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ممخص البحث
ىدف البحث التعرف إلى دور االجراءات الوقائية (السياسية واالجتماعية والتربوية والحزبية
والنقابية واالقتصادية) في الحد من انتشار التطرف في األردن من وجية نظر طمبة الدراسات
العميا بالجامعة األردنية ،واتبع منيج المسح االجتماعي بالعينة ،حيث بمغت العينة العشوائية
( )531مبحوثاً ،وتم تطوير استبيان يغطي محاور الدراسة ويجيب عن تساؤالتيا.
وتوصمت الدراسة إلى أن االجراءات السياسية أكثر االجراءات الوقائية تأثي اًر في الحد من
انتشار التطرف ،تمييا االجراءات الوقائية الحزبية والنقابية لدورىا في تكوين الفرد ودمجو
بالمجتمع ،كما جاءت االجراءات الوقائية االقتصادية في المرتبة الثالثة في األىمية لمحد من
انتشار التطرف ،وأوصت الدراسة إلى أن االجراءات الوقائية تحد من انتشار التطرف بشكل
ممحوظ وشامل وتكمفة أقل من باقي االجراءات التي تكافح التطرف ،فبلبد من إجراء إصبلح
سياسي ودعم العمل الحزبي والنقابي والحد من ظاىرة البطالة وتدني األجور من أجل تحقيق
وقاية أفضل في المجتمع تحول من انتشار التطرف.
الكممات المفتاحية :التطرف ،االجراءات الوقائية.
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Research abstract
The aim of the research is to identify the role of preventive
procedures (political, social, educational, partisan, syndication and
economic) in limiting the spread of extremism in Jordan from the point
of view of postgraduate students at the University of Jordan, and follow
the social survey approach by sample, where the random sample
reached (175) respondents, and a questionnaire was developed
covering The study axes and answers its questions.

The study concluded that political procedures are the most
effective preventive procedures in limiting the spread of extremism,
followed by partisan and syndication preventive procedures for their role
in the formation of the individual and his integration into society, and
economic preventive procedures ranked third in importance to limit the
spread of extremism, and the study recommended that preventive

measures limit the spread of extremism. To prevent the spread of
extremism significantly and comprehensively and at a lower cost than
other procedures to combat extremism, it is necessary to carry out
political reform, support partisan and syndication work, and reduce the
phenomenon of unemployment and low wages in order to achieve a
better prevention in society that prevents the spread of extremism.
Keywords: extremism, preventive measures.

الثامن – أغسطس

 – العدد33 المجلد
م2021

رررر

25

االجراءات الوقائية لمحد من انتشار التطرف

د /ىشام نبيل بني عمرو
أ  /محمد أحمد الشعراء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة
يعتبر التطرف من المظاىر الفكرية التي تؤثر بشكل كبير عمى السموك اإلنساني،
وتساىم في بناء توجياتو وأفكاره ،وتنتشر األفكار المتطرفة وفق عوامل مختمفة من مجتمع
آلخر ،وذلك لحسب تأثره في كل من :الوعي المجتمعي ،وكذلك االجراءات التي تقوم بيا
المؤسسات الحكومية واألىمية وأنماط التنشئة األجتماعية ،فيختمف مدى انتشاره والعوامل المؤثرة

في ذلك من مجتمع آلخر.

تتأثر الساحة اإلقميمية التي تشيد صراعات مختمفة بين مكوناتيا عمى انتشار التطرف
بشكل أكبر من المجتمعات التي تشيد ىدوءاً واستق ار ار ممحوظا ،مما يصنع بيئة جاذبة ومشجعة
لنشر التطرف واالعتماد عميو في اذكاء الصراع واستم ارره ،ومن ىنا فإن اإلقميم العربي يشيد
صراعاً مستم اًر منذ عقود ،سواء االحتبلل االسرائيمي لفمسطين وما لحقو من صراعي عربي
اسرائيمي لمقاومة االحتبلل ،أو ما شيدتو العراق من الحرب األولى بينيا وبين إيران وبينيا وبين
الكويت ومن ثم االحتبلل األمريكي وما نتج عنو من حرب أىمية طائفية.
وما شيدتو الساحة العربية من ما سمي بالربيع العربي وما لحقو من صراعات كما الحال
في سوريا وليبيا واليمن عمى وجو التحديد ،حيث أثر ذلك عمى السكان في تمك الدول ،وعمى
اإلعبلم ومواقع التواصل االجتماعي ،وكذلك عمى المجوء والنزوح والمواقف الدولية والمنظمات
الدولية ،فقد كانت الفترة األخيرة من عمر الدول العربية ذات صراعات متنوعة وشديدة ،كما
ظيرت أفكار متطرفة تبنتيا جماعات في أماكن الصراع متأثرة بتاريخ من الجماعات في مناطق
أخرى ،وكان ليا دور في استمرار الصراع وحدتو وتطوره.
لم يكن الشاب األردني بمعزل عن محيطو العربي في ظل كل ىذه األنواع من
الصراعات التي شيداه اإلقميم ،وبنفس الوقت لم تشيد الساحة األردنية مشروعاً متكامبلً يشمل

النواحي السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والتربوية التي من شأنيا تحد من انتشار
التطرف في األوساط المجتمعية ،حيث جاءت الدراسة من أجل الكشف عن االجراءات التي من
الممكن أن تحد من انتشار التطرف ،وتساىم في نشر الوعي لدى الشاب األردني وتحميو من
األفكار التي تروج ليا الجماعات المتطرفة ،وتنظم الجيود والطاقات المجتمعية في ظل عمل
استقرره،
سياسي حديث يتقبل فيو اآلخر ،ويوظف تمك الجيود في حماية المجتمع و ا
وعدم االكتفاء في الحمول األمنية التي تعتبر غير كافية وناجحة في ظل التعامل مع
األفكار واأليديولوجيات.
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مفيوم التطرف
يصعب تحديد مفيوم التطرف بدقة لما يشممو من جدل واسع حول مفيوم حد االعتدال،
وذلك لكون االعتدال مفيوم نسبي يختمف باختبلف المجتمعات ،حيث تعتبر بعض القضايا
تطرفاً في المجتمع ما وال تعتبر تطرفاً في مجتمع آخر ،ويرتبط االعتدال والتطرف بالعديد من
المتغيرات السياسية والدينية واالجتماعية والثقافية والبيئية التي يمر بيا المجتمع باإلضافة إلى
تفاوت حد االعتدال والتطرف من زمان إلى آخر(تيتان.)0253،02 ،
وقد عرف مفيوم التطرف من الناحية القانونية بأنو الخروج واالنحراف عن الخط السوي
لممجتع أو النصوص القانونية التي تحكم سموك األفراد في المجتمع (حمزة ،)0250،05 ،في
حين يتم تعرف التطرف بأنو االنحياز إلى طرفي األمر فيشمل الغمو ولكن بشكل أخص منو في
الزيادة والمجاوزة ،فكل غمو تطرف ولكن ليس كل تطرف غمواً (العتيبي ،)0252،55،ويشير
مفيوم التطرف إلى أنو قناعات عقمية لجماعة أو فرد بامتبلك الصواب دون غيرىم ،باستخدام
أساليبمتنوعة كالتيديد والعنف لفرض اإلذعان وقبول الشروط واإلمبلءات التخاذ المواقف التي
تتماشى مع عقيدتيم (اآلغا.)0252،342،
بأتي التطرف عمى عدة أشكال أو أنو من الممكن تصنيفو إلى عدة تصنيفات فقد يكون

