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دور الجامعة في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري

د  /صالح عبداهلل محمد حسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة:

تعد الجامعات مف المؤسسات التربوية الميمة ذات األثر الفعاؿ في تنمية المجتمع وتطويره؛
حيث تظير رسالتيا جمية في ضوء ما حدده قانوف تنظيـ الجامعات المصري بأنيا تختص بكؿ
ما يتعمؽ بالتعميـ الجامعي والبحث العممي الذي تقوـ بو كمياتيا ومعاىدىا سعياً لالرتقاء
بالمجتمع حضارياً مراعية المساىمة في رقي الفكر وتقدـ العمـ وتنمية القيـ اإلنسانية وتزويد
المجتمع باحتياجاتو مف المتخصصيف والفنييف والخبراء في مختمؼ المجاالت ،وتزويد اإلنساف
بأصوؿ المعرفة وطرائؽ البحث العممي المتقدمة والقيـ الرفيعة؛ ليسيـ في بناء مجتمعو وخدمة
ٔ
وطنو عمى نحو خاص واإلنسانية عمى نحو عاـ )ٗ ،ٕٓٓٙ ،ٔٚ( .
وقد صارت الجامعات بيت خبرة في كافة المجاالت ولمختمؼ قطاعات المجتمع الخدمية
منيا واإلنتاجية؛ نظ اًر لما تضمو مف نخب عممية وفكرية متنوعة .ويتوقؼ دور الجامعة في
خدمتيا لمجتمعيا عمى درجة قربيا منو ،ومف ثـ وجب أال تكوف كياناً فوقو أو أف تنظر إليو مف
برج عاجي ،بؿ ينبغي أف تكوف جزءاً أصيالً منو يعمؿ لصالحو ويسعى لتنميتو وتطويره.
وتتنوع وظائؼ الجامعات وخدماتيا وتتعدد مخرجاتيا التعميمية ما بيف برامج درجة
البكالوريوس أو الميسانس وبرامج التعميـ المستمر ودرجات الماجستير والدكتوراه وذلؾ في
التخصصات األكاديمية والتخصصات المينية ،كما أنيا تعد أداة ميمة لتطوير البحث العممي
وتنمية المجتمع وتطويره في الجوانب كافة  ،ناىيؾ عف أنيا تعد مكاناً فعاالً لمتواصؿ الثقافي
والحضاري)ٔٔ ،ٕٖٓٔ ،ٕٚ( .
ونظ اًر لما تتمتع بو الجامعات مف مصداقية عالية في المجتمعات عامة ومجتمعاتنا العربية
خاصة ،الستحواذىا عمى شريحة ىامة وعريضة مف شرائح المجتمع والمنوط بيا تحديد أدوراىـ
المستقبمية وقيادتيـ لممؤسسات المختمفة ،فمف أىـ أدوارىا تصحيح أفكار الطالب ومعتقداتيـ
وتنمية الفكر الناقد والتحميمي لدييـ ،وذلؾ لضماف سالمة ق ارراتيـ)ٔٚٚ ،ٕٓٔٙ ،٘ٙ( .
حقيقة أف حرية الفكر تعد واحدة مف أىـ الحريات األساسية التي يجب أف يتمتع بيا
اإلنساف؛ نظ اًر الرتباطيا الشديد بجوانبو الروحية ،والتي تسمح لو بتكويف آرائو وأفكاره ،كما أنيا
األداة التي تعبر عف حرية إ اردتو وتمكنو مف التمييز بيف الفضائؿ والرذائؿ ،وأف انطالؽ الفكر
أو تقييده في أي عصر يعد دليالً عمى مدنية العصر أو تفشي الجيؿ فيو وفي أفراده
(ٕ٘ ،)ٕٓٔ٘ ،غير أنو عمى المؤسسات التعميمية -ال سيما الجامعة -أف توازف بيف الحرية
المطمقة في الفكر وبيف تعميـ طالبيا كيؼ ينقدوف ما يعرض عمييـ مف غير إفراط وال تفريط.
فالشباب الجامعي يمروف بمرحمة عمرية تتسـ بالحيوية والنشاط والرغبة في التجديد والتغيير،
ومف ثـ فيـ مف أكثر الفئات نقداً وانفعاالً لما يدور حوليـ مف أحداث وتغييرات ،ولذلؾ فيـ أكثر
عرضة لمرض خطير ،أال وىو اإلرىاب الفكري.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويعد اإلرىاب الفكري أحد القضايا الخطيرة التي تيدد المجتمعات وأمنيا ،ليس فقط عمى
المستوى القومي فحسب بؿ الدولي أيضاً؛ ذلؾ لتعدد أنماطو وأساليبو وتشعبيا ،ومف ثـ يكثر
حدوثو في حياتنا اليومية بأشكاؿ عديدة مف فتف وحروب طائفية ،وأفكار متطرفة ،وتحريض عمى
العنؼ .ويتجسد ىذا النوع مف اإلرىاب في ممارسة الضغط أو العنؼ أو االضطياد ضد
أصحاب الرأي المغاير ،أفراداً كانوا أـ جماعات ،وذلؾ بدعـ مف تنظيمات سياسية أو تنظيمات
دينية تحرض عميو .ومف ثـ فإنو يدمر اإلنساف ويحوؿ المجتمع مف الحضارة والمدنية إلى
مجتمع يسوده قانوف الغاب)ٕٓٔ٘ ،ٕ٘( .
وييدؼ اإلرىاب الفكري إلى محو وقمع مفاىيـ قائمة ،وفرض مفاىيـ جديدة بدالً منيا
باستخداـ القمع والكبت وزرع ثقافة تروج ليا جميع وسائؿ اإلعالـ صاحبة السيطرة بشكؿ مكثؼ
تصؿ إلى حد محو الذات وتحويميا إلى آلة فاقدة اإلرادة واإلحساس وتعمؿ بشكؿ تمقائي
والشعوري لخدمة النظاـ المسيطر ،وفي اآلونة األخيرة ازدادت وسائؿ الغزو الفكري بمنطقة
الشرؽ األوسط وأصبحت الفضائيات تقوـ بدور كبير في ىذا النوع مف اإلرىاب ،إلى جانب
استخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة والسريعة كالشبكة العنكبوتية لإلنترنت)ٕٓٔٙ ،٘ٔ( .
ويشير الواقع الحالي إلى انتشار بعض األلعاب اإللكترونية الخطيرة :مثؿ لعبة الحوت
األزرؽ ،ولعبة مريـ ،ولعبة البوكيموف ،ولعبة جنية النار ،ولعبة تحدي تشارلي ،ولعبة مومو
المرعبة ،وكذلؾ لعبة (ببجي) ) ، (PUBGوالتي تتضمف إرىاباً فكرياً يتـ فرضو عمى الالعبيف،
سواء م ف فئة األطفاؿ أـ المراىقيف ،مف قبؿ مديري ىذه األلعاب ،وتنتيي باالنتحار أو الحرؽ أو
الترويع أو اإلغماء ( ،)ٕٓٔٛ ،ٚٗ( )ٕٓٔٛ ،ٚٛحيث يتـ السيطرة عمى الالعب مف خالؿ
اتباع بعض التعميمات الغريبة التى تعتبر جزءاً مف طقوس المعبة لضماف وصوؿ الالعب إلى
حالة نفسية سيئ ة تمييدا لممرحمة األخيرة وىى تنفيذ التحدى األخير وىو االنتحار .وقد تسببت
ىذه األلعاب فى تسجيؿ عدد مف حاالت االنتحار ،وكذلؾ عشرات الحاالت مف الطالؽ والقتؿ
في الكثير مف الدوؿ العربية واألجنبية )ٕٓٔٛ ،ٚٙ( )ٕٓٔٛ ،ٜٚ( )ٕٓٔٛ ،ٖٚ( .وتعد ىذه
األلعاب اإللكترونية نوعاً مف اإلرىاب الفكري الذي يسيطر عمى ذاتية الالعب ليسير في
متطمبات ىذه األلعاب بشكؿ الإرادي يؤدي بو إلى االنتحار أو حتى إلى حالة نفسية مسموبة
اإلرادة فاقدة اإلحساس تمبي أوامر مدراء تمؾ األلعاب.
ومف ثـ تفرض عمينا التغييرات المتسارعة في مختمؼ المجاالت ضرورة مراجعة منظومة
لتعرؼ مدى قياميا بالدور المنوط بيا في مجابية تمؾ الظواىر التي تشكؿ
التعميـ الجامعي ّ
وتعرؼ سبؿ تطويرىا لتربية أجياؿ
خط اًر عمى المجتمع وأمنو وأىميا ظاىرة اإلرىاب الفكريّ ،
قادرة عمى النقد والتحميؿ لكؿ ما يعرض عمييا ،بجانب المشاركة الفعالة في توجيو مسارىا بحيث
تصبح ىذه االجياؿ قادرة عمى المساىمة في المستقبؿ ،وكؿ ذلؾ في ضوء منظومة أدوارىا
التعميمية والبحثية والخدمية لممجتمع.
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دور الجامعة في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري

د  /صالح عبداهلل محمد حسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشكمة البحث-:

تواجو مصر اآلف مجموعة مف التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي ظيرت
نتيجة التطورات والتحوالت العممية والتكنولوجية واالقتصادية المتسارعة ،مما أوجد بيئة خصبة
لمعديد مف التيارات المختمفة والمتباينة واألزمات المتالحقة ،والتي مف أبرزىا شعور اإلنساف
بمظاىر االغتراب والالمباالة واإلىماؿ والحرماف ،والتيميش الثقافي والسياسي وكؿ ذلؾ ينتيي
بالتطرؼ وانتشار األفكار المتطرفة واإلرىاب الفكري.
وقد أسفرت بعض الدراسات إلى أف اإلرىاب بأنواعو وأشكالو كافة  ،خاصة اإلرىاب
الفكري ،يعد مف أعظـ التحديات التي تواجو الدوؿ العربية عامة واإلسالمية خاصة.
(ٕٖ ،)ٕٓٔٗ ،كما أشارت دراسة (محمد احمد )ٕٓٔ٘ ،ٗٚ( )ٕٓٔ٘ ،إلى أف ظاىرة التطرؼ
قد تتسمؿ إلى النظاـ التعميمي مف خالؿ مناىج خفية في بعض الكتب والمقررات الدراسية
وبعضيا يقاؿ :إنو يأتي مف خالؿ بعض المعمميف ،وذلؾ مف خالؿ التغيير في الفكر والمعتقدات
وتشويو الحقائؽ واألفكار والحض عمى الكراىية وعدـ تقبؿ اآلخر ورفض االلتزاـ بالقانوف
واالبتعاد عف صحيح الديف.
وألمحت بعض الدراسات لضرورة تفعيؿ دور المؤسسات التعميمية السيما الجامعة لمواجية
ظاىرة اإلرىاب الفكري وذلؾ مف خالؿ وظائفيا المتنوعة ،ففيما يتعمؽ بالوظيفة التعميمية لمجامعة
مف مناىج ومقررات وأنشطة ومعمميف أوصت دراسة (أحمد محمد)ٕٓٔٙ ،ٛ( )ٕٓٔٙ ،
بضرورة تفعيؿ دور األنشطة المدرسية في تعزيز األمف الفكري مف خالؿ تنظيـ زيارات طالبية
دورية لمعمماء والتواصؿ معيـ واقامة المعارض التربوية التي تؤكد عمى أىمية األمف الفكري،
شبر )ٔ ،ٕٓٔٙ ،ٔٔ( )ٕٓٔٙ ،بإعادة النظر -عمى نحو جذري -في
ودراسة (إلياـ خضير ّ
المناىج الدراسية بدءاً مف رياض األطفاؿ إلى الجامعات؛ مف أجؿ توعية األطفاؿ والشباب
بأىمية الوطف والمواطنة وأىمية التعايش والمشاركة اإلنسانية ومعرفة الحقوؽ والواجبات واالنتماء
الحقيقي مف أجؿ استقرار الوطف وتطوره.
ولـ يقتصر األمر عمى الساحة الداخمية فحسب ،بؿ امتد االىتماـ عمى الساحة العربية
أيضاً ،حيث أوصت دراسة (نعمة عبد الصمد؛ وعباس نوح )ٕٓٔٙ ،٘ٙ( )ٕٓٔٙ ،بضرورة
دعـ األنشطة الطالبية واقامة ورش وندوات عممية تناقش موضوع اإلرىاب الفكري لطمبة الجامعة
وتوعيتيـ بمخاطره وأساليبو وطرؽ الوقاية منو ،وتضميف موضوع اإلرىاب الفكري في مناىج
حقوؽ اإلنساف التي تدرس لطمبة المراحؿ األولية في الجامعات والمعاىد العراقية .كما أوصت
دراسة (بركة بف زامؿ )ٕٓٔ٘ ،ٔٗ( )ٕٓٔ٘ ،أنو ينبغي لممؤسسات التعميمية اإلماراتية ترسيخ
العقيدة اإلسالمية الصحيحة ونشر الوسطية مف خالؿ المناىج التعميمية وذـ التطرؼ والغمو
بصوره المختمفة -وتنمية ثقافة الحوار مع الطالب .وكذلؾ دراسة (ىاجـ عمي)ٕٓٔ٘ ،
( )ٕٓٔ٘ ،٘ٚبضرورة تطوير المناىج المدرسية السودانية واألساليب التربوية بعقمية انفتاحية
جديدة ال ترفض الجديد كمو وال تقبؿ القديـ برمتو دوف نقاش أو تمحيص.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفيما يتعمؽ بجانب المعمـ أو عضو ىيئة التدريس ،فقد أوصت دراسة (احمد محمد،
 )ٕٓٔٙ ،ٛ( )ٕٓٔٙبضرورة أف يتبني المعمـ منيج الوسطية واالعتداؿ بيف الطمبة
ويرسخو مف خالؿ تطبيؽ ذلؾ في حياتيـ وسموكياتيـ بعيداً عف الغمو والتطرؼ ،وأف ييتـ
بتصحيح المفاىيـ والمصطمحات المغموطة والمشبوىة ،وأف يعامؿ طالبو بالحكمة والموعظة
الحسنة ويوضح المفاىيـ والتصورات المتعمقة بمعني االنحراؼ الفكري والتطرؼ واإلرىاب
واالستقامة وتقوية التوعية الوطنية ليـ .وعمى الساحة العربية ،أوصت دراسة (نعمة عبد الصمد؛

وعباس نوح )ٕٓٔٙ ،٘ٙ( )ٕٓٔٙ ،بضرورة حث أساتذة الجامعات عمى تضميف محاضراتيـ

لموضوع اإلرىاب الفكري مف خالؿ التحميؿ العممي والنقد البناء لألفكار المتطرفة .ودراسة
(بركة بف زامؿ )ٕٓٔ٘ ،ٔٗ( )ٕٓٔ٘ ،بضرورة تدريب المعمميف والمشرفيف التربوييف في مجاؿ
تعزيز األمف الفكري.
وفيما يتعمؽ بجانب البحث العممي أوصت دراسة (ياسر ميموف)ٕٕٓٔ ،ٙٓ( )ٕٕٓٔ ،
بضرورة توثيؽ أواصر الصمة بيف الجامعة وبيف المجتمع ودراسة (أحمد بف عيسي)ٕٓٔٔ ،
( )ٕٓٔٔ ،ٙبتأسيس مراكز لمبحوث خاصة المرتبطة باألمف الفكري واثرائيا بالبحوث المرتبطة
بالشريعة السممية ،وكذلؾ دراسة (عمى فايز الجحني )ٕٓٓٛ ،ٖٚ( )ٕٓٓٛ ،بضرورة إنشاء
مراكز بحثية متخصصة يتـ تزويدىا بالمتخصصيف مف أساتذة الجامعات في المممكة العربية
السعودية بيدؼ إجراء دراسات متعمقة عف ظاىرة اإلرىاب الفكري.

أما فيما يتعمؽ بجانب خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،فقد أوصت دراسة (عماد عبد اهلل،

ٕ٘ٔٓ) (ٓٗ )ٕٓٔ٘ ،بضرورة توثيؽ الصمة بيف المناىج الدراسية وغيرىا مف المؤسسات

االجتماعية األخرى وخصوصاً المؤسسات األمنية لإلسياـ المشترؾ في التصدي المبكر
لالنحراؼ الفكري .كما أوصت دراسة (معموي بف عبد اهلل )ٕٓٔ٘ ،٘٘( )ٕٓٔ٘ ،بضرورة

إيجاد قنوات لمتواصؿ والحوار المستمر مع طالب وطالبات الجامعات والمؤسسات التربوية في
موضوعات اإلرىاب والتطرؼ .وعمى الصعيد العربي ،أوصت دراسة (ىاجـ عمي)ٕٓٔ٘ ،

( )ٕٓٔ٘ ،٘ٚبتواصؿ األنشطة المدرسية وتدريب التالميذ عمي خدمة المجتمع وحب الوطف.

مما سبؽ يتضح أنو يتحتـ عمى المؤسسات التعميمية ،وعمى رأسيا الجامعة ،أف تتحمؿ

مسئوليتيا تجاه توعية مريدييا وتنمية الفكر الناقد التحميمي لدييـ بما يمكنيـ مف التصدي
لإلرىاب الفكري وما يكتنفو مف أفكار مغموطة ،وتمحيص ىذه األفكار لينتقوا منيا ما يوافؽ الديف

والعقؿ والقيـ والتقاليد ،وذلؾ في ضوء وظائؼ الجامعة الرئيسة مف تعميـ وبحث عممي وخدمة

مجتمع؛ ومف ثـ يمكنيـ مواكبة ما يحدث في العالـ مف تطور وتنمية مستمرة ويسيموف في

صناعة مستقبميـ بفاعمية ،ونفع أنفسيـ ومجتمعيـ.
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أىداف البحث-:

ييدف البحث إلى تحقيق اآلتي-:
ٔ -تعرؼ اإلطار الفمسفي لظاىرة اإلرىاب الفكري.
ٕ -تعرؼ متطمبات التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري مف خالؿ وظائؼ الجامعة.
ٖ -تعرؼ واقع دور جامعة أسيوط في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري لدى طالبيا ومعوقات
قياميا بيذا الدور.
ٗ -وضع تصور مقترح ألدوار الجامعة لمواجية ظاىرة اإلرىاب الفكري لدى طالبيا.

أىمية البحث-:
-

-

-

-

ترجع أىمية البحث إلى تناولو شريحة واسعة مف شرائح المجتمع ،أال وىي شريحة الشباب
وضرورة إعدادىـ لمتعامؿ مع قضية اإلرىاب الفكري التي أصبحت أزمة وتحدياً خطي اًر تعاني
منو المجتمعات عامة سواء أكانت متقدمة أـ نامية.
أف ىذا البحث يتناوؿ ظاىرة خطيرة ،أال وىي اإلرىاب الفكري ،والتي ليا تداعياتيا السمبية
عمى مفردات الحياة بكؿ مجاالتيا ،السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية لشعوب العالـ،
وتشمؿ أفراداً ومؤسسات وحكومات ،كما أنيا تيدد أمف المجتمعات واستقرارىا ،ومف ىذا
المنطمؽ تتضح أىمية بحث ىذه الظاىرة ومعالجتيا مف زاوية التربية االجتماعية.
وترجع أىمية البحث أيضاً إلى تناولو لمؤسسة تربوية ميمة أال وىي الجامعة وعالقتيا
بالمجتمع؛ مما يسيـ في حؿ إحدى المشكالت الميمة التي يواجييا ،أال وىي مشكمة
اإلرىاب الفكري ،وسبؿ مواجية ىذه المشكمة والتصدي ليا انطالقاً مف وظائؼ الجامعة عمى
نحو متكامؿ.
جاءت ىذه الد ارسة تمبية لما أوصت بو الكثير مف الدراسات والمؤتمرات حوؿ المؤسسات
التعميمية عامة والجامعة خاصة مف خالؿ بعض أدوارىا ووظائفيا وضرورة تعزيز ىذا الدور
في دراسة ظاىرة اإلرىاب عامة واإلرىاب الفكري خاصة ،مثؿ دراسة (عمى فايز)ٕٓٓٛ ،
( )ٕٓٓٛ ،ٖٚبضرورة إنشاء مراكز بحثية متخصصة يتـ تزويدىا بالمتخصصيف مف أساتذة
الجامعات في المممكة العربية السعودية بيدؼ إجراء دراسات متعمقة عف ظاىرة التطرؼ
واإلرىاب ،ودراسة (أحمد بف عيسى )ٕٓٔٔ ،ٙ( )ٕٓٔٔ ،بضرورة تأسيس مراكز لمبحوث
خاصة المرتبطة باألمف الفكري .ودراسة (حازـ عمي وآخروف)ٕٓٔٔ ،ٜٔ( )ٕٓٔٔ ،
بضرورة تفعيؿ دور الجامعة في توعية الطمبة بمخاطر التطرؼ الفكري مف خالؿ عقد ندوات
ومحاضرات لمطمبة .ودراسة (ياسر ميموف )ٕٕٓٔ ،ٙٓ( )ٕٕٓٔ ،بتوثيؽ أواصر الصمة
بيف الجامعة والمجتمع لمواجية ظاىرة اإلرىاب ،ودراسة (محمد محمود)ٕٖٓٔ ،
(ٓ٘ )ٕٖٓٔ ،بضرورة أف تقوـ مؤسسات الدولة المتمثمة في (األسرة – المؤسسات التعميمية
– المساجد) بدورىا في مواجية ظاىرة العنؼ بأشكالو كافة سواء كاف عنفاً فكرياً أو سموكياً
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لتوجيو وتحصيف الشباب ضد التحديات العقدية والفكرية والسموكية ليكونوا شباباً صالحيف
قادريف عمى تحمؿ مسئوليتيـ تجاه وطنيـ ،ودراسة (بركة بف زامؿ)ٕٓٔ٘ ،ٔٗ( )ٕٓٔ٘ ،
بضرورة تجمية مفيوـ األمف الفكري والعمؿ عؿ توضيحو بشتى الطرؽ والوسائؿ ،وتنمية
ثقافة الحوار مع طالب الجامعة ،ودراسة (عمي بف عوض )ٕٓٔٛ ،ٖٙ( )ٕٓٔٛ ،مف
أىمية تعزيز التواصؿ بيف الجامعة وأولياء أمور الطالب في كيفية الكشؼ عف الغمو المبكر
لدى أبنائيـ وسبؿ التواصؿ مع المختصيف في الرد عمى الشبيات وازالتيا قبؿ تطورىا إلى
مرحمة اإلرىاب.
 كما تنبع أىمية الدراسة الحالية مف حاجة المجتمعات عامة ومجتمعنا المصري خاصة إلىإلقاء الضوء عمى ظاىرة اإلرىاب الفكري ،وبحث أدوار الجامعة في التصدي ليذه الظاىرة
الخطيرة.
 مف الممكف أف تساعد ىذه الدراسة الجيات التربوية والسياسية واألمنية ،وتضيؼ لبنة فيبرامج الوقاية والعالج)ٕ٘ٓ ،ٕٓٔٔ ،ٖٛ( .

دراسات سابقة-:

أوالً :دراسات عربية-:

 .1دراسة (نعمة عبدالصمد؛ وعباس نوح:)62( )0212 ،

استيدفت الدراسة بناء مقياس التجاىات طمبة جامعة الكوفة نحو اإلرىاب الفكري ومعرفة
مستوى اتجاىاتيـ نحوه وعالقة ذلؾ بمتغيري الجنس والتخصص الدراسي.
وقد تـ بناء مقياس االتجاه نحو اإلرىاب الفكري ،وتـ تطبيقو عمى عينة ممثمة مف كميتي
التربية والرياضيات وعموـ الحاسب بمغ عددىا ( )ٕٗٚطالباً وطالبة .وتوصؿ الباحثاف إلى
النتائج التالية:
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تشير إلى أف اتجاىات الطمبة كانت سمبية تجاه اإلرىابالفكري.
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات الطالب والطالبات نحو اإلرىاب الفكري. ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات الطمبة ذوي التخصص العممي واإلنسانينحو اإلرىاب الفكري.
 .0دراسة (محمد مرضى-:)61( )0212 ،
استيدفت الدراسة إلى توضيح ظاىرة اإلرىاب والتطرؼ الفكري وآليات الوقاية مف مخاطره،
وتوصمت الدراسة لبعض المقترحات لمتغمب عمى مشكمة اإلرىاب الفكري مثؿ ،تفعيؿ جيود ىيئة
كبار العمماء والمجاف الدائمة لمبحوث العممية واإلفتاء ،تفعيؿ جيود الجامعات والعمماء وأساتذة
الجامعات ،ودور و ازرة األوقاؼ والشئوف اإلسالمية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3دراسة (عالء زىير-:)33( )0216،
استيدفت الدراسة التعرؼ عمى عوامؿ التطرؼ األيديولوجي ومظاىره مف وجية نظر
الشباب الجامعي األردني ،وبياف عالقة ذلؾ ببعض المتغيرات كالجنس ،ومكاف اإلقامة،
والجامعة ،ونوع الكمية ،والدخؿ الشيري إلخ ،...وأجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف ٖٗٓ مف
طمبة الجامعة األردنية وجامعة العموـ والتكنولوجيا ،وتـ جمع البيانات بواسطة االستبانة.
وتوصمت الدراسة إلى أف الشباب الجامعي األردني يرفض التطرؼ األيديولوجي عمى الرغـ
مف وجود بعض مظاىره ،وىذا ما يبدو واضحاً عمى أفكارىـ المتطرفة بالموقؼ مف االختالط
ومعاداة االنفتاح عمى الغرب ،ومقاطعة منتجاتو ،وموقفيـ مف أصحاب الديانات األخرى .وكانت
أبرز عوامؿ التطرؼ األيديولوجي الفكري عند الشباب األردني تعود إلى عوامؿ اجتماعية تمييا
العوامؿ الدينية ثـ السياسية ثـ األكاديمية فاالقتصادية ،ووجدت الدراسة بعض الفروقات البسيطة
التي تعزى لمجنس ولصالح الذكور حوؿ مظاىر التطرؼ األيديولوجي ،وال توجد فروؽ حوؿ
مظاىر التطرؼ تعزى لبقية متغيرات الدراسة ،وأوصت الدراسة بضرورة معالجة التطرؼ
األيديولوجي مف خالؿ عالج العوامؿ االجتماعية سابقة الذكر كافة.
 .3دراسة (محمد محمود -:)62( )0213 ،
استيدفت الدراسة إلقاء الضوء عمى ىذه الظاىرة والدوافع التي تكمف وراء انتشارىا في
مجتمع الجامعة وأيضاً دور الجامعة في مواجيتيا ،واستخدمت االستبانو كأداة لجمع البيانات
لعينة ممثمة مف طالب كميتي التربية والعموـ ،وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج تحديد
العبارات التي تمثؿ مظاىر العنؼ الفكري ،ومجموعة مف العوامؿ التي أدت إلى وجود العنؼ
الفكري ،واآلثار المترتبة عمى العنؼ الفكري في النواحي (الدينية ،والسياسية ،واالقتصادية،
والتربوية ،واالجتماعية).
 .6دراسة (حازم عمى ،وآخرون-:)11( )0211 ،
استيدفت الدراسة تعرؼ درجة شيوع مظاىر التطرؼ الفكري لدى طمبة الجامعة األردنية،
وقد تـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية مف مجتمع الدراسة وقد بمغ عددىا ٔٓ ٜٙطالب
وطالبة ،وتـ إعداد استبانة تكونت مف ٓ ٙفقرة ،توزعت عمى أربعة مجاالت ىي مظاىر التطرؼ
الفكري ،والعوامؿ االقتصادية ،والعوامؿ االجتماعية ،والعوامؿ األكاديمية.
وقد أظيرت نتائج الدراسة أف درجة شيوع مظاىر التطرؼ الفكري لدى طمبة الجامعة
األردنية جاءت بدرجة متوسطة ،مع عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات طمبة
الجامعة األردنية ،حوؿ درجة شيوع مظاىر التطرؼ الفكري لدييـ حسب متغيرات الجنس،
والكمية ،والمستوى الدراسي ،وأوصى الباحثوف بضرورة تفعيؿ دور الجامعة في توعية الطمبة
بمخاطر التطرؼ الفكري مف خالؿ عقد ندوات ومحاضرات لمطمبة.

