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 ممخص البحث
البحث في إبراز دور اإلرشاد األسري وأىميتو في حماية الشباب من الغمو يتمخص ىذا 
أىم عوامل الوقاية من الغمو والتطرف الذي أصيبت بو األمة اإلسبلمية قديمًا  والتطرف كونو أحد

وحديثًا وبيان أن المجتمعات التي ُتعنى باإلرشاد األسري وتيتم بو أقل خطرًا وأبعد ضررًا من 
 التطرف وتبعاتو. لوثة الغمو و 

وقد تناول البحث مفاىيم اإلرشاد األسري، وأىمية األسرة وعناية اإلسبلم بيا وأنيا تعتبر 
ذا ما فشل  القناة األولى التي يتشرب منيا الناشئة والشباب القيم االجتماعية والثقافية والفكرية. وا 

مبادئ الخير، فإن المجتمع يفقد القائمون عمى التعميم والمرشدون األسريون في زرع قيم التسامح و 
خطًا من خطوط الدفاع الميمة في مواجية الشرور ودفع المخاطر بأنواعيا والتي من أشدىا 

 خطرًا وأكبرىا ضررًا الغمو والتطرف الذي عانت منو المجتمعات وال زالت.
 كما تطرق البحث إلى أىداف اإلرشاد األسري الوقائية والعبلجية في حماية الشباب من
الغمو والتطرف، ثم عرج عمى الجيود المبذولة من قبل المرشدين األسريين ومدى كفايتيا، وأخيرًا 
تطرق البحث مجاالت اإلرشاد األسري في حماية الشباب من الغمو والتطرف وميادينو والتي من 

 أىميا األسرة ثم المسجد ثم المدرسة والجامعة ثم المجتمع.
 . الغمو والتطرف - الشباب –األسري  اإلرشادالكممات المفتاحية : 
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Research Summary 
This research is summarized in highlighting the role and 

importance of family counseling in protecting young people from 
exaggeration and extremism, being one of the most important prevention 
factors against the exaggeration and extremism that afflicted the Islamic 
nation in the past and present, and showing that societies that care 
about family counseling and care about it are less dangerous and more 
harmful than the stain of extremism and its consequences. 

The research dealt with the concepts of family counseling, the 
importance of the family and the care of Islam in it, and that it is 
considered the first channel from which young people and youth absorb 
social, cultural and intellectual values. If those in charge of education 
and family counselors fail to implant the values of tolerance and the 
principles of goodness, then society loses an important line of defense 
in the face of evils and the payment of risks of all kinds, the most 
dangerous of which are the exaggeration and extremism that societies 
have suffered and still are. 

The research also dealt with the preventive and curative goals of 
family counseling in protecting young people from extremism and 
extremism, then it reviewed the efforts made by family counselors and 
their sufficiency, and finally the areas of family counseling in protecting 
young people from extremism and extremism and its fields, the most 
important of which are the family, then the mosque, then school, 
university, and then society. 
Keywords: family counseling - youth - extremism and extremism. 
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الحمد هلل رب العالمين، والصبلة والسبلم عمى خاتم األنبياء والمرسمين، محمد بن عبد اهلل       
الصادق األمين، َمن بعثو اهلل رحمًة لمعالمين، الميم صّل عميو وعمى آلو وصحبو أجمعين، 

ٿ  ٿ  ٹ   }، يد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشيد أّن محمدًا عبده ورسولو، وأش

{ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   } .(1)

پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        

{ڤ  ڦڦ
ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  } .(2)

{ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  
(3). 

 أما بعد:

فإن اإلرشاد األسري يعتبر من التخصصات الميمة في حياة الناس، وقد أخذ ىذا العمم      
اىتمامًا كبيرًا عمى مستوى العالم، وبمقدار تماسك األسرة وسبلمتيا ووثوق معاييرىا في القيم 

ما تتكيف وتتفاعل تفاعبًل إيجابيًا، ويمثل ىذا  والسموك، والتكيف مع الجماعة والمجتمع، بمقدار
االنسجام والتماسك ضمانًا قويًا لؤلمن النفسي والتماسك االجتماعي والحصانة المتينة مما قد 

 ييدد المجتمع المسمم ويمزق أواصره.
والتوجيو واإلرشاد قديم قدم العبلقات اإلنسانية، وطبيعة الحياة البشرية تقتضي التعاون 

ناس فيما يعرض ليم من مشكبلت وعقبات، لذا نجد أن التوجيو واإلرشاد يمارس من بين ال
العصور القديمة ولكن بصورة مختمفة وبطرق عشوائية، فتارة عن طريق النصيحة وأخرى بواسطة 
التجارب الذاتية لآلخرين، ولم يكن قاصرًا عمى فئة معينة بل الجميع يمارس التوجيو واإلرشاد 

يرتضيو ووفق فمسفة المجتمع الذي يعيش فيو وفي حدود الضوابط والمعايير  باألسموب الذي
 (.ٗ) األخبلقية واالجتماعية التي تحددىا الجماعات المرجعية التي ينتمي إلييا األفراد

                                                 

