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 ملخص الدراسة
، ومظػاهر  ودور اؼبعلػػم يف معاعبػػة ذلػػك تعريػ  التطػػرؼ الفكػػري وأسػػ اب إىل سػيتطرؽ هػػاا ال  ػػ  

مػػػن منظػػػ ر و يف اؼبػػػدارس واؼبعلمػػػات  ترسػػػيق فةااػػػة السػػػمـ والتسػػػامظ وذلػػػك مػػػن منظػػػ ر اؼبعلمػػػنيسػػػ   و 
. إف التصػػدي اؽبيئػػة العامػػة للتعلػػيم التط يةػػي والتػػدري يف  ء هيئػػة التػػدريك يف كليػػة الرتبيػػة األساسػػيةأعضػػا

اػم بػد مػن مراجعػة اؼبعطيػات اؼبرت طػة باؼبسػتة   علػ   إلصػمح األواػاعللتطرؼ الفكري أمر ال مفر منػ  
أمػػػن الدولػػػة  ي يهػػػددالػػػا التطػػػرؼمسػػػت أل األسػػػري، واؼبدرسػػػي، وافتمعػػػي ؼبعراػػػة مػػػ  ن اػبلػػػ ، وذبنػػػ  

 واألمن الدويل.
This research will address intellectual extremism, its 

definition, reasons, manifestations and the role of the teacher in 
spreading a culture of peace and tolerance. The study will focus 
on the point of view of teachers in public schools and the faculty 
in the College of Basic Education at The Public Authority for 
Applied Education & Training. The response to the ideological 
extremism is inevitable for vigilance and researchers must analyze 
the data and associate it with the future at the level of the family, 
school, and community to find the places of the defect. Also, to 
avoid distortions of thought that threatens state security and 
international security. 

 املقدمة
النشء أم  ال  ن وأص  األمن. واؼبعلم ركن يف غرس قػيم االعتػداؿ يف األجيػاؿ تلػ  األجيػاؿ. مػن 

 هاتني اؼبة لتني ينطلق ال احثاف كب  دراسة دور اؼبعلم يف وقاية الناشئة من التطرؼ الفكري.
االجتماعيػػػػة  يف عمليػػػػة التن ػػػػئةذات مكانػػػػة مهمػػػػة ؾبتمعيػػػػة سبثػػػػ  الرتبيػػػػة السياسػػػػية للناشػػػػئة قضػػػػية 

 اغبيػاة خػ ض غمػارإلعداد الفرد اإلهبايب وافتمع اإلنتػاجي الةػادر علػ  ال صػ ؿ إىل أهدااػ  واؼب ػاركة يف 
 من أهػم مفاصػ  افتمػع وهػماهم  رعاية ال  اب واالهتماـ ب ئ هنم تتج  افتمعات اغبديثة كب . باقتدار

اؼبعلـ  من السياسػة بالضػرورة أف من  .حبكمة بالغة  مستة لها الةري  وـبزوهنا الثمني الاي ين غي استثمار 
االهتمامػػات السياسػػية  ذروة اإلرهػػاب ومػػن حينئػػا زادت بلغػػ اؼب ػػه رة ـ 2001سػػ تم   11أحػػداث 

حزمػػػة واحػػػدة مػػػن  . أصػػػ    قضػػػايا التطػػػرؼهبػػػا  الةضػػػية ومسػػػ  ا ا ةوالرتب يػػػة واالقتصػػػادية واالجتماعيػػػ
الفكػػري ٍب التطػػرؼ  مصػػيدةدخػػ ؿ غبظػػة ت ػػدأ قصػػتها مػػن و نيػػا النػػاس ت ػػغ  داؼب ػػتعلة افتمعيػػة الةضػػايا 

 الغل  والعن  واإلرهاب.يت لد عن التطرؼ 
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السػػيما  متعػػددة األبعػػادقضػػايا افتمػػع اهػػي قضػػية واإلرهػػاب  التطػػرؼ والغلػػ ولةػػد تصػػدرت قضػػية 
  هػػ  مػػنهم جػػاد ال يضػػ م اغبةػػالق للػػرتويم اإلعممػػي بػػ. ال  ػػ  العلمػػي بعػػد تػػ رد شػػروبة ال ػػ اب هبػػا 

سػ   ال قايػة بغرض تةدًن ومراجعة م جهات  يعتمد عل  تةصي اؼبعل مات لت ةيق قدر أعمق لفهم ال اقع 
والعػػػمج والتنميػػػة علػػػ  اػػػ ء رنيػػػة مكتسػػػ ة وناميػػػة نابعػػػة مػػػن معطيػػػات منهجيػػػة وهػػػ  مػػػا يصػػػ   إليػػػ  هػػػاا 

 ال    وه  اؼبةصد األساس. 
ي والتطرَّؼ واإلرهاب  ػابع ال ػم ؿ مػن خػمؿ اسػرتاتيجية يتعني أف تأخا ؾباهبة االكبراؼ الفكر "

ت  ػػػ  عػػػن األسػػػ اب اغبةيةيػػػة ؽبػػػاا ال بػػػاء. وهػػػاا ال يعػػػ  أف هنػػػاؾ ت يػػػرات للمجػػػرمني وإمبػػػا هػػػ  مػػػرض 
ال بػد  ـ(.2007خ ي  هبػ  دراسػت  ومعراػة أسػ اب انت ػار  و ػرؽ عمجػ  بأسػل ب علمػي" )اعب ػ ، 

النظريػػػاِت الرتب يػػػة، وبػػػاعبه د و اليػػػـ  فبتلػػػخ عػػػن قخػػػر  بالثةااػػػات  ، ااؼبيػػػدافاؼبربيػػػات مػػػن التّػػػدخ  للمػػػربنَي و 
إف الت ػػ َؿ إىل بنػػاِء األجيػػاِؿ بػػاؼبفهـ  العصػػري أمػػٌر ال بُػػدَّ منػػ ،  .هبػػا العاليػػة الةيمػػة غبفػػا األجيػػاؿ والتػػأفر

ي الكامػ  بػأف الرتبيػَة . ولن يك ف ذلػك إال إذا انطلةنػا مػن الػ عور ال  اِب يف صبيع مناحي اغبياةلتعزيِز د
 (.2009أوسُع مفه ًما من التعليم )الةرين، 

تػػنكمش وتتمػػدد حسػػ  اؼبنػػاخ افتمعػػي ا ػػي   ،إف التطػػرؼ قاػػة علػػ  مػػر العصػػ ر يف صبيػػع األمػػم
وهػػػا  ا اػػػة اؼبظلمػػػة تت ػػػك  بعيػػػدا عػػػن تط يةػػػات الرتبيػػػة السػػػديدة وتسػػػ   للمجتمػػػع حػػػاالت الت كػػػ  

عي معاعبػة منهجيػة  اػة واليػـ  يبػر الفكػر اإلسػممي دبرحلػة حرجػة تسػتد .واالاػطراب والضػع  والت ل 
. ػبػر اإلنسػانية سيما يف خطابنا مع شروبة الناشئة اهم األم  الظاهر واؼبسػتة   الزاهػرالالفكري التطرؼ 

فهمهػػػا دب اػػػ عية قػػػدر لالعمليػػػة ي تت عهػػػا وت  يػػػ  أاضػػػ  النظريػػػات التطػػػرؼ نتػػػاج ع امػػػ  شػػػ  تسػػػتدع
إف أكػػ  الت ػػديات الرتب يػػة اليػػـ  مسػػألة  ومػػن اػبطػػ رة إغفػػاؿ أسػػ اهبا وقفارهػػا وسػػ   م اجهتهػػا.اإلمكػػاف 

 (.Jose, 2008, p. 351"كبن" و"ا خر" وكي  نتعايش )
، ومظػاهر  ودور اؼبعلػم يف معاعبػة  عػ  أسػ ابباؼبراد بالتطرؼ الفكري و ياف سيتطرؽ هاا ال    ل 

وأعضػاء هيئػة التػدريك يف اؼبػدارس  سػامظ وذلػك مػن منظػ ر اؼبعلمػنيترسيق فةااة السػمـ والتس   ذلك و 
. إف التصػدي للتطػرؼ الفكػري أمػر ال يف اؽبيئة العامة للتعليم التط يةػي والتػدري يف كلية الرتبية األساسية 

اؼبسػػتة   علػػ  مسػػت أل األسػػري، ال اقع و ليةظػػة اػػم بػػد مػػن مراجعػػة اؼبعطيػػات اؼبرت طػػة بػػت ةيػػق امفػػر منػػ  ل
أمػػػن نسػػػيم األسػػػرة، و درسػػػي، وافتمعػػػي ؼبعراػػػة مػػػ  ن اػبلػػػ ، وذبنػػػ  االكبرااػػػات الفكريػػػة الػػػ   ػػػدد واؼب

 الدويل. استةرار افتمعو  ،الدولة
لةػػد امُت نػػ  الكثػػر مػػن الػػدوؿ يف ا ونػػة األخػػرة باألحػػداث إف اإلرهػػاب مػػن إاػػرازات التطػػرؼ، و 

األمػن يست ػعر نعمػة قيمػة السػمـ و  يةدرةل  امن سليم الامر ك  إنساف  هزتال ؿبالة  ال اإلرهابية 
اػػالكثر مػػن األرواح زهةػػ   وتنػػامي العنػػ  يػػدرؾ ب ػػاعة صػػدمة اإلرهػػاب الديبةرا يػػة واالسػػتةراريبػػارس و 

 .نتيجة جن ح اؼبتطراني وع   اؼبفسدين
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ليس  ذريعة لتةليص مساحات اغبرية، وانتهاؾ حةػ ؽ  غبار من أف ؿباربة التطرؼ الفكريهب  ا
، اؼبدنيػة نساف، وتفاقم االست داد، وتفتي  ال حدة ال  نية وزرع باور ال غضاء، والتضييق عل  األن طةاإل

وذبفيػػ  منػػابع العمػػ  الفكػػري اإلبػػداعي أو الػػدع ي الػػدي . إف ال قايػػة مػػن الفكػػر اؼبت ػػدد ال يكػػ ف إال 
واػػػق اؼبسػػػئ لية  ع اؼبؤسسػػػاتتعػػػاوف صبيػػػ، و اؼبنضػػػ طة بػػػالة انني والةػػػيم ضػػػق اؼبزيػػػد مػػػن اغبريػػػات النااػػػجةب

مػن  ومػا يعرتيػ  مػن أاػرار تطػرؼ الفكػريالتصػدي للمػن جانػ ، و  قػيم التفكػر النةػدي، وشػ ا افتمعية
 .جان  قخر

 
 أمهية الدراسة

وإف النػػا ر يف ؾبتمعاتنػػا العربيػػة واإلسػػممية هبػػد علػػ  الصػػعيد العمػػري أهنػػا ؾبتمعػػات شػػابة حيػػ  
ين نسػػ ة ال يسػػتهاف هبػػا وقػد تصػػ  إىل أكثػػر مػن النصػػ ، فبػػا هبعػػ  ي ػك  ال ػػ اب دوف اػبامسػػة والع ػر 

هػا  الطاقػات  ال ػ اب اي جػ  ة أي اعػ  مػؤفر يعكػر صػف هامن اؼبت قع نزوع هػا  الفئػة إىل التطػرؼ نتيجػ
ك ػػرة   جهػػ داالعػػريب ت ػػاؿ دوؿ اػبلػػيم (. 2009الكامنػػة إىل خامػػات تنػػتم التػػ تر والعنػػ  )الة طػػاين، 

، 13ـ، ص 2009عنصػػػػػر الةػػػػػ ة يف الػػػػػدوؿ )السػػػػػه  والع ػػػػػد ،  ي ػػػػػ اب اهػػػػػللعنايػػػػػة ب ػػػػػروبة ال ، كػػػػػـر
% مػػػػن إصبػػػػايل السػػػػكاف يف دوؿ 20سػػػػنة  25إىل  15ويبثػػػػ  ال ػػػػ اب مػػػػن عمػػػػر  .(39ـ، ص 2009

، 19ـ، ص 2006)النةيػػ ، وقخػػروف، أي سػػتة مميػػني شػػاب ونصػػ  اؼبليػػ ف ؾبلػػك التعػػاوف اػبليجػػي 
منطةػة اػبلػيم وغرهػػا علػ  ا ػمع الناشػئة علػ  ا فػار ال خيمػػة  ، كمػا ربػرص مؤسسػات الرتبيػة يف(108

، اؼبػػري، 21 ص ـ،2006اؼبركػػز العػػريب لل  ػػ ث الرتب يػػة لػػدوؿ اػبلػػيم، للتطػػرؼ والغلػػ  وقفارنبػػا السػػيئة )
   .(141ـ، ص 2005
ي اجػػػػػ  "يف معظػػػػػم منػػػػػا ق العػػػػػا  أف ال ػػػػػ اب إىل ـ( 2008مكتػػػػػ  الت جيػػػػػ  افتمعػػػػػي )أشػػػػػار   

 ال لداف اإلسممية عددا من اؼبتغرات والت ديات الناذبة عن اؼبسػتجدات التكن ل جيػة واتسػاع سيما يفوال
س   االتصاؿ اؼبفت حػة وشػ كات االتصػاالت الػ  جعلػ  مػن اؼبعمػ رة قريػة الكرتونيػة . اضػم عػن  هػ ر 

 يػ  يف مػأمن مػن صباعات التطرؼ ذات الص غ الدينيػة والعرقيػة. وال يبكػن اعت ػار ائػة ال ػ اب بدولػة الك
ها  الت ديات نظرا لت اار إمكانػات االتصػاؿ لػديهم. اضػم عػن انػدماج الدولػة يف منظ مػة الع ؼبػة" )ص 

سػػػيما الكثػػػر فبػػػن ت ر ػػػ ا يف التطػػػرؼ واإلرهػػػاب يف الك يػػػ  والسػػػع دية مػػػن شػػػروبة ال ػػػ اب فبػػػن ال (17
، ال عػي، 173ـ، ص 2008تػ يل، خضع ا للتضػلي  الفكػري وًب تصػ ير التػدمر بأنػ  جهػاد )العنػزي واؼب

   .(138ـ، 2002
تت جػ  الك يػ  كبػ  إن ػاء وؽبػاا التطرؼ هػم مػن أكػ  نبػـ  افتمػع العػريب واػبليجػي. وعلي ، اإف 

( ويف ال قػ  ذاتػ  1، ص 2009تأهي  اؼبتطراني ون ػر الفكػر ال سػطي أسػ ة بالسػع دية )النجػار، لمركز 
ادة مهػػارات اغبيػػاة والػػ  مػػن أهػػدااها االعتػػداؿ يف  ػػرح األاكػػار مػػع ؼبػػ ارة الرتبيػػة يف الك يػػ  أنبيػػةتػػ يل وز 



 6 

)وزارة الرتبيػػػػة،  ال فيةػػػػة األساسػػػػية للمرحلػػػػة اؼبت سػػػػطة يف دولػػػػة الك يػػػػ تة ػػػػ  قراء ا خػػػػرين كمػػػػا جػػػػاء يف 
(. ليسػػ  هنػػاؾ دراسػػات كاايػػة تناولػػ  دور اؼبعلمػػني يف اؼبػػدارس لل قايػػة مػػن التطػػرؼ 17ـ، ص 2009
ىل اؼبتعلةػة بال ػ اب الزالػ  حباجػة إ ( علمػا بػأف األحبػاثLynn Davies, 2008, p. 3)الفكػري 

حسػاف ، 24ـ، ص 2008حجػازي، إجراء دراسة معمةة لرسم السياسات واػبطػ  السػليمة لتن ػئتهم )
 .(128ـ، ص 2007وقخروف، 
 إف األواػػػاع الدوليػػػػة ب ػػػػك  عػػػػاـ وأواػػػػاع عاؼبنػػػػا العػػػػريب ومنطةتنػػػػا اػبليجيػػػػة ب ػػػػك  خػػػػاص سبػػػػر"

بتط رات ومستجدات يف غاية التعةيد تتطل  أف نكػ ف إزاءهػا مػن الث ػات ال ذبرانػا ومػن اؼبرونػة حبيػ  ال 
ـ،  2008" )الصػ اح، تتجاوزنا اأعماؿ العن  والةت  واإلرهاب ربصد العديػد مػن األبريػاء وتػروع ا منػني

 (.  2008ك نا، 
التطػػػرؼ  ػػػ ف علػػػيهم مػػػن اتنػػػة اؼبػػػربني ىبإف ودبػػػا أف ال ػػػ اب يف كػػػ  ؾبتمػػػع عراػػػة للت ػػػديات اػػػ

مظػػػػاهر داء ال يػػػرت   بػػػدين أو زمػػػػاف أو بلػػػد بػػػ  ينت ػػػػر حيثمػػػا تنت ػػػر قػػػػيم الف اػػػ  و رغػػػم أنػػػػ  الفكػػػري 
اإلسػممية الفكػري بافتمعػات  التطػرؼأاػر ولكن خط رتػ  يف جيػ  ال ػ اب أشػد وأعظػم. لةػد الضع  

، الةػػػػػػػػػػػديبي، 29، ص ـ2006، السػػػػػػػػػػػليماين، 6ـ، ص 2009اإلرهػػػػػػػػػػػاب )ك نػػػػػػػػػػػا، وأدأل إىل ن ػػػػػػػػػػػ ء 
يف عصػػػػرنا ت ػػػػك  خطػػػػرا ؿبػػػػدقا باألمػػػػة )باحػػػػارث،  التطػػػػرؼأصػػػ    م ػػػػكلة ، و (268ـ، ص 2008
   .(16ـ، ص 2007

الطف لػػػػة مػػػرحل  الفػػػرد أفنػػػػاء  والتػػػأفر علػػػػ ت ػػػكي  الةػػػػيم واألخػػػمؽ  يلعػػػ  افتمػػػع دورا ك ػػػػرا يف
الضػػار علػ  عمليػػة التن ػػئة )رسػػ ،  لرتبيػػة لضػػماف إيةػاؼ التػػأفرل اب ايجػػ  أف يكػػ ف هنػاؾ اعت ػػار وال ػ

ين ػػػرؼ ال ػػػ اب يف مةت ػػػ  أعمػػػارهم لعػػػدة أسػػػ اب منهػػػا عػػػدـ نضػػػم اؼب ػػػاعر  (.83بػػػدوف تػػػاريق، ص 
والتػأفر بػأحمـ اليةظػػة والعػيش يف  ف لػة ؿبرومػة والف ػػ  يف  قلػة اػبػ ة يف التعامػػ  االجتمػاعي،واألاكػار و 
 (.  73، ص ـ2009)العمر، ومصاح ة رااؽ الس ء  األهداؼربةيق 

أف مػػن أخطػػر األمػػ ر الػػ   ػػدد حيػػاة اؼبراهػػق اال ػػمع علػػ  كتػػ  تعػػم العاؼبيػػة وت ػػر الدراسػػات 
اإلخفػػػػاؽ يف  ومػػػػن جهػػػػة أخػػػػرأل اػػػػإف(. 4ـ، ص 2004بتعليمػػػػات حػػػػ ؿ  ريةػػػػة صػػػػنع الةنابػػػػ  )بيػػػػرتز، 

ة ا خػػػر تكػػػريك م ا نػػػة اعليػػػة يػػػؤدي الن ثػػػاؽ م ػػػاعر التطػػػرؼ والفئ يػػػة والتطػػػرؼ نػػػاتم عػػػن اعبهػػػ  بثةااػػػ
(.إف فبارسػػػة الديبةرا يػػػة يف اغبيػػػاة الي ميػػػة والدراسػػػة اؼبسػػػتمرة ؽبػػػا مػػػن أبػػػرز 100، ص 2009)ال قيػػػاف، 

( كمػػا أف دراسػػة التػػاريق وسػػيلة عمليػػة Meier, 2009, p. 46الطػػرؽ لغػػرس الديبةرا يػػة ك لػػق )
 (.  Schen and Gilmore, 2009, p. 59تمع الديبةرا ي )الكتساب مهارات اؼب ا نة يف اف

ال تكتم  ه يتنا الثةااية إال بالتأكيد عل  أف "حضارتنا العربيػة تػرا  التطػرؼ، اهػي ت ػ  اؼب قػ  
لةػػػد حػػػار اإلسػػػمـ أشػػػد الت ػػػاير مػػػن صبيػػػع صػػػ ر التطػػػرؼ والغلػػػ   (.80ـ، 2009اؼبتػػػ ازف" )شػػػ ماف، 
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أداء  اإلاػػػػػػراط يفحػػػػػػار مػػػػػػن و  (23ـ، ص 2008، اؼبةػػػػػػدـ، 212ـ، ص 2009والتنطػػػػػػع )ال هبػػػػػػاري، 
 . ص يظ صريظ بم دلي  الع ادات أو ت قر ال  صيات أو اإليباف يف الغي يات

هنػػػاؾ ؾبم عػػػة مفػػػاهيم متةاربػػػة يةػػػ د بعضػػػها إىل الػػػ ع  ا خػػػر مثػػػ  االكبػػػراؼ والتطػػػرؼ والعنػػػ  
الرتبيػػػػة وافتمػػػػع يف  تناوؽبػػػػا دوف التطػػػػرؽ إىل دور ( وال يبكػػػػن191ـ، ص 1995واإلرهػػػػاب )حسػػػػانني، 

 .  (316ـ، ص 2005ق   أف ت   العة ؿ وينجرؼ إليها اؼبت ددوف )علي،  معاعبتها
"اػبطػر اغبةيةػي ال يكمػن يف وجػ د بعػ  األاػراد مػن ذوي الفكػر اؼبتطػرؼ، اهػؤالء ال ىبلػ  مػػنهم 
أي ؾبتمػع أو ديػن، وإمبػػا يكمػن يف انت ػػار اكػر التطػػرؼا واتسػاع دالرتػػ ، وتزايػد أشػػياع ، ورب لػ  إىل جػػزء 

   ـ(.2009تمع، ٍب ؿباولة ارا  بالة ة" )اعبامعة اإلسممية باؼبدينة اؼبن رة، من فةااة اف
رغم أف التطػرؼ اسػتثناء ولػيك أصػ  للمجتمػع اؼبسػلم الػاي يةػرتب من منظ ر الرتبيػة السياسػية اػو 
أنػػ  "حػػػاف ال قػػ  لكػػػي نعػػرتؼ صبيعػػػا بػػػأف   ع  يةػػػررالػػػ سػػػطية إال أف خطػػر  الػػػداهم هبعػػ ؿ وال  المعتػػد

هػػدد بتكػػرار حػػ ادث العنػػ    ربةػق النجػػاح اؼبرجػػ  منهػػا. األمػػر أصػ ظ ي اؼبت عػػة ؼب اجهػػة الغلػػ السياسػات 
"يتعػػػػػػػرض اؼبعلمػػػػػػػ ف عػػػػػػػادة  عػػػػػػػموة لكػػػػػػػ  مػػػػػػػا سػػػػػػػ ق .(57، 12، ص ـ2005)ه يػػػػػػػدي،  وصػػػػػػػدمات "

لمنتةػػادات الػػ  ت جػػ  إلػػيهم بسػػ   انت ػػار االكبػػراؼ بػػني كثػػر مػػن ال ػػ اب وتػػردي اؼبسػػت يات الفكريػػة 
 (.212ـ، ص 2009ة واػبلةية ال  يعزوها الناقدوف إىل "تةصر" اؼبعلمني" )الس ر ي، والعلمي

اػإف وقػ  الفكريػة والروحيػة واغبركيػة وغرس الفضػال  ربتاج اؼبدرسة اليـ  إىل جاب ال  اب كب ها 
 (23ـ، ص 2006الفػػػراغ عنػػػد ال ػػػاب مػػػن أسػػػ اب ت جهػػػ  كبػػػ  اغبركػػػات اؼبتطراػػػة )النةيػػػ  وقخػػػروف، 

ور الغالػػػػػ  الػػػػػدإف . لفػػػػػراغ الفكػػػػػري وال طالػػػػػة والتفكػػػػػك األسػػػػػري مػػػػػن أسػػػػػ اب بػػػػػروز التطػػػػػرؼوكػػػػػالك ا
ـ، ص 2007حسػػػػاف وقخػػػػروف، سػػػػيما اؼبدرسػػػػة سػػػػاهم يف تكػػػػريك التطػػػػرؼ )للمؤسسػػػػات التعليميػػػػة ال

ااؼبدرسػػػة تةػػػدـ الةػػػيم واؼبهػػػارات اغبياتيػػػة  واؼبعلمػػػ ف معنيػػػ ف بػػػاألمر ب ػػػك  م اشػػػر أو غػػػر م اشػػػر (173
          . تم بالعلم ونة  اؼبعل مات ونةدها وتط يرهاللناشئة ٍب 
 

 أهداف الدراسة
ودور اؼبعلػم يف معاعبػة  قفار ، و أس اب التعّرؼ إىل تعري  التطرؼ الفكري و  دؼ ها  الدراسة إىل 

لتػػدريك يف كليػػة الرتبيػػة وأعضػػاء هيئػػة ا ذلػػك وترسػػيق فةااػػة السػػمـ والتسػػامظ وذلػػك مػػن منظػػ ر اؼبعلمػػني
 ، وتن ثق من ها  الرنية عدة أهداؼ منها:سيةاألسا

وأعضػػاء  مػػن جهػػة وقفػػار  مػػن منظػػ ر اؼبعلمػػني تعريػػ  التطػػرؼ الفكػػري ومعراػػة أسػػ اب  .1
 .من جهة أخرأل هيئة التدريك يف كلية الرتبية األساسية

 بياف س   ال قاية والعمج ؽبا  الظاهرة. .2
 الفكري. تطرؼاؼبسانبة يف الت عية خبط رة ال .3
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واقػػرتاح سػػ   وأعضػػاء هيئػػة التػػدريك يف كليػػة الرتبيػػة األساسػػية اقػػع اؼبعلمػػني اسػػتطمع و  .4
 تط ير الثةااة األمنية.

