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 :مكـــــدمة 

 واالقتصادية االجتماعية التغيرات من جممة المحمى والعالمي عموماً  المجتمع يعيش  
والسموكيات،  واألساليب القيم منظومة في العالمية والخارجية الداخمية التحوالت نتيجة والنفسية

ذا بواقعو، والالشعور الرضا عدم من حالة يعيش اإلنسان أصبح بحيث  أن غالبية عممنا ما وا 
 يعيش فأصبح األكبر واألكثر سيكون الواقع بيذا تأثرىم فإن ، الشباب فئة من المجتمعات ىم

 يوم، بعد يوماً  تزداد والصراعات، وأخذت بالخالفات ويموج بالتوترات مشحون عالم الشباب في
 السائدة. ىو السمة الحاضر الوقت في والعنف بالعزلة الشباب شعور لكن

 وتتعدد اغتراب اإلنسان يزداد كبيرة، بصورة العالقات وتعقد الحضارة تطور ومع  
 تمك بتحميل واالجتماعية والنفسية الفمسفية الدراسات من كثير اىتمت ومظاىره ، لذا أسبابو
 ودينية وسياسية اجتماعية واقتصادية وظروف مختمفة تاريخية مراحل في والمظاىر األسباب
 متباينة .

داخل  العالميين والسالم األمن تعزيز في يسيم عالمي قيم نظام بناء ألىمية ونظراً 
التسامح  مبادئ إعالن (5995) لميونسكو عام العام المؤتمر فقد اعتمد وبينيا، المجتمعات

 .الناس حياة في التسامح قيم تعزيز في التعميم ودور التسامح معاني عمى ركز الذي
نظر إليو عمى يُ فالق يم اإلنسانية الحياتية العالمية،  أىم   قيمة منسامح ُخُمق الت  و 

ز احترام الفرد  لذاتو وارتباطو باآلخرين، كما  صعيد الفرد كُمكتسب ق يمي راق ُينظر إلى و ُيعز 
ليخمق  عمى أن و تشريع ذاتي مستحق يضمن تحصيل الحقوق وأداء الواجبات التَّسامح مجتمعياً 

م لية سياسية وكيانًا قيميًا ُيحت  ظرة تجاه التسامح مسؤو راحمًا ممتحمًا، وُتشكل ىذه الن  مجتمعًا مت
 (.33: 2005)العوضى، امينو وأخالقيَّاتو.امو وااللتزام بمضمى الجميع احتر ع

التسامح طبيعة فطرية لدى اإلنسان وىذا ما يظير لنا عندما يغضب الطفل الصغير و 
كل سيولة ؛ كما أنو شعور مكتسب لدى اإلنسان يتولد من خالل الرغبة في بويسامح اآلخرين 

في أغمب األحيان يختار ، و غبة في اإلنتقام مجاىدة النفس لمتغمب عمى الشعور بالحقد أو الر 
التسامح والعفو والغفران من المعاني الداللية التى وأخيرًا فاإلنسان التسامح لمعاشرة الناس ؛ 

تممس القموب فيخمق بداخميا المحبة والمودة واإلحترام لبناء الذات والمجتمع عمى أسس 
 .المحبة والتعاون 
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عدم مقابمة اإلساءة بإساءة و العفو عن اآلخرين ، مىالقدرة ع"بأنو   التسامحويعرف   
األنبياء واألديان و ، والحرص عمى التمسك باألخالق الراقية التي حث عمييا جميع الرسل مثميا

وتحقيق  من والوحدة بين أفراده ،ق التضا، مما يعود عمى المجتمع بالخير عن طريق تحقي
  .(4: 5995" ) البطش،خالل احترام العقائد والثقافات المختمفةمن المساواة والعدل والحرية 

القيم المتعمقة بالحقوق التي يتمتع  ىحدإيعتبر ف "التسامح لدى حقوق اإلنسانبينما 
أمام القانون ، احترام األقمية  المساواة حرية التعبير عن الرأي ،: بيا النظام الديموقراطي مثل 

والتسامح ىنا يشير إلى  (.5964/364")فولتير ،، حقوق األسرى وعدم إلحاق األذى بيم 
 واإلقرار بحقوق جميع األفراد مع اختالفاإلنسانية ، الخمقية والفكرية، تقبل اختالفات الصفات

)ابن فيعر .و  (86: 5985)الكندى ،، واحترام آراء اآلخرين وعدم التعدي عمييموائفيمط
المبدأ اإلنساني الذي يحث اإلنسان عمى نسيان ما "التسامح بأنو (.226: 5985عاشور ،

والعزوف عن فكرة ى الناتج عن بعض المواقف بإرادتو،مضى من األحداث المؤلمة واألذ
تفكير اإليجابي تجاه اآلخرين ، والحرص عمى عدم إصدار أحكام اإلنتقام ، باإلضافة إلى ال

بأن البشر خطائون وعمينا التماس األعذار والشعور  عتقاداال إلقاء التيم ، وأخيراً  عمييم أو
األفراد في مجتمع متشابك من العالقات  " ويعرفو الباحث بأنو "تعايش بالرحمة والعطف

األخالق العميا ، حتى نستطيع التعامل مع بالتمسك عمينا اإلجتماعية المتباينة ، مما يفرض 
 ".يمكن الرقي بالمجتمع اآلخرين بطريقة صحيحة ، وبالتالي

التخمص من الحقد واألضغان التى تؤثر  عمىاإلنسان أنو يساعد  التسامحومن فوائد   
إلنسان الراحة عمى نفس اإلنسان كما أنيا تستبدليا بالمشاعر اإليجابية وىذا يبعث في داخل ا

)التويجرى يكون المتسامح دائمًا ىادئ البال وسعيد ومطمئن القمب  اوليذ ،واإلطمئنان النفسي
،2007 :565 ). 

