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العالقة بين تنمية ثقافة المواطنة فى طريقة تنظيم المجتمع والحد من التطرف 
 لدى الشباب الجامعى  الدينى

 
 .الملخص
أخطر الظواهر السلبية التى تواجه المجتمع المصرى فى عد التطرف الدينى من ي  

الوقت الراهن ، وينتشر التطرف بين الشباب نتيجة ألن الشباب فى تزايد مستمر ويواجههم 
العديد من المشكالت واالحتياجات ، هذه االحتياجات التى تتسم بالتعقيد واالستمرارية على 

مين على ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية اختالف أشكالها ومستوياتها ويؤكد بعض القائ
بأهمية دراسة هذه االحتياجات والعمل على اشباعها ، كما أن اقامة عالقات اجتماعية مستمرة 
مع الشباب ومشاركتهم فى ممارسة العديد من األنشطة من خالل البرامج والمشروعات التى 

 الممكنة للتعامل مع هذه الظاهرة تتيحها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية يعد أحد الحلول
فالدراسة الحالية تبحث فى تحديد العالقة بين تنمية ثقافة المواطنة فى طريقة تنظيم المجتمع 
كأحد طرق الخدمة االجتماعية والحد من التطرف الدينى حيث أثبتت هذه الطريقة بما تحتويه 

المشكالت ومنها المشكالت التى من نماذج علمية واستراتيجيات تتالئم والحد من العديد من 
تتعلق باألفكار الدينية المتطرفة لدى الشباب الجامعى وذلك من خالل الوقوف على العالقة 
بين تنمية ثقافة المواطنة كأحد أبعاد أو صور التمكين السياسى والحد من التطرف الدينى لدى 

تنمية ثقافة المواطنة  الشباب الجامعى عن طريق الوقوف على قدرة المجتمع الجامعى على
، وما هى البرامج واألنشطة التى يوجهها المجتمع الجامعى نحو تنمية ثقافة الطالبلدى 

، وما هى الصعوبات التى تواجه المجتمع الجامعى فى تنمية ثقافة المواطنة ، كما المواطنة
ة من خالل تبحث الدراسة فى قدرة المجتمع الجامعى على مواجهة األفكار الدينية المتطرف

، وصواًل إلى تساؤل مؤداه ما قدرة المجتمع واألنشطة التى يوجهها لهذا الغرضالبرامج 
 الجامعى على تنمية ثقافة المواطنة وعالقة ذلك بالحد من التطرف الدينى .

 طريقة تنظيم المجتمع  -الشباب الجامعى  -التطرف الدينى -ثقافة المواطنة  :الكلمات الدالة
Abstract: 

Religious extremism is one of the most serious negative phenomena 

facing the Egyptian society at the present time. The study of these 

needs and work to satisfy them, and the establishment of continuous 

social relations with young people and their participation in the 

exercise of many activities through programs and projects offered by 

governmental and non-governmental institutions is one of the possible 

solutions To deal with this phenomenon 
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The present study examines the relationship between the development 

of citizenship culture in the way of organizing society as one of the 

methods of social service and the reduction of religious extremism. By 

looking at the relationship between the development of citizenship 

culture as one of the dimensions or forms of political empowerment 

and the reduction of religious extremism among university youth by 

identifying the ability of the university community to develop the 

culture of citizenship among students, and what programs and activities 

The study examines the ability of the university community to confront 

extremist religious ideas through programs and activities directed to it 

for this purpose. Developing the culture of citizenship and its relation 

to the reduction of religious extremism. 
Keywords: Citizenship Culture - Religious Extremism - University 

Youth - Community Organization Method 

 : مشكلة الدراسة أواًل:
الشباب فى أى مجتمع هم وقوده وطاقته المتحركة فهى المرحلة التى يكتمل فيها 

وقادرًا على العطاء ، النضج الجسمى والعقلى لإلنسان حتى يكون عضوًا فاعاًل فى المجتمع 
ومن المالحظ فى ضوء االحصاءات المتاحة ازدياد نسبة الشباب بالنسبة لعدد السكان فى 
العديد من المجتمعات المتقدمة والنامية ، ومن المتوقع إزدياد هذه النسبة فى المستقبل وهو فى 

كانوا القوة الفاعلة  الحقيقة سالح ذو حدين فإذا ما تم استثمار طاقاتهم بطريقة مخططة وعلمية
لتقدم المجتمع وإشباع احتياجاته  ، وإذا ما تم اهمالهم تحولوا إلى طاقة معطلة تسبب العديد 
من المشكالت واألزمات التى تتطلب من الحكومة مواجهتها وإدارتها بطريقة علمية سليمة 

قوة للتعمير ال تحتوى هذه الطاقات وهذه األعداد الكبيرة لكى تبنى وال تهدم وتتحول إلى 
( كما يعد الشباب من أهم العناصر التى ترتكز عليها عملية 7، ص2012،  فهمىللتخريب )

التنمية فى أى مجتمع حيث ترجع أهمية مشاركة الشباب فى عمليات التنمية على أساس أنهم 
إحدى الركائز األساسية فيها ، إذ يعد العنصر البشرى العنصر الحاسم فى تحقيق التنمية 
بأبعادها المتعددة حيث يؤكد البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة على أن اإلنسان هو هدف 
التنمية ووسيلتها فى الوقت نفسه ، فالشباب لديهم العديد من القيم اإليجابية التى يغرسها األباء 
فيهم من خالل عملية التنشئة اإلجتماعية كالتدين والتعاون واإلعتماد على النفس وخدمة 

مجتمع ، وهذه القيم قد أسهمت فى زيادة احساس الشباب بالمسئولية اإلجتماعية وزيادة ال
اتجاهه نحو المشاركة فى األنشطة التطوعية خاصة فى المشروعات التى تمس المجتمع 

(  ولقد ساهمت العولمة بشكل كبير فى اختراق الثقافة 16، ص2010سالمة، بشكل كبير)
ما أفرزته من أفكار وقيم سلبية أثرت بشكل كبير على شخصياتهم وتبديد الهوية لدى الشباب ب
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كما أثرت على األمن القومى اإلجتماعى إذ اتسعت مساحة السلوك اإلنحرافى ألن ذلك يعد 
مؤشرًا على ضعف القوة الضبطية لمنظومات القيم إما بسبب االختراق الثقافى وإما ألنها لم 

هم التى تفرض عليهم من داخل اتباع سلوكيات تستوعب فى شخصيات البشر لتشكل ضمائر 
مستقيمة أو ألن نوعية الحياة قد تردت فى المجتمع بحيث تراجعت إلى حالة شبيهة بحالة ما 
قبل االجتماع االنسانى ، حيث ال فاعلية ألية قاعدة يمكن أن توجه التفاعل االجتماعى لذلك 

كما ساهم ، (96، ص2016ليلة، د )بدأت مساحة االنحراف ووقوع الجريمة فى ازدياد مطر 
الحراك السياسى واالجتماعى فى المجتمعات العربية ومنها مصر فى تغيير منظومة القيم لدى 
الشباب من خالل تفجير الغضب الشبابى واتباع سيناريو الفوضى الخالقة ، هذه الفوضى 

العديد من  2011التى عملت على انتشارها فى المجتمع المصرى وقت الحراك الثورى عام 
القوى الداخلية واألجندات الخارجية والذى ساعد فى زيادة معدالت انتشار العنف والتطرف 
لدى الشباب ، حيث أن ذلك العنف والتطرف كان ممنهج لدى البعض من الشباب ، والبعض 
اآلخر من الشباب سلك طريق العنف والتطرف كردة فعل لإلحباطات التى تولدت عن سوء 

االقتصادية والمعيشية لهؤالء الشباب بحيث أصبح العنف والتطرف هو أحد األساليب األحوال 
، ص 2011ربيع،  التى يسلكها الشباب لتلبية احتياجاته ولمواجهة ظروف اجتماعية صعبة .)

(، وعندما كان األمر يتعلق بالمسألة الوطنية فإن الشباب أول من تصدر قيادة النضال 367
تضر بمصالح الوطن ، سواء كانت هذه القوى ذات طبيعة خارجية  ضد جملة القوى التى

تفرض القهر على الدولة والمجتمع معًا أو كانت هذه القوى التى تضر بمصالح الوطن 
وتفرض القهر تنطلق من الداخل باألساس أو أن ثمة تحالف بين القوى الخارجية والداخلية 

ه الحالة فإن الشباب هم من يتولى الرفض لفرض القهر على المجتمع وهدر موارده . فى هذ
والمقاومة ، هذا الرفض والمقاومة كان القناة الشرعية للتعبير عن الغضب والرفض لالحوال 
المعيشية الصعبة ولكن البعض منهم انتهج العنف والتطرف ليعبر عن غضبه ورفضه 

ويعد التطرف ، (127، ص2012ليلة، للظروف اإلجتماعية واالقتصادية التى يعانى منها)
الدينى من أخطر الظواهر السلبية التى تواجه المجتمع المصرى فى الوقت الراهن ، وينتشر 
التطرف بين الشباب نتيجة ألن الشباب فى تزايد مستمر ويواجههم العديد من المشكالت 
واالحتياجات ، هذه االحتياجات التى تتسم بالتعقيد واالستمرارية على اختالف أشكالها 

ستوياتها ويؤكد بعض القائمين على ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية بأهمية دراسة هذه وم
االحتياجات والعمل على اشباعها ، كما أن اقامة عالقات اجتماعية مستمرة مع الشباب 
ومشاركتهم فى ممارسة العديد من األنشطة من خالل البرامج والمشروعات التى تتيحها 
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الحكومية يعد أحد الحلول الممكنة للتعامل مع هذه الظاهرة  المؤسسات الحكومية وغير
Robert Adams, et.al,2002, p16)) 

تعرضًا للعنف  وفئة الشباب من أكثر الفئات التى كانت وال زالت أكثر فئات المجتمع
والتطرف نظرًا لما يواجهه المجتمع المصرى فى األونة األخيرة من مشكالت وتحديات عديدة 

الزيادة السكانية وارتفاع معدالت الفقر والبطالة ، فقد ارتفع عدد السكان فى مصر من أهمها 
بزيادة سنوية تزيد  2015( مليون نسمة فى نهاية عام 90( مليون نسمة إلى أكثر من )77)

( مليون 28.6( مليون نسمة إلى )24.7( سنويًا ليرتفع معها حجم المتعطلين من )%2.6عن )
( 24.1إلى ) 2014ه الزيادة فى حجم المتعطلين إلى اإلنخفاض لتصل عام نسمة ، لتبدأ هذ

( ، ووفقًا %12.77لتصل إلى ) 2015مليون نسمة ثم تنخفض أكثر فى نهاية عام 
( 29-15لإلحصائيات فإن المتعطلين فى مصر من فئة الشباب ويمثلون الفئة العمرية من )

للتعبئة العامة واإلحصاء : تقرير البطالة فى  الجهاز المركزى سنه أغلبهم من الشباب المؤهل)
( ، وثمة عالقة بين اإلغتراب لدى الشباب واالتجاه نحو التطرف 98، ص2015، مصر

والعنف فكلما زادت درجة االغتراب لدى الشباب زادت درجة التطرف والعنف المقترن به ، 
ن مشاعر الخضوع فالتطرف والعنف ما هو إال محاولة للتغلب على االغتراب ، كما أ

واالستسالم قد تقود الفرد لالنفجار ، كما أن التبلد والالمباالة واألنا ماليه أقوى من التطرف 
والعنف فهذه المشاعر تعد ميكانيزم للهروب من الهيمنة ومن الضعف إلى االستكانة ، وهذا 

األفراد المزيد من السلوك المبكوت يولد ويفجر عنف الثورات والتمرد على الواقع عندما يواجه 
،  مختاراإلحباطات وكذلك استثارة العنف من خالل العوامل المهيئة للتطرف والعنف )

ومن هنا تأتى أهمية التمكين ال سيما التمكين السياسى للشباب كأحد  (.235، ص2001
أساليب الحد من االغتراب لدى الشباب ، فالشباب إذا ما إن مكناه من المشاركة فى الحياة 

جتماعية والسياسية بشكل كبير فإنه سوف يبتعد عن األفكار المتطرفة وما يرتب  بها من اال
عنف وإذا ما تركناه فريسة لالغتراب فإن ذلك سوف يؤثر سلبيًا على اتجاهاته وسلوكياته 
فيصبح معرضًا للتطرف وما يقترن بهذا التطرف من عنف وانحراف على تقاليد وقوانين 

فيه، فاالستبعاد اإلقتصادى والسياسى للشباب هو أساس التطرف المجتمع الذى يعيش 
والعنف، فأن تكون مستبعدًا اقتصاديًا يعنى بجميع المقاصد العملية أن تكون مستبعدًا سياسيًا 
وعلى عكس ما جاء فى قدر كبير من النتاج الفكرى السابق فإن التنمية السياسية نحو 

ملة الحتمية للنمو اإلقتصادى وال هى محصلته المقدرة ، ديمقراطية أكثر احتواًء ، ليست التك
لذا ينبغى على الحكومات بكافة أشكالها أن تعمل على التمكين السياسى واالقتصادى للشباب 
لما لذلك من أثر إيجابى على حياة الشباب بشكل عام وعلى المجتمع والتخفيف من حدة 
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(  فالتمكين 53، ص 2010، وهبة مان، ترجمةالتطرف والعنف فيه على وجه الخصوص )
يحقق العديد من النتائج فيما يتعلق بالشباب حيث يساهم التمكين فى تحقيق وزيادة االنتماء 
الداخلى لدى الشباب كما يساهم التمكين فى رفع مستوى المشاركة لدى الشباب فى الحياة 

وى عاٍل من الفاعلية السياسية واالجتماعية ، والمشاركة الناجمة عن التمكين تتميز بمست
والمشاركة االيجابية التى تنبع من واقع انتماء الفرد وشعوره بالمسئولية ، كما يساعدالتمكين فى 
اكتساب المعرفة والمهارة لدى الشباب حيث أن نجاح برامج التمكين تتوقف على توافر المعرفة 

،  ملحمقق دون تنمية وتدريب )والمهارة والقدرة لدى الشباب والمعرفة والمهارة ال يمكن أن تتح
( ، كما قد يكون التمكين مفهومًا سياسيًا وله أبعاد سياسية على اعتباره 121، ص 2009

عملية ترتب  بالديمقراطية كما أنه يدعم المناخ الديمقراطى ويؤدى لتعدد فرص المشاركة 
لوعى ضمن الشعبية فال يرتب  التمكين بتنمية وزيادة الوعى إال أنه يتضمن مفهوم ا

وتنمية المواطنة تعتبر من أهم المداخل التى يمكن  (.305، ص 2011،  السروجىعملياته)
استخدامها فى التخفيف من حدة التطرف الدينى وما يرتب  به من أشكال العنف والتى ظهرت 
بشكل كبير بالمجتمع المصرى فيما بعد الحراك الثورى حيث ظهر العديد من الشباب يتخذون 

ين ستارًا لتنفيذ العديد من األنشطة المتطرفة فى المجتمع من خالل الحرق ، التدمير ، من الد
الهدم لمنشآت الدولة كما أخذ البعض منهم يستخدم هذا الفكر المتطرف فى استقطاب الشباب 
للقيام بالعمليات اإلرهابية المختلفة والتى ضمت العديد من االغتياالت السياسية كالقضاء على 

فراد األمن ، القضاة ، وذوى الرأى وبعض السياسيين المعارضين . وتقع مسئولية تنمية بعض أ
ثقافة المواطنة على العديد من المنظمات ومنها المدارس بكافة أشكالها ومستوياتها بما تحتويه 
من تنظيمات مدرسية تقوم بالعديد من الجهود من خالل االتحادات الطالبية ومجالس األمناء 

ء والمعلمين وغيرها من األنشطة المرتبطة بالخدمة العامة والمعسكرات ، حيث تعتبر واألبا
اإلدارات المدرسية ركيزة أساسية إلكتساب وتنمية العديد من القيم ، والمبادئ ، واألفكار التى 
يتضمنها اإلطار االيديولوجى الديمقراطى للمجتمع عن طريق غرسها فى األفراد وتشكيل 

