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 ملخص الدراسة
، ومظػاذر  ودور اؼبعلػػم يف معاعبػػة ذلػػ  تعريػ  التطػػرؼ الفكػػري وهسػػ ا  إىل سػتتطرؽ ذػػاا ال  ػػ  

مػػػن منظػػػ ر و يف اؼبػػػسارس واؼبعل ػػػات  السػػػوـ والتسػػػام  وذلػػػ  مػػػن منظػػػ ر اؼبعل ػػػنترسػػػتق فةا ػػػة سػػػ   و 
إف التصػػسي . اؽبتئػػة العامػػة للتعلػػتم التط تةػػي والتػػسري يف  هعضػػاه ذتئػػة التػػسريي يف للتػػة الا تػػة ا ساسػػتة

علػ    ػو  ػس مػن مرا عػة اؼبعطتػات اؼبرت طػة  اؼبسػتة   إلصػوح ا واػاعللتطرؼ الفكري همر ال مفر منػ  
همػػػن السولػػػة  الػػػاي ي ػػػسد التطػػػرؼمسػػػت أل ا سػػػري، واؼبسرسػػػي، وافت عػػػي ؼبعر ػػػة مػػػ  ن اػبلػػػ ، وذبنػػػ  

 .وا من السويل
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. 

 المقدمة
مػن . واؼبعلم رلن يف غرس قػتم االعتػساؿ يف ا  تػاؿ تلػ  ا  تػاؿ. النشه هم  ال  ن وهص  ا من

 .ذاتن اؼبة لتن ينطلق ال احثاف كب  دراسة دور اؼبعلم يف وقاية الناشئة من التطرؼ الفكري
لتنشػػػػئة اال ت اعتػػػػة يف ع لتػػػػة اذات مكانػػػػة م  ػػػػة ؾبت عتػػػػة سبثػػػػ  الا تػػػػة الستاسػػػػتة للناشػػػػئة قضػػػػتة 

 اغبتػاة خػ ض غ ػارإلعساد الفرد اإلهبايب وافت ع اإلنتػا ي الةػادر علػ  ال صػ ؿ إىل هذسا ػ  واؼبشػارلة يف 
 من هذػم مفاصػ  افت ػع وذػم  م  رعاية الش اب واالذت اـ  شئ هنم تتج  افت عات اغبسيثة كب .  اقتسار

اؼبعلـ  من الستاسػة  الضػرورة هف من  .حبك ة  الغة ستث ار مستة ل ا الةري  وـبزوهنا الث ن الاي ين غي ا
االذت امػػػات الستاسػػػتة  ذروة اإلرذػػػاب ومػػػن حتنئػػػا زادت  لغػػػ اؼبشػػػ  رة ـ ٕٔٓٓسػػػ ت    ٔٔهحػػػساث 

حزمػػػة واحػػػسة مػػػن  هصػػػ    قضػػػايا التطػػػرؼ. هبػػػا  الةضػػػتة ومسػػػ  ا ا ةوالا  يػػػة واالقتصػػػادية واال ت اعتػػػ
الفكػػري ٍب التطػػرؼ  مصػػتسةدخػػ ؿ غبظػػة ت ػػسه قصػػت ا مػػن و تشػػغ  دنتػػا النػػاس اؼبشػػتعلة افت عتػػة الةضػػايا 

 .الغل  والعن  واإلرذابيت لس عن التطرؼ 
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السػػت ا  متعػػسدة ا  عػػادقضػػايا افت ػػع   ػػي قضػػتة واإلرذػػاب  التطػػرؼ والغلػػ ولةػػس تصػػسرت قضػػتة 
ومػػي  ػػ  ذػػ  مػػن    ػػاد ال يضػػ م اغبةػػالق للػػاوي  اإلعال  ػػ  العل ػػي .  عػػس تػػ رد شػػروبة الشػػ اب هبػػا 

سػ   ال قايػة  غرض تةسًن ومرا عة م   ات  يعت س عل  تةصي اؼبعل مات لت ةتق قسر هع ق لف م ال اقع 
والعػػػوج والتن تػػػة علػػػ  اػػػ ه رنيػػػة مكتسػػػ ة ونامتػػػة نا عػػػة مػػػن معطتػػػات من جتػػػة وذػػػ  مػػػا يصػػػ   إلتػػػ  ذػػػاا 

 . ال    وذ  اؼبةصس ا ساس
الفكري والتطرَّؼ واإلرذاب  ػا ع الشػ  ؿ مػن خػوؿ اسػااتتجتة  يتعن هف تأخا ؾباهبة االكبراؼ"

وذػػػاا ال يعػػػن هف ذنػػػاؾ ت يػػػرات لل جػػػرمن وإمبػػػا ذػػػ  مػػػرض . ت  ػػػ  عػػػن ا سػػػ اب اغبةتةتػػػة ؽبػػػاا ال  ػػػاه
ال  ػػس  (.ـٕٚٓٓاعب ػػن، " )خ تػ  هبػػ  دراسػػت  ومعر ػػة هسػػ اب انتشػػار  و ػػرؽ عو ػػ   أسػػل ب عل ػػي

النظريػػػاِت الا  يػػػة، و ػػػاعب  د و التػػػـ  فبتلػػػخ عػػػن قخػػػر   الثةا ػػػات  سخُّ ،  اؼبتػػػسافاؼبر تػػػات مػػػن التّػػػلل ػػػر َن و 
إف الت ػػ َؿ إىل  نػػاِه ا  تػػاِؿ  ػػاؼبف ـ  العصػػري همػػٌر ال  ُػػسَّ منػػ ،  .هبػػا العالتػػة الةت ػػة غبفػػا ا  تػػاؿ والتػػأفر

ن الػ عي الكامػ   ػأف الا تػَة ولن يك ف ذلػ  إال إذا انطلةنػا مػ. ور الش اِب يف صبتع مناحي اغبتاةلتعزيِز د
 (.ٜٕٓٓالةرين، )هوسُع مف  ًما من التعلتم 

تػػنك ش وتت ػػسد حسػػ  اؼبنػػاخ افت عػػي ا ػػت   ،إف التطػػرؼ ق ػػة علػػ  مػػر العصػػ ر يف صبتػػع ا مػػم
وذػػػا  ا  ػػػة اؼبظل ػػػة تتشػػػك   عتػػػسا عػػػن تط تةػػػات الا تػػػة السػػػسيسة وتسػػػ   لل جت ػػػع حػػػاالت الت لػػػ  

عي معاعبػة من جتػة   ػة والتػـ  يبػر الفكػر اإلسػومي دبرحلػة حر ػة تسػتس. اػطرابواال والضػع  والت ل 
. ػبػر اإلنسػانتة ست ا يف خطا نا مع شروبة الناشئة   م ا م  الظاذر واؼبسػتة   الزاذػرالالفكري التطرؼ 

ف   ػػػا دب اػػػ عتة قػػػسر لالع لتػػػة ي تت ع ػػػا وت  تػػػ  ه ضػػػ  النظريػػػات التطػػػرؼ نتػػػاج ع امػػػ  شػػػ  تسػػػتسع
إف هلػػ  الت ػػسيات الا  يػػة التػػـ  مسػػألة  .مكػػاف ومػػن اػبطػػ رة إغفػػاؿ هسػػ اهبا وقفارذػػا وسػػ   م ا  ت ػػااإل
 (.Jose, 2008, p. 351)ولت  نتعايش " ا خر"و" كبن"

، ومظػاذر  ودور اؼبعلػم يف معاعبػة  عػ  هسػ ا  اؼبراد  التطرؼ الفكري و تاف ستتطرؽ ذاا ال    ل 
وهعضػاه ذتئػة التػسريي يف اؼبػسارس  ـ والتسػام  وذلػ  مػن منظػ ر اؼبعل ػنترستق فةا ة السػوس   ذل  و 

إف التصػسي للتطػرؼ الفكػري همػر ال . يف اؽبتئة العامة للتعلتم التط تةػي والتػسري يف للتة الا تة ا ساستة 
، اؼبسػػتة   علػػ  مسػػت أل ا سػػريال اقع و لتةظػػة  ػػو  ػػس مػػن مرا عػػة اؼبعطتػػات اؼبرت طػػة  ػػت ةتػػق امفػػر منػػ  ل

همػػػن نسػػػت  ا سػػػرة، و واؼبسرسػػػي، وافت عػػػي ؼبعر ػػػة مػػػ  ن اػبلػػػ ، وذبنػػػ  االكبرا ػػػات الفكريػػػة الػػػ   ػػػسد 
 .السويل استةرار افت عو  ،السولة

لةػػس امُت نػػ  الكثػػر مػػن الػػسوؿ يف ا ونػػة ا خػػرة  ا حػػساث إف اإلرذػػاب مػػن إ ػػرازات التطػػرؼ، و 
ا مػن يستشػعر نع ػة قت ػة السػوـ و  يةسرلتم الةل    ن سا ر ل  إنساف  ذزتال ؿبالة  ال اإلرذا تة 

 ػػالكثر مػػن ا رواح زذةػػ   وتنػػامي العنػػ  يػػسرؾ  شػػاعة صػػسمة اإلرذػػاب السيبةرا تػػة واالسػػتةراريبػػارس و 
 .نتتجة  ن ح اؼبتطر ن وع   اؼبفسسين
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ةػ ؽ لتس  ذريعة لتةلتص مساحات اغبرية، وانت اؾ ح غبار من هف ؿبار ة التطرؼ الفكريهب  ا
، اؼبسنتػة اإلنساف، وتفاقم االست ساد، وتفتت  ال حسة ال  نتة وزرع  اور ال غضاه، والتضتتق عل  ا نشطة

إف ال قايػػة مػػن الفكػػر اؼبتشػػسد ال يكػػ ف إال . وذبفتػػ  منػػا ع الع ػػ  الفكػػري اإل ػػساعي هو الػػسع ي الػػسين
و ػػػق اؼبسػػػئ لتة  وف صبتػػػع اؼباسسػػػاتتعػػػا، و اؼبنضػػػ طة  ػػػالة انن والةػػػتم ضػػػق اؼبزيػػػس مػػػن اغبريػػػات النااػػػجة 

مػن  ومػا يعايػ  مػن هاػرار تطػرؼ الفكػريالتصػسي للمػن  انػ ، و  قػتم التفكػر النةػسي، وشػ ا افت عتة
 . ان  قخر

 
 أهمية الدراسة

وإف النػػا ر يف ؾبت عاتنػػا العر تػػة واإلسػػومتة هبػػس علػػ  الصػػعتس الع ػػري ههنػػا ؾبت عػػات شػػا ة حتػػ  
والعشػرين نسػػ ة ال يسػػت اف هبػػا وقػس تصػػ  إىل هلثػػر مػن النصػػ ، فبػػا هبعػػ  يشػك  الشػػ اب دوف اػبامسػػة 

ذػا  الطاقػات  الشػ اب  ت  ػ  ة هي  عػ  مػافر يعكػر صػف ذامن اؼبت قع نزوع ذػا  الفئػة إىل التطػرؼ نتتجػ
ل ػػػرة     ػػػ داالعػػػريب ت ػػػاؿ دوؿ اػبلػػػت  (. ٜٕٓٓالة طػػػاين، )الكامنػػػة إىل خامػػػات تنػػػت  التػػػ تر والعنػػػ  

، ٖٔـ، ص ٜٕٓٓالسػػػػػ   والع ػػػػػسا ، )عنصػػػػػر الةػػػػػ ة يف الػػػػػسوؿ  يوبة الشػػػػػ اب   ػػػػػللعنايػػػػػة  شػػػػػر  ، لػػػػػـر
مػػػػػن إصبػػػػايل السػػػػػكاف يف دوؿ % ٕٓسػػػػنة  ٕ٘إىل  ٘ٔويبثػػػػ  الشػػػػػ اب مػػػػن ع ػػػػػر  .(ٜٖـ، ص ٜٕٓٓ

، ٜٔـ، ص ٕٙٓٓالنةتػػ ، وقخػػروف، )هي سػػتة مويػػن شػػاب ونصػػ  اؼبلتػػ ف ؾبلػػي التعػػاوف اػبلتجػػي 
 تػػة يف منطةػػة اػبلػػت  وغرذػػا علػػ  ا ػػوع الناشػػئة علػػ  ا فػػار ال خت ػػة ، ل ػػا ربػػرص ماسسػػات الا (ٛٓٔ

، اؼبػػري، ٕٔ ص ـ،ٕٙٓٓاؼبرلػػز العػػريب لل  ػػ ث الا  يػػة لػػسوؿ اػبلػػت ، )للتطػػرؼ والغلػػ  وقفارنبػػا السػػتئة 
  .(ٔٗٔـ، ص ٕ٘ٓٓ
يف معظػػػػػم منػػػػػا ق العػػػػػا  "ي ا ػػػػػ  هف الشػػػػػ اب إىل ( ـٕٛٓٓ)مكتػػػػػ  الت  تػػػػػ  افت عػػػػػي هشػػػػػار   

ست ا يف ال لساف اإلسومتة عسدا من اؼبتغرات والت سيات الناذبة عن اؼبسػتجسات التكن ل  تػة واتسػاع وال
 ضػو عػن   ػ ر . س   االتصاؿ اؼبفت حػة وشػ كات االتصػاالت الػ   علػ  مػن اؼبع ػ رة قريػة الكاونتػة 

لػة الك يػ  يف مػأمن مػن وال يبكػن اعت ػار  ئػة الشػ اب  سو . صباعات التطرؼ ذات الص غ السينتػة والعرقتػة
ص " ) ضػو عػن انػسماج السولػة يف منظ مػة الع ؼبػة. ذا  الت سيات نظرا لت ا ر إمكانػات االتصػاؿ لػسي م

سػػػت ا الكثػػػر فبػػػن ت ر ػػػ ا يف التطػػػرؼ واإلرذػػػاب يف الك يػػػ  والسػػػع دية مػػػن شػػػروبة الشػػػ اب فبػػػن ال (ٚٔ
، ال عػػي، ٖٚٔـ، ص ٕٛٓٓي واؼبتػػ يل، العنػػز )خضػػع ا للتضػػلت  الفكػػري وًب تصػػ ير التػػسمر  أنػػ    ػػاد 

  .(ٖٛٔـ، ٕٕٓٓ
تت  ػ  الك يػ  كبػ  إنشػاه وؽبػاا . التطرؼ ذػم مػن هلػ  نبػـ  افت ػع العػريب واػبلتجػيوعلت ،  إف 

ويف ال قػ  ذاتػػ  ( ٔ، ص ٜٕٓٓالنجػػار، )تأذتػ  اؼبتطػػر ن ونشػر الفكػر ال سػػطي هسػ ة  السػع دية لمرلػز 
ؼبػػادة م ػػارات اغبتػػاة والػػ  مػػن هذػػسا  ا االعتػػساؿ يف  ػػرح ا  كػػار مػػع  نبتػػةارة الا تػػة يف الك يػػ  هتػػ يل وز 
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وزارة الا تػػػػة، ) ال فتةػػػػة ا ساسػػػػتة لل رحلػػػػة اؼبت سػػػػطة يف دولػػػػة الك يػػػػ تة ػػػػ  قراه ا خػػػػرين ل ػػػػا  ػػػػاه يف 
لتسػػ  ذنػػاؾ دراسػػات لا تػػة تناولػػ  دور اؼبعل ػػن يف اؼبػػسارس لل قايػػة مػػن التطػػرؼ (. ٚٔـ، ص ٜٕٓٓ
ىل اؼبتعلةػة  الشػ اب الزالػ  حبا ػة إ عل ػا  ػأف ا حبػاث( Lynn Davies, 2008, p. 3)الفكػري 

حسػاف ، ٕٗـ، ص ٕٛٓٓحجػازي، )إ راه دراسة مع ةػة لرسػم الستاسػات واػبطػ  السػلت ة لتنشػئت م 
 .(ٕٛٔـ، ص ٕٚٓٓوقخروف، 
اص سبػػػػر إف ا واػػػاع السولتػػػػة  شػػػػك  عػػػػاـ وهواػػػػاع عاؼبنػػػػا العػػػػريب ومنطةتنػػػػا اػبلتجتػػػػة  شػػػػك  خػػػػ"

 تط رات ومستجسات يف غاية التعةتس تتطل  هف نكػ ف إزاهذػا مػن الث ػات ال ذبر نػا ومػن اؼبرونػة حبتػ  ال 
ـ،  ٕٛٓٓالصػ اح، " )تتجاوزنا  أع اؿ العن  والةت  واإلرذػاب ربصػس العسيػس مػن ا  ريػاه وتػروع ا منػن

 (. ٕٛٓٓل نا، 
التطػػػرؼ ر ن ىبشػػػ ف علػػػت م مػػػن  تنػػػة اؼبػػػإف ودبػػػا هف الشػػػ اب يف لػػػ  ؾبت ػػػع عراػػػة للت ػػػسيات  ػػػ

مظػػػػاذر داه ال يػػػرت    ػػػسين هو زمػػػػاف هو  لػػػس  ػػػ  ينتشػػػػر حتث ػػػا تنتشػػػر قػػػػتم الف اػػػ  و رغػػػم هنػػػػ  الفكػػػري 
اإلسػومتة الفكػري  افت عػات  التطػرؼهاػر لةػس . ولكن خط رتػ  يف  تػ  الشػ اب هشػس وهعظػمالضع  

ـ، ٕٛٓٓ، الةػػسيبي، ٜٕـ، ص ٕٙٓٓ ، السػػلت اين،ٙـ، ص ٜٕٓٓل نػػا، )اإلرذػػاب وهدأل إىل نشػػ ه 
ـ، ص ٕٚٓٓ احػػارث، )يف عصػػرنا تشػػك  خطػػرا ؿبػػسقا  ا مػػة  التطػػرؼهصػػ    مشػػكلة ، و (ٕٛٙص 
ٔٙ).  

الطف لػػػػة مػػػرحل  الفػػػرد هفنػػػػاه  والتػػػأفر علػػػػ تشػػػكت  الةػػػػتم وا خػػػوؽ  يلعػػػ  افت ػػػع دورا ل ػػػػرا يف
رسػػ ، )لتػػأفر الضػػار علػ  ع لتػػة التنشػػئة لا تػػة لضػػ اف إيةػاؼ ال اب  تجػػ  هف يكػػ ف ذنػاؾ اعت ػػار والشػ

ين ػػػرؼ الشػػػ اب يف مةت ػػػ  هع ػػػارذم لعػػػسة هسػػػ اب من ػػػا عػػػسـ نضػػػ  اؼبشػػػاعر  (.ٖٛ ػػػسوف تػػػاريق، ص 
والتػأفر  ػأحوـ التةظػػة والعػتش يف  ف لػة ؿبرومػة والفشػػ  يف  قلػة اػبػ ة يف التعامػػ  اال ت ػاعي،وا  كػار و 

 (. ٖٚـ، ص ٜٕٓٓ الع ر،)ومصاح ة ر اؽ الس ه  ا ذساؼربةتق 
هف مػػن هخطػػر ا مػػ ر الػػ   ػػسد حتػػاة اؼبراذػػق اال ػػوع علػػ  لتػػ  تعػػ  العاؼبتػػة وتشػػر السراسػػات 

اإلخفػػػػاؽ يف  ومػػػػن   ػػػػة هخػػػػرأل  ػػػػإف(. ٗـ، ص ٕٗٓٓ تػػػػاز، ) تعلت ػػػػات حػػػػ ؿ  ريةػػػػة صػػػػنع الةنا ػػػػ  
 ثةا ػػػة ا خػػػر  تكػػػريي م ا نػػػة  علتػػػة يػػػادي الن ثػػػاؽ مشػػػاعر التطػػػرؼ والفئ يػػػة والتطػػػرؼ نػػػات  عػػػن اعب ػػػ 

إف فبارسػػػػة السيبةرا تػػػة يف اغبتػػػػاة الت متػػػػة والسراسػػػة اؼبسػػػػت رة ؽبػػػا مػػػػن ه ػػػػرز (.ٓٓٔ، ص ٜٕٓٓال قتػػػاف، )
ل ػػا هف دراسػػة التػاريق وسػػتلة ع لتػػة ( Meier, 2009, p. 46)الطػرؽ لغػػرس السيبةرا تػة ل لػػق 
 (. Schen and Gilmore, 2009, p. 59)ت ع السيبةرا ي اللتساب م ارات اؼب ا نة يف اف

حضارتنا العر تػة تػر   التطػرؼ،   ػي ت ػن اؼب قػ  "ال تكت   ذ يتنا الثةا تة إال  التألتس عل  هف 
لةػػػس حػػػار اإلسػػػوـ هشػػػس الت ػػػاير مػػػن صبتػػػع صػػػ ر التطػػػرؼ والغلػػػ   (.ٓٛـ، ٜٕٓٓشػػػ ماف، " )اؼبتػػػ ازف
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راط يف هداه اإل ػػػػػػػحػػػػػػػار مػػػػػػػن و  (ٖٕـ، ص ٕٛٓٓ، اؼبةػػػػػػػسـ، ٕٕٔـ، ص ٜٕٓٓال هبػػػػػػػاري، )والتنطػػػػػػػع 
 . ص ت  صري   و دلت  الع ادات هو ت قر الش صتات هو اإليباف يف الغت تات

ذنػػػاؾ ؾب  عػػػة مفػػػاذتم متةار ػػػة يةػػػ د  عضػػػ ا إىل الػػػ ع  ا خػػػر مثػػػ  االكبػػػراؼ والتطػػػرؼ والعنػػػ  
الا تػػػػػة وافت ػػػػػع يف  تناوؽبػػػػػا دوف التطػػػػػرؽ إىل دور وال يبكػػػػػن( ٜٔٔـ، ص ٜٜ٘ٔحسػػػػػانن، )واإلرذػػػػػاب 

 . (ٖٙٔـ، ص ٕ٘ٓٓعلي، )ق   هف تش  العة ؿ وينجرؼ إلت ا اؼبتشسدوف  عبت امعا
اػبطػر اغبةتةػي ال يك ػن يف و ػ د  عػ  ا  ػراد مػن ذوي الفكػر اؼبتطػرؼ،   ػااله ال ىبلػ  مػػن م "

واتسػاع دالرتػػ ، وتزايػس هشػػتاع ، ورب لػ  إىل  ػػزه ، هي ؾبت ػع هو ديػن، وإمبػػا يك ػن يف انتشػػار  كػر التطػػرؼ
  (.ـٜٕٓٓاعبامعة اإلسومتة  اؼبسينة اؼبن رة، " )ة افت ع، ٍب ؿباولة  را   الة ةمن فةا 
رغم هف التطػرؼ اسػتثناه ولػتي هصػ  لل جت ػع اؼبسػلم الػاي يةػاب من منظ ر الا تػة الستاسػتة  ػو 
حػػػاف ال قػػ  لكػػػي نعػػاؼ صبتعػػػا  ػػػأف "هنػػ    ع  يةػػػررالػػػ سػػػطتة إال هف خطػػر  الػػػساذم هبعػػ ؿ وال  الوعتػػس
 ػػسد  تكػػرار حػػ ادث العنػػ  ا مػػر هصػ   ي.   ربةػق النجػػاح اؼبر ػػ  من ػػا تاسػات اؼبت عػػة ؼب ا  ػػة الغلػػ الس

يتعػرض اؼبعل ػ ف عػادة لونتةػادات " عووة لك  ما س ق .(ٚ٘، ٕٔ، ص ـٕ٘ٓٓذ يسي، ) "وصسمات 
العل تة واػبلةتػة ال  ت    إلت م  س   انتشار االكبراؼ  ن لثر من الش اب وتردي اؼبست يات الفكرية و 

 (.ٕٕٔـ، ص ٜٕٓٓالس ر ي، " )اؼبعل ن" تةصر"ال  يعزوذا الناقسوف إىل 
 ػإف وقػ  الفكريػة والروحتػة واغبرلتػة وغرس الفضػال  ربتاج اؼبسرسة التـ  إىل  اب الش اب كب ذا 

 (ٖٕـ، ص ٕٙٓٓالنةتػػػػ  وقخػػػػروف، )الفػػػراغ عنػػػػس الشػػػػاب مػػػػن هسػػػػ اب ت   ػػػػ  كبػػػػ  اغبرلػػػػات اؼبتطر ػػػػة 
ور الغالػػػػػ  الػػػػػسإف . لػػػػػال  الفػػػػػراغ الفكػػػػػري وال طالػػػػػة والتفكػػػػػ  ا سػػػػػري مػػػػػن هسػػػػػ اب  ػػػػػروز التطػػػػػرؼو 

ـ، ص ٕٚٓٓحسػػػػػاف وقخػػػػػروف، )سػػػػػت ا اؼبسرسػػػػػة سػػػػػاذم يف تكػػػػػريي التطػػػػػرؼ لل اسسػػػػػات التعلت تػػػػػة ال
 اؼبسرسػػػة تةػػػسـ الةػػػتم واؼب ػػػارات اغبتاتتػػػة  واؼبعل ػػػ ف معنتػػػ ف  ػػػا مر  شػػػك  م اشػػػر هو غػػػر م اشػػػر (ٖٚٔ
          .ئة ٍب  تم  العلم ونة  اؼبعل مات ونةسذا وتط يرذاللناش

