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  :ملخصال

تعد قضیة التطرف من أهم القضایا التى تشغل بال الرأى العام اآلن نظرا لما 

 لذا ،ن متتالیتین أثرت فى مجرى األحداث العربیة والدولیةمرت به مصر من ثورتی

یهتم البحث الحالى بدراسة دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تدعیم قیم االنتماء 

لمواجهة الفكر المتطرف خاصة لدى الشباب صغیرى السن والمراهقین الذین یسهل 

ن إلى متطرفین  وتحویلهم من مواطنین صالحی،إستقطابهم وتغییر أنماط تفكیرهم

إرهابین من أجل تحقیق السیطرة والسلطة لصالح مجموعة من المرضى النفسیین 

 والذین قد سقطت أقنعتهم ،المهمشین الذین ال قیمة وال وزن لهم وسط أسرهم وأقرانهم

وظهروا على حقیقة أمرهم یبیعون دینهم وأدمیتهم من أجل سلطة ومال من أجل طاعة 

  .عقولهم تحت ستار االمر والطاعة العمیاءأسیادهم الذین یغیبون 

ولقد اهتم البحث الراهن بتسلیط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدنى فى 

 والكشف ،تدعیم قیم االنتماء لمواجهة الفكر المتطرف التى یخشى منها على الشباب

 عن االدوار الرئیسیة التى تقوم بها تلك المؤسسات لحمایة وتدعیم قیم اإلنتماء

والوقوف على أهم الخدمات واالنشطة والبرامج التى تقدمها لمواجهة الفكر المنحرف 

ولتحقیق ذلك أمكن االستعانة بمنهج المسح االجتماعى بطریقة العینة . والمتطرف

 وتم االعتماد على إستمارة اإلستبیان ،مفردة بحثیة٣٠٠العمدیة حیث تم التطبیق على 

سؤاال لمعرفة رأى العاملین فى مؤسسات ٦٥نة من كأداة أساسیة فى الدراسة  مكو

المجتمع المدنى عن طرق وألیات تدعیم قیم االنتماء والمواطنة لمواجهة الفكر 

 إنتهت نتائج الدراسة فیما : وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج هامة هى،المتطرف

ٕواقامة یتعلق باآلنشطة بأن األغلبیة العظمى من الموظفین یوافقون على تشجیع 

بینما النسبة األقل لغیر % ٥٨.٣الندوات الثقافیة بین الشباب للتعبیر عن نفسه بنسبة 

كما خلصت بأن التحدیات والمشكالت التى تواجه ١،.%١١.٦الموافقین بنسبة 

بینما األقلیة الغیر % ٦٨.٦المؤسسات فى تدعیم قیم اإلنتماء هى مادیة بنسبة 
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، كما خلصت %٥١.٣تحدیات سیاسیة بنسبة وكذلك هناك .%٨.٣موافقین بنسبة 

نتائج الدراسة فیما یتعلق بالرؤیة المستقبلیة لتدعیم قیم اإلنتماء لدى الشباب بأن 

موافقین على أن هناك تنوع فى أنشطة % ٧٣.٣الغالبیة العظمى من الموظفین بنسبة 

% ٦.٦نسبتهمالمؤسسة لتدعیم قیم اإلنتماء بینما النسبة األقل غیر الموافقین تتمثل 

  .مما یؤكد دورهم الحقیقى لمواجهة الفكر المتطرف بالرغم من قلة اإلمكانیات
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Summary: 

The issue of extremism is one of the most important issues of 
concern to the public opinion because of Egypt's two consecutive 
revolutions affecting the course of Arab and international events. 
Therefore, the present research is concerned with studying the role of 
civil society institutions in strengthening the values of belonging to 
counter extremist thinking, especially among young people and 
adolescents who are easy to attract and change their ideas  

The current research has focused on highlighting the role of civil 
society institutions in promoting the values of belonging to the face of 
extremist ideology that young people fear. And to reveal the main 
roles played by these institutions to protect and strengthen the values 
of belonging and to identify the most important services and activities 
and programs that provide to counter the deviant thought.                 

In order to achieve this, it was possible to use the social survey 
method in the sample sample. 300 research was applied. The 
questionnaire was used as a main tool in the study. It consisted of 65 
questions for the opinion of employees in civil society institutions by 
strengthening the values of belonging and citizenship to counter 
radical ideology. The study found several important results: The 
results of the study on activities concluded that the great majority of 
employees agree to encourage and hold cultural seminars among 
young people to express themselves by 58.3%. While the lowest 
percentage declined by 11.6%. It also concluded that the challenges 
and problems faced by institutions in strengthening the values of 
belonging are 68.6% physical, while the minority reject by 8.3%, as 
well as political challenges by 51.3%. The results of the conclusion 
regarding the future vision to strengthen the values of belonging 
among young people concluded that the vast majority of employees 
(73.3%) agree that there is diversity in the activities of the institution 
in order to strengthen the values of belonging, while the lowest 
percentage is 6.6%, which confirms their true role to counter 
extremism Possibilities. 
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     مقدمة

ًمما الشك فیه أن المجتمع المصرى اآلن یمر بمرحلة هامة جدا فى تاریخیه 

المعاصر حیث قسمت خریطة العالم العربى من قبل المجتمع االمریكى واإلسرائیلى 

وأصبحت مخطاطتهم التى كانت تهدف إلى تقسیم مصر إلى عده دول متفرقة 

الدول بمحاولة بث الفرقة والفتنة داخل قامت تلك بل وومتنافرة یسهل السیطرة علیها 

مجتمعنا المصرى غیر أننا أدركنا ما تم التخطیط له وتم إفسادة من قبل القیادة 

  لذا نحن فى مرحلة حاسمة  یجب أن ندافع.السیاسیة الحكیمة وقوات الجیش والشرطة

 عن مصر وطننا ونعمل على وحدتها وجمع شملها من خالل تضافر جمیع فیها

ت الدولة الحكومیة منها وغیر الحكومیة المتمثلة فى مؤسسات المجتمع المدنى مؤسسا

والتى تتمیز بالوطنیة واإلنتماء وحب الوطن والسعى بكل السبل لتعمل من أجل تدعیم 

قیم اإلنتماء والمواطنه لجمیع فئات الشعب لمواجهة أى فكر متطرف ومنحرف 

 تسعى لتخریب الوطن والمجتمع من أجل ومواجهة الجماعات االرهاربیة الدمویة التى

تدمیر البنیة التحتیة المتمثلة فى إضعاف حساب كسب األموال والثروات على 

االقتصاد والسیاحة ومحاربة البسطاء والفقراء من أجل النجاح فى إخراجهم للقیام بثورة 

ا لتنفیذ مخططهم الصهیونى ولكن الشعب المصرى كان یقظا وعلى درایة وعلم بكل م

  . یسعون لتحقیقة

ًفهناك دورا هاما یجب أن تقوم به جمیع مؤسسات المجتمع المدنى لتدعیم قیم  ً

ًاإلنتماء لدى جمیع الشباب لنقف معا فى مواجهة أى فكر متطرف قد یضر بمصالح 

الدولة واقتصادها ولن یأتى دون أن تقوم جمیع مؤسسات المجتمع المدنى بنشر ثقافة 

 تدعم بها قیم اإلنتماء والتفانى والعنف واإلهتمام بعمل برامجف المواجهة لرفض التطر

   . والداعى للعنففى حب الوطن لتواجه به كافة طوائف و أنماط الفكر المتطرف
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  :  مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤالتها- اوأل

 :مشكلة الدراسة -١

ب أن یجتتلخص مشكلة الدراسة فى محاولة التعرف على االدوار الحقیقیة التى   

تدعیم قیم اإلنتماء لدى ل تؤدیها مؤسسات المجتمع المدنى لمواجهة الفكر المتطرف

 وما تقدمة من ، من خالل التعرف على طبیعة عمل تلك المؤسسات المدنیةالشباب 

إسهامات لمواجهة الفكر الدینى المتطرف الداعى والمشجع إلستخدام العنف لكسب 

 وتسخیر كافة مؤسسات الدولة ،ناصب قیادیةأموال ومراكز ومكانات اجتماعیة وم

لتحقیق أغراضهم المادیة البحتة على حساب أبناء وشباب المجتمع المصرى لتحقیق 

 مصالحهم وأهدافهم وذلك حتى ولو كان على حساب تدمیر أمة ودولة بأكملها یكون

سلیط كما تهتم تلك الدراسة الحالیة بت،المادیة لتحقیق تلك االطماع  ضحیتهاالشباب

الضوء على مایمكن أن تقدمه مؤسسات المجتمع المدنى من برامج ومحاضرات تثقیفیة 

  .لتوعیة الشباب بمخاطر هذا الفكر المتطرف على النشئ والشباب والمجتمع بأسرة

  :أهداف الدراسة - ٢

 مؤسسات المجتمع على أهمیة الوقوف ة  الهدف العام للدراسة حول طبیعتمثلی  

 فى تشكیل هاودورلتدعیم قیم االنتماء  والمواطنة فكر المتطرف المدنى فى مواجهة ال

  .صیاغة طموحاتهم لتدعیم قیم االنتماء ومواجهة الفكر المتطرفو

  :نبثق عن الهدف العام عدة أهداف فرعیة تمثلت فىیو

                              .التطرفالفكر مواجهة فى  مؤسسات المجتمع المدنى طرقالتعرف على  .١

 قیم التعرف على األنشطة التى تقدمها مؤسسات المجتمع المدنى لدعم .٢

          .اإلنتماء فى المجتمع المصرى

 المجتمع المدنى لمواجهة  مؤسساتتعانى منهاالوقوف على المعوقات التى  .٣

  .التطرف
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  . مواجهة التطرفالتوصل للرؤیة المستقبلیة لدور تلك المؤسسات فى .٤

  - :ف دور واضح فى صیاغة التساؤالت البحثیة التالیةوكان لتلك األهدا .٥

 :تساؤالت الدراسة -٣

هناك تساؤل رئیسى  للدراسة یتمثل فى ما الدور الحقیقى الذى یجب أن تلعبة   

مؤسسات المجتمع المدنى فى مواجهة الفكر المتطرف خاصة لدى الشباب وینبثق عن 

  : ثلة فىهذا التساؤل الرئیسى بعض التساؤالت الفرعیة المتم

  . طرق مؤسسات المجتمع المدنى فى مواجهة الفكر التطرفما -١

ما األنشطة التى تقدمها مؤسسات المجتمع المدنى لدعم قیم اإلنتماء فى  -٢

    .المصرىاالمجتمع 

  .ما المعوقات التى تعانى منها مؤسسات المجتمع المدنى لمواجهة التطرف -٣

  واجهة التطرفالرؤیة المستقبلیة لدور تلك المؤسسات فى مما  -٤

   - : مفاهیم الدراسة- ٤

  -:Civil societyمفهوم المجتمع المدنى  -أ

تشیر أهم تعریفات المجتمع المدنى الى أنه مجموعة المؤسسات المدنیة التى ال 

ًتمارس السلطة وال تستهدف ارباحا إقتصادیة بل تساهم فى صیاغة القرارات من خارج 

ة كالدفاع عن مصالحها اإلقتصادیة واإلرتفاع المؤسسات السیاسیة ولها غایات نقابی

بمستوى المهنة والتعبیر عن مصالح اعضأئها كما ان لها اغراض ثقافیة كما فى اتحادات 

  .الكتاب والمثقفین والجمعیات الثقافیة واالندیة اإلجتماعیة التى تهدف الى نشر الوعى

باعتباره "لمدنى المجتمع ا یفرهناك شبة إجماع  بین العلماء والباحثین بتع

یتشكل من مجموعة التنظیمات التطوعیة الحرة التى تمأل المجال العام بین األسرة 

  . والدولة لتحقیق اهدافها ملتزمة فى تلك القیم ومعاییر االحترام والتسامح

تعریف ان المقصود بالمجتمع المدنى كما یستخدم الیوم من یتبنى  هناك و

مات التى طورتها المجتمعات الحدیثة فى تاریخها تلك الشبكة الواسعة من المنظ"
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الطویل والتى توازى عمل الدولة ولو شبهنا الدولة بالعمود الفقرى فالمجتمع المدنى هو 

