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جمهت كهٕت انرتبٕت جبمؼت انؼشٔش ٌٕئت حتشٔشلبئمت   
 ـــــــــــماالســــــــــــــ م

الذرجة 

 والتخصص
 الصفة

 محمذ رجب فضل هللا. د.أ :رئيس هيئة التحرير

 اهلٕئت اإلداسٔت نهخحشٔش

 أ.د. سفعذ عمش عضوص 1
أظخار أصٌى 

 التربُت

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة -عمُذ اليلُت 

2 
أ.د. محمىد علي  

 العُذ

أظخار. سئِغ كعم 

علم الىفغ 

 التربىي 

هائب  -لعلُا وهُل اليلُت للذساظاث ا

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة

ج حعين 3  د. إبشاهُم فٍش

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

مىاهج وطشق 

 الخذَسغ

وهُل اليلُت لشؤون الخعلُم والطالب 

 عضى مجلغ ؤلاداسة -

4 
د. أحمذ فاسوق 

 الضمُتي

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

 أصٌى جشبُت

 -وهُل اليلُت لشؤون خذمت اإلاجخمع 

 سةعضى مجلغ ؤلادا

5 
أ.د. صالح محمذ 

 صالح

أظخار التربُت 

 العلمُت

غ   –سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

 عضى مجلغ ؤلاداسة

6 
أ.د. العُذ وامل 

 الششبُني

أظخار الصخت 

 الىفعُت

عضى  –سئِغ كعم الصخت الىفعُت 

 مجلغ ؤلاداسة

7 
أ.د. عبذ الخمُذ 

 محمذ علي

أظخار الصخت 

 الىفعُت

 –ت الخاصت اإلاششف على كعم التربُ

 عضى مجلغ ؤلاداسة

8 
أ.د. أحمذ عبذ العظُم 

 ظالم

أصٌى أظخار 

 التربُت

عضى  – أصٌى التربُتسئِغ كعم 

 مجلغ ؤلاداسة
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 نهخحشٔش انفىٕت ) انفشٔك انخىفٕزْ(اهلٕئت 

9 
أ.د. محمذ سحب فضل 

 هللا

أظخار اإلاىاهج 

 وطشق الخذَسغ

م  ش ) سئِغ الفٍش سئِغ الخحٍش

 الخىفُزي(

 . هماٌ طاهش مىس ىد 11

أظخار معاعذ ) 

مىاهج  –مشاسن ( 

 وطشق الخذَسغ

ش  معؤوٌ الطباعت  –عضى هُئت جحٍش

 واليشش والخذكُم اللغىي 

 د. محمذ عالم طلبت 11

مذسط ) أظخار  

مىاهج  –معاعذ (

 وطشق الخذَسغ

ش  معؤوٌ مخابعت  –عضى هُئت جحٍش

 أعماٌ الخحىُم واليشش

12 
د. ضُاء أبى عاص ي 

 فُصل

مذسط ) أظخار  

الصخت  –معاعذ (

 الىفعُت

ش  معؤوٌ مخابعت  –عضى هُئت جحٍش

 ألامىس اإلاالُت

13 
 محمذ أظماءأ. 

 الشاعش

أخصائي عالكاث  

 –علمُت وزلافُت 

 باحثت دهخىساه 

ش  إداسي ومعؤوٌ  –عضى هُئت جحٍش

 الخىاصل مع الباحثين 

14 
أحمذ مععذ  . أ

 الععاٌ

 –أخصائي حعلُم 

 باحث دهخىساه

ش عضى  إداسة اإلاىكع  –هُئت جحٍش

 الالىترووي للمجلت

بي . أ 15  محمذ عٍش
مذًش ظفاسة 

 اإلاعشفت بالجامعت

ش   اإلاعؤوٌ اإلاالي –عضى هُئت جحٍش
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جملهت كهٕت انرتبٕت جبمؼت انؼشٔش انذَنٕت لبئمت اهلٕئت االعخشبسٔت  

 واإلدارية مكبن العمل وأهم المهبم األكبديمية التخصص االســــــــــــــــــم م

1 
بشاهُم احمذ إ أ.د 

 غىُم ضُف

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

الخعلُم 

 الصىاعي 

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

غ، وصٍش  هائب سئِغ حامعت كىاة العَى

اإلاعدشاس  - التربُت والخعلُم ألاظبم

وجودة  العابم للخخطُط الاظتراجُجي

جامعت هاًف العشبُت للعلىم ل التعلٌم

 بعت لجامعت الذٌو العشبُت.الخا ألامىُت

2 
أ.د  إمام مصطفى 

 ظُذ محمذ

أظخار علم 

الىفغ 

 التربىي 

حامعت 

 أظُىط

 مصش

وهُل التربىي، و سئِغ كعم علم الىفغ  -

 (ولُت التربُ
ً
 ت بأظُىط ) ظابلا

مذًش مشهض اهدشاف الاطفاٌ اإلاىهىبين  -

 –بجامعت اظُىط 

 ألبحاراإلاعدشاس العلمي للمشهض الىطني  -

 -هبت والابذاع بجامعت اإلالً فُصل اإلاى 

 .اإلاملىت العشبُت الععىدًت

3 
أ.د  بُىمي محمذ 

 ضخاوي 

أظخار ؤلاداسة 

الخعلُمُت 

والتربُت 

 اإلالاسهت

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

وهُل شئىن خذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت 

 "
ً
ملشس اللجىت العلمُت الذائمت  -" ظابلا

في  عاعذًًلتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلا

 – ؤلاداسة الخعلُمُت والتربُت اإلالاسهت

. مشاحع معخمذ اإلاجلغ ألاعلى للجامعاث

لذي الهُئت اللىمُت لضمان حىدة 

 الخعلُم والاعخماد.

4 
أ.د حعً ظُذ 

 حعً شخاجه

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت عين 

 شمغ

 مصش

 
ً
سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَسغ ظابلا

للجىت العلمُت الذائمت لتركُت شس  امل –

جخصص اإلاىاهج وطشق الخذَسغ  ألاظاجزة

 وجىىىلىحُا الخعلُم

5 
العُذ  سضا أ.د

 محمىد حجاصي 

أظخار باحث 

في اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 العلىم 

اإلاشهض اللىمي 

لالمخحاهاث 

م  والخلٍى

 -التربىي 

 مصش

 –هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين 

سئِغ  -صاسة التربُت والخعلُموهُل أٌو و 

كطاع الخعلُم. هائب وصٍش التربُت والخعلُم 

" 
ً
 لشؤون اإلاعلمين " حالُا

6 
سضا مععذ ابى  أ.د

 عصش

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 حامعت

 دمُاط

  مصش 

 
ً
وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم " ظابلا

أمين اللجىت العلمُت لتركُاث ألاظاجزة  - "

للمىاهج وطشق  ظاجزة اإلاعاعذًًوألا 
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اضُاث غ الٍش ت –الخذَس سئِغ الجمعُت اإلاصٍش

"
ً
اضُاث" حالُا اث الٍش  لتربٍى

7 
سمضان محمذ  أ.د

 سمضان

علم أظخار 

ىفغ ال

 تربىي ال

 حامعت بنها

  مصش

مذًش -عمُذ ولُت التربُت الىىعُت ببنها

 " 
ً
 -ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " ظابلا

م مذًش اإلاشهض اللىمي لالمخحا هاث والخلٍى

"
ً
 التربىي" حالُا

8 
أ.د  ظعُذ عبذ هللا 

 سفاعي الفي

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت 

ش  العَش

 مصش

ش -العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بالعَش

هائب سئِغ الجامعت للذساظاث العلُا 

" بأعماٌكائم  –والبحىر 
ً
سئِغ  " حالُا

 العَشش. حامعت

 هافع أ.د ظعُذ عبذه 9

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 الاحخماعُاث

حامعت 

ت   -ؤلاظىىذٍس

 مصش

ت، وسئِغ  هائب سئِغ حامعت ؤلاظىىذٍس

خبير الخخطُط  –حامعت دمنهىس ألاظبم 

ش العىىٍت  الاظتراجُجي وإعذاد الخلاٍس

 بالجامعاث الععىدًت. 

11 
عبذ الخىاب عبذ  أ.د

 الاله دظىقي

أظخار 

 احخماعُاث

 التربُت

 حامعت

 أظُىط

 مصش 

العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجامعت 

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم  –أظُىط 

الجامعي، واإلاششف على فشع الهُئت 

اللىمُت لضمان حىدة الخعلُم والاعخماد 

ت  – أمين لجىت كطاع الذساظاث التربٍى

 باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

11 
عبذ اللطُف  أ.د

 حعين حُذس

مىاهج  أظخار

َسغ وطشق جذ

 العلىم

حامعت 

 صىعاء

 الُمً 

ميعم الاعخماد ألاوادًمي، وعمُذ ولُت 

"  –التربُت 
ً
 –حامعت ؤلاماساث " ظابلا

 
ً
 –" وصٍش التربُت والخعلُم بالُمً " ظابلا

خبير الجىدة بمىخب التربُت العشبي لذٌو 

 الخلُج

12 
عىتر صلحي عبذ  أ.د

 الاله طلُبت

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

اللغت 

تؤلاه   جليًز

حامعت 

حىىب 

 - الىادي

 مصش

 FOERميعم بشهامج جطىٍش ولُاث التربُت 

،  ERPالخابع إلاششوع جطىٍش الخعلُم 

اظدشاسي الخىمُت اإلاهىُت واإلاؤظعُت و 

POD  ش الخعلُم   ERPالخابع إلاششوع جطٍى

.) 
ً
 ) ظابلا

بجامعت أظخار صائش بيلُت ؤلاوعاهُاث، 

 2121والشجىن بىىذا 
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13 
احمذ عىشت  أ.د

 اإلاهيري 

أظخار التربُت 

 الخاصت                                      

حامعت 

 الاماساث

 ؤلاماساث

معاعذ  –سئِغ كعم التربُت الخاصت 

عمُذ ولُت التربُت بجامعت ؤلاماساث 

 لشؤون الطلبت.

14 
ب صاهش  أ.د الغٍش

 إظماعُل

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 اإلاىصىسة

 مصش

للجىت العلمُت الذائمت لتركُت ملشس ا -

في اإلاىاهج وطشق  ألاظاجزة اإلاعاعذًً

 . الخذَسغ وجىىىلىحُا الخعلُم

سئِغ مجلغ إداسة الجمعُت الذولُت  - 

مذًش أماهت -للخعلُم والخعلم الالىترووي

اجحاد حامعاث العالم ؤلاظالمي ، ومذًش 

ت التربُت بمىظمت ؤلاٌعِعىى "  مذًٍش

" 
ً
 ظابلا

15 
هش اظماعُل ما أ.د

 صبري 

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

 حامعت بنها

 مصش 

غ  سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

وجىىىلىحُا الخعلُم " العابم بيلُت 

سئِغ مجلغ  -حامعت بنها"  –التربُت 

ين العشب  إداسة سابطت التربٍى

16 
محمذ ابشاهُم  أ.د

 الذظىقي

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 حلىان

 صشم 

هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " 

 " 
ً
سئِغ مجلغ إداسة الجمعُت  –ظابلا

ت للىم  ىجش الخعلُميبُاإلاصٍش

17 
محمذ عبذ  أ.د

 الظاهش الطُب

علم  أظخار

ىفغ ال

يلُيُيى ال

عالج الو 

 هفس ي

حامعت  

 طىطا

 مصش

العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجامعت 

ن خبير بالهُئت اللىمُت لضما -طىطا

حىدة الخعلُم والاعخماد بمصش ، وبلطاع 

 ولُاث التربُت باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

18 
أ.د محمذ الشُخ 

 حمىد

أظخار 

الصخت 

 الىفعُت

حامعت 

العلطان 

 -كابىط 

 ُعمان

ج  غ خٍش كعم  غسئِ– أإلااهُا -حامعت الًبٌز

بُت  الصخت الىفعُت والتربُت الخجٍش

 –وعمُذ ليلُت التربُت حامعت دمشم 

"  -ىسٍاظ
ً
عضى الجمعُت  –"ظابلا

ىُت لإلسشاد الىفس ي  سئِغ  – ACAألامٍش

ش " العابم" إلاجلت اجحاد الجامعاث  الخحٍش

 العشبُت للتربُت وعلم الىفغ.

