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ن تحص ة الثانو املرحلة معلمي الفكرردو نحراف من م   يطال

زه لتعز ح مق   روتصو

مام با سعيد بن سالم بن   أحمد

سالمية مان د أم جامعة العليا، اسات الد لية بية، ال أصو اه ردكتو ر ل السودانر ،.  

ي و لك يد   hamud1973@gmail.com: ال

  :املستخلص

الد الفكردفت نحراف من م طال ن تحص ة الثانو املرحلة معل دو بيان ياسة ر ر

بانة س ع واعتمدت الوصفي، املن اسة الد واستخدمت زه، لتعز ح مق تصو ضع رو ر و

بلغت عينة ع اسة الد وطبقت البيانات، مع النتائج) 476(ركأداة وأسفرت وطالبة، طالبا
ً

دو مستو واقع أن رعن جاءى الفكر نحراف من م طال وقاية ة الثانو املرحلة يمعل

الفكر نحراف من م طال عالج ة الثانو املرحلة معل دو مستو واقع وأن يمتوسطا، رى
ً

ن تحص ة الثانو املرحلة معل دو ز لتعز حا مق ا تصو اسة الد قدمت ثم ضعيفا، رجاء ر
ً ً ً

ر

الفك نحراف من م املحوطال تمثلت ال ه ومحاو ومنطلقاتھ التصو دف أ ة مو رر ر ر ي

ئة: لو الب يئة املعلم ي ردو الثا املحو ، الفكر نحراف ة ملواج رالتعليمية املعلم: ي تب

الثالث املحو ، الفكر نحراف من الشباب ن لتحص وار ا رثقافة التجرد: ي ز عز املعلم ردو

ا عن عوالبعد الرا املحو الشباب، عند إذا: رلتعصب الشباب عند الكالم عديل املعلم ردو

الن فعل كما الصواب و ه غ أن ن وسلم،تب عليھ هللا امسص ا مية: راملحو أ

الن يفعل ان كما نة واملقا يھ ش بال قناع أسلوب املعلم وسلمراستعمال عليھ هللا ،ص

وإجرا متطلبات حثم املق التصو   .رءات

املفتاحية لمات التصو :ال ة، الثانو املرحلة طالب املعلم، أدوار ن، التحص ، الفكر رنحراف ي
ح   .املق
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The Role of Secondary Stage Teachers in Immunizing 
their Students from Intellectual Deviation and a 

Proposed Perspective for Enhancement 
Ahmad bin Salem bin Saeed Bahamam 
Fundamentals of Education, Faculty of Graduate Studies, 
Omdurman Islamic University, Alsudan. 
Email: hamud1973@gmail.com 
ABSTRACT: 
The present study aimed to clarify the role of secondary stage teachers 
in immunizing their students from intellectual deviation and to develop 
a proposed perspective for enhancement. The study made use of the 
descriptive method, and a questionnaire was developed for collecting 
data. The study was administered to a sample consisting of (476) male 
and female students. The results of the study revealed that the status 
quo of the level of the secondary stage teachers’ role in protecting their 
students from intellectual deviation was low and their role in treating 
their students from intellectual deviation was weak. The study 
developed a proposed perspective to enhance the role of the secondary 
school teachers in immunizing their students from intellectual 
deviation taking into account the goals of the perspective, its principles 
and dimensions, namely 1) the teacher's role in preparing the 
educational environment to confront intellectual deviation; 2) the 
teacher's adoption of dialogue culture to immunize youth from 
intellectual deviation; 3) the teacher's role in promoting impartiality 
and distance from fanaticism among young people; 4) the teacher's 
role in modifying speech tone among young people if it turns out that 
someone was proved to be right as the Prophet (PBUH) did; and 
finally 5) the importance of using the method of persuasion through 
analogy and comparison as the Prophet (PBUH) used to do. The 
research also depicted the requirements and procedures of the 
proposed perspective. 
Keywords: intellectual deviation, immunization, teacher roles, 
secondary stage students, the proposed perspective. 

  

  



من االنحراف الفكري  دور معلمي المرحلة الثانویة في تحصین طالبھم
 أحمد بن سالم بن سعید باھمام/ د وتصور مقترح لتعزیزه

 

 
 

 
 

112 

  :املقدمة

ــــ التعلي النظــــام ســــة–ُّعــــد املد ــــ رممــــثال
ً

الثقافيــــة– ــــشئة الت مؤســــسات ــــم أ مــــن
ـــــة الفكر ـــــة و ال ـــــ ع املحافظــــة ـــــ ا بـــــار ا دو ـــــا ل ــــو ي أن يتوقـــــع ـــــ ال والعلميـــــة جتماعيــــة و

ً ً
ز ر ن

ا ز عز و للمجتمع الفكر،والثقافية من وتحقق الفكر التطرف ة مواج ثم يومن ي َّ.  

د ــــــــش وسياســـــــــيةو وثقافيـــــــــة اجتماعيـــــــــة ات ـــــــــ غ و تحـــــــــوالت اليـــــــــوم ـــــــــشر ال ياملجتمـــــــــع
قبل من ا يألف لم ائلة و عة سر وتقنية بفعـل. واقتصادية اصـل ا ع الـسر التقـدم بفعـل وذلـك

واملعلوماتيــة التقنيــة ة ــ،رالثـو ع والتعــرف ــا إل الوصــو ـ العــصر ــسان طمــوح تمثـل ــ لال ي
ونظـــم معلومــات مـــن تحملـــھ ةمــا العـــصر يـــاة ا معـــالم مــن معلـــم ه منظـــو ـــ تمثــل ـــ ال ـــار ٌوأف َ ْ َ ر

ديثة   ).2012،84،دؤاد(ا

ــ لكث الثقافيــة ــة و ال ديــد ــ إ العامليــة الثقافــات ن بــ تــصال و نفتــاح ل شــ ولقــد
ـــم ذو قــيم عــن اختلفــت قيمــا الــشباب ــ تب خـــالل مــن ــا قيم ديــد ــ إ فــأدى املجتمعــات؛ مــن

ً
،

ـس ياممـا ــس ا وتالشـ املجتمعــات ـذه ل جتماعيـة القــيم مـن ــ الكث ضـياع ــ قــيم،ب لودخـو
ية والعر سالمية املجتمعات ثقافة واقع مع ا عض ناسب ي ال جديدة يم   .ومفا

اخــتالف ب ـس أنواعــھ اخـتالف ــ ع انحـراف وجـود املجتمعــات عـض واقــع د ـش كمـا
مـــن ذلـــك يـــصاحب ومـــا ـــات والتوج ى ــــؤالـــر العنـــف باســـتخدام والـــسماح ات التيـــا ن بـــ رتــــدافع

وأصــولھ ــوار ا آلداب امــل ــم،غيــاب و للتقــدم ــس أمــة ــل ل ة ــ رك ــم الــشباب أن شــك وال
واقتـــصاديا سياســيا بفعاليــة املــشاركة ــ ع قــادر شــباب بــال فأمــة ا الســتمرا ساســية الــضمانة
ً ً

ر
يبــد فاملــستقبل مــستقبل، بــال أمــة ــ واجتماعيــا

ً
املــستقبل ة صــو ــ غي و بالــشباب ــوض ال مــن رأ

م ـــدف،لــد ال ــذا يحقـــق بمـــا املجتمــع مؤســـسات ــود ج جميـــع تـــضافر ــستوجب ،الـــشيخ(ممـــا
ـــان الفئــــات). 2008،12،13،رنو ــــ أك ــــم أ حيــــث ــــل ك املجتمــــع وقــــوة ة ــــشر ال مــــستقبل ــــم ف

ـــ سا املــــصدر ـــم و ــــشاط وال العمـــل ــــ ع ة وقـــد ــــة حيو ـــة مللرالعمر ــــو ل املجتمــــع ـــ ــــ تغي
ال غبة ك ديثرالفئة ا إ والتطلع يم،(تجديد   ).9 ،2007ف

الفكـر نحـراف رة ظا ة خطو من د يز ما يولعل مـن،ر ـا ف طـو يتو ممـن ـسبة نأن ر
وأملـــــھ املجتمــــع ة ثــــر عــــدو الــــذين والــــشباب ــــان،ن حيــــان–وإن عــــض م–ــــ ســـــلوك ــــسم ي

ـ ال وعدم سرع ةبال ـ وا التطـرف،وي ـا وم جتماعيـة مـراض أن ف مـراض،وواملعـر مثـل
ــسمية العــدو،ا انتقــال ــق طر عــن الــسليم ــا ف املــرض ب املجتمــع،ىيــص فئــات ــ أك والــشباب

اة واملحا للتقليد عرضا
ً

)Larton. 2005, 36(.  

لالن مكنـــت متــــعددة أســـباب اجتمعـــت قـــد أنـــھ إليـــھ ة شـــا تجـــدر الفكـــرروممـــا يحـــراف
سالمية و ية العر املجتمعات ره ا،ومظا املجتمعـات: م تلـك أصاب الذي ن جعـل،الو ممـا

لــھ وأ ســالم مــن للنيــل ائــد امل ــا ل ن يــدبر ســالم ــا،وأعــداء ا ثر ــب الــذي،وو اليــأس وكــذلك
املجتمعــات تلـــك أبنــاء ــ ع ــض،ســيطر ا منجــزات أمـــام ــسالم س عليــھ ترتـــب يـــةممــا الغر ة ،را
ــــا ــــاق ال اســــتحالة عــــم الكتــــاب،زتحــــت ــــ متمثلــــة ســــالم لتعــــاليم ــــ الفع التطبيــــق وغيــــاب

ن،والــــسنة املــــسلم مــــن ــــضة عر قطاعــــات ن بــــ ــــل ا ــــ،وتفــــ يحة الــــ العقيــــدة وتزعــــزع
الــضعف،النفــوس عوامــل ـــة مواج ــ م وانقــسام ن املــسلم ـــ،قوتفــر ع ســيطر الــذي مــود وا
يــةالعقليــة بــداع،العر توقــف ــ إ أدى الــذي،ممــا ســالمي ــضار ا البنــاء اســتكمال يوعــدم

وائل املسلمو ،(نشيده ر   ).100 ،2001،99يالطر
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مناديـــــة الفكـــــر وقـــــادة ن املــــسئول قبـــــل مـــــن الـــــدعوات ت وتكــــر صـــــوات عالـــــت لــــذلك
ً

ر
الوحيـــدة الـــضمانة ه باعتبـــا ؛ الفكـــر الـــو تحقـــق ة ربـــضر ير مايـــ،و ومـــھوا بمف لألمـــن كيـــدة ة

القناعـات،الشامل مـن ينطلـق إنمـا مجتمـع وأي بلـد أي ـ سـتقرار و باألمن يخل ما إن َوالسيما

أوال ـــة الفكر
ً

ومـــھ، مف ترســـيخ حيـــث مـــن ؛ قـــصو ميـــة أ الفكـــر الـــو إعطـــاء يتطلـــب مـــا ـــو ىو ي
ميتھ ملموسا،وأ واقعا علھ وتداب إجراءات من م الال واتخاذ

ً ً
  ).2013،127،محمد. (ز

املجتمــــع ـــ مــــن يتحقـــق أن يمكـــن التعلــــيم،وال وســـائل مــــن القـــصو باالســـتفادة ىإال
عــام ل ــش املنحــرف الــسلوك مــن املجتمــع وقايــة ــ ه وتــأث ل،ومزايــاه ــش ــة الفكر ه بــذو رومــن

فقـط،خاص مـن ـزة أج عاتق ع تقع ال املنحرف السلوك ة مواج لية مسؤ إن اوإنمـ،وحيث
املؤســـــسات جميـــــع ـــــ إ ا لي مـــــسؤ ـــــا،وتتعــــدى م أ ـــــة:ومـــــن بو ال خـــــالل،املؤســـــسات مـــــن وذلـــــك

يح الــ ســـالمي والفكــر خـــالق و القـــيم ســاء إ ـــ ا ام ـــة،رإســ و تر مـــواعظ مــن يتـــضمنھ ومـــا
واعتدال سامح ،(ومن ي   ). 3 ،2015الو

نحـــراف ـــة ملواج ـــ املجتم الـــو ـــة بو ال املؤســـسات ل ـــش مـــنو ـــز عز و يالفكـــر
والعنف،يالفكر املنحرف الفكر من م وتحصي الطلبة شئة ت ة كب مية أ ة الثانو وللمرحلة

الھ أشــ افــة دينــو(ب ــ،)2017،1،آالء الفكــر مــن ســيخ ل ة ــ كب لية مــسؤ ــا عل تقــع يحيــث و
املجتمــع أبنــاء الفكــر،لعقــو نحــراف مــن م ا،يوحمــاي ــم الف ســيخ ســالمب لتعــاليم يح لــ

ي( ر    ).2014،5،ا

جتماعيــة التنميــة ــ ا دو يــؤدي أن يمكــن فــرد يــة تر ــ ــ كب دو ــة الثانو وللمرحلــة
ً
ر ر

ـصا ـو ي أن يمكنـھ بمـا النوا جميع نموه ينطلق املرحلة ذه فالفرد قتصادية، و
ً

ن
ومنتجا مسئوال

ً
  ).2002،46،ياملس(

التعلــي عــد نــاكو و العــالم، دو جميــع ــ التعلــيم حلقــات مــن مــة م حلقــة الثــانو لم ي
إعــــادة مــــن كجــــزء الثــــانو التعلـــيم انــــة وم دو ــــ ــــ التفك إعــــادة ـــ إ اجــــة ا حــــو عــــام ياتفـــاق رل
س لـــ الثـــانو للتعلـــيم ـــ ك ميـــة أ عطـــى الـــدو معظـــم باتـــت فلقـــد التعليميـــة، الـــنظم يندســة ى ل

النظـام ـ ـا ع غ ال حلقة الـذينفقط للـشباب ـ ك ميـة أ ذي كمجـال أيـضا ولكـن ـ ىالتعلي
ســــواء حـــد ـــ ع واملتقدمـــة الناميـــة الـــدو مـــن ـــل ل ـــ ك ـــة أولو ذات م علـــيم مـــسألة لأصـــبحت ى

  ).2006،10،رعاشو(

لـھ قيادتـھ حيـث مـن بـو ال العمـل مقدمة دائما املعلم قف يو ـان،ً م بـوأ ي التـا و
املجتمــع ـ ة إ،رالـصدا بمعنــاهحيـث جتمـا للــسلوك ساسـية القاعــدة ـو بـو ال العمــل ين َّ

املجتمــع ــ ــسان ــشطة أ مختلـــف ــشمل يجعلــھ الــذي بيـــة،الواســع ال عنايــة انــت ثــم َّومـــن

املعلم انة م بإبراز ه،سالمية بـدو يقـوم أن يمكـن ـ ح ـا يـضطلع أن ـ ب ي ـ ال رواملسئوليات
املسل سان العـالم،مبناء انـة مل م بيـا ـ بـاملعلم الراشدين لفاء ا عناية أيضا ت بر زكما

ــا يقــوم أن يجــب ــ ال الواجبـات تحديــد ــ وكــذلك ابة الــ مـن للعلمــاء م وتقــدير ــــــــــ املعلــم ،ــ
عملـھ يـؤدي وأن لتالميـذه حـسنة قـدوة ـو ي أن ـستطيع ـ ح ـا؛ يتح أن يجب ال داب و

ً ً ن
ك الوجھ املسلمةع صية ال ية تر ن،" (مل   ).2014،2010حس
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الكيفيـــة وتحـــدد املجتمـــع ـــ انتـــھ م تكمـــن ل الـــش ـــذا ه دو املعلـــم اســـتوعب مـــا ُفــإذا ر
ف واملعـا العلــم مـن املــستجدات ضـوء ــ ــا يؤد ـ ال الرســالة ر تطـو يمكــن ـ أو،رال العلــم وتــرك

التعليميــة املرحلــة ــاء ان ــة ب منــھ ادة ــوسـ ي ال بــالعكس بــل العمليــة، يــاة ا ــ نوالغــوص
اسة والد لإلطالع مستمرا معلما يكن لم ما ومجددا معطيا رمعلما

ً ً ً ً ً
  ).2005،179،الشر(

عليــــم ـــ ع أثـــرا ــــا أك و التعليميـــة العمــــلية مـــدخالت ـــم أ مـــن عـــد املعـلــــم ألن ًونظـــرا ً

يقـو ـ ال ساسـية الدعامـة ه باعتبـا بـورالطـالب، ال والتجديـد صـالح ـا عل ر،يم تطــو أي فـإن
نظــام أي إلصــالح يبــذل ــد ج أي قلــب عــد ـو ف ولــذلك بــھ، ــ ت ت وأن البــد التعليميــة العمليــة ـ

ـ اسـة" علي كد اسـات د عـدة إليـھ ت أشـا مـا ـذا رو ر البـار1425،الـرميح(ر ي2013،؛ القحطـا  ،؛
2014(  

ـ ال والتحــديات املـستجدات ضــوء ـ رو الــضر مــن أصـبح التعليميــة العمليـة يتواجــھ و
ــ أسا ركــن ــو ف والتعليميــة؛ ــة بو ال العمليــة ــ ه دو مــع ناســب ي تمامــا ا بــاملعلم رتمــام

ً
ــ

وعليـــھ التعليميـــة، املعلـــميالعمليـــة ـــو ي مـــا قـــدر و ا ـــداف أ تحقيـــق ـــ ا فـــشل أو ـــا نجاح نتوقـــف
ـــــو ي مـــــا بقــــدر نيـــــا وم علميـــــا إعـــــدادا نمعــــدا

ً ً ً ً
فـــــاملعلم مـــــسئولياتھ، وتحمـــــل ه بـــــدو للقيــــام ـــــا رنا

ً

م ـــ وأك بالتالميـــذ ـــا ا احت ســـة املد أعـــضاء ـــ أك ألنـــھ ـــ املد العمـــل ـــ س الـــرئ الـــدو صــاحب
ً

ر ر ر
م مع تفاعال

ً
ثـم.  ومـن إيجابيـا، أو سـلبا شء الـ ـ التـأث يتم والتفاعل، اك حت ذا خالل ومن

ً

العملية أساس ر جو و املعلم ةان ثـر ـ أغ إعـداد عـن املباشر واملسئو والتعليمية، ة بو وال ل
خالقيـــــة و يـــــة الدي املبـــــادئ ـــــث ي الكـــــفء فـــــاملعلم ة؛ ـــــشر ال القـــــو ـــــ و أال املجتمـــــع، ـــــا ىيمتلك
مجتمعــــھ، ـــ نمائيـــة طــــط ا إنجـــاح ـــ وافــــر ب بنـــص م ـــس و واملعرفــــة، والعلـــم جتماعيـــة و

جات د أس إ وض لل أمتھ دفع والتقدمرو ة ضا   ).2003،3،مصطفى(را

اسة الد لة   :رمش

قلي العال ىاملستو ع يالحظ ماعـات أعـداد تزايد و ابيـة ا  فمـا،واملتطرفـة ر
ن س2014 منتـصف بـ ـادة نـاك انـت 2015 رومـا بــ ز ن عـدد ـ %) 70(تقـدر ن القـاتل ـابي  ـ ر

أعـداد قـضية أصبحت ح،العالم ن تزايـد ـابي ماعـات ـذه قبـل مـن الـشباب وتجنيـد ر  أمـرا ا
التغا يمكن ال أو لھ ـ .عنـھ تجا والرقابـة مـن الـرغم فع ـد اجـل مـن العامليـة الـسياسات  مـن ا

رة ن أعداد تزايد ظا العدد العالم  املتطرف أن   ).2016،87،الشمالن(تزايد  يزال ال إال

ــــي را الز أكــــد تمــــامأنــــ) 2013،772(ولـــذا ا ــــستقطب أن ــــستحق رة ظــــا توجــــد ال ھ
وكيانــھ املجتمــع بحيــاة تــرتبط رة ظــا ــا أ ذلــك ؛ الفكــر نحــراف رة كظــا اليــوم ن كمــا،يالبــاحث

خر املجتمعات ن ب املجتمع انة م بتحديد  .ىترتبط

الــسيد اسـة د ت أشـا الـسياق نفـس ـ رو ــ) 2018،278(ر اسـية الد املنـا قـصو ـ رإ ر
ب ـةالقيام املطلو والفاعليـة بالكفـاءة الفكـر من ز عز ا يدو مود،ر بـا ـسم ت وعـدم،حيـث

املجتمــع مــشكالت مــن،مواكبــة وأخالقيــات وقــيم ن ومــضام يم مفــا تتــضمن ال ــا أ ــ إ إضــافة
اســــات. يالفكـــر الد ــــ املـــضمنة التوصــــيات طبيعـــة ــــ ع ســــابقا املوصـــوف الواقــــع ـــذا عكــــس روا ّ ً

عليــانفأو،الــسابقة مـــن ــل اســـة د ـــو) م2012(رصــت والز ــ نوالع ـــي).م2015(ي والقر ي وحــسا
ــــ) م2018(والــــسيد) م2017( فاعليــــة ــــ أك ــــو لت اســــية الد املنــــا محتــــو ــــ النظــــر نبإعــــادة رى

الفكر نحراف من الطالب ن   .يتحص
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ـ ال املجتمعـات ر تطـو ـ التعليميـة املؤسـسات تقدمـھ الذي البار للدو زونظرا ر
ً

م ـ تح
ــسامح وال الـسل ش التعــا ــ إ ـس و العنــف بــذ وت امج،القـيم ــ ال قــوة مـن العلــم بــھ ـ يتم وملــا

املجتمـــــع غايــــات تحقـــــق ــــ ـــــا وتأث ا يقــــدم ــــ ن،ال بـــــ شــــراكة عمـــــل الــــدو عـــــض قامــــت لفقــــد
اســتعدا ــ أك امعــات وا س املــدا عــل اتھ مــستو بجميــع التعلــيم ومــسئو املختلفــة ا درســلطا

املختلفـــــة الھ بأشــــ والعنــــف املتطرفــــة ــــار ف ـــــم،ملقاومــــة ف عــــز موضــــوعات خــــالل مــــن زوذلــــك
املختلفــة خــر،الثقافــات املواطنــة،وتقبــل ــ ـــار،وتن ف مــن شء الــ عقــو ن تــأم ــ ع عمــل لو

  ).585-2017،543،عمران(الدخيلة

اسة الد الت: رأسئلة س الرئ ساؤ ال عن لإلجابة اسة الد لسعت   : ار

واقــع حمــا ــ املق والتــصو الفكــر نحــراف مــن ــم طال ن تحــص ــ ــة الثانو املرحلــة ــ معل ردو ير
التالية سئلة عنھ وتفرع زه؟   :لتعز

واقــــع .1 ــــةمــــا وج مــــن الفكــــر نحــــراف مــــن ــــم طال وقايــــة ــــ ــــة الثانو املرحلــــة ــــ معل يدو ر
م؟   نظر

واقـــــع .2 عــــالجمــــا ـــــ ــــة الثانو املرحلـــــة ــــ معل ـــــةردو وج مـــــن الفكــــر نحـــــراف مــــن ـــــم يطال
م؟   نظر

مـــن .3 ـــم طال وعـــالج وقايـــة ـــ ـــة الثانو املرحلـــة ـــ معل دو ـــز لتعز ح ـــ املق التـــصو مالمـــح رمـــا ر
؟ الفكر   ينحراف

اســة الد ــداف عــرف: رأ اســة الد مــستو رــدفت نىواقـــع تحـــص ــ ــة الثانو املرحلــة ــ معل ردو
ا والتصو الفكر نحراف من م رطال يي ما عرف خالل من وذلك زه، لتعز ح   :ملق

مــــستو .1 مــــنىواقـــع الفكــــر نحــــراف مــــن ــــم طال وقايـــة ــــ ــــة الثانو املرحلــــة ــــ معل يدو ر
م نظر ة   .وج

مستو .2 ةىواقع وج من الفكر نحراف من م طال عالج ة الثانو املرحلة معل يدو ر
م   .نظر

ا .3 ــــ معل دو ــــز لتعز ح ــــ املق التــــصو رمالمــــح مــــنر ــــم طال وعــــالج وقايــــة ــــ ــــة الثانو ملرحلــــة
الفكر   .ينحراف

اسة الد مية   : رأ

ي فيما بإيجاز ا إل ة شا يمكن نقاط عدة خالل من اسة الد مية أ رتت   :ر

ا .1 طال ا يمر ال ة العمر املرحلة ة وخطو ة الثانو املرحلة مية   .رأ

وطـــــال .2 عمومـــــا الطـــــالب دف ــــس ـــــ ال التحـــــديات عــــدد
ً

ـــــ و خـــــصوصا ـــــة الثانو املرحلــــة ب
ً

الفكر نحراف التحديات ذه   .يمقدمة

عاجلـــــة .3 حلـــــو إجـــــراء تطلـــــب ممـــــا العـــــالم مـــــستو ـــــ ع الفكـــــر نحـــــراف حـــــاالت لتزايـــــد ى ي
لة املش ذه مع  .للتعامل



من االنحراف الفكري  دور معلمي المرحلة الثانویة في تحصین طالبھم
 أحمد بن سالم بن سعید باھمام/ د وتصور مقترح لتعزیزه

 

 
 

 
 