تلك الخالیا التى تتكون منها األعضاء والتى لیس للجسم االجتماعى حیاة بدونها 

ٕائف وان كان هناك فلیس هناك أى شكل من العداء بینها واإلختالف فى طبیعة الوظ

  ."اختالف فى طبیعة األدوار

باعتباره یتشكل من مجموعة من "وهناك تعریف یحدد المجتمع المدنى 

ًالمؤسسات والفعالیات واألنشطة التى تحتل مركزا وسطا بین العائلة باعتبارها الوحدة  ً

 ناحیة األساسیة التى ینهض علیها البنیان االجتماعى والنظام القیمى فى المجتمع من

والدولة واجهزتها الطبیعیة الرسمیة من ناحیه اخرى بمعنى انه یضم بشكل عام كل 

التنظیمات الخاصة المرتبطة بالدولة وخارج إطار العائلة ومن الواضح أن المفهوم 

  .متاثر بتحدید هیكل للمجتمع المدنى

ات أنه عباره عن جملة التنظیمب  نعریفا له " سعد الدین ابراهیم یقدمو    

االجتماعیه التطوعیة غیر اإلرثیة والحكومیة التى ترعى الفرد وتعظم من قدراته على 

  المشاركة المجزیة فى الحیاة العامة

 بأنه حالة " توصیفا جدیدا لتحدید مفهوم المجتمع المدنى بأنة" هیجل حددیو   

  ."وسطیة بین العائلة من جهة والدولة من جهة اخرى

هو تلك المؤسسات غیر الحكومیة " مع المدنى التعریف االجرائي للمجت

 لمساعدتهم فى تنمیة البحثمجتمع كافة فئات المهتمة بتقدیم خدمات وأنشطة لخدمة 

 التى تعمل في میادینها المختلفة باستقاللها عن  من خالل بعض المؤشراتقدراتهم

صنع سلطة الدولة لتحقیق أهداف متعددة منها أهداف سیاسیة مثل المشاركة فى 

القرار على مستوى قومى ووطنى من خالل األحزاب السیاسیة وأغراض نقابیة كالدفاع 

عن مصالح اعضائها و تحقیق أهداف إجتماعیة لحل مشاكل المواطنین وإلبراز دورها 

  . لتنمیة روح اإلنتماء والمواطنةالتنموى دون تحقیق أرباح مادیة
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  Radicalism مفهوم التطرف - ب

  تجاوز حد االعتدال ولم یتوسط " لفظ تطرف بمعنى - :لوسیطجاء فى المعجم ا

التطرف بأنه تطرف االستجابة بأنها )" "١٩٦٨مصطفى سویف (یعرفه و

مقدار البعد أو االنحراف عن نقطة الوسط فهو یبدأ بالتطرف الموجب ثم ینتهى 

رجه بالسالب ویمكن اعتباره االستجابة سمة شخصیة تتمیز بعدم القدرة على الحكم بد

من درجات التدریج وانما بحكم الشخص على أحد طرفى منهم سواء الطرف الموجب 

ستجابة مهما إلأو السالب وهى أسلوب لالستجابة النها تصبح أسلوب الشخص فى ا

  ."اختلف الموضوع أو المضمون 

ورد التفسیر اللفظى للتطرف فى معظم القوامیس العربیة على أنه البعد "كما

ز حد االعتدال وفى مدلوله العام فإنه یعبر عن الخروج عن القواعد عن الوسط وتجاو

 والتى تمثل األراء واألفكار والمعتقدات ،الفكریة والقیم السلوكیة التى یرتضیها المجتمع

  ."وطرق السلوك الفردى والجماعى السائده فیه 

التطرف حالة مرضیة تشكل نتیجه أعراض  "- :ویعرفه سعید بن سعید العلوى

ضیة تراكمیة تمر بمضاعفات خطیرة وتبتدئ بالتعصب لشخص أو رأى مرورا مر

 بمرحلة الحماس لهما فمرحلة التشاؤم والتطیر من الواقع لتصل إلى مرحلة الكراهیة

  "والبغضاء لألفراد والمجتمعات 

  التطرف بأنه - ):١٩٩٢،٣٣٩(یعرف احمد حسانین  وتأكیدا لهذا المعنى

  ." والتزام به سواء فى الفكر أو السلوك أو كلیهما معا اإلفراط والغلو والتشدد"

 سلوك  فى البحث الراهن بأنة یقصد بمفهوم التطرف -: االجرائى للتطرفالمفهوم

یتنافى ویختلف عن القواعد األخالقیة المعتدلة المتعارف علیها من خالل استخدام 

ل اإلضرار طرق عنیفة وضارة بالمجتمع سواء كانت مادیة أو معنویة من خال

، ومن الناحیة  البحثبمقدرات المجتمع ومؤسساتة الحیویة وتكفیر بعض فئات مجتمع
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 خارجیة توجهاتم المجتمع لتفتیتة لتنفیذ یالمعنویة تشویة الفكر الدینى المعتدل وتقس

تخدم أعداء الوطن لتسهیل السیطرة علیة من الدول المستعمرة لنهب ثرواتة وخیراتة 

  .اتةوتفریغة من مؤسس

   - : التوجه النظرى للدراسة-رابعا

یث یرتبط نشوء ح : أعتمدت الدراسة  الحالیة على نظریة البنائیة الوظیفیة

النظریة البنائیة الوظیفیة بالفكر الوضعى المرتبط  بالنزعة الوضعیة فى بدایة القرن 

وانین التاسع عشر المؤیدة للعلم والمنطق التجریبى حیث ظهرت فكرة الوصول إلى الق

 وأهمیته فى دراسة المجتمع ودور .التى تخضع لهما الوقائع والظواهر االجتماعیة

مؤسسات المجتمع المدنى فى تدعیم قیم االنتماء ومواجهة الفكر المتطرف ویمكن 

االستفادة منها فى تحلیل مؤسسات المجتمع فهو یتكون من أجزاء تسمى باألنظمة 

 كما أن علماء البنیائیة الوظیفیة . األخرالتى لها وظائفه تكمل بعضها البعض

ًیعتقدون بأن بناء أى كائن عضوى عبارة عن ترتیب أو تنظیم ثابت نسبیا من 

العالقات القائمة بین مؤسسات المجتمع ووحداتة التى تعترف بأن لكل مجتمع أو 

ناء مؤسسة أو منظمة بناء والبناء یتحلل إلى أجزاء فالفكر البنیوى الوظیفى یعترف بب

الكیانات أو الوحدات االجتماعیة ویعترف بالوظائف التى تؤدیها االجزاء والعناصر 

  .االولیة للمؤسسة الواحدة

ویرى راد كلیف براون فى هذا السیاق أن البناء هو نوع من التنسیق والترتیب 

 وذلك الن سمة عالقات ،الذى نسمیة البناءبین األجزاء التى تدخل فى تكوین الكل 

تؤلف الكل وتجعل منة بناءا متماسكا، وأنة فى ضوء هذا المنظور یمكن رصد ط ورواب

وذلك بإعتبارة منظومة یلقى )المؤسسى اإلجتماعى(العالقة القائمة بین عناصر البناء 

 كما یقوم ،علیها عبئ مواجهة الفكر المتطرف من خالل مؤسسات المجتمع المدنى

اء وان هناك إعتماد متبادل بین األبنیة تكامل األجزعلى فكرة  المنظور الوظیفى 

 حیث تقوم النظم اإلجتماعیة بأداء وظائفها معا من أجل مصلحة ،المختلفة للمجتمع
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ه مؤسسات المجتمع المدنى لمواجهة الفكر  وهذا ما ینبغى أن تقوم ب،المجتمع ككل

  .بإعتبارها جزء من الكل المتطرف حفاظا على المجتمع بأكملة

  -: المنهجى للدراسة اإلطار- ثانیا

تصنف الدراسة الراهنة ضمن البحوث الوصفیة والتى تحاول الكشف : نوع الدراسة-١

 والتطرق لعوامل ،عن دور مؤسسات المجتمع المدنى فى مواجهة الفكر المتطرف

التطرف بهدف تقدیم تشخیص علمى لواقعها، ثم صیاغة حلول مقترحة لألثار 

عقول شباب المجتمع على  المؤثرةهذه الظاهرة  السلبیة التى تنتج  عن إنتشار 

  .المصرى بصفة خاصة والمجتمع العربى بصفة عامة

  إن تناول موضوع دور مؤسسات المجتمع المدنى فى : أسالیب وأدوات الدراسة-٢

 وما یسهم ،تعلیم قیم االنتماء لمواجهة الفكر المتطرف وما ینتج عنه من تبعات

صب فى تشكیل الفكر والوعى المستنیر، أوجب به من تشكیل رؤى وسیاسات ت

ضرورة إختیار أسلوب المسح االجتماعى بطریقة العینة العمدیة بإعتبار أنة 

 مع االعتماد على ،األسلوب االمثل لمعرفة األراء والتوجهات نحو هذه القضیة

 ، التى تم تحكیمها من أستاذیین فى تخصص علم االجتماعإستمارة اإلستبیان

 ثم قامت الباحثة ،إستمارات منها٥التأكد من صالحیة تطبیقها بإختبار ولقد تم 

   .مفردة٣٠٠سؤاال وتطبیقها على ٦٥ المكونة من بالتطبیق على أفراد العینة

  -:  مجاالت الدراسة- ٣

تقدیم ب  هناك بعض المؤسسات داخل مجتمع الدراسة تهتم إ: المجال الجغرافى-أ

 على حین أن ،مؤسسة١٤٠ا إلى خدمات اتنمیة المجتمع ویصل عدده

 فضال  مؤسسة١١٠عددها والمؤسسات التى تهتم بالخدمات اإلجتماعیة 

مستوى  مؤسسة على ٥٠ الرعایة االجتماعیة  على أن عدد مؤسسات

محافظة المنوفیة  والتى تحرص على توفیر أقصى ما لدیها من خدمات من 

جة ماسة لتطبیق  وقد وجدت الباحثة أن الحا،مؤسسات المجتمع المدنى
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الدراسة المیدانیة فى محافظة المنوفیة وذلك لعدة إعتبارات منها عوامل ذاتیة 

