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 ممخص البحث 
طبلب عينة مف ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف التطرؼ الفكرى لدى ىدفت 
المرونة المعرفية ، ووجية الضبط ، والمعتقدات ىوية األنا ، و وكؿ مف  جامعة سطاـ

( طالبا  بكمية التربية 371، والمعتقدات ما وراء المعرفية ، وتكونت عينة الدراسة مف )البلعقبلنية
، وقد استخدـ  6134/6135معة األمير سطاـ بف عبدالعزيز لمعاـ الجامعى بوادى الدواسر بجا

 Cognitive Flexibility Scaleالباحثاف المقاييس التالية : مقياس المرونة المعرفية 
  intellectual Extremism Scale، ومقياس التطرؼ الفكرى   ( ,Martin&Rubin)إعداد

( Davidson)إعداد  Locus Of Control Scale إعداد الباحثيف(، ومقياس مركز الضبط)
            Irrational  Belifes Scaleوترجمة وتقنيف الباحثيف، ومقياس المعتقدات البلعقبلنية

ترجمة  وتقنيف الباحثيف، ومقياس المعتقدات ما وراء المعرفية  ( Koopman et al) إعداد 
Metacognitive Belifes  Scale  (ومقياس ىوية األنا  ترجمة  وتقنيف ،)الباحث األوؿ

Identity Ego Scale  إعدادAdams ترجمة وتقنيف محمد السيد ) 1986)) وأخروف
، ى لمناسبتو الختبار فروض الدراسةعبدالرحمف( ، وقد استخدـ الباحثاف المنيج الوصفى التحميم

         ط ، وتحميؿكما استخدـ الباحثاف عددا  مف األساليب اإلحصائية مثؿ معامؿ االرتبا
االنحدار المتعدد ، وتحميؿ المسار. وقد توصمت نتائج الدراسة إلى أف قيـ معامبلت االرتباط 

وكؿ مف ىوية األنا ، والمرونة المعرفية ، ووجية الضبط  ، والمعتقدات بيف التطرؼ الفكرى 
        كشفت نتائج، كما  1.13جاءت دالة عند  البلعقبلنية ، والمعتقدات ما وراء المعرفية

          إمكانية التنبؤ بالتطرؼ الفكرى مف خبلؿ بعض أبعاد المعتقدات البلعقبلنية : الدراسة عف
، وبعض أبعاد المعتقدات ما وراء  عدـ المسئولية االنفعالية ، طمب االستحساف ، االستعبلء ( )

فكار والخطر، الثقة تحكـ فى األالمعتقدات السمبية بشأف عدـ القدرة عمى ال) المعرفية التالية
( ، كما كشفت نتائج الدراسة عف إمكانية التنبؤ بالتطرؼ الفكرى مف خبلؿ متغيرات المعرفية

       المرونة والضبط الخارجي ومرتبتي اليوية التشتت واإلغبلؽ(. كما كشفت نتائج الدراسة 
المتغيرات وبيف التطرؼ  عف نموذج تحميؿ مسار يوضح المسارات الدالة إحصائيا بيف ىذه

الفكرى م دعما  بنتائج الدراسات السابقة ونتائج تحميؿ االنحدار المتعدد فى الفروض مف الثانى 
 إلى السادس.

التطرؼ الفكرى ، ىوية األنا ، المرونة المعرفية ، وجية الضبط ، الكممات المفتاحية: 
 المعتقدات البلعقبلنية ، المعتقدات ما وراء المعرفية .

 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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Abstract 
The current study aimed to investigate the relationship between 

intellectual Extremism on the one hand, and Identity Ego,Cognitive 
flexibility, Locus of control , Irrational belifes, Metacognitive belifes.. 
Research sample consisted of 193 1st–year students at Prince Sattam 
Bin Abdelaziz University Faculty of Education in Waddi Addwasser 
during the academic year 2016-2017. The researcher used the 
following scales: (1) intellectual Extremism Scale,; (2) Identity Ego 
Scale; (3)Cognitive Flexibility Scale;Locus Of Control Scale;Irrational 
Beliefs Scale and (4) Metacognive Beliefs Scale, translated by the First 
researchers.The  two researcher used also a number of statistical 
methods such as correlation coefficients, multiple regression analysis, 
and path analysis. 

The results of the study found that the values of the correlation 
coefficients between intellectual extremism and ego identity, cognitive 
flexibility, locus of control, irrational beliefs, and meta-cognitive beliefs 
came to 0.01. The results also revealed the possibility of predicting 
intellectual extremism through some dimensions of irrational beliefs 
(Emotional irresponsibility,Rigidity, Demand for approval), and some 
dimensions of the Meta- cognitive beliefs (negative beliefs about the 
inability to control ideas and danger, cognitive confidence). The results 
of the study also revealed the possibility of predicting intellectual 
extremism through the variables of flexibility, External control , Ego 
identity (The Diffusion and Foreclosure). The results of the study also 
revealed a path analysis model showing the statistically significant 
pathways between these variables and the Intellectual Extremism 
supported by the results of the previous studies and the results of the 
multiple regression analysis in the two to sixth hypothese. 
Key words: Intellectual Extremism, Ego Identity, Cognitive  Flexibility 

,Locus of Control ,Irrational  Beliefs ,Meta-cognitive Beliefs. 
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 مقدمة الدراسة :
ي عتبر الشباب ىـ م ستقبؿ األمة وحاضرىا القوى وخط دفاعيا األوؿ ، واألكثر استيدافا   

لميجمات الفكرية التى تمس خصائص نموىـ كافة وعمى رأسيا الفكرية ، ويحيط بالشباب العربى 
اضية وبعد عالـ يموج بتغيرات كثيرة يصعب إدراكيا أو مسايرتيا. وفى السنوات األخيرة الم

الطفرة والتقدـ في مجاؿ االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بات الشباب في مواجية مباشرة مع 
تمؾ التغيرات بكؿ أثارىا ، حتى أصبحت ظاىرة التطرؼ وخاصة التطرؼ الفكرى مف أكثر 

 المشكبلت المنتشرة بيف الشباب . 
  Cognitionsالمعرفة تمت مناقشة  3731ومنذ الثورة المعرفية في أوائؿ  عاـ  

كمكوف رئيس فى فيـ وعبلج االضطرابات النفسية، وعمى الرغـ مف وجود أدبيات واسعة أ جريت 
 Irrational beliefsعرفة المتصمة بالعبلج مثؿ المعتقدات البلعقبلنية حوؿ االرتباط بيف الم

إال أف ىناؾ  عمى مدى الستيف سنة الماضية ، Psychological distressوالضغوط النفسية 
، وتمشيا  مع ىذا ، فقد .Visla,2015)القميؿ مف المعرفة التحميمية حوؿ طبيعة ىذه العبلقة)

 Matthias,et) ثبت أف المعتقدات البلعقبلنية ترتبط بمؤشرات مختمفة مف سوء التوافؽ النفسى.
al,2010) ع لبلتجاه ، وقد افترضت بعض الدراسات أف االكتئاب قد يصنع بعض التأثير السري

 Vanhiel&Mervielde، وترى دراسة .(Bhui,Everitt&Jones,2014)نحو التطرؼ الفكرى 
اعتبر سمة فردية ترافؽ تمسؾ الفرد  Cognitive Complexityأف التعقيد المعرفى  (2003)

 بأيديولوجية محددة.
ث وقد الحظ الباحثاف كثيرا  مف التضارب بيف تفسيرات بعض النظريات لمتطرؼ ، حي

       ترى النظرية التعددية القيمية ، أف مؤيدى األيديولوجيات المتطرفة ي ظيروف مستويات 
      منخفضة مف التعقيد المعرفى. وفى المقابؿ تنص نظرية السياؽ عمى أف المتطرفيف 
يفكروف بطريقة أكثر تعقيدا  وجدال  بشأف السياسة. ووفقا  لنظرية السياؽ ، فقد تـ التوصؿ إلى 
ارتباطات إيجابية كبيرة بيف التعقيد المعرفى واأليديولوجيات المتطرفة لدى جميع العينات. 

Vanhiel&Mervielde,2003) وفى ضوء ما سبؽ مف تفسيرات تؤيد .)Baele  نظرية
  السياؽ، حيث قدمت التقييـ الدقيؽ لمفرضيات التى بموجبيا يمعب المستوى المرتفع مف

، ونقص المرونة المعرفية  Anger، خاصة الغضب  Negative feelingsالمشاعر السمبية 
Lack of cognitive flexibility  والتعقيد المعرفى ،Cognitive Comlexity  دورا  فى

   (Baele,2017)األعماؿ العنيفة لئلرىابييف.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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ويقـو المدخؿ العبلجى المعرفى لمعديد مف االضطرابات النفسية بدمج عدد مف المكونات 
Ellis  (1994 ،2004 ،2011 ،)ساسية لمعبلج العقبلنى االنفعالى السموكى التى طورىا األ

وبالتالى تنسيؽ المفاىيـ المتعمقة بػػػػػ: التشوىات المعرفية التى تجعؿ الشخص ع رضة لحوادث 
،  Holland 2000 الحياة السمبية التى سيتـ تفسيرىا بطريقة كارثية ومبالغ فييا. كما يذكر

Holdevici 2009  أف األفكار والمعتقدات والمخططات المعرفية السمبية ىى التى تجعؿ
الشخص يصبح أليا  وىشا ، عبلوة عمى ذلؾ ، تؤكد العواطؼ بالفعؿ الدور األضعؼ لمقاومة 

 (Cracsner&Mogosan,2015)اإلحباط والغزو المعرفى مع األوامر غير المرنة والفئوية.
 Dysfunctional metacognitiveمعرفة المضطربة وظيفيا  وت عتبر معتقدات ما وراء ال

beliefs  والسيطرة التنفيذيةExecutive control  عوامؿ م يمة فى تفسير حدوث بعض
، وي شير مصطمح ما وراء المعرفة .(Kraft,2017)االضطرابات النفسية مثؿ االكتئاب والقمؽ

Metacognition سيرىا إلى التحكـ فى األفكار وتعديميا وتف(Wells&Cartwright-
Hatton,2004) ويرتبط بالسيطرة التنفيذية مف الناحية المفاىيمية ،(Fernadez-Dugue et 

al.2004)   وتتحكـ الوظائؼ التنفيذية وتنسؽ العمميات المعرفية منخفضة المستوى لتوجيو ،
أف  (Wells&Papageorgiou,2009)، كما يرى  .(Banich,2009)السموؾ نحو اليدؼ 

 معتقدات ما وراء المعرفة تقفؿ الفرد وتحبسو فى دورة مثابرة مف التفكير السمبى.
فإف وجيات نظر الناس حوؿ األسباب الكامنة وراء   Rotterووفقا  لمنظرية التى طورىا 

خارجى( حوؿ المعتقدات يؤدى  –األحداث فى حياتيـ، واالختبلؼ فى وجية الضبط ) داخمى 
رات الناس وتقييمات األحداث التى تحدث ليـ ولؤلخريف. بمعنى أنو فى إلى اختبلفات فى تصو 

الحاالت التى تخفؽ فييا الظروؼ البيئية فى تقديـ تفسير معيف لنجاح أو فشؿ األفراد ، تخرج 
        ،  .(Taylor et al.,2006)وجية الضبط لدى الفرد عمى المعتقدات كطريقة لتفسير ذلؾ.

      لتدعيـ ذلؾ ، حيث أكدت أف األفراد ذوى وجية  Shojaeeوقد جاءت نتائج دراسة 
الضبط الداخمى لدييـ مستويات أعمى مف الصحة النفسية مقارنة باألفراد ذوى وجية الضبط 

أنو كمما كاف  (Sagone&Caroli,2014)، كما أكدت دراسة (Shojaee,2014)الخارجى.
ـ فى الخرافة والحظ السعيد. وي عد االعتقاد المراىقوف لدييـ مركز ضبط خارجى كمما وضعوا ثقتي

فى الخرافة والحظ ىو أحد العوامؿ التى ت ؤثر عمى سموؾ وتصرفات األفراد. إف ظاىرة التطرؼ 
الفكري ظاىرة متعددة األسباب واألبعاد ، فنجد أف ضعؼ اليوية واضطرابيا ي سيـ في تفسير 

التطرؼ ي عد متنفسا  لمشاعر النقص التطرؼ الفكري ، حيث يرى أنصار نظرية اليوية أف 
عطاء الحياة لمحصوؿ عمى األىمية الشخصية أو إوتقمص القيمة الشخصية، بؿ قد يكوف سبيبل  

 .(Mirahmadi,2016)معنى وىدؼ 
وتسعى الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف التطرؼ الفكرى  وبيف بعض 

لشخصية والنفسية كيوية األنا والمرونة الفكرية، وجية المتغيرات المعرفية وما وراء المعرفية وا
الضبط والمعتقدات البلعقبلنية والمعتقدات ما وراء المعرفية، والتعرؼ عمى إمكانية التنبؤ بو مف 

 خبلؿ ىذه المتغيرات.
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 مشكمة الدراسة :
إف التطرؼ يعرض أمف الدوؿ لمخطر، ويعرقؿ سير مؤسساتيا، ويعوؽ التطوير،  

التنمية ويكوف سببا  ليروب رؤوس األمواؿ، وعزوؼ االستثمار األجنبي، كما ي عتبر  ويربؾ خطط
أرضية خصبة لتنامي جرائـ أخرى. ىذا باإلضافة إلى ما ي شكمو ونتائجو مف ك مفة اقتصادية 
عالية ، ومف ىنا كانت خطورة اعتناؽ األفكار المنحرفة وانعكاسيا عمى السموؾ حينما تتجاوز 

ى سموؾ وتصبح ممارسات ضد األخريف مف أجؿ إلحاؽ الضرر بالفرد والجماعة ، القناعات إل
 وفرض أفكار وتصورات تتعارض مع الثوابت والقيـ المتعارؼ عمييا.

         وقد ت سيـ العوامؿ النفسية في إمكانية قابمية الفرد وميمو إلى التطرؼ العنيؼ.  
        صبحوف متطرفيف عنيفيف كجزء مف وت شير كثير مف الدراسات إلى أف بعض الناس ي

أو كرغبة منيـ في جعؿ حياتيـ ليا ىدؼ  سعييـ لمحصوؿ عمى األىمية ،
. إف جوىر مشكمة التطرؼ  يظير في المواقؼ . (Kruglandski et.al.,2009)ومعنى

قة الثابتة ، وغير والسموكيات العنيفة، ولكف تكمف مشكمتو أكثر في تمؾ الطبيعة المنغم
 (، وتؤكد دراسة محمد نور الديف6135،31عبدالحميد، حالة الجمود )شاكرتسامحة ، و الم
( أف تطرؼ االستجابة ظاىرة منتشرة بيف المراىقيف ، وأظيرت نتائجيا وجود إرتباط بيف 6112)

تطرؼ االستجابة وبيف بعض سمات الشخصية وأ حادية الرؤية واستبعاد األخر واالتجاه نحو 
( أف الشصية التطرفة تتميز 3771وىذا ما توصمت إليو دراسة جبلؿ بيومى )التطرؼ الدينى. 

ببنية نفسية تتسـ بالتعصب ، السيطرة، ضعؼ األنا، الجمود الفكرى، النفور مف الغموض  وقد 
أف االعتقاد البلعقبلنى المركزى فى  REBTاقترحت نظرية العبلج العقبلنى االنفعالى السموكى

ى عمى مطالب مطمقة، وترتبط المطالب بفئتيف مف االعتقاد البلعقبلنى  االضطراب النفسى ينطو 
  (Harrington,2013).المتعمقة بالقيمة الذاتية ، وتمؾ المتعمقة بعدـ التسامح مع األحباط

وبشكؿ أعـ ، تمثؿ المعتقدات المطمقة فمسفة شخصية تتضمف نظرة مثالية تتصؼ 
لمعالـ. ولذلؾ ، فالمعتقدات البلعقبلنية ليست فقط  بالكماؿ المطمؽ، وتتضمف رؤية اليوتوبيا

Roberson (2010 )، ويذكر  (Harrington,2013)مطمقة ، ولكنيا عمى خبلؼ مع العالـ.
( بأف االضطراب النفسى 1997) Senecaأف قبؿ ألفى عاـ جادؿ الفبلسفة المتحمسوف مثؿ 

 . بؽ العالـ مع رغباتناينشأ مف رفضنا لقبوؿ العالـ كما ىو، ومطالبتنا بأف يتطا
(Harrington,2013) ، وغالبا  ما يستخدـ المتطرفوف العنيفوف أيديولوجيات راديكالية متطرفة ،

ومعتقدات ، وقيـ لترويج عدـ التسامح والكراىية ليبرروا استخداميـ لمعنؼ مف أجؿ مواجية 
  . (Mirahmadi,2016)المظالـ



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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الفرد ، وت عد عامبل  م حددا  لكيفية تفسير  وتسيطر المعتقدات البلعقبلنية عمى روح
عطاء المعانى لؤلحداث وتنظيـ نوعية السموكيات والعواطؼ. وت عتبر المعتقدات البلعقبلنية  وا 
حقيقة، وال تتزامف مع الواقع، حيث تطرد وتمغى تكامؿ الفرد،  وتمنع تعامؿ الفرد الناجح مع 

أف  Haslam&Turner ، ويذكر (Nieuwen,et.al.,2010)األحداث والوقائع االستفزازية .
المتطرفيف ع رضة لمخطأ ألنيـ ضحايا لواحد أو أكثر مف األتى : االنحراؼ، سوء التكيؼ، 
القمؽ، عدـ التسامح مع الغموض، عدـ المرونة، الرغبة فى التأكد، التمركز حوؿ الذات ، 

 ، (Haslam&Turner,1998) االستبداد، االستعبلء، والدوجماطية.
ويمكف صياغة مشكمة الدراسة فى التساؤؿ التالى: ىؿ يمكف التنبؤ بالتطرؼ الفكرى  

ويتفرع لدى عينة طبلب جامعة األمير سطاـ  مف خبلؿ بعض المتغيرات الشخصية والمعرفية؟ 
 من التساؤل الرئيس السابق التساؤالت الفرعية التالية :

خبلؿ المعتقدات ما وراء معة  مف ىؿ يمكف التنبؤ بالتطرؼ الفكرى لدى طبلب الجا -3
 ؟ المعرفية

 ىؿ يمكف التنبؤ بالتطرؼ الفكرى لدى طبلب الجامعة مف خبلؿ المعتقدات البلعقبلنية ؟ -6
 ىؿ يمكف التنبؤ بالتطرؼ الفكرى لدى طبلب الجامعة مف خبلؿ المرونة الفكرية ؟ -1
 ؿ مركز الضبط ؟ىؿ يمكف التنبؤ بالتطرؼ الفكرى لدى طبلب الجامعة مف خبل -2
 ىؿ يمكف التنبؤ بالتطرؼ الفكرى لدى طبلب الجامعة مف خبلؿ مراتب اليوية ؟ -3
يمكف التوصؿ إلى نموذج  لتحميؿ المسارات الدالة بيف التطرؼ الفكرى وبعض المتغيرات  -4  

 الشخصية والمعرفية.
 أهداف الدراسة :

 تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف عمى :
االرتباطية بيف التطرؼ الفكرى لدى طبلب الجامعة وكؿ مف المعتقدات ما وراء العبلقة  -3

 المعرفية،المرونة المعرفية، المعتقدات البلعقبلنية، ووجية الضبط، وىوية األنا .
 إمكانية التنبوء بالتطرؼ الفكرى لدى طبلب الجامعة مف خبلؿ المعتقدات ما وراء المعرفية.  -6
 لتطرؼ الفكرى لدى طبلب الجامعة مف خبلؿ المعتقدات البلعقبلنية.إمكانية التنبؤ با -1
 إمكانية التنبؤ بالتطرؼ الفكرى لدى طبلب الجامعة مف خبلؿ المرونة المعرفية. -2
 إمكانية التنبؤ بالتطرؼ الفكرى لدى طبلب الجامعة مف خبلؿ وجية الضبط. -3
 مف خبلؿ ىوية األنا. إمكانية التنبؤ بالتطرؼ الفكرى لدى طبلب الجامعة -4
التوصؿ إلى النموذج المتوقع لممسارات الدالة بيف التطرؼ الفكرى  وبعض متغيرات   -5

المرونة  –المعتقدات البلعقبلنية  –المعتقدات ما وراء المعرفية ) الشخصية  والمعرفية
 (.ىوية األنا –لضبط مركز ا –المعرفية 
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   أهمية الدراسة :
 لحالية فيما يمى :تتضح أهمية الدراسة ا

ت ولى الدراسة اىتماما بفئة ت عد مف أىـ الفئات وأكثرىا احتياجا  لمدعـ النفسى وىى فئة  -3
تعد مصدر الطاقة البشرية الواعدة لتنمية المجتمعات وتقدميا .  الشباب، والتى  

لدراسات تتناوؿ الدراسة عددا  مف المتغيرات المعرفية والشخصية التى أجمعت الكثير مف ا -6
 عمى أنيا سبب رئيس فى معظـ االضطرابات النفسية واستمرارىا.

إثراء المكتبة العربية بمقاييس جديدة لمتطرؼ الفكرى والمرونة المعرفية والمعتقدات  -1
البلعقبلنية والمعتقدات ما وراء المعرفية  والتى يمكف أف يستعيف بيا الباحثوف والمرشدوف 

         نفسيوف فى تشخيص األسباب الرئيسة لمتطرؼ الفكرى مفالتربويوف واالخصائيوف ال
     أجؿ تقديـ خدمات اإلرشاد النفسى المبلئمة بداية مف الخدمات اإلنمائية والوقائية 

 والتدخبلت العبلجية .
قد تفيد النتائج التى تتوصؿ إلييا الدراسة الحالية الباحثيف واالمرشديف التربوييف واالخصائييف  -2

نفسييف المدرسييف ومقدمى الخدمات النفسية لؤلطفاؿ والمراىقيف ، والعامميف فى مراكز ال
اإلرشاد النفسى والتربوى الحكومية والخاصة فى تخطيط وتنفيذ برامج إنمائية ووقائية وعبلجية 

 لمتطرؼ الفكرى عند الشباب.
 حدود الدراسة :

كمية التربية بوادى الدواسر ، فى  تتحدد الدراسة الحالية بالعينة المستخدمة وىـ طبلب
( طالبا  ، كما 371( والتى بمغ قواميا)6134/6135) الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الجامعى

تتحدد بالمنيج الوصفى التحميمى وبأدوات الدراسة وباألساليب اإلحصائية المستخدمة والنتائج 
 التى تتوصؿ إلييا .

