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متهيد:
 سلطت الدراسة الضوء يف ظاهرة التطرُّف اليت تعدُّ من أهم الظواهر االجتماعية اآلخذة يف 
النمو؛ نتيجة التغيريات واألوضاع اليت طالت بنية اجملتمع العراقي بعد سقوط النظام عام )2003(؛ 
واالجتماعية،  والدينية،  السياسية،  الظروف  ابحلسبان  ُأخذ  وإذا  واستقراره.  أمنه  على  أثر  مما 
واالقتصادية، وغريها من الظروف اليت ميّر هبا اجملتمع، فقد شكلت الظروف املتشابكة أزمة أصابت 
الدينية؛  واملؤسسة  األسرية،  التنشئة  وأساليب  اإلعالم،  وأجهزة  التعليم،  ونظم  السائدة،  الثقافة 
الفرد بقيمه واختياراته، ووعيه اجملتمعي، أببعاده ومضامينه االقتصادية والسياسية  تنمية  مما أعاق 
مبعتقداته  ثقته  زعزعت  مما  للفرد؛  الشخصية  اجلوانب  معظم  على  سلباً  أثرت  اليت  واالجتماعية، 
وقيمه؛ وهذا أدى إىل اإلحباط والشعور ابلضياع، وعدم القدرة على إشباع احلاجات األساسية اليت 

يتوقف عليها استمرار احلياة وبقاؤها.
تكمن مشكلة الدراسة احلالية يف مدى خطورة تطرف بعض الشباب يف أفكارهم وآرائهم 
واجتاهاهتم حنو بعض القضااي االجتماعية والسياسية والدينية؛ كوهنم من أكثر الفئات عرضة هلذا 
األثر االجتماعي، ويشكلون مرحلة عمرية متتاز ابحليوية والنشاط والرغبة القوية. وتنطلق الدراسة 
من تساؤل رئيس عن معرفة اجتاهات الشباب حنو التطرُّف يف العراق؟ وهذا التساؤل حيمل يف طياته 
أسئلة فرعية من حنو: ماذا نقصد ابلتطرُّف؟ وما العوامل اليت ساعدت على توسعه؟ وهل أثّر يف 

الشباب؟
وهتدف الورقة البحثية إىل الكشف عن الفروق بي طلبة اجلامعات وطبيعة اجتاهاهتم حنو 
التطّرف على وفق املتغرّيات اآلتية: )العمر، واجلنس، والتخصص، واجلامعة(، وتسّلط  الضوء على 

املصادر املسؤولة عن التطّرف وأثرها يف الشباب.
املنهجية واملفاهيم واملقاربة النظرية:

تتبىن هذه الورقة املنهج املسحي بطريقة العينة ابالعتماد على أداة االستبانة؛ هبدف حتديد 
الفرق بي طلبة اجلامعة وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرُّف وأببعاده الثالثة: )التطرُّف الديين، والتطرُّف 

اتجاهات الشباب نحو التطرُّف في العراق  -دراسة اجتماعية

* ابحث / جامعة بغداد - كلية اآلداب - قسم االجتماع.

أحمد خضير حسين عيال*
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السياسي، والتطرُّف االجتماعي(، وتفسري ما مجع من بياانت ومعلومات وحتليله إحصائياً.
املغلق-املفتوح،  األسئلة  منط  فيها  تنوع  أساسياً،  سؤااًل   )12( االستبانة  استمارة  ضمت 
وأسئلة مقياس تقدير، وأسئلة مصفوفية، وأخرى تراتب األمهية واألولوية، وقد احتوت االستمارة 
للمبحوثي، وجانب آخر خاص ابآلراء  على جانب خاص ابملعلومات األساسية )الدميوغرافية( 

الذاتية هلم فيما خيص املوضوعات ذات الشأن الديين والسياسي واالجتماعي.
متثل جمتمع الدراسة ضمن توزيع جغرايف مشل )جامعة األنبار، جامعة الكوفة( أقتصر على 
عينة بلغت )200( طالبة وطالبة من الدراسة الصباحية، وُوّزعت االستبانة يف الكليات العلمية 
عنقودايً داخل اجلامعات، ومشلت مجيع املراحل الدراسية، ويف اختصاصات علمية وإنسانية خمتلفة. 
املعاشي واجلامعة  العمر واجلنس واملستوى  الدراسة حسب متغرّي  توزيع عينة  يبي  واجلدول اآليت 

وختصص املبحوثي.
جدول )1( يبني توزيع عينة الدراسة حسب البياانت األولية للمبحوثني

النسبة املئويةالتكرارتوزيع عينة الدراسة

األعمار
20 - 1853% 26،5
23 - 2176% 38
26 - 2471% 35،5

اجلنس
51،5 %103ذكور
48،5 %97إانث

الوضع املعاشي

11،5 %23غري كاف
67 %134يكفي

21،5 %43يكفي ويزيد

اجلامعة
50 %100األنبار
50 %100الكوفة

التخصص
43 %86الكلية العلمية

57 %114الكلية اإلنسانية
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إن »الشباب« ابملعىن املتبع يف هذه الدراسة يتضمن مرحلة عمرية ترتاوح أعمارهم ما بي 
)26-18( عاماً، وهم طلبة جامعة األنبار وجامعة الكوفة من العام الدراسي 2019. إذ يستطيع 
الشباب إثبات قدراهتم وإمكانياهتم يف أن يكونوا عوامل تغيري إجيابية، ميكن أن تساعد يف معاجلة 
املشكالت احمليطة حباضرهم ومستقبلهم، فضاًل عن قدرهتم يف بناء جسور احلوار بي الثقافات)1(.

ويقصد بـ “االجتاه” استعداد وجداين حنو موضوع معي، يتمثل ابلقبول أو الرفض جتاه هذا 
املوضوع، ويعرب عنه سلوكيا أو لفظيا أو حىت إبمياءات الوجه أو العيني.

وابلطبع فإن االجتاه يف هذه احلالة هو هتيؤ عقلي عصيب، يكونه الفرد حنو موضوع، أو موقف 
معي، ينعكس على سلوكه سلباً أو إجياابً، وتكون االستجابة اثبتة إىل حد ما يف مواقف متشابه)2(، 
أو هو هتيؤ واستعداد أو أتهب لالستجابة قبواًل أو رفضاً مبوقف ما، وتتكون أغلب اجتاهات الفرد 
لعملية  نتاج  ابألحرى  أو  واأليديولوجية،  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  الظروف  واقع  من 
التنشئة االجتماعية كعملية تفاعلية بي الفرد واجملتمع)3(؛ وبذلك تتأطر االجتاهات خبصائص منها 
مكتسبة ومتعلمة وليست وراثية، وقابلة للتعديل والتطوير، وترتبط مبثريات اجتماعية، وتكون قابلة 

للقياس أو التقومي، وهلا صفة الثبات واالستمرار النسيب)4(.
ويقصد »ابلتطّرف« التشّدد والتمسك واملبالغة فكراً أو سلوكاً جتاه جمموعة من األفكار قد 
تكون دينية أو سياسية أو اجتماعية، يشعر الفرد أبنه ال يتقبل اجلدل ويعيش مبعزل عن اجملتمع، 