 ، مع المبحوثینإمكانیة التواجد وهو مایتیح ،حیث أنها محل إقامة الباحثة

وعوامل موضوعیة مثل عدم توفر أبحاث كافیة عن دور مؤسسات المجتمع 

یم اإلنتماء بمحافظة تدعیم قلالمدنى لمواجهة الفكر المتطرف 

 - ١ویشمل المجال الجغرافى عدة مراكز بمحافظة المنوفیة وهى .المنوفیة

  . مركز أشمون-٤ مركز الشهداء -٣ مركز الباجور - ٢مركز شبین الكوم 

 قامت الدراسة على عینة من الموظفین بمؤسسات المجتمع : المجال البشرى- ب

سسات المجتمع المدنى لمواجهة المدنى لمعرفة أراءهم وتوجهاتهم فى دور مؤ

  .الفكر المتطرف وتدعیم قیم اإلنتماء

 ویقصد به الفترة الزمنیة التى تم فیها إعداد أدوات الدراسة : الزمنى المجال-ـج

وتطبیقها وتفریغ وصیاغة النتائج وهى الفترة التى تبدا من شهر یولیو 

  .٢٠١٧حتى نوفمبر ٢٠١٧

ة الدراسة بطریقة الحصر الشامل لجمیع مفردات أمكن إختیار عین: عینة الدراسة-٤

العینة من العاملین بمؤسسات المجتمع المدنى  بمحافظة المنوفیة مستخدمة 

 سؤاال متفقین مع أهداف الدراسة وتساؤالتها تكونت عینة ٥٥إستبیانة مكونة من 

موظف  یعملون داخل  ٣٠٠مفردة  طبقت على ) ٣٠٠(الدراسة األساسیة من 

 ،ات المجتمع المدنى منها ما هو مختص بالرعایة االجتماعیةبعض مؤسس

 والبعض االخر فى بعض مؤسسات المعاقین والمسنین ورعایة ،وشؤؤن التعلیم

  ..االیتام واالطفال والمرأة
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  : تحلیل وتفسیر نتائج الدراسة–ثالثا 

  یوضح نوعیة وطبیعة مؤسسات المجتمع المدنى) ١(جدول رقم 

  النسبه  رالتكرا  العبارات

  %٤٦.٦  ١٤٠  مؤسسات تنمیة المجتمع 

  %١٦.٦  ٥٠  مؤسسات رعایة فى المجتمع 

  %٣٦.٦  ١١٠  مؤسسات خدمات اجتماعیة 

  %١٠٠  ٣٠٠    المجموع 

 یعتمد علیهاأن الغالبیة العظمى من المؤسسات التى  السابقیتضح من الجدول  - 

 حین أن على% ٤٦.٦ بنسبة ١٤٠المجتمع هى مؤسسات تنمیة المجتمع وعددها 

 وهى النسبة % ٣٦.٦ بنسبة ١١٠مؤسسات الخدمات اإلجتماعیة وعددها 

 أن األقلیة من المؤسسات هى مؤسسات رعایة المجتمع على حین ،المتوسطة

  .%١٦.٦ بنسبة ٥٠وعددها 

   أهداف المؤسسات )٢(جدول رقم 

  نسبةال  التكرار  العبارات

  %٢١.٦  ٦٥    رعایة حقوق اإلنسان 

  %١٣.٣  ٤٠  المسنین رعایة 

  %١٠  ٣٠  رعایة المعوقیین 

  %  ٥  ١٥  رعایة المدمنین 

  % ١٨.٣  ٥٥  رعایة األطفال 

  %٦.٦  ٢٠  رعایة مرضى األمراض المزمنة 

  %٢٥  ٧٥  رعایة الطالب بكافة مراحلهم التعلیمیة 

  %١٠٠  ٣٠٠  المجموع 

من أجلها هى  ت  أن أهم األهداف التى نشأت المؤسساالسابق  یتضح من الجدول- 

أفراد الغالبیة العظمى من وتمثل الطالب بكافة مراحلهم التعلیمیة مؤسسات رعایة 

 على حین أن النسبة المتوسطة تتمثل فى ٢٥% بنسبة ٧٥ ووصل عددها العینة 
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 ١٥  بینما األقلیة من الجمعیات عددهم%٤٠مؤسسات رعایة  المسنین بنسبة 

  .تقوم على رعایة المدمنین% ٥بنسبة 

   المقر الرئیسى للمؤسسات )٣(جدول رقم 

  النسبة  التكرار  العبارات

  %٣١.٦  ٩٥  فى الریف 

  %٦٨.٤  ٢٠٥  فى الحضر 

  %١٠٠  ٣٠٠  المجموع 

العظمى للمؤسسات تقع فى الحضر وعدد  الغالبیة أن السابق  یتضح من الجدول - 

یف  أما المؤسسات التى تقع فى الر،%٦٨.٤ بنسبة ٢٠٥المؤسسات فى الحضر 

 ممایدل على أن مؤسسات المجتمع المدنى تتركز فى %٣١.٦ بنسبة ٩٥عددها 

  .فى المناطق الریفیةالمدن ولیست 

  مجاالت الخدمة للمؤسسات ) ٤(جدول رقم 

  النسبة  التكرار  العبارات

  %٢٣.٦  ٧١  خدمات مادیة

  %٢٥.٣  ٧٦  خدمات ومساعدات عینیة

  %٩  ٢٧     خدمات تثقیفیةوتوعیة

  %٣١.٣  ٩٤  ریبورش عمل وتد

  %٤  ١٢  االكتفاء بالجاني الثقافي فقط

  %١٠٠  ٣٠٠    المجموع 

 تخدم المجتمع  التىن الغالبیة العظمى من المؤسساتأالسابق  الجدول  منیتضح - 

 والنسة المتوسطة ،%٣١.٣ بنسبة ٩٤عن طریق عمل ورش عمل وتدریب وعددها 

من % ٤أن ى حین عل% ٢٥تتمثل فى الخدمات التثقیفیة والتوعیة بنسبة

  . بالجانب الثقافى فقط،المؤسسات تكتفى
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   فى المؤسساتةمشاركال طبیعة )٥(جدول رقم  

  النسبة  التكرار  العبارات

  %٣٩.٦  ١١٩  متطوع بدون أجر 

  %٥٤  ١٦٢  تعمل بأجر 

  %٦.٣  ١٩  مستفید من خدماتها 

  %١٠٠  ٣٠٠  المجموع 

 ١١٩ وعدد ،یعملون بأجر% ٥٤ بنسبة ١٦٢ أن عدد  السابق الجدولمن یتضح - 

مستفید من خدماتها % ٦.٣ بنسبة ١٩متطوع بدون أجر بینما عدد % ٣٩.٦بنسبة 

ویتضح أن عدد المتطوعین كبیرمما یؤكد أن العمل التطوعى ما زال بخیر وأن 

  .هناك شباب مازالوا محبین لمجتمعهم ولمؤسساتة المدنیة

   فى المؤسسات فى أسلوب القیادةرأى العاملین) ٦(جدول رقم 

  النسبة  التكرار  العبارات

  %١٨.٣  ٥٥  قیادة مبدعة 

  %١٦.٦  ٥٠  قیادة دیمقراطیة 

  %٢٤.٣  ٧٣  تشجع العمل الجماعى 

  %١١.٣  ٣٤  قیادة تشعر بنبض الشارع 

  %٢٩.٣  ٨٨  قیادة تقلیدیة عادیة 

  %١٠٠  ٣٠٠  المجموع 

یادة تقلیدیة عادیة  أن القترىالعظمى یتضح من الجدول السابق بأن الغالبیة  - 

ادة تشجع  بینما تؤكد الفئة المتوسطة بأن أسلوب القی،%٢٩.٣ بنسبة ٨٨وعددهم 

 ٥٠ بینما تؤكد األقلیة على أن القیادة قیادة دیمقراطیة وعددهم ،العمل الجماعى بنسبة

  .%١٦.٦بنسبة 



   منى عمارة.د               دراسة میدانیة فى محافظة المنوفیة الفكر المتطرف ومواجهة  مؤسسات المجتمع المدنى

 - ٥٣٩ -  

   الطرق التى تقدمها مؤسسات المجتمع المدنى لمواجهة الفكر المتطرف- ثانیا

  االستجابات

موافق إلى حد   موافق

  ما

    غیر موافق

  م

  

  العبارات

  %  ك  %  ك  %  ك

تقدم المؤسسة ندوات لتوعیة   ١٣

   الفكر المتطرف بأسالیبالشباب 

٥٣  ١٦٠.

٣  

١٥  ٤٥  ٣١.٦  ٩٥  

تقوم المؤسسة بعمل ورش عمل   ١٤

  لعرض نماذج حیة للمتطرفین 

٢١.٦  ٦٥  ٣٥.٣  ١٠٦  ٤٣  ١٢٩  

ل محاضرات تقوم المؤسسة بعم  ١٥

تثقیفیة لتنقیة فكر الشباب من 

  .الفكر المتعصب

٥٨  ١٧٥.

٣  

١٦.٦  ٥٠  ٢٥  ٧٥  

تسعى المؤسسات لتنظیم مؤتمرات   ١٦

دولیة لمعرفة الرأى والرأى األخر 

  .من وجهة نظر علماء ومفكرین

٢٧  ٨١  ٣٦  ١٠٨  ٣٧  ١١١  

تسلط مؤسسات المجتمع المدنى   ١٧

الضوء على بعض المتطرفین 

  . م عبرة لمن بعتبرفكریا لتجعله

٤٧  ١٤٣.

٦  

٢٤  ٧٢  ٢٨.٣  ٨٥  

حمایة الشباب من براثن فكرهم   ١٨

  .المدمر

٥١  ١٥٤.

٣  

١٦.٦  ٥٠  ٣٢  ٩٦  

اجتذاب المؤسسات للعناصر   ١٩

الشابة المتفوقة لوضع نماذج 

  .  یحتذى بها

٥٧  ١٧٣.

٣  

١١.٣  ٣٤  ٣١  ٩٣  

اتاحة الفرصة للشباب للتعبیر عن   ٢٠

رأیه واحالمه بشكل موضوعى 

وصادق فى كافة المحافل العلمیة 

  .والعملیة

٥٧  ١٧٢.

٣  

١٥  ٤٥  ٢٧.٦  ٨٣  

تشجیع الشباب للعمل فى المجال   ٢١

التطوعى للتفریغ عن طاقاتهم 

  بشكل إیجابى وفعال 

١٠  ٣٠  ٢٩  ٨٧  ٦١  ١٨٣  
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 توافق % ٥٣.٣ بنسبة ١٦٠العظمى وعددهم من الجدول السابق بأن الغالبیة یتضح  - 

، على مؤسسة ندوات لتوعیة الشباب عن خبایا الفكر المتطرفعلى ضرورة أن تقدم ال

ى حد ما تقدم المؤسسات إلیرون أنة %٣١.٦من أفراد العینة بنسیة ٩٥حین أن 

 .غیر موافقون على تقدیم الندوات% ١٥ بنسبة ٤٥ بینما هناك عدد  ،ندوات للتوعیة

تقدم المؤسسة وافقون على ضرورة أن ی% ٤٣أن الغالبیة العظمى بنسبة  على حین

 وجمیعها وجهات نظر غیر موافق% ٢١.٦ندوات وورش عمل للمتطرفین بنسبة 

 من أفراد % ٥٨.٣نسبة ج الجدول بأن ئ، كما أوضحت نتاتحتمل الصدق أو العكس

وافق على أن تقدم المؤسسة محاضرات تثقیفیة لتنقیة فكر الشباب من الفكر العینة ت

على ضرورة تنظیم مؤتمرات دولیة لمعرفة موافقون % ٣٧نسبة وهناك  ،المتعصب

 ٨١، بینما الحد اآلدنى وعددهم ر من وجهه نظر العلماء والمفكرینالرأى والرأى األخ

% ٤٧.٦ نسبة  فضال عن أن، تماما من وجهة نظرةغیر موافق% ٢٧بنسبة 

ً تسلط مؤسسات المجتمع المدنى الضوء على بعض المتطرفین فكریا  أنوافقون علىی

% ٥١.٣ نسبة  كذلك،وافقت ال% ٢٤ حین أن  نسبة  علىلألخرینم عبرة وتجعله

 ال% ١٦.٦ نسبة و المتطرفةرهم افكأ ثنضرورة حمایة الشباب من برابموافقون 

  .ألنهم ال بشعرون بخطر هؤالء على شباب المجتمع ونوافقی

لمؤسسات با المتفوقة ةالشاب العناصرلتحاق إعلى % ٥٧.٦ بنسبة فهناك إتفاق

یوافقون على تشجیع الشباب % ٦١احة الفرصة للشباب للتعبیرعن أرائهم ونسبة إت

 فضال عن .على وافقال ت% ١١نسبة  أقل  حین أن علىللعمل فى المجال التطوع  

 ألنهم ال یرون وافقونی ال ٤٥ حین أن عدد  علىوافقون على رأیهی% ٥٧.٣نسبة أن 

 عدد  أقل حین أنعلىى % ٦١سبة نكما أن .  الشباب قوة مؤثرة من وجه نظرهمأن

عى وهذه على تشجیع الشباب للعمل فى المجال التطو ونوافقی ال% ١٠ بنسبة ٣٠

  .نسبة قلیلیة قیاسا بالذین یوافقون على التطوع لتنمیة قیم اإلنتماء للوطن

 والتى عنوانهاوتتفق نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة حسن محمد سالمة 

