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مدي إدراك طالب جامعة اجلىف ألدوارهم يف مىاجهة
التطزف وبناء بزنامج مقرتح لتفعيل هذه األدوار
الممخص_ ىدف البحث إلى دراسة مدى إدراك طبلب جامعة الجوف

الشرعية لتنمية روح المواطنة  ،Citizenshipوالدعوة إلغبلق

ألدوارىم ضد التطرف مع بناء برنامج مقترح لتفعيل ىذا الدور وفقاً

المنافذ التي قد َيتسرب منيا الفكر المنحرف إلى الطبلب،

( )280طالباً من جامعة الجوف ،موزعين بالتساوي بين الكميات

األفكار اليدامة ].[2

لمتغيري نوع الكمية (نظرية  -عممية) ،والعمر .وتكونت العينة من

والعمل عمى تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجو بو الطالب

النظرية والكميات العممية .وتراوحت أعمارىم بين ( )23-18سنة

وفي نفس السياق ،فإن جامعة الجوف تبذل جيداً كبي اًر

بمتوسط ( .)20‚9وتم استخدام استمارة البيانات الشخصية لمطبلب،

نحو طبلبيا في التصدي لمفكر المتطرف Preventing

ومقياس إدراك طبلب جامعة الجوف لدورىا ضد الفكر المتطرف

 Extremenessبشتى الطرق المتمثمة في التوعية العامة وعقد

(إعداد الباحث) .أشارت نتائج البحث إلى أن إدراك طبلب جامعة

المؤتمرات والندوات وورش العمل ،باإلضافة إلى اشتراك الجامعة

الجوف لدورىا ضد الفكر المتطرف جاء كما يمي :األنشطة الطبلبية

باستمرار في المؤتمرات الخارجية وارسال منسوبييا من أعضاء

( ،)٪46‚9وأساليب التدريس ( ،)٪46‚1والمناىج والمقررات
( ،)٪45‚7وخدمة المجتمع ( ،)٪36‚5والبحث العممي (.)٪36‚1

ىيئة التدريس والطبلب لبلطبلع دوماً عمى الجديد في ىذا

وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين طبلب الكميات

الشأن.

النظرية والعممية لصالح الكميات العممية والطبلب ذوي العمر األعمى

ومن ناحية أخرىُ ،يعد التطرف  Extremenessظاىرة

وذلك في المجموع الكمي واألبعاد الفرعية الخمسة عند مستوى

اجتماعية ال يخمو أي مجتمع منيا (وان بدرجات متفاوتة) ،ولذا

( .)0‚01عدا مجالي (األنشطة الطبلبية والبحث العممي) بالنسبة

كان الحكم عمى التطرف بأنو ظاىرة مرضية Phenomenon

لمُتغير العمر فقط حيث لم تصل إلى حد الداللة .وقَام الباحث
بمناقشة النتائج وفق األدبيات التربوية الخاصة والدراسات السابقة

 ،satisfactoryأو مشكمة يعيشيا المجتمع وينبغي التخمص
منيا ليس كافياً ،بل يجب التصدي لو عمى اعتبار أنيا ظاىرة

وطرح عدد من التوصيات والبحوث المستقبمية.

ليا مسبباتيا وجذورىا [ .]3والتطرف كظاىرة اجتماعية يتم

الكممات المفتاحية :مدى إدراك طبلب جامعة الجوف ،التطرف،

التعبير عنو في صور متباينة ،منيا التطرف السياسي

لبرنامج المقترح.

واالجتماعي والديني ...إلخ .ولعل التطرف الديني Religious

 .1المقدمة

استعصاء عمى التغيير.
 extremismىو أعمق صورة وأشدىا
ً

تُمثل سياسة الجامعات التعميمية Universities and

بل إن التطرف الديني َيصبغ حياة الفرد االجتماعية والشخصية

 educational policyالخطوط العريضة لتحقيق أىداف

اء كان ىذا التطرف
والفكرية وربما السياسية بصبغة التطرف ،سو ً

عبر عن عقيدة المجتمع وثقافتو،
المجتمع وتطمعات أفراده ،وىي تُ ّ

سمبياً بالعزلة واالنسحاب أو نشطاً بالدعوة إلى ما يعتقده الفرد،

وتعكس الغايات التي تسعى الدولة إلى تحقيقيا عمى المستوى

وربـما استخدام العنف ضد اآلخرين [.[4

االجتماعي واالقتصادي والثقافي [ .]1وتنبثق السياسة التعميمية

واستناداً عمى ما تقدم ،نجد أننا بصدد متغيرين غاية في

في المممكة العربية السعودية من اإلسبلم الذي تُدين بو األمة

األىمية وىما دور الجامعات نحو طبلبو والفكر المتطرف ،وىما

عقيدة ونظاماً ُمتكامبلً لمحياة ،وقد اىتمت بتدريس العموم

موضوعان نحن أحوج ما نكون إلى دراستيما واستجبلء العبلقة
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بينيما ،وبخاصة ونحن في ىذه الحالة التي نشاىد وباء التطرف

لدورىا ضد الفكر المتطرف مع بناء برنامج مقترح لتفعيل ىذا

قد انتشر في كل مكان ،وىذا ما تُحاول الدراسة الحالية الكشف

الدور وفقاً لمتغيري نوع الكمية (نظرية  -عممية) ،ألن ذلك

عنو.

سيساعد في فيم الجيد المبذول من الجامعة نحو ىذا الموضوع.
ُ

ومما سبق ،فإن مشكمة البحث تقوم عمى اإلجابة عمى السؤالين

 .2مشكمة الدراسة

التاليين:

ُيعد التطرف من الحاالت المجتمعية التي أصبحت قاسماً

مشتًركاً بين جميع الدول والثقافات والعرقيات ،وقد يكون لذلك

أ .أسئمة الدراسة

مرجعيتو الحضارية واإلنسانية التي تُعاني العديد من

 -ىل تختمف مستويات إدراك طبلب جامعة الجوف في دورىا

االضطرابات في بنية الفكر المعاصر ،والذي يكون لفئة الشباب

ضد التطرف وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر؟

 -ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك دور جامعة

فيو قاسماً عظيماً في إحداثيا [.[5,6
وقد شاىد العالم أحداثاً روعت اآلمنين ناتجة عن أعمال
العنف والتطرف ،ووجد العالم نفسو أمام ظاىرة لن تُبقي عمى

الجوف ضد التطرف وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر؟ .وتنبثق
منيا أسئمة حسب أدوار الجامعة الفرعية (األنشطة الطبلبية،

األخضر واليابس .ولذلك استدعت البحث عن وسائل لموقاية

المناىج والمقررات الدراسية ،وأساليب التدريس ،والبحث العممي،

معالجة آثارىا والتي رأى الجميع أنيا مشكمة (الفكر والتعميم

وخدمة المجتمع).

والثقافة) [ .]7,8وفي دراسة محمد العجمي [ ]9والتي استيدفت

ب .هدف الدراسة

التعرف عمى الكيفية التي يمكن اتباعيا في مواجية التطرف

ييدف البحث الحالي إلى دراسة إدراك طبلب جامعة الجوف في

لدى بعض الشباب العربي ،وقد توصمت نتائج الدراسة إلى أنو

دورىا ضد التطرف وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر باإلضافة إلى

التعميمية؛ إذ تُكرس العنف وتعتمد التطرف منيجاً من خبلل

ج .أهمية الدراسة

التربوي لممؤسسات
من بين أسباب التطرف غياب الدور ً

وضع برنامج مقترح لتعديميا.

مناىجيا الدراسية [ .]9ويرى الباحث أنو طالما أضحت المشكمة
كذلك فقد أصبح االىتمام عاجبلً بدراسة أسباب الظاىرة من

ُيعد التطرف من أخطر الظواىر النفسية واالجتماعية

والسياسية التي تيدد كيان اإلنسانية ،وتَتمثل أىمية البحث الراىن

الوجية التربوية ،ومعرفة ىل ىناك خمبلً ما تجب مراجعتو ،مع

في إبراز خطورة التطرف وآثاره عمى المجتمع وخاصة عمى فئة

العمم أن لمظاىرة أسبابيا األخرى :االجتماعية والثقافية

الشباب من الطبلب الجامعيين من منظور تربوي والتوعية

واالقتصادية والسياسية ...إلخ.

