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امللخص

هــدفت

الدراسة إىل التعرف عىل عوامل التطرف األيديولوجي ومظاهره من وجهة نظر

الشباب اجلامعي األردين ،وبيان عالقة ذلك ببعض املتغريات كاجلنس ،ومكان

اإلقامة ،واجلامعة ،ونوع الكلية ،والدخل الشهري لألرسة ،وعدد أفراد األرسة،

ومستوى تعليم الوالدين ،والســنة الدراسية ،واملعدل الرتاكمي ،وأجريت الدراسة عىل عينة

مكونــة من ( )304طالب وطالبات من جامعتي األردنيــة والعلوم والتكنولوجيا ،وتم مجع
البيانات بواسطة االستبانة.

وتوصلت الدراســة إىل أن الشباب اجلامعي األردين يرفض التطرف األيديولوجي عىل
الرغم من وجود بعــض مظاهره ،وهذا ما يبدو واضح ًا عــى أفكارهم املتطرفة باملوقف من

االختالط ومعاداة االنفتاح عىل الغرب ومقاطعــة منتوجاته ،وأصحاب الديانات األخرى.
وكانت أبرز عوامل التطرف األيديولوجي الفكري عند الشباب األردين تعود إىل عوامل اجتامعية

تليها العوامل الدينية ثم السياسية ثم األكاديمية فاالقتصادية ،ووجدت الدراسة بعض الفروقات

البســيطة التي تعزى للجنس ولصالح الذكور حول مظاهر التطرف األيديولوجي ،وال توجد
فروق حول مظاهر التطرف تعزى لبقية متغريات الدراسة ،وأوصت الدراسة برضورة معاجلة

التطرف األيديولوجي من خالل عالج العوامل االجتامعية سابقة الذكر كافة.

الكلامت املفتاحية :التطرف األيديولوجي ،الشــباب اجلامعي ،العوامل ،املظاهر ،األمن

الفكري  ،األمن االجتامعي.
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Radical Ideology from the Perspectives of the Jordanian Youth
A Sociological Study on Aspects and Factors
Dr. Alaa Zuhair Al Rwashdeh )*(
Associate Professor of Sociology, Department of Social Sciences, Al-Balqa’
Applied University, Jordan
This study aims to identify the factors of the radical ideology and its aspects from

the perspectives of the Jordanian university youth. It also sheds light on the relation of
the radical ideology with some variables such as: Gender, residence place, university,
college, monthly income of the family, number of family members, level of parental
education, school year and GPA.
The study was conducted on a sample of (304) students (males and females). The
sample was taken from the University of Jordan and the University of Science and
Technology, data was collected using questionnaires.

The study shows that Jordanian university youth reject the radical ideology despite the
existence of some of its aspects. This appears obvious in their radical opinions considering
their positions on the social intercourse between men and women, their non - accomodation
with the West and boycotting its products and people belonging to other religions.
The study yields that the most prominent factors of radical ideology among Jordanian
youth are - social, religious, political, academic and economic.
The study noticed some minor differences that are attributed to gender and in
favor of males on the aspects of radical ideology. While no differences where noticed
on the aspects of radical ideology attributed to other variables of the study.
In its conclusion, the study recommends to resolve the radical ideology by
considering the above mentioned social factors.
Keywords: Radical Ideology; University Youth; Factors; Aspects; Intellectual
Security; Social Security.
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مقـدمـة

يعيش املجتمع األردين عموم ًا مجلة من التغريات االجتامعية واالقتصادية والنفسية
نتيجة التحوالت الداخلية واخلارجية العاملية يف منظومة القيم واألساليب والسلوكيات،
بحيث أصبح اإلنسان يعيش حالة من عدم الرضا والالشعور بواقعه ،وإذا ما علمنا أن
غالبية املجتمع األردين هم من فئة الشباب والفتية ،فإن تأثرهم هبذا الواقع سيكون األكرب
واألكثر .فأصبح يعيش يف عامل مشــحون بالتوترات ويموج باخلالفات والرصاعات،
وأخذت تزداد يوم ًا بعد يوم ،لكن شعور الشباب بالعزلة والعنف يف الوقت احلارض هو
السمة السائدة ،واألغلبية منهم مل يتمتعوا باالنخراط يف األحزاب أو اجلامعات ،املرشوعة
منها وغري املرشوعة .ومع تطور احلضارة وتعقد العالقات بصورة كبرية ،يزداد اغرتاب
اإلنسان وتتعدد أســبابه ومظاهره .لذا اهتم كثري من الدراسات الفلسفية واالجتامعية
والنفسية بتحليل تلك األســباب واملظاهر يف مراحل تارخيية خمتلفة وظروف اجتامعية
واقتصادية وسياســية ودينية متباينة ،وقد جاء هذا البحــث ليوضح التطرف الفكري
األيديولوجي للوقوف عىل أهم أسبابه ومظاهره وآثاره عىل الشباب يف الوقت احلايل.

ويعد التطرف األيديولوجي مــن الظواهر اخلطرة التي هتدد أمن الفرد واملجتمع
بعمومه .والواقع أن تطرف بعض الشــباب يف آرائهم وأفكارهم واجتاهاهتم نحو بعض
القضايا االجتامعية والسياسية والدينية ظاهرة حتتل موقعها يف كل املجتمعات منذ أقدم
العصور ،ولكنها أخذت بعد ًا جديد ًا يف املجتمعات احلديثة عندما أنتج التطرف ظواهر
كالعنــف واإلرهاب والعدوان عــى األبرياء واملمتلكات ،وفــوىض األمن باملجتمع
(رشــوان .)2002 ،والشــباب من أكثر الفئات عرضة هلذا املرض االجتامعي اخلطري
لكوهنم يشــكلون مرحلة عمرية تتميز باحليوية والنشاط والرغبة القوية نحو التجديد
والتغيــر ما جتعلهم أكثر الفئــات الناقدة واالنفعالية لكثــرة املتناقضات احلياتية التي
يواجهوهنا ســيام أن املجتمع املعارص جتتاحه تيارات خمتلفة ومتباينة ومتعارضة ،ويزخر
بتحوالت وحتديات سياســية واقتصادية واجتامعية كبرية جعلت اإلنسان يعاين أزمات
متالحقة أبرزها شعوره بمظاهر االغرتاب والالمباالة واإلمهال واحلرمان ،والتهميش
الثقايف والسيايس الذي ينتهي بالتطرف.
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ومن باب التأطري العلمي والتخصيص نجد أن لعلم االجتامع عموم ًا وعلم االجتامع
السيايس واجلريمة واملعريف والديني واألمن اإلنساين حتديد ًا وللخدمة االجتامعية دور ًا
بارز ًا وفعا ً
ال يف دراسة أهم املشكالت التي تواجه املجتمع بشكل عام ،وتواجه الشباب
بشــكل خاص .لذلك هناك عالقة وثيقة بينهم يف إجياد احللــول واملقرتحات الالزمة
حلل مشــكلة التطرف الفكري واأليديولوجي لدى الشباب اجلامعي؛ حيث تقوم تلك
العلوم وغريها بمعاجلة أسباب القلق واالضطراب والعزلة والتطرف املؤدي إىل العنف
واإلرهاب ..ويقترص دورها وجماالهتا عىل:
 1ـ العمل عىل توعية الشباب اجلامعي برضورة وأمهية املشاركة يف احلياة العامة وحتقيق
األمن املجتمعي.
 2ـ نرش الوعي يف جمال املعارف واملعلومات السياسية والدينية واالجتامعية واالقتصادية
(البعد املعريف).
 3ـ إجياد احللول املناسبة واملقرتحة حلل مشكلة التطرف الفكري األيديولوجي.

 4ـ توعيتهم بأمهية القرارات السياسية التي تعمل عىل تطور البناء العلمي ،واالجتامعي،
واالقتصادي ،والذي ينعكس بدوره عىل التنمية واملصلحة العامة.
لذا تأيت هذه الدراسة للوقوف عىل أهم أسباب التطرف األيديولوجي لدى الشباب
اجلامعي بشكل خاص ،مع توضيح لعالقة التطرف األيديولوجي الفكري باملتغريات والقيم
املختلفة ،سواء أكانت فكرية أم دينية أم اجتامعية أم اقتصادية ،مع بيان مظاهره وأبعاده.

مشكلة الدراسة
إن التطرف حقيقة واقعة ُيلمس تأثريها يف جمتمعاتنا املعارصة بكثرة ،ومع ذلك فإن
هناك ندرة يف الدراسات االجتامعية امليدانية التي أجريت حول هذا املوضوع ،خاصة يف
املجتمع األردين بحســب علم الباحث .وألن التطرف بأشكاله املختلفة مل ينشأ جزا ًفا،
بل له أســبابه ودواعيه املوضوعية ،كام أن له خماطر تؤثر سلب ًا عىل الفرد واجلامعة وعىل
بنية املجتمع بعمومه وأهدافه التنموية؛ لذا فإن معرفة أسباب التطرف وجذوره وعالقته
بالنواحي السياســية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والفكرية واألمنية تعد غاية يف
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األمهية لتحديد نوع العالج املناســب والتعامل معه كظاهرة تفرض نفسها يف املجتمع
املعارص .ومن هنا تتحدد مشــكلة الدراسة بمحاولة اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل:
ما أبرز مظاهر التطرف الفكري األيديولوجي عند الشباب اجلامعي األردين ومواقفهم
منه؟ وما األسباب والعوامل املؤدية إليه يف ضوء بعض املتغريات االجتامعية كاجلنس،
ومكان اإلقامة ،والوضع االقتصادي ،وحجم األرسة ،واملعدل الرتاكمي ،ونوع الكلية؟

أهداف الدراسة وتساؤالهتا
تتحدد أهداف الدراسة يف اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 1ـ ما اجتاهات الشباب األردين نحو مظاهر التطرف األيديولوجي؟

 2ـ هــل هناك فروق ذات داللة بني وجهات نظر الشــباب نحو مظاهر التطرف تعزى
للمتغريات كاجلنس ،ومكان اإلقامة ،واجلامعة ،ونوع الكلية ،والدخل الشــهري
لألرسة ،وعدد أفراد األرسة ،ومستوى تعليم الوالدين ،والسنة الدراسية ،واملعدل
الرتاكمي؟
 3ـ ما أهم األسباب االقتصادية للتطرف من وجهة نظر الشباب؟
 4ـ ما أهم األسباب االجتامعية للتطرف من وجهة نظر الشباب؟
 5ـ ما أهم األسباب الدينية للتطرف من وجهة نظر الشباب؟

 6ـ ما أهم األسباب األكاديمية للتطرف من وجهة نظر الشباب؟

 7ـ ما أهم األسباب السياسية للتطرف من وجهة نظر الشباب؟

أمهية الدراسة
تنبع أمهية الدراسة من خالل:

األمهية النظرية العلمية :تتمثل بأمهية املوضوع املطروح لكون التطرف األيديولوجي
ظاهرة مرضية تسود فئات معينة وسط النسيج االجتامعي يف املجتمع األردين ،هتدد أمنه
واستقرار أفراده ومجاعاته إذا ما ترك العنان ملثل تلك األفكار باالنتشار والرواج خاصة
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عند الشــباب .سيام أهنا دراســة تركز عىل رشحية اجتامعية واسعة ،وتشكل الغالبية من
ســكان املجتمع األردين ومتتاز بصفات قــد ال تتوافر يف بقية الرشائح األخرى كالطاقة
واحليوية والنشاط والطموح والرغبة القوية بالتغيري والتجديد وسط سلسلة من األزمات
العميقة ،والتحوالت الكبرية التي يشــهدها املجتمــع ،وترتك آثارها املختلفة عىل فكر
الشــباب واجتاهاهتم وطرائق تفكريهم من شــتى نواحي احلياة .إهنا دراســة مهمة من
الناحية النظرية بام توفره من معلومات وأفكار عن ظاهرة خطرية يف جمتمعنا تفيد املكتبة
املحلية واألجنبية ،والباحثني يف هذا املجال.

