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 دور اجلامعة يف مىاجهة التطرف لدي الطلبة 
 

           كريم عبد ساجر                    .أ.م.د                                                           
 وسطىـة الـامعة التقنيـالج                                                       

           التقنييندربين ـداد المـمعهد اع                                                     
 الممخص: 

علػػد د ر بحمعة ػػ  وػػه ة بمهػػ  بح طػػرؼ حػػد  بحطلثػػ   يهػػدؼ بحث ػػت بح  ػػرؼ               
 ةػف الػ ؿ بحةدػعدر   سليط بحض ء علد ةفه ـ بح طرؼ  ع بةله بالسعسي   طػرؽ ة عحم ػه 

 بحالػػر ب ث  دػػيعس  ةق ر ػػعس ح ف يػػؿ   هػػذب بحة ريػػر بح ػػه  وع حػػس ق بح لةيػػ   بحدربسػػعس بحسػػعث
 د ر بحمعة   وه ة بمه  بح طرؼ.

 

 

Abstract: 
 

               The research aims to identify the role of the university in the 

face of extremism among students, and to shed light on the concept of 

extremism and its basic factors and treatment methods, through 

scientific sources and previous studies that addressed this variable, 

and come up with recommendations and proposals to activate the role 

of the university in the face of extremism. 
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 الفصل االول:                                          
 مشكمة البحث:

 طػػػػرؼ ث ػػػػض بحآػػػػثعو وػػػػه وربجهػػػػـ  حو ػػػػعرهـ  ب معهػػػػع هـ و ػػػػ  ث ػػػػض بحقضػػػػعيع              
بالم ةععي    بحسيعسي   بحديوي  ظعهرة بم ةععي     ؿ ة ق هع وه  ؿ بحةم ة عس  وه مةيع 

 بالرهػػعو بح دػػ ر  ح وهػػع حالػػذس ثػػدب  مديػػدب  وػػه بحةم ة ػػعس بح ديتػػ  عوػػدةع بر ثطػػس ثػػعح وؼ 
 ب يػد  مػ دهـ ةػف الػػ ؿ بح ػد بف علػد بالثريػعء    الريػػو  ث ػد حف حمػب ث ػض بحة طػرويف بحػػد

بحةة ل عس   بح دعدـ ةع بحسلط   زعزع  بألةف وه بحةم ةع.    دد  بحسلط  هػذ  بحظػعهرة 
ثة  قػػػ  هػػػذ  بحفجػػػ   بحقػػػثض علػػػيهـ ح قػػػديةهـ بحػػػد بح دبحػػػ  حة ػػػع ة هـ علػػػد مػػػربجةهـ ح لهػػػـ 

.  رغـ حف هذ  بحة  ق  ضػر ري  حة بمهػ  هػذ  بحظػعهرة نال حوهػع حيسػس  عويػ    ػ ف ير دع ف
بح طػػرؼ ةآػػ ل  حهػػع حث ػػعد وفسػػي   حم ةععيػػ   تقعويػػ   بق دػػعدي   سيعسػػي     ػػعب بحػػد بحدربسػػ  

 (.77  ص 8998 بح قده   د ية ف وهةهع ) عيسد   
  ةةػػػف ي  رطػػػ ف ويهػػػع هػػػـ ةػػػف ح ػػػؿ ةػػػع يزيػػػد ةػػػف الطػػػ رة هػػػذ  بحظػػػعهرة   حف وسػػػث           

بف طلثػػػ  بحمعة ػػػ  يةتلػػػ ف عدػػػو  ، بحآػػػثعو بحمػػػعة ه بحػػػذيف ي ػػػد ف تػػػر ة بحةم ةػػػع   حةلػػػه
يثود عليه بح قدـ وه  عو  بحةمعالس   وض   عف بوهـ  يبحةم ةع   ةس قثله     بالسعس بحذ

  حػػػديهـ  ح تػػػر وجػػػعس بحةم ةػػػع  ي يػػػ    قػػػدرة   وآػػػعطع     بدػػػربرب  علػػػد بح طػػػعء   بح ةػػػؿ  
بالسعس بحميد   بحرغث  بال يدة وه بح ريير   ةةػع يم لهػـ يه ةػ ف ثسػثؿ عػ ب بحةآػ  س   
ح  قيػػػؽ ذحػػػػؾ ي  ةػػػػد علػػػد ةػػػػع حػػػػديهـ ةػػػف قػػػػدربس بثدبعيػػػػ    بث  عريػػػ    وضػػػػ   عػػػػف وظػػػػر هـ 

 ال ثلػد حي  قػدـ حفبذ  .(354)نثربهيـ   و س  ص بحةسػ قثلي     طل هػـ بحػد ةػع هػ  مديػد
وةػع  دبجةػع   بالم ةععي   بالق دعدي  ة بردهع علد ي  قؼ  بح ػه بإلوسػعوي  بحتػر ة علػد ي  قػؼ ب 
)بح يػعوه   ةسػ قث     عضػرب    ظهػر بح ػه بحةآػع ؿ ةػف    دػيوهع   ميههػع ح سف نذب ية ل هع
 (.78  ص4003
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فػػػه وظػػػر هرحػػػ ؾ سػػػو ب هع  و بف بحةر لػػػ  بحمعة يػػػ  ةر لػػػ  دقيقػػػ   فػػػرض وفسػػػهع             
(Hurlock   هػه سػو بس بحةآػع ؿ     بحطعحػو بحمػعة ه بحة عدػر ي ػيش وػه هػذ  بحةر لػ )

  8978) ةعةسػر   بحرآػد بحةث ػر بحدقيق    يقؼ علد ةف رؽ بحطرؽ ثيف بحةربهقػ  بحة ػبالرة  
  . (467ص

 

حف بحظػػػػػ بهر  بحةآػػػػػ  س بحسػػػػػل  ي  حػػػػػد  طلثػػػػػ  بحمعة ػػػػػ   تيػػػػػرة  ة و عػػػػػ   ال لػػػػػؼ          
 بالم ةععيػػػػػػػ   بالق دػػػػػػػعدي  ) بحآػػػػػػػيثعوه     ؼ ظػػػػػػػر وهـ بحوفسػػػػػػػي  ثػػػػػػػبال  ؼ بألوػػػػػػػربد  بالػػػػػػػ

(.  ةػف ثػيف بهػـ هػذ  بحظػػ بهر بحوفسػي   بالم ةععيػ  الطػ رة  ظػعهرة بح طػػرؼ 445 ص8974
بح ػػه هػػه ةآػػ ل  بح دػػر   هػػذ  بحظػػعهرة ال   ػػرؼ بح ػػد د  ال  ق دػػر علػػد ةوطقػػ  مرربويػػ  

   ةػػؿ علػػد  قػػ يض  يػػعة بالوسػػعف  ة يوػػ    يػػت  هػػدد بي ةم ةػػع علػػد  مػػه بح ػػرة بالرضػػي 
 بالميعؿ بحقعدة   دعرس ثةتعث  بحوعر بح ه  ب ؿ بحهآيـ  ةةع ي طلو دربس هع  ة عحم هع  وؽ 
بالسػػعحيو  بحثػػربةر بالرآػػعدي   بح  ميػػ  بحةوعسػػث  حة بمهػػ  هػػذ  بحظػػعهرة بح ػػه   طػػ ر ث طػػ ر 

 (.885  قدـ بحةم ة عس ) بحمريةعف   و س  ص
 

آعرس و عجر ث ض بحدربسعس بحد حف بح طرؼ ي د وةطع  ةف حوةػعط بالسػ معثعس  قد ح         
ي ةيػػػز ثعحآػػػدة   بح ػػػدة وػػػه ب مػػػع  بالث  ػػػعد عػػػف بح سػػػط )بالع ػػػدبؿ(   بحةيػػػؿ بحػػػد حالػػػذ ة قػػػؼ 
ة آػػدد ةػػع بحالدػػـ  ح  ةػػع بألطػػربؼ بألالػػر    حوػػه ة ريػػر ةػػف ة ريػػربس بحآالدػػي   يػػر ثط 

بالورػ ؽ بحف ػري  بح  دػو  بحهػ س بح قعجػدي  بحوفػ ر بح دػلو  )ثث ض سةع هع بحة ةتل  وه 
ةػػػف بحرةػػػ ض  بالرهػػػعو(.  ةػػػف ةظػػػعهر  بحرجيسػػػي  هػػػه  مػػػ د ربثطػػػ  ق يػػػ  ثػػػيف بال معهػػػعس 
 بحسػػػػل ؾ حػػػػد  بحة طػػػػرؼ ةقعروػػػػ  ثريػػػػر  ةػػػػف بحوػػػػعس   بف ةوظ ةػػػػ  ة  قدب ػػػػه  قػػػػؼ ةػػػػف  ربء 

طػػرؼ ب  بح سػػعةد عوػػد سػل  يع ه   آػػ ؿ قععػػدة بح ػه يفسػػر ةػػف ال حهػع  ػػؿ آػػهء.  يػر ثط بح 
بحآػػػثعو ثظػػػر ؼ ثيجيػػػ   وةػػػه بح طػػػرؼ ب  بح سػػػعةد  وعحآػػػثعو بحػػػذيف يوػػػدةم ف وػػػه  مػػػعرو 
سيعسػػي  ب  آػػثه سيعسػػي  ي  وػػ ف ح تػػر  سػػعة ع    قػػث   اربء غيػػرهـ ةػػف بحػػذيف حػػـ  سػػود حهػػـ 

 (.79  ص 8998ورد  بحةآعر   ةف قثؿ وه هذ  بحالثربس ) عيسد   
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 عمػ  بحػد  ب يػد بحػد ر بحػذي يوثرػه حف  قػ ـ ثػه بحمعة ػ  وظػرب  حةػع حهػع  هوػع  ثػرز بح          
 يرغثػ ف وػهبح عمػعس بالسعسػي  بح ػه   ػ وير ةف حهةي  وػه بعػدبد بحطلثػ  حلةسػ قثؿ ةػف الػ ؿ

