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 التطرف الفكري لدي طالب المدرسة الثانوٌة العامة

 :مستخلصال
 عػامل عجيجة ؛ مشيا ماىػ أفخزتيا ضاىخة التصخؼ الفكخؼ ضاىخة عالسية أصبحت     

 األسعار جانب ماىػ سياسي كاقترادؼ مثل ارتفاع إلينفدي كمشيا ماىػ اجتساعي، 
كتتسثل  .األسخؼ  مثل التفكظ أسخية ألسبابككحلظ . كتجني السدتػؼ السعيذي لمفخد

خصػرة التصخؼ الفكخؼ في قجرتو عمي تجميخ الثػابت الفكخية لجؼ افخاد السجتسع 
 كعشف دمػية تخكع إرىابكتيجيج امغ كاستقخار السجتسع؛ نطخا لسا يفخزه مغ حاالت 

 أذىافكقج شغمت قزية التصخؼ الفكخؼ .  كتدتشدؼ ثخكات السجتسع كشاقاتو اآلمشيغ
الحكاـ كالسجتسع الجكلي كالعخبي كعمساء الشفذ كالتخبية كرجاؿ الجيغ كاالجتساعييغ، 

كسػؼ تتشاكؿ الباحثة فيسا  . كتجشب خصػرتولجرئيا أسبابوكذلظ بغخض الػقػؼ عمي 
 كدراسة التصخؼ الفكخؼ لجؼ شبلب السجرسة كأثاره كأسبابويمى مفيػـ التصخؼ الفكخؼ 

 .الثانػية العامة، كدكر السجرسة الثانػية العامة في مػاجية ىحه الطاىخة

 
 السجرسة الثانػية العامة-  التصخؼ الفكخؼ :الكلمات المفتاحية
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Intellectual Extremism to General Secondary 

School's Students 
 

Prof.Dr. Mohammed Al.Nasr Hasan         Dr. Nancy Ahmed Fouad 

Esraa Mohammed Ahmed Mohammed Ragab 
 

Abstract: 
        Intellectual extremism has become a global phenomenon, that 

has been caused by many factors; including psychological and social 

factors. As well as political and economic ones, such as  rising prices 

and low standard of living. Including also family reasons. The danger 

of Intellectual Extremism represented in it's ability to destroy the 

intellectual constants of individuals , threating security and stability of 

society, and depleting the wealth and energies of it. The issue of 

intellectual extremism has preoccupied the international community, 

the Arab world, psychologist, Educators, and Religious Scholars in 

order to identify its reasons to prevent and avoid its dangers. The 

researcher will discuss the concept of Intellectual Extremism, its 

causes, effects, and study the intellectual extremism to general 

secondary school's students, and the role of general secondary school 

in the face of this phenomenon. 
Keyword : Intellectual extremism - High School 
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 مقدمة
     يذيج العالع السعاصخ اجتياحًا ضخسًا لمفكخ الستصخؼ ، حيث اصبحت ضاىخة التصخؼ الفكخؼ 

ضاىخة عالسية افخزتيا عػامل عجيجة ؛ مشيا ماىػ نفدي كمشيا ماىػ اجتساعي، الي جانب ماىػ 
 (Ronald,2005,14).سياسي كاقترادؼ مثل ارتفاع االسعار كتجني السدتػؼ السعيذي لمفخد

كتتسثل خصػرة التصخؼ الفكخؼ  (Quinn,k,1995,166) اسخية مثل التفكظ االسخؼ ألسبابككحلظ 
في قجرتو عمي تجميخ الثػابت الفكخية لجؼ افخاد السجتسع كتيجيج امغ كاستقخار السجتسع؛ نطخا لسا 

    .يفخزه مغ حاالت ارىاب كعشف دمػية تخكع االمشيغ كتدتشدؼ ثخكات السجتسع كشاقاتو 

كقج بجء التصخؼ الفكخؼ بالتػغل الي اعساؽ السؤسدات التعميسية في مرخ كالػشغ العخبي،       
خاصة السجارس الثانػية العامة نطخا الف يتسيد افخاد ىحه السخحمة بالتذتت الفكخؼ كعجـ الشزػج 

الكافي الحؼ يؤىميع كيحسييع مغ خصخ االندالؽ نحػ التصخؼ، كالستابع لػاقع السجارس الثانػؼ العاـ، 
قرػرا في دعع متصمبات االمغ الفكخؼ، كتجعيع مبادؼء االمغ كاالستقخار - رؤؼ العيغ– يخؼ 

كضعف قجرة تمظ السؤسدات عمي التػافق مع متصمبات العرخ في ضل الستغيخات الستدارعة في "
االكضاع السجتسعية السختمفة، كعجدىا عغ تحقيق السػاششة الفعالة لجؼ الصبلب، مسا جعميا بيئة 