 .ٕٓٔ( سورة آل عمران، آية: ٔ)
 .ٔ( سورة النساء، آية: ٕ)
 .ٛٔ( سورة الحشر، آية: ٖ)
( اسيام برامج التوعية واإلرشاد ٕٓٓٓ)محمد بن قمشع بن عابد القحطاني( بحث تكميمي لنيل درجة الماجستير، ٗ)

من وجهة نظر املعلني  ط والثانوي(الطبلبي في عبلج التأخر الدراسي في مدارس التعميم العام ) المتوس
 .13ص جدة، جامعة أم القرى، –الطائف  -واملرشدين الطالبيني يف العاصمة املقدسة 
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ونحن في العالم العربي نحتاج إلى المزيد من االىتمام بالتوجيو واإلرشاد سواء عمى 
المؤسسات، ولعل السبب في ذلك يعود إلى االنيزام النفسي الذي  مستوى األفراد أو الجماعات أو

يعيشو بعض شبابنا والتبعية والتقميد األعمى لما وصل إليو الغرب من إنجازات وضعف الوازع 
 (.ٔ)الديني لدييم

ويرجع االىتمام بقضية اإلرشاد األسري لكونو أحد اختصاصات اإلرشاد النفسي الرئيسة، 
عبلج والوقاية وتنمية الميارات في مجال تقويم عمل األسرة ووضعيا عمى والذي يقوم عمى ال

الطريق الصحيح وعبلج مواضع الخمل في مختمف الجوانب التي يمكن أن تتعرض ليا وتعزز 
النماء في الشخصية واإلمكانات اإليجابية، كما أن لئلرشاد األسري جوانب أخرى وقائية تتمثل 

وحماية أعضائيا من األخطار التي تيدد توازنيم وتوافقيم الذاتي  في حماية األسرة ككيان موحد
 (.ٕ) وفاعميتيم الحياتية أمام التحوالت المتسارعة في حياة المجتمع

الفكرّي والتشدد العقمي  وحاجة المجتمع إلى إرشاد الشباب وحمايتيم من الغمو والتطرف
التكفيرية المضممة التي نصبت  وتحصينيم ضد ىذا الداء الفتاك الذي خرجت منو الجماعات

نفسيا ربًا لمحق وحاميًا لو، وقضت عمى اإلبداع الفردي والجماعي يندرج تحت ىذه األىمية 
الكبرى بل ىو في الصف العموي منيا؛ كونو أشدىا خطرًا؛ حيث ال يقف ىذا الشر عمى معتنقيو 

، ويزعزع أمنيا واستقراىا، فحسب بل يستيدف أمن المجتمعات اإلسبلمية ككل وينال من مقدراتيا
 ولواقع خير شاىد عمى خطر ىذا الفكر عمى األمة اإلسبلمية قديمًا وحديثًا.

اإلرشاد األسري ودوره في حماية الشباب  وليذا فقد اخترت أن يكون عنوان بحثي ىذا: "
 سائبل اهلل تعالى أن يكون ىذا البحث إضافة عممية أنتفع وغيري بيا،من الغمو والتطرف" 

سيامًا متواضعًا في ىذا الميدان الرحب، كما أسألو سبحانو أن يوفقني لما يحب ويرضى وأن  وا 
 ييديني سواء السبيل.  

                                                 

 .ٕٗ( المرجع السابق، صٔ)
واقع اإلرشاد األسري ومتطمباتو في دول  (ٕٔٔٓ) مصطفى حجازي، سمسمة الدراسات االجتماعية( ينظر: ٕ)

 .ٚم صٕٔٔٓاألولى  ( الطبعةٚٙمجمس التعاون، العدد )
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 المبحث األول: مفاىيم مفردات البحث.
 وأقصد بيا المصطمحات التي سوف يستخدميا الباحث لشرح متغيرات البحث، وىي:       

(. التطرف –الغمو  –اإلرشاد ) 
   من مادة "رشد" أرشَد ُيرشد، إرشاًدا، فيو ُمرِشد، والمفعول ُمرَشٌد "لممتعدِّي" لغة:اإلرشاد  .أ 

ْشد، وىو ِسنُّ التكميف في الشريعة "حمَّمو والده مسئولية الّدكان      أرشد الغبلُم: رَشَد؛ بَمغ سنَّ الرُّ
 حين أرشد".

ًنا لمشَّيء: ىداه ودّلو إليو أرشد فبلًنا إلى الشَّيء، أرشد فبلًنا عمى الشَّيء، أرشد فبل
 (.ٔ)أرشد سائًحا" -أرشده لمخير -أرشده عمى الحق -أرشده إلى الصواب -"أرشده اهلل

ىو عممية مساعدة الفرد لمتغمب عمى المشاكل  اإلرشاد األسري اصطالحًا:
 (.ٕ) والصعوبات والعقبات التي تواجيو

صص في استخدام أسس اإلرشاد أو ىو "عممية مساعدة مدروسة يقدميا مرشد أسري متخ
وتقنياتو، لمساعدة األفراد و األسر في شكل انفرادي أو جماعي، لحل المشكبلت وتحقيق 

 .(ٖ) االستقرار والتوافق والتكيف األسري

أو ىو "عممية تعميمية تساعد الفرد عمى فيم نفسو وما حولو، حتى يتمكن من اتخاذ 
مما يسيم في نموه الشخصي، وتطوره االجتماعي  قراراتو بنفسو، وحل مشكبلتو، بموضوعية،