 مصطمحات الدراسة :
 Intellectual Extremism التطرف الفكرى : -2

ي عرؼ التطرؼ الفكري بأنو المبالغة في التمسؾ فكرا  أو سموكا  بجممة مف األفكار، قد 
تكوف دينية عقائدية، أو سياسية، أو اقتصادية ، أو أدبية، أو فنية، ت شعر صاحبيا بامتبلؾ 

و وينتمي إليو ، األمر الحقيقة المطمقة، وتخمؽ فجوة بينو وبيف النسيج االجتماعي الذي يعيش في
الذي يؤدي إلى غربتو عف ذاتو، وعف الجماعة، ويعوقو عف ممارسة التفاعبلت المجتمعية التي 

وي عرفو الباحثاف إجرائيا  بأنو غمو الفرد وتشدده فى  .(33،6116تجعمو فردا  منتجا  )البرعي،  
موروثاتو، ويقاس بالدرجة التى سموكو وفكره وانفعالو انحرافا  عما ىو سائد فى المجتمع وقيمو و 

 يحصؿ عمييا الفرد عمى مقياس التطرؼ الفكرى. 
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   Meta cognitive Beliefs المعتقدات ما وراء المعرفية: -1
 ـ في األفكار وتعديميا وتفسيرىاكمصطمح ما وراء المعرفة إلى التحي شير 

(Wells&Cartwright-Hatton,2004) ة بالسيطرة التنفيذية، ويرتبط مف الناحية المفاىيمي 
Executive control (Fernandez-Dugue et al,2000)  وتتحكـ الوظائؼ التنفيذية ،

Executive functions  وتنسؽ العمميات المعرفية منخفضة المستوى لتوجيو السموؾ نحو
أفكار الفرد عف طريقة تفكيره ، . ويعرفو الباحثاف إجرائيا  بأنو : .(Banich,2009)اليدؼ

تقاس ىذه المعتقدات ما وراء المعرفية اإليجابية والسمبية بالدرجة التى يحصؿ عمييا الفرد عمى و 
 مقياس ما وراء المعرفة والذى يتكوف مف خمسة أبعاد تعبر عف خمس معتقدات .

 Irrational beliefs  المعتقدات الالعقالنية : -3
ية واستبدادية ، وترتبط فى أف المعتقدات البلعقبلنية أفكار غير واقع Ellisيرى  

 و يعرفيا الباحثاف إجرائيا  بأنيا (Ellis,2003)جوىرىا بأفكار تتعمؽ بالتقييـ الذاتى السمبى.
مجموعة مف األفكار غير المنطقية التى يعتقد الفرد فييا ويتمسؾ بيا ، وتؤثر فى سموكو ونظرتو 

صدار أحكاما  مطمقو عمييـ لمحياة ، كقمقو الدائـ مف المستقبؿ ، واالستعبلء عمى األ خريف وا 
وعمى البيئة المحيطة ، وكراىية تحمؿ المسئولية ، والسعى لنيؿ استحساف األخريف وتجنب 
المشكبلت التى قد تواجيو، وتقاس مف خبلؿ الدرجة التى يحصؿ عمييا المفحوص عمى مقياس 

  المعتقدات البلعقبلنية .
 Cognitive Felexibiltyالمرونة المعرفية : -4

أف المرونة المعرفية ىى م كوف مف الوظائؼ التنفيذية  (Zelazo,2008) يرى 
Executive functions  التى ترتبط مع أخذ وجيات نظر متعددة مف موضوع أو         

          حدث واحد. وتتضمف القدرة عمى االسترداد والمرونة فى التبديؿ بيف قواعد المياـ 
(Campbell et al,2013).  قدرة الفرد عمى التصرؼ بشكؿ و يعرفيا الباحثاف إجرائيا  بأنيا

يجاد حموؿ مبتكرة لممشكبلت التى يواجييا، والتعامؿ المرف مع  مناسب فى المواقؼ الجديدة، وا 
البدائؿ المتاحة واتخاذ قرارات قابمة لمتنفيذ عمى أرض الواقع ، وتقاس مف خبلؿ الدرجة التى 

  مى مقياس المرونة المعرفية .يحصؿ عمييا المفحوص ع
   Locus Of Control  : مركز الضبط -5

ي عتبر مركز الضبط سمة أو بنية شخصية تكشؼ كيؼ ي درؾ األفراد قدرتيـ عمى التحكـ 
، وي عرؼ الباحثاف مركز الضبط  (April et al,2012)في أحداث الحياة أو البيئة المحيطة.

شؼ عف المعتقدات التى يحمميا الفرد بخصوص العوامؿ األكثر إجرائيا  بأنو " تكويف افتراضى يك
تحكما  في أحداث ميمة في حياتو، وي قاس مف خبلؿ الدرجة التى يحصؿ عمييا الفرد عمى 

 مقياس وجية الضبط.



 عبداهلل محمد عبدالظاهر الخولى/ د       بعض المتغيرات المعرفية وما وراء المعرفية
 مد عبدالقادر عمى متولىمح/ د           
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 Identity Ego هوية األنا  : -6
مصطمح ىوية األنا إلى مقدار ما يحققو الفرد مف الوعي بالذات والتفرد ي شير  

االستقبللية ، وأنو ذو كياف متميز عف اآلخريف، واإلحساس بالتكامؿ الداخمي والتماثؿ و 
)عبد الرحمف،محمد  واالستمرارية عبر الزمف ، والتمسؾ بالمثاليات والقيـ السائدة في ثقافتو

الدرجة التى يحصؿ عمييا الفرد مف وي عرفو الباحثاف إجرائيا  بأنو :  (.211، 3776السيد، 
تو عمى بنود مقياس اليوية بشقييا االجتماعى والبيولوجى والتى تعي ف رتبة اليوية لدية ما استجاب

 بيف رتب اليوية األربعة " اإلنجاز، التعميؽ،اإلنغبلؽ، والتشتت".
 اإلطار النظرى والدراسات السابقة :

 Ideological Extremism أوال : التطرف الفكرى :
الطرؼ ، بمعنى الناحية أو الطائفة مف الشىء ،  التطرؼ فى المغة كممة مشتقة مف 

)مجمع المغة العربية  وتطرؼ ف بلف أى أتى الطرؼ ، وفى المسألة جاوز فييا االعتداؿ.
ي شير التطرؼ إلى االبتعاد وبشدة عما ىو منطقى  Webster(. وفى قاموس 356، 3763،

ناحيتيف تكوناف  إلى أى  Extreme، وت شير كممة  . (Webster,1984,316)ومعقوؿ
 متناقضتيف ومتباعدتيف فى المسافة عف بعضيما مثؿ انفعاؿ األلـ أو السرور. 

وي عرؼ التطرؼ الفكرى اصطبلحا  بأنو " تجاوز الفرد حدود الوسطية فيما يصدر عنو   
صراره عمييا ،  مف أحكاـ عمى أمور معينة، نتيجة اعتناقو أفكارا  م نحرفة، واعتقاده بصحتيا وا 

اعتراؼ بحرية الفكر وتبادؿ اآلراء واحتراـ الرأي اآلخر )عبد الستار ، عبد المحسف ، عبد  دوف
(. وسواء كاف التطرؼ غموا أو تشددا  أو تفريطا  فإف طبيعة تشكؿ الفكر 341، 6134الفتاح :

أف أصحاب الفكر المتطرؼ  -3المتطرؼ في المجتمع تتـ وفؽ ثبلث مراحؿ وىي كاآلتي :
جامحة في إقصاء األخر فيـ الوحيدوف القادروف حسب رؤيتيـ عمى فيـ حقائؽ لدييـ رغبة 

         أف أصحاب الفكر المتطرؼ لدييـ أ حادية النظر، فالحقائؽ لدييـ ليس ليا  -6األمور،
أنيـ يحمموف توجيات  -1إال وجو واحد ، وطريقة الحياة ليست إال مسارا  واحدا  في رؤيتيـ،

ما لدييـ مف قناعات وال يرغبوف في التنازؿ عنيا أو المناقشة فييا.  عقيدية وفكرية توضح
  (6133)الحربي ،
وي ضيؼ عبدالحميد أف التطرؼ ظاىرة مركبة ، وقد يصعب رؤيتو أو تحديده ، ومع  

ذلؾ، فإنو ي عرؼ ببساطة عمى أنو" مجموعة مف المعتقدات واالتجاىات والمشاعر واألفعاؿ 
        طبيعة البعيدة عف الحد المعتدؿ أو العادى". وفى مواقؼ الصراع واالستراتيجيات ذات ال

            يتجمى التطرؼ بوصفو شكبل  حادا  مف حاالت الدخوؿ في صراع مع طرؼ أخر
(. والشخص المتطرؼ ي ؤمف بقدراتو ومياراتو الشخصية 33، 6135عبدالحميد، شاكر، )

مكاناتو ، كما ي ؤمف أنو أفضؿ كثيرا   ممف حققوا نجاحات سيمة . وىذا ي ضاعؼ مشاعر  وا 
اإلحباط لديو ويممؤه بمشاعر الغضب والعدواف، ولكنو في النياية صاحب مفيـو إيجابى عف 

 (.  3771،261)فرج،صفوت،  ذاتو وتقدير مرتفع ليا
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 نظريات تفسير التطرف  الفكرى : 
، وىى التى ت ؤثر عمى ت عتبر المكونات المعرفية لمفرد ىى المحور الرئيس لشخصيتو

مشاعره وسموكو. والمكوف المعرفى لبلتجاىات المتطرفة يتمثؿ في المعتقدات واألفكار الجامدة 
التى توجد لدى بعض األشخاص دوف األخريف، وىو ما يأخذ صورة القوالب النمطية الجامدة ، 

مع أصحاب كما أف المتطرفيف يتصفوف بوجود نسؽ اعتقادى جامد، حيث يتسموف بالتشدد 
  المعتقدات المناىضة دوف أية محاولة منيـ لمتعرؼ عمى تمؾ األفكار والمعتقدات والتفكير فييا 

 (.33، 3771شمبى،محمد ، الدسوقى ، محمد ، )
اعتبر  Cognitive Complexityأف التعقيد العرفى  Van Hiel& Mervieldويذكر 

          ى وجو الخصوص، محتوياتسمة فردية ترافؽ التمسؾ بأيديولوجيات م حددة. وعم
-Frenkelأيديولوجية مثؿ الفاشية ) نظرية الشخصية االستبدادية ، عمى سبيؿ المثاؿ ، 

Brunswik,1949  وRokeach,1948)  ، والتطرؼ اليسارى واليمينى ) نظرية التطرؼ ،
              (. وباإلضافة إلى موقؼ أكثر أو أقؿ اعتداال   Tetlock,1993عمى سبيؿ المثاؿ 

(. ومع ذلؾ ، ىناؾ تناقض صريح  Sidanius,1988) نظرية السياؽ ، عمى سبيؿ المثاؿ، 
بيف تنبؤات نظريات التطرؼ ، حيث تفترض نظرية التعددية القيمية مستويات عالية مف التعقيد 
 المعرفى بيف المعتدليف ، وتفترض نظرية السياؽ التعقيد المنخفض بيف المعتدليف . وعمى
النقيض مف نظرية التعددية القيمية ، تتنبأ نظرية السياؽ بأف المتطرفيف ي ظيروف أداء  إدراكيا  
عاليا ، وال يتطابؽ المتطرفوف مع المواقؼ المجتمعية وىـ يتحمموف الضغط المعتدؿ الذى يستسمـ 

 (3:)يكوف لدييـ الصفات التالية  Sidanius 3762لو المعتدلوف. فالمتطرفوف وفقا  لػػػ 
( 2( مسمحيف بترسانة معموماتية كبيرة ، )1( الذكاء المرتفع ، )6االستقبلؿ الميدانى المرتفع ، )

  . (Van Hiel& Mervield,2003) التحمؿ العالى لمجيد
 Beliefالتطرؼ الفكري مف خبلؿ نظريتو أنساؽ المعتقدات )  Rokeachوفسر 

system Theoryتغيير وال يستطيع أف يتقبؿ أفكار غيره، (، عمى أنو أسموب تفكير مقاـو لم
أف لكؿ فرد بناء معرفي ومعتقدات خاصة عف  Rokeachويرفضيا بشكؿ مطمؽ ، وحدد 

الحياة والعبلقات االجتماعية والسياسية ، وتنتظـ تمؾ المعتقدات في نسؽ ك مي ي شكؿ منظومة 
تمؾ المنظومة باالنفتاح معرفية لدى الفرد، متمثمة في المعتقدات واالتجاىات، ويمكف وصؼ 

واالنغبلؽ، فإف كانت منفتحة فإف لدييا القدرة عمى التواصؿ مع أفكار ومعتقدات اآلخريف 
والتعايش معيـ. أما إف كانت منغمقة فيي ال تتقبؿ  أفكار اآلخريف وال تستطيع التعايش معيـ 

 .(312، 3763األمر الذي يؤدي بالفرد إلى التطرؼ الفكري ) عبد الكريـ، 



 عبداهلل محمد عبدالظاهر الخولى/ د       بعض المتغيرات المعرفية وما وراء المعرفية
 مد عبدالقادر عمى متولىمح/ د           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 

 8102ديسمرب    –الثبني عشر  العدد   – 43 اجمللد          55

 

( أف ىناؾ مف رأى أف التطرؼ ىو نوع 2003وأخروف ) Glemoreو  Davidويذكر 
مف التنفيس االنفعالى لممشاعر العنيفة المتراكمة التى نتجت عف خبرات مستمرة متواصمة مف 
الكبت ، والشعور بعدـ األمف ، واإلذالؿ والميانة ، واالستياء والخسارة والغضب ، مما يترتب 

حؿ الصراع ،  ي فترض أنيا تقود األفراد والجماعات نحو التبنى الستراتيجياتعميو ظيور حالة 
(. وىذا 35، 6135عبدالحميد، شاكر، ) ويعتقدوف أنيا ت ناسب التعبير عف مثؿ ىذه الخبرات

ىو رأى نظرية التحميؿ النفسى والتى ترى التطرؼ بأنو يكمف في الجنس والعدواف والعبلقة 
داداتيا ، وأف العدواف غريزة طبيعية ، وأنو البد لتمؾ العدوانية أف تنطمؽ ، بالسمطة الوالدية وامت

كما تؤكد عمى أف طاقة العدواف الغريزي يجب أف تنطمؽ بطريقة ما ، وقد أطمقت عمى عممية 
 انطبلؽ الغريزة العدوانية بمصطمح التنفيس ، ويجب عمى المجتمع أف يسمح بالتنفيس غير

 (Benjamin,1995)ية. العنيؼ لمطاقة العدوان
وقد ت سيـ العوامؿ النفسية أيضا  فى إمكانية قابمية أو ميؿ الفرد إلى التطرؼ العنيؼ. 
            وت شير كثير مف الدراسات إلى أف بعض الناس قد ي صبحوف متطرفيف عنيفيف كجزء 
           مف سعييـ لمشعور باألىمية ، أو رغبة منيـ فى جعؿ حياتيـ ليا ىدؼ ومعنى

(Kruglanski et al,2009).  وفى حيف أف تنمية الشعور بالمعنى واألىمية الشخصية ت عد ،
حاجة شائعة لدى جميع البشر، فالبعض يرى فى عدـ قدرتيـ عمى الوصوؿ إلى الشعور 
باألىمية الشخصية قد تزيد ميميـ لئلنضماـ إلى مجموعة تعرض عمييـ التقبؿ والشعور 

ضاف ة إلى ذلؾ ، فقد تـ التأكد مف أف الظروؼ التى تقمص إحساس المرء بقيمتو باالنتماء، وا 
الشخصية مثؿ الصدمة الشخصية ، والخجؿ، واإلذالؿ ، والتمييز تمعب دورا  محوريا  فى تنمية 

كما افترضت بعض الدراسات أف االكتئاب  ،.(Mirahmadi,2016)ودعـ نشأة التطرؼ العنيؼ
   . (Bhui,Everitt&Jones,2014)لبلتجاه نحو التطرؼ  قد يصنع بعض التأثر السريع

 Meta-cognitive Beliefsثانيا : المعتقدت ما وراء المعرفية :
أكد بعض المنظريف المحدثيف عمى وجود جوانب قصور فى النظرية المعرفية العامة 

وظيفى مثؿ نظرية المخططات واقترحوا إطارات عمؿ لمتصور المفاىيمى المعرفى لبلضطراب ال
( أنو عمى 1999) Wells   ،Purdon، ويؤكد  .(Wells&Purdon,1999,71)االنفعالى 

الرغـ مف أف المداخؿ السموكية توصمت إلى نمو وتطور عبلجات ذات فاعمية كبيرة ، فإف 
يكرر التأكيد  التركيز األبعد يحتاج إلى تصور المعرفة فى االضطرابات االنفعالية . ولعؿ ىذا  

توى الفكر والمعتقدات المرتبطة بالنماذج المعرفية السموكية ربما يكوف محدود لمغاية، عمى أف م ح
وىذا يعنى أف ىناؾ م عدال  أكثر اتساعا  بشأف الظاىرة المعرفية ، وأف ىناؾ اختبلفا  فى المعالجة 

 (.(Calamari,et al; 2005 المعرفية تحتاج إلى أف يتـ فيميا
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مثؿ نظرية بيؾ  (CBT)العبلج المعرفى السموكى التقميدى  وتتمثؿ الفرضية األساسية فى
 Ellis (REBT)( و نظرية العبلج العقبلنى االنفعالى السموكى 1967- 1976) Beckالبنائية 

( فى أف االضطرابات واالنحرافات فى التفكير تؤدى إلى 1961) Ellis&Harper( و 1962)
ا  الدور الرئيس لممعتقدات المضطربة نشأة االضطراب النفسى ، حيث يعطى المدخبلف مع

 Metacognitive. ويتوافؽ العبلج ما وراء المعرفى dysfunctional beliefsوظيفيا 
Therapy (MCT)  مع ىذه النظرة لكونيا مبدأ عاـ باعتبارىا نمطا  مف العبلج المعرفى ، ولكنو

ير وأنماط المعتقدات التى يختمؼ عف المداخؿ العبلجية السابقة فى تعييف نمط محدد مف التفك
لـ يتـ التركيز عمييا فى المداخؿ األخرى باعتبارىا سببا  لمقمؽ أو لبلكتئاب . وال تعتبر 
المعتقدات ذات أىمية فى العبلج ما وراء المعرفى فى ضوء المعارؼ التقميدية كما فى العبلج 

عمؽ بالعالـ المحيط والذات المعرفى السموكى أو العبلج العقبلنى االنفعالى السموكى والتى تت
الجسمية واالجتماعية ، ولكف المعتقدات المستيدفة ىى المعتقدات ما وراء المعرفية 

Metacognitive beliefs (Wells,2009,2)  
مصطمح المراقب  Adam Smithوفى القرف التاسع عشر الميبلدى، استخدـ الفيمسوؼ 

داخؿ كؿ منا لديو القدرة عمى الوعى وشبيو بشخص آخر  Impartial Spectatorالمحايد 
بمشاعرنا وأوضاعنا المختمفة، ومع شئ مف التدريب نستطيع استخداـ ىذا المراقب المحايد 
لمراقبة سموكياتنا عف بعد. ونفترض أننا نحف ذلؾ المراقب الذى يرصد ما نقـو بو، ومف ثـ 

ا فى ذلؾ االضطرابات النفسية تتكوف لدينا القدرة عمى التحكـ فى السموكيات غير التكيفية بم
Schwartz, 1996 وما طرحو .Smith  آنذاؾ ىو ما يقصد بو اآلف فى التراث المعرفى

السموكى: مستوى أعمى مف المعالجة المعرفية لدييا ، أى القدرة عمى التفكير فى التفكير ومراقبة 
 (Wells & Matthews, 1994األفكار وتغيير العمميات المعرفية. )

لنظرية ما وراء المعرفة لبلضطراب النفسى يوجد نمطاف مف المعرفة ما وراء  وطبقا  
 Explicitالمعرفية وىما المعرفة التصريحية والمعرفة الضمنية. النمط األوؿ: المعرفة التصريحية 

knowledge  " وىى المعرفة التى يتـ التعبير عنيا لفظيا  ػ وتتضمف أمثمة ىذا النمط أفكارا  مثؿ
أف ي سبب لى القمؽ أزمة قمبية " ، " امتبلكى ألفكار سيئة يعنى أننى مختؿ عقميا  " ، " لو يمكف 

 Implicitركزت عمى الخطر المتوقع قد اتجنب الضرر ". أما النمط الثانى : المعرفة الضمنية 
knowledge  وىى المعرفة التى ال يمكف التعبير عنيا بشكؿ لفظى ، فباإلمكاف النظر إلى ىذه

لمعرفة باعتبارىا القواعد والبرامج التى توجو التفكير مثؿ العواطؼ المتحكمة فى توزيع االنتباه ا
والبحث فى الذاكرة ، وتوظيؼ االستدالالت مف أجؿ إصدار األحكاـ ، ويمكف تأويؿ الخطة أو 
 البرنامج الخاص بالمعالجة غير المباشرة عف طريؽ استراتيجيات التقييـ كالتوصيؼ ما وراء

 .Metacognitive profiling (Wells&Matthews,1994;Wells.2000)المعرفى 
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إلى النمطيف السابقيف مف المعرفة ما وراء المعرفية ب عديف أكثر اتساعا   Wellsويضيؼ 
فى العبلج ما وراء المعرفى . ويتجسد ىذاف البعداف فى نمطيف رئيسيف أوليما: المعتقدات ما 

وىى المعرفة المتعمقة بفوائد  Positive metacognitive beliefs وراء المعرفية اإليجابية
ومميزات االنشغاؿ فى أنشطة معرفية ، ومف أمثمة ىذا البعد " مف المفيد أف نركز انتباىنا عمى 
التيديد " ، " إف القمؽ واالنزعاج بخصوص المستقبؿ يعنى أنى قادر عمى تجنب الخطر" . أما 

محتوى ما وراء المعرفى فيو : المعتقدات ما وراء المعرفية السمبية البعد الثانى مف أبعاد ال
Negative metacognitive beliefs المتعمقة بعدـ القدرة عمى التحكـ والخطر 

Uncontrollability and danger  ومف أمثمة معتقدات ىذا البعد " ال أمتمؾ أى سيطرة ،
تمفا  فى عقمى " ، " لو امتمكت أفكارا  عنيفة  عمى أفكارى " ، " يمكف أف يسبب انزعاجى الزائد

سأتصرؼ تجاىيـ رغما  عف إرادتى وفقا ليذه األفكار " ، " عدـ قدرتى عمى تذكر األسماء 
   عبلمة عمى وجود وـر فى مخى " . 
 Irrational Beliefsثالثا  : المعتقدات الالعقالنية : 

ظرية المعرفية، وقد ثبت أنيا تقـو بدور ت عد المعتقدات البلعقبلنية فكرة مركزية فى الن
أساسى فى عدد كبير مف االضطرابات النفسية ، والتى تشمؿ االكتئاب والقمؽ. وبسبب ىذه 
المعتقدات  يشوه األفراد المكتئبوف والقمقوف بشكؿ منظـ معانى األحداث لتفسير خبراتيـ بطريقة 

، وقد اقترحت نظرية  .(Bridges&Harnish,2010)سمبية تدعو لميزيمة النفسية باستمرار 
 Rational Emotive Behavioral Therapy Theoryالعبلج العقبلنى االنفعالى السموكى

