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ات مليات والجماعالخوف واالضطراب االجتماعي والنفسي من الع هاجس   تزايدلقد : مقدمة الدراسة
ا ورافق هذوالمجتمع العراقي بشكل خاص،  ،كثير من المجتمعات العربية بشكل عام رهابية لدى اإل

 الّ إة ثارها االجتماعية والنفسيآتمع المدني في دراسة منظمات المجو  الحكومات ات منمساهم التزايد
خيص قة في التشلى عدم الدّ إوقد يرجع سبب ذلك ؛ كاديمي والعلمي لى المستوى األإ ها لم ترق  ن  أ
ه هذحال استفمن  و سوء تقدير الوسائل التي يمكن استعمالها في الحدّ أ ،رهابية عمال اإلكثير من األل

ر يجهالتو أفعال التفجير  ل ما ترتكبه من، عد ظاهرة الجماعات اإلرهابية، وعلى هذا األساس ت  الظاهرة
خطر الظواهر التي واجهها العراق في السنوات األخيرة وخاصة بعد أمن فراد المجتمع، أوقتل 

ن أ :زها ر من أب متعددة.من خالل الدراسة الميدانية إلى نتائج  ناوقد توصل االحتالل األجنبي للعراق.
ن هم يعشو جعلت ةخطير  ثارا  آه ترك نّ إف ،فراد اة األفي حي كبيرا   ا  ل جزءالنفسي شكّ  واالضطراب القلق

ت تدخل في حاالتي تال يةامل األساسو العمن القلق واالضطراب النفسي  أصبحو  ،حياة غير متوازنة 
اث باب سريع التأثر باألحدألن الش؛ االنحراف واألمراض النفسية لدى عامة الناس وخاصة الشباب 

راسة نتائج الد فقد أشارت اإلحصائيات التي توصلنا إليها عن طريق، والتغيرات الحاصلة في المجتمع
( مبحوث من مجتمع 300( مبحوثا )131بواقع ) %(60.3والبالغة) (غير موافقين بشدةأن نسبة )

 كبر من نسبة( مبحوثا  وأ97اقع)%( بو 32.3والبالغة ) (الموافقين بشدة)اكبر من نسبة  الدراسة
 أخرى  تيجةلى هذه النتيجة هناك نثا ، إضافة إ( مبحو 22%( بواقع)7.3والبالغة ) (المحايدين لحد ما)

 حداثإ عد من أهم الظواهر المتسببة فيالجماعات اإلرهابية ت   ن  أ هي كشفت عنها إحصائيات الدراسة
ت على هذا السؤال بلغ (الموافقين بشدة)نسبة  نّ أوتشير نتائج الدراسة  ،االضطرابات النفسية 

غير من مجتمع الدراسة أكبر من نسبة )( مبحوث 300( مبحوثا  ومن أصل)197%( بواقع )65.7)
 (امن لحد ديي( مبحوثا  واكبر من نسبة )المحا71%( بواقع )23.7والبالغة نسبتهم ) (موافقين بشدة

 ا .( مبحوث32%( بواقع )10.7والبالغة نسبتهم)

 أوَّاًل: مشكلة الدراسة

أخطر الظواهر و وما زالت من أهم في المجتمع العراقي الجماعات اإلرهابية  ظاهرة  تعد  
مة السهدد ت   الفرد أو مجموعة من األفراد، بل هدد سالمة  االجتماعية حتى وقتنا الحاضر، فهي ال ت  

، لعراقيا عنفسي لدى معظم افراد المجتمعب الالر  دخلاها تساهم في نّ أكما  بأكمله،النظام االجتماعي 
ذه همن  للحدّ  الجاد؛وتنظيماته السعي والعمل المجتمع العراقي لذا فقد أصبح لزاما  على مؤسسات 

كشف مضار هذه  ال فيلها الدور الفعّ كون التي يمن خالل عقد المؤتمرات والندوات  الظاهرة؛
 .ةأفراد المجتمع بأخطارها الجسيمتبصير و  الظاهرة،
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 أهمية الدراسةثانيًا: 

يا القضا همّ من أ  واحدة   عد  التي ت   ظاهرة الجماعات اإلرهابية من خطورة الدراسة   هذه أهمية   تأتي
ها، للتصدي المجتمعية ل الجهود   تضافر   والتي تتطلب   العراقي،ا المجتمع هالسياسية واألمنية التي واجه

 ا.وسبل مكافحته وتداعياتها،للوقوف على أسبابها،  ؛الظاهرةإلى جانب ضرورة دراسة وتحليل هذه 

 هدف الدراسة ثالثًا: 

في  ابية الموجودةالجماعات اإلره همّ أ هي  ماعن: إن هدف  هذه الدراسة يتمحور  في التساؤل 
 مع،المجتمن لك الجماعات اإلرهابية في زعزعت أهم األساليب التي تؤديها تأ  ما هي ؟العالم الدول

 المجتمع؟فراد راض النفسية بين أوإدخال األم

 رابعًا: تحديد مفاهيم الدراسة

 األعراضالنفسية في هذه الدراسة بمجموعة  االضطرابات يتحدد مفهوم االضطرابات النفسية: .1
 لحاالت:مظاهر خارجية  ت عدما نّ إها أسباب عضوية واضحة و ة التي ال يكون لالشاذّ  المرضية

ة لى اختالل جزئي في الشخصيإوالتي تؤدي  النفسي،صاب الع  التوتر والقلق والصراع النفسي و 
 بحيث يكون المريض بها ال يزال متصال بالحياة الواقعية.

