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 جاهعت األًبار  / كليت التربيت / القائن

 

 ملخص البحث  
سرة والمدرسة والمجتمع التً تواجه األجتماعٌة التطرؾ من المشكالت النفسٌة واال ٌعتبر       

ورجال القانون واألمن ومن هنا فؤن مشكلة البحث تحدد فً الكشؾ  جتماع والتربٌةوعلماء اال
عن التطرؾ تلك الظاهرة التً تزاٌدت فً وقتنا الحاضر بشكل لم ٌسبق له مثٌل مما تسبب فً 

 مخلص لمواجهتها الخسائر البشرٌة والمادٌة فهً  مشكلة تحتاج الى بذل جهد
ثم وضع  ،ظاهرة التطرؾ وقٌاسها نظرا لخطورتها على المجتمععلى تعرؾ هو هدؾ البحث 

 :برنامج إرشادي للتخفٌؾ من معاناتها من خالل
 .الكشؾ عن ظاهرة التطرؾ -1
 نفعالً لخفض مستوى التطرؾفً التفرٌػ اال.بناء برنامج إرشادي -2

توزٌع  تم إذالبعدي(  –ر القبلً ختباالل)نهج التجرٌبً المجموعة الضابطة المم استخداتم       
 وطالبة ا  ( طالب434) لػ عددهمائة طالب وطالبة من جمٌع المراحل والباستبٌان على ماال

 عشرٌن تم فرز ،بطرٌقة عشوائٌة2112-2111للعام الدراسً   فً كلٌة التربٌة القائمالمسجلٌن 
عتمد الباحث الفرضٌة اخمسٌن فما فوق على مقٌاس التطرؾ ممن حصلوا على درجات  طالبا  

 الصفرٌة لقٌاس تؤثٌر البرنامج.
( بةٌن متوسةطات 1.5داللة إحصائٌة عند مستوى داللةة ) : ال توجد فروق ذات الفرضٌة األولى

 االختبار القبلً والبعدي فً مستوى التطرؾ بعد تطبٌق البرنامج اإلرشادي.
توسةةطات ( بةةٌن م1.5داللةةة إحصةةائٌة عنةةد مسةةتوى داللةةة ) : توجةةد فةةروق ذاتالفرضييٌة النيةٌيية

 ً مستوى التطرؾ بعد تطبٌق البرنامج اإلرشادي.فاالختبار القبلً والبعدي 
 :تضمنت أدوات البرنامجو 

 .بناء  مقٌاس -1
 نفعالً لخفض مستوى التطرؾفً التفرٌػ اال إرشادي بناء برنامج -2
تعرؾ قام بها الباحث كان الهدؾ منها ستطالعٌة اتم بناء المقٌاس من خالل دراسة و      

خالل توجٌه سإال مفتوح لهم طلب منهم ذكر أهم  تطرؾ التً ٌعانً منها الطلبة منالمظاهر 
تم وضع تقدٌر و ،لبة وتإثر على حٌاتهم بشكل مباشرمظاهر التطرؾ التً ٌعانً منها الط

، بدا،أحٌانا، ؼالبا،دائما(( فقرة)أ31بة على فقرات االستبٌان البالػ عددها )ستجارباعً لتحدٌد اال
وهو معامل  1\11رتباط بلػ معامل اال إذختبار ستبٌان بطرٌقة إعادة االتم التحقق من ثبات االو

 .مقبول
البعدي(  –ختبار القبلً )اال ستخدم الباحث الوسط الحسابً للمقارنة بٌن درجات المجموعةا    

 .نفعالً(االالتنفٌس  ،)التداعً الحر فً بناء البرنامجتبنى الباحث نظرٌة التحلٌل النفسً 
نتائج اختبار الفرضٌة تؽٌرات إٌجابٌة على عٌنة البحث الذٌن ٌعانون من التطرؾ  أظهرت    

ختبارٌن سابٌع( وهً المدة الفاصلة بٌن االأ ةربعأالتطبٌق) مدةمن المشاركٌن فً البرنامج خالل 
 .القبلً والبعدي وبشكل دال إحصائٌا لصالح المشاركٌن فً البرنامج
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Abstract  
Extremism is considered one of the social and psychological 

problems which facing the family, school, community, social scientists, 

education, law and security men, hence the research problem identified in 

the disclosure of extremism, a phenomenon that has increased in the 

present day is unprecedented, causing human and material losses. So, it is 

a problem that needs to be made sincere effort to encounter it. 

Objective of this research is to identify and measure the 

phenomenon of extremism due to the danger to the community and put a 

directing  program to alleviate the suffering through:  

1- Detection of the phenomenon of extremism.  

2- Construction of a pilot program in emotional discharge to reduce 

the level of extremism.  

It has been using experimental method - the controlled  group (for 

previous-post test) a distributed the questionnaire to one hundred students 

from all levels, who are (434) students enrolled in the College of 

Education – Al-Qa'aim - for the academic year 2011-2012 randomly, 

where it was sort twentieth students who received the fiftieth degrees or 

above on a scale of extremism, the researcher depends on the null 

hypothesis to measure the impact of the program.  

The first hypothesis: No statistically significant differences at the 

level of significance (0.5) between the mean pre and post test in the level 

of extremism after the application of the guiding program.  

The second hypothesis: There were statistically significant 

differences at the level of significance (0.5) between the mean pre and 

post test in the level of extremism after the application of the guiding 

program.  

