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  ملخص
 

البحث إىل تقومي أدوار بعض مؤسسات اجملتمع سعى 
واملؤسسات اإلعالمية ) املدارس واجلامعات(السعودي التعليمية 

والدينية وغريها من مؤسسات اجملتمع األخرى ذات العالقة بتنمية 
قيم املواطنة ملكافحة مسببات التطرف الفكري لدى الطلبة، وذلك 

بوي بكلية الرتبية ىف جامعة من منظور الطلبة الدارسني بالدبلوم الرت 
  : وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية.  امللك عبد العزيز

ة مسببات  - 1 ما قيم املواطنة الالزم تنميتها لدى طلبة اجلامعة جملا
  التطرف الفكري؟

ما حقيقة الفكر الديين املتطرف املؤثر ىف قيم املواطنة و املؤدي  - 2
  إىل اإلرهاب؟

ا مؤسسات اجملتمع السعودي ما األد- 3 وار اليت ينبغي أن تقوم 
 لتعزيز قيم املواطنة لدى طالب اجلامعة؟

التعليمية واإلعالمية (ما مدى قيام مؤسسات اجملتمع السعودي  - 4
بأدوارها يف تنمية قيم املواطنة ملواجهة مسببات ) وغريها

  التطرف الفكري ىف ضوء املقارنة بني الواقع واملأمول؟
ما الرؤى الرتبوية التطبيقية لتعزيز أدوار مؤسسات اجملتمع  - 5

التنموية لقيم املواطنة لدى طالب اجلامعة ملكافحة التطرف 
  الفكري؟

ولإلجابة عن أسئلة البحث مت إتباع املنهج الوصفي التحليلي، 
  :مرورا باخلطوات التالية

الصلة املسح املعلومايت لألدبيات الستخالص قيم املواطنة ذات  - 1
  . بالتطرف الفكري
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Abstract 
 

This research tried to assess the roles of some 
educational Saudi institutions (schools and 
universities), media and  religious institutions as 
well and other institutions related to the 
development of citizenship values to combat the 
causes of intellectual extremism from the 
perspectives of the students at the diploma of 
education at the college of education at king Abdul-
Aziz university through answering the following 
questions: What are the necessary values of 
citizenship that should be enhanced and developed  
among university students to confront the causes of 
intellectual extremism? What is the truth of extreme 
religious mentality that affect the values of 
citizenship that lead to terrorism?, What are the 
roles that should be carried out by Saudi institutions 
to promote the values of citizenship among 
university students? To what extent do the Saudi 
organizations (educational, informational and 
others) commit to their roles in the development of 
the values of citizenship to confront the causes of 
intellectual extremism in the light of the comparison 
drawn between what is there on reality and what is 
hoped for? and What are the applied educational 
visions that could enhance the developmental roles 
of community institutions of the values of 
citizenship among college students to combat 
intellectual extremism? 
To answer the research questions, the researcher 
followed the descriptive analytical method as he 
goes through the following steps: informational 
survey and review of literature to derive values of 
citizenship that relate to intellectual extremism, 
prepare a questionnaire to know the reality and 
expectations of the contributions of community 
institutions in the development of the values of 
citizenship to combat intellectual extremism, a 
questionnaire was applied on the total sample of 
(120) students in the Diploma of Education at King 
Abdul-Aziz University 
 
 
 
 
 



         
  األولعشر ، العدد  خامسمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد ال

 

  
إعداد استبانة لتعرف الواقع واملأمول ملسامهات مؤسسات  - 2

  .اجملتمع يف تنمية قيم املواطنة ملكافحة التطرف الفكري
من طلبة ) 120(مت تطبيق االستبانة على عينة بلغ عددها - 3

 الدبلوم الرتبوي جبامعة امللك عبدالعزيز ملعرفة آرائهم التقييمية
للواقع واملأمول بشأن مسامهة مؤسسات اجملتمع السعودي يف 
ة مسببات التطرف الفكري ،  تعزيز قيم املواطنة جملا

م لتعزيز هذه األدوار   . ومقرتحا
اإلفادة من الرؤى الرتبوية لتعزيز أدوار مؤسسات اجملتمع يف تنمية - 4

قي قيم املواطنة ملكافحة التطرف الفكري يف إعداد مشروع تطبي
  .مقرتح لتفعيل تلك األدوار

وتوصل البحث إىل حتديد معدالت نسبية لقيام مؤسسات اجملتمع 
السعودي باألدوار املتوقعة منها يف تعزيز قيم املواطنة لدى طالب 
اجلامعة ملواجهة مسببات التطرف الفكري، وبلورة رؤية تربوية لتفعيل 

ة أسباب التطرف تلك األدوار بُغية إثراء املعاجلات الفكرية جمل ا
ومت تقدمي مشروع تطبيقي مقرتح .  الفكري يف اجملتمع السعودي

للمسامهة يف تعزيز أدوار مؤسسات اجملتمع التنموية لقيم املواطنة 
 .لدي الشباب يف اجملتمع السعودي
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 to find out their opinions and evaluation of the 
reality and expectations regarding the contribution 
of the Saudi community institutions in promoting 
the values of citizenship to confront the causes of 
intellectual extremism,and their suggestions to 
enhance these roles and benefit from the educational 
visions that promote the roles of community 
institutions in developing the values of citizenship 
to combat intellectual extremism in preparing a draft 
project proposal that activate these  
roles . 
The research has concluded with relative rates and 
values of the Saudi community achievement of their 
expected roles in enhancing the values of citizenship 
among university students to address the causes of 
intellectual extremism, and to develop educational 
vision to activate those roles in order to enrich the 
intellectual processors to confront the causes of 
intellectual extremism in Saudi society. 
A suggested applied project proposal has been 
offered to help enhancing the developmental roles 
of Saudi community for the values of citizenship 
among young people in Saudi Community. 
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