 
 أهداف الدراسة

ودور اؼبعلػم يف معاعبػة  قفار ، و هس ا  التعّرؼ إىل تعري  التطرؼ الفكري و  سؼ ذا  السراسة إىل 
 لتػػسريي يف للتػػة الا تػػةوهعضػػاه ذتئػػة ا ذلػػ  وترسػػتق فةا ػػة السػػوـ والتسػػام  وذلػػ  مػػن منظػػ ر اؼبعل ػػن

 :، وتن ثق من ذا  الرنية عسة هذساؼ من اا ساستة
وهعضػػاه  مػػن   ػػة وقفػػار  مػػن منظػػ ر اؼبعل ػػن تعريػػ  التطػػرؼ الفكػػري ومعر ػػة هسػػ ا   .ٔ

 .من   ة هخرأل ذتئة التسريي يف للتة الا تة ا ساستة
 . تاف س   ال قاية والعوج ؽبا  الظاذرة .ٕ
 .الفكري تطرؼاؼبسانبة يف الت عتة خبط رة ال .ٖ
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واقػػااح سػػ   وهعضػػاه ذتئػػة التػػسريي يف للتػػة الا تػػة ا ساسػػتة طوع واقػػع اؼبعل ػػن اسػػت .ٗ
 .تط ير الثةا ة ا منتة

 اؼبتػػػساف الا ػػػ ي علػػػ  اػػػ ه مةاحػػػات ومرلتػػػاتتةػػػسًن ا  كػػػار الع لتػػػة لصػػػانعي الةػػػرار  .٘
 .وخوصة السراسات الت صصتة

 
 أسئلة الدراسة

 تايلالتسانؿ الرلتي ال ح ؿال    تسانالت  تسور
 ؟ يف وقاية الناشئة من التطرؼ الفكري  ؼبعلمما دور ا

ي سؼ ال    اغبايل إىل اإل ا ػة عػن ا سػئلة . ومن ذاا التسانؿ العاـ تتفرع ؾب  عة هسئلة  رعتة
 :التالتة

وهعضػػػاه ذتئػػػة التػػػسريي يف للتػػػة الا تػػػة ، مػػػا اؼبةصػػػ د  ػػػالتطرؼ الفكػػػري مػػػن منظػػػ ر اؼبعل ػػػن .1
 ؟ا ساستة
 تطرؼ الفكري ؟ما هس اب ال .2
 ؟ عل  الفرد وا سرة وافت عالتطرؼ الفكري ما قفار  .3
 ؟الفكري التطرؼما س   ال قاية من  .4
 ما دور اؼبعلم إزاه التطرؼ الفكري؟ .5
 

 الدراسات السابقة 
  الدراسات العربية

 إعػساد دراسػة م سػعة ربػ  عنػ اف هفػر االكبػراؼ الفكػري ( ـٕٚٓٓ)قاـ  ال احثػاف اؼبتػ ىل والعنػزي 
ذػس   السراسػة اؼبػال رة إىل التعػرؼ علػ  مف ػـ  االكبػراؼ الفكػري وهسػ ا   . عل  ا من ال  ن اػبلتجػي

اعت ػػس . ودوا عػػ  يف دوؿ اػبلػػت  العر تػػة ودراسػػة قفػػار االكبػػراؼ الفكػػري علػػ  ا مػػن العػػاـ يف دوؿ اؼبنطةػػة
راؼ الفكػري ذػ  السػل ؾ ال    عل  اؼبن   ال صػفي االسػتن ا ي الت لتلػي وت صػ  ال  ػ  إىل هف االكبػ

اإلنسػػػاين العةلػػػي اؼب ػػػال  لة اعػػػس الضػػػ   اال ت ػػػاعي والنظػػػاـ العػػػاـ دبسل التػػػ  فبػػػا وبػػػسث ااػػػطرا ات يف 
وهذػػم ا فػػار اؼبات ػػة علػػ   ػػاذرة االكبػػراؼ الفكػػري يف دوؿ ؾبلػػي التعػػاوف اػبلتجػػي ذػػي الغلػػ  يف . افت ػػع

وهواػػ   السراسػػة و ػػ ب إت ػػاع دوؿ اػبلػػت  العر تػػة  .الػػسين والتكفػػر والت ػػري  علػػ  اعبػػرالم اإلرذا تػػة
إلسػػػػااتتجتة همنتػػػػة م حػػػػسة ؼبكا  ػػػػة  ػػػػاذرة االكبػػػػراؼ الفكػػػػري وا فػػػػار اؼبات ػػػػة علت ػػػػا يف إ ػػػػار اؼبسػػػػئ لتة 

وهوص  السراسة  إنشاه مرالز مت صصػة لل ػ ار الػ  ن  ػن لا ػة . التضامنتة    زة السولة يف اؼبكا  ة
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ة االنانػ  تعػ  كالتعاوف لسوؿ اػبلػت  العر تػة ل ػا هوصػ   إنشػاه م اقػع علػ  شػ  ئات افت ع يف ؾبلي 
 . اغب ار

 عنػػػػ اف دور الا تػػػػة اإلسػػػػومتة يف اؼبسرسػػػػة اال تسالتػػػػة يف م ا  ػػػػة  (ذػػػػػٕٚٗٔ)ويف دراسػػػػة اغبريػػػػري 
ة  ػػػاذرة اإلرذػػػاب، تنػػػاوؿ ال احػػػ  مف ػػػـ  اإلرذػػػاب  صػػػ رة عامػػػةا إذ هشػػػار إىل هف اإلرذػػػاب  ػػػاذرة قسيبػػػ

وواَّػػػػ   م قػػػػ  . متجػػػػسدة وؽبػػػػا انعكاسػػػػات سػػػػال ة علػػػػ  تطػػػػ ر افت عػػػػات ال شػػػػرية وهمن ػػػػا واسػػػػتةرارذا
ٍب تطرق  السراسة إىل دور الا تة اإلسػومتة يف اؼبرحلػة . اإلسوـ الاي وبـر هشكاؿ العن  والتطرؼ لا ة

ي يػػػػػادي إىل التطػػػػػرؼ اال تسالتػػػػػة يف ربصػػػػػن التومتػػػػػا مػػػػػن االنػػػػػزالؽ يف م ػػػػػاوي االكبػػػػػراؼ الفكػػػػػري الػػػػػا
هف  اذرة اإلرذاب  اذرة عاؼبتػة ال ديػن ؽبػا وال و ػن : وخلص  السراسة إىل نتال  عسة هنب ا.  واإلرذاب

وذي ع   إ رامي وذػي تنػاق  قػتم الػسين اإلسػومي الػاي وبػـر ربريبػاً قا عػاً قتػ  الػنفي وترويػع ا منػن 
ومتة ؽبػػػ  الضػػ انة ا ساسػػتة  عػػ ف ا  تعػػػاىل يف وهف إت ػػػاع هسػػل ب الا تػػة اإلسػػ. وإذػػوؾ اغبػػرث والنسػػ 

وهخػراً قػسم  ؾب  عػة مػن الت صػتات  .لا ػةرب ت  من هشكاؿ التطػرؼ   إعساد  ت  مت س   عةتست  ال 
ومػن هذػم ذػا  اؼبةاحػات . الرامتة إىل تعضتس دور الا تة اإلسومتة يف ربةتق هذسا  ا يف اؼبرحلػة اال تسالتػة

لتػػة  تئػػة صػػاغبة إلعػػساد ا  تػػاؿ وذلػػ  عػػن  ريػػق حسػػم هشػػكاؿ العنػػ  والسػػل ؾ  عػػ  اؼبسرسػػة اال تسا
ل ػػػػا رلػػػزت علػػػػ  دور ا نشػػػطة الوصػػػفتة يف دعػػػػم مرتكػػػزات الا تػػػػة . اؼبعػػػ ج لا ػػػة عنػػػػس  عػػػ  التومتػػػا

 .اإلسومتة ودور اؼبعلم الةسوة يف قتادة النشاط الطويب داخ  الص  اؼبسرسي وخار  

االكبػراؼ الفكػري وهفػر  علػ  ا مػن الػ  ن يف دوؿ ؾبلػي ) سراسة ( ـ ٕٙٓٓ)قاـ ؿب س السغتم و 
ا  كػار، هو اؼبفػاذتم، هو اؼبػسرلات  يعػن اكبػراؼ االكبراؼ الفكػري   س هف ( التعاوف لسوؿ اػبلت  العر تة

ػػا ذػػ  متَّفػػق علتػػػ  مػػن معػػاير وقػػتم، ومعتةػػػسات سػػالسة يف افت ػػع ؾب  عػػة مػػػن ولشػػ  ال  ػػػ  عػػن . ع َّ
قػسرة اؼبن ػر ن  كريػا علػ  تضػلت  وخػػساع النزعػة إىل العػػساه واالنتةػاـ و  الكبػراؼ الفكػري مػن مثػ مظػاذر ا

وتةػسًن هدلػة غػر لا تػة هو مناقضػة  تش ي  اغبةالق و  سػ ا الناس وخباصة التغرير  الش اب واستغوؽبم مع
يػات واؼبةاصػس وال صػ ؿ ت يػر الغامػن مظػاذر االكبػراؼ الفكػري و . وذل  من خوؿ هحاديػة الرنيػة  لل اقع

ومػػن . والةػػ انن مثػػ  الةتػػ  والتفجػػر والتػػسمر يف لػػ  زمػػاف ومكػػافإلت ػػا  طػػرؽ زبػػال  الشػػريعة والعػػادات 
الت سػػت  اؼب ػػ  لةضػػايا عظت ػػة اؼبتػػ  إىل اػبػػوؼ والتنػػاق  الفكػػري السػػل لي ولػػال   كبػػراؼاال هشػػكاؿ

ومػػن ذػػاا الفكػػر اؼبعػػ ج   ػػرت ظػػرة سػػط تة  ن مػػن خػػوؿ النظػػر إىل ت ا ػػ  ا مػػ ر نظػػرة  سيػػة وعظال  ػػا
. الصػػراع واػبػػوؼ اؼبسػػل ن  ػػساعي اعب ػػاد واؼبتػػ  كبػػ قتػػ  غػػر السػػعي إىل  ت   ػػات غػػر سػػ ية مػػن مثػػ 

وعػػرج ال  ػػ  علػػ  مناقشػػة هسػػ اب االكبػػراؼ لػػالغل  والتطػػرؼ وسػػ ه التنشػػئة اال ت اعتػػة واؼبػػن   اػبفػػي 
مػػػن الطػػػرؽ و . ؼبػػػسين وهخػػػرا التع ػػػتم والتسػػػرع يف ا حكػػػاـوالتةلتػػػس ا ع ػػػ  وذامشػػػتة ماسسػػػات افت ػػػع ا

هسػػرية سػػلت ة  هبػػاد  تئػػةوإ التألتػػس علػػ  دور ا سػػرة مػػن منظػػ ر ال احػػ العو تػػة لتصػػ ت  الفكػػر وتة يبػػ  
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وال نػػػات  نػػػاه مػػػع مراعػػػاة اؼبراق ػػػة ال اعتػػػة لأواغبػػػ ار اؽبػػػادؼ واالحػػػااـ اؼبت ػػػادؿ هبػػػس  ت ػػػا ا  نػػػاه الت ا ػػػق 
. زيس من ال ق  ؼبتا عة نشػا ا م واغبػرص علػ  عػسـ اقبػرا  م مػع التتػارات اؼبن ر ػة واؼبشػ  ذة وتكريي اؼب

اؼبتطر ة ال  تغاي اإلرذػاب والعنػ  وذلػ  مػن   كاروسال  اإلعوـ يف ؿبار ة ا هنبتة دور ال    وهلس 
دث اإلرذا تػػة ل ػػا نػػ   اؼبػػ ا نن يف م ا  ػػة اغبػػ ا  كػػار الػػ  تر ػػع مػػن الػػروح اؼبعن يػػة لػػسألخػػوؿ دعػػم ا 
اذػػا الفكػػر يت ناستضػػا ة اؼب تصػػن يف علػػـ  الشػػريعة واغبتػػاة لت اػػت  اؼبنزلةػػات الفكريػػة الػػ  ال  ػ   أنبتػػة 

ومػن سػ   عػوج اإلرذػاب وذبفتػ  منا عػ  ذلػر ال احػ  . وم اػ عتة اؼبن رؼ والرد علت ا  ص رة م حػسة
مػن  ػرؽ لػال  و . سع ة واسػت ساـ اغبجػة وال ذػافوالػارورة  س  افاؿ للػرهي ا خػر وق ػ ؿ اغبػ ار معػ  

معاعبػػة الفكػػر اؼبن ػػرؼ ر ػػ  اؼبسرسػػػة  ػػافت ع ا لػػي مػػن خػػوؿ واػػػع منػػاذ   سيػػسة حػػ ؿ ال قايػػة مػػػن 
اعبريبػػػػة واالكبػػػػراؼ إاػػػػا ة إىل  انػػػػ  تفعتػػػػ  دور اؼباسسػػػػات اال ت اعتػػػػة لاؼبسػػػػا س والنػػػػ ادي الريااػػػػتة 

سعاة وا ل ػػػة واػبط ػػػاه اؼبت صصػػػن يف التعامػػػ  مػػػع االنانػػػ  وت  تػػػ  التكن ل  تػػػا لتن تػػػة  تػػػ  مػػػن الػػػ
وهوصػ  ال  ػ   إنشػاه .  سرعة وحر تة  الةة مع الت تػع  ةػسرة علػ  التفنتػس الفكػري والػرد علػ  الشػ  ات

ذتئة ؼبكا  ة الفكر اؼبن رؼ يك ف هعضػانذا مػن صبتػع الت صصػات  ػالفكر ال مرالز  كرية مت صصة و 
وت  ػ  ذػا  اؽبتئػة  ،ناؾب ػاذلتػة  تنفتػا  ر ا إسػااتتجتة تلػـز لػ    ػة رظبتػة هو هؽبػ يعاجل إال  الفكر وت اع

 .ين وص  ومن يروج ل اعست عل  انتشار الفكر اؼبتطرؼ وهس اب ال  سيف ا 
ربػػ  عنػػ اف الػػسور الا ػػ ي لأسػػرة اػبلتجتػػة ( ـٕٙٓٓ)ويف دراسػػة لل احثػػة قمنػػة  نػػ  هرشػػس  نجػػر 

ذت ػػػ  ال احثػػػة  ظػػػاذرة التطػػػرؼ ومعر ػػػة منظػػػ ر تر ػػػ ي إسػػػومي ا: والتطػػػرؼ  يف وقايػػػة ه نال ػػػا مػػػن الغلػػػ
، ويف ذات ال قػػػ  تضػػػع السراسػػػة رنيت ػػػا عتا ا علػػػ  دوؿ اػبلػػػت دوا ع ػػػا وربسيػػػس حج  ػػػا وقفارذػػػا وتػػػسا

لتجسيس دور ا سرة اػبلتجتة اؼبتعلق  تنشئة ا  ناه عل  االعتساؿ وال سطتة اإلسومتة ق ػ  هف يةػع ا  نػاه 
ايا تتػػػار الغلػػػ  والتطػػػرؼ والعنػػػ  واإلرذػػػاب  لػػػتي هعظػػػم مػػػن ت  ت ػػػات الا تػػػة اإلسػػػومتة يف ضبايػػػة اػػػ 

ا  ناه وصتانة ش صتا م إذا ما ات ع  ا سرة ال سطتة الاذ تػة الػ  هقرذػا الةػرقف الكػرًن و  ة ػا الرسػ ؿ 
 . صل  ا  علت  وسلم مع هسرت  وهذل  وص ا ت 

دور اؼباسسػػػػات الا  يػػػػة يف ال قايػػػػة مػػػػن السراسػػػػة قضػػػػتة  تتنػػػػاوؿ (ـٕ٘ٓٓ)راسػػػػة السػػػػعتسين ويف د
. أخطػار اؼبات ػة علت ػانظػرا ل در ة ل رة من ا نبتػةعل   قضتة ههناعل  السراسة الفكر اؼبتطرؼ وهلست 

وتن ػػع ذػػا  ا نبتػػة مػػن ل هنػػا  ػػاذرة هصػػ    مل  سػػة علػػ  هرض ال اقػػع يف ـبتلػػ  افت عػػات اإلنسػػانتة 
وذػػي قضػػتة  اتػػ  تػػارؽ اإلنسػػاف وتزعجػػ   عػػس هف صػػارت تسػػت سـ ال سػػال  التسمريػػة  .علػػ  حػػس سػػ اه
ولصػلت ا ال فتةػة  فئػة م  ػة مػن  ،ل ا تن ع هنبتت ا من صلت ا ال فتةة  ا من واالستةرار. لت ةتق هغراا ا

 امػ  وقػس تناولػ  ذػا  السراسػة ربلػتوً ؽبػا  الظػاذرة مػن حتػ   ػاورذا، والع. الشع ب وذػم  ئػة الشػ اب
واؼباسسػات الا  يػة اؼبعنتػة دبعاعبػة ذػا  الظػاذرة  ،والسػ   الكفتلػة  ال قايػة من ػا ،ال  هس    يف و  دذا

 .وم ا  ت ا
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عػػػن التطػػػرؼ والعنػػػ  ه ريػػػ  علػػػ   ل ػػػة التعلػػػتم الثػػػان ي ا زذػػػري ( ـ ٜٜٙٔ)ويف دراسػػػة ع تػػػس 
سػػة متسانتػػة ولانػػ  هداة السراسػػة وذلػػ  مػػن ه ػػ  ضبػػايت م مػػن ال قػػ ع يف دالػػرة التطػػرؼ والعنػػ ، وذػػي درا

. ن وشػػػػت خ اؼبعاذػػػػس السينتػػػػة واؼبػػػػ   ن واؼبػػػػسيرينلػػػػ  اؼبسرسػػػػإسػػػػت انتن واحػػػػسة علػػػػ  الطل ػػػػة وا خػػػػرأل ع
وحػػسدت السراسػػة مسػػئ لتات تر  يػػة تةػػـ  هبػػا وسػػال  الا تػػة  ػػافت ع اؼبصػػري غب ايػػة ذػػااله الطل ػػة وذلػػ  

يف مرحلػػة الشػػ اب والػػ  ربتػػاج إىل نػػ ع خػػاص مػػن العنايػػة  هنػػم يبػػروف دبرحلػػة خطػػرة مػػن حتػػا م تت ثػػ  
واالذت ػػاـ، وه  ػػرت السراسػػة عػػسدا مػػن النتػػال  وعػػسدا مػػن الفػػروؽ والػػسالالت اإلحصػػالتة ت عػػا ؼبتغػػرات 

هديب، ل ػػػا قػػسم  عػػػسدا مػػن الت صػػػتات / اعبػػني واؼبنطةػػة اعبغرا تػػػة والفرقػػة السراسػػػتة والت صػػص عل ػػي 
التعلػػػتم الػػػسين غب ايػػػة دارسػػػت  مػػػن االنػػػزالؽ يف دالػػػرة التطػػػرؼ والعنػػػ  والػػػ   واؼبةاحػػػات لل سػػػئ لن عػػػن 

 .لان  ذبتاح افت ع اؼبصري خوؿ حة   الث انتنات والتسعتنتات من الةرف العشرين
 

 الدراسات األجنبية
الا تػػة  اسػػم  تػػألت  لتػػاب ( Lynn Davies, 2008)لػػن ديفتػػز    ال احثػػة ال يطانتػػةقامػػ

الا تػة السولتػة يف اؼبرلػز  ةلن ديفتز هستاذ. (Educating Against Extremism)اس التطرؼ 
: الا تػػة والتعلػػتم والصػػراعلتػػاب ة  الػػسويل للتعلػػتم وال  ػػ  العل ػػي يف  امعػػة  رمنغ ػػاـ يف  ريطانتػػا، ومالفػػ

وذػي  (Education and Conflict: Complexity and Chaos)التعةتػس والف اػ  
 ةاؼبالفػػ تهلػس.  م اػ عات الصػػراعات ا لتػة والعاؼبتػة ودور الا تػػة يف م ا  ت ػامت صصػة يف ال  ػ  يف

علػػ  هف التطػػرؼ التػػـ  يبثػػ  مصػػسر قلػػق ل ػػر يف صبتػػع هكبػػاه العػػا ، ويغايػػ  صػػوت   اإلرذػػاب وا صػػ لتة 
كػػن يستكشػػ  ذػػاا الكتػػاب العوقػػة  ػػن التعلػػتم و ػػن التطػػرؼ ويػػسرس لتػػ  يب. فبػػا يزيػػس  تعةتػػسا السينتػػة

سػػ أل الةلتػػ   يةػػسـ إىل ا فهف التعلػػتم الرظبػػي ال  ةرأل اؼبالفػػتػػ .للتعلػػتم هف ي ا ػػ  التطػػرؼ  أشػػكال  اػبطػػرة
لت لتػػػ  التطػػػرؼ  الشػػػك  اؼبطلػػػ ب ؼبنػػػع النػػػاس مػػػن االنضػػػ اـ إىل صباعػػػات متطر ػػػة وال يسػػػاعس الشػػػ اب 

هف ذج ػػات االنت ػػػارين  علػػ   ةالػػس ال احثػػػا تسعم م قف ػػتػػػولكػػي . واالحػػػااز منػػ  و   ػػ   صػػ رة ع تةػػة
 الاين تلة ا تعلت  م يف اؼباسسات التا عػة للسولػة، دبػا يف ذلػ  يف انكلػاا تنفتاو إعساد  لان   عض ا من

يةاح الكتاب اسااتتجتات تعلت تػة ـبتلفػة  .  كرا وسل لا رذابلم سبنع م دراست م من ت ن التطرؼ واإل 
تغطػي  صػ ؿ الكتػاب . والسيبةرا تة دية الثةا تة والتسام التعس مف ـ  لن ع من هن اع العوج مث  ترستق

وحريػػػة التع ػػػر، والتفكػػػر  ، والعسالػػػة،م ااػػػتع متن عػػػة مثػػػ  الالتػػػز علػػػ    تعػػػة التطػػػرؼ، واؽب يػػػة واالنت ػػػاه
واؼب ا نػة النشػطة  تناوؿ الكتاب لال  قضايا متن عة مث  التثةت  الستاسي، واإلعوـ والتعلػتم،. النةسي

يتعػايش  إىل تكػ ين ؾبت ػع مػسين قػ يإصبػاال ي ػسؼ الكتػاب . وحة ؽ اإلنسػافوالتعلتم السين، والتعلتم، 
 .وتساذم الا تة جبان   عاؿ يف التثةت  الستاسي من دوف عن 
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سػػت ا يف رسػػم ال احػػ  هنبتػػة تر تػػة السػػوـ ال يسػػتعرض (Ardizzone, 2001)ويف دراسػػة 
ن ال  ػػ  علػػ    ػػ د اؼبػػر ن اؼبت صصػػن يف ذػػاا اغبةػػ  يثػػ. مسػػارات اؼبسػػتة   وترصبػػة قمػػاؿ افت عػػات

التثةتػػػ  يف ؾبػػػاؿ حةػػػ ؽ ، والا تػػػة اؼبسنتػػػة ، والتسػػػام  والتعلػػػتم ، و  السيبةرا تػػػة الا تػػػة ويالػػػس علػػػ  هنبتػػػة
وتضػػػع ا مػػػ ر يف شػػػكل ا  فةا ػػػة السػػػوـلػػػتم للج تػػػع  هنػػػا يف هنايػػػة اؼبطػػػاؼ تصػػػنع اإلنسػػػاف ، وتػػػ  ر التع

لسػػوـ لانػػ  دال ػػا م ت ػػة الا تػػة مػػن ه ػػ  ا. عناصػػر اػػرورية لت ةتػػق السػػوـ ال اقػػع ، الصػػ ت   هنػػا يف
السيبةرا تػة وحةػ ؽ اإلنسػاف والسػوـ . االةضػاه علت ػ س اب اعبارية عب تع هشكاؿ العنػ  وسػ  ا   تت ع

هذػسا نا ع  اػ ارسػتنا لعا  التـ  للشع ب واغبك مات عل  حس سػ اه فبػا يػافر دبمرلزية يف قضايا ال تزاؿ 
 -واالنعكاسػػػات العاؼبتػػػة -مأسػػػاة مرلػػػز التجػػػارة العػػػاؼبي، يف هعةػػػاب ع لتػػػة و التألتػػػس. تما ساسػػػتة للتعلػػػ

اإلصػػػوح "س ذػػػ  هف ولكػػػن ا مػػر اؼبالػػػ. مػػػا إذا لػػػاف ذنػػػاؾ هي احت ػػاؿ للسػػػوـع  قػػػس  ػػػرح السػػااؿ الػػ 
مػا ذػ  اػروري ذػ  النةلػة  ،ال مػن ذلػ و ػس. واغبل ؿ اؼبعل ة اؼبفرواة إما ؿبلتا هو عاؼبتا لن تػنج  "السريع

والعسالػػػة  ،ةضػػػايا ا مػػػن ال شػػػري، واؼبسػػػاواة  خػػػوؿ العنايػػػة الا تػػػة مػػػنالن عتػػػة الػػػ  تشػػػك  ؿبتػػػ أل وع ػػػق 
ا تػة ذػا  ذػي الةػتم ا ساسػتة ل. وإنسػانتة العوقػة ،يز اؼب ا نة العاؼبتػةوالتفاذم  ن الثةا ات من خوؿ تعز 