34

اجمللد  - 63العدد الثالث  -مارس 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2دراسة (محمد ىاشم-:)60( )0212 ،
استيدفت الدراسة التعرؼ عمى ظاىرة التطرؼ في المجتمع الفمسطيني بمحافظات غزة،
ومعرفة األسباب األكثر شيوعاً والتي دفعت باتجاه تسريع السموؾ المتطرؼ ،ومف ثـ وضع رؤية
تربوية لمواجية التطرؼ والخروج مف ىذا المأزؽ واستخدـ الباحث المنيج الوصفي ،واستخدمت
عينة عشوائية قميمة مف التربوييف ،وبمغ عدد أفرادىا  ٔ٘ٛفرداً ،وقد استخدمت األساليب
اإلحصائية المناسبة فييا تك اررات ومتوسطات حسابية ومعامؿ ارتباط.
وتوصمت الدراسة إلى توفر التطرؼ الفكري في المجتمع الفمسطيني بمحافظات غزة ،حيث
حصمت درجة واقع التطرؼ عمى وزف نسبي قدره ( ،)%ٜٙ.٘ٙوقد كانت أكثر العوامؿ شيوع ًا
في تأجيج التطرؼ العوامؿ االجتماعية والتي احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي قدره (،)%ٖٛ.ٚ
ثـ األحزاب السياسية والتي حصمت عمى وزف نسبي قدره ( .)%ٛٓ.ٜٜومف نتائحيا وضع رؤية
تربوية لمخروج مف أزمة التطرؼ.
 .7دراسة (أحمد حسني-:)6( )0222 ،
استيدفت الدراسة الوصوؿ لمعوامؿ التي تؤدي إلى التطرؼ بيف الشباب الجامعي ،ووضع
برنامج مقترح لتأىيؿ الريادة الطالبية لمتعامؿ مع مظاىر التطرؼ بيف طالب الجامعة،
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي "المسح االجتماعي" ،وكانت عينة الدراسة مف رواد المجاف
واالتحاد واألنشطة بعدد (.)ٙ
وتوصمت الدراسة لعدة توصيات منيا أف يعاد النظر في الق اررات الجامعية والتي ترتبط
بالتعامؿ مع الطالب ،وأف يعاد النظر في أجيزة رعاية الشباب وأف يتـ تأىيميـ لمتعامؿ مع
الطالب ،وأف يعاد التفكير في عودة الممارسة الديمقراطية الحقيقية داخؿ الجامعة ،وأف تزيد
الكميات مف األنشطة الجاذبة لمطالب.

ثانياً :دراسات أجنبية-:

 -1دراسة )-:)21( (Meftah, 2018

تمت ىذه الدراسة بعنواف" :جذور جرائـ اإلرىاب السادي :ىؿ ىو اإلسالـ أـ الثقافة
العربية؟" وقد تناولت ظاىرة اإلرىاب وحاولت التأكد مف الجذور الحقيقية لجرائمو السادية ،وسعت
لدراسة افتراضيف محتمميف لشرح ىذه الظاىرة وىما:
 الفرض األول ،ويقوؿ بأنو إذا كاف معظـ جناة ىذه الجرائـ مسمميف ،فإف جذور ىذه الجرائـالسادية ىي دينية وتقوـ عمى القرآف والسنة.
 الفرض الثاني ،ويقوؿ إنو إذا كاف معظـ جناة ىذه الجرائـ في الغالب مف العرب أو بمدافمجاورة ليـ ،فإف جذور ىذه الجرائـ السادية موجودة في الثقافة البدوية.
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وقد استخدـ الباحث المنيج التاريخي إضافة إلى المنيج الوصفي التحميمي .وتمخضت
الدراسة عف بعض النتائج مف أىميا:
-

أنو ال يوجد رابط بيف األفعاؿ اإلرىابية السادية وبيف اإلسالـ.
أف الجذور الحقيقية ليذه الجرائـ السادية ىي ثقافية ،أي أساطير األبطاؿ والثأر.
وفي الحقيقة ،فإف ىذه الجرائـ تتعارض مع مبادئ وتعاليـ اإلسالـ.
أف التغيرات التي أحدثيا اإلسالـ في مجتمعات ىذه المنطقة تعد تغيرات سطحية بينما
ظمت البنى العميقة ليذه المجتمعات محكومة بثقافتيا المحمية.
أف المجتمعات العربية استغمت الديف في الغالب لتبرير ثقافاتيا.

 -0دراسة (-:)26( )Caldwell, 2012
جاءت الدراسة بعنواف "مكافحة التطرؼ :االستراتيجيات المستخدمة لمكافحة التطرؼ"،
واستيدفت ا لدراسة إجراء تحميؿ نوعي لمصادر التطرؼ مف منظوريف مختمفيف (حكومة الواليات
المتحدة والمسمميف المحمييف) ،وتحديد ما إذا كاف يحدد تقرير االستخبارات الوطنية  ٕٓٓٚبشكؿ
صحيح مصادر التطرؼ أـ ال ،وصياغة توصيات حوؿ كيفية مواجية مصادر التطرؼ.

تعقيب عمى الدراسات السابقة:
-

-

-

اتفقت الدراسات السابقة عمى خطورة اإلرىاب ،السيما الفكري عمى المجتمع عمى نحو عاـ
وعمى الشباب عمى نحو خاص.
اتفقت معظـ الدراسات السابقة عمى أىمية دور المؤسسات التربوية السيما الجامعة في التصدي
لظاىرة اإلرىاب الفكري ،حيث سعت بعض الدراسات إلى قياس اتجاىات طمبة الجامعة
نحوه ،مثؿ دراسة(نعمة عبدالصمد،)ٕٓٔٙ ،وبحث عوامؿ التطرؼ األيديولوجي الفكري
ومظاىره مف وجية نظر الشباب الجامعي األردني ،مثؿ دراسة(عالء زىير ،)ٕٓٔ٘،وكذلؾ
بحث بعض مظاىر العنؼ الفكري والدوافع التي تكمف وراء انتشاره في مجتمع الجامعة ،مثؿ
دراسة(محمد محمود  ،)ٕٖٓٔ ،وتعرؼ درجة شيوع مظاىر التطرؼ الفكري لدى طمبة
الجامعة األردنية ،مثؿ دراسة(حازـ عمى وآخروف،)ٕٓٔٔ ،إضافة إلى تعرؼ مظاىر
التطرؼ بيف طالب الجامعة والعوامؿ المؤدية إليو ،مثؿ دراسة(أحمد حسني.)ٕٓٓٛ ،
كما تناولتو بعض الدراسات السابقة مف حيث بحث بعض اآلليات لموقاية مف مخاطره،
مثؿ دراسة (محمد مرضى ،)ٕٓٔٙ ،وتعرؼ األسباب األكثر شيوعاً والتي دفعت
باتجاه تسريع السموؾ المتطرؼ فكرياً في المجتمع الفمسطيني بمحافظات غزة ،مثؿ دراسة
(محمد ىاشـ ،)ٕٓٔٓ ،وبحث جذور جرائـ اإلرىاب السادي :ىؿ ىي اإلسالـ أـ الثقافة
العربية ،كدراسة ) ،(Meftah, 2018وكذلؾ بحث استراتيجيات مكافحة التطرؼ ،مثؿ
دراسة (.)Caldwell, 2012
اتفقت جميع الدراسات السابقة عمى خطورة اإلرىاب الفكري كمشكمة واقعية بنبغي التصدي
لدراستيا ليس فقط مف قبؿ المؤسسات األمنية بؿ والتربوية أيضاً.
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 اختمف ت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في تناوليا لدور الجامعة بصفة خاصة فيالتصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري مف خالؿ أدوارىا ووظائفيا المنوطة بيا.
 اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في عينتيا؛ حيث تناولت شريحة متنوعة مفطالب جامعة أسيوط سواء في الكميات النظرية أـ العممية أـ النوعية.
 تنفرد الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في تقديـ تصور مقترح لدور الجامعة فيالتصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري لدى الطالب ،ويمكف تعميـ ىذا التصور عمى كثير مف
جامعات مصر والوطف العربي.
 اتفقت معظـ الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في استخداـ المنيج الوصفي لمدراسةواستخداـ االستبانة كأحدى أدواتو لمكشؼ عف بعض جوانب ىذه الظاىرة.

تساؤالت البحث-:
في ضوء العرض السابق لممشكمة يسعى البحث إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية-:
ٔ -ما اإلطار الفمسفي لظاىرة اإلرىاب الفكري؟
ٕ -ما متطمبات التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري مف خالؿ وظائؼ الجامعة؟
ٖ -ما واقع دور جامعة أسيوط في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري لدى طالبيا ،وما معوقات
قياميا بيذا الدور؟
ٗ -ما التصور المقترح لدور جامعة أسيوط في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري لدى طالبيا؟

حدود البحث-:
يقتصر البحث عمى-:
ٔ -حدود مكانية  -:تـ تطبيؽ أداة الدراسة في جامعة أسيوط.
ٕ -حدود بشرية -:تقتصر الدراسة عمى عينة مف طالب الفرؽ النيائية بالكميات العممية
والكميات النظرية وكذلؾ الكميات النوعية بجامعة أسيوط.
ٖ -حدود زمانية -:تـ تطبيؽ أداة الدراسة في العاـ الجامعي .ٕٜٓٔ -ٕٓٔٛ

منيج البحث-:
لإلجابة عف تساؤالت البحث سيتـ استخداـ المنيج الوصفي ،حيث يعتمد عمى مجموعة مف
اإلجراءات البحثية التي تتكامؿ لجمع البيانات والمعمومات وتصنيفيا وتحميميا الستخالص
النتائج ،لموقوؼ عمى أىـ أسباب اإلرىاب الفكري وآثاره ودور الجامعة في التصدي لو.
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أدوات البحث-:

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة سيتـ بناء استبانة لموقوؼ عمى واقع دور جامعة أسيوط في التصدي
لظاىرة اإلرىاب الفكري لدى طالبيا.

مصطمحات البحث-:
اإلرىاب الفكري:

ويعرفو الباحث (إجرائياً) بأنو" :ذلؾ النوع مف اإلرىاب الذي يتـ بواسطة فرد أو جماعة أو
نظاـ مف خالؿ تزويد الفرد أو إكسابو معمومات ومعارؼ مغموطة تخالؼ ما لديو مف معمومات،
أو سمب الفرد حريتو في التعبير عف رأيو بيدؼ توجييو الوجية التي تتفؽ وأىداؼ ذلؾ النظاـ".
دور الجامعة:
ويعرفو الباحث (إجرائياً) بأنو" :ما تقوـ بو الجامعة مف إجراءات وما تتبعو مف طرائؽ وما
تستخدمو مف وسائؿ بيدؼ مواجية ظاىرة اإلرىاب الفكري".
خطة السير في البحث-:
-

-

-

-

لإلجابة عن التساؤل األول ،والذي ينص عمى" :ما اإلطار الفمسفي لظاىرة اإلرىاب
الفكري؟" يعرض الباحث -مف خالؿ استقراء الدراسات والبحوث واألدبيات -لمفيوـ اإلرىاب
الفكري وسماتو وخصائصو ودوافعو وأسبابو وأشكالو وأنواعو.
لإلجابة عن التساؤل الثاني ،والذي ينص عمى" :ما دور الجامعة في التصدي لظاىرة
اإلرىاب الفكري مف خالؿ وظائفيا؟" يقوـ الباحث -مف خالؿ اطالعو عمى األدبيات
المرتبطة -بعرض اإلجراءات التي تقوـ بيا الجامعة لمواجية ظاىرة اإلرىاب الفكري ،سواء
مف خالؿ العممية التعميمية أـ البحثية أـ خدمة المجتمع.
ولإلجابة عن التساؤل الثالث ،والذي ينص عمى" :ما واقع دور جامعة أسيوط في التصدي
لظاىرة اإلرىاب الفكري لدى طالبيا ،وما معوقات قياميا بيذا الدور؟" يقوـ الباحث بإعداد
استبانة بالطرؽ العممية وتطبيقيا عمى عينة مف طالب كميات جامعة أسيوط لمتعرؼ عمى
واقع قياـ الجامعة بأدوارىا في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري لدى طالبيا ومعوقات
قياميا بيذا الدور.
ولإلجابة عن التساؤل الرابع ،والذي ينص عمى" :ما التصور المقترح لدور جامعة أسيوط
في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري لدى طالبيا؟" يقوـ الباحث -مف خالؿ نتائج اإلطار
النظري وكذلؾ نتائج اإلطار الميداني لمبحث -بوضع تصور لكيفية التصدي ليذه الظاىرة،
يقوـ عمى أسس ومنطمقات ،ولو أىداؼ يسعى لتحقيقيا ،ولو إجراءات يتـ اتباعيا،
وضمانات تكفؿ سالمة تحقيؽ تمؾ األىداؼ .ومف ثـ يسير الباحث في تحقيؽ ىذه
التساؤالت كما يأتي-:
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المحور األول :اإلطار النظري لمدراسة
أوالً :األطار الفمسفي لظاىرة اإلرىاب الفكري-:

أ) مفيوم اإلرىاب الفكري:
 اإلرىاب لغة-:

ورَىَباً  ،بالتحريؾ،
ب ،بالكسرَ ،ي ْرَى ُ
اشتؽ اإلرىاب مف الفعؿِ :رِى َ
ورْىباً  ،بالضـ َ ،
ب َرْىَبةً ُ
الرَى ُػبوتي؛
الرَىبوت ،و َّ
الرْىػبي ،و َّ
ب ،و ُّ
ب الشيء َرَىَباً و َرْىَبةً :خافو .واالسـُّ :
الرْى ُ
أي :خاؼ .و َرِى َ
ٍ
خير مف أف تُْرَح َـ .وأ َْرَى َػبو،
ورجؿ َرَىػبوت .يقاؿ :أيَ :رَى ُػب ٌ
خير مف َر َح ُموت .أي :ألف تُْرَى َ
ػب ٌ
وت ٌ
ورَّىَبو ،واسترىبو :أخافو َّ
وفزعو ،ٖ( .د.ت ،.محٔ )ٖٗٚ :ٖٗٙ ،ومف ثـ فاإلرىاب في المغة
َ
يعني التخويؼ واإلفزاع.
 اإلرىاب اصطالحاً-:
االرىاب  :ىو كؿ فعؿ مف أفعاؿ العنؼ أو التيديد بو أيا كانت بواعثو أو أغراضو ،يقع
لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي وييدؼ إلى إلقاء الرعب بيف الناس أو ترويعيـ بإيذائيـ
أو تعريض حياتيـ أو حرياتيـ أو أمنيـ لمخطر)ٕ٘ٗ ،ٕٕٓٓ ،ٕٔ( .
مفيوم اإلرىاب إجرائيا :ىو صورة مف صور اإلفساد في األرض  ،ويمثؿ عدوانا يمارسو
أفراد ،أو جماعات ،أو دوؿ إللحاؽ األذى بغير حؽ ،وتقع تنفيذا لمشروع إجرامي عمى المستوى
الفردي أو الجماعي)ٕ٘ٛ ،ٕٕٓٓ ،ٕٔ( .



الفكر لغة-:

يرى ابف منظور أف الفكر ىو إعماؿ النظر في الشيء ، ٖ( ،د.ت .مج ٘،)ٙ٘ ،
ويرى الفيروز أبادي أف الفكر تردد القمب بالنظر والتدبر لطمب المعاني ،و"لي في األمر فكر"،
أي :نظر وروية .و"ما لي في األمر فكر" ،أي ما لي فيو حاجة وال مباالة ،والجمع أفكار.
(٘ٗ)ٕٔٙٓ ،ٕٓٓٛ -ٔٗٓٚ ،
 الفكر اصطالحاً-:
ويقصد بالفكر في االصطالح جممة ما يتعمؽ بمخزوف الذاكرة اإلنسانية مف القيـ والمبادئ
األخالقية التي يمتمكيا اإلنساف مف المجتمع الذي يعيش وينشأ فيو.)٘ٚ ،ٕٕٓٓ ،ٕٜ( .
ويعد الفكر جيد ذىني يتردد فيو الفرد بيف مبادئو ومطالبو لموصوؿ إلى الحقائؽ ،ويتحدد
نفعو أو ضره بالمآؿ الذي يصؿ إليو ،فإف وصؿ بو إلى بر األماف كاف خي اًر ،واف وصؿ بو إلى
طريؽ اإلرىاب كاف ش اًر)ٕٜٚ ،ٕٓٔٙ ،ٗٛ( .
بناء
والفكر عبارة عف جيد ذىني لإلنساف القادر العاقؿ  ،وىو كما يمكف أف يكوف فك اًر ً
نافعاً ،يمكف أف يكوف فك اًر ىداماً ضا اًر وذلؾ حسب غايتو المقصودة ،وعمى ىذا نجد أف ىنالؾ
صمة وثيقة بيف االرىاب والفكر ،فمتى كاف الفكر مستقيماً أنعدـ االرىاب ،أما إذا كاف الفكر
منحرفاً فيكوف اإلرىاب سائداً منتش اًر ،وبالتالي ال يمكف مقاومة االرىاب إال بمقاومة الفكر
أبتداء )ٕٜٓٔ ،ٚٚ( .
المنحرؼ
ً
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دور الجامعة في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري

د  /صالح عبداهلل محمد حسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



الدور لغة-:



مفيوم اإلرىاب الفكريIntellectual Terrorism :

ور) ،الدور الطبقة مف الشيء المدار بعضو فوؽ بعض وىو أيضاً النوبة .والجمع
مادة َ
(د ٌ
أدوار)ٕٖٛ ،ٜٜٔٗ ،ٗٙ( .
الدور اصطالحاً-:

والدور وضع اجتماعي يرتبط بمجموعة مف الخصائص الشخصية ،ومجموعة مف ضروب
النشاط .وىو مف منظور التفاعؿ االجتماعي :مكوف مف مجموعة مف األفعاؿ المكتسبة ،يؤدييا
الشخص في موقؼ تفاعؿ اجتماعي)ٕٙٚ ،ٜٜٔٚ ،ٔ( .
وىو "مجموعة مف األنماط المرتبطة أو األطر السموكية في تحقيؽ ما ىو متوقع
في مواقؼ معينة وتترتب عمى األدوار إمكانية التنبؤ بسموؾ الفرد في المواقؼ المختمفة".
(ٕٗ" )ٔٙ٘ ،ٕٓٓٗ ،ويشير الدور إلى السموؾ المتوقع مف شاغؿ المركز االجتماعي ،ولكؿ
دور مجموعة واجبات اجتماعية معينة ،وواجبات الدورىي مجموعة التصرفات التي يقوـ بيا
شاغؿ المركز االجتماعي في أثناء تصرفاتو وعالقاتو باآلخريف")ٔٙٙ ،ٕٓٓٗ ،ٕٗ( .
 التعريف اإلجرائي لمدور:
ويعرفو الباحث إجرائياً بأنو" :ما تقوـ بو جامعة أسيوط مف إجراءات وما تتبعو مف طرائؽ
وما تستخدمو مف وسائؿ وأساليب بيدؼ مواجية ظاىرة اإلرىاب الفكري.
ويعرؼ خالد بف عبدالرحمف اإلرىاب الفكري ،بأنو "نشاط يستيدؼ إفساد المعتقد ،أو
السموؾ ،باستخداـ الوسائؿ واألساليب المعنوية ،يخؿ باألمف العاـ )ٕٙ ،ٕٓٓٗ ،ٕٕ( ".وعرفو
(٘ٔ )ٕٚ ،ٕٓٓٛ ،بأنو" :عدواف بشري يبنى عمى أسس فكرية بيدؼ الحيمولة دوف وعي
اإلنساف بالحقيقة المجردة وذلؾ باستخداـ شتى وسائؿ الضغط النفسي والبدني واالقتصادي
وا الجتماعي والثقافي مف أجؿ التحكـ عمى إرادة الفرد والمجتمع ألىداؼ فكرية أو دينية أو
سياسية أو اجتماعية أو كؿ ذلؾ معاً" .كما عرفو محمد إقباؿ ،بانو "جيد يستيدؼ التأثير في
األفكار والمعتقدات واألعراؼ ونمط الحياة باستخداـ أساليب ووسائؿ معنوية بيدؼ اإلخالؿ
باألمف العاـ" (" )ٕٜٛ ،ٕٓٔٙ ،ٗٛوال ُيشترط في المعتقد أف يكوف ديناً ،بؿ قد يكوف فمسفة ،أو
عرفاً أو تعصباً لعرؽ ،أو جنس ،أو أمة ،أو بمد ،أو حزب ،أو فرقة ،أو توجياً فكرياً ،ويستخدـ
وسائؿ متعددة في نشره وذيوعو )ٕٜٛ ،ٕٓٔٙ ،ٗٛ( ".وعرفتو أماني غازي بأنو" :كؿ نشاط
مف شأنو أف يعمؿ عمى فرض رأي محدد ،أو يجبر اآلخريف عمى سموؾ ما يعتقد مف يقوـ
بممارسة النشاط أنو صواب"" )ٗٚ ،ٕٓٔٙ ،ٕٔ( .وىو نوع مف أنواع األيديولوجية التي تؤمف
بعدـ احتراـ الرأي اآلخر وتسمبو حقو في حرية التعبير وحرية العقيدة ،وىو يحجر عمى العقوؿ
ٍ
ٍ
ٍ
عقيدة أو
لمذىب أو
لثقافة أو
والحريات ويحرـ عمييا التعبير عف ذاتيا بحجة أف ىذا مخالؼ
رأي ما .ويحمؿ اإلرىاب الفكري مفاىيـ مثؿ التعصب والتطرؼ والتكفير .كما يفترض عدـ
احتراـ التراث والتاريخ والحضارة ".اإلرىاب الفكري :ىو نشاط يستيدؼ إفساد أي معتقد -أو-
سموؾ باستخداـ الوسائؿ واألساليب المعنوية التي تخؿ بأمف وأماف الوطف وتؤثر عمى
المواطنيف)٘ٔ ،ٕٓٔٙ ،ٕٔ( ".
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وعرفتو موسوعة الويكيبيديا بأنو" :نوع مف أنواع األيديولوجية التي تؤمف بعدـ احتراـ الرأي
اآلخر وتسمبو حقو بحرية التعبير وحرية العقيدة وىو يحجر عمى العقوؿ والحريات ويحرـ عمييا
التعبير عف ذاتيا بحجة أنو مخالؼ لثقافة أو مذىب أو عقيدة أو رأي ما )ٕٓٔٛ ،ٛٔ( ".وىناؾ
مف يرى بأف االرىاب الفكري عدواف بشري مبني عمى أسس فكرية وذلؾ باستخداـ مختمؼ
وسائؿ الضغط النفسي والبدني واالجتماعي واالقتصادي مف اجؿ التحكـ في ارادة الفرد
والمجتمع لتحقيؽ اىداؼ فكرية أو دينية أو سياسية أو اجتماعية أو كؿ ذلؾ معاً )ٕٜٓٔ ،ٚٚ(.
مما سبؽ يمكف تعريؼ اإلرىاب الفكري إجرائياً بأنو "ذلؾ النوع مف اإلرىاب الذي يتـ
بواسطة فرد أو جماعة أو نظاـ ما مف خالؿ تزويد الفرد أو إكسابو معمومات ومعارؼ مغموطة
تخالؼ ما لديو مف معمومات أو سمب الفرد حريتو في التعبير عف رأيو بيدؼ توجييو الوجية
التي تتفؽ وأىداؼ ذلؾ النظاـ.

ب) سمات وخصائص اإلرىاب الفكري:

يتسم اإلرىاب الفكري -كأحد أشكال اإلرىاب -ببعض السمات والخصائص ،منيا
ما يأتي-:
 التنظيم :بما يكتنفو اإلرىاب مف قدرات وخبرات إلدارة العمؿ اإلرىابي والتخطيط لووتمويمو وتسميحو.