األمهيــة العملية  :بام توضحه وتكشــف عنه للشــباب أنفســهم واجلهات ذات
العالقة باألمن الفكري؛ وملؤسسات التنشئة املجتمعية لتقوم بأدوارها املناسبة للتعامل
مــع معطيات الظاهرة يف املجتمع .وتنبع أمهية الدراســة من اعتبار موضوعها من أهم
موضوعات البحث يف علم االجتامع الديني ،وعلم اجتامع املشكالت االجتامعية وعلم
اجلريمة ،وعلم اجتامع املعرفة وعلم االجتامع السيايس واألمن اإلنساين.

اإلطار النظري للدراسة
بدا االهتامم العاملي بظاهرة التطرف ســواء عىل مســتوى الدول ،أو الباحثني ،أو
العاملني يف املجال السلوكي االجتامعي ،والسيايس ،والرتبوي أو عىل مستوى املؤسسات،
واملنظامت غري احلكومية يف اآلونة األخرية يف التزايد ،وذلك نتيجة تطور الوعي النفيس،
واالجتامعي بأمهية مرحلة الشباب ورضورة توفري املناخ النفيس والرتبوي املناسب لنموهم
واجتامعيا ،ملا هلذه املرحلة من أثر واضح عىل مســتقبل املجتمع،
نمو ًا ســلي ًام وجســد ًّيا
ًّ
باإلضافة لنشوء كثري من املؤسســات واملنظامت التي تدافع عن حقوق اإلنسان ،وقيام
األمم املتحدة بصياغة اتفاقات عاملية هتتم بحقوق اإلنســان عامة وبعض الفئات خاصة
كاألطفال ،والشــباب ،واملرأة ،ورضورة احلامية من مجيع أشــكال اإلساءة واالستغالل
والعنــف التي تتعرض هلا يف زمن الســلم واحلرب ( ..)www.gulfkids.comفشــاع
استخدام مفهوم التطرف يف العرص احلديث بشكل غري مسبوق ،والسبب ارتباطه بمفاهيم
يصعب فصلها أو احلديث عنه دون التطرق إليها كالتعصب ،والتشدد والغلو والطائفية
والعنف ،واإلرهاب وغريه ،حيث يعد التطرف املغذي الرئيس لكل تلك الظواهر.
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تعريــف التطرف :يعرف التطــرف يف اللغة بأنه :جماوزة حــد االعتدال أو عدم
التوســط (ابن منظــور1986 ،م) .ويقال :بأنه الوقوف يف الطرف بعيد ًا عن الوســط
(القرضاوي2001 ،م) ،وجماالت التطرف يف الدين أو الفكر أو السلوك .ويربط البعض
بني التطرف والغلو (اجلراد .)2000 ،لكونه مشــتق ًا من وجود داللة لغوية وردت يف
ي َْ
القرآن الكريم يف اآلية القائلةُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
القِّ َو َل َت َّتبِ ُعوا
َاب َل تَغْ ُلوا ِف ِدينِ ُك ْم َغ ْ َ
السبِيلِ ﴾ (املائدة ،)77 :لذا
َأ ْه َوا َء َق ْو ٍم َقدْ َض ُّلوا ِمن َق ْب ُل َو َأ َض ُّلوا َكثِ ً
ريا َو َض ُّلوا َعن َس َو ِاء َّ
دينيا هو الغلو ،بمعنى جماوزة احلد وإتيان حد اليشء بإطالق ،ويبقى التطرف
فالتطرف ًّ
أعم من الغلو (املرعب2009 ،م).
والتطــرف اصطالح ًا :هو الغلو يف عقيدة أو فكر أو مذهب أو غريه ،مما خيتص به
دين أو مجاعة أو حزب (الصاوي1993 ،م) .ويعطي القاموس الفلسفي للتطرف تعريف ًا
خمترص ًا هو :اندفاع غري متوازن إىل التحمس املطلق لفكر واحد يصبح معه صاحبه أحادي
الشعور ،ويف حالة اضطراب نفيس يفقده حاسة التمييز بني َ
احلسن واألحسن ،والسيئ
واألسوأ (اجلراد.)2000 ،

ــرف» أي «الناحية» ،أو «منتهى كل
والتطرف يف اللســان العريب مشتق من
«الطـ َ
َّ
وتطرف «تســتدعي للخاطر» أتى الطرف «وجاوز حد االعتدال ومل يتوسط».
يشء».
ّ
وشــاع اســتخدام كلمة التطرف يف العقد املايض بمنطقتنا ترمجــة للكلمة اإلنجليزية
 ،Extremismوتردد معها اســتخدام كلمــة «األصولية» ترمجة للكلمــة اإلنجليزية
 Fundamentalismواألصولية يف معجم «وبسرت» مصطلح أطلق عىل حركة احتجاج
مسيحية ظهرت يف القرن العرشين ،تؤكد رضورة التفسري احلريف للكتاب املقدس باعتباره
أساس ًا للحياة الدينية الصحيحة .وهو يطلق ً
أيضا عىل أي حركة أو اجتاه يشدد بثبات عىل
التمسك احلريف بمجموعة قيم ومبادئ أساسية.

ومل يقدّ ر هلذا املصطلح أن يشيع يف منطقتنا العربية الختالف داللته «األصولية» يف
اللسان العريب التي توحي بالتمسك باألصول ،وهو أمر حممود ،أو تشري لعلم أصول الفقه
ـ أحد أهم علوم الرشيعة اإلسالمية ـ فكان أن استخدم مصطلح «التطرف» للداللة عىل
التشدد وجتاوز احلد يف الدين يف الكتابات العربية.
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و«التطرف» مصطلح يضاد مصطلح «الوســطية» الذي هو من الوســط «الواقع
بــن طرفني» ،كام يقول األصبهاين يف مفردات غريب القرآن .وهو حيمل يف طياته معنى
«العدل» .ويف القرآن الكريم ﴿َ ..و َك َٰذلِ َك َج َع ْلن ُ
َاك ْم ُأ َّم ًة َو َس ًــطا( ﴾..البقرة )١٤٣ :أي
أمة عدل.
نفسا إال
والتوجيه القرآين كان دو ًما حيث عىل االعتدال ،فاهلل ســبحانه ال يكلف ً
وسعها .وهو يعيل من شأن ال ُيرس .وهو ي ْن َهى عن البخل والشح؛ ألهنام تطرف يف التعامل
مع املال .وكثرية هي األحاديث النبوية التي ترشح ذلك وتدعو إىل الرفق «إن هذا الدين
متني فأوغلوا فيه برفق .ولن يشاد الدين أحد إال غلبه» (رواه أمحد).
وقد جاء الفقــه ليؤكد وليجعل من القواعد األصولية مثل قاعدة املشــقة جتلب
التيســر ،وقاعدة ال رضر وال رضار ،وقاعدة الرضورات تبيح املحظورات متثل روح
التيســر والســاحة .وحيفل فقه املعامالت بام حيث عىل األخالق احلميدة ،وينهى عن
السخط والضجر والفحش والشطط واملغاالة ،وغري ذلك من صور التطرف.

وإذا كان مصطلح «التطرف» يعني «التشدد وجتاوز احلد» ،فإن مصطلح «الوسطية»
يدل عىل «العدل» و«السامحة» .ولفظ السامحة يف لسان العرب «يطلق عىل سهولة التعامل
فيام اعتاد الناس فيه املشا ّدة» .كام يقول الشيخ حممد الطاهر بن عاشور عن معنى السامحة
يف كتابه «أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم» ،أهنا وسط بني الشدة والتساهل .ولفظها
هو أرشق لفظ يدل عىل هذا املعنى .يقال سمح فالن ،أي جاد بامل له بال .وهي تدل عىل
«خلق اجلود والبذل» .وينتهي إىل القول« :فأصل السامحة يرجع إىل التيسري واالعتدال،
ومها من أوصاف اإلسالم»( .الدجاين2004 ،م)
والتطرف شكل من أشكال االنحراف الفكري األيديولوجي فهو امليل والعدول،
يقال :انحرف عنه وحترف واحرورف أي مال وعدل .وحرف اليشء عن وجهه أي رصفه
وإذا مال اإلنسان عن يشء يقال انحرف .وانحرف بمعنى مال (العيد1421 ،هـ).

والتعريف االصطالحي لالنحراف :هو كل سلوك خيالف املعايري االجتامعية ويف
حالة تكراره بإرصار يتطلب تدخل أجهزة الضبط االجتامعي (الدوري1991 ،م).
ّ
وإن االنحــراف الفكري يعد خطر ًا ،ومــن أهم اجلوانب التي متــس األمن الوطني،
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اجتامعيا أم
دينيــا أم
ًّ
واالنحــراف الفكري هو :خمالفة ما جتمع عليه األمة ســواء أكان ًّ
سياسيا ،وهو بذلك قد يكون اختط طريق ًا مغاير ًا ملا تقوم عليه األمة من أفكارّ ،
وأن من
ًّ
االنحرافات الفكرية قد يتخذ شك ً
مجاعيا.
ال فرد ًّيا أو
ًّ

فاالنحراف الفكري مادته الفكر ،وهو الركيزة األساسية التي حتدد اإلطار املرجعي
لألفراد واجلامعات ،وهذا أخطر ما يف املوضوع ،إذ إن اإلطار املرجعي هو الذي حيدد ما
هو صالح وما هو غري ذلك بعيد ًا عن التطرف والغلو  .أما إذا كان هذا اإلطار املرجعي هو
الذي حيدد فكر الفرد وينجم عنه فكر يتامشى مع فكر اجلامعة واألمة فهذا هو املطلوب.
ولكن برز يف العقود األخرية اجتاهات فكرية وتيارات أصبحت تؤســس لنفسها
مدارس فكرية تقوم أساس ًا عىل خمالفة ما جتمع عليه األمة ،وبالتايل تعمل عىل نرش فكرها
من خالل وسائل شتى ،خصوصا بني النشء والشباب حيث جتد ميدان ًا خصب ًا.

واالنحراف الفكري هو سلوك غري ســوي يامثل السلوك اإلجرامي؛ ألنّه يفىض
إىل قتل األبرياء ،وال يفرق بني الشــيوخ والنساء واالطفال ،وكذلك ال يفرق بني مدين
وعســكري .وغالب ًا ما تكون نتائجه موجهة ضد الضعفاء واألبرياء ،الذين ال حيملون
السالح ،ويكونون منخرطني يف حياهتم اليومية فيستغلون ذلك الظرف ،من خالل فكر
منحرف جييز ويرشع هلم ذلك؛ بل يوصف الواحد منهم الذي يقوم بالعملية االنتحارية
بأنه بطل واستشهادي ،حسب تعبريهم وادعائهم .وهذه األفعال ال شك بعيدة كل البعد
عن تعاليم ومبادئ اإلسالم.