ومنفصل عن النسيج االجتماعي.
وابلطبع فإن التطّرف هنا جتاوز األطر الفكرية أو املعايري السلوكية املقبولة يف اجملتمع، ثورة 
الثورة  إذا كانت  الواقع  أو كافياً، أو اهلروب من ذلك  الواقع مقنعاً  الواقع إن مل يكن ذلك  على 
مستحيلة، ويرتبط التطرُّف ابجلمود العقلي والتعصب؛ أي: اجلمود العقائدي، واالنغالق الفكري؛ 
تقبل أي معتقدات ختتلف عن  القدرة على  بعدم  يتسم  للتفكري  املعىن فهو أسلوب مغلق  وهبذا 
1- سحر حممد درويش، اجتاهات الشباب حنو العمل التطوعي يف األهلية، رسالة ماجستري منشورة قدمت إىل جامعة االزهر، 

كلية اآلداب، 2015، ص: 23.
2- هناد حممود حممد، االجتاه حنو االلتزام الديين وعالقته ابلتوافق النفسي لدى طلبة جامعة األزهر، رسالة ماجستري منشورة قدمت 

إىل جامعة األزهر، كلية الرتبية-قسم علم النفس، 2011، ص: 8.
3- حسي صديق، االجتاهات من منظور علم االجتماع، )جملة جامعة دمشق، امللحق 28، العدد: 3-4(، 2012، ص: 302. 
4- إبراهيم سليمان عبيد، اجتاهات املعلمي ومديري املدارس حنو دور املرشدين الرتبويي ومنسقي مبادرة االنضباط مبدارس وكات 

الفوث، رسالة ماجستري منشورة قدمت إىل جامعة األزهر، كلية الرتبية-قسم علم النفس، 2010، ص: 11.
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منها:  متباينة،  أبعاداً  التطرُّف  يتخذ  وقد  معها)5(،  التسامح  أو  اجلماعة  أو  الشخص  معتقدات 
التطرُّف الديين، والتطرُّف السياسي، والتطرُّف االجتماعي؛ وهلذه الصور أتثرياهتا يف السلوك الفردي 
واجلماعي وعلى عالقة املتطرف ابجملتمع ونوعية التعامل مع اآلخر، إذ إن أغلب اجملتمعات على 
وتعاماًل ابستثناء اجملتمعات اليت جتعل  التطرُّف وال تتخذه سلوكاً  اختالف حجمها ال جتنح إىل 
من التطرُّف جزءاً من عقيدهتا املذهبية السياسية أو من دينها الذي يدعو إىل التطرُّف والغلو، أو 
يفهمه اآلخر على أنه كذلك؛ وكل ذلك يعين االنطالق إىل التطرُّف من خانة الال توازن؛ أي: 
من قاعدة ال تنضبط مبقاييس وال تعرف الوقت عند حد، وهو ما يفسح اجملال ملضاهاة التطرُّف 
لظواهر ال أخالقية كالعنف، واإلرهاب، والعدوانية، واالغتيال، واستعمال القوة، واللجوء إىل الثورة 
ربط  وقد  اجتماعية،  التطرُّف كظاهرة  لتفسري  النظرية  املقاربة  الدراسة  هذه  املسلحة)6(، وحتاجج 
كل من )ابرسونز، ومريتون( ظهور التطرُّف إىل وجود خلل بنائي داخل النسق االجتماعي متثل 
بفقدان اندماج الفرد ابجلماعات االجتماعية، والثقافة السائدة، مع ضعف آليات الضبط والقواعد 
املنظمة لسلوك الفرد، بينما يرجع املاركسيون التطرُّف إىل الظروف االقتصادية السيئة اليت تعيشها 
فئات كبرية يف اجملتمع من فقر، وبطالة وحرمان، والشعور ابالضطهاد، والتهميش، واالستغالل يف 

مناحي احلياة)7(.
التطّرف الديين: أبعاد ومؤشرات ميدانية:

يعين التطّرف الديين -ابملعىن املتبع يف هذه الدراسة- احنراف األفكار يف األمور الدينية إىل 
احلّد الذي جيعل الشخص ال يرى رأايً صحيحاً ويرى ما يعتقدُه من أفكار وآراء.

أو  وعماًل  الديين فكراً  السلوك  الديين هو جتاوز حّد االعتدال يف  التطرُّف  فإن   وابلطبع 
اخلروج عن مسلك السلف يف فهم الدين ويف العمل به سواء ابلتشدد أو ابلتسيب والتفريط)8(، 
ويشري له يف عدد من الدراسات األجنبية إىل أنه قيام مجاعة دينية -من منطلق ديين- بفرض قواعد 

5- مسري أمحد نعيم، احملددات االقتصادية واالجتماعية للتطرف الديين، )بريوت، مركز دراسات الوحدة الوطنية(، 1990، ص: 
.33

6- فؤاد غازي ثجيل، مالمح التطرُّف السياسي يف اجملتمع العراقي: دراسة حتليلية، رسالة ماجستري غري منشورة قدمت إىل جامعة 
بغداد-كلية اآلداب-قسم علم االجتماع، 2010، ص: 25-24.

7- غين انصر حسي القريشي، املداخل النظرية لعلم االجتماعي، )عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع( 2011، ص: 206.
8- حيدر الزم، وكاظم حمسن، االجتاه حنو التطرُّف وعالقته ابلتوجه الديين لدى طلبة اجلامعة، )جملة آداب املستنصرية، العدد 

الرابع، 2018( ص: 271.
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معينة من السلوك غري عقالنية، وتنمي الكراهية جتاه اجلماعات األخرى)7(، ويعين حاالت اإلغراق 
الشديد يف األخذ بظواهر النصوص الدينية على غري علم مبقاصدها وسوء الفهم هلا، وقد يصل 

ابملرء إىل درجة الغلو املنكور يف الدين)9(.
جدول )2( يبني تقدير إجاابت املبحوثني بشأن طبيعة تفاعل املبحوثني مع التعاليم الدينية

مستوى اتفاق اإلجاابت

العبارات
ال أتفقأتفق

اجملموع

النسبة املئويةالتكرار

أرى أن ديين هو الوحيد القادر على تنمية 
الشخصية

14555200
% 72،5% 27،5% 100

أمتنع عن الصالة جبانب من خيتلف معي 
ابملذهب

37163200
% 18،581،5%% 100

أعتقد أن مذهيب أفضل من املذاهب األخرى
13961200

% 69،530،5%% 100

ال أفضل أن يكون أصدقائي من مذهيب الديين
40160200

% 2080%% 100

أقاطع كل من ابتعد عن الدين
78122200

% 3961%% 100

أسعى إىل تغيري معتقدات اآلخرين بقوة اإلميان
13169200

% 65،534،5%% 100

يزعجين أن أرى ممارسة شعائر تعود ملذهب آخر
58142200

% 2971%% 100

	 أظهرت إذ  الدينية،  التعاليم  مع  املبحوثي  تفاعل  طبيعة  إىل   )2( اجلدول  بياانت  تشري 
ابملرتبة األوىل أن )163( من املبحوثي وبنسبة )81،5 %( من جمموع وحدات العينة ال ميتنعون 
9- جاد احلق علي جاد، التطرُّف الديين وأبعاده: أمنياً، وسياسياً، واجتماعياً، )القاهرة، دار أم القرى للطباعة، دون أتريخ(، ص: 

.8
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عن أداء الصالة جبانب من خيتلف معهم ابملذهب، وبنسبة )%18،5( ميتنعون عن أدائها.
	 ظهر ابملرتبة الثانية أن )160( من املبحوثي وبنسبة )80 %( من جمموع وحدات العينة

يفضلون أن يكون أصدقاؤهم من مذهبهم الديين، وبنسبة )20 %( من جمموع وحدات العينة ال 
يفضلون أن يكون أصدقاؤهم من مذهبهم الديين.

