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 : ملخص البحث 
أبعاد فكرية وعقائدية، وتكمن خطورتها  تشكل   تنطوي عليه من  لما  المنحرفة خطورة  الجماعات 

قطاعات   لتشمل  اتساعها  إمكانية  في  ويتجلي  الكمي،  البعد  أولهما  آخرين  بعدين  في  اإلضافية 
الذى   والثانى البعد النوعى،  واسعة من الشباب على مستوى الدولة الواحدة في المناطق المتعددة

النتيجة   حيث  من  تخدم  ال  سياسية  ألغراض  الشباب  طاقات  توظيف  إمكانية  فى  يتجلى 
بيئاتهم   فى  األساسية  حاجاتهم  من  الدنيا  الحدود  ُتلبي  وال  إليها،  يتطلعون  التى  الطموحات 

وقد    ،المختلفة، كما أنها ُتشكل مصدر خطر حقيقى يمس أمن المجتمع والدولة على حٍد سواء
التعرف على واقع الممارسة المهنية لألخصائيين االجتماعيين بطريقة  لية إلى  هدفت الدراسة الحا

المنحرفة للجماعات  الفكري  التطرف  بمخاطر  الشباب  توعية  في  الجماعة  وتوصلت  خدمة   ،
وضع   إلى  المهنية الدراسة  الممارسة  لتحديث  الجماعة  خدمة  منظور  من  مقترح  تصور 

 .اب بمخاطر التطرف الفكرى للجماعات المنحرفةلألخصائيين االجتماعيين في توعية الشب
 

Abstract: 
Deviant groups pose a danger because of their intellectual and 
ideological dimensions, and their additional danger lies in two other 
dimensions, the first of which is the quantitative dimension, which is 
reflected in the possibility of its expansion to include large sectors of 
youth at the level of one country in multiple regions, and the second is 
the qualitative dimension which is manifested in the possibility of 
employing the energies of youth for purposes It does not serve as a 
result the aspirations they aspire to, and does not meet the minimum 
levels of their basic needs in their different environments, and it 
constitutes a source of real danger that affects the security of society 
and the state alike, The current study aimed to identify the reality of the 
professional practice of social workers in the way of community service 
in educating young people about the dangers of intellectual extremism of 
deviant groups. .. 
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 -مقدمة:         
هدفا  تعت          مجاالتها  بمختلف  االجتماعية  التنمية  المجتمعات   قوميا    بر عملية  أهداف  من 

في    وتعتمد  المتاحة  الموارد  جميع  من  االستفادة  على  العملية  الموارد أ و   المجتمع،هذه  هذه  هم 
 المجتمع. ثروة األمة ومستقبلها وعلى أيديهم يبني  ية التي تعد الشبابوالطاقات المورد البشري 

واألساس الذي   ومستقبله،الشباب عامة والشباب الجامعي خاصة عصب المجتمع    ويمثل       
فضال  عن أنهم أكثر فئات المجتمع حيوية وقدرة ونشاطا     المجاالت،ه التقدم في كافة  علىيبنى  

   (1) التغيير.ولديهم األساس الجيد والرغبة األكيدة في  والعمل،وإصرارا  على العطاء 
ولكن من حيث كونه    المجتمع،قتصر أهمية الشباب على اعتباره شريحة مهمة في  توال           

مشر  غٍد  في  ل  وأفضل،  ق األمل  الدافعة  الطاقة  أمل   وتطوره،المجتمع    تغييروهم  أن  باعتبار 
  ( 2) الشباب.معقود على الدور الذي يقوم به هؤالء  ريالتغي

ديموجغرافيا  وم        ثقال   ُيمثلون  أنهم  يؤكد  مما  المجتمع  فئات  باقى  بين  اليه   أشارت  ا 
الرسمية   ) اإلحصاءات  العمرية من  الفئات  بحوالي  35-15أن  تقدر  أي 26678018)( سنة   )

إجمالي30)  إلىبنسبة تصل   ا  %( من  البالغعدد  يجعلهم    ذلكولعل    (88.926.728)  لسكان 
المجتمع   مال  يتطلب  رأس  وتدريبهم،  مما  فواالرتقاء  توجيههم  من  بقدراتهم  مجموعة  ضوء  ي 

وكذلك إشباع احتياجاتهم، والتعامل مع    راتهم،وخب البرامج والخدمات، وتنمية معارفهم ومهاراتهم  
 ( 3) .للمجتمع والصالح العاممشكالتهم في ضوء أسلوب حضاري ُيحقق مصالحهم 

التروي    الشباب   سلوكيتسم    وقد         وعدم  األمراض   والخبرة،بالتسرع  أن  والمعروف 
ومنها  االجت األمراض    التطرف،ماعية  طريق    الجسمية،مثل  عن  السليم  فيها  المرض  يصيب 
   (4)والشباب أكثر فئات المجتمع تعرضا  للتقليد والمحاكاة  العدوى،انتقال 
تطرفو         هو    الشباب   يرجع  ما  منها  ومتنوعة،  عديدة  هو    نفسي،ألسباب  ما  ومنها 

لخاصية   يعود   يكون العامل المسبب للتطرف ذاتيا  واقتصادي، وقد    سياسي،ما هو  و اجتماعي،  
تتميز  وما  أنفسهم  اجتماعية  الشباب  تنشئة  من  به  تأثرت  وما  خصائص  من  النفسية  بنيتهم  به 

فيه، بما يحمله من    ون يعيش  الذيعن الوسط االجتماعي    وعالقات أسرية وجماعة رفاق، فضال  
. المستقبلية وضوح رؤيتهمموحاتهم وعدم تناقض قيمي أو تناقض بين واقع الشباب وتطلعاتهم وط 

  

(5)
     

باعتباره ركيزة مهمة وضرورية من ركائز الحياة   باألمن،اهتمت األمم والشعوب    ثم  ومن         
فال يمكن لإلنسان أن يحظى باالستقرار دون  واألمم،وأساسا  منيعا  وقويا  لحياة الشعوب   المستقرة،

 العلبم،ويطلبب  يعمل،، وأن وُيعمرمن الخوف استطاع أن يبني ا أمن فاإلنسان إذ   وطمأنينة،أمن  
وباألمن يرى الحياة علبى حقيقتهبا. وإذا خباف ف نبه يعبيت متبوترا    المعروف،وينشر    الخير،ويفعل  
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ها أحد، فال يقر له قرار وال علىقلقا  دون استقرار أو عمران، وأصبحت حياته منغصة، وال يحسده 
 (6) .باليهدأ له 
ه مبببببن أبعببببباد فكريبببببة يببببب عللهبببببذا ُتشبببببكل الجماعبببببات المنحرفبببببة خطبببببورة لمبببببا تنطبببببوي و        

، أولهمبببببببا البعبببببببد الكمبببببببيوعقائديبببببببة، وتكمبببببببن خطورتهبببببببا اإلضبببببببافية فبببببببي بعبببببببدين آخبببببببرين 
توى مسبببببب  تسبببببباعها لتشببببببمل قطاعببببببات واسببببببعة مببببببن الشببببببباب علببببببىا ويتجلببببببي فببببببي إمكانيببببببة

تهم ومهببببباراتهم ويبببببتم الدولبببببة الواحبببببدة فبببببي المنببببباطق المتعبببببددة، فتسبببببتنزف طاقببببباتهم، وقبببببدرا
البببببببذى يتجلبببببببى فبببببببى والثبببببببانى البعبببببببد النبببببببوعى توظيفهبببببببا فبببببببي غيبببببببر مواقعهبببببببا الصبببببببحيحة، 

إمكانيبببببببة توظيبببببببف طاقبببببببات الشبببببببباب ألغبببببببراض سياسبببببببية ال تخبببببببدم مبببببببن حيبببببببث النتيجبببببببة 
الطموحببببات التبببببى يتطلعبببببون إليهببببا، وال ُتلببببببي الحبببببدود البببببدنيا مببببن حاجببببباتهم األساسبببببية فبببببى 

كل مصببببدر خطببببر حقيقببببى يمببببس أمببببن المجتمببببع والدولببببة شبببب بيئبببباتهم المختلفببببة، كمببببا أنهببببا تُ 
 (7.)على حٍد سواء

فالجماعببببببببات المنحرفببببببببة تتسببببببببم بالعموميببببببببة النسبببببببببية، وليسببببببببت العموميببببببببة  وعليببببببببه       
يجعلهببببا تختلببببف مببببن  الببببذيوالمكببببان، األمببببر  ،الزمببببانالمطلقببببة، إذ يتببببدخل فببببى عموميتهببببا 

 ر ثقافتهبببببببببامجتمبببببببببع  خبببببببببر، وذلبببببببببك نظبببببببببرا  الخبببببببببتالف هبببببببببذه المجتمعبببببببببات فبببببببببى عناصببببببببب 
خطببببأ نظببببرا  الخببببتالف العقببببول  هووحضببببارتها، حيببببث ُيحببببدد المجتمببببع مبببباهو صببببواب ومببببا

، فحسببببببومبببببن ثبببببم فببببب ن مبببببا يجعبببببل هبببببذه الجماعبببببات منحرفبببببة ليسبببببت أفعالهبببببا  والثقافبببببات،
 (8) وإنما نظرة المجتمع إليها.

يحقببببق أمببببن واسببببتقرار المجتمببببع مببببن خببببالل  ألنببببهأهميببببة  الفكببببري احتببببل األمببببن  كمببببا       
المحافظببببببة علببببببى حريببببببة الفكببببببر  إلببببببىيهببببببدف ف، ات الفكريببببببةاالنحرافبببببب دى للمببببببؤثرات و التصبببببب 

ومواجهبببببة مهدداتبببببه بمبببببا يتفبببببق ويتسبببببق مبببببع أهبببببداف المجتمبببببع وقيمبببببه واتجاهاتبببببه وحمايبببببة 
كمبببببببا يركبببببببز علبببببببى مواجهبببببببة الشبببببببوائب العقائديبببببببة التبببببببي تتعلبببببببق بأسببببببباس مبببببببن ، مصبببببببالحه

 (9) .والمجتمعها أمن الدولة علىاألسس المهمة التي يقوم 
 الفكبببببببري لبببببببذا لبببببببزم علبببببببى كافبببببببة المؤسسبببببببات المجتمعيبببببببة السبببببببعى لتحقيبببببببق األمبببببببن       
المبببببببرتبط ببببببببالغلو والتطبببببببرف البببببببدينى المائبببببببل للعنبببببببف والبببببببرافض  الفكبببببببري األمبببببببن ، بشبببببببقيه

المببببرتبط بالبببببذوبان  الفكببببري أو األمبببببن ، للتحببببوالت التببببي يفرضببببها التطبببببور الطبيعببببى للحيبببباة
خاصببببببببة مببببببببع التراكمببببببببات المتشببببببببددة  نفتبببببببباحاليصبببببببباحب ا الببببببببذينحببببببببالل األخالقببببببببى الوا

 (10) .وتأثراتها النفسية
هببببببذا ويشببببببير الواقببببببع بعينببببببه علببببببى هببببببذه الجماعببببببات أنهببببببا تسببببببعى جاهببببببدة بشببببببتى         
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تحقيبببببق أهبببببدافها الخاصبببببة، حتبببببى ولبببببو كبببببان البببببثمن أفكارهبببببا لنشبببببر  إلبببببىالطبببببرق والوسبببببائل 
ة الشبببببباب(، ُيعبببببد بمثاببببببة أهببببم ثبببببروات المجتمبببببع البشبببببرية )فئببببب  البببببذيجثببببث وأشبببببالء ا خبببببر 

حتبببببى كبببببان البببببثمن القبببببيم المجتمعيبببببة المسبببببتمدة مبببببن القبببببرآن الكبببببريم  جانبببببب، أوهبببببذا مبببببن 
 (11) والسنة المطهرة من جانب آخر.

 -: الدراسةمشكلة  -2 
  ن يطط لمخوا  المفكرين  باهتمام  رتستأث  لتيا  يةور لمحا  لقضاياا  نم  طرفلتا  تعد قضية     

.  لقضيةا  هذبه  خاصا    هتماما  ا   تلمجتمعات الو أو   الجتماعيةا  تلسياساا  مسر   نع   نليو لمسئوا
  ن م  ساسيا  أ  ا  ز تكر مو   لمجتمعا  ءبنا   ترارو ض   نم  رورةضو   دلألفرا  ساسيةأ  ناألم  إلى فالحاجة  

  ه دعبا  على  بها  ن  م  التي   جلو   ز ع  هللا  م نع  ن م  نألمايعتبر    ثحي  الحضارة،   دتشيي  تاز تكر م
  خوف(أطعمهم من جوع وأمنهم من  رب هذا البيت الذي    فليعبدوا)  تعالى  قالف   (12)  .نمنيؤ لما
الشباب في ا ونة األخيرة، حيث تحرص الجماعات   انحراففقد تطورت طرق ا  وعليه  (13)

و   على المنحرفة   التقنية  الطفره  الشباب  الجديدة  جتماعي  الاالتواصل  طرق  استغالل  إلقناع 
    (14) .عالمجتممصالح   إلىب وتخدم مصالح هذه الجماعات دون النظر  باعتناق أفكار تص

اليوم يجده   إلىوجود مرجعيات موثوقة والناظر    إلى   نظرا  الفتقار   الشباب  حال 
خلو الساحة من    ىالتملؤه مرجعيات ُيمكن لهم أن يرجعوا إليها، وقد أد  فراغ دائم تائها  في  

المرجعيات   أهوائهم    إلى هذه  للواقع عن طريق  فهمهم  ُيحِكمون  الذي  الجهلة  بعض  بروز 
وي ذلك  وجهلهم،  عن  فينتج  الهدامة،  أهدافهم  لتحقيق  الشباب  هؤالء  تسخير  على  عملون 

لعقول   خاطئ  الجماعات    الشباب،تأسيس  متاهات  في  الضياع  نحو  يجرفهم  ما  وهذا 
   ( 15) المنحرفة.

ين  " اإلسالم ب  وانعنبه البيان الختامي للندوة العلمية  علىولعل هذا ما تناوله وأكد  
فالمتطرفللفكر  مواجهة  والتشدد  الوسطية   المؤتمرات  "  من  سلسلة  عقد  بأهمية  أوصت 
وا بوسطية  والندوات  للتعريف  النقاشية  لتفعيل  و ،    االسالملحلقات  المناسبة  ا ليات  إبراز 
ُيعالج    االسالمية  الوسطية ،  جميع  كمفهوم  السلبية  معسكرات   إلى الظواهر  تنظيم  جانب 

مفاهيم   تفعيل  على  تركز  عمل   ،وورش  البالد  دو   الوسطية  في  المختصة  الجهات  عوة 
واالقتصادية التى تعمل على بث    والسياسيةاالجتماعية  البيئة  يجاد  إاالسالمية للعمل على  
  ( 16).الشباب مشكالت حل و ل روح التسامح واالعتدا

السابقة    أكدتكما        البحوث والدراسات  نتائج  التطرف  أ العديد من  همية دراسة مشكلة 
  ا  واستهداف الفئات االكثر فراغ  المجتمعي،من والسلم  ألذه الظاهرة على اثير هأ وت  الفكري،
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الفكر  أيكونوا  ل   ا  ونشاط لهذا  الجماعات    المتطرف، دوات  هذه  لصالح  استغاللهم  ويتم 
على  أهمية دراسة هذه المشكلة    يؤكدمما    العلن،أو  الخفاء    فيخرى  أالمتطرفة بوسيلة أو ب
 والبحوث   الدراساتبعض  عرض    يتمو   الطرق العلمية   وبمختلفاألصعدة  جميع المستويات  

هذهل حجم  على  و   لوقوف  الدولي  المجتمع  في  المصري  والمجتمع  عامة  العربي  المشكلة 
 -يلي:   خاصة كمابصفة 

 

الغامدى  :دراسة         الضوء على  (  2005)سعيد محمد    وأثره  الفكري   االنحراف سلطت 
الوطن  على الخل ل   ي األمن  التعاون  ب دول مجلس  ،  الفكري عتباره من مهددات األمن  ايجى 
    الفكري   االنحرافالتعرف على أهم العوامل التى أسهمت فى حدوث    إلى   ت الدراسة  وسع

العربى    شبابلبعض   الخليج  الشباب  ،  منطقة  يسعى  التى  األسباب  على  والتعرف 
فكريا   لومن  ،  لتحقيقها  المنحرفون  الخطيرة  ا ثار  على  التعرف    ري الفكنحراف  ال ثم 

الخليجى التعاون  الوطنى لدول مجلس  عن أهم أساليب   والكشف،  وانعكاساته على األمن 
المنحرف الفكر  لهذا  والعالج  الدراسة    و  ،الوقاية  منها    إلىتوصلت  العوامل   تعددنتائج 

المساعدة    الفكري   االنحراف  إلىالمؤدية   ا،  هيعلأو  فى  و    لألسرة  ي التربو   الدورلقصور 
ا،لمدرسةوا ذلك  المغاالةيلى  بأفكار  اإللكترونية و ،  لتأثر  المتطرفين  مواقع  على  يبث  ،  بما 
 .سرعة لدعاة التطرف  وهو ماجعلهم يستجيبون ب،  لشبابتدنى المستوى العلمى والثقافى لو 

(17   ) 
دراسة          تعرفت  السديس:)كما  محمد  الرحمن  الشريعة  (  2005  عبد  دور  على 

وضوابطه    الفكري لك من خالل توضيح ماهية األمن  وذ  الفكري تحقيق األمن   االسالمية فى
غرس    ية فىالتعليمالمؤسسات    دورأهمية    إلىوتوصلت الدراسة    ومهدداته وطرق تحقيقه

المؤسسات جميع    تكاتف وضرورة  واإليمان فى نفوس األفراد والجماعات  الصحيحة  العقيدة  
   (18) .والمسجد، واألسرة، لتحقيق ذلك من خالل اإلعالم بالدولة
المطيري،:)دراسة  أظهرت  و          زويد  بن  هللا  المؤدية  2005عبد  األسباب    إلى ( 

أن هناك قصورا  فى    إلىتوصلت الدراسة  و   لدى طالب المرحلة الثانوية  الفكري   االنحراف 
والفكرية واالجتماعية  واالقتصادية  والثقافية  التربوية  لتفعيل  ،  األساليب  تصور  وضع  وتم 

 (19) .الطالب لدى  الفكري األمن  دور المدرسة فى تحقيق
دراسةكما     عبد هللا  )  :أشارت  نور  األمن    إلى(  2006أمل  تعزيز  ،  الفكري أهمية 

ا  دور  إلىوتوصلت   تعزيز األمن  إلالتربية  المطلوب من  الفكري سالمية فى  الدور   وإبراز 
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الشباب  لدى  تعزيزه  على  للعمل  التربوية  اإلس  إلى وتوصلت  ،  المؤسسات  التربية  المية  أن 
حة والفهم الصحيح  لدى الطالب عن طريق العقيدة الصحي  الفكري تسهم فى تنمية األمن  

 (20) .اإلسالميللدين 
المالكي  ):دراسة  استهدفتو          هللا  عبد  الحفيظ  علىم(  2006عبد  الدور    التعرف 

األمن   تحقيق  في  االجتماعية  التنشئة  لمؤسسات  اإلرهاب    الفكري االجتماعي  لمواجهة 
ضعف دور األسرة فى التنشئة، وقصور :  منها مجموعة من النتائج    إلىصلت الدراسة  وتو 

وضع    إلى ، كما توصلت  الفكري   االنحراف  إلى أدى    الذياألمر  ،  يةالتعليمدور المؤسسة  
  (21) .الفكري استراتيجية يمكن من خاللها تحقيق األمن 

دراسة  و   فلمبان  ):سعت  يوسف  حسين  أهم  إلى(  2006هالل  الحوار،  بيان  ية 
اإلرهاب    وتوضيح  و   الفكري مفهوم  منه،  اإلسالمية  التربية  الطرق  إ وموقف  بعض  يضاح 

عدة نتائج    إلىوتوصلت الدراسة    الرأي،الحوارية ذات الجدوى فى تعديل الفكر وتصحيح  
  (22) المستقيم.ستقامة على الصراط الق اأن التربية بالحوار تحق: منها
تصور مقترح يمكن من خالله    إلى  م(2006على بن سعيد  بندر  ):دراسة    لتصوتو       
    (23) .الدراسةلدى عينة  الفكري ق األمن تحقي
مناكت    وتناولت        المؤسسات   دور  (Chhabra Meenakshi, 2007  ):دراسة 

مجموعة    إلىم الطالب ثقافة التسامح ونبذ العنف بينهم وتوصلت الدراسة  علىية في تالتعليم
الن أنهامنائج  ت من  الطالب  األنشطة    :  بين  العنف  نبذ  في  ساهمت  المدرسية  الطالبية 

   (42) . معهموإكسابهم ثقافة الحوار وتقبل رأى ا خرين والتعاون 
التعرف على    تقويم األنشطة الطالبية و  إلى(  2008هاني محمد موسى  ):هدفت دراسةو         

تواجه التي  الصعوبات  والتوصل    هاأبرز  يمقتر   تصور  إلى ،  تلك  ح  تفعيل  مستوى  من  زيد 
أن من أكثر الصعوبات التى تواجه األنشطة الطالبية    إلى   الدراسة األنشطة بالكلية، وتوصلت  

مع   مواعيدها  وتعارض  المقررات  عدد  وكثرة  األنشطة    ضعف  األنشطة  في  الجذب  عوامل 
بأن الكلية  ل  مضيعة    هاواالقتناع  في  وأهدافها  باألنشطة  دليل  وجود  وعدم  تشجيع لوقت  وعدم 

الطالب   التدريس  هيئة  األنشطة  أعضاء  لهاوضعف    لممارسة  المخصصة  وعدم  الميزانية   ،
  (25) .ةنشطة الطالبيألممارسة ال أبنائها سر تشجيع األ

( فقد أظهرت أن هناك العديد من العوامل 2008حمد حسنى ابراهيم  )أ:أما دراسة  
تزيد بين  التي  التطرف  و   من  الجامعة  فى  العوامل  تشالطالب    واالجتماعية،   النفسية، مل 

وتوصلت الدراسة  ،  والعوامل المرتبطة بالمجتمع الجامعي  والثقافية،  والدينية،  واالقتصادية،
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التطرف بين طالب    إلى الطالبية فى مواجهة ظاهرة  الريادة  . الجامعةضرورة تفعيل دور 

(26 ) 
الحيدر  ) :دراسة    وأوضحت   الرحمن  عبد  بن  الف2009حيدر  أن  والحرية(    كر 

تكفلت دساتير    الفكرية  اإلسالميتؤكد  و   ،األممبهما  أو  ة  الشريعة  بهما  المساس  تحريم 
ا  الفكري أهمية األمن  وأوضحت  ،  انتهاكهما الفكر ويحرٍ فى  يؤثر على  لكل ما  ف  لتصدى 

الصواب األمن  ،  مساره عن  تحقيق  فى  األمن  أجهزة  إسهام  أهمية    الفكري وإيضاح  وإبراز 
ومن  ،  العام واستقرار األمن على مستوى األفراد والجماعات يفى توجيه الرأوسائل اإلعالم  

نتائج الدراسة العمل على تحصين الفكر بالعقيدة الصحيحة النابعة من الكتاب والسنة بما  
   (27).يحقق األمن النفسي واالجتماعي والفكري 

تعرف  ال  إلى  (Jennifer Buehler 2009  ):دراسة جينفر بوهلرفي حين أشارت  
الجامعي   الشباب  لدى  الحياة  مشكالت  مع  التعامل  في  الحوار  ثقافة  تأثير  مدى  على 

أن تأثير ثقافة الحوار سواء داخل األسرة :  منهامجموعة من النتائج    إلى وتوصلت الدراسة  
كما ساهمت في إعادة الثقة بالنفس  ،  الشباب الجامعي  يأو في الجامعة أثر على فكر ووع

   (28)  .ذ القرارتخاا والقدرة على 
التعرف على    إلى  (Andreaa Diaz 2010): دراسة أندريه ديلز  في حين أشارت  

تجاهاتهم ومهاراتهم في  اأثر التعرض لبرامج حوارية للشباب المتخرجين من الجامعة عن  
أن البرامج الحوارية داخل الجامعة   منهامجموعة من النتائج من    إلى   وتوصلت،  المجتمع

في   ساهمت  الشباب  اقد  وا  واالتجاهات،  المعارف، كساب  والسلوكيات  هتمام  الوالمهارات 
الذات   وتقوية  العمل  تميزهم في  المستقبلية وزاد  العالقات  مما  بالخطط  تحسين  ساعد في 

 (29) .ا خريناالجتماعية مع 
لتأكيد على توعية الشباب بضرورة شغل  ل   (2011)أحمد عبد العزيز  : كما جاءت دراسة  

التي  أوقات فرا  المجتمع  بتنمية  النشاطات والفعاليات ذات الصلة  غهم وتنمية مواهبهم من خالل 
في الجماعات المنحرفة لتوظيفهم    ها الهيئات المعنية برعاية الشباب وتجنبهم االنخراطعلىتشرف  

جانب   إلىالتغييرات التي تحدث في المجتمع، هذا    إلىه  مع ضرورة التنبفي قضايا ال تهمهم،  
ت  إمكانية  ضرورة  للحد من  األبناء  تطرأ على حياة  التي  التغييرات  هذه  اتبع  اتجاه  ستقطابهم فى 

الذي   السلوك  التنبه ألنماط  للشباب، مع  والدينية  األخالقية  القيم  تعزيز  الجماعات، مع ضرورة 
 (30). ه يعلقِدمون  يُ 
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لة الثانوية  الكشف عن مدركات طالب المرح  (Clinch, 2011)  كالنت  دراسةاستهدفت          
ة  ي عل وأوضحت النتائج أن أكثر االستراتيجيات فاحول كيفية القضاء على التطرف في المدراس.  