إن التحديات التي تواجه األمن الفكري كثرية ومتنوعة ،منها الداخلية  ،واخلارجية،
ومنها املشرتك بني العوامل الداخلية ،والعوامل اخلارجية ،وما الغزو الفكري ،واحلروب
العقائدية ،والعسكرية النفسية واإلعالمية وطفرة املعلومات ونشوء اجلامعات املتطرفة،
والظروف االقتصادية والسياســية واالجتامعية وغريها ،..إال حتديات حقيقية لألمن
الفكري يف املجتمعات العربية اإلسالمية( .اجلحني2005 ،م).
ولذا ال يعد االنحراف الفكري جريمة فكرية وقانونية ورشعية فحسب ،وإنام ييسء
إىل عقيدة األمة اإلسالمية وكذلك هو سبيل لنرش البدع والفتن بني املسلمني ،وفيه تشويه
لصورة اإلســام الصحيحة املتمثلة يف الوسطية واالعتدال البعيد عن التطرف والغلو.
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كام أنه يوظف اإلرهاب الذي ألصق باملسلمني بعد أحداث  11سبتمرب2001م ،وهذا
جعل املســلمني يف موضع اهتام يف سفرهم ومعاشهم يف كثري من الدول الغربية .لذلك
فإن االنحراف الفكري ال يمكن وصفه إ ّ
ال بالسلوك اإلجرامي الفكري املنحرف؛ ّ
ّ
ألن
خماطره تزيد كثري ًا عىل ما تقوم به العصابات اإلجرامية املنظمة.
ويف ضوء ما ســبق يتحدد املفهوم اإلجرائي للتطرف األيديولوجي الفكري وفق ًا
لغايات الدراســة احلالية باآليت :هو املبالغة لدرجة الغلو والتشدد يف التمسك فكر ًا أو
ســلوك ًا بجملة من األفكار قد تكون دينية عقائدية أو سياســية أو اقتصادية أو أدبية أو
فنية ،يشــعر الفرد بأنه يمتلك احلقيقة املطلقة التي ال تقبل اجلدل ليعيش بمعزل عن بنية
الثقافة واملجتمع ،ومنفصل عن النسيج االجتامعي الذي يعيش فيه وينتمي إليه ،ويعاين
من الغربة عن الذات واجلامعة مع ًا .أما الشباب اجلامعي :فهم رشحية عمرية حمددة ترتاوح
أعامرهم ما بني  18ـ  25سنة وهم طلبة اجلامعة األردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا
يف الفصل الثاين من العام اجلامعي 2013م.

واجلدير بالذكر أن ظاهرة التطرف ال تقترص عىل مكان دون آخر وال عىل قطر دون
قطر آخر ،إهنا قديمة قدم اإلنسانية بدأت مع بدايات التاريخ اإلنساين ،وبقيت إىل يومنا
هــذا مالزمة لظهور األديان والعقائد واألنظمــة واملذاهب حتى املصالح ،فلكل حالة
متطرفون ومعتدلون (بيومي2004 ،م) .وكثري من الباحثني قد أولوا اهتامم ًا أكرب للتطرف
ذي الطابع الديني أكثر من غريه يف جمتمعاتنا العربية ،والســبب يعود إىل انتشــار الفكر
التكفريي القامع واملشــكك العتقاد غالبية املسلمني ،ولكونه من أخطر أنواع التطرف
يتم فيه جتنيد فئات من الشباب لتحقيق أهداف ضد املجتمع وأمنه (احلريب2011 ،م).

إن لغياب احلرية والديمقراطية وشــيوع الفســاد واالســتبداد وظروف الفقر يف
معظم الدول العربية قد شكلت البيئة اخلصبة لنمو وانتشار األفكار املتطرفة .كام لصعود
مجاعات اإلسالم السيايس يف البالد العربية ورصاعها املرير مع القوى واجلامعات املغايرة
بأيديولوجيتها واخلالفات العميقة حول كثري من القضايا السياسية واالجتامعية والدنيوية
والدينية ومالحقتها وحماربتها بقسوة من قبل األنظمة السياسية احلاكمة وتضييق اخلناق
عليها وحرماهنا من أبسط حقوقها (بني سالمة وخطايبة2009 ،م) ترك املجال إلعادة
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ترميم بيئة التطرف يف البالد العربية ،وهذا ما ينطبق عىل بقية اجلامعات األخرى يف البالد
وما عاشته الشــعوب العربية ،وما مورس عليها من تزييف الوعي ،وسيادة العالقات
املزيفة بينها وبني الصفوات احلاكمة التي بدورها حرمت شعوهبا من حقوقها يف املشاركة
السياســية واملساواة ،والعدالة االجتامعية واالقتصادية ،ومن ممارسة املقرطة ،وجعلتها
تعيش يف ظروف اقتصادية واجتامعية صعبة .يف الوقت الذي أفرطت األنظمة السياسية
العربية يف ممارسة احتكار السلطة دون مربرات رشعية ،وارتكاب أبشع جرائم اإلنسانية
يف تصفية املعارضني وطالبي احلرية من الشعوب ،وهنب أمواهلم ،إهنا أنظمة جعلت من
حتميا وسمة سيكولوجية قد تشكلت عرب زمن
التطرف الفكري عند الشباب العريب أمر ًا
ًّ
طويل من املعاناة واحلرمان.

االجتاهات النظرية املفرسة للتطرف
هناك قصور واضح يف علم االجتامع الديني يف التصدي لظاهرة التطرف ومعاجلتها
باملجتمع املعارص ،وألن التطرف األيديولوجي الفكري مشــكلة هلا أبعادها النفســية
واالجتامعية واالقتصادية والسياســية ،والرتبوية والدينية؛ فهي تســتوجب الدراســة
والتقيص حتى يمكن فهمها (بني فياض2008 ،م) التي ربام ال خيرج تفسريها عن بعدين
مها :نتاج عوامل خارجية تتمثل يف التغريات العاملية احلادة كالسياســات االســتعامرية
والعسكرية واحلروب والرصاعات غري املربرة ،واألزمات االقتصادية العاملية وتأثرياهتا
عىل جمتمعاتنا ،وعوامل داخلية تتعلق بالظروف االقتصادية الصعبة لألفراد واجلامعات،
واحلرمان السيايس والديمقراطي يف املجتمع وعوامل التفكك األرسي واالجتامعي مما
تنعكس يف تطرف األفراد بأفكارهم واجتاهاهتم وسلوكهم.

واختلفت تفســرات علامء االجتامع لظواهر التطرف كل حسب مرجعيته ،فنجد
الوظيفيــن أمثال كايم ويارســونز ومريتون قد ربطوا ظهور ظواهــر معتلة كالتطرف
اىل وجود خلل بنائي داخل النســق االجتامعي ممثل بفقــدان اندماج الفرد باجلامعات
االجتامعية ،والثقافة الســائدة مع ضعف آليات الضبط والقواعد املنظمة لسلوك الفرد
وتفكك املنظومة القيمية واألخالقية يف املجتمع ما تنتج هذه الظروف قي ًام مضادة فتولد
السلوك املنحرف غري املألوف يف فضاء األعراف واملعايري املجتمعية وهذه حالة تعرب عن
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عدم قدرة املؤسســات عىل تلبية حاجات األفراد واجلامعات وطموحاهتا فتتشكل حالة
التطرف الفكري لدهيم.

بينام ينظر املاركسيون إىل أن سبب مثل هذه الظواهر يعود لتفيش الظروف االقتصادية
الســيئة التي تعيشــها فئات كبرية باملجتمع عىل هامش خملفات النظام الرأســايل من فقر
وبطالــة ،ومعاناهتا املريرة من احلرمــان ببعديه االقتصادي والســيايس ،وفقدان املجتمع
للعدالة االجتامعية ،واملساواة بني فئاته ،وتزايد الشعور باالضطهاد والتهميش واالحتكار
واالستغالل يف مناحي احلياة ما ينعكس عىل نمو ظواهر عدة ،والتطرف الفكري من أخطرها.
ويذهب ( )Siglmanمؤيد ًا هذا التفسري عندما أرجع ظواهر كالتطرف والعنف إىل
عدم االستقرار السيايس يف الدولة؛ نتيجة عدم العدالة واملساواة بني األفراد واجلامعات.
فالتطرف تعبري عن حالة التعارض القائم بني مصالح اجلامعات ،وتزايد الشعور بالظلم
واحلرمان وعدم املساواة واالضطهاد بأشــكاله املختلفة خاصة السيايس واالقتصادي
واالجتامعي.

إن التطــرف األيديولوجي ،مثله يف ذلك مثل العوملة ،ظاهرة متأل الدنيا وتشــغل
الناس ومشكلته أنه ال يتعلق فقط باجتاهات فكرية منحرفة أو رؤى للعامل متخلفة وبدائية
فقط ،ولكنه يتحول يف جمال املامرسة ،عىل مستوى األفراد واجلامعات وبعض الدول ،إىل
إرهاب رصيح .وهذا اإلرهاب ال يوجه رضباته فقط للخصوم الفكريني أو السياسيني،
ولكنه يصوب سهامه املسمومة إىل املدنيني بصورة عشوائية ،ما يؤدى إىل سقوط مئات
القتىل واجلرحى.

ومن ثم يمكن القول إنه لكي نفهم اإلرهاب وطبيعته وأسبابه ،البد لنا يف البداية
أن نحلل ونــدرس بعمق ظاهرة التطرف األيديولوجي ،مــن حيث تعريفه ومصادره
ونتائجه وطرق مواجهته.

وهنــاك يف الفكر العلمي العاملي دراســات متعددة عن التطــرف األيديولوجي
واإلرهاب ،بحيث حيار الباحث أي دراسة يعتمد عليها إن أراد أن يقدم تعريف ًا للتطرف
األيديولوجي وأبعاده املتعددة بغري أن يغوص يف خضم النظريات العلمية املتعمقة بلغتها
الصعبة ،التي ليس من السهل عىل القارئ العادي أن يلم هبا ويفهمها.
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وقد لفتت نظري دراسة شاملة لعامل النفس «كيفني دور هايم» من جامعة «ناتال»
بجنوب أفريقيا ،خصصها لسياسات العلم يف جمال التنظري للمعرفة السلطوية ،واستعرض
فيها بشكل متعمق نظريات أربع تسود يف ميدان البحث عن العالقة بني األسلوب املعريف
واملضمون األيديولوجي .وهى «السلطوية ،ونظرية التطرف ،ونظرية السياق ،ونظرية
تعددية القيم» .وقد حاولت هذه النظريات مجيع ًا ـ والتي ال يتسع املجال الستعراضها ـ
أن حتل مشكلة التعميم النظري العاملي والسياقات التارخيية السياسية .والسؤال املطروح
هنا :هل يمكن التعميم عىل السلوك املتطرف ،بغض النظر عن اختالف املراحل التارخيية،
وتباين املجتمعات والثقافات ؟

لكل هذه االعتبارات العملية نقنع باالعتامد عىل بعض الدراســات التي تناولت
موضوع التطرف بأسلوب منهجي ومبسط يف الوقت نفسه ،وعىل رأسها دراسة «بارتويل
وكوملان» املنشورة يف سبتمرب 2003م.

