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( وال تمثــل  ن ي هــذا المنشــور تمثــل آراء المؤلــف )المؤلفــ�ي
االآراء الــواردة �ن

ي ذلــك برنامــج االأمــم المتحــدة 
ورة آراء االأمــم المتحــدة، بمــا �ن بالــرن

ي االأمــم المتحــدة.
، أو الــدول االأعضــاء �ن ي

نمــا�أ االإ

ي هــو المنظمــة الرائــدة داخــل االأمــم المتحدة 
نمــا�أ برنامــج االأمــم المتحــدة االإ

ي تكافــح مــن أجــل القضــاء عــى الفقــر وعــدم المســاواة وتغــري المنــاخ. 
الــىت

ي 170 بلــداً، 
كاء �ن اء والــرش مــن خــال العمــل مــع شــبكتنا الواســعة مــن الخــرب

نســاعد االأمــم عــى بنــاء حلــول متكاملــة ودائمــة مــن أجــل النــاس والكوكــب. 
.@UNDP أو تابعونا عى undp.org تعرفوا عى المزيد من خال موقعنا
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شكر وتقدير

ات برنامــج  ك حقيقــي واعتمــد عــى خــرب ُحــرر هــذا المســتند بتعــاون مشــرت
ــات  ــق تدخ ي تطبي

ــودان �ن ــن والس ي اليم
)UNDP( �ن ي

ــا�أ نم ــدة االإ ــم المتح االأم
 ، ن العلــم الســلوكي لمنــع التطــرف العنيــف. أُنتــج هــذا المســتند بالتعــاون بــ�ي
ي 

ي �ن
ــا�أ نم ــدة االإ ــم المتح ــج االأم ــن برنام ــيخ م ــود الش ، وخل ن ــ�ي ل ــيلفيان مري س

ينيفاس كومــار وعــىي منتــر وخالــد الطاهــر مــن برنامــج االأمــم  اليمــن، وســري
ــن  ــاس م ي روش

ــا�ن ــل وروكس ــر كولفي ــودان وجينيف ي الس
ي �ن

ــا�أ نم ــدة االإ المتح
ي َعمــان، كمــا نشــكر كل 

ي �ن
نمــا�أ نامــج االأمــم المتحــدة االإ قليمــي لرب المركــز االإ

ــة  ي العاصم
ــت �ن ي أجري

ــىت ــلوكية ال ــم الس ــل المفاهي ي ورش عم
ــارك �ن ــن ش م

عمــان – االأردن والعاصمــة الخرطــوم – الســودان. وقدمــت كل مــن مؤسســة 
نــادج ليبانــون )Nudge Lebanon( ومؤسســة الســلوك بـــــهدف التنميــة 
)B4Development( الدعــم لهــذه المبــادرة، ونخــص بالشــكر الدكتــور فــادي 
د. كمــا تــم دعمــد  ان و نبيــل صالــح و دانيــال شــيرب مــ�ي والدكتــور عــىي عســري
ــم  ــج االأم ي برنام

ــف �ن ــرف العني ــع التط اء من ــرب ــل خ ــن قب ــادرة م ــذه المب ه
ي بمــن فيهــم نيــكا ســعيدي ومحمــد آلقصــاري ولــوسي تورنــر 

نمــا�أ المتحــدة االإ
وجيــت نوردنتوفــت.

ولــم يكــن لهــذه الجهــود أن تــرى النــور بــدون تمويــل مرفــق االبتــكار التابــع 
ــاً ســخياً مــن الحكومــة  ــذي تلقــى دعم ي وال

نمــا�أ نامــج االأمــم المتحــدة االإ لرب
ــق  ي الســودان أن تطب

ــن للتدخــات الرئيســية �ن ــم يك ــه ل ــا أن ــة، كم الدنماركي
ويــج. ي الــذي تلقتــه مــن حكومــة الرن

ضــا�ن بــدون الدعــم االإ
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المقدمة

ن عــن طــرق االســتفادة مــن النتائــج المســتخلصة مــن  ن الباحثــ�ي احــات خطــوة بخطــوة للممارســ�ي يقــدم هــذا المســتند اقرت
احــات  العلــوم الســلوكية بغيــة التصــدي للتطــرف العنيــف - وخاصــة مــن خــال تعزيــز التدابــري الوقائيــة. تســتند هــذه االقرت

ي الســودان واليمــن.
ي تطبيــق أســاليب ســلوكية لمنــع التطــرف العنيــف �ن

ي �ن
نمــا�أ إىل تجــارب برنامــج االأمــم المتحــدة االإ

ال يوجــد حــىت االآن تعريفــاً مقبــوالً عالميــاً لمصطلــح )التطــرف العنيــف(، فمحاولــة تعريــف هــذا المصطلــح يعــد تحديــاً لــكل 
ي أن االأيديولوجيــات المتطرفــة، ســواء كانــت قائمــة 

نمــا�أ 1. كمــا ياحــظ برنامــج االأمــم المتحــدة االإ ن ن والممارســ�ي مــن االأكاديميــ�ي
عــى أســس دينيــة أو عرقيــة أو سياســية، تمجــد ســيادة مجموعــة معينــة، وتعــارض مجتمعــاً آخــر أكــرش تســامحاً وشــمولية2. 
ــة أو  ــة أو سياســية أو ديني ــق أهــداف أيديولوجي ــة تحقي المتطرفــون العنيفــون مســتعدون لدعــم العنــف أو ممارســته بغي

ن أو مــن خــال مجموعــات منظمــة. اجتماعيــة أو اقتصاديــة3. وقــد يحــدث ذلــك مــن قبــل أفــراد معزولــ�ي

ي تــؤدي إىل التطــرف العنيــف والخــروج منــه محــدود وحديــث 
ي هــذا المجــال، فــإن فهمنــا لاآليــات الــىت

كمــا وثقــه الباحثــون �ن
ي 

ي الســياقات الــىت
ة للغايــة. وحــىت �ن ي أحــداث التطــرف العنيــف صغــري

النشــأة4. حيــث أن نســبة االأفــراد الذيــن ينخرطــون �ن
ــإن  ــا، ف ــق أهدافه ي تحقي

ــة �ن ــة أو المهمل ــات القمعي ي حــال وجــود الحكوم
ي التماســك االجتماعــي، و�ن

ــراً �ن ــا توت يحــدث فيه
ــل  ــة وعوام ــل الحماي ــن الصعــب فهــم عوام ــادر الحــدوث5. وعــى هــذا النحــو، م ــر ن ــف أم ــع التطــرف العني ــل م التعام
ي أحــداث التطــرف 

ة بالمشــاركة �ن ــا�ش ــد، مــن الصعــب فهــم العوامــل الســلوكية المرتبطــة مب الخطــر، وعــى وجــه التحدي
ن عــى  كــري ي أن برامــج منــع التطــرف العنيــف، حــىت عنــد الرت

ضافــة اىل ذلــك نــدرة حــدوث هــذه الظاهــرة تعــىن العنيــف. باالإ
ــة. ومــن  امــج أكــرش فعالي ة مــن الســكان لجعــل هــذه الرب ــري ــاج إىل الوصــول إىل أعــداد كب ن للخطــر، تحت الســكان المعرضــ�ي
ي ذلــك تجمــع الدوافــع الهيكليــة )المؤسســية( والشــخصية واالجتماعيــة معــاً 

المفهــوم عمومــاً أن التقــاء عوامــل متعــددة بمــا �ن
ي أحــداث التطــرف العنيــف6.

يــؤدي إىل مشــاركة االأفــراد �ن
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٣-ب

المجتمع ككل

افراد اكثر عرضة للخطر
االفراد املعرضون للعوامل املمكنة لألنخراط يف 

مسار التطرف العنيف

التواجد ضمن حلقة من األصدقاء واالقرباء الذين 
يروجون للتطرف العنيف  

غالبا ما يكون تطبيق الرؤى السلوكية 
ذات فاعلية اكرب عند استهداف 

األفراد االك� عرضة للخطر قبل أو 
أثناء املراحل األوىل من االنخراط يف 

مسار التطرف العنيف

االفراد الناشطون في المجتمع 
أو على شبكات االنترنت

بين� تضيق نوافذ تطبيق الرؤى السلوكية مع 
زيادة األنخراط يف مسار التطرف العنيف، تبقى 

هنالك فسحة لتطبيق العلوم السلوكية (عىل 
سبيل املثال، منح حوافز ذات نفحة سلوكية 

لحرف املتطرف² العنيف² عن مسارهم)

افراد اكثر انخراطا في 
مسار التطرف العنيف

الداعمون واملرّوجون أليديولوجيات 
التطرف العنيف

 االفراد الناشطون في
مسار التطرف العنيف

الناشطون يف مسار التطرف العنيف

٣-أ

٢-ب

٢-أ

١

ي بنــاء 
ي تســاهم �ن

وعــات الــىت امــج والمرش يركــز هــذا المســتند مبدئيــاً عــى كيفيــة دعــم المفاهيــم الســلوكية للسياســات والرب
ي قــد تتصــدى 

ي ســلوكيات إيجابيــة والــىت
مجتمــع أكــرش تقبــل لاآخــر وأكــرش مرونــة وذلــك مــن خــال مســاعدة االأفــراد المشــاركة �ن

ي منــع 
ي ســلوكيات التطــرف العنيــف )وخاصــة الســلوكيات الفرديــة واالجتماعيــة( وبذلــك يســاهم االأفــراد �ن

بدورهــا لمحــد�ش
حــدوث أحــداث تطــرف عنيفــة7.

ن االعتبــار جهــوداً متنوعــة يمكــن تصنيفهــا  ي عــ�ي
ي هــذا المســتند عــن الوقايــة مــن التطــرف العنيــف، نأخــذ �ن

عندمــا نتحــدث �ن
ن ســبل المنــع عــى  ي االأول وهــو تدخــل مصمــم لتحســ�ي

: االأســلوب الوقــا�أ ي
لثاثــة أنــواع مــن االأســاليب الوقائيــة وهــي كاالآ�ت

ي وهــو تدخــل مخصــص لدعــم مجموعــات أو أفــراد معينــة يكونــون 
ي الثنــا�أ

نطــاق أوســع مــن المجتمــع، و االأســلوب الوقــا�أ
ي التطــرف العنيــف 

ن �ن ك�ي ، وهــو تدخــل مصمــم لمســاعدة المشــرت ي
ي الثــا�ش

هــم االأكــرش عرضــة للمخاطــر، واالأســلوب الوقــا�أ
ي 

ي أي شــكل مــن أشــكال التطــرف العنيــف مــرة أخــرى �ن
اك فيــه وضمــان عــدم مشــاركتهم �ن شــرت ومحاولــة إبعادهــم مــن االإ

المســتقبل8.

الشكل ١
ــرف  ــار التط ــى مس ــلوكية ع ــم الس ــة المفاهي ــكل فعالي ــذا الش ــح ه يوض

ــتويات(. ــاث مس ــى ث ــع ع ــف )المن العني
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١

 حدد المقاييس أو األطر 
العامة: 

ما هو الجانب الذي ترغب 
في دعمه في برنامج منع 

أو الوقاية من التطرف 
العنيف؟ 

ي تطبيق 
ن )ٌجــدد( نســبيا �ن ون حديث�ي ي مجــال منــع التطــرف العنيــف والذيــن يعتــرب

ن �ن ن العاملــ�ي هــذا المســتند موجــه للممارســ�ي
ي تصميــم تدخــات ســلوكية 

ي مجالهــم ولعلمــاء الســلوك الذيــن يبحثــون عــن أدوات تســاعدهم �ن
نهــج المفاهيــم الســلوكية �ن

ذات أســاس علمــي تدعــم مجهــودات منــع التطــرف العنيــف )المفاهيــم الســلوكية مــن أجــل منــع التطــرف العنيف(. ينقســم 
ــا  ــد التدخــات الســلوكية وتصميمه ــة تحدي ــم المراحــل الرئيســية لعملي ــر كل قســم منه ــدة أقســام، يظه المســتند إىل ع
وعــات الوقايــة مــن أو منــع التطــرف العنيــف. يوضــح الشــكل رقــم 2 الــوارد أدنــاه  واختبارهــا لضمــان دعمهــا أهــداف المرش
ي ســبقتها بصــورة تراكميــة، ينبغــي لمســتخدمي هــذا 

المراحــل المذكــورة ســابقاً. وبالرغــم مــن أن كل مرحلــة تعتمــد عــى الــىت
اكمــة فضــاً  ة ســلوكياً هــي عمليــات متكــررة ومرت ــاء تدخــات مســتنري ــات الســلوكية وبن ــد التحدي المســتند التذكــر أن تحدي
ي 

عــن إمكانيــة تنقيحهــا وصقلهــا باســتمرار عــن طريــق الحصــول عــى التعليقــات واالآراء والتغذيــة الراجعــة عــى مــا حــدث �ن
ي نهايــة هــذا المســتند أدرجنــا قســماً يخــص التكــرار وأضفنــا ماحظــات عــن المراحــل الرئيســية 

إجــراءات المراحــل الســابقة. �ن
ي العمليــة.

ي الخطــوات االأوليــة �ن
ي وجدنــا فيهــا أنــه مــن المفيــد إعــادة النظــر �ن

الــىت

الشكل ٢
ــة مــن  ــع أو الوقاي ــرؤى والمفاهيــم الســلوكية لمن مراحــل تطبيــق ال

التطــرف العنيــف )مفاهيــم ســلوكية مــن أجــل منــع التطــرف(

٢

حدد الفئة المستهدفة: 
ما هي الفئة األكثر عرضة 

لخطر التطرف العنيف وتود 
في توجيه التدخل إليه؟

٣

حدد نقاط الدخول:
 ما هي أفضل نقاط دخول 
مبادرة منع التطرف العنيف 
المناسبة لتطبيق التدخل 

السلوكي؟

 تحديد العوائق والتحيز 
السلوكي:

ما هي العوائق السلوكية 
واإلنحياز السلوكي الذي 

يعيق جمهورك المستهدف 
في الوصول لنقاط الدخول 

المحددة؟

استخدم األدوات 
السلوكية:

ما هي الرؤى السلوكية 
التي من المحتمل أن تحفز 

جمهورك المستهدف 
التخاذ الموقف المرجو من 

خالل اتباع نقاط الدخول 
المختارة؟

صمم منهج قياسي 
لهذه التجربة:

كيف ستقّيم نتائج تدخلك؟
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مقدمة في
الرؤى السلوكية

المفاهيــم الســلوكية هــي مفاهيــم مســتقاة مــن العلــوم الســلوكية أو مــا يشــار إليــه اختصــاراً بالــرؤى الســلوكية. وتعتمــد 
ــم النفــس،  ــك عل ي ذل

ــة متعــددة – بمــا �ن ــادئ علمي ي للمعلومــات المكتســبة مــن مب
اكــم المعــر�ن ــك المفاهيــم عــى الرت تل

، وعلــوم االأعصــاب – تتحــدى بدورهــا مفهــوم العقانيــة وتدعــم اتبــاع  ي
وعلــم االقتصــاد، وعلــم االجتمــاع، والعلــم المعــر�ن

 ، امــج والمشــاريع. وقــد أظهــرت هــذه الــرؤى الســلوكية أننــا، كبــرش نســان لتصميــم السياســات والرب اً عــى االإ ن نهــج أكــرش تركــري
ي للعمــل، ونكافــح لتحقيــق نوايانــا وتحويلهــا إىل أفعــال.

مــن المتوقــع أن نحيــد عــن النمــوذج العقــا�ن

ايــداً مــن  ن فكــرة أن بعــض النــاس ال يترفــون بعقانيــة هــي فكــرة ليســت جديــدة، ولكــن حــددت العلــوم الســلوكية عــدداً مرت
نــا لنتــرف كمــا نفعــل ومــىت يحــدث ذلــك. فتشــري هــذه الــرؤى إىل العوائــق  ن الــرؤى الســلوكية وطورتهــا لتحــدد كيفيــة تحفري
وعــات اتباعهــا  امــج ومديــري المرش ي يمكــن لصانعــي السياســات ومصممــي الرب

ي تحــول دون تنفيــذ الفعــل واالأدوات الــىت
الــىت

بغيــة زيــادة كفــاءة مجهوداتهــم ولجعــل الفعــل المرجــو تنفيــذه أســهل لتيســري قــرار التنفيــذ.
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تكشف الرؤى السلوكية، باالإضافة إىل عوامل أخرى، أن الناس:
يعتمدون عى مجموعة من االختصارات العقلية المعروفة التخاذ القرارات المهمة.	 
عرضة لاأخطاء المنهجية المتوقعة أثناء الحكم.	 
ي يمكن أن تتأثر بالعوامل العرضية.	 

لديهم رغبات متضاربة والىت
قد يتخذون قرارات أسوأ عندما تتوافر لديهم معلومات أكرش أو خيارات متعددة.	 
ة أثناء تحويل نواياهم إىل أفعال حقيقية، حىت وإن كان لديهم الدافع لذلك. 	  يواجهون معاناة كبري

ي يواجههــا النــاس وذلــك 
ات الــىت ن تقــدم الــرؤى الســلوكية أدوات ومناهــج يمكــن االســتعانة بهــا لتطويــع تلــك العقبــات والتحــري

ن بالــرؤى الســلوكية "مفهــوم الوكــزة"  ي تســتع�ي
ي تحقيــق أهدافهــم. غالبــاً مــا يطلــق عــى تلــك التدخــات الــىت

لمســاعدتهم �ن
 .9 ن ي كاس سانســت�ي

، والقانــو�ن وفيســور ريتشــارد ثالــر أســتاذ االقتصــاد الســلوكي كمــا شــاع اســتخدام المصطلــح مــن قبــل الرب
كمــا ُعرضــت فكــرة تعديــل جوانــب بيئــة اتخــاذ القــرار للتأثــري عــى قــرارات وســلوكيات االأفــراد بصــورة متوقعــة وتحويلهــا 
إىل رغبــات حقيقيــة )مثــل االهتمــام بالصحــة(، ولكــن بــدون فــرض اختيــار مــا، عــى أنــه فكــرة أعــى مــن االأنظمــة والحوافــز 
طــار الفكــري  ء مختلــف. يمكــن االطــاع عــى الشــكل رقــم 3 الــذي يوضــح االإ ي

التقليديــة الأنهــا تمنــح لاأفــراد حريــة اختيــار سش
ي هــذا المجــال.

للــرؤى الســلوكية والمصطلحــات الشــائعة �ن
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•

•

•

•

ثــراء السياســات العامــة، خاصــة بعــد إنشــاء  عــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة بــرز اتبــاع مناهــج الــرؤى الســلوكية الإ
أ أكــرش مــن 200 وحــدة للمفاهيــم والــرؤى  ، أنــ�ش ن ي عــام 2010. ومنــذ ذلــك الحــ�ي

ي المملكــة المتحــدة �ن
فريــق الــرؤى الســلوكية �ن

ي مختلــف أنحــاء 
الســلوكية كجــزء مــن وحــدات المؤسســات الحكوميــة وغــري الحكوميــة كذلــك المنظمــات متعــددة االأطــراف �ن

ــال ال  ــة، عــى ســبيل المث ــات المتحــدة االأمريكي ــان وســنغافورة والوالي ــان وقطــر ولبن ــا والياب اليا وألماني ــل أســرت ــم مث العال
ــة  كات غــري الحكومي ــرش ــة وال ــات مــن الجهــات االأكاديمي ــع المئ ــك، تتب ــرؤى الســلوكية تل ــة إىل وحــدات ال ضاف الحــر. باالإ
ســهامات االأكاديميــة لمؤســ�ي  اف باالإ ي مســار عملهــا، كمــا تــم االعــرت

واالجتماعيــة جوانــب مجــال الــرؤى الســلوكية وتجاربهــا �ن
ــم  ــال كانمــان والعال ــم داني ــكل مــن العال ي االقتصــاد10 ل

ــل �ن ي نوب
ــز�ت ــح جائ ــة مــن خــال من ــرؤى الســلوكية الحديث ــة ال حرك

ريتشــارد ثالــر.

العلوم السلوكية

الشكل ٣
 إطار العمل باتباع الرؤى السلوكية 

والمصطلحات الرئيسية 

علم السلوك هو الدراسة المنهجية من 
خال المشاهدات واالختبارات لمعرفة 

االسباب المحركة لسلوكياتنا - أسباب 
ي نترصف بها.

ترصفنا بالطريقة ال�ت
يعتمد علم السلوك عى رؤى ومفاهيم 

من علم النفس، وعلم االقتصاد، 
وعلم االجتماع، والعلوم المعرفية 

وتخصصات العلوم االجتماعية االأخرى.

األقتصاد النموذجي
ض االقتصاد النموذجي أن الناس  يفرت

هم صناع قرار عقالنيون فهم 
يعالجون جميع المعلومات المتاحة 

التخاذ القرار االأمثل.
غالبا ما يكون تصميم السياسات قائم 

. ن عى فرضية ان الناس عقاني�ي

•

•

األقتصاد السلوكي 
االأقتصاد السلوكي هو أحد فروع علم االأقتصاد والذي يطبق رؤى مستقاة من علم 

ح كيف يتخذ الناس قراراتهم بالفعل، وليس كيف  النفس عى نماذج إقتصادية لرش
عليهم اتخاذ قراراتهم.

ح نماذج أكرش واقعية للتقدير واتخاذ  يرفض االأقتصاد السلوكي فرضية العقانية ويقرت
القرار.

ن  ن االأعتبار أن الناس غري مثالي�ي عى وجه الخصوص، يأخذ االأقتصاد السلوكي بع�ي
ات(. ن وعرضة لرتكاب الأخطاء )بسبب التحري

•

•

هي احدى ادوات السياسات العامة من نمط هندسة الخيارات. تعتمد عى الرؤى 
السلوكية وتهدف اىل تغيري سلوكيات الناس دون ان تحد جذريا من خياراتهم. 

الهدف من الوكزة هو جعل الحياة أبسط وأك�ث أمانًا أو اقل تعقيدا للناس )عى 
ي صناديق التقاعد، والتذكري بفاتورة مستحقة أو 

ي �ن
سبيل المثال، التسجيل التلقا�أ

فصاحات البارزة، وعامات الطريق(. موعد مع الطبيب، واالإ

مفهوم الوكزة

الرؤى 
السلوكية 

ي 
اكم المعر�ن الرؤى السلوكية هي الرت

للمعلومات المكتسبة من مبادئ علمية 
ي مجاالت عديدة، عى سبيل 

متعددة �ن
المثال، علم النفس، وعلم االقتصاد، وعلم 

ها. االجتماع، وعلوم المعرفية وغري

ي بناء قاعدة أدلة 
تساعد الرؤى السلوكية �ن

. لسياسات عامة فعالة مصممة لصالح البرش

ي الوكزات واالأشكال 
إنها الحجر االأساس �ن

االأخرى من التدخات المطعمة بالرؤى 
ن رفاهية  ي تهدف إىل تحس�ي

السلوكية والىت
. ن ن والمستهلك�ي المواطن�ي



تطبيق العلم السلوكي لدعم إجراءات الوقاية من التطرف العنيف

1 2

ــات عــى نطــاق أوســع  وع ــج والمرش ام ن السياســات والرب ــدة لتحســ�ي اي ن ــرؤى الســلوكية بصــورة مرت ــن ال ــد م ن بالعدي أســتع�ي
ي قطــاع التعليــم، والتوظيــف، والعدالــة الجنائيــة أكــرش مــن القطاعــات االأخــرى بينمــا يبحــث 

وقطاعــات متعــددة خاصــة �ن
ن أعمالهــم  العديــد مــن الجهــات العامــة، واالأكاديميــة والمؤسســات غــري الربحيــة إمكانيــة اســتخدام الــرؤى الســلوكية لتحســ�ي

ي تهــدف إىل منــع أو الوقايــة مــن التطــرف العنيــف. 
الــىت

ي 
ي �ن

نمــا�أ ي لهــذا العمــل المســتمر اســتناداً إىل تجــارب برنامــج االأمــم المتحــدة االإ
يهــدف هــذا المســتند إىل توفــري دليــل مبــد�أ

ي كل 
الســودان واليمــن خــال عامــي 2018 و2019، ويعــرض ايضــا أمثلــة مــن هــذه الــروئ والــدروس المنبثقــة عــن التجــارب �ن

فصوله.