	 وجاء ابملرتبة الثالثة أن )145( من املبحوثي وبنسبة )42،5 %( من جمموع وحدات
العينة يرون أن دينهم هو الوحيد القادر على تنمية شخصية الفرد، وبنسبة )27،5 %( من جمموع 

وحدات العينة ال يتفقون على ذلك
	 فيما ورد يف املرتبة الرابعة أن )142( من املبحوثي وبنسبة )71 %( من جمموع وحدات

العينة ال ينزعجون من رؤية ممارسة شعائر تعود ملذهب آخر، وبنسبة )29 %( من جمموع وحدات 
العينة ينزعجون من ذلك.

	 من جمموع  )% 69،5( وبنسبة  املبحوثي  من   )139( أن  اخلامسة  املرتبة  يظهر يف 
وحدات العينة يعتقدون أن مذهبهم أفضل من املذاهب األخرى، وبنسبة )30،5 %( من جمموع 

وحدات العينة ال يعتقدون ذلك.
	 مث تاله يف املرتبة السادسة ان )131( من املبحوثي وبنسبة )65،5 %( من جمموع

وحدات العينة يسعون اىل تغيري معتقدات اآلخرين بقوة اإلميان، وبنسبة )34،5 %( من جمموع 
وحدات العينة ال يسعون إىل ذلك.

	 ويف املرتبة االخرية اجاب )122( من املبحوثي وبنسبة )61 %( من جمموع وحدات
العينة ال يقاطعون كل من ابتعد عن الدين، وبنسبة )39 %( من جمموع وحدات العينة يقاطعون 

كل من ابتعد عن الدين.
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شكل )1( يبني طبيعة تفاعل املبحوثني مع التعاليم الدينية

%( من مجموع وحدات 42،5) وبنسبة ينمبحوثمن ال( 145ن )أ بالمرتبة الثالثةجاء و ❖
%( 27،5وبنسبة ) ،دينهم هو الوحيد القادر على تنمية شخصية الفردأن العينة يرون 

 على ذلكمن مجموع وحدات العينة ال يتفقون 
%( من مجموع 71وبنسبة )من المبحوثين ( 142ن )أ المرتبة الرابعةفيما ورد في  ❖

وبنسبة  ،خرآلمذهب  وحدات العينة ال ينزعجون من رؤية ممارسة شعائر تعود
 .ذلك %( من مجموع وحدات العينة ينزعجون من29)
%( من مجموع 69،5وبنسبة )من المبحوثين ( 139ن )أ المرتبة الخامسةيظهر في  ❖

%( من 30،5وبنسبة ) ،خرىفضل من المذاهب األأن مذهبهم أوحدات العينة يعتقدون 
 .ذلك مجموع وحدات العينة ال يعتقدون

%( من مجموع 65،5وبنسبة )من المبحوثين ( 131ان ) المرتبة السادسةثم تاله في  ❖
%( 34،5وبنسبة ) ،يمانخرين بقوة اإلوحدات العينة يسعون الى تغيير معتقدات اآل

 .ذلك لىإمن مجموع وحدات العينة ال يسعون 
مجموع وحدات %( من 61وبنسبة )من المبحوثين ( 122اجاب ) المرتبة االخيرةوفي  ❖

%( من مجموع وحدات العينة 39وبنسبة ) ،العينة ال يقاطعون كل من ابتعد عن الدين
 .يقاطعون كل من ابتعد عن الدين

  

 

 ( يبين طبيعة تفاعل المبحوثين مع التعاليم الدينية1شكل )
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جدول )3( يبني طبيعة مقدار أتثري رجال الدين الذي يسمح به اهتمامك لتحديد تفاعلك معهم

النسبة املئويةالتكراراالوصاف
%105أصدق كل ما يقوله رجال الدين

%3115،5أثق يف فتاوى رجال الدين
%3216أعد رجال الدين قدوة ومثاًل أعلى
%12763،5أرى فتاوى رجال الدين متناقضة

200100اجملموع

  فيما خيص طبيعة مقدار أتثري رجال الدين الذي يسمح به اهتمامك لتحديد تفاعلك 
معهم، تبي أن )127( من املبحوثي وبنسبة )63،5 %( من جمموع وحدات العينة، يرون فتاوى 
رجال الدين متناقضة، يليها )32( من املبحوثي وبنسبة )16 %( من جمموع وحدات العينة، 
يعدون رجال الدين قدوة ومثل أعلى، كما تبي أن )31( من املبحوثي وبنسبة )31 %( من 
جمموع وحدات العينة يثقون يف فتاوى رجال الدين. وبنسبة )5 %( من جمموع وحدات العينة 

يصدقون كل يقولونه رجال الدين.
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شكل )2( يبني طبيعة مقدار أتثري رجال الدين الذي يسمح به اهتمامك لتحديد تفاعلك 
معهم

 رجال الدين الذي يسمح به اهتمامك لتحديد تفاعلك معهم تأثير ( يبين طبيعة مقدار3جدول )

النسبة  التكرار االوصاف
 المئوية

 %5 10 صدق كل ما يقوله رجال الدينأ
 %15،5 31 ثق في فتاوى رجال الدينأ

 %16 32 علىأ عد رجال الدين قدوة ومثاًلأ
 %63،5 127 رى فتاوى رجال الدين متناقضةأ

 100 200 المجموع
    

تبين  ،فيما يخص طبيعة مقدار تأثير رجال الدين الذي يسمح به اهتمامك لتحديد تفاعلك معهم  
يرون فتاوى رجال  ،%( من مجموع وحدات العينة63،5وبنسبة ) من المبحوثين( 127ن )أ

يعدون  ،%( من مجموع وحدات العينة16سبة )وبنمن المبحوثين ( 32يليها ) ،الدين متناقضة
%( من مجموع 31)وبنسبة من المبحوثين ( 31ن )أكما تبين  ،علىأرجال الدين قدوة ومثل 

%( من مجموع وحدات العينة يصدقون 5وحدات العينة يثقون في فتاوى رجال الدين. وبنسبة )
 كل يقولونه رجال الدين.

 

 

 اهتمامك لتحديد تفاعلك معهمطبيعة مقدار تأثير رجال الدين الذي يسمح به ( يبين 2شكل )
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جدول )4( يبني املصادر املسؤولة عن التطّرف

األولوايت

--------------

مصادر املعلومات

الثالثةالثانيةاألوىل

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

13،5 %1227 %8،524 %17املناهج الدراسية
7 %9،514 %14،519 %29دور العبادة

14،5 %929 %17،518 %35األسرة

4،5 %15،59 %23،531 %47األحزاب السياسية

23،5 %18،547 %937 %18اإلعالم
10 %21،520 %1143 %22اإلنرتنت
19 %938 %8،518 %17الطائفة
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8 %516 %7،510 %15املؤسسة الدينية

اجملموع
200200200التكرار
100 %100 %100 %النسبة

• يالحظ على بياانت األولوية األوىل أن )66،5 %( من جمموع وحدات العينة توزعت 	
إجاابهتم بي مصادر معلومات رئيسة أربعة هي: األحزاب السياسية ذات الطابع الديين، واألسرة، 

ودور العبادة، واإلنرتنت )مواقع، شبكات التواصل االجتماعي(
• يالحظ على بياانت األولوية الثانية أن )67.5 %( من جمموع وحدات العينة توزعت 	

إجاابهتم بي مصادر معلومات رئيسية أربعة: هي اإلنرتنت )مواقع شبكات التواصل االجتماعية(، 
واإلعالم، واألحزاب السياسية، واملناهج الدراسية.

