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اجتاهات الشباب النازحني حنو التطّرف يف العراق

متهيد:

حبثت الدراسة اجتاهات النازحي حنو التطرف كوهنم يعدون أكثر الناس عرضة للمعاانة سواء 
أكان نتيجة اإلرهاب، أو الصراع املذهيب، أو نتيجة االضطهاد، والفوضى السياسية، والسيما بعد 
سقوط النظام العراقي عام )2003(؛ مما شكل ظاهرة تعدُّ من أخطر الظواهر االجتماعية اليت 
شهدهتا اجملتمعات اإلنسانية خالل أترخيها الطويل، وال تقل خطراً عن القتل والتشريد الذي يؤدي 
الرغم عنها، حبثاً  إىل اضطرار األسر إىل ترك منازهلا وممتلكاهتا واالنتقال إىل مناطق أخرى على 
عن مالذ آمن حلمايتهم من العمليات اإلرهابية؛ وهكذا ميكن القول إن األسر العائدة إىل مناطق 
سكناهم ذاقت األمرين يف أن واحد مرارة النزوح اليت أجربهتم على ترك منازهلم وممتلكاهتم، ومرارة 
ما  يعيشوهنا من جراء  اليت  االجتماعية  فاألوضاع  منها،  نزحوا  اليت  األصلية  مناطقهم  إىل  العودة 
تعرضت له مناطقهم من دمار وفقدان ملمتلكاهتم أثرت سلباً على معظم اجلوانب الشخصية للنازح؛ 

مما زعزعة ثقته مبعتقداته وقيمه، وهذا ما قد أدى إىل اإلحباط والشعور ابلضياع.

تكمن مشكلة الدراسة احلالية يف مدى خطورة تطرف بعض الشباب النازحي والعائدين يف 
أفكارهم وآرائهم واجتاهاهتم حنو التطرف غري العنيف، والتطرف العنيف.

والعائدين حنو  النازحي  الشباب  اجتاهات  احلالية من تساؤل رئيس معرفة  الدراسة  تنطلق 
)التطرف غري العنيف، والتطرف العنيف( يف العراق؟ وهذا التساؤل حيمل يف طياته أسئلة فرعية، 
ماذا نقصد ابلتطرف غري العنيف، والتطرف العنيف، وهل يؤثر املرور بتجربة النزوح واالستمرار فيها 
على االجتاه حنو التطرف بشكليه العنيف وغري العنيف أم إن للعودة من النزوح إىل مناطق األصل 
تؤثر يف توجيهات العائدين إزاء التطّرف العنيف وغري العنيف. وهل إن )العمر، واملستوى التعليمي، 

والوضع املعاشي( يؤثر يف التوجه حنو التطرف بشكلية لدى النازحي والعائدين.

إن هذه الورقة البحثية هتدف إىل الكشف عن األثر وبيان الفروق بي الشباب النازحي يف 

اتجاهات الشباب النازحين نحو التطرّف في العراق
“رؤى استشرافية ومعالجات سياساتية”

أحمد خضير حسين عيال *

* ابحث / جامعة بغداد - كلية اآلداب - قسم االجتماع.
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خميم العامرية والعائدون من النزوح يف الفلوجة وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرف على وفق متغري )العمر، 
واملستوى التعليمي، والوضع املعاشي(.

املنهجية واملفاهيم واملقاربة النظرية:

تتبىن هذه الورقة املنهج املسحي بطريقة العينة ابالعتماد على أداة االستبانة هبدف حتديد 
وطبيعة  الفلوجة  مدينة  يف  النزوح  من  والعائدين  العامرية،  خميم  يف  النازحي  الشباب  بي  الفرق 
اجتاهاهتم حنو )التطرف غري العنيف، والتطرف العنيف( وتفسري ما مت مجعه من البياانت واملعلومات 

وحتليله إحصائياً.

ضمت استمارة االستبانة جمموعة من الفقرات اليت مت وضعها على طريقة )ليكرت اخلماسي( 
كونه يعد من مقاييس االجتاهات الذي يتالءم مع الدراسة احلالية، تنوعت فيها أسئلة املقياس؛ 
للتعرف على طبيعة االجتاهات اليت حيملها الشباب من النازحي يف املخيمات والعائدين يف مدينة 
الفلوجة حنو التطرف، وقد احتوت االستمارة على جانب يتعلق ابملعلومات األساسية )الدميوغرافية( 
للمبحوثي، وجانب آخر يتعلق ابآلراء الذاتية هلم اليت ختص املوضوعات ذات التطرف غري العنيف، 

والتطرف العنيف.

الفلوجة(، وقد  النزوح يف  العامرية، وعائدين من  )انزحني يف خميم  الدراسة  مشل جمتمع 
اقتصر على عينة بلغت )200( شاب )ذكور(، ومت توزيع االستباانت بطريقة قصدية على املناطق 
اليت مت اختيارها، )100( استبانة لكل منطقة من املناطق املشار إليها. واجلدول )1( يبي توزيع 

عينة الدراسة حسب متغري العمر، واملستوى التعليمي، واملستوى املعاشي، ومنطقة السكن.

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

النسبة املئويةالتكرارتوزيع عينة الدراسة

األعمار

21 - 1841% 20.5
25 - 2263% 31.5
29 - 2632% 16
36 - 3064% 32
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التعليم
18.5 %37مستوى تعليم منخفض
44.5 %89مستوى تعليم متوسط
37 %74مستوى تعليم عال

الوضع 
املعاشي

41.5 %83غري كاف
7.5 %15يكفي

51 %102يكفي ويزيد

منطقة 
السكن

50 %100انزح داخل خميم )مستمرون(
50 %100عائد من النزوح

إن »الشباب« ابملعىن املتبع يف هذه الدراسة يتضمن مرحلة عمرية ترتاوح أعمارهم ما بي 
)36-18( عاماً، وهم انزحون داخل خميم العامرية، وعائدون يف مدينة الفلوجة.

ويستطيع 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 بــ “االجتاه” هو االستعداد الوجداين حنو موضوع معي، يتمثل ابلقبول أو الرفض 
جتاه هذا املوضوع، ويعرب عنه سلوكياً أو لفظياً أو حىت إبمياءات الوجه أو العيني.

وابلطبع فإن االجتاه يف هذه احلالة هو هتيؤ واستعداد أو أتهب لالستجابة قبوال أو رفضاً 
والسياسية واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  واقع  الفرد من  اجتاهات  أغلب  وتتكون  ما،  مبوقف 
واأليديولوجية، أو ابألحرى نتاج لعملية التنشئة االجتماعية كعملية تفاعلية بي الفرد واجملتمع)2(؛ 
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)3(.

1- سحر حممد درويش، اجتاهات الشباب حنو العمل التطوعي يف األهلية، رسالة ماجستري منشورة قدمت إىل جامعة األزهر، 
كلية اآلداب، 2015، ص: 23.

2- حسي صديق، االجتاهات من منظور علم االجتماع، )جملة جامعة دمشق، امللحق 28، العدد 4-3(، 2012، ص: 302. 
3- إبراهيم سليمان عبيد، اجتاهات املعلمي ومدراء 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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ويقصد »ابلتطرف« احنراف األفكار أو السلوكيات جتاه جمموعة من األفكار قد تكون دينية 
أو سياسية أو اجتماعية، ويشعر الفرد أبنه ال يتقبل اجلدل ويعيش مبعزل عن اجملتمع، ومنفصل عن 

النسيج االجتماعي.

وابلطبع فإن التطرف هنا أيديولوجية موجزة تشكل ثقافة فرعية وتعززها ويتم تناوهلا ضمن 
حوار مستمر مع اجملتمع السائد الذي تستجيب له، ومن يتصرف ضده)4(، أو هو أسلوب مغلق 
للتفكري يتسم بعدم القدرة على تقبل أي معتقدات ختتلف عن معتقدات الشخص أو اجلماعة 
العنيف(، و)التطرف  )التطرف غري  منها  التطرف،  أشكال  تباينت  وقد  معها)5(،  التسامح  أو 
العنيف(، وهلذه األشكال أتثرياهتا على النسيج االجتماعي. إذ ينبثق التطرف من مجيع األداين 
واألعراق واملعتقدات، على الرغم من أن األيديولوجيات املتطرفة قد تستخدم اللغة الدينية أو العرقية 
تبدأ  التطرف أبهنا طولية  من أجل إضفاء شرعيتها على مجهورها املستهدف، »ووصفت عملية 
ابلتطرف غري العنيف وتؤدي تدرجيياً إىل التطرف العنيف«)6(، وحتاجج هذه الدراسة املقاربة النظرية 
لتفسري التطرف كظاهرة اجتماعية، وقد ربط كل من )ابرسونز- ومريتون( ظهور التطرف بوجود 
خلل بنائي داخل النسق االجتماعي متثل بفقدان اندماج الفرد ابجلماعات االجتماعية، والثقافة 
السائدة مع ضعف اليات الضبط والقواعد املنظمة لسلوك الفرد، بينما يرجع املاركسيون التطرف 
إىل الظروف االقتصادية السيئة اليت تعيشها فئات كبرية يف اجملتمع من فقر وبطالة وحرمان، والشعور 

ابالضطهاد والتهميش واالستغالل يف مناحي احلياة)7(.