بالــرؤى  ي 
نمــا�أ االإ المتحــدة  االأمــم  برنامــج  اســتعان  الســودان،  ي 

�ن
ي تدخلــه لمنــع الســجناء مــن صغــار الســن )الشــباب( مــن 

الســلوكية �ن
العــودة إىل ممارســة أشــكال التطــرف العنيــف مــرة أخــرى. واعتمــد 
اكــة ضــد  وع "برنامــج الرش التدخــل، الــذي نُفــذ بموجــب مــرش
ي 

ــات �ن ــل إجــراء االمتحان ــز القيــم قب التطــرف العنيــف"، عــى تعزي
النظــام التعليمــي داخــل الســجون حيــث طلــب مــن الطــاب مــلء 

اســتبيان يعكســون فيــه قيمهــم مثــل قيــم الشــجاعة، والطيبــة، 
يمــان. وكانــت النتيجــة المتوقعــة، بنــاًء عــى نتائــج تجــارب تعزيــز  واالإ

ي ســياقات أخــرى11، تقــدم إنعكاســاً للنفــس ممــا 
ي أجريــت �ن

القيــم الــىت
ن عــى  ــري ك ن ويحفزهــم عــى الرت ــدى المســجون�ي ــة ل يعــزز االإحســاس بالثق

ــم. ــات التعل مخرج

“

”

© wirestock / freepik.com

التطرف العنيف بطبيعته تحد معقد له 
ي 

العديد من الأوجه السلوكية )المخفية �ف
كث�ي من الأحيان(. وقد أظهرت لنا هذه 
المبادرة أنه من الممكن تطبيق حلول 

سلوكية عىل القضايا الحساسة مع مراعاة 
العتبارات الأخالقية بشكل كامل

عىي منترص -  من برنامج الأمم 
ي السودان

ي �ف
نما�أ المتحدة الإ
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ــباب  ــتدامة للش ــاركة المس ن المش ــري ــدف تحف ــن، كان اله ي اليم
ــا �ن أم

النفــ�ي  الدعــم  جلســات  خــال  مــن  للخطــر   عرضــة  االأكــرش 
ي 

�ن االســتقرار  تحقيــق  برنامــج  إطــار  ي 
�ن المقدمــة  واالجتماعــي 

ــك  ــادرات التماس ي مب
ن �ن ــارك�ي اك المش ــدف إىل ا�ش ــذي يه ــن، وال اليم

عــان عــن الجلســات.  ي االإ
المجتمعــي واســتخدام التدخــل الســلوكي �ن

ــجيع  ــبق( لتش ــجيل المس ــل التس ام )مث ن ــرت ــأدوات االل ن ب ــتع�ي ــا أس كم
ــك ، أدى  ــة لذل ــدورة االأوىل. نتيج ــد ال ــور بع ــى الحض ن ع ــارك�ي المش
التدخــل إىل زيــادة احتماليــة حضــور الشــباب للجلســات بنســبة ٪23. 
ــث زاد  ــور حي ــباب الذك ــى الش ــاص ع ــكل خ ــاالً بش ــل فع كان التدخ

ــن ٪50. ــد ع ــبة تزي ــكىي بنس ــور ال الحض

ي منطقــة الــدول العربيــة، قــام برنامــج 
ة المكتســبة �ن بنــاًء عــى الخــرب

بتوســيع  مؤخــًرا   Nudge Lebanonو ي 
نمــا�أ االإ المتحــدة  االأمــم 

جهودهما لتشــمل باكســتان وآســيا الوســطى أوزبكســتان وطاجيكستان، 
نامــج االأمــم المتحــدة  حيــث تدعــم المنظمتــان المكاتــب الُقطريــة لرب
ي تطبيــق الــرؤى الســلوكية لتعزيــز تنفيــذ مشــاريعهم 

ي �ن
نمــا�أ االإ

ــف. ــرف العني ــن التط ــة م ــراءات الوقاي ــة بإج المختص

“

”

                     لقد طورنا تصميماً قوياً 
لجلسات الدعم النفسي والجتماعي ورغبنا 

ي تحديد وسائل مبتكرة لخدمة أك�ب عدد 
�ف

نامج. لذلك، كنا نحاول  من الناس بهذا ال�ب
أن ننظر إىل سبل تجعل من إجراءات 

ف  التسجيل أك�ث سهولة وتشجع المشارك�ي
للعودة مرة أخرى لحضور جلسات إضافية 

نامج. وقد  واستكمال الأنشطة الأخرى لل�ب
ساعدنا فهم الرؤى السلوكية واختيار 

الوكزة المناسبة عىل »العمل بذكاء« وتوف�ي 
الجهد، والوقت، والمال وتحقيق النتائج 

المرجوة
خلود الشيخ من برنامج الأمم 

ي اليمن
ي �ف

نما�أ المتحدة الإ
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لم
ا

المقدمة

ــس فقــط  ــة ولي ــس االأطــر العام ــف بعــض مقايي ــد المجتمعــات المســتهدفة والســلوكيات، يجــب تعري ــدء بتحدي ــل الب قب
ــاث  ــرب ث ــة ع ــري العملي ح أن تس ــرت ــلوكية. نق ــرؤى الس ــس ال ــى أس ــاًء ع ــه بن ــط ل وع مخط ــرش ــاىلي أو م وع ح ــرش ــد م تحدي
ــة: تقييــم الوضــع الراهــن، والخطــوة  ــد معالجتــه، والخطــوة الثاني خطــوات: الخطــوة االأوىل: تعريــف التحــدي الــذي تري
ي ســياقات 

ي كانــت قــد أجريــت عليهــا تدخــات ســلوكية مماثلــة �ن
ي الحــاالت الــىت

كاء ذوي الصلــة. و�ن الثالثــة: التعــاون مــع الــرش
ي كل خطــوة، ســنقدم 

ثــراء جهــودك، كمــا أننــا �ن أخــرى فمــن المفيــد إضافــة خطــوة رابعــة وهــي: قيــاس التجــارب الســابقة الإ
أســئلة تطرحهــا عــى نفســك، ونصائــح للنظــر فيهــا، ودروســاً مســتفادة مــن تجربتنــا الجماعيــة.

الخطوات واألدوات:
ما هي جوانب مشروع منع أو الوقاية من التطرف العنيف التي تود أن تدعمها؟

الخطوة الأوىل | حدد التحدي الذي تريد معالجته  

ي أعمــال التطــرف العنيــف، 
ي المشــاركة �ن

ي وصلــت إليهــا المجموعــة المســتهدفة �ن
أول مــا يجــب أن تهتــم بــه هــي المرحلــة الــىت

ي 
ة �ن ي التطــرف العنيــف أو الحــد مــن المشــاركة المبــا�ش

ولذلــك قــد يــدور هدفــك حــول الحــد مــن االهتمــام بالمشــاركة �ن
ي أعمــال التطــرف العنيــف  وذلــك بحســب المرحلــة 

أنشــطة أعمــال التطــرف العنيــف12 وعملياتهــا أو دعــم الذيــن ال يشــاركون �ن
ــة  ي مرحل

ــات المعرضــة للخطــر �ن ــري عــى ســلوك الفئ ــه يعتقــد أن التأث ي وصلــت إليهــا المجموعــة المســتهدفة. كمــا ان
ــىت ال

ي التطــرف العنيــف بالفعــل وبشــكل كامــل.
»البحــث/ الطلــب« أســهل مــن التأثــري عــى ســلوك أولئــك الذيــن »شــاركوا« �ن
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ت العمــل فيــه. يمكــن االطــاع  وع منــع أو الوقايــة مــن التطــرف العنيــف الــذي اخــرت قــد يعتمــد بنــاء قــرارك عــى نــوع مــرش
ي تتبــىن أســاليب اتبــاع 

وعــات منــع أو الوقايــة مــن التطــرف العنيــف الــىت عــى الشــكل رقــم 5 الــذي يوضــح تصنيفــات مرش
الــرؤى الســلوكية.

الشكل ٤
ي التطرف العنيف

مراحل المشاركة �ف

البحث

بدء االهتمام بعمليات التطرف . 1
العنيف

ي عمليات . 2
السعي لانخراط �ن

التطرف العنيف

فك االرتباط

المشاركة

القيام بأنشطة لدعم التطرف . 3
العنيف

ي عمليات . 4
ة �ن االنخراط مبا�ش

التطرف العنيف

االبتعاد عن عمليات التطرف . 5
العنيف

البقاء بعيدا عن عمليات التطرف . 6
العنيف

منع التطرف العنيف من خالل التنمية الشاملة
وتعزيز التسامح واحترام التنوع

الشكل ٥
ي 

وع منع أو الوقاية من التطرف العنيف ال�ت مجالت التدخل لم�ش

ي
نما�أ حها برنامج الأمم المتحدة الإ اق�ت

منع التطرف 
العنيف

 اإلنذار المبكر والوقاية المستندة إلى المجتمعات المحلية،
مكافحة نزعة التطرف، إعادة الدمج، المصالحة

سيادة القانون 
والنهج القائم 
عى حقوق 

نسان تجاه منع  االإ
التطرّف العنيف

تعزيز مكافحة 
الفساد

قدرة الحكومات 
المحلية عى 

تقديم الخدمات 
ام واالأمن تعليم احرت

نسان  حقوق االإ
والتنوع والمواطنة 

ي 
العالمية �ن

المدارس 
والجامعات

العمل مع 
عام  وسائل االإ
لتعزيز الرؤى 

المحلية للتسامح 
والتعايش 

ام حقوق  واحرت
نسان والتنوع االإ

تعزيز المشاركة 
ي صنع القرار 

�ن
والمساحات 
المدنية عى 
ن  المستوي�ي

ي والمحىي
الوطىن

الفرص االجتماعية 
واالقتصادية 

البديلة للعنف 
للفئات االأكرش 
عرضة للخطر

الوسطاء الدوليون 
لتعزيز الحوار

 مع الجماعات 
المنبوذة وإعادة 
ن  دمج المتطرف�ي

ن السابق�ي

تعزيز المساواة 
ن  ن الجنس�ي ب�ي
ن المرأة. وتمك�ي

تعزيز المساواة 
ن  ن الجنس�ي ب�ي
ن المرأة. وتمك�ي

العمل مع 
المنظمات الدينية 

ن والزعماء الديني�ي
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فئة الخطر

حالت شعورية مؤقتةفردية

سمات نفسية فردية

السخط من أو عدم الرضا 
عن الأحداث الجتماعية أو 

السياسية الراهنة

ي اتخاذ موقف لإحداث 
الرغبة �ف

تغي�ي

الشعور بالشفقة حيال الضحايا 
ي المساعدة

والرغبة �ف

ي 
النفتاح والتساهل �ف

استخدام العنف

التوقعات الخاصة بالمنافع 
الشخصية عند النضمام إىل 

مجموعات التطرف العنيف

قد تشمل تلك الحاالت الشعور بالغضب، أو خيبة االأمل، 
اب، أو االستضعاف نتيجة أحداث راهنة أو مواقف  أو االغرت

حدثت مؤخراً.

قد تتضمن تلك السمات الفردية مقاومة الفرد للضغط 
النف�ي أو المخاطر أو السعي وراءهم.

قد يشمل هذا العامل الشعور بضغط العادات والتقاليد 
االجتماعية والسياسية وأن المشاركة لن تجدي نفعاً أو عندما 

. ي
ي العمل المد�ن

ال يسمح بمثل هذه االأفعال واالأساليب �ن

قد يشعر االأفراد بالسخط )عدم الرضا( عند الحديث عن 
ي الحوار السياسي والشعور وجوب 

التغيري أو المشاركة �ن
ء ما حيال ذلك. كما يمكن أن يندرج ايضا هذا  ي

فعل سش
الشعور تحت تصنيف الشعور بالسخط الذي ورد أعاه.

ة مع الضحايا أو  قد يولد هذا الشعور نتيجة لعاقة مبا�ش
ي هذا الشعور بالتعاطف 

أعداء مجموعة متطرفة ما. قد يأ�ت
ي المساعدة الأن هذا الفرد يتشارك نفس الهوية 

أو الرغبة �ن
مع الضحايا )عى سبيل المثال، يتبع نفس الدين، أو ينتمي 

إىل نفس العرق(.

ي المجموعات المتطرفة أفكاراً ترى أن 
يتبىن المشاركون �ن

ي 
استخدام العنف قد يكون مقبوالً وذو نتيجة مجدية �ن

ي ذلك ممارسة العنف ضد االأبرياء(.
بعض الحاالت )بما �ن

االعتقاد بأن االنضمام للمجموعات المتطرفة قد يعود 
ي المشاركة. 

بالنفع الشخصي للفرد وهو ما يبعث الرغبة �ن
قد تشمل تلك المنافع أن يحظى الفرد بـ”المكانة العالية، 

ام، والسلطة”. واالحرت

ي التفكــري بهدفــك ونــوع التدخــل المناســب لمنــع أو الوقايــة مــن التطــرف العنيــف، مــن المفيــد أيضــاً أن تفكــر 
ع �ن عندمــا تــرش

ي الجــدول 
ي المخاطــر المحتملــة أو عوامــل الحمايــة عــى المســتوى الفــردي. قــد تشــمل تلــك العوامــل البنــود المذكــورة �ن

�ن
ــه عــام )2009 – ص11-12(. أّي مــن هــذه العوامــل تبــدو ذات االأهميــة القصــوى  ي كتاب

ي تبناهــا جــون هورجــان �ن
ــاه والــىت أدن

ي استكشــاف االأفــراد 
وأكــرش ارتباطــا بســياق عملــك؟ فعــى ســبيل المثــال، قــد يكــون الهــدف هــو تنميــة قــدرات المجتمــع �ن

ن لهــذا الخطــر وتقديــم خدمــات الدعــم  الذيــن يــودون االنضمــام إىل مجموعــات متطرفــة والتواصــل مــع االأفــراد المعرضــ�ي
لهــم أو توجيههــم لخيــارات أخــرى مثــل فعــل أعمــال غــري متطرفــة وغــري عنيفــة لتغيــري معتقداتهــم13.

 عوامل الخطر الناجمة عن المشاركة في أعمال التطرف العنيفة التي سردها 
هورجان في كتابه عام 2009 والتي تبناها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي١٤ 

الوصفعامل الخطورة
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اجتماعية

/ طبقي / مؤسسي هيكىلي

الروابط الجتماعية بأعضاء 
المجموعات المتطرفة

ف  فاعات ب�ي الضطرابات وال�ف
المجموعات المتطرفة

ي تشعر بالظلم 
المجموعات ال�ت
أو بوصمة سيئة

التقبل الجتماعي للتنوع

ف النظرة إىل الجنس�ي

ي 
إذا لم تبدي الدولة رغبتها �ف

ي 
اك المجموعات المهمشة �ف إ�ش

صناعة القرار

ي الجذور 
الظلم المتأصل �ف

أو الظلم الممارس عى مدار 
التاريخ أو الظلم الطبقي

غالباً ما يكون الأولئك الذين ينضمون إىل مجموعات 
ن بالفعل  متطرفة  أفراد من العائلة أو أصدقاء منضم�ي

ي معظم االأحيان، تميل المجموعات 
لهذه المجموعات. و�ن

المتطرفة إىل استقطاب االأعضاء الجدد عن طريق الشبكات 
ي تربط الناس ببعضها.

االجتماعية الىت

ن من قلب االضطرابات  غالباً ما تنبع أيديولوجيات المتطرف�ي
ن المجموعات االجتماعية المتصورة ب�ي

يمكن للوصمة االجتماعية و/ أو الشعور باالضطهاد والظلم 
أن يؤدي إىل انعزال مجموعات بعينها والشعور بأنهم ضحايا 

نتيجة لصاحهم المزعوم.

عندما ال يقدر المجتمع قيمة التنوع، قد يرى أولئك الذين 
ال تنطبق عليهم معايري مجتمعهم أن التطرف العنيف هو 

وسيلة بديلة الستعادة كرامتهم

ي ذلك 
اً ما تلعب التنشئة االجتماعية للجنس دوراً �ن كثري

- فعى سبيل المثال، إذا كانت الثقافة تربط الذكورة إىل 
ي حياتهن، 

حد كبري بالعمل والزواج و/أو حماية النساء �ن
ولم يتمكن الرجال من تحقيق ذلك، فقد يرون أن التطرف 

ف. العنيف هو الطريق البديل لحفظ الكرامة أو الرش

ي 
اك المجموعات المهمشة �ن عندما ال تسمح الدولة بإ�ش

صناعة القرار، قد يرى أفراد هذه المجموعات أن التطرف 
العنيف هو السبيل االأوحد ل�ي يسمع الناس صدى صوتهم 

الجماعي.
 

عندما يمارس التهميش والظلم ضد طبقة معينة من المجتمع 
قصاء  / أو السياسيات/أو االإ ن )من خال وضع سن القوان�ي

االقتصادي...إلخ( قد يظهر التطرف العنيف لمحاولة تغيري 
اً جذرياً. تحركات وديناميكيات السلطة والقوة تغيري

الوصفعامل الخطورةفئة الخطر

ي عام 2009 )ص 12-11( وبرنامج االأمم المتحدة 
أقتبست هذه القائمة من كتاب هورجان الصادر �ن

 Improving the impact of preventing violent extremism )2018( ي ومنظمة التأهب الدوىلي
نما�أ االإ

 programming: A toolkit for design, monitoring, and evaluation. Risk factors have been
.reworded and summarized

ن أثر برامج )برمجة( منع التطرف العنيف: دليل التصميم، والمراقبة، والتقييم. ماحظة: أعيد  تحس�ي
صياغة عوامل الخطر وتلخيصها.
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األسئلة التي يجب أن تطرحها على 
نفسك قبل البدء

© d3images  / freepik.com

هل ستحاول منع االنضمام إىل . 1
مجموعات التطرف العنيف، أم ستحاول 

منع سلوك دعم التطرف العنيف، أم 
ستشجع عى السلوك الذي يساعد 

االأفراد عى نبذ العنف وعدم المشاركة 
ي المستقبل؟

ي تلك المجموعات �ن
�ن

وعات الحالية وكيف يمكن . 2 ما هي المرش
للرؤية السلوكية أن تضفي قيمة لهذه 

وعات؟ المرش

ي يجب مراقبتها . 3
ما هي السلوكيات الىت

وقياسها نسبة إىل )خط االأساس( الخاص 
بالوضع الحاىلي ووفق أي تطورات 

مستقبلية؟ 

تحديد التحدي الذي تريد مواجهته:

أسئلة وخطوات

خطوات يجب اتباعها

اللجوء إىل المقابات الشخصية، . 1
ومجموعات النقاش المركزة ، وورش 

العمل مع أفراد يتفهمون مجال التطرف 
ي 

وعات منعه للمساعدة �ن العنيف ومرش
تحديد نقاط التأثري الرئيسية.

ة . 2 ات السلوكية الصغري ال تنس أن التغيري
اً حىت عى  يمكن أن تنمو ليصبح لها تأثري

أكرش التحديات تعقيداً.

ي تواجه . 3
نامج الىت االهتمام بأنشطة الرب  

ضافة إىل النظر إىل  التحديات باالإ
ي قد تجعل من 

العمليات والتدابري الىت
وصول االأفراد إىل الدعم الذي يحتاجونه 

أمراً صعباً 
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الخطوة الثانية | تقييم الوضع الحاىلي   

ن عليــه، يجــب أن تركــز عــى وضــع التحــدي وســياقه. ال يمكــن تنفيــذ خطــوة  كــري بمجــرد أن تحــدد التحــدي الــذي تــود الرت
ي الختبــار  ي مرحلــة جمــع بيانــات التدخــل المناســب، ولكــن تقييــم الموقــف هــو أقــرب إىل إجــراء تدريــىب

تقييــم الموقــف �ن
ــد أي مجموعــة )مجموعــات( يجــب أن  ي تحدي

ــود أن تعالجهــا15. يمكــن لهــذا التقييــم أن يســاعدك �ن ي ت
ــىت فهــم المســألة ال

ــد  ــة وهــي: تحدي ــن العملي ــة م ــة الثاني ــال إىل المرحل ي االنتق
ــا سيســاعدك �ن ــا وهــو م ــك الســلوكي عليه ن تدخل ــري ينصــب ترك

ــع المســتهدف. المجتم

األسئلة التي يجب أن تطرحها على 
نفسك قبل البدء

ي . 1
ما هي البيانات الموجودة والمتاحة والىت

يمكن بدورها أن تمكنك من فهم السياق 
بصورة أفضل؟

ك به هذه البيانات عن . 2 ما الذي تخرب
الوضع الراهن فيما يتعلق بالمشاركة 

ي 
اك �ن شرت ي منع التطرف العنيف أو االإ

�ن
سلوكيات الحماية من التطرف عند خط 
االأساس )قبل بدء تدخلك( فيما يتعلق 

النتائج المحتملة؟

ي . 3
ما هي البيانات أو المعلومات الىت

ي 
ي يمكن أن تساعدك �ن

تمتلكها والىت
تحديد المجتمع االأكرش عرضة لخطر 

التطرف العنيف؟

تقييم الوضع الحالي:

أسئلة وخطوات

خطوات يجب اتباعها

اكتب قائمة بالنتائج المحتملة ذات . 1
ات االأداء الرئيسية( ومن  االهتمام )مؤ�ش

ي إيجاد البيانات/ المراجع 
ثم البدء �ن

الخاصة بكل منهم.