والتربوي والميني، ويتم ذلك من خبلل عبلقة إنسانية بينو وبين المرشد، الذي يتولى دفع العممية 
 (.ٗ)اإلرشادية نحو تحقيق الغاية منيا بخبراتو المينية

                                                 

عالم ، بمساعدة فريق عمل( ٕٛٓٓ)د أحمد مختار عبد الحميد عمر : معجم المغة العربية المعاصرة( كتاب: ٔ)
 .ٜٗٛ/ صٕ، مٕٛٓٓالطبعة: األولى، ، الكتب

اإلرشاد األسري في المجتمع السعودي  (،ٕٛٔٓ) عمى بن حامد العمري لنيل درجة الماجستير:بحث تكميمي ( ٕ)
 .٘ٗ، صجامعة المدينة العالمية ل تصميم برنامج لممرشد األسري في ضوء منيج الدعوة،من خبل

 .ٚٔم صٕٔٔٓ( اإلرشاد األسري، الطبعة األولى، ٕٔٔٓ) عبد العزيز عبد اهلل البريثن ( كتاب:ٖ)
ساء، مركز ( أسس التوجيو واإلرشاد النفسي، جمعية البر في األحٕٓٔٓ) عبد الحميد بن أحمد النعيم( كتاب: ٗ)

 .ٖٔالتنمية األسرية دبموم اإلرشاد األسري، ص
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         ف المعتلفي المغة مجاوزة الحد والقدر، يقول ابن فارس: " الغين والبلم والحر  الغمو: .ب 

أصل صحيح في األمر يدل عمى ارتفاع ومجاوزة قدر. يقال غبل السعر يغمو غبلء، وذلك 

 (.ٔ) ارتفاعو

 . (ٖ( )ٕ)وغبل في الدين تشدد فيو وجاوز الحد وأفرط فيو غال، قال تعالى:" ال تغموا في دينكم" 

الرتفاع والزيادة ومجاوزة الحد ومما سبق يتبين أن الغمو في سائر استعماالتو يدل عمى" ا      

 الطبيعي أو الحد المعتاد"

المتتبع لكممة التطرف يجدىا تدور حول حد الشيء وحرفو، يقول ابن فارس:" التطرف:  .ج 

أطرفت الشيء لم يكن لي، فيو مطرف، والطرف: طرف الشيء وحرفو وفي لسان العرب 

 (.ٗ)الطرف: طرف العين. والطرف أطباق الجفن عمى الجفن

والتطرف في االصطبلح يعني: الغمو في عقيدة أو فكر أو مذىب أو غيره، مما يختص بو      

 (.٘)دين أو جماعة أو حزب، وقد يطمق الغمو ويراد بو التطرف"

رشادىم من       وبيذا يكون التعريف اإلجرائي ليذه الدراسة ىو" مساعدة فئة الشباب بتوجيييم وا 

 طرف بواسطة خطط ووسائل وبرامج وأنشطة مخصوصة " خطر الوقوع في منزلق الغمو والت

                                                 

 .ٙٙ-ٓٗتاج العروس،  ، وكتاب الزبيدي،ٖٚٛ/ٗ( معجم مقاييس المغة، ٜٜٚٔ( ينظر كتاب: ابن فارس )ٔ)
 .ٚٚ، آية: المائدةسورة ( ٕ)
 .ٖٕٔ/ٜ( لسان العرب، ٖٜٜٔ( كتاب: ابن منظور )ٖ)
، ٙٙ-ٓٗ( تاج العروس، ٜٗٗٔ) الزبيدي ، وكتاب:ٖٛٙ/ ٔة، ( مجمل المغٜٙٛٔ( ينظر كتاب: ابن فارس)ٗ)

 .ٖٕٔ/ٜلسان العرب، ،  ابن منظور وكتاب:
( التطرف حقيقتو وبواعثو ومظاىره وعبلجو، عمان ٜٕٓٓ) مديرية اإلفتاء في القوات المسمحة األردنية( كتاب: ٘)

 .ٖٕالمكتبة الوطنية ص
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 المبحث الثاني: أىمية اإلرشاد األسري في حماية الشباب من الغمو والتطرف.

تعتبر األسرة القناة األولى التي يتشرب منيا الناشئة والشباب، القيم االجتماعية والثقافية 

ذا ما فشل القائمون عمى التعميم والمرشدون  األسريون في زرع قيم التسامح، ومبادئ والفكرية. وا 

الخير، فإن المجتمع يفقد خطًا من خطوط الدفاع الميمة في مواجية الشرور ودفع المخاطر 

 (.ٔ)بأنواعيا"

إن اإلرشاد األسري واجب مجتمعي ومطمب ميم وضروري يجب أن توضع لو الخطط 

وأال يكون العمل من خبلل تحقيق ة، االستراتيجية ذات األىداف والرؤية والرسالة واألبعاد المؤثر 

ىذا المفيوم تنظيريًا بل البد أن يواكب كذلك نزول عدد كبير من الباحثين والمتخصصين 

والمرشدين النفسيين إلى الساحة، والجموس مع الشباب، والتعرف عمى مشكبلتيم وقضاياىم وما 