(REBT)  أف المعتقدات غير العقبلنية المركزية فى االضطراب النفسى تنطوى عمى المطالب
، األولى : المتعمقة المطمقة، وترتبط تمؾ المطالب بفئتيف إضافيتيف مف المعتقدات غير العقبلنية

بالقيمة الذاتية ، والثانية: المتعمقة بعدـ التسامح مع اإلحباط . وعمى الرغـ مف عدـ وجود تعريؼ 
إال أنيا تمتمؾ العديد مف الخصائص المميزة  Rational beliefsم حدد لممعتقدات البلعقبلنية 

أنيا جامدة ودوجماطية  ىباستمرار إلى المعتقدات البلعقبلنية عم Ellisليا. وقد أشار 
ايير جامدة لقبوؿ ، فيذه المعتقدات مطمقة فى وضع مع . (DiGiuseppe,1996)ومستبدلة

ذا لـ يتـ تحقيقيا ، فيذا يعنى أننا عديمى القيمة وأف الوضع مف حولنا ال أنفسنا والعالـ ، وا 
 . (Harrington,2013)ي طاؽ

 Rational Emotive Behavioralوي ميز العبلج العقبلنى االنفعالى السموكى
Therapy REBT) Ellis 1962  ،1972  ،2003 بيف المعتقدات العقبلنية )Rational 

beliefs  وغير العقبلنيةIrrational beliefs  وقد تـ تعريؼ المعتقدات البلعقبلنية عمى ،
بأفكار مرتبطة أنيا:" أفكار غير واقعية واستبدادية"، وفى جوىرىا ترتبط المعتقدات البلعقبلنية 

بالتقييـ الذاتى مثؿ : " أنا دائما  يجب أف أكوف مؤىبل  وكفؤا  ومحبوبا  بشكؿ كامؿ فيما يتعمؽ بأى 
شىء وأى شخص أخر، أو إننى شخص عديـ القيمة" ، وتسامح منخفض مع اإلحباط والفشؿ ، 

( أفكارا  (RBنية   مثؿ " ال أستطيع أف احتمؿ اإلحباط". وفى المقابؿ ، تعكس المعتقدات العقبل
واقعية ومرنة ، بما فى ذلؾ التفضيبلت مثؿ : أود ) كثيرا  ( أف أكوف ناجحا  ، لكف إذا لـ أكف 

  .(Matthias,2010)أنا ، فأنا ما زلت شخصا  جديرا  باالىتماـ
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وبشكؿ أعـ ، ت مثؿ المعتقدات المطمقة فمسفة شخصية تتضمف نظرة مثالية تتصؼ 
ضمف رؤية الييوتوبيا لمعالـ. ولذلؾ ، فإف المعتقدات البلعقبلنية ليست فقط بالكماؿ المطمؽ ، وتت

 ، الذى Horney 1950مطمقة ، ولكنيا أيضا  عمى خبلؼ مع العالـ الخارجى. ولقد أشار 
وصؼ دور طغياف اإلكراه ألوؿ مرة ، إلى أف المطالب البلعقبلنية ) اليجبيات ( فى العالـ ت مثؿ 

التى نعتقد بيا أف العالـ يجب أف يكوف مف حولنا، ولقد جادؿ الفبلسفة قبؿ  صداما  بيف الطريقة
ألفى عاـ بأف االضطراب النفسى ينشأ مف رفضنا لقبوؿ العالـ كما ىو ، ومطالبتنا بأف يتطابؽ 

ىو  REBT، وي عد المعتقد غير العقبلنى الرئيس فى نظرية .(Robertson,2010)مع رغباتنا
، والتى ت شير إلى متطمبات ي عبر عنيا بمصطمحات مثؿ : يجب ، ينبغى ، اإللحاح فى المطالبة

يتعيف، يقتضى . كما تتضمف المعتقدات غير العقبلنية األخرى ، والتى ت شير إلى تقويـ الحدث 
 .(Bridges&Harnish,2010)السيىء كأنو أسوأ مما كاف ينبغى، وأقؿ تسامحا  مع اإلحباط

ر مرنة ، وت حد مف اتخاذ القرارات العقبلنية والقدرة عمى فالمعتقدات البلعقبلنية غي
التكيؼ. وسواء نظرنا إلى الفرد ، أو إلى المجتمع ككؿ ، فإف االستنتاج ىو نفسو : الحرية 

كما ىو الحاؿ فى األنظمة  -والمعتقدات المطمقة غير متوافقة. وفى المشكبلت الشخصية 
د فى مسار عمؿ جامد بغض النظر عف العواقب تحصر المعتقدات المطمقة الفر  –الشمولية 

طويمة المدى . ومف السمات األخرى لممعتقدات غير المنطقية أنيا ت عبر عف اليزيمة الذاتية ، 
وعمى المدى الطويؿ تمنعنا مف الوصوؿ إلى أىدافنا . فبالنسبة لمفرد ، فإف الفشؿ فى تحقيؽ 

لنفسية لمفرد . فيو يؤدى إلى اضطراب المطالب لو عواقب يمكف التنبؤ بيا عمى الصحة ا
 .(Harrington,2013)انفعالى وي صبح الفرد م حصورا  فى استراتيجيات ذات نتائج عكسية

 Cognitive Flexibilityرابعا  : المرونة المعرفية : 
عمى فئة واسعة مف العمميات  Executive Functionsتحتوى الوظائؼ التنفيذية 

التى ت مكف األفراد مف الوصوؿ إلى المعمومات ذات الصمة  Mental processesالعقمية 
واالستجابة ليا بشكؿ مناسب لمطالب المياـ. وتعكس الوظيفة التنفيذية الكفاءة فى ثبلثة 

 Working: الذاكرة العاممة  Cognitive competence( الكفاءة المعرفية 3مجاالت ىى )
memory  التخزيف المؤقت ،Temporarily holding  ومعالجة المعمومات فى ،

 Inhibitory( التحكـ أو السيطرة المثبطة6، ) Processing information in mindالعقؿ
control  السيطرة عمى انتباه الفرد أو سموكو مف أجؿ االمتناع عف االستجابة االندفاعية (

Impulsive response ( ،)المرونة  (1أو عف انتاج نموذج أولى غير مناسب لبلستجابة
 )تكييؼ سموؾ الفرد وفؽ المطالب الجديدة عند حؿ المشكمة  Cognitive flexibilityالمعرفية 

(Chan&Morgan,2018)    
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 مد عبدالقادر عمى متولىمح/ د           
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  فى مواجية التغيير الدائـ أمر حاسـ. Flexible thinkingوي عد التفكير المرف 
               Shifting componentوتتضمف ىذه القدرة ، والمعروفة باسـ المكوف التحويمى 

              ( ، التبديؿ بيف التمثيؿ (EF( فى الوظيفة التنفيذية  (CFأو المرونة المعرفية
           أو االستراتيجيات أو االستجابات المتضاربة مع تغيير متطمبات المياـ المتعدد ،

(Miyaket et al,2000)  وقد ينطوى عمى حؿ وسط بيف خيارات سريعة وصحيحة 
(Bagacz,Wagenmakers,Forstmann,&Nieuwenhuis,2010)   واالستجابة السريعة

، وت عد  .(Yeniad et al,2014)لخطر األخطاء عمى الرغـ مف أف الدقة والسرعة مرتبطاف
         المرونة المعرفية واحدة مف السمات المميزة لممعارؼ اإلنسانية ، حيث تسمح لنا بتكييؼ 

         شكؿ سريع استجابة لمتطمبات البيئة وأىداؼ المياـ المتغيرة. وت عتبر أفكارنا وسموكنا ب
لممعارؼ الناجحة ،  Emergent propertyالمرونة المعرفية بشكؿ عاـ خاصية طارئة 

 مدعومة بالوظائؼ التنفيذية والذاكرة العاممة تحديدا ، والسيطرة الكابحة أو المثبطة 
(Carroll,Blakey&Fitz Gibbon,2016)  . 

أف المرونة المعرفية تستمـز تنشيطا  ديناميكيا  وتعديبل  في Deak (2003 )يضيؼ و 
استجابة لمتطمبات المياـ المتغيرة. فعندما تتغير  Cognitive Processesالعمميات  المعرفية 

المطالب وسياؽ المياـ، يمكف لمنظاـ المعرفى التكيؼ ، وتحويؿ التركيز المتعمد، واختيار 
لمعمومات لتوجيو واختيار االستجابات البلزمة مف الخ طط ، وتوليد التنشيط الجديد مع الردود ا

جراءات مناسبة ، فمف الممكف القوؿ  عمى النظاـ. فإذا كانت ىذه العمميات تنتج عف تمثيبلت وا 
بأف تمؾ العمميات نجحت بسبب المرونة المعرفية . وتشارؾ المرونة المعرفية في أنظمة 

راءات بما في ذلؾ استخداـ األدوات والتفاعؿ االجتماعى والتخطيط والتفكير اإلج
، ولذلؾ يمكف القوؿ أف المرونة المعرفية قد  . (Varanda&Fernades,2017)اإلبداعى

بداعية ، وت صحح المفاىيـ الخطأ عف مصالح  ت عزز قدرة األفراد عمى البحث عف حموؿ بديمة وا 
  .(Soares&Correia,2015) ب مركزية لمتفاوض التكاممىاألخريف ، والتى ت عد جوان

( أف المرونة المعرفية ب عد ميـ مف أبعاد 1991)  Willisو  Duttaو  Schaieويذكر
الشخصية اإلنسانية ، فيى تتقبؿ التغير المفاىيمى والمثابرة في اكتساب أنماط جديدة مف 

مى إحدى طرفى متصؿ ، بينما يقع السموؾ ، والتخمى عف أنماط قديمة وثابتة، وىى تقع ع
 Christine(، وقد أثبتت دراسة6131التصمب المعرفى في الطرؼ األخر )بقيعى، نافز أحمد ، 

( أف االنفعاالت واألفكار اإليجابية لدى األفراد ذوى المرونة المعرفية 2012) Kathleemو 
، الشدائد ، اح مع المحفالضرورية لمتكيؼ بنج العالية ت ساعدىـ فى تبنى المصادر النفسية

وبالتالى فإف االنفعاالت واألفكار اإليجابية تقـو بوظيفة وقائية عبلجية ، لمتقميؿ مف أثار 
 (.6135المواقؼ الضاغطة ) الضامف ، صبلح الديف ، وسمور ، قاسـ ، 
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 Locus of Control خامسا  : وجهة الضبط .
ير السموؾ اإلنساني في المواقؼ االجتماعية ت عتبر وجية الضبط متغير ا  ميما  لتفس        

المختمفة، كذا يعتبر أكثر المفاىيـ انتشارا  في دراسة الشخصية ، متغير يتناوؿ المعتقدات التي 
يحمميا الفرد بخصوص العوامؿ األكثر تحكما  في النتائج الميمة في حياتو .وتعنى وجية 

locus كوف داخمية ويقصد أف الشخص ىو المتحكـ المكاف أو مركز العمؿ ، والوجية إما أف ت
ما وجية خارجية ويقصد أف الشخص يحمؿ معتقدا   أف البيئة أو  في حياتو ويقرر ما يريده ، وا 

 (Adesina 9-2012,1,ذوي السمطة واألشخاص اآلخريف ىـ مف يوج يوف حياتو )
الطالب الجامعي ( أف وجية الضبط سمة يتميز بيا 6131ويرى عبد الستار وآخروف)         

ما  والتي تتعمؽ بإدراكو ألفعالو عمي أنيا إما داخمية ومنيا يري مسئوليتو عف كؿ األحداث وا 
خارجية ومنيا يري عدـ مسئوليتو عف األحداث التي تدور مف حولو وأنيا ترجع إلي الصدفة أو 

اؾ العبلقة (،  وتعتقد روتر أف إدر 573، 6131الحظ أو خطأ اآلخريف.) عبد الستار وآخروف،
السببية بيف السموؾ ونتيجتو ىو ما يجعؿ األفراد يختمفوف في تفسير معنى األحداث المدركة 
بالنسبة ليـ بسبب طبيعة التعزيز المتوقع ليذه األحداث فيـ يميموف أكثر إلى تكرار السموؾ 

 .الجديد إذا تـ تدعيمو إيجابيا
ات التي تميز األفراد ذوي الضبط الداخمي ( إلي مجموعة مف السم2005) Milletوتشير         

وذوى الضبط الخارجي . أما سمات األفراد ذوي الضبط الداخمي فيرى أنيـ مسئولوف عف 
نجاحيـ وفشميـ ، يتحدثوف كثيرا  عف سموكيـ وأفعاليـ ودوافعيـ ، أكثر كفاحا  مف أجؿ االنجاز 

قدرة عمى حسف االختيار الميني ، وحؿ ، أكثر مبادأة ويؤدوف األعماؿ بطريقة جيدة ، ولدييـ ال
المشكبلت ، يميموف لممشاركة والتعاوف.إضافة لما سبؽ أكثر تكيفا  وتوافقا  ، وبالتالي فيـ أقؿ 
شعورا  بالضغوط النفسية ، ويميموف إلي ممارسة التفكير التباعدي. اما سمات األفراد ذوي 

، دفة ، يفتقدوف التروي في التفكيرظ والصالضبط الخارجي فيتميزوف أنيـ يعزوف النجاح إلي الح
ويختاروف التحديات األسيؿ ، يتسموف باالرتباؾ ويستسمموف سريعا  ويكونوا أقؿ توافقا  ، وأقؿ 
مشاركة وانسجاـ مع اآلخريف ولدييـ سمبية العادة. ،  أداؤىـ الدراسي ضعيؼ ، أكثر شعورا 

 (.Millet,2005,13ربي)بالضعؼ والعجز، يميموف إلي ممارسة التفكير التقا
 Ego identityسادسا  : هوية األنا : 

ترتبط أزمة اليوية بمرحمة المراىقة وبدايات الشباب ، حيث تمثؿ المطمب األساسي لمنمو          
       خبلؿ ىذه المرحمة ، وتعبر عف تحوؿ المراىؽ نحو االستقبللية الضرورية لمنمو السوى

 اليوية مف وجية نظر اريكسوف وفؽ مراحؿ متتابعة يواجو فييا في المراحؿ القادمة. وتنمو 
       في كؿ منيا أزمة معينة ، ويتحدد مساره تبعا لطبيعة حميا إيجابا  أو سمبا  متأثرا   الفرد

        مقدار ما يحققو الفرد مف identityبعدة عوامؿ بيولوجية واجتماعية وثقافية. فاليوية: 
         د واالستقبللية ، وأنو ذو كياف متميز عف اآلخريف، واإلحساس بالتكامؿبالذات والتفر  الوعي

               الداخمي والتماثؿ واالستمرارية عبر الزمف ، والتمسؾ بالمثاليات والقيـ السائدة في ثقافتو
 (.211، 3776)عبد الرحمف،
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األنا انتيت إلى تحديد رتبتيف بالعديد مف الدراسات عمى ىوية  Marcia وقد قاـ مارشػا       
لميوية ىما رتبة اليوية األيديولوجية ورتبة اليوية االجتماعية، وتوصؿ مارشا مف خبلؿ الدراسات 
المتتابعة إلى تأكيد أثر األزمة والتي تعنػي مرحمة مف التػأـز والصراع والبحث المرتبطة بأفكار 

نجاح عبلقاتو االجتماعية ، وأيضا تأثير االلتزاـ وقيـ ومعتقدات الفػرد، وأدواره فػي الحياة ومدى 
والرضا بالدور أو اليدؼ الػذي يصؿ إليو الفرد ، ومف خبلؿ وجود وغياب ىذيف العامميف تكوف 

 ( إلى:6116) ( ػ والتي يمكف إيجازىا مف وجية نظر الغامػدي (Oles,,2016 رتب اليوية
تحدد مف خبلؿ األيػديولوجيات ‘و :Ideological Ego Identity ىوية األنا األيدلوجية -3

والمعتقدات التي يحددىا الفرد لنفسو وتشمؿ أربعة مجػاالت ىػي المعتقػدات الدينيػة، 
 .السياسية، المينية، وفمسفة الحياة

        وت حدد :Interpersonal Ego Identity ىوية األنا االجتماعية أو العبلقات المتبادلة -6
             الفرد في مجاؿ الحياة االجتماعية، وتشتمؿ عمى أربعػة مجػاالت مف خبلؿ اختيارات 

         ىػي الصداقة، طريقة االستجماـ أو الترفيو، الدور الجنسي، والعبلقة بالجنس اآلخر
إنجاز ىوية  -أ: (. ويمكػف توضيح الرتب األربعة لميوية مف خبلؿ ما يمي6116الغامدي، )

وتعتمد عمى تجاوز الفرد ألزمة اليوية الممثمة في   :Ego Identity Achievement األنا
مرحمة مف االختبارات لمخيارات المتاحة، حيث يتـ االختيار لممعتقدات واألدوار المناسبة منيا 

ظيار لبللتزاـ ظيار درجة كبيرة مف االلتزاـ بما يتـ اختياره مف خبرة لؤلزمة وا  تعميؽ  -ب .وا 
و يستمر الفرد في ىذه الرتبة في خبرة األزمة،  :Ego Identity Moratorium ىوية األنا

         ممثمة في استمرارية اختبار البدائؿ المتاحػة دوف الوصوؿ إلى قرار نيائي، ودوف أف
انغبلؽ ىوية  -يظير التزاما بخيارات محددة .خبرة لبلزمة وعدـ إظيار لبللتزاـ. ج

    رضى الفرد في ىذه الرتبة بما يحدد لو مف أدوار يو :Ego Identity Foreclosure األنا
        أو أىداؼ مف قبؿ اآلخريف، وال يمر بأزمة اليوية المتمثمة في البحث الذاتي عف 

ظيار لبللتزاـ( تشتت ىوية  -د .الخيارات المتاحة المتفقة مع استعداداتو )غياب لؤلزمة وا 
       ذه الرتبة مف ال يخبر أزمة اليوية،، ويقع في ى: Ego Identity Diffusion  األنا

                   وال ي ظير التزاما  بما يقـو بو مف أدوار ) غياب لكؿ مف  األزمة وااللتزاـ (
أف عمميتي االستكشاؼ لؤلزمة وااللتزاـ   (Oles,2016)(، وترى 3776)عبد الرحمف ،

لتعامؿ  مع أزمة اليوية ، وفي ضوء ا( بالقيـ والمعتقدات يساىما في إظيار االختبلؼ عند
 ما بيف الرتب األربع لميوية.  لمفرد المعالجة لؤلزمة تتحدد رتبة اليوية لدى. 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 دراسات سابقة وفروض الدراسة: 
أوال  : دراسات تناولت العالقة بين التطرف الفكرى وكل من المرونة المعرفية 

 فية  :والمعتقدات الالعقالنية والمعتقدات ما وراء المعر 
(  بفحص ما إذا كاف ىناؾ ارتباط بيف ما وراء 2017) Kraft, et.alقامت دراسة 

، وافترضت أنو مف   Executive controlوالسيطرة التنفيذية   Metacognitionالمعرفة 
خبلؿ انخفاض السيطرة التنفيذية يمكف التنبؤ بمستويات مرتفعة لما وراء المعرفة . تكونت عينة 

( شخصا  تـ اختيارىـ مف العيادات العامة والعيادات النفسية الخارجية ، وقد 377)الدراسة مف 
طبؽ عمى ىذه العينة مقياس ما وراء المعرفة ، واختبار كامبريدج لمطب النفسى العصبى الذى 
يتوافؽ مع نموذج المكونات الثبلثة لممياـ التنفيذية ، وأظيرت نتائج الدراسة وجود ارتباط بيف ما 

 المعرفة والسيطرة التنفيذية . وراء
( إلى الكشؼ عف مستوى 6134وىدفت دراسة )عقيؿ ، سبلمة؛ وفرح ، عبدالفتاح،  

المرونة المعرفية والتطرؼ الفكرى، والعبلقة بينيما لدى عينة مف طبلب جامعة األمير سطاـ بف 
داؼ الدراسة قاـ ( طالبا  وطالبة ، ولتحقيؽ أى1367عبدالعزيز ، وتكونت عينة الدراسة مف )

بعد ترجمتو  (Dennis&Vander,2010)الباحثاف باستخداـ مقياس المرونة الذى طوره 
واستخراج دالالت صدقو وثباتو ، كما قاـ الباحثاف ببناء مقياس التطرؼ الفكرى، وقد أظيرت 

كما نتائج الدراسة وجود عبلقة ارتباطية عكسية دالة بيف المرونة المعرفية والتطرؼ الفكرى، 
 أشارت إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية فى المرونة المعرفية ت عزى لمنوع ولصالح اإلناث.

( دراسة وصفية ارتباطية لمتعرؼ عمى العبلقة  2011) Wallinias, et.alأجرت  و  
بيف التشويو المعرفي لصورة الذات وبيف السموؾ المضاد لممجتمع مف خبلؿ عينة مف المذنبيف 

( فردا  . وقد أظيرت 142بيف باستخداـ استبياف تقرير ذاتي ، وبمغ حجـ العينة )وغير المذن
نتائج الدراسة أف التشوىات المعرفية كانت أكثر شيوعا  بيف المذنبيف الذيف أظيروا استجابات 

 Meaderا اختبرت دراسة كممضادة لممجتمع عمى مقياس االستجابات غير االجتماعية .
نفسيتيف عمى األيديولوجية والمشاىديف وىما ) الحاجة إلى اإلغبلؽ ، ( تأثير حاجتيف 6132)

الحاجة إلى اإلدراؾ ( . وقد توصمت ىذه الدراسة إلى أف األفراد ذوى الحاجة المرتفعة لئلغبلؽ 
يتجنبوف أو ي خففوف الغموض ، وي فضموف أية إجابة ، كما أنيـ ي فضموف الشيطاف الذى يعرفونو 

و، وىـ يرغبوف فى الوصوؿ إلى جممة نياية سريعة أكبر، وغالبا  ما يوظفوف عف الذى ال يعرفون
االختصارات العقمية لتحقيؽ ىذا الغرض. وقد ال تتنبأ الحاجات النفسية لممرء وحدىا 
بأيديولوجيتو، ولكف أيضا  استيبلؾ المرء المباشر لئلعبلـ ، حيث يميؿ األفراد ذوو اإلغبلؽ 

ثر تزمتا  والتصاقا  بتقييماتيـ األولية ، وقد يكونوف أكثر انجذابا  العالى إلى أف يكونوا أك
،   (Jost, et al,2003)لتفصيبلت ونوافذ وسائؿ اإلعبلـ التى تقدـ وجيات النظر المتناسقة

إلى اإلدراؾ أو المعرفة قد يكونوف أقؿ إدراكا   وعمى النقيض مف ذلؾ ، فإف ىؤالء ذوى الحاجة
 ي فكروا ألنفسيـ . ـ ألنيـ ي فضموف أفالستيبلؾ وسائؿ اإلعبل
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( باختبار العبلقة بيف التطرؼ 2003) Van Hiel&Mervieldوقامت دراسة  
عمى ثبلث  Cognitive Complexitiyوالتعقيد المعرفى  Political extremismالسياسى 
أعضاء األحزاب ، وعينة مف  323، وعينة مف الطبلب  313عينة مف البالغيف عينات )

( ، وفقا  لنظرية التعددية القيمية، وقد أظيرت نتائج تمؾ الدراسة أف م ؤيدى 25ساسية ال
األيديولوجيات المتطرفة ي بدوف مستويات منخفضة مف التعقيد المعرفى. وفى المقابؿ ، تنص 
نظرية السياؽ عمى أف المتطرفيف ي فكروف بطريقة أكثر تعقيدا  وجدال  بشأف السياسة ، ووفقا  

ة السياؽ فقد تـ التوصؿ إلى ارتباطات إيجابية كبيرة بيف التعقيد المعرفى واأليديولوجية لنظري
 المتطرفة فى جميع العينات .