116 

ا .4 مقــدم ــ و املؤســسات ــود ج ــاتف ت ة بــضر واملــؤتمرات اســات الد مــن العديــد رتوصــية ور
ة بو ال الفكراملؤسسات نحراف ة  .يمواج

مــستو .5 واقــع عـز نتــائج مــن تقدمـھ بمــا ـة الثانو املرحلــة ــ معل تفيـد أن اســة للد ىيمكـن ز ر
ومراكـــــز عـــــالم وســـــائل تفيـــــد كمـــــا ، الفكـــــر نحـــــراف مـــــن ـــــم طال ن تحـــــص ـــــ ـــــم يدو ر

الفكر نحراف و التطرف من الشباب ن بتحص املعنية ات ا من ا وغ   .يالشباب

اسةحدود التالية: رالد دود ا ع اسة الد   :راقتصرت

املوضوعية .1 دود وعالجيا: ا وقائيا الفكر نحراف من الطالب ن تحص
ً ً

  .ي

ة .2 شر ال دود اسة: ا الد عينة املحددين ة الثانو املرحلة   .رطالب

انيـــــــة .3 امل ـــــــدود بمنطقـــــــة: ا ـــــــة الثانو املرحلـــــــة س ـــــــاض(رمـــــــدا ـــــــاض(بمحافظـــــــة)الر )الر
السعوديةباململكة ية   .العر

الزمانية .4 دود ا: ا الد   .ـ1441/ ـ1440رالعام

اسة الد ات   :رمصط

  :رالدو .1

وأفـراده: "و يئاتـھ مـن املجتمـع ا يتوقعــ ـ ال والواجبـات فعال من ممـن،مجموعـة
معينــــة أوضــــاعا ــــــــــــــــــــــــ معينــــة،نــــشغلو مواقــــف ،" (ــــ ــــو) 2004ينــــصار ســــلوكية: أو ــــشاطات

ينطبـقو،متوقعة ـسلوك تـرتبط املعـاي ألن ا؛ تحديـد ط شـر ـ مبدئيا املعاي عن وتختلف
املجموعـة ــ عـضاء ـــــــــ ــل يكـن لــم إن ـــــــــ معظـم ـ معينـة،ع بمواقــف تـرتبط دوار نمــا كمــا،ب

محددة بأوضاع ،(ترتبط   ).2004ع

إجرائيـــا اليـــة ا اســـة الد ـــ بالـــدو يقـــصد
ً

ر والـــسلوك: ر ـــام وامل ـــدافالوظـــائف و يات
املتوقعة،الواقعية ـم،وكذلك طال ن تحـص ـ ـة الثانو املرحلـة معلمـو ـا تقـوم أن يجـب ـ وال

عالجيا أم وقائيا سواء الفكر نحراف من
ً ً

  .ي

الفكر .2   :ينحراف

بأنـــــھ الفكـــــر نحـــــراف ــــــو: "يعـــــرف ت قـــــد ـــــار ف مـــــن بجملـــــة التمـــــسك ــــــ ناملبالغـــــة
عقا أو يــة دي أو قيقـــةسياســية ا بــامتالك ــا القـــائم ــشعر فنيــة أو أدبيــة أو اقتـــصادية أو ئديــة

إليــھ،املطلقــة ـــ ت و فيـــھ ش عــ الـــذي جتمـــا ــسيج ال ن ـــ و نـــھ ب فجــوة خلـــق الـــذي،و مـــر
تجعلــھ ــ ال املجتمعيــة التفـاعالت ســة مما عــن عوقـھ و ماعــة ا وعــن ذاتــھ عـن تــھ غر ــ إ ريـؤدي

منتجا فردا
ً ً

  ). 17،م2002،ال"(

الــرأي ــ التعــصب مــن حالــة بأنــھ إجرائيــا الفكــر نحــراف اليــة ا اســة الد عــرف و
ً

ي ر
يــــھ ونوا هللا أوامـــر تنفيــــذ ـــ واملغــــاالة الـــدين بتعــــاليم التمـــسك ــــ عتـــدال حــــد عـــن ج ـــر ،ووا

فكـره ـ ع ص الـ بــا،وجمـود م م يـ قـد بـل تمامـا ا ـا ع وال ن خـر اء بــآ ف ـ ع فـال
ً

،لكفرر
اب و العنف أساليب م مع بع   .رو
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السابقة اسات   :رالد

اســة .1 ي: رد ـــا لتحقيـــق) ــــ1429(را بـــو ال عـــالم ســة مما جـــة د ـــ ع التعـــرف ــ إ يـــدفت ر ر
املكرمـة مكــة بمدينــة ــة الثانو املرحلـة طــالب لــدى الفكــر ميــة،يمـن أ جــة د ــ ع رالتعــرف

مـــن تحقيـــق ـــ بـــو ال عـــالم ام مكـــةيإســ بمدينـــة ـــة الثانو املرحلـــة طـــالب لـــدى يالفكـــر
ـــسبة،املكرمـــة بال اســـة الد عينـــة أفـــراد ن بـــ حـــصائية الداللـــة ذات ق الفـــر ـــ ع رالتعـــرف و

بمدينــة ــة الثانو املرحلــة طــالب لــدى الفكـر مــن لتحقيــق بــو ال عــالم ســة مما جـة يلد ي ر ر
املكرمــــــة الوصـــــفي،مكـــــة املــــــن اســــــة الد ــــــان،رواســـــتخدمت ــــــاو نتائج ـــــم أ جــــــة: مــــــن د رأن

انــت ــة الثانو املرحلــة طــالب لــدى الفكــر مــن لتحقيــق بــو ال عــالم ســة يمما ي جـــة(ر ربد
مـــــن،)متوســـطة تحقيــــق ـــ بــــو ال عــــالم ام إســـ ميــــة أ جــــة د ـــ ع املوافقــــة جــــة د يأن ر ر

انت ـة الثانو املرحلة طالب لـدى جدا(يالفكر عالية جة بد
ً

  ).ر

اســــة .2 د ودخيــــلروســــعت ــــ) ـــــ1430(محمــــد الثــــانو التعلــــيم منــــا دو ــــ ع التعــــرف ــــ يإ ر
ـ والتق الفكر اب ة يمواج لرصـد،ر ا؛ ضـو ـ ـة الثانو باملرحلـة املنـا محتـو ىوحلـال

املنا تلك محتو القيم تلك توافر تلـك،ىمدى إغفـال ـ إ ـا نتائج اسة الد روخلصت
عن الناجمة رائم ل ديثةاملنا ا ار،التقنية ف تطرف ع التقنية تلك   . وتأث

ناكبوديا .3 اسة د دفت الثقافيـة(Nakpodia, 2010)رواس سـس ـز عز ميـة أ ـ ع الوقوف
الفكــــــر مـــــــن ر تطـــــــو ســـــــبل س،يكأحــــــد املـــــــدا ـــــــ املعتمـــــــد املــــــن ـــــــ ع اســـــــة الد روطبقـــــــت ر

ــة تمــ،النيجر أن ــ إ ــا نتائج ــ اســة الد ــروتوصــلت ال ــة بو ال ســس مــن بالثقافــة ام
املنـــــا تحــــــديث عمليـــــة ــــــا عل ــــــام،تقـــــوم امل مــــــن ـــــ املد واملــــــن الثقافـــــة اســــــتخدام روأن

وأسسھ املن ونات م حو بالرضا الطالب شعر ح للمعلم؛ سة   .لالرئ

البلعا .4 اسة ـة) 2012(والشرعة،رد الثانو سـة املد دو واقـع عن الكشف إ دفت رفقد ر
ن( الطــالب) بنــ لــدى الفكــر مــن ــز عز ــ دنيــة ــات القر محافظــة يــ انـــت،ر إذا وفيمــا

اليـــة ا الوظيفـــة ات ـــ ملتغ عـــز اســـة الد عينـــة أفـــراد تقـــديرات ـــ ق فـــر ينـــاك ر ــــل،و واملؤ
ـــ ـــسية،العل التد ة،روالتخصـــصات ـــ ا الوصـــفي. وســـنوات املـــن اســـة الد رواســـتخدمت

م بانة باســــ مــــنمــــستعينة املــــدير) 44(ونــــة ــــ محــــاو عــــة أ ــــ ع عــــة مو رفقــــرة ،واملعلــــم،رز
الالصـــفية،واملـــن ـــشطة ـــا. و قوام عينـــة ـــ ع بانة ســـ تلـــك تطبيـــق معلمـــا) 152(وتـــم

ً
،

ـ. ومشرفا،ومديرا مرتفعـة جـة د و ي إيجـا بـدو تقـوم سـة املد أن اسـة الد نتـائج ـرت روأظ ر رر
محاو ثالثة الفكر من ز رعز محـو،واملعلـم،واملن،املديري ـ متوسـطة جـة د رو ر

الالصــــــفية ــــــ،ــــــشطة إحــــــصائية داللــــــھ ذات ق فــــــر توجــــــد ال أنــــــھ النتــــــائج ــــــرت أظ وكمــــــا
ة و املــــذ ات ــــ املتغ مــــن ــــ متغ ألي عــــز اســــة الد عينــــة أفــــراد رتقــــديرات ي تــــم. ر مــــا ضــــوء ــــ و

ـ ال التوصـيات عـض اسـة الد قـدمت نتـائج من إليھ تفعيـلرالتوصل ـ ع العمـل ا شـأ مـن
الطالب لدى الفكر من ز عز سة املد يدو ر   .ر

اســـة .5 التعليميـــة) Liaquat,2012(رد ئـــة والب الـــدي الفكـــر مـــود ا أثـــر عـــرف ـــ،يـــدفت ع
الطـــــــالب لـــــــدى ســـــــالمية س واملـــــــدا ليـــــــات وال امعـــــــات ا داخـــــــل ـــــــ خال كـــــــم ا . ركفـــــــاءة

الوصـــفي املـــن الباحـــث تــــأث،واســـتخدم ـــا ل التعليميـــة ئـــة الب أن اســـة الد نتـــائج ـــرت روأظ



من االنحراف الفكري  دور معلمي المرحلة الثانویة في تحصین طالبھم
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كفــاءة ـ ع الـدي الفكـر مـود ل أثــر نـاك ـان ن حـ ـ ــ خال كـم ا كفـاءة ـ ع يسـل
خال كم  .ا

اســــــــــة .6 التطــــــــــرف) Al-Khataibeh،Salameh،AL-Rawashdeh،2014(رد عوامــــــــــل تناولــــــــــت
ـا ا الـشباب ا يـدرك كمـا ره ومظـا ـييالفكـر د يقيـة: رم إم سوسـولوجية اسـة وقـد،رد

ــام ا الـشباب بنظــر ره ومظـا الفكــر التطـرف عوامــل ـ ع التعــرف ـ إ اســة الد يـدفت ر
ي س،رد ا ات املتغ ببعض ذلك عالقة يان قامة،و ان لية،وم ال والدخل،ونوع

لألسرة ر سرة،يالش أفراد الوالـدي،وعدد علـيم اسـية،نىومـستو الد واملعـدل،روالـسنة
ـــ اك مــــن،ال ونــــة م طبقيــــة عينـــة ــــ ع اســــة الد ــــت مــــن) 304(روأجر وطالبــــات طــــالب مـــن

مـــــوك ال بانة،جامعـــــة ســـــ أداة بوســـــاطة البيانـــــات جمـــــع أن. وتـــــم ـــــ إ اســـــة الد روتوصـــــلت
الفكر التطرف يرفض ي د ام ا يالشباب ره،ر مظا من عض وجود من الرغم ،ع

ختالطو قضايا من م بمواقف املتطرفة م ا أف ع ا وا يبدو ما رذا صياغة،ً وإعادة
الغــرب ــ ع نفتــاح منتوجاتــھ،معــاداة خــر،ومقاطعــة الــديانات اب ــ أبــر. ىوأ انــت زو

اجتماعيــــة عوامـــل ــــ إ عـــود ــــي د الـــشباب عنــــد الفكـــر التطــــرف رعوامـــل العوامــــل،ي ـــا تل
يــــة اديميـــــة،الـــــسياسيةفالعوامـــــل،الدي العوامــــل اســـــة،ثـــــم الد جـــــدت و رفاالقتـــــصادية و

س ــ ل عــز ــ ال ــسيطة ال قــات الفر ىعــض وال،و الــسياسية العوامــل حــو نــاث للــصا
اسة الد ات متغ لبقية عز التطرف عوامل حو ق فر رتوجد ى ل  . و

ـــــو .7 والز ـــــ الع اســـــة د دفت نواســـــ ي م) م2015(ر ر لتطـــــو ـــــة و تر أســـــس اح ـــــ مـــــناق ـــــوم ف
السعودية ية العر باململكة ة الثانو املرحلة طالب لدى مـن،يالفكر اسـة الد عينـة ونت روت

العــــــشوائية) 302( الطبقيــــــة قــــــة بالطر م اختيــــــا تــــــم واملعلمــــــات ن املعلمــــــ واســــــتخدم،رمــــــن
املـس الوصـفي املـن اسـة،الباحثان الد إليـھ ـدف مـا لتحقيـق بانة اسـ روأعـدا

ـرت،ّ وأظ
متوسـطةالنتـ جـة بد جـاء الفكـر مـن ـوم مف واقـع أن رائج عـن،ي اسـية الد املنـا عـد رمـع

حـــداث بـــؤ،مواكبـــة والت والتفـــس العليـــا ـــ التفك ات ـــا م ـــ ع ـــا ترك وكـــشفت،روضـــعف
ـــ العل املـــن غيـــاب ا مقـــدم ـــ الفكـــر مـــن ر تطـــو تواجـــھ ات صـــعو عـــن وقلـــة،يالنتـــائج

والالصف الصفية حـةشطة املق ـة بو ال سـس ميـة أ تفـاع ا ـ ع النتـائج دلت كما رية،
الفكـــــر مـــــن ـــــوم مف ر التعليميـــــة،يلتطـــــو ســـــات املما ـــــ ترك ـــــ إ ذلـــــك اســـــة الد عـــــزت روقـــــد ر

سـالمية القـيم منظومـة مـع مة امل ات ا وامل ف املعا الطالب إكساب ع رالسائدة ـ .ر و
تـــضم ـــ إ اســـة الد دعـــت يجـــة الن تلـــك بـــاألمنرضـــوء املتـــصلة يم املفـــا اســـية الد املنـــا رن

  .يالفكر

الطيار .8 اسة طـالب): 2017(رد لـدى الفكـر التطـرف ر مظا ع التعرف إ اسة الد يدفت ر
ـــة الثانو ـــ،املرحلـــة ـــ م الـــو ـــز عز ـــ ـــة الثانو ســـة املد دو ـــ املـــؤثرة العوامـــل روذكـــر ر

منـھ حـة،الوقايـة املق سـاليب ــلوتنـاو م الـو ـز عز ـ ـة الثانو سـة املد دو رلتفعيـل ر
الفكـــــر التطـــــرف مـــــن إن،يللوقايـــــة حـــــصائية الداللـــــة ذات ق الفـــــر ـــــ ع التعـــــرف ا ـــــ ووأخ ً

م ا ـ متغ بـاختالف تختلـف ـ ال ـا ا متغ حـو اسـة الد عينـة أفـراد اسـتجابات ن ب لوجدت ر
ــــصية الــــوظيفي(ال ــــ-العمــــر،املــــس العل ــــل املؤ مجــــال ،نــــوع ــــ ة ــــ ا ســــنوات عــــدد
ا ا بانة). العمل سـ ـ ع عتمـاد خـالل من الوصفي املن ع اسة الد اعتمدت روقد

البيانات مع العـدد. كأداة بلـغ وقـد منتظمـة غ عشوائية ة بصو بانة س ع تو تم روقد ز
ــا قوام عينــة ــ ع بانات ســ ــع تو عــد اســة الد لعينــة زجمــا ــ) 384(ر ع ن ع مــو زفــردا ً

التا سة) 32: (النحو مد سة) 65(و،رمدير مد طالبيـا) 23(و،ًمعلما) 238(و،روكيل ،ًمرشـدا
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ـــــا) 26(و و تر مـــــشرفا
ً

ـــــ، ي مـــــا ـــــ إ اســـــة الد توصـــــلت التطـــــرف: روقـــــد ر مظـــــا ـــــم أل ـــــسبة بال
ـــا م أ أن اســــة الد نتـــائج ـــت بي ــــة الثانو املرحلـــة طــــالب لـــدى رالفكـــر ـــ: ي إ ،عزاليــــةامليــــل

الغلظــة مــن بنـوع ن خــر الطــالب مــع الــرأي،والتعامـل وتبــادل املناقـشة فــض ــ،رو إ وامليــل
املطلــــق،العدوانيــــة بــــالرفض ن خـــــر اء آ مــــع دو،روالتعامــــل ـــــ املــــؤثرة للعوامــــل ـــــسبة ربال

الفكــر التطـرف مــن للوقايــة ــ م الـو ــز عز ــ ــة الثانو سـة ياملد النتــا،ر ــت بي أنكمــا ئج
ــ تمثــل العوامــل تلــك ــم ــا: أ فكر الطالــب لتطــرف با ســ ونــو ي قــد ن املعلمــ عــض

ً
وقلــة،ن

الفكـــــر بـــــاالنحراف املتعلقــــة اســـــية الد املنـــــا ـــــا ناول ت ـــــ ال ياملوضــــوعات الـــــدو،ر روضـــــعف
ـــــة الثانو املرحلــــــة ملعلـــــم بــــــو وال ســــــاليب،يالثقـــــا ــــــم أ أن ـــــ إ اســــــة الد نتـــــائج ت روأشــــــا ر

حـــة التطـــرفاملق مـــن الطـــالب لوقايـــة ـــ م الـــو ـــز عز ـــ ـــة الثانو ســـة املد دو رلتفعيـــل ر
ـــــ تمثـــــل ئــــــة: يالفكـــــر الب داخـــــل الطـــــالب ن بـــــ الفكــــــر ـــــوار ا ميـــــة أ ـــــ ع ســــــة املد ـــــ يترك ر

ســــية ـــــ،راملد م الــــو مــــن ــــد يز بمــــا ــــة الثانو املرحلـــــة ات مقــــر اختيــــار معــــاي ،رومراجعــــة
الفكر التطرف من قلل الطالبيو   .لدى

الــــــسيد .9 اســــــة د مــــــن) م2018(روســـــعت ــــــز عز ــــــ ــــــة الثانو ســــــة املد دو ـــــ ع التعــــــرف ــــــ رإ ر
ــــا طال لــــدى مــــن،يالفكــــر ونــــة م عينــــة ــــ ع الوصــــفي املــــن اســــتخدام طــــالب) 709(وتــــم

ــ،وطالبــات و محــاو خمــسة تــضمنت بانة اســ صــممت اســة الد إليــھ ــدف مــا رولتحقيــق : ر
ن املعلمــــــــ والنفــــــــرودو،ردو جتمــــــــا ي ســــــــة،خــــــــصا املد مــــــــدير رودو املنــــــــا،ر رودو

اســـية ســـية،رالد املد ـــشطة رودو ـــا،ر م أ مـــن نتـــائج عـــدة عـــن اســـة الد أســـفرت أن: روقـــد
ـ ضـعيفة جـة بد جـاء ا طال لدى الفكر من ز عز ا لدو ة الثانو سة املد سة رمما ر ير ر

املحــاو اســية،رجميــع الد املنــا تحديــدا –روأن
ً

الفكــر– مــن ــز عز ــ ا بــدو تقــوم يال ر
املرجـــوة والفاعليـــة بالكفـــاءة الطـــالب مود،لـــدى بـــا ا ـــسام ا مـــشكالت،مـــع مواكبـــة وعـــدم

عــــدة،املجتمـــع ـــ الفكــــر مـــن وأخالقيــــات وقـــيم ن ومـــضام يم مفــــا تتـــضمن ال ــــا أ يكمـــا
ات ة،رمقر اللغو ات املقر ا   .روم

العــــذيفي .10 اســــة عــــاد): 2020(رد أ متطلبــــات ن تــــضم واقــــع عــــن الكــــشف اســــة الد دفت راســــ
اسـتخدام تـم ذلك؛ ولتحقق املتوسط؛ الثالث بالصف الدة ا لغ مقر الفكر رمن ي

ـــ التحلي الوصـــفي الفكـــر،املـــن مـــن عـــاد أ بمتطلبـــات قائمـــة لتحليـــل،يوإعـــداد طاقـــة و
القائمـة ضـوء ـ ـا بناؤ تم ا،ىاملحتو مجتمـع الـدةوتمثـل ا ـ لغ مقـر ـ ـا وعين اسـة رلد ر

ي والثــــا و بفــــصليھ املتوســــط الثالــــث بمتطلبــــات،لللــــصف قائمــــة ــــ إ اســــة الد روتوصــــلت
املتوسـط الثالـث بالـصف الدة ا لغ مقر ا تضمي املطلوب الفكر من عاد رأ كمـا،ي

منخ جـة بد الـوط نتماء متطلبات ن تضم أن اسة الد نتائج رت رأظ ـر لغ مقـر ـ رفـضة
املتوســـــط الثالــــث للــــصف الــــدة ســـــالمي،ا العقــــدي نتمــــاء عـــــاد أ متطلبــــات ن ،وتــــضم

الثقــــا نتمـــاء خـــر،و وقبــــو ـــوار ي،لوا يجـــا ــــ تــــصال،والتفك و املعلومـــات وتقنيــــة
املتوسـط الثالـث للصف الدة ا لغ مقر جدا منخفضة جة ربد

ً
ـ،ر لغ مقـر يـراع رولـم

الفكـــر مـــن عـــاد أ متطلبـــات ن تـــضم ـــ والتـــواز التـــدرج الـــدة يا ا،ن تـــضمي ـــسم ا حيـــث
التخطــــيط،بالعــــشوائية ــــا ع و،وغــــاب ــــ ا الد الفــــصل مقــــر ــــ ــــا ا تكرا عــــدد لفبلــــغ ر رر

ات) 210( ي) 158(مقابل،رتكرا الثا ا الد الفصل مقر ا رتكرا رر
ً

.  
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السابقة اسات الد ع   :رالتعليق

والتطــــــرفــــــ نحــــــراف موضــــــوع تناولــــــت ــــــ ال اســــــات الد لتنــــــوع الــــــسابق العــــــرض رش
تــھ، مواج ـ واملؤسـسات ــات ا عـض دو أو فيـھ املــؤثرة العوامـل أو واقعـھ حيــث مـن رالفكـر ي
ـة مواج ـ أساسـيا متطلبـا ه باعتبـا الفكـر مـن بموضـوع اسات الد عض تمام ا يالحظ كما

ً ً
ر ير

الفكــ والتطــرف كمــانحــراف الوصــفي، املــن اتبــاع الــسابقة اســات الد معظــم ــ ع غلــب و ، رر ي
ـــتم ا مـــا ـــا وم ـــة الثانو باملرحلـــة ـــتم ا مـــا ـــا فم ـــا عل ركـــزت ـــ ال ـــة العمر املرحلـــة يـــان ت يالحـــظ

ــــ ع اســــات الد ــــذه أجمعــــت ولقــــد املتوســــطة، املرحلــــة ــــ ع ركــــز مــــا ــــا وم امعيــــة، ا رباملرحلــــة
والتطــرف نحــراف ة أكــدترخطـو ــا أ كمـا تــھ ملواج يئــات وال ـات ا ــاتف ت ة وضــر ورالفكـر ي

، الفكــر والتطـرف نحـراف ـة ملواج مـن ـدار ا ه باعتبـا الفكـر مـن ـز عز و تواجـد ة يضـر ري ور
نحـــــــراف بموضــــــوع تمــــــام حيــــــث مــــــن الــــــسابقة اســـــــات الد ســــــياق ــــــ اســــــة الد ــــــذه ي روتــــــأ ر

اتباع ا مع وتتفق الفكر البيانـات،يوالتطرف مـع أداة بانة سـ واسـتخدام الوصـفي املن
ـــــة ملواج العــــالج والــــدو ي الوقــــا الــــدو بيــــان ــــ املتمثــــل س الــــرئ ا ــــدف ــــ ــــا ع تختلــــف رولكــــن ر
ـــة ج مـــن الـــدو ـــذا ـــز لتعز حـــا مق ا تـــصو ا إضـــاف ـــ و ـــة ج مـــن الفكـــر والتطـــرف رنحـــراف ر

ً ً
ي

اليــــ ا اســـــة الد اســــتفادت ذلـــــك غــــم و ، رأخــــر ر حـــــساسى تــــدعيم ـــــ الــــسابقة اســـــات الد مــــن رة
ية املن جراءات عض و النتائج تفس و النظر طار كتابة و ا ل   .يبمش

النظر   :يطار

الفكر نحراف وم   :يمف

ة الـــسلطو عتقـــادات مجموعـــة أو عتقـــاد، ـــو الفكـــر نحـــراف أن الـــبعض ييـــر ،ى
ثبـــــات حـــــق ا لنفـــــس عطـــــي ـــــ ا،ال ـــــ ـــــ ـــــشكيك ال تقبـــــل وال دليـــــل، ـــــ إ تحتـــــاج ومـــــن،وال
ا خط احتمالية تصو   ).2008،عابدين(راملستحيل

