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The study problem: Determine the role of the social work profession from 
the perspective of the generalist practice in the face of intellectual extremism 
among university youth. 
Aims of the study  :  

1- Determining the role of the social work profession from the 
perspective of the generalist practice in the departments of youth care 
at the university in the face of the problem of intellectual extremism 

among university youth. 
2- Monitoring the obstacles that limit the role of the social work 

profession from the perspective of the generalist practice in the 
departments of youth care at the university in the face of intellectual 

extremism among university youth. 
3- Reaching proposals to increase the efficiency and effectiveness of 

youth care departments at the university in the face of the problem of 

intellectual extremism among university youth. 
4- Presenting a number of proposals and recommendations to activate 

the role of the social work profession.  
Recommendations and suggestions to activate the role of the social 
work profession in the face of intellectual extremism among university 

youth : 
1- The need to qualify social workers in the departments of youth 

care in universities on the processes of early detection of cases of 
intellectual and behavioral extremism among students, and how to 

face this problem. 
2- Holding scientific and research partnerships and develop a strategic 

plan through which to employ joint research projects to study the 

issues associated with intellectual extremism and confront . 
3- investing the leisure time of youth to develop their abilities and 

encourage them to volunteer work through the departments of 
youth care in universities.  

Keywords: extremism, intellectual extremism, generalist practice, 
behavioral cognitive model. 
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 أواًل:مدخل لمشكلة الدراسة
فراط غير منضبط أو غريب في الفكر أو السلوك أو االثنين معا، والتطر  التطرف كظاهرة  فهو غلو وا 

اجتماعيدددددددة سدددددددلبية لددددددده أندددددددواب عديددددددددة أو قدددددددد يظهدددددددر فدددددددي صدددددددور متبايندددددددة، ومدددددددن أخطرهدددددددا التطدددددددرف 
ن الفكدددر هددو أعمدددال العقدددل ،والمنظمدددات المتطرفددة فكريدددا  تسدددتهدف الفكددر وذلدددك علددى اعتبدددار أ(1)الفكددري

بطريقة أو بأخرى لتكوين رأى سليم أو غير سدليم تجداه قضدية أو موضدوب أو شدخص أو غيدر ذلك،ومدا 
ن كددان الفكدر غيددر  يندتج عدن الفكددر هدو السدلوك،فان كددان الفكدر سددليما معدافى يندتج عندده سدلوك قدويم، وا 

تابدددة أو بالعمدددل المباشدددر أو غيدددر سددليم يندددتج عنددده سدددلوك مددددمر سدددواء أكدددان باللسدددان أو باإلشدددارة أو الك
 .(2)المباشر،ويقصد بغير المباشر إقرار ما يقوم به اآلخرون أو الرضا عنه أو تشجيعه
ألن مددن السددهل  كوالشددباب الجددامعي هددم األهددداف المعرضددة لخطددر زرب أفكددار متطرفددة بعقددولهم، وذلدد

الدذين  ةلتفسيرات المتطرفة، وخاصدعدم قدرتهم على التمييز بين التفسيرات الحقيقية وا بتشكيلهم، وبسب
ممددا يشددكل خطددورة علددى مسددتقبل الشددباب ،(3)ليسددت لددديهم مهددارات التفكيددر النقدددي بعددد مطددورة بالكامددل

ذلدددك الفكدددر المتطدددرف بكدددل صدددوره يكدددون مدددن خدددالل تحديدددد  ةوأسرهم،واسدددتقرار وتقددددم المجتمدددع، ومقاومددد
اآلثدددار المترتبددددة علدددى التطدددرف الفكددددري تحديدددد  ااألسدددباب الجذريدددة للتطددددرف الفكدددري لمواجهتهدددا، وأيضدددد

 والقضاء عليها.
عددددم وجدددود تعلددديم ديندددي فدددي بعدددض المجتمعدددات وأسدددباب التطدددرف الفكدددري متعدددددة ومتنوعدددة ومدددن بينهدددا 

ساءة استخدام الطريقة واألسلوب التعليمي المتعلق بالثقافدة الدينيدة،و اإلسالمية الجهل مدن الددين والفقده ،و ا 
فدراغ ، كدذلك الإلدى قضدايا الفتداوى ومختلدف أحكدام النصدوص بالشدبابدي في العصدر ومتطلباتده،مما يدؤ 

المتطرفددة الطاعددة العميدداء لقددادة الجماعددات ،و وانشددغالهم بقضددايا فرعيددة وخالفددات فددي الدين الشددباببددين 
كمدا ينشدأ ،(4)عدم المشاركة الفعالة فدي الحيداة االجتماعيدة،وأيضا ل،وأيضا لتلبية االحتياجات الماديةفكريا  
طدددرف الفكددددري فددددي فتددددرات التغيددددرات والتحدددوالت االجتماعيددددة الجذريددددة والسددددريعة،وذلك بسددددبب حدددددوث الت

اضددطرابات اجتماعيدددة واقتصدددادية وسياسدددية وتطلعدددات مسددتقبلية،كما يرجدددع التطدددرف الفكدددري كدددذلك إلدددى 
وب انتشددار الفقددر والجهدددل واألميددة وعددددم المسدداواة وغيدداب التفددداهم والحددوار الدددديمقراطي،كما تعتبددر الحدددر 

كمدا للتطدرف الفكدري رثداره السدلبية المتعدددة والخطيدرة ،(5)والمنازعات األهلية أهم أسدباب التطدرف الفكدري
ومنهددا مددا هددو ظدداهر ومنهددا مددا هددو خفددي ومددن اآلثددار األكثددر خطددورة هددو اسددتهدافه للشددباب لددزرب أفكددار 

هدؤالء الشدباب فدي نشدر متطرفة بعقولهم تدفع بهم للقيام بسلوكيات عنف وعدوان بدالمجتمع بدل تسدتخدم 
األفكدددار المتطرفدددة بعقدددول زمالءهدددم مدددن الشدددباب اآلخدددرين خدددالل االخدددتالط بهدددم بالمجتمع،والسدددلوكيات 

راقدة رواالنفجدا،صحة الناسالمتطرفة منها ما يرتبط ب تدؤدي إلدى انددالب والتدي بددورها دماء الد، والقتدل، وا 
زعدداج مسددار الحيدداة وعرقلددةتددوتر أمنددي وتفدداقم نقدداء الحيدد،و رواحفددي األخسددائر ،و األمراض تحركددات  اة وا 

األضدددددرار التدددددي لحقدددددت بالعديدددددد مدددددن نتيجدددددة  جنايدددددة علدددددى األبريددددداءالندددداس ومصدددددالحهم، وتمثدددددل أيضدددددا 
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، ليصدددبح صدددديقا لدددده أو المتطدددرفينلكنددده قدددد يعدددرف أحددددد و قدددد ال يكدددون لديدددده ذنب،مدددن األبريددداء،ومنهم 
ان هذه الرفقة هدي مصددر مدن البدؤس والحدزن يوم واحد دون معرفة نواياه الحقيقية، وبالتالي ف هاستضاف

،فدددالتطرف تخويدددف األبرياء،وتضدددم رثدددار التطدددرف كدددذلك براءته يثبدددتحتدددى  يسدددتغرق وقدددت كبيدددرقدددد ،و له
زعدددداج للندددداسيسددددبب الرعددددب والترهيددددب  ذا كددددان الدددددين يحددددرم ترهيددددب األبريدددداء بمجددددرد هماألبريدددداء وا  ، وا 

،وأيضدا يتسدبب مدن دون أي ذندب أو خطأ تهمدترهيب القلدوب وتخويدف األسدر ومطدار ب ،فما بالكمزاحهم
بددذل كددل جهددد ،وينشددغلون بيبقددي الندداس بعيدددا عددن العبادة ،حيثتشددتيت الندداس عددن الطاعددةالتطددرف فددي 

،وكذلك يسددبب التطددرف اإلحددراج القبلددي والعددائلي،فبعض مددن وقعددوا فددي شددباك ممكددن مددن أجددل السددالمة
وا في حرجا  كبيرا  لهم،ويروهم نقطة غيدر مشدرفة التطرف قد ينتسبون إلى قبائل وعائالت معروفة فيتسبب

 ،(6)في سجالتهم
وتستغل الجماعات المتطرفة فكريا  مرحلدة الشدباب باعتبارهدا مدن أهدم مراحدل عمدر اإلنسدان ومدن أكثرهدا 
حيويددة ونشدداطا وتعقيدددا،وذلك ألنهددا تددأتى كجددزء مددن مرحلددة المراهقددة والتددي تعتبددر مرحلددة أزمددة ومرحلددة 

رحلدددة تكدددوين الشخصدددية واالسدددتقاللية،وما يصددداحب هدددذه المرحلدددة مدددن تغيدددرات نفسدددية تشدددكيل الهويدددة وم
كمدا يدرتبط بهدذه المرحلدة ،(7)واجتماعية وعقلية وسلوكية تدؤثر علدى الشدباب وعلدى أسدرته وعلدى مجتمعده

حاجدددددات مثدددددل الحاجدددددة إلدددددى الحدددددب والتقبدددددل االجتمددددداعي،وتحقيق الدددددذات، واالسدددددتقاللية،وتوفر فدددددرص 
رة...الخ،والشدددباب فدددي بحثدده عدددن إشدددباب احتياجاتددده ورغباتدده يصدددطدم بمشدددكالت مثدددل العمددل،وتكوين أس

مشددكلة الفقر،البطالة،العنف،المسددكن،عدم القدددرة علددى الددزواج، ووقددت الفراغ،واالسددتخدام السددي  لوسددائل 
التواصددددددددددددددددددددددددل االجتمدددددددددددددددددددددددداعي،والتلوث االخالقى،واالنحددددددددددددددددددددددددراف الفكددددددددددددددددددددددددري والسلوكي،وضددددددددددددددددددددددددعف 

موح،ضدددددددددعف الدددددددددوالء واالنتماء،وضدددددددددعف اإللمدددددددددام الصدددددددددحيح بدددددددددأمور التعليم،واإلحباط،وانخفدددددددداض الط
 الدين....الخ.

وتستهدف الجماعات المتطرفدة فكريدا  الشدباب مدن خدالل التشدكيك فدي قددراتهم وهدويتهم ومعدرفتهم بدأمور 
ديدددنهم بدددل تشدددكيك الشدددباب فدددي مجدددتمعهم ككدددل وحتدددى فدددي أسدددلوب حيددداتهم وعالقددداتهم بالنددداس اآلخدددرين 

مواجهة التطرف الفكري لدى الشدباب الجدامعي والقضداء عليده نهائيدا  مطلدب إلحداحي بالمجتمع،وبالتالي 
ألهميددة الشددباب التددي أشددارت إليهددا الكتددب  لباعتبددار الشددباب القددوة الحيويددة والمنتجددة بددالمجتمع، ودالئدد

 السماوية حيث تم اإلشارة إلى الشباب في مواطن كثيرة من القررن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
ومهنة الخدمة االجتماعية كمهنة إنسانية قائمة على خدمة المجتمدع وانطالقدا  مدن مسدئوليتها فدي حمايدة 

للخدمة االجتماعيدة فدي مجدال رعايدة الشدباب  اووقاية المجتمع من انحراف بعض أفراده أو جماعاته، لذ
 دورهدددددددا فدددددددي مواجهدددددددة التطدددددددرف الفكدددددددري لددددددددى الشدددددددباب الجدددددددامعي وفدددددددى مسددددددداعدة ضدددددددحايا التطدددددددرف

،ومجددال رعايددة الشددباب فددي إطددار الممارسددة العامددة للخدمددة االجتماعيددة هددو مجددال للممارسددة (8)الفكددري
المهنيدددددة الدددددذي يدددددوفر أساسدددددا  نظريدددددا  انتقائيدددددا دون تفضددددديل التركيدددددز علدددددى تطبيدددددق طريقدددددة مدددددن طدددددرق 
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 المهنددة،لتخطيط وتنفيددذ وتقددويم التدددخل المهنددي مددع الشددباب فددي مختلددف مؤسسددات رعددايتهم واضددعا  فددي
اعتباره كافة أنساق التعامل مستندا  على أسس معرفية ومهارية وقيمية تعكس الطبيعة المنفدردة لممارسدة 
المهنة في تعاملها مع التخصصات األخرى لتحقيق الرعاية المتكاملة للشباب في ضوء السياسة العامدة 

ادارات رعايدددة الشدددباب وتسدددعى الممارسدددة العامدددة للخدمدددة االجتماعيدددة بددد،(0)لرعايدددة الشدددباب فدددي المجتمدددع
بالجامعددة وبالتعدداون مددع فريددق عمددل متكامددل مددن مختلددف المهددن والتخصصددات بهددذه اإلدارات مددن أجددل 
تحقيددق أهددداف وقائيددة وعالجيددة وتنمويددة ممددا يسدداعد علددى مواجهددة التطددرف الفكددري بددين الشددباب،فعلى 

لمعوقات األداء االجتمداعي  المستوى الوقائي يعمل الممارس العام على التعرف على المناطق المحتملة
للشدددباب والتدددي تدددؤدى بهدددم للوقدددوب فدددي المشدددكالت وذلدددك لمندددع ظهورهدددا مسدددتقبال  أو التقليدددل منهدددا بقددددر 
المستطاب،وعلى المستوى العالجي يقوم الممارس العام بالتعامل مع الشباب الذين يعانون من مشكالت 

ت أو التقليدددل مدددن مضددداعفاتها ورثارهدددا ووضدددع خطدددة التددددخل المهندددي المناسدددبة لمواجهدددة هدددذه المشدددكال
السددددلبية،وعلى المسددددتوى التنمددددوي يقددددوم الممددددارس العددددام بالمسدددداهمة فددددي عمليددددات التنشددددئة االجتماعيددددة 

ورغم ما تقدمه الممارسة العامدة للخدمدة االجتماعيدة فدي مجدال رعايدة الشدباب بالجامعدة مدن ،(15)للشباب
ويددة بددالمجتمع إال أنهددا تواجدده بالمزيددد مددن المعوقددات خدددمات ومددا تبذلدده مددن جهددود وقائيددة وعالجيددة وتنم

التدي تحددد مددن دورهددا فددي مجددال العمددل علددى مواجهددة التطددرف الفكددري لدددى الشددباب الجامعي.لددذا تحدداول 
الدراسدددة الحاليدددة تحديدددد أسدددباب التطدددرف الفكدددري ورثاره،وأنشدددطة رعايدددة الشدددباب الجدددامعي فدددي مواجهدددة 

ة من منظور الممارسة العامة بدادارات رعايدة الشدباب بالجامعدة التطرف الفكري،ودور الخدمة االجتماعي
في مواجهة التطدرف الفكدري لددى الشدباب الجامعي،ومعوقدات ذلدك ومقترحدات زيدادة كفداءة وفاعليدة هدذه 
اإلدارات فددي مواجهددة التطددرف الفكددري لدددى الشباب،والتوصددل لمقترحددات وتوصدديات تفعيددل دور الخدمددة 

 الشباب بالجامعة في مجال مواجهة التطرف الفكري لدى الشباب الجامعي.االجتماعية بادارات رعاية 
وهندداك دراسددات عددن التطددرف الفكري،ودراسددات أخددرى عددن دور الخدمددة االجتماعيددة فددي مجددال مواجهددة 

يتم عدرض أهدم مدا توصدلت إليده هدذه الدراسدات فيمدا يفيدد الدراسدة الحاليدة وذلدك  فالتطرف الفكري،وسو 
 كما يلي:

استهدفت دور األسرة فدي وقايدة أبناءهدا مدن االنحدراف الفكري،وتوصدلت (:9112مبارك ) دراسة أحسن
إلدددى أن لألسدددرة دور رئيسدددي فدددي وقايدددة األبنددداء مدددن االنحدددراف بصدددفة عامدددة واالنحدددراف الفكدددري بصدددفة 
خاصة،فعلى األسرة أن تقوم بوظيفتها في تحقيق التنشئة االجتماعية بالشكل الصحيح والسليم والمتوافق 

( 9101ودراسكة منصكور األشكقر)،(11)ع قواعد الدين اإلسالمي والجوانب اإليجابية في ثقافدة المجتمدعم
اسدددددتهدفت تنفيدددددذ العديدددددد مدددددن األنشدددددطة والبدددددرامج والمشددددداريع التربويدددددة المختلفدددددة التدددددي تعندددددى بددددداألمن :

بيددة فددي الفكري،وتوصددلت الدراسددة إلددى أن هندداك معوقددات عديدددة تددؤثر بالسددلب علددى دور األنشددطة الطال
تعزيز األمن الفكري،ومنها:ضعف الحدوافز المشدجعة وكثدرة األعبداء علدى المعلم،وضدعف المخصصدات 
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اسددددتهدفت أثددددر (:9102، ودراسككككة عبككككد ل محمككككد الشككككهري)(12)الماليددددة لممارسددددة األنشددددطة الطالبيددددة
متطرفددة اإلنترنددت علددى األمددن الفكري،وتوصددلت إلددى أن األمددن الفكددري هددو حمايددة الددنشء مددن األفكددار ال

ومدن الغدزو الفكدري الوافدد،ويكون ذلدك بالتوجيده الهددادف عدن طريدق المؤسسدات الدينيدة واالجتماعيدة فددي 
المجتمع،والتوجيده النفسددي والسددلوكي واالجتمدداعي والتربدوي والتعليمددي والنشدداط الرياضددي والثقافي،وشددغل 

 (9102اسكة منيكرة عبكد ل )،ودر (13)أوقات الفراغ عند الشباب فدي أنشدطة مفيددة ونافعدة لهدم وللمجتمدع
:اسدددتهدفت تحديدددد مظددداهر التلدددوث الفكدددري مدددن وجهدددة نظدددر الطالبدددات الجامعيات،والمتمثدددل فدددي الغلدددو 
والتطرف، وأيضا وسائل انتشار التلوث الفكري عند الشباب وتوصلت لوضع تصور مقترح لددور خدمدة 

ودراسة ،(14)نظرية المعرفية السدلوكيةالفرد في مواجهة مظاهر التلوث الفكري عند الشباب انطالقا من ال
اسدتهدفت تحديدد المتطلبدات المهاريدة لالختصاصديين االجتمداعيين المتعداملين مدع (:9102حنان عبيد)

عدادة  ضحايا األفكار المتطرفة وشملت مهارات)دراسة الحالة وتحديد المشدكلة، االسدتماب، االستيضداح وا 
تقديم النصيحة، المواجهة،تكوين العالقة المهنية واستخدام تصحيح األفكار،إدارة الحوار وتوجيه األسئلة،

االختصاصدددددي لقدراتددددده الشخصية(،وكشدددددفت الدراسدددددة عدددددن محدددددددات الحدددددس المهددددداري وعوامدددددل تنميتددددده 
اسدتهدفت تحليدل ( :9102ودراسة جامعكة اإلمكام محمكد بكن سكعود اإلسكالمية)،(15)للممارسين المهنيدين

تناولدددت موضدددوب الغلدددو والتطدددرف فدددي المملكدددة العربيدددة  محتدددوى أو مضدددمون البحدددوث والدراسدددات التدددي
ه(،وبلددددددا عدددددددد البحدددددددوث والدراسددددددات التددددددي خضدددددددعت 1437-ه1417السددددددعودية خددددددالل السدددددددنوات )

( دراسة،وتوصلت إلى المطالبة بمزيد من البحدوث والدراسدات وخاصدة الميدانيدة، وضدرورة 602للتحليل)
مددل مددن مختلددف التخصصددات المهنيددة المعنيددة القيددام بأبحدداث ودراسددات جماعيددة يقددوم باجرائهددا فددرق ع

واسدتهدفت تعريدف التطدرف وأسدباب انتشداره (:9102،ودراسة على السيد )(02)بموضوب الغلو والتطدرف
التطرف ورليات مقاومتهما الفكريدة فدي الدوطن العربي،وتوصدلت إلدى قصدور الرؤيدة الشداملة لددى بعدض 

فددة لدراسددة صددفات المتطددرف النفسددية واالجتماعيددة الحكومددات واألنظمددة السياسددية لتكددوين منظومددة المعر 
والدينية،وتوصددلت أيضددا إلددى أن فقددر األسددرة االقتصددادي وعدددم إصدددار التشددريعات الكافيددة وقلددة الكددوادر 
البشرية،وضعف دور اإلعالم،وضعف دور مؤسسات المجتمدع المددني، وضدعف المجهدود الشدعبي أدى 

حياء دور العلماء،ونشدر إلى انتشار التطرف،ووصى بالبحث المتعمق،وتأ كيد العمل العربي المشترك، وا 
الفكدددر الوسدددطى،وتطوير مسدددتمر للبدددرامج والمنددداهج التعليميدددة،خلق الدددوعي الجمددداهيري، ،ترسددديخ الهويدددة 
الثقافيددددددة للشخصددددددية العربيددددددة،وتفعيل دور منظمددددددات المجتمددددددع المدددددددني والجمعيددددددات األهليددددددة لمقاومددددددة 

استهدفت دور المعهدد العدالي للخدمدة االجتماعيدة بمحافظدة :(9102ودراسة محمد صابر )،(17)التطرف
سوهاج بمصر في تحقيدق األمدن الفكدري لددى الطلبدة وتصدور مقتدرح لخدمدة الفدرد فدي تحقيقه،وتوصدلت 
إلى أن المؤسسات التعليمية الجامعية لها دور في تحقيق األمن الفكري ومحاربة االنحراف الفكري لددى 