( عف التحيزات المعرفية لدى عينة م كونة مف 6134وكشفت دراسة الحمورى ، فراس) 
يؿ مقياس ( طالبا  وطالبة بجامعة اليرموؾ. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تعريب وتعد274)

والذى يقيس  Davosلػػػػػ   Assessment of cognitive Biases scaleالتحيزات المعرفية 
سبعة أنواع مف التحيزات المعرفية ، وكشفت نتائج الدراسة وجود مستوى متوسط مف التحيزات 

ى المعرفية   عمى المقياس ككؿ ، وعمى أبعاده الفرعية، وأظيرت النتائج أف مجاؿ االنتباه إل
الميددات والمخاطر جاء فى المرتبة األولى ، وجاء القفز إلى االستنتاجات فى المرتبة الثانية ، 
فى حيف جاء مجاؿ السموكيات األمنة فى المرتبة األخيرة، كما أظيرت النتائج أف التحيزات 

 إلناث.المعرفية المتعمقة  بالعزو الخارجى لدى الذكور جاءت أعمى مف التحيزات المعرفية لدى ا
( عف العبلقة 6117كما كشفت دراسة أحمد ، ممدوح صابر ؛ الشركسي، أحمد صابر )

االرتباطية بيف أشكاؿ التطرؼ في المواقؼ االجتماعية وبيف أبعاد األفكار البلعقبلنية. وقد 
      طبقت االختبارات التي تقيس ىذه المتغيرات عمى عينة مف طبلب المرحمة الثانوية قواميا 

( طالبا  ، وأوضحت نتائج الدراسة أف ىناؾ ارتباطا  داال  بيف التطرؼ االجتماعي وبيف 331)
بعض أبعاد األفكار البلعقبلنية منيا: االعتمادية، والكمالية المطمقة لمذات، واالستنتاجات 
دراؾ الناس، كما  السمبية، والتيويؿ والمبالغة في األمور، التعميمات الخطأ، والتشويو في فيـ وا 

تبيف أف مرتفعي التطرؼ أكثر ميبل  لبلستنتاجات السمبية، والقبوؿ والرضا المطمؽ مف الجميع 
دراكيـ،           والتأويؿ الشخصي لؤلمور، والتيويؿ والمبالغة فييا، والتشويو في فيـ الناس وا 

لتشويو كذلؾ اتضح أف بعض األفكار البلعقبلنية تتنبأ بالتطرؼ في المواقؼ االجتماعية مثؿ )ا
دراكيـ، والمبالغة والتيويؿ لؤلمور، والتأويؿ الشخصي لؤلمور، والتعميمات  في فيـ الناس وا 

 .الخطأ ( ومف ثـ تعد ىذه المتغيرات منبئات ميمة في الكشؼ المبكر عف التطرؼ االجتماعي
العبلقة بيف المعتقدات البلعقبلنية  Lakani&Akbari (2016)وفحصت دراسة 

Irrational beliefs   وجودة الحياةQuality of life   لدى الطالبات ، واستخدمت الدراسة
( طالبة اعتمادا  عمى طريقة 351المنيج الوصفى االرتباطى ، وتكونت عينة الدراسة مف )

  االختيار العشوائى ، واستخدمت الدراسة مقياسى المعتقدات البلعقبلنية وجودة الحياة ،
        بلقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيا  بيف المعتقدات البلعقبلنيةوأظيرت نتائج الدراسة وجود ع

 وجودة الحياة .
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 ثانيا : دراسات تناولت التطرف الفكرى ووجهة الضبط:
( إلي التعرؼ عمى عبلقة الجمود العقمي بكؿ مف 2017) Beneshىدفت دراسة  

، وكذلؾ الكشؼ عف الفروؽ  الضبط الداخمي وفعالية الذات لدى عينة مف المرشديف النفسييف
بيف أفراد العينة في مستويات الدوجماطيقية ومركز الضبط وفعالية الذات المدركة لممرشديف عمى 

مرشدا  مف الممتحقيف ببرنامج الماجستير  23أساس توجياتيـ النظرية. وقد بمغ قواـ العينة نحو 
والتي تمثمت في مقياس  في اإلرشاد . وقد خضعوا جميعا  ألدوات التطبيؽ في البحث ،

الدوجماطيقية ، قائمة الضبط  الداخمي و مقياس فاعمية الذات لدى المرشد ، ومقياس ممؼ 
التوجيات النظرية المطور . وقد انتيت الدراسة إلي الكشؼ عف وجود عبلقة ارتباطية دالة 

يكف ىناؾ عبلقة موجبة بيف وجية الضبط وفاعمية الذات المدركة لدى عينة الدراسة ، بينما لـ 
 دالة بيف الجمود العقمي وبقية متغيرات الدراسة. 

( عف وجية الضبط )الداخمي، الخارجي( لدى جنوح 6133وكشفت دراسة القحطاني ) 
األحداث نزالء دار المبلحظة بمدينة الرياض، وكذلؾ التعرؼ عمى عبلقة كؿ مف المتغيرات 

ودة لمجريمة( بوجية الضبط ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة )أنماط الجنوح، العمر، المستوى الدراسي، الع
، وتـ (Rotter)  الخارجي( الذي أعدتو روتر -استخدـ الباحث مقياس وجية الضبط )الداخمي

وقد .%( مف المجتمع المستيدؼ بالدراسة63نزيؿ يمثموف ما يقرب مف ) 315تطبيقو عمى 
( 56الضبط الخارجية بمغ عددىـ )أشارت نتائج الدراسة إلى أف األحداث الجانحيف ذوي وجية 

%( مف مجموع األحداث الجانحيف، وأما األحداث الجانحوف ذوو وجية 4,37ونسبتيـ بمغت )
%( مف مجموع األحداث الجانحيف، 21.3( وكانت نسبتيـ )37الضبط الداخمية فكاف عددىـ )

الضبط لدى أفراد كما أشارت نتائج الدراسة إلي عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في وجية 
جرائـ أخبلقية( ،  -السرقة -العنؼ -عينة الدراسة باختبلؼ نمط الجنوح لدييـ: )المخدرات

 .باختبلؼ أعمارىـ، ومستواىـ الدراسي، ، وعدد مرات دخوليـ دار المبلحظة
( أدوار الذكاء الوجداني ومركز الضبط وميارات 2012) ,Adesinaبحثت دراسة و 

في التنبؤ بالسموؾ غير العنيؼ لدى طبلب الجامعة بجنوب غرب التعامؿ مع الصراعات 
( طالبا جامعيا  . وتمثمت أدوات الدراسة في مقياس 311نيجيريا. وقد تكونت عينة الدراسة مف )

جولماف لمذكاء الوجداني، وقائمة بمركز الضبط الداخمي مف إعداد ويمر ، ومقياس تقدير ميارات 
. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة بوجود إمكانية التنبؤ بالسموؾ غير  معالجة النزاعات إعداد حميد

العنيؼ لدى طبلب الجامعة مف خبلؿ المساىمة النسبية لممتغيرات المستقمة السابقة . كما 
ت الذكاء الوجداني ومركز الضبط توصمت الدراسة إلي وجود عبلقات ارتباطية بيف ميارا

 ؿ.ميارات فف التعامؿ مع السموؾ المشكو 
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( إلي الكشؼ عف 2010) ,Breet, Myburgh,; Poggenpoelكذلؾ ىدفت دراسة 
عبلقة وجية الضبط بالعدواف لدى عينة مف المراىقيف الذكور بالمدرسة الثانوية مف خبلؿ تطبيؽ 

لمعدواف بأبعاده )العدواف غير المباشر ،  DIASمقياس وجية الضبط إعداد روتر  ، ومقياس 
( ومسجميف في 221عمى عينة الدراسة البالغ عددىا) عدواني البدني(العدواف المفظي ، ال

الثانوي. وأشارت نتائج الدراسة إلي تأثير وجية الضبط بشكؿ مباشر  33 -31-7الصفوؼ 
عمى العدواف المفظي والعدواف غير المباشر ، كما كشفت النتائج أف المراىقيف ذوي الضبط 

ة عف المراىقيف ذوي الضبط الخارجي الذيف كانوا أكثر الداخمي كانوا أقؿ عدوانية بصورة دال
 ميبل  نحو العدواف البدني والعدواف غير المباشر.

( عف الفروؽ بيف الطبلب  ذوي 6131وكشفت دراسة إبراىيـ، عبد الستار وأخروف )  
ومركز الضبط الداخمي والطبلب ذوي مركز الضبط الخارجي في التعصب القبمي، وكذلؾ الكشؼ 

لفروؽ بيف الطبلب الذكور واإلناث مف ذوي مركز الضبط الخارجى في التعصب . وتمثمت عف ا
طالبة( مف طبلب الفرقة الثالثة لممعيد  611طالب،  161طالبا  منيـ ) 361عينة الدراسة مف 

سنة ، استخدـ الباحث في ىذه الدراسة مقياس 37.6العالي لمخدمة االجتماعية، بمتوسط عمر 
س مركز الضبط، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائية بيف الطبلب التعصب و مقيا

ذوي مركز الضبط الداخمي والطبلب ذوي مركز الضبط الخارجى في التعصب لصالح الطبلب 
ذوي مركز الضبط الخارجي عمي جميع أبعاد ومكونات التعصب القبمي ، وقد يرجع ذلؾ إلي أف 

جي يتميزوف بأنيـ منخفضي تقدير الذات ، وأنيـ يحاولوف األفراد ذوي مركز الضبط الخار 
بالمواقؼ التعصبية إثبات وجودىـ و إثبات ذواتيـ ، كما أنيـ منخفضي اإلحساس بالمسئولية 
والشعور بالثقة، ويتجيوف دائما  الستخداـ العنؼ والعدواف ويعيشوف الحياة بروح العداء وىو ما 

( فقد ىدفت إلي بحث عبلقة مركز الضبط 2008)  Demingأما دراسة. يحمؿ عمي التعصب
والسموؾ االندفاعي بالعدوانية لدى الذكور  ، وقد ح دد مساراف لدراسة العدواف  المسار  والغضب

المعرفي. أما المسار الثاني فيو المسار الوجداني وذلؾ بالتطبيؽ عمى عينة مف األطفاؿ بمغ 
       جاءت نتائج الدراسة تكشؼ عفالتاسع ، و  مف المنتظميف في الصؼ( طفبل  626قواميا )

وجود عبلقة موجبة بيف الغضب والسموؾ االندفاعي وبيف العدوانية ، كما اتضح وجود عبلقة 
سمبية بيف مركز الضبط الداخمي والعدوانية ، وجاءت االندفاعية كمتغير وسيط في العبلقة بيف 

 الغضب والعدواف .
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 ف الفكرى وعالقته بهوية األنا :ثالثا : دراسات تناولت التطر 
( إلى الكشؼ عف العبلقة بيف تشكؿ ىوية األنا وممارسة 6133ىدفت دارسة رشيد )

العنؼ المدرسي لدى عينة مف طبلب المدارس الثانوية في ضوء متغيري )المستوى الدراسي 
( تمميذا  21لي )( طالبا  مقسميف إ61والمنطقة السكنية( . وقد أجريت الدراسة عمى عينة قواميا )

( تمميذا  غير ممارس لمعنؼ، ، وتمتمث أىـ أدوات الدراسة في المقياس 21ممارسا  لمعنؼ ، )
 عبلقة ارتباطية  وجود الموضوعي لرتبة اليوية ) نموذج الغامدي(، وتوصمت الدراسة إلى

  ةعكسية بيف تشكؿ ىوية األنا وممارسة العنؼ المدرسي ، كما وجد اختبلؼ في تشكؿ ىوي
 -األنا بيف التبلميذ الممارسيف وغير الممارسيف لمعنؼ حسب المستوى الدراسي )األولى ثانوي

الثالث ثانوي( حيث يتموقع التبلميذ الممارسوف لمعنؼ في رتب اليوية األقؿ نضجا  ، في حيف 
يميؿ غير الممارسيف لمعنؼ نحو رتب اليوية األكثر نضجا ، كذلؾ وجد  اختبلؼ في تشكؿ 

  رسيف لمعنؼ بحسب المنطقة السكنيةاألنا بيف الطبلب الممارسيف واالطبلب غير المما ىوية
 ريؼ( . -)حضر

(  إمكانية تنبؤ برتبة ىوية المراىؽ عبر 2013) Ümit Morsünbül وبحثت دراسة 
الميؿ إلي المخاطرة أو التوقع بارتكاب سموكيات خطرة . فضبل  عف ذلؾ اىتمت كذلؾ بدراسة 

طالبا   133بيف الجنسيف في طبيعة المخاطر التي ترتكب. وتكونت عينة الدراسة مف االختبلؼ 
( طالبا  . ولتحقيؽ ىذه األىداؼ استخدمت الدراسة  331( طالبة ، )343جامعيا  موزعيف بيف )

األدوات التالية : المقياس الموضوعي لرتب اليوية المطور ، ومقياس سموؾ المخاطره . وبإجراء 
%( 64إلحصائي الستجابات عينة الدراسة تبيف أف رتب اليوية األربعة تسيـ بنسبة )التحميؿ ا

في توقع حدوث سموؾ المخاطرة لدى المراىقيف ، كما اتضح أف أفضؿ م نبىء مف رتب اليوية 
لمميؿ إلي المخاطرة كاف رتبة انغبلؽ اليوية يمييا رتبة تشتت أو تفكيؾ اليوية ثـ رتبة تعميؽ 

ا  رتبة تحقيؽ اليوية،كذلؾ كشفت الدراسة عف كوف المنتموف لرتبة تحقيؽ اليوية اليوية وأخير 
ورتبة انغبلؽ اليوية كانوا أقؿ ميبل  لممخاطرة ، كما أظيرت نتائج الدراسة أف سموؾ المخاطرة 

 كاف أكثر حدوثا لدى طبلب الجامعة الذكور .
لدى األطفاؿ ذوي  فقد بحثت تشكيؿ اليوية et.al .Tremblay (2004)دراسة أما

عاـ ومقارنتيا بيوية األطفاؿ الذيف ينتموف لنفس المرحمة  33-4السموكيات التخريبية مف سف 
العمرية وال يظيروف سموكا عدوانيا. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحثوف لقياس ىوية العينة 

استخدـ المقياس التي تقؿ أعمارىا عف عشرة سنوات بروفيؿ إدراؾ الذات لؤلطفاؿ ، بينما 
الموضوعي لرتب اليوية لمف يبمغوا عاميـ الخامس عشر مف أفراد العينة، باإلضافة إلي مقياس 

توصمت الدراسة إلي وجود فروؽ دالة فقط بيف ذوي السموؾ التخريبي وبيف ذوي ات ، و صورة الذ
بمغ سف الخامسة  السموؾ غير التخريبي بمرحمة الطفولة. وكذلؾ بالنسبة ليوية اإليديولوجية لمف

 عشر،كما كشفت الدراسة عف ضعؼ االرتباط بيف تشكيؿ اليوية والسموؾ التدميري.



 عبداهلل محمد عبدالظاهر الخولى/ د       بعض المتغيرات المعرفية وما وراء المعرفية
 مد عبدالقادر عمى متولىمح/ د           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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إلي الكشؼ عف عبلقة رتب اليوية  Bradley&Matsukis) ((2000وىدفت دراسة        
بالسموكيات المتيورة بصورىا المختمفة لدى عينة مف الشباب االسترالي . وقد شممت ىذه 

ادة تحت تأثير المخدر ، ارتكاب نشاط إجرامي ، إدماف المخدرات ، عبلقات السموكيات القي
جنسية غير آمنة، جناح األحداث. وتمثمت أدوات الدراسة في قائمة السموكيات المتيورة األكثر 

( 122) ارتكابا  ، ومقياس اليوية لباترشيا ، وقد خضع لتطبيؽ ىذه األدوات عينة بمغ قواميا
دارة أعماؿ بمتوسط عمري طالبا بالسنة األو  لى الجامعية في تخصصات فنوف حرة ، عمـ نفس وا 

عاما وبمعالجة النتائج إحصائيا تبيف اختبلؼ أفراد العينة في انتماءاتيـ لرتب اليوية بحسب  37
السموكيات المتيورة التي تـ ارتكابيا ، حيث كاف المنتموف لرتب تشتت اليوية وتعميؽ اليوية ىـ 

لمسموكيات المتيورة في مقابؿ أف المنتميف لرتب تحقيؽ وانغبلؽ اليوية كانوا أقؿ  أكثر ارتكابا
تيورا . وقد انطبؽ ذلؾ عمى ستة مف ثمانية سموكيات متيورة.كما أظيرت الدراسة أف رتب 
اليوية يمكف أف تقدـ توقعا  لمدى إمكانية استمرار السموؾ المتيور كتدخيف المارايجونا ، إدماف 

       ، ركوب المصعد مع شخص مخمور ، سرقة المتاجر ، ممارسة الجنس مع المخدرات 
 شخص غريب.

 فروض الدراسة :
توجد عالقة ارتباطية بين التطرف الفكرى وكل من المعتقدات ما وراء المعرفية ،  -2

 المعتقدات الالعقالنية ، المرونة المعرفية ، وجهة الضبط، مراتب الهوية .
 التطرؼ الفكرى مف خبلؿ المعتقدات ما وراء المعرفية  لدى عينة الدراسة.ي مكف التنبؤ ب -6
 ي مكف التنبؤ بالتطرؼ الفكرى مف خبلؿ المعتقدات البلعقبلنية  لدى عينة الدراسة. -1
 ي مكف التنبؤ بالتطرؼ الفكرى مف خبلؿ المرونة المعرفية لدى عينة الدراسة .  -2
 ف خبلؿ وجية الضبط  لدى عينة الدراسة ".ي مكف التنبؤ بالتطرؼ الفكرى م -3
 ي مكف التنبؤ بالتطرؼ الفكرى مف خبلؿ مراتب ىوية األنا لدى عينة الدراسة. -4
ي مكف التوصؿ إلى نموذج تحميؿ لممسارات الدالة بيف التطرؼ الفكرى وكؿ مف المعتقدات  -5

          مركز الضبط، ما وراء المعرفية ، المعتقدات البلعقبلنية ، المرونة المعرفية،
 ومراتب اليوية.

جراءاتها :   منهج الدراسة وا 
 منهج الدراسة :

لئلجابة عف تساؤالت الدراسة والتحقؽ مف صحة فروضيا وتفسير وتحميؿ نتائجيا تـ  
استخداـ المنيج الوصفى التحميمى، وأسموب تحميؿ االنحدار المتعدد الذى يوضح إلى أى حد 

 ر ببعضيما أو اكتشاؼ أفضؿ المتغيرات تنبؤا  بالتطرؼ الفكرى لدى يرتبط متغيراف أو أكث
 طبلب الجامعة.  



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عينة الدراسة :
تـ اختيار عينة الدراسة االستطبلعية بيدؼ التحقؽ مف كفاءة أدوات الدراسة ، وقد  

ر ( طالبا  بكمية التربية بوادى الدواسر جامعة األمي311تكونت عينة الدراسة االستطبلعية مف )
.( ، وبمغت عينة 766( وانحراؼ معيارى)37.61سطاف بف عبدالعزيز ، وبمتوسط عمرى )

.( ، وقد 743وانحراؼ معيارى )( 37.65( طالبا ،  وبمتوسط عمرى )371الدراسة األساسية )
 تـ اختيارىا بالطريقة الطبقية العشوائية .