 البعد الرمزي  :حيث يكمف اليدؼ مف اإلرىاب في إيصاؿ رسالة موجية إلى مف ييميـاألمر مف أجؿ ثنييـ عف اتخاذ قرار أو إجبارىـ عميو.
 اليدف السياسي :بما يسعى إليو مف تحقيؽ ىدؼ معيف ،واال فال يعد إرىاباً. القير واإلكراه :بالعنؼ واإلكراه كأسموب لمضغط عمى المرىوبيف سعياً ألف يذعنوا ويرضخواويقبموا ما يفرض عمييـ ويتحمموا النتائج المترتبة عميو.
 العنف :كالقتؿ والتفجير والتدمير ،وقد يشمؿ العنؼ جانباً مادياً أو معنوياً،ٕٓٓ٘ ،٘ٛ( .)ٕ٘ :ٗٚ
وتضيف أماني غازي بعض الخصائص منيا-:
 الفكر اإلرىابي :وىو العممية اإلرىابية ،ويتـ تحديدىا في ضوء أىداؼ المنظمة اإلرىابيةوامكاناتيا.
 اليدف :وقد يكوف فرداً أو منشأة ،وقد يكوف اليدؼ صعباً إذا تطرؽ إلى ٍمباف حكومية أو
شخصيات ىامة ،أو يكوف سيالً إذا استيدؼ أفراداً مدنييف أو ٍ
مباف مدنية أو عامة.
 الفرد :وىو الشخص اإلرىابي ،سواء أكاف عضواً في منظمة أو بدافع ذاتي.(ٕٔ)ٖٓ ،ٕٓٔٙ ،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح مما سبؽ أف اإلرىاب الفكري كشكؿ مف أشكاؿ اإلرىاب لو العديد مف السمات التي
تميزه عف غيره مف أشكاؿ العنؼ ،مف رسالة يسعى إلى إيصاليا اإلرىابي إلى مف يعنييـ ذلؾ
األمر ،وىدؼ يحاوؿ ىذا الشخص تحقيقو ،وضغط مف ىذا الشخص إلكراه الشخص المرىوب
لفعؿ ما ُيطمب منو وما يترتب عمى ذلؾ مف نتائج مادية أـ غير مادية ،وكؿ ذلؾ بتخطيط وادارة
ليذا العمؿ اإلجرامي مف قبؿ الشخص اإلرىابي نفسو.

ج) دوافع وأسباب اإلرىاب الفكري:

توجد دوافع وأسباب عديدة تقؼ وراء اإلرىاب عمى نحو عاـ واإلرىاب الفكري عمى نحو
خاص ،ويمكف توضيح ىذه الدوافع واألسباب كما يأتي-:

ٔ) أسباب عقدية:

وذلؾ مثمما يحدث مف انقسامات فكرية بيف تيارات مختمفة فى كثير مف دوؿ العالـ
اإلسالمي (ٖ ، )ٜٔ ،ٕٓٓٛ ،ٙوانحراؼ ديني وعقدي عف مساره الصحيح
(ٖ٘ ،)ٔٛٗ ،ٕٓٔٙ ،أو انحراؼ فكرى ،نتج عف التباس الحؽ بالباطؿ ،وتعصب قبمي أو
طائفي (ٖٓ ،)ٜٗ ،ٕٓٓٗ ،أو غمو فى الديف وتطرؼ فيو ،وذلؾ بإدخاؿ ما ليس منو فيو،
وعدـ التزاـ حد االعتداؿ فى شتى شئوف الحياة) ،وكؿ ذلؾ مما قد يؤدي بيا إلى تبني طريؽ
متطرؼ وارىابي وتكفير بعض المسمميف بغير حؽ ،واستباحة دمائيـ وأمواليـ واشاعة الفوضى
والرعب فى المجتمع وفى النياية إلى صراعات وارىاب)ٖٔٚ ،ٕٓٓٙ ،ٕٓ( .
كذلؾ مف تضميؿ فكري ،وبالتشويش عمى الحقيقة أو بطمسيا؛ لمحيمولة دوف وصوليا إلى
الناس ناصعة قوية )ٖٔٔ ،ٕٜٓٓ ،ٔٙ( .وعدـ أخذ العمـ الشرعي مف أىؿ العمـ الراسخيف فيو،
ومف ثـ أصبحوا ال يقيموف وزناً لمعمماء الثقاة ،وضعؼ الوالء لوالة األمر نظ اًر لمجيؿ بفقو الوالية
وضعؼ الوالء لموطف والمجتمع ،وغياب فقو األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ،وتعدد الفتاوى
الشرعية في الموضوع الواحد بصورة قد تصؿ إلى التناقض ،والجيؿ بفقو النصوص الشرعية بفقو
الحاكمية هلل ،والجياد ،والوالء والبراء ،وفقو تواجد األفكار بيف المسمميف)ٕٖ٘ ،ٕٓٔٔ ،ٖٛ( .
ىذا باإلضافة إلى التعصب لمرأي ،والذي يعد أوؿ عالمات التطرؼ؛ حيث ال يعترؼ فيو
اإلنساف بوجود اآلخر ،كما ال يسمح لو برؤية مصالح اآلخريف واعتبار مقاصدىـ ،والتغاضي
عف ظروؼ العصر ومتغيراتو ،فكؿ ذلؾ يحدو بصاحبو إلى البعد عف روح المسالمة والمحاورة
المنصفة ،بؿ قد يزداد األمر سوءاً حيف يتـ فرض الرأي بالقوة ،فيسوؽ صاحب ىذا الفكر
االتيامات جزافاً مف كفر وفسوؽ وبدع في الديف أو استخفاؼ بو ،وكؿ ىذا يعد إرىاباً فكرياً أشد
خط اًر وتيديداً مف اإلرىاب المادي ، )ٖٔٛ ،ٕٓٔٙ ،ٖ٘( .ناىيؾ عف الفيـ الخطأ لمنص،
ونشر ىذا الفيـ الخطأ جنباً إلى جنب مع النصوص اإلليية ،والحكـ عمى مف يقبميما معاً بأنو
مؤمف موحد ،ومف يرفضيما معاً بأنو كافر فاسؽ .والفراغ الفكري لممجتمع ،والذي يسمح بانتشار
أفكار خرافية ومنحرفة عف السواء وفرضيا عمى ساحة المجتمع ورفض ما دونيا مف أفكار،
ومعاقبة مف يرفضيا ،وكؿ ذلؾ يعد مف اإلرىاب الفكري.)ٔٛٗ :ٖٔٛ ،ٕٓٔٙ ،ٖ٘( .

44

اجمللد  - 63العدد الثالث  -مارس 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )0أسباب سياسية:

وذلؾ مف اضطياد وظمـ ،بما يالقيو بعض الميتميف مف صور األذى والتعذيب واإلىانة مع
عدـ اقترافيـ ما يوجب ذلؾ أو عقابيـ بأكثر مما يستحقوف أو بطريقة ال تجوز شرعاً ،فيكوف ذلؾ
مدعاة لخروجيـ ناقميف عمى مجتمعاتيـ متييئيف لتقبؿ األفكار اليدامة نحوىا وتبني أعماؿ
إرىابية فييا (ٖٓ ،)ٙٚ :ٙٙ ،ٕٓٓٗ ،وكذلؾ مف استعباد وقمع سياسى ،ومف حرماف مف
الحرية واعتقاؿ ومعاناة ،وذلؾ فى ظؿ البيئة السياسية القمعية ( ،)ٔ٘٘ ،ٕٓٓٚ ،ٙٛإضافة
إلى ما يالقيو بعض األفراد مف قمع فكري والغاء لمرأي اآلخر (ٖ٘ ،)ٔٛٗ ،ٕٓٔٙ ،إضافة إلى
دوافع مقاومة االحتالؿ األجنبي ،أو الصراعات المحمية بيف طبقات المجتمع المختمفة ،أو
اإلضرار بمصالح دولة معينة نظ اًر لموقفيا تجاه قضية معينة (ٕٔ.)ٖٖ ،ٕٓٔٙ ،

 )3أسباب اجتماعية:

ومف ىذه األسباب التنشئة االجتماعية غير السوية ،مف تعريض الشباب لبيئات عنيفة
مغالية ولما يتسمحوا بقدر مف العمـ الشرعي يمكنيـ مف دفع الشبو ألصحاب تمؾ البيئات المكفرة
المغالية (ٖٓ ،)ٙ٘ :ٙٗ ،ٕٓٓٗ ،والتفكؾ األسري الذي قد يدفع بعض أفراد األسرة لالنحراؼ،
ومف ثـ سيولة استغاللو ألعماؿ إرىابية (.)ٛٗ :ٖٛ ،ٕٓٓٙ ،ٚ
وكذلؾ الثورة المعموماتية والتكنولوجية ،وما نتج عنيا مف سيولة نقؿ األفكار ونشر

اإلشاعات المغرضة ،وتزييف الباطؿ ليصير حقاً وتزييؼ الحؽ ليصير باطالً ،فكمو مما أنتج
تموثاً فكرياً أضعؼ مف قدرة اإلنساف عمى التمييز بيف الصواب والخطأ(ٗ٘،)ٗٙ ،ٕٓٓ٘ ،
وقمة االنسجاـ فى التكويف الثقافى بيف أبناء الشعب الواحد مما يزيد مف الميوؿ اإلرىابية لدييـ
( ،)ٛٗ ،ٕٓٓٙ ،ٚوالتغير في النسؽ القيمي لممجتمع وطغياف القيـ المادية عمى القيـ الروحية،
وقمة إشباع الحاجات األساسية الممحة وىذا مما قد ُيستغؿ مف قبؿ بعض الجماعات اإلرىابية
استغالالً مخرباً(ٓٔ)ٕٕٜٔ ،ٕٓٔٔ ،؛ نظ اًر ألف اإلرىاب يرتبط بدرجة كبيرة بنظرية الحرماف
 ،the theory of deprivationكما أشارت بعض الدراسات( ،)ٕٓٔٛ ،ٙٚناىيؾ عف بعض
العوامؿ االجتماعية األخرى كالبطالة وضعؼ التوجيو وأصدقاء السوء)ٔٛٗ ،ٕٓٔٙ ،ٖ٘(.

 )3أسباب اقتصادية:

ومف ىذه األسباب انخفاض متوسط الدخؿ لبعض االسر في ظؿ ارتفاع معدالت الفقر
وارتفاع تكاليؼ المعيشة والحياة (ٕٓ ،)ٖٔٛ ،ٕٓٓٙ ،وما يرتبط بمشكمة الفقر مف مشكالت
أخرى ،كالتسوؿ والتى قد تساعد جماعات اإلرىاب باستغالؿ األوضاع االقتصادية لممتسوليف فى
ارتكاب أعماؿ إرىابية ( ،)ٖٛ ،ٕٓٓٙ ،ٚمما يؤدي إلى ازدياد الفجوة بيف الدوؿ الغنية والدوؿ
الفقيرة والتفاوت اليائؿ بيف األغنياء والفقراء فى البمد الواحد وسيطرة الحكومة عمى مصادر الثروة
والتدىور االقتصادى )ٔٗ٘ ،ٕٓٓٚ ،ٙٛ( .
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 )6أسباب نفسية:

مف أىـ ىذه األسباب الميؿ لمتدمير(العدواف) ،وتكوف ىذه الميوؿ إما نحو الذات أو

اآلخريف ،ويعد اإلرىاب أحد سبؿ تنفيس ىذه الميوؿ ،وضعؼ األنا األعمى (الضمير) لدى

ب عض األفراد الذيف تعرضوا لتربية أسرية قاسية أو الذيف يشعروف بالنقص ولـ يجدوا مف ياخذ
بايدييـ أو أف لدييـ ميوالً ودوافع عدوانية ال شعورية ،وسيطرة اليوى عمى الشخصية اإلنسانية،
وتضخـ االنا االعمى (الضمير) ،وىذاءات العظمة أو ىذاءات االضطياد ،أو انفصاـ

الشخصية ،وكؿ ذلؾ مما قد يدفع بيؤالء األشخاص إلى سموكيات مضادة لممجتمع قد تتفاقـ

حتى اإلرىاب)ٕٔ٘ :ٔ٘ٔ ،ٕٓٓٗ ،ٜ( .

 )2أسباب تربوية:

مف أىـ األسباب التربوية لإلرىاب القصور والتبعية في مناىج التعميـ (ٖٓ،)ٜ٘ ،ٕٓٓٗ ،

وضعؼ األساليب التربوية وقمة ترسيخ التربية الوطنية (والوالء واالنتماء) لدى النشء ،والذي مف
شأنو أف يسمح ألشكاؿ اإلرىاب الفكري أف تظير عمى السطح (ٗ٘ ،)ٗٙ ،ٕٓٓ٘ ،وضآلة
االىتماـ بالتفكير الناقد والحوار البناء مف قبؿ المربيف والمؤسسات التربوية (،)ٔٗٓ ،ٕٓٓٗ ،ٜ

وغياب القدوة الصالحة والتي بدورىا تؤدي إلى خمؿ في تعزيز السموكيات اإليجابية والمقاصد

النبيمة لدى األفراد (ٕٓ ،)ٔٛٙ ،ٕٓٓٙ ،وكذلؾ التدريس البنكى القائـ عمى التمقيف والتكرار

والحفظ دوف إعماؿ لمعقؿ ودوف تحميؿ أو نقد ،ومف ثـ يفرز طالباً يسيؿ تقبميـ لكؿ ما يممى
عمييـ دوف نقاش ،وبالتالي يسيـ فى خمؽ بيئة خصبة لإلرىاب ( ،)ٔٗٚ ،ٕٓٓٚ ،ٙٛوالقصور
فى التربية الدينية ،مما يؤدى إلى ضعؼ الروابط بيف األفراد وسوء العالقات فيما بينيـ

(ٖ ،)ٜٔ ،ٕٓٓٛ ،ٙويترتب عمى ذلؾ بروز النزعة الفردية والمنافسة السمبية بدال مف التعاوف
واالىتماـ بالمصمحة العامة ،مما ينتج أفراداً محدودى التفكير نظ اًر العتمادىا عمى التقويـ المبني
عمى الحفظ واالستظيار (ٕٗ ،)ٖٔٔ ،ٕٓٓٛ ،وكذلؾ التعميـ القيري الذي يتخذ مف المناىج
وطرؽ التدريس واألنشطة والتقويـ وسياسة القبوؿ في الجامعة وسائؿ وأدوات لقمع الطالب

واحباطيـ ،وقمة االىتماـ باألنشطة الطالبية وقصور المناىج والمقررات في غرس القيـ التي
تشجع عمى التسامح واحتراـ اآلخر ،مما قد يؤدي إلى حدوث بعض السموكيات االجتماعية التي

تتسـ بالعنؼ واإلرىاب (ٔ ،)ٖٙ :ٕٙ ،ٕٖٓٓ ،ٙناىيؾ عف الزيؼ اإلعالمى الذي يؤدى إلى

تزييؼ الوعى وتشويو الحقائؽ عف طريؽ بعض وسائؿ االعالـ ومف ثـ غرس بذور االرىاب

لدى بعض الشباب (ٕٓ.)ٔٛٙ ،ٕٓٓٙ ،
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يتضح مما سبؽ تعدد أسباب ودوافع اإلرىاب عمى نحو عاـ والفكري عمى نحو خاص ،مف
انحراؼ ديني وعقدي ،وتعصب قبمي أو طائفي ،أو غمو فى الديف وتطرؼ فيو ،وضعؼ الوالء
لموطف والمجتمع ،وفرض الرأي بالقوة ،والفراغ الفكري لممجتمع الذي يسمح بانتشار أفكار خرافية
ومنحرفة وفرضيا عمى ساحة المجتمع ،وما يالقيو بعض األفراد مف قمع فكري والغاء لمرأي
اآلخر ،بجانب الثورة المعموماتية والتكنولوجية ،وما نتج عنيا مف سيولة نقؿ األفكار ونشر
اإلشاعات المغرضة ،والتغير في النسؽ القيمي لممجتمع وطغياف القيـ المادية عمى القيـ
الروحية ،وقمة إشباع الحاجات األساسية الممحة ،وبعض العوامؿ االجتماعية األخرى كالبطالة
وضعؼ التوجيو وأصدقاء السوء ،والقصور والتبعية في مناىج التعميـ ،وضعؼ األساليب
التربوية ،وضعؼ االىتماـ بالتفكير الناقد والحوار البناء ،والتدريس البنكى القائـ عمى التمقيف
والتكرار ،وقمة االىتماـ باألنشطة الطالبية وقصور المناىج والمقررات في غرس القيـ التي تشجع
عمى التسامح واحتراـ اآلخر.

د) أشكال وأنواع اإلرىاب:

تعددت أشكال اإلرىاب وأنواعو ،ويمكن توضيح ذلك كما يأتي-:

 )1من حيث فاعمو:

ويتمثؿ في إرىاب الدولة ،والذي تتبناه دولة معينة أو جماعة تعمؿ لحسابيا ضد دولة
أخرى ،أو جماعة داخميا؛ بقصد السيطرة عمييـ واخضاعيـ باستخداـ قوة عسكرية بحجة محاربة
اإلرىاب ،وارىاب السمطة ،والذي تقوـ بو السمطة داخؿ دولة معينة لمسيطرة عمى أفراد معينيف
واخضاعيـ لمبادئ فكرية أو سياسية أو لديف معيف مستخدمة أساليب قمع مختمفة أو بقصد
إحداث تغيير اجتماعي في التركيب السكاني ليذه الدولة ،واإلرىاب الفردي أو الجماعي ،والذي
يقوـ بو شخص بمفرده أو جماعة منظمة بدوافع ذاتية ضد أفراد أو جماعات أو دولة معينة
بقصد االبتزاز ولتحقيؽ ىدؼ معيف)ٕٖ ،ٕٓٔٙ ،ٕٔ( .

 )0من حيث المحل:

وقد يكوف إرىاباً داخمياً ،يقتصر عمى حدود دولة معينة ،ويقوـ بو أفراد أو جماعات منتمية
ليذه الدولة سعياً لتحقيؽ أىداؼ معينة داخميا ،وقد يكوف إرىاباً دولياً ،تشترؾ فيو جيات دولية
مع أخرى محمية ويسبب اضطراباً في العالقات الدولية ،كما تتعدد ضحاياه)ٕٗ ،ٕٓٔٙ ،ٕٔ( .

 )3من حيث الشكل :ويحتوي ىذا القسم نوعين أساسين من اإلرىاب ،وىما:

 أوالً :اإلرىاب المشروع :وىذا النوع في اإلسالـ يحدث نوعاً مف الفزع والخوؼ في نفسالمعتديف ليردىـ عف اعتدائيـ وتمادييـ في الباطؿ ،وذلؾ امتثاالً لقولو (وأعدوا ليـ ما
استطعتـ م ف قوة ومف رباط الخيؿ ترىبوف بو عدو اهلل وعدوكـ وآخريف مف دونيـ ال تعممونيـ
اهلل يعمميـ) (األنفاؿ ،)ٙٓ :قاؿ ابف كثير في تفسير اآلية( :ترىبوف) أي تخوفوف بو عدو
اهلل وعدوكـ أي مف الكافريفٕٔٗٚ ،ٖٜ( .ىػ ٕٓٓٙ -ـ)ٜٜٙ ،
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 ثانياً :اإلرىاب غير المشروع :وىو تعمد إخافة وافزاع مف ال يجوز إخافتو شرعاً ،كقتؿاألبرياء وترويع اآلمنيف وتخريب الدوؿ وافساد مواردىا .وىذا مما يحرمو الشرع الحنيؼ،
وذلؾ مف قولو تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ )
(المائدة.)00 :59 ،3002 ،32( )23 :
 -وتشير الدراسات إلى أنو توجد العديد من أشكال ىذا النوع من اإلرىاب منيا ما يأتي-:

ٔ)

ٕ)

ٖ)

ٗ)

٘)

اإلرىاب السياسي :وتقوـ بو مجموعات إرىابية تعمؿ لصالحيا أو لصالح دوؿ أخرى أو
حتى مف قبؿ السمطة الحاكمة تجاه األفراد ()ٜٕ ،ٕٓٓ٘ ،٘ٛ؛ سعياً لتحقيؽ أىداؼ
سياسية معينة تتالعب بمصير الشعوب)ٕ٘ ،ٕٓٔٙ ،ٕٔ( .
اإلرىاب االقتصادي :وقد يكوف عمى المستوى الداخمي لمدولة مف خالؿ إتاحة امتيازات
وصالحيات وتسييالت اقتصادية واسعة لفئة معينة تكفؿ ليا التحكـ في ثروات البالد
(ٕٔ ،)ٕ٘ ،ٕٓٔٙ ،وقد يكوف عمى المستوى الخارجي مف خالؿ سيطرة دوؿ كبرى عمى
الموارد االقتصادية لدوؿ صغرى وابتزازىا (.)ٜٕ ،ٕٓٓ٘ ،٘ٛ
اإلرىاب االجتماعي :وينتج عف بعض ممارسات الحكومة لتمييز طبقي بيف أفراد المجتمع
ألسباب اجتماعية (ٕٔ ،)ٕ٘ ،ٕٓٔٙ ،كما قد تمجأ إليو بعض الطبقات االجتماعية الفقيرة
ضد طبقات أخرى نظ اًر لضعؼ المساواة بيف طبقات المجتمع الواحد (.)ٜٕ ،ٕٓٓ٘ ،٘ٛ
اإلرىاب الديني  :ويتصؿ ىذا النوع مف اإلرىاب بالديف ،ويتمثؿ فيما تتخذه فئة دينية ضد
مف ال يتفؽ معيا في الرأي مف بعض الطوائؼ ( ،)ٜٕ ،ٕٓٓ٘ ،٘ٛكما قد ينشأ بيف
أتباع الديانات باستخداـ القوة إلجبار فئة عمى اتباع عقيدة معينة سعياً لموصوؿ إلى
السمطة (ٕٔ ،ٕٓٔٙ ،ص ٕ٘)
اإلرىاب الفكري :وينشأ عف غياب ممارسة مبادئ الحرية والديمقراطية بحيث ال يتيح لممرء
التعبير عف أفكاره بحرية وأماف ،كما يشير إلى ما تمارسو بعض الجماعات الصغيرة مف
ظمـ واستبداد بغرض فرض مبادئيـ السياسية عمى االخريف (ٓ،)ٜ٘ٓ ،ٕٜٓٔ ،ٚ
( )ٕٖٓٓ ،ٙٙويستيدؼ ىذا النوع مف اإلرىاب محو الفكر القائـ وغرس فكر جديد
باستخداـ مختمؼ أساليب التربية ووسائؿ اإلعالـ ،سعياً لكبت األصوات المعارضة وفرض
حدود صارمة عند التعبير عف الرأي وتوجيو ثقافة بعينيا نحو المواطنيف لموصوؿ إلى
درجة عالية مف الرقابة عمى فكرىـ وتوجييو نحو الوجية التي تتفؽ وأىداؼ النظاـ ،ومف
ثـ يتـ محو ذاتية الفرد وتميزه الفكري والثقافي ويصبح آلة ال إرادة ليا تعمؿ بعفوية لتنفيذ
مخططات النظاـ ( ،)ٜٕ ،ٕٓٓ٘ ،٘ٛولذلؾ فيذا النوع يتصؿ بحرية الفكر ولو صمة
بنوعية الفكر واأليديولوجية) ٕ٘ ،ٕٓٔٙ ،ٕٔ( .
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 )ٙاإلرىاب البيولوجى :وىو إطالؽ متعمد لبعض الفيروسات والبكتيريا والسموـ والعوامؿ
الضارة األخرى التي تسفر عف مرض اإلنساف أو موتو أو موت الحيوانات أو النباتات،
وقد يتـ إطالؽ ىذه العوامؿ عمى نحو طبيعي أو مف قبؿ البشر كما يحدث في الحروب
البيولوجية (ٕ ،)ٕٜٓٔ ،ٛوييدؼ ىذا االستخداـ المسيء إلى زعزعة المجتمع واحداث
الذعر لتحقيؽ مآرب سياسية أو دينية أو فكرية معينة (ٓ ،)ٕٓٓ٘ ،ٚويتمثؿ ذلؾ الخطر
في العديد مف اآلثار والبصمات السيئة لممنشآت الكيميائية والمعدنية والتقنية والصحية
والمدنية إضافة إلى خطوط النفط واألمونيا ومحطات الطاقة ومفاعالت إنتاج الوقود النووي

)ٚ
)ٛ

)1
ٓٔ)

والمنشآت العسكرية التي تحتوي عمى مواد مشعة سامة)ٕٜٓٔ ،ٛٓ( .
اإلرىاب العسكري :وتستخدـ فيو القوة العسكرية واألسمحة إلجبار السكاف عمى شيء معيف،
أو إلثارة الفزع والخوؼ لدييـ)ٕ٘ ،ٕٓٔٙ ،ٕٔ( .
اإلرىاب النووي :ويشير الى امتالؾ المواد النووية والتيديد بيا بصورة غير قانونية وشرعية
وخارج المعاىدات الدولية (ٕ ،)ٕٓٓٗ ،ٙويتـ المجوء إلى القوة النووية لموصوؿ إلى
أىداؼ معينة)ٕ٘ ،ٕٓٔٙ ،ٕٔ( .
اإلرىاب األيكولوجى :ويتمثل فى الجرائم التى ترتكب فى حق البيئة()027 ،0222 ،23
اإلرىاب اإللكترونى :وىو استخداـ أجيزة الكمبيوتر كأسمحة أو أىداؼ مف قبؿ مجموعات

دولية أو عمالء سرييف بدوافع سياسية؛ سعياً لمتاثير عمى أفراد المجتمع أو التسبب فى
تغيير الحكومة لسياساتيا)ٕٓٓ٘ ،ٕٚ( .
يتضح مما سبؽ تنوع أشكاؿ اإلرىاب ما بيف إرىاب مشروع ،لمدفاع عف األوطاف ومقدراتيا،
وبيف إرىاب غير مشروع مف إرىاب سياسي ،أو اقتصادي ،أو اجتماعي ،أو ديني ،أو فكري ،أو
بيولوجى ،أو عسكري ،أو نووي ،أو أيكولوجى ،أو إلكترونى ،وذلؾ عمى مستوى األفراد أو
الجماعات أو المجتمعات أو البيئات؛ بغية تحقيؽ أجندات وأىداؼ معينة لألفراد أو المنظمات
عمى نحو مادي أو فكري ،سواء بشكؿ مباشر أو غير مباشر.