ل االسددددتفادة مددددن تكنيكددددات طريقددددة خدمددددة الفددددرد فددددي مهنددددة الخدمددددة الشددددباب الجامعي،وذلددددك مددددن خددددال
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ودراسة ،(18)االجتماعية مثل:النصح واإلرشاد والتوجيه واالستشارة وتوفير المعلومات الصحيحة والتوعية
اسددتهدفت الوقددوف علددى العوامددل التددي تعددوق تحقيددق األمددن الفكدددري   ( :9102أحككالم عبككد المكك من )

الخدمددة االجتماعيددة لتحقيددق األمددن الفكددري للنشء،وتوصددلت لتعريددف األمددن  للددنشء، وتحديددد دور مهنددة
الفكري بأنه حفظ وسالمة فكر الطفل وعقله من البعد عن الوسطية واالنحدراف عدن االعتددال فدي فهمده 

ودراسكة ،(10)لكل أمور حياته،وعدم الغلو وأن يعيش في وطن رمن مطمئن على ثقافته ومعتقداته الدينية
اسدتهدفت فاعليدة برندامج مقتدرح فدي تنميدة وعدى المدرأة المعيلدة بأخطدار ( 9102المقصكود )السكيد عبكد 

التطرف الفكري،وتوصلت لوجود عالقة بين البرنامج وتنمية الوعي لدى المرأة المعيلة باخطدار التطدرف 
المددرأة الفكددري السياسي،واالقتصددادي،واالجتماعي والديني،وفاعليددة البرنددامج فددي تنميددة وعددى أفددراد أسددرة 

اسدتهدفت تحديدد دور أخصدائي خدمدة (:9102ودراسكة أمكل جكابر)،(25)المعيلة باخطار التطرف الفكري
الجماعة في تعزيز األمن الفكري،الهوية الوطنية،االعتدال والوسدطية الفكرية،المسدئولية المجتمعية،ثقافدة 

ى تصددور مقتددرح لدددور الحددوار لدددى الشددباب الجددامعي وتحديددد رليددات تعزيددز األمددن الفكري،وتوصددلت إلدد
دراسكككككة خالكككككد مخلكككككف و ،(21)أخصدددددائي الجماعدددددة فدددددي تعزيدددددز األمدددددن الفكدددددري لددددددى الشدددددباب الجدددددامعي

المتطرفددددة أكثددددر مددددن اإلناث،وتوصددددى بتحسددددين باألفكددددار توصددددلت إلددددى أن الددددذكور يتددددأثرون :(9102)
التواصددددددددل  عبددددددددر هددددددددذه شددددددددبكاتالمتطرفددددددددة السياسددددددددات الراميددددددددة ألجددددددددل الحددددددددد مددددددددن نشددددددددر األفكددددددددار 

مقترحدة لتثقيدف شدباب الجامعدات  اسدتهدفت إسدتراتيجية(:9102) دراسة مسعد الزينكىو ،(22)عياالجتمدا
المجتمدددع  ،وتوصدددلت إلدددى أنضدددوء المتغيدددرات المعاصرة فدددي المصدددريالمجتمدددع  فددديلمواجهدددة التطدددرف 

شدددباب و الحياة، مندداحيظددل متغيددرات متسددارعة ومتالحقددة تشددمل جميددع  فددييعدديش  المعاصددر اإلنسدداني
واخطدر  أهدممن و بعوامدل التغيدر، تدأثرا األكثدرالفئدات احتكاكدا بهدذه المتغيرات،والفئدة  كثدرأالجامعات هدم 
ظاهرة التطرف،حيث انتشرت مظاهر من االتجاهات المتطرفة  هيعلى الشباب  وتأثيراالظواهر شيوعا 

ع اتجداه بعضدهم نحدو العزلدة والسدلبية،واتب أوضدحهاكدان و ،الجدامعيبدين فئدات الشباب،وبخاصدة الشدباب 
ودراسكككككة السككككككيد ،(23)اتجاهدددددات سدددددلوكية متطرفدددددة بلدددددا مدددددداها حدددددد اسدددددتخدام العندددددف األخدددددرالدددددبعض 
استهدفت واقع األمدن الفكدري وأبعداده لددى الشدباب الجامعي،والصدعوبات المدؤثرة فدي (:9102البساطي)

ي تحقيقه،وتوصلت لبرنامج مقترح للممارسة العامة للخدمدة االجتماعيدة فدي تعزيدز وعدى الشدباب الجدامع
اسددتهدفت تحديددد العوامددل المؤديددة لزيددادة (:9102ودراسككة عبككد ل هككادى الشككهري)، (24)بدداألمن الفكددري

التطددرف واألسدداليب المهنيددة للحددد منها،وتوصددلت إلدددى أن هندداك أسددباب سياسددية، وفكريددة للتطدددرف،وأن 
دور الخدمدة العمل على إظهار وسطية الدين واعتداله،وتحصين الشدباب ضدد األفكدار المنحرفدة،وتفعيل 

 ،(25)االجتماعيدددة الوقدددائي والعالجدددي واإلنمدددائي مدددن أهدددم األسددداليب المهنيدددة للحدددد مدددن التطدددرف الفكدددري
:اسددتهدفت دور الجامعددات المصددرية فددي توعيددة الشددباب بمخدداطر (9102ودراسككة عبككد الناصككر محمككد)

مدددددع التطرف،وتوصدددددلت إلدددددى أن للجامعدددددات المصدددددرية مجهدددددود كبيدددددر فدددددي مكافحدددددة التطدددددرف بالتعددددداون 
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الجامعددات العربيددة األخددرى والددوزارات ومؤسسددات المجتمددع المدني،ووصددت بضددرورة انخددراط الشددباب فددي 
دراسة ظاهرة التطرف كجزء مدن المدنهج الدراسدي، وتنميدة روح المواطندة والدوالء واالنتمداء والعروبدة لددى 

ة وبدددرامج اسددتهدفت دور أنشددط أ (: 9102ودراسككة نعككيم شكككلبي)،(26)الشددباب لتحصددينهم مددن التطدددرف
رعايدة الشدباب فدي حمايدة الشدباب السدعودي مددن خطدر التطرف،وتؤكدد أن الجامعدات العربيدة يقدع عليهددا 
دور كبيددر فددي تربيددة الشددباب الجددامعي أخالقيددا واجتماعيددا ودينيددا،وتعتبر أنشددطة وبددرامج رعايددة الشددباب 

ب (  9102يم شككلبي)ودراسككة نعكك،(27)الجددامعي إحدددى األدوات الرئيسددية لمكافحددة التطددرف بددين الشددباب
اسددتهدفت دور إدارات رعايددة الشددباب فددي الجامعددات فددي حمايددة الشددباب مددن مخدداطر التطرف،ووصددت :

الدراسددة بضددرورة زيددادة عدددد أنشددطة رعايددة الشددباب وزيددادة االهتمددام بهددا وتفعيلهددا حتددى تلبددي احتياجددات 
لجامعدة وللمجتمع،وتبعددهم الشباب الجامعي وتشدغل وقدت فدراغهم فدي أمدور وأشدياء مفيددة ونافعدة لهدم ول

 .(28)عن التطرف
   تعليق عام على البحوث والدراسات السابقة:

ورثداره، ووسدائل  ،أسدبابه امفهوم التطرف الفكري وأشكاله ومظاهره ووسدائله المختلفدة، وأيضدتناولت  .1
 . التصدي له

صددددديات ظددددداهرة التطدددددرف الفكدددددري واآلثدددددار المترتبدددددة عليها،وتقدددددديم عددددددد مدددددن التو حاولدددددت معالجدددددة  .2
دور مهندة الخدمدة االجتماعيدة فدي ،و بشأن توعية وحمايدة الشدباب مدن مخداطر التطدرف والمقترحات

 .هذه الظاهرة علي مستوي الوقاية والعالج مواجهة
وأسددبابها للمسدداهمة فددي إيجدداد حلددول  ظدداهرة التطددرف الفكددريأوصددت بالمزيددد مددن الدراسددات حددول  .3

 جذرية لها. 
 . الخطيرة الظاهرةجتماعية في معالجة تلك أكدت علي أهمية دور الخدمة اال .4
دور الخدمدة االجتماعيدة مدن منظدور الممارسدة العامدة فدي مواجهدة  الدراساتلم تتناول أي من هذه  .5

  .التطرف الفكري لدى الشباب بجامعة أسيوط
دور مهنددة الخدمددة االجتماعيددة مددن منظددور تحديددد  فددي تأسيسككا علككى مككا سككبق تتحككدد مشكككلة الدراسككة

 .ة العامة في مواجهة التطرف الفكري لدى الشباب الجامعيالممارس
 ثانيًا: أهداف الدراسة
تحديد دور مهنة الخدمة االجتماعية من منظور الممارسة العامة في مواجهة التطرف الهدف الرئيسي:"

 الفكري".وتندرج تحته مجموعة من األهداف الفرعية وهى:
 تحديد أسباب التطرف الفكري ورثاره.  -6
 أنشطة إدارات رعاية الشباب بالجامعة في مواجهة التطرف الفكري لدى الشباب الجامعي. تحديد -7
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تحديد دور مهنة الخدمة االجتماعية من منظدور الممارسدة العامدة بدادارات رعايدة الشدباب بالجامعدة  -8
 في مواجهة التطرف الفكري لدى الشباب الجامعي.

جتماعيدة مدن منظدور الممارسدة العامدة بدادارات رصد المعوقات التي تحدد مدن دور مهندة الخدمدة اال -0
 رعاية الشباب بالجامعة في مواجهة التطرف الفكري لدى الشباب الجامعي.

التوصددل لمقترحددات زيددادة كفدداءة وفاعليددة إدارات رعايددة الشددباب بالجامعددة فددي مواجهددة التطددرف  -15
 الفكري لدى الشباب الجامعي.

المستقبلية لتفعيل دور مهنة الخدمة االجتماعية  تقديم عدد من المقترحات والتوصيات والبحوث -11
مدددن منظدددور الممارسدددة العامدددة بدددادارات رعايدددة الشدددباب بالجامعدددة فدددي مواجهدددة التطدددرف الفكدددري لددددى 

 الشباب الجامعي.
 ثالثًا:أهمية الدراسة

انتشار ظاهرة التطرف الفكري وتعدد أسبابه وصوره واآلثار المترتبدة عليده بشدكل أخطدر ممدا كاندت  .1
 ضحاياه والحاجة الملحة إلى مواجهته. ةه، وزيادعلي

يعد الشباب الجامعي أكثر الفئات تعرضدا للتطدرف الفكدري خاصدة فدي ظدل األزمدات التدي تمدر بهدا  .2
البالد، ومواجهة التطرف الفكري مطلبا  ملحا  في الفترة الحالية لوقاية الشباب مدن االنحدراف الفكدري 

 والسلوكي.
جتماعية من منظور الممارسة العامة في مواجهدة التطدرف الفكدري لددى أهمية دور مهنة الخدمة اال .3

 الشباب الجامعي.
قلددة الدراسددات التطبيقيددة عددن دور مهنددة الخدمددة االجتماعيددة مددن منظددور الممارسددة العامددة بددادارات  .4

 رعاية الشباب بجامعة أسيوط في مواجهة التطرف الفكري لدى الشباب الجامعى.
 رابعًا:تسا الت الدراسة
ما دور مهنة الخدمدة االجتماعيدة مدن منظدور الممارسدة العامدة فدي مواجهدة التطدرف التسا ل الرئيسي:"

 الفكري".وتندرج تحته مجموعة من التساؤالت الفرعية وهى:
 ما أسباب التطرف الفكري ورثاره؟ (1
 ما أنشطة إدارات رعاية الشباب بالجامعة في مواجهة التطرف الفكري لدى الشباب الجامعى؟ (2
ما دور مهنة الخدمة االجتماعية من منظور الممارسة العامدة بدادارات رعايدة الشدباب بالجامعدة فدي  (3

 مواجهة التطرف الفكري لدى الشباب الجامعي؟
مددا المعوقددات التددي تحددد مددن دور مهنددة الخدمددة االجتماعيددة مددن منظددور الممارسددة العامددة بددادارات  (4

 ري لدى الشباب الجامعي.رعاية الشباب بالجامعة في مواجهة التطرف الفك
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ما مقترحات زيادة كفاءة وفاعلية إدارات رعاية الشدباب بالجامعدة فدي مواجهدة التطدرف الفكدري لددى  (5
 الشباب الجامعي.

مددا المقترحددات والتوصدديات والبحددوث المسددتقبلية لتفعيددل دور مهنددة الخدمددة االجتماعيددة مددن منظددور  (6
ة فددددي مواجهددددة التطددددرف الفكددددري لدددددى الشددددباب الممارسددددة العامددددة بددددادارات رعايددددة الشددددباب بالجامعدددد

 الجامعي.
 خامسًا:اإلطار النظري للدراسة
 النموذج المعرفي السلوكي:

النمددوذج المعرفددي السددلوكي هددو عبددارة عددن نظددام مددن العددالج يقددوم مددن خاللدده الممددارس العددام المعددالج 
عددادة تكددوين للعمليددات ال معرفيددة لدددى الشددباب والشددباب بوضددع أهددداف للعالقددة العالجيددة وعمددل فحددص وا 

وأن النمدوذج المعرفدي السدلوكي ضدرورة أساسدية كتطدوير منهجدي ،(20)المرتبطة بمواجهة التطرف الفكري
لفكرة فلسفية قديمة وهى:أن الشباب قد ال تلقى باال  إلى األحداث بقدر اهتمدامهم باألفكدار التدي تسدتحوذ 

قدة ترابطيدة بدين العمليدة الفكريدة والمشداعر عليهم،ولذلك هذا النموذج يعتمد على فكرة تفترض وجود عال
والسدددلوك،حيث أن التفكيدددر غيدددر المنطقدددي المتطدددرف يكدددون مصددداحب للمشددداعر السدددلبية المتطرفدددة،وأن 

 .(35)الشباب لتغيير الطريقة التي يشعرون بها يحتاجون لتغيير الطريقة التي يفكرون بها
 :(31)والنموذج المعرفي السلوكي هو

 يات المعرفية والسلوكية.تطبيق مباشر للنظر  .1
 نموذج ديناميكي لمساعدة الشباب على التغيير واكتساب المهارات. .2
وأن عملية التغيير المرتبطدة بده هدي عمليدة نشدطة مصدممة لكدي تدوفر للشدباب المعدارف والمهدارات  .3

 وتسهل لهم ممارسة وتطبيق المهارات المكتسبة.
 السلوك.يتضمن تغيير طريقة الشباب في التفكير والشعور و  .4
يهدف إلى مساعدة الشباب لتحديد أفكارهم التلقائية ليصبحوا على بينة من مشاعرهم وربط أفكدارهم  .5

 أفكارهم التلقائية إلى أخرى أكثر مالئمة. رومشاعرهم بسلوكهم، وتغيي
 :(34( )33( )32)ويحتوي النموذج المعرفي السلوكي على تعليم الشباب كيفية أداء األفعال التالية 

 قبة التقلبات في المشاعر واألحداث المثيرة.مرا -1
 التعرف على التفكير واالعتقاد غير المنطقي. -2
 إدراك التواصل بين التفكير والتفكير والسلوك. -3
 اختبار التفكير والمعتقدات غير المنطقية. -4
 استبدال التفكير غير المنطقي بالتفكير المنطقي العقالني. -5

 :(35)اآلتيةأهداف النموذج المعرفي السلوكي هي 
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ومدددن أهدددداف هدددذا النمدددوذج : مراقبدددة أفكدددار الشدددباب ، ومسددداعدة الشدددباب للعثدددور علدددى مدددواردهم الذاتيدددة 
يمكدن أن يقدودهم نحدو  اوالتعلم إلدراك واستخدام قدراتهم واكتشاف طرق شخصية للمساعدة الذاتية، وهدذ

 .(36)مزيد من االستقاللية والثقة بالنفس والقدرة على التغيير الذاتي
ممارسة الشباب للسلوكيات المتطرفة هي نتيجة ظروف وأحداث البيئة المحيطة بهم،ممدا جعدل النمدوذج 
المعرفي السلوكي معهم يهدف إلى تحديدد أنسداق التدأثيرات الخاصدة بكيفيدة التفاعدل مدع العدالم الخدارجي 

مسدتوى ممارسدتهم ووضع تقنيات منتظمة ومهارات تدريبية تهدف تمكين الشباب من الفهدم والدتحكم فدي 
 .(38( )37)الهيكلة المعرفية وحل المشكالتلهذه السلوكيات في المواقف المختلفة مع التركيز على إعادة 

 أساليب المدخل المعرفي السلوكي تتمثل في اآلتي:
فيهدددا يدددتم مسددداعدة الشدددباب فدددي التعدددرف علدددى أفكدددارهم ومعتقدددداتهم غيدددر  إعكككادة البنكككاء المعرفكككي:-0

والتددي يصددبح الشددباب بموجبهددا أكثددر ،(30)بأفكددار ومعتقدددات منطقيددة جديدددة إيجابيددة ادالهالمنطقيددة، واسددتب
دراك عدددم عقالنيتهددا بددل إعددادة تعددديلها،ويتم تعلدديم الشددباب كيفيددة اسددتخدام  وعيددا  بأفكددارهم ومشدداعرهم وا 

بهددف  سلسلة مدن األسدئلة لمعرفدة أفكدارهم وتحديددها ثدم المسداعدة فدي تقيديم تلدك األفكدار بشدكل منطقدي
وعملية إعادة البناء المعرفي يمكن أن ،(45)تغييرها إلى سلوكيات أكثر مالئمة خالل ممارساتهم اليومية

 :(41)تقسم إلى أربعة مراحل كمل يلي
حساسهم ومشداعرهم والمواقدف األكثدر إثدارة أو الوعي: -أ وهو يتضمن التعرف على شعور الشباب وا 

التدي يمارسدونها واألفكدار الخاطئدة المولددة لممارسدة هدذه  تحفيزا  لهم،والسلوكيات السدلبية المتطرفدة
 السلوكيات.

نتاجية  إعادة تقييم الموقف: -ب وهى تتضمن إعادة تقييم مشكالت الشباب المتعلقة بمدى عقالنية وا 
 مشاعرهم وسلوكياتهم وأفكارهم والتعرف على أفكار ومعتقدات أكثر بنائية وحداثة.

حلدة التدي تسدتبدل خاللهدا األفكدار الخاطئدة غيدر المنطقيدة وغيدر ويعندى تلدك المر التكيف والتكأقلم: -ج
 الموضوعية المتطرفة بتلك األفكار المحايدة واإليجابية.

وتتم خاللها مراجعة كافة أفكار الشباب ومدى فاعلية الجهود التي بذلت  التقييم النهائي والدعم: -د
 في عملية إعادة بنائهم معرفيا من حيث مشاعرهم وسلوكياتهم.

ويعنى أي حدث يأتي بعد السلوك ويؤدى إلى زيدادة فدي حدوثده أو تكدراره، ويمكدن :التدعيم االيجابي-9
تصدددنيف المددددعمات إلدددى ثالثدددة أندددواب رئيسدددية وهدددى مددددعمات ماديدددة واجتماعيدددة ونشددداطية،والمدعمات 
 النشددداطية أي المرتبطدددة بدددأداء نشددداطات محببدددة والتدددي تسدددتخدم لتشدددجيع ظهدددور السدددلوك المرغدددوب لددددى

 .(42)الشباب

وهدى تشدير إلددى إحدداث تغييدر فددي سدلوك الشددباب  النمذجكة)التعليم بالتقليككد والمالحظكة والمحاكككاة(:-2
نتيجدددة مالحظدددتهم وتقليددددهم لسدددلوك شدددخص رخدددر ويطلدددق علدددى هدددذه العمليدددة الدددتعلم مدددن خدددالل خبدددرة 
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لم ورجددل الدددين المحاكاة،حيددث تسددتخدم نمدداذج الحيدداة ممددن يمثلددون قدددوة للشددباب فددي سددلوكهم مثددل)المع
واألخصددددددائي االجتمدددددداعي واآلبدددددداء وبعددددددض مدددددددن األقددددددران والددددددزمالء واألصدددددددقاء..(،والنماذج الرمزيدددددددة 
مثل)شخصددديات األفددددالم والتمثيليددددات والمسرحيات..(كأسددداليب لتغييددددر السددددلوك والتددددريب علددددى مهددددارات 

 .(43)المشكلة..( مثل مهارة)االتصال والحوار والعمل الجماعي المشترك ومهارة حل اجتماعية معينة

يدددرب بمقتضدداه الشددباب علددى تمثيددل السددلوك وأحيانددا يددتم تطبيددق هددذا األسددلوب بتشددجيع لعككب الككدور:-2
الشددباب علددى تبددادل األدوار،وبمقتضددى هددذا األسددلوب يطلددب مددن الشددباب أن يددؤدوا الدددور ونقيضدده،وهذا 

ت االجتماعيدة مثدل مهدارة األسلوب يمثل طريقة ناجحة وفعالة في التدريب علدى أداء بعدض مدن المهدارا
)االتصال والحوار والعمل الجماعي ..(وأنه يزيد من فاعلية الشباب على التفاعل االجتماعي،وأن هناك 
أربدع مراحدل علدى الممدارس العددام المعدالج مدع الشدباب أن يتقنهدا لكددي يسدتفيد مدن هدذا األسدلوب اسددتفادة 

 :(44)فعالة وهى

الشددباب مددن خددالل نمدداذج تليفزيونيددة مرئيددة أو تسددجيالت  عددرض السددلوك المطلددوب تمثيلدده مددن قبددل-أ
 صوتية.