كوين سلوكياتهم على أساسها وذلك يتطلب المناخ لتعميق وتأصيل الديمقراطية اتجاهاتهم وت
(، 112، ص2001رستم، فى نفوس الطالب واالنتماء بحيث يكتسبوا السلوك الديمقراطى )

( حيث أن األخذ بالسلوك الديمقراطى والتمكين 2009)وهذا ما تؤكده نتائج دراسة الكربيجى  
الطالبية فى اإلدارة المدرسية يساعد فى تنمية المواطنة لدى طالب من تنفيذ البرامج واألنشطة 

المدارس الثانوية ، كما أن اعادة هيكلة المناهج الدراسية وطرق التدريس واستحداث برامج 
 وأنشطة يؤدى بدوره إلى تنمية قيم الوالء واالنتماء لدى الطالب نحو المدرسة والمجتمع.
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ية من أهم المصادر التى يمكن من خاللها وتعد الجامعات والمنظمات البحث
الحصول على العديد من المعارف النظرية والمعلومات فيما يتعلق بنماذج عالجية فعالة 
واجراءاتها كما يتم تمويلها من خالل بعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية لتقم بالعديد 

بعض المداخل العالجية ال سيما من المهام المرتبطة بتنمية المواطنة باالضافة إلى اختبار 
تنمية المعارف النظرية واكساب بعض القيم المرتبطة بتنمية شخصيات الطالب تجاه أنفسهم 

أحمد جاهين حيث أوضحت دراسة   (Hanvey & Philot, 2002, p142)وتجاه المجتمع
( أن هناك عالقة تأثير متبادلة بين تنمية المواطنة ومشاركة الشباب الجامعى فى 2013)طه 

أنشطة العمل التطوعى بحيث أنه عندما تعمل الجامعة على تنمية ثقافة المواطنة لدى الشباب 
من خالل معرفة حقوقهم وواجباتهم وكذلك تنمية الوالء واالنتماء لديهم يؤثر ذلك فى تنشي  

طوعى وزيادة مشاركة الشباب الجامعى فى أنشطة مختلفة تتعلق بالمشاركة فى جهود العمل الت
تخدم الجامعة وكذلك المجتمع. كما تعد منظمات المجتمع المدنى أحد المنظمات التى تولى 

 إدارتها،تنمية المواطنة أهمية كبيرة على صعيد األنشطة والبرامج والمشروعات التى تقوم على 
لية كأحد منظمات المجتمع المدنى تساهم بشكل كبير فى تنمية قيم المواطنة فالجمعيات األه

( أهمية تنمية قيم المواطنة لدى الشباب 2012) زعبد العزيحيث أثبتت نتائج دراسة وائل 
حيث أنه كلما زادت معارف الشباب بحقوق المواطنة الصالحة وواجباتها يؤدى ذلك إلى زيادة 

الجمعيات األهلية والتى من خاللها يكتسب الشباب قيم تحمل مشاركة الشباب فى أنشطة 
كما تقع مسئولية تنمية ثقافة المواطنة والتمكين السياسى  المسئولية والمشاركة االجتماعية.

للشباب الجامعى على األحزاب السياسية كأحد منظمات المجتمع المدنى حيث تقوم األحزاب 
نها التنشئة السياسية ، التنمية السياسية ، كما تساهم فى السياسية بالعديد من الوظائف والتى م

تنمية معارف الشباب بالحقوق والواجبات ال سيما الحقوق االجتماعية والسياسية مما يؤدى 
دون شك على تنمية ثقافة المواطنة لدى الشباب الجامعى حيث حددت دراسة محمد سويدان 

ة مهارات حل المشكلة ومهارات القيادة من ( أهمية دور األحزاب السياسية فى تنمي2005)
خالل اكساب الشباب لبعض المعارف والمعلومات )جانب معرفى( باالضافة إلى اكتساب 

كما أوضحت نمية ثقافة المواطنة لدى الشباب. وتنمية هذه المهارات لما لها من أهمية فى ت
( أهمية دور األحزاب السياسية فى التمكين من المشاركة السياسية 2006)دراسة نعمة زكى 

المجتمع المحلى  األسرة،لدى المرأة وأن هناك عوامل تؤثر على حجم ونوع المشاركة منها 
( على أن لألحزاب السياسية دورًا 2007)والقيادات المحلية. كما أكدت دراسة محمد عالم 

مل التطوعى من خالل اعداد برامج تطوعية تتناسب واحتياجات هامًا فى تدعيم ثقافة وقيم الع
 البيئة المحيطة باالضافة إلى إتاحة الفرصة للشباب األعضاء فى تنفيذ برامج العمل التطوعى. 
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كأحد أبعاد تنمية  –لذا يجب االهتمام بتنمية قيم المشاركة لدى الشباب الجامعى 
أن مشاركة الشباب فى  على Diforak (2005)حيث أكدت دراسة ديفوراك  –المواطنة 

البرامج والمشروعات تساعد فى تبادل وانتقال األفكار والثقافات والقيم بين الشباب بما يساعد 
بدوره فى اكتساب العديد من المهارات والخبرات الجديدة وكذلك العديد من اإلتجاهات االيجابية 

ة فى اعداد الشباب لكيفية تحمل المسئولية لدى الشباب تجاه بناء المجتمع كما تساهم المشارك
 أهمية Penlope( 2008)كما أوضحت دراسة بينلوب  مجتمعهم.تجاه أنفسهم وكذلك قضايا 

المشاركة فى أنشطة المجتمع المدنى لما لذلك من آثار ايجابية حيث المساهمة فى خلق مناخ 
السياسى وزيادة مشاركة المواطنين فى قضايا  الوعيتنمية  الخبرات،تبادل  الثقافات،متعدد 
كما أن المشاركة تساهم بشكل كبير فى الدفاع عن قضايا الفئات المهمشة  مجتمعاتهم،تهم 

ركة عن تحقيق العدالة كما تعبر المشا واالقتصادية،ورفع الظلم عنهم من النواحى االجتماعية 
الشباب مسئولية جمعية وال تتوقف عند  وأن تكون مسئولية تنمية المشاركة لدى االجتماعية.

إلى ضرورة مشاركة الحكومات  Marlin( 2013مارلين)مؤسسات بعينها حيث أشارت دراسة 
وكذلك المؤسسات األخرى فى اتاحة  القيادات، األعمال،فى الدول، قطاع الخدمات، قطاع 

شاركة لدى الشباب فرص للشباب للمشاركة فى صنع واتخاذ القرار نظرًا الرتفاع معدالت الم
فى األنشطة المجتمعية وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى، كما يجب أن تساهم مؤسسات 

وعليه فالدراسة . المجتمع المدنى فى استثارة الشباب وحشدهم للتطوع والمشاركة المجتمعية
 الحالية تبحث فى تحديد العالقة بين تنمية ثقافة المواطنة فى طريقة تنظيم المجتمع كأحد
طرق الخدمة االجتماعية والحد من التطرف الدينى حيث أثبتت هذه الطريقة بما تحتويه من 
نماذج علمية واستراتيجيات تتالئم والحد من العديد من المشكالت ومنها المشكالت التى تتعلق 
باألفكار الدينية المتطرفة لدى الشباب الجامعى وذلك من خالل الوقوف على العالقة بين 

قافة المواطنة كأحد أبعاد أو صور التمكين السياسى والحد من التطرف الدينى لدى تنمية ث
الشباب الجامعى عن طريق الوقوف على قدرة المجتمع الجامعى على تنمية ثقافة المواطنة 
لدى الطالب ، وما هى البرامج واألنشطة التى يوجهها المجتمع الجامعى نحو تنمية ثقافة 

صعوبات التى تواجه المجتمع الجامعى فى تنمية ثقافة المواطنة ، كما المواطنة ، وما هى ال
تبحث الدراسة فى قدرة المجتمع الجامعى على مواجهة األفكار الدينية المتطرفة من خالل 
البرامج واألنشطة التى يوجهها لهذا الغرض ، وصواًل إلى تساؤل مؤداه ما قدرة المجتمع 

 نة وعالقة ذلك بالحد من التطرف الدينى . الجامعى على تنمية ثقافة المواط
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 أهمية الدراسة  ثانيًا:
  -وتتحدد أهمية الدراسة فيما يلى:

تركز هذه الدراسةة علةى أحةد القضةايا الهامةة فةى المجتمةع وهةى تنميةة ثقافةة المواطنةة  -1
ومةةةا لهةةةا مةةةن آثةةةار إيجابيةةةة علةةةى الفةةةرد والمجتمةةةع حيةةةث أن مةةةن خةةةالل تنميةةةة ثقافةةةة 
المواطنة يدرك الفرد حقوقه وواجباته تجاه المجتمةع كمةا أن مةن خاللهةا يكتسةب الفةرد 

واإلنتمةةةةاء للمجتمةةةةع وكةةةةذلك تحمةةةةل المسةةةةئولية  العديةةةةد مةةةةن القةةةةيم والتةةةةى منهةةةةا الةةةةوالء
 والمشاركة . 

كمةةا أنهةةا تركةةز فةةى تنميةةة المواطنةةة علةةى أحةةد وأهةةم فئةةات المجتمةةع وهةةم فئةةة الشةةباب  -2
الجامعى الذى إذا ما تم تنمية المواطنة لديه سيصبح الشةباب أكثةر قةدرة علةى معرفةة 

طاقاتةةةه فةةةى خدمةةةة  حقوقةةةه والتزاماتةةةه ليصةةةبح فةةةاعاًل فةةةى المجتمةةةع مةةةن خةةةالل تفريةةة 
المجتمع بداًل من االنحراف إلى القيم والسةلوكيات السةلبية األخةرى والتةى تسةعى لهةدم 

 المجتمع. 

وتهةةتم الدراسةةة الحاليةةة بأهميةةة دور المؤسسةةات التعليميةةة فةةى تنميةةة ثقافةةة المواطنةةة ال  -3
ل سيما الجامعات لما لها من أدوار متعددة فى تنمية المواطنة لدى الطةالب مةن خةال

العديد من األنشطة والبرامج التى تكسبهم العديد من القيم والسلوكيات االيجابية التةى 
 تجعل من الشباب الجامعى قادة مسئولين عن بناء المجتمعات . 

كمةةةا أن الدراسةةةة الحاليةةةة تركةةةز علةةةى أحةةةد المشةةةكالت التةةةى تعةةةانى منهةةةا المجتمعةةةات  -4
شةةكالت المرتبطةةة بةةالتطرف العربيةةة بشةةكل عةةام والمجتمةةع المصةةرى خاصةةة وهةةى الم

 الدينى أو األفكار والسلوكيات المتطرفة التى ينتهجها بعض الشباب . 

وفيمةةا يتعلةةق بالتخصةةا فةةإن الدراسةةة الحاليةةة تركةةز علةةى القةةاء الضةةوء علةةى أهميةةة  -5
ودور طريقة تنظيم المجتمع كأحد طرق الخدمة االجتماعية فى تنميةة ثقافةة المواطنةة 

يفيةة الحةد مةن التطةرف الةدينى لةدى الشةباب كمةدخل وقةائى لدى الشةباب الجةامعى وك
 تقوم على تنفيذه المؤسسات الجامعية . 

 

 ثالثًا : أهداف الدراسة 
 -وتسعى الدراسة لتحقيق هدف رئيسى هو: 

تحديد العالقة بين جهود المؤسسات الجامعية فةى تنميةة المواطنةة لةدى الشةباب الجةامعى والحةد 
 من التطرف الدينى لديهم . 

  -وينبثق من هذا الهف عدد من األهداف الفرعية وهى :
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 تحديد جهود المؤسسات الجامعية فى تنمية أبعاد المواطنة لدى الشباب الجامعى .  -1

تحديةةةةد جهةةةةود المؤسسةةةةات الجامعيةةةةة فةةةةى مواجهةةةةة التطةةةةرف الةةةةدينى لةةةةدى الشةةةةباب   -2
 الجامعى . 

تحديةةد أثةةر جهةةود المؤسسةةات الجامعيةةة فةةى تنميةةة المواطنةةة علةةى الحةةد مةةن التطةةرف  -3
 الدينى لدى الشباب الجامعى . 

تحديةةد الصةةعوبات التةةى تواجةةه المؤسسةةات الجامعيةةة فةةى تنميةةة ثقافةةة المواطنةةة لةةدى  -4
 جامعى . الشباب ال

تحديد الصعوبات التى تواجه المؤسسات الجامعية فى الحد من التطرف الدينى لدى  -5
 الشباب الجامعى . 

تحديةةد أهةةم المقترحةةات لتنميةةة المواطنةةة لةةدى الشةةباب الجةةامعى بمةةا يحةةد مةةن التطةةرف  -6
 الدينى لديهم . 

 

  -: ”The hypothesis of study“رابعًا : فروض الدراسة 
راسةةةة الحاليةةةة فةةةى فةةةرض رئيسةةةى مةةةؤداه و توجةةةد عالقةةةة بةةةين جهةةةود تتحةةةدد فةةةروض الد

المؤسسات الجامعية فى تنمية ثقافة المواطنة لدى الشباب الجةامعى والحةد مةن التطةرف الةدينى 
 لديهم و 

  -وينبثق من هذا الفرض عدد من الفروض الفرعية كالتالى :
 

بةةةةاتهم والحةةةةد مةةةةن توجةةةةد عالقةةةةة بةةةةين تنميةةةةة معةةةةارف الشةةةةباب الجةةةةامعى بحقةةةةوقهم وواج -1
 التطرف الدينى لديهم . 

توجد عالقة بين تنمية قةيم الةوالء واالنتمةاء لةدى الشةباب الجةامعى والحةد مةن التطةرف  -2
 الدينى لديهم . 

توجةةد عالقةةة بةةين تنميةةة المشةةاركة لةةدى الشةةباب الجةةامعى والحةةد مةةن التطةةرف الةةدينى  -3
 لديهم . 