 :الدراسةمشكلة  -

نسانية رائعة تساعد في بناء العالقات اإلجتماعية  التسامح طبيعية أخالقية وا 
التسامح و الرياح ميما كانت قوتيا ؛  فيياواألسرية عمى أسس ومبادئ قوية صعب أن تؤثر 

 فيوعمى النفس اإلنسانية لو األثر االيجابي التسامح . فلو أثار معنوية رائعة عمى النفس
اإلنسان و ،يقضي عمى مشاعر الكراىية والحقد والرغبة في اإلنتقام من تصرفات اآلخرين 

عفو عن أخطاء وال ،ائم لمصفح يتمتع بنقاء القمب والروح لذا تجده عمى إستعداد د حماستالم

https://www.almrsal.com/post/483658
https://www.almrsal.com/post/399030
https://www.almrsal.com/post/399030
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ويتحرر من كافة المشاحنات السمبية  نساناإل  اهخأ نسانعندما يسامح اإل ف وسموكيات اآلخرين
 من المشاكل والتوتر النفسي . خاليةوالضغوطات التى تؤثر عميو ينعم بحياة رائعة 

الصعيدين  لمعالم عمى اليوم اإلنقاذ وسفينة النجاة حبل وىوالتصدى لمعنف  والتسامح
 قضاياىا معظم أن ذلك ومستقبمو حاضره ييدد الذي والضياع التيو من العربي والعالمي

 أو التطرف أو الغمو طرف : متباعدين طرفين بين الحقيقة فييا تضيع الكبرى والعممية الفكرية
 (.555: 2055 القرضاوي،) واإلضاعة والتقصير والتفريط التسيب وطرف اإلفراط، أو التشدد

 العنف واإلجبار يُتجنب وبو اإلنسانية، العالقات لجودة األدنى الحد التسامح ويمثل
 ُمعزز التسامح،و  ممكنين غير االجتماعي والسالم عامة السالم فإن   التسامح وبدون واإلكراه،
 (.352: 2000)الرازى ، .والشعوب والجماعاتاألفراد  بين السالم لثقافة

 الفرد أمن تيدد التي الخطرة الظواىر والتطرف منعدم التسامح والعنف  ويعد
بعض  نحو واتجاىاتيم وأفكارىم آرائيم في الشباب بعض تطرف أن والمجتمع بعمومو ، والواقع

 أقدم العصور، منذ المجتمعات كل في موقعيا تحتل ظاىرة والسياسية االجتماعية القضايا
 ظواىر كالعنف التطرف أنتج ىذا ندماع الحديثة المجتمعات في جديداً  بعداً  أخذت ولكنيا

 بالمجتمع .  األمن وفوضىوالممتمكات  األبرياء عمى والعدوان واإلرىاب
 الخطير لكونيم االجتماعي المرض عرضة ليذا الفئات أكثر من وتعتبر فئة الشباب

 يجعميم ما التجديد والتغيير نحو القوية والرغبة والنشاط بالحيوية تتميز عمرية مرحمة يشكمون
 المجتمع أن سيما التي يواجيونيا الحياتية المتناقضات لكثرة واالنفعالية الناقدة الفئات أكثر

 سياسية وتحديات ويزخر بتحوالت ومتعارضة، ومتباينة مختمفة تيارات تجتاحو المعاصر
 بمظاىر شعوره أبرزىا أزمات متالحقة يعاني اإلنسان جعمت كبيرة واقتصادية واجتماعية

 بالتطرف . ينتيي الذي والسياسي والتيميش الثقافيوالحرمان  واإلىمال والالمباالة االغتراب
 التسامح، ىي مجال في خطوة وأول التسامح، قيم لغرس الوسائل من أنجح التعميمو  

 الحقوق والحريات ىذه حترمتُ  لكي وذلك فييا يتشاركون التي والحريات الحقوق الناس تعميم
 التعميم مجالفي  التسامح ويعد .اآلخرين وحريات حقوق حماية عمى عزميم تعزيز عن فضالً 

 التسامح لتعميم وعقالنية أساليب منيجية اعتماد عمى التشجيع يمزم ولذا ممحة، ضرورة
 أي - والدينية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية الثقافية التسامح عدم أسباب تتناول
 في التعميمية والبرامج السياسات أن تسيم ينبغيكما  -واالستبعاد لمعنف الرئيسة الجذور
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 األثنية المجموعاتين ب األفراد وكذلك بين والتسامح والتضامن التفاىم تعزيز الجامعات في
) والدولية واالقميمية المحمية بين المجتمعات وفيما والمغوية والدينية والثقافية واالجتماعية
 . (587: 5994 السرحان،

إلى  المؤدية العوامل تأثير بيدف مقاومة التسامح مجال التعميم يستيدف أن لذا يجب  
 استقالل الرأي عمى قدراتيم تنمية عمى النشء ومساعدة واستبعادىم، اآلخرين من الخوف
 وحقوق التسامح مجال برامج في وبالتالي ينبغى عمى الجامعات تنفيذ  .النقدي والتفكير
 أعضاء ىيئة التدريس ، إعداد لتحسين خاصة إعطاء عناية ذلك ويعني .والالعنف اإلنسان
 بما التعميمية المواد من الجامعية والمحاضرات وغيرىا الكتب ومضامين ، الدراسية والمناىج

 يقظين تنشئة الشباب في الجامعات كمواطنين بغية الجديدة التعميمية التكنولوجيات فييا
 كرامة قدرىا، ويحترمون حق الحرية يقدرون اآلخرين، بحيث ثقافات عمى ومنفتحين مسؤولين
 غير حميا بوسائل عمى أو النزاعات درء عمى وأن يكونوا قادرين البشر، بين والفروق اإلنسان
   (5995 التسامح، مبادئ إعالن اليونسكو،(عنيفة 

 وألن بكثرة، المعاصرة مجتمعاتنا في تأثيرىا ُيممس واقعة حقيقة التطرفالعنف و و   
 أن كما الموضوعية، ودواعيو أسبابو لو جزاًفا، بل ينشأ لم المختمفة بأشكالو عنف والتطرفال
 لذا التنموية؛ وأىدافو بعمومو المجتمع وعمى بنية والجماعة الفرد عمى سمباً  تؤثر مخاطر لو
 واالجتماعية واالقتصادية السياسية وعالقتو بالنواحي وجذوره التطرف أسباب معرفة فإن

 تفرض كظاىرة معو والتعامل المناسب العالج نوع تسيم في تحديد واألمنية والفكرية والثقافية
: 2055غاية في ذاتيا من أسمى الغايات )الرواشدة ،  تعد المجتمع المعاصر في نفسيا
84.) 