 تشجيع الشباب على أداء الدور مع المعالج أو مساعده أو مع شاب رخر.-ب
 تصحيح األداء وتوجيه انتباه الشباب لجوانب القصور فيه وتدعيم الجوانب الصحيحة منه.-ج
 لشباب له.إعادة األداء وتكراره إلى أن يتبين للمعالج إتقان ا-د
 الممارسة الفعلية في مواقف حية لتعلم الخبرة الجديدة.-ه
:ويقصددد بهددا أن الشددباب لكددي يتمكنددوا مددن أن يعممددوا وينقلددوا التغييددرات اإليجابيددة الواجبككات المنزليككة-2

التي يكوندوا قدد أنجزوهدا إلدى المواقدف الحيدة،ولكي تقدوى وتددعم أفكدارهم أو معتقدداتهم الصدحيحة الجيددة 
جيهم وتشجيعهم على تنفيذ بعدض األعمدال خدارج المؤسسدة)رعاية الشدباب( أو بدالمنزل والتدي تعدد يتم تو 

 .(45)واجبات معرفية وسلوكية مرتبطة باألهداف العالجية

هددذا األسددلوب يددتم مددن خاللدده تدددريب الشددباب علددى الخطددوات التككدريب علككى أسككلوب حككل المشكككلة:-2
مددن خددالل زيددادة معددارفهم  كهددا فددي المواقددف الواقعيددة، وذلدداألساسددية لحددل المشددكلة وتوجيدده تطبيقدداتهم ل

 :(46)الخطوات كاآلتي هوتدعيم اتجاهاتهم الصحيحة وتحسين مهاراتهم، وهذ

 توجه عام أو توجه عقلي من جانب الشباب نحو المشكلة.-أ
 تعريف وصياغة المشكلة. -ب
 توليد بدائل الحلول.-ج
 ب.اتخاذ قرار حول أي البدائل يختار الشبا-د
 التحقق من القرار أو الحل.-ه
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وهذا األسدلوب يهددف إلدى زيدادة معدارف وخبدرات الشدباب التدريب على بعض المهارات االجتماعية:-2
ومن هذه ،(47)وتدعيم اتجاهاتهم اإليجابية،ويكون ذلك من خالل النمذجة ولعب الدور والتدعيم اإليجابي

رك، ومهدارة حدل المشدكلة(،وذلك مدن خدالل التددريب المهارات)االتصال والحدوار والعمدل الجمداعي المشدت
 على أسلوب حل المشكلة.

 :(48)وأهمية استخدام النموذج المعرفي السلوكي مع الشباب هي كما يلي
 يتناسب مع طبيعة بناء التدخالت المعرفية السلوكية. .1
 مبادئه سهلة الفهم ومالئمة للشباب من الخلفيات الثقافية الدينية. .2
لى مدى قصدير،ويوظف لتددخل مهندي وجيدز أو مختصدر والتدي تتناسدب مدع طبيعدة يقدم خدماته ع .3

 مجال رعاية الشباب،وكذلك طبيعة التدخل المهني في ارتباطهما بوقت محدد.
 مفاهيمه قابلة ومالئمة للتعليم ويمكن ترجمتها إلى مهارات حياتية مكتسبة. .4
مددوا فكددرة الددتحكم الددذاتي فددي أفكددارهم الشددباب الصددغار والمراهقددون خددالل هددذا العددالج يمكددن أن يتعل .5

 ومشاعرهم وسلوكياتهم لفهم االتصال بين األفكار والمشاعر والسلوكيات.
 يساعد الشباب والمشاركين معهم للتعاون معا  فيما يمكنهم تغييره،وتقبل ما ال يمكنهم تغييره. .6
الهتمامدددات المبدددادل المعرفيدددة توظدددف مدددع الشدددباب صدددغار السدددن لمسددداعدتهم علدددى التعامدددل مدددع ا .7

 الحاضرة والمشكالت المستقبلية. 
والممدددارس العدددام المعدددالج المعرفدددي السدددلوكي يرشدددد الشدددباب لدددتعلم مهدددارات معرفيدددة وسدددلوكية وشخصدددية 
وعاطفيدددددة جديددددددة ويدددددتم مسددددداعدة الشدددددباب علدددددى تفهدددددم كيفيدددددة تدددددأثير أفكدددددارهم علدددددى مشددددداعرهم وعلدددددى 

لدراسددة الحاليددة لتعددديل األفكددار المتطرفددة فددي ،ويسددتخدم النمددوذج المعرفددي السددلوكي فددي ا(40)سددلوكياتهم
حالل محلهدددا أفكدددارا   عقدددول الشدددباب والتدددي تددددفع بهدددم لممارسدددة السدددلوكيات المرتبطدددة بدددالتطرف الفكدددري،وا 

 صحيحة ومنطقية ومعتدلة ووسطية وتسامحية.
 أسباب التطرف الفكري : 

 :(55)هناك أسباب عديدة لظهور مشكلة التطرف الفكري ، منها 
االنتماءات الطائفيدددة ،و الحددددود الوطنيدددة الواسدددعة ألي بلددددو الطبيعيدددة الجغرافيدددا ب الجغرافيكككة:األسكككبا (1

واألحياء الفقيرة والمناطق المتخلفة تجعل عادة من الصعب تأمينها ورصدها مما يشدجع المنظمدات 
 .اإلرهابية على التسلل إلى الحدود داخلها لتحقيق أهدافها وعملياتها

تخدم اإلرهدابيون وسدائل اإلعدالم كسدالح للوصدول إلدى أهددافهم، لفدت انتبداه :وقدد اسدأسباب إعالمية (2
الددرأي العددام العددالمي إلددى قضدديتهم، التددي يدددافعون عنهددا مددن أجددل إجبددار الهدددف علددى االنحندداء إلددى 

الغالبيددة العظمددى مددن وسددائل اإلعددالم غارقددة فددي بددرامج بعيدددة عددن واقددع المسددلمين اليددوم و  ،مطددالبهم
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يسددداهم  ،وهذا البعددددالشدددباب واحتياجددداتهم ومشددداكلهم والدددوعي الدددديني الصدددحيح وبعيددددا عدددن تطلعدددات
 تطرف واإلرهاب.لل إتاحة الفرص بطريقة أو بأخرى في

فاألزمدددة االقتصدددادية للدددددول والمجتمعدددات الفقيدددرة للغايدددة هدددي مدددن األسددددباب :األسكككباب االقتصكككادية (3
قددددم العلمدددي والتكنولدددوجي للدددنظم الخطيدددرة التدددي تدددؤدي إلدددى موجدددات اإلرهددداب فدددي العالم.وقدددد أدى الت

مشدددداكل باإلضددددافة للالمصددددرفية فددددي العددددالم إلددددى زيددددادة سددددهولة نقددددل األمددددوال ونقلهددددا بددددين شددددبكات 
وكدل ،االقتصادية المتصلة باإلسكان والديون والبطالة والفقر والتضخم فدي األسدعار والنقدل والصدحة

 هذه العوامل قد تقود الشباب إلى التطرف واإلرهاب.
ساءتفكك األسرة، وغياب الدور اإلشرافي للوالدين على لية:أسباب عائ (4 المعاملة والتدليل  ةاألبناء، وا 

شراكهالمفرط من اآلباء، وعدم وجود حوار بناء مع  مباشرة  فيما يتصل في صنع القرار ماألبناء، وا 
 أسبابا تجعل الشباب متطرفين. ح، وتصببمصيرهم، مثل التعليم والعمل والزواج

فدي الوقدت الحاضدر، يعداني العدالم اإلسدالمي مدن االنقسدامات الفكريدة الحدادة بدين فكرية:األسباب ال (5
مختلددف المجدداري، وأبددرز تلددك التيددارات: التيددار العلمدداني، الددذي يدددعو إلددى بندداء الحيدداة علددى أسدداس 

تمع علماني بعيدا عن القيود الدينية والتقاليد والعادات والقيم االجتماعية من أجل وتحقيق تقدم المج
علدددى أسددداس أن هدددذه الحضدددارة تسدددبب الفسددداد األخالقدددي والتفكدددك األسدددري ،واالنتقدددال نحدددو الحضدددارة

والركود فدي العالقدات االجتماعيدة، وبالتدالي فدان كدل فريدق يدرفض ويقداوم وينظدر إلدى الفكدر اآلخدر 
تطدرفين .وهدذا يقدود المسدلمين الماوالمبادل األساسدية فيه يقةحقللبال شك، دون تقييم دقيق للوصول 

الجاهلين إلى حالة من التوتر بين هذه التيارات.في النهاية، يميلدون إلدى أن يأخدذوا طريدق اإلرهداب 
 مع أي نهج متحضر. وال يصلحالذي ال يعالج الدين 

اسددددتخدام القددددوة ضددددد الدددددول ،التمييددددز العنصددددري،الدولددددة االسددددتعماريةتتمثددددل فددددي أسككككباب سياسككككية: (6
القمع والعنددددف لتهجيددددر ،و ة للبلدددددان األخرى)كليددددا أو جزئيددددا(التدددددخل فددددي الشددددؤون الداخليدددد،الضددددعيفة

 مجتمعات معينة أو السيطرة عليها.
إن تفكدددك المجتمدددع يدددؤدي إلدددى الشدددعور بعددددم المسدددؤولية تجددداه هدددذا المجتمدددع األسكككباب االجتماعيكككة: (7

ورعايته، والفراغ العقلي والنفسي هو أرض خصبة لقبول األفكدار المددمرة، فضدال عدن إهمدال معانداة 
حقدوق  وتجاهدلاألفراد فدي المجتمدع مدن إهاندة االضدطهاد وشدعور النداس بدالجوب والحرمدان والجهدل 

اإلنسان وتدمير البيئة الطبيعية والمتحضرة واالجتماعية والثقافية مما يؤدي في نهاية المطداف إلدى 
 خلق فئة تسعى إلى تلبية هذه االحتياجات بطريقة غير مشروعة وبطرق عدوانية.

الجوانددب النفسددية وتغييراتهددا تلعددب دورا هامددا فددي هددذا الصدددد، وخصوصددا عندددما لنفسككية:األسككباب ا (8
تظهدددر هدددذه التغييددددرات بعدددض االضددددطرابات تظهدددر كمددددرض عقلدددي أو تقلبددددات نفسدددية شددددديدة،وهذه 

 الجوانب النفسية قد تكون دافع حقيقي لكثير من األنشطة اإلرهابية.
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لسدلوك ويدتعلم انواة األولدى التدي ينضدم إليهدا الطفدل ومن المعروف أن األسرة هي الأسباب تعليمية: (0
عقدول  غدزوو االجتماعي وعدم وجود األدوار االجتماعية للوالدين يؤدي إلى نشر المفداهيم الخاطئدة 

التنشددئة فدي ، وبالتدالي سديكون مددن الصدعب أن يدتم اقتالعها.أيضدا عدددم وجدود دور المدرسدة األبنداء
هذه األدوار يؤدي إلى خلق شخصية غير طبيعيدة تحمدل  أي عيب في،السلوكتعديل االجتماعية و 

 العديد من األفكار والسلوكيات الخاطئة التي تنمو مع الفرد في مراحل العمر.
 آثار التطرف الفكري :

 :(51) هناك رثار عديدة لمشكلة التطرف الفكري ، منها
 .األشخاص أو إلقاء الرعب بينهمإيذاء  -1

 للخطر.و أمنهم حياة الناس أو حرياتهم أتعريض  -2
 بالبيئة. إلحاق الضرر -3
إلحاق الضرر باالتصاالت أو المواصالت أو باألموال أو بالمباني أو باألمالك العامة أو الخاصة  -4

  أو احتاللها أو االستيالء عليها.
 العلم أعمالها.العبادة أو معاهد منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور  -5
 لقوانين أو اللوائح.تعطيل تطبيق الدستور أو ا -6

دور مهنككة الخدمككة االجتماعيككة مككن منظككور الممارسككة العامككة بككبدارات رعايككة الشككباب بالجامعككة فككي 
 مواجهة التطرف الفكري لدى الشباب الجامعي: 

 :(52)للممارسة العامة للخدمة االجتماعية العديد من األدوار في مواجهة التطرف الفكري منها ما يلي
صدائص وسدمات وأسدباب ورثدار مشدكلة التطدرف الفكدري للمجتمدع ألخدذ سدبل تعمل على توضديح خ .1

 الوقاية منه.
 تساعد على إعداد النشء والشباب الصالح السوي من خالل ما تقدمه من مساعدات وخدمات. .2
 تقوم بتكوين جماعات نمو تساعد الشباب في االستفادة األفضل من وقت الفراغ. .3
 قديم أفكارهم وزرب القيم الدينية واالجتماعية.تساعد الشباب علي تصحيح نظرتهم وت .4
 تعمل على تعديل اتجاهات وسلوكيات الشباب. .5

 :(53)ويمكن تقسيم أدوار الممارس العام في مواجهة التطرف الفكري لدى الشباب إلى ما يلي
 أوال : أدوار وقائية ومنها

 دى الشباب..دعم القيم الدينية والروحية واالجتماعية والثقافية اإليجابية ل1
.زيادة الوعي لدى الشباب بخصائصهم واحتياجاتهم ومشكالتهم وحقوقهم وبالخدمات والبرامج المتاحة 2

 لهم والمؤسسات التي تقدمها.
 .المساهمة في إشباب احتياجات الشباب،من خالل توفير العديد من البرامج التي يحتاجها الشباب.3
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 تساعدهم على تجنب الوقوب في المشكالت..إكساب الشباب المهارات الوقائية التي 4
 ثانيا : أدوار عالجية مثل

أسددبابها ومظاهرهدددا ونتائجهدددا ومقترحدددات  ة.إجددراء البحدددوث والدراسدددات علددى مشدددكالت الشدددباب، لمعرفددد1
 من هذه البحوث والدراسات في مواجهة مشكالت الشباب. ةعالجها، واالستفاد

 تواجههم..مساعدة الشباب في مواجهة المشكالت التي 2
 يساهم ذلك في مواجهة مشكالت الشباب. ا.مساعدة أسر الشباب، بم3
.التدخل لتعديل المعلومات غيدر الصدحيحة واألفكدار الخاطئدة واالتجاهدات السدلبية والقديم واألخالقيدات 4

بدددالها بالمعلومددات الصددحيحة واألفكددار  السدديئة والسددلوكيات السددلبية لدددى الشددباب والمرتبطددة باإلرهاب،وا 
لسدددليمة واالتجاهدددات االيجابيدددة والقددديم واألخالقيدددات الطيبدددة والسدددلوكيات االيجابيدددة المرتبطدددة بالوسدددطية ا

 واالعتدال وقبول اآلخر ونبذ العنف والعدوان ورفض التعصب ورفض السلوك اإلرهابي.
 ثالثا : أدوار تنموية ومنها

 تسهيل عملية استفادة الشباب من الخدمات والبرامج المتاحة لهم. .1
المساهمة في تنمية قدرات الشباب حتى يستطيعوا االعتماد على أنفسهم وتحمدل المسدئولية وشدق  .2

 طريقهم في التعليم وسوق العمل.
 إتاحة الفرصة للشباب الجتياز مرحلة النمو التي يمرون بها بسالم. .3
يدددة مسددداعدة الشدددباب علدددى اكتسددداب المعدددارف واالتجاهدددات والقددديم واألخالقيدددات والمهدددارات اإليجاب .4

 والمناسبة.
 زيادة وعى الشباب وتنمية شعوره بمسئوليته نحو زيادة اإلنتاج ومكافحة اإلرهاب. .5
 تشجيع الشباب على القراءة واإلطالب لزيادة الوعي لديهم بكيفية مكافحة اإلرهاب. .6
 تدعيم الخدمات المجتمعية المتاحة للشباب والمؤسسات التي تقدم هذه الخدمات. .7

 مفاهيم الدراسة:
 وم دور الخدمة االجتماعية من منظور الممارسة العامة:مفه

،والددددور اصدددطالحيا:هو دور مهندددة الخدمدددة (54)يعدددرف الددددور لغويدددا : قدددام بددددور وشدددارك بنصددديب كبيدددر
المسددئوليات  االجتماعيددة مددن منظددور الممارسددة العامددة برعايددة بددادارات رعايددة الشددباب بالجامعددة ويعنددى

إدارات رعايددة الشددباب عددام المتخصددص فددي الخدمددة االجتماعيددة فددي واألعمددال التددي يؤديهددا الممددارس ال
التددي يعمددل بهددا علددى أي مسددتوى مددن مسددتويات الممارسددة مسددتخدما  األسدداليب العلميددة التددي بالجامعددة 

علدددى إشدددباب احتياجددداتهم  الفئدددات المسدددتفيدةتنطدددوي عليهدددا الممارسدددة العامدددة وملتزمدددا  بمبادئهدددا لمسددداعدة 
وء ما توفره المؤسسات مدن خددمات وبالتعداون مدع المهدن األخدرى بمدا يحقدق ومواجهة مشكالتهم في ض

 .(55)ويوفر أساليب الرعاية المتكاملة
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هدددو السدددلوكيات أو التصدددرفات أو الواجبدددات أو المجهدددودات أو ويقصكككد بالكككدور فكككي الدراسكككة الحاليكككة:
عددة الكتشدداف األسددباب المسددئوليات التددي يمارسددها االخصددائى االجتمدداعي بددادارات رعايددة الشددباب بالجام

المولددددة للتطدددرف الفكدددري أو المسددداعدة لددده للقضددداء عليها)الددددور الوقدددائي(، وكدددذلك لدراسدددة شخصددديات 
المتطدددرفين فكريدددا  لمعرفدددة الددددافع وراء السدددلوكيات المتطرفدددة فكريدددا  التدددي يرتكبهدددا األشدددخاص المتطدددرفين 

 فكريا )الدور العالجي(.
 مفهوم التطرف الفكري:

،ويقصددد بددالتطرف اصددطالحيا:هو المبالغددة فددي (56)عنى جدداوز حددد االعتدددال ولددم يتوسددطتطددرف لغويددا :بم
التمسدددك فكددددرا أو سدددلوكا بجملددددة مدددن األفكددددار قددددد تكدددون عقائديددددة أو سياسدددية أو اقتصددددادية أو أدبيددددة أو 
فنية..الخ،تشددعر القددائم بهددا بددامتالك الحقيقددة المطلقددة،وتخلق فجددوة بيندده وبددين النسدديج االجتمدداعي الددذي 

 .(57)يش فيه وينتمي إليه،األمر الذي يؤدي إلى شعوره بالغربة ويعوق ممارسته للتفاعالت المجتمعيةيع
:هدو تجداوز حدد االعتددال والوسدطية فدي الفكدر أو السدلوك المدرتبط والتطرف الفكري في الدراسة الحالية

 لفنية...الخ.باألمور العقائدية أو السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو األدبية أو ا
 سادسًا:اإلطار المنهجي للدراسة:

تعددد هددذه الدراسددة مددن الدراسددات الوصددفية التحليليددة التددي تسددتهدف وصددف وتحليددل دور نككوع الدراسككة: 
 الخدمة االجتماعية من منظور العامة في مواجهة التطرف الفكري لدى الشباب الجامعي.

لألخصائيين االجتماعيين  الشاملسح االجتماعي اعتمدت الدراسة الحالية على منهج الممنهج الدراسة:
أيضدددا المسددح االجتمدداعي بالعيندددة مددن طددالب كليدددة ، العدداملين بددادارات رعايددة الشدددباب بجامعددة أسدديوط 

 الخدمة االجتماعية جامعة أسيوط.
 مجاالت الدراسة:

ايدددة لألخصدددائيين االجتمددداعيين العددداملين بدددادارات رع الشددداملالمسدددح االجتمددداعي المجكككال البشكككرى: .1
المسدددح االجتمددداعي بالعيندددة  ا، وأيضددد( أخصدددائي اجتمددداعي65وبلدددا عدددددهم)الشدددباب بجامعدددة أسددديوط 

)الطبقيدة العمديدة بطريقدة التوزيددع المتسداوي( مدن طددالب كليدة الخدمدة االجتماعيددة جامعدة أسديوط مددن 
 ( طالب وطالبة.125األربع فرق بالكلية،وبلا حجمها)

 ة، وكليددأسدديوط إدارات رعايددة الشددباب بجامعددةيدانيددة علددى تددم تطبيددق الدراسددة المالمجككال المكككاني: .2
 .الخدمة االجتماعية بالجامعة

 (.27/15/2510( إلى )24/0/2510تم إجراء الدراسة ميدانيا في الفترة من ) المجال الزمني: .3
األخصدائيين االجتمداعيين العداملين بدادارات رعايدة مطبقة على  استبياناستمارة تم تصميم أداة الدراسة:

 كاستبيان مطبقة على طالب كلية الخدمة االجتماعيدة بالجامعدة، وذلد ةالشباب بجامعة أسيوط، واستمار 
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مواجهدددة التطدددرف الفكدددري لددددى الشدددباب فدددي بددددور مهندددة الخدمدددة االجتماعيدددة  لجمدددع البياندددات المرتبطدددة
 الجامعي.