•   يالحظ على بياانت األولوية الثالثة أن )70.5 %( من جمموع وحدات العينة توزعت 	
إجاابهتم بي مصادر معلومات رئيسية أربعة: هي اإلعالم، والطائفة، واألسرة، واملناهج الدراسية.

     ويالحظ على بياانت اجلدول احلايل أن النسب األعلى إلجاابت املبحوثي قد احنصرت 
واألسرة،  واإلنرتنت،  الديين،  الطابع  ذات  السياسية  )األحزاب  هي:  رئيسية،  مصادر  أربعة  بي 
واملناهج الدراسية( تكرر التأكيد عليها من قبل املبحوثي ضمن األولوية األوىل والثانية والثالثة على 
التوايل وبنسب متفاوتة؛ مما يدفعنا من التأكد على أتثري تلك املصادر ومسؤوليتها عن بث التطرُّف.

التطرُّف السياسي: أبعاد ومؤشرات ميدانية
إن التطّرف السياسي ابملعىن املتبع يف هذه الدراسة احنراف األفكار حنو املوضوعات ذات 

الطابع السياسي، وفرض اآلراء السياسية على االخرين حسب ما يعتقد من آراء سياسية...
وابلطبع فهو أسلوب للعقل يرفض أي نقد، ويقتنع متاماً بقدرته على املعرفة الصحيحة دون 
الرجوع إىل الرباهي واألدلة، وإمنا يعتمد طريقة التفكري املائز ابلتعّصب واالنغالق الفكري يف ضوء 
املعتقدات واآلراء اليت يؤمن هبا، ويلجأ املتطرف إىل استخدام أساليب خمتلفة من التسلطية والقوة 

ليقنع االخرين أبفكاره واجتاهاته)10(.

10-  حممد أمحد البيومي، ظاهرة التطّرف األسباب والعالج، )القاهرة، دار املعرفة اجلامعية- 2004(، ص: 146 - 153.



12

مركز البيان للدراسات والتخطيط

جدول )5( يبني طبيعة االهتمام بشأن املوضوعات ذات الطابع السياسي

النسبة املئويةالتكرارالفقرات

15 %30أتقبل اآلراء السياسية اليت ختتلف مع آرائي

5،5 %11أشعر ابلنفور جتاه من خيالفين سياسيًا
5،5 %11أعتقد أن افكاري السياسية هي األصح

4،5 %9أتعامل فقط مع من يتفق مع مبادئي السياسية

1،5 %3أعمل على هتميش األفكار السياسية

68 %136أجتنب مناقشة أصدقائي يف قضااي سياسية

200100اجملموع

 )136( أن  تبي  السياسي،  الطابع  ذات  املوضوعات  بشأن  االهتمام  طبيعة  فيما خيصُّ 
من املبحوثي وبنسبة )68 %( من جمموع وحدات العينة يتجنبون مناقشة أصدقائهم يف قضااي 
العينة يتقبلون اآلراء  سياسية، يليها )30( من املبحوثي وبنسبة )15 %( من جمموع وحدات 
السياسية اليت ختتلف مع آرائهم. وبنسبة )5،5 %( من جمموع وحدات العينة بي من يشعرون 
ابلنفور جتاه من خيالفهم سياسيا، ومن يعتقدون أن أفكارهم السياسية هي األصح. وتبي أن )9( 
من املبحوثي وبنسبة )4،5 %( من جمموع وحدات العينة يتعاملون فقط مع من يتفق مع مبادئهم 
العينة يعملون على  املبحوثي وبنسبة )1،5 %( من جمموع وحدات  بينما )3( من  السياسية، 

هتميش األفكار السياسية. 
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شكل )3( يوضح طبيعة االهتمام بشأن املوضوعات ذات الشأن السياسي

من ( 136ن )أتبين  ،طبيعة االهتمام بشأن الموضوعات ذات الطابع السياسي فيما يخصُّ    
صدقائهم في قضايا أ%( من مجموع وحدات العينة يتجنبون مناقشة 68وبنسبة )المبحوثين 

%( من مجموع وحدات العينة يتقبلون اآلراء 15وبنسبة )من المبحوثين ( 30يليها ) ،سياسية
يشعرون %( من مجموع وحدات العينة بين من 5،5م. وبنسبة )السياسية التي تختلف مع آرائه

ن أتبين وصح. فكارهم السياسية هي األأن أومن يعتقدون ، سياسيا بالنفور تجاه من يخالفهم
%( من مجموع وحدات العينة يتعاملون فقط مع من يتفق مع 4،5وبنسبة )من المبحوثين ( 9)

%( من مجموع وحدات العينة يعملون 1،5وبنسبة ) من المبحوثين( 3بينما ) ،مبادئهم السياسية
 فكار السياسية. على تهميش األ

 

 ( يوضح طبيعة االهتمام بشأن الموضوعات ذات الشأن السياسي3شكل )

 

 ميدانية بعاد ومؤشراتأ: ف االجتماعيالتطّر

والسلوكيات التطرف االجتماعي بالمعنى المتبع في هذه الدراسة "انحراف االفكار  إن
و هو الغل التطرف االجتماعي إذ إن عراف والتقاليد والمفاهيم ذات الطابع االجتماعي.األو

واالعتدال في التعامل مع القضايا االجتماعية التي تواجه الفرد  ،بعيدًا عن التوسط واإلسراف
ساسه أو ،و التفريط باآلراء واالفكار االجتماعيةأالمغاالة باإلفراط هو و أ ،(11)في حياته اليومية

يعاني من  ف اجتماعيًاوالمتطّر ،وسلوكًا وفكرًا ب واالنغالق االجتماعي منهجًاز والتعّصالتمّي
خرين لى اآلوينظر إ ،زيشعر بالتمّيذ إ ،ونفسيًا فهو مريض اجتماعيًا ،سوء التوافق االجتماعي

                                                           
11 - Middleton، H.: The Relation Ship Between Aggression Behavior To Anxiety And، J. 
Coum. Psychology،1984، Vol. (36)،No.(7). 
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التطّرف االجتماعي: أبعاد ومؤشرات ميدانية
إن التطرُّف االجتماعي ابملعىن املتبع يف هذه الدراسة “احنراف األفكار والسلوكيات واألعراف 
والتقاليد واملفاهيم ذات الطابع االجتماعي. إذ إن التطرُّف االجتماعي هو الغلو واإلسراف بعيداً 
عن التوسط، واالعتدال يف التعامل مع القضااي االجتماعية اليت تواجه الفرد يف حياته اليومية”)11(، 
أو هو املغاالة ابإلفراط أو التفريط ابآلراء واالفكار االجتماعية، وأساسه التمّيز والتعّصب واالنغالق 
فهو  االجتماعي،  التوافق  يعاين من سوء  اجتماعياً  واملتطّرف  وسلوكاً،  وفكراً  منهجاً  االجتماعي 
مريض اجتماعياً ونفسياً، إذ يشعر ابلتمّيز، وينظر إىل اآلخرين على أهنم أقل منه يف املكانة وحىت يف 
القدرات العقلية وأن هلم مسات غري مستحبة ومنفردة، وينظر إليهم نظرة عداء أينما وحينما كانوا)12(، 

وميّثل الرفض واالحتجاج يف غياب العدالة االجتماعية بصورها املختلفة يف نظام اجملتمع)13(.

11- Middleton، H.: The Relation Ship Between Aggression Behavior To Anxiety 
And، J. Coum. Psychology،1984، Vol. (36)،No.(7).