بخطورتو والتي قد تؤدي إلى اإلرىاب ،أو إكراه اآلخر عمى تنفيذ

ومن ناحية أخرىُ ،يمثل الشباب الجامعي قطاعاً كبي اًر

إرادتنا [ ،]11وىي ظاىرة شمولية شغمت رجال الدين والسياسة

من المجتمع ،فيم الحاضر وكل المستقبل .وىذا القطاع يمر

وعمم النفس عمى مر التاريخ كونيا تُمثل أعماالً تُثير اإلحساس

بمراحل نمو متعددة ،ولذا فيم أكثر عرضة لممخاطر نتيجة
التغيرات الداخمية والخارجية وخاصة مع بداية األلفية الثالثة

بالخوف والخطر لذي ُييدد اإلنسان [.[12

وتنبع أىمية البحث أيضاً من تناوليا لفئة الطبلب

والثورة التقنية [ .]10وحيث أن المجتمع الطبلبي Student

الجامعيين ،فيي الفئة التي تيتم بالمستقبل ،ومن ثم فمدييا

 communityشريحة من شرائح المجتمع تتأثر بالمؤثرات التي

إمكانية االستثارة من قبل أي مظاىر قد تواجييا .ثم إنيم مازالوا

يتعرض ليا المجتمع ومنيا التطرف والعنف .ومن ىنا تظير

في غالبيتيم يخضعون لعمميات النمو والتشكيل ،ومن شأن ىذه

الحاجة الضرورية لمعرفة مدى إدراك طبلب جامعة الجوف

العممية أو المرحمة أن تجعميم أكثر استيدافاً لمتوترات [.[13
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كما تنبع أىمية البحث في أىمية أدوار الجامعة المختمفة

وتؤكد العديد من الدراسات أن انخراط الشباب في عممية

التي يمكن أن تقوم بيا؛ فمن خبلل التعميم الجامعي ُيمكن

يقض عمى مشكمة
التنمية والقضاء عمى البطالة...إلخ ،لم
ْ

ويرسخ التعميم الجامعي أيضاً
لمتوازن بين الحقوق والواجباتُ ،

األسرية أو التربوية .ومن الطبيعي أن ُيمقي ىذا بظبللو عمى

ستُمكن الشباب من مشاركة الدولة في كافة جوانب النيضة في

برامج التعميم الجامعي حيث َيعبر من خبلليا الطالب من مرحمة

ونظ اًر لما تكشف عنو نتائج دراسة ظاىرة التطرف لدى

فإن الشباب الجامعي في حاجة إلى متابعة وتقويم من قبل

طبلب الجامعات وخاصة أن التعميم الجامعي ُيعتبر أحد روافد

الجامعة ،والسيما تمك البرامج التي تتصدى لمظواىر الجانحة

التطرف ،ولذلك دعت الضرورة إلى مراجعة برامج التنشئة سواء

تعميق روح االنتماء وحب الوطن القائم عمى اإلدراك الواعي

أىمية وفعالية البرامج التربوية [ .]16ومن أبرز تمك الفعاليات

القيم األصيمة لممجتمع وتعزيز تماسكو االجتماعي وىذه الروح

المراىقة إلى مرحمة الرشد ونضج الشخصية والعمل .ومن ثم،

المممكة العربية السعودية [.]14

مثل اإلدمان واإلرىاب والتطرف وغيرىا ...

تشكيل أساليب التفكير ،والتي أصبحت واضحة لمعيان خبلل
العقود القميمة الماضية ،فكان البد من تكاتف جيود البحث

وفي نفس السياق ،تُعتبر الجامعة عقل وضمير المجتمع،

التربوي والنفسي لمكشف عن كافة المتغيرات
العممي في المجال ً

وىي المرآة التي ينعكس عمييا مشكبلت المجتمع .كما أنيا أحد
منابر الفكر ومصدر اإلصبلح ،وىي منارة الطريق نحو األمام.

التي ترتبط بظاىرة التطرف.

وىي أيضا قمة اليرم التعميمي الذي َيحمي الشباب فك اًر ووجداناً

وتَنبع أىمية ىذه الدراسة كذلك من أىمية مرحمة التعميم
الجامعي ،فيي المرحمة التي تستقر فييا الشخصية نسبياً ،والتي
تَتضح فييا ـ غالباً ـ عبلقات النضج العقمي والجسمي والنفسي

انتماء ،حيث يكون لمجامعة منيجاً ال تنفصل بو عن طبلبيا،
و ً

وتُحقق الجامعة أدوارىا من خبلل عدة طرق وىي :األنشطة

واالجتماعي .ولذا تَتمثل أىمية البحث في كونو ُيمقى مزيداً من

الطبلبية ،المناىج والمقررات الدراسية ،وأساليب التدريس،
والبحث العممي ،وخدمة المجتمع [.[17,15

وبناء عمى ما
مفيومي دور الجامعة والتطرف.
الضوء حول
ً
ْ
سبق ،تأتي أىمية دراسة البحث الراىن عن دراسة مدى إدراك

جامعة الجوف:

طبلب جامعة الجوف لدورىا ضد الفكر المتطرف مع بناء

تم إنشاء جامعة الجوف عام 2005م ،وعمى الرغم من

برنامج مقترح لتفعيل ىذا الدور وفقاً لنوع الكمية (نظرية -

حداثتيا إال قد اىتمت بالريادة والتميز في مجاالت التعميم التعمم

عممية) ،والعمر الزمني.

واجراء البحوث المبتكرة بما ُيساىم في خدمة المجتمع ،لتقود
قاطرة التعميم والتقدم الحضاري في المنطقة الشمالية بالمممكة.

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

ويتم ذلك من خبلل ما تقدمو الجامعة من برامج ذات جودة

أوال :أدوار الجامعة:

تسعى أيضا لوضع نواة
عالية لتمبية حاجات المجتمع ،كما
َ
لمبحث العممي لتنمية التقدم المعرفي والمشاركة في خدمة

ُيعتبر التعميم الجامعي ثروة إذ تسعى لتحديث نظم التعميم

لتواكب التطور العممي ،وتجدر اإلشارة إلى أن ىناك توجيا في

المجتمع في منطقة الجوف [.[18

الجامعات نحو التعميم لتمبية حاجة الفرد والمجتمع ،وىذا َيعني

أىداف جامعة الجوف:

تعميماً موجياً نحو حاجات وقضايا المجتمع .وقد حدث ىذا بعد
الحرب العالمية الثانية مما أدى إلى مراجعة برامج الجامعات
التي كانت قائمة عمى تدريس مواضيع تقميدية ،إلى مواضيع

توفير ُمناخ عممي مناسب ألعضاء ىيئة التدريس وطبلب
الجامعة.

تعكس مشكبلت المجتمع [.[15

تبنى برامج أكاديمية متميزة وتطويرىا بصورة دائمة لتتماشى مع
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أحياناً إلى القتل [.[20

المعايير العالمية والمتطمبات الوطنية.

واذا كان التطرف في أبسط معانيو ىو الخروج عن الوسط

رفع مستوى التعميم والتعمم لطبلب الجامعة واالىتمام بإكسابيم
الميارات المختمفة من خبلل تبنى سياسات تعميمية مناسبة.

واالعتدال ،واتباع طرق في التفكير غير معتادة لمعظم الناس.

تبنى سياسات قبول لمطبلب بمعايير محددة تتناسب مع

فإن التطرف قد ينطوي عمى خروج عن القواعد الفكرية والقانونية

إمكانيات الجامعة ومتطمبات المجتمع والبيئة المحيطة.

التي يرتضييا المجتمع .والخروج عن القواعد قد يعني استخدام

تطبيق معايير وسياسات وخصائص وآليات الجودة واالعتماد
األكاديمي بالجامعة.

ى رفض السمطة ومؤسساتيا؛ وقد يعني ـ
العنف ،ولكن باألحر َ

مثبلً ـ رفضو استبلم الوظيفة "الحكومية" ،وقد يعنى االمتناع عن

تقديم الدعم لتشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى إجراء البحوث

التوجو إلى محاكم "الدولة" ،ولكن ال يعني بالضرورة استخدام

العممية ونشرىا دوليا وحضور مؤتمرات عممية لممشاركة باسم

العنف .واذا أخذنا التطرف الديني مثبلً ـ قد ال يكون تطرفاً

جامعة الجوف في المحافل الدولية.

سياسياً ما لم ينطو عمى تحد لمسمطة أو أمن المجتمع.

المساىمة في التنمية البشرية بمنطقة الجوف من خبلل طرح

فالتصوف ـ مثبلً ـ ُيعتبر تطرفاً دينيا بالمعنى الحرفي لمكممة،

برامج تدريبية متميزة وتقديم االستشارات لحل مشاكل المجتمع

ألنو يختمف عما اعتاده غالبية الناس في المجتمع اإلسبلمي.

والبيئة المحيطة.