 (155،2002كامل جاد،). خربة لمتصخؼ الفكخؼ 

     كتبيغ نتائج االبحاث كالجراسات اف مخحمة السخاىقة التي تقابل السخحمة الثانػية اكثخ الفئات 
تصخفًا كانخخاشا في العشف ، حيث يسثل الحساس الجيشي في ىحه السخحمة عامبًل مغ العػامل التي 

( 114،1998عدة فتحي،). الي االحداس باالغتخاب كالذعػر بالعجدباإلضافةتذكل التصخؼ 
نطخًا الف الصالب في ىحه , كتعتبخ السخحمة الثانػية العامة مغ السخاحل الجراسية اليامة لمصبلب 

 السخحمة يسخ بفتخة حخجة مغ مخاحل الشسػ كىي مخحمة السخاىقة 

 عميو العجيج مغ السذاكل كالسيػؿ كتأرجحو كتصخأ   كسا تطيخ فييا العجيج مغ مطاىخ الشسػ 
الخغبات كالذيػات كتحبحبو االتجاىات كغياب التػجيو الدميع مغ االباء كالسعمسيغ كافتقادىع لمسشاخ 

 كالقيع الػسصية التي تحرشيع لمسبادغالتخبػؼ الدميع في البيت كالسجرسة كالقجكة الحدشة كافتقادىع 
مغ الػقػع في ىاكية التصخؼ الفكخؼ ، يؤدؼ كل ذلظ بيع في الشياية الي الزياع كالتذتت مسا 

 . يجعميع فخائذ سيمة لمفكخ الستصخؼ كجساعاتو

       كقج شغمت قزية التصخؼ الفكخؼ اذىاف الحكاـ كالسجتسع الجكلي كالعخبي كعمساء الشفذ 
كالتخبية كرجاؿ الجيغ كاالجتساعييغ، كذلظ بغخض الػقػؼ عمي اسبابو لجرءىا كتجشب خصػرتو التي 

كسػؼ تتشاكؿ الباحثة فيسا يمى .  كتعخقل تقجميا كنسػىاباقترادىاتيجـ ثػابت السجتسعات كتعرف 
. مفيـػ التصخؼ الفكخؼ كاسبابو كاثاره كدراسة التصخؼ الفكخؼ لجؼ شبلب السجرسة الثانػية العامة
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 لتػصل الي سبل عبلجيا كتحريغ الطاىخةفي محاكلة لتدميط الزػء عمي اىع مددبات ىحه 
 . .شبلب ىحه السخحمة مغ شخ الػقػع فيو

 :التصخؼ الفكخؼ مفيػمو كاثاره :أكاًل 

 مفهوم التطرف     - أ
   يعج مفيـػ التصخؼ مغ السفاىيع التي يرعب تحجيجىا، نطخا الي اف ما يذيخ اليو السعشي المغػؼ 

كحج االعتجاؿ ندبي يختمف مغ  (146 ،2003ابغ مشطػر،)" تجاكز حج االعتجاؿ"لمتصخؼ بأنو 
مجتسع الي آخخ كفقا لشدق القيع الدائج في كل مجتسع، فسا يعتبخ تصخؼ في مجتسع ما قج يكػف 
 :مالػفا في مجتسع آخخ اال اف حاكؿ الباحثيغ التػصل الي تعخيفات لسفيـػ التصخؼ كمشيا ما يمي 

كقج رأؼ خالج . بأنو الذجة كاالفخاط في شيء اك مػقف معيغ (18، 2004)   عخفو مشحر الفزل 
انتياؾ القيع االجتساعية كالدياسية لمسجتسع بالخخكج عشيا، "التصخؼ انو (257، 1998)الفخخاني

كىػ احج مطاىخ اضصخابات الذخرية التي تكػف ناتجة عغ الزغػط كالرخاعات الشفدية التي 
 .يتعخض ليا الستصخؼ خبلؿ حياتو

، كابتعاد ىحا الخأؼ األخخػ  اآلراء   أما التصخؼ الفكخؼ فُيعج تعرب الفخد لخأؼ ما دكف غيخه مغ 
عغ االعتجاؿ، بل يرل الي السغاالة في التثبت بو، اك االصخار عمي االفكار كالسعتقجات حتي كلػ 

كانت خاشئة اك تكػنت نتيجة لعجـ فيع اك دكف كعي حقيقي بالسزسػف الكامل خمف تمظ 
 ( 753،2006مرصفي ششصاكؼ،).السعتقجات

 :اسباب التطرف الفكري -ب
     لع يشذأ التصخؼ الفكخؼ جداًفا كلع يأتي داء عارضًا بل لو أسبابو كدكاعيو، كمغ الرعب كضع 
تفديخات جاىدة ليحه الطاىخة كاختداليا الي اسباب اقترادية كاجتساعية كسياسية، فميذ الفقخ كحجه 
اك غياب الجيسقخاشية كحجىا ىػ الحؼ يؤدؼ الي التصخؼ، فالساركدية نذأت في اغشي ببلد العالع 

كاكثخىا ديسقخاشية، كسا اف الػاليات الستحجة االمخيكية  لع تدمع حتي االف مغ حخكات العشف العخقي 
اذا فالتصخؼ مذكمة معقجة االسباب، كتدعي  (63،1995عبجالفتاح جبلؿ،).اك الجيشي اك الدياسي