لمجامعة،  األساسية الميمة وتعد لممجتمعات، الحقيقية الثروة الجامعات شباب وُيعد
والتطورات العالمية عمى الصعيدين  التحديات مواجية من ومتمكن لتراثو، منتم جيل تكوين

 الوصول بحق يتمتعوا وأن خياراتيم، لتوسيع لمناس ، مواتية بيئة المحمي والعالمي ، وخمق
والوطنى  والمحمي الجامعي مجتمعيم في ووئام بسالم العيش من المعرفة، ليتمكنوا إلى
والسالم  والتعايش التسامح قيم غياب في األساسية الخيارات ىذه تتحقق وال.العالميو 

 االجتماعي.



 .تعزيز قيم التسامح والالعنف لدى طالب الجامعات

- 6 - 

 النشء إعداد بيا المنوط والتعميمية التربوية المؤسسات من الجامعة كانت ولما
 ئ السامية.داالمب ىذا عمى التركيز عمييا وجب سميمة صياغة الشخصية وصياغة

فئة  في الشباب من عالية نسبة يحوي متنوع مجتمع يمتاز بأنو الجامعي والمجتمع  
 وتكيفية ونفسية شخصية أزمات متنوعة مرحمة تعيش وىذه الفئة (،25-58العمر)

العالية تتمثل في  والمينية الخبرة ذوي من كبيرة شريحة الجامعة كذلك كما تحوى .واجتماعية
 حركمت مجتمع الجامعة وفي وراقية. متنوعة ثقافة أصحاب ، وىم))أعضاء ىيئة التدريس

 الجامعي المجتمع في التنوع ىذا .متنوعة ثقافية ومستويات ،)جدد وخريجون طمبة( ومتجدد
 نظام فالجامعة .والمجتمعية والمؤسسية، العممية، وقوتيا الجامعة أىم مقومات أحد ىو

 .بو المحيطة البيئة مع مفتوح وتفاعمي اجتماعي
 العمل كيفية واكتسابيا ومعرفة التسامح قيم لفيم الجامعي الشباب لذا فحاجة  

 األىداف الشخصية لتحقيق ؛ الخصوص كبيرة وجو متسامح عمى مناخ في الجماعي
 وكيف يصغون لآلخر، وكيف يفكرون، كيف يتعمموا أن أيضًا بحاجة إلى وىم واالجتماعية،

 حياتية ميارات التسامح وتطوير مبادئ يفيموا وأن بفعالية، أفكارىم ويوصـمون يتواصمون
 (.  (Cartasev, 2006 لمستقبميم

 والعنف قيم التسامح والتصدى لظاىرة التطرف تعزيز مسؤولية الجامعة عمى ويقع  
واألستاذ الجامعي والبيئة التعميمية وغيرىا  خالل اإلدارة واألىداف والمناىج  من الطالب، لدى
 بيا يمر التي والثقافية االجتماعية التغيرات جراء فمن ،الجوانب التى تشكل ىيكل الجامعة من 

التسامح قيم  تعزيز في ميماً  دوراً  الجامعات تتحمل أن بمكان من الضرورة أصبح المجتمع
 من ووقايتيم حمايتيم عمى ذلك ينعكس ثم ومن الجامعيين، لدى الطالب والتصدى لمتطرف

 .حياتيم مناحي جميع في تفريط أو إفراط من التسامح  ما يجانب كل في الوقوع
طالب  تحصين أن ) 90: 5423يرى )الطالع، المسؤولية تمك ألىمية ونظراً   

وتمك  صحيحة، تربية تربيتيم في يكمنعمومًا  المجتمعات في عمميًّا الجامعات فكريًّا وحمايتيم
 الطالب، بين المعتدل متسامحال نشر الفكر مسؤولية بالجامعات يناط لذا الجامعات ؛ مسؤولية

 غياب حالة في لو يعرض قد مما والمحافظة عميو المجتمع تماسك في اإلسيام ثم ومن
 الشامل.  بمفيومو في األمن كبير وخمل الستقراره زعزعة من تسامحال



 .تعزيز قيم التسامح والالعنف لدى طالب الجامعات

- 7 - 

في ذه الظاىرة  لدى طالب الجامعات أىمية دراسة ىمن خالل العرض السابق يتضح   
والتصدى لظاىرة التطرف قيم التسامح والالعنف واجب الجامعات في تعزيز  تحديدلمحاولة 

الجامعات  لتحديد ما يجب عمى الدراسة ىذه بإعداد الباحث قام وليذالدى طالب الجامعات 
خالل تحميل واقع الجامعات  من وذلك  الجامعيين الطالب لدى قيم التسامح عممو لتعزيز

 العربية.
 السؤال عن اإلجابة محاولة فيالحالية  الدراسة مشكمة تتحدد سبق ما ضوء وفي  

؟ لدى طالب الجامعات  والالعنفما واجب الجامعات في تعزيز قيم التسامح  : التالي الرئيس
 .من األسئمة الفرعية دويتفرع من ىذا السؤال عد

 

 :الدراسةأسئلة  -
 :اآلتية الفرعية األسئمة عن لإلجابة الحالية الدراسة تسعى  
  التسامح الواجب عمى الجامعات تعزيزىا لدى طالبيا؟ما قيم  -5
 ابو ، النظريات المفسرة لو"؟بماىو التطرف ، أس -2
  والتصدى لظاىرة التطرف؟ لجامعات لتعزيز قيم التسامح والالعنفما واجب ا -3

 :الدراسةأهداف  -

 تحديد:إلى  الدراسة الحالية تىدف  
  .الجامعات تعزيزىا لدى طالبياالواجب عمى قيم التسامح والالعنف   -5
 .ابو ، النظريات المفسرة لوبالتطرف ، أس -2
 لدى طالبيا. والتصدى لظاىرة التطرفجب الجامعات لتعزيز قيم التسامح والالعنف وا-3
 