لكن التصوف ليس تطرفاً سياسياً ألنو ال ينطوي عمى تحد

إعداد قاعدة بيانات باحتياجات المجتمع وتوجيو الكوادر

لمسمطة وألمن المجتمع [.[4
نحن إذاً أمام معنيين لمفيوم التطرف :المعنى الحرفي أو

والخريجين لما يحتاجو المجتمع والبيئة المحيطة.
الشراكة بين جامعة الجوف والجامعات السعودية والعالمية

المعجمي  Lexicalوالمعنى المجازي أو الداللي Semantic

المتميزة في مختمف المجاالت.

ويشير فؤاد [ ]21إلى أن التطرف من الناحية االجتماعية ىو
ُ

إشراك مختمف المستفيدين من جامعة الجوف في تطوير

انتياك لمقيم االجتماعية والسياسية القائمة .ويتدرج ىذا االنتياك

السياسة التعميمية والبحثية وخدمة المجتمع [.[18

من مجرد الخروج عن األيديولوجية السائدة إلى صورة أكثر

ثانياً :التطرف Extremeness

تجسيداً ،كما في أعمال العنف التي تُمارسيا الجماعات

معنى التطرف:

المتطرفة .ونحن في ىذه الدراسة أقرب إلى المعنى الداللي

التطرف بالمعنى العام ىو مجموعة متسقة من االستجابات

لمتطرف منو لممعنى الحرفي .فالمعنى الحرفي لمتطرف يعنى

التي تجنح إما إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار إزاء موضوع

ببساطة إصدار االستجابة المتطرفة نتيجة عدم تحمل الغموض،

أو موقف ما .وعمى ىذا يمكن اعتبار التطرف خاصية إحصائية

وعدم الرغبة في مواجية مشكبلت قابمة لتفسيرات متعددة .ويأتي

تحدد موقع الفرد المتطرف بالنسبة لموقع الفرد العادي ،فيبدو

ذلك نتيجة لمتوتر وصراعات وجدانية أو اجتماعية أو بسبب

ويعرف التطرف في قاموس
موقعو بعيداً عن المألوف [ُ .]19

التيميش االجتماعي .أما التطرف بالمعنى الداللي ،فبل يأتي ـ
بالدرجة األولى ـ نتيجة لعدم تحمل الغموض أو بسبب التوتر أو

ويشير إلى
أكسفورد بأنو النياية القصوى في أي سمسمة متدرجةُ ،

شدة المغاالة أو العنف في االنفعال أو السموك ،والى الغمو

التيميش االجتماعي ،بل يرتبط بعوامل التنشئة وربما يعود

والمبالغة في االعتقاد .ويرى مجدي حبيب أن مناط التطرف ىو

لمظروف االقتصادية وبمرحمة الشباب [.[13
ىذا ،وقد يكون التطرف بالمعنى الداللي نشطاً من خبلل

االستجابة .فالشخص المتطرف إما أن يقبل الشيء قبوالً مطمقاً

فرض الرأي بالقوة ومحاولة تغيير بعض الظواىر في المجتمع

أو يرفضو رفضاً مطمقاً ،ويدافع بخوف وعنف وعدوان يصل
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قسرا .وفى ىذا يقول سعد المغربي عمى لسان حال (الضحايا)

بالنسبة لممثيرات الحسية [.[23

من أفراد المجتمع "تريدني أن أفعل ما تشاء .أو يجب أن أكون

دور الجامعة :ويقصد بو مجموعة من األنماط السموكية

ما تريد لي أن أكون" [ .]22أو قد يكون سمبيا بمعنى االمتناع

واألنشطة التي تتخذىا المؤسسة التربوية تجاه موقف ما في

عن المشاركة باالنعزال عن مؤسسات السمطة والمجتمع

إطار نسق اجتماعي محدد ويتحدد ،وىي أدوار الجامعة التالية:

واالمتناع عن االنضمام إلييا أو التعامل معيا.

األنشطة الطبلبية المناىج والمقررات أساليب التدريس البحث

أسباب ودوافع التطرف:

العممي خدمة المجتمع [ .]24ويتحدد إجرائياً بمقدار ما يحصل

يرى مصطفى سويف أن االستجابات المتطرفة عمى المستوى

طبلب الجامعة من درجات عمى المقياس المستخدم.

الفردي تُعد مقياسا لمقدار توتر الشخصية .ويرى "ممتون" أن

التطرف :ويقصد بو تمرد الفكر وان بدرجات ومستويات مختمفة

أسموب استجابة التطرف ىي نتيجة لمتصمب أو عدم تحمل

(من رفض التعامل مع مؤسسات السمطة إلى استخدام العنف

الغموض أو مظير من مظاىر االنحراف السموكي العام [.]20

ضدىا) عمى السمطة بكافة رموزىا واالنتماء لجماعة رافضة لكل

ويرى أن أسباب سموك التطرف ىي:

ما ىو موجود [ .]24وىناك تعريف آخر :ىو الغمو واإلفراط في

انخفاض درجة تغاير بناء الشخصية (الفقر في بناء الشخصية)

الدين وادخال ما ليس في اإلسبلم باسم الدين ،واالبتعاد عن كل

ألنو كمما تجانس البناء قل التنوع في الرصيد السموكي الذي

ما ىو وسطي [ .]16أما التعريف اإلجرائي فيعرفو الباحث عمى

يمكن أن يواجو بو الشخص التنوع في مواقف الحياة ومقتضيات
التوافق ،ومن ىنا يظير تطرف السموك.

أنو متوسط ما َيحصل عميو آباء وأميات التبلميذ المعوقين عقميا

"القابمين لمتعمم" من درجات في المجموع الكمى لممقياس ومجاالتو

انخفاض درجة التغاير في بناء منطقة بعينيا من مناطق

الفرعية.

الشخصية ،مما يترتب عميو تصمب السموك المعتمد عمى ىذه

البرنامج المقترح :يعرفيا الباحث بأنيا ىو مجموعة من الخبرات

النقطة.

والميارات اإلرشادية التي تتم من خبلل عدد من الجمسات

انخفاض مستوى الشعور باألمن والطمأنينة في موقف معين

التوعوية والتي تتناسب مع خصائص الطبلب والموضوعات

كالخوف من الفشل ،أو عدم التأكد من النتائج التي ستترتب

المراد توجيو اإلرشاد بشأنيا.

عمى الخطوات التالية والتردد والتوجس في المواقف غير

طبلب جامعة الجوف :وىم طبلب الكميات النظرية والعممية

المألوفة .وىكذا نرى أن كونين قد ربط بين ثراء الشخصية

المسجمين في العام الدراسي 1435ـ1436ىـ.

والشعور باألمن من جية ،ومرونة السموك من جية أخرى.

الدراسات السابقة:

الثورة عمى الواقع ،إن لم يكن ذلك الواقع مقنعا أو كافيا .أو

سيتم عرض الدراسات السابقة وفقا لممحاور التالية:

اضطراب في الشخصية أو القصور فييا [.[4

أ .أدوار الجامعة نحو التطرف:

مفاىيم البحث:

دراسة محمد الربيعي [ :]25عن "دور المناىج الدراسية في

سيتم تناول مفاىيم البحث كما يمي:

تعزيز مفاىيم األمن الفكري لدى طبلب الجامعات في المممكة

مدى إدراك طبلب جامعة الجوف :ىي العممية التي نعرف

العربية السعودية" ،وىدفت إلى بيان أىمية الجامعات والمناىج

بواسطتيا العالم الخارجي فندركو عن طريق المثيرات الحسية،

الدراسية في توضيح الدور الذي يمكن أن تقوم بو في تكوين

وال يقتصر اإلدراك عمى مجرد إدراك الخصائص الطبيعة

شخصية الطالب والبعد بيا عن التطرف .واستخدم المنيج

لؤلشياء المدركة عقميا ولكن إدراك المعنى والرموز التي ليا داللة

الوصفي .وأشارت نتائج البحث إلى أن دور المناىج والمقررات
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الدراسية لم يرق بعد إلى المستوى المأمول؛ إذ أنو في المرتبة

والوالء لموطن لطبلب الجامعة" ،وتكونت العينة من ()373

المتوسطة لدى الطالب ،وأشارت إلى عدم وجود فروق دالة

النفسي ومقياس
طالبا بجامعة بنيا ،واستخدمت مقياس األمن
ً
ّ
الوالء لموطن ومقياس التطرف (إعداد الباحث) .وكشفت نتائج

والمقررات الدراسية في محاربة الفكر المتطرف.