عة ها جماب جرامية التي تقوماإل اإلرهابية باألفعالينحصر مفهوم الجماعات الجماعات اإلرهابية:  .2
اعة الرعب لدى شخصيات شإبو طبيعتها أل غرضها والتي يتمثّ  المجتمع،فراد أضد الدولة و 

 بالتخويف المقترن بالعنف هذه الجماعاتعمال وتتسم األ الشعب،و جماعات من عامة أ معينة،
 ، ونشرمثل أعمال التفجير، وتدمير المنشأة العامة، وتحطيم السكك الحديدية، وتسميم مياه الشرب

 وأو العنف أة بالرعب جرامية المصحوبعمال اإلو هي األأالمراض المعدية، والقتل الجماعي ا
 .(1)و غرض معينأالفزع بقصد تحقيق هدف 
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ل  المطلُب األوَّ

 أنواع الجماعات اإلرهابية وصور اعمالها وأساليب نشرها االضطرابات

 الجماعات اإلرهابية اواًل: أنواع 

ول دن أتي مي حد هذا النوع من الجماعات بتلك العصابات التي ت الجماعات اإلرهابية الدولية: -1
ياسي السمن واالستقرار االجتماعي و األ لى زعزعت  إتؤدي  ةلقيام بأعمال تخريبيّ جل اأمن  الخارج؛

 بالقلق   تتسم   فراد هذا البلد حياة  أجعل حياة هو  األساسيّ  هدف هذه الجماعاتو للبلد الوافدين له، 
فرد أ واستهدافهم أنفس   تفجير   نتيجة   ؛مراضاألوانتشار الكثير من  ،النفسيّ  واالضطراب والرعب  

ابية مظاهر التخلف الثقافي واالجتماعي التي تنشره تلك الجماعات اإلره شيوععن  فضال   المجتمع،
 .في البلد الوافدين له

ساسي هو هدفها األو  ، الواحدهذه الجماعات داخل حدود البلد  تتوزع الجماعات اإلرهابية المحلية: -2
هم، عن المطالب بحقوقهم وتوفير الوسائل الراحة ل فضال  ،  يةتغير األنظمة االجتماعية والسياس

وثمة نوع آخر ،  شكالمن األ ي شكل  أخارجي ب أي ارتباط   لهاليس ن هذه الجماعات أ : بمعنى
ام باستخد في الدولة الجماعات السلطوية قيام بعض  يمكن أن ينضوي تحت هذه الجماعات وهو 

الرعب والفزع النفسي ضد من يعارضون سياساتهم  ةار ثإو  ، العنف والبطش وترهيب المواطن
اعهم تبألبعض من تمويل المادي والمعنوي التجهيز و الهذه الجماعات ب وتقوم ،وتوجهاتهم القيادية 

 هو:  ن هدف هذه الجماعاتإرد التي يحتفظون بها في الخارج فمن المواو  ، ةحلساألموال واألب
 م البقاء في مراكزهم القيادية.المحافظة والحصول على مكاسب تضمن له

ي ية التاإلرهاب حركاتتلك التتحدد هذه الجماعات بو مجتمعية: أجتماعية الالجماعات اإلرهابية ا -3
وتتحد لمواجه  واحد،يجمعها هدف  دواتها فتتضامن فئاتأارسها الدولة من خالل مؤسساتها و تم

 الفئات األخرى.

غير  لدينيّ مل استغالل العاعلى ا من اإلرهاب   هذا النوع   يعمل   إرهاب الجماعات الدينية المتطرفة: -4
ت تلك األفكار فطالما كان ،لهاالناس عن طريق جماعات ينتمون  على عقول   وفرضه   سالميّ إلا

 عن طريق والخوف،الرعب النفسي  ةثار إ ز نحويرتكّ هذه الجماعات  هدف نّ إفي عقولهم ف ةراسخ
طب المساجد وخو منابر من الو  الخارج،ترد من  يالمقروءة التالمسموعة والمرئية و وسائل االتصال 

ة اإلسالمي نيالجمعة لتصريف خطاب اإلرهاب الفكري والديني لغرض سيطرة فكر أيديولوجية الدي
 .على عقول الناس البسطاء واالميين والشباب حديثي السن
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وال  لمتفجراتوا دام األسلحة  ستخلى اعهذا النمط من اإلرهاب  يعتمد   ال اإللكترونية:جماعات إرهابية  -5
ة ألجهز على استخدام ابشكل أساسي  نما يعتمد  إو  فراد،األ سيارات في تفجيرها على وال ،فراد  أعلى 

ب ع اإلرهاا نو أ صحبت من أخطر  أالتي  النقال، والهاتف   اآللي، متمثلة : بالحاسباإللكترونية 
 .(2)من واستقرار المجتمعأوالتي تساهم في زعزعت  الحالي،نا مارس في وقتالم  

 ظاهر االضطراب النفسياة في اإلرهابي   الجماعاتُ  وأساليبُ  صورُ  ثانيًا:

دف قاع أكبر الخسائر في الههذا األسلوب على إي ويستند   :عمال التخريبية() األ التفجيرات -1
منشآت رات الذ تستهدف هذه التفجيإلقنابل التفجيرية، ب، وذلك باستخدام أنواع متعددة من اخ  المنت

 الذي لبيّ األثر الس وقوة   لسرعة  ؛ وآبار أنابيب النفط  ،المهمة الحيوية في الدولة كمنشآت النفطية 
لى إرها أثبل يمتد  حسب ؛ف ليس على مستوى االقتصاد المحليّ  ،عمال التخريبيةتلك األ ثه  حد  ت  

ترو السفارات والمطارات وم األماكن التي يستهدفها عادة   عام، وتشمل   االقتصاد العالمي بشكل  
كن واألما ،نفاق ومكاتب شركات الطيران ك الحديدية والفنادق والجسور واألاالنفاق ومحطات السك

م رهابيون في تنفيذ مخططاتهويلجأ اإل ،لمجمعات التجارية والسواق وغيرهاالمزدحمة بالناس كا
يقة وطر  القنبلةواختيار  ،ومراقبته م اختيار الهدف وتحديدهاإلرهابية الى أساليب دقيقة حيث يت

 تفجيرها.