كتابدددات النظريدددة االطدددالب علدددى العديدددد مدددن الوهكككي:االسكككتبيان عكككدة مراحكككل لتصكككميم بالباحثكككة  وقامكككت
الخدمدة االجتماعيدة فدي مجدال رعايدة الشدباب، وكدذلك التدي تناولدت والدراسات العلمية العربية واألجنبيدة 

بدددالتطرف الفكدددري مدددن حيدددث المتعلقدددة  العربيدددة واألجنبيدددة االطدددالب علدددى عددددد مدددن الكتابدددات والدراسدددات
 .خدمة االجتماعية فى مواجهتهمفهومه وصوره ومظاهره،وأسبابه ورثاره،ووسائل التصدي له،ودور ال

علدى مجموعدة مدن  االسدتبيانعرض اسدتمارة من خالل :الستمارة االستبيان للطالب صدق المحكمين()
جامعدة بكدل مدن الخدمدة االجتماعيدة  ات( من أعضاء هيئة التدريس بكلي15السادة المحكمين وعددهم )

وعلددم االجتمدداب وعلددم اإلحصدداء. تخصددص خدمددة اجتماعيددة  ،أسدديوطجامعددة الفيددوم، و وجامعددة حلددوان، 
 ( كالتالي:1وجاءت النتائج كما هي موضحة بالجدول رقم)

 ( 1جدول رقم )
 الطالب               بنتائج صدق المحكمين ألسئلة استمارة االستبيان الخاصة  

 أسباب التطرف الفكري لدى طالب الجامعة
درجة  ٪

 الموافقة
درجة  ٪

 المحايدة
درجة عدم  ٪

 الموافقة
 اإلجمالي

٪ 

 ٪300 0 3161 7.68 األسباب االقتصادية

 ٪300 0 00 70 األسباب األسرية

 ٪300 0 3161 7.68 األسباب االجتماعية

 ٪300 0 00 70 األسباب النفسية

 ٪300 0 3161 7.68 األسباب المؤسسية

 ٪300 0 3161 7.68 األسباب التعليمية والثقافية

 ٪300 0 3161 7.68 األسباب الدينية

 ٪300 0 3161 7.68 األسباب السياسية والقانونية

 اآلثار المترتبة على التطرف الفكري لدى طالب الجامعة
درجة  ٪

 الموافقة
درجة  ٪

 المحايدة
درجة عدم  ٪

 الموافقة
 اإلجمالي

 ٪300 0 3161 7.68 آثار سلبية على الطالب وأسرهم

 ٪300 0 68. 3161 آثار سلبية على المجتمع

 ٪300 0 00 70 مهنة الخدمة االجتماعيةدور 

 ٪300 0 3.68 7868 ككل ياناالستب

 بلغتعلى صالحية استبيان الطالب ككل  المحكمين نسبة موافقة( أن 1يتضح من الجدول رقم)
 مرتفعة.نسبة موافقة  هىو  ،(85.5٪)

بتطبيددق االسددتمارة  حيددث قامددت الباحثددة بالتأكددد مددن ثبددات االسددتمارة :اسككتمارة االسككتبيان للطككالب ثبككات
( عشر مفردات من الطالب مدن األربدع فدرق بالكليدة كتجربدة أولى،وقامدت الباحثدة باعدادة 15على عدد)

 ،وكانتياناإلسدتب ثبدات لقيداس كرونبدا  ألفا طريقة ،وتم استخدام( خمسة عشر يوما  15االختبار بعد )
 ( كاالتى:2في جدول رقم) مبينة هي كما النتائج
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 (2جدول رقم)
 امالت الثبات والصدق الذاتي الستمارة االستبيان للطالبمع

 معامالت االرتباط أسباب التطرف الفكري لدى طالب الجامعة
 معامل الثبات

 "معامل ألفاكرونباخ"
معامل الصدق 

 الذاتى

 06333 ..067 )**(06830 األسباب االقتصادية

 .0630 06738 )**(8..06 األسباب األسرية

 06380 06300 )**(06731 عيةاألسباب االجتما

 .0631 .0678 )**(068.8 األسباب النفسية

 06300 06731 )**(3..06 األسباب المؤسسية

 063.8 06318 )**(06788 األسباب التعليمية والثقافية

 063.3 .0630 )**(06788 األسباب الدينية

 ..063 .0673 )**(06703 األسباب السياسية والقانونية

مترتبة على التطرف الفكري لدى طالب اآلثار ال
 الجامعة

 معامالت االرتباط
 معامل الثبات

 "معامل ألفاكرونباخ"
معامل الصدق 

 الذاتى

 .0630 06700 )**(06.88 آثار سلبية على الطالب وأسرهم

 06300 06703 )**(06.88 آثار سلبية على المجتمع

 06330 06713 )**(06.33 دور مهنة الخدمة االجتماعية

 .0631 .0678 االستبانة ككل

 ٪5دالة عند مستوى  )*( ,  ٪1دالة عند مستوى  )**(

التطدرف الفكدري لددى طدالب الجامعدة  ألسدبابرتبداط اال( أن معدامالت 2من بيانات الجدول رقم) يظهر
( وهى معامالت دالة على الثبات،كما تبين ثبدات جميدع األبعداد ثبدات 5.875 – 5.667تراوحت بين )

،وهدذه (5.876حدوالي)لالسدتبانة ككدل   بالنسدبة لحجدم العيندة،حيث بلدا معامدل ثبدات ألفدا كرونبدا فدعمرت
 معامالت ثبات مرتفعة.

 االسدتبيانعرض اسدتمارة من خالل  :الستمارة االستبيان لألخصائيين االجتماعيين صدق المحكمين()
 عدة فدي إجدراء صددق المحكمدينبدنفس الطريقدة المتب( 15على مجموعة مدن السدادة المحكمدين وعدددهم )

 ( كما يلي:3كما هي موضحة بالجدول رقم) جوالنتائ ،الستبيان الطالب
 ( 3جدول رقم)

 األخصائيين االجتماعيين باالستبيان الخاصة ة نتائج صدق المحكمين ألسئلة استمار  
 يانلعبارات كل محور من محاور االستب اإلجماليةالدرجة 

درجة  ٪
 الموافقة

درجة  ٪
 حايدةالم

درجة عدم  ٪
 الموافقة

 اإلجمالي

 ٪300 ٪68. ٪3161 ٪70 أسباب التطرف الفكري لدى الطالب

 ٪300 ٪68. ٪68. ٪7.68 اآلثار المترتبة على التطرف الفكري

 ٪300 ٪0 ٪68. ٪3161 أنشطة إدارة رعاية الشباب في مواجهة التطرف الفكري

شإباب فإي مواجهإة دور مهنة الخدمة االجتماعية بإددارات رعايإة ال
 التطرف الفكري لدى طالب

70٪ 3161٪ .68٪ 300٪ 

المعوقإإات التإإي تحإإد مإإن دور مهنإإة الخدمإإة االجتماعيإإة بإإددارات 
رعايإإة الشإإباب بالجامعإإة عإإن القيإإام بإإدورها فإإى مواجهإإة التطإإرف 

 الفكري لدى الطالب
70٪ 3161٪ .68٪ 300٪ 

 ٪300 ٪.86 ٪.306 ٪7.60 االستبيان ككل
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اسدتبيان األخصدائيين االجتمداعيتين  صالحية المحكمين على موافقةنسبة ( أن 3الجدول رقم)يتبين من 
 (وهى نسبة موافقة مرتفعة.٪84.5بلغت )ككل 

 سابعًا:العرض الجدولى والتحليلي لنتائج الدراسة:
ين سدددتخدام عدددددا  مدددن األسددداليب اإلحصدددائية لتحليدددل نتدددائج الدراسدددة وتفسددديرها،وقد تدددم تطبيدددق القدددواناتدددم 

 اسكتخدمتأهم المعالجات اإلحصائية التدي ،و SPSS,v22)) باستخدام الحاسب اآللي من خالل برنامج
 -في الدراسة كالتالي:

 لحساب ثبات االستمارة. معامالت ثبات ألفا كرونبا  .1
 .والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياريالتكرارات والنسبة المئوية  .2
 لمرجحة والدرجات النسبية لألبعاد.مجموب األوزان والمتوسطات النسبية وا .3
)نعم،إلى حددد مددا، ال( بمددا أن المتغيددر الددذي يعبددر عددن الخيددارات الثالثدديتددم اسددتخدام مقيدداس ليكددرت  .4

،تدم حسداب تددرج (1،ال=2،إلدى حدد مدا=3نعم =مقياس ترتيبي،واألرقام التي تدخل في البرنامج وهدي)
 ٪75(، )مرتفدع مدن ٪74 - ٪65وسط من (،)مت٪65القوة النسبية للبعد كالتالي:)منخفض أقل من 

 فأكثر(.
 العرض الجدولى والتحليلي لنتائج الدراسة الخاصة بالطالب: -

 :العرض الجدولى والتحليلي لنتائج البيانات األولية -
 (4جدول رقم)

 (125البيانات األولية الخاصة بالطالب   ن=)

 بالترتي النسبة المئوية التكرار  فئات المتغيرات المتغيرات م

 السن 3
33-03 .8 8.60٪ 3 

 0 ٪867. 88 سنة .00-0

 الجنس 0
 3 ٪68.. 70 ذكر -

 0 ٪1161 0. أنثي -

 الحالة التعليمية لألب 1

 3 ٪368. 80 اليقرأ وال يكتب -

 0 ٪0360 18 يقرأ ويكتب -

 1 ٪0067 08 مؤهل متوسط  -

 . ٪761 30 مؤهل عالي -

 الحالة التعليمية لألم .

 3 ٪368. 80 اليقرأ وال يكتب -

 0 ٪0161 07 يقرأ ويكتب -

 1 ٪0860 10 مؤهل متوسط -

 . ٪3060 30 مؤهل عالي -

 الحالة العملية لألب 8

 1 ٪0860 10 حكومي -

 3 ٪368. 80 غير حكومي -

 0 ٪1161 0. ال يعمل -

  - ٪30060 300 اجمالى

 الحالة العملية لألم  .

 1 ٪3068 38 يحكوم -

 0 ٪1161 0. غير حكومي -

 3 ٪8.60 8. ال تعمل -

 0 ٪867. 88 7 -8 عدد أفراد األسرة 8
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 3 ٪8.60 8. فرد 30 -3 )بما فيهم األب واألم(

 محل اإلقامة 7
 3 ٪068. 88 ريف -

 0 ٪1868 8. حضر -

( ٪54.2) ( سدنة بنسدبة21-10الطدالب سدنهم يتدراوح مدن)أغلدب ( إلى 4يتضح من بيانات جدول رقم)
وهددم صددغار السددن وقليلددي الخبددرة فددي الحيدداة ممددا يجعلهددم عرضددة لددزرب أفكددار متطرفددة بعقددولهم مددن قبددل 

وقددد يرجددع ذلددك لكثددرة اخددتالط الشددباب الددذكور (،٪66.7المنظمددات المتطرفددة،وأغلبهم مددن الددذكور بنسددبة)
الطدالب بتكدون  وأغلدب،اإلنداثجي أكثدر مدن وبقائهم خارج المنزل لفترات طويلة واتصدالهم بالعدالم الخدار 
قد يكون ذلك مؤشرا  الرتفاب نسدبة ، و (٪41.7الحالة التعليمية لألب وأيضا األم ال يقرأ وال يكتب بنسبة)

،وأغلددب الطددالب التطددرف الفكدري ألبنائهمبمخدداطر األميدة لددديهم ممدا يدددل علددى عددم تددوفر الددوعي لدديهم 
،والحالدددددة العمليدددددة لدددددألم ال تعمدددددل (٪41.7) بنسدددددبةحكدددددومي بتكدددددون الحالدددددة العمليدددددة لدددددألب هدددددي غيدددددر 

وحرمانها مدن ضدروريات المعيشدة الصدحية ،ممدا قدد يددل علدى ضدعف دخدل هدذه األسدر،(٪54.2)بنسبة
،وقد يرجع ذلك الرتفاب األمية وانتشار البطالدة لددى هدذه األسدر،واغلب خاصة المأكل والملبس والمسكن
،وقدد يكدون كبدر حجدم األسدرة مؤشدرا  علدى (٪54.2)فدراد بنسدبة( أ15-0الطالب عددد أفدراد أسدرتهم مدن)

مما  (٪62.5)هذه األسر،وأغلب الطالب من سكان الريف بنسبة زيادة حدة المشكالت التي تعانى منها
يجعلهددم مددرتبطين إرتباطددا  قويددا  بالعددادات والتقاليددد،وبالتالي هندداك صددعوبة فددي عمليددة التغييددر المخطددط 

 لديهم.
 التسا الت: والتحليلي لنتائجالعرض الجدولى  -

 (5جدول رقم)
 (125ن=)     التطرف الفكري من وجهة نظر طالب الجامعة أسباب         

 المتوسط % ال % إلى حد ما % نعم األسباب االقتصادية أ.
النسبة 
 الوزنية%

 الترتيب
االنحراف 
 المعياري

 0688 0 88687 0611 3.68 00 1161 0. 8060 0. ضعف مستوى الدخل 3

 .068 1 8.613 0603 3.68 00 1868 8. 867. 88 الغالء وارتفاع األسعار 0

1 
عدم توفر فرص عمإل لألسإرة بإدخل 

 مناسب
.8 8.60 1. 1060 33 3867 0617 836.. 3 0688 

 .068 . 88607 .060 3868 03 1360 8. 161. 80 عدم توفر المأكل والملبس والمسكن .

 0687 . 80671 0631 0860 10 1868 8. 1868 8. ليف العالجعدم القدرة على دفع تكا 8

 0687 8 88600 0608 0067 08 1161 0. 867. 88 ارتفاع معدالت الفقر والبطالة .

 .068 - 88683 0608 3767 01 1863 0. 63.. 88 اجمالى البعد - 

 المتوسط % ال % إلى حد ما % نعم األسباب األسرية ب.
النسبة 
 الوزنية%

 رتيبالت
االنحراف 
 المعياري

 0687 1 88600 0608 0067 08 1161 0. 867. 88 التفكك والنزاعات األسرية المستمرة 3

0 
غيإإاب دور األسإإرة فإإي غإإرس القإإيم 

 االيجابية
.0 8060 .8 1868 38 3068 0617 83638 0 0680 

 0681 3 70600 06.0 3.60 38 1368 17 8.60 8. ضعف الرقابة األسرية على األبناء 1

 0687 مكرر 1 88600 0608 0067 08 1161 0. 867. 88 حدوث طالق داخل األسرة .

 0688 - 88603 0610 3863 03 1.60 3. 360. 83 البعد إجمالي  -

 المتوسط % ال % إلى حد ما % نعم األسباب االجتماعية ج.
النسبة 
 الوزنية%

 الترتيب
االنحراف 
 المعياري

 0688 3 71611 0680 3.68 00 3.68 00 68.. 70 ةانتشار الجهل واألمي 3

0 
غيإإإإاب القإإإإإدوة الصإإإإالحة الموجهإإإإإة 

 للطالب للطريق الصحيح
.8 8.60 10 0860 08 0067 0611 88687 . 0670 
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 عشر السابعالعدد 

 عششر

 .068 8 88600 0610 3868 03 1161 0. 360. 83 واإلدمانانتشار المخدرات  1

 .068 7 .8868 0608 3360 01 1860 0. 867. 88 انتشار العشوائيات .

8 
غيإإإإإإاب روا التسإإإإإإامح والمسإإإإإإاواة 

 والتفاهم بين الطالب
.8 8.60 18 0360 00 3.68 0617 83638 1 068. 

 0670 30 80600 0638 0860 10 1161 0. 368. 80 انتشار العنف بين الطالب .

 0670 3 80687 0637 0.60 03 1161 0. 068. 83 زيادة أوقات الفراغ عند الطالب 8

7 
لصإإإإإحبة السإإإإإيئة واالنخإإإإإراط مإإإإإع ا

أصدقاء السوء والجماعات المتطرفإة 
 فكريا  

.8 8.60 18 1067 37 3860 0613 83680 0 068. 

 0688 مكرر . 88687 0611 3.68 00 1161 0. 8060 0. األعراف والعادات والتقاليد بالمجتمع 3

 .068 . 8.613 0603 3.68 00 1868 8. 867. 88 التقليد األعمى والتأثر بالغرب 30

 06.3 مكرر . 88687 0611 3068 38 368. 80 867. 88 التبعية العمياء لجماعات متطرفة 33

 .068 8 88671 0607 3868 03 1868 8. 860. .8 الظلم والقهر واالضطهاد 30

 .068 - 88631 0613 3760 00 1060 13 .36. 0. البعد إجمالي  -

 المتوسط % ال % ماإلى حد  % نعم األسباب النفسية د.
النسبة 
 الوزنية%

 الترتيب
االنحراف 
 المعياري

 0681 1 88600 0610 3867 33 1.68 .. 868. 88 ضعف الشخصية وعدم الثقة بالنفس 3

 0688 0 88687 0611 3.68 00 1161 0. 8060 0. الخوف من المجهول 0

1 
اإلحسإإإاس بالوحإإإإدة والعزلإإإإة وعإإإإدم 

 األمان
8. ..68 .8 1868 33 3867 0613 8.63. . 0681 

 0680 . 88600 0608 3.68 00 368. 80 368. 80 ضعف الشعور بالوالء واالنتماء .

 0681 8 8.6.8 0610 3867 33 1761 .. 867. 88 الطموحات البطولية المزيفة 8

 0688 مكرر 0 88687 0611 3.68 00 1161 0. 8060 0. الغلو والعصبية لدى الطالب .

8 
واالعتإإإإإراف بإإإإإالرأي  عإإإإإدم القبإإإإإول
 والرأي األخر

83 .360 .1 1867 37 3860 061. 8760. 3 0681 

 .068 - .8860 0613 3.63 33 1.68 .. 861. 88 البعد إجمالي  -

 المتوسط % ال % إلى حد ما % نعم األسباب المؤسسية .
النسبة 
 الوزنية%

 الترتيب
االنحراف 
 المعيارى

3 
ضإإإإإإإإعف دور الجامعإإإإإإإإة والمؤسسإإإإإإإإات 

تربويإإإة والدينيإإإة ووسإإإائل اإلعإإإالم فإإإي ال
 مواجهة التطرف الفكري

88 .867 .8 1868 00 3.68 0603 8.613 . 068. 

0 
ضإإإإعف دور األخصإإإإائيين االجتمإإإإاعيين 
بإإإإددارات رعايإإإإة الشإإإإباب فإإإإي مواجهإإإإة 

 التطرف الفكري
.0 8060 .0 1161 00 3.68 0611 88687 0 0688 

1 
ضإإإإإعف دور االتحإإإإإادات الطالبيإإإإإة فإإإإإي 

 ة التطرف الفكريمواجه
88 .867 .. 1761 33 3867 0610 8.6.8 1 0681 

8 
عإإدم إدراج قضإإايا التطإإرف ضإإمن خطإإة 

 األنشطة الطالبية بالجامعة
.8 8.60 .0 1161 38 3068 06.0 7068. 3 0683 

 0681  - 88678 .061 .386 33 .186 1. 360. 83 البعد إجمالي  

 المتوسط % ال % إلى حد ما % نعم األسباب التعليمية والثقافية و.
النسبة 
 الوزنية%

 الترتيب
االنحراف 
 المعياري

3 
غيإإإإاب الفهإإإإم العميإإإإق وضإإإإعف الإإإإوعي 

 بمخاطر التطرف الفكري
.0 8060 .0 1161 00 3.68 0611 88687 8 0688 

0 
العولمإإإإإإإإة وتقإإإإإإإإدم وسإإإإإإإإائل االتصإإإإإإإإال 

 والتكنولوجيا
.8 8.60 .8 1868 30 761 06.. 7363. 3 06.8 

1 
ور األنشطة الطالبية في مواجهة ضعف د

 التطرف الفكري
 0688 مكرر 8 88687 0611 3.68 00 1161 0. 8060 0.

. 
غياب دور المناهج التعليميإة فإي مواجهإة 

 التطرف الفكري
88 .867 .8 1868 00 3.68 0603 8.613 8 068. 

8 
غيإإاب لغإإة الحإإوار الهإإادف الهإإاد  لإإدى 

 طالب الجامعة
.0 8060 .0 1860 37 3860 0618 87611 . 0681 

. 
االسإإإإإإتخدام السإإإإإإيس والمفإإإإإإرط لوسإإإإإإائل 

 التواصل االجتماعي
.8 8.60 18 0360 00 3.68 0617 83638 1 068. 

 0683 0 .7068 06.0 3068 38 1161 0. 8.60 8. الغزو الثقافي لعقول الطالب 8

7 
االنغإإإالق الفكإإإري وعإإإدم االنفتإإإاا علإإإى 

 اآلخر
8. ..68 .8 1868 33 3867 0613 8.63. . 0681 

3 
طإإإرا األفكإإإار الهدامإإإة والمتطرفإإإة عبإإإر 

 وسائل التواصل االجتماعي
 0688 مكرر 8 88687 0611 3.68 00 1161 0. 8060 0.

 0681 -  87680 .061 3860 37 .1.6 3. .806 3. البعد إجمالي  

 المتوسط % ال % إلى حد ما % نعم األسباب الدينية ز.
النسبة 
 الوزنية%

 تيبالتر
االنحراف 
 المعياري

3 
التفسإإإإإإيرات الخاطئإإإإإإة لألمإإإإإإور الدينيإإإإإإة 

 الشرعية
.8 8.60 .0 1161 38 3068 06.0 7068. 3 0683 

 0680 مكرر 3 .7068 06.0 3161 .3 1368 17 8860 ..غيإإإاب الفهإإإم الإإإواعي والعميإإإق لألمإإإور  0



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 

35 

 

 

 عشر السابعالعدد 

 عششر

 الدينية الشرعية

 .068 0 8.613 0603 3.68 00 1868 8. 867. 88 التشدد في أمور الدين 1

. 
ضإإعف دور رجإإإال الإإدين بإإإالمجتمع فإإإي 

 نشر ثقافة الوسطية واالعتدال
 .068 مكرر 0 8.613 0603 3.68 00 1868 8. 867. 88

8 
وجود جماعات متطرفة تستقطب الطالب 

 إليها
.0 8368 17 1368 00 3.68 0618 87611 1 0688 

 0681 -  ..876 0618 3860 37 1.61 3. 8068 3. البعد إجمالي  

 المتوسط % ال % إلى حد ما % نعم األسباب السياسية والقانونية ا.
النسبة 
 الوزنية%

 الترتيب
االنحراف 
 المعياري

3 
القالقإإل السياسإإية التإإي تحإإدث فإإي الإإدول 

 المجاورة
.8 8.60 1. 0761 03 3868 0618 87673 0 0688 

0 
ضعف الرقابإة علإى طإرق ومنافإذ دخإول 

 المتطرفين
88 .867 .8 1868 00 3.68 0603 8.613 8 068. 