ي حال تعذر إيجاد بيانات ذات صلة، . 2
�ن

ابحث عن »البدائل« – وهي طرق غري 
ة لقياس ما تبحث عنه. مبا�ش

ي تنحدر من الحكم . 3
فحص البيانات الىت

والتقاليد الخاصة بكل مجموعة، فقد 
تكشف تلك البيانات الُمَسَلمات المعيبة 

ي تؤثر عى سلوكيات الناس.
الىت
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ز      الخطوة الثالثة | مشاركة المعني�ي

امــن مــع الخطــوات الســابقة لهــا، حيــث  ن ي يمكــن تطبيقهــا بالرت
كاء مــن الخطــوات االأكــرش أهميــة والــىت تعــد خطــوة تحديــد الــرش

كاء هيئــات حكوميــة، أو منظمــات غــري  أنهــم عــى درايــة أوســع بالموقــف الراهــن وبالســياق. ويمكــن أن يضــم هــؤالء الــرش
ــع  ي برامــج من

ي تعمــل �ن
ــىت ــة، أو أعضــاء مجتمــع، أو نشــطاء، أو منظمــات متعــددة االأطــراف وال ــات أهلي ــة، أو جمعي ربحي

ي تحديــد أهــم التحديــات 
ي زيــادة فرصــك �ن

التطــرف العنيــف. والجديــر بالذكــر أن مشــاركة الجهــات المختلفــة ستســاعد �ن
ــع  ــة والوض ــد الحال ــى تحدي ( ع ن ــ�ي كاء المعني ــرش ــة )ال ــاب المصلح ــاركة أصح ــز مش ــا16. ترك ــب معالجته ي يج

ــىت ــلوكية ال الس
تب عــى ذلــك زيــادة مســتوى المشــاركة مما  وع، ســيرت ي هــذا المــرش

ي حــال مشــاركة بعــض المنظمــات المعنيــة �ن
بالتفصيــل. و�ن

ن  نامــج وأنهــم قادريــن عــى ذلــك بــل متحمســ�ي ي الرب
مــون تطبيــق الــرؤى الســلوكية �ن ن كاء يعرت يتطلــب ضمــان أن جميــع الــرش

كاء. لــه أيضــاً كبقيــة الــرش

األسئلة التي يجب أن تطرحها على 
نفسك قبل البدء

مشاركة أصحاب المصلحة

أسئلة وخطوات

خطوات يجب اتباعها

ن . 1 من هم االأفراد/المنظمات النشيط�ي
ة واسعة وتجارب سابقة  ولديهم خرب
ي المجال الذي تحاول 

ة �ن ن ورؤى ممري
معالجته؟

ي يمكنك . 2
ما هي الوسائل أو الشبكات الىت

استخدامها للوصول إىل أصحاب 
المصلحة والتواصل معهم؟

ما هي طبيعة المعلومات أو/ والمصادر . 3
أو/ والتعاون الذي تنتظره منهم؟

ابدأ بكتابة قائمة بجميع االأشخاص . 1
والكيانات المعنية ثم فكر فيما بعد 
ي فهمك للوضع  فيمن يمكنه أن يرش

، وخاصة االأفراد أو الكيانات  بشكل كبري
راً من  االأقرب إىل تلك المسألة واالأكرش ترن

تبعاتها.

ي تجعل من مشاركتك/ . 2
حدد السبل الىت

تعاونك مع أصحاب المصلحة مفيدة 
ن – بمعىن أن تجعل االأمر  لكا الطرف�ي

مشوقاً لهم لضمان استمرارية تعاونهم 
معك.

من المهم أن تشارك مع العديد من . 3
 ) ن كاء المعني�ي أصحاب المصلحة )الرش

ي ذلك السيدات، والفئات المهمشة 
بما �ن

ات أو مصالح  ن لتجنب التأثر المفرط بتحري
مجموعة بعينها.
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الدروس المستفادة من
المرحلة األولى

كاء  ي والرش
نما�أ ي لتنمية الوعي لدى أعضاء برنامج االأمم المتحدة االإ

ضمان استثمار الوقت الكا�ن
ي تعزيز السياسات 

ن عن ماهية الرؤى السلوكية وكيف يمكن لتلك الرؤى أن تساهم �ن المحلي�ي
وعات ذات الصلة. وسيساعد  امج والمرش ي تتعلق بمنع أعمال التطرف العنيف، ودعم الرب

الىت
ن القدرة عى تحديد موضع إدخال منهج الرؤى السلوكية. ي تحس�ي

كاء �ن ن الرش التفاهم ب�ي

ضاعف الوقت الذي تتوقع أن يحتاجه تصميم التدخل السلوكي وتطويره، حيث أن طبيعة 
تطويره لمنع أعمال التطرف العنيف تحتاج إىل التكرار، وذلك الأن سياقات العديد من برامج منع 

التطرف العنيف الراهنة تزيد من التحديات التخطيطية، كما أننا نعلم من خال معرفتنا بالعلوم السلوكية 
ن بالغ عندما نضع الخطط. أننا غالباً ما نكون عى يق�ي

الخطوة الأوىل:
 التحدي

الخطوة الثانية:
 تقييم الحالة

الخطوة الثالثة:
ن  أصحاب المصلحة المعني�ي

الخطوة الرابعة )اختيارية(:
االستعانة بالتجارب السابقة

وع الــذي ســتعمل مــن  مــا هــو هدفــك؟ ومــا هــو المــرش
وع بمبــادرة منــع التطــرف  خالــه؟ ومــا مــدى ارتبــاط المــرش

العنيــف؟

ك به البيانات عن التحدي/ المسألة؟ ما الذي تخرب

؟ ن كاء المعني�ي من هم أصحاب المصلحة/ الرش

ــا أن تلهمــك وتســاعدك  ــن التجــارب الســابقة يمكنه أي م

ــك؟ ي تدخل
�ن

الخطوة الرابعة )خطوة اختيارية(: | الستعانة بتدخالت سابقة  

ي حاولــت أن تعالــج التحــدي الــذي ترغــب 
بعــد تقييــم الحالــة والســياق، مــن المفيــد أن تستكشــف الممارســات االأخــرى الــىت

ي يمكنهــا أن توحــي لــك بأفــكار جديــدة أو يمكــن 
امــج والمبــادرات الــىت ي معالجتــه. تتكــون  هــذه الخطــوة مــن تحديــد الرب

�ن
ي 

ــاع أفضــل الممارســات �ن ــان اتب ــك الممارســات لضم ــم مســتوى نجــاح تل ــم تقيي ــن ث اســتخدامها كمراجــع للموضــوع، وم
برنامجــك الخــاص. يمكنــك االطــاع عــى تلــك االأمثلــة لتوحــي لــك بنقــاط جديــدة فيمــا يتعلــق بتصميــم تدخلــك وجمــع 
ي برامــج التطــرف العنيــف هــو مجــال حديــث، نــوصي باالطــاع عــى 

البيانــات. ونظــراً الأن أســلوب تطبيــق الــرؤى الســلوكية �ن
ــك  ــات، وتل ــام إىل العصاب ــل المشــاركة واالنضم ــدف إىل تقلي ي ته

ــىت ي المجــاالت االأخــرى ال
التدخــات الســلوكية المتبعــة �ن

ي تحــاول الحــد مــن 
امــج الــىت ضافــة إىل الرب ي تحــاول الحــد مــن العنــف االأ�ي، باالإ

ي تحــث عــى المشــاركة المدنيــة، والــىت
الــىت

العــودة إىل االإجــرام.

النتائج: المقاييس / األطر العامة

بعــد االنتهــاء مــن هــذه المرحلــة، يجــب أن تكــون عــى درايــة بالهــدف المرجــو مــن مبادرتــك تحقيقــه ومــدى الحاجــة إليــه. 
دخــال نتائــج المرحلــة االســتقصائية االأوىل: يمكنــك االســتعانة بالنمــوذج المرفــق أدنــاه الإ

 

االأكرش أهمية:

تعريف المقاييس/ الأطر العامة  نموذج المخرجات ١
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الخطوة الأوىل:
 التحدي

الخطوة الثانية:
 تقييم الحالة

الخطوة الثالثة:
 أصحاب المصلحة 

ن المعني�ي

الخطوة الرابعة 
)اختيارية(:

االستعانة بالتجارب 
السابقة

وع الذي  ما هو هدفك؟ وما هو المرش
ستعمل من خاله؟ وما مدى ارتباط 

وع بمبادرة منع التطرف العنيف؟ المرش

ك به البيانات عن  ما الذي تخرب
التحدي/ المسألة؟

كاء  من هم أصحاب المصلحة/ الرش
؟ ن المعني�ي

أي من التجارب السابقة يمكنها أن 
ي تدخلك؟ 

تلهمك وتساعدك �ن

ي اليمن 
يركز برنامج تحقيق االستقرار �ن

عى بناء مهارات وقائية لحماية االأشخاص 
ي عدن 

ن للخطر وخاصة الشباب �ن المعرض�ي
اعات الراهنة. ويعتمد تحقيق هذا  ن بسبب الرن

الهدف عى تقديم جلسات الدعم النف�ي 
واالجتماعي ومبادرات التكافل االجتماعي

وتشري التجارب المتسلسلة إىل أن جلسات 
الدعم النف�ي واالجتماعي ال تواجه صعوبة 

ن ولكنها تواجه صعوبة  ي جذب المشارك�ي
�ن

ي عدة 
ي دعوتهم للمشاركة المستمرة �ن

بالغة �ن
جلسات واتباع مبادرات التكافل االجتماعي 

وفق الخطة الموضوعة لها.

نامج االأمم  قليمي لرب كاء هم: المكتب االإ الرش
ي اليمن. عقدت الجلسات 

ي �ن
نما�أ المتحدة االإ

يك  يك )منظمة أوكسفام( والرش من قبل الرش
المحىي الداعم لتصميم التدخل السلوكي 

 Creative People وتنفيذه  )مؤسسة
  .) Solutions

 
كانت جهات االتصال الرئيسية لتطبيق تدخل 
نامج  قليمي لرب الرؤى السلوكية هي المكتب االإ

 Creative ي ومؤسسة
نما�أ االأمم المتحدة االإ
.People Solutions

التدخات المبنية عى أسس الرؤى السلوكية 
لزيادة المشاركة والحضور إىل التدخات 

التعليمية.

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP(-اليمن 
لتحقيق االستقرار 

مثــــال
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الخطوة الأوىل:
 التحدي

الخطوة الثانية:
 تقييم الحالة

وع الذي  ما هو هدفك؟ وما هو المرش
ستعمل من خاله؟ وما مدى ارتباط 

وع بمبادرة منع التطرف العنيف؟ المرش

ك به البيانات عن  ما الذي تخرب
التحدي/ المسألة؟

اكة من أجل مواجهة التطرف  وع »الرش ويسعى مرش
ي السودان  إىل تعزيز القدرة عى الصمود 

العنيف« �ن
أمام التطرف ومنع التطرف العنيف من خال المساهمة 

ن  ن المعرض�ي ي استقرار وتعاون الشباب والمواطن�ي
�ن

ن وينضموا إىل  للخطر والمحتمل أن يصبحوا متطرف�ي
وع  ي السودان. يهدف المرش

الحركات المتطرفة العنيفة �ن
إىل تحقيق ذلك من خال دعم سبل كسب العيش 

ن للخطر؛ وحملة توعية باستخدام  للشباب المعرض�ي
مقاطع مصورة ومعلومات مفيدة؛ وتدريب أصحاب 

المصلحة من مختلف الواليات السودانية عى مخاطر 
التطرف.

وأشارت دراسة رائدة ، أجراها كل من برنامج االأمم 
ي واللجنة الوطنية السودانية لمكافحة 

نما�أ المتحدة االإ
ي عام 2017 أن 

، وصدرت �ن ي
رهاب، والمجتمع المد�ن االإ

ي التطرف العنيف 
ن �ن نسبة 94٪ من االأشخاص المشارك�ي

تقل أعمارهم عن 35 عاماً، تتمثل المرأة بنسبة 17٪ من 
ي المقابات الشخصية17، بينما نسبة ٪100 

ن �ن المشارك�ي
ي أن الشباب 

ن كانوا أقل من 30 عاماً مما يعىن من المشارك�ي
هم الفئة االأكرش عرضة لمخاطر االستقطاب للمشاركة 

ضافة إىل ذلك، أظهرت الدراسة  ي التطرف العنيف. باالإ
�ن

تنوع أسباب انضمام هؤالء الشباب إىل تلك المجموعات 
ي 

المتطرفة، ولكن مشاعر معينة كانت هي االأساس �ن
التأثري عى سلوكهم ومواقفهم، أهمها الشعور بالغضب 

واالإحباط. عى الرغم من رصد العديد من المشاعر إال 
ن كانوا يشعرون باالإحباط بينما  أن  52٪ من المشارك�ي

ي المجموعات المتطرفة كان يشعر 
ن �ن 43.8٪ من المشارك�ي

بالغضب مما أدى إىل انضمامهم إىل تلك المجموعات. 
وهذا يؤكد التأثري المبا�ش للمشاعر عى قرارات االأفراد 

باالنضمام إىل المجموعات المتطرفة العنيفة. كما انه من 
ة  الممكن ارتباط العوامل االقتصادية واالأيديولوجية مبا�ش

بالغضب واالإحباط.

 )UNDP( مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
السودان: الشراكة من أجل مواجهة التطرف العنيف 

في السودان

مثــــال
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الخطوة الثالثة:
 أصحاب المصلحة 

ن المعني�ي

الخطوة الرابعة 
)اختيارية(:

االستعانة بالتجارب 
السابقة

كاء  من هم أصحاب المصلحة/ الرش
؟ ن المعني�ي

أي من التجارب السابقة يمكنها أن 
ي تدخلك؟

تلهمك وتساعدك �ن

نامج االأمم  قليمي لرب الجهات المشاركة هي: المكتب االإ
ي السودان، واللجنة الوطنية لمكافحة 

ي �ن
نما�أ المتحدة االإ

رهاب، وإدارة السجون حيث أن التدخل السلوكي  االإ
ي السجون واستخدامه كنقطة 

أجري عى نظام التعليم �ن
. دخول لتحقيق التدخل السلوكي

ي 
ي تخص تعزيز القيم �ن

دراسات للحاالت السابقة والىت
سياقات مشابهة.
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٢
تحديد

الفئة المستهدفة 

لة
رح

لم
ا

المقدمة

كاء وتقييــم الحالــة مقارنــة بخط االأســاس  فــور تحديــدك لهدفــك العــام وعندمــا يكــون لديــك فكــرة واضحــة عــن ماهيــة الــرش
. تعتمــد فعاليــة التدخــل  )المرجــع(، تنتقــل إىل المرحلــة الثانيــة وهــي تحديــد الفئــة/ المجتمــع المســتهدف بتفصيــل أكــرش
ي 

ي تواجــه مجموعــة مــا قــد تختلــف عــن تلــك الــىت
الســلوكي عــى الهــدف المحــدد والفعــال18، كمــا أن العوائــق الســلوكية الــىت

ــة بحســب المجموعــة  ــة االأداة الســلوكية )أو التدخــل( الفعال تواجههــا مجموعــة أخــرى، ونتيجــة لذلــك، قــد تختلــف نوعي
المســتهدفة.

ــم  ــك للدع ــم وتقديم ــك معه ــاء عمل ن أثن ــتهدف�ي ــراد المس ــوع االأف ــدد ن ــا تح ــة عندم ــك بالواقعي ــم توجه ــب أن يتس يج
ي التطــرف العنيــف أو 

ي ســيجتاحها هــؤالء االأفــراد لمنــع مشــاركتهم �ن
ي الخطــوات الــىت

المطلــوب. لــن تتمكــن مــن التفكــري �ن
ي تؤثــر عــى نــزالء 

إبعادهــم عنــه إال بعــد أن تتضــح لــك الصــورة عنهــم بالكامــل. تختلــف عوامــل الخطــورة والحمايــة الــىت
ي قــد تؤثــر عــى الشــابات 

ي الجامعــة كمــا تختلــف تلــك العوامــل الــىت
ي قــد تؤثــر عــى طالــب �ن

الســجن عــن تلــك العوامــل الــىت
يــة عن  ي تؤثــر عــى ســكان المناطــق الحرن

ي قــد تؤثــر عــى الشــباب، فضــاً عــن اختــاف العوامــل الــىت
عــن تلــك العوامــل الــىت

ي كثــري مــن المجموعــات، قــد 
ي تؤثــر عــى ســكان البيئــات الريفية...إلــخ. حــىت وإن تشــابهت العوائــق الســلوكية �ن

العوامــل الــىت
، فعــى ســبيل المثــال، تفــرض المعايــري  ي تدخلــك الأســباب مهمــة تخــدم تدخلــك الســلوكي

ي تســتخدمها �ن
تختلــف االأدوات الــىت

نفــاق عــى العائلــة( وعــى النســاء )مثــل االإجبــار عــى الــزواج( بطــرق منهجيــة. االجتماعيــة قيــوداً عــى الرجــال )مثــل االإ
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أين يعيش جمهورك المستهدف. 1

ي عادة ما يفعلونها؟ . 2
ما هي االأشياء الىت

عى سبيل المثال، أين يعملون، وأين 
يدرسون، وما هي هواياتهم المفضلة؟

ن . 3 من هم االأشخاص المتأثرين بهم من ب�ي
أفراد العائلة، أو االأصدقاء، أو االآخرين؟

الخطوات واألدوات:
مع من ستعمل؟

ضافــة إىل خطــوات يجــب أن تتعــرف عليهــا، وتدريــب قــد  نقــدم لــك هنــا أســئلة رئيســية يجــب أن تطرحهــا عــى نفســك، باالإ
ي تحديــد الفئــة المســتهدفة والــذي ســتعمل معــه بصــورة أوضح19.

يســاعدك �ن

األسئلة التي يجب أن تطرحها على 
نفسك قبل البدء

تقييم الوضع الحالي:

أسئلة وخطوات

خطوات يجب اتباعها

ن . 1 حدث مع بعض االأشخاص التابع�ي
للمجتمع/ الفئة المستهدفة. إذا لم 

تتمكن من ذلك، يمكنك التحدث مع 
ي الخط االأمامي 

ن �ن ن العامل�ي أحد الموظف�ي
وعى صلة بجمهورك المستهدف.

ن االعتبار الصور النمطية . 2 ي ع�ي
ضع �ن

الخاطئة، وأسأل نفسك إن كانت 
اضاتك مبنية عى أساس الحقائق  افرت

أو بناًء عى الصور النمطية خاصة فيما 
يتعلق بشؤون النساء.

حدد ما إن كان جمهورك المستهدف هو . 3
ي 

سيد قراره أم ال. فعى سبيل المثال، �ن
ي فيما 

بعض الحاالت يرجع القرار النها�أ
يخص رعاية النساء إىل ولّيها )مثل الزوج 
أو االأب(. ففي تلك الحاالت، قد تحتاج 
إىل تعديل تصميم تدخلك ليشمل كا 

 . ن الطرف�ي

نك نحو الحاالت العامة أوالً . 4 وجه تركري
ومن ثم، وبعد أن تنتهي من ذلك، 

افتح باب النقاش فيما يتعلق باالأفراد 
ي ال تتطابق ملفاتهم الشخصية مع 

الىت
ي رسم 

المتطلبات – قد يساعدك ذلك �ن
حدود جمهورك المستهدف وبالتاىلي 

. تأكد من توجيه  تحديد تدخلك السلوكي
ناث عى حد سواء  التدخل للذكور واالإ

وكلما أمكن ذلك.
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حول الشخصيات المتصورة إىل شخصيات واقعية )صور . 1
لشخصيتهم(: إرسمهم، وامنحهم اسماً، وحدد أعمارهم، 

والجنس/النوع، ومستواهم التعليمي... إلخ. 

  
اجعل حياتهم أكرش واقعية )صور لحياتهم(: خطط لمسار . 2

ي حال وجود اختافات رئيسية، 
يومهم االعتيادي، و�ن

صمم خططاً لاأيام المختلفة مثل خطط الأيام االأسبوع 
وخطط للعطلة االأسبوعية. عى سبيل المثال: دّون خمسة 

أنشطة رئيسية خال يومهم االعتيادي.

شارك الشخصية مع االآخرين لتلقي ماحظاتهم.. 3

تحديد الفئة 
المستهدفة: 

تمرين عملي 

الدروس المستفادة من
المرحلة الثانية

ي أقــرب فرصــة واســتعن بتقييمات 
تحــدث إىل أعضــاء المجتمــع بخصــوص جمهــورك المســتهدف �ن

ي تتصورهــا أثنــاء تخطيــط 
االحتياجــات المتوفــرة لديهــم. غالبــاً مــا تكــون الفئــة المســتهدفة الــىت

اضــات غــري مدروســة وصــور نمطيــة  الرؤيــة الســلوكية لمنــع التطــرف العنيــف هــي نتيجــة الفرت
يمكــن تخطيهــا عنــد جمــع البيانــات عــى أرض الواقــع.

ــد  وري أن تراعــي حقيقــة أن العدي ــر االأخــرى، مــن الــرن كمــا هــو الحــال مــع مشــاريع التطوي
ن )أو عــدم اســتهدافه( بنــاًء عــى أســاس  مــن المنظمــات قــد يقــدم عــى اســتهداف جمهــور معــ�ي
المصالــح الخاصــة أو االعتبــارات السياســية. ولذلــك، فمــن المفيــد جمــع وجهــات النظــر المختلفــة وضــم 
كة. كاء مــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغــري الحكوميــة عــى حــد ســواء لعقــد مناقشــات مشــرت مختلــف الــرش

ي اعتبــارك أن توصيفــك للجمهــور 
اضيــة، ضــع �ن والجديــر بالذكــر أنــه أثنــاء رســمك للشــخصيات االفرت

. لذلــك، يجــب أن تراعــي تحديــد االأماكــن، وتواتــر  ي تصميــم تدخلــك الســلوكي
المســتهدف ســوف يســاعدك �ن

ي قــد تفعلهــا الشــخصيات مــع ذكــر أنــواع تلــك االأحــداث. 
االأحــداث الــىت

أنـشئ الشخـصيـة
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النتائج: 
الشخصيات المستهدفة

ض أن تكــون قــد أنشــأت شــخصية مــا – أو عــدة شــخصيات – لتمثــل طبيعــة  عقــب االنتهــاء مــن هــذه المرحلــة، مــن المفــرت
. االأشــخاص الذيــن ســتقدم لهــم دعمــك مــن خــال تدخلــك الســلوكي

ي 
ما اسم الشخصية ال�ت

أنشأتها؟

ما هي تفاصيل تركيبة 
الشخصية؟

أين تعيش الشخصية؟

ما هي هوايات تلك 
الشخصية؟

دد إليها  ي ت�ت
ما هي الأماكن ال�ت

الشخصية؟

كيف تبدو دائرة المعارف 
الجتماعية لتلك الشخصية؟

 
ي قد تؤدي 

ما هي المخاطر ال�ت
ي 

إىل مشاركة هذه الشخصية �ز
أعمال التطرف العنيف؟

الفئات والشخصياتنموذج المخرجات 2

النوع/الجنس: 

 
 العمر: 

 
 المستوى التعليمي: 

 
 أخرى: 
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شاب سجين في السودان

مثــــال

ي 
ما اسم الشخصية ال�ت

أنشأتها؟

ما هي تفاصيل تركيبة 
الشخصية؟

أين تعيش الشخصية؟

ما هي هوايات تلك 
الشخصية؟

دد إليها  ي ت�ت
ما هي الأماكن ال�ت

الشخصية؟

كيف تبدو دائرة المعارف 
الجتماعية لتلك الشخصية؟

 
ي قد تؤدي 

ما هي المخاطر ال�ت
ي 

إىل مشاركة هذه الشخصية �ز
أعمال التطرف العنيف؟

محمد أحمد

النوع/الجنس: ذكر

 
 العمر: 24

 
ي الذي تقدمه 

ي برنامج التعليم االبتدا�أ
 المستوى التعليمي: يدرس حالياً �ن

الحكومة للسجناء

 أخرى: ينتمي إىل أ�ة من طبقة أقل من المتوسطة

ي الخرطوم
سجن الهدى �ن

يهوى كرة القدم ورياضة كمال االأجسام

 ، باحة السجن، والمقصف، وصالة االألعاب الرياضية، والفصل الدراسي
والمسجد.

ي تهم مشابهة لتهمته وسجناء آخرين 
ن �ن محمد محاط بسجناء متورط�ي

نامج التعليمي. ن بنفس الرب ملتحق�ي

ات التطرف العنيف نظراً لعزلته، وقلة ثقته بنفسه،  قد يميل محمد إىل تأثري
وانخفاض مستواه التعليمي.