The program tools include:  

1- Building scale.  
2- Building a pilot program in emotional discharge to reduce the 

level                 

    of extremism.  
It has been building scale through a prospective study carried out 

by the researcher was intended to identify the manifestations of 

extremism experienced by students through the guidance of an open 

question to them were asked to mention the most important 

manifestations of extremism experienced by students and that affect their 

lives directly, and was an estimate quadrant to determine the response the 

paragraphs of the questionnaire's (30), paragraph (never, sometimes, 

often, always), it was checked from the stability of the questionnaire  as 

away retest correlation coefficient was 0/81, a coefficient of acceptable.   
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The researcher used the arithmetic mean to compare between the 

degrees of the group (pre and post test), the researcher adopted a 

psychoanalytic theory in the construction program (free association, 

emotional venting).   

The results of hypothesis testing showed positive changes to the 

research sample who suffer from extremism of the participants in the 

program during the period of application (four weeks), the time between 

the pre and post test and are statistically significant in favor of the 

participants in the program. 

 
 

 المقدمة

 أهمٌة البحث والحيجة إلٌه:

للتطرؾ أثار مدمرة فً جمٌع مجاالت الحٌاة، فهو ٌإثر على صحة اإلنسان الجسمٌة       
والنفسٌة فٌبدو اإلنسان عاجزا عن  مواجهة مشكالت الحٌاة وتصرٌؾ أموره داخلٌا وخارجٌا، 
ومن هنا فإن للتطرؾ آثارا  سلبٌة تتبلور فً تدمٌر المنشئات التعلٌمٌة بكافة أشكالها وقد تزاٌدت 

جتمع العراقً ،لم ٌكن التطرؾ فً وقتنا الحاضر وانعكست بآثارها على حٌاة الم ةاهرظ
فظروؾ المنافسة المحتدمة فً الحٌاة العصرٌة، وشعور الفرد بالفشل ضحٌة لها،  اإلنسان إال
ٌإدي بهم رتفاع مستوى الطموح عند الشباب مما فضال عن تعقٌد الحضارة الحدٌثة واواإلحباط 

ة من ضعؾ وتفكك وضعؾ العالقات باإلحباط والفشل فضال عما أصاب األسرلى الشعور إ
فظهرت المجامٌع نتقام لحقد والحسد والؽل والرؼبة فً االنتشار الؽٌرة وااالجتماعٌة  وا

المتطرفة التً تتخذ طرٌق الشر منهجا لها متمثال ذلك فً العنؾ واالؼتٌاالت واالندفاع إلى 
باب لتكوٌن خالٌا سرٌة تدفعهم إلى أعمال التؽرٌب والتدمٌر أعمال الطٌش والتؽرٌر بالش

ومن  إلشاعة الفوضى والبلبلة مما ٌإدي إلى شعور الفرد العراقً بالقلق واإلحباط وعدم األمن ،
ماح هذه ججتماعٌة لكبح ع على عاتق المإسسات التعلٌمٌة والدٌنٌة واالن تقهنا فؤن المسإولٌة اآل
 .هللا بها من سلطاناألفكار  التً ما أنزل 

وإذا أردنا تحقٌق مواجهة ناجحة مع التطرؾ فالبد للمإسسات المعنٌة أن تبادر إلى عالج      
المشكالت العقلٌة والدٌنٌة والنفسٌة واالجتماعٌة واألخالقٌة التً ٌعانً منها الشباب والطلبة على 

الصالحة وفتح مجال للعمل الكرٌم حد سواء عالجا جذرٌا من خالل تهٌئة التعلٌم السلٌم والتربٌة 
والكسب الحالل وتبنً مشروع متكامل لإلصالح االجتماعً ،ومن هنا فإن البحث موجه إلى 

 المهمتٌن بموضوع التطرؾ والى المرشدٌن التربوٌٌن ألؼراض الوقاٌة.

 مفيهٌم التطرف:

ٌخةةرج الشةخص عةةن مفهةوم التطةرؾ الةةدٌنً: المبالؽةة فةً الجوانةةب الدٌنٌةة إلةةى الحةد الةذي      
  .ها والتً ٌجمع علٌها علماء الدٌنالحدود المقبولة المتعارؾ علٌ

مجاوزة الحدود المقبولة فةً أمةر مةن األمةور بالزٌةادة أو النقصةان عةن الحالةة : مفهوم الؽلو     
 التً شرع علٌها.
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 اصةعب مفهوم التطرؾ العقلً: التمسك بالرأي األمةر الةذي ٌجعةل النقةاش مةع هةذا الشةخص      
 ٌتعلق على فكرة واحدة وال ٌقبل النقاش حولها. إذحول ما ٌعتقد به من أفكار 

مفهوم التطرؾ العام: االبتعاد عن الوسةط باتجةاهٌن متعاكسةٌن والمتطةرؾ هةو الةذي ٌتخةذ       
 و الخٌال.ٌضا لخصم حقٌقً موجود فً الواقع اتجاها معاكسا نق

المتطةرؾ شةدٌد الحساسةٌة مةن الناحٌةة العاطفٌةة  مفهوم التطرؾ العاطفً: ٌصةبح الشةخص     
    شدٌد المبالؽة فً الجوانب الدٌنٌة. 