ثانياً :متطمبات التصدي لإلرىاب الفكري من خالل وظائف الجامعة:
 دور الجامعة فى التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري:تقوـ الجامعة عمى نحو عاـ بثالث وظائؼ رئيسة ىي نشر المعرفة ،وانتاجيا وتنميتيا،
وتوظيفيا وتطبيقيا .وتتحقؽ الوظيفة األولى مف خالؿ التدريس والتدريب ،والثانية مف خالؿ
البحث العممي ،والثالثة مف خالؿ خدمة المجتمع)ٖٓٔ ،ٕٕٓٓ ،ٜ٘( .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويعد دور الجامعة فى التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري حصيمة مجموعة مف الجيود تقوـ
بيا الجامع ة ممثمة فى إدارتيا وأعضاء ىيئة التدريس بيا والمناىج والمقررات الجامعية واألنشطة
والخدمات الطالبية وانعكاس كؿ ذلؾ عمى الممارسات والتطبيقات التى تتـ داخؿ الجامعة أو
خارجيا ،ويمكف تعرؼ دور الجامعة فى ذلؾ مف خالؿ ىذه الجوانب ،وذلؾ كما يأتي-:

 أوالً :دور اإلدارة الجامعية في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري:
أ) الدور التعميمي لمجامعة-:

ويمكن أن يتم ىذا الدور من خالل التالي-:
 دراسة متطمبات الطالب واحتياجاتيـ المختمفة ،عقمية واجتماعية وثقافية ونفسية؛ حتى تحددما يقدـ ليـ في صورة مقررات دراسية ومناشط ثقافية حضارية تمبي احتياجاتيـ وتحقؽ
أىدافيا فييـ)ٖٓٚ ،ٕٕٓٓ ،ٜ٘( .
 تييئة المناخ الجيد لمعمميات التعميمية ،مف خالؿ مكوناتيا المادية واألكاديمية في العمميةالتعميمية التى تتـ داخؿ الجامعة وتنتقؿ آثارىا إلى خارج أسوار الجامعة)ٛ ،ٕٓٔٓ ،ٕٙ( .
 التثقيؼ والتمييف والتأىيؿ والتربية السموكية لمطالب ،واعداد القوى العاممة المؤىمة والالزمةلمعمؿ في شتى مجاالت المجتمع وقطاعاتو وتطويره عمى قواعد ومعايير عممية سميمة.

()ٖٓٔ ،ٕٕٓٓ ،ٜ٘
 تيسير التعميـ العالي لكؿ أفراد المجتمع واشباع حاجاتيـ العممية والثقافية،ٕٕٓٓ ،ٜ٘( .)ٖٜٗ
ب) الدور التثقيفي لمجامعة-:
 التخطيط لمبرامج والخطط الثقافية لمندوات وورش العمؿ عمى مدار العاـ الدراسي وعقدىابمختمؼ كميات الجامعة واستضافة الخبراء في كافة المجاالت (السيما القضايا الماسة
والمؤثرة عمى فئة الشباب).
 -التنسيؽ مع وسائؿ اإلعالـ والتخطيط لعقد ىذه الندوات والمقاءات ،ودعوة القنوات الفضائية

والمحمية لممشاركة في تغطية األحداث والندوات.
 التنسيؽ مع منظمات المجتمع المدني ،كو ازرات األوقاؼ والثقافة والشباب وقصور الثقافةبالمحافظة ومراكز اإلبداع بالمحافظة ،في تحمؿ التكاليؼ وتبادؿ الخبرات ،لتناوؿ
الموضوعات المجتمعية المختمفة واستضافة قادة األحزاب والفكر واإلعالمييف وغيرىـ
والخبراء في شتى المجاالت.
 التنسيؽ مع مراكز التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس إلدراج دورات حوؿ دور أعضاءىيئة التدريس في تنمية الوعي السياسي لطالب الجامعة واالرتقاء بو.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 استخداـ شبكة االنترنت في توعية الطالب مف خالؿ موقع الجامعة أو مواقع الكميات ،ونشرمقاالت لبعض الخبراء حوؿ اإلرىاب بأشكالو كافة )ٕٓٔٛ ،ٚ٘( ،وتوعيتيـ شباب الجامعة
بأخطاره وسبؿ استدراجيـ مف بعض الجيات الضالة وكيفية مواجية أساليبيـ.

ج) الدور البحثي لمجامعة-:

 نقد المعرفة وتصحيحيا وتطويرىا والكشؼ واالختراع وتقديـ الحموؿ العممية لممشكالتالتي تعوؽ التنمية في كؿ جوانبيا)ٖٜٗ ،ٕٕٓٓ ،ٜ٘( ،
 إجراء البحوث العممية والتطبيقية في الجوانب المختمفة وتقديـ الخبرات واالستشارات الفنيةوغير ذلؾ)ٖٜٗ ،ٕٕٓٓ ،ٜ٘( .
 االىتماـ بالبحوث والدراسات ،السيما في النوازؿ التي تصيب المجتمع ،كاإلرىاب عمىنحو عاـ والفكري عمى نحو خاص.
 تقديـ جوائز ومسابقات لمباحثيف العمماء لعالج بعض الظواىر ،كاإلرىاب بمختمؼأشكالو)ٕٗ :ٕٓ ،ٕٓٔٙ ،٘ٔ( .

د) الدور الخدمي لمجامعة-:

 المشاركة في المشروعات المجتمعية ،بإسداء النصيحة وتوفير ما يمزـ مف معموماتوتقديـ المعونة الفنية والكوادر المتخصصة لإلشراؼ والتوجيو والدراسة والتنفيذ لكافة
المجاالت المجتمعية البارزة)ٖٜٗ ،ٕٕٓٓ ،ٜ٘( .
 البحث عف حموؿ وبدائؿ لمقضايا المجتمعية ،وذلؾ مف خالؿ إمكاناتيا البشرية والماديةالمتاحة ،وبما تمثمو مف مركز إشعاع ثقافي ،يمكنيا تخريج المتخصصيف في كافة فروع
العمـ والمعرفة ،إضافة إلى مشاركتيا بكفاءة في عالج ىذه القضايا التي تعرقؿ خطى
التنمية ،والتي مف أبرزىا قضايا العنؼ بأنواعو)ٖ٘ٔ :ٖ٘ٓ ،ٕٕٓٓ ،ٜ٘( .

 ثانياً :دور عضو ىيئة التدريس في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري:

وأعضاء ىيئة التدريس ىـ الذيف تعتمد عمييـ الجامعة لتحقيؽ وظائفيا بالدرجة األولى،
سواء كاف ذلؾ في مجاؿ العممية التعميمية أو البحثية أو الخدمية لممجتمع المحيط.
(ٕ )ٕٛ ،ٕٓٔٓ ،ويبرز دور األستاذ الجامعي في اإلسياـ في تربية طالبو لمتصدي
لظاىرة اإلرىاب الفكري مف خالؿ األدوار التالية-:
 االىتماـ بتنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالب؛ حيث يعد ركيزة أساسية لمواجية العقباتوتجاوزىا السيما فى عالـ يتميز بكثرة التحديات والمشكالت التى يعيشيا األفراد.
 االىتماـ بتنمية ميارات التفكير الناقد لدى الطالب ،حيث تؤكد بعض الدراسات عمى أفتعميـ األساتذة طالبيـ كيفية إدارة الغضب وتسوية المنازعات بوسائؿ مناسبة وتعزيز
ميارات التفكير النقدي الالزمة لخمؽ التفاىـ بيف المجموعة وتقديـ خبرات التعمـ التعاونى
مع طالب مختمفيف وتقديـ نماذج متنوعة لمسموؾ االجتماعى البناء ،يسيـ في منع ظيور
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د  /صالح عبداهلل محمد حسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلرىاب )ٕ٘ٔ ،ٕٜٓٔ ،ٚٔ( .ومف ثـ فإف تربية النقد لدى الطالب تسيـ في تكويف
حس نقدي لدييـ وأف يستخدموا عقوليـ وال يقبموا رأياً أو فك اًر أو اتجاىاً دوف تفكير فيو أو
اقتناع بو أو نقده)ٔٓٓ٘ :ٔٓٓٗ ،ٕٓٔٗ ،ٜٗ( .
 مزج تعميـ المعارؼ وتمقينيا بالتربية ،فيقدـ المعمومة في وعاء تربوي يسيـ في بناء تصورسميـ لدى الطالب ،ويبعث فيو اإليجابية ليكوف عنص اًر فاعالً في المجتمع ،وتوجيو العممية
التربوية بكامميا إلى خدمة عقيدة األمة وتعاليـ دينيا ،ترسيخاً لمنيضة الحضارية الشاممة
بما تشممو مف مضاميف عقدية وانسانية واعمارية)ٔ٘ ،ٕٓٔٓ ،ٕ( .
 اىتماـ االستاذ الجامعى بالحوار ،واعتماده عمى ىذا األسموب فى التعامؿ معطالبو وتفعيمو لدييـ؛ مما يعينو عمى تصويب أخطائيـ وتعديؿ سموكياتيـ وتوضيح ما
التبس عمييـ لموصوؿ إلى حقائؽ األمور وصحتيا )ٔٗ-ٕٔ ،ٕٓٔٔ ،ٗ( .ويتسنى
لعضو ىيئة التدريس تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ احتراـ آدمية طالبو ،والبعد عف األنانية،
واالقتناع بحقيـ في الحوار دوف كبت أو تزييؼ أو تسفيو آلرائيـ؛ سعياً لتقويـ االنحراؼ
الفكري لدييـ بالحجة المقنعة وتربيتيـ عمى الحوار اليادؼ وتأكيد التسامح في نفوسيـ.
()ٔٓٓ٘ ،ٕٓٔٗ ،ٜٗ
 وضع بعض درجات أعماؿ السنة عمى المناقشة والحوار مع طالبو ،وابداء الرأي وأسبابوواعطائيـ حرية التعبير ،وتعميـ مشروع التخرج عمى جميع الكميات واألقساـ بحيث يطبؽ
فيو الطالب جميع ما تعممو مف ميارات بحثية ومعموماتية طواؿ فترة دراستو الجامعية.
(ٔٗ)ٗٛ ،ٕٓٔٔ ،
 تطوير نفسو عممياً مف خالؿ متابعة كؿ جديد في عالـ المعرفة بالدراسة والبحث المستمرليحقؽ نقد المعرفة وتصحيحيا وتطويرىا ،والكشؼ واالختراع ،وتقديـ الحموؿ العممية
لمشكالت المجتمع)ٔٙ ،ٕٓٔٓ ،ٕ( .
 الرقي بفكر الطالب ،وذلؾ مف خالؿ االكتشاؼ المبكر ألعراض اإلنحراؼ الفكري،وغرس مفاىيـ العقيدة اإلسالمية الصحيحة لدييـ؛ لتكوف حصناً منيعا ،وتبصيرىـ
بخطورة اتباع األفكار المضممة أو المتطرفة المتشددة واالنسياؽ خمفيا.
()1222 :1226 ،0213 ،31
 تحفيز طالبو عمى ضرورة التمسؾ بقيـ المجتمع وقوانينو وتنمية اإلحساس بالمسئوليةلدييـ ،وتشجيعيـ عمى التعاوف مع المؤسسات التربوية المختمفة لمتصدي ألي محاولة تريد
النيؿ مف أمف المجتمع فكرياً وأمنياً.
 تيسير بعض المفاىيـ المرتبطة باألمف الفكري لدييـ ،وتفيـ طبيعة تفكيرىـ سعياً لتفعيؿالتواصؿ معيـ وكسب ثقتيـ)ٜٔٓٓ :ٔٓٓٛ ،ٕٓٔٗ ،ٜٗ( .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اىتمامو بطالبو ورعايتو ليـ مما يوطد العالقو بينو وبينيـ ،مما يسيؿ عميو توجيييـونصحيـ وتحذيرىـ مف التورط فى أي عمؿ يضر بمصمحتيـ أو بمصمحة وطنيـ ويعينو
عمى قيامو بدوره األكبر في تنمية شخصية طالبو بكؿ جوانبيا ،وىذا يقييـ ويبعدىـ عف
األسباب المؤدية لإلرىاب عامة واإلرىاب الفكري خاصة)ٕٚ ،ٕٓٔٔ ،ٖٔ( .
 التحمى بمكارـ األخالؽ ،وحرصو عمى غرسيا فى طالبو ،يعالج فى نفوسيـ سماتالعنؼ والتشدد وسائر الصفات المذمومة ويولد لدييـ السمات المحموده.
 االعتزاز بالوطف واالنتماء إليو ،وبث ىذا االعتزاز وىذا االنتماء فى نفوس طالبو بشتىاألساليب مما يحصنيـ مف أي فكر منحرؼ أو اعتقاد باطؿ)ٔ٘ٛٗ ،ٕٓٔٔ ،ٖ٘( .
 امتثالو ليكوف قدوة لطالبو قوالً وعمالً ،فك اًر وسموكاً؛ ذلؾ ألف طريقتو معيـ وأسموبو فيالتعامؿ معيـ وفي تدريسيـ تؤثر بدرجة كبيرة في تشكيؿ وتعديؿ سموكياتيـ واتجاىاتيـ
نحو كثير مف القضايا والظواىر في الحياة)ٕٚٗ ،ٕٓٔٛ ،ٖٙ( .

 ثالثاً :دور المقررات الدراسية وطرائق التدريس في التصدي لظاىرة
اإلرىاب الفكري:
ويمكف أف تسيـ المقررات الدراسية في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري لدى طالب
الجامعة مف خالؿ الجوانب التالية:

 صياغة المناىج الدراسية التربوية واالجتماعية والدينية عمى أساس سماحة اإلسالـواعتدالو)ٕٗ :ٕٓ ،ٕٓٔٙ ،٘ٔ( .
 تقديـ مقرر ثقافي لطالب الجامعة يتناوؿ القضايا الفكرية المعاصرة ،والتي منيا اإلرىاببكافة أشكالو مع التركيز عمى اإلرىاب الفكري)ٕٗ :ٕٓ ،ٕٓٔٙ ،٘ٔ( .
 اتاحو المحتوى التعميمى فرص النقد والمناقشو لمطالب. إعداد المحتوى التعميمي الطالب لمتعامؿ مع المجتمع ،مع مراعاتو لمتطمبات سوؽالعمؿ ،وتصديو لمشكالت المجتمع)ٖٓٙ ،ٕٕٓٓ ،ٜ٘( .
 تطوير مقرر حقوؽ اإلنساف واعادة النظر في محتواه بحيث يشمؿ الحقوؽ المدنيةوالحقوؽ السياسية ،والوعي السياسي ،وممارسة الحقوؽ السياسية ،والحقوؽ البيئية.
(٘)ٕٓٔٛ ،ٚ
 واذا كانت الطريقة المألوفة والمستخدمة في جامعاتنا ىي المحاضرة والتمقيف ،فإف تطويرىالتشمؿ اإللقاء والمناقشة والحوار وابراز القضايا المختمفة ،سواء المرتبطة بالمقرر أـ العامة
في المجتمع ليو أمر محمود ومطموب لمسايرة التغير التكنولوجي الحادث ولتمبية الطمب
عمى تناوؿ القضايا المجتمعية والمشكالت الممحة وبحث سبؿ حميا)322 ،0220 ،61(.
 توظيؼ التكنولوجيا واالتصاالت الحديثة وجعؿ الطالب قادريف عمى االبتكار واإلبداعلمواجية تحديات العصر في الوقت الذي يحافظوف فيو عمى قيـ المجتمع ومعاييره التي
نشأوا فييا ،أصالة مف غير انغالؽ ،ومعاصرة في غير ذوباف)ٖٜٓ ،ٕٕٓٓ ،ٜ٘( .
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 رابعاً :دور األنشطة والخدمات الطالبية في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري:

 تقديـ أنشطة ثقافية تزيد مف درجة وعي طالب الجامعة وتصحح أفكارىـ ليس عمىالمستوى الداخمي ليا فحسب ،بؿ خارجيا أيضاً .ففي داخؿ الجامعة ،تقدـ الكثير مف
المناشط الطالبية والفنية مف خالؿ األسر الطالبية واالتحادات الطالبية والرعاية التربوية
والصحية والمادية والفكرية لمطالب)ٖٕ٘ :ٖ٘ٔ ،ٕٕٓٓ ،ٜ٘( .
 الحرص عمى اجتذاب الشباب الجامعي ودفعيـ قدماً لممشاركة في كافة األنشطة التي تعودعمييـ بالنفع.

 تنويع األنشطة الطالبية العممية والثقافية الموجية إلى تنافسيـ في كتابة األبحاث حوؿالقضايا والمفاىيـ السياسية وشغميـ عف الفتف واالنجراؼ خمفيا (كمسابقات حفظ القرآف
الكريـ والسنة النبوية ،والمخيمات والمراكز الموسمية ،والدورات العممية والتوعوية،
والمعارض ،وعرض األخطار) (ٔ٘ ،)ٕٗ :ٕٓ ،ٕٓٔٙ ،والتأكيد عمى غرس حب
المعرفة اإلنسانية في نفوسيـ ،وعمى حسف االستفادة مف مصادرىا ،وخمؽ روح المنافسة
الشريفة ،واستخداـ مناىج وأساليب التفكير العممي ،في تعزيز قدراتيـ عمى اإلبداع
واالبتكار ،ومحاكاة تجارب الدوؿ المتؽ\دمة في توجيو طاقات الشباب نحو المشاركة في
-

برامج التنمية المختمفة)ٕٚٚ ،ٕٓٔٛ ،ٖٙ( .
إعداد برامج إعالمية مخططة لغرس لقيـ الدينية والوطنية ونشر ثقافة الحوار والتسامح
والوسطية)ٕٗ :ٕٓ ،ٕٓٔٙ ،٘ٔ( .
إقامة المؤتمرات المحمية والدولية وعقد الندوات والمحاضرات التوعوية وحمقات البحث
والنقاش التي تتناوؿ القضايا االجتماعية الممحة كاإلرىاب الفكري)٘ٔ ،ٕٓٔٔ ،ٗٔ( .
استثمار المعسكرات الصيفية لمطالب بتنظيـ الندوات والمقاءات فييا واستضافة الخبراء،
وغيرىـ)ٕٓٔٛ ،ٚ٘( .
تنفيذ األنشطة التي تسعى لتعزيز األمف الفكري لدى طالب الجامعة مف زيارة طالبية

لمعمماء وقادة الفكر والسياسية ،واقامة معارض تربوية لمتأكيد عمى أىمية األمف الفكري،
واستضافة بعض القيادات األمنية لتناوؿ دور الطالب في تعزيز األمف واستبابو.
()ٕٚ٘ ،ٕٓٔٛ ،ٖٙ
يتضح مما سبؽ أف الجامعة يمكف أف تسيـ في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري لدى
طالبيا مف خالؿ عدة أدوار ،منيا ما يتعمؽ بالجانب التعميمي ،أو التثقيفي ،أو البحثي ،أو
الخدمي ،ومنيا ما يتعمؽ بعضو ىيئة التدريس ،ومنيا ما يتعمؽ بالمقررات الدراسية وطرائؽ
التدريس ،ومنيا ما يتعمؽ باألنشطة والخدمات الطالبية.
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 دور جامعة أسيوط في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري لدى طالبيا(:)23( )-

أوالً :الدور التعميمي-:

قررت الجامعة تدريس مقرر حقوؽ اإلنساف عمى جميع طمبتيا في كافة الكميات بالفرقة
األولى ،وذلؾ بدءاً مف العاـ الجامعي ٕٓٓٓ ،ٕٓٓٔ /ويتناوؿ ىذا المقرر بعض القضايا
المرتبطة بحقوؽ اإلنساف في المواثيؽ الدولية ،والمصادر القانونية لحقوؽ اإلنساف ،والحماية
الدولية لحقوؽ اإلنساف في النظاـ المصري ،وحقوؽ األجانب في النظاـ القانوني المصري،

وحقوؽ اإلنساف في اإلسالـ والضمانات التي توفرىا الشريعة ليذه الحقوؽ (كالحرية وضوابطيا
وحماية األنفس واألعراض واألمواؿ واإلنساف والعدؿ والمساواة).

 -ثانياً :الدور البحثي-:

منحت بعض كميات الجامعة درجات عممية تناولت بعض المتغيرات المرتبطة
باإلرىاب ،مثل :
ٔ -منحت كمية اآلداب رسالة الدكتوراه لمباحث /مراد عبد الغني احمد نعماف ،بعنواف" :عالقة
نسؽ القيـ وبعض متغيرات الشخصية بسموؾ العنؼ السياسي ” االرىاب ”ٕٖٓٔ ،ـ.
ٕ -ومنحت أيضاً رسالة الدكتوراه لمباحثة /دعاء فاروؽ ىاشـ ،بعنواف" :أساليب التفكير ونمط

الشخصية لدى فئات مختمفة مف االحداث الجامحيف"ٕٓٔٗ ،ـ.
وشارك بعض أعضاء ىيئة التدريس بيا ببحوث حول اإلرىتب في بعض المؤتمرات،
ومن ذلك:
ٖ -نش ر بحث بعنواف" :االرىاب الديني في مشرؽ العالـ االسالمي حتى نياية العصر العباسي
االوؿ" ،في مؤتمر" :االرىاب عبر العصور" لمباحث أ.د /أسامو محمد فيمي ،المجمس
األعمى لمثقافة ،لجنة التاريخ ،القاىرة ،عدد سنة ٕٗٔٓـ.

 -ثالثاً :الدور الخدمي والتثقيفي-:

قامت الجامعة بعقد بعض الندوات والمؤتمرات حول ظاىرة اإلرىاب ،ومنيا:
ٔ -مؤتمر" :دور اإلعالـ في التصدي لإلرىاب" ،والذي نظمو مركز دراسات المستقبؿ بالجامعة
بالتعاوف مع رابطة الجامعات اإلسالمية ٕ٘ -ٕٖ( ،جمادى األولى ٙ – ٖ -مارس)،
.ٕٓٔٙ


رجع الباحث إلى :مركز إعالم جامعة أسيوط ،متاح عمى:

www.aun.edu.eg/arabic/news_subject.php?id=2147484322 , (accessed
in: 3-3-2020).
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ٕ -ندوة" :اإلرىاب والتطرؼ الديني ودور المجتمع في مكافحتو" يوـ األربعاء الموافؽ
ٗ ،ٕٜٓٔ/ٕٔ/تنظميا إدارة التدريب والبحوث االجتماعية بقسـ االجتماع كمية اآلداب
بالتعاوف مع كمية الخدمة االجتماعية.
ٖ -ندوة" :التحديات التي تواجو الدولة وتداعياتيا عمى األمف القومي وابراز حجـ العمؿ
بالمشروعات القومية التي تقوـ بتنفيذىا الدولة في مختمؼ المحافظات"ٕٜٓٔ/ٕٔ/٘ ،ـ،
تنظميا اإلدارة العامة لمتنظيـ واإلدارة بالجامعة.
ٗ -برامج تدريبية لتأىيؿ األخصائييف اإلجتماعييف والنفسييف بجامعة أسيوط لمواجية التطرؼ
والفكر التكفيري ،البرنامج الثاني مف ٘ٔ ،ٕٜٓٔ/ٕٔ -ٕٗ -نظميا قطاع خدمة المجتمع
وتنمية البيئة بجامعة اسيوط.
٘ -ندوة" :ظاىرة اإللحاد األسباب و سبؿ المواجية" ،ٕٕٓٓ/ٕ/ٕ٘ ،تعاوف الجامعة مع مجمع
البحوث اإلسالمية في الممتقى الثاني لمنتدى مجمع البحوث اإلسالمية لمحوار.

المحور الثاني :الدراسة الميدانية واجراءاتيا
أوالً  :ىدف الدراسة الميدانية:

تناوؿ الباحث في المحوريف األوؿ والثاني مفيوـ اإلطار الفمسفي لظاىرة اإلرىاب الفكري،
واإلطار الفمسفي لدور الجامعة في التصدي ليذه الظاىرة .وقد استيدؼ الباحث مف الدراسة
الميدانية التعرؼ عمى واقع دور جامعة أسيوط في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري لدى طالبيا
ومعوقات قياميا بيذا الدور.
ثانياً  :أداة الدراسة الميدانية:
ويتناول الباحث في ىذا المحور ما يمي:
أ -أداة الدراسة واجراءات تقنينيا ،وتشمل:
ٔ) مرحمة إعداد األداة
ٕ) مرحمة تقنينيا.
ب -مجتمع الدراسة الميدانية واختيار العينة.
ج -المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة.
د -عرض نتائج الد ارسة الميدانية وتفسيرىا.
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أ-

أداة الدراسة واجراءات تقنينيا :لمكشؼ عف واقع دور جامعة أسيوط في التصدي
لظاىرة اإلرىاب الفكري لدى طالبيا ومعوقات قياميا بيذا الدور ،قاـ الباحث بإعداد
استبانة طبقيا عمى عينة مف طالب كميات جامعة أسيوط ،وقد مرت ىذه االستبانة بعدة
مراحؿ حتى وصمت إلى صورتيا النيائية ،ويمكف إيجازىا فيما يمي:

ٔ) مرحمة إعداد أداة الدراسة:
استعاف الباحث بعدد مف الدراسات والبحػػوث المتصمة في مجاؿ أدوار الجامعات إزاء
مشكالت المجتمع السيما الفكرية كظاىرة اإلرىاب الفكري ،وتكونت االستبانة ،باإلضافة إلى
البيانات األولية الخاصة بالطالب ،مف محوريف أساسيف ،تضمف المحور األوؿ منيما أربعة
أبعاد ،وتضمف الثاني بعديف .ويمكف توضيح ذلؾ كما يأتي-:
-

-

-

المحور األول :أدوار الجامعة لمواجية اإلرىاب الفكري لدى طالبيا :وشمؿ أربعة أبعاد
ىي :البعد األوؿ :إدارة الجامعة ،والبعد الثاني :أعضاء ىيئة التدريس ،والبعد الثالث:
المقررات الدراسية ،والبعد الرابع :األنشطة الطالبية.
المحور الثاني :معوقات قيام الجامعة بدورىا في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري:
واشتمؿ عمى بعديف ىما :البعد األوؿ :معوقات خاصة بالجانب المالي واإلداري ،والبعد
الثاني :معوقات خاصة بأعضاء ىيئة التدريس.
وقد راعى الباحث وضع أسئمة مفتوحة بعد كؿ بعد إلضافة ما يراه المحكموف مناسباً مف
عبارات .وتعتبر ىذه األبعاد بمثابة مؤشرات يتـ مف خالليا تعرؼ واقع دور جامعة أسيوط
في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري لدى طالبيا.