12- حممد أمحد البيومي، ظاهرة التطرُّف: األسباب والعالج مصدر سابق، ص: 61.
13-  أحادية / تعددية الرؤية لدى الطلبة جبامعة األزهر وعالقتها ابلتطّرف، رسالة ماجستري منشورة، قدمت إىل جامعة األزهر- 

كلية الرتبية، قسم علم النفس، 2014، ص: 38.
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ورفضها  واألعراف  التقاليد  طبيعة  بشأن  املبحوثني  إجاابت  تقدير  يبنّي   )6( جدول 
بشكل ال خيتلف مع ما متعارف عليه اجملتمع

مستوى اتفاق اإلجاابت

-------------

الفقرات

أتفق بشدة

أتفق

إىل

حد ما

ال أتفق إىل 
حد ما

ال

أتفق بشدة

اجملموع

النسبة التكرار
املئوية

أعكس غضيب على اآلخرين 
عندما أغضب

24546062200
% 12% 27% 30% 31% 100

أصادق فقط من يشاركوين قيمي 
ومبادئي

26556554200
% 13% 27،5% 32،5% 27% 100

أبتعد عن العادات االجتماعية 
ألطور نفسي

55704233200
% 27،5% 35% 21% 16،5% 100

ضرورة احلد من التعليم املختلط 
يف املدارس واجلامعات

36606538200
% 18% 30% 32،5% 19% 100

أقطع عالقيت مع األصدقاء الذين 
خيالفونين الرأي

19295894200

% 9،5% 14،5% 29% 47% 100

أصر على هتجري الغجر من 
العراق ألهنم يسيئون للقيم 

األخالقية

61414553200

% 31،5% 20،5% 22،5% 26،5% 100

أمانع من الزواج من شخص 
خيتلف معي ابملذهب والقومية

45385053200

% 22،5% 19% 25% 26،5% 100

أجتنب تناول الطعام مع أانس من 
أداين أخرى

182656100200
% 9% 13% 28% 50% 100

أمتعض إن مل يسمح يل إببداء 
الرأي يف أمور األسرة

47645336200
% 23،5% 32% 26،5% 18% 100
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أعتقد أن الشاذين جنسياً جيب 
أن يقتلوا

63414155200
% 31،5% 20،5% 20،5% 27،5% 100

أقبل بفكرة تقسيم الناس 
ومتييزهم على وفق انتماءاهتم 

القومية والدينية والعرقية

192834119200

% 9،5% 14% 17% 59،5% 100

لبس الشباب للحلي منظر مقزز
87462047200

% 43،5% 23% 10% 23،5% 100

	 اتفاقهم من عدمها املبحوثي ودرجة  بياانت اجلدول )5( إىل أن تقدير إجاابت  تشري 
بشأن التقاليد واألعراف االجتماعية بنحو ال خيتلف مع ما هو متعارف عليه يف اجملتمع، إذ أظهرت 
ابملرتبة األوىل أن )156( من املبحوثي وبنسبة )78 %( من جمموع وحدات العينة ال يتجنبون 
تناول الطعام مع أانس من أداين أخرى كأن يكون يف أثناء املناسبات أو األعياد، وبنسبة )22 

%( من جمموع وحدات العينة يتجنبون تناول الطعام مع أانس من أداين أخرى.
	 ظهر ابملرتبة الثانية أن )153( من املبحوثي وبنسبة )76،5 %( من جمموع وحدات

العينة ال يقبلون بفكرة تقسيم الناس ومتييزهم على وفق انتماءاهتم القومية والدينية والعرقية، وبنسبة 
القومية  انتماءاهتم  الناس على وفق  تقسيم  بفكرة  يقبلون  العينة  )%23،5( من جمموع وحدات 

والدينية والعرقية.
	 املبحوثي وبنسبة )76 %( من جمموع وحدات أن )152( من  الثالثة  ابملرتبة  وجاء 

العينة تبقى عالقاهتم مع األصدقاء الذين خيتلفون معهم ابآلراء ومل أتخذ خالفاهتم منحى شخصياً، 
وبنسبة )24 %( من جمموع وحدات العينة، يقطعون عالقاهتم مع األصدقاء الذين خيتلفون معهم 

ابلرأي.
	 يظهر ابملرتبة الرابعة أن )133( من املبحوثي وبنسبة )66،5 %( من جمموع وحدات

العينة يتفقون بشأن الشباب ولبسهم للحلي منظر مقزز إذ ختتلف مع أعرافهم وتقاليدهم االجتماعية 
اليت توارثوها، وبنسبة )33،5 %( من جمموع وحدات العينة ال يرون لبس الشباب للحلي منظراً 

مقززاً.
	 فيما ورد يف املرتبة اخلامسة أن )125( من املبحوثي وبنسبة )62،5 %( من جمموع
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وحدات العينة يبتعدون عن العادات االجتماعية ليطورا أنفسهم، وبنسبة )37،5 %( من جمموع 
وحدات العينة ال يبتعدون عن العادات االجتماعية.  

	 جمموع من   )% 61( وبنسبة  املبحوثي  من   )122( أن  السادسة  املرتبة  يف  تاله  مث 
وحدات العينة، ال يعكسون غضبهم على اآلخرين حينما يغضبون. وتبّي أن )78( من املبحوثي 

وبنسبة )39 %( من جمموع وحدات العينة يعكسون غضبهم على اآلخرين عندما يغضبون. 
	 جمموع من   )% 59،5( وبنسبة  املبحوثي  من   )119( أن  السابعة  املرتبة  يف  وتبي 

وحدات العينة ال يصادقون فقط من يشاركوهنم القيم واملبادئ، وبنسبة )40،5 %( من جمموع 
وحدات العينة يصادقون املذكورين. 

	 الثامنة إىل أن )111( من املبحوثي وبنسبة )%55،5( من جمموع وأشري يف املرتبة 
وحدات العينة يغضبون إن مل يسمح هلم إببداء آرائهم يف األمور األسرية. وبنسبة )44،5 %( من 

جمموع وحدات العينة ال يغضبون إن مل يسمح هلم أببداء آرائهم يف األمور األسرية.
	 فيما يعتقد يف املرتبة التاسعة )104( من املبحوثي وبنسبة )52 %( من جمموع وحدات

العينة، إىل أن الشاذين جنسياً جيب أن يقتلوا، وبنسبة )48 %( من جمموع وحدات العينة مل يتفقوا 
على قتل الشاذين جنسياً. 

	 جمموع من   )%  51،5( وبنسبة  املبحوثي  من   )103( أن  العاشرة  املرتبة  يف  ظهر 
وحدات العينة ميانعون من الزواج من شخص خيتلف معي ابملذهب والقومية. وبنسبة )48،5 %( 

من جمموع وحدات العينة ال ميانعون من الزواج من شخص خيتلف معهم ابملذهب والقومية. 
	 مث تاله يف املرتبة احلادية عشر)103( من املبحوثي وبنسبة )51،5 %( من جمموع

وحدات العينة ال يرون ضرورة احلد من التعليم املختلط يف املدارس واجلامعات. وبنسبة )48،5 %( 
من جمموع وحدات العينة يرون ضرورة احلد من التعليم املختلط يف املدراس واجلامعات. 

