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  :الملخص

ة                             ة جامع ة نظر طلب ن وجھ ي م شباب األردن د ال ھدفت الدراسة كشف أسباب التطرف عن
د   ت الدراسة  واستخدم. وء بعض المتغیرات  البلقاء التطبیقیة في ض    نھج الوصفي، واعتم ى  ت الم  عل

تبانة للحصول   ن    االس ت م ة تكون ى عین ق عل م التطبی ات، وت ات والمعلوم ى البیان ا ) ٦٥٠(عل طالب
رات       : طالبة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة   ) ٥٥٠(و ع الفق ة الدراسة أجابت عن جمی أن عین

صھا     ي ن رة الت ت الفق رف، احتل بابا للتط ا أس ا واعتبرتھ م   "ایجابی ن العل اد ع دین واالبتع ل بال الجھ
ى بمتوسط حسابي    ، ا "الحقیقي   ي         )٤١، ٤( لدرجة األول رة الت ة الفق ي الدرجة الثانی ا جاءت ف بینم
ات    "نصھا،   ین خریجین الجامع ة ب شار البطال سابي  " انت ة   ، )٣٥، ٤( بمتوسط ح ي المرتب  وجاء ف

ي نصھا         نفس الدرجة والت ة ب ثالث التالی رات ال ة الفق ر        ":الثالث ب غی ى مطال ودي إل ذي ی الطموح ال
ة   ا یتناسب        ) "٣١، ٤(سط حسابي  بمتو"عقالنی دھا بم دمھا وعدم تجدی اھج الدراسیة وق قصور المن

ى    )٣١، ٤"(التنشئة االجتماعیة الخاطئة للفرد) "٣١، ٤"(والواقع المعاصر   ائج إل ، كما أشارت النت
ة     وع الكلی ر ن ا لمتغی روق تبع دت ف ا وج ذكور، كم صالح ال ر الجنس ول زى لمتغی روق تع ود ف وج

وم اال صالح العل سنة     ول صالح ال ي ل ستوى الدراس ر الم زى لمتغی روق تع دت ف ذلك وج سانیة، وك ن
  . الثانیة والثالثة، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق تبعا لمتغیر مكان السكن ولصالح المدینة
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  :المقدمــة

بسبب یشھد العالم في ھذه األیام، تغیرات متسارعة في میادین الحیاة المختلفة، وذلك 
االنجازات العلمیة في شتى حقول المعرفة، وقد احتلت تكنولوجیا اإلعالم واالتصال دورا بالغ 
األھمیة في صیاغة الحیاة المعاصرة، حیث جعلت من العالم قریة صغیرة، یتواصل أبنائھا فیما 

ك من غیرھا، فتتر بینھم تواصال غیر متكافئ، بسبب تداخل األفكار والثقافات التي تسیطر علي
خلفھا اثأرا ایجابیة أحیانا وسلبیة أحیانا أخرى، ومن خالل ھذا التشتت الفكري للثقافات واألفكار 
والمعتقدات تستطیع ھذه القوى المعادیة أن تسیطر على المجتمعات وخاصة عقول الشباب منھم، 

 . الذین ھم رأس مال األمة وعدتھا وحاضرھا ومستقبلھا، وھم الثروة لھذا المجتمع

وفي ظل ھذه التغیرات التي تأثرت بھا القیم والمعاییر والتي جرفت بدورھا اإلنسان 
المعاصر إلى حالة من التوتر واالضطراب، الذي فرض علیھ تغیرات عدیدة تجاوزت إمكاناتھ 
فأصبح یعاني حالة من اختالل التوازن الذي یعبر عنھ بصدمة المستقبل، كما یعاني من صعوبة 

الؤم مع ھذا التطور، مما جلب لھ الكثیر من اآلالم والمتاعب والكثیر من مقومات في التكیف والت
. التدمیر والتخریب مما احدث لھ كثیرا من الشقاء واالغتراب وثورات التمرد واالحتجاج

  )٢٠٠١حجازي، (

ویعد التطرف أحد مظاھر الحالة التي علیھا العالم الیوم والتي تتجسد في أزمات مھمة 
نسان المعاصر، وذلك لما ترتب علیھ من دمار وخراب وما ینجم عنھ من إفساد وتخریب تواجھ اإل

للعقول، وإزھاق وقتل لألبریاء، وھذا التطرف یمارس على مستوى الحكومات واألفراد، وھو 
  ).١٤٢٦السعیدین، (یتقدم المشكالت العالمیة في ھذه األیام 

م وتشویھ الحقائق وتقدیم أدلة وبراھین غیر ویتسم الفكر المتطرف بقدرتھ علي قلب المفاھی
كافیة ومتناقضة للواقع إضافة إلى تكذیب اآلخرین وعدم الثقة فیھم والمیل إلى التشكیك والتآمر 
والخالف والصراع، وبالنظر للتطرف بین الشباب، نجد أنھ یرجع ألسباب عدیدة ومتنوعة منھا ما 

 ھو سیاسي واقتصادي، فضًال عن الوسط ھو نفسي ومنھا ما ھو اجتماعي، إلى جانب ما
االجتماعي الذي یعیش فیھ، بما یحملھ من تناقض قیمي أو تناقض بین واقع الشباب وتطلعاتھم 

. Ronald Wiontrobe ،2005 ،p14)(وطموحاتھم وعدم وضوح الرؤیة المستقبلیة أمامھم 
  )٢١١، ص٢٠١١فتاح، (ھذا ویرتبط التطرف دائمًا بالقاعدة االجتماعیة التي ینبثق منھا

ولعل ما یزید من خطورة ظاھرة التطرف أن نسبة من یتورطون فیھا ھم من الشباب 
الذین یعدون ثروة المجتمع وأملھ وھم األساس الذي یبنى علیھ التقدم في كافة المجاالت، وھم أكثر 

 التغیر، مما فئات المجتمع حیویة وقدرة ونشاطا وإصرارا على العطاء والعمل، ولدیھم الرغبة في
. یجعلھم یھتمون بعالج المشكالت فضال عن نظرتھم المستقبیلة وتطلعھم إلى ما ھو جدید

  )٢٠٠٥بیرسون، (

ومما تجدر اإلشارة إلیھ أنھ قد اجتمعت أسباب متـعددة أدت إلى وقوع بعض الشباب تحت 
ي أصاب تلك الوھن الذ: طائلة االنحراف الفكري في المجتمعات العربیة واإلسالمیة، منھا

المجتمعات، مما جعل أعداء اإلسالم یدبرون لھا المكائد للنیل من اإلسالم وأھلھ، ونھب ثرواتھا، 
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وكذلك الیأس الذي سیطر على أبناء تلك المجتمعات، مما ترتب علیھ االستسالم أمام منجزات 
م اإلسالم متمثلة في الحضارة الغربیة، تحت زعم استحالة اللحاق بھا، وغیاب التطبیق الفعلي لتعالی

الكتاب والسنة، وتفشي الجھل بین قطاعات عریضة من المسلمین، وتزعزع العقیدة الصحیحة في 
النفوس، وتفرق المسلمین وانقسامھم في مواجھة عوامل الضعف، والجمود الذي سیطر على 

المي الذي شیده العقلیة العربیة، مما أدى إلى توقف اإلبداع، وعدم استكمال البناء الحضاري اإلس
  ).١٠٠، ٢٠٠١الطریري، (المسلمون األوائل 

وُیعد الشباب في أّي مجتمع عدتھ األساسیة نحو مستقبل أفضل فضال عن كونھ صاحب 
ھذا المستقبل، فھو الرصید الحقیقي لكل أمة ومخزونھا الثمین من القوى البشریة، وھو العنصر 

كما انھ قوة . بل أیة أمة تطمح في الرقي والتطوراألكثر أھمیة وحیویة في عملیة التخطیط لمستق
وھذا الشباب ال یوجد في معزل . اجتماعیة ذات وزن ال یستھان بھ بین القوى االجتماعیة األخرى

عن مجریات الحیاة من حولھ؛ ولذلك فإن دوره یؤثر في ھذه المجریات ویتأثر بھا بما قد ینعكس 
  ).١٦٧، 2008حنون والبیطار، (جتماعیة وانتماءاتھ على سلوكھ وأخالقیاتھ وشكل عالقاتھ اال

ویعیش الشباب في الوقت الحالي في مجتمع یحفل بكل من التحدیات والضغوط المتواصلة 
البد وأن یتأثر وأن تھیمن علیھ صفات التخبط في األفكار والتذبذب في االتجاھات التي تتحكم في 

 التي تتأرجح ما بین الخرافة والعلم وبین األصالة واألھداف، ممارساتھ الثقافیة ثنائیة المضامین
والمعاصرة وبین االنغالق واالنفتاح، فتارة یرفض األوضاع القائمة وتارة یعلن تقبلھ لھا وھو ما 

وھذا ما . یعزز الالتجانس الفكري والذي ینعكس سلبًا على ممارساتھ وردود أفعالھ تجاه المجتمع
 بأن معایشة الشباب ألحداث الحیاة Suzuki Shingo م٢٠٠٤أكدتھ دراسة سوزوكي شانجو 

الضاغطة أدت إلى عدم قدرة على التعاون والتفاعل مع اآلخرین والدخول في صراعات مستمرة،  
والشعور بالقلق واإلحباط وعدم الثقة بالذات وأوصت الدراسة بضرورة تنظیم االھتمام بالتوصل 

ت الناتجة عن الضغوط وخاصة في مرحلة الشباب إلى برنامج یمكن من خاللھ الحد من المشكال
  ).Shingo, 2004, 67(وضرورة مساعدة الشباب على استثمار قدراتھم وإمكانیاتھم 

ولذلك ال بد من النھوض بھم روحیا وجسدیا الن بناء السالم والتعایش اإلنساني ال یأتي 
لمستقبل وعدة األمة وثروتھا إال من خالل اإلعداد الجید للشباب باعتباره روح الحاضر وأمل ا

  ).١٩٨٧السید، (الحقیقیة 

ومما زاد األمر سوء نسبة التطرف إلى اإلسالم، وحكم علیھ بأنھ دین التطرف من خالل 
  )١٤٢٦السعیدین، (قیام مجموعة صغیرة من المسلمین بأعمال عنف مدفوعة باإلحباط 

رة بالدراسة والبحث ومن ھنا أضحت ظاھرة التطرف بین الشباب من الظواھر الجدی
للوقوف على أسبابھا لضمان المزید من األمن واالستقرار لوطننا األردني ولألمة العربیة 

  . واإلسالمیة وللعالم أجمع
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  : مشكلة الدراسة 

یشھد الواقع المجتمعي وجود تطرف فكري علي اختالف أنواعھ بسبب اختالف الرؤى 
لتیارات والسماح باستخدام العنف في غیاب كامل والتوجھات وما یصاحب ذلك من تدافع بین ا

آلداب الحوار وأصولھ، وال شك أن الشباب ھم ركیزة لكل أمة تسعي للتقدم وھم الضمانة األساسیة 
الستمرارھا فأمة بال شباب قادر على المشاركة بفعالیة سیاسیًا واقتصادیًا واجتماعیًا ھي أمة بال 

ض بالشباب وتغییر صورة المستقبل لدیھم فاالستثمار في مستقبل ومستقبل مصر یبدأ من النھو
الشباب ھو بدایة الصحوة المصریة مما یستوجب تضافر جمیع جھود مؤسسات المجتمع بما یحقق 

فھم مستقبل البشریة وقوة المجتمع ). ١٣، ١٢، ص٢٠٠٨الشیخ، نورھان، وآخرون، (ھذا الھدف 
 يدرة على العمل والنشاط وھم المصدر األساسككل حیث أنھم أكثر الفئات العمریة حیویة وق

، ٢٠٠٧فھیم، (للتغییر في المجتمع لكونھم الفئة األكثر رغبة في التجدید والتطلع إلى الحدیث 
  ).٩ص

والمتطرفة،  اإلرھابیة الجماعات أعداد تزاید واإلقلیمي العالمي المستوى على یالحظكما 
 القاتلین عدد في%) ٧٠(تقدر بـ یادةز ھناك كانت 2015  ومارس2014 منتصف بین فما

 ھذه قبل من الشباب وتجنید اإلرھابیین تزاید أعداد قضیة أصبحت العالم، حتى في اإلرھابیین
 من العالمیة السیاسات والرقابة من الرغم فعلى .عنھ تجاھلھ أو التغاضي یمكن ال أمرا الجماعات