 0681 . 88600 0610 3867 33 1.68 .. 868. 88 ضعف الرقابة على تنفيذ القوانين 1

. 
وجإإود عصإإابات فإإي بعإإت الإإدول تإإدعم 
التطإإرف الفكإإري وتنصإإب علإإى الطإإالب 

 لالنخراط فيه
.8 8.60 18 0360 00 3.68 0617 83638 3 068. 

 0688 1 88687 0611 3.68 00 1161 0. 8060 0. عدم ردع المتطرفين 8

 0688 -  88673 .061 3.68 00 1160 0. 8061 0. البعد إجمالي  

لألسددباب  ة، وبالنسددبأسددباب التطددرف الفكددري مددن وجهددة نظددر طددالب الجامعددة (5يوضددح الجدددول رقددم)
متوسددددط وذلددددك ب عدددددم تددددوفر فددددرص عمددددل لألسددددرة بدددددخل مناسددددب االقتصددددادية جدددداء فددددي الترتيددددب األول

 ضددعف الرقابددة األسددرية علددى األبندداء،بينمددا األسددباب األسددرية جدداء (٪70.44)،ونسددبة وزنيددة(2.38٪)
 انتشدددار الجهدددل واألميدددة ،واألسدددباب االجتماعيدددة جددداء(٪85.55)ونسدددبة وزنيدددة (٪2.45)وذلدددك بمتوسدددط 

الرأي جدداءت عددددم القبددول واالعتددراف بدددواألسدددباب النفسددية  (٪83.33) ونسددبة وزنيددة (٪2.55)بمتوسددط
 .(٪78.56( ونسبة وزنية)٪2.34)بمتوسط والرأي األخر

عدددم إدراج قضددايا التطددرف ضددمن خطددة األنشددطة  وبالنسددبة لألسددباب المؤسسددية جدداء فددي الترتيددب األول
والثقافية جاءت ،واألسباب التعليمية (٪85.56)ونسبة وزنية (٪2.42)وذلك بمتوسط  الطالبية بالجامعة

ونسدددددددددددبة وزنيدددددددددددة  (٪2.46)وذلدددددددددددك بمتوسدددددددددددط  صدددددددددددال والتكنولوجيددددددددددداالعولمدددددددددددة وتقددددددددددددم وسدددددددددددائل االت
وغيدداب الفهددم الددواعي ،التفسدديرات الخاطئددة لألمددور الدينيددة الشددرعية ،واألسددباب الدينيددة جدداءت(81.04٪)

،واألسددددباب السياسددددية (٪85.56)ونسددددبة وزنيددددة  (٪2.42)بمتوسددددط  والعميددددق لألمددددور الدينيددددة الشددددرعية
بعددددض الددددول تدددددعم التطدددرف الفكددددري وتنصدددب علددددى الطددددالب وجدددود عصددددابات فدددي  والقانونيدددة جدددداءت

 .(٪70.17)ونسبة وزنية  (٪2.38)بمتوسط  لالنخراط فيه
 ( 6جدول رقم )

 (125ن=)  التطرف الفكري من وجهة نظر طالب الجامعة ألسباب التنازليالترتيب    
 المتوسط األسباب م

 النسبة الوزنية
% 

 الترتيب
االنحراف 
 المعياري

 068.3 7 88683 0608 االقتصادية األسباب 3

 06883 8 88603 0610 األسباب األسرية 0

 ..068 . 88631 0613 األسباب االجتماعية 1

 06818 8 .8860 0613 األسباب النفسية .
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 عشر السابعالعدد 

 عششر

 06810 . 88678 .061 األسباب المؤسسية 8

 06810 3 87680 .061 األسباب التعليمية والثقافية .

 06810 0 ..876 0618 األسباب الدينية 8

 068.3 1 88673 .061 األسباب السياسية والقانونية 7

التطدددددرف الفكدددددري مدددددن وجهدددددة نظدددددر طدددددالب  ألسدددددباب التندددددازليالترتيدددددب  (6يتبدددددين مدددددن الجددددددول رقدددددم )
(،ونسدددبة وزنيدددة ٪2.36)وقدددد جددداءت األسدددباب التعليميدددة والثقافيدددة فدددي الترتيدددب األول بمتوسدددط،الجامعدددة

 .(٪78.44(،ونسبة وزنية )٪2.35)باب الدينية بمتوسط،يليها األس(78.52٪)
 ( 7جدول رقم )

 رثار التطرف الفكري من وجهة نظر طالب الجامعة
 المتوسط % ال % إلى حد ما % نعم آثار سلبية على الطالب وأسرهم أ.

النسبة 
 الوزنية %

 الترتيب
االنحراف 
 المعياري

3 
 انهيإإار مسإإتقبل الطالإإب وأسإإرته القإإائم بالعمإإل

 المتطرف وتحولهم لشخصيات مشوهة
300 7161 30 761 30 761 0688 336.8 3 06.0 

 06.8 1 71611 0680 761 30 1161 0. 8761 80 ترمل النساء وتيتم األطفال 0

 0688 مكرر 1 71611 0680 3.68 00 3.68 00 68.. 70 حدوث تفكك أسري 1

 .068 . 83680 0613 3860 37 1067 18 8.60 8. حدوث طالق داخل األسرة .

 0688 . 88687 0611 3.68 00 1161 0. 8060 0. انخفات مستوى معيشة الطالب وأسرته 8

 06.3 0 30607 0683 761 30 3068 38 8360 38 شعور الطالب وأسرته بالوصمة .

 0680 8 83638 0617 3068 38 1868 8. 8060 0. انخفات المستوى التعليمي للطالب 8

 0683 -  716.3 0683 3061 38 .0.6 10 163. .8 عدالب إجمالي  

 المتوسط % ال % إلى حد ما % نعم آثار سلبية على المجتمع  
النسبة 

 الوزنية %
 الترتيب

االنحراف 
 المعياري

 06.0 3 336.8 0688 761 30 761 30 7161 300 زعزعت أمن المجتمع واستقراره 3

 06.3 8 88687 0611 3068 38 368. 80 867. 88 ارتفاع عدد ضحايا العمليات المتطرفة 0

 0680 8 88600 0608 3.68 00 368. 80 368. 80 أحداث الفتن الطائفية 1

. 
بإإإث الرعإإإب والرهبإإإة فإإإي نفإإإوس المإإإواطنين 

 بالمجتمع
80 8761 10 0860 00 3.68 06.0 7068. 1 068. 

 .068 . 83638 0617 3.68 00 0360 18 8.60 8. انتشار الفقر والبطالة 8

 06.3 0 73633 06.1 3368 .3 1161 0. 8860 .. زيادة اإلرهاب .

 0688 مكرر 8 88687 0611 3.68 00 1161 0. 8060 0. توقف خطط األعمار المجتمعي 8

 0680 مكرر 8 88600 0608 3.68 00 368. 80 368. 80 فقدان الطالب فى سن التعليم والعمل واإلنتاج 7

 0681 مكرر . 8.6.8 0610 3867 33 1761 .. 867. 88 بأهدار طاقات الطال 3

 .068 مكرر 1 .7068 06.0 3.68 00 0860 10 8761 80 تراجع مستويات المعيشة 30

 0687 7 .8160 0633 0068 08 1867 1. 368. 80 تدمير مؤسسات المجتمع والبنية التحتية 33

 0688 مكرر 8 88687 0611 3.68 00 1161 0. 8060 0. حدوث ركود اقتصادي بالمجتمع 30

 0681 مكرر . 8.6.8 0610 3867 33 1761 .. 867. 88 تراجع معدالت التنمية 31

 .068 مكرر . 83638 0617 3.68 00 0360 18 8.60 8. يسود المجتمع حالة من التوتر .3

 .068 مكرر 1 .7068 06.0 3.68 00 0860 10 8761 80 فقدان الطالب الشعور باألمان 38

 0687 مكرر 8 88600 0608 0067 08 1161 0. 867. 88 انتشار العنف داخل المجتمع .3

 0688 7 80680 0637 0068 08 1868 8. 060. 7. فقدان الثقة بالمجتمع 38

 0688 - .8760 0618 3.68 00 .106 13 8360 3. البعد إجمالي 

ب الجامعددة، وبالنسددبة ل ثددار علددى ( رثددار التطددرف الفكددري مددن وجهددة نظددر طددال7يظهددر الجدددول رقددم)
الترتيدددب األول انهيدددار مسدددتقبل الطالدددب وأسدددرته القدددائم بالعمدددل  فددديالسدددلبية علدددى الطدددالب وأسدددرهم جددداء 

ل ثدددار ،وبالنسدددبة (٪01.67(،ونسدددبة وزنيدددة )٪2.75)بمتوسدددط المتطدددرف وتحدددولهم لشخصددديات مشدددوهة
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 عشر السابعالعدد 

 عششر

بمتوسدددددددط الترتيدددددددب األول  فدددددددي السدددددددلبية علدددددددى المجتمدددددددع جددددددداءت زعزعدددددددت أمدددددددن المجتمدددددددع واسدددددددتقراره
 .(٪01.67(،ونسبة وزنية )2.75٪)

 (8جدول رقم )
 (125في مواجهة مشكلة التطرف الفكري)من وجهة نظر الطالب( ن=) دور مهنة الخدمة االجتماعية 

 % نعم دور مهنة الخدمة االجتماعية م
إلى 
حد 
 ما

 المتوسط % ال %
النسبة 
 الوزنية
% 

 الترتيب الدور
االنحراف 

 اريالمعي

3 
إجإإراء البحإإوث االجتماعيإإة لمواجهإإة التطإإرف 

 الفكري
 06837 33 منخفت 36.8. 3608 7161 300 761 30 761 30

 06303 0 متوسط 3633. 3671 8060 0. 3.68 00 1161 0. المساعدة في توفير الخدمات اإلنسانية للطالب 0

 06873 1 منخفت 87611 3688 867. 88 1161 0. 0067 08 الدفاع عن الحقوق اإلنسانية للطالب 1

. 
عقد محاضرات لتنميإة وعإى الطإالب وأسإرهم 

 بمخاطر التطرف الفكري
 06808 8 منخفت 80687 3687 8.60 8. 1161 0. 3068 38

8 
تطبيإإإق البإإإرامج العالجيإإإة علإإإى الحإإإاالت مإإإن 
 الطالب ذات الميول السلوكية المتطرفة فكريا  

 .06.0 7 نخفتم ..6.. 3611 8860 30 3.68 00 761 30

. 
اكتشإإإاف الحإإإاالت مإإإن الطإإإالب التإإإي ترتكإإإب 

 أفعال متطرفة فكريا  
 06338 3 متوسط 6.8.. 0600 368. 80 3.68 00 368. 80

8 
اكتشإإاف العوامإإل واألسإإباب المؤديإإة للتطإإرف 

 الفكري
 .06.0 مكرر 7 منخفت ..6.. 3611 8860 30 3.68 00 761 30

7 
لطإإإإالب تنميإإإإة الإإإإوازع الإإإإديني لإإإإدى جميإإإإع ا

 لمواجهة التطرف الفكري
 06701 مكرر 0 متوسط 3633. 3671 368. 80 1161 0. 0860 10

3 
عقإإإإد نإإإإدوات عإإإإن التطإإإإرف الفكإإإإري وكيفيإإإإة 

 مواجهته
 7..06 . منخفت 80600 3680 8761 80 1161 0. 761 30

 1..06 8 منخفت 8600. 36.0 68.. 70 0860 10 761 30 إعداد مؤتمرات عن محاربة التطرف الفكري 30

33 
عقإإإإإد دورات تدريبيإإإإإة عإإإإإن كيفيإإإإإة مواجهإإإإإة 

 التطرف الفكري 
 068.7 . منخفت .8868 36.8 8060 0. 1161 0. 3.68 00

30 
مساعدة األسرة على تشديد الرقابة علإى أبنإائهم 

 الطالب 
 1..06 مكرر 8 منخفت 8600. 36.0 68.. 70 0860 10 761 30

31 
م عإإإن القيإإإام بحمإإإالت توعيإإإة للطإإإالب وأسإإإره

 أهمية مواجهة التطرف الفكري 
 .06.3 3 منخفت .160. 3603 8360 38 3068 38 761 30

 06888 - منخفت 83670 3688 .06. 81 .016 07 3.60 33 الدور إجمالي 

( أن دور مهنة الخدمة االجتماعية في مواجهة التطدرف الفكدري لددى الشدباب 8يستنتج من الجدول رقم)
 ب األول اكتشددداف الحددداالت مدددن الطدددالب التدددي ترتكدددب أفعدددال متطرفدددة فكريدددا  الجدددامعي جددداء فدددي الترتيددد

 (.٪66.67(،ونسبة وزنية )٪2.55بمتوسط )
 العرض الجدولى والتحليلي لنتائج الدراسة الخاصة باألخصائيين االجتماعيين: -

 :العرض الجدولى والتحليلي لنتائج البيانات األولية -
 (0جدول رقم)

 (125ن=)  اصة باألخصائيين االجتماعيينالبيانات األولية الخ   
 النسبة ٪ التكرار فئات المتغيرات المتغيرات م

 السن 3
10- .0 18 8761٪ 

 ٪368. 08 سنة 3-83.

 الجنس 0
 ٪8060 10 ذكر -

 ٪8060 10 أنثي -
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 عشر السابعالعدد 

 عششر

 الحالة االجتماعية 1
 ٪368. 08 أعزب -

 ٪8761 18 متزوج -

 محل اإلقامة .
 ٪1161 00 ريف -

 ٪68.. 0. حضر -

 مدة العمل بددارة رعاية الشباب بالجامعة 8
 ٪68.. 0. سنة 30 -8

 ٪1161 00 سنة 03 -33

سددددنة بنسددددبة  (45-35االجتمدددداعيين سددددنهم مددددن) األخصددددائيين( أن أغلددددب 0يظهددددر مددددن الجدددددول رقددددم)
مددددة عملهدددم بهدددذا وبالتدددالى قدددد يكوندددوا قليلدددى الخبدددرة بمجدددال الممارسدددة برعايدددة الشدددباب لقلدددة  (58.3٪)

،ومعظمهدددددددم متدددددددزوجين بنسددددددددبة (٪55.5)المجدددددددال،وأن عددددددددد الدددددددذكور مسددددددداوي لعددددددددد اإلنددددددداث بنسدددددددبة
،والنسددبة األعلددى مددنهم مدددة عملهددم بددادارة رعايددة (٪66.7)،وأغلددبهم مددن سددكان الحضددر بنسددبة(58.3٪)

 أفضل. ،وقد تكون هذه مدة قليلة ال كتساب خبرة ولممارسة(٪66.7)( سنوات بنسبة15-5الشباب من)
 -العرض الجدولى والتحليلي لنتائج البيانات الخاصة باإلعداد المهني والخبرة في العمل: -

 (15جدول رقم)

حصول األخصائيين االجتماعيين على دورات تدريبية بمجال عملهم عن مواجهة         التطرف 
 (65ن=)    الفكري لدى طالب الجامعة

الحصول على دورات تدريبية عن مواجهة 
 تطرف الفكريال

 النسبة % التكرار

 - - نعم

 - - إلى حد ما

 ٪300 0. ال

 ٪300 0. المجموع

( أن األخصدددائيين االجتمددداعيين لدددم يحصدددلوا علدددى دورات تدريبيدددة بمجدددال 15يتضدددح مدددن الجددددول رقدددم)
وهددذا قددد يعتبددر مددن المعوقددات التددي ،(٪155التطددرف الفكددري وذلددك بنسددبة)مشددكلة عملهددم عددن مواجهددة 

 .مواجهة التطرف الفكريبمجال عملهم وتحد من دورهم في  متواجهه
 (11جدول رقم)

نوعية الدورات التدريبية التي يرغب األخصائيين االجتماعيين في الحصول عليها لالستفادة بها في 
 (65مجال مواجهة مشكلة التطرف الفكري   ن=)

 الترتيب النسبة ٪ ك التكرار الدورات التدريبية م

 8 ٪ 3060 .8 االتدراسة الح 3

 3 ٪ 8860 8. مهارات اإلقناع 0

 30 ٪ 68.. 0. مهارات االتصال الفعال 1

 0 ٪ 3860 88 التنمية البشرية .

 3 ٪ 3.68 87 إعداد مدربين 8

 1 ٪ 3161 .8 كيفية إدارة الوقت .

 7 ٪ 7161 80 مهارات التوعية 8
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 عشر السابعالعدد 

 عششر

 8 ٪ 7.68 80 مهارات الحوار الفعال 7

 مكرر 1 ٪ 3161 .8 الم على المستوى الصغيرفنيات اإلع 3

 . ٪ 7761 81 مهارة التفكير الناقد 30

 . ٪ 3368 88 التخطيط االستراتيجي 33

 مكرر 8 ٪ 3060 .8 تنمية مهارات الحاسب اآللي 30

( أن الددددورات التدددي يرغدددب األخصدددائيين االجتمددداعيين فدددي الحصدددول عليهدددا  11يتبدددين مدددن الجددددول رقدددم)
(،يليها دورات ٪ 06.7تطرف الفكري جاء في الترتيب األول دورات عن إعداد مدربين بنسبة)لمواجهة ال

فدي ( 9102حنان عبيكد ) ،وتتفق الدراسة الحالية في ذلك مع دراسة(٪05.5في التنمية البشرية بنسبة)
عددادة تصددحيح األفكددار،إدارة  الحددوار أن مهددارات دراسددة الحالددة وتحديددد المشددكلة، االستماب،االستيضدداح وا 

وتوجيددددده األسدددددئلة،تقديم النصددددديحة،المواجهة،تكوين العالقدددددة المهنيدددددة واسدددددتخدام االختصاصدددددي لقدراتدددددده 
الشخصددية تعتبددر مددن المتطلبددات المهاريددة لالختصاصدديين االجتمدداعيين المتعدداملين مددع ضددحايا األفكددار 

 المتطرفة.
 التسا الت: العرض الجدولى والتحليلي لنتائج -

 (12جدول رقم )
 (65ن=)   التطرف الفكري من وجهة نظر األخصائيين االجتماعيينمشكلة أسباب           

 المتوسط ٪ ال ٪ إلى حد ما ٪ نعم األسباب االقتصادية أ.
النسبة 
 الوزنية٪

 الترتيب
االنحراف 
 المعيارى

 068.1 . .7068 06.0 3860 3 0761 38 8.68 .1 ضعف مستوى الدخل 3

 .0680 3 ..7.6 0681 3161 7 0060 30 68.. 0. الغالء وارتفاع األسعار 0

 06800 1 70600 06.8 3368 8 1060 37 8761 18 عدم توفر فرص عمل لألسرة بدخل مناسب 1

 06887 8 87673 0618 3.68 30 1060 37 8161 10 عدم توفر المأكل والملبس والمسكن .

 06880 . 88600 0610 3761 33 1368 33 8060 10 عدم القدرة على دفع تكاليف العالج 8

 06880 0 71611 0680 3.68 30 3.68 30 68.. 0. ارتفاع معدالت الفقر والبطالة .

 068.3 - 73633 06.1 3861 3 0.63 .3 .876 18 اإلجمالي  

 المتوسط ٪ ال ٪ إلى حد ما ٪ نعم األسباب األسرية ب.
النسبة 
 الوزنية

 الترتيب
االنحراف 
 المعيارى

 06810 1 87611 0618 3860 3 1860 03 8060 10 زاعات األسرية المستمرةالتفكك والن 3

 06.33 3 78600 0688 3368 8 0368 31 68.. 0. في أبنائهم غياب دور األسرة في غرس القيم االيجابية 0

 .06.8 0 70687 06.7 3060 . 1368 33 8761 18 ضعف الرقابة األسرية على األبناء 1

 06807 . 88600 0608 3.68 30 368. 08 368. 08 ألسرةحدوث طالق داخل ا .

 06833 - 70607 06.3 3161 7 1068 00 8.60 11 اإلجمالي  

 المتوسط ٪ ال ٪ إلى حد ما ٪ نعم األسباب االجتماعية ج.
النسبة 
 الوزنية

 الترتيب
االنحراف 
 المعيارى

 068.7 3 71673 0680 3860 3 3761 33 68.. 0. انتشار الجهل واألمية 3

 068.3 . ..836 0617 3.68 30 0761 38 8860 11 غياب القدوة الصالحة الموجهة للطالب للطريق الصحيح 0

 06801 1 736.8 06.8 3161 7 0761 38 8761 18 انتشار المخدرات واإلدمان 1

 06887 8 87673 0618 3.68 30 1060 37 8161 10 انتشار العشوائيات .

 .06.8 0 70687 06.7 3060 . 1368 33 8761 18 والمساواة والتفاهم بين الطالب غياب روا التسامح 8

 06.37 . 73633 06.1 3368 8 1161 00 8860 11 انتشار العنف بين الطالب .