توفير المناخ الذي يساعد على    االولى  -منظور الطالب كما يلي: في التخلص من التطرف من  
باالنتماء، الشعور  ل    الثانية تعزيز  الفرص  المختلفة،،  إتاحة  الثقافية  الخبرات  عبر    الثالثةتبادل 

ألنها تخلق نوعبب ا من العدائية  لمناقشات حول األحداث الجارية  الطالب عن قلقهم بشأن تشجيع ا
لمرحلة االبتدائية  أكد الطالب على أهمية توجية البرامج الوقائية نحو طالب ا  الرابعةبين الطالب،
معتقدات الثابتة والتي  الالقناعات و   ألن طالب الثانوية قد تكونت لديهم بالفعل بعض بشكل خاص،

 من الصعب تعديلها أو إزالتها.
(31 ) 

الجواد  )دراسة  شارت  أو  عبد  ال  أن  إلى(  2011نادية  االجتماعيبعد  ة  مشاركة 
ة وبعد  في أنشطة رعاية الشباب الجامعي كانت متوسطلشباب  ل  الجماعى والتعاون والعمل  
المشاركة االجتماعية والعمل نشطة أصبحت مرتفعة لكل القيم ماعدا قيمة  مشاركتهم في اال

تؤد الطالبية  األنشطة  المشاركة في  أن  يدل على  مازالت متوسطة وهذا    إلى   يالتطوعى 
 القيم.تنمية العديد من 

(23) 

وريد:)توصلت  و   كما   نيكي   ,Nickki Pearce Dawes & Read Larsenدراسة 

تكون مرحلة تحول  ل  ق.تكون قائمة على االبداع الخال  الشباب يجب أن  أنشطةأن    إلى  (2011
باإلضافة   المنشود    إلىإيجابى في دوافعهم،  التغيير  يخدم   الذيضرورة مساعدتهم على إحداث 

والمجتمع   ا  هذا  يتطلب و الفرد  بين  إتساق  هناك  يكون  وأهداف ألأن  للشباب  الشخصية  هداف 
 (  33) يمارسونها.األنشطة والبرامج التى 

أن المشاركة في   إلى  (: (Alison Bryant Ludden, 2011ألسون  دراسة    ت ر أشا  كما
أن الشباب المشاركين في األنشطة    إلىتوصلت  ف  أساسي للتنمية اإليجابية للشباب   األنشطة جزء

ا من الشباب الذين ال يشاركون  داخل المدرسة والجامعة وخارجها أقل إحداثا  للمشاكل وأقل عنف  
باإلضافة   األنشطة،  في    ن وأ  زمالئهم،  باقي   ن ا عأكاديمي  لتزامهم  ا  إلى في  كبير  تأثير  له  الدين 

 ( 43) الشباب.تقويم سلوك 
يُ أ على    (2013الجمل    منسي)  دراسة  تؤكد و          المتعطل  الشباب  خصبة شكل  ن  أرضا  

نتمائهم ووالئهم  اضعف من  يُ   الذينتيجة حتمية لعدم االهتمام بهم، األمر    وهيلألفكار المتطرفة  
                                           (53)  .للمجتمع

السياق        نفس  قترح من منظور خدمة  وضع تصور م   إلى(  2013فودة    )أحمد   توصلوفى 
تطوير الممارسة المهنية لطريقة العمل مع الجماعات للوصول لما هو مأمول في هذا  الجماعة ل

وتنمية الوعي بالمخاطر  المجال، مع عالج التشوهات التي حدثت في منظومة القيم االجتماعية،  
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لمعتقدات واالتجاهات الخاطئة جانب تغيير األفكار وا  إلىالحالية،  في الفترة  المجتمع  ب  الموجودة
 (63) عضاء الجماعات.أل
)ر   وصت أو           فؤاد  أدراسة  الجامعة  (  2015فت  في  الندوات  عقد  من  تزيد    حتىبضرورة 
وواجباتهم    وعي بحقوقهم  أجتما واال  السياسية،الطالب  الذي  المناخ  من  واالستفادة  فرزته  عية، 

ب  التوعية  في  ثقتهم  دورهم،همية  أالثورات  واإلصالح   وقدرتهم  وتعزيز  التغيير   االجتماعي.  على 

(73)                
( على  2015أكد المشاركون فى ندوة )استقطاب الشباب من طرف التنظيمات اإلرهابية  و       

اض وانعدام  واليأس  الفقر  من    طالعأن  بدورها  المعنية  تستغلها  المؤسسات  التي  األسباب 
الستقطاب   المنحرفة  وشحنهمالجماعات  بعض    الشباب  استغالل  يتم  كما  الهدامة،  باألفكار 
ا في  للتأثير  اإلقليمية  ودفعهم  الالقضايا  للشباب  العام  الجماعات  التجاه  هذه  أفكار  كما  ،عتناق 
بادعا الشباب المشارك جميع     إلى المؤسسات الوطنية، ومراكز األبحاث،    في لموضوع  المعنيين 

استراتيجية الجماعات   وضع  هذه  لمنع  الشباب،و   واضحة  استقطاب  من  علالمنحرفة   ىشددوا 
واالهتمام بالجانب الوجداني والتربوي لمنعهم من االنسياق وراء دعوات هذه    همقدراتضرورة بناء  

 (38) تراضي.الجماعات ، خصوصا  التي تنشط في المجال االف
  في المعاصرة  ق بين معظم االتجاهات  لهذه األهمية للشباب نجد أن هناك شبه اتفا  ونظرا         

واتجاهاتهم،    رعايتهم،جميع فروع العلوم االجتماعية حول ضرورة دراسة أوضاع الشباب وأوجه  
  ( 93) المجتمع. بناء ساسي فى  ودورهم األ وقيمهم، ومشكالتهم،
تعتبر من وجهة نظر البعض    االجتماعية والتىهنة الخدمة  بين هذه المهن م  ولعل من        

وهم   االجتماعية،  التنمية  لتحقيق  المجتمعات  وتغيير  والجماعات  األفراد  اتجاهات  تغيير  علم 
ها في ذلك الشأن" وهي قابلية الناس للتغيير  علىيستفيدون في ذلك من الحقيقة العلمية التي تستند 

 (40)0" الممكنة ت لهم فرص المساعدة المهنية إذا ما ُأِتيح
عامة والشباب  أجهزة رعاية الشباب  مع مكاتب و   ا  االجتماعية دور لخدمة  لومن هنا ف ن           

تسعى    خاصة    الجامعي القيم اإلسالمية  ه  بناءإعادة    إلىحيث  االسمحة  وفق  طر ألمن خالل 
والعلمية   المهنة  المعرفية  ا لهذه  األخصائي  والتغيرات وإعداد  التحوالت  مع  يتوافق  بم  الجتماعي 

داعم  السريعة العالمية   ضد    ا  ليكون  الجماعات   والتطرف  االنحراف للشباب  وراء  االنسياق  أو 
وُتعد طريقة العمل مع الجماعات من أكثر طرق الخدمة  هذا  ,    وصورها  شكالهاأالمنحرفة بجميع  

على اكتساب    همالجماعات التي تساعد   إلى شباب  االجتماعية ارتباطا  بهذه الفئة نظرا  النضمام ال
القيم االجتماعية   الجديدة، العديد من  هم وانماط  اتجاهاتوتعديل  بناء قدراتهم  و   والثقافية والخبرات 

فكري وتقاس  التطور  الجتماعي و الثقافي واالتكنولوجي و البما يتوافق مع متطلبات العصر    همسلوك
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ري والثقافي والسلوكي  ى ما ُتحدثه من تغيير في البناء الفكفعالية طريقة العمل مع الجماعات بمد 
 (14)  تنمية شخصياتهم.ل للشباب 
السنوات األخيرة         تاكيدا  كبيرا  على استخدام  أن  ومن المالحظ في  العمل مع هناك  طريقة 

الحياة الجماعات   مشكالت  اتساع  مع  وذلك  االجتماعية  المشكالت  وعالج  الوقاية  من  كل  في 
لم تعد أهدافها عالجية فقط، بل تعدت ذلك، وأصبح هدفها األساسي    المعاصرة حيث تماعية  االج
ثم  ومن      (42) .المجتمعاالتجاهات التي تسمح بالتعاون مع ا خرين، وتنمية القيم العامة في    تنمية
لسابقة  اوفقا  لمعطيات الواقع االمبريقي ونتائج وتوصيات الدراسات  مشكلة الدراسة الحالية    تمثلت 

االجتماعيين    دوردراسة    بضرورة لألخصائيين  المهنية  الشباب   فيالممارسة  توعية 
التطرف   المنحرفة    الفكري بمخاطر  الجماعة  وتصورللجماعات  خدمة  منظور  من  مقترح 

 . الظاهرةلمواجهة 
 -الدراسة: أهمية  -3
أهمية    -1 الدراسةتأتي  موضوعه  ا  انطالق  هذه  أهمية  بمشكل  امن  يهتم  الفكري ة  الذي  التطرف 
انتشر    لدىلشباب  ل والذي  المنحرفة،  وخاصة    األونة في  الجماعات  وأخذ االخيرة  الشباب  بين 

يُ يونيو  30يناير و   25عقب ثورتيغير مسبوقة    ا  أبعاد  التطرف الفكري مثله هذا، وذلك نظرا  لما 
به الجماعات    نظرا  لما تتسمو ،    من مخاطر على السلم االجتماعي وعلى األمن القومي المصري 

جانب ما تتسم به   إلىالمنحرفة كونها" خارج السيطرة " حيث تتحرك وفقا  لحساباتها الخاصة ، هذا
  تزايدها أيضا  ومن الممكن    غذي بقاء هذه الجماعات واستمرارها بل الدينامية " األمر الذي يُ من "  

 . من االجتماعيين بمصرألمثل خطورة على السلم وايُ   بم
باالضا  -2 الهذا  الزمانية  لألهمية  للفة  العربية  دراسة  مكانية  المنطقة  بخصوصية  تتمثل  والتي 
مباشر    للموقع المكاني وما ينتج عن ذلك من تأثير  ستراتيجيةامثله من أهمية  تُ   مصر، لما  قلبهاو 

 في الدول العربية المجاورة والعالم أجمع. 
الزمانية  تتمثل  و   -3 )األهمية  من  الفترة  تار   -2011في  من  يخهحتى  تحويه  وما   متغيرات، ( 

 الحياة. على كل مجاالت  ا  مباشر  أثرت تأثيرا   مصر وخارجها  داخلسريعة 
التغييرات التي طرأت على الشخصية  لدراسة  ا  هأهمية هذ وتزداد    -4   المصرية بعد نظرا  لطبيعة 
واالذعان    ،يوينو  30و  يناير  25 االستسالم  من  تحولت  والتمسك  إلىحيث  والرفض،    التمرد 

 باستخدام كافة الوسائل في التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق.
هذ   أيضا  تأتى    -5 الدراسة  أهمية  واالقتصادي،  ه  االجتماعي،  الحراك  لحالة  والسياسي، نظرا  

ن  م الخروج    ، التي يعيشها المجتمع المصري، األمر الذي ُيحتم على الخدمة االجتماعيةوالثقافى
القديم وبنائه    التعليمفي    ثوبها  تفصيله  تم  المعالم،  ثوب جديد واضح  وارتداء  المهنية  والممارسة 

 مصرية وعربية من رواد الخدمة االجتماعية في مصر والعالم العربي. دٍ بأي
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أهمية    -6 ترجع  بما    ىعل  تركيزال  إلىالدراسة  كما  المصري  الشباب  كمي  ي  فئة  ثقل  من  مثله 
مجتمع بال شباب يساوى    حيث يعتبر  امية ومرونة،ونوعي في المجتمع، وما يتميزون به من دين

بال   ومحكوممجتمع  بدراسة  على  مستقبل  معاصر  اهتمام  فهناك  ولذا  بالفناء،  الشباب  أه  وضاع 
للتوصل   للشباب و   إلىواتجاهاتهم  الدور االجتماعي  عن    الكشفنماذج علمية من شأنها تحديد 

 نحو المستقبل.  همتوجهات
ثبات بالرغم من بطء حركتها، ال تعرف ال  العربية  مجتمعات أن ال  إلى  الدراسة  أهمية  تعود كما    -7

تحكمه اعتبارات عديدة بغرض البقاء  فرضا  واقعيا   وبناء استراتيجيات حديثة    تطويرعتبر  حيث ي
تقديم  يُ   الذي  شخصي، األمرأو  ي  ذات  اختيار  بمثابة   ولم يعد واالستمرارية،   هذا مكن من خالله 

ضافات  إ  فيهللمتخصصين من األكاديميين والممارسين بما  الجماعة    التصور من منظور خدمة
الفكري مواجهة    فيتساهم  قد  جديده   المنحرف  لدى  التطرف  مقدرات  ة  الجماعات  تستهدف  والتي 

   المصري.  الشباب المجتمع ومن أهمها 

 -الدراسة: أهداف  -4
 -التالية: لتحقيق األهداف  ةالحالي دراسةسعى الت
على  -1 الجماعة   بطريقة  االجتماعيين  لألخصائيين  ةالمهني   ممارسةال  واقع  التعرف  في    خدمة 

   .لجماعات المنحرفةل التطرف الفكري  توعية الشباب بمخاطر
ة  عي و لتفي خدمة الجماعة االجتماعيين  لألخصائيينة المهنيالممارسة  التعرف على معوقات   -2
 لجماعات المنحرفة. ل التطرف الفكري  لشباب بمخاطرا
المهنية لألخصائيين  من منظور خدمة الجماعة لتحديث الممارسة    تصور مقترح  إلىالتوصل    -3

 المنحرفة. لجماعات رى لتوعية الشباب بمخاطر التطرف الفكاالجتماعيين في 
 -الدراسة: تساؤالت  -5
  توعية الشباب في  خدمة الجماعة  بطريقة  ة لألخصائيين االجتماعيين المهني   ممارسةال  واقع  ما  -1

   .لجماعات المنحرفةل التطرف الفكري  بمخاطر
االجتماعيين  المهنيالممارسة    معوقات   ما  -2 لألخصائيين  الجماعة  بطريقة  ة  ة  عي و تفي  خدمة 
 لجماعات المنحرفة. شباب بمخاطر التطرف الفكري للا
الممارسة    -3 لتحديث  الجماعة  خدمة  منظور  من  المقترح  التصور  لألخصائيين  ما  المهنية 

 المنحرفة. لجماعات ل ي توعية الشباب بمخاطر التطرف الفكر عيين في االجتما 
 -لدراسة: امفاهيم  -6

 يلي:  ومن هذه المفاهيم ما   توضيحا   علمية تتطلب على مجموعة مفاهيم   اشتملت الدراسة        
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  -الشباب: مفهوم  -أ
  لوجهة  طبقا    وذلك   اب الشب  مفهوم  لتحديد   ا راء  وتعددت   الفكرية  والرؤى   االتجاهات   تباينت      
 والرؤى   االتجاهات   بيان هذه  خالل  من  تناوله  يتم  سوف  لذلك  ونظرا    ،يتناوله  من  وتخصص   نظر

  طْور    أدرك  شبابا    –  الغالمُ   شب ِ   بمعني  العربية  اللغة  في  الشباب   ُيعرف  -يلي:    فيما  المختلفة
 (34)" الشباب 

بىي    شب ب   المنير  الُمصباح  وُيعرفه)   قبل  ك ، وذلشاب   وهو  شيبة  شباب   ضرب   باب   من  ُشب   الص 
"ويعني  الكهولة،  سن   مرحلة   بأنها(  بدوي   ذكي  أحمد )أشار  كما    ( 44)  (."والسرعة  والقوة  النشاط: 

  ، تحررا    أكثر  ويكونوا  والرعاية  التوجيه  مرحلة  فيها  األفراد   ويتخطى  األمومة  أو  الرجولة  ىلإ  انتقالية
 ( 45) .خاصة  عناية إلى المرحلة هذه تحتاج ولهذا
  هي   النفس  علم  نظر  وجهة  من  الشباب   مرحلة   أن(  مينا  طلعت )يرى    ى أخر   ناحية   ومن      
  بأنها   ويصفها  ما بعدها،و   قبلها  عما  المتميزة  خصائصها  لها  ،والرشد   الطفولة  بين  انتقال  مرحلة
  والضغوط   والصراع  واإلحباط   المعاناة  ويسودها  النفسية  األزمات   تكتنفها  وتوتر   عواصف  مرحلة
  يتحقق   التي  المرحلة  تلك  بأنها(  محمدعبدالسميع)  ويوضح  (  46)  .التوافق  وعدم  والقلق  جتماعيةاال
  البلوغ  بدء  من  المرحلة  هذه  وتتحدد   واالنفعالي  واالجتماعي   والعقلي  الجسمي   نضجه  خاللها  من
 ( 47)  .ناضج راشد  كرجل وتحمله الشخص  زواج إلى

  االجتماعيون   حددها  كما   الشباب   مرحلة  إلى (  ن وآخرو   المعاطي   أبو  ماهر)  أشار   بينما       
 ويؤدي  اجتماعية  مكانة  يحتل  لكي  الشخص   تأهيل  المجتمع  يحاول  حينما  تبدأ  التي  الفترة  تلكب

  لمعيار   وفقا    االجتماعي   السياق  في  دوره  وأداء   مكانته  احتالل  من  الفرد   يتمكن  حينما  وتنتهي  ،دورا  
 ( 48) .االجتماعي التفاعل
 ( 49) -وهي:  لمعايير ثالثة طبقا   للشباب  مفهوم تحديد  مكنيُ  أنه إلى( ابراهيم نبيل) يشيرو       

 . سنة30-15 من تتراوح عمرية  بمرحلة  الشباب م مفهو  حدد وي  :الزمني المعيار -1
االجتماعي    -2  البناء   في  اجتماعية   بأدوار  للقيام  طبقا    المفهوم   ويحدد   :النفسيالمعيار 

  بالحيوية   الفرد   فيها  يتميز  معينة  عمرية  مرحلة  تصاحب   التي  النفسية  ة والحال  للمجتمع  االجتماعي
 . المسئولية تحمل على والقدرة ،اإلنسانية العالقات  في والمرونة التعلم على والقدرة

  العضوي   البناء  اكتمال  فيها  يتم  التي  المرحلة  بأنها  الشباب   مفهومويحدد  :  المعيار البيولوجي  -3
  بمقياس   ُتحدد   بأنها  الشباب   مرحلة  السنهورى(  )أحمد عرف  ف  ،للجسم  اسيةاألس  للمكونات   والوظيفي
 الذي  المميز  الطابع   ذات   السلوكية  تجاهات ال ا  من  مجموعة  ُتشكل  المرحلة  هذه  اعتبارب  سلوكي
 إذا   جتماعية ال وا  السلوكية   تجاهات ال ا  من  مجموعة  إطار  في   ويشكل  الزمني   الطابع  من  يتحرر
  شاروأ    (05)  . شابا    اعتباره   فيمكن  وأفعاله  وتصرفاته   شخصيته  ىعل  وانطبعت   اإلنسان  بها  تميز
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  االتجاهات   من  مجموعة  شكلتُ   اإلنسان  عمر   مراحل  من  مرحلة  عبد اللطيف( بأنها  )رشاد إليها  
  (15) .الخاص  الطابع ذات  السلوكية
المنتمين         الشباب  من  الشريحة  تلك  بأنهم  الجامعي  الشباب  لمؤسسات ل  ويعرف 
الشباب ف  عية داخل المجتمعها احتالل المكانة االجتماعلى  لالتي يعو ،  ية الجامعيةيمالتعل

ا حيث يلتقون بالجامعات  ( عام  25  –  18)  الجامعي هم األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين
الشباب الجامعي اهتمامات وميول ولغة مشتركة نتيجة انتمائهم    بين   يربطو   ، علياالوالمعاهد  

يفوق أهميته    هاما    حيث تلعب الجامعة في حياة الشباب دورا    ،مية مشتركةىعلمؤسسة ت  إلى
    (52) .األسرةوخطورته دور 

( عام وهم  25-18قصد بالشباب في هذه الدراسة الفئة العمرية التي تقع ما بين )ومن ثم يُ        
  غيرهم، ميزة عن  مال  ة جتماعية، والبيولوجياال و   نفسية،ال خصائص  ال  ذوي طالب المرحلة الجامعية  

الطاق من  شتى    ات ولديهم  في  منه  واالستفادة  استغالله  يمكن  ما  والمهارات  والقدرات  الكامنة 
 األحيان. لالنحراف والتطرف الفكري في بعض  ويمكن توجيهه أيضا   بالمجتمع  التنمية مجاالت 

 -التطرف: فهوم م  -ب

في  ا  رف عُ        ال  بأنه"    اللغة:لتطرف  وهو  الطرف  في  من  الوقوف  الناحية  أو  جانب 
شيء    الشيء، كل  وطرف  الشيء  من  والطائفة  النواحي  من  ناحية  "  ( 35)  منتهاه.والطرف 

التوسط    ا  أيض  يعنيالتطرف  و  االعتدال وعدم  ترجمه "    (54)  ".تجاوز حد  المصطلح  أن  كما 
  ". " وهي تعني " األصولية  Fundamentalism" ومرادف لمصطلح "  Extremismلكلمة "  

(55) 
ماهوأيضا  رف  عُ و        تجاه  واالستياء  الرفض  عن  يعبر  الشخصية  في  تحول  بأنه  قائم    " 

وهناك مجموعة من الخصائص المميزة لشخصية المتطرف مثل السيطرة  ،  بالفعل في المجتمع
 ( 56) ".أساليب متطرفة في السلوك  إلى مما تدفعه ، والمغايرة وضعف األنا

بالرأي   التشبث  من  حالة  البعض  مع ويراه  والنقاش  الحوار  ومعارضة  الخاص 
والخير والصدق  الحق  هو  بأنه  أو  ،  االعتقاد  أيديولوجية  الشخص  هذا  على  تسيطر  كما 

إيمانا   بصدقها  يؤمن  أيديولوجيات  ويعمد    مجموعة  فيها  بالتشكيك  يسمح  وال    إلى مطلقا 
انتعلى    كما عرف   (،57)  .المسيطرةتفسير الظواهر في ضوء األيديولوجية    " القيم  أنه  هاك 

بالخروج عنها للمجتمع  والسياسية  ا،  االجتماعية  أحد مظاهر  الشخصية  الوهو  ضطرابات 
التى تكون ناتجة عن الضغوط والصراعات النفسية التى يتعرض لها المتطرف خالل حياته  

." (58 ) 
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ال يعترف معها المتطرف بوجود  ،  يأنه " حالة من التعصب للرأبآخرون    هبينما يعرف      
وال مقاصد ، ال يسمح له برؤية واضحة لمصالح ا خرين  وجموده على فكره جمودا   رينا خ

عنده بما عندهم    وال يفتح نافذة للحوار مع ا خرين وموازنة ما ،  الشرع وال ظروف العصر
برهان  و  انصح  ذلك  بعد  بما  أخرى وتؤكد    (  59)  .لها  األخذ  نظر  "    وجة  التطرف  أن  على 

التفكير   في  مغلق  مع  الذيأسلوب  أية  تقبل  على  القدرة  بعدم  أو يتسم  للشخص  تقدات 
 (60) ."الجماعة المتطرفة

فيه    ينظر  كما تحرف  تدميري،  سلوكي  انحراف  أو  ميل   " أنه  على  للتطرف 
ولعل هذا هو ما ُأشير إليه على أنه    ا خر،وتعطى قيما  عكسية تتمثل في محو    المبادئ،

الشاذ   واال السلوك  التوسط  عن  الخروج  النفسي    (  16)  ".عتدال  أو  المنظور  من  ويعرف 
للقيم االجتماعية والسياسية    واالجتماعي، انتهاك   " ويتدرج هذا االنتهاك من    القائمة،بأنه 

واأليدلوجية   الفكر  عن  الخروج  أعمال   إلى   السائدة،مجرد  في  كما  تجسيدا   أكثر  صورة 
 ( 62) ".العنف التي تمارسها الجماعات المتطرفة  

من خالل طرق معالجته فالتطرف في الفكر  التطرف عن اإلرهاب أيضا  يختلف و   
أماإذا تحول   ,  ، واالقناع المبني على أسس علمية  تكون وسيلة عالجه هو الفكر والحوار

الفكر    إلىالتطرف   حدود  عن  يخرج  فهو  تغيير    إلىتصادم  يستلزم  مما  الجريمة  نطاق 
المعاملة وأسلوبها داخل اليه مفهوم االرهاب  الدولةقانون    مدخل  "  ريشيف   ،  وهو ما يشر 

استجابة في الشخصية تعبر عن الرفض واالستياء    أن التطرف  إلى"    Larrsonالرسون  
تعكس مجموعة من الخصائص المميزة للشخصية    حيثتجاه ما هو قائم في المجتمع ،  

والتصلب    إلىالمتطرفة   كالتعصب  السلوك  في  المتطرفة  األساليب  من  مجموعة  نهج 
 ( 36).  والجمود الفكري والنفور من ا خرين

اتخاذ الفرد موقفا  متشددا  يتسم   هو  التطرفتعريف    بأن"  Bloder" بلودر    وعرض         
يعيت   التي  بيئته  في  والموجودة  تهمه  التي  االجتماعية  للمواقف  استجاباته  في  بالقطيعة 

ويقع حد    التام،في اتجاه الرفض    وقد يكون التطرف ايجابيا  في القبول التام أو سلبيا    فيها،
 ( 64) .بينهمااالعتدال في منتصف المسافة فيما 

 -والدينى:  الفكريمفهوم التطرف 

التعصب لرأى معين دون غيره من ا راء األخرى    يوالدين  الفكري يمثل التطرف            
  واإلصرار   ،  لمغاالة فى التشبث بهيتجه لفى هذه الحالة عن االعتدال بل    يويبعد هذا الرأ 
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أو علىعلى فهم ووعى    ه  لعدم  نتيجة  أو  كانت خاطئة  لو  دينية حتى  أو معتقدات  أفكار 
الفكر   هذا  أن  وطالما  الدينية  المعتقدات  لتلك  أواالجتماعي   الروحي  بالمضمون  حقيقى 

حيز الفعل أو السلوك العنيف فال يقع تحت    إلىالمتطرف لم يأخذ أو يخرج كنمط فكرى  
القانون  يعنى    ي الجنائ  طائلة  نشر  أ وهذا  فى  القوة  استخدام  أو  اإلكراه  شكل  يأخذ  لم  نه 

و  األفكار  هذه  وااوفرض  والرعب  الذعر  ثم  ال شاعة  ومن  الوطن  بمصالح  أخذ  إضرار  ذا 
وال   ا  أو السلوك مجرميقع تحت طائلة القانون ويصبح مرتكب هذا الفعل  نه   آخر ف  شكال  

 ( 65). خالف فى ذلك 
 المجتمع، التي يؤمن بها  يعني الخروج عن الوسطية  بق فالتطرف  على ما س  ا  وبناء

ومعتقدات الراء  حاال بعينها  والتعصب  أبسط  في  يؤدي  مما  والغلو    إلى ته  ،  فى  التشدد 
اإلرهاب والممارسات السيئة التي ال تتفق    إلى ه  وصور ته  في أسوأ حاال اعتناقها مما يؤدي  

أن    هللا عنه  رضيروى ابن عباس  فقد    جتمع.المفي  ه دينيا  واجتماعيا   علىمع المتعارف  
ف نما    الدين،الناس إياكم والغلو في    )أيهاقال غداة العقبة  ه وسلم  علىصلى هللا  رسول هللا  

 صحيح.رواه بن ماجة والنسائي بسند  ( 66) الدين(.أهلك من كان قبلك الغلو في 

 -للدراسة:  المرجعيةو  ةالنظريالموجهات  -7
إلطار الفكري أو الفلسفي العام الذي يتم من خالله توجيه أسلوب أو أساليب  مثل النظرية اتُ       

و  المهني،  عناالتدخل  المهنية  الممارسات  أساليب  توجيه  أو  اجتماعي  تغيير  مواجهة   د حداث 
مواقف معينة تتصل بحياة اإلنسان كفرد أو كعضو داخل األسرة أو كعضو في جماعة أو عدة  

من خدمات مؤسسة من مؤسسات الرعاية االجتماعية أو كمواطن  جماعات أو كمتردد ومستفيد  
العلمى،  تُ كما     (67)  .المجتمعداخل   البحث  توجيه  فى  أساسيا   دورا   النظرية    إدراك تفسير  و شكل 

 -على:  الحالية تعتمد الدراسةالمفاهيم المختلفة حيث الدراسة و  نتائج  بينالعالقات 
 ( 68) :العامل التكنولوجي نظرية -1
العامل  االجتماعي  يري التغ  أن   التكنولوجية  النظريةى  تر         أيالتكنولوجي  سببه    أن  ، 

  ، تكنولوجية  أسباب   إلى  االجتماعية  التغييرات   كل  رجعوتُ   المجتمع  في  التغيير  علة  هى  التكنولوجيا
أثرا    ف ن  ولهذا التكنولوجى  االجتماعي  في  مهما    للعامل    جيا التكنولو   وتأتي   ،للمجتمعات   التاريخ 

  أجل   من  مناسبة  ظروفا    لإلنسان  وتتيح  ة،ف وتكل  جهد   بأقل أهدافهم تحقيقاألفراد ل  لحاجات   استجابة
  إلى أدى  وسائل االتصال التكنولوجية    أن تقدمي درك  والمستقرئ للواقع المجتمعى    ،وسعادته  راحته 

  من قبل. الم يشهده ي المجتمع المصر  اجتماعية فىتغييرات 
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   :نظرية الدور - 2
 ( 96) -ا تية: والشائع للدور المفاهيم  الحديث المصطلح تضمن ي
المتوقع  - البيئة االجتماعية وتتعلق الدور  التي توجد في  التوقعات    : وهو عبارة عن نسق من 

في    ى بناء االجتماعي تجاه آخرين يشغلون مراكز أخر في ال يشغل مركزا  معينا     مابسلوك شخص  
 نفس الوقت.