ٕ) مرحمة تقنين أداة الدراسة:
تم مراعاة صدق وثبات المقياس من جانبين:
أ) تم استخدام طريقة صدق المحكمين ،وذلؾ بعرض االستبانة عمى مجموعة مف أعضاء

ىيئة التدريس بكميات التربية بجامعة أسيوط ،وجامعة جنوب الوادي ،وكمية التربية لمطفولة
المبكرة ،وذلؾ إلبداء آرائيـ في مدى ارتباط كؿ عبارة بالبعد الذي تنتمي إليو ومدى وضوح
الفقرات ودقة صياغتيا المغوية ،ومف خالؿ تحميؿ استجابات السادة المحكميف ومالحظاتيـ
قاـ الباحث بإجراء بعض التعديالت الخاصة بالصياغة المغوية أو دمج بعض العبارات إلى
بعض وحذؼ البعض منيا .وقد تبيف لمباحث وجود درجة عالية مف االتفاؽ بينيـ حوؿ

صالحية االستبانة لقياس ما وضعت لقياسو.
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ب) حساب ثبات المقياس ،تـ حساب ثبات المقياس باستخداـ طريقة االحتماؿ المنوالي
 Mode Probabilityنظ اًر لمناسبتيا لطبيعة الدراسة والكشؼ عف دقة األداة فيما تزودنا
بو مف معمومات .وطبقًا ليذه الطريقة قاـ الباحث بحساب ثبات المقياس حيث تـ تطبيؽ
المقياس عمى عينة تكونت مف ( )ٜٗٛمف طالب جامعة أسيوط ،ومف استجابات ىؤالء

الطالب تـ استخراج قيمة معامؿ الثبات مف العالقة التالية (ٖٗ)ٕٔٓ ،ٜٜٔٚ ،
ث = (
ث

) (ؿ -

)  ،حيث :ؿ ىو االحتماؿ المنوالي وىو =

ثبات المفردة ،ف عدد احتماالت اإلجابة،

ؿ نسبة أكبر تكرار الحتماؿ اإلجابة إلى مجموع التك اررات
والجدول رقم ( )0يوضح معامالت ثبات أبعاد االستبانة.
جدول رقم ()0

قيم معامالت ثبات أبعاد االستبانة
معامؿ الثبات

ـ

المحور األوؿ :أدوار الجامعة لمواجية اإلرىاب الفكري لدى طالبيا

ٔ

البعد األوؿ :إدارة الجامعة

ٓ.٘ٚ

ٕ

البعد الثاني :أعضاء ىيئة التدريس

ٔٓ.ٙ

ٖ

البعد الثالث :المقررات الدراسية

ٓ.ٙٚ

ٗ

البعد الرابع :األنشطة الطالبية

ٕٓ.ٙ

ـ

المحور الثاني :معوقات قياـ الجامعة بدورىا في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري

ٔ

معوقات خاصة بالجانب المالي واإلداري

٘ٓ.ٚ

ٕ

معوقات خاصة بأعضاء ىيئة التدريس

ٗٓ.ٙ

ثبات االستبانة ككؿ

ٔٓ.ٙ

يتضح مف الجدوؿ رقـ (ٕ) أف معامؿ الثبات لجممة أبعاد المقياس ككؿ كاف مرتفعاً
حيث بمغ (ٔ )ٓ.ٙوبالكشؼ عف ىذه القيـ عند (ف = ُ )ٜٗٛوجد أنيا دالة عف (٘ٓ ،)ٓ.أي

بنسبة شؾ (٘ٓ )ٓ.وثقة (٘ .)ٖٙٛ ،ٜٖٔٛ ،ٕٛ( )ٓ.ٜوىي درجة مناسبة تػدؿ عمى صالحية
المقياس لمتطبيؽ عمى أفراد العينة والوثوؽ بيا لتحقيؽ أغراض الدراسة.
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وبعد تقنين االستبانة من حيث الصدق والثبات ،أخذت صورتيا النيائية ،وتكونت من
جزأين كما يأتي-:
 الجزء األوؿ :البيانات األولية الخاصة بالطالب (االسـ -الكمية -التخصص). الجزء الثاني :وتضمف (ٔ )ٙعبارة موزعة عمى محوريف أساسيف ،وبيانيا كالتالي-: المحور األول :أدوار الجامعة لمواجية اإلرىاب الفكري لدى طالبيا :وتضمن األبعاد
األتية-:
 البعد األول :إدارة الجامعة ( )16عبارة البعد الثاني :أعضاء ىيئة التدريس ( )12عبارات البعد الثالث :المقررات الدراسية ( )7عبارات البعد الرابع :األنشطة الطالبية ( )12عبارات المحور الثاني :معوقات قيام الجامعة بدورىا في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري :وتضمن
البعدين اآلتيين-:
 البعد األول :معوقات خاصة بالجانب المالي واإلداري ( )11عبارة -البعد الثاني :معوقات خاصة بأعضاء ىيئة التدريس ( )2عبارات

ب -مجتمع الدراسة الميدانية واختيار العينة:
تمثؿ مجتمع الدراسة فيما يمي:
أ -تـ تطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة مف الكميات العممية (اليندسة) ،والكميات النظرية (اآلداب)،
والكميات النوعية (التربية).
ب -تـ التطبيؽ عمى عينة مف طالب الفرؽ النيائية بالكميات المذكورة حتى يكوف الطالب قد لمسوا
األدوار المختمفة التي قدمتيا جامعة أسيوط في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري خالؿ سنوات
دراستيـ بيا.
ج -تـ مراعاة العشوائية التامة في اختيار أفراد العينة ،حيث وزعت االستمارات عمييـ بطريقة فردية،
وتـ جمعيا وتفريغ الصالح منيا.
ويوضح الجدوؿ رقـ (ٖ) مواصفات عينة الطالب ،ونسبتيا إلى العدد الكمي في الكميات
التي وقع عمييا االختيار.
(  (انظر الملحق رقم ( )3الخاص باالستبانت في صورتها النهائيت.
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جدول رقم ()3

مجتمع الدراسة وخصائص العينة المسحوبة
الكمية

عدد طالب الفرقة

عدد أفراد

اليندسة

ٓ٘٘

ٕٓٔ

ٜٔ

التربية

ٕٜٛٙ

ٕٓٗ

ٕٕٛ

اآلداب

اإلجمالي

النيائية

العينة المسحوبة

ٖٜٓٙ

ٕٓٓ

ٕٖٖٔٛ

ٓ٘ٙ

عدد العينة
الصحيحة

 %مف العينة
الكمية

ٔٛ.ٙ

ٓٔٚ

ٖٗ.ٛ

ٜٗٛ

ٓٓٔ

ٗٙ.ٙ

يتضح من الجدول رقم ( )3ما يأتي-:
 بمغت العينة الكمية المسحوبة الصحيحة مف مجتمع الدراسة ( )ٜٗٛطالباً وطالبة مف الكمياتالثالث .وبمغت عينة طالب الكميات العممية (اليندسة)  %ٔٛ.ٙكحد أدنى مف جممة مجتمع
الدراسة ،كما بمغت عينة طالب الكميات النظرية (اآلداب)  ، %ٖٗ.ٛوبمغت عينة الكميات
النوعية (التربية)  %ٗٙ.ٙكحد أقصى وتعد ىذه النسب كافية لتمثيؿ مجتمع الدراسة.

المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة:
تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
ٔ) الوزف النسبي ،وذلؾ مف خالؿ المعادلة التالية)ٕٓ٘ ،ٜٖٔٛ ،ٕٛ( :
ؽ=
حيث:ؽ الوزف النسبى لمعبارات ،ؾٔ ،ؾٕ  ،ؾٖ تك اررات استجابات (كبيرة ،متوسطة ،قميمة) عمى الترتيب،

ف = عدد أفراد العينة
ٕ) تعييف حدي الثقة لنسبة متوسط شدة االستجابة عند درجة ثقة (٘ ).,ٜوذلؾ مف خالؿ
القانوف)ٛٓ ،ٜٔٚٛ ،ٔٛ( :
حدي الثقة لنسبة متوسط شدة االستجابة = نسبة متوسط شدة االستجابة  ×ٔ,ٜٙ +الخطأ
المعيارى (خ.ـ)
حدي الثقة لنسبة متوسط شدة االستجابة =  × ٔ,ٜٙ + ٓ,ٙٚخ  .ـ
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وتحسب نسبة متوسط شدة االستجابة كما يمي:
نسبة متوسط شدة االستجابة =
= ٓ.ٙٚ

نسبة متوسط شدة االستجابة = أ =

وحيث إف العينة المسحوبة الصحيحة مف مجتمع الدراسة كبيرة نسبياً ،فإف متوسطاتيا
تميؿ إلى التوزيع حوؿ المتوسط الحقيقي ( )ٓ,ٙٚوفقًا لمنحنى التوزيع االعتدالي.
-

ويحسب الخطأ المعياري لمتوسط درجة االستجابة مف العالقة)ٕٔٓ ،ٜٜٔٚ ،ٖٗ( :

الخطأ المعيارى (خ .م) =
حيث :أ =نسبة متوسط شدة الموافقة =  ،ٓ,ٙٚب=نسبة متوسط شدة عدـ الموافقة =ٔ– أ = ٖٖٓ,
ف = عدد أفراد العينة
 تعييف مدى تحقؽ عبارات االستبانة وذلؾ بترتيب األوزاف النسبية لمعبارات وفقًا لحدى الثقةلدى عينة الدراسة وذلؾ كما ىو موضح بالشكؿ التالي:
تحقق العبارة
بدرجت متوسطت

عدم تحقق العبارة

تحقق العبارة بدرجت كبيرة

الحد األدنى للثقت

الحد األعلى للثقت

0

0.5 0.0 0.0 0.2 0.9
5.54
0 5.45
0

0.2

0.2

0.0 0.3

شكل رقم ()3
درجة الموافقة عمى عبارات االستبانة وفقاً لحدى الثقة
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يتبيف مف الشكؿ السابؽ أنو إذا زادت نسبة متوسط االستجابة ألفراد العينة عف الحد األعمى
لمثقة (ٔ ،)ٓ.ٚيكوف ىناؾ اتجاه موجب لمموافقة عمى تحقؽ العبارة بدرجة كبيرة ،واذا نقصت
نسبة متوسط استجابة أفراد العينة عف الحد األدنى لمثقة (ٖ ،)ٓ.ٙيكوف ىناؾ اتجاه بعدـ
الموافقة عمى تحقؽ العبارة ،واذا انحصرت نسبة متوسط استجابة أفراد العينة بيف الحديف األعمى
واألدنى لمثقة اعتبرت استجاباتيـ عمى العبارة متوسطة التحقؽ.
-

استخداـ مقياس (ز) لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف األوزاف النسبية لفئات العينة وذلؾ مف
العالقة)ٕٓ٘ ،ٜٖٔٛ ،ٕٛ( :

ز=

حيث :ؽٔ = الوزف النسبي لممجموعة األولى،
فٔ = عدد أفراد العينة األولى،
أ=

ؽٕ = الوزف النسبي لممجموعة الثانية
فٕ = عدد أفراد العينة الثانية
ب=ٔ–أ

،

(ٔٓٓ )ٓ.إذا كانت ز ≥ ، ٖ.ٕٜ

وتكوف قيمة ز دالة عند:

(٘ٓ )ٓ.إذا كانت  ≤ٔ.ٜٙز ≤ .ٕ.٘ٛ

(ٔٓ )ٓ.إذا كانت  ≤ ٕ.٘ٛز ≤ ،ٖ.ٕٜ

ونظ اًر لعدـ وجود فارؽ داؿ إحصائياً بيف فئات العينة الثالث في جميع عبارات االستبانة،
إال في ثالث عبارات فقط أشار الباحث إلييا في مواضعيا ،فقد دمج الباحث األو ازف النسبية
ليذه الفئات في جدوؿ واحد وذكر الوزف النسبي ليا كمو مع ترتيب العبارات حسب ىذا
الوزف الكمي.

د -نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا-:
يتناوؿ الباحث في ىذا الجزء نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا بالنسبة لعينات الدراسة
الثالث وذلؾ عمى النحو التالي:
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوضح الجدول رقم ( )3الوزن النسبي ألبعاد االستبانة وذلك كما يأتي-:
جدول رقم ()3
الوزن النسبي ألبعاد االستبانة ككل:
البعد

التربية

اليندسة

اآلداب

العينة الكمية

ف=ٕٕٛ

ف=ٜٔ

ف=ٓٔٚ

ف=ٜٗٛ

ؽ

ؽ

ؽ

ؽ

ت

قيمة ز

المحور األوؿ :أدوار الجامعة في مواجية اإلرىاب الفكري لدى طالبيا
األوؿ :إدرة الجامعة

0.61

0.63

0.63

0.63

4

-0.34

الثاني :أعضاء ىيئة التدريس

0.71

0.75

0.72

0.73

1

-0.76

الثالث :المقررات الدراسية

0.67

0.65

0.67

0.66

3

1.57

الرابع :األنشطة الطالبية

0.72

0.72

0.69

0.71

2

0.09

المحور الثاني :معوقات قياـ الجامعة بدورىا في مواجية اإلرىاب الفكري
األوؿ :معوقات خاصة بالجانب المالي
واإلداري
الثاني :معوقات خاصة بأعضاء ىيئة
التدريس
االستبانة ككؿ

0.78

0.81

0.76

0.79

0.69

0.77

0.66

0.71

0.69

0.72

0.69

0.70

1
2

-0.63
-1.47
-0.30

يتضح من الجدول رقم ( )3ما يأتي-:
 تحققت أبعاد المحور األوؿ مف االستبانة (أدوار الجامعة في مواجية اإلرىاب الفكري لدىطالبيا) ،مف وجية نظر أفراد العينة كميـ ،بدرجة متوسطة بمغت ( .)ٓ.ٙٛوتراوحت ىذه

النسبة بيف (ٖ )ٓ.ٚكحد أقصى لمبعد الثاني (أعضاء ىيئة التدريس) وبيف (ٖ )ٓ.ٙكحد أدنى

لمبعد األوؿ (إدارة الجامعة) ،وبدوف فارؽ داؿ إحصائياً بيف فئات العينة.
 ويؤكد ذلؾ عمى اتفاؽ أفراد العينة كميـ عمى قياـ جامعة أسيوط بدورىا في مواجية اإلرىابالفكري لدى طالبيا واف كاف بدرجة متوسطة في بعدي المقررات الدراسية وادارة الجامعة،

وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أوصىت بو دراسة (عالء الديف عبد الرازؽ)ٕٓٔ٘ ،ٖٖ( )ٕٓٔ٘ ،

مف ضرورة تشكيؿ لجاف جادة مف و ازرة التربية وو ازرة األوقاؼ لدعـ المناىج التربوية بمفاىيـ

التعددية لمكونات المجتمع ،كما تتفؽ مع دراسة (عماد عبداهلل )ٕٓٔ٘ ،ٗٓ( )ٕٓٔ٘ ،في أف
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دور الجامعة في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري

د  /صالح عبداهلل محمد حسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مف معايير اختيار المقرر الدراسي المحقؽ لألمف الفكري اف يكوف صادقا في معالجتو

لممشكالت التي يعاني منيا الطالب ومنمياً لمقيـ اإليجابية والميارات الحياتية ومستثي اًر
لدافعيتيـ .كما تتفؽ ىذه النتيجة مع ما أوصت بو دراسة (ىاجـ عمي)ٕٓٔ٘ ،

( )ٕٓٔ٘ ،٘ٚمف ضرورة تطوير المناىج الدراسية واألساليب التربوية بعقمية انفتاحية جديدة ال
ترفض الجديد كمو وال تقبؿ القديـ دوف نقاش أو تمحيص ،وىذا يسيـ بدوره في تدعيـ قيـ

الشباب وتحصينيـ ضد مزالؽ اإلرىاب السيما الفكري.

 أما بعدا أعضاء ىيئة التدريس واألنشطة الطالبية فقد تحققا بدرجة عالية مف وجية نظر أفرادالعينة كميـ ،ويعكس ذلؾ دور عضو ىيئة التدريس واسيامو في تعزيز قيـ األمف الفكري لدى
طالبو مف خالؿ ما يتخذه مف طرؽ ووسائؿ لتحقيؽ ذلؾ ،ويتفؽ ذلؾ مع ما أوصت بو دراسة

(نعمة عبد الصمد؛ عباس نوح )ٕٓٔٙ ،٘ٙ( )ٕٓٔٙ ،مف ضرورة حث أساتذة الجامعات

عمى تضميف محاضراتيـ لموضوع اإلرىاب الفكري وتحميؿ أي أفكار متطرفة تحميالً عممياً
ونقدىا عمى نحو بناء ،وكذلؾ دراسة (ىاجـ عمي  )ٕٓٔ٘ ،٘ٚ( )ٕٓٔ٘ ،مف ضرورة
تواصؿ األنشطة الطالبية وتدريب الطالب عمى خدمة المجتمع وحب الوطف.

 وتحققت أبعاد المحور الثاني مف االستبانة بدرجة كبيرة بمغت (٘ ،)ٓ.ٚاحتؿ فييا البعد األوؿ(المعوقات المالية واإلدارية) المرتبة األولى بدرجة كبيرة بمغت ( ،)ٓ.ٜٚوجاء البعد الثاني

(المعوقات الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس) في المرتبة الثانية وتحقؽ بدرجة كبيرة أيضاً بمغت
(ٔ ،)ٓ.ٚوبدوف فارؽ داؿ إحصائياً بيف فئات العينة الثالث .وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أوصت

بو دراسة (رشاد عبد الرازؽ )ٕٖٓٔ ،ٕٖ( )ٕٖٓٔ ،مف ضرورة االىتماـ بالمشروعات
التنموية المختمفة في المجتمع والتوسع فييا لتوفير فرص عمؿ مناسبة لمشباب والخريجيف

واستيعاب أكبر عدد منيـ حتى ال يتـ استقطابيـ مف قبؿ تيارات منحرفة وفاسدة تضر بيـ
وبمجتمعيـ .كما تتفؽ ىذه النتيجة مع ما تمخضت عنو دراسة (محمد بف عبدالعزيز؛

عبدالناصر راضي )ٕٓٔٗ ،ٜٗ( )ٕٓٔٗ ،مف ضعؼ قدرة المعمـ الجامعي عمى التواصؿ مع
طالبو مف خالؿ وسائؿ التواصؿ الحديثة وأف ثقافة الحوار بينو وبيف طالبو لـ ترؽ بالصورة

المأمولة بسبب ما يتحممو مف ضغوط إدارية ومينية وأكاديمية تستنزؼ وقتو وجيده.

المحور األول :أدوار الجامعة في مواجية اإلرىاب الفكري لدى طالبيا-:
ويوضح الجدوؿ رقـ (٘) استجابات أفراد العينة نحو عبارات البعد األوؿ (إدارة الجامعة)
وذلؾ عمى النحو التالي:
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ()6
استجابات أفراد العينة نحو عبارات البعد األول (إدارة الجامعة)
البعد األوؿ:
إدارة الجامعة
ـ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
البعد

ع

السعي لحؿ شكاوى الطالب بشكؿ
مستمر.
رعاية الطالب ذوي الكفاءات والقدرات
الواعدة.
عقد ندوات لتوعية الطالب بحقوقيـ
وواجباتيـ .
تطبيؽ الموائح والق اررات والتعميمات
الجامعية عمى الطالب بشكؿ عادؿ.
إتاحة البيانات والمعمومات الالزمة
لمباحثيف في مجاؿ اإلرىاب الفكري.
نشر نتائج األبحاث حوؿ اإلرىاب
الفكري عبر صفحتيا اإللكترونية لكؿ
المستفيديف مف أبناء المجتمع.
توفير اإلمكانات البحثية الالزمة لدراسة
مشكالت المجتمع التي تؤدي إلى
اإلرىاب الفكري.
تكريـ باحثييا الذيف يقوموف ببحوث
حوؿ اإلرىاب الفكري.
إتاحة تجارب حقيقية لمطالب لممارسة
(االنتخابات
السياسية
المشاركة
الطالبية– البرلماف المصغر).
تنظيـ قوافؿ تثقيفية حوؿ اإلرىاب
الفكري لشباب المجتمع المحمي .
عقد ندوات لتعريؼ الطالب بمجيودات
بعض المؤسسات السياسية واألمنية
وتضحياتيا لمتصدي لإلرىاب الفكري.
التعاوف مع المؤسسات االجتماعية
والدينية والتربوية المحمية والدولية
لمتصدي لإلرىاب الفكري.
استضافة بعض عمماء الديف وقادة
الفكر في ندوات بالجامعة لتوضيح
أخطار اإلرىاب الفكري وسبؿ مجابيتو
لمطالب .
استضافة بعض المتضرريف مف
حوادث اإلرىاب في ندوات بالجامعة .
متابعة الخريجيف لرفع كفايتيـ في
الميارات الحياتية لمتصدي لإلرىاب
الفكري .
ككؿ
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التربية
فٔ=
ٕٕٛ

اليندسة
فٕ=ٜٔ

اآلداب
فٖ=
ٓٔٚ

ؽ

ؽ

ؽ

ؽ

0.59

0.70

0.62

0.64

0.65

0.68

0.70

0.68

0.66

0.64

0.63

0.64

0.71

0.73

0.69

0.71

0.63

0.66

0.63

0.64

0.58

0.63

0.62

0.61

0.60

0.61

0.62

0.61

0.63

0.64

0.60

0.63

0.69

0.66

0.68

0.68

0.57

0.63

0.62

0.61

0.63

0.60

0.61

0.61

0.65

0.60

0.65

0.63

العينة الكمية
ف=ٜٗٛ

0.68

0.61

0.63

0.64

0.49

0.56

0.56

0.54

0.46

0.56

0.55

0.52

0.61

0.63

0.63

0.63

قيمة ز

ت
4
2
4
1
4
10
10
8
2
10
10
8

-1.77
-0.48
0.25
-0.21
-0.54
-0.80
-0.15
-0.16
0.49
-1.04
0.56
0.79

1.08
4
14
15
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-1.25
-1.72
-0.34

دور الجامعة في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري

د  /صالح عبداهلل محمد حسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضح من الجدول رقم ( )6ما يأتي-:

 جاء ا لبعد األوؿ (إدارة الجامعة) في المرتبة الرابعة واألخيرة مف وجية نظر أفراد العينة ككؿوبدرجة تحقؽ متوسطة بمغت (ٖ ،)ٓ.ٙوتراوحت بيف درجة تحقؽ متوسطة (ٖ )ٓ.ٙكحد
أقصى لعينة طالب كميتي اليندسة واآلداب ،وبيف درجة تحقؽ ضعيفة (ٔ )ٓ.ٙكحد أدنى

لعينة طالب كمية التربية ،وبدوف فارؽ داؿ إحصائياً بيف فئات العينة الثالث.
 أجمع أفراد العينة عمى تحقؽ عبارات البعد األوؿ بدرجة متوسطة تراوحت بيف (ٔ )ٓ.ٚكحدأقصى لمعبارة الرابعة ،وبيف (ٕ٘ )ٓ.كحد ادنى لمعبارة الخامسة عشرة ،وبدوف فارؽ داؿ

إحصائياً بيف فئات العينة الثالث.
 أجمعت فئات العينة الثالث عمى تحقؽ العبارة (ٗ) "تطبيؽ الموائح والق اررات والتعميماتالجامعية عمى الطالب بشكؿ عادؿ" بدرجة كبيرة ،وبدوف فارؽ داؿ إحصائياً بينيف .ويعكس
ذلؾ مدى التزاـ طالب الجامعة بالموائح والقوانيف الجامعية التي تطبؽ عمييـ بعدالة.

 -كما أجمع أفراد العينة كميـ عمى تحقؽ العبارات (ٔ )ٖٔ ،ٕٔ ،ٜ ،ٛ ،٘ ،ٖ ،ٕ ،بدرجة

متوسطة وبدوف فارؽ داؿ إحصائياً بينيـ .ويوضح ىذا اتفاؽ فئات العينة عمى ما تقدمو جامعة
أسيوط لطالبيا مف أدوار لرعايتيـ والنظر في شكاواىـ ،والعمؿ عمى توعيتيـ بحقوقيـ

وواجباتيـ مف خالؿ الندوات المختمفة ،واتاحة فرص حقيقية لممشاركة السياسية مف خالؿ

االنتخابات الطالبية والبرلماف المصغر ،إضافة إلى التعاوف مع المؤسسات االجتماعية والدينية

والتربوية المحمية والدولية واستضافة بعض عمماء الديف وقادة الفكر في ندوات بالجامعة

لتوضيح أخطار اإلرىاب الفكري وسبؿ مجابيتو لدييـ.

 وأجمع أفراد العينة كميـ عمى عدـ تحقؽ العبارات ( )ٔ٘ ،ٔٗ ،ٔٔ ،ٔٓ ،ٚ ،ٙوبدوف فارؽداؿ إحصائياً بينيـ .ويوضح ذلؾ ضعؼ أدوار الجامعة فيما يرتبط بنشر أبحاث حوؿ اإلرىاب
الفكري ،وكذلؾ تنظيـ الجامعة لقوافؿ تثقيفية لشباب المجتمع حوؿ اإلرىاب الفكري أو استضافة
الج امعة لبعض المتضرريف مف حوادث اإلرىاب ،ومتابعة الجامعة لخريجييا لرفع كفايتيـ في
الميارات الحياتية لمتصدي لإلرىاب الفكري .وقد يرجع ذلؾ إلى قمة األبحاث التي تمت في ىذا
المجاؿ ،أو أف ظروؼ بعض المتضرريف مف حوادث اإلرىاب عمى نحو عاـ قد ال تسمح
بمشاركتيـ في المحا فؿ الجامعية ومف ثـ يندر استضافتيـ فييا ،أو أف الخريجيف يقؿ ارتباطيـ
بالجامعة بعد تخرجيـ منيا فيصعب متابعتيـ.

