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في دولة  التطرف واإلرهاب في مواجهة ولية االجتماعية واألخالقية لمؤسسات التعليمؤ المس
 اإلمارات العربية المتحدة

 محمد عبدهللا العلي
 *المجالي عبدالقادر قبالن أ.د.

 

 ملخص:
سة إلى معرفة طبيعة المسؤولية االجتماعية واألخالقيةة لمؤسسةاا التعلةيي فةي تهدف هذه الدرا

قام الباحث بتطوير اسةتبانة  إذفي مواجهة ظاهرة التطرف واإلرهاب،  اإلماراا العربية المتحدةدولة 
 وضةةم شةة  ،  022 ، شةةمل اإلمةةاراا العربيةةة المتحةةدةلقيةةار ر ع نة ةةة مةةب ال  بةةة فةةي دولةةة 

( لمعرفةةة إدراكهةةي إداريةةةبو  ،جةةامعةةب كةةاديمةةب و  ،سياسةةةةبو  ،إنالمةةةةب) ل  ةة  صةة اف مةةب ا ة ربعةة
فةي مواجهةة التطةرف  اإلمةاراا العربيةة المتحةدةلمؤسسةاا التعلةيي فةي المسؤولية االجتماعية  لطبيعة

م ةاهج واارة التربيةة والتعلةيي مب  فراد العة ة يرون  ن  (%02)، و ظهرا نتائج الدراسة  ن واإلرهاب
مةب  فةراد العة ةة يعتنةدون  نة   (%02)، و ن جي مع سياسة الدولة في مكافحة التطرف واإلرهةابت س

جهةةةةوداب  كبةةةةر مةةةةب  جةةةةو تاةيةةةة  برامجهةةةةا وسياسةةةةاتها ممةةةةاااى نلةةةةى المؤسسةةةةاا التعليميةةةةة  ن تبةةةةذى 
 التعليمية مب  جو بلوغ تلك الغاية. 

مؤسسةةاا التعلةةيي فةةي ، رف واإلرهةةابالتطةة، المسةةؤولية االجتماعيةةة واألخالقيةةة الكلمااات الماتاةيااة:
 ، ال  بة. اإلماراا العربية المتحدة

 
 
 
 
 

                                                 
 جامعة مؤتة/ األردن./ كلية العلوم االجتماعية *

 10/12/2212تاريخ قبوى البحث                       5/10/2212تاريخ استالم البحث 



 لمجاليا قبالن  .د. لعلي،محمد ا                                               ولية االجتماعية واألخالقية ؤ المس

  33 

Social and Moral Responsibility of Education Institutions in 

Confrontation Extremism and Terrorism in the UAE 

Mohammad Abdullah AlAli 

Qablan Abdulqader Almajali* 

 

Abstract: 
This study aimed to clarify the nature of social and moral 

responsibility of educational institutions in the UAE in confronting the 

extremism and terrorism. The researchers adopted and extended theoretical 

perspectives in defining the concept of social and moral responsibility in 

its various dimensions, and clarify its importance in any effective strategy 

to counter extremism and terrorism.  

The researchers also developed a questionnaire to measure the 

opinions and attitudes of a sample of the elite in the UAE, included 300 

people, and included four types of elites (media people; politicians; 

university academics and administrators).  

The findings of the study showed that (60%) of the respondents 

believe that the curricula of the Ministry of Education in the UAE are 

consistent with the state's policy in combating extremism and terrorism, 

and that (40%) of the respondents believe that educational institutions still 

have to exert more efforts to adapt its educational programs and policies to 

that end. 

Keywords: Social and moral responsibility, Extremism and Terrorism, 

Educational institutions in the UAE, Elite. 
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  :المقدمة
لي يعد خطر التطرف، واإلرهاب المصاح  ل ، ينتصر نلى دولة  و م طنة بعة ها، وإنما 

تستث ي في نملياتها ن الت ظيماا المتطرفة العابرة للحدود ال إباا يشمو دوى العالي  جمع، إذ 
ولية االجتماعية واألخالقية في  ع مجتمع ؤ ت امي المس وال شك في  ناإلرهابية بلداب  و م طنة. 

عزا مب الجهود الحكومية في مواجهة التطرف واإلرهاب، ألنها تع ي ارتفاع مستوى الوني إنما ي
حية، وضرورة العمو نلى بةب  فراده وتزايد اإلدراك لدى مؤسسات  ب طورة هذه الظاهرة مب نا

اإلماراا العربية وتندم دولة  .مواجهتها مب خالى استراتيجية شاملة ومتااملة مب ناحية ثانية
 إذواألخالقية بدرجة كبةرة،  االجتماعيةولية ؤ فةها المس تت امىمهماب للدوى التي  ُ نموذجاب  المتحدة

 . نذكرصدع لظاهرة التطرف واإلرهابالم تلفة مع الدولة في الت المجتمع تتاامو جهود مؤسساا
" دناية" لمكافحة 2212 آذار/مارر في الدولة  طلنت  الذع" صواب" مركز المثاى سبةو نلى ه ا

 إقليمياب  الدوى جهود توحةد  همية نلى والتأكةد نالياب، االنتداى صوا ورفع المتطرفة، الت ظيماا
 دبي حكومة  طلنت  الذع للتسامح الدولي المعهد وكذلك. التطرف تهديداا الجتثاث ودولياب،
 الرسمية )البوابة .المجتمع في التسامح روح بهدف بث 2212 لس ة 2 رقي المحلي النانون  بموج 
 The United Arab Emirates' Government، اإلماراا العربية المتحدةدولة  لحكومة

portal) 
اها دولة يجية الشاملة التي تتب   وتأتي مؤسساا التعليي في مرتبة متندمة ضمب االسترات 

في تحصةب  رئيسفي مواجهة التطرف واإلرهاب، ليس ألنها تنوم بدور  اإلماراا العربية المتحدة
م ذ الصغر ضد الفار المتطرف فنط، وإنما ألنها تتعاون مع باقي مؤسساا المجتمع  الطلبة

مواجهة التطرف واإلرهاب،  األخرى، األسرة واإلنالم والمجتمع المدني والنطاع ال اص، في
ومب مظاهر هذا التعاون تعَدد وبالشكو الذع يعزا مب الجهود الحكومية في هذا الشأن  يضاب. 

 اإلنساني والتعايش والحوار السلي ثنافة السلي"، لتأصةو تعزيز المبادراا غةر الحكومية مثو "م تدى
 حوى ال الفاا فتةو ونزع والتفاهي ارالحو  سبو والغرب" لبحث الشرق  وبرنامج "حوار اإلسالم، في

 (Al Etihad,2016ة، المتحدةاإلماراا العربية االتحاد )اإلنسانية.  النضايا مجمو
 نام في األولى للمرة ظهر قد اإلماراا العربية المتحدة دولة في الرسمي التعليي وكان

 إمارة في مدرسة  وى بافتتاح الدولة في كويتية تعليمية بعثة  وى قام   ن بعد وذلك، 1220
 ثالث بةب الدراسة لتتواع. لالناث والذكور المدارر مب نديد افتتاح تي ذلك،  نناب وفي. الشارقة
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 الم اهج تنتصر ولي(. س واا 0 الثانوية – س واا 0 االندادية – س واا 0 االبتدائية) مراحو
 .مساندة وف ية رياضية  نشطة تضم    بو فحس ، الدراسي المحتوى  نلى

اإلماراا  الدستور كفو إذ كبةرة، انطالقة التعليي شهد 1221 نام في دولة االتحاد قيام ومع
 في ومجاني الثانوية المرحلة حتى إلزامي وهو إماراتي، مواطب لاو التعليي حق المتحدةالعربية 

 ىنل واألوالد الفتياا جميع حصوى يضمب ما الدولة،  نحاء جميع في للمواط ةب المراحو جميع
والثانوع. )موقع مجلس الواراء االليكتروني،  األساسي التعليي مراحو في نالية بجودة مجاني تعليي

The Cabinet website) 
اهتماماب كبةراب في اآلونة األخةرة بتطوير م ظومة التعليي  اإلماراا العربية المتحدةوقد  ول  

والمستدامة مب ناحية، وتسهي في تحصةب في مراحلها الم تلفة، كي تواك  مسةرة الت مية الشاملة 
 دخل  ضمب الم اهج الدراسية مادة التربية  إذالطلبة مب الفار المتطرف مب ناحية ثانية، 

األخالقية، التي تركز نلى نشر القيي اإليجابية والفانلة لدى الطلبة وت مية ونةهي ب طورة األفاار 
 المتطرفة والدخةلة نلى المجتمع. 

 ةمشكلة الدراس
في الوق  الذع  صبح  في  ظاهرة التطرف واإلرهاب  كثر تعنةداب في اآلونةة األخةةرة، نتيجةة 

 الثورة التا ولوجية التي توظة  اإلنترنة  ووسةائو التواصةو االجتمةاني فةي نشةر األفاةار المتطرفةة،

فةةي فةة ن اسةةتراتيجياا مواجهةةة التطةةرف واإلرهةةاب  والتةةي تعةةد  حةةد مظةةاهر جةةرائي تن يةةة المعلومةةاا،
تركةز باألسةار نلةى األدواا األم يةة والعسةكرية،  إذمب دوى الم طنة والعالي تتسةي بالنصةور،  نديد

ولية االجتماعيةةةة واألخالقيةةةة، التةةةي تتركةةةز باألسةةةار فةةةي إشةةةراك  فةةةراد ؤ وال تأخةةةذ فةةةي االنتبةةةار المسةةة
كونهةةةا   هةةةي مرتاةةزاا التصةةةدع لظةةاهرة التطةةةرف واإلرهةةاب، بوصةةفهاالمجتمةةع ومؤسسةةات  الم تلفةةةة، 

، والتزامهي بالقيام بواجباتهي في مواجهة هذه هيترتبط بوني  فراد المجتمع ومؤسسات  الم تلفة وإدراك
 الظاهرة. 

مةةب دوى الم طنةةة لمواجهةةة التطةةرف  نديةةداهةةا فةةي الوقةة  ذاتةة ، فةة ن االسةةتراتيجياا التةةي تتب   
سةةار فةةي تحصةةةب الةة شء والشةةباب واإلرهةةاب ال تةةولي اهتمامةةاب كافيةةاب بالجانةة  الوقةةائي، المتمثةةو باأل

مب األفاار المتطرفة م ذ الصغر، وهو الدور الذع ي بغي  ن تنةوم بة  مؤسسةاا التعلةيي، مةب خةالى 
 العةاليالتعاون مع المؤسساا األخرى في المجتمع، لاب المشةكلة تامةب فةي  ن م ظومةة التعلةيي فةي 

الم ةاهج والمسةاقاا التةي يةتي تدريسةها ف، مب اإلشكالياا في هذا الجانة  اب كثةر  تزاى تعاني الالعربي 
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يغةةة  ن هةةا التفاةةةر اإلبةةداني، وال تركةةز نلةةى ترسةةيخ م ظومةةة القةةيي اإليجابيةةة التةةي يمكةةب  ن تمثةةو 
ومةةب ه ةةا تةةتل   حةةائط الصةةد فةةي مواجهةةة التطةةرف واإلرهةةاب، كالتسةةامح والتعةةايش وقبةةوى اآلخةةر. 