 
 

 -: ”The concepts of study“خامسًا : مفاهيم الدراسة 
  -: Citizenship)أ( مفهوم المواطنة ، 

تعرف المواطنة بأنها مجموع المواطنين الذين يملكون السيادة وهى أساس 
الشرعية السياسية ، فالمواطن ال يعد فق  فردًا فى دولة القانون ، بل أنه يتمتع بجزء من 

ديمقراطى الحديث لم السيادة السياسية وهى أساس الرباط االجتماعى ، ففى المجتمع ال
يعد الرباط بين األفراد دينيًا أو سالليًا وإنما سياسيًا ، فعيش أفراد ال يعنى بالضرورة 
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اعتناقهم ذات الدين أواشتراكهم فى التبعية لذات الملك الحاكم أو خضوعهم لذات السلطة 
، نجاشنابر، باشوليه، ترجمة ٍ وإنما كونهم مواطنين تابعين لذات النظام السياسى . )

كما تعرف المواطنة على أنها عالقة بين الفرد ودولته كما يحددها  (.11ص، 2016
قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق فى تلك الدولة ، وأنها 
تدل ضمنيًا على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسئوليات ، فهى على وجه 

م تصب  على المواطن حقوقًا سياسية مثل حق االنتخاب ، وتولى المناصب العمو 
، وتعرف أيضًا على أنها  (Devies M and Beston R, 2000,p135العامة)

العالقة بين المواطن والدولة ويحدد أبعادها الدستور والقوانين التى تنظم العالقات 
سياسية والثقافية بين الدولة والحقوق والمسئوليات االقتصادية ، االجتماعية ، ال

والمواطنين وبين المواطنين بعضهم البعض ويتضمن تحقيق المواطنة الكاملة حصول 
جميع المواطنين على هذه الحقوق على أساس المساواة ودون تمييز بسبب الدين أو 

(. كما تشير 289، ص2012، محمود، منال طلعت ، السيد، هاله مصطفىالعرق)
ة األفراد فى مجتمع حر ديمقراطى لكل أفراده حقوق متساوية باعتبار المواطنة إلى حال

أن األفراد مواطنين تابعين للمجتمع ومجبرين على طاعة القوانين واالجراءات التى 
وضعوها ألنفسهم ومن ثم ترتب  بالحقوق وااللتزامات وبذلك ترتب  المواطنة بالمساواة 

( 249، ص 2009، ى، طلعت مصطفىالسروجوالحقوق والواجبات وعدم التمييز )
وتعرف أيضًا بأنها التفكير فى حقوق وواجبات الفرد كمشارك وتعدمه الحقوق المدنية 
والسياسية فى الدستور والقانون والحقوق االجتماعية والرسمية ، وهى ال تنتهى بتدبير 
رة قانونى رسمى وواجبات حيث تتحدد هوية الفرد فى عالقات غير رسمية ورواب  كثي

تعكس االلتزام والثقة وتتطلب إدراك المواطنين بااللتزامات المشتركة والمسئولية المتساوية 
(. وتعرف المواطنة على أنها تنظيم 498، ص 2004، السروجى، طلعت مصطفى)

العالقة بين السلطة واألفراد والجماعات على أساس مبدأ تمتع كل فئات المجتمع 
ضمان تنفيذها فى الواقع المعاش ، كما أنها تشير إلى بمجموعة من الحقوق والحريات و 

االنتماء إلى وطن يتمتع فيه اإلنسان بوضع قانونى وسياسى معين وتوفر بموجبه الدولة 
 ( .19، ص 2009، ربيع، عمرو هاشم وآخرون االحتياجات األساسية له)

 وتعرف المواطنة إجرائيًا فى إطار الدراسة الراهنة على أنها : 
 من األفكار واالنفعاالت والسلوكيات لدى المواطنين . مجموعة -1

 تتكون لدى األفراد الذين لديهم حقوق وواجبات .  -2

 يحكمها الدستور والقوانين الوضعية واإلنسانية .  -3



 
 

- 312 - 
 

 من خاللها يكون الفرد جزء من المجتمع ويتحمل مسئولياته .  -4
 

  -: Religion Extremism)ب( مفهوم التطرف الدينى : 
معجم اللغة العربية التطرف بأنةه تجةاوز حةد االعتةدال والتوسة  ونقةول تطرفةت يعرف  

(. ويعةةرف التطةةرف 396، ص2008عمةةر، الناقةةة أى ذهبةةت بعيةةدًا ترعةةى فةةى كةةل مكةةان )
شةةةعير، أيضةةةًا بأنةةةه خةةةالف فةةةى الةةةرأى قةةةد يحةةةدث داخةةةل الةةةدين الواحةةةد أو المةةةذهب الواحةةةد )

دد ولةةةةيس مختصةةةةًا بالةةةةدين فهنةةةةاك (، كمةةةةا يعةةةةرف علةةةةى أنةةةةه الغلةةةةو أو التشةةةة31، ص2014
، 2004بالجةةةةى، التطةةةةرف الالدينةةةةى وهنةةةةاك التطةةةةرف العلمةةةةانى وهنةةةةاك التطةةةةرف العرقةةةةى )

كمةةا تعنةةى داللةةة التطةةرف اللغويةةة فةةى أغلةةب اللغةةات و اقتعةةاد الطةةرف أو الجانةةب  (.98ص
يعنةةةى اقتعةةةاد وسةةة  الخةةةة  و  الةةةذ األقصةةةى مةةةن الخةةة  وعلةةةى ذلةةةك فهةةةو ينةةةةاقض التوسةةة  

ويعةةةرف التطةةةرف الةةةدينى بأنةةةه االغةةةراق الشةةةديد فةةةى األخةةةذ  (.29 ص، 2007أبوطالةةةب، )
بظواهر النصوص الدينية على غير علم بمقاصدها وسوء الفهم لهةا ، قةد يصةل بةالمرء إلةى 

كمةةا يعةةرف بأنةةه التنطةةع فةةى  .(15، ص 2002رشةةوان، درجةةة الغلةةو والمنكةةور فةةى الةةدين )
آلخةةرين فةةى المسةةائل االجتهاديةةة أو تجةةاوز أداء العبةةادات الشةةرعية أو مصةةادرة اجتهةةادات ا

الحدود الشرعية فى التعامةل المخةالف ، والتنطةع فةى العبةادات هةو التعمةق أو مجةاوزة الحةد 
فى األقوال واألفعةال ويةدخل فيةه الزيةادة علةى المشةروع والتةزام مةا لةم يلةزم بةه الشةارع والةورع 

الخروج عن القيم والمعايير  ( ، كما يعرف أيضًا بأنه28، ص2016,كصاى)الفاسد ونحوه 
والعةةادات الشةةائعة فةةى المجتمةةع وتبنةةى قةةيم ومعةةايير مخالفةةة للواقةةع المعةةاش ، كمةةا أنةةه يعنةةى 
اتخاذ الفرد أو الجماعة موقفًا متشددًا إزاء فكر أو أيديولوجية فى قضية ما أو محاولة خلق 

 (3ص ،2017عثمان، نوع من التعصب الدينى فى بيئة الفرد أو الجماعة)
  -ويعرف التطرف الدينى إجرائيًا وفى إطار الدراسة الراهنة على النحو التالى :

 كل فكر ، قول أو فعل .  -1

 يعتنقه أفراد أو جماعات .  -2

 يبتعدون فيه عن الوسطية فى التعامل مع الرأى المخالف .  -3

 ال يتفق مع المعايير والقيم والقوانين بالمجتمع .  -4

  -: University youth)جـ( مفهوم الشباب الجامعى :
يعرف الشباب علةى أنةه الفتةرة التةى تبةدأ عنةدما يحةاول المجتمةع تأهيةل الفةرد لكةى 
يحتةةةل  مكانةةةة إجتماعيةةةة ولكةةةى يةةةؤدى دورًا أو أدوارًا فةةةى بنةةةاء المجتمةةةع وتنتهةةةى هةةةذه الفتةةةرة 
كل عندما يتمكن الفرد من احتالل مكانته االجتماعيةة ويبةدأ فةى أداء أدواره فةى المجتمةع بشة

، كما يعرف على أنه المرحلة التةى يبةدأ فيهةا  (139، صفهمى، محمد سيدثابت ومستقر )
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الفةةرد يحتةةل مكانةةة فةةى البنةةاء االجتمةةاعى مةةن خاللهةةا يمةةارس أدوارًا إجتماعيةةة معينةةة تسةةاهم 
(. ومةةةن الناحيةةةة السةةةيكولوجية 60، ص2000، السةةةكرى، أحمةةةد شةةةفيقفةةةى بنةةةاء المجتمةةةع )

حلة من مراحل نمو الشخصية تقع بين المراهقة والنضج تتم فيها يعرف الشباب على أنه مر 
عمليةات تغييةةر وارتقةةاء فةةى البنةةاء الةةداخلى للشخصةةية وتكةةوين الةةذات واتجةةاه القةةدرات العقليةةة 

 (. 251، ص 2006ابراهيم، للفرد نحو االكتمال ونمو المعايير االجتماعية )
عمريةةة معينةةة تتميةةز  كمةةا يعةةرف الشةةباب علةةى أنةةه حالةةة نفسةةية تصةةاحب مرحلةةة

المسةئولية بالحيوية والقدرة علةى الةتعلم والمرونةة فةى العالقةات اإلنسةانية والقةدرة علةى تحمةل 
كما يعرف على أنه حالة ظاهرة تنشأ كمحصلة تفاعل وتكامل  (.545، ص2011 ،فهمى)

عوامةةةل بيولوجيةةةة مةةةع خصةةةائا نفسةةةية فةةةى سةةةياق عناصةةةر ومحةةةددات ثقافيةةةة واجتماعيةةةة 
وباعتبةةةةار أن الشةةةةباب هةةةةو أقصةةةةى درجةةةةات الحيويةةةةة بيولوجيةةةةًا وفيزيقيةةةةًا ونفسةةةةيًا واجتماعيةةةةًا 

ءة فةةى المجتمةةع والتةةى تمتةةد والشةةباب هةةى الطاقةةة الفعالةةة والبنةةا (،39، ص 2010سةةالمة، )
( عامةةةةًا أو يزيةةةةد ولةةةةديهم قةةةةدرة علةةةةى اإلنتةةةةاج واالبتكةةةةار ويمتلكةةةةون 35 – 15أعمارهةةةةا مةةةةن )

، وآخةرون  محرمالقدرات البدنية والنفسية واالجتماعية التى تمكنهم من المشاركة اإليجابية. )
تتميةةز ( ويعةةرف أيضةةًا بأنةةه مرحلةةة مةةن مراحةةل العمةةر يمةةر بهةةا أى إنسةةان و 59، ص2011

قةةةةدرات علةةةةى المجتمةةةةع طابعةةةةًا مميةةةةزًا وتةةةةرتب  بعةةةةدة  تضةةةةفيطاقةةةةة متجةةةةددة  وهةةةةيبالحيويةةةةة 
 (. 6، ص2013أبوالنصر، )

 

  -: The theoretical structureسادسًا : البناء النظرى للدراسة ، 
 

   -)أ( تنمية ثقافة المواطنة لدى الشباب الجامعى فى تنظيم المجتمع:
  -:  وتتكون المواطنة  من عدة عناصر هى : المواطنةمكونات وعناصر عملية  -1
ويعةةرف علةةةى أنةةةه التنةةةازل الكامةةل عةةةن حريةةةة التفكيةةةر وحريةةةة  : Affiliationاالنتمـــاء  1/1

العاطفة وحرية اإلرادة والتلبس بفكر وعاطفة وإرادة من يحس المرء باإلنتماء إليه سواء كان 
شخصةةةًا أم جماعةةةة أو مبةةةدأ أو شةةةعارًا ونحةةةن هنةةةا نعنةةةى اإلنتمةةةاء المطلةةةق ولةةةيس اإلنتمةةةاء 

شعورية فى الفناء أو الموت فى الكيان الجمعى النسبى ، كما أنه يفسر على أنه الرغبة الال
 (.10، ص2003أسعد، )
:  فالحق تبرير قانونى أو أخالقى يتيح للفرد القيام بسةلوك معةين أو  Rightsالحقوق  2/1

مطالبة اآلخرين باتباع سلوك محدد يتصل به كما أنها التزامات المجتمع تجاه كل أعضةائه 
خالقيةةًا عنةةد طلبهةةا وتةةرتب  بةةالحقوق المدنيةةة وحقةةوق المسةةاواة والتةةى يسةةتحقها الفةةرد قانونيةةًا وأ

 ( . 105، ص2012ابراهيم، وحقوق اإلنسان)
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: فالمشاركة تعنى أداء الفرد فى عمل مشترك مةع اآلخةرين  Participationالمشاركة  3/1
، 2006، وآخةةرون  عبةةدالعالبةةداًل مةةن أن يبقةةى الفةةرد كمتلقةةى سةةلبى للخدمةةة أو المسةةاعدة )

( ، فةالمواطنون يلعبةون دورًا حيويةًا فةى اقامةة العدالةة مةن خةالل المشةاركة ويشةةعر 303ص 
المةةواطن باحسةةاس المواطنةةة مةةن خةةالل المشةةاركة فةةى التشةةريع واتخةةاذ القةةرارات فةةى الشةةئون 
العامةةةة بةةةالمجتمع كمةةةا تعكةةةس تلةةةك المشةةةاركة االتجاهةةةات الجديةةةدة المرغوبةةةة فةةةى المجتمةةةع 

( ، كمةا تعةرف بأنهةةا الجهةود المشةةتركة 245ص السةةروجى، ) كالتعةاون بةين أفةةراد المجتمةع.
حكوميةةةة وأهليةةةة فةةةى مختلةةةف المسةةةتويات لتعبئةةةة المةةةوارد الموجةةةودة او التةةةى يمكةةةن ايجادهةةةا 
لمواجهة الحاجات الضرورية وفقًا لخط  مرسومة وفى حدود السياسة االجتماعيةة للمجتمةع 

االجتماعيةة مةن أفةراد المجتمةع ومنظماتةه ، كما أنها التعاون القائم على الشعور بالمسةئولية 
، ص 2000عبةةةدالوهاب، وقياداتةةه ، نابعةةة مةةن اتجةةاه اجتمةةاعى ومبةةادئ ثقافيةةة وأخالقيةةة )

106.) 
: وهةةى تعبةةر عةةن عةةدد مةةن االلتزامةةات التةةةى  Obligations and dutiesالواجبــات  4/1

علةى الممتلكةات العامةة يؤديها الفرد تجاه نفسه ومجتمعه وتتمثل فى احتةرام النظةام والحفةا  
والخاصةةة ، الةةدفاع عةةن الةةوطن ، المحافظةةة علةةى المرافةةق العامةةة وهةةذه االلتزامةةات ينظمهةةا 
القةةانون الوضةةعى باالضةةافة إلةةى العةةرف والتقاليةةد والقةةيم المجتمعيةةة المختلفةةة ، فلكةةى تصةةبح 

ت االلتزامات مواطنًا ال بد أن تدين ببعض الواجبات أو االلتزامات إلى الدولة وبالطبع تتفاو 
والواجبةةات مةةةن دولةةة ألخةةةرى وهةةذه االلتزامةةةات قةةد تتضةةةمن رفةةع الضةةةرائب والتعهةةد بالخدمةةةة 

 (. 247، ص  السروجىالوطنية أيام الحرب )
 

 :  Political Rightsمعرفة الحقوق السياسية كأحد أبعاد تنمية المواطنة :  -2

مةةةن حقةةةوق  تحةةةدد الحقةةةوق السياسةةةية علةةةى أنهةةةا جملةةةة مةةةن الحقةةةوق تعتبةةةر جةةةزءاً 
اإلنسان المحددة أمميًا والمطبقة فى البلدان الديمقراطية وهذه الحقوق تتضةمن حةق الترشةيح 
، حق االنتخاب ، وحق الدعاية االنتخابية ، حق الرقابة على االنتخابةات ، حةق االنضةمام 

( 138، ص 2009، وآخةرون  ربيةعلحزب سياسى أو أحد المؤسسات األخرى ذات الصةلة )
لدسةتور علةى أنهةا مجموعةة مةن الحقةوق تشةمل الحةق فةى حريةة التفكيةر وإبةةداء كمةا حةددها ا

الرأى ، الحق فى االنتخاب ، التمثيل النيابى ، الحق فى تكوين األحةزاب السياسةية ، الحةق 
 (.50،ص 2010هالل، فى تكوين النقابات والجمعيات)

  -كالتالى: وتصنف الحقوق السياسية إلى عدد من الحقوق 
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  الحق فى حرية العقيدة والعبادة والتفكير وابداء الرأى :  1/2
فوفقةةًا للدسةةتور يتمتةةع كةةل مةةواطن بالحريةةة الدينيةةة ويكفةةل هةةذا الحةةق للمةةواطن حريةةة العقيةةدة 
وحرية ممارسة واقامة الشعائر الدينية الخاصة باألديان السماوية وتكفل الدولة حرية العقيدة 

ة ، كما أن مةن حةق كةل مةواطن أن يكةون لةه رأى فةى كةل مةا وحرية ممارسة الشعائر الديني
يجةةرى مةةن أحةةداث داخةةل الدولةةة وأن يعلةةن هةةذا الةةرأى علةةى اآلخةةرين حيةةث أن حريةةة الةةرأى 
مكفولة للجميع ولكل إنسان التعبيةر عةن رأيةه ونشةره بةالقول أو الكتابةة أو التصةوير أو غيةر 

 . 0(18، ص 2004جمعه، ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون )
 :  Political rightحق التمكين السياسى  2/2

ويتضةةمن عمليةةة مركبةةة تتطلةةب تبنةةى سياسةةات واجةةراءات وهياكةةل مؤسسةةية وقانونيةةة بهةةدف 
التغلةةب علةةةى أشةةةكال عةةةدم المسةةاواة وضةةةمان الفةةةرص المتكافئةةةة لألفةةراد فةةةى اسةةةتخدام مةةةوارد 

، مثةةل حةةق (49، ص2014، نةةاجى، أحمةةد عبةةدالفتاح المجتمةةع وفةةى المشةةاركة السياسةةية )
االنتخةةاب والتمثيةةل النيةةابى حيةةث يكفةةل الدسةةتور والقةةانون حةةق المشةةاركة فةةى التصةةويت فةةى 
كافة االنتخابات الرئاسية والتشريعية والحزبية والنقابية وغيرها من انتخابات الختيةار النخةب 

وية فةةى ، وكةةذلك حةةق تكةةوين األحةةزاب السياسةةية حيةةث مشةةاركة األفةةراد فةةى الترشةةيح والعضةة
األحزاب السياسية وتكوينها وأن ينظم القانون ذلك حيةث أكةد الدسةتور قيةام النظةام السياسةى 
علةةى أسةةةاس تعةةدد األحةةةزاب فةةةى إطةةار المقومةةةات والمبةةةادئ األساسةةية للمجتمةةةع المصةةةرى . 