طــــار عــــن جــــة خا ــــار ألف ــــ ع التعــــصب مــــن نوعــــا يمثــــل الفكــــر فــــاالنحراف رولــــذا ي
يقـو ال كـم ا ـذا أو العقيدة ذه ما حكما أو ما عقيدة تب خالل من للمجتمع العام مالثقا

سليمة عقلية مقدمات ع أو يحة أدلة كـم،ع ا ـذا أو املعتقـد ـذا فـرض محاولـة مع
معتنقھ يخالف من   . ع

بأنـھ عــرف التمــسك"كمـا ــ عتـدال حــد عــن ج ـر وا الــرأي ــ التعـصب مــن وحالــة
يھ ونوا هللا أوامر تنفيذ واملغاالة الدين فكره،بتعاليم ع ص ال اءفال،وجمود بآ ف رع

هللا يل ســــ ــــ ـــاد ا ــــة ب ـــاب و العنــــف أســــاليب ـــم مع بــــع و بـــالكفر، م م ــــ و ن " رخـــر
ي( را   ).2013،780،الز

أدلـــــة وتقـــــديم قـــــائق ا ھ ـــــشو و يم املفـــــا قلـــــب ـــــ ع تـــــھ بقد املنحـــــرف الفكـــــر ـــــسم رو
الثقـــ وعـــدم ن خـــر تكـــذيب ـــ إ إضـــافة للواقـــع ومتناقـــضة افيـــة ـــ غ ن ـــرا ـــو إ وامليـــل م فـــ ة

يرجـــع أنـــھ نجـــد الـــشباب، ن بـــ الفكـــر لالنحـــراف ـــالنظر و والـــصراع، ـــالف وا والتـــآمر ـــشكيك يال
ــــ سيا ــــو مــــا جانــــب ــــ إ ، اجتمــــا ــــو مــــا ــــا وم نفــــ ــــو مــــا ــــا م ومتنوعــــة عديــــدة ألســــباب

فيـــھ،واقتـــصادي ش عــــ الـــذي جتمـــا الوســـط عـــن فـــضال
ً

أو، ــــ قي تنـــاقض مـــن يحملـــھ بمـــا
م أمــــــام املــــــستقبلية ـــــة الر وضــــــوح وعـــــدم م وطموحــــــا م وتطلعـــــا الــــــشباب واقـــــع ن بــــــ ؤتنـــــاقض

)(Ronald Wiontrobe, 2005, 14 .ثـق ين ـ ال جتماعيـة بالقاعـدة دائمـا التطـرف ـرتبط و ـذا
ً

ا ن(م   .)2011،211،حس
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ومتعــ ومتوافــق معتــاد ــو عمــا عيــدة ــار وأف بمعتقــدات الفكــر نحــراف ــرتبط فيو را
يــــــا ودي وثقافيــــــا واجتماعيــــــا سياســــــيا عليــــــھ
ً ً ً ً

املتطرفــــــة، ــــــار ف و املعتقــــــدات تلــــــك تــــــرتبط أن ندو
الدولـة أو املجتمـع ـة مواج ـ عنيفـة أو متطرفة مادية فعلية التطـرف،سلوكيات تـبط ا إذا رأمـا

اب إ إ يتحو فإنھ بالعنف ديد ال أو املادي ربالعنف ـ،ل ي مـا غالبـا إذن فـالتطرف
ً

دائـرة ـ نو
الـسلوك،الفكر ـ ع الفكـر ـذا يـنعكس متعـددة،وقد ال أشـ ـ ل،وذلـك شـ ا عـض يأخـذ قـد

الــرأي عــن ــ التعب وســائل مــن ــا غ أو الكتابــة أو أنمــاط،لالقــو ــ املتطــرف الفكــر يتجــسد وقــد
ن معــــ ز تـــداء ا الـــسلوك مـــن ىأخـــر ن،رى معــــ ســـلوك عـــن متنـــاع الفكــــر،أو يتحـــو عنـــدما لأمـــا

فإنـــھ اح ر أو ـــات املمتل أو ـــات ر ا ـــ ع عتـــداء أو الـــسلوك مـــن عنيفـــة أنمـــاط ـــ إ واملنحـــرف
اب إ إ يتحو رعندئذ ية،(ل العر امعة   ).2015ا

الفكر لالنحراف املفسرة ات  )2017،الطيار(يالنظر

اســـــــة الد ملوضـــــــوع املفـــــــسرة ـــــــات النظر عـــــــض تنـــــــاو ريمكـــــــن الــــــــسمات،ل ـــــــة نظر ـــــــا وم
ست واملـسئوو الفـرد بـھ يولد صية ال استعداد و نحراف أن ت بي ال و الت لعداد

ـة و تر ـست ول بيولوجيـة عوامـل ـة،عنـھ النظر ـذه ل فقـا و
ً

ـو،و ـسان أن يحا ـ س لـ فإنـھ
ً

الــسيا بــھ مذ يختــار يح،مــن الــ ــو العكــس الــذي،ولكــن ــو الــسيا ب املــذ أن ــ بمع
أتباعــھ فــإن ،يختــار ة ــ كث سياســية ب مــذا نــاك و لالنحــراف اســتعداد ص الــ لــدى ــان فــإذا

ــا ف انحرافــا ــ ك ناحيــة و ســي ــھ اتجا
ً

ــ(ن لديــھ). 2015،الزام الــذي الطالــب أن ذلــك ــ ومع
تطرفية ا،لميو شاط ينخرط ي ل شددة امل أو املتطرفة ماعات ا عن بحث س   .فإنھ

ا س مدا إحدى نظر ة وج الفكـررومن نحـراف عـز ـا فإ ديثـة ا النفـ يلتحليـل و
مــان عــدم إحــساس مــع ص الــ لــدى يتولــد الــذي بــالنقص الــشعو ــ ــذا،رإ مــن وللــتخلص

مــــن بــــالقوة ـــشعر و بــــالوالء ــــا ل يـــدين مجموعــــة أو منظمــــة مـــع لتحــــام ــــ إ الفـــرد ــــأ ي رالـــشعو
نتماء ذا خالل من ا ف فرديتھ وتذوب ا   ).2015،الزام. (خالل

ــا ز غر ا ســلو نحــراف ــو ي أن فتنفــي ــز والتعز الــتعلم ــة نظر أمــا
ً

ســلوك،ن ــو وإنمــا
املحيطـــة ئـــة الب مـــن ـــسب العمـــر،مك مـــن ـــ و الـــسنوات ـــ ـــشأ،خاصـــة ت نحـــراف بـــذو روأن

املجتمعية الفعل دود ا عز و سة واملد سرة من الصغر رمنذ   ).2007،الرميح(زر

تجھ ـصيةو ال السمات إ نحراف أسباب جاع إ إ ولو السي التحليل رأنصار
ــــــ ع واملـــــؤثرة بـــــاملجتمع املرتبطـــــة جيــــــة ا ا العوامـــــل لبـــــا ـــــسبة بال محــــــدودا جانبـــــا تمثـــــل ـــــ رال

ً ً

اتھ واتجا الفرد عليـھ،صية ـا تأث يـنعكس ومـرآة العوامـل ـذه ل نتاجـا ـ عت ،الـرميح(ًالـذي
2007.(  

نحـــــــرافأمــــــا و ــــــالتطرف جتماعيــــــة ر للظــــــوا فتنظــــــر الوظيفيــــــة البنائيــــــة ــــــة النظر
جتمــا الــسياق داخــل داللــة ــا ل أن ــ ع ـاب تبــاط،رو لفقــدان نتاجــا ــو ت أن إمــا ــ رف

ً
ن

جتماعيــة ماعــات ــھ،با وتوج الــسلوك تــنظم ــ ــر،ال تظ ــ ال ــة الالمعيا حالــة يجــة ن ــا أ رأو
الف عــــض بــــاملجتمععنــــد املجتمــــع،ئــــات ــــ ن جتمــــاعي والــــضبط التوجيــــھ ،يالــــشرار. (وفقــــدان

2007.(  
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اقتـــصادية مـــة أ ـــست ل ـــسانية املجتمعـــات مـــة أ أن ـــايم دو يؤكـــد زلـــذا ز ــــ،ر وإنمـــا
أساســـا أخالقيـــة مــة أ
ً

فـــراد،ز أعـــداد ايـــد ي املجتمـــع ــا يمـــر ـــ ال الـــصعبة ف الظـــر ظــل ـــ ولـــذا
ا مـــن عـــانو ـــةنالــذين التفكـــك"رلالمعيا القـــيم،)"نـــومي(حالـــة ســـلطة مـــن التفكـــك حالـــة ـــ و

سـة مدر ـ غ مفاجئـة ات ـ لتغي يجـة ن ضـعفت ال جتماعية عراف و أن. وواملعاي ـ ع ـذا و
أخالقية مة أ حالة نـومي،زمجتمعاتنا مـن حالـة ا سود ـذا،و ر مظـا أحـد عـد نحـراف و

نومي و يا(التحلل   ). 2011،33،ر

ال املجتمــع ثقافــة ا تحــدد ــ ال ــداف أن أى الــذي تــو م ــة النظر تلــك اد ر رومــن ن و
ـــ ال الفئـــات عـــض نـــاك إن إذ عة؛ املـــشر بالوســـائل ـــا إل للوصـــو الفـــرص ـــ مـــساواة ـــا وتقابل ل

ذلك عن ا،ز ـداف أ لتحقيـق أخـر وسـائل عـن تبحـث قـد نـا ـو،ىومـن ي أن املحتمـل نومـن
الوســائل ــذه إحـدى التطــرف أو شــرعية،العنـف ـ غ وســائل ا عــد ـ يؤكــد. ال أخــر ـة ج ىومــن

رة ظـــا وظيفـــة رة ظـــا ـــل ل أن تـــو ة،نم مـــست رة. ىوأخـــر الظـــا الوظيفـــة فـــإن ذلـــك ضـــوء ـــ و
الرأي ار واحت والغلو شدد ال الفكر خر،يلالنحراف قبو وقـسوة،لوعدم عنـف والتعامـل

و خـر همـع ـ وشـيوع،غ رمـان ا مـن املجتمـع ـ خلـل وجـود عكـس للتطـرف ة املـست والوظيفـة
ــــــم الف وســــــوء ــــــل رة). 2007،يالــــــشرار(،ا ظــــــا ــــــم ف ــــــ ــــــات النظر تلــــــك ــــــ تب تأكيــــــد جــــــب و

ـ سـة املد خاصـة و املجتمـع ـساق أ جميـع ن بـ التعـاو ـ ع التأكيـد مـع عامة الفكر رنحراف ن ي
وا ــــ م الــــو ـــز الفكــــرعز التطــــرف ـــ إ تــــؤدي ــــ ال ســــباب مـــن التطــــرف،يــــد أن والســــيما

يــة والدي الــسياسية ومجاالتــھ الھ أشــ بتعــدد تتعــدد متداخلــة متعــددة عوامــل ــا ل رة ظــا ل ــش
جتماعيــــة و ســــة،والثقافيـــة باملد املرتبطــــة ســــباب فــــإن. رخاصــــة ــــات النظر تلــــك ضــــوء ــــ لـــذا

القـيم تن أن يجب سة الطـالبراملد لـدى ـز،خالقيـة عز و الـوطن وحـب نتمـاء قـيم وخاصـة
تماسكھ ع رص وا الوطن ع فاظ ا ا ودو ية الدي   .رالقيم

الفكر نحراف   :يأسباب

الفكــــر نحــــراف رة ظــــا اء و تقــــف ــــ ال ســــباب نــــوع يت ــــ،ر ع ــــا أبر إيجــــاز مكــــن زو
التا   :النحو

انقــس -1 مـن سـالمي العـالم املعانــاةمعانـاة ـذه ومرجـع مختلفـة ات تيــا ن بـ حـادة ـھ فكر رامات
ـــات بتوج التمــسك عــن والبعـــد بالــدين ــل ا ـــو وانقــسامات مــشكالت مـــن ــا ع ترتــب ومــا

ات التيا ذه أبر ومن رسالم  ):2001،5،6،نظ(ز

ي  ) أ( علمــا الـــشرعي:  تيــار باألصــو مــرتبط ـــ و دنيــو أســاس ـــ ع يــاة ا بنــاء ـــ إ ليــدعو والي ة
صــــيلة جتماعيــــة وثــــات واملو والعــــادات ــــذا،ربالتقاليــــد اب ــــ أ نظــــر ــــة وج مــــن ــــ

  .تجاه

متطــرف ) ب( ــ دي ــضار:  تيــار ا بالتقــدم يتــصل مــا ــل و ديثــة ا املدنيــة ض يعــا مــن،ر ــ ف
العالقـــــــات ـــــــ وجمـــــــودا ســـــــر ـــــــ ـــــــا وتفك خـــــــالق ـــــــ فـــــــسادا إال ـــــــست ل م نظـــــــر ـــــــة وج

ــــم،جتماعيـــة متنكــــراف ــــا لرغبا ملبيـــا لنفــــسھ ش عــــ الفـــرد تجعــــل ة ــــضا ا أن ن ريـــر و
نظـــرة إليـــھ نظــر و قاومـــھ و خــر انـــب ا فكــر يـــرفض جانــب ـــل ف ولــذا والفـــضيلة لــآلداب

ـــا ف ساســـية واملبـــادئ ـــق ا ـــ إ ليـــصل م وتقـــو تمحـــيص دو وشـــك نبــة بمـــا،ر ـــا رليقا
مـش عـامال و ت أن يمكن ومبادئ أصو من نعنده لكـالل ـ ا فيـھ ـو و مـا بي يجمـع نا

ن  . رالتيا
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و -2 ـــــــة بو ال واملؤســـــــسات ن املـــــــر قبـــــــل مـــــــن البنــــــاء ـــــــوار وا الناقـــــــد بـــــــالتفك تمـــــــام ضــــــآلة
التنــاو. عالميـة يتطلــب والتحقــق ــ للتفك ا ثا واســ باملفيــد ــا وإثراء بــالعقو تمــام لإن رل

م أ وإعطـــــاء مـــــو ـــــ إ النظـــــر ـــــ ـــــ بيـــــةرالعل ال عيـــــوب ومـــــن خـــــر مـــــع الفكـــــر ـــــوار ل ييـــــة
ــــ ــــال ا عليـــھ مــــا يماثــــل ـــا ف اســــة الد مــــواد وحـــشو ن التلقــــ أســــلوب س املـــدا ــــ روالتعلـــيم ر

وجـــھ ــ ع ســالمية يــة العر الــدو مــن عديــد ـــ ــسطحھ و الفكــر يحمــد بمــا عــالم لوســائل
مباشـــــر بطــــر والعنــــف ــــاب تـــــدعم ــــرامج و ــــار بأف أو ــــصوص قا مباشـــــرةر ــــ غ وقتيــــة أو ة

 ). 2001،6،نظ(

بيـــــة -3 وال عـــــالم دو ن بـــــ والفـــــضائيات: رالتنـــــاقض العوملـــــة عـــــصر ـــــ عـــــالم ة خطـــــو رتتـــــ
يــة والدي الوطنيـــة الرمـــو مــن والنيـــل القــيم عـــض ـــدم ل أداة ــ إ أحيانـــا زبتحولــھ

ً
إعـــالم، ـــو ف

ــا ذا ــة بو وال التعليميــة العمليــة ــ ع وخطــر ــافبــدال،مــشكك مع امــل ت و ا يــدعم أن مــن ً
ا مــسا عــو التــا و ــا ريخالف ملحــو،ق بــاإلعالم ســتعانة يــة الغر العوملــة مؤســسات لوتحــاو

نــا و وإضـــعاف صــيل الفكــر ممـــا،يتراثنــا التحلــيالت و ــشو و املعلومـــات ــو يوج ــم نف ن
يحة الــ العقيــدة اعتنــاق مــن فــارغ الــشباب مــن جيــل ــشأة ــ م ــصيةمحطــم،أســ ،ال

وأصالتھ بالده خ بتا الثقة   ). 1998،125،جالل(رمزعزع

العقــدي -4 بالبدعــة: الفــساد البدعــة يقــابلو شــيعا ــانوا و م ديــ فرقــوا ن املــسلم مــن ا ــ كث نإن
ً ًَّ،

يناقــــضھ آخــــر منحــــرف فكــــر ــــر ظ منحــــرف فكــــر ــــشأ ــــ،فــــإذا ع ــــ غــــالوا مــــثال ْفالــــشيعة ً


ه كفـــر ــوارج ـــد،ووا ا العــصر ـــ بو واملـــذا بـــالفر الــساحة امـــتألت ـــشار،قيث ان ـــان وقــد
والتطــــرف الغلــــو إحــــداث ــــ مــــؤثرا الفــــر تلــــك

ً
عـــــن. ق يــــاة ا عــــز ــــ إ يميــــل مــــثال لفالتــــصوف ً

النـــاس،الـــدين حيـــاة ـــط ـــ الغلـــو ـــ إ اتجـــھ حيـــث املـــسلم الـــشباب عـــض حفيظـــة أثـــار رممـــا
املتصوفة ب س مقابل عات،بالدين املنا ذه ت زفتطو والغالةر املتصوفة ن حـق(ب ،اللو

 ). 446،ـ1430

الشرع -5 ألمو اطئ ا والتفس م الف يدعمـھ: رسوء النـاس عـض لـھ يتعـرض الـذي مـر ذا و
ـالل ا أمـر ـ لو سا و أئمة م أنفس نصبو و الدين والفقھ العلم يدعو من نوجود ن ن

ا م ـــوا أ وفـــق أو ـــا ر ظا مـــو مـــن أخـــذو و ـــرام روا العلمـــاءن ـــ إ الرجـــوع دو ـــصية نل
دلـة ن بـ مـع ا وعـدم ال سـت م ديـد ـان ما و يح ال الشر العلم ل وأ ركفاء

عة الشر مقاصد م ف عدم   ).2001،6،نظ(أو

الظن -6 هللا: سوء الظـن،أمـر بالبعـد ن املـؤمن ـ،عبـاده بخ ي يـأ ال ـا :فقـال،ألنـھ أ َيـا ُّ َ َ

آ َالــذين
ِ

َّ
إثـــم الظـــن عــض إن الظـــن مـــن ا ـــ كث بـــوا اجت ٌمنـــوا ًْ َّ َّ َ

ِ ِِ ِ
ّ ّ َْ ْ َُ َّ

ِ ِ ِ
َ ْ َُ..) ـــرات ت). 12،ا صـــد رفكـــم

ـــام أح ات،مـــن قـــرا قناعـــات،رواتخـــذت ـــت ن الظـــن،ُو ســـوء ب فمـــثال. ـــس
ً

يكفــــر:  الـــذي ـــذا
ن املــسلم مــن ا ــ كث

ً
م، وأمــوال م دمــاء يح ــست ظنــھ،و ســوء ب ــس س ألــ ذلــك؟ يفعــل ،ملــاذا

نو واملــسلم ســالم و ســولھ و هللا خـــانوا ــم أ م فــ وأفعـــال،راعتقــاده أمــو خــالل مــن روذلـــك
الــس،وقعــت املحمـــل ــ ع ظنــھ ســـوء ب ــس ــا يانـــة،ّتأول ا ادة إ عـــداء،رمــن مــع والتــآمر

 ). 371،ت.د،القر(



من االنحراف الفكري  دور معلمي المرحلة الثانویة في تحصین طالبھم
 أحمد بن سالم بن سعید باھمام/ د وتصور مقترح لتعزیزه
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الــشباب -7 ش ن: مـ معــ ثقــا وســط مــن ــاجر الـذي ص الــ بأنــھ امــ ال الفــرد ــعــرف إ
آخــــر ثقـــــا الثقـــــا،وســــط بالوســـــط يتكيــــف أن قبـــــل لــــة طو ة ـــــ ف ر مــــر مـــــن البـــــد ثــــم وومـــــن

ديـد مــسرحا،ا ـو ت ص الـ ـذا نفـسية أن نجـد تمامــا العمليـة ـذه تـتم أن قبـل ًولكـن ن ً

ن مــزاج ن بــ أو ن ثقــافت ن بــ ك جديــدة: رللمعــا وثقافــة قديمــة جتمــاع،ثقافــة علمــاء ــس و
بال ص الــــــ ــــــذا لتــــــامثــــــل ــــــامش ــــــ ع ش عــــــ أنــــــھ أي ــــــامش ال ــــــ ع ش عــــــ الــــــذي رجــــــل

ديد ا ع عرف قد و وال بقديمة متمسك و فال ن؛ املختـار(الثقافت ). 1995،93،عبـد
وتزايـــــد" م ـــــشمل ـــــ ال التنظيمـــــات وغيـــــاب ن مـــــش امل لـــــدى الـــــسيا الـــــو لـــــضعف ونظـــــرا

ً

يـة العر للنظم ة ر الق ات مـشو،رالقد امل س يمـا نلـم أور الطلبـة مثـل مـستقل ل ـش العنـف
يـة،العمال ما ا العنـف أعمـال ـ أخـر فئـات جانـب ـ إ م مـ قطاعات انخرطت ،ىولكن

الشغب وأحداث رات  ).1991،161،توفيق(املظا

نتمـــاء -8 ـــا: ضــعف عل ترتكـــز أن ـــ ب ي ـــ ال ة الـــضر ســـس ـــم أ مـــن نتمـــاء عميـــق ورعـــد
التعليميـة املعلومــاتوذ،الـسياسة مـن املــدمر ف ـا ا يل والــس الفكـر التطــرف ـة ملواج رلــك ي

املفتوحــة الــسماوات عــصر مــا. "ـ بقــدر ا مــس ا عــسكر صـراعا الــدو ن بــ الــصراع عــد ًولـم ً ً
ل

وسياســــــــيا وثقافيــــــــا ا حــــــــضا صــــــــراعا ًأصــــــــبح ً رً الفكــــــــر،ً ســــــــتقطاب و الثقــــــــا الغــــــــز ي ــــــــأ يو و
الــــصراع ذلــــك مقدمــــة ــــ ثــــم،والــــسيا اومــــن شــــبا ن تحــــص ــــ ع بالعمــــل الــــدو تمــــت لا

ـــا ا ســـتقطاب و الغـــز محـــاوالت ضـــد سياســـيا م روحقـــ و الوطنيـــة،ً ـــة و لل تأكيـــدا وكـــذا
ً

والوالء لالنتماء عميقا و
ً

ر" ( و   ).2004،139،يا

الفكر نحراف ر   : يمظا

متعـــــددة ر مظـــــا الفكـــــر مالحظتـــــھ،يلالنحـــــراف يمكـــــن ا يـــــصعب،عـــــض خـــــر والـــــبعض
شافھ ي،اك ما ر املظا تلك م أ من  :ولعل

داع1 وا التضليل ع ة القد   :رـ

العقــــل م ـــ تح عة مـــشر وســـائل اســـتخدمت إذا مقبولـــة ـــو ت قنـــاع ـــ ع ة القـــد وإن ن ر
تھ ــسان حتيــال،وإ و والتــضليل الكــذب ــق طر عــن ن خــر إقنــاع ــ،ولكــن إ الوصــو أجــل لمــن
ما جليا،منفعة را مظ عت

ً ً الفكرُ نحراف ر مظا اللغـة،يمن اسـتعمال خصائـصھ مـن الـذي
ن خــر ـ ـ والتغي التــأث ـ حرصــھ،نفعاليـة مـن ـ أك النفــوس ـ قنـاع خلــق ـ ع وحرصـھ

ــ الوا ــ التفك يع ــ ــ عــد،ع ا انتحــا بــاملوت تقتنــع وجماعــات أفــرادا يجعــل الــذي فمــا وإال
ً ً
ر

الر ــــا عيم مــــن مــــؤثرة وخطبــــة بالقنابـــــلز جــــسده يلغــــم أن اليــــافع الـــــشاب أقنــــع الــــذي ومــــن ؟ ـــــ
اد ش س و اد ا باسم وأشالء قطعا لتصبح ًالفتاكة ً

  ).32،ــ1430،العتي! (

ية" العر اململكة والتطرف العنف سة ملما املتعمق جتما التحليل من ن تب رلقد
معلو مــــن الداخليــــة ة ا و ــــشرتھ مــــا حــــسب ـــــ ـ رالــــسعودية مــــنز م علــــ قــــبض مــــن عــــض عــــن مــــات

ات التفج حوادث أمنيا ن املطلو
ً

ــ، من جال ا عل ع ال شرطة م افا اع روحسب
ح بــر ـسم وامل املتطـرف الفكـر يحملـو الـذين الــشباب ـؤالء تجمـع كة مـش خـصائص نـاك وأن ن

ب والتخر ن،التدم تبـ فقـد لإليحـاء؛ القابلية ا م أ من ـان الكث اسـتقوا ـم أ افـات ع مـن
أخـــذوا وإنمـــا تمحـــيص؛ أو مناقـــشة دو الـــوطن خـــارج يـــة الدي الرمـــو عـــض مـــن املعلومـــات نمـــن ز

للنقاش قابلة غ كمسلمات ار ف   ).33،ـ1430،العتي" (ذه
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قلـو ـ ع اسـتولوا الـذين أولئك ــ شك بال ــ م املقيتة القابلية ذه م ف ع ز مروالذي
املضللة م بوسائل قناع و داع ا ق طر عن م اقة،وعقول ال الدعائية م   .وأسالي