 :ةالدراس أهمية -

 :خالل من الدراسة أىمية تنبع 
 :النظرية األهمية -

 في فئة الشباب تسود مرضية ظاىرةوالعنف التطرف  لكون المطروح الموضوع أىمية -
 لمثل العنان ترك ما إذا وجماعاتو أفراده أمنو واستقرار تيدد ،والعالمي العربيين المجتمع

 الشباب. عندخاصة  والرواج باالنتشار األفكار تمك
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 العربي العالم من سكان الغالبية وتشكل واسعة، اجتماعية شريحة عمى تركز دراسةال - 
 والنشاط كالطاقة والحيوية األخرى الشرائح بقية في تتوافر ال قد بصفات وتمتازوالعالمي 
 والتحوالت األزمات العميقة، من سمسمة وسط والتجديد بالتغيير القوية والرغبة والطموح
 العالم. يشيدىا التي الكبيرة

 نواحي شتى من تفكيرىم وطرائق واتجاىاتيم فكر الشباب عمىوالعنف ظاىرة التطرف  آثار -
 .الحياة

  :العملية األهمية -
 التسامحتتناولو في تعزيز قيم  الذي المجال أىمية من أىميتيا الدراسة تكتسب  

 في الدراسة أىمية تكمنلدى طالب الجامعات و  والتصدى لظاىرة التطرفوالالعنف 
 :التالي

 قادة  في المستقبل  .يصيرون سأىمية مرحمة الجامعة في إعداد الشباب الذين  -
 .من جوانب الحياة لطالب الجامعات  ساسياً أ تتناول جانباً  اأني -
صدى والتوالالعنف التسامح تعزيز قيم  فى مجالما أكدتو المؤتمرات السابقة والدراسات  -

سن  في ةكثر عرضو لممشكالت السموكيأ لظاىرة التطرف لدى طالب الجامعات لكونيم
  .الشباب

 .المجتمع في اإليجابي وأثرىا الفرد شخصية بناء في أساسية كسمةتسامح ال أىمية بيان -
 : من كالً  الدراسة نتائج تفيدو  -
والالعنف التسامح قيم  تعزيز في أدائيم لتعزيز الجامعة في التدريس ىيئة أعضاء -

 .لظاىرة التطرفوالتصدى 
والتصدى لظاىرة قيم التسامح والالعنف  تعزيز في أدائيم لتعزيز إدارات الجامعات - 

 .التطرف
 .المميزة شخصيتيم بناءفي  المفيوم بيذا لالىتمام أنفسيم بالطال -
 .المجتمع في الشباب واقع بإصالح والميتمين والمصمحين الدعاة -
 أدوار تنميةفي تطوير خطط التعميم العالى لوالجامعات  العالي التعميم عمى القائمين -

 .والعشرين الحادي القرن تحديات ظل في الجامعات
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 :الدراسة حدود -
 الحدود التالية:عمى الحالية الدراسة  تاقتصر  

 .لدى طالبياقيم التسامح والالعنف الجامعات في تعزيز  واجب -
 .الجامعات في التصدى لظاىرة التطرف لدى طالبيا  واجب -

 :الدراسة مصطلحات -

 :اجلامعات  -0

المؤسسات التى تضم كل منيا ما ال يقل عن ثالث كميات جامعية ، "نيا تعرف بأ 
الدرجة الجامعية والميسانس تسمى أيوس منح درجة البكالور وتقدم برامج تعميمية تنتيى ب

األولى ، ولمجامعة أن تقدم برامج لمدراسات العميا تنتيى بمنح درجة الدلوم العالى أو 
 .الماجستير أو الدكتوراه 

 :الكيم -8

 :العربي المثل يقولو  ، فائدة أو ثمن ذا الشيء بو يكون ما وىي قيمة، جمع:  القيم 
 التي الشريفة والخمة الحميدة الخصمة إلى القيمة تشير، كما  يحسنو مرئ بماإ قيمة كل 

 واالحتفاظ الثمينة القيمة ذات األشياء اقتناء عمى كحرصو بيا اإلنسان عمى االتصاف تحض
 مبالغة، عظيمة قيمة لو الذي القي م والشيء.مقامو يقوم الذي ئشال  ثمنوالقيمة  ، بيا

تنظيمات بأنيا"( 4:  5997 ،)أبو دف عرفيا و (، 2008، بيو بن( ماً مستقي أيقويم وأصمو 
المعانى سواء كان ىذا االشياء أو  وانفعالية معممة نحو األشخاص أو معقدة ألحكام عقمية

التقديرات المتفاوتة صريحًا أو ضمنيًا ، وأنو من الممكن أن نتصور التفضيل الناشئ عن ىذه 
 .ىذه التقديرات عمى أساس أنيا امتداد يبدأ بالتقبل ويمر بالتوقف وينتيى بالرفض

والعمميات التى مجموعة من المبادئ والقواعد والمثل "( بأنيا 43: 5996،عرفيا)طيطاوىو 
بو أعماليم  ويتخذون منيا ميزانًا يزنوننيم ، يويتفقون عمييا فيما بيؤمن بيا الناس ، 

 "نيا ( بأ8: 2005، عرفيا )العوضىو ،  "ويحكمون بو عمى تصرفاتيم المادية والمعنوية 
 تتطمب قرارًا والقيام بسموك معين،معيار لمسموك يمارسو الفرد لالختيار بين بدائل فى مواقف 

 صفات مجموعة"بأنيا  إجرائياً  تعرف القيمو ، " باختيار معين أسباب القيام ويستخدميا لشرح
 الحياة مناحي شتى في اإلنساني توجو السموك الشريعة بضوابط مضبوطة أحكام أو معايير أو
 .الكون"ىذا  في اإلنساني الوجود من العظمى الغاية يحقق بما
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 : التشامح -8
يعنى االحترام والقبول والتقدير لمتنوع الثرى  "( بأنو 5995، عرفتو )منظمة اليونسكو 

يتعزز ىذا التسامح بالمعرفة ولمصفات اإلنسانية لدينا و  ،بير لثقافات عالمنا وألشكال التع
وىو الوئام فى سياق االختالف ، "وأنو  ".واالنفتاح واالتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد

نما ىو واجب، ليس واجبًا أخالقيًا فحسب  الفضيمة  "والتسامح ىو يضًا".سياسى وقانونى أ وا 
فن  "( بأنو 3: 2007، عرفو )صافى. و   "السالم محل ثقافة الحربثقافة التى تيسر قيام 

االعتراف بتعددية  "والتسامح يعنى ".ين التعايش فى إطار التباينمالعيش المشترك وتأ
ىو االعتراف بأن تأكيد الذات يقتضى و  "المواقف اإلنسانية وتنوع اآلراء والقناعات واألفعال 

الخيار السميم الذى ينبغى أن يتم التعامل بو ،  "عرفو )محفوظ( بأنو و ."االعتراف باآلخر 
ولكنو ال يعنى بأى حال من األحوال التنازل عن المعتقد أو الخضوع لمبدأ المساومة والتنازل 

نما يعنى القبول باآلخر وا لة والمساواة ، بصرف النظر عن ساس العدالتعامل معو عمى أوا 
" السموك المعبر التسامح إجرائيًا بأنو ويعرف ( 8:  2004 ،)محفوظ "أفكاره وقناعاتو األخرى

فى الجامعات لمنظومة من القيم اإلنسانية واألخالقية والدينية واالجتماعية  عن امتثال الطالب
اآلخر وأدب الحوار واالنفتاح ،  والسياسة والعممية ، كسالمة الصدر والصفح واإلخاء وقبول
 . "وغيرىا من القيم التى تشيع المحبة واألمن والسمم فى المجتمع

 :التطرف تعريف -5

 التطرف لغة : - أ

 منظور، ابن) عدم التوسط أو االعتدال حد مجاوزة "بأنو المغة في التطرف يعرف 
 عن بعيداً  الطرف في الوقوف "بأنو  ( 55: 2000الجراد،( "وعرفو  (7/426: 5459
 من مشتقاً  لكونو والغمو التطرف البعض بين ويربط ،)556:  2005 القرضاوي،) "الوسط
ُموا ال   ال ك ت اب   أ ى ل   ي ا ﴿ُقل   :القائمة اآلية في الكريم في القرآن وردت لغوية داللة وجود  ىف   ت غ 
ينك م   م   أى و اء   وا  ت تَّبع   و ال   ال حق   غ ي ر د  مُّوا ق د   ق و  لُ  م ن ض  مُّوا ق ب  مُّوا ك ث يًرا و أ ض  ض   السَّب يل   س و اء   ع ن و 

 مجاوزة بمعنى الغمو، ىو دينيًّا لذا فالتطرف ( ،77اآلية :المائدة ،سورة  القرآن الكريم) ﴾
تيان الحد  (.98: 2009 المرعب،( الغمو من التطرف أعم ويبقى بإطالق، الشيء حد وا 
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 :اصطالحًا لتطرفا - ب

 أو جماعة أو بو دين يختص مما غيره، أو مذىب أو فكر أو عقيدة في الغمو ىو  
 اندفاع ىو" تعريفًا مختصراً  لمتطرف الفمسفي القاموس ويعطي ،( 8 :5993الصاوي،) حزب
 حالة وفي أحادي الشعور صاحبو معو يصبح واحد لفكر المطمق التحمس إلى متوازن غير

:  2000الجراد،( والسيئ واألسوأ واألحسن، الح سن بين التمييز حاسة يفقده نفسي اضطراب
 " شيء كل منتيى" أو" الناحية" أي (الطَّر ف)من مشتق العربي المسان في والتطرف.  (55
 يطمق وىو ". يتوسط ولم االعتدال حد وجاوز" الطرف أتى " لمخاطر تستدعي" تطر فكممة و 

 ومبادئ قيم بمجموعة الحرفي التمسكعمى  بثبات يشدد اتجاه أو حركة أي عمى أيًضا
 ".أساسية

مب قيم التسبمح الواجب  "من أسئلة الدراسة  ألوللإلجببة عن السؤال ا -1

  على الجبمعبت تعزيزهب لدى طالبهب؟
 في المغةوالالعنف  تسامحال معنى -1
 اصطالحاً  التسامحمعنى   -4
 أنواع التسامح -3
  أىمية التسامح لمفرد والمجتمع -4
 الجامعي تعميمال في التسامح قيم مجاالت -5
 الجامعي المجتمع في التسامح مؤشرات -6
 الجامعية البيئة في التسامح عدم أشكال -7
 -مبهو التطرف  "لة الدراسة وهو  من أسئ ثبنيلإلجببة عن السؤال ال -2

 ؟"ببه ، النظريبت المفسرة لهبأس

 أوالباحثين  أوالدول  مستوى عمى سواء التطرف بظاىرة العالمي االىتمام بدأ  
المؤسسات  مستوى عمى أو والتربوياالجتماعي والسياسي  السموكي المجال في العاممين

 الوعي تطور نتيجة وذلك ، األخيرة اآلونة يالتزايد ف في الحكومية غير والمنظماتالحكومية 
 المناسب والتربوي النفسي المناخ توفير وضرورة ، الشباب مرحمة بأىمية واالجتماعيالنفسي 
 مستقبل عمى واضح أثر من المرحمة ىذهتمتاز بو  لما ، سميماً  نمواً واجتماعيًّا  جسديًّا لنموىم

 حقوق عن تدافع التي والمنظمات المؤسسات من كثير لنشوء إضافة المجتمع،
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 الفئات وبعض عامة اإلنسان بحقوق تيتم عالمية اتفاقات صياغةو  المتحدة األممكاإلنسان،
 واالستغالل اإلساءة أشكال جميع من الحماية وضرورة والمرأة،والشباب  كاألطفال خاصة
 في التطرف مفيوم استخدام فشاع والحرب السمم زمن فيلو ىذه الفئات  تتعرض التي والعنف
 فصميا عنو أو الحديث يصعب بمفاىيم ارتباطو والسبب مسبوق، غير بشكل الحديث العصر

 يعد حيث وغيره، واإلرىاب والعنف والطائفية والغمو والتشددكالتعصب  إلييا التطرق دون أو
وقد تضمنت  (86 :2055/5436 ،) الرواشدة الظواىر تمك لكل الرئيس المغذي التطرف