 اؼبيػػػداف الرتبػػػ ي علػػػ  اػػػ ء مةرتحػػػات ومرليػػػاتتةػػػدًن األاكػػػار العمليػػػة لصػػػانعي الةػػػرار  .5
 .وخمصة الدراسات الت صصية

 
 أسئلة الدراسة

 التسانؿ الرليك التايل ح ؿال    تسانالت  تدور
 ؟ يف وقاية الناشئة من التطرؼ الفكري  ؼبعلما دور ام

ومن هاا التسانؿ العاـ تتفرع ؾبم عة أسئلة ارعية. يهدؼ ال    اغبايل إىل اإلجابػة عػن األسػئلة 
 التالية:

وأعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريك يف كليػػػة الرتبيػػػة ، مػػػا اؼبةصػػػ د بػػػالتطرؼ الفكػػػري مػػػن منظػػػ ر اؼبعلمػػػني .1
 ؟األساسية
 لفكري ؟ما أس اب التطرؼ ا .2
 ؟ عل  الفرد واألسرة وافتمعالتطرؼ الفكري ما قفار  .3
 ؟الفكري التطرؼما س   ال قاية من  .4
 ما دور اؼبعلم إزاء التطرؼ الفكري؟ .5
 

 الدراستت الستبقة 
   الدراستت العربية

ـ( بإعػداد دراسػة م سػعة ربػ  عنػ اف أفػر االكبػراؼ الفكػري 2007قاـ  ال احثاف اؼبت ىل والعنػزي )
من ال    اػبليجػي. هػدا  الدراسػة اؼبػاك رة إىل التعػرؼ علػ  مفهػـ  االكبػراؼ الفكػري وأسػ اب  عل  األ

ودوااعػػ  يف دوؿ اػبلػػيم العربيػػة ودراسػػة قفػػار االكبػػراؼ الفكػػري علػػ  األمػػن العػػاـ يف دوؿ اؼبنطةػػة. اعتمػػد 
لفكػري هػ  السػل ؾ ال    عل  اؼبنهم ال صػفي االسػتن ا ي الت ليلػي وت صػ  ال  ػ  إىل أف االكبػراؼ ا

اإلنسػػػاين العةلػػػي اؼب ػػػال  لة اعػػػد الضػػػ   االجتمػػػاعي والنظػػػاـ العػػػاـ دبدل التػػػ  فبػػػا وبػػػدث ااػػػطرابات يف 
افتمػػع. وأهػػم ا فػػار اؼبرتت ػػة علػػ   ػػاهرة االكبػػراؼ الفكػػري يف دوؿ ؾبلػػك التعػػاوف اػبليجػػي هػػي الغلػػ  يف 

  الدراسػػة وجػػ ب إت ػػاع دوؿ اػبلػػيم العربيػػة الػػدين والتكفػػر والت ػػري  علػػ  اعبػػرالم اإلرهابيػػة. وأواػػ 
إلسػػػػرتاتيجية أمنيػػػػة م حػػػػدة ؼبكاا ػػػػة  ػػػػاهرة االكبػػػػراؼ الفكػػػػري وا فػػػػار اؼبرتت ػػػػة عليهػػػػا يف إ ػػػػار اؼبسػػػػئ لية 
التضامنية ألجهزة الدولة يف اؼبكاا ة. وأوص  الدراسة بإن اء مراكز مت صصػة لل ػ ار الػ    بػني كااػة 
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ة االنرتنػ  تعػ  كف لدوؿ اػبلػيم العربيػة كمػا أوصػ  بإن ػاء م اقػع علػ  شػ ائات افتمع يف ؾبلك التعاو 
 باغب ار.

بعنػػػػ اف دور الرتبيػػػػة اإلسػػػػممية يف اؼبدرسػػػػة االبتداليػػػػة يف م اجهػػػػة  هػػػػػ(1427ويف دراسػػػة اغبريػػػػري )
 ػػػاهرة اإلرهػػػاب، تنػػػاوؿ ال احػػػ  مفهػػػـ  اإلرهػػػاب بصػػػ رة عامػػػةا إذ أشػػػار إىل أف اإلرهػػػاب  ػػػاهرة قديبػػػة 

ددة وؽبػػػػا انعكاسػػػػات سػػػػال ة علػػػػ  تطػػػػ ر افتمعػػػػات ال  ػػػػرية وأمنهػػػػا واسػػػػتةرارها. وواَّػػػػ   م قػػػػ  متجػػػػ
اإلسمـ الاي وبـر أشكاؿ العن  والتطرؼ كااة. ٍب تطرق  الدراسة إىل دور الرتبية اإلسػممية يف اؼبرحلػة 

إىل التطػػػػػرؼ  االبتداليػػػػػة يف ربصػػػػػني التمميػػػػػا مػػػػػن االنػػػػػزالؽ يف مهػػػػػاوي االكبػػػػػراؼ الفكػػػػػري الػػػػػاي يػػػػػؤدي
واإلرهاب.  وخلص  الدراسة إىل نتالم عدة أنبها: أف  اهرة اإلرهاب  اهرة عاؼبيػة ال ديػن ؽبػا وال و ػن 
وهي عم  إجرامي وهػي تنػاق  قػيم الػدين اإلسػممي الػاي وبػـر ربريبػاً قا عػاً قتػ  الػنفك وترويػع ا منػني 

ؽبػػػ  الضػػػمانة األساسػػية بعػػػ ف   تعػػػاىل يف وإهػػمؾ اغبػػػرث والنسػػػ . وأف إت ػػاع أسػػػل ب الرتبيػػػة اإلسػػممية 
وأخػراً قػدم  ؾبم عػة مػن الت صػيات  كااػة.ربمي  من أشكاؿ التطػرؼ   إعداد جي  متمسك بعةيدت  ال 

الرامية إىل تعضيد دور الرتبية اإلسممية يف ربةيق أهدااها يف اؼبرحلػة االبتداليػة. ومػن أهػم هػا  اؼبةرتحػات 
ئػػة صػػاغبة إلعػػداد األجيػػاؿ وذلػػك عػػن  ريػػق حسػػم أشػػكاؿ العنػػ  والسػػل ؾ جعػػ  اؼبدرسػػة االبتداليػػة بي

اؼبعػػػػ ج كااػػػػة عنػػػػد بعػػػػ  التمميػػػػا. كمػػػػا ركػػػػزت علػػػػ  دور األن ػػػػطة المصػػػػفية يف دعػػػػم مرتكػػػػزات الرتبيػػػػة 
 اإلسممية ودور اؼبعلم الةدوة يف قيادة الن اط الطميب داخ  الص  اؼبدرسي وخارج .

اسة )االكبراؼ الفكري وأفػر  علػ  األمػن الػ    يف دوؿ ؾبلػك ـ( بدر  2006قاـ ؿبمد الدغيم )و 
األاكػار، أو اؼبفػاهيم، أو اؼبػدركات  يعػ  اكبػراؼ االكبراؼ الفكػريالتعاوف لدوؿ اػبليم العربية( ا جد أف 

ػػا هػػ  متَّفػػق عليػػػ  مػػن معػػاير وقػػيم، ومعتةػػػدات سػػالدة يف افتمػػع. وك ػػ  ال  ػػػ  عػػن  ؾبم عػػة مػػػن عمَّ
قػدرة اؼبن ػراني اكريػا علػ  تضػلي  وخػػداع النزعػة إىل العػػداء واالنتةػاـ و  ؼ الفكػري مػن مثػ مظػاهر االكبػرا

وتةػدًن أدلػة غػر كاايػة أو مناقضػة  ت  ي  اغبةالق و مسػها الناس وخباصة التغرير بال  اب واستغمؽبم مع
ؼبةاصػد وال صػ ؿ ت يػر الغايػات وامػن مظػاهر االكبػراؼ الفكػري و . وذلك من خمؿ أحاديػة الرنيػة  لل اقع

ومػػن . والةػػ انني مثػػ  الةتػػ  والتفجػػر والتػػدمر يف كػػ  زمػػاف ومكػػافإليهػػا بطػػرؽ زبػػال  ال ػػريعة والعػػادات 
الت سػػي  اؼب ػػ  لةضػػايا عظيمػػة اؼبيػػ  إىل اػبػػمؼ والتنػػاق  الفكػػري السػػل كي وكػػالك  كبػػراؼاال أشػػكاؿ

ومػػن هػػاا الفكػػر اؼبعػػ ج  هػػرت  ية بنظػػرة سػػط مػػن خػػمؿ النظػػر إىل ت ااػػ  األمػػ ر نظػػرة جديػػة وعظالمهػػا
. الصػػراع واػبػػمؼ اؼبسػػلمني بػػداعي اعبهػػاد واؼبيػػ  كبػػ قتػػ  غػػر السػػعي إىل  ت جهػػات غػػر سػػ ية مػػن مثػػ 

وعػػرج ال  ػػ  علػػ  مناق ػػة أسػػ اب االكبػػراؼ كػػالغل  والتطػػرؼ وسػػ ء التن ػػئة االجتماعيػػة واؼبػػنهم اػبفػػي 
مػػػن الطػػػرؽ وأخػػػرا التعمػػػيم والتسػػػرع يف األحكػػػاـ. و والتةليػػػد األعمػػػ  وهام ػػػية مؤسسػػػات افتمػػػع اؼبػػػدين 

أسػػرية سػػليمة  هبػػاد بيئػػةوإ التأكيػػد علػػ  دور األسػػرة مػػن منظػػ ر ال احػػ العمجيػػة لتصػػ يظ الفكػػر وتة يبػػ  
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وال نػػػات بنػػػاء مػػػع مراعػػػاة اؼبراق ػػػة ال اعيػػػة لأواغبػػػ ار اؽبػػػادؼ واالحػػػرتاـ اؼبت ػػػادؿ هبػػػد ايهػػػا األبنػػػاء الت ااػػػق 
ال ق  ؼبتابعة ن ػا ا م واغبػرص علػ  عػدـ اقبػرااهم مػع التيػارات اؼبن راػة واؼب ػ  هة .  وتكريك اؼبزيد من

اؼبتطراة ال  تغاي اإلرهػاب والعنػ  وذلػك مػن  اكاروسال  اإلعمـ يف ؿباربة األأنبية دور ال    وأكد 
رهابيػػة كمػػا نػػ   اؼبػػ ا نني يف م اجهػػة اغبػػ ادث اإل اكػػار الػػ  تراػػع مػػن الػػروح اؼبعن يػػة لػػدألخػػمؿ دعػػم األ
اهػػا الفكػػر يت ناستضػػااة اؼب تصػػني يف علػػـ  ال ػػريعة واغبيػػاة لت اػػيظ اؼبنزلةػػات الفكريػػة الػػ  ال  ػ  بأنبيػػة 

. ومػن سػ   عػمج اإلرهػاب وذبفيػ  منابعػ  ذكػر ال احػ  وم اػ عية اؼبن رؼ والرد عليها بص رة م حػدة
مػن  ػرؽ كػالك . و اسػت داـ اغبجػة وال هػافوالػدع ة و ارورة اسظ افاؿ للػرأي ا خػر وق ػ ؿ اغبػ ار معػ  

معاعبػػة الفكػػر اؼبن ػػرؼ ربػػ  اؼبدرسػػػة بػػافتمع ا لػػي مػػن خػػمؿ واػػػع منػػاهم جديػػدة حػػ ؿ ال قايػػة مػػػن 
اعبريبػػػػة واالكبػػػػراؼ إاػػػػااة إىل جانػػػػ  تفعيػػػػ  دور اؼبؤسسػػػػات االجتماعيػػػػة كاؼبسػػػػاجد والنػػػػ ادي الريااػػػػية 

األلمػػػة واػبط ػػػاء اؼبت صصػػػني يف التعامػػػ  مػػػع االنرتنػػػ  وت  يػػػ  التكن ل جيػػػا لتنميػػػة جيػػػ  مػػػن الػػػدعاة و 
بسرعة وحراية االةة مع التمتػع بةػدرة علػ  التفنيػد الفكػري والػرد علػ  ال ػ هات. وأوصػ  ال  ػ  بإن ػاء 

هيئة ؼبكاا ة الفكر اؼبن رؼ يك ف أعضػانها مػن صبيػع الت صصػات اػالفكر ال مراكز اكرية مت صصة و 
وت  ػ  هػا  اؽبيئػة  ،ناؾبهػاهليػة بتنفيػا بر سػرتاتيجية تلػـز كػ  جهػة رظبيػة أو أا إيعاجل إال بالفكر وت اع ؽبػ

 ين وص  ومن يروج ل .اعدت عل  انت ار الفكر اؼبتطرؼ وأس اب ال  سيف األ
ـ( ربػ  عنػ اف الػػدور الرتبػ ي لأسػرة اػبليجيػػة 2006ويف دراسػة لل احثػة قمنػػة بنػ  أرشػد بنجػػر )

هتمػػػ  ال احثػػػة بظػػػاهرة التطػػػرؼ ومعراػػػة : منظػػػ ر تربػػػ ي إسػػػممي ارؼ  والتطػػػيف وقايػػػة أبنالهػػػا مػػػن الغلػػػ
، ويف ذات ال قػػػ  تضػػػع الدراسػػػة رنيتهػػػا عيا ا علػػػ  دوؿ اػبلػػػيمدوااعهػػػا وربديػػػد حجمهػػػا وقفارهػػػا وتػػػدا

لتجديد دور األسرة اػبليجية اؼبتعلق بتن ئة األبناء عل  االعتداؿ وال سطية اإلسممية ق ػ  أف يةػع األبنػاء 
ار الغلػػػ  والتطػػػرؼ والعنػػػ  واإلرهػػػاب الػػػيك أعظػػػم مػػػن ت جيهػػػات الرتبيػػػة اإلسػػػممية يف ضبايػػػة اػػػ ايا تيػػػ

األبناء وصيانة ش صيا م إذا ما ات ع  األسرة ال سطية الاه يػة الػ  أقرهػا الةػرقف الكػرًن و  ةهػا الرسػ ؿ 
 صل    علي  وسلم مع أسرت  وأهل  وص ابت . 

دور اؼبؤسسػػػػات الرتب يػػػػة يف ال قايػػػػة مػػػػن الدراسػػػػة قضػػػػية  ؿـ( تتنػػػػاو 2005راسػػػػة السػػػػعيدين )ويف د
أخطػار اؼبرتت ػة عليهػا. نظػرا ل درجة ك رة من األنبيػةعل   قضية أهناعل  الدراسة الفكر اؼبتطرؼ وأكدت 

وتن ػػع هػػا  األنبيػػة مػػن ك هنػػا  ػػاهرة أصػػ    ملم سػػة علػػ  أرض ال اقػػع يف ـبتلػػ  افتمعػػات اإلنسػػانية 
ضػػية باتػػ  تػػؤرؽ اإلنسػػاف وتزعجػػ  بعػػد أف صػػارت تسػػت دـ ال سػػال  التدمريػػة علػػ  حػػد سػػ اء. وهػػي ق

ولصػلتها ال فيةػة بفئػة مهمػة مػن  ،لت ةيق أغرااها. كما تن ع أنبيتها من صلتها ال فيةة بػاألمن واالسػتةرار
ال ع ب وهػم ائػة ال ػ اب. وقػد تناولػ  هػا  الدراسػة ربلػيمً ؽبػا  الظػاهرة مػن حيػ  جػاورها، والع امػ  

واؼبؤسسػات الرتب يػة اؼبعنيػة دبعاعبػة هػا  الظػاهرة  ،والسػ   الكفيلػة بال قايػة منهػا ،ل  أسهم  يف وج دهاا
 وم اجهتها.
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( عػػػن التطػػػرؼ والعنػػػ  أجريػػػ  علػػػ   ل ػػػة التعلػػػيم الثػػػان ي األزهػػػري ـ 1996ويف دراسػػػة ع يػػػد )
انيػػة وكانػػ  أداة الدراسػػة وذلػػك مػػن أجػػ  ضبػػايتهم مػػن ال قػػ ع يف دالػػرة التطػػرؼ والعنػػ ، وهػػي دراسػػة ميد

ني وشػػػػي خ اؼبعاهػػػػد الدينيػػػػة واؼبػػػػ جهني واؼبػػػػديرين. لػػػػ  اؼبدرسػػػػإسػػػػت انتني واحػػػػدة علػػػػ  الطل ػػػػة واألخػػػػرأل ع
وحػػددت الدراسػػة مسػػئ ليات ترب يػػة تةػػـ  هبػػا وسػػال  الرتبيػػة بػػافتمع اؼبصػػري غبمايػػة هػػؤالء الطل ػػة وذلػػك 

لػػة ال ػػ اب والػػ  ربتػػاج إىل نػػ ع خػػاص مػػن العنايػػة ألهنػػم يبػػروف دبرحلػػة خطػػرة مػػن حيػػا م تتمثػػ  يف مرح
واالهتمػػاـ، وأ هػػرت الدراسػػة عػػددا مػػن النتػػالم وعػػددا مػػن الفػػروؽ والػػدالالت اإلحصػػالية ت عػػا ؼبتغػػرات 
اعبػػنك واؼبنطةػػة اعبغراايػػػة والفرقػػة الدراسػػػية والت صػػص علمػػي / أديب، كمػػػا قػػدم  عػػػددا مػػن الت صػػػيات 

م الػػػدي  غبمايػػػة دارسػػػي  مػػػن االنػػػزالؽ يف دالػػػرة التطػػػرؼ والعنػػػ  والػػػ   واؼبةرتحػػػات للمسػػػئ لني عػػػن التعلػػػي
 كان  ذبتاح افتمع اؼبصري خمؿ حة   الثمانينات والتسعينيات من الةرف الع رين.

 
 الدراستت األجنبية

الرتبيػػة باسػػم بتػػألي  كتػػاب ( Lynn Davies, 2008لػػني ديفيػػز )   ال احثػػة ال يطانيػػةقامػػ
الرتبيػة الدوليػة يف اؼبركػز  ة. لني ديفيز أستاذ(Educating Against Extremismاد التطرؼ )

الرتبيػػة والتعلػػيم والصػػراع: كتػػاب ة  الػػدويل للتعلػػيم وال  ػػ  العلمػػي يف جامعػػة برمنغهػػاـ يف بريطانيػػا، ومؤلفػػ
وهػي  (Education and Conflict: Complexity and Chaosالتعةيػد والف اػ  )

 ةاؼبؤلفػػ ت. أكػدعات الصػػراعات ا ليػة والعاؼبيػة ودور الرتبيػػة يف م اجهتهػامت صصػة يف ال  ػ  يف م اػ  
علػػ  أف التطػػرؼ اليػػـ  يبثػػ  مصػػدر قلػػق ك ػػر يف صبيػػع أكبػػاء العػػا ، ويغايػػ  صػػمت  باإلرهػػاب واألصػػ لية 

. يستك ػػ  هػػاا الكتػػاب العمقػػة بػػني التعلػػيم وبػػني التطػػرؼ ويػػدرس كيػػ  يبكػػن فبػػا يزيػػد  تعةيػػدا الدينيػػة
سػػ أل الةليػػ   يةػػدـ إىل ا فأف التعلػػيم الرظبػػي ال  ةرأل اؼبؤلفػػتػػ تعلػػيم أف ي اجػػ  التطػػرؼ بأشػػكال  اػبطػػرة.لل

لت ليػػػ  التطػػػرؼ بال ػػػك  اؼبطلػػػ ب ؼبنػػػع النػػػاس مػػػن االنضػػػماـ إىل صباعػػػات متطراػػػة وال يسػػػاعد ال ػػػ اب 
ات االنت ػػػاريني  علػػ  أف هجمػػ ةؤكػػد ال احثػػػا تدعم م قفهػػتػػػ. ولكػػي واالحػػػرتاز منػػ  واهمػػ  بصػػ رة عميةػػة
 الاين تلة ا تعليمهم يف اؼبؤسسات التابعػة للدولػة، دبػا يف ذلػك يف انكلػرتا تنفياو إعداد  كان  بعضها من

. يةرتح الكتاب اسرتاتيجيات تعليميػة ـبتلفػة  اكرا وسل كا رهابلم سبنعهم دراستهم من ت   التطرؼ واإلا
. تغطػي اصػ ؿ الكتػاب والديبةرا ية ثةااية والتسامظالتعددية ال مفهـ  كن ع من أن اع العمج مث  ترسيق

وحريػػػة التع ػػػر، والتفكػػػر  ، والعدالػػػة،م ااػػػيع متن عػػػة مثػػػ  الرتكيػػػز علػػػ    يعػػػة التطػػػرؼ، واؽب يػػػة واالنتمػػػاء
واؼب ا نػة الن ػطة  النةدي. تناوؿ الكتاب كالك قضايا متن عة مث  التثةي  السياسي، واإلعمـ والتعلػيم،

يتعػايش  إىل تكػ ين ؾبتمػع مػدين قػ يإصبػاال وحة ؽ اإلنسػاف. يهػدؼ الكتػاب يم الدي ، والتعليم، والتعل
 .وتساهم الرتبية جبان  اعاؿ يف التثةي  السياسي من دوف عن 
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سػػيما يف رسػػم ال احػػ  أنبيػػة تربيػػة السػػمـ ال يسػػتعرض (Ardizzone, 2001ويف دراسػػة )
 ػػ  علػػ  جهػػ د اؼبػػربني اؼبت صصػػني يف هػػاا اغبةػػ  مسػػارات اؼبسػػتة   وترصبػػة قمػػاؿ افتمعػػات. يثػػ  ال 