19 
بً  مصطفى أ.د

 الخىُم أحمذ

ألاصٌى  أظخار

الذًيُت للتربُت 

ــ التربُت 

ت  ألاظٍش

وصاسة التربُت 

 -الىطىُت 

 اإلاغشب

سة التربُت الىطىُت ىصاخبير جشبىي ب-

 -  اإلاغشببوالخعلُم العالي والبحث العلمي 

سئِغ مجلغ إداسة اإلاشهض الذولي 

ت ت وألاظٍش طاهُا -لالظتراجُجُاث التربٍى  بٍش
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21 
منهي محمذ  أ.د

 ابشاهُم غىاًم

 أظخار

الخخطُط 

التربىي 

واكخصادًاث 

 الخعلُم 

حامعت 

 -اإلاىصىسة 

 مصش

-مُاطالعمُذ العابم ليلُت آلاداب بذ

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم الجامعي 

ملشس اللجىت العلمُت  –بجامعت اإلاىصىسة 

لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً في 

 أصٌى التربُت والخخطُط التربىي 

21 
هاصش أحمذ  أ.د

 الخىالذه

مىاهج  أظخار

جذَسغ طشق و 

التربُت 

 الاظالمُت

الجامعت 

ألاسدهُت _ 

 ألاسدن

ت   عمُذ ولُت الذساظاث ؤلاوعاهُت التربٍى

هائب زم سئِغ حامعت العلىم  –بعمان

 "
ً
ج  –ؤلاظالمُت العاإلاُت " ظابلا خٍش

طاهُا –حامعت هبراظيا   .بٍش

22 
هُاف بً سشُذ  أ،د

 الجابشي 

 أظخار

اكخصادًاث 

الخعلُم 

 وظُاظخه

حامعت طُبت 

 الععىدًت  -

عمُذ ولُت التربُت بجامعت طُبت باإلاذًىت 

 "
ً
اإلاششف العام على  –اإلاىىسة" ظابلا

م الخعلُم  البحىر والبُاهاث بهُئت جلٍى

ب باإلاملىت  وهُل وصاسة الخعلُم  –والخذٍس

."
ً
 بالععىدًت" ظابلا

23 
ًىظف الخعُني  أ.د

 ؤلامام

 أظخار

اث  جشبٍى

اضُاث  الٍش

 حامعت طىطا

 مصش

الىهُل العابم للذساظاث العلُا 

م  –والبحىر بجامعت طىطا  عضى فٍش

ادًمي ليلُت التربُت بجامعت الاعخماد ألاو

 " 
ً
  -ؤلاماساث " ظابلا
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 لُاػذ انىشش مبجهت كهٕت انرتبٕت ببنؼشٔش      

تنشر المجمة البحكث كالدراسات التي تتكافر فييا األصالة كالمنيجية السميمة عمى أال يككف البحث  .ُ
ل أم جية أخرل في نفس كقت لممراجعة كالنشر لدتـ تقديمو المقدـ لمنشر قد سبؽ كأف نشر، أك 

  تقديمو لممجمة. 
 بإحدل المغتيف: العربية أك اإلنجميزية. لمنشر تيقبؿ األبحاث المقدمة  .ِ
 عبر مكقع المجمة ببنؾ المعرفة المصرم –تقدـ األبحاث  .ّ

https://foej.journals.ekb.eg 
، كىكامش حجـ الكاحد ُْحجـ الخط ، ك (Simplified Arabic) الكتركنيان مكتكبة بخط 

سـ، مع مراعاة أف تنسؽ الفقرة بالتساكم ما بيف اليامش األيسر كاأليمف ٓ.ِمنيا 
(Justify( كترسؿ إلكتركنيان عمى شكؿ ممؼ .)Microsoft Word.) 

التنسيؽ يتـ فكر كصكؿ البحث مراجعة مدل مطابقتو مف حيث الشكؿ لبنط كحجـ الخط ، ك  .ْ
، كالحجـ كفقان لقالب النشر المعتمد لممجمة ، عممان بأنو يتـ تقدير الحجـ كفقان ليذا القالب ، 

 كمف ثـ تقدير رسـك تحكيمو كنشره.
يجب أال يزيد عدد صفحات البحث بما في ذلؾ األشكاؿ كالرسـك كالمراجع كالجداكؿ  .ٓ

برسـك إضافية(. كيتـ تقدير عدد . )الزيادة وفقًا لقالب المجمة( صفحة ِٓكالمالحؽ عف )
 الصفحات بمعرفة ىيئة التحرير قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ

يقدـ الباحث ممخصان لبحثو في صفحة كاحدة، تتضمف الفقرة األكلى ممخصان بالمغة العربية،  .ٔ
 كممة لكؿ منيا.  ََِكالفقرة الثانية ممخصان بالمغة اإلنجميزية، كبما ال يزيد عف 

اف البحث كاسـ المؤلؼ كالمؤسسة التي يعمؿ بيا عمى صفحة منفصمة ثـ يكتب يكتب عنك  .ٕ
عنكاف البحث مرة أخرل عمى الصفحة األكلى مف البحث ، كااللتزاـ في ذلؾ بضكابط رفع 

 البحث عمى المكقع. 
يجب عدـ استخداـ اسـ الباحث في متف البحث أك قائمة المراجع كيتـ استبداؿ االسـ بكممة  .ٖ

 كيتـ أيضان التخمص مف أية إشارات أخرل تدؿ عمى ىكية المؤلؼ.  "الباحث"،
البحكث التي تقدـ لمنشر ال تعاد ألصحابيا سكاءن قيبؿ البحث لمنشر، أك لـ ييقبؿ. كتحتفظ ىيئة  .ٗ

 التحرير بحقيا في تحديد أكلكيات نشر البحكث. 

https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
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التي ال تشتمؿ عمى  لف ينظر في البحكث التي ال تتفؽ مع شركط النشر في المجمة، أك تمؾ  .َُ
 ممخص البحث في أم مف المغتيف ، كعمى الكممات المفتاحية لو.

رسالو مع إيصاؿ   .ُُ رفاؽ إقرار المكافقة عمى اتفاقية النشر. كا  يقـك كؿ باحث بنسخ كتكقيع كا 
السداد ، أك صكرة الحكالة البريدية أك البنكية عبر إيميؿ المجمة 

J_foea@Aru.edu.eg قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ 
يتـ نشر البحكث أك رفض نشرىا في المجمة بناءن عمى تقارير المحكميف، كال يسترد المبمغ في  .ُِ

 حالة رفض نشر البحث مف قبؿ المحكميف.
 . ييمنح كؿ باحث إفادة بقبكؿ بحثو لمنشر بعد إتماـ كافة التصكيبات كالتعديالت المطمكبة .ُّ
في حالة قبكؿ البحث يتـ رفعو عمى مكقع المجمة عمى بنؾ المعرفة المصرم ضمف العدد  .ُْ

المحدد لو مف قبؿ ىيئة التحرير ،  كييرسؿ لمباحث نسخة بي دم أؼ مف العدد ، ككذلؾ 
 نسخة بي دم أؼ مف البحث ) مستمة (.

مقابؿ رسـك تكمفة  تكفير نسخة كرقية مف العدد ، كمف المستالت –في حالة الحاجة  –يمكف  .ُٓ
 الطباعة ، كرسـك البريد في حالة إرساليا بريديان داخؿ مصر أك خارجيا.

 يجدر بالباحثيف ) بعد إرساؿ بحكثيـ ، كحتى يتـ النشر ( المتابعة المستمرة لكؿ مف: .ُٔ
مكقع المجمة المربكط ببنؾ المعرفة المصرم  -

foej.journals.ekb.eghttps:// 
كبريده االلكتركني الشخصي لمتابعة خط سير البحث عبر رسائؿ تصمو تباعان مف إيميؿ  -

  J_foea@Aru.edu.egالمجمة الرسمي عمى مكقع الجامعة  
تتـ عبر مكقع المجمة جميع إجراءات تمقي البحث، كتحكيمو، كتعديمو، كقبكلو لمنشر، كنشره ؛  .ُٕ

يميميا الرسمي، كال ييعتد بأم تكاصؿ بأية كسيمة أخرل غير ىاتيف الكسيمتيف االلكتركنيتيف.    ، كا 
 
 
 
 
 

mailto:J_foea@Aru.edu.eg
mailto:J_foea@Aru.edu.eg
https://foej.journals.ekb.eg/
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 ( والعشرون  السادسمحتويات العدد ) 
 ىيئة التحرير السنة السابعة

 الصفحات الباحث عنوان البحث الرقم
 مقال العدد

1 

 مواردال لبناء االستراتيجي التخطيط
 العريش بجامعـة البشرية

 (البدايـــة وحتمية األىميـــة)
 

 سالم العظيم عبد أحمد/ أ.د
 التربوي والتخطيط التربية أصول أستاذ

 جامعة التربية بكمية التربية أصول قسم رئيس
 العريش
 

11-71 

 بحوث العدد

ُ 

التعمم االلكتروني عن بعد في  معوقات
ري الصف المرحمة الثانوية تبعا لمتغي

والنوع االجتماعي في ظل جائحة 
كورونا من وجية نظر الطمبة في 

 تربية الطفيمة في االردن

 د/ جالل محمد عثمان حسين
 مديرية تربية الطفيمية 

 األردن
11-17 

7 

رؤية مستقبمية لتطوير إدارة المؤسسة 
التعميمية عمى ضوء التوازن بين 
 اإلدارة المركزية واإلدارة الالمركزية

 

 ىند محمد محسن الشريف د.
 دكتوراه الفمسفة فى التربية تخصص إدارة تعميمية

 نجالء محمد محسن الشريف د.
 دكتوراه الفمسفة فى التجارة تخصص إدارة األعمال

11-111 

ّ 

فاعمية برنامج قائم عمى التعمم 
السريع في تنمية ميارات االستقبال 
المغوي واالتجاه نحو تعمُّم المغة 

لدى طالب الصف الثالث العربية 
 اإلعدادي
 

 أ.د. سعيد عبد اهلل الفي رفاعي
 أستاذ المناىج وطرق تدريس المغة العربية

 جامعة العريش –كمية التربية 
 كمال طاىر موسى ناصف د.

أستاذ المناىج وطرق تدريس المغة العربية 
 المساعد

 جامعةالعريش –كميةالتربية 
 مانالباحث/ أحمد محسن محمد السيد سمي

 معمم المغة العربية والتربية الدينية اإلسالمية

111-141 
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ْ 

البيئة الحاضنة لالنحراف الفكري في 
 دراسة تحميمية  –مرحمة الروضة  

 
 

 أ.د. رفـعت عمر عزوز
 أستاذ أصول التربية 

 جامعة العريش –كمية التربية 
 أحمد عبد العظيم سالم د.أ.

 أستاذ ورئيس قسم أصول التربية 
 جامعة العريش –التربية  كمية

 الباحثة/ أسماء عبد الستار أحمد
 مدرس مساعد بقسم أصول التربية

141-111 

ٓ 

نمو األنا وفق نظرية إريكسون 
وعالقتو باالتجاه نحو التطرف لدى 
عينة من الشباب الجامعي )دراسة 

 تحميمية كمينيكية(
 

 أ.د. صــــالح فــؤاد محمــد
 أستاذ الصحة النفسية 

 جامعة قناة السويس –ة التربية كمي
 السيد كامل الشربيني منصور أ.د.