الشمالن، (تزاید  في یزال ال إال أن العدد مالعال في المتطرفین أعداد تزاید ظاھرة من الحد اجل
2016 ،٨٧.(  

أنھ ال توجد ظاھرة تستحق أن تستقطب ) ٧٧٢م، ٢٠١٣(وفي نفس السیاق أكد الزھراني 
اھتمام الباحثین الیوم مثل ظاھرة التطرف الفكري؛ ذلك أنھا ظاھرة ترتبط بحیاة المجتمع وكیانھ، 

  .جتمعات األخرىكما ترتبط بتحدید مكانة المجتمع بین الم

وبناء على ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في وجود بعض التحدیات التي تسعى لالستغالل 
الشباب ومحاولة التأثیر الفكري علیھم لصالح بعض االتجاھات الفكریة المتطرفة مما یتطلب 

  .البحث عن األسباب التي ربما تدفع بعض الشباب للتطرف تمھیدًا لمواجھتھا

  : اسةأسئلة الدر 

  : طرحت الدراسة األسئلة التالیة

  ما أسباب التطرف والبعد عن الوسطیة لدى الشباب من وجھة نظر طلبة جامعة  .١
دى     .٢ ري ل رق الفك باب التط و أس ة نح ة الدراس تجابة عین ي اس رات ف ض المتغی أثیر بع ا ت م

  الشباب؟
  : أھداف الدراسة

  . معة البلقاء التطبیقیةتھدف الدراسة الكشف أسباب التطرف من وجھة نظر طلبة جا

على ) النوع، ونوع الكلیة، ومكان اإلقامة(كما تھدف إلى معرفة أثر المتغیرات التالیة 
  أسباب التطرف والبعد عن السببیة من وجھة نظر طلبة جامعة البلقاء التطبیقیة ؟
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  : أھمیة الدراسة

  : تبرز أھمیة الدراسة من خالل ما یلي

ادة .١ اھرة التطرف وزی ورة ظ ستوى  خط ى الم اطر عل ن مخ ا م ب علیھ ا یترت شارھا وم  انت
 .الفردي والجماعي

ول المناسبة                 .٢ ى أسباب التطرف، وإیجاد الحل یمكن لنتائج ھذه الدراسة أن تسلط الضوء عل
  .لھذه األسباب

ى أسباب أخرى               .٣ ذا الموضوع والوصول إل ة لدراسات سابقة حول ھ یمكن أن تكون مكمل
  . للتطرف

ي          تبرز أھمیتھا من أھ    .٤ ر ف م عنصر التطویر والتغی ع، إذ أنھ ي المجتم سھم ف شباب أنف میة ال
ى            دفعھم إل ارھم وت اتھم وأفك شتت طاق د ت ي ق المجتمع وبالتالي ال بد من معرفة األسباب الت

 . التطرف لوضع الید على ھذه األسباب ومعالجتھا

سف     .٥ ا ت ائج    یمكن أن تفید المسئولین عن التعلیم في مراحلھ المختلفة من خالل م ن نت ھ م ر عن
 .یمكن األخذ بھا في تحدیث وتطویر البرامج التعلیمیة بما یسھم في الحد من ھذه الظاھرة

  .یمكن تفتح المجال لباحثین آخرین لدراسات أخرى مرتبطة بنفس المجال .٦
  :محددات الدراسة

  .٢٠١٤/٢٠١٥الفصل الدراسي األول من العام الجامعي : الزمانیةالمحددات  .١
ن           : كانیةالمحددات الم  .٢ ة م ن الطلب ة م جامعة البلقاء التطبیقیة ألنھا تجمع أكبر شریحة مختلف

ات         ع محافظ ي جمی ة ف ات الجامع شار كلی سبب انت ك ب ي وذل ع األردن اء المجتم ع أبن جمی
  . المملكة

  .أسباب التطرف لدى الشباب: المحددات الموضوعیة .٣
  .ن بعینة الدراسةطالب جامعة البلقاء التطبیقیة المحددی: المحددات البشریة .٤

  :مفاھیم الدراسة

  :التطرف

ھو التمسك فكرا أو سلوكا بجملة من األفكار قد تكون دینیة أو ) ٢٠٠٢(عرفھ البرعي 
اقتصادیة تشعر القائم علیھا بامتالك الحقیقة المطلقة وتخلق فجوة بینھ وبین النسیج أو سیاسیة 

ھ عن ذاتھ وعن الجماعة ویعوقھ عن االجتماعي الذي یعیش فیھ، األمر الذي یؤدي إلى غربت
  . ممارسة التفاعالت المجتمعیة التي تجعلھ فردا منتجا

تقید الشاب بنمط معین من الفكر أو السلوك باعتباره ھو :  إجرائیًا بأنھاناحثبویعرفھ ال
 للوصول إلى الحقیقة أو المخالفالصواب وما عداه خطأ مع عدم قابلیة التحاور مع الطرف 

من ثم اتخاذ اتجاه مضاد نحو كل من یخالف ھذا التقید الفكري أو السلوكي قد یصل الصواب، و
  .إلى حد القتل أو االتھام بالفكر والخروج من الملة
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  :اإلطار النظري والدراسات السابقة

  : اإلطار النظري

  :مفھوم التطرف

 وھي وحدھا یعرف التطرف بأنھ اعتقاد إنسان أو مجموعة من الناس بأنھا تحتكر الحقیقة
على حق وصواب والغیر على باطل وخطأ ولذلك تحاول فرض رائھا على اآلخرین بجمیع 

  )١٩٩٧السحمراني، (الوسائل وبدون أیة ضوابط 

میل أو انحراف سلوكي تدمیري، تحرف فیھ المبادئ، " كما یعرف التطرف على أنھ 
ر إلیھ على أنھ السلوك الشاذ أو وتعطى قیمًا عكسیة تتمثل في محو اآلخر، ولعل ھذا ھو ما ُأشی

  ). ٥٠٧، ٢٠٠١عبد الخالق، " (الخروج عن التوسط واالعتدال

كما یعرف بأنھ أسلوب مغلق في التفكیر یتسم بعدم القدرة على تقبل أیة معتقدات تختلف 
عن معتقدات الشخص أو الجماعة أو التسامح معھا، ویتسم ھذا األسلوب بنظرة إلى المعتقد تقوم 

أن المعتقد صادق صدقًا مطلقًا و أبدیًا، یصلح لكل زمان ومكان، ال مجال لمناقشتھ وال "على 
للبحث عن أدلة تؤكده أو تنفیھ، على إدانة كل اختالف عن المعتقد، وفرض المعتقد على اآلخرین 
بالقوة والرجوع إلى المعتقد عند تفسیر أي قضیة في الكون، ومواجھة االختالف في الرأي أو 

  ). ٦، ٥، ٢٠٠٤عبد الرازق، " (سیر بالعنفالتف

 واألسالیب السلوكیة والمعاییر والقیم الفكریة القواعد عن الخروج إلى یؤدي ما وھو كل
 قد مختلفة ومعاییر ِقَیم تبني واالنسحاب، أو بالسلبیة أو بالعزلة عنھ المجتمع، ُمعبرًا في الشائعة

 إحداث منظم، بھدف جماعي سلوك أو فردي شكل العنف في نحو االتجاه إلى عنھا الدفاع یصل
  ).٦، ٥، ٢٠٠٤عبد الرازق، (على اآلخرین بقوة الرأي المجتمع وفرض في التغیري

الشدة أو اإلفراط في شيء أو في موقف معین والمتطرف "ویمكن تعریف التطرف بأنھ 
  ).٨٣، ٢٠٠٤ أبو یحیى،(في اللغة من تجاوز حد االعتدال سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل 

ویرى البعض أن التطرف الفكري ھو االعتقاد، أو مجموعة االعتقادات السلطویة، التي 
تعطي لنفسھا حق اإلثبات، وال تحتاج إلى دلیل، وال تقبل التشكیك في صحتھا، ومن المستحیل 

  ).٧٨، ٢٠٠٨عابدین، (تصور احتمالیة خطئھا 

روج عن حد االعتدال في التمسك حالة من التعصب في الرأي والخ"كما یعرف بأنھ 
بتعالیم الدین والمغاالة في تنفیذ أوامر اهللا ونواھیھ، وجمود الشخص على فكره، فال یعترف بآراء 
اآلخرین ویتھمھم بالكفر، ویتبع معھم أسالیب العنف واإلرھاب بحجة الجھاد في سبیل 

  ).٧٨٠، ٢٠١٣الزھراني، "(اهللا

عیدة عما ھو معتاد ومتوافق ومتعارف علیھ سیاسیًا ویرتبط التطرف بمعتقدات وأفكار ب
واجتماعیًا وثقافیًا ودینیًا، دون أن ترتبط تلك المعتقدات واألفكار المتطرفة بسلوكیات فعلیة مادیة 
متطرفة أو عنیفة في مواجھة المجتمع أو الدولة، أما إذا ارتبط التطرف بالعنف المادي أو التھدید 

رھاب، فالتطرف إذن غالبًا ما یكون في دائرة الفكر، وقد ینعكس ھذا بالعنف فإنھ یتحول إلى إ
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الفكر على السلوك، وذلك في أشكال متعددة، قد یأخذ بعضھا شكل القول أو الكتابة أو غیرھا من 
وسائل التعبیر عن الرأي، وقد یتجسد الفكر المتطرف في أنماط أخرى من السلوك كارتداء زى 

وك معین، أما عندما یتحول الفكر المتطرف إلى أنماط عنیفة من السلوك معین، أو االمتناع عن سل
الجامعة (أو االعتداء على الحریات أو الممتلكات أو األرواح فإنھ عندئذ یتحول إلى إرھاب 

  ).٩، ٢٠١٥العربیة، 

  :اتجاھات تفسیر التطرف الفكري

  : االتجاه السیكولوجي-أ 

 إلى فقدان التوازن واالتجاه نحو مختلف نماذج یرجع أصحاب ھذا االتجاه أسباب التطرف
عدم االمتثال مع المجتمع وقیمھ ومعاییره السلوكیة إلى مدى قدرة الفرد على استجابتھ للتغیرات 
االجتماعیة والثقافیة والبیئیة التي یتعرض لھا خالل أنواع الصراع والتوتر، وتؤدي إلى تدعیم 

وع االستجابة سواء كانت انعزالیة أو عدوانیة على مدى مشاعر الفشل واإلحباط لدیھ، ویتوقف ن
  ). ١٦٨، ١٩٩٣الجندي، (قوة ونوعیة الضوابط التي توجھ الذات 

وبالمثل فإن ظاھرة العنف كما یراھا االتجاه السیكولوجي تقوم على افتراض وجود نوع 
ف والذي یفتقر من اإلحباط، والشعور بالضیاع، ووجود فراغ أخالقي لدى الشباب المتصف بالعن

إلى اإلحساس بأن لوجوده رسالة أخالقیة، وبالتالي اإلحساس بتفاھة الحیاة، وكذلك اإلحساس 
بضعفھم وقلة حیلتھم، فقد أخفقت التربیة في إعطائھم ھدفًا رفیعًا یصلح أن یكون رمزًا، أو محورًا 

راغ الروحي واألخالقي تدور حولھ حیاتھم، ویبنون علیھ طموحھم االجتماعي واإلنساني، وھذا الف
في حیاة الشباب یعوض بتبني أھداف اجتماعیة أخرى، ذات بریق كاالحتجاج على النظام 

  ).١٧٢، ١٩٨٢جرائم العنف وطرق مكافحتھا، (االجتماعي ككل 

  : االتجاه السوسیولوجي- ب 

أما علم االجتماع ومن خالل منظوره الخاص اھتم بدراسة ومعالجة قضایا الشباب في 
ا بالمجتمع، واھتم بدراسة الظواھر المرتبطة بسلوكھم واتجاھاتھم المتطرفة، والثورات صلتھ

الطالبیة، والثقافات االنعزالیة، والتمرد والرفض، والعنف، ودراسة قیمھم السلوكیة، ودورھم في 
عملیات التغییر والبناء والتنمیة، وذلك في ضوء الواقع االجتماعي واالقتصادي والسیاسي 

مع، وعالقتھ وأثره على جمیع ھذه العوامل على اعتبار أن الشخصیة نسق تتساند فیھ الدوافع للمجت
والقدرات العقلیة والجسمیة الفطریة والمكتسبة مع القیم والمعاییر السائدة في المجتمع، وأسالیب 