التثةيػػػ  يف ؾبػػػاؿ حةػػػ ؽ ، والرتبيػػػة اؼبدنيػػػة ، والتسػػػامظ والتعلػػػيم ، و  الديبةرا يػػػة الرتبيػػػة ويؤكػػػد علػػػ  أنبيػػػة
وتضػػػع األمػػػ ر يف شػػػكلها  فةااػػػة السػػػمـلػػػيم للجميػػػع ألهنػػػا يف هنايػػػة اؼبطػػػاؼ تصػػػنع اإلنسػػػاف ، وتػػػ ار التع
لسػػمـ كانػػ  دالمػػا مهتمػػة عناصػػر اػػرورية لت ةيػػق السػػمـ. الرتبيػػة مػػن أجػػ  ا ع ،الصػػ يظ ألهنػػا يف ال اقػػ

. الديبةرا يػة وحةػ ؽ اإلنسػاف والسػمـ االةضػاء عليهػ س اب اعبارية عبميع أشكاؿ العنػ  وسػ  األ بتت ع
انا أهػدا اػع مارسػتنا لعا  اليـ  لل ع ب واغبك مات عل  حد سػ اء فبػا يػؤفر دبمركزية يف قضايا ال تزاؿ 

 -واالنعكاسػػػات العاؼبيػػػة -مأسػػػاة مركػػػز التجػػػارة العػػػاؼبي، يف أعةػػػاب عمليػػػة يم. وبالتأكيػػػداألساسػػػية للتعلػػػ
د هػػػ  أف "اإلصػػػمح مػػػا إذا كػػػاف هنػػػاؾ أي احتمػػاؿ للسػػػمـ. ولكػػػن األمػػر اؼبؤكػػػع  قػػػد  ػػػرح السػػؤاؿ الػػ 

مػا هػ  اػروري هػ  النةلػة  ،ذلػك. وبػدال مػن واغبل ؿ اؼبعل ة اؼبفرواة إما ؿبليا أو عاؼبيا لن تػنجظ السريع"
والعدالػػػة  ،ةضػػػايا األمػػػن ال  ػػػري، واؼبسػػػاواةب خػػػمؿ العنايػػػة الرتبيػػػة مػػػنالن عيػػػة الػػػ  ت ػػػك  ؿبتػػػ أل وعمػػػق 
رتبيػة وإنسػانية العمقػة. هػا  هػي الةػيم األساسػية ل ،يز اؼب ا نة العاؼبيػةوالتفاهم بني الثةااات من خمؿ تعز 

رين يف هػػاا اؼبيػػداف وينسػػجم كػػالك مػػع ت جهػػات األمػػم اؼبت ػػدة وهػػ  الػػاي يتفػػق مػػع رنأل اؼبفكػػ لسػػمـا
 .ف وغرها من اؼبنظمات العاؼبيةواإلعمف العاؼبي غبة ؽ اإلنسا
يف أوروبػػا مػػن وجػػ د حركػػة ن ػػطة مػػن أجػػ  ن ػػر تربيػػة السػػمـ  علػػ  الػػرغم وىبلػػص ال  ػػ  إىل أنػػ 

يف ال اليػػات  لػػالك ، اػػإف تربيػػة السػػمـ ةاومػػة للسػػمـ.وال اليػػات اؼبت ػػدة ، اػػإف هنػػاؾ قػػدرا ك ػػرا مػػن اؼب
 أق  مةاومة( عنػدما تةػدـ مػن خػمؿ اؼبزيد من الدعم )أو باألحرأل ، ، كما يف بلداف أخرأل ، ذبد دةاؼبت

نظػػامي تسػػتطيع أف تسػػتهدؼ ال ػػ اب وت ػػجع الرتبيػػة إف بػػرامم التعلػػيم غػػر القطػػاع التعلػػيم غػػر الرظبػػي. 
رلنػػػػدا ، بػػػػرامم يف اي يػػػػة وازبػػػػاذ اإلجػػػػراءات للتغيػػػػر االجتمػػػػاعي. شبػػػػةولية االجتماعز أخمقيػػػػات اؼبسػػػػؤ وتعػػػػز 

وتلػػػك اعبهػػػ د وغرهػػػا تتمسػػػك باؼب ػػػاد  التفػػػاهم بػػػني الثةااػػػات والسػػػمـ  تعػػػزز وال ػػػرؽ األوسػػػ  وقػػػ ص
 لرتبية من أج  السمـ كما حددها إ ار الي نسك . الت جيهية ل

( بعنػػ اف Berson and Berson, 2001)إلػن برسػػن ومي ػي  بػرس ويف دراسػة قػاـ هبػػا 
تنػػػػػاوؿ ال احثػػػػاف دور اؼبعلمػػػػػني يف ربةيػػػػػق  "صػػػػدمة اإلرهػػػػػاب : مسػػػػاعدة األ فػػػػػاؿ علػػػػ  التغلػػػػػ  عليهػػػػا"

اػبػ ؼ  وأشارت الدراسة إىل أف اإلرهاب ي لػد. االستةرار وزبفي  الصدمات والك ارث ال  سبر يف ال مد
قفػػار  هػا  األزمػة علمػا بػػأف اإلرهػاب ال يػرتؾ ئػاب يف نفػ س الطػمب وال بػػد للمدرسػة مػن م اجهػػة واالكت

. اػبطرة عل  نف س وعة ؿ الصغار بػ  يبتػد األمػر لي ػم  ؾبتمػع الك ػار اهػم أكثػر اسػتجابة لتعكػر اؼبػزاج
الفعػ  ، أو بسػ   خ اػا مػن ردود أشارت الدراسػة إىل أف بعػ  اؼبعلمػني يتجنػ  عػمج قضػايا اإلرهػاب 

والعمػػػ   زبطػػػي  للػػػدروسناق ػػػة األحػػػداث والرتكيػػػز علػػػ  ربضػػػر و نةػػػص اؼبعل مػػػات فبػػػا يػػػداع إىل ذبنػػػ  م
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مكاا ػػػة  علػػػ اؼبػػػتعلم . الػػػدعم اؼبةػػػدـ يف أكبػػػاء اؼبدرسػػػة وافتمػػػع األوسػػػع نطاقػػػا يبكػػػن أف يسػػػاعد الػػػروتي 
 منها:ؼب اجهة صدمة اإلرهاب بالعناية بعدة أم ر  اؼبعلم الدراسة   ال  .ا فار السل ية لإلرهاب

الطل ػػة حباجػػة إىل التع ػػر  الطػػمب واذباهػػا م. م ػػاعروالتعػػرؼ إىل  اػػتظ بػػاب اؼبناق ػػة -1
 عن م اعرهم واهم األحداث.

  اعمة وواعية.بيئة قمنة ودإهباد  -2
 .  للجميع رعاية افتمعأف  التأكيد عل  -3
   .الةدرة عل  التعام  مع الةضايا اؼبعةدةبياف  -4
 ال قالع والص ر واؼبتن عة. ب سبكني ال  اب من خ ا م -5
 .اإلهبابية مث  الصدؽ وؿباربة اإلشاعاتالةيم واألخمؽ عزيز ت -6
خلػػػق األمػػػاف لأ فػػػاؿ. وين غػػػي لية الك ػػػار ين غػػػي التأكيػػػد علػػػ  اؼبعلمػػػني أف مػػػن مسػػػؤو  -7

اسػتعراض عػن كيفيػة التصػرؼ السػليم يف حػاالت الطػ ار  يف اؼبدرسػة و طمب  ة مناسػ ة الأيضا أف سبنظ 
 .  السممةمن و األاؼب اد  الت جيهية اؼبتعلةة ب

يجػػػػ  علينػػػػا أيضػػػػا ا، يػػػػةاسػػػػتعادة األمػػػػن وروتػػػػني حيػػػػا م الي موإف كنػػػػا نريػػػػد للطػػػػمب  -8
  التعلم من ها  اؼبأساة.مساعد م يف
 الرع . اػب ؼ و  اغب  عل  السل ؾ اؼبنتم الس ي واالبتعاد عن -9
لت عػات هػا  الةضػايا  قد تتطلػ  مناق ػات متكػررة صدمات اإلرهابتعةيد وا امة   -10
 .ة الفص  وخارج  لغرس اؼبفاهيم الص ي ة ال  ترسق الص ة النفسيةيف قاع

التصػػػدي الفعػػػاؿ للتعامػػػ  مػػػع اؼبصػػػاع  واألمػػػراض النفسػػػية وغرهػػػا اسػػػرتاتيجيات بيػػػاف  -11
ؼب سػػػػية  ، وقػػػػػراءة سبػػػػارين االسػػػػػرتخاء ، واألن ػػػػطة اإلبداعيػػػػة )أي االسػػػػتماع إىل ا وذلػػػػك عػػػػ  اسػػػػت داـ

 .اؽبدوء والتأم ن غبظات موأخا ، الةصص والغناء(
لػػاين وبتػػاج ف الصػػ ة النفسػػية يف اؼبػػدارس وافتمعػػات ا ليػػة هػػي مػػ رد قػػيم للطػػمب ا -12
األ فػػاؿ الصػػغار إىل مسػػاعدة إاػػااية لمنتةػػاؿ مػػن ال يػػ  إىل اؼبدرسػػة ، وربيػػة وبتػػاج  اإلغافػػة. العػػ ف أو
  .لت صي  اؼب اعر الداائة يف الص اح صادقة
 
 

 مصطلحتت الدراسة
صان  عن األذأل وضبا  ويةاؿ وقا    مػن السػ ء ووقػا  دبع    اللغة العربية ِوقاية وواقية ورد يف كت

السػػ ء أي كػػأ  منػػ ، ووقػػ  األمػػر وقيػػا أصػػل   ) وقػػا  ( ت قيػػة حفظػػ  وصػػان  و ) اتةػػ  ( بال ػػيء جعلػػ  
اؼبعجػػػم  ػػػ  ))ت قػػػا ( حػػػار  وذبنووذبن ػػػ   وال قايػػػة ذبنػػػ  مػػػا يكػػػر  واغبػػػار منػػػ  .وقايػػػة لػػػ  مػػػن شػػػيء قخػػػر
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(ا قبػػاهم 18: لػػ  سػػ  ان  "َوقَػػاُهْم َربػ ُهػػْم َعػػَااَب اعبَِْ ػػيِم" )الطػػ ر  (. وق1096ـ، ص 2008، ال سػػي 
 من النراف. وأبعدهم   

ال قاية هي ارط الصيانة والسرت واغبماية واغبفا واغبار وذبن  اػبطػر ، وهػ  مػا يبكػن أف تةػـ  بػ  
 (.هػ، ص1418، )اغبدريسرة واؼبدرسة وافتمع الرتبية ال قالية ذبا  الفرد واأل

دامػ ا  مػا الصػغارال ػ اب. ورد يف كتػ  اللغػة أف الػنَّْشءا جيػ  يف العمػـ  النَّاشخ ال اب والناشئة 
، ( ومػػػن معػػػاين الػػػنشء اعبيػػػ  والنسػػػ  بػػػدوف تػػػاريقيف  ػػػْ ر الّتعلػػػيم )اللجمػػػػي وقخػػػروف،  بػػػدوف )أبػػػ  العػػػـز

أف الػػنشء والن ػػأة: إحػػداث ال ػػيء وتربيتػػ . قػػاؿ تعاىل: َوَلَةػػْد  تػػاريق()بػػدوف وذكػػر األصػػفهاين . (تػػاريق
وية لػ ف  (. يةاؿ: ن أ امف، والناشخ يػراد بػ  ال ػاب. 62َعِلْمُتُم النَّْ أََة اأُلوىَل اَػَلْ ال َتاكَُّروَف{ )ال اقعة 
   (.424ـ، ص 1998"ن أ عل  ح  اػبر أي ترىب علي " )قيةان ، 

هػػػػ  ابتعػػػاد عػػػن مت سػػػػ  مػػػا ، سػػػ اء عػػػن يبينػػػػ  أو عػػػن يسػػػار  )شػػػػ اتة، اؼ وايمػػػا يتصػػػ  بػػػالتطر 
وال سػػػػػػطية إف   تكػػػػػػن هنػػػػػػم االسػػػػػػتةامة لكانػػػػػػ  اكبرااػػػػػػا )الصػػػػػػميب، (. 106ـ، ص 2003والنجػػػػػػار، 
ين ػػػرؼ عػػن العػػػرؼ والتةاليػػد واؼبعػػػاير  سػػل ؾهػػػ  اؼبن ػػرؼ السػػل ؾ (. 385، ص 141ـ، ص 2007

( اصػطمحا  Radicalismوماه  التطػرؼ )(. 365ـ، ص 2003)قبار،  ؼبعم ؿ هبا يف ؾبتمع ماا
هػػ  "م قػػ  عػػدالي ذبػػا  أي  اؼبعجػػم اؼب سػػ عي ؼبصػػطل ات الرتبيػػةـ( يف 2003كمػػا يةػػ ؿ اريػػد قبػػار )

التطػػرؼ يف جػػ هر  (. 832نظػػاـ اجتمػػاعي قػػالم أو سػػ ا ، وب ػػا تغيػػرا جػػاريا عنيفػػا لػػالك النظػػاـ" )ص 
األخمقيػػة ولكنهػػا حركػػة يتجػػاوز مػػداها اغبػػدود الػػ  وصػػل  إليهػػا  حركػػة يف اذبػػا  الةاعػػدة االجتماعيػػة أو
يعػػرؼ بعضػػهم التطػػرؼ بأنػػ  "ال ػػط  يف اهػػم مػػاه  أو  (.ـ1999الةاعػدة وارتضػػاها افتمػػع )بيػػ مي، 

معتةػػد أو السػػفة أو اكػػر، والغلػػ  يف التعصػػ  لػػالك الفهػػم، ورب يلػػ  إىل حػػاكم لسػػل ؾ الفػػرد أو اعبماعػػة 
ااع إىل ؿباولػػة اػػرض هػػاا الفهػػم والت جػػ  علػػ  ا خػػر بكػػ  ال سػػال  ومنهػػا العنػػ  الػػ  تتصػػ  بػػ  واالنػػد

 (.21ـ، ص 2006اؼب ارؾ، واإلكرا " )
"والتطػػرؼ: االكبيػػاز إىل  ػػريف األمػػر، اي ػػم  الغلػػ ، ولكػػن الغلػػ  أخػػص منػػ  يف الزيػػادة وافػػاوزة، 

هػ  تطػرؼ، ولػيك كػ  تطػرؼ  ليك اة  دبجرد ال عػد عػن ال سػ  إىل األ ػراؼ. أو دبعػ  قخػر: كػ  غلػ 
إف  ػػاهرة العنػػ  والعػػدواف واإلرهػػاب تعتػػ  نتػػاج النت ػػار الفكػػر  (.237هػػػ، ص 1426ال ػػ  ، غلػػ " )

ـ، ص 2004طراب يف افتمػػػػع )الطػػػػراح، صػػػػطل ات السػػػػابةة ت ػػػػر إىل حالػػػػة االاػػػػاؼبتطػػػػرؼ وصبيػػػػع اؼب
يهم )حسػػػاف وقخػػػروف، تفكػػػر ا خػػػرين واػػػرض ال صػػػاية علػػػ ومػػػن مظػػػاهر التطػػػرؼ اغبجػػػر علػػػ  (.117
 (.109ـ، ص 2007

ـ( "الِفْكػػػػُر، بالكسػػػػر ويُػْفػػػػَتُظ: 2008لإلمػػػػاـ الفػػػػروز قبػػػػادي ) الةػػػػام س ا ػػػػي وأمػػػػا الفكػػػػر افػػػػي 
الِفْكػػُر: ِإعمػػاؿ اػبػػا ر يف : "لسػػاف العػػرب(. وعنػػد ابػػن منظػػ ر يف 1260ِإعمػػاُؿ النَّظَػػِر يف ال ػػيِء" )ص 

 ال يء".



 15 

، والتفكػر: جػ الف تلػك لأصفه مفردات ألفاظ الةرقفويف  اين الفكرة: قػ ة مطرقػة للعلػم إىل اؼبعلػـ 
الةػػ ة حبسػػ  نظػػر العةػػ ، وذلػػك لإلنسػػاف دوف اغبيػػ اف، وال يةػػاؿ إال ايمػػا يبكػػن أف وبصػػ  لػػ  صػػ رة يف 
الةل . ورج  اكر: كثر الفكػرة، قػاؿ بعػ  األدبػاء: الفكػر مةلػ ب عػن الفػرؾ لكػن يسػتعم  الفكػر يف 

، 31ج، يقاألل سػػي )بػػدوف تػػار  ،األمػػ ر وحبثهػػا  ل ػػا لل صػػ ؿ إىل حةيةتهػػا )باختصػػاراؼبعػػاين، وهػػ  اػػرؾ 
(. ويف الفكػػػر الصػػػ يف اْلِفْكػػػُر ُهػػػَ  إْحَضػػػاُر َمْعػػػرِاَػتَػنْيِ يف اْلَةْلػػػِ  117ـ، ص 2004، السػػػي  ي، 11ص 

ُهَمػػػػػا َمْعرِاَػػػػػًة فَالِثَػػػػػةً   ْفِك يف اْلَمْعُةػػػػػ التِ َحرََكػػػػػُة الػػػػػنػَّ َواْلِفْكػػػػػُر (. 1191ـ، ص 2006)اغبفػػػػػ ،   َيْسػػػػػَتْثِمُر ِمنػْ
، ص 6)ال ػػػنةيطي، بػػػدوف تػػػاريق، ج )العطػػػار، بػػػدوف تػػػاريق(، وأّمػػػا حركتهػػػا يف ا س سػػػات اهػػػ  زبيػػػ 

ـ( الفكػػػػر اإلنسػػػػاين   يعػػػػة ـبص صػػػػة، اطرهػػػػا   كمػػػػا اطػػػػر سػػػػالر 2003قػػػػاؿ ابػػػػن خلػػػػدوف )(. 240
اعاؿ اإلنسانية علػ  نظػاـ وترتيػ ، وتػارة يكػ ف م تدعات ، وه  وجداف حركة للنفك. تارة يك ف م دءاً لأ

وهػػػاا التعريػػػ  أقػػػرب  ،، باختصػػػار(344م ػػدءاً لعلػػػم مػػػا   يكػػػن حاصػػػمً بػػػأف يت جػػػ  إىل اؼبطلػػػ ب )ص 
 (.  2090، ص 2ـ، ج2006للعلـ  االجتماعية والسياسية )جهامي، دغيم ، 

ػػرا اػػإفَّ الفكػػر م ػػدأ اإلرا دة والطلػػ  يف الزهػػد والػػرتؾ واغبُػػّ  إف "أصػػ  اػبػػر وال ػػر مػػن ِق َػػ  التفك 
"اسػػػػت داـ العةػػػػ ، وت  يفػػػػ  لل صػػػػ ؿ إىل اغبةػػػػالق،  (. والفكػػػػر189ـ، ص 2004)اعب زيػػػػة، والػػػػ غ " 

 (.129ـ، ص 2005والسممة واألماف" )الةري ي، 
ومن الناحية االصطمحية ايمكن ربديد التطرؼ الفكري بأن  "اؼب الغة يف التمسك اكػرا أو سػل كا 

ن األاكػػػار قػػػد تكػػػ ف دينيػػػة عةالديػػػة أو سياسػػػية أو اقتصػػػادية أو أدبيػػػة أو انيػػػة ت ػػػعر الةػػػالم هبػػػا جبملػػػة مػػػ
بػامتمؾ اغبةيةػة اؼبطلةػة. وزبلػػق اجػ ة بينػ  وبػني النسػػيم االجتمػاعي الػاي يعػيش ايػػ  وينتمػي إليػ ، األمػػر 

تمعيػػة الػػ  ذبعلػػ  اػػردا الػػاي يػػؤدي إىل غربتػػ  عػػن ذاتػػ  وعػػن اعبماعػػة ويع قػػ  عػػن فبارسػػة )التفػػاعمت( اف
: الغلػػػػ  والتنطػػػػع يف قضػػػػايا ال ػػػػرع، واالكبػػػػراؼ (. التطػػػػرؼ الفكػػػػري25ـ، ص 2002عػػػػي، منتجػػػػا" )ال  

"، ااؼبيػ  كبػ  أي  ػرؼ سػ اء كػاف غلػ اً أو تةصػراً ت ػدداً أو اكبػمالً  دد يف اهم قضػايا ال اقػع واغبيػاةاؼبت
 ـ(.2009يعت  أمراً مام ماً يف العة  وال رع" )الة طاين، 

إف التطرؼ يف ج هر  ينطلق مػن نظػرة تنزيهيػة للػاات والنظػرة السػ داوية والعداليػة ل خػر، وعلي  ا 
هنا عل  اؼبعراة والعرؽ وك  مك نػات هػا  الػاات. وهػاا "الت ػكي  النفسػي هػ  مػا وبكػم  وهاا ينس  

النظػػرة واعتةػػاد تػػ ار اعبػػ اب  هػػا  والتغػػرات ا يطػػة بػػ . إف اغبديػػة الػػ  تةػػـ  عليهػػا الفػػرد للم اقػػ  نظػػرة
باسػػػػتمرار ليسػػػػ  منطةيػػػػة وأف ج ابنػػػػا هػػػػ  الصػػػػ يظ بالضػػػػرورة وجػػػػ اب ا خػػػػر خػػػػا خ أيضػػػػا بالضػػػػرورة" 

 (.  ، باختصارـ2006)اؼبطري، 

 اإلطتر النظري
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يتضمن هاا اإل ار النظػري علػ  مػدخ  تربػ ي مةتضػ  إىل قضػية التطػرؼ الفكػري لػدأل الناشػئة 
 تماعي وسياسي. من منظ ر دي  ونفسي واج

قػػاؿ عنهػا أبػػ  حامػػد الغػػزايل يف  إف مػن أهػػم مةاصػػد الرتبيػة اإلسػػممية حفػػا الكليػػات اػبمػك الػػ  
ػػػػرِْع ِمػػػْن اػْبَْلػػػػِق طَبَْسػػػٌة: اؼبستصػػػػف كتابػػػ   َوُهػػػػَ  أَْف وَبَْفػػػَا َعلَػػػػْيِهْم ِديػػػنَػُهْم َونَػْفَسػػػػُهْم َوَعْةَلُهػػػػْم   "َمْةُصػػػ ُد ال َّ

َاُكػػػ   َمػػػا يَػَتَضػػػمَُّن ِحْفػػػَا َهػػػِاِ  األُصػػػ ِؿ اػْبَْمَسػػػِة اَػُهػػػَ  َمْصػػػَلَ ٌة، وَُكػػػ   َمػػػا يُػَفػػػ ُِّت َهػػػِاِ   َوَنْسػػػَلُهْم َوَمػػػاؽَبُْم،
وال ري  أف تفاقم التطرؼ الفكػري يهػدد كيػاف افتمػع، ويةػ ض   األُص َؿ اَػُهَ  َمْفَسَدٌة َوَداْػُعَها َمْصَلَ ٌة".
   اعبميع أب اب الفنت ما  هر منها وما بطن. أركاف األسرة، وي دد حياة الفرد ويفتظ عل

وأشػػرؼ خطػػاب  ،ولةػػد اعتػػ  النػػهللا صػػل    عليػػ  وسػػلم ب ػػروبة ال ػػ اب وخػػا  هم بػػألط  لفػػا
لئم ينفروا من الت جي  وبالك كػاف هديػ  معهػم متن عػا ويف بعػ  اؼب ااػع يكػ ف اإلرشػاد بعيػدا عػن صػيغ 

ة ئالعنايػة بالناشػ (.51، ص 2ـ، ج2008ألوامػر )ابػن األفػر، األمر والتعليم اؼب اشر الةالم عل  إعطػاء ا
ُ عْنػػػ :  عػػػن َأيبمػػػن أهػػػم مة مػػػات الرتبيػػػة ال قاليػػػة. والراػػػق يف تعلػػػيمهم  َّْ ُ  َكػػػاَف ِإَذا أَتَػػػاُ  أَنػػػ»سػػػعيٍد رِاػػػي ا