ة االجتماعية واألخالقية لمؤسسةاا التعلةيي فةي : ما طبيعة المسؤولياآلتيمشكلة الدراسة في السؤاى 
 ؟اإلماراا العربية المتحدةمواجهة التطرف واإلرهاب في دولة 

 الدراسة أسئلة
 :اآلتيةاألسئلة تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة نلى 

  فةةي مكافحةةة  اإلمةةاراا العربيةةة المتحةةدةفةةي دولةةة  المسةةؤولية األخالقيةةة واالجتماعيةةة مسةةتوى مةةا
 إلرهاب مب وجهة نظر ال   ؟التطرف وا

  اإلمةاراا العربيةة لمؤسسةاا التعلةيي فةي  المسةؤولية األخالقيةة واالجتماعيةةتحنةةق  هةداف  مسةتوى ما
 في مكافحة التطرف واإلرهاب مب وجهة نظر ال   ؟ المتحدة

  فةي دولةة  في نشر الوني بأهمية مكافحةة التطةرف واإلرهةابم اهج واارة التربية والتعليي ما دور
 ؟مب وجهة نظر ال    إلماراا العربية المتحدةا

 منهج الدراسة
 لم اسبت  لهذا ال وع مب الدراساا. مسحيانتمد الباحث نلى الم هج الوصفي ال

 أهداف الدراسة
 :  ةتيتسعى الدراسة إلى تحنةق األهداف اآل

 ى لةةإوالب ولية االجتماعيةةة واألخالقيةةة، وصةةؤ توضةةيح االتجاهةةاا الم تلفةةة فةةي تعريةة  مفهةةوم المسةة
 .لهذا المفهوم شامالب  اب ى م ظور التجاهاا الحديثة التي تتب   ا
  فةةي  اإلمةةاراا العربيةةة المتحةةدةمسةةتوى المسةةؤولية األخالقيةةة واالجتماعيةةة فةةي دولةةة  إلةةىالتعةةرف

 .مكافحة التطرف واإلرهاب، وإبراا  هي مؤشراتها
 تطةةرف واإلرهةةاب، وخاصةةة توضةةيح طبيعةةة الةةدور الةةذع تنةةوم بةة  مؤسسةةاا التعلةةيي فةةي مواجهةةة ال

 .المتطرفة فيما يتعلق بجانبي التحصةب والوقاية مب األفاار
 أهمية الدراسة 

    ولية ؤ نةةدرة البحةةوث والدراسةةاا التةةي ت ةةاقش  ثةةر المسةة مةةب خةةالىيسةةتمد موضةةوع الدراسةةة  همةتةة
، إذ مةب النضةايا الحديثةة نسةبياب  بوصةفهااالجتماعية واألخالقية فةي مكافحةة التطةرف واإلرهةاب، 

ولية االجتماعيةة للشةركاا والمؤسسةاا العاملةة فةي ؤ ن الدراساا السابنة كان  تركز نلةى المسةإ
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النطةةاع ال ةةاص فةةي دنةةي بعةةا النضةةايا المجتمعيةةة العامةةة مةةب قبةةةو الحفةةا  نلةةى البةئةةة ودنةةي 
ة ولية المجتمعيةة واألخالقيةؤ العمو ال ةرع واإلنساني، ولاب هذه الدراسة تبرا  همية إدماج المس

 في استراتيجياا مكافحة التطرف واإلرهاب. 
  اإلمةةاراا العربيةةةة كمةةا تبةةرا  هميةةةة الدراسةةة  يضةةاب فةةةي كونهةةا تركةةز نلةةةى مؤسسةةاا التعلةةيي فةةةي

تجسةد بصةورة واضةحة  بوصةفها، وتوضح طبيعة دورهةا فةي مواجهةة التطةرف واإلرهةاب، المتحدة
ن نجةةاح الةدور الةةذع إ إذ، يةة المتحةدةاإلمةةاراا العربولية المجتمعيةةة واألخالقيةة فةي ؤ ت ةامي المسة

مةةب الفاةةر المتطةةرف دون  الطلبةةةةةةؤتي ثمةةاره فةةي تحصةةةب لتنةةوم بةة  مؤسسةةاا التعلةةيي لةةي يكةةب 
تاامةةةو الجهةةةود والمؤسسةةةاا األخةةةرى، كاألسةةةرة واإلنةةةالم والمجتمةةةع المةةةدني، فاةةةو يةةةؤدع الةةةدور 

 هذا الشأن.ط ب  نلى الوج  األكمو في و الم 
 ةدود الدراسة

 :وتتمثو في
المسةةؤولية األخالقيةةة واالجتماعيةةة و ثرهةةا فةةي مكافحةةة  تت ةةاوى الدراسةةة إذ الحةةدود الموضةةوعية: أواًل:

اإلمةةةةاراا العربيةةةةة التطةةةةرف واإلرهةةةةاب، مةةةةع التركةةةةةز نلةةةةى دور مؤسسةةةةاا التعلةةةةيي فةةةةي دولةةةةة 
 .المتحدة

لتطةةور فةةي لرصةةد ا 2212و 2212 يب نةةاما بةةةنلةةى الفتةةرة مةةالدراسةةة تركةةز  الحةةدود الزم يةةة: ثانيااًا:
فةي مواجهةة التطةرف  اإلمةاراا العربيةة المتحةدةطبيعة الةدور الةذع تنةوم مؤسسةاا التعلةيي فةي 

 – 12/20/2212واإلرهةةةةةةةاب.  مةةةةةةةا الحةةةةةةةدود الزم يةةةةةةةة للدراسةةةةةةةة المةدانيةةةةةةةة ف نهةةةةةةةا تمتةةةةةةةد مةةةةةةةب 
12/12/2212. 

دور مؤسسةاا  راامع إب ،اإلماراا العربية المتحدةتجربة تركز الدراسة نلى  الحدود المكانية: ثالثًا:
 التعليي في مواجهة التطرف واإلرهاب.

اإلمةاراا العربيةة الحدود البشرية: تركز الدراسة المةدانيةة نلةى اسةتطالع آراء نة ةة مةب ن بةة  رابعًا:
لمعرفة تصوراتهي حوى طبيعة دور مؤسساا التعلةيي فةي مواجهةة التطةرف واإلرهةاب،  المتحدة

 الظاهرة.وتوعية  فراد المجتمع ب طورة هذه 
 مصطلحات الدراسة

ولية تشةاركية باألسةار تتاامةو فةهةا جهةود  فةراد ؤ هةي مسة :المسؤولية االجتماعية واألخالقية
المجتمةةةةع ومؤسسةةةةات  الم تلفةةةةة، األسةةةةرة والمدرسةةةةة والجامعةةةةة واإلنةةةةالم وم ظمةةةةاا المجتمةةةةع المةةةةدني 
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لمؤسسةاا فةي بعةا والنطاع ال اص، مع جهود الدولة فةي م تلة  المجةاالا، ويطلةق نلةى تلةك ا
)ياسان،   .المجتمةعاألحيان مفهوم النوى الفانلة، بال ظر لطبيعة الدور اإليجةابي الةذع تنةوم بة  فةي 

Yassin  8002) 
هةةو الغلةةو  فةةي ننةةةدة  و فاةةرة  و مةةذه ، ومةةب م ظةةور اجتمةةاني هةةو  حةةد المظةةاهر  :التطاار ف

اسةةةةية وال ةةةةروج نلةهةةةةا، ويتةةةةدرج هةةةةذا التةةةةي تمثةةةةو انتهاكةةةةاب واضةةةةحاب لم ظومةةةةة القةةةةيي االجتماعيةةةةة والسي
االنتهةةاك مةةب مجةةرد ال ةةروج نلةةى الفاةةر واأليديولوجيةةة السةةائدة إلةةى صةةورة  كثةةر تجسةةةداب، كمةةا فةةي 
 نمةةاى الع ةة  التةةي تمارسةةها الجمانةةاا المتطرفةةة، والتطةةرف كظةةاهرة اجتماعيةةة يظهةةر فةةي صةةور 

 (Al-Liwaq,1992 اللويحق  )م تلفة  براها التطرف الدي ي.
وينصةةد بةة  "اسةةت دام الع ةة  والت ويةة   و الرنةة  بهةةدف تحنةةةق  غةةرا  سياسةةية"،  :اباإلرهاا

وتتعةةةدد  شةةةكاى اإلرهةةةابط فم هةةةا خطةةة  األشةةة اص،  و الطةةةائراا،  و االنتةةةداء نلةةةى الش صةةةياا 
الدوليةةةةة،  و اسةةةةةتهداف األبريةةةةةاء المةةةةدنةةب،  و التعةةةةةدع نلةةةةةى  راضةةةةي دوى الغةةةةةةر دون وجةةةةة  حةةةةةق. 

 (Al-Amoush,2008)العموش  
: هةةي  حةةد  هةةي مؤسسةةاا الت شةةئة االجتماعيةةة والتربويةةة، وتسةةهي فةةي تشةةكةو مؤسسااات التعلاايم

وترسيخ م ظومة القيي اإليجابية فةهي، وتحصةة هي ضةد  ع  فاةار متطرفةة مةب خةالى الطلبة معارف 
لتربيةة الم اهج التعليمي ة الم تلفة، وخاصة مةواد التربيةة الوط يةة واألخالقيةة واإلسةالمية. وتعةد واارة ا

ولة نةةب إنشةةاء المؤسسةةاا التعليميةةة واإلشةةراف نلةهةةا وتنةةةيي  دائهةةا ؤ والتعلةةيي فةةي  ع دولةةة هةةي المسةة
 )التااويني . بشةكو مسةتمر، وإصةدار التوجةهةاا التةي مةةب شةأنها تطةوير م ظومةة التعلةيي وتحةديثها

Al-Tumaini,2010) 

 الدراسات السابقة
 ليي في مواجهة التطرف واإلرهاب، مب بة ها:مب الدراساا التي ت اول  دور التع نديده اك 

الطلبةةة الجةةامعةةب فةةي مجتمةةع  بع ةةوان "اتجاهةةاا (Al-Amoush,2008)العمااوشدراسااة 
تجاهةاا الطلبةة الجةامعةةب فةي مجتمةع "، التةي تنةدم تحلةةالب النحو اإلرهاب اإلماراا العربية المتحدة

 مةةةباألولةةةى  الرتبةةةة تةةةأتي فةةةي لبطالةةةة ن اوت لةةة  إلةةةى نحةةةو اإلرهةةةاب،  اإلمةةةاراا العربيةةةة المتحةةةدة
وبة ةةة  نتةةةائج الدراسةةةة معارضةةةة  فةةةراد العة ةةةة لنتةةةو  ،المصةةةادر األكثةةةر تهديةةةداب للمجتمعةةةاا اإلنسةةةانية

 األفراد المدنةةب. 