وقد ). ١٦٩، ١٦٨، ١٩٩٣الجندي، (التنشئة التي تھیئ الفرد ألداء الدور المتوقع منھ في المجتمع 
اتجھت بعض المعالجات في ھذا المجال إلى إرجاع العدید من األنماط السلوكیة التي یلجأ إلیھا 

وغیرھا إلى أسباب تتعلق بالواقع االجتماعي ...الشباب كالرفض والتطرف واالنعزالیة واالغتراب
  :الذي یعیشونھ نذكر منھا

حیث یمكن إرجاع التطرف " جیالصراع األ"الصراع بینھم وبین الكبار وھو ما یطلق علیھ  -١
  .إلى الصراع بین جیل الكبار وجیل الشباب والفجوة القائمة بینھما
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وھذا المدخل یوضح أن ) البنائیة والوظیفیة(تأثیر البناء االجتماعي على األنماط السلوكیة  -٢
البناءات االجتماعیة توجد ضغوطًا واضحة یتعرض لھا بعض أفراد المجتمع بسبب دوافع 

جرائم ( مشبعة مما یدفعھم إلى عدم التوافق مع المجتمع وانعكاس ذلك أخالقیًا علیھم غیر
 ).١٧١، ١٩٨٢العنف وطرق مكافحتھا، 

  :أسباب التطرف

  : یعزو البعض أسباب التطرف إلى جملة من األسباب من أھمھا

  :التنشئة األسریةـ ١

التفكك األسري یعني انھیار یعد التفكك األسري من ابرز تلك المشكالت االجتماعیة، الن 
الدور األساسي لألسرة، الذي من ابرز معالمھ التنشئة االجتماعیة السلیمة، وتقویة أواصر 
العالقات االجتماعیة المھمة، فاألسرة تشكل حاجز ممانعة ضد أمراض نفسیة تتحول بفعل الزمن 

تي في أحضانھا ینعم الطفل إلى ممارسات عدوانیة، إذ تعد األسرة النواة األساسیة للمجتمع وال
بالعنایة والرعایة والحب واألمان، فھي الوعاء الطبیعي الذي یحتضن الفرد في طفولتھ وحتى 
شبابھ بحیث یتم تزویده أما بالعطف واالحترام فینمو نموا سلیما صحیحا یتمیز بالقدرة على التكیف 

ل نموه الطبیعي ویخلق لدیھ مشاعر مع محیطھ، آو بالقسوة واإلحباط آو التدلیل الزائد مما یعرق
  ) ٢٠٠٨أحمد، .(القلق وعدم الطمأنینة

إلى أن الطفل الذي ینشا في أسرة یسودھا العنف كوسیلة لحل ) ١٩٩٧عویدات، (ویشیر 
الصراعات، یتبنى االبن نفس الطریقة في عالقتھ باآلخرین، الن ھناك تفاعال قویا بین مخزون 

ة وظھور االستعداد القبلي الذي یساعد على استخدام التطرف في الذكریات العنیفة خالل الطفول
  ) ١٩٩٧عویدات، (سن الرشد 

على البیئة األسریة التي یعیشھا الطالب تؤدي دورا )٢٠٠٨(وأكد السرطاوي وآخرون 
قویا في بناء شخصیتھ وتطویرھا، وقد تكون األسرة سببا مباشرا أو غیر مباشر في حدوث العدید 

السلوكیة لدى الطفل، وان العدید من المشكالت السلوكیة التي قد تظھر لدى الطلبة من المشكالت 
السرطاوي . (في المرحلة اإلعدادیة والثانیة تكون في معظمھا ناتجة عن التنشئة األسریة

  )٢٤ ص٢٠٠٨وآخرون، 

  : جماعة الرفاقـ ٢

التطرف، إذ أن  إن جماعة الرفاق لھم دورا في بعد الشباب عن الوسطیة واللجوء إلى 
العدید من المشكالت السلوكیة التي یمارسھا األطفال والمراھقین، یتعلمونھا من جماعة الرفاق 

  )٢٤ص٢٠٠٨السرطاوي وآخرون، (

  :األسباب الفكریةـ ٣

 تعود األسباب الفكریة للتطرف في أغلبھا إلى االنقسامات الفكریة التي یعاني منھا العالم 
ر علماني إلى یدعو إلى بناء الحیاة على أساس مفاھیم حداثیة دنیویة غیر اإلسالمي الیوم، فمن تیا

مرتبط باألصول الدینیة وال بالتقالید والموروثات االجتماعیة األصلیة، إلى تیار متعصب منغلق 
یعارض المدنیة الحدیثة وكل ما یتصل بالتقدم الحضاري، وكذلك من األسباب الفكریة تشویھ 
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لمین، وقلة االھتمام بالتفكیر الناقد، والحوار البناء من قبل المربین صورة اإلسالم والمس
أحمد (والمؤسسات التربویة واإلعالمیة، وسوء الفھم والتفسیر الخاطئ ألمور الشرع والدین 

٢٠٠٨ (  

  :األسباب االجتماعیةـ ٤

  : األسباب االجتماعیة لبروز ظاھرة التطرف واإلرھاب في اآلتي) ٢٠٠٩(حدد الیوسف 

  .ـ تردي الظروف االقتصادیة واالجتماعیة١

  .ـ قیام أنماط مشابھة في بقاع أخرى من العالم٢

  ـ عدم وجود منافذ للحوار ٣

  ـ القناعة باستحالة تغیر الواقع بأیة وسیلة أخرى ٤

  ـ وجود رموز فكریة تنظر للسلوك المنحرف ٥

وك وممارسة العنف ضد اآلخرین ـ انعدام القدرة على التأمل والتفكیر، واالندفاعیة في السل٦
  ) ٢٠٠٩الیوسف، (

كذلك فإن للبطالة والفقر والتھمیش االجتماعي والرشوة والفساد اإلداري من األسباب 
االجتماعیة التي تساھم في ظاھرة التطرف، إذ یجد الشاب نفسھ في عمر العطاء یفقد إنسانیتھ 

وفقدان الثقة، وتصبح نفسھ مھیأة لتقبل وكرامتھ، ویحرم من فرص إبداعھ، وھنا یشعر بالتھمیش 
   )٢٠٠٨احمد، (أي فكرة تنادي بتغییر األوضاع 

اختالل العالقة بین الحاكم كما یرى البعض أن من األسباب االجتماعیة للتطرف 
والمحكوم، ومما یلفت النظر ھنا أن ضبط ھذه العالقة جاء بأسلوب شرعي بدیع ھو توجیھ كل من 

محكوم إلى القیام بالمھام المنوطة بھ والواجبات الموكلة إلیھ بأسلوب قوي، فإذا الحاكم وال: الطرفین
 الواردة في شأن الحاكم وحقوق الرعیة علیھ والواجبات المنوطة بھ ظننت النصوصنظرت إلى 

أن الشرع مائل إلى جانب الرعیة، وإذا نظرت إلى النصوص الواردة في شأن الرعیة وحقوق 
 الطاعة والنصرة ونحوھا ظننت أن الشرع مائل إلى جانب الحاكم، والموقف ولي األمر علیھم من

وعلى اإلمام إقامة الدین . كما ھو واضح یتشكل من مجمل النظر إلى النصوص الواردة في ذلك
والحكم بشریعة سید المرسلین وإصالح أمر المسلمین والرفق بھم واألمر بالمعروف والنھي عن 

  ).٤٨٨ھـ، ١٤٢٠اللویحق، (سمع والطاعة، وعلیھما التناصح والشورى المنكر، وعلى الرعیة ال

  :وسائل اإلعالمـ ٥

بعد أن فشلت المؤسسة األسریة والتربویة والتعلیمیة في دورھا التوجیھي واإلرشادي، 
ھي الموجھ والمربي فأصبح المتلقي  )التلفزیون، االنترنت، الفضائیات (أصحت وسائل اإلعالم 

ري لتقبل كل ما تملیھ علیھ وسائل اإلعالم من ألوان الفكر السطحي العبثي الممیع على استعداد فط
  لمدركاتھ ومعارفھ، وأحیانا الفكر األیدیولوجي الموجھ لتعبئة وشحن العقول بأفكار متطرفة 
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أشار  إن وسائل اإلعالم تلعب دورا مھما في تكوین االتجاھات واألفكار والتطرف، وقد 
معالم الوسطیة في مواجھة (ى أسباب العنف والبعد عن الوسطیة في كتابھ إل)١٤٣٢(أبو زید 

  :وحصرھا في عاملین ھما) الغلو والتطرف

  . ـ عامل فكري یتمثل بالفھم المغلوط للنصوص الشرعیة

  ،ـ عامل سیاسي یتعلق باالختالل في العالقات الدولیة، وما یصاحبھا من ظلم واستبداد 

  . الحقیقة، والتفكیر القطعي، ورفض االختالف والتعددیةباإلضافة إلى توھم أفكار

وھناك عوامل أخرى ترتبط بالمجتمع والجماعات المتطرفة تؤدي إلى تزاید ھذه الظاھرة 
  ): ٢٨١، ٢٧٧، ١٩٩٣دویش، (بالمجتمع وھي 

تستخدم الجماعات المتطرفة أسلوب اإلغراء ): الحصول على المال(الفقر والحرمان المادي   -
وینجرف بعض الشباب . ل لتشجیع بعض الشباب الفقراء لالنضمام لھذه الجماعاتبالما

  . االشتراك في عضویة ھذه الجماعات بھدف أساسي ھو الحصول على الكسب المادي

یتطلع أعضاء الجماعة إلى تسلق سلم ): الحراك إلى أعلى(التطلع إلى الزعامة أو اإلمارة   -
وھو ھدف یطمح إلیھ . اعة والوصول إلى زعامة الجماعةالسلطة والمكانة داخل تنظیم الجم

  . ولتحقیق ھذا الطموح یحاولون إثبات وجودھم داخل الجماعة. الشباب

ینجذب بعض الشباب لالنضمام لھذه الجماعات المتطرفة بغرض : الرغبة في ممارسة العنف  -
. قرھا الجماعةأساسي ھو تحقیق وإشباع رغبتھم في ممارسة العنف ضد اآلخرین بطریقة ت

ویجد ھؤالء في االنضمام لھذه الجماعات المتطرفة ما یحقق رغبتھم في ممارسة العنف 
  . بطریقة تشجعھا وتقرھا الجماعة

إن اإلنسان كائن اجتماعي، ولھذا فھو في حالة سعي دائم إلى : الحاجة إلى االنتماء لجماعة  -
فض التوترات االنفعالیة التي تعتریھ االنتماء واالرتباط باآلخرین إلشباع حاجات خاصة وخ

ونظرًا . وتزداد حاجة الفرد إلى االنتماء كلما زاد شعوره بالتھدید. عندما ینعزل عن الجماعة
للظروف المعیشیة والبیئیة التي یعیش فیھا ھؤالء الشباب و لغیاب دور مؤسسات المجتمع 

استغلت . ھا وعدم اھتمام أحد بھمو للحیاة الھامشیة التي یعیشون فی. الرسمیة وغیر الرسمیة
وقدمت لھم . الجماعات المتطرفة ذلك كلھ في جذب بعض الشباب لالنضمام لھذه الجماعة

  . بدائل وظیفیة متعددة كان المفروض أن تقوم بھا أجھزة المجتمع ومؤسساتھ

ة األسباب ال شك أن الجھل بحقیقة الدین وأحكامھ یأتي في مقدم:  الدین والشریعةبأحكام الجھل ـ
المؤدیة إلى االنحراف الفكري، وال یقصد منھ الجھل المطلق بالدین، فھذا في العادة ال یفضـي 
إلى االنحراف الفكري، بل إلى نقیضھ وھو االنحالل، إنما المقصود عدم التعمق في الدین 
 وفھمھ على حقیقتھ، وعدم معرفة غایاتھ ومقاصده، واالكتفاء بالنظرة السطحیة ألحكامھ

لذلك یظھر بعض المنحرفین فكریًا ممن یظنون أنھم أصبحوا من العلماء «ومقتضیاتھ؛ 
البارزین، وأنھم من أھل العلم واالجتھاد، فیعمل كل منھم برأیھ، ویقول على اهللا بغیر علم، 
ویحاول فرض رؤیتھ على اآلخرین، وھو أبعد ما یكون عن الحق والصواب، ولذلك ُیشیر 
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تصین في الدراسات اإلسالمیة إلى أن التعالم والغرور والتعالي على بعض الباحثین المخ
، ٢٠٠٩المالكي، (» العلماء وعلى الناس من أبرز أسباب االنحراف الفكري والغلو في الدین