الباحثة الي التقري عغ ىحه االسباب كالعػامل برػرة يديل االستجالؿ بيا عغ بػاشغ ىحه الطاىخة 
 :، لحا يسكغ ترشيف ىحه االسباب عمي الشحػ األتي

اسباب تخبػية مثل؛ غياب مشيج الػسصية كضعف السقخرات الجراسية الجيشية، كافتقار السشاىج - 
الجيشية لذسػلية السعمػمات الجيشية كالتعاليع الرحيحة، ادؼ الي افتقار األفخاد لسعخفة أمػر ديشيع 

كنقز الػعي الكافي، كىػ ما يجعميع عخضو الكتداب االتجاىات كالتػجيات الجيشية الخاشئة 
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سامح ) كالغيخ صحيحة مغ مرادر غيخ مػثػقة اك مغ افخاد كجساعات متصخفة
 (240،1997جسيل،

اسباب اسخية؛ االسخة التي تشعجـ فييا القيع االخبلقية كالسثل العميا كالقجكة الحدشة كيذيع فييا - 
التفكظ االسخؼ كيغيب فييا الػالجيغ اك احجىسا تربح بيئة مشاسبة لطيػر الطػاىخ الدمبية 

 .كاالنحخافات الفكخية كالدمػكية كمشيا التصخؼ

االسباب الشفدية؛ قج يحجث التصخؼ نتيجة فذل التكيف مع االخخيغ كالبيئة السحيصة كافتقاد - 
التػافق مع الشفذ كالغيخ، كحيغ تأمل اغمب الحيغ اُتيسػا بالغمػ كالتصخؼ أك كقعػا فيو، يتزح انيع 

كىحا دفعيع إلى اتخاذ أساليب مشحخفة في تغييخ الػاقع , مسغ يفتقج التػافق مع الشفذ أك مع السجتسع
 .الحؼ يعيذػنو،كمشيا االضصخابات العاشفية، كىحاءات العطسة، كاالمخاض الشفدية كالعقمية

االسباب الجيشية؛ كتتسثل في غياب الػسصية كانحخاؼ الفكخ الجيشي نحػ التذجد، ضيق الفيع - 
الجيشي كعجـ معخفة حكع هللا تعالي في كػنو كخمقو، ضعف ائسة السداجج كىحا يجفع الذباب الي 

االعتساد عمي بعزيع البعس في الفتػؼ، غياب دكر العمساء السذيػد ليع بالػسصية كاعتجاؿ 
 .السشيج

 الي سػء تػزيع باإلضافةاالسباب االقترادية؛ اذ اف سؤ االحػاؿ السعيذية في بعس السشاشق - 
 العمسية لؤلجيدةالثخكة كالجخل، كضعف اجيدة الخقابة كالػقاية مغ االنحخاؼ كغياب الجكر االجتساعي 

حدغ ). اك السؤسداتية كميا عػامل تؤدؼ الي كجػد الخغبة في العشف كتديج مغ الفكخ الستصخؼ
 (2002،54عبلـ،

اسباب اجتساعية؛ يختبط التصخؼ دائسًا بالدمغ كالقاعجة السجتسعية السشبثق مشيا، كتذسل االسباب - 
الفخد مغ عػامل اجتساعية كالتشذئة االجتساعية كالعبلقات األسخية "االجتساعية لمتصخؼ ما تأثخ بو 

كجساعة رفاؽ ، فزبًل عغ الػسط االجتساعي الحؼ يعير فيو ، بسا يحسمو مغ تشاقس قيسي أك 
 .تشاقس دامغ بيغ كاقع الذباب كتصمعاتيع كشسػحاتيع كعجـ كضػح الخؤية السدتقبمية أماميع

اسباب فكخية كثقافية؛ مثل الفخاغ الفكخؼ، كالعػلسة الثقافية كاالنفتاح االعبلمي كالغدك الفكخؼ - 
كييجؼ الغدك الفكخؼ الي بخمجة العقػؿ كتفخيغيا لتكػف تابعة لمغازؼ، كبث ركح االلحاد كاالباحية 

بيغ الذعػب ،كإشعاؿ الثػرات كالفتغ كاالضصخابات، كإنفاؽ األمػاؿ الصائمة في سبيل غخس االفكار 
 .الستصخفة 

 الشطاـ الدياسي الجكلي في الخد عمي السخالفات كاالنتياكات التي ازدكاجيةاسباب سياسية مثل؛ - 
تتعخض ليا مػاثيقو يفتح السجاؿ اماـ الستصخفيغ كتذجيعيع النتياؾ قػاعج القانػف الجكلي،كعمي 
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السدتػؼ الجاخمي لمجكلة يؤدؼ تحجيع السذاركة الدياسية لمذباب ككبت الحخيات كالتحدبات الدخية 
 .كغياب الجيسقخاشية الي انتياج الدمػؾ الستصخؼ كػسيمة الثبات الحات كالخاؼ الدياسي