َِّْ َداُث قَػػػاَؿ: َمْرَح ػػػاً ِبَ ِصػػػيٰهػػػُؤاَلِء اأَلْحػػػ ، أََمَرنػػػا َرُسػػػ ُؿ ا َِّْ ْجلِػػػِك، وَ ِة َرُسػػػ ِؿ ا
َ
نُػَفةَهُهػػػُم أَْف نُػَ سػػػَع ؽَبُػػػْم يف اؼب

َ دفُ َف بَػْعَدنَااغبَِْديَ ، اَِإنَّ 
ُ
ْيَء اْسػتَػْفِهْمِنيِ ، ِإَذا أَْنَ  َ ْ تَػْفَهػِم ال َّػا يَػُة ُؿ لِْلَ َدِث: ، وََكاَف فبِ ُكْم ُخُل اُػَنا َواؼب

، ص 17ـ، ج1994)السػػػػػي  ي، « ْن أَْف تُةػػػػػ ـَ وََ ْ تَػْفَهْمػػػػػ ُ ِمػػػػػ ُةػػػػػ ـَ َوقَػػػػػْد َاِهْمتَػػػػػُ  َأَحػػػػػ   ِإيَلَّ َك أَْف تػَ اَِإنػػػػػ
وال شػػك أف الفتيػػاف والفتيػػات يبتلكػػ ف قػػ ة هاللػػة يف التػػأفر والتػػأفر. قػػاؿ تعػػاىل يف وصػػ  ومػػدح  (.243

يَػػٌة قَمنُػػ ا " كَبْػػُن نَػُةػص  َعَلْيػػَك نَػ َػَأُهم بِػػاغبَْقِّ ِإنػَُّهػْم ضػػ  ال ػرؾ وات عػػ  ومػي  اغبػػق: الفئػة اؼبؤمنػػة الػ  را ِاتػْ
 (.  13ِبَرهبِِّْم َوزِْدنَاُهْم ُهًدأل" )الكه : 

واغبػػق أف أدبيػػات ومرليػػات الرتبيػػة اإلسػػممية تضػػع الفتيػػة عم مػػا يف دالػػرة االهتمػػاـ. ويسػػتفاد مػػن 
التعاليم اإلسممية أف ال  اب أقرب إىل ق  ؿ التغػر والػدع ة مػن ال ػي خ ألف اطػرة ال ػ اب بسػ   صػغر 

(. وال غرابػة أف يةػ ؿ عمػرو بػن قػيك 184ـ، ص 1983مػن اؼبدنسػات الروحيػة )اؼبطهػري، سنهم أبعد 
إذا رأيػػػ  ال ػػػاب أوؿ مػػػا ين ػػػأ مػػػع أهػػػ  السػػػنة واعبماعػػػة اارجػػػ ، وإذا رأيتػػػ  مػػػع أهػػػ  ال ػػػدع ، » اؼبملػػػي 

 مقػ  اػم إ وهػاا الكػمـ لػيك علػ )العكػ ي، بػدوف تػاريق(. « اايئك من ، اإفَّ ال َّابَّ عل  أوَِّؿ ن  لِ ِ 
 ال ػػدع واألهػػ اء أهػػ  اؼبػػااه  اإلسػػممية كلهػػا ويػػاـأف الرتبيػػة ال تعػػرؼ اليػػأس أبػػدا واإلسػػمـ هبمػػع  ريػػ 

 .صبلة وتفصيموالتفرؽ 
ُ قل ػػا وقال ػا تتفػػق والػػدع ة للسػمـ الت جهػات اؼبعاصػػرة  إف ّْ مػػع ظباحػػة اإلسػمـ لة لػػ  تعػػاىل "يُرِيػػُد ا

. وعػن أيب م سػ ، قػاؿ: قلػ : يػا رسػ ؿ    أي  )185ا يػة  ال ةرة (ِبُكُم اْلُعْسَر"  ِبُكُم اْلُيْسَر َوالَ يُرِيدُ 
اإلسمـ أاض ؟ قاؿ: "من سلم اؼبسلم ف من لسان  ويد " )روا  مسلم(، واؼبسلم ه  الػاي ىبػال  النػاس 

ت صػػػر الناشػػػئة بأسػػػالي  اؼبكػػػر واػبػػػداع الػػػ  يسػػػت دمها اؼبتطراػػػ ف مػػػن الفتيػػػة بػػػد مػػػن  ال خبلػػػق حسػػػن. 
أصػػ اب الفتنػػػة عنػػػدما ية مػػػ ف بػػػرتويم أاكػػػارهم اؼبن راػػة حيػػػ  أهنػػػم يسػػػت دم ف اإلمعػػػاف يف السػػػرية يف 

http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=28
http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=28
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العمػػػػ ، والسػػػػفر اؼب اغػػػػ ، واالجتماعػػػػات اؼبغلةػػػػة، وتسػػػػفي  رأي اؼب ػػػػالفني، واسػػػػت داـ العنػػػػ  اللفظػػػػي 
لفعلي، واألظباء اغبركية للتم ي  والت في، والتم ي  اؼبايل اػبارجي أو غر ، واالقتصار علػ  قػراءة رسػال  وا

ينػػػادأل اؼبربػػػػ ف  باختصػػػار وتصػػػػرؼ(. 180 – 167ص ، ـ2007ؿبػػػددة ؾبه لػػػػة اؼبصػػػدر )الكنػػػػدري، 
اؼبتن عػػػة، ومراجعػػػة اليػػػـ  ومعهػػػم الكثػػػر مػػػن اؼبنظمػػػات واؼبؤسسػػػات الرظبيػػػة وال ػػػع ية إىل دراسػػػة الثةااػػػات 

   .ؿبليا وإقليميا وعاؼبيا وترسيق قيم الديبةرا ية والسمـ اؼبناهم، وت جيع التعليم خارج نطاؽ اؼبدرسة،
، يكػػ ف بطرالػػق شػػ  لتػػ جيههم كػػي يك نػػ ا أوعيػػة لل ػػق  إف العنايػػة بال ػػ اب منػػا نع مػػة أ فػػارهم

اؼبؤفرات الضارة بأخمقهم، والعمػ  علػ  ربطهػم  ال جهة اإلسممية، واالهتماـ دبناهجهم التعليمية، وإبعاد
واستفسػػػػارا م، وإرشػػػػادهم باغبكمػػػػة واؼب عظػػػػة اغبسػػػػنة  مناق ػػػػا مبػػػػدينهم واالعتنػػػػاء باحتضػػػػاهنم وتة ػػػػ  

واعبداؿ بال  هي أحسن الستعدادهم لتة ػ  الت جيػ ، مػن منطلػق الػرأي الصػال ، الػاي وبػدد  اإلسػمـ، 
ومػػن جهػػة أخػػرأل "يبيػػ  اؼبراهةػػ ف إىل الت ػػدد  ، باختصػػار(.480ـ، ص 2006ووبػػ  عليػػ  )اػبطػػايب، 

د فةػتهم بأنفسػهم اعتةػادهم ب جػ د يزيػ ارجع إىل نةص الثةة بأنفسهم. وفبػوالتمسك ب رالهم ولع  ذلك ي
جابػػػات مطلةػػػػة يعرا هنػػػػا. وهػػػم يتجهػػػػ ف إىل ال  ػػػػ  عػػػن أخطػػػػاء ا خػػػػرين" )جػػػابر، بػػػػدوف تػػػػاريق، ص إ

183.) 
هنػػػػاؾ تزييفػػػػا متعمػػػػدا مػػػػن ق ػػػػ  منظػػػػري اػبطػػػػاب الثةػػػػايف "اؼبيػػػػة اػػػػإف وعلػػػػ  مسػػػػت أل السياسػػػػة الع

االختػػزايل، أمثػػاؿ ا ك يامػػا وهنتنغتػػ ف وغػػرهم مػػن منظػػري اليمػػني األمريكػػي الصػػراعي الػػاين ينهلػػ ف مػػن 
ـ، 2007منهػػ  التمركػػز الغػػريب اػػد األصػػ لية اإلسػػممية ايسػػم هنا بالتعصػػ  الػػدي  اإلرهػػايب" )بره مػػة، 

ن ال ػػػ اب اؼبتطػػػرؼ قػػػد يك نػػػ ف " ملػػػع النجػػػاة إذا أحسػػػن تػػػ جيههم" )الن ػػػمي، (. كثػػػر مػػػ154ص 
(. إف نظػػرة سػػريعة علػػ  اؼب ػػهد الفكػػري العػػريب الػػراهن تػػ ز أنػػ  هنػػاؾ اذباهػػا للتغيػػر 151ـ، ص 2006

ي ك  حاجة داخلية ومطل ا عربيػا ق ػ  أف يكػ ف هػداا للةػ أل اػبارجيػة ذات اؼبصػا  اعب ػعة يف منطةتنػا 
 (.214ـ، ص 2007 ، )اغب ي

هبػػػػ  اليػػػػـ  علػػػػ  الرتبيػػػػة اإلسػػػػممية أف ت اجػػػػ  ربػػػػديات الع ؼبػػػػة الثةاايػػػػة وأف تعمػػػػ  علػػػػ  دحػػػػر  "
التعص  بك  إشكال  وتن عات  الطالفية والع الرية ، كما هب  أف ت اج  مسػألة اغبدافػة وأف تت ػا م قفػا 

طػػػر ربػػػديات ال جػػػ د لأمػػػة. عصػػػريا يبكػػػن اإلنسػػػاف اؼبسػػػلم مػػػن م اجهػػػة هػػػاا الت ػػػدي الػػػاي ي ػػػك  أخ
وذلك ه  اغباؿ مع العن  واإلرهػاب والتسػل  واؼب قػ  مػن الػرتاث وحسػم مسػألة اغبدافػة واؼبعاصػرة واػق 
نظريػػة إسػػممية نةديػػة منفت ػػة جديػػدة يبكنهػػا احتػػ اء هػػا  الت ػػديات واؼب ػػكمت اؼبعاصػػرة دبنطػػق نةػػدي 

ف يؤص  قيم اإلسمـ وعطايػا  اػبمقػة" )و فػة، منفتظ متمرس يف عملية التكي  واالحت اء دبا من شأن  أ
 ، باختصار(.2ـ، ص 2009
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مػن أسػ اب الغلػ  الفهػػم اػبػا خ للػدين، وتسػػرع ال ػ اب يف ت جيػ  افتمػػع، واإليبػاف ب جػ د مػػؤامرة 
اػػ مة، والضػػغ  اػبػػارجي وتعسػػ  الغػػرب يف التعامػػ  مػػع قضػػايا اؼبسػػلمني، العزلػػة وإنضػػاج أاكػػار بعيػػدا 

لصػػق و اسػػت داـ العنػػ  ال ػػديد اػػد بعػػ  ال ػػ اب، و الرتبيػػة الةاسػػية يف الصػػغر، و ثاليػػة، عػػن اغبػػ ار، واؼب
لةػػد اختػػار اؼبتطراػػ ف  ريػػق اؽبػػدـ ألف عمليػػة ال نػػاء  (.65- 63هػػػ، ص 1430الػػتهم بال ػػ اب )بكػػار، 

مػع احػرتاـ افتوالتعمر عملية   يلػة وشػاقة ومسػتمرة وت ػدأ مػن الػنفك كمػا أهنػا تسػت ج  إعمػاؿ العةػ  و 
 .جبميع   الف  والتعاوف وإحساف الظن

عػػ دة كثيفػػة للعمػػ  "حػػني تن سػػر الثةااػػة ينفجػػر العنػػ  وأنػػ  ال بػػد مػػن   يعتةػػد برهػػاف غليػػ ف أنػػ
التثةيفػػػي والفكػػػري والرتبػػػ ي لل ػػػع  وللػػػرأي العػػػاـ. وهػػػاا مػػػا ااتةرنػػػا إليػػػ  يف الفػػػرتة اؼبااػػػية، ألننػػػا سػػػّلمنا 

ف ال ع  جاه  ومستعد لملت اؽ باغبركات اإلسػممية اؼبتطراػة، أسل تنا واستسلمنا مةتنعني كمثةفني أ
ولػػػػيك هنػػػػاؾ أي قػػػػدرة علػػػػ  مةاومػػػػة هػػػػاا االذبػػػػا  أو ت ديلػػػػ  بال سػػػػال  الفكريػػػػة والسياسػػػػية" )الراػػػػاعي، 

وإذا اسػػػػتمر الغربيػػػػ ف يف اػػػػرض مصػػػػاغبهم بػػػػالة ةا لػػػػن ويضػػػػي  غليػػػػ ف معادلػػػػة هامػػػػة وهػػػػي " ـ(.2009
ست أل الثةايف، كبن كمثةفني، أف نض   العن  اؼبت لػد عػن تفػاقم التناقضػات نستطيع، مهما اعلنا عل  اؼب

والتػػ ترات وردود الفعػػ  المعةمنيػػة واؼبتفجػػرة، الناصبػػة عػػن الظلػػم واػبديعػػة واإلذالؿ. ولػػ  تنػػازؿ الغربيػػ ف 
كبػن باعبهػد وغروا مب  العمقة ال صػالية وشػ   االسػتعمارية الػ  يةيم هنػا مػع ؾبتمعاتنػا، مػن دوف أف نةػـ  

ومػػن هػػا  الرنيػػة اؼب اةػػة تن ثػػق و يفػػة  الضػػروري أيضػػا لتثةيػػ  الػػرأي العػػاـا الػػن لبػػرج مػػن اؼبػػأزؽ أيضػػا".
 .وعادلة متدرجةعةمنية اؼبثةفني يف التصدي للمتطراني واق منهجية 

يف الفكػػر الغػػريب إىل الصػػاؽ  مػػة التطػػرؼ ب ػػ اب العػػرب اؼبتعلمػػني الثةاايػػة تسػػع  بعػػ  الػػدوالر 
، 462ـ، ص 2006ر اؼبتعلمػػػػني وهػػػػاا التصػػػػرؼ الغػػػػريب هػػػػ  يف حػػػػد ذاتػػػػ  تطػػػػرؼ اكػػػػري )سػػػػعيد، وغػػػ

(. يسػػت دـ الغػػرب الثةااػػة 49، ص 2009، شػػي اف، 82ـ، ص 2002، ت  مسػػكي، 457-458
( . ولةػػد انػػد إدورد سػػعيد Said, 1994, p. 408للسػػيطرة علػػ  ا خػػرين والتةليػػ  مػػن شػػأهنم )

ست ػػراؽ الػػ  يعتػػ  مػػن أهػػم الكتػػ  األكاديبيػػة يف الةػػرف االكتابػػ  الفػػا شػػ ها م وك ػػ  عػػن تطػػراهم يف  
 (.  Encyclopedia Britannica, 2009الع رين كما أشارت اؼب س عة ال يطانية )

ر اغبااػػر نظػػرا كثػػروف يتفةػػ ف أف األمػػن الفكػػري يعػػد مػػن أخطػػر أنػػ اع أو أشػػكاؿ األمػػن يف العصػػ
وانت ػار  علػ  مسػاحات  ، والتنػ ع يف أسػالي  الػت كم يف ؾبرياتػ ، وعػدـ التطػرؼ الفكػريلصع بة التعام  

بس   اػب ؼ من انت ػار  بػني ال ػ اب مػن خػمؿ  التطرؼ الفكري عند الناس يفاػبط رة  تزداد .شاسعة
لػػػػالك كثػػػػروف يعتمػػػػدوف علػػػػ  أنبيػػػػة الػػػػدور الػػػػاي تةػػػػـ  بػػػػ   .الػػػػ  تأسػػػػك الفعػػػػ  السػػػػلهللا ؼبنػػػػاهم اػبفيػػػػةا

اعبامعػات ذبػا  ؿباربػة الفكػر اؼبتطػرؼ وال ػاوذ الػاه  مػن خػمؿ  عليميػة، وخباصػةاؼبؤسسات الفكرية والت
صػػل  عمػػ  ودور  مػػناألمػػن الفكػػري . أسػػاتا ا علػػ  إزالػػة الفكػػر الضػػاؿتعزيػػز رسػػالة اعبامعػػات وقػػدرة 
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ات ، اعلينا االنت ا  ذبا  ما وبدث يف مؤسسات التعلػيم عامػة، ويف أمػاكن الػدروس اػباصػة واؼبنتػدياؼبثةفني
 ـ، باختصار(. 2008)ال راح،  واؼبساس بأمن  ال  تةدـ ن ا ات هداها زعزعة استةرار افتمع،

، أف ـ(1626-1561)ارانسػػػيك بيكػػػ ف  الفيلسػػػ ؼ اإلقبليػػػزي يػػػرألوعلػػػ  اؼبسػػػت أل الفلسػػػفي 
وأنػػ  ال بػػد مػػن غػػرس اؼبػػنهم التجػػريهللا وأسػػك االسػػتةراء  Knowledge is power: اؼبعراػػة قػػ ة
ك نزمػاف وقخػروف، ناقش ارانسيك بيكػ ف مػ ا ن اػبلػ  يف الفكػر ال  ػري ).   مسرة الفكرلض  العلمي
( وذكػػػػر 23ـ، ص 2006، ع يػػػػد، 644، ص 2ـ، ج 2001، اؼب سػػػػ عة العربيػػػػة اؼبيسػػػػرة ـ، 2007

 أربعة أوهاـ وهي:
 اؼبتأفرة بفطرة اإلنساف وتك ين  الةاب  للزل .ال  ري أوهاـ اعبنك  .1
 عن س ء التن ئة االجتماعية. أوهاـ الكه  الناشئة .2
 .أحكاـ اللغة اؼبس ةةأوهاـ الس ؽ وتنتم  .3
 أوهاـ اؼبسرح الناذبة عن سبجيد اكر األقدمني. .4

السػابةة هػي أوؿ مرحلػة جػادة يف الػتعلم السل ية وعلي  اإف تطهر العة  وربرير النفك من اؼبفاهيم 
ـ، 2006 عمجػا لػ  )الػ اعي، والص اب أف الةمع سػ   للتطػرؼ ولػيك. (66ـ، ص  1991،  شرب)

اػػالفكر السػػةيم يُةػػارع تنةيػػة وتنميػػة العةػػ  وخػػر  ريةػػة للرتبيػػة ال قاليػػة ومعاعبػػة الفكػػر اؼبتطػػرؼ  (.20ص 
   .بالفكر السليم

التطػرؼ تنادي الرتبية اؼبعاصرة بت   تربية السػمـ حبيػ  تعلػم اإلنسػاف الت ليػ  الناقػد لكػ  مظػاهر 
مـ هػػػي عمليػػػة منظمػػػة لتمكػػػني الفػػػرد بػػػالعلم واؼبهػػػارات والسػػػل كيات والةػػػيم وتربيػػػة السػػػ .العنػػػ  والظلػػػمو 

 (.Turay, 2005, p. 265واؼبعتةدات ال انية لثةااة السمـ )
اؼبػدارس مػن التكنيكػات اعبيػدة  يفوتدري  الطل ة عليها يعتةد ال احث ف أف مهارة ح  اؼب كمت 

 ,Davies)طػػراني علػػ  أسػػاس اؼبصػػا  اؼب ػػرتكة ترب يػػا وهػػي  ريةػػة تةػػ د إىل ال صػػ ؿ غبلػػ ؿ تراػػي ال
2004, p. 187)   كمػػا أف ال  يفػػة األساسػػية للمعلػػم هػػي أف يػػدرب الطالػػ  علػػ  ازبػػاذ الةػػرارات

 (.Lipman, 2007, p. 293السليمة )
ويؤكػػػد الرتب يػػػ ف علػػػ  أف تربيػػػػة التسػػػامظ صػػػيغة ترب يػػػة مةرتحػػػػة لل قايػػػة مػػػن التطػػػرؼ )اػبميسػػػػي، 

( ويتطلػػػػ  هػػػػاا أف تةػػػػـ  مدارسػػػػنا بتن ػػػػئة الطل ػػػػة علػػػػ  203ـ، 2004د، ، أضبػػػػ126ـ، ص 2002
ـ، 2008  ػػػط ش، ( وق اعػػػد الديبةرا يػػػة كػػػاغب ار )11ـ، ص 2003االنفتػػػاح علػػػ  ا خػػػر )اؼبػػػزي ، 

 .(141ص 
إفػػػػػارة ال ػػػػػ هات حػػػػػ ؿ اإلسػػػػػمـ ذاتػػػػػ ، ودس األاكػػػػػار الفاسػػػػػدة، واخػػػػػتمؽ  ومػػػػػن صػػػػػ ر التطػػػػػرؼ

ن مـ وأركانػػ  وت ػػريعات  باالسػػتهزاء والسػػ رية، واحتةػػار العلمػػاء واؼبفكػػرياألكاذيػػ ، ومةابلػػة أحكػػاـ اإلسػػ
بػػػ  وتػػػرويم النظريػػػات واألاكػػػار واؼب ػػػاد  اإلغباديػػػة اؼبناقضػػػة وكػػػالك  .مواؼبصػػػل ني واغبػػػ  مػػػن اعت ػػػاره
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ألسػػك اإلسػػمـ وتعاليمػػ ، ويف ـبتلػػ  افػػاالت ويف كػػ  مػػا يتعلػػق بأحكػػاـ الع ػػادات وأحكػػاـ اؼبعػػاممت 
   ـ(.2007 ، )اعب 

يف اضػظ أولئػك الػاين يتسػرتوف بالػدين لت ةيػق  م ػك رجبهد يف عاؼبنا العريب يةـ  الفكر اللي ايل 
ولكػن الػنهم احتكػار ناصػية اغبػق  ااوؿ بعػ  اصػاللهربػ ة الػ الدينيػ اتم رب سياسية وكالك نةػد التيػار 

الػدي  الراكػد اػالتطرؼ  طػأ جسػيمشأف الدين ويهػ ف مػن شػأف أحكامػ  وهػ  خ اللي ايل كثرا ما يةل  من
اإلسػػػمـ اػبالػػػد اغبكػػػيم، وبػػػني التػػػدين والفةػػػ  اؼبهػػػم التمييػػػز بػػػني . مػػػن الليػػػ ايل ال ااػػػد ال يعػػػاجل بػػػالتطرؼ

أف تةػػدـ يف عاؼبنػػا العػػريب قف األواف عبميػػع التيػػارات الفكريػػة  واؼبمارسػػة الػػ  قػػد يعرتيهػػا الػػنةص بػػم شػػك.
ال اؼبطلػػػ  اؼبػػػدين وهػػػاا  .جاتػػػ وكااػػػة در  بكػػػ  صػػػ ر الفكػػػري طػػػرؼ را  التتػػػمصػػػل ة ال حػػػدة ال  نيػػػة و 

يت ةػػق يف  ػػ  التنػػاحر الفكػػري الػػاي نػػرأل نرانػػ  ي ميػػا يف اؼبةػػاالت الصػػ فية بػػني التيػػارات الفكريػػة الػػ  
تةػـ  بعمليػػة التصػػفيات السياسػية وتأليػػ  اغبك مػػات علػ  الطػػرؼ ا خػػر. الضػ ية اغبةيةيػػة ؽبػػا  اؼبعػػارؾ 

 هي األجياؿ الةادمة.واؼبستمرة رة الفكرية اػباس
 

 اإلجراءات املنهجية للدراسة
 منهج الدراسة:  -1

، هبػدؼ وصػ  وربديػد دور اؼبعلػم يف الت ليلػي يف ها  الدراسة ه  اؼبنهم ال صػفياؼبنهم اؼبست دـ 
ا، ال قايػػة مػػن التطػػرؼ الفكػػري ، وربليلػػ ، وتفسػػر  بنػػاءا علػػ  مػػا ًب صبعػػ  مػػن بيانػػات، ومعاعبتهػػا إحصػػالي

، 3ـ، ص 2007)اعبن ػػػػي،  ة ؽبػػػػاا النػػػػ ع مػػػػن الدراسػػػػاتويعػػػػد هػػػػا  اؼبػػػػنهم مػػػػن أكثػػػػر اؼبنػػػػاهم مناسػػػػ 
 (.  234ـ، ص 2006، الزايدي ،20ـ، ص 2008، 21ـ، ص 2005السعيدين، 

 
 جموتمع الدراسة )عينه الدراسة(: -2

 : كما يليعل  ائتني   عينة الدراسةاشتمل  
 -الفئة األوىل )عينة املعلمني( :  -أوال:

دب تلػػ  مراحػػ  التعلػػيم يف التعلػػيم ومعلمػػة ( معلػػم 169بلغػػ  عينػػ  اؼبعلمػػني اؼب تػػارة ع ػػ اليا مػػن )
 العاـ يف الك ي .