الدراسة عن وجود عبلقة ارتباطية بين عينة الدراسة عمى مقياس

وقام رضوان الشيخ [ ]26دراسة دور المناىج في تنمية التفكير

األمن النفسي ،ودرجاتيم عمى مقياس الوالء لموطن ،وكشفت

الصحيح لدى شباب الجامعات وتربيتيم عمى الوسطية ،وىدفت

النتائج عن عدم وجود عبلقة ارتباطية بين األمن النفسي

إلى التعرف عمى العوامل التي تؤدي إلى البعد عن الوسطية.

والتطرف ،وذلك لتعدد أسباب التطرف إذ أنو ليس قاص اًر عمى

وقد أوضحت النتائج أىمية دور المناىج في تنمية التفكير

األمن النفسي فقط.

الصحيح ،باإلضافة إلى دور األستاذ الجامعي في تفعيل دور

دراسة نانسى ستايمر [ :]30عن "اإلطار المفاىيمي الذي قدمو

المناىج من خبلل إليمانو أوالً بذلك ،وثانياً باستخدامو لطرق

ريتشارد ياو  R. Yoaمؤسس حركة األصوليين المجيولين"،

التدريس التي تعتمد عمى مشاركة الطبلب.

وىدفت إلى معرفة ىل ذوي التوجو العقمي األصولي أكثر

دراسة محمد العدل [ :]16عن "التطرف والعنف بين شباب

عرضة لمشاكل الصحة العقمية الذين يوصفون بالتطرف وتعميق

الجامعات في مصر" ،وىدفت الدراسة إلى معرفة موقف النظام

المسئولية عمى العوامل الخارجية .واشتممت الدراسة عمى ()160

التربوي الجامعي لمحيمولة دون التطرف ،وقد أظيرت النتائج أن

طالبا .وأوضحت النتائج وجود ارتباط دال بين مستوى األصولية

المناخ التربوي لو دور كبير في وجود وتفاقم التطرف والعنف.
ُ

ومشاكل الصحة العقمية والتطرف.

إحصائيا بين الذكور واإلناث الوعي بأىمية دور الجامعة

كما حذرت الدراسة من أن عدم قيام الجامعة بدورىا أو التراخي

دراسة أحمد الشافعي وماجدة حسين [ :]4بعنوان "أثر التطرف

في أدائو يؤدي إلى عدم وجود سد تعميمي ثقافي أمام الطالب

الديني عمى الرؤية اإلقصائية في ضوء الفروق بين الجنسين"،

يمنعو من الواقع في سموك التطرف.

وىدفت إلى معرفة أثر التطرف الديني عمى الرؤية اإلقصائية في

دراسة مريم الشرقاوي [ :]27عن "مدى إسيام اإلدارة الجامعية

ضوء الفروق بين الجنسين .وتكونت العينة من ( )80طالبا،

في مواجية العنف الطبلبي" ،وأشارت نتائج البحث إلى وجود

نصفيم من ذوى الفكر المتطرف ،وطبِّق عمييم مقياس أحادية

قصور في اإلدارة الجامعية في مواجية العنف والتطرف

الرؤية واستمارة دراسة الحاالت الطرفية .وأوضحت النتائج أن

الطبلبي ،وأن ىناك اتجاىات إدارية حديثة في عممية المواجية،

الفكر المتطرف يؤثر عمى الرؤية اإلقصائية ،بينما لم يؤثر النوع

وأنو يمكن من خبلل المنظومة التربوية اتباع آليات قائمة عمى

إالَّ عمى الشق الخاص باستبعاد متعدد الرؤى ألحادي الرؤية.

مشاركة الطبلب في عممية المواجية.

ج .عبلقة التطرف بعدة متغيرات (الوقاية ،التدين ،النوع ،سمات

دراسة وفاء البرعي [ :]28عن "دور الجامعة في مواجية

الشخصية(:

التطرف" ،وىدفت إلى معرفة دور الجامعة في مواجية التطرف

دراسة سيد طيطاوي [ :]24عن "دور جامعة طيبة بالمدينة

الفكري والعنف في المجتمع .واستخدمت مقياس التطرف ودور

المنورة في مواجية انتشار العنف" وىدفت إلى معرفة وجية نظر

الجامعة .وتوصمت إلى ضعف دور الجامعة في مواجية الفكر

طبلبيا في مواجية العنف .وتكونت العينة من ( )477طالبا،

المتطرف ،وعدم إدراك الطمبة لدور الجامعة.

واستخدم استبانة دور جامعة طيبة .وأوضحت النتائج ضعف

ب .أسباب التطرف:

إدراك الطبلب لدور الجامعة ،وأن أسباب التطرف ترجع إلى

دراسة مصطفى رمضان [ ]29عن "العبلقة بين األمن النفس ـ ـ ـ ـ ـ ـي

غياب دور الوالدين ،وقمة الحوار والتفكك األسري والبطالة ،وعدم
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موائمة مخرجات التعميم مع سوق العمل ،والفيم الخاطئ لمدين.

عبلقة بين التطرف وضعف األمن النفسي .ودراسة ][30

دراسة محمد الشناوي [ ]31بعنوان "أبعاد ظاىرة التطرف لدى

 Stiehlerوأظيرت وجود عبلقة بين ذوي التوجو العقمي

طبلب الجامعة" ،واستخدمت التطرف (الديني والفكري والسياسي

األصولي والتطرف .ودراسة طيطاوي [ ]24وأوضحت أىمية

التربية النوعية
واالجتماعي) .وذلك عمى عينة من طبلب كمية ً

عبلج قمة الحوار مع الوالدين والبطالة .وعدم موائمة مخرجات

بالمنصورة .وتوصمت نتائج البحث إلى وجود فروق بين الطبلب

التعميم مع احتياجات سوق العمل ،والفيم الخاطئ لمدين .ودراسة

والطالبات في التطرف بأبعاده الفرعية والدرجة الكمية لصالح

غبلب [ ]34وأظيرت ارتباط العنف والتطرف بذوي التوجو

الطبلب الذكور ،وأشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة في

الديني الظاىري.

التطرف الديني حسب ُمتغير التخصص الدراسي.

دراسات تناولت قصور الجامعات ومناىجيا الدراسية :مثل دراسة

دراسة ليمى عبد الستار [" :]32تنمية التفكير السميم لدى الشباب

الربيعي [ ]25وأشارت إلى دور المناىج الدراسية لم يرق إلى

الجامعي لمواجية العنف والتطرف" ،وقد أشارت نتائج البحث

المستوى المأمول .ودراسة الشرقاوي [ ]27وأشارت إلى وجود

إلى أن تنمية التفكير السميم لمشباب الجامعي لمواجية العنف

قصور في اإلدارة الجامعية في مواجية العنف والتطرف

والتطرف يمكن أن يتم عن طريق تنمية قدرتيم عمى التعبير عن

الطبلبي .ودراسة البرعي [ ]28وأوضحت ضعف دور الجامعة

مفاىيميم ومعتقداتيم ،والعمل عمى تنمية التفكير الناقد وعدم

في مواجية الفكر المتطرف .وطيطاوي [ ]24وأظيرت ضعف

تسميمو بمفيوم الطاعة العمياء.

إدراك الطبلب لدور الجامعة.

دراسة عزت إسماعيل [ :]33واستيدفت الوقوف عمى آراء عينة

دراسات تناولت أىمية المناىج الدراسية :مثل دراسة الشيخ []26

تي التطرف واإلرىاب ،وتكونت العينة
من الطبلب حول ظاىر ْ
من ( )327طالبا كويتياً (ذكور واناث) ،وطُبِّق عمييم استبانة

وأوضحت أىمية دور المناىج في تنمية التفكير الصحيح ،ولكنيا
أضافت دور األستاذ الجامعي في تفعيل دور المناىج وأىمية

عن التطرف واإلرىاب .وأظيرت النتائج وجود فروق دالة في

طرق التدريس المستخدمة .ودراسة العدل [ ]16وأشارت إلى أن

يعارضن التطرف أكثر من
النوع لصالح اإلناث حيث وجد أنين
ْ

المناخ التربوي لو دور كبير في وجود وتفاقم التطرف والعنف.
ُ

الذكور .ولم يكن لمعمر أو المستوى التعميمي تأثير جوىري عمى

دراسات تناولت أىمية مشاركة الطبلب :مثل دراسة العدل []16

النظر إلى التطرف واإلرىاب.

وأوضحت أنو يمكن من خبلل مشاركة الطبلب لممنظومة

دراسة محمود غبلب [ :]34وىدفت إلى استجبلء العبلقة بين

التربوية يمكن مواجية التطرف.