٧٩.(  

  :آثار التطرف الفكري ومخاطره

یترتب على التطرف الفكري وانتشاره الكثیر من المفاسد واألضرار الوخیمة، ومن تلك 
  ):٤١ھـ، ١٤٣٠العتیبي، (آلثار والمفاسد ما یلي ا

أنھ معصیة هللا ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم وانتھاك لحرماتھ، وتعرضھ للعنة اهللا تعالى  .١
 .»والمالئكة والناس أجمعین

 .الخروج عن منھج الوسطیة واالعتدال إلى التشدد والغلو في الدین .٢
ئھم وأموالھم، وھو ما وقع فیھ الخوارج في فجر السقوط في ھاویة تكفیر المسلمین واستباحة دما .٣

 .اإلسالم
 .تشویھ صورة اإلسالم وتنفیر الناس منھ، وتعطیل الدعوة إلى اهللا، وإعاقة سیر العمل اإلسالمي .٤
 .تمزیق المجتمع المسلم، وتغذیة الفرقة والعداوة والشحناء بین أفراده .٥
ار جھدھم في صراعات دینیة وفكریة صرف اھتمام المسلمین عن أمور الحیاة المھمة، واستنف .٦

یزید معھا األعداء ویقل معھا األخوة واألصدقاء، فتصبح المعركة بین المسلمین أنفسھم 
 . بطوائفھم وفئاتھم ومذاھبھم

إثارة الفتن ومقاومة السلطة والخروج علیھا، األمر الذي یؤدي إلى إحالل الفوضى، واھتزاز  .٧
 .بكافة أنواعھا، وضیاع الحقوقاألمن واالستقرار، وحلول الجرائم 

التأثیر على الحركة التجاریة في سوق المال مما یؤدي إلى عدم االستقرار االقتصادي وبالتالي  .٨
 .ھروب االستثمارات األجنبیة، حیث تتأثر األسواق بشكل كبیر باألوضاع السیاسیة واألمنیة

 .ن وجھ حقإزھاق األنفس وتلف األموال، والعبث بالمكتسبات وتضررھا، بدو .٩
األثر النفسي على المنحرف فكریًا، فھو كثیر القلق واالضطراب واالكتئاب، وكذلك على عائلتھ  .١٠

فیما لو ُقتل أو ُأودع السجن، فقد یتعرض بعضھم لالنحراف والجریمة، وقد یصاب البعض 
 .اآلخر بردة الفعل العكسیة فیرتد عن الدین بالكلیة وال حول وال قوة إال باهللا

  ):٥٧، ٥٤، ٢٠٠٩المالكي، : (مواجھة التطرف الفكريمراحل 

تتطلب مواجھة التطرف الفكري العمل على عدد من الجبھات إن صح التعبیر ھي الوقایة 
والمواجھة والعالج، ولكل منھا متطلبات وإجراءات ومقومات، مع الوضع في االعتبار تقویم 

  : األمن الفكري وھيوھناك مراحل یتحقق من خاللھا . الفكر وتصحیح المعتقد

ویتم ذلك من خالل مؤسسات التنشئة :  مرحلة الوقایة من االنحراف الفكري:المرحلة األولى
االجتماعیة األولیة والثانویة وغیرھا من المؤسسات ویكون ذلك وفق خطط مدروسة تحدد 

  .فیھ الغایات واألھداف

د الوقایة في صد األفكار المنحرفة من قد ال تنجح جھو:  مرحلة المناقشة والحوار:المرحلة الثانیة
الوصول إلى بعض األفراد، سواء كان مصدر ھذه األفكار داخلیا أم خارجیا، مما یوجد 
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بعض ھذه األفكار بدرجة أو بأخرى لدى بعض شرائح المجتمع، ثم ال تلبث أن تنتشر 
اء والمفكرین وتستقطب المزید من األتباع، مما یستدعي تدخل قادة الفكر والرأي من العلم

والباحثین للتصدي لتلك األفكار من خالل اللقاءات المباشرة بمعتنقیھا ومحاورتھم وتفنید 
وھذه المرحلة من أھم . اآلراء ومقارعة الشبة بالحجة وبیان الحقیقة المدعومة باألدلة

وخیر شاھد ودلیل . مراحل تحقیق األمن الفكري خصوصا أن المواجھة فكریة في األصل
 في مناظرتھ للخوارج لما أرسلھ علي ھمیة ھذه المرحلة قصة عبدا هللا بن عباس على أ

  . إلیھم وكانت النتیجة أن تراجع كثیر منھمبن أبي طالب 

والعمل في ھذه المرحلة یبدأ بتقییم الفكر المنحرف وتقدیر مدى :  مرحلة التقویم:المرحلة الثالثة
والمناقشة، ثم ینتقل العمل إلى مستوى آخر ھو خطورتھ باعتبار ذلك نتیجة حتمیة للحوار 

تقویم ھذا الفكر وتصحیحھ قدر المستطاع باإلقناع وبیان األدلة والبراھین، فإن لم تنجح ھذه 
  .المرحلة ننتقل إلى المرحلة التالیة

والعمل في ھذه المرحلة موجھ إلى من لم یستجب :  مرحلة المساءلة والمحاسبة:المرحلة الرابعة
ل السابقة، ویكون بمواجھة أصحاب الفكر المنحرف ومساءلتھم عما یحملونھ من للمراح

فكر، وھو منوط باألجھزة الرسمیة أوال وصوال إلى القضاء الذي یتولى إصدار الحكم 
الشرعي في حق من یحمل مثل ھذا الفكر لحمایة المجتمع من المخاطر التي قد تترتب 

  .علیھ

وفي ھذه المرحلة یكثف الحوار مع األشخاص :  واإلصالح مرحلة العالج:المرحلة الخامسة
المنحرفین فكریا، ویتم ذلك من خالل المؤھلین علمیًا وفكریًا في مختلف التخصصات 

  .خصوصًا العلماء المؤھلین على مقارعة الشبھة بالحجة

  : الدراسات السابقة

ج التربویة عموما ھدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على دور المناھ)٢٠٠٩(دراسة كنعان  .١
ومناھج التربیة اإلسالمیة خصوصا في إرساء قیم العدل والسالم والتعایش السلمي بین الناس، 
وحاولت اإلجابة عن عدد من األسئلة ذات الصلة بثقافة السالم، واقترحت الدراسة جملة من 

التسامح :  وھيالقیم التي یمكن تضمینھا في البرامج والمناھج المدرسیة لتعزیز ثقافة السالم
والتعایش ـ الحریة ـ احترام حقوق اإلنسان ـ ثقافة الحوار ـ احترام األخر ـ العدل والمساواة ـ 
التعددیة والدیمقراطیة ـ اإلخوة والتعایش والتضامن ـ عدم التعصب ـ ثقافة التفاوض وحل 

رعایة الصراعات ـ التطوع ـ محاربة العنصریة والتمیز العنصري، ـ حض اإلسالم على 
 . العقل البشري

ھدفت إلى تقدیم إطار نظري لمفھوم المواطنة والوطنیة وإبعادھا، ) ٢٠٠٨(دراسة المحروقي .٢
وأھمیة تربیة المواطنة لدى النشء وأھدافھا، كما طرحت الدراسة مقترحا بالكفایات التربویة 

فایات التربویة المتصلة بالتربیة الوطنیة من خالل تضمینھا في المناھج الدراسیة، ومن الك
فكرا وسلوكا، اتخاذ القرار، : تقبل نقد اآلخرین، التسامح: المقترحة ذات الصلة بثقافة التواصل

الحوار البناء، العمل الجماعي، االعتزاز بالذات، احترام أراء اآلخرین، الوعي بضرورة 
  .لیة االجتماعیةااللتزام بقواعد اآلداب السلیمة في التعاون مع اآلخرین، إدراك معنى المسؤو
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ھدفت إلى التعرف على درجة تضمین كتب التربیة ) ٢٠٠٨(دراسة الحوا مدة والعدوان  .٣
االجتماعیة والوطنیة في المرحلة األساسیة في األردن لمبدأ التسامح، واستخدمت الدراسة 
المنھج الوصفي، وتكونت العینة من كتب الصفوف األولى إلى الصف الرابع من المرحلة 

مبدأ، ) ١٤(وقد طور الباحثان تصنیفا لمبادئ التسامح مكونا من . یة في األردناألساس
اھتمام كتب التربیة االجتماعیة والوطنیة ببعض مبادئ التسامح، وجاءت : وأظھرت النتائج
اإلیمان بالحوار في الحیاة، اإلیمان بحریة الرأي والتعبیر معرفة حقوق : المبادئ كالتالي

 حصلت على أعلى النسب المئویة، في حین كانت مبادئ االنفتاح على اآلخرین واحترامھا،
الثقافات اإلنسانیة، ومناھضة التمییز والتعصب بكل أشكالھ، االعتراف باألخطاء وتقدیم 

  .االعتذار، والعفو عند المقدرة، حصلت على أدنى النسب المئویة
لدور الذي یمكن أن تقوم ھدفت الدراسة إلى وضع تصور ل) ٢٠١٠(دراسة عواد والفاعوري  .٤

تحدید : وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة. بھ المدرسة في نشر االعتدال الفكري لدى طالبھا
الدور المأمول للمدرسة لتأصیل مبدأ الوسطیة واالعتدال لدى طالبھا، تدریب المعلمین على 

یر بیئة مدرسیة مناسبة تأجیل مبدأ الوسطیة واالعتدال وتقلیل ذلك داخل الصف الدراسي، توف
  . للنمو الفكري السلیم ألبنائھا، بناء مناھج مدرسیة تتسم بالوسطیة واالعتدال

 أسباب ابتعاد الشباب عن منھج الوسطیة من منظور طلبة ”بعنوان) 2011(دراسة إبراھیم  .٥
الجامعات السعودیة، استخدم الباحث المنھج الوصفي المسحي واستخدم االستبانة لجمع 

في المرتبة األولى جاءت فقرة المعاناة : انات من العینة وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیةالبی
االقتصادیة وظروف الفقر والجھل وقلة فرص العمل المناسبة للخریجین، في المرتبة الثانیة 
 جاءت فقرة االفتقار إلى البیئة التربویة واالجتماعیة المشجعة على الحوار والنقاش وممارسة
حریة الفك،  في المرتبة الثالثة ابتعاد الدول عن تطبیق أحكام الشریعة اإلسالمیة في شؤون 

اإلحباط في تحقیق بعض األھداف والرغبات لدى "الحیاة المختلفة،  جاء في المرتبة الرابعة 
قصور المناھج " الشباب والفشل في الوصول للمكانة المنشودة، في المرتبة الخامسة الفقرة 

  . راسیة في تعزیز قیم الوسطیة في مراحل التعلیم العام والجامعيالد
مالمح الوسطیة في شخصیة األستاذ الجامعي "بعنوان ) ٢٠١١(دراسة الشرعة، والبلعاسي .٦

ھدفت الدراسة الكشف عن مدى تبني األستاذ الجامعي للمالمح الوسطیة، واستخدما ) األردن(
الستبانة على عینة من بنات كلیة اربد الجامعیة وجامعة االستبانة لجمع البیانات، وتم توزیع ا

البلقاء التطبیقیة، وكانت نتائج الدراسة متقاربة في المجالین الفكري والسلوكي مع تقدم في 
ضرورة بناء المناھج الدراسیة على أساس من : المجال الفكري وأوصت الدراسة بما یلي

نوع من التكریم لألستاذ الجامعي، العمل على العقیدة والشریعة اإلسالمیة، تخصیص جائزة ك
  . توضیح المعنى الحقیقي والصحیح للوسطیة

-Al-Khataibeh ، ،Salameh ،AL(أجرى كل من الخطایبة؛ وبني سالمة؛ والرواشدة  .٧
Rawashdeh ،2014 ( بعنوان)Factors and Manifestations of Ideological 

Extremism as Seen by Youth in Jordanian Universities ( دراسة تناولت عوامل
دراسة سوسولوجیة : التطرف الفكري ومظاھره كما یدركھا الشباب الجامعي األردني

إمبریقیة، وقد ھدفت الدراسة إلى التعرف على عوامل التطرف الفكري ومظاھره بنظر 
قامة، ونوع الشباب الجامعي األردني، وبیان عالقة ذلك ببعض المتغیرات كالجنس، ومكان اإل