التطرف غري العنيف: أبعاد ومؤشرات ميدانية

إن التطرف غري العنيف ابملعىن املتبع يف هذه الدراسة يعين احنراف األفكار إىل احلد الذي 
جيعل الشخص ال يرى رأايً صحيحاً، ويرى ما يعتقدُه من أفكار وآراء.

 وابلطبع فإن التطرف غري العنيف هو جتاوز حد االعتدال يف سياق حرية التعبري واخلطاب، 

4- Mares، Miroslav، Botticher، Astrid.  Extremism As A Security Threat In The Central Europe، 
Centre For European And North Atlantic Affairs، February 2013،P.2.

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

6- مركز البيان للدراسات والتخطيط، اسرتاتيجية اململكة املتحدة ملكافحة التطرف، حتليل ودراسة جدوى أتقلم هذه االسرتاتيجية 
مع السياق العراقي، مركز إنترييكي، لندن، 2017، ص: 7.

7- غين انصر حسي القريشي، املداخل النظرية لعلم االجتماع، )عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع( 2011، ص: 206.
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ويشكل مسألة مدنية له القدرة على إضعاف النسيج االجتماعي بتطبيع التعصب من خالل 
متكي التمييز على أساس اجلنس، أو العرق، أو املعتقد الديين، أو التوجه اجلنسي)8(.

جدول )2( يبني إجاابت املبحوثني بشأن طبيعة اجتاهاهتم حنو التطرف غري العنيف

أوافق الفقرات
معارض معارضحمايدأوفقبشدة

بشدة

أفرض آرائي على اآلخرين
394767398ت
%19.523.533.519.54

عليهم  التغلب  اآلخرين  مع  أتنافس 
بشىت الوسائل

335773316ت
%16.528.536.515.53

احرتام  أانل  القوة كي  ابستعمال  ألوح 
اآلخرين

2647615412ت
%1323.530.5276

حنو  نظري  وجه  تعبري  يف  صعوبة  أجد 
اآلخرين

2527565933ت
%12.513.52829.516.5

أمانع من الزواج من شخص خيتلف معي 
ابملذهب والقومية

3158534513ت
%15.52926.522.56.5

احلاضر  من  أفضل  املستقبل  أن  أشعر 
واملاضي

3241544627ت
%1620.5272313.5

أمهش اآلراء السياسية املخالفة آلرائي
2844664319ت
%14223321.59.5

أوضحت نتائج اجلدول )2( إجاابت املبحوثي حول التطرف الغري العنيف، وميكن تلخيص 
النتائج كما أييت:

• إن نتائج اإلجابة عن الفقرة األوىل اليت توضح أفرض آرائي على اآلخرين، أظهرت أن خيار 	

8- مركز البيان للدراسات والتخطيط، مصدر سابق، ص: 8.
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)حمايد( حصل على أعلى نسبة اجابة اذ بلغ )67( بنسبة )33.5 %(، أما أقل إجابة فقد 
كانت عن خيار معارض بشدة، إذ بلغ عددهم )8( بنسبة )4 %(.

• أن خيار 	 وتبي  اآلخرين   بي  املنافسة  توضح  اليت  الثانية  الفقرة  اإلجابة عن  نتائج  أظهرت 
)حمايد( حصل على أعلى إجابة إذ بلغ )73( بنسبة )36.5 %(، أما أقل نسبة إجابة فقد 

كانت عن خيار معارض بشدة، إذ بلغ عددهم )6( بنسبة )3 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة الثالثة اليت توضح إىل استعمال القوة ألانل احرتام اآلخرين، 	
وتبي أن خيار حمايد حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )61( بنسبة )30.5 %(، أما 

أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )معارض بشدة( إذ بلغ عددهم )6( بنسبة )3 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة الرابعة اليت توضح الصعوبة يف تعبري وجه النظر حنو اآلخرين، 	
وتبي أن خيار معارض حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )59( بنسبة )29.5 %(، أما 
أقل نسبة اجابة فقد كانت عن خيار )اوافق بشدة( إذ بلغ عددهم )25( بنسبة )12.5 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة اخلامسة اليت توضح: أمانع من الزواج من شخص خيتلف 	
معي ابملذهب والقومية، وتبي أن خيار )أوافق( حصل على اعلى نسبة إجابة إذ بلغ )58( 
بنسبة )29 %(، أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )معارض بشدة( إذ بلغ عددهم 

)13( بنسبة )6.5 %(.

• خيار 	 أن  وتبي  ابملستقبل،  الشعور  توضح  اليت  السادسة  الفقرة  عن  االجابة  نتائج  أظهرت 
)حمايد( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )54( بنسبة )27 %(، اما اقل نسبة إجابة فقد 

كانت عن خيار )معارض بشدة( إذ بلغ عددهم )27( بنسبة )13.5 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة السابعة اليت توضح هتميش اآلراء السياسية، وتبي أن خيار 	
)حمايد( حصل على أعلى نسبة اجابة إذ بلغ )66( بنسبة )33 %(، أما أقل نسبة إجابة 

فقد كانت عن خيار )معارض بشدة( إذ بلغ عددهم )19( بنسبة )9.5 %(.
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 ، خااا ع رائاااي علااا  الآيااا   أ لااا  الطاااي ت ضاااح جاباااة عااا  الفقااا ة األ  نطاااائج اإلإ •
( بنسااابة 67يصااا  علااا  أعلااا  نسااابة اجاباااة ا  بلااا    (محاعاااد   خناااار أامااا ت أ
( 8  بلاا  عااد ه   ، إجابااة يقااد كاناات عاا  خنااار مدااار  بشاادةإقاا  أأمااا  ، %(33.5 

 .%(4بنسبة  
  أخاا ع    تباان  جابااة عاا  الفقاا ة الثاننااة الطااي ت ضااح المنايسااة باان  النطااائج اإلاماا ت أ •

قاا  نساابة أمااا أ ، (%36.5( بنساابة  73  بلاا   إجابااة إعلاا  أيصاا  علاا   (محاعااد خنااار 
 .(%3( بنسبة  6  بل  عد ه   إ ، جابة يقد كانت ع  خنار مدار  بشدةإ
الاا  اسااطدمال القاا ة ألنالااه ايطاا ا   ااماا ت نطااائج االجابااة عاا  الفقاا ة الثالثااة الطااي ت ضااح •

( بنساابة 61 تباان  ا  خنااار محاعااد يصاا  علاا  أعلاا  نساابة اجابااة ا  بلاا    ، االخاا ع 
( 6امااا اقاا  نساابة اجابااة يقااد كاناات عاا  خنااار مدااار  بشاادة" ا  بلاا  عااد ه    ، (30.5 

 .(3بنسبة  
النظاا   ااماا ت نطااائج االجابااة عاا  الفقاا ة ال ابدااة الطااي ت ضااح الصااد بة يااي تدبناا   جااه •

( 59 تباان  أ  خنااار مدااار  يصاا  علاا  اعلاا  نساابة اجابااة ا  بلاا    ، نحاا  االخاا ع 
امااا اقاا  نساابة اجابااة يقااد كاناات عاا  خنااار ا ايااق بشاادة" ا  بلاا  عااد ه   ، (29.5بنساابة  

 .(12.5( بنسبة  25 
ااماا ت نطااائج االجابااة عاا  الفقاا ة الخامسااة الطااي ت ضااح امااانع ماا  الااز اج ماا  شااخ   •

 تباان  ا  خنااار ا ايااق يصاا  علاا  اعلاا  نساابة اجابااة  ، هب  الق منااةعخطلااف مدااي بالمااذ
امااا اقاا  نساابة اجابااة يقااد كاناات عاا  خنااار مدااار  بشاادة" ا   ، (29( بنساابة  58ا  بلاا   

 .(6.5( بنسبة  13بل  عد ه   
 تباان  ا   ، ااماا ت نطااائج االجابااة عاا  الفقاا ة السا سااة الطااي ت ضااح الشااد ر بالمسااطقب  •

امااا اقاا  نساابة  ، (27( بنساابة  54خنااار محاعااد يصاا  علاا  اعلاا  نساابة اجابااة ا  بلاا   
 .(13.5( بنسبة  27اجابة يقد كانت ع  خنار مدار  بشدة" ا  بل  عد ه   

ااماا ت نطااائج االجابااة عاا  الفقاا ة السااابدة الطااي ت ضااح تمماانش الراء السناساانة   تباان   •
امااا اقاا  نساابة  ، (33( بنساابة  66ة اجابااة ا  بلاا   ا  خنااار محاعااد يصاا  علاا  اعلاا  نسااب

 .(9.5( بنسبة  19اجابة يقد كانت ع  خنار مدار  بشدة" ا  بل  عد ه   
•  

 
 

