بالثبات الدقة يف أداء األفراد واالستقرار يف النتائج عرب الزمن  ، ان عدم تأثر نتائج اال تبار بصورة جوهرية    

بذاتية املفحوص, أو إن اال تبار فيما لو ُكرر على اجملموعة نفسها بعد فرتة زمنية حنصل على النتائج نفسها أو مقاربة 
( 0.83كرونباخ ، فكانت قيمة معامل ثبات املقياس )  -ت من  الل اسلوب الفا، وقدمت استخراج قيمة معامل الثبا

 ويعد املقياس دا ليا الن هذه املعادلة تعكس مدى اتساق فقرات دا ليا  .
 الوسائل االحصائية

 خراج النتائج  لألهداف املوضوعه.( لتحليل الفقرات واستspssاستخدم الباحث برنامج )
 عرض النتائج وتفسيرها

 .معرفة دور االرشاد النفسي في نبذ ثقافة التطرف العنيف في المدرسة  لدى طلبة الدراسة الثانوية -اوال
من اجل الوصول للهدف األول قام الباحث بعملية حتليل البيانات اليت حل عليها من افراد العينة بعد تطبيق     

  فبلغ الكلية الطلبة درجات متوسط حساب مت دف، اذاالداة عليهم، ومت ا تيار اال تبارات اليت تتناس  وهذا اهل
 (48البالغ  )  الوسط الفرضي مع القيمة هذه مطابقة ( وعند9.05(قدره  معياري وباحنراف درجة (61.6)

البالغة   اجلدولية القيمة من اكرب وهي ( درجة1.96) بلغت احملسوبة التائية القيمة أن وجد التائي اال تبار باستخدام
 . يوضح ذلك (4) واجلدول إحصائًيا دالة وهي (0.05) داللة مستوى عند

 

3 0.205 14 0.288 
4 0.047 15 0.145 
5 0.270 16 0.155 
6 0.142 17 0.188 
7 0.282 18 0.319 
8 0.295 19 0.263 
9 0.323 20 0.282 

10 0.364 21 0.254 
11 0.305 22 0.320 
12 0.116 24 0.251 
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 (4الجدول)
 

 المتوسط الحسابي ، واالنحراف المعياري والمتوسط الفرضي والقيمة التائية 
االنحراف    المتوسط الحسابي العينة

 المعياري
 المتوسط
 الفرضي

 القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

120 61.06 9.05 48 3.41 1.96 
 

( وبعد اجراء املقارنات بني الوسط احلسايب واملتوسط الفرضي وكذلك 4توضح املؤشرات االحصائية جلدول )     
املقارنة بني الدرجة التائية احملسوبة والدرجة التائية اجلدولية تبني ان دور ان لالرشاد النفسي املدرسي دور اجيايب يف 

(، توضح نظرية 2017لثانوية وتتفق هذه النتائج مع دراسة )دعيم )نبذ ثقافة التطرف العنيف لدى طلبة الدراسة ا
باندورا كلما توافق الفرد يف معايريه اجملتمعية وعمل على تنضيجها من  الل النصيحة وتصحيح أخلطأ اذ اصبح 

لف تاكثر وعيا ومعرفة واعتداال ، اما نظرية باخ فقد اوضحت ان توفر احلاجات لإلنسان حيقق له االعتدال مبخ
 مفاهيمه اللفظية واألدائية.

 -اناث( التخصص الدراسي )علمي -وفق متغريي النوع )ذكور  اإلحصائية الداللة ذات معرفة الفروق -:-ثانيا
 اديب(

 متغري النوع )ذكور، اناث( -أ
بة االستجا درجات يف إحصائًيا دالة فروق أوضحت نتائج البحث من  الل تطبيق األداة على عينة البحث توجد   

( 6.26قدره ) معياري باحنراف (18,6) للذكور احلسايب الوسط أن ، اذ وجد واإلناث الذكور على االداة بني
إن  التائي اال تبار استخدام نتائج وأظهرت ( ،3.54قدره ) معياري باحنراف (15.1) احلسايب لإلناث والوسط
 كانت حيث 0.05 داللة مستوى عند إحصائًيادال  اإلناث درجات ومتوسط الذكور درجات متوسط بني الفروق
 . ذالك يوضح (5)واجلدول (2) البالغة اجلدولية القيمة من القيمة أكرب ( وهذه3.2) احملسوبة التائية القيمة
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 ( 5جدول )
  اإلناث درجات متوسط بين للفرق التائي االختبار نتائج يبين

 المؤشر      
 اإلحصائي

 النوع

المتوسط  العدد 
 المحقق

االنحراف 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية 
 الجدولية المحسوبة  داللة 