بع ةةةةوان "رميةةةةة مسةةةةتنبلية لتفعةةةةةو دور مؤسسةةةةاا  (Al-Tumaini,2010) دراسااااة التااااويني
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ب في ضوء التحدياا المحلية والعالميةة واإلقليميةة"، التعليي العالي في مواجهة ظاهرة الع   واإلرها
وتةةةةةرى  ن تصةةةةةاند خطةةةةةورة ظةةةةةاهرة التطةةةةةرف واإلرهةةةةةاب تنتضةةةةةي ضةةةةةرورة ربةةةةةط التعلةةةةةيي الجةةةةةامعي 

 في حو قضاياه ومشكالت ، وم ها مشكلة اإلرهاب. اإلسهامباالحتياجاا الفعلية للمجتمع، و 
 "، وتةذه  إلةىهويةة وم ةع التطةرفالتعلةيي والبع ةوان " (Enderlini,2017) ندرلننيدراسة أ

تفسةةةةراا متزمتةةةةة للديةةةةب والثنافةةةة تسةةةةهي فةةةةي الحركةاا المتطرفةةة تنةوم باسةةتغالى التعلةةيي فةي نشةةر   ن
، التعلةةةةي نلةةةى نطةةةاق واسةةةع التحةريا نلةى الع ة ، وتةدنو إلةى إصةالحايةةادة نةةةدم تنبةةةو اآلخةةةر و 

   .ابةةةة فةةي مجةةاى التعلةةةيإدمةةاج النةةةي اإليجوالعمو نلى 

بع ةةةةوان: "التربيةةةةة األخالقيةةةةة ودورهةةةةا فةةةةي ت ميةةةةة  (Toubrinat,2018) توبريناااااتدراسااااة 
ألخالقيةةةة ودورهةةةا فةةةي نمةةةو لتربيةةةة اا تعريةةة إلةةةى  وهةةةدف المسةةةؤولية االجتماعيةةةة للفةةةرد والمجتمةةةع"، 

وسةةةةط التعليمةةةةي متفةةةةي الالمسةةةةؤولية االجتماعيةةةةة للفةةةةرد والمجتمةةةةع والمشةةةةكالا ال اجمةةةةة نةةةةب  يابهةةةةا 
مةةةاى البشةةةرع بت مةتةةة  فاريةةةاب ال ر رة ال ظةةةر فةةةي  هميةةةة االسةةةتثمار فةةةي  نةةةادوتطالةةة  بوالمجتمعةةةي، 

 كوسةلة للتصدع للغزو الثنافي مب دون االنعزاى نب العالي.
بع ةةوان: "ونةةي طلبةةة جامعةةة الةرمةةوك بم ةةاطر اإلرهةةاب  (Ananza,2018) دراسااة عنااان ة

معرفةة ونةي  إلةى وهةدف ة الوط يةة واإلسةالمية والنانونيةة فةي التصةدع لهةا". اإللاتروني ودور التربية
طلبة جامعة الةرمةوك بم ةاطر اإلرهةاب اإللاترونةي ودور التربيةة الوط يةة واإلسةالمية والنانونيةة فةي 

 .التصدع لها
بع ةةةةوان: "الم ةةةةاهج التعليميةةةةة ودورهةةةةا فةةةةي تعزيةةةةز المسةةةةؤولية  (Keita,2016) دراسااااة  نتااااا

 ن للم ةةاهج التعليميةةة بمفهومهةةا الحةةديث دوراب  إلةةى وخلصةة يةةة لةةدى طلبةةة التعلةةيي العةةالي"، االجتماع
 .سالميةإفضائو مب خالى ما تبث  مب قيي و بارااب في تعزيز المسؤولية االجتماعية لدى الطلبة، 

إلةةى معرفةةة مةةدى إسةةهام الجامعةةاا األمريكيةةة فةةي ت ميةةة  وهةةدف ( Dey,2008داي )دراسااة 
 ن غالبيةةةة المشةةةاركةب فةةةي االسةةةتطالع  و ظهةةةرالش صةةةية واالجتماعيةةةة لةةةدى الطلبةةةة، المسةةةؤولية ا

يؤيةةدون  ن تاةةون المسةةؤولية الش صةةية واالجتماعيةةة محةةط تركةةةز الحيةةاة الجامعيةةة، و كةةد مةةا نسةةبت  
ومةب  نضةاء هةئةة  (%00)مب طلبة الس ة األولى ومب الطلبة المتوقع ت ةرجهي مةا نسةبت   (02%)

مةوافنتهي بشةدة نلةى  ن البةئةة الجامعيةة تركةز نلةى مسةاندة الطلبةة فةةي  (%00) التةدريس مةا نسةبت 
 تحنةق شعور قوع بالتاافو الش صي واألكاديمي واالجتماني.

ويتضةةةةح مةةةةب خةةةةالى نةةةةر  نتةةةةائج الدراسةةةةاا السةةةةابنة  نهةةةةا ال تتب  ةةةةى رميةةةةة شةةةةاملة لطبيعةةةةة 
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التطةةرف واإلرهةةاب، وتركةةز نلةةى المسةةؤولية االجتماعيةةة واألخالقيةةة لمؤسسةةاا التعلةةيي فةةي مواجهةةة 
جان  بعة ة ، كمعرفةة ونةي الطلبةة بم ةاطر ظةاهرة التطةرف واإلرهةاب،  و طبيعةة الةدور الةذع تنةوم 
ب  بعا الم اهج الدراسية، كالتربية الوط ية واألخالقية واإلسالمية في ت مية المسؤولية االجتماعيةة 

 : يأتي بننما تتمن  هذه الدراسة بماواألخالقية لدى الطلبة، 
تطةةةوير اإلطةةةار ال ظةةةرع لمفهةةةوم المسةةةؤولية االجتماعيةةةة واألخالقيةةةة، مةةةب خةةةالى تب  ةةةي مفهةةةوم  .1

شةةةامو، يأخةةةذ فةةةي االنتبةةةار التحةةةوى فةةةي  هةةةدافها العامةةةة مةةةب التركةةةةز الضةةةةق نلةةةى الجوانةةة  
االجتماعيةةةة وال ةريةةةة التةةةي كانةةة  مرتبطةةةة بالنطةةةاع ال ةةةاص وشةةةركاا قطةةةاع األنمةةةاى، إلةةةى 

جوانةةة  هةةذه المسةةةؤولية، االقتصةةةادية والثنافيةةة والتربويةةةة والنانونيةةةة واألم يةةةة، الفضةةاء األوسةةةع ل
وإبةةةراا  ثرهةةةا الفانةةةو فةةةي مواجهةةةة التطةةةرف واإلرهةةةاب، خاصةةةة  ن هةةةذه المسةةةؤولية يشةةةارك فةةةي 
ت فةةةةذها  فةةةراد المجتمةةةع ومؤسسةةةات  الم تلفةةةة، التعلةةةيي، واإلنةةةالم، وم ظمةةةاا المجتمةةةع المةةةدني 

 والنطاع ال اص.
فةةةةي مواجهةةةةة التطةةةةرف  اإلمةةةةاراا العربيةةةةة المتحةةةةدةنلةةةةى دور مؤسسةةةةاا التعلةةةةيي فةةةةي  التركةةةةةز .2

تتعةةاون مؤسسةةاا التعلةةيي  إذللمسةةؤولية االجتماعيةةة واألخالقيةةة،  ُ نموذجةةاب  بوصةةفهاواإلرهةةاب، 
، واإلنةةةةالم والمجتمةةةةع المةةةةدني والنطةةةةاع ال ةةةةاص، فةةةةي األخةةةةرى  مةةةةع بةةةةاقي مؤسسةةةةاا المجتمةةةةع

 التصدع ل طر التطرف واإلرهاب.
ة الفانلةةة لمةةدى المتحةةدةاإلمةةاراا العربيةةة تطةةوير اسةةتبانة لمعرفةةة تصةةوراا نة ةةة مةةب ال  ةة   .0

، ولطبيعةة الةدور الةذع اإلمةاراا العربيةة المتحةدةانتشار المسةؤولية االجتماعيةة واألخالقيةة فةي 
 تنوم ب  مؤسساا التعليي في مواجهة التطرف واإلرهاب. 

 وأثرها في مكافحة التطرف واإلرهاب ةماهوم المسؤولية االجتماعية واألخالقي
ولية االجتماعيةةة فةةي الغةةرب، وكةةان يةةرتبط باألسةةار، بالةةدور االجتمةةاني ؤ مفهةةوم المسةة ظهةةر

للشةةركاا ومؤسسةةاا النطةةاع ال ةةاص، وه ةةاك تيةةاران م تلفةةان فةةي تعريةة  هةةذا المفهةةوم األوى تيةةار 
اعياب، وفةي منةدمتها الوفةاء وى اجتمؤ مستمد مب الدراساا ال فسية، ويركز نلى سماا الش   المس

بالتزاماتةة  تجةةاه الجمانةةة.  مةةا التيةةار الثةةاني فمسةةتمد مةةب دراسةةاا اإلدارة والعالقةةاا العامةةة، ويؤكةةد 
الم شةةةبا بمسةةةؤولياتها االجتماعيةةةة تجةةةاه المجتمةةةع الةةةذع تعةةةيش فيةةة . النطةةةاع ال ةةةاص و   هميةةةة إلةةةزام

 (Tahon,1990 )طاحون،
، فةي الغةربم ةذ ظهةوره سؤولية االجتماعية واألخالقيةة مفهوم الم ندة نلى طر ا تغةرااوقد 
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 نلةىاا والستة ياا مب النرن الماضي كان ه اك حرص مةب جانة  الشةركاا يففي نندع ال مسة 
تجةةاه المجتمةةع الةةذع تعةةيش فيةة ، وفةةي ننةةدع السةةبعة ياا والثمانة يةةاا بةةد   االجتمةةاني القيةةام بةةدورها

االجتماعيةةةة لتتضةةةمب األبعةةةاد األخالقيةةةة والتطوعيةةةة ولية ؤ الحةةةديث يت ةةةامى نةةةب جوانةةة   خةةةرى للمسةةة
والنانونية وال ةرية واإلنسانية إلى المشاركة في مساندة الحكوماا نلى تحسةةب الظةروف المعيشةية 

ولية ؤ ألفةةةةراد المجتمةةةةع. ومةةةةع بدايةةةةة النةةةةرن الحةةةةادع والعشةةةةريب بةةةةد  يتبلةةةةور اتجةةةةاه يتعامةةةةو مةةةةع المسةةةة
فةةي  اإلسةةهامو نديةةدة، مةةب بة هةةا االلتةةزام تجةةاه المجتمةةعط  يضةةي  بعةةاداب   وسةةعاالجتماعيةةة مةةب م ظةةور 

الشةةةةةفافية وتب  ةةةةةي نهةةةةةج حمايةةةةةة البةئةةةةةةط ، و التطةةةةةوعو  واالجتماعيةةةةةة، الت ميةةةةةة االقتصةةةةةادية ت فةةةةةةذ بةةةةةرامج
  ( Rahman,2011 )رحمان المجتمعية.في الممارساا  والمساءلة
ى مةةب مجةةرد نمةةو خ  ع  ةةةرع إلةةى ممارسةةة والتةةزام ن مفهةةوم المسةةؤولية االجتماعيةةة للشةةركاا تحةةو 