 أستاذ الصحة النفسية
 جامعةالعريش –كميةالتربية 

 الباحثة/ حنان أحمد عيد محمد القيم
 معمم خبير بالتربية والتعميم

113-717 

6 

تحسين أداء العاممين بإدارة الشئون 
القانونية بمديرية التربية والتعميم 

شمال سيناء في ضوء  بمحافظة
 مدخل القيادة األخالقية 

 أ.د. إبراىيم عباس الزىيري
أستاذ ورئيس قسم التربية المقارنة واإلدارة التربوية 

 األسبق
 جامعة حموان –كمية التربية 

 أحمد سممى أرناؤوط د.
أستاذ مساعد ورئيس قسم التربية المقارنة واإلدارة 

 التعميمية
 يشجامعةالعر  –كميةالتربية 

 الباحثة/ شيماء جابر عبدالفتاح محمد

711-761 
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 حمذٔم

 ذانُفـــبء ببنُػـــ
 شكشًا نكم مه اعخجبة نهذػُة

 أٌال بكم مه اوضم إنٕىب
ش                                                                             بللم : هُئت الخحٍش

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

قبؿ شيكر ؛ كعدت ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة العريش قراءىا      
مف األساتذة كالباحثيف بإحداث نقمة نكعية في المجمة، كالسير قدمان في تحقيؽ 

تصبح المجمة كعاء عربيان كدكليان رؤية المجمة كرسالتيا كأىدافيا االستراتيجية بأف 
بسمعة محمية  –خالؿ العاميف الماضييف  –لمنشر  بعد أف تمتعت المجمة 

 طيبة، كهلل الحمد.
 -خالؿ الشيكر األربعة السابقة -يأتي العدد الحالي ، كقد أتمت ىيئة التحرير  

 ما يمي:
  ؛  ُٗٔٓ-ِّٕٓالحصكؿ عمى ترقيـ دكلي لمنسخة االلكتركنية لممجمة ىك

 لييضاؼ إلى الترقيـ الدكلي لمنسخة الكرقية لممجمة.
     :تدشيف المكقع االلكتركني لممجمة عمى بنؾ المعرفة المصرم، كرابطو 

https://foej.journals.ekb.eg 
كجارم تحميؿ جميع بحكث المجمة التي تضمنتيا أعدادىا الصادرة  خالؿ 

بحثان  َُٓتحتكم حكالي عددان   َِالسنكات الخمس األخيرة ) قرابة اؿ 
 كمقالة عممية (

 ( يمثمكف التخصصات  ََِالتكاصؿ مع أكثر مف ، )أستاذ جامعي كباحث
التربكية المختمفة ، كذلؾ في كميات التربية ، كالتربية النكعية، كالطفكلة 
المبكرة، كعمـك ذكم االعاقة كالتأىيؿ ، كالمراكز البحثية ذات العالقة 
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دعكتيـ لممشاركة في تحكيـ ما يرد لممجمة مف إنتاج بالتربية كالتعميـ، ك 
ـ ، كقد استجاب ليذه الدعكة َِِِـ ، كَُِِعممي خالؿ العاميف 

أستاذان كباحثان( يمثمكف جميع التخصصات التربكية في معظـ  ُْٗ)
 الجامعات المصرية. 

كلزامان عمى ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة العريش في كممتيا في 
العدد أف تتقدـ بأسمى آيات الشكر كالتقدير لجميع األساتذة الذيف رحبكا  ىذا

بالتعاكف معنا في تحكيـ البحكث المقدمة لمنشر ، كىك ما كفر لنا قاعدة 
 معمكمات ثرية لمحكميف متميزيف، نتشرؼ بانضماميـ إلى أسرة المجمة.

 ( مف القيادات كالخبراء التر َّالتكاصؿ مع ما يقارب الػػػػ ) بكييف عمى
المستكل الكطني كالعربي كالدكلي : كزراء تعميـ ، كرؤساء كنكاب رؤساء 
جامعات، كمديرم مراكز بحثية قكمية ، كعمداء كككالء كميات ، كمقررم 
كأمناء لجاف عممية دائمة لترقية األساتذة كاألساتذة المساعديف في 

كجمعيات تخصصات تربكية مختمفة كرؤساء مجالس إدارة منظمات مينية 
عممية، كغيرىا، كانكا أك مازالكا في مناصبيـ األكاديمية كاإلدارية ، كقد 

أستاذان خبيران كقائدان تربكيان ( مف الدكؿ : األردف ،  ِّرحب مف بينيـ ) 
كاإلمارات، كالسعكدية ، كسكريا ، عيماف ، كالمغرب ، كاليمف ، كممف 

، إلى جانب الخبراء كالقادة  ينتمكف لجامعات في كندا، كبريطانيا، كألمانيا
 التربكييف المصرييف بالمشاركة في الييئة االستشارية الدكلية لممجمة.

بكجكد ىيئة  –ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة العريش  –نتشرؼ 
استشارية لممجمة ، متميزة ، عمى ىذا القدر مف الخبرات الثرية ، كالمكانة الرائدة 

 كمراكزىـ .  في بمدانيـ كجامعاتيـ
نشكرىـ ، كؿ باسمو كمنصبو كقدره ، كنقدر  استجابتيـ ، كقبكليـ ىذا العمؿ 

 التطكعي ، رغـ مشاغؿ كؿ منيـ األكاديمية كاإلدارية.
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كبالطبع ، ترحيب خاص بكؿ األساتذة مف غير المصرييف ؛ باعتبارىـ ضيكفان 
 عمينا في مصر بعامة ، كفي جامعة العريش بخاصة.

 تقدير لكؿ مف :كالشكر كال
معالي األستاذ الدكتكر / سعيد عبد اهلل الفي رفاعي     رئيس جامعة  -

 العريش.
 سعادة األستاذ الدكتكر / رفعت عمر عزكز          عميد كمية التربية. -

فقد حرصا أف تحظى الييئة االستشارية بمباركة مجمس الكمية المكقر ، كبقرار 
تكجيو شكر باسـ الكمية كالجامعة لجميع مف معالي رئيس الجامعة ، كأكصيا ب

 أعضاء ىذه الييئة المكقرة.
كيتبقى اإلشارة إلى أنو مف حسف الطالع أف تصادؼ ىذا التطكرات ، كتمؾ النقمة 

 –كميا –ـ ، كمصر  َُِِالنكعية لممجمة،  إصدار العدد الحالي : عدد أبريؿ 
أف جامعة العريش ، كسيناء في القمب منيا تحتفؿ بأعياد تحرير سيناء ، كك

ككمية التربية تيدم الباحثيف بما يثمج صدكرىـ بارتقاء المجمة ليذا المستكل 
المتميز؛ لتككف ضمف كاحدة ضمف مجالت كميات التربية المتصدرة لتصنيؼ 

 المجمس األعمى لمجامعات
كتتعيد ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة العريش باالستمرار في مسيرة      
طكير تحت قيادة مجمس إدارتيا، كبتكجيو مف مستشارييا الخبراء المتميزيف، الت

بداعات أعضائيا الشياب الكاعديف.   كبتعاكف محكمييا المتمكنيف، كبفكر كا 
 

 واهلل الموفق
 ٌٕئت انخحشٔش

 
 



منُ األوب َفك وظشٔت إسٔكغُن َػاللخً ببالجتبي حنُ انخغشف نذِ ػٕىت مه انشببة اجلبمؼٓ )دساعت 
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 أ.د. صــــالح فــؤاد حممــذ
 أعخبر انصحت انىفغٕت 

 جبمؼت لىبة انغُٔظ –كهٕت انرتبٕت 

 انغٕذ كبمم انششبٕىٓ مىصُس أ.د.
 أعخبر انصحت انىفغٕت

 جبمؼتانؼشٔش –كهٕتانرتبٕت 

 انببحثت/ حىبن أمحذ ػٕذ حممذ انمٕم
 مؼهم خبري ببنرتبٕت َانخؼهٕم
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 مه انشببة اجلبمؼٓ )دساعت حتهٕهٕت كهٕىٕكٕت(

 إػذاد 
 أ.د. صــــالح فــؤاد حممــذ

 أعخبر انصحت انىفغٕت 
 جبمؼت لىبة انغُٔظ –كهٕت انرتبٕت 

 انغٕذ كبمم انششبٕىٓ مىصُس أ.د.
 انىفغٕت أعخبر انصحت

 جبمؼتانؼشٔش –كهٕتانرتبٕت 

 انببحثت/ حىبن أمحذ ػٕذ حممذ انمٕم
 مؼهم خبري ببنرتبٕت َانخؼهٕم

 
 ممخص
ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف العالقة بيف نمك األنا كفؽ نظرية اريكسكف     

 ( مفَِٓكاالتجاه نحك التطرؼ لدل عينة مف الشباب الجامعي. كتككنت العينة مف )
 طالب الجامعة. كتـ استخداـ قائمة اريكسكف المعدلة  لمراحؿ النمك نمك األنا  إعداد )

Darling-Fisher & Leidy(2018 )كمقياس االتجاه نحك التطرؼ )إعداد الباحثة ،
، ككشفت النتائج عف كجكد مستكل" متكسط" مف نمك األنا لدل الشباب الجامعي. 

ه نحك التطرؼ لدل الشباب الجامعي. كعف كعف كجكد مستكل "متكسط" مف االتجا
عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطي درجات الذككر كاإلناث عمى قائمة 
إريكسكف لنمك األنا،  بينما كشفت عف كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطي 
ا عف  كجكد عالقة  درجات الذككر كاإلناث لصالح الذككر. ككشفت النتائج أيضن

سالبة دالة إحصائينا بيف نمك األنا كفؽ نظرية إريكسكف كاالتجاه نحك التطرؼ ارتباطية 
 ي.لدل الشباب الجامع
 الشباب الجامعي  –  -التطرؼ -نظرية إريكسكف   الكممات المفتاحية:
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Abstract 
     The present study aimed to investigate the relationship between ego 

development according to Erikson's theory and the attitude towards 

extremism among a sample of university youth. The sample of the study 

consisted of (250) university students, divided equally between males and 

females. The study used the Modified Erikson Psychosocial Stage 

Inventory,Youth altitude towards extremisms scale,Rorschach Test, and 

Thematic Apperception Test. The results revealed a "medium" level of ego 

development on Modified Erikson Psychosocial Stage Inventory, and a 

"medium" level of the attitude towards extremism on youth altitude towards 

extremisms scale among university youth. The results also revealed a 

negative statistically significant correlation between the ego development 

according to Erikson's theory And the attitude towards extremism among 

university youth, and the absence of statistically significant differences 

between the mean scores of males and females Modified Erikson 

Psychosocial Stage Inventory while it revealed the existence of statistically 

significant differences between the mean scores of males and females of 

university youth on youth altitude towards extremisms scale and differences 

in favor of males. The results of the clinical study resulted in a dynamic 

relationship between the ego development according to Erikson's theory and 

the attitude towards extremism in the case of the study. 
Key words: Erikson's theory - extremism - - university youth 

 
 مقدمة:
الشػػباب ىػػـ عمػػاد الػػكطف كسػػكاعده القكيػػة، كىػػـ حصػػنو المنيػػع، كدرعػػو الػػكاقي.       

يتمتعػكف بػو مػف  كالشباب ىـ الطاقة اليائمة التي بيا ينتصر الكطف كيرتقي. كنظػرا لمػا
قكة كعزيمة كحيكية كنشاط، فيـ الركيزة األساسية لبناء األمة، كأسػاسي اإلنمػاء كالٌتطػكر 

ًؿ كاألخيًر عنيا. طُّ الد فاًع األكَّ ماتيا، كخى  فييا، كىـ بيناةي مجدىا كحىضارتيا كحي
 كىذا ما يجعؿ أعداء الكطف يستيدفكف شبابو، كقػد سػاعدىـ عمػى ذلػؾ فػي اآلكنػة     

األخيػػرة، االضػػطرابات السياسػػية كاألزمػػات االقتصػػادية التػػي تعرضػػت ليػػا الػػبالد كالتػػي 
ػا أتػاح لألفكػار  أدت إلى حالة مف عػدـ االسػتقرار كالتغيػر المسػتمر أكجػدت بػدكرىا فراغن
المتطرفػة أف تزدىػر، كأصػبح الشػباب بشػكؿ عػاـ كالطػاٌلب بشػكؿ خػاص فئػةن مسػتيدفة 
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المتطٌرفة سكاء كاف ذلؾ عبر الشبكة العنكبكتية أـ في مف قبؿ أصحاب األيديكلكجيات 
 الحياة الكاقعٌية. 