نزالق واالنجراف في مستنقع يدور في أفكارىم وأذىانيم من األمور التي قد تؤدي بيم إلى اال

الغمو والتطرف، ومن خبلل التجربة والمعايشة والمتابعة والتأمل فإن الشباب قريبون لمن قرب 

منيم بعيدون عمن ابتعد عنيم، كما أن عناصر الخير والفضل متوافرة وموجودة يجب عمينا أن 

فق والمين وكل األمور التي تساند نستجمبيا ونبلمسيا، وأن يروا منا خيرًا وأننا معيم بالمحبة والر 

ثرائو في عقول الشباب حتى يكون حضنًا حصينًا ومانعًا من  تحقيق مبدأ األمن النفسي والفكري وا 

 .(ٕ)الوقوع في الشيوات والشبيات

                                                 

جامعة ، اإلرىاب الفكري مفيومو وبعض صورة وسبل الوقاية منو( ٕٛٓٓ)خالد بن عبدالرحمن القريشي ( كتاب: ٔ)
 .ٖٔٔص  ،هٜٕٗٔ الطبعة: األولى األمام محمد بن سعود اإلسبلمية، الرياض،

 ىـٖٚٗٔ/٘/ٕٙينظر: صحيفة عكاظ، السبت ( ٕ)
///c://aaa.amwc.pak..w/w//:ptt/ٜٔٓٗٙٔٔ%/Dٛ%Aٚ%Dٜ%ٛٗ%Dٛ%Bٔ%Dٛ%Aٖ%Dٜ%

ٛA/ 
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تأتي أىمية اإلرشاد األسري أيضًا في زمن كثرت فيو القنوات الفضائية التي تبث األفكار و 
صل االجتماعي المتنوعة، وكذلك الصحبة السيئة التي تؤثر عمى المتطرفة، ووسائل التوا

الشباب، إضافة إلى قمة الوعي الفكري عندىم، وعدم استطبلع رأي الشباب بانتظام حول 
مشكبلتيم وتصوراتيم الفكرية، وربما يعود السبب في ذلك إلى قدرة دعاة الغمو والتطرف في نشر 

ه القنوات من تأثير ووصول إلى كافة أطياف المجتمع، ولما سموميم وأفكارىم المنحرفة، ولما ليذ
لمصحبة السيئة من تأثير عمى الشباب واإليقاع بيم في شباك المنحرفين فكريًا، والمتابع لظاىرة 
الغمو والتطرف والمصابين بيا، يجد أن انتشارىا يبدأ باصطحاب الشباب والتأثير عمييم، وجعميم 

 يرىم من دعاتو وأربابو.فريسة ليا دون تتبعيم وتحذ

 أىداف اإلرشاد األسري في حماية الشباب من الغمو والتطرف المبحث الثالث:

يمكن أن نقّسم أىداف اإلرشاد األسري في حماية الشباب من الغمو والتطرف إلى أىداف 
 وقائية وأىداف عبلجية:

يمة وشروط في نشر الوعي المجتمعي بمفاىيم األسرة السم تتمثل األىداف الوقائية
ومواصفات العبلقات األسرية المنتجة والمبنية عمى الحوار والتواصل اإليجابي، والمتسمة 
بالوسطية واالعتدال ومساعدة األسر عمى بناء كيانيا المتماسك من خبلل أدوات التوعية 
المختمفة، بما يضمن وقاية األسرة من خطر الغمو والتطرف وصناعة خطوط دفاع قوية تمنع 

 األفكار المنحرفة إلى عقول الشباب. تسرب

في قيام المرشدين األسريين بتشخيص المشكبلت األسرية  بينما تتمثل األىداف العالجية
ودراستيا وتقديم خدمات اإلرشاد األسري المباشر ألفراد األسرة. والسعي نحو خمق وعي مجتمعي 

بدأ الوسطية واالعتدال وأنيا من عالي لدى األسر بخطر الغمو والتطرف وما ينتج عنو، وأىمية م
سماحة ىذا الدين وأن كثير من المشاكل التي أصيبت بيا األمة سببيا االنحراف عن منيج اهلل 

 تعالى وسماحة ىذا الدين ووسطيتو.
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ويمكن أن نجمل أىداف اإلرشاد األسري في حماية الشباب من الغمو      
 والتطرف في اآلتي:

ستقرار األسري وخطر ظاىرة الغمو والتطرف الدخيمة عمى خمق وعي مجتمعي بأىمية اال .ٔ
 المجتمع.