%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت

افرض ارائي
على االخرين

اتنافس مع 
االخرين ال 
تغلب عليهم

بشتى 
الوسائل

الوح 
باستعمال 
ل القوة كي انا
احترام 
االخرين

اجد صعوبة 
في تعبير

وجه نظري 
نحو االخرين

امانع من 
الزواج من 
شخص 

يختلف معي
بالمذهب 
والقومية

اشعر ان 
المستقبل 
افضل من 
الحاضر 
والماضي

اهمش اآلراء 
السياسية 
المخالفة 
ألرائي

اوفق

اوافق بشدة

الشكل)1( يبي اجتاهات املبحوثي حنو التطرف غري العنيف

جدول )3( يبني إجاابت املبحوثني بشأن طبيعة اجتاهاهتم حنو التطرف غري العنيف

أوافق الفقرات
معارض معارضحمايدأوفقبشدة

بشدة

أعتقد أن آرائي السياسية هي 
األصح

632587925ت
%3162939.512.5

أفرض آرائي السياسية ابلقوة إذا لزم 
األمر

3143654219ت
%15.521.532.5219.5

أؤيد وجه نظر من أحب من 
السياسيني

1515628622ت
%7.57.5314311

أواجه صعوبة يف تقبل التغيريات 
السياسية اليت حتدث حويل

1026407054ت
%513203527
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أرى أن اجملتمع يفتقد قوة االعتقاد 
واإلميان

1236547127ت
6182735.513.5

أرى أن يؤدب كل من ابتعد عن 
الدين

2140685813ت
%10.52034296.5

أعد رجال الدين قدوة ومثل أعلى
263178596ت
%1315.53929.53

أوضحت نتائج اجلدول )3( إجاابت املبحوثي عن التطرف غري العنيف وميكن تلخيص 
النتائج ابآليت:

• إن نتائج اإلجابة عن الفقرة األوىل اليت توضح أعتقد أن آرائي السياسية هي األصح، أظهرت 	
أن خيار معارض حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )79( بنسبة )39.5 %(، أما أقل 

نسبة إجابة فقد كانت عن خيار أوفق بشدة إذ بلغ عددهم )6( بنسبة )3 %(.

• إن نتائج اإلجابة عن الفقرة الثانية اليت توضح أفرض آرائي السياسية ابلقوة، أظهرت أن خيار 	
حمايد حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )65( بنسبة )32.5 %(، أما أقل نسبة إجابة 

فقد كانت عن خيار معارض بشدة إذ بلغ عددهم )19( بنسبة )9.5 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة الثالثة اليت توضح أتييد وجه نظر من أحب من السياسيي، 	
أظهرت أن خيار معارض حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )86( بنسبة )43 %(، أما 

أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار أوفق بشدة إذ بلغ عددهم )15( بنسبة )7.5 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة الرابعة اليت توضح أواجه صعوبة يف تقبيل التغيريات السياسية 	
بلغ )70(  إذ  اليت حتدث حويل، أظهرت أن خيار معارض حصل على أعلى نسبة إجابة 
بنسبة )35 %(، أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار أوفق بشدة إذ بلغ عددهم )10( 

بنسبة )5 %(.

• االعتقاد واإلميان، 	 قوة  يفتقد  اجملتمع  توضح  اليت  اخلامسة  الفقرة  اإلجابة عن  نتائج  أظهرت 
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أظهرت أن خيار معارض حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )71( بنسبة )35.5 %(، 
أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار أوافق بشدة، إذ بلغ عددهم )12( بنسبة )6 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة السادسة اليت توضح أتديب كل من ابتعد عن الدين، أظهرت 	
أن خيار حمايد حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )68( بنسبة )34 %(، أما أقل نسبة 

إجابة فقد كانت عن خيار معارض بشدة، إذ بلغ عددهم )13( بنسبة )6.5 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة السابعة اليت توضح رجال الدين قدوة ومثاًل أعلى، أظهرت 	
أن خيار )حمايد( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )78( بنسبة )39 %(، أما أقل نسبة 

إجابة فقد كانت عن خيار معارض بشدة إذ بلغ عددهم )6( بنسبة )3 %(.

 

 
7 

واجننن  صنننعوتف فننني ل يينننل الت ييننن ات أجابنننف عنننن ال  ننن   ال ابعنننف التننني لوضننن  ظهننن ت نتنننائج ابأ •
ذ بخن  إجابنف إن خ ار معنارض حصنل عخنل أعخنل نسنبف أظه ت أ ، الس ا  ف التي لحدث حولي

ذ بخنن  عنندد م إوفننق بشنند  أجابننف ف نند كانننت عننن خ ننار إقننل نسننبف أأمننا  ، %( 35( باسننبف ) 70) 
 . %( 5( باسبف ) 10) 

 ، فمننانالمجتمن  ف ت نند قنو  ااعت ناد وابجابنف عننن ال  ن   اليامسنف التنني لوضن  ظهن ت نتنائج ابأ •
أمنا  ، %( 35.5( باسنبف ) 71ذ بخن  ) إجابنف إن خ ار معارض حصل عخل أعخل نسنبف أظه ت أ
 . %( 6( باسبف ) 12ذ بخ  عدد م ) إ ، فق بشد او أجابف ف د كانت عن خ ار إقل نسبف أ
 ، جابنننف عنننن ال  ننن   الساد نننف التننني لوضننن  لأد ننن  كنننل منننن ابتعننند عنننن الننند نظهننن ت نتنننائج ابأ •

قنل أأمنا  ، %( 34( باسنبف ) 68ذ بخن  ) إجابنف إن خ ار محا د حصنل عخنل أعخنل نسنبف أظه ت أ
 . %( 6.5( باسبف ) 13ذ بخ  عدد م ) إ ، بشد جابف ف د كانت عن خ ار معارض إنسبف 

ظهن ت أ ، عخنلأ  جابف عنن ال  ن   السنابعف التني لوضن  رجنال الند ن قندو  ومني ا ظه ت نتائج ابأ •
قنل نسننبف أأمنا  ، %( 39( باسنبف ) 78ذ بخن  ) إجابنف إحصنل عخنل أعخنل نسنبف  ( محا ند) ن خ نار أ
 . %( 3) ( باسبف 6ذ بخ  عدد م ) إجابف ف د كانت عن خ ار معارض بشد  إ

 
 

 ( يبين اتجاهات المبحوثين نحو التطرف غير العنيف 2المخطط )

 بعاد ومؤشرات ميدانيةأ: العنيفالتطرف 
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محايد

اوفق

اوافق بشدة

املخطط )2( يبي اجتاهات املبحوثي حنو التطرف غري العنيف

التطرف العنيف: أبعاد ومؤشرات ميدانية

إن التطرف العنيف ابملعىن املتبع يف هذه الدراسة هو “احنراف األفكار إىل حد االخنراط 
يف األفعال العنيفة أو األعمال املسلحة متالفياً كل قيمه وعاداته، متجهاً حنو حتقيق اهلدف”.
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وابلطبع فإنه عمل عنيف يرمي إىل حتقيق األهداف املوصوفة، أو هو معتقدات من يدعمون 
العنف أو يستخدمونه بدافع أيديولوجي لتحقيق آراء أيديولوجية، أو دينية، أو سياسية متطرفة، 

والتطرف العنيف يشكل قضية أمنية يتم التعامل معها بناًء على ذلك)9(. 

جدول )4( يبني اجتاهات النازحني حنو التطرف العنيف

الفقرات
1

أبدًا
2 قلياًل

3

أحيااًن

4

كثريًا

5

دائمًا

أؤيد صديقاً يسافر إىل اخلارج ملساعدة إخوانه 
املسلمني على قتال حمتل أجنيب

864346269ت
%4321.523134.5

أؤيد صديقاً يسافر إىل اخلارج ملساعدة إخوانه 
املسلمني على قتال حكوماهتم الظاملة

886128185ت
%4430.51492.5

أؤيد صديقاً يسافر إىل اخلارج ملساعدة إخوانه 
املسلمني على قتال التكفرييني

1013449124ت
%50.51724.562

أؤيد صديقاً يسافر إىل اخلارج ملساعدة إخوانه 
املسلمني للدفاع عن )املعتقد، والطقوس، والشعائر(

825437225ت
%412716.5112.5

أؤيد صديقاً يسافر إىل اخلارج ملساعدة إخوانه 
املسلمني للمشاركة يف االحتجاجات

835837166ت
%41.52918.583

أؤيد صديقاً يسعى إىل األخذ ابلثأر ملقتل أخيه
1085120174ت
%5425.5108.52

أوضحت نتائج اجلدول )4( إجاابت املبحوثي بشأن التطرف العنيف، وميكن تلخيص 
النتائج كما أييت:

• إن نتائج االجابة عن الفقرة األوىل اليت توضح أتييد صديق يسافر إىل اخلارج ملساعدة إخوانه 	
املسلمي على قتال حمتل اجنيب، أظهرت أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ 

9-  مركز البيان للدراسات والتخطيط، مصدر سابق، ص: 9.
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بلغ )86( بنسبة )43 %(، أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )دائماً( إذ بلغ عددهم 
)9( بنسبة )4.5 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة الثانية اليت توضح أؤيد صديقاً يسافر إىل اخلارج ملساعدة 	
إخوانه املسلمي على قتال حكوماهتم الظاملة، وتبي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة 
إجابة إذ بلغ )88( بنسبة )44 %(، أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )دائماً(، إذ 

بلغ عددهم )5( بنسبة )2.5 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة الثالثة اليت توضح أؤيد صديقاً يسافر إىل اخلارج ملساعدة 	
إخوانه املسلمي على قتال التكفرييي، وتبّي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ 
بلغ )101( بنسبة )50.5 %(، أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )دائماً ( اذ بلغ 

عددهم )4( بنسبة )2 %(. 