 رسالة )الدولة والمجتمع المدنى فى مصر مع إشارة إلى الجمعیات األهلیةالعالقة بین (

 حیث أكدت نتائجها على .م٢٠٠٤ كلیة اإلقتصاد والعلوم السیاسیة جامعة القاهرة ،دكتوراة

أهمیة الدور التى تقوم به المؤسسات فى تدعیم قضیة المواطنة وتدعیم عملیات وعى 

 تفعیل دور األحزاب والجمعیات والنقابات لك ضرورةوكذ.المواطنین والمشاركة والتنمیة
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كأحدى صور مؤسسات المجتمع المدنى وتمكینها من اجل أداء دورها بفاعلیة فى تدعیم 

إلى نتیجة مؤداها أن غیاب مبدأ المواطنة ومؤسسات المجتمع كما خلصت دراستة .المواطنة

البد من العمل على تفعیل ف،یاتالمدنى عن واقعنا العربى بتطورات خطیرة على كافة المستو

  .ٕوابراز دور المجتمع المدنى لتجنب تلك المخاطر

التى تقدمها مؤسسات المجتمع المدنى لدعم قیم اإلنتماء واآللیات األنشطة  -ثالثا 

  .    فى المجتمع المصرى

  االستجابات

  موافق  موافق

  إلى حد ما

    غیر موافق

  م

  

  العبارات

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٦  ١٨  ٢٥.٣  ٧٦  ٦٨.٦  ٢٠٦  .هة الفكر بالفكرمواج  ٢٢

توعیة الرأى العام ضد تلك   ٢٣

  .والمغلوطةاألفكار المریضة 

٧.٣  ٢٢  ٢٧  ٨١  ٦٥.٦  ١٩٧  

اعتماد مؤسسات المجتمع   ٢٤

المساجد والكنائس   علىالمدنى

كسالح لمواجهة الفكر الدینى 

  . المتطرف

١٦.٦  ٥٠  ٢٤.٦  ٧٤  ٥٨.٦  ٧٦  

إلعالم االعتماد على وسائل ا  ٢٥

لفكر لبكافة أشكاله لتوجیهه 

  متطرف المعتدل غیر ال

١٤.٦  ٤٤  ٣٣.٦  ١٠١  ٥١.٦  ١٥٥  

تقاء بالتعلیم لإلراالهتمام   ٢٦

   والمواطنین بالمجتمع

٨  ٢٤  ٢٢.٣  ٦٧  ٦٩.٦  ٢٠٩  

استقطاب بعض مشاهیر الفكر   ٢٧

الدینى وحث الشباب على 

   .ضرورة االقتداء بهم

١٩.٣  ٥٨  ٤٠.٣  ١٢١  ٤٠.٣  ٢١٢  

  ١١  ٣٣  ٣٥.٦  ١٠٧  ٥٣.٣  ١٦٠ الخطاب الدینى القدیم عدیلت  ٢٨
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یستوعب كافة األفكار والعقول ل

  . یتناسب وروح العصربما 

االهتمام بالجانب الریاضى   ٢٩

والترفیهى إلستیعاب الشباب 

وتوجیه طاقاتهم بشكل بناء 

  .ٕوایجابى

٩  ٢٧  ٢٤.٦  ٧٤  ٦٦.٣٥  ١٩٩  

نشر جمیع أنواع المكتبات   ٣٠

حبب الشباب فى المتنقلة لت

القراءة واالطالع 

  .عقولهملحمایة

٦.٦  ٢٠  ٢٧.٣  ٨٢  ٦٦  ١٩٨  

تشجیع المسابقات الدینیة وحفظ   ٣١

القرآن الكریم على أیدى علماء 

  . األزهر المعتدلین فكریا

٥.٣  ١٦  ١٨  ٥٤  ٧٦.٦  ٢٣٠  

 المتعصبین والمتشددین معاقبة  ٣٢

  .والداعین للفكر الهدام

١١.٦  ٣٥  ٢٤  ٧٢  ٦٤.٣  ١٩٣  

اعتماد مؤسسات المجتمع   ٣٣

المدنى على أسلوب االقناع 

  .ومواجهة الفكر بالفكر

٦  ١٨  ٢٥.٣  ٧٦  ٦٨.٦  ٢٠٦  

 تلك بأثارتوعیة الرأى العام   ٣٤

  .األفكار المریضة

٧.٣  ٢٢  ٢٧  ٨١  ٦٥.٦  ١٩٧  

وافقون على ی% ٦٨.٦أن الغالبیة العظمى بنسبة  السابق الجدول  من یتضح  - 

مجتمع المدنى على أسلوب اإلقناع لمواجهة الفكر ضرورة إعتماد مؤسسات ال

على ضرورة إعتماد مؤسسات المجتمع  ونوافقی ال% ٦المتطرف بینما نسبة 

% ٦٥.٦نسبة كما أن .المدنى على أسلوب اإلقناع لمواجهة الفكر المتطرف

مغلوطة فى وافقون على ضرورة توعیة الرأى العام ضد تلك األفكار المریضة والی

% ٥٨.٦نسبة فضال عن أن .ون على هذا الرأىوافقی ال% ٧.٣بة نسحین أن 
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وافقون على إستخدام المساجد والكنائس كسالح دینى لمواجهة الفكر الدینى ی

 وأن ، على إستخدامهاونوافقی ال%١٦.٦ بنسبة ٥٠ حین أن عدد علىطرف المت

م یوافقون على اإلعتماد على وسائل اإلعال% ٥١.٦ بنسبة الغالبیة العظمى

 نسبة أنحین على  غیر متطرف ومتحیز لفصیل دون األخر  لتوجیهة لفكر معتدل

یوافقون على اإلهتمام % ٦٩.٦نسبة  كما أن .ون على ذلك الرأىوافقالی% ١٤.٦

تساعد على اإلرتقاء بالمجتمع بینما ل نیةبجمیع المراحل التعلیمیة لبث الفكرة الوط

% ٤٠.٣د أوضحت الدراسة بأن نسبة ولق. على ذلكونوافقال ی% ٨بنسبة ٢٤عدد 

على یوافقون على إستقطاب بعض المشاهیر ونجوم اإلعالم لتصحیح الفكر الدینى 

% ١٩.٣بة  بنس٥٨ بینما عدد ،یوافقون إلى حد ما% ٤٠.٣  نسبة حین أن

من أفراد أن الغالبیه العظمى من الجدول السابق یتضح كما .ون على ذلكوافقالی

الخطاب الدینى القدیم عدیل یوافقون على ت% ٥٣.٣نسبة  ب١٦٠وعددهم العینة 

 ،تعدیلة ألنهم ال یجدون فائدة من ونوافقالی% ١١ بنسبة ٣٣ حین أن عدد على

یوافقون على اإلهتمام بالجانب الدینى والریاضى والترفیهى % ٦٦.٣ نسبة كما أن

بة قلیلة  وتمثل نسال یوافق% ٩ بنسبة ٢٧إلستیعاب الشباب وتوجیهة بینما عدد 

% ٦٦أن الغالبیة العظمى بنسبة  الجدول السابق ویشیر.جدا من أفراد العینة

 علىیوافقون على نشر جمیع أنواع المكتبات لتحبب الشباب فى القراءة واإلطالع 

كما یتضح .ون لعدم أیمانهم بدور المكتباتوافقی ال% ٦.٦ نسبة حین أن 

یع المسابقات الدینیة وحفظ القرأن یوافقون على تشج% ٧٦.٦نسبة  الجدول أنشیری

ألنة ال یعلم دور غیر موافق % ٥.٣نسبة ریم على أیدى علماء األزهر بینما الك

أن الغالبیة من الجدول السابق یتضح و.االزهر فى نشر الفكر الوسطى المعتدل

 بینما ،یند المتعصبین والمتشدمعاقبةیوافقون على ضرورة % ٦٤.٣العظمى بنسبة 

  .على حقبأنهم إقتناعا منهم غیر موافق % ١١.٦سبة  بن٣٥عدد 
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بهاء الدین محمد ومحمد فاید وتتفق نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة 

 عدم وجود عالقة ارتباطیة دالة بین الشعور باألغتراب وتوصلت إلى) ١٩٩٤(

عدم وجود فروق إحصائیة داللة بین طالب المدارس ، فضال عن .واألنتماء للوطن

فروق دالة وأخیرا ال توجد .الحكومیة والمدارس األجنبیة على مقیاس األنتماء للوطن

ًإحصائیا بین متوسطات درجات الطالب المسلمین والطالب المسیحین على مقیاس 

 عبدالمنعم الدردیر وتتفق أیضا مع نتائج دراسة.الشعور باألغتراب واألنتماء للوطن

بعض العوامل النفسیة لدى الشباب  "   بعنوان- :)١٩٩٨(وبدوى محمد حسین 

 إنخفاض درجة الكفاءة األجتماعیة إلىوتوصلت " الجامعى المنتمى وغیر المنتمى 

 إنخفاض درجه ورأت أن.ًلدى الفرد قد تكون عامال من ضمن عوامل ضعف األنتماء

وایضا أن .ًدافعیه الفرد لإلنجاز قد تكون عامال من ضمن عوامل ضعف األنتماء

 فضال ،ًالخارجیة للضبط قد تكون عامال من ضمن عوامل ضعف األنتماءالوجهه 

ما  ك.ً الظاهریه فى التدین قد تكون عامال من ضمن عوامل ضعف األنتماءعن أن

أكد الكثیر من العلماء أنة كلما إزداد إنتماء الشباب لمجتمعهم كلما قلت معدالت 

 وأجهزة إعالم ، والتلیم السلیم،یةالتطرف الدینى ویرجع ذلك لطریقة التنشئة اإلجتماع

 ومؤسسات دولة قویة ومدركة لمجریات ،موضوعیة ترعى الصدق والدقة فى األخبار

 فإذا إجتمعت ، فضال عن أن الخطاب الدینى المعتدل والمتججد بشكل دائم،األمور

 فال شك سوف تقل معدالت التطرف ،هذه الطرق والوسائل وأدت ما لها وما علیها

  .التدریجالفكرى ب
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قیم االنتماء یوضح طبیعة اآلنشطة والبرامج التى تقدمها المؤسسات لدعم _ :رابعا