للشةةةركاا تجةةةاه المجتمةةةع الةةةذع تعةةةيش فيةةة ، و صةةةبح ه ةةةاك تأكةةةةد نلةةةى العالقةةةة المتبادلةةةة بةةةةب الجوانةةة  
االقتصةةادية والبةئيةةة واالجتماعيةةة وتةةأثةراا  نشةةطة الشةةركاا فةةي البةئةةة المحيطةةة، وهةةو مةةا يطلةةق نليةة ، 

لمعالجة النضايا االقتصادية واالجتماعية والبةئية، "المناربة المتواانة" التي تتب  اها الشركاا والمؤسساا، 
 ،المسةةتدامة للت ميةةة الةةدولي المعهةةد) .بطرينةةة تهةةدف إلةةى تحسةةةب  وضةةاع المجتمةةع الةةذع تعةةيش فيةة 

International Institute for Sustainable Development,2004).) 
فه ةاك مةب يةرى  نهةا تع ةي وه اك اتجاهاا نديدة فةي تعرية  المسةؤولية االجتماعيةة واألخالقيةة، 

مجمونةةةة مةةةب الوظةةةائ  التةةةي يجةةة   ن يلتةةةزم األفةةةراد والمؤسسةةةاا بتأديتهةةةا  مةةةام المجتمةةةع فةةةي م تلةةة  
(. Hossam El-Din,2003الةةديب، مجاالتةة  السياسةةية واالقتصةةادية واالجتماعيةةة والثنافيةةة" )حسةةام 

لفةرد نةب نفسة  ومسةؤولةت  تجةاه  سةرت  "مسةؤولية ا بأنهةاالمسؤولية االجتماعية واألخالقية  يعدُ وه اك مب 
و صةةدقائ  وتجةةاه دي ةة  ووط ةة  مةةب خةةالى فهمةة  لةةدوره فةةي تحنةةةق  هدافةة  واهتمامةة  بةةاآلخريب مةةب خةةالى 

، )قاسةةةةةةينالقاتةةةةةة  اإليجابيةةةةةةة ومشةةةةةةاركت  فةةةةةةي حةةةةةةو مشةةةةةةكالا المجتمةةةةةةع وتحنةةةةةةةق األهةةةةةةداف العامةةةةةةة" 
Kassem,2008 .) 

دوراب مهمةةةةاب فةةةةي اسةةةةتنرار الحيةةةةاة ل فةةةةراد وه ةةةةاك مةةةةب يةةةةرى  ن المسةةةةؤولية االجتماعيةةةةة تةةةةؤدع 
والمجتمعاا، إذ تعمو نلى صيانة نظي المجتمع، وتحفظ قوانة ة  وحةدوده مةب االنتةداء، خاصةة إذا 

 Alالعةةةامرع، مةةةا قةةةام كةةةو فةةةرد وجمانةةةة بالواجةةة  والمسةةةئولية تجةةةاه المجتمةةةع الةةةذع تعةةةيش فيةةة  )
Amri,2006). 

  بعة ةةة  فةةةي مفهةةةوم المسةةةؤولية االجتماعيةةةة وإذا كانةةة  االتجاهةةةاا السةةةابنة تركةةةز نلةةةى جانةةة
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 واألخالقيةةةةة، فةةةة ن ه ةةةةاك اتجةةةةاه بةةةةد  يتبلةةةةور فةةةةي السةةةة واا النلةلةةةةة الماضةةةةية، وي ظةةةةر إلةةةةى المسةةةةؤولية
االجتماعيةةةة واألخالقيةةةة مةةةب م ظةةةور  وسةةةع لةةة   بعةةةاد ت مويةةةة ومجتمعيةةةة و م يةةةة وسياسةةةية و خالقيةةةة 

 (.  Yassin,2008وقانونية وخةرية. )ياسةب، 
سةواء بال سةبة ، مفهةوم شةامو يولية االجتماعيةة واألخالقيةة هةؤ المسة، فانيؤيةده الباحثة وهذا مةا

 هداف  العامة التي لي تعد تنتصر نلى الجانة  االجتمةاني الضةةق الةذع صةاح  المفهةوم ن ةد ى لإ
تضةةةمب جوانةةة   خةةةرى نديةةةدة، اقتصةةةادية وثنافيةةةة وبةئيةةةة وتربويةةةة ينشةةةأت  فةةةي الغةةةرب، وإنمةةةا بةةةاا 

ألطةراف المع يةة بهةذا المفهةوم، ف الفةاب لل ظةرة التنلةديةة التةي كانة  ى الإم ية،  و بال سبة وتعليمية و 
شةةركاا ومؤسسةةاا األنمةةاى، فةة ن الولية االجتماعيةةة نلةةى النطةةاع ال ةةاص، وتحديةةداب ؤ تنصةةر المسةة

 ولية تشةاركية باألسةار تتاامةو فةهةا جهةود  فةراد المجتمةعؤ واألخالقيةة هةي مسة المجتمعيةةولية ؤ المس
ومؤسسةةات  الم تلفةةة، األسةةرة والمدرسةةة والجامعةةة واإلنةةالم وم ظمةةاا المجتمةةع المةةدني، مةةع جهةةود 

 الدولة في م تل  المجاالا. 
 االجتماعية لمؤسسات التعليم في مواجهة التطرف واإلرهابالمسؤولية 

تعةد  ف نهةا ولية االجتماعيةة واألخالقيةة،ؤ للمسة الدراسةةاه تب  ةتانطالقاب مب المفهوم الشامو الةذع 
 حةد المةةداخو المهمةةة فةةي مكافحةةة التطةرف واإلرهةةاب، وتامةةو الجهةةود التةةي تنةوم بهةةا الدولةةة فةةي هةةذا 

فةي هةذا السةياق.  تلتةزم فةهةا مؤسسةاا المجتمةع كافةة بالقيةام بةدورها، وهي مسؤولية تشاركية المجاى
ة واألخالقيةةةةة فةةةةي هةةةةذا المحةةةةور مةةةةب الدراسةةةةة نلةةةةى ت ةةةةاوى المسةةةةؤولية االجتماعيةةةة الدراسةةةةةركز توسةةةة

مةةةب األفاةةةار  تهيووقةةةاي فةةةراد المجتمةةةع بةةةدور حةةةةوع فةةةي تحصةةةةب تنةةةوم  بوصةةةفهالمؤسسةةةاا التعلةةةيي، 
، كمةةا  نهةةا المتطرفةةة، وكةةذلك فةةي ت ةةويرهي وايةةادة ونةةةهي بم ةةاطر الجمانةةاا والت ظيمةةاا المتطرفةةة

 تتعاون مع مؤسساا المجتمع األخرى في القيام بهذا الدور المهي. 
 اب نديةد ن خاصةة  األخةةرة،التعليي في مواجهةة التطةرف واإلرهةاب فةي السة واا تزايدا  همية و 

وجية بد ا ت ظر إلى التعليي بوصةف  نافةذة يمكةب مةب خاللهةا غةةةرر ولمب الحركاا السياسية واأليدي
 تنةةةدييتنةةةوم الحركةةةاا المتطرفةةةة باسةةةتغالى التعلةةةيي فةةةي  إذوجهةةةةةاا نظرهةةةةةا وقيمهةةةةةا فةةةةةي المجتمةةةع، 

 نلةةةى الع ةةة ، كمةةةا تحةةةر  للديةةةةةب والثنافةةةةةة تسةةةةةهي فةةةةةي ايةةةادة نةةةدم تنبةةةو اآلخةةةر متعصةةةبة تفسةةةةراا
لمواجهةة فانلةة ضةمب  ع اسةتراتيجية إدمةاج التعلةيي ، ومةب ثةي فة ن ه ةاك حاجةة ماسةة إلةى والاراهية

ةةةة   ع بةئةةةةة الجةةةةةد فةةةةالتعليي ط (Inderline,2017نةةةةدرلة ي، إالتطةةةةرف الع يةةةة  ) مةةةةب شةةةةأن   ن يجف 
نةةب  ن التعلةةيي يسةةهي فةةي ت شةةئة  غلها جمانةةاا التطةةرف واإلرهةةاب ل شةةر  فاارهةةا، فضةةالب خصةةبة تسةةت
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ةةةة  والتطةةةةر ف  الةةةة شء والشةةةةباب م ةةةةذ وقةةةة  مبكةةةةر نلةةةةى م ظومةةةةة القةةةةيي اإليجابيةةةةة التةةةةي ت بةةةةذ التعص 
 (Bin Qaqah,2017 )بب قنة،واإلرهاب. 

لل طةةةط والبةةةرامج مةةةب ال بةةةراء بضةةةرورة االسةةةتمرار والتحةةةديث المسةةةتمريب  نديةةةدولهةةةذا يطالةةة  
مةةب خطةةر الغلةةو والتطةةرف واإلرهةةاب، وم ةةاطبتهي  الطلبةةةوالحمةةالا التونويةةة فةةي المةةداررط لتوعيةةة 
 (. Al Zayed,2014)الزايد، والغلو بلغة نصرهي، وت ويرهي إلى خطر التشدد 

للوصةوى  المهمةة التعلةيي هةو  حةد  هةي األدواامةب دوى العةالي بةأن  نديةدلند ترسة   ق انةاا 
 تنةوم  صةبح  الحكومةاالهذا و ، والعمو نلى تغةةر مداركهي وتحصة هي ضد التطرف. شبابإلى ال

الب ةةك الةةدولي  كمةةا  وصةةىبتمويةةو التةةدابةر التةةي تاةةافح التطةةرف الع يةة  كجةةزء مةةب بةةرامج التعلةةيي. 
يمكةةةب بواسةةةطتها  ة التةةةينديةةةدلتحديةةةد الطةةةرق  الحكومةةةاا وشةةةركاء الت ميةةةة معةةةاب  بتعزيةةةز التعةةةاون بةةةةب

 Samantha deسةةةامانثا دع سةةةةلفا، التعلةةةيي لب ةةةاء المرونةةةة والحةةةد مةةةب التطةةةرف ) اسةةةت دام
Silva,2016.) الةونسةكو(  هميةة الةدور الةذع  م ظمةة األمةي المتحةدة للتربيةة والعلةي والثنافةة و كدا(

يمثةةو قةةو ة إق ةةاع كبةةةرة، خاصةةة إذا  بوصةةف يمكةةب  ن ينةةوم بةة  التعلةةيي فةةي مواجهةةة التطةةرف الع يةة ، 
التعلةةةةيي يسةةةةعى إلةةةةى معالجةةةةة الظةةةةروف الاام ةةةةة التةةةةي تةةةةدفُع األفةةةةراد إلةةةةى االنضةةةةمام إلةةةةى كةةةةان هةةةةذا 

فةةةةة الع يفةةةةة، وقةةةةد  صةةةةدرا دلةةةةةالب استرشةةةةادياب لصةةةةانعي  2212نةةةةام  الةونسةةةةكو المجمونةةةةاا المتطر 
ة للتطةرف، وذلةك مةب خةالى غةرر البةئة الم اهضة في إيجادالسياساا، يوضح كيفية إسهام التعليي 

مةةةةةا يمكةةةةة هي مةةةةةب التصةةةةةدع ل فاةةةةةار المتطرفة)الةونسةةةةةكو، بلةةةةةدى المتعلمةةةةةةب  ئةةةةة ب او الةةةةةوني الاةةةةةافي 
UNESCO,2018).   