ويوضح الجدوؿ رقـ ( )ٙاستجابات أفراد العينة نحو عبارات البعد الثاني
(أعضاء ىيئة التدريس) وذلؾ عمى النحو التالي:
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ()2

استجابات أفراد العينة نحو عبارات البعد الثاني (أعضاء ىيئة التدريس)
البعد الثاني:
أعضاء ىيئة التدريس
ع
ـ
إكساب الطالب ميارات التفكير الناقد.
1
مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطالب.
2
استخداـ أساليب وطرائؽ تدريس تعتمد عمى
3
التعاوف والمشاركة اإليجابية بيف جميع
الطالب.
توظيؼ التكنولوجيا المتقدمة في تطوير
4
محتوى وأساليب التدريس الجامعي.
السماح لطالبو بمناقشتو في القضايا الفكرية
5
المرتبطة بالمقرر .
االستماع لطالبو بمناقشتو في القضايا الفكرية
6
المرتبطة بالمقرر.
معاممة طالبو بمساواة دوف تحيز.
7
محاورة طالبو باحتراـ.
8
تاسيس الحوار مع طالبو عمى اإلقناع.
9
غرس العقيدة الدينية الصحيحة لدى طالبو .
10
البعد ككؿ

التربية
فٔ =
ٕٕٛ

اليندسة
فٕ=
ٜٔ

اآلداب
فٖ=
ٓٔٚ

ؽ
0.70
0.69

ؽ
0.77
0.73

ؽ
0.75
0.69

ؽ
0.74
0.70

0.74

0.76

0.73

0.74

0.68

0.70

0.64

0.67

0.66

0.76

0.74

0.72

0.67

0.74

0.73

0.71

0.71
0.78
0.72
0.74
0.71

0.76
0.81
0.77
0.73
0.75

0.70
0.73
0.73
0.75
0.72

0.73
0.77
0.74
0.74
0.73

العينة الكمية
ف=ٜٗٛ

يتضح من الجدول رقم ( )2ما يأتي-:

ت
2
9
2
1
0
7
8
6
1
2
2

قيمة ز

-1.21
-0.70
-0.38
-0.29
-1.76
-1.14
-0.81
-0.58
-0.83
0.13
-0.76

 احتؿ البعد الثاني (أعضاء ىيئة التدريس) المرتبة األولى مف وجية نظر أفراد العينة ككؿ،وتحقؽ بدرجة كبيرة بمغت (ٖ ،)ٓ.ٚكما تحقؽ بدرجة كبيرة لدى فئات العينة الثالث ،وذلؾ
بدوف فارؽ داؿ إحصائياً بينيف .ويوضح ذلؾ الدور البارز ألعضاء ىيئة التدريس -عمى
اختالؼ تخصصاتيـ -إزاء التصدي لإلرىاب الفكري أو أي اتجاىات فكرية منحرفة لدى
طالب جامعة أسيوط.
 أجمعت فئات العينة الثالث عمى تحقؽ العبارات (ٔ )ٔٓ ،ٜ ،ٛ ،ٚ ،ٙ ،٘ ،ٖ ،بدرجة كبيرةوذلؾ بدوف فارؽ داؿ إحصائياً بيف الفئات الثالث .ويوضح ذلؾ إجماع أفراد العينة عمى قياـ
أعضاء ىيئة التدريس بجامعة أسيوط بالعديد مف األدوار كإكسابيـ ميارات التفكير الناقد،
واستخداميـ طرائؽ تدريس تعتمد عمى التعاوف والمشاركة اإليجابية ،السماح لطالبيـ بمناقشتيـ
في القضايا الفكرية المرتبطة بالمقرر ،واالستماع آلرائيـ في ذلؾ ،ومحاورتيـ باحتراـ وتأسيس
الحوار معيـ عمى اإلقناع ،ومعاممتيـ بمساواة دوف تحيز ،والعمؿ عمى غرس العقيدة الدينية
الصحيحة لدييـ .وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تمخضت عنو دراسة (بدرية محمد)ٕٕٓٔ ،
(ٖٔ )ٕٕٓٔ ،مف أف االنحراؼ عف العقيدة اإلسالمية ىو التطرؼ والغمو وأف فساد االعتقاد
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د  /صالح عبداهلل محمد حسن

دور الجامعة في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىو العامؿ األوؿ لإلرىاب ،كما تتفؽ مع ما أوصت بو دراسة (بركة بف زامؿ)ٕٓٔ٘ ،
(ٗٔ )ٕٓٔ٘ ،مف أف ترسيخ العقيدة اإلسالمية الصحيحة ونشر الوسطية ،وايضاح منيج
اإلسالـ في الوسطية يعد مف وسائؿ تحقيؽ األمف الفكري لدى الطالب .كما تتفؽ ىذه النتيجة
مع دراسة (محمد محمود؛ خمؼ سميـ )ٕٖٓٔ ،٘ٓ( )ٕٖٓٔ ،مف أف عدـ وجود قنوات حوار
بيف الشباب وبيف الجيات المعنية بحؿ مشكالتيا ،واستخداـ العنؼ وعدـ السماح لمتعبير عف
اآلراء واألفكار بشكؿ حضاري يعد مف عوامؿ العنؼ الفكري لدى الشباب والتي ينبغي عمى
أعضاء ىيئة التدريس معالجتيا لدييـ .كما تتفؽ مع ما أوصت بو دراسة (جالؿ الديف محمد،
 )ٕٓٓٛ ،ٔ٘( )ٕٓٓٛمف ضرورة االىتماـ بالحوار الفكري وأف يبنى عمى العقالنية والحرية
الفكرية لكي يؤتي ثماره في تعديؿ أفكار الشباب.
 كما أجمع أفراد العينة جميعيـ عمى تحقؽ العبارتيف (ٕ )ٗ ،بدرجة متوسطة وبدوف فارؽ داؿإحصائياً بينيـ .ويوضح ذلؾ ضرورة االىتماـ مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس بمراعاة الفروؽ
الفردية بيف الطالب ،وتوظيؼ التكنولوجيا المتقدمة في تطوير محتوى وأساليب التدريس.
وتختمؼ ىذه النتيجة مع ما تمخضت عنو دراسة (محمد بف عبدالعزيز؛ عبدالناصر راضي،
ٕٗٔٓ) ( )ٜٔٓٔ ،ٕٓٔٗ ،ٜٗمف أف المناىج المعدة ال زالت غير مسايرة لمتطورات السريعة
والمتالحقة عمى الساحة العالمية وأف اداء المعمـ الجامعي كاف ضعيفاً إزاء دعوتو لعولمة القيـ
وادماجيا في المناىج ،وذلؾ الرتباطو بالمناىج والمقررات المعدة سابقاً وبتوصيفاتيا.
ويوضح الجدوؿ رقـ ( )ٚاستجابات أفراد العينة نحو عبارات البعد الثالث
(المقررات الدراسية) وذلؾ عمى النحو التالي:
جدول رقم ()7

استجابات أفراد العينة نحو عبارات البعد الثالث (المقررات الدراسية)
البعد الثالث:
المقررات الدراسية
ع

ـ
 1تناوؿ موضوعات
الفكري وسبؿ مواجيتو.
 2غرس مشاعر الوحدة الوطنية في نفوس
الطالب.
 3تعزيز الوالء لموطف في نفوس الطالب.
 4التأكيد عمى أمف الوطف واستق ارره.
 5التشجيع عمى التسامح مع اآلخريف.
 6تأىيؿ الطالب لسوؽ العمؿ.
 7التأكيد عمى احتراـ تنوع اآلراء وتعددىا
في طرح القضايا الفكرية.
البعد ككؿ
خاصة

باإلرىاب
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اليندسة
فٕ=
ٜٔ

اآلداب
فٖ=
ٓٔٚ

التربية
فٔ=
ٕٕٛ
ؽ

ؽ

ؽ

ؽ

0.52

0.56

0.57

0.55

0.70

0.68

0.69

0.69

0.73
0.74
0.75
0.57

0.65
0.67
0.69
0.63

0.73
0.70
0.73
0.60

0.70
0.70
0.72
0.60

0.67

0.69

0.68

0.68

0.67

0.65

0.67

0.66

العينة الكمية
ف=ٜٗٛ

قيمة ز

ت
7
4
2
2
1
6
5
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-0.68
0.27
1.38
1.21
0.97
-1.06
-0.30
1.57

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضح من الجدول رقم ( )7ما يأتي-:
 جاء البعد الثالث (المقررات الدراسية) في المرتبة الثالثة مف وجية نظر أفراد العينة ككؿ،وتحقؽ بدرجة كمية متوسطة بمغت ( ،)ٓ.ٙٙكما تحقؽ بدرجة متوسطة لدى فئتي طالب كمية
التربية وكمية اآلداب ،بينما لـ يتحقؽ مف وجية نظر طالب كمية اليندسة ،وذلؾ بدوف فارؽ
داؿ إحصائياً بيف الفئات الثالث .وقد يرجع ذلؾ إلى أف مقررات كمية اليندسة ذات طبيعة
عممية وتفتقد إلى الجانب األدبي الذي يمكف أف يسمح بتناوؿ بعض القضايا الفكرية السيما
المرتبطة باإلرىاب الفكري ،أما بعض مقررات كميتي األداب والتربية فتسمح طبيعتيا األدبية
بتناوؿ مثؿ ىذه القضايا ،ولذلؾ يتقدـ دورىا في مواجية قضية مثؿ اإلرىاب الفكري لدى طالب
الجامعة.
 أجمعت فئات العينة الثالث عمى تحقؽ العبارة (٘) بدرجة كبيرة بمغت (ٕ )ٓ.ٚوذلؾ بدوففارؽ داؿ إحصائياً بيف الفئات الثالث .وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (عالء الديف عبدالرازؽ،
ٕ٘ٔٓ) (ٖٖ )ٕٓٔ٘ ،في أف اإلسالـ قد وضع جممة مف الضوابط والقواعد الفكرية إلرساء
قيمة التسامح بيف المسمميف وغيرىـ وبيف أصحاب العقائد الفكرية والعرقية المختمفة ،ويعد ىذا
استجابة طبيعية لضرورة مف ضرورات الحياة أال وىي التنوع البشري.
 كما أجمع أفراد العينة جميعيـ عمى تحقؽ العبارات (ٕ )ٚ ،ٗ ،ٖ ،بدرجة متوسطة وبدوف فارؽداؿ إحصائياً بينيـ .ويعكس ذلؾ تركيز المقررات الدراسية عمى نحو عاـ عمى غرس مشاعر
الوحدة الوطنية في نفوس الطالب ،وتعزيز الوالء لموطف لدييـ ،والتأكيد عمى أمف الوطف
واستق ارره ،والتأكيد عمى احتراـ تنوع اآلراء وتعددىا في طرح القضايا الفكرية .وتتفؽ ىذه
النتيجة مع ما أوصت بو دراسة (ياسر ميموف )ٕٕٓٔ ،ٙٓ( )ٕٕٓٔ ،مف ضرورة غرس
القيـ واألخالؽ وتن مية روح الوالء واالنتماء لموطف لدى الشباب حتى يستطيعوا تمييز الفكر
المتطرؼ ويحاربوه.
 وأجمع أفراد العينة جميعيـ عمى عدـ تحقؽ العبارتيف (ٔ )ٙ ،وبدوف فارؽ داؿ إحصائياً بينيـ.وتعكس ىذه النتيجة إخفاؽ المقررات الدراسية في تناوؿ موضوعات خاصة باإلرىاب الفكري
وسبؿ مواجيتو ،كما أنيا ال تؤىؿ الطالب لسوؽ العمؿ عمى نحو مناسب .وتتفؽ ىذه النتيجة
مع ما اوصت بو دراسة (بركة بف زامؿ )ٕٓٔ٘ ،ٔٗ( )ٕٓٔ٘ ،مف ضرورة تناوؿ مفيوـ
األمف الفكري وتوضيحو بشتى الطرؽ والوسائؿ لمشباب ،كما تتفؽ مع ما تمخضت عنو دراسة
(ٓ٘ محمد محمود؛ وخمؼ سميـ )ٕٖٓٔ ،٘ٓ( )ٕٖٓٔ ،مف اف مف العوامؿ االجتماعية
وكذلؾ االقتصادية التي أدت إلى العنؼ الفكري واحتمت مقدمة الترتيب انتشار ظاىرة البطالة
بيف الشباب وقمة توفر فرص عمؿ مما يصيبيـ باإلحباط واليأس مف المستقبؿ.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويوضح الجدول رقم ( )2استجابات أفراد العينة نحو عبارات البعد الرابع
(األنشطة الطالبية) وذلك عمى النحو التالي:
جدول رقم ()2
استجابات أفراد العينة نحو عبارات البعد الرابع (األنشطة الطالبية)
البعد الرابع:

التربية

اليندسة

اآلداب

األنشطة الطالبية

فٔ=

فٕ=

فٖ=

ٕٕٛ

ٜٔ

ٓٔٚ

ـ

ع

1

مراعاة الفروؽ واالحتياجات الفردية بيف

العينة الكمية
ف=ٜٗٛ

قيمة ز

ؽ

ؽ

ؽ

ؽ

ت

0.68

0.70

0.68

0.69

7

-0.29

0.72

0.70

0.70

0.71

5

0.43

0.74

0.73

0.68

0.72

3

0.13

0.70

0.72

0.65

0.69

7

-0.30

0.68

0.68

0.67

0.68

10

-0.03

6

التأكيد عمى نبذ التعصب بيف الطالب.

0.72

0.73

0.70

0.72

3

-0.08

7

محاربة األفكار اليدامة لممجتمع.

0.71

0.71

0.71

0.71

5

0.08

8

تنمية ثقة الطالب بأنفسيـ.

0.72

0.70

0.66

0.69

7

0.23

9

تعزيز قيـ التعاوف والمحبة بيف الطالب.

0.76

0.73

0.71

0.73

2

0.54

10

التأكيد عمى احتراـ الحقوؽ العامة والضرورية

الطالب.
2

تنمية ميارات التواصؿ االجتماعي لدى
الطالب.

3

تعويد الطالب عمى تحمؿ المسئولية والقياـ
بأدوار قيادية.

4

ترسيخ مفيوـ الوسطية واالعتداؿ في نفوس
الطالب مف خالؿ التنافس الشريؼ بينيـ.

5

إتاحة الحرية لمطالب لمتعبير عف أرائيـ في
مختمؼ األنشطة المتاحة ليـ.

لإلنساف (الديف–النفس– الماؿ– العرض–

0.77

0.75

0.76

0.76

1

0.27

العقؿ).
0.72
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0.09

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضح من الجدول رقم ( )2ما يأتي-:
 جاء البعد الرابع (األنشطة الطالبية) في المرتبة الثانية مف وجية نظر أفراد العينة جميعيـوبنسبة كبيرة بمغت (ٔ ، )ٓ.ٚوذلؾ بدوف فارؽ داؿ إحصائياً بيف فئات العينة الثالث.
 تحققت عبارات البعد الرابع مف وجية نظر طالب كميتي اليندسة والتربية بدرجة كبيرة بمغت(ٕ )ٓ.ٚلكؿ منيما ،وبدرجة متوسطة بمغت ( )ٓ.ٜٙمف وجية نظر طالب كمية اآلداب،
وبدوف فارؽ داؿ إحصائياً بيف أفراد العينة الثالث.
 ويدؿ ذلؾ عمى مدى أىمية األنشطة الطالبية في تحقيؽ أىداؼ الجامعة في مواجية اإلرىابالفكري ،حتى واف اختمفت المقررات الدراسية -مف كمية ألخرى -ولـ ِ
تؼ بتمبية حاجة الجامعة
في ىذا الجانب بدرجة مرضية ،فإف األنشطة يمكف اف تعوض ىذا الخمؿ ،السيما في كميتي
التربية واليندسة.
 تحققت العبارات (ٕ )ٔٓ ،ٜ ،ٚ ،ٙ ،ٖ ،بدرجة تحقؽ كبيرة مف وجية نظر أفراد العينة ككؿ،وبدوف فارؽ داؿ إحصائياً بينيـ .ويدؿ ذلؾ عمى مدى اىتماـ جامعة أسيوط باألنشطة الطالبية
التي تؤكد عمى تنمية ميارات التواصؿ االجتماعي لدى الطالب ،وتعويدىـ عمى تحمؿ
المسئولية ،وتعزيز قيـ التعاوف والمحبة بينيـ ،مع التاكيد عمى نبذ التعصب بينيـ ،ومحاربة
األفكار اليدامة لممجتمع ،وكؿ ذلؾ في ضوء احتراـ الحقوؽ العامة والضرورية لإلنساف .وتتفؽ
ىذه النتيجة مع ما تمخضت عنو دراسة (بركة بف زامؿ )ٕٓٔ٘ ،ٔٗ( )ٕٓٔ٘ ،مف أف غياب
البرامج واألنشطة الطالبية أو قمتيا يعد معوقا لتحقيؽ األمف الفكري ،ومف ثـ فينبغي إتاحة
الفرص لمطالب لممارسة األنشطة المتعددة ،وتوفير كافة اإلمكانات المادية والفنية التي تحقؽ
االستفادة التامة مف ىذه األنشطة إلكماؿ نمو جوانب شخصياتيـ واستثمار قدراتيـ وابراز
مياراتيـ مما يؤدي إلى التخفيؼ مف حدة العنؼ وشغؿ أوقات فراغيـ لصالحيـ وصالح
المجتمع ،وىذا ما أوصت بو دراسة (محمد محمود؛ خمؼ سميـ.)ٕٖٓٔ ،٘ٓ( )ٕٖٓٔ ،
 كما تحققت العبارات (ٔ )ٛ ،٘ ،ٗ ،بدرجة متوسطة مف وجية نظر أفراد العينة ككؿ ،وبدوففارؽ داؿ إحصائياً بينيـ .ويدؿ ذلؾ عمى قياـ جامعة أسيوط بدورىا -واف كاف بدرجة متوسطة
تحتاج إلى تدعيـ -في مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطالب مف خالؿ ممارستيـ لألنشطة
الطالبية ،واتاحة الحرية ليـ لمتعبير عف آرائيـ في مختمؼ األنشطة المتاحة ،وترسيخ مفيوـ
الوسطية واالعتداؿ في نفوسيـ مف خالؿ التنافس الشريؼ بينيـ ،وتنمية ثقتيـ بأنفسيـ .وتتفؽ
ذلؾ مع ما أوصت بو دراسة (محمد محمود؛ خمؼ سميـ )ٕٖٓٔ ،٘ٓ( )ٕٖٓٔ ،لتحصيف
الشباب ضد التحديات العقدية والفكرية ينبغي عمى المؤسسات التربوية -مف خالؿ أنشطتيا
المختمفة -إفساح المجاؿ ليـ لمتعبير عف آرائيـ بحرية تامة.
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المحور الثاني :معوقات قيام الجامعة بدورىا في مواجية اإلرىاب الفكري لدى
طالبيا-:
ويوضح الجدوؿ رقـ ( )ٜاستجابات أفراد العينة نحو عبارات البعد األوؿ (معوقات خاصة
بالجانب المالي واإلداري) وذلؾ عمى النحو التالي:
جدول رقم ()1
استجابات أفراد العينة نحو عبارات البعد األ ول( :معوقات خاصة بالجانب المالي واإلداري)
البعد األوؿ:
معوقات خاصة بالجانب المالي واإلداري
ـ
1

ع

قمة وجود خطط مستقبمية لمواجية
اإلرىاب الفكري .
 2ندرة انفتاح الجامعة عمى ىيئات
ومؤسسات المجتمع لمواجية اإلرىاب
الفكري .
 3قمة البرامج المشتركة فيما بيف الجامعة
والجامعات اآلخري في التصدي لظاىرة
اإلرىاب الفكري .
 4ضعؼ تجييز مكتبات الجامعة بالكتب
والدوريات التي تتناوؿ قضايا اإلرىاب
الفكري .
 5قمة المؤتمرات التي تعقدىا الجامعة
لمعالجة ظاىرة اإلرىاب الفكري .
 6ضعؼ مشاركة الجامعة في الزيارات
الميدانية لممؤسسات المجتمعية المعنية
بمحاربة اإلرىاب الفكري .
 7ضعؼ تطبيؽ مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة
االجتماعية بيف مختمؼ فئات مجتمع
الجامعة .
 8ضعؼ تمويؿ األبحاث العممية التي تسيـ
في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري .
 9ضعؼ رقابة الجامعة عمى وسائؿ
التواصؿ االجتماعي داخميا التي قد
تستخدـ لبث اإلرىاب الفكري .
 1قمة األنشطة الطالبية التي تقدميا الجامعة
 0لمتصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري .
 1ضعؼ تمويؿ األنشطة الطالبية التي
 1تسيـ في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري
.
البعد ككؿ
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التربية
فٔ=
ٕٕٛ

اليندسة
فٕ=
ٜٔ

اآلداب
فٖ=
ٓٔٚ

ؽ

ؽ

ؽ

ؽ

0.82

0.85

0.80

0.82

0.77

0.81

0.74

0.77

0.78

0.82

0.77

0.79

0.73

0.81

0.72

0.75

0.75

0.82

0.74

0.77

0.79

0.81

0.77

0.79

0.77

0.81

0.76

0.78

0.80

0.81

0.78

0.80

0.80

0.79

0.78

0.79

0.78

0.81

0.80

0.80

0.80

0.80

0.76

0.79

0.78

0.81

0.76

0.79
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-0.54
-0.86
-0.89
-1.52
-1.33
-0.38
-0.68
-0.20
0.23
-0.62
-0.01
-0.63

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضح من الجدول رقم ( )1ما يأتي-:

 تحققت عبارات ىذا البعد بدرجة كبيرة مف وجية نظر أفراد العينة جميعيـ وكذلؾ فئاتيا الثالث،وبدوف فارؽ داؿ إحصائياً بينيف.
 احتؿ البعد األوؿ (معوقات خاصة بالجانب المالي واإلداري) مف ُبعدي المحور الثاني "معوقاتقياـ الجامعة بدورىا في مواجية اإلرىاب الفكري لدى طالبيا" المرتبة األولى مف وجية نظر
أفراد العينة جميعيـ بدرجة تحقؽ كبيرة بمغت ( ،)ٓ.ٜٚوتراوحت بيف (ٔ )ٓ.ٛكحد أقصى

لطالب كمية اليندسة ،وبيف ( )ٓ.ٚٙكحد ادنى لطالب كمية اآلداب ،وبدوف فارؽ داؿ إحصائياً
بيف فئات العينة الثالث .ويوضح ذلؾ مفارقة بارزة بيف ما تقوـ بو الجامعة مف أدوار مف خالؿ
أعضاء ىيئة التدريس وأنشطة جامعية وما تعرضو المقررات الدراسية مف محتويات ،إضافة إلى
أدوار إدارة الجامعة في مواجية ظاىرة اإلرىاب الفكري لدى طالب الجامعة ،وبيف ما يقابؿ ذلؾ
مف معوقات مالية وادارية تحوؿ دوف تحقيؽ األدوار السابقة عمى نحو كبير وفعاؿ.
 وقد احتمت المرتبة األولى العبارة (ٔ) "قمة وجود خطط مستقبمية لمواجية اإلرىاب الفكري" بوزفنسبي (ٕ )ٓ.ٛمف وجية نظر أفراد العينة جميعيـ وبدوف فارؽ داؿ إحصائياً بينيـ .ويعكس
ذلؾ أف الجيود التي تقوـ بيا الجامعة قد تتـ عمى نحو نسبي حسب الظروؼ التي يتطمبيا
الواقع المعاش لمواجية اإلرىاب الفكري دوف وجود خطط مستقبمية لذلؾ.
 وجاءت في المرتبة الثانية العبارتاف" :ضعؼ تمويؿ األبحاث العممية التي تسيـ في التصديلظاىرة اإلرىاب الفكري"" ،قمة األنشطة الطالبية التي تقدميا الجامعة لمتصدي لظاىرة اإلرىاب
الفكري" ،بدرجة تحقؽ كبيرة بمغت (ٓ.)ٓ.ٛ
 واحتمت المرتبة الرابعة مف وجية نظر أفراد العينة جميعيـ ،وبدوف فارؽ داؿ إحصائياً بينيـ،العبارات" :ضعؼ تمويؿ األنشطة الطالبية التي تسيـ في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري"،
"ضعؼ رقابة الجامعة عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي داخميا التي قد تستخدـ لبث اإلرىاب
الفكري"" ،قمة البرامج المشتركة فيما بيف الجامعة والجامعات اآلخرى في التصدي لظاىرة
اإلرىاب الفكري"" ،ضعؼ مشاركة الجامعة في الزيارات الميدانية لممؤسسات المجتمعية المعنية
بمحاربة اإلرىاب الفكري" ،بنسبة بمغت ()ٓ.ٜٚ
 وجاء في المرتبة الثامنة العبارة "ضعؼ تجييز مكتبات الجامعة بالكتب والدوريات التي تتناوؿقضايا اإلرىاب الفكري" ،بنسبة بمغت ()ٓ.ٚٛ
 أما المرتبة التاسعة فقد احتمتيا العبارتاف" :قمة المؤتمرات التي تعقدىا الجامعة لمعالجة ظاىرةاإلرىاب الفكري"" ،ندرة انفتاح الجامعة عمى ىيئات ومؤسسات المجتمع لمواجية اإلرىاب
الفكري" ،بنسبة بمغت ()ٓ.ٚٚ
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 وفي المرتبة الحادية عشرة واألخيرة جاءت العبارة "ضعؼ تطبيؽ مبدأ تكافؤ الفرص والعدالةاالجتماعية بيف مختمؼ فئات مجتمع الجامعة" ،بنسبة بمغت (٘)ٓ.ٚ
ويوضح الجدوؿ (ٓٔ) استجابات أفراد العينة نحو عبارات البعد الثاني (معوقات خاصة
بأعضاء ىيئة التدريس) وذلؾ عمى النحو التالي:
جدول ()12
استجابات أفراد العينة نحو عبارات البعد الثاني( :معوقات خاصة بأعضاء ىيئة التدريس)
البعد الثاني:
معوقات خاصة بأعضاء ىيئة التدريس
ـ
1
2
3
4
5
6
7
8