 أدوات الدراسة :
 / الباحثين()إعداد   Intellectual Extremism Scaleالفكرى: مقياس التطرف

 (*) الخصائص السيكومترية لمقياس التطرف الفكري:
 أوال : صدق المقياس :

 صدق التحميل العاممي:  -2
، تـ إجراء التحميؿ العاممي االستكشافي التطرف الفكري لمتأكد مف صدؽ مقياس       

Exploratory Factor Analysis  بطريقة المكونات األساسيةPrinciple Component 
Analysis  طالبا  ، وتـ اإلبقاء عمى العوامؿ التي  311عمى أفراد العينة االستطبلعية وعددىـ

يزيد جذرىا الكامف عف الواحد الصحيح، مع اعتبار أف البند يكوف متشبعا  عمى العامؿ إذا كاف 
ؿ، وأ جري تدوير ( وبناء عمى ذلؾ تـ استخراج ثبلثة عوام1.1تشبعو عمى ىذا العامؿ يزيد عف )

لمعوامؿ بطريقة الفاريماكس والذى يوضح تشبعات الفقرات عمى العوامؿ الثبلث بعد إجراء 
 (.3) التدويرانظر ممحؽ رقـ

 صدق المحكمين :  -1 
لمت أكد مف مدى وضوح المفردات وح سف صياغتيا، تـ عرض المقياس في صورتو األولية 

النفس  التربوي ، والصحة النفسية ، ومناىج عمى عشرة محكميف م تخصصيف في مجاؿ عمـ 
تـ حساب النسبة المئوية التي توضح نسبة اتفاؽ المحكميف و وطرؽ تدريس المغة اإلنجميزية ، 

عمى كؿ مفردة مف مفردات مقياس التطرؼ الفكري ، تبيف أف ىناؾ عددا  كبيرا  مف المفردات 
8( و مفردات 71ظيت بنسبة اتفاؽ )8 ( وىناؾ مفردات ح311يحظى بنسبة اتفاؽ المحكميف )

تقؿ نسبة اتفاقيا عف وقد تبيف عدـ وجود عبارات  ىكذا،8( و 61أخري كانت نسبة اتفاقيا )
(61.) 8 

                                                 

 .1)الثبات والصدق( ، ص  ( مقياس التطرؼ الفكرى : الخصائص السيكومترية3م محؽ رقـ) (*)



 عبداهلل محمد عبدالظاهر الخولى/ د       بعض المتغيرات المعرفية وما وراء المعرفية
 مد عبدالقادر عمى متولىمح/ د           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :االتساق الداخمي  -3
لبلطمئناف عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس التطرؼ الفكري تـ حساب معامؿ ارتباط      

مقياس والدرجة الكمية لممقياس وكانت معامبلت االرتباط بيرسوف بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد ال
 كما ىو موضح بالجدوؿ التالي: 1.13جميعيا دالة عند مستوى 

 (1جدول رقم )
 معامالت ارتباط بيرسون بين درجات األبعاد والدرجة الكمية لمقياس مقياس التطرف الفكري

 االرتباط بالدرجة الكمية األبعاد ـ
 **1.271 العقمي 3
 **1.175 االنفعالي 6
 **1.427 السموكي 1

  0.02**دالة عند مستوى 
كما تـ إيجاد معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية  

( أف 1) ، ويتضح مف جدوؿ رقـ الذي تنتمي إلييا الفقرة والدرجة الكمية لممقياس عمى البعد
( وىذا ي ؤكد صدؽ االتساؽ الداخمي 1.13عند مستوى داللة ) جميع قيـ معامبلت االرتباط دالة

لمفقرات مع المقياس، كما يعني أف المقياس بوجو عاـ صادؽ ويمكف االعتماد عميو.انظر ممحؽ 
   (.3رقـ )

 ثانيا : ثبات المقياس
لبلطمئناف عمى ثبات مقياس التطرؼ الفكري تـ استخداـ معامؿ ألفا كرونباخ، كما ىو      
 ح بالجدوؿ التالي:                     موض

 (4جدول رقم )
 قيم معامالت الثبات لمقياس التطرف الفكري باستخدام معادلة الفا كرونباخ

 معامؿ الثبات عدد الفقرات المستويات ـ
 )الفا كرونباخ(

 1.541 35 العقمي 3
 1.535 33 االنفعالي 6
 1.636 36 السموكي 1

 1.575 31 التطرؼ الفكريالدرجة الكمية لمقياس 

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامبلت الثبات باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ 
 وىي قيـ مقبولة مما يدؿ عمى ثبات مقياس التطرؼ الفكري. 1.636و 1.535تراوحت بيف 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  Adams,et alالمقياس الموضوعي لرتب الهوية: إعداد 
 (*)الهوية:  الخصائص السيكومترية لمقياس مراتب

 أوال : صدق المقياس: 
 الصدق العاممي: -2

لمتأكد مف  Exploratory Factor Analysisتـ إجراء التحميؿ العاممي االستكشافي         
 Principle Component Analysisصدؽ مقياس مراتب اليوية بطريقة المكونات األساسية 

وطالبة، وتـ اإلبقاء عمى العوامؿ التي يزيد  طالبا   311عمى أفراد العينة االستطبلعية وعددىـ 
جذرىا الكامف عف الواحد الصحيح، مع اعتبار أف البند يكوف متشبعا  عمى العامؿ إذا كاف 

( عوامؿ، وقد أ جري تدوير لمعوامؿ 2( وبناء عمى ذلؾ تـ استخراج )1.1تشبعو عميو يزيد عف )
ت الفقرات عمى العوامؿ األربعة بعد إجراء ( تشبعا3)1بطريقة الفاريماكس ، ويوضح جدوؿ رقـ 

 (.6التدوير انظر م محؽ رقـ)
 :Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخمي :  -1 

لبلطمئناف عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس مراتب اليوية تـ حساب معامؿ ارتباط 
 0.387 متدت معامبلت االرتباط بيفبيرسوف بيف الدرجة الكمية لمرتبة والدرجة الكمية لممقياس وا

 كما ىو موضح بالجدوؿ التالي:  1.13وجميعيا دالة عند مستوى  0.538إلي 
 (6جدول رقم)

 معامالت ارتباط بيرسون بين الدرجات الكمية لمرتبة والدرجة الكمية لمقياس مراتب الهوية
 الدرجة الكمية الرتب      ـ
 **1.165 تحقيؽ اليوية 3
 **1.245 يويةتعميؽ ال 6
 **1.316 انغبلؽ اليوية 1
 **1.311 تشتت اليوية 2

كما تـ إيجاد معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات المقياس والدرجة 
ويوضح جدوؿ رقـ   0.642وبيف  0.383الكمية لمرتبة التى تنتمى إلييا العبارة، وامتدت بيف 

 (. 6( . انظر م محؽ رقـ )1.13ة عند مستوى داللة )( أف جميع قيـ معامبلت االرتباط دال5)
 ثبات المقياس: -3

لبلطمئناف عمى ثبات مقياس مراتب اليوية تـ استخداـ معامؿ ألفا كرونباخ، ومعادلة 
براوف لمتجزئة النصفية واتضح أف قيـ معامبلت الثبات باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ  -سبيرماف

   (.6ا ىو موضح فى جدوؿ رقـ )، كم1.636و1.564تراوحت بيف 
                                                 

  8) الثبات والصدق(، ص يوية : الخصائص السيكومترية( المقياس الموضوعى لرتب ال6م محؽ رقـ) (*)



 عبداهلل محمد عبدالظاهر الخولى/ د       بعض المتغيرات المعرفية وما وراء المعرفية
 مد عبدالقادر عمى متولىمح/ د           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ( 8جدول رقم )
 قيم معامالت الثبات لمقياس مراتب الهوية باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

                        ـ
 مراتب     

عدد 
 الفقرات

 معامؿ الثبات
 التجزئة النصفية الفا كرونباخ

 1.553 1.564 34 تحقيؽ اليوية 3
 1.543 1.571 34 تعميؽ اليوية 6
 1.543 1.636 34 انغبلؽ اليوية 1
 1.521 1.576 34 تشتت اليوية 2

 1.561 1.631 42 الدرجة الكمية لمقياس مراتب اليوية       

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامبلت الثبات باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ 
  -باستخداـ معادلة سبيرماف، وتراوحت قيـ معامبلت الثبات 1.636و1.564تراوحت بيف 

وىي قيـ مقبولة مما يدؿ عمى ثبات مقياس  1.561و 1.521براوف لمتجزئة النصفية بيف 
 مراتب اليوية.

 ) ترجمة الباحثين( Locus of Control Scaleمقياس وجهة الضبط : -3
 (*)الخصائص السيكومترية لمقياس وجهة الضبط:    

 أوال : صدق المقياس:
 ميل العاممي:صدق التح -2

، تـ إجراء التحميؿ العاممي االستكشافي مركز الضبط لمتأكد مف صدؽ مقياس      
Exploratory Factor Analysis  بطريقة المكونات األساسيةPrinciple Component 

Analysis  طالبا  ، وتـ اإلبقاء عمى العوامؿ التي  311عمى أفراد العينة االستطبلعية وعددىـ
ا الكامف عف الواحد الصحيح، مع اعتبار أف يكوف البند متشبعا  عمى العامؿ إذا كاف يزيد جذرى

( وبناء عمى ذلؾ تـ استخراج عامميف، وقد تـ إجراء تدوير لمعوامؿ بطريقة 1.1تشبعو يزيد عف )
الفاريماكس لمتعرؼ عمى تشبعات الفقرات عمى العامميف بعد إجراء التدوير، كما يوضح جدوؿ 

 (.1انظر م محؽ رقـ)( 7) رقـ
 :Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخمي -1

لبلطمئناف عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس وجية الضبط تـ حساب معامؿ ارتباط       
بيرسوف بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد المقياس والدرجة الكمية لممقياس وكانت معامبلت االرتباط 

 كما ىو موضح بالجدوؿ التالي:     1.13وى جميعيا دالة عند مست

                                                 

 . 02) الثبات والصدق(، ص  ( مقياس وجية الضبط : الخصائص السيكومترية1م محؽ رقـ) (*)



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (20جدول )
 معامالت ارتباط بيرسون بين درجات االبعاد والدرجة الكمية لمقياس مقياس وجهة الضبط

 االرتباط بالدرجة الكمية األبعاد ـ
 **1.364 الضبط الداخمي 3
 **1.471 الضبط الخارجي 6

  0.02**دالة عند مستوى 
ت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات المقياس والدرجة الكمية كما تـ إيجاد معامبل

 لمبعد والدرجة الكمية لممقياس كما ىو موضح بالجدوؿ التالي:
 ( 22جدول ) 

معامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة من عبارات  مقياس وجهة الضبط والدرجة الكمية عمى 
 البعد الذي تنتمي إليها العبارة والدرجة الكمية لممقياس

 الضبط الخارجي الضبط الداخمي
االرتباط  الفقرات

 بالبعد
االرتباط 
بالدرجة 
 الكمية

االرتباط  الفقرات
 بالبعد

االرتباط 
 يةبالدرجة الكم

االرتباط  الفقرات
 بالبعد

االرتباط 
 بالدرجة الكمية

3 1.226 1.645 6 1.164 1.161 33 1.461 1.357 
2 1.256 1.163 1 1.131 1.111 34 1.235 1.164 
3 1.651 1.166 4 1.666 1.125 35 1.323 1.263 
7 1.314 1.643 5 1.243 1.266 61 1.236 1.131 
33 1.675 1.166 6 1.641 1.161 66 1.345 1.246 
36 1.273 1.675 31 1.126 1.112 62 1.127 1.143 
37 1.216 1.113 36 1.151 1.125 

جميع معامبلت االرتباط الواردة بالجدوؿ 
 1.264 1.363 31 1.666 1.413 63 1.13دالة احصائيا عند مستوى 

61 1.321 1.135 32 1.145 1.113 

 يـ معامبلت االرتباط دالة عند مستوى داللةويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع ق
( والذي يؤكد صدؽ االتساؽ الداخمي لمفقرات مع المقياس، وىذا يعني أف المقياس بوجو 1.13)

 عاـ صادؽ ويمكف االعتماد عميو.



 عبداهلل محمد عبدالظاهر الخولى/ د       بعض المتغيرات المعرفية وما وراء المعرفية
 مد عبدالقادر عمى متولىمح/ د           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ثبات المقياس: -3
لبلطمئناف عمى ثبات مقياس وجية الضبط تـ استخداـ معامؿ الفا كرونباخ ، كما ىو 

 دوؿ التالي:          موضح بالج
 (21جدول )

 قيم معامالت الثبات لمقياس وجهة الضبط باستخدام معادلة ألفا كرونباخ
 معامؿ الثبات عدد الفقرات األبعاد                              ـ

 )الفا كرونباخ(
 1.452 7 الضبط الداخمي 3
 1.526 33 الضبط الخارجي 6

 1.561 62 الضبطالدرجة الكمية لمقياس وجية  

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامبلت الثبات باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ      
 وىي قيـ مقبولة مما يدؿ عمى ثبات مقياس مركز الضبط.1.526و 1.452تراوحت بيف 

)ترجمة  Cognitive Flexibility Scale المعرفية: المرونة مقياس -4
 (*)الباحثين(

 ومترية لمقياس المرونة المعرفية :الخصائص السيك
 :Internal Consistency Validityأوال : صدق االتساق الداخمي 

لبلطمئناف عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس المرونة المعرفية تـ حساب معامؿ         
         ارتباط بيرسوف بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية لو كما ىو موضح 

 جدوؿ التالي:بال
 (23جدول )

 معامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة من عبارات مقياس المرونة المعرفية والدرجة الكمية لممقياس

فقرة
ال

 

 بالدرجة الكمية الفقرات بالدرجة الكمية الفقرات بالدرجة الكمية

3 1.311 3 1.265 7 1.472 
6 1.336 4 1.563 31 1.413 
1 1.363 5 1.532 33 1.475 
2 1.464 6 1.436 36 1.526 

 1.13جميع معامبلت االرتباط الواردة بالجدوؿ دالة عند مستوى 

                                                 

 . 02) الثبات والصدق( ، ص ( مقياس المرونة المعرفية : الخصائص السيكومترية2م محؽ رقـ) (*)



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت االرتباط دالة عند مستوى داللة 
( والذي يؤكد صدؽ االتساؽ الداخمي لمفقرات مع المقياس، وىذا يعني اف المقياس بوجو 1.13)

 كف االعتماد عميو.عاـ صادؽ ويم
 ثانيا : ثبات المقياس:

تـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ لبلطمئناف عمى ثبات مقياس المرونة المعرفية 
براوف لمتجزئة النصفية، حيث  -ومعادلة سبيرماف، (3767:165معادلة ألفا كرونباخ ) طو ،

ت قيمة معامؿ الثبات ، وبمغ1.642بمغت قيمة معامؿ الثبات باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ 
ومف الواضح أف قيمتي الثبات كانت  1.634براوف لمتجزئة النصفية  -باستخداـ معادلة سبيرماف

 مقبولة مما يدؿ عمى ثبات مقياس المرونة المعرفية.
 ترجمة الباحثين(  ) Irrational Beliefs Scale الالعقالنية المعتقدات مقياس -5

 (*)لمعتقدات الالعقالنية : الخصائص السيكومترية لمقياس ا
 Validityأوال  : الصدق : 

 صدق التحميل العاممي: -2
، تـ إجراء التحميؿ العاممي االستكشافي االفكار الالعقالنيةلمتأكد مف صدؽ مقياس       

Exploratory Factor Analysis  بطريقة المكونات األساسيةPrinciple Component 
Analysis طالب وطالبة، وتـ االبقاء عمى  311ة االستطبلعية وعددىـ عمى أفراد العين

العوامؿ التي يزيد جذرىا الكامف عف الواحد الصحيح، مع اعتبار أف البند يكوف متشبعا  عمى 
( 3( وبناء عمى ذلؾ تـ استخراج )1.1العامؿ إذا كاف تشبعو عمى ىذا العامؿ يزيد عف )

ريماكس والجدوؿ التالي يوضح تشبعات الفقرات عمى عوامؿ، وأجري تدوير لمعوامؿ بطريقة الفا
  (33العوامؿ الخمسة بعد إجراء التدوير التدوير: انظر الممحؽ )

 :Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخمي:  -1
        لبلطمئناف عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس مقياس األفكار البلعقبلنية تـ         

ؿ ارتباط بيرسوف بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد المقياس ودرجة كؿ عبارة والدرجة حساب معام
            كما ىو موضح 1.13الكمية لممقياس وكانت معامبلت االرتباط جميعيا دالة عند مستوى 

 بالجدوليف التالييف:

                                                 

 . 02) الثبات والصدق(، ص  بلنية : الخصائص السيكومترية( مقياس المعتقدات البلعق3م محؽ رقـ) (*)



 عبداهلل محمد عبدالظاهر الخولى/ د       بعض المتغيرات المعرفية وما وراء المعرفية
 مد عبدالقادر عمى متولىمح/ د           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (25جدول )
 س األفكار الالعقالنيةمعامالت ارتباط بيرسون بين درجات االبعاد والدرجة الكمية لمقياس مقيا

 االرتباط بالدرجة الكمية األبعاد ـ
 1.512 عدـ المسؤولية االنفعالية 3
 1.342 القمؽ 6
 1.554 االستعبلء 1
 1.373 طمب االستحساف 2
 1.411 تجنب المشكبلت 3

  0.02**دالة عند مستوى 
 (26جدول )

ار الالعقالنية والدرجة الكمية عمى معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات مقياس االفك
 البعد الذي تنتمي اليه الفقرة والدرجة الكمية لممقياس

عاد
االب

 

رات
الفق

االرتباط  
 بالبعد

االرتباط 
بالدرجة 
عاد الكمية

االب
 

االرتباط  الفقرات
 بالبعد

االرتباط 
بالدرجة 
عاد الكمية

االب
 

االرتباط  الفقرات
 بالبعد

االرتباط 
بالدرجة 
 الكمية

ا
قمؽ

 ل

3 1.262 1.166 

بلء
ستع

 اال
بعد

بع 
 تا

61 1.373 1.111 

ساف
ستح

 اال
مب

 ط

3 1.361 1.242 
6 1.433 1.253 62 1.361 1.665 63 1.445 1.356 
4 1.331 1.176 67 1.356 1.141 61 1.436 1.373 
5 1.136 1.673 11 1.231 1.675 15 1.315 1.213 
6 1.115 1.641 12 1.241 1.133 21 1.466 1.661 
31 1.144 1.127 13 1.315 1.653 26 1.276 1.651 
34 1.345 1.332 16 1.213 1.644 31 1.314 1.663 
37 1.246 1.146 17 1.134 1.141 

الية
نفع

 اال
ولية

سؤ
 الم

عدـ
 

36 1.412 1.363 
66 1.331 1.113 23 1.612 1.166 33 1.436 1.216 
64 1.672 1.657 

تج
بلت

شك
 الم

نب
 

33 1.256 1.162 35 1.431 1.361 
66 1.153 1.133 31 1.332 1.436 11 1.364 1.212 
16 1.126 1.157 63 1.323 1.223 26 1.431 1.316 

بلء
ستع

 اال

1 1.211 1.117 65 1.161 1.116 24 1.414 1.364 
2 1.253 1.116 13 1.225 1.134 27 1.316 1.141 
7 1.117 1.657 14 1.264 1.133 

جميع معامبلت االرتباط الواردة بالجدوؿ دالة 
1.13احصائيا عند مستوى   

32 1.211 1.673 21 1.256 1.131 
36 1.217 1.651 22 1.226 1.651 

 
23 1.366 1.237 
25 1.261 1.663 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ستوى داللة يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت االرتباط دالة عند م
( والذي يؤكد صدؽ االتساؽ الداخمي لمفقرات مع المقياس، وىذا يعني اف المقياس بوجو 1.13)

 عاـ صادؽ ويمكف االعتماد عميو.
 ثانيا : ثبات المقياس: 

كما معامل ألفا كرونباخ، لبلطمئناف عمى ثبات مقياس االفكار البلعقبلنية تـ استخداـ 
 ىو موضح بالجدوؿ التالي:   

 (27دول )ج
 قيم معامالت الثبات لمقياس االفكار الالعقالنية باستخدام معادلة الفا كرونباخ

 معامؿ الثبات  عدد الفقرات االبعاد ـ
 )الفا كرونباخ(

 1.543 36 عدـ المسؤولية االنفعالية 3
 1.466 32 القمؽ 6
 1.513 31 االستعبلء 1
 1.516 5 طمب االستحساف 2
 1.514 5 تجنب المشكبلت 3

 1.513 31 الدرجة الكمية لمقياس االفكار البلعقبلنية

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامبلت الثبات باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ 
 وىي قيـ مقبولة مما يدؿ عمى ثبات مقياس االفكار البلعقبلنية. 1.543و 1.466تراوحت بيف 

ترجمة عبداهلل )  Meta-Cognitoin Scaleمقياس ما وراء المعرفة -6
 (1024 ، الخولى

 (*) الخصائص السيكومترية لمقياس ما وراء المعرفة :
 Validityأوال  : الصدق : 

 صدق التحميل العاممي:  -2
، تـ إجراء التحميؿ العاممي مقياس المعتقدات ما وراء المعرفيةلمتأكد مف صدؽ مقياس       

 Principleطريقة المكونات األساسية ب Exploratory Factor Analysisاالستكشافي 
Component Analysis  طالبا  وطالبة، وتـ  311عمى أفراد العينة االستطبلعية وعددىـ

اإلبقاء عمى العوامؿ التي يزيد جذرىا الكامف عف الواحد الصحيح، مع اعتبار أف البند يكوف 
( وبناء عمى ذلؾ تـ 1.1متشبعا  عمى العامؿ إذا كاف تشبعو عمى ىذا العامؿ يزيد عف )

( عوامؿ، وقد أجري تدوير لمعوامؿ بطريقة الفاريماكس والجدوؿ التالي يوضح 3استخراج )
 (.4انظر م محؽ رقـ ) ر.تشبعات الفقرات عمى العوامؿ الخمسة بعد إجراء التدوير التدوي

                                                 

 .43) الثبات والصدق(، ص( مقياس المعتقدات ما وراء المعرفية : الخصائص السيكومترية4م محؽ رقـ) (*)



 عبداهلل محمد عبدالظاهر الخولى/ د       بعض المتغيرات المعرفية وما وراء المعرفية
 مد عبدالقادر عمى متولىمح/ د           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ثانيا :  ثبات المقياس : 
 :Internal Consistencyاالتساق الداخمي :  -2

طمئناف عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس المعتقدات ما وراء المعرفية تـ حساب لبل        
معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد المقياس والدرجة الكمية لممقياس، كما تـ 
إيجاد قيـ معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لممقياس، وكانت معامبلت 

 كما ىو موضح بالجدوليف التالييف:  1.13دالة عند مستوى  االرتباط جميعيا
 (29جدول )

 معامالت ارتباط بيرسون بين درجات االبعاد والدرجة الكمية لمقياس مقياس
 المعتقدات ما وراء المعرفية 

 االرتباط بالدرجة الكمية االبعاد ـ
 1.171 المعتقدات اإليجابية عف القمؽ 3
 1.223 الثقة المعرفية 6
 1.464 المعتقدات السمبية عف عدـ القدرة عمى التحكـ 1
 1.316 الحاجة لمتحكـ في األفكار 2
 1.341 الوعي الذاتي المعرفي 3

  0.02**دالة عند مستوى 
 (10جدول )

معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات مقياس المعتقدات ما وراء المعرفية والدرجة 
 تمي إليه الفقرة والدرجة الكمية لممقياسالكمية عمى البعد الذي تن

عاد
االب

االرتباط  الفقرات 
 بالبعد

االرتباط 
بالدرجة 
عاد الكمية

االب
االرتباط  الفقرات 

 بالبعد
االرتباط 
بالدرجة 
عاد الكمية

االب
االرتباط  الفقرات 

 بالبعد
االرتباط 
بالدرجة 
 الكمية

قمؽ
ف ال

 ع
بية

يجا
ت إ

تقدا
 1.662 1.432 3 مع

 س
ات

تقد
مع

بية
م

 

6 1.346 1.235 

رفي
لمع

ي ا
لذات

ي ا
لوع

 1.243 1.337 1 ا
5 1.244 1.117 2 1.516 1.231 3 1.275 1.643 
31 1.365 1.636 7 1.361 1.645 36 1.332 1.642 
37 1.433 1.663 33 1.411 1.261 34 1.343 1.123 
61 1.333 1.116 33 1.314 1.164 36 1.314 1.224 
66 1.324 1.651 63 1.241 1.165 11 1.273 1.673 

رفية
لمع

ة ا
الثق

 

6 1.674 1.125 

كار
األف

ي 
ـ ف

حك
 لمت

جة
لحا

 1.651 1.152 4 ا
 

جميع معامبلت االرتباط الواردة 
بالجدوؿ دالة احصائيا عند مستوى 

1.13 

32 1.164 1.157 31 1.265 1.116 
35 1.363 1.123 61 1.235 1.667 
62 1.211 1.673 66 1.333 1.675 
64 1.413 1.664 63 1.216 1.674 
67 1.233 1.136 65 1.322 1.143 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت االرتباط دالة عند مستوى داللة 
( والذي يؤكد صدؽ االتساؽ الداخمي لمفقرات مع المقياس، وىذا يعني اف المقياس بوجو 1.13)

 ويمكف االعتماد عميو.عاـ صادؽ 
 ثبات المقياس:

معامل ألفا كرونباخ، لبلطمئناف عمى ثبات مقياس المعتقدات ما وراء المعرفية تـ استخداـ       
 كما ىو موضح بالجدوؿ التالي:

 (12جدول )
 قيم معامالت الثبات لمقياس المعتقدات ما وراء المعرفية باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

 معامؿ الثبات  د الفقراتعد االبعاد ـ
 )الفا كرونباخ(

 1.553 4 المعتقدات اإليجابية عف القمؽ 3
 1.542 4 الثقة المعرفية 6
 1.476 4 المعتقدات السمبية عف عدـ القدرة عمى التحكـ 1
 1.536 4 الحاجة لمتحكـ في األفكار 2
 1.513 4 الوعي الذاتي المعرفي 3

 1.521 11 ات ما وراء المعرفيةالدرجة الكمية لمقياس المعتقد

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامبلت الثبات باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ 
وىي قيـ مقبولة مما يدؿ عمى ثبات مقياس المعتقدات ما وراء  1.553و 1.476تراوحت بيف 

 المعرفية.
 : األساليب اإلحصائية

ف خبلؿ االستعانة ببرامج الحزمة استخدـ الباحثاف بعض األساليب اإلحصائية م 
وىي معامؿ ارتباط بيرسوف ، تحميؿ االنحدار المتعدد  SPSSاإلحصائية فى العمـو االجتماعية 

(Stepwise) تحميؿ المسار ،Path analysis)) 
  نتائج الدراسة وتفسيرها :

  نتائج الفرض األول وتفسيرها :
ائيا  بين درجات عينة الدراسة عمى أنه "توجد عالقة ارتباطية دالة إحصوينص عمى" 

مقياس التطرف الفكري ودرجاتهم عمى كل من ) األفكار الالعقالنية، المعتقدات ما وراء 
. ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض المعرفية، المرونة المعرفية، وجهة الضبط، مجاالت الهوية("

 تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف كما ىو موضح بالجدوؿ التالي:



 عبداهلل محمد عبدالظاهر الخولى/ د       بعض المتغيرات المعرفية وما وراء المعرفية
 مد عبدالقادر عمى متولىمح/ د           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (11ول )جد
معامالت ارتباط بيرسون  بين درجات عينة الدراسة عمى مقياس التطرف الفكري ودرجاتهم 
عمى كل من )األفكار الالعقالنية، المعتقدات ما وراء المعرفية، المرونة المعرفية، وجهة 

 الضبط، مراتب الهوية(

اس
مقي

ال
 

االرتباط  األبعاد
بالتطرؼ 

اس الفكري
مقي

ال
 

 

ط االرتبا األبعاد 
بالتطرؼ 

 الفكري

نية
قبل

بلع
ر ال

فكا
األ

 

 **1.124- المرونة المعرفية  **1.133 القمؽ
 **1.236 االستعبلء

 وجية
 الضبط

 1.116- الضبط الداخمي
 *1.346 الضبط الخارجي **1.634- تجنب المشكبلت
 1.316 الدرجة الكمية لممقياس **1.371- طمب االستحساف

 **1.243 يةعدـ المسؤولية االنفعال

مجاالت 
 اليوية

 
 اليوية
 

 االجتماعية

 1.177- الصداقة
 **1.621- الجنس االخر **1.666- الدرجة الكمية لممقياس

رفة
لمع

ء ا
 ورا

ما
 

 **1.673- الدور الجنسي **1.677 المعتقدات اإليجابية عف القمؽ

االستمتاع  1.161- الثقة المعرفية
 **1.645- بوقت الفراغ

عتقدات السمبية عف عدـ الم
 *1.326 القدرة عمى التحكـ

 
 اليوية
 

 األيديولوجية

 *1.363- المينية
معتقدات حوؿ الحاجة لمتحكـ 

 1.126- الدينية 1.163 في األفكار
 1.611- السياسية **1.651- الوعي الذاتي المعرفي
 *1.357- فمسفة الحياة 1.146 الدرجة الكمية لممقياس

لدرجة الكمية ا  
 **1.636- لممقياس

 0.02**دالة عند مستوى                                        0.05*دالة عند مستوى 
 ويتضح من الجدول السابق ما يمي:

بيف التطرؼ الفكري وكبل   1.13وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا  عند مستوى  .3
 لية االنفعالية، المعتقدات اإليجابية عف القمؽ(.) القمؽ، االستعبلء، عدـ المسؤو مف  

بيف التطرؼ الفكري وكبل  1.13وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا  عند مستوى  .6
 مف )المعتقدات السمبية عف عدـ القدرة عمى التحكـ، الضبط الخارجي(.

لفكري وكبل  مف     بيف التطرؼ ا 1.13وجود عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا  عند مستوى  .1
) تجنب المشكبلت، طمب االستحساف، الوعي الذاتي المعرفي، المرونة المعرفية، الجنس 

 األخر، الدور الجنسي، االستمتاع بوقت الفراغ(.
        بيف التطرؼ الفكري والمينية، 1.13وجود عبلقة ارتباطية سالبة دالة عند مستوى  .2

 فمسفة الحياة(.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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السابؽ أف جميع قيـ معامبلت االرتباط بيف التطرؼ الفكرى وأبعاد ويتضح مف الجدوؿ   
         ىذا لو ما يبرره ، حيث يذكرو ، 1.13المعتقدات البلعقبلنية جاءت دالة عند 

( أف مشكمة التطرؼ  تكمف في تمؾ الطبيعة المنغمقة ، وغير  31، 6135)عبدالحميد، شاكر،
 اومة الجامدة لمتغيير. وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة المتسامحة ، وكذلؾ حالة الجمود والمق

(Nieuwen,et.al.,2010)  ، والتى ترى أف المعتقدات البلعقبلنية ت سيطر عمى روح الفرد
عطاء المعانى لؤلحداث وتنظيـ نوعية السموكيات والعواطؼ.  وت عد عامبل  م حددا  لكيفية تفسير وا 

وال تتزامف مع الواقع، حيث تطرد وتمغى تكامؿ الفرد،   وت عتبر المعتقدات البلعقبلنية حقيقة،
  .وتمنع تعامؿ الفرد الناجح مع األحداث والوقائع االستفزازية

                 وبيف  1.13جاءت قيـ معامبلت االرتباط بيف التطرؼ الفكرى  دالة عند و 
          1.13ءت دالة عند ) المعتقدات اإليجابية عف القمؽ، الوعى الذاتى المعرفى ( ، كما جا

المعتقدات السمبية عف عند القدرة عمى التحكـ( ، وليذه النتيجة ما يبررىا فقد )
أف المتطرفيف ع رضة لمخطأ ألنيـ ضحايا لواحد أو أكثر مف األتى :  Haslam&Turnerذكر

لتأكد، االنحراؼ، سوء التكيؼ، القمؽ، عدـ التسامح مع الغموض، عدـ المرونة، الرغبة فى ا
 (Haslam&Turner,1998).التمركز حوؿ الذات ، االستبداد، االستعبلء، والدوجماطية.

وجاءت  1.13وجاءت قيمة معامؿ االرتباط بيف التطرؼ الفكرى والمرونة المعرفية دالة عند 
العبلقة إيجابية عكسية ، ويمكف تفسير ذلؾ مف خبلؿ ما توصمت إليو دراسة 

Vanhiel&Mervielde (2003 حيث أكدت أف التعقيد المعرفى )Cognitive Complexity 
( ، حيث 2017) Baeleوت دعـ ذلؾ  اعتبر سمة فردية ت رافؽ تمسؾ الفرد بأيديولوجية م حددة.

ت ؤيد نظرية السياؽ التى ترى أف التقييـ الدقيؽ لمفرضيات التى بموجبيا يمعب المستوى المرتفع 
 Lack، نقص المرونة المعرفيةAnger، الغضب  Negative feelingsمف المشاعر السمبية 

of cognitive flexibility   والتعقيد المعرفى ،Cognitive flexibility  دورا  فى األعماؿ
         اإلرىابية العنيفة.  أما بالنسبة لقيـ معامبلت االرتباط بيف التطرؼ الفكرى ومركز الضبط   

مع الضبط الخارجى. وتتفؽ مع نتيجة  1.13لة عند الخارجى(، فقد جاءت دا –الداخمى )
( التى  أكدت عمى أف األفراد ذوى 2014) Shojaeeالدراسة الحالية ما توصمت إليو دراسة 

مركز الضبط الداخمى لدييـ مستويات أعمى مف الصحة النفسية مقارنة باألفراد ذوى وجية 
أنو كمما كاف المراىقوف لدييـ  Sagone&Caroli (2014)الضبط الخارجى، كما أكدت دراسة 

 مركز ضبط خارجى كمما وضعوا ثقتيـ فى الخرافة والحظ السعيد.
وعف قيـ  معامبلت االرتباط بيف التطرؼ الفكري وبعض ابعاد اليوية الجتماعية)الدور 

. يمكف تفسير ذلؾ 1.13االستمتاع بوقت الفراغ، الجنس األخر( فقد جاءت دالة عند  الجنسي ، 
ؿ ما تتميز بو شخصية المتطرؼ مف تدني واضطراب ليويتو االجتماعية واالحساس مف خبل

بانعداـ القيمة االجتماعية ، عدـ االستمتاع بالحياة ، وانحسار لمعبلقات االجتماعية المتبادلة مع  
بينما جاءت قيـ معامبلت االرتباط بيف التطرؼ الفكرى وأبعاد اليوية  المحيطيف بو مف الجنسيف.

محاولة المتطرؼ اكتشاؼ  تفقة مع م 1.13يديولوجية )فمسفة الحياة ، والمينية( دالة عند اال
معنى لوجوده في الحياة ) مف أنا ،؟ ما دوري في الحياة ؟ إلي ايف اتجو؟ ( وذلؾ في إطار بناء 

 فمسفة لو في الحياة  ، وتحديد اىدافو وأمالو.



 عبداهلل محمد عبدالظاهر الخولى/ د       بعض المتغيرات المعرفية وما وراء المعرفية
 مد عبدالقادر عمى متولىمح/ د           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 

 8102ديسمرب    –الثبني عشر  العدد   – 43 اجمللد          56

 

 نتائج الفرض الثانى وتفسيرها : 
 مكن التنبؤ بالتطرف الفكري من خالل األفكار الالعقالنية لدى عينة الدراسة"وينص عمى "ي

تـ استخداـ تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد وذلؾ  ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض
باعتبار أف التطرؼ الفكري متغير تابع وأبعاد مقياس األفكار البلعقبلنية متغيرات مستقمة، وتـ 

وتـ  Stepwise Multiple Linear Regressionعدد المتدرج إجراء تحميؿ االنحدار المت
 التوصؿ إلى خمسة نماذج لبلنحدار كما ىو موضح بالجدوؿ التالي:

 (13جدول )
 نتائج تحميل االنحدار الخطي المتدرج لمتنبؤ بالتطرف الفكري من خالل األفكار الالعقالنية

وذج
لنم

ا
 

 المتغيرات
معامؿ االنحدار الغير 

ؿ معام معياري
االنحدار 
 المعياري

قيمة  Rقيمة  قيمة "ت" قيمة "ؼ"
R2 الخطأ  القيمة

 المعياري

3 
 **33.26  2.12 332.73 ثابت االنحدار

66.25** 1.243 
 

1.636 
عدـ المسؤولية  

 **5.36 1.24 1.63 3.36 االنفعالية

6 
  6.21 322.33 ثابت االنحدار

13.11** 
35.17** 

1.363 
 

1.653 
 

عدـ المسؤولية 
 **4.47 1.26 1.63 3.17 االنفعالية
 **1.73 1.63 1.37 1.51 القمؽ

1 

  31.56 347.72 ثابت االنحدار
63.75** 

36.17** 
1.321 

 
1.676 

 
عدـ المسؤولية 

 **2.43 1.11 1.62 3.31 االنفعالية
 **1.35 1.61 1.37 1.43 القمؽ

 *6.15 1.36 1.66 1.36 االستعبلء

2 

  31.51 351.35 ثابت االنحدار

61.75** 

36.45** 

1.333 
 

1.117 
 

عدـ المسؤولية 
 **2.51 1.12 1.62 3.36 االنفعالية
 **6.66 1.37 1.37 1.33 القمؽ

 *6.66 1.35 1.66 1.27 االستعبلء
طمب 

 *6.36- 1.31- 1.61 1.21- االستحساف

3 

  31.34 356.41 ثابت االنحدار

36.32** 

36.51** 

1.356 
 

1.165 
 

عدـ المسؤولية 
 **3.13 1.14 1.62 3.61 االنفعالية
 **1.36 1.62 1.61 1.53 القمؽ

 **6.55 1.63 1.61 1.46 االستعبلء
طمب 

 **6.51- 1.36- 1.63 1.35- االستحساف
تجنب 

 *6.62 1.35 1.66 1.31 المشكبلت

 0.05*دالة عند مستوى      0.02د مستوى **دالة عن



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ويتضح من الجدول السابق ما يمي:
ويتـ قبوؿ النموذج الخامس حيث إنو يتضمف تحسنا  مقبوال  في قيمة معامؿ االرتباط 

وىي  36.32مقارنة بالنموذج الرابع، وقد بمغت قيمة "ؼ" لنموذج االنحدار الخامس  Rالمتعدد 
 R 1.356، وبمغت قيمة معامؿ االرتباط المتعدد 1.13توى داللة قيمة دالة إحصائيا  عند مس

أي أف المتغيرات  R2 1.165وبمغت قيمة مربع معامؿ االرتباط المتعدد )معامؿ التحديد( 
% مف التبايف الكمي في المتغير التابع 16.5المستقمة في النموذج الخامس تفسر نسبة 

بؤ بالتطرؼ الفكري مف خبلؿ المعتقدات ويمكف صياغة معادلة التن )التطرؼ الفكري(.
×  2.10ثابت االنحدار + ×  271.63التطرف الفكري =  -البلعقبلنية عمى النحو التالي:

طمب ×  0.57-االستعالء ×  0.61القمق + ×  0.72عدم المسؤولية االنفعالية + 
 تجنب المشكالت×  0.50االستحسان + 

البلعقبلنية تسيـ في التنبؤ بالتطرؼ الفكري كما وبالتالي فإنو يمكف القوؿ بأف األفكار 
عدـ المسؤولية  يبلحظ أف مف أكثر األفكار البلعقبلنية تأثيرا  عمى التطرؼ الفكري ىي "

تجنب المشكبلت " أقؿ األفكار البلعقبلنية تأثيرا  عمى  القمؽ"، كما أف " االنفعالية" يمييا "
المنطقية مف خبلؿ المسممات التى يستند ليا عمماء  التطرؼ الفكري. وي مكف تفسير ىذه النتيجة

عمـ النفس المعرفى والذيف يروف أف كؿ إنساف رىف بما يفكر فيو. فميس محتوى التفكير فقط ىو 
نما طريقة التفكير نفسيا أى عمميات التفكير. ويذكر  الذى ي نبىء باالضطراب وا 

(Haslam&Turner,1998) يـ ضحايا لواحدة أو أكثر مف أف المتطرفيف ع رضة لمخطأ ألن
األتى : االنحراؼ ، سوء التكيؼ، القمؽ، عدـ التسامح مع الغموض، عدـ المرونة ، الرغبة فى 
التأكد، التمركز حوؿ الذات، االستبداد، االستعبلء، الدوجماطية. وتؤيد نتيجة الدراسة الحالية ما 

باطية إيجابية دالة إحصائيا  بيف عف وجود عبلقة ارت  Visla et alأسفرت عنو نتائج دراسة 
 المعتقدات البلعقبلنية وكؿ مف القمؽ واالكتئاب والغضب والشعور بالذنب.

التى بينت أف التشوىات  (Willinias et al,2011)كما تدعـ أيضا نتائج دراسة 
المعرفية كانت أكثر شيوعا  بيف المذنبيف الذيف أظيروا استجابات مضادة لممجتمع عمى مقياس 

التطرؼ الفكري مف خبلؿ نظريتو أنساؽ  Rokeachوي فسر االستجابات غير االجتماعية. 
(، عمى أنو أسموب تفكير مقاـو لمتغيير وال يستطيع أف Belief system Theoryالمعتقدات )

أف لكؿ فرد بناء معرفي ومعتقدات  Rokeachيتقبؿ أفكار غيره، ويرفضيا بشكؿ مطمؽ ، وحدد 
والعبلقات االجتماعية والسياسية ، وتنتظـ تمؾ المعتقدات في نسؽ ك مي ي شكؿ خاصة عف الحياة 

منظومة معرفية لدى الفرد، متمثمة في المعتقدات واالتجاىات، ويمكف وصؼ تمؾ المنظومة 
باالنفتاح واالنغبلؽ، فإف كانت منفتحة فإف لدييا القدرة عمى التواصؿ مع أفكار ومعتقدات 

ـ. أما إف كانت مغمقة فيي ال تتقبؿ  أفكار اآلخريف وال تستطيع التعايش اآلخريف والتعايش معي
 معيـ األمر الذي يؤدي بالفرد لمتطرؼ الفكري.



 عبداهلل محمد عبدالظاهر الخولى/ د       بعض المتغيرات المعرفية وما وراء المعرفية
 مد عبدالقادر عمى متولىمح/ د           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 نتائج الفرض الثالث وتفسيرها :
"يمكن التنبؤ بالتطرف الفكري من خالل المعتقدات ما وراء المعرفية لدى وينص عمى 

تـ استخداـ تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد وذلؾ  ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض عينة الدراسة"
باعتبار أف التطرؼ الفكري متغير تابع والمعتقدات ما وراء المعرفية متغير مستقؿ، وتـ إجراء 

وتـ التوصؿ  Stepwise Multiple Linear Regressionتحميؿ االنحدار المتعدد المتدرج 
 لتالي:إلى ثبلثة نماذج لبلنحدار كما ىو موضح بالجدوؿ ا
 (14جدول )

نتائج تحميل االنحدار الخطي المتدرج لمتنبؤ بالتطرف الفكري من خالل المعتقدات ما 
 وراء المعرفية

وذج
لنم

ا
 

 المتغيرات
معامؿ االنحدار الغير 

معامؿ  معياري
االنحدار 
 المعياري

قيمة  Rقيمة  قيمة "ت" قيمة "ؼ"
R2 الخطأ  القيمة

 المعياري

3 
 **36.52  4.47 332.16 ارثابت االنحد

 
35.31** 1.677 

 
1.167 

المعتقدات اإليجابية  
 **2.11 1.11 1.11 3.21 عف القمؽ

6 

  7.16 321.57 ثابت االنحدار
36.46** 
 

33.33** 
1.213 

 
1.342 

 
المعتقدات اإليجابية 

 **2.36 1.11 1.16 3.21 عف القمؽ
الوعي الذاتي 

 **2.31- 1.65- 1.11 3.15- المعرفي

1 

  7.63 314.13 ثابت االنحدار

32.14** 
 

32.61** 

1.213 
 

1.364 
 

المعتقدات اإليجابية 
 **1.76 1.65 1.16 3.64 عف القمؽ

الوعي الذاتي 
 **2.34- 1.13- 1.12 3.31- المعرفي

المعتقدات السمبية 
عف عدـ القدرة عمى 

 التحكـ
1.44 1.11 1.33 6.66* 

 0.05*دالة عند مستوى      0.02الة عند مستوى **د
 ويتضح من الجدول السابق ما يمي:

يتـ قبوؿ النموذج الثالث حيث إنو يتضمف تحسنا  مقبوال  في قيمة معامؿ االرتباط المتعدد 
R  وىي قيمة دالة  32.14مقارنة بالنموذج الثاني، وقد بمغت قيمة "ؼ" لنموذج االنحدار الثالث

وبمغت قيمة  R 1.213، وبمغت قيمة معامؿ االرتباط المتعدد 1.13ند مستوى داللة إحصائيا  ع
أي أف المتغيرات المستقمة في  R2 1.364مربع معامؿ االرتباط المتعدد )معامؿ التحديد( 

 % مف التبايف الكمي في المتغير التابع )التطرؼ الفكري(.36.4النموذج الثالث تفسر نسبة 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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، الثقة المعرفيةلمعتقدات ما وراء المعرفية التالية في التنبؤ بالتطرؼ الفكري: وال تسيـ ا        
وتسيـ المعتقدات ما وراء المعرفية التالية في التنبؤ  معتقدات حوؿ الحاجة لمتحكـ في األفكار.