 (60، ص2009عبدالغفار، )
 :  Blocking rightsحق االعتراض الشعبى  2/3

ونقصةةد بةةه حةةق عةةدد معةةين مةةن النةةاخبين فةةى االعتةةراض علةةى قةةانون صةةادر مةةن البرلمةةان 
خةالل الفتةرة الزمنيةة مةن تةاريه نشةره وتختلةةف هةذه الفتةرة بةاختالف الدسةاتير ويعتبةر القةةانون 
نافذًا بمجرد صدوره من البرلمان ولكن إذا اعترض األفراد خالل الفترة المحددة فةإن القةانون 

يوقةةف تنفيةةذه حتةةى يةةتم االسةةتفتاء بشةةأنه فةةإذا نفةةذ القةةانون وإذا اعترضةةوا عليةةه ال يسةةق  وإنمةةا 
سةةق  بةةأثر رجعةةى حيةةث يعةةد االعتةةراض الشةةعبى هةةو أحةةد مظةةاهر الديمقراطيةةة فةةى الةةةدول 

 المتقدمة . 
 Responsibility of developingمسـوولية تنميـة المواطنـة فـى المجتمـع المصـرى  -3

citizenship   :- 
اد أساسية لإلنتماء يمكن العمل على اكسابها للشباب الجامعى وإذا مةا تمةت هناك ثالثة أبع

، مهنا، ) -فإننا بطريقة غير مباشرة نستطيع القضاء على قيم التطرف والعنف لديهم وهى:
 (219، ص2011
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: حيث يسةعى االنتمةاء إلةى توطيةد الهويةة وهةى فةى المقابةل دليةل علةى  Identity)أ( الهوية 
 تبرز سلوكيات األفراد كمؤشرات للتعبير عن الهوية وبالتالى االنتماء . وجوده ومن ثم 

: حيث أن الرواب  الجماعية تؤكد على الميل إلى الجماعية ويعبةر  Group)ب( الجماعية 
عنهةا بتوحةد األفةراد مةع الهةةدف العةام للجماعةة التةى ينتمةةون إليهةا وتعزيةز الجماعةة لكةةل 
من يميل إلى المحبة والتفاعل االجتماعى وجميعها تسةهم فةى تقويةة االنتمةاء مةن خةالل 

  االستمتاع والتأكيد على التفاعل المبتادل
: وهةةةو جةةةوهر االلتةةةزام ويةةةدعم الهويةةةة ويقةةةوى الجماعةةةة ويركةةةز علةةةى  Loyality)جةةةة( الةةةوالء 

المساواة ويدعو إلى تأكيد القوى الجماعية ويشير إلى مدى اإلنتماء إليها ويرجع ضعف 
الةةةوالء واالنتمةةةاء إلةةةى افتقةةةاد القةةةدوة فةةةى كةةةل موقةةةع مةةةن المواقةةةع ، سةةةيادة القةةةيم السةةةلبية 

تنةةةاقض قةةةيم اإلنتمةةةاء ، ضةةةعف الةةةوازع الةةةدينى لةةةدى الةةةبعض وانتشةةةار والالمبةةةاالة والتةةةى 
األفكةةار المتطرفةةةة ، ضةةةعف وسةةائل التنشةةةئة االجتماعيةةةة والسياسةةية باإلضةةةافة إلةةةى قلةةةة 
اشةةباع المجتمةةع للحاجةةات األساسةةية لألفةةراد وعليةةه فإنةةه مةةن الضةةرورى أن نهةةتم بتنميةةة 

لعديةةد مةةن المؤسسةةات واألجهةةزة المواطنةةة لةةدى الشةةباب الجةةامعى وتقةةع المسةةئولية علةةى ا
التى تقوم بالعديد من األدوار والتى إذا ما أدتهةا علةى الوجةه األمثةل فةإن الشةباب سةوف 

 ( 231، ص2004منقريوس، يكونوا مواطنين صالحين فى المجتمع . )
  -: The role of universityدور الجامعات فى تنمية المواطنة ،  -1

السياسى لدى طالبها وتعزيز القيم السياسةية والدينيةة حيث تعمل الجامعة على نشر الوعى 
وتنميةةة الةةوالء واالنتمةةاء والحةةرص علةةى ممارسةةة الطةةالب لحقةةوقهم السياسةةية أثنةةاء إجةةراءات 
انتخابةةات اتحةةاد الطةةةالب باالضةةافة إلةةى االهتمةةةام باألنشةةطة الطالبيةةة الهادفةةةة والتةةى تنمةةةى 

حاضرات العامة وتدريب الطالب وأيضةًا القيم األصيلة لدى الطالب من خالل الندوات والم
من خالل المقررات الدراسية وأعضاء هيئة التدريس وأهمية تركيزهم على غرس القةيم بكافةة 
أشةةةةكالها خاصةةةةة القةةةةيم االيجابيةةةةة التةةةةى تحةةةةض علةةةةى االنتمةةةةاء والةةةةوالء والمشةةةةاركة وتحمةةةةل 

 (.300، ص 2010عبدهللا، المسئولية )
  -:The role of familyدور األسرة فى تنمية المواطنة ،  -2

حيةةث تعةةد األسةةرة مةةن أهةةم الجماعةةات التةةى تمةةارس قواعةةد الضةةب  االجتمةةاعى علةةى أفرادهةةا 
باعتبارها أول منظمة اجتماعية تتلقى الفرد وتوفر له الرعاية ومتطلبات التنشئة االجتماعية 

سةةةرة ، كمةةا أن الوجةةةود األسةةرى مةةةرتب  بقةةةيم وعةةادات وأخالقيةةةات المجتمةةةع ، وفةةى داخةةةل األ
يكتسةب الفةرد عاداتهةا وتقاليةدها وأعرافهةا التةى تحةدد قواعةد السةلوك واألداب العامةة ويخضةع 
لسةننها االجتماعيةة وإطارهةا القيمةى والثقةافى كمةةا أنهةا الدعامةة األساسةية للةدين وعةن طريةةق 
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األسرة يصبح الفرد اجتماعيًا يعمل على تدعيم بنيان المجتمع أو غير اجتماعى يعمل ضد 
مةةةةع ، وبفضةةةةل األسةةةةرة يتكةةةةةون لةةةةدى األفةةةةراد االتجاهةةةةةات األولةةةةى للحيةةةةاة االجتماعيةةةةةة المجت

 (.27، ص 2004جبريل، المنظمة)
  -: The role of religion institutionsدور المؤسسات الدينية ،  -3

حيث أن لمؤسسات ودور العبادة دورًا وأثرًا قويًا فةى توجيةه الشةباب وتوعيتةه بقيمةه األصةيلة 
وغرس القيم االيجابية وتوجيه االستفادة من ايجابيات المستحدثات العالمية وذلك من خالل 
عقد الحلقات التى يتم من خاللها توضيح أهةم األدوار المرتبطةة بالحيةاة االجتماعيةة المبنيةة 

أسةةةس دينيةةة سةةةليمة وحةةس الشةةةباب علةةةى االلتةةزام بةةةالقيم الدينيةةة ومواجهةةةة االنحرافةةةات  علةةى
والقضةةةةةاء علةةةةةى الكراهيةةةةةة واحةةةةةالل الحةةةةةب وتنميةةةةةة قةةةةةدراتهم علةةةةةى مواجهةةةةةة اآلثةةةةةار السةةةةةلبية 

 ( . 303ص عبدهللا، للمستجدات مثل الغزو الثقافى)
  -: The role of civil societyدور مؤسسات المجتمع المدنى ،  -4

حيةةةث تقةةةوم الجمعيةةةات األهليةةةة بةةةدورها مةةةن خةةةالل تنميةةةة العمةةةل التطةةةوعى وتشةةةجيعه حيةةةث 
التوجيه االيجابى لطاقات الشباب واكسابه مجموعة من الخبرات االجتماعية التى تسهم فةى 
تكامل شخصيته وثقته بنفسه باالضافة اشباع حاجاته إلى تقةدير اآلخةرين لةه واالنتمةاء إلةى 

ته التى تلقى تقدير مةن المجتمةع ممةا يةؤدى بةدوره إلةى تنميةة مفهةوم المجتمع أو أحد مؤسسا
 ،(290، ص2012& السةيد،  طلعةتالحقوق والواجبات وتنمية الوعى بالعمةل الجمةاعى. )

كما تقوم األحزاب السياسية بأدوار عديدة وتتحمةل مسةئولية كبيةرة فةى تعميةق الةوعى وغةرس 
وتعزيةةز الممارسةةة الديمقراطيةةة والمشةةاركة السياسةةية مةةن خةةالل تحفيةةز المةةواطنين للمشةةاركة 

، 2005عبةةةداللطيف، )االجتمةةةاعى االيجابيةةةة فةةةى تنفيةةةذ المشةةةروعات الحزبيةةةة ذات الطةةةابع 
 ( .  286ص

  -تطرف الدينى كأحد مظاهر عدم التمكين السياسى وغياب المواطنة :)ب( ال   

تتجسةةةد مظةةةاهر األزمةةةة التةةةى يعةةةانى منهةةةا المجتمةةةع المصةةةرى علةةةى متصةةةل يبةةةدأ بمظةةةاهر 
الالمباالة واالهمال وينتهى بةالتطرف واالغتيةاالت السياسةية ومظةاهر العنةف المختلفةة وبةين 

اسةةية وتعةةاطى المخةةدرات والفتنةةة الطائفيةةة ، طرفةةى هةةذا المتصةةل نجةةد انعةةدام المشةةاركة السي
وقد يالحةظ أن أغلةب مةن شةاركوا فةى القيةام بالعمليةات االرهابيةة فةى مصةر معظمهةم إن لةم 
يكةةن كلهةةم مةةةن الشةةباب الةةةذين ينحةةدرون مةةةن الطبقةةة المتوسةةةطة ، فةةالتطرف هةةةو شةةكل مةةةن 

لمواطنةةة حيةةث أشةةكال العنةةف يةةرتب  ويقتةةرن بعةةدم التمكةةين السياسةةى للشةةباب وغيةةاب ثقافةةة ا
  (585، ص 2008أبوالنيل، يخرج الشباب عن القواعد واألخالق والقانون)
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 -: Classification of extremenessتصنيفات التطرف ،  -1

حيةةث يمكةةن تصةةنيف التطةةرف فةةى عالقتةةه بةةذات المتطةةرف وبمحيطةةه إلةةى صةةنفين رئيسةةيين 
 (99، ص 2007بالجى، ) -هما :

التطرف الذاتى والتطرف المتعدى : فالتطرف قد يمارسه صاحبه على نفسه فق  وفى  1/1
هذه الحالة سنسميه تشددًا أو غلوًا ، وقد يتفاقم التشديد على النفس إلى التشديد على الغيةر 
وفى هذه الحالة يصبح تطرفًا وهو عدم القبول بسلوك النةاس وثقةافتهم إال إذا مورسةت علةى 

دد فةةى أسةةلوب التفكيةةر والمواقةةف والحيةةاة اليوميةةة فةةإذا يةةئس المتشةةدد مةةن التةةزام شةةاكلة المتشةة
المجتمةةع بمذهبةةه اعتةةزل النةةاس وانطةةوى علةةى نفسةةه أو دخةةل فةةى صةةراع وخصةةومة مةةع هةةذا 

 المجتمع . 

التطةةةةرف المسةةةةالم والتطةةةةرف العةةةةدوانى : فحينمةةةةا يصةةةةل المتشةةةةدد إلةةةةى درجةةةةة اإلقتنةةةةاع  2/1
ره وسةةةلوكه وعةةةدم االكتفةةةاء بالتشةةةديد علةةةى نفسةةةه ، يتولةةةد لديةةةه بضةةةرورة الةةةزام المجتمةةةع بأفكةةةا

الشعور بالمسئولية عن الزام المجتمع بمنهجه ولو عن طريق االكراه ألن المجتمع فى نظةره 
ال يعةةةرف مصةةةلحته الحقيقيةةةة ، وفةةةى هةةةذه الحالةةةة إذا تةةةوافرت الظةةةروف المسةةةاعدة والعوامةةةل 

ن إلةةةةى اسةةةةتعمال القةةةةوة والعنةةةةف إلعةةةةادة المغذيةةةةة ، يتحةةةةول المتشةةةةدد أو مجموعةةةةة المتشةةةةددي
 المجتمع إلى الصواب حسبما يرونه.

  -: Causes of extremenessأسباب التطرف والعوامل المؤدية إليه ،  -2

التنشةةةئة االجتماعيةةةة : حيةةةث تسةةةاهم عوامةةةل متعةةةددة فةةةى عمليةةةة التنشةةةئة االجتماعيةةةة  1/2
المؤسسةةات العامةةل األساسةةى فةةى نقةةل كاألسةةرة ، الثقافةةة ، المدرسةةة وغيرهةةا ، وتعتبةةر هةةذه 

حيةةاة الطفةةل مةةن الناحيةةة البيولوجيةةة المعتمةةدة علةةى اشةةباع حاجاتةةه الفسةةيولوجية إلةةى إنسةةان 
اجتمةةاعى . فالتنشةةئة هةةى العمليةةة التةةى بواسةةطتها يةةتعلم الفةةرد طةةرق مجتمةةع مةةا أو جماعةةة 

ا أنهةا العمليةة اجتماعية حتى يتمكن من المعيشة فى ذلك المجتمع أو بين تلك الجماعة كم
التى يتحول الفرد خاللها من طفل يعتمد على غيره ويتمركز حول ذاته ال يهدف فى حياتةه 

 ( . 66، ص 2010عبدالمختار، إال اشباع حاجاته إلى كائن اجتماعى)
األسةةباب والعوامةةل االقتصةةادية : حيةةث تضةةخم ظةةاهرة الفقةةر فةةى الةةبالد العربيةةة بسةةبب  2/2

و الصةةحيح وكةةذا بسةةبب سةةوء توزيةةع الثةةروة وسةةوء التسةةيير والتةةدبير اهمةةال تنميتهةةا علةةى النحةة
عامة وما يتبع ذلك من ظلم وقهر وابتعاد عن العدل واالنصاف مما يؤدى إلى ظهور تيار 
الغضب والنقمة على الحاكمين بل على المجتمع ككل ، باالضافة إلى انتشار البطالةة بةين 

م الفةةراو والحرمةةان يجةةدون أنفسةةهم عةةاطلين فةةى الشةةباب القةةادر علةةى العمةةل واالنتةةاج ، وبحكةة
الشةةةارع معرضةةةين لجميةةةع المغريةةةات بةةةدءًا مةةةن تنةةةاول المخةةةدرات إلةةةى االرتمةةةاء فةةةى أحضةةةان 
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( 200، ص2007الجرارى، جمعيات مشبوهة تدفعهم بانفعةال إلةى أعمةال العنةف واالرهةاب)
 . 
ا شخصةةية المتطةةرف األسةةباب والعوامةةل الصةةحية والنفسةةية : حيةةث أننةةا لةةو بحثنةةا وحللنةة 3/2