 مساعدة الشباب في معايير اختيار أصدقائيم وأقرانيم.  .ٕ
 المحافظة عمى شريحة الشباب وتعاىدىا بما يحفظيا من خطر الغمو والتطرف. .ٖ
اية مساعدة األسر التي تعاني من ظاىرة الغمو والتطرف عمى عبلج ىذه الظاىرة وسبل الوق .ٗ

 منعا والتغمب عمييا.
إيضاح سماحة الدين اإلسبلمي وبيان أن الغمو والتطرف ظاىرة سمبية نيى عنيا الشرع   .٘

 الحكيم وتأباه الفطرة السميمة.
           تقديم المساعدة النفسية واالجتماعية واالقتصادية لؤلسر التي يعاني أحد أفرادىا من  .ٙ

 الغمو والتطرف.
 قيف المجتمعي بمشاكل الغمو والتطرف، واآلثار المترتبة عميو.تقديم التوعية والتث .ٚ

ويعد الغمو والتطرف الذي ينتج عنو التكفير بغير دليل وال مستند شرعي من أخطر البدع 
وأشدىا عمى األمة، وذلك الستباحة التكفيريين دماء وأموال وأعراض األمة متقربين بذلك إلى اهلل 

 ألجر والمثوبة من اهلل!!تعالى، معتقدين في ذلك أعظم ا

وال زالت األمة في واقعيا المعاصر تعاني من ىذا االنحراف الخطير؛ بسبب انتشار 
التكفير بغير دليل بين أوساط كثير من أفراد األمة، خصوصًا الشباب منيم الذين تأثروا بأىل 

عًا عند ىؤالء، بل البدع واعتنقوا أفكارىم، حتى أصبح تكفير الحكام والعاممين تحت واليتيم شائ
وصل األمر بأرباب ىذا الفكر إلى تكفير العمماء القائمين بأمر الدين عممًا وعمبًل، وفتوى وحسبة 
ونصحًا وتوجييًا ألئمة المسممين وعامتيم، بل بمغة الفتنة بيؤالء إلى تكفير سائر المجتمعات 

        لم يبق في الناس اليوم ديناإلسبلمية المعاصرة من غير استثناء لفرد من أفراد األمة، وأنو 
 .(ٔ)وال إيمان

                                                 

ظاىرة التكفير، األسباب، اآلثار، العبلج، دار مممكة نجد،  (ٕٗٔٓ)  بن محمد ألسماعيلعبد اهللكتاب: ( ينظر ٔ)
 .ٖٔ- ٕٔم، ص ٕٗٔٓالطبعة: األولى،
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 جيود اإلرشاد األسري في حماية الشباب من الغمو والتطرف المبحث الرابع:
يعد اإلرشاد األسري من المفاىيم الحديثة التي ظيرت في الدراسات االجتماعية، خاصة بعد      

من النظم والبنى االجتماعية  أن مرت المجتمعات اإلنسانية بتغيرات سريعة وكبيرة في عدد
األساسية، وقد اىتم اإلرشاد األسري بكثير من مشاكل األسرة وتقديم الحمول المبلئمة ليا، وفق 
منظور عممي واضح المعالم والتوجيات، وقد كان لئلرشاد األسري جيد كبير في كثير من 

 األسري اآلتي: قضايا األسرة ومشكبلتيا وأبرز تمك القضايا التي اىتم بيا اإلرشاد

المشكبلت األسرية )العنف األسري، إيذاء ضد أحد الزوجين، إيذاء أحد أفراد األسرة  .ٔ
 اآلخرين، التصدع األسري، مشكبلت األبناء، الخبلفات الزوجية(.

المشكبلت الشخصية: إيذاء ضد النفس )محاولة انتحار(، إلحاق ضرر باآلخرين، تعاطي  .ٕ
مان الكحوليات )الخمور(، إنحراف جنسي، مشكبلت مخدرات أو منشطات، تعاطي أو إد

 عاطفية.
المشكبلت النفسية )االكتئاب، الرىاب االجتماعي، الخرف القمق، الوسواس( انحراف وجريمة،  .ٖ

 مشكبلت طفولة، مشكبلت مراىقة.
المشكبلت الدراسية: نوعية التعميم المناسب، االنتقال من مؤسسة تعميمية إلى أخرى،  .ٗ

ف دراسي، مشكبلت ضعف أو سوء التحصيل الدراسي، ىروب من مشكبلت سوء تكي
 المدرسة.

مشكبلت شرعية: مثل ارتكاب فعل منحرف وفقًا لؤلحكام وتعاليم الشريعة اإلسبلمية،  .٘
 استشارات شرعية مرتبطة بالجوانب االجتماعية.

من  والقضية الخامسة أو النوع الخامس من ىذه األنواع ىو الذي ُيْعَنى بحماية األسرة
 الغمو والتطرف، فما الغمو والتطرف إال نتيجة انحراف الفكر والسموك عن منيج الشريعة القويم.

            والمتتبع لجيود المرشدين األسريين في المممكة العربية السعودية تحديدًا يجد أن        
في ىذا يرجع إلى  ىذا النوع أقميا تطرقًا واىتمامًا من قبل المرشدين األسريين؛ ولعل السبب

 عوامل منيا:
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أن ىذه المشكمة أساسيا سوء الفيم في العقيدة ومقاصد الشريعة اإلسبلمية وقد تولى العمماء  .أ 
 والدعاة جانبًا كبيرًا من ىذه المشكمة وعبلجيا، وأبرزىا برامج )المناصحة(.

              ك رغم خطورة االنحراف عن منيج الشريعة المؤدي لمغمو والتطرف إال أنو أقل تم .ب 
 األنواع حدوثًا.

الدافع فيمن وقعوا في مشكمة الغمو والتطرف دافع ديني مبني عمى معتقد خاطئ ويصعب  .ج 
 عمى المرشد األسري السيطرة عميو خصوصًا بعد حدوثو.