 :موقف الدٌن من التطرف- ج
   قج نيت جسيع االدياف الدساكية عغ الذخ ككافة صػره كدعت جسيعيا الي السحبة كالدبلـ 

َيا َأيَُّيا  "كقج جاء ذلظ في مػاضع عجيجة في الجيغ االسبلمي عمي سبيل الحكخ قػلو تعالي. كاإليخاء
ْيَصاِف ِإنَّلُو َلُكْع َعُجكٌّو ُمِبيغٌن  ْمِع َكافَّلًة َكال َتتَّلِبُعػا ُخُصَػاِت الذَّل ،  (28:البقخة)" الَّلِحيَغ آَمُشػا اْدُخُمػا ِفي الدِّ

َاْلَسَحبَّلُة َفْمَتُكْغ  "ككحلظ اشار الكتاب السقجس في الجيانة السديحية الي السحبة كالدبلـ ككخه الذخ مثل 
، ُمْمَتِرِقيَغ ِباْلَخْيخِ . ِببَل ِرَياءٍء  خَّل ِميَغ . ُكػُنػا َكاِرِىيَغ الذَّل يَغ َبْعُزُكْع َبْعًزا ِباْلَسَحبَّلِة اأَلَخِػيَّلِة، ُمقجِّ َكادِّ

 (١٠- ٩: ١٢ركمية ).َبْعُزُكْع َبْعًزا ِفي اْلَكَخاَمةِ 

العقػبات السشاسبة - عد كجل-    كيعج مػقف اإلسبلـ مغ التصخؼ صارـً كمحجد ، فقج كضع هللا
التي يكفل التصبيق الدميع األميغ ليا، قصع دابخ ىحه الرػر كاألدكات كالػسائل اليجامة مغ السجتسع 

كنذخ لمدبلـ في ربػع . اإلسبلمي بل السجتسع البذخؼ كمو، تحقيقًا لؤلمغ كإشاعة الصسأنيشة
فقج كفل اإلسبلـ لئلنداف حقػقو في الحياة برخؼ الشطخ عغ  (90،2003الفخماكؼ،).العالسيغ

 : عقيجتو، كيسكغ استقخاء مػقف اإلسبلـ مغ التصخؼ كالعشف مغ خبلؿ الشقاط التالية

  برخؼ الشطخ ماىي ديانتو– اكج االسبلـ عمي حفع كخامة بشي اإلنداف كعجـ امتيانيا  -
ـَ َكَحَسْمَشاُىْع ِفي اْلَبخِّ َكاْلَبْحِخ َكَرَزْقَشاُىْع ِمَغ الصَّليَِّباِت " يقػؿ سبحانو كتعالي  ْمَشا َبِشي آَد َكَلَقْج َكخَّل

ْغ َخَمْقَشا َتْفِزيبًل  ْمَشاُىْع َعَمىٰى َكِثيخٍء ِمسَّل   (70:االسخاء)" َكَفزَّل

  َكاَل ُتَجاِدُلػا أَْىَل اْلِكَتاِب ِإالَّل " ك أمخ بالتداـ أدب الحػار ك السجادلة كذلظ في قػلو تعالي
  (46:العشكبػت)" ِبالَّلِتي ِىَي َأْحَدُغ 

  إف االصل في اإلسبلـ ىػ الدمع، كالقتاؿ يعتبخ عخضًا كليذ اصبًل؛" ِ َكَقاِتُمػا ِفي َسِبيِل َّللاَّل
َ اَل ُيِحبُّ اْلُسْعَتِجيغَ  اكجب االسبلـ القتاؿ   (190:البقخة )"الَّلِحيَغ ُيَقاِتُمػَنُكْع َكاَل َتْعَتُجكا ۚ  ِإفَّل َّللاَّل

في الحاالت السدتثشاة  فقط  لخد األعتجاء كالطمع، ككضع ليحا القتاؿ ضػابط كمعاييخ 
 .تحكسيا الذخيعة، كنيي هللا السدمسيغ عغ األعتجاء

  نيي اإلسبلـ عغ تخكيع اآلمشيغ كتخػيفيع، كإف كاف عمي سبيل اليدؿ كالفكاىة، كنيي
ال ُيذيُخ أحُجكع : عغ مجخد االشارة لآلخخ بالدبلح، حيث يقػؿ في حجيثو (ص)الشبي 

عمى أخيِو بالدبلِح ، فإنَّلُو ال يجرؼ ، لعلَّل الذيصاَف يشدُغ في يِجه ، فيقُع في حفخةٍء مغ 
بل حتي الشطخة السخيفة لؤلخخيغ مشيي عشيا في اإلسبلـ  (7072 ،2015البخارؼ،).الشارِ 
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مغ نطخ إلي مؤمغ نطخة مخيفة بغيخ حق اخافو هللا يـػ  : (ص)، يقػؿ الشبي 
 (9064ق،1405الديػشي،).القيامو