مواجهة ةول دور مؤسسات التعليم في  اإلمارات العربية المتحدةدراسة مسحية لعننة م، نخبة 
 واالرهابالتطرف 

 مجتمع الدراسة
ن مجتمع الدراسة مب   ، ومةب  نضةاء هةئةة التةدريس السياسية واإلدارية واإلنالمية ال   تاو 

 نضةةو مةةب 022، والبةةالع نةةددهي التنريبةةي نحةةو اإلمةةاراا العربيةةة المتحةةدةفةةي الجامعةةاا فةةي دولةةة 
 سةةاتذة و  نضةةاء المجلةةس االتحةةادع، و ، السياسةةةةب العةةاملةب فةةي الم اصةة  العليةةا فةةي وااراا الدولةةة

 ب. ةإنالمةو ، جامعةةب
 عننة الدراسة

فةي  المسةتهدفة ال  ة مجمونةة ئ  مجتمةع الدراسةة، الةذع يمثةو تي تحديد العة ةة وفنةاب ل صةا
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تن يةةةة العة ةةةاا  ، وقةةةد انتمةةةدا الدراسةةةة الختيةةةار  فةةةراد العة ةةةة نلةةةىاإلمةةةاراا العربيةةةة المتحةةةدةدولةةةة 
مةةةب مجتمةةةع  السةةةت الص نة ةةةة نشةةةوائية " سةةةلوب العة ةةةة الع نوديةةةة" االحتماليةةةة المتعةةةددة المراحةةةو

، إداريةةةب، سياسةةةةب،  سةةاتذة الجامعةةاانةب نلةةى  ربةةع فئةةاا: ُمةةوا   نضةةو 022مةةب  الدراسةةة تتاةةون 
  إنالمةةب.
ةسب الخصائص  اإلمارات العربية المتحدةع أفراد عننة الدراسة م، النخب في دولة توز  (1) الجدول

 الشخصية والوظيفية
 النسبة )%( العدد الائات المتغنر

 الج س
 %02 222 ذكور

 %01 20 إناث

 %100 022 المجموع

 المه ة

 %22 75 إنالمي

 %22 75 سياسي

 %24.3 73  ستاذ جامعي

 %25.7 77 إدارع 

 122 022 المجموع

 المستوى التعليمي
 %02 222 جامعي / بكالوريور

 %01 20 دراساا نليا

 %122 022 المجموع

 العمر
 "س ة"

22 -22 21 2% 

02 - 02 95 31.7% 

02 - 02 148 49.3% 

22- 22 30 12% 

 %2 6 02 كثر مب 

 %122 022 المجموع

 الحالة االجتماعية
 %2.02 10  نزب

 %21.2 220 متزوج

 %0.2 11 مطلق / م فصو

 %100 022 المجموع

مةب  اإلمةاراا العربيةة المتحةدة(  ن نة ة الدراسة مةب ال  ة  فةي دولةة 1) الجدوىويتضح مب 
، ويفةةةد بةةةأن ال  ةةة  مةةةب نة ةةةة %01ة اإلنةةةاث ب سةةةبة ومةةةب فئةةة % 02مةةةا نسةةبت   افئةةة الةةةذكور شةةةكلو 

، ومةةةةب األسةةةةاتذة %22ب سةةةةبة  ب، ومةةةةب السياسةةةةةة%22الدراسةةةةة مةةةةب اإلنالمةةةةةةب قةةةةد شةةةةكلوا نسةةةةبة 
، ويالحةظ بةأن ال  ة  مةب نة ةة %22.2، و خةراب مب فئة اإلداريةب ب سبة %20.0الجامعةةب ب سبة 

ومةةب الدراسةةاا العليةةا  %02كلوا مةةا نسةةبت  الدراسةةة مةةب الجةةامعةةب حملةةة درجةةة البكةةالوريور قةةد شةة
( مةةا 22 - 22، ويشةةكو ال  ةة  ممةةب تتةةراوح  نمةةارهي ضةةمب الفئةةة العمريةةة مةةا بةةةب )% 01ب سةةبة 
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( سة ة 02 – 02، ومةب فئةة العمةر )%01.2( سة ة ب سةبة 02 - 02، ومةب فئةة العمةر )%2نسبت  
، وبال سةبة إلةى توايةع ال  ة  %2( سة ة ب سةبة 02و خةراب مب فئةة العمةر ) كثةر مةب  %02.0ب سبة 

نة ةةة الدراسةةة مةةب المتةةزوجةب  فةةراد مةةب نة ةةة الدراسةةة حسةة  الحالةةة االجتماعيةةة يتضةةح  ن معظةةي 
 .  %0.22، ومب المترملةب والمطلنةب ب سبة %2.02، ومب فئة العزاب ب سبة % 21ب سبة 

 داةاألدق ص
فةةةي   وتوظيفةةة انتمةةةدا الدراسةةةة نلةةةى  داة االسةةةتبيان لجمةةةع البيانةةةاا وتةةةي اسةةةت دام االسةةةتبيان

. وِصةةةيع اإلمةةةاراا العربيةةةة المتحةةةدةالدراسةةةة المةدانيةةةة ال اصةةةة بجمهةةةور ال  بةةةة المبحوثةةةة فةةةي دولةةةة 
تماعيةةة، إذ ي ظةةر لمفهةةوم المسةةؤولية األخالقيةةة واالج اناالسةةتبيان وفنةةا لالقتةةراب الةةذع يتب ةةاه الباحثةة

شةةامالب لجميةةع مكونةةاا  نإلةهةةا نلةةى  نهةةا مفهةةوم شةةامو يتضةةمب  بعةةادا م تلفةةة، ونليةة  جةةاء االسةةتبيا
ال ظةةةرع لهةةةةذه  اإلطةةةارالتةةةي تةةةةي شةةةرحها وتحلةلهةةةا فةةةي  هةةةابعادو  المسةةةؤولية األخالقيةةةة واالجتماعيةةةة

محةددا مةب موضةوع  الدراسة، وب اءب نلي  تي وضةع  سةئلة موانةة نلةى محةاور كةو م هةا يعكةس بعةدا
        ي:وهذا  ما يأتالدراسة 

 حجي المسؤولية األخالقية واالجتماعية  

  األخالقية واالجتماعية بعاد المسؤولية 

 اإلنالم  . 

 التعليي .ب

 المؤسساا الحكومية  .ج

 المجتمع المدني .د

 .حجي المعرفة بأبعاد التطرف واإلرهاب 

 المعلوماا.حجي استيعاب المواد النانونية ال اصة بجرائي تن ية 

  مةةةةدياا اسةةةةت داماا وسةةةةائو اإلنةةةةالم الم تلفةةةةة لةةةةدى نة ةةةةة البحةةةةث وبال صةةةةوص مةةةةدى انتمةةةةاد
فةةةي حصةةةولهي نلةةةى المعلومةةةاا المتعلنةةةة بموضةةةوني اإلرهةةةاب  هةةةذه الوسةةةائوالمبحةةةوثةب نلةةةى 

اختبةةةار العالقةةةاا بةةةةب حجةةةي التعةةةر  لوسةةةائو اإلنةةةالم وبةةةةب و والجريمةةةة اإللاترونيةةةة مةةةب جهةةةة، 
 مب جهة ثانية. غرافية )ال وع، السب، المستوى التعليمي، المه ة(المتغةراا الديم

  اللةةةذيب تةةةي الثبةةةاا والصةةةدقية، الصةةةدق و تةةةي انتمةةةاد  داة الدراسةةةة بعةةةد تحقينهةةةا ل سةةةبة منبولةةةة مةةةب
  :اآلتيةوفق للمراحو والعملياا  التحنق م هما
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مةةةبمةةب ال بعةةد تجهةةةز محتةةوى  داة الدراسةةة، تةةي نرضةةها بشةةكلها األولةةي نلةةى سةةتة .  مةةب  محك 
مةةب  جةةو تحكيمهةةا وإبةةداء الةةر ع  نضةاء هةئةةة التةةدريس المت صصةةةب فةةي العلةةوم االجتماعيةةة، 

الذيب قاموا بوضع بعةا المالحظةاا فيمةا يتعلةق بةبعا  سةئلة االسةتبيان، وتةي العلمي فةها. 
تةةةي األخةةةذ بةةةبرائهي والقيةةةام بالتعةةةديالا المنترحةةةة، وقةةةد تةةةي  إذإنةةةادة صةةةياغة بعةةةا األسةةةئلة، 

مةب قبومب النبوى مب  ( فأكثر%22)باألسئلة التي حااا نسبة  حتفا اال  .المحك 
 (Cronbach-Alpha) الفةا-باسةت دام معادلةة كرونبةا  الختبار الثبةااإخضاع  داة الدراسة  .ب

نسةةةبة ناليةةةة  وهةةةي internal consistency (2.22)التةةةي سةةةجل  معةةةدى ت اسةةةق داخلةةةي 
 يان لموضوع الدراسة.مة  سئلة االستبءللثباا تؤشر إلى مال

، وذلةةةةةك بتطبةةةةةةق األداة نلةةةةةى العة ةةةةةة ةتةةةةةي التحنةةةةةق مةةةةةب صةةةةةدق الب ةةةةةاء الةةةةةداخلي ألداة الدراسةةةةة .ج
 Pearson Correlation االرتبةةاطمعامةةو  نضةةواب، وحسةةاب 12مةةب  االسةةتطالعية المكونةةة

( ال تةةةةائج المتعلنةةةةة 2) الجةةةةدوىلمجالهةةةةا، ويوضةةةةح بةةةةةب درجةةةةة الفنةةةةرة الواحةةةةدة والدرجةةةةة الاليةةةةة 
 امالا االرتباط بةب الفنراا ومجالها.بمع

 لمجاالت أداة الدراسة  والدرجة الكلية الاقرةاالرتباط بن،  معامليتم  (2) الجدول 
في مكافحة التطرف  اإلمارات العربية المتحدةللقوى الااعلة في دولة  المسؤولية األخالقية واالجتماعية

 واإلرهاب
 االرتباط معامل الاقرة رقم االرتباط معامل ةالاقر  رقم معامل االرتباط الاقرة رقم

1 9..0** . 9..0** 0 9..1** 
2 9..1** . 9..9** 19 9..0** 
0 9..2** 0 9..1** 11 - 
. 9...** 8 9...** - - 