 -الفئة الثتنية )عينة أعضتء هيئة الوتدراس (: -ثتنيت:    
( عضػ ا بكليػػة 28) هاعػددبلػغ مػن اعبنسػني ًب اختيػار عينػة ع ػ الية مػن أعضػاء هيئػة التػػدريك  
 .  ساسية جبميع األقساـ العلميةاأل الرتبية

-2008قػػػػػػاـ ال احثػػػػػػاف بتط يػػػػػػق هػػػػػػا  الدراسػػػػػػة يف الفصػػػػػػ  الدراسػػػػػػي الثػػػػػػاين للعػػػػػػاـ الدراسػػػػػػي 
 ـ(.2009



 21 

 
 أداة الدراسة : -3

اشػتمل    اسػت انةكأداة رليسة للدراسة حي  قاـ ال احثػاف بتصػميم   است انة مفت حةًب است داـ 
ن ج انػػ  م ػػكلة الدراسػػة وقػػد ًب عػػرض هػػا  أسػػئلة كػػ  سػػؤاؿ يتضػػمن جانػػ  معػػني مػػ طبسػػةعلػػ  

األسػػػػئلة علػػػػ  ؾبم عػػػػة مػػػػن ا كمػػػػني واؼب تصػػػػني مػػػػن أعضػػػػاء هيئػػػػة التػػػػدريك باؽبيئػػػػة العامػػػػة للتعلػػػػيم 
رالهم ح ؿ مدأل صمحية وكفايػة هػا  األسػئلة لت ةيػق أهػداؼ الدراسػة وبعػد قالستطمع التط يةي 

 : شكلها النهالي كما يلييف است انةأف عدل ا وأااا ا وحاا ا ًب صياغة أسئلة 
 دور اؼبعلم يف وقاية الناشئة من التطرؼ الفكري

اارة بالنفك وبػا خرين  وأاعاال اؼبةص د بالتطرؼ الفكري ه  وج د أاكار غر سليمة ت لد أق اال
وبػػػا ي  الػػػاي يعػػػيش ايػػػ  الفػػػرد. إف السػػػل ؾ اؼبتطػػػرؼ هػػػ  السػػػل ؾ الػػػاي ين ػػػرؼ عػػػن الػػػدين والعػػػرؼ 

عػدـ االعػرتاؼ -اػرض الػرأي بػالة ة -الغلػ  –اإلرهػاب -العنػ -افتمػع مثػ  )الت ػدد الػدي  والتةاليد يف
تسػػػفي  الػػػرأي اؼب ػػػال (. الرجػػػاء اإلجابػػػة عػػػن األسػػػئلة التاليػػػة كػػػي  -االعتػػػزاؿ عػػػن النػػػاس-بػػػرأي ا خػػػرين

 يستفيد منها ال احثاف يف األغراض ال  ثية مع خالص ال كر والتةدير.
 لفكري من وجهة نظرؾ ؟ما اؼبةص د بالتطرؼ ا .1
 ما أس اب التطرؼ الفكري ؟ .2
 ما قفار التطرؼ الفكري عل  الفرد واألسرة وافتمع ؟ .3
 ما  رؽ ال قاية من التطرؼ الفكري؟ .4
 ما دور اؼبعلم يف ال قاية والعمج من التطرؼ الفكري؟ .5
 

 مفوتيحة اسوتمترة حتليل حموتيى اسوتبتنةمن منتذج منيذج 
 (1جدوؿ رقم )

 التطرؼ الفكري بأس اأوال : 
 ال اقع اؼبيداين اؼبعلم ف 

 النس ة افم ع التكرار
1     
2     
3     
4     
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5     
أعضػػػػػػاء هيئػػػػػػة التػػػػػػدريك يف كليػػػػػػة 

 الرتبية األساسية
   

1     
2     
3     
4     
5     

 
)جػػػدوؿ  إصبػػػاال عػػػرض النتػػػالمتفريػػػغ ال يانػػػات يف جػػػداوؿ أخػػػرأل لبيف الغالػػػ  سػػػيةـ  ال احثػػػاف  

أساسي يتضمن صبيع العناصر( عند اغبدي  عن أس اب وقفار التطرؼ الفكري ٍب سػيتم ربليػ  ذلػك عػ  
-افػػػػاؿ الػػػػااٌب-جػػػػداوؿ تفصػػػػيلية تتضػػػػمن ؾبػػػػاالت متعػػػػددة حسػػػػ  معطيػػػػات ال  ػػػػ  )ؾبػػػػاؿ ا خػػػػرين

   افتمع(.-اؼبؤسسات
 

 :املعتجلة اإلحصتئية  -4
معامػػػػػ  اإلحصػػػػػاء اػبػػػػػػاص ال احثػػػػػاف نػػػػػاتا اسػػػػػت دـ يف معاعبػػػػػة ال يا spssمػػػػػن خػػػػػمؿ نظػػػػػاـ 

 بالتكرارات والنس  اؼبئ ية .

 النوتتئج

 ف الفكريللوتطر  واملعلمتت تعرافتت املعلمنيأبرز 
الرج ع لل ق الفطري والػدينا عدـ اللج ء للص اب و عدـ اكبراؼ وغياب اعالية العة  والفكر و  .1

 ة للدين والةيم والعرؼ.واعتناؽ أاكار هدامة للةيم وال ناء اإلنساينا ـبالف
الت دد والت    بالرأي ال  صيا وعػدـ احػرتاـ رأي ا خػرينا واػرض الػرأي بػالة ةا فبػا يل ػق  .2

 الضرر با خرين.
 الت دد يف الطرح وإبداء الرأي واالنغمؽ الفكري وعدـ ق  ؿ الرأي ا خر وتسفيه . .3
ؽباا وعدـ ق  ؿ الػرأي ا خػرا  التمسك بأاكار غري ة عن افتمعات واألدياف والت دد والتعص  .4

 وعدـ السماح للمجتمع بانتةادهم وإرجاعهم إىل الص اب مع التمسك حبجم واهية.
 اؼبغاالة يف الت يز لفكرة أو م دأ معني دوف التفكر يف األاكار ال ديلة أو ؿباولة مناق تها. .5
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 غبياة اؼبأل اة.اػبروج عن ال سطية اإلسمميةا والتفكر غر اإلهبايبا واالبتعاد عن ا .6
 

 تعرافتت أعضتء هيئة الوتدراس للوتطرف الفكري:
 اإليغاؿ ال ااظ يف ت   األاكار ال عيدة عن مصل ة افم ع والدااع عنها بم ه ادة. .1
بك  جهد  اراها عل   االعتةاد بأف أاكار  ح ؿ ج ان  اغبياة هي الص ي ة وؿباوالً  .2

 ا خرين س اء يف ال ي  أو الندوات.
 األسالي  الس ية.و  يف أسالي  التفكر وأهداا راؼ اكب .3
 التعص  لطالفة معينة أو عرؽ أو اكر معني وؿباولة ارض الرأي عل  ا خرين. .4
 

واإلكػػػرا  يف إلػػػزاـ النػػػاس تتفػػػق العينػػػة علػػػ  أف اػبلػػػ  يف التفكػػػر والت ػػػدد يف األمػػػ ر وإلغػػػاء ا خػػػر 
أكثػر وألػ  بعضػها علمػني واؼبعلمػات جػاءت ل  التطػرؼ الفكػري ومػن ال ااػظ أف تعريفػات اؼبباألاكار 
أعضػاء هيئػة التػدريك يف كليػة اؼب اركني من ( يف حني بلغ عدد 169كثرة العينة حي  أهنا بلغ  )لنظرا 

   .عض ا (28الرتبية )عينة الدراسة( )
إف التطػػػرؼ ؾبػػػاوزة االعتػػػداؿ  (.237هػػػػ، ص 1426االكبيػػػاز إىل  ػػػريف األمػػػر )ال ػػػ  ، التطػػػرؼ 

مػػع  اؼبػػاك رة يف الدراسػػة الراهنػػة يف كثػػر مػػن ج ان هػػا التعريفػػات تتفػػق  (.27ـ، ص 2005ن، )السػػعيدي
( ـ 2006، الػػػػدغيم، ـ2007كثػػػػر مػػػػن اؼبعطيػػػػات اؼبػػػػاك رة يف الدراسػػػػات السػػػػابةة )اؼبتػػػػ ىل والعنػػػػزي، 

 حػػػق ا خػػػرين يفإلغػػػاء أف خاصػػػة أهنػػػا ال تركػػػز علػػػ  التطػػػرؼ الػػػدي  اةػػػ  بػػػ  تػػػاـ كػػػ  ت ػػػدد يف الػػػرأي و 
فبػػػا يػػدؿ علػػػ  تةػػارب الػػػرنأل بػػني ال ػػػاحثني وبػػني العػػػاملني يف اؼبيػػػداف  هػػػ  تطػػرؼبسػػمـ التفكػػر والعػػػيش 

   .عل  ال عي العاـ الرتب ي وه  مؤشر جيد
 

 اسوتجتبتت املعلمني
 أوال : أسبتب الوتطرف 

 (2جدوؿ رقم )
 التكرارات والنس  اؼبئ ية لأس اب ) معلمني (

 % التكرار   األس اب
 36.69 62 الفهم العميق وقلة ال عي الدي  غياب 1
 28.40 48 غياب دور األسرة يف غرس الةيم االهبابية  2
 16.57 28 الص  ة السيئة  3
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4 
 رح األاكار اؽبدامة واؼبتطراة ع  وسال  اإلعمـ 

 13.61 23 اؼب تلفة
 13.61 23 أعراؼ وتةاليد خا ئة  5
 12.43 21 التفكك األسري  6
 11.24 19   اعبه 7
 9.47 16 ال يئة ا يطة بالفرد  8
 7.69 13 التأفر بالغرب أو بع  أاراد  9
 7.10 12 الت عية العمياء لطالفة أو صباعة معينة  10
 4.73 8 الفةر واغبالة االقتصادية الضعيفة  11
 4.14 7 عدـ الثةة بالنفك  12

13 
الرأي  عدـ االعرتاؼ بالرأي ا خر ، والرغ ة يف ارض

 2.96 5 بالة ة 
 2.96 5 الفراغ 14
 2.96 5 اع  ال  صية  15
 2.96 5 االنغمؽ الفكري ح ؿ ؾبم عة ؿبددة من األاكار  16
 2.37 4 الظلم والةهر  17
 1.78 3 الع ؼبة 18
 1.18 2 عدـ ردع اؼبتطراني  19
 1.18 2 اؼبدرسة  20
 0.59 1 السماح بعرض األاكار  21
 0.59 1 اؽبجـ  ال رس عل  اإلسمـ  22
 0.59 1 عجز اؼبؤسسات الدينية الرظبية  23
 0.59 1 عدـ مراعاة اغبة ؽ اؼبدنية لأقليات  24

 أف عينػػة الدراسػػة مػػن اؼبعلمػػني اتفةػػ ا علػػ  أف األسػػ اب اؼبػػػاك رة يف نيباسػػتةراء اعبػػدوؿ السػػابق يت ػػ
نبيتهػػػا ودرجػػػة تػػػأفر كػػػم منهػػػا يف ألسػػػ اب واةػػػا ألاعبػػػدوؿ تػػػداع وتػػػؤدي إىل التطػػػرؼ وقػػػد رت ػػػ  هػػػا  ا

حػػػداث التطػػػرؼ حيػػػ  جػػػاء السػػػ   اؼبتعلػػػق بغيػػػاب الفهػػػم العميػػػق وقلػػػة الػػػ عي الػػػدي  يف أوىل أسػػػ اب إ
أف التأكيػػػػد علػػػػ  تكػػػػاد الدراسػػػػات ومعطيػػػات اؼبيػػػػداف تسػػػػر كبػػػػ  . %  36.69التطػػػرؼ وذلػػػػك بنسػػػػ ة 

، قمػػػػر 59ـ، ص 2005ؼ )الراشػػػػد وقخػػػػروف، اػػػػع  ال صػػػػرة حبةيةػػػػة الػػػػدين مػػػػن أهػػػػم أسػػػػ اب التطػػػػر 
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( اػػػػالتعليم الػػػػدي  الصػػػػ يظ هبعػػػػ  4ـ، ص 2005الة ػػػػعاف، ، 154، 151ـ، ص 2008وقخػػػػروف، 
 (.  82ـ، ص 2007الطال  ي تعد عن الت دد )اؼبت يل والعنزي، 

% وجاء 28.40جاء الس   اؼبتعلق بغياب دور األسرة يف غرس الةيم االهبابية فانيا بنس ة و 
تة  ب ك  مل  ظ األس اب ال  و %. 16.57الس   اؼبتعلق بالص  ة السيئة وذلك بنس ة فالثا 

مث  عدـ مراعاة اغبة ؽ اؼبدنية لأقليات، وعجز اؼبؤسسات الدينية الرظبية، تؤدي إىل التطرؼ من 
 %.0.59واؽبجـ  ال رس عل  اإلسمـ، والسماح بعرض األاكار وذلك بنس ة 

 (3جدوؿ رقم )
 وؿ : التكرارات والنس  اؼبئ ية لأس اب ال  تع د ل خرين ) معلمني ( ا  ر األ
 % التكرار   األس اب

 28.40 48 يف غرس الةيم االهبابية  غياب دور األسرة 2
 16.57 28 الص  ة السيئة  3
 13.61 23 أعراؼ وتةاليد خا ئة  5
 9.47 16 ال يئة ا يطة بالفرد  8
 4.73 8 قتصادية الضعيفة الفةر واغبالة اال 11
 2.37 4 الظلم والةهر  17

 
س اب تتعلق العديد من األأف اؼبعلمني عينة الدراسة يروف أف هناؾ  يت نيباستةراء اعبدوؿ 

با خرين ا يطني باؼبتطرؼ تؤدأل إىل التطرؼ وجاء يف أوؿ ها  األس اب الس   اؼبتعلق بغياب دور 
 16.57% وجاء فانيا الص  ة السيئة بنس ة 28.40وذلك بنس ة األسرة يف غرس الةيم االهبابية 
% ايما جاء الس   اؼبتعلق بالظلم والةهر يف قخر األس اب 13.61وجاء فالثا أعراؼ وتةاليد خا ئة 

 % من عينة الدراسة .2.37اؼبتعلةة با خرين وتؤدي للتطرؼ وذلك بنس ة 
 (4جدوؿ رقم )

 اؼبئ ية لأس اب ال  تع د للمؤسسات ) معلمني (  التكرارات والنس  ا  ر الثاين :
 % التكرار  األس اب

 13.61 23  رح األاكار اؽبدامة واؼبتطراة ع  وسال  اإلعمـ اؼب تلفة 4
 12.43 21 التفكك األسري  6
 1.78 3 الع ؼبة 18
 1.18 2 عدـ ردع اؼبتطراني  19
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 1.18 2 اؼبدرسة  20
 0.59 1  السماح بعرض األاكار 21
 0.59 1 اؽبجـ  ال رس عل  اإلسمـ  22
 0.59 1 عجز اؼبؤسسات الدينية الرظبية  23
 0.59 1 عدـ مراعاة اغبة ؽ اؼبدنية لأقليات  24

أف هناؾ ؾبم عة من األس اب تتعلق دبؤسسات افتمع قد يك ف ؽبا تأفرا  يت نيباستةراء اعبدوؿ 
عينة الدراسة ها  األس اب اجاء  رح األاكار اؽبدامة واؼبتطراة يف حدوث التطرؼ حي  رت  اؼبعلم ف 

% ٍب التفكك األسري فانيا 13.61ع  وسال  اإلعمـ اؼب تلفة يف أوؿ األس اب وذلك بنس ة 
% ايما جاء الس   اؼبتعلق بعدـ مراعاة اغبة ؽ اؼبدنية لأقليات يف قخر ها  األس اب وذلك 12.43
 % .0.59بنس ة 

 (5)جدوؿ رقم 
 ا  ر الثال : التكرارات والنس  اؼبئ ية لأس اب الااتية ) معلمني ( 

 % التكرار  األس اب
 36.69 62 غياب الفهم العميق وقلة ال عي الدي  1
 11.24 19 اعبه   7
 7.69 13 التأفر بالغرب أو بع  أاراد  9
 7.10 12 الت عية العمياء لطالفة أو صباعة معينة  10
 4.14 7 الثةة بالنفك  عدـ 12

13 
عدـ االعرتاؼ بالرأي ا خر ، والرغ ة يف ارض الرأي 

 2.96 5 بالة ة 
 2.96 5 الفراغ 14
 2.96 5 اع  ال  صية  15
 2.96 5 االنغمؽ الفكري ح ؿ ؾبم عة ؿبددة من األاكار  16

 
ش صيت  وسل ك  واكر  أس اب ترجع إىل اؼبتطرؼ ذات  و ؾبم عة أف هناؾ  يت نيباستةراء اعبدوؿ 

تةد اؼبعلم ف عينة الدراسة أف الس   اؼبتعلق بغياب الفهم العميق وقلة ال عي الدي  أوىل ها  عحي  ي
% ٍب التأفر بالغرب أو بع  أاراد  فالثا 11.24% ٍب اعبه  فانيا بنس ة 36.69األس اب وبنس ة 
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من األاكار يف أدىن األس اب ال  % ايما جاء االنغمؽ الفكري ح ؿ ؾبم عة ؿبددة 7.69بنس ة 
 % .2.96تؤفر يف التطرؼ الفكري وتداع إلي  وذلك بنس ة 

 ثتنيت : اآلثتر املرتتبة على الوتطرف
 (6جدوؿ رقم )

 التكرارات والنس  اؼبئ ية ل فار ) معلمني ( 
 % التكرار  ا فار
 31.36 53 التفكك األسري وانعداـ الت اص  االجتماعي  1
 23.08 39 ر العن  داخ  افتمع انت ا 2
 21.30 36 انط اء أص اب ها  األاكار وانعزاؽبم عن افتمع  3

4 
سبزيق وحدة افتمع وحدوث خل  يف الرتكي ة الثةااية 

 20.12 34 واالجتماعية
 16.57 28 ت ق  عجلة التنمية يف افتمع  5
 12.43 21 زعزعة األمن وانت ار اػب ؼ  6
 13.61 23 اإلرهاب  7
 6.51 11 انت ار أاكار وسل كيات زبال  قيم افتمع  8
 5.92 10 شي ع بع  األمراض النفسية لدأل هؤالء األاراد  9
 5.33 9 اياع مستة   هؤالء األاراد 10
 4.73 8 معاناة داخ  األسر بالتعام  مع هؤالء األاراد  11
 3.55 6 شي ع فةااة عدـ االعرتاؼ با خر  12
 2.96 5 اةداف افتمع لطاقات وجه د هؤالء األاراد  13
 2.37 4 ت  ي  ص رة اإلسمـ واؼبسلمني  14
 1.78 3 التأفر السلهللا عل  اعبان  االقتصادي للمجتمع  15
 1.18 2 انعداـ الثةة بافتمع  16
 0.59 1 رب ؿ هؤالء األاراد إىل ش صيات م  هة  17
 0.59 1 تابعني ال عة  ؽبم رب ؿ هؤالء األاراد إىل  18
 0.59 1 اةداف هؤالء األاراد ال ع ر باألماف  19

عديدة حي  يرأل اؼبعلم ف عينة الدراسة أف أوىل  اأف للتطرؼ قفار  يت نيالسابق باستةراء اعبدوؿ 
ا فار اؼبرتت ة عل  التطرؼ الفكري التفكك األسري وانعداـ الت اص  االجتماعي وذلك بنس ة 
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% ٍب انط اء أص اب ها  األاكار 23.08 انت ار العن  داخ  افتمع وبنس ة % ٍب31.36
% ٍب سبزيق وحدة افتمع وحدوث خل  يف الرتكي ة الثةااية 21.30وانعزاؽبم عن افتمع بنس ة 

% وجاء يف أق  ا فار اؼبرتت ة عل  التطرؼ الفكري األفر اؼبتعلق بك  من 20.12واالجتماعية وبنس ة 
رب ؿ هؤالء األاراد إىل األاراد إىل تابعني ال عة  ؽبم و رب ؿ هؤالء هؤالء األاراد ال ع ر باألماف و  اةداف

 % .0.59ش صيات م  هة وذلك بنس ة 
 (7جدوؿ رقم )

 : التكرارات والنس  اؼبئ ية ل فار عل  الفرد م اشرة ) معلمني (  ا  ر األوؿ
 % التكرار  ا فار
 21.30 36 ألاكار وانعزاؽبم عن افتمع انط اء أص اب ها  ا 3
 5.92 10 شي ع بع  األمراض النفسية لدأل هؤالء األاراد  9
 5.33 9 اياع مستة   هؤالء األاراد 10
 0.59 1 رب ؿ هؤالء األاراد إىل ش صيات م  هة  17
 0.59 1 رب ؿ هؤالء األاراد إىل تابعني ال عة  ؽبم  18
 0.59 1 ل ع ر باألماف اةداف هؤالء األاراد ا 19

 
أف هنػػاؾ قفػار للتطػػرؼ الفكػػري وهػا  ا فػػار تةػع علػػ  الفػرد م اشػػر  وجػػاء يف أوؿ  يت ػنيباسػتةراء اعبػػدوؿ 

% ٍب شػػي ع بعػػ  21.30هػػا  ا فػػار األفػػر اؼبتعلػػق بػػانط اء أصػػ اب هػػا  األاكػػار وانعػػزاؽبم عػػن افتمػػع بنسػػ ة 
% وجاء يف قخر هػا  ا فػار األفػر اؼبتعلػق بفةػداف هػؤالء األاػراد 5.92األمراض النفسية لدأل هؤالء األاراد بنس ة 

   %.0.59ال ع ر باألماف بنس ة 
الرس ؿ صل    علي  وسلم "اؼبػؤمن الػاي ىبػال  النػاس ويصػ   . قاؿإف العزلة واالنط اء من أشد األدواء

  أضبػد والرتمػاي وابػن ماجػ (. وؽبػاا عل  أذاهم أعظػم أجػرا مػن الػاي ال ىبػال  النػاس وال يصػ  علػ  أذاهػم" )روا
اػػإف األسػػرة اؼبسػػلمة ربػػرص دالمػػا علػػ  غػػرس معػػاين اؼبػػ دة واأللفػػة يف نفػػ س األوالد وال نػػات علػػ  حػػد سػػ اء كػػي 

 -وتةػػـ  اؼبدرسػػة ايمػػا بعػػد واالخػػتمط اؼبنضػػ   مػػع النػػاس كااػػة يك نػػ ا ل نػػة صػػاغبة يف عمليػػة بنػػاء افتمػػع اؼبػػرتاحم 
 .اؼبطال  العالية ع  تن ي  م دأ اغب ار وحق التع رسيق تلك برت  -وبص رة منهجية 

 
 (8جدوؿ رقم )

 ا  ر الثاين : التكرارات والنس  اؼبئ ية ل فار عل  األسرة ) معلمني ( 
 % التكرار  األس اب
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 31.36 53 التفكك األسري وانعداـ الت اص  االجتماعي  1
 4.73 8 ء األاراد معاناة داخ  األسر بالتعام  مع هؤال 11