الكلیة، والدخل الشھري لألسرة، وعدد أفراد األسرة، ومستوى تعلیم الوالدین، والسنة 
من طالب ) ٣٠٤(الدراسیة، والمعدل التراكمي، وأجریت الدراسة على عینة طبقیة مكونة من 

 وتوصلت الدراسة إلى. وطالبات من جامعة الیرموك، وتم جمع البیانات بوساطة أداة االستبانة
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أن الشباب الجامعي األردني یرفض التطرف الفكري، على الرغم من وجود بعض من 
مظاھره، وھذا ما یبدو واضًحا على أفكارھم المتطرفة بمواقفھم من قضایا االختالط، وإعادة 

وكانت . صیاغة معاداة االنفتاح على الغرب، ومقاطعة منتوجاتھ، وأصحاب الدیانات األخرى
لفكري عند الشباب األردني تعود إلى عوامل اجتماعیة، تلیھا العوامل أبرز عوامل التطرف ا

الدینیة، فالعوامل السیاسیة، ثم العوامل األكادیمیة، فاالقتصادیة ووجدت الدراسة بعض 
الفروقات البسیطة التي تعزى للجنس، لصالح اإلناث حول العوامل السیاسیة وال توجد فروق 

وأوصت الدراسة بضرورة معالجة . تغیرات الدراسةحول عوامل التطرف تعزى لبقیة م
 .التطرف الفكري من خالل عالج العوامل االجتماعیة السابقة الذكر جمیعھا

 –عن التطرف األیدیولوجي من وجھة نظر الشباب األردني ) 2015(دراسة الرواشدة  .٨
 التطرف المظاھر والعوامل، وھدفت الدراسة التعرف إلى العوامل التي تقود الشباب إلى

األیدیولوجي، استخدم الباحث المنھج الوصفي من خالل مدخل المسح االجتماعي بالعینة حیث 
 من طلبة الجامعة األردنیة وجامعة العلوم والتكنولوجیة ٣٠٤أجریت الدراسة على عینة بلغت 

بواسطة االستبانة، وكانت ابرز عوامل التطرف األیدیولوجي حسب نتائج الدراسة العوامل 
 .جتماعیة ثم الدینیة ثم السیاسیة فاألكادیمیة فاالقتصادیةاال

أثر شبكات التواصل االجتماعي على األمن الفكري (بعنوان ): ٢٠١٦(دراسة الفواعیر  .٩
ھذه الدراسة للكشف عن ) للشباب الجامعي باألردن من وجھة نظر طالبات كلیة إربد الجامعیة

دور شبكات التواصل االجتماعي بتھدید األمن الفكري للمستخدمین الشباب من طلبة الجامعات 
لبات كلیة اربد الجامعیة، استخدمت الدراسة المنھج الوصفي، وتكونت عینة من وجھة نظر طا

طالبة بمستوى البكالوریوس للفصل الثاني من العام الجامعي ) ٢٢٥(الدراسة من 
كلیة إربد الجامعیة تم تطبیق استبانھ أعدت لھذا الغرض تم / بجامعة البلقاء٢٠١٥/٢٠١٦

ظھرت نتائج الدراسة دورا واسعا ونشیطا لشبكات التحقق من معاییر الصدق والثبات لھا أ
التواصل االجتماعي على تھدید األمن الفكري للشباب الجامعي خاصة الجوانب االجتماعیة، 

: األخالقیة، اآلراء واالتجاھات وبناء على ھذه النتائج قدمت الباحثة عدد من التوصیات وھي
والتي تجرم كل من یسئ استخدام ھذه تفعیل الضوابط والعقوبات القانونیة واالجتماعیة 

الشبكات، توظیف شبكات التواصل االجتماعي بنشر الوعي الثقافي المتضمن للمبادئ 
األخالقیة، تجدید سیاسات الجامعات ودورھا بوضع برامج منھجیة أو غیر منھجیة بھدف 

  . المساھمة في البناء الفكري اآلمن للطلبة
ر المدرسة الثانویة في تعزیز الوعي األمني للوقایة من دو(بعنوان ): ٢٠١٧(دراسة الطیار  .١٠

ھدفت الدراسة إلى التعرف على مظاھر التطرف الفكري لدى طالب ) التطرف الفكري
المرحلة الثانویة، وذكر العوامل المؤثرة في دور المدرسة الثانویة في تعزیز الوعي األمني 

 دور المدرسة الثانویة في تعزیز الوعي في الوقایة منھ، وتناول األسالیب المقترحة لتفعیل
األمني للوقایة من التطرف الفكري، وأخیًرا التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائیة إن 
وجدت بین استجابات أفراد عینة الدراسة حول متغیراتھا التي تختلف باختالف متغیراتھم 

نوات الخبرة في مجال العمل نوع المؤھل العلمي، عدد س- المسمى الوظیفي، العمر(الشخصیة 
وقد اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي من خالل االعتماد على االستبانة كأداة ). الحالي

وقد تم توزیع االستبانة بصورة عشوائیة غیر منتظمة وقد بلغ العدد اإلجمالي . لجمع البیانات
ا موزعین على النحو فرًد) ٣٨٤(لعینة الدراسة بعد توزیع االستبانات على عینة قوامھا 

مرشًدا طالبیا، ) ٢٣(معلًما، و) ٢٣٨(وكیل مدرسة، و) ٦٥(مدیر مدرسة، و) ٣٢: (التالي
بالنسبة ألھم مظاھر التطرف الفكري : مشرًفا تربویا، وقد توصلت الدراسة إلى ما یلي) ٢٦(و
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زالیة، والتعامل مع المیل إلى االنع: لدى طالب المرحلة الثانویة بینت نتائج الدراسة أن أھمھا
الطالب اآلخرین بنوع من الغلظة، ورفض المناقشة وتبادل الرأي، والمیل إلى العدوانیة، 
والتعامل مع آراء اآلخرین بالرفض المطلق، بالنسبة للعوامل المؤثرة في دور المدرسة 

لك العوامل الثانویة في تعزیز الوعي األمني للوقایة من التطرف الفكري بینت النتائج أن أھم ت
بعض المعلمین قد یكونون سببًا لتطرف الطالب فكریا، وقلة الموضوعات التي : تمثل في

تتناولھا المناھج الدراسیة المتعلقة باالنحراف الفكري، وضعف الدور الثقافي والتربوي لمعلم 
المدرسة المرحلة الثانویة، أشارت نتائج الدراسة إلى أن أھم األسالیب المقترحة لتفعیل دور 

تركیز المدرسة : الثانویة في تعزیز الوعي األمني لوقایة الطالب من التطرف الفكري تمثل في
على أھمیة الحوار الفكري بین الطالب داخل البیئة المدرسیة، ومراجعة معاییر اختیار 
مقررات المرحلة الثانویة بما یزید من الوعي األمني، ویقلل من التطرف الفكري لدى 

  .الطالب
  : مناقشة الدراسات السابقة

نستنتج من الدراسات السابقة أن التطرف والبعد عن الوسطیة یعود إلى عدة أسباب 
  : ومجموعة عوامل منھا

  . ـ المستوى التعلیمي والمستوى االقتصادي واالجتماعي

  .ـ التنشئة األسریة الخاطئة

  . ـ البطالة وعدم توفر فرص العمل

  . رفة والتعلیم فقط ولیس الحوار واإلبداعـ تركیز الجامعة على المع

  . ـ إغفال جانب الحوار في التواصل بین الشباب

  . ـ إغفال دور رجال العلم والدین

  .ـ لوسائل اإلعالم دور في تعزیز مفھوم التطرف

  .ـ عدم تكافؤ الفرص بین الشباب وانتشار المحسوبیة

  قیادة الوسطیةـ وبعض الدراسات ركزت على أھمیة الطبقة الوسطى في 

  . ـ العوامل السیاسیة واالقتصادیة

  . ـ قصور المناھج الدراسة في التركیز على الوسطیة

أما عن موقع ھذه الدراسة من الدراسات السابقة فھي تعرضت لمجموعة من األسباب التي 
یمكن أن تكون السبب وراء التطرف كالجھل في أمور الدین والبعد عن الفھم الصحیح للدین 

لجھل العلمي والفكري، كما أنھا تعد متممة لھذه الدراسات ویمكن أن تصل إلى أسباب أخرى وا
  .تضاف لألسباب التي كشفت عنھا الدراسات السابقة، باإلضافة إلى اختالفھا في مجتمعھا وعیتنھا

واستفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في عرض بعض المفاھیم النظریة وفي 
داة وبعض إجراءاتھا المنھجیة، باإلضافة إلى االستفادة من ھذه الدراسات في تفسیر إعداد األ

  .ومناقشة النتائج
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  : الطریقة وإجراءات الدراسة

  : منھج الدراسة

وذلك ألنھ یعتمد على جمع المعلومات من  المنھج الوصفي المسحي ت الدراسة علىاعتمد
  . مجموعة من األفراد بشكل مباشر

  : ةمجتمع الدراس

 ٢٠١٥/٢٠١٦یتكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة البلقاء المسجلون في العام الجامعي 
  : كما یلي) ١(في لفصل الدراسي األول من ھذا العام وھم موزعون حسب الجدول رقم 

  یبین أفراد مجتمع الدراسة موزعین على كلیات الجامعة    ) ١(       الجدول 

  العدد  الكلیة

   1800   ازيكلیة األمیر غ

  4500  كلیة التخطیط

  600  كلیة الزراعة

  500  كلیة السلط

  1200  كلیة األمیرة رحمة

  3500  كلیة عمان الجامعیة

  3500  كلیة األمیرة عالیة

  1800  كلیة الھندسة

  1300  كلیة الزرقاء الجامعیة

  750  كلیة العقبة الجامعیة

  200  كلیة الكرك الجامعیة

  3900  كلیة الحصن الجامعیة

  2200  كلیة اربد الجامعیة

  1500  كلیة عجلون الجامعیة

  6200  )البولیتكنیك(كلیة الھندسة الجامعیة 

  33450  المجمـوع
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  : عینة الدراسة

طالب وطالبة من طلبة جامعة البلقاء الموزعین على ) 1200(تكونت عینة الدراسة من  
الطبقیة، وتم توزیعھم على الذكور واإلناث كلیات الجامعة، وتم اختیارھم بالطریقة العشوائیة 

 )٢(بالجدول 

  یبین أفراد عینة الدراسة موزعین حسب كلیات الجامعة) ٢(الجدول رقم 

  إناث  ذكور  العدد  الكلیة

  ٤٠  ٤٠  ٨٠  كلیة األمیر غازي

  ٥٥  ٥٥  ١١٠  كلیة التخطیط

  ٥  ٦  ١١  كلیة الزراعة 

  ٣٠  ٣٠  ٦٠  كلیة السلط

  ٢٠  ٤٠  ٦٠  معیةكلیة األمیرة رحمة الجا

  ٣٥  ٤٥  ٧٠  كلیة عمان الجامعیة

  ١٠٠  ال یوجد  ١٠٠  كلیة األمیرة عالیة الجامعیة

  ٢٥  ٦٠  ٨٥  كلیة الھندسة

  ٣١  ٣٣  ٦٤  كلیة الزرقاء الجامعیة

  ٣٠  ٤٠  ٧٠  كلیة العقبة الجامعیة

  ٣٠  ٥٠  ٨٠  كلیة الكرك الجامعیة

  ٢٠  ٩٠  ١١٠  كلیة الحصن الجامعیة

  ٨٠  ال یوجد  ٨٠  كلیة اربد الجامعیة

  ١١٠  ال یوجد  ١١٠  كلیة عجلون الجامعیة

  ٢٠  ٩٠  ١١٠  كلیة الھندسة الجامعیة

  ٦٢١  ٥٧٩  ١٢٠٠  المجموع
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  : أداة الدراسة

 استبانھ لجمع المعلومات والبیانات المتعلقة بھدف الدراسة، وقد تكونت أداة انطور الباحث
 على رأي األساتذة المحكمین لعدم موافقتھا فقرة تم حذف ست فقرات منھا بناء) ٦٠(الدراسة من 

  لموضوع أھداف الدراسة كما تم حذف الفقرات المكررة بعد التحكیم واستقرت 

  . فقرة) ٥٤(االستبانة على 

  :صدق األداة

من أعضاء ھیئة ) ٨(للتحقق من صدق أداة الدراسة تم عرضھا على محكمین عددھم 
ن المختصین في العلوم التربویة واالجتماعیة، وتم األخذ التدریس في جامعة البلقاء التطبیقیة وم