 جرائم تقنية المعلوماتفي  اإلمارات العربية المتحدةللقوى الااعلة في دولة  المسؤولية األخالقية واالجتماعية
 معامل الاقرة رقم معامل االرتباط الاقرة رقم

 االرتباط معامل الاقرة رقم االرتباط
1 9..9** . 9..2** 0 9..1** 
2 9..8** . 9..0** 19 9.00** 
0 9..2** 0 9..0** 11 9..0** 
. 9...** 8 9..9** - - 

في مكافحة  رات العربية المتحدةاإلماللقوى الااعلة في دولة  المسؤولية األخالقية واالجتماعيةمستوى تحقنق 
 التطرف واإلرهاب

 االرتباط معامل الاقرة رقم االرتباط معامل الاقرة رقم معامل االرتباط الاقرة رقم
1 9..1** 0 9..8** . 9..0** 
2 9..1** . 9...** . 9.0.** 

جرائم في  العربية المتحدة اإلماراتللقوى الااعلة في دولة  المسؤولية األخالقية واالجتماعيةمستوى تحقنق 
 تقنية المعلومات
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 االرتباط معامل الاقرة رقم االرتباط معامل الاقرة رقم معامل االرتباط الاقرة رقم
1 9..0** 0 9..8** . 9..0** 
2 9..1** . 9...** . - 

 (. 9.91دالة إحصائياب ن د مستوى داللة ) **      (. .9.9دالة إحصائياب ن د مستوى داللة ) *

مةةةع الدرجةةةة  لهةةةامعةةةامالا االرتبةةةاط  فنةةةراا  داة الدراسةةةة جةةةاءا (  ن2) الجةةةدوىمةةةب  يتضةةةح
و ( 2.21) الداللةةةة اإلحصةةةائية مسةةةتوى  ذاا داللةةةة إحصةةةائية ن ةةةد للمجةةةاى الةةةذع ت تمةةةي إليةةة الاليةةةة 

المسةةةؤولية ( ولمجةةةاى 2.00( و)2.02( وقةةةد تراوحةةة  قةةةيي معةةةامالا االرتبةةةاط لهةةةا مةةةا بةةةةب )2.22)
جةرائي تن يةة المعلومةاا فةي  اإلمةاراا العربيةة المتحةدةللنوى الفانلة في دولةة  خالقية واالجتماعيةاأل

للنةوى الفانلةة فةي  المسؤولية األخالقية واالجتماعية(، ولمجاى مستوى تحنةق 2.22( و)2.02بةب )
سةةةتوى ( ولمجةةةاى م2.00( و)2.21مةةةا بةةةةب )فةةةي مكافحةةةة التطةةةرف  اإلمةةةاراا العربيةةةة المتحةةةدةدولةةةة 

جةرائي فةي  اإلمةاراا العربيةة المتحةدةللنوى الفانلة في دولة  المسؤولية األخالقية واالجتماعيةتحنةق 
 داة الدراسةة فةي  التجةانس الةداخلي لفنةراا إلىبشكو نام  يشةرا مم( 2.02( و)2.01تن ية ما بةب )

 جميع مجاالتها.
 داةاألثبات 

 12)نة ةة اسةتطالعية مكونةة مةب  نلةى الدراسةة داة اختبةار  تيداة األقيار مدى ثباا  بهدف
تةةي حسةةاب معامةةو الثبةةاا بأسةةلوب االختبةةار وإنةةادة االختبةةار (، وبعةةدها نضةةواب مةةب مجتمةةع الدراسةةة

(test – retest)  بفةةارق  سةبوع بةةةب التطبةةةق األوى والتطبةةق الثةةاني، وتةةي حسةاب معامةةو االرتبةةاط
عةةةامالا االرتبةةةاط ألسةةةئلة ي، وقةةةد تراوحةةة  قةةةيي مبةةةةب اإلجابةةةاا فةةةي التطبةةةةق األوى والتطبةةةةق الثةةةان

، 2.22( وهةةي جميعهةةةا قةةيي ذاا داللةةة إحصةةةائية ن ةةد مسةةتوى داللةةةة 2.22-2.21بةةةب ) االسةةتبيان
( 0) الجةةةدوى، و مالءمةةةة  سةةةئلة االسةةةتبيان لموضةةةوع الدراسةةةة مةةةدىوهةةةي نسةةةبة ناليةةةة للثبةةةاا تؤشةةةر 

 يوضح ال تائج.
 أداة الدراسة لمجاالتقيم معامالت الثبات  (3) الجدول

 االرتباطمعامل  عدد الاقرات المجال

 في مكافحةللنوى الفانلة  المسؤولية األخالقية واالجتماعية
 2.21 11 التطرف واإلرهاب

التصدع في للنوى الفانلة  المسؤولية األخالقية واالجتماعية
 2.20 11 لجرائي تن ية المعلوماا

في  واالجتماعيةالمسؤولية األخالقية مستوى تحنةق  هداف 
 2.22 0 مكافحة التطرف واإلرهاب

لجرائي  المسؤولية األخالقية واالجتماعيةمستوى تحنةق  هداف 
 2.22 0 تن ية المعلوماا
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 المعالجة اإلةصائية
برنةةةةامج التحلةةةةةو اإلحصةةةةائي )الحزمةةةةة اإلحصةةةةائية فةةةةي العلةةةةوم االجتماعيةةةةة  انانتمةةةةد الباحثةةةة

SPSSاآلتيةبالعملياا  ( للقيام: 
إلحصةةةاء الوصةةةفي لمةةةدخالا الدراسةةةة )المحةةةاور والب ةةةود المكونةةةة لهةةةا(، وإيجةةةاد ال سةةة  المئويةةةة ا . 

 .لتوايع إجاباا المستطلعة آرامهي
-Chiلقيةةةار العالقةةةاا الترابطيةةةة بواسةةةطة معامةةةو التةةةرابط  custom tableالشةةةامو  الجةةةدوى .ب

square . 
 .Reliabilityمعامو الثباا لساللي القيار المست دمة في الدراسة  .ج

 .confirmatory factorial analysisالتحلةو العاملي التأكةدع  .د
 عرض النتائج

 وفيما يأتي نر  نتائج الدراسة وم اقشتها وفناب ألسئلتها.
 السؤال األول:

فاااي  اإلماااارات العربياااة المتحااادةفاااي دولاااة  المساااؤولية األخالقياااة واالجتماعياااة مساااتوى ماااا 
 النخب؟مكافحة التطرف واإلرهاب م، وجهة نظر 

والتصدع  مكافحة التطرف واإلرهابفي  المسؤولية األخالقية واالجتماعية طبيعة إلىللتعرف 
الحسةةةابية واالنحرافةةةاا  المتوسةةةطاا حسةةةابتةةةي  ،مةةةب وجهةةةة نظةةةر ال  ةةة لجةةةرائي تن يةةةة المعلومةةةاا 

 .(0) الجدوىفي  فنرااال نب إلجاباا نة ة الدراسة والترتة  حس  األهمية المعيارية والمستوى 
المسؤولية األخالقية  الحسابي واالنحراف المعياري التجاهات النخب نحو مستوى  المتوسط (4) الجدول

 في مكافحة التطرف واإلرهاب اإلمارات العربية المتحدةفي دولة  واالجتماعية
 المجال رقم المجاالت الحسابي المتوسط االنحراف المعياري  الترتنب المستوى 
 1 حة التطرف واإلرهابمكاف 3.5 .9.8 2 متوسط
 2 التصد ع لجرائي تن ية المعلوماا 3.8 0.74 1 مرتفع
 - المستوى الالي 3.6 0.64 - متوسط

لمسةةةةةؤولية األخالقيةةةةةة ( يتضةةةةةح  ن المسةةةةةتوى العةةةةةام ل0الةةةةةة ) الجةةةةةدوىمةةةةةب خةةةةةالى ال تةةةةةائج فةةةةةي 
رف واإلرهةةةةاب فةةةي مكافحةةةة التطةةة اإلمةةةةاراا العربيةةةة المتحةةةدةللنةةةوى الفانلةةةة فةةةي دولةةةة  واالجتماعيةةةة

وحسةة  إجابةةاا نة ةةة الدراسةةة قةةد جةةاءا  والتصةد ع لجةةرائي تن يةةة المعلومةةاا مةةب وجهةةة نظةةر ال  ةة 
، بةةةانحراف معيةةةارع (3.6)بمسةةةتوى متوسةةةط، إذ بلةةةع المتوسةةةط الحسةةةابي العةةةام إلجابةةةاا المبحةةةوثةب 

 معلومةةااالتصةةد ع لجةةرائي تن يةةة ال،  مةةا نلةةى مسةةتوى مجةةاالا  داة الدراسةةة فنةةد حنةةق مجةةاى (0.64)
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وبمسةةةتوى مرتفةةةع، وجةةةاء مجةةةاى  (3.8)حسةةةابي  بمتوسةةةطالترتةةةة  األوى مةةةب حةةةةث األهميةةةة ال سةةةبية 
الحسةةابي السةةتجاباا نة ةةة الدراسةةة  المتوسةةطفةةي الترتةةة  الثةةاني وبلةةع  مكافحةةة التطةةرف واإلرهةةاب

 وبمستوى مرتفع. (3.5)
بةةاا نة ةةة الدراسةةة نلةةى (  ن قةةيي االنحةةراف المعيةةارع إلجا0) الجةةدوىوقةةد بة ةة  ال تةةائج فةةي  

( ويعةد هةذا مؤشةراب نلةى درجةة صةدق ومع ويةة بيانةاا  داة 2.20-2.20المجاالا تراوح  مةا بةةب )
اإلمةاراا العربيةة تشةر هذه ال تةائج إلةى ت ةامي إدراك ال  بةة فةي  إذها بياناا متجانسة، ندالدراسة و 
فةهةةةةا جهةةةةود مؤسسةةةةاا المجتمةةةةع  ألهميةةةةة المسةةةةئولية المجتمعيةةةةة واألخالقيةةةةة، التةةةةي تتاامةةةةو المتحةةةةدة

الم تلفةةة مةةع الجهةةود الرسةةمية فةةي مكافحةةة التطةةرف واإلرهةةاب، وذلةةك خالفةةاب للدراسةةاا السةةابنة التةةي 
كانةة  تتعامةةو مةةع المسةةئولية االجتماعيةةة واألخالقيةةة مةةب م ظةةور ضةةةق، وتنصةةره فنةةط نلةةى الةةدور 

اا التعلةةةيي فةةةي ت ميةةةة االجتمةةاني وال ةةةةرع لمؤسسةةةاا النطةةةاع ال ةةةاص،  و تركةةز نلةةةى دور مؤسسةةة
 المسئولية االجتماعية واألخالقية لدى الطلبة.