 االجابة عن السؤال الثاني تناول العناصر التالية:
 معنى التطرف -5
 في المغة التطرف  -أ
 اصطالحاً  التطرف -ب
 التطرف مجاالت -2
 أسباب التطرف لدى طالب الجامعات -3
 لمتطرف المفسرة النظرية االتجاىات -4
قيم التسبمح عبت لتعزيز مب واجب الجبم " ثبلثلالجببة عن السؤال ال -3

 ؟لدى طالبهب والتصدى لظبهرة التطرفوالالعنف 

 التعميم والتعمماليمكن لممجتمعات أن تحارب اإلرىاب والتطرف وتواجيو بمنأى عن  
في خالل العممية التعميمية  أن تكون مننحن نحارب اإلرىاب والتطرف ونواجييما فالبد و 

  .مرحمة الشبابجميع مراحل التعميم وخاصة الجامعات ألنيا ترتبط ب
عمى األىمية القصوى في التربية وعمم النفس وعمم االجتماع تؤكد األدبيات الحديثة و  

في مواجية اإلرىاب ولكى يقوم التعميم بدوره طرف ، تمواجية اإلرىاب واللمتعميم الجامعى في 
 ءوالحديث. وفي ضو  والتطرف من أجل بناء مواطن صالح قادر عمى بناء المجتمع المتقدم

في الجامعات العممية التعميمية تمكن يليذه األدبيات ورؤيتنا، نرى أنو لكي  ستمرةمة المراجعال
نظومة التعميمية في جميع عناصر الموضع رؤية شاممة تتضمن يجب بيذا الدور  من القيام

عداد و الرؤية الواضحة، يث الجامعات من ح  ، ةالجيدالمناىج و  عضو ىيئة التدريس الجيد ،ا 
عداد فاعمة، و التعمم البيئة توفير و  تاحة توفير و منظومة تقويم شاممة وفاعمة، باإلضافة إلى ا  ا 

 .فيما لي يتم تناول عناصر المنظومةو  التعميم عالي الجودة لمجميع
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 لدي الطالبقيم التسامح والالعنف دور اإلدارة الجامعية في تعزيز تطوير  -5
 قيم التسامح والالعنف لدى الطالبمتطورة لتعزيز  واضحةالجامعات رؤية  تبنى -2
ضافة منيج لمتسامح ة الجامعيالمناىج  تطوير -3 لتعزيز قيم التسامح  وتفعيل دورىاوا 

  والالعنف
لتعزيز التسامح والالعنف لدى الطالب في ىيئة التدريس  أعضاءوقدرات أدوار تطوير  -4

 الجامعات
 لدى الطالب في الجامعات لتعزيز التسامح والالعنف والتعممم يبيئة التعمتطوير   -5
لدى الطالب في  الالعنفلتعزيز التسامح و  يس والتعميم والتعممتطوير طرق التدر  -6

 الجامعات:
 لدى الطالب في الجامعات: مح والالعنفلتعزيز التساتعمم المصادر وتنوع توفير  -7
األنشطة ومجالس اتحاد الطالب بالجامعات  لتطوير إدارات رعاية الشباب دور تطوير  -8

 قيم التسامح والالعنف لدي الطالبتعزيز ل الطالبية
 في الجامعاتنظام التقويم تطوير   -9

  إتاحة التعميم عالي الجودة لمجميع   -50
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 املراجع

 دار:  دمشق داودي، عدنان صفوان تحقيق القرآن، ألفاظ مفردات:  (3311) الراغب ياني،األصف -
 القمم

 مطابع ، 3ط ، المعاصر الفمسطيني المجتمع ومشكالت التربية 3886 نيضة واآلغا، رياض ، اآلغا -
  فمسطين ، ،غزة الخيرية والييئة البحر شركة

 األردنى، جيمنين فى المجتمع لدى السائدة الجامعية :القيم (6005أحمد ) والقطامين، ذياب البداينة، -
 .603-363 ص ص33،ع 63م والتدريب، الجمة العربية لمدراسات أألمنية

 األفراد األردنيين عند القيمية التفضيالت في (: التغير3883) موسى ، وجبريل محمد، البطش،-
 73-34، 6(6اليرموك، ) أبحاث .العمر في بتقدميم

 
ة لممنظم. اإلسالمي المنظور فى والتعايش (: التسامح6006عثمان ) بن العزيز عبد التويجري، -

 adbyat://http. :إيسييسكو. متوافرة عىل–ربية والعموم والثقافة تمية لمسالإلا
2483=sid&article=file&News=name?php.modules/com 

 alshira.www://http: عىل متوافر. السالم فى (:التسامح6007نبيل) نعمة، الجابرى ، -
htm.030/news/org.zionline 

 بأبيا، المعممين كمية حولية المجتمع، ومسؤولية الفكري (:االنحراف3367) فايز بن عمي الجحني، -
  . 36 عدد خالد، الممك جامعة

  مفيوميا المعاصر اإلسالمي المجتمع في الديني التطرف ظاىرة(: 6000) أحمد، سفير الجراد،-
 .بيروت اإلسالمية، بيروت جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة عالجيا،  آثارىا  أسبابيا

 اجتماعية دراسة: الفكري التطرف ظاىرة نحو السعودي الشباب اتجاىات(: م 6033)عمي الحربي،-
 .عمان األردنية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة القصيم، جامعة طمبة من عينة عمى

 مقدم عممي بحث والتطرف، والعنف اإلرىاب أسباب ه(: 3364) العزيز عبد بنت أسماء الحسين، -
 . اإلسالمية سعود ابن محمد اإلمام جامعة: الرياض اإلرىاب، في اإلسالم موقف لمؤتمر

 التطرف لمواجية مقترحة تربوية صيغة – الفكري التسامح تربية(: " 3881) سالمة السيد ، الخميسي-
 العاشرة السنة ، والعشرون السادس العدد ، الحديثة التربية رابطة عن تصدر أبحاث سمسمة ،

 .األسكندرية ، األزاريطة ، الجامعية المعرفة دار ، م3881 مارس
 عدد ، التقريب مجمة واالعتدال، الوسطية شروط في قراءة: التطرف مفيوم(: 6003) أحمد الدجاني،-