 .(3)مفهوم التطرؾ السلوكً: تظهر على المتطرؾ بوادر العدوان والتجاوز على اآلخرٌن 

 مظيهر التطرف: 

 تكمن مظاهر التطرؾ فً النواحً التالٌة:

 أوال: مظيهر التطرف من الةيحٌة الدٌةٌة:

عةةدم و ،عةدم التمسةةك بالتعةالٌم الدٌنٌةةةو ،فةً الجانةةب العقائةدي والشةةك الةةدٌنًالقلةق والحٌةةرة      
 ،د الحالل والحرام والصةواب والخطةؤعدم المعرفة بالمعاٌٌر التً تحدو ،االلتزام بالقٌم األخالقٌة

 الشعور بالذنب.و ،والتقالٌدمحاولة االنقالب على العادات و

 من الةيحٌة الةفسٌة والمزاجٌة:نيةٌي: مظيهر التطرف 

الةنقص و ،الشعور بالخجل،وتؽلب الحالة المزاجٌة و ،التوتر وعدم السعادةو ،تؤنٌب الضمٌر     
الشةعور و ،الشةعور بعةدم الثقةة وتضةخٌم الةذاتو ،وعدم القدرة على تحمةل المسةإولٌة كواالرتبا

ضةعؾ ، وعلى الحالة المزاجٌةةعدم السٌطرة نقص االستقرار وو ،هانةالضٌاع والخوؾ من اإلب
عةةدم و ،الجدٌةةة الزائةةدةو ،رة علةةى اتخةةاذ القةةرار وقةةت األزمةةاتعةةدم القةةدو ،زٌمةةة واإلرادةالع

التبةرم مةن الحٌةاة والرؼبةة فةً و ،والشعور باإلثم ،فً النوم مع معاناته من الكوابٌساالستؽراق 
 .(14)التخلص منها

 نيلني: مظيهر التطرف من الةيحٌة االجتميعٌة:

عةدم القةدرة و ،والخوؾ من االنتقةادات االجتماعٌةة ،ور بالحرج فً المواقؾ االجتماعٌةالشع    
الشةعور بةرفض و ،وقلةة اللٌاقةة ،زال ومحاولة االبتعةاد عةن اآلخةرٌناالنعو ،على مواجهة الناس

 .(11)المجادلة ةعدم التسامح وكثرو ،االجتماعٌةقلة المشاركات فً الشإون و ،الجماعة له

 المظاهر انعكاسات سلوكٌة تظهر على سلوك الشخص من خالل: لهذه

 ،دد دائمةةا مةع وجةةود موجبةات التٌسةةٌروهةو إلةةزام التشة: إلةزام النةاس بمةةا لةم ٌلةةزمهم هللا -1

  (216)البقرة {  ُوْسَعَها ِإلَّ  نَ ْفًسا اللَّهُ  ُيَكلِّفُ  َل  }هو أسهل  وإلزام الناس به وترك ما

فً ؼٌر مكانه وزمانه، كؤن ٌكون فً ؼٌر دٌةار اإلسةالم، وٌكون  التشدد فً ؼٌر محله: -2
 أو فً قوم حدٌثً العهد باإلسالم، أو حدٌثً العهد بالتوبة.

تعةةةالى ٌؤمرنةةةا بالعةةةدل إن هللا سةةةبحانه و الخشةةةونة فةةةً التعامةةةل والفظاظةةةة فةةةً الةةةدعوة: -3

 َوَج اِدْلُه ْ  اْلَحَس ََةِ  َواْلَمْوِعَظةِ  ْكَمةِ بِاْلحِ  رَبِّكَ  َسِبيلِ  ِإَلى ادْعُ  } ل فً محكم كتابه العزٌزاق إذواإلحسان 
 (.125اآلٌة  )النحل{  بِاْلُمْهَتِدينَ  َأْعَل ُ  َوُهوَ  َسِبيِلهِ  َعنْ  َضلَّ  ِبَمنْ  َأْعَل ُ  ُهوَ  رَبَّكَ  ِإنَّ  َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَِّتي

 سوء الظن بالناس:الشك فً اآلخرٌن واتهامهم دون وجود ما ٌبرر ذلك. -4
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رمً اآلخرٌن بالكفر والخةروج عةن الملةة وٌسةتبٌح دمةائهم :(2)هاوٌة التكفٌرالسقوط فً  -5
 وأموالهم.

 
 العوامل المسيعدة على ةشوء التطرف:

 هناك عوامل تساعد على نشوء التطرؾ ومن هذه العوامل ما ٌلً:

 االضطرابات االنفعالٌة: -1
كةذلك  ،النقصةان تؽلب المزاج تإدي بالفرد إلةى اتخةاذ قةرارات ؼٌةر مناسةبة بالزٌةادة أو
 . (11)الشعور بالخوؾ من المثٌرات العادٌة البسٌطة التً ال تقلق الفرد العادي

 ضعؾ العقل: -2
عدم اكتمال النمو العقلةً نتٌجةة لعوامةل وراثٌةة أو مرضةٌة أو بٌئٌةة تةإثر علةى الجهةاز 

 .(1)النضج والتعلم والتوافق النفسً واالجتماعً والمهنً تإثر علىلفرد ول العصبً

 تؤخر الدراسً:ال -3
ٌعتبر التؤخر الدراسً مشكلة تربوٌة واجتماعٌة ونفسٌة للطالب فً المجتمع وتإدي هذه 

 المشكلة إلى حدوث التطرؾ.