صةةةحيًا ونفسةةةيًا لوجةةةدناه إمةةةا مةةةريض صةةةحيًا أو نفسةةةيًا أو مةةةريض نفسةةةيًا فقةةة  ، فقةةةد يكةةةون 
الشةةةخا ضةةةخم الجسةةةم لكنةةةه يحمةةةل عقةةةل عصةةةفور ، كمةةةا نقةةةول يفتقةةةد للمنطةةةق والتحليةةةل 
واالسةةتنباط الصةةحيح بعيةةدًا عةةن الواقةةع والتصةةرف العقلةةى السةةليم ويضةةمر عكةةس مةةا يظهةةر 

ة ليسةت لهةا مكةان فةى قلبةه ومةن يخالفةه فةى الةرأى فهةو عدولةه ، وهو شخا قاسى والرحمة
 (26، ص 2004راشد، وتسيطر عليه فكرة نظرية المؤامرة . )

حيةث نقةا المشةاركة فةى اتخةاذ القةرارات وهنةا ال نعنةى  األسباب والعوامل السياسةية : 4/2
المشةةاركة السياسةةية بمفهومهةةا التقليةةدى كالتصةةويت فةةى االنتخابةةات أو الترشةةح أو االنضةةمام 
إلى عضوية األحزاب السياسية ولكننا نعنى بها المشاركة فى اتخاذ كل أنةواع القةرارات التةى 

ضافة إلى الفةراو السياسةى لةدى الشةباب حيةث تمس المواطن بما فى ذلك الحياة اليومية باال
عةةدم وجةةود قنةةوات سياسةةية قانونيةةة قةةد تكةةون مةةدارس تتربةةى فيهةةا كةةوادر شةةبابية مدربةةة علةةى 

 ( . 83صعبدالمختار، خدمة البالد)
إهمال التربية الدينية : حيث أن إهمةال جانةب التربيةة الدينيةة الصةحيحة والمالئمةة فةى  5/2

مةل فإنةه يقةدم بشةكل منفةر وبرةيض يرتكةز علةى تضةخيم المقةررات برامج التعليم وحين ال يه
واالعتماد على إبراز المسائل الخالفية بين المسلمين وكذا تناول موضوعات وقضايا معقدة 

، الجرارى، عبةاسال يليق تقديمها للنشء المتعلم وقد يكون منهةا مةا هةو مةن قبيةل الخرافةات)
 ( .202ص

  -: Appearances of extremenessلمجتمع المصرى ، مظاهر التطرف الدينى فى ا -3   
ال شك أنه تتسم الشخصية المتطرفة على المستوى العقلةى بأسةلوب مغلةق جامةد للتفكيةر أو 
بعدم القدرة على تقبل أية معتقةدات تختلةف عةن معتقةداتها أو أفكارهةا أو معتقةدات جماعتهةا 

طريقة مبدعة ، وعلى المستوى االنفعالى ، وعدم القدرة على التأمل والتفكير وإعمال العقل ب
يتسم المتطرف بشدة االنفعال والتطرف فيه فالكراهية مطلقةة وعنيفةة للمخةالف أو المعةارض 
فةةةةى الةةةةرأى والحةةةةب الةةةةذى يصةةةةل إلةةةةى حةةةةد التقةةةةديس والطاعةةةةة العميةةةةاء لرمةةةةوز هةةةةذا الةةةةرأى ، 

لشخصية المتطرفة والغضب ينفجر عاتيًا عند أقل استثارة ، وعلى المستوى السلوكى تتسم ا
(، 28، ص 2002، رشةةوان، حسةةين عبدالحميةةد باالندفاعيةةة والعدوانيةةة والميةةل إلةةى العنةةف 

 (16، ص 2006،  الفنجرى ) -وعليه تتصف الشخصية المتطرفة بعدة صفات كالتالى :
   الجهل وعدم الثقافة وضعف التعليم . 1/3
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 هجر وظائف الحكومة والهروب من الخدمة العسكرية .  2/3
 حظر التعامل مع البنوك .  3/3
 حظر سماع اإلذاعة ومشاهدة التليفزيون .  4/3

 

العمةوش، ) -ويرى البعض أن هنةاك عةدة مظةاهر أخةرى لشخصةية المتطةرف أهمهةا :         
 (52، ص 2004
 استحالل الدم والقيام باالغتيال .  5/3
 االعتداد بالرأى وتسفيه رأى اآلخرين .  6/3
 التكفير لألفراد والمجتمعات والدولة والحاكم .  7/3
 الدكتاتورية ومنع اآلخرين دون التعبير عن آرائهم .  8/3
 التعصب وسوء الظن باآلخرين . 9/3
 الغلو فى الحب والك ره والسخرية من اآلخر .  10/3
  -: Social effects of extremenessاآلثار االجتماعية للتطرف وانعكاساتها ،  -4
 (238، ص 1989أحمد، وتتلخا آثار التطرف المدمرة فى المجتمع فيما يلى: )      
التدهور فى االنتاج : ذلك أن أهم عنصةر فةى قةوى االنتةاج هةو اإلنسةان العامةل الةذى  1/4

ال بةةةد لكةةةى يطةةةور إنتاجةةةه مةةةن أن تتطةةةور قدراتةةةه العقليةةةة بحيةةةث يكةةةون قةةةادرًا علةةةى االبةةةداع 
واالبتكةار والتجديةد ، فةةإذا مةا كةةان أسةيرًا ألفكةةاره الجامةدة وعةةاجزًا عةن التفكيةةر واعمةال العقةةل 

 متمسكًا باألساليب البالية فى االنتاج . سيجعله ذلك 
يمثةةل التطةةرف الةةدينى دائمةةًا حنينةةًا إلةةى الماضةةى والعةةودة إلةةى الةةوراء ، أى أنةةه يكةةون  2/4

دائمةةةةًا ذا منحةةةةى رجعةةةةى أو محةةةةافظ علةةةةى احسةةةةن األحةةةةوال وبالتةةةةالى فهةةةةو يجةةةةر العالقةةةةات 
 االجتماعية إلى أوضاع بالية ال تتناسب مع كل تقدم للمجتمع. 

رتب  التطةةرف دائمةةًا بالتعصةةةب األعمةةى والعنةةف ، األمةةر الةةةذى يقةةود إلةةى سلسةةةلة ال يةة 3/4
متناهية من التعصب والعنف المضاد ، الذى يؤدى فى النهايةة إلةى صةراعات مةدمرة داخةل 

 المجتمع . 
يةةرتب  التطةةرف دائمةةًا بالتةةدهور الثقةةافى والفكةةرى والعلمةةى والفنةةى حيةةث أنةةه يمثةةل قةةتاًل  4/4

 اره كائنًا مبدعًا. لإلنسان باعتب
يعطةةل التطةةرف الطاقةةات اإلنسةةانية كافةةة ويسةةتنزفها فةةى الصةةراعات والعةةداءات ويحةةول  5/4

 دون تكامل المجتمع. 
حيث يطغى التطرف يصبح المجتمةع عةاجزًا عةن التفكيةر فةى حلةول مبدعةة لمشةكالته  6/4

 ه . وعن تطوير ذاته ويصبح تابعًا ويفقد استقالليته وتحديد مصيره ومستقبل
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  -: Facing of extremenessمواجهة التطرف الدينى ودور طريقة تنظيم المجتمع ،  -5
ال شةك أنةه قبةل مناقشةة قضةية عةالج التطةرف الةدينى يةرى الباحةث أنةه يجةب التركيةز علةى 
الجانب الوقائى أواًل حيةث أنةه ينبغةى علةى كةل الجهةود أن تتضةافر سةواء كانةت حكوميةة أو 

تقع المسئولية على عاتق الكثيةر مةن علمةاء اإلجتمةاع ، علةم الةنفس ، غير حكومية وكذلك 
علم الشريعة ، العلوم اإلنسانية ، علوم القةانون لمةا لهةم مةن دور أساسةى فةى عمليةة الوقايةة 

 (254، ص العموش، بسام على من التطرف ولن يحدث ذلك إال  من خالل ما يلى: )
ى البيةت والمدرسةة والمسةجد والجامعةة وهةذا الحوار وضرورة توسةيعه وجعلةه ممارسةة فة 1/5

 يعنى االستماع للرأى والرأى اآلخر والبحث عن الحق والتنازل له . 
 الحرية المسئولة فإن القهر والكبت يؤديان إلى تفجيرات فكرية ال ندرى عواقبها . 2/5
 تشجيع التسامح فيما بيننا وكذلك فى تعاملنا مع اآلخرين .  3/5
دديةةة وهةةى شةة  نةةراه فةةى كتةةاب هللا الكةةونى حيةةث الفصةةول األربعةةة واأللةةوان ترسةةيه التع 4/5

 واللغات المختلفة.
 ضرورة حل المشكالت أواًل بأول وعدم تركها حتى تتفاقم وعندها يصعب الحل .  5/5
 ضرورة ترك الطريان والستبداد والظلم ألن لكل فعل رد فعل .  5/ 6

  (239ص أحمد، ) -يلى:ويضيف آخرون أنه يجب التركيز على ما 
أن االجةةراءات األمنيةةة قةةد تةةنجح تمامةةًا فةةى اخفةةاء التنظيمةةات السةةرية المتطرفةةة وحمايةةة  7/5

 المجتمع من عنفها المدمر .
ال سةةبيل لمواجهةةة التطةةرف إال بمشةةروع تنمةةوى نهضةةوى شةةامل ، عمةةاد هةةذا المشةةروع  8/5

 ونجاحه جميع أفراد الشعب وضعًا ومشاركة وتنفيذًا . 
 التوزيع العادل لثمار الجهد واالنتاج والرب  بين العطاء للمجتمع والعطاء للفرد .  9/5
المشاركة السياسية والديمقراطية على أوسةع نطةاق لكةل أفةراد المجتمةع بحيةث يشةارك  10/5

 الجميع فى اتخاذ القرارات على كل المستويات .
 االبتكار واالبداع . التطوير الحقيقى للتعليم بما يشجع الحوار والنقد و  11/5
 اعالء قيمة العمل والعلم والثقافة واالنتماء .  12/5
احتةةةرام وسةةةائل االعةةةالم لعقليةةةة المةةةواطن ولحقةةةه فةةةى الحصةةةول علةةةى كةةةل المعلومةةةات  13/5

 وتشجيعها للحوار والنقد البناء. 
وقةةةةد أكةةةةدت بعةةةةض الدراسةةةةات علةةةةى أهميةةةةة دور طريقةةةةة تنظةةةةيم المجتمةةةةع فةةةةى مواجهةةةةة 

الصةادى، مشكالت التطرف الدينى من خالل سياسة اجتماعية تتبنى عدة أبعاد كالتالى : )
 ،1989) 
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البعةةةد الةةةدينى : حيةةةث أن الةةةدين االسةةةالمى يحةةةرم المغةةةاالة والتشةةةدد فةةةى األمةةةور الدينيةةةة  -1
آلخةةةرين لةةةذا يجةةةب التركيةةةز علةةةى نشةةةر وتوصةةةيل البعةةةد الةةةدينى ويحةةةرم االضةةةرار بةةةالنفس وا

 وتوضيحه للمواطن . 
البعةةد االعالمةةى : مةةن المكونةةات األساسةةية أليةةة سياسةةة اجتماعيةةة لمواجهةةة مشةةكالت  -2

التطرف وجوب توفير تغطية قصوى لتشةمل غالبيةة المةواطنين لتكةوين رأى عةام قةوى يحمةل 
 اتجاهات قوية ومضادة للتطرف. 

بعةةد األمنةةى : ويتةةوفر هةةذا البعةةد فةةى تةةوفير رجةةال األمةةن الالزمةةين لمقاومةةة التطةةرف ال -3
 الدينى وما يتولد عنه من انحرافات .

البعةةد التشةةريعى : حيةةث أنةةه بوجةةود عقوبةةات رادعةةة مثةةل هةةذه العقوبةةات يتوقةةع لهةةا أن  -4
 تجعل أى فرد يفكر أكثر من مرة قبل أن يتورط فى سلوك التطرف . 

لخدمى : حيث تهدف أية سياسة اجتماعيةة للوقايةة مةن السةلوك المتطةرف تةوفير البعد ا -5
 مختلف الخدمات خاصة للشباب التى تساعدهم على قضاء وقت فراغهم . 

وفقةةةًا لنمةةةوذج عمليةةةة تنميةةةة المجتمةةةع و لوليةةةام بيةةةدل ولويةةةد بيةةةدل و ينبغةةةى علةةةى المةةةنظم  -6
ق أواًل بمرحلةةة االستكشةةاف ثةةم التنظةةيم ، االجتمةةاعى أن يقةةوم بالعديةةد مةةن األدوار فيمةةا يتعلةة

المناقشةةةةات ووضةةةةع خطةةةةة تتضةةةةمن األولويةةةةات والحلةةةةول ثةةةةم االنتهةةةةاء بمرحلةةةةة المشةةةةروعات 
الجديدة وتعنى ايجاد منافذ يوجه إليها الشباب حتى يمكةن البعةد عةن السةلوك المتطةرف مةن 

 خالل توفير فرص العمل ومؤسسات شغل وقت الفراو. 
  -: The methodological proceduresلمنهجية للدراسة ، اإلجراءات اسابعًا : 
اتساقًا مع أهداف الدراسة وفروضها تنتمى هذه  -: The type of study،  الدراسة نوع (أ)

حيث تحاول الدراسة رصد الواقع  "description"الدراسة إلى نم  الدراسات الوصفية 
وجمع أكبر قدر من الحقائق والمعلومات فيما يتعلق بدور المؤسسات الجامعية فى تنمية 

 ثقافة المواطنة وكذلك مواجهة التطرف الدينى لدى الشباب الجامعى. 
اتساقًا مع أهداف الدراسة وفروضها ونوعيتها  -: The method،  المستخدم المنهج (ب)

 تعتمد الدراسة على منهج المسح االجتماعى باستخدام العينة العشوائية لطالب الجامعة . 

واتساقًا مع نوع الدراسة والمنهج المستخدم تعتمد الدراسة  -: The tools،  الدراسة أدوات)جة( 
الب تم اعدادها بداية ببناء االستمارة فى صورتها الحالية على استخدام استمارة استبيان للط

المبدئية باالعتماد على االطار النظرى للدراسة الحالية وكذلك الدراسات السابقة ذات الصلة 
بالموضوع ، واحتوت االستمارة فى الصورة المبدئية على بيانات أولية للطالب وتضم السن ، 

لألسرة ، الحالة التعليمية ، كما احتوت االستمارة على  الدخل ، أفراد األسرة ، الحالة االجتماعية
( متغيرات ، المتغير األول يتضمن أبعاد تنمية المواطنة ، المتغير الثانى يتضمن مستوى وعى 4)
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الطالب بمفهوم وأخطار التطرف الدينى ، المتغير الثالث يتضمن الصعوبات ، المتغير الرابع 
بإجراء عملية الصدق الظاهرى لالستمارة عن طريق عرضها  يتضمن المقترحات ، ثم قام الباحث

( محكمين من أعضاء هيئة التدريس فى الخدمة 5على مجموعة من المحكمين وعددهم )
االجتماعية ، التربية ، االجتماع لتحديد مدى ارتباط العبارات بمتغيرات االستمارة وكذلك السالمة 

صياغة بعض العبارات وحذف اآلخر منها مع اضافة اللغوية للعبارات ، والذى أسفر عن تعديل 
( بين المحكمين %80بعض العبارات وعليه تم استبعاد العبارات التى لم تصل إلى نسبة اتفاق )

( متغيرات أساسية : المتغير األول يتعلق بتنمية 4حيث تضمنت االستمارة فى صورتها النهائية )
( 8ول ويتضمن وعى الطالب بالحقوق ويشمل )( أبعاد ، البعد األ4ثقافة المواطنة ويضم )

( عبارات ، البعد الثالث 8عبارات ، البعد الثانى ويتضمن وعى الطالب بالواجبات ويشمل )
( عبارات ، البعد الرابع يتضمن 8ويتضمن مستوى القيم )الوالء واالنتماء( لدى الطالب ويضم )

المتغير الثانى ويتعلق بمواجهة التطرف ( عبارات ، أما 8مستوى المشاركة لدى الطالب ويضم )
( بعدين أساسيين ، البعد األول ويتضمن وعى الطالب بمفهوم التطرف ويشمل 2الدينى ويضم )

( عبارات ، أما 8( عبارات ، البعد الثانى ويتضمن وعى الطالب بأخطار التطرف ويشمل )8)
عاد ، البعد األول ويتضمن ( أب3المتغير الثالث ويتعلق بالصعوبات والمقترحات ويتضمن )

( صعوبات ، البعد الثانى تضمن صعوبات مواجهة 8صعوبات تنمية ثقافة المواطنة ويتضمن )
( مقترحات ، لتشمل 8( صعوبات ، البعد الثالث تضمن المقترحات وتضمن )8التطرف وتضمن )

لالستمارة بطريقة  ( عبارة ثم قام الباحث بحساب قيمة الثبات72االستمارة فى صورتها النهائية )
 التجزئة النصفية .