تعالي المصاب بداء الغمو والتطرف عمى المرشد األسري؛ بحجة أنو أفيم وأعمم منو وأن  .د 
 ي الشريعة ىم من يتولون الحوار معيم ومناقشتيم.العمماء المتخصصين ف

ألسريين في حماية الشباب من الغمو والتطرف ال ليذا يرى الباحث أن جيود المرشدين ا     
ترقى إلى مستوى التحدي القائم، ومن ىنا البد من زيادة العاممين في اإلرشاد األسري، والحماية 

 االجتماعية وتأىيميم تأىيبًل يكافئ خطر وحجم ىذه المشكمة.

رف المبحث الخامس: مجاالت اإلرشاد األسري في حماية الشباب من الغمو والتط
 وميادينو.

 أواًل: األسرة: 

 تعد األسرة ىي األساس في وقاية الشباب من ظاىرة الغمو والتطرف وميدانو األول.      

أن يعيش الفرد في أسرة سوية فكرًا وسموكًا فقد ضمن المجتمع أمن وصبلبة الخط 
ألسرة أمام من الدفاعي األول وتحقق لديو حفظ وسبلمة المبنة األساسية في المجتمع. إن واجب ا

يحمل فكر الغمو والتطرف كبير جدًا، وعمى قدر اىتماميا بعبلج ىذه المشكمة عمى قدر حفظ 
المجتمع من كثير من المشاكل التي من أفضعيا اإلرىاب الذي يضرب أطنابو في كثير من 

 الدول اإلسبلمية.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021يوليو   – السابع العدد  – 33اجمللد  03

 رررر

الفطرة السميمة إن الدين اإلسبلمي الحنيف تميز بالسيولة، واليسر، والرحمة، ومسايرة 
كما تميز بالصبلحية لكل زمان ومكان، لمعالجة كل شؤون البشرية؛ ألنو يمتمك منيجًا سويًا، 
ووسائل ىادية، وأساليب مؤثرة وناجحة في تممس حاجات النفس البشرية، وتقديم العبلج الناجع 

غير ذلك.  لكل ما تعاني منو ىذه النفس، بغض الطرف عن الجنس، أو المون، أو المكانة أو
وأن ظاىرة التطرف ظاىرة غريبة عن الدين اإلسبلمي ومغايرة لمنيجو، ُيضاف إلى ىذا أنيا 
تؤدي إلى اإلرىاب الذي ينتج عنو إزىاق األرواح البريئة، وتخريب وتدمير الممتمكات 
خافة اآلمنين، وزعزعة االستقرار، كل ىذا وغيره، يجعل مواجية  والمكتسبات، ونشر الشائعات، وا 
مكانياتو، ويأتي دور  ظاىرة اإلرىاب، والتصدي ليا، واجب عمى األمة، كل حسب قدرتو، وا 

 (.ٔ) األسرة في مقدمة كل المؤسسات االجتماعية والتربوية

ويتمثل الدور الذي تقوم بو األسرة تجاه أبنائيا في وقايتيم من الغمو والتطرف من خبلل 
 مجموعة من الطرق أىميا:

 األسري المناسب: توفير المناخ –أ 
إن دورىا يتعدى إلى التربية والتيذيب والتوجيو لمفرد، وتعويده الميارات السموكية الحسنة، 
ن جو الحنان لو أثر كبير في وقاية الشاب من االنحراف واألسرة مسئولة عن وقاية أبنائيا من  وا 

وة واألمومة الضروريتان االنحراف من خبلل إيجاد الجو األسري المناسب الذي تغمره عاطفتا األب
لنمو العواطف؛ ألن العاطفة تشكل مساحة واسعة من نفسية الطفل في ىذه األسرة قبل يكون 
شابًا، حيث يتم بناء نفسيتو وتكوين معالم شخصيتو. إن التفكك األسري ُيسيم في إيجاد 

 المشكبلت السموكية والعاطفية والصحية االجتماعية

 في المعاممة:المساواة بين األبناء  –ب 
ناثًا دون أي اعتبار، وعدم  تدعو التربية اإلسبلمية إلى المساواة بين األبناء ذكورًا وا 
تفضيل بعضيم عمى بعض، أو التمييز بين الذكور واإلناث وىذا يشمل المساواة في الحب، 

 والعطية، وفي طمب العمم، والمعاممة.

                                                 

 ( ينظر: مجمة إشراقات من التربية اإلسبلمية: ٔ)
https://sites.google.com/site/islamicmagazineaٚ/articalٖ 
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 حسن اختيار األصحاب: –ج 
صية إلى أخرى، لذلك ينبغي أن يحرص عمى اختيار الرفيق إن األخبلق تنتقل من شخ

 الخيِّر وترك السيئ.