كقد أكد "إريكسكف" في نظريتو "نمك األنا النفس اجتماعي" عمػى أثػر العكامػؿ الثقافيػة   
كالمتغيػػرات االجتماعيػػة المتمثمػػة فػػي األسػػرة كالمدرسػػة كدائػػرة المعػػارؼ كاألصػػدقاء فػػي 

تجاىاتو، كذلؾ كفؽ مبدأ التطػكر المتعاقػب الػذم يشػير تشكيؿ شخصية الفرد، كتحديد ا
إلى أف "نمك األنا" يتـ مف خالؿ ثمانية مراحػؿ ذات عالقػة ديناميكيػة، يكاجػو الفػرد فػي 
كػػػػؿ مرحمػػػػة مػػػػف ىػػػػذه المراحػػػػؿ حاجػػػػة ممحػػػػة مرتبطػػػػة بنضػػػػجو البػػػػدني، أطمػػػػؽ عمييػػػػا 

ركرية، فقػػػد "إريكسػػػكف" مصػػػطمح "أزمػػػة" فػػػإذا نجػػػح الفػػػرد فػػػي إشػػػباع ىػػػذه الحاجػػػة الضػػػ
ذا عجػػز الفػػرد عػػف إشػػباع  تجػػاكز أزمػػة المرحمػػة بنجػػاح كانتقػػؿ إلػػى المرحمػػة التاليػػة. كا 
حاجتػػػو كتحقيػػػؽ المتطمبػػػات االجتماعيػػػة المتكقعػػػة منػػػو، فشػػػؿ فػػػي تجػػػاكز "أزمػػػة النمػػػك" 
الخاصػػػة بتمػػػؾ المرحمػػػة. ككفػػػؽ نظريػػػة إريكسػػػكف فػػػإف الشػػػباب الػػػذم يفشػػػؿ فػػػي تجػػػاكز 

 أ إلى تبني اليكية السالبة كقد يتجو نحك التطرؼ.ازمات نمك األنا فإنو يمج
 مشكمة الدراسة:

لقػػػد تعرضػػػت محافظػػػة شػػػماؿ سػػػيناء فػػػي اآلكنػػػة األخيػػػرة ليجمػػػات إرىابيػػػة مػػػف        
جانػػػػب الجماعػػػػات المعاديػػػػة لمػػػػكطف، كتػػػػـ اسػػػػتخداميا كمسػػػػرح لنشػػػػر الفكػػػػر المتطػػػػرؼ 

ة، مػػا كمػػؼ الػػبالد اجتماعيػػ-كاسػػتقطاب الشػػباب الػػذم يعػػاني مػػف مشػػاكؿ كأزمػػات نفػػس
 الكثير مف األركاح كاألمكاؿ سعيا لمحاربة التطرؼ كالقضاء عميو.

( عػػف كجػػكد مسػػتكل ََِٕكفػػي ىػػذا الصػػدد كشػػفت نتػػائج دراسػػة بشػػرل عمػػاد)      
مرتفع مف االتجاه نحك التطرؼ لدل طالب الجامعة. كعف الفركؽ بيف الذككر كاإلناث 

د اتسػػاؽ إلػػى حػػد كبيػػر فػػي نتػػائج الدراسػػات فػػي مسػػتكل االتجػػاه نحػػك التطػػرؼ، فقػػد كجػػ
( كمحمد َُِٓالتي عنيت بفحص ىذه الفركؽ، فقد انتيت نتائج دراسات  فاتف داككد)

( إلػػػى  كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائينا بػػػيف الػػػذككر كاإلنػػػاث فػػػي مسػػػتكل َُِٖمحمػػػكد )
ة االتجاه نحك التطػرؼ لػدل الشػباب الجػامعي لصػالح الػذككر. بينمػا انتيػت نتػائج دراسػ
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( إلػػػى عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ بػػػيف الػػػذككر كاإلنػػػاث فػػػي االتجػػػاه نحػػػك َُِٓعػػػالء زىيػػػر )
 التطرؼ لدل الشباب الجامعي. 

 ويمكن صياغة مشكمة الدراسة في ضوء العرض السابق في اآلتي:
 ىؿ يتبايف مستكل نمك األنا لدل الشباب الجامعي؟ -ُ
 ىؿ يتبايف مستكل االتجاه نحك التطرؼ دلى الشباب الجامعي؟ -ِ
ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ بػػيف متكسػػط درجػػات الػػذككر كمتكسػػط درجػػات اإلنػػاث عمػػػى  -ّ

 قائمة إريكسكف لنمك األنا؟
ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ بػػيف متكسػػط درجػػات الػػذككر كمتكسػػط درجػػات اإلنػػاث عمػػػى  -ْ

 مقياس االتجاه نحك التطرؼ؟
ىؿ تكجد عالقة ارتباطية بيف درجات نمك األنا كدرجات االتجاه نحػك التطػرؼ  -ٓ

 معي؟لدل الشباب الجا
 أىداف الدراسة

ىدفت الدراسة الحالية إلى فحص معالت االنتشار في مستكل نمػك األنػا كمسػتكل      
االتجاه نحك التطرؼ لػدل الشػباب الجػامعي، كفحػص الفػركؽ بػيف الػذككر كاإلنػاث فػي 
مسػتكل نمػػك األنػا كمسػػتكل االتجػاه نحػػك التطػرؼ. كتحديػػد العالقػة االرتباطيػػة بػيف نمػػك 

 رية إريكسكف كاالتجاه نحك التطرؼ. األنا كفؽ نظ
 فروض الدراسة 

 في ضكء نتائج البحكث كالدراسات السابقة يمكف صياغة فركض الدراسة كما يمي:
 يتبايف مستكل نمك األنا لدل أفراد عينة الدراسة مف الشباب الجامعي. .ُ
يتبػػػايف مسػػػتكل االتجػػػاه نحػػػك التطػػػرؼ لػػػدل أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة مػػػف الشػػػباب  .ِ

 .الجامعي
ال تكجػد فػركؽ دالػة إحصػائينا بػيف متكسػط درجػات الػذككر كاإلنػاث مػف طػالب  .ّ

 الجامعة عمى قائمة إريكسكف لنمك األنا".
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تكجد فػركؽ دالػة إحصػائينا بػيف متكسػط درجػات الػذككر كاإلنػاث مػف لػدل أفػراد  .ْ
عينػػة الدراسػػة مػػف الشػػباب الجػػامعي عمػػى مقيػػاس االتجػػاه نحػػك التطػػرؼ كذلػػؾ 

 لصالح الذككر.
جػػد عالقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائينا بػػيف متكسػػط درجػػات نمػػك األنػػا كمتكسػػط تك  .ٓ

 درجات االتجاه نحك التطرؼ لدل أفراد عينة الدراسة مف الشباب الجامعي
 عينة الدراسة

قامت الباحثة باختيار عينة عشكائية مف المجتمع األصمي لمدراسة كذلؾ مف فػرؽ      
ـ مختمفػػة مػػف غيػػر المشػػاركيف فػػي العينػػة دراسػػية مختمفػػة ككػػذلؾ مػػف تخصصػػات كأقسػػا

االسػػتطالعية. كذلػػؾ مػػف أجػػؿ تطبيػػؽ قائمػػة إريكسػػكف المعدلػػة لمنمػػك الػػنفس اجتمػػاعي. 
( طالػػب كطالبػػة َِٓكمقيػػاس االتجػػاه نحػػك التطػػرؼ. كبمػػغ عػػدد أفػػراد العينػػة المختػػارة )

 .0ُِٖٓكانحراؼ معيارم  0َِِٗٔمتكسط عمرم 
 أدوات الدراسة

 تي تـ استخداميا في ىذه الدراسة في األدكات التالية:تتمثؿ األدكات ال
قائمػػػػػػػػػػة إريكسػػػػػػػػػػكف المعدلػػػػػػػػػػة لمراحػػػػػػػػػػؿ النمػػػػػػػػػػك  الػػػػػػػػػػنفس اجتمػػػػػػػػػػاعي: إعػػػػػػػػػػداد  -

(Fisher&Leidy (2018-  Darling تعريب الباحثة. 
 مقياس االتجاه نحك التطرؼ )إعداد الباحثة(. -

 االطار النظري
 أواًل: نمو األنا وفق نظرية إريكسون

ؾ الجػػػزء مػػػف "اليػػػي" الػػػذم تػػػـ تعديمػػػو نتيجػػػة االحتكػػػاؾ المباشػػػر بالعػػػالـ ىػػػي "ذلػػػ      
الخارجي". كتمثؿ " األنا" ما نسػميو العقػؿ كالتعقػؿ، أم عمػى النقػيض مػف" اليػي" الػذم 

كفيمػا يمػي مراحػؿ نمػك األنػا كفػؽ نظريػة  (Freud, 1961,25)يحتكم عمى المشػاعر 
 اريكسكف.

 Trust Vs. Mistrust ثقة المرحمة األولى: الثقة مقابل عدم ال



منُ األوب َفك وظشٔت إسٔكغُن َػاللخً ببالجتبي حنُ انخغشف نذِ ػٕىت مه انشببة اجلبمؼٓ )دساعت 
 حتهٕهٕت كهٕىٕكٕت(

  حممذ انمٕم حىبن أمحذ ػٕذ أ.     انغٕذ كبمم انششبٕىٓ مىصُس د.  أ.     صالح فؤاد حممذ أ.د 
 

 

  

2021أبرٌل    –العدد السادس  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   186 

 

يكتسػػب الطفػػؿ ثقتػػو بنفسػػو مػػف خػػالؿ الرعايػػة المنتظمػػة كالمتكقعػػة مػػف األـ لػػو،        
كالمتمثمػػػة فػػػي  الطعػػػاـ، كالنػػػـك العميػػػؽ، كالراحػػػة التامػػػة المتعمقػػػة بعمميػػػة الػػػتخمص مػػػف 
، الفضالت، فاستمرار، كاتساؽ، كانتظاـ ىذه الرعاية تجعؿ الطفؿ يكتسب الثقة في األـ

ثـ تنتقؿ ىذه الثقة لمعػالـ مػف حكلػو. كيظيػر أكؿ إنجػاز اجتمػاعي لمطفػؿ فػي اسػتعداده 
في تػرؾ األـ تغيػب عػف عينيػو  فػال يشػعر عندئػذو بػالقمؽ المفػرط كالغضػب الشػديد، فقػد 
أصػػػبحت األـ بالنسػػػبة لػػػو مصػػػدر اليقػػػيف الػػػداخمي، كالثقػػػة. إضػػػافة إلػػػى ككنيػػػا تكقعنػػػا 

احتياجاتػػػو التػػػي يتكقػػػع منيػػػا تمبيتيػػػا فػػػي نفػػػس التكقيػػػت خارجينػػػا بمعنػػػى أنيػػػا تمبػػػي كػػػؿ 
المعتػاد كبػػنفس الطريقػػة المعتػػادة، مػػا يغػػرس فػي نفسػػو بػػدايات اإلحسػػاس بالكيػػاف. كفػػي 
عمػػـ األمػػراض النفسػػية يظيػػر غيػػاب الثقػػة األساسػػية بكضػػكح عنػػد دراسػػة الفصػػاـ فػػي 

األساسػػية لػػدل مرحمػػة الطفكلػػة. كعمػػى المػػدل البعيػػد يظيػػر الضػػعؼ الكػػامف فػػي الثقػػة 
األفػػراد فػػي مرحمػػة البمػػكغ حيػػث يظيػػر االنسػػحاب فػػي الشػػخص المصػػاب فػػي الفصػػاـ. 
ككذلؾ في حاالت االكتئاب المعتادة، كفي مثؿ ىذه الحػاالت تعتبػر عمميػة إعػادة الثقػة 

 (.Erikson,1950, 247ىي أىـ مطمب مف مطالب العالج )
  Autonomy vs. Shameالمرحمة الثانية: االستقاللية مقابل الشك والخجل 

تغطػي ىػذه مرحمػة الطفكلػة المبكػرة ، كخالليػا يحػاكؿ الطفػؿ إتقػاف التػدريب عمػػى       
اسػػتعماؿ المرحػػاض. كتعتبػػر ىػػذه المرحمػػة حاسػػمة فيمػػا يتعمػػؽ بالحػػب كالكػػره، كالتعػػاكف 
كالعنػػاد، كحريػػة التعبيػػر عػػف الػػنفس أك قمػػع حريػػة التعبيػػر عػػف الػػنفس. فػػإذا قػػاـ الطفػػؿ 

لنفس بدكف أف يفقد تقديره لذاتو، تكلد لديػو شػعكر راسػخ كثابػت بػاإلرادة كالفخػر بضبط ا
أمػا إذا زاد التػػدخؿ كفقػػد الفػرد القػػدرة عمػػى الضػبط الػػذاتي، تكلػػد لػدل الفػػرد شػػعكر راسػػخ 
بالشػػػػؾ كالخػػػػزم. كىػػػػذا الشػػػػعكر األساسػػػػي بالشػػػػؾ قػػػػد يتحػػػػكؿ الحقنػػػػا إلػػػػى شػػػػؾ قيػػػػرم  

اعتقاد بكجكد مضيدييف مختبئيف لو فػي الخمػؼ كمخاكؼ بارانكيا كشعكر باالضطياد ك 
(Erikson, 1950, 251.) 