قائق2 ا ھ شو و يم املفا قلب   :ـ

ا وطمــس قـــائق ا ھ ــشو و يم املفـــا قلــب ـــ ع تــھ بقد املنحـــرف الفكــر ــسم وتقـــديم،ري
للواقـــع مناقـــضة أو افيـــة ـــ غ ن ـــرا و مـــة،أدلـــة م بمعـــان لمـــات ال محـــددةواســـتعمال ـــ أو،غ

ومختلفة متقلبة يم،ٍبمعان املفـا عـض توظيـف ـ إ الفكـر نحـراف دعـاة مـن ـ كث سـ يوقـد
م مسالك ير وت م مصا دمة الشرعية ات وم،واملصط مف ذلك اد(من أن) ا ـم عم زو

هللا يل سـ ـ ـاد ا مـن ـو إنمـا ن منـ ـع وتر الـدماء سـفك مـن بـھ يقومـو ومـا أنمتجــا،ن ن ل
م دي عن دفاعا ن املسلم ع فرض اد ا

ً
وانتقاما، عدوانا شرع ولم

ً ً
  ).33،ـ1430،العتي(

آليـــات م تفـــس اء(وكـــذلك ـــ وال املنحرفـــة) الـــوالء م ـــا توج يخـــدم إن: نفيقولــــو،بمـــا
م ل ة مو ية الغر الدو مع للعالقات املسلمة الدولة إق،لإقامة حرمـة ن يـر ـم أيوولـذلك امـة

ــــم مع ـــــا غ أو العالقــــات مـــــن عـــــد،نــــوع الدوليـــــة تفاقــــات و للمنظمـــــات نــــضمام أن ن ـــــر وو
للغرب ة الدين،مو من يخرج ذلك ي. (وأن   ).73،ـ1427،املال

والــــــبغض"و العــــــداوة ولكــــــن م؛ وعــــــداو الكفــــــار غــــــض تقتــــــ اء ــــــ وال الــــــوالء عقيــــــدة
ه غ دو بالدين يتعلق ما ل ب ـمو،نتختصان ظلم ـ ع ال والعـداوة البغض فإن ذلك ع ،ناء

م حقوق بخس ع م،وال ود ع نقض ع م،وال إلـ حسان عدم ع م،وال غـش ـ ع وال
م الغدر أو م خيان اء،أو وال الوالء لعقيدة اطئ ا م الف و ذا ف" (ف   ).51،ت.د،الشر

التكف3   :ـ

نحــــر ر مظــــا أخطــــر مــــن ــــو الفكــــرو عــــن،ياف العــــصمة إســــقاط عليــــھ تــــب ي حيــــث
ن م،خر وأموال م وأعراض م دما باحة اس ثم   .ومن

أنــك ـــان بمــا الغرابــة ن"ومــن املــسلم عـــض ا كفــر املكفــرة الغـــالة عـــد،وتجــد ــوا واتج
م فكفــر ن املــسلم مــن م يكفــر لــم مــن ــ إ وذلــك الــشـرعية،ّ بالقاعــدة حتجــو يكفــر: (نو لــم مــن

افر افرال و م،)ف وقـوع ـ با سـ ـان الـسلف ـم ف عـن ـارج ا ـم الف لكـن يحة ـ والقاعدة
ً

سالم ل أ ي" (تكف   ).23،ـ1425،القر

تـھ دو ـ العلمـاء كبـار يئة مجلس أعلنھ الذي البيان فيـھ) 49(رو املجلـس: "جـاء إن
سو وسنة هللا كتاب من ان بر غ الناس تكف حكم ن يب ةرإذ وخطـو وسـلم عليھ هللا ص رلھ

وآثام ر شر من عليھ تب ي ملا ذلك؛ املعتقـد،وإطالق ـذا مـن ء بـر سالم أن للعالم علن يفإنھ
اطئ يئـة،ا ال للـدماء سـفك مـن البلـدان عـض ـ يجـر ما واملركبـات،يوأن للمـساكن ـ ،وتفج

اصــة وا العامــة إجرامــي،واملرافــق عمــل ــو ــشآت للم ــب منــھوتخر ء بــر ســالم ــل،يو كــذا و
منــھ بـــر خــر واليــوم بـــا يــؤمن منحــرف،ئمــسلم فكــر صـــاحب مــن تــصرف ـــو وعقيـــدة،وإنمــا

وجرمھ،ضالة إثمھ يحمل و سالم،ف ع عملھ سب يح دي،فال تدين امل ن املسلم ع وال
والــــسنة،ســــالم بالكتـــــاب ن ن،املعتـــــصم املتـــــ هللا بحبـــــل ن إفـــــسادو،املتمـــــسك محـــــض ـــــو إنمــــا

مــــن ة محــــذ مــــھ بتحر قاطعــــة عة الــــشر نـــصوص جــــاءت ــــذا ول والفطــــرة؛ عة الــــشر تأبــــاه روإجـــرام
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لھ أ   ).34،ـ1430،العتي" ((مصاحبة

خر4 بالرأي اف ع وعدم للرأي التعصب   :ـ

يــاة ا أمــو ــ م ــا وأف النــاس اء آ تختلــف أن عــا هللا حكمــة راقتــضت ر ــم،ر أ ذلــك
خل

ُ
والرغبـات وامليـو مزجـة ـ ن مختلفـ أساسا لقوا

ً
الفكـر، اب ـ أ إال ا يـدرك ال حقيقـة ـذه و

بـھ،يالـسو مقطوعـا مـر يجعــل مـا ا ـ فكث املنحـرف الفكـر صـاحب أمـا
ً ً

واحــد، قـو إال فيـھ س للـ
قولـــــھ ـــــو أيـــــھ،و ـــــو و واحـــــد أي رو ـــــم،ر و ن خـــــر عـــــن أذنيـــــھ صـــــاما

ً
يـــــراه، بمـــــا إال يأخـــــذ ال

رتــ القـــضايا«،ضيھو وأغمــض املــسائل أغــوص ــ ــد يج أن لنفـــسھ ــ يج مــن م مــ أن ــب ،وال
ـاد لالج ل أ غ و ـو،ٍو ـد اج كمـا ـدوا يج أن ن املتخصـص العلمـاء مـن ه ـ لغ ـ يج ـذا،وال ف

عداه ما ل نفي و نفسھ فيھ املرء ت يث الذي املقيت ف(» التعصب   ).27،ـ1427،الشر

شدد5 ال موضعھـ   :غ

والقــوة الــشدة عــن ــ التعب ــ ــشدد ال لفــظ ن،ــستعمل اللــ نقــيض ــ شــدد: لتقــو،و
ملكـــــھ قـــــواه،هللا عـــــا،أي قولـــــھ ملكـــــھ: ومنـــــھ ص) (﴿وشـــــددنا ة نـــــاه) 20آيـــــة: رســـــو قو ابـــــن(أي

  ).54ص،7جـ،ت.د،رمنظو

مــــو توافـــھ ــــ إ فينظـــر نــــة؛ م ـــ غ بنظــــرة مـــر عــــا ـــا فكر فـــاملنحرف
ً

جديــــة نظـــرة ر
وسذاجة،وصرامة سطحية حداث عظائم ر   .ىو

الدين6 بتداع   :ـ

أنــھ إذ ؛ الفكــر نحــراف ر مظــا مــن ــر مظ الــدين ــ بتــداع يعــد الــدين"ُ ــ قــة طر
عة الــــشر تــــضا عــــة ســــبحانھ،مخ التعبــــد ــــ املبالغــــة ــــا عل بالــــسلوك ،الــــشاط" (ُيقــــصد

  ).30،ـ1412

شــ" باألمــةوال حــادت ــ ال ســباب أعظــم مــن ـــ ـ يــزال وال ــــ ــان الــدين ــ بتــداع أن ك
يح الــ املـن عـن ن،سـالمية املـسلم وحـدة ــ ع قـضت ـ ال العوامـل ــم أ مـن ـان ت،و وشــ

وأحزابا شيعا الناس تفر ح م شمل
ً ً

ي" (ق ر   ).2008،64،ا

بالناس7 الظن سوء   :ـ

الفكـــ نحـــراف ر مظـــا نمـــن بـــاآلخر الظــــن ســـوء ــــا«ير ع ـــ ن مذمومـــة خـــصلة ـــو و
م،ســالم وحـــسنا م إيجابيـــا خفـــي و ن بـــاآلخر الظـــن ء ـــ ـــا فكر املنحـــرف أن يالحـــظ حيـــث

ً
،

م ئا ســــــ ــــــشر و م ــــــ هللا،و إال ــــــا علم ال ــــــ ال م ومعتقــــــدا م نيــــــا حــــــاكم زة،و جــــــا م فــــــآل
سط أ م مع يختلف ملن قائمة يفات ي(» رمووالتص   ).76،ـ1427،املال

عــا هللا ــرات(﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀ ڀڀ﴿: قـال ا ة ــرة،)12آيـة: رســو ر ــي أ وعــن
قــــــال وســــــلم عليــــــھ هللا صـــــــ هللا ســــــو أن عنــــــھ هللا لــــــ ر أكـــــــذب: "ر الظــــــن فــــــإن والظــــــن إيـــــــاكم

ديث   ).2253ص،5جـ،2003،يالبخار..." (ا

ــؤالء عنــد الظـــن ســوء يقتــصر العلمــاءوال ــ إ يتعـــدى بــل العامــة ـــ فقيـــھ،ع ــ أف فـــإذا
م ع رج ا فع و هللا خلق ع س ت ا ف ربفتو بالدين،ى او م م نظر و   .نف

عـــن الـــدفاع ـــستطيعو ال الـــذين مـــوات ـــ إ انتقـــل بـــل حيـــاء عنـــد ـــام يقـــف نولـــم
م عة،أنفس ب املذا وم،ركأئمة فضل من م ل ما ع م اف عـصو افـة ـ مة لدى رانة
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م ظ وسوء م ألسن من سلموا ف. (لم   ).35،ـ1427،الشر

الفكر نحراف ة مواج ا ودو ة الثانو املرحلة التعليمية يالسياسة   :ر

عـــن ـــا تم ات ـــ ومم خـــصائص عـــدة ســـالمية الـــدو ـــ التعليميـــة الـــسياسة لتنفـــرد
والتعليميـــــة ـــــة بو ال مـــــمالـــــسياسات مـــــن أمـــــة أيـــــة الـــــسياسة،ـــــ ـــــو ـــــو ذلـــــك ـــــ ب نوالـــــس

ســــالمية بالدنــــا ــــ وخلقــــا،التعليميـــة وعبــــادة عقيــــدة مــــة بــــھ تــــدين الـــذي ســــالم مــــن ثــــق تن
ً

يــــاة ل ـــامال مت ونظامــــا وحكمــــا عة وشـــر
ً ً ً

ســــالمية، عة الــــشر ــــات بتوج ـــا عليم منــــا ط وتــــر
مـــــا،الغــــراء ف ســـــالم ـــــم ف أجـــــل مـــــن

ً
ـــــامال مت يحا ــــ
ً ً

نفـــــوس، ـــــ ســـــالمية العقيـــــدة وغـــــرس
ات،الـشباب ــا وامل ف املعـا وإكـسابھ العليـا املثـل و ســالمية ـات والتوج بـالقيم الطالـب ـد روتز ر و

البنــــاءة الـــسلوكية ــــات تجا وتنميـــة وثقافيــــا،املختلفـــة واجتماعيـــا اقتــــصاديا املجتمـــع ر وتطـــو
ً ً ً

،
و لي الفرد يئة عن نفضال ً

مجتمعھ بناء بناء نافعا عضوا
ً ً

)، ر   ).168ـ،1423يالظا

ــسم ت مــا خــالل مــن الفكــر نحــراف ــة مواج ــ ــة الثانو ســة املد دو ز ــ ي نــا يومــن ر ر
ــــ ســــالمية العقيــــدة غــــرس ــــ بالغــــة ميــــة أ مــــن ســــالمية الــــدو ــــ التعليميــــة الــــسياسة لبــــھ

وا سالمية القيم وإكساب الطالب أعـضاءنفوس ونـوا لي م يئ و الفاضلة خالق و العليا ملثل
وأسبابھ ودوافعھ الفكر نحراف أعمال عن البعد ل عيدين م مجتمع بناء ن   .ينافع

الوط نتماء ز عز و الفكر نحراف ة مواج ة الثانو سة املد من املأمو يالدو رر   :ل

املج أفراد إعداد بالغة مية أ سة مرللمد سـلوك وتوجيـھ ـم أخالق ـذيب و بمـا،تمـع
نيــف ا ســالمي نــا دي عــاليم و املجــاالت،يتفــق افــة ــ والتنميــة مــن يحقــق مــا خــصوصا،و

ً

ـــل مــن ر أشــ ثمانيــة أو ســبعة م علــيم بدايــة مــن الطــالب ــا ف يقــ مــة امل املؤســسة ــذه أن
واقــع و أســبوع ــل مــن أيــام خمــسة معــدل و يوميــاســاعا) 6-5(عــام ت

ً
حــوا، ســاعة) 1000(أي

ا د عام التوحيـد،رل عقيـدة غرس سرة عد مية ي الثا املركز ي تأ ا يجعل مما
ســالمية ــة بو ال واملبــادئ ــا. والقــيم بأ ســة املد عــرف ــذلك ــة: "رو بو وال جتماعيــة املؤســسة

ــــش وت بيـــة ب املجتمـــع ـــا إل ـــد ع ـــ ال مـــةاملتخصـــصة أبنـــاء مـــن الـــصاعدة جيـــال كة" ئة مــــش
و جتماعية املؤسسة مع جتماعيـة،بذلك ـشئة للت ساسـية البـذو وضـعت ـ،رال ع و

سرة مـة. ا تـراث ونقـل شء ال املجتمع ومبادئ قيم غرس ا م م ة و تر مؤسسة إذا ف
لألجيال باء ر،من فاعلة أداة وصالحھو املجتمع د(وتقدم العاطي،   ).69ت،.عبد

ـسان جوانب جميع لبناء أداة عن ة عبا سة املد أن نجد ذلك ضوء روع يـة،ر الدي
ـــسمية ـــة،والنفـــسية،والعقليـــة،وا بو ال وفلـــسفتھ املجتمـــع ومنطلقـــات أســـس مـــع يتفـــق ،ًبنـــاء

لـــــھ ومـــــتمم ســــرة لـــــدو مكمـــــل ــــ نظامـــــا،رف ــــست ل ســـــة واملد
ً

نظـــــامر مـــــن جـــــزء ــــ بـــــل ال معـــــز
ً

و
املجتمـــع ـــو ـــ أك ـــ،اجتمـــا ســـة املد وظيفـــة الكبـــار: روتتمثـــل ات ـــ وخ الثقـــا اث ـــ ال ـــسيط ،ت

الطفل نمو يفسد مما الكبار ات وخ الثقا اث ال مـن،وتنقية اتزانـا أك اجتماعية ئة ب وتوف
ً

جية ا ا ئة د(رالب العاطي،   ).69ت،.عبد

عناصــر ــو ــنوتت ــسة ئ عناصــر عــة أ مــن التعليميــة رالعمليــة ئــة: ر و واملعلــم الطالــب
واملنـــا ســـة ال،راملد إنــــھ حيـــث الثالثــــة العوامـــل ن تحــــس دو العمليـــة بتلــــك ـــوض ال يمكــــن نوال

عناصــر ر تطــو عــن بمعــز املتطــرف الفكــر ــة مواج ــ ســة املد مــن املــأمو الــدو مناقــشة ليمكــن رل ر
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الثالثـــة التعليميـــة عنـــصرالعمليــة ـــل ل ساســـية عــاد اســـتعراض يـــتم وســـوف ــا ذكر الـــسابق
ي النحو ع التعليمية العملية عناصر   ) :2004،22،27اليوسف،(من

أوال
ً

  الطالب: 

املعلــم جانــب مــن ن التلقــ ــ ع يقــوم يــة العر الــدو معظــم ــ التعلــيم أن املالحــظ لمــن
املــتعلم جانــب مــن فــظ املع،وا يحفــظ متحــانفالطالــب وقــت منــھ ا داد اســ يــتم ــ ح لومــة

ــا م ف ــ دو لــھ ــو ي أن دو املعلومــة لتلقــي وعــاء عــد فالطالــب ــذا رو ن الطـــالب،ن ــؤالء وإنتــاج
النقــاش أو ــ التفك دو ـا تطبيق ــ صـرامة ــ وأك املنحرفــة ـار لألف لالنقيــاد ولة سـ ــ أك ـم ،نيجعل

ســة للمد ـــ م الــدو تفعيـــل فــإن ـــذا ــ روع ـــر ع يقــوم أن يجـــب املتطــرف الـــسلوك مقاومــة ـــ
الطالــب لعقــل ــسمح الـذي بــداع و ــ التفك ـ ع القــائم ــوار ا التعلـيم الطــالب ــد عو يأسـاس

ة او من أك من قيقة ا ة ؤ و مو زبتأمل ر   .ر

ثانيا
ً

  املعلم: 

التعليميـــة العمليـــة ـــ ـــة الزاو ـــر املعلمـــو لآلبـــا،نيمثـــل بـــديال يمثلـــو حيـــث
ً ـــم،ءن و

الــــصغار حيــــاة ــــ مــــة م بــــأدوار يقومــــو الــــذين ة ســــر يــــاة ا نطــــاق خــــارج نالراشــــدو ــــو،ن نول
جتمـا التطبيع مة امل العناصر من القـدوة،ناملعلمو ـق طر عـن ـم طال ـ ن يـؤثر م ،وفـإ

ا وتــدعيم ـــة املرغو ســـتجابات يع ــ ـــا،و وإطفا الــسلبية ســـتجابات ـــصية،وإضـــعاف ول
الطـالب ــصيات ــشكيل ــ ام إسـ اســة الد قاعــات ــ أســلوب، راملعلـم ــ املعلــم ســمات إن إذ

م ل ذيبھ قة وطر طالبھ مع التعليم، عاملھ نحو التالميذ ات اتجا يؤثر ه بدو ذا   .رو

وحـــذر دقـــة ـــل ب س بالتـــد يقومـــو الـــذين ن املعلمـــ انتقـــاء ر الـــضر مـــن فإنـــھ رولـــذا ن ي ، و
بالفط يتصفو اءنبحيث والذ للطالب، نة يحة ال املعلومة إيصال ع ة إ، روالقد باإلضافة

ــــ ا وعكــــس ا ـــشو ع ــــ ال ة ـــضا ا ات ــــ املتغ يعاب اســــ مـــن م تمكــــ ـــ ال ــــصية ال ة راملقـــد ر
مــــــشو ل ـــــش اســــــية الد قاملنـــــا بــــــداع،ر و املناقــــــشة ـــــ ع طالبــــــھ املعلـــــم يحفــــــز أن يجــــــب كمـــــا
خــال مــن علميــة ة بــصو ــ لروالتفك ــش ا ومناقــش ــار ف وطــرح فيــھ والتأمــل الواقــع ــشعار اس ل

امدة ا والنوا وامر من   .مجرد

اسة: ثالثا الد ئة   رب

جيــــد ل ــــش التعلــــيم يتلقــــى أن للمــــتعلم يمكــــن ـــــ، ال ع ع ــــ ئــــة ب ــــ يوجــــد لــــم مـــــا
ُ

ــ التفك ـ ع القــائم التعلــيم مـن آفــاق ــ إ بــالفرد وتـدفع ــ التفك وتحفــز والبعيــد، بــدابـداع
زة ـــــا ا القوالـــــب العناصـــــر، عــــن مـــــن مجموعـــــة وجـــــود مـــــن البـــــد جديــــدة عليميـــــة ئـــــة ب ولتـــــوف

التعليم ع تحفز ال   :ساسية

متعددة-1 عليمية وسائل قاتھ، وجود وم اسب ا زة أج استخدام خالل   .من

ا-2 الد ــ ع ع ــ و البحــث ــ ع تحفــز متخصــصة مكتبــة روجــود
املراجــع، ســةُ جميــع ــا ف يتــوافر

ا وغ نت ن من املتقدمة التقنية سائل و ديثة   .وا

ـة-3 و ال جيــدة ـا يجعل بمـا اســية الد القاعـات ـ ة، رتج الــضر انـات م ـا ف وجــد و حـة ورومر
ا وغ عليمية وسائل من التعليمية   .للعملية
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و-4 ـــــوار وا للمناقـــــشة للطـــــالب الفرصـــــة خـــــتالفإتاحـــــة و أجــــــواء، بـــــداع ـــــ ينمـــــو فاإلبـــــداع
مة الصا ة الدكتاتو أجواء ده م موت و وار را   .ر

عا ا
ً

اسية: ر الد   راملنا

ا ــستوع ــي ل للطالــب؛ املعلومــة خاللــھ مـن تقــدم الــذي الوعــاء اســية الد املنــا رعـد
التعليمية تھ مس ساعده أن يمكن ما ا م ستقى امل. و تصبح ي ـول ع ة قاد اسية الد رنا ر

العــصر الطــالب، مـسايرة لــدى جراميــة ادة م تقـز ــ ع ة روقــاد ال، ر معينــة ضــوابط نــاك فـإن
املختلفــة يـاة ا مجـاالت ـ عة الـسر ات التطـو تواكـب ــي اسـية الد املنـا ـ ـا توافر مـن ربـد ، ر

ي النحو ع ا استعراض يمكن ،(وال   ):2016،397،398السل

الـــشاملة-1 التنميـــة اتيجية اســ مـــع ـــسيق بالت ــ ا الد للمـــن اتيجية اســـ خطــة وضـــع ة رضــر ور
للدولـة، للدولة الشاملة التنمية اتيجية اس من ا داف أ املن اتيجية اس م ستل ـذا، بحيث و

ة ـــ املتغ املجتمــــع حاجـــات مـــن ـــة بو ال ـــداف ثـــق تن أن ـــ تحديــــد، ع ي يـــأ أن يجـــب ثـــم ومـــن
ـــ ا الد املـــن ـــات أولو ضـــمن اضـــر ا الوقـــت ـــ جتماعيـــة و منيـــة ـــددات يخـــرج، رامل بحيـــث

يخـــدم ل ـــش القـــضايا ن بـــ واملفاضـــلة النقـــد ـــ ع ة القـــد ولديـــھ التعليميـــة العمليـــة مـــن رالطالـــب
العام   .الصا

عقليـــــة-2 ـــــة بو ال ســـــاليب و اســـــية الد املنـــــا مـــــن ـــــ كث ـــــ النظـــــر إعـــــادة ة رضـــــر انفتاحيـــــةور
العـصر، جديدة ملعطيـات مالئـم ـ غ أصبح ما حذف ع ة والقد الرغبة ا لد و ري مـا، ن وإضـافة

العوملـة عــصر ــ ومالئـم ر ضــر يـو ــ، و ال ات ــ للتغ متعمقـة اســات د مــن ذلـك ينطلــق أن جــب رو
اعتبار ل فو من و البالد ة مص تأخذ ح بر املجتمع ا قيمر   .و

جديـــدة-3 منـــا نحـــرافإضـــافة و مـــة ر ا مـــن الوقايـــة للـــشباب، لحـــو يمكـــن كيـــف ـــ تو
مـة ر ا من م أنفس ن نحـراف، تحص و الرذيلـة ـاو م عـن لالبتعـاد ـة النا الـسبل ، ىومعرفـة

مــة ر ا مـن والوقايـة بيـة ال مؤسـسات دو حـو الدوليـة ب التجـا مـن فـادة خـالل مـن روذلـك ل ر
نحراف   .و

تناســــــ-4 نــــــاك ــــــو ي أن الطالــــــبنيجــــــب ــــــ ع ة املقــــــر الــــــساعات وعــــــدد املــــــن مفــــــردات ن بــــــ رق
أســـبوعيا
ً

العمليـــة،  عـــن ف والعـــز امللـــل للطالـــب ب ـــس قـــد املنـــا عـــض ـــ اب ســـ إن وحيـــث
ا ل   .التعليمية

العـصر-5 مقتـضيات حـسب للتعـديل قابلـة التعليميـة املنـا ـو ت أن قوالـب، نيجب ـو ت نوأال
ا أو ــــا غي يمكــــن ال ــــاجامــــدة ــــ، ملــــساس ع ة مقــــد ا لــــد ــــو ي أن يجــــب اســــية الد رفاملنــــا نر

ملشكالتھ عملية حلو وتقديم جتما الواقع   .لمسايرة

أفـراد-6 جميـع لـدى الـوط الـوالء ـوم مف عميـق ـ إ ـا مجمل ـ اسـية الد املـواد دف أن ريجب
الرسـمية، املجتمـع للــسلطة والـوالء ام بــاالل عــام إحـساس يجــبو، إليجــاد الــذي ـم امل الــدو ز رــ

الوطنيــة بيــة ال عمليــة ميــة أ تأكيــد ــ ســة املد تؤديــھ عنــدما، رأن فقــط يتحقــق مــن إن حيــث
الوطن نحو م لي بمسؤ ميع ا فيھ، وشعر ش ع الذي   .واملجتمع
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ا وإجراءا اسة الد ية   :رمن