 انمحكمین، كما اخذ الباحث) ٥(بآراء المحكمین حیث تم حذف الفقرات التي اجمع علیھا أكثر من 
بارئھم في تعدیل الفقرات التي كانت بحاجة إلى تعدیل سواء في من حیث اللغة أو من حیث عدم 

  فقرة ) ٦٠(قتصرت فقرات الدراسة على مطابقتھا لموضوع الدراسة، وأخیرا ا

  : ثبات األداة

 عینة استطالعیة من خارج  بتطبیق أداة الدراسة علىانقام الباحث، اةداألللتأكد من ثبات 
وتم وبعد أسبوعین قام بإعادة تطبیق األداة مرة ثانیة على نفس العینة ) 40(عینة الدراسة عددھا 

، واعتبرت ھذه النسبة مناسبة )٠٫٩٢(إذ بلغ ونباخ ألفا، حساب االتساق الداخلي حسب معادلة كر
  .لغایات ھذه الدراسة

 : األسالیب اإلحصائیة

التكرارات والنسب : حث األسالیب اإلحصائیة التالیةول إلى نتائج الدراسة استخدم البللوص
رف والبعد المئویة لمتغیرات الدراسة، والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألسباب التط

الثر النوع ) ت(عن الوسطیة، كما استخدم المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار 
على وجھة نظر طلبة جامعة البلقاء غلى أسباب التطرف، واستخدم المتوسطات الحسابیة 

ء عن لمتغیر نوع الكلیة على وجھة نظر طلبة جامعة البلقا) ت(واالنحرافات المعیاریة واختبار 
أسباب التطرف، كما تم استخدام المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وتحلیل التباین 

 لمتغیر السنة الدراسة على وجھة نظر طلبة جامعة ،األحادي واختبار شیفیھ للمقارنات البعدیة
ر مكان ألث" ت"واختبار ریة  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاانالبلقاء، واستخدم الباحث

  . السكن
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  : نتائج الدراسة

ي    ا یل دى        : نتائج إجابة السؤال األول الذي نص على م د عن الوسطیة ل ا أسباب التطرف والبع م
  الشباب من وجھة نظر طلبة جامعة 

  )٣(جدول 

  متغیرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئویة

 النسبة التكرار الفئات  

 51.8 621 أنثى  النوع

 48.3 579 ذكر 

 51.7 620 علوم إنسانیة الكلیة

 48.3 580 علمي 

 21.8 262 سنة أولى المستوى الدراسي

 31.7 380 سنة ثانیة 

 32.6 391 سنة ثالثة 

 13.9 167 سنة رابعة 

 59.6 715 مدینة مكان السكن

 40.4 485 قریة 

 100.0 1200 المجموع 

ألسباب ات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسط
والجدول أدناه یوضح التطرف عند الشباب األردني من وجھة نظر طلبة جامعة البلقاء التطبیقیة، 

  .ذلك
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  )٤(جدول 

سباب التطرف عند الشباب األردني من وجھة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة أل
   مرتبة تنازلیًا حسب المتوسطات الحسابیةطبیقیةنظر طلبة جامعة البلقاء الت

  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

١  34 
الجھل العام في الدین واالبتعاد عن العلم 

 الحقیقي
4.41 .722 

 1.093 4.35 انتشار البطالة بین خریجین الجامعات 5  ٢

٣  4 
غیاب الحلول المناسبة لمشكالت الشباب 

 االقتصادیة
4.31 .791 

٤  58 
الطموح الذي یؤدي إلى مطالب غیر 

 عقالنیة
4.24 .817 

٤  31 
قصور المناھج الدراسیة وقدمھا وعدم 
 تجدیدھا بما یتناسب والواقع المعاصر

4.24 1.132 

 968. 4.24 التنشئة االجتماعیة الخاطئة للفرد 1  ٤

٧  48 
ضعف التربیة على المواطنة واالنتماء 

 للوطن
4.21 .997 

٧  46 
حالة الغتراب النفسي واالجتماعي التي 

 یعیشھا بعض الشباب
4.21 .960 

٧  42 
قصور دور المؤسسات االجتماعیة في نشر 

 التوعیة الفكریة
4.21 .715 

 983. 4.17 قتل روح اإلبداع لدى الشباب الجامعي 36  ١٠

 1.086 4.17 سخط الشباب وتمردھم على الواقع 27  ١٠

 874. 4.17 ترك األمر بالمعروف والنھي عن المنكر 13  ١٠

 812. 4.12 نقص الثقافة الدینیة في المناھج التعلیمیة 7  ١٣

 994. 4.11 تجاھل قیود الدین ومبادئھ 29  ١٤

 1.157 4.10 اتھام العلماء بالمداھنة وترك الحق 40  ١٥

 887. 4.10 التفكك األسري االجتماعي 15  ١٥
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  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 995. 4.10 لفرص أمام الطلبةغیاب تكافؤ ا 2  ١٥

 829. 4.07 االختالف في الرأي بین اآلباء واألبناء 57  ١٨

١٨  47 
غیاب علماء الدین في نشر وتعزیز قیم 

 الوسطیة
4.07 1.015 

١٨  45 
خلو بعض المساقات الدراسیة من مواضیع 

  ترتبط بالوسطیة
4.07 .945 

١٨  38 
المنظرون للتربیة أغلبھم من غیر 

 صاالختصا
4.07 .980 

 1.111 4.07 إقصاء وتھمیش قبول األخر 30  ١٨

١٨  25 
غیاب التفاعل والتواصل بین الطلبة 

 وأعضاء ھیئة التدریس
4.07 .981 

 1.049 4.07 سوء الفھم والتفسیر الخاطئ ألمور الشرع 18  ١٨

 907. 4.07 التقلید والمحاكاة االجتماعیة 3  ١٨

 919. 4.05 ياالغتراب النفسي االجتماع 21  ٢٦

٢٧  60 
القلق واألمراض النفسیة التي تحدث بین 

 الشباب
4.04 1.128 

 1.158 4.04 غلبة العاطفة على العقل 35  ٢٧

٢٧  8 
ضعف االھتمام الكافي بإبراز محاسن الدین 

اإلسالمي واألخالقي اإلسالمیة التي یحث 
 علیھا الدین

4.04 .999 

٣٠  56 
عالم الغربي ردة الفعل تجاه ما یقوم بھ اإل

 من تشویھ صورة اإلسالم والمسلمین
4.03 1.000 

٣٠  50 
االفتقار إلى التنشئة االجتماعیة والتربویة 

 المشجعة على الحوار وممارسة حریة الفكر
4.03 1.002 

٣٠  12 
انتشار الفراغ بین الشباب وعدم توفر 

 نوادي ثقافیة وریاضیة
4.03 1.069 
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  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 1.115 4.03 عدم المباالة واالتكالیة 6  ٣٣

 901. 4.02 قلة فرص العمل 23  ٣٤

 901. 4.02 عدم الثقة بالنفس 22  ٣٤

٣٦  54 
نشر الفضائیات لبعض الرسائل السلبیة التي 

تحمل أفكار وسلوكیات سلبیة تجاه الذات 
 واألخر

4.00 1.083 

٣٦  44 
تفشي الفقر والظلم االجتماعي واالستبداد 

 والقھر
4.00 1.049 

٣٦  43 
لمحاضرات والندوات المتعلقة ندرة ا

 بالتطرف والوسطیة
4.00 .909 

 1.244 3.97 التقلید األعمى لألمم األخرى 39  ٣٩

 927. 3.96 األنانیة وحب الذات 28  ٤٠

٤١  53 
دور جماعة الرفاق وتأثیرھم في قناعات 

 سلبیة مشوھة
3.93 .944 

٤١  41 
اھتزاز الثقة في المعلومات التي یقدمھا 

 ھیئة التدریسبعض أعضاء 
3.93 .944 

٤١  32 
وجود اإلعالم المتطرف البعید عن 

 االعتدال
3.93 .828 

 1.175 3.93 وجود التفاوت الطبقي بین الشباب 10  ٤١

 802. 3.90 ضعف التنشئة األسریة 33  ٤٥

٤٥  20 
استخدام شبكة االنترنت من قبل الشباب 

 وتأثرھم ببغض المواضیع
3.90 .843 

٤٧  49 
ق الدیمقراطیة في كثیر من ضعف تطبی

 البلدان العربیة
3.86 1.252 

٤٧  17 
الجھل بالدین والبعد عن التمسك بتوجیھات 

 اإلسالم
3.86 1.134 
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  الفقرات  الرقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

٤٩  37 
االقتصار في تعلیم المناھج على الجانب 

 المعرفي والوجداني
3.83 1.147 

 1.022 3.83 الخطاب الدیني الذي یقدمھ رجال الدین 16  ٤٩

 1.030 3.79 غ السیاسي بین الشبابالفرا 59  ٥١

٥١  51 
منح بعض األسر لألبناء الحریة المطلقة 

 غیر المنضبطة
3.79 .804 

 967. 3.78 ضعف الحصانة الدینیة عند الشباب 24  ٥٣

٥٤  19 
اإلحباط في تحقیق بعض األھداف أو 

 الرغبات أو الوصول إلى المكان المنشود
3.76 .987 

٥٤  9 
 في مرحلة الطفولة في عدم الخضوع للنظام

 مختلف المراحل التربویة
3.76 1.164 

٥٦  52 
اعتماد بعض األسر على التنشئة القائمة 
 على القسوة والكبت وإلغاء حریة األبناء

3.72 1.014 

٥٦  14 
ضعف تبني مؤسسات المجتمع المدني 

 لمواھب الشباب وإبداعاتھم
3.72 1.200 

 1.062 3.66 یات الجامعةغیاب القدوة الصالحة داخل كل 55  ٥٨

 1.223 3.55 ابتعاد الشباب عن كل ما ھو غربي 26  ٥٩

 1.042 3.55 غیاب دور العلماء وانشغالھم 11  ٦٠

  441. 4.02 الكلیة الدرجة    

، حیث )٤٫٤١-٣٫٥٥(المتوسطات الحسابیة قد تراوحت مابین أن ) ٤(یبین الجدول 
في المرتبة " ل العام واالبتعاد عن العلم الحقیقيالجھ" والتي تنص على) ٣٤( رقم ةجاءت الفقر

ابتعاد "ونصھما ) ١١ و٢٦(بینما جاءت الفقرتان رقم ، )٤٫٤١(األولى وبمتوسط حسابي بلغ 
بالمرتبة األخیرة وبمتوسط حسابي " غیاب دور العلماء وانشغالھم"و" الشباب عن كل ما ھو غربي

  ).٤٫٠٢(كلیة  وبلغ المتوسط الحسابي للدرجة ال.)٣٫٥٥(بلغ 

إن عینة الدراسة من طلبة جامعة البلقاء التطبیقیة قد أیدت جمیع الفقرات المتضمنة في 
  . واعتبرتھا أسباب مقبولة للتطرف وابتعاد الشباب عن الوسطیة) االستبانة(أداة الدراسة 
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٥٣٧

  وقد جاءت أسباب التطرف وابتعاد الشباب عن الوسطیة مرتبة كما ورد في الجدول رقم
الجھل العام في الدین واالبتعاد " والتي تنص على ) ٣٤(وھي كما یلي حصلت الفقرة رقم ) ٢(

 ذلك انویمكن أن یعزو الباحث) ٤١، ٤(على المرتبة األولى وبمتوسط حسابي " عن العلم الحقیقي 
إلى أھمیة دور العلم في حیاة اإلنسان وأھمیة العلوم الدینیة للوقوف على معرفة حقیقة الدین 

إلسالمي دین االعتدال والوسطیة في كل شيء، وھذا یدل على أن عینة الدراسة على درجة عالیة ا
من الوعي حینما اعتبروا العلم والجھل العام بالدین ھو السبب األھم في التطرف، كما یشیر إلى 

م أن طلبة الجامعة مثقفون ومطلعون على أھمیة العلم في حیاة اإلنسان وأن االبتعاد عن الفھ
الحقیقي للدین یوقع اإلنسان في التطرف واالنحراف والفساد في المجتمع كما یحصل اآلن لدى 
كثیر من الفئات المتطرفة التي تفھم الدین بطریقة سلبیة تنم عن الجھل وتفسیر للنصوص الدینیة 
بطریقة تنم عن التعصب والتزمت والتطرف وھذا یتعارض مع المبادئ الصحیحة لإلسالم دین 