 
تةع عل   اأف اؼبعلمني عينة الدراسة يروف أف للتطرؼ الفكري قفار  يت نيالسابق باستةراء اعبدوؿ 

ال ع ر % ٍب 31.36األسرة وتتمث  ها  ا فار يف التفكك األسري وانعداـ الت اص  االجتماعي بنس ة 
 % .4.73التعام  مع هؤالء األاراد بنس ة ع  عاناة داخ  األسر دب

 (9جدوؿ رقم )
 ا  ر الثال  : التكرارات والنس  اؼبئ ية ل فار عل  افتمع ) معلمني ( 

 % التكرار  ا فار
 23.08 39 انت ار العن  داخ  افتمع  2

4 
سبزيق وحدة افتمع وحدوث خل  يف الرتكي ة الثةااية 

 20.12 34 واالجتماعية
 16.57 28 ت ق  عجلة التنمية يف افتمع  5
 12.43 21 زعزعة األمن وانت ار اػب ؼ  6
 13.61 23 اإلرهاب  7
 6.51 11 انت ار أاكار وسل كيات زبال  قيم افتمع  8
 3.55 6 شي ع فةااة عدـ االعرتاؼ با خر  12
 2.96 5 اةداف افتمع لطاقات وجه د هؤالء األاراد  13
 2.37 4 ت  ي  ص رة اإلسمـ واؼبسلمني  14
 1.78 3 االقتصادي للمجتمع  التأفر السلهللا عل  اعبان  15
 1.18 2 انعداـ الثةة بافتمع  16

 
عل  افتمع وجاء  اعينة الدراسة يروف للتطرؼ قفار  يتضظ أف اؼبعلمنيالسابق باستةراء اعبدوؿ 

. عن  واإلرهاب لالتطرؼ لية د . % 23.08يف أوؿ ها  ا فار انت ار العن  داخ  افتمع بنس ة 
% وجاء يف 20.12وجاء فانيا سبزيق وحدة افتمع وحدوث خل  يف الرتكي ة الثةااية واالجتماعية بنس ة 

االقتصادي  % ٍب التأفر السلهللا عل  اعبان 1.18قخر ها  ا فار انعداـ الثةة بافتمع بنس ة 
 % . 1.78للمجتمع بنس ة 
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 ثتلثت : طرق اليقتاة من الوتطرف 
 (10رقم ) جدوؿ

 التكرارات والنس  اؼبئ ية لطرؽ ال قاية ) معلمني ( 
 % التكرار  ال قاية
 46.75 79 الفهم الص يظ لإلسمـ  1
 22.49 38 االهتماـ بالرتبية األسرية  2
 21.89 37 الت عية باست داـ وسال  اإلعمـ  3
 7.10 12 الص  ة الصاغبة  4
 6.51 11 حرية التع ر وت ادؿ األاكار  5

6 
تضاار اؼبؤسسات اإلعممية والرتب ية واؼبدنية ؼب اجهة مث  

 5.92 10 ها  األاكار 

7 
تضمني اؼبناهم الدراسية نتالم ها  األاكار وأارارها عل  

 4.73 8 افتمعات 
 3.55 6 تربية األاراد عل  أف اإلسمـ دين حياة  8
 2.96 5 واؼبدرسة  التعاوف بني األسرة 9
 2.96 5 ستيعاب هؤالء األاراد امن مؤسسات افتمع اؼبدين ا 10
 2.96 5 هن ض العلماء بدورهم يف الت عية والتثةي   11
 2.37 4 تنمية ال الء واالنتماء لل  ن  12
 2.37 4 ربةيق العدالة االجتماعية  13
 2.37 4 تط ير دور اؼبسجد ترب يا واجتماعيا  14

15 
بدراسة ها  الظاهرة وكيفية  إقامة مراكز حب ث زبتص

 2.37 4 م اجهتها 
 1.78 3 احرتاـ قراء ا خرين ومناق تهم ايها  16
 1.78 3 إبمغ اعبهات اؼبسئ لة عن هؤالء 17
 1.18 2   ع ون ر الكت  ال  ت اج  ها  األاكار  18
 1.18 2 ارض رقابة صارمة عل  ك  ما يةدـ باإلعمـ 19
 1.18 2 اات األخرأل اال مع  عل  الثةا 20
 1.18 2 مساعدة الفةراء من هؤالء األاراد  21
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 0.59 1 ت ار ارص فبارسة اغبة ؽ اؼبدنية ؽبؤالء األاراد  22
 0.59 1 اغب  عل  الةراءة وت ار اؼبكت ات العامة  23
 0.59 1 إهباد الةدوة واؼبث  األعل  يف افتمع  24
 0.59 1 ئة من ائات افتمع ربديد اغبة ؽ وال اج ات لك  ا 25

 
لل قاية   رالق متعددةأف عينة الدراسة من اؼبعلمني يروف أف هناؾ  يت نيالسابق باستةراء اعبدوؿ 
% ٍب 46.75الفهم الص يظ لإلسمـ بنس ة جاء يف أوؿ ها  الطرؽ ما يتعلق بمن التطرؼ الفكري و 
% ايما كان  21.89اـ وسال  اإلعمـ بنس ة % ٍب الت عية باست د22.49االهتماـ بالرتبية األسرية 

أق  الطرؽ لل قاية من التطرؼ الفكري كم من ت ار ارص فبارسة اغبة ؽ اؼبدنية ؽبؤالء األاراد واغب  
عل  الةراءة وت ار اؼبكت ات العامة وإهباد الةدوة واؼبث  األعل  يف افتمع وربديد اغبة ؽ وال اج ات 

 %0.59دبت س   لك  ائة من ائات افتمع
 

 رابعت : دور املعلم يف اليقتاة والعالج من الوتطرف
 (11جدوؿ رقم )
 التكرارات والنس  اؼبئ ية لدور اؼبعلم ) معلمني ( 

 % التكرار  األدوار
 32.54 55 مناق ة الطمب يف ها  األاكار وقفارها التدمرية  1
 28.99 49 ؽباا الفهم تربية الطمب عل  ال سطية وكيفية التط يق السليم  2
 23.67 40 التعرؼ عل  ما يدور يف أذهاف الطمب من أاكار  3
 11.83 20 لتع ر عن أاكارهم و رح قرالهم إتاحة اغبرية للطمب ل 4
 10.65 18 أف يك ف اؼبعلم قدوة يف  ريةة  رح  ألاكار   5
 10.06 17 تربية الطمب عل  احرتاـ قراء ا خرين وعدـ تسفيهها  6
 10.06 17 إقامة عمقة م نية عل  االحرتاـ وا  ة مع الطمب  7
 9.47 16 إعداد مسرحيات وت زيع ن رات لت عية الطمب  8
 5.92 10 االهتماـ بتنمية التفكر بأن اع   9
 5.33 9 ت اص  اؼبعلم مع األسرة 10
 5.33 9 متابعة الطمب ورصد سل كيا م  11
 2.96 5 أنبية الص  ة الصاغبة ت عية الطمب ب 12
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 1.78 3 تعزيز ح  ال  ن يف نف س الطمب  13

14 
تط ير اؼبناهم الدراسية دبا يتناس  مع ؾبتمع متعدد 

 1.78 3 الثةااات 
 1.18 2 االبتعاد عن است داـ العن  مع الطمب  15
 1.18 2 الت جيع عل  تنمية اؼبهارات والةدرات عند الطمب  16
 1.18 2 ع الطمب عل  الةراءة وح  الةراءة ت جي 17

 
يبكن الةياـ هبا لل قاية والعمج  العديد من األدوارأف للمعلمني  يت نيالسابق باستةراء اعبدوؿ 

التطرؼ وذلك من وجهة نظر اؼبعلمني عينة الدراسة وجاء يف أوؿ ها  األدوار مناق ة الطمب داء من 
الدغيم جة تتفق مع معطيات دراسة وها  النتي% 32.54ة بنس ة يف ها  األاكار وقفارها التدمري

 (Davies, 2008)اغبياة الديبةرا ية ارورة تط يق قيم دراسة ديفز يف و  يف أنبية اغب ار ـ( 2006)
ال  تؤكد عل   (Berson and Berson, 2001)إلن برسن ومي ي  برس وتتفق مع دراسة 

تربية الطمب عل  ال سطية إىل أنبية  وت ر نتالم الدراسة الراهنة. أنبية ت جيع الطل ة عل  اؼبناق ة
% ٍب التعرؼ عل  ما يدور 28.99نس ة حي  حص  هاا ال ند عل   وكيفية التط يق السليم ؽباا الفهم

% وجاء يف أق  ها  األدوار كم من تعزيز ح  ال  ن 23.67يف أذهاف الطمب من أاكار بنس ة 
ر اؼبناهم الدراسية دبا يتناس  مع ؾبتمع متعدد الثةااات االبتعاد عن است داـ تط يو يف نف س الطمب 
الت جيع عل  تنمية اؼبهارات والةدرات و االبتعاد عن است داـ العن  مع الطمب و العن  مع الطمب 

 .%1.18ءة وح  الةراءة وذلك بنس ة ت جيع الطمب عل  الةراو عند الطمب 
 

 راس اسوتجتبتت أعضتء هيئة الوتد
 أوال : أسبتب الوتطرف 

 (12جدوؿ رقم )
 التكرارات والنس  اؼبئ ية لأس اب ) هيئة تدريك (

 % التكرار  األس اب
 29.63 8 الفهم اػبا خ للدين 1

2 
إتاحة وسال  اإلعمـ اؼبتن عة الفرص لعرض مث  ها  

 2.96 5 األاكار 
 2.37 4 التن ئة االجتماعية ؽبؤالء األاراد  3
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 2.37 4   ة السيئة الص 4
 2.37 4 ؤالء األارادؽبش صية اع   5
 2.37 4 غياب دور اؼبدرسة وصب د مناهجها  6
 2.37 4 االنغمؽ الفكري وصب د العة   7
 2.37 4 اعبه  والبفاض اؼبست أل الفكري ؽبؤالء األاراد  8
 1.78 3 االنتماء الة لي والطالفي  9
 1.78 3 دي  أو اذبا  اكري معني الت يز غبزب سياسي أو ماه   10
 1.78 3 است داـ الةمع والعن  معهم  11
 1.18 2 غياب الةدوة ال  تتميز بال سطية  12
 1.18 2 التفكك األسري  13
 1.18 2 عجزهم عن ربةيق قماؽبم وتطلعا م  14
 0.59 1 غياب ال فااية من ق   السلطات  15
 0.59 1 الفراغ  16
 0.59 1  التسل  وارض الرأي بالة ة الرغ ة يف 17
 0.59 1 اؼب يمات الدينية  18
 0.59 1 اؼبطالعة وقراءة الكت  ال  تغاي ها  األاكار  19

 
وف أف هناؾ ؾبم عة من ر أف عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريك ي يت نيباستةراء اعبدوؿ 

الفهم اػبا خ للدين بنبا الس   اؼبتعلق أو  ااألس اب تؤدأل إىل التطرؼ الفكري وها  األس اب جاء أوؽب
غياب ال فااية من ق    :من أق  ك  ك  األس اب اؼبتعلةة ب ت% ايما جاء29.63بنس ة 
واؼبطالعة وقراءة الكت   ،واؼب يمات الدينية، وارض الرأي بالة ة ،والرغ ة يف التسل  ،الفراغو  ،السلطات

 % .0.59 قخر ها  األس اب بنس ة يفإذ جاءت صبيعها ال  تغاي ها  األاكار 
 

 (13جدوؿ رقم )
 ا  ر األوؿ : التكرارات والنس  اؼبئ ية لأس اب ال  تع د ل خرين ) هيئة تدريك ( 

 % التكرار  األس اب
 2.37 4 التن ئة االجتماعية ؽبؤالء األاراد  3
 2.37 4 الص  ة السيئة  4
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 1.78 3 است داـ الةمع والعن  معهم  11
 1.18 2 غياب الةدوة ال  تتميز بال سطية  12
 1.18 2 التفكك األسري  13
 0.59 1 غياب ال فااية من ق   السلطات  15

 
كثرة  دواعيأف عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريك يروف أف هناؾ  يت نيباستةراء اعبدوؿ 

وجاء يف أوؿ ها  األس اب التن ئة  تؤدي للتطرؼ الفكري تتعلق با خرين ا يطني بال  ص اؼبتطرؼ
% ايما جاء الس   2.37والص  ة السيئة وذلك بنس ة  2.37االجتماعية ؽبؤالء األاراد بنس ة 

 .0.59اؼبتعلق بغياب ال فااية من ق   السلطات يف الرتتي  األخر بنس ة 
 

 (14جدوؿ رقم )
  د للمؤسسات ) هيئة تدريك ( ا  ر الثاين : التكرارات والنس  اؼبئ ية لأس اب ال  تع

 % التكرار  األس اب

2 
إتاحة وسال  اإلعمـ اؼبتن عة الفرص لعرض مث  ها  

 2.96 5 األاكار 
 2.37 4 غياب دور اؼبدرسة وصب د مناهجها  6
 0.59 1 اؼب يمات الدينية  18

 
كثرة  ااعو دروف أف هناؾ أف عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريك ي يت نيالسابق باستةراء اعبدوؿ 

للتطرؼ الفكري ترجع إىل مؤسسات افتمع وجاء يف أوؿ ها  األس اب إتاحة وسال  اإلعمـ اؼبتن عة 
% ٍب غياب دور اؼبدرسة وصب د مناهجها بنس ة 2.96الفرص لعرض مث  ها  األاكار بنس ة 

 % .0.59% ٍب اؼب يمات الدينية بنس ة 2.37
 (15جدوؿ رقم )

 لثال  : التكرارات والنس  اؼبئ ية لأس اب الااتية ) هيئة تدريك ( ا  ر ا
 % التكرار  األس اب

 29.63 8 الفهم اػبا خ للدين 1
 2.37 4 ؤالء األارادؽباع  ال  صية  5
 2.37 4 االنغمؽ الفكري وصب د العة   7
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 2.37 4 اعبه  والبفاض اؼبست أل الفكري ؽبؤالء األاراد  8
 1.78 3 ء الة لي والطالفي االنتما 9
 1.78 3 الت يز غبزب سياسي أو ماه  دي  أو اذبا  اكري معني  10
 1.18 2 عجزهم عن ربةيق قماؽبم وتطلعا م  14
 0.59 1 الفراغ  16
 0.59 1 الرغ ة يف التسل  وارض الرأي بالة ة  17
 0.59 1 اؼبطالعة وقراءة الكت  ال  تغاي ها  األاكار  19

 
 اأف أعضاء هيئة التدريك عينة الدراسة يروف أف هناؾ أس اب يت نيالسابق باستةراء اعبدوؿ 

تتعلق بالفرد صاح  الفكر اؼبتطرؼ ذبعل  يةع يف التطرؼ وجاء يف أوؿ ها  األس اب الفهم اػبا خ 
عند عينة اؼبعلمني فبا يدؿ عل  وج د تةارب يف ت  يص  36.69مةارنة % 29.63للدين بنس ة 

ولع  النتيجة السابةة ش   اتفاؽ عاـ عليها كما ت ر كثر من الدراسات من مث  كلة التطرؼ.  م
جاء الس   اؼبتعلق باؼبطالعة وقراءة الكت  ال  تغاي ها  األاكار بنس ة و ـ(. 2006دراسة دغيم )

يص ظ ل% يف قخر األس اب ال  صية ال  تداع للتطرؼ الفكري من وجهة نظر عينة الدراسة 0.59
 .هاا العنصر من أق  العناصر  ه را وبروزا عند العينة

 
 ثتنيت : اآلثتر املرتتبة على الوتطرف 

 (16جدوؿ رقم )
 التكرارات والنس  اؼبئ ية ل فار ) هيئة تدريك ( 

 % التكرار  ا فار
 37.04 10 زبري  من  ت ال  ن وتدمر فروات األجياؿ  1
 33.33 9 التفكك األسري  2
 29.63 8 نعزاؿ الفرد وانط ال  عل  نفس ا 3
 22.22 6 حدوث ااطرابات داخ  األسر  4
 22.22 6  ديد أمن وأماف افتمع  5
 22.22 6 شي ع النزاعات بني األاراد والط ال  يف افتمع  6
 18.52 5 انت ار العن   7
 14.81 4 اياع مستة   وحاار هؤالء األاراد  8
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 11.11 3 نمية تعطي  مسرة الت 9
 7.41 2 شي ع مث  ها  األاكار  10
 7.41 2 هدر  اقات هؤالء األاراد 11
 7.41 2 ذبا  ا خر ترسيق الكراهية  12
 3.70 1 اقتناع بع  األسر هبا  األاكار  13

 
لتطرؼ الفكري حي  الكثر من ا فار اؼبرت طة بانت ار ا أف هناؾ نييت السابق باستةراء اعبدوؿ 

ت ري  أوؽبا األفر اؼبتعلق بيأٌب يف عديدة أف ها  ا فار  -عينة الدراسة-أعضاء هيئة التدريك  يرأل
% ٍب 33.33% ٍب التفكك األسري بنس ة 37.04من  ت ال  ن وتدمر فروات األجياؿ بنس ة 

الفكري    التطرؼ% ايما جاء يف أدىن ا فار اؼبرتت ة عل29.63انعزاؿ الفرد وانط ال  عل  نفس  بنس ة 
 % .3.70اقتناع بع  األسر هبا  األاكار وبنس ة األفر اؼبتعلق ب
 

 (17جدوؿ رقم )
 ا  ر األوؿ : التكرارات والنس  اؼبئ ية ل فار عل  الفرد ) هيئة تدريك ( 

 % التكرار  ا فار
 29.63 8 انعزاؿ الفرد وانط ال  عل  نفس  3
 14.81 4 اياع مستة   وحاار هؤالء األاراد  8
 7.41 2 هدر  اقات هؤالء األاراد 11
 7.41 2 ترسيق الكراهية اذبا  ا خر  12

 
 ا أف عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريك يروف أف هناؾ قفار نييت السابق باستةراء اعبدوؿ 

انعزاؿ الفرد وانط ال  عل  نفس  بنس ة بللتطرؼ الفكري عل  الفرد وأوؿ ها  ا فار ما يتعلق 
% ايما جاء أق  ا فار األفرين اؼبتعلةني هبدر  اقات هؤالء األاراد وترسيق الكراهية اذبا  29.63

 % .7.41ا خر وذلك بنس ة 
 (18جدوؿ رقم )

 ) هيئة تدريك (  ا  ر الثاين : التكرارات والنس  اؼبئ ية ل فار عل  األسرة
 % التكرار  ا فار
 33.33 9 التفكك األسري  2
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 22.22 6 ااطرابات داخ  األسر  حدوث 4
 3.70 1 اقتناع بع  األسر هبا  األاكار  13

 
عل  األسرة وذلك من وجهة نظر أعضاء هيئة   أف للتطرؼ الفكري قفار  يت نيباستةراء اعبدوؿ 

% أوال ٍب حدوث 33.33وها  ا فار تتمث  يف التفكك األسري بنس ة  -عينة الدراسة-التدريك 
% ايما جاء فالثا األفر اؼبتعلق باقتناع بع  األسر 22.22األسر فانيا بنس ة نسيم ااطرابات داخ  
 % .3.70هبا  األاكار بنس ة 

 (19جدوؿ رقم )
 ا  ر الثال  التكرارات والنس  اؼبئ ية ل فار عل  افتمع ) هيئة تدريك ( 

 % التكرار  ا فار
 37.04 10 زبري  من  ت ال  ن وتدمر فروات األجياؿ  1
 22.22 6  ديد أمن وأماف افتمع  5
 22.22 6 شي ع النزاعات بني األاراد والط ال  يف افتمع  6
 18.52 5 انت ار العن   7
 11.11 3 تعطي  مسرة التنمية  9
 7.41 2 شي ع مث  ها  األاكار  10

 
الكثر من ف أف هناؾ أف عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريك يرو  يت نيباستةراء اعبدوؿ 

للتطرؼ الفكري عل  افتمع بأكمل  وجاء يف أوؿ ها  ا فار زبري  من  ت ال  ن وتدمر  ا فار
% ٍب  ديد أمن وأماف افتمع وشي ع النزاعات بني األاراد والط ال  يف 37.04فروات األجياؿ بنس ة 

 .% أخرا 11.11ة التنمية بنس ة % ايما جاء األفر اؼبتعلق بتعطي  مسر 22.22افتمع بنس ة 
 

 ثتلثت : طرق اليقتاة من الوتطرف 
 (20جدوؿ رقم )
 التكرارات والنس  اؼبئ ية لطرؽ ال قاية ) هيئة تدريك ( 

 % التكرار  ال قاية

1 
قياـ وسال  اإلعمـ بت عية افتمع من خمؿ ال امم والرتكيز عل  

 48.15 13 وسطية اإلسمـ 
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 29.63 8 سرة الرقايب والعمجي وال قالي تفعي  دور األ 2
 18.52 5 ن ر الفهم الص يظ لإلسمـ  3
 18.52 5 تط ير اؼبناهم الدراسية وتضمينها مفهـ  التطرؼ وقفار   4
 18.52 5 تربية أاراد افتمع عل  اغب ار وتة   ا خر  5
 18.52 5 إتاحة الفرص اؼب تلفة أماـ األاراد للتع ر عن رأيهم  6
 18.52 5 ت ار بيئة سياسية ديبةرا ية ت ار مساحة ك رة من اغبرية  7
 14.81 4 تربية الطمب عل  ال سطية  8

9 
قياـ مؤسسات افتمع اؼبدين بت عية ال  اب من خمؿ اللةاءات 

 11.11 3 والندوات 
 7.41 2 ت عية ا باء بكيفية الت اور والتفاع  مع األبناء  10
 7.41 2 ث هيئة أو عبنة عليا للتصدي ؼبث  ها  األاكار است دا 11
 7.41 2 استغمؿ أوقات ال  اب دبا يع د عليهم وعل  افتمع بالنفع  12
 7.41 2 ذبن  العن  واالاطهاد  13
 3.70 1 إبراز الةدوة واؼبث  األعل  يف افتمع  14

 
التدريك يروف أف هناؾ  رقا لل قاية من  أف عينة الدراسة من أعضاء هيئة يت نيباستةراء اعبدوؿ 

التطرؼ الفكري وجاء أوؿ ها  الطرؽ قياـ وسال  اإلعمـ بت عية افتمع من خمؿ ال امم والرتكيز 
% ٍب تفعي  دور األسرة الرقايب والعمجي وال قالي بنس ة 48.15عل  وسطية اإلسمـ وبنس ة 

لةدوة واؼبث  األعل  يف افتمع يف قخر  رؽ ال قاية % ايما جاءت الطريةة اؼبتعلةة بإبراز ا29.63
 % . 3.70وبنس ة 

 
 رابعت : دور املعلم يف اليقتاة والعالج من الوتطرف

 (21جدوؿ رقم )
 التكرارات والنس  اؼبئ ية لدور اؼبعلم ) هيئة تدريك ( 

 % التكرار  األدوار
 51.85 14 ت عية الطمب دبفهـ  التطرؼ وقفار  وعرض مباذج من   1
 51.85 14 ت ار بيئة تتسم بالتسامظ واؼب دة واحرتاـ الرأي ا خر  2
 44.44 12أف يك ف اؼبعلم قدوة حسنة يف تعامل  و رح  ألاكار  واحرتاـ أاكار  3
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 الطمب 
 11.11 3 است داـ  رؽ تدريك تنمي التفكر لدأل الطمب  4

5 
ؤسسات افتمع عن  ريق تنمية االعتماد والثةة بالنفك والت اص  مع م

 11.11 3 التعلم الااٌب 
 7.41 2 تنمية الفهم الص يظ لإلسمـ ومةاصد   6
 7.41 2 ت  يص أص اب ها  اغباالت وؿباولة تغير أاكارهم وتعدي  سل كهم  7
 7.41 2 بعد اؼبعلم عن التسل  والعن   8
 3.70 1 ت جيع الطمب عل  الةراءة واال مع  9
 3.70 1 علم عن االكبياز عبماعة معينة بعد اؼب 10
 3.70 1 االهتماـ ب ناء النم ذج ال سطي  11

12 
 رح وتنمية واألاكار واالقرتاحات ال  من شأهنا رسم برامم لل قاية من 

 3.70 1 هاا االكبراؼ الفكري 
 3.70 1 الت اص  بني ال ي  واؼبدرسة  13

 
الدراسة من أعضاء هيئة التدريك يروف أف للمعلمني  أف عينة يت نيالسابق باستةراء اعبدوؿ 

وجاء يف أوؿ ها  األدوار ت عية عند الناشئة لل قاية والعمج من التطرؼ الفكري  الكثر من األدوار
اـ الرأي ا خر الطمب دبفهـ  التطرؼ وقفار  وعرض مباذج من  وت ار بيئة تتسم بالتسامظ واؼب دة واحرت 

الدور اؼبتعلق بأف يك ف اؼبعلم قدوة حسنة يف تعامل  و رح  يف اؼبرت ة الثانية اء ج. و % 51.85وبنس ة 
% وجاء يف قخر ها  األدوارا األدوار اؼبتعلةة بت جيع 44.44ألاكار  واحرتاـ أاكار الطمب بنس ة 

وتنمية  وب ناء النم ذج ال سطي ،الطمب عل  الةراءة واال مع وبعد اؼبعلم عن االكبياز عبماعة معينة
والت اص  بني ال ي   لل قاية من هاا االكبراؼ الفكري واألاكار واالقرتاحات ال  من شأهنا رسم برامم

 % من عينة الدراسة .3.70بنس ة ذلك واؼبدرسة و 
 

 مالحظتت عتمة على اسوتجتبتت العينوتني
يف كليػػة الرتبيػػػة )عينػػة اؼبعلمػػني وعينػػة أعضػػاء هيئػػة التػػدريك وردت ألفػػاظ وع ػػارات يف االسػػتجابات 

بعػػػػ  أاػػػػراد العينػػػػة للةضػػػػايا عنػػػػد واعيػػػػة وهػػػػي ذات دالالت ترب يػػػػة ومضػػػػامني تعكػػػػك رنيػػػػة األساسػػػػية( 
اؼبطروحة ذات الصلة بالتطرؼ الفكري. ايما يلي ؾبم عة ع ارات يبكن أف تك ف كلمػات مفتاحيػة لفهػم 

 وهي:الراهنة التطرؼ حبس  تع ر اؼبستجي ني يف الدراسة أبعاد 
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 ي لد العن .العن   .1
 وبدث خلم يف الرتكي ة الثةااية والفكرية للمجتمع. .2
 الفراغ الفكري. .3
 عجز اؼبؤسسات الدينية والرظبية. .4
 ن ر الف ا  الفكرية. .5
 هدر  اقا م. .6
 األسرةا وافتمع.و ف رة تعص  باعبميع الفردا  .7
 قن لة م ق تة. .8
 تصاعد حركات العن . .9
 ربةيق العدالة االجتماعية. .10
 فتمع.ش كة يف قل  ا .11

تلك الع ارات زبتزؿ الكثر من اؼبعاين واؼبضامني اؼبع ة ال  تدؿ عل  إ مع عل  ؾبريات األم ر 
 واإلحا ة خبط رة التطرؼ وت ر بإهباز إىل جان  من اغبل ؿ و رؽ ال قاية.