  -: The fields،  الدراسة مجاالت)د( 
المجال المكانى : طبقت الدراسة على عينة من طالب جامعة األزهر بالبحيرة نظرًا ألنها من  -1

الجامعات التى تخدم عدد كبير من الطالب وفقًا ألن محافظة البحيرة من المحافظات ذات 
العالية ، باالضافة إلى أنها بيئة تجمع ما بين الريف والحضر وكذلك معدالت الكثافة السكانية 

 التطرف فى الجامعات الدينية . 
( طالب تم 300المجال البشرى : طبقت الدراسة على عينة عشوائية من الطالب عددهم ) -2

لعربية بجامعة األزهر اختيارهم عشوائيًا من الفرقة الثانية ، الثالثة ، الرابعة من طالب كلية اللغة ا
طالب من كل فرقة  100طالب بحيث يتم اختيار  2112الذين يقدر عددهم االجمالى بنحو 
 دراسية من الثانية وحتى الرابعة . 

المجال الزمنى للدراسة : طبقت الدراسة الميدانية فى الفترة ما بين الثانى عشر من شهر  -3
 تقريبًا .  2018ديسمبر لعام  وحتى الثامن عشر من شهر 2018نوفمبر لعام 

 
 
 
 
 
 



 
 

- 324 - 
 

  -: The results of study الميدانية:نتائج الدراسة  ثامنًا:  
  -الدراسة: النتائج المتعلقة بوصف خصائص عينة  (1)

  (300األولية )ن = توزيع عينة الدراسة طبقًا لبياناتهم  ( يوضح1جدول رقم )
 % ك الفئة  المتغير  % ك الفئة  المتغير 

 السن

 20أقل من 
 سنة 

90 30.00 
الحالة 

االجتماعية 
 لألسرة

 52.7 158 زواج قائم

 17.0 51 طالق  38.00 114  - 20
 21.0 63 وفاة  32.00 96 فأكثر  21

 الدخل 

أقل من 
 9.3 28 ترمل  30.3 91 1500

1500 -  126 42.0 

الحالة التعليمية 
 لألسرة

 20.0 60 ضعيفة 
 47.3 142 متوسطة  27.7 83 فأكثر  2000

أفراد 
 األسرة 

فوق  31.3 94  3أقل من 
 المتوس 

73 24.3 

 8.3 25 عالية 37.0 111  - 3
     31.7 95 فأكثر  5

 

( أنه فيما يتعلق بتوزيع عينة الدراسة طبقًا للسن فجاء فى الترتيب األول فئة 1يتضح من الجدول رقم )
سنة  21( ، ثم جاء فى الترتيب الثانى فئة الطالب من سن %38بنسبة )( سنة 21-20الطالب من )
( ، وطبقًا %30سنة فى الترتيب األخير بنسبة ) 20( وجاءت فئة الطالب أقل من %32فأكثر بنسبة )

( جنية فى الترتيب األول 2000 -1500للدخل جاءت فئة الطالب ممن لهم أسر يتراوح دخلها من )
( ، ثم %30.3جنية فى الترتيب الثانى بنسبة ) 1500فئة الطالب أقل من ( ثم جاءت %42بنسبة )

( ، وطبقًا لعدد أفراد األسرة جاء %27.7جنية فأكثر بنسبة ) 2000جاء فى الترتيب األخير الفئة من 
 5( ، ثم جاء الطالب فى الفئة من %37( أفراد فى الترتيب األول بنسبة )5-3الطالب فى الفئة من )

أفراد فى الترتيب  3( ، وجاء الطالب فى الفئة أقل من %31.7ثر فى الترتيب الثانى بنسبة )أفراد فأك
( من الطالب فى %52.7( ، وطبقًا للحالة االجتماعية لألسرة فجاء أن نسبة )%31.3األخير بنسبة )

ثانى ( من األسر فى الترتيب ال%21.0الترتيب األول ممن لهم أسر بها زواج قائم ، وجاءت نسبة )
( األسر ممن بها حاالت طالق %17.0ممن لديهم عائل متوفى ، وجاء فى الترتيب الثالث بنسبة )

( ، وطبقًا للحالة التعليمية %9.3وجاءت فى الترتيب األخير وجود حاالت ترمل فى األسر بنسبة )
( من %24.3( من األسر ، وجاءت فوق متوسطة بنسبة )%47.3جاءت الحالة متوسطة بنسبة )

( من األسر فى حين جاءت الحالة التعليمية عالية %20.0األسر فى حين جاءت الحالة ضعيفة بين )
 ( من األسر .%8.3بين )
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( سنة وأن معظم 21- 20ويتضح من ذلك أن معظم عينة الدراسة يتركزون فى الفئة العمرية من )
( جنية ، كما ان الطالب يعيشون 2000-1500الطالب يعيشون فى أسر لديها دخل يتراوح ما بين )

 ( أفراد وذات زواج قائم وحالتها التعليمية متوسطة . 5-3فى أسر تتراوح أفرادها من )
  -تائج المتعلقة بجهود المؤسسات الجامعية فى تنمية ثقافة المواطنة لدى الطالب :( الن2)

 (300)ن = مستوى وعى الشباب الجامعى بالحقوق كأحد أبعاد المواطنة  ح( يوض2جدول رقم )

إلى  نعم العبارة  م
مجموع  ال  حد ما

 األوزان
المتوس  
 المرجح

 الترتيب 

لةةةةةةدى معةةةةةةارف بحقةةةةةةى فةةةةةةى تعلةةةةةةيم  1
 مناسب 

180 110 10 770 12.6 
3 

لةةةةدى معلومةةةةات بحقةةةةى فةةةةى رعايةةةةة  2
 صحية 

193 95 12 781 12.8 
1 

 4 12.5 762 14 110 176 لدى معرفة بحقى فى عمل مناسب 3

لةةةةةةدى معلومةةةةةةات عةةةةةةن حقةةةةةةى فةةةةةةى  4
 المشاركة باالنتخابات 

162 125 13 749 12.2 
6 

لةةدى معرفةةة بحقةةى فةةى التعبيةةر عةةن  5
 الرأى 

171 112 17 754 12.3 
5 

لةةةةةةدى معلومةةةةةةات عةةةةةةن حقةةةةةةى فةةةةةةى  6
 المشاركة فى جمعية أهلية 

165 120 15 750 12.3 5    

لدى معرفة بحقى فى المشةاركة فةى  7
 حزب سياسى 

162 125 13 749 12.2 6    

لدى معارف عن حقةى فةى ممارسةة  8
 الشعائر الدينية 

183 110 7 776 12.7 
2 

   6091 101 907 1392 المجموع
( أنه فيما يتعلق بمستوى وعى الشباب الجامعى بحقوقه جاء الحق فى 2يتضح من الجدول رقم )

( ، وجاء الحق فى ممارسة الشعائر الدينية فى 12.8الرعاية الصحية فى الترتيب األول بوزن مرجح )
رجح ( ، وجاء الحق فى تعليم مناسب فى الترتيب الثالث بوزن م12.7الترتيب الثانى بوزن مرجح )

( ، وجاء الحق فى 12.5( ، وجاء الحق فى عمل مناسب فى الترتيب الرابع بوزن مرجح )12.6)
( ، وجاء فى 12.3التعبير عن الرأى والمشاركة فى جميعة أهلية فى الترتيب الخامس بوزن مرجح )

 (. 12.2الترتيب األخير حق المشاركة فى االنتخابات ، وحق المشاركة فى حزب سياسى بوزن مرجح )
ويتضح من ذلك أن الشباب الجامعى على درجة عالية من الوعى فيما يتعلق بمعرفة الحق فى الرعاية 
الصحية ، الحق فى ممارسة الشعائر الدينية ، الحق فى تعليم مناسب وقد يرجع ذلك إلى الجهود التى 
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شطة المختلفة تبذلها المؤسسات الجامعية فيما يتعلق بتنمية معارف الطالب بحقوقهم من خالل األن
بالجامعات ومن خالل وسائل عديدة منها الندوات والمحاضرات ، كما يتضح من ذلك أن الشباب 
الجامعى على درجة ضعيفة من الوعى فيما يتعلق بمعرفة الحق فى المشاركة فى االنتخابات وكذلك 

ألزهر التى يركز المشاركة فى األحزاب السياسية ، وقد يرجع ذلك ألفكار ومعتقدات وثقافة طالب ا
فيها الطالب على العلوم الدينية دون التركيز على األنشطة التى تتعلق بممارسة الحياة السياسية أو قد 
يكون السبب فى ذلك قلة البرامج واألنشطة التى تركز فيها جامعات األزهر على اكساب الطالب 

حزاب السياسية وأنشطتها وكذلك للمعرفة الخاصة بمشاركة الطالب فى الحياة السياسية من خالل األ
االستفتاءات واالنتخابات التى تجرى فى المجتمع المصرى مما يستوجب أن تركز المؤسسات الجامعية 
على زيادة الجانب المعرفى لدى الطالب بحقوقهم ، ويتفق ذلك مع نتائج دراسة )وائل عبدالعزيز ، 

طنة الصالحة وواجباتها فإن ذلك يساهم فى ( حيث أنه كلما زادت معارف الشباب بحقوق الموا2012
 اكتساب الشباب قيم تحمل المسئولية . 

 (300)ن = ( يوضح مستوى وعى الشباب الجامعى بالواجبات كأحد أبعاد المواطنة 3جدول رقم )

إلى  نعم العبارة  م
مجموع  ال  حد ما

 األوزان
المتوس  
 المرجح

 الترتيب 

 1 12.5 745 18 119 163 التزم باجراءات األمن بالجامعة  1
 3 12.3 742 13 132 155 أحافظ على ممتلكات الجامعة  2
 2 12.4 744 19 118 163 احترم النظام العام بالجامعة  3
    1 12.5 747 24 105 171 ألتزم باحترام زمالئى بالجامعة  4
    3 12.3 742 13 132 155 أتعاون مع إدارة الكلية  5
    2 12.4 744 17 122 161 أحترم أساتذتى بالمحاضرات  6
    1 12.5 747 24 105 171 أحافظ على عالقاتى بزمالئى  7
    2 12.4 744 19 118 163 ألتزم بالقواعد داخل المحاضرة  8

   5955 147 951 1302 المجموع
الشباب الجامعى بواجباته جاء االلتزام ( أنه فيما يتعلق بمستوى وعى 3يتضح من الجدول رقم )

باجراءات األمن بالجامعة ، وااللتزام باحترام الزمالء ، المحافظة على العالقات بالزمالء فى الترتيب 
( ثم جاء احترام الشباب للنظام العام بالجامعة ، احترام األساتذة بالمحاضرات 12.5األول بوزن مرجح )

( ثم جاء فى الترتيب 12.4حاضرات فى الترتيب الثانى بوزن مرجح )، االلتزام بالقواعد داخل الم
 ( .12.4األخير المحافظة على ممتلكات الجامعة ، التعاون مع ادارة الكلية بوزن مرجح )

ويتضح من ذلك أن الشباب الجامعى على درجة عالية من الوعى فيما يتعلق بااللتزام باجراءات األمن 
ء والحفا  على العالقات معهم ، وقد يرجع ذلك إلى أثر الجهود التى تبذلها ، االلتزام باحترام الزمال

المؤسسات الجامعية فى التأكيد على الجانب المعرفى الذى يتعلق بواجبات الشباب الجامعى تجاه 
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زمالئهم وأساتذهم وكذلك تجاه الجامعة بشكل عام وأن الطالب يجب أن يكونوا على معرفة كاملة بكل 
 . واجباتهم

كما يتضح أيضًا أن الشباب الجامعى على درجة ضعيفة من الوعى خاصة فيما يتعلق بواجباتهم تجاه 
الحفا  على ممتلكات الجامعة ، التعاون مع ادارة الكلية ، وقد يرجع ذلك إلى افتقاد الطالب للمعرفة 

ت الجامعية التركيز على خاصة فيما يتعلق بواجباتهم تجاه الجامعة وإدارتها ، ولذلك يجب على القيادا
تعريف الطالب بواجباتهم تجاه الكلية باعتبارها المجتمع الذى يزودهم بالعلم والقيم وقد يكون ذلك من 
خالل العديد من األساليب واألدوات منها أقسام رعاية الشباب بالجامعات وكذلك األخذ بنظام االرشاد 

معة  ، حيث أوضحت نتائج دراسة )أحمد طه ، األكاديمى فيما يتعلق بواجبات الطالب داخل الجا
( أن الجامعات تساهم بشكل كبير فى تنمية ثقافة المواطنة من خالل تعريف الشباب الجامعى 2013

 بحقوقه وواجباته . 
  (300)ن = (  يوضح مستوى القيم المرتبطة بالوالء واالنتماء كأحد أبعاد المواطنة 4جدول رقم )

إلى  نعم العبارة  م
مجموع  ال  ما حد

 األوزان
المتوس  
 المرجح

 الترتيب 

افتخةةةةةةر بانضةةةةةةمامى إلةةةةةةى زمالئةةةةةةةى  1
 بالجامعة 

194 96 10 784 12.7 
1  

أتنازل عن كبريائى عند التعامل مةع  2
 أساتذتى

169 116 15 754 12.3 
4  

أضةةةةةةةةب  انفعةةةةةةةةاالتى مةةةةةةةةع زمالئةةةةةةةةى  3
 بالجامعة 

175 112 13 762 12.4 
3 

أدافةةةةةةةع عةةةةةةةن كليتةةةةةةةى خةةةةةةةارج سةةةةةةةور  4
 الجامعة 

194 95 11 783 12.7 1    

    4 12.3 757 10 123 167 أتلقى تعليمات اإلدارة برضا تام  5

مسةةةتعد للةةةدفاع عةةةن أسةةةاتذتى وقةةةت  6
 الخطر 

169 116 15 754 12.3 4    

أهةةةةتم بالحفةةةةا  علةةةةى نظافةةةةة مكةةةةانى  7
 بالكلية 

182 110 8 774 12.6 
2 

أوجه النصح لزمالئى بالحفا  علةى  8
 الكلية 

175 112 13 762 12.4 3    

   6130 95 880 1425 المجموع
( أنه فيما يتعلق بمستوى قيم الوالء واالنتماء لدى الشباب الجامعى جاء 4يتضح من الجدول رقم )

افتخار الطالب بانضمامهم إلى الجامعة ، الدفاع عن الجامعة خارج أسوارها فى الترتيب األول بوزن 
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ن مرجح ( وجاء حفا  الطالب على نظافة أماكنهم بالكلية فى الترتيب الثانى بوز 12.7مرجح )
( وجاء ضب  االنفعاالت مع الزمالء ، توجيه النصح للزمالء بالحفا  على الكلية فى التريب 12.6)

( وجاء فى الترتيب األخير التنازل عن الكبرياء عند التعامل مع األساتذة ، 12.4الثالث بوزن مرجح )
 ( 12.3ب األخير بوزن مرجح )تلقى تعليمات اإلدارة بالرضا ، االستعداد للدفاع عن األساتذة فى التري