لها  ة،الدول فيمهمة شخصيات  _ ضد  في الغالبهذا النوع من اإلرهاب _  يوجه االغتياالت والقتل: -2
 عاتامأهداف الجمع ها على الرأي العام وخاصة إذا كان تأثير هذه الشخصية يتعارض تأثير  

اليب ن األسقد تلجأ الجماعة اإلرهابية إلى هذا األسلوب ماإلرهابية أو الدولة التي تمارس اإلرهاب، و 
نوا ن يكو لهم من الفزع والرعب لدى القادة السياسيين في الدولة ليفهموا أن   اإلرهابية إلحداث حالة  

 حتى لو كانت السلطة في أيديهم. ؛بمأمن  

مؤخرا  بين ، وقد شاع هذا األسلوب سريّ  في مكان   يعني احتجاز أو أسر شخص   االختطاف: -3
ن ليست لهم ميول سياسية محددة بهدف تحقيق أهداف دعائية م  الرياضيين( م   –المشاهير )الفنانين 

تصل إلى  مالية   ما يكون مقترنا  بطلب الحصول على فدية   وعادة   ،للمبادئ التي يعتنقها اإلرهابيون 
ورجال  ،المشهورة شخصيات في السابق على ال ماليين الدوالرات، وقد كان هذا األسلوب ينصب  

عليه من العناصر  ض  ب  ن ق  الشرطة والدبلوماسيين، بغرض المساومة بهم في إطالق سراح م  
إلى جانب اختطاف األفراد، ومنها خطف وسائل النقل،  متعددةبية، ولعمليات االختطاف صور اإلرها
 إلى أثارة   راء تلك العمليات  ، ويعود الهدف من و  برية مبحرية أ مكانت تلك الوسائل جوية أأسواء 

إظهارهم القدرة  ن، إلى جانب  و فف أو الخاط  للقضية التي يهدف إليها الخاط   ه  انتباه   الرأي العام وشدّ 
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ئرة اب الطائرات، وإظهار مدى سهولة اختطاف الطاك  كبير من الرهائن من ر   على احتجاز عدد  
 (.3)بوسائل عادية متوفرة ألي شخص

 المطلب الثاني
 اإلطار الميداني

  أوال: منهج الدراسة

لمي ع ه منهج  ويقصد به بأن   ،منهج المسح االجتماعي الوصفي الحالية آليات  استثمرت دراستنا
تمارة لجمع وتحليل وتفسير البيانات االجتماعية المجمعة من الميدان االجتماعي من خالل اس؛ منظم 

 إلى  الدارسينبعض   ويذهب   (،4)عامة وع أو قضية  أو موض أو االستبيان حول ظاهرة   ،المقابلة 
 حسب جمهور الدراسة الذي تجري عليه الدراسة إلى )مسوح شاملة ومسوح بالعينة(بتقسيم المسوح 

راستنا دفقد قمنا باستخدام طريقة المسح بواسطة العينة في  ،وبالنظر لصعوبة القيام بالمسح الشامل 
 ،منه جميع وحدات المجتمع المبحوث وتدرسها، بل تدرس جزءا   ، إذ أن هذه الطريقة ال تأخذ   هذه

 يثث من حللمجتمع المبحو  تمثيال  دقيقا   ة  ل  لكي تكون ممث  ؛  أو مقصودة عشوائية   وتختاره بطريقة  
 الجهودباإلضافة إلى توفير اإلمكانات و  ،نفسية واالقتصادية والديموغرافيةالخصائص االجتماعية وال

عن ظاهرة  تعرفال ت الدراسةدية والزمنية إلجراء البحث ومن خالل الميدان حاولالبشرية والما
ربالء في مدينة كميدانية ن الجماعات اإلرهابية دراسية سوسيولوجية ع)االضطرابات النفسية الناتجة 

 عض  من أجل الوصول إلى ب ؛في العراق امل المؤدية إلى تفاقمهفضال  عن األسباب والعوا (المقدسة
 شارهاانتة االضطرابات أو ص حدعن طريقها تقلي مكن  ة المناسبة التي ي  العلميّ  حلول والمعالجات  ال

 تقدير. أقلّ  على

 البيانات : أدوات جمعنياً ثا

ماد على قوامها االعت البيانات،لجمع  لةوسي بها:ستخدمنا في دراستنا الحالية االستبانة ويقصد ا
لجرائد او تنشر على صفحات أ األفراد،طريق البريد لمجموعة من ن عا م  إ ت رسل، األسئلةمن  مجموعة  

لى إرسالها إفراد ويقوموا بليجيب عنها األ ؛اإلذاعةو عن طريق أو على شاشة التلفاز أ والمجالت،
 مندوبية و أحد  أ قوموا بملئها ثم يتولى الباحث  للمبحوثين لي   م باليد  سل  و ت  أالبحث  الهيئة المشرفة على

 (. 5جاباتهم عليها)إدونوا ن ي  أمنهم بعد  هابجمع

ل البيانات  األساسية عن وحدات عينة القسم األو تناول  قسمين:لى إاستمارة الدراسة  تملقد قس  
بلغ و  المدروسة،العامة المتعلقة بالظاهرة جنس والعمر والحالة االجتماعية، ال تشمل:البحث التي 
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 مجـ ك

 ك× مجـ س 

ث بعرض االستمارة الباح ن قام  إبصيغتها النهائية بعد  ( سؤاال  27مجموعة األسئلة االستبانة )
 من أجل وضعها بصيغتها النهائية. الخبراء؛مجموعة من على االستبيانية 

  ومجتمعها وعينتها : نوع الدراسةثانياً 

ية صفظاهرة االضطرابات النفسية الناتجة من الجماعات اإلرهابية من الدراسات الو  ةدراسعد ت  
تشخيص الظروف الفردية والموضوعية المحيط و  الظاهرة،خصائص على  ف  التعرّ  التي تستهدف  

لى نتائج إللوصول باألحداث من حيث وحدات عينة الدراسة واستخدام الوسائل اإلحصائية معينة 
 ة وموضوعية. علميّ 

 جتمع  فراد مأعشوائية من  ( استمارة على عينة  300) تم توزيع ها:مجتمعا عينة الدراسة و م  أ
 هما لى قسمينإجرى تقسيم المحافظة  من ث م  محافظة كربالء  من مناطق سكنية أربع فيالدراسة 
 ين هماسكني يناختيار حيّ  وقضاء الهندية(، وفيما يتعلق بمركز المدينة كربالء فتمّ  المدينة،)مركز 