 .ه 3363 السنة ، 15
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دار الحديث ،  -6000 -3363،  3(: مختار الصحاح ، ط6000الرازى محمد بن أبي بكر ) -
 القاىرة

 ذات: الكويت والمشكالت، النظريات في دراسة: االجتماعي االنحراف(: 3883) عدنان، الدوري، -
 ty_sciences06.html http://www.muradzuriekat.com/securi.السالسل

 دراسة األردني الشباب نظر وجية من األيديولوجي التطرف(:  6034) زىير عالء الرواشدة -
 والعوامل لممظاىر سوسيولوجية

 منتدى ، اإلعالمية نت الحوار سبكة ،"  الكريم القرآن في التسامح(: " 6006) محسن ، الزمزمي-
 األول الجزء القرآن في التسامح ، م8/3/6006 اإلسالمي الحوار

http://www.alhiwar.net . 
 األقصى جامعة منشورات ،"  اإلسالمية الثقافة في محاضرات(: " 6001) وآخرون رمضان ، الزيان-

  فمسطين ، غزة ، المنارة دار مطبعة ،
ان: وزارة مع .ردنألا: دراسة حالة ىالقيمي لدى الشباب العرباع ر الص(:3883)رحان، حممود سال -

 الثقافة
 78. العصر مطابع: الرياض إسامي، فكري أمن : نحو (3360) طاىر بن رضوان الطالع، -
 .لإلعالم الدولية اآلفاق: القاىرة اآلخر، الرأي  الديني التطرف(: 3881) صالح، الصاوي،-
 .فمسطين ، غزة ، مقداد مطبعة ، 1 ط المقارنة التربية في الميسر 6005 فؤاد ، العاجز-
 ،"  طمبتيا نظر وجية من القيم بعض تنمية في اإلسالمية الجامعة دور(: "6005) فؤاد ، العاجز-

 ، األول العدد ،( 34) رقم المجمد ،(  اإلنسانية الدراسات سمسمة) اإلسالمية الجامعة مجمة
 .فمسطين ، غزة ، اإلسالمية الجامعة ، م6006 يناير ، 330-163 ص ص

 وعالقتيا األزىر بجامعة التربية كمية طمبة لدى السائدة القيم أنماط(: " 6004) رأفت ، العوضي -
 .فمسطين ، غزة ، األزىر جامعة ، منشورة غير ماجستير رسالة ،"  لدييم القيادية باألنماط

 لمدراسات العربية المجمة إسالمي، منظور من االنحراف من األوالد وقاية(: ه 3363)سميمان العيد،-
: موقع عمى زريقات مراد عن نقالً ( ). ، 67 العدد ، 33 المجمد والتدريب، األمنية

.http://www.muradzuriekat.com/security_sciences06.html 
 مؤتمر في مقدمبحث  اسالمي، منظور من متغير عالم في والتربية القيم (3888اسحاق ) الفرحان،-

 .اليرموك جامعة :اربد .متغير عالم في والتربية القيم
(:  6006المحادين، حسين ،) :عمى متوافر. التسامح وثقافة اإلنسان (: حقوق6006) عمى الفواز، -

 الثقافة وزارة منشورات: عمان. “المجتمعاألردنى فى جيمية سوسيولوجي دراسة: العمل قيم
 .األردنية



 .تعزيز قيم التسامح والالعنف لدى طالب الجامعات

- 56 - 

 .القاىرة الشروق، دار والتطرف، الجمود بين اإلسالمية الصحوة( :  6003)  يوسف القرضاوي، -
 القرن معطيات ضوء في اإلنتماء قيم وتعميق الجامعة(: " 6005)  الحميد عبد سمير ، أحمد القطب-

( 50) العدد ، المنصورة بجامعة التربية كمية مجمة ، ميدانية دراسة ،"  والعشرين الحادي
 .مصر ، م6005 يناير

 دار مؤسسة ، األىواني أحمد: تحقيق ،"  األولى الفمسفة(: " 3875) إسحاق بن يعقوب ، الكندي-
 .بيروت ، 3875 ، 6 ط الحديث الكتاب

 في التربية لمبنين كميات طالب عند والتربوي الفكري التطرف ظاىرة(:  6008)أحمد منير المرعب،-
. والمعرفة القراءة مجمة«  ميدانية دراسة» المقترحة والحمول واألسباب المظاىر. حائل مدينة
 . 38 عدد

 لدى الوسطية منيج تعزيز في الجامعي األستاذ مسؤولية:  (6034، ) ذعار بن سعد اليجيوج، -
 .نموذجاً  المجمعة جامعة  الجامعيين الطالب

 والعنفوالتطرف اإلرىاب ظاىرة لبروز االجتماعية األسباب ( :6008اهلل ،) عبد اليوسف، -
.http://www.assakina.com 

: عىل متوافر.منيسوتا جامعة االنسان، حقوق (: مكتبة3884) التسامح مبادئ اعالن اليونسكو، -
html.tolerance/arab/humanrts/edu.umn.www1://h 

حياء لممعجمات العامة3، الجزء 6الطبعة الوسيط، (: المعجم3866وآخرون ) أنيس إبراىيم -  التراث، وا 
 القاىرة

 القومية الشركة ، 6 ط ، اإلسالم في اإلجتماعي النظام أصول 3873 الطاىر محمد ، عاشور ابن -
 .تونس ، والتوزيع لمنشر

 إحياء دار: بيروت ،6 ج ،1 ط العرب، (: لسان3338) مكرم بن محمد الدين جمال منظور، ابن-
 .العربي التراث

 ،"  النبوية السنة خالل من المستنبطة التربوية الممارسات بعض(: " 3886) محمود ، دف أبو -
 نوفمبر 60-36 من الفترة في المنعقد المعاصرة و األصالة بين التربوية العموم مؤتمر
 .عمان ، اليرموك جامعة ، الفنون و التربية بكمية م3886

 األعمى لسا والتطرف، العنف من الوقاية في الوسطية معالم( ه 3313)  عاشور وصفي زيد، أبو -
سالمية، اجتماعية قضايا سمسمة اإلسالمية، لمشؤون  .13 العدد وا 