حركي أو معرفي أو عاطفي ،وكذلك قد يكون ديني أو فكري أو سياسي ،أو اجتماعي ،أو
ثقافي ،ومن ىنا فإن التطرف يحتاج إلى دراسة معمقة ومتشعبة من أجل الوقوف عمى العوامل
التي تؤدي إلى ظيوره وانتشاره وكذلك التعرف إلى أبعاده وآثاره الناجمة عنيا ،من أجل تحقيق
برامج قادرة في الحد من انتشاره في المجتمع(إحسان،0224،ص.)02
كما أشير إلى التطرف عمى أنو تبني موقفاً متشدداً يوصف بالقطيعة في استجاباتو
لممواقف االجتماعية المتعمقة بو وفي بيئتو التي تحيط بو ،فقد يكون التطرف إيجابياً في القبول
التام ،وقد يكون اتجاىاً سمبياً من الرفض التام ،ويقع االعتدال بالمسافة بينيما(طو،)5540،90 ،

واستخدم مفيوم التطرف لئلشارة إلى الخروج عن القيم والمعايير والقواعد االجتماعية واألساليب
السموكية الشائعة في المجتمع ،معب اًر عنو بالعزلة أو السمبية أو االنسحاب ،أو تبني قيم ومعايير
مختمفة قد يصل الدفاع عنيا إلى االتجاه نحو العنف في شكل فردي أو سموك جماعي منظم،
بيدف إحداث تغيير في المجتمع وفرض الرأي بالقوة عمى اآلخرين(،جوردون ،)91 ،0222 ،فقد
يتحول التطرف إلى سموك ظاىري وعمل سياسي يسعى إلى استخدام العنف من أجل تحقيق
المبادئ التي يومن بيا المتطرف ،أو يمجأ إلى اإلرىاب النفسي أو المادي أو الفكري ضد كل
من يعاضو من أجل تحقيق تمك المبادئ واألفكار التي يؤمن بيا المتطرف(جبلل.)5552،25 ،
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عوامل انتشار التطرف
ىناك عوامل متداخمة تساىم في صناعة التطرف في المجتمعات ومن الصعب إرجاع
ظيور التطرف إلى عامل واحد فقط ،وذلك ألن اإلنسان يخضع لتأثير متداخل كالتأثير الديني
الذي يؤدي إلى التعصب العقدي ،أو التأثير االجتماعي المتثل في ضعف القيم والمسؤولية
االجتماعية ،وكذلك العوامل السياسية واالعتماد عمى الحمول األمنية في مواجية الظواىر
السياسية وتدني المستوى االقتصداي لمفرد وغياب العدالة االجتماعية ،وضعف دور األسرة
والمدرسة ،وغياب التوجيو الواع لوسائل اإلعبلم(.النجار وآخرون.)0259،24 ،

النظرية السموكية المفسرة لمتطرف
تعتبر النظرية السموكية أن السموك اإلنساني نشاط موجو من أجل تحقيق ىدف ما ،حيث
يسعى الفرد من خبلل نشاطاتو إشباع حاجات أو تحقيق رغبات معينة ،وذلك بتوجيو أو مثير
يوجو الفرد بوعي أو بدون وعي ،وقد يكون نشاط حركي أو عقمي ومعرفي أو انفعالي
(زعيزع ،)21 ،0225،وانطمقت النظرية من مسممة أن التطرف سموك إنساني ،وأن السموك
اإلنساني مكتسب من البئية المحيطة بو ،حيث تعزز البيئة المحيطة بو سموكيات عنيفة ومتطرفو
كما تعزز سموكيات اعتدالية غير متطرفة (المشوح.)0223،13،

مظاىر التطرف
يظير التطرف في المجتمع عمى أكثر من مظير ،فقد يكون عمى شكل التعصب لمرأي
تعصباً ال يعترف لآلخرين برأي ،حيث يرى رأيو عين الصواب وال أحد يمتمك رأي كناح وصواب
رأيو ،ويتطرف أحياناً في اتخاذه لآلراء وتبنييا عمى شكل التشدد والغمو ومحاسبة اآلخرين ،كما
قد يأتي عمى مظير العنف في التعامل والخشونة في األسموب ،فمن الصعب التفاعل والتعامل
مع المتطرف دون التعرض لمواقف متشددة وأسموب قمعي ال يؤمن بالحوار والرأي اآلخر واحترام
اآلخرين(محمد..)24 ،5552 ،
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ويكون التطرف عمى شكل سوء النظر باآلخرين والنظر إلييم نظرة تشاؤمية ،حيث يركز
عمى عيوب وأخطاء اآلخرين وغض النظر عن حسناتيم وايجابيتيم ،والتعامل معيم تحت مبدأ
االتيام واإلدانة ،وقد يصل حد التطرف إلى استباحة دماء اآلخرين وممتمكاتيم وأمواليم ،أو عمى
شكل العزلة عن المجتمع واالبتعاد عن االنخراط بو والتفاعل مع المحيط االجتماعي ،والبحث
عن االنعزال من أجل االجتناب أو من أجل تأسيس مجتمع متطابق مع أفكاره ومعتقداتو ال يوجد
فيو اختبلف(محمد.)24 ،5552،

مشكمة البحث
تكمن مشكمة الدراسة في البحث حول دور االجراءات الوقائية لمحد من انتشار التطرف
في المجتمع األردني ،حيث تساىم االجراءات الوقائية بشكل كبير في التقميل من خطورة األفكار
ومن تكمفة االجراءات العبلجية التي قد نحتاجيا الحقاً في ظل تنامي الجماعات المتطرفة وقربيا
من األردن ،عدا عن توسع دائرة البطالة بين الشباب ،وتدني األجور والتضخم ورفع األسعار،
وغياب اإلصبلحات السياسية التي تساىم في دمج الشباب وتنظيميم ضمن األطر الحزبية
والسياسية وتحميميم المسؤولية تجاه وطنيم ومؤسساتيم ومجتمعيم ،ومن ىنا فبل بد من مناقشة
االجراءات من النواحي السياسية والحزبية واالقتصادية واالجتماعية والتعميمية.

أىمية البحث
تأتي أىمية الدراسة من الجانب العممي ليا أنيا تتناول اتجاىات طمبة الدراسات العميا
والتعرف إلى وجيات نظرىم حول االجراءات الوقائية لمحد من انتشار التطرف ،لما تحممو ىذه
الشريحة من أىمية مجتمعية راىنية ومستقبمية ،وكذلك من الجانب العممي الذي يسمط الضوء
عمى االج اررات المتبعة وتقيميا من أجل الوصول إلى فاعمية أكبر في قدرتيا عمى الحد من
انتشار التطرف ،وتكمل الدراسات واألبحاث التي تناولت ظاىرة التطرف من زوايا مختمفة مما
يكون لدى الميتمين رؤيا عميقة ومتكاممة فيما يتعمق بالتطرف ومظاىره والوقاية منو والحد
َ
من انتشاره.
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أىداف البحث
تسعى الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:
اليدف األول :التعرف إلى الخصائص االجتماعية والديمغرافية واالقتصادية لممبحوثين.
اليدف الثاني :الكشف عن دور االجراءات الوقائية في الحد من انتشار التطرف في األردن
من وجية نظر طمبة الدراسات العميا في الجامعة األردنية ،وذلك من خبلل حقيق األىداف
الفرعية التالية:
االجراءات الوقائية السياسية لمحد من انتشار التطرف
االجراءات الوقائية الحزبية والنقابية لمحد من انتشار التطرف
االجراءات الوقائية االجتماعية والثقافية لمحد من انتشار التطرف
االجراءات الوقائية التربوية لمحد من انتشار التطرف
االجراءات الوقائية االقتصادية والتنموية لمحد من انتشار التطرف