أنها عالقة السلوك الذي    على عبارة عن توقعات معينة يدركها الشخص    : وهوالدور الذاتي  -
 . ى ينتهجه عندما يتفاعل مع شاغلي مراكز أخر 

الممارس  - الشخص شاغل  الدور  ويسلكها  يمكن مالحظتها  معينة  أنماط سلوكية  عبارة عن   :
 . األخرى غلي المراكز ا المركز عندما يتقابل مع ش

  مكافآت مة في لعب الدور في أي مجتمع سوف نجد أن هناك  : أن األهداف العاواقع الدور  -
الدافع نفسه أو دوافع  فهي تشبع    ،هعنالدور بشكل مناسب وعقوبات لمن يبتعدون    ممن يلعبون 
 د. أخري للفر 

 االجتماعية: نظرية االنساق   -3
تتساند   علىاالنساق    تقوم نظرية        له وظائف محددة  بناء  النسق هو  أن  مع    فكرة مؤداها 

الوظائف   هو    األخرى بقية  االجتماعي  النسق  اهتمام  محور  وأن  التنمية،  لتحقيق  المجتمع  في 
العالقات والتفاعالت بين أجزائه، وتعتبر هذه التفاعالت من المكونات األساسية والرئيسية للنسق  

 األقل مظهر   على والتي تتكون من مجموعة من أفراد يتفاعلون بعضهم مع بعض في موقف له  
أقصف لتحقيق  كبير  ويدفعهم ميل  بيئي  أو  بمواقفهم في   شباعا  ىيزيقي  ممكن، وتحدد عالقاتهم 

 ( 70) حدود نسق من الرموز المشتركة والمقررة ثقافيا .
 ( 71) -: األنساقوهناك نوعان من  -
المفتوحب  1 خارجه    يهوالذ   :Open System  النسق  من  والموارد(  )الطاقة  مدخالته  تستقبل 

الخ من  )البيئة  تدعيما   ويجد  وحدوده  احتياجاته  وفق  بالتغذية    تهبيئارجية(  ويتميز  الخارجية 
 . يالخارجو  الداخليالرجعية ويؤمن توازنه وتكيفه 

المغلق.  2   داخله    :Closed system  النسق  من  مدخالته  يستقبل  الذي  كاألنساق  وهو 
  على ذه الحالة يتركز االهتمام  أنها نسق مغلق وفي ه علىالمؤسسة  ى ينظر إلفالفيزيقية الطبيعية 

الداخلية دون االهتمام   عمليات أساسية في  كوعملية التغذية الرجعية    الخارجية،  ى بالقو الوظائف 
 حياة المؤسسات.
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  -وهي: وتدور هذه النظرية حول أربع مكونات رئيسية أشار إليها كارتر بخصائص النسق  -
(72) 
ير كل ما يحتاج إليه النسق من خالل االستعانه  وتعني في مضمونها توف In puts :المدخالتب 1

 بالبيئة كالموارد المادية والبشرية والطاقات واإلمكانيات. 
التحويليةب  2 الهادفة   Through puts:  العمليات  واألنشطة  العمليات  بأداء  المختصة  وهي 

المدخالت   كانت    إلىلتحويل  لما  تماما   فعال  هليعشكل  وغالبية  للنسق  دخولها  عند  ذه  ه 
 (37). النسقالمعالجات واألنشطة تتم داخل 

تتمثل في سلسلة االنجازات والنتائج المحققة عن العمليات واألنشطة  و   Out put:  المخرجاتب  3
النسق   قام بها  للبيئة في شكل  أالتي  يقدمها  النسق والتي  نتائج عمل  ي أن المخرجات تتضمن 

 (74) مخرجات.

العكسيةب  4 تم    (Feed Bake)  :التغذية  ما  ب رجاع  أو خدمات في    إخراجهوذلك  منتجات  من 
تقوم   أن  أي  والتوازن،  المستقرة  للحالة  األنساق  تعود  بأن  وذلك  الدورة،  لتعود  مدخالت  صورة 

بكفاءة   بأداء دورها  بالتغذية    إلىباإلضافة    ةعلىوفااألنساق  جزء من    وادخار  ،العكسيةاالهتمام 
   .باحتياجات المجتمع المحلي رجات ا يتوافق من مخاستقرارها وم علىالمدخالت التي تعمل 

   (75) -يلي: عمليات النسق وتتمثل فيما  -
أعضاء    :االتصالب  1 بين  الرموز  وتبادل  والقرارات  المعلومات  نقل  لها  يمكن  التي  العملية  وهي 

            النسق ويتم ذلك إما شخصيا  أو من خالل االتصال الجمعي.
النسقب  2 حدود  إلو   :صيانة  الجماعة  أعضاء  أنظار  توجيه  يتم  حدوده    ىفيها  حماية  كيفية 

 . غيرهميزه عن ه وحماية مصالحه التي تُ علىوالمحافظة 
وهي العملية التي يتم فيه االرتباط واالتصال بين نسقين اجتماعيين أو    :التدخل بين األنساقب  3

 أنهما وحدة واحدة.  علىدرجة أنه يمكن النظر من خاللها   ىأكثر إل

ة بدائل  وهي العملية التي يشترك فيه أعضاء النسق لالختيار المالئم بين عد   :اتخاذ القراراتب  4
 . إنجازه في ضوء أهداف النسق علىمتاحة والعمل 
 ( الوظيفة – البناء –  المفهوم) المنحرفة الجماعات

 ( 67) .وتعني اللغة في المنحرفة الجماعات مفهوم -1
  الصواب، حاد  جادة  عن  مال  :الشخص   انحرف  قيلو   العتدال،ا  عن  مالأي    الشئ  انحرف     

  عن   الكلم  )يحرفون   تعالي  قال  جهته،  عن   ع دله  وهو  الكالم،  ومنها تحريف  ،المستقيم  ه طريق  عن 
 النساء.سورة  46 آية( مواضعه



   جامعة الفيوم -مة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية لية الخدمجلة ك

 

 558 

 العدد الثامن عشر 

 في  المنحرفة  والشخصية  ،المحدد   المسار  عن  واالبتعاد   والمجانبة  والعدول  الميل  هو  وقيل -
  الحياة،   واقع  على  تطبيقه  دون   ويحول  النظام  يفسد   بعمل  صاحبها  يقوم  التي  هي  الشارع  نظر
 ( 77) أوكليهما. الجماعية أو الفردية بالمصلحة الضرر إلحاق إلى يؤديا مم

  )أحمد  عرفهو   (78)  .التوسط  وعدم  االعتدال  حد   تجاوز  )أبو الحسن بن فارس( بأنه  وعرفه       
  فهو   ثم  ومن  ،أوكليهما  السلوك  أو  الفكر  في   ا  سواء  ، والتزمت   تشدد وال  والغلو  االفراط:  أنهب  جمعه(
  في   المقبولة  السلوكية   المعايير  أو   الفكرية  األطر   تجاوزبمعنى    االفراط  مع   االعتدال  حد   مجاوزة 
 ( 97) .المجتمع

ِالفة   المنحرفة  الجماعات   عرف )كمال تربان(  السياق   نفس   فيو              ومايؤمن   للمجتمع  بالمخ 
 الوسطية  عنا وانحرافه ،وقوانين أنظمة من وماتحكمه ،ثقافة من فيه تسود  وما وأخالق قيم نم به

بقوله    قويتف  (08)  "  أوالتفريط  التشدد نحو    واالعتدال سبق  ما  مع  حمزة(  الجماعات )محمد    إن 
  نية القانو   والمعايير  واالعراف  التقاليد   يحدده  والذي  السوي   أو  العام  الخط  مخالفة:  تعنى  المنحرفة
 (18). المجتمع في السائدة والدينية

 ترك عن تعبر بأنها   :المنحرفة  الجماعات   إلى فى االشارة    الصمد(حمد عبد  أما يتفق )ينب         
     (28).  صورها أو مجالها  أو موضوعها كان أيا   واالستقامة والوسطية الحق

  تعني  بأنها  القانونية  الناحية  نم  ةالجماعة المنحرف  إلى  عبد الوهاب حومد()أشار  فى حين         
  أن   على  لحق  والُممارسة  بواجب   قيامُ   الُيبرُره  صادر  بفعل  الدولة  قوانين  من  قانونٍ   حرماتِ   انتهاك
  ( 83). القانون  في ذلك على المعاقبة على  منصوصا   يكون 

  ا  أوثقافي   ،  أودينيا    ،  خالقيا  أأو   ،  فكريا    ا  سوء  المنحرفة  الجماعات   أنواع  تعدد   ظل  فيو          
ا  على  فقط   التركيز  يتم   سوف  ف نه   ،  ،أوسلوكيا   الجماعات    في   وسلوكيا    فكريا    لمنحرفةدراسة 

الحالية,   من   لها  لما  ،  الجماعات   أخطر  من  فكريا    المنحرفة  الجماعات   العتبار  وذلك    الدراسة 
  السياسي   معالمجت   الستقرار  تهديدات   من  مثلهتُ   وما  ،  معتنقيها  على  كبيرة  ومخاطر  تأثيرات 

 مجرد   األمر  كان   أن  منذ   أوال    لصاحبه  يبدأ  ذلك  وضرر  ،  ككل  والثقافي  واالقتصادي  واالجتماعي
  على   يفرضها  أن  صاحبها  يحاول  ثم  ،  أعتقادا    تصير  ،حتي  متعددة  عوامل  نتيجة  خاطئة  فكرة

  ماسيتم   وهو  ،   سلوكيات   ى ال  ماُترجمت   إذا   األفكار  هذه  تأثيرات   وتتعاظم  ،  حوله   من  المحيطين
 -:  بيانه تياأل النحو علىة الحاليالدراسة  في هعلى  التركيز
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 - فكريًا: المنحرفة الجماعات مفهوم -أ
فى    وُيقال  مجهول   معرفة  إلى  للوصول  المعلوم   في  العقل   إعمال  ،اللغة  في  : الفكر  تعريف لى 
 ( 84). أفكار جمع ورؤية نظر فكر، األمر

 .الفكر  كثير  ومنها  ،أفكارا    وجمعه  ،الشئ  في  الخاطر  مالبأنه يعنى إع  الحسن(وعرفه )أبو      
(58) 

بن  )  وأشار      أو   صحته  على  الناظر  ليقف   األمر  في  النظربأنه    الفكر  إلى  إسماعيل(على 
 ( 68. )بطالنه

 عما  أوالمدركات   والمفاهيم  األفكار  بأنه انحرافاالنحراف الفكري    دعيم(  )محمد   كما يرى          
  عدم   على  يدل  الذي  االمر  ،المجتمع  في  سائدة  ومعتقدات   ،وقيم  ،معايير   من  هعلى  متفق  هو

  المجتمع.   ألفراد   والملزمة  السائدة  االجتماعية   والنظم   واألعراف،  والتقاليد،  الدينية،  بالقواعد   االلتزام
(78) 

  ، المستقيم  السوي   الصراط  هي   والتي  الجادة  عن  الحيدةيعني    بأنه:   تربان(  )كمالوعرفه        
  لآلخرين.   نقلها  أو   فهمها  ب ساءة  أو   منها  االنتقاص   أو  هاعلى  بالزيادة  االنحراف  يصيبها  ألفكارفا

(88) 

 ختاللا  بأنها  فكريا    المنحرفة  أشار )سعيد بن فالح( بقوله عن الجماعات   السياق  نفس  فيو       
 والتوجهات   ات والتصور   الفهم  في  واالعتدال  الوسطية  عن  للخروج  يؤدي  االنساني   والعقل  الفكر  في

 ( 98) .التفريط أو اإلفراط إلى ما إ والسياسية الدينية لألمور

  فكر  في  ختاللال ا  تعنى  فكريا    المنحرفة  الجماعات   بأن  عامر(  )وصفى  ماسبق  مع  ويتفق        
  بالقوة   فرضه  ومحاولة   ،واألعراف  للقيم  مخالف   بسلوك  عتدالواإل  الوسطية  عن  ُيخرجه  االنسان
إليه    والذي  التالي   المفهوم  أما      (90)  . البشر  نم   ا منين  وترويع وذلك    مبارك(  )أحسنأشار 

الجماعات   والحضارية  واألخالقية   الروحية  القيم  يخالف  الذي  النوع  ذلك   فكريا    المنحرفة  باعتبار 
 يخالف  الذي  الفكر  من  النوع  ذلك  هو  كله  هذا  من  وأهم  الجمعي،  الضمير   ويخالف  ،للمجتمع
   (91) .وحدته وتفكيك المجتمع كيان ضرب  ىلإ ويؤدي ،لسليما والتفكير المنطق
 - سلوكيًا: المنحرفة الجماعات مفهوم -ب

المجيد    وأشار  (92)  "الطريق  في  النفاذ "  على  يطلق  اللغة  في  السلوك        إلى  وآخرون()عبد 
النشاط بأنه    وحركات   جزئية  عمليات   على  ينطوي   والذي  الفرد   به  يقوم  الذي  الكلي   السلوك 

 ( 39) .تفصيلية داءات أو 
  كنتيجة   هممن  يصدر  الذي  النشاطهي    :المنحرفة  الجماعات   بأن  إسماعيل(  )محمد ا أشار  كم     

  هذه   في   والتغيير  للتعديل  المتكررة  تهممحاوال  في  بالتالي   يتمثلو   ،معينة  بيئية  بظروف  لعالقتهم
      ( 49) حياته. مقتضيات  مع تتناسب ى حت الظروف
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 ويخرق   ،للمجتمع  ا  مضاد   سلوكا    بأنها  سلوكيا    ة( الجماعات المنحرفحمد أيوب)م  وعرف        
  ا خرين   وحماية  ،أوال    لردعهم  العقاب   يستحقوا  فهم  وبالتالي  ،المجتمع  في  هعلى   المتعارف  القانون 
 ( 59) .ثانيا  

ما          ضوء   العملي   نشاطها  هو  سلوكيا    المنحرفة  الجماعات   على  مايدل  ف ن  سبق وفي 
 السائدة  والتقاليد   والعادات   والقانون   للدين  المخالف  ،واالعتدال  للصواب   المجانب   الخلقي  لمظهروا
 . المجتمع في

عنهي  و   وسلوكيا  ا   فكريمنحرفة    تطرفةالم  الجماعات ف  عليه  ا  وبناء         بعيده  سوية    غير 
  نحو   على  ،يم والمفاه  االفكار  في  االعتدال  حد   عن  وتميل  ،والوسطية  ،للحق  مجانبة  ،الصواب 

  الصحيحة   االجتماعية  واالعراف  والتقاليد   ،والعادات   ،والقانون   ،والدين  ،الشرعية  للمعايير  خالفي
 . المجتمع في السائدة

 ( 69) .المنحرفة الجماعاتتطرف   معرفة  معيار -2
  غيرها   من  المنحرفة  الجماعات   لمعرفة  ه يعل   ُيرتكز  معيار  وضعالدراسة    أهمية  ضيتتق      

  قول   في  مقررة  الحقيقة  وهذه  القيامة  يوم  إلى   اليزال قائما    الناس  بين  الخالف  :  النحراف ا  ومقدار
ُُمَْتِلِفيَ   )  وجل  عز  هللا يَ زَاُلوَن  َوََل  َواِحَدًة ۖ  أُمًَّة  النَّاَس  ََلََعَل  رَبَُّك  َشاَء    اية   هود   سورة  "َوَلْو 

  من   الناس  ومن  ،للُفرقة  اية النه  في  يؤدي  أنه  إذ ه  طالقإ  على  ممدوحا    ليس  والخالف  (118
 وجهات   أن  ومعلوم ,    فقط   ُعُقولهم   وُحكم  ،   نظرهم  لوجهة   األمر  هذا  كان   أيا    أمر  أي  ُخضعون ي  

 .بيئته   بنإ  العقل أن قيلف تختلف ،والعقول تتباين قد  النظر
  الحكم   من  نتمكن  حتى  الخالف  ذلك  يضبط  معيار  أو  ميزان  ثمة  يكون   أن  ينبغي  يهعل وبناء        
  ال بحيث  الجميع من تفاقا محل يكون  أن يجب  الميزان وهذا ،ه عدم  مننحرافا  ا أنه ما أمر على
  ،  الكريم  القرآن  وجل  عز  هللا  كتاب )  فالمعيار  وعليه،    بحكمه  والرضا  به  التسليم  إال  أحد   يسع
إتفاق    ،  اإلسالمي  التشريع  ا مصدر   باعتبارهما  (وسلمه  على  هللاصلى    النبي  وسنة   بين ومحل 
 من  العلماء  ماقرره  ضوء  في  ثم  ،  الصالح  والسلف  الصحابة  وتفسير  فهم  ضوء  في  وذلك  ميعالج

  حقائق   من  مقرر  ماهو  ضوء   وفي  ،  ستنباطات او   جتهادات ا  من  الصالح   وخلفها  األمة  سلف
  الكتاب   عن  خرج  أي  ،  وماخالفه  ،   فبها  والميزان   المعيار  هذا  وافق  فما   ،يهاعل  ُمتعارف  وثوابت 
و أ ِطيُعوا  "    :تعالي  لقوله  مصداقا    انحرافا    ذلك  ُيعد و   ،  فال  والسنة أ ِطيُعوا َّللاَّ   ُنوا  آ م  الَِّذين   ا  أ يُّه  ي ا 

وُه   ف ُردُّ ْيٍء  ش  ِفي  ت ن از ْعُتْم  ف ِ ْن  ِمْنُكْم  اأْل ْمِر  و ُأوِلي  ِ    إلىالرَُّسول   ِباَّللَّ ُتْؤِمُنون   ُكْنُتْم  ِإْن  و الرَُّسوِل   ِ َّللاَّ
ُن ت ْأِويال  و اْلي ْومِ  ْير  و أ ْحس  شيء    من  فيه  ومااختلفتم":  تعالي  وقوله  (59آية ):  النساء"   اْ  ِخِر ذ ِلك  خ 
وِر ذ ِلك  ي ْوُم اْلو ِعيدِ  والرسول هللا إلى فحكمه ُنِفخ  ِفي الصُّ  670.(20) آية الشورى  " و 
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ذلك ف ن         في  األرض   في   شئ  يبقال  الحياة  مسرح  عن  يغيب   عندما  اإلسالم  وترتيبا  على 
ت ل  حيث   ،  ثابتا    شيئا    واليبق  محله،  ،  حالال    األمس  حرام  وُيصبح  ،  المعايير  وُتزول  المقاييس  تخ 
 بنظريات  نفسها عن لُتعبر ، البشر أهواء وتنطلق  ، غدا    ُيلغى اليوم وماُيق ر ، حراما   األمس وحالل

  االسالم   يراعي  حيث   ،  مخرجا    أو  خال  مد   لنفسه  ومعها  بها  اإلنسان  اليعرف   متناقضة  متضاربة
واأل  الزوايا  جميعمن  )    بحث   محل  موضوع  أي  إلى  النظر فيهواالتفاق  فيراعي   الجانب   ركان 
  في   نظمت   حيث   ،  األساسي  المعيار  االسالمية  فالشريعة  إذن؛    واالقتصادي(  واالجتماعي   النفسي
 . ودولة دين فاالسالم ، جنباتها كل حياتنا

 ( 79) .المنحرفة للجماعات ري الفك المنهاج -3
 -وهي:  محاورمتعدد ال فكرعلى  المنحرفة الجماعات  معظم تستند 

  الوضعية،   القوانين  ورفض   الحياة،  مناحي  كافة  على  اإلسالم  أحكام  تطبيق  وتعني  الحاكمية: -أ
ذلك  المحاكم  أمام  التقاضي   نظام  رفض   ذلك  ويتضمن  اكذ   هللا،  أنزل  لما  مخالفة   باعتبار 
 .محرما   ماال   العمل ذلك من يأتي  ما واعتبار الدولة مؤسسات  في لالعم تحريم

  ثم   ومن  االسالم،  قبل  ما  تماثل  الجاهلية  من  حالة  يعيت  المجتمع  ناوتعني  والتكفير:  الجاهلية -ب 
  بعض   تعممها  بينما  الحاكم   على   التكفير   الجماعات   بعض   وتقصر   كافر،  مجتمع  فهو

  .ينوالمحكوم الحكام لتشمل األخرى  الجماعات 
  المجتمع   مواجهة  عبء  هايعل  يقع  مسلمة  جماعة   أو  فئة  قيام   ضرورة  وهي  :المؤمنة  الُعصبة -ج

 . هللا حاكمية وإعالء الجاهلي
 عن   خرجت   قد  اإلسالمية  البلدان  فى  الحكومات   أن  على  التأكيد   المنهاج  هذا  يتضمن  كما  -د 

  وأن   ،(لمنظورهم  )وفقا    ممجتمعاته   تعيشها  التي  الجاهلية  حالة  عن  مسئولة  باعتبارها  االسالم
  سلمة أ  وإعادة  األنظمة  هذه  إلسقاط  الوحيدة  الوسيلة   هو  (نظرهم  وجهة  من  الجهاد )الديني    العنف

 .والدولة المجتمع
 . المنحرفة الجماعات انحراف تطرف و  مجاالت -4

 ( 89) منها: نجد  حيث  المنحرفة الجماعات وجود  علىل يدل  انحرافا   فيها نجد   التي المجاالت  تتعدد 
 . علم بدون   الفتوى  -2     .        التكفير هاوية في السقوط -1
  المخالفة  الوضعية   المذاهب   افكار  ببعض   التأثير   -4      .           النقلعلى    العقل  تقديم   -3

 .لالسالم
 . األمة بقضايا االهتمام وعدم  الالمباالة -6 . األخالق بمكارم التحلي في التفريط -5
   .الحقائق تشويه-8          .والخداع يلالتضل على القدرة-7
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 الغايات  تبرير -10          .والصراع الخالف إلى الميل-9
 .وتسفيه بسطحية مورألا  عظائم الي النظر أي: المخل التبسيط-11
  وتصوره   قراره  فيكون   الحقيقة  نصف  إال  يرى   ال  فهو  (: الواحد   البعد   عقلية)  العقلية  أحادية-12

 . هعلى  هو  عما تحويله أو حواره هنا ويصعب  منقوصا   اصرا  ق بالواقع المتعلق
 بالتعدد   يؤمن  ال  وهو  لآلخر  إقصائية  نظرته  فهذا  (:الواحدة  الرؤية  )عقلية   الرؤية  أحاديث   -13
 . الحقيقة ىإل للوصول وتسهيل المطروحة لألمور وبلورة ثراء مصدر وأنه
  مع   ا خرين  إقناع على    القدرة  وعدم  ةالُحج  ضعف  ذلك  وسبب :  واالنتقام  العداء  إلى  النزعة  -14

 . الُممكنة الوسائل وبكل المجموع على  الخاصة القناعات  فرض  فى الرغبة
  عتراف الا  عدم  عليهم،  يفرض   ما لبم  المسلمين  إلزام  للرأي،  التعصب   أيضا :  المجاالت   هذه  ومن
،  مرية أالت  النظرة  ،التسامح  عدم  بالناس،  الظن  سوء  ،الغلظة  محله،  غير  في  التشديد   ا خر،  بالرأي

 .العدوانية
 (99) -: إلى المجاالت هذه صنف من ومنهم
   بعينها.لنمط أو مدرسة فكرية متشددة  ء. االنتماالفكر -1

 .خالقألا أو السلوك االعتقاد أو جوانب في  ذلك نجد  ن أ  يمكن  حيث . الدين -2  
 (.والقيم والتقاليد  العادات  من )المواقف. االجتماعي الواقع -3
 (.المؤثرة  القوى  بين العالقة في  )التردد . السياسي لواقعا -4
 (. مثال   واالشتراكية الرأسمالية بين ما )التردد . االقتصادي الواقع -5
 . (بغيره  التزين وتجريم معين بلبس )التقيد  والمأكل. الملبس -6
 . ةوالسلوك للجماعات المنحرفالمتطرف  الفكر بين العالقة -5

  هو   الفكر   ألنهذه الجماعات    سلوكو   المتطرف  الفكر  بين   وثيقة  عالقة  د و وج  الواضح  من      
  إذ   للفكر  طبيعيا    نتاجا    السلوك  يكون أن    الضرورةفمن    ،واقعالعلى    العقل  حكم   هو أو   ،العقل  نتاج
  فالتفكير   ،وشرها  بخيرها  األفكار  تُنفذ   التي  األداة   هو  فالسلوك  ،الوجود   حيز  في  عنه  الُمعِبر  هو
  يتكون   اإلنفعال  وبقدر  ،السلوك  في   بقوة  تؤثرفهي    وعليه  نفعالالل  األساسي  لمسبب وا  المحرك  هو

  وهذه ،للفعل وإرادة قصد  عن  عبارةالنه   (001) .الصحية حالتنا على فعاال   ا  تأثير ويؤثر  بل ،السلوك
 .  مسبق فكر إالعن تتأتى ال اإلرادة

 ( 101) المنحرفة.الجماعات   وتطرف مناطق خطورة -6
 في  الشباب   ينحرف  والتي  وسلوكيا    فكريا    تطرفة  الم  الجماعات   لدى  الجازم   االعتقاد   يسود        

  منتشرة  تكون   أن   ينبغي  التي   النماذج  هي  حياتهم   في  يعتمدونها   يالت  الفكرية   النماذج  بأن  إتجاهها 
  والتنظيم   والمؤسسات   األفراد   بين  العالقات   هليع  تقوم  أن  ينبغي  التي  األساسو   المجتمع،  في
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  ،   الصواب   جادة  عن  نحرافا  هو  إنما  النموذج  هذا  عنوتطرف    انحراف  وكل  ،  عامة  االجتماعي
 ويمكن،    ومؤمن  تقي  كل  يحملها  التي  األساسية  الرسالة  وتلك  ،  وإصالحهم  هيعل فا  تقويم  وينبغي

التي  يجازإ المختلفه   المجتمع  ُتهدد   التي  الخطورة  فيهاعوامل  تكمن   المناطق    في  تأتيو   ،  بفئاته 
 -:ا تي النحو على الشباب  فئه ُمقدمتها

  الذي   الوحيد   النموذج   هو  إنما  الفاعل  المسيطر على  الفكري   النموذج  بأن  المؤكد:  االعتقاد   -1
 األحوال. هيعل  تكون   أن ينبغي ما يطابق