التوجو الديني بشقيو الجوىري والظاىري في اتجاه العنف وبعض

دراسات تناولت الوقاية/خطورة التطرف :مثل دراسة الشناوي

خصائص الشخصية .وتكونت العينة من ( )454طالباً وطالبة

[ ]31وأشارت إلى أن أفضل طريقة لمواجية التطرف ىي تنمية

جامعياً .وأظيرت النتائج وجود فروق بين مرتفعي التوجو الديني

التفكير السميم ،والقدرة عمى التعبير والتفكير الناقد وعدم تسميمو

الظاىري ومرتفعي التوجو الديني الجوىري في االتجاه نحو

بمفيوم الطاعة العمياء .ودراسة الشافعي ومحمود [ ]4وأوضحت

العنف ،وفي بعض خصائص الشخصية السمبية كالعصابية

أن الفكر المتطرف يؤثر عمى الرؤية اإلقصائية لآلخرين.

والجمود لصالح التوجو الديني الظاىري.

دراسات تناولت دراسة النوع :مثل دراسة الربيعي [ ]25وأظيرت

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في الوعي بأىمية دور

يتضح من عرض الدراسات السابقة ما يمي:

الجامعة في محاربة التطرف .ودراسة البرعي [ ]28وأظيرت

أسباب التطرف :مثل دراسة رمضان [ ]29وكشفت عن وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود

عدم إدراك طمبة الجامعة لدور الجامعة المبذول بسبب ضعف
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اإلعبلم عنو .ودراسة إسماعيل [ ]33وأظيرت وجود فروق في

 .4الطريفة واإلج ار ات

يعارضن التطرف أكثر من
أنين
ْ
النوع لصالح اإلناث حيث وجد ْ

تَشمل إجراءات البحث (المنيج ،العينة ،األدوات ،األساليب
اإلحصائية) كما يمي:

الذكور.

ومما سبق ،يتضح أىمية القيام بالبحث الراىن الذي يتناول

أ .منيج الدراسة

إدراك طبلب جامعة الجوف لدورىا ضد التطرف مع بناء برنامج

تم اتباع المنيج الوصفي التحميمي الذي يعتمد عمى الطريقة

مقترح لتفعيل ىذا الدور وفقاً لمتغيري نوع الكمية (نظرية -

المسحية وعمى طريقة جمع البيانات لمتعرف عمى مدى إدراك

عممية) ،والعمر.

طبلب جامعة الجوف ضد الفكر المتطرف.

فروض البحث:

ب العينة الدراسة

في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة تم صياغة الفروض

تكونت العينة من ( )280طالبا من جامعة الجوف ،موزعين

عمى النحو التالي:

بالتساوي بين الكميات النظرية (التربية ،العموم اإلنسانية)،

 .1تختمف مستويات إدراك طبلب جامعة الجوف في دورىا ضد

والكميات العممية (الطب ـ اليندسة ـ العموم ـ الصيدلة) .وتراوحت

التطرف وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر.

أعمارىم بين (18ـ )23سنة بمتوسط ( )20‚9وانحراف معياري

 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك دور جامعة

( )1‚99سنة ،وتم تقسيم الطبلب وفقاً لمعمر أعمى (ن =

الجوف ضد التطرف وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر .وتنبثق منو

 ،)160وأقل (ن =  )120من متوسط عمر العينة (.)20‚9

الفروض الفرعية التالية:

ج .أدوات الدراسة

أ .توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك دور جامعة

 .1استمارة البيانات الشخصية :وىي استمارة بيانات عامة

الجوف ضد التطرف (األنشطة الطبلبية) لدى طبلب جامعة

بمتغيرات البحث مثل نوع الكمية،
خاصة بالطبلب ،وتيتم ُ

ب .توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك دور جامعة

 .2مقياس إدراك طبلب جامعة الجوف لدورىا ضد التطرف:

الجوف وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر.

والمعدل ،والمستوى ،والعمر.

الجوف ضد التطرف (المناىج والمقررات) لدى طبلب جامعة

وصف

الجوف وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر.

مثل Traugott, M, Reactions to Terrorism:

المقياس:

اطمع

الباحث

عمى

مقاييس

سابقة

ج .توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك دور جامعة

 ،Attitudes and Anxietiesومقياس العنف الفكري كشكل

الجوف ضد التطرف (أساليب التدريس) لدى طبلب جامعة

من أشكال اإلرىاب (محمد صالح وخمف القرشي) .ويتكون

الجوف وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر.

المقياس الراىن من ( )30بنداً ،عبارة عن ( )25بنداً أساسياً ،تم

د .توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك دور جامعة

توزعييا عمى األبعاد الخمسة الفرعية (األنشطة الطبلبية،

الجوف ضد التطرف (البحث العممي) لدى طبلب جامعة

المناىج والمقررات الدراسية ،أساليب التدريس ،البحث العممي،

الجوف وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر.

خدمة المجتمع) ،باإلضافة إلى ( )5بنود دخيمة.

ىـ .توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك دور جامعة

تصحيح المقياس :تُصحح بنود المقياس في االتجاه اإليجابي،

الجوف ضد التطرف (خدمة المجتمع) لدى طبلب جامعة

عدا البنود (6ـ11ـ )17في االتجاه السمبي .وتَتم اإلجابة باختيار

الجوف وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر.

ويقابل كل اختيار أرقام ( ،)5 :1وبذلك تَتراوح
من خمسة بدائلُ ،
درجات المقياس بين (.)125 :25
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أىداف ومبلئمة ووضوحو ومدتو.
أىداف البرنامج:

ُعرض المقياس عمى المختصين وذوي الخبرة (ن = )29

(أعضاء ىيئة التدريس وبعض الطبلب) لتحديد آرائيم فيما

يحتوى البرنامج المقترح عمى العديد من األىداف التي انبثقت

يتعمق بارتباط البنود باألبعاد الفرعية ومدى وضوح الصياغة

من اليدف العام كما يمي:

المغوية.

أ .اليدف العام لمبرنامج :بناء برنامج مقترح لتفعيل إدراك

ثبات المقياس :تم استخدام طريقتي إعادة التطبيق وألفا كرونباخ
بفارق زمني ( )16يوماً ،وتراوحت القيم بين ()0‚91 :0‚79

الطبلب لدور جامعة الجوف ضد التطرف وفق ُمتغيري نوع

الكمية والعمر.

لؤلبعاد الخمسة الفرعية والدرجة الكمية مما يدل عمى أن لممقياس

ب .األىداف الخاصة:

درجة مقبولة من الثبات.

تعديل الجانب المعرفي لمطبلب من خبلل تعريفيم بأدوار

 .3البرنامج المقترح لتفعيل إدراك الطبلب لدور جامعة الجوف

الجامعة.

ضد التطرف:

تعديل الجانب الوجداني من خبلل التركيز عمى الجوانب

يستند البرنامج المقترح إلى عدد من اإلجراءات كما يمي:

اإليجابية لدور الجامعة في محاربة الفكر المتطرف.

خطوات بناء البرنامج:

العمل عمى مشاركة الطبلب في برامج الجامعة التوعوية ضد

تحديد الفئة المستيدفة من البرنامج وىم طبلب جامعة الجوف

الفكر المتطرف.

وتحديد ُمتغيري البحث نوع الكمية (النظرية والعممية) والعمر (أقل

األسموب اإلرشادي المستخدم:
سيتم استخدم أسموب اإلرشاد الجمعي ،وىو إرشاد عدد من

من متوسط العينة ،أعمى من متوسط العينة).

جمع المعمومات حول الموضوعات (أبعاد دور الجامعة ضد

العمبلء الذين تتشابو مشكبلتيم معاً في جماعات صغيرة،

التطرف) والتي ستطرح في الجمسات ،وىي :األنشطة الطبلبية،ـ
المناىج والمقررات ،أساليب التدريس ،البحث العممي ،خدمة

وتكمن أىمية اإلرشاد الجمعي فيما ُيييئو من تفاعل بين العميل
(األسر) والمرشد (الباحث) ،وبين الحاالت (الطبلب) وأعضاء

المجتمع).

الجماعة وبين أعضاء الجماعة معاً [.[35

إعداد جمسات البرنامج بما يتناسب مع طبيعة عينة وأىداف

أىمية البرنـامج:

البحث ،وترتيب الجمسات وتوزيعيا بتسمسل مع أىداف البرنامج.

تتضح أىمية البرنامج في زيادة تفعيل إدراك الطبلب لدور

إعداد االستراتيجيات والفنيات المناسبة التي ستطبق خبلل

جامعة الجوف ضد التطرف لما لو من آثار خطيرة عمى

البرنامج.

الطبلب وعمى المجتمع.