 مشكلة البحث:

جتماعٌة، كما ٌترتةب علةى جمٌع مجاالت الحٌاة الدٌنٌة واال ٌخلؾ التطرؾ أثار مدمرة فً      
فمةةن أثةةاره  المنشةةآت التعلٌمٌةةة بكافةةة أشةةكالها وأحجامهةةاالتطةةرؾ آثةةار سةةلبٌة تتبلةةور فةةً تةةدمٌر 

ادت ظاهرة التطةرؾ زداستباحة دماء الناس وأموالهم وال ٌرى لهم حرمة وال ذمة وقد المدمرة ا
وانعكست على حٌاتنا الٌومٌة فؤصةبح القلةق واالنقبةاض وعةدم السةعادة وتقلةب  حاضرفً وقتنا ال

مل المسإولٌة والشعور بالفراغ والضةٌاع والمعانةاة مةن الحالة االجتماعٌة ونقص القدرة على تح
والتبةرم مةن الحٌةاة والةتخلص منهةا مةن السةمات  وعةدم المبةاالةاالندفاعات المزاجٌة واالستهتار 

لم الٌوم وتؤثٌراتةه الهائلةة االؽالبة على نسبة كبٌرة من الناس وهً نتٌجة للتقدم التكنولوجً فً ع
صةةةالها هةةةذه الظةةةاهرة بالعقةةةل خٌةةةر وسةةةٌلة الستئ إن معالجةةةة .(6)فةةةً مجةةةاالت الحٌةةةاة المختلفةةةة

معانةاتهم. ونستشةهد بقةول سةعافهم والتخفٌةؾ مةن رفون مرضى ٌبحثون عن دواء ناجح إلفالمتط

 ِم نْ  َلنْ َفضُّ وا اْلَقْل  ِ  َغِل ي َ  َفظِّا ُكَْتَ  َلوْ }  هللا سبحانه وتعالى وهو ٌخاطب نبٌه)صلى هللا علٌه وسلم(
ُه ْ  فَاْعفُ  َحْوِلكَ   (115) آل عمران اْْلَْمر{  ِفي َوَشاِوْرُه ْ  َلُه ْ  َواْستَ ْغِفرْ  َعَ ْ

 أهمٌة البحث:

 ؤتً أهمٌة البحث فً التعرؾ على ظاهرة التطرؾ وقٌاسها نظرا لخطورتها على المجتمع ت     
ثر على توازن الفةرد تإ مشكلة هًوتستحق الدراسة  من أجل التعرؾ على حجمها  ظاهرةفهً 

بتعاد عن المجتمع وال شك لهذه الظةاهرة أثةار سةلبٌة فةً مما ٌإدي به إلى االنسالخ واالوتكٌفٌه 
وال شةك   ستعداد للتخلً عن المجتمع وهجةرهالمباالة وااللٌة والوخلق حالة عدم الشعور بالمسإ

ثارهةةا رت بآفهةةً معضةةلة أثةة ن ظةةاهرة التطةةرؾ أزمةةة تتصةةدر جمٌةةع أزمةةات عصةةرنا الحةةالًأ
السةلبٌة علةى مجةاالت الحٌةاة عامةة وجلبةت معهةا نتةائج خطٌةرة لةم ٌكةن اإلنسةان العراقةً سةوى 

تجاهةات فةً بنةاء برنةامج إرشةادي و تؤكٌةده علةى تكةوٌن اأٌضةا همٌةه البحةث وتؤتً أ ضحٌة لها
اٌجابٌةةة للمتطةةرؾ نحةةو نفسةةه وتشةةجٌعه علةةى اإلعةةالء والتسةةامً مةةن خةةالل تبنٌةةه للقةةٌم النبٌلةةة 

جتماعٌةةة بٌئةةة المحٌطةةة وتحسةةٌن العالقةةات االلصةةادقة كةةذلك فةةً تؤكٌةةد البرنةةامج علةةى تعةةدٌل الا
عةن الظةاهرة تةم  وللكشةؾٌات وتشجٌع العمل كمصدر للبهجة والسةرور. اوتشجٌع المٌول والهو
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جاباته وجود بعض ظواهر التطرؾ مما إ لى الطلبة اتضح من خالل تفرٌػتوجٌه سإال مفتوح إ
 .                                                 الظاهرة بٌن أوساط الطلبة ٌإكد وجود هذه

 أهداف البحث:

 الكشؾ عن مستوى التطرؾ. -1
 نفعالً لخفض مستوى التطرؾفً التفرٌػ اال بناء برنامج إرشادي -2

 
 مةهجٌة البحث:

ٌستخدم البحث المنهج التجرٌبً من خالل ضبط الظروؾ المحٌطةة بالتجربةة عةدا المتؽٌةر       
اسةةتخدام المالحظةةة الطبٌعٌةةة  فضةةال عةةنالمةةراد دراسةةة تةةؤثٌره المسةةتقل )البرنةةامج اإلرشةةادي( 

 كمإشر على سٌر العملٌة اإلرشادٌة بنجاح. 