  االنقسامات   على   المترتبة  الخصومة  دائرة  تساعإ   إلى  باإلضافة  : الخصوم  دائرة  تساعإ  -2
  التي   للمشكالت   رؤاهم   التتوافق  ،أيضا    خارجيين  ا  خصوم  تطرفالم  للفكر  رة، ف نالمستم  الداخلية
 المطروح. النموذج معايير مع المجتمع أمن ُتهدد 
 الحتواء ل  منهجا    ،لهما  ثالث   ال  منهجين  ه وفقمع  التعامل  يتم  حيث   :ا خر  من  الموقف  حدية  -3
بأنف  ،واالصالح  ،والتقويم   ،الهداية  خالل   من   ضاللة   ا خر  وأفعال  سلوكو   كير تف  في  ينظر 

 حتى  شروعةم يه  عل  ب فالحر   وإال  الذات،  بوتقة   في  ودمجه  ،وتقويمه  إصالحه  يستوجب مما    ،حكما  
 رشده.  إلى يعود 
  النفسي   ونضجهم  معرفتهم  مستويات   في  األقل  الشباب   فئات   بين  :نتشاراإل على    قدرته  -4

  النفسية   للمشكالت   السريعة  لالحلو   عن  الدائم  لبحث ل  هؤالء  سعي   بسبب   ،واالجتماعي
هذه   المتكاملة  التفسيرات   ُتقدم   الدينية  العقيدة  كانت   ولما  ،بهم  المحيطة  واالجتماعية   لكل 
الم  ذوي   يعمل  ، الدينية  الرؤية   ضوء  في  المشكالت   النفسية  الجوانب   استغالل  على   تطرفالفكر 
 .المنحرف التوجيه بتوجيههم  ويأخذون  للشباب  والعاطفية

 
 ( 201) .المنحرفة للجماعات االجتماعي الفكر ِبنية لتحليل جتماعيةاألطر اال -7

 -ماياتي:  على تطرفةالم للجماعات  االجتماعي الفكر  لبنية التحليلي اإلطار يعتمد 
  بين   االجتماعية  العالقات   من  أنماط  تنظيم  إلى   اإلنسانية  الجماعات   من  جماعة  أيةتسعى    -1

  ممكن   مستوى   أعلى   بينهم، مع   واالنسجام  التوافق  من   مكن م  قدر  أكبر  تحقيق  من  تمكنها  أفرادها
 . بكليتها الجماعة صالح في آثاره يجد  الذي الجماعياألداء  من
  ف ن  ،المختلفة  لحاجاتهم  تلبيتها  حسب   إليها  ينتمون   التى  الجماعات   مع  فراد ألا  توافق  يأتي  -2

  التي   االجتماعية   العالقات   ماطنأ  لتمث    إلى  الفرد   يدفع   الحاجات   لهذه  والمعنوي   النفسي  اإلرضاء
  من   واحدة  إليه  بالنسبة  تصبحى  وحت  ،سلوكه   في  جلية  تبدوحتى    هوعي  في  الجماعة  تنتجها
هو   الخروج  أن  وعيه   في  مستقرا    مايصبح   وسرعان   ،حياته  تنظم  التي  األساسية  الركائز   عما 
  تلبية   على  قدرته  هدد يُ   حقيقي  خطر  مصدر  إليه  بالنسبة  ُيشكل أن  مكنيُ   الجماعة  حياة  في  مألوف
 .بالكامل حياته ُيهدد  قد  أنه إلى إضافة ،حاجاته
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  ،بالمجتمع  المحيطة  االجتماعية  القوى   فلك  في  لها  جديدة  مواقع  عن  تبحث   التي  الجماعات   -3
  ، ومشاعرها  ،مصالحها   ماتجد   سرعانو   ،الوسطية  عن  منحرفا    فكرا    تُنمي  ألن  مهيأة  تكون   ما  غالبا  

  في   وأخالقياتها  ،ومبادئها  ،قيمها  فتتمثل   فلكها،  في  وتدور   القوى،  تلك   ونح   متجهة  وأحاسيسها
ذلك   في  بأن  منها  إعتقادا    ،له  والدعوة  ا خر  ثقافة  لنشر  فاعلة  أدوات   وتصبح  اليومي،  سلوكها
 . لقوتها تعزيزا  

  بنيته   في   المجتمع  ُتهدد   أن  ُيمكن  التي   القوى   طبيعة  تعكس  التي  الجماعات   تعدد   سياق  وفي  -4
  الفكري   نضجهم  مستويات   في  يتفاوتون   الواحد   المجتمع  ضمن  األفراد   أن  إلى  ، وبالنظر  الداخلية
  يأخذ   ما  سرعان  إليها،  ينتمون   التي  الجماعات   أو  للدول  والئهم  مستويات   وفي  والعقائدي،  والديني
  لتي وا  هذه الجماعات،  مع  نجرافالبا   والوطني  واالجتماعي   النفسي  تكوينهم  في  األضعف   األفراد 
 ذلك  في  أن  عتقادهمال   ،  تنميتها  على  ويعملون   المنحرفة  للجماعات   مظاهر  مجملها  في  ُتشكل

  تصبح   التي  مداراتها  في  والسير  الجماعات   هذه  فلك  في  لهم  جديدة  مواقع  أخذ   على   مايساعدهم 
 .  شخصياتهم في وسيطرة هيمنة أكثر
 . المنحرفة الجماعاتنحو  بلشبالفكري لا التطرف على ُتساعد  التي سبابواأل العوامل -8

للمجتمع          يواجه  يمكن  و   مشكلةأن  هذه  نحراف  اتطرف  نحو    السعيب  الجماعات،الشباب 
  التي   األسباب   تقصي  يحاول  ومن  تطرفة،الم  الجماعات   هذه  وجود   وراء  الكامنة  األسباب   معرفةل

 -في:  حصرها ُيمكن سباب واأل العوامل من مجموعة ن هناكيجد أ ذلك إلى أدت 
 العوامل:  ثالثا                     .االجتماعية  العوامل:  ثانيا                  النفسية.     العوامل:  أوال  

 الثقافية. 
  عامة سباب  أ:  سادسا        .        السياسية  العوامل :  خامسا             االقتصادية.  العوامل:  رابعا  

 .ومتفرقة
 -: تالىالسباب على النحو مفصل لهذه األ عرض يليوفيما 
 -النفسية:   العوامل -أ

 المنحرفة  الجماعات   التطرف الفكري للشباب نحو   على   ُتساعد   التي  النفسية   العوامل  إجمال  ُيمكن 
 -فى: 

 الميل  فى  استعمل  ثم  الشئ  نحو  وانحرافها  النفس  ميل  على  اله وى   ُيطلق  (301)  -اله وى:  -أ
أَفَ َرأَْيَت َمِن اَّتَََّذ  "  تعالي  هللا  يقول  يهوف(  )االهواء  أهل  من  وهو  هواه   اتبع   قال  النفس  في  المذموم

َُه َهَواُه     سورة "ِۚ َوََل تَ تَِّبِع اَْلََوىه فَ ُيِضلََّك َعن َسِبيِل اَّللَِّ    " لىتع  وقوله  (22)  آية  الجاثية  سورة"ِ ِإَلَه
 .(26)آية  ص 
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  تنتهك   كأن  والحق   للدين  كان  ما  وهو  محمود   هو  ما  ومنه  الرضا  ضد   الغضب   -الغضب:  -ب
  ونظرا    ،الحق  غير  فى   ماكان  أي  والدنيا  والهوى   للنفس  كان  ما  وهو  مذموم  وغضب   ،هللا  دود ح

 أبي  فعن  الغضب   بعدم  ه وسلميعلصلى هللا    النبيصى  و أ  والسلوك   الفكرعلى    النوع  هذا  لخطورة
هللا    للنبي  قال  رجال  أن  عنه  هللا  رضي  هريرة  الشديد  ليس"    فقالي  نأوص   وسلم  يهعلصلى 

رع ة،  (401)الغضب"  عند   نفسه يملك  الذي الشديد  إنما بالص 
 إرادة  عتراض علىإ   فيه  ألن  هلل  ومعصية  النفس  أمراض   من  مرض   الحسد   عتبري  -الحسد:  -ج
كما   الحاسد شخصية    نحرافإ  فى  الحسد ويظهر    هذا  ،المجتمعات   ألمن  وتهديد   تدمير  وفيه  ،هللا
  بسبب   كانت   أدم  ولدي  بين  الرض ا  وجه  على  وقعت   جريمة  أول  إن    بل  ،ُيوسف  أخوة  قصة  فى

وجل   هللا  قرن   لهذاو   ،المقاصد   فوت  من  الخوف:  هو  للحسد  المسببُ   العاملُ   وكان  الحسد    عز 
 .(5 آية)الفلق  سورة " َوِمن َشرِ  َحاِسٍد ِإَذا َحَسدَ "  قوله في منه اإلستعاذةوأمرنا ب الحسد ب الشر
 -: المنحرفة  الجماعاتنحو  شبابكري للالتطرف الفعلى  ُتساعد التي االجتماعية العوامل -ب
الجماعات نحو هذه    الشباب تطرف    تساعد على  بالغ  أثر  لها  عديدة  جتماعيةا  عوامل  هناك   

 -وهي: 
 (األقران )جماعة أصدقاء السوء -ب             .األسرية( )الظروف األسري  الخلل -أ
 .المجتمع  أفراد  بين التناصح وغياب  ،الالمباالة شيوع -ج
 -األسري:  الخلل -أ

  اجاتهم تيحا  تلبية   خاللها  من  ويستطيعون   ألبنائها  )االول(  البناء  مركز  األسرة   ُتشكل       
 تطرفةالم  الجماعات   تمثل  التي  االجتماعية  القوى   كانت   ولما  ،  المختلفة  واالجتماعية  النفسية
 الموقع  سرتهأ  يف  فقد   من  في  تجد   نهاف   الشباب،  من  كبيرة  أعداد   استقطاب   إلى  ماسة  بحاجة

ف  يشغله  الذي  المناسب    لتوفير   الفرد   معها   يتفاعل   التي  األساسية  المرجعية  ُتشكل  سرةاألفيها 
  شخصيته  وتتشكل ، ولىاأل سنواته في الفرد  تحتضن التي األولى الجماعة فهي ، حياته متطلبات 

  ،  جتماعياإل  السلوك  أنماط  ويتعلم  ،  جتماعيةواإل  النفسية  والتراكيب   نىالب    تتكون   خاللها  ومن  ،
واألُطر    المعايير   بمثابة  بعد   فيما   تصبح   التي  السلوك  وقواعد   لقيم ا   نظام  يتشكل  أيضا    وفيها

 (501) .فعالهوأ لسلوكه المرجعية
  أبنائه،   حماية  عن  مسئوال    وجعله  األب،  عاتق   على   بداية    التربية  مسئولية  جعل   السالمفا       
ََنرًا  :"  تعالي  الق  حيث   ،االنحراف  ُسبل  وتجنيبهم َوأَْهِليُكْم  أَنُفَسُكْم  ُقوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَي َُّها  ا 

َواْلَِْجارَةُ  النَّاُس    وتجنيبهم   أبنائها  تربية  في  مسئولية  لمرأة ل  كما  (6  )آية  لتحريما  سورة" َِِوُقوُدَها 
والسالم  النبي  لقول  االنحراف  سبل الصالة    عن  سئولةُ وم  زوجها  بيت   في  راعيةُ   والمرأةُ "  عليه 

  وسهولة   األبناء  انحراف  إلى  بنسبة كبرة  يؤدي   كليهما  أو  األبوين  فانحراف  ومن ثم  (601).  " رعيتها
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فريسة االعلى    القدوة  يفتقدون   حيث   ،  تيار  أو  جماعة   ألي  وقوعهم    الخلقية  والقيم  ،والمثل 
 . االجتماعية والمعايير

 (جماعةاألقران) - السوء:أصدقاء  -ب 
  بعد األسرة   الثاني  نحرافالل  مركزا  تشكل  التي   األقران،  جماعة  امل االجتماعيةمن بين العو       
  الجماعة   هذه  كانت   وإن  ،دائم  بشكل  األقران  من  مجموعة  مع  يتواصل  فالمرء  االبناءاة  حي  في

ا  جماعةل  الصداقة  تعتبرف  وعليه  .وآخر  آن  بين  أفرادها  في  تختلف  العوامل  أهم  من  ألقرانمن 
  متشابهة،   وثقافات   وعواطف  ميول  لهم  فاألصدقاء  وسلبا ،أ  يجابا  إ  الشباب   شخصية  في  المؤثرة
هللا    النبي  ويشير وسلمعلى صلى  م ْن  "بقوله  ذلك  إلى  ه  ُدُكْم  أ ح  ْلي ْنُظْر  ف  ِليِلِه  خ  ِديِن  ل ى  ع  اْلم ْرُء 
اِللْ   (701) ."ُيخ 
 :المجتمع  فرادأ بين التناصح وغياب   الالمباالة شيوع -ج

  الالمباالة  شيوع  نحو هذه الجماعات  الشباب    نحرافن ضمن العوامل اإلجتماعيه ال لعل م      
منالتناصح    وغياب  يعتبر  حيث  األفراد،  بين    أمة   أنها  االسالمية  األمة  خصائص   أهم  فيما 

ْت "  في كتابه الكريم  الق  حيث  االمة  هذه  العالمين  رب   هللا  مدح  وقد   متناصحة ْير  ُأمٍَّة ُأْخِرج    ُكْنُتْم خ 
ل ْو آ م ن  أ ْهُل اْلِكت اِب ل   ِ و  ُتْؤِمُنون  ِباَّللَّ ْون  ع ِن اْلُمْنك ِر و  ت ْنه  ْير ا ل ُهْم  ِللنَّاِس ت ْأُمُرون  ِباْلم ْعُروِف و  ك ان  خ 

أي    الواجب   هم  تركوا  نف   وعليه  (  110)آية  عمران  آل  سورة"    ِمْنُهُم اْلُمْؤِمُنون  و أ ْكث ُرُهُم اْلف اِسُقون  
  نحراف ا  ىسهولة  إلىبالشك    يؤدي  أن  شأنه  منف  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  واألمر  لتناصحا

يأخذ   مله  يتصدى  من  اليجد   حيث   المنحرفة  الجماعات نحو    همنسياقوا  الشباب    م يديه  على  أو 
 . موينصحه 
 : الثقافية العوامل -ج

 المنحرفة:  ت الجماعانحو  التطرف الفكري للشباب  خطورة فيل ماكثر العو أالثقافة من 
هما:    هامين  مجالين   في  الثقافية  العوامل  وتتمثل   (801)"  أمة  حياة  منهج"    بأنها:  الثقافة  ُعرفت قد  و 
-    

 مي االعال مجالال -2                        .يميعلالت مجالال -1

 ومن   ،  األجتماعية  التنشئة  عوامل  من  أساسي  عامل  التعليميعتبر    -:  ىالتعليممجال  ال  -1
 ف ذا  ،  المقبلة  صورتها  في  الدولة  ومالمح  ،   األبناء  ينتظر   الذي  المستقبل   معالم  رتسمت  خالله
  من  ساسيا  أ   عامال    شكلت   والمراقبة  والتوجيه  الضبط  من  رفيع  مستوى   على  ظروفه  جاءت   ما

  النحو   على  وظيفته  التعليم  يؤدي  لم  ذا إو   ،  المختلفة  بأشكاله  االنحراف  من  الوقاية  عوامل
  من   االبناء  تهدد   التي  الخطر  عوامل  من  عامال    ذلك  ُيشكل  أن   لطبيعيا  فمن  المطلوب 
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  وتوجيهه  وتعديله   االنساني  السلوك   بتغيير  عنيي  ووه  المنحرفة  الفكرية  التيارات نحو    االنجراف
 (901) .فقط  العلمي التحصيل على قتصرإ لو يمعلالت في فائدة فال ،
 (011 )-الشباب : افانحر  إلى والمؤدية التعليم مخاطر  فتتمثل وعليه

 . وقيمه لتعاليمه مخالفة مناهج واستيراد الوسطي   االسالمي التعليم ةأ. محارب
 . الدينية المادة من  الدراسية المناهج غب. تفري
 "الثقافي الفقر"  ببمايسمى   واحالل الواعي التعليم ض ج. تقوي

 .يةيمالتعل البيئة في الذكور واإلناث  بين  المنضبط غير طد. االختال
 . الغربية الدول إلى ث هب. االبتعا

 ( 111) :يتمثل فيو ي االعالم مجالال-2

  لتشريعات شأن ا  من  التحقير  -ب                    .المنطقية  غير  الترفيهية   بالبرامج  الهتماما-أ
   .االسالمية

 . قهحقائ وتشويه الدين على الهجوم -د           الدين.                               همالإ  -ج
  والثقافة   والمجون   الُعري نشر    -و                          .بديلة  بقيم   الدين  عن   االلهاء  -هب  

 . الجنسية
 الغزو  فيمتعددة    وسائل  استخدام  -ح                                  . العدواني  السلوك  إزكاء  -ز

 الفكري 
الفكري على    تساعد  التي  االقتصادية  العوامل  -د   ) :المنحرفة  الجماعات  نحو  للشباب  التطرف 
211) 

  بقلته   أم  المال  بكثرة  أكان  سواء  السلوك  على  تأثير  من   ومايْتبعه  الفرد   حياة  في  المال   ألهمية  نظرا  
 -جانبين:  من هذا عن الحديث  يكون  فسوف
  الجماعات نحو    الشباب   انحراف  على  ذلك  وتأثير  الفقر،  االقتصادي  الضعف:  ولاأل   الجانب-

 .المنحرفة
 .المنحرفة الجماعات نحو هذه  الشباب  انحراف  على  أيضا   ذلك وتأثير الترف: الثاني الجانب -
 :الفقر: ولاأل  الجانب -

  ونحوها،   ،  معلى وت  وصحة،  ومسكن،  وملبس،  ومشرب،  ،   مأكل  من   المادية  الحاجات   تعتبر       
  يلجأ   قد   هف ن  إشباعها،   عن  اإلنسان  عجز  وعند   تحقيقها،  من   البد   إنسانية  ةوغريز   ُمِلحة  ضرورة

  النفس   قتل  إلى  ذلك  أدى  وإن  إلشباعها،  المنحرفة  السبل  أو أن يسلك  ،  مشروعة  غير  وسائل  إلى
صلى هللا    النبي  فان  نساني،اإل  السلوك  على  الفقر  لخطورة   ونظرا  ،  بالحق  إال   قتلها    هللا  حرم  التي
ي قرن على إني   اللهم"    ه وسلم يعلصلى هللا    فيقول  جميعا    منهما  ُمتعوذا    الكفر  وبين  بينه  ه وسلم 
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  -: يلي  ما  والمجتمع  الفرد  على  الفقر  تأثيرات   ومن(  311)"  القبر  وعذاب   والفقر  الكفر  من  بك  أعوذ 
(411) 
 األخالق   الفقر خطر على  -2                                     .العقيده   خطر على  الفقر  -1

 والسلوك 
 سرة ألا الفقر خطر على -4                      اإلنساني          الفقر خطر على الفكر -3
 واستقراره  المجتمع أمن الفقر خطر على -5
 : الترف: الثاني الجانب - 

  منه   يُفهم  حيث   طفته،أ  أى  النعمة  وأترفته  نعمة،ال  هعلىت  هالأي    والترف  ،التنعم  يعني  الترف
 (511) وشهواتها. الدنيا مالذ  في والتوسع والتجبر، ،والطغيان البطر
ِإَذا : "  تعالي  قوله  ذلك   من  الذم  موضع  في  إال  يأت   لم  ن آالقر   في  الترف  أن   المالحظ   ومن  هذا

َتْدِميً  َفَدمَّْرََنَها  اْلَقْوُل  َها  َعَلي ْ َفَحقَّ  ِفيَها  فَ َفَسُقوا  ُمْْتَِفيَها  أََمْرََن  قَ ْريًَة  ِْلَك  ُّنُّ َأن    سورة "   اأََرْدََن 
 ( 26) االسراءآية.
 -مايلي:   والمجتمع الفرد على الترف تأثيرات ومن
 . فيه األخالق وانحالل المجتمع نهيارإ -2                   .بالدنيا والتعلق االيمان ضعف -1
 : المنحرفة الجماعات نحوالتطرف الفكري للشباب  على تساعد التي  السياسية العوامل -ه

 مطالب  معرفة  أيضا    تعني  يوه  ،(611)  "ُيصلحه  بما  الشئ  على  القيام "    تعني  السياسة     
  التي   السياسية  العوامل  إجمال  وُيمكن  ،( 711)  .المشكالت   وحل  تحقيقهاعلى    والعمل  الجماهير
 ( 811) -:مايليك المنحرفة الجماعات  اتجاهب الشباب  انحرافعلى   تساعد 

 -جالستبدادالسياسي.                     ا  -ب            .القانون   تطبيق  في  التهاون   -أ
 .العصمة

 -: الىالتسباب على النحو بيان تفصيلى لهذه العوامل واأل  يليا فيمو  -

  فوضى   ُكلها  الحياة  وتصبح  المجتمع  ينحل  التهاون   بهذا  -القانون:    تطبيق   في  التهاون   -أ
 -: ىال بدوره يؤدي الضعيف، األمر الذي القوي  فيها يأكل  وغابة

 لبعض تجاه ا  ظهورهم  ويديرون   اب الكت  ببعض   الناس  المجتمع فيأخذ   في  معوج  لفكر  التمكين  -
 .ا خر

 . االسالم واجبات  من التفلت  الكثير على جرأة  -
 . السيئة االخالق بذرة  لنمو صالح  مناخ توفير -
 . المجتمع داخل  السيئة القدوة انتشار -
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  المجتمع  على  خطرا    ويعتبر  هذا  ،الكافية  ة أ الجر   وتنقصهم  نحرافالل  استعداد   لديهم  من  مساعدة  -
 . هؤالء  نظر في ضعيفة وتبدو فيه  المسئولة السلطة تتهاوى  أن
 -السياسي:  ستبداداإل -ب

السياسيه ال      العوامل  السياسى حيث   نحوالشباب  نحراف  من  االستبداد  المنحرفه  الجماعات 
 أن  بالذكر  وجدير  وت عسفي،  ومرتجل  ب مضطر   االستبداد   نظام  ظل  في  شئ  أن كل  إلىينظر  
مبدء  حكملنظام    ويؤسس  تبداد،االس   يُمقت   االسالم  الحرية  قيمة  من   علىويُ   الشورى،مبني على 
 .المسئولة
 .المنحرفة الجماعاتنحو  لشبابالفكري ل  االنحراف على السياسي  ستبداداإل تأثير -
 فهو  ،كاملة  بحرية   رأيه  عن  التعبير  يستطيع  ال  السياسي  القهر  ظل  في   الناشئ  الجيل  يعتبر    -

 . به ينطق وال الحق رفيع قد  ،اللسان معقود 
  الناشئة   األجيال  عقول  إلغاء  إلىويسعى    ،واألفضل  األذكى  بأنه  شعبه  ُيوهم  المستبد   الحاكم  -

ِإْن    "  يقول  حاله   ولسان  ِ ب ْأِس َّللاَّ ِمْن  ي ْنُصُرن ا  ْن  ف م  اأْل ْرِض  ِفي  اْلي ْوم  ظ اِهِرين   اْلُمْلُك  ل ُكُم  ق ْوِم  ي ا 
ِفْرع ْونُ  ق ال   ن ا  اء  اِد  ج  الرَّش  ِبيل   س  ِإالَّ  أ ْهِديُكْم  ا  م  و  أ ر ى  ا  م  ِإالَّ  ُأِريُكْم  م ا   . (29)  آية   غافر   سورة"   

 الحل   أهل  هو  المستبد   النظام  أن  ويحسب   عقولهم  بضعف  الناشئة  االجيال  من  الكثير  فيشعر
 . والعقد 

  السياسية   –  ادية )االقتص  المجتمع  حوالأب   الصلة  مبتور  جيل  ياالستبداد النظام    ظل  في  ينشأ  -
 (  والعديد غيرها الثقافية –  االجتماعية –
  توزيعا    توزيعها  وعدم  الثروة  احتكار  على  يعملف  .لليائس  بالشباب   السياسي   االستبداد   يدفع  -

 . واألخالقية االقتصادية بالحالة يضر  مما عادال  
 

 -العصمة:  -ج 

اتجاه الجماعات  بالشباب  حراف  نا من العوامل السياسية التى تساعد على    العصمة  تعتبر        
تشير   والتى  المثالية  إلىالمنحرفة    غير   االسالمي  السياسي  النظام  ظل  في  للحاكم  المطلقة  أن 

أن"    الحاكم  عصمةب"  مايسمى    فكرة  األسالم   في  وليس  الموجود،   عن   الُمعِبر"    هو  الحاكم  أو 
  كالمه   من  يؤخذ   نسانإ  كل  ذ إ  ،االسالم  في  وارد   أمر غير  الحكام  رأي  تقديس  ومحاولة"    الشريعة
  أن -:  ثانياً   ،المعصية  في  الطاعة   تكون   الأ   - أواًل:،  مرينأعلى    تتوقف ذنإ  الطاعة  وحدود   ،ويرد 
   .االستطاعة قدر على  الطاعة تكون 
 درجات   أعلى  ُيعد  الذي  االستبداد جوهرها    فكرة  هى  ،للحكام  العصمة  فكرة  تعتبركما        

 . أشكاله بجميع مرفوضا   أصبح الذي األمر ،السياسي النظام في االنحراف
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 : المنحرفة الجماعات نحو لشبابالفكري ل التطرف على تساعد ومتفرقة  عامة عوامل -و
 ( 911) عام: بشكل سباب واأل العوامل هذه ومن
 .الشباب  بعض  لدى العاطفة قوة –        .الظهور وحب  بالنفس  واالعجاب  والغرور التعالي -
  طريق   عن البشرية  الغرائز  محاربة  –                                       .كري الف  واالنفتاح  الغزو -

 . كبتها
  غير   االجتماعية  التنشئة, و   المكتسب منها و   الوراثي  للمنحرف  شخصيةال  سمات ال-أيضًا :      

ا  وكبته   الحاكمة  السياسية  االنظمة  فساد , و   بالفرد   المحيطة  الصعبة  البيئية   الظروفالصحيحة, و 
التفريط أو سوء الفهم و االنتقاص  ، أو والتشدد   الغلو, و   التلقي  مصادر  في  الخطأ, و لعامةا  للحريات 
 في  األخالق  قيم  همالإ , و والواجبات   الحقوق   بين  الموازنة  وعدم  للدين  الجزئياألخذ  , و    والتأويل
والتربية   التنشئة   مؤسسات   دور  هامشيةو   ,  لجماعات هذه  ل  االنضمام  بعواقب   الوعي  غياب   , 
للجماعات   القوة,  ماعيةاالجت و   المنحرفة  المرجعية    وسماحته   ويسره  االسالم  بوسطية  الجهل, 

  االلكتروني   التلقي   مصادر  تعدد   ،المجتمع  وقيم  ثقافة  على  الخارجة  الشاذة  المظاهر،  وأحكامه
 والعالجية   الوقائية  البرامج  ضعف  ،منحرفة  أفكار  من  فيها  مامع    الشباب   تعامل  وسهولة

 .الناس حياة في واقع الموازنات  فقه  غياب والفراغ الفكري للشباب ،و ،ب للشبا صةخصتالم
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 ثاني المبحث ال
 

لتوعية الشباب بخطورة  في خدمة الجماعة  للممارسة المهنية  المقترح  تصور  ال"  

 لجماعات المنحرفة "ل التطرف الفكري
 -: الدراسةأواًل: مفهوم التصور المقترح في هذه 

المنحرفة    تجاهالشباب    افانحر أصبح          االخيرةالجماعات  العشر  االعوام  أكثر    في  واقعا  
حدة وأشد خطورة من ذي قبل، حيث شهدت مصر فى ا ونة األخيرة جرائم متواترة وبشكل غير  

من أهم    المجتمعى وهي  مسبوق بسبب هذه الجماعات األمر الذى بات يمثل إخالال  بنعمة األمن
جب على الخدمة االجتماعية بمختلف طرائقها ومنها خدمة  ، لذا فناىعي بها  النعم التى أنعم هللا  

منطلقة  ،الجماعة أن تتفهم وتستوعب ما يمر بالمجتمع المصرى من ظروف ومتغيرات وتحديات  
هويتها   حول  الرؤية  وضوح  االستجابة  من  من  يَّمكنها  واأللمتغيرات  بما  بأساليب  خذ  العصر 

  ،   عمليات تدخالتها المهنيةباعتبارهم جوهر    المستفيدين    عضاءق أهداف األبشكل يحق  التطوير
   -فيمايلي: صور المقترح الت ن ثم تم تعريف وم

 مجموعة من التوجهات العلمية والمهنية للممارسة المهنية في طريقة خدمة الجماعة.  -1

 .)استشراق المستقبل( وضع التصور المقترح  يتممد من الخبرات السابقة والحالية لُتست  -2

استراتيجيات مستقبلية بعيدة عن النمط التقليدى مستمدة من نماذج تكنيكات و   يعتمد على -3
ونظريات ومداخل تكون قادرة على مالحقة التغييرات المجتمعية المتالحقة بما يتفق مع 

 الواقع المهنى للطريقة، وفى ضوء السياسة العامة للدولة.