 بح طػػػػ ربس بحهعجلػػػػ  بح دػػػػ ؿ عليهػػػػع وػػػػه ةر لػػػػ  ةػػػػف بحدػػػػربععس و يمػػػػ  بح  ػػػػديعس بح ثيػػػػرة 
 بح  قػػػعس  ػػػذحؾ بح ريػػػر وػػػه بسػػػل و بح يػػػعة  ةػػػع بحةم بح ػػػه  ػػػدتس وػػػه   بح ريػػػربس بحسػػػري  

زةػػ  ألوػػ  ثػػد ةػػف بف   ػػ ور حػػد  طلثػػ  بحمعة ػػ  دعػػعجـ بحقػػ ة بح   سػػعجؿ بال دػػعؿ  بالوسػػعوي 
  بالم بء.حل  يؼ ضةف هذ  

 

بف بهةػػػػػعؿ هػػػػػػذ  بح عمػػػػػػعس ي  ثػػػػػػر ةػػػػػػف بهػػػػػػـ بسػػػػػػثعو ةآػػػػػػ  س طلثػػػػػػ  بحمعة ػػػػػػ             
ر علػد بحطعحػو بحمػػعة ه بوةػع بحةم ةػػع بحػذي ي ػػيش يق دػػ ذحػػؾ سػ ؼ ال  بو ربوػع هـ  بف حتػر

الف  بحةم ةػػػع عف باله ةػػػعـ ثسػػػل ؾ بحطعحػػػو بحمػػػعة ه ةػػػف بالةػػػ ر بحةهةػػػ  وػػػه  وةيػػػ  وػػػ ويػػػه 
و  ثد عليوع  ثع تيف ةف دربس  بحةآػ  س بح ػه  ةس قث   حلطلث  د رب  ةهةع  وه ثوعء بحةم ةع 

 بحمهػد   هػدر بحةػعؿ   ثعح ػعحه ي ثػددعة ي    بمه بحطعحو بحمعة ه ح ه ال ؤتر علد  يع ه بحم
 (.4 ص   4008بحرةعري  )بحيهع بحثآري  بح ه و ف ثةس بح عم   بحطعقعس

 

    ضد ةآ ل  بحث ت بح عحه ةف بالسجل  بح عحي :      
 . ةعه  د ر بحمعة    وؽ بة عويع هع وه ة بمه  بح طرؼ حد  بحطلث ؟8
 عسي   طرؽ ة عحم ه؟. ةع ةفه ـ بح طرؼ   ةع ع بةله بالس4
 .  يؼ ية ف  ف يؿ د ر بحمعة   وه ة بمه  بح طرؼ حد  بحطلث ؟4

 اهمية البحث :
يةتػػػػؿ بحةم ةػػػػع بحمػػػػعة ه بحثيجػػػػػ  بألةوػػػػ   بحةسػػػػععدة ح وةيػػػػػ   ػػػػؿ بحقػػػػيـ  بح ػػػػػعدبس            

بحدػػ ي   حػػػد  بحطلثػػ   ةػػػف الػػ ؿ ةػػػع  ػػػز دهـ ثػػه ةػػػف بسػػعحيو  يع يػػػ   بعيػػ   ػػػ ؿ ةفػػػعهيـ 
 بح   بحةسع بة  بحديةقربطي   ةس فيد  وه ذحؾ ةف  معرو بالةـ بحة قدة . بح د
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ي  يف علد معة ع وع ب دبت  رييربس    دي س م هري  وه بحةوعخ بح لةه  بحف ري           
  ف وةط بالدبرة وه  ( 465ص  4006)بحقطو   بالدبري   بالم ةععه  بح ظيفه حلمعة   

وير هػػػذب بحةوػػػعخ  بحػػػذي ةػػػف آػػػبوه بف يروػػػع ةػػػف ة عوػػػ  طلثػػػ  بحمعة ػػػ  هػػػ  بحةسػػػؤ ؿ عػػػف  ػػػ  
بحمعة ػػػ    يآػػػيع ثيػػػوهـ بحقػػػيـ بالوسػػػعوي   ي ػػػيد حهػػػـ بح  بدػػػؿ بحف ػػػري  بحتقػػػعوه   يوآػػػر ثيػػػوهـ 

 تقعو   قثؿ بحوقد  بح  ميه  قث ؿ بالالر   ب  ربـ بو عر بالالريف. 
 

وػػه ة بمهػػ  بح طػػرؼ حػػد  علػػد د ر بحمعة ػػ  عح  رؼ   ةػػف بهةيػػ  بحث ػػت بح ػػعحه ثػػ         
   سػػػليط بحضػػػ ء علػػػد ةفهػػػـ  بح طػػػرؼ   ع بةلػػػه بالسعسػػػي    طػػػرؽ ة عحم ػػػه       بحطلثػػػ  

 . يفي   ف يؿ د ر بحمعة   وه ة بمه  بح طرؼ حد  بحطلث  
 

 .علد د ر بحمعة   وه ة بمه  بح طرؼ حد  بحطلث بح  رؼ  البحث:هدف 
 

بح ػه  وع حػس ة ضػ ع   بحدربسعس بحسعثق ةي  يق در بحث ت علد بحةدعدر بح ل البحث:حدود 
 بح طرؼ   د ر بحمعة   وه ة بمه  هذ  بحظعهرة.

 المصطمحات:تحديد 

ــة  م ةععيػػ  الةهويػػ  ببح عديةيػػ  ال لةيػػ  ببحةؤسسػػ  بح هػػه :The universityاواًل: الجامع
 ةػف الػ ؿثػ  بحةمػعؿ بحة روػه ثوقػؿ بحة روػ  حلطل وػه عح ديد ةف بحوآػعطعس ق ـ ث بح ه تقعوي بح

بحةمػعؿ بالم ةػععه ةػف   ػذحؾ      ػديتهع ةمعؿ بحث ت بح لةه ثزيعدة بحة رو  وه    بح دريس 
 ػػػ وير ثبحوفسػػػه   باليػػػرب  بحةمػػػعؿ  بحةم ةػػػع الػػػ ؿ د رهػػػع باليمػػػعثه وػػػه  لثيػػػ   عمػػػعس بحطلثػػػ  

  بالم ةععه. بحدربسه حل  بوؽبالم بء بحوفسي  بحةوعسث  

طػػرؼ وػػه بحلرػػ  ي وػػه ش  لةػػ  ةآػػ ق  ةػػف بحطػػرؼ ثة وػػد بح : Extremismثانيــًا: التطــرف 
بحوع يػػػػػ  ةػػػػػف بحآػػػػػدء     طػػػػػرؼ حي ح ػػػػػد بحطػػػػػرؼ ح  ح ػػػػػد  ػػػػػد بالع ػػػػػدبؿ   حػػػػػـ ي  سػػػػػط ش 

(    هوػػػعؾ عػػػدد  ثيػػػر ةػػػف بح  ػػػعريؼ بحالعدػػػه ثػػػعح طرؼ وػػػ مز 889)بحمريةػػػعف  و س  ص
 ةوهع :
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بحػػد وػػرد ب   ةدػػطلد يآػػير . يعــرف الجميمــان نبــدون عــام  التطــرف حــديثًا عمــى انــ :1
مةععػػ  بع وقػػس و ػػرب  ح  ةػػذهثع  ح  سػػل  ع  ةػػع علػػد و ػػ  يالػػعحؼ و ػػر ح  ةػػذهو ح  سػػل ؾ ةػػع 
حمةع عليه بحةم ةع.  ي مز  ثعوه: يةتؿ  عح  بحث ػد عػف بالع ػدبؿ  بح سػطي  سػ بء ح ػعف ذحػؾ 

عليهػع   ثعاربء بـ ثعحف ر بـ ثعحسل ؾ   ةع بوه بحةرعالة وه بح ةسػؾ ثػعاربء  بالو ػعر  بالدػربر
 يسػػ الدـ بح وػػؼ  بالرهػػعو حل  ثيػػر عػػف هػػذ  بالو ػػعر ةػػع   ليػػؿ ذحػػؾ ثػػث ض بح ثريػػربس بح ػػه 

 (.885ي ع ؿ بحة طرؼ بقوعع وفسه  بالالريف ثهع )بحمريةعف  و س  ص
بالوػربط  بحرلػ   بح آػدد  بح زةػس  سػ بء وػه بحف ػر    التطـرف بانـ :1989. تعرف  الجندين2

مع زة  د بالع دبؿ ةع بالوربط  ثة ود  مع ز بالطػر بحف ريػ  ب  ب  بحسل ؾ ح   ليهةع   ه  ة
 (.63ص  8989بحة عيير بحسل  ي  بحةقث ح  وه بحةم ةع )بحمودي  

ثعوه ةسعيرة ةفرط  ديويع  ح  سيعسيع  ح  بوػه يةتػؿ آػ  رب     فقد عرف :1991. اما الجبالى ن3
 (. 890  ص8990بحمثعحه   (ح ؼ ثعح دب ة   ةع يآير بحيه ثعحةضعدة  بحةرعيرة عف بحةب

بسػػل و ةرلػػؽ وػػه بح ف يػػر ي سػػـ ث ػػدـ بحقػػدرة علػػد  قثػػؿ بيػػ    انــ : 1991. يعرفــ  النعــيم ن4
ة  قػدبس  ال لػؼ عػف ة  قػػدبس بحآػالص ح  بحمةععػ  ح  بح سػعةد ة هػػع   وػرض هػذب بحة  قػػد 