  .فى المجتمع المصرى

  االستجابات

  موافق  موافق

  إلى حد ما

  غیر موافق

  

  م

  

  العبارات

  %  ك  %  ك  %  ك

ضرورة تقدیم برامج ومشروعات   ٣٥

  .صغیرة لتشغیل الشباب

٥.٦  ١٧  ٢٠.٥  ٦٢  ٧٣.٦  ٢٢١  

عمل برامج وورش عمل لشغل   ٣٦

  .الشباب بالفكر العلمى المتحضر

١٤.٦  ٤٤  ١٨.٣  ٥٥  ٦٧  ٢٠١  

توفیر فرص عمل للخریجین   ٣٧

  .تتناسب مع مؤهالتهم

٩.٦  ٢٩  ٢٤.٣  ٧٣  ٦٦  ١٩٨  

إنشاء حاضنات لألعمال   ٣٨

والمشروعات الصغیرة لتوجیه 

  .الشباب للعمل المنتج والمربح

١٠.٦  ٣٢  ٣٣.٣  ١٠٠  ٥٦  ١٦٨  

تجهیز ورش عمل لتدریب الخریجین   ٣٩

على أعمال القیادة واإلبداع واالبتكار 

  . لدمجهم فى عجلة اإلنتاج

١١.٣  ٣٤  ٣٤.٣  ١٠٣  ٥٤.٣  ١٦٣  

فتح قنوات جدیدة تستوعب   ٤٠

الشباب المتمیز والمبدع حتى ال 

  . تستقطبهم القنوات السوداء

٦.٦  ٢٠  ٣٥.٦  ١٠٧  ٥٧.٦  ١٧٣  

تعاون مؤسسات الدولة فى الكشف   ٤١

عن المسئولین عن الفساد وتجنید 

  . المتطرفین والتكفرین

١٣.٣  ٤٠  ٢٩  ٨٧  ٥٧.٦  ١٧٣  

تدریب الطالب على طرق التفكیر   ٤٢

  . السلیم ومن ثم القیادة الحكیمة

٧.٣  ٢٢  ٢٤.٦  ٧٤  ٦٨  ٢٠٤  

تدریب الشباب على أسالیب   ٤٣

اإلدارة والمتابعة والتقییم وتنفیذ 

  .شروعات الصغیرةالم

١١.٣  ٣٤  ٢٣  ٦٩  ٦٥.٦  ١٩٧  
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اشراك الشباب فى طرق الحكم   ٤٤

والسیاسة لیكون لهم رأیا یدعم 

  .والئهم وانتمائهم

٩  ٢٧  ٣٥.٦  ١٠٧  ٥٥.٣  ١٦٦  

تعلیم الشباب طرق اتخاذ القرار   ٤٥

  . لتدعیم قیم الوالء واالنتماء

٦.٦  ٢٠  ٢٥.٦  ٧٧  ٦٧.٦  ٢٠٣  

اشتراك الشباب فى إدارة   ٤٦

محلیات لتعلیمهم كیفیة القیادة ال

  .واإلدارة

١٣  ٣٩  ٣٢.٦  ٩٨  ٥٤.٣  ١٦٣  

تشجیع التبادل الثقافى بین شباب   ٤٧

العالم لیتعلم كیف یعبر عن نفسه 

  .ورأیه بحریة

١١.٦  ٣٥  ٣٠  ٩٠  ٥٨.٣  ١٧٥  

عدم فرض مؤسسات الدولة أیة   ٤٨

قیود على فكر الشباب وترك 

الفرصة لهم كاملة للتفاعل 

  .إلنتاجوالتعلیم وا

١٠  ٣٠  ٣٥  ١٠٥  ٥٥  ١٦٥  

یوافقون على  % ٧٣.٦بنسبة  أن الغالبیة العظمى السابق الجدول  منیتضح - 

ال % ٥.٦ بینما نسبة ،ضرورة تقدیم برامج ومشروعات صغیرة لتشغیل الشباب

یوافقون على عمل برامج % ٦٧نسبة بالغالبیة العظمى  بینما ،ذلك  علىیوافقون

 بنسبة ٤٤ بینما عدد ،ب بالفكر العلمى المتحضروورش عمل لتشغیل الشبا

یوافقون على توفیر فرص عمل % ٦٦ نسبة على حین أن ،ونوافقی ال% ١٤.٦

یستخلص .ونوافقی ال % ٩.٦ بنسبة ٢٩ بینما عدد ،خرجین تتناسب مع مؤهالتهملل

ضنات ایوافقون على إنشاء ح% ٥٦أن الغالبیة العظمى  بنسبة   من الجدول

 ال% ١٠.٦ بنسبة ٣٢ بینما عدد ،ب للعمل المنتج والمربحلتوجیه الشبا

یوافقون على عمل تدریب للخرجین على أعمال % ٥٤.٣نسبة فضال عن أن .وافقی

 ،وافقی ال% ١١.٣ بنسبة ٣٤ بینما عدد نتاج إللدمجهم فى عجلة ا القیادة واإلبداع

 قنوات یوافقون على ضرورة عمل% ٥٧.٦أن الغالبیة العظمى بنسبة على حین 

أن الغالبیة  كما ،یوافق ال% ٦.٦جدیدة تستوعب الشباب المبدع بینما بنسبة 
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یوافقون على ضرورة تعاون مؤسسات الدولة فى الكشف % ٥٧.٦بنسبة  العظمى 

 أسفرت نتائج كماتوافق تماما، ال% ١٣.٣بینما نسبة ،عن المسئولین عن الفساد

ر یب الطالب على طرق التفكییوافقون على ضرورة تدر% ٦٨سبة ن الجدول بأن

على حین .ونوافقی ال% ٧.٣ بنسبة ٢٢، بینما عدد السلیم ومن ثم القیادة الحكیمة

متابعة وتقییم یوافقون على تدریب الشباب على أسالیب اإلدارة وال% ٦٥.٦نسبة   أن 

 .ون لعدم إیمانهم بأهمیة الشبابافقیوال % ١١.٣، بینما نسبة المشروعات الصغیرة

یوافقون على إشراك الشباب فى طرق الحكم والسیاسة % ٥٥.٣نسبة عن أن فضال 

ٕلیكون لهم رأیا یدعم والئهم وانتمائهم كماأن الغالبیة .ونوافقی ال% ٩ بینما نسبة ،ً

القرارات إتخاذ یوافقون على ضرورة تعلیم الشباب طرق % ٦٧.٦نسبة العظمى ب

 الجدول السابق وأوضح.قونوافی ال% ٦.٦ بینما  نسبة ،لتدعیم قیم الوالء واإلنتماء

یوافقون على إشتراك الشباب فى إدارة % ٥٤.٣أن الغالبیة العظمى  بنسبة 

أن الغالبیة من الجدول السابق یتضح كما .ونوافقی ال% ١٣ بینما نسبة ،المحلیات

یوافقون على تشجیع التبادل الثقافى بین % ٥٨.٣ بنسبة  من أفراد العینةالعظمى

 ونوافقی ال% ١١.٦ نسبة بینما ،ورأیه بحریة تعلم كیف یعبر عن نفسهالشباب لی

یوافقون % ٥٥أن الغالبیة العظمى بنسبة فضال عن .لعدم إیمانهم بقدرات الشباب

قلیل عدد  یوجد على عدم فرض مؤسسات الدولة أیة قیود على فكر الشباب بینما 

  .مع الرأى السابق ال یتفق% ١٠ بنسبة مفردة ٣٠

 "سامیة عبدالعاطى عالم الحداد"نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة وتتفق 

حیث تهتم الدراسة بالوعى السیاسى وعالقتة باإلنتماء لدى عینة من طالب جامعة 

 أهم ة اعتباروتوصلت إلى، نجد أنها تنوعت فى طریقة تناولها لموضوع االنتماء،حلوان

لمختلفة فهى ایضا تسهم فى تنمیة وعیهم عدادهم للمهن اإل،وسیط من وسائط التربیة

 االهتمام بالوعى فضال عن أن ،فى مختلف المجاالت وبخاصة الوعى السیاسى

ًالسیاسى أمرا هاما خاصة بالنسبة لمرحلة الشباب ً.  
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 .ع المدنى لمواجهة الفكر المتطرف المعوقات التى تعانى منها مؤسسات المجتم:خامسا

  االستجابات

  موافق  موافق

  إلى حد ما

  غیر موافق

  

  م

  

  العبارات

  %  ك  %  ك  %  ك

تمثل التحدیات المادیة معوقا هاما   ٤٩

  ومؤثرا فى عمل تلك المؤسسات 

٨.٣  ٢٥  ٢٣  ٦٩  ٦٨.٦  ٢٠٦  

تمثل التحدیات السیاسیة معوقا   ٥٠

  .هاما أمامها

١٦.٦  ٥٠  ٣٥  ١٠٥  ٥١.٣  ١٥٤  

یعد عدم فهم أفراد المجتمع   ٥١

تمع لطبیعة عمل مؤسسات المج

المدنى سببا من أسباب المیل 

  .للفكر المتطرف

٨  ٢٤  ٢٩.٣  ٨٨  ٦٢.٦  ١٨٨  

یعد التحدى االمنى عامال هاما   ٥٢

فى عدم قدرة تلك المؤسسات 

  . عن أداء عملها

١٦.٣  ٤٩  ٢٣  ٦٩  ٥١.٦  ١٥٥  

توجد برامج لجذب مؤسسات ال   ٥٣

المجتمع المدنى للشباب لتدعیم 

  .قیم االنتماء لدیهم

١٢.٦  ٣٨  ٣١.٦  ٩٥  ٥٥.٦  ١٦٧  

توجد عالقات تشاحن بین   ٥٤

أعضاء المؤسسات مما یؤثر 

  .على جودة أدائها

١٧  ٥١  ٣٢  ٩٦  ٥١  ١٥٣  

ال یوجد اقبال من الشباب   ٥٥

 فى أنشطة  التطوعیةللمشاركة

  . المؤسسات المختللفة

٢٠.٦  ٦٢  ٣٦  ١٠٨  ٤٣.٣  ١٣٠  

ال توجد عالقات تعاونیة مع   ٥٦

  .یذیة والتنفجهات الدولة اإلداریة

١٥.٣  ٤٦  ٤٣  ١٢٩  ٤١.٦  ١٢٥  
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یوافقون على أن % ٦٨.٦أن الغالبیة العظمى بنسبة من الجدول السابق یتضح  - 

ًالتحدیدات المادیة معوقا هاما ومؤثرا فى عمل تلك المؤسسات ً نسبة توجد  بینما ،ً

% ٥١.٣أن الغالبیة العظمى  بنسبة  كما ،تفق مع الرأى السابقتتال % ٨.٣

ًالتحدیات السیاسیة معوقا هاما أمامهاأن یوافقون على   ٥٠یوجد عدد قلیل  بینما ،ً

 من أفراد العینة أن الغالبیة العظمى فضال عن .همال یتفق مع %١٦.٦بنسبة 

قالوا بأن عدم فهم أفراد المجتمع لطبیعة عمل مؤسسات المجتمع % ٦٢.٦بنسبة 

ال یتفق مع % ٨ نسبة دتوج بینما ،ًالمدنى سببا من أسباب المیل للفكر المتطرف

ً أن التحدى اآلمنى عامال یرون% ٥١.٦أن الغالبیة العظمى بنسبة كما .الرأىهذا 
تفق تتال % ١٦.٣ بینما نسبة ،ًهاما فى عدم قدرة تلك المؤسسات عن أداء عملها