 المصاحبة لمولد: –د 
ينبغي أن يعامل الولد معاممة تتناسب والمرحمة التي يمر فييا، ابتداء من المراحل 
الحياتية األولى، ومرورًا بالمراحل األخرى، حتى يصل إلى مرحمة المراىقة التي تعد بحق من 

ر المراحل؛ ألن فييا تغييرات كبيرة تحصل لمفرد من جسمية ونفسية وغيرىا، وبما أن أخط
المراىقة عمى ىذه الدرجة من الخطورة فانو من الضرورة أن يساعد الوالدان أبناءىم عمى تخطييا 
بأن تغير سياسة النظر إلييم عمى أنيم أطفال، ومساعدتيم في اختيار نوعية أصدقائيم في جو 

وده الود واالحترام، وتحذر من معاممة الفرد في ىذه المرحمة بالخشونة والغمظة، ألن ىادئ يس
 (.ٔ)األساليب العنيفة ُتنفر وتُفسد أكثر مما ُتصمح

 ثانيًا: المسجد:
يعتبر المسجد من أىم مؤسسات المجتمع المدني بجانب الدولة واألسرة والتعميم واإلعبلم في      

ماية الشباب من الغمو والتطرف وتحقيق السكينة والطمأنينة والثبات تحقيق المفيوم الشامل لح
 واالستقرار في األصول والثوابت، ويتمثل دو المسجد من خبلل: 

 اعتماد خطاب دعوي لين وغير عدواني، والدعوة إلى اهلل بالحكمة والموعظة الحسنة. .ٔ
 لئلنسانية جمعاء.نشر قيم التسامح الديني التي جاء بيا اإلسبلم باعتباره رسالة  .ٕ
نبذ ظاىرة التطرف والتشدد والغمو في الدين، واالبتعاد عنيا وتبيين مخاطرىا لمفرد  .ٖ

 والمجتمع.
 إيضاح موقف اإلسبلم من اإلرىاب. .ٗ
تبيين حقوق اإلنسان في اإلسبلم وقيم التعايش والحوار بين األديان واحتراميا كما جاء بيا  .٘

 ديننا الحنيف.

                                                 

 ( المرجع السابق.1)
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 معةثالثًا: المدرسة والجا
إن من أىم مجاالت اإلرشاد األسري أيضًا تحصين التعميم وحفظ األبناء من الغمو والتطرف      

وتوعيتيم من خطر األفكار والجماعات المتطرفة، ووضع استراتيجيات وخطط لمكافحة اإلرىاب 
الفكري، خاصة داخل مدارسنا، وتحصين الشباب في المؤسسات التعميمية من األفكار المنحرفة 

 فكريًا وسموكيًا.

واألفكار المتطرفة ليا أثر سمبي عمى مدى الشعور باالنتماء لموطن، األمر الذي يحتاج إلى      
مواجية ىذا التحدي من خبلل التوعية اإلعبلمية والمناىج الدراسية والمعممين، لذا كان من 

دارات الواجب عمى المدارس مجابية ىذا الفكر المنحرف من خبلل ما يقوم بو الم عممون وا 
 المدارس من تعريف وتنمية األمن الفكري لدى الطمبة.

وانطبلقًا من ىذا يجب ان تركز وزارة التربية والتعميم من خبلل المدارس عمى التحذير من      
التطرف الفكري، والجماعات اإلرىابية، وىذا التركيز يحتم عمى الجميع مؤسسات وأفرادا النيوض 

متصدي لمظاىر الغمو والتطرف والكراىية في المجتمع التي يحمميا البعض بمشروع وطني كبير ل
 جيبًل وربما اختطاًفا لثوابت اإلسبلم وتعاليمو السمحة.

وتتحمل المدرسة إلى جانب األسرة العبء األكبر في مواجية ظاىرة التطرف الفكري 
اتيم، وىو ما يتطمب الذي استغل تقنيات العصر في تغيير كثير من مفاىيم الناشئة، وسموكي

حضوًرا نوعًيا في توعية تمك العقول الشابة، ومخاطبتيم بمغة عصرىم، وتنويرىم إلى خطر 
التشدد والغمو وأيًضا خطر االنفبلت والتغريب، وىو ما يعني أن تبذل المدرسة )إدارة، معممين، 

وطنية الشاب مشرفين( دوًرا أكبر في تبني حوار معتدل قائم عمى الثوابت ومحافًظا عمى 
 (.ٔ) وانتمائو، وميذًبا لسموكو نحو تحمل مسؤولياتو الدينية والوطنية

                                                 

-ٓٔ-ٖٕ، المدرسة ودورىا في توعية الطمبة بنبذ التطرف( ٕٙٔٓ) عثمان الطاىات ( ينظر صحيفة عمون:ٔ)
 ٕٕٕ٘ٙٛ/c.://aaa.wkka..ta...t//w//:ptt///م، ٕٙٔٓ
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 رابعًا: المجتمع

يأتي المجتمع ضمن المجاالت التي يؤدي المرشد األسري من خبللو واجبو النبيل أمام      

 المصابين بداء الغمو التطرف. وذلك عن طريق التوجيو والنصح واإلرشاد لغرض القضاء عمى

 تمك النتوءات الغير سوية التي تشوه المجتمع وتقمقو.