 (.368ثعحق ة علد بالالريف )نثربهيـ   و س   ص
بو هػػػعؾ بحقػػػػيـ بالم ةععيػػػػ    بحسيعسػػػػي  حلةم ةػػػػع فــــ  بانــــ :   فيعر 1993. امــــا الفخرانــــ ن5

هػػػػػ  ح ػػػػػد بضػػػػػطربثعس بحآالدػػػػػي  بح ػػػػػه   ػػػػػ ف وع مػػػػػ  عػػػػػف بحضػػػػػر ط      ثػػػػػعحالر ب عوهػػػػػع  
 بألو ػػعر ث ػػض يسػػ الدـ    بحدػػربععس بحوفسػػي  بح ػػه ي  ػػرض حهػػع بحة طػػرؼ الػػ ؿ  يع ػػه 

   ػؿ بحقػعجـ وػهال زب د هدي ةف ثه يآ ر ةع علد ي رلو ح ه   بحظعهري بحةس    علد بحديوي 
 (.459  ص8994)بحفالربوه   م بوثه ةف حمعوو ح 
 ةعـ بح بييد حة ض ع ةػع ح  بحة عرضػ  حة ضػ ع والػر     بان :1995. يعرف  عبد الكريم ن6

 حهػػػذب وػػػعف بح طػػػرؼ حػػػيس ةر ثطػػػع  ثعح قعجػػػد بحديويػػػ  و سػػػو  ثػػػؿ هػػػ  ةة ػػػد بحػػػد  عوػػػ  ةوعآػػػط 
 (.            889سري  )بحمريةعف  و س  صبالوسعف وه ع قع ه بالم ةععي   بال
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دير  ةف ديغ بح  دو ةع و ع ةف بحةرعالة وه    بان :1996. يعرف  سيد اسماعيل ن7
بال معهػػػعس بح ػػػه ي  وقهػػػع بحة طػػػرؼ ةدػػػ  ث  ثآػػػ وعس بوف عحيػػػ   ػػػعدة ية ػػػف حف  سػػػ تير وػػػه 

 (.488  ص8996ظر ؼ العد  سل  ع  عد بويع  عويفع  )سيد نسةععيؿ  
اليهــا أعــالح نالحــظ انهــا تنطــوي عمــى مــا  المشــارالتطــرف  عريفــاتفحــص ت ومــن         

 يأت : 
 

 بحث د عف بالع دبؿ  بح سطي  س ء ثعاربء ب  بحف ر ب  بحسل ؾ. .8
 بع قعد و رب  ح  ةذهثع  ح  سل  ع  يالعحؼ ةع بمةع عليه بحةم ةع. .4
 ةرعالة وه بح ةسؾ ثعاربء  بألو عر  بالدربر عليهع.  .4
 د  عـ ح  ة عرض   عةه حة ض ع وه  عو  ةوعآط بالوسعف. بيي .3
 ةسعيرة بحةفرط  ديويع  ح  سيعسيع . .5
 بحةضعدة  بحةرعيرة عف بحةبح ؼ. .6
 ةمع زة  د بالع دبؿ وه بالطر بحف ري  ب  بحة عيير بحسل  ي  بحةقث ح  وه بحةم ةع. .7
 دير  ةف ديغ بح  دو ةد  ث  ثآ وعس بوف عحي   عدة.  .8
 الم ةععي   بحسيعسي  حلةم ةع ثعحالر ب عوهع.بو هعؾ بحقيـ ب .9
 بضطربو آالدي  و يم  بحضر ط  بحدربععس بحوفسي . .80
 بسل و ةرلؽ وه بح ف ير ي سـ ث دـ  قثؿ بي ة  قد يالعحؼ ة  قد بحة طرؼ. .88
 ف  ضوء التعريفات السابقة عرف الباحث التطرف كما يات :     

 

  بحديوي  بحسيعسي  بحة بقؼ وه بح سطي  عف دةبحةث   بحفرد بس معثعسه  عثعرة عف          
 بالم ةععي    ةرعالة وه بح ةسؾ ثعاربء  بألو ػعر  بالدػربر عليهػع   ةػع يةتػؿ بسػل و ةرلػؽ 

بحآالدػي   وه بح ف ير ي سـ ث دـ  قثػؿ بي ة  قػد يالػعحؼ بحة  قػد بالدػله   ي سػـ ثعضػطربو
ؾ بحقػػػيـ بالم ةععيػػػ   بحسيعسػػػي  بو هػػػع و يمػػػ  بحضػػػر ط  بحدػػػربععس بحوفسػػػي   ةةػػػع يػػػؤدي بحػػػد
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 سػػػيل  بح وػػػؼ  بالرهػػػعو حفػػػرض بو ػػػعر   ة  قدب ػػػه علػػػد  حلةم ةػػػع ثػػػعحالر ب عوهػػػع  ةسػػػ الدةع  
 بالالريف.  

 الفصل الثان : 
 االدبيات والدراسات السابقة:

 اواًل: دور الجامعة ف  مواجهة التطرف لدى الطمبة:
 

ة بمهػػ  ظػػعهرة بح طػػرؼ حػػد  بحطلثػػ   نذب ةػػع ية ػػف بف  ل ػػو بحمعة ػػ  د رب  ثػػعرزب  وػػه         
  بورس حهع سثؿ بالس تةعر بح بعه الة عوعس بح يعة بحمعة ي  ةف بالوآط  بحط ثيػ   بحةوػعهر 
 بحدربسػي   بالسػػ عذ بحمػػعة ه. بف بحمعة ػػ   ل ػػو د ر بح سػيط بحةػػوظـ بحػػذي يسػػععد علػػد  وةيػػ 

   ةػػػػؿ علػػػػد ب سػػػػعثه بحقػػػػيـ آالدػػػػي  بحطعحػػػػو وػػػػه مةيػػػػع م بوثهػػػػع ثآػػػػ ؿ ة  عةػػػػؿ  ة ػػػػ بزف 
 بال معهػػعس  حوةػػعط بحسػػل ؾ بح ػػه  م ػػؿ ةوػػه وػػردب  سػػ يع  وػػه بحةم ةػػع   ةعي ػػه ةػػف بالو ػػربؼ 

 (.465ص  4088 بحفسعد  بحاللؿ بحقيةه بحذي  سثثه ع بةؿ بحهدـ وه بحةم ةع )دب د  
 

ةآػػ  س حقػػد به ةػػس بح ديػػد ةػػف بحدربسػػعس بح لةيػػ  ثػػد ر بحمعة ػػ  وػػه بح  عةػػؿ ةػػع           
بحطلثػػػ    ةػػػف ثػػػيف هػػػػذ  بحةآػػػ  س ظػػػعهرة بح طػػػػرؼ   هوػػػع وثػػػيف حهػػػـ ةػػػػع ح ػػػدس عليػػػه هػػػػذ  
بحدربسػػعس بح لةيػػػ   وػػػؽ بة عويػػػعس بحمعة ػػػ  ةػػف  يػػػت )بالوآػػػط  بحط ثيػػػ   بحةوػػػعهر بحدربسػػػي  

  بالس عذ بحمعة ه(:
  . دور االنشطة الطالبية ف  مواجهة التطرف:1

 

 ػػػ  علػػػد ةػػػع يقػػػدـ دبالػػػؿ بحقععػػػ  بحدربسػػػي  ح وةيػػػ  آالدػػػي  ال يق دػػػر د ر بحمعة            
بحطعحػػو ثػػؿ    ةػػد علػػد بالوآػػط  بحط ثيػػ  بالالػػر  بح ػػه حهػػع ة عوػػه ةهةػػ  وػػه  وةيػػ  ث ػػض 
بحم بوو وه آالدي  بحطعحو بح ه ال ي سع  قس بح  ليـ وه بحقعععس بحدربسي  الومعزهع   ةف 

ري   بح  ع ف  بقعةػ  بح  قػعس بحف عحػه ثػيف ثيف هذ  بحم بوو  وةي  قيـ بح ةؿ بحمةععه     بح 
بحطلثػػ  حوفسػػهـ  ثػػيف بحطلثػػ   حسػػع ذ هـ.  ثعح ػػعحه وػػعف بالوآػػط  بحط ثيػػ     ثػػر عػػعة   بسعسػػيع  
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إلتػػػػربء ة ل ةػػػػعس بحطلثػػػػ   الثػػػػرب هـ   آػػػػ يؿ ب معهػػػػعس بيمعثيػػػػ  حػػػػديهـ   ػػػػ ور بحوةػػػػ  بح عةػػػػؿ 
 (.465ص  4088حآالديع هـ )دب د  

 

(  عثػػد 8997(  غثػػ ر )8994(  عثػػد بحسػػ عر )8990دربسػػ  )ة ػػ حه ) حقػػد ح ػػدس         
  ةيػػػؽ ةمػػػعؿ بالوآػػػط  بحط ثيػػػ  ي ةػػػف وػػػه حوػػػه (( علػػػد بف د ر بحمعة ػػػ  8999) دبحةميػػػ

 ػػػػ ف هػػػػذ  بالوآػػػػط  بحط ثيػػػػ   سػػػػيل  حل  ثيػػػػر بح ػػػػر عػػػػف بح عمػػػػعس  طلث هػػػػع بالو ةػػػػعء حػػػػد  
آالديع هـ     سععد علد  وةيػ  بح ف يػر  وةي       بحرغثعس ثةع يؤدي بحد ثوعء قدربس بحطلث 

دربسػػػ   بآػػػعربس  اللػػػؽ بح ػػػ بر بحثوػػػعء ثيػػػوهـ حػػػدعـ ةآػػػعر  هـ وػػػه بح يػػػعة بحمعة يػػػ .بحسػػػليـ   
(( بحػد بف د ر بحمعة ػ  ي ةػف 8993(  ة ػيط )8994(  ةدػطفد )8990)مػ هر  ثآػير )