ضرورة تواجد برامج لشد أنتباه مؤسسات المجتمع المدنى وفیما یتعلق ب.هممع

ال یتفق مع  من  بینما ،%٥٥.٦ فهم یوافقون بنسبة نتماءللشباب لتدعیم قیم اال

بالتشاحن  وفیما یتعلق .%١٢.٦بنسبة  لعدم أیمانهم بإنتماء الشباب الرأى السابق

 تؤكد أنة %٥١بین أعضاء المؤسسات بأنة یؤثر على جودة اآلداء توجد نسبة 

 بمدى وفیما یتعلق ،ال توافق على ذلك% ١٧معوق أساسى على حین أن نسبة 

مع هذا % ٤٣.٣إقبال الشباب للمشاركة فى أنشطة المؤسسات المختلفة تتفق نسبة 

ن الغالبیة أكما .ال تتفق مع الرأى السابق% ٢٠.٦ على حین أن نسبة ،الرأى

قالوا بأنه ال توجد عالقات تعاونیة مع % ٤١.٦ بنسبة ١٢٥العظمى وعددهم 

  . الرأى هذال یتفق مع %١٥.٣ بنسبة ٤٦ بینما عدد ،جهات الدولة اإلداریة

 م بعنوان ١٩٨٩وتتفق نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة أمینة الجندى سنة 

حیث توصلت نتائجها إلى أن .التطرف والعنف بین الشباب وخاصة الجامعى منها

المكانة االجتماعیة متمثلة فى المستوى االقتصادى والتعلیمى والوظیفى ألسرة الطالب 

كما رأت أن المشاركة فى مدى . ا أو إیجابا وفقا لمدى أرتفاعها أو إنخفاضهاتؤثر سلب

االندماج أو العزلة عن األنشطة الطالبیة داخل الكلیة أو خارجها وعضویته فى بعض 

فضال عن العائق المادى من .الجامعات وكیفیة قضاء وقت فراغه والمشاركة السیاسیة

متطرفة ولجؤها إلستخدام العنف وأیضا أن أهم أسباب إنتماء الشباب للجمعات ال

معاناة بعض الشباب من بعض المشكالت المجتمعیة التى قد تدفعه إلى التطرف 

والعنف وأیضا انخفاض نسبة المشاركة فى اإلنتخابات السیاسیة وعضویة األحزاب 

أن البیئة الریفیة تهیئ بعض القادمین منها إلى االنضمام السیاسیة كما خلصت إلى 

   .لى الجامعات الدینیة التى قد تحمیهم من قیم المدینةإ



 العدد السابع واألربعون                                                                        مجلة بحوث الشرق األوسط

 
- ٥٥٠ -  

  . تلك المؤسسات فى مواجهة التطرف الرؤیة المستقبلیة لدور- سادسا

  االستجابات

موافق إلى حد   موافق

  ما

  غیر موافق

  

  م

  

  العبارات

  %  ك  %  ك  %  ك

تنوع المؤسسة من أنشطتها   ٥٧

  .لتدعیم قیم االنتماء

٦.٦  ٢٠  ٢٠  ٦٠  ٧٣.٣  ٢٢٠  

فتح قنوات شرعیة للمؤسسة   ٥٨

  .لمواجهة التطرف

٨.٣  ٢٥  ٢٧  ٨١  ٦٤.٦  ١٩٤  

تشجیع الشباب على المشاركة   ٥٩

  .لمواجهة التطرفالسیاسیة كوسیلة 

٨  ٢٤  ٢٧.٦  ٨٣  ٦٤.٣  ١٩٣  

٦٠  

  

تشجع الدولة دور المؤسسات 

 من كافة هاالرقابیة لتطهیر

  أشكال  الفكر المتطرف 

٨.٦  ٢٦  ٢٩.٣  ٨٨  ٦٢  ١٨٦  

تشجیع روح العمل التطوعى   ٦١

  . للشباب لمواجهة الفكر المتطرف

١١  ٣٣  ٢٦  ٧٨  ٦٣  ١٨٩  

اختیار النخب السیاسیة الناشطة   ٦٢

  . لتشجیع الشباب وتدعیم االنتماء لدیهم

١٢.٦  ٣٨  ٢٧.٦  ٨٣  ٥٩.٦  ١٧٩  

البحث عن مصادر تمویل وطنیة   ٦٣

نزیهة لتدعیم نشاط المؤسسات 

  .دال من التمویالت االجنبیةب

٧.٦  ٢٣  ٢٤.٦  ٧٤  ٦٨.٦  ٢٠٣  

وضع مقترحات مستقبلیة   ٦٤

تدعم قیم االنتماء وتنبذ 

  .التطرف والعنف

٦.٦  ٢٠  ٢٣.٣  ٧٠  ٧٠  ٢١٠  

تعیین جهات رقابیة تراقب   ٦٥

طبیعة األنشطة والبرامج 

  .لتدعیم قیم االنتماء والمواطنة

٨.٣  ٢٥  ٢٦.٣  ٧٩  ٦٥.٣  ١٩٦  
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 بأن هناك یرون% ٧٣.٣عظمى بنسبة أن الغالبیة المن الجدول السابق یتضح  - 

ال یتفق مع  %٦.٦ بینما نسبة ،أنشطتها لتدعیم قیم اإلنتماءو اتالمؤسس فى تنوع 

بفتح قنوات شرعیة للمؤسسة لتدعیم قیم اإلنتماء توجد   وفیما یتعلق،الرأى السابق

 بینما  غیر المتفقین عددهم ،یوافقون على ذلك%٦٤.٦نسبة كبیرة منهم تصل إلى 

هناك موافقین على أن % ٦٤.٣نسبة   فضال عن أن هناك.%٨.٣ بنسبة ٢٥

 ٢٤ بینما عدد ،تشجیع الشباب على المشاركة السیاسیة كوسیلة لتدعیم قیم اإلنتماء

أن الغالبیة العظمى خلصت نتائج الجدول إلى كما  ، هذاال یتفق مع% ٨بنسبة 

رقابیة لتطهیر مؤسسات موافقین على تشجیع الدولة دور المؤسسات ال% ٦٢بنسبة 

  هذاتفق معتال  %٨.٦ بینما نسبة ،المجتمع المدنى كافة أشكال الفكر المتطرف

موافقین على تشجیع روح العمل التطوعى % ٦٣أن نسبة   فضال عن .الرأى ا

ال  %١١ بینما نسبة ،للشباب لتدعیم قیم اإلنتماء لدیهم لمواجهة الفكر المتطرف

قالوا أن % ٥٩.٦أن الغالبیة العظمى بنسبة الجدول ح وأوض.الرأى هذا مع ونیتفق

 ،لنخب السیاسیة الناشطة لتشجیع الشباب لتدعیم قیم اإلنتماء لدیهملهناك إختیار 

 على ضرورة% ٦٨.٦كما وافقت نسبة  . الرأى هذایوافقونال % ١٢.٦بینما نسبة 

ن ًالبحث عن مصادر تمویل وطنیة نزیهة وتدعیم نشاط المؤسسات بدال م

  مع نال یتفقو %٧.٦ بنسبة ٢٣ بینما عدد ،التمویالت األجنبیة المشبوهة

 إلبعاد الشبابتدعم قیم اإلنتماء ل مقترحات مستقبلیة أن هناك  فضال عن،الرأىهذا

كما وافقت .الرأى على هذا  یوافقونال  %٦.٦ بینما بنسبة ،عن التطرف والعنف

قابیة تراقب طبیعة األنشطة  أن یكون هناك تعیین جهات رعلى% ٦٥.٣نسبة 

على  یوفقون ولم %٨.٣ نسبة رفضت بینما ،والبرامج لتدعیم قیم اإلنتماء والمواطنة

  .الرأى السابق
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  :نتائج الدراسة

  : خصائص عینة البحث- أوال

  نتائج الدراسة فیما یتعلق بنوعیة طبیعة مؤسسات المجتمع المدنى أنكشفت -١

 بنسبة ١٤٠ المجتمع وعددها  تنمیة تخدمالتىمن المؤسسات الغالبیة العظمى 

 ،%٣٦.٦ وفى الترتیب الثانى المؤسسات الخدمیة والتى تبلغ نسبتها ،%٤٦.٦

  .%١٦.٦ بنسبة فى المرتبة الثالثة مؤسسات رعایة المجتمع وتأتى

 نتائج الدراسة فیما یتعلق بأهداف المؤسسات التى نشأت من أجلها أن إنتهت -٢

 جاءت فى المرتبة األولىسسات تقوم برعایة الطالب الغالبیة العظمى من المؤ

 الفئة المتوسطة تتمثل أهدافها فى رعایة االطفال بنسبة على حین% ٢٥بنسبة 

  .%٥ رعایة المدمنین بنسبة فى تعمل  تتمثل أهدافهاأن أقل نسبةو% ١٨.٣

ضحت أن وأصت نتائج الدراسة فیما یتعلق بالمقر الرئیسى للمؤسسات ولخ -٣

بینما أقل نسبة % ٦١.٦العظمى من المؤسسات تقع فى الحضر بنسبة الغالبیة 

  .%٣٨.٣تقع فى الریف بنسبة 

نتائج الدراسة فیما یتعلق بمجاالت الخدمة التى تقدمها المؤسسة بأن توصلت  -٤

الغالبیة العظمى من المؤسسات تخدم عن طریق ورش عمل وتدریب بنسبة 

 حین أن أقل نسبة على %٢٣.٦، وتتوسطها الخدمات المادیة بنسبة %٣١.٣

  .%٤تخدم المجتمع عن طریق اإلكتفاء بالجانب الثقافى فقط  بنسبة 

 للعمل فى المؤسسة مهمنتائج الدراسة فیما یتعلق بالسبب الحقیقى النضمام إنتهت -٥

بأن الغالبیة العظمى من العاملین انضموا إلیها من أجل خطاب القوى العاملة 

 وترى عدم وجود فرص عمل هو ة التى تتوسطهمأن الفئ حین على% ٢٩بنسبة 

 أقل نسبة من العاملین انضموا على حین% ١١.٦فى اإلنضمام بنسبة  السبب

  .%٦.٦ بنسبة ٢٠عددهم  لدیهم و وقت الفراغ قتللإلیها 
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نتائج الدراسة فیما یتعلق بطریقة اختیار رئیس مجلس إدارة المؤسسة أن  خلصت - ٦