 اؼبمحظات عل  استجابات العينة بالنةاط التالية: برزويبكن حصر أ
   الرليسي للتطرؼ الفكري يتمث  يف اهم روح وج هر اتفاؽ العينتني عل  أف الس .1

ها  نتيجة  .عن مسرح اغبياة اإلسمـ ومةاصد  اهما خا ئا وغياب الفهم الص يظ
ص ي ة أشارت إليها مع الدراسات العربية اؼبت صصة امن اغبةالق الةطعية أف 

 اإلسمـ دين السمـ وب  عل  االعتداؿ يف ك  حاؿ.
الصفية  لمدرسة ومناهجهاالدور اغبي ي والفاع  لعل  عينتني   تركز استجابات ال .2

العينة  كثر من أاراديع  أف قناعة  قد وهاا  األاكار اؼبتطراةال قاية من يف  والمصفية
رب ل  إىل ؾبرد ناق  للمعل مات وبفظها الطال  يف تص رهم أف اؼبدرسة سبي  إىل 

تاج إىل تط ير وال شك أف الرأيني ايهما أو أف اؼبناهم ال رب ويرددها عند االمت انات
لةد تطرق  العينتاف إىل دور اإلعمـ ب ك  ك ر يف حني أف اغبدي   .أخطاء  اهرة

 كاف مةتض ا وال يتناس  مع حجمها ورسالتها وق  اومناهجها  عن دور اؼبدرسة 
. إف اؼبدرسة خاصة أف ك  من شارؾ يف الدراسة الراهنة يعمل ف يف سلك التدريك

سناد األسرة وهي حاملة ل اء الةيم عمليا وتط يةيا وصمح اؼبدرسة دعامة أساسية 
ل قاية الناشئة من اػبل  الفكري مهما كاف ن ع  ودرجت . إف تفعي  اؼبدرسة وتط ير 

ألداء رسالتها قضية ال تة  أنبية عن اإلعمـ ومناهجها وأسالي ها والسفتها دورها 
درسة اليـ  معنية بتنمية الةيم واألخمؽ ال  ذبع  الضمر إف اؼبالاي يل م  الرتب ي ف. 
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اغبي مرشدا للفرد للتفريق بني الص اب واػبطأ، كما أف ال  اب يف عاؼبنا اؼبت  ؿ 
( conscience of a nationيسانب ف بةدر ك ر يف ذبديد امر الدولة )

 (.Haynes, 2009, p 9وأخمقيات  وعادات  اؼبدنية )
 يف م اجهػة هػا  الظػاهرةواؼبساجد كمؤسسات ترب يػة جابات العينة بدور علماء الدين    تم است

إف العلمػػاء وال عػػاظ والػػدعاة ؽبػػم مكانػػة ك ػػرة يف الةلػػ ب ويبكػػنهم التػػأفر علػػ  العامػػة سػػل ا  .بصػػ رة جليػػة
الفكر ومػػن اػػمن األسػػ اب الػػ  سػػانب  يف تنػػامي التطػػرؼ دور بعػػ  علمػػاء الػػدين اؼبتػػأفرين بػػ وإهبابػػا.

السياسي الث ري يف ت  ني الفكر، وإص اغ  الص غة الُةطرية فبػا كػاف لػ  األفػر األكػ  يف اسػتةطاب العديػد 
مػػن ال ػػ اب وتػػأفرهم بػػالفكر مػػن خػػمؿ اغبلةػػات، وا ااػػرات واػبطػػ ، واألشػػر ة الدينيػػة. وكػػالك قػػاـ 

ن بػالفكر اؼبتطػرؼ يف ن ػر أاكػارهم بػني بع  اؼبعلمني ا ليني من م ا   العا  العريب واإلسممي اؼبتأفري
صف ؼ الطل ة يف اؼبدارس، واؼبعاهد واعبامعػات. ولعػ  العالػدوف مػن أاغانسػتاف وغرهػا مػن اعبهػات فبػن 
تػأفروا بػػالفكر التكفػػري يف تكػػ ين اػبميػػا التكفريػػة بػػني صػػف ؼ ال ػػ اب. ولعػػ  االنرتنػػ  دورا مهمػػا يف 

ني مػػن الةيػػاديني واؼبتلةػػني مػػن اعبمهػػ ر. وعػػموة علػػ  ذلػػك اػػإف تسػػهي  ن ػػر الفكػػر وتداولػػ  بػػني اؼب ططػػ
س ء األوااع الداخلية واػبارجية العامة أجم الفنت ال سيما أف األواػاع الدوليػة واإلقليميػة كػالك تػؤجم 

ومهمػػا يكػػن األمػػر "اػػإف أعظػػم مةاومػػة للغلػػ  والعنػػ  هػػي التنػػ ير  ـ(.2007الصػػراع واغبةػػد )اعب ػػ ، 
مػػػػن أدوات وقايػػػػة الناشػػػػئة مػػػػن مصػػػػيدة التطػػػػرؼ اإلدارة الديبةرا يػػػػة (، و 72ـ، 2008 العلمػػػػي" )العػػػػ ا،

والةػػدوة اغبسػػنة يف عػػا  العلمػػاء  (Davies, 2008, p. 169, 182للفصػػ  والتفكػػر الناقػػد )
  .والدعاة واػبط اء
االةراءة حصن  واال مع تركز استجابات العينتني عل  تنمية ح  الةراءة    .3

اؼبرب ف بعد مراجعة التاريق  يدرؾ .ليات وقضاء األوقات بالنااع اؼبفيدللطاقات والعة
 Sputnik" )1أف االرباد الس اي  عندما أ لق أوؿ قمر صناعي "إس  تنك الةري 

I اهتز الكياف التعليمي يف الغرب الرأظبايل وبدأت معاهد األحباث تكث  دراسا ا )
الل اؽ تن ي  اغبياة الثةااية و بغية  واغبك مات تزيد من سب يلها اؼبايل للعلماء

باستك اؼ ا ااؽ وربةيق السيطرة والتف ؽ يف العا . قام  أمريكا دبراجعة ناقدة 
ـ ربةق اغبلم ال  ري يف ال ص ؿ 1969ؼبؤسسا ا التعليمية ونظريا ا الرتب ية ويف عاـ 

رتبية اإف العناية اإذا كان  الةراءة مفتاح العلـ  وأساس الللةمر عل  يد األمريكاف. 
واؼبؤسسات هبا بداية إصمح الفساد ول  أف ال  اب عمروا أوقا م بارتياد اؼبكت ات 

ا وجد ال  اب  ريةهم لمنضماـ لل ركات اؼبتطراة من مث  "أس د اعبزيرة" ؼبالتعليمية 
أل الدراسات ال  دوغرها. ت ر نتالم إحلةاعدة" تنظيم واػبميا النالمة التابعة "ل

دولة أف الةراء من أنفع ال سال  يف تنمية مهارات الطل ة األكاديبية  37رت يف ج
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األمم ال  تةع يف اػبطر ذبع  من ن ر  (.Elkin, 2008, p. viii)وغرها 
"أمة اقرأ"  كي تص ظ  وأوؿ ما ت دأ بتنمية مهارة الةراءة الثةااة السليمة حصنها األوؿ

ال مع واالنغماس يف الكت  الدينية ب  الةراءة والةراءة ال تع  ا .تصديةا وتط يةا
الفكرية لتنمية ال  صية السليمة والثةااة  االنااعة حةا هي ال  تفتظ ك  الن اا

قاؿ غاندي "إن  ال أريد أف ترتفع اعبدراف من ك  جان  ح ؿ بي  وال أف  الة يبة.
بأقص  قدر فبكن وبكم إغمؽ ن اااي. إن  أريد أف    فةااة ك  أرض ح ؿ بي  
 من اغبرية، ولكن  أرا  أف تةتلع  ريظ أي منها من جاوري".

تأكيػػد بعػػ  االسػػتجابات علػػ  أف "العنػػ  ي لػػد العنػػ " وفبارسػػة العنػػ  ذبػػا  هػػؤالء  .4
أف العػػػػػدواف ال يةابػػػػػ  هػػػػػا  حةيةػػػػػة مهمػػػػػة ت ػػػػػر إىل  ال ػػػػػ اب أمػػػػػر   يث ػػػػػ  قباحػػػػػ .

واإلصرار عل  التصدي للتطػرؼ الفكػري  غبقبالعدواف إمبا يعاجل باغبكمة واغب ار وق ة ا
 .ودحر  وال قاية من 

كثر من الرنأل واؼبةرتحػات الػ  دوهنػا اؼبسػتجي  ف يف الدراسػة الراهنػة تسػت ق أف تصػ   .5
فبػػا يػػدؿ علػػ  الػػ عي  إىل درجػػة الت صػػيات اؼبهمػػة ل قايػػة الناشػػئة مػػن التطػػرؼ الفكػػري

ينػػة بإن ػاء مراكػػز للتصػدي للتطػػرؼ لةػػد  الػ  بعػػ  أاػراد الع .الػدقيق يف هػػاا اعبانػ 
الفكري وه  ما يتفػق مػع ت صػيات كثػر مػن الدراسػات الت صصػية مثػ  دراسػة الػدغيم 

 .  ـ(2007اؼبت ىل والعنزي )ودراسة  ـ(2006)
  يكتػػ  اؼبسػػتجي  ف كثػػرا عػػػن الفةػػ  اؼبت ػػدد الػػاي قػػػد ينػػتم التطػػرؼ الفكػػري لػػػدأل  .6

 نغػػػمؽر الثةااػػػة وانت ػػػار الت لػػػ  واالأف اكبسػػػايعتةػػػد بعػػػ  اؼبػػػراق ني ال ػػػ اب حيػػػ  
من أس اب تنػامي فةااػة والفنية وإقصاء ا خر والتضييق عل  الفرؽ اؼبسرحية واؼب سيةية 

وهي من أس اب التضييق علػ  العةػ  وحرمانػ   (25ـ، ص 2009التطرؼ )الدوباين، 
 . اهم اغبياة الطي ةاالستمتاع دبمن 

 
 أهم الوتيصيتت

وأف يركز اؼبعلم يف  ناشئةلدأل الوال عي النةدي التفكر اإلهبايب اهتماـ اؼبعلم بتنمية  .1
أهداا  السل كية )اؼبعرايةا وال جدانيةا والنفك حركية( عل  اغبد من  اهرة التطرؼ 

 والعن  الفكري.
للتع ر عن  وإتاحة الفرصة للناشئة إبراز النم ذج والةدوة اغبسنة لدأل األبناء وال نات .2

واالبتعاد سباما عن تةلي  شأف الطل ة وعدـ تةليص مساحة قرالهم بأسل ب سليم 
إف اؼبعلمني يف اؼبدارس وأعضاء هيئة التدريك يف الكليات  .التع ر عن وجهات نظرهم
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اعبامعية يبثل ف فة  الةدوة وكلما كان  ش صيا م منض طة راقية لع  ا دور الةدوة 
 عل  كب  اللق.

واغب ار الفعاؿ مظ والتعددية واحرتاـ الرأي ا خر ارورة إدخاؿ اؼبفردات اػباصة بالتسا .3
وتضمينها م اد  ال عي العلمي مع ربطها بأن طة ي مية  الدراسيةواألن طة  ناهميف اؼب

 .والتفكر النةدي
مػػن والفػػراغ اؼبةنعػػة وغرهػػا إتاحػػة الفػػرص الكاايػػة لت  يػػ  ال ػػ اب وغػػرهم اػػإف ال طالػػة  .4

 أس اب االكبراؼ والةلق االجتماعي.
 التسامظ وال سطيةإعمء شأف عم  الندوات والدورات التدري ية ال   دؼ إىل  .5

 السيما للمجتمع الرتب ي )اؼبعلمني وا باء وصناع الةرار السياسي(إعمميا وتعليميا 
 .قاات ووقايت  من الفكري النت اؿ الناشئة من أم اج التطرؼ 

ا الن اديا مـا اؼبساجدفتمع اؼبدين )اإلعمد جس ر الت اص  بني مؤسسات ا .6
إف  اؼبدرسةا اعبامعةا األسرة ...( لعم  ال امم واألن طة لل د من ها  الظاهرة.

ووزارة األوقاؼ وال ئ ف الدينية واؼبؤسسات الريااية إشراؾ الرتب يني يف أجهزة اإلعمـ 
 من شأن  راع ج دة أداء تلك اؼبؤسسات ألف هاا العصر عصر الت صص والتكام .

ال  زبتص بدراسة ها  الظاهرة وربديد س   ووسال  النظرية واؼبيدانية د ال   ث إعدا .7
 . بغرض رصدها وإصمح اؼبسارم اجهتها 

بإن اء مراكز مت صصة للتصدي للتطرؼ الفكري االفكر السةيم يةارع بالفكر  .8
 الة ًن.

 
 العربية املراجع

 
 -هػػػػػػ1429بػػػػن ع ػػػػػدالكرًن اعبػػػػػزري )ابػػػػن األفػػػػػر، ؾبػػػػػد الػػػػػدين أيب السػػػػعادات اؼب ػػػػػارؾ بػػػػػن ؿبمػػػػػد 

، اؼبنصػػػػػ رة: دار 1. طال ػػػػػايف يف شػػػػػرح مسػػػػػند ال ػػػػػااعي. ربةيػػػػػق عػػػػػامر ع دال اسػػػػػ  اعبػػػػػزارـ(. 2008
 الكلمة.

. يف م قػػػػع الػػػػ راؽ. أبػػػػ  هللا: الةريػػػػة االلكرتونيػػػػة: مةدمػػػػة ابػػػػن خلػػػػدوفـ(. 2003ابػػػػن خلػػػػدوف )
http://www.alwaraq.net 

، ع د الغ  )بدوف تاريق( . م قع عجي  : اؼبعاجم: ا ي . أب  العـز
http://lexicons.sakhr.com 
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، بػػػػػروت، دار 1. ترصبػػػػة د.عػػػػػزت شػػػػعمف. طاإلسػػػػػمـ ربػػػػ  اغبصػػػػػارـ(. 2004أضبػػػػد، أكػػػػ  )
 الساقي.

ؾبلػة ـ(. الغػرب: اؼبسػئ ؿ األوؿ عػن ن ػأة التطػرؼ يف ؾبتمعاتنػا. 2008-هػ1429أدي ، منر )
 ك ي .رج . ال -515العدد:  ال عي اإلسممي.
. م قع ا دث: مفردات ألفاظ الةرقف )بدوف تاريق(. األصفهاين

http://www.muhaddith.org  
 ، جدة: مركز الراية اؼبعراية.1. طح ار مع متطرؼـ(. 2008قؿ رشي، عمء الدين )

 . دار إحياء الرتاث العريب. تفسر األل سياألل سي ؿبم د بن ع د   اغبسي  )بدوف تاريق(. 
. جامعػػػة الك يػػػ : مركػػػز اعبػػػاور الفكريػػػة للتطػػػرؼ يف اػبلػػػيمـ(. 2005نصػػػاري، ع داغبميػػػد )األ

 الدراسات اإلسرتاتيجية واؼبستة لية.
، الك يػػ   2. ط اؼبػػ ازين يف األخػػمؽ ونظػػاـ اغبيػػاةـ(.  2005األيػػ يب ، ؿبمػػ د شػػ قي ع ػػد  )

 : دار قر اس.
، 1. طة العةليػػػػة للفتػػػػاة اؼبسػػػػلمةأسػػػػك الرتبيػػػػـ(. 2007-هػػػػػ1428باحػػػػارث، عػػػػدناف حسػػػػن )

 بروت: األردف. 
غايػػة اؼبنػػة علػػ  شػػرح ـ(. 2009 -هػػػ 1429ال هبػػاري، أبػػ  ؿبمػػد اغبسػػن بػػن علػػي بػػن خلػػ  )

 ، ألفا للن ر والت زيع.2. تةدًن أضبد بن س الك، دراسة وتعليق وربةيق صبعة بن صا . طالسنة
. تةػدًن د. شػ   بػدراف. هػة التطػرؼ الفكػريدور اعبامعػة يف م اجـ(. 2002ال عي، وااء ؿبمد )

 ، االسكندرية دار اؼبعراة اعبامعية.1ط
"اؼبػؤسبر الػ    ـ(. 2009-هػػ1330) برنامم األمر ناي  بن ع دالعزيز لدراسات األمن الفكري

السػػػػػػػػػػع دية:  –الريػػػػػػػػػػاض  2009مػػػػػػػػػػاي   20-18 األوؿ لأمػػػػػػػػػػن الفكػػػػػػػػػػري : اؼبفػػػػػػػػػػاهيم والت ػػػػػػػػػػديات"
http://iss.ksu.edu.sa/arabic/PageDetailes.aspx?PageID=33 

، 1. العػػددعػا  الفكػرـ(. سبػػثمت اللغػة يف اػبطػاب السياسػػي. يف 2007بره مػة، عيسػ  عػ دة )
 . الك ي : افلك ال    للثةااة والفن ف وا داب.2007س تم  -، ي لي 36

. ، الرياض: مؤسسة اإلسم2. طاؼبناعة الفكريةهػ(. 1430بكار، ع دالكرًن )  ـ اليـ 
ـ( الػػػدور الرتبػػػ ي لأسػػػرة اػبليجيػػػة يف وقايػػػة أبنالهػػػا مػػػن الغلػػػ  2006بنجػػػر، قمنػػػة بنػػػ  أرشػػػد )

. 2006، أكتػػػ بر 43، العػػػدد 12. افلػػػد  مسػػػتة   الرتبيػػػة العربيػػػةوالتطػػػرؼ: منظػػػ ر تربػػػ ي إسػػػممي. 
 الةاهرة.

، الريػاض: 1. طواع الة اعػد: طبػك وع ػروف قاعػدة ل بػاء واألمهػاتـ(. 2004بيرتز، روث )
 مكت ة جرير.



 45 

 . دار اؼبعراة اعبامعية. اهرة التطرؼ: األس اب والعمجـ(. 1999بي مي، ؿبمد أضبد )
 ، دم ق: التك ين.1. طاغبادي ع ر من أيل ؿـ(. 2002-هػ1423ت  مسكي، نعـ  )

 .. الةاهرة: دار النهضة العربيةعلم النفك الرتب يجابر، جابر ع داغبميد )بدوف تاريق(. 
اؼبػػػؤسبر الػػػدويل: اإلرهػػػاب بيػػػػن تطػػػرؼ ـ(. 2009-هػػػػ1330اعبامعػػػة اإلسػػػممية باؼبدينػػػة اؼبنػػػ رة )

السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع دية:  –. اؼبدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اؼبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رة 2009مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي   27-25الفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر واكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر التطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ" 
http://www.iu.edu.sa/erhaabcon/index.html   

تمػػػػػع مػػػػػن االكبػػػػػراؼ دور الرتبيػػػػػة يف وقايػػػػػة افـ( 2007 -هػػػػػػ 1428اعب ػػػػػ  ، علػػػػػي بػػػػػن اػػػػػايز )
 .األردف :فعما.  اإلرهاب يف العصر الرقمي . مؤسبر جامعة اغبسني بن  مؿ الدويل يفالفكري

اؼب سػػػػػ عة اعبامعػػػػػة ؼبصػػػػػطل ات الفكػػػػػر العػػػػػريب ـ(. 2006جهػػػػػامي، جػػػػػرار ، و دغػػػػػيم، ظبػػػػػيظ )
 ، بروت: مكت ة ل ناف ناشروف.1. طاإلسممي: ربلي  ونةد

. حةةػ :  ػاهر الغريػ . الةػاهرة: دار الكتػاب الف الػدـ(. 2004-ػ هػ1425اعب زية، ابػن الةػيم )
 اغبدي .