ر بالرآػعد بح قعجيػ  وه باله ةعـ ث ق ؿ  وربء بحطلث   ة عحم  بحطلث  بحة طرويف ةػف الػ ؿ ثػربة
بم ةععيػػ   تقعويػػ   ديويػػ ( بح ػػه  قػػه بحطلثػػ  ةػػف بح قػػ ع وػػه بح طػػرؼ  ية ػػف بالسػػ فعدة ةػػف )

بحثػػػػػربةر بالرآػػػػػعدي  بح  ميػػػػػ  ح  ػػػػػديؿ حو ػػػػػعرهـ  ة بمهػػػػػ  ةآػػػػػ   هـ بحةؤديػػػػػ  بحػػػػػد بح طػػػػػرؼ 
 يديف  بح الفيؼ ةف آ  رهـ ثعالغ ربو  ثعح عحه  وةه حػديهـ ةآػععر بالو ةػعء. بةػع دربسػ  بحسػ

( وقد بآعرس بحد بف بحمعة    سهـ ثد ر بيمػعثه وػه  قليػؿ  مػـ ةآػ ل  بح طػرؼ نذب 4005)
 (.368نثربهيـ  و س  ص)بدس  ظعجفهع  عةل  

 :. دور المناهج الدراسية ف  مواجهة التطرف2
      

ثػ   وةػف يةتؿ ة     بحةوعهر  بحة بد بحدربسي  بحثوي  بحة روي  بالسعسػي  ح  لػيـ بحطل          
بحضػػػر ري  ضػػػةيوهع ثػػػعحقيـ بحةرغػػػ و ويهػػػع وػػػه ةال لػػػؼ بحةرب ػػػؿ بح  ليةيػػػ   ذحػػػؾ حةػػػع ي عويػػػ  
بحطلث  ةف بحقلؽ  عدـ بالس قربر   ػذحؾ م ػؿ هػذ  بحةفػردبس ععةػؿ ةسػععد الف يفهػـ بحطعحػو 
 بق ػػػه وهةػػػع  ة ضػػػ عيع  ةػػػف بمػػػؿ نطػػػ ؽ قػػػدربس بالثدبعيػػػ .  ح ػػػه  ػػػؤدي بحةفػػػردبس بحدربسػػػي  

    و  ثد ةف ةربععة عدد ةف بحآر ط  هه:ةهة هع بع
 ح. بع ةعد بح  ليـ بح  ع وه حةع ي ور  ةف  فععؿ بم ةععه ثيف بحطلث   ب سعثهـ بحقيـ بحةرغ ث .

 و. بحة بءة  ثيف بحالثربس  ةر ل  بحوة  بالال قه حطلث  بحمعة  .



العاشرأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

89 

 

 ب. بف    ف علد بر ثعط ث يعة بحطلث   ةآ  س بحةم ةع.
 ح بالو ةعء حلمعة     ري  بح ف ير  بالثدبع.د. بف   زز ر  

هػػػػػ. بف  سػػػػهـ وػػػػػه بعػػػػدبد بحطعحػػػػو بحمػػػػػعة ه بعػػػػدبدب  ب عديةيػػػػع   ةهويػػػػػع   تقعويػػػػع   قيةيػػػػػع  )دب د 
 (.466ص  4088 
 . دور االستاذ الجامع  ف  مواجهة التطرف:3
 

ح  بح فسػػير يقػػ د بالسػػ عذ بحمػػعة ه بح ةػػؿ بح رثػػ ي  بحمػػعة ه ةػػف الػػ ؿ عةليػػ  بحآػػر          
حلة ل ةعس بحةال لفػ   ػه يػ ة ف بحطعحػو ةػف بالدربؾ  بحفهػـ  ةػف تػـ  طثيػؽ ةع  لةػه وػه عػدة 

 ة بقؼ.  ةع ي ةؿ بالس عذ بحمعة ه رسعح  علةي   عةلي  حالدة  بحةم ةع    قيؽ حهدبوه.
 

 

يػػػر  بح لةػػػعء بف ث ػػػض بحمعة ػػػعس   ثوػػػد وظعةػػػع    ليةيػػػع  يرسػػػ  حػػػد  بحطعحػػػو  فػػػظ          
عدة بح لةيػػػػ  د ف  ة يوػػػػه ةػػػػف بالثػػػػدبع   د ف بحةزب مػػػػ  ثػػػػيف بحة روػػػػ  بح  ليةيػػػػ   بح طثيػػػػؽ بحةػػػػ

بح ةلػػػه   وػػػه بحدربسػػػعس بالوسػػػعوي   ػػػذحؾ ال   مػػػد بح ريػػػ  بح عويػػػ  بح ػػػه  آػػػمع بحطعحػػػو علػػػد 
بح  ليؿ  بحوقد  بالثدبع  مع  قضعيع بحةم ةع  ةةع ياللؽ حديه ر ح بح  دػو.   ية ػف حألسػ عذ 

 (: 467ص  4088يسهـ وه  وةي  بحقيـ حد  بحطلث  ةف ال ؿ )دب د  بحمعة ه بف 
 

 بحةآعر   وه بح الطيط حثربةر بح  ميه  بالرآعد بحديوه  بحقيةه  بحاللقه وه بحمعة  .  . ح
 بالسهعـ وه   وير بحةوعخ بح رث ي  بح  ليةه بحة جـ ح رثي  بح ري  بح قلي . . و
  بح  ع ف  بح ةؿ بحمةععه.    ظيؼ بالوآط  بح دفي  وه  وةي  قيـ بح ري  . ب

  :Extremismثانيًا: التطرف 
 

يةتػػؿ بح طػػرؼ ةسػػلؾ يسػػل ه بحفػػرد علػػد و ػػ  يالػػعحؼ بحة ػػعيير بالم ةععيػػ   بحديويػػ            
 بحسيعسي  حلثيج  بح ه ي يش ويهع   يت يث  ػد ثدػ رة ح  ثػبالر  عػف بالع دبحيػ  ح  بح  سػطي  

ةتؿ عةر  وه هذب بحةم ةع بحػذي ي ػيش ويػه.  هوػعؾ حوػ بع ح  بحف ري  بح ه ي يآهع بألوربد وه 
 ةف بح طرؼ ةوهع:
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ي ثر بحآالص بحة طرؼ ةف ال حه عف بربء  ث مػر  بسػعويد ديويػ    التطرف الدين : . ح
 يسػػ الدـ وػػه ذحػػؾ ةػػع ي لػػ  حػػه ةػػف ويػػعس  عقعجػػد ديويػػ  ث فسػػيربس  سػػعير و ػػر   وربء  

 بحالعطج .
 ر وػػػرد ب  مةععػػػ  ةػػػع ثعح ػػػدبء  بح ةػػػرد  هػػػ  آػػػ  التطـــرف السياســـ  واالجتمـــاع : . و

 بحروض   بالغ ػربو  مػع  بحةم ةػع ثةؤسسػع ه بحةال لفػ    قػد يػدالل ف وػه دػربع ةػع 
بحمريةػعف  و س  ص )رة ز بحسلط   ةس الدةيف وػه ذحػؾ ث ػض ةػف بوػ بع بح وػؼ 

885.) 
 سػطحث وػه ي وػد  بالم ةععيػ   بحثعت ح ميػ  ةظعهر ح د ه  ععة   ثدف  بح طرؼ حف       
  ةػع بف عليهػع  بحالػر ب   مع زهػع ثػؿ  حلةم ةػع بحسيعسػي   بالم ةععيػ   بحقػيـ بو هعؾ ة عويه 
 بحقػدرة ث ػدـ ي سػـ حل ف يػر ةرلػؽ حسػل و  هػ   بح قله بالور ؽ  بح قعجدي بحمة د ه  بح طرؼ

 ة هػع بح سػعةد علػد ح  بحمةععػ  ح  بحآػالص ة  قػدبس عػف  ال لػؼ ة  قػدبس حي  قثػؿ علػد
 (.46ص  4084  حث  د بث )
. التطرف ف  المنظور النفس : هنـاك اتجـاهين فـ  تعريـف التطـرف مـن خـالل المنظـور 1

 النفس :
 

ةػف االتجاح االول: التطرف كأسموب لالستجابة الت  تنحرف سمبًا أو ايجابًا عـن المتوسـط. 
(   يػت بوآػرؿ 8954-8939ب بجؿ بح لةعء بحذيف ضةف هذب بال مع  ه  ةدػطفد سػ يؼ )

 نحػد   دػؿ قػد   بحوفسػه  بح ػ  ر حقيػعس حسعسػع   ال العذهع بحة طرو  بالس معثعسبس  ظعهرة ثدر 
  يف وه بحوفسه  بح   ر ةف حعلد ةس    علد دحيؿ هه باليمعثي  بحة طرو  بالس معثعس حف
 ية ػف بح دلو  بحةقع ة . علد قدر ه  بألوع حق ة قيعس هه بحسلثي  بحة طرو  بالس معثعس حف
 بحسػل  يعس  بألو ػعر ةػف ةمة عػ  ووةػه ثػعح   ر وآػ ر و وػدةع بحقلػؽ  ضػد عػع  دوع ي ػ ف حف

 حديػهة ظةوػع    دباللوػع ثػه وآػ ر بحػذي بحضػ ؼ ي ةػد قوععػع     ػ ف بح ػه  ثعح دػلو بحة سػة 
 (.47ص  4084)حث  د بث    بحةر و  ث ض  بح دلو ث ض
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 ةػع   عةلػه وػه بحةر وػ  يف قػد   بسػ معثع ه وػه وعضػر غيػر بحة طػرؼ بحآػالص حف       
 روضع   يروضه ح  ةطلقع   قث ال   بحآئ يقثؿ حف نةع   ثيج ه وه بحةال لف  بحة بقؼ   بحة ض ععس