ن هما )حي سكنيي يناختيار حي ، وفيما يتعلق بقضاء)الهندية( فتمّ العامل( )حي الجوادين، حي
 الهوى(.  م  أ  وحي  العسكري،

 الوسائل اإلحصائية:  رابعًا:

 

                 المئوية النسبة-1 100×
 
 الحسابي=الوسط -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 الكل

 الجزء
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 عرض وتحليل البيانات الظاهرة المدروسة  خامسًا:

 أوال: البيانات الخاصة بالمبحوثين

 المبحوثيننوع -1
ة االناث %( أكبر من نسب70ن نسبة الذكور والبالغة )سة الميدانية إلى أالدرا نتائجإحصائيات  شير  ت  

 ومن خالل هذه نتائج مبحوثا ؛( 300%( من مجموع مجتمع األصلي للدارسة والبالغ)30والبالغة )
في  لى القوى الجسمية التي يتميزون بهابب األكبر من ناحية نسبة الذكور إالس نأ توصلت الدراسة

جدول في حياتهم االجتماعية والن االضطرابات النفسية على الرغم من تعدد اشكالها التصدي لكثير م
 يبين ذلك.  تيّ اآل

 

 

 

 عمار المبحوثينأ-2

-21بين الفئة العمرية )%( 54.0ين بلغت )عمار المبحوثأ نسبة من دراستنا إلى أن أعلى  توصلت  
( وبانحراف معياري قدره 30.82بمقدار )، وهذا فقد بلغ الوسط الحسابي ألعمار المبحوثين (31

ن من معرفة أعلى عمر في ( ومن خالل استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري نتمك6.73)
على أ عاله فقد بلغ أ يما يتعلق بالمتغيرين المذكورين ف ةللبيانات المستخرج   ووفقا   ،عمر فيها قل  أالعينة و 

ن غالبية الذين يتعرضون أدلل على ي   ( سنة وهذا 24قل عمر فيها )أ( سنة و 38عمر في العينة )
لالضطرابات النفسية  هم من فئة الشباب

والجدول اآلتي  ذلك.يكشف عن 

 (1جدول )

 نوع المبحوثين

 نوع العدد النسبة المؤية

 ذكر 210 %70

 انثى 90 %30

 المجموع 300 %100

 (2جدول )

 عمار المبحوثينأ

 عمريةالفئات ال العدد النسبة المؤية

%1.3 4 -20 10 

%54.0 162 21 - 31 

%39.0 117 32 - 41 

%4.7 14 42 - 52 
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 الحالة االجتماعية -3

%( بواقع 66.7ن اكبر نسبة هم من المتزوجون فقد بلغت نسبتهم )أالدراسة  نتائج إحصائيات بيت
 ومن خالل هذه( مبحوثا ، 300جتمع الدراسة والبالغ عدده )كبر نسبة في مأ( مبحوثا  وهي 200)

لمختارة الفئات العمرية الى إن عن العزاب رتفاع نسبة المبحوثين المتزوجيا أن توصلت الدراسة نتائج
ن أل وذلك؛ ر( سنة فأكث20لعمرية من )فئات ا اعتمدنا في دراستناحيث  ،ي النوع االجتماعيأللعينة 

م خاصة به سرأ  ن المتزوجين واستطاعوا من تكوين غلبهم مأ ن ضمن هذه الفئات راد الذين هم مفاأل
 لىإل كاديمية العلمية الدقيقة للوصو عتماد عليهم في مثل هذه الدراسات االجتماعية واالويمكن اال

ت لحروب والنزاعااوقت فراغ فضال  عن  ون ن يمتلكين المتزوجألى إوهذا يرجع  ، النتائج الجيدة
ن إ ايضأ وقد اتضح من الدراسة الميدانية ،لمجتمع العراقي حتى الوقت الحاضرالتي عاشها االمحلية 

ا بعد مفي غاية الصعوبة، والسيّ  طفال اليتامى تحت ظروفوتربية األ ،عباء المعيشة أ هؤالء يتحملون 
 لك.بين ذتي ي، والجدول اآلأشكالهارتفاع حاالت االضطرابات النفسية التي تعرضوا لها من مختلف ا

 

 

 

 

 

 صليالموطن األ-4

%1.0 3 53 - 62 

 المجموع 100 %100

 (3جدول )

 للمبحوثين االجتماعية ةالحال

 جابةنوع اإل العدد النسبة المؤية

 أعزب 92 30.7%

 متزوج 200 66.7%

 مطلق 6 2.0%

 أرمل 2 0.7%

 المجموع 300 100%
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ت الغبوبنسبة المناطق الريفية  انكهم من س  المبحوثين عدد من كبر أن أ نتائج الدراسةإحصائيات من 
 ائجومن خالل هذه نت ؛ ( مبحوثا  300كبر نسبة في مجتمع الدراسة البالغ )أ%( مبحوثا  وهي 52.3)

 سرةنتقال األالى صعوبة إيرجع لريفية ارتفاع هذه النسبة في المناطق ا ان سبب توصلت الدراسة
 ،استئجارهاو أع بيعها والتي ال تستطي باألرض،الرتباطها الكبير وذلك  ،الريفية من مكان آلخر 

 اعتبارهاب باألرضالفرد الريفي  ارتباطاالجتماعية هــي  واجتماعية، فاالعتبارات اقتصاديةالعتبارات 
ي يفي هبة للفرد الر بالنس فاألرض ،ا االعتبارات االقتصاديةإمّ  ،زءا  من شرفه ومنزلته االجتماعيةج

 تي يبين ذلك.والجدول اآل  فال يستطيع االستغناء عنها. ،ل و  مصدر رزقه األ

 

 (4جدول )