تساؤالت البحث
تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية:
التساؤل األول :ما الخصائص االجتماعية والديمغرافية واالقتصادية لممبحوثين؟
التساؤل الثاني :ما دور االجراءات الوقائية لمحد من انتشار التطرف في األردن من وجية نظر
المبحوثين؟
التالية:

حيث تم اإلجابة عن ىذا التساؤل الرئيسي من خبلل اإلجابة عن التساؤالت الفرعية

ما دور االجراءات الوقائية السياسية في الحد من انتشار التطرف؟
ما دور االجراءات الوقائية الحزبية والنقابية لمحد من انتشار التطرف
ما دور االجراءات الوقائية االجتماعية والثقافية في الحد من انتشار التطرف؟
ما دور االجراءات الوقائية التربوية في الحد من انتشار التطرف؟
ما دور االجراءات الوقائية االقتصادية والتنموية في الحد من انتشار التطرف؟
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المفاىيم اإلجرائية
مفيوم التطرف :األفكار أو السموكيات التي تؤمن في سمب اآلخرين حق التمتع بحقوقيم
وحرياتيم بغير وجو حق.

محددات البحث
واجيت الدراسة المحددات التالية
محددات زمانية :تم إجراء الدراسة في الفترة الزمنية المتمثمة بالفصل الثاني من السنة الدراسية
0205-0202م.
محددات مكانية  :تم حصر مجتمع الدراسة فقط في طمبة دراسات العميا المسجمين في الفصل
الدراسي الثاني لمسنة الدراسية 0205-0202م.
محددات منيجية :تم االعتماد عمى توزيع االستبيان االلكترونية عمى المبحوثين الذين تم
الوصول إلييم من طمبة الدراسات العميا ،ولم نستطيع إجراء المقاببلت أو أدوات بحثية أخرى.

الدراسات السابقة
دراسة سعيد تيتان ،0253 ،بعنوان :التطرف وعبلقتو بمفيوم الذات لدى طمبة مؤسسات
التعميم العالي في محافظة قمقيمية وىدفت إلى معرفة العبلقة بين التطرف ومفيوم الذات لدى
طمبة مؤسسات التعميم العالي في محافظة قمقيمية ،وتشكل مجتمع الدراسة من طمبة جامعة القدس
المفتوحة ،وطمبة كمية الدعوة اإلسبلمية ،حيث تم استخراج عينة طبقية عشوائية بسيطة بمغت
( )043طالباً ،وأظيرت النتائج أن الدرجة الكمية لمتطرف كانت بمتوسطة قدره ( )0.45لدى
طمبة مؤسسات التعميم االلعالي في قمقيمية.
دراسة زىير الرواشدة ،0251 ،وكانت بعنوان "التطرف األيديولوجي من وجية نظر

الشباب األردني :دراسة سسيولوجية" ،وىدفت التعرف إلى عوامل التطرف االيديولوجي ومظاىره،
من وىجة نظر الشباب الجامعي األردني وبيان عبلقتو ببعض المتغيرات كالجنس ومكان السكن
والجامعة ونوع الكمية والدخل الشيري لؤلسرة ،وأجريت الدراسة عمى عينة مكونة من ()229
طالب من الجامعة األردنية والعموم والتكنولوجيا ،وتوصمت الدراسة إلى أن الشباب األردني
يرفض التطرف االيديولوجي عمى الرغم من وجود بعض مظاىره ،وأوصت الدراسة بضرورة
معالجة التطرف األيديولوجي من خبلل عبلج العوامل االجتماعية وضبط مفيوم محدد وشامل
لمصطمح الترطف االيديولوجي الفكري.
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بينما جاءت دراسة غنيم ،0250 ،بيدف البحث في مواقف طمبة كمية األميرة بسمة نحو
التطرف والعنف الجامعي من خبلل استكشاف متغيرات العنف ،وتكونت عينة الدراسة من
( ،)090وتوصمت الدراسة أن ميول الطمبة إلى العنف منخفض ،وأن ىناك فروقاً ذات داللة
احصائية في موقف الطبلب نحو العنف تبعاً لمتغير الجنس ومستوى االنجاز األكاديمي
والمستوى الدراسي.
وىدفت دراسة بريموند ،كناتيبل ،ىان  ،0250إلى معرفة دور األفكار الخاصة بالطمبة
األمريكيين من أصول إفريقية نحو العنف والتطرف ،وأستخدم الباحثون المنيج الوصفي
المسحي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )552من طمبة جامعة جنوب لوزيانا ،وخمصت الدراسة
إلى ضرورة إعداد برامج خاصة والتوعية العامة من أجل التأثير في مواقف الشباب من خبلل
رجال المجتمع األمريكيين من أصول إفريقية.
وىدفت دراسة بدارنة وآخرون0255 ،م ،التعرف إلى درجة شيوع مظاىر التطرف الفكري
لدى طمبة الجامعة األردنية ،وعبلقتيا بالعوامل االقتصادية واالجتماعية واألكاديمية من وجية
نظر طمبة الجامعة األردنية أنفسيم ،وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية من مجتمع
الدراسة بنسبة  %2وقد بمغ عددىا  5225طالباً وطالبة ،وأظيرت أن درجة شيوع مظاىر
التطرف الفكري لدى طمبة الجامعة األردنية ىي درجة متوسطة ،وحصمت عمى متوسط حسابي
بمغ مقداره ( ،)0.32كما لمعوامل االقتصادية واالجتماعية واألكاديمية دور كبير في شيوع
مظاىر التطرف الفكري ،وقد جاءت العوامل األكاديمية بالمرتبة األولى ،وجاءت العوامل
االقتصادية في المرتبة الثانية ،في حين جاءت العوامل االجتماعية في المرتبة الثالثة ،أوصت
الد ارسة إلى ضرورة تفعيل دور الجامعة في توعية الطمبة بمخاطر التطرف الفكري من خبلل
طرح مساق مخصص وعقد الندوات حول ذلك.
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وبحثت دراسة فقيا ،0225 ،في اتجاىات طمبة جامعة فيبلدلفيا نحو التطرف والعنف
والسموك العدواني ،فقد أجريت الدراسة عمى ( )5222طالب وطالبة بما نسبتو ( )%02من طمبة
الجامعة ،وتوصمت الدراسة إلى أن ( )93.1من الطمبة ال يوجد لدييم ميل نحو التطرف
والعنف ،و ( )99.2قميمو الميل نحو التطرف والعنف ،و ( )%4لدييم درسة متوسطة نحو
العنف والتطرف ،وأن ( )%0من المبحوثين لدييم ميل إلى التطرف والعنف بشكل كبير.