 ١٧٩ ووصل عددهم إلى س اإلدارة تم إنتخابهم الغالبیة العظمى من رؤساء مجل

 .%٧ بنسبة ٢١عددهم وعلى حین أن األقلیة كانوا رؤساء بالترقیة % ٥٩.٦بنسبة 

الطرق التى تقدمها مؤسسات :  فیما یتعلق بالهدف الثانى للدراسة وهو- ثانیا

  .المجتمع المدنى لمواجهة الفكر المطرف

الخدمات التى تقدمها الطرق وعة  نتائج الدراسة فیما یتعلق بطبیتوصلت -٧

مؤسسات المجتمع المدنى لمواجهة الفكر المتطرف أن الغالبیة العظمى من 

% ٥٣.٣الموافقین على ضرورة أن تقدم المؤسسة ندوات لتوعیة الشباب بنسبة 

  .%١٥نسبتهم توصل حین أن األقلیة من غیر الموافقین على الندوات على

لق بطبیعة خدمات المجتمع المدنى لمواجهة الفكر نتائج الدراسة فیما یتعإنتهت  -٨

المتطرف بأن األغلبیة العظمى من الموافقین على إتاحة الفرصة للشباب 

على حین أن النسبة األقل غیر الموافقین % ٥٧.٣ن رأیهم بنسبة عر عبیللت

  .%١٥تهم إلى نسبوصلت

 التى تقدمها  وفیما یتعلق بالهدف الثالث وهو طبیعة األنشطة والبرامج-ثالثا

  .مؤسسات المجتمع المدنى لدعم قیم اإلنتماء فى المجتمع المصرى

فیما یتعلق باألنشطة والبرامج التى تقدمها مؤسسات الدراسة  نتائج توصلت -٩

ن على یالمجتمع المدنى لدعم قیم اإلنتماء على أن األغلبیة العظمى موافق

بینما % ٥٧.٦ة ضرورة عمل قنوات جدیدة تستوعب الشباب المبدع  بنسب

  .% ٦.٦بنسبة  نیغیر موافقالمن النسبة األقل 

 التى تقدمها مؤسسات المجتمع بالخدمات فیما یتعلق الدراسة صت نتائجلخ - ١٠

لدعم قیم اإلنتماء على أن الغالبیة العظمى من الموافقین على ضرورة تعاون 

 على% ٥٧.٦الفساد بنسبة مؤسسات الدولة فى الكشف عن المسؤلین عن 

  .%١٣.٣ بنسبة ینن أن النسبة األقل لغیر الموافقحی
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ً نتائج الدراسة أیضا فیما یتعلق باآلنشطة بأن األغلبیة العظمى من إنتهت - ١١

 همنفسأن على تشجیع التبادل الثقافى بین الشباب بالتعبیر عن یالموظفین موافق

  .%١١.٦ همنسب صلتین بینما النسبة األقل لغیر الموافق% ٥٨.٣بنسبة 

لصت االغلبیة من مفردات البحث إلى ضرورة توفیر فرص عمل كما خ - ١٢

 كما أكدوا ،من أفراد العینة% ٦٦للخریجین للتتناسب مع مؤهالتهم وذلك بنسبة 

على أهمیة إنشاء حاضنات للمشروعات واألعمال الصغیرة لتوجیهة الشباب 

% ٥٦للعمل واإلنتاج بدال من إستقطابهم من تلك الجماعات المتطرفة بنسبة 

  .من أفراد البحث

وكشفت نتائج الدراسة على موافقة غالبیة أفراد العینة بتجهیز ورش عمل  - ١٣

لتدریب الخریجین على أعمال القیادة واإلبداع واإلبتكار لدمجهم فى عجلة 

، وایضا موافقتهم بفتح قنوات جدیدة %٥٤تصل إلى اإلنتاج بنسبة عالیة 

  %.٥٧تستوعبهم بها بنسبة 

یة من مفردات البحث ضرورة تعاون كافة مؤسسات الدولة كما أكدت الغالب - ١٤

للكشف عن كافة مصادر الفساد والمسؤلین عن تجنید المتطرفین فكریا بنسبة 

من إجمالى أفراد البحث،وضروة إشراك الشباب فى إدارة الحكم والسیاسة % ٥٧

 وأیضا تعلیمهم طرق إتخاذ القرار لتدعیم قیم اإلنتماء والمواطنة%٥٥بنسبة 

  .البحثمن إجمالى أفراد % ٦٧بنسبة 

 وفیما یتعلق بالهدف الرابع للدراسة فلقد أسفرت نتائج الدراسة عما یلى من -رابعا

  :نتائج

التى تواجه المؤسسات فى تدعیم صت نتائج الدراسة فیما یتعلق بالمعوقات لخ - ١٥

 المادیةلمعوقات قیم اإلنتماء اتضح بأن األغلبیة العظمى یوافقون على أن ا

بینما األقلیة الغیر % ٦٨.٦ًتمثل معوقا یؤثر فى عمل المؤسسات بنسبة 

  .%٨.٣موافقین بنسبة 



   منى عمارة.د               دراسة میدانیة فى محافظة المنوفیة الفكر المتطرف ومواجهة  مؤسسات المجتمع المدنى

 - ٥٥٥ -  

 التى تواجه المؤسسات لتدعیم المعوقات أن من ت نتائج الدراسة لصتوكما  - ١٦

 السیاسیة تمثل لمعوقاتاألغلبیة العظمى یوافقون على أن ا أن قیم اإلنتماء 

ًمعوقا هاما أمامها   على ذلكالغیر موافقین من  النسبة األقل و% ٥١.٣بنسبة  ً

  .%١٦.٦تمثل 

ة الیوجد إقبال من بأنأن الغالبیة العظمى منهم ترى صت نتائج الدراسة لخ - ١٧

% ٤٣.٣ الشباب للمشاركة فى أنشطة المؤسسات المختلفة وتصل نسبتهم إلى

 مثل ت النسبة األقل لغیر الموافقین تحین أنمن الموظفین الموافقون على 

  .%٢٠.٦فى

وافقون ی بأن الغالبیة العظمى المعوقات نتائج الدراسة فیما یتعلق بأهم إنتهت - ١٨

بینما النسبة األقل % ٤٩على أن تدعیم قیم اإلنتماء حلم بعید المنال بنسبة 

  .%١٩.٣لغیر موافقین تتمثل 

صت نتائج الدراسة فیما یتعلق بالرؤیة المستقبلیة لتدعیم قیم اإلنتماء لدى لخ - ١٩

وافقون ی% ٧٣.٣ بنسبة ٢٢٠ بأن الغالبیة العظمى من الموظفین بعدد الشباب

على أن هناك تنوع فى أنشطة المؤسسة لتدعیم قیم اإلنتماء بینما النسبة األقل 

   .%٦.٦لغیر الموافقین تتمثل 

وترى غالبیة أفراد العینة بأن التحدى األمنى یعد معوقا هاما فى عدم فهم  - ٢٠

ساعدتهم بالمعلومات اإلستباقیة وتصل نسبتهم إلى البعض لمهمة االمن وعدم م

من أفراد المجتمع البحثى على حین أن غیر الموافقین على هذا المعوق % ٥١

 %.١٦.٣تصل نسبتهم إلى 

وأخیرا رأت غالبیة أفراد العینة أنة لو إستطاعت مؤسسات المجتمع المدنى  - ٢١

حقیق تلك الجماعات إثبات وجودها ودورها فى المجتمع لوقفت عائقا فى سبیل ت

  .من إجمالى أفراد العینة% ٥١المتطرفة ألهدافها وذلك بنسبة 
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لبیة العظمى من الغات نتائج الدراسة فیما یتعلق بالرؤیة المستقبلیة بأن لصتو - ٢٢

 بنسبة ١٩٤الموظفین یوافقون على فتح قنوات شرعیة لتدعیم قیم اإلنتماء بعدد 

  .%٨.٣لموافقین تمثل  حین أن النسبة األقل لغیر اعلى% ٦٤.٦

 فیما یتعلق بالهدف الخامس للدراسة وهو الرؤیة المستقبلیة لدورتلك -خامسا

  .المؤسسات لمواجهة التطرف

 على تشجیع الشباب على ونوافقب الموظفین غالبیةصت نتائج الدراسة بأن لخ - ٢٣

على حین أن % ٦٤.٣المشاركة السیاسیة كوسیلة لتدعیم قیم اإلنتماء بنسبة 

  .%٨بنسبة ة األقل لغیر الموافقین النسب

ًنتائج الدراسة أیضا فیما یتعلق بالرؤیة المستقبلیة بأن األغلبیة العظمى إنتهت  - ٢٤

ن على تشجیع الدولة لدور المؤسسات الرقابیة لتطهیر ووافقیمن الموظفین 

على % ٦٢نسبة بمؤسسات المجتمع المدنى من كافة أشكال الفكر المتطرف 

  .%٨.٦ لغیر الموافقین بنسبة حین النسبة األقل

ًصت نتائج الدراسة أیضا فیما یتعلق بالرؤیة المستقبلیة بأن األغلبیة من لخ - ٢٥

على البحث عن مصادر تمویل وطنیة نزیهة % ٦٨.٦ن بنسبة ووافقیالموظفین 

ًوتدعم نشاط المؤسسات بدال من التمویالت األجنبیة بینما النسبة األقل لغیر 

  . وهى النسبة االقل%٧.٦ ت فىالموافقین تمثل

% ٧٠بنسبة  كما  وافقت الغالبیة من أفراد العینة  بتنویع أنشطة المؤسسات  - ٢٦

  .% ٦.٦ ت بنسبةمثلوت لم توافق على هذا المقترحعلى حین أن النسبة األقل 

 بأن الغالبیة العظمى من  المستقبلیة نتائج الدراسة فیما یتعلق بالرؤیةتمثلت - ٢٧

جهات الرقابیة تراقب لن على أنه یجب أن یكون هناك تعیین لیقالموظفین مواف

على حین أن % ٦٥.٣ بنسبة طة والبرامج لتدعیم قیم اإلنتماءطبیعة األنش

 %.٨.٣ل لغیر الموافقین تتمثل فى النسبة األق
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  :توصیات الدراسةخاتمة و

ضرورة توجیهة  لهم الحق فى  المسؤلین وصانعى القرارات  أن منال شك

تلك القضایا الحیویة فى حالة الرغبة فى االصالح والسیر فى بنظار واالهتمام اال

 الصحیح للتنمیة وخدمة المجتمع حفاظا على مقدرات المجتمع وشعبة من  الطریق

لحمایة و لخلق جیل من الشباب الواعى والمدرك لقیمة وطنة هذا الفكر المتطرف

  -:من أى خطر یهددةمجتمعة 

نین والقواعد الصارمة التى تحمى المجتمع من براثن هؤالء تفعیل القوا ضرورة -١

المتطرفین بتفعیل قانون االرهاب ومكافحة االرهابین والمتطرفین من خالل إعالن 

  .  وكما هو اآلنقانون الطوارئ كما حدث فى شهر إبریل عقب تفجیر الكنیستین

 ،ةیجب على جمیع المؤسسات التعلیمیة فى كافة مراحلها االبتدائى -٢

من الناحیة الفكریة  تعمل على رعایة الطالب أن والجامعیة ،یةوالثانو،یةواإلعداد

ٕوالتثقیفیة والتعلمیة باإلجابة عن كل تساؤالتهم واستفسارتهم بشكل علمى ومنطقى 

  .المتطرفةحتى ال تستقتبهم تلك الجماعات 

جتمع مال مؤسسات  الكثیر من بضرورة تشجیع إنشاء الدراسة الحالیةوصىت كما -٣

 المواطنین جمیعتشجیع اإلنتماء لها من و یةالریف كافة  المناطق مدنى فى ال

  . المكاسب المادیةبتحقیق التركیز واالهتمام دون ٕبكافة أعمارهم وانتمائتهم 

ضرورة إهتمام مؤسسات المجتمع المدنى بالجانب ب كما توصى الدراسة الحالیة -٤

 ومؤتمرات  وندوات ثقافیة عملشعمل وروالتوعیة الفكریة من خالل الثقافى 

  .تحتوى فیها جمیع مؤسسات الدولة

  كبیردورلما له من العمل التطوعى  وقیمة ضرورة تشجیع الشباب على أهمیة  -٥

وقیمة سسات مجتمعم ؤ  لتقویة وتنمیة الشباب لمفى خدمة المجتمع وتنمیته 

  .الحفاظ علیها من أى فكر معادى للمجتمع
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 المؤسسات التطوعیة وتأكید دورها فى التنمیة ضرورة اإلهتمام بإنشاء -٦