 -: الجماعةقترح فى خدمة التصور الماألسس التي يعتمد عليها ثانيًا: 
 االطر النظرية العلمية ومبادئ وقيم واستراتيجيات وتكنيكات ومهارات خدمة الجماعة.  -1

 النظريات العلمية الموجهة للدراسة وللممارسة المهنية لطريقة خدمة الجماعة.  -2

 نتائج وتوصيات الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة. -3

 دراسة احتياجات ورغبات الشباب واالمكانات المتاحة قبل وضع التصور المقترح.  -4

 . الجامعي( )الشباب مناسبة التصور المقترح للمرحلة العمرية للمستفيدين  -5
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نجاحها: ثالثًا: مقومات تدعيم التصور المقترح للممارسة المهنىة في خدمة الجماعة وعوامل  
- 

 خدمة الجماعة: فى  قترحالم  تصورمقومات تدعيم ال -أ
طريقة خدمة الجماعة لها مقوماتها الزمانية )نشأتها وتطورها( ومقوماتها المكانية )مؤسسات   -1

 الممارسة المختلفة( ومقوماتها البشرية )ممارسيها المؤهلون( التي تدعمها فى تحقيق أهدافها.
 النشأة األولى لطريقة خدمة الجماعة فى عملها مع جماعات الشباب. -2
الجماعة  التطور      -3 جاذبية  يزيد من  مما  االلكترونية وجاذبيتها  الجماعات  ونشأه  التكنولوجى 

 وارتباط الشباب بعضهم البعض.
والديمقراطية    -4 الحرية  ثورت   الذيمناخ  بعد  المصرى  المجتمع  يسود   30ويناير    25يأصبح 

 . يوينو
 صناعة التغيير. فى  المهم هتمام الدولة المصرية المعاصرة بالشباب ودورهمإ  -5
 -المقترح:  صورعوامل نجاح الت -ب

عن طريق  ال  ،المجتمعيةنبع من داخل الثقافة والحضارة  أي تطوير بأن ي  حقق الهدف منتي
الحلول وإنما  الغرب،  فى  الموجودة  الجاهزة  الذي   للممارسةالمجتمعى  تطوير  بالتكون    الحلول 

تطوير المستمر للممارسة  ودنا مرهون بهذا الذلك ف ن وج  إلىيتناسب مع روح ثقافتنا، باإلضافة  
 .ولعل هذا يتطلب 

المهنية   -1 بأدواره  القيام  بأهمية  الشباب  مع  يعمل  الذي  اإلجتماعي  األخصائي  إيمان  ضرورة 
 على أكمل وجه إلحداث التغييرات المرغوبة، وأهمية هذا الدور في بناء وتنمية المجتمع. 

بأهماألخصا وقناعة  إيمان   -2 االجتماعي  في  ئى  الشباب  ودور  ومكانة  المصرى  ية  المجتمع 
 المعاصر.

توافر استعداد الشباب لالضطالع بمسئولياتهم لمواجهة المشكالت التى تعوق تقدم المجتمع   -3
 السابقة. ذات المجال بهدف االستفادة من خبراتهم  والمتخصصين فىاالستعانة بالخبراء 

العمل مع   لالخصائي عند   العمل االجتماعىمهارات  باألخالقي    واإللتزام قدوة  ضرورة توافر ال -4
 الشباب 

الجماعة -5 خدمة  ومهارات  مبادئ  العلمية   مراعاة  النماذج  عليهاوعلى  التدريب  واستمرارية 
 . الحديثة

 المهنى لمواجهة مثل هذه المشكالت. طويرضرورة االعتراف المجتمعى بأهمية الت -6
 . رحالتطوير المقت توافر كافة اإلمكانات الالزمة لتنفيذ ا -7
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التصور    رابعاً: للممارسةأهداف  الفكري   المقترح  التطرف  بخطورة  الشباب  لتوعية  المهنية 
 : تطرفةمال لجماعاتل

ضوء      ل  فى  األساسى  الهدف  يتحدد  سبق  خدم  قترحالم  صورلتما  منظور  ة  الجماع   ةمن 
توعية   الفكري الشباب  بغرض  االنحراف  المنحرفةلدى    بخطورة  اكساب  الجماعات  خالل  هم  من 

واالنصات    المتنوعة،المعارف   الحوار  التحليلي    واالستنباط،مهارات  التفكير  على   الناقد،القدرة 
 المنحرفة.استنهاض همم الشباب في التوعية بخطورة التطرف الفكري لدى الجماعات 

المقترح   التصور  أنساق  الفكري خامسًا:  التطرف  بخطورة  الشباب  لتوعية  المهنية  للممارسة 
 : تطرفةماللجماعات ل

 النسق يعبر عن الشباب الفئة المستهدفة من التصور المقترح. العضو: وهذ نسق  -1

 الشباب نشاطه وتفاعالته من خاللها.  التي يمارسالجماعة  الجماعة: ويمثلنسق  -2

 رغباتهم وطموحاتهم. وتلبي للشباب من خاللها تنطلق أهداف المجتمع  المؤسسة:نسق  -3

 ئم على دراسة ومشاركة وتنفيذ التصور المقترح مع االعضاء ويمثل القا االخصائي:نسق  -4 

 االجتماعي. ويمثل الخبراء والمهنيين المعنيين الذين تعاونوامع االخصائي  األداء:نسق -5

 المقترح:االستراتيجيات التي يقوم عليها التصور  سادسًا:
العالقة   -1 بناء  اال   -المهنية:  استراتيجية  بين  مهنية  عالقة  بناء  االجتماعي  ويهدف  خصائي 

والشباب إلى توفير قدر من الثقة والتجاوب فيما بينهم بم يمكن االخصائي من مساعدة الشباب  
 .تنفذه نشاط التصور المقترح وكيفية  على التخطيط الوجه

وُتعنى بتوجيه الشباب وتدعيم مشاركتهم في أنشطة التصور    -والتشجيع:  استراتيجية التوجيه   -2
بخطورة التطرف الفكري لدى الجماعات    ونصح،  وارشادات،  توجيهات،لزم من المقترح وتقديم ما ي

 المتطرفة. 

وتستخدم إلقناع الشباب بخطورة التطرف الفكري لدى الجماعات المتطرفة   -االقناع:  استراتيجية   -3
 في نهضة مجتمعهم الحديث. واجهة مثل هذا الفكر، ودوهممية دور الشباب في موأه

العمل    -4 والمعنيين  -لفريقي:  ااستراتيجية  المتخصصين  بين  والتنسيق  التعاون  لتحقيق  وتستخدم 
 والخبرات لخدمة وتوظيف هذه الطاقات    المتطرفة،والجماعات    الفكري،بقضايا الشباب والتطرف  

 الشباب.
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تستخدم لتنمية مهارات الشباب في القدرة على اختيار القدوة والنموذج    -:  النمذجة  استراتيجية  -5
 الواقعي.والتفكير  المجتمعية،الفكرية والقيم هم وامكانات همي يتوافق مع قدراتاألمثل والذ 

والمتخصصين    -  تعاون:ال  استراتيجية -6 والمؤسسة  الشباب  مع  االخصائي  تعاون  إلى  وتهدف 
أنشطة   ممارسة  أثناء  المتوقعة  العقبات  وتذليل  المقترح  التصور  لتنفيذ  بالشباب  المحيطة  والبيئة 

 البرنامج. 

وتعنى بفهم طبيعة واحتياجات ومشكالت المرحلة العمرية التي    -  :والتوضيح تيجية الفهم  استرا -7
معها   ما    االخصائي،يتعامل  واستيضاح  دينهم  الصحيح ألمور  الفهم  على  الشباب  قدرة  وتنمية 

والعلماء   الخبرة  ذوي  من  أحكام  من  عليهم  أ  لصحيح ونشرهم    المختصين، يلتبس  بين  فراد  الدين 
 مجتمعهم. 

تجاه    -  المسؤلية:تدعيم    تراتيجية اس -8 الشباب  مسؤليات  وتنمية  لتدعيم  االخصائي  يستخدمها 
 به.قدرتهم على التأثير االيجابي في قضايا المجتمع والمساهمة في التخطيط للنهوض نفسهم و أ

 -المقترح: تكنيكات التدخل المهني في التصور  -سابعًا: 
الع        على  االجتماعي  االخصائي  الشباب  يعتمد  مع  تعامله  في  التكنيكات  من    بهدف ديد 

المعرفية   بالمتغيرات  وتبادلتبصيرهم  المجتمعية    والمجتمعية  القضايا  حول  والرؤى  االفكار 
   . المنحرفةالتطرف الفكري لدى الجماعات  التوعية بمخاطرووالمشكالت التي تواجه الشباب 

المناقشة    -1 الجما    -الجماعية:  تكنيك  المناقشة  عليها تعتبر  تعتمد  التي  التكنيكات  من  عية 
الممارسة المهنية في خدمة الجماعة ألنها تتيح لألعضاء تبني القيم واالتجاهات الفكرية البناءة  
المبني   والحوار  والمناقشة  الديمقراطي  األسلوب  خالل  من  الخاطئة  واالفكار  المعارف  وتعديل 

 وطرق الحوار الجيد. ة، وأساليب والديمقراطي التعاون،وتنمية روح  وضوابط،على أداب 

لعب     -2 المواقف    -الدور:  تكنيك  بعض  لتمثيل  الشباب  تدريب  على  بالتركيز  االخصائي  يقوم 
أو   والدينية    التخيلية،الواقعية  العقالنية  األفكار  نحو  اتجاهاتهم  تعزير  والقدرة    الصحيحة،بهدف 

 والمناقشة.  ، واإلقناع، والحواراالتصالوتنمية مهارات  مجتمعهم،على التفكير االيجابي نحو  

  والمعارف يستخدمها االخصائي بهدف تزويد الشباب بالخبرات    -:  والمحاضراتتكنيك الندوات    -3
العلمية والسياسية    والمهارت المختلفة وتفسير وجهات النظر المطروحة على الساحةوالمعلومات  
 والثقافية. والعلمية، ية،االدينوالمتخصصين في مختلف المجاالت  دعوة الخبراءمن خالل 
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االجتماعي لعرض موقف من مواقف    -  البيئي:الموقف    تكنيك  -4 الشباب  يستخدمه االخصائي 
يتعرض لها لتزويد خبراتهم ومناقشتها وتصحيح الخطأ منها والتاكيد على الصحيح وتزويدهم    التي

 بالخبرات للتعامل مع المواقف المماثلة. 

بر هذا التكنيك من التكنيكات الفعالة في التأثير على الشباب من  يعت  -بالقدوة:  تكنيك التعليم   -5
ويتم    بيئته،التأثير في    ووسطيته، وبقدرته على  باتزانه،الشباب ويتميز    نموذج يحبهخالل عرض  

 أداءه.تحفيز الشباب على االقتداء به واالستفادة من أسلوبه 

 -للدراسة: استخدام التصور المقترح ثامنًا: األدوار المهنية لألخصائي االجتماعي في إطار 
الُمساعد: الشباب    دور  تقرب  بيان فضل  عن    إلىعلى  البعد  حالة  في  المترتبة  والعواقب  هللا، 

الكيان    ذلك، على  تأثيرهم  وقوة  أهميتهم  معرفة  في    المجتمعي،ومساعدتهم على  المساعدة  وكذا 
ر والمعاملة الحسنة مع سائر المحيطين  تنمية العالقات االجتماعية اإليجابية القائمة على التقدي 

 بهم. 
مع )الشباب( حول موضوع البحث وأسبابه، ومظاهره، وتأثيراته السلبية المترتبة    :دور الُمناقش

لمناقشة  على الفرصة  وإتاحة  أفكارههم وجهات نظرهم،  التعبير عن  تتيح فرصة  قنوات  ه، إليجاد 
 .مواجهة المشكلة ذلك بصورة تحدد مسئوليه كل طرف ومن ثم دوره في

الُموضح: وإعطاء   دور  معينة،  مواقف  فى  الصالحة  بالقدوة  واالقتداء  التأسي  أهمية  للشباب 
 الشواهد والدالئل على ذلك من القرآن والسنة. 

للحقوق والواجبات الخاصة بالشباب في ضوء ما أقره التشريع االسالمي، والمنسق   دور الُمنسق:
المجتمعية  المؤسسات  بين  بهدف   أيضا   الجهود  كافة  وتعبئة  بينهما  والتنسيق  والمدنية  الحكومية 

 التوعية والوقاية واالحتراز وعدم االنسياق وراء إغراءات هذه الجماعات المنحرفة. 
الُموجه: من    دور  للتخفيف  البيئة  موارد  من  االستفادة  لتيسير  للشباب  الخدمات  تقديم  لمصادر 

 تقطابهم فى اتجاه الجماعات المنحرفه. حدة الضغوط التى قد تكون سببا  في اس 
للشباب على الطرق اإليجابية لحل مشكالتهم، وإكسابهم مهارات، وطرق، ووسائل   دور الُمعلم:

 االتصال والتفاعل الجماعي اإليجابى. 
الَمغير: للشباب   دور  السلبية  والعادات  واالتجاهات  الجماعات    للقيم  لدى  الفكري  والتطرف 

 .المنحرفة
أن  النصيحةدور مقدم   أفكارهم وسلوكياتهم، بشرط  لتغيير  النصائح  للشباب من خالل بعض   :

يستند   التي  األدلة  ذكر  ينصح، مع  بما  ال  النصح،ها  علىيكون األخصائي عالما   لطف في  تمع 
 النصح. 
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الُمنمي: عن    دور  والمعلومات  باألفكار  وإمدادهم  اإليجابية،  والعادات  وللقيم  التدين،  لمستوى 
 المنحرفة، وموقف االسالم منها.الجماعات 
الُمدرب: هذا    دور  المنحرفة  الجماعات  تجاه  استقطابهم  مواجهة  كيفية  على  باإلضافة  للشباب 

هم وعلى  علىاألمثل لطاقاتهم اإليجابية، وشغل أوقات فراغهم بما يعود  لتدريبهم على االستثمار  
 مجتمعهم بالنفع. 
 -ئجها: ونتاللدراسة   ةالمنهجيتاسعًا: االجراءات 

خصائص   -الدراسة:  نوع   -1 تحديد  تستهدف  حيث  الوصفية  الدراسات  إلى  الدراسة  هذه  تنتمي 
وتفسيرها الحقائق  جمع  خالل  من  خطورتها  وتحديد  معينة  ثم وتعميم    ظاهرة    ل صالتو   نتائجها، 

لتوعية الشباب بمخاطر التطرف الفكري لدى خدمة الجماعة    المهنية فيللممارسة    تصور مقترح
 .ت المنحرفةالجماع

من     -المستخدم:  المنهج   -2 يمكن  التي  الطريقة  إلى  للدراسة  المناسب  المنهج  استخدام  يرجع 
ألدواتها األمثل  االختيار  ثم  ومن  الدراسة  تساؤالت  على  االجابة  إلى   خاللها  الوصول  بهدف 

لشباب  حقائق علمية يمكن التعويل عليها لذلك استخدت الدراسة المنهج الوصفي بأسلوب العينة ل
الجامعي للوقوف على الممارسات المهنية لالخصائيين لتوعية الشباب بمخاطر التطرف الفكري 

 لدى الجماعت المنحرفة.

الدراسةأ  -3 البحث    إلىالرجوع  ب  -:  وتصميمها  داة  الخدمة االجتماعية  أدبيات  ،  بصفة عامة في 
الجماعة بصفة   إلىوخدمة  الدولية،    جانب   خاصة،  التي ترتبط    ة،واإلقليميالمؤتمرات  والمحلية، 

لال  وضوعبم الفكري  إضافة  لجماعات  تطرف  تم   إلى  المنحرفة،  الحالية،  للدراسة  النظري  اإلطار 
بيانات  إعد  لجمع  رئيسة  كأداة  االستبانة  الميدانية  ااد  "ليلدراسة  نمط  األبعاد، وفق  ثالثي  كرت" 
 .هدف الدراسةق يمها تحقتصمي فيروعي و 

من   -أ رئيسة    -  :االستبانةالهدف  بصورة  االستبانة  على    إلىهدفت  ومعوقات   دور التعرف 
توعية الشباب بخطورة    فيخدمة الجماعة    بطريقةالممارسة المهنية لالخصائيين االجتماعيين  

 .)الشباب الجامعي( عينة الدراسة وجهة نظرمن خالل لجماعات المنحرقة لالتطرف الفكري 

االستبانة من  -:  االستبانةمحاور  -ب و   تكونت  بعاد فرعية تحت كل محور  أمحورين رئيسيين 
 يلي: كما 
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في خدمة الجماعة لتوعية  الممارسة المهنية لالخصائيين االجتماعيين  دور    تناول:  المحور األول
 . في أربعة أبعاد ( عبارة 40) المنحرقة وتضمنالشباب بخطورة التطرف الفكري لدى الجماعات 

في خدمة الجماعة لتوعية  ية لالخصائيين االجتماعيين  الممارسة المهن  معوقات المحور الثانى:  
 .في ثالثة أبعاد ( عبارة 30ويتضمن )لجماعات المنحرقة الفكري ل الشباب بخطورة التطرف

   (120) االستبانةعند صياغة عبارات  التي تم مراعاتهااالعتبارات أهم  -ج 

 .حتى يتحقق فهمها واأللفاظ؛تعكس بدقة الغرض الذي وضعت له وسهولة ووضوح العبارات  -

 .وذلك لتحقيق الدقة في االستجابة فكرة؛تجنب العبارات المزدوجة التي تحمل أكثر من   -

مما   الالزم،روعي وقت المستجيب، بحيث ال تأخذ اإلجابة على عبارات االستبانة وقتا  أطول من   -
 ه عدم الدقة في االستجابة وانصراف أفراد العينة عنها.علىيترتب  

الدرجات   االستجابات   أخذت   -ستبانة:  االتصحيح    -د إحدى  االستبانة  ثالث    التالية:  على 
لالستجابة لالستجابةم(نع)  درجات  درجتان  لالستجابة    (،حياناأ)  ،  تعبر  (ال)ودرجة  أن  على   ،

االستجابة  نعم  االستجابة   عالية  عن  االستجابة  العبارةلتحقق  بنسبة  نسبة   ()أحيانا   وتعبر    على 
 للعبارة. نسبة تحقق ضعيفة   ال( علىتجابة ) تحقق متوسطة واالس 

األداة   -ه  األداة    -للتطبيق:  مدى صالحية  التحقق من صدق  للتطبيقللحكم على صالحية   هايتم 
أداة    وثبات التحقق من صدق    وفيما يلي  االستجابة، بنود  نتائج  وثبات  البحث    ستقصاء موضوعال

 .الدراسة

  لقياسه ستبانة بأن تقيس االستبانة ما وضعت  يتعلق موضوع صدق اال  صدق األداة )االستبانة(:

فيأتي    ،(121) لذا  نتائجها  ثبات  والتأكد من  البدء في تطبيقها  ويعد صدق األداة هو مؤشر على 
 : كما يليوللتأكد من صدق االستبانة ثم يليه الثبات.   األولى،حسابه في المرتبة 
  : األولى  االست   الظاهري الصدق  الطريقة  تم حساب صدق  باستخدام    فيبانة  وقد  الصدق   البداية 

ختصاص  ذوى اال،   المحكمين على مجموعة من   االستبانة  من خالل عرض   Face Validityالظاهري 
  وأهدافها ن على عنوان الدراسة، وتساؤالتها،  و والخبرة للقيام بتحكيمها، وذلك بعد أن يطلع هؤالء المحكم

سة،  الفقرات لموضوع الدرا  مالئمةمن حيث مدى    ،اوفقراته  االستبانةهم ومالحظاتهم حول  إلبداء آرائ
ت ال  بالمحورترابط كل فقرة  و لدراسة،  ا  من  المستهدفوصدقها في الكشف عن   ندرج تحته، ومدى  تي 

وسالمة صياغتها الفقرة  بو ؛  وضوح  منهاذلك  المناسب  غير  حذف  أو  الفقرات  ما    تعديل  إضافة  أو 
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باإلضافة   فقرات،  من  مناسب ا  تدرج    النظر  إلىيرونه  يراه  االستبانة،  في  مما  ذلك  الخبراء  وغير 
 ( عبارة. 70النهائية إلى )االستبانة في صورتها  ت خرج حتى (122)امناسب  

الثانية:   الصدق    تم  الذاتيالصدق  الطريقة  حساب    الذاتيحساب  ارتباط  باستخدام  معامل 
 التالي:كما بالجدول    يالذاتوكانت درجة الصدق    االرتباط،بيرسون، ثم الجذر التربيعي لمعامل  

- 
 ( 1جدول )

 ( 396)ن=  الصدق( االرتباط )يوضح الجذر التربيعي لمعامل  

 معامل االرتباط  المحور 
لمعامل   التربيعي  الجذر 

 ااالرتباط )الصدق( 
 درجة الصدق 

 مرتفعة 85. **723. المحور األول  

 مرتفعة 774. **599. المحور الثاني  

( الجدول  من  معام1ويالحظ  أن  ل(  الذاتي  الصدق  الواحد  امحوري  ل  من  يقترب  الستبانة 
ا  وهيالصحيح   تتمتع  وبذلك  إحصائي ا  مقبولة  الصدق،  درجة  من  عالية  بدرجة  يمكن  الستبانة 

 االعتماد على نتائجها في الدراسة الحالية.  
به  -:  الثبات -أ يعطي  ويقصد  تقريب  المقياس    أن  النتائج  أُ نفس  إذا  على ا  تطبيقه  عيد 

األشخ  نفس  نفس  وفي  مختلفتين  فترتين  في  ثبات   تم  ث حي  ،(231)  الظروفاص  حساب 
)  Reliabilityاالستبانة   ألفا كرونباخ  المعادلة خالل  من  (  Cronbch's alphبطريقة 

 :ا تية

 
 

 
عدد مفردات االستبانة    إلىN وتشير    لفا كرونباخ،أة  قمعامل الثبات بطري  إلى  αتشير    حيث 

و أ المحور,  االستبانة  مت  إلى   `rوتشيرو  مفردات  بين  االرتباط  معامالت  قيم  المحور أوسط  و 
vergeInter- ItemCorrelation    بين االرتباط  معامالت  )مجموع  قسمة  ويحسب من خارج 

يوضح    التاليوالجدول  ،    (124)  (المحور  أوالمحور / عدد مفردات االستبانة    أومفردات االستبانة  
 ة: ستبان معامل الثبات لال

 ( 2)جدول  
 ين ثبات أداة الدراسة مجملة وعلى كل محور عن طريق معامل ألفا كرونباخ. يب

 الثبات درجة   الثبات معامل  عدد العبارات  المحور 

 مرتفعة 966. 40 المحور األول 

 مرتفعة 969. 30 المحور الثاني 

 مرتفعة 945. 70 اجمالي االستبانة 
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(، حيث إنها 945.ل مرتفعة )( أن درجة ثبات مجموع االستبانة كك2يتضح من الجدول )
ك جاءت درجة صدق  ولذلدرجة ثبات عالية ومقبولة إحصائي ا،    وهيمقتربة من الواحد الصحيح  

 ويمكن أن يفيد ذلك في: ،عاليةاالستبانة  
 صالحية االستبانة فيما وضعت لقياسه. 

ا لتعميم  ، وقد يكون ذلك  يمكن أن تسفر عنها الدراسة الحالية إمكانية ثبات النتائج التي مؤشر ا جيد 
 نتائجها. 
على  إمكانية   الجماعة  التعرف  خدمة  في  االجتماعين  لألخصائين  المهنية  الممارسة  واقع 

 .ومعوقاته لتوعية الشباب بمخاطر التطرف الفكري لدى الجماعات المنحرفة
 عينة الدراسة مجتمع و  -1

دراسة المجتمع    إلى  لصعوبة دراسة مجتمع بأكمله من كافة الجوانب، يلجأ الباحثون   ا  نظر 
منه   أخذت  للمجتمع  مكونة  أفراد  "عدة  هي  والعينة  المجتمع،  لهذا  ممثلة  تعد  عينة  خالل  من 

صدق    ،لتمثله طريقة  ويتوقف  على  للمجتمع  العينة  وحجمهإتمثيل  من  0(  125)اختيارها  والهدف 
ر العينة  لها، وفي حالة اختيا  ياختيار العينة هو الحصول على معلومات عن المجتمع األصل

ها من الدراسة على المجتمع الذي اشتقت علىيمكن تعميم النتائج التي تم الحصول   ا  سليم  ا  اختيار 
ل بالنسبة  نتائجها صادقة  تكون  للمجتمع  العينة  تمثيل  وبمقدار  الدراسة وقد حددت  .(   174).همنه، 

الجامعي  ال  من   تها عين و   شباب  اختيار ،  ا  همتم  والمستوى على حسب   ، لمعرفة   الدراسي  الكلية 
  في سنوات الكلية   أثر الخبرة المكتسبة   و،    التنوع المعرفيو   العوامل الثقافية المختلفةالفروق بين  

فقد  ,   الدراسة  لكبر حجم مجتمع  اختيار  ونظرا  مثل  تم  المعادالت  لعدد من  وفقا  الدراسة  عينة 
 ( .126)معادلة استيفن ثامبسون 

 
 إن: حيث 

N المجتمع  حجم هي 
Z ( 1.96)وتساوي  ( 0.95)درجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة لهي ا 
Q (0.05)وتساوي   الخطأ هي نسبة 
P ( 0.50)نسبة توفر الخاصية والمحايدة وتساوي  هي 

( فرد ف ن حجم العينة  900أنه إذا زاد مجتمع الدراسة عن )  إلىوتشير المعادلة السابقة    
  أدبية، وكليات وكليات    علمية،كليات  ات الدراسة ما بين  ( مفردة. ونظرا لتنوع متغير 274يكون )

 .  نتائج أكثر دقة وحيادية( من أجل أن تكون ال396شرعية فقد تم التطبيق على )
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 ويمكن توضيح نسبة العينة من المجتمع األصلي من خالل الجدول التالي: 
 ( 3جدول )

 يوضح نسبة عينة الدراسة من المجتمع األصلي 
 النسبة  ة العين المجموع    

 المجتمع األصلي 

 38.1 151 7920  تربية ال

 29.3 116 2758  علوم ال

 32.6 129 6920  سالمية اإلدراسات  ال

 100% 396 17598  المجموع 

  396 396  العينة 

 %(   34.45  نسبة العينة من المجتمع األصلي 
  

)يتضح   الجدول  عينة  (3من  نسبة  وهي34.45)  من   الشباب   أن  مناسبة    نسبة  %( 
 .للتطبيق

 :الكلية والفرقة متغيرتوزيع العينة حسب   يوضحان  انالتالين والجدوال
 ( 4جدول )

 حسب متغيرالكلية يوضح توزيع أفراد العينة 

 النسبة  العينة  الكلية 
تربيةال  151 38.1 
علومال  116 29.3 

 32.6 129 الدراسات االسالمية 

 100% 396 اإلجمالي 

( الجدول  من  أ4يتضح  االداة    نسبةن  (  تطبيق  تم  التي  الدراسة  عينة  تم    همعلىالشباب 
 (. 21%)(، 79%حيث بلغت النسب على الترتيب )الكلية  توزيعهم على متعير 

 ( 5جدول )
 حسب متغير الفرقة يوضح توزيع أفراد العينة 

 النسبة  العينة  الفرقة 
 30.6 121 األولى 
 28.0 111 الثانية
 18.7 74 الثالثة
 22.7 90 الرابعة 

 100% 396 اإلجمالي 

( الجدول  من  نسبة  5يتضح  أن  عين(  أ الشباب  إجمالي  باختالف  تختلف  الدراسة  عداد ة 
الدراسية   الفرق  من  فرقة  كل  في  على  إلالطالب  النسب  بلغت  حيث  العينة    الترتيب( جمالي 

(30.6( ،)28.0( )22.7( )18.7). 
 