ما يميز الد ارسة الحالية عن الدراسات السابقة
لقد تناولت الدراسات السابقة موضوع التطرف من اتجاىات مختمفة ،حيث ركزت تيتان
عمى عبلقة التطرف بمفيوم الذات ،بينما دراسة الرواشدة عمى مفيوم التطرف اآليديولوجي ،في
حين ركزت دراسة عمى التطرف والعنف الطبلبي ،ودراسة بريموند واخرون حول األفكار الخاصة
بالتطرف والعنف ،ودراسة البدارنة الربط بين مظاىر التطرف الفكري والعوامل االقتصادية
واالجتماعية واألكاديمية ،في حين دراسة فقيا كشفت عن اتجاىات الطمبة وميوليم نحو العنف،
بينما ركزت الدراسة الحالية عمى االجراءات الوقائية التي تحد من انتشار التطرف في األردن،
وليس الكشف عنو وعن مظاىره ومدى انتشاره ،ألن االجراءات الوقائية ليا دور فعال في خمق
بيئة آمنو وغير منتجة لؤلفكار المتطرفة وبالتالي تقل مظاىر التطرف والميول لو.

الطريقة واالجراءات
منيج الدراسة :اتبعت الدراسة منيج المسح االجتماعي بالعينة ،وذلك لمناسبتو لطبيعة الدراسة
والبيانات التي تسعى إلى جمعيا ،ومبلءمتو لممبحوثين والوصول إلييم.
مجتمع الدراسة :تشكل مجتمع الدراسة من طمبة الدراسات العميا المنتظمين خبلل الفصل
الدراسي الثاني لمسنة الدراسية 0205 -0202م ،والبالغ عددىم (  )9221طالباً وطالبة
عينة الدراسة :تم استخراج عينة عشوائية من مجتمع الدراسة ،حيث بمغت ( )531مبحوثاً من
طمبة الدراسات العميا بالجامعة األردنية ،وتمثل توزيعيم حسب الخصائص االجتماعية
واالقتصادية والديمغرافية ،وجاءت عمى النحو التالي:
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جدول رقم ( )1توزيع المبحوثين تبعاً لمخصائص االجتماعية واالقتصادية والديمغرافية

العمر

النوع االجتماعي

التخصص الجامعي

مكان السكن

الدخل الشيري

الحالة االجتماعية

المستويات

التك اررات

النسبة المئوية %

 01سنة فما دون
 22-02سنة
 21- 25سنة
92 -22سنة
 92سنة فما فوق
المجموع
ذكر
أنثى
المجموع
عممية
طبية
ىندسة
إنسانية
المجموع
مدينة
بادية
قرية
مخيم
المجموع
 122فما دون
 5222-125دينار
 5122- 5225دينار
أكثر من  5122دينار
المجموع
أعزب
متزوج
مطمق
أرمل
منفصل
المجموع

20
12
91
09
05
531
49
55
531
92
05
94
10
531
12
04
95
90
531
14
22
20
55
531
32
24
52
3
55
531

54.2
22.2
01.3
52.3
50
522.2
94
10
522.2
02.2
52.2
03.9
05.3
522.2
20
52
04
09
522.2
22.5
23.3
54.2
52.5
522.2
95.3
24.5
5.5
9
4.2
522.2
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يشير الجدول رقم ( )5إلى الخصائص االجتماعية واالقتصادية والديمغرافية لممبحوثين،
حيث بمغت عينة الدراسة ( )531مبحوثاً ،وأن الفئة العمرية الواقعة ما بين ( 22-02سنة) ىي
الفئة األكبر بين باقي الفئات بنسبة ( )%22.2حيث بمغت ( )12مبحوثاً ،وتشكمت عينة الدراسة

في أغمبيا من األناث ،فقد بمغ عددىن ( )55مبحوثة ،بنسبة  %10من المبحوثين ،وتشكمت
عينة الدراسة من ذوي التخصصات االنسانية بنسبة ( )%05.3تمييا التخصصات اليندسية
بنسبة ( )%03.9من المبحوثين.
وأشار إلى أن غالبية المبحوثين من سكان المدينة حيث بمغت ( )12مبحوثاً ،بنسبة

بمغت ( )%20من المبحوثين ،وأظير أيضاً أن الذوي الدخل الشيري الواقع بين (5222-125

دينار) بمغت ( )22مبحوثاً ،ما نسبتو ( )%23.3من المبحوثين ،كما أن غالبية المبحوثين
حالتيم االجتماعية من فئة أعزب ،حيث بمغت ( )32مبحوثاً ،أي بنسبة بمغت ()%95.3

من المبحوثين.

أداة الدراسة
تم تطوير استبيان مخصص لتحقيق أغراض الدراسة ،وذلك لؤلجابة عن تساؤالت الدراسة
حسب المحاور التالية:
المحور األول :أسئمة متعمقة بالخصائص االجتماعية واالقتصادية والديمغرافية المبحوثين.
المحور الثاني :االجراءات الوقائية لمحد من انتشار التطرف في األردن وذلك من خبلل
المجاالت التالية( :المجال السياسي ،المجال الحزبي والنقابي ،المجال االجتماعي والثقافي،
المجال التربوي ،المجال االقتصادي والتنموي).
وتم استخدام مقياس  Likertالخماسي بحيث تعطي خمس درجات لئلجابة
(موافق بشدة) ،وأربع درجات لئلجابة (موافق) ،وثبلث درجات لئلجابة (محايد) ،ودرجتان
لئلجابة (معارض) ،ودرجة واحدة لئلجابة (معارض بشدة).
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اختبار أدارة الدراسة
اختبار الصدق :لمتأكد من صدق الدراسة ،تم عرضيا بصورتيا األولية عمى عدد من
المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص ،وفي ضوء تعديبلتيم تم إعادة صياغة بعض الفقرات،
واستبعاد فقرات أخرى لتخرج بصورتيا النيائية.
اختبار الثبات :تم التحقق من ثبات أداة الدراسة من خبلل تطبيقيا عمى ( )52طبلب
من خارج عينة الدراسة ،وتم حساب معامل ثبات االتساق الداخمي باستخدام معادلة كرونباخ-
ألفا ،والجدول رقم ( )0بيبن قيم معامبلت الثبات:
جدول رقم ( )0معامل االتساق الداخمي كرونباخ ألفا لمقياس االجراءات الوقائية
الرقم

االجراءات الوقائية

عدد العبارات

معامل الثبات

5

المجال السياسي

53

2.413

0

المجال الحزبي والنقابي

52

2.550

2

المجال االجتماعي والثقافي

51

2.425

9

المجال التربوي

50

2.429

1

المجال االقتصادي والتنموي

52

5.29

35

2.429

الثبات الكمي لممقياس

يتبين من الجدول رقم ( )0أن معامبلت الثبات لمقياس االجراءات الوقائية تتراوح
بين ( ،)2.429 -2.550وبمعامل ثبات كمي بمغ ( ،)2.429وىي معامبلت مناسبة
إلجراء الدراسة.