تطبيق العلم السلوكي لدعم إجراءات الوقاية من التطرف العنيف

3 2
©  rawpixel / freepik.com



3 3

الدروس المستفادة

3 3

٣
اختيار المداخل / 
نقاط الدخول 

لة
رح

لم
ا

المقدمة

وع الــذي  ي يتضمنهــا المــرش
عقــب تحديــد الفئــة المســتهدفة، يحــن الوقــت الختيــار نقطــة )أو نقــاط( الدخــول المحــددة الــىت

ــرؤى الســلوكية. ووجــد طــرق  ــم ال ــاط ســهل اســتهدافها باالســتعانة بمفاهي ــك النق ــون تل ــه، عــى أن تك ــن خال تعمــل م
 ، ي تطويــر التدخــل الســلوكي

ن والفئــة المســتهدفة وذلــك للمســاعدة �ن وع معــ�ي عديــدة لوضــع تصــور للســلوك المرتبــط بمــرش
كة تنطبــق عــى العديــد مــن المبــادرات وتلــك  كمــا أننــا اعتمدنــا نموذجــاً متسلســاً يركــز عــى ثاثــة أنشــطة/عمليات مشــرت
: )1( حشــد  ي يركــز عليهــا النمــوذج كالتــاىلي

ات والتدخــات الســلوكية. تتسلســل العمليــات الــىت ن ي قــد تكــون عرضــة للتحــري
الــىت

ــال  ــن خ ــة م ــه، )3( والمتابع ــوال مدت وع ط ــرش ي الم
ــة �ن ــاركة المجدي وع، )2( والمش ــرش ــن الم ــزءاً م ــوا ج ن ليكون ــارك�ي المش

وع واالســتمرار عليهــا حــىت بعــد انتهائــه. اختصــاراً، يمكننــا  ي ســلوكيات محــددة تــم اكتســابها خــال إقامــة المــرش
المشــاركة �ن

شــارة إىل نقــاط الدخــول هــذه بالمصطلحــات التاليــة: التعبئة/الحشــد والمشــاركة والمتابعــة. االإ
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الخطوات واألدوات:
ما هي »نقاط الدخول« التي يمكن للرؤى السلوكية أن تحسنها؟ 

ــد نقــاط الدخــول المثــى لتصميــم التدخــل الســلوكي المناســب. قــد يعتمــد  ي تحدي
ــاه �ن ستســاعدك االأدوات المذكــورة أدن

ي تواجههــا تلــك المداخــل، أو أي مــن تلــك االأدوات يمكــن أن 
اختيــار االأداة المناســبة عــى نوعيــة التحديــات الســلوكية الــىت

، أو أي منهــا لــه عاقــة وثيقــة بهدفــك وبمــدى نجــاح مجهــودات الوقايــة مــن أو منــع  تتناســق مــع تصميــم التدخــل الســلوكي

التطــرف العنيــف.

ي حشد/ أو . 1
نامج تحديات �ن هل يواجه الرب

؟ إذا كان كذلك، ما هي  ن ن المشارك�ي تعي�ي
ي يجب تعديلها 

الخطوات العملية الىت
من خال الرؤى السلوكية؟ )الحشد 

والتعبئة(.

نامج تحديات مع استمرار . 2 هل يواجه الرب
ي 

الحضور للجلسات والمشاركة �ن
االأنشطة المطلوبة؟ وإذا كان كذلك، 

مىت وأين وعى من تركز تلك التحديات؟ 
)المشاركة(

هل يتطلب االأمر المتابعة عى المدى . 3
وع؟ وإذا كان  الطويل بعد انتهاء المرش

ي 
كذلك، هل حدث انخفاض حاد �ن

نسبة المشاركة خال مراحل المتابعة؟ 
)المتابعة(

األسئلة التي يجب أن تطرحها على 
نفسك قبل البدء

تقييم الوضع الحالي:

أسئلة وخطوات

خطوات يجب اتباعها

مع كل نقطة دخول، من المهم تحديد . 1
إذا كانت عملية جمع البيانات ما تزال 
قائمة أو من المحتمل بدئها ل�ي يتم 

ي تقييم فعالية أي تغيري 
استخدامها �ن

)مثل: التواصل، والتسجيل، وسجات 
الحضور(.

إذا ركزت عى التعبئة، فمن االأفضل أن . 2
ي لها أكرب االأثر 

توجه التعبئة لاأنشطة الىت
عى هدف منع التطرف العنيف.

تعد نقاط الدخول الثاث إطار عمل . 3
مفيد، ولكن يمكن التفكري بالعديد من 

االأدوات االأخرى المفيدة فيما يخص 
مكان التدخل السلوكي وكيفية إجرائه20.
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التوصيف
ــج  ام ــف أو الرب ــع التطــرف العني ــج من ــي بوجــود برام ــة الوع ــة المســتهدفة وتنمي ــاه الفئ ــت انتب لف

ــا. ــع إجراؤه ــتقبلة المزم المس

الهدف
ي 

ن للخطــر( عــى التســجيل و / أو المشــاركة �ن تشــجيع الفئــة المســتهدفة )مثــل الشــباب المعرضــ�ي
مبــادرات منــع التطــرف العنيــف.

العوائق المحتملة
ي المبادرات . 1

قلــة الوعــي: المعلومــات المتوفــرة لديهم بخصــوص المشــاركة �ن
هــي معلومــات معقــدة أو ليــس لديهم معلومــات بهــذا الخصوص.

ــن . 2 ــم م ــي لمنعه ــط مجتمع ــاركون إىل ضغ ــرض المش ــران: يتع ــط االأق ضغ
ــادرة. ي المب

ــاركة �ن المش
ي . 3

ن �ن ن النيــة والفعــل: ركــز هدفــك عــى االأشــخاص الراغبــ�ي الفجــوة بــ�ي
ي اتخــاذ القــرار.

الحضــور ولكنهــم يواجهــون صعوبــة �ن

مثال ١:
نــت، أطلقــت  نرت ي محاولــة للحــد مــن الجريمــة، وخاصــة عــى شــبكة االإ

نــت21: �ن نرت طــة االإ �ش
ــام.  ــكل ع ــع بش ي المجتم

ــا �ن ــز وجوده ــم وتعزي ــن الجرائ ــاغ ع ب ــاً لاإ وع ــتونية مرش س ــة االإ ط الرش
اضيــة”، ولكــن  طــة افرت نــت” إىل تحقيــق ذلــك عــرب إنشــاء “مراكــز �ش نرت طــة االإ وع “�ش وســعى مــرش
نــت، بــل  نرت طــة أو مجلــس حــرس الحــدود عــى شــبكة االإ هــذه المراكــز ليســت عــرب مواقــع الرش
ددون عليهــا بكثافــة، وهــؤالء هــم  ي تجتــذب الشــباب ويــرت

نــت الــىت نرت عــى بوابــات عــى شــبكة االإ
ونيــة  لكرت نــت. ومــن خــال إنشــاء تلــك المنصــة االإ نرت أكــرش الفئــات عرضــة لخطــر الجريمــة عــى االإ
بــاغ عــن الجرائــم،  ي تقليــل متاعــب االإ

ــا �ن ســتونية فعلي طــة االإ طــة، ســاهمت الرش لاتصــال بالرش
ي 

بــاغ عــن الجرائــم، وكذلــك انخفــاض معــدل الجرائــم الــىت ممــا أدى إىل تشــجيع النــاس عــى االإ
اضيــة المذكــورة عــى  طــة االفرت نــت. عــاوة عــى ذلــك، فــإن تواجــد مراكــز الرش نرت ترتكــب عــرب االإ
ة قــد عــزز مــن أهميــة المنصــة نفســها،  ي يســتخدمها الشــباب بكــرش

مواقــع التواصــل االجتماعــي الــىت
ســتونية وســط أفــراد المجتمــع المحــىي أيًضــا. ولذلــك، يمكــن  طــة االإ ممــا أدى إىل زيــادة تواجــد الرش
ي التطــرف 

ن وســائل التواصــل مــع الفئــات االأكــرش عرضــة للمشــاركة �ن اتبــاع تدخــات مماثلــة لتحســ�ي
العنيــف.

مثال 2:
نــت، قامــت Nudge Lebanon بالتعــاون  نرت ن عــرب االإ ــاء مقاومــة ضــد تجنيــد المتطرفــ�ي بهــدف بن
ــرؤى  ــة منقحــة بال ــار لعب ــدج بتصميــم واختب ي ن مــن جامعــة كامرب ــ�ي مــع B4Development وباحث
ي “تلقــح” مســتخدمي وســائل التواصــل 

نــت، اســمها Radicalise 22 ، والــىت نرت الســلوكية عــى االإ
ن ان الذيــن 

ّ ــا باالأخــص للوقايــة مــن التطــرف العنيــف. تبــ�ي االجتماعــي ضــد رســائل تتضمــن تاعب
ي رســائل  WhatsApp وكانــوا 

ي ضبــط التاعــب وتقييــم مســتوياته �ن
لعبــوا اللعبــة أصبحــوا أفضــل �ن

ــة  ــة بمجموع ن مقارن ــ�ي ــد المتطرف ــام تجني ــف أم ــة بالضع ــص المرتبط ــد الخصائ ي تحدي
ــل �ن أفض

.»Tetris« ــة ــت لعب ي لعب
ــىت التحكــم ال

التصنيف النوعي 
للمداخل/نقاط الدخول

 ١. التعبئة / 
     الحشد 



تطبيق العلم السلوكي لدعم إجراءات الوقاية من التطرف العنيف

3 6

التوصيف
ــع  ــل م ــة إىل التفاع ضاف ــتمرار(، باالإ ــور باس ــل الحض ــادرة )مث ي المب

ــتمرة �ن ــاركة المس ــة المش تنمي
ــن. ن االآخري ــارك�ي ــادرة والمش ــي المب مقدم

الهدف
ي المبــادرة بصــورة ناجحــة وذات مغــزى واســتكمال المشــاركة 

اســتمرار مشــاركة الفئــة المســتهدفة �ن
ن انتهــاء مــدة المبــادرة. لحــ�ي

العوائق المحتملة
ي اتجــاه أنشــطة . 1

ن �ن ــه المشــارك�ي ــن توجي ــة / التشــتت: يمك ات الحالي ن التحــري
ي 

ــؤ�ت ــادرة ال ت ي مب
ــدالً مــن المشــاركة �ن ــع ب ي �ي أخــرى ذات رد فعــل إيجــا�ب

ــد. ي المســتقبل البعي
ــا إال �ن ثماره

ي تســتهدفها . 2
عــدم تنظيــم الجــدول اليومــي: قــد تواجــه المجموعــات الــىت

برامــج منــع أو الوقايــة مــن التطــرف العنيــف مــن معوقــات ينتــج عنهــا عدم 
اتبــاع الجــدول اليومــي، وبذلــك، يصعــب عــى تلــك الفئــات تنميــة عــادة 

ي المبــادرة.
صحيــة مــا مثــل المشــاركة �ن

امــات العائليــة واالجتماعيــة: قــد يشــعر المشــاركون بأنهــم ال يقــدرن . 3 ن االلرت
اماتهــم تجــاه عائاتهــم أو أقرانهــم. ن ي المبــادرة نتيجــة اللرت

عــى المشــاركة �ن

مــثـــال
ــع  ــات م ــتخدم لوح ــال يس ــىي لاأطف ــرض تفاع ــو مع ــدا23: ه ي هولن

ــة �ن ــع الديمقراطي مصن
نصــوص حيــة ورســومات وقطــع أثريــة وأجهــزة وآالت وأقنعــة وأحجيــة ومرايــا ومناقشــات، 
ــل  ــال. يتفاع ــدى االأطف ــم ل ــز التعل ي لتعزي

ــذا�ت ــح ال ــه والتصحي ــام التوجي ــة إىل مه ضاف باالإ
االأطفــال الذيــن يــزورون المعــرض مــع بيئــة مفعمــة بالحيويــة والحركــة كمــا يتــم تشــجيعهم 
ي الحــوارات المتعلقــة بالموضوعــات ذات الصلــة بآرائهــم وأفكارهــم 

عــى المشــاركة �ن
نــت  نرت ــارة، يمــاأ الــزوار االإجابــات والماحظــات عــرب تطبيــق االإ الخاصــة. وقــرب نهايــة الزي
ومــن ثــم يطبعــون شــهادة مــع تعليــق موجــه لــكل فــرد بخصــوص آرائهــم واســتنتاجاتهم. 
ي محتويــات الشــهادة. ومــن خــال اســتخدام 

ثــم يطلــب المعلمــون مــن التاميــذ التفكــري �ن
ــارض،  ــم المع ــه معظ ــذي تتبع ــي( ال ــوعي )المرجع ــج الموس ــن النه ــدالً م ، ب ــىي ــج تفاع نه
ي احتياجــات المتعلــم، واســتخدام أدوات  واتبــاع أســلوب التعليــم الخــاص الــذي يلــىب
ــكل  وع بش ــرش ــزز الم ــة، ع ــل فوري ــى ردود فع ــول ع ــة الحص ــع إمكاني ــة م ــة جذاب تعليمي
كبــري مــن أهميــة مــواده التعليميــة، وكذلــك التعلــم بشــكل عــام، لــزواره مــن االأطفــال كمــا 
، وكذلــك الشــهادات، كوســائل ماحظــات  ي

ي والتصحيــح الــذا�ت
تعمــل مهــام التوجيــه الــذا�ت

فعالــة بشــكل خــاص. ويمكــن اتبــاع تدخــات مماثلــة لزيــادة أســاليب المشــاركة المدنيــة غــري 
ــف. ي التطــرف العني

ن الجماعــات المعرضــة لخطــر االنخــراط �ن ــ�ي ــة ب العنيف

التصنيف النوعي 
للمداخل/نقاط الدخول

 2. المشاركة 
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التوصيف
ي المبــادرة أو مــا أتفــق عــى فعلــه خالهــا )مثــاً: 

التأكــد مــن أن المشــاركون يتبعــون مــا تعلمــوه �ن
ي مجتمعهــم(.

ابــط االجتماعــي �ن وع الرت تنفيــذ مــرش

الهدف
نامــج والعمــل بهــا لتنميــة  ي تعلموهــا خــال الرب

ن للمحتويــات الــىت اســتمرار تطبيــق المشــارك�ي
ي التطــرف العنيــف ومرونــة مجتمعاتهــم بحيــث يقــل احتمــال 

صمودهــم تجــاه المشــاركة �ن
ي التطــرف العنيــف.

انخراطهــم �ن

العوائق المحتملة
نامــج، مــن الســهل أن يركــز المشــاركون . 1 ات الحاليــة: بعــد انتهــاء الرب ن التحــري

عــى احتياجاتهــم اليوميــة بــدالً مــن تنفيــذ أنشــطة المتابعــة.
ي . 2

ن للمشــاركة �ن فتــور الحمــاس: بمــرور الوقــت، قــد يفــرت حمــاس المشــارك�ي
ــطة  ــال، أو أي أنش ــادة االأعم ــارات، وري ــاء المه ــة، وبن ــطة المجتمعي االأنش

ــة المشــاركة. ي بداي
ــة أخــرى عــن مســتوى حماســهم �ن اجتماعي

ــم . 3 ــة ولكنه ــطة المتابع ي أنش
ــاركة �ن ــاركون المش ــوي المش ــد ين ــيان: ق النس

. ــ�ي ــط نف ــون لضغ ــوا يتعرض ــة إن كان ــر – خاص ــون االأم ينس

مــثـــال
ي بنغاديــش والهنــد ونيبــال و�يانــكا 

حملــة »نحــن نســتطيع«24: حملــة أطلقتهــا أوكســفام �ن
وباكســتان وأفغانســتان لتغيــري المفاهيــم العامــة تجــاه العنــف القائــم عــى نــوع الجنــس 
نــت  واقرت المســتهدفة.  المجتمعــات  ي 

�ن ن  المحليــ�ي التغيــري  »زرع« صانعــي  خــال  مــن 
اتيجيات االتصــال )مثــل: مــرح الشــارع، والشــاحنات المتنقلــة، فضــا عــن  الحملــة باســرت
ام تشــجع  ن (، إىل جانــب أداة الــرت توزيــع كتيبــات تســلط الضــوء عــى أهميــة إحــداث تغيــري
ي 

ة �ن ات تدريجيــة صغــري ن عــى التوقيــع عــى تعهــد بإجــراء تغيــري « المحليــ�ي »وكاء التغيــري
ــرة  ي دائ

ــخاص �ن ة أش ــرش ــة إىل ع ــالة الحمل ــرش رس ــن ن ــاً ع ــف، فض ــاه العن ــلوكياتهم تج س
معارفهــم االجتماعيــة. وأجريــت دراســة طويلــة االأمــد عــى 560 مــن صانعــي التغيــري لتحديــد 
ي دائرتهــم. كمــا 

ي المتوســط، وصــل كل صانــع تغيــري إىل خمســة أشــخاص �ن
أثــر الحملــة. و�ن

ي 
ــف. و�ن ــع العن ــة ملموســة عــى اتخــاذ إجــراءات لمن ــري أمثل ــن صانعــي التغي قــدم 79٪ م

ي دائرتهــم أن العنــف 
ــري و81 ٪ مــن االأشــخاص �ن ــد 85٪ مــن دعــاة التغي ــة التدخــل، أي نهاي

ضــد المــرأة هــو أمــر غــري مقبــول. تشــري االأدلــة إىل أن زرع قاعــدة اجتماعيــة مــع المؤثريــن 
ــن أن  ــن، يمك ــالة إىل االآخري ــرش الرس ــد بن ــم بالتعه ــىي ومطالبته ــع المح ــراد المجتم ــن أف م
. ــري داخــل المجتمــع االأكــرب ــري المفاهيــم والمعاي ي تغي

ــة للمســاعدة �ن يكــون أمــراً فعــاالً للغاي

التصنيف النوعي 
للمداخل/نقاط الدخول

 ٣. المتابعة 
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الدروس المستفادة من
المرحلة الثالثة

ي بدورهــا يمكــن أن 
دراج رؤى ســلوكية والــىت تتيــح إجــراءات تســجيل المبــادرات فرصــة جيــدة الإ

ي اســتمرار المشــاركة. وغالبــاً مــا تحــدث عمليــات التســجيل هــذه عــى أي حــال، وتتــاح 
تســهم �ن

، كمــا ترتبــط  ــة تعتمــد عــى المنهــج الســلوكي لهــا الفــرص لتقديــم تدخــات شــخصية وورقي
ات للتقييــم. ي إثــراء مــؤ�ش

ي يمكــن أن تســاعد �ن
عــادة ببيانــات المشــاركة الــىت

ــا بالنســبة لعمليــات الرصــد والتقييــم عــى ســواء.  إن تشــجيع المتابعــة بســلوك مــا يشــكل تحدي
ــع  ــدة لتتب ــزم وضــع نظــم جدي ــد يل ــك ق ــادرة، لذل ــام المب ــة المتابعــة بعــد إتم ــدأ عملي ــا تب ــاً م غالب
ي يمكــن االســتعانة 

ي تخطيــط االأحــداث والمســابقات الــىت
ي تهــم المبــادرة بعــد انتهائهــا والنظــر �ن

النتائــج الــىت
ن بمتابعــة  ن معــاً مــرة أخــرى وتحديــد مــؤ�ش يــدل عــى مــا إذا كان المشــاركون مهتمــ�ي بهــا لجمــع المشــارك�ي
ــرؤى  ــاع منهــج ال ــم تحســينها مــن خــال اتب ــادرة وت ي غرســت فيهــم خــال المب

ــىت ــة ال يجابي الســلوكيات االإ
الســلوكية.

المخرجات: 
المداخل/ نقطة )نقاط( الدخول 

ي 
وع منــع التطــرف العنيــف والــىت ض أنــك االآن لديــك فكــرة واضحــة عــن نقطــة )نقــاط( الدخــول الخاصــة بمــرش مــن المفــرت

وع لمصلحــة الفئــة المســتهدفة. ن فعاليــة وكفــاءة المــرش يمكنــك مــن خالهــا إدخــال التدخــل الســلوكي لتحســ�ي

وع    نموذج المخرجات ٣ نقطة )نقاط ( دخول المرش

التعبئة

المشاركة

المتابعة

ي جــذب 
هــل تواجــه مبــادرة منــع التطــرف العنيــف تحديــاً �ن

؟ ن المشــارك�ي

ــوص  ــات بخص ــف تحدي ــرف العني ــع التط ــادرة من ــه مب ــل تواج ه
ي االأنشــطة 

ي المشــاركة �ن
الحفــاظ عــى نســبة الحضــور واالســتمرار �ن

ــك  ــز تل ــن ترك ــى م ــن وع ، وأي ــىت ــك، م ــة؟ وإن كان كذل المطلوب
ــات؟ التحدي

ــك،  ــد؟ وإذا كان كذل ــة االأم ــة طويل ــادرة متابع ــب المب ــل تتطل ه
ي نســبة المشــاركة خــال مراحــل 

ــاك انخفــاض ملحــوظ �ن هــل هن
ــة؟ المتابع

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال
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 )UNDP( مشــروع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي
التطــرف  مواجهــة  أجــل  مــن  الشــراكة  الســودان: 

الســودان فــي  العنيــف 

مثــــال

التعبئة

المشاركة

المتابعة

ي 
ــاً �ن هــل تواجــه مبــادرة منــع التطــرف العنيــف تحدي

؟ ن جــذب المشــارك�ي

ــات  ــع التطــرف العنيــف تحدي ــادرة من هــل تواجــه مب
بخصــوص الحفــاظ عــى نســبة الحضــور واالســتمرار 
ي االأنشــطة المطلوبــة؟ وإن كان كذلــك، 

ي المشــاركة �ن
�ن

، وأيــن وعــى مــن تركــز تلــك التحديــات؟ مــىت

ــد؟ وإذا  ــة االأم ــة طويل ــادرة متابع ــب المب ــل تتطل ه
ي نســبة 

ــاض ملحــوظ �ن ــاك انخف ــك، هــل هن كان كذل
ــة؟ ــل المتابع ــال مراح ــاركة خ المش

وع كان موجهــاً للســجناء  ال، حيــث أن المــرش
ي الســجن.

ن بالنظــام التعليمــي �ن الملتحقــ�ي

ــجناء  ــن الس ــد م نم العدي ــرت ــم يل ــم، ل نع
بالحضــور بانتظــام للفصــل الــدراسي أو 
بالمشــاركة بصــورة كافيــة. مــن الصعــب 
ي 

ــاركة �ن ــناً المش ــأصغر س ــن الـ ــجناء م للس
التعليميــة. االأنشــطة 

المتابعــة  مرحلــة  المبــادرة  تتطلــب  لــم 
ــة  ــج التعليمي ــة النتائ ــم مراقب ــن كان يت ولك
مــن  االنتهــاء  بعــد  وذلــك  ن  للمشــارك�ي

التدخــل.