• اظهرت نتائج االجابة عن الفقرة الرابعة اليت توضح أؤيد صديقاً يسافر إىل اخلارج ملساعدة 	
إخوانه املسلمي للدفاع عن املعتقد، وتبي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ 
بلغ )82( بنسبة )41 %(، أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )دائماً( إذ بلغ عددهم 

)5( بنسبة )2.5 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة اخلامسة اليت توضح أؤيد صديقاً يسافر إىل اخلارج ملساعدة 	
إخوانه املسلمي للمشاركة يف االحتجاجات، وتبّي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة 
إجابة، إذ بلغ )83( بنسبة )41.5 %(، أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )دائماً( 

إذ بلغ عددهم )6( بنسبة )3 %(.

• أظهرت نتائج االجابة عن الفقرة السادسة اليت توضح أؤيد صديقاً يسعى إىل األخذ ابلثأر ملقتل 	
أخيه، وتبّي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )108( بنسبة )54 %(، 

أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )دائماً( إذ بلغ عددهم )4( بنسبة )2 %(.
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9 

فسنننناف  إلننننل الينننننار   ؤينننند صننننندف اا أال  نننن   اليان ننننف التننننني لوضنننن   جابننننف عننننننظهنننن ت نتننننائج ابأ •
 ( بننننننننداا )أن خ نننننننار أ ولينننننننين ، خوانننننننن  المسنننننننخمين عخنننننننل قتنننننننال حكومنننننننالهم الرالمنننننننفإلمسننننننناعد  

جابننننف ف نننند إقننننل نسننننبف أأمننننا  ، %( 44( باسننننبف ) 88ذ بخنننن  ) إجابننننف إحصننننل عخننننل أعخننننل نسننننبف 
 . %( 2.5( باسبف ) 5ذ بخ  عدد م ) إ (، دائماا ) كانت عن خ ار 

فسننننناف  إلننننل الينننننار   ؤيننننند صنننندف اا أجابنننننف عننننن ال  ننننن   الياليننننف التننننني لوضنننن  ظهنننن ت نتننننائج ابأ •
حصنننننل عخنننننل  ( بنننننداا )أن خ نننننار أن وليننننني   ، خوانننننن  المسنننننخمين عخنننننل قتنننننال الت  يننننن يينإلمسننننناعد  

جابنننننف ف ننننند كانننننننت إقنننننل نسننننننبف أأمنننننا  ، %( 50.5( باسنننننبف ) 101ذ بخنننننن  ) إجابنننننف إأعخنننننل نسنننننبف 
  . %( 2( باسبف ) 4اذ بخ  عدد م )  (  دائماا ) عن خ ار 

فسنننناف  إلننننل اليننننار   ؤينننند صنننندف اا أاظهنننن ت نتننننائج ااجابننننف عننننن ال  نننن   ال ابعننننف التنننني لوضنننن   •
حصننننننل عخننننننل  ( بننننننداا )أن خ ننننننار أوليننننننين  ، خواننننننن  المسننننننخمين لخنننننندفا  عننننننن المعت نننننندإلمسنننننناعد  

جابنننننف ف ننننند كاننننننت عنننننن إقنننننل نسنننننبف أأمنننننا  ، %( 41( باسنننننبف ) 82ذ بخننننن  ) إجابنننننف إأعخنننننل نسنننننبف 
 . %( 2.5( باسبف ) 5ذ بخ  عدد م ) إ ( دائماا ) خ ار 

فسننننننناف  إلنننننننل  ؤيننننننند صننننننندف اا أجابنننننننف عنننننننن ال  ننننننن   اليامسنننننننف التننننننني لوضننننننن  ظهننننننن ت نتنننننننائج ابأ •
 ( بنننننداا )أن أن خ نننننار وليننننني   ، خوانننننن  المسنننننخمين لخمشننننناركف فننننني ااحتجاجننننناتإالينننننار  لمسننننناعد  

جابنننننف إقنننننل نسنننننبف أأمنننننا  ، %( 41.5باسنننننبف ) ( 83ذ بخننننن  ) إ ، جابنننننفإحصنننننل عخنننننل أعخنننننل نسنننننبف 
 . %( 3( باسبف ) 6ذ بخ  عدد م ) إ ( دائماا ) ف د كانت عن خ ار 

خنننن  لننننل اأإفسننننعل  ؤينننند صنننندف اا أظهنننن ت نتننننائج ااجابننننف عننننن ال  نننن   الساد ننننف التنننني لوضنننن  أ •
ذ بخننننننن  إجابننننننف إحصننننننل عخنننننننل أعخننننننل نسننننننبف  ( بننننننداا أ) ن أن خ ننننننار وليننننننني   ، خ نننننن ألم تننننننل  باليننننننأر

ذ بخنننننن  إ ( دائمنننننناا ) جابننننننف ف نننننند كانننننننت عننننننن خ ننننننار إقننننننل نسننننننبف أأمننننننا  ، %( 54) ( باسننننننبف 108) 
 . %( 2( باسبف ) 4عدد م ) 

ي
 (  يين الجا ات المبحوثين نحو التط ف العا ف3الشكل ) 

14%
20%

12%18%

19%

17%

مين اؤيد صديقا يسافر إلى الخا خ لمساعدة اخوانه المسل
على قتال محتل ا نبي

مين اؤيد صديقا يسافر إلى الخا خ لمساعدة اخوانه المسل
على قتال حكوماتهم الظالمة

مين اؤيد صديقا يسافر إلى الخا خ لمساعدة اخوانه المسل
على قتال التكةيريين

مين اؤيد صديقا يسافر إلى الخا خ لمساعدة اخوانه المسل
(الشعائر, الطقوس, المعتقد)للدفاع عن 

مين اؤيد صديقا يسافر إلى الخا خ لمساعدة اخوانه المسل
للمشا كة في االحتجا ات

.اؤيد صديقا يسعى الى االخ  بالثأ  لمقتل اخيه

الشكل )3( يبي اجتاهات املبحوثي حنو التطرف العنيف

جدول )5( يبني اجتاهات النازحني حنو التطرف العنيف

دائمًاكثريًاأحيااًنقلياًلأبدًاالفقرات

أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد احملتل األمريكي
7533433019ت
%37.516.521.5159.5

أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد قطعات احلشد الشعيب
16424642ت
%8212321

أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد قوات البيشمركة
17218631ت
%86931.50.5

أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد األيزيديني
17811461ت
%895.5230.5

أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد الفصائل املسلحة الشيعية
163211312ت
%81.510.56.50.51

مبختلف  األمنية  القوات  ضد  تنفذ  اليت  اهلجمات  أؤيد 
صنوفها

18314210ت
%91.5710.50
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أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد املسيحيني
17019740ت
%859.53.520

أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد اليهود
7327354520ت
%31.513.517.522.510

أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد قوات اجليش
1905212ت
%952.510.51

أوضحت نتائج اجلدول )5( إجاابت املبحوثي بشأن التطرف العنيف وميكن تلخيص 
النتائج ابآليت:

• إن نتائج اإلجابة عن الفقرة األوىل اليت توضح أتييد اهلجمات اليت تنفذ ضد احملتل االمريكي، 	
أظهرت أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )75( بنسبة )37.5 %(، 

أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )دائماً( إذ بلغ عددهم )19( بنسبة )9.5 %(.

• تنفذ ضد قطعات 	 اليت  اهلجمات  اؤيد  اليت توضح  الثانية  الفقرة  اإلجابة عن  نتائج  أظهرت 
احلشد الشعيب، وتبّي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )164( بنسبة 
)82 %(، أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )دائماً( إذ بلغ عددهم )2( بنسبة )1 

 .)%

• قوات 	 ضد  تنفذ  اليت  اهلجمات  أؤيد  توضح  اليت  الثالثة  الفقرة  عن  اإلجابة  نتائج  أظهرت 
البيشمركة، وتبّي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )172( بنسبة )86 
%(، أما أقل نسبة اجابة فقد كانت عن خيار )دائماً( إذ بلغ عددهم )1( بنسبة )0.5 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة الرابعة اليت توضح أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد األيزيديي، 	
وتبّي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )178( بنسبة )89 %(، أما أقل 

نسبة إجابة خيار )دائماً( إذ بلغ عددهم )1( بنسبة )0.1 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة اخلامسة اليت توضح أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد الفصائل 	
املسلحة الشيعية، وتبي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )163( بنسبة 
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)81.5 %(، أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )كثرياً( إذ بلغ عددهم )1( بنسبة 
.)% 0.5(

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة السادسة اليت توضح أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد القوات 	
األمنية، وتبّي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )183( بنسبة )91 %(، 

أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )دائماً( إذ بلغ عددهم )0(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة السابعة اليت توضح أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد املسيحيي، 	
وتبي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )170( بنسبة )85 %(، أما أقل 

نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )دائماً( إذ بلغ عددهم )0(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة الثامنة اليت توضح اؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد اليهود، وتبي 	
أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )73( بنسبة )31.5 %(، أما أقل نسبة 

إجابة فقد كانت عن خيار )دائماً( إذ بلغ عددهم )02( بنسبة )10 %(.