اسة الد اسة:رمن الد داف أ لتحقيق سب ألنھ الوصفي   .راملن

اسة الد ة:رمجتمع الثانو املرحلة وطالبات اض(بمنطقةطالب اض(بمحافظة)الر   )الر

اسة الد بلغت:رعينة عينة ع قتصار وفـق) 476(تم ن ع مـو ة الثانو باملرحلة وطالبة زطالبا
ً

ا الد والصف والتخصص النوع ات   .رمتغ

اسة الد عينة   :روصف

بــالتعر اصــة ا بانة ســ تطبيــق ــتــم إ نىمــستوف تحــص ــ ــة الثانو املرحلــة ــ معل ردو
بلغــــت عينـــــة ــــ ع وعالجيــــا، وقائيـــــا الفكــــر نحـــــراف مــــن ــــم طال

ً ً
ات،ًطالبـــــا) 476(ي ـــــ متغ وفــــق

وعل(التخصص/ النوع( ي ا)/ أد الد التالية) رالصف داو با   :لكما

حسب) 1(لجدو العينة أفراد ع تو   )النوع(زيو

ةا التكرار النوع املئو سبة  ل

و رذ  241 %50.6 

 49.4% 235 إناث

 100% 476 املجموع

ـدو   ا مــن حيــث) 1(ليتـ نــاث، و و الـذ مــن العينــة أفـراد ــسب ب تقــا رأن ر
ب ت ال ع م س   ).49.4%(،)50.6%(بلغت

حسب) 2(لجدو العينة أفراد ع تو   )التخصص(زيو

ة التكرار التخصص املئو سبة  ال

 56.1% 267 يأد

 43.9% 209 عل

 100% 476 املجموع

ـــدو ا مــن مـــن) 2(ليتــ ــ أع ـــي د التخــصص طـــالب مــن العينــة أفـــراد ــسبة أن
ب، ت ال ع سب ال بلغت حيث ، العل التخصص من م قرنا   ).43.9%(،)56.1%(سبة

حسب) 3(لجدو العينة أفراد ع تو   )الصف(زيو

س التكرار الصف ةال املئو  بة

 37% 176 لو

ي  37.9% 152 الثا

 31.1% 148 الثالث

 100% 476 املجموع
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ــدو ا مــن ــ) 3(ليتــ أع و و ي الثــا ن الــصف طــالب مــن العينــة أفــراد ــسبة لأن
ب، ت ال ع سب ال بلغت حيث الثالث، الصف طالب سبة   ).31.1%(،)37%(،)37.9%(من

اسة الد   :رأداة

تـصميم بانةتـم ســ ونـت وت الـسابقة اسـات والد بـو ال دب ــ إ بـالرجوع بانة راسـ ي
ــــ ــــة الثانو املرحلــــة ــــ معل دو مــــستو بواقــــع اصــــة ا ات العبــــا شــــمل ما أحــــد ن محــــو رمــــن ىر ر

بواقـــع اصــة ا ات العبــا ي الثـــا وشــمل م، نظــر ـــة وج مــن الفكــر نحـــراف مــن ــم طال روقايــة ي
ال املرحلــة ــ معل دو رمــستو م،ى نظـــر ــة وج مــن الفكــر نحــراف مــن ــم طال عــالج ــ ــة يثانو

من ما م ل و اوح) 20(نوت ـ ت بحيـث املوافقة جة د عن ع ي ثال تدرج ة عبا ل وأمام ة رعبا ر ر
عطى و مرتفعة ن ب عطـى) 3(ما و ومتوسـطة جـات، عطـى) 2(رد و ومنخفـضة جتـان، جـة) 1(رد رد

ــــ ع جات الــــد اوح ــــ وت فقــــط، نرواحــــدة بــــ مــــا محــــو ــــ) 20(رــــل ــــ) 60(إ ع اوح ــــ ت نمــــا ب جــــة رد
ن بـ مــا مجملـة بانة ــ) 40(سـ مرتفــع) 120(إ مـستو وجــود ـ ع املرتفعــة جـة الد وتــدل جـة ىد ر ر

نحـــراف مـــن ـــم طال وعـــالج وقايـــة ـــ ـــة الثانو املرحلـــة ـــ معل دو مـــستو واقـــع دو واقـــع رمـــن ىر
ع املنخفضة جة الد تدل نما ب رالفكر   .العكسي

بانة -1 س   :صدق

ر  .أ  الظا  يالصدق

باسـتخدام البدايـة ـ بانة سـ صـدق حـساب رتـم الظـا ا يالـصدق عرضـ خـالل مـن
ن املحكمـــ مــــن مجموعــــة ـــ يطلــــعع أن عــــد وذلــــك ـــا، بتحكيم للقيــــام ة ــــ وا ختــــصاص ىذو

ا ـداف وأ ا، ـساؤال و اســة، الد عنـوان ــ ع املحكمـو رـؤالء ــلن حـو م ومالحظــا ـم ا آ لإلبــداء ر
عـــن الكـــشف ـــ ا وصـــدق اســـة، الد ملوضـــوع الفقـــرات مالئمـــة مـــدى حيـــث مـــن ـــا وفقرا بانة راســـ
تحتــــھ، تنــــدرج ـــ ال بــــاملحو فقــــرة ـــل تــــرابط حيـــث مــــن وكــــذلك اســـة، للد دفة املــــس راملعلومـــات ر

ا ـــ غ حـــذف أو الفقــــرات بتعـــديل وذلـــك ا؛ صـــياغ وســــالمة الفقـــرة وضـــوح أوومـــدى ــــا م ملناســـب
يــراه ممــا ذلــك ــ وغ بانة، اســ تــدرج ــ النظــر ــ إ باإلضــافة فقــرات، مــن مناســبا نــھ ير مــا ًإضــافة و

مناسبا اء   .ًا

ي  .ب  الذا  :الصدق

ــــ ع بانة ســــ تطبيــــق تـــم ن املحكمــــ الــــسادة بتعــــديالت ام ـــ ل و بانة ســــ تحكــــيم عـــد
بلغـت ـة الثانو املرحلـة طـالب مـن اسـتطالعية ــا،) 50(عينـة وتبو بانات سـ ـغ تفر عـد و ًطالبـا،

ي الــذا الـــصدق حــساب ملعامــلتــم ـــ بي ال ــذر ا حــساب ســو(باســـتخدام ب تبـــاط نا انـــت)ر و ،
التا دو با كما ي الذا الصدق جة لد   :ر
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  )4(لجدو

ا ومجموع بانة س محاو ن ب سو ب تباط ا ملعامل بي ال ذر ا ريو ن   )50=ن(ر

 رحوامل
عدد

ات  رالعبا
تباط ا رمعامل

سو  نب
ملعامل بي ال ذر ا

 )الصدق(رتباط
جة رد

 الصدق

 مرتفعة 967. **936. 20 لو

ي  مرتفعة 952. **906. 20 الثا

ــــــدو ا مــــــن الواحــــــد) 4(ليالحــــــظ مــــــن ب ــــــ يق بانة لالســــــ ي الــــــذا الــــــصدق معامــــــل أن
تتم ذلك و إحصائيا مقبولة جة د و يح ًال مكـنر و الـصدق، مـن عالية جة بد بانة س رتع

الية ا اسة الد ا نتائج ع   .  رعتماد

  :الثبات -2

الثبـات حــساب بانةيمكـن ـســ إ بــالتعرف اصـة ــةىمــستوا الثانو املرحلــة ـ معل ردو
وعالجيــــــا وقائيــــــا الفكــــــر نحــــــراف مــــــن ــــــم طال ن تحــــــص ــــــ
ً ً

الفــــــاي معامــــــل قــــــة طر باســــــتخدام ،
نبا التاوكر دو ا خالل من ذلك ت و   :لخ،

ن) 5(لجدو تحص ة الثانو املرحلة معل دو مستو إ التعرف بانة الس الثبات رمعامالت ى
وعالجيا وقائيا الفكر نحراف من م طال
ً ً

  )50=ن(ي

بانة نباخ العدد س كر الفا  ومعامل

و لاملحو  896. 20 ر

ي الثا  903. 20  راملحو

بانة س  927. 40 إجما

ــــــدو ا مــــــن بانة) 5(ليتــــــ اســــــ لثبــــــات نبــــــاخ كر ألفــــــا معامــــــل قيمــــــة ــــــ وأن إ التعــــــرف
وقائيـــــــا الفكـــــــر نحـــــــراف مـــــــن ـــــــم طال ن تحـــــــص ـــــــ ـــــــة الثانو املرحلـــــــة معلمـــــــي دو مـــــــستو
ً

ي ر ى
وعالجيــا،

ً
بلغــت ال) 927.(قــد ــ ع جــاء بانة ســ ي ملحــو الثبــات معــامالت أن كمــا ة، ــ ــبركب ت

ة ــ كب جــة بانة،)0.903(،)0.896(ربد لالســ املقبــو الثبــات ــ إ ــش ممــا أنل، مكــن ذلــكو ــو ني
ا نتائج لتعميم جيدا ًمؤشرا ً. 

حصائية ة املعا   :أساليب

ـــــة وملعا ات التكـــــرا ـــــصر جـــــداو ـــــ ـــــا غ تفر تـــــم ـــــا، وتجميع بانة ســـــ تطبيـــــق رعـــــد ل
ا برنــامج خـالل مــن إحــصائيا ـا حـصائيةًبيانا  SPSS (Statistical Package for Social(ــزم

Sciencesن والعشر امس ا حـصائية. وصدار ساليب من مجموعة الباحث استخدم وقد
ـــــ و بانة، ســـــ ات لعبـــــا ســـــتدال و الوصـــــفي التحليـــــل عمليـــــة القيـــــام دف ـــــس ـــــ معامـــــل :رال

نبــــاخ، كر الفــــا ومعامــــل ، ســــو ب تبــــاط وا ن ــــ ر التــــاءوال واختبــــار ات، التكــــرا حــــساب ــــ ــــة املئو رسب
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ن مــستقلت ن تــ تجــاه)t – test Independent Simple(لعي أحــادي التبــاين تحليــل واختبــار ،
)One Way ANOVA(واختبار ،"LSD"البعدية الثنائية نات   .رللمقا

بانة س يح   :ت

ســــــتجابة جــــــة) مرتفعــــــة(عطــــــى ســــــتجابة)3(رالد و جــــــة) طةمتوســــــ(، الد ،)2(رعطــــــي
ســـــتجابة جــــــة) منخفــــــضة(و الد ــــــل)1(رعطــــــي ل املقابــــــل التكــــــرار ــــــ جات الــــــد ــــــذه ــــــضرب و ر،

بــ س ما عطي العينة، أفراد إجما ع ا وقسم ا، وجمع املـر(استجابة، الـذي)الوسـط ،
ي كما حدة ع ة عبا ل ل س ال ن الو عن رع  :ز

مرتفعة × 3( متوسطة × 2) + (تكرار منخفضة × 1) + (تكرار الرق )تكرار   التقدير

عبا ل العينة                         =ةرل أفراد  عدد
 

اســــة الد عينــــة لــــدى املوافقــــة مــــستو تحــــدد روقــــد مــــن(ى يمكــــن ــــ ال ة ــــ الف طــــو لتقــــدير
مــــ منخفــــضة أم متوســــطة، أم مرتفعـــــة، ــــا و حيــــث مــــن املوافقـــــة ــــ ع كــــم ا ــــا خـــــاللخالل ن

التالية   :العالقة

 1  -ن
املوافقة  =ىمستو

 ن

ــش ــساو) ن(حيــث و ســتجابات عــدد ــ ومــدى) 3(ىإ مــستو التــا ــدو ا ــ و ىو ل
بانة س استجابات من استجابة ل ل اسة الد عينة لدى ة العبا رموافقة   :ر

اسة) 6(لجدو الد عينة لدى املوافقة مستو ريو   ى

املوا  املدى فقةىمستو

با1.66أي) 0.66 + 1(وح1من منخفضة تقر
ً

 

با2.33أي) 0.66 + 1.67(وح1.67من متوسطة تقر
ً

 

  3أي) 0.66 + 2.34(وح2.34من مرتفعة

امليدانية اسة الد   :رنتائج

و الــسؤال عــن مــستو: لجابـة واقــع مــنىمــا ــم طال وقايــة ــ ــة الثانو املرحلــة معلمـي ردو
م؟ نظر ة وج من الفكر  ينحراف

دو مــستو بواقــع ــاص ا و املحــو ات عبــا ــب ترت تــام الــسؤال ــذا عــن رلإلجابــة ىر ل ر
ــا ا أو حــسب م نظـر ــة وج مـن الفكــر نحـراف مــن ــم طال وقايـة ــ ـة الثانو املرحلــة ـ زمعل ي

ذلك يو التا دو وا ية، س   :لال
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املوافقة) 7(لجدو ومستو جة ىد املرحلة عر معل دو بمستو اص ا و راملحو ىر ل
اسة الد عينة نظر ة وج من الفكر نحراف من م طال وقاية ة رالثانو   )476=ن(ي

املوافقة جة   رد
ة م منخفضة متوسطة مرتفعة  رالعبا

 % ك % ك % ك

ن زالو
س  ال

نحراف
 ياملعيار

 الرتبة
ىمستو

 املوافقة

12 

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف
لطــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبا

باآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
يجابيــــــــــــــــــــــــة
والــــــــــــــــــــــــسلبية

ـــ ع للعوملـــة
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 يالفكر

 متوسطة 1 97078. 2.2353 38.00% 181 0.40% 2 61.60% 293

13 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يو
ة رخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــو
التعـــــــــــــــــــــــــــــرض
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعض
املواقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
ونيـــــــة لك
ــــــة و ال ـــــ ع
الثقافيـــــــــــــــــــــــــــــة

ة  والفكر

 متوسطة 2 97020. 2.2332 38.00% 181 0.60% 3 61.30% 292

11 

مــن التحــذير
نتمــــــــــــــاءات
يــــــــــــــات ز وا
ل ــــــش ــــــ ال
بدايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 نحراف

 متوسطة 3 97179. 2.2311 38.20% 182 0.40% 2 61.30% 292

6 

ــ ع التأكيـد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الف
يح الــــــــــــــــــــــــــ
ملــــــــــــــــــــــــــــدلوالت
ات املصط
الــــــــــــــــــشرعية،

كمـــــــــــــــــصط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ا
والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالء
اء، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وال
مــــــن ــــــا وغ

 متوسطة 4 96198. 2.1408 40.10% 191 5.70% 27 54.20% 258



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )األول(، الجزء )188: (العدد
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املوافقة جة   رد
ة م منخفضة متوسطة مرتفعة  رالعبا

 % ك % ك % ك

ن زالو
س  ال

نحراف
 ياملعيار

 الرتبة
ىمستو

 املوافقة

ات املصط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال

ا ـــــــــــــــــــــــــــــــستغل
الفكـــــر دعــــاة

  املنحرف

3 

ــــــــــــــ م ــــــــــــــس
ترســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم املف
يح الــــــــــــــــــــــــــ
للمواطنــــــــــــــــــــــة
لــــدى قـــة ا

 الطالب

 متوسطة 5 96714. 2.0882 42.60% 203 5.90% 28 51.50% 245

16 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسمح
باعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذار
ن املخطئــــــــــــــــــــــ
طالبــــــــــھ مـــــــــن

إياه متقبال
ً

 

 متوسطة 6 93017. 2.0651 40.10% 191 13.20% 63 46.60% 222

7 

ا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةرد
مــــــــــــــــــــــــــشكالت
ـ ال الطـالب

تــــــــــــؤدي قــــــــــــد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إ

م انقطـــــــــــــــــاع
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
اســــــــــــــــــــــــــــــة رالد
ــــــــــــــــــــــــسرب وال
التعلــــيم مـــن
ـم يجعل مما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسة فر
ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
ا اصـــــــــــــطياد
قبــــــــــــــــل مــــــــــــــــن
الفكـــــر دعــــاة

  املنحرف

 متوسطة 7 90009. 1.9811 41.40% 197 19.10% 91 39.50% 188



من االنحراف الفكري  دور معلمي المرحلة الثانویة في تحصین طالبھم
 أحمد بن سالم بن سعید باھمام/ د وتصور مقترح لتعزیزه
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املوافقة جة   رد
ة م منخفضة متوسطة مرتفعة  رالعبا

 % ك % ك % ك

ن زالو
س  ال

نحراف
 ياملعيار

 الرتبة
ىمستو

 املوافقة

8 

مــن التحــذير
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ا

ـــــ ع بـــــالكفر
مـــــــــــــــن أحـــــــــــــــد

ن  املسلم

 متوسطة 8 90048. 1.9580 42.60% 203 18.90% 90 38.40% 183

14 

عطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
الفرصــــــــــــــــــــــــــــــــة
للطــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب
ملناقـــــــــــــــــــــــــــــــــشة

ه ا  رأف

 متوسطة 9 93298. 1.9433 46.40% 221 12.80% 61 40.80% 194

4 

توضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح
يم مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
الغلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو،
والتطـــــــــــــــــــــــرف
، الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
والعنــــــــــــــــــــــــــــــــف
ـــــــــــــــــــا روأخطا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع
املجتمـــــــــــــــــــــــــــع،
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان و
موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
ا م  سالم

 متوسطة 10 94141. 1.9202 48.50% 231 10.90% 52 40.50% 193

1 

دو ز ــــــــــــــــــــــــــــ ري
ــــــ العقيـــــدة

توجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ
الفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

يح  ال

 متوسطة 11 87616. 1.9160 42.90% 204 22.70% 108 34.50% 164

17 

ــــــــ ع عمــــــــل
ثقافـــــــة ــــــشر
التنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
خــــــــــــــتالف و

طالبھ ن   ب
  
  
  
  

 متوسطة 12 89008. 1.8908 45.60% 217 19.70% 94 34.70% 165



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )األول(، الجزء )188: (العدد
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املوافقة جة   رد
ة م منخفضة متوسطة مرتفعة  رالعبا

 % ك % ك % ك

ن زالو
س  ال

نحراف
 ياملعيار

 الرتبة
ىمستو

 املوافقة

18 

مبــــدأيحقـــق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافؤ ت
ن بـــ الفـــرص

ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعج
ــــــــــــــ طالبــــــــــــــھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار ا
 واملناقشة

 متوسطة 13 88307. 1.7920 51.50% 245 17.90% 85 30.70% 146

19 

ــــــــــــــ م ــــــــــــــس
ثقافـــــــة ــــــشر
ـــــــــــــــــــــــــــــسامح ال

طالبھ ن  ب

 متوسطة 14 86171. 1.7836 50.20% 239 21.20% 101 28.60% 136

20 

مالحظــــــــــــــــــــــــــــــــة
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوك
الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب
م وتـــــــــــــــــــــــــوج
ــــــــــــــــــــشاف الك
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت
نحــــــــــــــــــــــراف

يالفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
املبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 ھوعالج

 منخفضة 15 81213. 1.6429 57.10% 272 21.40% 102 21.40% 102

9 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض
أســـــــــــــــــــــــــــــــــاليب
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــ الــــــــضالة
الفكــــــــر ـــــــشر
املنحـــــــــــــــــــــــــــــرف
يمكــــــن ــــــ ح

ا  تجن

 منخفضة 16 70706. 1.5861 54.20% 258 33.00% 157 12.80% 61

10 

مــن التحــذير
ج وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
شــــــــــــــــــــاعات
املــــــــــــــــــــــــــــــــــضللة
تـــــــــدعو ـــــــــ ال

 منخفضة 17 89615. 1.5567 72.10% 343 0.20% 1 27.70% 132
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املوافقة جة   رد
ة م منخفضة متوسطة مرتفعة  رالعبا

 % ك % ك % ك

ن زالو
س  ال

نحراف
 ياملعيار

 الرتبة
ىمستو

 املوافقة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إ
نحرافـــــــــات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة الفكر
عزعــــــــــــــــــــــــــــــــة زو
الــــوطن أمـــن

ه   رواستقرا

2 

ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ع الطـالب

نفتـــــــــــــــــــــــــــــــاح
ـــــــــ ع مـــــــــن

الثقافــــــــــــــــــــــــات
 ىخر

 منخفضة 18 86693. 1.5021 74.80% 356 0.20% 1 25.00% 119

15 

م ـــ ـــاريح أف
مخالفيـــــــــــــــــــــــــــھ
ـــــــــــــــــــــــــــا م ح و
وإن ـــــــــــــــــــــــــــ ح
عكــس انـت

 فكره

 منخفضة 19 80576. 1.4643 73.50% 350 6.50% 31 20.00% 95

5 

ثقافـــــــة ــــــشر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار ا
ن بــــــــــ البنــــــــــاء
الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب
ـالرأي وتقبل
ولـــــــــــــو خــــــــــــر
مخالفا  ان

 منخفضة 20 77016. 1.3950 78.20% 372 4.20% 20 17.60% 84

املحو   رإجما
ية س ال ان و   زمجموع

املحو ات رلعبا  )37.326(ر
ان و   زمتوسط

ية س   )1.8866(ال
سبةا ةل املئو

)62.209( 
  متوسطة

ـدو ا من مـن) 7(ليت ـم طال وقايـة ـ ـة الثانو املرحلـة ـ معل دو مـستو رواقـع ى
املحـــو ات لعبـــا ية ـــس ال ان و مجمـــوع بلـــغ حيـــث متوســـطا جـــاء الفكـــر رنحـــراف رز

ً
،)37.326(ي

ية س ال ان و متوسط لغ سبة)1.8866(زو ال لغت و ة،   .)62.209(املئو

الفكــــر مــــن دف ــــس ــــ ال التحــــديات ة غــــزا ضــــوء ــــ يجــــة الن ــــذه تفــــس مكــــن يو ر
املعلــم عــاتق ــ ع امللقــاة عبــاء و ــام امل عــدد ضــوء ــ و ــة ج مــن الفكــر نحــراف ــ ع يوتحــث

ــــ ه دو ســــة مما مــــن تمكنــــھ ــــ ال يــــل والتأ عــــداد بــــرامج لــــضعف باإلضــــافة ، أخــــر ــــة ج رمـــن ر ى
ن من طالبھ مرتفعةوقاية جة بد الفكر رحراف   .ي



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )األول(، الجزء )188: (العدد
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وجــود املجتمعــات عــض واقــع ده ــش مــا ضــوء ــ الــسابقة يجــة الن تفــس يمكــن كمــا
ن بـ تـدافع مـن ذلـك يـصاحب وما ات والتوج ى الر اختالف ب س أنواعھ اختالف ع ؤانحراف

وأصـولھ ـوار ا آلداب امـل غيـاب ـ العنـف باسـتخدام والـسماح ات الــش،رالتيـا أن شـك بابوال
ــ ع قــادر شـباب بــال فأمــة ا السـتمرا ساســية الــضمانة ـم و للتقــدم ــس أمـة ــل ل ة ــ رك رـم

مـــــستقبل بـــــال أمـــــة ـــــ واجتماعيـــــا واقتـــــصاديا سياســـــيا بفعاليـــــة املـــــشاركة
ً ً ً

مـــــن، يبـــــدأ فاملـــــستقبل
م لــد املــستقبل ة صــو ــ غي و بالــشباب ــوض مؤســسات،رال ــود ج جميــع تــضافر ــستوجب ممــا

ــدفاملجتمـع ال ـذا يحقــق ــان،الـشيخ(بمـا وقــوة). 2008،12،13،رنو ة ـشر ال مــستقبل ـم ف
املـــصدر ــم و ــشاط وال العمـــل ــ ع ة وقــد ــة حيو ـــة العمر الفئــات ــ أك ـــم أ حيــث ــل ك راملجتمــع

ــ ــديثسا ا ــ إ والتطلــع التجديــد ــ غبــة ــ ك الفئــة م ــو ل املجتمــع ــ ــ ـــيم(رللتغي ،ف
2007،9.(  

الفكـر نحـراف رة ظا ة خطو من د يز ما يولعل مـن،ر ـا ف طـو يتو ممـن ـسبة نأن ر
وأملـــــھ املجتمــــع ة ثــــر عــــدو الــــذين والــــشباب ــــان،ن حيــــان–وإن عــــض م–ــــ ســـــلوك ــــسم ي

ة ـ وا وي ـ ال وعدم سرع التطـرف،بال ـا وم جتماعيـة مـراض أن ف مـراض،وواملعـر مثـل
ــسمية املــرض،ا ب العــدويــص انتقــال ــق طر عــن الــسليم ــا املجتمــع،ىف فئــات ــ أك والــشباب

اة واملحا للتقليد عرضا
ً

)Larton. 2005, 36(.  