عرض البرنامج عمى مجموعة من السادة المحكمين لمتأكد من

الفنيات المستخدمة في البرنامج اإلرشادي:

مبلئمتو ألىداف البرنامج وشموليتو ،واجراء التعديبلت المطموبة،

المحاضرة ،والمناقشة الجماعية ،واعادة البناء العقبلني تدريجيا،

سيطبق.
وصوالً لمصورة النيائية لمبرنامج الذي ُ

واألحاديث الذاتية ،والواجبات المنزلية.
مدة البرنامج والجمسات ،ومكان التطبيق:

تحكيم البرنامج:

تم عرض البرنامج عمى مجموعة من المحكمين من أعضاء

يستغرق البرنامج ستة أسابيع ،ويتكون من ( )12جمسة،

ىيئة التدريس بقسم التربية الخاصة والتربية وعمم النفس واإلدارة

ويطبق
بمعدل جمستين أسبوعيا ،وتستغرق الجمسة نحو ساعةُ ،
البرنامج عمى عينة من طبلب جامعة الجوف الحاصمين عمى

التربوي ـ ـة وبع ـ ـض طـ ـ ـبلب الجامع ـ ـة ،ثم تعدي ـ ـل مبلحظاتي ـم عمى
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جدول توضيحي لذلك.

درجات منخفضة في المقياس ،وفى جمسات جماعية ،وفيما يمي

جدول 1

توضيحي الخطوات العامة لمبرنامج المقترح اإلرشادي
أهداف البرنامج

األهداف العامة والخاصة.

عينة البرنامج

من طبلب جامعة الجوف

منفذ البرنامج

الباحث.

مكان البرنامج

كمية التربية

نوع اإلرشاد

اإلرشاد الجماعي.

عدد الجمسات

 10جمسات.

مدة الجمسة

 60دقيقة لمجمسة الواحدة

تقويم البرنامج

التقويم التكويني والمرحمي ثم التقويم النيائي

وفيما يمي جدول يوضح توزيع جمسات البرنامج المقترح.

الخطوات اإلجرائية لجمسات البرنامج:

جدول 2
توزيع جمسات البرنامج اإلرشادية المقترحة
م

الفنيات المستخدمة

أهداف الجمسة

المحاضرة والمناقشة

الجمسة

 -التعريف بالبرنامج ونظام الجمسات.

األولى

 -بناء العبلقة اإلرشادية بالطبلب والترحيب بأفراد عينة الدراسة والتعارف بينيم ،مع إظيار روح الود والتقبل ليم.

(التمييدية)

 -إعطاء فكرة عامة ألفراد العينة عن البرنامج ،وتعريفيم باإلجراءات المتبعة في الجمسات والميام المطموبة منيم.

الجمسة

 -حث الطبلب عمى أىمية التعاون لتحقيق أىداف البرنامج وأىمية االنتظام في الجمسات وتحديد مواعيد الجمسات

() 3 - 2

 -معرفة توقعات المشاركين في البرنامج.

الجماعية
المحاضرة ،إعادة البناء
العقبلني

 مناقشة مفيوم وأسباب الفكر المتطرف.الجمسات من
()7–4

المناقشة العامة

 تسجيل مبلحظات الطبلب. مناقشة أسباب عدم وعييم لدور الجامعة. -إسيامات الجامعة في الوقاية من التطرف.

الجمسات من
()11–8

المناقشة ،واعادة البناء

 -متابعة الواجبات المنزلية.

العقبلني

 تقييم السموك الجديد والتأكد من استمراره في التدريبات. -تحديد المشاكل المتوقعة بعد ذلك ومناقشة كيفية مواجيتيا.

الجمسة 12

 -إنياء البرنامج وتقويمو (الجمسة الختامية).

الختامية

 -المراجعة العامة وطرح مقترحات الطبلب.

المناقشة الجماعية

األساليب اإلحصائية :تم استخدام المتوسطات واالنحرافات

 .5النتائج

المعيارية ،والتصميم العاممي لتحميل التباين ( ،)2×2واختبار

نتائج الفرض األول:

(ت  (t.Testالتجاه الفروق ،وحجم التأثير )Effect Size

 .1تختمف مستويات إدراك طبلب جامعة الجوف في دورىا ضد

إيتا ،)2ومعامل االرتباط (بيرسون) ،والنسب المئوية والوزن

التطرف وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر .ولقد تم استخدام

النسبي والترتيب.

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والوزن النسبي والترتيب،

ويوضح الجدول التالي ترتيب نتائج العينة الكمية كما يمي:
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جدول 3

ترتيب األبعاد الفرعية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي إلدراك طالب جامعة الجوف في دورها ضد التطرف لمعينة الكمية (ن
= )282
األبعاد

المتوسط

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

الترتيب

األنشطة الطبلبية

16‚7

6‚7

٪46‚9

1

أساليب التدريس

16‚1

6‚1

٪46‚1

2

المناىج والمقررات

15‚7

5‚9

٪45‚7

3

خدمة المجتمع

12‚4

5‚7

٪36‚5

4

البحث العممي

12‚1

6‚1

٪36‚1

5

التطرف لمكميات النظرية.

ترتيب أبعاد مقياس إدراك طبلب جامعة الجوف في دورىا ضد

جدول 4
ترتيب األبعاد الفرعية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي إلدراك طالب جامعة الجوف في دورها ضد التطرف لعينة الكميات
النظرية (ن = )142

األبعاد

المتوسط

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

الترتيب

المناىج والمقررات

16‚9

6‚1

٪24‚7

1

األنشطة الطبلبية

14‚5

6‚1

٪21‚2

2

أساليب التدريس

13‚7

6‚1

٪19‚9

3

خدمة المجتمع

11‚6

5‚7

٪16‚9

4

البحث العممي

10‚7

5‚8

٪15‚8

5

التطرف لمكميات العممية:

ترتيب أبعاد مقياس إدراك طبلب جامعة الجوف في دورىا ضد

جدول 5
ترتيب األبعاد الفرعية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي إلدراك طالب جامعة الجوف في دورها ضد التطرف لعينة الكميات
العممية (ن = )142

األبعاد

المتوسط

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

الترتيب

أساليب التدريس

18‚6

6‚4

٪27‚3

1

األنشطة الطبلبية

17‚6

6‚2

٪25‚6

2

المناىج والمقررات

15‚5

5‚6

٪21‚2

3

البحث العممي

14‚1

6‚2

٪20‚4

4

خدمة المجتمع

13‚3

6‚1

٪19‚4

5

 .2نتائج الفرض الثاني والفروض الفرعية:

يتضح من الجداول السابقة اختبلف ترتيب إدراك الطبلب
ألدوار جامعة الجوف ضد التطرف ،فقد جاء إدراك طبلب

 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك دور جامعة

الكميات النظرية لمجال (المناىج والمقررات) األول ،بينما جاء
مجال (أساليب التدريس) لطبلب الكميات العممية .واتفق إدراك

الجوف ضد التطرف وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر .وتنبثق منو

الفروض الفرعية التالية:

كبل النوعين من الطبلب في مجال (األنشطة الطبلبية) في

تم استخدام تحميل التباين ( )2×2لداللة الفروق ،وحجم التأثير

المرتبة الثانية .وفي المرتبة الثالثة جاء إدراك طبلب الكميات
النظرية لمجال (أساليب التدريس) األول ،جاء مجال (المناىج

) Effect Sizeإيتا )2الذي َيدلنا عمى حجم الفرق الناتج من
قيمة (ف) بين مجموعات المقارنة بصرف النظر عن الثقة في

والمقررات) لطبلب الكميات العممية.

النتائج ،ويوضح الجدول التالي ىذه النتائج:
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جدول 6
تحميل التباين ( )2×2لداللة الفروق في إدراك دور جامعة الجوف ضد التطرف وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر درجة الحرية ((279
2

مصدر التباين

مجموع المربعات

د.ح

متوسط المربعات

ف

إيتا

الكمية :نظرية| عممية

17364‚4

1

17364‚4

**31‚9

0‚7

كبيرة

العمر

9664‚1

1

9664‚1

**18‚1

0‚3

متوسط

التفاعل

22‚18

1

22‚18

0‚11

0‚01

ضئيل

داخل

150348‚8

276

544‚7

المجموع الكمى

27228‚4

279

97‚6

**دال عند ( * ،)0‚01دال عند ((0‚05

حجم التأثير

( ،)0‚01ودلت قيمة حجم التأثير (إيتا )2أن الفروق بين

أظير الجدول وجود فروق في إدراك الطبلب لدور جامعة

المتوسطة والكبيرة .وتم استخدام اختبار "ت " T.Testلمعرفة

الجوف ضد التطرف في متغيري الدراسة نوع الكمية (نظرية

مسار اتجاه الفروق ،وفيما يمي جدول يوضح ذلك.