   بحمريةػ  يسػثو ةػع هػذب     عػد بف   عوػؼ      ثالػ ؼ ي  قػد عةػع يػدبوع ومػد    ةطلقػع  
 ة ػدة هػ  ثػؿ   و سػو بحديويػ  ثعح قعجػد ةر ثطع   حيس بح طرؼ    ثعإلرهعو  يسةد ةع  آ يؿ

 حألسؼ    بح طرؼ حةس حقد   بألسري    بالم ةععي  ع قع ه وه بإلوسعف ةوعآط  عو  نحد
 حوػعس هوػعؾ ح ػؿ   ريعضػه    ػر ي    زثػه  طػرؼ ةػف بحة عدػرة بح يػعة ةوػع ه مةيػع

  بح وػعزع حل طػرؼ ثػؤرة حهـ  ةتؿ ح ه آ ل هع     برت هع سيج  ح عدبس بس معث هـ وه ي طرو ف
 (.46ص  4084حث  د بث   )

بح طػػرؼ  ة وػػد  ةفهػػ ـ:   ػػدد باربء وةػػوهـ يػػرب  ثةتعثػػ  تػػ رة علػػد بح بقػػع ح   االتجــاح الثــان :
  4084حثػ  د بثػ   )هر ثع  ةوه. ح  بوػه ثسػثو بضػطربثعس بحآالدػي  ب  قدػ ر وػه    يوهػع 

 بحػروض عػف   ثػر بحآالدػي  وػه بسػ معث  ي وػد حوػه (8994. وي ػدد  ثيػ ةه )(48ص
 بحةةيػزة بحالدػعجص ةػف ةمة عػ     ػس  بحةم ةػع  وػه ثعحف ػؿ قػعجـ هػ  ةػع  مػع  بالسػ يعء 
 ثعحآالدي  بحالدعجص هذ   دوع  بألوع  ض ؼ بحةرعيرة  بحسيطرة  ةتؿ بحة طرو  حلآالدي 

 بحرةػ ض ةف بحوف ر بحف ري  بحمة د  بح دلو   عح  دو  بحسل ؾ  وه ة طرو  حسعحيو نحد
 (.48ص  4084حث  د بث   )

 وػه ذ ػر بعػ   بف ظػعهرة بح طػرؼ هػه ظػعهرة بم ةععيػ   ظهػر ةةػع ي ضػد ةػف           
 بح طػرؼ  بالم ةػععه  بح طػرؼ  بحسيعسػه  بح طػرؼ بحػديوه  ةوهػع بح طػرؼ ة ثعيوػ   دػ ر
  ي سػـ بسػل و بحة طػرؼ ثػعحةورلؽ عليهػع بح ةرد  عف بو هعؾ حلقيـ  هه عثعرة  بحفوه   بحف ري

يير وه بحةم ةع عف طريؽ ةع يػرب  ةػف  سػعجؿ قػد  دػؿ ب دبت  ر  ي ةرد حررضوه بح ف ير 
 بح طرؼبف  هذ  بحظعهرة ةف  طروع  وه بحف ر بحد برهعو بعةد.  بح د بف و    ؿبحد بح وؼ 

 ط بجفهع.  ثبديعوهع  ع بحةم ة عسمةي آةلس ثؿ بألالر  د ف ديعو  علدظعهرة حـ  ق در 
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  . عوامل التطرف لدى طمبة الجامعة: 2
 دلس دربس  بثربهيـ )و س( بحد   ديد بح  بةؿ بح ػه  ػؤدي بحػد  ػد ت ةظػعهر            

حل طرؼ ثيف طلث  معة   بحفي ـ  وثيوهع وػه بدوػع   سػو ب ح ي هػع   ةػع يلػه )نثػربهيـ  و س  
 (:368ص

)بحالػػػػ ؼ ةػػػػف بحةسػػػػ قثؿ  ةعي ةلػػػػه ةػػػػف ةمهػػػػ ؿ  بحآػػػػ  ر ث ػػػػدـ  أ. العوامل النفسية
و عر ال يسػ طيع بح اللػه عوهػع  بحرغثػ  بح دبح  ثيف بحطلث   بح قيد ثع

وه بح  بمد ثػيف بحطلثػ   بح ػ  ر  بحقلػؽ و يمػ   ػعالس بح رةػعف ةػف 
بثػػػػدبء بحػػػػرحي حػػػػد  بحػػػػث ض  روػػػػض بح  ػػػػع ر ةػػػػع  مهػػػػعس بحوظػػػػر 
بالالػػر   بحآػػ  ر ث ػػدـ بالسػػ قربر بحوفسػػه  بح قػػدير ةػػف بحمةععػػعس 

بحآػ  ر بحةرم ي  بح ه يو ةػه بحيهػع  بتثػعس بحػذبس دبالػؿ بحمعة ػ   
ثػػعحروض ةػػف قثػػؿ بحةسػػؤ حيف ثعحمعة ػػ   بحآػػ  ر ثعالةػػعف وػػه و ػػر 

 بحمةعععس بحديوي   بو  عس ح ربهي  بحطلث  حلسلط (. 
)بو آعر بحثطعحػ   عػدـ  ػ ور وػرص عةػؿ  بر فػعع   ػعحيؼ بحة يآػ   ب. العوامل االقتصادية

  فآه بحفقر   دوه ةس    دال ؿ بألسر بح ه يو ةه بحيهع بحطلث   
ةؿ وه بعةعؿ هعةآي  ال  ػدر دالػؿ ةوعسػو  عمػز بحد حػ  عػف بح 

  ور بال  يعمعس بحضر ري   بح د ؿ علد ة عسو ةعديػ  و يمػ  
ح ػػػر ير بالو ػػػعر ة طروػػػ   عػػػدـ بحةسػػػع بة وػػػه   زيػػػع بحػػػدال ؿ ثػػػيف 

 قطعععس بحةم ةع(.
آػثعو )بحدع ة بحػد بالدػ ح    قيػؽ بح دبحػ  بالم ةععيػ    قػ ع بح ج. العوامل االجتماعية

وريسػػ  ألدػػدقعء ةػػ مهيف  غيػػعو بحسػػلط   بح  ميػػه دبالػػؿ بالسػػرة  
بحفػػربغ بحػػذي ي يآػػه بحآػػثعو بحمػػعة ه  عػػدـ بال سػػعس ثعحةسػػؤ حي  
ةػػػف قثػػػؿ ث ػػػض بحطلثػػػ   بو قػػػعد بحطلثػػػ  حلقػػػد ة بح سػػػو   بح سػػػعط  
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 بحة س ثي  دبالؿ بحةم ةع  ض ؼ بح الء بح قيقه حلمعة     ف ؾ 
حث ػػػػت عػػػػف بحة عوػػػػ  بح ػػػػه يف قػػػػدهع  ضػػػػ ؼ بح  قػػػػعس بالسػػػػري   ب

 بحآثعو  بحظلـ  بالضطهعد ةف قثؿ بحمعة  (.
 د. العوامل الدينية
 والثقافية

)  ػػػدد ةدػػػػعدر بح  ميػػػػه بحػػػػديوه  بحفهػػػػـ بحالػػػػعطدء ح  ػػػػعحيـ بحػػػػديف  
بح قػدـ بح  و حػػ مه  بو آػعر  سػػعجؿ بال دػعؿ بح ديتػػ   ضػ ؼ قيػػعـ 

د بحد بحةرم ي  بحديوي  بحةؤسسعس بحةم ة ي  ثد رهع بحديوه  بالو قع
بحدػػػػػ ي    بو آػػػػػعر بح  عثػػػػػعس بح ػػػػػه  سػػػػػدء حػػػػػث ض بحمةععػػػػػػعس 
بالسػػػػ ةي   بحرػػػػز  بحتقػػػػعوه بحػػػػذي ي  ػػػػرض حػػػػه بحةم ةػػػػع  بحدػػػػ رة 
بحةآػػ   بح ػػه يقػػدةهع بالعػػ ـ حػػث ض علةػػعء بحػػديف  بحقةػػع بحف ػػري 
بحػػذي ي  ػػرض حػػه بحآػػثعو  قدػػ ر د ر حةػػ  بحةسػػعمد وػػه بح  ميػػه 

 بحذي    رض حه بحمةعععس بالس ةي (.بحديوه  بالضطهعد 
هـ. العوامل الخاصة 
 بمجتمع الجامعة

)عػػدـ  فػػعءة مهػػػعز رععيػػ  بحآػػثعو ح قػػػديـ الػػدةعس  عويػػ   بح ػػػدالؿ 
بألةوه وه  تير ةف بالعةػعؿ ثعحمعة ػ   طثي ػ  بحدربسػ  ال   طػه 
بحفػػػػرص حل ػػػػ بر     يػػػػؿ بحطلثػػػػ  بحػػػػد بح  قيقػػػػعس  بح قػػػػعو  عػػػػدـ 

حل  ثيػػػػػػر عػػػػػػف بروجهػػػػػػـ  زيػػػػػػعدة بحرسػػػػػػـ   بعطػػػػػػعء بحآػػػػػػثعو بحفػػػػػػرص
 ةدر وعس بحمعة    بوآرعؿ بألسع ذة ثعح ةلي  بح  ليةيػ   ضػ ؼ 
بح  ميػػػػه ةػػػػػف قثػػػػؿ ث ػػػػػض بألسػػػػ عذة ثعحمعة ػػػػػ   ةوػػػػع بحطلثػػػػػ  ةػػػػػف 
بح رآػػيد ح ضػػ ي  ب  ػػعد بحطلثػػ   بح ج ػػ  بحط ثيػػ   ح مػػه بحقدػػ ر 

 ويهع(. 
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 عالجت : . الدراسات السابقة ف  الوقاية من التطرف وم3
هوعؾ بح تير ةف بحدربسعس بح لةي  بح ه به ةس ثعالسثعو  بح  بةػؿ بح ػه  ػدوع بحفػرد           