يالحظ ـ العـال ىاملـستو ع كما قلي ماعـات أعـداد تزايـد و ابيـة ا ،واملتطرفـة ر
ن فما س2014 منتصف ب ادة ناك انت 2015 روما بـ ز ن عـدد ـ %) 70(تقدر ن القـاتل ـابي  ر

ـ،العـالم ـ أعـداد قـضية أصـبحت ح ن تزايـد ـابي ماعـات ـذه قبـل مـن الـشباب وتجنيـد ر  ا
التغا يمكن ال أمرا أو لھ والرقابـة من الرغم فع .عنھ تجا ـد اجـل مـن العامليـة الـسياسات  ا
رة من ن أعداد تزايد ظا العدد العالم  املتطرف أن   ).2016،87،الشمالن(تزايد  يزال ال إال

اســــة د مــــع يا ــــس يجــــة الن ــــذه روتتفـــق
ً

ي ـــا جــــة) ـــــ1429(را د أن ــــ إ توصــــلت ــــ رال
انـــــت ـــــة الثانو املرحلــــــة طـــــالب لـــــدى الفكــــــر مـــــن لتحقيـــــق بــــــو ال عـــــالم ســـــة يمما ي جــــــة(ر ربد

ـــــــ)متوســـــــطة البلعا اســـــــة ود تقـــــــوم) 2012(والـــــــشرعة،ر، ســـــــة املد أن ـــــــ إ توصـــــــلت ـــــــ ربـــــــدورال
ـو والز ـ الع اسـة ود الالصـفية، ـشطة محـو ـ الفكـر مـن ز عز نمتوسط ي ري ) م2015(ر

متوسطة جة بد جاء الفكر من وم مف واقع أن رت أظ رال   .ي

عينـــة نظـــر ـــة وج مـــن موافقـــة ات العبـــا ـــ أك أن يتـــ ات العبـــا ـــب ت ب يتعلـــق روفيمـــا ر
ات العبــــا اســـة رالد املوافقــــة)3(،)6(،)11(،)13(،)12(ر نطــــاق ـــ ات العبــــا ـــذه وقعــــت حيـــث ر،

ات عبــــا مـــن ــــ ع ـــا ــــ والواقعـــة ــــس ال ن الـــو ــــب ترت حـــسب وذلــــك متوســـطة، جـــة ربد ر زر
إ ب ت ال ع ات العبا تلك ش و راملحو   :ر

 ن بــــــــــو ، الفكــــــــــر مــــــــــن ــــــــــ ع للعوملــــــــــة والــــــــــسلبية يجابيــــــــــة باآلثــــــــــار الطــــــــــالب زعــــــــــرف ي
 سطمتو) 2.2353(س

 ،ــــة والفكر الثقافيـــة ـــة و ال ـــ ع ونيـــة لك املواقــــع لـــبعض التعـــرض ة خطـــو ـــ ريو
س ن  متوسط) 2.2332(زبو
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 ــس ن بــو نحـراف، بدايــة ل ـش ــ ال يــات ز وا نتمـاءات مــن ) 2.2311(زالتحـذير
 متوسط

 والوالء اد ا كمصط الشرعية، ات املصط ملدلوالت يح ال م الف ع التأكيد
ن بــــــــــو املنحــــــــــرف، الفكــــــــــر دعــــــــــاة ا ــــــــــستغل ــــــــــ ال ات املــــــــــصط مــــــــــن ــــــــــا وغ اء، ــــــــــ زوال

 متوسط) 2.1408(س

 ن بــــــــــــو الطــــــــــــالب، لــــــــــــدى قــــــــــــة ا للمواطنــــــــــــة يح الــــــــــــ ــــــــــــوم املف ترســــــــــــيخ ــــــــــــ م زــــــــــــس
  متوسط) 2.0882(س

ـــدو ا مـــن يتـــ اســـة) 7(لكمـــا الد عينـــة نظـــر ـــة وج مـــن موافقـــة ات العبـــا أقـــل رأن ر
ات جــــــة)9(،)10(،)2(،)15(،)5(رالعبــــــا بد املوافقــــــة نطــــــاق ــــــ ات العبــــــا ــــــذه وقعــــــت حيــــــث ر، ر

ـش و املحـو ات عبـا مـن ـى د ا والواقعة س ال ن الو ب ترت حسب وذلك رضعيفة، رز ر
إ ب ت ال ع ات العبا   :رتلك

 ن بـــــو مخالفـــــا، ـــــان ولـــــو خـــــر الـــــرأي وتقبـــــل الطـــــالب ن بـــــ البنـــــاء ـــــوار ا ثقافـــــة زـــــشر
 منخفض) 1.395(س

 ــــس ن بــــو فكــــره، عكــــس انــــت وإن ــــ ح ــــا م ح و مخالفيــــھ ــــار أف م ــــ ) 1.4643(زيح
 منخفض

 ــــــس ن بــــــو ، خــــــر الثقافــــــات ــــــ ع مــــــن نفتــــــاح ــــــ ع الطــــــالب ع زــــــ ) 1.5021(ى
 منخفض

 أمـن عزعـة و ـة الفكر نحرافـات ـ إ تـدعو ـ ال املـضللة شـاعات ج تـر من زالتحذير و
وا سالوطن ن بو ه، زستقرا  منخفض) 1.5567(ر

 ن بــــــو ــــــا، تجن يمكــــــن ــــــ ح املنحــــــرف الفكــــــر ــــــشر ــــــ الــــــضالة الفئــــــة أســــــاليب زعــــــرض
 منخفض) 1.5861(س

ي الثــا الـسؤال عـن مــستو: جابـة واقـع مــنىمـا ـم طال عـالج ــ ـة الثانو املرحلـة معلمـي ردو
م؟ نظر ة وج من الفكر  ينحراف

الــسؤا ــذا عــن دولإلجابــة مــستو بواقــع ــاص ا ي الثــا املحــو ات عبــا ــب ترت تــم رل ىر ر
اســــة الد عينـــة نظــــر ـــة وج مـــن الفكــــر نحـــراف مـــن ــــم طال عـــالج ـــ ــــة الثانو املرحلـــة ـــ رمعل ي

ذلك يو التا دو وا ية، س ال ا ا أو لحسب   :ز
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املوافقة) 8(لجدو ومستو جة ىد ار مع دو مستو واقع اص ا ي الثا رملحو املرحلةىر عل
اسة الد عينة نظر ة وج من الفكر نحراف من م طال عالج ة رالثانو  )476=ن(ي

املوافقة جة  رد
ة م منخفضة متوسطة مرتفعة  رالعبا

 % ك % ك % ك

ن زالو
س  ال

نحراف
 ياملعيار

الرتبة
ىمستو

 املوافقة

26 

يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ
طالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ

قلطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
عــن البحـث
املعلومــــــــــــات

يحةالــــــــ
م ع ــــــــــ و

ذلك  ع

 متوسطة 1 99153.  1.9538 51.50% 245 1.70% 8 46.80% 223

37 

ب رتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ــــــ ع طالبــــــھ
ــــــ التعامــــــل

مواقــــــــــــــــــــــــــــــــف
تفاعليـــــــــــــــــــــــــــــــة
حقيقيـــــــــــــــــــــــــــــة
مـــــــــن ك ريـــــــــد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خالل
ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أ
نتمـــــــــــــــــــــــــــــــــاء

  لوطنھ

 متوسطة 2 98779. 1.9433 51.70% 246 2.30% 11 46.00% 219

31 

طالبھ يمنح
ـــــــ ـــــــة ر ا

عـــن ـــ التعب
ا  مرآ

 متوسطة 3 99510. 1.9412 52.50% 250 0.80% 4 46.60% 222

29 

يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ
نحــــو طالبــــھ
يجابيــــــات
املوجـــــــــــــــــــودة

  باملجتمع

 

 متوسطة 4 98392. 1.9328 51.90% 247 2.90% 14 45.20% 215
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املوافقة جة  رد
ة م منخفضة متوسطة مرتفعة  رالعبا

 % ك % ك % ك

ن زالو
س  ال

نحراف
 ياملعيار

الرتبة
ىمستو

 املوافقة

30 

ب ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ــــ ع طالبــــھ

النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

 للواقع

 متوسطة 5 98363. 1.9286 52.10% 248 2.90% 14 45.00% 214

27 

لـــــــدىي ــــــ ن
طالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ
حـــــــــــــساس
باملــــــــسئولية

 املجتمعية

 متوسطة 6 97471. 1.9244 51.50% 245 4.60% 22 43.90% 209

33 

يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر
مـــــــن طالبــــــھ
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ
ر بظــــــــــــــــــــــــــــــوا

 النصوص

 متوسطة 7 96211. 1.8761 53.20% 253 6.10% 29 40.80% 194

21 

غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس
املبـــــــــــــــــــــــــــــــــادئ
تحقـــق ـــ ال
ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
ــــــــــــــسامح ال
ش، والتعــــــا
والوسطية،

عتدا   لو

 متوسطة 8 91218. 1.7038 60.70% 289 8.20% 39 31.10% 148

40 

طالبـــھ حــث
ـــــــــــ تب ــــــــــ ع

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم
يجابيــــــــــــــــــة
 املجتمع

 منخفضة 9 83713. 1.6134 61.80% 294 15.10% 72 23.10% 110

24 

يبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصر
الطــــــــــــــــــــــــــــــالب
بنوعيـــــــــــــــــــــــــــــــــة
ــ ال ــار ف

ج وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
للعوملـــــــــــــــــــــــــــــــــة

 منخفضة 10 84289. 1.5861 64.70% 308 12.00% 57 23.30% 111
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املوافقة جة  رد
ة م منخفضة متوسطة مرتفعة  رالعبا

 % ك % ك % ك

ن زالو
س  ال

نحراف
 ياملعيار

الرتبة
ىمستو

 املوافقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــشوه و
م ثقـــــــــــــــــــــــــــــاف

م و  و

23 

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظم
ات ردو

يـــــــــــــــــــــــــــــــة رتد
إلكــــــــــــــــــــــساب
الطــــــــــــــــــــــــــــــالب
ســــــــــــــلوكيات
فـــــــــــــــــــــــــاظ ا
مــــــن ــــــ ع

 يالفكر

 منخفضة 11 82425. 1.5693 64.70% 308 13.70% 65 21.60% 103

25 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي
منتـــــــــــــــــــــديات
طالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم
بقـــــــــــــــــــــــــــــــضايا
التطـــــــــــــــــــــــــرف

 يالفكر

 نخفضةم 12 83758. 1.5609 66.60% 317 10.70% 51 22.70% 108

22 

تجــــــــــــــــــــــــــــــسيد
يم مفـــــــــــــــــــــــــــــا
الوســــــــــــــــطية
عتـــــــــــدال و
وعمال  قوال

 منخفضة 13 70769. 1.4517 67.40% 321 20.00% 95 12.60% 60

35 

يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ
ـــــــــ إ طالبـــــــــھ

اســـــــــــــــــــتغالل
أوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراغ
فيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
م يـــــــــــــــــــــــــــــــنفع
نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و

 منخفضة 14 70103. 1.3739 75.40% 359 11.80% 56 12.80% 61
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املوافقة جة  رد
ة م منخفضة متوسطة مرتفعة  رالعبا

 % ك % ك % ك

ن زالو
س  ال

نحراف
 ياملعيار

الرتبة
ىمستو

 املوافقة

م  مجتمع

36 

توجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ
ـــ إ الطـــالب

ــــــالرجــــــوع
طلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

ــــ إ ىالفتـــو
العلمــــــــــــــــــــــــاء؛
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين

ــــــــــــــــــــــسمو ني
ىبـــــــــــــــــــــــــالتقو

والــــــــــــــــــــــصالح
والعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 الرا

 منخفضة 15 69342. 1.3655 75.80% 361 11.80% 56 12.40% 59

32 

يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث
ــــ ع طالبــــھ

التواصــــــــــــــــــــل
ي يجــــــــــــــــــــــــا
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

م  مخالف

 منخفضة 16 59831. 1.1996 89.90% 428 0.20% 1 9.90% 47

39 

تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذير
مـــــــن طالبــــــھ

ــــــ ــــــسرع ال
ارإصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــام ح
التأكـد قبـل
ا  من

 منخفضة 17 58439. 1.1933 89.90% 428 0.80% 4 9.20% 44

28 

طالبـــھ حــث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع

املــــــــــــــــــــــشاركة
الـــــــــــسياسية

 الفعالة

 منخفضة 18 57374. 1.1870 90.10% 429 1.10% 5 8.80% 42

34 
يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ
الطــــــــــــــــــــــــــــــالب
قـــــراءة نحـــــو

 منخفضة 19 49051. 1.1429 91.60% 436 2.50% 12 5.90% 28
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املوافقة جة  رد
ة م منخفضة متوسطة مرتفعة  رالعبا

 % ك % ك % ك

ن زالو
س  ال

نحراف
 ياملعيار

الرتبة
ىمستو

 املوافقة

كتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
متعلقـــــــــــــــــــــــــــــــة
بفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ

 الواقع

38 

ب رتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ــــ ع طالبــــھ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ التفك

الناقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
أو نقيــــــــــاد
التقليـــــــــــــــــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع

 للغ

 منخفضة 20 34725. 1.0756 95.00% 452 2.50% 12 2.50% 12

املحو ية  رإجما س ال ان و زمجموع
املحو ات رلعبا  )31.523(ر

ية س ال ان و زمتوسط
)1.576( 

ة املئو سبة ال
)52.539( 

  منخفضة

ــدو ا مــن ــم) 8(ليتــ طال عــالج ــ ــة الثانو املرحلــة ــ معل دو مــستو واقــع رأن ى
بلـــــــغ حيــــــث منخفـــــــضا، جـــــــاء الفكـــــــر نحـــــــراف مــــــن

ً
املحـــــــوي ات لعبـــــــا ية ـــــــس ال ان و رمجمـــــــوع رز

ية)31.523( س ال ان و متوسط لغ و ة)1.576(ز، املئو سبة ال لغت و ،)52.539.(  

تفــس مكــن املتطــرفو الفكــر صــاحب بــھ ــسم ي الــذي ــشدد ال ضــوء ــ يجــة الن ــذه
يتـــوافر ال قـــد ـــذا و معـــھ للتعامـــل جيـــدا ال ومـــؤ مـــتمكن ومرشـــد ملتخـــصص واحتياجـــھ ـــة ج مـــن

ً ً

ة كب جة بد   .رللمعلم

الــــسيد اســــة د إليـــھ ت أشــــا مــــا ضـــوء ــــ الــــسابقة يجـــة الن تفــــس يمكــــن ركمـــا ،2018(ر
ا) 278 الد املنــا قــصو رمـن والفاعليــةر بالكفــاءة الفكــر مــن ــز عز ــ ا بــدو القيــام ــ يســية ر

ـــة مود،املطلو بــــا ــــسم ت املجتمــــع،حيــــث مــــشكالت مواكبــــة تتــــضمن،وعــــدم ال ــــا أ ــــ إ إضــــافة
الفكـــر مـــن وأخالقيـــات وقـــيم ن ومـــضام يم ـــ. يمفـــا ع ســـابقا املوصـــوف الواقـــع ـــذا عكـــس وا

ً

اســــ الد ــــ املــــضمنة التوصــــيات رطبيعــــة الــــسابقةّ عليـــــان،ات مــــن ــــل اســــة د ) م2012(رفأوصــــت
و والز نوالع ـي).م2015(ي والقر ي محتـو) م2018(والـسيد) م2017(وحسا ـ النظـر ىبإعـادة

الفكر نحراف من الطالب ن تحص فاعلية أك و لت اسية الد ياملنا ن   .ر

الطيـار اسـة د مـع يا ــس يجـة الن ـذه روتتفـق
ً

أكـدت) 2017( ــ للعوامــلال ـسبة بال أنـھ
الفكـــر التطــرف مـــن للوقايــة ــ م الـــو ــز عز ـــ ــة الثانو ســـة املد دو ــ ياملــؤثرة ر ـــت،ر بي كمــا

ــ تمثــل العوامــل تلــك ــم أ أن ــا: النتـائج فكر الطالــب لتطــرف با ســ ونــو ي قــد ن املعلمــ عــض
ً

،ن



من االنحراف الفكري  دور معلمي المرحلة الثانویة في تحصین طالبھم
 أحمد بن سالم بن سعید باھمام/ د وتصور مقترح لتعزیزه
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بــــاال املتعلقــــة اســــية الد املنــــا ــــا ناول ت ــــ ال املوضــــوعات الفكــــرروقلــــة الــــدو،ينحراف روضــــعف
الــــسيد اســــة ود ــــة، الثانو املرحلـــة ملعلــــم بــــو وال رالثقـــا ســــة) م2018(ي مما أن ــــ إ ت أشــــا ـــ رال ر

املحاو جميع ضعيفة جة بد جاء ا طال لدى الفكر من ز عز ا لدو ة الثانو سة راملد رر   ير

أن يتـــ ات العبـــا ـــب ت ب يتعلـــق مواروفيمـــا ات العبـــا ـــ عينـــةرأك نظـــر ـــة وج مـــن فقـــة
ات العبا اسة رالد املوافقـة)30(،)29(،)31(،)37(،)26(ر نطـاق ـ ات العبـا ـذه وقعـت حيـث ر،

ات عبــــا مـــن ــــ ع ـــا ــــ والواقعـــة ــــس ال ن الـــو ــــب ترت حـــسب وذلــــك متوســـطة، جـــة ربد ر زر
إ ب ت ال ع ات العبا تلك ش و راملحو   :ر

 امل عـــــن البحـــــث لطـــــر طالبـــــھ نقوجـــــھ بــــــو ذلـــــك، ـــــ ع م ع ـــــ و يحة الـــــ زعلومــــــات
 متوسط) 1.9538(س

 ميـــــة أ ـــــا خالل مـــــن ك يـــــد حقيقيـــــة تفاعليـــــة مواقـــــف ـــــ التعامـــــل ـــــ ع طالبـــــھ ب رتـــــد ر
س ن بو لوطنھ،  متوسط) 1.9433(زنتماء

 س ن بو م، ا آ عن التعب ة ر ا طالبھ زيمنح  متوسط) 1.9412(ر

 يجابيات نحو طالبھ سيوجھ ن بو باملجتمع،  متوسط) 1.9328(زاملوجودة

 س ن بو للواقع، البناء النقد ع طالبھ ب زيد   متوسط) 1.9244(ر

ـــدو ا مـــن يتـــ اســـة) 8(لكمـــا الد عينـــة نظـــر ـــة وج مـــن موافقـــة ات العبـــا أقـــل رأن ر
ات بد)32(،)39(،)28(،)34(،)38(رالعبــا املوافقــة نطـــاق ــ ات العبـــا ــذه وقعـــت حيــث رجـــةر،

ـش و املحـو ات عبـا مـن ـى د ا والواقعة س ال ن الو ب ترت حسب وذلك رضعيفة، رز ر
إ ب ت ال ع ات العبا   :رتلك

 ن بــــــو ، ــــــ للغ ــــــ ع التقليــــــد أو نقيــــــاد وعــــــدم الناقــــــد ــــــ التفك ــــــ ع طالبــــــھ ب زتــــــد ر
 منخفض) 1.0756(س

 الوا بفقھ متعلقة كتب قراءة نحو الطالب سيوجھ ن بو  منخفض) 1.1429(زقع،

 س ن بو الفعالة، السياسية املشاركة ع طالبھ  منخفض) 1.187(زحث

 ن بـــــــــو ا، ــــــــ مـــــــــن التأكــــــــد قبـــــــــل ــــــــام ح إصـــــــــدار ــــــــ ـــــــــسرع ال مــــــــن طالبـــــــــھ زتحــــــــذير
 منخفض) 1.1933(س

 س ن بو م، مخالف مع ي يجا التواصل ع طالبھ   منخفض) 1.1996(زيحث

عــن الثالــثجابــة ــ: الــسؤال ــة الثانو املرحلــة معلمــي دو ــز لتعز ح ــ املق التــصو مالمــح رمــا ر
؟ الفكر نحراف من م طال وعالج   يوقاية

مـــــن ـــــم طال ن تحــــص ـــــ ــــة الثانو املرحلـــــة معلمـــــي دو مــــستو واقـــــع ــــز لتعز ح ـــــ املق رالتــــصو ىر
الفكر   :ينحراف

ح ــ املق التــصو ــ: رــدف معل دو مــستو واقــع ــز رعز ــمى طال وعــالج وقايــة ــ ــة الثانو املرحلــة
الفكر نحراف   .يمن
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ح املق التصو   :رمنطلقات

عــــالج .1 ــــ ــــة الثانو املرحلــــة ــــ معل دو ضــــعف مــــن امليدانيــــة اســــة الد إليــــھ ت أشــــا رمــــا ر ر
الوقاية جانب متوسط بمستو مجيئھ وكذلك الفكر نحراف من م ىطال   .ي

الـسا .2 اســات الد مـن العديـد الفكــررتوصـية للتطـرف التـصدي ة بــضر واملـؤتمرات يبقة ور
تھ مواج ة بو ال املؤسسات دو ز عز   .رو

ات .3 ـــ واملتغ التحــديات عــدد ب ــس الــشباب ن بــ خاصــة الفكــر نحــراف صــو يتزايــد ر
ذلك مة   .املس

الشباب .4 املتطرف ماعات ا ا ستقطب ال املداخل   .عدد

لالنحرا .5 املدمرة السلبية ماثار وا الفردي ن املستو ع الفكر   . يف

ح املق التصو رمحاو   :ر

و لاملحو الفكر: ر نحراف ة ملواج التعليمية ئة الب يئة املعلم يدو   ر

املــــــتعلم ســــــلوك ـــــ اطئــــــة ا نمــــــاط لتعـــــديل املناســــــب ــــــان امل س الـــــد قاعــــــة ، رتمثـــــل
العدوانيــة، وميولـھ ا، وعاداتـھ ية التعــص اتـھ نظامــا. لـسلبيةواتجا يطـو أن املعلــم ـ ع يجــب لـذا

ً
ر

الغرض ذا لتحقيق للطالب ي الذا التوجيھ ع يب الصف ة إلدا رمرنا
ً

.  