 

 تصمٌم البحث:

 الضابطة العشوائٌة ذات االختبار القبلً والبعدي.ٌعتمد البحث التصمٌم التجرٌبً المجموعة 

 االختبير التجربة االختبير المجموعة

 القبلً ضابطة
المتؽٌر المستقل 
 للبرنامج اإلرشادي

 البعدي

 

 عٌةة البحث:
تم ،وحقٌق التكافإ بةٌن أفةراد المجموعةةتم تحدٌد العٌنة باالنتقاء العشوائً أسلوبا من أسالٌب ت   

-2111المسجلٌن فً كلٌة التربٌة القائم للعام الدراسً ئة طالب وطالبة استبٌان على متوزٌع اال
ن حصةلوا علةى مةم تةم فةرزو( بطرٌقة عشةوائٌة 434من جمٌع المراحل والبالػ عددهم )2112

 .وعددهم عشرون وق على مقٌاس التطرؾفدرجات خمسٌن فما 
 فرضٌة البحث:
( بةٌن متوسةطات 1,5ة إحصةائٌة عنةد مسةتوى داللةة ): ال توجةد فةروق ذو داللةالفرضٌة األولى

 االختبار القبلً والبعدي فً مستوى التطرؾ بعد تطبٌق البرنامج اإلرشادي.
( بةةٌن متوسةةطات 1,5: توجةةد فةةروق ذو داللةةة إحصةةائٌة عنةةد مسةةتوى داللةةة )الفرضييٌة النيةٌيية

 اإلرشادي.االختبار القبلً والبعدي قً مستوى التطرؾ بعد تطبٌق البرنامج 
 أدوات البحث:

 ٌلً: تضمنت أدوات البحث على ما
 بناء مقٌاس. -1
 بناء برنامج. -2

 إجراءات بةيء المقٌيس:
تم بناء المقٌاس من خالل دراسة استطالعٌة قام بها الباحث كان الهدؾ منهةا التعةرؾ علةى      

لةب مةنهم ذكةر طللطلبةة  سإال مفتةوح توجٌه  من خاللمنها مظاهر التطرؾ التً ٌعانً الطلبة 
الل إجاباتهم تمت ومن خبشكل مباشر. ممنها وتإثر على حٌاته ونأهم مظاهر التطرؾ التً ٌعان

ؽةة لستبٌان تضةمنت ثالثةون فقةرة تةم عرضةها علةى هٌئةة محكمةٌن مةن قسةم الصٌاؼة فقرات اال
وبعةد مراجعةة أراء المحكمةٌن تةم تعةدٌل  ؽوٌةةلالعربٌة كلٌة التربٌة القائم لتحدٌد مدى سةالمتها ال
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علةى جابةة ل اإلتحدٌةد بةدائستبٌان تةم وبعد االنتهاء من صٌاؼة فقرات اال صٌاؼة بعض الفقرات
 فقرات المقٌاس )ابدأ، أحٌانا، ؼالبا، دائما(.

 نبيت المقٌيس:
قةام الباحةث بتطبٌقةه علةى عٌنةة تؤلفةت مةن  إذلمقٌاس بطرٌقة إعةادة االختبةار تم إٌجاد ثبات ا    

بفاصةةل زمنةةً مدتةةه عشةةرة أٌةةام وبلةةػ معامةةل االرتبةةاط بةةٌن االختبةةار األول  اخمسةةة عشةةر طالبةة
 ( وهو معامل ارتباط عالً ومقبول.1.11والثانً )

 
 المعيلجة اإلحصيئٌة:

 بلً والبعدي(           تم استخدام الوسط الحسابً للمقارنة بٌن درجات المجموعة ) االختبار الق     
 تحدٌد خطوات البرةيمج اإلرشيدي:

 تحدٌد أسس البرةيمج
 استند البرنامج إلى األسس التالٌة:

 خصائص مرحلة الشباب من الناحٌة الجسمٌة والذهنٌة والنفسٌة. -1
 (21)قابلٌة قدرة الفرد العقلٌة على استٌعاب معطٌات الحاضر وفهمها. -2
 :اإلرشيدي ج المستخدم فً البرةيمجالمةه
ٌتكةون مةن ثةالث  رامج اإلرشادٌةبفً تخطٌط ال peason)) عتمد الباحث نموذج بٌسونا      

 مراحل:
 مرحلة التخطٌط للبرنامج اإلرشادي وهً تتضمن العملٌات التالٌة-1
 تجمٌع الحقائق-أ
 تحلٌل الموقؾ-ب
 تحدٌد األهداؾ والمشكالت -ج
 وتشمل األنشطة التالٌةالمرحلة الثانٌة: تنفٌذ البرنامج -2

 وضع خطة للعمل - أ
ٌة التً نصت علٌها خطة العمةل تنفٌذ خطة للعمل وهً تشمل على تنفٌذ األنشطة التعلٌم - ب

 لتزام بها من حٌث األهداؾ وزمن تحقٌق األنشطة التعلٌمٌةواال
 تقرٌر مدى التقدم فً تنفٌذ البرنامج - ت
 رنامجبإعادة النظر بال - ث
م: وهً عملٌة مستمرة تبةدأ مةن الخطةوة األولةى لتخطةٌط البرنةامج ٌالمرحلة الثالثة التقٌ -3

 (22)اإلرشادي وحتى نهاٌة عملٌة تخطٌط وتنفٌذ البرنامج 
المةنهج اإلرشةادي الوقةةائً مةن خةالل تحقٌةق السةالمة العقلٌةةة  الحةالً ٌسةتخدم البرنةامج -4

 .(21)والهدوء االنفعالً لدى المتطرؾ

 ت البرةيمج:ةٌيف

البرنةةامج تقنٌةةة متفةةردة فةةً تصةةمٌمها سةةهلة فةةً تطبٌقهةةا وذات مةةدلول عملةةً وعلمةةً ٌتبنةةى      
، العواطةةؾ ، شةةحنالتةةداعً الحةةر( وهةةً ذات تطبٌةةق ثالثةةً األبعةةاد )تقنٌةةات التحلٌةةل النفسةةً)