المعالجة اإلحصائية
لئلجابة عمى أسئمة الدراسة ،تم ترميز وادخال البيانات إلى الحاسب اآللي
باستخدام البرنامج اإلحصائي لمعموم االجتماعية ( ،)spssواستخدمت المعالجات اإلحصائية
التالية :الجداول التك اررية ،والنسب المئوية ،ومعادلة كرونباخ-ألفا ،والمتوسطات الحسابية،
واالنحرافات المعيارية.
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معيار الحكم عمى المقياس:
والعتم اد معيار الحكم عمى تقدير درجة مقياس االجراءات الوقائية ،تم تقسيم المسافة بين

أقل درجة لئلجابة ،وىي ( ،)5وأكبر درجة لئلجابة ،وىي ( ،)1إلى ثبلثة مستويات متساوية،
وذلك من خبلل المعادلة الحسابية التالية ،)5.22=2/ )5-1( ( :وبذلك يكون توزيع تقدير

المستويات كالتالي ( :المستوى المنخفض ( ،)0.22-5المستوى المتوسط (،)2.23-0.29
المستوى المرتفع ())1-2.24

عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا
أوالً :النتائج المتعمقة بتساؤل البحث الرئيسي :ما دور االجراءات الوقائية في
الحد من انتشار التطرف في األردن؟
لئلجابة عن التساؤل تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتساؤالت

الفرعية وتحديد مستوى الدرجة ليا وترتيبيا ،وكانت عمى النحو التالي كما ىو مبين في الجدول

رقم (.)2

جدول رقم ( )3استجابات المبحوثين حول دور االجراءات الوقائية في الحد من انتشار
التطرف في األردن؟

التساؤالت الفرعية حول االجراءات الوقائية في

الترتيب

المتوسط الحسابي

االنحراف

المستوى

المعياري
المجال السياسي

5

2.35

2.59

مرتفع

المجال الحزبي والنقابي

0

2.25

2.45

مرتفع

المجال االقتصادي والتنموي

2

2.24

2.51

مرتفع

المجال االجتماعي والثقافي

9

2.22

2.55

متوسط

المجال التربوي

1

2.14

2.45

متوسط

يشير الجدول رقم ( )2إلى أن االجراءات الوقائية في المجال السياسي ذات أولوية من
وجية نظر طمبة الدراسات العميا في الحد من انتشار التطرف في المجتمع األردني ،حيث بمغ
المتوسط الحسابي ليا ( )2.35بمستوى مرتفع ،تمييا االجراءات الوقائية في المجال الحزبي
والنقابي حيث سجمت مستوى مرتفع أيضاً وبمغ المتوسط الحسابي ليا ( ،)2.25حيث يأتي
المجال حزبي والنقابي في المجمل تحت مظمة المجالي السياسي الواسع.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما أظير الجدول أن االجراءات االقتصادية والتنموية ذات دور ىام في الحد من انتشار
التطرف في المجتمع األردني ،حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا ( )2.24وبمستوى مرتفع ،وىذا
يؤكد أىمية تمك االجراءات التي تؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين مما تنعكس عمى
مشاركتيم وتضامنيم مع المجتمع وعدم تنامي أشكال التطرف ،في حين جاءت المجاالت
االجتماعية والثقافية والمجاالت التربوية في مستوى متوسط تبعاً لممتوسطات الحسابية ليا ،وفيما
يمي عرض نتائج الدراسة وتحميميا حسب األسئمة الفرعية التي تجيب عن تساؤل البحث الرئيسي.
النتائج المتعمقة بالتساؤل األول :ما دور االجراءات الوقائية في المجال السياسي
في الحد من انتشار التطرف؟
جدول رقم ( )4استجابات المبحوثين حول االجراءات الوقائية في المجال السياسي
الرقم

الترتيب

العبارة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

13

يوفر االصالح السياسي مناخاً مناسباً لمحد من التطرف

1

4.23

0.99

مرتفع

4

االنتخابات النيابية النزيية وفق قانون انتخاب حديث تحد من التطرف

2

4.18

0.86

مرتفع

11

يؤدي احترام الحريات وااللتزام بمبادئ حقوق اإلنسان إلى منع التطرف

3

4.17

1.06

مرتفع

5

تمكين مجمس النواب من أداء دوره الرقابي وعدم التدخل يحد من التطرف

4

3.97

0.87

مرتفع

1

تعزيز فرص المشاركة السياسية في صنع القرار تقمل من انتشار التطرف

5

3.92

1.02

مرتفع

3

تطبيق مبدأ الحكومة المنتخبة صاحبة الوالية العامة يمنع انتشار التطرف

6

3.88

0.93

مرتفع

6

المصارحة الحكومية أمام الشعب والنواب واإلعالم يحد من انتشار التطرف

7

3.85

0.88

مرتفع

12

تحديث المنظومة التشريعة الناظمة لمعمل السياسي تحد من انتشار التطرف

8

3.79

1.05

مرتفع

9

يساىم قبول االختالف واحترام التنوع والرأي اآلخر في محاربة التطرف

9

3.73

0.87

مرتفع

10

حرية التعبير عن الرأي والحوار حول المسائل الوطنية يحد من التطرف

10

3.67

0.98

مرتفع

14

توزيع الوظائف بكل شفافية وعدالة ومساواة يقمل من انتشار التطرف

11

3.66

0.91

مرتفع

16

محاربة الرأي اآلخر في اإلعالم ومنعو يساىم في انتشار التطرف

13

3.52

0.96

مرتفع

17

تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد يحد من انتشار التطرف

12

3.48

0.87

مرتفع

15

إعادة ثقة المواطن في اإلعالم الرسمي يمنع من انتشار التطرف

14

3.36

0.94

متوسط

2

الرقابة العادلة عمى التعيينات في المؤسسات الحكومية يحد من التطرف

15

3.29

0.97

متوسط

8

تمثيل المواطنين في السمطة عبر أسس ديمقراطية وعادلة يمنع التطرف

16

3.22

0.94

متوسط

7

ىيكمة القطاع العام ودمج المؤسسات وضبط النفقات تحد من التطرف

17

3.19

0.89

متوسط

1

3.71

0.91

مرتفع

المجال ككل
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يشير جدول رقم ( )9إلى أن المتوسط الحسابي األكثر ارتفاعاً من بين باقي المتوسطات
كان لصالح "االجراءات الوقائية في المجال السياسي" وكانت عبارة "يوفر االصبلح السياسي
مناخاً مناسباً لمحد من التطرف" في أعمى مستوى باالرتفاع ،حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا
( ،)9.02تم تمتيا عبارة "االنتخابات النيابية الحرة والنزيية وفق قانون انتخاب عصري وحديث
تحد من انتشار التطرف" في الدرجة الثانية وذلك لتسجيميا متوسط حسابي ( ،)9.54بينما
سجمت عبارة "العمل عمى ىيكمة القطاع العام ودمج المؤسسات وضبط النفقات غير الضرورية
تحد من التطرف" أقل درجة متوسطة ،حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا (.)2.55
النتائج المتعمقة بالتساؤل الثاني :ما دور االجراءات الوقائية في المجال الحزبي
والنقابي في الحد من انتشار التطرف؟
جدول رقم ( )5توزيع اجابات المبحوثين حول االجراءات الوقائية في المجال الحزبي والنقابي
الرقم