ـــر و ـــات(ىـــذا ب ـــ) 2009، رفعـــت م ـــس ـــ ال التعليميـــة ئـــة للب ـــ املث ط الـــشر وأن
السلبية ية التعص ات تجا ط، عديل الشر ا تخليص يمكن الفكر ووالتطرف   :التاليةي

ـــ-أ ع املـــتعلم فيـــھ ب يتـــد معمــل ـــ إ الـــصف ـــل بتحو للمــتعلم جتمـــا و ـــ العق النمـــو ر رتطــو
الــــــذ العــــــصف ـــــشطة وتحمــــــل، أ املــــــشاركة ات ــــــا م ـــــساب اك مــــــن تمكنــــــھ ــــــ ال دوار روتبـــــادل

  .املسئولية

خــال-ب مــن الـــتعلم أثنــاء التحــرك مـــن تمكنــھ ــ ال الطبيعيـــة ــة ر با للطالــب تطبيـــقالــسماح ل
العمــل ــق طر عــن ه. الــتعلم ــا أف عــن بــالتعب لــھ ــسمح ــ ال العقليــة ــة ر ا ــ إ باإلضــافة ، رــذا

أخالقية معاي ضوء   .ومشاعره

الـــتعلم-جــــ ـــ ع املـــتعلم ب تـــد خـــالل مـــن ي الـــذا والتوجيـــھ الـــذات ـــ ع عتمـــاد ات ـــا م ر رتطـــو ر
املعر   .قفو

ا-د ن بـــــ مـــــة وحا دافئـــــة عالقـــــة املعلـــــمزبنـــــاء ن بـــــ النفـــــ ـــــاجز ا ـــــل تز قـــــة بطر والطـــــالب ملعلـــــم
املعلـم أن أي جتماعيـة و ـصية ال الطالـب مـشكالت ـ إ نصات من املعلم وتمكن والطالب

إليھ ينصت صغ ند ان لو كما الطالب أفعالھ، عامل دود إ ستمع   .رو

ـش الك ـة ر ا للطالب توفر أن يجب التعليمية ئة الب أن املعلومـاتكما ومـشاركة، اف
خــوف بــدو م ــا أف ن نخــر ســتطالع، ر بحــب املرتبطــة الطــالب ــساؤالت ع ــ وعــادات، وأن

والتأمل   .التفك
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املـادة س تـد ـ ع ـا ترك مـن ـ أك الـتعلم عمليـة ـ ع تركز أن يجب التعليمية ئة روالب
فقــــط علــــم، العلميـــة طرائــــق ـــستخدم تقابــــل، وأن متعــــددة املتعــــددةومنـــا الطــــالب ، حاجـــات

وار ا ع قائم اجتما سياق داخل م ف معا تركيب من م   .روتمك

الطـــــــالب مـــــــن الناجمـــــــة النظـــــــام مـــــــشكالت عـــــــا أن يجـــــــب التعليميـــــــة ئـــــــة الب أن كمــــــا
ن ــ، العـدواني إ جنبـا الطـالب ـا ف عمــل عليميـة مواقـف تركيـب خــالل مـن اجتماعيـا ن ل واملعـز

ً ً
و

تحقيق أجل من كةجنب مش داف   .أ

ؤكد ات(و ب أن) 2009،474،476، رفعت يجـب ـ ال املختلفة ط الشر مية أ وع
ــــ وال الــــسلبية ية التعــــص الطــــالب ــــات اتجا ــــ غ و قنــــاع ــــدوث التعليميــــة ئــــة الب ــــ تتــــوافر

التا النحو ع ا عرض   :يمكن

املرسـل-1 ــ ـا توافر يجـب ط واملـصداقية: (وشـر ة ـ نفعاليــةال–ا ة ثـا احـدث ـ ع ة رقــد ر
املـــستمع الثقـــة–ـــ ليـــة واملتلقـــي–أ املرســـل ن بـــ ــــا–املـــودة إل ـــ ت ي ـــ ال املرجعيـــة ماعـــة ا

  ).املرسل

املعلومــــات-2 والثبــــات: خـــصائص ة الــــ مـــن قــــدر بــــأك الرســـالة محتــــو ــــسم ي أن وأال، ىيجـــب
واملنطق العقل مع ض ب، ريتعا ض التعا عدم نفعارومراعاة و املعر الرسالة جان   .ن

التعليميــة-3 املــواد ــا: خــصائص اك إد يمكــن ــسطة م ة صــو ــ علــيم وســائط اســتخدام ريجــب ، ر
مباشر وم مف ذات و ت   .نوأن

التعليميــة-4 ئــة الب ــ التفاعــل ميـة الطالــب: (أ ن بــ املعلــم–الطالــب/ التفاعــل ن بــ / التفاعــل
الطالب الطا–جميع متنوعة–املعلومة/ لبتفاعل علم أساليب   ).استخدام

الفكـــــر التطـــــرف ـــــة ملواج املناســـــبة التعليميـــــة ئـــــة الب أن الـــــسابق العـــــرض مـــــن يتـــــ كـــــذا ، يو
التالية ط الشر ا ف تتوافر أن ب ي السلبية ية التعص ات تجا عديل   :وو

الــــذ- العــــصف مثــــل ماعيــــة ا ــــشطة ــــ، اســــتخدام دوار ــــوتبــــادل العق النمــــو ر تطــــو
العمـل قواعـد ضـوء ـ والطبيعيـة العقليـة ـة ر با الطـالب ـد وتز للطـالب جتما واملعـاي، وو

  .خالقية

تخـــوف- دو م ــا أف ن خــر مــشاركة مــن الطالــب يمكــن ــة ر ا ــ ع قــائم صــفى منــاخ نبنــاء ، ر
ستطالع بحب املرتبطة الطالب ساؤالت ع ع والتأملوعادات، و   .التفك

داخـــل- م ف معــا بنــاء مــن م وتمكــ الطــالب حاجـــات تناســب متنوعــة علــيم وطرائــق منــا ربنــاء
اجتما   .سياق

ي الثا الفكر: راملحو نحراف من الشباب ن لتحص وار ا ثقافة املعلم   يتب

ن لفظ من مركب مصط وار ا ثقافة وار: مصط وا   .الثقافة

مـــن نـــتمكن ــ نوح لمتـــ ال ـــوم مف بدايـــة نحــدد أن علينـــا ن يتعـــ فـــھ مـــصط. عر أمـــا
حبــا ــسعا م ــسانية العلــوم مختلــف ــ وجــد فقــد الثقافــة
ً ً

جــدا، ر ة ــ كث اســات بد حظــي حيــث
ً

ر
ي ـــسا جتمـــاع و ة ـــضا با العـــضو تباطـــھ ال رنظـــرا ير

ً
ـــ،  الكب تمـــام ـــذا عـــن تمخـــض وقـــد

وج عن ع ال فات التعر الثقافةعشرات ملصط م م ف قة وطر ا ا أ نظر   .ات
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عــام تيلــو د إدوا طرحـھ الــذي ذلــك ــو للثقافـة ــف عر وأشــمل روأقـدم والــذي1871ر م
ولوجيــة و ن الكتابــات معظـم ــ ــستخدم يـزال أن، ال ــ ع يــنص ـو ــل"و ال ذلــك ــ الثقافـة

و دب و والفـــــن والعقائـــــد املعرفـــــة ـــــ ع ـــــشتمل الـــــذي ـــــلاملركـــــب و والعـــــرف والقـــــانو نخـــــالق
املجتمــع ــ عــضو ــو حيــث مــن ــسان ا ــس يك ــ ال خــر والعــادات ات ىالقــد د"(ر ف، ت،.رعــا

20 .(  

ــا خالل مــن املجتمــع س يمــا ــ ال والنفــسية والعقليــة يــة الدي القــيم الثقافــة ـستوعب رو
ان م ا ل ثابتة مرجعية إ نادا اس أفراده تصرفات ا قيم و حياتھ

ً
ميع ا عند املقدسة   .ا

ـــ أك أو ن طــرف ن بــ اتـــصال عمليــة ـــو ف ــوار ا املـــساءلة، وأمــا أو املخاطبــة عتمـــد ــ و
ســال ــ عملي خــالل مــن ن الــشؤ مــن شــأن رحــو و ســتقبال) التحــدث(ل بــد، )ســتماع(و ال إذ

عيـ ادئـة أجـواء ـ الـدو بـادالن ي ومخاطـب لم مـت ن طـرف وجود من وار را ّ نفعـالِ عـن دة
ه، والتــوتر ــ نظ كــالم ــسمع ل يــصمت عنــدما لــھ متلقيــا وحينــا للكــالم مرســال لم املــت ــو ي فحينــا

ً ً ًً ، ن
ـــار أف مـــن لديـــھ عمـــا مـــا م ـــل يكـــشف تبادليــة حلقـــة إطـــار ـــ ن طـــرف ن بـــ الكـــالم يـــدو كــذا ، رو

اء آ مــن بــھ يــؤمن ومــا ات تــصو مــن يحملــھ عمــا ــ ع رو ذلــك، ر جــراء مــن ل ــش ّفي َّ
ك مـــش خطــاب

ما بي التواصل جسو   .ريمد

اجتماعيـة حيـاة ض تـ ال ـ ال ات املـش لـصناعة ساسية النوافذ من نافذة وار وا
ا بـــدو ة وأصـــبح. ســو ـــسيط ال لھ شـــ مـــن تقـــى ا نـــصات ـــ ة ـــا وم ـــ التعب ـــ ة ـــا م وجـــد رفـــإذا ر ر

آخـــر فكـــر ـــ ع ينفـــتح فكـــر مـــش، حركـــة ـــ تفك عمليـــة مغـــاير ـــ بتعب اأو ـــدف مـــسموع بـــصوت ك
كة مـــش حقــــائق ـــ إ للوصــــو ـــا ومقابل ف املعــــا لتبـــادل تخــــتص. ر ـــسانية إ اجتماعيــــة رة ظـــا ــــو و

املخلوقــات مــن عــداه عمــا ه ــ وتم ــسان يعاب، باإل اســ ــ ع ة القــد ــسب ك و ــ التفك امــل يت ــھ رو
فــھ معا وإثـــراء ن خــر والت، رعلــوم ـــب ا ح ر ــشيع و النظـــر ــات وج ب تتقــا ـــھ وو مر فـــضلھ، فــا و

الباطــل ـام و الظــن وسـوء الــشك ب ـ ة املتحــاو طـراف ن بــ بـدد وت جليــة قـائق ا ـر ، رتظ
الـــضبابية واملنـــاطق فيـــة ا ايــا الز وتـــضاء يم املفـــا طـــى، ووتتــ ا ب النفـــوس، رفتتقــا روتتحـــر

والقلــق واملخــاوف العدائيــة املــشاعر ــ، مــن ــا ق طر تأخــذ ــ ال الطيبــة لمــة ال تــصر ــوت إ ــدوء
والقلوب   .لالعقو

تـــھ أنان مـــن وتخلـــص نفـــسھ تقـــت ا لمـــا البنـــاء ـــادف ال ـــوار ا ـــسان س مـــا لمـــا رو ، ر
ه ـــــ لغ حـــــب أ انـــــا م داخلـــــھ ـــــ روأوجـــــد

ً
يـــــة،  ال ـــــسانية للمعرفـــــة جديـــــدة أبـــــواب لـــــھ وانفتحـــــت
قبــل مــن ــا عرف يكـــن لــم ــ ال ذ، واملتنوعــة مــن نخـــرج يجعلنــا أســاس بــاب ـــوار ا لنلتقـــيألن اتنــا

بنـا. بـاآلخر يلتقـي ـي ذاتـھ مـن خـر ج خـر مـساعدة ـ منا أسـا قـد ـو ن ـذلك وو الرغبــة،ن إن َّإذ

ــوار ا خــر، ــ خــالل مــن للــذات مــستمر ــشاف اك ــ غبــة مــستمر، رــ ــشاف اك مــع يبــالتواز
لآلخر ي ا   .وغ

ع ــ ال ــوار ا ثقافـة مــصط ــتج ي ما عــض ــ إ ن املــصط ـضم جملــةو ــساب اك ــ
ـــ ع انفتــاح مـــن ــوار ا يتطلبــھ مـــا مــع م ــ ت ـــ ال والــسلوكيات والقناعــات واملبـــادئ القــيم مــن

القــيم ــذه تتحــو بحيــث ــصوصيات ل املتبــادل ام ــ ح أجــواء ــ معــھ وتفاعــل وتواصــل لخــر
ــــة الفكر املجتمــــع منظومــــة مــــن صــــميم جــــزء ــــ إ ا، والــــسلوكيات بــــھ يــــؤمن ــــ ا ميــــعرواقتنــــاع
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عضا م عض مع م عالقا عنھ ن صدر و
ً

يم، و واملفـا واملعلومـات اء تبـادل عـن، رو عيـدا
ً

الوجـــود حـــق مـــن وتحرمـــھ خـــر ـــشوه و فـــواه وتكمـــم ـــات ر ا تـــصادر ـــ ال القمعيـــة ســـاليب
جتما و والعق   .العقدي

و يــة الدي خــصوصياتھ ام ــ واح خــر وتقبــل ن واللــ ــسامح التحامــلفال وعــدم ــة الفكر
النظـــر ـــة ج و الــــرأي ـــ معـــھ خــــتالف ب ـــس معــــھ، وعليـــھ مفتوحـــا ــــوار ا بـــاب إلبقـــاء والــــس

ً

ســـلمية ة حــضا قـــة بطر ن الطـــرف ن بــ العالقـــة ل للمـــشا حلــو إليجـــاد مـــستمر ل رــش غليـــب، ل و
بيــــة املذ يات والعــــص الــــضيقة عــــات ال ــــ ع والــــوطن لألمــــة العليــــا ة واملــــص ــــق قــــيم، ا ــــا ل

والعقــو النفــوس ــ ــا ل وتمكــن ــوار ا ثقافــة ــا عل ترتكــز ــ ال الــصلبة ضــية ل ــش لومبــادئ ، ر
املجتمــع ثقافــة مــن جــزء ــا م، وتجعل تحــصي يمكــن ثــم ومــن ــا الــشباب وتــأثر ــا تأث عــن فــضال

ً

الفكر نحراف   .يضد

الثالث التعصب: راملحو عن والبعد التجرد ز عز املعلم الشبابردو   عند

الفكـرة أو للـنفس التعـصب مـن ئـا بر وار ا و ي أن بالتجرد ّاملقصود ً
ن لطلـب، ّ خالـصا

ً

ـــــق النفـــــوس، ا ـــــيج و القلـــــوب يفـــــسد ممـــــا نانيـــــة واملـــــشاحنات نفعـــــال عـــــن عيـــــدا
ً

وغـــــل،  ُو

القطيعة إ ت و حميد،(رالصدو   )1994،20ابن

تلــــك ــــر تقر ــــ املعلـــم دو ي يــــأ نــــا عليــــھرومـــن هللا صــــ ــــ الن ســـنة خــــالل مــــن القـــيم
  .وسلم

متجردا ه حوا املؤمن و ي أن ب ي حيث
ً

ر ـصھ، ن ل أو لرأيـھ التعـصب عـن عيدا
ً

 ،
خصمھ مع ان لو ح ق ا يقبل نفسھ، وأن ع ان لو ح ق ا يقو هللا، لوأن ألمر ممتثال

ً

ا: (عا َالذين يأ
ِ

َّ
ُونوا ءامنوا 

ُ
ن  ِقوم

ْ َ ْ َ
ِبالقسط  ِْ ْ
داء ِ َشـ َ َ ُ

ْولـو   َ أنفـسكم َ ـ ع
َ ِأو َ

َ
ِالولـدين 

ْ ََ َ ْ
ن  قـر َو

ِ
َ ْ ْ َ (

ية( ساء، ال ة ـ) 135: رسو ع ـان لـو ـ ح ـق ا قـو و ـسان د ـش أن العـدل مقت لألن
هللا، نفـــسھ حمـــھ ســـالم شـــيخ وإال: "رقـــال نـــصاف و العـــدل مـــع إال تنفـــع ال واملحاجـــة واملنـــاظرة

علمھ الذي ق ا د ي د". (فالظلم تيميمة، ج.ابن   )4،109ت،

ـواه اتبـع ممن إال و ي ال عـا، نوالتعصب قـال فـال: (ولـذلك
َ َ

بعـوا  ُت
ِ
َّ َ

ـو  ىال َ َ ْ
ْأن  َ

عـدلوا 
ُ

ِ
ّ َ ُ

 (
يـــة( ــــساء، ال ة ـــو) 135: رســـو ال اتبــــاع بھ ســـ العــــدل وعـــدم الظلــــم أن عـــا هللا ن بــــع، ىفبــــ في

في واه ـصھسان ل أو لرأيھ داع، تعصب مـن أو عـالم مـن ـان إذا ا ـ خط التعـصب ـو ٍو ٍ
ً

ن
عـا هللا ـق، لدين ل التعـصب ـ يبـالغو الـذين الـسوء علمـاء آفـات مـن ن، نوالتعـصب نظـر وو

اء د وا احتقــار نظـرة م مخــالف ـ رإ للباطــل، ز نتـصار ــ ع ن يـصر ن املخــالف يجعــل ،(وممـا ــ الغزا
ج.د   ).1،40ت،

أوو لرأيـــــھ التعــــصب عــــن عيـــــدا ه حــــوا ــــ وســـــلم عليــــھ هللا صــــ هللا ســـــو ــــان لقــــد
ً

ر لر
ــصھ قـــال، ل ـــدر ا ســعيد ـــى أ فاشـــتد: يفعـــن عليـــھ ــان دينـــا يتقاضـــاه ــ الن ـــ إ ـــي أعرا جــاء

ً

لـھ قال ح وقـالوا: عليھ ابھ ـ أ ره فـان ت قـض إال عليـك ّأحـرج
قـال: ِ لـم؟ ت مـن تـدر حـك و

ّ
ِ
َ

: ى
حقـــي أطلـــب ـــي وســـلمإ عليـــھ هللا صـــ ـــ الن كنـــتم: "فقـــال ـــق ا صـــاحب مـــع ـــ" ـــال إ ســـل أ رثـــم

ا ل فقال س ق ت ب فنقضيك: "خولة تمرنا نا يأت ح نا فأقرض تمر عندك ان عم: فقالت" إن
قـال هللا سو يا أنت ي لبأ فقـال: ر وأطعمـھ ـي عرا فقـ ْفأقرضـتھ َ َ ْ َ

فقـال:  لـك هللا ـ أو : أوفيـت
خيـــار" متعتــــعأولئـــك ـــ غ حقـــھ ــــا ف الـــضعيف يأخـــذ ال أمــــة قدســـت ال إنـــھ ّالنــــاس

ِ
ُ

ماجــــھ،". ( ابـــن
قم2ت،ج.د ص2426ر، ،810.(  
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ابھ ـ أل يقـو ـ الن نـر ـديث ا ذا لففي كنـتم؟: "ى ـق ا صـاحب مـع أعطـى" ـال ثـم
حقھ ي ب، عرا الذ بماء سطر كالما قال ثم

ً
ح: " ـا ف الـضعيف يأخـذ ال أمـة قدسـت ال ّإنھ

ِ
ُ

قـھ
متعتع ضـعيفا، "غ ـان لـو ـ ح ولة وسـ ـسر ل ب حقھ يأخذ أن يجب ق ا فصاحب

ً
ـو،  ـذا

نصاف و ذا و   .العدل

اليوم واملسلمو الدعاة و ي أن يجب كذا نو ـان، ن لـو ـ ح ـق ا صـاحب مـع ن واقفـ
مسلم الدعاة، غ سيد بذلك   .مقتدين

هللا ص الن تجرد ع أيضا مثلة ومن
ً

الـشيطان مـع رة ر ى أ قصة وسلم ، عليھ
قــــال ــــرة ر ــــى أ مــــضان: فعــــن ــــاة ز بحفــــظ وســــلم عليــــھ هللا صــــ هللا ســــو ــــ ل رو لر ِ

َ َّ آت، َ ي ٍفأتــــا
الطعام من يحثو وقلت، فجعل وسـلم: فأخذتھ عليـھ هللا ص هللا سو إ فعنك أل لوهللا ر ر

: قـال، ّ
شــديدة ٌ حاجــة ــ و عيــال ــ وع محتــاج ــي ٌإ ّ

عنــھ:قــال، ِ هللا، فخليــت صــ ــ الن فقــال فأصــبحت
وسلم حـة؟: "عليھ البا ك أس فعل ما رة ر أبا هللا: قلـت: قـال" ريا سـو ليـا شـديدة! ر ً حاجـة ا شـ

يلھ ســـ فخليــــت فرحمتــــھ وعيـــاال
ً

وســــيعود: "قــــال،  كــــذبك قـــد إنــــھ لقــــو" أمــــا ســــيعود أنــــھ لفعرفـــت
وســلم عليــھ هللا صــ هللا لســو ســيعود: ر ف، إنــھ فقلــتفرصــدتھ فأخذتــھ الطعــام مــن يحثــو ، جــاء

وســـلم عليـــھ هللا صـــ هللا ســـو ـــ إ فعنـــك لأل ر ر
أعـــود: قـــال، ّ ولـــن عيـــال ـــ وع محتـــاج ي فـــإ ـــ ، ٌدع

يلھ ســـ فخليــت وســـلم، فأصــبحت، فرحمتــھ عليــھ هللا صــ هللا ســـو ــ لفقـــال مـــا: "ر ــرة ر أبـــا يــا
ك؟ أســ هللا" فعـل ســو يــا ّقلــت ل ف: ر وعيــاال شــديدة حاجــة ا شــ

ً ً
يلھ ســ فخليــت أمــا: "قــال، رحمتــھ

وسيعود كذبك الطعـام" قد مـن يحثـو فجـاء الثالثة فقلـت، فرصدتھ سـو: فأخذتـھ ـ إ فعنـك لأل ر ر
وســــلم عليــــھ هللا صــــ عــــود، هللا ثــــم عــــود ال أنــــك تــــزعم مــــرات ثــــالث ــــذه وســــوف: قــــال، ف ــــ دع

ـــــا هللا ينفعـــــك لمـــــات قــــال: قلـــــت، ٍأعلمــــك ؟ ـــــ فراشـــــك: مـــــا ـــــ إ ـــــت أو ـــــإذا الكر آيـــــة : فـــــاقرأ
ال ُهللا(

َ
ٌإلـھ  َ

إال 
َّ
َــو ِ ــ ُ َالقيــوم ال ُّ َ ْ

يــة) ( البقــرة، ة يــة) 255: رســو تخــتم ــ عليــك، ح يــزال لــن فإنــھ
حـافظ هللا يلھ، مـن ســ فخليـت تـصبح؛ ـ ح شــيطان نـك يقر هللا، فأصـبحت، وال ســو ـ لفقـال ر

وســـلم عليـــھ هللا حـــة؟: " صـــ البا ك أســـ فعـــل هللا: قلـــت" رمـــا ســـو ليـــا لمـــات، ر ـــ علم أنـــھ ٍعـــم ز
ــــا هللا ــــ يلھ، ينفع ســــ قلــــت: قــــال، فخليــــت ؟ ــــ ــــ: ومــــا آيــــة: قــــال فــــاقرأ فراشــــك ــــ إ ــــت أو إذا

يـــة تخـــتم ـــ ح ـــا أول مـــن ـــ ال ُهللا(الكر
َ

ٌإلـــھ  َ
إال 

َّ
َـــو ِ ـــ ُ َالقيـــوم ال ُّ َ ْ

يـــة) ( البقـــرة، ة ) 255: رســـو
هللا: وقال من عليك يزال تصبحلن ح شيطان ك يقر وال ـ–ٌحافظ ع ء أحرص انوا و
ــ وســلم–ا عليــھ هللا صــ ــ الن كــذوب: "فقــال ــو و صــدقك قــد إنــھ تخاطــب، أمــا مــن علــم أ

ـرة؟ ر أبـا يــا ليـال ثـالث الـشيطان: "قــال. ال: قـال" ٍمنـذ ،." (ذاك ج2003يالبخـار قــم2، ،2187ر،
  )812ص

ال أن ـديث ا ــذا ـ د الــشيطانوالـشا مـن ـق ا قبــل وسـلم عليـھ هللا صــ ، لرسـو
اص ـــ لأل التعـــصب عـــن عيـــدا

ً
ـــان،  أيـــا ـــق ا يقبلـــوا أن ن ســـ واملد الـــدعاة ـــ ع يجـــب كـــذا و

ً
ر

التعــصب، قائلـھ عــن عيــدا تجــرد ــل ب
ً تيميــة، ّ ابــن ي: "قــال نــصرا أو ــودي قــال إذا لنــا يجــو زفــال

أو كـھ ن أن حـق فيـھ قوال الراف عن فضال
ً ً

مـا دو الباطـل مـن فيـھ مـا إال نـرد ال بـل لـھ ننـرده
ق ا من تيمية،" (فيھ ج1406ابن   ).2،342ـ،
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ـــع الرا كمـــا: راملحـــو الـــصواب ـــو ه ـــ غ أن ن تبـــ إذا الـــشباب عنـــد الكـــالم عـــديل ـــ املعلـــم ردو
الن   ملسو هيلع هللا ىلصفعل

ـــ الن حـــوار ـــ املالحظـــة الـــضوابط أنملسو هيلع هللا ىلصمـــن لـــھ ن تبـــ ثـــم ئا شـــ قـــال إذا ـــان أنـــھ
ً

ه ـــ غ
الصواب ليوافق عدلھ و و الكالم عن جع منھ لأصوب   .ر

أنـــــھ ذلـــــك ـــــ ع مثلـــــة كالمـــــھ: ملسو هيلع هللا ىلصومـــــن أتـــــم نقـــــصا فيـــــھ أن ن وتبـــــ ئا شـــــ قـــــال إذا ـــــان
ً ً

ھ هللا،و سـو أن قتـادة أبـو اه ر مـا ذلـك أمثلة لومن ر ـملسو هيلع هللا ىلصو ـاد ا أن ـم ل فـذكر م فـ قـام
عمال أفضل با يمان و هللا يل فقالفقام،س يل: رجل سـ قتلت إن أيت أ هللا سو ِيا

ُ
ر لر

هللا ســـــو لـــــھ فقـــــال خطايـــــاي؟ ـــــ ع تكفـــــر لهللا ر َّ َ صـــــابر: " ملسو هيلع هللا ىلصُ وأنـــــت هللا يل ســـــ ـــــ قتلـــــت إن َعـــــم ْ
ِ
ُ

مــدبر ــ غ مقبــل ــسب هللا" مح ســو قــال لثــم قلــت: " ملسو هيلع هللا ىلصر يل: قــال" كيــف ســ ــ قتلــت إن أيــت ُأ
ر

ســـو فقـــال ؟ خطايـــاي ـــ ع أتكفـــر لهللا ر َّ َ إال: " ملسو هيلع هللا ىلصهللاُ مـــدبر ـــ غ مقبـــل ـــسب مح صـــابر وأنـــت عـــم
ذلــك ــ قـال الــسالم عليــھ يـل ج فــإن ْالـدين َّ) ."، ج1424يالقـش قــم3ـــ، ص1885ر، ،1501 (

مذي،( ج2001ال قم4، ص1712ر، ،212 (  

هللا سـو ـستف الرجل ذا لف يدملسو هيلع هللا ىلصر الـش خطايـا ـ تكف خطايـا، ـ جميـع بـأن فيجيبـھ
ة مغفو يد الن، رالش فيخ السالم عليھ يل ج ي يأ إالملسو هيلع هللا ىلصثم الـذنوب ـل يد للـش غفر هللا بأن

ْالــدين ــ، َّ الن فيعيــدهملسو هيلع هللا ىلصفيطلــب ســؤالھ عيــد أن الرجــل ــ، مــن الن يجيبــھ الــذنوبملسو هيلع هللا ىلصثــم ــل بــأن
للرجـل الـسابق جوابـھ عـدل و الـدين إال ة ّمغفو ْ َّ ـ، ر ادة والـش ـاد ا أن ـ ع يـھ تن ـديث ا ـ و

هللا يل نس دمي حقو تكفر د(قال ي، ج.والنو   ).13،29ت،

منـــــھ بـــــد ال يـــــھ تن نـــــا عـــــا، و هللا عنـــــد عظيمـــــة العبـــــاد حقـــــو أن ـــــو ال، قو عـــــا ـــــو ف
يلھ سـ ـ قتل ملن ا لـسواه، غفر ـا غفر النـاس، فكيـف حقـو ـ ع سـالم حـرص ن يبـ ـذا ، قو

ا انة س وعدم ا عل املحافظة ع ب ي إنھ وانحيث فوات قبل ا يع   . وتض

وشـمائلھ أخالقـھ وتلك وإمامنا، قدوتنا حال ذا ان أتباعـھ، وإذا نحـن علينـا ـ ب ، في
ا ل م حيا م ل أساسا التواضع يجعلوا أن ن واملر ن س واملد الدعاة جميع وع

ً
و، ر ي نوأن

النـاس مــع م ا حـوا ــ ة بـار ســمة رالتواضـع خــر، ز قلـوب ــ، نليفتحــوا م مقـصود ــ إ ـصلوا و
م داي و الناس شاد   . رإ

النـــــاس ـــــ ع يتعـــــا ال أن وجـــــل عـــــز هللا ديـــــن ـــــ إ داعيـــــة ـــــل ـــــ ع ـــــ ب أنـــــھ، و ـــــة ب
حق ـم، صاحب ل جناحـھ يخفض أن من لھ بد ال ـم، بل مع تواضـع بالـدين، و ه ا ـ اع عظـيم زمـع
يحمل إليھ، الذي يدعو الذي ق ا إال، و التواضع ده يز اماولن واح عزا

ً ً
 .  