تلمس تعقيدها .والتطرف ـ ببساطة ـ
التطرف ظاهرة معقدة ،رغم أنه من الصعب ُّ
هو أنشطة (معتقدات ،واجتاهات ،ومشاعر ،وأفعال ،وإسرتاتيجيات) يتبناها شخص أو
مجاعة بطريقة تبعده عن األوضاع السائدة بني الناس .وهى يف مواقف الرصاع تعلن عن
نفســها باعتبارها شك ً
ال عنيف ًا من أشكال االنغامس يف الرصاع .ومع ذلك يمكن القول
إن إطالق صفة التطرف عىل األنشــطة والناس واجلامعات ،وكذلك تعريف األوضاع
العادية يف أي موقف ،هي مسألة ذاتية من ناحية ،وسياسية من ناحية أخرى.
وعىل هذا األساس يرى «بارتويل وكوملان» يف دراستهام املذكورة أنه البد من وضع
االعتبارات التالية يف أي مناقشة للتطرف .فالفعل املتطرف نفسه الذي يراه البعض عاد ً
ال
وأخالقيا مثل «احلرب يف سبيل احلرية» ،قد تراه أطراف أخرى باعتباره غري أخالقي بل
ًّ
فعالً إرهاب ًّيا مضا ًّدا للمجتمع .ويتم ذلك وفقاً لقيم وسياسات وأخالقيات كل طرف،
وطبيعة عالقاته بالفاعل.
وباإلضافــة إىل ذلك فإن إحســاس املرء بأخالقية وال أخالقيــة الفعل املتطرف
(مثل حرب العصابات التي قادها نيلســون مانديال ضد االستعامر االستيطاين للبيض
يف جنوب أفريقيا) قد يتغري مع تغري الظروف (مثل نوعية القيادة ،والرأي العام العاملي،
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واألزمات والسياقات التارخيية) .وعىل ذلك يمكن القول إن السياق املعارص والتارخيي
لألفعال املتطرفة تشكل نظرتنا إليها .واالختالفات يف القوة مهمة ونحن بصدد تعريف
التطرف ،ذلك يف املواقف التي تســتخدم فيها القــوة مجاعات نصيبها من القوة ضئيل،
يف مواجهة أنشــطة مشاهبة يقوم هبا أفراد أو مجاعات تدافع عن بقاء الوضع الراهن عىل
مــا هو عليه .وباإلضافة إىل ذلك يمكن القول إن األفعال املتطرفة من األرجح أن تلجأ
الستخدامها فئات الشعب املهمشة ،التي ترى أن وسائل الرصاع السلمية لنيل حقوقها
مسدودة أمامها .ومع ذلك يمكن القول إن اجلامعات والطبقات السائدة التي قد تساندها
الدولة ،عادة ما تلجأ إىل أفعال متطرفة لقمع خصومها السياسيني.
وعــادة ما تتمثل األفعال املتطرفة يف وســائل عنيفة ،رغــم أن اجلامعات املتطرفة
قد ختتلف يف تفضيلها لتكتيكات عنيفة أو غري عنيفة ،وكذلك بالنســبة لألهداف التي
ستتوجه ملهامجتها.
وىف الوقت نفســه فإن اجلامعات التي ال متتلــك فائض ًا من القوة ،من األرجح أن
تلجأ ألشكال مبارشة للعنف (مثل التفجري االنتحاري) ،يف حني أن اجلامعات املسيطرة
عادة ما تلجأ إىل أشــكال العنف املؤسسية (مثل استخدام التعذيب ،أو املعاملة األمنية
الوحشية مع اخلصوم السياسيني).
وعىل الرغم من أن بعض اجلامعات املتطرفة غالب ًا ما يظن أهنا متامسكة وال حتدث
خالفات بني أعضائها ،فالواقع يقرر أن هذه اجلامعات غالب ًا ما تسودها اخلالفات ،سواء
حول أهدافها أو وسائلها لتحقيق هذه األهداف ،أو حتى بالنسبة لرؤيتها للعامل.

وأخري ًا يمكن القول إن املشكلة الرئيسة بالنسبة للتطرف ،خصوص ًا يف الرصاعات
املمتدة ،ال تتمثل يف عنف األنشطة التي تقوم هبا اجلامعات املتطرفة ولكنها يف االجتاهات
املتطرفة التي تتمثل يف مجودها وثباهتا وعدم تســاحمها مع الغــر ،وبالتايل عدم قابليتها
للتغري .وهناك ستة مصادر للتطرف ،لعل أوهلا هو احلرمان أي سيادة الفقر واالفتقار إىل
اخلدمات الصحية والغذاء السليم والتعليم والعمل ،وكلها تتضافر كمربرات للعنف.
فإذا أضفنا إىل ذلك إنكار احلاجات اإلنســانية األساسية (كاحلاجة إىل األمن والكرامة
واالعرتاف هبوية اجلامعات املختلفة ،وتعويق املشاركة السياسية ،واخلربات غري املحدودة
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التي تتعلق بإهانة الناس ،والفجوة بني ما يعتقد الناس أهنم يســتحقونه وما يمكن هلم
احلصول عليه ،)...كل هذه العوامل أو بعضها يمكن أن متثل مخرية للتطرف ،خصوص ًا
حني تسد املسالك املرشوعة للتعبري عن احتياجات الناس.

والنقطة الثانية أن العنف يبنى بالتدريج من قبل قادة سياسيني يعتمدون عىل ظروف
الناس الصعبة من خالل الرتغيب (إعطاء منح مالية ملســاعدة املتطرفني أو أرسهم) أو
الوعود التي تعطى للمتطرفني أهنم ـ حتى لو ماتوا أثناء األعامل اإلرهابية ـ فسيكونون
شــهداء وهلم اجلنة .وهؤالء القادة يربرون التطرف باعتباره وسيلة فعالة للسيطرة عىل
السلطة .ومن ناحية أخرى فإن اجلامعات والطبقات االجتامعية املسيطرة غالب ًا ما تغذي
التطرف من خالل أساليبها القمعية يف التعامل مع اجلامعات املتطرفة .والتطرف يف منظور
انفعاليا ملشاعر قاســية ،تتعلق بالقهر وعدم األمان وامتهان الكرامة
ثالث يمثل خمرج ًا
ًّ
والضياع .واألفراد الذين يشعرون هبذه املشاعر غالب ًا ما جينحون للتطرف واإلرهاب.
غري أن بعض النظريات األخرى ترى يف التطرف إســراتيجية عقالنية يف رصاع
القوى بني أنصار السلطة ومعارضيها.
ومن ناحية أخرى فالتطرف قد ينبع من تبني أيديولوجيات أخروية (تتعلق بنهاية
العامل كام حتدده جمموعة متكاملة من امليثولوجيا) ،وقد يتأثر الشباب هبذه األساطري ،من
خالل املدارس أو برامج اإلعالم أو الزمالء أو األرسة ذاهتا.

وأخــر ًا هناك نظريات ترى يف التطرف ظاهرة مرضية تدفع لطريقة يف احلياة حتبذ
العنف لكي تعطي الشخص أو اجلامعة إحساس ًا باحلياة ،ويتم ذلك أحيان ًا من خالل تدمري
احلياة نفسها ،كام حيدث يف التفجريات االنتحارية .وأ ًّيا كان األمر ،فهناك حاجة ملواصلة
البحث لتحليل ظاهرة التطرف ونتائجه (ياســن2007 ،م) .وبشكل عام يمكن تناول
االنحراف الفكري واأليديولوجي من خالل مدارس و نظريات أرساها علم االجتامع
عاجلت هذه الظاهرة من خالل ثالثة اجتاهات تفسريية وهي:

 1ـ االجتاه الذايت ،وتضم النظرية التي تنتمي إىل املدرسة النفسية.

 2ـ االجتــاه الثاين يضم نظريات تعاملت مع هــذه الظاهرة من خالل عوامل خارجية
وعوامل تعتمد عىل تركيبة األفراد الذاتية يف تفسري االنحراف الفكري ويضم هذا
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االجتاه املدارس اجلغرافية واالقتصادية واالجتامعية والسلوكية واالجتامعية الثقافية
واالجتامعية الدينية.

 3ـ االجتاه الثالث اجتاه تكاميل جيمع بني االجتاهني السابقني.

ولالستزادة يمكن الرجوع للموقع http://www.minshawi.com/other/musraty.pdf

الدراسات السابقة
فيام ييل عينة من الدراســات النظرية والتطبيقية عاجلت جوانب الدراسة احلالية،
ونســتعرض منها :نتائج دراســة احلريب (2011م) التي توصلت إىل أن اجتاه الشباب
اجلامعي الســعودي إجيايب مــن التطرف الفكري بحيث الغالبيــة منهم يدرك حقيقته،
ويرفض مظاهره وأشكاله املختلفة ،خاصة التطرف الديني ،واالجتامعي الذي اعتربوه
أكثر انتشــار ًا يف املجتمع الســعودي ،وال توجد فروق حول ذلك تعزى ملتغريات نوع
الكلية ،ومكان اإلقامة ،والدخل الشــهري لألرسة ،وحجم األرسة ،واملعدل الرتاكمي
يف اجلامعة ،وكانت األســباب مرتبة كالتــايل :الدينية ثم االجتامعية ثم السياســية ثم
األكاديمية وأخري ًا االقتصادية ،ووجدت الدراســة فروقــ ًا متفاوتة تعزى لنوع الكلية،
والدخل الشهري ،وحجم األرسة فقط .ودراسة أجراها املالكي (2010م) هدفت إىل
وضع إســراتيجية وطنية شاملة مقرتحة لتحقيق األمن الفكري يف مواجهة االنحراف
الفكري وما يرتتب عليها من أعامل.

بينام وجدت دراســة املرعب (2009م) التي أجريت عىل ( )418طالب ًا من طلبة
كلية الرتبية يف مدينة حائل أن أعىل درجات التطرف كانت يف املجال السيايس ،وجاء يف
املرتبة الثانية املجال الديني يليــه االقتصادي ،ثم املجال الرتبوي ،واإلعالمي ،وكانت
أقل درجات التطرف يف املجــال ُ
األرسي .وال توجد فروق يف درجات التطرف تعزى
للمستوى الدرايس ،ومعدل الطالب السنوي ،وختصصه .كام ال توجد فروق يف أشكال
التطرف تعزى إىل الراتب الشــهري .وتبني أن هناك ارتباطات ذات داللة بني التطرف
الديني والسيايس واالقتصادي والرتبوي ،وأن هناك عالقات ذات داللة إحصائية بني
التطرف االقتصادي والرتبوي ُ
واألرسي واإلعالمي.
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وتوصل بني فياض (2008م) بدراسته التي أجريت عىل عينة عشوائية بنسبة %3
وبعدد ( )1069مبحوث ًا من طلبة اجلامعة األردنية ،إىل وجود مظاهر للتطرف الفكري
بدرجة متوســطة عند الطلبة ،ومل تظهر النتائج وجود فــروق تعزى ملتغريات اجلنس،
والكلية ،واملستوى الدرايس ،يف حني وجدت فروق تعزى ملتغري السنة الدراسية ،ولصالح
طلبة السنة األوىل .وبينت أن العوامل التي كان هلا دور كبري يف ظاهرة التطرف الفكري
مرتبة حســب األمهية كاآليت :األكاديمية ،فاالقتصادية ،فاالجتامعية ،ومل جتد الدراسة
فروق ًا يف اســتجابات الطلبة تعزى ملتغريات اجلنس ،والكلية ،واملستوى الدرايس ،بينام
وجدت فروق تعزى ملتغري السنة الدراسية ولصالح مستويات األوىل والثانية.

وهدفت دراسة اجلحني (2007م) املوسومة بـ«دور الرتبية يف وقاية املجتمع من
االنحراف الفكري» إىل التعرف عىل خماطر ظاهرة االنحراف الفكري وآثاره عىل املجتمع
واألفراد ،ووسائل نرش هذا الفكر ،واإلجراءات الوقائية من خماطر هذا الفكر املنحرف،
وتوصلت الدراسة إىل أمهية رعاية الشباب ،وتصحيح املفاهيم اخلاطئة ،والتصدي لكل
ما يعكر صفو املجتمع وأمنه ،ورضورة تبصري أفراد املجتمع بخطورة االنحراف الفكري،
مشري ًا إىل دور العلامء واملفكرين وأساتذة اجلامعات يف هذا املجال.

وبدراسة األوجيل (2006م) لوحظ إشارة مهمة إىل رضورة بذل اجلهود الدولية
من أجل القضاء عىل العوامل السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي تقف وراء ظواهر
كاإلرهاب والتطرف ،وتعزيز التعاون الــدويل يف املجالني األمني والقضائي ،والعمل
عىل وضع إســراتيجية دولية ملنعه ومكافحته .ومن جانــب آخر املغاميس (2004م)
يف دراســته وجد رضورة زيادة توعية األفراد واجلامعات بأمهية تربية األفراد عىل منهج
الوسطية واالعتدال يف مجيع شؤون احلياة عن طريق مجيع املؤسسات الرتبوية والثقافية.
أما ديرانية (2003م) هبدف الكشــف عن أبعاد ظاهرة التعصب ،فقد توصل إىل
أن التعصب ظاهرة موجودة عند طلبة اجلامعات األردنية الرسمية ،وكان ترتيب أشكال
التعصب كاآليت :القومي ثم اجلنسوي ثم العشائري ثم الديني وبدرجات متفاوتة عند
الطلبة ،وأن نسبة ( )%22.6فقط مل يظهر أي نوع من أنواع التعصب التي ثبت هلا عالقة
بمتغريات إما اجتامعية وإما اقتصادية وإما أكاديمية وإما جمتمعية ،ففي التعصب القومي
أظهر الذكور تعصب ًا أكثر من املسيحيني ،والعزاب كانوا أكثر تعصب ًا قومي ًا من املتزوجني.
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ويف دراســة وطفة واألمحد (2002م) حول التعصب يف الوطن العريب عىل عينة
مكونة من ( )714طالب ًا من جامعة الكويت .توصلت الدراسة إىل أن التعصب بأشكاله
املختلفة أحــد التحديات الكربى التي تواجه جمتمعاتنا العربية ،والتعصب الطائفي هو
األكثر انتشار ًا وخطورة يف املجتمعات العربية ثم جاء العائيل فالقبيل وأخري ًا جاء التعصب
الديني ،وضد الوافدين .ومل جتد الدراســة فروق ًا بني الذكور واإلناث ،وكان هنالك أثر
ملتغريي السنة الدراسية ،والتخصص األكاديمي.