اؼبفكػػرين يف ذػػاا اؼبتػػساف وينسػػجم لػػال  مػػع ت   ػػات ا مػػم اؼبت ػػسة  وذػػ  الػػاي يتفػػق مػػع رنأل لسػػوـا
 .ف وغرذا من اؼبنظ ات العاؼبتةواإلعوف العاؼبي غبة ؽ اإلنسا
يف هورو ػػا مػػن و ػػ د حرلػػة نشػػطة مػػن ه ػػ  نشػػر تر تػػة السػػوـ  علػػ  الػػرغم وىبلػػص ال  ػػ  إىل هنػػ 

يف ال اليػػات  لػػال  ،  ػػإف تر تػػة السػػوـ. لسػػوـةاومػػة لوال اليػػات اؼبت ػػسة ،  ػػإف ذنػػاؾ قػػسرا ل ػػرا مػػن اؼب
 عنػسما تةػسـ مػن خػوؿ( هق  مةاومة هو  ا حرأل ،)اؼبزيس من السعم  ، ل ا يف  لساف هخرأل ، ذبس سةاؼبت

نظػػامي تسػػتطتع هف تسػػت سؼ الشػػ اب وتشػػجع الا تػػة إف  ػػرام  التعلػػتم غػػر ال. قطػػاع التعلػػتم غػػر الرظبػػي
رلنػػػػسا ،  ػػػػرام  يف اي شبػػػػة.  ت اعتػػػػة وازبػػػػاذ اإل ػػػػراهات للتغتػػػػر اال ت ػػػػاعيولتة االز هخوقتػػػػات اؼبسػػػػا وتعػػػػز 

وتلػػػ  اعب ػػػ د وغرذػػػا تت سػػػ   اؼب ػػػاد  التفػػػاذم  ػػػن الثةا ػػػات والسػػػوـ  تعػػػزز والشػػػرؽ ا وسػػػ  وقػػػ ص
 . لا تة من ه   السوـ ل ا حسدذا إ ار الت نسك الت  ت تة ل

 عنػػ اف ( Berson and Berson, 2001)إلػن  رسػػن ومتشػت   ػرس ويف دراسػة قػاـ هبػػا 
تنػػػػػاوؿ ال احثػػػػاف دور اؼبعل ػػػػػن يف ربةتػػػػػق  "مسػػػػاعسة ا  فػػػػػاؿ علػػػػ  التغلػػػػػ  علت ػػػػا: صػػػػسمة اإلرذػػػػػاب "

اػبػ ؼ  وهشارت السراسة إىل هف اإلرذاب ي لػس. االستةرار وزبفت  الصسمات والك ارث ال  سبر يف ال ود
قفػػار   ا  ػػة ذػا  ا زمػة عل ػا  ػػأف اإلرذػاب ال يػاؾ ئػاب يف نفػ س الطػوب وال  ػػس لل سرسػة مػن موااللت

. اػبطرة عل  نف س وعة ؿ الصغار  ػ  يبتػس ا مػر لتشػ   ؾبت ػع الك ػار   ػم هلثػر اسػتجا ة لتعكػر اؼبػزاج
الفعػ  ، هو  سػ   خ  ػا مػن ردود هشارت السراسػة إىل هف  عػ  اؼبعل ػن يتجنػ  عػوج قضػايا اإلرذػاب 

والع ػػػ   زبطػػػت  للػػػسروسذبنػػػ  مناقشػػػة ا حػػػساث والالتػػػز علػػػ  ربضػػػر و نةػػػص اؼبعل مػػػات فبػػػا يػػػس ع إىل 
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مكا  ػػػة  علػػػ اؼبػػػتعلم الػػػسعم اؼبةػػػسـ يف هكبػػػاه اؼبسرسػػػة وافت ػػػع ا وسػػػع نطاقػػػا يبكػػػن هف يسػػػاعس . الػػػروتتن
 :من اؼب ا  ة صسمة اإلرذاب  العناية  عسة هم ر  اؼبعلم السراسة   ال  .ا فار السل تة لإلرذاب

الطل ػػة حبا ػػة إىل التع ػػر  .الطػػوب واذباذػػا م مشػػاعرناقشػػة والتعػػرؼ إىل  ػػت   ػػاب اؼب -ٔ
 .عن مشاعرذم و  م ا حساث

  .اع ة وواعتة تئة قمنة ودإهباد  -ٕ
 . للج تع رعاية افت عهف  التألتس عل  -ٖ
  .الةسرة عل  التعام  مع الةضايا اؼبعةسة تاف  -ٗ
 . عةال قالع والص ر واؼبتن    سبكن الش اب من خ ا م -٘
 .اإلهبا تة مث  الصسؽ وؿبار ة اإلشاعاتالةتم وا خوؽ تعزيز  -ٙ
وين غػػػي . خلػػػق ا مػػػاف لأ فػػػاؿلتة الك ػػػار ين غػػػي التألتػػػس علػػػ  اؼبعل ػػػن هف مػػػن مسػػػاو  -ٚ

اسػتعراض عػن لتفتػة التصػرؼ السػلتم يف حػاالت الطػ ار  يف اؼبسرسػة و طوب  ة مناسػ ة الهيضا هف سبن  
 . السومةا من و ة  اؼب اد  الت  ت تة اؼبتعلة

تجػػػػ  علتنػػػػا هيضػػػػا  ، تػػػػةاسػػػػتعادة ا مػػػػن وروتػػػػن حتػػػػا م الت موإف لنػػػػا نريػػػػس للطػػػػوب  -ٛ
 . التعلم من ذا  اؼبأساةمساعس م يف

 . الرع اػب ؼ و  اغب  عل  السل ؾ اؼبنت  الس ي واال تعاد عن -ٜ
لت عػات ذػا  الةضػايا  قس تتطلػ  مناقشػات متكػررة صسمات اإلرذابتعةتس وا امة   -ٓٔ

 .يف قاعة الفص  وخار   لغرس اؼبفاذتم الص ت ة ال  ترسق الص ة النفستة
التصػػػسي الفعػػػاؿ للتعامػػػ  مػػػع اؼبصػػػاع  وا مػػػراض النفسػػػتة وغرذػػػا اسػػػااتتجتات  تػػػاف  -ٔٔ

ؼب سػػػػتة  ، وقػػػػػراهة هي االسػػػػت اع إىل ا)سبػػػػارين االسػػػػػاخاه ، وا نشػػػػطة اإل ساعتػػػػة  وذلػػػػ  عػػػػ  اسػػػػت ساـ
 .ن اؽبسوه والتأم ات مغبظوهخا ، (الةصص والغناه

لػػاين وبتػػا  ف الصػػ ة النفسػػتة يف اؼبػػسارس وافت عػػات ا لتػػة ذػػي مػػ رد قػػتم للطػػوب ا -ٕٔ
ا  فػػاؿ الصػػغار إىل مسػػاعسة إاػػا تة لونتةػػاؿ مػػن ال تػػ  إىل اؼبسرسػػة ، وربتػػة وبتػػاج  .اإلغافػػة العػػ ف هو
  .لت صت  اؼبشاعر السا ئة يف الص اح صادقة
 

 
 مصطلحات الدراسة

صان  عن ا ذأل وضبا  ويةاؿ وقا  ا  من السػ ه ووقػا  دبع  يف لت  اللغة العر تة ِوقاية وواقتة  ورد
 الشػػيه  علػػ  ( اتةػػ  ) ت قتػػة حفظػػ  وصػػان  و ( وقػػا  ) السػػ ه هي لػػأ  منػػ ، ووقػػ  ا مػػر وقتػػا هصػػل   

اؼبعجػػػم )  وذبن ػػػ  حػػػار ( ت قػػػا )ووذبن ػػػ   وال قايػػػة ذبنػػػ  مػػػا يكػػػر  واغبػػػار منػػػ  .وقايػػػة لػػػ  مػػػن شػػػيه قخػػػر
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ا قبػػػاذم (ٛٔ: الطػػ ر" )َوقَػػاُذْم َر ػُُّ ػػْم َعػػػَااَب اعبَِْ ػػتمِ "لػػ  سػػػ  ان    وق(. ٜٙٓٔـ، ص ٕٛٓٓ، ال سػػت 
 . من النرافوه عسذم ا  

ال قاية ذي  رط الصتانة والسا واغب اية واغبفا واغبار وذبن  اػبطػر ، وذػ  مػا يبكػن هف تةػـ   ػ  
 (.ذػ، صٛٔٗٔ، اغبسري)د وا سرة واؼبسرسة وافت ع الا تة ال قالتة ذبا  الفر 

دامػ ا  مػا الصػغارورد يف لتػ  اللغػة هف الػنَّْشها . الشػ اب تػ  يف الع ػـ  النَّاشخ الشاب والناشئة 
، )ومػػػن معػػػاين الػػػنشه اعبتػػػ  والنسػػػ  (  ػػػسوف تػػػاريقاللج ػػػػي وقخػػػروف، )يف  ػػػْ ر الّتعلػػػتم   ػػػسوف ه ػػػ  العػػػـز

َوَلَةػػْس }:قػػاؿ تعػػاىل. إحػػساث الشػػيه وتر تتػػ : هف الػػنشه والنشػػأة ( ػػسوف تػػاريق)وذلػػر ا صػػف اين . (تػػاريق
وية لػ ف  .نشأ  وف، والناشػخ يػراد  ػ  الشػاب: يةاؿ(.  ٕٙال اقعة ){ َعِلْ ُتُم النَّْشأََة اُ وىَل  َػَلْ ال َتالَُّروفَ 

  (.ٕٗٗـ، ص ٜٜٛٔقتةان ، " )نشأ عل  ح  اػبر هي ترىب علت "
شػػػػ اتة، ) ػػػػ  ا تعػػػاد عػػػن مت سػػػػ  مػػػا ، سػػػ اه عػػػن يبتنػػػػ  هو عػػػن يسػػػار    ػػػالتطرؼ و ت ػػػا يتصػػػ  

الصػػػػػػػويب، )وال سػػػػػػػطتة إف   تكػػػػػػػن هنػػػػػػػ  االسػػػػػػػتةامة لكانػػػػػػػ  اكبرا ػػػػػػػا (. ٙٓٔـ، ص ٖٕٓٓوالنجػػػػػػػار، 
ين ػػػرؼ عػػػن العػػػرؼ والتةالتػػػس واؼبعػػػاير  سػػػل ؾذػػػ  اؼبن ػػػرؼ السػػػل ؾ (. ٖ٘ٛ، ص ٔٗٔـ، ص ٕٚٓٓ

اصػطوحا  ( Radicalism)ومػاذ  التطػرؼ (. ٖ٘ٙـ، ص ٖٕٓٓر، قبػا) ؼبع  ؿ هبا يف ؾبت ػع مػاا
م قػػ  عػػسالي ذبػػا  هي "ذػػ   اؼبعجػػم اؼب سػػ عي ؼبصػػطل ات الا تػػةيف ( ـٖٕٓٓ)ل ػػا يةػػ ؿ  ريػػس قبػػار 

التطػػرؼ يف  ػػ ذر  (. ٕٖٛص " )نظػػاـ ا ت ػػاعي قػػالم هو سػػ ا ، وب ػػا تغتػػرا  ػػاريا عنتفػػا لػػال  النظػػاـ
عتػػة هو ا خوقتػػة ولكن ػػا حرلػػة يتجػػاوز مػػساذا اغبػػسود الػػ  وصػػل  إلت ػػا حرلػػة يف اذبػػا  الةاعػػسة اال ت ا

الشػػط  يف   ػػم مػػاذ  هو "يعػػرؼ  عضػػ م التطػػرؼ  أنػػ   (.ـٜٜٜٔ تػػ مي، )الةاعػػسة وارتضػػاذا افت ػػع 
معتةػػس هو  لسػػفة هو  كػػر، والغلػػ  يف التعصػػ  لػػال  الف ػػم، ورب يلػػ  إىل حػػالم لسػػل ؾ الفػػرد هو اعب اعػػة 

واالنػػس اع إىل ؿباولػػة  ػػرض ذػػاا الف ػػم والت  ػػ  علػػ  ا خػػر  كػػ  ال سػػال  ومن ػػا العنػػ  الػػ  تتصػػ   ػػ  
 (.ٕٔـ، ص ٕٙٓٓاؼب ارؾ، " )واإللرا 
االكبتػػاز إىل  ػػريف ا مػػر،  تشػػ   الغلػػ ، ولكػػن الغلػػ  هخػػص منػػ  يف الزيػػادة وافػػاوزة، : والتطػػرؼ"

لػ  غلػ  ذػ  تطػرؼ، ولػتي لػ  تطػرؼ : هو دبعػ  قخػر. لتي  ة  دبجرد ال عس عن ال سػ  إىل ا  ػراؼ
إف  ػػاذرة العنػػ  والعػػسواف واإلرذػػاب تعتػػ  نتػػاج النتشػػار الفكػػر  (.ٖٕٚذػػػ، ص ٕٙٗٔالشػػ  ، " )غلػػ 

ـ، ص ٕٗٓٓالطػػػػراح، )طراب يف افت ػػػػع صػػػػطل ات السػػػػا ةة تشػػػػر إىل حالػػػػة االاػػػػاؼبتطػػػػرؼ وصبتػػػػع اؼب
حسػػػاف وقخػػػروف، )اية علػػػت م تفكػػػر ا خػػػرين و ػػػرض ال صػػػ ومػػػن مظػػػاذر التطػػػرؼ اغبجػػػر علػػػ  (.ٚٔٔ
 (.ٜٓٔـ، ص ٕٚٓٓ

ِإع ػاُؿ : الِفْكُر،  الكسر ويُػْفػَت ُ ( "ـٕٛٓٓ)لإلماـ الفروز ق ادي  الةام س ا ت وهما الفكر  في 
 ".ِإع اؿ اػبا ر يف الشيه: الِفْكرُ : "لساف العربوعنس ا ن منظ ر يف (. ٕٓٙٔص " )النََّظِر يف الشيهِ 
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، والتفكػر: لأصف اين الفكرة مفردات هلفاظ الةرقفويف   ػ الف تلػ  : قػ ة مطرقػة للعلػم إىل اؼبعلػـ 
الةػػ ة حبسػػ  نظػػر العةػػ ، وذلػػ  لإلنسػػاف دوف اغبتػػ اف، وال يةػػاؿ إال  ت ػػا يبكػػن هف وبصػػ  لػػ  صػػ رة يف 

الفكػر مةلػ ب عػن الفػرؾ لكػن يسػتع   الفكػر يف : لثر الفكرة، قاؿ  عػ  ا د ػاه: ور    كر. الةل 
، ٖٔج، يق ػػسوف تػػار )ا ل سػػي  ، اختصػػار)   ػػرؾ ا مػػ ر وحبث ػػا  ل ػػا لل صػػ ؿ إىل حةتةت ػػا اؼبعػػاين، وذػػ

ويف الفكػػػر الصػػػ يف اْلِفْكػػػُر ُذػػػَ  إْحَضػػػاُر َمْعػػػرِ َػتَػْنِ يف اْلَةْلػػػِ  (. ٚٔٔـ، ص ٕٗٓٓ، السػػػت  ي، ٔٔص 
ُ َ ػػػػػا َمْعرِ َػػػػػًة فَالِثَػػػػػةً   ْفِي يف اْلَ ْعُةػػػػػ التِ ْكػػػػػُر َحرََلػػػػػُة الػػػػػنػَّ َواْلفِ (. ٜٔٔٔـ، ص ٕٙٓٓاغبفػػػػػن، )  َيْسػػػػػَتْثِ ُر ِمنػْ

، ص ٙالشػػػػنةتطي،  ػػػسوف تػػػػاريق، ج) ، وهّمػػػا حرلت ػػػا يف ا س سػػػػات   ػػػ  زبتػػػ (العطػػػار،  ػػػسوف تػػػػاريق)
الفكػػػػر اإلنسػػػػػاين   تعػػػػة ـبص صػػػػػة،  طرذػػػػا ا  ل ػػػػػا  طػػػػر سػػػػػالر ( ـٖٕٓٓ)قػػػػاؿ ا ػػػػن خلػػػػػسوف (. ٕٓٗ

هاً لأ عاؿ اإلنسانتة علػ  نظػاـ وترتتػ ، وتػارة يكػ ف تارة يك ف م س. م تسعات ، وذ  و ساف حرلة للنفي
وذػػػاا التعريػػػ  هقػػػرب  ،(،  اختصػػػارٖٗٗص )م ػػػسهاً لعلػػػم مػػػا   يكػػػن حاصػػػوً  ػػػأف يت  ػػػ  إىل اؼبطلػػػ ب 

 (. ٜٕٓٓ، ص ٕـ، جٕٙٓٓ  امي، دغتم ، )للعلـ  اال ت اعتة والستاستة 
ػػرا  ػػإفَّ الفكػػر م ػػسه"إف  اإلرادة والطلػػ  يف الزذػػس والػػاؾ واغبُػػّ   هصػػ  اػبػػر والشػػر مػػن ِق َػػ  التفكُّ
اسػػػػت ساـ العةػػػػ ، وت  تفػػػػ  لل صػػػػ ؿ إىل اغبةػػػػالق، " والفكػػػػر(. ٜٛٔـ، ص ٕٗٓٓاعب زيػػػػة، )" والػػػػ غ 

 (.ٜٕٔـ، ص ٕ٘ٓٓالةريشي، " )والسومة وا ماف
اؼب الغة يف الت س   كػرا هو سػل لا "ومن الناحتة االصطوحتة  ت كن ربسيس التطرؼ الفكري  أن  

 لػػػة مػػػن ا  كػػػار قػػػس تكػػػ ف دينتػػػة عةالسيػػػة هو ستاسػػػتة هو اقتصػػػادية هو هد تػػػة هو  نتػػػة تشػػػعر الةػػػالم هبػػػا جب
وزبلػػق  جػ ة  تنػ  و ػن النسػػت  اال ت ػاعي الػاي يعػتش  تػػ  وينت ػي إلتػ ، ا مػػر .  ػامتوؾ اغبةتةػة اؼبطلةػة

افت عتػػة الػػ  ذبعلػػ   ػػردا ( التفػػاعوت)الػػاي يػػادي إىل غر تػػ  عػػن ذاتػػ  وعػػن اعب اعػػة ويع قػػ  عػػن فبارسػػة 
الغلػػػػ  والتنطػػػػع يف قضػػػػايا الشػػػػرع، واالكبػػػػراؼ : التطػػػػرؼ الفكػػػػري(. ٕ٘ـ، ص ٕٕٓٓعػػػػي، ال  " )منتجػػػػا

،  اؼبتػ  كبػ  هي  ػرؼ سػ اه لػاف غلػ اً هو تةصػراً تشػسداً هو اكبػوالً "شسد يف   م قضػايا ال اقػع واغبتػاةاؼبت
 (.ـٜٕٓٓطاين، الة " )يعت  همراً مام ماً يف العة  والشرع

إف التطرؼ يف   ذر  ينطلق مػن نظػرة تنزي تػة للػاات والنظػرة السػ داوية والعسالتػة ل خػر، وعلت    
التشػكت  النفسػي ذػ  مػا وبكػم "وذػاا . ذنا عل  اؼبعر ة والعرؽ ول  مك نػات ذػا  الػاات وذاا ينس  

ذػػا  النظػػرة واعتةػػاد تػػ  ر اعبػػ اب   ػػاإف اغبسيػػة الػػ  تةػػـ  علت. والتغػػرات ا تطػػة  ػػ  الفػػرد لل  اقػػ  نظػػرة
"  اسػػػػت رار لتسػػػػ  منطةتػػػػة وهف   ا نػػػػا ذػػػػ  الصػػػػ ت   الضػػػػرورة و ػػػػ اب ا خػػػػر خػػػػا خ هيضػػػػا  الضػػػػرورة

 (. ،  اختصارـٕٙٓٓاؼبطري، )

 اإلطار النظري
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يتض ن ذاا اإل ار النظػري علػ  مػسخ  تر ػ ي مةتضػ  إىل قضػتة التطػرؼ الفكػري لػسأل الناشػئة 
 . سي وا ت اعي وستاسيمن منظ ر دين ونف

قػػاؿ عن ػا ه ػػ  حامػػس الغػػزايل يف  إف مػن هذػػم مةاصػػس الا تػة اإلسػػومتة حفػػا الكلتػػات اػب ػي الػػ  
ػػػػرِْع ِمػػػْن اػْبَْلػػػػِق طَبَْسػػػةٌ " اؼبستصػػػػف لتا ػػػ   َوُذػػػػَ  هَْف وَبَْفػػػَا َعلَػػػػْتِ ْم ِديػػػنَػُ ْم َونَػْفَسػػػػُ ْم َوَعْةَلُ ػػػػْم   :َمْةُصػػػ ُد الشَّ

ْم، َ ُكػػػ ُّ َمػػػا يَػَتَضػػػ َُّن ِحْفػػػَا َذػػػِاِ  ا ُصػػػ ِؿ اػْبَْ َسػػػِة  َػُ ػػػَ  َمْصػػػَلَ ٌة، وَُلػػػ ُّ َمػػػا يُػَفػػػ  ُت َذػػػِاِ  َوَنْسػػػَلُ ْم َوَمػػػاؽبَُ 
وال ري  هف تفاقم التطرؼ الفكػري ي ػسد لتػاف افت ػع، ويةػ ض   ".ا ُص َؿ  َػُ َ  َمْفَسَسٌة َوَد ْػُعَ ا َمْصَلَ ةٌ 
 . فت  عل  اعب تع ه  اب الفنت ما   ر من ا وما  طنهرلاف ا سرة، وي سد حتاة الفرد وي

وهشػػرؼ خطػػاب  ،ولةػػس اعتػػ  النػػا صػػل  ا  علتػػ  وسػػلم  شػػروبة الشػػ اب وخػػا   م  ػػألط  لفػػا
لئو ينفروا من الت  ت  و ال  لػاف ذسيػ  مع ػم متن عػا ويف  عػ  اؼب ااػع يكػ ف اإلرشػاد  عتػسا عػن صػتغ 

ة ئالعنايػة  الناشػ (.ٔ٘، ص ٕـ، جٕٛٓٓا ػن ا فػر، )عطػاه ا وامػر ا مر والتعلػتم اؼب اشػر الةػالم علػ  إ
ُ  َلػػاَف ِإَذا هَتَػػاُ  هَنػػ»: سػػعتٍس رِاػػي اللَّػػُ  عْنػػ  عػػن َهيب. مػػن هذػػم مة مػػات الا تػػة ال قالتػػةوالر ػػق يف تعلػػت  م 

ْجلِػػِي، وَ ِة َرُسػػ ِؿ اللَّػػِ ، هََمَرنػػا َرُسػػ ُؿ الَمْرَح ػػاً ِ َ ِصػػت: َساُث قَػػاؿَ ٰذػػُااَلِه اَ ْحػػ
َ
نُػَفةَ ُ ػػُم لَّػػِ  هَْف نُػَ سػػَع ؽَبُػػْم يف اؼب

َ سفُ َف  َػْعَسنَااغبَِْسيَ ،  َِإنَّ 
ُ
ْيَه اْسػتَػْفِ ْ ِنتِ ، ِإَذا هَْنَ  َ ْ تَػْفَ ػِم الشَّػ: ا يَػُة ُؿ لِْلَ َسثِ ، وََلاَف فبِ ُكْم ُخُل  ُػَنا َواؼب

 (.ٖٕٗ، ص ٚٔـ، جٜٜٗٔالسػت  ي، )« ِمػْن هَْف تُةػ ـَ وََ ْ تَػْفَ ْ ػ ُ  ُة ـَ َوَقْس َ ِ ْ َتُ  َهَح ُّ ِإيَلَّ َ  هَْف تػَ  َِإن
قػػػاؿ تعػػػاىل يف وصػػػ  ومػػػسح الفئػػػة . وال شػػػ  هف الفتتػػػاف والفتتػػػات يبتلكػػػ ف قػػػ ة ذاللػػػة يف التػػػأفر والتػػػأفر

ْم كَبْػُن نَػُةػصُّ َعَلْتػَ  نَػ َػَأُذم  ِػاغبَْق  ِإنػَّ " : ضػ  الشػرؾ وات عػ  ومػت  اغبػقاؼبامنة الػ  ر  تَػٌة قَمنُػ ا  ِػَرهبِ  ُ ػْم ِ تػْ
 (. ٖٔ: الك  " )َوزِْدنَاُذْم ُذًسأل

ويسػػتفاد مػػن . واغبػػق هف هد تػػات ومرلتػػات الا تػػة اإلسػػومتة تضػػع الفتتػػة ع  مػػا يف دالػػرة االذت ػػاـ
التعالتم اإلسومتة هف الش اب هقرب إىل ق  ؿ التغػر والػسع ة مػن الشػت خ  ف  طػرة الشػ اب  سػ   صػغر 

وال غرا ػػة هف يةػػ ؿ ع ػػرو  ػػن قػػتي (. ٗٛٔـ، ص ٖٜٛٔاؼبط ػػري، )ه عػػس مػػن اؼبسنسػػات الروحتػػة  سػػن م
إذا رهيػػػ  الشػػػاب هوؿ مػػػا ينشػػػأ مػػػع هذػػػ  السػػػنة واعب اعػػػة  ار ػػػ ، وإذا رهيتػػػ  مػػػع هذػػػ  ال ػػػسع ، » اؼبولػػػي 