 :اثار التطرف الفكري علً الفرد والمجتمع- د
   ُيعج التصخؼ الفكخؼ مغ أىع ُميجدات امغ كاستقخار السجتسع، حيث يدتيجؼ الفكخ الستصخؼ  قيع 

كأخبلؽ كركح السجتسع في الرسيع، كضخر التصخؼ الفكخؼ يبجأ براحبو ثع السحيصيغ بو مستجًا 
ليذسل السجتسع ككل، كمغ ثع تتعاضع اثاره السجمخة لمسجتسع ككياف الجكلة كاستقخارىا الدياسي 

كيسكغ تػضيح اىع السخاشخ الستختبة عمي التصخؼ الفكخؼ عمي . كاألجتساعي كاألقترادؼ كاالمشي
 (7-6، 2014محسػد زقدكؽ،): الشحػ التالي

التجىػر في االنتاج، فالتصخؼ الفكخؼ حالة مغ االنغبلؽ الفكخؼ كالجسػد، كالعشرخ البذخؼ اىع - 
 .عشرخ في فػؼ االنتاج كالستصخؼ شخز غيخ قادر عمي االبجاع كاالبتكار

يسثل التصخؼ دائسا حشيشا الي الساضي كالعػدة الي الػراء، مسا  يجخ االكضاع االجتساعية الي - 
 .اكضاع بالية ال تبلئع العرخ

يختبط التصخؼ بالتعرب االعسي كالعشف الحؼ يؤدؼ في الشياية الي صخاعات مجمخة داخل - 
 .السجتسع

 .يختبط التصخؼ بالتجىػر الثقافي كالفكخؼ كالعسمي مسا يقتل االبجاع- 

 .يعصل التصخؼ الصاقات االندانية كافة كيدتخجميا في الرخاعات كالعجاءات- 

 شبلب السجرسة الثانػية كالتصخؼ: ثانياً 

 مفهوم المدرسة الثانوٌة العامة- أ
 سشة في مخحمة دراسية 19 أك 18 سشة كحتي 14 اك 12   بخنامج تعميسي يقجـ لمسخاىقيغ مغ سغ 

تستج مغ السخحمة االبتجائية كحتي مجخل التعميع العالي، بغس الشطخ اذا كاف الشطاـ التعميسي يقجمو 
، كفي نطاـ  (السخحمة االعجادية كالسخحمة الثانػية)في كحجة متساسكة، اك في كحجتيغ مشفرمتيغ 

تعتبخ السجرسة الثانػية العامة  . سشة16:18التعميع السرخؼ تقابل السخحمة الثانػية الفتخة العسخية مغ 
أحج أىع أدكات ككسائل التخبية لتحقيقق غاية التخبية مغ تحقيق الشسػ الذامل الستكامل لمفخد جدسيا 

 (15،2002كامل جاد،).كعقميا كاجتساعيا كفكخيا كركحيا

 خصائص طالب المرحلة الثانوٌة العامة- ب
 سشة كىػ مخاىق في مخحمة السخاىقة 18-15   يقع شالب السخحمة الثانػية في السخحمة العسخية مغ 

حامج ). الػسصي، كىي السخحمة التي يقرجىا عسـػ الستحجثيغ عغ مخحمة السخاىقة برفة عامة
تتدع ىحه السخحمة ببعس التغيخات الستعجدة في جسيع جػانب الشسػ ، حيث  (215،2001زىخاف،

انيا فتخة حخجة مغ الشسػ الدخيع، يكػف ليا تأثيخات مختمفة عمي سمػؾ السخاىق، كلحا يقاؿ احيانا 
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تحجث فييا الكثيخ مغ التغيخات تشقل . مخحمة السخاىقة ىي مخحمة التغيخات، اك مخحمة ازمة اليػية
 :الفخد مغ الصفػلة الي مجتسع الكبار كمشيا

تتدع مخحمة السخاىقة بالشسػ الجدسي الستدارع حيث  يدداد الشسػ الجدسي برػرة  الشسػ الجدسي؛- 
كيعػد سبب التغيخات الجدسية الي "ممحػضة كسخيعة شػاًل ككزنًا، ك تختمف بيغ الحكػر كاالناث، 

حخكة اليخمػنات كالتي ىي عبارة عغ مػاد كيسيائية تفخزىا الغجد، حيث في بجاية السخاىقة يديج معجؿ 
فؤاد ).الدخعة في الشسػ عشو في نيايتيا، اذ يبلحع نسػ االجداء العميا مغ الجدع قبل االجداء الدفمية

 (233،1998الديج،

الشسػ الػججاني كاالنفعالي؛ تتدع ىحه السخحمة مغ السخاىقة بقػة االنفعاالت، فيػ لع يعج كالصفل - 
ككثخة انفعاالت السخاىق، حيث انو  يقبل عمي . الحؼ يصيع دكف استخجاـ حقو في التعبيخ عغ رأيو