الترتيب

العبارات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

9

إغالق النقابات أو إعاقة عمميا يساىم في انتشار التطرف

1

4.18

1.02

مرتفع

1

تمكين األحزاب السياسية من الوصول إلى السمطة يحد من التطرف

2

4.11

0.89

مرتفع

2

انخراط الشباب في االحزاب السياسية يمنع انتشار التطرف

3

3.92

0.86

مرتفع

8

تمكين النقابات في الدفاع عن حقوق منتسبييا يحد من التطرف

4

3.86

1.07

مرتفع

7

تحديث قانون األحزاب وتطويره يساىم في الحد من انتشار التطرف

5

3.80

0.91

مرتفع

3

تتحمل األحزاب السياسية مسؤولية العمل في محاربة التطرف

6

3.78

0.98

مرتفع

10

تطوير التشريعات الناظمة لمعمل النقابي يحد من انتشار التطرف

7

3.70

0.98

مرتفع

13

حصر العمل النيابي باألحزاب السياسية يقمل من انتشار التطرف

8

3.65

0.86

متوسط

11

التنسيق بين النقابات أعماليم حول رعاية المنتسبين يحد من التطرف

9

3.53

0.81

متوسط

6

عقد المناظرات والمقاءات بين الحزبيين يساىم في محاربة التطرف

10

3.48

0.97

متوسط

12

تفاعل المجمس النقابي مع القضايا الوطنية يحد من انتشار التطرف

11

3.40

0.84

متوسط

4

تنوع برامج األحزاب السياسية وتنافسيا يحد من انتشار التطرف

12

3.36

0.99

متوسط

5

اإلعالم الحزبي يؤثر إيجابياً في الحد من انتشار التطرف

13

3.22

0.97

متوسط

2

3.69

0.84

مرتفع

المجال ككل

المستوى

يشير جدول رقم ( )1إلى أن "إغبلق النقابات أو إعاقة عمميا يساىم في انتشار التطرف"
حيث سجمت أعمى درجة مرتفعة بمتوسط حسابي ( ،)9.54وىذا يؤشر إلى العبارات التي تتعمق
بالنقابات كانت توضح مدى أىمية دورىا في الحد من انتشار التطرف في المجتمع األردني
وذلك من خبلل تمكينيا وعدم التضييق عمييا وتوفير البيئة ليا لتعمل عمى تحسين أوضاع
منتسبييا وتدريبيم ومتابعة شؤونيم.
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رررر

د /ىشام نبيل بني عمرو

االجراءات الوقائية لمحد من انتشار التطرف

أ  /محمد أحمد الشعراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بينما سجمت عبارة "تمكين األحزاب السياسية من الوصول إلى السمطة يحد من انتشار
التطرف" إلى ثاني أعمى درجة مرتفعة وبمتوسط حسابي ( ،)9.55وتمييا عبارة "انخراط الشباب
في االحزاب السياسية يحد من انتشار التطرف" بمتوسط حسابي ( ،)2.50حيث يدل ذلك عمى
األىمية الكبيرة والدور الفعال لؤلحزاب السياسية في الحد من انتشار التطرف ،وان عممية تمكينيا
من أجل القيام بأدوارىا السياسية وتوسيع قاعدة النتماء لؤلحزاب ينعكس عمى الحد من انتشار
التطرف بشكل فعال ومؤثر ،وقد جاء محور "االجراءا ت الوقائية في المجال الحزبي والنقابي"
في المرتبة الثانية في االرتفاع.
النتائج المتعمقة بالتساؤل الثالث :ما دور االجراءات الوقائية في المجال
االجتماعي والثقافي في الحد من انتشار التطرف
جدول رقم ( ) 6استجابات المبحوثين حول االجراءات الوقائية في المجال االجتماعي والثقافي
الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

نشر ثقافة التطوع والخدمة االجتماعية تحد من انتشار التطرف

1

4.26

1.02

مرتفع

3

التحاور مع الوالدين حول أنماط التنشئة وحل المشكالت يحد من التطرف

2

4.17

0.98

مرتفع

11

تتحمل األسرة مسؤولية الحد من انتشار التطرف في المجتمع

3

4.14

1.06

مرتفع

8

دمج الفئات المجتمعية التي تنفذىا الجمعيات الخيرية تقمل من التطرف

4

3.76

0.86

مرتفع

7

تعزيز عمل الجمعيات الخيرية ودور الرعاية االجتماعية يحد من انتشار

5

3.75

0.94

مرتفع

9

الترتيب

الفقرة

المستوى

التطرف
2

دعم برامج التنمية والمعونة االجتماعية والتأمين الصحي يحد من انتشار

6

3.74

0.83

مرتفع

التطرف
1

دمج الشباب بالعمل التطوعي ضمن الجمعيات الخيرية يحد من التطرف

7

3.68

0.87

مرتفع

12

تعزيز االنتماء لمجماعات الثانوية كالنوادي والجعيات يحد من انتشار

8

3.63

0.89

متوسط

التطرف
15

تكثيف الخطاب الديني والتوعوية لكافة المراحل العمرية يحد من التطرف

9

3.56

0.87

متوسط

10

اتباع أنماط التنشئة االجتماعية الديمقراطية والمنفتحة تحد من التطرف

10

3.55

0.95

متوسط

14

وجود األسرة الممتدة تقمل من انتشار التطرف

11

3.51

0.96

متوسط

13

تأخر سن الزواج يساىم في انتشار التطرف

12

3.46

0.91

متوسط

6

توفير البنية التحتية لمقطاع الرياضي ودعمو في كافة المحافظات يحد من

13

3.32

0.87

متوسط

تعزيز المراكز اإلسالمية لمقيام بدورىا والحفاظ عمييا يحد من انتشار

14

3.21

0.96

متوسط

يؤدي تمكين السمطة الرابعة من القيام بدورىا إلى محاربة التطرف

15

3.19

0.89

متوسط

المجال ككل

4

3.66

0.99

متوسط

التطرف
4

التطرف
5
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يشير جدول رقم ( )2إلى أن أعمى العبارات ارتفاعاً ىي " نشر ثقافة التطوع والخدمة
االجتماعية تحد من انتشار التطرف" حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا ( ،)9.02وجاءت العبارات
التي تناولت الخدمة االجتماعية وتعزيز االنتماء ليا بمستوى مرتفع ،كما وتمتيا عبارة " تشكيل
أفرقة ميدانية تتحاور مع أولياء األمور حول أنماط التنشئة االجتماعية وطريقة حل مشكبلت
أبنائيم يحد من التطرف" في المرتبة الثانية من حيث المستوى ،وبمغ المتوسط الحسابي ليا
( ،)9.53وتوافق ذلك مع عبارة " تتحمل األسرة مسؤولية الحد من انتشار التطرف في المجتمع"
مما يؤكد دور األسرة والتنشئة االجتماعية في محاربة التطرف والحفاظ عمى أبنائيا وتربيتيم
ودمجيم في البئية االجتماعية المحيطة بيم بالتضامن واالنتماء.
النتائج المتعمقة بالتساؤل الثالث :ما دور االجراءات الوقائية في المجال التربوي
في الحد من انتشار التطرف
جدول رقم ( )7استجابات المبحوثين حول االجراءات الوقائية في المجال التربوي
الرقم