ــامس ا يفعـــل: راملحــو ــان كمــا نــة واملقا يھ ــش بال قنــاع أســلوب املعلــم اســتعمال ميــة رأ
  :ملسو هيلع هللا ىلصالن

ــ الن ا اســتخدم ــ ال ســاليب يھملسو هيلع هللا ىلصمــن ــش ال أســلوب قنــاع ئا، ــ شــ ــشبھ ــان ف
ً

واب بـا فيقتنـع ة الـصو لـھ فتتـ خـر للطـرف ـ وا ـ غ ء ـ معلومـا ا ـ روا
ً ً

أمثلـة،  ومـن
قــال مـا ع هللا ــ عبـاس ابــن عـن ى ر مــا رذلـك ـ: و الن جــل ـى لـھملسو هيلع هللا ىلصرأ أن: فقــال ت نــذ ــ أخ رإن

ــ الن فقـال ماتــت ــا وإ ـ قاضــيھ: " ملسو هيلع هللا ىلصت أكنــت ديــن ـا عل ــان َلــو ْ هللا: قــال،عــم:" قـال" َ فــاقض
بالقضاء أحق و ،" (ف ج2003يالبخار قم6، قم6321ر،   )2464ر،
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الرجــ ــذا ــسأل نــا هللاف ســو لل ــملسو هيلع هللا ىلصر ت أن ت نــذ ــ ال أختــھ عــن ــ ا قــضاء رعــن
ال؟، وماتت أم يقضيھ ل دين أختھ ع ان لو أن سألھ ؛ أختھ نذر بوفاء يأمره أن ْوقبل َ  

لــھ ـشبھ ديــنملسو هيلع هللا ىلصف ــا عل ــان لـو فيمــا الــدين بقــضاء أختــھ عـن ــاج ا ْقــضاء أن، َّ فكمــا
ب أو عا هللا حق فإن ، تق العباد   . القضاءقحقو

قـال أنـھ عبـاس ابـن عن ى ر ما أيضا ذلك أمثلة وومن
ً

ـ:  الن ـ إ جـل يـا: فقـالملسو هيلع هللا ىلص رجـاء
فقـال ؟ ـا ع أفأقـضيھ ر شـ صـوم ـا وعل ماتـت أمي إن هللا لسو أكنـت:" ر ديـن أمـك ـ ع ـان َلـو ْ َ

ـــا ع يقــــ:" قــــال. عـــم: قــــال" قاضـــيھ أن أحـــق هللا ُفـــدين ْ َ) "، ج2003يالبخـــار قــــم2، ،1852ر،
،) (690ص ج1424يالقش قم2ـ، ص1148ر، ،804.(  

ـ الن وملسو هيلع هللا ىلصفأجابـھ الرجــل بـھ أجـاب الـذي ــواب ا عــا، لبـنفس هللا حـق أن ليقنعـھ
القضاء العباد حق من   . أو

مـو عـض عـن خاطئـة ة صو م لد اليوم الناس من ا كث روإن ر
ً

الـدعاء،  ـ ع ـ ب في
ــؤال ملثــل ة الــصو تلــك وا ـ يو ــقرأن ا ـم ل ن بــ ي ــ ح مــن، ء بــد ال م لــد ة الــصو تــ ــي رو

م عنــــد معلـــوم ء ـــ لونـــھ يج الـــذي ء الـــ يھ تــــردد، ـــش ـــال و ـــسرعة يقتنعـــو ـــم يجعل ، نممـــا
الداعية لدى النجاح يتحقق ذلك   . و

نة باملقا   : رقناع

ـــ الن ا اســـتخدم ـــ ال ســـاليب نـــةملسو هيلع هللا ىلصمـــن باملقا قنـــاع أســـلوب قنـــاع ـــانفـــإذ، رـــ ا
إقناعـھ ـ إ يـصل ـي لديـھ ف معـر ء ـ لـھ يقرنـھ ـان ما أمر م ف س ل عنده خر ، والطرف

ــــ الن ـــى أ الباديــــة ــــل أ مـــن جــــال أن ـــرة ر ــــى أ عــــن ذلـــك أمثلــــة ومـــن
ً

إن: فقـــالملسو هيلع هللا ىلصر هللا ســــو ليــــا ر
قــال قــط أسـود فينــا يكــن لـم ــت ب ــل أ وإنـا أســود غالمــا ـ فرا ــ ع ولــدت ـي ْامرأ ً

مــن: "  لــك ـل
ا: "قال. عم: قال" إبل ألوا أسود:" قال. حمر:قال" فما ا ف قـال: قال" ل ق: " ال أو ـا : قـال"  رف

ذلـك:" قـال. عـم ـان ى فـأ
ّ

عـر: قـال"  نزعـھ ـو ي أن قعـ عـر:"قـال.  ن نزعـھ ـذا ابنـك " قفلعـل
)، ج2003يالبخار قم6، ص6455ر، ،2511.(  

ـــ الن ــ إ ي يــأ الرجــل ــذا أنملسو هيلع هللا ىلصف ــد ولــدهير مــن تفــي س، ي لـــ لــھ وأ اللــو أســود نألنـــھ
ســــواد م ــــ، فـــ الن اد ســــوادملسو هيلع هللا ىلصرفـــأ م فـــ س لــــ ـــل أل أســــود غـــالم ي يــــأ أن يمكـــن بأنــــھ يقنعـــھ ، أن

باإلبـل ذلــك لــھ إبلــھ، نفقـار ألـوان عــن حمـر، فــسألھ ــا أ ه ــ، فــأخ غ لــو ــا ف ـان إذا ســألھ نثــم
مــر ق: قــال، ا أو ـــا ف ـــ، رإن الن ى: ملسو هيلع هللا ىلصفــسألھ أنفــأ مـــع ق أو الولــد جـــاء كيــف أي ؟ ذلـــك رــان

ن الباق غ اللو   .نذا

ومـــؤثر فاعـــل أســـلوب قنـــاع أســـاليب مـــن ســـلوب ـــذا عنـــدما، و خـــر الطـــرف فـــإن
ينكــره ال ء ــ ــ ع ّيقــر رُ َ

ء،  الــ ذلــك ــ ع لــھ ــ يب لالقتنــاع، ُثــم مــضطرا محاصــرا يجعلــھ فــذلك
ً ً

الكـــالم أ، لولقبـــو مــــن عـــھ وأر أحـــسنھ اســـتخدامھوومـــا الـــدعاة أحـــسن إذا كيــــف، ســـلوب وعرفـــوا
يـــراه مـــن ـــل ـــر ي مـــال وا عـــة الر فـــائق بنـــاء مثـــل ـــو لت ا سلـــسلو و م ـــا أف نـــو وي ن فتـــدخل، رن

سر و ولة س خر الطرف إ   . الفكرة
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دة املشا سية ا ة بالصو قناع املعلم ة رقد   ر

وسائل املعلم ا يتح أن يجب ال الوسائل ـمن الن ا اسـتخدم ـ ال أنـھملسو هيلع هللا ىلصقنـاع
إلقناعــھ للمخاطــب دة املــشا ــسية ا ة الــصو ــستغل مــن، رــان ــ أك بــالنظر يقتنــع ــسان ألن

السالم عليھ يم إبرا قصة كما   : "السماع؛

وإذ
ْ

ِ
ِقــال َ

َ
يم  َّب إبــرا ــي ُر كيــف رأ

َ ْ َ
ــ  ى ت املــو

َ َْ ْ
ٌقــال  َ

ْأولــم  َ َ َ
ْتــؤمن 

ِ
ّ َ ولكــن ُ ــ ب َّقــال َ َ

ِ
َ َ َ َ

ن  ِليطمــ ْ َ ُ ــ ِ " قل
يــة( البقــرة، ة املــة) 260: رســو ال القناعــة لديــھ تحــصل أن الــسالم عليــھ ليــل ا اد فطلــب، رفــأ

بقولــھ ذلـك معلــال ى املــو ــ يح كيــف ــھ ير أن عــا هللا مـن
ً

ن: ( ِليطمــ ْ َ ُ ــ ِ ــ) " قل إ ــ قل ــسكن ل أي
دة واملـشا ال، املعاينـة ن عـ ن اليقـ علـم لــھ يـص أن اد َأ ُ نر املعاينـة، يقــ س لـ ـ ا ،(ألن يالبغــو

ج.د هللا) 1،247ت، ســـو ـــان لف املخاطـــبملسو هيلع هللا ىلصر إلقنـــاع دة املـــشا ة الـــصو َـــستخدم أمثلـــة، ر ومـــن
هللا عبـــد بـــن جـــابر عـــن ى ر مـــا هللاملسو هيلع هللا ىلصوذلـــك ســـو لأن العاليـــةملسو هيلع هللا ىلصر عـــض مـــن داخـــال بالـــسو مـــر

ً ق
كنفـــھ بأذنـــھ، والنـــاس فأخـــذ فتناولـــھ ميـــت أســـك بجـــدى ٍفمـــر َّ َ قـــالثـــ، َّ لـــھ: " م ـــذا أن يحـــب ّأيكـــم

م فقـالوا" ربـد ء: ؟ ـ لنــا أنـھ نحـب قــال، مــا بـھ؟ نـصنع لكــم: "ومــا أنـھ قـالوا"نأتحبـو لــو: ؟ وهللا
أســك ألنـــھ عيبــا حيــا ُّــان َ ً َّ ً ً

فقــال، ميـــت؟ ــو و علـــيكم: "فكيــف ــذا هللا ــ ع ـــو أ للــدنيا هللا نفــو ً ْ ُّ ً
 "

)، ج1424يالقش قم4ـ، ص2957ر، ،2272 (  

عـــافــ هللا ــ ع الــدنيا ــوان تــام اقتنــاع ــ إ ليــصلوا ســا د النــاس علــم أن ــ الن اد أ
ً ّ

ر ،ِر
ميــــت ن ذنــــ مقطــــوع جــــدي وجــــود ـــــم،فاســــتغل ل ــــدي ا ــــذا ــــو ي ألن م حــــ عــــن م ،نفــــسأل

م علـــ ـــان و ه ـــان،وفاســتحقر لـــو ـــ ح امليـــت ســـك ـــدي ا ذلـــك لـــھ ـــو ي أن م مـــ أحـــب نومـــا
حيــا
ً

عليــھ، م مفــأخ علــ ســك ــدي ا مــن عــا هللا عنــد ــو أ الــدنيا أن والــسالم ،نالــصالة
عا هللا ع الدنيا وان ل واقعية ة صو م وعقول م ا أذ   .رفرسم

ميـــت جــــدي مـــن عــــا هللا عنـــد ـــو أ الــــدنيا انـــت ـــا،نفـــإذا التعلــــق والتمــــسك،فـــإن
ن املــؤمن صــفات مـن ــو ي أن ــ ب ي ال ـا أ،نبنعيم يجـب خــرةبــل ـ ــم علق ــو ي أعــد،نن مــا و

نة ا لعباده عا   .هللا

قال أنھ طاب ا بن عمر عن ى ر ما أيضا ذلك أمثلة وومن
ً

س:  هللا سو ع لقدم ر
ضـعتھ وأ ـا ببط فألـصقتھ أخذتـھ الـس ـ يا صـ وجـدت إذا ـ ت ت الـس مـن امـرأة رفـإذا

ً
فقــال،

هللا ســــو للنــــا املــــر: " ملسو هيلع هللا ىلصر ــــذه ن النــــاروأتــــر ــــ ا ولــــد حــــة طا أن" قلنــــا" رأة ــــ ع تقــــدر ــــ و وهللا ال
هللا ســـــو فقـــــال لتطرحـــــھ ا: ملسو هيلع هللا ىلصر بولـــــد ـــــذه مـــــن عبـــــاده حـــــم أ ،" (رهللا ج2003يالبخـــــار قـــــم5، ر،

ص5653 ،2235 (، ج1424يالقش قم4ـ، ص2754ر، ،2109.(  

عــــاملسو هيلع هللا ىلصفـــأعطى هللا حمــــة ــــسعة مقنعــــا ســــا د ابة رالــــ ر
ً ً

املــــرأة، وجــــود مــــستغال
ً

ــــ ال
فقدتــھ أن عــد ــا اب بــھ،وجــدت حمــة النــار ــ ا ولــد تلقــى ال املــرأة ــذه انــت عــا،رفــإذا فــا

ا بولد املرأة ذه من بالعباد حم   .رأ

الفرص ستغلوا أن اليوم ن واملر ن س واملد الدعاة ع ب ا،رفي ز ن ـان،وو فإذا
ــستغ أن م فعلــ اســتغاللھ يمكــن د ومــش موقــف خاللــھ،لوهنــاك مــن النــاس ــ ا ــؤثر فــإن،وو

املجرد بالكالم م اقتناع من أك دة املشا سية ا ة بالصو يقتنعو رالناس   .ن
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ح املق التصو وإجراءات   :رمتطلبات

ن .1 تحــص مــن م يمكــ بمــا م يل تــأ كيفيــة ــ ع ن املعلمــ ب وتــد إعــداد مؤســسات ــ رترك
وعالجيا وقائيا الفكر نحراف من م طال
ً ً

  .ي

مــن .2 ــم طال ن تحــص ــ ع ن املعلمــ ة قــد ــز لتعز املتطلــب واملعنــو املــادي الــدعم رتــوف ي
وعالجيا وقائيا الفكر نحراف
ً ً

 .ي

نحــراف .3 مــن ــم طال ن تحــص ــ ن املعلمــ دو مــن عــز بمــا اســية الد املنــا ر رتطــو ز ر
وعالجيا وقائيا الفكر
ً ً

 .ي

لتوع .4 اليــومي ـ ا الد نــامج ال مـن جــزء ــمرتخـصيص املحيطــة بالتحـديات الطــالب يـة
الفكر نحراف خاصة وعامليا وإقليميا يمحليا

ً ً ً
. 

ن .5 لتحـص سـة املد ي ـسو م وجميـع ن الطالبيـ واملرشدين سية املد ة دا ود ج اتف رت ر ر
وعالجيا وقائيا الفكر نحراف من الطالب
ً ً

 .ي

ـ .6 دو ـز عز أجـل مـن ـ املح املجتمـع أعـضاء مـع ن املعلمـ الطـالبرتواصل ن تحـص ـ م
م ل املتطلب الدعم وتقديم وعالجيا وقائيا الفكر نحراف من

ً ً
 .ي

الفكـــر .7 لالنحـــراف بــوادر أي ـــشاف واك ملالحظــة الطـــالب للــسلوكيات املـــستمرة عــة ياملتا
ا مواج ع  .والعمل

وكيفيـــــة .8 الفكـــــر نحـــــراف بمخـــــاطر للتوعيـــــة ـــــي الطال ـــــشاط ال مـــــن جـــــزء يتخـــــصيص
لھ  .التصدي

املــستجداتتف .9 يعاب اســ ــ ع تــھ قد يــضمن بمــا للمعلــم املــستمرة نيــة امل التنميــة رعيــل
نحــــراف مــــن طالبـــھ ن تحــــص ــــ ه دو مـــستو واقــــع مــــن عـــز و املعاصــــرة ات ـــ رواملتغ ىز

  .يالفكر

مستقبلية اسات بد حات   :رمق

املتوســـــطة .1 باملرحلـــــة الفكــــر نحـــــراف مــــن الطـــــالب ن تحــــص ـــــ ســــية املد ة دا يدو ر ر ر
زهوسب عز   .ل

مـــن .2 الفكـــر نحـــراف مـــن ـــة الثانو املرحلـــة طـــالب ن تحـــص ـــ الطالبيـــة ــشطة يدو ر
ات املتغ عض ضوء م نظر ة  .وج

ــة .3 وج مـن ـا م ـد ا وآليـات الـشباب ن بـ الفكـر نحـراف ـ ع تبـة امل الـسلبية يثـار
اء ا  .نظر

طال .4 ن تحــــص ـــ ـــة الثانو املرحلــــة ـــ معل دو مــــنرمعوقـــات الفكـــر نحــــراف مـــن يـــم
ات املتغ عض ضوء م نظر ة   .وج
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  ملراجعا

تيميـــة ـــى، ابـــن را ا لـــيم ا عبـــد بـــن ـــة). ــــ1406. (أحمـــد النبو الـــسنة محمـــد. د: تحقيـــق. منـــا
سالم و. رشاد قرطبة. الطبعة   .مؤسسة

تيمية ى، ابن را ا ليم ا عبد بن وفتـاو). ت.د. (أحمد سـائل و ىكتب تيميـةر ابـن سـالم . شـيخ
النجــدي: تحقيـق ــ العا قاسـم بــن محمــد بـن الــرحمن الثانيــة. عبــد ابــن. الطبعـة مكتبــة

  . تيمية

هللا عبد بن صا حميد، ة). 1994. (ابن املنا دار سالم، وآدابھ وار ا رأصو   .ل

ماجــة  ابـــن هللا، عبــد أبــو ، ــ القز ــ الر ـــد يز بــن محمــد ماجــھ؛ ماجـــھ،). ت.د. (وابــن ابــن ن ســ
،: تحقيق البا عبد فؤاد يةمحمد العر الكتب إحياء   .دار

أحمد ، شر. نتماء). 2004. (ينصار وال للطباعة مل رة،   .القا

محمــــد ، ضــــوء). 2013. (البــــار ــــ ــــا و تر مــــشرفا امــــھ مل ــــة الثانو ســــة املد مــــدير ســــة مما جــــة ًد ً
ر ر ر

جـدة محافظـة ة الثانو املرحلة ومعل مدير نظر ة وج من العوملة رسـالة(يتحديات
ة شو م غ السعودية). رماجست ية العر اململكة املكرمة، مكة ، القر أم   .ىجامعة

إســــماعيل بــــن محمــــد ، بــــن. )2003. (يالبخــــار محمــــود تحقيــــق الــــصفا، مكتبــــة ، البخــــار يح يــــ
ميل   . ا

وفــــاء ، ــــ ،ط). 2002. (ال الفكــــر التطــــرف ــــة مواج ــــ امعــــة ا يدو ة1ر ســــكند املعرفــــة:ر، دار
امعية  .ا

مسعود، يالبغو بن ن س البغو). ت.د. (ا العـك: تحقيق. يتفس الـرحمن عبد وت. خالد ـ دار: ب
  .املعرفة

ســــعود ، ــــ يمالبلعا إبــــرا ناصـــــر والــــشرعة، ، مــــس مـــــن). "2012. (بــــن ــــز عز ــــ ســــة املد ردو ر
ـات القر محافظــة ـ الطلبــة لـدى امعــة"يالفكـر ا والنفـسية، ــة بو ال البحـوث مجلــة ،

العدد ص35ردنية، ص ،61-87. 

محمــــــود فعــــــت ــــــات، مــــــؤتمر). 2009. (رب ، الفكــــــر التطــــــرف ــــــة مواج ــــــ ســــــة واملد ســــــرة يدو ر ر
ة املنو املدينة راب، و2009ر القسم ع، الرا املحو لم،   .ر

مذي ع(ال بن عالم،): محمد دار دن، املختصر، امع   .م2001را

ن حسن العـدد). 1991. (توفيق، اه، الـدكتو حـات أطر سلـسلة يـة، العر الـنظم العنف رة رظا و
وت]17[ ب ية، العر الوحدة اسات د مركز   . ر،

ا يـــةا العر ـــاب،).  2015. (معـــة ـــة مـــن"رمواج و جيـــة ا وا يـــة العر الـــشئو نـــة رإعـــداد ن
  ".القومي

ن أم ف).1998(. جالل، املعا دار رة، القا  .رالعوملة،

ـــــادي ال عبـــــد ي أمـــــا ، ر ــــو ســـــالة). 2004. (يا مـــــصر، ـــــ الـــــسيا اب ـــــ غ و ـــــومي ا رداء
ا والعلوم قتصاد لية ، رةماجست القا جامعة   . لسياسية،
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ايــــد بـــن ــــد ي، ـــا زا ز طــــالب). ـــــ1429. (ر لــــدى الفكـــر مــــن تحقيــــق ـــ بــــو ال عــــالم ام يإســـ ي
ـــة الثانو ليـــة. املرحلــة والتخطــــيط، ـــة بو ال ة دا قـــسم ة، ــشو م ـــ غ ماجـــست رســـالة رر

القر أم جامعة بيـة،  .ىال

ـــ جب ـــي، ر ا). 2008. (ا العلـــوم مـــن الـــصفردو طـــالب لـــدى الفكـــر مـــن ـــز عز ـــ يلـــشرعية
القر أم جامعة ة، شو م غ اه دكتو سالة ، الثانو ىالثالث ري ر   .ر

منــصو ســليم ــ ع ـي، ر الفكــر). 2011. (را التطــرف رة ظــا نحــو الــسعودي الـشباب ــات : ياتجا
اسـات الد ليـة ، ماجست سالة القصيم، جامعة طلبة من عينة ع اجتماعية اسة رد ر ر

عمان دن،  . رالعليا،

أحمـد محمــد محمــد ـي، ر منيــة). 2014. (ا ــزة ج ن بــ امـل الت لتحقيــق حــة مق اتيجية اســ
الـــــسعودية يـــــة العر اململكـــــة ـــــ ـــــة بو ال العالقـــــة. واملؤســـــسات نـــــدوة ـــــ إ مقدمـــــة اســـــة رد

مـن ي، العر الوطن ة بو وال منية زة ج ن ب املية  -11/ه1436محـرم20–18الت
اض2014نوفم13 الر سعود، امللك جامعة   . م،

محمد دخيل ي، القر محمد؛ عمر ي، من). م2017. (حسا ز عز ية العر اللغة منا ام إس
مــج أسـيوط، جامعـة بيـة، ال ليــة العلميـة، املجلـة ـة، الثانو املرحلــة طـالب لـدى يالفكـر

ع33 ص5،  349 – 318ص. ،

القــــو عبـــــد ن، محمـــــدحــــس ــــ الغ عبـــــد العـــــصر). 2014. (ي ســـــالمية، بيــــة ال خ تـــــا ــــ اســـــات رد ر
ي العر الفكر دار رة، القا الراشدة، الفة وا   .يالنبو

فتاح ن، عامـل). 2011. (حس ـ ونتائجـھ يـة و و وسـاط يدلو والتطرف الدي رالغلو
عدد مستقبليات، مجلة سالمي، العالم مع ا و   ).3(رأو

أحمــد ســفانة ديثــة). 2012(دؤاد، ا التقنيــة جــرائم مــن ــد ا ــ املوصــلية ســرة اســة"ردو رد
املوصـــل مدينــــة ــــ ساســــية،املجلد،"ميدانيـــة بيــــة ال ليـــة أبحــــاث العــــدد)12(مجلــــة ،

)1.(  

الفتـــاح عبـــد أنـــو آالء لـــد). 2017. (ردينـــو، الفكـــر مـــن ـــز عز ـــ اصـــة ا س املـــدا قـــادة يدو ر ىر
عمــان العاصــمة ــ ن املعلمــ نظــر ــة وج مــن ــة الثانو املرحلــة ــ. (طلبــة غ ماجــست رســالة

ة شو دن)رم عمان، وسط، الشر جامعة ر،   .ق

ـ ع الرحمن عبد ن،). ــ1425. (الرميح، للمعلمـ نيـة امل التنميـة ـ املقـيم بـو ال املـشرف يدو ر
ميـــة تقو اســة ة(رد ــشو م ـــ غ ماجـــست رســـالة اململكـــة). ر ـــاض، الر ســـعود، امللـــك جامعـــة

السعودية ية   .العر

أحمـد بـن يوسف ـة،). 2007. (الرميح، نظر اسـة د امعـة، ا وسـبل امعـة ا طـالب ن بـ رالتطـرف
القصيم  .جامعة
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ــ ا ــ صــا ، ــ لــدى). 2015. (رالزام الفكــر التطــرف ــة مواج ــ ســالمية بيــة ال مــن يدو ر
نظر ة وج من الثامنالتالميذ الدو املؤتمر أعمال م، الثقـا: معلم جيـل-التنوع مركـز

ص ص لبنان، طرابلس، ، العل  . 214-197البحث
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شمس ن ع جامعة داب، لية اه، دكتو سالة ، املصر املجتمع من مختلفة رشرائح ر   . ي
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