 وقػ   ػو تي علػ  إوذػاا الكػوـ لػ(. العكػ ي،  ػسوف تػاريق)«  ايئي من ،  إفَّ الشَّابَّ عل  هوَِّؿ نش لِ ِ 
 ال ػػسع وا ذػػ اه هذػػ  اؼبػػااذ  اإلسػػومتة لل ػػا ويػػاـهف الا تػػة ال تعػػرؼ التػػأس ه ػػسا واإلسػػوـ هب ػػع  ريػػ 

 .صبلة وتفصتووالتفرؽ 
يُرِيػُس اللّػُ  "مػع ظباحػة اإلسػوـ لة لػ  تعػاىل قل ػا وقال ػا تتفػق والػسع ة للسػوـ الت   ات اؼبعاصرة  إف

هي ! يػا رسػ ؿ ا : قلػ : وعػن هيب م سػ ، قػاؿ.  )٘ٛٔا يػة  ال ةػرة (" يُرِيُس ِ ُكُم اْلُعْسرَ ِ ُكُم اْلُتْسَر َوالَ 
، واؼبسلم ذ  الػاي ىبػال  النػاس (روا  مسلم" )من سلم اؼبسل  ف من لسان  ويس : "اإلسوـ ه ض ؟ قاؿ

ت صػػػر الناشػػػئة  أسػػػالت  اؼبكػػػر واػبػػػساع الػػػ  يسػػػت سم ا اؼبتطر ػػػ ف مػػػن الفتتػػػة ال  ػػػس مػػػن  . نخبلػػػق حسػػػ
هصػػ اب الفتنػػػة عنػػػسما ية مػػػ ف  ػػػاوي  ه كػػػارذم اؼبن ر ػػة حتػػػ  ههنػػػم يسػػػت سم 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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فظػػػػي الع ػػػػ ، والسػػػػفر اؼب اغػػػػ ، واال ت اعػػػػات اؼبغلةػػػػة، وتسػػػػفت  رهي اؼب ػػػػالفن، واسػػػػت ساـ العنػػػػ  الل
والفعلي، وا ظباه اغبرلتة للت  ي  والت في، والت  ي  اؼبايل اػبار ي هو غر ، واالقتصار علػ  قػراهة رسػال  

ينػادأل اؼبر ػ ف التػـ   (. اختصػار وتصػرؼ ٓٛٔ – ٚٙٔص ، ـٕٚٓٓالكنسري، )ؿبسدة ؾب  لة اؼبصسر 
ةا ػات اؼبتن عػة، ومرا عػة اؼبنػاذ ، ومع م الكثر من اؼبنظ ػات واؼباسسػات الرظبتػة والشػع تة إىل دراسػة الث

   .ؿبلتا وإقلت تا وعاؼبتا وترستق قتم السيبةرا تة والسوـ وتشجتع التعلتم خارج نطاؽ اؼبسرسة،
، يكػػ ف  طرالػػق شػػ  لتػػ  ت  م لػػي يك نػػ ا هوعتػػة لل ػػق  إف العنايػػة  الشػػ اب منػػا نع مػػة ه فػػارذم

وإ عاد اؼبافرات الضارة  أخوق م، والع ػ  علػ  ر ط ػم ال   ة اإلسومتة، واالذت اـ دبناذج م التعلت تة، 
واستفسػػػػارا م، وإرشػػػػادذم  اغبك ػػػػة واؼب عظػػػػة اغبسػػػػنة  مناقشػػػػا م ػػػػسين م واالعتنػػػػاه  احتضػػػػاهنم وتة ػػػػ  

واعبساؿ  ال  ذي هحسن الستعسادذم لتة ػ  الت  تػ ، مػن منطلػق الػرهي الصػال ، الػاي وبػسد  اإلسػوـ، 
يبتػػػ  اؼبراذةػػػ ف إىل التشػػػسد "ومػػػن   ػػة هخػػػرأل  (.،  اختصػػػارٓٛٗ، ص ـٕٙٓٓاػبطػػػايب، )ووبػػ  علتػػػ  

س فةػت م  أنفسػ م اعتةػادذم    ػ د يزيػ اوفبػ. ر ع إىل نةص الثةة  أنفس موالت س    رال م ولع  ذل  ي
 ػػػا ر،  ػػػػسوف تػػػػاريق، ص " )وذػػػم يتج ػػػػ ف إىل ال  ػػػػ  عػػػن هخطػػػػاه ا خػػػػرين.  ا ػػػات مطلةػػػػة يعر  هنػػػػاإ

ٖٔٛ.) 
ذنػػػػاؾ تزيتفػػػػا متع ػػػػسا مػػػػن ق ػػػػ  منظػػػػري اػبطػػػػاب الثةػػػػايف "سػػػػة العاؼبتػػػػة  ػػػػإف وعلػػػػ  مسػػػػت أل الستا

االختػػزايل، همثػػاؿ   ل يامػػا وذنتنغتػػ ف وغػػرذم مػػن منظػػري الت ػػن ا مريكػػي الصػػراعي الػػاين ين لػػ ف مػػن 
ـ، ٕٚٓٓ رذ مػػة، " )من ػػ  الت رلػػز الغػػريب اػػس ا صػػ لتة اإلسػػومتة  تسػػ  هنا  التعصػػ  الػػسين اإلرذػػايب

النشػػػ ي، " ) ولػػػع النجػػػاة إذا هحسػػػن تػػػ  ت  م"لثػػػر مػػػن الشػػػ اب اؼبتطػػػرؼ قػػػس يك نػػػ ف (. ٗ٘ٔص 
إف نظػػرة سػػريعة علػػ  اؼبشػػ س الفكػػري العػػريب الػػراذن تػػ ز هنػػ  ذنػػاؾ اذباذػػا للتغتػػر (. ٔ٘ٔـ، ص ٕٙٓٓ

يشك  حا ة داخلتة ومطل ا عر تػا ق ػ  هف يكػ ف ذػس ا للةػ أل اػبار تػة ذات اؼبصػا  اعبشػعة يف منطةتنػا 
 (.ٕٗٔـ، ص ٕٚٓٓاغب ت ، )

هبػػػػ  التػػػػـ  علػػػػ  الا تػػػػة اإلسػػػػومتة هف ت ا ػػػػ  ربػػػػسيات الع ؼبػػػػة الثةا تػػػػة وهف تع ػػػػ  علػػػػ  دحػػػػر  "
التعص   ك  إشكال  وتن عات  الطالفتة والعشالرية ، ل ا هب  هف ت ا   مسػألة اغبسافػة وهف تت ػا م قفػا 

. شػػػك  هخطػػػر ربػػػسيات ال  ػػػ د لأمػػػةعصػػػريا يبكػػػن اإلنسػػػاف اؼبسػػػلم مػػػن م ا  ػػػة ذػػػاا الت ػػػسي الػػػاي ي
وذل  ذ  اغباؿ مع العن  واإلرذػاب والتسػل  واؼب قػ  مػن الػااث وحسػم مسػألة اغبسافػة واؼبعاصػرة و ػق 
نظريػػة إسػػومتة نةسيػػة منفت ػػة  سيػػسة يبكن ػػا احتػػ اه ذػػا  الت ػػسيات واؼبشػػكوت اؼبعاصػػرة دبنطػػق نةػػسي 

و فػة، " )شأن  هف ياص  قتم اإلسوـ وعطايػا  اػبوقػةمنفت  مت رس يف ع لتة التكت  واالحت اه دبا من 
 (.،  اختصارٕـ، ص ٜٕٓٓ
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مػن هسػ اب الغلػ  الف ػػم اػبػا خ للػسين، وتسػػرع الشػ اب يف ت  تػ  افت ػػع، واإليبػاف    ػ د مػػاامرة 
اػػ  ة، والضػػغ  اػبػػار ي وتعسػػ  الغػػرب يف التعامػػ  مػػع قضػػايا اؼبسػػل ن، العزلػػة وإنضػػاج ه كػػار  عتػػسا 

لصػػق و اسػػت ساـ العنػػ  الشػػسيس اػػس  عػػ  الشػػ اب، و الا تػػة الةاسػػتة يف الصػػغر، و ر، واؼبثالتػػة، عػػن اغبػػ ا
لةػػس اختػػار اؼبتطر ػػ ف  ريػػق اؽبػػسـ  ف ع لتػػة ال نػػاه  (.٘ٙ- ٖٙذػػػ، ص ٖٓٗٔ كػػار، )الػػت م  الشػػ اب 

افت ػع  احػااـوالتع ر ع لتة   يلػة وشػاقة ومسػت رة وت ػسه مػن الػنفي ل ػا ههنػا تسػت    إع ػاؿ العةػ  و 
 .جب تع   الف  والتعاوف وإحساف الظن

عػػ دة لثتفػػة للع ػػ  "حػػن تن سػػر الثةا ػػة ينفجػػر العنػػ  وهنػػ  ال  ػػس مػػن   يعتةػػس  رذػػاف غلتػػ ف هنػػ
وذػػػاا مػػػا ا تةرنػػػا إلتػػػ  يف الفػػػاة اؼبااػػػتة،  ننػػػا سػػػّل نا . التثةتفػػػي والفكػػػري والا ػػػ ي للشػػػع  وللػػػرهي العػػػاـ

ةفن هف الشع   اذ  ومستعس لولت اؽ  اغبرلات اإلسػومتة اؼبتطر ػة، هسل تنا واستسل نا مةتنعن ل ث
الر ػػػػاعي، " )ولػػػػتي ذنػػػػاؾ هي قػػػػسرة علػػػػ  مةاومػػػػة ذػػػػاا االذبػػػػا  هو ت سيلػػػػ   ال سػػػػال  الفكريػػػػة والستاسػػػػتة

لػػػػن ، وإذا اسػػػػت ر الغر تػػػػ ف يف  ػػػػرض مصػػػػاغب م  ػػػػالة ة"ويضػػػػت  غلتػػػػ ف معادلػػػػة ذامػػػػة وذػػػػي  (.ـٜٕٓٓ
ل  اؼبست أل الثةايف، كبن ل ثةفن، هف نض   العن  اؼبت لػس عػن تفػاقم التناقضػات نستطتع، م  ا  علنا ع

ولػػ  تنػػازؿ الغر تػػ ف . والتػػ ترات وردود الفعػػ  الوعةونتػػة واؼبتفجػػرة، الناصبػػة عػػن الظلػػم واػبسيعػػة واإلذالؿ
نةػـ  كبػن  اعب ػس  وغروا مب  العوقة ال صػالتة وشػ   االسػتع ارية الػ  يةت  هنػا مػع ؾبت عاتنػا، مػن دوف هف

ومػػن ذػػا  الرنيػػة اؼب  ةػػة تن ثػػق و تفػػة  ". لػػن لبػػرج مػػن اؼبػػأزؽ هيضػػا، الضػػروري هيضػػا لتثةتػػ  الػػرهي العػػاـ
 .وعادلة متسر ةعةونتة اؼبثةفن يف التصسي لل تطر ن و ق من جتة 

 ػػن يف الفكػػر الغػػريب إىل الصػػاؽ   ػػة التطػػرؼ  شػػ اب العػػرب اؼبتعلالثةا تػػة تسػػع   عػػ  الػػسوالر 
، ٕٙٗـ، ص ٕٙٓٓسػػػػعتس، )وغػػػػر اؼبتعل ػػػػن وذػػػػاا التصػػػػرؼ الغػػػػريب ذػػػػ  يف حػػػػس ذاتػػػػ  تطػػػػرؼ  كػػػػري 

يسػػػػت سـ الغػػػػرب الثةا ػػػػة (. ٜٗ، ص ٜٕٓٓ، شػػػػت اف، ٕٛـ، ص ٕٕٓٓ، تش مسػػػػكي، ٛ٘ٗ-ٚ٘ٗ
ولةػػس  نػػس إدورد سػػعتس ( . Said, 1994, p. 408)للسػػتطرة علػػ  ا خػػرين والتةلتػػ  مػػن شػػأهنم 

ستشػػراؽ الػػ  يعتػػ  مػػن هذػػم الكتػػ  ا لاديبتػػة يف الةػػرف اال م يف لتا ػػ  الفػػا شػػ  ا م ولشػػ  عػػن تطػػر 
 (. Encyclopedia Britannica, 2009)العشرين ل ا هشارت اؼب س عة ال يطانتة 

ر اغبااػػر نظػػرا لثػػروف يتفةػػ ف هف ا مػػن الفكػػري يعػػس مػػن هخطػػر هنػػ اع هو هشػػكاؿ ا مػػن يف العصػػ
وانتشػار  علػ  مسػاحات  ، والتنػ ع يف هسػالت  وعػسـ الػت كم يف ؾبرياتػ  ،التطػرؼ الفكػريلصع  ة التعام  

 س   اػب ؼ من انتشػار   ػن الشػ اب مػن خػوؿ  التطرؼ الفكري عنس الناس يفاػبط رة  تزداد .شاسعة
لػػػػال  لثػػػػروف يعت ػػػػسوف علػػػػ  هنبتػػػػة الػػػػسور الػػػػاي تةػػػػـ   ػػػػ   .الػػػػ  تأسػػػػي الفعػػػػ  السػػػػلا ؼبنػػػػاذ  اػبفتػػػػةا

اعبامعػات ذبػا  ؿبار ػة الفكػر اؼبتطػرؼ والشػاوذ الػاذن مػن خػوؿ  ة والتعلت تػة، وخباصػةاؼباسسات الفكري
صػػل  ع ػػ  ودور  مػػنا مػػن الفكػػري . هسػػاتا ا علػػ  إزالػػة الفكػػر الضػػاؿتعزيػػز رسػػالة اعبامعػػات وقػػسرة 
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ؼبنتػسيات ،  علتنا االنت ا  ذبا  ما وبسث يف ماسسات التعلػتم عامػة، ويف همػالن الػسروس اػباصػة وااؼبثةفن
 (. ـ،  اختصارٕٛٓٓالشراح، ) واؼبساس  أمن  ال  تةسـ نشا ات ذس  ا زعزعة استةرار افت ع،

، هف (ـٕٙٙٔ-ٔٙ٘ٔ) رانسػػػػتي  تكػػػػ ف  الفتلسػػػػ ؼ اإلقبلتػػػػزي يػػػػرألوعلػػػػ  اؼبسػػػػت أل الفلسػػػػفي 
وهنػػ  ال  ػػس مػػن غػػرس اؼبػػن   التجػػريا وهسػػي االسػػتةراه  Knowledge is power: اؼبعر ػػة قػػ ة

ل نزمػاف وقخػروف، )ناقش  رانستي  تكػ ف مػ ا ن اػبلػ  يف الفكػر ال شػري . لض   مسرة الفكر  يالعل
وذلػر هر عػة ( ٖٕـ، ص ٕٙٓٓ، ع يػس، ٗٗٙ، ص ٕـ، ج ٕٔٓٓ، اؼب س عة العر تة اؼبتسرة ـ، ٕٚٓٓ

 :هوذاـ وذي
 .اؼبتأفرة  فطرة اإلنساف وتك ين  الةا   للزل ال شري هوذاـ اعبني  .ٔ
 .لناشئة عن س ه التنشئة اال ت اعتةهوذاـ الك   ا .ٕ
 .هحكاـ اللغة اؼبس ةةهوذاـ الس ؽ وتنت   .ٖ
 .هوذاـ اؼبسرح الناذبة عن سبجتس  كر ا قسمن .ٗ

السػا ةة ذػي هوؿ مرحلػة  ػادة يف الػتعلم السل تة وعلت   إف تط ر العة  وربرير النفي من اؼبفاذتم 
ـ، ٕٙٓٓ الػػ اعي،)ؼ ولػػتي عو ػػا لػػ  والصػػ اب هف الة ػػع سػػ   للتطػػر . (ٙٙـ، ص  ٜٜٔٔ،  شػػر )

 ػػالفكر السػػةتم يُةػػارع تنةتػػة وتن تػػة العةػػ  وخػػر  ريةػػة للا تػػة ال قالتػػة ومعاعبػػة الفكػػر اؼبتطػػرؼ  (.ٕٓص 
  . الفكر السلتم

التطػرؼ تنادي الا تة اؼبعاصرة  ت ن تر تة السػوـ حبتػ  تعلػم اإلنسػاف الت لتػ  الناقػس لكػ  مظػاذر 
تػػػة السػػػوـ ذػػػي ع لتػػػة منظ ػػػة لت كػػػن الفػػػرد  ػػػالعلم واؼب ػػػارات والسػػػل لتات والةػػػتم وتر  .العنػػػ  والظلػػػمو 

 (.Turay, 2005, p. 265)واؼبعتةسات ال انتة لثةا ة السوـ 
اؼبػسارس مػن التكنتكػات اعبتػسة  يفوتسري  الطل ة علت ا يعتةس ال احث ف هف م ارة ح  اؼبشكوت 

 ,Davies)راػػي الطػػر ن علػػ  هسػػاس اؼبصػػا  اؼبشػػالة تر  يػػا وذػػي  ريةػػة تةػػ د إىل ال صػػ ؿ غبلػػ ؿ ت
2004, p. 187)   ل ػػا هف ال  تفػػة ا ساسػػتة لل علػػم ذػػي هف يػػسرب الطالػػ  علػػ  ازبػػاذ الةػػرارات

 (.Lipman, 2007, p. 293)السلت ة 
اػب تسػػػػي، )ويالػػػس الا  يػػػ ف علػػػ  هف تر تػػػػة التسػػػام  صػػػتغة تر  يػػػة مةاحػػػػة لل قايػػػة مػػػن التطػػػرؼ 

ويتطلػػػػػ  ذػػػػػاا هف تةػػػػػـ  مسارسػػػػػنا  تنشػػػػػئة الطل ػػػػػة علػػػػػ  ( ٖٕٓـ، ٕٗٓٓ، هضبػػػػػس، ٕٙٔـ، ص ٕٕٓٓ
ـ، ص ٕٛٓٓ شػط ش، )وق اعػس السيبةرا تػة لػاغب ار ( ٔٔـ، ص ٖٕٓٓاؼبػزين، )االنفتاح علػ  ا خػر 

ٔٗٔ). 
إفػػػػػارة الشػػػػػ  ات حػػػػػ ؿ اإلسػػػػػوـ ذاتػػػػػ ، ودس ا  كػػػػػار الفاسػػػػػسة، واخػػػػػتوؽ  ومػػػػػن صػػػػػ ر التطػػػػػرؼ
ن ـ اإلسػػوـ وهرلانػػ  وتشػػريعات   االسػػت زاه والسػػ رية، واحتةػػار العل ػػاه واؼبفكػػريا لاذيػػ ، ومةا لػػة هحكػػا

 ػػػ  وتػػػروي  النظريػػػات وا  كػػػار واؼب ػػػاد  اإلغباديػػػة اؼبناقضػػػة ولػػػال   .مواؼبصػػػل ن واغبػػػ  مػػػن اعت ػػػارذ
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  سػػي اإلسػػوـ وتعالت ػػ ، ويف ـبتلػػ  افػػاالت ويف لػػ  مػػا يتعلػػق  أحكػػاـ الع ػػادات وهحكػػاـ اؼبعػػاموت
  (.ـٕٚٓٓاعب ن، )

يف  ضػ  هولئػ  الػاين يتسػاوف  الػسين لت ةتػق  مشػك رجب س يف عاؼبنا العريب يةـ  الفكر اللت ايل 
ولكػن الػن   احتكػار ناصػتة اغبػق  ااوؿ  عػ   صػالل ربػ ة الػ السينتػ اتم رب ستاستة ولال  نةػس التتػار 

الػسين الرالػس  ػالتطرؼ  وذػ  خطػأ  سػتم شأف السين وي ػ ف مػن شػأف هحكامػ  اللت ايل لثرا ما يةل  من
اإلسػػػوـ اػبالػػػس اغبكػػػتم، و ػػػن التػػػسين والفةػػػ  اؼب ػػػم الت تتػػػز  ػػػن مػػػن . اللتػػػ ايل ال ا ػػػس ال يعػػػاجل  ػػػالتطرؼ

هف تةػػسـ يف عاؼبنػػا العػػريب قف ا واف عب تػػع التتػػارات الفكريػػة  .واؼب ارسػػة الػػ  قػػس يعاي ػػا الػػنةص  ػػو شػػ 
ال اؼبطلػػػ  اؼبػػػسين وذػػػاا  . اتػػػ ولا ػػػة در   كػػػ  صػػػ ر الفكػػػري    التطػػػرؼ ر تػػػمصػػػل ة ال حػػػسة ال  نتػػػة و 

يت ةػػق يف  ػػ  التنػػاحر الفكػػري الػػاي نػػرأل نرانػػ  ي متػػا يف اؼبةػػاالت الصػػ فتة  ػػن التتػػارات الفكريػػة الػػ  
الضػ تة اغبةتةتػػة ؽبػػا  اؼبعػػارؾ . تةػـ   ع لتػػة التصػػفتات الستاسػتة وتألتػػ  اغبك مػػات علػ  الطػػرؼ ا خػػر

 .ذي ا  تاؿ الةادمةواؼبست رة اػباسرة  الفكرية
 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة
 :منهج الدراسة  -1

، هبػسؼ وصػ  وربسيػس دور اؼبعلػم يف الت لتلػي يف ذا  السراسة ذ  اؼبن   ال صػفياؼبن   اؼبست سـ 
إحصػػالتا، ال قايػػة مػػن التطػػرؼ الفكػػري ، وربلتلػػ ، وتفسػػر   نػػاها علػػ  مػػا ًب صبعػػ  مػػن  تانػػات، ومعاعبت ػػا 

، ٖـ، ص ٕٚٓٓاعبن ػػػػي، ) ة ؽبػػػػاا النػػػػ ع مػػػػن السراسػػػػاتويعػػػػس ذػػػػا  اؼبػػػػن   مػػػػن هلثػػػػر اؼبنػػػػاذ  مناسػػػػ 
 (. ٖٕٗـ، ص ٕٙٓٓ، الزايسي ،ٕٓـ، ص ٕٛٓٓ، ٕٔـ، ص ٕ٘ٓٓالسعتسين، 

 
 (:عينه الدراسة)مجتمع الدراسة  -2

 : ل ا يليعل   ئتن   عتنة السراسةاشت ل  
- ( :مينعينة المعل)الفئة األولى   -:أوال

دب تلػػ  مراحػػ  التعلػػتم يف التعلػػتم ومعل ػػة معلػػم ( ٜٙٔ) لغػػ  عتنػػ  اؼبعل ػػن اؼب تػػارة عشػػ التا مػػن 
 .العاـ يف الك ي 

- (:عينة أعضاء هيئة التدريس )الفئة الثانية  -:ثانيا    
عضػػ ا  كلتػػة ( ٕٛ) ذاعػػسد لػػغ مػػن اعبنسػن ًب اختتػار عتنػػة عشػػ التة مػػن هعضػاه ذتئػػة التػػسريي  
 . ا ساستة جب تع ا قساـ العل تة  تةالا 

 (.ـٜٕٓٓ-ٕٛٓٓقاـ ال احثاف  تط تق ذا  السراسة يف الفص  السراسي الثاين للعاـ السراسي 
 



 21 

 :أداة الدراسة  -3
اشػت ل    اسػت انةلأداة رلتسة للسراسة حت  قاـ ال احثػاف  تصػ تم   است انة مفت حةًب است ساـ 

معػػن مػػن   انػػ  مشػػكلة السراسػػة وقػػس ًب عػػرض ذػػا  هسػػئلة لػػ  سػػااؿ يتضػػ ن  انػػ   طبسػػةعلػػ  
ا سػػػػئلة علػػػػ  ؾب  عػػػػة مػػػػن ا ك ػػػػن واؼب تصػػػػن مػػػػن هعضػػػػاه ذتئػػػػة التػػػػسريي  اؽبتئػػػػة العامػػػػة للتعلػػػػتم 

رال م ح ؿ مسأل صوحتة ولفايػة ذػا  ا سػئلة لت ةتػق هذػساؼ السراسػة و عػس قالستطوع التط تةي 
 :يف شكل ا الن الي ل ا يلي  انةاستهف عسل ا وهاا  ا وحا  ا ًب صتاغة هسئلة 

 دور اؼبعلم يف وقاية الناشئة من التطرؼ الفكري
اارة  النفي و ػا خرين  وه عاال اؼبةص د  التطرؼ الفكري ذ  و  د ه كار غر سلت ة ت لس هق اال

إف السػػػل ؾ اؼبتطػػػرؼ ذػػػ  السػػػل ؾ الػػػاي ين ػػػرؼ عػػػن الػػػسين والعػػػرؼ . و ػػػا ت  الػػػاي يعػػػتش  تػػػ  الفػػػرد
عػسـ االعػااؼ - ػرض الػرهي  ػالة ة -الغلػ  –اإلرذػاب -العنػ -التشػسد الػسين)لتس يف افت ػع مثػ  والتةا