 Initiative vs. Guiltالمرحمة الثالثة: المبادرة مقابل الشعور بالذنب 
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ككػػؿ مرحمػػة يمػػر بيػػا الطفػػؿ ليػػا مػػا يميزىػػا مػػف نشػػاط كحيكيػػة، كمػػا يميػػز ىػػذه        
كبػر كميػةن .. كبػر جسػده، كمػا  المرحمة ىك المبادرة، فالطفؿ فجأةن يظير كما لك كاف قد

كبػػػرت شخصػػػيتو. لقػػػد أصػػػبح اآلف أكثػػػر نشػػػاطنا كمميئنػػػا بالطاقػػػة الفياضػػػة التػػػي تنسػػػيو 
الفشػػؿ بسػػرعة كتقربػػو مػػف اليػػدؼ، حتػػى كلػػك كػػاف ىػػذا اليػػدؼ خطػػرنا. يكػػكف الطفػػؿ فػػي 
ىذه المرحمة أكثػر نشػاطان كأكثػر حركػة. كالخطػكرة فػي ىػذه المرحمػة  تكمػف فػي الشػعكر 

. كفػػي ىػػذه المرحمػػة تظيػػر الغيػػرة ال سػػيما مػػف األشػػقاء األصػػغر سػػننا. كتكػػػكف بالػػذنب
المبػػػادرة مصػػػحكبة بػػػالغيرة كالمنافسػػػة. كيػػػؤدم الفشػػػؿ إلػػػى االنسػػػحاب كالشػػػعكر بالػػػذنب 
كالقمؽ. كفي ىػذه المرحمػة يشػبع الطفػؿ رغباتػو فػي الخيػاؿ بػأف يصػبح عمالقنػا أك نمػران. 

ا عمى حياتو الغالية. ىػذه ىػي مرحمػة "عقػدة لكف في أحالمو ىك يجرم مف الرعب خكفن 
الخصاء" . كفييػا يػتعمـ الطفػؿ المسػئكلية األخالقيػة، كيػتعمـ القيػاـ بػبعض المسػئكليات، 
كالكظػػػػائؼ الصػػػػغيرة ، كيقػػػػكـ بػػػػبعض األدكار. كيشػػػػعر الطفػػػػؿ بنشػػػػكة االنجػػػػاز عنػػػػدما 

ننا" كفيما يتعمػؽ يستخدـ األدكات كاألسمحة ببراعة أك عند االىتماـ باألطفاؿ األصغر س
بػػالمرض النفسػػي فػػي مرحمػػة البمػػكغ، كفمػػا يتبقػػى مػػف صػػراع المبػػادرة فػػي مرحمػػة البمػػكغ 

كالػػذم  ينػػتج عػػف كبػػت الرغبػػة Hysterical Denialىػػػػػػػػػػػػػك ذلػػؾ اإلنكػػار اليسػػتيرم  
 ,Erikson)كالغضػػػػب. ككػػػػذا قػػػػد يتعػػػػرض الفػػػػػػػػػػػرد لألمػػػػػػػػػػػػراض السيككسكماتيػػػػػػػػػػػة )

1950,255. 
 Industry vs. Inferiorityالمرحمة الرابعة: االجتياد مقابل الشعور بالنقص 

كبكصػػػػكلو لمرحمػػػػة الكمػػػػكف  يػػػػتعمـ الطفػػػػؿ أف يكسػػػػب االىتمػػػػاـ كالتقػػػػدير بإنتػػػػاج       
األشياء. إذ يعممو مبدأ العمؿ سعادة االنتياء مف العمػؿ، كاالىتمػاـ المسػتمر كاالجتيػاد 

إلتقاف الميارات كأداء المياـ. لقد تكلػد لديػو الشػعكر باالجتيػاد الدؤكب كيصبح مستعدنا 
كيكيؼ نفسو عمى التعامػؿ مػع القػكانيف كاألدكات. لقػد حمػت رغبتػو فػي االنتػاج تػدريجينا 
محػػؿ رغبتػػو فػػي المعػػب. فػػي كػػؿ الثقافػػات يػػتعمـ الطفػػؿ فػػي ىػػذه المرحمػػة بعػػض التعمػػيـ 

كيصػػػبح قػػػادرنا عمػػػى اسػػػتخداـ األكانػػػي، المنيجػػػي كيػػػتعمـ اسػػػتخداـ أساسػػػيات التكنكلجيػػػا 
كألدكات كاألسمحة التي يمتمكيا. كتعتبر المدرسػة ثقافػة كاممػة بػذاتيا بأىػدافيا الخاصػة، 
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نجازاتيػػا أك بخيبػػة األمػػؿ .. لقػػد أتقػػف فػػي ىػػذه المػػرة عمميػػة التنقػػؿ. كيكمػػف  كقيكدىػػا كا 
النقص عنػػدما الخطػػر فػػي ىػػذه المرحمػػة فػػي شػػعكر الطفػػؿ بعػػدـ الكفػػاءة أك فػػي شػػعكره بػػ

ييػػػأس الطفػػػؿ مػػػف اسػػػتخداـ أدكاتػػػو كمياراتػػػو أك فػػػي تحديػػػد منزلتػػػو بػػػيف رفاقػػػو، فسػػػكؼ 
ذا ففػػد الطفػػؿ األمػػؿ فػػي االجتيػػاد، فقػػد ينػػتكس كيعػػكد مػػرة أخػػرل  يصػػاب باإلحبػػاط، كا 
لممنافسػػة األسػػػرية،        كيشػػعر الطفػػػؿ بأنػػػو محكػػـك عميػػػو بالفشػػؿ ،أك بعػػػد الكفػػػاءة، 

دكر ىاـ. كيعرقؿ نمك الطفؿ إذا لـ تييء األسرة طفميا لػدخكؿ  كىنا يقع عمى المجتمع
ذا فشػػمت المدرسػػة فػػي تقكيػػة كتعزيػػز كعػػكد المراحػػؿ السػػابقة. كيطمػػؽ فركيػػد  المدرسػة، كا 
عمى ىذه المرحمة " مرحمة الكمكف" كلكنػو الكمػكف الػذم يسػبؽ عاصػفة المراىقػة، حيػث 

ىيمنة "الجنس". ىذه المرحمة تعتبر تدمج جميع الدكافع السابقة في تركيبة جديدة تحت 
اجتماعينػػػا حاسػػػمة حيػػػث أف "االجتيػػػاد" يتضػػػمف العمػػػؿ مػػػع آخػػػريف، حيػػػث تغػػػرس ركح 
التكنكلكجيػػا فػػي ىػػذه المرحمػػة. كيكجػػد خطػػر أساسػػي آخػػر، أال كىػػك تقييػػد الفػػرد لنفسػػو، 
كتضػػػييؽ آفاقػػػو بحيػػػث يجعػػػؿ عممػػػو فقػػػط، ىػػػك المعيػػػار الكحيػػػد لقيمتػػػو مػػػا يجعمػػػو عبػػػدنا 

 Erikson, 1950,255)كلكجيا كالقكة األساسية ليذه المرحمة ىي" القدرة" )لمتكن
ــل اضــطراب الــدور  المرحمػػة  Identity vs. Role الخامســة: اليويــة مقاب

Confusion 
سػػػف البمػػػكغ حيػػػث انتيػػػاء مرحمػػػة الطفكلػػػة كبدايػػػة الشػػػباب، كحيػػػث النمػػػك السػػػريع       

بكػرة، كحيػث النضػج التناسػمي كالثػكرة لمجسـ. كذلؾ الػذم يحػدث فػي مرحمػة الطفكلػة الم
الفسيكلكجية. كيحدث التفاعؿ في ىذه المرحمة فػي شػكؿ تحديػد اليكيػة، كىػي أكبػر مػف 
حاصؿ جمع ىكيات الطفكلػة، بػؿ ىػي قػدرة "األنػا" عمػى دمػج ىػذه اليكيػات مػع تقمبػات 
الميبيػػػػدك كالمكاىػػػػب الممنكحػػػػػة كالفػػػػرص كاألدكار االجتماعيػػػػة المتاحػػػػػة.. مرحمػػػػة نفػػػػػس 
اجتماعيػػػػة بػػػػيف الطفكلػػػػة كالبمػػػػكغ، بػػػػيف األخالقيػػػػات التػػػػي تعمميػػػػا فػػػػي الطفكلػػػػة، كبػػػػيف 
األخالقيػػات المطمػػكب تعمميػػا فػػي البمػػكغ. إنيػػا األيدكلكجيػػة الفكريػػة كالنظػػرة االيدلكجيػػة 
لممجتمػػػع الػػػذم يتحػػػدث بشػػػكؿ أكثػػػر صػػػراحةن مػػػع المراىػػػؽ الػػػذم يرغػػػب فػػػي أف يكػػػكف 

 (.Erikson, 1950,261مرغكبنا مف زمالئو" )
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 Intimacy vs. Isolationالمرحمة السادسة: العالقة الحميمة مقابل العزلة 
يترتػػػب النجػػػاح فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة عمػػػى النجػػػاح فػػػي المرحمػػػة السػػػابقة كمػػػا يقػػػاس       

النجػاح فييػػا بضػػركرة النجػػاح فػي المرحمػػة التاليػػة . ذلػػؾ أف الشػخص يخػػرج مػػف مرحمػػة 
بة في االنػدماج مػع آخػريف. لقػد أصػبح الفػرد اآلف التأكيد عمى ىكيتو الخاصة إلى الرغ

مستعٌد ا لمدخكؿ في العالقة الحميمة، كااللتزاـ، كاالنتماء المتيف، كالشراكة، كتتكلد لديو 
قكة أخالقية تساعده عمى االلتزاـ بمبادئ ىذه الشراكة ، كقد يتطمب األمػر تقػديـ بعػض 

خػػر تتطمػػػب ىكيػػة شخصػػػية آمنػػػة، التضػػحيات كالتنػػػازالت. إف العالقػػة الحميمػػػة مػػػع اآل
ثبػات الػذات،  نجحت فػي المرحمػة السػابقة، كتجػاكزت أزمػة اليكيػة، كاسػتطاعت تككيػد كا 
حتػػى يسػػتطيع الفػػرد اإلقبػػاؿ عمػػى االنػػدماج مػػع اآلخػػر بػػدكف الخػػكؼ مػػف أف يفقػػد شػػيئنا 
مػػػف ذاتػػػو. ىػػػذه الثقػػػة كذاؾ األمػػػاف ىػػػك شػػػيء ىػػػاـ جػػػدنا لمنجػػػاح فػػػي المرحمػػػة الحاليػػػة، 

تقرار فػػي الحيػػاة . كالنجػػاح فػػي ىػػذه المرحمػػة يػػؤدم إلػػى أف يكتسػػب الفػػرد فاعميػػة كاالسػػ
 (Erikson, 1950,263األنا الخاصة بيذه المرحمة أال كىي فاعمية "الحب" )

 Generativity vs. Stagnation المرحمة السابعة االنتاجية مقابل الركود 
كتمتػد مػف الخامسػة كالعشػريف إلػى كىي المرحمػة الثانيػة مػف مراحػؿ نمػك البػالغيف.      