 (.جتماعٌةركة االاالمش

 التداعً الحر -1
كةل مةا ٌجةول بخةاطره   هبةذكر تتضمن هذه الفنٌة حث المتطرؾ على إطالق العنان ألفكةاره     

أهمٌةة فةً مسةاعدة لهةا مةن وأحداث وذكرٌات وخبرات ماضةٌة مهمةا كةان نوعهةا لمةا  من أفكار
مساعدة على كٌفٌة المواجهة مةع الةنفس للبوتة  لتنفٌس والتفرٌػ عن األفكار المكالمتطرؾ على ا

ل الطلةب مةن وإعادة بنةاء حٌةز الحٌةاة ومواجهةة صةراعاته وتنمٌةة مفهةوم واقعةً لذاتةه مةن خةال



 هجلت جاهعت االًبار للعلىم االًساًيت

 2102 -كاًىى أول  –العدد الرابع 
 

 أثر التفريغ االًفعالي في هستىي التطرف

 الدكتىر :عبد الرزاق جاسن هحوىد العيساوي

ٌةتم  إذؾ والكره وعدم األمانة والنةدم المتطرؾ تفرٌػ عقله من األفكار والمشاعر المإلمة كالخو
المشةاعر واألفكةار واسةتخدام أسةلوب التؤمةل البةاطنً مةن خةالل كتابةة  لكالتفرٌػ بالحدٌث عن ت

نفراد إرشةاد امشكالته بحرٌةة تامةة مةع الباحةث بة الشعر التلقائً والقصة والمذكرات والبوح عن
 (.إرشاد جماعً)فردي أو أمام الجماعة 

 العواطفشحن  -2
 إذاألفكار والمشاعر المإلمة  التداعً الحر منالفراغ الذي ٌحدثه  ءتهدؾ هذه التقنٌة إلى مل    

ٌطلب من المتطرؾ شحن عقله باألفكار والمشةاعر والسةلوك البنةاء وتةدعٌم وجةود هةذه األفكةار 
والمشةاعر بالسةةلوك المالئةةم الةةذي ٌنةةاقض السةةلوك المتطةةرؾ لةةذا ٌجةةب توجٌةةه المتطةةرؾ لقةةراءة 

 (1).وجعله ٌشعر باالطمئنان قد اتجاهاتهنها لمساعدته على ٌالع علالكتب الدٌنٌة واألدبٌة واالط

 جتميعٌةالمشيركة اال -3
تماعٌةة التةً ٌعةٌش فٌهةا ومةن جحتكاكه وتفاعله مع البٌئةة االاذاته من تتكون فكرة الفرد عن     

عةدم  عتبةارهم مصةدرا إلشةباع حاجاتةه أواوردود فعل اآلخرٌن المحٌطةٌن بةه بستجابات اخالل 
لفرد ٌسةلك بالطرٌقةة فةا ،ٌلعب مفهوم الذات دورا محورٌا فً تشكٌل شخصةٌة الفةرد إذ، إشباعها

عتبارها جزءا من ات التً ٌمر بها الفرد فً حٌاته بتسهم الخبرا ماك،التً تتسق مع مفهومه لذاته
دورا هاما فً تكوٌن فكر الفةرد عةن ذاتةه ومةن هنةا  تلعب  إذ اإلدراكً الذي ٌتفاعل معه المجال

تحسةٌن  ته علةىمسةاعدة المحٌطةة مةن خةالل المتطةرؾ علةى االنةدماج بالبٌئة ٌة تشةجٌعتؤتً أهم
عالقته مع اآلخرٌن وإدراك هذه العالقة ومساعدته على كٌفٌة االندماج مع اآلخةرٌن مةع إعطةاء 

 :التالً فعلتطرؾ على حاضر وتجنب العزلة عن المجتمع والتذمر من خالل تشجٌع الملأهمٌة ل
    :تكوٌن مجموعة من الذكرٌات الرائعة -1

عنةدما شبه تلك التً أفرزهةا تعندما ٌتذكر اإلنسان حدٌثا معٌنا ٌفرز مخه مواد كٌمٌائٌة      
تنتابه المشاعر بعٌنهةا وٌعةٌش  نطباع الحدث عند وقوعه الفعلً وعندما ٌتذكر الحدثاسجل 

لةى نمةط إر النمط السلبً ٌولتؽٌ ،ك التً شعر بها عند وقوع الحادثحالة مزاجٌة مشابهة لتل
والتةً بةدورها تشةجع  أوال تؽٌر كٌمٌاء المخ  من خالل تذكر األشٌاء اإلٌجابٌةة إٌجابً ٌجب

إٌجابٌة  ن  ٌشعر بمشاعرألى إ المتطرؾعلى السلوكٌات التً تقوي عالقات الحب مما ٌدفع 
     (21)مما ٌهٌئه ألن ٌتصرؾ بحب

 :ممارسة الهواٌات الرٌاضٌة -2
     إنةةزٌم لةةى إفةةرازإرا كبٌةةرا فةةً شةةفاء الةةنفس البشةةرٌة ذلةةك ألنهةةا تةةإدي تلعةةب الرٌاضةةة دو    

رٌاضة أٌضا على زٌادة تدفق الةدم ال تعملٌحس بالسعادة و المتطرؾ)اإلندروفٌن( الذي ٌجعل 
ط  بضةلى المةخ ٌإكل المناسب والتدفق الجٌد  للدم بما ٌؽذٌه وٌجعله ٌإدي وظائفه بالش لى المخإ