• قوات 	 تنفذ ضد  اليت  اهلجمات  أؤيد  توضح  اليت  التاسعة  الفقرة  اإلجابة عن  نتائج  أظهرت 
اجليش، وتبّي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )190( بنسبة )95 %(، 

أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )كثرياً( إذ بلغ عددهم )1( بنسبة )0.5 %(.
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11 

ؤعااد المجمااات الطااي تنفااذ ضااد أجابااة عاا  الفقاا ة ال ابدااة الطااي ت ضااح اماا ت نطااائج اإلأ •
( بنساابة 178  بلاا   إجابااة إيصاا  علاا  أعلاا  نساابة  (باادا   أ  أ  خنااار  تباان  ، عزعاادعن األ
 .%(0.1( بنسبة  1  بل  عد ه   إ ( ائما   جابة خنار إق  نسبة أأما  ، %(89 

ؤعااد المجمااات الطااي تنفااذ ضااد أجابااة عاا  الفقاا ة الخامسااة الطااي ت ضااح اماا ت نطااائج اإلأ •
  بلاا  إجابااة إيصاا  علاا  أعلاا  نساابة ( باادا   أ  خنااار أ تباان   ، الفصااائ  المساالحة الشااندنة

  بلاا  إ (كثناا ا   جابااة يقااد كاناات عاا  خنااار إقاا  نساابة أأمااا  ، %(81.5( بنساابة  163 
 .%(0.5( بنسبة  1عد ه   

ؤعااد المجمااات الطااي تنفااذ ضااد أجابااة عاا  الفقاا ة السا سااة الطااي ت ضااح اماا ت نطااائج اإلأ •
( 183  بلاا   إجابااة إيصاا  علاا  أعلاا  نساابة  (باادا   أ  أ  خنااار  تباان  ، مننااةالقاا ات األ

 .(0  بل  عد ه   إ ( ائما   جابة يقد كانت ع  خنار إق  نسبة أأما  ، %(91بنسبة  
ؤعااد المجمااات الطااي تنفااذ ضااد أجابااة عاا  الفقاا ة السااابدة الطااي ت ضااح اماا ت نطااائج اإلأ •

( بنساابة 170  بلاا   إجابااة إيصاا  علاا  أعلاا  نساابة  (باادا   أ تباان  أ  خنااار  ، المساانحنن 
 .(0بل  عد ه     إ ( ائما   جابة يقد كانت ع  خنار إق  نسبة أأما  ، %(85 

اؤعااد المجمااات الطااي تنفااذ ضااد جابااة عاا  الفقاا ة الثامنااة الطااي ت ضااح اماا ت نطااائج اإلأ •
( بنسااابة 73  بلااا   إجاباااة إيصااا  علااا  أعلااا  نسااابة  (بااادا   أ  خناااار أ تبااان   ، النمااا  

( 02  بلاا  عاااد ه   إ ( ائمااا   جاباااة يقااد كاناات عاا  خناااار إقاا  نساابة أأمااا  ، %(31.5 
 .%(10بنسبة  

ؤعااد المجمااات الطااي تنفااذ ضااد أجابااة عاا  الفقاا ة الطاساادة الطااي ت ضااح ج اإلاماا ت نطااائأ •
( 190  بلاا   إجابااة إيصاا  علاا  أعلاا  نساابة  (باادا   أ  خنااار أ   تباان  ، قاا ات الجاانش

( 1  بلاا  عااد ه   إ (كثناا ا   جابااة يقااد كاناات عاا  خنااار إقاا  نساابة أأمااا  ، %(95بنساابة  
 .%(0.5بنسبة  

 
 المبح ثن  نح  الطر   الدننف( عبن  اتجاهات 4الشل   

 الميدانية المؤشراتالنتائج وتفسيرها ضمن 

ي:يتييومحاولةيتوض حيذلكيكاآليت اوليالباحثينتائجيالدراسةيوتفس  هايفييضوءيالف ض اتي

%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت

اؤعد 
المجمات 
الطي تنفذ
ضد المحط 
االم علي

اؤعد 
المجمات 
الطي تنفذ

ضد قردات 
الحشد 
الشدبي

اؤعد 
المجمات 
الطي تنفذ
ضد ق ات 
البنشم كة

اؤعد 
المجمات 
الطي تنفذ
ضد 

االعزعدعن 

اؤعد 
المجمات 
الطي تنفذ
ئ  ضد الفصا
المسلحة 
الشندنة

اؤعد 
المجمات 
الطي تنفذ

ضد الق ات 
االمننة 
بمخطلف 
صن يما

اؤعد 
المجمات 
الطي تنفذ
ضد 

المسنحنن 

اؤعد 
المجمات 
الطي تنفذ
ضد النم  

اؤعد 
المجمات 
الطي تنفذ
ضد ق ات 
الجنش

دائما  

كثيرا  

أحيانا  

الشكل )4( يبي اجتاهات املبحوثي حنو التطرف العنيف

النتائج وتفسريها ضمن املؤشرات امليدانية

يتناول الباحث نتائج الدراسة وتفسريها يف ضوء الفرضيات وحماولة توضيح ذلك كاآليت:

االفرتاضات:

الفرضية األوىل: )كلما ارتفعت األعمار لدى النازحني املستمرين اخنفض اجتاههم إزاء 
التطرف غري العنيف(.

دلت نتائج التحليل اإلحصائي اليت استخدمها الباحث على أن هناك ارتباطاً إجيابياً ضعيفاً 
بي األعمار لدى النازحي املستمرين، وطبيعة اجتاههم حنو التطرف غري العنيف، إذ بلغت قيمة 
هناك  أن  يعين  صادقة  الفرضية  إن  أي:  )0.01(؛  بداللة   )0.116( بريسون  االرتباط  معامل 
عالقة ذات داللة إحصائية بي األعمار لدى النازحي املستمرين وطبيعة اجتاههم حنو التطرف غري 

العنيف، وكما موضح  يف اجلدول )6(.
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اجلدول )6( يبني العالقة املعنوية بني أعمار املبحوثني وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرف 

التطرف العنيفالتطرف غري العنيفالتطرف

عائدون من النزوحانزحون مستمرونعائدون من النزوحانزحون مستمرونالسكن

إجيايبمتوسطسليبإجيايبمتوسطسليبإجيايبمتوسطسليبإجيايبمتوسطسليباالجتاه

تكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكراراألعمار
21 - 18666145211431452
25 - 22891112813137810813
29 - 26394644565644
36 -3021620713129121771314

194041393031382933373033اجملموع
              معامل االرتباط/ 0.116              عند مستوى داللة 0.01

إن معطيات اجلدول )6( تبي أن هناك عالقة معنوية دالة إحصائياً، بي أعمار املبحوثي 
وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرف، وقد تبّي أن الفئة العمرية )30 - 36( كانت أعلى نسبة يف اجتاهاهتم 
هو االجتاه اإلجيايب حنو التطرف غري العنيف بعدد )20( لدى النازحي املستمرين، يقابلها العائدون 
من النزوح بعدد )12( مبحواثً كان اجتاههم سلبياً حنو التطرف غري العنيف، يليها الفئة العمرية )22 
- 25( من النازحي املستمرين كان اجتاههم إجيابياً بعدد )11( حنو التطرف غري العنيف، يقابلها 
النازحون العائدون بعدد )13( اجتاههم إجيايب حنو التطرف غري العنيف، أما الفئة العمرية )18 - 
21( من النازحي العائدين فكان اجتاههم سليب بعدد )14( حنو التطرف غري العنيف، يقابلها بعدد 
)6( من النازحي املستمرين اجتاههم إجيايب، وقد تبّي أن الفئة العمرية )26 - 29( من النازحي 
املستمرين كان اجتاههم متوسطاً بعدد )9(، يقابلها بعدد )6( من النازحي العائدين اجتاههم سليب 

من جمموع وحدات العينة والبالغة )200(.

أما اجتاهات املبحوثي حنو التطرف العنيف فتبي أن الفئة العمرية )30 - 36( من النازحي 
العائدون بعدد )14( اجتاههم  النازحون  املستمرين كانت اجتاهاهتم إجيابية بعدد )17(، يقابلها 
إجيايب حنو التطرف العنيف، يليها الفئة العمرية )22 - 25( من النازحي العائدين بعدد )13( 
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العائدين كان  النازحي  من   )13( بعدد  يقابلها  العنيف،  التطرف  حنو  إجيابية  اجتاهاهتم  كانت 
اجتاههم سلبياً حنو التطرف العنيف، أما الفئة العمرية )18 - 21( من النازحي العائدين فكان 
اجتاهاهتم سلبية بعدد )14( مبحواثً، يليها بعدد )11( من النازحي املستمرين اجتاهاهتم سلبية حنو 

التطرف العنيف. 