عالع مختمف ججيج عميو يدبقو في التجارب كالسعخفة، كيسيل السخاىق الي التحخر مغ سمصة الكبار 
النو يذعخ بشسػه الجدسي كالعقمي فبل يخيج اف يطل خاضعا لدمصة الكبار التي الفيا مغ 

 (29،1998مرصفي غالب،).قبل

الشسػ االجتساعي؛ كمغ مطاىخ الشسػ االجتساعي لمسخاىق رغبتو في االستقبلؿ في تفكيخه كاعسالو - 
عغ االسخة كمغ كاف يخزع ليع مغ الكبار كيسيل لؤلنتساء الي مغ ىع في سشو كيشطع معيع 

مذخكعاتو ، كيجج في افكارىع كمشاقذتيع ما يجحبو الييع اكثخ مسا يجحبو الي اسختو كالي الكبار 
كيسيل الفخد في ىحه السخحمة الي االقتجاء كتكػيغ ابصاؿ يتخيمػف فييع كل . كالسجرسيغ كاالباء

 .صفات الكساؿ

الشسػ الجشدي؛ تتسيد ىحه السخحمة بشسػ الغجد الجشدية، كتربح قادرة عمي اداء كضائفيا في - 
التشاسل كيتسثل الشسػ الجشدي لبلناث ندكؿ الحيس، كنسػ الرجر كنسػ االعزاء التشاسمية كالخحع 

كالسيبل،كيتسثل عشج الحكػر في نسػ الغجد التشاسمية السػجػدة في الخريتاف المتاف تقػماف بإفخاز 
كضيػر شعخ الحقغ كالذارب كتغيخ الرػت . الحيػانات السشػية،  كاليخمػنات الجشدية

 (36،1998عبجالخحسغ العيدػؼ،).كخذػنتو

الشسػ العقمي؛ تدداد رغبة السخاىق في التعمع كاكتداب السعخفة ، كساف اف تفكيخه يشتقل مغ -
السحدػسات الي السعقػالت السجخدة كاالعتساد عمي السشصق، كالتفكيخ نحػ السيتافيديقيا كما كراء 

الصبيعة مغ خالق مجبخ، كيدداد عشجه التفكيخ الفمدفي، كسا يسيل الي التفكيخ الجيشي،كيشسػ التخيل 
 (276،1996عبجالفتاح دكيجار،). لجيو

 اهم مشكالت طالب المدرسة الثانوٌة العامة- ج
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   يػاجو الفخد خبلؿ فتخة السخاىقة العجيج مغ السذاكل التي تحػؿ دكف تػافقو كتكيفو االجتساعي 
 :كتحػؿ دكف نسػه الدميع، كيسكغ اجساؿ اىع السذكبلت التي تػاجو السخاىق عمي الشحػ التالي

مذكبلت اجتساعية مترمة بالجراسة كالتعميع مثل؛ الغياب كعجـ االنتطاـ في الجراسة، صعػبات - 1
التكيف مع السشاخ السجرسي،كنسصية التعميع كشخؽ التجريذ كالعبلقة الستػتخة بالسعمع كاالدارة 

 .السجرسية

مذكبلت اجتساعية مترمة باالسخة مثل؛ التفكظ االسخؼ كغياب احج الػالجيغ كضعف الخكابط - 2
االسخية، ، كال يغفل اف  الخكابط االسخية كالتفاىع بيغ الػالجيغ ليع اكبخ االثخ في تشذئة االبشاء تشذئة 

سميسة حيث تذيخ اغمب الجراسات الي اف الجػ الجافيء كالستقبل داخل االسخة مع االرشاد الحكيع 
 (234،2001ريتا مخىج،).غيخ الستدمط يؤدياف الي مخاىقة كفؤة كمتكيفة كمتػازنة

مذكبلت التكيف كالتػافق االجتساعي؛يعتبخ الخجل مغ اكثخ السذكبلت التي يعاني مشيا - 3
 .السخاىق، خاصة الخجل تجاه الجشذ االخخ

مذكبلت جشدية؛مثل العادة الدخية كالتمحذ بالعخؼ، كاكتساؿ الػضائف التشاسمية في مصمع مخحمة - 4
السخاىقة، يراحب ذلظ تغيخات جدسية تذسل االعزاء الجشدية كالتغيخات الثانػية التي تؤدؼ الي 
تغيخ يحػلو مغ شفل الي بالغ، كبحلظ تيد السخاىق ىدا عشيفا، فأستيقاظ كل مغ الجكافع كالخغبات 

 .الجشدية السمحة تجعل السخاىق يذعخ بالحنب كػنيا رغبات يخفزيا السجتسع كيقابميا بالقسع

قج يمجأ السخاىق الي االدماف كتعاشي السخجرات كػسيمة ىخكب مغ : االدماف كتعاشي السخجرات- 5
الرخاعات الجاخمية كمرادر الذعػر بالقمق كاالضصخاب فيقجـ عمي تعاشي السخجرات، كىحا بغخض 