سف الرابعة كالستيف تقريبنػا. كىػي مرحمػة االسػتقرار الشخصػي كاألسػرم كبػذا فقػد أصػبح 
الفػػرد مييئنػػا لمعطػػاء لممجتمػػع، متمػػثالن فػػي شػػريؾ الحيػػاة، األبنػػاء، األسػػرة األصػػؿ. كمػػا 

يـ الجيػػؿ أنيػػا مرحمػػة االسػػتقرار التػػاـ فػػي العمػػؿ أك المينػػة حيػػث يبػػدأ فػػي العطػػاء كتعمػػ
التػػالي، كنقػػؿ الخبػػرات إليػػو. كمػػف المتكقػػع فػػي ىػػذه المرحمػػة أف يكػػكف الفػػرد قػػادر عمػػى 
مكاناتػػو فػػي خدمػػة اآلخػػريف مػػف حكلػػو كىػػك مػػا أسػػماه إريكسػػكف  تكظيػػؼ جميػػع قدراتػػو كا 
ػػا معطػػاءنا بحسػػب قدراتػػو  باإلنتاجيػػة أم العطػػاء. فػػإذا نجػػح الفػػرد فػػي ذلػػؾ كأصػػبح منتجن

مكانياتػػػو فقػػػد نجػػػح فػػػ ي تجػػػاكز األزمػػػة. كاكتسػػػب بالتػػػالي فاعميػػػة األنػػػا الخاصػػػة بيػػػذه كا 
ا مػا ييمػؾ.  المرحمة كىي "االىتماـ"  كالتي تنشأ عف مف اإلحساس بأف شيئنا أك شخصن
بينما إذا فشؿ الفرد في ىذه المرحمػة كلػـ يسػتطع تكظيػؼ إمكانياتػو فػي إفػادة مػف حكلػو 

سعادىـ ال سيما شريؾ الحياة كاألبناء كالجيؿ  األصغر سننا عمكمنا، فقد فشؿ في ىػذه كا 
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المرحمػػػػة كىػػػػك مػػػػا أسػػػػماه إريكسػػػػكف ب "الركػػػػكد" كالعقػػػػـ، كبالتػػػػالي فيػػػػك يكتسػػػػب الضػػػػد 
 ,Eriksonالمرضػػػػي لفاعميػػػػة األنػػػػا الخاصػػػػة بيػػػػذه المرحمػػػػة أال كىػػػػك "الػػػػرفض"" )

1950,265.) 
  Ego Integrity vs. Despairالمرحمة الثامنة: تكامل األنا مقابل اليأس 

ػػػا كمػػػا فكقيػػػا. عنػػػدما يصػػػبح الفػػػرد مػػػف كبػػػار ٓٔكتغطػػي المرحمػػػة السػػػنية )       ( عامن
السف، تميؿ االنتاجية إلى اإلبطاء. كيبدأ الفرد فػي استكشػاؼ الحيػاة كشػخص متقاعػد. 
ػػا فػػي حياتػػو السػػابقة. فػػإذا  كيبػػدأ يتأمػػؿ إنجازاتػػو فيعػػزز  التكامػػؿ إذا اعتبػػر نفسػػو ناجحن

ا غيػػر حافمػة باإلنجػػازات كالنجاحػات التػػي كػاف يبتغييػػا. نظػر إلػػى حياتػو الماضػػية كرآىػ
شػػعر بالػػذنب حػػكؿ ماضػػيو. أك شػػعر أنػػو لػػـ يحقػػؽ أىدافػػو فػػي الحيػػاة .كيصػػبح بالتػػالي 
غير راضو عف حياتو. كيصيبو اليأس كاالكتئاب. كالنجػاح فػي ىػذه المرحمػة يػؤدم إلػى 

عمػػى حياتػػو مػػع  فاعميػػة الحكمػػة. الحكمػػة التػػي تمكػػف الشػػخص مػػف النظػػر إلػػى الػػكراء
ػػػػا قبػػػػكؿ المػػػػكت دكف خػػػػكؼ. بينمػػػػا إصػػػػابة المػػػػرء  شػػػػعكر اإلغػػػػالؽ كاالكتمػػػػاؿ، كأيضن
باالكتئػػاب كالحػػزف عمػػى ماضػػيو الفػػارغ تكسػػبو الضػػد المرضػػي لفاعميػػة المرحمػػة األخيػػرة 

 (  Erikson, 1950, 265مف العمر كىك "االزدراء")
 ثانُيا االتجاه نحو التطرف

 االتجاه:  ( أ)
تجاه دكرنا حيكينا في تحديد شخصية الفرد، ذلؾ أنو يؤثر عمى الطريقة يمعب اال        

التػػػي يػػػدرؾ بيػػػا األشػػػخاص كاألشػػػياء كالعػػػالـ مػػػف حكلػػػو، ككػػػذلؾ يػػػؤثر االتجػػػاه عمػػػى 
التفػػاعالت االجتماعيػػة لمفػػرد كاسػػتجاباتو لممكاقػػؼ كاألحػػداث مػػف حكلػػو. لػػذا مػػف الميػػـ 

ره عمػػى الفػػرد كاآلخػػريف، كمػػا مػػدل معرفػػة مػػا ىػػك االتجػػاه، ككيػػؼ يتشػػكؿ، كمػػدل تػػأثي
امكانيػػة تغييػػره. كفيمػػا يمػػي سػػيتـ تنػػاكؿ تعريػػؼ االتجػػاه، كمكضػػكع االتجػػاه، كمككنػػات 

 االتجاه، ككظائؼ االتجاه، تشكيؿ االتجاه، نظريات تغيير االتجاه.
 تعريف االتجاه
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اسػتعداد الػنفس لكػى تتفاعػؿ أك “االتجػاه بأنػو   Jung (1971)عػرؼ كػارؿ يػكنج     
باعتبػػػػاره Allport ( (1935,810كعرفػػػػو "جػػػػكردف ألبػػػػكرت"  ”تسػػػػتجيب بطريقػػػػة مػػػػا

"اسػػتعداد نفسػػي كعصػػبي تػػـ تشػػكيمو مػػف خػػالؿ خبػػرة الشػػخص كلػػو تػػأثير حيػػكم كفعػػاؿ 
فػػػػي تكجيػػػػو اسػػػػتجابات الفػػػػرد نحػػػػك جميػػػػع المكضػػػػكعات كالمكاقػػػػؼ المرتبطػػػػة بمكضػػػػكع 

 االتجاه. 
 مكونات االتجاه

نكعة لالتجاه ، يتضح أنيا بشكؿ عاـ تمثؿ استعداد كبعد استعراض تعريفات مت   
نفسي كعصبي إيجابي أك سمبي نحك شخص أك مكاف أك شيء أك حدث. كلو ثالثة 

 ,Affective, Behavioralلالتجاىات ) ABCمككنات بحسب نمكذج  
Cognitive كىذه المككنات ىي المككف الكجداني كالمككف السمككي كالمككف )
 المعرفي:
كىك استجابة الفرد العاطفية )الحب/ الكراىية( لمكضكع  الوجداني: المكون 

االتجاه. كليكف عمى سبيؿ المثاؿ أف ىناؾ فتاة ما لدييا فكبيا الفئراف فيي بمجرد رؤية 
الفئراف أك التفكير فييا فيي تشعر بالخكؼ كالقمؽ. كىذه االستجابة العاطفية كافية لكي 

راف. كيسمى ىذا االتجاه الذم نبع عف المشاعر تككف لدييا اتجاه سمبي نحك الفئ
كاالتجاىات حكؿ القضايا  Affectively-Based"اتجاه مبني عمى العاطفة"   

الساخنة مثؿ السياسة كالجنس كالديف تميؿ إلى أف تككف عمى أساس عاطفي، ألنيا 
تأتي عادة مف قيـ الشخص. كتركز معظـ البحكث عمى أىمية المككف الكجداني 

اه الشخص نحك مكضكع ما ال يمكف أف يتحدد بمجرد المعرفة بمكضكع االتجاه. فاتج
فالمشاعر تمعب دكرىا جنبنا إلى جنب مع العمميات المعرفية فيما يتعمؽ بمكضكع 

( (2005( كقد افترض جيمس أجركاؿ كناريش ماليكترا Jain, 2014االتجاه )
Agarwal & Malhotra   بيف العاطفة كاالتجاه كقد نمكذج يقـك عمى أساس التداخؿ

 Traditionalأثبت ىذا النمكذج صالحيتو مقارنة بالنمكذج التقميدم متعدد السمات 
Multiattribute Model 
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كالمككف الثاني لالتجاه ىك المككف السمككي كىك الميؿ  المكون السموكي: 
لمكضكع االتجاه  Overtأك  فعمي  Verbalالسمككي  سكاءن كالمي 

(Wicker,1969 كيتككف مف استجابات سمككية ممحكظة كالتي تعتبر نتيجة )
لمكضكع االتجاه، كتنطكم عمى استجابة الشخص )يفضؿ أك ال يفضؿ( أف يفعؿ شيئنا 

 (Alexander, 1966بشأف مكضكع االتجاه  .)
كقػػد يشػػير المكػػكف السػػمككي إلػػى الخبػػرات الماضػػية أك السػػمككيات السػػابقة فيمػػا يتعمػػؽ 

جاه. أم أف االتجاه قػد يتشػكؿ بنػاء عمػى السػمككيات السػابقة كعمػى سػبيؿ بمكضكع االت
ما فأصػابو ألػـ بالمعػدة، فيتكػكف لديػو اتجػاه سػمبي نحػك ىػذا  المثاؿ شخص تناكؿ طعاـ و

-Behaviorallyالنكع مف الطعاـ كىك ما يسمى باالتجاه المبني عمى أساس السػمكؾ 
Based Attitude كي إلػى الميػؿ السػمككى المتكقػع مػف . ككػذا قػد يشػير المكػكف السػمك

الفػػرد عنػػدما يتعػػرض لمكضػػكع االتجػػاه كفػػي المثػػاؿ السػػابؽ كػػاف مكضػػكع االتجػػاه ىػػك 
الخػػكؼ كالقمػػؽ مػػف الفئػػراف. كفػػي ىػػذه الحالػػة فػػإف السػػمكؾ المتكقػػع مػػف ىػػذه الفتػػاة ىػػك 

 الفزع أك الصراخ مثالن عند رؤية الفئراف.   
ــي:  لالتجػػاه ىػػك المكػػكف المعرفػػي كيشػػير إلػػى كالمكػػكف الثالػػث  المكــون المعرف

 ,Jainاألفكػػار أك المعتقػػدات التػػي يحمميػػا الشػػخص فيمػػا يخػػص مكضػػكع االتجػػاه )
( كالمعتقدات ىي المعمكمات التي يعرفيا الفرد عف مكضكع االتجاه كالتػي تػربط 2014

بشكؿ خاص بيف مكضكع االتجاه كسماتو. كيعتبػر المكػكف المعرفػي ىػك المخػزف الػذم 
( كفػي المثػاؿ السػابؽ نجػد Fishbein, & Ajzen, 1975ـ فيػو الفػرد معمكماتػو)يػنظ

 الفتاة التي لدييا فكبيا الفئراف ربما يككف لدييا معتقدات عف الفئراف أنيا مؤذية أك قذرة.
 وظائف االتجاىات 

لالتجاىػػػػات كظػػػػائؼ متعػػػػددة فػػػػي حيػػػػاة الفػػػػرد، كىػػػػذه الكظػػػػائؼ ليسػػػػت مسػػػػتقمة        
  ((1960كػػاتز حػػددالػػبعض، بػػػؿ ىػػػي متداخمػػػة كمتناسػػقة. كقػػد  بعضػػيا عػػف بعضػػيا