ما الذي يميز منهج الرؤى السلوكية 
من أجل مواجهة التطرف العنيف؟

ة دراســات أوليــة ولكنهــا موســعة  أظهــرت الســنوات الأخــ�ي
بالتطــرف  المتعلقــة  النفســية  الجوانــب  يخــص  فيمــا 
ــف. بالرغــم مــن أن  ــع التطــرف العني ــف وبرامــج من العني
تلــك الدراســات هــي دراســات أوليــة وغــ�ي نهائيــة، يمكــن 
ي 

ي يحظــى بهــا مــن يعمــل �ز
دمجهــا بالمعرفــة المحليــة الــ�ت

ي كل ســياق وذلــك لتحديــد 
برامــج منــع التطــرف العنيــف �ز

اً  ي قــد تؤثــر تأثــ�ي
العوائــق والتحديــات الســلوكية الــ�ت

خاصــاً عــىل كل ســياق مــن ســياقات برامــج منــع التطــرف 
ات المدرجــة تحــت بنــد “فئات  ز العنيــف، كمــا تمثــل التحــ�ي
ات المحتمــل  ز ات” مجموعــة فرعيــة مــن التحــ�ي ز التحــ�ي
ــة   ــم الوثيق ــداً لصلته وا تحدي ــ�ي ــم اخت ــا، ولكنه مواجهته
امــج منــع التطــرف العنيــف. وقــد تــم تســليط الضــوء  ب�ب
ات ومنــع التطــرف العنيــف  ز ز التحــ�ي عــىل مــدى العالقــة بــ�ي

ــدول. ــس الج ي نف
�ز
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4
التعرف على العوائق 
والتوجهات/ التحيزات 
السلوكية 

لة
رح

لم
ا

المقدمة

ي ذلــك تحــدي 
، يعــىن ي، وبالتــاىلي دراك البــرش ف بمحدوديــة االإ وري أن نعــرت ي التحديــات الســلوكية، مــن الــرن

عنــد التفكــري �ن
ي كثــري 

ي أخطــاء أثنــاء الحكــم وصنــع القــرار. كمــا أننــا نعتمــد �ن
يــة. بمعــىن آخــر، جميعنــا يقــع �ن مفهــوم »العقانيــة« البرش

ي تحقيــق النيــة وتحويلهــا 
مــن االأحيــان عــى االختصــارات العقليــة )أي االســتدالل( التخــاذ قــرارات مهمــة، ولدينــا صعوبــة �ن

إىل أفعــال، فضــاً عــن تضــارب تفضياتنــا ســواء عــى المــدى القريــب والبعيــد. باختصــار، فنحــن جميعــاً معرضــون الأن نقــع 
ن تفضياتنــا  ي التقديــر وعــدم التناســق بــ�ي

ي تــؤدي إىل حــدوث أخطــاء منهجيــة �ن
ات المعرفيــة والســلوكية الــىت ن ي فــخ التحــري

�ن
وأفعالنــا.

ــرارات  ــع ق ــؤدي بدورهــا إىل صن ــن أن ت ي يمك
ــىت ات ال ن ــا أبعــاد ســلوكية مــن هــذه التحــري ي له

ــىت ــات ال ــع التحدي ــن أن تنب يمك
ي تعــوق تحقيــق نتائــج مبــادرة 

ات مســؤولة عــن العوائــق الســلوكية الــىت ن خاطئــة. عــى هــذا النحــو، يمكــن أن تكــون التحــري
منــع التطــرف العنيــف أو نجاحاتهــا عنــد كل نقطــة دخــول )أي نقطــة التعبئــة ونقطــة المشــاركة ونقطــة المتابعــة(. لذلــك، 
وع قيــد  ي يمكــن تنفيذهــا بالنســبة لنقــاط الدخــول المختــارة للمــرش

ات الــىت ن ي هــذه المرحلــة تحديــد التحــري
وري �ن مــن الــرن

ي ســيتم االســتعانة بهــا 
ات مــن اختيــار نوعيــة االأداة )أو االأدوات( الســلوكية الــىت ن النظــر. ومــن ثــم، فســيمكنك تحديــد التحــري

خــال المرحلــة التاليــة بشــكل أكــرش فعاليــة.
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الخطوات واألدوات:  
ما هي أهم العوائق والتحيزات السلوكية؟

ات المعروفــة،  ن ات الســلوكية وتنظيمهــا، ولكــن هــذا التقريــر ال يجمــع جميــع التحــري ن يوجــد العديــد مــن ســبل تســمية التحــري
ــع التطــرف العنيــف وبرامجهــا  ــق الســلوكية المتعلقــة بسياســات من ــة مــن العوائ ــه يســلط الضــوء عــى مجموعــة فرعي لكن
ات  ن ــري ــم: التح ــات، ه ــة فئ ات إىل ثاث ن ــري ــك التح ــع تل ــط لتوزي ــف مبس ــلوب تصني ــتخدمنا أس ــا اس ــا أنن ــا25، كم وعاته ومرش
ي 

المتعلقــة بكيفيــة معالجــة المعلومــات، وتوليــد الشــعور، واتخــاذ القــرارات برعــة26. سيســاعدك الجــدول الــوارد أدنــاه �ن
ــة. ات ذات الصل ن ــد التحــري تحدي

ي اعتبــارك الهــدف العــام الخــاص بــك، والفئــة المســتهدفة، ونقطــة 
عنــد اســتخدامك هــذه االأداة، مــن المهــم أن تضــع �ن

ي حــال أدركــت 
ي مراحــل مبكــرة �ن

ي اختياراتــك وقراراتــك �ن
ي هــذه المرحلــة، أن تعيــد النظــر �ن

)نقــاط( الدخــول. كمــا يمكنــك �ن
ي مــن شــأنها أن تكــون 

ات الــىت ن أن هنــاك نقطــة دخــول أخــرى أو فئــة فرعيــة أخــرى أكــرش عرضــة للعوائــق الســلوكية أو التحــري
ات. ن ي االطــاع عــى جــدول التحــري

أكــرش ماءمــة الســتهدافها. اســتخدم االأســئلة والنصائــح المقدمــة أدنــاه لمســاعدتك �ن

ــة  ــة )التعبئ ــة المســتهدفة خــال المراحــل المختلف ــر عــى الفئ ــن المرجــح أن تؤث ي م
ــىت ات ال ن ي التحــري

ــر �ن ــكل مدخــل، فك ل
ات مختلفــة  ن والمشــاركة والمتابعــة(. إذا كانــت الفئــة المســتهدفة تتألــف مــن رجــال ونســاء، ففكــر فيمــا كان لــكل منهــم تحــري

تؤثــر عــى قراراتهــم. 

ي حددتها . 1
ما هي العوائق السلوكية الىت

الأجل نقطة )نقاط( الدخول المختارة؟

ات )مثاً . 2 ن ما هي فئة )فئات( التحري
ات المتعلقة بكيفية معالجة  ن التحري

المعلومات، وتوليد الشعور، واتخاذ 
ي تؤثر بصورة 

القرارات برعة( تلك الىت
أكرب عى نقطة الدخول.

ي الجدول . 3
ات الواردة �ن ن أي من التحري

يمكنها أن تفر/ توضح العراقيل 
السلوكية المحددة؟

األسئلة التي يجب أن تطرحها على 
نفسك قبل البدء

تقييم الوضع الحالي:

أسئلة وخطوات

خطوات يجب اتباعها

ي . 1
ات الىت ن ي التحري

ي كل نقطة دخول، فكر �ن
�ن

من المرجح أن تؤثر عى الفئة المستهدفة 
خال العمليات الثاث المختلفة )وهم: 

المشاركة والتعبئة والمتابعة(. إذا شملت الفئة 
المستهدفة الرجال والنساء عى حد سواء، 
ات  ن ن تحري ففكر فيما إذا كان لكل من النوع�ي

مختلفة تؤثر عى قراراتهم.

ي كثري من االأحيان التشاور مع . 2
من المفيد �ن

ي مجال 
ن �ن اء المعني�ي أصحاب المصلحة والخرب

ات. ن العلوم السلوكية لتحديد التحري

ات، ال . 3 ن الحظ أنه أثناء تحديد قائمة من التحري
تحتاج إىل معالجتها جميعاً من أجل إنجاح 

التدخل السلوكي الخاص بك. ففي بعض 
ات  ن االأحيان قد تؤدي معالجة العديد من التحري

إىل إضعاف فعالية التدخل العام.

ي تحديد . 4
هناك أدوات مفيدة أخرى للمساعدة �ن

ات تشمل االستبيان إطار المجاالت  ن التحري
 .28

ي
ن المعر�ن النظرية27 وورقة التحري
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فئات
التحيزات

أمثلة عىل منع التطرف العنيف

إذا لم يحصل من انشق عن أي مجموعة من 
مجموعات التطرف العنيف عى وظيفة بعد ذلك، 

قد يبدو أن ذلك طبيعياً حىت وإن كان االأمر طبيعياً 
ن عن التطرف العنيف من  أكرش بالنسبة للمنشق�ي

إيجاد طريقة لكسب العيش.

ي 
قد تكون المكاسب المادية أو السامة، الىت

يكتسبها الفرد من عدم االنضمام إىل مجموعات 
اً إذا تم تأطري تلك  ن التطرف العنيف، أكرش تحفري
المكاسب المحتملة بأنها أشياء يمكن فقدانها أو 

ضياعها إذا انضم الفرد إىل مجموعة من مجموعات 
التطرف العنيف.

عندما يقرأ الشباب ذوي الميول الراديكالية مقاال 
ينتقد قضيتهم، فمن المرجح أن يتحققوا منه 

ي المنطق، ولكن الدعاية لصالح 
ويجدوا أخطاء �ن

قضيتهم لن يتقبلها أحد بنفس الحفاوة.

من المرجح أن تشجع القصص المشحونة 
بالعواطف للفرد الذي أكمل بنجاح برنامجاً متعلقاً 

بمنع التطرف العنيف مرفقة بإحصائيات االأفراد 
عى التعبئة والمشاركة أكرش من االإحصائيات 

وحدها.

ن مثاالً عن مجموعة  إن قدمت مبادرة للمشارك�ي
ي 

وع انخراٍط �ن ي تطوير مرش
سابقة قضت 40 ساعة �ن

ي المشاركون وقتاً 
المجتمع، فمن االأرجح أن يقصن

أطول مما عليه الحال لو كان المثال عن مجموعة 
وع. أمضت 10 ساعاٍت عى مرش

قد يكون لشخٍص ما التصور الواهم بأن جميع 
أعضاء منظمة متطرفة عنيفة لديهم وجهات نظر 

ة طيٌف  ي واقع االأمر ثمَّ
أيديولوجية متشابهة، بينما �ن

ي مجموعة 
واسٌع من وجهات النظر االأيديولوجية �ن

ي ذلك أولئك الذين ال يؤمنون 
متطرفة عنيفة - بما �ن

بقوة »بالقضية«.

التوصيف

ء يمكن  ي
يستبدل أول ما يرد عى الذهن إىل سش

ء نادر الحدوث. ي
حدوثه حىت وإن كان هذا ال�ش

تختلف ردود االأفعال تجاه نفس المعلومة أو 
الحقيقة ويعتمد ذلك عى كيفية عرضها.

ي حال كنا نصدق شيئاً ما، فمن المحتمل ماحظة 
�ن

ي تؤكد معتقدنا أو تذكر تلك 
المعلومات الىت

المعلومات أو حىت البحث عنها ومن المحتمل أكرش 
ي 

ي تلك المعلومات الىت
أن نحاول إيجاد االأخطاء �ن

تتعارض مع معتقدنا.

غالباً ما تكون قراراتنا مدفوعة بالعواطف حىت 
عندما نعتقد أننا مدفوعون بالمنطق. 

ن لفعل ما  ي كل مرة نقرر فيها سلك مسار مع�ي
�ن

ي بحت نتأثر بشدة بأي 
أو حىت إجراء تقييم معر�ن

خيار أو قيمة أولية نتعرض لها—ويمكن أن يحدث 
االرتساء عى قيمة عددية ما حىت وإن لم يكن 

الرقم مرتبطاً بالقرار أو التقييم الاحق.

ي 
عندما نتخذ قراراً بشأن احتمال وقوع حدٍث ما �ن

، قد نختار حدثاً بوصفه مرجحاً  ن ظل عدم اليق�ي
ه نظراً لمدى تمثيله لخصائص رئيسية  أكرش من غري
ي السيناريو حىت وإن كان هناك خياٌر آخر مرجحاً 

�ن
أكرش من الناحية المنطقية.

ز أمثلة عىل التح�ي

رشادي٢٩ التوافر الإ

 
٣٠ تأث�ي التأط�ي

نحياز التأكيدي٣١  الإ

٣٢
ي
نحياز الوجدا�ف الإ

 
الرتساء٣٣

٣٤
الستدلل التمثيىي

يســتخدم العقــل عمليــات عقليــة مبســطة واختصــارات لمعالجــة المعلومــات 
ــض  ــدان بع ــارات إىل فق ــيطات واالختص ــك التبس ــؤدي تل ــد ت ــرب ق ــة أك برع
ي 

ن ناحيــة أنــواع معلومــات معينــة مــن تلــك الــىت المعلومــات المهمــة أو التحــري
نركــز عليهــا.

الفئة األولى: معالجة المعلومات
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فئات
التحيزات

مثال لمنع التطرف العنيف

ي أعمال 
ض الشاب الذي يميل إىل االنخراط �ن قد يفرت

التطرف العنيف بسبب أيديولوجيته أن دوافعه 
ن أن خيبة الظن  ي ح�ي

االأيديولوجية ستظل ثابتة، �ن
ن أعضاء منظمات التطرف  ي الواقع شائعة ب�ي

�ن
العنيف.

ي أو سياسي تريحات 
قد يصدر زعيم ديىن

تحريضية ضد بلد آخر من أجل التحريض عى 
العنف، ويثق البعض بهذه التريحات بناًء عى 
سلطة هذا الزعيم حىت لو لم يسبق له زيارة تلك 

الدولة أو دراستها.

عندما يرى الشباب أن المزيد من أقرانهم يمتنعون 
ي أنشطة مجموعات التطرف العنيف 

عن المشاركة �ن
ي الحركات االجتماعية أو 

وبدالً من ذلك يشاركون �ن
برامج ريادة االأعمال، قد تقلُّ احتمالية انخراطهم 

ي مجموعات التطرف العنيف.
�ن

ة  من المرجح أن تؤدي مناقشات المجموعة الصغري
ي تستكشف خيارات العمل المجتمعي إىل 

الىت
خيارات أقل أهمية ما لم يُمنح االأفراد الوقت أوالً 

ي آرائهم الخاصة ومدى دعمها بالمعلومات 
للنظر �ن

اضات قبل مشاركة آرائهم ومصادر  أو االفرت
معلوماتهم مع المجموعة.

وصفه

نا ومواقفنا الحالية عى  غالًبا ما نُسقط أنماط تفكري
ن بأنها ستظل كما هي  ض�ي ي المستقبل مفرت

ذواتنا �ن
حىت لو كان ذلك أمراً غري مرجح.

ن برأي شخصية ذات سلطة حىت  قد نكون مقتنع�ي
عندما ال يكون الرأي مرتبًطا بمصدر سلطة هذا 

ته. الشخص أو خرب

ي 
ايٍد �ن ن عندما نرى أن االآخرين ينخرطون عى نحٍو مرت

سلوٍك ما، فمن المرجح أن نفعل ذلك بأنفسنا حىت 
لو لم يكن شيئاً نقدره أو ننخرط فيه عادًة.

اضات  عندما نواجه موقفاً مجهوالً قد نضع افرت
حول أحكام وأفعال االآخرين لتوجيه أفعالنا - غالباً 

اض أن ترفات االآخرين مدفوعة بمعلومات  بافرت
أكرش من معلوماتنا، حىت لو لم يكن لدى أي شخص 

أية معلومات إضافية عى االإطاق.
 

ز ُّ اسم التح�ي

انحياز التنبؤ35  

االنحياز للسلطة36

تأثري العربة37

العقل الجمعي38

ي يتلقاهــا. 
أ الدمــاغ روابــط ومعــاٍن للمعلومــات الــىت مــن أجــل فهــم العالــم ينــ�ش

ن أن هــذه العمليــة غالبــاً مــا تكــون فعالــة، إال أنهــا يمكــن أن تخلــق أيضــاً  ي حــ�ي
و�ن

ة  ن ً رغــم عــدم وجــوده، ويمكــن أن تنســب تأويــات غــري صحيحــة ومتحــري
معــىن

للبيانــات.

الفئة 2: استنباط المعنى
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فئات
التحيزات

مثال لمنع التطرف العنيف

ن حافزاً لمواصلة المشاركة   إذا ُعرض عى المشارك�ي
ي مبادرة، يمكن أن يكون هذا الحافز أكرش فاعليًة 

�ن
ي البداية ثم خروه إذا 

إذا تم تقديمه لهم �ن
توقفوا عن المشاركة بدالً من مجرد تقديم الحافز 

الأولئك الذين يكملون.

إذا كانت إحدى المبادرات المتعلقة بمنع التطرّف 
العنيف قد خططت لفعالية متابعة لمعرفة ما إذا 
كان المشاركون قد واصلوا تنفيذ خططهم، فمن 
االأكرش فعاليًة تحديد خيار حضور تلك الفعالية 

. ن ن بدالً من طلب متطوع�ي ي للمشارك�ي
اصن كخيار افرت

ي مبادرة ما 
ن �ن ستكون أية حوافز تُقدم للمشارك�ي

أكرش فعالية إذا تم تقديمها عى الفور مما لو تم 
. تقديمها بعد بعض التأخري

ض الموظفون الذين يديرون برنامجاً لريادة  قد يفرت
ي مجموعة 

ن �ن االأعمال لمساعدة أعضاء سابق�ي
ي سوق العمل 

تطرٍف عنيٍف عى إعادة االندماج �ن
ي بدء 

ن �ن أن برنامجهم سيساعد غالبية المشارك�ي
عمل تجاري ناجح حىت لو فشلت معظم مشاريع 
االأعمال وكانت برامج التدريب عى االأعمال بشكل 

عام ذات معدل نجاٍح منخفٍض نسبياً.

وصفه

عند اتخاذ قراٍر ما، يكون الدافع وراءه الخوف 
من الخسائر والمساوئ أكرش من االهتمام 
بالمكاسب - حىت تأطري نفس المعلومات 

كخسارة بدالً من مكسب يمكن أن يكون له هذا 
. التأثري

من المرجح أن نفضل االستمرار مع االأمور 
ي الوضع الحاىلي )أو الوضع الراهن( 

كما هي �ن
ٍء جديد. ولهذا السبب فإن  ي

بدالً من تجربة سش
ي غاية 

ي لقراٍر ما أمٌر �ن
اصن تحديد الخيار االفرت

القوة.

غالباً ما نفّضل الحصول عى مكاسب أقل االآن 
ة الحقاً. من انتظار مكاسب كبري

غالباً ما نعتقد أنه من المرجح أن نحقق النجاح 
أكرش من الشخص العادي - بالطبع المشكلة هي 

أننا ال يمكن أن نكون جميعاً فوق المتوسط. 
لذلك من المهم تقييم الخطط والتوقعات 
بمقارنتها مع معطيات خارجية للوصول إىل 

توقعات أكرش واقعية.43
 

ز ُّ اسم التح�ي

النفور من  الخسارة39

 
ن للوضع الراهن40 التحري

 
ن للمكاسب االآنية41 التحري

  
تأثري فرط الثقة42

نظــًرا لقيــود الوقــت والمعلومــات، يحتــاج الدمــاغ إىل أن يكــون قــادراً عــى اتخــاذ 
قــرارات �يعــة مــن خــال تطبيــق تقييمــات �يعــة للحالــة والتــرف برعــة، 

ممــا قــد يــؤدي إىل قــرارات دون المســتوى االأمثــل.

الفئة ٣: سرعة اتخاذ القرار

الدروس المستفادة من
المرحلة الرابعة

ات )الشــخصية  ن ُّ ن المعوقــات والتحــري ذكــروا أنفســكم وزماءكــم عــى الــدوام بالفــرق بــ�ي
ــلوكية  ــوم الس ــتندة إىل العل ــات مس ــتخدام تدخ ــا باس ــن معالجته ي يمك

ــىت ــة( ال واالجتماعي
ي يجــب معالجتهــا مــن خــال تدخــات أخــرى 

والمعوقــات ذات الطبيعــة الهيكليــة أكــرش والــىت
ــف. ــرف العني ــع التط ــلوكية لمن ــرؤى الس ــاق ال ــارج نط خ

ــون  ي تعمل
ــىت ــادرة ال ي المب

ــر عــى المشــاركة �ن ي تؤث
ــىت ات الســلوكية ال ن ركــزوا عــى المعوقــات والتحــري

ــة المســتهدفة. ــر بالفئ ي تؤث
ــىت ــة العامــة ال ات الهيكلي ن عــى تعزيزهــا أكــرش مــن المعوقــات والتحــري
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المخرج: 
المعوقات والتحيزات السلوكية

ي 
ــم �ن ــال انخراطه ــتهدفونها خ ي تس

ــىت ــة ال ــر بالفئ ي تؤث
ــىت ــة ال ات المهم ن ــري ــات والتح ــن المعوق ــاً م ــم االآن بعض ــد حددت لق

ات عــى اختيــار االأدوات الســلوكية المناســبة بينمــا تعملــون عــى تطويــر االإجــراء التدخــىي  ن المبــادرة. ستســاعدكم هــذه التحــري
مــكان اســتخدام النمــوذج التــاىلي لتســجيل المخرجــات الرئيســية لهــذه المرحلــة.  ي المرحلــة التاليــة. وباالإ

�ن

ات السلوكيةنموذج المخرجات ٤ ن المعوقات والتحري

#1: ما هو المدخل الذي يهمكم؟ )ضع دائرة 
ن  ي يناسبك ودوِّ

حول الخيار أو الخيارات ال�ت
مالحظاتك( 

#2: ما هو المعوق السلوكي الذي حددتموه لهذا 
المدخل؟

ي يرجح 
ات ال�ت ز #3: ما هي فئة )فئات( التح�ي

أن يستخدمها ذلك المدخل؟ )ضع دائرة حول 
ن مالحظاتك( اختيارك الرئيسي ودوِّ

ات يمكن أن  ز #4: ضمن كل فئة، أيٌّ من التح�ي
يفرس عىل الوجه الأمثل المعوق السلوكي المحدد 

لذلك المدخل؟

ز هذا المدخل لنجاح  #5: ما هي أهمية تحس�ي
برنامج منع التطرف العنيف؟

التعبئة
 

االنخراط
 

المتابعة
 

أخرى

معالجة المعلومات
 

استنباط المعىن
 

�عة اتخاذ القرار
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP(-اليمن لدعم 
االستقرار 

مثــــال

#1: ما هو المدخل الذي يهمكم؟ 

#2: ما هو المعوق السلوكي الذي 
حددتموه لهذا المدخل؟

ات ز #3: ما هي فئة )فئات( التح�ي
ي يرجح أن يستخدمها ذلك 

 ال�ت
المدخل؟ 

#4: ضمن كل فئة، أيٌّ من
ات يمكن أن يفرس عىل ز التح�ي

 الوجه الأمثل المعوق السلوكي 
المحدد لذلك المدخل؟

ز هذا  #5: ما هي أهمية تحس�ي
المدخل لنجاح برنامج منع

 التطرف العنيف؟

المدخات الثاثة جميعها )التعبئة واالنخراط والمتابعة(

ي لن 
ي يقدمها المجتمع المد�ن

ي االأنشطة الىت
1 التعبئة: االأفراد الذين ال يشاركون عادًة �ن

ي هذا النشاط.
يشاركوا أيضاً �ن

وا جميع  2 النخراط: سيقوم المشاركون بالتسجيل ولكن بعد ذلك لن يحرن
الجلسات.