 فى قیامها بأدوارها ا التى تقف عائق الروتنیةٕاإلقتصادیة واإلجتماعیة وازاله القیود

مؤسسات المجتمع المدنى دور كبیر فى لأن والتأكید  بالقیادیة داخل المجتمع 

 لمجتمعمواجهة الفكر المتطرف لدى الشباب وتوعیته بحقوقه وواجباته أمام ا

  .ومؤسساتة

لشباب بمخاطر التطرف والفكر المتطرف ل التوعیة تقدیم سالسل من حلقات  -٧

تأثیر كبیر من  لهم نظرا لماعن طریق رجال الدین سواء فى الكنائس أو المساجد 

 إستقطابعلى أفراد المجتمع حیث أن هناك بعض الجماعات اإلرهابیة تقوم ب

طریق بعض األفكار الخاطئة فیجب أن للتطرف واالرهاب عن  ودفعهمالشباب 

 وجمیع مؤسسات یتكاتف جمیع رجال الدین للتوعیة ضد الجماعات المتطرفة 

  . الشبابلتوعیةالدولة 

 حقوق تعلمهم إحترام المواطنین  جمیعالعمل على خلق ثقافة إجتماعیة لدى -٨

اعیا و حتى ینشأ الطفل من الصغر  المختلفةاإلنسان فى جمیع المراحل التعلیمیة

علیه وحتى ال یكون فریسة سهلة یمكن تطوعیها بواجبات وطنه ومدركا بحقوقة و

  .ضد وطنة

إقامة البرامج والمشروعات ب مؤسسات المجتمع المدنى یجب أن تهتم جمیع -٩

الصغیرة التى تهدف إلى خدمة المجتمع وتنمیته لمواجهة الشباب والفكر المتطرف 

بیئة التعبیر والتظاهر السلمى وخلق وفك جمیع القیود المفروضة كالحق فى 

 والقواعد المكبلة  دون الشعور بفرض القیود علیه تناسبة للشباب دیموقراطیة 

  .لحریتة

یجب على جمیع الجهات الرقابیة للدولة من متابعة مصادر تمویل أكشاشك  - ١٠

حقوق االنسان التى تمول من قبل جهات غیر معلومة ومشكوك فى مصداقتیها 

 منابع التمویل للمتطرفین واإلرهابین وان تطبق القانون علیهم دون وتجفیف كافة

إعتبار للطرف الثالث الذى یعمل بكل جهدة لتدمیر وتقسیم المجتمع المصرى 
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 استقالل إلى ًوالدعوة ودون أى إعتبار لتلك المؤسسات الصفراء والمتلونة

  .نسان من قبضة التمویل األجنبيإلمنظمات حقوق ا

ل دورات تدریبیة وندوات وورش عمل للعاملین والمتطوعین فى عماإلهتمام ب - ١١

 االداریة والرقابیة ووضع مقترحات المنظمات األهلیة لرفع كفاءتهم وفعالیتهم

  .مستقبلیة لدعم قیم اإلنتماء لمواجهة الفكر المتطرف

ضرورة مشاركة الشباب وتشجیعهم على المشاركة السیاسیة وحق االنتخاب  - ١٢

تدعیم ل  وقبول الرأى والرأى االخروذلكلمى وحق االبداء بالرأىوحق التظاهر الس

  .اإلنتماء لدى الوطن

المؤسسات  عمل  تعیین جهات رقابیة لكى تراقب طبیعة  تشدید ویجب - ١٣

 صالحهملتحقیق مواألنشطة التى تقوم بها لكى التستغل من قبل بعض األفراد 

فة التدابیر القانونیة ٕالخاصة وعند الشك فیها یجب إغالقها فورا واتخاذ كا

فى أى نشاط إرهابى أو تطرفى  ٕلمحاكمتها وایقافها عن النشاط فور تبین تورطها

  .مشكوك به

 الخالفات  جمیع وترك مع الشباب ضرورة فتح باب الحوار المتبادل والصریح  - ١٤

 احترام األعضاء بعضهم لبعض وبإقامة عالقات تكاملیة بدل من وضرورةًجانبا 

والمشجعة على نشر الحقد والكراهیة والتفرقة ًفسیة الموجودة حالیا األوضاع التنا

  .بین المواطنین وبعضهم البعض

ضرورة إیجاد طرق جدیدة ومبتكرة للتعامل واإلتصال بین مؤسسات المجتمع  - ١٥

 جدیدة ومبتكرة لمواجهة المتطرفین المدنى وبین أفراد المجتمع والوصول إلى طرق

كشف للصل االجتماعى وكذلك إستخدام ألة اإلعالم باإلعتماد على وسائل التوا

 .مخطاطتهم االرهابیة والمتطرفة
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  الهوامش

  : العربىالمراجع

 أعمال الندوة ، مؤسسات المجتمع المدنى ودورها فى تدعیم مفهوم المواطنة:السید شحات السید 

السیاسى والتطور  جامعة طنطا،بعنوان اإلصالح ،داب{ لقسم االجتماع بكلیة ا،السنویة الثانیة

  .م٢٠٠٦ رؤیة مستقبلیة، نقال عن یاسر الخواجة، -الدیموقراطى فى مصر

 العالقة بین الدولة والمجتمع المدنى فى مصر مع إشارة إلى الجمعیات :حسن محمد سالمة 

  .م٢٠٠٤، رسالة دكتوراة غیر منشورة بكلیة اإلقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة،األهلیة

 دور المجتمع المدنى فى العملیة الدیموقراطیة دراسة میدانیة عن حالة المرأة :ند كثیركراوس وا 

  .م٢٠٠٨، كندا،یلب جامعة منجی،اإلسالمیة والعلمانیة فى القاهرة

 مستقبل المجتمع المدنى فى الوطن العربى، سلسلة أطروحات :أحمد شكر الصبیحى 

  .م٢٠٠٠،یروت ب،، مركز دراسات الوحدة العربیة)٣٧(الدكتوراة

 سة انمط العالقات بین الدولة والمنظمات االهلیة فى عصر العولمة، در: على الدین عبد البدیع

 –میدانیة لواقع العالقة بین الدولة والمنظمات االهلیة فى مدینة القاهرة، قسم علم االجتماع 

  .م٢٠٠١،كلیة اآلداب، جامعة القاهرة

 ٕة فى مكافحة الفساد واتخاذ المبادرات فى بلدان الشرق  المجتمع المدنى ودور:عبد الفتاح عطوة

 عین شمس، ، كلیة التربیة،األوسط، دراسة وصفیة تحلیلیة لدكتوراة غیر منشورة، قسم االجتماع

٢٠٠٨.  

 دراسة ،مشاركة المدنى فى توفیر الخدمات التعلیمیة فى جمهوریة الدومینیكان: میرویكس وردك 

 التعاون من أجل السالم ، قسم البحوث والدعوة،ر الحكومىحالة بین التعلیم الحكومى وغی

  .م٢٠٠٧، یولیو وزارة الشئون الخارجیة النرویجیة،والوحدة

 دور مؤسسات المجتمع المدنى فى اإلصالح التعلیمى بمصر، رسالة :مد جمعةحمحمد حسن أ 

  .م٢٠٠٧ ، كلیة اآلداب، جامعة المنصورة،ماجستیر غیر منشورة

 قسم ، كلیة اآلداب، دولة الرفاهیة وتنظیمات المجتمع المدنى، رسالة دكتوراة،كامل محمد أحمد 

  .م٢٠٠٦اإلجتماع، جامعة عین شمس،

 صنع الجلیل محمد طماعة، جهود منظمات المجتمع المدنى فى تدعیم الحقوق السیاسیة للمرأة، 

لیة الخدمة دراسة مطبقة على أمانة المرأة بالحزب الوطنى الدیموقراطى بمنطقة حلوان، ك

  .م٢٠٠٨ جامعة حلوان،، قسم التخطیط االجتماعى،االجتماعیة



   منى عمارة.د               دراسة میدانیة فى محافظة المنوفیة الفكر المتطرف ومواجهة  مؤسسات المجتمع المدنى

 - ٥٦١ -  

 لمصرى للقضایا اإلجتماعیة الراهنة  ا تصورات الشباب،اإلنتماءو عن الهویة :ثروت إسحاق

  .م٢٠٠٤.ودوائر اإلنتماء

 دراسة مقارنة للحاجات النفسیة لدى المتطرفین فى إستجاباتهم وغیر :محمد عبد العال الشیخ 

  .٢٠٠٢ جامعة طنطا، ،تطرفین من الشباب، رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة التربیةالم

 التطرف وعالقتة بالحاجة إلى تحقیق الذات لدى طالب :أسماء فاروق محمد عفیفى 

  .م٢٠٠٣ جامعة عین شمس،،الجامعة،كلیة التربیة، قسم الصحة النفسیة

 طالب الجامعات المصریة،دراسة التطرف بین الشباب، كیف یفكر قادة : أمنیة الجندى

  .م١٩٩٠میدانیة،مجلة المنار،العدد الخامس،مارس،

 ادارة "،ُترجمة عبدالقوي عال عبدالمنعم،جانیس،روبنسن،رود،نابییر،جورج،لیكي،بیریت،لیكي

،الدار الدولیة "دلیل الجمعیات في ظل الظروف المتغیرة:الجمعیات الخیریة غیر الهادفة للربح

  .  ٢٠٠٠القاهرة،للنشر والتوزیع،

 مجلة المستقبل العربي، "الواقع العربي وعوائق تكوین المجتمع المدني"،شرف الدین، فهیمه ،

  .م٢٠٠٢

  ،المجلة ،"المنظمات غیر الحكومیة ودورها في بناء المجتمع المدني"القزویني، اقبال حسون 

  .م٢٠٠٢، ٦العراقیة لحقوق اإلنسان، ع 

  ،جتمع المدني ودورها في ترسیخ مبدأ الحوار وروح التعایش، مؤسسات الم"صدیق، عبد الرحمن

  .م٢٠٠٢، ٥المجلة العراقیة لحقوق اإلنسان، ع "

 نتماء عینة من طالب جامعة إل الوعى السیاسى وعالقته با،سامیة عبدالعاطى عالم الحداد

  .)٢٠٠٧( جامعة حلوان ،  كلیة التربیة، رسالة ماجستیر قسم الصحة النفسیة،حلوان

 كیف یمكن إعادة هیكلة اإلعالم المملوك للدولة؟ تحدیات التحول . )٢٠١١(. الغني، حسینعبد

طي في مصر خالل المرحلة االنتقالیة، مؤتمر بالتعاون بین مركز القاهرة لد ا رسات وقرالدیمق

  .حقوق اإلنسان

 لكترونیة،ّثوارت الربیع العربي بین تحرر الشعوب وسقوط الدول، مجلة العربي اال:برهان غلیون .

٢٠١٥.  

 ثوا رت الربیع العربي والوجه األخر لمشروع الشرق األوسط، مجلة : شمسان المناعي

  .٢٠١٤،الشرق

  صالح النصار عبد الكریم التربیة الوطنیة في مدارس المملكة العربیة السعودیة، دراسة

  . ه١٤٢٦تحلیلیة



 العدد السابع واألربعون                                                                        مجلة بحوث الشرق األوسط
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 تنمیة قیم المواطنة لدى برنامج مقترح لتدعیم دور المدرسة في: یوسف محمد عبد الحمید 

طالبها في عصر العولمة الثقافیة، المؤتمر العلمي السنوي الثامن عشر، كلیة الخدمة 

   م٢٠٠٧االجتماعیة، جامعة الفیوم،

  :المراجع األجنبیة: ًثانیا
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