	 ويف املرتبة االخرية تبي )102( من املبحوثي وبنسبة )51 %( من جمموع وحدات
العينة يصرون على هتجري الغجر من العراق ألهنم يسيئون للقيم األخالقية، وبنسبة )49 %( من 

جمموع وحدات العينة، ال يصرون على هتجري الغجر من العراق للسبب نفسه. 
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النتائج وتفسريها ضمن املؤشرات امليدانية
يتناول الباحث نتائج الدراسة وتفسريها يف ضوء الفرضيات وحماولة توضيح اجتاهات 

التطرُّف لدى طلبة اجلامعة.
فرضية الدراسة

توجد فروق ذوات داللة إحصائية بني الشباب على وفق متغرّي )العمر، اجلنس، اجلامعة، 
التخصص( وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرُّف يف العراق. 

دلت نتائج التحقق من هذه الفرضية على أهنا فرضية صادقة ومن مث قبوهلا يف الدراسة احلالية 
وكما موضح ابآليت:

• الفرق بني األعمار وطبيعة االجتاه: إن نتائج التحليل اإلحصائي دلت على أن هناك فروقاً 	
معنوية بي أعمار املبحوثي وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرُّف، إذ بلغت قيمة مربع كأي )533،91( 

بداللة )001،0( وكما موضح ابجلدول اآليت:
اجلدول )7( يبني الفرق املعنوي بني أعمار املبحوثني وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرُّف

التطرُّف
-----
االعمار

الداللةمربع كأياجملموعالتطرُّف االجتماعيالتطرُّف السياسيالتطرُّف الديين

18-20
النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

533،91001,0

12% 68% 432% 1652% 26
21-2324% 1215% 7،52814%6733.5
24-2620% 1026% 133517،5%8140،5

47،5200100 %284924،595 %56اجملموع

تبي معطيات اجلدول )7( وجود فروق معنوية دالة إحصائياً بي أعمار املبحوثي وطبيعة 
اجتاهاهتم حنو التطرُّف وقد تبي أن الفئة العمرية )26-24( أعلى نسبة يف اجتاهاهتم حنو التطرُّف 
)32( وبنسبة  بعدد  األعمار )20-18(  فئة  يليهم  )35( وبنسبة )17،5(  بعدد  االجتماعي 
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)16 %(، وبعدد )28( بنسبة )14 %( كان من نصيب الفئة العمرية )21-23( األقل يف 
اجتاهاهتم حنو التطرُّف االجتماعي.

الفئة  هذه  ضمن  املبحوثي كان  من  عدد  أعلى  فإن   )26-24( بي  العمرية  الفئة  أما 
اجتاهاهتم حنو التطرُّف السياسي بعدد )26( وبنسبة )13 %(، يليهم ذوو اجتاه التطرُّف الديين 
بعدد )24( وبنسبة )12 %( ضمن الفئة العمرية )21-23(، مث أقل نسبة لذوي اجتاه التطرُّف 

السياسي الذي تقع ضمن الفئة العمرية )18-20( بعدد )8( وبنسبة )4 %(.
بينما مثلت الفئة العمرية )24-26( أعلى نسبة لذوي اجتاه التطرُّف الديين بعدد )20( 
وبنسبة )10 %(، يليها ذوو اجتاه التطرُّف السياسي بعدد )15( وبنسبة )7،5 %( ضمن الفئة 
العمرية )21-23(، مث أقل نسبة كانت لذوي اجتاه التطرُّف الديين بعدد )12( وبنسبة )6 %( 
وطبيعة  املبحوثي  أعمار  بي  معنوايً  فرقاً  هناك  أن  يعين  وهذا  العمرية )18-20(؛  الفئة  ضمن 

اجتاهاهتم حنو التطرُّف؛ وهذا جيعلنا أن نقبل الفرضية البديلة يف الدراسة ونرفض الصفرية.
شكل )4( يوضح الفرق املعنوي بني أعمار املبحوثني وطبيعة االجتاهات حنو التطرُّف 

 

 المعنوي بين أعمار المبحوثين وطبيعة االتجاهات نحو التطرف  ( يوضح الفرق5شكل )

 ا  ن هناك فروقأحصائي على نتائج التحليل اإل دلت الفرق بين الجنسين وطبيعة االتجاه: •
ذ بلغت قيمة مربع إ ،جنس المبحوثين وطبيعة اتجاهاتهم نحو التطرفمعنوية بين 

 :تياآل ( وكما موضح بالجدول0،02( بداللة )70،931) (ياك)

 فثين وطبيعة اتجاهاتهم نحو التطّرالمبحو جنسن الفرق المعنوي بين يبّي (8الجدول )
 التطرف 

 
 ناالجنس

 
 التطرف 

 الديني

 
التطرف 
 السياسي

 
التطرف 

 االجتماعي

 
 المجموع

 
مربع 

 كاي

   
 الداللة

 ذكور
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

70،9
31 0،02 

35 17،5
% 28 14% 49 24،5

% 112 56% 

27،5 55 %7،5 15 %9 18 ناثإ
% 88 44% 

 53 المجموع
26،5

% 43 21% 104 52% 200 100 

    

بين جنس المبحوثين وطبيعة اتجاهاتهم نحو  معنويا   ن هناك فرقا أ معطيات الجدول أوضحت  
( 55ناث )ذ بلغ عدد اإلإ ،الذكوركثر من أناث التطرف االجتماعي لدى اإلن أفتبين  ،التطرف
ف الديني لدى %( بينما التطّر24،5بنسبة )( 49ما عدد الذكور فقد بلغ )أ ،%(27،5بنسبة )
( 18فقد بلغت ) ثناما عدد اإلأ ،%(17،5( بنسبة )35ناث فقد بلغ )على من اإلكان أالذكور 

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

18-20

21-23

24-26

• التحليل اإلحصائي على أن هناك فروقاً 	 الفرق بني اجلنسني وطبيعة االجتاه: دلت نتائج 
معنوية بي جنس املبحوثي وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرُّف، إذ بلغت قيمة مربع )كاي( )70 ،931( 

بداللة )0 ،02( وكما موضح ابجلدول اآليت:
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اجلدول )8( يبنّي الفرق املعنوي بني جنس املبحوثني وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطّرف

 التطرُّف
اجلنسان

التطرُّف التطرُّف الديين
السياسي

التطرُّف 
  لداللةمربع كاياجملموعاالجتماعي

ذكور
النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

931، 7002، 0
35% 17،528% 1449% 24،5112% 56

44 %27،588 %7،555 %915 %18إانث

52200100 %104%26،54321 %53اجملموع

  أوضحت معطيات اجلدول أن هناك فرقاً معنوايً بي جنس املبحوثي وطبيعة اجتاهاهتم حنو 
التطرُّف، فتبي أن التطرُّف االجتماعي لدى اإلانث أكثر من الذكور، إذ بلغ عدد اإلانث )55( 
بنسبة )27،5 %(، أما عدد الذكور فقد بلغ )49( بنسبة )24،5 %( بينما التطّرف الديين 
لدى الذكور كان أعلى من اإلانث فقد بلغ )35( بنسبة )17،5 %(، أما عدد اإلانث فقد بلغت 
)18( بنسبة )9 %(، يف حي تبّي أن التطّرف السياسي لدى الذكور أعلى من اإلانث فقد بلغ 
)28( بنسبة )14 %(، أما عدد اإلانث فقد بلغت )15( بنسبة )7،5 %(؛ وهذا يعين أن 
هناك فرقاً معنوايً بي جنس املبحوثي وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطّرف، وهذا جيعلنا أن نقبل الفرضية 

البديلة يف الدراسة ونرفض الصفرية.
   شكل )5( يبني الفرق املعنوي بني جنس املبحوثني وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطّرف

( 28ناث فقد بلغ )من اإلعلى أف السياسي لدى الذكور ن التطّرأن حين تبّي في ،%(9بنسبة )
 هناك فرقاً ن وهذا يعني أ ؛%(7،5( بنسبة )15ناث فقد بلغت )ما عدد اإلأ ،%(14بنسبة )
وهذا يجعلنا أن نقبل الفرضية  ،فبين جنس المبحوثين وطبيعة اتجاهاتهم نحو التطّر معنويًا

 البديلة في الدراسة ونرفض الصفرية.