كقج شجع عجـ كجػد العبلقات الصيبة السبشية . التخفيف مغ حجة الذعػر بالخػؼ كاليأس كالػحجة
عمي اساس التفاىع كالتدامح بيغ االباء كاالبشاء، كضعف الخقابة السشدلية، كغياب السؤسدات السيشية 

التي يسكشيا تقجيع بخامج الػقاية كالعبلج كالستابعة كاالرشاد عمي انتذار كتفاقع ىحه الطاىخة في 
 .اكساط السخاىقيغ

   كتخؼ الباحثة اف عمي القائسيغ بعسمية التخبية اف يجركػا جيجا خصػرة تمظ السخحمة كاف يقػمػا 
باحتػاء السخاىق كمشاقذتو كابراره بسا ىػ غامس لجيو بالرػرة السبلئسة كالسشاسبو لعسخه، اؼ يجب 
عمي الػالجيغ اف يػفخا لو السشاخ االسخؼ الدميع العامخ بالسحبة كالتعاكف، كاف يقـػ السعمسيغ بأتباع 
االساليب التخبػية السشاسبة لتمظ السخحمة كابخزىا الحػار، كسا يجب اف يتع تذجيع الصالب لبلشتخاؾ 

باالنذصة السجرسية حتي يرخؼ شاقتو ككقتو بسا ىػ مفيج كىادؼ لتقميل مغ حجة الخغبات كالذيػات 
 .الدائجة لجيو كحتي يدتغل كقت فخاغو بسا يشسي عقمو

 التطرف الفكري لدي طالب المدرسة الثانوٌة العامة- د
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   قج اتدعت دائخة ضاىخة التصخؼ الفكخؼ كمانتج عشيا مغ سمػؾ عجكاني كاعساؿ عشف الي حج 
اختخاؽ السؤسدات التخبػية مسا يعصي مؤشخًا عمي خصػرة ىحه الطاىخة كتعجد ابعادىا كتجاخل اسبابيا 

كىي ضاىخة بجءت في االنتذار بيغ شبلب السخحمة الثانػية العامة كىع الفئة التي يختكد عمييا 
نيػض السجتسع كتشسيتو؛ كمغ اىع كابخز اسباب التصخؼ الفكخؼ لجؼ شبلب السجرسة الثانػية العامة 

 :مايمي

الرحبة الديئة داخل السجرسة؛ إف تقارب الدغ كالجشذ كالجػار بيغ الصبلب يخمق بيشيع  .1
ركابط مذاعخ مذتخكة تسيج لعبلقات الرجاقة القػية، كإذا تعثخ حع الصالب في رفاؽ 
الدػء كصادقيع فيػ قابل لمتأثخ ك اكتداب الكثيخ مغ عاداتيع كسمػكياتيع الستصخفة 

كالسشحخفة ، كغالبا ما تتكػف ىحه الرحبة بذكل جساعات تعصيو الذجاعة لمديخ في 
 .شخيق التصخؼ

جيل الػالجيغ بأساليب التخبية السعتجلة؛حيث اف الػالجاف يسكغ اف يكػنا مرجر اماف  .2
كسا يسكغ اف يكػنػا ايزا سببا لخيبة اممو ككبتو بل كانحخافو "كعصف كثقة بالشدبة لبلبغ، 

عسخ  ). الحؼ قج يؤدؼ بو الي ارتكاب الجخائع كذلظ مغ خبلؿ اسمػب السعاممة التخبػية
 (233،2007قخممة،

تجىػر االكضاع االقترادية لبلسخة كالسجتسع؛أكجت الجراسات العمسية اف السدالة  .3
فكع كاف . االقترادية ليا دكر كبيخ في حجكث االنحخافات الفكخية كاالزمات االخبلقية

الفقخ كعجـ تأميغ حاجات االفخاد كالتقريخ في الخجمات السقجمة ليع سببا في كثيخ مغ 
 (2015،223عالية التخاب، ).االحياف في تصخؼ كانحخاؼ الذباب

ال يغفل اف السشاخ االسخؼ كشبيعة العبلقات كالقيع كالعادات الدائجة داخل  التفكظ االسخؼ؛ .4
االسخة تداىع بقجر كبيخ في تػجيو االبشاء كتعجيل سمػكيع كيتدبب التفكظ االسخؼ باصابة 

االبشاء بالحخماف العاشفي، حيث يشرء االبشاء في جػ خالي مغ السعاييخ كالزػابط ، 
 كانعجاـ الخعاية كاالىتساـ مسا يديج ندبة احتساؿ اندالقو نحػ جخائع العشف كالتصخؼ 

تقـػ شبكات االنتخنت بجكر كبيخ في دفع الذباب  االنتخنت كسائل التػاصل االجتساعي؛ .5
لبلنتساء لمتشطيسات الستصخفة كاالرىابية بذكل مباشخ كغيخ مباشخ اذ تدتفيج التشطيسات 

الستصخفة مغ كسائل االعبلـ الستعجدة، في بث افكار التشطيع كالتخكيج لو لتجشيج اكبخ عجد 
مسكغ مغ الذباب، اذ استخجـ الستصخفػف كاالرىابيػف شبكة االنتخنت في نقل الخسائل 