 للمبحوثين الخلفية االجتماعية

 جابةنوع اإل العدد النسبة المؤية

 ريف 157 52.3%

 حضر 143 %47.7

 المجموع 300 100%

 المستوى التعليمي للمبحوثين-5

الغة س والبهم من حملة شهادة بكالوريو من المبحوثين ن أكبر نسبة نتائج الدراسة أإحصائيات  تشير  
ة سبارتفاع ن ان سبب توصلت الدراسة ومن خالل هذه نتائج مبحوثا ؛( 107( بواقع )%35.7نسبتهم )

 نت منكاأفئات الشباب هم من أكثر تعرضا  لالضطرابات النفسية سواء  ن  حملة شهادة البكالوريوس أل
 تناسبتلهم فرص عمل  م ويوفرطموحاتهال ي لّبي م من تدهور الواقع االقتصادي ابية أالعمليات اإلره

ان نسإل بها اهم المراحل التي يمر  عد من أ مرحلة الدارسة ت   ن   عن ذلك فإتحصيلهم العملي، فضال  و 
  بين ذلك.تي ي  م والخبرات بعد مرحلة التنشئة األسرية. والجدول اآلباكتسابه المعلومات والقي

 (5جدول )

 المستوى التعليمي للمبحوثين

 جابةنوع اإل العدد يةالنسبة المؤ

 ابتدائية 2 0.7%

 متوسطة 6 2.0%

 اعدادية 30 10.0%

 دبلوم 87 29.0%

 بكالوريوس 107 35.7%

 دراسات عليا 68 22.7%

 المجموع 300 100%
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 الحالة االقتصادية-6

الدخول االقتصادية ذوي هم من  من المبحوثين ن أكبر نسبةأالدراسة نتائج  إحصائيات تشير   
( 300( مبحوثا  من المجتمع األصلي للدراسة والبالغ )229%( بواقع )76.3توسطة والبالغة )مال

عن بقية  أصحاب الدخول المتوسط نسبة ارتفاع أن توصلت الدراسة ومن خالل هذه نتائج مبحوثا ؛
 تزمار من األلكثي   ض المجتمع العراقيّ لى تعرّ إفي هذه الدراسة  دخول أصحاب العالية والضعيفة

راد.  جسمية وصحية على حياة األفثارا  تركت آ اجتماعية أم أم اقتصاديةسياسية أزمات كانت أسواء 
 تي يبين ذلك.والجدول اآل

  

 (6جدول )

 الحالة االقتصادية للمبحوثين

 جابةنوع اإل العدد النسبة المؤية

 عالية 67 22.3%

 متوسطة 229 76.3%

 ضعيفة 4 1.3%

 المجموع 300 100.0%

 الظاهرة المدروسةالخاصة بثانيًا: بيانات 

 ؟سابقاً  اإلرهابية حداثاأل من وجسدي نفسي   اضطراب   من عانيت   -7

اقع %( بو 77.7على هذا السؤال بلغت ) (الموافقين بشدة)نسبة  ن  أنتائج الدراسة إحصائيات  أشارت
الغير موافقين بشدة كبر من نسبة أ ( مبحوث من مجتمع الدراسة300صل )( مبحوثا  ومن أ233)

لغة لهذا السؤال والبا (المحايدين لحد ما)كبر من نسبة وأ ( مبحوثا ،59%( بواقع)19.7والبالغة)
 ذاله ارتفاع نسبة الموافقين ن  أ الدراسةتوصلت  نتائج ومن خالل هذه( مبحوث، 8%( بواقع )2.7)

عن  حياتهم االجتماعية فضال  على  ثارا  لحاالت نفسية وصحية سابقة تركت آ همضلى تعر إ السؤال
رها رت بدو ثّ  هذه العمليات أكلّ   ن  فإ ،و المحالت إرهابية سواء من تفجير السيارات أتعرضهم لعمليات 

  تي يبين ذلك.   ة االجتماعية لألفراد والجدول اآللى الحياع

 (7جدول)

 سابقا اإلرهابية حداثاأل من وجسدي نفسي اضطراب من عانيت

 جابةنوع اإل العدد ةالنسبة المؤي

 بشدة موافق 233 77.7%

 بشدة موافق غير 59 19.7%

 ما لحد محايد 8 2.7%
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 المجموع 300 100%

ه ل ؟ وهلحديثالعصر ال عد سمة  النفسي الناجم عن الجماعات اإلرهابية يُ  القلق   ن  أتعتقد ب -8
 تأثير على حياتك االجتماعية؟

ع بواق %(60.3هذا السؤال والبالغة)ل (غير موافقين بشدة ) أن نسبةنتائج الدراسة إحصائيات  من
 %(32.3كبر من نسبة الموافقين بشدة والبالغة )أ ( مبحوث من مجتمع الدراسة300( مبحوثا )131)

( 22%( بواقع)7.3لهذا السؤال والبالغة )  (المحايدين لحد ما)كبر من نسبة ( مبحوثا  وأ97بواقع)
 ن  لى أوهذا يدل ع ،لهذا السؤال (غير موافقين بشدةارتفاع نسبة ) راسة أنالد نتائج توصلت مبحوثا ،

ات لعمليامن العصر الحديث بجانب  ا  ء جز ل  شكّ ما ي  ن   العصر الحديث وإعد السمة  القلق النفسي لم ي  
 تي يبين ذلك. األكبر من هذه العصر والجدول اآل ل الجزءشكّ اإلرهابية التي أصبحت ت  

 (8جدول )

 العصر سمة يعد اإلرهابية الجماعات عن الناجم النفسي القلق نأب دتعتق

 االجتماعية حياتك على تأثير لهوهل  ؟الحديث

 نوع اإلجابة العدد النسبة المؤية

 بشدة موافق 97 32.3%

 بشدة موافق غير 181 60.3%

 ما لحد محايد 22 7.3%

 المجموع 300 100%

 ؟ةالظواهر المسببة لالضطرابات النفسي هم  أة من عد الجماعات اإلرهابيبرأيك تُ  -9

واقع %( ب65.7هذا السؤال بلغت )ل بشدة(الموافقين )نسبة  ن  إلى أنتائج الدراسة إحصائيات شير ت  
 بشدة(غير موافقين من مجتمع الدراسة أكبر من نسبة )( مبحوث 300( مبحوثا  ومن أصل)197)