 

 
13 

( 29-26  الفئااة الدم عااة  أ  تباان  قااد  ، عجااابيإ  اتجاااهم  ع  المسااطم ن( ماا  الناااحي6بدااد   
  ن( ماا  الناااحي6عقابلمااا بدااد    ، (9بدااد    ا    كااا  اتجاااهم  مط ساارع  المسااطم نماا  الناااحي

 (.200  اتجاهم  سلبي م  مجم ع  يدات الدننة  البالغة  عالدائد
( ماا  36-30طباان  أ  الفئااة الدم عااة  ي مااا اتجاهااات المبحاا ثن  نحاا  الطراا   الدنناافأ     

عقابلماااا النااااحي   الدائاااد    ، (17عجابناااة بداااد   إاتجاهااااتم   ت  كانااا عساااطم   المنالنااااحي
( مااا  25-22علنماااا الفئاااة الدم عاااة   ، عجاااابي نحااا  الطرااا   الدننااافإ( اتجااااهم  14بداااد   
عقابلمااا بدااد   ، عجابنااة نحاا  الطراا   الدنناافإ( كاناات اتجاهاااتم  13  بدااد   ع  الدائاادنالناااحي

مااا الفئااة الدم عااة أ ، نحاا  الطراا   الدننااف ا    كااا  اتجاااهم  ساالبنع  الدائاادن( ماا  الناااحي13 
علنمااا بدااد   ، ( مبح ثااا  14لااا  اتجاهاااتم  ساالبنة بدااد   ي  ع  الدائاادن( ماا  الناااحي18-21 
    اتجاهاتم  سلبنة نح  الطر   الدننف.ع  المسطم ن( م  الناحي11 

 
 ال    يطب  ةياالتجاهاتينحويالتط غث نيويعماريالمبحويأب نيييوضحيالف قي(ي5شكلي)

 

ن انخةزض ين المسزتمريكلما ا تةزع مسزتوى التعلزيم لزدى النزازح) الةرضية الثانية
 (التطرف العنيفزاء إاتجاههم 

مدن عاة بان   ا   لات علا  أ  هنااك ي  قا الطي اساطخدمما الباياث   االيصائي ن  نطائج الطحلإ     
  بلغات قنماة م باع كاأي إ ، ننافالد لمبح ثن   طبندة اتجاهاتم  نح  الطر  ل المسط ى الطدلنمي

 (.7  (  كما م ضح بالجد ل0.01( بداللة  120،417 

 نيف الع المبحوثين وطبيعة اتجاهاتهم نحو التطرف  تعليميبين الةرح بين  (7الجدول )

 التطرف العنيف  التطرف غير العنيف  التطرف 

بي
سل

سط
متو

بي
جا

اي

بي
سل

سط
متو

بي
جا

اي

بي
سل

سط
متو

بي
جا

اي

بي
سل

سط
متو

بي
جا

اي

عائدون من النزوحنازحون مستمرونعائدون من النزوحنازحون مستمرون

التطرف العنيفالتطرف الغير العنيف

30- 36

26-29

22-25

18-21

شكل )5( يوضح الفرق بني أعمار املبحوثني وطبيعة االجتاهات حنو التطرف العنيف

الفرضية الثانية )كلما ارتفع مستوى التعليم لدى النازحني املستمرين اخنفض اجتاههم 
إزاء التطرف العنيف(

معنوية  فروقاً  هناك  أن  دلت على  الباحث  استخدمها  اليت  االحصائي  التحليل  نتائج  إن 
بي املستوى التعليمي للمبحوثي وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرف العنيف، إذ بلغت قيمة مربع كأي 

)120،417( بداللة )0.01( وكما موضح ابجلدول )7(.
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اجلدول )7( يبني الفرق بني تعليم املبحوثني وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرف العنيف

التطرف العنيفالتطرف غري العنيفالتطرف

عائدون من النزوحانزحون مستمرونعائدون من النزوحانزحون مستمرونالسكن

إجيايبمتوسطسليبإجيايبمتوسطسليبإجيايبمتوسطسليبإجيايبمتوسطسليباالجتاه

تكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارالتعليم
تعليم 
16125151410622513179منخفض

107999101113311710تعليم متوسط
57292526259616106تعليم عال
312643262846424414403525اجملموع

مربع كأي /120.417                        عند مستوى داللة 0.01

إن معطيات اجلدول أوضحت أن هناك فرقاً معنوايً بي املستوى التعليمي للمبحوثي وطبيعة 
اجتاهاهتم حنو التطرف غري العنيف، فتبي أن )29( مبحواثً كانت اجتاهاهتم إجيابية حنو التطرف غري 
العنيف، ولديهم مستوى تعليمي متوسط من فئة النازحي املستمرين، يقابلها )26( مبحواثً كانت 
اجتاهاهتم إجيابية، ولديهم مستوى تعليمي عاٍل من فئة النازحي العائدين، وتبّي أن )10( مبحوثي 
اجتاههم إجيايب، ولديهم مستوى تعليمي متوسط من فئة النازحي العائدين، يقابلهم )9( اجتاههم 
إجيايب، ولديهم مستوى تعليمي متوسط من فئة النازحي املستمرين، يليها )16( اجتاههم سليب، 
ولديهم مستوى تعليمي منخفض من فئة النازحي املستمرين، يقابلهم )15( اجتاههم سليب ولديهم 

مستوى تعليمي منخفض من فئة النازحي العائدين تباينت اجتاهاهتم حنو التطرف غري العنيف.

إجيايب  اجتاههم  منهم   )10( أن  تبي  فقد  العنيف،  التطرف  حنو  املبحوثي  اجتاهات  أما 
ولديهم مستوى تعليمي متوسط من فئة العائدين من النزوح، يقابلهم )13( اجتاههم متوسط من 
فئة النازحي املستمرين ولديهم مستوى تعليمي متوسط، يليها )22( اجتاههم متوسط من النازحي 
املستمرين ولديهم مستوى تعليمي منخفض. يقابلها )17( اجتاههم متوسط من النازحي العائدين 
املستمرين  النازحي  فئة  من  اجتاههم سليب   )25( تبي  كما  منخفض،  تعليمي  مستوى  ولديهم 
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ولديهم  العائدين  النازحي  فئة  من  سليب  اجتاههم   )16( يقابلها  عال،  تعليمي  مستوى  ولديهم 
مستوى تعليمي عال.

 

 
15 

 

 يمينحويالتط غ.اتجاهاتهيالمبحوث نيوطب  ةيت ل ميب ن(ييب نيالف قي6)يشكلال   

رتفعياتجاههميانيينيالمستم ي لدىيال ازحانخفضيالوضعيالم اشييييكلما)ييالف ض ةيالثالثة
 .(زاءيالتط غيال    إ

سطخدمما البايث للطحقق م  صدق هذه الف ضنة  لت االطي  اإليصائنة  نطائج األسالنب إ     
 هاذه  ، المبح ثن   طبندة اتجاهاتم  نحا  الطرا   ال ضع المداشيبن   عل  أ  هناك ي  قا  

 هذا عدني أ   ؛ (0.004(  بداللة  146.758  م بع كأيالف  ق  الة ايصائنا إ  بلغت قنمة 
 .(8   كما م ضح  يي الجد ل ،   الصف عةالف ضنة صا قة أي نقبلما  ن ي

 .بين سكن المبحوثين وطبيعة اتجاهاتهم نحو التطرف يبين الةرح (8الجدول )

 التطرف العنيف  التطرف غير العنيف  التطرف 

 عائدون من النحوف  نازحون مستمرون  عائدون من النحوف  نازحون مستمرون  السكن 

 يجابي إ متوسط  سلبي يجابي إ متوسط  سلبي يجابي إ متوسط  سلبي  ابي إ متوسط  سلبي االتجاه 

الوضع 
 تكرا   تكرا   تكرا   تكرا   تكرا   تكرا   تكرا   تكرا   تكرا   تكرا   تكرا   تكرا   المعاشي

يكةي لسد  
 5 11 26 5 21 15 25 12 5 10 9 22 الحا ة

يكةي 
 1 1 6 2 1 5 5 3 1 2 6 1 ويحيد

 5 29 16 9 29 13 19 19 11 7 13 30 ال يكةي

 11 41 48 16 51 33 49 34 17 19 28 53 المجموع

 0.00عند مسط ى  اللة                     146.758 /كأيم بع       

ال ضاااع يصاااائنة بااان  إ اللاااة   ات  ا  هنااااك ي  قااا أ   (8 ت ضاااح مدرناااات الجاااد ل      
( 19 قااد تبااان  أ    ، تجاهاااتم  نحااا  الطراا   غناا  الدنناافا طبندااة  المداشااي للمبحاا ثن 

ايجابيمتوسطسلبيايجابيمتوسطسلبي

عائدون من النزوحعائدون من النزوح

التطرف العنيفالتطرف الغير العنيف

1514101317
9

99
10

117
10

25
261610

6

يتعليم عال

تعليم 
متوسط

تعليم 
منخفض

   الشكل )6( يبني الفرق بني تعليم املبحوثني وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرف. 

