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دور كليات التربية والشريعة في الجامعات األردنية الحكومية في مواجهة  قضاة، مصطفى حسن.
أطروحة دكتوراه، جامعة  .: المعيقات والمقترحات المستقبليةطلبة الجامعةالديني لدى  التطرف

  د محمد عاشور). : أ.. (المشرف2017 اليرموك،
دور كليات التربية والشريعة في الجامعات األردنية الحكومية ف عرت الدراسةهذه هدفت 

الوقوف على من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، و لدى طلبة الجامعةالديني  التطرفلمواجهة 
) 262( ت العينةالقادة التربويين. وتكون وجهة نظروالتطلعات المستقبلية من  التي تواجهها، اتيقعمال

من  )%35( هم بالطريقة العشوائية، يمثلون ما نسبتهاختيارتدريس، تم الهيئة أعضاء  ا منعضو
الشريعة  كلياتفي  عمداء ورؤساء األقساممن ) قائدا تربويا 15(إلى اختيار . إضافة الدراسةمجتمع 

  . والتربية في الجامعات المقصودة
التربية والشريعة في الجامعات  دور كلياتاستبانة تم تطوير أداتين:  الدراسةولتحقيق أهداف 

  . والمقابلة الشخصية للقادة األكاديميين، )فقرة 50(الديني  التطرفاألردنية الحكومية لمواجهة 
الديني لدى طلبة الجامعة  التطرفدور كليات التربية والشريعة في مواجهة أن  أظهرت النتائج

ث جاء المجال التدريسي في المرتبة األولى، في على األداة ككل ومجاالتها جاء بدرجة متوسطة، حي
ا لة إحصائياد افروقًالنتائج  تظهر ولمفي المرتبة األخيرة.  البرامج التدريبية والتأهيلية حين جاء مجال

المجاالت، في حين في جميع الجنس والرتبة األكاديمية تعزى ألثر متغيري  )α= 0.05( عند مستوى
من أبرز المعيقات أن  وبينت النتائج. والجامعةمتغيري الكلية ألثر عزى ت دالة إحصائيا وجدت فروق

الديني قلة الدعم المالي والسياسي للكليات،  التطرفالتي تواجه كليات التربية والشريعة في مواجهة 
طرح  التطرفلمواجهة  أبرز المقترحاتوكان من . التطرفعدم توفر خطة واضحة لمواجهة و

وتعليم الطلبة قواعد الدين الصحيح والسلوك اإلسالمي  ،التطرفارية حول موضوع جبإمساقات 
مزيدا من االهتمام وخاصة في  الديني التطرفبإيالء  الدراسةتوصي وفي ضوء هذه النتائج  القويم.
  والبرامج التدريبية والتأهيلية.البحث العلمي مجالي 

  جامعات األردنية الحكومية، كليات التربية والشريعة.الديني، ال التطرف :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

Alqudah. Mostafa Hassan. The Role of Education and Sharia Colleges at 

Public  Jordanian Universities in  Facing  Extremism Phenomenon Among 

University Students: Obstacles and Future Suggestions. Ph.D Dissertation. 

Yarmouk University. 2017 (Supervisor: Dr. Mohammed Ali Ashour) 
The study aimed to identify the role of education and sharia colleges at public 

Jordanian Universities in facing extremism phenomenon among university students 

from the faculty members point of view, and show the obstacles they face, and future 

aspirations as perceived by the educational leaders. The sample consisted of (262) 

faculty members, chosen randomly, representing (35%) of the study population. In 

addition, (15) educational leaders, deans; faculty members and, departments heads. 

Two tools were developed: the role of education and Sharia colleges in facing the 

extremism phenomenon questionnaire (50 items), and interviews of the academics 

leaders. The results showed that the role of education and Sharia colleges in facing 

extremism phenomenon among university students on the instrument and its areas was 

(moderate), where the area of teaching ranked came first, while the area of training 

and rehabilitation programs came last. The results also showed no statistical 

significant differences at (α = 0.05) due to the independent variables of gender and 

academic rank, while the result revealed a significal differences due to the effect of 

the variables of the college and university. Moreover, the results showed that the main 

obstacles faced by of education and sharia colleges in facing extremism was the lack 

of the colleges' financial and political support, and the lack of a clear plan to facing 

extremism. The most significant proposal to address the extremism that is thrown 

compulsory courses about extremism and teach students the true religion and the 

Islamic ethical conduct rules. Based on these findings, it was recommended  more 

attention with extremism, especially in the areas of scientific research and training 

programs and rehabilitation. 
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