بالتطرؼ الفكري: المعتقدات اإليجابية عف القمؽ، الوعي الذاتي المعرفي، المعتقدات السمبية عف 
ـ القدرة عمى التحكـ. ويمكف صياغة معادلة التنبؤ بالتطرؼ الفكرى مف خبلؿ المعتقدات ما عد

×  2.16ثابت االنحدار + ×  236.32التطرف الفكري = وراء المعرفية عمى النحو التالى: 
المعتقدات ×  0.66الوعي الذاتي المعرفي + ×  2.53-المعتقدات اإليجابية عن القمق 

 لقدرة عمى التحكمالسمبية عن عدم ا
ويمكف تفسير النتيجة السابقة ، حيث نرى أف الشخص المتطرؼ فكريا  ال يتمتع بالثقة  

المعرفية بما يممؾ ، كما أنو ال يعنيو الحاجة إلى التحكـ في األفكار ، ألف ىذا الشخص يسمح 
كـ فييا لؤلفكار بأف تقوده وتوجيو وليس ىو مف يقودىا أو يرغب ويجيد نفسو مف أجؿ التج

وتقييميا. فالمتطرؼ فكريا يجمب القمؽ ويعتقد أف القمؽ الذى يعيش فيو فالقمؽ مف يجمب لو 
الحياة والبقاء والشعور بالسعادة، كما أنو ليس لديو وعى كاؼ بمعارفو وأفكاره ، كما أف لديو 

ت إليو معتقدات سمبية عف عدـ قدرتو عمى التحكـ في أفكاره. وتدعـ نتيجة الدراسة ما توصم
إلى أف المعتقدات العامة المرتبطة بوظيفة العقؿ يمكف  (Wells&Purdon,1999,72)دراسة 

أف تمعب دورا  م يما  فى كيفية تفسير أحداث الفكر واالستجابة ليا، ومثؿ ىذه المعتقدات قد يكوف 
ر ليا ارتباط واضح باالضطراب االنفعالى الذى يتسـ بإعادة تكرار واستمرار األفكار غي

 المرغوبة.
يرى الباحاف أنو يمكنا تصنيؼ ولتفسير نتيجة ىذا الفرض بشكؿ أكثر وضوحا  

 معتقدات ما وراء المعرفة إلى خمسة أبعاد موضحة بشكؿ أفضؿ : فالبعد األوؿ : الثقة 
يتعمؽ بمقدار ثقة األفراد فى عمميات المعالجة المعموماتية ،  cognitive confidenceالمعرفية 

ميات االنتباه والذاكرة ، فعندما تتشتت الثقة المعرفية لدى األفراد فإنيـ يوجيوف وخاصة عم
 Selfانتباىيـ عمى نحو غير مبلئـ نحو ذواتيـ فيما يعرؼ االنتباه المرتكز عمى الذات 

focused attention  وىذا البعد لـ يرتبط بالتطرؼ الفكرى. والبعد الثانى: المعتقدات .
يمثؿ الجانب اإليجابى لمقمؽ ، حيث   Positive beliefs about worryؽ اإليجابية عف القم و 

المتطرؼ فكريا ( فى فائدة بعض االجترارات الفكرية فى حؿ المشكبلت . أما البعد ) يعتقد الفرد
         وىو  Cognitive self consciousness (CSC)الثالث: الوعى الذاتى المعرفى 

اىو عمى عمميات التفكير التى يقـو بيا عقمو )مثؿ " إننى أ عير انتباىا الفرد إلى تركيز انتب ميؿ
ويرى  أراقب أفكارى". إننى"،"كبيرا  لمطريقة التى يعمؿ بيا عقمى

(Levitt,Brow,Orselloio&Barbw,2004)  أف الوعى الذاتى المعرفى(CSC)  يتعمؽ
يا تنعكس فى ميميـ نحو التمركز حوؿ بافتراض مبلحظة األفراد ألفكارىـ الذاتية بطريقة م بالغ في

ذواتيـ ، وربما ي صبح األفراد) المتطرفيف فكريا (  أكثر حساسية وم بالغة فى التعامؿ مع 
االنزعاجات الخفيفة التى تتطور إلى ر عب حاد ، والبعد الرابع : المعتقدات السمبية بشأف عدـ 



 عبداهلل محمد عبدالظاهر الخولى/ د       بعض المتغيرات المعرفية وما وراء المعرفية
 مد عبدالقادر عمى متولىمح/ د           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 Negative beliefs about uncontrollability ofالقدرة عمى التحكـ فى األفكار والخطر 
thoughts and danger    يعبر ىذا البعد عف معتقدات األفراد ) المتطرفيف فكريا (و        

  بأف أفكارىـ خارج نطاؽ السيطرة ، وأنيا م يمة لمغاية ويمكف أف ت سبب ليـ ضررا  إذا لـ
 beliefs جة لمتحكـ فى األفكار يسيطروا عمييا . وأخيرا  البعد الخامس : المعتقدات بشأف الحا

about need to thought control  وتتعمؽ معتقداتو باالتجاه الذى يميؿ إليو         
        شعورىـ بالحاجة إلى السيطرة أو كبح أى مشاعر أو أفكار سمبية تراودىـ ،في البعض 

 السارة.أصحاب ىذه المعتقدات مبالغة تجاه الخبرات واألفكار غير  كما ي ظير
(Borton,Markovitz&Dreterich,2005) 

  نتائج الفرض الرابع وتفسيرها :
        "يمكن التنبؤ بالتطرف الفكري من خالل المرونة المعرفية لدى وينص عمى 

 عينة الدراسة"
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض الذى ييدؼ لمكشؼ عف داللة معامبلت التنبؤ بالتطرؼ 

المعرفية ، تـ استخداـ تحميؿ االنحدار الخطي البسيط وذلؾ باعتبار  الفكرى مف خبلؿ المرونة
كما ىو موضح بالجدوؿ أف التطرؼ الفكري متغير تابع والمرونة المعرفية متغير مستقؿ، 

 التالي:
 (15جدول )

 نتائج تحميل االنحدار الخطي البسيط لمتنبؤ بالتطرف الفكري من خالل المرونة المعرفية
ؿ االنحدار الغير معام المتغيرات

معامؿ  معياري
االنحدار 
 المعياري

قيمة  Rقيمة  قيمة "ت" قيمة "ؼ"
R2 الخطأ  القيمة

 المعياري
 **3.31- 1.13- 1.33 1.52- المرونة المعرفية 1.361 1.124 **23.41 **64.14  1.67 343.64 ثابت االنحدار

 0.02**دالة عند مستوى 
وىي قيمة  64.14قيمة "ؼ" لنموذج االنحدار بمغت ق أن ويتضح من الجدول الساب
وبمغت قيمة  R 1.124، وبمغت قيمة معامؿ االرتباط 1.13دالة إحصائيا  عند مستوى داللة 

أي أف المتغير المستقؿ )المرونة المعرفية(   R2 1.361مربع معامؿ االرتباط )معامؿ التحديد( 
لمتغير التابع )التطرؼ الفكري(. ويمكف صياغة % مف التبايف الكمي في ا36.1ي فسر نسبة 

التطرف الفكري معادلة التنبؤ بالتطرؼ الفكرى مف خبلؿ المرونة المعرفية عمى النحو التالى : 
 المرونة المعرفية×  0.74-ثابت االنحدار ×  262.86= 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 وي مكف تفسير ىذه النتيجة ، حيث ت عد المرونة المعرفية واحدة مف السمات المميزة
لممعارؼ اإلنسانية، حيث تسمح لنا بتكييؼ أفكارنا وسموكنا بشكؿ سريع استجابة لمتطمبات 
 البيئة، وأىداؼ المياـ المتغيرة. وت عتبر المرونة المعرفية بشكؿ عاـ خاصية طارئة،

( أف المرونة المعرفية ب عد ميـ مف أبعاد الشخصية 1991) Willisو  Duttaو  Schaieويذكر
فيى تتقبؿ التغير المفاىيمى والمثابرة في اكتساب  أنماط جديدة مف السموؾ ، اإلنسانية ، 

والتخمى عف أنماط قديمة وثابتة، وىى تقع عمى إحدى طرفى متصؿ ، بينما يقع التصمب 
  Christine(، وقد أثبتت دراسة6131المعرفى في الطرؼ األخر ) بقيعى، نافز أحمد ، 

واألفكار اإليجابية لدى األفراد ذوى المرونة المعرفية  ( أف االنفعاالت2012) Kathleemو
، الشدائد ، الضرورية لمتكيؼ بنجاح مع المحف العالية ت ساعدىـ فى تبنى المصادر النفسية

وبالتالى فإف االنفعاالت واألفكار اإليجابية تقـو بوظيفة وقائية عبلجية ، لمتقميؿ مف أثار 
مع نتيجة  (. وتتفؽ6135، وسمور ، قاسـ ،  لديفالمواقؼ الضاغطة ) الضامف ، صبلح ا

عبلقة ارتباطية  ( إلى وجود6134عقيؿ ، عبدالفتاح،سة الحالية ما أسفرت عنو دراسة )الدرا
 Vanدراسة  عكسية دالة إحصائيا  بيف التطرؼ الفكرى والمرونة المعرفية. وتتفؽ نتيجة 

Hiel&Mervield (2003والتى  أظيرت نتائجيا أف م ؤي ) دى األيديولوجيات المتطرفة ي بدوف
مف التعقيد المعرفى. وفى المقابؿ ، تنص نظرية السياؽ عمى أف المتطرفيف منخفضة مستويات 

ي فكروف بطريقة أكثر تعقيدا  وجدال  بشأف السياسة ، ووفقا  لنظرية السياؽ فقد تـ التوصؿ إلى 
 لوجية المتطرفة فى جميع العينات .ارتباطات إيجابية كبيرة بيف التعقيد المعرفى واأليديو 

 نتائج الفرض الخامس وتفسيرها : 
 وينص عمى أنه "يمكن التنبؤ بالتطرف الفكري من خالل وجهة الضبط لدى عينة الدراسة " 

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد وذلؾ 
الضبط متغيرات مستقمة، وتـ إجراء تحميؿ باعتبار أف التطرؼ الفكري متغير تابع ووجية 

وتـ التوصؿ إلى  Stepwise Multiple Linear Regressionاالنحدار المتعدد المتدرج 
 نموذج واحد لبلنحدار كما ىو موضح بالجدوؿ التالي: 

 (16جدول )
 نتائج تحميل االنحدار الخطي المتدرج لمتنبؤ بالتطرف الفكري من خالل وجهة الضبط 

موذ
الن

 ج

 المتغيرات
معامؿ االنحدار الغير 

معامؿ  معياري
االنحدار 
 المعياري

قيمة 
قيمة  Rقيمة  قيمة "ت" "ؼ"

R2 الخطأ  القيمة
 المعياري

3 
  5.71 362.21 ثابت االنحدار

3.36* 
33.54** 

الضبط  1.166 1.346
 *6.14 1.35 1.34 1.17 الخارجي

 0.05مستوى *دالة عند  0.02**دالة عند مستوى 



 عبداهلل محمد عبدالظاهر الخولى/ د       بعض المتغيرات المعرفية وما وراء المعرفية
 مد عبدالقادر عمى متولىمح/ د           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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وىي قيمة دالة  3.36أف قيمة "ؼ" لنموذج االنحدار بمغت ويتضح من الجدول السابق       
وبمغت قيمة مربع  R 1.346، وبمغت قيمة معامؿ االرتباط 1.13إحصائيا عند مستوى داللة 

أي أف متغير )الضبط الخارجي( يفسر نسبة  R2 1.166معامؿ االرتباط )معامؿ التحديد( 
ف التبايف الكمي في المتغير التابع )التطرؼ الفكري(، كما يبلحظ أف وجية الضبط % م6.6

الداخمي ال تسيـ في التنبؤ بالتطرؼ الفكري. ويمكف صياغة معادلة التنبؤ بالتطرؼ الفكري مف 
ثابت ×  214.40التطرف الفكري = خبلؿ متغير وجية الضبط الخارجي عمى النحو التالي:

 الضبط الخارجي×  0.39االنحدار + 
 (Adesina,D(2012) 2010 وقد اتفقت نتيجة ىذا الفرض مع نتائج دراسة كؿ مف         

Breet et al ( 6131،عبد الستار، )Deming(2008)   حيث اجتمعت عمى تأثير متغير
الضبط عمى التطرؼ وكافة المفاىيـ المرتبطة بو مف عدواف ، وتعصب وجناح األحداث ، بينما 

اء وجود ( التي كشفت عف انتف6133( ، القحطاني )2017) Beneshنتائج دراسة  اختمؼ مع
متغيرات التطرؼ أو الجمود العقمي أو السموؾ اإلجرامي . يفسر عبلقة بيف متغير الضبط و 

الباحثاف ىذه النتيجة في ضوء أف ىناؾ ارتباط إيجابي بيف وجية الضبط الخارجي وبيف االتجاه 
مى اعتبار أف مف خصائص ذوي الضبط الخارجي أنيـ يظيروف مستويات نحو التطرؼ والعنؼ ع

توافقا  أقؿ ونضجا متدنيا  ، ويغمب عمى أفكارىـ ومعتقداتيـ طابعا  غير عقبلني ، وي ظيروف قمقا  
وتوترا أكثر، ويميموف إلي العصابية والمسايرة وضعؼ األنا ، يتقبموف ذواتيـ عمى نحو منخفض ، 

بالعجز وعدـ القدرة ، ويحاولوف إثبات ذواتيـ وتأكيد كينونتيـ ووجودىـ بالعنؼ  وأنيـ أكثر شعورا
، كما أنيـ قميمي الثقة، ويعيشوف الحياة بروح العداء ، ويميموف إلي اإلدراؾ السمبي في التعامؿ مع 

( ، 6114األحداث ، وسوء الفيـ لمقاصد اآلخريف ، كما أشارت في ذلؾ نتائج دراسة بدر فائقة )
(. نجد في المقابؿ أف ذوي الضبط الداخمي يتميزوف بنقيض ىذه 6131بد الستار محمد )ع

الصفات ، فيـ أكثر تكيفا وتوافقا مع ذواتيـ ومع الجتمع، وأكثر قدرة عمى تحمؿ المسئولية ، 
واالعتماد عمى النفس ، وأكثر اتزانا ولدييـ األنا قوية وغير ذلؾ مف الخصائص التي تعبر عف 

والشطط ، وىذا ما دعمتو العديد مف الدراسات ومف وية بعيدة كؿ البعد عف التطرؼ شخصية س
التي أنتيت إلي وجود إرتباط إيجابي بيف وجية الضبط الداخمية  Shojaee(2014)بينيا دراسة 

والسواء النفسي، بينما وجية الضبط الخارجية يجنح المنتموف ليا إلي البلسواء في التفكير وطريقة 
ؾ وتفسير األحداث ، وكذا طبيعة القرارات التي تتخذ وأساليب التكيؼ. لذا كاف وجية الضبط اإلدرا

 الخارجية أكثر تنبؤا بالتطرؼ واالتجاه نحو العنؼ عف وجية الضبط الداخمي ، 
وفي ضوء ما سبؽ يمكف القوؿ إف وجية الضبط الخارجية تعكس معتقدات وأفكار غير 

، لقيـ الشخصية التي تحث عمى الكراىية والنبذ والتعصب والعنؼعقبلنية ومطمقة ، كما تعكس ا
ذا عممنا أف الخصائص الشخصية لممتطرفيف فكريا وىي االنغبلؽ الفكري والجمود العقمي و  ا 

والميؿ إلي التعصب واالنحياز ألرائيـ الشخصية وأكثر رفضا لؤلخر المعارض لوجية نظرىـ 
ارجي، لذا كانت وجية الضبط الخارجية أكثر قدرة نجد أنيا تقترب مف خصاؿ ذوى الضبط الخ

 طرؼ عف وجية الضبط الداخمي.عمى التنبؤ بالت



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 نتائج الفرض السادس وتفسيرها:
"يمكن التنبؤ بالتطرف الفكري من خالل مراتب الهوية ينص الفرض السادس عمى أنو 

ار الخطي المتعدد ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ تحميؿ االنحدلدى عينة الدراسة" 
وذلؾ باعتبار أف التطرؼ الفكري متغير تابع ومراتب اليوية )انجاز اليوية، تعميؽ اليوية، تشتت 

 Stepwiseاليوية، انغبلؽ اليوية( متغيرات مستقمة، وتـ إجراء تحميؿ االنحدار المتعدد المتدرج 
Multiple Linear Regression نحدار كما ىو وتـ التوصؿ إلى نموذجيف مف نماذج لبل

 موضح بالجدوؿ التالي:
 (17جدول )

 نتائج تحميل االنحدار الخطي المتدرج لمتنبؤ بالتطرف الفكري من خالل مراتب الهوية

وذج
لنم

ا
 

 المتغيرات
معامؿ االنحدار غير 

معامؿ  المعياري
االنحدار 
 المعياري

قيمة  Rقيمة  قيمة "ت" قيمة "ؼ"
R2 الخطأ  القيمة

 المعياري

3 
 **25.66  4.21 364.24 ثابت االنحدار

 
66.77** 1.223 

 
1.376 

 **4.66 1.23 1.36 1.61 تشتت اليوية 

6 
  4.63 346.76 ثابت االنحدار

23.13** 
 

62.44** 
1.333 

 
1.111 

 **7.17 1.46 1.31 3.66 تشتت اليوية 
 **3.13 1.21 1.32 1.53 انغبلؽ اليوية

  0.02وى **دالة عند مست
 ويتضح من الجدول السابق ما يمي:

يتـ قبوؿ النموذج الثاني حيث انو يتضمف تحسنا مقبوال في قيمة معامؿ االرتباط 
وىي  23.13مقارنة بالنموذج األوؿ، وقد بمغت قيمة "ؼ" لنموذج االنحدار الثاني Rالمتعدد 

 R 1.333رتباط المتعدد ، وبمغت قيمة معامؿ اال1.13قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
أي أف المتغيرات  R2 1.111وبمغت قيمة مربع معامؿ االرتباط المتعدد )معامؿ التحديد( 

         % مف التبايف الكمي في المتغير التابع11.1المستقمة في النموذج الثاني تفسر نسبة 
راتب اليوية عمى )التطرؼ الفكري(. ويمكف صياغة معادلة التنبؤ بالتطرؼ الفكري مف خبلؿ م

 -النحو التالي:
                   تشتت الهوية ×  2.11ثابت االنحدار + ×  268.91التطرف الفكري = 

 انغالق الهوية×  0.75+ 



 عبداهلل محمد عبدالظاهر الخولى/ د       بعض المتغيرات المعرفية وما وراء المعرفية
 مد عبدالقادر عمى متولىمح/ د           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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        ( ، دراسة6133وقد جاءت نتيجة ىذا الفرض متفقة مع نتائج دراسة رشيد )
2013) Umit morsunbul)رسة العنؼ وارتكاب السموكيات ( التي دعم ت فرضية ارتباط مما

       المدمرة  برتب اليوية األقؿ نضجا مثؿ رتبة التشتت ورتبة انغبلؽ اليوية ، وقدرة ىذه
الرتب عمى التنبؤ بالسموؾ المتطرؼ ، بينما اختمفت نتيجة ىذا الفرض مع نتائج دراسة 

Tremblay et al (2014التي انتيت إلي ضعؼ االرتباط بيف مراتب الي ) وية والسموؾ
يفسر الباحثاف نتيجة ىذا الفرض وىي أف مرتبة تشتت اليوية ومرتبة انغبلؽ اليوية  المتطرؼ.

 % عمى اعتبار أف ىاتيف 11تنبؤا بالتطرؼ عف غيرىا مف مراتب اليوية األخرى بنسبة  أكثر
ية المرتبتف لميوية إنما تعبراف عف اضطراب في اليوية ونضجا اجتماعيا أقؿ وىو حاؿ ىو 

الممارسيف لمعنؼ والتطرؼ، بينما تعكس مراتب اليوية األخرى كاالنجاز والتعميؽ ىوية ايجابية 
 ونضجا اجتماعيا أكبر وتوافقا  أعمى .

ويدعـ نتيجة  ىذا الفرض ما ذكره أريكسوف بأف األفراد ذوي اضطراب اليوية يعانوف مف 
وتدني اإلحساس بالقيمة في الحياة ،  أزمات تشمؿ انييار اإلحساس الداخمي ، والشعور بالضياع

وتراجع االستفادة مف الخبرات االجتماعية وقصور في االختيار ، وعدـ إيجاد معنى لمحياة ، كما 
تنخفض لدييـ القدرة عمى االنجاز ومواجية التحديات اليومية ، والعجز عف اتخاذ القرار، وتزايد 

إلي زعزعة االستقرار النفسي واضطراب في حدة الضغوط والصراع ، وجميع ىذه العوامؿ تقود 
تكويف اليوية أو اكتساب ىوية سمبية تدفع إلي ارتكاب سموكيات غير مقبولة اجتماعيا كممارسة 
العنؼ أو تبني اتجاىات سموكية عدائية تجاه ما يعوؽ تحقيؽ األىداؼ أو ما يخالؼ الفكر 

األىمية أو ألمداد الشخصية لمحصوؿ عمى . (Erikson,E1968,213واالعتقادات الشخصية)
 ( (Kruglanski et al.,2009 بيدؼ ومعنى 

كما اتفقت نتيجة ىذا الفرض مع نظرية اريكسوف في تشكيؿ اليوية وما تبعيا مف       
تعديبلت، حيث أف مرتبة التشتت ومرتبة انغبلؽ اليوية دوف مراتب اليوية األخرى تعكساف 

حيث أف المرور بيذه األزمة مطمب أساسي لمنمو السوى  تخطي أزمة اليوية دوف المرور بيا ،
في المراحؿ النمائية القادمة في تشكيؿ البنية الشخصية لمفرد ، وىذا ما أوضحو أريكسوف بأف 
نمو اليوية يكوف عبر المرور بمراحؿ نمائية متتابعة يواجو الفرد في كؿ منيا أزمة معينة ، فإذا 

مة اليوية وقع في اضطراب اليوية أو مرتبة انغبلؽ اليوية فشؿ في حؿ أزمات النمو وخاصة أز 
التي يتميز مف ينزلؽ إلييا بعدـ الخبرة في مواجية األزمة والتبعية لآلخريف والخضوع لتأثير 

 الجماعات دوف االختيار الذاتي أو إرادة حرة. 
 واعتمادا  عمى ما سبؽ يمكف القوؿ أف نتيجة ىذا الفرض جاءت صادقة ومعبرة عف

إمكانية التنبؤ بالشخصية المتطرفة مف خبلؿ مراتب اليوية األكثر اضطرابا  كتشتت اليوية 
وانغبلقيا ، بينما لـ تكشؼ مراتب اليوية األخرى كاالنجاز والتعميؽ أو التأجيؿ عف امكانية 

ظيار التز  اما  التنبؤ التطرؼ ألف ىاتاف المرتبتاف تتميزاف بقدرة أصحابيا عمى حؿ أزمة اليوية وا 
بالقيـ والمبادئ المجتمعية ، وتنبي أدوارا  ، وبناء قناعات شخصية ليصبح مف الصعوبة التأثير 

 عمييا وجرىا إلي مواطف التطرؼ واإلرىاب. 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ي مكن التوصل إلى نموذج تحميل  "وينص عمى  نتائج الفرض السابع  وتفسيرها :      
قدات ما وراء المعرفية، المعتقدات لممسارات الدالة بين التطرف الفكرى وكل من المعت

ولمتحقؽ مف لدى عينة الدراسة"  الالعقالنية ، المرونة المعرفية، وجهة الضبط، ومراتب الهوية
تـ استخداـ تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد وذلؾ باعتبار اف التطرؼ الفكري  صحة ىذا الفرض

      ا وراء المعرفية، المرونة المعرفية،متغير تابع وكبل مف )األفكار البلعقبلنية، المعتقدات م
وجية الضبط، مراتب اليوية( متغيرات مستقمة، وتـ اجراء تحميؿ االنحدار المتعدد المتدرج 

Stepwise Multiple Linear Regression  وتـ التوصؿ الى ثمانية نماذج لبلنحدار كما
       ىو موضح بالجدوؿ التالي:

 (18جدول )
حدار الخطي المتدرج لمتنبؤ بالتطرف الفكري من خالل كال من )األفكار نتائج تحميل االن

 الالعقالنية، المعتقدات ما وراء المعرفية، المرونة المعرفية، وجهة الضبط، مراتب الهوية(

ذج
نمو

ال
 

معامؿ  معامؿ االنحدار الغير معياري المتغيرات
االنحدار 
 المعياري

قيمة  Rقيمة  قيمة "ت" قيمة "ؼ"
R2 

 الخطأ المعياري القيمة

3 
 **33.26  2.12 332.73 ثابت االنحدار

 
66.25** 1.243 

 
1.636 

 **5.36 1.24 1.63 3.36 عدـ المسؤولية االنفعالية 

6 
  6.63 332.33 ثابت االنحدار

21.72** 
 

36.55** 
1.346 

 
1.134 

 
 **3.56 1.14 1.63 3.37 عدـ المسؤولية االنفعالية

 **3.16 1.12 1.33 1.43 شتت اليويةت

1 

  6.32 315.34 ثابت االنحدار

23.11** 
 

34.71** 

1.423 
 

1.235 
 

 **4.14 1.13 1.37 3.35 عدـ المسؤولية االنفعالية
     

 **6.16 1.35 1.31 3.16 تشتت اليوية
 **3.51 1.17 1.31 1.52 انغبلؽ اليوية

2 

  36.46 346.56 ثابت االنحدار

14.16** 
 

36.61** 

1.443 
 

1.214 
 

 **2.36 1.65 1.66 1.71 عدـ المسؤولية االنفعالية
 **5.32 1.32 1.31 1.74 تشتت اليوية
 **3.62 1.21 1.31 1.52 انغبلؽ اليوية
 *6.34 1.35 1.61 1.31 االستعبلء