ع
ضعؼ التواصؿ والحوار البناء بيف
اعضاء ىيئة التدريس وبيف
الطالب داخؿ الجامعة .
ضعؼ مشاركة اعضاء ىيئة
التدريس في أنشطة خدمة المجتمع
لمتصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري .
تبني بعض أعضاء ىيئة التدريس
ألفكار تبث األرىاب الفكري لدى
الطالب.
قمة تناوؿ أعضاء ىيئة التدريس
لقضايا فكرية ومشكالت مجتمعية
خالؿ محاضراتيـ مع الطالب.
التعصب الفكري لدي بعض
اعضاء ىيئة التدريس إزاء بعض
القضايا المجتمعية .
اتباع أسموب القمع وفرض الرأي
في مناقشة القضايا الفكرية مع
الطالب .
التعصب الطائفي أو الديني مف
قبؿ بعض أعضاء ىيئة التدريس
لبعض الطالب عمى بعض .
قمة عدد أعضاء ىيئة التدريس
المتخصصيف في تناوؿ القضايا
الفكرية والتغيرات العصرية .
البعد ككؿ

التربية فٔ=
ٕٕٛ

اليندسة
فٕ=ٜٔ

اآلداب
فٖ=ٓٔٚ

العينة الكمية
ف=ٜٗٛ

قيمة ز

ؽ

ؽ

ؽ

ؽ

ت

0.75

0.79

0.69

0.75

3

-0.66

0.77

0.81

0.71

0.76

2

-0.61

0.57

0.73

0.61

0.64

7

-2.74
-2.02

0.76

0.82

0.67

0.75

3

-1.02
-2.57

0.67

0.77

0.65

0.70

5

-1.73

0.63

0.73

0.62

0.66

6

-1.72

0.55

0.71

0.60

0.62

8

0.78

0.80

0.74

0.77

1

0.69

0.77

0.66

0.71

-2.58
-0.40
-1.47

يتضح من الجدول ( )12ما يأتي-:
 جاء البعد الثاني لمحور "معوقات قياـ الجامعة بدورىا في مواجية اإلرىاب الفكري لدى طالبيا"في المرتبة الثانية مف وجية نظر أفراد العينة جميعيـ بدرجة تحقؽ كبيرة بمغت (ٔ،)ٓ.ٚ
وتراوحت بيف ( )ٓ.ٚٚكحد أقصى لطالب كمية اليندسة ،وبيف ( )ٓ.ٙٙكحد أدنى لطالب
كمية اآلداب ،وبدوف فارؽ داؿ إحصائياً بيف فئات العينة الثالث.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أجمع أفراد العينة جميعيـ عمى تحقؽ العبارات (ٔ )ٗ ،ٛ ،ٕ ،بدرجة تحقؽ كبيرة ،وبدوففارؽ داؿ إحصائياً في الثالث عبارات األولى منيا ،والتي تنص عمى "ضعؼ التواصؿ
والحوار البناء بيف اعضاء ىيئة التدريس وبيف الطالب داخؿ الجامعة"" ،ضعؼ مشاركة
أعضاء ىيئة التدريس في أنشطة خدمة المجتمع لمتصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري"" ،قمة عدد
أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف في تناوؿ القضايا الفكرية والتغيرات العصرية" ،بينما كاف
الفارؽ داالً عند مستوى (٘ٓ )ٓ.في العبارة األخيرة منيا "قمة تناوؿ أعضاء ىيئة التدريس
لقضايا فكرية ومشكالت مجتمعية خالؿ محاضراتيـ مع الطالب" ،بيف فئتي طالب كميتي

اآلداب واليندسة لصالح األخيرة .ويعكس ذلؾ أف أعضاء ىيئة التدريس بأعضاء كمية اليندسة
قمما يتناولوف قضايا فكرية ومشكالت تخص المجتمع في ىذا المجاؿ؛ نظ اًر لبعد تخصصيـ
عف ذلؾ ،بينما أعضاء ىيئة التدريس بكمية اآلداب كثي اًر ما يتناولوف مثؿ ىذه القضايا نظ اًر
لقربيا مف تخصصاتيـ األدبية والرتباطيـ بمشكالت فكرية تخص المجتمع بشكؿ ممموس.
 كما أجمع أف ارد العينة جميعيـ عمى تحقؽ العبارات (ٖ )ٙ ،٘ ،بدرجة متوسطة ،وبدوف فارؽداؿ إحصائياً بيف فئات العينة الثالث في العبارتيف األخيرتيف ،والمتييف تنصاف عمى "التعصب
الفكري لدى بعض أعضاء ىيئة التدريس إزاء بعض القضايا المجتمعية"" ،اتباع أسموب القمع
وفرض الرأي في مناقشة القضايا الفكرية مع الطالب" ،وكاف الفارؽ داالً عند مستوى (٘ٓ)ٓ.
في العبارة األولى منيا "تبني بعض أعضاء ىيئة التدريس ألفكار تبث اإلرىاب الفكري لدى
الطالب" بيف فئتي طالب كمية التربية وطالب كمية اليندسة ،وكذلؾ بيف فئتي طالب كمية
اآلداب وطالب كمية اليندسة ،لصالح الفئة الثانية (اليندسة) في كمييما .وتؤكد ىذه النتيجة
سابقتيا التي أظيرت ندرة تناوؿ أعضاء ىيئة التدريس بكمية اليندسة لقضايا فكرية خالؿ
محاضراتيـ مع الطالب ،ومف ثـ فال يتبنوف أي أفكار تبث اإلرىاب الفكري لدييـ.

 وأجمع أفراد العينة جميعيـ عمى عدـ تحقؽ العبارة ( ،)ٚوالتي تنص عمى "التعصب الطائفيأو الديني مف قبؿ بعض أعضاء ىيئة التدريس لبعض الطالب عمى بعض" ،بدوف فارؽ داؿ

بيف فئتي طالب كميتي اآلداب واليندسة ،وبفارؽ داؿ إحصائياً بيف فئتي طالب كميتي التربية
واليندسة لصالح كمية اليندسة عند مستوى (٘ٓ ،)ٓ.وتؤكد ىذه النتيجة أيضاً سابقتييا وتدلؿ
عمى أف أعضاء ىيئة التدريس بالكميات العممية بما أنيـ ال يتناولوف قضايا فكرية خالؿ
محاضراتيـ مع الطالب ،وال يتبنوف أي أفكار تبث اإلرىاب الفكري لدييـ ،فميس لدييـ تعصب
طائفي أو ديني ألحد منيـ .ويتفؽ ىذا مع ما أشارت إليو دراسة (كرـ حممي)ٕٓٔٔ ،
(ٗٗ )ٔٗٙٙ ،ٕٓٔٔ ،مف اف تحرر األستاذ الجامعي مف التعصب الديني يعد مف أىـ
السمات الدينية التي تميز األستاذ المتسـ بالوسطية.
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دور الجامعة في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري

د  /صالح عبداهلل محمد حسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحور الثالث :التصور المقترح لدور جامعة أسيوط فى التصدي لظاىرة اإلرىاب
الفكري لدى طالبيا

 ولإلجابة عن التساؤل الرابع ،والذي ينص عمى" :ما التصور المقترح لدور جامعة أسيوط فيالتصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري لدى طالبيا؟" قاـ الباحث -مف خالؿ نتائج اإلطار النظري
وكذلؾ نتائج اإلطار الميداني لمبحث -بوضع تصور لكيفية التصدي ليذه الظاىرة ،يقوـ عمى
أسس ومنطمقات ،ولو أىداؼ يسعى لتحقيقيا ،ولو إجراءات يتـ اتباعيا ،وضمانات تكفؿ سالمة
تحقيؽ تمؾ األىداؼ ،وذلؾ كما يأتي-:
 فى ضوء ما كشفت عنو الدراسة النظرية من نتائج تمثمت فى اآلتي: إف مف سمات اإلرىاب الفكري كشكؿ مف أشكاؿ اإلرىاب أف لو رسالة يسعى إلى إيصاليااإلرىابي إلى مف يعنييـ ذلؾ األمر ،وىدؼ يحاوؿ ىذا الشخص تحقيقو ،وضغط مف ىذا
الشخص إلكراه الشخص المرىوب لفعؿ ما ُيطمب منو وما يترتب عمى ذلؾ مف نتائج مادية أـ
غير مادية ،وكؿ ذلؾ بتخطيط وادارة ليذا العمؿ اإلجرامي مف قبؿ الشخص اإلرىابي نفسو.
 إنو توجد دوافع وأسباب عديدة تقؼ وراء اإلرىاب عمى نحو عاـ واإلرىاب الفكري عمى نحوخاص ،منيا أسباب عقدية مف انحراؼ ديني وعقدي أو انحراؼ فكرى وتضميؿ فكري وتعصب
لمرأي .وأسباب سياسية مف ظمـ واضطياد ومف استبعاد وقمع سياسى ،مف حرماف مف الحرية
واعتقاؿ ومعاناة .وأسباب اجتماعية مف تنشئة اجتماعية غير السوية ،ومف تعريض الشباب
لبيئات عنيفة مغالية ومف ثورة معموماتية وتكنولوجية ،وما نتج عنيا مف سيولة نقؿ األفكار
ونشر اإلشاعات المغرضة ،وقمة انسجاـ فى التكويف الثقافى بيف أبناء الشعب الواحد.
 وأسباب اقتصادية مف انخفاض متوسط الدخؿ لبعض االسر والتفاوت اليائؿ بيف األغنياءوالفقراء فى البمد الواحد .وأسباب نفسية من ميؿ لمتدمير(العدواف) وضعؼ األنا األعمى
(الضمير) لدى بعض األفراد .وأسباب تربوية مف قصور وتبعية في مناىج التعميـ وضعؼ
األساليب التربوية وقمة ترسيخ التربية الوطنية (والوالء واالنتماء) لدى النشء ،وضآلة االىتماـ
بالتفكير الناقد والحوار البناء مف قبؿ المربيف والمؤسسات التربوية وكذلؾ التعميـ القيري الذي
يقمع الطالب ويحبطيـ وقمة االىتماـ باألنشطة الطالبية وقصور المناىج والمقررات في غرس
القيـ التي تشجع عمى التسامح واحتراـ اآلخر.
 تتعدد أشكال اإلرىاب وأنواعو :من حيث الفاعل ،إلى إرىاب الدولة ،وارىاب السمطة ،واإلرىابالفردي أو الجماعي .ومن حيث المحل ،كاإلرىاب الداخمي أو الدولي .ومن حيث الشكل،
كاإلرىاب المشروع واإلرىاب غير المشروع ،والذي منو أنواع عديدة كالسياسي واالقتصادي
واالجتماعي والديني والفكري والبيولوجي والعسكري والنووي واأليكولوجي واإللكتروني.
 إنو يمكف لمجامعة التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري مف خالؿ عدة أدوار ،كالدور التعميمي،والدور التثقيفي ،والدور البحثي ،والدور الخدمي ،وكذلؾ دور عضو ىيئة التدريس ،ودور
المقررات الدراسية وطرائؽ التدريس ،إضافة إلى دور األنشطة والخدمات الطالبية.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفى ضوء ما أسفرت عنو الدراسة الميدانية من نتائج ،منيا ما يأتي-:
 تحقؽ أبعاد المحور األوؿ مف االستبانة (أدوار الجامعة في مواجية اإلرىاب الفكري لدىطالبيا) ،مف وجية نظر أفراد العينة جميعيـ ،بدرجة متوسطة بمغت ( .)ٓ.ٙٛوتراوحت ىذه
النسبة بيف (ٖ )ٓ.ٚكحد أقصى لمبعد الثاني (أعضاء ىيئة التدريس) وبيف (ٖ )ٓ.ٙكحد أدنى
لمبعد األوؿ (إدارة الجامعة) ،وبدوف فارؽ داؿ إحصائياً بيف فئات العينة.
 احتؿ البعد األوؿ (إدارة الجامعة) المرتبة الرابعة واألخيرة مف وجية نظر أفراد العينة جميعيـوبدرجة تحقؽ متوسطة بمغت (ٖ ،)ٓ.ٙوتراوحت بيف درجة تحقؽ متوسطة (ٖ )ٓ.ٙكحد
أقصى لعينة طالب كميتي اليندسة واآلداب ،وبيف درجة تحقؽ ضعيفة (ٔ )ٓ.ٙكحد أدنى
لعينة طالب كمية التربية ،وبدوف فارؽ داؿ إحصائياً بيف فئات العينة الثالث.
 احتؿ البعد الثاني (أعضاء ىيئة التدريس) المرتبة األولى مف وجية نظر أفراد العينة جميعيـ،وتحقؽ بدرجة كبيرة بمغت (ٖ ،)ٓ.ٚكما تحقؽ بدرجة كبيرة لدى فئات العينة الثالث ،وذلؾ
بدوف فارؽ داؿ إحصائياً بينيف.
 جاء البعد الثالث (المقررات الدراسية) في المرتبة الثالثة مف وجية نظر أفراد العينة جميعيـ،وتحقؽ بدرجة كمية متوسطة بمغت ( ،)ٓ.ٙٙكما تحقؽ بدرجة متوسطة لدى فئتي طالب كمية
التربية وكمية اآلداب ،بينما لـ يتحقؽ مف وجية نظر طالب كمية اليندسة ،وذلؾ بدوف فارؽ
داؿ إحصائياً بيف الفئات الثالث.
 جاء البعد الرابع (األنشطة الطالبية) في المرتبة الثانية مف وجية نظر أفراد العينة ككؿ وبنسبةكبيرة بمغت (ٔ ، )ٓ.ٚوذلؾ بدوف فارؽ داؿ إحصائياً بيف أفراد العينة الثالث.
 وتحققت أبعاد المحور الثاني مف االستبانة بدرجة كبيرة بمغت (٘ ،)ٓ.ٚاحتؿ فييا البعد األوؿ(المعوقات المالية واإلدارية) المرتبة األولى بدرجة كبيرة بمغت ( ،)ٓ.ٜٚوجاء البعد الثاني
(المعوقات الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس) في المرتبة الثانية وتحقؽ بدرجة كبيرة أيضاً بمغت
(ٔ ،)ٓ.ٚوبدوف فارؽ داؿ إحصائياً بيف فئات العينة الثالث.
 احتؿ البعد األوؿ (معوقات خاصة بالجانب المالي واإلداري) مف ُبعدي المحور الثاني "معوقاتقياـ الجامعة بدورىا في مواجية اإلرىاب الفكري لدى طالبيا" المرتبة األولى مف وجية نظر
أفراد العينة جميعيـ بدرجة تحقؽ كبيرة بمغت ( ،)ٓ.ٜٚوتراوحت بيف (ٔ )ٓ.ٛكحد أقصى
لطالب كمية اليندسة ،وبيف ( )ٓ.ٚٙكحد ادنى لطالب كمية اآلداب ،وبدوف فارؽ داؿ إحصائياً
بيف فئات العينة الثالث.
 جاء البعد الثاني لمحور "معوقات قياـ الجامعة بدورىا في مواجية اإلرىاب الفكري لدى طالبيا"في المرتبة الثانية مف وجية نظر أفراد العينة جميعيـ بدرجة تحقؽ كبيرة بمغت (ٔ،)ٓ.ٚ
وتراوحت بيف ( )ٓ.ٚٚكحد أقصى لطالب كمية اليندسة ،وبيف ( )ٓ.ٙٙكحد أدنى لطالب
كمية اآلداب ،وبدوف فارؽ داؿ إحصائياً بيف فئات العينة الثالث.
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في ضوء كؿ ىذا ،يمكف وضع تصور مقترح لدور جامعة أسيوط في التصدي لظاىرة
اإلرىاب الفكري ،وىذا التصور لو فمسفة ومرتكزات يؤسس عمييا ،وأىداؼ يسعى إلى تحقيقيا،
واجراءات محققة ليذه األىداؼ ،وكذلؾ ضمانات يجب أخذىا فى االعتبار؛ لنجاح ىذا
التصور ،وذلؾ عمى النحو التالى:

أ -فمسفة التصور المقترح:

 انطالقاً مف طبيعة العصر وما يتسـ بو مف تطور تكنولوجي سريع وانتشار لكثير مف المتغيراتوالظواىر الخطيرة ،كاإلرىاب الفكري ،والتي تؤثر عمى أفراد المجتمعات صغا اًر وكبا اًر بالسمب،
وتيدد أمنيا ،ليس فقط عمى المستوى القومي فحسب بؿ الدولي أيضاً.
 وانطالقاً مف أف اإلرىاب الفكري يخالؼ تعاليـ الديف وكذلؾ أعراؼ مجتمعاتنا العربيةواإلسالمية وأنو ينافي فطرة اإلنساف ،التي ترفض ممارسة اضطياد أو عنؼ أو ضغط عمييا
مف الغير ،سواء أكاف فرداً أـ جماعة ،إف خالفتو في الرأي ،ومف ثـ فإنو يدمر اإلنساف ويحوؿ
المجتمع مف الحضارة والمدنية إلى مجتمع يسوده قانوف الغاب.
 وفي ضوء ما يتسـ بو الشباب السيما في مرحمة التعميـ الجامعي مف سمات مفعمة بالحيويةوالنشاط والرغبة نحو التجديد والتغيير ،وميميـ لالنفعاؿ بما يدور حوليـ مف أحداث وتغييرات
والتفاعؿ معيا ،ولذا فيـ أكثر عرضة ليذا المرض الخطير -اإلرىاب الفكري.
 وفي ضوء ما يتمتع بو الشباب مف حرية فكرية والتي تعد واحدة مف أىـ الحريات األساسية التييجب أف يتمتع بيا اإلنساف ،وتسمح لو بتكويف آرائو وأفكاره ،وتعد وسيمتو لمتعبير عف إرادتو
وتمكنو مف التمييز بيف الفضائؿ والرذائؿ ،وأف انطالؽ الفكر أو تقييده في أي عصر يعد دليالً
عمى مدنية العصر أو تفشي الجيؿ فيو وفي أفراده.
 وفي ضوء ما يناط بالجامعة مف وظائؼ ومياـ ،وضرورة إعداد طالبيا ليوازنوا بيف حرية الفكرالمطمقة وبيف كيفية نقد ما يعرض عمييـ ،مف غير إفراط وال تفريط؛ حتى ال يقعوا فريسة ألي
تيارات فكرية منحرفة أو ضغوط نفسية قاسية أو اضطياد مف أحد.
بناء عمى ىذه المنطمقات تتشكؿ فمسفة التصور المقترح فى أف" :طبيعة العصر المتسارعة في
 ًمختمؼ المجاالت التي أوجدت تغيرات وظواىر جديدة عمى الساحة المجتمعية تقتضى مف
لتعرؼ مدى قياميا بالدور المناط بيا في مجابية
الجامعة ضرورة مراجعة منظومة التعميـ بيا ّ
ىذه التغيرات والظواىر التي تشكؿ خط اًر عمى المجتمع وأمنو وأىميا ظاىرة اإلرىاب الفكري،
وتعرؼ سبؿ تطويرىا لتربية أجياؿ قادرة عمى النقد والتحميؿ لكؿ ما يعرض عمييا ،ولدييا مناعة
ُّ
ٍ
مكتسبة تقييا شر االنزالؽ في مياو وانحرافات فكرية؛ لتشارؾ بفعالية في توجيو مستقبؿ
مجتمعيا ،وكؿ ذلؾ في ضوء منظومة أدوارىا التعميمية والبحثية والخدمية لممجتمع".

ب-

أسس التصور المقترح ومرتكزاتو:

ترتكز فمسفة التصور المقترح عمى عدة أسس ،أىميا:

ٔ) إف طبيعة االنفجار المعرفي والتكنولوجي المتسارعة فى مجتمعنا المعاصر وما تبعو مف
بروز بعض االتجاىات والظواىر الفكرية السمبية ،تستدعى تغيير النظرة إلى أدوار الجامعة
ومياميا إلكساب الطالب ميارات النقد والحوار البناء كعناصر أساسية لمتعايش مع اآلخريف
وبناء مناعة نفسية وتوقي أي انحرافات فكرية أو عقدية لمواجية ىذه الطبيعة المتغيرة.

45

اجمللد  - 63العدد الثالث  -مارس 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٕ)

ٖ)
ٗ)

٘)

إف تناوؿ الجامعة لمثؿ ىذه الظواىر والقضايا الفكرية المختمفة بالبحث والدراسة ليو مف
صميـ وظائؼ الجامعة وأدوارىا؛ لما لو مف أثر كبير في تكويف كوادر واعية تحمي نفسيا
ومجتمعيا وتحافظ عمى سالمتو وأمنو.
إف الطالب الجامعي يعد العنصر األساس الذي تتمركز حولو العممية التعميمية ،وأف حسف
إعداده عمى نحو متكامؿ يسيـ بدرجة كبيرة في تحقيؽ تقدـ المجتمع وتطويره.
إف ارتباط برامج إعداد الطالب بالتطورات العممية والمعرفية اليائمة والمستمرة فى المجتمع،
وكذلؾ بالتغيرات المجتمعية ،يستمزـ تزويد الطالب بالمعمومات والميارات واألدوار الالزمة
لمتوافؽ معيا.
إف استخداـ الجامعة (إدارة وأعضاء ىيئة تدريس وبرامج دراسية وأنشطة جامعية) لوسائؿ
عديدة ومتنوعة لنشر ثقافة الحوار لدى الطالب وتعميميـ آدابو واحتراـ فكر اآلخريف
وتعويدىـ عمى ذلؾ داخؿ الجامعة وتأكيد التسامح لدييـ عمى اختالؼ تخصصاتيـ ،مف
خالؿ المقررات الثقافية والندوات والمحاضرات العامة وورش العمؿ ،وكذلؾ الوسائؿ
اإللكترونية الحديثة ،يعد ضرورة لوقايتيـ وتسميحيـ بالمنيج العممي القائـ عمى الدليؿ المقنع
ومقابمة الحجة بالحجة وتجفيؼ منابع اإلرىاب الفكري أو عمى األقؿ تقميميا لدييـ ،ومف ثـ
يسيـ في إعداد كوادر صالحة ألنفسيا ولمجتمعيا.

ج -أىداف التصور المقترح:

يسعى الباحث من تصوره المقترح إلى تحقيق األىداف اآلتية:

ٔ) وضع مجموعة مف اآلليات لتطوير دور اإلدارة الجامعية (الدور التعميمي ،والتثقيفي،
والبحثي ،والخدمي لمجامعة) في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري في ضوء نتائج
الدراستيف النظرية والميدانية.
ٕ) تنمية وعي أعضاء ىيئة التدريس بأدوارىـ في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري مف
خالؿ لفت أنظارىـ لبعض األدوار الالزمة لمتوافؽ مع متغيرات العصر ومراعاة ميوؿ
الطالب واتجاىاتيـ وآرائيـ.
ٖ) توضيح بعض الجوانب الضرورية التي ينبغي مراعاتيا لتطوير المقررات وطرائؽ
التدريس واألنشطة والخدمات الطالبية لتتضمف بعض القضايا التي تسيـ في التصدي
لظاىرة اإلرىاب الفكري لدى طالب الجامعة.

د -إجراءات التصور المقترح:

مف خالؿ ما أسفرت عنو نتائج الدراستيف النظرية والميدانية ،يقدـ الباحث مجموعة مف
اآلليات التي يمكف مف خالليا تنمية دور جامعة أسيوط لمتصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري لدى
طالبيا ،ويمكف توضيح ذلؾ مف خالؿ اإلجراءات اآلتية-:
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ٔ.
ٕ.