الفرضية الثالثة )كلما اخنفض الوضع املعاشي لدى النازحني املستمرين ارتفع اجتاههم 
إزاء التطرف العنيف(.

إن نتائج األساليب اإلحصائية اليت استخدمها الباحث للتحقق من صدق هذه الفرضية 
دلت على أن هناك فروقاً بي الوضع املعاشي املبحوثي وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرف، وهذه الفروق 
دالة احصائيا إذ بلغت قيمة مربع كأي )146.758( وبداللة )0.004(؛ وهذا يعين أن الفرضية 

صادقة أي نقبلها ونرفض الصفرية، وكما موضح  يف اجلدول )8(.
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اجلدول )8( يبني الفرق بني سكن املبحوثني وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرف.

التطرف العنيفالتطرف غري العنيفالتطرف

عائدون من انزحون مستمرونالسكن
عائدون من انزحون مستمرونالنزوح

النزوح
إجيايبمتوسطسليبإجيايبمتوسطسليبإجيايبمتوسطسليبإجيايبمتوسطسليباالجتاه

الوضع 
تكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكراراملعاشي

يكفي لسد 
22910512251521526115احلاجة

162135512611يكفي ويزيد

301371119191329916295ال يكفي

532819173449335116484111اجملموع
     مربع كأي/ 146.758                    عند مستوى داللة 0.00

املعاشي  الوضع  بي  إحصائية  ذوات داللة  فروقاً  هناك  أن   )8( اجلدول  معطيات  توضح 
للمبحوثي وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرف غري العنيف، وقد تبي أن )19( مبحواثً من العائدين من 
النزوح، كان اجتاههم إجيابياً حنو التطرف غري العنيف ولديهم مستوى معيشي ال يكفي، يقابلها 
بعدد )30( من النازحي داخل املخيمات اجتاههم سليب ولديهم مستوى معيشي ال يكفي، يليها 
)25( مبحواثً من العائدين من النزوح، كانت اجتاهاهتم إجيابيًة حنو التطرف غري العنيف ولديهم 
مستوى معيشي يكفي لسد احلاجة، يقابلها بعدد )10( اجتاههم إجيايب حنو التطرف غري العنيف، 
ولديهم مستوى معيشي يكفي لسد احلاجة،  وتبي أن )5( من النازحي داخل العائدين اجتاههم 
إجيايب حنو التطرف غري العنيف ولديهم مستوى معاشي يكفي ويزيد )مرّفه(، يقابلها بعدد )6( من 
النازحي املستمرين اجتاههم متوسط ولديهم مستوى معاشي يكفي ويزيد؛ وهذا يعين أن هناك فرقاً 
معنوايً بي مناطق سكن املبحوثي وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرف غري العنيف، وهذا جيعلنا أن نقبل 

الفرضية البديلة يف الدراسة ونرفض الصفرية.
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العائدين  من  مبحواثً   )29( أن  تبي  فقد  العنيف،  التطرف  حنو  املبحوثي  اجتاهات  أما 
معيشي  مستوى  ولديهم  العنيف  التطرف  حنو  متوسطة  اجتاهاهتم  كانت  النزوح،  يف  واملستمرين 
ال يكفي، يليها )21( مبحواثً من النازحي املستمرين كانت اجتاهاهتم متوسطة ولديهم مستوى 
معاشي يكفي لسد احلاجة، يقابلها )11( مبحواثً من النازحي العائدين كانت اجتاهاهتم متوسطة 
مبحوثي من  أن )6(  وتبّي  احلاجة،  لسد  يكفي  معاشي  ولديهم مستوى  العنيف  التطرف  حنو 
النازحي العائدين اجتاههم سليب حنو التطرف العنيف ولديهم مستوى معاشي مرفه، يقابلها بعدد 

)5( من النازحي املستمرين اجتاههم سليب حنو التطرف العنيف ولديهم مستوى معاشي مرفه.  

شكل )7( يبني الفرق بني منطقة سكن املبحوثني وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرف غري العنيف 
ويوضح الفرق بني الوضع املعاشي للمبحوثني وطبيعة اجتاههم حنو التطرف

 

 
16 

 لاادعم   نحاا  الطراا   غناا  الدننااف ا  عجابناا إكااا  اتجاااهم   ،   ماا  النااز حعماا  الدائااد مبح ثااا  
ساالبي    اخاا  المخنمااات اتجاااهم  ن( ماا  الناااحي30  دااد عقابلمااا ب ، مسااط ى مدنشااي ال علفااي

كانااات  ،   مااا  الناااز حعمااا  الدائاااد ( مبح ثااا  25علنماااا   ،  لاادعم  مساااط ى مدنشاااي ال علفاااي
 ،  لاادعم  مسااط ى مدنشااي علفااي لسااد الحاجااة الطراا   غناا  الدنناافنحاا   ة  عجابناا إاتجاهاااتم  
 لاادعم  مسااط ى مدنشااي  ، عجااابي نحاا  الطراا   غناا  الدنناافإ( اتجاااهم  10  بدااد عقابلمااا 

عجاااابي نحااا  إاتجااااهم    عالدائاادمااا  النااااحين   اخااا  ( 5  أ  تباان    ، علفااي لساااد الحاجاااة
( ماا  6   عقابلمااا بدااد ، ه(الطراا   غناا  الدننااف  لاادعم  مسااط ى مداشااي علفااي  عزعااد  م ياا  

 هااذا عدنااي  ؛   اتجاااهم  مط سااط  لاادعم  مسااط ى مداشااي علفااي  عزعاادع  المسااطم نالناااحي
غناا  المبحاا ثن   طبندااة اتجاهاااتم  نحاا  الطراا    مناااطق ساال باان   مدن عااا   أ  هناااك ي قااا  

  هذا عجدلنا أ  نقب  الف ضنة البدعلة يي الدراسة  ن ي  الصف عة. ، الدننف

مااا   ( مبح ثاااا  29يقاااد تبااان  أ    ، المبحااا ثن  نحااا  الطرااا   الدننااافماااا اتجاهاااات أ      
كاناات اتجاهاااتم  مط ساارة نحاا  الطراا   الدننااف  لاادعم   ،   يااي النااز حع   المسااطم عالدائااد

  كاناات اتجاهاااتم  ع  المسااطم نماا  الناااحي ( مبح ثااا  21علنمااا   ، مسااط ى مدنشااي ال علفااي
  نماا  الناااحي ( مبح ثااا  11قابلمااا  ع ، مط ساارة  لاادعم  مسااط ى مداشااي علفااي لسااد الحاجااة

  كاناات اتجاهاااتم  مط ساارة نحاا  الطراا   الدننااف  لاادعم  مسااط ى مداشااي علفااي عالدائااد
  اتجاااهم  ساالبي نحاا  الطراا   ع  الدائاادنماا  الناااحي ن ( مبحاا ث6   أ  تباان   ، لسااد الحاجااة

  اتجاااهم  ع  المسااطم ن( ماا  الناااحي5عقابلمااا بدااد    ، الدننااف  لاادعم  مسااط ى مداشااي م يااه
 سلبي نح  الطر   الدننف  لدعم  مسط ى مداشي م يه.  

ياتجاهاتهمينحويالتط غير  يال    المبحوث نيوطب  ةييم طقةيسكن(ييب نيالف قيب ني7شكلي)

ي
يالوضعيالم اشييللمبحوث نيوطب  ةياتجاههمينحويالتط غي(ييوضحيالف قيب ن7الشكلي)ي

يالخالصة
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نازحون مستمروناي
عائدون من النحوف

نازحون مستمرون
عائدون من النحوف

التطرف البير العنيف

التطرف العنيف
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ال يكفي

يكفي لسد الحاجة
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اخلالصة

من طريق األسئلة واإلجاابت والنتائج اليت خرج هبا استطالع الرأي ميكن استخالص 
جمموعة من النقاط، وقد جاءت على النحو اآليت:

أواًل: البياانت األولية:

ظهرت توزيع مستوايت أعمار املبحوثي يف البحث احلايل على )أربع( فئات عمرية بدءاً )18 - 21( . 1
وانتهاًء ابلفئة العمرية )30 - 36( إذ متثل هذه األعمار فئة الشباب، إذ إن اختيارات العينة جاءت 
قصدية توزعت على )انزحي داخل خميم العامرية، وانزحي عائدين من النزوح يف مدينة الفلوجة(، 

ومشلت خمتلف املهن.

وكشفت نتائج االستطالع أن نسبة الذين وصفوا دخلهم الشهري غالباً ما يكون غري كاف . 2
لسد حاجاتنا األساسية )أي مستوى معيشي متدن( قد بلغت حنو )41.5 %( من جمموع 
وحدات العينة، أما نسبة الذين وصفوا دخلهم فيكفي لتدبري األمور العائلية لكن بعيد عما هو 
كمايل )7.5 %( من جمموع وحدات العينة، يف حي وصف )51 %( أن دخلهم يكفيهم 

للعيش برخاء )أي مستوى معيشي مرفه(.