وأكدت دراسة الربعي (٢٠٠٢م) بعنوان دور اجلامعة يف مواجهة التطرف الفكري
بام أن أبرز أســباب العنــف يف املجتمع املرصي كانت البطالــة بني خرجيي اجلامعات،
وانتشار الرشاوى ،واالختالسات بني كبار املسئولني ،وغياب العدالة االجتامعية ،وتدين
املستوى االقتصادي لألرسة ،وقصور دور األستاذ اجلامعي ،وغياب القدوة الصاحلة.
لذا فمن أهم أساليب معاجلة العنف والتطرف وجود القدوة الصاحلة ،وتعزيز املشاركة
والديمقراطية ،وتنشيط الثقافة الدينية لدى الطلبة ،وإجياد فرص عمل للخرجيني ،وتنمية
روح التسامح بني أفراد املجتمع.
دراســة اجلحني (1420هـ) املوســومة بـ «رؤية لألمن الفكري وسبل مواجهة
الفكر املنحرف» ،حيث عالج مفهوم األمن الفكري ومقارنة بني املفهوم عند املســلمني
من جانب وعلامء األمن واإلســراتيجية عند الغرب من جانب آخر إذ يبني اجلحني أن
املفهوم عند املسلمني أكثر عمق ًا وشــمو ً
ال الرتباطه بالنهج اإلهلي ،مؤكد ًا أمهية األمن
الفكري يف حياة اإلنسان ألنه واضح ال لبس فيه ،وهيدف إىل محاية فكر اإلنسان وعقله،
كام يؤكد أن االنحراف الفكري الذي يتأتى نتيجة األخطار التي هتدده ســواء الداخلية
أو اخلارجية هو أشــد خطر ًا ،وجيب مواجهة الفكر املنحرف أو الغازي بسبب خطورته
عىل أمن املجتمعات والدول.

هذا وقد أشارت دراسة 2001( Fuqahaم) إىل أن طلبة جامعة فيالدفيا ينقسمون
تبع ًا لدرجة اجتاههم نحو التطرف والعنف والسلوك العدواين إىل ( )%20لدهيم ميل مرتفع
إىل العنف و( )%80لدهيم اجتاه منخفض نحو العنف و( )%44.3لدهيم اجتاه متوســط
نحو العنف و( )%47ليس لدهيم اجتاه للعنف .ودراسة ()R, Abindra.Kanungo,1990
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(املوســومة بـ «العمل والثقافة نامذج عربية وحــاالت واقعية من الرشق » أجريت هذه
الدراســة عىل عينة من اهلند متثل بلدان الرشق األوسط .وهدفت هذه الدراسة إىل إلقاء
الضــوء عىل الظروف الثقافية املالزمة للنامذج الغربية وتعريف الســات العامة اخلطرية
للنامذج ،وأما التطور بني العامل واملستوى العايل لألداء لدهيم فيعود إىل التطور يف األمم
نفسها .وهدفت الدراسة أيض ًا لبيان أمهية بعض املتغريات اخلطرية يف العملية التطويرية
من خالل العامل يف اهلند إلعطاء مثال يف ما هو مهم يف عملية تطوير البلد وإلقاء الضوء
عىل املشكالت املرتبطة بالنامذج الغربية لتفسري عملية تطوير األمة أو املجتمع .وكشفت
أيض ًا أن هناك نظريات مثرية ومفرسة لعملية النقل العميل والعمليات التطويرية يف العامل
الغريب الذي يتميز بالتبادل الثقايف املحدود ،ومن ثم أخذت اهلند كنموذج رشقي لدراسة
احلاجات الفردية للعامل.
منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)

منهج الدراسة
تم اســتخدام منهج املســح االجتامعي بالعينة ،لغاية احلصول عىل البيانات املتعلقة
بظاهرة التطرف األيديولوجي الفكري من وجهة نظر الشباب األردين اجلامعي.

جمتمع وعينة الدراسة

تكون جمتمع الدراســة من مجيع الطلبة اجلامعيني املســجلني يف جامعتي األردنية
والعلــوم والتكنولوجيا ،ومها من كربيات اجلامعات األردنية وأكثرها تنوع ًا ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )304طالب وطالبات تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية القصدية
من جمتمع الدراسة.

أداة الدراسة

بعد االطالع عىل أدوات قياس الدراســات السابقة ،تم بناء و استخدام االستبانة
كوسيلة جلمع البيانات من عينة جمتمع الدراسة ،وقد صممت بطريقة تم بموجبها حماور
الدراسة املختلفة.
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صدق األداة وثباهتا:

أ ـ صدق األداة :حكمت االستبانة من األساتذة املتخصصني يف علم االجتامع وعلم
االجتامع السيايس وعلم االجتامع الديني ،ومن هلم خربة يف جمال تصميم أدوات
القياس ،وتم األخذ بتعديالهتم ومقرتحاهتم.
ب ـ ثبات األداة :تم توزيع االستبانة عىل جمموعة من الشباب اجلامعي بلغت 40
طالب ًا وطالبة ،ثم أعيدت التجربة مرة أخرى بعد أسبوعني عىل العينة نفسها،
وهو ما يســمى اختبار وإعادة االختبار ( ،)test-retestوتم احتساب معامل
ارتباط بريســون لإلجابات ،وبلغت القيمــة ( ،)0.86وهي من املعدالت
املقبولة ألغراض الدراسة وأهدافها.

اجلدول رقم ( )1قيم معامالت االتساق الداخيل لثبات جماالت أداة الدراسة واألداة الكلية
الرقم

املجال

2

األسباب االقتصادية

1
3

مظاهر التطرف الفكري

14

0.74

األسباب االجتامعية

11

0.75

4

األسباب الدينية

6

األسباب السياسية

5
		

عدد الفقرات االتساق الداخيل

األسباب األكاديمية
األداة ككل

10

0.76

8

0.72

7

0.70

7
57

0.71
0.87

كام يوضح اجلـــدول رقم ( )1فقد تم حساب معامل االتساق الداخيل بني نتائج
التطبيقني ،حيث تراوحت تلك املعامالت بني ( 0.76ـ  )0.70للمجاالت و( )0.87
لألداة ككل.

املعاجلة اإلحصائية

أدخلت البيانات باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية (،)SPSS
واستخدم اإلحصاء الوصفي املتمثل يف التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية،
وذلك لوصف خصائص أفراد عينة الدراسة ،فلإلجابة عن السؤال األول تم استخراج
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املتوســطات احلسابية و االنحرافات املعيارية لكل فرع .ولإلجابة عن السؤال الثاين تم
استخراج املتوسطات احلسابية و االنحرافات املعيارية للمجاالت واألداة ككل حسب
متغريات الدراسة ،ولبيان ذلك تم استخدام حتليل التباين األحادي.

عرض نتائج الدراســة ومناقشتها

اخلصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة

للتعرف عىل أبــرز اخلصائص ذات العالقة بأفراد عينة الدراســة ،اجلدول التايل
يوضح لنا ما ييل:
اجلدول رقم ( )2التوزيع التكراري والنسب املئوية لعينة الدراسة حسب متغريات الديموغرافية
املتغريات املستقلة
اجلنس
مكان إقامة السكن
اجلامعة التي تدرس فيها
نوع الكلية التي تدرس فيها
الدخل الشهري لألرسة

عدد أفراد األرسة

الفئات
ذكر
أنثى
مدينة
قرية
خميم
بادية
األردنية
العلوم والتكنولوجيا
إنسانية

علمية
 350دينار ًا فأقل
من  351دينار ًا إىل  700دنيار
من  701دينار فأكثر
3أفراد فأقل
من  4ـ  6أفراد
من  7ـ  9أفراد
10أفراد فأكثر
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التكرار
121
183
118
163
15
8
209
95

النسبة
39.8
60.2
38.8
53.6
4.9
2.6
68.8
31.3

158
140
106
58
17
108
135
44

52.0
46.1
34.9
19.1
5.6
35.5
44.4
14.5

146

48.0
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املتغريات املستقلة

الفئات

التكرار

النسبة

ابتدائي

16

5.3

أمي

مستوى تعليم األب

إعدادي

45

دبلوم

31

ثانوي

بكالوريوس

ابتدائي

16

إعدادي
دبلوم

61

77
67

دراسات عليا

9

ثانية

81

أوىل

ثالثة

رابعة

ال إجابة

40
34

بكالوريوس

تقدير املعدل الرتاكمي يف اجلامعة

91

دراسات عليا

ثانوي

مستوى السنة الدراسية

66

38

أمي

مستوى تعليم األم

17

10.2
29.9
12.5
13.2
5.3

11.2
25.3
20.1
22.0
3.0

76

25.0

85

جيد جد ًا

79

املجموع

21.7

62

مقبول

ممتاز

14.8

20.4

40

جيد

5.6

26.6
28.0
13.2

128

42.1

35

11.5

22

304

26.0
7.2

100.0

بالنســبة للجنس يتبني من اجلدول أعــاه أن اإلناث حصلن عىل أعىل تكرار بلغ

102

التطرف األيديولوجي من وجهة نظر الشباب األردين ..دراسة سوسيولوجية للمظاهر والعوامل ..د .عالء زهري الرواشدة

( )183وبنسبة مئوية ( )60.2بينام بلغ تكرار الذكور ( )121وبنسبة مئوية (.)39.8
كام تبني الذين يسكنون القرية حصلوا عىل أعىل تكرار بلغ ( )163وبنسبة مئوية ()53.6
بينام حصل سكان البادية عىل أقل تكرار بلغ ( )8وبنسبة مئوية ( .)2.6وأن معظم الطلبة
عينة الدراســة كانوا من اجلامعة األردنية بتكرار بلغ ( )209ونسبة مئوية ( )68.8بينام
بلغ عدد طلبة العلوم والتكنولوجيا ( )95وبنســبة مئوية ( .)31.3كام تبني أن معظم
الطلبة عينة الدراسة كانوا من الكليات العلمية بتكرار بلغ ( )158ونسبة مئوية ()52.0
بينام بلغ عدد طلبة الكليات اإلنسانية ( )146وبنسبة مئوية (.)48.0
أمــا دخل األرسة فتبني أن فئة الدخــل  350دينار ًا فأقل جاءت بأعىل تكرار بلغ
( )140وبنسبة مئوية ( )46.1بينام بلغ تكرار فئة الدخل من  351دينار ًا إىل  700دينار
( )106وبنسبة مئوية ( .)34.9بينام بلغ تكرار فئة الدخل من  )58( 701وبنسبة مئوية
( .)19.1والنســبة لعدد أفراد األرسة فتبني أن الفئة من  7ـ  9أفراد حصلت عىل أعىل
تكرار بلغ ( )135وبنسبة مئوية ( )44.4بينام حصلت فئة  3أفراد فأقل عىل أقل تكرار
بلغ ( )17وبنسبة مئوية (.)5.6
أما بالنسبة ملســتوى تعليم األب فتبني أن مستوى البكالوريوس حصل عىل أعىل
تكرار بلغ ( )91وبنسبة مئوية ( )29.9بينام حصل مستوى ابتدائي عىل أقل تكرار بلغ
( )16وبنســبة مئوية ( .)5.3كام تبني أن مستوى التعليم الثانوي لألم حصل عىل أعىل
تكرار بلغ ( )77وبنسبة مئوية ( )25.3بينام حصل مستوى دراسات عليا عىل أقل تكرار
بلغ ( )9وبنسبة مئوية (.)3.0

وبخصوص مستوى السنة الدراســية فتبني أن مستوى السنة الرابعة حصل عىل
أعىل تكرار بلغ ( )85وبنسبة مئوية ( )28.0بينام حصل مستوى السنة األوىل عىل أقل
تكرار بلغ ( )62وبنسبة مئوية ( .)20.4أما تقدير املعدل الرتاكمي يف اجلامعة فتبني أن
الذين مســتواهم جيد حصل عىل أعىل تكرار بلغ ( )128وبنســبة مئوية ( )42.1بينام
حصل تقدير مل جياوبوا عىل أقل تكرار بلغ ( )22وبنسبة مئوية (.)7.2
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عرض النتائج يف ضوء التساؤالت
السؤال األول :ما مظاهر التطرف األيديولوجي من وجهة نظر الشباب ؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية
ملظاهر التطرف الفكري األيديولوجي من وجهة نظر الشباب اجلامعي واجلدول

أدناه يوضح ذلك.