العبارات

الترتيب

6

االنضمام إلى الكتل الطالبية والعمل في لجانيا واالنتماء ليا يحد من التطرف

1

3.98

11

توفير التعميم المجاني لكافة المراحل المدرسية والجامعية يحد من انتشار

2

3.97

المستوى

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.86

مرتفع

0.99

مرتفع

التطرف
8

المشاركة في برامج خدمة المجتمع المدرسية والجامعية تحد من انتشار التطرف

3

3.81

0.89

مرتفع

12

دراسة التخصصات التي يحتاجيا السوق يحد من انتشار التطرف

4

3.74

0.89

مرتفع

4

يساىم التدريب الميداني في دمج الطالب بمجتمعو بمنع انتشار التطرف

5

3.63

0.81

متوسط

5

االستمرار في التعميم العالي يحد من انتشار التطرف

6

3.56

0.97

متوسط

7

تفعيل األنشطة المدرسية كاالذاعة والرياضة والمينية والفنية يقمل من التطرف

7

3.55

1.08

متوسط

3

تقمل األنشطة البحثية واألفرقة الطالبية ومشاريع التخرج من التطرف

8

3.53

0.97

متوسط

9

تحد األنشطة غير المنيجية في المدارس والجامعات من انتشار التطرف

9

3.46

0.88

متوسط

10

اتباع األساليب الحديثة في تأىيل الطمبة وتطوير مياراتيم يمنع انتشار التطرف

10

3.35

1.03

متوسط

2

دعم برامج التدريب ورفع العبء عن كاىل األسرة يحد من انتشار التطرف

11

3.28

0.85

متوسط

1

تفعيل دور اتحادات واألندية الطالبية يحد من انتشار التطرف

12

3.12

0.92

متوسط

5

3.58

0.89

متوسط

المجال ككل

يبين الجدول رقم ( )3إلى أن عبارة "االنضمام إلى الكتل الطبلبية والعمل في لجانيا
واالنتماء ليا يحد من التطرف" سجمت مستوى مرتفع وبمتوسط حسابي بمغ ( ،)2.54وىذا يؤشر
إلى أىمية النشاط الطبلبي في صقل شخصية الطالب وتأطيره وتعرفو إلى الحياة السياسية
واالجتماعية ،والتدرب عمى الحوار وأدب االختبلف وتقبل الرأي اآلخر ،وبناء البرنامج لمكتل
وتنافسيا من أجل الحصول عمى دعم الطمبة وتأييدىم.

55

المجلد  – 33العدد

الثامن – أغسطس

2021م

رررر

د /ىشام نبيل بني عمرو
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بينما سجمت عبارة "توفير التعميم المجاني لكافة المراحل المدرسية والجامعية يحد من
انتشار التطرف" بمستوى مرتفع ومتوسط حسابي بمغ ( ،)2.53حيث يدل ذلك عمى مدى تأثير
الرسوم الجامعية وكمفة الدراسة في األردن عمى الطالب وأسرىم ،فإن توفير التعميم المجاني يفرغ
الطمبة في التفكير واالىتمام بالشؤون المجتمعية والسياسية والحزبية واالنخراط بالحياة العامة دون
ضغوط أو التزامات مادية.
النتائج المتعمقة بالتساؤل الخامس :ما دور االجراءات الوقائية في المجال
االقتصادي والتنموي في الحد من انتشار التطرف
جدول رقم ( )8استجابات المبحوثين حول االجراءات الوقائية في المجال االقتصادي والتنموي
الرقم