بالنسبة إلدارة الجامعة :ويتسنى إلدارة جامعة أسيوط أف تسيـ في التصدي لظاىرة
اإلرىاب الفكري لدى طالبيا مف خالؿ اإلجراءات التالية-:
إدراج القضايا والظواىر الفكرية الممحة ضمف الخريطة البحثية لمجامعة لبحث جوانبيا
وبياف سبؿ التصدي ليا مف قبؿ المؤسسات التربوية المتنوعة.
تقديـ كافة التسييالت الالزمة إلجراء األبحاث العممية لدراسة مشكالت المجتمع التي
تؤدي إلى اإلرىاب الفكري ،وتفعيؿ تنفيذىا بما يسيـ في التصدي لظاىرة اإلرىاب
الفكري.
نشر نتائج األبحاث حوؿ اإلرىاب الفكري عبر الصفحة اإللكترونية لمجامعة لكؿ
المستفيديف مف أبناء المجتمع.
زيادة عدد األنشطة الطالبية بالجامعة وتمويميا بما يتناسب مع الزيادة المطردة في أعداد
الطالب.
تنويع األنشطة الطالبية بالجامعة وتجويدىا كماً وكيفاً بما يسيـ في جذب الطالب إلييا
واشباع رغباتيـ وتمبية ميوليـ.
زيادة رقابة الجامعة عمى وسائؿ التواصؿ اإللكتروني المتاحة داخميا؛ لضماف عدـ تسرب
بعض االتجاىات المغرضة واألجندات المخططة لمنيؿ مف أمف البالد وأمف أبنائيا مادياً
وفكرياً.
تفعيؿ المشاركة بيف جامعة أسيوط وبيف الجامعات األخرى عمى الساحة القومية والعربية
والدولية بما يسيـ في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري وغيرىا مف الظواىر الممحة.
تكثيؼ الزيارات الميدانية لممؤسسات المجتمعية المعنية بمحاربة اإلرىاب الفكري وذلؾ مف
قبؿ مجموعات مف طالب الجامعة وأعضاء ىيئة التدريس والعامميف بيا؛ لتأكيد تضامف
الجامعة مع ىذه المؤسسات ومساندتيا في القياـ بأدوارىا.
تحديث مكتبات الجامعة بالكتب والدوريات الجديدة التي تتناوؿ مثؿ قضايا اإلرىاب
الفكري وتنشر الوعي بيا وبسبؿ مواجيتيا بيف أفراد المجتمع.
تكثيؼ المحاضرات العامة والندوات وورش العمؿ والمؤتمرات التي تتناوؿ القضايا الفكرية
الماسة كقضية اإلرىاب الفكري.
المساواة في تطبيؽ مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية بيف الطالب والذي مف شأنو
أف يقييـ مف دوافع اإلرىاب.
استضافة بعض المتضرريف مف حوادث اإلرىاب وبعض عمماء الديف وقادة الفكر في
ندوات بالجامعة لتوضيح أخطار اإلرىاب الفكري وسبؿ التصدي لو ومجابيتو لمطالب.
التواصؿ مع الخريجيف ومتابعتيـ الستدامة تنميتيـ ورفع كفايتيـ في الميارات الحياتية
وتوعيتيـ بسبؿ التصدي لبعض القضايا الفكرية الماسة السيما اإلرىاب الفكري.
بالنسبة ألعضاء ىيئة التدريس :ويتسنى ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة أسيوط اإلسياـ
في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري لدى طالبيـ مف خالؿ اإلجراءات التالية-:
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٖ.
ٗ.
-

التأكيد عمى تفعيؿ التواصؿ والحوار البناء بيف أعضاء ىيئة التدريس وبيف الطالب خالؿ
المحاضرات ،واالستماع آلرائيـ وتقدير وجيات نظرىـ وتصحيح الخطأ منيا بالحجة
واإلقناع.
تفعيؿ اإلرشاد األكاديمي لمطالب وحث األساتذة عمى تناوؿ بعض القضايا الفكرية
والمشكالت المجتمعية السائدة بالمجتمع ومناقشة جوانبيا مع طالبيـ.
تفعيؿ مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في أنشطة خدمة المجتمع لمتصدي لظاىرة اإلرىاب
الفكري ،مف خالؿ الندوات والزيارات الميدانية والمحاضرات والقوافؿ التثقيفية.
تنويع طرائؽ وأساليب التدريس مع طالبيـ ،والتأكيد عمى أساليب تعتمد عمى التعاوف
والمشاركة اإليجابية والنقد البناء واتباع المنيج العممي بينيـ.
السعى الدائب لتطوير محتوى المقررات التي يقوموف بتدريسيا بما يتوافؽ والمتغيرات
المعاصرة وتناوؿ القضايا والظواىر الممحة عمى الساحة المحمية والقومية والدولية.
غرس العقيدة الدينية الصحيحة لدى طالبيـ مف خالؿ المقررات الثقافية.
بالنسبة لممقررات الدراسية :ويتسنى لمقررات الدراسة بجامعة أسيوط اإلسياـ في التصدي
لظاىرة اإلرىاب الفكري لدى الطالب مف خالؿ اإلجراءات التالية-:
التاكيد في بناء المقررات عمى بث روح التسامح مع اآلخريف ،واحتراـ تنوع اآلراء وتعددىا
في طرح القضايا الفكرية وتجنب الرأي الواحد الذي يمغي باقي اآلراء.
التأكيد عمى أمف الوطف واستق ارره وترسيخ مبادئ االنتماء والوالء لموطف وغرس مشاعر
الوحدة الوطنية في نفوس الطالب.
تناوؿ بعض القضايا الخاصة باإلرىاب الفكري وسبؿ مواجيتو في المقررات الثقافية لدى
طالب الجامعة.
تناوؿ بعض الموضوعات الخاصة بريادة األعماؿ وسبؿ إعداد الطالب لسوؽ العمؿ في
ظؿ متغيرات العصر.
بالنسبة لألنشطة الطالبية :ويتسنى لألنشطة الطالبية بجامعة أسيوط اإلسياـ في التصدي
لظاىرة اإلرىاب الفكري لدى الطالب مف خالؿ اإلجراءات التالية-:
تعويد الطالب عمى تحمؿ المسئولية والقياـ بأدوار قيادية مف خالؿ ممارستيـ لمختمؼ
األدوار في تمؾ األنشطة وتعزيز التنافس الشريؼ بينيـ.
تنمية ميارات التواصؿ االجتماعي لدى الطالب مف خالؿ المشاركة في األلعاب
الجماعية مع اآلخريف.
ترسيخ مفيوـ الوسطية واالعتداؿ في نفوس الطالب والتأكيد عمى نبذ التعصب بينيـ
وتجنب قيـ الطائفية والقبمية والمذىبية فيما بينيـ.
محاربة األفكار اليدامة لممجتمع والعمؿ عمى تماسكو ووحدتو وسالمتو وأمنو.
تعزيز قيـ التعاوف والمحبة بيف الطالب وتغميب الصالح العاـ عمى المكاسب الفردية.
التأكيد عمى احتراـ الحقوؽ العامة والضرورية لإلنساف (الديف– العقؿ– الدـ–
العرض– الماؿ) .
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دور الجامعة في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري

د  /صالح عبداهلل محمد حسن
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 تنمية ثقة الطالب بأنفسيـ واتاحة الحرية ليـ لمتعبير عف أرائيـ في مختمؼ األنشطةالمتاحة ليـ.
 مراعاة الفروؽ واالحتياجات الفردية بيف الطالب خالؿ اختيارىـ لأللعاب وممارستيـلألدوار واألنشطة المختمفة.

ه -ضمانات نجاح التصور المقترح:

يتوقؼ نجاح التصور المقترح فى تحقيؽ أىدافو عمى توافر بعض الضمانات ،أىميا:

-

التأكيد عمى عدـ تبني أعضاء ىيئة التدريس ألي اتجاىات متحيزة طائفياً أو قبمياً أو
فكرياً بما يناقض سياسة المجتمع وأيديولوجيتو الفكرية والسياسية.
اقتناع أعضاء ىيئة التدريس بأىمية إتاحة مساحة مف الحوار لطالبيـ واحتراـ وجيات
نظرىـ.
تذليؿ كافة الصعوبات أماـ أعضاء ىيئة التدريس والباحثيف لتناوؿ القضايا والظواىر
الفكرية الماسة -كظاىرة اإلرىاب الفكري -بالبحث والدراسة ،ونشر ما يتوصموف إليو مف
نتائج لكافة الجيات المعنية.
التأكيد عمى إثابة الجامعة لمبحوث المتميزة التي تناولت القضايا الفكرية والمجتمعية المية
التي تيدد أمف المجتمع وتماسكو ووحدة أراضيو.
تبني مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة أسيوط عقد بعض الدورات الثقافية
لتوعية األعضاء ببعض القضايا الفكرية الممحة عمى الساحة الداخمية والخارجية.
تبني بعض أعضاء ىيئة التدريس بكميات الجامعة المتنوعة تناوؿ بعض القضايا الفكرية
الممحة في محاضراتيـ مع طالبيـ وبياف أوجو العمماء واآلراء المرجحة فييا.
إثراء المقررات الثقافية ومقرر حقوؽ اإلنساف بالجامعة ببعض القضايا الفكرية الميمة
وتوعية الطالب ببعض جوانبيا الدينية والقانونية والفمسفية فييا.
إتاحة األنشطة الطالبية بالجامعة عمى نحو متنوع بما يسيـ في تمبية مختمؼ اتجاىات
الطالب وميوليـ واشباع رغباتيـ واستثمار أوقات فراغيـ.
تنويع وسائؿ تثقيؼ طالب الجامعة ببعض القضايا واالتجاىات الفكرية المنتشرة عمى
الساحة القومية والدولية مف مؤتمرات وورش عمؿ وندوات ومحاضرات عامة.
التواصؿ مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية المتخصصة لتوعية أفراد
المجتمع عامة بظاىرة اإلرىاب الفكري وسبؿ التصدي ليا.
تكاتؼ مؤسسات التربية المختمفة مع الجامعة في القياـ بتوعية أبناء المجتمع عمى
اختالؼ شرائحيـ بأخطار اإلرىاب الفكري وسبؿ التصدي لو.
نشر الوعي بالبرامج واألنشطة التي تقدميا جامعة أسيوط لمتصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري
عمى موقعيا اإللكتروني ووسائؿ الدعاية واإلعالف والتواصؿ األخرى.
أف تستعيف جامعة أسيوط في تنفيذىا لمتصور المقترح بالمتخصصيف مف أعضاء ىيئة
التدريس واألخصائييف االجتماعييف والنفسييف واألكاديمييف وأسر الطالب واألجيزة
الرسمية واالجتماعية.
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قائمة المراجع-:
القرآن الكريم.
أوالً :المصادر العربية-:

ٔ) إبراىيـ مدكور .معجم العموم االجتماعية .القاىرة .الييئة المصرية العامة لمكتاب.ٜٜٔٚ ،
ٕ) إبراىيـ نوريف إبراىيـ" .دور األستاذ الجامعي في البحث العممي" .أوراق الندوة العممية:
معوقات البحث العممي -األسباب والحمول .السوداف .جامعة القرآف
الكريـ والعموـ اإلسالمية .ٕٓٔٓ ،ص ص .ٗٙ -ٜ
ٖ) أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ بف منظور اإلفريقى المصري .لسان العرب .مج ٔ،
مج ٘ بيروت .دار صادر ،د.ت.
ٗ) أحالـ عمى محمود مطالقة" .عالقة األستاذ الجامعي بالطالب وأثرىا في تعزيز الوسطية".
مؤتمر دور الجامعات العربية فى تعزيز مبدأ الوسطية بين الشباب
( 1-2مارس) .المدينة المنورة .جامعة طيبة .0211 ،ص ص
ٔٚٗٓ-ٔٚٔٛ
٘) أحمد حسني إبراىيـ" .متطمبات تفعيؿ دور الريادة الطالبية في مواجية ظاىرة التطرؼ لدى
بعض طالب الجامعة -دراسة مطبقة عمى بعض كميات جامعة الفيوـ".
مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموم اإلنسانية .مصر .ع ٕٗ.
جٔ .ٕٓٓٛ ،ص ص ٖ٘ٗ – ٘ٓ٘.
 )ٙأحمد بف عيسى" .الجزائر واألمف الفكري ...الواقع واآلفاؽ" .مجمة الحقوق والعموم
اإلنسانية .الجزائر .جامعة زياف عاشور بالجمفة .ع .ٕٓٔٔ ،ٜص
ص ٘.ٕٜٕ -ٕٚ
 )ٚأحمد بف فالح العموش .مستقبل اإلرىاب في ىذا القرن .الرياض .جامعة نايؼ العربية
لمعموـ األمنية.ٕٓٓٙ ،
 )ٛأحمد محمد حسف مرعي" .دور معممي المرحمة الثانوية في تعزيز األمف الفكري لمواجية
تحديات التطرؼ واإلرىاب والغزو الفكري مف وجية نظر الموجييف
ومديري المدارس" .المجمة العممية لكمية التربية .جامعة مصراتة .كمية
التربية .مجٕ .ع  .ٕٓٔٙ ،ٙص ص ٕ٘٘.ٕٛٗ -
 )ٜأسماء بنت عبدالعزيز الحسيف" .أسباب اإلرىاب والعنؼ والتطرؼ (دراسة تحميمية )".
المؤتمر العالمي عن موقف اإلسالم من اإلرىاب ( 02ـ  00أبريل).
الرياض .جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية .ٕٓٓٗ ،ص ص
ٕٖٔ ػ .ٜٔ٘
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دور الجامعة في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري

د  /صالح عبداهلل محمد حسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٓٔ) أسماء عبدالمطمب حسيف بني يونس" .األسباب الدافعة لبعد الشباب عف الوسطية" .مؤتمر
دور الجامعات العربية في تعزيز مبدأ الوسطية بين الشباب العربي
(2ـ 1مارس) .المدينة المنورة  ،جامعة طيبة .جٗ .ٕٓٔٔ ،ص ص
ٔ.ٕٕٕ٘ -ٕٜٔ
شبر .أزمة االرىاب ومستقبل السياحة :األسباب  ،اآلثار وسبل المواجية.
ٔٔ) إلياـ خضير ّ
بغداد .الجامعة المستنصرية .كمية العموـ السياحية.ٕٓٔٙ ،
ٕٔ) أماني غازي جرار .إرىاب الفكر وفكر اإلرىاب .األردف .عماف .دروب لمنشر والتوزيع،
.ٕٓٔٙ
ٖٔ) بدرية بنت محمد عبداهلل الفوزاف" .القواعد العقدية في تعزيز المناعة الفكرية" .مجمة البحوث
األمنية .مجٕٔ .عٖ٘ .كمية الممؾ فيد األمنية .مركز البحوث
والدراسات .ٕٕٓٔ ،ص ص ٘.ٖٔ٘-ٛ
ٗٔ) بركة بف زامؿ بف بركة الحوشاف" .أىمية المدرسة في تعزيز األمف الفكري" .مجمة الفكر
الشرطي .اإلمارات .القيادة العامة لشرطة الشارقة .مركز بحوث الشرطة،
مجٕٗ .عٗ .ٕٓٔ٘ ،ٜص ص ٖٕٕٔ٘ٛ -
٘ٔ) جالؿ الديف محمد صالح .اإلرىاب الفكري :أشكالو وممارساتو .الرياض .جامعة نايؼ
العربية لمعموـ األمنيةٕٜٔٗ ،ىػ .ٕٓٓٛ -
 )ٔٙجالؿ الديف محمد صالح" .اإلرىاب الفكري :أشكالو وممارساتو" .األمن والحياة .السعودية.
أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ األمنية .مج  .ٕٜع  .ٕٜٓٓ ،ٖٕٜص
ص ٖٓٔ.ٖٔٔ -
 )ٔٚج .ـ .ع .و ازرة التعميـ العالي .قانون تنظيم الجامعات والئحتو التنفيذية .طٕٗ المعدلة.
المادة األولى .و ازرة التجارة والصناعة.ٕٓٓٙ ،
 )ٔٛجوف ممتوف سميث .الدليل اإلحصائي في التربية وعمم النفس( .ت) إبراىيـ بسيوني عميرة.
القاىرة .دار المعارؼ.ٜٔٚٛ ،
 )ٜٔحازـ عمى أحمد البدارنة وآخروف" .مدى شيوع مظاىر التطرؼ الفكري لدى طمبة الجامعة
األردنية وعالقتيا بالعوامؿ االقتصادية واالجتماعية واألكاديمية" .مجمة
إتحاد الجامعات العربية .األردف .ع  .ٕٓٔٔ ،٘ٚص ص ٖ٘ٓ-
.ٖٖٜ
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٕٓ) حناف عبدالحميـ رزؽ" .التربية اإلسالمية فى مواجية التطرؼ الدينى واإلرىاب لدى بعض
الشباب الجامعي -دراسة ميدانية" .مجمة كمية التربية .جامعة المنصورة.
كمية التربية .ع ٔ ،ٕٓٓٙ ،ٙص ص ٗ.ٕٔٔ-ٜ
ٕٔ) خالد صالح الظاىري .دور التربية اإلسالمية في مواجية اإلرىاب .القاىرة .دار عالـ الكتب
لمطباعة والنشر والتوزيع.ٕٕٓٓ ،
ٕٕ) خالد بف عبدالرحمف القريشي" .اإلرىاب الفكري :مفيومو ،بعض صوره ،سبؿ الوقاية منو".
المؤتمر العالمي عن موقف اإلسالم من اإلرىاب .الرياض .جامعة
اإلماـ محمد بف سعود اإلسالميةٕٔٗ٘ ،ىػ .ٕٓٓٗ -ص ص ٔ-
.ٔ٘ٛ
ٖٕ) رشاد عبدالرازؽ إسماعيؿ" .العالقة بيف التطرؼ واإلرىاب مف وجية نظر الطمبة اليمنييف
الوافديف في الجامعات األردنية" .رسالة دكتوراه .األردف .جامعة مؤتة.
عمادة الدراسات العميا.ٕٖٓٔ ،
ٕٗ) رمزي أحمد عبدالحي .التربية وظاىرة اإلرىاب -دراسة في األصول الثقافية لمتربية.
القاىرة .مكتبة األنجمو المصرية.ٕٓٓٛ ،
ٕ٘) زينب عبدالسالـ عبدالحميد الجنابي" .أساليب الضبط اإلداري لمكافحة اإلرىاب الفكري".
رسالة ماجستير .العراؽ .جامعة بابؿ .كمية القانوف.ٕٓٔ٘ ،
 )ٕٙس مر بنت سمماف أبو شعباف" .مقومات البيئة الجامعية المثالية كما يراىا طالبات الجامعات
الفمسطينية" .ندوة التعميم العالي لمفتاة األبعاد والتطمعات (3ـ  2يناير).
المدينة المنورة .جامعة طيبة.ٕٓٔٓ ،
 )ٕٚشاىيف شريؼ كامؿ .الجامعات العربية بين مطالب اليوية العربية وطموحات الترتيب
العالمي .القاىرة .المكتبة األكاديمية.ٕٖٓٔ ،
 )ٕٛعبداهلل السيد عبدالجواد .المؤشرات التربوية واستخدام الرياضيات في العموم اإلنسانية.
أسيوط .مكتبة جولد فنجرز.ٜٖٔٛ ،
 )ٕٜعبداهلل بف عبدالمحسف التركي .األمن الفكري وعناية المممكة العربية السعودية بو .مكة
المكرمة .مطابع رابطة العالـ اإلسالمي.ٕٕٓٓ ،
ٖٓ) عبداهلل بف محمد صالح العمرو" .أسباب ظاىرة اإلرىاب فى المجتمعات اإلسالمية -رؤية
ثقافية" .السجل العممي لمؤتمر موقف اإلسالم من اإلرىاب (00 -02
أبريل) .الرياض .جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية .مجٖ،
ٕٗٓٓ ،ص ص ٓٗ.ٕٚ -
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دور الجامعة في التصدي لظاىرة اإلرىاب الفكري

د  /صالح عبداهلل محمد حسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٖٔ) عدناف مصطفى خطاطبة" .المنيج الوسطي وأثره فى التكويف النفسي لمطالب الجامعي
وتفاعالتو المجتمعية" .مؤتمر دور الجامعات العربية فى تعزيز مبدأ
الوسطية بين الشباب ( 1 -2مارس) .السعودية .المدينة المنورة.
جامعة طيبة  .ٕٓٔٔ ،ص ص .ٜٜٜٔ -ٜٔ٘ٛ
ٕٖ) عزة محمد عبدالرحمف رضواف وآخروف" .اإلرىاب الفكري (حقيقتو ،أسبابو ،آثاره ،عالجو)"،
مجمة التربية ،جامعة األزىر ،كمية التربية .ع  .ٔ٘ٚجٖ .ٕٓٔٗ ،ص
ص .ٛٚٓ -ٚٔٚ
ٖٖ) عالء الديف بف عبدالرازؽ الجنكو" .المواطنة بيف السياسة الشرعية والتحديات المعاصرة".
مجمة الدراسات العميا .جامعة النيميف .كمية الدراسات العميا .مج ٖ .ع
ٔٔ .ٕٓٔ٘ ،ص ص ٔ.ٖٕ -
ٖٗ) عالء زىير الرواشدة" .التطرؼ األيديولوجي مف وجية نظر الشباب األردني :دراسة
سوسيولوجية لممظاىر والعوامؿ" .المجمة العربية لمدراسات األمنية
والتدريب .الرياض .مجٖٔ .ع ٕٕٔ .ٕٓٔ٘ ،ص ص ٔ.ٕٔٔ -ٛ
ٖ٘) عالء شنوف مطر" .مفيوـ اإلرىاب الفكري في الفكر اإلسالمي والعقمية الغربية" .مجمة مركز
دراسات الكوفة .العراؽ .ع ٔٗ .ٕٓٔٙ ،ص ص .ٜٔٛ -ٜٔٚ
 )ٖٙعمي بف عوض عمي الغامدي" .تصور مقترح لدور الجامعات السعودية في توعية الطالب
بنبذ اإلرىاب" .المجمة التربوية .جامعة سوىاج .كمية التربية .ج ٖ٘،
 .ٕٓٔٛص ص ٗ.ٕٛٛ -ٕٙ
 )ٖٚعمى بف فايز الجحني" .العوامؿ المسببة لالنحراؼ الفكري وعالقتيا باإلرىاب" .العدل.
السعودية .مجٓٔ .ع .ٕٓٓٛ ،ٖٜص ص.ٕٗٗ -ٕٓٔ .
 )ٖٛعمي بف فايز الجحني" .دور التربية في وقاية المجتمع مف االنحراؼ الفكري" .مجمة دراسات
وأبحاث .الجزائر .جامعة الجمفة .ع ٗ .ٕٓٔٔ ،ص ص .ٕٚٚ -ٕٗٛ
 )ٖٜعماد الديف ،أبو الفداء إسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي .تفسير القرآن العظيم .طٖ.
بيروت .دار المعرفة لمنشر والتوزيعٕٔٗٚ ،ىػ .ٕٓٓٙ -
ٓٗ) عماد عبداهلل محمد الشريفيف ،وآخروف" .تعزيز األمف الفكري في محتوى المناىج التعميمية:
درسة نظرية" .مجمة البحوث األمنية .السعودية .مجٕٗ .عٓ.ٕٓٔ٘ ،ٙ
ص ص ٕٔٔ.ٔ٘ٚ -
ٔٗ) فاتف محمد عبدالمنعـ عزازي" .الوسطية فى الفكر التربوي اإلسالمي رؤى وتوجييات
استراتيجية" .مؤتمر دور الجامعات العربية فى تعزيز مبدأ الوسطية بين
الشباب ( 1 -2مارس) .المدينة المنورة .جامعة طيبة .0211 ،ص
ص.ٕٛٗ -ٚٚٙ
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
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ٕٗ) فاروؽ عبده فميو .أحمد عبدالفتاح الزكي .معجم مصطمحات التربية لفظاً واصطالحاً.
األسكندرية .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.ٕٓٓٗ ،
ٖٗ) فؤاد البيي السيد .عمم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري .طٖ .القاىرة .دار الفكر
العربي.ٜٜٔٚ ،
ٗٗ) كرـ حممي فرحات" .سمات األستاذ الجامعي المتسـ بالوسطية" .مؤتمر دور الجامعات
العربية في تعزيز مبدأ الوسطية بين الشباب العربي .المدينة المنورة.
جامعة طيبة .جٖ .ٕٓٔٔ ،ص ص .ٔ٘ٓٔ -ٔٗ٘ٚ
٘ٗ) مجد الديف بف يعقوب الفيروز أبادي .القاموس المحيط .القاىرة .دار الحديثٕٜٔٗ ،ىػ-
.ٕٓٓٛ
 )ٗٙمجمع المغة العربية .المعجم الوجيز( .طبعة خاصة بو ازرة التربية والتعميـ) .القاىرة .و ازرة
التربية والتعميـٔٗٔ٘ ،ىػ .ٜٜٔٗ -
 )ٗٚمحمد أحمد محمد عبدالمقصود" .واقع أزمة القيـ في التعميـ الفني قبؿ الجامعي (الطالب)"،
المؤتمر القومي السنوي التاسع عشر لمركز تطوير التعميم الجامعي
بجامعة عين شمس :التعميم الجامعي العربي وأزمة القيم في عالم بال
حدود .مصر .عٖٓ  .ٕٓٔ٘ ،ص ص .ٜٗ -ٚٚ
 )ٗٛمحمد إقباؿ فرحات" .اإلرىاب الفكري وعالجو في ضوء القرآف الكريـ" .المؤتمر الدولي
القرآني األول :توظيف الدراسات القرآنية في عالج المشكالت المعاصرة.
جامعة الممؾ خالد .كمية الشريعة وأصوؿ الديف .مجٔ .ٕٓٔٙ ،ص ص
ٔ.ٖٖٔ -ٕٜ
 )ٜٗمحمد بف عبدالعزيز بف صالح الثويني؛ عبدالناصر راضي محمد" .دور المعمـ الجامعي في
تحقيؽ األمف الفكري لطالبو في ضوء تداعيات العولمة" .مجمة العموم
التربوية والنفسية .السعودية .جامعة القصيـ .مج .ٚعٕ .ٕٓٔٗ ،ص
ص .ٔٓ٘ٓ -ٜ٘ٚ
ٓ٘) محمد محمود عبده صالح؛ خمؼ سميـ سميـ القرشي" .العنؼ الفكري كشكؿ مف أشكاؿ
اإلرىاب ودور الجامعة في مواجية ىذا التطرؼ" .مجمة الثقافة والتنمية.
سوىاج .جمعية الثقافة مف أجؿ التنمية .سٗٔ .عٖ .ٕٖٓٔ ،ٚص ص
ٔٓٔ.ٕٕٗ -
ٔ٘) محمد مرضي مناور الشمري" .استراتيجية مقترحة لتوعية الشباب الكويتي مف مخاطر
اإلرىاب والتطرؼ الفكري" .المجمة العربية لمعموم االجتماعية .مصر.
المؤسسة العربية لالستشارات العممية وتنمية الموارد البشرية .مجٖ .ع،ٜ
 .ٕٓٔٙص ص .ٗ٘ -ٔٚ
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د  /صالح عبداهلل محمد حسن
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ٕ٘) محمد ىاشـ أغا" .رؤية تربوية لمخروج مف أزمة التطرؼ الفكري في المجتمع الفمسطيني
بمحافظات غزة" .مجمة جامعة األزىر بغزة -سمسمة العموم اإلنسانية.
غزة .ٕٓٔٓ ،ص ص .ٕٜٛ -ٜٚٚ
ٖ٘) محمود السيد حسف" .مف سمات األستاذ الجامعي المينية المؤثرة في تحقيؽ مبدأ الوسطية".
مؤتمر دور الجامعات العربية فى تعزيز مبدأ الوسطية بين الشباب (-2
 1مارس) .المدينة المنورة .جامعة طيبة . 0211 ،ص ص -ٔ٘ٗٚ
.ٜٔ٘ٛ
ٗ٘) معجب بف معدي الحويقؿ" .اإلرىاب :نتاج التموث الفكري" .األمن والحياة .السعودية.
أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ األمنية .مج ٕٗ .ع ٔ.ٕٓٓ٘ ،ٕٚ
٘٘) معموي بف عبداهلل حسيف الشيراني" .تقرير عف دور العمماء في الوقاية مف اإلرىاب التطرؼ
بتاريخ ٖٔٗٙ/ٙ/ٕٓ -ٔٛىػ الموافؽ ٕٓٔ٘ /ٗ /ٜ -ٚـ" .المجمة
العربية لمدراسات األمنية .الرياض .جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية.
مج ٖٔ .ع ٕ .ٕٓٔ٘ ،ٙص ص ٖٖٓ.ٖٓٛ -
 )٘ٙنعمة عبدالصمد حسيف األسدي؛ عباس نوح سميماف الموسوي" .اتجاىات طمبة الجامعة نحو
اإلرىاب الفكري وعالقتيا ببعض المتغيرات" .مجمة آداب الكوفة .العراؽ.
جامعة الكوفة .كمية اآلداب .مج .ٜع  .ٕٓٔٙ ،ٕٙص ص ٘-ٔٚ
.ٕٓٙ
 )٘ٚىاجـ عمي أحمد دراكة" .دور األدوات والوسائؿ التربوية في محاربة ظاىرة اإلرىاب" .مجمة
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