   -: اإلحصائيةأساليب المعالجة  عاشراً 

لمعالجة و   ،في جداول لحصر التكرارات   البيانات   تم تفريغ،  ق االستبانة وتجميعهاتطبي  بعد 
 Statistical Package for( SPSS) ةاإلحصائي بياناتها إحصائي ا من خالل برنامج الحزم 

Social Sciences  استخدميالعشر   اإلصدار وقد  الدراسةن.  األ  ت  من  ساليب  مجموعة 
 ة. االستبان لتحليل الوصفي واالستداللي لعبارات عملية االتى تستهدف القيام باإلحصائية 
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 ومن أهم األساليب اإلحصائية التي استخدمتها الدراسة:
 لحساب الصدق. معامل ارتباط بيرسون  -1

 لحساب الثبات.معامل ألفا كرونباخ  -2

التكرارات -3 المئوية في حساب  تعالنسب  األرقام    دُّ : حيث  تعبير ا عن  أكثر  المئوية  النسبة 
 م.الخا

النسبي -4 الرقم  ي ويساو   :الوزن  العينة.  يالتقدير  أفراد  النسبي في  و   على عدد  الوزن  يساعد 
وترتيبها حسب وزنها النسبي لكل   مقابلةتحديد مستوى الموافقة على كل عبارة من عبارات ال

عبارة، حيث يتم حساب الوزن النسبي لكل عبارة عن طريق إعطاء درجة لكل استجابة من  
( تعطي الدرجة نعم)  ( فاالستجابةLikert Methodوفقا لطريقة )ليكرت    ثالثةلااالستجابات  

الدرجة )حد ما  إلى(، واالستجابة  )3) الدرجة )ال( واالستجابة  )2( تعطي   ،(1( تعطي 
أفراد    يوبضرب هذه الدرجات في التكرار المقابل لكل استجابة  وجمعها وقسمتها على إجمال

 ط المرجح الذي يعبر عن الوزن النسبي لكل عبارة على حدةالعينة يعطي ما يسمى بالوس
 : يكما يل ويتضح ذلك

لكل   الرقمي  التقدير 
 =     عبارة

 ( ال × تكرار 1( +)حد ما  إلى × تكرار  2(+)نعم× تكرار3)

 عدد  أفراد العينة 

تقدير طول الفترة التي يمكن من خاللها الحكم على  الذي يعني  وقد تحدد مستوى الموافقة  
 : (761)( من خالل العالقة التاليةال  -حد ما  إلى  –نعم )العبارة من حيث كونها  حققت

 1   -ن   مستوى الموافقة = 
 ن 

مستوى ومدى    لى( ويوضح الجدول الت3عدد االستجابات وتساوى )  إلىحيث تشير )ن(  
 : استجابات االستبانة استجابة منالموافقة لكل 

 ( 6جدول )

 افقة لكل استجابة يوضح مستوى ومدى المو

 المدى مستوى االستجابة 

 1.66( أي 0.66+   1وحتى )  1من  ال 

 2.33( أي  0.66+   1.67وحتى )  1.67من  حد ما  إلى 

 تقريبًا 3( أي0.66+   2.34وحتى ) 2.34من  نعم
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) -ه االتجاه  أحادي  التباين  تحليل  بين    (One Way ANOVAاختبار  الفروق  لمعرفة 
بالن  العينة  فئات  لمتغياستجابات  )تربية سبة  والفرقة    -علوم   -ريالكلية  إسالمية(،  دراسات 

 ة. ثالثي ت متغيرا  كونهاوذلك لالرابعة(،  -الثالثة  -الثانية -)األولى
 - الدراسة: نتائج وتفسير تحليل عشر: الحادي

النسبي   الوزن  لترتيب  الدراسة طبق ا  التتنتائج  الممارسة   دور)  علىالعينة    استجابات من    عرفم 
رف الفكري خدمة الجماعة لتوعية الشباب بمخاطر التط  بطريقةية لالخصائيين االجتماعيين مهنال
 ستبانة: لال األول أبعاد المحورفي  (لجماعات المنحرفةل

بترتيب   -أ الخاصة  من  النتائج  األول  المحور  األوزان  أبعاد  متوسط  حيث  من  االستبانة 
 :لجدول التاليتحققه كما با على الموافقةالنسبية لكل محور ونسبة 

 

 ( 7جدول ) 
على  درجة الموافقة على  تعرف  للاالستبانة   أبعاد المحور األول منيوضح إجمالي استجابات أفراد العينة على مجموع 

الممارسة المهنية لالخصائيين االجتماعيين في خدمة الجماعة لتوعية الشباب بمخاطر التطرف الفكري لدى الجماعات  

 . المنحرفة

النسبية    متوسط البعد م األوزان 
 لعبارات البعد

النسبة المئوية لدرجة  
 الموافقة على المحور

حسب   على  البعد  ترتيب 
النسبية   األوزان  متوسط 

 لعبارات البعد

بعد  كل  على  الموافقة  درجة 
االستبانة  أبعاد  من 

 ومجموعها 

 حد ما)متوسطة(  إلى 1 65.077 1.9523 األول   1

 حد ما)متوسطة(  إلى 3 61.413 1.8424 الثاني   2

 حد ما)متوسطة(  إلى 2 61.987 1.8596 الثالث  3

 حد ما)متوسطة(  إلى 4 60.177 1.8053 الرابع 4

 المحور األول إجمالي 
1.8649 

62.163 
 

 حد ما)متوسطة(  إلى

حببببببد  إلبببببىبدرجببببببة  تحقبببببقذات  أبعبببببباد المحبببببور األول( أن مجمبببببل 7يتضبببببح مبببببن الجببببببدول )     
دور بببببببالخبببببباص  ولاأل بعببببببد ال :ة وكانببببببت ترتيبهببببببا كالتبببببباليمببببببن وجهببببببة نظببببببر عينببببببة الدراسبببببب مببببببا

األخصبببببببائى  دورببببببببالخببببببباص  لبببببببث الثا بعبببببببد االخصبببببببائي االجتمببببببباعي كمسببببببباعد وممكبببببببن ، ثبببببببم ال
دور االخصبببببببائي االجتمببببببباعي ثبببببببم البعبببببببد الثببببببباني الخببببببباص بببببببب االجتمببببببباعي كموضبببببببح وموجبببببببه،

دور االخصبببببببببائي ببببببببببالخببببببببباص  البعبببببببببد الراببببببببببعوفبببببببببي المرتببببببببببة األخيبببببببببرة  ، كمنببببببببباقت ومخطبببببببببط
األوزان النسببببببببببية لعببببببببببارات تلبببببببببك  الجتمببببببببباعي كمنسبببببببببق ومغيبببببببببر ، حيبببببببببث تراوحبببببببببت متوسبببببببببطا

 عببببببدم احسبببببباس الشببببببباب بوجببببببود  إلببببببىيرجببببببع ذلببببببك و (، 1.9523(، و)1.8053بببببببين ) المحبببببباور
تببببببوجههم والممارسببببببات المهنيببببببة التببببببي ، الملمببببببوس  هلببببببدور هم د االخصببببببائي كمسبببببباعد لهببببببم وافتقببببببا

مبببببع مبببببرحلتهم العمريبببببة والجامعيبببببة  تتوافبببببق، و االسبببببتفادة القصبببببوى مبببببن طاقببببباتهم وقبببببدراتهم  إلبببببى
، وضبببببببرورة مراعببببببباة دور المؤسسبببببببات التعليميبببببببة فبببببببي تحقيبببببببق األمبببببببن الفكبببببببري التبببببببي يعيشبببببببونها
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 ومواجهبببببببة التطبببببببرف الفكبببببببري لبببببببدى الجماعبببببببات المنحرفبببببببة كمبببببببا أشبببببببارت دراسبببببببة )عببببببببدالحفيظ
 . عبدهللا المالكي(

ة مببببن حيببببث متوسببببط األوزان االسببببتبانأبعبببباد المحببببور الثبببباني مببببن النتببببائج الخاصببببة بترتيببببب  -
 :تحققه كما بالجدول التالي على الموافقةالنسبية لكل محور ونسبة 

 
 ( 8جدول ) 

معوقات   على تعرف الاالستبانة من حيث  أبعاد المحور الثاني منيوضح إجمالي استجابات أفراد العينة على مجموع 

 . االجتماعيين الممارسة المهنية لالخصائيين 

 البعد  م
األو  زان  متوسط 

 بعد النسبية لعبارات ال

المئوية   النسبة 

الموافقة ل   درجة 

 على المحور 

ال على    بعد ترتيب 

حسب متوسط األوزان  

 بعد النسبية لعبارات ال

على كل    الموافقةدرجة  

االستبانة    أبعادمن  بعد  

 ومجموعها 

 نعم)كبيرة(  2 78.603 2.358 الخامس  1

 نعم)كبيرة(  3 78.241 2.347 السادس  2

 نعم)كبيرة(  1 79.428 2.383 ع الساب 3

 المحور األول إجمالي 
2.3627 

78.756 
 

 نعم)كبيرة( 

 نعببببببمبدرجببببببة  تحقببببببقذات  الثبببببباني أبعبببببباد المحببببببور( أن مجمببببببل 8ويتضببببببح مببببببن الجببببببدول ) -أ
الخبببباص  سببببابعال بعببببد ال :مببببن وجهببببة نظببببر عينببببة الدراسببببة وكانببببت ترتيبهببببا كالتببببالي )كبيببببرة(

معوقبببببببببات ترجببببببببببع بالخببببببببباص  مسخببببببببباال بعبببببببببد ثبببببببببم ال المؤسسبببببببببة، إلبببببببببىمعوقبببببببببات ترجبببببببببع 
البعبببببببد وفبببببببي المرتببببببببة األخيبببببببرة  الخببببببباص،ثبببببببم البعبببببببد الثببببببباني  ،لالخصبببببببائيين االجتمببببببباعين

متوسببببببببط األوزان حيببببببببث تراوحببببببببت ، الشببببببببباب  إلببببببببىمعوقببببببببات ترجببببببببع بالخبببببببباص  السببببببببادس
دراك إ إلبببببىوقبببببد يرجبببببع ذلبببببك  (.2.383(، و)2.347ببببببين ) النسببببببية لعببببببارات تلبببببك المحببببباور

 التاثيرهببببا شببببأنها مببببن التببببيالمؤسسببببة  إلببببىترجببببع  قببببات التببببيعو عينببببة الدراسببببة لخطببببورة الم
الواقببببببببع، حيببببببببث الفجببببببببوة بببببببببين المقببببببببررات الدراسببببببببية وبببببببببين تهم اشخصببببببببي المباشببببببببر علببببببببى

رف االجتمببببببباعيين فبببببببي التوعيبببببببة بمخببببببباطر التطبببببببالبببببببدور المهنبببببببي لالخصبببببببائيين  وتهمبببببببيت
 (.عبد هللا نور أمل) دراسة مع وتتفق المنحرفةالفكري لدى الجماعات 

الممارسةةةةة المهنيةةةةة دوربببببالخاصــــة بترتيــــب العبــــارات المتعلقــــة بــــالمحور األول الخــــا   النتــــائج

والتببببي يمكببببن  ،فةةةةي خدمةةةةة الجماعةةةةة لتوعيةةةةة الشةةةةباب بمخةةةةاطرالتطرف الفكةةةةري لالخصةةةةا يين االجمةةةةاعيين
 استعراض نتائجها كما يلي:
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ــة بال-أ ــارات المتعلقــ ــب العبــ ــة بترتيــ ــائج الخاصــ ــدالنتــ ــا  بعــ ــ األول الخــ ــائبــ ي دور االخصــ
ــاعد  ــاعي كمســــ ــن،االجتمــــ والجببببببدول التببببببالي يوضببببببح اسببببببتجابات أفببببببراد العينببببببة علببببببى  وممكــــ

 والوزن النسبي لها:  ألولا بعد عبارات ال
 ( 9جدول )

 ( 396)ن= حسب أوزانها النسبيةدور االخصائي االجتماعي كمساعد وممكن ب يوضح ترتيب العبارات الخاصة

العبارات  ترتيب 

الوزن   حسب 

 النسبي

  االنحراف

 عياري الم

الوزن  

 النسبي

 درجة االستجابة 

 م العبارة
 نعم أحيانًا ال 

1 
.75469 
 

2.1591 
 

النشاط   ك 149 161 86 الشباب على اختيار  يساعد 

 المناسب لقدراتهم 
1 

21.7% 40.7% 37.6%  % 

3 
.70610 
 

2.1237 
 

وضع   ك 126 193 77 في  االعضاء  يشارك 

 وتصميم برنامج النشاط 
2 

19.4% 48.7% 31.8%  % 

4 
.72628 
 

2.0960 
 

القضايا   ك 125 184 87 مناقشة  من  الشباب  يمكن 

 المستجده على الساحة 
3 

22.0% 46.5% 31.6%  % 

2 
.83833 
 

2.1540 
 

االستفادة   ك 174 109 113 على  الشباب  يساعد 

 القصوى من طاقاتهم   
4 

28.5% 27.5% 43.9%  % 

5 
.72898 
 

2.0884 
 

على   ك 124 183 89 القدرة  الشباب  في  يغرس 

 اختيار القدوة الصالحة 
5 

22.5% 46.2% 31.3%  % 

10 
.7562
5 

1.588
4 

المشترك  ك 65 103 228 التعاون  تنمية  في  يساهم 

 بين الشباب بالكلية 
6 

57.6% 26.0% 16.4%  % 

8 
.76288 
 

1.6136 
 

ممارس  ك 68 107 221 أثناء  للشباب  ة  يستمع 

 النشاط الطالبي بافق واسع. 
 

7 
55.8% 27.0% 17.2%  % 

7 
.68399 
 

2.0227 
 

ثقافة   ك 97 211 88 نبذ  على  الشباب  يساعد 

 العنف تجاه انفسهم ومجتمعهم 
8 

22.2% 53.3% 24.5%  % 

6 
.68298 
 

2.0833 
 

الجماعي    علىي ك 110 209 77 العمل  قيمة  من 

 ورح التعاون بيننا
9 

19.4% 52.8% 27.8%  % 

9 
.7522
8 

1.593
4 

الحياتية  ك 64 107 225 المهارت  تنمية  في  يساهم 

 واالجتماعية لدينا 
10 

56.8% 27.0% 16.2%  % 

 األول  بعدمتوسط األوزان النسبية لعبارات ال   

من وجهة نظر عينة الدراسة حيث وقعت   حقق اأن أكثر العبارات ت  (9) يتضح من الجدول  
رقم  الع )1)بارات   ،)4 ( ال  (2(،  نطاق  النسبي    ،المتوسطةموافقة  في  الوزن  ترتيب  وذلك حسب 

 :إلىوتشير هذه العبارات  ،على الترتيب   بعد األولوالواقعة في اإلرباعي األعلى من عبارات ال
 متوسط.( 2.1591)رقمي بتقدير  لقدراتهم،يساعد الشباب على اختيار النشاط المناسب  −
 متوسط.( 2.154بتقدير رقمي ) طاقاتهم،على االستفادة القصوى من يساعد الشباب  −
 .ط( متوس2.1237بتقدير رقمي ) ،يشارك االعضاء في وضع وتصميم برنامج النشاط −

من وجهة نظر عينة الدراسة   حقق اأن أقل العبارات ت  السابق أيضا    الجدوليتضح من    بينما
العبارات ، حيث وقعت  بعد األدنى من عبارات ال  حسب ترتيب الوزن النسبي والواقعة في اإلرباعي

 :إلىعلى الترتيب وتشير هذه العبارات   ،موافقةالضعيفةالنطاق  يف (،7) ،(10(، )6)
 .ف( ضعي1.5884رقمي )  بالكلية، بتقديريساهم في تنمية التعاون المشترك بين الشباب  −

 ضعيف.( 1.5934رقمي )بتقدير  ،يساهم في تنمية المهارت الحياتية واالجتماعية لدينا −

 ضعيف. ( 1.6136بتقدير رقمي ) .،يستمع للشباب أثناء ممارسة النشاط الطالبي بافق واسع −
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بال .أ المتعلقة  العبارات  بترتيب  الخاصة  ب  بعدالنتائج  الخا   االجتماعي  الثاني  االخصائي  دور 
ومخطط عبارات  ،  كمناقش  على  العينة  أفراد  استجابات  يوضح  التالي  والوزن   البعد والجدول 

 النسبي لها:  
 ( 10جدول )

 (396)ن= حسب أوزانها النسبية دور االخصائي االجتماعي كمناقش ومخططب الخاصةيوضح ترتيب العبارات 

ترتيب العبارات حسب  

 الوزن النسبي 

  االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 النسبي 

 درجة االستجابة 
 م العبارة 

 نعم أحيانًا ال 

5 
.71817 
 

1.9242 
 

يناقش الشباب في القضابا الفكرية   ك 88 190 118
 باسلوب علمي مقنع 

 

11 
29.8% 48.0% 22.2%  % 

2 
.73870 
 

2.0934 
 

لتصحيح   ك 128 177 91 بالمتخصصين  يستعين 
 افكار الشباب المتطرفة  

 

12 
23.0% 44.7% 32.3%  % 

6 
.73735 
 

1.8965 
 

تدريبية متخص ك 89 177 130 صة  10يعد دورات 

 لمناقشة التطرف الفكري
 

13 
32.8% 44.7% 22.5%  % 

1 
.82213 
 

2.1591 
 

الشباب ضد   ك 170 119 107 تحصين  على  يحرص 
 الفكريالتطرف 

 

14 
27.0% 30.1% 42.9%  % 

3 
.82621 
 

2.0303 
 

النقد   ك 141 126 129 قبول  على  الشباب  يدرب 
 الذاتى الفكارهم وارائهم 

 

15 
32.6% 31.8% 35.6%  % 

4 
.73460 
 

1.9318 
 

وجهات   ك 94 181 121 لعرض  بالخبراء  يستعين 
 نظر مختلفه في الندوات  

 

16 
30.6% 45.7% 23.7%  % 

8 .75228 1.5934 

يحرص على دعم قيم التسامح عند   ك 64 107 225
 الشباب الجامعي 

 

17 
56.8% 27.0% 16.2%  % 

10 
.57375 
 

1.3056 

المختلفة   ك 23 75 298 الفكرية  االتجاهات  يطرح 
 فى مناظرات علمية  

 

18 
75.3% 18.9% 5.8%  % 

6 
.73730 
 

1.9091 
 

لعرض   ك 91 178 127 ناجحه  بنماذج  يستعين 
 تجاربها على الشباب 

 

19 
32.1% 44.9% 23.0%  % 

9 .75038 1.5808 

المجتمعية   ك 63 104 229 التغيرات  بمسايرة  يهتم 
 مية الحديثة  والعال 

 

20 
57.8% 26.3% 15.9%  % 

 البعد الثانيمتوسط األوزان النسبية لعبارات    

 

من وجهة نظر عينة الدراسة حيث وقعت    حقق اأن أكثر العبارات ت  (10)يتضح من الجدول  
رقم   )14)العبارات   ،)12( ال  (15(،  نطاق  الوزن    ،المتوسطةموافقة  في  ترتيب  حسب  وذلك 

وتشير هذه العبارات    ،على الترتيب   بعد الثانيالواقعة في اإلرباعي األعلى من عبارات الالنسبي و 
 :إلى
 متوسط. ( 2.1591)رقمي بتقدير  ،الفكرييحرص على تحصين الشباب ضد التطرف  −

 متوسط. ( 2.0934بتقدير رقمي ) المتطرفة،يستعين بالمتخصصين لتصحيح افكار الشباب  −

 . متوسط (2.0303بتقدير رقمي ) ،د الذاتى الفكارهم وارائهميدرب الشباب على قبول النق −
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من وجهة نظر عينة الدراسة حسب   حقق اأن أقل العبارات تالسابق    الجدوليتضح من    بينما
ال عبارات  من  األدنى  اإلرباعي  في  والواقعة  النسبي  الوزن  العبارات بعد ترتيب  وقعت  حيث   ،  

 :إلىعلى الترتيب وتشير هذه العبارات  ،يفةالضع موافقةالنطاق   يف (،17) ،(20(، )18)
 ضعيف.  (1.3056رقمي ) علمية، بتقديريطرح االتجاهات الفكرية المختلفة فى مناظرات  −

 ضعيف. ( 1.5808بتقدير رقمي ) الحديثة،يهتم بمسايرة التغيرات المجتمعية والعالمية  −

 ضعيف. ( 1.5934بتقدير رقمي )، يحرص على دعم قيم التسامح عند الشباب الجامعي −

ب .أ الخا   الثالث  بالبعد  المتعلقة  العبارات  بترتيب  الخاصة  االجتماعي  النتائج  االخصائي  دور 
والوزن النسبي   البعد والجدول التالي يوضح استجابات أفراد العينة على عبارات ، كموضح وموجه

 لها: 
 ( 11جدول )

 (396)ن= أوزانها النسبية موجه حسبدور االخصائي االجتماعي كموضح و ب الخاصةيوضح ترتيب العبارات 

العبارات  ترتيب 

الوزن   حسب 

 النسبي

  االنحراف

 المعياري 

الوزن  

 النسبي

 درجة االستجابة 

 م العبارة
 نعم أحيانًا ال 

1 
.70833 
 

2.1212 
 

مع   ك 126 192 78 الشباب  بتماسك  يهتم 
أسرالنشاط   داخل  بعضهم 

 الطالبي 

21 
19.7% 48.5% 31.8%  % 

6 
.75164 
 

1.9318 
 

أبحاث   ك 99 171 126 إلعداد  الشباب  يشجع 
 الفكري تناقش خطورة التطرف 

22 
31.8% 43.2% 25.0%  % 

5 
.75878 
 

1.9369 
 

  الفكري يوضح خطورة اإلنحالل  ك 102 167 127
 و األخالقى في المجتمع 

23 
32.1% 42.2% 25.8%  % 

10 
.74212 
 

1.5606 
وأراء  يست ك 60 102 234 تصورات  عرض 

 الشباب نحو القضايا الراهنة 
24 

59.1% 25.8% 15.2%  % 

9 .74826 1.5682 
النماذج   ك 62 101 233 تقليد  خطورة  يوضح 

 الشاذة فكريا على المجتمع 
25 

58.8% 25.5% 15.7%  % 

8 .75140 1.5707 
مراعاة   ك 63 100 233 ضرورة  على  يركز 

 العامة  الشباب للنظم والتقاليد
26 

58.8% 25.3% 15.9%  % 

7 
.68625 
 

1.9293 
 

النماذج   ك 80 208 108 تشوية  خطورة  يوضح 
 الدينية والسياسية بالمجتمع 

27 
27.3% 52.5% 20.2%  % 

4 
.68559 
 

1.9419 
 

خطورة   ك 82 209 105 لبيان  بعلماء  يستعين 
 فتاوى غير المتخصصين   

28 
26.5% 52.8% 20.7%  % 

3 
.66561 
 

2.0025 
 

الشباب   ك 88 221 87 اتجاهات  بتعديل  يهتم 
 السلبية نحوالجامعة المجتمع 

29 
22.0% 55.8% 22.2%  % 

2 .75222 2.0354 
يدعم اتجاهات الشباب االيجابية   ك 119 172 105

 نحو جامعتة ومجتمعه. 
30 

26.5% 43.4% 30.1%  % 

 البعد الثالثارات متوسط األوزان النسبية لعب   

 

اأن أكثببببببر العببببببارات ت (11)يتضبببببح مببببببن الجبببببدول  مبببببن وجهببببببة نظبببببر عينببببببة الدراسببببببة  حققبببببب 
وذلببببببك حسببببببب  ،المتوسببببببطةموافقببببببة فببببببي نطبببببباق ال (29(، )30(، )21)حيببببببث وقعببببببت العبببببببارات 

علبببببببى  بعبببببببد الثالبببببببث ترتيبببببببب البببببببوزن النسببببببببي والواقعبببببببة فبببببببي اإلربببببببباعي األعلبببببببى مبببببببن عببببببببارات ال
 :إلىبارات وتشير هذه الع ،الترتيب 

 متوسط.( 2.1212)رقمي بتقدير  ،يهتم بتماسك الشباب مع بعضهم داخل أسرالنشاط الطالبي −
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 متوسط.( 2.0354بتقدير رقمي ) ،يدعم اتجاهات الشباب االيجابية نحو جامعتة ومجتمعه −

 .متوسط (2.0025بتقدير رقمي ) ،يهتم بتعديل اتجاهات الشباب السلبية نحوالجامعة المجتمع −

اأن أقببببببل العبببببببارات ت السببببببابق الجببببببدوليتضببببببح مببببببن  ابينمبببببب مببببببن وجهببببببة نظببببببر عينببببببة  حققبببببب 
، بعببببببد الدراسببببببة حسببببببب ترتيببببببب الببببببوزن النسبببببببي والواقعببببببة فببببببي اإلرببببببباعي األدنببببببى مببببببن عبببببببارات ال

علبببببببى الترتيبببببببب  ،موافقةالضبببببببعيفةالنطببببببباق  يفببببببب (،26) ،(25(، )24)العببببببببارات حيبببببببث وقعبببببببت 
 :إلىوتشير هذه العبارات 

 ضعيف. (1.5606رقمي ) ، بتقديرالراهنةالشباب نحو القضايا  يستعرض تصورات وأراء −

 ضعيف.( 1.5682بتقدير رقمي ) ،يوضح خطورة تقليد النماذج الشاذة فكريا على المجتمع −

 ضعيف.( 1.5707بتقدير رقمي )، يركز على ضرورة مراعاة الشباب للنظم والتقاليد العامة −