اجلدول رقم ( )3املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات اجتاهات
تنازليا حسب املتوسطات احلسابية
الشباب نحو ظاهرة التطرف األيديولوجي مرتبة
ًّ

الرتبة الرقم
1

1

2

2

3

6

4

12

5

13

6

7

7

8

8

4

9

5

10 10

الفقرات
من حق الفرد رفض احلوار والنقاش يف أي قضية مقتنع
فيها
من التطــرف اقتناع الفرد بأن أفــكاره صحيحة وأفكار
اآلخرين خاطئة
أؤيد من ينادي بمنع االختالط بني الذكور واإلناث يف
كل ميادين احلياة
من يعترب الثقافة العربية أســمى من أي ثقافة أخرى ذو
فكر متطرف
أؤمن بأن االنفتاح عىل الغــرب أصبح أكرب خطر داهم
عىل ثقافتنا
أعتقد أن وسائل اإلعالم والفضائيات أصبحت وسائل
شيطانية
جيب مقاطعــة املنتوجات الغربية كوهنــا تأيت من أعداء
األمة العربية
من الصواب منع العامل مع ذوي الديانات األخرى
أعتقد أنــه من العدل والصــواب أن نرفض عمل املرأة
خارج البيت
ال أحبذ التعامــل مع اآلخرين بغلظة وخشــونة لكونه
سلوك ًا غري سوي
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املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

الدرجة

٠٫74 1.38

قليلة

٠٫81 1.38

قليلة

٠٫79 1.32

قليلة

1.11 1.31

قليلة

٠٫91 1.31

قليلة

٠٫92 1.25

قليلة

٠٫88 1.22

قليلة

٠٫84 1.19

قليلة

٠٫84 1.16

قليلة

٠٫90 1.14

قليلة
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الرتبة الرقم

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري
 ٠٫77 1.11قليلة

الدرجة

الفقرات

 3 11دائ ًام يشعر املتطرف باخلوف وعدم اإلحساس باألمن
ال أفضــل التعامل مع مــن يتصفون بجمــود قناعاهتم
٠٫95 1.10
9 12
ومعتقداهتم
التعامل مــع آراء اآلخرين بالقبول املطلــق أو الرفض
٠٫92 1.09
11 13
املطلق يعد تطرف ًا غري مربر
٠٫49 1.36
مظاهر التطرف ككل

قليلة
قليلة
قليلة

يبني اجلدول ( )3أن املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما بني ( 1.09ـ ،)1.38
حيــث جاءت الفقرتان رقم ( 1و )2ونصهام« :من حق الفرد رفض احلوار والنقاش يف
أي قضية مقتنع فيها» و«من التطرف اقتناع الفرد بأن أفكاره صحيحة وأفكار اآلخرين
خاطئة» يف املرتبة األوىل وبمتوســط حســايب بلغ ( ،)1.38وجاءت الفقرة رقم ()6
ونصهــا» :أؤيد من ينادي بمنع االختالط بني الذكــور واإلناث يف كل ميادين احلياة»
يف املرتبة الثانية وبمتوســط حسايب بلغ ( ،)1.32بينام جاءت الفقرتان رقم (12ـ)13
ونصهام« :من يعترب الثقافة العربية أسمى من أي ثقافة أخرى ذو فكر متطرف» و«أؤمن
بأن االنفتاح عىل الغرب أصبح أكرب خطر داهم عىل ثقافتنا» يف املرتبة الثالثة وبمتوســط
حســايب بلغ ( ،)1.31وجاءت الفقرة رقم ( )7ونصها« :أعتقد أن وســائل اإلعالم
والفضائيات أصبحت وسائل شيطانية» يف املرتبة الرابعة وبمتوسط حسايب (،)1.25
وجــاءت الفقرة رقم ( )8ونصها« :جيب مقاطعة املنتجات الغربية كوهنا تأيت من أعداء
األمة العربية» يف املرتبة اخلامســة وبمتوسط حسايب بلغ ( ،)1.22وجاءت الفقرة رقم
( )4ونصها« :من الصواب منع التعامل منع ذوي الديانات األخرى» باملرتبة السادسة
وبمتوســط حســايب بلغ ( ،)1.19والفقرة رقم ( )9نصها« :ال أفضل التعامل مع من
يتصفون بجمود قناعاهتم ومعتقداهتم» باملرتبة ما قبل األخرية وبمتوســط حسايب بلغ
( ،)1.10وجاءت الفقرة رقم ( )11ونصها« :التعامل مع آراء اآلخرين بالقبول املطلق
أو الرفض املطلق يعد تطر ًفا غري مربر» باملرتبة األخرية وبمتوسط حسايب بلغ (.)1.09
وبلغ املتوسط احلسايب ملظاهر التطرف ككل (.)1.36
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السؤال الثاين :هل هناك فروق ذات داللة بني اجتاهات الشباب نحو مظاهر التطرف تعزى

للمتغريات كاجلنس ،مكان اإلقامة ،اجلامعة ،ونوع الكلية ،والدخل الشــهري لألرسة،
وعدد أفراد األرسة ،ومستوى تعليم الوالدين ،والسنة الدراسية ،واملعدل الرتاكمي؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية
تبعا ملتغرياهتــم الديموغرافية ،ولبيان داللة الفــروق اإلحصائية بني
ملظاهــر التطرف ً
املتوسطات احلسابية تم استخدام حتليل التباين األحادي ،واجلدول أدناه يوضح ذلك.
اجلدول رقم ( )4املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وحتليل التباين األحادي
تبع ًا للمتغريات الديموغرافية عىل اجتاهات الشباب نحو التطرف
الداللة
املتوسط االنحراف
قيمة ف
اإلحصائية
احلسايب املعياري

املتغري

اخليارات

اجلنس

ذكر

مكان إقامة السكن

مدينة

3.17

خميم

3.34

٠٫407

3.16

٠٫807 ٠٫060 ٠٫431

3.25

أنثى
قرية

بادية

اجلامعة التي تدرس فيها
نوع الكلية التي تدرس فيها

إنسانية

الدخل الشهري لألرسة

 350دينار ًا فأقل

عدد أفراد األرسة

3.10

٠٫492

3.14

٠٫470

3.12

الريموك

٠٫010 6٠٫713 ٠٫465

العلوم والتكنولوجيا

3.17

علمية

3.17

3.15

٠٫456 ٠٫872 ٠٫514

٠٫533

٠٫593

٠٫683 ٠٫167 ٠٫451
٠٫518

3.20

٠٫065 2٠٫764 ٠٫467

من  701دينار فأكثر

3.03

٠٫521

من  4ـ  6أفراد

3.20

من  351إىل 700
 3أفراد فأقل

من  7ـ  9أفراد
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3.16

٠٫484

٠٫233 1٠٫433 ٠٫411
٠٫521
٠٫449
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املتغري
مستوى تعليم األب

اخليارات
 10أفراد فأكثر

3.03

٠٫524

ابتدائي

3.26

٠٫388

3.14

٠٫413

أمي

إعدادي
دبلوم

3.25

٠٫628

دراسات عليا

3.09

٠٫450

ابتدائي

3.08

بكالوريوس
أمي

3.24

٠٫496

٠٫226 1٠٫371 ٠٫449
٠٫564

إعدادي

3.09

دبلوم

3.18

٠٫491

3.16

بكالوريوس

3.20
3.06

٠٫288 1٠٫260 ٠٫519

دراسات عليا
ثانية

3.17

أوىل

٠٫467
٠٫491

2.79

ثالثة

تقدير املعدل الرتاكمي يف
اجلامعة

3.17

٠٫540

٠٫527

ثانوي

مستوى السنة الدراسية

3.12

٠٫819 ٠٫485 ٠٫449

3.15

ثانوي

مستوى تعليم األم

الداللة
املتوسط االنحراف
قيمة ف
اإلحصائية
احلسايب املعياري

٠٫333

٠٫439

3.22

٠٫518

مقبول

3.20

٠٫872 ٠٫235 ٠٫503

جيد جدً ا

3.14

3.17

رابعة
جيد

ممتاز
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يتبني من اجلدول ( )4اآليت:

ـ وجود فروق ذات داللة إحصائيــة ( )0.05 = aتعزى ألثر اجلنس .وجاءت
الفروق لصالح الذكور.

ـ عــدم وجود فروق ذات داللة إحصائيــة ( )0.05 = aتعزى ألثر مكان إقامة
السكن.

ـ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05 = aتعزى ألثر (اجلامعة التي يدرس
فيها ،نوع الكلية ،الدخل الشهري لألرسة ،عدد أفراد األرسة ،مستوى تعليم األب،
مستوى تعليم األم ،مستوى السنة الدراسية ،تقدير املعدل الرتاكمي يف اجلامعة).

السؤال الثالث :ما أهم أسباب التطرف من وجهة نظر الشباب؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية
ألهم أسباب التطرف بنظر الشباب اجلامعي ،واجلدول أدناه يوضح ذلك.
اجلدول رقم ( )5املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ألهم أسباب التطرف
تنازليا حسب املتوسطات احلسابية
بنظر الشباب اجلامعي مرتبة
ًّ

الرتبة الرقم
1

2

األسباب االجتامعية للتطرف الفكري

3.89

5

األسباب السياسية للتطرف الفكري

3.69

٠٫62

1

األسباب االقتصادية للتطرف الفكري

3.49

٠٫63

2

3

4

4

3

5

املحاور

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

األسباب الدينية للتطرف الفكري

األسباب األكاديمية للتطرف الفكري
األسباب ككل

3.76

3.64

3.70

٠٫59

الدرجة
كبرية

٠٫61

كبرية

٠٫67

متوسطة

٠٫43

كبرية

متوسطة
كبرية

يبني اجلدول ( )5أن املتوســطات احلسابية قد تراوحت ما بني ( 3.49ـ ،)3.89
حيث جاء جمال األسباب االجتامعية للتطرف الفكري يف املرتبة األوىل بأعىل متوسط حسايب
بلغ ( ،)3.89وجاء جمال األســباب الدينية للتطرف الفكري يف املرتبة الثانية وبمتوسط
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حسايب بلغ ( ،)3.76وجاء جمال األســباب السياسية للتطرف الفكري يف املرتبة الثالثة
وبمتوســط حســايب بلغ ( ،)3.69وجاء املجال األكاديمي يف املرتبة الرابعة وبمتوسط
حســايب بلغ ( ،)3.64بينام جاء جمال األســباب االقتصادية للتطرف الفكري يف املرتبة
األخرية بمتوسط حسايب بلغ ( ،)3.49وبلغ املتوسط احلسايب لألسباب ككل (.)3.70
وقد تم حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة
الدراسة عىل فقرات كل حمور عىل حدة ،حيث كانت عىل النحو التايل:

حمور األسباب االقتصادية للتطرف األيديولوجي

اجلدول رقم ( )6املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات حمور األسباب
تنازليا حسب املتوسطات احلسابية
االقتصادية للتطرف األيديولوجي مرتبة
ًّ

الرتبة الرقم
1
2
3

الفقرات

غياب تكافؤ الفرص بني األفراد ينتج تطر ًفا فكر ًّيا عند
14
املظلومني

4

6

التفاوت الطبقي بني األفراد جيعل الفقراء يميلون إىل
15
التطرف

7
8
9
10

٠٫93 3.96

كبرية

1.06 3.72

كبرية

 16انتشار البطالة بني الشباب جيعلهم متطرفني فكر ًّيا
تطرف األفراد فكري ًا سببه شيوع الفساد يف املؤسسات
 1.06 3.63متوسطة
17
احلكومية
ازدياد ارتفاع األسعار املستمر ملختلف املواد يدفع
21
لتطرف األفراد

5

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

الدرجة

 22احلرمان املادي مصدر رئيس لتطرف األفراد فكر ًّيا

1.03 3.63

متوسطة

 1.13 3.62متوسطة
1.14 3.55

متوسطة

 18ارتفاع تكاليف الدراسة اجلامعية مصدر للتطرف الفكري  1.17 3.48متوسطة
 23التطرف الفكري نتيجة أزمات الكساد االقتصادي

 1.09 3.34متوسطة

حرمان بعض الطلبة من احلصول عىل مساعدات مالية
20
من اجلامعة يؤدي إىل التطرف
 1.17 2.66متوسطة
 19معظم فئات املتطرفني فكري ًا من الفقراء
1.24 3.30

املحور ككل

متوسطة

 ٠٫63 3.49متوسطة
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يبني اجلدول ( )6أن املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما بني (2.66ـ ،)3.96
حيث جــاءت الفقرة رقم ( )14التي تنص عىل «غياب تكافؤ الفرص بني األفراد ينتج
تطرف فكري عند املظلومني» يف املرتبة األوىل وبمتوسط حسايب بلغ ( ،)3.96وجاءت
الفقرة رقم ( )16ونصها» انتشــار البطالة بني الشباب جيعلهم متطرفني فكر ًّيا» باملرتبة
الثانية وبمتوســط حســايب بلغ ( ،)3.72وجاءت الفقرة رقم ( )23ونصها «التطرف
الفكري نتيجة ألزمات الكســاد االقتصادي» باملرتبة ما قبل االخرية بمتوسط حسايب
بلــغ ( ،)3.34بينام جاءت الفقرة رقم ( )19ونصها «معظم فئات املتطرفني فكر ًّيا من
الفقراء» باملرتبة األخرية وبمتوسط حسايب بلغ (.)2.66

حمور األسباب االجتامعية للتطرف األيديولوجي
اجلدول رقم ( )7املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات حمور األسباب
تنازليا حسب املتوسطات احلسابية
االجتامعية للتطرف األيديولوجي مرتبة
ًّ
الرتبة الرقم

الفقرات

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

1

 27وجود التفكك األرسي بكثرة يف املجتمع

4.20

٠٫98

3

 30انتشار اجلهل وعدم التوعية لدى بعض األرس

4.10

1.02

 26انتشار الرذيلة يف املجتمع كاحلشيش واملواد املخدرة

4.04

2
4
5
6
7
8
9

10
11

 24غياب االنضباط األخالقي يف املجتمع

 29التعامل مع رفقاء السوء خاصة املتطرفني

4.12
4.06

 25ضعف القيم كاالنتامء والوالء واملواطنة داخل األرسة 3.88
 32ضعف دور وسائل اإلعالم لبيان حقيقة التطرف ونبذه 3.84
 33القهر والقسوة يف التعامل مع األبناء

3.83

 31تصادم اآلراء بني اآلباء واألبناء يصنع تطرف ًا فكري ًا

3.65

 28عدم االندماج االجتامعي لبعض األفراد يدفعهم للتطرف 3.71
 34شعور الفرد بتدين الطبقة االجتامعية التي ينحدر منها 3.34
3.89

املحور ككل
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1.03
1.12
1.15
1.07
1.08
1.16
1.06

الدرجة
كبرية
كبرية
كبرية
كبرية
كبرية
كبرية
كبرية
كبرية
كبرية

 1.09متوسطة
 1.26متوسطة
٠٫59

كبرية
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يبني اجلدول ( )7أن املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما بني ( 3.34ـ ،)4.20
حيث جاءت الفقرة رقم ( )27التي تنص عىل «وجود التفكك األرسي بكثرة» يف املرتبة
األوىل وبمتوســط حســايب بلغ ( ،)4.20وجاءت الفقرة رقم ( )24ونصها« :غياب
االنضباط األخالقي يف املجتمع»باملرتبة الثانية وبمتوسط حسايب بلغ( ،)4.12وجاءت
الفقرة رقم ( )30ونصها« :انتشار اجلهل وعدم التوعية لدى بعض األرس» باملرتبة الثالثة
وبمتوسط حسايب بلغ ( ،)4.10وجاءت الفقرة رقم ( )31ونصها« :تصادم اآلراء بني
اآلباء واألبناء يصنع تطرف ًا فكر ًّيا» باملرتبة ما قبل األخرية وبمتوسط حسايب بلغ (،)3.65
بينام جاءت الفقرة رقم ( )34ونصها« :شعور الفرد بتدين الطبقة االجتامعية التي ينحدر
منها» باملرتبة األخرية وبمتوسط حسايب بلغ (.)3.34

حمور األسباب الدينية للتطرف األيديولوجي

اجلدول رقم ( )8املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات حمور األسباب
تنازليا حسب املتوسطات احلسابية
الدينية للتطرف األيديولوجي مرتبة
ًّ
الرتبة الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

الفقرات

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

غيــاب الفهم العميق لنصوص الرشيعة اإلســامية
38
مصدر للتطرف
 41قصور دور الوعظ واإلرشاد يف املجتمع
3.93
4.13

الدرجة

1.02

كبرية

1.02

كبرية

تلقي الفتاوى من الفضائيات دون متييز بات مصدر ًا
40
للتطرف
 35الشعور بالتهميش الديني سبب رئيس للتطرف الفكري 3.73

1.09

كبرية

1.03

كبرية

3.68

1.02

كبرية

 42التطرف نتاج وجود مجاعات دينية متشددة

3.75

3.74

1.12

كبرية

ينتج التطــرف نتاج احلروب غري املــررة عىل البالد
37
اإلسالمية
 39التطرف نتاج احلروب غري املربرة عىل البالد اإلسالمية 3.60

 1.14متوسطة

3.48

 1.20متوسطة

إساءات أصحاب الديانات األخرى لإلسالم مصدر
36
لتطرف املسلمني
3.76
املحور ككل
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يبني اجلدول ( )8أن املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما بني ( 3.48ـ ،)4.13
حيث جاءت الفقرة رقم ( )38التي تنص عىل« :غياب الفهم العميق لنصوص الرشيعة
اإلسالمية مصدر للتطرف» يف املرتبة األوىل وبمتوسط حسايب بلغ ( ،)4.13بينام جاءت
الفقرة رقم ( )41ونصها« :قصور دور الوعظ واإلرشــاد يف املجتمع» يف املرتبة الثانية
وبمتوســط حســايب بلغ ( ،)3.93وجاءت الفقرة رقم ( )39ونصها« :التطرف نتاج
احلروب غري املربرة عىل البالد اإلسالمية» باملرتبة ما قبل األخرية وبمتوسط حسايب بلغ
( )36( ،)3.60ونصها« :إساءات أصحاب الديانات األخرى لإلسالم مصدر لتطرف
املسلمني» باملرتبة األخرية وبمتوسط حسايب بلغ (.)3.48

حمور األسباب األكاديمية للتطرف األيديولوجي
اجلدول رقم ( )9املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات حمور األسباب
تنازليا حسب املتوسطات احلسابية
األكاديمية للتطرف األيديولوجي مرتبة
ًّ
الرتبة الرقم
1
2

الفقرات

 43قصور الدور الرتبوي والتثقيفي للتعليم اجلامعي

خلو املواد الدراسية من موضوعات تكافح مروجات
44
االنحرافات الفكري

3

 49قصور األداء لألنشطة التعليمية والثقافية يف اجلامعة

5

تســويف االنحرافات الفكرية عــر الربيد اإللكرتوين
46
وغريه

4

6
7

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري
1.02 3.95

الدرجة
كبرية

٠٫94 3.91

كبرية

1.15 3.66

كبرية

 47ضعف دور اجلامعة يف تعزيز وتنمية املواطنة لدى الطلبة  1.20 3.60متوسطة

سهل من
 45إدخال الشبكة املعلوماتية للعملية التعليمية َّ
التطرف التعليمي
 48تدين املستوى التعليمي والثقايف للوالدين
املحور ككل

 1.20 3.55متوسطة
 1.16 3.52متوسطة
 1.32 3.26متوسطة

 ٠٫67 3.64متوسطة

يبني اجلدول ( )9أن املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما بني ( 3.26ـ،)3.95
حيث جاءت الفقرة رقم ( )43والتي تنص عىل« :قصور الدور الرتبوي والتثقيفي للتعليم
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اجلامعي» يف املرتبة األوىل وبمتوســط حسايب بلغ ( ،)3.95وجاءت الفقرة رقم ()44
ونصها« :خلو املواد الدراسية من موضوعات تكافح مروجات االنحرافات الفكري»
باملرتبة الثانية وبمتوســط حســايب بلغ ( ،)3.91وجاءت الفقرة رقم ( )49ونصها:
«قصور األداء لألنشطة التعليمية والثقافية يف اجلامعة» باملرتبة الثالثة وبمتوسط حسايب
بلغ ( )3.66بينام جاءت الفقرة رقم ( )48ونصها« :تدين املســتوى التعليمي والثقايف
للوالدين» باملرتبة األخرية وبمتوسط حسايب بلغ (.)3.26

حمور األسباب السياسية للتطرف األيديولوجي
اجلدول رقم ( )10املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات حمور األسباب
تنازليا حسب املتوسطات احلسابية
السياسية للتطرف االيديولوجي مرتبة
ًّ
الرتبة الرقم
1
2
3
4
5
6
7

الفقرات

شعور األفراد بعدم وجود عدالة سياسية يدفعهم
51
للتطرف الفكري
عدم إتاحة احلرية للتعبري عن الرأي مصدر لشيوع
52
التطرف الفكري
 56التطرف نتاج سياسات اهليمنة الغربية ضد العرب

 55قصور يف اهتامم السياسيني بحقوق املواطنني
 50املتطرفون أفراد عانوا كثري ًا من االغرتاب السيايس
تعارض سياسات الدولة اخلارجية مع تطلعات
54
املواطنني مصدر للتطرف

ضعف مشاركة الناس يف العمل السيايس يدفعهم إىل
53
التطرف الفكري
املحور ككل

املتوسط االنحراف
احلسايب املعياري

الدرجة

3.92

٠٫86

كبرية

3.89

٠٫90

كبرية

3.83

1.07

كبرية

3.56

 1.09متوسطة

3.71

1.06

كبرية

3.50

 1.07متوسطة

3.41

 1.14متوسطة

3.69

٠٫62

كبرية

يبني اجلدول ( )10أن املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما بني ( 3.41ـ ،)3.92
حيث جاءت الفقرة رقم ( )51التي تنص عىل« :شعور األفراد بعدم وجود عدالة سياسية
يدفعهم للتطرف الفكري» يف املرتبة األوىل وبمتوســط حسايب بلغ ( ،)3.92وجاءت
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الفقرة رقم ( )52ونصها« :عدم إتاحة احلرية للتعبري عن الرأي مصدر لشيوع التطرف
الفكري» يف املرتبة الثانية وبمتوســط حسايب بلغ ( ،)3.89وجاءت الفقرة رقم ()56
ونصها« :التطرف نتاج سياسات اهليمنة الغربية ضد العرب» يف املرتبة الثالثة وبمتوسط
حســايب بلغ ( ،)3.83وجاءت الفقرة رقم ( )55ونصها« :قصور يف اهتامم السياسيني
بحقوق املواطنني» باملرتبة الرابعة وبمتوسط حسايب بلغ ( ،)3.71بينام جاءت الفقرة رقم
( )53ونصها« :ضعف مشاركة الناس يف العمل السيايس يدفعهم إىل التطرف الفكري»
باملرتبة األخرية وبمتوسط حسايب بلغ (.)3.41