للمتطةةرؾ ممةةا ٌهٌئةةه ألن نشةةاط الجهةةاز الطرفةةً بمةةا ٌةةنعكس إٌجابٌةةا علةةى الحالةةة المزاجٌةةة 
 (1)ٌتصرؾ بحب

 :المراقبة الذاتٌة-3
من ٌتعلم كٌؾ ٌراقب وٌضبط فكره ٌتعلم كٌؾ ٌسٌطر علةى مصةٌره فةالفرد مرهةون بعةالم     

مصةٌره  رٌةستطاعته تؽٌاب ه بوعٌه الخاصٌاأفكاره واإلنسان الذي ٌتعلم كٌؾ ٌؽٌر أفكاره ونوا
إن القوة السالبة التً تعمل فً حٌاتنا سوؾ تذوب وتنةدثر عنةد ، وهذه هً حكمت هللا عز وجل

فكل شً فً حٌاتنا نتٌجة للفكر ولكةً نسةمو  تجاهلنا لها وعند التفكٌر بطرٌقة إٌجابٌة بدال منها
 (11)فً حٌاتنا علٌنا ؼرس نماذج من الصور واألفكار اإلٌجابٌة البناءة

 التطبٌق:

 نامج ونهاٌته(البربرامج )تحدٌد بداٌة موافقة إدارة الكلٌة على تطبٌق ال بعد الحصول على       
ٌة البرنامج ا)عشرون طالب وطالبة( على بد فراد عٌنة البحث والبالػ عددهماتفق الباحث مع أ
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 الجلسات اإلرشادٌةتفاق مع عٌنة البحث على مكان تنفٌذ ( وتم اال12/5/2112–13/4ونهاٌته )
متها لراحتهم النفسٌة اتفق جمٌع أفراد العٌنة على مالء فً قسم اللؽة العربٌة إذ )قاعة المشاهدة(

على  تفق أفراد العٌنةحٌث االجلسات تفاق على زمن وتم اال نظرا لتجهٌزها بكل وسائل الراحة
دد أفراد العٌنة ( ع1) وٌظهر الجدول رقمجلسة، للبواقع ساعة ونصؾ  ٌوم الثالثاء والخمٌس
 .فرقا واضحا لصالح تطبٌق البرنامج ختبار األول والثانً وٌبدو فٌهودرجاتهم على اال

 (1جدول رقم )

 على مقٌاس التطرؾ )االختبار القبلً والبعدي( الضابطةٌبٌن درجات المجموعة 

 االختبار الثانً ولاالختبار األ رقم االستمارة

11 61 31 

16 51 41 

13 54 35 

19 56 31 

11 53 24 

44 61 36 

113 56 45 

116 52 29 

112 53 51 

91 51 16 

1 53 36 

11 56 31 

42 54 11 

111 51 31 

14 53 32 

111 12 31 

1 55 33 

3 52 49 

93 54 36 
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35 51 21 

 616        1121 الوسط الحسابً

 (-1-)المكمل لجدول رقم    (2جدول رقم )

البعدي للمجموعة الضابطة ذات االختبار القبلً  -متوسطات درجات االختبار القبلًٌبٌن 
 التجرٌبٌة التً طبق علٌها المقٌاس والبرنامج(-)المجموعة الضابطةوالبعدي

 االنحراؾ المعٌاري المتوسط الحسابً المجموع االختبار

 9,41 56                    1121        االختبار األول

 5,11 34,1         616       االختبار الثانً

 

                                             الفرضٌة 

21: mmH o                 

211 : mmH  

 1،15 ( ومستوى الداللة21)الفرق بٌن متوسطً حجم العٌنة ) (T)وباستخدام اختبار 

                                                                        2س  ¹س -         

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ت=

 ¹+ ع 2ع         

 ـــــــــــــــــــــــ √   

 1ن _          

  1.911المحسوبة =  (T)قٌمة 

 *2.1الجدولٌة =  (T)قٌمة 

 :نالحظ أن  (T)من خالل قٌمة 

cabtab tT  

ٌة األولةةى الجدولٌةةة أكبةةر مةةن القٌمةةة المحسةةوبة وعلٌةةه ٌةةتم رفةةض الفرضةة (T)أي أن قٌمةةة      
 .وقبول الفرضٌة البدٌلة

 تحلٌل الةتيئج:

أظهرت نتٌجة اختبار الفرضٌة تؽٌرات اٌجابٌة على عٌنة البحث الذٌن ٌعانون من التطةرؾ      
 مستوى التطرؾ لدٌهم خالل فترة تطبٌق البرنامج )أربعة من المشاركٌن فً البرنامج لخفض
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 491ص.4ملحق ء والقٌاس فً التربٌة وعلم النفس.محمد عبد الحلٌم منسً.عتماد كتاب اإلحصااتم *

أسابٌع( وهً المدة الفاصلة بٌن االختبارٌن القبلً والبعدي وبشكل دال إحصائٌا لصالح 
االختبار الثانً فرقا واضحا لصالح البرنامج وٌعزى الفارق المشاركٌن فً البرنامج إذ اظهر 

شادٌة إلى فاعلٌة البرنامج لخفض مستوى التطرؾ من خالل التدرٌب والتعلٌم على التقنٌات اإلر
ساعد البرنامج عٌنة البحث فً كٌفٌة السٌطرة على مستوى تطرفهم  ، إذالمستخدمة فً البرنامج

ادي فً إحداث التؽٌرات اإلٌجابٌة لدى عٌنة البحث فً جملة وقد تعود فاعلٌة البرنامج اإلرش
ى المإثر فً كان لتقنٌة البرنامج )التداعً الحر( الصد ، إذت تتمتع بها تقنٌات البرنامجممٌزا

الحظ الباحث الراحة النفسٌة على وجوه المسترشدٌن )عٌنة البحث( وكان  إذنفسٌة عٌنة البحث 
ٌق السالمة العقلٌة والهدوء االنفعالً لدى عٌنة البحث من خالل الهدؾ من التداعً الحر هو تحق

مساعدة المسترشدٌن على كٌفٌة المواجهة مع النفس وإعادة بناء حٌز حٌاته ومساعدته على 
 اتخاذ قراراته المناسبة.