دور االخصــــائي لبعــــد الرابــــع الخــــا  بــــالنتــــائج الخاصــــة بترتيــــب العبــــارات المتعلقــــة با -د 
والجببببببدول التببببببالي يوضبببببح اسببببببتجابات أفبببببراد العينببببببة علببببببى ، االجتمــــــاعي كمنســــــق ومغيــــــر

 (12جدول )    والوزن النسبي لها:  البعد عبارات 
 (396)ن= أوزانها النسبية حسب ومغيردور االخصائي االجتماعي كمنسق ب الخاصةيوضح ترتيب العبارات 

ترتيب العبارات حسب  

 وزن النسبي ال

  االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 النسبي 

 درجة االستجابة 
 م العبارة 

 نعم أحيانًا  ال 

1 
.75336 
 

2.1212 
 

لعرض   ك 139 166 91 المختلفة  النشاط  أسر  بين  ينسق 
 خطورة التطرف 

 

31 
23.0% 41.9% 35.1% % 

2 
.71564 
 

1.9343 
 

جم ك 89 192 115 لنبذ  الشباب  اتجاهات  أشكال  يغير  يع 
 العنف والتعصب 

 

32 
29.0% 48.5% 22.5% % 

10 .73460 1.5682 
الحب   ك 58 109 229 ارساء  في  الرياضي  النشاط  يوظف 

 بين الشباب 
 

33 
57.8% 27.5% 14.6% % 

5 
.70852 
 

1.8434 
 

نقدهم   ك 73 188 135 بمستوى  الشباب  ارتقاء  في  يساهم 
 للفكرالمتطرف   

 
34 

34.1% 47.5% 18.4% % 

7 
.70194 
 

1.7677 
 

وجهات   ك 62 180 154 لطرح  الجماعية  باالنشطة  يستفيد 
 النظرالمختلفة 

 
35 

38.9% 45.5% 15.7% % 

4 
.74283 
 

1.8990 
 

ت ك 91 174 131 على  الرأي  علىيحرص  احترام  الشباب  م 
 والرأي االخر 

 
36 

33.1% 43.9% 23.0% % 

3 
.78599 
 

1.9293 
 

بممارسة   ك 109 150 137 لاليجابية  السلبية  القيم  من  يغير 
 االنشطة الجماعية  

 

37 
34.6% 37.9% 27.5% % 

6 
.70975 
 

1.8409 
 

سلبيات   ك 73 187 136 على  االنشطة  ممارسة  في  يركز 
 التطرف الفكري  

 

38 
34.3% 47.2% 18.4% % 

9 
.69176 
 

1.5707 
 

الثقا ك 46 134 216 العاملين  تدني  لالخصائيين  الدينية  فة 
 مع الشباب  

 

39 
54.5% 33.8% 11.6% % 

8 .73359 1.5783 
على   ك 58 113 225 الحفاظ  روح  الشباب  في  ينمي 

 الممتلكات العامة   
 

40 
56.8% 28.5% 14.6% % 

 البعد الرابع متوسط األوزان النسبية لعبارات     
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من وجهة نظر عينة الدراسة حيث وقعت    حقق ار العبارات تأن أكث  (12)يتضح من الجدول  
وذلك حسب ترتيب الوزن النسبي    ،المتوسطةموافقة  في نطاق ال  (37(، )32(، )31)العبارات  

 :إلىوتشير هذه العبارات  ،على الترتيب  بعد الرابعوالواقعة في اإلرباعي األعلى من عبارات ال
 متوسط.( 2.1212)رقمي بتقدير  ،طورة التطرفينسق بين أسر النشاط المختلفة لعرض خ −

 متوسط.( 1.9343بتقدير رقمي ) ،يغير اتجاهات الشباب لنبذ جميع أشكال العنف والتعصب −

 . متوسط (1.9293بتقدير رقمي ) الجماعية،يغير من القيم السلبية لاليجابية بممارسة االنشطة  −

لدراسة حسب ترتيب الوزن النسبي  من وجهة نظر عينة ا  حقق اأن أقل العبارات ت  يتضح  كما
  ي ف  ،(40(، )39)(،  33)، حيث وقعت العبارات  بعد والواقعة في اإلرباعي األدنى من عبارات ال

 :إلىعلى الترتيب وتشير هذه العبارات   ،الضعيفة موافقةالنطاق 
 ضعيف. (1.5682رقمي ) ، بتقديرالشبابيوظف النشاط الرياضي في ارساء الحب بين  −

 ضعيف.( 1.5707بتقدير رقمي ) الشباب،فة الدينية لالخصائيين العاملين مع تدني الثقا  −

 ضعيف.( 1.5783بتقدير رقمي ) العامة،ينمي في الشباب روح الحفاظ على الممتلكات  −

 الممارسة المهنية لالخصائيين االجتماعيين    الثاني: معوقاتالمحور 
معوقات ترجع لالخصائيين الخامس الخا  بالنتائج الخاصة بترتيب العبارات المتعلقة بالبعد -أ

 ( 13جدول )                             االجتماعيين 

 (396)ن= أوزانها النسبية معوقات ترجع لالخصائيين االجتماعين حسبب الخاصةيوضح ترتيب العبارات 
ترتيب العبارات حسب  

 الوزن النسبي 

  االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 النسبي 

 درجة االستجابة 
 م العبارة 

 نعم أحيانًا  ال 

7 
.79104 
 

2.3131 
 

بشكل   ك 205 110 81 الطالبية  واالسر  الجماعات  تشكيل 
 تقليدي 

41 
20.5% 27.8% 51.8% % 

1 
.69863 
 

2.4773 
 

 ك 236 113 47
االنشطة   في  للمشاركة  تحفيزالشباب  عدم 

 الطالبية 
42 

11.9% 28.5% 59.6% % 

8 
.79925 
 

2.2828 
 

االخصائي   ك 198 112 86 بين  المهنية  العالقة  ضعف 
 والشباب 

 

43 
21.7% 28.3% 50.0% % 

2 
.75811 
 

2.4293 
 

االخصائيين   ك 235 96 65 بين  الحوار  لغة  ضعف 
 والشباب  

 

44 
16.4% 24.2% 59.3% % 

3 
.75787 
 

2.4268 
 

المتميز   ك 234 97 65 الشباب  الشراك  حافز  وجود  عدم 
 الكلية  ب
 

45 
16.4% 24.5% 59.1% % 

5 
.74830 
 

2.3788 
 

ضعف االعداد للندوات التي تتناول خطورة   ك 214 118 64
 التطرف 

 
46 

16.2% 29.8% 54.0% % 

9 

 
 

 

 

.79570 
 

2.2702 
 

 ك 193 117 86

الفكري   التعصب  بخطورة  التوعية  ضعف 
 والديني  

 

47 
21.7% 29.5% 48.7% % 

10 
.79675 
 

2.2525 
 

التواصل   ك 188 120 88 وسائل  من  المثلى  االستفادة  عدم 
 االجتماعي  

 

48 
22.2% 30.3% 47.5% % 

4 
.73558 
 

2.4091 
 

قضايا   ك 221 116 59 لمناقشة  بالمختصين  االستعانة  عدم 
 التطرف 

 

49 
14.9% 29.3% 55.8% % 

6 .76799 2.3409 
ا  ك 207 117 72 قدرة  تعديل  ضعف  على  الخصائيين 

 االفكارالمتطرفة   
 

50 
18.2% 29.5% 52.3% % 
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اأن أكثبببببر العببببببارات ت  (13)يتضبببببح مبببببن الجبببببدول  مبببببن وجهبببببة نظبببببر عينبببببة الدراسبببببة حيبببببث وقعبببببت العببببببارات  حققببببب 
تيبببببب البببببوزن النسببببببي والواقعبببببة فبببببي اإلربببببباعي األعلبببببى وذلبببببك حسبببببب تر  ،الكبيبببببرةموافقبببببة فبببببي نطببببباق ال (45(، )44(، )42)

 :إلىوتشير هذه العبارات  ،على الترتيب بعد الخامسمن عبارات ال
 .كبير( 2.4773)رقمي بتقدير  ،الطالبيةعدم تحفيزالشباب للمشاركة في االنشطة  −

 .كبير( 2.4293بتقدير رقمي ) والشباب،ضعف لغة الحوار بين االخصائيين  −

 .ركبي (2.4268بتقدير رقمي ) بالكلية،ز الشراك الشباب المتميز عدم وجود حاف −

اأن أقببببببل العبببببببارات ت السببببببابق الجببببببدوليتضببببببح مببببببن  بينمببببببا مببببببن وجهببببببة نظببببببر عينببببببة  حققبببببب 
، بعببببببد الدراسببببببة حسببببببب ترتيببببببب الببببببوزن النسبببببببي والواقعببببببة فببببببي اإلرببببببباعي األدنببببببى مببببببن عبببببببارات ال

علببببببى الترتيببببببب  ،المتوسببببببطةموافقةالنطبببببباق  يفبببببب ،(43(، )47)(، 48)العبببببببارات حيببببببث وقعببببببت 
 :إلىوتشير هذه العبارات 

 .طمتوس (2.2525رقمي ) بتقدير االجتماعي،عدم االستفادة المثلى من وسائل التواصل  −

 .متوسط( 2.2702بتقدير رقمي ) والديني،ضعف التوعية بخطورة التعصب الفكري  −

 .متوسط( 2.2828بتقدير رقمي )، ضعف العالقة المهنية بين االخصائي والشباب −

الخا    -ب  السادس  بالبعد  المتعلقة  العبارات  بترتيب  الخاصة  ترجع  النتائج   إلىمعوقات 
العينة على عبارات    والجدول الشباب،   أفراد  النسبي    البعد التالي يوضح استجابات  والوزن 

 ( 14جدول )                             لها: 
 (396)ن= أوزانها النسبية حسب الشباب إلىمعوقات ترجع ب الخاصةيوضح ترتيب العبارات 

ترتيب العبارات حسب  

 الوزن النسبي 

  االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 النسبي 

 درجة االستجابة 
 م العبارة 

 نعم أحيانًا  ال 

6 
.73297 
 

2.3510 
 

 ك 200 135 61
 51 انتشار فكرة التقليد االعمى بين الشباب 

15.4% 34.1% 50.5% % 

5 
.71652 
 

2.3561 
 

 ك 197 143 56
 راي والراي االخر رفض الشباب لل

 
52 

14.1% 36.1% 49.7% % 

9 
.77825 
 

2.2449 
 

 عدم وعي الشباب بخطورة التطرف الفكري  ك 180 133 83
 

53 
21.0% 33.6% 45.5% % 

8 
.78342 
 

2.2955 
 

 عدم قدرة الشباب على تحمل المسؤلية   ك 197 119 80
 

54 
20.2% 30.1% 49.7% % 

7 

 

 
 

.71684 
 

2.3409 
 

 ك 192 147 57

 التاثيرالسلبي الصدقاء السوء على الشباب 
 

55 
14.4% 37.1% 48.5% % 

4 
.72419 
 

2.4015 
 

بين   ك 215 125 56 الجنسي  التحرش  معدالت  ارتفاع 
 الشباب  

 

56 
14.1% 31.6% 54.3% % 

1 
.72654 
 

2.4646 
 

بم   ك 239 102 55 فراغهم  الوقات  الشباب  شغل  عدم 
 يفيدهم. 

 

57 
13.9% 25.8% 60.4% % 

10 
.84030 
 

2.1515 
 

االنشطة   ك 174 108 114 المشاركة في  عزوف الشباب عن 
 الجماعية  

 

58 
28.8% 27.3% 43.9% % 

3 
.73359 
 

2.4217 
 

الشباب   ك 225 113 58 عند  والوالء  االنتماء  ضعف 
 الجامعي  

 

59 
14.6% 28.5% 56.8% % 

2 .74252 2.4444 
 ضعف الوازع الديني لدى الشباب الجامعي  ك 236 100 60

 
60 

15.2% 25.3% 59.6% % 
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من وجهة نظر عينة الدراسة حيث وقعت    حقق اأن أكثر العبارات ت  (14)يتضح من الجدول  
)57)العبارات    ،)60( ال  (59(،  نطاق  النسبي   ،الكبيرةفقة  موافي  الوزن  ترتيب  حسب  وذلك 

 :إلىوتشير هذه العبارات  ،على الترتيب   بعد السادسوالواقعة في اإلرباعي األعلى من عبارات ال
 . كبير( 2.4646)رقمي بتقدير  ،عدم شغل الشباب الوقات فراغهم بم يفيدهم −

 بير. ك ( 4442.4بتقدير رقمي ) ،ضعف الوازع الديني لدى الشباب الجامعي −

 . كبير (2172.4بتقدير رقمي ) الجامعي،ضعف االنتماء والوالء عند الشباب  −

من وجهة نظر عينة الدراسة حسب   حقق اأن أقل العبارات ت  السابق  يتضح من الجدول  بينما
ال عبارات  من  األدنى  اإلرباعي  في  والواقعة  النسبي  الوزن  وقعت  بعد ترتيب  حيث  العبارات  ، 

 :إلىعلى الترتيب وتشير هذه العبارات  ،المتوسطة موافقةنطاق ال  يف ،(54(، )53)(، 58)
 متوسط.  (.15152رقمي ) بتقدير الجماعية،عزوف الشباب عن المشاركة في االنشطة  −

 متوسط. ( 4492.2بتقدير رقمي ) ،عدم وعي الشباب بخطورة التطرف الفكري −

 وسط. مت( 9552.2بتقدير رقمي )  المسؤلية،عدم قدرة الشباب على تحمل  −

الخا    -ج السابع  بالبعد  المتعلقة  العبارات  بترتيب  الخاصة  ترجع  النتائج    إلى معوقات 
عبارات    والجدولالمؤسسة،   على  العينة  أفراد  استجابات  يوضح  والوزن   البعد التالي 
 النسبي لها:  

 ( 15جدول )

 (396)ن= أوزانها النسبية حسب المؤسسة  إلىمعوقات ترجع ب الخاصةيوضح ترتيب العبارات 

ترتيب العبارات حسب  

 الوزن النسبي 

  االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 النسبي 

 درجة االستجابة 
 م العبارة 

 نعم أحيانًا  ال 

4 
.74686 
 

2.3914 
 

االجتماعي  ك 218 115 63 لالخصا ي  الدورالمهني  تهميش 
 بالجامعة 

61 
15.9% 29.0% 55.1% % 

6 
.77776 
 

2.3763 
 

 ك 222 101 73
العمليات  االقت دون  التعليمصارعلى  ية 

 ممارسة االنشطة 
62 

18.4% 25.5% 56.1% % 

9 
.77627 
 

2.3056 
 

بناء   ك 198 121 77 في  الالصفية  دوراالنشطة  تهميش 
 شخصية الشباب 

63 
19.4% 30.6% 50.0% % 

7 
.76968 
 

2.3333 
 

االجتماعيين   ك 205 118 73 االخصا يين  اعداد  في  العجز 
 امعة بالج 

64 
18.4% 29.8% 51.8% % 

2 
.73422 
 

2.4874 
 

للشباب   ك 250 89 57 المتجدده  االحتياجات  مراعاة  عدم 
 الجامعي 

65 
14.4% 22.5% 63.1% % 

5 
.78217 
 

2.3838 
 

لالنشطة   ك 226 96 74 تطويرية  لخطط  رؤية  وجود  عدم 
 الجامعية 

66 
18.7% 24.2% 57.1% % 

8 
.80819 
 

2.3333 
 

احتياجات  ك 217 94 85 مع  الطالبية  االنشطة  توافق  عدم 
 الشباب 

67 
21.5% 23.7% 54.8% % 

3 
.74661 
 

2.4545 
 

المرونة والحس    إلى افتقار االنشطة الطالبية   ك 241 94 61
 االجتماعي 

68 
15.4% 23.7% 60.9% % 

1 
.73433 
 

2.5025 
 

المقر ك 256 83 57 بين  فجوة  وبين  وجود  الدراسية  رات 
 الواقع االمبريقي

69 
14.4% 21.0% 64.6% % 

10 .81164 2.2601 
يتناول   ك 195 109 92 متخصص  مقرردراسي  وجود  عدم 

 التطرف الفكري  
70 

23.2% 27.5% 49.2% % 

 البعد الثالث متوسط األوزان النسبية لعبارات     
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من وجهة نظر عينة الدراسة حيث وقعت    حقق اتأن أكثر العبارات    (15)يتضح من الجدول  
)69)العبارات    ،)65( ال  (68(،  نطاق  النسبي   ،الكبيرةموافقة  في  الوزن  ترتيب  حسب  وذلك 

 :إلىوتشير هذه العبارات  ،على الترتيب  بعد السابعوالواقعة في اإلرباعي األعلى من عبارات ال
 كبير.( 2.5025)رقمي بتقدير  ،مبريقياالوجود فجوة بين المقررات الدراسية وبين الواقع  −

 كبير.( 2.4874بتقدير رقمي ) ،عدم مراعاة االحتياجات المتجدده للشباب الجامعي −

 .كبير (2.4545بتقدير رقمي ) ،المرونة والحس االجتماعي إلىافتقار االنشطة الطالبية  −

الدراسة حسب   من وجهة نظر عينة  حقق اأن أقل العبارات تالسابق    يتضح من الجدول  بينما
ال عبارات  من  األدنى  اإلرباعي  في  والواقعة  النسبي  الوزن  وقعت  بعد ترتيب  حيث  العبارات  ، 

 :إلىعلى الترتيب وتشير هذه العبارات  ،المتوسطة موافقةالنطاق   يف ،(67(، )63)(، 70)
 متوسط.  (2.2601رقمي ) بتقدير الفكري،عدم وجود مقرردراسي متخصص يتناول التطرف  −

 متوسط.(  2.3056بتقدير رقمي ) ،دوراالنشطة الالصفية في بناء شخصية الشباب تهميش −

 متوسط.( 2.3333بتقدير رقمي )، عدم توافق االنشطة الطالبية مع احتياجات الشباب −

بالنتائج   العينة  الفروق  الخاصة  أفراد  استجابات  االستبانة على    التحققمدى  لبين    محوري 
 يبين ذلك:  والجدول التالي ،دراسات إسالمية( -معلو  -تربية ) الكليةمتغير  بحسب

 ( 16جدول )

االستبانة حسب    ورييوضح نتائج اختبار التباين لداللة الفروق بين استجابات أفراد العينة المستفتاة نحو مح 
 ( 396باستخدام اختبار التباين أحادي االتجاه )ن=  الكلية متغير 

 المتوسط  ن الكلية  المحاور 
  االنحراف
 المعياري

 قيمة الفاء 
مستوى  

 الداللة 

 المحور األول 
 18.47399 70.6291 151 تربيةال

64.944 
 

.000 
 دالة 

 15.51434 89.1638 116 علوم ال

 15.47735 66.1473 129 سالمية اإل دراسات لا

 المحور الثاني 
 15.36103 68.1589 151 تربيةال

6.842 
.000 

 دالة 
 18.08480 69.6638 116 علوم ال

 15.80980 75.1628 129 سالمية اإل دراسات لا

)يتض  الجدول  أنه:16ح من  تبع ا  (  العينة  أفراد  استجابات  بين  داللة إحصائية  ذات  توجد فروق 
)  لمتغير األول    سالمية(اإلدراسات  ال  -علومال  -تربية الالكلية  للمحور   دورب  الخاص بالنسبة 

التطرف   مة الجماعة لتوعية الشباب بمخاطرالممارسة المهنية لالخصائيين االجماعيين في خد 
)،الفكري   )ف(،  قيمة  جاءت  داللة  64.944حيث  مستوى  عند  إحصائي ا  دالة  قيمة  وهي   ,)

لصالح  0.05) الفروق  وكانت  ال  طالب (  المحور    علومكلية  على  استجاباتهم  متوسط  بلغ  حيث 
استجابات  89.1638) متوسط  بلغ  بينما  الطالب  (،  الو   (،70.6291)   تربيةكلية  دراسات كلية 
 (، على الترتيب.66.1473)   سالميةاإل

 -علومال  -تربية الالكلية )لمتغير  ا  استجابات أفراد العينة تبعتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين   −
الخاص   سالمية(اإلدراسات  ال الثاني  للمحور  لالخصائيين    بالنسبة  المهنية  الممارسة  بمعوقات 
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جاءت   حيث  )فاالجتماعيين  )قيمة  داللة    (،6.842(،  مستوى  عند  إحصائي ا  دالة  قيمة  وهي 
لصالح  (  0.05) الفروق  استجاباتهم على    سالميةاإل دراسات  ال  طالب وكانت  متوسط  بلغ  حيث 

( استجابات  75.1628المحور  متوسط  بلغ  بينما  و الطالب  (،  )69.6638)تربية  العلوم   ،)68.1589  ،)
 على الترتيب.

المحور األول    احصائية على المحور االول والثاني لصالحاللة  ويمكن تفسير وجود فروق ذات د 
توعية   شأنها  من  التي  المهنية  والممارسات  االجتماعي  االخصائي  دور  إلى ضعف  يشير  مما 

 المنحرفة. الشباب بمخاطر التطرف الفكري للجماعات 
 

بالنتائج   العينة  الفروق  الخاصة  أفراد  استجابات  اعلى    التحققمدى  لبين    الستبانة محوري 
 -  ذلك:يبين  والجدول التالي ،الرابعة(  -الثالثة  -الثانية -األولى) الفرقةمتغير  بحسب

 ( 17جدول )

االستبانة حسب    ورييوضح نتائج اختبار التباين لداللة الفروق بين استجابات أفراد العينة المستفتاة نحو مح 
 ( 396باستخدام اختبار التباين أحادي االتجاه )ن=  الفرقة متغير 

 المتوسط  ن الفرقة  المحاور 
  االنحراف
 المعياري

 قيمة الفاء 
مستوى  

 الداللة 

 المحور األول 

 17.85202 68.1736 121 األولى 

22.372 
 

.000 
 دالة 

 17.19487 69.0090 111 الثانية 

 21.30551 80.5 74 الثالثة 

 15.18798 85.2778 90 الرابعة 

 المحور الثاني 

 15.35490 75.3884 121 األولى 

22.372 
.001 

 دالة 

 16.80249 71.3604 111 الثانية 

 15.60850 66.8649 74 الثالثة 

 17.36469 67.5333 90 الرابعة 

 ( أنه:17ح من الجدول )يتض 
بين   - إحصائية  داللة  ذات  فروق  لمتغيرتوجد  تبع ا  العينة  أفراد  )األولى  استجابات    -الفرقة 

بالنسبال  -الثالثة   -الثانية األول    ةرابعة(  لالخصائيين    بدور  الخاص للمحور  المهنية  الممارسة 
بمخاطر الشباب  لتوعية  الجماعة  خدمة  في  حيث التطرف    االجماعيين  قيمة   الفكري،  جاءت 

( وكانت الفروق لصالح  0.05وهي قيمة دالة إحصائي ا عند مستوى داللة )  (،22.372)ف(، )
(، بينما بلغ متوسط  85.2778ط استجاباتهم على المحور )حيث بلغ متوس  الفرقة الرابعة   طالب 

والثانية  استجابات   الثالثة  الفرق  )80.5)واألولى  طالب   ،)69.009( عل68.1736(،    ى (، 
 الترتيب.

بين  كما   − إحصائية  داللة  ذات  فروق  تبع ا  توجد  العينة  أفراد  )األولى   لمتغيرااستجابات    -لفرقة 
سبة للمحور الثاني الخاص بمعوقات الممارسة المهنية لالخصائيين  بالن   الرابعة(  -الثالثة   -الثانية
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وهي قيمة دالة إحصائي ا عند مستوى داللة    (،22.372االجتماعيين حيث جاءت قيمة )ف(، )
حيث بلغ متوسط استجاباتهم على المحور    الفرقة األولى  طالب ( وكانت الفروق لصالح  0.05)
بلغ متوسط استجابات 75.3884) بينما  الثانية والرابعة    (،  الفرق  (، 71.3604) والثالثة  طالب 
 الترتيب.  ى(، عل66.8649(، )67.5333)

عينة الدراسة    ول والثاني لصالحويمكن تفسير وجود فروق ذات داللة احصائية على المحور األ
 الب الفرقة الربعة نظرا  لنضجهم وقدرتهم على التفكير النقدي وخبراتهم المكتسبة في سنوات من ط

المتتالية   وقدرتهدراستهم  األولى   مبالجامعة،  الفرق  طالب  من  أكثر  الصعوبات  مواجهة  على 
لهذه   والثانية، الفكري  التطرف  بخطورة  التوعية  وبرامج  والمحاضرات  الندوات  من  واستفادتهم 

 المتطرفة. الجماعات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   جامعة الفيوم -مة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية لية الخدمجلة ك

 

 594 

 العدد الثامن عشر 

 مراجع الدراسة 
 

(1) Larton Persoune, Youth and Problem or Change, New York K Osaka publisher, 

2005, P 36. 

القومي  (  2)      القومي    القاهرة،   السادس،البحث    الشباب،استراتيجية    للسكان،المجلس  المركز 

 057 ص  ،1999السك انيةللمعلومات 

القومي  (  3) القاهرة،    للشباب: المجلس  للشباب،  القومي  المجلس  مطابع  والوطن،  ،  2010الشباب 

 .3ص
 0 73 :72ص ص  ، 2007إبريل 

(5) Ronald wiontrobe. Rational Extremism the caleeulus of Discontent, Ontario 

University of the western Ontario. 2005, p14 

علم االجتماع،    معاصرة فىأحمد عبد العزيز األصفر اللحام: المدخل االجتماعى لمعالجة الفكر المنحرف، دراسات  (  7)
نايف   جامعة  الرياض،  السعودية،  الشباب،  تجنيد  من  والحد  اإلرهابى  للفكر  التصدى  العلمية  للندوة  مقدمة  عمل  ورقة 

.2ص2011للعلوم األمنية،  

 كاليات وبدائل، السعودية،  ، اشالفكري منظمة جواب العالمية للفكر والثقافة اإلنسانية: مفهوم األمن  (  10)    
 . 2م، ص 2011منظمة جواب العالمية للفكر والثقافة اإلنسانية، يناير         

مق  قةور   ،األمنية   تسساؤ للم  الجتماعيا  دورلا :  بير لحا  هللا ا   د عب  مير لكا   د عب(  11)     دوةلن   مةدعمل 
 . 20١١،وث لبحوا  تسا دار ل ا زكر م ض،يار لا ، ألمنيةا  وم للعل  نايف جامعة  ،واألمن لمجتمعا

علم   عصمت(  12)        ا  عدلي:  والمجتمع"االجتماع  "االمن  دارالمني  الجامعية    االسكندري،  المعرفة 
 . 1ص، 2001،

الغامدى:  (  17) محمد  بن  التعاون    االنحرافسعيد  مجلس  لدول  الوطني  األمن  على  وأثره  الفكري 
 م.   2005الخليجي، بحث غير منشور،  

بن حسين  (  6) الفكر    ،السعيدينتيسير  الوقاية من  في  التربوية  المؤسسات  البحوث    المتطرف،دور   األمنية،مجلة 
 . 18ص  هب،1426،  ربيع ا خر (، 30العدد )

 . 45ص، 2000 الجامعية،القاهرة، دار المعرفة  االجتماع،الفلسفة وعلم   األخالق بين:  بدوي سيد محمد (  8)        
 . 92م، ص 2002عمر سليمان األشقر: نحو ثقافة إسالمية أصيلة، عمان، دار النفائس، ( 9)  

 " 4القران الكريم سورة قريت اية رقم "( 13) ( 13)
طرف(  14)  14) من  الشباب  استقطاب  ندوة  الخطرة:  السلوكيات  مكافحة  اإلرهابية،    وحدة  التنظيمات 

 . متاح فى 2015مايو 7بحاث في القيم الرابطة المحمدية للعلماء،  مركزالدراسات  واأل
حمد سيد طنطاوي واخرون: ندوة عن االسالم بين الوسطية والتشدد مواجهة للفكر المتطرف، البيان  (  م 15)    

 . 238-237، ص ص2006مايو، 7الختامي والتوصيات، حامعة األزهر مركز االقتصاد االسالمي، 
(16)- www.al-mostaqbal.com. 