نم المشاركون بنشاط تماسك اجتماعي خال جلسات المجموعة  3 المتابعة : سيلرت
ة والمنافسة الاحقة عى التمويل  ن الجلسة االأخري لكنهم سينسون المتابعة معه ب�ي

)المتاحة لتنفيذ أنشطة التماسك االجتماعي(.

عى الرغم من أن كل فئة من الفئات الثاث تلعب دوراً، يبدو أن الدافع االأكرش شيوعاً 
هو �عة اتخاذ القرارات، حيث يحتمل أن يتأثر المشاركون بالنفور من الخسارة، 

ن للمكاسب االآنية، وفرط الثقة. ن للوضع الراهن، والتحري والتحري

1 التعبئة: معالجة المعلومات )االنحياز التأكيدي( و�عة اتخاذ القرار )النفور من 
ام بالمشاركة، قد يعتقد المستفيدون  ن ن للوضع الراهن(. قبل االلرت الخسارة، والتحري

ثبات ذلك.  امج مضيعة للوقت وقد يبحثون عن أمثلة الإ المحتملون أن مثل هذه الرب
ء جديد. وربما  ي

ربما يفضل المستفيدون المحتملون أيضاً الوضع الراهن عى تجربة سش
يكون هناك أيضاً خوف من أن موقع الفعالية ليس آمناً: يفوق الخوف عى السامة 

)النفور من الخسارة( أية فوائد محتملة.
ن للمكاسب االآنية(.  ن للوضع الراهن، والتحري 2 النخراط: �عة اتخاذ القرار )التحري
سيقرر المشاركون المشاركة ولكن القيام بذلك يعد نشاطاً جديداً بالنسبة لهم، 

ي أيِّ 
وسيكون من السهل عليهم العودة إىل روتينهم المعتاد )الوضع الراهن(. و�ن

ي نسيان 
ي اللحظة الراهنة �ن

يوٍم من االأيام قد تتسبب االحتياجات العاجلة الملحة �ن
ي ثمار المشاركة عى 

ن للحضور أو تفضيلهم قضاء الحاجة العاجلة عى جىن المشارك�ي
المدى البعيد.

سقاط(. سيعتقد المشاركون أنهم سوف  ن االإ 3 المتابعة : استنباط المعىن )تحري
ي جلسات المجموعة من خال إسقاط المستوى الحاىلي 

يتابعون العمل عندما يكونون �ن
للمشاركة العالية عى المستقبل. ومن المحتمل أيضاً أن يكونوا مفرطي الثقة بأنهم 

ي متابعة خططهم إىل النهاية )تأثري الثقة المفرطة، ومغالطة التخطيط(.
سينجحون �ن

ي مثل هذه االأنشطة يزيد من فرصة 
ن ال يشاركون عادًة �ن 1 التعبئة: جلب مشارك�ي

ي أمسِّ الحاجة إىل مثل هذه الجلسات 
وصول جلسات الدعم إىل أولئك الذين هم �ن

. ي
ي الماصن

ولم يتلقوا دعماً مماثاً �ن
ت االأفراد الكثري إن  2 النخراط: تغطي الجلسات الثاث موضوعات مهمة وسوف يفوِّ
ن النف�ي واالجتماعي إذا تمكّنا أيضاً من زيادة  ز التمك�ي وها جميعها. وسيتعزَّ لم يحرن

ي جميع الجلسات الثاث.
الحضور �ن

ي أي نشاط تكون هناك درجة من الترب. ومن 
3 المتابعة : كلما كانت هناك فجوة �ن

خال استغال الرؤى السلوكية، نأمل أن يتم تطوير وتقديم المزيد من أنشطة 
التماسك االجتماعي. وعرب زيادة عدد المبادرات المطورة بالكامل، سيكون من المرجح 

ي يمكن تمويلها.
ذ بعض المبادرات االإضافية غري تلك الىت أيضاً أن تُنفَّ
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ما الذي يميز الرؤى السلوكية لمنع 
التطرف العنيف المعروفة اختصارًا 

BI4PVE؟

ــل  ــار عم ــح« كإط ــال الصحي ــار المج ــوذج »اختي ــر نم ــرى تطوي ج
ــدول  ز الج ــ�ب ــات. وي ــدة قطاع ي ع

ــلوكية �ز ــالت س ــم تدخ لتصمي
ي 

ــ�ت ــف كل أداة مــن الأدوات الســلوكية ال ــف يمكــن توظي ــاه كي أدن
وٍع  لمنــع  طــار »اختيــار المجــال الصحيــح« لتقويــة مــرسث تشــكل الإ
التطــرف العنيــف. ولأن الــرؤى الســلوكية لمنــع التطــرف العنيــف 
ع مســتخدمي هــذا المرجــع عــىل  )BI4PVE( مجــاٌل جديــد، نشــجِّ
اختبــار أي تطبيــق مــن تطبيقاتــه ونــرسث نتائجهــم بحيــث يمكننــا 
ي تحديــد أيٍّ مــن هــذه الأدوات/الرافعــات 

أن نبــدأ كمجتمــع �ز
ي تعزيــز جهــود منــع التطــرف العنيــف.(

الســلوكية أكــ�ث فّعاليــًة �ز
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٥
اختيار األدوات
 السلوكية

لة
رح

لم
ا

المقدمة

ــم  ــراد وانخراطه ــة االأف ــزز تعبئ ــل يع ــا كح ــن تطبيقه ي يمك
ــىت ــلوكية ال ــار االأدوات الس ــى اختي ــة ع ــذه المرحل ــاعدكم ه تس

ــف. ــرف العني ــع التط ــة بمن ــادرة متعلق ي مب
ــم �ن ومتابعته

ي تقليــل عوامــل الخطــر وزيــادة 
ي تحقيــق هدفكــم العــام المتمثــل �ن

ن هــذه االأدوات الســلوكية �ن يمكــن أن يســاهم تضمــ�ي
ي أعمــال التطــرف العنيــف. كمــا يمكــن تصــور كل أداة 

ي حمايــة االأفــراد ومنعهــم مــن االنخــراط �ن
ي تســاعد �ن

عوامــل الحمايــة الــىت
ي مجموعــة متنوعــة مــن أســاليب التطبيــق لزيــادة النتائــج المرجــوة.

مــكان دمجهــا �ن عــى أنهــا رافعــة ســلوكية باالإ
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الخطوات واألدوات:
ما هي األدوات/التدخالت السلوكية التي يمكن أن تساعد؟

طــار العمــل »إختيــار المجــال  ي توجــه اســتعمالكم الإ
يســتهل هــذا القســم بطــرح عــدٍد مــن االأســئلة والنصائــح الرئيســية الــىت

ــادج ليبانــون« لتخطيــط التدخــات الســلوكية. وتوفــر  ــه »الجمعيــة اللبنانيــة لاقتصــاد الســلوكي - ن الصحيــح« الــذي طورت
ــار المجــال الصحيــح«. جــرى اعتمــاد إطــار العمــل أيضــاً  االأســئلة والجــداول التاليــة نظــرة عامــة مفصلــة عــى أداة »إختي
ي الصفحــات القليلــة 

لتقديــم أمثلــة عــى كيفيــة ربــط كل أداة ســلوكية بمنــع التطــرف العنيــف. يُرجــى االطــاع عــى االأدوات �ن
التاليــة.

ما هي االأدوات السلوكية من إطار العمل . 1
ي تعتقد 

» إختيار المجال الصحيح« الىت
أنها ستكون االأقوى لمساعدة فئتك 

المستهدفة عى التغلب عى المعوقات 
ات المحددة عند المدخل  ن والتحري

)المداخل(؟

ما هي االأدوات السلوكية من إطار العمل . 2
ي يمكن 

» إختيار المجال الصحيح » الىت
دمجها مع جزء موجود من المبادرة 

للحد من الحاجة إىل أنظمة أو عمليات 
جديدة؟

 ما هي االأدوات السلوكية من إطار . 3
ي 

العمل » إختيار المجال الصحيح« الىت
اسُتخِدمت بنجاح مع مجموعات أو 

مبادرات مماثلة؟

األسئلة التي يجب أن تطرحها على 
نفسك قبل البدء

تقييم الوضع الحالي:

أسئلة وخطوات

خطوات يجب اتباعها

ي تثري الحساسيات . 1
تجنب االأدوات الىت

الثقافية أو التنظيمية.

ي . 2
لدى تطوير تدخل الختباره، ضع �ن

اعتبارك ما إذا كان من الممكن توسيع 
نطاقه بشكل مستدام إذا كان ناجحاً.

إذا كان بإمكانك تطبيق االأداة عى . 3
المستوى الفردي )وليس عى مستوى 

( فسيكون من  المجموعة/الفصل الدراسي
. االأسهل بكثري تقييم التأثري

ي . 4
 إذا كنت بحاجة إىل مساعدة �ن

ي يجب 
تحديد نوع االأداة السلوكية الىت

استخدامها، فيمكن أن تكون أطر 
 EAST 44العمل االأخرى مفيدة، مثل

و45SIMPLER. وعندما يساورك الشك 
ي تصميم 

ٍ �ن استعن بمشورة خبري
التدخات السلوكية.
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معالجة المعلومات

�عة اتخاذ القرار

�عة اتخاذ القرار

معالجة المعلومات،  
�عة اتخاذ القرار 

معالجة المعلومات،  
�عة اتخاذ القرار

�عة اتخاذ القرار

معالجة المعلومات،  
�عة اتخاذ القرار

 
معالجة المعلومات، 

�عة اتخاذ القرار

معالجة المعلومات، 
استنباط المعىن

لفت انتباه الناس إىل محفزات جديدة 
وسهلة الوصول وجذابة وبسيطة.

تعديل خصائص البيئة لجعل تنفيذ 
سلوٍك ما أسهل أو أصعب.

ن  مطالبة االأفراد باالختيار المفعل من ب�ي
الخيارات.

تعريض الناس لمحفزات أو كلمات أو 
نهم  أحاسيس أو مشاهد معينة لتحفري

. ي عى القيام بفعٍل إيجا�ب

إثارة ردود فعل عاطفية تلقائية وغري 
واعية للتأثري عى قرارات الناس.

ن التنفيذ إذا  ي يدخل حري
توفري خيار تلقا�أ

لم يتم اتخاذ خيار ما.

تصميم خطط حوافز تستند إىل معرفة 
بعلم السلوك وفعالة من ناحية التكلفة 

تستفيد من الحوافز غري المالية، 
ن  وتعديل توقيتها لاستفادة من التحري

للمكاسب االآنية.

تغيري طريقة تأطري المعلومات للتأثري 
عى سلوك الناس وإدراكهم.

إعطاء ماحظات واضحة حول الطريقة 
ي ظروف معينة.

ي ترف بها الناس �ن
الىت

براز االإ

تقليل العوائق

الخيار المفعل 

التهيئة

العواطف

ي
الوضع التلقا�أ

الحوافز

التأطري

الماحظات

إبراز وزيادة جاذبية وجود برامج أو مبادرات منع 
التطرّف العنيف وفوائدها ورسائلها لجذب انتباه الناس.

ي حضور 
تسهيل التسجيل أو الحضور أو االستمرار �ن

برامج منع التطرّف العنيف من خال توفري وصول 
أسهل وتبسيط الخطوات المطلوبة.

ي برامج منع التطرّف 
زيادة كمية ونوعية االنخراط �ن

ن يتخذون قرارات  العنيف من خال جعل المشارك�ي
محددة رصيحة.

ي برامج منع التطرف 
ن �ن ن المحتمل�ي تهيئة المشارك�ي

ي 
العنيف برسائل إيجابية حول المشاركة واالنخراط المد�ن

قبال عليه. نامج لزيادة االإ ي بداية الرب
�ن

استدرار عواطف الفئة المستهدفة عرب رسائل حول 
مساعدة االأصدقاء أو العائلة من خال الحضور 
ن  ي برامج منع التطرف العنيف لتحفري

والمشاركة �ن
السلوكيات المرغوبة.

ي برامج منع التطرف العنيف أو 
جعل المشاركة �ن

ي 
اصن ي مبادرات المتابعة هي الخيار االفرت

التسجيل �ن
لاأفراد الأن احتمالية االنسحاب عندها تصبح أقل من 

اك بفاعلية. احتمال االشرت

لتشجيع المشاركة ضع قائمة بفوائد برنامج منع 
التطرف العنيف، واجعل جنيها يبدو قريب المنال، 

وسلط الضوء عى الحوافز غري المالية )مثل الشهادات 
وتكوين الصداقات والشعور بالفخر واكتساب المهارات 

، وما إىل ذلك(. ومساعدة االآخرين والتأثري

ي برامج منع التطرّف العنيف كوسيلة 
تأطري المشاركة �ن

لتجنب الخسائر بدالً من السعي وراء المكاسب 
الستغال نفور الناس من الخسارة. ويمكن أن تكون 

االأطر الأخرى فعالة أيضاً، عى سبيل المثال تأطري 
ي برنامج لمنع التطرّف العنيف كبداية جديدة 

المشاركة �ن
ء مسَتحق. ي

أو ك�ش

ي برامج منع التطرف العنيف 
ن �ن تزويد المشارك�ي

بماحظات واضحة حول السلوكيات المرغوبة ومدى 
ي اكتساب المعرفة والمهارات من أجل تعزيز 

تقدمهم �ن
امج. ي الرب

دافعهم ومشاركتهم �ن

إطار العمل “ إختيار المجال الصحيح”
ز ُّ فئة التح�ي وصف الأداة صلتها بمنع التطرف العنيفالأدوات
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ياء الشخص من  ي كرب
ي ترصن

استخدام الرسائل الىت
ي برامج منع التطرف 

خال ربط المشاركة واالنخراط �ن
العنيف بصورة إيجابية عن الذات )مثل كونك مواطناً 

ناشطاً، أو صديقاً جيداً، أو شخصاً أميناً، أو فرداً 
ي االأ�ة، إلخ(.

مسؤوالً �ن

ي 
ن �ن ي الوقت المناسب للمشارك�ي

ات �ن توفري التذكري
برنامج منع التطرّف العنيف للحفاظ عى مشاركتهم 
ن استيعابهم للرسائل والسلوكيات الجديدة.  وتحس�ي

ة عى سبيل المثال. عرب إرسال رسائل نصية قصري

إيصال رسائل منع التطرّف العنيف إىل الفئات 
المستهدفة من خال أقران يمكن التماهي معهم أو 

ن يحظون بشعبية أو مكانة عالية للتأثري عى  مرسل�ي
كيفية تلقي المعلومات. ويمكن أن يكون استخدام 

االأقران مفيداً عى وجه الخصوص.

تقديم معلومات حول المعايري االجتماعية للمشاركة 
واالنخراط والمتابعة من خال أنشطة منع التطرف 

العنيف لزيادة االنسجام واالمتثال.

امات عانية لانخراط  ن ن يتعهدون بالرت جعل المشارك�ي
ي برامج منع التطرف العنيف ومتابعة السلوكيات 

�ن
المكتسبة وخطط العمل من أجل زيادة امتثالهم.

ي تمت لصالح 
يجابية الىت ذكر االأفعال/المبادرات االإ

الفئة المستهدفة للحث عى أفعال إيجابية مشابهة 
ي مقابلها.

�ن

�عة اتخاذ القرار

�عة اتخاذ القرار

 ، استنباط المعىن
�عة اتخاذ القرار

معالجة المعلومات، 
�عة اتخاذ القرار

 ، استنباط المعىن
�عة اتخاذ القرار

�عة اتخاذ القرار

ي 
استخدام التلميحات والكلمات الىت
تدعم صورة متسقة وإيجابية عن 

الذات.

تقديم تلميحات لتذكري الناس بأداء 
. ن عمل مع�ي

اختيار من ينقل المعلومات للتأثري عى 
ي للناس.

رد الفعل التلقا�أ

تقديم معلومات وصفية )أو توجيهية( 
دقيقة واقعياً حول سلوك االأقران )أو 

كيف يعتقدون أنهم يجب أن يترفوا( 
ي موقف مشابه.

�ن

ام لزيادة الكلفة  ن استخدام االلرت
المعنوية لعدم الوفاء بتعهدات المرء 

العلنية.

يجابية  االستجابة الأفعال االآخرين االإ
بأفعال مشابهة.

االأنا/ حب الذات

التذكري

تأثري المرسل

االأعراف االإجتماعية

ام ن االلرت

رد الجميل أو  
المعاملة بالمثل

األمثلة : 
ما هي »نقاط الدخول« التي يمكن للرؤى السلوكية أن تحسنها؟ 

لــكلِّ مدخــٍل توجــد أدوات ســلوكية مفيــدة عمومــاً عــرب مختلــف المداخــل، وبعضهــا غالبــاً مــا يكــون مفيــداً عــى نحــٍو خــاص 

الــة بصــورة  الــة بصــورة عامــة واالأدوات الفعَّ مــع مداخــل محــددة. فيمــا يــىي نقــدم أمثلــة توضيحيــة لــكلٍّ مــن االأدوات الفعَّ

. خاصة

التعبئة

الة بصورة عامة: أ. أدوات فعَّ

ــم  ــراد فئتك ــه أف ــل في ــكان يتفاع ــى م ــور ع ــم العث ــال، يمكنك ــبيل المث ــى س : ع ي
ــا�أ ــار التلق 1. االختي

ــوا  ــا إذا كان ي حــول م
ــا�أ ــاٍر تلق ــا، ودفعهــم إىل اتخــاذ خي ــة م المســتهدفة بالفعــل مــع شــخص أو عملي

ــف أم ال. ــرف العني ــع التط ــادرة من ي مب
ــاركة �ن ــدون المش يري

ز ُّ فئة التح�ي وصف الأداة صلتها بمنع التطرف العنيفالأدوات
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ي مبــادرة منــع التطــرّف 
ويــج للمشــاركة �ن 2. حــب الــذات أو إرضــاء الــذات: عــى ســبيل المثــال، لــدى الرت

ويــج عــرب تفعيــل جــزء مــن الهويــة الشــخصية لــدى الفــرد المســتهدف  العنيــف، يمكنكــم بــدء عمليــة الرت

ي المبــادرة )»كقائــد مســتقبىي لمجتمعــك، تعــال وســاعد مجتمعــك مــن خــال 
يتمــاسش مــع المشــاركة �ن

.)»X ي المبــادرة
المشــاركة �ن

3. النفــور مــن الخســارة: عــى ســبيل المثــال، بــدالً مــن تأطــري المشــاركة مــن ناحيــة المكاســب المتوقعة، 

ي يمكــن أن 
ي المبــادرة وبالتــاىلي خســارة الفوائــد االأخــرى الــىت

يمكــن التحذيــر مــن تفويــت فرصــة المشــاركة �ن

تتحقــق عــرب المشــاركة. ويمكــن أيضــاً اســتخدام النــدرة هنــا )مثــاً: »االأماكــن محــدودة، ال تجعــل فرصــة 

المشــاركة تفوتــك فتنــدم الحقاً«(.

ــة  ــدى رغب ــار م ظه ــي الإ ــاٍر اجتماع ــن اســتخدام معي ــال، يمك ــة: عــى ســبيل المث ــراف االإجتماعي 4. االأع

ــرة  ي الم
ــاركوا �ن ــن ش ــخاص الذي ــدد االأش ــول ع ــاً ح ــاراً وصفي ــذا معي ــون ه ــد يك ــادرة. ق ــاركة بالمب المش

ــادرة. ي المب
ــاركة �ن ــم المش ــن المه ــه م ــدون أن ــاس يعتق ــم الن ن أن معظ

ّ ــ�ي ــاً يب ــاراً توجيهي ــابقة، أو معي الس

الة بصورة خاصة: ب. أدوات فعَّ

ي إمــا مــن 
عانــات بحيــث تــأ�ت 1. المرســل: عــى ســبيل المثــال، مــن االأفضــل إجــراء التوعيــة وتصميــم االإ

ن  ي المجتمــع بــدالً مــن أن يكــون المرســل شــخصاً غــري معــروف للمشــارك�ي
م �ن أحــد االأقــران أو عضــو محــرت

. ن لمحتمل�ي ا

ــات  ن المواص ــ�ي ــة وتأم ــات الخفيف ــل الوجب ــة، مث ــري النقدي ــز غ ــجع الحواف ــن أن تش ــز: يمك 2. الحواف

ي مبــادرة. ويجــب أن تكــون هــذه الحوافــز واضحــة وبســيطة 
، النــاس عــى المشــاركة �ن ي

والتقديــر العلــىن

ــة.  ــوٍد للتعبئ ي أي جه
ــارزة �ن وب

االنخراط

الة بصورة عامة: أ. أدوات فعَّ

ي مبــادرة متعلقــة بمنــع التطــرّف 
ن �ن مــكان جعــل المشــارك�ي : عــى ســبيل المثــال، باالإ ي

1. االختيــار التلقــا�أ

ي حــول مــا إذا كانــوا سيشــاركون وطريقــة المشــاركة لزيــادة جــودة االنخــراط 
العنيــف يتخــذون خيــاراً تلقــا�أ

وكميتــه.

ن أنــك تعتمــد عــى  2. حــب الــذات أو إرضــاء الــذات: عــى ســبيل المثــال، أن توضــح للمشــارك�ي

ي إنجــاح 
مســاهماتهم ومشــاركتهم الفاعلــة لضمــان نجــاح المبــادرة وجودتهــا )»نحتــاج منــك مســاعدتنا �ن

ــذا!«(. ــن أجــل ك ــك م ــادرة!« أو »نحــن نعتمــد علي هــذه المب

ي جلســات متعــددة، 
3. النفــور مــن الخســارة: عــى ســبيل المثــال، إذا كانــت المبــادرة تتطلــب المشــاركة �ن

ــة  ــد المرتبط ــع الفوائ ــارة جمي ــب خس ــة تجن ــن ناحي ــاركتهم م ــتمرار مش ــة اس ــري أهمي ــكان تأط م فباالإ

ــة. ي الجلســة التالي
بالمشــاركة �ن

مــكان اســتخدام المعايــري االجتماعيــة مــن خــال ذكــر  4. االأعــراف االإجتماعيــة: عــى ســبيل المثــال، باالإ

ي مبــادرة ســابقة )طالمــا أن هــذه النســبة مرتفعــة(، وذلــك 
نســبة االأشــخاص الذيــن انخرطــوا بفاعليــة �ن

ام بمثــل هــذه النســبة العاليــة. ن لخلــق ضغــط اجتماعــي لالــرت
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الة بصورة خاصة: ب. أدوات فعَّ

ن يتعهــدون علنــاً باالنخــراط  مــكان جعــل المشــارك�ي ي بدايــة المبــادرة باالإ
ام: عــى ســبيل المثــال، �ن ن 1. االلــرت

ــكاٍن  ي م
ــن عــرض التعهــد �ن ي حضــور الجلســات، ويمك

نامــج و/أو االســتمرار �ن ــوى الرب ــع محت ــة م بفاعلي

واضــٍح للعيــان. 