الر ػػػاه اإل ا ػػػة عػػػن ا سػػػئلة التالتػػػة لػػػي (. تسػػػفت  الػػػرهي اؼب ػػػال  -االعتػػػزاؿ عػػػن النػػػاس- ػػػرهي ا خػػػرين
 .يستفتس من ا ال احثاف يف ا غراض ال  ثتة مع خالص الشكر والتةسير

 تطرؼ الفكري من و  ة نظرؾ ؟ما اؼبةص د  ال .ٔ
 ما هس اب التطرؼ الفكري ؟ .ٕ
 ما قفار التطرؼ الفكري عل  الفرد وا سرة وافت ع ؟ .ٖ
 ما  رؽ ال قاية من التطرؼ الفكري؟ .ٗ
 ما دور اؼبعلم يف ال قاية والعوج من التطرؼ الفكري؟ .٘
 

 مفتوحة استمارة تحليل محتوى استبانةمن نماذج نموذج 
 (ٔ) سوؿ رقم 

 التطرؼ الفكري هس اب: هوال 
 ال اقع اؼبتساين اؼبعل  ف 

 النس ة اف  ع التكرار
ٔ     
ٕ     
ٖ     
ٗ     
٘     



 22 

هعضػػػػػػاه ذتئػػػػػػة التػػػػػػسريي يف للتػػػػػػة 
 الا تة ا ساستة

   

ٔ     
ٕ     
ٖ     
ٗ     
٘     

 
 ػػػسوؿ ) لنتػػػال  إصبػػػاالعػػػرض اتفريػػػغ ال تانػػػات يف  ػػػساوؿ هخػػػرأل ل يف الغالػػػ  سػػػتةـ  ال احثػػػاف  

عنس اغبسي  عن هس اب وقفار التطرؼ الفكري ٍب سػتتم ربلتػ  ذلػ  عػ  ( هساسي يتض ن صبتع العناصر
-افػػػػاؿ الػػػػااٌب-ؾبػػػػاؿ ا خػػػػرين) ػػػػساوؿ تفصػػػػتلتة تتضػػػػ ن ؾبػػػػاالت متعػػػػسدة حسػػػػ  معطتػػػػات ال  ػػػػ  

  (.افت ع-اؼباسسات
 

 :المعالجة اإلحصائية  -4
معامػػػػػ  اإلحصػػػػػاه اػبػػػػػػاص ال احثػػػػػاف اسػػػػػت سـ ، ال تانػػػػػات يف معاعبػػػػػة spssمػػػػػن خػػػػػوؿ نظػػػػػاـ 

 . التكرارات والنس  اؼبئ ية 

 النتائج

 ف الفكريللتطر  والمعلمات تعريفات المعلمينأبرز 
، الر  ع لل ق الفطري والػسينعسـ اللج ه للص اب و عسـ اكبراؼ وغتاب  عالتة العة  والفكر و  .ٔ

 .ـبالفة للسين والةتم والعرؼ ،واعتناؽ ه كار ذسامة للةتم وال ناه اإلنساين
فبػا يل ػق ، و ػرض الػرهي  ػالة ة، وعػسـ احػااـ رهي ا خػرين، التشسد والتش    الرهي الش صي .ٕ

 .الضرر  ا خرين
 .التشسد يف الطرح وإ ساه الرهي واالنغوؽ الفكري وعسـ ق  ؿ الرهي ا خر وتسفت   .ٖ
، وعسـ ق  ؿ الػرهي ا خػر، التعص  ؽباالت س   أ كار غري ة عن افت عات وا دياف والتشسد و  .ٗ

 .وعسـ الس اح لل جت ع  انتةادذم وإر اع م إىل الص اب مع الت س  حبج  واذتة
 .اؼبغاالة يف الت تز لفكرة هو م سه معن دوف التفكر يف ا  كار ال سيلة هو ؿباولة مناقشت ا .٘
 .د عن اغبتاة اؼبأل  ةواال تعا، والتفكر غر اإلهبايب، اػبروج عن ال سطتة اإلسومتة .ٙ
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 :تعريفات أعضاء هيئة التدريس للتطرف الفكري

 .اإليغاؿ ال اا  يف ت ن ا  كار ال عتسة عن مصل ة اف  ع والس اع عن ا  و ذ ادة .ٔ
 ك    س   را ا عل   االعتةاد  أف ه كار  ح ؿ   ان  اغبتاة ذي الص ت ة وؿباوالً  .ٕ

 .ا خرين س اه يف ال ت  هو النسوات
 .ا سالت  الس يةو  راؼ يف هسالت  التفكر وهذسا  كبا .ٖ
 .التعص  لطالفة معتنة هو عرؽ هو  كر معن وؿباولة  رض الرهي عل  ا خرين .ٗ
 

واإللػػػرا  يف إلػػػزاـ النػػػاس تتفػػػق العتنػػػة علػػػ  هف اػبلػػػ  يف التفكػػػر والتشػػػسد يف ا مػػػ ر وإلغػػػاه ا خػػػر 
هلثػر وهلػ   عضػ ا فػات اؼبعل ػن واؼبعل ػات  ػاهت ل  التطػرؼ الفكػري ومػن ال ااػ  هف تعري ا  كار 

هعضػاه ذتئػة التػسريي يف للتػة اؼبشػارلن مػن يف حن  لغ عسد ( ٜٙٔ)كثرة العتنة حت  ههنا  لغ  لنظرا 
  .عض ا (ٕٛ( )عتنة السراسة)الا تة 

إف التطػػػرؼ ؾبػػػاوزة االعتػػػساؿ  (.ٖٕٚذػػػػ، ص ٕٙٗٔالشػػػ  ، )االكبتػػػاز إىل  ػػػريف ا مػػػر التطػػػرؼ 
مػػػع  اؼبػػػال رة يف السراسػػػة الراذنػػػة يف لثػػػر مػػػن   ان  ػػػا التعريفػػػات تتفػػػق  (.ٕٚـ، ص ٕ٘ٓٓلسػػػعتسين، ا)

خاصػة ( ـ ٕٙٓٓ، الػسغتم، ـٕٚٓٓاؼبتػ ىل والعنػزي، )لثر من اؼبعطتات اؼبال رة يف السراسات السا ةة 
رين يف التفكػػر حػػق ا خػػإلغػػاه هف ههنػػا ال ترلػػز علػػ  التطػػرؼ الػػسين  ةػػ   ػػ  تػػاـ لػػ  تشػػسد يف الػػرهي و 

فبا يسؿ عل  تةارب الػرنأل  ػن ال ػاحثن و ػن العػاملن يف اؼبتػساف الا ػ ي وذػ   ذ  تطرؼ سوـ والعتش 
  .عل  ال عي العاـ ماشر  تس
 

 استجابات المعلمين
 أسباب التطرف : أوال 

 (ٕ) سوؿ رقم 
 (معل ن ) التكرارات والنس  اؼبئ ية لأس اب 

 % التكرار   ا س اب
 36.69 62 غتاب الف م الع تق وقلة ال عي السين ٔ
 28.40 48 غتاب دور ا سرة يف غرس الةتم االهبا تة  ٕ
 16.57 28 الص  ة الستئة  ٖ
 13.61 23 رح ا  كار اؽبسامة واؼبتطر ة ع  وسال  اإلعوـ  ٗ
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 اؼب تلفة
 13.61 23 هعراؼ وتةالتس خا ئة  ٘
 12.43 21 التفك  ا سري  ٙ
 11.24 19 اعب    ٚ
 9.47 16 ال تئة ا تطة  الفرد  ٛ
 7.69 13 التأفر  الغرب هو  ع  ه راد  ٜ
 7.10 12 الت عتة الع تاه لطالفة هو صباعة معتنة  ٓٔ
 4.73 8 الفةر واغبالة االقتصادية الضعتفة  ٔٔ
 4.14 7 عسـ الثةة  النفي  ٕٔ

ٖٔ 
يف  رض الرهي عسـ االعااؼ  الرهي ا خر ، والرغ ة 

 2.96 5  الة ة 
 2.96 5 الفراغ ٗٔ
 2.96 5 اع  الش صتة  ٘ٔ
 2.96 5 االنغوؽ الفكري ح ؿ ؾب  عة ؿبسدة من ا  كار  ٙٔ
 2.37 4 الظلم والة ر  ٚٔ
 1.78 3 الع ؼبة ٛٔ
 1.18 2 عسـ ردع اؼبتطر ن  ٜٔ
 1.18 2 اؼبسرسة  ٕٓ
 0.59 1 الس اح  عرض ا  كار  ٕٔ
 0.59 1 اؽبجـ  الشرس عل  اإلسوـ  ٕٕ
 0.59 1 عجز اؼباسسات السينتة الرظبتة  ٖٕ
 0.59 1 عسـ مراعاة اغبة ؽ اؼبسنتة لأقلتات  ٕٗ

 هف عتنػػة السراسػػة مػػن اؼبعل ػػن اتفةػػ ا علػػ  هف ا سػػ اب اؼبػػػال رة يف ن اسػػتةراه اعبػػسوؿ السػػا ق يت ػػ
نبتت ػػػا ودر ػػػة تػػػأفر لػػػو من ػػػا يف  سػػػ اب و ةػػػا  اعبػػػسوؿ تػػػس ع وتػػػادي إىل التطػػػرؼ وقػػػس رت ػػػ  ذػػػا  ا

حػػػساث التطػػػرؼ حتػػػ   ػػػاه السػػػ   اؼبتعلػػػق  غتػػػاب الف ػػػم الع تػػػق وقلػػػة الػػػ عي الػػػسين يف هوىل هسػػػ اب إ
هف التألتػػػػس علػػػػ  تكػػػػاد السراسػػػػات ومعطتػػػػات اؼبتػػػػساف تسػػػػر كبػػػػ  . %  ٜٙ.ٖٙالتطػػػػرؼ وذلػػػػ   نسػػػػ ة 

، ق ػػػػر ٜ٘ـ، ص ٕ٘ٓٓالراشػػػػس وقخػػػػروف، )ؼ اػػػػع  ال صػػػػرة حبةتةػػػػة الػػػػسين مػػػػن هذػػػػم هسػػػػ اب التطػػػػر 
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 ػػػػػالتعلتم الػػػػػسين الصػػػػػ ت  هبعػػػػػ  ( ٗـ، ص ٕ٘ٓٓالةشػػػػػعاف، ، ٗ٘ٔ، ٔ٘ٔـ، ص ٕٛٓٓوقخػػػػػروف، 
 (. ٕٛـ، ص ٕٚٓٓاؼبت يل والعنزي، )الطال  ي تعس عن التشسد 

و اه فالثا % ٓٗ.ٕٛ اه الس   اؼبتعلق  غتاب دور ا سرة يف غرس الةتم االهبا تة فانتا  نس ة و 
تادي إىل تة   شك  مل  ظ ا س اب ال  و %. ٚ٘.ٙٔالس   اؼبتعلق  الص  ة الستئة وذل   نس ة 

مث  عسـ مراعاة اغبة ؽ اؼبسنتة لأقلتات، وعجز اؼباسسات السينتة الرظبتة، واؽبجـ  الشرس التطرؼ من 
 %.ٜ٘.ٓعل  اإلسوـ، والس اح  عرض ا  كار وذل   نس ة 

 (ٖ) سوؿ رقم 
 ( معل ن ) التكرارات والنس  اؼبئ ية لأس اب ال  تع د ل خرين : وؿ ا  ر ا 
 % التكرار   ا س اب

 28.40 48 يف غرس الةتم االهبا تة  غتاب دور ا سرة ٕ
 16.57 28 الص  ة الستئة  ٖ
 13.61 23 هعراؼ وتةالتس خا ئة  ٘
 9.47 16 ال تئة ا تطة  الفرد  ٛ
 4.73 8 قتصادية الضعتفة الفةر واغبالة اال ٔٔ
 2.37 4 الظلم والة ر  ٚٔ

 
س اب تتعلق العسيس من ا هف اؼبعل ن عتنة السراسة يروف هف ذناؾ  يت ن استةراه اعبسوؿ 

 ا خرين ا تطن  اؼبتطرؼ تادأل إىل التطرؼ و اه يف هوؿ ذا  ا س اب الس   اؼبتعلق  غتاب دور 
و اه  ٚ٘.ٙٔو اه فانتا الص  ة الستئة  نس ة % ٓٗ.ٕٛوذل   نس ة ا سرة يف غرس الةتم االهبا تة 
 ت ا  اه الس   اؼبتعلق  الظلم والة ر يف قخر ا س اب اؼبتعلةة % ٔٙ.ٖٔفالثا هعراؼ وتةالتس خا ئة 

 .من عتنة السراسة % ٖٚ.ٕ ا خرين وتادي للتطرؼ وذل   نس ة 
 (ٗ) سوؿ رقم 

 ( معل ن ) اؼبئ ية لأس اب ال  تع د لل اسسات  التكرارات والنس  :ا  ر الثاين 
 % التكرار  ا س اب

 13.61 23  رح ا  كار اؽبسامة واؼبتطر ة ع  وسال  اإلعوـ اؼب تلفة ٗ
 12.43 21 التفك  ا سري  ٙ
 1.78 3 الع ؼبة ٛٔ
 1.18 2 عسـ ردع اؼبتطر ن  ٜٔ
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 1.18 2 اؼبسرسة  ٕٓ
 0.59 1  الس اح  عرض ا  كار ٕٔ
 0.59 1 اؽبجـ  الشرس عل  اإلسوـ  ٕٕ
 0.59 1 عجز اؼباسسات السينتة الرظبتة  ٖٕ
 0.59 1 عسـ مراعاة اغبة ؽ اؼبسنتة لأقلتات  ٕٗ

هف ذناؾ ؾب  عة من ا س اب تتعلق دباسسات افت ع قس يك ف ؽبا تأفرا  يت ن استةراه اعبسوؿ 
عتنة السراسة ذا  ا س اب  جاه  رح ا  كار اؽبسامة واؼبتطر ة يف حسوث التطرؼ حت  رت  اؼبعل  ف 

ٍب التفك  ا سري فانتا % ٔٙ.ٖٔع  وسال  اإلعوـ اؼب تلفة يف هوؿ ا س اب وذل   نس ة 
 ت ا  اه الس   اؼبتعلق  عسـ مراعاة اغبة ؽ اؼبسنتة لأقلتات يف قخر ذا  ا س اب وذل  % ٖٗ.ٕٔ
 % .ٜ٘.ٓ نس ة 

 (٘) سوؿ رقم 
 ( معل ن ) التكرارات والنس  اؼبئ ية لأس اب الااتتة : ا  ر الثال 
 % التكرار  ا س اب

 36.69 62 غتاب الف م الع تق وقلة ال عي السين ٔ
 11.24 19 اعب    ٚ
 7.69 13 التأفر  الغرب هو  ع  ه راد  ٜ
 7.10 12 الت عتة الع تاه لطالفة هو صباعة معتنة  ٓٔ
 4.14 7 الثةة  النفي  عسـ ٕٔ

ٖٔ 
عسـ االعااؼ  الرهي ا خر ، والرغ ة يف  رض الرهي 

 2.96 5  الة ة 
 2.96 5 الفراغ ٗٔ
 2.96 5 اع  الش صتة  ٘ٔ
 2.96 5 االنغوؽ الفكري ح ؿ ؾب  عة ؿبسدة من ا  كار  ٙٔ
 

ش صتت  وسل ل  و كر  هس اب تر ع إىل اؼبتطرؼ ذات  و ؾب  عة هف ذناؾ  يت ن استةراه اعبسوؿ 
تةس اؼبعل  ف عتنة السراسة هف الس   اؼبتعلق  غتاب الف م الع تق وقلة ال عي السين هوىل ذا  عحت  ي

ٍب التأفر  الغرب هو  ع  ه راد  فالثا % ٕٗ.ٍٔٔب اعب   فانتا  نس ة % ٜٙ.ٖٙا س اب و نس ة 
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من ا  كار يف هدىن ا س اب ال  تافر  ت ا  اه االنغوؽ الفكري ح ؿ ؾب  عة ؿبسدة % ٜٙ.ٚ نس ة 
 % .ٜٙ.ٕيف التطرؼ الفكري وتس ع إلت  وذل   نس ة 

 اآلثار المترتبة على التطرف: ثانيا 
 (ٙ) سوؿ رقم 

 ( معل ن ) التكرارات والنس  اؼبئ ية ل فار 
 % التكرار  ا فار
 31.36 53 التفك  ا سري وانعساـ الت اص  اال ت اعي  ٔ
 23.08 39 ر العن  داخ  افت ع انتشا ٕ
 21.30 36 انط اه هص اب ذا  ا  كار وانعزاؽبم عن افت ع  ٖ

ٗ 
سبزيق وحسة افت ع وحسوث خل  يف الالت ة الثةا تة 

 20.12 34 واال ت اعتة
 16.57 28 ت ق  عجلة التن تة يف افت ع  ٘
 12.43 21 زعزعة ا من وانتشار اػب ؼ  ٙ
 13.61 23 اإلرذاب  ٚ
 6.51 11 انتشار ه كار وسل لتات زبال  قتم افت ع  ٛ
 5.92 10 شت ع  ع  ا مراض النفستة لسأل ذااله ا  راد  ٜ
 5.33 9 اتاع مستة   ذااله ا  راد ٓٔ
 4.73 8 معاناة داخ  ا سر  التعام  مع ذااله ا  راد  ٔٔ
 3.55 6 شت ع فةا ة عسـ االعااؼ  ا خر  ٕٔ
 2.96 5  ةساف افت ع لطاقات و   د ذااله ا  راد  ٖٔ
 2.37 4 تش ي  ص رة اإلسوـ واؼبسل ن  ٗٔ
 1.78 3 التأفر السلا عل  اعبان  االقتصادي لل جت ع  ٘ٔ
 1.18 2 انعساـ الثةة  افت ع  ٙٔ
 0.59 1 رب ؿ ذااله ا  راد إىل ش صتات مش ذة  ٚٔ
 0.59 1 تا عن ال عة  ؽبم رب ؿ ذااله ا  راد إىل  ٛٔ
 0.59 1  ةساف ذااله ا  راد الشع ر  ا ماف  ٜٔ

عسيسة حت  يرأل اؼبعل  ف عتنة السراسة هف هوىل  اهف للتطرؼ قفار  يت نالسا ق  استةراه اعبسوؿ 
ا فار اؼبات ة عل  التطرؼ الفكري التفك  ا سري وانعساـ الت اص  اال ت اعي وذل   نس ة 
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ٍب انط اه هص اب ذا  ا  كار وانعزاؽبم % ٛٓ.ٖٕ انتشار العن  داخ  افت ع و نس ة ٍب% ٖٙ.ٖٔ
ٍب سبزيق وحسة افت ع وحسوث خل  يف الالت ة الثةا تة واال ت اعتة % ٖٓ.ٕٔعن افت ع  نس ة 

ذااله  و اه يف هق  ا فار اؼبات ة عل  التطرؼ الفكري ا فر اؼبتعلق  ك  من  ةساف% ٕٔ.ٕٓو نس ة 
رب ؿ ذااله ا  راد إىل ش صتات ا  راد إىل تا عن ال عة  ؽبم و رب ؿ ذااله ا  راد الشع ر  ا ماف و 
 % .ٜ٘.ٓمش ذة وذل   نس ة 

 (ٚ) سوؿ رقم 
 ( معل ن ) التكرارات والنس  اؼبئ ية ل فار عل  الفرد م اشرة :  ا  ر ا وؿ

 % التكرار  ا فار
 21.30 36   كار وانعزاؽبم عن افت ع انط اه هص اب ذا  ا ٖ
 5.92 10 شت ع  ع  ا مراض النفستة لسأل ذااله ا  راد  ٜ
 5.33 9 اتاع مستة   ذااله ا  راد ٓٔ
 0.59 1 رب ؿ ذااله ا  راد إىل ش صتات مش ذة  ٚٔ
 0.59 1 رب ؿ ذااله ا  راد إىل تا عن ال عة  ؽبم  ٛٔ
 0.59 1 لشع ر  ا ماف  ةساف ذااله ا  راد ا ٜٔ

 
هف ذنػػاؾ قفػار للتطػػرؼ الفكػػري وذػا  ا فػػار تةػع علػػ  الفػرد م اشػػر  و ػػاه يف هوؿ  يت ػن اسػتةراه اعبػػسوؿ 

ٍب شػػت ع  عػػ  % ٖٓ.ٕٔذػػا  ا فػػار ا فػػر اؼبتعلػػق  ػػانط اه هصػػ اب ذػػا  ا  كػػار وانعػػزاؽبم عػػن افت ػػع  نسػػ ة 
و ػاه يف قخػر ذػا  ا فػار ا فػر اؼبتعلػق  فةػساف ذػااله ا  ػراد % ٕٜ.٘ا مراض النفستة لسأل ذااله ا  راد  نس ة 

  %.ٜ٘.ٓالشع ر  ا ماف  نس ة 
اؼبػامن الػاي ىبػال  النػاس ويصػ  "الرس ؿ صل  ا  علت  وسلم  قاؿ. إف العزلة واالنط اه من هشس ا دواه

وؽبػاا (.   هضبػس والامػاي وا ػن ما ػ روا" )عل  هذاذم هعظػم ه ػرا مػن الػاي ال ىبػال  النػاس وال يصػ  علػ  هذاذػم
 ػػإف ا سػػرة اؼبسػػل ة ربػػرص دال ػػا علػػ  غػػرس معػػاين اؼبػػ دة وا لفػػة يف نفػػ س ا والد وال نػػات علػػ  حػػس سػػ اه لػػي 

 -وتةػػـ  اؼبسرسػػة  ت ػػا  عػػس واالخػػتوط اؼبنضػػ   مػػع النػػاس لا ػػة يك نػػ ا ل نػػة صػػاغبة يف ع لتػػة  نػػاه افت ػػع اؼبػػااحم 
 .اؼبطال  العالتة ع  تنشت  م سه اغب ار وحق التع رستق تل   ا  -و ص رة من جتة 

 
 (ٛ) سوؿ رقم 

 ( معل ن ) التكرارات والنس  اؼبئ ية ل فار عل  ا سرة : ا  ر الثاين 
 % التكرار  ا س اب
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 31.36 53 التفك  ا سري وانعساـ الت اص  اال ت اعي  ٔ
 4.73 8 ه ا  راد معاناة داخ  ا سر  التعام  مع ذاال ٔٔ

 
تةع عل   اهف اؼبعل ن عتنة السراسة يروف هف للتطرؼ الفكري قفار  يت نالسا ق  استةراه اعبسوؿ 

الشع ر ٍب % ٖٙ.ٖٔا سرة وتت ث  ذا  ا فار يف التفك  ا سري وانعساـ الت اص  اال ت اعي  نس ة 
 % .ٖٚ.ٗالتعام  مع ذااله ا  راد  نس ة ع  عاناة داخ  ا سر دب

 (ٜ) سوؿ رقم 
 ( معل ن ) التكرارات والنس  اؼبئ ية ل فار عل  افت ع : ا  ر الثال  

 % التكرار  ا فار
 23.08 39 انتشار العن  داخ  افت ع  ٕ

ٗ 
سبزيق وحسة افت ع وحسوث خل  يف الالت ة الثةا تة 

 20.12 34 واال ت اعتة
 16.57 28 ت ق  عجلة التن تة يف افت ع  ٘
 12.43 21 زعزعة ا من وانتشار اػب ؼ  ٙ
 13.61 23 اإلرذاب  ٚ
 6.51 11 انتشار ه كار وسل لتات زبال  قتم افت ع  ٛ
 3.55 6 شت ع فةا ة عسـ االعااؼ  ا خر  ٕٔ
 2.96 5  ةساف افت ع لطاقات و   د ذااله ا  راد  ٖٔ
 2.37 4 تش ي  ص رة اإلسوـ واؼبسل ن  ٗٔ
 1.78 3 االقتصادي لل جت ع  التأفر السلا عل  اعبان  ٘ٔ
 1.18 2 انعساـ الثةة  افت ع  ٙٔ
 

عل  افت ع و اه  اعتنة السراسة يروف للتطرؼ قفار  يتض  هف اؼبعل نالسا ق  استةراه اعبسوؿ 
. عن  واإلرذاب لالتطرؼ لية د . % ٛٓ.ٖٕيف هوؿ ذا  ا فار انتشار العن  داخ  افت ع  نس ة 

و اه يف % ٕٔ.ٕٓو اه فانتا سبزيق وحسة افت ع وحسوث خل  يف الالت ة الثةا تة واال ت اعتة  نس ة 
االقتصادي  ٍب التأفر السلا عل  اعبان % ٛٔ.ٔقخر ذا  ا فار انعساـ الثةة  افت ع  نس ة 

 % . ٛٚ.ٔلل جت ع  نس ة 
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 طرق الوقاية من التطرف : ثالثا 
 (ٓٔ)رقم   سوؿ

 ( معل ن ) التكرارات والنس  اؼبئ ية لطرؽ ال قاية 
 % التكرار  ال قاية

 46.75 79 الف م الص ت  لإلسوـ  ٔ
 22.49 38 االذت اـ  الا تة ا سرية  ٕ
 21.89 37 الت عتة  است ساـ وسال  اإلعوـ  ٖ
 7.10 12 الص  ة الصاغبة  ٗ
 6.51 11 حرية التع ر وت ادؿ ا  كار  ٘