 كما التدريس ىيئة عضو في توافرىا الواجب الصفات(: 6007) وساري يوسف وسواقد، حميدان أبو -
 جامعة: دمشق ،3 عدد ، 63مجمة التربوية، لمعموم دمشق مجمة مؤتة، جامعة طمبة يراىا
 دمشق



 .تعزيز قيم التسامح والالعنف لدى طالب الجامعات

- 57 - 

 تنمية في الرسمية األردنية الجامعات في التدريس ىيئة أعضاء دور:  (6006) إرشيد إبراىيم أرشيد،-
 األردنية الجامعة: األردن منشورة، غير دكتوراه رسالة الطمبة، لدى العربية الشخصية سمات

 .والنشر لمدراسات العربية المؤسسة ، 3ط ، الفمسفية الموسوعة(: 3873) عبدالرحمن بدوى -
 مؤسسة ، م6006 إبريل عدد ، اليوم اإلسالم مجمة ،"  المشتركة القيم(: " 6006) اهلل عبد ، بيو بن -

 .الرياض ، اليوم اإلسالم
 ومواقف السياسي اإلسالم جماعات : مستقبل (6030) ضامن، يوسف والخطايبة، محمد مة،سال بني-

 ، 66 المجمد واإلنسانية، االجتماعية العموم سمسمة: اليرموك أبحاث منيا، العظمى الدول
 .األردن  عمان. 3 العدد

 وعالقتيا األردنية الجامعة طمبة لدى ومظاىرىا الفكري التطرف ظاىرة (:6007) يحيى، فياض، بني-
 الجامعة: عمان منشورة، غير دكتوراة رسالة واألكاديمية، واالجتماعية االقتصادية بالعوامل
 .األردنية

 العموم مجمة ، المستقبل إلى نظرة – العالي و الجامعي التعميم(: "3881) حسين ، الدين بياء -
 .القاىرة ، م3881 األول العدد – األول المجمد ، التربوية

 .الجامعية دارالمعرفة: اإلسكندرية والعالج، األسباب: التطرف ظاىرة (:6003) أحمد، محمد بيومي، -
 جامعة ، الكوم شبين ، اليندسة كمية ، والتقويم األداء بين الجامعي التعميم 3887 توفيق نبيل ، تويج-

 مصر ، المنوفية
 الجامعي األستاذ لخصائص الطالب تصور(: " 3886) المنعم عبد ، وشحاتة المطيف عبد ، خميفة -

 مكتبة ، 130-167 ص ص النفس لعمم الثامن المؤتمر بحوث ،"  التربوية العممية في
 .القاىرة ، المصرية األنجمو

 ،"  الطمبة لدى القيمي النسق تنمية في بغزة الفمسطينية الجامعات دور(: " 6003) ىدى ، درباشي -
 شمس عين بجامعة التربية كمية – المشترك العميا الدراسات برنامج ، منشورة دكتوراه أطروحة

 .فمسطين ، غزة ، األقصى بجامعة التربية وكمية ، القاىرة ،
 .العربي الفكر دار وأدواره، العصري المعمم( :  6001)  عمى راشد،-
: اإلسكندرية. االجتماع عمم منظور من واإلرىاب التطرف (:6006) الحميد، عبد حسين رشوان،-

 .الجامعة شباب مؤسسة
 حول ندوة ، اإلنسان حقوق ىدف مركز ،"  التسامح ثقافة تعزيز حممة(: " 6006) يوسف ، صافي -

 ، غزة ، المفتوحة القدس جامعة ، م6006 نوفمبر 33 ، الفمسطيني الشباب حقوق مناصرة
 .فمسطين
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 غير االجتماعي النقد إذكاء في المغرضة الشائعات دور ه(: 3310) عبدالحميم عطية صقر، -
 لمؤتمر مقدم عممي بحث واإلرىاب، التطرف فكر منابع تجذير عمى ذلك وأثر المسؤول
 المحور اإلسالمية، الجامعة: المنورة المدينة التطرف، وفكر الفكري التطرف بين اإلرىاب
 .الثالث

 مل، عاتوفيق سحر ةمجتر . الحتمي المصير وىم: والعنف اليوية(:6007-6005)امارتيا صن، -
 .الكويت. 146 العدد المعرفة

 القاىرة، دار الفكر العربي ، 3(: القيم التربوية في القصص القرآني ، ط3885طيطاوى سيد ) -
 تحديات ضوء في المصرية الجامعات في الطالب رعاية تطوير(: " 6006) مختار ، الجواد عبد -

 المجتمع قضايا و الجامعة) مؤتمر بحوث من ،"  المعمومات عصر في الثقافي اإلنفتاح
 يناير 66-65 من الفترة في المنعقد العاشر السنوي المؤتمر( المعمومات عصر في العربي
 .القاىرة ، العربي الفكر دار ، م6006

 الجامعي، األستاذ لشخصية والمأمولة المدركة الخصائص بعض م(: 3883) يوسف عبدالفتاح، -
 .لمكتاب العامة المصرية الييئة: مصر ، 13 عدد النفس، عمم مجمة

(:  3888)اسحاق الفرحان، ىتالعموما النبأ شبكة. في اإلسالم الديني التسامح(: 6004) عقيل عيدان،-
 .الريموك جامعة: اربد:  بحث اسالمي، منظور من متغبر عالم فى والتربية القيم

 ،"  األىمي السمم وآفاق التسامح معنى – الالتسامح وجذور التسامح(: " 6003) محمد ، محفوظ -
( 68-67) المزدوج العدد ، معاصرة إسالمية قضايا مجمة ، الدين فمسفة دراسات مجموعة

 بيروت و بغداد ، م6003 لمعام
 ،"  اليونسكو رسالة: " UNESCO( 3885" )اليونسكو" والثقافة والعمم لمتربية المتحدة األمم منظمة -

 .13،ص م3885/مارس/آذار
 العالي التعميم ،وزارة العالي التعميم مؤسسات في التربوية النشاطات تقرير(: 3888، )منذر ، نصراهلل -

 .فمسطين ، اهلل رام ، الفمسطينية
. لمفيم محاولة :االجتماعي (: االستبعاد6006/6006دافيد) وبياشو جوليان، ولونمران جون، ىيمز، -
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