 3.3 6.26 18.6 60 ذكور
 

2 0.05 
 3.54 15.1 60 اناث

 
( وبعد اجراء املقارنات بني املتوسط احلسايب لعينة الذكور من الطلبة واملتوسط احلسايب لالناث 5يتضح من اجلدول )

ومقارنة الدرجة التائية احملسوبة والدرجة التائية اجلدولية تبني ان الفروق دالة احصائيا لصاحل الطالب من الطلبة 
الذكور ، أي ان دور االرشاد فعال يف نبذ ثقافة مفهوم التطرف العنيف لدى الطالب اكثر من الطالبات ، ويفسر 

نسهم ية متنوعة ومتعددة سواء مع اقراهنم ونوع جذلك يف ضوء نظرية باندورا ان الطالب يتمتعون بعالقات اجتماع
او ، مما يتعرضون خلربات متعددة ومتنوعة فيبحثون عن النصيحة واإلرشاد ، هناك نصائح مزعجة يرفضونه ومنها 
جيدة تعترب معتدلة كالتطرف العنيف وهكذا عندما يستمعون خلطبة بالتلفاز او املسجد او وسائل التواصل مما 

عايري االعتدال مقارنة باإلناث اليت تتحدد عالقتها مع نوع جنسها وأمها وأقارهبا وطبيعة اجملتمع اليت تكونت لديه م
 ( .2012يفرضها مما تكون  ربهتا باخلطاب اقل من الذكور وهذا يتفق مع دراسة حممد )

 أديب. – علمي :الفرع الدراسي  -ب
 الوسط أن ، اذ وجد طلبة الفرع العلمي واألديب الداة بنياالستجابة على ا درجات يف إحصائًيا دالة فروق توجد    

 باحنراف (19.3احلسايب للفرع العلمي ) والوسط (7.3قدره) معياري باحنراف (21.5) للفرع االديب احلسايب
االديب  درجات طالب الفرع متوسط بني إن الفروق التائي اال تبار استخدام نتائج وأظهرت ، (5.4) قدره معياري

 من القيمة أكرب وهذه (3).احملسوبة التائية القيمة كانت حيث 0.05 داللة مستوى عند العلمي دال إحصائًياو 
 . ذلك يوضح (6)واجلدول  )2(البالغة  اجلدولية القيمة
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 (6اجلدول )
 واالدبي العلمي الفرع درجات متوسط بين للفرق التائي االختبار نتائج يبين

االنحراف  المتوسط المحقق العدد  الفرع    
 المعياري

مستوى  القيمة التائية 
 الجدولية المحسوبة  داللة 

 0.05 2 3 7.3 21.5 60 ادبي
 5.4 17.3 60 علمي

 
( ( وبعد اجراء املقارنات بني املتوسط احلسايب لعينة الفرع األديب من الطلبة واملتوسط احلسايب 6يوضح جدول )    

للفرع العلمي من الطلبة ومقارنة الدرجة التائية احملسوبة والدرجة التائية اجلدولية تبني ان الفروق دالة احصائيا لصاحل 
لنفسي املدرسي يلع  دور مهم يف نبذ ثقافة مفهوم التطرف العنيف لطلبة طلبة الفرع االديب ، أي ان االرشاد ا

( ، اذ تفسر نظرية باخ ان الفرد 2017الفرع االديب مقارنة بالفرع العلمي وتتفق هذه الدراسة مع دراسة دعيم )
ها التقدير نيسعى اىل اشباع حاجته االساسية مبختلف الطرق املمكنة سواء كانت عقالنية او عدوانية ، سواء م

االجتماعي وبناء العالقات والتقدير واحلاجة الدراسية لكي حيقق ذاته ، ان طلبة الفرع االديب هم اكثر اهتماما يف 
نشاطات املدرسية والصفية واجملتمعية ، ويتميزون بتنوع حسي نتيجة ختصصهم االنساين ويستخدمون وقت اقل 

ايري الجتماعي مما يتيح امامهم فرص جيعلهم ذوي  ربة فيكونون معللمذاكرة  فيستهلكون اكثر وقتهم بالتواصل ا
االعتدال اجملتمعي كخطاب وسلوك ونعكس هذه على استجاباهتم على االداة مقارنة باستجابات الفرع العلمي هم 

 (.2012ايضا لديهم معايري لالعتدال ولكن اقل من طلبة االديب وختتلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة حممد )
 ابرز مساهمات البحث

 تناول موضوع مهم يف اجملتمع وهو التطرف العنيف. -1
 تضمن البحث عينة مهمة يف اجملتمع وهم طلبة دراسة الثانوية تتمثل بعينة الشباب والرشد. -2
تناولت الدراسة دور االرشاد يف طرح معاجلات تربوية ونفسية تساهم يف  فض ونبذ ثقافة التطرف العنيف بني  -3