ٙ 
تضا ر اؼباسسات اإلعومتة والا  ية واؼبسنتة ؼب ا  ة مث  

 5.92 10 ذا  ا  كار 

ٚ 
تض ن اؼبناذ  السراستة نتال  ذا  ا  كار وهارارذا عل  

 4.73 8 افت عات 
 3.55 6 تر تة ا  راد عل  هف اإلسوـ دين حتاة  ٛ
 2.96 5 واؼبسرسة  التعاوف  ن ا سرة ٜ
 2.96 5 ستتعاب ذااله ا  راد ا ن ماسسات افت ع اؼبسين ا ٓٔ
 2.96 5 هن ض العل اه  سورذم يف الت عتة والتثةت   ٔٔ
 2.37 4 تن تة ال اله واالنت اه لل  ن  ٕٔ
 2.37 4 ربةتق العسالة اال ت اعتة  ٖٔ
 2.37 4 تط ير دور اؼبسجس تر  يا وا ت اعتا  ٗٔ

ٔ٘ 
 سراسة ذا  الظاذرة ولتفتة  إقامة مرالز حب ث زبتص

 2.37 4 م ا  ت ا 
 1.78 3 احااـ قراه ا خرين ومناقشت م  ت ا  ٙٔ
 1.78 3 إ وغ اعب ات اؼبسئ لة عن ذااله ٚٔ
 1.18 2   ع ونشر الكت  ال  ت ا   ذا  ا  كار  ٛٔ
 1.18 2  رض رقا ة صارمة عل  ل  ما يةسـ  اإلعوـ ٜٔ
 1.18 2  ات ا خرأل اال وع  عل  الثةا ٕٓ
 1.18 2 مساعسة الفةراه من ذااله ا  راد  ٕٔ
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 0.59 1 ت  ر  رص فبارسة اغبة ؽ اؼبسنتة ؽبااله ا  راد  ٕٕ
 0.59 1 اغب  عل  الةراهة وت  ر اؼبكت ات العامة  ٖٕ
 0.59 1 إهباد الةسوة واؼبث  ا عل  يف افت ع  ٕٗ
 0.59 1 ئة من  ئات افت ع ربسيس اغبة ؽ وال ا  ات لك    ٕ٘

 
لل قاية   رالق متعسدةهف عتنة السراسة من اؼبعل ن يروف هف ذناؾ  يت نالسا ق  استةراه اعبسوؿ 

ٍب % 46.75الف م الص ت  لإلسوـ  نس ة  اه يف هوؿ ذا  الطرؽ ما يتعلق  من التطرؼ الفكري و 
 ت ا لان  % ٜٛ.ٕٔاـ وسال  اإلعوـ  نس ة ٍب الت عتة  است س% ٜٗ.ٕٕاالذت اـ  الا تة ا سرية 

هق  الطرؽ لل قاية من التطرؼ الفكري لو من ت  ر  رص فبارسة اغبة ؽ اؼبسنتة ؽبااله ا  راد واغب  
عل  الةراهة وت  ر اؼبكت ات العامة وإهباد الةسوة واؼبث  ا عل  يف افت ع وربسيس اغبة ؽ وال ا  ات 

 %ٜ٘.ٓدبت س   لك   ئة من  ئات افت ع
 

 دور المعلم في الوقاية والعالج من التطرف: رابعا 
 (ٔٔ) سوؿ رقم 

 ( معل ن ) التكرارات والنس  اؼبئ ية لسور اؼبعلم 
 % التكرار  ا دوار

 32.54 55 مناقشة الطوب يف ذا  ا  كار وقفارذا التسمرية  ٔ
 28.99 49 ؽباا الف م تر تة الطوب عل  ال سطتة ولتفتة التط تق السلتم  ٕ
 23.67 40 التعرؼ عل  ما يسور يف هذذاف الطوب من ه كار  ٖ
 11.83 20 لتع ر عن ه كارذم و رح قرال م إتاحة اغبرية للطوب ل ٗ
 10.65 18 هف يك ف اؼبعلم قسوة يف  ريةة  رح    كار   ٘
 10.06 17 تر تة الطوب عل  احااـ قراه ا خرين وعسـ تسفت  ا  ٙ
 10.06 17 إقامة عوقة م نتة عل  االحااـ وا  ة مع الطوب  ٚ
 9.47 16 إعساد مسرحتات وت زيع نشرات لت عتة الطوب  ٛ
 5.92 10 االذت اـ  تن تة التفكر  أن اع   ٜ
 5.33 9 ت اص  اؼبعلم مع ا سرة ٓٔ
 5.33 9 متا عة الطوب ورصس سل لتا م  ٔٔ
 2.96 5 أنبتة الص  ة الصاغبة ت عتة الطوب   ٕٔ
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 1.78 3 تعزيز ح  ال  ن يف نف س الطوب  ٖٔ

ٔٗ 
تط ير اؼبناذ  السراستة دبا يتناس  مع ؾبت ع متعسد 

 1.78 3 الثةا ات 
 1.18 2 اال تعاد عن است ساـ العن  مع الطوب  ٘ٔ
 1.18 2 التشجتع عل  تن تة اؼب ارات والةسرات عنس الطوب  ٙٔ
 1.18 2 ع الطوب عل  الةراهة وح  الةراهة تشجت ٚٔ

 
يبكن الةتاـ هبا لل قاية والعوج  العسيس من ا دوارهف لل عل ن  يت نالسا ق  استةراه اعبسوؿ 

التطرؼ وذل  من و  ة نظر اؼبعل ن عتنة السراسة و اه يف هوؿ ذا  ا دوار مناقشة الطوب داه من 
السغتم جة تتفق مع معطتات دراسة وذا  النتت% ٗ٘.ٕٖة  نس ة يف ذا  ا  كار وقفارذا التسمري

 (Davies, 2008)اغبتاة السيبةرا تة ارورة تط تق قتم دراسة ديفز يف و  يف هنبتة اغب ار (ـ ٕٙٓٓ)
ال  تالس عل   (Berson and Berson, 2001)إلن  رسن ومتشت   رس وتتفق مع دراسة 

تر تة الطوب عل  ال سطتة إىل هنبتة  وتشر نتال  السراسة الراذنة. هنبتة تشجتع الطل ة عل  اؼبناقشة
ٍب التعرؼ عل  ما يسور % ٜٜ.ٕٛنس ة حت  حص  ذاا ال نس عل   ولتفتة التط تق السلتم ؽباا الف م

و اه يف هق  ذا  ا دوار لو من تعزيز ح  ال  ن يف % ٚٙ.ٖٕيف هذذاف الطوب من ه كار  نس ة 
ر اؼبناذ  السراستة دبا يتناس  مع ؾبت ع متعسد الثةا ات اال تعاد عن است ساـ تط يو نف س الطوب 

التشجتع عل  تن تة اؼب ارات والةسرات و اال تعاد عن است ساـ العن  مع الطوب و العن  مع الطوب 
 .%ٛٔ.ٔهة وح  الةراهة وذل   نس ة تشجتع الطوب عل  الةراو عنس الطوب 

 
 ريس استجابات أعضاء هيئة التد

 أسباب التطرف : أوال 
 (ٕٔ) سوؿ رقم 

 (ذتئة تسريي ) التكرارات والنس  اؼبئ ية لأس اب 
 % التكرار  ا س اب

 29.63 8 الف م اػبا خ للسين ٔ

ٕ 
إتاحة وسال  اإلعوـ اؼبتن عة الفرص لعرض مث  ذا  

 2.96 5 ا  كار 
 2.37 4 التنشئة اال ت اعتة ؽبااله ا  راد  ٖ
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 2.37 4   ة الستئة الص ٗ
 2.37 4 االه ا  رادؽبش صتة اع   ٘
 2.37 4 غتاب دور اؼبسرسة وصب د مناذج ا  ٙ
 2.37 4 االنغوؽ الفكري وصب د العة   ٚ
 2.37 4 اعب   والبفاض اؼبست أل الفكري ؽبااله ا  راد  ٛ
 1.78 3 االنت اه الة لي والطالفي  ٜ
 1.78 3 دين هو اذبا   كري معن الت تز غبزب ستاسي هو ماذ   ٓٔ
 1.78 3 است ساـ الة ع والعن  مع م  ٔٔ
 1.18 2 غتاب الةسوة ال  تت تز  ال سطتة  ٕٔ
 1.18 2 التفك  ا سري  ٖٔ
 1.18 2 عجزذم عن ربةتق قماؽبم وتطلعا م  ٗٔ
 0.59 1 غتاب الشفا تة من ق   السلطات  ٘ٔ
 0.59 1 الفراغ  ٙٔ
 0.59 1  التسل  و رض الرهي  الة ة الرغ ة يف ٚٔ
 0.59 1 اؼب ت ات السينتة  ٛٔ
 0.59 1 اؼبطالعة وقراهة الكت  ال  تغاي ذا  ا  كار  ٜٔ

 
وف هف ذناؾ ؾب  عة من ر هف عتنة السراسة من هعضاه ذتئة التسريي ي يت ن استةراه اعبسوؿ 

الف م اػبا خ للسين  نبا الس   اؼبتعلق هو  اا س اب تادأل إىل التطرؼ الفكري وذا  ا س اب  اه هوؽب
غتاب الشفا تة من ق    :من هق  ل  ك شا س اب اؼبتعلةة   ت ت ا  اه% ٖٙ.ٜٕ نس ة 

واؼبطالعة وقراهة الكت   ،واؼب ت ات السينتة، و رض الرهي  الة ة ،والرغ ة يف التسل  ،الفراغو  ،السلطات
 % .ٜ٘.ٓ قخر ذا  ا س اب  نس ة يفإذ  اهت صبتع ا ال  تغاي ذا  ا  كار 

 
 (ٖٔ) سوؿ رقم 

 ( ذتئة تسريي ) التكرارات والنس  اؼبئ ية لأس اب ال  تع د ل خرين : ا  ر ا وؿ 
 % التكرار  ا س اب

 2.37 4 التنشئة اال ت اعتة ؽبااله ا  راد  ٖ
 2.37 4 الص  ة الستئة  ٗ
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 1.78 3 است ساـ الة ع والعن  مع م  ٔٔ
 1.18 2 غتاب الةسوة ال  تت تز  ال سطتة  ٕٔ
 1.18 2 التفك  ا سري  ٖٔ
 0.59 1 غتاب الشفا تة من ق   السلطات  ٘ٔ

 
لثرة  دواعيهف عتنة السراسة من هعضاه ذتئة التسريي يروف هف ذناؾ  يت ن استةراه اعبسوؿ 

و اه يف هوؿ ذا  ا س اب التنشئة  تادي للتطرؼ الفكري تتعلق  ا خرين ا تطن  الش ص اؼبتطرؼ
 ت ا  اه الس   اؼبتعلق % ٖٚ.ٕوالص  ة الستئة وذل   نس ة  2.37اال ت اعتة ؽبااله ا  راد  نس ة 

 .ٜ٘.ٓ غتاب الشفا تة من ق   السلطات يف الاتت  ا خر  نس ة 
 

 (ٗٔ) سوؿ رقم 
 ( ذتئة تسريي )  د لل اسسات التكرارات والنس  اؼبئ ية لأس اب ال  تع: ا  ر الثاين 
 % التكرار  ا س اب

ٕ 
إتاحة وسال  اإلعوـ اؼبتن عة الفرص لعرض مث  ذا  

 2.96 5 ا  كار 
 2.37 4 غتاب دور اؼبسرسة وصب د مناذج ا  ٙ
 0.59 1 اؼب ت ات السينتة  ٛٔ

 
لثرة  ا عو دروف هف ذناؾ هف عتنة السراسة من هعضاه ذتئة التسريي ي يت نالسا ق  استةراه اعبسوؿ 

للتطرؼ الفكري تر ع إىل ماسسات افت ع و اه يف هوؿ ذا  ا س اب إتاحة وسال  اإلعوـ اؼبتن عة 
% ٖٚ.ٍٕب غتاب دور اؼبسرسة وصب د مناذج ا  نس ة % ٜٙ.ٕالفرص لعرض مث  ذا  ا  كار  نس ة 

 % .ٜ٘.ٍٓب اؼب ت ات السينتة  نس ة 
 (٘ٔ) سوؿ رقم 

 ( ذتئة تسريي ) التكرارات والنس  اؼبئ ية لأس اب الااتتة : لثال  ا  ر ا
 % التكرار  ا س اب

 29.63 8 الف م اػبا خ للسين ٔ
 2.37 4 االه ا  رادؽباع  الش صتة  ٘
 2.37 4 االنغوؽ الفكري وصب د العة   ٚ
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 2.37 4 اعب   والبفاض اؼبست أل الفكري ؽبااله ا  راد  ٛ
 1.78 3 ه الة لي والطالفي االنت ا ٜ
 1.78 3 الت تز غبزب ستاسي هو ماذ  دين هو اذبا   كري معن  ٓٔ
 1.18 2 عجزذم عن ربةتق قماؽبم وتطلعا م  ٗٔ
 0.59 1 الفراغ  ٙٔ
 0.59 1 الرغ ة يف التسل  و رض الرهي  الة ة  ٚٔ
 0.59 1 اؼبطالعة وقراهة الكت  ال  تغاي ذا  ا  كار  ٜٔ

 
 اهف هعضاه ذتئة التسريي عتنة السراسة يروف هف ذناؾ هس ا  يت نالسا ق  استةراه اعبسوؿ 

تتعلق  الفرد صاح  الفكر اؼبتطرؼ ذبعل  يةع يف التطرؼ و اه يف هوؿ ذا  ا س اب الف م اػبا خ 
عنس عتنة اؼبعل ن فبا يسؿ عل  و  د تةارب يف تش تص  36.69مةارنة % ٖٙ.ٜٕللسين  نس ة 

ولع  النتتجة السا ةة ش   اتفاؽ عاـ علت ا ل ا تشر لثر من السراسات من مث  . كلة التطرؼشم
 اه الس   اؼبتعلق  اؼبطالعة وقراهة الكت  ال  تغاي ذا  ا  كار  نس ة و (. ـٕٙٓٓ)دراسة دغتم 

تص   ليف قخر ا س اب الش صتة ال  تس ع للتطرؼ الفكري من و  ة نظر عتنة السراسة % ٜ٘.ٓ
 .ذاا العنصر من هق  العناصر    را و روزا عنس العتنة

 
 اآلثار المترتبة على التطرف : ثانيا 

 (ٙٔ) سوؿ رقم 
 ( ذتئة تسريي ) التكرارات والنس  اؼبئ ية ل فار 

 % التكرار  ا فار
 37.04 10 زبري  منش ت ال  ن وتسمر فروات ا  تاؿ  ٔ
 33.33 9 التفك  ا سري  ٕ
 29.63 8 نعزاؿ الفرد وانط ال  عل  نفس ا ٖ
 22.22 6 حسوث ااطرا ات داخ  ا سر  ٗ
 22.22 6  سيس همن وهماف افت ع  ٘
 22.22 6 شت ع النزاعات  ن ا  راد والط ال  يف افت ع  ٙ
 18.52 5 انتشار العن   ٚ
 14.81 4 اتاع مستة   وحاار ذااله ا  راد  ٛ
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 11.11 3 ن تة تعطت  مسرة الت ٜ
 7.41 2 شت ع مث  ذا  ا  كار  ٓٔ
 7.41 2 ذسر  اقات ذااله ا  راد ٔٔ
 7.41 2 ذبا  ا خر ترستق الكراذتة  ٕٔ
 3.70 1 اقتناع  ع  ا سر هبا  ا  كار  ٖٔ

 
لتطرؼ الفكري حت  الكثر من ا فار اؼبرت طة  انتشار ا هف ذناؾ نيت السا ق  استةراه اعبسوؿ 

ت ري  هوؽبا ا فر اؼبتعلق  يأٌب يف عسيسة هف ذا  ا فار  -عتنة السراسة-هعضاه ذتئة التسريي  يرأل
ٍب % ٖٖ.ٍٖٖب التفك  ا سري  نس ة % ٗٓ.ٖٚمنش ت ال  ن وتسمر فروات ا  تاؿ  نس ة 

الفكري    التطرؼ ت ا  اه يف هدىن ا فار اؼبات ة عل% ٖٙ.ٜٕانعزاؿ الفرد وانط ال  عل  نفس   نس ة 
 % .ٓٚ.ٖاقتناع  ع  ا سر هبا  ا  كار و نس ة ا فر اؼبتعلق  
 

 (ٚٔ) سوؿ رقم 
 ( ذتئة تسريي ) التكرارات والنس  اؼبئ ية ل فار عل  الفرد : ا  ر ا وؿ 

 % التكرار  ا فار
 29.63 8 انعزاؿ الفرد وانط ال  عل  نفس  ٖ
 14.81 4 اتاع مستة   وحاار ذااله ا  راد  ٛ
 7.41 2 ذسر  اقات ذااله ا  راد ٔٔ
 7.41 2 ترستق الكراذتة اذبا  ا خر  ٕٔ

 
 ا هف عتنة السراسة من هعضاه ذتئة التسريي يروف هف ذناؾ قفار نيت السا ق  استةراه اعبسوؿ 

انعزاؿ الفرد وانط ال  عل  نفس   نس ة  للتطرؼ الفكري عل  الفرد وهوؿ ذا  ا فار ما يتعلق 
 ت ا  اه هق  ا فار ا فرين اؼبتعلةن هبسر  اقات ذااله ا  راد وترستق الكراذتة اذبا  % ٖٙ.ٜٕ

 % .ٔٗ.ٚا خر وذل   نس ة 
 (ٛٔ) سوؿ رقم 

 ( ذتئة تسريي )  التكرارات والنس  اؼبئ ية ل فار عل  ا سرة: ا  ر الثاين 
 % التكرار  ا فار
 33.33 9 التفك  ا سري  ٕ
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 22.22 6 ااطرا ات داخ  ا سر  حسوث ٗ
 3.70 1 اقتناع  ع  ا سر هبا  ا  كار  ٖٔ
 

عل  ا سرة وذل  من و  ة نظر هعضاه ذتئة   هف للتطرؼ الفكري قفار  يت ن استةراه اعبسوؿ 
هوال ٍب حسوث % ٖٖ.ٖٖوذا  ا فار تت ث  يف التفك  ا سري  نس ة  -عتنة السراسة-التسريي 

 ت ا  اه فالثا ا فر اؼبتعلق  اقتناع  ع  ا سر % ٕٕ.ٕٕا سر فانتا  نس ة نست  ااطرا ات داخ  
 % .ٓٚ.ٖهبا  ا  كار  نس ة 

 (ٜٔ) سوؿ رقم 
 ( ذتئة تسريي ) ا  ر الثال  التكرارات والنس  اؼبئ ية ل فار عل  افت ع 

 % التكرار  ا فار
 37.04 10 زبري  منش ت ال  ن وتسمر فروات ا  تاؿ  ٔ
 22.22 6  سيس همن وهماف افت ع  ٘
 22.22 6 شت ع النزاعات  ن ا  راد والط ال  يف افت ع  ٙ
 18.52 5 انتشار العن   ٚ
 11.11 3 تعطت  مسرة التن تة  ٜ
 7.41 2 شت ع مث  ذا  ا  كار  ٓٔ
 

الكثر من ف هف ذناؾ هف عتنة السراسة من هعضاه ذتئة التسريي يرو  يت ن استةراه اعبسوؿ 
للتطرؼ الفكري عل  افت ع  أل ل  و اه يف هوؿ ذا  ا فار زبري  منش ت ال  ن وتسمر  ا فار

ٍب  سيس همن وهماف افت ع وشت ع النزاعات  ن ا  راد والط ال  يف % ٗٓ.ٖٚفروات ا  تاؿ  نس ة 
 .هخرا % ٔٔ.ٔٔة التن تة  نس ة  ت ا  اه ا فر اؼبتعلق  تعطت  مسر % ٕٕ.ٕٕافت ع  نس ة 

 
 طرق الوقاية من التطرف : ثالثا 

 (ٕٓ) سوؿ رقم 
 ( ذتئة تسريي ) التكرارات والنس  اؼبئ ية لطرؽ ال قاية 

 % التكرار  ال قاية

ٔ 
قتاـ وسال  اإلعوـ  ت عتة افت ع من خوؿ ال ام  والالتز عل  

 48.15 13 وسطتة اإلسوـ 
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 29.63 8 سرة الرقايب والعو ي وال قالي تفعت  دور ا  ٕ
 18.52 5 نشر الف م الص ت  لإلسوـ  ٖ
 18.52 5 تط ير اؼبناذ  السراستة وتض تن ا مف ـ  التطرؼ وقفار   ٗ
 18.52 5 تر تة ه راد افت ع عل  اغب ار وتة   ا خر  ٘
 18.52 5 إتاحة الفرص اؼب تلفة هماـ ا  راد للتع ر عن رهي م  ٙ
 18.52 5 ت  ر  تئة ستاستة ديبةرا تة ت  ر مساحة ل رة من اغبرية  ٚ
 14.81 4 تر تة الطوب عل  ال سطتة  ٛ

ٜ 
قتاـ ماسسات افت ع اؼبسين  ت عتة الش اب من خوؿ اللةاهات 

 11.11 3 والنسوات 
 7.41 2 ت عتة ا  اه  كتفتة الت اور والتفاع  مع ا  ناه  ٓٔ
 7.41 2 ث ذتئة هو عبنة علتا للتصسي ؼبث  ذا  ا  كار است سا ٔٔ
 7.41 2 استغوؿ هوقات الش اب دبا يع د علت م وعل  افت ع  النفع  ٕٔ
 7.41 2 ذبن  العن  واالاط اد  ٖٔ
 3.70 1 إ راز الةسوة واؼبث  ا عل  يف افت ع  ٗٔ

 
التسريي يروف هف ذناؾ  رقا لل قاية من  هف عتنة السراسة من هعضاه ذتئة يت ن استةراه اعبسوؿ 

التطرؼ الفكري و اه هوؿ ذا  الطرؽ قتاـ وسال  اإلعوـ  ت عتة افت ع من خوؿ ال ام  والالتز 
ٍب تفعت  دور ا سرة الرقايب والعو ي وال قالي  نس ة % ٘ٔ.ٛٗعل  وسطتة اإلسوـ و نس ة 

لةسوة واؼبث  ا عل  يف افت ع يف قخر  رؽ ال قاية  ت ا  اهت الطريةة اؼبتعلةة  إ راز ا% ٖٙ.ٜٕ
 % . ٓٚ.ٖو نس ة 

 
 دور المعلم في الوقاية والعالج من التطرف: رابعا 

 (ٕٔ) سوؿ رقم 
 ( ذتئة تسريي ) التكرارات والنس  اؼبئ ية لسور اؼبعلم 

 % التكرار  ا دوار
 51.85 14 ت عتة الطوب دبف ـ  التطرؼ وقفار  وعرض مباذج من   ٔ
 51.85 14 ت  ر  تئة تتسم  التسام  واؼب دة واحااـ الرهي ا خر  ٕ
 44.44 12هف يك ف اؼبعلم قسوة حسنة يف تعامل  و رح    كار  واحااـ ه كار  ٖ
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 الطوب 
 11.11 3 است ساـ  رؽ تسريي تن ي التفكر لسأل الطوب  ٗ

٘ 
اسسات افت ع عن  ريق تن تة االعت اد والثةة  النفي والت اص  مع م

 11.11 3 التعلم الااٌب 
 7.41 2 تن تة الف م الص ت  لإلسوـ ومةاصس   ٙ
 7.41 2 تش تص هص اب ذا  اغباالت وؿباولة تغتر ه كارذم وتعسي  سل ل م  ٚ
 7.41 2  عس اؼبعلم عن التسل  والعن   ٛ
 3.70 1 تشجتع الطوب عل  الةراهة واال وع  ٜ
 3.70 1 علم عن االكبتاز عب اعة معتنة  عس اؼب ٓٔ
 3.70 1 االذت اـ   ناه الن  ذج ال سطي  ٔٔ

ٕٔ 
 رح وتن تة وا  كار واالقااحات ال  من شأهنا رسم  رام  لل قاية من 

 3.70 1 ذاا االكبراؼ الفكري 
 3.70 1 الت اص   ن ال ت  واؼبسرسة  ٖٔ

 
السراسة من هعضاه ذتئة التسريي يروف هف لل عل ن  هف عتنة يت نالسا ق  استةراه اعبسوؿ 

و اه يف هوؿ ذا  ا دوار ت عتة عنس الناشئة لل قاية والعوج من التطرؼ الفكري  الكثر من ا دوار
اـ الرهي ا خر الطوب دبف ـ  التطرؼ وقفار  وعرض مباذج من  وت  ر  تئة تتسم  التسام  واؼب دة واحا 

السور اؼبتعلق  أف يك ف اؼبعلم قسوة حسنة يف تعامل  و رح  يف اؼبرت ة الثانتة اه  و . % ٘ٛ.ٔ٘و نس ة 
ا دوار اؼبتعلةة  تشجتع ، و اه يف قخر ذا  ا دوار% ٗٗ.ٗٗ  كار  واحااـ ه كار الطوب  نس ة 

وتن تة  و  ناه الن  ذج ال سطي ،الطوب عل  الةراهة واال وع و عس اؼبعلم عن االكبتاز عب اعة معتنة
والت اص   ن ال ت   لل قاية من ذاا االكبراؼ الفكري وا  كار واالقااحات ال  من شأهنا رسم  رام 