عدل والمساواة ودین التكریم لإلنسانیة جمعاء ودین األخالق والقیم ودین االعتدال والرفق ال
  .  باإلنسان والحیوان معا

انتشار البطالة "ونصھا ) ٥(وثانیا من األسباب التي شخصتھا عینة الدراسة الفقرة رقم 
 انن أن یعزو الباحثویمك) ٣٥، ٤(حیث جاءت في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي "بین الخریجین 

ذلك إلى الفراغ الناتج عن مشكلة البطالة سواء كان فراغا فكریا أو نفسیا أو جسدیا أو مجتمعة معا 
باإلضافة للعوامل المادیة التي تشكل مطلبا ھاما في حیاة الشباب من أجل اإلنفاق على نفسھ 

كما أن العمل ضروري من والعمل على تكوین أسرة یؤوي إلیھا وتمنحھ االستقرار والطمأنینة، 
اجل تحقیق الذات فاإلنسان غالبا ال یحقق ذاتھ إال من خالل العمل، فیشعر بأنھ عضوا منتجا في 
المجتمع لھ ذاتھ وكیانھ، أما البطالة فتشعره بالنقمة والحقد على المجتمع الذي یعیش فیھ، ویمكن أن 

لمتطرفة والمنحرفة، ولذلك على ینحرف بسلوكھ وفكره ویصبح فریسة سھلة للفئات الضالة وا
المجتمع أن یھتم بھؤالء الشباب وان یوفر لھم فرص عمل ویحتویھم لیكونوا مواطنین صالحین 

والتي ) ٢٠١١إبراھیم، (لدیھم االنتماء لھذا الوطن والمجتمع، وقد اتفقت ھذه النتیجة مع دراسة 
  . لوسطیةجاءت في المرتبة األولى من أسباب ابتعاد الشباب عن منھج ا

ومن األسباب التي أشارت إلیھا عینة الدراسة وجاءت في المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي 
 )غیاب الحلول االقتصادیة المناسبة لمشكالت الشباب(ونصھا ) ٤(الفقرة رقم )٣٤، ٤(

وھذا السبب یوضح أھمیة العامل االقتصادي لدى الشباب من اجل تحقیق أھدافھم في 
. ا یحتاجون إلیھ من متطلبات الحیاة من اجل بناء مستقبل مشرق وحیاة مطمئنةالحیاة وتلبیة م

فالظروف االقتصادیة الصعبة وعدم طرح حلول لھذه المشكالت یودي بالشباب إلى االنزالق 
واالنحراف والوقوع في أیدي الفئات المتطرفة التي تقدم لھ اإلغراءات المادیة وغالبا ما یلجا 

واتفقت ھذه النتیجة مع . ھم االقتصادیة إلى طرق غیر شرعیة وغیر عقالنیةالشباب لحل مشكالت
 . بعض الدراسات التي أكدت على أن العوامل االقتصادیة واالجتماعیة تدفع الشباب للتطرف

الطموح "ونصھا ) ٥٨(الفقرات رقم )٢٤، ٤(وجاء في المرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي 
قصور المناھج الدراسیة وقدمھا (ونصھا ) ٣١(والفقرة رقم "ة الذي یودي إلى مطالب غیر عقالنی

 ) التنشئة الخاطئة للفرد"ونصھا ) ١(والفقرة رقم ) وعدم تجدیدھا بما یتناسب والواقع المعاصر
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 ما تأثیر بعض المتغیرات في استجابة عینة الدراسة نحو أسباب التطرق الفكري        :السؤال الثاني 
  لدى الشباب؟

 لوجھة استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة تم  السؤاللإلجابة عن ھذا
نظر طلبة جامعة البلقاء التطبیقیة عن أسباب التطرف حسب متغیرات الجنس، ونوع الكلیة، 

ولبیان الفروق اإلحصائیة بین المتوسطات الحسابیة تم استخدام والسنة الدراسیة، ومكان السكن، 
تغیرات الجنس، ونوع الكلیة، ومكان السكن، وتحلیل التباین األحادي  لكل من الم"ت"اختبار 

  .وضح ذلكتول أدناه اوالجدللمستوى الدراسي، 

  النوع: أوال

  )٥(جدول 

النوع على وجھة نظر طلبة ألثر " ت"المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار 
  جامعة البلقاء التطبیقیة عن أسباب التطرف

  العدد   
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  قیمة
  "ت"

درجات 
  الحریة

الداللة 
  اإلحصائیة

 000. 1198 5.791- 436. 3.95 621 أنثى
 الدرجة الكلیة

    435. 4.09 579 ذكر

 تعزى ألثر النوع، )٠٫٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائیة  )٥(یتبین من الجدول 
  .وجاءت الفروق لصالح الذكور

  الكلیة: اثانی

  )٦(جدول 

الكلیة على وجھة نظر طلبة ألثر " ت"المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار 
  جامعة البلقاء التطبیقیة عن أسباب التطرف

  العدد الكلیة  
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  قیمة
  "ت"

درجات 
  الحریة

الداللة 
  اإلحصائیة

علوم 
 ةإنسانی

620 4.05 .430 2.279 1198 .023 
 الدرجة الكلیة

    451. 3.99 580 علمي

، الكلیة تعزى ألثر )٠٫٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائیة  )٦(یتبین من الجدول 
  .وجاءت الفروق لصالح العلوم اإلنسانیة
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٥٣٩

  السنة الدراسیة: ثالثا

  )٧(جدول 

طلبة جامعة البلقاء التطبیقیة عن  لوجھة نظر المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة
  السنة الدراسیة أسباب التطرف حسب متغیر

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  الفئات

 251. 4.28 262 سنة أولى

 349. 4.02 380 سنة ثانیة

 533. 3.93 391 سنة ثالثة

 440. 3.81 167 سنة رابعة

 441. 4.02 1200 المجموع

 لوجھة  تباینًا ظاھریًا في المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة)٧(یبین الجدول 
، نظر طلبة جامعة البلقاء التطبیقیة عن أسباب التطرف بسبب اختالف فئات متغیر السنة الدراسیة

ولبیان داللة الفروق اإلحصائیة بین المتوسطات الحسابیة تم استخدام تحلیل التباین األحادي حسب 
  ).٧(الجدول 

  )٨(دول 

وجھة نظر طلبة جامعة البلقاء التطبیقیة عن  على السنة الدراسیةتحلیل التباین األحادي ألثر 
  أسباب التطرف

  المصدر
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  قیمة ف  المربعات

الداللة 
  اإلحصائیة

 000. 53.896 9.259 3 27.778  بین المجموعات

   172. 1196 205.473  داخل المجوعات

    1199 233.251  الكلي

 )٠٫٠٥=(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  )٨(یتبین من الجدول 
، ولبیان الفروق الزوجیة الدالة إحصائیا بین المتوسطات الحسابیة تم استخدام للسنة الدراسیةتعزى 

  ).٨(المقارنات البعدیة بطریقة شفیھ كما ھو مبین في الجدول 
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  )٩(جدول 

  ألثر السنة الدراسیة شفیةالمقارنات البعدیة بطریقة 

  
المتوسط 
  الرابعة الثالثة الثانیة األولى  الحسابي

      4.28 سنة أولى

     *26. 4.02 سنة ثانیة

    08. *35. 3.93 ةثسنة ثال

   *12. *20. *47. 3.81 سنة رابعة

  ).٠٫٠٥ = (دالة عند مستوى الداللة   *

السنة األولى بین ) ٠٫٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائیة ) ٩(الجدول یتبین من 
من جھة وكل من السنتین الثانیة والثالثة من جھة أخرى، وجاءت الفروق لصالح السنة األولى، 
كما تبین وجود فروق دالة إحصائیا بین السنة الرابعة من جھة وكل من السنوات األولى الثانیة 

  .خرى، وجاءت الفروق لصالح كل من السنة األولى والسنة الثانیة والسنة الثالثةوالثالثة من جھة أ

  مكان السكن: رابعا

  )١٠(جدول 

مكان السكن على وجھة نظر ألثر " ت"المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار 
  طلبة جامعة البلقاء التطبیقیة عن أسباب التطرف

  
مكان 
 السكن

  العدد
المتوسط 

  لحسابيا
االنحراف 
  المعیاري

  قیمة
  "ت"

درجات 
  الحریة

الداللة 
  اإلحصائیة

 034. 1198 125. 435. 4.04 715 مدینة
 الدرجة الكلیة

    449. 3.99 485 قریة

مكان  تعزى ألثر )٠٫٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائیة  )٩(یتبین من الجدول 
  .، وجاءت الفروق لصالح مدینةالسكن

نتائج إجابة السؤال الثاني تبین أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة لصالح وبمناقشة 
  . الذكور

 ذلك إلى أن الذكور أكثر اھتماما من اإلناث بالقضایا التي لھا عالقة انویعزو الباحث
بالتطرف والوسطیة، ویرجع الباعث ذلك إلى أن الظروف االجتماعیة المتھیئة للذكور أكثر من 

فة المجتمع السائدة وھي الثقافة الذكوریة كما أن الشباب أكثر اھتماما بمثل ھذه اإلناث حسب ثقا
القضایا من اإلناث ألن التطرف غالبا ما یكون من الشباب الذكور أكثر من اإلناث ألنھم أكثر 
انخراطا بواقع المجتمع وأكثر میال إلى االنحراف بسبب البطالة وظروف الحیاة وعد وجود حلول 
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بینما اإلناث أكثر تكیفا وانسجاما مع واقع . االقتصادیة وغیرھا من أسباب التطرفلمشكالت 
الحیاة بسبب التنشئة االجتماعیة المحافظة للفتاة وبسبب الظروف االجتماعیة الموجودة في المجتمع 

  . األردني

كما تبین أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لصالح العلوم اإلنسانیة، ویرجع 
 ذلك إلى أن الطلبة والطالبات من ذوي التخصصات اإلنسانیة قد أیدوا األسباب المقترحة اناحثالب

أكثر من ذوي التخصصات العلمیة ألنھم یتفاعلون مع اإلحداث الفكریة والسیاسیة والعقائدیة أكثر 
من التخصصات العلمیة، وان طلبة التخصصات العلمیة أكثر التصاقا بتخصصاتھم العلمیة 

اما بھا وال تثیرھم مثل ھذه القضایا اإلنسانیة، كما أن طلبة الدراسات اإلنسانیة أكثر انفتاحا واھتم
  . على واقع الحیاة من طلبة التخصصات العلمیة

أما متغیر المستوى الدراسي فقد تم استخراج المتوسطات الحسابیة وتحلیل التباین األحادي 
ھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة لصالح الثانیة وتبین ان)شفیھ(والمقارنات البعدیة بطریقة 

 . والثالثة

 ذلك إلى أن طلبة السنة الثانیة والثالثة أصبحوا أكثر نضجا وفھما للحیاة انویعلل الباحث
بعد انخراطھم في الجو الجامعي وممارستھم للنشاطات الجامعیة كما أنھم أصبحوا أكثر معرفة 

الي أصبح لدیھم القدرة في اإلجابة على فقرات االستبانة وعرفة وثقافة من طلبة السنة األولى وبالت
األسباب التي تودي للتطرف أما طلبة السنة األولى فھم أقرب إلى المرحلة الثانویة منھا للجامعیة، 
ولیس لدیھم الوعي والمعرفة الكاملة بما یجري في واقع الحیاة وبالتالي فھم اقل معرفة في اإلجابة 

أما طلبة السنة الرابعة فھم منشغلون بدروسھم . طرف كطلبة السنة الثانیة والثالثةعلى أسباب الت
ألنھم على أبواب التخرج، كما أنھم یفكرون بمستقبلھم الوظیفي والعملي وبالتالي فھم اقل اھتماما 
من طلبة السنة الثانیة والثالثة في اإلجابة عن فقرات الدراسة ومعرفة األسباب التي تودي إلى 

  .  التطرف

) ت(طات الحسابیة واختبار  باستخراج المتوسانإما متغیر مكان السكن فقد قام الباحث
  . نھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة لصالح المدینةأوتبین 

 ذلك إلى أن أبناء المدینة أكثر انفتاحا ووعیا وثقافة وحریة من انویمكن أن یعزو الباحث
العادات والتقالید والتنمیط االجتماعي من أبناء القریة التي یحتكم أبناء القریة كما أنھم أقل تمسكا ب