إن التفاوت يف املستوايت املعيشية أمر بديها، ويتبع ذلك نوع العمل ومقدار الدخل، وتراكم 
الثروة لدى األفراد أو األسرة، وطريقة التنظيم، وإدارة الشؤون االقتصادية لألسرة.

اثنياً: التطّرف.

العنيف، وقد . 1 التطرف غري  املبحوثي وطبيعة اجتاههم حنو  نوااي  نتائج االستطالع عن  بينت 
اتضح أن نسبة )34 %( يسعون إىل فرض آرائهم على االخرين، بوسط حسايب 2.56.

بشىت . 2 عليهم  للتغلب  اآلخرين  مع  يتنافسون  العينة،  من جمموع وحدات   )% 45( بنسبة   
الوسائل، وبوسط حسايب 2.60.

بنسبة )36.5 %( من جمموع وحدات العينة يلوحون ابستعمال القوة لينالوا احرتام اآلخرين، . 3
بوسط حسايب 2.90.
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بنسبة )44.5 %( من جمموع وحدات العينة، ميانعون من الزواج من شخص خيتلف معهم . 4
ابملذهب والقومية، بوسط حسايب 2.76 

بنسبة )36 %( من جمموع وحدات العينة، يهمشون اآلراء السياسية املخالفة آلرائهم، بوسط . 5
حسايب 2.91.

بنسبة )37 %( من جمموع وحدات العينة، يفرضون آرائهم السياسية ابلقوة إذا لزم األمر، . 6
بوسط حسايب 2.84.

بنسبة )15 %( من جمموع وحدات العينة، يؤيدون وجهات نظر من حيبون من السياسيي، . 7
بوسط حسايب 3.43.

بنسبة )30.5 %( من جمموع وحدات العينة، يرون ان يؤدب كل من ابتعد عن الدين، بوسط . 8
حسايب 3.01.

الفئات العمرية، كانت اجتاهاهتم اجيابية حنو . 9 بينت الدراسة أن )40 %( من جمموع توزيع 
التطرف غري العنيف.

أوضحت مؤشرات التحليل نوااي املبحوثي وطبيعة اجتاههم حنو التطرف العنيف، وقت . 10
تبي أن أغلب املبحوثي، يؤيدون أصدقاءهم ابلسفر إىل اخلارج ملساعدة إخواهنم املسلمي 
على قتال حمتل أجنيب، أو قتال حكوماهتم الظاملة، أو على قتال التكفرييي، أو للدفاع عن 
املعتقد، الطقس، الشعائر، أو للمشاركة يف االحتجاجات، وإبجاابت تراوحت بي )قلياًل، 

أحياانً، كثرياً، دائماً(، وبوسط حسايب تراوح بي 2.10، و2.07.

أفرزت نتائج االستطالع أن )%30( من جمموع وحدات العينة، يؤيدون اهلجمات اليت . 11
تنفذ سواء كانت ضد احملتل األمريكي، أو القوات األمنية، أو قوات البيشمركة، أو قطعات 
احلشد الشعيب، أو اجليش، أو اآلخر اإلثين )األيزيدية، املسيحية، اليهود(، وإبجاابت تراوحت 

بي )قلياًل، أحياانً، كثرياً، دائماً(.

بينت الدراسة أن الفئة العمرية )18 - 21( تراوحت اجتاهاهتم بواقع )12( بي االجتاه . 12
املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين حنو التطرف غري العنيف، وبواقع )7( مبحوثي بي 
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االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين. والفئة العمرية )22 - 25( تراوحت اجتاهاهتم 
بواقع )20( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين، وبواقع )21( بي االجتاه 
املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين. والفئة العمرية )26 - 29( تراوحت اجتاهاهتم بواقع 
)13( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين، وبواقع )8( مبحوثي بي االجتاه 
املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين. والفئة العمرية )30 - 36( تراوحت اجتاهاهتم بواقع 
)36( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين حنو التطرف غري العنيف، وبواقع 
)25( مبحواثً بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين وقد تبّي أن كلما ارتفعت 

األعمار زاد اجتاههم حنو التطرف غري العنيف.

كشفت الدراسة أن الفئة العمرية )18 - 21( تراوحت اجتاهاهتم بواقع )7( بي االجتاه . 13
املتوسط واإلجيايب من النازحون املستمرون حنو التطرف العنيف، وبواقع )7( مبحواث بي االجتاه 
املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين. والفئة العمرية )22 - 25( تراوحت اجتاهاهتم بواقع 
)15( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين، وبواقع )21( بي االجتاه املتوسط 
واإلجيايب من النازحي العائدين. والفئة العمرية )26 - 29( تراوحت اجتاهاهتم بواقع )11( 
بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين، وبواقع )8( مبحوثي بي االجتاه املتوسط 
واإلجيايب من النازحي العائدين. والفئة العمرية )30 - 36( تراوحت اجتاهاهتم بواقع )29( 
 )27( وبواقع  العنيف،  التطرف  حنو  املستمرين  النازحي  من  واإلجيايب  املتوسط  االجتاه  بي 
مبحواثً بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين وقد تبي أن كلما ارتفعت أعمار 

املبحوثي ازداد أتثرهم ابلتطرف العنيف.

بواقع . 14 اجتاهاهتم  تراوحت  منخفض  التعليمي  مستواهم  الذين  املبحوثي  أن  الدراسة  أظهرت 
وبواقع  العنيف،  غري  التطرف  حنو  املستمرين  النازحي  من  واإلجيايب  املتوسط  االجتاه  بي   )36(
الذين  أما  العنيف،  التطرف غري  العائدين حنو  النازحي  املتوسط واإلجيايب من  )24( بي االجتاه 
مستواهم التعليمي متوسط تراوحت اجتاهاهتم بواقع )16( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي 
النازحي  من  واإلجيايب  املتوسط  االجتاه  بي   )19( وبواقع  العنيف،  غري  التطرف  حنو  املستمرين 
العائدين حنو التطرف غري العنيف، وتبي أن ذوي املستوى التعليمي العايل تراوحت اجتاهاهتم بواقع 
)36( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين حنو التطرف غري العنيف، وبواقع )31( 

بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين حنو التطرف غري العنيف. 
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التعليمي منخفض تراوحت اجتاهاهتم بواقع . 15 بينت الدراسة أن املبحوثي الذين مستواهم 
)27( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين حنو التطرف العنيف، وبواقع )26( 
بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين حنو التطّرف العنيف، أما الذين مستواهم 
التعليمي متوسط فرتاوحت اجتاهاهتم بواقع )16( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي 
النازحي  من  واإلجيايب  املتوسط  االجتاه  بي   )17( وبواقع  العنيف،  التطرف  حنو  املستمرين 
العائدين حنو التطرف العنيف. وتبي أن ذوي املستوى التعليمي العايل تراوحت اجتاهاهتم بواقع 
)15( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين حنو التطرف العنيف، وبواقع )16( 

بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين حنو التطرف العنيف. 

تراوحت . 16 احلاجة  لسد  يكفي  املعاشي ال  الذين مستواهم  املبحوثي  أن  الدراسة  أظهرت 
اجتاهاهتم بواقع )20( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين حنو التطرف غري 
العنيف، وبواقع )38( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين حنو التطرف غري 
العنيف. أما الذين مستواهم املعاشي يكفي لسد احلاجة تراوحت اجتاهاهتم بواقع )19( بي 
االجتاه املتوسط واإلجيايب حنو التطرف غري العنيف، وبواقع )37( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب 
من النازحي العائدين حنو التطرف غري العنيف. وتبي املستوى املعاشي املرفه تراوح اجتاهاهتم 
العنيف،  التطرف غري  املستمرين حنو  النازحي  املتوسط واإلجيايب من  بواقع )8( بي االجتاه 

وبواقع )8( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين حنو التطرف غري العنيف. 

الذين مستواهم املعاشي ال يكفي لسد احلاجة تراوحت . 17 الدراسة أن املبحوثي  كشفت 
التطرف  حنو  املستمرين  النازحي  من  واإلجيايب  املتوسط  االجتاه  بي   )38( بواقع  اجتاهاهتم 
التطرف  حنو  العائدين  النازحي  من  واإلجيايب  املتوسط  االجتاه  بي   )34( وبواقع  العنيف، 
العنيف. أما الذين مستواهم املعاشي يكفي لسد احلاجة تراوحت اجتاهاهتم بواقع )27( بي 
االجتاه املتوسط واإلجيايب حنو التطرف العنيف، وبواقع )16( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من 
النازحي العائدين حنو التطرف العنيف. وتبي املستوى املعاشي املرفه تراوح اجتاهاهتم بواقع )3( 
بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين حنو التطّرف العنيف، وبواقع )2( بي 

االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين حنو التطرف العنيف.