 

 فم نحو التطّراتجاهاته جنس المبحوثين وطبيعة ( يبين الفرق المعنوي بين6شكل )   

ن هناك أحصائي على نتائج التحليل اإلدلت الفرق بين التخصصات وطبيعة االتجاه:  •
ذ بلغت إ ،تخصصات المبحوثين وطبيعة اتجاهاتهم نحو التطرفمعنوية بين  ًافروق

 :تي( وكما موضح بالجدول اآل0،018( بداللة )73،082قيمة مربع كأي )

 اتجاهاتهم نحو التطرفيبين الفرق المعنوي بين تخصصات المبحوثين وطبيعة  (9دول )الج

 فالتطّر
 

 التخصصات

 
 التطرف

 الديني

 
التطرف 
 السياسي

 
التطرف 

 االجتماعي

 
 المجموع

 
مربع 

 ياك
 الداللة

 الكلية العلمية
العد النسبة العدد

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة د

73،0
81 

0،01
8 

25 
12،5

% 19 
9،5
% 50 25% 94 47% 

الكلية 
12 24 %14 28 نسانيةاإل

% 54 27% 106 53% 

26،5 53 المجموع
% 

43 21،5
% 

104 52% 200 100 

000000

35

0

28

14%

49

0

18

9%

15

0

55

0
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• الفرق بني التخصصات وطبيعة االجتاه: دلت نتائج التحليل اإلحصائي على أن هناك فروقاً 	
معنوية بي ختصصات املبحوثي وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرُّف، إذ بلغت قيمة مربع كأي )73 ،082( 

بداللة )0 ،018( وكما موضح ابجلدول اآليت:
اجلدول )9( يبني الفرق املعنوي بني ختصصات املبحوثني وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرُّف

التطّرف

التخصصات
التطرُّف التطرُّف السياسيالتطرُّف الديين

الداللةمربع كاياجملموعاالجتماعي

الكلية العلمية
النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

081، 73018، 0
25% 12،519% 9،550% 2594% 47

53 %27106 %1254 %1424 %28الكلية اإلنسانية

52200100 %21،5104 %26،543 %53اجملموع

     توضح معطيات اجلدول )9( أن هناك فرقاً معنوايً بي ختصصات املبحوثي وطبيعة اجتاهاهتم 
حنو التطرُّف، فتبي أن التطّرف االجتماعي لدى طلبة الكليات اإلنسانية أكثر من الكلية العلمية 
إذ بلغ )54( بنسبة )27 %( عند طلبة الكليات اإلنسانية، أما الكليات العلمية فقد بلغ فقد 
بلغ )50( بنسبة )25 %( بينما التطّرف الديين يف الكليات اإلنسانية كان أعلى من الكليات 
بنسبة )9،5 %(، يف حي  العلمية فكان )19(  أما  بنسبة )14 %(،  بلغ )28(  إذ  العلمية 
تبي أن التطرُّف السياسي لدى طلبة الكليات اإلنسانية أعلى من الكليات العلمية إذ كان )24( 
بنسبة )12 %(، أما العلمية فبلغ )19( بنسبة )9،5 %(؛ وهذا يعين أن هناك فرقاً معنوايً بي 
ختصصات املبحوثي وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطّرف وهذا جيعلنا أن نقبل الفرضية البديلة يف الدراسة 

ونرفض الصفرية.
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شكل )6( يبني الفرق املعنوي بني ختصصات املبحوثني وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرُّف

بين تخصصات المبحوثين وطبيعة  معنويًا هناك فرقًا( أن 9) معطيات الجدول توضح     
كثر من أنسانية اإل طلبة الكلياتف االجتماعي لدى ن التطّرأفتبين  ،اتجاهاتهم نحو التطرف

الكليات العلمية فقد ما ، أنسانيةعند طلبة الكليات اإل%( 27( بنسبة )54ذ بلغ )إالكلية العلمية 
على من أ كان نسانيةالكليات اإل فيف الديني %( بينما التطّر25( بنسبة )50فقد بلغ )بلغ 

حين  في ،%(9،5( بنسبة )19) فكانة العلميما أ ،%(14( بنسبة )28بلغ )إذ  الكليات العلمية
( 24) إذ كانالكليات العلمية على من أ نسانيةطلبة الكليات اإلن التطرف السياسي لدى أتبين 

بين  معنويًا وهذا يعني أن هناك فرقًا؛ %(9،5( بنسبة )19) العلمية فبلغما أ ،%(12بنسبة )
جعلنا أن نقبل الفرضية البديلة ف وهذا يالمبحوثين وطبيعة اتجاهاتهم نحو التطّر تخصصات

 في الدراسة ونرفض الصفرية.

 

 اتجاهاتهم نحو التطرف( يبين الفرق المعنوي بين تخصصات المبحوثين وطبيعة 7شكل )

ن هناك ألى عحصائي نتائج التحليل اإل دلتالفرق بين الجامعات وطبيعة االتجاه:  •
ذ بلغت قيمة مربع إ ،فنحو التطرّ  جامعات وطبيعة اتجاهاتهمطلبة المعنوية بين  ًافروق

 اآلتي:( وكما موضح بالجدول 0،001( بداللة )88،241ي )اك
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• الفرق بني اجلامعات وطبيعة االجتاه: دلت نتائج التحليل اإلحصائي على أن هناك فروقاً 	
معنوية بي طلبة اجلامعات وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطّرف، إذ بلغت قيمة مربع كاي )88 ،241( 

بداللة )0 ،001( وكما موضح ابجلدول اآليت:
اجلدول )10( يبني الفرق املعنوي بني طلبة اجلامعات وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرُّف

التطرُّف

اجلامعات

التطرُّف

الديين
الداللةمربع كاياجملموعالتطرُّف االجتماعيالتطرُّف السياسي

جامعة األنبار
النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

241، 88001، 0
30% 1516% 851% 25،59749،5

2710351،5 %15،554 %931 %18جامعة الكوفة

52،5200100 %28،5105 %2448 %48اجملموع

     أوضحت معطيات اجلدول )10( أن هناك فرقاً معنوايً بي طلبة اجلامعات وطبيعة اجتاهاهتم 
حنو التطّرف، فتبي أن التطّرف االجتماعي لدى جامعة الكوفة أكثر من جامعة األنبار إذ بلغ يف 
جامعة الكوفة )54( بنسبة )27 %( أما يف جامعة األنبار فقد بلغ )51( بنسبة )25،5 %(، 



22

مركز البيان للدراسات والتخطيط

بينما كان التطرُّف الديين يف جامعة األنبار أعلى من الكوفة فقد بلغ )30( بنسبة )15 %(، أما 
يف جامعة الكوفة فقد بلغ )18( بنسبة )9 %(، على حي تبي أن التطرُّف السياسي يف جامعة 
الكوفة أعلى من جامعة األنبار فقد بلغ )31( بنسبة )15،5 %(، أما يف جامعة األنبار فقد بلغ 
)16( بنسبة )8 %(، وهذا يعين أن هناك فرقاً معنوايً بي طلبة اجلامعات وطبيعة اجتاهاهتم حنو 