الترتيب

الفقرة

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3

تقميل البطالة بين الشباب يحد من انتشار التطرف

1

4.22

0.97

مرتفع

12

تخفيض أسعار السمع والخدمات ودعميا يحد من التطرف

2

4.14

0.99

مرتفع

11

تنمية األطراف وتوفر كافة الخدمات يقمل من انتشار التطرف

3

4.11

0.89

مرتفع

4

رفع الحد األدنى لألجور يساىم في منع انتشار التطرف

4

3.97

0.92

مرتفع

9

دعم المشاريع الصغيرة وتمويميا ومتابعتيا يمنع من انتشار التطرف

5

3.91

1.08

مرتفع

13

توزيع الثروات بعادلة عمى المواطنين يحد من انتشار التطرف

6

3.88

0.93

مرتفع

6

تخفيض الضرائب يمنع انتشار التطرف

7

3.82

0.84

مرتفع

5

توجيو الشباب نحو العمل الميني والزراعي والحرفي يقمل من التطرف

8

3.74

0.99

متوسط

8

إعادة النظر في رواتب المتقاعدين يقمل من انتشار التطرف

9

3.63

0.88

مرتفع

1

عمل المشروعات االقتصادية الكبرى يحد من انتشار التطرف

10

3.61

0.83

متوسط

7

تحسين مستوى معيشة المتقاعدين يمنع انتشار التطرف

11

3.57

0.95

متوسط

10

تخفيض أرباح البنوك والصناديق الوطنية بقمل من التطرف

12

3.46

1.05

متوسط

14

دعم العاممين في القطاع الزراعي بحد من التطرف

13

3.32

0.86

متوسط

15

تطوير القطاع السياحي وتشجيع السياحة يحد من انتشار التطرف

14

3.25

0.97

متوسط

2

وقف االعتماد عمى القروض والمنح الخارجية يحد من التطرف

15

3.17

0.88

متوسط

16

دعم المدن الصناعية في المحافظات وتأىيميا يقمل من التطرف

16

3.13

0.83

متوسط

3

3.68

0.95

مرتفع

المجال ككل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يظير جدول رقم ( )4إلى أن أعمى المتوسطات الحسابية كانت لحساب عبارة "تقميل
البطالة بين الشباب يحد من انتشار التطرف" حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا ( ،)9.00وىذا
يدل عمى أن البطالة ليا دور في انتشار التطرف لما تتركو من عزلة لمفرد أو استبعاد اجتماعي
عن البيئة المحيطة بو ،أو ما تتركو من فراغ يحتاج الفرد إلى اشغالو واستغبللو ،كما تؤثر عمى
الفرد في أن تقمل لديو شعور األمان واالنتماء لممجتمع فيتسمل إليو التطرف في ظل وجود
أساليب وأشكال متنوعة تسيل عميو ذلك.
وسجمت عبارة "تخفيض أسعار السمع والخدمات وتوفير برامج دعم ليا يحد من التطرف"
مستوى مرتفع وبمتوسط حسابي بمغ ( ،)9.59مما يؤكد أىمية تحسين مستوى معيشة المواطنين
من خبلل دعم األسعار وايصاليا ليم بكمفة قميمة تساىم في الحد من انتشار التطرف ،حيث
يشعر المواطن بالخدمة التي تقدم لو وبكمفتيا المنخفضة ،فتنعكس عمى المواطن باالنتماء والمزيد
من العمل الجاد وتوفير الحاجات الكمالية التي تساىم في تحسين نوعية الحياة لؤلفراد.
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النتائج والتوصيات
نتائج الدراسة
توصمت الدراسة إلى أىمية التعامل مع موضوع التطرف بشكل وقائي لما ليا من دور
كبير في الحد من االتطرف ،والبدء فو اًر بتطبيق االجراءات التي تكفل بالحد منو ومنع انتشاره في
المجتمع ،حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن لبلجراءات الوقائية في المجاالت السياسية والحزبية
والنقابية واالقتصادية ذات مستوى مرتفع في تأثيرىا عمى الحد من انتشار التطرف ،وأن
لبلجراءات االجتماعية والثقافية والتربوية ذات مستوى متوسط في الحد من انتشار التطرف ،مما
يؤكد عمى أىمية االجراءات الوقائية وقدرتيا عمى الحد من انتشار التطرف في المجتمع األردني.
إن التركيز عمى تنفيذ إجراءات وقائية مدروسة في المجال السياسي والحزبي والمجتمع
المدني تساىم بشكل كبير في الحد من انتشار التطرف ،حيث يأتي اإلصبلح السياسي في
مقدمة تمك اإلجراءات لما يعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة ،ويساىم في توسيع قاعدة
المشاركة السياسية ،وان لتمكين األحزاب السياسية من التنافس من أجل التداول عمى السمطة
وتطبيق مبدأ الحكومة المنتخبة يعزز فرصة الحد من انتشار التطرف في المجتمع ويساىم في
انخراط الشباب في العمل الحزبي والنقابي ،واالنتياء من كافة الضغوط واإلغبلقات التي تتم
تجاه النقابات واعاقة عمميا لما لو من دور في رفع مستوى التطرف في المجتمع األردني.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أىمية االجراءات الوقائية ذات المستوى المرتفع في تأثيرىا
وقدرتيا عمى الحد من انتشار التطرف في المجتمع األردني ،كما تؤشر ىذه النتيجة إلى حجم
المشكبلت االقتصادية التي يعاني منيا المواطن األردني والتي بدورىا تساىم في انتشار مظاىر
وسموكيات متطرفة ،فتخفيض األسعار والضرائب ودعم المشاريع والقطاعات االنتاجية والحفاظ
عمى الثروة والمال العام والعدالة في توزيعيا يساىم في خمق بيئة قادرة عمى محاربة أشكال
التطرف والحد من انتشاره.
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وأكدت الدراسة أن لئلجراءات الوقائية االجتماعية والثقافية والتربوية مساىمة كبيرة في
الحد من انتشار التطرف إلى جانب المجاالت السابقة ،حيث تتوافق نتيجة الدراسة مع دراسة
البدارنة ( )0224والتي أشارت إلى تأثير المجال األكاديمي ومن ثم االقتصادي واالجتماعي في
التطرف ومظاىرة ،فبلبد من إيجاد حياة اجتماعية وثقافية مغذية لؤلفكار الديمقراطية ومؤمنة
بحقوق اإلنسان والحريات العامة ،وممتزمة بمبادئ الحوار وتقبل االختبلف والرأي اآلخر ،وتعزيز
فرص االنضمام إلى الجماعات الثانوية كالنوادي والمراكز والجمعيات ،ونشر ثقافة التطوع وتقديم
الرعاية والخير من بابا االنتماء والشعور بالمسؤولية االجتماعية ،ودعم برامج التعميم والعمل
الطبلبي وتيئية المناخ السياسي والنشاط الطبلبي عبر االتحادات الطبلبية واألندية والكتل
والتنافس بينيا عمى أسس برامجية وفكرية.
ومن ىنا توصي الدراسة إلى تنفيذ إجراءات وقائية مقصودة ومستمرة لمحد من انتشار
التطرف في المجتمع األردني ،ومن ىذه اإلجراءات:
أوالً :تحقيق إصبلح سياسي وتحول ديمقراطي تشارك فيو الفئات الشعبية كافة.
ثانياً :تطبيق مبدأ العدالة االجتماعية والمساواة في توزيع الوظائف والفرص والثروة.
ثالثاً :تعزيز مكانة األحزاب االسياسية من خبلل تمكنيا لموصول إلى السمطة وتنفيذ برامجيا
وواستقطاب الشباب من االنخراط في أنشطتيا.
رابعاً :الحفاظ عمى مكانة النقابات ودورىا التاريخي واليام في تنظيم شؤون المين وتحسين
ظروف منتسبييا والدفاع عن حقوقيم.
خامساً :تخفيض األسعار والضرائب ودعم القطاعات االنتاجية والرواتب وصناديق الضمان
والمعونة والتأمينات وحمايتيا.
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سادساً :تطبيق مبدأ التعميم المجاني بكافة مراحمو وتطوير أساليب التدريس واالعتماد عمى
األنشطة البلمنيجية في دمج الطالب بالمجتمع المحيط بو.
ثامناً :نشر ثقافة التطوع من خبلل الجمعيات الخيرية واالنتماء ليا وتنفيذ البرامج التنموية
والخيرية في كافة أرجاء الوطن ومتابعتيا وربطيا مع الجيات المشاركة ليا كالجامعات والقطاع
الخاص.
تاسعاً :تطوير خطة إعبلمية تستيدف وسائل اإلعبلم ومواقع التواصل االجتماعي لرفع مستوى
الوعي بمخاطر العنف واالبتعاد عنو ومعرفة آثاره السمبية عمى المجتمع واستق ارره ،ودعم االجراءا
الوقائية والتسويق لمحد من انتشار التطرف وضمان نجاحيا والتفاعل معيا.
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المراجع
إحسان حسن ،0224 ،عمم اجتماع العنف واإلرىاب ،دار وائل لمنشر والتوزيع ،عمان.
أحمد اآلغا ،0252،رؤية تربوية لمخروج من أزمة التطرف الفكري في المجتمع الفمسطيني في
غزة ،مجمة جامعة األزىر ،سمسمة العموم اإلنسانية ،جامعة األزىر،
(.405-335 :)50
جبلل سميمان ،5552 ،التطرف وعبلقتو بمستوى النضج النفسي واالجتماعي لدى الشباب،
رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،القاىرة.

جودران مارشال ،موسوعة عمم االجتماع ،ت محمد الجواىري )0222( ،المشروع القومي
لمترجمة ،م( ،)5القاىرة.
حازم بدارنة وآخرون ،0255 ،مظاىر التطرف الفكري لدى طمبة الجامعات األردنية وعبلقتو
بالعوامل االقتصادية واالجتماعية واألكاديمية من وجية نظر طمبة
الجامعة أنفسيم ،مجمة اتحاد الجامعات العربية ،ع( ،)13عمان.
زىير الرواشدة ،0251 ،التطرف األيديولوجي من وجية نظر الشباب األردني :دراسة

سسيولوجية ،المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب ،جامعة نايف
لمعموم األمنية ،ج( ،)25ع( )22الرياض.

سعد المشوح ،0223،العوامل النفسية لواقع الظاىرة اإلرىابية ،ورقة بحثية لمؤتمر استشراف
التيديدات اإلرىابية ،الرياض.
سعيد تيتان ،0253 ،التطرف وعبلقتو بمفيوم الذات لدى طمبة مؤسسات التعميم العالي في
محافظة قمقيمية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة القدس المفتوحة،
القدس.
طو المستكاوي ،5540 ،العبلقة بين التطرف واالعتدال في االتجاىات الدينية وبعض السمات
الشخصية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية اآلداب ،جامعة عسن
شمس ،مصر.
عبداهلل زعيزع ،0225 ،أساليب اإلرشاد النفسي والتربوي ،دار يافا لمنشر والتوزيع ،عمان.
عبدالمجيد النجار وآخرون ،0259 ،ظاىرة التطرف والعنف في مواجية اآلثار إلى معرفة
األسباب ،إدارة البحوث والدراسات اإلسبلمية ،الدوحة.
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االجراءات الوقائية لمحد من انتشار التطرف

د /ىشام نبيل بني عمرو
أ  /محمد أحمد الشعراء
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عواطف العتيبي ،0252،التطرف فيي االستجابة وعبلقتو بمسيكوباتية لدى عينة من طمبة
المرحمة اثانوية بمدينة الرياض ،أطروحة دكتوراة غير منشورة ،كمية العموم
االجتماعية واإلدارية ،قسم عمم النفس ،جامعة نايف العربية لمعموم
األمنية ،الرياض.
محمد بيومي ،ظاىرة التطرف األسباب والعبلج ،دار المعرفة الجامعية األسكندرية5550 ،م.
محمد حمزة ،0250 ،مكافحة اإلرىاب والتطرف بأسموب المراجعة الفكرية ،منشورات و ازرة
الداخمية المصرية ،مصر.
عثمان غنيم ،خميل السعايدة ،0252 ،فضاءّ الحل ألسباب مشكمة العنف في الجامعات
األردنية ،ع( ،)0م( ،)92دراسات ،العموم اإلنسانية واالجتماعية ،عمادة
البحث العممي ،الجامعة األردنية.
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