سبتهم ن والبالغة( مان لحد ديي)المحامن نسبة  وأكبرحوثا  ( مب71%( بواقع )23.7والبالغة نسبتهم )
نسبة السبب األكبر لفقد توصلت الدراسة أن   النتائج هذه خالل ومن مبحوثا ؛( 32%( بواقع )10.7)

 أو ف  كانت عمليات خطأسواء  ةمختلف إرهابية تعرضوا لحاالت   همبأن  يعود الموافقين لهذا السؤال 
 تي يبين ذلك.بنائهم والجدول اآلتهجير  أو قتل  أحد أ

 (9جدول )

 لنفسيةا لالضطرابات المسببة الظواهر هم  أ من اإلرهابية الجماعات تعد برأيك

 جابةنوع اإل العدد النسبة المؤية

 بشدة موافق 197 65.7%

 بشدة موافق غير 71 23.7%

 ما لحد محايد 32 10.7%

 المجموع 300 %100
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طرابات جرامية واالضزيادة االحداث اإل آثار فيئفية في العراق للعصبية الطايك أبر  -10
 النفسية لألفراد؟

ث ( مبحو 251%( بواقع )83.7بلغت ) لهذا السؤال (بشدة الموافقين) ن نسبةأشير نتائج الدراسة ت  
هم والبالغة نسبت بشدة(غير موافقين من نسبة ) أكبر( مبحوثا  من المجتمع األصلي 300) أصلومن 

( 3%( بواقع )1.0والبالغة ) (ن لحد ماديي)المحامن نسبة  وأكبر( مبحوثا  46%( بواقع )15.3)
بية العص نّ أيعود نسبة الموافقين  ارتفاع الدراسة أنفقد توصلت لنتائج اومن خالل هذه  مبحوثا ؛

ت نفسية الأكانت حاشكالها سواء اإلرهابية بمختلف أاستمرار الحاالت  في مهمة   ثارا  آ تتركالطائفية 
 تي يبين ذلك.لقتل والتهجير والخطف والجدول اآلالمتمثلة باو اجتماعية  أم

 

 (10جدول )

 لألفراد نفسيةال واالضطرابات جراميةاإل حداثاأل زيادة في ةمهم ثارآ العراق في الطائفية للعصبية يكأبر

 جابةنوع اإل العدد النسبة المؤية

 بشدة موافق 251 83.7%

 بشدة موافق غير 46 15.3%

 ما لحد محايد 3 1.0%

 المجموع 300 100%

 ،جتمعالمغلب فئات أ هجرةلى إ يديؤ دم االستقرار السياسي في العراق ع نَّ أتعتقد ب _11
 ؟في زيادة اضطراباتهم النفسية ويساهم أيضاً 

 بواقع%( 53.0بلغت )لهذا السؤال  ة(دغير موافقين بش)بة ن نسأنتائج الدراسة  إحصائيات اظهرت
( الموافقين بشدة )كبر من نسبة أ( مبحوث من المجتمع الدراسة 300صل )أ( مبحوثا  ومن 159)

والبالغة نسبتهم  (المحايدين لحد ما)كبر من نسبة أ( و 135%( بواقع )45.0والبالغة نسبتهم )
غير سبة )ن ارتفاع   الدراسة انفقد توصلت لنتائج اومن خالل هذه ( مبحوث ، 6بواقع ) %(2.0)

ولة ا المسؤ ظاهرة انعدام االستقرار السياسي في العراقي ليس وحده نّ إلى أيعود (  لهذا السؤال موافقين
بيل ومنها على س ما هناك عمليات تمارسها فئات المجتمعنّ يادة حاالت االضطرابات النفسية وإز  عن

 ا  ثار آ التي تترك ذلك النزاعات العشائريةأضف إلى   ،المثال العنف األسري  والقتل والسرقة والخطف 
 تي يبين ذلك.  فراد الداخلين فيها. والجدول اآلنفسية باأل

 (11جدول )

 ،المجتمع فئات غلبأ يؤدي إلى هجرة العراق في السياسي االستقرار عدم نأب تعتقد

 ؟النفسية اضطراباتهم زيادة في يُساهم أيضا  

 جابةنوع اإل العدد النسبة المؤية



14 

 

 بشدة موافق 135 45.0%

 بشدة موافق غير 159 53.0%

 ما لحد محايد 6 2.0%

 المجموع 300 100.0%

لنفسية رت على حياتك اثَّ أنشاء جرائم إرهابية جديدة إفي  النفتاح الثقافي ساهم  ا -12
 واالجتماعية؟ 

 حوثا  ( مب155بواقع ) %(51.7بلغت ) لهذا السؤال( غير موافقين بشدة)ن نسبة أ نتائج الدراسة تشير  
من نسبة الموافقين بشد والبالغة نسبتهم كبر أ( مبحوث من مجتمع الدراسة 300صل )أومن 

اقع %( بو 5.0والبالغة نسبتهم ) (المحايدين لحد ما)كبر من نسبة أ( مبحوثا  و 130%( بواقع )43.3)
 عودي( غير موافقين بشدة) نسبةرتفاع ن اإ الدراسةفقد توصلت لنتائج اومن خالل هذه . ( مبحوث15)

 مارسه منوما ت اإلرهابية،فراد بمفهوم الجماعات في تطور ونمو أفكار األالنفتاح الثقافي أهمية ا إلى
ة التي فراد الدراسة لحاالت النفسيألى ذلك تفهم إباإلضافة  االجتماعية،على حياتهم خطيرة  عمال  أ 

 تي يبين ذلك. ل اآلل الجماعات اإلرهابية والجدو يتعرضون لها من قب

 (12جدول )

 الجتماعيةوا النفسية حياتك على رتث  أ جديدة إرهابية جرائم نشاءإ فيهم سا الثقافي النفتاحا