Katz:أربع كظائؼ لالتجاىات ىي 
 Utilitarian النفعية  -1
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كتعنػػي أف األفػػراد يككنػػكا اتجاىػػات إيجابيػػة نحػػك مػػا يحقػػؽ كيشػػبع احتياجػػاتيـ،  بينمػػا 
يككنكف اتجاىات سمبية نحك المكضكعات التي تمحؽ بيـ الضرر كتككف مصدر تيديد 

سػػبب عقػػاب أك تمحػػؽ بيػػـ أذل بشػػكؿ اك بػػآخر، فػػاألفراد يتبنػػكف عػػادةن االتجاىػػات  أك
التػػػي تحقػػػؽ ليػػػـ أىػػػدافنا معينػػػو مػػػا يعػػػكد عمػػػييـ بػػػالنفع مػػػف كراء تبنػػػي ىػػػذه االتجاىػػػات 

عمى سبيؿ المثػاؿ إشػباع حاجػات معينػة مثػؿ  –بحسب اعتقادىـ ، كمف ىذه األىداؼ 
فػػؿو كػػي يتبنػػى اتجػػاه كالديػػو السػػمبي نحػػك كػػرة الحاجػػة لمحػػب كالتقػػدير التػػي قػػد تػػدفع بط

ا قد يتبنػى مراىػؽ  القدـ كي يمؽ منيـ القبكؿ كاالستحساف. كعمى النقيض مف ذلؾ تمامن
اتجاىنػا ينػاقض مكقػػؼ كالديػو نحػػك قضػية مػػا لمجػرد أف يشػػبع حاجتػو إلػػى إثبػات الػػذات 

الشػػعب نجػػد أف كتككيػػد اليكيػػة. كػػذلؾ أثنػػاء االنتخابػػات الرئاسػػية أك انتخابػػات مجمػػس 
األفراد يتجيكف بالتأييد نحك الشخص الذم يظنػكف أنػو سػكؼ يحقػؽ مطػالبيـ السياسػية 
كاالجتماعية كالماديػة. كمػف المنػافع التػي تجعػؿ األفػراد يككنػكف اتجػاه معػيف ىػك تجنػب 
الضػػرر كإنسػػاف يكػػكف اتجػػاه سػػمبي نحػػك مكضػػكع مػػا ألنػػو يسػػبب لػػو ضػػرر اك ألػػـ أك 

دير بالػػػذكر أف الحاجػػػات التػػػي يسػػػعى األفػػػراد نحػػػك إشػػػباعيا تيديػػػد أك عقػػػاب. ىػػػذا كجػػػ
ػػا حاجػػات طبيعيػػة أك سػػكية فينػػاؾ حاجػػات مرضػػية كالحاجػػة إلػػى العػػدكاف  ليسػػت دائمن

 التي قد تدفع بالشخص لالتجاه نحك التطرؼ أك اإلرىاب. 
  Knowledge المعرفة: -7
نتباىو لما يحدث يعمؿ االتجاه كإطار مرجعي )ذىني( لمعارؼ الفرد فيؤثر عمى ا     

فػػػػي العػػػػالـ حكلػػػػو، كيعمػػػػؿ عمػػػػى تنظػػػػيـ كتفسػػػػير المعمكمػػػػات الجديػػػػدة كيحػػػػدد بالتػػػػالي 
استجابات الفرد في الحياة.  كألف الشخص يدرؾ العالـ مف خالؿ اتجاىاتو فإف االتجاه 
يػػكفر نكعػػان مػػف الثبػػات كاالسػػتقرار فػػي رؤيػػة العػػالـ كتفسػػير حكادثػػو، بغػػض النظػػر عػػف 

ػا مػا، ألف ىػذا ككف ىذا الفيـ ك  ا أك غير صحيح إال أنو يككف ثابتنػا نكعن التفسير صحيحن
الفيـ كالتفسير لألمكر يككف مبني عمى اتجاه محدد ككاضػح بالنسػبة لصػاحب االتجػاه. 
كىك ما يمنحو القدرة عمى فيـ األمكر كالتنبؤ بما سػكؼ يحػدث، كمػا يصػحب ذلػؾ مػف 

الفػرد. ككػذا يػؤثر االتجػاه عمػى نػكع  شعكر بالسػيطرة كيسػيـ فػي تكػكيف االطمئنػاف لػدل
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ككػػػـ المعرفػػػة التػػػي نسػػػعى لمحصػػػكؿ عمييػػػا. فػػػالفرد الػػػذم يتجػػػو إلػػػى لعبػػػة معينػػػة فيػػػك  
يسعى لجمع معمكمػات عنيػا، بينمػا الفػرد الػذم ال يتجػو إلػى ىػذه المعبػة فيػك لػيس لديػو 
الػدافع لمبحػػث عػف معرفػػة تخػػص لعبػة ال يحبيػػا، كىػػك مػا يػػؤثر عمػػى كميػة البحػػث عػػف 

ػػػا معرفتنػػػا باتجػػػاه شػػػخص مػػػا، يسػػػيؿ عمينػػػا عمميػػػة ا لمعرفػػػة المتعمقػػػة بيػػػذه المعبػػػة. أيضن
 التنبؤ بسمككو.

  The Ego-Defensive الدفاع عن األنا -ّ
كغالبنا ما يتبنى بعض األفراد اتجاىنػا معيننػا بيػدؼ ال شػعكرم كىػك حمايػة الػنفس       

مؤلمػة مثػؿ الفػرد الػذم يعػاني مف القمؽ الناجـ عف عػدـ القػدرة عمػى مكاجيػة الحقػائؽ ال
ػػا بػػالنقص كالدكنيػػة، فألنػػو غيػػر قػػادر عمػػى أف يتحمػػؿ مشػػاعر األلػػـ النػػاتج  شػػعكرنا مؤلمن
عف االعتراؼ بيذه الحقيقة المؤلمة، فيك يتبنى اتجاه الغطرسػة كاالسػتعالء كآليػة دفػاع 

الفػرد  يخفي بيا الحقيقة عف نفسو كيحمييا مف مشاعر األلـ غير المحتممػة. كقػد يتبنػى
اتجاىػػػات معينػػػة كػػػي يبػػػرر صػػػراعاتو الداخميػػػة ال سػػػيما تمػػػؾ التػػػي تحمػػػؿ معيػػػا شػػػعكرنا 
بالػػػػػذنب. كمػػػػػف أبػػػػػرز آليػػػػػات الػػػػػدفاع المسػػػػػتخدمة كحمايػػػػػة لمػػػػػذات مػػػػػف مشػػػػػاعر األلػػػػػـ 
كالصػػػراعات الداخميػػػة الناجمػػػة عػػػف عػػػدـ القػػػدرة عمػػػى تقبػػػؿ كمكاجيػػػة الحقػػػائؽ المؤلمػػػة 

 ر{. اإلسقاط، التبري -الكبت  –}اإلنكار 
 Value-Expressive Functionوظيفة التعبير عن القيم    -ْ
الكظيفػػة التقييميػػة تعتبػػر الكظيفػػة األكثػػر أىميػػة فػػي كظػػائؼ االتجػػاه حيػػث يجعػػؿ      

االتجػػػاه عمميػػػة التقيػػػيـ أسػػػيؿ كأسػػػرع ككػػػذلؾ يسػػػاعدنا االتجػػػاه عمػػػى التعبيػػػر عػػػف القػػػيـ 
 & Gregory) السمبية ) كد الفعؿكتككيد اليكية مع الناس الذيف نحبيـ كيحمينا مف رد

Geoff, 2010,5 كبينمػػا تتشػػكؿ االتجاىػػػات الدفاعيػػة  "الػػدفاع عػػف األنػػا" مػػف أجػػػؿ
حماية صكرة الذات، تتشكؿ االتجاىات التعبيرية مف أجؿ تعزيز صػكرة الػذات كالتعبيػر 
عنيا مف خالؿ التعبير عف  القيـ كاألفكار كالمعتقدات التي يتمسػؾ بيػا الفػرد. كبغػض 
النظر عف ككف ىذه المعتقدات كاألفكار صحيحة أك غير صػحيحة فيػي تػؤدم كظيفػة 
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تخدـ صاحبيا، فيي تؤدم إلى كسػب مكافقػة اجتماعيػة كتمػؽ استحسػاننا مػف المجمكعػة 
 التي ينتمي إلييا كالتي تحمؿ نفس معتقداتو كأفكاره ما يشعره بتككيد اليكية.

 
 التطرف ( ب)

  تعريف التطرف
( التطػرؼ باعتبػاره 2010) Wilner and. Duboulozكبمػكز"  )يعرؼ "كيمنر كد    

"عممية شخصية يتبنػى مػف خالليػا األفػراد األىػداؼ كالتطمعػات السياسػية كاالجتماعيػة، 
ك/ أك الدينيػة المتطرفػة، كالسػمكؾ العنيػػؼ يحركػو كيحفػزه عكامػػؿ نفسػية كعاطفيػة. كفػػي 

 سبيؿ تحقيؽ أىداؼ معينة يبرر الفرد استخداـ العنؼ.
 نظريات تفسر االتجاه نحو التطرف:

 Social Movement Theory   نظرية الحركة االجتماعية 
بػػدأت نظريػػة الحركػػة االجتماعيػػة فػػي فتػػرة األربعينيػػات، بفكػػرة  أف الحركػػات تنشػػأ      

عف عمميات غير عقالنية لسمكؾ جماعي، يحػدث تحػت ظػركؼ بيئيػة ضػاغطة، ينػتج 
اـ األفػػراد لمحركػػة ألنيػػـ استسػػممكا بسػػمبية ليػػذه عنيػػا شػػعكر جمػػاعي بالسػػخط، كانضػػم

أف المياـ   "القكل االجتماعية الضاغطة. كرأت "نظريات الحركة االجتماعية المعاصرة
األكلية ألل منظمة أك حركة ىػي الحفػاظ عمػى بقائيػا كاسػتمراريتيا. كىػذا يتطمػب ابقػاء 

خالؿ التنػاقص الطبيعػي مؤيديف لمحركة مف أجؿ الحفاظ عمييا. كالخسائر البشرية مف 
يجب أف تجػدد، كيجػب أف يضػاؼ أعضػاء جػدد لمحركػة كػي تنمػك، فػالنمك  كاالستنزاؼ

 ضركرم لزيادة نفكذ كقكة الحركة. 
كقػػد كجػػد أصػػحاب "نظريػػة الحركػػة االجتماعيػػة" أف األعضػػاء عنػػدما يرغبػػكف فػػي      

رجػة عاليػة مػف تجنيد آخريف، فإنيـ يعممػكف كمستكشػفيف عقالنيػيف. كىػـ يسػعكف إلػى د
الفعالية كالكفاءة، لذلؾ ىـ يسعكف إلى التعػرؼ إلػى األشػخاص األكثػر عرضػة لممكافقػة 

 عمى العمؿ، إذا طمب منيـ ذلؾ، كالعمؿ بشكؿ فعاؿ في تعزيز قضية.
 نظرية عمم النفس االجتماعي
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نظػػػػرنا ألف التطػػػػرؼ العنيػػػػؼ ظػػػػاىرة مرتبطػػػػة بالجماعػػػػة، فػػػػإف الػػػػدركس التجريبيػػػػة     
ات الجماعػػػة قػػػد تسػػػاعد عمػػػى تكضػػػيح السػػػمكؾ الجمػػػاعي لممتطػػػرفيف كالصػػػراع لػػػدينامي

 كالديناميات داخؿ الجماعة. كذلؾ كما يمي:
  Group Contextsالسياق الجماعي 

فػاآلراء كالمكاقػؼ الجماعيػة تميػؿ إلػى  السياؽ الجمػاعي يرعػى المكاقػؼ المتطرفػة،     
تيػا الفرديػػة، كىػي ظػػاىرة غالبنػا مػػا أف تصػبح أكثػر تطرفنػػا فػي سػػياؽ الجماعػة مػػف مثيال

 (.(Borum, 2011يشار إلييا باسـ "االستقطاب الجماعي" 
 Group Decision Makingالقرار الجماعي 

كالقػػرار الجمػػاعي غالبنػػا مػػا يكػػكف أكثػػر تحيػػزنا كأقػػؿ عقالنيػػة مػػف القػػرار الفػػردم.       
مكافقػػػػة عمػػػػى رأم كتشػػػػير الظػػػػاىرة بشػػػػكؿ عػػػػاـ إلػػػػى "التفكيػػػػر الجمػػػػاعي" حيػػػػث تػػػػتـ ال

 (.(Borum ,2011الجماعة، بغض النظر عف مدل مناسبة القرار 
Group Perceptions مفاىيم الجماعة 

أك  كتصبغ مفاىيـ الجماعة بمػكف أعضػاء الجماعػة كتصػنؼ انحيػاز مػع الجماعػة     
خارج الجماعػة. كيكػكف تصػنيؼ كتمييػز األعضػاء المنحػازيف لمجماعػة بشػكؿ إيجػابي، 

 ,Borumىػػػـ خػػػارج الجماعػػػة، يػػػتـ كصػػػميـ بسػػػمات كسػػػمككيات سػػػمبية بينمػػػا مػػػف 
2011).) 