مناقشة النتائج وتفسريها
توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج كان أبرزها :وجود توجهات متباينة عند الشباب
اجلامعي األردين من مظاهر التطرف األيديولوجي الفكري ،بمعنى توجهات الشباب كانت
تتمحور حول ليس من حق الفرد رفض احلوار والنقاش يف قضية مقتنع فيها ،واعتبار اقتناع
إجيابيا ،ويرى
الفــرد بصحة رأيه وخطــأ آراء اآلخرين أمر ًا مرفوض ًا ،وهذا جيســد اجتاه ًا ًّ
الشباب من يعترب الثقافة العربية أسمى من أي ثقافة أخرى ذا فكر متطرف .ولكن الغريب
يف األمر أن الشباب يؤيد فكرة منع اختالط الذكور واإلناث يف ميادين احلياة كافة ،ويؤمن
بأن االنفتاح عىل الغرب أصبح أكرب خطر داهم عىل ثقافتنا ،ويعترب األكثرية منهم وســائل
اإلعالم وسائل شيطانية ،وهذا يدل عىل أن الشباب ليس مع فكرة االختالط احلاصل وال
مع االنفتاح عىل الغرب ،وليس مع وسائل اإلعالم املعارص بأدائها ومضموهنا وهي تشكل
مسائل ال تتوافق مع قناعاته .هذا ووجدت الدراسة فروق ًا ذات داللة إحصائية تعزى ألثر
اجلنس .وكانت الفروق لصالح الذكور ،يف حني مل نجد فروق ًا تعزى لباقي متغريات الدراسة
وقد يعود هذا إىل طبيعة املجتمع العريب الذي يمتاز بالذكورية.

ومن مظاهر التطرف يف فكر الشباب موافقتهم عىل فكرة مقاطعة املنتجات الغربية
كوهنــا تأيت من أعداء األمة العربية ،وكذلــك قوهلم من الصواب منع التعامل مع ذوي
الديانات األخرى ،مما يؤرش عىل تطرف وانحراف تفكريهم .ويف هذا السياق توصلت
دراســة وطفة واألمحد (2002م) إىل أن التعصب بأشكاله املختلفة هو أحد التحديات
الكربى التي تواجه املجتمع الكويتي ،والوطن العريب.
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وفيــا يتعلق بأهم أســباب التطرف بنظر الشــباب اجلامعي ،جاءت األســباب
االجتامعية للتطرف يف املرتبة األوىل وبمتوســط حسايب ( ،)3.89حيث يرى الشباب
أن أكثر األســباب تأثري ًا يف التطرف هي :التفــكك األرسي ،ضعف التوجيه والتوعية
والنصح ،وانتشار الرذيلة يف املجتمع ،وضعف قيم االنتامء ،وقصور دور وسائل اإلعالم،
والقهر والقسوة يف التعامل مع األبناء ،والشعور بتدين الطبقة االجتامعية ،وعدم االندماج
االجتامعي تشكل أسباب ًا اجتامعية لنمو التطرف الفكري عند الشباب .وهذا ما يتفق مع
نتيجة دراســة (احلريب2011 ،م) ،كام ينسجم مع دراسة (األوجيل2006 ،م) ودراسة
(اجلحنــي2007 ،م) إذ وجد أن من الرضوري بــذل اجلهود الدولية من أجل القضاء
عىل العوامل املولدة للتطرف من بينها العوامل االجتامعية.
وفيام يتعلق باألســباب الدينية التي جاءت يف املرتبة الثانية وبمتوســط حســايب
( ،)3.76حيث إن أكثر األسباب تأثري ًا يف ظهور التطرف قصور اإلرشاد والوعظ الديني،
دينيا يف املجتمع ،وقصور
عدم الفهم الصحيح للنصوص الدينية ،وجود مجاعات متشددة ًّ
الوعظ واإلرشاد ،إضافة اىل اإلساءات التي يتعرض هلا املسلمون .وهذا ما يتفق مع نتيجة
دراســة (الســليامن2007 ،م) إذ وجدت أن التأكيد عىل أن يتحول اخلطاب الديني من
الرتهيب إىل الرتغيب والتشويق وفتح باب األمل أمام الناس لإلقبال عىل العمل واإلنتاج
والتأكيد عىل بيان مقاصد الرشيعة اإلسالمية املتمثلة يف ضبط النفس والعقل والدين واملال
والنســل ،والتأكيد عىل أن اإلســام بريء من اإلرهاب وكل أشكال العنف والتطرف
والتعصب ،والتأكيد عىل رفض االعتقاد السائد بأن العامل كله ضد اإلسالم واملسلمني.

وفيام يتعلق باألســباب السياسية للتطرف التي جاءت يف املرتبة الثالثة كانت أكثر
األسباب الداخلية تأثري ًا هي :عدم وجود عدالة سياسية ،وعدم إتاحة حرية التعبري وقلة
االهتامم بحقوق املواطنني ،وضعف املشــاركة السياسية يف املجتمع ،وهذا يؤكد الغربة
السياسية والثقافية التي يعيشها الشباب ووجود هتميش واضح مما له صلة قوية بتطرف
الشــباب ،وأما األسباب السياسية اخلارجية فتمثلت يف اهليمنة الغربية واستغالل البالد
العربية ،وهذا يفرس من خالل احلروب التي متارس ضد الشــعوب العربية واإلسالمية
ودون ذنب ،والسيطرة عىل مقدرات البالد االقتصادية ،وسلب إرادته السياسية وجتنيدها
لتعمل وفق املصالح الغربية دون مربرات .ووجدت الدراسة أن هناك فروق ًا ذات داللة
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بني اجتاهات الشــباب نحو مظاهر التطرف تعزى ملتغري اجلنس ولصالح الذكور وربام
يعــود ذلك إىل زيادة نســبة التعليم بني فئات اإلناث ،وهذا ما يتفق مع نتيجة دراســة
(املرعب2009 ،م) فيام يتعلق بمجال التطرف السيايس.
وفيام يتعلق باألســباب األكاديمية جاءت يف املرتبة الرابعة وبمتوسط حسايب بلغ
( )3.64وكانــت أبرز مظاهر ذلك قصور دور مؤسســات الرتبية والتعليم يف املجال
التثقيفي ،وضعف دور اجلامعات يف تعزيز املواطنة ،والدور السلبي لإلنرتنت يف تسويق
التطرف األيديولوجي الفكري وتربير أفكاره ،وخلو املناهج الدراسية من موضوعات
تتحدث عــن التطرف الفكري .وهذا ما يتفق مع نتيجة دراســة (املغاميس2004 ،م)
ودراسة (اجلحني 2007م) زيادة التوعية بأمهية الرتبية عىل منهج الوسطية يف مجيع شؤون
احلياة ،وعىل مســتوى األفراد واجلامعات ،وذلك عن طريق مجيع املؤسســات الرتبوية
والثقافية .ورضورة تكثيف الربامج ،واألنشطة ،واملحارضات ،والندوات ،واللقاءات،
واحلوارات البناءة ،عن طريق مجيع مؤسسات املجتمع التي هتتم برتسيخ القيم واآلداب
اإلسالمية الصحيحة .والعناية باختيار املربني الذين يقومون بالرتبية والتعليم ،والتوجيه
واإلرشاد ،يف املؤسسات الرتبوية واالجتامعية .والعمل عىل زيادة التواصل بني الشباب
وعلامء الدين ،وذلك بتكثيف املحارضات والندوات ،وسبل التواصل األخرى.

وفيام يتعلق باألسباب االقتصادية للتطرف الذي جاء يف املرتبة اخلامسة وبمتوسط
حسايب بلغ ( ،)3.49حيث كانت أكثر األسباب تأثري ًا يف ظهور التطرف ،غياب تكافؤ
الفرص ,انتشــار البطالة وهي من أكثر األســباب املؤثرة ،حيــث إن وجود وقت فراغ
واإلحساس بالظلم وعدم وجود العدالة يؤدي إىل التطرف ،وارتفاع األسعار ،والتفاوت
الطبقي ،ونواتج أزمات الكســاد ،وحرمان بعض الطالب من املساعدة املالية ،والفقر.
وهذا ما يتفق مع دراسة (الربعي2002 ،م) أبرز أسباب العنف يف املجتمع املرصي هي:
البطالة بني خرجيي اجلامعات ،وانتشــار الرشاوى ،واالختالسات بني كبار املسئولني،
وغياب العدالة االجتامعية ،وتدين املستوى االقتصادي لألرسة ،وغياب القدوة الصاحلة.
ونســتنتج مما تقدم أن أبرز األســاليب يف معاجلة التطرف األيديولوجي الفكري
تبدأ من الرتكيز عىل معاجلة األســباب االجتامعية والدينية والسياسية واالقتصادية التي
ثبتت عالقاهتا القوية يف والدة التطرف بنظر الشــباب اجلامعي األردين ،وتعزيز وجود

116

التطرف األيديولوجي من وجهة نظر الشباب األردين ..دراسة سوسيولوجية للمظاهر والعوامل ..د .عالء زهري الرواشدة

القدوة الصاحلة ،ومزيد من إتاحة فرص ممارســة املشاركة السياسية والديمقراطية أمام
الطالب ،وتنشيط الثقافة الدينية لدى الطلبة ورفع مستوى الوعي لدهيم بالفكر املتطرف
وأبعاده ومرتتباته ،وإجياد فرص عمل للشــباب واخلرجيني ،وتنمية روح التســامح بني
أفــراد املجتمع وتعزيز قيم حرية الرأي والتعبري وآداب احلوار ومعاجلة مظاهر التطرف
وأفكاره باحلجة واإلقناع.

التوصيات
يف ضــوء النتائج الســابقة نقــدم بعض التوصيــات املهمة يف معاجلــة التطرف
األيديولوجي الفكري يف املجتمع عىل النحو اآليت:

 1ـ ال بد من ضبط مفهوم حمدد وشامل ملصطلح التطرف األيديولوجي الفكري ،ووضع
األسس األمنية والعلمية ملواجهة صور التطرف املستحدثة.

 2ـ دعوة املؤسسات االجتامعية ،والدينية ،واإلعالمية واألكاديمية إىل تبني إسرتاتيجية
علمية هتــدف ملواجهة التطرف األيديولوجي الفكــري والظواهر األخرى ذات
اخلطورة عىل املجتمع.
 3ـ حتسني األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتامعية لألفراد ملنع وجود حمفز لظهور
التطرف األيديولوجي الفكري والعنف واإلرهاب يف املجتمع .وتفعيل دور املساجد
يف التوعية حول هذه الظواهر وبيان موقف اإلسالم منها.
 4ـ معاجلة ظواهر الفســاد واملحسوبية يف املؤسســات ،ألهنا تسهم يف انتشار التطرف
بني األفراد ،وتطوير دور األرسة يف ترســيخ االنتامء والوالء واملواطنة جتاه األرسة
واملجتمع ،ومراقبة األبناء وبيان األخطاء يف اتباع اجلامعات املتطرفة وما تؤدي إليه
من رضر يف املجتمع.
 5ـ توعيــة املجتمع من خماطر التعصب بأنواعه املختلفة ،وبث روح التســامح واحللم
والتواضع.
 6ـ ترســيخ قيم املواطنة واهلوية الوطنية يف عقول األفــراد والعمل عىل توجيه الوالء
واالنتامء الوطني ،وتوعية املجتمع من خماطر الغزو الفكري.
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