 جابةنوع اإل العدد النسبة المؤية

 بشدة موافق 130 43.3%

 بشدة موافق غير 155 51.7%

 ما لحد محايد 15 5.0%

 المجموع 300 100.0%

 في ترسيخ جرائم اإلرهاب لدى افرادها؟ مهماً  سرية دوراً ة األللتنشئ رأيكب-13

%( 50.3بلغت )لهذا السؤال  (غير الموافقين بشدةأن نسبة )نتائج الدراسة إحصائيات أظهرت 
الغة والب (الموافقين بشدة)كبر من نسبة ( من المجتمع الدراسة أ300صل )( مبحوثا  ومن أ151بواقع)

بتهم لهذا السؤال والبالغة نس ( المحايدين لحد ما)كبر من نسبة ثا  وأ( مبحو 136%( بواقع )45.3)
غير ارتفاع نسبة ) الدراسة أن فقد توصلت لنتائجاومن خالل هذه ( مبحوثا ، 13%( بواقع )4.3)

 جتمعالم استخدمه سالح قوى عتبر أسرة حسب تصورات عينة الدراسة ت  ( لهذا السؤال : بأن األموافقين
 ،تمعالمج لمطالب االمتثال الفرد تعليم بمعنى االجتماعي التراث ونقل االجتماعي بعالتط عملية في

 تي يبين ذلك.ا قدرة على ظهور أحداث إرهابية والجدول اآلوليس له
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 (13جدول )

 افرادها لدى اإلرهاب جرائم ترسيخ في مهما ادور   سريةاأل للتنشئة برأيك

 جابةنوع اإل العدد النسبة المؤية

 بشدة موافق 136 45.3%

 بشدة موافق غير 151 50.3%

 ما لحد محايد 13 4.3%

 المجموع 300 %100.0

 ة؟زيادة الجرائم واالضطرابات النفسي زحف  ي ضعف االنتماء والوالء للوطن دور -14 

 (156%( بواقع )52.0بلغت ) لهذا السؤال (الموافقين بشدة)ن نسبة أنتائج الدراسة  من إحصائيات
 (غير موافقين بشدة)كبر من نسبة أمبحوث من مجتمع الدراسة  األصلي ( 300صل )أ ومن مبحوثا  

البالغة ( مبحوثا  واكبر من نسبة المحايدين لحد ما لهذا السؤال و 134%( بواقع)44.7والبالغة نسبتهم)
 نسبةارتفاع  توصلت الدراسة انفقد لنتائج اومن خالل هذه  ،( مبحوثا  10%( بواقع )3.3نسبتهم )

 في ضعف تماسكمما يساهم للمجتمع  االفراد لضعف االنتماء يعود( لهذا السؤال الموافقين بشدة )
ية إرهاب حداثباإلضافة إلى زيادة أ ،م استقرارهم االجتماعي االجتماعي بين االفراد ويزيد من حاالت عد

 .ن ذلكتي يبيية والجدول اآلتهم اليومية والعملة وصحية واجتماعية على حياثارا  نفسيّ  دة تترك آجدي

 (14جدول )

 النفسية واالضطرابات الجرائم زيادة حفزي دور للوطن والوالء االنتماء ضعف

 جابةنوع اإل العدد النسبة المؤية

 بشدة موافق 156 52.0%

 بشدة موافق غير 134 44.7%

 ما لحد محايد 10 3.3%

 المجموع 300 100.0%

عة يد النز تول سهم فيبر القنوات الفضائية تُ عِ  ثبوالبرامج التي تُ  يك مشاهدتك لألفالمأبر  -15
 اإلجرامية لديك؟

%( بواقع 47.3بلغت )لهذا السؤال  (غير موافقين بشدة) ن نسبةأنتائج الدراسة  إحصائيات تشير  
 (الموافقين بشدة)كبر من نسبة أ( مبحوث من المجتمع الدراسة 300صل )أ( مبحوث ومن 142)

لهذا السؤال  (المحايدين لحد ما)كبر من نسبة أ( مبحوث و 132%( بواقع )44.0نسبتهم ) والبالغة
ارتفاع فقد توصلت الدراسة أن  لنتائجاومن خالل هذه ، ( مبحوث26%( بواقع )8.7والبالغة نسبتهم )

يد النزعة تساهم في تول ألنها جمشاهدة األفالم والبراملى إيعود لهذا السؤال  (غير موافقين بشدة)نسبة 
ظهار جرائم إلى إوسائل إعالمية أخرى قد تؤدي هناك  ن  إو  ،تصورات عينة البحث جرامية على حد  اإل
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واجتماعية  نفسية   ثارا  آالذي ترك االنترنيت والهاتف النقال :جديدة في المجتمع العراقي ومنها 
 فراد والجدول االتي يبين ذلك.األواقتصادية على حياة 

 (15جدول )

 لديك إلجراميةا النزعة توليد في سهمتُ  الفضائية القنوات عبر ثبت التي والبرامج لألفالم مشاهدتك كيأبر

 نوع اإلجابة العدد النسبة المؤية

 بشدة موافق 132 44.0%

 بشدة موافق غير 142 47.3%

 ما لحد محايد 26 8.7%

 المجموع 300 100.0%

 

 

 نم الناتجة النفسية االضطرابات بتجنب رشادوإ هتوجي في مهم دور الدين رجالل يكبرأ-16
 اإلرهاب؟

%( 46.3بلغت )لهذا السؤال  (غير موافقين بشدة نسبة )ن  أنتائج الدراسة إحصائيات  تشير  
 (الموافقين بشدة)مبحوث من مجتمع الدراسة أكبر من نسبة  (300( مبحوثا  ومن أصل )139بواقع)

سبتهم نوالبالغة  (المحايدين لحد ما)( مبحوثا  وأكبر من نسبة 133%( بواقع )44.3والبالغة نسبتهم )
غير ارتفاع نسبة )الدراسة أن  توصلتفقد لنتائج اومن خالل هذه ( مبحوثا ، 28%( بواقع)9.3)

جيه ا  في تو يمارسوا دورا  قوين رجال الدين في المجتمع الكربالئي ال إلى أيعود ( لهذا السؤال موافقين
 للدين رةالكبي التأثيرات من الرغم وعلى ،مرضية في المجتمع الغير بتعاد عن األعمال األفراد نحو اال