بحد بح ق ع وه هع ي  بح طػرؼ  بال بوهػع حغفلػس  قػديـ بح ػ ف  بحةسػععدة وػه بح قعيػ   بحة عحمػ  
وعسػػث  ةػػف هػػذ  بحظػػعهرة   ذحػػؾ ةػػف الػػ ؿ  دػػةيـ بحثػػربةر بالرآػػعدي   بسػػ الدبـ بالسػػعحيو بحة

حة عحم هػػع  وثػػيف بدوػػع  بهػػـ هػػذ  بحدربسػػعس بح ػػه به ةػػس ثعح قعيػػ   بحة عحمػػ  ةػػف هػػذ  بحظػػعهرة 
  هه:

 يػػت ح ػػدس هػػذ  بحدربسػػعس   1994أ. دراســة الجميمــان نب ت  ودراســة عســال وفاريــل ن
    د البرامج القائمة عمى المعنىعلد بهةي  بحثربةر بالرآعدي   بح  مي  بحةال لف   العد  

بحطلث  ةف بح ق ع وه ثربتف بح تير ةف بالةربض بح دري  ةتؿ بح طرؼ  بالدةعف  غيرهػع  وقه
ةف بالوعس.    دلس هذ  بحدربسعس بحد بف بو قعد بحآثعو حة ود  يع هـ  بدعث هـ ثعال ثػعط 

 . (885بح م دي  بح معجهـ بحد بح وؼ  بالرهعو  بح طرؼ بحسل  ه )بحمريةعف  و س  ص

ح  ثيػػػر  الدػػثع   ُ  ػػد ةمػػعال   النشــاطات الطالبيــة ح ػػػدس حف  2111ن . دراســة الســدخانب
آػػثعع  عمػػع هـبحطػػ و عػػف ةيػػ حهـ  ي  قػػؼ بحوظػػر نحػػد   يوثرػػه حال  بالم ةععيػػ   بحوفسػػي   ب 

ثػؿ هػه   ةػؿ ةضػعةيف  وقػط بحط ثيػ  علػد حوهػع ةمػرد نآػرعؿ ح قػس بحفػربغ  وعجػدة بألوآػط 
حف    ف بألوآط  بح ه  قدـ ةف ال ؿ بحةؤسسعس يمو    بم ةععي   ثيرة.   وفسي     رث ي  

بح ةػػؿ بح  ػع وه ثػػيف    قػؽ ةهػعرة   ةػػؿ بحةسػؤ حي   ث يػػت  ة مهػ    عبح رث يػ  ةالططػع  حهػػ
بحتق  وه بحوفس ةف ال ؿ نآرب هـ وػه  الطػيط ثػربةر  معوو بالس ق حي   بحد حوربد بحمةعع  

   نحػد نآػثعع بح عمػعس بحمسػةي  حلفػرد  نضعو  ـ ةي حه   ـبال يعر بحةوعسو حقدرب ه   بحوآعط
بح عمػػعس       ةػػع  ػػؤدي نحػػد نآػػثعع بح عمػػعس بالم ةععيػػ  ذحػػؾ ثةةعرسػػ  بحريعضػػ  بحثدويػػ 

 بحرضػػع بحػػذب ه       بالسػػ قربر بحوفسػػه      سػػععد علػػد بح  يػػؼ بالم ةػػععه     بالوف عحيػػ 
 سػععد      سػه سػ ي  يػؼ وف    وةي  ه يػ  بحفػرد بحذب يػ  ةةػع يػؤدي نحػد دػ   وفسػي  سػليـ

 ػذحؾ باله ةػعـ  . بح ػه ي ةلهػع بألوػربد بحطثػعع بألالػ ؽ   علد ب  آعؼ بح ديد ةف بحسػمعيع  
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ة  عةلػ       ف حوآط هعبحف رة بحةسعجي   ثإوآعء حودي  بم ةععي  ةدررة وه بأل يعء ح  ةؿ وه
وآػط  بحط ثيػػ  بأل  عػػدـ  ػرؾةوعسػثيف   ةآػرويف مػ د  بح  لػػيـ       ػس نآػربؼ  زبرة بح رثيػ  

 يفيػ  بح  عةػؿ بألةتػؿ ةػع بحثػربةر   عةليػ  عػف وظػيـ د ربس علةيػ   ةػع ح م هػعدبس عرضػ  
 )ة قع بالو روس(. بحط ثي  بألوآط  

  ، 2112  ، دراســة العفيفــ  ن1996  ، دراســة عبــدا  ن1983ج. دراســة ن الشــي  ن 
 عػدـ   بح طػرؼثػيف   ثػعطبر   مػ د نحػدبآػعرس هػذ  بحدربسػعس     2112دراسـة ابـو دونـ  ن

 حسػةد هػه الـذات تحقيـق و اإلنجـاز نحػد بح عمػ  حف  يػت    النفسـية الحاجـات إشـباع
 بح عمػ  ح لػؾ ةظهػر نال بألالػر  بحوفسػي  بح عمػعس ةػع      بحآػثعو عوػد بإلوسػعوي  بح عمعس

 حهةيػ  يثػرز ذحػؾ وػإف بحقدػ   بحرعيػ   لػؾ نحػد بح دػ ؿ حمػؿ ةػف ي ةػؿ مةي هػع حف  ةػع
لثػ  ط حػد  بح طػرؼ و ػ  بال مػع  علػد  بتيرهػع ةػد    بحػذبس   قيػؽ بإلومػعز نحػد بح عمػ 
 بألسػثعو حهػـ ةػف ي ػد بحػذبس   قيػؽ بإلومػعز نحػد بح عمػ  نآػثعع عػدـ حف  يػت   بحمعة ػ 
    بح ػ  ر بإل ثػعط وػعف  حػذحؾ بحمعة ػ    ثػلط حػد  ة طروػ  ب معهػعس   ػ يف بحةؤديػ 
ة عويع ػه   بإلوسػعف سقػدرب بف   بحوفسػي    عمػعسبح نآػثعع عػدـ ثزيػعدة يزيػدربو بالضػط  ب 
 يسػلؾ    بحضػيؽ ثعإل ثعط يآ ر بإلوسعف هذب وإف ةة ف قدر ألقدد  س رؿ حـ نذب بح عةو 
 .(46  ص4084) بث  د بث     ثعح طرؼ ي سـ سل  ع  
ــدين  ح ػػدس حفوقػػد   2113ن Smith دراســةد.  يػػؤدي د رب  نيمعثيػػع  وػػه  اســموب االرشــاد ال
عي  ةف حعػربض بالضػطربثعس بحوفسػي  حػد  بحآػثعو   وظػرب  الر ثػعط بر فػعع ةسػ    بح ػديف بح ق

قػػدرة ح ثػػر  يػػؤدي نحػػد دػػ   وفسػػي  حوضػػؿ  ثػػعح تير ةػػف بحم بوػػو بإليمعثيػػ  حػػد  بألوػػربد   و
    علد ةمعثه  بألةربض  بح رلو علد وتعرهػع بحسػلثي   سػرع  بحآػفعء ةػف بألعػربض بحوفسػي 

    (Smith,2003,p267) بحضػػر ط بحوع مػ  عػػف ح ػػدبت بح يػػعة بحقعسػػي بحقػدرة علػػد   ةػػؿ 
نحػد  مػ د ع قػ  بر ثعطيػه ة مثػ  ثػيف   1997ن موسـى  بحمعوػو باالػر حآػعرس  دربسػ  وه

 مػػػػ د ع قػػػػ  بر ثعطيػػػػ  سػػػػلثي  ةػػػػع  ػػػػؿ ةػػػػف بحقلػػػػؽ   قػػػػدير بحػػػػذبس        بح  مهػػػػعس بحديويػػػػ 
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ة سػػد    ( ح تػػر  ب يػػدب  حػػذ ب هـ ب  جعثػػع    قلقػػع   حف بألوػػربد بأل تػػر  ػػديوع  حقػػؿ   بال  جػػعو    
يػػؤدي بإل سػػعس بحر  ػػه )بحػػديوه( بآػػعرس بحػػد بف   2113ن Frameدربسػػ  (   بةػػع 8997

 بإليةػػػعف ثقػػػدرة بذ   بحػػػذي ي ػػػيف بحآػػػالص      بحسػػػ عدة   بالق وػػػعع نحػػػد بحآػػػ  ر ثعحرضػػػع  
بحقػػػػ ة حة بمهػػػػ  بألزةػػػػعس    يةػػػػود بحيقػػػػيف   بح تػػػػ ؽ       يم لػػػػه ق يػػػػع  حة بمهػػػػ  بحضػػػػر ط

     وي ػػ ف حػػه بحةل مػػب  قػػس بحآػػدة بح  ػػديعس بح ػػه    ػػرض حػػه وػػه ةمػػر   يع ػػه بحةآػػع ؿ  
  حليقػيف ثػبف بذ هػ  بحةسػي ر  عدـ بحال ؼ   بحث د عػف بح آػعؤـ بحذي يآ ر  ثعألةعف بح عوه  

بحآػػ ر ةةػػع      بحػػذي ي  قػػؽ حلفػػرد ةػػف الػػ ؿ بحدػػ ة حأل ػػدبت ةػػف حمػػؿ بألوضػػؿ دبجةػػع    
 ة قع بالو روس(.) بحطةبويو  ي ور حه حسةد د ر بحػدعـ  

 الثالث:الفصل 
 * تفعيل دور الجامعة ف  مواجهة التطرف لدى الطمبة:

بف  ف يػػػؿ د ر بحمعة ػػػ  يثػػػرز ةػػػف الػػػ ؿ قيػػػعـ بحمعة ػػػ  ث بمثع هػػػع ثآػػػ ؿ  عةػػػؿ             
  بحطعحػػػو بحمػػػعة ه وػػػه مةيػػػع   ةػػػف  بمثع هػػػع بحضػػػر ري  هػػػ  ثوػػػعء آالدػػػي يػػػ   مػػػ دة ععح

بحم بوػػػو ) بحة رويػػػ    بح مدبويػػػ     بحةهعريػػػ  (   ثدػػػ رة ة سػػػع ي    ة  عةلػػػ  د ف بح ر يػػػز 
علػػد معوػػو    بهةػػعؿ معوػػو بالػػر    ػػ ف بحمعة ػػ    ةيػػز ثعوهػػع ةؤسسػػ  ب عديةيػػ   ثيػػرة حهػػع 

دػػػي  بح ديػػػد ةػػػف بالة عوػػػعس   بحوآػػػعطعس     ػػػ ور ويهػػػع وػػػرص  تيػػػرة  هػػػدؼ بحػػػد ثوػػػعء آال
بحطعحو بحمعة ه   بح ه ةف ال حهع يس طيع  موو بح تير ةػف ةآػ  س بح دػر ةتػؿ ظػعهرة 
بح طػػرؼ   غيرهػػع ةػػف بحةآػػ  س بحوفسػػي  بح ػػه قػػد ي  ػػرض حهػػع بحطعحػػو بحمػػعة ه   ثعح ػػعحه 

 وثػػػيف بهػػػـ . يسػػػ طيع بحطعحػػػو ةػػػف   قيػػػؽ ذب ػػػه ةػػػف الػػػ ؿ بح  بوػػػؽ بحدربسػػػه دبالػػػؿ بحمعة ػػػ  
ةػػف بمػػؿ  ف يػػؿ د ر بحمعة ػػ  حة بمهػػ  ظػػعهرة بح طػػرؼ حػػد  بحطلثػػ   بحوقػػعط بح ػػه و دػػه ثهػػع

  هه:
 .  ف يؿ د ر بالرآعد بحوفسه  بح رث ي دبالؿ بحمعة   ةف بمؿ   قيؽ حهدوه وه:8
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  قيػػػؽ بحدػػػ   بحوفسػػػي  بح ػػػه  هػػػدؼ بحػػػد  ةعسػػػؾ آالدػػػي  بحطعحػػػو بحمػػػعة ه    ػػػد هع  ح
و علػػد ذحػػؾ  لػػه بحآػػ  ر ثعحرب ػػ    قثػػؿ بحطعحػػو حذب ػػه   قثػػؿ بحطلثػػ  باالػػريف  ةةػػع ي ر ػػ

 بحوفسي .
ةسػػػععدة بحطلثػػػ  علػػػد  الطػػػه  ػػػؿ بحدػػػ  ثعس  بحةآػػػ  س بح ػػػه ي بم وهػػػع وػػػه  يػػػع هـ  و

 بحمعة ي .
ةسععدة طلث  بالقسعـ بحدباللي  وه   قيػؽ بح  بوػؽ باليمػعثه ةػع بحثيجػ  بحمعة ػ   بالقسػعـ  ب

الفيػؼ ةةػع قػد ي  رضػ ف حػه ةػف بحدباللي   ةف ال ؿ  قػديـ  عوػ  بوػ بع بحػدعـ بحةة ػف حل 
 ضر ط ية ف بف  ؤتر علد   بوقهـ بحوفسه  بالم ةععه  بحدربسه.

باله ةػػعـ ثعحة عضػػربس  بحوػػد بس بحوفسػػي  بح ػػه   وػػع ؿ بالضػػطربثعس بحوفسػػي   بالوف عحيػػ    د
 بضعو  بحد باله ةعـ ثثربةر بح  عي  بح قعجي  حطلث  بحمعة   وه ةال لؼ بحةمعالس.

ه
 ػ

    بحالػػػػدةعس بحوفسػػػػي   ثفػػػػ د ةرب ػػػػز برآػػػػعدي  ع ميػػػػ  يآػػػػرؼ عليهػػػػع ذ ي  طػػػػ ير ةسػػػػ
بالال دعص بحوفسه حة عحمػ  بح ػعالس بحوفسػي  بح ػه هػه الػعرب بة عويػ    ػدبس بالرآػعد 

 بحفرعي .
 
 .  ف يؿ بالوآط  بح دفي  ح  زيز بح  بوؽ  بالودةعب بحمعة ه ثيف بحطلث .4
بحتقعويػػػ   بحفويػػػػ   بالم ةععيػػػ ( بح ػػػػه   ػػػيد حلطلثػػػػ  .  ف يػػػؿ بالوآػػػػط  بحط ثيػػػ  )بحريعضػػػػي   4

بح  ثير عف بحرحي   ق ي  ر ح بحةآعر    بح ةؿ ثػر ح بحفريػؽ بح ب ػد   غػرس ر ح بحديةقربطيػ  
 بالو ةعء بحمعة ه   ذحؾ ب  ربـ بحرحي  بحرحي بالالر  ةع اللؽ ة فزبس ح وةيػ  ة بهػو بحطلثػ  

   حلة ف قيف  بحةثدعيف.وه هذ  بالوآط  ةف ال ؿ بح  بوز بح قديري
.  ف يػػؿ بحقػػ بوييف  بح  ليةػػعس ويةػػع ي  لػػؽ ثعحسػػل ؾ بالوضػػثعطه دبالػػؿ بحمعة ػػ  ةػػف الػػ ؿ 3

 ة رو  بحطلث  ثعحةالعحفعس بحسل  ي   بحدربسي   بح ق ثعس بحة ر ث  عوهع.
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. بععدة بحوظر وه بحةوعهر بحدربسي   م لهع   وعسو ةع طة  عس بحطلث  وه بحقدرة علد 5
   ط ربس بح در  بح  عةؿ ةع ةفردب ه ةع  ط ير هذ  بحةوعهر حررس بحقيـ بح طوي   ة ب ث

 بآعع  بح سطي     ثوه بالع دبؿ  بح سعةد   وةه ةثدح  ري  بح  ثير عف بحرحي  تقعو  
 بح  بر باليمعثه    وةي  ةهعربس بحث ت بح لةه حديهـ. 

آعدهـ علةيع   تقعويع     عي هـ ثقضعيع .  ف يؿ د ر بالس عذ بحمعة ه وه   مي  بحطلث   بر 6
بحةم ةع   ةآ   ه     عي هـ ثعح ةسؾ ثعحقيـ بالسعسي   عح ري   بحةسع بة  بح دؿ   ق ؽ 
بالوسعف    قدير بحطلث    ب  ربـ بربجهـ  بو عرهـ ةع  د يد بالو عر بحالعطج  حديهـ ةف 

  ال ؿ بح  بر  بحةوعقآ    بف ي  ف بحقد ة بحوة ذمي  حهـ.
.  وةي  بح بزع بحديوه حد  بحطلث  بحمعة   ثعس ةربر ةف بمؿ بح قعي  ةف بحةآ  س بحوفسي  7

ي ققه ةف   ذحؾ حةعبالرآعد بحوفسه بحديوه  بح ه قد ي  رض حهع بحطلث .  بع ةعد بسل و
و يوةع يدعو بحطعحو ث   ر وفسه ب  دربععس دباللي  وعحديف  حهـ  بم ةععه بس قربر وفسه

   وه ي ةيز ثعالع دبؿ  بح سطي .  بزوع  وفسيع  ي قؽ حه 
 بإلوف عحيػ   بحوفسػي  بإلضػطربثعس   وػع ؿ بح ػه بحوفسػي  بحة عضػربس  ثعحوػد بس بإله ةػعـ. 8

 بح ػه ديووػع بالسػ ةه بح ويػؼ تقعوػ  ةػف بحةسػ ةدة  بح قعجيػ  بحطلثػ    عيػ  ثثػربةر  بإله ةػعـ
  ةػػؿ بحضػػر ط بحوفسػػي  بح ػػه  علػػدهـ   سػػععد  بألةػػؿ  بح فػػعؤؿبحطلثػػ   وفػػ س وػػه  آػػيع

 . يع هـ وه دعدوهـ 
س سػػػةع دعػػػـ.   فيػػػز بحطعحػػػو بحمػػػعة ه علػػػد بح فػػػ ؽ بح لةػػػه     قيػػػؽ ذب ػػػه ةػػػف الػػػ ؿ 9

    ب سػػعثه ةهػػعربس ضػػثط بحػػوفس   بحػػ   ـ وػػه بالوف ػػعالس ةػػف بمػػؿ  بإليمعثيػػ  آالدػػي ه
   قيؽ بح  بوؽ بحوفسه   بالم ةععه.  

  ه بحذي ةف ال حه يس طيع بحطلث  ةف بآثعع ب  يعمع هـ..  هيج  بحةوعخ بحمعة80
. عدـ بهةعؿ بحطلث  بحة طرويف    وهـ ث عم  حةد يد بح  ف حهـ ةف ال ؿ  قديـ 88

بحالدةعس بحوفسي   بالم ةععي .   ثدير بدبرة بحمعة   ثبهةي  بحثربةر بالرآعدي   بح  مي  
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لد بحة ود  بح  ب بح ق وه بالوف عحه(  ه ةتؿ )بسل و بالرآعد بحديوه  بحثربةر بحقعجة  ع
   ة ف ةف ة عحم  ظعهرة بح طرؼ حد  ه الء بحطلث . 