 06.88 مكرر 1 736.8 06.8 3060 . 1860 03 8860 11 زيادة أوقات الفراغ عند الطالب 8

7 
اء السوء والجماعات الصحبة السيئة واالنخراط مع أصدق

 المتطرفة
 06.37 مكرر . 73633 06.1 3368 8 1161 00 8860 11

 ..068 8 70600 06.0 3.68 30 0.68 .3 8.68 .1 األعراف والعادات والتقاليد بالمجتمع 3

 06880 7 88687 0611 3.68 30 1161 00 8060 10 التقليد األعمى والتأثر بالغرب 30

 06803 مكرر 7 88687 0611 3860 3 1.68 00 761. 03 ماعات متطرفة فكريا  التبعية العمياء لج 33

 .06.8 مكرر 3 71673 0680 3060 . 0761 38 368. 18 الظلم والقهر واالضطهاد 30
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 عششر

 06808 - 70671 06.1 .316 7 1061 37 8.63 .1 اإلجمالي  

 المتوسط ٪ ال ٪ إلى حد ما ٪ نعم األسباب النفسية د.
النسبة 

 زنيةالو
 الترتيب

االنحراف 
 المعيارى

 .0680 0 ..7.6 0681 3161 7 0060 30 68.. 0. ضعف الشخصية وعدم الثقة بالنفس 3

 06.88 3 78600 0688 3060 . 0860 38 860. 13 الخوف من المجهول 0

 06807 . 88600 0608 3.68 30 368. 08 368. 08 اإلحساس بالوحدة والعزلة وعدم األمان 1

 06888 8 81611 0600 0368 31 1.68 00 368. 08 الشعور بالوالء واالنتماء ضعف .

 .06.8 1 70687 06.7 3060 . 1368 33 8761 18 الطموحات البطولية المزيفة 8

 068.8 . 73633 06.1 3.68 30 0161 .3 060. .1 الغلو والعصبية لدى الطالب .

 ..068 8 .7068 06.0 3.68 30 0860 38 8761 18 عدم القبول واالعتراف بالرأي والرأي األخر 8

 068.0 - 70610 06.3 3860 3 0360 38 8.60 .1 اإلجمالي  

 المتوسط ٪ ال ٪ إلى حد ما ٪ نعم األسباب المؤسسية ه.
النسبة 
 الوزنية

 الترتيب
االنحراف 
 المعيارى

3 
ضإإإإعف دور الجامعإإإإة والمؤسسإإإإات التربويإإإإة والدينيإإإإة 

 واجهة التطرف الفكريووسائل اإلعالم في م
18 8761 31 0368 30 0060 0617 836.. 1 0670. 

0 
ضإإإعف دور األخصإإإائيين االجتمإإإاعيين بإإإددارات رعايإإإة 

 الشباب في مواجهة التطرف الفكري
.0 ..68 31 0368 8 3368 0688 78600 0 06.33 

1 
ضإإإعف دور االتحإإإادات الطالبيإإإة فإإإي مواجهإإإة التطإإإرف 

 الفكري
10 8060 38 0761 31 0368 0607 8.633 . 0670. 

8 
عدم إدراج قضايا التطرف الفكري ضإمن خطإة األنشإطة 

 الطالبية بالجامعة
.0 8060 30 3.68 7 3161 0688 7868. 3 06800 

 068.7   73681 06.8 3.68 30 0063 31 361. 18 اإلجمالي  

 المتوسط ٪ ال ٪ إلى حد ما ٪ نعم األسباب التعليمية والثقافية و.
بة النس

 الوزنية
 الترتيب

االنحراف 
 المعيارى

3 
غيإإاب الفهإإم العميإإق وضإإعف الإإوعي بمخإإاطر التطإإرف 

 الفكري
.0 8060 33 3761 8 3368 0687 7.633 3 06.3. 

 ..068 8 .7068 06.0 3.68 30 0860 38 8761 18 العولمة وتقدم وسائل االتصال والتكنولوجيا 0

1 
التطإإإرف  ضإإإعف دور األنشإإإطة الطالبيإإإة فإإإي مواجهإإإة

 الفكري
18 8761 3. 0.68 3 3860 06.1 73633 . 068.8 

 06.37 مكرر . 73633 06.1 3368 8 1161 00 8860 11 غياب دور المناهج التعليمية في مواجهة التطرف الفكري  

 06808 8 70687 06.7 3161 7 0860 38 368. 18 غياب لغة الحوار الهادف الهاد  لدى طالب الجامعة .

 06880 . 71611 0680 3.68 30 3.68 30 68.. 0. ستخدام السيس والمفرط لوسائل التواصل االجتماعياال 8

 06803 1 71673 0680 3368 8 0860 38 161. 17 الغزو الثقافي لعقول الطالب .

 06800 0 .7868 0688 3161 7 3.68 30 8060 0. االنغالق الفكري وعدم االنفتاا على اآلخر 8

7 
فكإإار الهدامإإة والمتطرفإإة عبإإر وسإإائل التواصإإل طإإرا األ
 االجتماعي

 06880 مكرر . 71611 0680 3.68 30 3.68 30 68.. 0.

 06818   71603 06.3 3.63 7 .006 .3 161. 17 اإلجمالي  

 المتوسط ٪ ال ٪ إلى حد ما ٪ نعم األسباب الدينية ز.
النسبة 
 الوزنية

 الترتيب
االنحراف 
 المعيارى

 06880 0 71611 0680 3.68 30 3.68 30 68.. 0. ت الخاطئة لألمور الدينية الشرعيةالتفسيرا 3

 .06.3 3 7.633 0687 3368 8 3761 33 8060 0. غياب الفهم الواعي والعميق لألمور الدينية الشرعية 0

 06880 1 88687 0611 3.68 30 1161 00 8060 10 التشدد في أمور الدين 1

. 
ين بالمجتمع في نشر ثقافة الوسطية ضعف دور رجال الد

 واالعتدال
10 8060 33 1368 33 3761 0610 88600 . 06880 

 06888 8 81611 0600 0368 31 1.68 00 368. 08 وجود جماعات متطرفة فكريا  تستقطب الطالب إليها 8

 ..068   .8368 0613 3860 30 0861 .3 8868 11 اإلجمالي  

 المتوسط ٪ ال ٪ إلى حد ما ٪ نعم لقانونيةاألسباب السياسية وا ا.
النسبة 
 الوزنية

 الترتيب
االنحراف 
 المعيارى

 068.7 3 71673 0680 3860 3 3761 33 68.. 0. القالقل السياسية التي تحدث في الدول المجاورة 3

 068.3 1 ..836 0617 3.68 30 0761 38 8860 11 ضعف الرقابة على طرق ومنافذ دخول المتطرفين 0

 06880 8 88600 0610 3761 33 1368 33 8060 10 ضعف الرقابة على تنفيذ القوانين 1

. 
وجود عصابات فإي بعإت الإدول تإدعم التطإرف الفكإري 

 وتنصب على الطالب لالنخراط فيه
18 8761 33 1368 . 3060 06.7 70687 0 06.8. 

 06830 . 87673 0618 3161 7 1.68 00 8060 10 عدم ردع المتطرفين 8

 06817   ..706 06.3 3.68 3 0361 37 8.60 .1 اإلجمالي  

( أسدددباب التطدددرف الفكدددري مدددن وجهدددة نظدددر األخصدددائيين االجتمددداعيين، 12يسدددتنتج مدددن الجددددول رقدددم)
(، ونسبة ٪2.53وبالنسبة لألسباب االقتصادية جاء في الترتيب األول الغالء وارتفاب األسعار بمتوسط)
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 عشر السابعالعدد 

 عششر

ة لألسباب األسرية جاء غياب دور األسرة في غرس القيم االيجابية في نفدوس (،وبالنسب٪84.44وزنية)
(،وبالنسددبة لألسددباب االجتماعيددة جدداء انتشددار الجهددل ٪85.55(، ونسددبة وزنيددة)٪2.55أبنددائهم بمتوسددط)

(،وبالنسددددبة لألسددددباب ٪83.80) (،ونسددددبة وزنيددددة٪2.52واألميددددة،والظلم والقهددددر واالضددددطهاد بمتوسددددط)
 (.٪85.55(،وقيمة وزنية)٪2.55وف من المجهول بمتوسط)النفسية جاء الخ

وبالنسددبة لألسددباب المؤسسددية جدداء فددي الترتيددب األول عدددم إدراج قضددايا التطددرف الفكددري ضددمن خطددة 
(،وبالنسدددبة لألسدددباب التعليميدددة ٪85.56(،ونسدددبة وزنيدددة)٪2.57األنشدددطة الطالبيدددة بالجامعدددة بمتوسدددط)

(،ونسدبة ٪2.58ف الدوعي بمخداطر التطدرف الفكدري بمتوسدط )غيداب الفهدم العميدق وضدع والثقافية جاء
غيدداب الفهددم الددواعي والعميددق لألمددور الدينيددة الشددرعية  ،وبالنسددبة لألسددباب الدينيددة جدداء(٪86.11وزنيددة)

القالقدل السياسدية  ،وبالنسبة لألسباب السياسدية والقانونيدة جداء(٪86.11(،ونسبة وزنية)٪2.58بمتوسط)
،وتتفدق الدراسدة الحاليدة فدي (٪83.80) (،ونسدبة وزنيدة٪2.52)بمتوسدط جداورةالتي تحدث في الددول الم
توصدلت إلدى أن فقدر األسدرة االقتصدادي مدن أسدباب  التي( 9102على السيد ) ذلك مع دراسة كل من

توصدلت إلدى أن ( 9112أحسن مبارك ) التطرف الفكري ووصت بالعمل على زيادة دخل الفرد،ودراسة
 (9102عبككد ل هككادى الشككهري) ايددة األبندداء مددن االنحددراف الفكري،ودراسددةلألسددرة دور رئيسددي فددي وق

 توصلت إلى أن هناك أسباب سياسية،وفكرية للتطرف.
 (13جدول رقم )

 (65ن=)الترتيب التنازلي ألسباب التطرف الفكري من وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين  

 يبالترت النسبة الوزنية المتوسط أسباب التطرف الفكري م
االنحراف 
 المعياري

 068.3 1 73633 06.1 األسباب االقتصادية  -3

 06833 8 70607 06.3 األسباب األسرية  -0

 06808 . 70671 06.1 األسباب االجتماعية  -1

 068.0 . 70610 06.3 األسباب النفسية  -.

 068.7 0 73681 06.8 األسباب المؤسسية  -8

 06818 3 71603 06.3 األسباب التعليمية والثقافية  -.

 ..068 7 .8368 0613 األسباب الدينية  -8

 06817 8 ..706 06.3 األسباب السياسية والقانونية  -7

األخصددائيين  التطددرف الفكددري مددن وجهددة نظددر ألسددباب التنددازليالترتيددب  (13يتبددين مددن الجدددول رقددم )
(،ونسددددبة ٪2.40)وقددددد جدددداءت األسددددباب التعليميددددة والثقافيددددة فددددي الترتيددددب األول بمتوسددددط ،االجتمدددداعيين

 .(٪81.53) (،ونسبة وزنية٪2.45)،يليها األسباب المؤسسية بمتوسط(٪83.50وزنية)
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 عشر السابعالعدد 

 عششر

 
 ( 14جدول رقم )

 التطرف الفكري من وجهة نظر االخصائيين االجتماعيينمشكلة رثار  
 المتوسط ٪ ال ٪ إلى حد ما ٪ نعم آثار سلبية على الطالب وأسرهم أ.

النسبة 
 الوزنية
٪ 

 الترتيب
راف االنح

 المعيارى

3 
انهيإإار مسإإتقبل الطالإإب وأسإإرته القإإائم بالعمإإل المتطإإرف 

 وتحولهم لشخصيات مشوهة
.8 8860 30 0060 1 860 0680 30600 3 068. 

 .068 . 81673 0600 0060 30 1761 01 368. 08 ترمل النساء وتيتم األطفال 0

 0688 8 88687 0611 3.68 30 1161 00 8060 10 حدوث تفكك أسري 1

 .068 مكرر . 81673 0600 0060 30 1761 01 368. 08 حدوث طالق داخل األسرة .

 06.8 1 7.633 0687 3060 . 0368 31 761. 3. انخفات مستوى معيشة الطالب وأسرته 8

 ..06 0 78687 06.1 761 8 0060 30 8368 1. شعور الطالب وأسرته بالوصمة .

 06.8 . .7868 0688 3060 . 0161 .3 68.. 0. انخفات المستوى التعليمي للطالب 8

 0680  .7063 ..06 3063 7 0863 38 8361 .1 إجمالي 

 المتوسط ٪ ال ٪ إلى حد ما ٪ نعم آثار سلبية على المجتمع ب.
النسبة 
 الوزنية

 الترتيب
االنحراف 
 المعيارى

 ..06 1 78687 06.1 761 8 0060 30 8368 1. زعزعت أمن المجتمع واستقراره 3

 0680 3 73633 06.1 3368 8 1161 00 8860 11 ارتفاع عدد ضحايا العمليات المتطرفة 0

 06.8 . 7.6.8 06.0 3060 . 0060 30 8060 0. أحداث الفتن الطائفية 1

 06.8 8 7.633 0687 761 8 0860 38 68.. 0. بث الرعب والرهبة في نفوس المواطنين بالمجتمع .

 06.8 . .7868 0688 3060 . 0161 .3 68.. 0. الةانتشار الفقر والبط 8

 06.0 3 ..736 06.7 68. . 3761 33 8860 8. زيادة اإلرهاب .

 06.0 8 ..7.6 0681 860 1 1.68 00 8761 18 توقف خطط األعمار المجتمعي 8

 0680 رمكر 3 73633 06.1 3161 7 1060 37 8.68 .1 فقدان الطالب في سن التعليم والعمل واإلنتاج 7

 06.8 7 736.8 06.8 3060 . 1860 03 8860 11 أهدار طاقات الطالب 3

 06.0 مكرر . 7.6.8 06.0 68. . 0.68 .3 68.. 0. تراجع مستويات المعيشة 30

 0683 مكرر . 7.6.8 06.0 860 1 1060 37 860. 13 تدمير مؤسسات المجتمع والبنية التحتية 33

 06.8 30 .7068 06.0 761 8 368. 08 8060 10 عحدوث ركود اقتصادي بالمجتم 30

 06.8 33 ..836 0617 3060 . 368. 08 761. 03 تراجع معدالت التنمية 31

 06.0 مكرر 8 7.633 0687 68. . 0761 38 860. 13 يسود المجتمع حالة من التوتر .3

 .7068 06.0 761 8 368. 08 8060 10 فقدان الطالب الشعور باألمان 38
30 

 كررم
06.8 

 0688 0 77673 06.8 860 1 0161 .3 8368 1. انتشار العنف داخل المجتمع .3

 0683 30 87611 0618 3161 7 1761 01 761. 03 فقدان الثقة بالمجتمع 38

 ..06 - 7.637 0681 .76 8 1060 37 360. 18 إجمالي -

األخصددائيين االجتمدداعيين، التطددرف الفكددري مددن وجهددة نظددر مشددكلة ( رثددار 14تضددح مددن الجدددول رقددم)
وبالنسددبة ل ثددار السددلبية علددى الطددالب وأسددرهم جدداء فددي الترتيددب األول انهيددار مسددتقبل الطالددب وأسددرته 

(،ونسددددددددددبة وزنيددددددددددة ٪2.75القددددددددددائم بالعمددددددددددل المتطددددددددددرف وتحددددددددددولهم لشخصدددددددددديات مشددددددددددوهة بمتوسددددددددددط)
(،ونسددددبة ٪2.68(،وبالنسددددبة ل ثددددار السددددلبية علددددى المجتمددددع جدددداء زيددددادة اإلرهدددداب بمتوسددددط)05.55٪)

 (٪80.44وزنية)
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 عشر السابعالعدد 

 عششر

 ( 15جدول رقم )
 (65ن=)  أنشطة إدارة رعاية الشباب في مواجهة التطرف الفكري لدى طالب الجامعة

 المتوسط ٪ ال ٪ إلى حد ما ٪ نعم أنشطة اجتماعية م
النسبة 
 الوزنية

درجة 
 التحقق

 الترتيب
االنحراف 
 المعيارى

3 
بمخإاطر إعداد برامج توعيإة للطإالب وأسإرهم 

 التطرف الفكري
 1..06 . منخفت .868. 3618 8161 .. 3.68 30 3060 .

 .0670 1 متوسط 3633. 3671 368. 08 1161 00 0860 38 تشجيع الطالب على التطوع لخدمة مجتمعهم 0

1 
تنميإإة وعإإى الطإإالب بخإإدمات رعايإإة الشإإباب 

 بالجامعة
 06717 0 متوسط 1611. 3630 060. .0 1060 37 1060 37

. 
المساهمة في رسم السياسة االجتماعية الخاصة 
بالطالب الستثمار طاقاتهم وقإدراتهم فإي خدمإة 

 مجتمعهم
 06700 3 متوسط .868. 3638 1161 00 1.68 00 1060 37

 06738  منخفت 87673 3688 863. 07 0360 37 0167 .3 اإلجمالي 

 توسطالم ٪ ال ٪ إلى حد ما ٪ نعم وثقافية أنشطة تعليمية ب.
النسبة 
 الوزنية

درجة 
 التحقق

 الترتيب
االنحراف 
 المعيارى

3 
المسإإإإاهمة فإإإإي عمليإإإإات التنشإإإإئة االجتماعيإإإإة 

 للطالب من خالل األنشطة الطالبية
 06880 3 متوسط 633.. 3637 1060 37 368. 08 0761 38

0 
التعإإإاون مإإإع مؤسسإإإات التربيإإإة فإإإي محاربإإإة 

 األفكار المتطرفة
 .06.3 1 منخفت 6.8.. 36.0 8368 1. 3.68 30 3368 8

1 
إعإإداد نشإإرات  توعيإإة عإإن مواجهإإة التطإإرف 

 الفكري
 06.33 . منخفت 1611. 3610 8761 8. 3161 7 761 8

. 
بث روا المبادرة فإي نفإوس الطإالب لمحاربإة 

 التطرف الفكري
 068.3 0 منخفت 83633 3681 161. 17 0060 30 3.68 30

 068.1  منخفت 83673 3688 067. 18 0063 .3 3.61 30 اإلجمالي 

 المتوسط ٪ ال ٪ إلى حد ما ٪ نعم أنشطة دينية ج.
النسبة 
 الوزنية

درجة 
 التحقق

 الترتيب
االنحراف 
 المعياري

3 
عقإإد نإإدوات دينيإإة لتنميإإة الإإوازع الإإديني لإإدى 

 الطالب
 06800 0 منخفت 8600. 36.0 8368 1. 3860 3 3161 7

0 
ا رجإال الإإدين عمإل حلقإات مناقشإة يتحإإاور فيهإ

مإإإإع الطإإإإالب لتصإإإإحيح التفسإإإإيرات الخاطئإإإإة 
 لبعت األمور الدينية الشرعية

 06.33 1 منخفت 1611. 3610 8761 8. 3161 7 761 8

1 
تنفيإإإذ حمإإإالت توعيإإإة للطإإإالب لالبتعإإإاد عإإإن 

 أصحاب األفكار المتطرفة
 06800 3 منخفت 8687. 36.1 8060 0. 3.68 30 3161 7

. 
وحإإإإدة الوطنيإإإإة  رسإإإإم لوحإإإإات تحإإإإث علإإإإى ال

 لمواجهة التطرف الفكري
 06.33 مكرر 1 منخفت 1611. 3610 8761 8. 3161 7 761 8

 06.88  منخفت 86.0. .361 .8.6 8. .3.6 3 3067 8 اإلجمالي 

 المتوسط ٪ ال ٪ إلى حد ما ٪ نعم أنشطة رياضية وترفيهية د.
النسبة 
 الوزنية

درجة 
 التحقق

 الترتيب
االنحراف 
 المعياري

3 
أنشإإطة رياضإإية لشإإغل أوقإإات فإإراغ الطإإالب 

 بطريقة مفيدة وسليمة
 06703 1 منخفت 88687 3681 8060 10 0.68 .3 0161 .3

0 
عقإد مسإإابقات الكتشإإاف المواهإإب مإإن الطإإالب 

 وتنميتها
 06711 0 متوسط 0600. 3678 368. 08 1060 37 0761 38

1 
عمإإإل معسإإإكرات ورحإإإإالت للطإإإالب لتفريإإإإ  

 قدراتهم في العمل المثمرطاقاتهم وتنمية 
 06731 . منخفت 8.633 36.7 8161 10 0860 38 0368 31

. 
التنظإيم والمشإإاركة فإإي حفإإالت تكإإريم الطإإالب 

 المتفوقين
 06873 3 متوسط 6.8.. 0600 1060 37 060. .0 1060 37

 06700 - متوسط 06.3. 3670 167. .0 .106 37 0867 .3 اإلجمالي -

 المتوسط ٪ ال ٪ إلى حد ما ٪ عمن أنشطة اقتصادية ه.
النسبة 
 الوزنية

درجة 
 التحقق

 الترتيب
االنحراف 
 المعيارى

3 
مسإإاعدة الطإإالب وأسإإرهم فإإي الحصإإول علإإى 

 معونات اقتصادية
 ..068 3 منخفت 80687 3687 8761 18 0860 38 3.68 30

0 
إكسإإإإإاب الطإإإإإالب مهإإإإإارات حياتيإإإإإة لتسإإإإإهيل 

 حصولهم علي فرص للعمل بعد التخرج
 06880 1 منخفت .8068 3680 860. 13 3761 33 3.68 30

 068.8 . منخفت 7673. 36.8 761. 3. 3.68 30 3860 3 تدريب الطالب على بعت الصناعات الحرفية 1

. 
القيام بحمالت التبرعإات للمسإاهمة فإي تحسإين 

 الظروف المعيشية للطالب المحتاجين
 06730 0 منخفت 80600 3688 161. 17 3.68 30 0060 30

 06888  منخفت 83633 3681 167. 17 3360 30 3863 30 اإلجمالي 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 

44 

 

 

 عشر السابعالعدد 

 عششر

 المتوسط ٪ ال ٪ إلى حد ما ٪ نعم أنشطة صحية و.
النسبة 
 الوزنية

درجة 
 التحقق

 الترتيب
االنحراف 
 المعيارى

 ..068 0 منخفت 7611. 36.8 8060 0. 3860 3 3860 3 عمل حمالت توعية صحية للطالب 3

 .0670 3 منخفت 81673 36.0 8761 18 0368 31 0060 30 ج لخدمة المرضى من الطالبتقديم العال 0

 06800 1 منخفت 8687. 36.1 8060 0. 3.68 30 3161 7 توفير الخدمات الصحية للمعاقين من الطالب 1

. 
خإإإإدمات اإلغاثإإإإة للطإإإإالب ضإإإإحايا العمليإإإإات 

 المتطرفة فكريا  
 06.33 . فتمنخ 1611. 3610 8761 8. 3161 7 761 8

 06818  منخفت 7611. 36.8 360. 0. 3.68 30 3.60 3 اإلجمالي 

 المتوسط ٪ ال ٪ إلى حد ما ٪ نعم أنشطة قومية ز.
النسبة 
 الوزنية

درجة 
 التحقق

 الترتيب
االنحراف 
 المعيارى

3 
األنشإإطة الوطنيإإة لرفإإع روا الإإوالء واالنتمإإاء 

 للمجتمع لدى الطالب
 068.3 0 منخفت 83633 3681 161. 17 0060 30 3.68 30

0 
عقإإإد نإإإدوات لنشإإإر ثقافإإإة  الحإإإوار والتسإإإامح 

 والسالم االجتماعي بين الطالب
 06871 3 منخفت 81673 36.0 8.68 .1 0860 38 3761 33

1 
عقإإإإإد محاضإإإإإرات لتإإإإإدعيم الوحإإإإإدة الوطنيإإإإإة 

 بالمجتمع
 068.8 1 منخفت 7673. 36.8 761. 3. 3.68 30 3860 3

. 
مإؤتمرات لنشإر الإوعي القإومي المشاركة في ال

بين الطالب وأفراد المجتمع بمواجهإة التطإرف 
 الفكري

 06833 . منخفت 1611. 3610 8.68 .. 3.68 30 68. .