ويتضح من ذلك وجود ارتفاع فى مستوى قيم الوالء واالنتماء لدى الشباب الجامعى خاصة فيما يتعلق 
باستعدادهم للدفاع عن كلياتهم ضد أى خطر ، وقد يرجع  ذلك ألثر جهود المؤسسات الجامعية على 

م وانتمائهم للمجتمع الذى يتعلمون فيه وهو اكساب الشباب الجامعى العديد من القيم المرتبطة بوالئه
الجامعة هذا الشعور الذى يكتسبه الطالب من خالل المشاركة فى العديد من األنشطة التى تساعدهم 

 فى اكتساب قيم الوالء واالنتماء على اعتبار أن الشباب الجامعى جزء من كل وهو الجامعة . 
لوالء واالنتماء لدى الشباب الجامعى ال سيما فيما كما يتضح أيضًا وجود انخفاض فى مستوى قيم ا

يتعلق بتنازل الطالب عن كبريائهم عند التعامل مع أساتذتهم والدفاع عنهم وكذلك فيما يتعلق بتلقى 
تعليمات اإلدارة برضا ، مما يستوجب من القيادات الجامعية التركيز على اكساب الشباب الجامعى 

تعلق باألساتذة وإدارة الجامعة من خالل العديد من األنشطة التى تساعد فى لقيم الوالء واالنتماء فيما ي
اكساب مثل هذه القيم والذى قد يؤدى بدوره إلى زيادة قيم الوالء واالنتماء لدى الطالب ، حيث أكدت 

( على أن هيكلة المناهج الدراسية وطرق التدريس واستحداث 2009نتائج دراسة )سامح الكربيجى ، 
 وأنشطة يساهم فى تنمية الوالء واالنتماء لدى الطالب نحو المدرسة والمجتمع . برامج 

 (300)ن = أبعاد المواطنة  بالجامعة كأحدمستوى مشاركة الطالب  ( يوضح5جدول رقم )

إلى  نعم العبارة  م
مجموع  ال  حد ما

 األوزان
المتوس  
 المرجح

 الترتيب 

أمةةةارس األنشةةةطة الطالبيةةةة برغبةةةة  1
 تامة 

161 51 88 673 13.0 
2 

أتعةةاون مةةع زمالئةةى وقةةت ممارسةةة  2
 النشاط 

174 45 81 693 13.4 
1 

أشارك فى حمالت توعية للطالب  3
 12.9 667 92 49 159 بالجامعة 

3 

أمةةارس حقةةى فةةى انتخابةةات اتحةةاد  4
 الطلبة 

145 34 121 624 12.1 
5 

أسةةةةةةاهم فةةةةةةى تنظةةةةةةيم االحتفةةةةةةاالت  5
 بالجامعة 

138 40 122 616 11.9 
6 

أشةةةارك فةةةى عضةةةوية أحةةةد األسةةةر  6
 بالكلية 

145 33 122 623 12.1 5    
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أسةةةةةةةةةاهم فةةةةةةةةةى أنشةةةةةةةةةطة المسةةةةةةةةةرح  7
 بالجامعة 

148 37 115 633 12.2 
4 

أشةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةى أنشةةةةةةةةةطة الجوالةةةةةةةةةة  8
 بالجامعة 

148 38 114 634 12.2 4    

   5163 855 3271 1218 المجموع
( أنه فيما يتعلق بمستوى مشاركة الشباب الجامعى فقد جاء التعاون مع 5يتضح من الجدول رقم )

( وجاءت ممارسة األنشطة 13.4الزمالء وقت ممارسة األنشطة فى الترتيب األول بوزن مرجح )
 ( ، وجاءت المشاركة فى حمالت التوعية13.0الطالبية برغبة تامة فى الترتيب الثانى بوزن مرجح )

( وجاءت المساهمة فى أنشطة المسرح وكذلك المشاركة 12.9للطالب فى الترتيب الثالث بوزن مرجح )
( ، وجاءت ممارسة الحق فى انتخابات 12.2فى أنشطة الجوالة فى الترتيب الرابع بوزن مرجح )

اتحادات الطالب ، المشاركة فى عضوية أحد األسر الطالبية فى الترتيب الخامس بوزن مرجح 
(. 11.9( ، وجاء فى الترتيب األخير المساهمة فى تنظيم االحتفاالت بالجامعة بوزن مرجح )12.1)

ويتضح من ذلك ارتفاع معدل أو مستوى المشاركة لدى الشباب الجامعى خاصة فيما يتعلق بالتعاون 
مشاركة مع الزمالء وقت ممارسة األنشطة وكذلك وجود رغبة واستعداد لدى الطالب لهذا النوع من ال

وقد يرجع ذلك لما توفره المؤسسات الجامعية من أنشطة متنوعة لزيادة عملية المشاركة لدى الطالب 
 كبعد من أبعاد المواطنة لدى الشباب الجامعى. 

كما يتضح انخفاض مستوى المشاركة خاصة فيما يتعلق باالتحادات الطالبية ، األسر الطالبية ، 
يرجع ذلك إلى انشغال الطالب بتحصيل العلوم دون غيره من األنشطة  تنظيم االحتفاالت بالجامعة وقد

مما يستوجب من المؤسسات الجامعية التركيز على األنشطة التى تركز على اكساب قيم ومهارات 
المشاركة لدى الطالب وزيادة هذه األنشطة لإلرتفاع بمعدل المشاركة لدى الطالب مما يؤثر ايجابًا 

( حيث أن 2005ى ، ويتفق ذلك مع نتائج دراسة              )ديفوراك آن ، على أدائهم االجتماع
المشاركة فى البرامج والمشروعات تساعد فى تبادل األفكار والثقافات والقيم مما يساهم فى تكوين 

 اتجاهات إيجابية وخبرات جديدة لدى الشباب . 
جـامعى التطرف الدينى لـدى الشـباب ال اجهة( النتائج المتعلقة بجهود المؤسسات الجامعية فى مو 3)

 (300)ن = ( يوضح مستوى وعى الشباب الجامعى بمفهوم التطرف الدينى 6جدول رقم )

إلى  نعم العبارة  م\
مجموع  ال  حد ما

 األوزان
المتوس  
 المرجح

 الترتيب 

 4 7.8 350 263 24 13 أتعاون مع زمالئى بالكلية بتحفظ  1
 7 7.2 323 285 7 8 أتجاهل آراء زمالئى بالكلية  2
 3 17.2 770 16 98 186 أخال  الطالب من غير ثقافتى  3
 5 7.7 348 267 18 15 أتعصب لرأى وقت المناقشات  4
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 1 17.5 785 7 101 192 أحسن الظن بزمالئى بالجامعة 5
 6 7.4 333 277 13 10 أتجنب التعامل مع الزمالء بالكلية  6
    1 17.5 784 7 102 191 أتسامح فى التعامل مع زمالئى 7

أتحةةةةةدث مةةةةةع الطةةةةةالب مةةةةةن غيةةةةةر  8
 ديانتى 

185 105 10 775 17.3 
2 

   4468 1132 468 800 المجموع
( أنه فيما يتعلق بمستوى وعى الشباب الجامعى بمفهوم التطرف الدينى جاء 6يتضح من الجدول رقم )

( ثم جاء 17.5التسامح فى التعامل مع الزمالء وحسن الظن بهم فى الترتيب األول بوزن مرجح )
الب ( وجاءت مخالطة الط17.3الحديث مع الطالب من غير ديانته فى الترتيب الثانى بوزن مرجح )

( ، وجاء التعاون مع الزمالء بتحفظ فى 17.2من ثقافات مختلفة فى الترتيب الثالث بوزن مرجح )
( وجاء التعصب فى الرأى وقت المناقشات فى الترتيب الخامس بوزن 7.8الترتيب الرابع بوزن مرجح )

( وجاء 7.4ح )( وجاء تجنب التعامل مع الزمالء بالكلية فى الترتيب السادس بمتوس  مرج7.7مرجح )
 ( . 7.2فى الترتيب األخير تجاهل آراء الزمالء بوزن مرجح )

ويتضح من ذلك وجود ارتفاع فى مستوى الوعى لدى الشباب الجامعى بمفهوم التطرف الدينى خاصة 
فيما يتعلق بمظاهر التطرف التى تتضح فى سوء الظن بالزمالء ، عدم مخالطة أو التحدث مع 
الطالب من غير الديانة ، وقد يرجع ذلك إلى قدرة المؤسسات الجامعية على تنمية الجوانب المعرفية 
لدى الشباب الجامعى خاصة فيما يتعلق بمفاهيم التطرف الدينى ومظاهره والذى انعكس ايجابًا على 

وق والواجبات سلوكيات الطالب داخل وخارج الجامعة ، كما قد يرجع إلى ارتفاع مستوى الوعى بالحق
وكذلك ارتفاع مستوى الوالء واالنتماء لدى الشباب الجامعى والذى قد ينعكس بدوره على الحد من 

 أشكال التطرف الدينى لدى الشباب الجامعى . 
  (300)ن = يوضح مستوى وعى الشباب الجامعى بأخطار التطرف الدينى  (7جدول رقم )

إلى  نعم العبارة  م
مجموع  ال  حد ما

 وزاناأل
المتوس  
 المرجح

 الترتيب 

يسةةةةةةةةاعد التطةةةةةةةةرف علةةةةةةةةى تةةةةةةةةدهور  1
 االقتصاد 

183 113 4 779 12.5 
2 

 1 12.8 796 2 100 198 يؤثر التطرف على األمن بالمجتمع  2
 4 12.3 767 10 113 177 يساهم التطرف فى خلق صراعات  3

يسةةةةةةةةاهم التطةةةةةةةةرف فةةةةةةةةى بةةةةةةةةث روح  4
    1 12.8 796 1 102 197 الكراهية 

يسةاعد التطةةرف فةى قطةةع العالقةةات  5
 االجتماعية

177 112 11 766 12.3 4    
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    4 12.3 767 10 113 177 يمنع التطرف التعددية بين الناس  6
  3 12.4 773 7 113 180 يستنزف التطرف قدرات المجتمع  7

يسةةةةةةةةاعد التطةةةةةةةةرف علةةةةةةةةى الفسةةةةةةةةاد  8
 المجتمعى

179 113 8 771 12.4 3    

   6215 53 879 1468 المجموع
( أنه فيما يتعلق بمستوى وعى الشباب الجامعى بمخاطر التطرف الدينى 7يتضح من الجدول رقم )

جاء تأثير التطرف على األمن بالمجتمع ومساهمته فى بث روح الكراهية فى الترتيب األول بوزن 
 (12.5( وجاءت مساعدة التطرف على تدهور االقتصاد فى الترتيب الثانى بوزن مرجح )12.8مرجح )

وجاء استنزاف التطرف لقدرات المجتمع ومساعدته على الفساد القيمى فى الترتيب الثالث بوزن مرجح 
( وجاءت مساعدة التطرف فى قطع العالقات االجتماعية ، ومساهمته فى خلق الصراعات 12.4)

 (. 12.3وكذلك منع التعددية بين الناس فى الترتيب األخير بوزن مرجح )
ع مستوى وعى الشباب الجامعى بمخاطر التطرف الدينى خاصة بمعرفتهم بتأثير ويتضح من ذلك ارتفا

التطرف على األمن بالمجتمع ، مساهمة التطرف فى بث روح الكراهية بين الناس ، مما يؤثر سلبًا 
على المجتمع وكافة مؤسساته ومنها الجامعات وقد يرجع ذلك إلى قدرة المؤسسات الجامعية 

ر على تنمية وعى الشباب الجامعى بمخاطر التطرف الدينى من خالل العديد ومساهمتها بشكل كبي
من األنشطة والتى تركز فيها الجامعة على الجوانب المعرفية لدى الطالب باالضافة إلى التركيز على 
البعد القيمى والسلوكى فيما يتعلق بنبذ قيم وسلوكيات التطرف لما لذلك من أثر سلبى على المجتمع ، 

أنه يجب على المؤسسات الجامعية أن تتضافر جهودها فى التواصل مع المؤسسات األخرى ذات كما 
االهتمام وخاصة مؤسسات المجتمع المدنى وأيضًا مؤسسات االعالم لما لها من أدوار وقائية من 
التطرف الدينى مما ينعكس ايجابًا على األداء االجتماعى للشباب الجامعى سواء داخل الجامعة أو 

 على المستوى الخارجى أو المجتمع . 
المؤسســـات الجامعيـــة عنـــد تنميـــة ثقافـــة المواطنـــة  بالصـــعوبات التـــى تواجـــهالنتـــائج المتعلقـــة  ( 4

  -ومكافحة التطرف الدينى ومقترحات الطالب للحد منها :
 (300)ن = ( يوضح الصعوبات التى تواجه تنمية ثقافة المواطنة بالمؤسسات الجامعية 8جدول رقم )

 الترتيب % ك  الصعوبات  م
 5 61.0 183 حاجة المقررات الدراسية إلى الجانب المعرفى للمواطنة  1
 1 76.0 201 ضعف األنشطة الموجهة للتنشئة السياسية للطالب  2
 6 60.0 180 اغفال أعضاء هيئة التدريس للجانب القيمى للمواطنة  3
 8 55.3 166 انتشار بعض صور السلبية لدى طالب الجامعة  4
 2 66.0 198 ضعف التمويل لألنشطة الطالبية بالجامعات  5
 4 63.3 190 قلة االهتمام بالتدريب على ممارسة المواطنة لدى الطالب  6
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 7 58.0 174 زيادة األعباء اإلدارية ألعضاء هيئة التدريس  7
 3 64.7 194 غياب األنشطة التى تنمى ثقافة التطوع بالجامعة  8

( أنه فيما يتعلق بالصعوبات التى تواجه تنمية ثقافة المواطنة لدى الشباب 8يتضح من الجدول رقم )
( %76.0الجامعى جاء ضعف األنشطة الموجهة للتنشئة السياسية للطالب فى الترتيب األول بنسبة )

، ثم جاء ( %66.0، وجاء ضعف التمويل لألنشطة الطالبية بالجامعات فى الترتيب الثانى بنسبة )
( وجاءت قلة %64.7غياب األنشطة التى تنمى ثقافة التطوع بالجامعة فى الترتيب الثالث بنسبة )

( وجاءت %63.3االهتمام بالتدريب على ممارسة المواطنة لدى الطالب فى الترتيب الرابع بنسبة )
( وجاء %61.0ة )حاجة المقررات الدراسية إلى الجانب المعرفى للمواطنة فى الترتيب الخامس بنسب
( وجاءت %60.0اغفال أعضاء هيئة التدريس للجانب القيمى للمواطنة فى الترتيب السادس بنسبة )

( وجاء انتشار بعض %58.0زيادة األعباء اإلدارية ألعضاء هيئة التدريس فى الترتيب السابع بنسبة )
 الطالب .  ( من%55.3صور السلبية لدى طالب الجامعات فى الترتيب األخير بنسبة )

ويتضح من ذلك أنه ثمة عدد من الصعوبات التى تؤثر على تنمية ثقافة المواطنة لدى الشباب 
الجامعى من أهمها وأكثرها تأثيرًا هو ضعف األنشطة الموجهة للتنشئة السياسية وكذلك ضعف التمويل 

طالب الجامعة مما  الموجه لألنشطة الطالبية ، وكذلك غياب األنشطة التى تنمى ثقافة التطوع لدى
يستوجب من القيادات الجامعية أن تعمل على زيادة األنشطة الموجهة للتنمية السياسية للطالب وزيادة 
التمويل المخصا لهذا النوع من األنشطة باالضافة إلى زيادة األنشطة التى تشجع على تنمية ثقافة 

 مية ثقافة المواطنة لدى الطالب . التطوع لدى الشباب الجامعى لما لذلك من أثر ايجابى على تن
 
 

 ( يوضح الصعوبات التى تواجه المؤسسات الجامعية فى مكافحة التطرف الدينى 9جدول رقم )
   ( 300)ن = 