.  ف يؿ بحوآعطعس بألع ةي  بح ه  سهـ وه  وةي    رسي  بال معهعس باليمعثي  حد  84
بحطلث    دعيـ بألةف بالم ةععه حديهـ ةف ال ؿ  آمي هـ علد نط ؽ طعقع هـ بالثدبعي  

 حوآعطعس. وه هذ  ب
. بحقيعـ ثعحدربسعس  بحث  ت بح لةي  حل ق ؼ علد  بقع بحةآ  س بح ه ي عوه ةوهع طلث  84

 بحمعة    ةف بمؿ  ضع بح ل ؿ حهع ثعح قس بحةوعسو.
   يؿ بحطلث  بحد بحلمعف بح  قيقي   ة عقث هـ حةآ  س ثسيط  ال .  قليؿ ة ع ح  83

  س  مو ذحؾ.
ه بحمعة    العد  وه بالوآط  بحط ثي  بح ه يةعرسهع بحطلث  . ةوع بح دال س بألةوي  و85

 ال ؿ بح عـ بحدربسه   وهع بأل تر حتعرة ألعةعؿ بح طرؼ ثيف بحطلث . 
. حة ب ث  د ر بحمعة   ب مع  طلث هع علد بح   ة  بحةر زي    وير ورص بح ةؿ بحةوعسث  86

قؽ بالس قربر بحوفسه  بالم ةععه حطلث  بحالرمييف  وؽ ةثدح   عوؤ بحفرص  بح دبح   ثةع ي 
 حهـ. 

 يق رح بحثع ت بحقيعـ ثعحدربسعس بح عحي : المقترحات:
 طلث  بحمعة  .  حهةي  بالوآط  بحط ثي  وه ة بمه  بح طرؼ حد  .8
 وععلي  بالرآعد بح  مه ثعحة ود وه   ديؿ سل ؾ بحطلث  بحة طرويف.  .4
م  بضطربو آالدي  بحطلث  ة عح وه بالوف عحه بح ق وه بح  ب وععلي  ةد  .4

  بحة طرويف.
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 المصادر:
فـــــــ    دبر بحوهضػػػػػػػ  بح رثيػػػػػػػ . 4  طالقـــــــاموس المحـــــــيط(: 8960حثػػػػػػػعدي  بحفيػػػػػػػر ز ) .8

 .189، ص]5[المصدر
متطمبــات تفعيــل دور الريــادة الطالبيــة فــ  مواجهــة . بثػػربهيـ  ب ةػػد  سػػوه )ثػػد ف عػػعـ(: 4

ش   شدربسػ  ةطثقػظاهرة التطرف لدى بعض طالب الجامعـة   علػد ث ػض  ليػعس معة ػ  بحفيػـ 
 قسـ ةمعالس بحالدة  بالم ةععي .

 بالحاجـات قتـ وعال التطـرف نحـو االتجـاح(: 4084. حثػ  د بثػ   ة ةػد ة ةػ د ة ةػد )4
رسػعح  ةعمسػ ير غيػر ةوآػ رة   ليػ  بح رثيػ  / قسػـ  بمـزة، األزهـر جامعـة طمبـة لـدى النفسـية

 علـ بحوفس معة   بالزهر  غزة  ولسطيف.
 بح يسػػير.دبر  بحقػعهرة   التكيـف ومشـكالت سـوءالـنفس  معمـ (:8990) سػوه  حمثػعحه . ب3

 .191، ص5ف  المصدر 
دراســة ارشــادية ج عالجيــة بــالمعنى لتعــديل  . بحمريةػػعف  ة ةػػد ثػػف عثػػد بذ )ثػػد ف عػػعـ(:5

  لي  بحة لةيف وه بال سعء  بحس  دي .  السموك المتطرف لدى الشباب
  ةملػ  بحةوػعر  : " التطرف بين الشباب ف  الجامعات المصرية"(8989بحمودي  حةيو  ) .6

 (  بحقعهرة.858بح دد)
 المشـكالت عمـى وأثـرة النفسـ  التربـوي اإلرشـاد": (2004) ة ةػ  ععدػـ بح يػعوه  .7

 حيثيع.  بحسع ؿ ةمل   "غريان المعممين كمية لطالبات االنفعالية
ــة ال(: 8994. بحالةيسػػه  بحسػػيد سػػ ة  )8 ــة لمواجهــة " تربي تســاما الفكــري، صــيمة تربوي

 ، 16فـــــ  المصـــــدرن(  بحسػػػػػو  بح عآػػػػػرة. 46  بح ػػػػػدد )ةملػػػػػ  بح رثيػػػػػ  بحة عدػػػػػرة التطـــــرف "
 . 267ص

 دور االنشطة الطالبية ف  وقاية الشباب من " (:4000وعدر) عثد بذ بحسدالعف . 9
 الو روسب لي  ةلؾ وهد بالةوي .  بالةوي ةمل  بحث  ت   شمدخل وقائ االنحراف: 
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 http://www.alukah.net/library/0/18634/#ixzz2ZT5vwkib 
          الشـبابالتربويـة لرعايـة  األسـس النفسـية و(: 8974)عةر ة ةد بح  ةه  . بحآيثعوه 80

 .بحتقعو   دبرثير س   
 بحةدػري  بحةملػ  "، التطـرفوظـاهرة  شـبابنا "(:1993بحظػعهر) عثػد  ةػدة. بحطيػو  88
 3فـ  المصـدر.بحسػعدس بح ػدد بحوفسػي   سػعسربحلد بحةدػري  بحمة يػ   بحوفسػي  سػعسربحلد
 .28ص
 ت االرشــادية لطمبــة جامعــة عمـــراجــاالح(: 4008)بيةػػعف  بحطػػعجه دػػعحد  . بحرةػػعر  84

بحػػوفس  قسػػـ علػػـ بحةال ػػعر معة ػػ  عةػػر  بو بالد ليػػ   المتميــرات،المختــار فــ  ضــوء بعــض 
  بح رثي  بحالعد .

 مواجهة ف  االنفعال  العقالن  العالج فاعمية مدى "(:8994ثربهيـ )ن العحدبحفالربوه   .84
 ةر ػز  بحوفسػه بإلرآػعد ةملػ    عحػ دربسػ   ،"المتطـرفين لـدى النفسـيةطرابات االضـ بعـض
 .بأل ؿ بح دد آةس  عيف معة    بحوفسه بإلرآعد

ـــ  ضـــوء : )4006.بحقطػػػو  سػػػةير عثػػػد بحةميػػػد )83 ـــيم االنتمـــاء ف ـــق ق ـــة وتعمي " الجامع
  معة ػ  بحةودػ رة  ةملػ   ليػ  بح رثيػ   معطيات القرن الحادي والعشـرين، دراسـة ميدانيـة "

 .265 ، ص21ف  المصدر ن(. 60بح دد )
النفســـ   النضـــج بمســـتوىوعالقتـــ   التطــرف(: 8994) مػػ ؿ سػػػليةعف ثيػػ ةه . 85
 3فـ  المصـدر. بألزهػر معة ػ  بح رثيػ    ليػ  رب  د  ػ   رسػعح   الشـباب لـدى الجتمـاع ا

 .28ص
" دور الجامعة ف  تنمية قيم المواطنة لـدى الطمبـة (: 4088. دب د  عثد بح زيز ب ةػد )86

ــة بجامعــة كفــر الشــي  "   معة ػػ  بالةػػعربس بحةملػػ  بحد حيػػ  حألث ػػعت بح رث يػػ   دراســة ميداني
 (. 40دة  بح دد )بح رثي  بحة  

http://www.alukah.net/library/0/18634/#ixzz2ZT5vwkib
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 بألوملػ  ة  ثػ  بحقػعهرة   لالسـتجابة كأسـموب التطـرف (:8968. سػ يؼ  ةدػطفد )87

 .27ص 3ف  المصدر. بحةدري 
  بح  يػػس    حيػػ   ليػػ  ســيكولوجية التطــرف واالرهــاب(: 8996. سػػيد بسػػةععيؿ  عػػزس)88

 (.88بادبو  بح دد )
ــة ا" (: 8995)ةمػػدي  بح ػػريـ عثػػد . 89 ــة وحجــم األســرة كمحــدداتأســاليب المعامم  لوالدي

فـ   (.9)44 حل  ػعو  بح ػددبحهيج  بحةدري  بح عةػ    بحوفسةمل  علـ   "مبكرة لتطرف األبناء
 .189ص، 5المصدر

 مـع لمتكيـف إرشـادي برنـامج بنـاء :(2001) بحةهػدي عثػد بح ةيػد عثػد ح ةػد . عرثيعس 40
 بحةس ودريه  بحمعة   , ةوآ رة غير د   رب  رسعح  , األردنية الجامعات ف  الجامعية الحياة

 .بحوفسه بإلرآعد قسـ , بح رثي   لي  ,
الشباب ف  مصر والكويـت  "مصادر التطرف كما يدركها (: 8998. عيسد  ة ةد روقه)48

       (.84) د  بح دةمل  ةر ز بحث  ت بح رث ي  ثمعة   قطرش  دراسة مقارنة
ـــة (: 4003.  و ػػػعف  ب ةػػػد علػػػه )44 فـــ  مواجهـــة العولمـــة وتحـــديات القـــرن دور التربي

وػػػد ة شبح  حةػػػ   ح ح يػػػعس   الحـــادي والعشـــرين وتعزيـــز الهويـــة الحضـــارية واالنتمـــاء ل مـــة
 .266، ص16ف  المصدر   لي  بح رثي   معة   بحةلؾ س  د. بح رثي ش

وحاجـاتهم مشـكالت الشـباب الجـامع  فـ  االردن  (:8978)ة ةد الير عله  . ةعةسر 44
 بحمعة   بالردوي   لي  بالدبو. ةوآ رة رسعح  ةعمس ير غير   االرشادية

ةمل  اح قويم واحقيعس ، شالتدين " سيكولوجية(:8997)رآعد   ةوسد .24
  (.9(  بح دد )5  ةملد )غزة  ياحوفسهواح رثو

25. Larton Persoune (2005): Youth and Problem of Change, New   
York, Osaka Publisher, p36.  453،ص 2المصدر ف  
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