التطّرف؛ وهذا جيعلنا أن نقبل الفرضية البديلة يف الدراسة ونرفض الصفرية.
شكل )7( يبني الفرق املعنوي يب طلبة اجلامعات وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرُّف

 وطبيعة اتجاهاتهم نحو التطرف طلبة الجامعاتيبين الفرق المعنوي بين  (10الجدول )
 التطرف     

 
 الجامعات

 
 التطرف

 الديني

 
التطرف 
 السياسي

 
التطرف 

 االجتماعي

 
 المجموع

 
 ياك مربع

 
 الداللة

 
 نبارجامعة األ

النس العدد
الن العدد النسبة العدد النسبة العدد بة

 سبة

88،241 0،001 
30 

15
% 16 8% 51 
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% 97 49،

5 

15،5 31 %9 18 جامعة الكوفة
% 54 27% 103 51،

5 

24 48 المجموع
% 48 28،5

% 105 52،5
% 200 100 

بين طلبة الجامعات وطبيعة  معنويًا ناك فرقًان ه( أ10) معطيات الجدول أوضحت     
كثر من جامعة أف االجتماعي لدى جامعة الكوفة ن التطّرأفتبين  ،فاتجاهاتهم نحو التطّر

( بنسبة 51نبار فقد بلغ )ما في جامعة األأ%( 27( بنسبة )54ذ بلغ في جامعة الكوفة )إنبار األ
( بنسبة 30فقد بلغ ) الكوفةعلى من أنبار في جامعة األالتطرف الديني كان بينما ، %(25،5)
ن التطرف السياسي أعلى حين تبين  ،%(9( بنسبة )18) في جامعة الكوفة فقد بلغما ، أ%(15)

في جامعة  ما، أ%(15،5( بنسبة )31فقد بلغ ) نبارجامعة األعلى من أ لكوفةا في جامعة
وطبيعة طلبة الجامعات بين  معنويًا ًاوهذا يعني أن هناك فرق ،%(8( بنسبة )16) بلغ فقد نباراأل

 وهذا يجعلنا أن نقبل الفرضية البديلة في الدراسة ونرفض الصفرية. ؛فاتجاهاتهم نحو التطّر

 

 نحو التطرف( يبين الفرق المعنوي بي طلبة الجامعات وطبيعة اتجاهاتهم 8شكل )
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اخلالصة
من خالل األسئلة واإلجاابت والنتائج اليت خرج هبا استطالع الرأي ميكن استخالص 

جمموعة من النقاط، وقد جاءت على النحو اآليت:
1. ظهرت توزيع مستوايت أعمار املبحوثي يف البحث احلايل على )ثالث( فئات عمرية 
بدءاً من )18-20(، وانتهاء ابلفئة العمرية )21-23(؛ إذ متثل هذه األعمار فئة الشباب، فيما 
بلغ التوزيع اجلنسي لوحدات عينة البحث من الذكور بنسبة )51،5 %( يف حي كانت نسبة 
داخل  العينة جاءت عنقودايً  إذ إن اختيارات  العينة.  اإلانث )48،5 %( من جمموع وحدات 
الدراسية ضمن اختصاصات  املراحل  الكوفة(، ومشلت مجيع  األنبار، وجامعة  اجلامعات )جامعة 
علمية وانسانية خمتلفة، وكشفت نتائج االستطالع أن نسبة الذين وصفوا دخلهم الشهري غالباً ما 
يكون غري كاٍف لسد حاجاتنا األساسية )أي مستوى معيشي متدن( قد بلغت حنو )11،5 %( 
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من جمموع وحدات العينة، أما نسبة الذين وصفوا دخلهم يكفي لتدبري األمور العائلية لكنه بعيد 
عما هو كمايل )67 %( من جمموع وحدات العينة، يف حي وصف )21،5 %( أن دخلهم 

يكفيهم للعيش برخاء )أي مستوى معيشي مرفه(.
 يُعدُّ التفاوت يف املستوايت املعيشية أمراً بديهياً، ويتبع ذلك نوع العمل الدخل ومقداره، وتراكم 

الثروة لدى األفراد أو األسرة، وطريقة التنظيم، وإدارة الشؤون االقتصادية لألسرة.
2. بينت نتائج االستطالع عن نوااي املبحوثي وطبيعة اتفاقهم من عدمها مع العبارات اليت 
تبي تفاعلهم مع التعاليم الدينية. إذ اتضح أن نسبة )72،5 %( يرون أن دينهم هو الوحيد القادر 
على تنمية شخصية الفرد، وبنسبة )69،5 %( يعتقدون أن مذهبهم أفضل من املذاهب األخرى، 
وبنسبة )65،5 %( يسعون إىل تغيري معتقدات اآلخرين بقوة اإلميان، وبنسبة )39( يقاطعون 
كل من ابتعد عن الدين، وبنسبة )29 %( ينزعجون عند رؤية ممارسة شعائر تعود ملذهب آخر.

3. تباينت آراء املبحوثي حيال طبيعة مقدار أتثري رجال الدين، إذ أظهرت نتائج االستطالع 
حنو )63،5 %( من جمموع وحدات العينة يرون فتاوى رجال الدين متناقضة، يف حي تردد ما 
يقارب حنو )36،5 %( حي أجابوا بثقتهم برجال الدين، فضاًل عن تصديقهم لكل ما يقولونه.

4. كشفت مؤشرات التحليل أن الشباب يرون )األحزاب السياسية ذات الطابع الديين، 
االجتماعي  األثر  ذات  الرئيسة  املعلومات  مصادر  من  الدراسية(  واملناهج  واألسرة،  واإلنرتنت، 

املسؤولة عن التطّرف.
5. أفرزت نتائج االستطالع عن جتنب املبحوثي مناقشة أصدقائهم يف القضااي السياسية 
اليت جاءت ابملرتبة األوىل وبنسبة )68 %( من جمموع وحدات العينة، يف حي أجاب ما يقارب 
السياسية هي  أفكارهم  يعتقدون  إذ  )17 %( أبهنم يشعرون ابلنفور جتاه من خيالفهم سياسياً، 
األصح، فضاًل عن تعاملهم فقط مع من يتفق مع مبادئهم السياسية، ويعملون على هتميش األفكار 

السياسية.
6. كشفت الدراسة عن وجود فروق بي اجتاهات الشباب وميوهلم حنو التطرُّف، على وفق 

متغرّي العمر، واجلنس، والتخصص، واجلامعة.
اإلانث  عند  االجتماعي كانت  التطرُّف  يف  نسبة  أعلى  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت   .7
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نسبة يف  أعلى  يليها  العينة.  بنسبة )24،5 %( من جمموع وحدات  الذكور  )27،5 %(، مث 
التطّرف الديين عند الذكور )17،5 %( مث اإلانث بنسبة )9 %( من جمموع وحدات العينة. بينما 
كانت أعلى نسبة يف التطرُّف السياسي عند الذكور )%14،5( مث اإلانث بنسبة )7،5 %( من 

جمموع وحدات العينة.
 8. وأخرياً ظهرت أعلى نسبة يف التطرُّف االجتماعي يف جامعة الكوفة )27 %(، مث 
جامعة األنبار بنسبة )25،5 %( من جمموع وحدات العينة. يليها أعلى نسبة للتطرف السياسي 
يف جامعة الكوفة )15،5 %( مث جامعة األنبار بنسبة )8 %( من جمموع وحدات العينة. بينما 
كانت أعلى نسبة للتطرف الديين يف جامعة األنبار بنسبة )15 %( مث جامعة الكوفة بنسبة )9 

%( من جمموع وحدات العينة.
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