ــدار الوقــت أو الجهــد  ن عــن مق ــكان إعــام المشــارك�ي م ــال، باالإ ــل: عــى ســبيل المث ــة بالمث 2. المعامل

نهــم عــى القيــام  نامــج مــن أجــل مصلحتهــم لتحفري ي تــم تخصيصهــا لهــذا الرب
أو المــوارد الماليــة الــىت

ي مقابــل ذلــك.
ــة �ن بســلوكيات إيجابي

المتابعة

الة بصورة عامة:  أ. أدوات فعَّ

ي مبادرتــك يتخــذون خيــاراً تلقائيــاً 
ن �ن مــكان جعــل المشــارك�ي : عــى ســبيل المثــال، باالإ ي

1. االختيــار التلقــا�أ

ي أنشــطة مــا بعــد المبــادرة لتطبيــق مــا تعلمــوه كخطــوة إضافيــة.
حــول مــا إذا كانــوا سيشــاركون �ن

نامــج عــن ســبب  ي الرب
ن �ن 2. حــب الــذات أو إرضــاء الــذات: عــى ســبيل المثــال، عنــد إخبــار المشــارك�ي

ي المبــادرة بعــد انتهائهــا، يمكــن اســتمالة الجــزء ذي الصلــة مــن هويتهــم 
أهميــة تطبيــق مــا تعلمــوه �ن

ي X » أو » ينظــر إليك 
االجتماعيــة )»بصفتــك قائــداً مســتقبلياً لمجتمعــك، فــإن مجتمعــك يعتمــد عليــك �ن

ي منطقتــك، كــن قــدوة حســنة مــن خــال فعــل 
إخوتــك عــى أنــك مثــال لشــخص يقــوم بعمــل جيــد �ن

.)« .X

ن بمــا ســتخره مجتمعاتهــم إن لــم  3. النفــور مــن الخســارة: عــى ســبيل المثــال، يمكــن إخبــار المشــارك�ي

يتابعــوا القيــام بالنشــاط إىل نهايته.

ــن قامــوا  ن بنســبة االأشــخاص الذي ــال، يمكــن إبــاغ المشــارك�ي ــة: عــى ســبيل المث 4. االأعــراف االإجتماعي

نشــاء معيــار  ي برامــج ســابقة )طالمــا أن هــذه النســبة مرتفعــة(، وذلــك الإ
بإجــراءات المتابعــة المرغوبــة �ن

اجتماعــي يشــعرون أنهــم يجــب أن يحــذو حــذوه.

الة بصورة خاصة: ب. أدوات فعَّ

نامــج  ن بعــد انتهــاء الرب مــكان إرســال رســائل نصيــة إىل المشــارك�ي ات: عــى ســبيل المثــال، باالإ 1. التذكــري

نامــج.    تُذكرهــم بمتابعــة تنفيــذ أهــداف مــا بعــد الرب

ن التفكــري بخطــة  نامــج، يمكــن الطلــب إىل المشــارك�ي 2. نوايــا التنفيــذ: عــى ســبيل المثــال، عنــد نهايــة الرب

ي ينــوون بهــا متابعــة الســلوكيات المرغوبــة. يجــب أن تتضمــن خطــة 
عمــل وتدوينهــا حــول الكيفيــة الــىت

هــم بالقيــام باالإجــراء  العمــل هــذه محفــزات )مثــل أوقــات محــددة، أو عــادات معينــة( مــن شــأنها تذكري

)عــى ســبيل المثــال، »بعــد صــاة الجمعــة ، ســأفعل كــذا«(. 
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المخرج: 
األدوات السلوكية

. سيســاعدكم النمــوذج  تهانينــا! بعــد االنتهــاء مــن هــذه المرحلــة، يجــب أن يكــون لديكــم االآن مخطــط لتدخلكــم الســلوكي

ــة  ــم وطريق ــم تدخلك ــى تصمي ــاداً ع ــع اعتم ــة. بالطب ــذه المرحل ــن ه ــتنتاجاتكم م ــى اس ــة ع ــرة عام ــاء نظ ي إلق
ــاىلي �ن الت

ي 
ي لتصميــم أو إنشــاء أو كتابــة التنبيهــات الفعليــة والتدخــات الســلوكية الــىت

تطبيقــه، ســتحتاجون إىل القيــام بعمــل إضــا�ن

ن  نامــج عنــد المدخــل المحــدد. وســيكون هــذا التحســ�ي سُتســتخدم، وكيــف ســيتم ربطهــا بالعمليــات الحاليــة وإجــراءات الرب

ي خاصــاً بســياقكم وبرنامجكــم.
ضــا�ن االإ

االأدوات السلوكيةنموذج المخرجات ٥

ي 
#1 ما هي أدوات » إختيار المجال الصحيح« ال�ت

من المرجح أن تساعد عىل الوجه الأمثل فئتكم 
ي السلوك المرغوب عند المدخل 

ي تب�ز
المستهدفة �ز

المحدد؟

#2 أيٌّ من هذه الأدوات يمكن أن تُستخدم بأسهل 
وع القائم الذي حددته بحيث  طريقة ضمن المرسث

تحدُّ من الحاجة إىل أنظمة أو عمليات جديدة؟

ي تم استخدامها بنجاح لفئات 
#3 ما هي الأدوات ال�ت

أو أهداف مماثلة؟

#4 ما هي الخطوات الثالث التالية لتصميم محتوى 
التدخل؟

#5 من هو المسؤول عن تنفيذ التدخل؟

ي تحقيق 
#6 كيف سيساعد تدخل الرؤى السلوكية �ز

هدفكم العام؟

الدروس المستفادة من
المرحلة الخامسة

ي االأوليــة الســتخدام التدخــات الســلوكية تكــون أكــرش فاعليــة عندمــا 
جلســات العصــف الذهــىن

مــة بنــاًء عــى  اء الســلوك ودورهــم المكّمــل، إذ يمكنهــم تقديــم أفــكار قيِّ تخضــع لتوجيــه خــرب
ي إدارة التدخــات الســلوكية.

تهــم �ن خرب

مــن المغــري اســتخدام أكــرب عــدد ممكــن مــن االأدوات الســلوكية، أال أنــه مــن المهــم الحــد مــن 
ي فيــض زائــد للمعلومــات أو اســتخدام 

تعقيــد التدخــل حــىت ال يفقــد فعاليتــه عــن طريــق التســبُّب �ن
ي تعمــل مــن خــال آليــات متعارضــة قــد تعكــس مفعــول بعضهــا البعــض.

االأدوات الــىت

المتابعة النخراط التعبئة
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#1 ما هي أدوات » إختيار المجال الصحيح 
ي من المرجح أنها ساعدت عىل الوجه 

» ال�ت
ي السلوك 

ي تب�ز
الأمثل فئتكم المستهدفة �ز

المرغوب عند المدخل المحدد؟

#2 أيٌّ من هذه الأدوات أمكن أن تُستخدم 
وع القائم الذي  بأسهل طريقة ضمن المرسث

ت من الحاجة إىل أنظمة  حددتموه بحيث حدَّ
أو عمليات جديدة؟

ي تم استخدامها 
#3 ما هي الأدوات ال�ت

بنجاح لفئات أو أهداف مماثلة؟

#4 ماذا كانت الخطوات الثالث التالية 
لتصميم محتوى التدخل؟

#5 من كان المسؤول عن تنفيذ التدخل؟

ي 
#6 كيف ساهم تدخل الرؤى السلوكية �ز

تحقيق هدفكم العام؟

براز،  النفور من الخسارة، المعيار االجتماعي السائد، التذكري 1. التعبئة: االإ
ام، التذكري ن 2. النخراط: االلرت

ام ن 3. المتابعة: االلرت

يمكن تنفيذها بسهولة عرب طرق التطبيق التالية المخطط لها بالفعل، أو يمكن إضافتها 
ة. ات كبري وع دون إجراء أي تغيري بسهولة إىل أنشطة المرش

زع عى  ي توَّ
ويجية الىت 1 التعبئة:  أضف االأدوات السلوكية إىل منشورات االستقطاب الرت

االأ�.
ن رسائل تذكري عرب  ام إىل عملية التسجيل وقم بتضم�ي ن 2 النخراط: أضف إعداد االلرت

ة. الرسائل النصية القصري
ام إىل ملصٍق للحضور. ن 3 المتابعة : أضف ذلك االلرت

1 التعبئة: 
ي المستندة عى 

و�ن لكرت يد االإ ويجية والخطابات ورسائل الرب - اسُتخِدمت المنشورات الرت
امج غري الخاصة بمنع  ي الرب

نامج والمشاركة �ن ي الرب
العلوم السلوكية بنجاح للتسجيل �ن

التطرّف العنيف.
2 النخراط: 

ي مجموعات ادخار المال.
امات بنجاح �ن ن - اسُتخِدمت االلرت

ة بنجاح لمواعيد الرعاية الصحية. - اسُتخِدمت رسائل التذكري النصية القصري
3 المتابعة :

ي التدخات التعليمية.
امات بنجاح �ن ن - اسُتخِدمت االلرت

1. تحديد الرسائل المستندة عى العلوم السلوكية.
2. تحديد مواقع التوزيع.

3. تحديد آليات جمع البيانات.

كانت جلسات الدعم النف�ي االجتماعي من مسؤولية منظمة أوكسفام، بينما كانت 
« )اختصاراً CPS(. وقد  ن التدخات السلوكية من مسؤولية منظمة »حلول االأشخاص المبدع�ي
ن عى مسؤولياتها المنفصلة، ومّكن من إدخال الرؤى السلوكية  كري مّكن ذلك المنظمات من الرت

نامج االأساسي لجلسات الدعم النف�ي االجتماعي. كما كانت  دون تحويل الموارد من الرب
وع. ي تقييم المرش

منظمة CPS مسؤولة أيضاً عن جمع البيانات الستخدامها �ن

ي جلسات الدعم النف�ي 
يهدف تدخل الرؤى السلوكية إىل زيادة )وتوسيع( المشاركة �ن

ي تتناول بشكل مبا�ش مواضيع مثل الصدمات النفسية، وسامة المجتمع، 
االجتماعي الىت

ة،  اع المسلح، وعواقب الراع، وانتشار االأسلحة، واالأسلحة الصغري ن والتطرف العنيف، والرن
دارية. والخافات، واالإخفاقات االإ

عاوًة عى ذلك، وإىل الحد الذي يزيد فيه تدخل الرؤى السلوكية من إنشاء مشاريع 
ي بناء قدرة المجتمعات عى ممانعة التطرف 

التماسك االجتماعي، يمكن أن يساهم ذلك �ن
العنيف.

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( اليمن لدعم 
االستقرار 

مثــــال
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مشروع )الشراكة من أجل مواجهة التطرف العنيف( 
في السودان 

مثــــال

#1 ما هي أدوات »إختيار المجال 
ي من المرجح أنها 

الصحيح« ال�ت
ساعدت عىل الوجه الأمثل فئتكم 

ي السلوك 
ي تب�ز

المستهدفة �ز
المرغوب عند المدخل المحدد؟

#2 أيٌّ من هذه الأدوات أمكن أن 
تُستخدم بأسهل طريقة ضمن 

وع القائم الذي حددتموه  المرسث
ت من الحاجة إىل أنظمة  بحيث حدَّ

أو عمليات جديدة؟

ي تم 
#3 ما هي الأدوات ال�ت

استخدامها بنجاح لفئات أو 
أهداف مماثلة؟

#4 ماذا كانت الخطوات الثالث 
التالية لتصميم محتوى التدخل؟

#5 من كان المسؤول عن تنفيذ 
التدخل؟

#6 كيف ساهم تدخل الرؤى 
ي تحقيق هدفكم 

السلوكية �ز
العام؟

التهيئة وإرضاء الذات.

اكة من أجل مواجهة التطرف  وع )الرش ي أنشطة جارية لمرش
ُدِمج كاهما بسهولة �ن

ي 
العنيف( من خال إدخال تمريٍن لتوكيد القيم ضمن المناهج الدراسية القائمة �ن

مدرسة السجن. 

ي المدارس، عى وجه 
ي الواليات المتحدة اسُتخِدم توكيد القيم بنجاٍح �ن

�ن
ي وأفريقي.

ن من أصل إسبا�ن الخصوص مع مجتمعات االأمريكي�ي

ي 
ي ككل، وتحديد القيم الخاصة الىت

ي المجتمع السودا�ن
تحديد القيم االأساسية �ن

ي السجن، وترجمتها إىل استبيان لتوكيد القيم.
تظهر �ن

صّممت »الجمعية اللبنانية لاقتصاد السلوكي - نادج ليبانون« محتوى التدريب، 
ن كانت الهيئة  ي ح�ي

ي السودان التدريب، �ن
ي �ن

نما�أ وقدم برنامج االأمم المتحدة االإ
ي تسهيل التفاعل مع السجن.

يكاً أساسياً �ن رهاب �ش الوطنية السودانية لمكافحة االإ

ي جهود منع التطرف العنيف 
كان الهدف من تدخل الرؤى السلوكية المساهمة �ن

ي مجتمع السجن، وتوفري فرص لسبل عيٍش بديلة، وخلق 
من خال خلق المرونة �ن

ي المجتمع.
التماسك االجتماعي، ومنع نزعات التطرف العنيف من أن تضطرم �ن
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ما الذي يميز الرؤى السلوكية لمنع التطرف 
العنيف BI4PVE؟

يُعــدُّ جمــع البيانــات حــول النتائــج المتعلقــة بوضــع برامــج لمنــع التطــرف 
العنيــف تحديــاً فريــداً نظــراً للطبيعــة الحساســة للتطــرف العنيــف. ونتيجــًة 
ي مــوارد فريــدة للرصــد 

نمــا�أ لذلــك، طــّور برنامــج الأمــم المتحــدة الإ
ز  ــتخدم�ي ــوصي المس ــف. ن ــرّف العني ــع التط ي من

ــتخدامها �ز ــم لس والتقيي
ــر تقييمــات مشــاريع  بالســتفادة مــن هــذه المــوارد خــالل قيامهــم بتطوي
ي 

الــرؤى الســلوكية لمنــع التطــرف العنيــف الخاصــة بهــم. راجــع الحــوا�ث
44 و45.

ــع التطــرف  ــرؤى الســلوكية لمن ــال ال ي مج
ــ�ي لنتعلمــه �ز ــاك الكث ــزال هن ل ي

ــك مــن المهــم عــىل وجــه الخصــوص أن يقــوم مســتخدمو  العنيــف، لذل
هــذا المرجــع باختبــار جهودهــم وتقييمهــا برصامــة. يجــب أن يتــم ذلــك 
ي تطويــر قاعــدة إثبــات وأن 

للتأكــد مــن أن المجتمــع يمكــن أن يبــدأ �ز
ــودة. ــ�ي مقص ــلبية غ ــب س ــا عواق ــس له ــالت لي التدخ
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٦
 تصميم منهجية
قياس للتجربة

لة
رح

لم
ا

المقدمة

ــة  ــدى فعالي ــم م ات وتقيي ن ــري ــد التح ــة لتحدي ــارب صارم ــتخدام تج ي اس
ــلوكية �ن ــرؤى الس ــق ال ــاح تطبي ــاح نج ــى مفت تج

ي ورثناهــا مــن علــم النفــس واالقتصاديات 
ي توليــد الــرؤى الســلوكية الــىت

التدخــات واالأدوات الســلوكية.46 وســاعدت التجــارب �ن
ن الجهــود  ضافــة إىل ذلــك، يوفــر التقييــم الدقيــق للتدخــات الســلوكية الفرصــة للتعلــم مــن التنفيــذ وتحســ�ي الســلوكية. باالإ
وع جديــد بمثابــة فرصــة ضائعــة للتعلــم. عــى هــذا  المســتقبلية. دون تقييــٍم صــارٍم، ســتكون كل سياســة أو برنامــج أو مــرش
ة، فمــن المهــم إمكانيــة بــدأ التعلــم والتخطيــط للتقييــم مــن المرحلــة  النحــو، وبالرغــم مــن أن هــذه الخطــوة هــي االأخــري

االأوىل فصاعــداً.

ي بالتقييــم الصــارم؟ الأغراضنــا، إنــه تقييــم يمّكنكــم مــن مقارنــة مــا حــدث بتدخلكــم الســلوكي بمــا كان ســيحدث 
مــاذا نعــىن

مــكان. دونــه. ويســعى التقييــم الصــارم إىل إنشــاء مقارنــة واقعيــة قــدر االإ
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الخطوات واألدوات:  
كيف ستقيسون النتيجة؟

الخطوة الأوىل | تحديد التوقيت وحجم العينة 

ي تحديــد توقيــت التنفيــذ وحجــم العينــة االإجمــاىلي الــذي ســيصل إليــه التدخــل. سيســاعدكم هــذا 
تتمثــل الخطــوة االأوىل �ن

ــع  ــم من ــل رصــد وتقيي ــم، يجــب أن تســتفيدوا مــن دلي ــم المناســبة. وخــال تخطيطكــم للتقيي ــة التقيي ــار منهجي ي اختي
�ن

نــت.47 كمــا وضــع برنامــج االأمــم المتحــدة  نرت ي والمتــاح عــى االإ
نمــا�أ التطــرف العنيــف الــذي طــوره برنامــج االأمــم المتحــدة االإ

ي يمكــن اســتخدامها عنــد تصميــم أطــر رصــد وتقييــم منــع التطــرّف العنيــف. يمكــن أيضــاً 
ات الــىت ي قائمــة بالمــؤ�ش

نمــا�أ االإ
ات للنتائــج عنــد تقييــم القيمــة المضافــة لحــل الــرؤى الســلوكية لمنــع التطــرف  ات كمتغــري أن تعمــل بعــض هــذه المــؤ�ش

العنيــف الــذي قدمتمــوه.48

الخطوة الثانية | تحديد منهجية التقييم 

ي يجــب اســتخدامها للتقييــم الــذي تتبعونــه. والمنهجيتــان المفضلتــان للتقييــم 
الخطــوة الثانيــة هــي اختيــار المنهجيــة الــىت

ي  ــىب ــبه التجري ــم ش ــاراً RCTs( أو التصمي ــواهد )واختص ــاة ذات الش ــارب المعش ــا التج ــا إم ــلوكية هم ــرؤى الس ــق ال ي تطبي
�ن

ــل  ــي التدخ ــع لتلق ــة أو مواق ات زمني ــرت ــراد أو ف ي الأف
ــوا�أ ــص العش ــة االأوىل التخصي ــن المنهجي ــاراً QED(. وتتضم )واختص

ء  ي
ــاد« أو ال سش ــل كالمعت ــف أو »العم ــل مختل ــي تدخ ــوائياً لتلق ــرى عش ــة أخ ــات مماثل ــص فئ ــم تخصي ــا يت ، بينم ــلوكي الس

ــأن  ــذ ب ــل التنفي ي قب
ــص العشــوا�أ ــة اســتخدام التخصي ــي، تســمح طريق ــا يكف ة بم ــري ــة كب طــاق. وباســتخدام عين عــى االإ

ن المجموعــات متشــابهة وســطياً. تتطلــب هــذه الطريقــة تخطيطــاً  تكــون جميــع االختافــات المعروفــة وغــري المعروفــة بــ�ي
ــا جــرى  ــا عشــوائياً. كم ــن تخصيصه ي يمك

ــىت ــع ال ــة أو المواق ات الزمني ــرت ــراد أو الف ــن االأف ــي م ــا يكف اً بم ــري ــدداً كب ــاً وع دقيق
رشــاد الإجــراء التجــارب المعشــاة ذات الشــواهد RCT، يمكنكــم العثــور عــى العديــد مــن االأدلــة  تطويــر العديــد مــن أدلــة االإ

ــاه. ــد حــول إجــراء التجــارب المعشــاة ذات الشــواهد RCT أدن ــة المزي ــدة لمعرف والمراجــع المفي

أدلة مرجعية إلجراء 
التجارب المعشاة 

ذات الشواهد 
)RCTs(

ــارب 	  ــتخدام التج ــة اس ــول طريق ــادي ح ــل إرش ــى دلي ــول ع للحص
المعشــاة ذات الشــواهد )RCTs( لــدى تقييــم التدخــات الســلوكية، 

.Test, Learn, Adapt :"ــلوكية ــرؤى الس ــق ال ــل فري ــوا "دلي راجع

ــاة 	  ــارب المعش ــتخدام التج ــول اس ــة ح ــة عام ــى مقدم ــاع ع لاط
ــد اللطيــف جميــل  ذات الشــواهد )RCTs(، راجعــوا دليــل معمــل عب

 .Introduction to Evaluations الفقــر  لمكافحــة 

 	  MRC ــة ــوث الطبي ــس البح ــل مجل ــوصي بدلي ــدة ن ــاريع المعق للمش
 Developing and evaluating complex interventions

guidance

http://38r8om2xjhhl25mw24492dir.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/07/TLA-1906126.pdf
https://www.povertyactionlab.org/resource/introduction-randomized-evaluations
https://www.povertyactionlab.org/resource/introduction-randomized-evaluations
https://mrc.ukri.org/documents/pdf/complex-interventions-guidance/
https://mrc.ukri.org/documents/pdf/complex-interventions-guidance/
https://mrc.ukri.org/documents/pdf/complex-interventions-guidance/
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المنهجيــة الثانيــة المفضلــة للتقييــم هــي اســتخدام تصميم 
ي الواقــع إن هــذه المنهجيــة الثانيــة 

ي )QED(. �ن شــبه تجريــىب
ــة، وتضــم هــذه االأ�ة  ــات المختلف ــن المنهجي هــي أ�ة م
العديــد مــن المنهجيــات ذات العينــات غــري العشــوائية )غــري 
نشــاء معيــار للمقارنــة. وتقــوم منهجيــة شــائعة  المعشــاة( الإ
مــن هــذه المنهجيــات عــى مطابقة أفــراد أو أوقــات أو مواقع 
التدخــل مــع فئــات أخــرى مماثلــة لــم يجــري التدخــل فيهــا. 
ــل  ــدء التدخ ــل ب ــة قب ــذه المطابق ــرى ه ــى تُج ــورة مث وبص
وتســتخدم أكــرب قــدر ممكــن مــن البيانــات للمطابقــة للتأكــد 
ت  ــري ــة. إن اخت ــاً للمقارن ن فع ــ�ي ن قابلت ــ�ي ــن أن المجموعت م
مجموعــة المقارنــة قبــل بــدء التنفيــذ، يمكــن عندهــا مقارنــة 

ت مجموعــة المقارنــة بعــد بــدء  ي مجموعــة المقارنــة المطابقــة. وإن اختــري
ُّ الحاصــل �ن ي مجموعــة التدخــل بالتغــري

ُّ �ن التغــري
ــة الشــائعة، وهــي أقــل رصامــة مــن االأوىل،  ــة الثاني ن بعــد انتهــاء التدخــل. والمنهجي ــ�ي ــة المجموعت ــذ، فيمكــن مقارن التنفي

تقــوم عــى مقارنــة ســلوك مجموعــة التدخــل قبــل بــدء مبــادرة الــرؤى الســلوكية لمنــع التطــرف العنيــف )BI4PVE( بســلوكها 
بعــد ذلــك )وتُعــرف باســم تصميــم القيــاس القبــىي والبعــدي لمجموعــة واحــدة أو تصميــم المجموعــة الواحــدة(. بالرغــم 
، إال أنهــا تمكنكــم مــن إجــراء تقييمــات  ي

ن االختيــار الــذا�ت ي أكــرش عرضــًة للتأثــر بتحــري مــن أن منهجيــات التصميــم شــبه التجريــىب
ي إجــراء تقييــم أكــرش دقــة لكيفيــة عمــل 

عندمــا يكــون اختيــار العينــات العشــوائية أمــر غــري ممكــن، كمــا يمكــن أن تســاعد �ن
التدخــل لمجموعــة معينــة،49 وهــي مفيــدة أيضــاً الختبــار الُنهــج أو تقييمهــا مــع عينــات أصغــر.50