 Collective Responsibility المسئولية الجماعية 
كيشعر األفراد بمسئكلية في حالة السمكؾ الجماعي. كذلؾ بسبب تكزيػع المسػئكلية      

عمػػػػػى جميػػػػػع أعضػػػػػاء الجماعػػػػػة. كمػػػػػف يقػػػػػـك بسػػػػػمكؾ عنيػػػػػؼ، فيػػػػػك يقػػػػػكـ بػػػػػو باسػػػػػـ 
 ((McCauley & Segal, 1987.الجماعة

  Incentives and Rewards الحوافز والمكافآت
كيسػػعى األفػػراد لاللتحػػاؽ بالجماعػػة مػػف أجػػؿ الحػػكافز كالمكافػػآت. كالحػػكافز التػػي       

تدعك األفراد لاللتحاؽ بالجماعة حيكية كمتغيرة. كتختمؼ باختالؼ األفراد . فمػنيـ مػف 
أك الشػػعكر الػػذاتي بػػالمعنى. بينمػػا   االجتمػػاعي يمتحػػؽ بالجماعػػة مػػف أجػػؿ االنتمػػاء
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كالمػػأكل كاشػػباع الحاجػػات  يسػػعى آخػػركف إلػػى اإلثػػارة. كيسػػعى غيػػرىـ إلػػى المأكػػؿ 
 (McCauley & Segal, 1987)الضركرية لمبقاء عمى قيد الحياة.

 internal norms and rules المعايير والقوانين الخاصة بالجماعة 
كقػػكانيف خاصػػة بيػػا كالتػػي تحكػػـ سػػمككيات أعضػػاءىا. كليػػا الجماعػػات ليػػا قكاعػػد      

تكقعػػػات ضػػػمنية كصػػػريحة عػػػف أفكػػػار كسػػػمككيات أعضػػػائيا. كىػػػي تسػػػتخدـ الضػػػغط 
االجتمػػػاعي مػػػف أجػػػؿ الحصػػػكؿ عمػػػى مكافقػػػة األعضػػػاء. ككممػػػا كانػػػت الجماعػػػة أكثػػػر 
تماسػػػػػػكنا كأكثػػػػػػر تكافقنػػػػػػا، كممػػػػػػا كانػػػػػػت أكبػػػػػػر قػػػػػػكة  كتزيػػػػػػد فػػػػػػرص اإلذعػػػػػػاف كالطاعػػػػػػة. 

(McCauley & Segal,1987) 
كاسػػتنادنا إلػػى تحمػػيالت عمػػـ الػػنفس االجتمػػاعي، تكجػػد عػػدة "آليػػات" رئيسػػية يحػػدث مػػف 

 خالليا التطرؼ الجماعي:
 االسـتقطاب الجمـاعي Group Polarization  كاسػتنادنا إلػى مبػادئ عمػـ

النفس االجتماعي كدينامية االستقطاب الجماعي، يعتبر متكسط آراء أعضػاء 
 ثر تطرفنا ألنو يناقش باإلجماع. الجماعة أك

   :المضــاعفة The Multiplier أثبتػػت العديػػد مػػف دراسػػات عمػػـ الػػنفس
ػا لمتيديػد، كممػا  االجتماعي أنو كمما كانت الجماعة أكثر انعػزاالن، كأكثػر عرضن

 ما يقكم طاعة األعضاء. كانت أكثر تماسكنا كترابطنا،
  :المنافســةOutbidding نػػافس فيمػػا بينيػػا اسػػتنادنا المجمكعػػات المتطرفػػة تت

 إلى الديناميات داخؿ الجماعػة المنافسػة. كعميػو فالجماعػات األكثػر راديكاليػة
ػا مػا يجعميمػا ىػـ األكثػر  كاألكثر تطرفنا، تعتبر ىي األكثر التزامنا كاألكثر كرعن

 جاذبية لتشكيؿ أعضاء كمؤيديف.
 :التكثيف Condensation  الدكلػة الناشط المتطرؼ فػي منافسػة مػع سػمطة

كتػػؤدم الضػػغكط كالمحػػف التػػي تتعػػرض ليػػا الجماعػػة مػػف سػػمطة الدكلػػة إلػػى 
تسرب األعضاء األقؿ التزامنا، فال يبقى غير األكثر األعضػاء النشػطاء فقػط. 

 كيتضاعؼ مستكل الراديكالية كااللتزاـ لدل ىؤالء الناشطيف الباقيف.
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  :االنشــطار Fissioning الكاحػػدة أم التطػػرؼ الجمػػاعي داخػػؿ المجمكعػػة
.كىك دينامية تقكـ عمى مالحظة أف حدة التكتر كالخالؼ تؤدم إلػى فصػائؿ، 
فتنشػػػأ جماعػػػات قائمػػػة عمػػػى أيديكلكجيػػػة، كأحياننػػػا ىػػػذه الفصػػػائؿ تشػػػتمؿ عمػػػى 

كمتنافسة. كأحياننا تحارب بعضيا البعض في معركة تطرفية "جماعات منشقة 
 .(McCauley & Segal,1987)تصاعدية

 نظرية التحويل
ػا  لمتحػكؿ الػديني، يتكػكف مػف   Rambo (1993) اقتػرح "لػكيس رامبػك"       نمكذجن

سػػػبعة مراحػػػؿ  كػػػؿ مرحمػػػة أك كجػػػو مػػػف كجكىػػػو ىػػػي عمميػػػة تراكميػػػة، كيمكػػػف أف تػػػؤثر 
 بشكؿ متكرر عمى المراحؿ األخرل.  كالمراحؿ السبعة ىي:

كتضػػػػـ الميػػػػداف مػػػػف العكامػػػػؿ الثقافيػػػػة كالبيئيػػػػة كالتاريخيػػػػة  الســــياق: (ُ)
ياسية كاالجتماعية العاممة في جميع مراحػؿ عمميػة التحكيػؿ التػي كالس

 قد تعجؿ أك تعيؽ تطكرىا.
كىػػي حالػػة مػػف اخػػتالؿ التػػكازف الشخصػػي، يػػنجـ عػػادةن عػػف  األزمــة: (ِ)

 اضطراب شخصي أك اجتماعي.
: كغالبنػػا مػػػا يعقػػػب األزمػػػة كىػػك عمميػػػة البحػػػث عػػػف حمػػػكؿ أك الســـعي (ّ)

 أنشطة الستعادة التكازف.
االتصاؿ األكلي بيف الشخص الذم يبحث عػف حمػكؿ  يصادؼ لقاء: (ْ)

 لألزمة كالخيار الركحي أك داعية ليذا الخيار الركحي.
: يصػػػػؼ التبػػػػادؿ بػػػػيف الطالػػػػب، كالجيػػػػة صػػػػاحبة االقتػػػػراح التفاعــــل (ٓ)

لتطكير مزيد مف المعمكمات حكؿ أك مقدمة لمخيار الركحػي كألنصػار 
 آخريف. 

ريف ىػاميف، األكؿ قػرار التكحػد مػع الجماعػة كيتضػمف عنصػ االلتزام: (ٔ)
أك سمسػػػػمة مػػػػف القػػػػرارات تػػػػدؿ عمػػػػى اإلخػػػػالص لمػػػػديف. كالثػػػػاني ىػػػػك 
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االنضػػػماـ الرسػػػمي لمرابطػػػة أك بيػػػاف عمنػػػي أنػػػو قػػػد أصػػػبح جػػػزء مػػػف  
 الحركة.

: اآلثػػار المترتبػػة عمػػى اإلجػػراءات كااللتزامػػات كالقػػرارات التػػي لنتــائجا (ٕ)
المعتقػدات  اتخذت في خدمػة المعتقػد. كبعبػارة أخػرل ىػي التحػكؿ مػف

كالسػػػػػمككيات، أك اليكيػػػػػة نتيجػػػػػة االلتػػػػػزاـ الجديػػػػػد  كيػػػػػتـ مراقبػػػػػة ىػػػػػذه 
 التغيرات باستمرار كتقييميا.

 منيج الدراسة
 اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي كجمع البيانات كتحميميا إحصائينا. 

 االساليب اإلحصائية
 استخدمت الدراسة األساليب اإلخصائية التالية:

لمتحقؽ مف كجكد عالقػة بػيف  Crrelation Pearsonبيرسكف باط معامؿ ارت -ُ
 نمك األنا كفؽ نظرية إريكسكف كاالتجاه نحك التطرؼ لدل الشباب الجامعي.

اختبػػار ت الختبػػار داللػػة الفػػركؽ بػػيف الػػذككر كاإلنػػاث عمػػى مقيػػاس نمػػك األنػػا  -ِ
 كعمى مقياس االتجاه نحك التطرؼ.

 :نتائج الدراسة
 لنتائج اآلتية:أسفرت الدراسة عف ا

 يكجد مستكل " متكسط" مف نمك األنا لدل عينة الدراسة مف الشباب الجامعي. -ُ
لػػػدل عينػػػة الدراسػػػة مػػػف نحػػػك التطػػػرؼ يكجػػػد مسػػػتكل " متكسػػػط" مػػػف االتجػػػاه  -ِ

 الشباب الجامعي.
ال تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائينا بػػيف متكسػػط درجػػات الػػذككر كاإلنػػاث مػػف أفػػراد  -ّ

 .معي عمى قائمة إريكسكف لنمك األناعينة الدراسة مف الشباب الجا
تكجػػػد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائينا بػػػيف متكسػػػط درجػػػات الػػػذككر كاإلنػػػاث مػػػف طػػػالب  -ْ

 الجامعة عمى مقياس االتجاه نحك التطرؼ كذلؾ لصالح  الذككر.
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تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائينا بػػيف متكسػػط درجػػات نمػػك األنػػا كمتكسػػط  -ٓ
 عينة الدراسة مف الشباب الجامعي.درجات االتجاه نحك التطرؼ لدل أفراد 

 المراجع العربية
 القرآن الكريم

التطرؼ االجتماعي كعالقتو بالسمكؾ العدكاني لدل طمبة ( ََِٕبشرل عماد مبارؾ )
 األساسٌة، جامعة دٌالً، بغداد. ، كمية التربيةالجامعة

دنػي. التطػرؼ األيػديكلكجي مػف كجيػة نظػر الشػباب األر ( َُِٓعالء زىير الركاشدة )
. المجمػػػة العربيػػػة لمدراسػػػات دراسػػػة سكسػػػيكلكجية لممظػػػاىر كالعكامػػػؿ
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عالقػػة الضػػػغكط النفسػػػية بالتحصػػيؿ كالتطػػػرؼ الفكػػػرم ( َُِٓفػػاتف داككد المدادحػػػة )

رسالة ماجستير، كمية العمػـك  كتقدير الذات لدل طمبة جامعة مؤتة،
 دف.التربكية، جامعة مؤتو األر 

االتجاه نحك التطرؼ كعالقتو بالحاجات النفسية لدل ( َُِِمحمد محمكد أبك دكابة )
، جامعػػة طمبػػة جامعػػة األزىػػر بغػػزة، رسػػالة ماجسػػتير، كميػػة التربيػػة
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