ـ(. معػػا  يف خطػػاب النةػػد الثةػػايف العػػريب اؼبعاصػػر خػػمؿ العةػػ د الثمفػػة 2007اغب يػػ ، سػػهي  )
سػ تم  -، ي ليػ 36، 1. العػدد عػا  الفكػراألخرة مػن الةػرف الع ػرين: دراسػات يف ت ليػ  اؼبؤتلػ . يف 

 : افلك ال    للثةااة والفن ف وا داب. . الك ي 2007
. ال ػػػ اب اػبليجػػػي واؼبسػػػتة  : دراسػػػة ربليليػػػة نفسػػػية اجتماعيػػػةـ(. 2008حجػػػازي، مصػػػطف  )

 ، اؼبغرب: اؼبركز الثةايف. 1ط
الرتبية ال قالية يف اإلسمـ ومدأل استفادة هػ(.  1418اغبدري، خلي  بن ع د  بن ع دالرضبن )

 اؼبملكة العربية السع دية: جامعة أـ الةرأل. نها.اؼبدرسة الثان ية م
( دور الرتبيػة اإلسػممية يف اؼبدرسػة االبتداليػة يف م اجهػة  ػاهرة 1427حريري، ع د  بن ؿبمػد )

 ، الرياض.15، افلد 33، العدد ؾبلة ال   ث األمنيةاإلرهاب، 
–ر يف الرتبيػػػة وافتمػػػع الرتبيػػػة وقضػػػايا افتمػػػع اؼبعاصػػػـ(. 2007حسػػاف، حسػػػن ؿبمػػػد وقخػػػروف )

. اإلسػػػكندرية: دار اعبامعػػػة اعبديػػػدة التطػػػرؼ -ال لطجػػػة التعليميػػػة-الػػػدروس اػبص صػػػية-عمالػػػة األ فػػػاؿ
 للن ر.

الرتبيػػػػة وافتمػػػػع: دور الرتبيػػػػة إزاء م ػػػػكمت األسػػػػرة والتلػػػػ ث ـ(. 1995حسػػػػانني، ؿبمػػػػد ظبػػػػر )
 ، مصر.1. طواإلدماف واإلرهاب

 ، الةاهرة: مكت ة مدب يل.5. طاؼب س عة الص اية. ـ(2006اغبف ، ع داؼبنعم )
 ا راء الرتب يػػة عنػد اإلمػػاـ ابػػن بػػاز.ـ(. 2006-هػػػ1427اػبطػايب، ع ػػدالعزيز بػػن ؿبسػن الصػػا  )

، أ.د حامد بن سا  اغبريب. مكة اؼبكرمة: دار  ي ة اػبضراء.1ط  ، اشراؼ أ. د ب ر حاج التـ 
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. يف الرتبيػػػػػػػة العربيػػػػػػػة وقضػػػػػػػايا افتمػػػػػػػع العػػػػػػػريب دراسػػػػػػػاتـ(. 2003، السػػػػػػػيد سػػػػػػػممة )اػبميسػػػػػػػي
 االسكندرية: دار ال ااء لدنيا الط اعة والن ر.

االكبػػراؼ الفكػػري و أفػػر  علػػ  األمػػن الػػ    يف ـ(. 2006 -هػػػ 1427الػػدغيم ، ؿبمػػد دغػػيم )
 . الرياض: ؾبلك التعاوف لدوؿ اػبليم العربية . األمانة العامة.يةدوؿ ؾبلك التعاوف لدوؿ اػبليم العرب

، العػػػدد جريػػػدة اعبريػػػدةـ(. انغػػػمؽ افتمػػػع وفةااػػػة التطػػػرؼ. 2009-هػػػػ 1430الػػػدوباين، بػػػدر )
 أغسطك. الك ي . 10، األفنني 700

، 1. طالرتبيػػػػة اإلسػػػػممية مػػػػنهم الرتبيػػػػة ال سػػػػطيةـ(. 2005-1426الراشػػػػد، صػػػػا  وقخػػػػروف )
 كت ة الطال  اعبامعي.م

، ترصبػػ  : ظبػػر ع ػػدو. بػػروت: دار 2. طالرتبيػػة والنظػػاـ االجتمػػاعيرسػػ ، برترانػػد )بػػدوف تػػاريق(. 
 مكت ة اغبياة.

. م قع غلي ف: حني تن سر الثةااة ينفجر العن ـ(. 2009 -هػ 1429الرااعي، ع داعب ار )
 http://www.islamonline.netإسمـ أوف الين ن : 

 ، بروت: دار اعبي .1ـ(. ط2005 -هػ 1426) روالع ج اف خلي  ج اف
مػػن االكبػػراؼ الفكػػري. (. ضبايػة افتمػػع اؼبسػػلم 2006-هػػػ 1427الزايػد، ع ػػد  بػػن ع ػػدالعزيز )

 . الرياض.77، العدد ؾبلة ال   ث اإلسممية
التطػػػرؼ يف الك يػػػ  : رنيػػػة ـ(. التطػػػرؼ الػػػدي : اعبػػػاور واألسػػػ اب؟ يف  2004الزميػػػع، علػػػ  )

ـ.  2002ديسػم   22. ندوة عةدت عل  هامش معرض الك يػ  السػابع والع ػرين للكتػاب يف واقعية
 الفن ف وا داب.الك ي : افلك ال    للثةااة و 

، 1. ترصبػػػػة د. ؿبمػػػػد العنػػػػاين. طاالست ػػػػراؽ: اؼبفػػػػاهيم الغربيػػػػة لل ػػػػرؽـ(. 2006سػػػػعيد إدوارد )
 الةاهرة: رنية.

ـ(. دور اؼبؤسسات الرتب ية يف ال قايػة مػن الفكػر 2005-هػ1426السعيدين، تيسر بن حسني )
 ماي . الرياض.– خر ، ربيع ا30، العدد 14، افلد ؾبلة ال   ث األمنيةاؼبتطرؼ. يف 

ـ(. الػػػػػدور الرتبػػػػػ ي لأسػػػػػرة يف ال قايػػػػػة مػػػػػن 2008-هػػػػػػ1430السػػػػػعيدين، تيسػػػػػر بػػػػػن حسػػػػػني )
 ماي . الرياض.–، ربيع ا خر 40، العدد 17، افلد ؾبلة ال   ث األمنيةاالكبراؼ الفكري. يف 

 اتنػػػػػػة التفجػػػػػػرات واالغتيػػػػػػاالت:ـ(. 2006 -هػػػػػػػ 1426السػػػػػػليماين، مصػػػػػػطف  بػػػػػػن إظباعيػػػػػػ  )
 ، الرياض: دار الكياف.2. طالعمج -ا فار –األس اب 

ـ(. التفانؿ والت ػاـن لػدأل عينػة 2009-هػ1430السه ، راشد علي و الع د ، ي س  ؿبمد )
من ال  اب اعبامعي يف بع  دوؿ ؾبلك التعاوف اػبليجي )الك يػ ، قطػر، ال  ػرين(. جامعػة الك يػ : 

 .  23، افلد 91: العدد افلة الرتب ية

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1235402632994&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout
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. سلسػلة عػا  اؼبعراػة. السػلط ية يف الرتبيػة العربيػةـ(. 2009-هػػ 1430الس ر ي، يزيد عيسػ  )
 الك ي : افلك ال    للثةااة والفن ف وا داب.

 . دار الفكر.جامع اؼبسانيد واؼبراسي ـ(. 1994السي  ي، ع د الرضبن بن أيب بكر بن ؿبمد )
)معجػػػم( مةاليػػػد العلػػػـ  يف اغبػػػدود ـ(. 2004-هػػػػ1424السػػػي  ي، ع ػػػدالرضبن جػػػمؿ الػػػدين )

 ، الةاهرة: مكت ة ا داب.1. ربةيق األستاذ : ؿبمد إبراهيم ع ادة. طوالرسـ 
ؾبلػػػة ال  ػػػ ث هػػػػ(. الغلػػػ  يف الػػػدين معنػػػا ، وتارىبػػػ  وأسػػػ اب . يف 1426ال ػػػ  ، علػػػي ع ػػػدالعزيز )

 . الرياض.74. العدد اإلسممي
. معجػم اؼبصػطل ات الرتب يػة والنفسػيةـ(. 2003 -هػػ 1424ش اتة، حسن، والنجار، زينػ  )

 ، الةاهرة: الدار اؼبصرية الل نانية.1مراجعة : أ. د. حامد عمار. ط
دار الكتػػػػػػ    1.  ط م سػػػػػػ عة علمػػػػػػاء الرتبيػػػػػػة وعلمػػػػػػاء الػػػػػػنفكـ(.   1991شػػػػػػرب ، مػػػػػػ ريك  )

 العلمية: بروت.
. أاػػ اء ال يػػافكػػ  )بػػدوف تػػاريق(. ال ػػنةيطي، ؿبمػػد األمػػني بػػن ؿبمػػد اؼب تػػار بػػن ع ػػد الةػػادر اعب

 دار عا  الكت . 
، الةػػػاهرة: مركػػػز اغبضػػػارة 1. طه يتنػػػا الثةاايػػػة: م ػػػروع اكػػػريـ(. 2009شػػػ ماف، ؿبمػػػد أضبػػػد )

 العربية.
. العػدد الػراي العػاــ(. يا عزيزي كلنا متطرا ف. جريدة 2009-هػ1430شي اف،  ارؽ خليفة )

10889- AO إبري . الك ي  24. اعبمعة. 
النطػػػق السػػػامي غبضػػػرة صػػػاح  السػػػم  أمػػػر الػػػ مد اؼبفػػػدأل ـ(. 2009الصػػػ اح، صػػػ اح األضبػػػد )

الكػ ي :  م قػع ؾبلػك األمػةدبناس ة ااتتاح دور االنعةاد العادي الثاين من الفص  الت ريعي اغبادي ع ر. 
http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=303 

، الةػاهرة: مؤسسػة 1. طال سطية يف الةرقف الكرًنـ(. 2007 -هػ 1428الصميب، علي ؿبمد )
 اقرأ للن ر والت زيع والرتصبة.
ـ 2009مػػػػػػاي   20: جريػػػػػػدة الػػػػػػ  ن(. مػػػػػػاي  عيػػػػػػد ا  ػػػػػػة. 2009-هػػػػػػػ1430الطػػػػػػراح، علػػػػػػي )

 . الك ي .48السنة  11983-6429
ـ(. كبػػػػػ  بنػػػػػاء م ػػػػػروع و ػػػػػ  ؼب اجهػػػػػة  ػػػػػ اهر العنػػػػػ  والتطػػػػػرؼ 2004الطػػػػػراح، علػػػػػي أضبػػػػػد )

 . جامعػة الك يػ :ؾبلك التعػاوف اػبليجػي واؼبتغػرات اإلقليميػة والدوليػةتارىبي. -إلرهاب: ربلي  سسي وا
 الدراسات اإلسرتاتيجية واؼبستة لية.
 ، األردف: دار الكندي.1. طاإلرهاب حةيةت  ومعنا ـ(. 2008  ط ش، هاي  ع داؼب ىل )
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قايػػػة  ػػمب و ال ػػات التعلػػيم الثػػػان ي ـ(.  دراسػػة ترب يػػة ل  1996ع يػػد، أبػػ  بكػػر ع يػػػد زيػػداف )
 .65، كلية الرتبية جامعة األزهر، العدد ؾبلة الرتبيةاألزهري من ال ق ع يف دالرة التطرؼ والعن . 

اؼبرجػػع األكػػ  . حاشػػية العطػػار علػػ  شػػرح جػػمؿ ا لػػيالعطػػار، حسػػن بػػن ؿبمػػد )بػػدوف تػػاريق(. 
 إلصدار الثاين.(. شركة العريك للكم ي تر. اDVD) للرتاث اإلسممي

 . اإلبانة الك ألالعك ي، ابن بط  )بدوف تاريق(. 
الرتبيػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػممية: اؼبفه مػػػػػػػػات ـ(. 2005 -هػػػػػػػػػ 1426، سػػػػػػػػعيد إظباعيػػػػػػػػ  وقخػػػػػػػػروف )علػػػػػػػػي
 ، الرياض : مكت ة الرشد. 2. طوالتط يةات(

، الةػػػػػاهرة: دار 1. طالرتبيػػػػػة السياسػػػػػية لأ فػػػػػاؿـ(. 2008-هػػػػػػ1429علػػػػػي سػػػػػعيد إظباعيػػػػػ  )
 ـ.السم

، الةػػػاهرة: دار 1. طالسػػػنة الن  يػػػة: رنيػػػة ترب يػػػةـ(. 2002 -هػػػػ 1423علػػػي، سػػػعيد إظباعيػػػ  )
 الفكر العريب.

، الةػػػػاهرة: دار 1. طأصػػػػ ؿ الرتبيػػػػة اإلسػػػػمميةـ(. 2005 -هػػػػػ 1426علػػػػي، سػػػػعيد إظباعيػػػػ  )
 السمـ.

 ، األردف: دار ال روؽ.1. طعلم اجتماع االكبراؼـ(. 2009العمر، معن خلي  )
، الةػػاهرة: 3. طالفةػػ  اإلسػػممي يف  ريػػق التجديػػدـ(. 2006 -هػػػ 1427 ا، ؿبمػػد سػػليم )العػػ

 سفر الدولية للن ر.
 ، دم ق: التك ين.1. طا يدي ل جيا وال عي اؼبطابقـ(. 2006ع يد، عدناف )

  عػ  وصػ   : ؿبمػد اؼبستصف  يف علػم األصػ ؿ. ـ(.  2002 -هػ 1423الغزايلا أب  حامد )
 دال ايف. بروت: ل ناف. دار الكت  العربية. ع دالسمـ ع 

. نسػػ ة الةػػام س ا ػػي ـ(. 2008 -هػػػ 1429الفػػروز قبػػادي، ؾبػػد الػػدين ؿبمػػد بػػن يعةػػ ب )
منة ػػة وعليهػػا تعليةػػات ال ػػيق أبػػ  ال اػػا نصػػر اؽبػػػ ري  اؼبصػػري ال ػػااعي. راجعػػ  واعتػػ  بػػ  أنػػك ؿبمػػػد 

 .ال امي وزكريا جابر أضبد. الةاهرة: دار اغبدي 
 :م قػع مػدارؾـ(. التطرؼ الفكػري وأزمػة الػ عي الػدي . 3009 -هػ 1429الة طاين، مسفر )

http://mdarik.islamonline.net 
. اإلسػػػممي ف سػػػجاؿ اؽب يػػػة والنهضػػػة مةاربػػػات يف الفكػػػر واؼبمارسػػػةـ(. 2008الةػػػديبي، نػػػ اؼ )

 ، الدار ال يضاء: اؼبركز الثةايف العريب. 1ط
، 7. طالصػػػػ  ة اإلسػػػػممية بػػػػني اعب ػػػػ د والتطػػػػرؼـ(. 2005-هػػػػػ1426الةراػػػػاوي، ي سػػػػ  )
 بروت: مؤسسة الرسالة.
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 وإمػا وإمػا مػأخ ذًة، إمػا مػاع رًة، :ـ(. أجيالنػػػا2009 -هػػ 1430الةرين، علي بن ع ػد اػبػالق )
 . العدد اػبامك -مكت  الرتبية العريب لدوؿ اػبليم  - جس ر ترب يةيف  !اماذا نفع ؟ .. الم الية

: ؾبلػػػة التعػػػاوفـ(. االكبػػػراؼ الفكػػػري: رنيػػػة دع يػػػة. يف 2005ي ػػػي، خالػػػد بػػػن ع ػػػدالرضبن )الةر 
 ، ؾبلك التعاوف لدوؿ اػبليم العربية.62العدد 

ـ(. أس اب التعص  الفكري والسل كي وعمقة ذلك بااطرابات 2005الة عاف، ضب د اهد )
 http://islam.gov.kw وزارة األوقاؼ وال ئ ف اإلسممية )الك ي (: ال  صية.

، األردف: عػػػػػا  الكتػػػػػ  1. طدراسػػػػػات إسػػػػػممية يف الثةااػػػػػة والرتبيػػػػػة ـ(.2006قمػػػػػ ، ؿبمػػػػػ د )
 اغبدي .

اؼب كمت االجتماعية اؼبعاصرة: مداخ  ـ(. 2008-هػ1428قمر، عصاـ ت ايق وقخروف )
 ، األردف: دار الفكر.1. طأسالي  اؼب اجهة-ذبارب عربية-نظرية

 . بروت: دار اؼبراد.تعدي األاعاؿ. ـ(1998قيةان ، أنط ف )
: جريػدة الػ  نـ(. ملػ  األسػ  ع: إعػادة تأهيػ  ذوي األاكػار اؼبتطراػة. 2009-هػػ1430كـر )

 . الك ي .48السنة -6358-11912العدد: 
، الك يػ  1. طكب  بناء ه ية و نية للناشػئةـ(   2007هػ =  1427لطيفة حسني )، الكندري

 األم مة.اؼبركز اإلقليمي الطف لة و 
، جريػػدة الػػ  نـ(. االكبػػراؼ الفكػػري أاػػر بافتمعػػات اإلسػػممية. يف 2009-هػػػ1430ك نػػا )

 .48السنة  6434-11988العدد 
ـ(. ظبػػ  أمػػر الػػ مد يلةػػي كلمػػة يف االجتمػػاع رايػػع اؼبسػػت أل للجمعيػػة العامػػة لأمػػم 2008ك نػػا )
 http://www.kuna.net.kw:  م قع ك نااؼبت دة. 

، بػروت: 2. ترصبة د. ج رج كت رة. ط( الفلسفةdtvأ لك )(. 2007رت وقخروف )ك نزماف، بي
 اؼبكت ة ال رقية. 

: اؼبعاجم:   م قع عجي اللجمػي ، أدي  وقخروف )بدوف تاريق(. ا ي . 
http://lexicons.sakhr.com 

 ا دم ق: دار الةلم.1. طالتطرؼ... خ ز عاؼبيـ(. 2006 -هػ 1427اؼب ارؾا راشد )
أفػػر االكبػػراؼ الفكػػري علػػ  األمػػن ـ(. 2007 -هػػػ 1428تػػ يل ، ؿبمػػد ،والعنػػزي، ع ػػدالرضبن )اؼب

 ، الك ي : دار اإليباف للط اعة.1. طال    اػبليجي
ـ(. كيػػػ  ت اجػػػ  اؼبػػػدارس ال يطانيػػػة التطػػػرؼ؟ يف ؾبلػػػة اؼبعراػػػة، 2008-هػػػػ 1429) ؾبلػػػة اؼبعراػػػة

 يم.السع دية: وزارة الرتبية والتعل/  165العدد 
 (. شركة العريك للكم ي تر. اإلصدار الثاين.DVD) اؼبرجع األك  للرتاث اإلسممي
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ـ( . وفيةة األهداؼ العامة للم اد  2006-هػ1427اؼبركز العريب لل   ث الرتب ية لدوؿ اػبليم )
 الدراسية دبراح  التعليم  يف الدوؿ األعضاء دبكت  الرتبية العريب لدوؿ اػبليم. الك ي .

 الك ي . الص ااة الك يتية حرة...ولكن.. ـ(. 2005ي، ضبد سا  )اؼبر 
، بػػػروت دار االنت ػػػار 1. طفةااػػػة التطػػػرؼ: التصػػػدي ؽبػػا وال ػػػدي  عنػػػ ـ(. 2008اؼبػػزي ، ضبػػػزة )

 العريب.
 . بروت: مؤسسة ال ااء.1،ط افتمع والتاريقـ(. 1983-هػ1403اؼبطهري، مرتض  )

 دار ال روؽ الدولية.-، الةاهرة: ؾبمع اللغة العربية4ط ـ(.2008 -هػ1429) اؼبعجم ال سي 
أصػػ ؿ بػػم أصػػ ؿ: حبػػ  واؼ يف ـ(. 2008 -هػػػ 1429اؼبةػػدـ، ؿبمػػد بػػن أضبػػد بػػن إظباعيػػ  )

، اإلسػػػكندرية: 2ط الػػػرد علػػػ  عػػػدواف الصػػػ اية ومػػػدعي اؼبهديػػػة علػػػ  مصػػػادر التلةػػػي واؼبرجعيػػػة ال ػػػرعية.
 الدار العاؼبية.

دراسػة عػن أهػم اؼبؤشػرات السػل ؾ االجتمػاعي لػدأل ال ػ اب ـ( 2008)مكت  الت جي  افتمعػي 
. الك يػ : مكتػ  الت جيػ  افتمعػي ػ وزارة األوقػاؼ سػن  25-15يف افتمػع الكػ ي  للفئػة العمريػة مػن 

 وال ئ ف اإلسممية.
ـ(. اإلرهاب الدويل. دم ق: م قع اؼب س عة العربية: 2005) اؼب س عة العربية

http://www.arab-ency.com 
 . بروت. دار اعبي .2ـ(. ط 2001 -هػ 1422.  )اؼب س عة العربية اؼبيسرة

. صػػػف ة الراسػػػق يف علػػػم اؼبنسػػػ خ والناسػػػقهػػػػ(.  1420اؼب صػػػلي، لػػػك الػػػدين ؿبمػػػد بػػػن أضبػػػد )
 ، الدماـ: ابن اعب زي.1دراسة وربةيق ؿبمد مب صا  ال اؾ. ط

م قػػػػع ع ػػػػد اؼبتعػػػػاؿ الصػػػػعيدي.. اةيػػػػ  هبػػػػادؿ عػػػػن اغبريػػػػة. ـ(. 2009-هػػػػػ1430مػػػػؤمن، بػػػػمؿ )
 http://mdarik.islamonline.net :مدارؾ

، بػػػػػروت: مكت ػػػػػة ل نػػػػػاف 1. طاؼبعجػػػػػم اؼب سػػػػػ عي ؼبصػػػػػطل ات الرتبيػػػػػةـ(. 2003قبػػػػػار ، اريػػػػػد )
 ناشروف.

كػػػػز تأهيػػػػ  اؼبتطػػػػراني. يف (. الك يػػػػ  تتجهػػػػز إلن ػػػػاء مر 2009 -هػػػػػ  1430النجػػػػار، ع ػػػػد  )
 ، الك ي .48، السنة 6327 – 11881: جريدة ال  ن

. ت ػرؼ بالعنايػة هبػا: خ ا ر يف اغبضارة والفة ـ(. 2006 -هػ 1427الن مي، عجي  جاسم )
 ، الك ي : مكت ة اؼبعارؼ اؼبت دة. 1ياسر عجي  الن مي. ط

، الك يػ : 1. طلػك التعػاوفاذباهػات ال ػ اب يف دوؿ ؾبـ(. 2006النةي ، خلدوف وقخػروف )
 دار قر اس.

 ، الةاهرة: دار ال روؽ.4. طإحةاؽ اغبقـ(. 2005 -هػ 1426ه يدي، اهمي )

http://www.arab-ency.com/
http://www.arab-ency.com/
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، اؼبنصػػػ رة 1. طالفهػػػم اإلسػػػممي بػػػني الغلػػػ  واالعتػػػداؿـ(. 2006 -هػػػػ1427الػػػ اعي، ت ايػػػق )
 )مصر(: دار بدر.

. ؼبت سػػػػطة يف دولػػػػة الك يػػػػ ال فيةػػػػة األساسػػػػية للمرحلػػػػة اـ(. 2009 -هػػػػػ 1430وزارة الرتبيػػػػة )
 الك ي .

. ورقػػػة غػػػر  الرتبيػػػة اإلسػػػممية و ربػػػديات العصػػػرـ(. 2009 -هػػػػ 1430و فػػػة، علػػػي  أسػػػعد )
 ـ.14/3/2009من  رة، الك ي : الك ي  :  

العػػدد  األديب جريػػدة األسػػ  عـ(. اؼبضػػامني اإلنسػػانية يف مفهػػـ  التسػامظ . 2004و فػة، علػػي )
 .26/6/2004تاريق  913

اؼب ا نػػػة يف الك يػػػ  : مك نا ػػػا السياسػػػية والةان نيػػػة وربػػػديا ا ـ(. 2009قيػػػاف، اػػػارس مطػػػر )ال  
 ، الك ي : مركز الدراسات اإلسرتاتيجية واؼبستة لية.1. طالراهنة

م قػع . ـ(. تةرير التنمية ال  رية العربيػة: األمػاف ينجػ  الرااهيػة2009-هػ1430ي نك ، حاـز )
   http://www.islamonline.net: إسمـ أوف الين
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