وعممية) ،ومتغير العمر وكبلىما قيمة دالة إحصائياً عند مستوى

جدول 7

يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة فروق العينة عمى مقياس إدراك دور جامعة الجوف ضد التطرف وفق ُمتغيري نوع
الكمية والعمر

المتغيرات

أوجه المقارنة

العدد (ن)

المتوسطات (م)

االنحراف المعياري (ع)

قيمة "ت"

النوع

الكميات النظرية

140

66‚4

23‚4

**5‚6

الكميات العممية

140

82‚3

24‚1

أعمى من المتوسط

160

80‚5

2‚3

أقل من المتوسط

120

68‚2

2‚1

التعميم

**9‚3

أوضح الجدول أن اتجاه الفروق في نوع الكمية كان باتجاه

نتائج الفروض الفرعية:

الكميات العممية ،وكانت قيمة (ت) دالة إحصائياً عند مستوى

أ .توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك دور جامعة

( .)0‚01وبالنسبة لمفروق في العمر؛ فكانت في اتجاه ذوي

الجوف ضد التطرف (األنشطة الطبلبية) لدى طبلب جامعة

العمر (أعمى من المتوسط) ،وكانت قيمة (ت) دالة إحصائياً

الجوف وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر.

ويوضح الجدول التالي ىذه النتائج:

عند مستوى (.(0‚01

جدول 8
تحميل التباين ( )2×2لداللة الفروق في إدراك دور جامعة الجوف ضد التطرف وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر درجة الحرية ()279
2

حجم التأثير

مصدر التباين

مجموع المربعات

د.ح

متوسط المربعات

ف

إيتا

الكمية :نظرية| عممية

651‚2

1

651‚2

**18‚5

0‚9

كبير

العمر

60‚8

1

60‚8

1‚7

0‚08

ضئيل

التفاعل

59‚7

1

59‚7

0‚11

0‚07

ضئيل

داخل

9698‚8

276

35‚1

المجموع الكمى

711‚9

279

2‚55

أظيرت نتائج الجدول السابق قيمة (ف) وجود فروق في

(إيتا )2أن الفروق كبيرة .ولم تكن الفروق دالة في ُمتغير العمر
والتفاعل ،وكانت قيمة (إيتا )2ضئيمة.

الطبلبية) بين الكميات النظرية والعممية (ف =  )18‚5وىي قيمة

وتم استخدام اختبار "ت " t.Testلمعرفة مسار اتجاه الفروق،

دالة إحصائياً عند مستوى ( ،)0‚01ودلت قيمة حجم التأثير

وفيما يمي جدول يوضح ذلك.

إدراك الطبلب لدور جامعة الجوف ضد التطرف (األنشطة

141

جدول 9
يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة فروق العينة عمى مقياس إدراك دور جامعة الجوف ضد التطرف (األنشطة الطالبية)
وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر

المتغيرات

أوجه المقارنة

العدد (ن)

المتوسطات (م)

االنحراف المعياري (ع)

قيمة "ت"

النوع

الكميات النظرية

140

14‚4

5‚4

**4‚3

140

17‚5

6‚1

الكميات العممية

أوضح الجدول السابق أن اتجاه الفروق في نوع الكمية كان

ب .توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك دور جامعة

باتجاه الكميات العممية ،وكانت قيمة (ت) دالة إحصائياً عند

الجوف ضد التطرف (المناىج والمقررات) لدى طبلب جامعة

مستوى ( .)0‚01وبالنسبة لمفروق في العمر؛ فمم نقم بحساب

الجوف وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر.
ويوضح الجدول التالي ىذه النتائج:

قيمة (ت) ألن قيمة (ف) لم تكن دالة إحصائيا.

جدول 10

تحميل التباين ( )2×2لداللة الفروق في إدراك دور جامعة الجوف ضد التطرف (المناهج والمقررات) وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر درجة الحرية
()279

2

حجم التأثير

مصدر التباين

مجموع المربعات

د.ح

متوسط المربعات

ف

إيتا

الكمية :نظرية| عممية

377‚2

1

377‚2

**11‚3

0‚5

متوسط

العمر

285‚3

1

285‚3

**8‚5

0‚4

متوسط

التفاعل

282‚9

1

282‚9

** 7‚6

0‚4

متوسط

داخل

9189‚5

276

33‚2

المجموع الكمى

662‚4

279

2‚37

أظير الجدول وجود فروق في إدراك الطبلب لدور جامعة

كانت متوسطة.

الجوف ضد التطرف في متغيري الدراسة نوع الكمية (نظرية

وتم استخدام اختبار "ت " T.Testلمعرفة مسار اتجاه الفروق،

وعممية) ،ومتغير العمر وكبلىما لو قيمة دالة إحصائياً عند

وفيما يمي جدول يوضح ذلك.

مستوى ( ،)0‚01ودلت قيمة حجم التأثير (إيتا )2أن الفروق
جدول 11
يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة فروق العينة عمى مقياس إدراك دور جامعة الجوف ضد التطرف (المناهج والمقررات)
وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر

المتغيرات

أوجه المقارنة

العدد (ن)

المتوسطات (م)

االنحراف المعياري (ع)

قيمة "ت"

النوع

الكميات النظرية

140

16‚9

6‚1

**3‚2

الكميات العممية

140

14‚5

5‚6

أعمى من المتوسط

160

16‚5

1‚3

أقل من المتوسط

120

14‚4

1‚2

التعميم

**11‚3

أوضح الجدول أن اتجاه الفروق في نوع الكمية كان

ج .توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك دور جامعة

باتجاه الكميات العممية ،وكانت قيمة (ت) دالة إحصائياً عند

الجوف ضد التطرف (أساليب التدريس) لدى طبلب جامعة

مستوى ( .)0‚01وبالنسبة لمفروق في العمر؛ فكانت في اتجاه

الجوف وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر .ويوضح الجدول التالي

ىذه النتائج:

ذوي العمر (أعمى من المتوسط) ،وكانت قيمة (ت) دالة
إحصائياً أيضا عند مستوى (.(0‚01
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جدول 12
تحميل التباين ( )2×2لداللة الفروق في إدراك دور جامعة الجوف ضد التطرف (أساليب التدريس) وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر درجة الحرية
()279

2

مصدر التباين

مجموع المربعات

د.ح

متوسط المربعات

ف

إيتا

الكمية :نظرية| عممية

1775‚1

1

1775‚1

**27‚1

0‚7

كبير

العمر

952‚5

1

952‚5

**17‚5

0‚6

متوسط

التفاعل

813‚2

1

813‚2

**11‚3

0‚6

متوسط

داخل

9220‚2

276

33‚4

المجموع الكمى

2727‚6

279

9‚7

أظير الجدول وجود فروق في إدراك الطبلب لدور

حجم التأثير

المتوسطة والكبيرة.

جامعة الجوف ضد التطرف في متغيري الدراسة نوع الكمية

وتم استخدام اختبار "ت " T.Testلمعرفة مسار اتجاه الفروق،

(نظرية وعممية) ،ومتغير العمر وكبلىما قيمة دالة إحصائياً عند

وفيما يمي جدول يوضح ذلك.

مستوى ( ،)0‚01ودلت قيمة حجم التأثير (إيتا )2أن الفروق بين
جدول 13

يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة فروق العينة عمى مقياس إدراك دور جامعة الجوف ضد التطرف (أساليب التدريس)
وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر

المتغيرات

أوجه المقارنة

العدد (ن)

المتوسطات (م)

االنحراف المعياري (ع)

قيمة "ت"

النوع

الكميات النظرية

140

13‚4

6‚1

**6‚7

الكميات العممية

140

18‚5

5‚9

أعمى من المتوسط

160

17‚5

1‚3

أقل من المتوسط

120

13‚7

1‚1

التعميم

**13‚1

أوضح الجدول أن اتجاه الفروق في نوع الكمية كان باتجاه

د .توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك دور جامعة

الكميات العممية ،وكانت قيمة (ت) دالة إحصائياً عند مستوى

الجوف ضد التطرف (البحث العممي) لدى طبلب جامعة

( .)0‚01وبالنسبة لمفروق في العمر؛ فكانت في اتجاه ذوي

الجوف وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر.