قل فالتؤمل قوة روحٌة تصبه الفقرة هو استخدامها ألسلوب التؤمل الذاتً  تأهم ما تمٌز      
فالتؤمل ،الواعً والعقل الباطن معا فهو قوة للعقل، لبعضاها ضرات الموجودة وتربطها بعالتصو

فاإلنسان له قابلٌة على التخٌل وخلق ، ن تؤتً بمثلهاأ ٌؤتً بإنجازات عظٌمة ال تستطٌع اإلرادة
،ٌقول هللا سبحانه القٌام بالتدرٌب تنمٌة هذه القابلٌة وتطوٌرها ٌجبالصور فً مخلٌته ول

لقد وضع هللا سبحانه فً عقلنا اإلنسانً مستوٌات  21لذارٌاتاالى)وفً أنفسكم أفال تبصرون(وتع
كتشافها ان السمو واإلبداع وما علٌنا سوى عمٌقة من الوعً والطاقة والقدرات الخالقة ومنابع م

 .وإظهار كنوزها الخفٌة وإطالقها

ة والمشبوهة فهو ٌعجز باألفكار ؼٌر المنطقٌ حدودة  فعندما ٌشحنمفالعقل اإلنسانً له طاقة     
ههةةم مةةا ٌفسةةد العقةةل هةةو شةةحنه بالأو ،عةةن تنظٌمهةةا ر  ه  ،عةةادات السةةلبٌة المتمثلةةة بةةالك  ةةر  لدرجةةة ك 
وإن أحساس الفرد بتكوٌنه إنما ٌنبثق من أعماق نفسه إذا تماسةكت وأتةاح لنفسةه  ،هالشخص لنفس
 . (15)التعبٌر بحرٌة

مةةن هنةةا فةةإن و ،األهةةداؾ همةةا سةةمة مةةن سةةمات التطةةرؾ وعةةدم معرفةةة إن عةةدم تقبةةل الةةذات     
البحث عن الذات وفهم الذات هما العمل الواعً والجاد لتخطً حالة التطرؾ إن الشعور بالعجز 
عن ترك أثر إٌجابً لةدى الشةخص العتقةاده بؤنةه ؼٌةر قةادر علةى النشةاط والعمةل بتوجٌةه ذاتةً 
وؼٌر قادر على تؽٌٌر اتجاهات الناس نحوه والتؤثٌر فً محٌطه فٌستسلم للٌةؤس والتطٌةر والحةظ 

 .(11)والصدفة المنتشرة بٌننا كثٌرا  

ر  السةلبٌة المتمثلةة  مةن هنةا تةؤتً أهمٌةة تؽٌٌةر المشةاعر       ه وإحةالل االتجاهةات االٌجابٌةة بةالك 
مكانها المتمثلة بجانب الحب وما ٌتبعه من تؽٌٌر فً العادات والتمسك بالقٌم الدٌنٌة واالجتماعٌة 

فةةً كةةل مةةا تعمةةل وتفعةةل وهةةذه مةةا أكةةدت علٌةةه تقنٌةةة شةةحن  ةالتةةً تجعةةل الشخصةةٌة متوازنةة
المتطرؾ على مواجهة التوتر النفسً ، وجاءت فقرة المشاركة اإلجتماعٌة  لمساعدة (4)العواطؾ

ها ٌهتم قسم من ،عض الواجبات والنشاطات الترفٌهٌةوالجسمً الذي ٌعانً منه من خالل القٌام بب
أن المشاعر الدٌنٌة هً مصدر طاقة إلنجاز تؽٌٌر اجتماعً جذري إذ  ،بممارسة الشعائر الدٌنٌة

ذا حةةدث تؽٌٌةةر عمٌةةق فةةً الضةةمٌر وٌترتةةب علةةى هةةذا اسةةتحالة الوصةةول إلةةى مجتمةةع جدٌةةد إال إ
اإلنسانً وظهور شًء جدٌد ٌكّرس الناس حٌاتهم من أجله للةتخلص مةن األوهةام واألفكةار ؼٌةر 

فاإلنسان ٌتمتع بالصحة والكمال والسعادة عند سٌطرة الوعً الروحً على األنانٌةة .(12)المنطقٌة
دالها باإلحساسةات والعواطةؾ ستبامٌع اإلحساسات المادٌة الشرٌرة ووالكره والحقد والخوؾ وج

 .السامٌة
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ً عةود نفسةك مجاهةدة الهةوى ٌةا بنةبنةه )عثمةان النةوري ال ًوخٌر ما نختم به وصٌة أبة         
فإن هللا جعلةك إنسةانا فةال تجعةل نفسةك  ،ضم قضم البؽالقوال تنهش نهش السباع وال ت ،والشهوة
 4(بهٌمة
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