 .من عتنة السراسة % ٓٚ.ٖ نس ة ذل  واؼبسرسة و 
 

 مالحظات عامة على استجابات العينتين
يف للتػػة الا تػػػة عتنػػة اؼبعل ػػن وعتنػػة هعضػػاه ذتئػػة التػػسريي )وردت هلفػػاظ وع ػػارات يف االسػػتجا ات 

 عػػػػ  ه ػػػػراد العتنػػػػة للةضػػػػايا عنػػػػس واعتػػػػة وذػػػػي ذات دالالت تر  يػػػػة ومضػػػػامن تعكػػػػي رنيػػػػة ( ا ساسػػػػتة
 ت ا يلي ؾب  عة ع ارات يبكن هف تك ف لل ػات مفتاحتػة لف ػم . اؼبطروحة ذات الصلة  التطرؼ الفكري

 :وذيالراذنة التطرؼ حبس  تع ر اؼبستجت ن يف السراسة ه عاد 
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 .ي لس العن العن   .ٔ
 .وبسث خلو يف الالت ة الثةا تة والفكرية لل جت ع .ٕ
 .الفراغ الفكري .ٖ
 .عجز اؼباسسات السينتة والرظبتة .ٗ
 .نشر الف ا  الفكرية .٘
 .ذسر  اقا م .ٙ
 .وافت ع، ا سرةو ، ف رة تعص   اعب تع الفرد .ٚ
 .قن لة م ق تة .ٛ
 .تصاعس حرلات العن  .ٜ
 .ربةتق العسالة اال ت اعتة .ٓٔ
 .فت عش لة يف قل  ا .ٔٔ

تل  الع ارات زبتزؿ الكثر من اؼبعاين واؼبضامن اؼبع ة ال  تسؿ عل  إ وع عل  ؾبريات ا م ر 
 .واإلحا ة خبط رة التطرؼ وتشر  إهباز إىل  ان  من اغبل ؿ و رؽ ال قاية

 :اؼبوحظات عل  استجا ات العتنة  النةاط التالتة  رزويبكن حصر ه
   الرلتسي للتطرؼ الفكري يت ث  يف   م روح و  ذر اتفاؽ العتنتن عل  هف الس .ٔ

ذا  نتتجة  .عن مسرح اغبتاة اإلسوـ ومةاصس     ا خا ئا وغتاب الف م الص ت 
ص ت ة هشارت إلت ا مع السراسات العر تة اؼبت صصة   ن اغبةالق الةطعتة هف 

 .اإلسوـ دين السوـ وب  عل  االعتساؿ يف ل  حاؿ
الصفتة  ل سرسة ومناذج االسور اغبت ي والفاع  لعل  عتنتن   ترلز استجا ات ال .ٕ

العتنة  لثر من ه راديعن هف قناعة  قس وذاا  ا  كار اؼبتطر ةال قاية من يف  والوصفتة
رب ل  إىل ؾبرد ناق  لل عل مات وبفظ ا الطال  يف تص رذم هف اؼبسرسة سبت  إىل 

تاج إىل تط ير وال ش  هف الرهين  ت  ا هو هف اؼبناذ  ال رب ويرددذا عنس االمت انات
لةس تطرق  العتنتاف إىل دور اإلعوـ  شك  ل ر يف حن هف اغبسي   .هخطاه  اذرة

 لاف مةتض ا وال يتناس  مع حج  ا ورسالت ا وق  اومناذج ا  عن دور اؼبسرسة 
إف اؼبسرسة . خاصة هف ل  من شارؾ يف السراسة الراذنة يع ل ف يف سل  التسريي

سناد ا سرة وذي حاملة ل اه الةتم ع لتا وتط تةتا وصوح اؼبسرسة دعامة هساستة 
إف تفعت  اؼبسرسة وتط ير . ل قاية الناشئة من اػبل  الفكري م  ا لاف ن ع  ودر ت 

 داه رسالت ا قضتة ال تة  هنبتة عن اإلعوـ ومناذج ا وهسالت  ا و لسفت ا دورذا 
سرسة التـ  معنتة  تن تة الةتم وا خوؽ ال  ذبع  الض ر إف اؼب. الاي يل م  الا  ي ف
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اغبي مرشسا للفرد للتفريق  ن الص اب واػبطأ، ل ا هف الش اب يف عاؼبنا اؼبت  ؿ 
( conscience of a nation)يسانب ف  ةسر ل ر يف ذبسيس ا ر السولة 

 (.Haynes, 2009, p 9)وهخوقتات  وعادات  اؼبسنتة 
 يف م ا  ػة ذػا  الظػاذرةواؼبسا س ل اسسات تر  يػة جا ات العتنة  سور عل اه السين    تم است

إف العل ػػاه وال عػػاظ والػػسعاة ؽبػػم مكانػػة ل ػػرة يف الةلػػ ب ويبكػػن م التػػأفر علػػ  العامػػة سػػل ا  . صػػ رة  لتػػة
الفكر ومػػن اػػ ن ا سػػ اب الػػ  سػػانب  يف تنػػامي التطػػرؼ دور  عػػ  عل ػػاه الػػسين اؼبتػػأفرين  ػػ .وإهبا ػػا

الستاسي الث ري يف ت  ن الفكر، وإص اغ  الص غة الُةطرية فبػا لػاف لػ  ا فػر ا لػ  يف اسػتةطاب العسيػس 
ولػػال  قػػاـ . مػػن الشػػ اب وتػػأفرذم  ػػالفكر مػػن خػػوؿ اغبلةػػات، وا ااػػرات واػبطػػ ، وا شػػر ة السينتػػة

ن  ػالفكر اؼبتطػرؼ يف نشػر ه كػارذم  ػن  ع  اؼبعل ن ا لتن من م ا ن العا  العريب واإلسومي اؼبتأفري
ولعػ  العالػسوف مػن ه غانسػتاف وغرذػا مػن اعب ػات فبػن . صف ؼ الطل ة يف اؼبسارس، واؼبعاذس واعبامعػات

ولعػػ  االنانػػ  دورا م  ػػا يف . تػأفروا  ػػالفكر التكفػػري يف تكػػ ين اػبويػػا التكفريػػة  ػػن صػػف ؼ الشػػ اب
وعػػووة علػػ  ذلػػ   ػػإف . ن مػػن الةتػػادين واؼبتلةػػن مػػن اعب  ػػ رتسػػ ت  نشػػر الفكػػر وتساولػػ   ػػن اؼب ططػػ

س ه ا وااع الساخلتة واػبار تة العامة ه   الفنت ال ست ا هف ا واػاع السولتػة واإلقلت تػة لػال  تػا   
 ػػإف هعظػػػم مةاومػػة للغلػػػ  والعنػػ  ذػػػي التنػػػ ير "وم  ػػػا يكػػن ا مػػػر  (.ـٕٚٓٓاعب ػػن، )الصػػراع واغبةػػػس 

مػػػػن هدوات وقايػػػػة الناشػػػػئة مػػػػن مصػػػػتسة التطػػػػرؼ اإلدارة السيبةرا تػػػػػة ، و (ٕٚـ، ٕٛٓٓ العػػػػ ا،" )العل ػػػػي
والةػػسوة اغبسػػنة يف عػػا  العل ػػاه  (Davies, 2008, p. 169, 182)للفصػػ  والتفكػػر الناقػػس 

  .والسعاة واػبط اه
 الةراهة حصن  واال وع ترلز استجا ات العتنتن عل  تن تة ح  الةراهة    .ٖ

اؼبر  ف  عس مرا عة التاريق  يسرؾ .لتات وقضاه ا وقات  النا ع اؼبفتسللطاقات والعة
 Sputnik" )ٔإس  تن "هف االرباد الس  ت  عنسما ه لق هوؿ ق ر صناعي  الةري 

I ) اذتز الكتاف التعلت ي يف الغرب الرهظبايل و سهت معاذس ا حباث تكث  دراسا ا
الل اؽ تنشت  اغبتاة الثةا تة و  غتة  واغبك مات تزيس من سب يل ا اؼبايل للعل اه

قام  همريكا دبرا عة ناقسة .  استكشاؼ ا  اؽ وربةتق الستطرة والتف ؽ يف العا 
ـ ربةق اغبلم ال شري يف ال ص ؿ ٜٜٙٔؼباسسا ا التعلت تة ونظريا ا الا  ية ويف عاـ 

ا تة  إف العناية  إذا لان  الةراهة مفتاح العلـ  وهساس ال. للة ر عل  يس ا مريكاف
واؼباسسات هبا  ساية إصوح الفساد ول  هف الش اب ع روا هوقا م  ارتتاد اؼبكت ات 

" هس د اعبزيرة"ا و س الش اب  رية م لونض اـ لل رلات اؼبتطر ة من مث  ؼبالتعلت تة 
أل السراسات ال  ستشر نتال  إح. وغرذا" لةاعسةتنظتم ل"واػبويا النال ة التا عة 

دولة هف الةراه من هنفع ال سال  يف تن تة م ارات الطل ة ا لاديبتة  ٖٚرت يف  
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ا مم ال  تةع يف اػبطر ذبع  من نشر  (.Elkin, 2008, p. viii)وغرذا 
" همة اقره" لي تص    وهوؿ ما ت سه  تن تة م ارة الةراهة الثةا ة السلت ة حصن ا ا وؿ

ال وع واالنغ اس يف الكت  السينتة    الةراهة والةراهة ال تعن ا .تصسيةا وتط تةا
الفكرية لتن تة الش صتة السلت ة والثةا ة  االنا عة حةا ذي ال  تفت  ل  الن ا 

إنن ال هريس هف ترتفع اعبسراف من ل   ان  ح ؿ  ت  وال هف "قاؿ غانسي  .الة يبة
 أقص  قسر فبكن إنن هريس هف    فةا ة ل  هرض ح ؿ  ت  . وبكم إغوؽ ن ا اي

 ".من اغبرية، ولكنن هر   هف تةتلعن ري  هي من ا من  اوري
وفبارسػػة العنػػ  ذبػػا  ذػػااله " العنػػ  ي لػػس العنػػ "تألتػػس  عػػ  االسػػتجا ات علػػ  هف  .ٗ

هف العػػػػػسواف ال يةا ػػػػػ  ذػػػػػا  حةتةػػػػػة م  ػػػػػة تشػػػػػر إىل  .الشػػػػػ اب همػػػػػر   يث ػػػػػ  قباحػػػػػ 
واإلصرار عل  التصسي للتطػرؼ الفكػري  غبق العسواف إمبا يعاجل  اغبك ة واغب ار وق ة ا

 .ودحر  وال قاية من 
لثر من الرنأل واؼبةاحػات الػ  دوهنػا اؼبسػتجت  ف يف السراسػة الراذنػة تسػت ق هف تصػ   .٘

فبػػا يػػسؿ علػػ  الػػ عي  إىل در ػػة الت صػػتات اؼب  ػػة ل قايػػة الناشػػئة مػػن التطػػرؼ الفكػػري
تنػػة  إنشػاه مرالػػز للتصػسي للتطػػرؼ لةػػس  الػ   عػػ  ه ػراد الع .الػسقتق يف ذػػاا اعبانػ 

الفكري وذ  ما يتفػق مػع ت صػتات لثػر مػن السراسػات الت صصػتة مثػ  دراسػة الػسغتم 
 . (ـٕٚٓٓ)اؼبت ىل والعنزي ودراسة  (ـٕٙٓٓ)

  يكتػػ  اؼبسػػتجت  ف لثػػرا عػػػن الفةػػ  اؼبتشػػسد الػػاي قػػػس ينػػت  التطػػرؼ الفكػػري لػػػسأل  .ٙ
 نغػػػوؽر الثةا ػػػة وانتشػػػار الت لػػػ  واالهف اكبسػػػايعتةػػػس  عػػػ  اؼبػػػراق ن الشػػػ اب حتػػػ  

من هس اب تنػامي فةا ػة والفنتة وإقصاه ا خر والتضتتق عل  الفرؽ اؼبسرحتة واؼب ستةتة 
وذي مػن هسػ اب التضػتتق علػ  العةػ  وحرمانػ   (ٕ٘ـ، ص ٜٕٓٓالسوباين، )التطرؼ 

 . اذ  اغبتاة الطت ةاالست تاع دبمن 
 

 أهم التوصيات
وهف يرلز اؼبعلم يف  ناشئةلسأل الوال عي النةسي التفكر اإلهبايب اذت اـ اؼبعلم  تن تة  .ٔ

عل  اغبس من  اذرة التطرؼ ( والنفي حرلتة، وال  سانتة، اؼبعر تة)هذسا   السل لتة 
 .والعن  الفكري

للتع ر عن  وإتاحة الفرصة للناشئة إ راز الن  ذج والةسوة اغبسنة لسأل ا  ناه وال نات .ٕ
واال تعاد سباما عن تةلت  شأف الطل ة وعسـ تةلتص مساحة قرال م  أسل ب سلتم 

إف اؼبعل ن يف اؼبسارس وهعضاه ذتئة التسريي يف الكلتات  .التع ر عن و  ات نظرذم
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اعبامعتة يبثل ف فة  الةسوة ولل ا لان  ش صتا م منض طة راقتة لع  ا دور الةسوة 
 .عل  كب  اللق

واغب ار الفعاؿ م  والتعسدية واحااـ الرهي ا خر ارورة إدخاؿ اؼبفردات اػباصة  التسا .ٖ
وتض تن ا م اد  ال عي العل ي مع ر ط ا  أنشطة ي متة  السراستةوا نشطة  ناذ يف اؼب

 .والتفكر النةسي
مػػن والفػػراغ اؼبةنعػػة وغرذػػا إتاحػػة الفػػرص الكا تػػة لت  تػػ  الشػػ اب وغػػرذم  ػػإف ال طالػػة  .ٗ

 .هس اب االكبراؼ والةلق اال ت اعي
 التسام  وال سطتةإعوه شأف ع   النسوات والسورات التسري تة ال   سؼ إىل  .٘

 (اؼبعل ن وا  اه وصناع الةرار الستاسي)الست ا لل جت ع الا  ي إعومتا وتعلت تا 
 .ق ات ووقايت  من الفكري النتشاؿ الناشئة من هم اج التطرؼ 

، الن ادي، اؼبسا س، وـاإلع)فت ع اؼبسين مس  س ر الت اص   ن ماسسات ا .ٙ
إف  .لع   ال ام  وا نشطة لل س من ذا  الظاذرة...( ا سرة ، اعبامعة، اؼبسرسة

ووزارة ا وقاؼ والشئ ف السينتة واؼباسسات الريااتة إشراؾ الا  ين يف ه  زة اإلعوـ 
 .من شأن  ر ع   دة هداه تل  اؼباسسات  ف ذاا العصر عصر الت صص والتكام 

ال  زبتص  سراسة ذا  الظاذرة وربسيس س   ووسال  النظرية واؼبتسانتة د ال   ث إعسا .ٚ
 .  غرض رصسذا وإصوح اؼبسارم ا  ت ا 

 إنشاه مرالز مت صصة للتصسي للتطرؼ الفكري  الفكر السةتم يةارع  الفكر  .ٛ
 .الة ًن

 
 العربية المراجع

 
 -ذػػػػػػٜٕٗٔ) ػػػػػن ع ػػػػػسالكرًن اعبػػػػػزري ا ػػػػػن ا فػػػػػر، ؾبػػػػػس الػػػػػسين هيب السػػػػػعادات اؼب ػػػػػارؾ  ػػػػػن ؿب ػػػػػس 

 .دار الكل ة: ، اؼبنص رةٔط. ربةتق عامر ع سال اس  اعبزار. الشايف يف شرح مسنس الشا عي(. ـٕٛٓٓ
: الةريػػػػػة االلكاونتػػػػػة: ه ػػػػػ  ا. يف م قػػػػػع الػػػػػ راؽ. مةسمػػػػػة ا ػػػػػن خلػػػػػسوف(. ـٖٕٓٓ)ا ػػػػػن خلػػػػػسوف 

http://www.alwaraq.net 
، ع س الغن  : اؼبعا م: م قع عجت  . ا ت . ( سوف تاريق)ه   العـز

http://lexicons.sakhr.com 
،  ػػػػػروت، دار ٔط. عػػػػػزت شػػػػػعوف.ترصبػػػػػة د. اإلسػػػػػوـ ربػػػػػ  اغبصػػػػػار(. ـٕٗٓٓ)هضبػػػػػس، هلػػػػػ  

 .الساقي
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ؾبلػػة . اؼبسػػئ ؿ ا وؿ عػػن نشػػأة التطػػرؼ يف ؾبت عاتنػػا: الغػػرب(. ـٕٛٓٓ-ذػػػٜٕٗٔ)هديػػ ، منػػر 
 .ك ي ال. ر   -٘ٔ٘: العسد .ال عي اإلسومي
: م قع ا سث. مفردات هلفاظ الةرقف (. سوف تاريق) ا صف اين

http://www.muhaddith.org  
 .مرلز الراية اؼبعر تة: ،  سةٔط. ح ار مع متطرؼ(. ـٕٛٓٓ)قؿ رشي، عوه السين 

 . دار إحتاه الااث العريب. تفسر ا ل سي(.  سوف تاريق)ا ل سي ؿب  د  ن ع س ا  اغبستن 
مرلػػػز :  امعػػػة الك يػػػ . اعبػػػاور الفكريػػػة للتطػػػرؼ يف اػبلػػػت (. ـٕ٘ٓٓ)نصػػػاري، ع ساغب تػػػس ا 

 .السراسات اإلسااتتجتة واؼبستة لتة
: ، الك يػ   ٕط.  اؼب ازين يف ا خوؽ ونظاـ اغبتػاة(. ـ ٕ٘ٓٓ)ا ي يب ، ؿب  د ش قي ع سا  

 .دار قر اس
، ٔط. ة العةلتػػػػػة للفتػػػػػاة اؼبسػػػػػل ةهسػػػػػي الا تػػػػػ(. ـٕٚٓٓ-ذػػػػػػٕٛٗٔ) احػػػػػارث، عػػػػػسناف حسػػػػػن 

 . ا ردف:  روت
غايػػػة اؼبنػػػة علػػػ  شػػػرح (. ـٜٕٓٓ -ذػػػػ ٜٕٗٔ)ال هبػػػاري، ه ػػػ  ؿب ػػػس اغبسػػػن  ػػػن علػػػي  ػػػن خلػػػ  

 .، هلفا للنشر والت زيعٕط. تةسًن هضبس  ن س ال ، دراسة وتعلتق وربةتق صبعة  ن صا . السنة
. شػ    ػسراف. تةػسًن د.  ػة التطػرؼ الفكػريدور اعبامعػة يف م ا (. ـٕٕٓٓ)ال عي، و ػاه ؿب ػس 

 .، االسكنسرية دار اؼبعر ة اعبامعتةٔط
اؼبػاسبر الػ  ن "(. ـٜٕٓٓ-ذػػٖٖٓٔ)  رنام  ا مر ناي   ػن ع ػسالعزيز لسراسػات ا مػن الفكػري

: السػػػػػػػػػػػع دية –الريػػػػػػػػػػػاض  ٜٕٓٓمػػػػػػػػػػػاي   ٕٓ-ٛٔ "اؼبفػػػػػػػػػػػاذتم والت ػػػػػػػػػػػسيات: ا وؿ لأمػػػػػػػػػػػن الفكػػػػػػػػػػػري 
http://iss.ksu.edu.sa/arabic/PageDetailes.aspx?PageID=33 

، ٔالعػػسد. عػػا  الفكػػريف . سبػػثوت اللغػػة يف اػبطػػاب الستاسػػي(. ـٕٚٓٓ) رذ مػػة، عتسػػ  عػػ دة 
 .افلي ال  ن للثةا ة والفن ف وا داب: الك ي . ٕٚٓٓس ت   -، ي لت ٖٙ

 . ـ التـ ماسسة اإلسو: ، الرياضٕط. اؼبناعة الفكرية(. ذػٖٓٗٔ) كار، ع سالكرًن 
الػػػسور الا ػػػ ي لأسػػػرة اػبلتجتػػػة يف وقايػػػة ه نال ػػػا مػػػن الغلػػػ  ( ـٕٙٓٓ) نجػػػر، قمنػػػة  نػػػ  هرشػػػس 

. ٕٙٓٓ، هلتػػػػ  ر ٖٗ، العػػػػسد ٕٔافلػػػػس .  مسػػػػتة   الا تػػػػة العر تػػػػة. منظػػػػ ر تر ػػػػ ي إسػػػػومي: والتطػػػػرؼ
 .الةاذرة

: ، الريػػاضٔط. طبػػي وعشػروف قاعػػسة ل  ػػاه وا م ػػات: واػػع الة اعػػس(. ـٕٗٓٓ) تػاز، روث 
 .مكت ة  رير

 .دار اؼبعر ة اعبامعتة. ا س اب والعوج:  اذرة التطرؼ(. ـٜٜٜٔ) ت مي، ؿب س هضبس 
 .التك ين: ، دمشقٔط. اغبادي عشر من هيل ؿ(. ـٕٕٓٓ-ذػٖٕٗٔ)تش مسكي، نعـ  
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 .دار الن ضة العر تة: الةاذرة. علم النفي الا  ي(.  سوف تاريق) ا ر،  ا ر ع ساغب تس 
اإلرذاب  تػن تطػرؼ الفكػر : اؼباسبر السويل(. ـٜٕٓٓ-ذػٖٖٓٔ)اعبامعة اإلسومتة  اؼبسينة اؼبن رة 

: السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع دية –اؼبسينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اؼبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رة . ٜٕٓٓمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي   ٕٚ-ٕ٘" و كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر التطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ
http://www.iu.edu.sa/erhaabcon/index.html  

ت ػػػػػع مػػػػػن االكبػػػػػراؼ دور الا تػػػػػة يف وقايػػػػػة اف( ـٕٚٓٓ -ذػػػػػػ ٕٛٗٔ)اعب ػػػػػن ، علػػػػػي  ػػػػػن  ػػػػػايز 
 .ا ردف :فع ا.  اإلرذاب يف العصر الرق ي ماسبر  امعة اغبسن  ن  وؿ السويل يف. الفكري

اؼب سػػػػػ عة اعبامعػػػػػة ؼبصػػػػػطل ات الفكػػػػػر العػػػػػريب (. ـٕٙٓٓ)  ػػػػػامي،  ػػػػػرار ، و دغػػػػػتم، ظبػػػػػت  
 .مكت ة ل ناف ناشروف: ،  روتٔط. ربلت  ونةس: اإلسومي

دار الكتػػاب : الةػػاذرة.  ػػاذر الغريػػ : حةةػػ . الف الػػس(. ـٕٗٓٓ-ػ ذػػٕ٘ٗٔ)اعب زيػػة، ا ػػن الةػػتم 
 .اغبسي 

معػػا  يف خطػػاب النةػػس الثةػػايف العػػريب اؼبعاصػػر خػػوؿ العةػػ د الثوفػػة (. ـٕٚٓٓ)اغب تػػ ، سػػ ت  
سػػ ت   -، ي لتػػ ٖٙ، ٔالعػسد . عػػا  الفكػػريف . دراسػػات يف ت لتػػ  اؼباتلػ : ا خػرة مػػن الةػػرف العشػرين

 . افلي ال  ن للثةا ة والفن ف وا داب: الك ي . ٕٚٓٓ
. دراسػػػة ربلتلتػػػة نفسػػػتة ا ت اعتػػػة: الشػػػ اب اػبلتجػػػي واؼبسػػػتة  (. ـٕٛٓٓ)حجػػػازي، مصػػػطف  

 . اؼبرلز الثةايف: ، اؼبغربٔط
الا تة ال قالتة يف اإلسوـ ومسأل استفادة (. ذػ ٛٔٗٔ)اغبسري، خلت   ن ع سا   ن ع سالرضبن 

 . امعة هـ الةرأل: اؼب لكة العر تة السع دية .ن ااؼبسرسة الثان ية م
دور الا تػة اإلسػومتة يف اؼبسرسػة اال تسالتػة يف م ا  ػة  ػاذرة ( ٕٚٗٔ)حريري، ع سا   ػن ؿب ػس 

 .، الرياض٘ٔ، افلس ٖٖ، العسد ؾبلة ال   ث ا منتةاإلرذاب، 
–ر يف الا تػػػة وافت ػػػع الا تػػػة وقضػػػايا افت ػػػع اؼبعاصػػػ(. ـٕٚٓٓ)حسػػػاف، حسػػػن ؿب ػػػس وقخػػػروف 

دار اعبامعػػػة اعبسيػػػسة : اإلسػػػكنسرية. التطػػػرؼ -ال لطجػػػة التعلت تػػػة-الػػػسروس اػبص صػػػتة-ع الػػػة ا  فػػػاؿ
 .للنشر

دور الا تػػػػة إزاه مشػػػػكوت ا سػػػػرة والتلػػػػ ث : الا تػػػػة وافت ػػػػع(. ـٜٜ٘ٔ)حسػػػػانن، ؿب ػػػػس ظبػػػػر 
 .، مصرٔط. واإلدماف واإلرذاب