أبناؤھا لمنظومة قیمیة اجتماعیة وأخالقیة وعوامل ضبط اجتماعي تحكمھا العادات والتقالید 
  . والموروث الثقافي واالجتماعي

  : التوصیات

شا            .١ دني الظروف االقتصادیة وانت شباب، الن ت ر    االھتمام بالوضع االقتصادي لل ھ أث ر ل ر الفق
  .في اندفاع الشباب نحو تبني أفكار مخالفة لمنھج الوسطیة

  . إبراز دور العامل التربوي في معالجة أسباب ابتعاد الشباب عن الوسطیة .٢
ي       .٣ التعاون بین المنظمات اإلنسانیة االجتماعیة المسئولة عن توجیھ الشباب لتعزیز الوسطیة ف

  . حیاتھم
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  . حفزة على الحوار والنقاش وتبادل اآلراءتھیئة البیئة الجامعیة الم .٤
  . العمل على تفعیل دور القنوات الفضائیة في بث البرامج التي تعزز الوسطیة بین الشباب .٥
ن   .٦ د ع دال والبع طیة واالعت ى الوس دعوة إل ي ال سجد ف دین ودور الم ال ال راز دور رج إب

  . التطرف
ي       .٧ ریة ف شئة األس ة التن الل عملی ن خ رة م راز دور األس طیة   إب سامح والوس یم الت یخ ق ترس

  . واالعتدال واالبتعاد عن التطرف
اد عن التطرف            .٨ سامح واالبتع دال والت وم الوسطیة واالعت ز مفھ إبراز دور المدرسة في تعزی

دمھا           ي یق یة الت صص الدراس الل الح ن خ ا م رض إلیھ یة والتع اھج الدراس الل المن ن خ م
  المعلمون 

ذا واجب   حث الشباب على االنتماء للوطن والم   .٩ حافظة على مؤسساتھ وتنمیتھ وإعماره وأن ھ
ى               ة عل ن خالل التأسیس للتربی تم م ذا ی ة لإلسالم وھ الة العالمی ع الرس شرعي ال یتعارض م

  .المواطنة في المؤسسات التعلیمیة
دوات       .١٠ أن تقوم الجامعات بتوعیة الشباب بمخاطر التطرف والدعوة إلى الوسطیة من خالل الن

  . یفیة وان یتعرض األستاذ الجامعي إلى ذلك من خالل المحاضراتوالمحاضرات التثق
ذین         .١١ شباب ال ة ال شباب وخاص ل لل رص عم وفر ف ة وت ارب البطال ات أن تح ى الحكوم عل

ة                    ي المرتب ي جاءت ف ع نتیجة الدراسة الت ذه التوصیة م یحملون شھادات جامعیة، واتفقت ھ
  .    الثانیة من أسباب التطرف

  :الدراسات المستقبلیة

  .تصور مقترح لمواجھة أسباب انتشار التطرف الفكري بین بعض شباب الجامعات .١
ي        .٢ دریس ف ة الت ة نظر أعضاء ھیئ ن وجھ ة التطرف الفكري م ة لمواجھ ات الفكری المتطلب

  .ضوء بعض المتغیرات
  .دور مواقع التواصل االجتماعي في انتشار ظاھرة التطرف الفكري وكیفیة مواجھتھ .٣
 .ي وانعكاساتھ الفردیة والجماعیة وآلیات مواجھتھامخاطر التطرف الفكر .٤

  .عالقة التطرف الفكري بالعزلة االجتماعیة في ضوء بعض المتغیرات .٥
  

  

  

  

  

  

  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٤٣

  :المراجع

مؤتمر .أسباب ابتعاد الشباب عن منھج الوسطیة، السعودیة). ٢٠١١. (إبراھیم، فاضل خلیل .١
اب العربي، المنعقد في المدینة دور الجامعات العربیة في تعزیز مبدأ الوسطیة بین الشب

  .٢٠١١ مارس ٩ـ ٦المنورة من 
معالم الوسطیة في الوقایة من العنف والتطرف، المجلس ). ٢٠١٠. (أبو زید، وصفي عاشور .٢

  ).٣٤(األعلى للشؤون اإلسالمیة، سلسلة قضایا اجتماعیة وإسالمیة، العدد
للمؤتمر العلمي الثاني لكلیة بحث مقدم " أسباب اإلرھاب ): "٢٠٠٤(أبو یحیى، محمد حسن  .٣

 .  نیسان٢٥-٢٤جامعة أربد األھلیة ) اإلرھاب في ضوء الشریعة والقانون(الشریعة والقانون 

: العنف مسبباتھ ودوافعھ، المؤتمر الدولي الرابع للوسطیة، بعنوان).٢٠٠٨(أحمد، مریم آیت  .٤
  . نحو مشروع نھضوي إسالمي

ي مواجھة التطرف الفكري، اإلسكندریة، دار دور الجامعة ف). ٢٠٠٢. (البرعي، وفاء .٥
  . المعرفة الجامعیة

ظاھرة التطرف، األسباب والعالج، اإلسكندریة، دار المعرفة ). ١٩٩٢. (بیومي، محمد أحمد .٦
  .الجامعیة

، "إعداد لجنة الشئون العربیة والخارجیة واألمن القومي"مواجھة اإلرھاب، : الجامعة العربیة .٧
  .٩، ص٢٠١٥

ورقة عمل، أمانة العاملة للمنظمات العربیة للدفاع ): ١٩٨٢(ف وطرق مكافحتھا جرائم العن .٨
االجتماعي ضد الجریمة، المؤتمر العربي السابع لقادة الشرطة العرب، المجلة العربیة للدفاع 

  .، یولیو١٠االجتماعي، المنظمة العربیة للدفاع ضد الجریمة، عدد
كیف یفكر طالب الجامعات المصریة، دراسة : ابالتطرف بین الشب): "١٩٩٣(الجندي، أمینة  .٩

  .میدانیة، المنار، السنة الخامسة، سلسلة المواجھة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة
الوسطیة في اإلسالم، الطبعة األولى، ). ١٩٩٦.( حبنكة المیداني، عبد الرحمن حسن .١٠

  . مؤسسة البیان، بیروت، لبنان
اآلثار االجتماعیة والثقافیة للتغیرات العالمیة المعاصرة . )٢٠٠١(حجازي، أحمد مجدي  .١١

على قطاعات الشباب في الدول النامیة، الموجود في مجدي حجازي وآخرون، الشباب 
  .ومستقبل مصر، القاھرة، كلیة اآلداب، جامعة القاھرة

أھداف التعلیم المصري في ضوء بعض المتغیرات ). ١٩٩٥. (حسن، إیناس عبد المجید .١٢
المیة والمحلیة واالتجاھات المستقبلیة وتحدید معوقات تحقیقھا، مؤتمر تطویر التعلیم، الع

  . نوفمبر٢ـ ٣١القاھرة، مركز تطویر التعلیم بجامعة عین شمس من 
، رؤیة عینة من طلبة الجامعات الفلسطینیة لظاھرة )2008(حنون، رسمیة، البیطار لیلى  .١٣

اإلرھاب في العصر ( الحسین بن طالل الدولي اإلرھاب، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر جامعة
 .، األردن)الرقمي

  
  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٤٤

دور المناھج الدراسیة في محاربة ). ٢٠٠٨. (الحوامدة، محمد فؤاد والعدوان سلیمان .١٤
اإلرھاب من خالل تعلیم ثقافة التسامح، بحث مقدم إلى مؤتمر اإلرھاب في العصر الرقمي، 

 ١٣ ـ ١٠ األردن في الفترة الواقعة من الذي عقدتھ جامعة الحسین بن طالل ـ عمان،
/٧/٢٠٠٨ .  
، القاھرة، زمزم "أسسھ وتطبیقاتھ " علم الفقھ االجتماعي ). ١٩٩٣. (درویش، زین العایدین .١٥

  . للنشر والطباعة
دور مؤسسات التعلیم العالي بالمملكة ). ٢٠١٣. (الزھراني، عبد اهللا أحمد عبد اهللا حرویل .١٦

 مظاھر التطرف الفكري، مجلة التربیة، جامعة األزھر، مصر، العربیة السعودیة في مواجھة
 .٧٩٩-٦٩٩، ص١٥٢، ع٢مج

المشكالت السلوكیة لدى الطلبة في المرحلتین ).٢٠٠٨. (السرطاوي، عبد العزیز وآخرون .١٧
اإلعدادیة والثانویة في المدارس الحكومیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة، مجلة كلیة التربیة، 

  .٧٩ـ٧٥ص) ٢٦٤(رات العربیة المتحدة جامعة اإلما
دور المؤسسات التربویة في الوقایة من الفكر ). ١٤٢٦. (السعیدین، تیسیر بن حسین .١٨

  .ربیع اآلخر) ٣٠(المتطرف، مجلة البحوث األجنبیة، العدد
مالمح الوسطیة في شخصیة األستاذ الجامعي، ). ٢٠١١. (الشرعة، ناصر والبلعاسي سعود .١٩

مة لمؤتمر دور الجامعات العربیة في تعزیز مبدأ الوسطیة بین الشباب دراسة میدانیة مقد
  .٢٠١١ مارس ٩ـ ٦العربي من 

فقھ التوسط، مقاربة لتغیر وضبط الوسطیة، كتاب األمة، سلسلة ). ٢٠٠٩. (الشلبي، نوار .٢٠
  ). ٢٩(دوریة، تصدر عن مركز البحوث والدراسات، قطر، العدد

نع تجنید الشباب من قبل الجماعات اإلرھابیة العالمیة، تدابیر م). ٢٠١٦. (الشمالن، لطیفة .٢١
  .اللجنة اإلقلیمیة الخاصة بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، قطر

المشاركة السیاسیة للشباب في ضوء نتائج االنتخابات ). ٢٠٠٨. (الشیخ، نورھان، وآخرون .٢٢
  . المحلیة، وحده دراسات الشباب وإعداد القادة، القاھرة

قطر، . ٣٥العقل العربي وإعادة التشكیل، كتاب األمة، ع ): ٢٠٠١(، عبد الرحمن الطریري .٢٣
 .وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة

دور المدرسة الثانویة في تعزیز الوعي األمني للوقایة من ). ٢٠١٧. (الطیار، فھد بن علي .٢٤
 .التطرف الفكري، كلیة الملك خالد العسكریة، بدون ناشر

  .٢٤٧٦اإلرھاب الفكري، الحوار المتمدین، سبل التجاوز، العدد ): ٢٠٠٨(عابدین، محمد  .٢٥
  . أسس علم النفس، اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة). ٢٠٠١. (عبد الخالق، محمد أحمد .٢٦
بحث مقدم للمؤتمر - "دراسة شرعیة"التطرف في الدین ). ٢٠٠٤. (عبد الرازق، محمد  .٢٧

 ٦، ٥ ص–م ٢٠٠٤ –العالمي عن موقف االسالم من اإلرھاب 

االتجاه نجو التطرف وعالقتھ بالحاجة لألمن النفسي لدى ). ١٩٩٦. (عبد اهللا، ھشام إبراھیم .٢٨
عینة من العاملین وغیر العاملین، مجلة اإلرشاد النفسي، القاھرة، مركز اإلرشاد النفسي 

  . جامعة عین شمس
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الجامعي لمواجھة تنمیة الفكر السلیم لدى الشباب ). ١٩٩٢. (عبد المعتمد، عفاف علي .٢٩
  ).٤٣(الجزء ) ٧(التطرف، دراسة تحلیلیة، مجلة دراسات تربویة، مجلد 

األمن الفكري في مقررات التربیة اإلسالمیة ). ھـ١٤٣٠. (العتیبي، سعد بن صالح بن رایل .٣٠
في المرحلة الثانویة دراسة میدانیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم 

  .القرى
ظاھرة العنف بین المراھقین، مجلة الفیصل، عدد ). ٢٠٠٧. (سوي، عبد الرحمنالعی .٣١

  .الریاض، مارس، أبریل) ٢٦٧(
الغلو الدیني والتطرف األیدلوجي في األوساط األوروبیة ونتائجھ ). ٢٠١١. (فتاح، حسین .٣٢

  ).٣(في تعامل أوروبا مع العالم اإلسالمي، مجلة مستقبلیات، عدد 
  . ، القاھرة، مكتبة األنجلو المصریة"طریقة نجاح الشباب في الحیاة  ").٢٠٠٧. (فھیم، كلیر .٣٣
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