اإلمةةةاراا للنةةةوى الفانلةةةة فةةةي دولةةةة  المسةةةؤولية األخالقيةةةة واالجتماعيةةةة مسةةةتوى  إلةةةىللتعةةةرف و 
 المتوسةةةطاا حسةةةابتةةةي  ،فةةةي مكافحةةةة التطةةةرف واإلرهةةةاب مةةةب وجهةةةة نظةةةر ال  ةةة  العربيةةةة المتحةةةدة

 نةةةب إلجابةةةاا نة ةةةة الدراسةةةة والترتةةةة  حسةةة  األهميةةةة المسةةةتوى الحسةةةابية واالنحرافةةةاا المعياريةةةة و 
 ( يوضح هذه ال تائج. 2) الة الجدوىو . فنرااال

المسؤولية األخالقية  الحسابي واالنحراف المعياري التجاهات النخب نحو مستوى  المتوسط (5) الجدول
 .التطرف واإلرهاب في مكافحة اإلمارات العربية المتحدةللقوى الااعلة في دولة  واالجتماعية

رقم 
 الاقرة

اإلمارات العربية القوى الااعلة في المجتمع 
 المتحدة

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى  الترتنب

 مرتفع 1 0.99 3.9 الدولة: الوااراا والمؤسساا الحكومية 1

 مرتفع 2 1.15 3.8 نالموسائو اإل 3

 مرتفع 2 1.14 3.8 التشريع والنضاء 5

 مرتفع 0 1.08 3.7 التربية والتعليي 8

 متوسط 2 0.97 3.5 األمب والدفاع 6

 متوسط 0 0.93 3.4 المجلس الوط ي االتحادع )البرلمان(  4

 متوسط 0 1.08 3.4 رشادرجاى الديب والونظ واإل 11

 متوسط 2 1.02 3.3 المجتمع المحلي 9

 متوسط 2 1.00 3.3 األسرة 7

 متوسط 2 1.06 3.3 اصمؤسساا النطاع ال  10

 متوسط 11 0.95 3.0 م ظماا ال فع العام 2

 متوسط - 0.84 3.5 المستوى العام -



 .2222 (،1ملحق ) ،الثاني األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

45 

لمسةةةؤولية األخالقيةةةة ( يتضةةةح  ن المسةةةتوى الالةةةي ل2) الجةةةدوىمةةةب خةةةالى تحلةةةةو ال تةةةائج فةةةي 
قةةد  بفةةي مكافحةةة التطةةرف واإلرهةةا اإلمةةاراا العربيةةة المتحةةدةللنةةوى الفانلةةة فةةي دولةةة  واالجتماعيةةة

بةةةةانحراف  (3.5)الحسةةةةابي السةةةةتجاباا نة ةةةةة الدراسةةةةة  المتوسةةةةطجةةةةاءا بمسةةةةتوى متوسةةةةط، إذ بلةةةةع 
اإلمةةةاراا قةةةوى فانلةةةة فةةةي المجتمةةةع   ربةةةع،  مةةةا نلةةةى مسةةةتوى الفنةةةراا فنةةةد حننةةة  (0.84)معيةةةارع 
( نلةةةى الترتةةةة ، 2، 2، 0، 1نلةةةى مسةةةتوى مسةةةؤولية مرتفعةةةة وهةةةي ذواا األرقةةةام ) المتحةةةدةالعربيةةةة 

( وحصةةل  بةةاقي 0.2-0.2) الحسةةابية إلجابةةاا نة ةةة الدراسةةة نلةهةةا مةةا بةةةب المتوسةةطاا وتراوحةة 
نلةةةةةى الترتةةةةةة   (2، 12، 2، 2، 11، 0، 0ذواا األرقةةةةةام ) النةةةةةوى نلةةةةةى مسةةةةةتوياا متوسةةةةةطة وهةةةةةي

 (.0.2-0.2الحسابية إلجاباا نة ة الدراسة نلةها ما بةب ) المتوسطااوتراوح  
التطةةرف واإلرهةةاب هةةي مسةةؤولية تشةةاركية تتعةةاون خاللهةةا  وتشةةةر هةةذه ال تةةائج إلةةى  ن مواجهةةة

، كةاإلنالم والمجتمةع المةدني واألسةرة، وبالشةكو األخةرى  المؤسساا الرسمية، مع مؤسساا المجتمع
 الذع يعزا جهود الدولة في مواجهة التطرف واإلرهاب.

 السؤال الثاني:
سسااات المجتمااع أو مااا لمؤ  المسااؤولية األخالقيااة واالجتماعيااةتحقنااق أهااداف  مسااتوى مااا 

فااي مكافحااة التطاارف واإلرهاااب  اإلمااارات العربيااة المتحاادةيطلااق علياال )القااوى الااعلااة( فااي دولااة 
 والتصّدي لجرائم تقنية المعلومات م، وجهة نظر النخب؟

للنةوى الفانلةة فةي دولةة  المسةؤولية األخالقيةة واالجتماعيةة مسةتوى تحنةةق  هةدافلةى إللتعرف 
والتصةةةد ع لجةةةرائي تن يةةةة المعلومةةةاا مةةةب  فةةةي مكافحةةةة التطةةةرف واإلرهةةةاب لمتحةةةدةاإلمةةةاراا العربيةةةة ا

والترتةةةة   الحسةةةابية واالنحرافةةةاا المعياريةةةة والمسةةةتوى  المتوسةةةطاا حسةةةابتةةةي  ،وجهةةةة نظةةةر ال  ةةة 
 .فنرااال نب إلجاباا نة ة الدراسة حس  األهمية

 المسؤولية األخالقية واالجتماعية نحو مستوى تحقنق أهداف الحسابي واالنحراف المعياري التجاهات النخب المتوسط (6) الجدول
 جرائم تقنية المعلوماتو  في مكافحة التطرف واإلرهاب اإلمارات العربية المتحدةللقوى الااعلة في دولة 

 المتوسط االنحراف المعياري  الترتنب المستوى 
 المجاالت الحسابي

 رقم
 المجال

 1 رهابمكافحة التطرف واإل 3.7 0.73 2 متوسط

 2 التصد ع لجرائي تن ية المعلوماا 3.8 0.82 1 مرتفع

 - العوامو مجتمعة 3.6 0.69 - متوسط

المسةةةؤولية ( يتضةةةح  ن المسةةةتوى العةةةام لتحنةةةةق  هةةةداف 0) الجةةةدوىمةةةب خةةةالى ال تةةةائج فةةةي  
 فةةةي مكافحةةةة التطةةةرف اإلمةةةاراا العربيةةةة المتحةةةدةللنةةةوى الفانلةةةة فةةةي دولةةةة  األخالقيةةةة واالجتماعيةةةة
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حسة  إجابةاا نة ةة الدراسةة قةد  واإلرهاب والتصد ع لجرائي تن ية المعلوماا مب وجهةة نظةر ال  ة 
، بةةةانحراف (3.6)جةةةاءا بمسةةةتوى متوسةةةط، إذ بلةةةع المتوسةةةط الحسةةةابي العةةةام إلجابةةةاا المبحةةةوثةب 

المسةةؤولية ،  مةا نلةةى مسةتوى مجةاالا  داة الدراسةةة فنةد حنةق مجةةاى تحنةةق  هةداف (0.69)معيةارع 
التصةةد ع لجةةرائي تن يةةة فةةي  اإلمةةاراا العربيةةة المتحةةدةللنةةوى الفانلةةة فةةي دولةةة  القيةةة واالجتماعيةةةاألخ

وبمسةتوى مرتفةع، وجةاء  (3.8)حسابي  بمتوسطالترتة  األوى مب حةث األهمية ال سبية المعلوماا 
الحسةةةةابي  المتوسةةةةطفةةةةي الترتةةةةة  الثةةةةاني وبلةةةةع  مكافحةةةةة التطةةةةرف واإلرهةةةةابمجةةةةاى تحنةةةةةق  هةةةةداف 

 وبمستوى متوسط. (3.7)ستجاباا نة ة الدراسة ال
(  ن قيي االنحراف المعيارع إلجاباا نة ةة الدراسةة نلةى 0الة ) الجدوىوقد بة   ال تائج في  

 ويةة بيانةاا  داة ( ويعةد هةذا مؤشةراب نلةى درجةة صةدق ومع2.22-2.20المجاالا تراوح  مةا بةةب )
 ها بياناا متجانسة.الدراسة وند

للنةوى الفانلةة فةي دولةة  المسةؤولية األخالقيةة واالجتماعيةةتحنةق  هداف  ستوى وفيما يتعلق بم
 حسةةةةابتةةةةي  ،مةةةةب وجهةةةةة نظةةةةر ال  ةةةة  فةةةةي مكافحةةةةة التطةةةةرف واإلرهةةةةاب اإلمةةةةاراا العربيةةةةة المتحةةةةدة

إلجابةةةاا نة ةةةة  والترتةةةة  حسةةة  األهميةةةة الحسةةةابية واالنحرافةةةاا المعياريةةةة والمسةةةتوى  المتوسةةةطاا
 ( يوضح هذه ال تائج. 2) لجدوىاو ، فنرااالنلى  الدراسة
المسؤولية  الحسابي واالنحراف المعياري التجاهات النخب نحو مستوى تحقنق أهداف المتوسط (7) الجدول

 في مكافحة التطرف واإلرهاب اإلمارات العربية المتحدةللقوى الااعلة في دولة  األخالقية واالجتماعية
رقم 
 الاقرة

 المتوسط الاقرات
 الحسابي

حراف االن
 المعياري 

 المستوى  الترتنب

 مرتفع 1 1.04 4.0 رهاب والتطرفإدانة الت ظيماا الم ظمة لجرائي اإل 0

5 
رهاب جرائي اإل إبراا  نشطة مؤسساا الدولة في مكافحة

 والتطرف للر ع العام
 مرتفع 2 1.20 3.9

2 
رهاب إظهار التبعاا واآلثار المترتبة مب جرائي اإل

 والتطرف
 مرتفع 0 1.19 3.8

3 
اإلخبار واإلشهار بحاالا المتورطةب في جرائي التطرف 

 واإلرهاب
 متوسط 0 1.13 3.5

1 
تسليط الضوء نلى العنوباا ال اصة بحق مرتابي جرائي 

 رهاب والتطرفاإل
 متوسط 0 1.02 3.5

4 
إيضاح العوامو المؤدية لإلرهاب والتطرف ووضع حلوى 

 لها
 متوسط 0 0.98 3.3

 متوسط - 0.73 3.7 عامالمستوى ال -

المسةةةةؤولية ( يتضةةةةح  ن المسةةةةتوى الالةةةةي لتحنةةةةةق  هةةةةداف 2) الجةةةةدوىمةةةب خةةةةالى ال تةةةةائج فةةةةي 
فةةةي مكافحةةةة التطةةةرف  اإلمةةةاراا العربيةةةة المتحةةةدةللنةةةوى الفانلةةةة فةةةي دولةةةة  األخالقيةةةة واالجتماعيةةةة
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 (3.7)اسةةة الحسةةابي السةةتجاباا نة ةةة الدر  المتوسةةطقةةد جةةاءا بمسةةتوى متوسةةط، إذ بلةةع  واإلرهةةاب
فنةةراا نلةةى مسةةتوى مرتفةةع  ثةةالث،  مةةا نلةةى مسةةتوى الفنةةراا فنةةد حننةة  (0.73)بةةانحراف معيةةارع 