دليل مرجعي 
للتصميم شبه 

التجريبي 

 	 Howard مقدمــة موجــزة مــن تأليــف هــاورد وايــت
 Shagun Sabarwal ســاباروال  وشــاغن   White
 . ي حــول تصميــم ومنهجيــات القيــاس شــبه التجريــىب
Quasi-Experimental Design and Methods

الخطوة الثالثة | إجراء مراجعة لأخالقيات البحث

ــة  ــك كتاب ــن ذل ــوث، يتضم ــات البح ــ�ي الأخاقي ــة مؤس ــس مراجع ــث إىل مجل ــط البح ــليم مخط ــي تس ــة ه ــوة الثالث الخط
اء الذيــن يضمنــون أن التدخــل يتبــع المبــادئ التوجيهيــة االأخاقيــة.  تصميــم التدخــل والتقييــم وتقديمــه إىل مجلــس الخــرب
تــان رئيســيتان: )أ( أنهــا توفــر حمايــة خارجيــة ضــد إســاءة االســتخدام المحتملــة للتدخــات الســلوكية  ن ولهــذه الخطــوة مري
ــون  ــب أن تك ــب. يج ــكل مناس ــة بش ــاوف االأخاقي ــة والمخ ــاوف الخصوصي ــن مخ ــج كاً م ــم يعال ــن أن التقيي و)ب( تضم
ي أي تخطيــط حيــث يمكــن أن تســتغرق مــن أيــام إىل شــهور حســب المخاطــر المحتملــة للتدخــل 

هــذه الخطــوة مدمجــة �ن
ي بعــض االأحيــان 

ات تتــم عــى إجــراءات قائمــة مــع برامــج حكوميــة راهنــة، فمــن الممكــن �ن أو التقييــم. إن كانــت التغيــري
الحصــول عــى اســتثناء مــن تلــك الــوزارات الحكوميــة. ويختلــف إجــراء طلــب الموافقــة االأخاقيــة مــن دولــة إىل أخــرى، إال إنَّ 
اللوائــح والمبــادئ التوجيهيــة للواليــات المتحــدة تشــكل مرجعــاً للعديــد مــن البلــدان االأخــرى.51 نــوصي بــأن يتلقــى العاملــون 

نــت  نرت عــى الــرؤى الســلوكية لمنــع التطــرف العنيــف )BI4PVE( تدريبــاً عــى االأخاقيــات مــن خــال برامــج الشــهادات عــرب االإ
 52.)NIH( أو معاهــد الصحــة الوطنيــة االأمريكيــة »)CITI( ي

ي تقدمهــا »مبــادرة التدريــب المؤســ�ي التعــاو�ن
الــىت

ي منــع التطــرف 
ي التدخــات االجتماعيــة للمســاعدة �ن

ختامــاً، إذا واجهتكــم مقاومــة الســتخدام إجــراءات التقييــم الصارمــة �ن
ي 

العنيــف، فمــن المهــم أن تتذكــروا أن هــذه المنهجيــات المعشــاة )ذات العينــات العشــوائية( جــرى تطويرهــا الأول مــرة �ن
العلــوم االجتماعيــة وليــس العلــوم الطبيــة، وهــي تُمــارس منــذ قــرٍن مــن الزمــن.53

https://static1.squarespace.com/static/54920b1be4b08be0f5bd1b43/t/59286d172994caa31c9ca02e/1495821592896/brief_8_quasi-experimental+design_eng.pdf
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نصائح تأخذونها في عين االعتبارأسئلة تطرحونها على أنفسكم

تقييم الوضع الحالي:

أسئلة وخطوات

ي . 1
كم عدد االأفراد أو المجموعات الىت

ستعملون معها؟ سيكون هذا العدد 
هو العينة المحتملة القصوى لمجموعة 

التدخل.

هل يمكنكم اختيار من سيتلقى التدخل . 2
؟ ي

ومن لن يفعل بشكل عشوا�أ

هل هناك بيانات يمكنكم جمعها قبل . 3
التدخل وبعده؟ إن كان االأمر كذلك، 

فهل يمكنكم جمعها من كلٍّ من مجموعة 
التدخل والمجموعة الضابطة/ مجموعة 

المقارنة؟ 

إذا حدث التدخل عى مستوى . 1
ي 

المجموعة، فإن الجزء االأكرش أهمية �ن
حجم العينة هو عدد المجموعات )أو 

العناقيد(.

إذا كان حجم العينة صغري للغاية، . 2
ي للتوقيت 

فيمكن عندها االختيار العشوا�أ
الذي يحدث فيه التدخل بدالً من مجرد 
تحديد إذا كان يحدث أم ال. عى سبيل 

ي 
المثال، يمكن إجراء اختيار عشوا�أ

ها  لتوقيت نرش يافطة أو عدم نرش
أمام مواقع قليلة بدالً من مجرد اختيار 

المواقع عشوائياً. 

لدى تحديد البيانات لقياس النتائج، . 3
حاولوا إيجاد البيانات المرتبطة بسلوك 

نامج عى أية حال )الحضور  سيجمعه الرب
عى سبيل المثال(.

ي تم جمعها، . 4
عند تحليل البيانات الىت

ي التأثري عى 
احرصوا عى النظر �ن

المجموعات الفرعية، وخاصًة حسب 
عاقة. وللحصول عى  الجنس والعمر واالإ

تقييم أكرش قوة، تأكدوا من وضع هذه 
ن االعتبار  ي ع�ي

المجموعات الفرعية �ن
خال تصميم التقييم )أي استخدموا 

العينات الطبقية(53.

يجب الحرص عى مراقبة ما يحدث . 5
بالفعل مع التدخل والتقييم، فكما هو 

وٍع آخر، ال تتحول  الحال مع أي مرش
الخطة دائماً إىل واقٍع ملموس.
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مجتمع الدراسة

التدخل

المقارنة

النتيجة

التوقيت

الوصف:

االأرقام:

المحتوى )االأداة السلوكية(:

طريقة التطبيق:

التوقيت:

نوعها:

مىت وكيف أُقيمت:

النتيجة االأولية )القياس(:

السلوك المرتبط:

جمع البيانات االأولية:

جمع البيانات النصفية:

جمع البيانات النهائية:

جمع بيانات المتابعة:

المخرج:
إطار التقييم

ي خانــة »مجتمــع الدراســة« معلومــات 
دخــال إطــار التقييــم الخــاص بكــم. تضعــون �ن يوفــر النمــوذج  أدنــاه نموذجــاً بســيطاً الإ

مــكان  ي خانــة »التدخــل«، فباالإ
ي تســتهدفونها وكذلــك حجــم العينــة. أمــا �ن

حــول كلٍّ مــن نــوع االأفــراد )أو المجموعــات( الــىت
ــة  ــم خان ــه. وتض ــذه وتوقيت ــة تنفي ــواه وطريق ــاً محت ــوه، وخصوص ــذي أجريتم ــلوكي ال ــل الس ــز للتدخ ــص موج ــة ملخ كتاب
»المقارنــة« معلومــات حــول مــا الــذي تقارنــون بــه نتائــج مجموعــة التدخــل )يمكــن أن يكون هــذا مجموعــة ضابطة عشــوائية، 
ي خانــة »النتيجــة« تدخلــون النتيجــة 

ي وقــت مختلــف(. و�ن
أو مجموعــة مقارنــة مطابقــة، أو بيانــات مــن المجموعــة نفســها �ن

ي خانــة »التوقيــت« 
اً �ن ي تغيــري ســلوك مــا. وأخــري

ي ســتجمعونها وتســتخدمونها لتقييــم مــدى نجــاح تدخلكــم �ن
الرئيســية الــىت

ات زمنيــة مختلفــة.  ن االعتبــار أن النتائــج قــد تختلــف بعــد فــرت مــكان تحديــد مــىت ســتجمعون البيانــات، مــع االأخــذ بعــ�ي باالإ

التقييمنموذج المخرجات ٦
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الدروس المستفادة من
المرحلة السادسة

ة نســبياً  تحتــوي العديــد مــن أنشــطة برامــج منــع التطــرف العنيــف عــى أحجــام عينــات صغــري
ممــا يجعــل مــن الصعــب إجــراء تجربــة معشــاة ذات شــواهد تكــون محكمــة. 

ي وقــت مبكــر 
ن عــن أنشــطة المداخــل �ن ن المســؤول�ي اك المنظمــات والموظفــ�ي مــن المهــم إ�ش

ــار  ن االعتب ــ�ي ي ع
ــٍم �ن ــات تقيي ــع أي احتياج ــع وض ــطة م ــم التدخل/االأنش ــن تصمي ــث يمك بحي

ــس. ــس بالعك والعك

مجتمع الدراسة

التدخل

المقارنة

النتيجة

التوقيت 

ي سجن الهدى، الخرطوم، السودان.
ن 18 إىل 45 عاماً �ن اوح أعمارهم ب�ي الوصف: بالغون ترت

ي النظام التعليمي للسجن، 190 منهم وقعوا استمارة موافقة 
ن �ن 1.االأرقام: 265 سجيناً ذكراً مسجل�ي

ي تدخل الرؤى السلوكية.
اك �ن عى االشرت

المحتوى )الأداة السلوكية(:
تيب 10 قيم من االأكرش أهمية إىل االأقل أهمية، ثم يكتبون بضع  تمرين توكيد للقيم يقوم المشاركون فيه برت

جمل حول القيمة االأكرش أهمية بالنسبة لهم.

طريقة التطبيق:
1. التعبئة: غ/م

2. االنخراط: جلسة مدتها 35 دقيقة قبل امتحاناتهم.
3. المتابعة: غ/م

التوقيت:
1. التعبئة: غ/م

2. االنخراط: يوم واحد 
3. المتابعة: ال يوجد

ي 
ن الذين تم تعيينهم �ن تمام مهمة توكيد القيم. ُطلب من المشارك�ي نوعها: اختري السجناء عشوائياً الإ

ي أكملوها عى مدار اليوم، والكتابة بإيجاز عن 
مجموعة المقارنة إكمال تمرين وهمي رتّبوا فيه االأنشطة الىت

روتينهم اليومي.

مىت وكيف أُقيمت: اختري السجناء عشوائياً بشكل مسبق، بعد أخذ موافقتهم.

. ي
النتيجة االأولية )القياس(: درجات االمتحان النصفي واالمتحان النها�أ

البيانات النصفية: نتائج االمتحان النصفي.
. ي

جمع البيانات النهائية: نتائج االمتحان النها�أ

مشروع )الشراكة من أجل مواجهة التطرف العنيف( 
في السودان

مثــــال
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( اليمن لدعم 
االستقرار 

مثــــال

مجتمع الدراسة

التدخل   

المقارنة

النتيجة

التوقيت 

ي عدن، اليمن.
ن 18 إىل 45 عاماً �ن اوح أعمارهم ب�ي الوصف: بالغون ترت

االأرقام:
ي لمرحلة التعبئة

ي 41 مربع سكىن
1. 500 أ�ة �ن

2. 240 من مرحلة االنخراط إىل مرحلة المتابعة

المحتوى )االأداة السلوكية(:
ات. براز، والنفور من الخسارة، والمعايري االجتماعية السائدة، والتذكري 1. التعبئة: االإ

ة. ات الرسائل النصية القصري ي وتذكري
ام العلىن ن 2.االنخراط: االلرت

. ي
ام العلىن ن 3.المتابعة: االلرت

طريقة التطبيق:
ات الورقية. 1. التعبئة: النرش

ة. 2.  االنخراط: الملصقات الورقية والرسائل النصية القصري
3. المتابعة: الملصقات الورقية.

التوقيت:
1. التعبئة: عدة أيام.

2. االنخراط: أسبوع واحد )3 جلسات(.
3. المتابعة: نحو شهر.

النتيجة االأولية )القياس(:
ي جلسات الدعم النف�ي واالجتماعي لكل 

ن �ن 1.التعبئة: متوسط عدد االأفراد المسجل�ي
. ي

»مربع«سكىن
2. االنخراط:

ت. ِ ي ُحرن
1. متوسط عدد الجلسات الىت

ون كل جلسة. 2. نسبة االأفراد الذين يحرن
ون عروض التماسك المجتمعي والمنافسة. 3. المتابعة: نسبة االأفراد الذين يحرن

نامج. ي أنشطة الرب
 السلوك المرتبط: المشاركة الفاعلة والمستمرة �ن

ي نقطة زمنية محددة تمثل 
جمع البيانات النهائية: لكل نتيجة سيكون هناك جمع بيانات فقط �ن

ي تلك اللحظة المحددة.
ن �ن ي ذاك النشاط المع�ي

ما إذا كان المسجلون يشاركون �ن
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التكرار

عنــد تطويــر تدخــل ســلوكي مــا مــن المهــم اســتعمال عمليــة تكراريــة. العمليــة الموضحــة أعــاه ليســت تسلســلية تمامــاً عنــد 
ي القــرارات 

ي كل مرحلــة، ســتحصلون عــى معلومــات جديــدة قــد تدفعكــم إىل إعــادة النظــر �ن
الممارســة، فكلمــا تقدمتــم �ن

ي الوقــت عينــه. وللتأكــد مــن أن المعلومــات الجديــدة 
ي كثــري مــن الحــاالت قــد تستكشــفون أكــرش مــن مرحلــة �ن

الســابقة. و�ن
ي نجــاح عملكــم، نوصيكــم بالتوقــف مؤقتــاً بعــد االنتهــاء مــن كل مرحلــة واســألوا أنفســكم  ي القــرارات الســابقة وتــرش

تؤثــر �ن
ي تــم جمعهــا والقــرارات 

ي هــذه المرحلــة يمكــن أن يعــزز ويعــدل المعلومــات الــىت
ء جديــٍد �ن يٍ

عمــا إذا كنتــم قــد تعلمتــم أي سش
ي مراحــل ســابقة.

المتخــذة �ن
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اســتندت هــذه الوثيقــة إىل الــدروس المســتفادة مــن إجــراء تدخــات الــرؤى الســلوكية لمنــع التطــرف العنيــف 	 

ــح كل  ــة لتوضي ــذه االأمثل ــن ه ــتخلصنا م ــد اس ن 2018-2019. لق ــ�ي ــال العام ــودان خ ــن والس ي اليم
)BI4PVE( �ن

ــص هنــا الــدروس المســتفادة مــن هــذه المبــادرات. مرحلــة مــن مراحــل عمليــة التدخــل أعــاه. نلخِّ

ي لزيــادة الوعــي داخليــاً حــول الــرؤى الســلوكية 	 
نامــج والهــدف: يجــب الحــرص عــى اســتثمار الوقــت الــكا�ن ال�ب

ن  ــن بــ�ي ــز برامــج منــع التطــرّف العنيــف. سيســاعدكم الفهــم الُمحسَّ ي تعزي
وكيــف يمكــن أن تكــون مفيــدة �ن

كاء عــى تحديــد مــكان إدراج الــرؤى الســلوكية بشــكل أفضــل. جميــع الــرش

الحجــم مهــم - العمــل عــىل التوســع: تتســم ســلوكيات التطــرف العنيــف بالخطــورة إال أنهــا نــادرة، لهــذا 	 
ة مــن الســكان مــن أجــل التأثــري عــى المجموعــات  يجــب أن تصــل جهــود منــع التطــرف العنيــف إىل أعــداد كبــري
ة مطلوبــة مــن أجــل إجــراء قيــاس مــاءم  ة منهــم. وبالمثــل فــإن أحجــام العينــات الكبــري المســتهدفة الصغــري
ــد تشــكل  ــط - فق ــدى التخطي ــار ل ن االعتب ي عــ�ي

ط �ن ــرش ــرؤى الســلوكية. يجــب أن يؤخــذ هــذا ال لتدخــات ال
. المشــاريع الضخمــة الموجــودة مســبقاً والممتــدة لســنوات عديــدة أفضــل المداخــل للتدخــل الســلوكي
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امــج منــع 	  العمــل عــىل المــدى الطويــل مــع تكــرارات متعــددة: لــ�ي تكــون الــرؤى الســلوكية مفيــدة حقــاً لرب
نامــج تدمــج بشــكل كامــل  ــة مــن الرب ــة ثاني ــة »كــّرر وتعلــم« لمرحل التطــرّف العنيــف يجــب اســتخدام مرحل
ــرؤى  ــق ال مــا جــرى تعلُّمــه حــول مــىت تعمــل التنبيهــات ومــىت ال تعمــل. وعــى هــذا النحــو ال يمكــن تطبي

ي غيــاب التكــرار، والــذي يجــب أيضــاً التخطيــط لــه وتمويلــه.
الســلوكية بشــكل مفيــد �ن

الفئــة المســتهدفة: كمــا هــو الحــال مــع مشــاريع التنميــة االأخــرى، مــن المهــم االنتبــاه لحقيقــة أن المنظمات 	 
ي تحديــد )أو عــدم تحديــد( فئــات مســتهدفة معينــة، لذلــك مــن المفيــد 

المختلفــة لديهــا مصالــح خاصــة �ن
ــن  ك. وم ــرت ــاش مش ي نق

ــاً �ن ن مع ــ�ي ــة المتنوع ــاب المصلح ــع أصح ــة وجم ــر مختلف ــات نظ ــتماع إىل وجه االس
ن كلٍّ مــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغــري الحكوميــة. المفيــد الجمــع بــ�ي

ي 	 
ن رؤى ســلوكية يمكــن أن تســهم �ن نامــج فرصــة ســانحة لتضمــ�ي ي الرب

المداخــل: تقــدم إجــراءات التســجيل �ن
اســتمرار االنخــراط. وغالبــاً مــا تحــدث عمليــات التســجيل هــذه عــى أيــة حــال وتوفــر فرصــاً لضــخ التدخــات 
ي توجيــه 

ي يمكــن أن تســاعد �ن
الســلوكية الشــخصية والورقيــة، وعــادًة مــا تكــون مرتبطــة ببيانــات المشــاركة الــىت

ات التقييــم. مــؤ�ش

ــلوكية 	  ات الس ن ــري ن المعوقات/التح ــ�ي ــرق ب ــتمرار الف ــم باس كاءك ــكم و�ش ــروا أنفس ات: ذك ز ــ�ي ــات والتح المعوق
ي يمكــن معالجتهــا باســتخدام التدخــات الســلوكية وتلــك المعوقــات ذات الطبيعــة الهيكليــة 

)الشــخصية( الــىت
ــرف  ــع التط ــلوكية لمن ــرؤى الس ــاق ال ــاوز نط ــرى تتج ــات أخ ــال تدخ ــن خ ــا م ــب معالجته ي يج

ــىت ــرش وال أك

.)BI4PVE( ــف العني

ــت 	  ــا كان ــف. فمهم ــع التطــرّف العني ــا�ش عــى هــدف من ــاً بشــكل مب ن منصب ــري ك ــون الرت : يجــب أن يك ز ــ�ي ك ال�ت
فعالــة ومهمــة لاختبــار، تبقــى تنبيهــات الــرؤى الســلوكية المختلفــة مجــرد أدوات ال ينبغــي أن تــرف االنتبــاه 

ي ذلــك الطــرق التقليديــة.
عــن تنفيــذ منــع التطــرّف العنيــف، بمــا �ن

ــو 	  ــا ه ــاً كم ، تمام ن ــ�ي ــاً دقيق ــذاً وقياس ــذراً وتنفي ــاً ح ــب تخطيط ــلوكية تتطل ــرؤى الس ن أن ال ــ�ي ي ح
ــة: �ن المرون

ــن  ــون م ــة كي يك ي المراحــل المفصلي
ــة �ن ــاة بعــض المرون ، يجــب مراع ــرش ــة أك ــع االأســاليب التقليدي الحــال م

ــرؤى الســلوكية. ــد ال ــدان فوائ ــد الحاجــة دون فق ــج عن ــري النه ــن تغي الممك

ي االأوليــة الســتخدام التدخــات الســلوكية تكــون أكــرش فاعليــة 	 
الأدوات الســلوكية: جلســات العصــف الذهــىن

ي إدارة التدخات 
تهــم �ن اء الســلوك. يمكنهــم تقديــم أفــكار قيمــة بنــاًء عــى خرب عندمــا يوجههــا ويســتكملها خــرب

السلوكية.

ي وقــت مبكر 	 
ن عــن أنشــطة المدخــل �ن ن المســؤول�ي اك المنظمــات والموظفــ�ي تصميــم القيــاس: مــن المهــم إ�ش

ن االعتبــار والعكــس بالعكس. ي عــ�ي
بحيــث يمكــن تصميــم التدخل/االأنشــطة مــع وضــع أي احتياجــات تقييــم �ن
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الخاتمة

ي 
ــن االنخــراط �ن ــع كّاً م ي تمن

ــىت ــود ال ــز الجه ــا عــى تعزي ــف بقدرته ــع التطــرف العني ــرؤى الســلوكية لمن ن تدخــات ال ــري تتم
أعمــال التطــرف العنيــف وتقّلــل العــودة إىل االنخــراط فيهــا. وتمّثــل االســتعانة بالــرؤى الســلوكية أداة واحــدة مــن مجموعــة 
أدوات أوســع لمنــع التطــرف العنيــف والتقليــل منــه، وال يجــب أن يُنظــر إىل اســتعمالها بوصفــه الحــل الســحري البســيط. 
اوح مــن االإصاحــات الدوليــة والجيوسياســية إىل التدخــات غــري  ثمــة حاجــة لطيــٍف أوســع مــن االإصاحــات والتدخــات تــرت
الســلوكية عــى المســتوى الفــردي )مثــل التدخــات التعليميــة(، وعليــه يجــب النظــر إىل الــرؤى الســلوكية كمــا يجــب بوصفهــا 

أدوات مكملــة لصّنــاع السياســة وليســت بدائــل.

ي منــع التطــرف العنيــف. مــن خــال هــذه الوثيقــة، 
 مــا يــزال هنــاك الكثــري ممــا يجــب اكتشــافه مــن ناحيــة مــا هــو فّعــاٌل �ن

ح اســتخدام الــرؤى الســلوكية مــن أجــل منــع التطــرف العنيــف )BI4PVE( ســيكون أكــرش فاعليــًة عنــد اســتخدامها لتعزيــز  نقــرت
ــاراً إيجابيــة عــى عوامــل الخطــر والحمايــة المرتبطــة بتقليــل  مشــاريع منــع التطــرف العنيــف الحاليــة المعــروف أن لهــا آث
التطــرف العنيــف أو زيــادة الممانعــة ضــد المشــاركة المســتقبلية فيــه. ولدعــم هــذا االســتخدام للــرؤى الســلوكية مــن أجــل 

امــج، وهــي: التعبئــة واالنخــراط والمتابعــة،  ي الرب
ن عــى ثاثــة مداخــل رئيســية �ن كــري ح الرت منــع التطــرف العنيــف )BI4PVE( نقــرت

أال أننــا نــدرك أيضــاً أن حقــل وضــع برامــج لمنــع التطــرف العنيــف بحــد ذاتــه حقــل حديــث العهــد، ولهــذا نــوصي بشــدة 

ن  بــأن تتضمــن أيــة جهــود الســتخدام الــرؤى الســلوكية مــن أجــل منــع التطــرف العنيــف )BI4PVE( اختبــاراً وتقييمــاً صارمــ�ي
ي هــذا المجــال وتحــت 

لــكلٍّ مــن التدخــل الســلوكي وجهــد منــع التطــرّف العنيــف إجمــاالً، كي نتمكــن مــن معرفــة مــا يصلــح �ن
أيــة ظــروف.
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