إحساس المواطن بأنو جزء من كل، فإذا كان عضوًا في أسرة فيو جزء ال يتجزأ من إن       
ذا كان فردًا في مجتمع، فيو جزء من لحمة وبنية ىذا المجتمع، يعيش فيو  ىذه األسرة، وا 

ديولوجيتو ويمثل ثقافتو ويتمسك بيا، ويكون والؤه ويتعايش معو ويتفاعل مع تفاعبلتو، ويعتنق أي
ليذا المجتمع أو الوطن وجزء من نسيجو، ال يحس فيو بغربة أو اغتراب وال يحس فيو 
باضطياد، يوصمو لبلكتئاب، يفرح ألفراحو ويحزن ألحزانو، يفديو بالروح إذا اقتضي األمر، وىذا 

 .(ٔ)يحميو ويحتويو ويعمل من أجموال يتأتى إال إذا أحس المواطن أن الوطن يرعاه و 

مرفوعًا: "َمَثُل الُمْؤِمِنيَن في َتَوادِِّىْم وَتَراُحِمِيْم وَتَعاُطِفِيْم، َمَثُل  --وعن النعمان بن بشير       
 .(ٕ)الَجَسِد إذا اْشَتَكى ِمْنُو ُعْضٌو َتَداَعى لو َساِئُر الَجَسِد بالسََّيِر والُحمَّى"

 ا محمد وعمى آلو وصحبو وسمموصمى اهلل عمى نبين

                                                 

،  ٖٕٔٓسيكولوجية الحب واالنتماء، القاىرة، عالم الكتب، ( ٖٕٔٓ) سناء محمد سميمان ينظر كتاب:( ٔ)
 .ٖٓٔ - ٜٕٔص

 (.ٔٔٓٙالنَّاِس َواْلَبَياِئِم، رقم الحديث: ) ( رواه البخاري، َباُب َرْحَمةِ ٕ)
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 قائمة المصادر والمراجع
  ،القريشي، خالد بن عبدالرحمن ، اإلرىاب الفكري مفيومو وبعض صورة وسبل الوقاية منو

 جامعة األمام محمد بن سعود اإلسبلمية، الرياض، الطبعة: األولى.
  الرسالة ابن فارس، مجمل المغة، دراسة وتحقيق: زىير عبد المحسن سمطان، مؤسسة– 

 مٜٙٛٔ -ىـ  ٙٓٗٔ -بيروت، الطبعة الثانية 
  ،م.ٜٜٚٔابن فارس، معجم مقاييس المغة، تحقيق/ عبد السبلم محمد ىارون، دار الفكر 
  ،ىـٗٔٗٔابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة: الثالثة 
 ؤون األسرة، عبلوين ، خديجة وحكم مطالقة، دليل اإلرشاد األسري، المجمس الوطني لش

 .مٕٔٔٓ -عمان –األردن 
 عمر، أحمد مختار عبد الحميد ، معجم المغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، الطبعة :

 مٕٛٓٓىـ  ٜٕٗٔاألولى، 
  ،مٖٕٔٓسميمان، سناء محمد ، سيكولوجية الحب واالنتماء، ، القاىرة، عالم الكتب 
 اد النفسي، جمعية البر في األحساء، النعيم، عبد الحميد بن أحمد ، أسس التوجيو واإلرش

 مركز التنمية األسرية دبموم اإلرشاد األسري.
  ،السماعيل، عبد اهلل بن محمد ، ظاىرة التكفير، األسباب، اآلثار، العبلج، دار مممكة نجد

 م.ٕٗٔٓىـ ٖ٘ٗٔالطبعة: األولى، 
 ار الصفاء، عمان، الفرخ ، كمال، د. عبد الجابر تيم، مبادئ التوجيو واإلرشاد النفسي، د

 م.ٜٜٜٔ
  حجازي، مصطفى ، واقع اإلرشاد األسري ومتطمباتو في دول مجمس التعاون، سمسمة

 ( الطبعة األولى.ٚٙالدراسات االجتماعية العدد )
  ،م.ٕٔٔٓالبريثن، عبد العزيز عبد اهلل ، اإلرشاد األسري، الطبعة األولى 
 المجتمع السعودي من خبلل تصميم  العمري، عمى بن حامد ، تفعيل اإلرشاد األسري في

برنامج لممرشد األسري في ضوء منيج الدعوة، بحث تكميمي مقدم لنيل 
 درجة الماجستير في الدعوة.
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  الحسيني، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق ، أبو الفيض، الممّقب بمرتضى، الزبيدي، تاج
 .العروس، دار اليداية

 ردنية، التطرف حقيقتو وبواعثو ومظاىره وعبلجو.مديرية اإلفتاء في القوات المسمحة األ 
  ،م: ٕٙٔٓ-ٓٔ-ٖٕالطاىات، عثمان ، المدرسة ودورىا في توعية الطمبة بنبذ التطرف

///c.://aaa.wkka..ta...t//w//:ptt/ٕٕٕٛٙ٘ 
  :مجمة إشراقات من التربية اإلسبلمية 

///c.://.:/t../aa/tt.pak/.:/t/:.twk:pkw/wc:.twٚ/w//:pwtٖ. 
 ىـ: ٖٚٗٔ/٘/ٕٙحيفة عكاظ، السبت ص 

///c://aaa.amwc.pak..w/w//:ptt/ٜٔٓٗٙٔٔ%/Dٛ%Aٚ%Dٜ%ٛٗ%Dٛ%Bٔ%
Dٛ%Aٖ%Dٜ%ٛA/. 

 

http://www.okaz.com.sa/article/1046191/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/
http://www.okaz.com.sa/article/1046191/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/
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