 .مكت ة مس  يل: ، الةاذرة٘ط. اؼب س عة الص  تة. (ـٕٙٓٓ)اغبفن، ع ساؼبنعم 
 .ا راه الا  يػػة عنػػس اإلمػػاـ ا ػػن  ػػاز(. ـٕٙٓٓ-ذػػػٕٚٗٔ)اػبطػػايب، ع ػػسالعزيز  ػػن ؿبسػػن الصػػا  

، ه. ، اشراؼ هٔط  .دار  ت ة اػبضراه: مكة اؼبكرمة. د حامس  ن سا  اغبريب.د  شر حاج التـ 
. يف الا تػػػػػػػة العر تػػػػػػػة وقضػػػػػػػايا افت ػػػػػػػع العػػػػػػػريب دراسػػػػػػػات(. ـٖٕٓٓ)، السػػػػػػػتس سػػػػػػػومة اػب تسػػػػػػػي

 .دار ال  اه لسنتا الط اعة والنشر: االسكنسرية
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االكبػػػراؼ الفكػػػري و هفػػػر  علػػػ  ا مػػػن الػػػ  ن يف (. ـٕٙٓٓ -ذػػػػ ٕٚٗٔ)الػػػسغتم ، ؿب ػػػس دغػػػتم 
 .ا مانة العامة. ؾبلي التعاوف لسوؿ اػبلت  العر تة : الرياض. تةدوؿ ؾبلي التعاوف لسوؿ اػبلت  العر 

، العػػػسد  ريػػػسة اعبريػػػسة. انغػػػوؽ افت ػػػع وفةا ػػػة التطػػػرؼ(. ـٜٕٓٓ-ذػػػػ ٖٓٗٔ)الػػػسوباين،  ػػػسر 
 .الك ي . هغسطي ٓٔ، ا فنن ٓٓٚ

كت ػة ، مٔط. الا تة اإلسومتة من   الا تػة ال سػطتة(. ـٕ٘ٓٓ-ٕٙٗٔ)الراشس، صا  وقخروف 
 .الطال  اعبامعي

دار :  ػػروت. ظبػػر ع ػػسو: ، ترصبػػ  ٕط. الا تػػة والنظػػاـ اال ت ػػاعي(.  ػػسوف تػػاريق)رسػػ ،  رترانػػس 
 .مكت ة اغبتاة

م قع . حن تن سر الثةا ة ينفجر العن : غلت ف(. ـٜٕٓٓ -ذػ ٜٕٗٔ)الر اعي، ع ساعب ار 
 http://www.islamonline.net: إسوـ هوف الين ن 

 .دار اعبت : ،  روتٔط(. ـٕ٘ٓٓ -ذػ ٕٙٗٔ) روالع   اف خلت    اف
. مػػن االكبػػراؼ الفكػػريضبايػػة افت ػػع اؼبسػػلم (. ٕٙٓٓ-ذػػػ ٕٚٗٔ)الزايػػس، ع ػػسا   ػػن ع ػػسالعزيز 

 .الرياض. ٚٚ، العسد ؾبلة ال   ث اإلسومتة
رنيػػػة : التطػػػرؼ يف الك يػػػ  اعبػػػاور وا سػػػ اب؟ يف : التطػػػرؼ الػػػسين(. ـ ٕٗٓٓ)الزمتػػػع، علػػػ  

. ـ ٕٕٓٓديسػ    ٕٕنسوة عةست علػ  ذػامش معػرض الك يػ  السػا ع والعشػرين للكتػاب يف . واقعتة
 .الفن ف وا دابافلي ال  ن للثةا ة و : الك ي 

، ٔط. ؿب ػػػػس العنػػػػاين. ترصبػػػػة د. اؼبفػػػػاذتم الغر تػػػػة للشػػػػرؽ: االستشػػػػراؽ(. ـٕٙٓٓ)سػػػػعتس إدوارد 
 .رنية: الةاذرة

دور اؼباسسػات الا  يػة يف ال قايػة مػن الفكػر (. ـٕ٘ٓٓ-ذػػٕٙٗٔ)السعتسين، تتسر  ن حسػن 
 .الرياض. ماي – خر ، ر تع آٖ، العسد ٗٔ، افلس ؾبلة ال   ث ا منتةيف . اؼبتطرؼ

السور الا  ي لأسرة يف ال قايػة مػن االكبػراؼ (. ـٕٛٓٓ-ذػٖٓٗٔ)السعتسين، تتسر  ن حسن 
 .الرياض. ماي –، ر تع ا خر ٓٗ، العسد ٚٔ، افلس ؾبلة ال   ث ا منتةيف . الفكري

 : تنػػػػػػة التفجػػػػػػرات واالغتتػػػػػػاالت(. ـٕٙٓٓ -ذػػػػػػػ ٕٙٗٔ)السػػػػػػلت اين، مصػػػػػػطف   ػػػػػػن إظباعتػػػػػػ  
 .دار الكتاف: ، الرياضٕط. العوج -ا فار –ا س اب 

التفػانؿ والتشػاـن لػسأل عتنػة (. ـٜٕٓٓ-ذػػٖٓٗٔ)الس  ، راشس علي و الع سا ، ي سػ  ؿب ػس 
:  امعػة الك يػ (. الك يػ ، قطػر، ال  ػرين)من الش اب اعبامعي يف  ع  دوؿ ؾبلي التعاوف اػبلتجي 

 . ٖٕ، افلس ٜٔالعسد : افلة الا  ية
. سلسػػلة عػػا  اؼبعر ػػة. السػػلط ية يف الا تػػة العر تػػة(. ـٜٕٓٓ-ذػػػ ٖٓٗٔ)السػػ ر ي، يزيػػس عتسػػ  

 .افلي ال  ن للثةا ة والفن ف وا داب: الك ي 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1235402632994&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout
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 .دار الفكر.  امع اؼبسانتس واؼبراست (. ـٜٜٗٔ)الست  ي، ع س الرضبن  ن هيب  كر  ن ؿب س 
مةالتػػػػس العلػػػػـ  يف اغبػػػػسود ( معجػػػػم)(. ـٕٗٓٓ-ذػػػػػٕٗٗٔ)السػػػػت  ي، ع ػػػػسالرضبن  ػػػػوؿ الػػػػسين 

 .مكت ة ا داب: ، الةاذرةٔط. ؿب س إ راذتم ع ادة: ربةتق ا ستاذ . والرسـ 
ؾبلػػػة ال  ػػػ ث يف . الغلػػػ  يف الػػػسين معنػػػا ، وتارىبػػػ  وهسػػػ ا  (. ذػػػػٕٙٗٔ)الشػػػ  ، علػػػي ع ػػػسالعزيز 

 .الرياض. ٗٚالعسد . اإلسومي
. معجػػم اؼبصػػطل ات الا  يػػة والنفسػػتة(. ـٖٕٓٓ -ذػػػ ٕٗٗٔ)شػػ اتة، حسػػن، والنجػػار، زينػػ  

 .السار اؼبصرية الل نانتة: ، الةاذرةٔط. حامس ع ار. د. ه: مرا عة 
: دار الكتػ  العل تػة  ٔط.   م س عة عل اه الا تة وعل اه النفي(.  ـ ٜٜٔٔ)شر  ، م ريي  

 . روت
. هاػػ اه ال تػػاف(.  ػػسوف تػػاريق)كػػن الشػػنةتطي، ؿب ػػس ا مػػن  ػػن ؿب ػػس اؼب تػػار  ػػن ع ػػس الةػػادر اعب

 . دار عا  الكت 
مرلػػػز اغبضػػػارة : ، الةػػػاذرةٔط. مشػػػروع  كػػػري: ذ يتنػػػا الثةا تػػػة(. ـٜٕٓٓ)شػػػ ماف، ؿب ػػػس هضبػػػس 

 .العر تة
العػسد . الػراي العػاـ ريػسة . يػا عزيػزي للنػا متطر ػ ف(. ـٜٕٓٓ-ذػٖٓٗٔ)شت اف،  ارؽ خلتفة 

ٜٔٓٛٛ- AO . الك ي . إ ري  ٕٗاعب عة. 
النطػػػق السػػػامي غبضػػػرة صػػػاح  السػػػ   همػػػر الػػػ ود اؼبفػػػسأل (. ـٜٕٓٓ)الصػػػ اح، صػػػ اح ا ضبػػػس 

: الكػ ي  م قػع ؾبلػي ا مػة. دبناس ة ا تتاح دور االنعةاد العادي الثاين من الفص  التشريعي اغبادي عشر
http://www.majlesalommah.net/clt/run.asp?id=303 

ماسسػة : ، الةػاذرةٔط. ال سػطتة يف الةػرقف الكػرًن(. ـٕٚٓٓ -ذػػ ٕٛٗٔ)الصويب، علي ؿب ػس 
 .اقره للنشر والت زيع والاصبة
ـ ٜٕٓٓمػػػػػػػاي   ٕٓ:  ريػػػػػػػسة الػػػػػػ  ن. مػػػػػػاي  عتػػػػػػػس ا  ػػػػػػة(. ٜٕٓٓ-ذػػػػػػػػٖٓٗٔ)الطػػػػػػراح، علػػػػػػي 

 .الك ي . ٛٗالسنة  ٜٕٗٙ-ٖٜٛٔٔ
: إلرذػابكب   ناه مشروع و ن ؼب ا  ة   اذر العنػ  والتطػرؼ وا(. ـٕٗٓٓ)الطراح، علي هضبس 

السراسػات  : امعػة الك يػ . ؾبلػي التعػاوف اػبلتجػي واؼبتغػرات اإلقلت تػة والسولتػة. تػارىبي-ربلت  سست 
 .اإلسااتتجتة واؼبستة لتة

 .دار الكنسي: ، ا ردفٔط. اإلرذاب حةتةت  ومعنا (. ـٕٛٓٓ) شط ش، ذاي  ع ساؼب ىل 
قايػػػة  ػػػوب و ال ػػػات التعلػػػتم الثػػػان ي دراسػػػة تر  يػػػة ل  (.  ـٜٜٙٔ)ع تػػػس، ه ػػػ   كػػػر ع تػػػس زيػػػساف 

 .٘ٙ، للتة الا تة  امعة ا زذر، العسد ؾبلة الا تة. ا زذري من ال ق ع يف دالرة التطرؼ والعن 
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اؼبر ػػع ا لػػ  . حاشػػتة العطػػار علػػ  شػػرح  ػػوؿ ا لػػي(.  ػػسوف تػػاريق)العطػػار، حسػػن  ػػن ؿب ػػس 
 .إلصسار الثاينا. شرلة العريي للك  ت تر(. DVD) للااث اإلسومي

 . اإل انة الك أل(.  سوف تاريق)العك ي، ا ن  ط  
اؼبف  مػػػػػػػػػات : الا تػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػومتة(. ـٕ٘ٓٓ -ذػػػػػػػػػػ ٕٙٗٔ)، سػػػػػػػػػعتس إظباعتػػػػػػػػ  وقخػػػػػػػػػروف علػػػػػػػػي
 . مكت ة الرشس: ، الرياض ٕط. (والتط تةات

دار : ، الةػػػػػػاذرةٔط. الا تػػػػػػة الستاسػػػػػػتة لأ فػػػػػػاؿ(. ـٕٛٓٓ-ذػػػػػػػٜٕٗٔ)علػػػػػػي سػػػػػػعتس إظباعتػػػػػػ  
 .ـالسو

دار : ، الةػػػػاذرةٔط. رنيػػػػة تر  يػػػػة: السػػػػنة الن  يػػػػة(. ـٕٕٓٓ -ذػػػػػ ٖٕٗٔ)علػػػػي، سػػػػعتس إظباعتػػػػ  
 .الفكر العريب

دار : ، الةػػػػػاذرةٔط. هصػػػػػ ؿ الا تػػػػػة اإلسػػػػػومتة(. ـٕ٘ٓٓ -ذػػػػػػ ٕٙٗٔ)علػػػػػي، سػػػػػعتس إظباعتػػػػػ  
 .السوـ

 .دار الشروؽ: ، ا ردفٔط. علم ا ت اع االكبراؼ(. ـٜٕٓٓ)الع ر، معن خلت  
: ، الةػػػاذرةٖط. الفةػػػ  اإلسػػػومي يف  ريػػػق التجسيػػػس(. ـٕٙٓٓ -ذػػػػ ٕٚٗٔ) ا، ؿب ػػػس سػػػلتم العػػػ

 .سفر السولتة للنشر
 .التك ين: ، دمشقٔط. ا يسي ل  تا وال عي اؼبطا ق(. ـٕٙٓٓ)ع يس، عسناف 

ؿب ػػس :   عػ  وصػ   . اؼبستصػف  يف علػم ا صػ ؿ(. ـ ٕٕٓٓ -ذػػ ٖٕٗٔ)ه ػ  حامػس ، الغػزايل
 . دار الكت  العر تة. ل ناف:  روت. سالشايفع سالسوـ ع 

نسػػػ ة . الةػػػام س ا ػػػت (. ـٕٛٓٓ -ذػػػػ ٜٕٗٔ)الفػػػروز ق ػػػادي، ؾبػػػس الػػػسين ؿب ػػػس  ػػػن يعةػػػ ب 
را عػػ  واعتػػ   ػػ  هنػػي ؿب ػػػس . منة ػػة وعلت ػػا تعلتةػػات الشػػتق ه ػػ  ال  ػػا نصػػر اؽبػػػ رين اؼبصػػري الشػػا عي

 .دار اغبسي : الةاذرة. الشامي وزلريا  ا ر هضبس
 :م قػع مػسارؾ. التطػرؼ الفكػري وهزمػة الػ عي الػسين(. ـٜٖٓٓ -ذػػ ٜٕٗٔ)الة طػاين، مسػفر 

http://mdarik.islamonline.net 
. اإلسػػػومت ف سػػػجاؿ اؽب يػػػة والن ضػػػة مةار ػػػات يف الفكػػػر واؼب ارسػػػة(. ـٕٛٓٓ)الةػػػسيبي، نػػػ اؼ 

 . اؼبرلز الثةايف العريب: ، السار ال تضاهٔط
، ٚط. الصػػػػ  ة اإلسػػػػومتة  ػػػػن اعب ػػػػ د والتطػػػػرؼ(. ـٕ٘ٓٓ-ذػػػػػٕٙٗٔ)الةراػػػػاوي، ي سػػػػ  

 .ماسسة الرسالة:  روت
 وإمػا وإمػا مػأخ ذًة، إمػا مػاع رًة، :ه تالنػػػا(. ـٜٕٓٓ -ذػػ ٖٓٗٔ)الةػرين، علػي  ػن ع ػس اػبػالق 

 . العسد اػبامي -مكت  الا تة العريب لسوؿ اػبلت   -  س ر تر  يةيف  !  اذا نفع ؟ .. الم التة
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: ؾبلػػػة التعػػػػاوفيف . رنيػػػػة دع يػػػة: االكبػػػراؼ الفكػػػري(. ـٕ٘ٓٓ)يشػػػي، خالػػػس  ػػػن ع ػػػػسالرضبن الةر 
 .، ؾبلي التعاوف لسوؿ اػبلت  العر تةٕٙالعسد 

هس اب التعص  الفكري والسل لي وعوقة ذل   ااطرا ات (. ـٕ٘ٓٓ)الةشعاف، ضب د   س 
 http://islam.gov.kw (:الك ي )وزارة ا وقاؼ والشئ ف اإلسومتة  .الش صتة

عػػػػػػا  الكتػػػػػػ  : ، ا ردفٔط. دراسػػػػػات إسػػػػػػومتة يف الثةا ػػػػػػة والا تػػػػػة (.ـٕٙٓٓ)ق ػػػػػ ، ؿب ػػػػػػ د 
 .اغبسي 

مساخ  : اؼبشكوت اال ت اعتة اؼبعاصرة(. ـٕٛٓٓ-ذػٕٛٗٔ)ق ر، عصاـ ت  تق وقخروف 
 .دار الفكر: ، ا ردفٔط. هسالت  اؼب ا  ة-ذبارب عر تة-نظرية

 .دار اؼبراد:  روت. تعسي ا  عاؿ. (ـٜٜٛٔ)قتةان ، هنط ف 
:  ريػػسة الػػ  ن. إعػػادة تأذتػػ  ذوي ا  كػػار اؼبتطر ػػة: ملػػ  ا سػػ  ع(. ـٜٕٓٓ-ذػػػٖٓٗٔ)لػػـر 

 .الك ي . ٛٗالسنة -ٖٛ٘ٙ-ٕٜٔٔٔ: العسد
، الك يػ  ٔط. كبػ   نػاه ذ يػة و نتػة للناشػئة(  ـ ٕٚٓٓ= ذػػ  ٕٚٗٔ)لطتفة حسن ، الكنسري

 .ا م مةاؼبرلز اإلقلت ي الطف لة و 
،  ريػػػسة الػػػ  نيف . االكبػػػراؼ الفكػػػري هاػػػر  افت عػػػات اإلسػػػومتة(. ـٜٕٓٓ-ذػػػػٖٓٗٔ)ل نػػػا 

 .ٛٗالسنة  ٖٗٗٙ-ٜٛٛٔٔالعسد 
ظبػػ  همػػر الػػ ود يلةػػي لل ػػة يف اال ت ػػاع ر تػػع اؼبسػػت أل للج عتػػة العامػػة لأمػػم (. ـٕٛٓٓ)ل نػػا 

 http://www.kuna.net.kw:  م قع ل نا. اؼبت سة
: ،  ػروتٕط.  ػ رج لتػ رة. ترصبػة د. الفلسفة( dtv)ه لي (. ٕٚٓٓ)ا وقخروف ل نزماف،  ت

 . اؼبكت ة الشرقتة
:  اؼبعا م:  م قع عجت . ا ت (.  سوف تاريق)اللج ػي ، هدي  وقخروف 

http://lexicons.sakhr.com 
 .دار الةلم: دمشق، ٔط. خ ز عاؼبي... التطرؼ(. ـٕٙٓٓ -ذػ ٕٚٗٔ)راشس ، اؼب ارؾ

هفػػر االكبػػراؼ الفكػػري علػػ  ا مػػن (. ـٕٚٓٓ -ذػػػ ٕٛٗٔ)تػػ يل ، ؿب ػػس ،والعنػػزي، ع ػػسالرضبن اؼب
 .دار اإليباف للط اعة: ، الك ي ٔط. ال  ن اػبلتجي

لتػػػ  ت ا ػػػ  اؼبػػػسارس ال يطانتػػػة التطػػػرؼ؟ يف ؾبلػػػة اؼبعر ػػػة، (. ـٕٛٓٓ-ذػػػػ ٜٕٗٔ) ؾبلػػػة اؼبعر ػػػة
 .تموزارة الا تة والتعل: السع دية/  ٘ٙٔالعسد 

 .اإلصسار الثاين. شرلة العريي للك  ت تر(. DVD) اؼبر ع ا ل  للااث اإلسومي
وفتةة ا ذساؼ العامة لل  اد  ( . ـٕٙٓٓ-ذػٕٚٗٔ)اؼبرلز العريب لل   ث الا  ية لسوؿ اػبلت  

 .الك ي . السراستة دبراح  التعلتم  يف السوؿ ا عضاه دبكت  الا تة العريب لسوؿ اػبلت 
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 .الك ي  ..!ولكن...الص ا ة الك يتتة حرة(. ـٕ٘ٓٓ)ي، ضبس سا  اؼبر 
،  ػػػروت دار االنتشػػػار ٔط. التصػػػسي ؽبػػػا وال ػػػسي  عنػػػ : فةا ػػػة التطػػػرؼ(. ـٕٛٓٓ)اؼبػػػزين، ضبػػػزة 

 .العريب
 .ماسسة ال  اه:  روت. ٔ،ط افت ع والتاريق(. ـٖٜٛٔ-ذػٖٓٗٔ)اؼبط ري، مرتض  

 .دار الشروؽ السولتة-ؾب ع اللغة العر تة: ، الةاذرةٗط (.ـٕٛٓٓ -ذػٜٕٗٔ) اؼبعجم ال ست 
حبػ  واؼ يف الػرد : هص ؿ  و هصػ ؿ(. ـٕٛٓٓ -ذػ ٜٕٗٔ)اؼبةسـ، ؿب س  ن هضبس  ن إظباعت  

الػػسار : ، اإلسػػكنسريةٕط .علػػ  عػػسواف الصػػ  تة ومػػسعي اؼب سيػػة علػػ  مصػػادر التلةػػي واؼبر عتػػة الشػػرعتة
 .العاؼبتة

دراسػػة عػػن هذػم اؼباشػػرات السػػل ؾ اال ت ػػاعي لػػسأل الشػػ اب ( ـٕٛٓٓ)مكتػ  الت  تػػ  افت عػػي 
مكتػػ  الت  تػػ  افت عػػي ػ وزارة ا وقػػاؼ : الك يػ . سػػن  ٕ٘-٘ٔيف افت ػع الكػػ ي  للفئػػة الع ريػػة مػػن 

 .والشئ ف اإلسومتة
: م قع اؼب س عة العر تة: دمشق. اإلرذاب السويل(. ـٕ٘ٓٓ) اؼب س عة العر تة

http://www.arab-ency.com 
 .دار اعبت .  روت. ٕط(. ـ ٕٔٓٓ -ذػ ٕٕٗٔ.  )اؼب س عة العر تة اؼبتسرة

. صػػػف ة الراسػػػق يف علػػػم اؼبنسػػػ خ والناسػػػق(. ذػػػػ ٕٓٗٔ)اؼب صػػػلي، لػػػي الػػػسين ؿب ػػػس  ػػػن هضبػػػس 
 .ا ن اعب زي: ، السماـٔط. دراسة وربةتق ؿب س مب صا  ال اؾ

م قػػػػع .  ةتػػػػ  هبػػػػادؿ عػػػػن اغبريػػػػة.. ع ػػػػس اؼبتعػػػػاؿ الصػػػػعتسي(. ـٜٕٓٓ-ذػػػػػٖٓٗٔ)مػػػػامن،  ػػػػوؿ 
 http://mdarik.islamonline.net :مسارؾ

مكت ػػػػػة ل نػػػػػاف : ،  ػػػػػروتٔط. اؼبعجػػػػػم اؼب سػػػػػ عي ؼبصػػػػػطل ات الا تػػػػػة(. ـٖٕٓٓ)قبػػػػػار ،  ريػػػػػس 
 .ناشروف

 ريػسة يف . لز تأذتػ  اؼبتطػر نالك ي  تتج ز إلنشاه مر (. ٜٕٓٓ -ذػ  ٖٓٗٔ)النجار، ع سا  
 .، الك ي ٛٗ، السنة ٕٖٚٙ – ٔٛٛٔٔ: ال  ن

: تشػرؼ  العنايػة هبػا. خػ ا ر يف اغبضػارة والفةػ (. ـٕٙٓٓ -ذػػ ٕٚٗٔ)النش ي، عجت   اسم 
 . مكت ة اؼبعارؼ اؼبت سة: ، الك ي ٔط. ياسر عجت  النش ي

: ، الك يػػ ٔط. لػػي التعػػاوفاذباذػػات الشػػ اب يف دوؿ ؾب(. ـٕٙٓٓ)النةتػػ ، خلػػسوف وقخػػروف 
 .دار قر اس

 .دار الشروؽ: ، الةاذرةٗط. إحةاؽ اغبق(. ـٕ٘ٓٓ -ذػ ٕٙٗٔ)ذ يسي،    ي 
، اؼبنصػػػ رة ٔط. الف ػػػم اإلسػػػومي  ػػػن الغلػػػ  واالعتػػػساؿ(. ـٕٙٓٓ -ذػػػػٕٚٗٔ)الػػػ اعي، ت  تػػػق 

 .دار  سر(: مصر)

http://www.arab-ency.com/
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. ؼبت سػػػػػطة يف دولػػػػػة الك يػػػػػ ال فتةػػػػػة ا ساسػػػػػتة لل رحلػػػػػة ا(. ـٜٕٓٓ -ذػػػػػػ ٖٓٗٔ)وزارة الا تػػػػػة 
 .الك ي 

ورقػػػػة غػػػػر .  الا تػػػػة اإلسػػػػومتة و ربػػػػسيات العصػػػػر(. ـٜٕٓٓ -ذػػػػػ ٖٓٗٔ)و فػػػػة، علػػػػي  هسػػػػعس 
 .ـٜٕٓٓ/ٖ/ٗٔ:  الك ي  : منش رة، الك ي 

العػػسد  ا ديب  ريػػسة ا سػػ  ع. اؼبضػػامن اإلنسػػانتة يف مف ػػـ  التسػػام  (. ـٕٗٓٓ)و فػػة، علػػي 
 .ٕٗٓٓ/ٙ/ٕٙتاريق  ٖٜٔ

مك نا ػػػا الستاسػػػتة والةان نتػػػة وربػػػسيا ا : اؼب ا نػػػة يف الك يػػػ  (. ـٜٕٓٓ)قتػػػاف،  ػػػارس مطػػػر ال  
 .مرلز السراسات اإلسااتتجتة واؼبستة لتة: ، الك ي ٔط. الراذنة

م قػع . ا مػاف ينجػ  الر اذتػة: تةريػر التن تػة ال شػرية العر تػة(. ـٜٕٓٓ-ذػػٖٓٗٔ)ي ني ، حػاـز 
  http://www.islamonline.net: إسوـ هوف الين
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