 .0681  منخفت 3613. 36.7 61.. 0. .336 30 3.60 3 اإلجمالي 

 المتوسط ٪ ال ٪ إلى حد ما ٪ نعم أنشطة بحثية ا.
النسبة 
 الوزنية

درجة 
 التحقق

 رتيبالت
االنحراف 
 المعيارى

3 
عمل دراسات بحثية عإن الحإاالت مإن الطإالب 

 ذات الميول المتطرفة فكريا  
 06.77 0 منخفت .868. 3618 8860 8. 3161 7 3368 8

0 
دراسإإة الحإإاالت مإإن الطإإالب مرتكبإإة األعمإإال 

 المتطرفة فكريا  
 06.31 . منخفت 0687. 3607 7060 7. 3368 8 761 8

1 
ث االجتماعيإة عإن الفئإات األولإإى أجإراء البحإو

 بالرعاية من الطالب وأسرهم
 06708 3 منخفت ..836 3687 68.. 07 0761 38 0860 38

. 
القيإإإإام بإإإإالبحوث التقويميإإإإة لتطإإإإوير خإإإإدمات 
وأنشإإإإإطة إدارات رعايإإإإإة الشإإإإإباب بالجامعإإإإإة 

 لمواجهة التطرف الفكري
 06.88 1 منخفت ..6.. 3611 8.68 .. 3161 7 3060 .

 06807  منخفت .760. ..36 .36. 0. 3.68 30 3167 7 جمالياإل 

( أنشدددطة إدارة رعايدددة الشدددباب فدددي مواجهدددة التطدددرف الفكدددري لددددى 15يسدددتخلص مدددن نتدددائج جددددول رقدددم)
طدددالب الجامعة،وبالنسدددبة لألنشدددطة االجتماعيدددة جددداء فدددي الترتيدددب األول المسددداهمة فدددي رسدددم السياسدددة 

(، ٪1.07طاقددداتهم وقددددراتهم فدددي خدمدددة مجدددتمعهم بمتوسدددط) االجتماعيدددة الخاصدددة بدددالطالب السدددتثمار
المسددداهمة فدددي عمليدددات التنشددددئة ،وبالنسدددبة لألنشدددطة التعليميدددة والثقافيدددة جددداء (٪65.56ونسدددبة وزنيدددة)

وبالنسدبة  (،٪66.11(،ونسدبة وزنيدة)٪1.08)بمتوسدط االجتماعية للطالب من خالل األنشطة الطالبيدة
توعيددددددة للطدددددالب لالبتعددددداد عدددددن أصدددددحاب األفكدددددار المتطرفددددددة لألنشدددددطة الدينيدددددة جددددداء تنفيدددددذ حمدددددالت 

التنظددددديم  (،وبالنسدددددبة لألنشدددددطة الرياضدددددية والترفيهيدددددة جددددداء٪47.78(،وقيمدددددة وزنيدددددة)٪1.43بمتوسدددددط)
 (.٪66.67) (،ونسبة وزنية٪2.55والمشاركة في حفالت تكريم الطالب المتفوقين بمتوسط)
مسددداعدة الطدددالب وأسدددرهم فدددي الحصدددول علدددى  لوبالنسدددبة لألنشدددطة االقتصدددادية جددداء فدددي الترتيدددب األو 

جددداء تقدددديم العدددالج واألنشدددطة الصدددحية (،٪52.78(،وقيمدددة وزنيدددة)٪1.58معوندددات اقتصدددادية بمتوسدددط)
جدداء عقددد ،واألنشددطة القوميددة (٪53.80(،وقيمددة وزنيددة)٪1.62)بمتوسددط لخدمددة المرضددى مددن الطددالب

(،وقيمددددة ٪1.62الطددددالب بمتوسددددط ) ندددددوات لنشددددر ثقافددددة الحددددوار والتسددددامح والسددددالم االجتمدددداعي بددددين
(،واألنشددطة البحثيددة جدداء أجددراء البحددوث االجتماعيددة عددن الفئددات األولددى بالرعايددة مددن ٪53.80وزنيددة)
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 ،وتتفددق الدراسددة الحاليددة فددي ذلددك مددع دراسددة(٪50.44(،وقيمددة وزنيددة)٪1.78الطددالب وأسددرهم بمتوسددط)
الجدددامعي إحددددى األدوات الرئيسدددية توصدددلت أن أنشدددطة وبدددرامج رعايدددة الشدددباب  أ( 9102نعكككيم شكككلبي)

وصت بضرورة زيادة عدد أنشدطة رعايدة ب(  9102ودراسة نعيم شلبي)لمكافحة التطرف بين الشباب،
الشددباب وزيددادة االهتمددام بهددا وتفعيلهددا حتددى تلبددي احتياجددات الشددباب الجددامعي وتشددغل وقددت فددراغهم فددي 

 هم عن التطرف.أمور وأشياء مفيدة ونافعة لهم وللجامعة وللمجتمع، وتبعد
 (16جدول رقم )

 (65ن=) إدارة رعاية الشباب في مواجهة التطرف الفكري ألنشطة التنازليالترتيب  
أنشطة إدارة رعاية الشباب في 

 مواجهة التطرف الفكري
 الترتيب درجة التحقق النسبة الوزنية المتوسط

االنحراف 
 المعيارى

 06738 0 منخفت 87673 3688 أنشطة اجتماعية

 068.1 1 منخفت 83673 3688 نشطة ثقافية وتعليميةأ

 06.88 7 منخفت 86.0. .361 أنشطة دينية

 06700 3 متوسط 06.3. 3670 أنشطة رياضية وترفيهية

 06888 . منخفت 83633 3681 أنشطة اقتصادية

 06818 . منخفت 7611. 36.8 أنشطة صحية

 .0681 8 منخفت 3613. 36.7 أنشطة قومية

 06807 8 منخفت .760. ..36 حثيةأنشطة ب

( إلى الترتيب التنازلي ألنشطة إدارة رعاية الشباب في مواجهة التطرف الفكري من 16يشير جدول رقم)
الترتيدددب األول  فددديوجهدددة نظدددر األخصدددائيين االجتماعيين،حيدددث جددداءت األنشدددطة الرياضدددية والترفيهيدددة 

(، وقيمدددددة ٪1.77)االجتماعيددددة بمتوسدددددط  ،يليهدددددا األنشدددددطة(٪65.60(،وقيمدددددة وزنيددددة)٪1.82بمتوسددددط)
 .(٪58.80وزنية)

 (17جدول رقم)
لمواجهة التطرف الفكري من وجهة نظر  ألنشطة رعاية الشباباحتياجا األكثر الشباب  )جنس(نوب 

 (65األخصائيين االجتماعيين ن=)
 النسبة٪ التكرار الفئات م

 ٪6667 41 الذكور 1

 ٪3363 21 اإلناث 2

 ٪11161 61 اإلجمالي -

 المصدر : نتائج التحليل االحصائى لبيانات الدراسة الميدانية.

( أن الشدددباب الدددذكور أكثدددر احتياجدددا ألنشدددطة رعايدددة الشدددباب لمواجهدددة 17يسدددتخلص مدددن الجددددول رقدددم)
وقدددد يرجدددع ذلدددك لكثدددرة اخدددتالط الشدددباب الدددذكور وبقدددائهم خدددارج المندددزل (٪66.7التطدددرف الفكدددري بنسدددبة)

أن  فدددي (9102دراسكككة خالككد مخلكككف ) ات طويلددة واتصدددالهم بالعددالم الخدددارجي،وتتفق فددي ذلدددك مددعلفتددر 
اخطدر الظدواهر أن ( 9102) دراسة مسعد الزينىو ،المتطرفة أكثر من اإلناثباألفكار الذكور يتأثرون 
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ظدداهرة التطرف،حيددث انتشددرت مظدداهر مددن االتجاهددات المتطرفددة بددين  هدديعلددى الشددباب  وتددأثيراشدديوعا 
 الجامعي.ت الشباب،وبخاصة الشباب فئا

 (18جدول رقم)
 (65ن=) المتطرفين فكريا  من وجهة نظر األخصائيين االجتماعييننسبة الطالب  

 النسبة٪ التكرار الفئات م

 ٪3368 8 كثير 3

 ٪8860 11 متوسط 0

 ٪1161 00 محدود 1

 ٪3368 0. اإلجمالي 

(،ممدا يدددلل علدى مدددى ٪55.5الطدالب المتطددرفين فكريدا  متوسددطة بنسدبة)( نسدبة 18يشدير الجددول رقددم)
 الخطورة والحاجة الملحة لمواجهة التطرف الفكري لدى طالب الجامعة.       

 ( 10جدول رقم )
 طالبالدور مهنة الخدمة االجتماعية بادارات رعاية الشباب في مواجهة التطرف الفكري لدى 

 المتوسط ٪ ال ٪ د ماإلى ح ٪ نعم الدور الوقائي م
النسبة 
 الوزنية

درجة 
 التحقق

 الترتيب
االنحراف 
 المعيارى

3 
االكتشاف المبكر للحاالت التي تعانى من الميل 

 للسلوكيات واألعمال المتطرفة فكريا  
 ..068 0 منخفت 80687 3687 8761 18 0860 38 3.68 30

0 
اكتشاف العوامل واألسباب التي تؤدى الرتكاب 

 المتطرفة فكريا   األفعال
 068.7 . منخفت 80600 3680 860. 13 0060 30 3860 3

1 
دراسة الحاالت مرتكبة األفعال المتطرفة فكريا  

 لمعرفة دوافع ذلك
 06808 مكرر . منخفت 80600 3680 161. 17 0161 .3 3161 7

. 
المساهمة في عملية التنشئة االجتماعية للطالب 

رعايإإة الشإإباب مإإن خإإالل األنشإإطة الطالبيإإة ب
 بالجامعة

 .0671 3 منخفت 87611 3688 8060 10 0860 38 0860 38

8 
القيإإإام ببإإإرامج توعيإإإة للطإإإالب عإإإن مخإإإاطر 

 التطرف الفكري
 06873 1 منخفت 80600 3688 368. 18 0060 30 3761 33

. 
إعإإإداد نشإإإرات توعيإإإة عإإإن مواجهإإإة التطإإإرف 

 الفكري
 1..06 7 تمنخف .868. 3618 8161 .. 3.68 30 3060 .

8 
عقإإإد نإإإدوات يحضإإإرها رجإإإال الإإإدين لتإإإدعيم 

 الوحدة الوطنية لمواجهة التطرف الفكري
 .06.3 . منخفت 8600. 36.0 8060 0. 3761 33 3368 8

7 
المشاركة فإي مإؤتمرات عإن مواجهإة التطإرف 

 الفكري
 .06.0 3 منخفت 1673. 3610 8.68 .. 3860 3 761 8

3 
جهإإإة التطإإإرف تفعيإإإل دور اتحإإإاد الطإإإالب لموا

 الفكري
 06800 8 منخفت 8687. 36.1 8060 0. 3.68 30 3161 7

30 
إعإإداد اللوحإإات اإلرشإإادية لمواجهإإة التطإإإرف 

 الفكري
 06.33 8 منخفت 633.. 3617 8161 .. 3860 3 3368 8

33 
إجإإإإراء البحإإإإوث االجتماعيإإإإة عإإإإن التطإإإإرف 

 الفكري وكيفية مواجهته
 068.1 مكرر . منخفت 8600. 36.0 8161 .. 3368 8 3860 3

30 
توظيف األنشطة الطالبية في مواجهة التطإرف 

 الفكري
 06800 مكرر . منخفت 8600. 36.0 8368 1. 3860 3 3161 7

31 
إدراج قضإإإايا التطإإإرف الفكإإإري ضإإإمن خطإإإة 

 األنشطة الطالبية برعاية الشباب بالجامعة
 06.00 30 منخفت 36.8. 3608 7161 80 761 8 761 8

 06813  منخفت ..76. 36.8 768. 3. 3868 33 3167 7 االجمالى 

 المتوسط ٪ ال ٪ إلى حد ما ٪ نعم الدور العالجي -
النسبة 
 الوزنية

درجة 
 التحقق

 الترتيب
االنحراف 
 المعيارى

3 
عقد محاضرات لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى 

 الطالب المتطرفة فكريا  
 06.83 7 منخفت 1673. 3610 8761 8. 3368 8 3060 .

0 
عمإإإل نإإإدوات بالتعإإإاون مإإإع رجإإإال الإإإدين فإإإي 
تصإإحيح الفهإإم الخإإاطس لإإبعت األمإإور الدينيإإة 

 الشرعية لدى الطالب
 068.8 . منخفت 7673. 36.8 761. 3. 3.68 30 3860 3

1 
تطبيإإإق البإإإرامج العالجيإإإة علإإإى الحإإإاالت مإإإن 

 الطالب ذات الميول المتطرفة فكريا  
 06.33 . منخفت 633.. 3617 8161 .. 3860 3 3368 8
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. 
تنميإإإة الإإإوازع الإإإديني لإإإدى الطإإإالب أصإإإحاب 

 الميول المتطرفة فكريا  
 06838 مكرر . منخفت 633.. 3617 8860 8. 3368 8 3161 7

8 
تإإإإدعيم دور األسإإإإرة فإإإإإي مواجهإإإإة التطإإإإإرف 

 الفكري
 06.88 8 منخفت ..6.. 3611 8.68 .. 3161 7 3060 .

. 
بية تشإإإإإجيع الطإإإإإالب علإإإإإى المشإإإإإاركة الشإإإإإع

 لمواجهة التطرف الفكري
 06800 8 منخفت 8600. 36.0 8368 1. 3860 3 3161 7

8 
القيإإام بحمإإالت وطنيإإة لإإدعم الإإوالء واالنتمإإاء 

 للمجتمع لدى الطالب
 .0670 1 متوسط 3633. 3671 368. 08 1161 00 0860 38

7 
تشإإجيع الطإإإالب علإإإى التطإإوع لخدمإإإة وتنميإإإة 

 مجتمعهم
 06703 0 متوسط ..6.. 3631 1.68 00 1161 00 1060 37

3 
اإلعإإداد واإلشإإراف علإإى تنفيإإذ بإإرامج إدارات 
رعاية الشإباب لمواجهإة التطإرف الفكإري لإدى 

 طالب الجامعة
 .06.3 مكرر 8 منخفت 8600. 36.0 8060 0. 3761 33 3368 8

30 
تنظإإإيم وإقامإإإة المعسإإإكرات لرفاهيإإإة الطإإإالب 

 واالستفادة من طاقاتهم في العمل الثمر
 .0670 مكرر 1 متوسط 3633. 3671 368. 08 1161 00 0860 38

33 
فإإتح قنإإوات االتصإإال والحإإوار الفعإإال والهإإاد  

 مع الطالب
 06731 3 متوسط 633.. 3637 1161 00 1860 03 1368 33

 06830 مكرر 3 متوسط 633.. 3637 1368 33 1761 01 1060 37 إقامة المناقشات الجماعية بين الطالب 30

 06830 - منخفت .8168 36.3 8760 18 0063 .3 3763 33 جمالياإل -

( دور المهنددددة فددددي مواجهددددة التطددددرف الفكددددري مددددن وجهددددة نظددددر األخصددددائيين 10يوضددددح الجدددددول رقددددم)
االجتماعيين، وبالنسبة للددور الوقدائي جداء فدي الترتيدب األول المسداهمة فدي عمليدة التنشدئة االجتماعيدة 

(،وقيمددددة وزنيددددة ٪1.75بيددددة برعايددددة الشددددباب بالجامعددددة بمتوسددددط )للطددددالب مددددن خددددالل األنشددددطة الطال
قامدددة 58.33٪) (،والددددور العالجدددي جددداء فدددتح قندددوات االتصدددال والحدددوار الفعدددال والهدددادل مدددع الطالب،وا 

،وتتفق الدراسة الحالية في (٪66.11) (،وقيمة وزنية٪1.08المناقشات الجماعية بين الطالب بمتوسط)
توصدددلت إلدددى أن المؤسسدددات التعليميدددة الجامعيدددة لهدددا دور فدددي ( 9102محمكككد صكككابر) ذلدددك مدددع دراسدددة

تحقيق األمدن الفكدري ومحاربدة االنحدراف الفكدري وذلدك مدن خدالل االسدتفادة مدن تكنيكدات طريقدة خدمدة 
الفددددرد فددددي مهنددددة الخدمددددة االجتماعيددددة مثل:النصددددح واإلرشدددداد والتوجيدددده واالستشددددارة وتددددوفير المعلومددددات 

تحديدددد دور مهندددة الخدمدددة االجتماعيدددة  فدددي( 9102حكككالم عبكككد المككك من)أ الصدددحيحة والتوعية،ودراسدددة
وتوصدددلت لوجدددود عالقدددة بدددين ( 9102السكككيد عبكككد المقصكككود ) لتحقيدددق األمدددن الفكدددري للنشء،ودراسدددة

وتنميددة الددوعي لدددى المددرأة المعيلددة باخطددار التطددرف  مددن منظددور طريقددة العمددل مددع الجماعددات برنددامج
جتمدداعي والديني،وفاعليددة البرنددامج فددي تنميددة وعددى أفددراد أسددرة المددرأة الفكددري السياسي،واالقتصددادي، واال
توصدددلت إلدددى تصدددور مقتدددرح لددددور ( 9102أمكككل جكككابر) ،ودراسدددة(25)المعيلدددة باخطدددار التطدددرف الفكدددري

 (9102السككيد البسككاطي) أخصددائي الجماعددة فددي تعزيددز األمددن الفكددري لدددى الشددباب الجامعي،ودراسددة
العامة للخدمة االجتماعيدة فدي تعزيدز وعدى الشدباب الجدامعي بداألمن  وتوصلت لبرنامج مقترح للممارسة

اسدددتهدفت تحديدددد العوامدددل المؤديدددة لزيدددادة التطدددرف (:9102عبكككد ل هكككادى الشكككهري) الفكدددري، ودراسدددة
واألسدددداليب المهنيددددة للحددددد منها،وتوصددددلت إلددددى أن تفعيددددل دور الخدمددددة االجتماعيددددة الوقددددائي والعالجددددي 

 ليب المهنية للحد من التطرف الفكري.واإلنمائي من أهم األسا
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 (25جدول رقم)
المعوقات التي تحد من دور مهنة الخدمة االجتماعية بادارات رعاية الشباب بالجامعة عن القيام بدورها 

 (65ن=)   في مواجهة التطرف الفكري لدى الطالب
 الترتيب ٪ التكرار المعوقات م

3 
االجتماعيين بددارات رعاية الشباب عإن مواجهإة التطإرف عدم أعطاء دورات تدريبية لألخصائيين 

 الفكري لدى الطالب
.8 8860٪ 1 

 3 ٪7161 80 عدم وجود متخصصين ومدربين في ممارسة برامج مواجهة التطرف الفكري 0

 8 ٪860. 13 قلة عدد األخصائيين االجتماعيين العاملين بددارات وانشغالهم باألعمال اإلدارية 1

 8 ٪8060 0. زانية المخصصة إلدارات رعاية الشباب بالجامعة للقيام بعملهاقلة المي .