 املدرسة واجملتمع. الطلبة يف
عرضت الدراسة احلالية مشكلة التطرف العنيف بأسلوب منهجي وعلمي وفق بناء اداة قياس تشخص واقع  -4

 املشكلة من اجل طرح حلول وتوصيات ومقرتحات للحد من هذه املشكلة.
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 التوصيات 
 -يف ضوء نتائج البحث يوصي الباحث :

تطوير دور االرشاد النفسي يف املؤسسات الرتبوية كاملدارس واجلامعات وتوفري السبل اليت تساهم يف جناح   -1
العملية االرشادية ألهنا تتعامل مع اجلوان  النفسية والفكرية واالجتماعية اليت تساهم يف تغري سلوكيات الفرد 

 واجلماعة. 
سلوكية يف  افة التطرف العنيف كمفهوم وسلوك ومعاجلته كمظاهرترسيخ القيم واملبادئ اليت تساهم يف نبذ ثق   -2

 املؤسسات الرتبوية واجملتمعية .
توظيف النشاطات املدرسية املتنوعة يف تنمية مفهوم التعايش السلمي ونبذ التطرف العنيف وحتقيق التعاون     -3

  .بني املدرسة والبيت يف تذوي  خمتلف االفكار السلبية اليت يكتسبها الطال
توظيف مواقع التواصل االجتماعي ووسائل االعالم مبختلف مسمياهتا يف نشر ثقافة  طاب االعتدال وسلوك  -4

 الوسطية ، اذ ان اكثر الطلبة على حتكاك وتأثري متواصل معها.
 المقترحات 

  -يقرتح الباحث  :
 اجراء دراسة عن دور املدرسة يف نشر ثقافة االعتدال الفكري لدى اولياء امور الطلبة.  -1
 اجراء دراسة بعنوان املهام االرشادية املوكله للمرشد الرتبوي وأثرها يف نشر ثقافة السلم اجملتمعي . -2
 اجراء دراسة بعنوان ازمة اهلوية وعالقتها باالعتدال الفكري لدى الشباب .   -3
 دراسة  ريبية بعنوان اثر االرشاد املعريف يف تنمية  السلوك أالعتدايل لدى طلبة الدراسة الثانوية.اقامة   -4

 المصادر
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 (1ملحق )

 اسماء المحكمين
 مكان العمل االسم واللقب العلمي
 سيةقسم العلوم الرتبوية والنف -كلية الرتبية ابن رشد  -جامعة بغداد أ.د عبد احلسني ارزوقي
ربوية قسم العلوم ت-كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة ديالى أ.د هيثم احمد الزبيدي

 ونفسية
 قسم االرشاد-كلية التربية االساسية  -جامعة ديالى حسين علي أ.م.د اخالص

بوية قسم العلوم الرت  -كلية الرتبية للعلوم االنسانية  -جامعة دياىل ا.م.د مظهر حممد العبيدي
 والنفسية
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 (2ملحق )

 مقياس التطرف العنيف
 ابدا احيانا دائما الفقرات

 تقاليد ألهنا الزواج كاحتفاالت االجتماعية املناسبات حضور أرفض
 .بالية

   

    البلد هذا يف ومتدهورة سيئة األ الق أن أرى
    .ري أ بال معي خيتلف من جبان  أصلي أن ارفض
    .الرجال عن قيادية مناص  املرأة تتقلد أن ارفض
    .والدي سيطرة من التخلص يف أرغ 
    .القائمة السلطة حتدي على احرص
    بآرائي السياسية  اآل رين إقناع قوة من لدي ما بكل أحاول
    .ومعتقدايت بآرائي اآل رين اقنع أن قوة بكل أحاول
    .اخليال من واملرأة ضرب الرجل بني املساواة أن أرى

    .الدينية اإلعالمية الربامج فقط أشاهد
    أو التخلص منها قيود أسريت تتبعها اليت والتقاليد العادات أن اشعر
    .متناقضة الدين رجال فتاوى أن اشعر
    ارائي خيالفين من  اه بالنفور اشعر
    التخلف من ضرب والعادة العرف إتباع أن اعترب
    الدينية األمور يف احلوار أسلوب إتباع على اعمل
    ا تلفت ألراء مهما الصحيح هو واحد ري أ هناك أن اعتقد
    .للتغيري الوحيدة الوسيلة هي القوة أن اعتقد
    حل الصراعات يف منها جدوى ال السلمية الطرق أن اعتقد
     االجتماعية العادات عن االبتعاد أفضل
    اآل رين حيتاج وال بذاته قوي اإلنسان أن اعتقد
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    .مهم شيئاً  متثل ال االجتماعية اجلذور أن اعترب
    خيالفين من مع احلوار اكره

    افضل ان يتبىن الفرد ا اها فكريا واحد
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