3 

  36.61 356.33 ثابت االنحدار

16.66** 
 

31.23** 

1.461 
 

1.241 
 

 **6.56 1.37 1.61 1.41 عدـ المسؤولية االنفعالية
 **5.61 1.33 1.31 1.76 تشتت اليوية
 **2.53 1.11 1.31 1.46 انغبلؽ اليوية
 **1.31 1.63 1.63 1.56 االستعبلء

المعتقدات السمبية عف 
 عدـ القدرة عمى التحكـ

1.62 1.66 1.61 1.11** 



 عبداهلل محمد عبدالظاهر الخولى/ د       بعض المتغيرات المعرفية وما وراء المعرفية
 مد عبدالقادر عمى متولىمح/ د           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ذج
نمو

ال
 

معامؿ  معامؿ االنحدار الغير معياري المتغيرات
االنحدار 
 المعياري

قيمة  Rقيمة  قيمة "ت" قيمة "ؼ"
R2 

 الخطأ المعياري القيمة

4 

  31.51 367.63 ثابت االنحدار

67.42** 
 

31.66** 

1.477 
 

1.267 
 

 *6.62 1.33 1.61 1.33 عدـ المسؤولية االنفعالية
 **5.11 1.27 1.31 1.67 تشتت اليوية
 **2.13 1.11 1.31 1.34 انغبلؽ اليوية
 1.74 1.65 1.61 1.61 االستعبلء

المعتقدات السمبية عف 
 **1.52 1.62 1.66 3.13 القدرة عمى التحكـ عدـ

 **1.16- 1.35- 1.66 1.65- الوعي الذاتي المعرفي

5 

  31.76 361.76 ثابت االنحدار

65.11** 
 

31.11** 

1.533 
 

1.313 
 

 **6.12 1.34 1.61 1.31 عدـ المسؤولية االنفعالية
 **4.67 1.26 1.31 1.64 تشتت اليوية

 **1.53 1.64 1.31 1.27 اليوية انغبلؽ
 **2.13 1.67 1.61 1.64 االستعبلء

المعتقدات السمبية عف 
 **2.11 1.64 1.66 3.36 عدـ القدرة عمى التحكـ

 **1.25- 1.61- 1.66 1.76- الوعي الذاتي المعرفي
معتقدات حوؿ الحاجة 

 *6.27 1.32 1.13 1.55 لمتحكـ في األفكار

6 

  31.63 363.26 ثابت االنحدار

62.27** 
 

31.32** 

1.536 
 

1.334 
 

 *6.24 1.35 1.66 1.33 عدـ المسؤولية االنفعالية
 **4.11 1.23 1.31 1.61 تشتت اليوية
 **1.76 1.66 1.31 1.36 انغبلؽ اليوية
 **2.13 1.11 1.61 1.65 االستعبلء

المعتقدات السمبية عف 
 **2.66 1.65 1.66 3.35 لقدرة عمى التحكـعدـ ا

 **1.11- 1.37- 1.66 1.72- الوعي الذاتي المعرفي
معتقدات حوؿ الحاجة 

 *6.14 1.31 1.13 1.56 لمتحكـ في األفكار

 *3.76- 1.33- 1.37 1.16- طمب االستحساف

 0.05*دالة عند مستوى  0.02**دالة عند مستوى 
 ول السابق ما يمي:ويتضح من الجد

يتـ قبوؿ النموذج الثامف حيث أنو يتضمف تحسنا  مقبوال  في قيمة معامؿ االرتباط المتعدد 
R  62.27مقارنة بالنموذج السابع وباقي النماذج، وقد بمغت قيمة "ؼ" لنموذج االنحدار الثامف 

 Rباط المتعدد ، وبمغت قيمة معامؿ االرت1.13وىي قيمة دالة احصائيا  عند مستوى داللة 
أي أف  R2 1.334وبمغت قيمة مربع معامؿ االرتباط المتعدد )معامؿ التحديد(  1.536

% مف التبايف الكمي في المتغير التابع 33.4المتغيرات المستقمة في النموذج الثمانى تفسر نسبة 
 )التطرؼ الفكري(.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 8102  ديسمرب  –عشر   ثبنيالالعدد   – 43 لد اجمل         666

 

 

    لتنبؤ بالتطرؼ الفكري:وقد أسفرت النتائج أف المتغيرات المستقمة التالية ال تسيـ في ا
القمق، تجنب المشكالت، المعتقدات اإليجابية عن القمق، الثقة المعرفية، المرونة المعرفية، ) 

المتغيرات ( . وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف الضبط الداخمي، الضبط الخارجي، تعميق الهوية
ولية االنفعالية، تشتت الهوية، عدم المسؤ المستقمة التالية تسيـ في التنبؤ بالتطرؼ الفكري: ) 

انغالق الهوية، االستعالء، المعتقدات السمبية عن عدم القدرة عمى التحكم، الوعي الذاتي 
(. ويمكف صياغة معادلة المعرفي، معتقدات الحاجة لمتحكم في األفكار، طمب االستحسان
ذلؾ لمتنبؤ بالتطرؼ الفكري االنحدار التالية بناءا عمى نموذج االنحدار الثمانى الذي تـ قبولو و 

مف خبلؿ كؿ مف )األفكار البلعقبلنية، المعتقدات ما وراء المعرفية، المرونة المعرفية، مراتب 
×  0.80عدم المسؤولية االنفعالية + ×  0.55+  282.48التطرف الفكري = اليوية(: 

تقدات المع×  2.27االستعالء + ×  0.87انغالق الهوية +  × 0.51تشتت الهوية + 
معتقدات ×  0.71الوعي الذاتي المعرفي + ×  0.94-السمبية عن عدم القدرة عمى التحكم 

 طمب االستحسان.×  0.38-حول الحاجة لمتحكم في األفكار
دخاؿ بيانات العينة األساسية   وباستخداـ تحميؿ المسار ، تـ وضع النموذج المتوقع وا 

تطرؼ الفكرى ومقاييس ) المعتقدات ( طالبا  ودرجات كؿ طالب عمى مقاييس ال371)
مركز  –مراتب اليوية  -فيةالمرونة المعر   -المعتقدات ما وراء المعرفية  –البلعقبلنية 

وتدعـ مسارات ىذا الشكؿ ما توصمت إليو نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد لمفروض . الضبط(
      خبلؿ المعتقدات البلعقبلنية التنبؤية الخمس السابقة بشأف إمكانية التنبوء بالتطرؼ الفكرى مف

        )عدـ المسئولية االنفعالية ، االستعبلء، طمب االستحساف( والمعتقدات ما وراء المعرفية 
) المعتقدات السمبية عف عدـ القدرة عمى التحكـ، الوعى الذاتى المعرفى ، معتقدات حوؿ الحاجة 

وقد حظى نموذج تحميؿ  ية، انغبلؽ اليوية(.لمتحكـ فى األفكار(، ومراتب اليوية ) تشتت اليو 
 ( غير دالة إحصائيا  6المسار عمى مؤشرات حسف مطابقة جيدة ، حيث كانت قيمة )كا

 
 (2شكل )

 النموذج المتوقع لممسارات الدالة بين التطرف الفكرى وبعض المتغيرات
 المعرفية وما وراء المعرفية 



 عبداهلل محمد عبدالظاهر الخولى/ د       بعض المتغيرات المعرفية وما وراء المعرفية
 مد عبدالقادر عمى متولىمح/ د           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د تأثير مباشر مف ثمانى متغيرات ( التالى يتضح أنو يوج6ومف مبلحظة شكؿ ) 
غيرات في تفسير التطرؼ مستقمة عمى التطرؼ الفكرى. فالمعتقدات البلعقبلنية أثر منيا ثبلثة مت

. ، وأثر معتقد 33) فمعتقد عدـ المسئولية االنفعالية يؤثر عمى التطرؼ الفكرى بػ الفكرى
، وأثرت ثبلثة متغيرات مف . ( 15-. ، وأثر معتقد طمب االستحساف بػػػ65االستعبلء بػ

،  3.35) فالمعتقدات السمبية عف عدـ القدرة عمى التحكـ أثرت بػػالمعتقدات ما وراء المعرفية 
. ، وجاءت معتقدات الحاجة لمتحكـ في 71-وجاء معتقد الوعى الذاتى المعرفى بتأثير قدره

. ، وانغبلؽ اليوية 61بػ . ( ، وأثر متغيراف مف مراتب اليوية ) تشتت اليوية 56األفكار بػػ
 ( قيـ معامبلت المسار المعيارية لمنموذج المقترح:6ويوضح شكؿ ).( . 36بػػ

 
 (1شكل )

 النموذج الثمانى لتحميل المسار بين التطرف الفكرى وبعض المتغيرات 
 المعرفية وما وراء المعرفية

 تضمينات الدراسة والتوصيات :
بالتظيـ السيىء  Psychological disordersت عرؼ " االضطرابات النفسية "  
% مف اضطرابات المحور األوؿ ، وجميع 31، وتتميز تقريبا   Affect regulationلموجداف 

اضطرابات المحور الثانى الموصوفة  فى الدليؿ التشخيصى واإلحصائى لبلضطرابات العقمية 
، وي عد االنتباه  (Kamholz et al,2006)بأشكاؿ التنظيـ السيىء لموجداف  3772والنفسية 

إلى المداخؿ القائمة عمى القبوؿ لمخبرات الوجدانية حديث نسبيا  . ورغـ ذلؾ ، فقد تـ استخداـ 
االستراتيجيات المعرفية والمداخؿ الموجية فى نطاؽ واسع والحصوؿ عمى نتائج ميمة . ووفقا  

استخداما  لمتعامؿ مع الخبرات لتقارير العينة فإف خمسة مف أكثر مف عشرة أساليب ت عد األكثر 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الوجدانية السمبية كانت أساليب واستراتيجيات معرفية ، وبعض ىذه االستراتيجيات المعرفية ىى 
،  Experiential avoidance، والتجنب التجريبى  Thought suppressionكبح الفكر 

 Rumination-related to poorواالجترار المرتبط بسوء التوافؽ والعبلج النفسى
adjustment  وترتبط االستراتيجيات المعرفية األخرى مثؿ القبوؿ .Acceptance  التيقظ ،

عادة الصياغة اإليجابية  Mindfulnessالذىنى  بالتوافؽ الصحى  Positive reframing، وا 
 والنواتج اإليجابية .  Stressorsمع األحداث الضاغطة 

محور الرئيس لشخصيتو، وىى التى ت ؤثر عمى ت عتبر المكونات المعرفية لمفرد ىى الو  
مشاعره وسموكو. والمكوف المعرفى لبلتجاىات المتطرفة يتمثؿ في المعتقدات واألفكار الجامدة 
التى توجد لدى بعض األشخاص دوف األخريف، وىو ما يأخذ صورة القوالب النمطية الجامدة ، 

حيث يتسموف بالتشدد مع أصحاب كما أف المتطرفيف يتصفوف بوجود نسؽ اعتقادى جامد، 
       المعتقدات المناىضة دوف أية محاولة منيـ لمتعرؼ عمى تمؾ األفكار والمعتقدات والتفكير

(. ولقد أصبح واضحا  أف اإلنساف 33، 3771شمبى،محمد ، الدسوقى ، محمد ، )  فييا
 يقبؿ أف ت حقر ىذه المتطرؼ يتعامؿ مع ما لديو مف أفكار ومعتقدات بق دسية م تناىية ، وال

         األفكار بأى صورة مف الصور، ولذلؾ يجب أف نتممس ذلؾ عندما نتعامؿ مع األفراد
         وأف يكوف ىناؾ مداخؿ لمنقاش غير مباشرة لتجاوز مفيـو القدسية لديو المتطرفيف ،

 (. 331، 3774)السيد، محمد، سيد، معتز، 
إمكانية التنبؤ بالتطرؼ الفكرى لدى عينة الدراسة  وتوصمت نتائج الدراسة الحالية إلى

        مف خبلؿ بعض المعتقدات ما وراء المعرفية )المعتقدات السمبية بشأف عدـ القدرة عمى
التحكـ ، الوعى الذاتى المعرفى، المعتقدات حوؿ الحاجة لمتحكـ( ، ومف خبلؿ المعتقدات 

          (، ومراتب اليويةستعبلء، طمب االستحسافالية ، االعدـ المسئولية االنفع) البلعقبلنية
( بأف Wells,2009,6انغبلؽ اليوية ، وتشتت اليوية (. ويدعـ ىذه النتيجة أيضا  ما ذكره ))

المعتقدات ما وراء المعرفية فى المدخؿ ما وراء المعرفى ليا التأثير األساسى عمى األسموب 
ت واألعراض  واالنفعاالت السمبية . فيى بمثابة القوة الذى يستجيب فيو الفرد لؤلفكار والمعتقدا
أو ما ي طمؽ عميو اصطبلحا  Toxi thinking styleالمحركة خمؼ أسموب التفكير المسمـ 

والتى ت ؤدى إلى  Cognitive attentional syndrome (CAS)المتبلزمة المعرفية االنتباىية 
( أف االضطراب االنفعالى ينشأ عف طريؽ ما Wells,2009,3معاناة انفعالية مستمرة . ويذكر )

التى ت ثير أنماط التفكير التى تحجر وتحبس الفرد فى حاالت   Metcogntionsوراء المعرفيات 
 مستمرة ومتكررة مف المعالجة السمبية المتعمقة بالذات. 



 عبداهلل محمد عبدالظاهر الخولى/ د       بعض المتغيرات المعرفية وما وراء المعرفية
 مد عبدالقادر عمى متولىمح/ د           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 وتوصى الدراسة الحالية بما يأتى : 
ث المستقبمية مف خبلؿ مناىج اإلرشاد بضرورة معالجة قضية التطرؼ الفكرى فى البحو  -3

 العبلجى( . –الوقائى  –النفسى الثبلثة ) اإلنمائى 
عف أىمية الدور األساسى الذى يمعبو األباء  (John&Gross,2004)تأييدا  لما ذكره  -6

والمعمموف واألخصائيوف النفسيوف فى مرحمة الطفولة فى مساعدة األطفاؿ عمى كيفية 
ـ توصى الدراسة بضروة إعادة النظر فى أساليب تربية أبنائنا وأف يتـ التعامؿ مع مشاعرى

تييئة بيئة مشبعة فى األسرة والمدرسة  ت شجع عمى التفكير اإليجابى وت زيد مف ثقة األبناء 
 فى أنفسيـ وفى بيئتيـ ومستقبميـ .

فسى المدرسى    ضرورة أف يأخذ المربوف ومجالس األباء واإلدارات المدرسية و االخصائى الن -1
) المرشد التربوى( فى اعتبارىـ التقاء المتغيرات النفسية الوجدانية بمراحؿ النمو المعرفى عند 
عطاء األطفاؿ والمراىقيف مساحة مف الحرية والحوار في األسرة وفى  الكبار والصغار ، وا 

التنفيس عما المدارس والجامعات حتى تكوف تمؾ البيئات وسيمة يستطيع مف خبلليا المتعمـ 
بداخمو. ومف ثـ ي مكف تعديؿ التفكير نحو المسار الصحيح في بدايتو قبؿ أف يستفحؿ 

 وي صبح ممارسات وعادات ت كوف شخصية المتعمميف.
تجويد تقديـ الخدمات التعميمية اعتمادا  عمى مداخؿ حديثة في التدريس تركز عمى إثارة  -2

      فكر أحادى يعتبر فيو المعمـ نفسو معيار لكؿ  دافعية المتعمـ ونشاطو دوف االعتماد عمى
ما ىو صواب مما يؤدى إلى إلغاء شخصية المتعمـ وعدـ السماح لو بالمشاركة أو التعبير 

 عف رأيو.
ضرورة إجراء مزيد مف الدراسات والبحوث حوؿ األدوار المستقبمية التى يقـو بيا االخصائى  -3

(  والمعمموف مف أجؿ تعميـ األطفاؿ والمراىقيف ميارات النفسى المدرسى ) المرشد الطبلبى 
 التفكير مف خبلؿ ممارسات حقيقية يجدىا المتعمـ عمى أرض الواقع داخؿ حجرات الدراسة .

ضرورة تقديـ دورات تدريبية لممعمميف مف أجؿ تكوينيـ مينيا  حوؿ كيفية التعامؿ مع  -4
 التفكير.المتعمميف، وخاصة تدريبيـ عمى ميارات تنمية 

ضرورة إجراء المزيد مف الدراسات التنبؤية لدور المتغيرات المعرفية وما وراء المعرفية فى  -5
نشأة واستمرار االضطرابات النفسية األكثر انتشارا  فى البيئة العربية وخاصة التطرؼ 

لقاء الضوء عمى بعض المتغيرات التى يمكف أف تتنبأ بو كالتشوييات المعرفي ة الفكرى. وا 
 والتحيزات المعرفية والوعى االنفعالى واليقظة الذىنية .

يقدـ مقرر يدرس فى كؿ المراحؿ التعميمية بداية مف رياض األطفاؿ بعنواف)دعنا نفكر(  -6
يتناسب محتواه مع خصائص واحتياجات النمو المعرفى لكؿ مرحمة، ي عرض فى صورة 

 مواقؼ ومشكبلت. 
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 المراجـــــــــــــــــــــع
 أوال : المراجع بالمغة العربية : 

لبنائية لمكونات الذاكرة ( .النمذجة ا6132األنصارى، بدر محمد ؛ سميماف، عبدربو مغازى)
سنة.الكويت ، مجمة  36وحتى  2لدى األطفاؿ الكويتييف مف العاممة

العمـو التربوية والنفسية، المجمد الرابع عشر، العدد الرابع، ص ص 
311- 323 . 

(. التحيزات المعرفية لدى طمبة جامعة اليرموؾ وعبلقتيا بالجنس 6134، فراس )الحمورى
والتحصيؿ األكاديمى، المجمة األردنية فى العمـو التربوية ، المجمد الثالث 

 . 32-3عشر،العدد األوؿ، ص ص 
تقدات ما وراء المعرفة استراتيجيات التحكـ فى الفكر ومع(.6132الخولى، عبداهلل محمد )

باالكتئاب لدى عينة مف المراىقيف ، مجمة كمية التربية ، جامعة  ئاتكمنب
 .46-3الثالث عشر، الجزء األوؿ، ص ص العدد ،أسيوط 

(. برامج عبلجية لموساوس واألفعاؿ القيرية : رؤية تجديدية فى 6135الخولى، عبداهلل محمد )
        ف:ضوء استراتيجيات العبلج ما وراء المعرفى، الطبعة األولى ، عما

 دار شيرزاد. 
 امج إرشادى معرفى سموكى لخفض (. فاعمية برن6135الضامف، صبلح الديف؛ سمور، قاسـ )

مساء إلييـ فى العجز المتعمـ وتحسيف المرونة النفسية لدى األطفاؿ ال
جمة األردنية فى العمـو فى لواء بنى كنانة، الم المدارس الحكومية

 .373-353، ص ص العدد الثانى لمجمد الثالث عشر،، االتربوية
وية األنا"، نسػخة مقننة (. المقياس الموضوعي لتشكؿ ى6116الغامدي، حسيف عبد الفتاح )
       الذكور في سف  المراىقة والشباب بالمنطقة الغربية بالمممكة عمى 

 العربية السعودية.
مجمة االرشاد  .لجنوح(. وجية الضبط وعبلقتيا بأنماط ا6133القحطاني ، ظافر محمد )    

 .77-45.ص ص  21مصر، العدد  -النفسى 
(. ما وراء الذاكرة والمرونة المعرفية لدى طمبة السنة الجامعية 6131القيعى، نافز أحمد )

األولى، المجمد الرابع عشر، العدد الثالث، مجمة العمـو التربوية والنفسية 
 . 137-167بوكالة الغوث الدولية، ص ص 
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تبلميذ مرحمة    (. عبلقة تشكؿ ىوية األنا بممارسة العنؼ المدرسي لدى6133ر )رشيد، سواك
 مجمة دراسة ميدانية ببعض  الثانويات مف والية الوادي. الثانوي:التعميـ 

والنفسية ، مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر والتوزيع  الحكمة لمدراسات التربوية
 .631-613،  ص ص (1الجزائر، العدد) -

(. المرونة المعرفية وعبلقتيا بالتطرؼ 6134سبلمة ؛ ضو، عبدالفتاح فرج ) سبلمة،عقيؿ
، بف عبدالعزيز، مجمة كمية التربيةالفكرى لدى طمبة جامعة األمير سطاـ 

جامعة أسيوط، المجمد االثانى والثبلثيف،العدد الرابع، الجزء الثانى، ص 
 .321-331ص 

ت المعرفية لمتطرؼ،  مجمة دراسات نفسية، (.المكونا3771شمبى، محمد؛ الدسوقى،إبراىيـ)
 .  11-33المجمد الثالث، العدد األوؿ، ص ص 

       (. التفسير النفسى لمتطرؼ واإلرىاب،الطبعة األولى، القاىرة :6135عبدالحميد، شكر )
 مكتبة اإلسكندرية.

األطفاؿ (. األفكار البلعقبلنية لدى 3774عبدالرحمف، محمد السيد؛ عبداهلل ، معتز سيد)
والمراىقيف وعبلقتيما بكؿ مف حالة وسمة القمؽ ومركز التحكـ، بحوث 
فى عمـ النفس االجتماعى والشخصية، المجمد الثانى، القاىرة، دار غريب 

 . 331-315لمطباعة والنشر، ص ص
 (. مقياس موضوعي لرتػب اليويػة اإليديولوجيػة واالجتماعية 3776عبد الرحمف، محمد السيد )

ىرة ، دار قباء مرحمتي المراىقة المتأخرة والرشد المبكر، القافي   
 والتوزيع. لمطباعػة والنشػر

براىيـ ، محمد )عبدالستار ، محمد و        ( وجية الضبط وعبلقتيا بالتعصب القبمي 6131ا 
ي لدى طبلب الجامعة .المؤتمر السنوى الخامس عشر )اإلرشاد األسر 

( مصر .ص ص 6ية رحبة( المجمد )إرشادوتنمية المجتمع نحو آفاؽ 
573- 635. 

(. قضية اإلرىاب، محاولة لمفيـ السيكولوجى، مجمة دراسات نفسية، العدد 3771فرج، صفوت)
 .  266-231الرابع، رابطة األخصائييف النفسييف المصرية)رانـ( ص ص 

لدى عينة  ( . بعض األبعاد النفسية المرتبطة بتطرؼ االستجابة6112نور الديف، محمد ثابت)
مف طبلب المرحمة الثانوية بمحافظة قنا، رسالة دكتوراه غير منشورة، 

 كمية التربية، جامعة األزىر بغزة. 
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