كالتعميسات التشطيسية ككانت ليع مػاقع دعائية عمي الذبكة تشصق بأسسيع كتجعػ 
 ( 8،2013عراـ شخيفي،).الفكارىع
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 دور المدرسة الثانوٌة العامة فً مواجهة التطرف الفكري- ه

    تعتبخ السجرسة الثانػية العامة احجؼ السؤسدات التخبػية كمختكد السؤسدات التعميسية السعشية 
بتخبية الشرء كتعميسيع كتحقيق االىجاؼ التخبػية كالتعميسية، حيث أككمت الييا العجيج مغ 

السدؤكليات التخبػية كمشيا الحفاظ عمي السحتػؼ الثقافي كالحزارؼ لمسجتسع كتشطيسو، كتدكيج 
االفخاد بالسعارؼ كالخبخات السختمفة البلزمة لحياتيع السدتقبمية، كتشسية القيع االخبلقية كاالجتساعية 

كذلظ مغ خبلؿ ما تقـػ بو . كالترجؼ لمقيع كاالفكار الجخيمة الستصخفة كتعجيل الدمػكيات السشحخفة
 :مغ الػضائف االتية

تحقيق التشسية الذاممة لمستعمسيغ؛ اذ باعجادىا لمستعمع كتشسيتو تشسية شاممة، مغ جسيع جػانب - 
الذخرية، يكػف ذلظ إعجاد لمبشة الرالحة كالبلزمة لبشاء السجتسع الرالح، كالقادرة عمي نقل 

 .كتصػيخ التخاث الثقافي كالحزارؼ بالسجتسع

التشذئة الجيشية الرحيحة؛ تعسيق العقيجة في نفػس االبشاء حتي تخسخ في نفػسيع كتربح جدءا - 
فييع، كتديع في تكػيغ الػازع الجيشي الحؼ تدعي التخبية الجيشية الي تكػيشو كتشسيتو لجييع، كبشاء 
عقيجة الشرء عمي االقتشاع بجؿ التقميج كالسحاكاة، لحلظ يقـػ السعمع بتدكيج شبلبو باالدلة العقمية 

 كالشقمية السشاسبة

التشذئة الثقافية؛ تعتبخ السجرسة بيئة مشاسبة كاداة فعالة لمحفاظ عمي ثقافة السجتسع السدمع كنقل - 
التخاث الثقافي العخبي كاالسبلمي بسا يتزسشو مغ مػركثات ثقافية ككششية كعادات كسمػكيات كما 

لحا يقع عمي السجرسة دكر كبيخ في نقل ثقافة . كذلظ لمحفاظ عمي كياف السجتسع كاستقخاره. الي ذلظ
كسا انيا تقـػ . السجتسع السدمع كالحفاظ عمييا مغ الغدك الفكخؼ الخارجي الحؼ يجعػ الي التصخؼ
 .بتبديط الثقافة كغخبمتيا، كسا تعسل عمي احجاث التػازف الثقافي بيغ افخاد السجتسع

التشذئة االجتساعية؛ تعتبخ السجرسة اقجر السؤسدات التخبػية فاعمية عمي نقل الفخد مغ بيئتو - 
األكلية الرغيخة القائسة عمي العبلقات العاشفية كالخكابط االكلية لتخبصو بشطاـ اجتساعي اكسع مغ 

خبلؿ اكدابو سمػكًا كمعاييخ كاتجاىات مشاسبة كأدكارًا اجتساعية معيشة، تسكشو مغ مدايخة الحياة 
 .االجتساعية

التشذئة الدياسية؛ تداعج السجرسة عمي تقخيب التعجدات الثقافية الدياسية داخل السجتسع كتعديد - 
الذعػر باليػية القػمية، فالسجرسة الثانػية يقع عمييا العبء االكبخ في اعجاد جيل مغ الذباب 

العخبي قادر عمي تحسل السدؤكلية كاتخاذ القخار، كفيع قيسة كمعشي القػمية العخبية بيجؼ القزاء 
 ( 55، 2002عبجالسجيج عدت، )عمي جسيع ما فيو مغ متشاقزات كمطاىخ تصخؼ كتخمف اجتساعي
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التشذئة االقترادية؛ يقع عمي عاتق السجرسة الجدء االكبخ مغ التشذئة االقترادية بجانب االسخة، - 
حيث تقـػ السجرسة بغخس القيع كاالتجاىات االقترادية االسبلمية السعتجلة كاالدخار كتخشيج 

االستيبلؾ، كتػعية الشرء باىيسة الساؿ العاـ كالسستمكات العامة كضخكرة السحافطة عمييع، كالتػعية 
بزخكرة تخشيج استيبلؾ الكيخباء كالسياه، كتذجيع شخاء السشتجات الػششية، كتعديد قيع االنتاج 

 كالتقميل مغ زيادة االستيبلؾ
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