 الترتيب % ك  الصعوبات  م
 5 61.3 184 عدم وجود قاعدة معلوماتية للمتطرفين بالجامعة  1
 4 62.0 186 وجود مشكالت أسرية لدى بعض الطالب  2
 3 63.7 191 غياب ثقافة المشاركة لدى بعض الطالب  3
 2 66.3 199 نقا الدعم االعالمى لمشكالت الشباب  4
    5 61.3 184 عدم تفعيل القوانين الرادعة للمتطرفين  5
 7 46.7 140 غياب ثقافة التسامح لدى بعض الطالب  6
 1 70.3 211 ندرة األنشطة التى تركز على المشاركة السياسية  7
 6 58.7 176 ضعف االهتمام بالجانب القيمى لدى الطالب  8
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( أنه فيما يتعلق بالصعوبات التى تواجه المؤسسات الجامعية فى الحد من 9يتضح من الجدول رقم )
التطرف الدينى لدى الشباب الجامعى جاءت ندرة األنشطة التى تركز على المشاركة السياسية فى 

نى ( وجاء نقا الدعم االعالمى لمشكالت الشباب فى الترتيب الثا%70.3الترتيب األول بنسبة )
( %63.7( وجاء غياب ثقافة المشاركة لدى بعض الطالب فى الترتيب الثالث بنسبة )%66.3بنسبة )

( وجاء عدم وجود %62.0وجاء وجود مشكالت أسرية لدى بعض الطالب فى الترتيب الرابع بنسبة )
بنسبة قاعدة معلوماتية للمتطرفين ، عدم تفعيل القوانين الرادعة للمتطرفين فى الترتيب الخامس 

( %58.7( وجاء ضعف االهتمام بالجانب القيمى لدى الطالب فى الترتيب السادس بنسبة )61.3%)
 ( %46.7، وجاء فى الترتيب األخير غياب ثقافة التسامح لدى بعض الطالب بنسبة )

ويتضح من ذلك أنه ثمة عدد من الصعوبات التى تواجه المؤسسات الجامعية للحد من التطرف الدينى 
همها ندرة األنشطة التى تركز على المشاركة السياسية لدى الطالب وكذلك نقا الدعم االعالمى من أ 

لمشكالت الشباب وقد يرجع ذلك إما لنقا التمويل لألنشطة فى الجامعة أو عدم قدرة المجتمع 
بمؤسساته على التصدى لمشكالت الشباب بشكل موجه بمساندة ودعم اعالمى لمشكالتهم األمر الذى 
يستوجب معه تضافر جهود المؤسسات الجامعية مع المجتمع الخارجى فى الحد من المشكالت التى 
تواجه الشباب الجامعى والقاء الضوء عليها والذى ينعكس بدوره ايجابًا على وقاية الشباب الجامعى من 

 األفكار المتطرفة التى ال تؤدى فى النهاية إلى انهيار المجتمع وتفككه . 
 (300)ن = يوضح أهم مقترحات الشباب الجامعى لمكافحة التطرف الدينى  (10ل رقم )جدو 
 الترتيب % ك  المقترحات م
 5 77.0 231 زيادة التمويل ألنشطة التدريب التحويلى للشباب 1
 1 85.3 256 خفض نسب البطالة بين شباب الجامعات  2
 8 67.0 201 نشر ثقافة التسامح بين طالب الجامعات  3
 4 78.0 234 التنشئة السياسية لطالب الجامعات  4
 3 81.0 243 تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات الصغيرة  5
 6 76.0 228 الدعم االعالمى المستمر لمشكالت الشباب  6
 2 83.7 251 تطوير األنشطة الطالبية بالجامعات  7
 7 72.3 217 تفعيل القوانين الرادعة للشباب المتطرف  8

( أنه فيما يتعلق بأهم مقترحات الشباب الجامعى للحد من التطرف الدينى 10يتضح من الجدول رقم )
( وجاء تطوير %85.3فقد جاء خفض نسب البطالة بين شباب الجامعات فى الترتيب األول بنسبة )

فيذ ( وجاء تشجيع الشباب على تن%83.7األنشطة الطالبية بالجامعات فى الترتيب الثانى بنسبة )
( وجاءت التنشئة السياسية لطالب الجامعات %81.0المشروعات الصغيرة فى الترتيب الثالث بنسبة )

( وجاء زيادة التمويل ألنشطة التدريب التحويلى لشباب الجامعات %78.0فى الترتيب الرابع بنسبة )
اب فى الترتيب ( ، وجاء الدعم االعالمى المستمر لمشكالت الشب%77.0فى الترتيب الخامس بنسبة )
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( وجاء تفعيل القوانين الرادعة للشباب المتطرف فى الترتيب السابع بنسبة %76.0السادس بنسبة )
( من %67.0( وجاء نشر ثقافة التسامح بين طالب الجامعات فى الترتيب األخير بنسبة )72.3%)

الشباب الجامعى الطالب . ويتضح من ذلك أنه ثمة عدد من الحلول للحد من التطرف الدينى لدى 
من أهمها وأكثرها تأثيرًا خفض نسب البطالة لدى الشباب الجامعى مع التركيز على تطوير األنشطة 
الطالبية بالجامعات ، وإذا ما تبنت الدولة مع مؤسسات المجتمع المدنى الستراتيجية متكاملة للحد من 

عى ، البعد االقتصادى ، البعد الثقافى مشكالت الشباب الجامعى تراعى هذه االستراتيجية البعد االجتما
، البعد السياسى لدى الشباب الجامعى فسوف يساعد ذلك على خفض معدل التطرف لدى الشباب 
الجامعى إلحساس الشباب بأنه مقبول اجتماعيًا فى مجتمع يركز على حاجاته ومشكالته ويحاول بكافة 

 الطرق البحث عن أنسب الحلول لها . 
 -: ”The common result“: النتائج العامة للدراسة تاسعًا 

 -أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج أهمها :
ارتفاع مستوى الوعى لدى الشباب الجامعى بحقوقه خاصة معرفته بحقه فى الرعاية  -1

الصحية ، حقه فى ممارسة الشعائر الدينية والحق فى تعليم مناسب على اعتبار أن 
 واطنة . الحقوق أحد أبعاد الم

ارتفاع مستوى وعى الشباب الجامعى بواجباته خاصة فيما يتعلق بااللتزام باجراءات  -2
األمن بالجامعة ، االلتزام باحترام الزمالء والحفا  على العالقات معهم على اعتبار 

 أن الواجبات أحد أبعاد المواطنة . 

فيما يتعلق ارتفاع مستوى قيم الوالء واالنتماء لدى الشباب الجامعى خاصة  -3
باستعدادهم للدفاع عن كلياتهم ضد أى خطر ، وافتخار الطالب باالنضمام للتعليم 

 الجامعى على اعتبار أن الوالء واالنتماء أحد أبعاد المواطنة .

ارتفاع مستوى المشاركة لدى الشباب الجامعى خاصة فيما يتعلق بالتعاون مع الزمالء  -4
الستعداد لدى الشباب فى المشاركة فى وقت ممارسة األنشطة ووجود الرغبة وا

 األنشطة على اعتبار أن المشاركة أحد أبعاد المواطنة . 

ارتفاع مستوى وعى الشباب الجامعى بمفهوم التطرف الدينى ومظاهره التى تتضمن  -5
 سوء الظن بالزمالء ، وعدم مخالطة الطالب من ديانات أخرى . 

التطرف الدينى خاصة بمعرفتهم بتأثير ارتفاع مستوى وعى الشباب الجامعى بمخاطر  -6
التطرف على األمن بالمجتمع وكذلك مساهمة التطرف فى بث روح الكراهية بين 

 الناس . 

هناك مجموعة من الصعوبات التى تؤثر على تنمية ثقافة المواطنة لدى الشباب  -7
الجامعى من أهمها ضعف األنشطة الموجهة للتنشئة السياسية لدى الطالب ، ضعف 

تمويل الموجه لألنشطة الطالبية وكذلك غياب األنشطة التى تنمى ثقافة التطوع لدى ال
 الشباب الجامعى . 
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توجد مجموعة من الصعوبات التى تواجه المؤسسات الجامعية للحد من التطرف  -8
الدينى من أهمها ندرة األنشطة التى تركز على المشاركة السياسية لدى الطالب 

 مى لمشكالت الشباب.وكذلك نقا الدعم االعال

هناك مجموعة من الحلول أو المقترحات للحد من التطرف الدينى لدى الشباب  -9
الجامعى من أهمها العمل على خفض نسب البطالة لدى الشباب الجامعى اعمااًل 
بحق الشباب فى عمل مناسب ، التركيز على تطوير األنشطة الطالبية بالجامعات 

 . بما يتناسب واحتياجات الشباب 

ضرورة تبنى استراتيجية متكاملة للحد من مشكالت الشباب ترتكز هذه االستراتيجية  -10
على أبعاد عديدة منها البعد االجتماعى ، البعد االقتصادى ، البعد الثقافى ، البعد 

 Values and"السياسى ، وأهمهم وأكثرهم تأثيرًا وهو البعد القيمى واألخالقى 

Ethics"  . 

 المراجع 
 . المراجع العربية

ابراهيم، أبو الحسن عبةدالموجود : الديمقراطيةة وحقةوق اإلنسةان ، نظةرة اجتماعيةة ، االسةكندرية 
 .2012، المكتب الجامعى الحديث ، 

ابةةةةراهيم، أبوالحسةةةةن عبةةةةدالموجود: التنميةةةةة وحقةةةةوق اإلنسةةةةان ، نظةةةةرة اجتماعيةةةةة ، االسةةةةكندرية ، 
 .2006المكتب الجامعى الحديث ، 

أبوالنصةةر، مةةدحت محمةةود : الخدمةةة االجتماعيةةة ورعايةةة الشةةباب ، الطبعةةة األولةةى ، الةةدمام ، 
 .2013مكتبة المتنبى ، 

أبوالنيل، محمود السيد : علم النفس السياسى عربيًا وعالميًا ، الطبعة األولةى ، القةاهرة ، مكتبةة 
 .2008األنجلو المصرية ، 

فةةةى العةةةالم ووسةةةائل تحقيةةةق الشخصةةةية الوطنيةةةة مةةةن أبوطالةةةب، عبةةةدالهادى : حركةةةات التطةةةرف 
 . 2007تأثيرها، االسكندرية ، مكتبة األسكندرية ، 

أحمةةةد، سةةةمير نعةةةيم : المحةةةددات االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة للتطةةةرف الةةةدينى ، القةةةاهرة ، مركةةةز 
 .1989دراسات الوحدة العربية ، 
 .2003اإلنتماء وتكامل الشخصية ، القاهرة ، مكتبة غريب ،  أسعد، يوسف ميخائيل :

بالجى، عبدالسالم : العوامل الداخلية والخارجيةة المغذيةة للتطةرف فةى : التطةرف ومظةاهره فةى 
 .2007المجتمع المغربى ، الرباط ، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية ، 

المغذيةةةةةة للتطةةةةةرف ، الربةةةةةاط ، مطبوعةةةةةات بالجةةةةةى، عبدالسةةةةةالم: العوامةةةةةل الداخليةةةةةة والخارجيةةةةةة 
 . 2004أكاديمية المملكة المغربية ، سلسلة الندوات ، 
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جةةاهين، أحمةةد طةةةه : العالقةةة بةةةين تنميةةة المواطنةةة والعمةةةل التطةةوعى لةةةدى الشةةباب الجةةةامعى ، 
بحةةةث منشةةةور فةةةى مجلةةةة دراسةةةات فةةةى الخدمةةةة اإلجتماعيةةةة والعلةةةوم اإلنسةةةانية ، كليةةةة الخدمةةةة 

 .  2013جامعة حلوان ، أكتوبر  اإلجتماعية ،
جبريةةل، ثريةةا عبةةدالرؤف : األسةةرة المعاصةةرة والممارسةةة العامةةة للخدمةةة االجتماعيةةة فةةى مجةةال 

 .2004رعاية األسرة والطفولة ، جامعة حلوان ، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى ، 
المملكةة المغربيةة ،  الجرارى، عباس : أسباب التطرف واإلرهاب ، الرباط ، مطبوعات أكاديميةة

2007  . 
جمعةةةه، عمةةةرو : منظومةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان فةةةةى مائةةةة عةةةام ، الجةةةزء الثةةةانى ، القةةةاهرة ، الهيئةةةةة 

 .2004المصرية العامة للكتاب ، 
الجهةاز المركةزى للتعبئةة العامةةة واإلحصةاء : تقريةر البطالةة فةةى مصةر ، التقريةر ربةع السةةنوى ، 

 .2015،  القاهرة ، منشورات الجهاز المركزى 
راشةةةةةد، مصةةةةةةطفى: التطةةةةةةرف والتعصةةةةةةب األعمةةةةةى ، أسةةةةةةبابه وعالجةةةةةةه ، االسةةةةةةكندرية ، مكتبةةةةةةة 

 .2004االسكندرية ، 
ربيةةع، عمةةرو هاشةةم وآخةةرون : النظةةام السياسةةى المصةةرى بعةةد التعةةديالت الدسةةتورية ، القةةاهرة ، 

 . 2009مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية ، 
ينةةاير قةةراءة أوليةةة ورؤيةةة مسةةتقبلية ، الطبعةةة الثالثةةة ،  25ثةةورة  ربيةةع، عمةةرو هاشةةم وآخةةرون :

 .  2011القاهرة ، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية ، 
ربيع، عمرو هاشم وآخرون : موسوعة المفاهيم والمصطلحات اإلنتخابية والبرلمانية ، القةاهرة ، 

 .2009مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية ، 
، رسمى عبدالملك : دور اإلدارة المدرسية فةى تفعيةل التربيةة المدنيةة فةى مرحلةة التعلةيم مةا رستم

 . 2001قبل الجامعى ، القاهرة ، المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية ، 
رشوان، حسةين عبدالحميةد : التطةرف واالرهةاب مةن منظةور علةم االجتمةاع ، االسةكندرية ، دار 

 .  2002 المعرفة الجامعية ،
رشةةةوان، حسةةةين عبدالحميةةةد : التطةةةرف واإلرهةةةاب مةةةن منظةةةور علةةةم االجتمةةةاع ، االسةةةكندرية ، 

 .2002مؤسسة شباب الجامعة ، 
زكى، نعمة أبوالعنين: دور أمانة المةرأة بةاألحزاب السياسةية فةى تمكينهةا مةن المشةاركة السياسةية 

 . 2006جامعة حلوان ،  ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الخدمة اإلجتماعية ،
السةةروجى، طلعةةت مصةةطفى : السياسةةات االجتماعيةةة العالميةةة والحقةةوق االجتماعيةةة لإلنسةةان ، 

 . 2004كلية الخدمة اإلجتماعية ، جامعة القاهرة ، 
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السةةةروجى، طلعةةةت مصةةةطفى : تمكةةةين الفقةةةراء اسةةةتراتيجيات بديلةةةة ، القةةةاهرة ، مكتبةةةة األنجلةةةو 
 . 2011المصرية، 

السةةروجى، طلعةةةت مصةةةطفى : رأس المةةةال االجتمةةةاعى ، القةةةاهرة ، مكتبةةةة األنجلةةةو المصةةةرية ، 
2009 . 

السكرى، أحمد شفيق : قةاموس الخدمةة اإلجتماعيةة والخةدمات اإلجتماعيةة ، االسةكندرية ، دار 
 . 2000المعرفة الجامعية ، 

تماعيةة ، االسةةكندرية ، سةالمة، أمةل محمةد : الشةباب وتنميةة المجتمةةع مةن منظةور الخدمةة االج
 . 2010المكتب الجامعى الحديث ، 

سةالمة، أمةل محمةد : الشةباب وتنميةة المجتمةةع مةن منظةور الخدمةة االجتماعيةة ، االسةةكندرية ، 
 .2010دار الوفاء للطباعة والنشر ، 

سةةويدان، محمةةد عبدالمجيةةد : تةةأثير برنةةامج مقتةةرح للتةةدخل المهنةةى مةةن منظةةور خدمةةة الجماعةةة 
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