ويوضح الجدول التالي ىذه النتائج:

العمر (أعمى من المتوسط) ،وكانت قيمة (ت) دالة إحصائياً
أيضا عند مستوى (.)0‚01

جدول 14
تحميل التباين ( )2×2لداللة الفروق في إدراك دور جامعة الجوف ضد التطرف (البحث العممي) وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر درجة الحرية
()279

2

حجم التأثير

مصدر التباين

مجموع المربعات

د.ح

متوسط المربعات

ف

إيتا

الكمية :نظرية| عممية

1750‚1

1

1750‚1

**21‚1

0‚7

كبير

العمر

1282‚6

1

1282‚6

**11‚2

0‚5

متوسط

التفاعل

285‚8

1

285‚8

**9‚1

0‚5

متوسط

داخل

8618‚8

276

31‚2

المجموع الكمى

3032‚7

279

10‚7

أظير الجدول وجود فروق في إدراك الطبلب لدور جامعة

وعممية) ،ومتغير العمر وكبلىما قيمة دالة إحصائياً عند مستوى

الجوف ضد التطرف في متغيري الدراسة نوع الكمية (نظرية

( ،)0‚01ودلـ ـ ـت قيمـ ـ ـة حجـ ـ ـم التأثيـ ـ ـر (إيتا )2أن الفـ ـ ـروق بيـ ـ ـ ـ ـن
143

5

المتوسطة والكبيرة .وتم استخدام اختبار "ت " T.Testلمعرفة

2016

1

مسار اتجاه الفروق ،وفيما يمي جدول يوضح ذلك.

جدول 15

يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة فروق العينة عمى مقياس إدراك دور جامعة الجوف ضد التطرف (البحث العممي) وفق
ُمتغيري نوع الكمية والعمر

المتغيرات

أوجه المقارنة

العدد (ن)

المتوسطات (م)

االنحراف المعياري (ع)

قيمة "ت"

النوع

الكميات النظرية

140

10‚7

5‚8

**6‚9

الكميات العممية

140

15‚8

6‚1

أعمى من المتوسط

160

15‚2

1‚2

أقل من المتوسط

120

9‚5

1‚1

التعميم

**13‚5

أوضح الجدول أن اتجاه الفروق في نوع الكمية كان

ىـ .توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك دور جامعة

باتجاه الكميات العممية ،وكانت قيمة (ت) دالة إحصائياً عند

الجوف ضد التطرف (خدمة المجتمع) لدى طبلب جامعة

مستوى ( .)0‚01وبالنسبة لمفروق في العمر؛ فكانت في اتجاه

الجوف وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر .ويوضح الجدول التالي

ىذه النتائج:

ذوي العمر (أعمى من المتوسط) ،وكانت قيمة (ت) دالة
إحصائياً أيضا عند مستوى (.)0‚01

جدول 16
تحميل التباين ( )2×2لداللة الفروق في إدراك دور جامعة الجوف ضد التطرف (خدمة المجتمع) وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر درجة الحرية
()279

2

مصدر التباين

مجموع المربعات

د.ح

متوسط المربعات

ف

إيتا

الكمية :نظرية| عممية

1740‚1

1

1740‚1

**29‚7

0‚9

كبير

العمر

63‚2

1

63‚2

1‚6

0‚03

ضئيل

التفاعل

52‚3

1

52‚3

0‚11

0‚02

ضئيل

داخل

9859‚3

276

35‚7

المجموع الكمى

1803‚4

279

6‚5

أظير الجدول وجود فروق في إدراك الطبلب لدور جامعة

حجم التأثير

أن الفروق كبيرة .ولم تكن دالة بالنسبة لمعمر والتفاعل.

الجوف ضد التطرف في نوع الكمية (نظرية وعممية) ،وىي دالة

وتم استخدام اختبار "ت " t.Testلمعرفة مسار اتجاه الفروق،

إحصائياً عند مستوى ( ،)0‚01ودلت قيمة حجم التأثير (إيتا)2

وفيما يمي جدول يوضح ذلك.
جدول 17

يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة فروق العينة عمى مقياس إدراك دور جامعة الجوف ضد التطرف (خدمة المجتمع)
وفق ُمتغيري نوع الكمية والعمر

المتغيرات

أوجه المقارنة

العدد (ن)

المتوسطات (م)

االنحراف المعياري (ع)

قيمة "ت"

النوع

الكميات النظرية

140

10‚9

5‚8

**6‚8

الكميات العممية

140

14‚8

6‚1

أ .تفسير ومناقشة الفرض األول:

أوضح الجدول السابق أن اتجاه الفروق في نوع الكمية كان
باتجاه الكميات العممية ،وكانت قيمة (ت) دالة عند مستوى

أظيرت نتائج جدول ( )3بالنسبة لعينة طبلب الكمية

( .)0‚01وبالنسبة لمفروق في العمر؛ فمم نقم بحساب قيمة (ت)

(النظرية والعممية) عن تصدر مجال (األنشطة الطبلبية) إلدراك

ألن قيمة (ف) لم تكن دالة إحصائياً.

الطبلب ووزن نسبي ( ،)٪46‚9ثم تبعتيا المجاالت األخرى
بفروق بسيطة؛ حيث جاء مجال (أساليب التدريس بوزن نسبي

 .6مناقشة النتائج
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 )٪46‚1ثم مجال (المناىج والمقررات بوزن نسبي  .)٪45‚7ثم

وال شك أن ىذه النتائج تتطمب إجراء دراسات أخرى

مجالي (خدمة المجتمع والبحث العممي) في المرتبة الرابعة

خاصة بالتعرف عمى أسباب التطرف من وجية نظر الطبلب

واألخيرة .وال شك أن ىذا يرجع إلى الدور الجيد الذي تبذلو

مختمفي التخصص ألنو قد ثبت أن لمتخصص تأثير عمى الوعي

عمادة شئون الطبلب في مجال (األنشطة الطبلبية) ظاىر

الذاتي  Awarenessلمطبلب .كما يجب دراسة موضوعات

لمعيان ،فبل يكاد يمر أسبوع دون القيام بفعالية كبرى ،أو

مثل األمن النفسي ]Psychological Security [29

اإلعبلن عن فعالية أخرى مع دعوة المختصين والطبلب إلى

واألصولية [ ]30وأىمية العبلقات الوالدية [ ،]24وأخي ار استمرار

تمك الفعاليات ،مع االعتماد في كثير من تمك المناسبات عمى

قياس التطرف الطبلبي كل فترة ألن لو أسبابا مختمفة تنعكس

الطبلب في مواجية الفكر المتطرف ،وذلك مقارنة بباقي مجبلت

عمييا مشكبلت المجتمع .كما تعكس نتائج البحث أىمية مراجعة

إدراك الطبلب لدور الجامعة.

مناىج ومقررات الدراسة بشكل مستمر [.[25

بينما أسفرت نتائج الجدولين (4ـ )5عن تباين نتائج إدراك

 .7التوصيات

طبلب الكميات النظرية عن العممية حيث اختمفت النتائج في

في ضوء ما أسفرت عنو النتائج يوصي الباحث بما يمي:

مجالين اثنين وىما (أساليب التدريس ودور المقررات والمناىج

 -يجب أن تعكس مقررات ومناىج الجامعة مشكبلت المجتمع.

الدراسية) .واتفقت آراء كبل النوعين من الطبلب في المجال
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برامجيا.
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 ضرورة بذل الجيد اإلعبلمي عن برامج الجامعة بوقت ِكاف.

أشارت نتائج البحث فيما يتعمق الفرض الثاني وفروضو
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الكميات النظرية حتى تأمن الجامعة عمى أن جيدىا المبذول
يصل عمى جميع منسوبييا.
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PERCEPTION JOUF UNIVERSITY
STUDENTS AND THEIR ROLE IN
THE FACE OF EXTREMISM, WITH
THE CONSTRUCTION OF A
PROPOSED PROGRAM TO
ACTIVATE THIS ROLE
NOWAF ABDALLH ALRAWALI
ABSTRACT_ The goal of research is to study the perception Jouf University students turn against
extremism with the construction of a proposed program to activate this role, according to the
variables of the college type (the theory of the process), and age. The sample consisted of 280
students from Al-Jouf University, distributors evenly between colleges theoretical and practical
colleges. They ranged in age from (18-23) year average (9.20) and a standard deviation (99.1)
years. It was the use of personal data for students form, scale and perception Jouf University
students for their role against extremist ideology (prepared by the researcher). Search results
pointed out that the realization Jouf University students for their role against extremist thought
came as follows: student activities (9.46%), and teaching methods (1.46%), and curricula and
courses (7.45%), and community service (5.36 %), and scientific research (1.36%). The results
indicated the presence of significant differences between college students theoretical and practical
process for the benefit of colleges and students with top-old, in the sum total of the five subdimensions at the level (0.10). Except for the areas of (student activities and scientific research)
for the variable age where not only up to the limit of significance. The researcher discussed the
results in accordance with educational literature on previous studies and put forward a number of
recommendations and future research.
KEY WORDS: Perception Jouf University students, extremism, proposed program.
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