الحسةةةابية إلجابةةةاا  المتوسةةةطاا( نلةةةى الترتةةةة ، وتراوحةةة  2، 2، 0ذواا األرقةةةام )الفنةةةراا وهةةةي 
نلى مستوياا متوسةطة وهةي  اآلخرى  ( وحصل  الفنراا0.222-0.200نة ة الدراسة نلةها بةب )

 ن هةاالحسابية إلجاباا نة ةة الدراسةة  المتوسطاا( نلى الترتة  وتراوح  0، 1، 0واا األرقام )ذ
 (.0.212-0.201ما بةب )

 السؤال الثالث:
اإلمارات العربية ما مدى اهتمام النخب ووعنها بخطورة اإلرهاب والتطرف في دولة 

 ؟المتحدة
ب للبةةةةةرامج التةةةةةي تتعةةةةةر  ةثالمبحةةةةةو ة مةةةةةدى متابعةةةةةولإلجابةةةةةة نةةةةةب هةةةةةذا السةةةةةؤاى تةةةةةي حسةةةةةاب 

فةةي ايةةادة مشةةانر  هةةذه الوسةةائو إسةةهاممةةدى ، و اإلرهةةاب فةةي وسةةائو اإلنةةالما التطةةرف و ناو لموضةة
 (  دناه:2( و)2ةب )الجدولي، ويتضح ذلك مب إلرهابا ال    الرافضة للفار

 اإلرهاب في وسائل اإلعالم تعاو مدى متابعتك للبرامج التي تتعرض لموض (2) الجدول
 النسبة التكرار المتابعة
 %02 90 كبةرة جداب 

 %02 135 كبةرة
 %12 45 متوسطة

 %12 30 قلةلة
أنها تتةابع بشةكو كبةةر البةرامج بمب المبحوثةب  فادا  %.0نسبة (  ن 8) الجدوىمب  يتضح

اإلرهاب، بة ما الربةع فنةط مةب  فةراد العة ةة قةالوا إن متةابعتهي متوسةطة  و  اانو التي تتعر  لموض
  قلةلة.

 وسائل اإلعالم المحلية في زيادة مشاعر رفضك لإلرهاب إسهاممدى  (9) الجدول
 النسبة التكرار اإلسهام
 %23 02 كبةرة جداب 

 %22 122 كبةرة
 %10 02 متوسطة

 %11 00 قلةلة
أن وسةةائو بةةمةةب الُمجةبةةةب صةةرحوا  %20تنةةدر بةةة  مرتفعةةةنسةةبة (  ن 2) الجةةدوىويتضةةح مةةب 
ربةةةع قةةةاى بشةةةكو كبةةةةر فةةةي ايةةةادة مشةةةانر رفضةةةهي لإلرهةةةاب، فةةةي حةةةةب  سةةةهم  اإلنةةةالم المحليةةةة 

وهةذا إنمةا يفسةر حالةة ارتفةاع  (.%11(  و قلةلةة )%10) اب كةان متوسةط اإلسهام ذلكإن المستجةبةب 
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الةةةةوني المجتمعةةةةي ب طةةةةورة ظةةةةاهرة التطةةةةرف واإلرهةةةةاب، وتعةةةةاون األفةةةةراد ومؤسسةةةةاا المجتمةةةةع فةةةةي 
وهةةي  ن مواجهةةة  مافةةي دراسةةته انة التةةي ي طلةةق م هةةا الباحثةةرئيسةةمواجهتهةةا، ويتوافةةق مةةع الفاةةرة ال

التطةةرف واإلرهةةاب هةةي مسةةئولية تشةةاركية وتاامليةةة مةةا بةةةب مؤسسةةاا المجتمةةع الم تلفةةة، اإلنالميةةة 
والتعليميةةة، وبةةةب الجهةةود الحكوميةةة، وكلمةةا قامةة  مؤسسةةاا المجتمةةع بةةدورها كلمةةا تعةةزاا الجهةةود 

 ن.التي تنوم بها الدولة في هذا الشأ
 السؤال الرابع: 
فاي  في نشر الوعي بأهمية مكافحاة التطارف واإلرهاابمناهج وزارة التربية والتعليم ما دور 

 ؟م، وجهة نظر النخب اإلمارات العربية المتحدةدولة 
مةةةةدى توافةةةةق م ةةةةاهج واارة التربيةةةةة والتعلةةةةيي فةةةةي دولةةةةة ولإلجابةةةةة نةةةةب هةةةةذا السةةةةؤاى تةةةةي حسةةةةاب 

مةةب وجهةةة فةةي مكافحةةة اإلرهةةاب والتطةةرف  مةةع سياسةةة الدولةةة هاسةةجاموان اإلمةةاراا العربيةةة المتحةةدة
 (  دناه:12) الجدوىنظر ال   ، ويتضح ذلك مب 

 مع سياسة الدولة هاوانسجاماإلمارات مدى توافق مناهج وزارة التربية والتعليم في دولة  (00) الجدول
 التطرف واإلرهابفي مكافحة 

 النسبة التكرار التوافق
 %01 93 اب جدكبةر 

 %22 87 كبةر
 %22 60 متوسط
 12% 36 ضعي 

 %2 24 اب ضعي  جد
كبةةر  %22كبةةر جةداب   %01، وتشةمو 12مةب كةو  0( إلى  ن 12) الجدوىبياناا   شارا

ت سةجي  اإلماراا العربية المتحدةيعتندون  ن م اهج واارة التربية والتعليي في دولة  ( مبحوثةب02%)
م هي يرون  نها ت سجي إلةى  %22التطرف والجريمة اإللاترونية، و ن مع سياسة الدولة في مكافحة 

ضةةعي  جةةداب(، تةةرى  نهةةا ال ت سةةجي مةةع سياسةةاا  %2ضةةعي    %12حةةد مةةا، و ن نسةةبة مماثلةةة )
 الدولة.

تنةةةوم بةةةدور مهةةةي فةةةي مواجهةةةة التطةةةرف  اإلمةةةاراا العربيةةةة المتحةةةدةوالواقةةةع  ن مؤسسةةةاا التعلةةةيي فةةةي 
ة االجتماعيةة واألخالقيةة فةي هةذا الشةأن، لةيس ألهميةة الةدور الةذع تنةوم بة  فةي واإلرهاب، وتجسد المسؤولي

تحصةةةب الطلبةةة مةةب األفاةةار المتطرفةةة، وايةةادة ونةةةهي بم ةةاطر ظةةاهرة التطةةرف واإلرهةةاب فنةةط، وإنمةةا ألنهةةا 
اب، اإلنةالم، واألسةرة، والمجتمةع المةدني( فةي القيةام بهةذا الةدور  يضة)تتعاون مع مؤسساا المجتمةع األخةرى 
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ما يؤكد الفارة التي ت طلق م ها الدراسة، وهي  ن مكافحة التطرف واإلرهاب هي مسؤولية تشاركية تتاامةو ب
فةها مؤسساا المجتمع مةع جهةود الدولةة، فةي حةةب  ن الدراسةاا السةابنة ركةزا فنةط نلةى دور التعلةيي فةي 

بةةاقي مؤسسةةاا المجتمةةع، بة مةةا مواجهةةة التطةةرف واإلرهةةاب بمعةةزى نةةب المسةةئولية المجتمعيةةة واألخالقيةةة ل
ال ت فصو نب الجهود التي  بأنها اإلماراا العربية المتحدةت ظر هذه الدراسة إلى دور مؤسساا التعليي في 

تتاامةةو هةةذه الجهةةود ضةةمب  إذتنةةوم بهةةا المؤسسةةاا األخةةرى، اإلنةةالم واألسةةرة والمسةةجد والمجتمةةع المةةدني، 
 تطرف واإلرهاب. االستراتيجية العامة للدولة في مكافحة ال

 االستنتاجات
  ،ه ةةةةاك نالقةةةةة وثينةةةةة الصةةةةلة بةةةةةب انتشةةةةار المسةةةةؤولية االجتماعيةةةةة واألخالقيةةةةة فةةةةي  ع مجتمةةةةع

 ندرت  نلى مواجهة التطرف واإلرهاب.مو 
  المسؤولية االجتماعية واألخالقيةة فةي مواجهةة التطةرف واإلرهةاب هةي مسةؤولية تاامليةة، تشةارك

يمةةةة ح المبحوثةةةةون  بعةةةةاداب م تلفةةةةة للمسةةةةؤولية االجتماعيةةةةة  إذفةهةةةا م تلةةةة  مؤسسةةةةاا المجتمةةةةع، 
واألخالقيةط فهي ترتبط بالفرد والمجتمع والدولة، وهذا يتوافق مع االتجاهاا الحديثةة التةي تتب  ةى 

 م ظوراب شامالب لمفهوم المسؤولية االجتماعية واألخالقية. 
  ها االجتماعيةةةة واألخالقيةةةة فةةةي بمسةةةئولةت اإلمةةةاراا العربيةةةة المتحةةةدةتنةةةوم مؤسسةةةاا التعلةةةيي فةةةي

مواجهةةةةة التطةةةةرف واإلرهةةةةاب، وتتعةةةةاون مةةةةع بةةةةاقي مؤسسةةةةاا المجتمةةةةع فةةةةي هةةةةذا الشةةةةأن، ضةةةةمب 
 االستراتيجية العامة للدولة. 

 التوصيات
 اآلتية: التوصيات تقديم يمك، عرضها السابق الدراسة نتائج ضوء في
 فهومهةا الشةامو، والةذع تتاامةو فية  العمو نلى تعزيز مفهوم المسئولية المجتمعية واألخالقيةة بم

جهةةةود مؤسسةةةاا المجتمةةةع الم تلفةةةة مةةةع الجهةةةود الرسةةةمية، وبالشةةةكو الةةةذع يسةةةهي فةةةي مزيةةةد مةةةب 
 الشاملة للدولة في مكافحة التطرف واإلرهاب.  ةالتطوير لالستراتيجي

  العمةو نلةةى تطةوير م ةةاهج التربيةة والتعلةةيي بشةكو مسةةتمر، كةي تواكةة  التطةور المت ةةامي ألدواا
الجماناا اإلرهابية في نشر األفاار المتطرفة والتحريا نلى خطةاب الع ة  والاراهيةة، وذلةك 

 مب خالى التركةز نلى م ظومة القيي اإليجابية والفانلة، كالتسامح والتعايش وقبوى اآلخر. 
  تعزيز التعاون بةب مؤسساا التعليي، وغةرها مب مؤسساا المجتمع األخرى، اإلنةالم والمجتمةع

ني والنطةةةةاع ال ةةةةاص، مةةةةب م طلةةةةق  ن  ع اسةةةةتراتيجية فانلةةةةة وشةةةةاملة لمكافحةةةةة التطةةةةرف المةةةةد
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واإلرهةةاب، ي بغةةي  ن تأخةةذ فةةي االنتبةةار األبعةةاد كافةةة، الثنافيةةة والتربويةةة واإلنالميةةة واألم يةةة، 
 واالجتماعية.
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