 

http://www.al-mostaqbal.com/


   جامعة الفيوم -مة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية لية الخدمجلة ك

 

 595 

 العدد الثامن عشر 

كة العربية  عبد الرحمن محمد السديس: الشريعة اإلسالمية ودورها فى تحقيق األمن الفكري، الممل(18)    
 . م 2005هب، 1426السعودية، الرياض، مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف للعلوم األمنية، 

،  رسالة  الفكري   االنحرافأساليب إدارة المدرسة الثانوية لوقاية الطالب من  عبد هللا بن زويد المطيرى:  (19)
 م . 2005هب، 1426ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

التربوية، رسالة ماجستير غير  (  20) الفكري فى اإلسالم وتطبيقاته  األمن  نور عبد هللا: مفهوم  أمل أحمد 
م  2006منشورة، المملكة العربية السعودية، قسم التربية اإلسالمية والمقارنة، كلية التربية، جامعة أم القرى،  

 . 

استرات(21)     بناء  المالكي: نحو  الحفيظ عبد هللا  األمن  عبد  لتحقيق  فى مواجهة اإلرهاب، رسالة     الفكري يجية 
ا، جامعة نايف للعلوم األمنية،  علىدكتوراه غير منشورة , المملكة العربية السعودية، الرياض، كلية الدراسات ال

هالل حسين يوسف فلمبان: دور الحوار التربوي فى وقاية الشباب من اإلرهاب  (  22)   م .2006هب،  1427
 م . 2006لة  ماجستير غير منشورة، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الفكري، رسا 

، رسالة ماجستير غير  الفكري بندر على بن سعيد: تصور مقترح لتفعيل دور المدرسة فى تحقيق األمن  (  23)  
 م . 2006منشورة، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، كلية التربية،  

 (24) Chhabra Meenakshi: Finding Voice Exploring Possibilities of healing in   

conversations on an event of collection Mass  violence between self and 

other an interaction   between Indian and Pakistani youth Dissertation  

Abstracts international section A Humanities and    social sciences, 2007.   
الملك  (  52)       جامعة  في  المعلمين  بكلية  الطالبية  لألنشطة  تقويمية  دراسة  موسى:  محمد  هانى 

مؤتمر   طالبها،  آراء  ضوء  في  شمس،    التعليم سعود  عين  جامعة  الضيافة،  دار  الثقافية،  والهوية 
           م،  2008

   .31-30ص ص 
حسن(  26) ابراهيم:  احمد  طالب  ي  بين  التطرف  مواجهة  فى  الطالبية  الريادة  دور  تفعيل  متطلبات 

االجتماعية  الجامعة، الخدمة  في  دراسات  مجلة  اإلنسانية  القاهرة،  الخدوالعلوم  كلية  االجتماعية،  ،  مة 
 . م 2008جامعة حلوان 

،  ألمن الفكري للنزالءالمديرية العامة للسجون وجهودها لتحقيق احيدر بن عبد الرحمن الحيدر:  (  27)
من   الفترة  فى   ) والتحديات  )المفاهيم  الفكري  لألمن  األول  الوطني  للمؤتمر  مقدم    25  –  22بحث 

    م . 2009جماد األول، المملكة العربية السعودية، جامعة الملك سعود،  
 (28) Jennifer Buehler: Wayster the living conversation about young Adult  

literature, National council of teachers of English,  New York , 2009. 

 

(29) Andrea Diaz: Composing a civic life influences of sustained of sustained 

dia   logue on post graduate civic engagement and civic life,   parquets 

Dissertations and theses, California fielding graduate university, NewYork, 

2010. 



   جامعة الفيوم -مة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية لية الخدمجلة ك

 

 596 

 العدد الثامن عشر 

العزيز االصفر اللحام: المدخل االجتماعي لمعالجة الفكر المنحرف، ورقة عمل مقدمة (  30) احمد عبد 
للندوة العلمية " التصدي للفكر االرهابي والحد من تجنيد الشباب "، المملكة العربية السعودية جامعة نايف  

 . م2011الرياض  العربية للعلوم االمنية ،
  (31) Clinch, A. (2011). A community psychology approach to preventing 

violent extremism. Gaining the views of young people to inform 

primary prevention in secondary schools (Doctoral dissertation). 

University of Birmingham. 

الجواد الحروانى: خدمات رعاية الشباب وتنمية قيم رأس المال االجتماعى لدى الشباب    دية عبدنا (  32) 
جامعة  االجتماعية،   الخدمة  كلية  اإلنسانية،  والعلوم  االجتماعية  الخدمة  في  دراسات  مجلة  الجامعي، 

 م. 2011إبريل، ( 30العدد )حلوان،  
(33) Nickki Pearce Dawes & Read Larsen: How youth Get Engaged: 

Grounded-   Theory Research on Motivational Development in organized you 

the programs, Developmental psychology, volume 47, Issue 1, university of 

Massachusetts, Boston, Jan2011.  

(34)  Alison Bryant Ludden: Engagement in school and community civic 

Activiti  among Rural Adolescents Journal of youth and Adolescence , 

Volume 40, Number 9, sep 2011, p.p 1254 – 1270. 

يناير دراسة فى    25ها في مصر بعد ثورة  علىمنسى السيد الجمل: بطالة الشباب والنتائج المترتبة    ( 35)
 .  2013،   1، ع19تربية ، جامعة عين شمس، رقم الجغرافيا االجتماعية، بحث منشور في مجلة كلية ال

الواقع والمأمول ، بحث منشور في  (   36) بالجمعيات األهلية  الجماعات  العمل مع  أحمد أحمد فودة: 
 مجلة كلية  

   .2013 جامعة حلوان، العدد الرابع والثالثون، الجزء الرابع عشر ،   –االجتماعية  لخدمةا        
الرح  (73) فؤاد عبد  لدى  رأفت  السياسية  والمشاركة  الحرية  مفاهيم  وأثرها على  العربية  الثورات  الريان:  من 

الوطنية،   النجاح  جامعة  فلسطين  ماجستير،  رسالة  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينية  الجامعات  طلبة 
. 2015نابلس،  

اإلرهابية   ( 38) التنظيمات  طرف  من  الشباب  استقطاب  ندوة  الخطرة:  السلوكيات  مكافحة  ،  وحدة 
 . متاح فى 2015مايو 7واألبحاث في القيم الرابطة المحمدية للعلماء،    مركزالدراسات

http://www.jadidpresse.com%D8 %At%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9. 

 

ة، بحث  رياض أمين الحمزاوي: العالقة بين مشكالت الشباب الجامعي والمشاركة في التنمي(  93) (32)
م. 1990منشورفى ، المؤتمرالعلمي الثالث، كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة القاهرة، فرع الفيوم "،    

ط) محمود  (  40) الحديثة،  القاهرة  مكتبة  القاهرة،  وتطبيقيا "،  "نظريا   والشباب  الجماعة  خدمة  (،  1حسن: 
. 1م،ص1996  

http://www.jadidpresse.com/


   جامعة الفيوم -مة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية لية الخدمجلة ك

 

 597 

 العدد الثامن عشر 

  ص   ،  خدمة الجماعة،  مكتبة اإليمان، القاهرة ممارسة في طريقة  ابراهيم بيومي مرعي: نظريات ال  (14) 
52.  

نصيف فهمى منقريوس وآخرون: المدخل والنماذج والنظريات في خدمة الجماعة، القاهرة، مركز نشر  (  24)
. 32-22، ص ص 2003وتوزيع الكتاب الجامعي،    

 . 488،ص1972 ،3، ط1مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، ج: المعجم الوسيط  ( 43)  
 . 302،ص1977المصباح المنير، القاهرة ، دار المعارف بمصر،: المقري   علىحمد بن محمد ( ا 44)
بدوي  45) ذكي  احمد   )  : ، لبنان  ،مكتبة  بيروت   ، االجتماعية  العلوم  مصطلحات  ،  1986معجم 

 . 452ص
مينا 46) للطباع:  ( طلعت زكريا  الحديثة  القاهرة   ، القاهرة   ، المعاصرة  اإلجتماعية  والقضايا    ة، الشباب 

 . 13، ص1989
عثمان 47) محمدعبدالسميع  كليةالتربية  :(  األزهر،  جامعة   ، القاهرة  مشكالتها،  وأهم  االجتماعية  التنمية 
 . 221،ص 1995،
وآخرون 48) المعاطي  أبو  ماهر   )    :  ، الشباب  رعاية  مجال  في  االجتماعية  للخدمة  العامة  الممارسة 

 .   26، ص2000القاهرة ،   مطبعة نور اإليمان ،
سياسات العمل مع الجماعات ، كفر الشيخ ، المعهد العالي للخدمة :  ( نبيل ابراهيم أحمد وآخرون  49)

 .   455،ص2005 االجتماعية
( احمد محمد السنهورى : مدخل الرعاية االجتماعيه مع بيان منهاج اإلسالم، القاهرة، دار السعيد  50)

 . 183، صب 1993للطباعة والنشر، 
طيف : تنمية المجتمع وقضايا اإلعالم التربوي مؤشرات التنمية بين التطورات  رشاد احمد عبد الل(  51)

 .   178م، ص 1995النظرية والممارسة المهنية، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 
الجامعي  محمد محمد سليم:  (  52)   الشباب  رؤية مستقبلية لدور األخصائي االجتماعي مع جماعات 

ا المدنية  الدولة  االجتماعية،  لحديثة،  في ضوء  للخدمة  والعشرين  الخامس  الدولي  العلمي  المؤتمر 
 . 4038  -4037م، ص ص  2012جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية، الجزء العاشر، 

 .   389، ص  1999،  التعليمو  التربيةمجمع اللغة العربية ، ا لمعجم الوجيز ، القاهرة ، وزارة ( 53) 
 .  802، ص  1997،   2، بيروت ، دار الفكر العربي ، ط معجم مقاييس اللغة ( 54)

 .  176، ص  1979، بيروت ، دار العلم للماليين ،   2كي ، المورد الميسر ، ط علىمنير الب( 55)
(56  )( العدد  األمنية،  للدراسات  العربية  المجلة  والتطرف،  والعنف  الدوان  البتر:  عمر  (،  16مصطفى 

السعودية، العربية  المملكة   ، والتدريب،    مجلد  األمنية  للدراسات  العربى  المركز     م، 1993الرياض، 
 . 45ص 

ليل(  57) محمود  االسكندرية،  ةعلى  والعنف،  األحياء  في ظاهرة  تأمالت  متغير:  مجتمع  في  الشباب   :
 . 87م، ص1995دارالمعرفة الجامعية، 



   جامعة الفيوم -مة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية لية الخدمجلة ك

 

 598 

 العدد الثامن عشر 

فا(  58) مدى  الفخرانى:  ابراهيم  واالنفععلىخالد  العقالني  العالج  اجهة بعض االضطرابات  في مو    لى ة 
عين   جامعة  النفسى،  االرشاد  مركز  القاهرة،  النفسى،  االرشاد  مجلة  المتطرفين،  لدى  النفسية  

 . 257م، ص 1998شمس، 
سعيد بن مسفر الوادعى: األمن الفكري االسالمى، مجلة األمن والحياة، المملكة العربية السعودية،  (  59)

 87م، ص 1997(، 187، العدد)الرياض، أكاديمية نايف للعلوم األمنية 
تحقيق الذات لدى طالب الجامعة، رسالة     إلىأسماء فاروق محمود: التطرف وعالقته بالحاجة  (  60) 

   .19م، ص 2007ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس، 

، ص    1997  أسس علم النفس ، اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ،  :محمد أحمد عبدالخالق  (  61)
507  . 

،  1988عاطف أحمد فؤاد ، الحرية والفكر السياسي المصري ، القاهرة ، دار الكتاب العربي ،  (  62)
 .   84ص 

(63)  Richard Larson, Iditorial Intolerance And Extremism, Canada, Valrian 

Press, 2005, P9. 

(64)  Chirema Bloder , The Causes of Extremity in Changing World, 

Toronto University , 2006, P39 

حمد يسرى إبراهيم دعبس : اإلرهاب بين التجريم والمرض رؤية فى انثربولوجيا الجريمة ، وكالة  ( م 65)
 م1994النباء للنشر والتوزيع ، 

الثامنة،  (66) الطبعة  مكتبة وهبة،  القاهرة،  العلمي،  البحث  الباسط محمد حسن: أصول  م،  1982عبد 
   (185.42ص 

أدوار،  -مهارات  –  قوت القلوب محمد فريد تنظيم المجتمع في الخدمة االجتماعية، استراتيجيات (  67)
 . 197، صب  2000،. كلية الخدمة االجتماعية بالفيوم، جامعة القاهرة 

محفوظ:    ( 68) مع ماجدي عاطف  العمل  في طريقة  المهنية  والنماذج  والمستحدثة  األساسية  النظريات 
القاهرة،  تالجماعا حلوان،    مركز  ،  جامعة  االجتماعية،  الخدمة  كلية  الجامعي،  الكتاب  وتوزيع  نشر 
 22، ص 2011

، اإلسكندرية، دار المعرفة قاموس الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعيةاحمد شفيق السكري:  (  69)
         . 451م، ص 2000الجامعية، 

م، ص    2000، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  عغيث: قاموس علم االجتمامحمد عاطف  (  70) 
39 . 
المكتب  (   71) االسكندرية،  المعاصرة،  االجتماعية  الخدمة  نظرية  منصور:  ابراهيم  محمد  حمدى 

 . 198م، ص 1998للنشر والتوزيع، العالمي  الجامعي 
المهن  على(  72) دار  القاهرة،  الفرد،  خدمة  في  معاصرة  ونظريات  نماذج  زيدان:  للطباعة،  حسين  دس 

 069-67، ص ص  2006



   جامعة الفيوم -مة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية لية الخدمجلة ك

 

 599 

 العدد الثامن عشر 

م، ص  1997محمد عاطف غيث: قاموس علم االجتماع، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  (  73) 
47 . 
               

رشاد احمد عبد اللطيف : تنمية المجتمع وقضايا اإلعالم التربوي مؤشرات التنمية بين التطورات  (  74)
 .   194، ص سبق ذكره مرجعالنظرية والممارسة المهنية، 

إبراهيم بيومي مرعي وآخرون: أسس ومجاالت العمل مع الجماعات، القاهرة، مركز نشر وتوزيع  (   75) 
 . 18م، ص  2002الكتاب الجامعي، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، 

المعاطي  (  76) أبو  الخدمة االجتماعية )أطروحات نظرية  علىماهر  المهنية في  الممارسة  نماذج    –: 
 . 350م، ص 2003تطبيقية(، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق،  

: التخطيط االجتماعي نموذج السياسة االجتماعية في المجتمع المصري،  على ماهر أبو المعاطي  (  77)
 . 77-76م، ص ص 2003القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، 

م(  78) في  والنظريات  والنماذج  المداخل  وآخرون:  منقريوس  فهمي  الجماعة،  نصيف  خدمة  مارسة 
م، ص ص  2003القاهرة، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان،  

238-239 . 

  ، 1ط  ،  االول  المجلد  ،  الكتب  عالم   القاهرة،  ،  المعاصرة   العربية  اللغة  معجم :  عمر  مختار  أحمد  (79) 
 . 477: 474صب صب ، 2008

  ،   2ط  ،  العربي  الفكر  دار   ،  بيروت   ،  للغةا  في  المقاييس  معجم :  زكريا  ن ب  فارس  بن   ( أبوالحسن80) 
 . 802،ص1992

  ،   التربية  كلية  مجلة  ،  الشباب  بين  التطرف  مشكلة  عالج  في  التربية  دور:  حسانين   جمعة  حمدأ(  81)
 . 339م،ص1992  ،1  مجلد ،  8 العدد  ،  سيوط أ جامعة

  ،   االكاديمية  والشئون   األمنية  للعلوم   فلسطين  كاديمية أ  ,فلسطين  ،  الفكري   األمن:  تربان   محمد  كمال  (82)
 . 26،ص  2012  ،  المناهج  قسم 
  وزارة  العربية،  مصر   جمهورية  ،  الفكرية  المراجعة  سلوبوأ   والتطرف  االرهاب  مكافحة:    حمزة   ( محمد83)

 . 5،ص  2012 ،  الداخلية
  إسالمية،   رؤية  ومعالجتها،  االسالمي  المجتمع  في   االجتماعي  االنحراف   ظواهر:  الصمد   عبد   حمد أ  ( 84)
 2000 ،4ط
  –  الحقوق   كلية  مجلة  في  منشور  بحث  االجرام،  عواملعلى    معاصرة   الوهاب حومد: نظرات  عبد(  85)

 . 19،ص1999 ديسمبر  ،  الرابع العدد  ،  الكويت 
 . 698صذكره ،مرجع سبق   العربية: اللغة مجمع الوسيط،  ( المعجم86) 
  ،7ج  ،  1ط  العلمية،  الكتب   دار  بيروت،  االعظم،  والمحيط  محكم ال:  اسماعيل  بن  على  الحسن  بوأ(  87)

 . 7ص ، 2000



   جامعة الفيوم -مة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية لية الخدمجلة ك

 

 600 

 العدد الثامن عشر 

  التراث   إحياء  دار   ،  بيروت  ،  المصلين  واختالف  االسالميين   مقاالت:    االشعري   اسماعيل  بن  على(  88)
 . 536ص ، 1990 ،  3ط ،  العربي

  الخليج   لدول  لتعاون ا   مجلس  في  الوطنى  االمنعلى    وأثره   الفكري   االنحراف:    الدغيم   دعيم   ( محمد89) 
   .2005 االمنية،   للبحوث  العربي  الخليج لدول التعاون  لمجلس   مقدم  بحث   ،  العربية

 .  30،ص,مرجع سبق ذكره   الفكري  االمن: تربان  محمد ( كمال90) 
سعيد91)   للدراسات   العربية  المجلة  في  منشور  بحث  ،  االسالم   في  الوسطية:  المغامسي  فالح  بن  ( 

 . 40،ص2005 ،  38 دد،ع  األمنية  للعلوم   العربية  نايف جامعة ،  السعودية ،  األمنية
  ودور   الفكري   االنحراف   ومواجهة  االمني  الوعي  تنمية  في  االعالميين   دور:  عامر  محمد  وصفي  ( 92)

  دور "    حول  التدريبية  للدورة   مقدم  بحث  ،  الفكري   االنحراف   مجابهة  في  االمني  لالعالم   العربي  المكتب
  ،   الداخلية   وزارة   مع  بالتعاون   العربية،   نايف   جامعة  ،   السعودية  الفكري،   النحراف ا  مجابهة  في  االعالم
 . 55ص ،2010 القاهرة،   ،  العرب  الداخلية  وزراء لمجلس  العامة واالمانة مصر،

  مقدمة   عمل  ورقة  ،  الفكري   االنحراف   من  أبنائها  وقاية  في  ودورها  االسرة:    طالب   مبارك   حسن أ(  93)
 . 5،ص2005  ، األمنية للعلوم  العربية نايف جامعة"  الفكري   االمن" حول العلمي للملتقي

محمد94)    ،   التعاريف  مهمات  على  التوقيف     :المناوي   الرؤوف   عبد  محمد   ،  الداية  رضوان  ( 
 . 413،ص1995 ،  بيروت   لبنان،  ،  االولي  الطبعة  ،  الجزءاالول

  النفس   علم  وأسس  سالمياإل   ير التفس  بين  اإلنساني   السلوك:  خرون وأ  حمدأ  سيد  المجيد   عبد  ( 95) 
 . 28،ص2002  ،  المصرية االنجلو  مكتبة ،  القاهرة  المعاصر، 

  الطبعة   ،  القلم   دار  ،  الكويت  ،  السلوك   وتفسير  العلمي  المنهج:    سماعيلإ   الدين   عماد   محمد  ( 96)
 . 162ص  ،1989 ،  الرابعة

  وسبيل  الطفولية   ات رافاالنح و   المشكالت)    نفهمها  كيف   االطفال  مشاكل  :   شحيمي  يوب أ   محمد   ( 97)
 . 182،ص1994 ،  االولي  الطبعة  ،  اللبناني  الفكر دار   ، بيروت ( عالجها

  الثانية الطبعة  ،  الكلمة  دار  ،  المنصورة   ، والمواجهة التحدي الفكري،  الغزو:  محمد  على سماعيلإ  ( 98)
 .   21ص ، 2011 ،
  ،   العربية  مصر  جمهورية  ،   ريةالفك  المواجهة  اسلوب أ  والتطرف  االرهاب  مكافحة:    حمزة   محمد   ( 99)

 . 14،ص2012 ،  وزارةالداخلية
 . 29-28،ص ص مرجع سبق ذكره: تربان  محمد كمال (100)
  ،  العربية  مصر   جمهورية  ،   الفكرية  المراجعة   سلوب وأ  والتطرف  االرهاب   مكافحة:    حمزة  محمد   ( 101) 

 . 6،ص2012 ،  وزارةالداخلية
 . 14ص ، 1994 ، جامعةاالزهر  ،  سللنا بيان: الحق جاد على الحق جاد    (102)
  دراسات   ،  المنحرف  الفكر  لمعالجة  االجتماعي  المدخل :  اللحام   االصفر   العزيز  عبد  حمد أ(  103)

  تجنيد   من  والحد   االرهابي  للفكر   التصدي  العلمية  للندوة   مقدمة  عمل  ورقة  ،   االجتماع  علم   في  معاصرة
 .  8-7ص ص  ،2011 ،   منيةاالللعلوم   نايف جامعة ،  الرياض   ، السعودية   ،  الشباب



   جامعة الفيوم -مة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية لية الخدمجلة ك

 

 601 

 العدد الثامن عشر 

 . 11-8ص ،ص ابق  سال مرجع  ال  :اللحام االصفر  العزيز  عبد حمدأ(104)
  ،   بيروت   الهاء،  كتاب   الكبير،   الشرح  غريب  في   المنير  المصباح:  الفيومي  على   محمد   بن   حمد أ(105)

 643ص ، نشر سنة بدون  ،   الجزءالثاني  ،  العلمية  المكتبة
  2267،ص5،ج5763  رقم  الغضب   من   الحذر  باب  ،  االدب   كتاب:    صحيحرواه البخاري في ال   (106)
 . 
ذ 107) البداينة(    لدى   واألسرية  الشخصية  الخصائص  بين  العالقة  الشقور:  عبد  أدلمة  ومنال  ،  ياب 

  السنة   ،   والتدريب  األمنية  للدراسات   العربية  المجلة   ، "االسري   العنف  وأشكال  الطفولة  أثناء   الجامعة  طالب
 . 86، ص م 48،2010                         العدد  ،( 24)
 . 4904 ، رقم 5زوجها،ج  بيت في راعيةُ  المرأة   باب  ،  النكاح كتاب:  صحيحه في البخاري   واه ( ر 108)
 . 8417  ،رقم   14ج ،   المسند في حمد أ  ( رواه 109)
  ،   الثالثة  الطبعة  ،    النفائس  دار  ،  االردن   ،  االسالمية  الثقافة  في  معالم :    وآخرون   حماد  بوأ  زياد   (110)

 . 18ص ، 2009
 -:  إلىيمكن الرجوع    (111)
الشاعر  - ابراهيم  بن  من  :  عبدالرحمن  الوقاية  في  الدينية  والمؤسسات  والمدرسة  االسرة    االنحراف دور 

الدورة التدريبية حول دور االعالم في مجابهة   الفكري، جامعة نايف العربية للعلوم    االنحرافالفكري ، 
 . 2009  اخلية واالمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، القاهرة ، األمنيه بالتعاون مع وزارة الد

الريمي  - أحمد  بن  من  :  صالح  الطالب  وقاية  المدارس    االنحرافأساليب  في  التربويون  يراها  كما 
  المتوسطة الحكومية بمدينة الرياض، رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض،

2005 . 
للدورة  :  سن مبارك طالب أح  - المؤسسات التربوية في الوقاية من انحراف االحداث ، بحث مقدم  دور 

و  االطفال  حول  الجزائر،    االنحرافالعلمية  جامعة  مع  بالتعاون   ، األمنية  للعلوم  العربيه  نايف  جامعة 
 . 2008 مدينةالجزائر 

- http//: www. Campbellcollaboration.org 
-James,G ,Barber Putting Evidence –Based  Practice, in  Barbra  White,  

Comprehensive  Handbook   of  Social  Work  and   Social  Welfare  Profession  

of  Social  Work. New York, NY: John Wiely, 2008. 448. 

-Fulie  Sehroeder  ., etal Mitigating Circumstances in Death  Penalty  

Descisions: Using  Evidence Based  Research to In form  Social Work  Practice 

in Capital Trials  , Journal  of  Social Work,2006, p. 336 ( 
، دار  3، طمناهج البحث في التربية وعلم النفس(.  1993جابر، عبد الحميد جابر، وكاظم، أحمد خيري )(  121)

.251،  250اهرة، ص ص النهضة العربية، الق  

(113     ( Best, J. W.,& Kahen, J.V. (1998). Research in Education, U.S.A : Aviacom 

Company and Library of Congress, 8th ed.  P. 377. 

( 114)  Oluwatayo, J.,(2012,May). Validity and Reliability Issues in Education 

Research. Journal of Educational and Social Research,2(2),392. 

   (115)   Best, J. W.,& Kahen, J.V., Op.Cit., P. 378. 

 : إلى(  يمكن الرجوع 116)



   جامعة الفيوم -مة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية لية الخدمجلة ك

 

 602 

 العدد الثامن عشر 

-  ( محمد  طالب  أبو  والنفسية  1987سعيد،  التربوية  البحوث  في  االستبيان  وكفاءته.   –(.  حدوده  تقنيته،  بناؤه، 

(، 1(، ع)7العربية للتربية والثقافة والعلوم، مج)المجلة العربية للبحوث التربوية، المنظمة  

 .44ص 

- Saris, E., et al (2004). Methods for testing and evaluating survey questionnaires. 

Hoboken, New Jersey: John Wiley &Sonsp., pp. 275-208. 

محمد)م    (1117) الصاوى  كتابت1992حمد،  وطريقة  )أسسه  العلمى  البحث  القاهرة، (.  األكاديمية،  المكتبة  ه(، 

 .40ص

  -يمكن الرجوع إلى :  (118) 

 .108(. مهارات البحث التربوى، ترجمة جابر عبد الحميد، دار النهضة العربية، القاهرة، ص1993ل.ر.جاى)  -

-   Krejcie& Morgan in their 1970 article “Determining Sample Size for Research 

Activities” (Educational and Psychological Measurement, #30, pp. 

607-610). 

الحميد وأحمد خيرى كاظم)    -  النهضة  1986جابر عبد  دار  القاهرة:  النفس.  التربية وعلم  في  البحث  (. مناهج 

 .96العربية, ص

 
 