 مكرر 8 ٪761. 3. عدم توفر اإلمكانيات الالزمة لقيام األخصائي االجتماعي برعاية الشباب بدوره 8

 رمكر 1 ٪8860 8. عدم منح األخصائي االجتماعي برعاية الشباب الصالحيات الكافية لممارسة عمله بنجاا .

 30 ٪8060 10 قصور اإلعداد المهني لألخصائيين االجتماعيين العاملين بددارات رعاية الشباب 8

 3 ٪8161 10 عدم وجود إشراف مهني كفء لتوجيه األخصائي االجتماعي بددارات رعاية الشباب 7

 . ٪68.. 0. تغيب الطالب وأسرهم عن حضور أنشطة إدارات رعاية الشباب بالجامعة 3

 0 ٪7161 80 دم توافر مؤسسات خاصة برعاية الطالب ضحايا التطرف الفكريع 30

 7 ٪68.. 0. عدم مرونة القوانين المنظمة لعمل إدارات رعاية الشباب بالجامعة 33

 مكرر 0 ٪7161 80 عدم إقامة مؤتمرات عن مواجهة التطرف الفكري 30

 33 ٪8060 10 ختلفة بددارات رعاية الشباب بالجامعةعدم توافر الكوادر الفنية المدربة من التخصصات الم 31

 مكرر 1 ٪8860 8. عدم وجود تمويل كاف لبرامج وأنشطة إدارات رعاية الشباب في مواجهة التطرف الفكري .3

38 
عادات وتقاليد المجتمع التي تحول دون قيإام األخصإائي االجتمإاعي بإددارات رعايإة الشإباب بإدوره 

 المهني
.8 8860٪ . 

( المعوقددددات التددددي تحددددد مددددن دور المهنددددة فددددي مواجهددددة التطددددرف الفكددددري لدددددى 25وضددددح الجدددددول رقددددم)ي
في الترتيب األول عدم وجود متخصصين ومدربين فدي ممارسدة بدرامج مواجهدة التطدرف  ء، وجاالطالب

(،يليها عدم توافر مؤسسات خاصة برعاية الطالب ضحايا التطرف الفكري،وعدم ٪83.3الفكري بنسبة)
 .(٪83.3مؤتمرات عن مواجهة التطرف الفكري بنسبة) إقامة

 (21جدول رقم)
مقترحاتك لزيادة كفاءة وفاعلية إدارات رعاية الشباب بالجامعة في مواجهة التطرف الفكري لدى طالب 

 (65الجامعة    ن=)
 الترتيب النسبة ٪ التكرار المقترحات م

 0 ٪3368 88 زيادة ميزانية إدارات رعاية الشباب بالجامعة 3

 8 ٪7.68 80 زيادة عدد األخصائيين االجتماعيين العاملين بددارات رعاية الشباب بالجامعة 0

 . ٪7161 80 إعداد مدربين متخصصين في ممارسة برامج مواجهة التطرف الفكري 1

 مكرر 0 ٪3368 88 منح األخصائي االجتماعي الصالحيات الكافية لممارسة عمله بنجاا .

 1 ٪3060 .8 رات تدريبية للجهاز الوظيفي بددارات رعاية الشباب عن مواجهة التطرف الفكريأعطاء دو 8

 . ٪7761 81 تقديم الدعم إلدارات رعاية الشباب لزيادة جهودها في مجال مواجهة التطرف ورعاية ضحاياه .

 8 ٪8860 8. العمل على تطبيق نتائج البحوث االجتماعية لمواجهة التطرف الفكري 8

 3 ٪3860 88 إدراج قضايا التطرف ضمن خطة األنشطة الطالبية إلدارات رعاية الشباب بالجامعة 7

( مقترحدات زيدادة كفداءة وفاعليدة إدارات رعايدة الشدباب بالجامعدة فدي مواجهدة 21يستنتج من جدول رقم)
بيدة إلدارات التطرف الفكري، وجاء في الترتيب األول إدراج قضايا التطرف ضمن خطدة األنشدطة الطال

(،يليهددددا زيددددادة ميزانيددددة إدارات رعايددددة الشددددباب بالجامعددددة،ومنح ٪05.5رعايددددة الشددددباب بالجامعددددة بنسددددبة)
وتتفددق مددع دراسددة ،(٪01.7) األخصددائي االجتمدداعي الصددالحيات الكافيددة لممارسددة عملدده بنجدداح بنسددبة



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 

49 

 

 

 عشر السابعالعدد 

 عششر

تدؤثر بالسدلب  في أن ضعف المخصصات المالية لممارسة األنشطة الطالبية (9101منصور األشقر)
 على دور األنشطة الطالبية في تعزيز األمن الفكري.

توصيات ومقترحات لتفعيل دور مهنة الخدمة االجتماعية من منظور الممارسة العامة ببدارات رعاية 
 الشباب بالجامعات في مواجهة التطرف الفكري لدى الشباب الجامعيين:

الكشددف رعايددة الشدباب بالجامعدات علدي عمليدات بدادارات ضدرورة تأهيدل األخصدائيين االجتمداعيين  .1
 المهندديالقيددام ببددرامج التدددخل  ةلطددالب، وضددرور لدددى ا والسددلوكي الفكددريالمبكددر لحدداالت التطددرف 

 العالجية والتنموية الالزمة. و الوقائية 
عقد شراكات علمية وبحثية بين كل مدن : كليدات ومعاهدد الخدمدة االجتماعيدة مدن ناحيدة والمجلدس  .2

التطدرف ...مدن ناحيدة لمواجهة والمركز المصري ومركز األوقاف  الفكري التطرفواجهة لمالقومي 
توظف من خاللها مشاريع بحثية مشدتركة لدراسدة القضدايا والظدواهر  إستراتيجيةأخري لوضع خطة 

 ومكافحته. الفكري االجتماعية المرتبطة بالتطرف 
وذلدك مدن  التطدوعيوتشجيعهم على العمدل  استثمار وقت فراغ النشء والشباب وذلك لتنمية قدراتهم .3

الشددباب واألنديددة والمدددارس وعمددل فتددرات  ونددواديمراكددز إدارات رعايددة الشددباب بالجامعددات و خددالل 
 فدي رئيسديصباحية ومسائية،ويعطى جميع الصالحيات لألخصائيين االجتماعيين ليكون لهم دور 

 تحقيق ذلك.
رفدع مسدتوى  فديتوجيه واإلرشاد األسرى دورهدا ال كمكاتبأن يكون للمؤسسات الخدمية األسرية  .4

األسرى من خالل البرامج الوقائية والعالجيدة وذلدك لتوعيدة األسدر بأهميدة حمايدة أبندائهم  الوعي
 .فكريا  من االنجراف نحو التيارات المتطرفة 

األخصددددددائيين زيددددددادة وعددددددى أفددددددراد المجتمددددددع خاصددددددة الددددددنشء والشددددددباب وكددددددذلك األسددددددر بدددددددور  .5
شدددبابحدددل مشكالتهم، فددديتدددى يلجئدددون إلددديهم ح  ،االجتمددداعيين مدددن ونددده احتياجاتهم،لمدددا يملك وا 

شبابمعارف ومهارات وقيم تمكنهم من مساعدة اآلخرين على تنمية قدراتهم  احتياجاتهم وحل  وا 
 .مشكالتهم والوقاية منه

ضدرورة قيددام الخدمددة االجتماعيدة بحمددالت توعيددة شداملة اجتماعيددة ودينيددة ووطنيدة لتدددعيم القدديم  .6
لدينية كالحب والمودة واألخوة والبر والرحمة والتسامح والسالم،والقيم الوطنيدة كدالوالء واالنتمداء ا

وحب الوطن والتضحية بالروح فى سبيله،وأن تشمل برامج التوعية جميع فئات المجتمع خاصة 
 .والمهمشين والفئات المعرضة للخطر واألقلياتالنشء والمراهقين والشباب واألسر والفقراء 

 الجمددداهيريضدددرورة االتصدددال والتعددداون المسدددتمر بدددين الخدمدددة االجتماعيدددة ووسدددائل االتصدددال  .7
الهادفددة وتفعيلهددا لتوعيددة الندداس وخاصددة الددنشء والشددباب واألسددر  اإلعالميددةالسددتخدام الرسددائل 

 .الفكريوحمايتهم من مخاطر التطرف 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 

51 

 

 

 عشر السابعالعدد 

 عششر

المهنيدددددة بتنظددددديم  االجتمددددداعيين بمختلدددددف مجددددداالت الممارسدددددة األخصدددددائيينضدددددرورة أن يقدددددوم  .8
محاضددرات وندددوات ومسددابقات ومناقشددات....لتوعية الندداس خاصددة الددنشء والمددراهقين والشددباب 

وايجابياتهدددا وذلدددك لحمدددايتهم مدددن مخددداطر هدددذه  االجتمددداعيواألسدددر  بسدددلبيات وسدددائل التواصدددل 
 بث السموم ضد الوطن. فييساء استخدامها  التيالوسائل 

فدى  المهنديالمهدارات المهنيدة الالزمدة للقيدام بددورهم  كسدابهموا  االجتمداعيين  األخصائيينتدريب  .0
 وأسرهم . التطرف الفكريمساعدة ضحايا 

قيدددام األخصدددائيين االجتمددداعيين بكدددل الجهدددود المهنيدددة الالزمدددة لددددمج كدددل مدددن دخلدددوا فدددي بدددراثن  .15
التطددرف  وقددرروا الرجددوب عددن هددذا الخددط بشددكل سددليم فددي المجتمددع، وعدددم التعامددل معهددم علددى 

غير إنساني،واضعين نصدب أعينندا قولده صدلى ي عليده وسدلم : ) كدل ابدن ردم خطداء، أساس 
 . صلى ي عليه وسلم التوابون ( صدق رسول ي الخطاءونوخير 

العمدددل علدددى تشدددجيع الشدددباب علدددي التطدددوب فدددي بدددرامج الجمعيدددات األهليدددة والتدددي يدددتم تقدددديمها  .11
 التطرف الفكري وألسرهم.لمساعدة ضحايا 

والجمعيددات األهليددة لتقددديم بددرامج عديدددة ومتنوعددة فددي مجددال  المدددنينظمددات المجتمددع تشددجيع م .12
 سواء علي مستوي الوقاية أو العالج. مواجهة التطرف الفكري

ضدددرورة قيدددام الخدمدددة االجتماعيدددة بتصدددحيح أو تعدددديل المفددداهيم واالتجاهدددات والسدددلوكيات غيدددر  .13
مارسة المهنية بدأ من الفرد حتى المجتمع السوية والمنحرفة والمتطرفة على جميع مستويات الم

 لتشمل األفراد واألسر والجماعات والمجتمعات وباألخص فئة النشء والشباب.
أهمية قيام الخدمة االجتماعيدة بحمايدة الفئدات المعرضدة للخطدر والتدى يمكدن أن تقدع فدى بدراثن  .14

أفكارهددا واتجاهاتهددا  احتياجاتهددا وحددل مشددكالتها،وتعديل باشددباب االنحددراف والتطرف،ومسدداعدتها
 وسلوكها.

بددددرامج تدددددريب األخصددددائيين االجتمدددداعيين العدددداملين بالمؤسسددددات اإلصددددالحية والعقابيددددة زيددددادة  .15
 لتأهيلهم ولتمكينهم من التعامل مع المنحرفين فكريا  وسلوكيا .

القيدددام بمزيددددد مددددن البحدددوث والدراسددددات عددددن الخدمدددة االجتماعيددددة فددددى مجدددال مواجهددددة التطددددرف  .16
 الفكري.

 دة عدد األخصائيين االجتماعيين بادارات رعاية الشباب بالجامعات.زيا .17
تزويددددد فريددددق العمددددل بمؤسسددددات رعايددددة الشددددباب بمختلددددف التخصصددددات المهنيددددة للتعدددداون مددددع  .18

 األخصائيين االجتماعيين.
 تنظيم دورات تدريبية لألخصائيين االجتماعيين عن مواجهة التطرف الفكري. .10



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 

51 

 

 

 عشر السابعالعدد 

 عششر

عيددة فددى تشددجيع التطددوب والمشدداركة الشددعبية لمواجهددة التطددرف تفعيدل دور مهنددة الخدمددة االجتما .25
الفكري،وعمددل حمدددالت توعيدددة وخاصدددة فدددي القددرى واألحيددداء الشدددعبية والمنددداطق الفقيدددرة واألولدددي 

 بالرعاية وفي الصعيد للحد من الظروف واألحوال المحفزة والمعززة للتطرف الفكري.
 ايا التطرف الفكري.توفير مؤسسات لمهنة الخدمة االجتماعية لرعاية ضح .21
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 مراجع البحث
ظاهرة اإلرهاب في الكوطن العربكي، "المفهكوم والعوامكل واآلثكار ( مدحت محمد أبو النصر، وأحمد عبد العزيز النجار:1)

 .27المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، جمهورية مصر العربية المنصورة، صوالمواجهة"، 
النكككدوة العلميكككة استشكككراف التهديكككدات العفندددان:"النظم التربويدددة ودورهدددا فدددي تشدددكيل الفكدددر والسدددلوك"، علدددى عبدددد ي(2)

 .5،ص2557 ،الرياض،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،مركز الدراسات والبحوث،قسم الندوات العلمية،اإلرهابية
(3)James Cook,B:“Egypt's National Education Debate,”. Comparative Education, Taylor 

&Francis, New York,Ltd,Vol 36.,No 4., Nov.,2000, P.477. 

(4) Abualola, T: Social services in the field of terrorism, Xlibris Corporation. New York, 

2013, P46. 

 .35،ص2515،دار الساقي،بيروت،سوسيولوجيا العنف واإلرهابإبراهيم الحيدري:( 5)

(6) Abualola, T: OP.Cit.PP.55-56. 

بالمكتددب الجددامعي الحددد  ب مكافحةةا اهابامدمةةدكا لكةةام  مددد م محمددد الددو النصددربونعيم عبددد الو دداب  ددلبي  (7)

 .192بص2119اإلسكندر ةب

 .21بص2115 القا رةب بكلية الخدمة االجتماعيةبجامعة  لوانباهابام وضحايا الجريماالو ز د عبد الجالر  (8)

بمكتبددة ز ددرا  االلجابةةاا الحدي ةةا فة  مجةةاالا الجدمةةا االألسماعوالافوةر" وال   لةةالالددو المعددالي علد   مدا ر( 9)

 .136بص2119الر اضبالقا رةب 

،مكتبدة زهدراء نمكاذج تطبيقيكة -الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية،أسكس نظريكة:( ماهر أبو المعاطي علدي 15)
 .52،ص2553الشرق، القاهرة،

بمركد  الدراسدات والبحوثبجامعدة افور" ودوابا ف  وقايا أبنائهةا مةا االرحةرال ال كةر بارك لالب ا سن م (11)

 .2114نا ف العرلية للعلوم األمنيةبالر اضب

دوا افرش ا ال البوا غور الص وا ف  لعزيز افما ال كةر  رحة  بنةام رمة رب لربة   منصور لن ناصر األ قر ( 12)

برسددالة تكتددوراربمير من,ورةبقسددم العلددوم االجتماعيةبجامعددة نددا ف رح ةةا ال ار يةةالسعزيةةز افمةةا ال كةةر  فةة  الم

 .2111العرلية للعلوم األمنيةبالر اضب

بندوة جامعة نا ف األمنية نحو إسدتراتيجية لممدن الفكدري أثر اهرسررت ع ى افما ال كر عبد هللا محمد ال,هري ( 13)

 .2113( اكتولر 31-28والثقافي في العالم اإلسالميبالر اض)

لحد  مدن من,دور دالتعامدل معد  فديمنيرة عبد هللا سليمان السنبل التلوث الفكدري لددا ال,دباب وتور خدمدة الفدرت ( 14)

ب لحددددددددددوث ومقاالتبجامعددددددددددة نددددددددددا ف العرليددددددددددة للعلددددددددددوم بالمج ةةةةةةةةةةا العربوةةةةةةةةةةا ل دااوةةةةةةةةةةاا افمنوةةةةةةةةةةا

 .2113(بت سمبر58(بالعدت)29األمنيةبالمجلد)

 فديلمتطلبات المهار ة لالختصاصين االجتماعيين المتعداملين مدض ادحا ا األفكدار المتطرفدة  نان عبيد المسعوت ا( 15)

لحدوث ومقاالتبجامعدة ندا ف العرليدة للعلدوم  لمج ةا العربوةا ل دااوةاا افمنوةاداو  منظور الممارسدة المهنيدةبا

 .2115(ب الر لب62(ب العدت)31األمنية المجلد)

م األها الغ ة   ف إوهاماا البحث الع م  ف  المم كا العربوا السع ديا سالمية جامعة اإلمام محمد لن سعوت اإل( 16)

 .2116بتقو م واست,رافبجامعة اإلمامب الر اضب نوفمبروالس رل

ددااوةةاا ع موةةا العرب الةة  ا  فةة الس ةةرل واهابةةام وتلوةةاا مماومسهمةةا ال كريةةا علدد  السدديد محمددد إمددام ( 17)

رليةبجامعدددددة الددددددول العرليةبالمنظمدددددة العرليدددددة للترليدددددة والثقافدددددة بمعهدددددد البحدددددوث والدراسدددددات العمحكمةةةةةا

 .2116والعلومبالقا رةب

تحقيق األمن الفكدري لددا الطلبدة وتصدور مقتدر   فيمحمد صالر الو ز د تور المعهد العالي للخدمة االجتماعية ( 18)

 .2116م بالفيومبما و جامعة الفيوالمؤلمر الع م  لك وا الجدما االألسماعوادتحقيق ب فيلخدمة الفرت 
مج ةةةا الجدمةةةا تحقيقددد ب  فددديا دددالم عبدددد المدددألمن علددد  األمن الفكدددري لددددا الدددنع  وتور الخدمدددة االجتماعيدددة ( 19)

 .2117(ب  نا ر57بالجمعية المصر ة لمخصائيين االجتماعيينبالعدت)االألسماعوا

لدة لخخطدار التطدرف الفكدري واإلر داليب السيد عبد المقصوت ا مد رزق لرنامج مقتر  لتنمية وعد  المدراة المعي( 21)

الجمعيددة المصددر ة  مج ةةا الجدمةةا االألسماعوةةادتراسددة  ددب  تجر بيددة مددن منظددور لر قددة العمددل مددض الجماعدداتب 

 .2117(ب نا ر 57لمخصائيين االجتماعيينب العدت)
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الجامعي تراسدة  امل جالر عوض نحو تصور مقتر  لدور اخصائي الجماعة لتع    األمن الفكدري لددا ال,دباب( 21)

ب الجمعيدة المصدر ة مج ا ك وا الجدمةا االألسماعوةامطبقة عل  الطالب لالمعهد العالي للخدمة االجتماعية لأسوانب 

 .2117(ب  نا ر 57لمخصائيين االجتماعيينب العدت)

فدي تول خالد مخلف الجنفاوي  بكات التواصل االجتماعي وتور ا في ن,ر اإلر اب مدن وجهدة نظدر الميدرت ن ( 22)

 .2117بالعدت السالضبدمج ا ألامعا ال و م ل ع  م السرب يا والن سوامجلس التعاون الخليجي العرلي

 فة المجسمةع المصةر   فة إوسرالوجوا ممسرحا لس موة  بةبام الجامعةاا لم األهةا الس ةرل مسعد مسعد ال  ن  ( 23)

 .2117قسم اصول الترليةب برسالة تكتوراربجامعة تميالبكلية الترليةبض م المسغوراا المعاصر"

تنميدة وعد   فيالسيد  سن البسالي السيد جات هللا لرنامج مقتر  من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية ( 24)

ب الجمعيددددددة المصددددددر ة لمخصددددددائيين مج ةةةةةةا الجدمةةةةةةا االألسماعوةةةةةةاال,ددددددباب الجددددددامعي لدددددداألمن الفكددددددريب

 .2118(ب نا ر 59االجتماعيينبالعدت)

مج ةا   اتا ال,هرا العوامل المألت ة ل  اتة التطرف الفكري واألساليب المهنية للحد منهابتراسة نظر دةبعبد هللا( 25)

 .2118(ب نا ر 59بالجمعية المصر ة لمخصائيين االجتماعيينب العدت)الجدما االألسماعوا

المةؤلمر طرف واإلر داببتحذ ر وتوعية ال,باب لمخالر الت فيعبد الناصر محمد سيد تور الجامعات المصر ة ( 26)

 .2118الر ل  1 -مارس 31بجامعة  لوانبالقا رةبالدول  السن   لك وا الجدما االألسماعوا

 تور ان,ددطة ولددرامج رعا ددة ال,ددباب فددي  ما ددة ال,ددباب السددعوتي مددن خطددر اإلر دداب  نعدديم عبددد الو دداب  ددلبي( 27)

أثربةةا فةة  حمايةةا الشةةبام مةةا الجماعةةاا المةةؤلمر الةةدول  واألةةا الجماعةةاا السةةع ديا ووالجماعددات المتطرفددةب

 ا. 2118( نا ر 29-28بجامعة اإلمام محمد لن سعوت اإلسالميةب الر اضب)وافحزام واالرحرال

 ما ددة ال,ددباب مددن مخددالر التطددرف  فدديالجامعددات  فددينعدديم عبددد الو دداب  ددلبي تور إتارات رعا ددة ال,ددباب ( 28)

 2118 الر دل  1 -مدارس 31بجامعة  لوانبالقا رةباالألسماعواالمؤلمر الدول  السن   لك وا الجدما واإلر ابب

 ب.
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