 الدين قيمل والمنافية السلبية الحاالت من يخلو ال هن  فإ ، متدينمجتمع  هن  بأ الدراسة مجتمع واتصاف
 ممالهألع كغطاء   الدين   استغل   من رجال الدين ا  ن بعضالدراسة أ من اتضح وقد ، اإلسالمي
 مقوالهأ تمريرفي  مله وسيلة لتكون ؛  النبوية حاديثاأل القرآن أو لآليات متفسيره في سواء المرفوضة
 تحقيقل الدين استغل خراآل همبعضو  ، اإلسالمية القيم عنكله   البعد تبعد التي المريضة موسلوكياته

 دأواب الذين والسحرة لمشعوذينامثل أعمال  الدين باسم الناس على والنصب كاالحتيال:  مادية مكاسب
 ون يعان الذين السذج الناس استغالل خالل من عالية مادية مبالغ على للحصول الدين باسم يتاجرون 

 تي يبين ذلك.النفسية والجدول اآل الحاالت بعض من

 (16جدول )

 رهاباإل من الناتجة النفسية االضطرابات بتجنب رشادإو توجيه فيمهم  دور الدين لرجال يكأرب

 جابةنوع اإل العدد النسبة المؤية

 بشدة موافق 133 44.3%
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 بشدة موافق غير 139 46.3%

 ما لحد محايد 28 9.3%

 المجموع 300 100.0%

 ؟التربية المتردية تسهم في ترسيخ جرائم اإلرهاب وزيادة االضطرابات النفسية -17

%( بواقع 50.7بلغت )لهذا السؤال  (ةالموافقين بشد)ن نسبة أنتائج الدراسة  إحصائيات ظهرتأ
 (غير موافقين)كبر من نسبة أ( مبحوث من المجتمع الدراسة 300صل)أ( مبحوث ومن 152)

 لهذا السؤال (المحايدين لحد ما)كبر من نسبة أ( مبحوث و 132%( بواقع )44.0والبالغة نسبتهم )
نسبة  ع  ارتفاأن  توصلت الدراسةنتائج لاومن خالل هذه  ( مبحوثا ،16%( بواقع )5.3والبالغة نسبتهم )

في  رهابيةإئم التربية المتردية ليست وحدها المسؤولة عن احداث جرا أن  ب  يعودفقين لهذا السؤال الموا
ل األطفا تشردو  ،المبكر  والزواج بالطالق متمثلةما هناك حاالت اجتماعية خطيرة نّ إالمجتمع العراقي و 

ياة ها اضرارا  نفسية بحر رك بدو االجتماعية التي تت الظواهرا من والسلب وغيره والخطفوالتهجير 
 تي يبين ذلك.فراد والجدول اآلاأل

 (17جدول )

 فسيةالن االضطرابات وزيادة اإلرهاب جرائم ترسيخ في تسهم المتردية التربية

 نوع اإلجابة العدد النسبة المؤية

 بشدة موافق 152 50.7%

 بشدة موافق غير 132 44.0%

 ما لحد محايد 16 5.3%

 المجموع 300 100.0%

 لى تدهور األنشطة االجتماعية والوظيفية لديك؟إتؤدي االضطرابات النفسية  -18

ثا  ( مبحو 143%( بواقع ) 47.7بلغت ) (غير موافقين بشدة)ن نسبة أنتائج الدراسة  ر  إحصائياتتشي
والبالغة نسبتهم  (الموافقين بشدة)كبر من نسبة أ( مبحوث من مجتمع الدراسة 300صل )أومن 

هم لهذا السؤال والبالغة نسبت (المحايدين لحد ما)كبر من نسبة أو  ،( مبحوث100%( بواقع )33.3)
سبب ارتفاع أن  الدراسة توصلت فقد النتائج هذه خالل ومن،  ( مبحوثا  57%( بواقع )19.0)

ة النفسي االضطرابات  أن  لدراسة ترى عينة ا ناتج عن كون لهذا السؤال ( غير موافقين بشدة )نسبة
ا من  إا في تدهور األنشطة االجتماعية و والمتمثلة بالقلق واالكتئاب والخوف والخجل ال تساهم وحده

كانت هذه أفراد سواء وصحية بحياة األ جسمية   ا  ضرار أتترك  ى خر أاجتماعية  ها ظواهر  عتدخل م
 تي يبين ذلك.آلالمجتمع والجدول ا أمسرة األمن  ةالظواهر ناتج

 (18جدول )

 لديك؟ والوظيفية االجتماعية األنشطة تدهور لىإ النفسية االضطرابات تؤدي

 نوع اإلجابة العدد النسبة المؤية
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 بشدة موافق 100 33.3%

 بشدة موافق غير 143 47.7%

 ما لحد محايد 57 19.0%

 المجموع 300 100.0%

مشكالت في تخفيف اللى استراتيجية حل إ رشادي نفسي يستندإلى برنامج إخضعت  -19
 ؟يةاالضطرابات النفسية الناجمة من الجماعات اإلرهاب

ث ( مبحو 100%( بواقع)36.7لهذا السؤال بلغت ) (المحايدين لحد ما)ن نسبة أنتائج الدراسة  تشير
والبالغة ( الموافقين بشدة )كبر من نسبة أ( مبحوث من مجتمع الدراسة 300ومن اصل )

والبالغة نسبتهم ( غير موافقين بشدة )كبر من نسبة أ( مبحوث و 96%( بواقع )32.0هم)نسبت
ارتفاع نسبة فقد توصلت الدراسة أن مبحوثا ، من خالل هذه النتائج  (94%( بواقع )31.3)
اء جرّ فراد يخضعون للعالج نفسي وطبي ألرصد بعض ا يعود الىلهذا السؤال  (المحايدين لحد ما)

هكذا لوعلى الرغم من افتقار مجتمع الدراسة  ، عمالجل التصدي لتلك األأمن و  ،هابية األعمال اإلر 
 .والجدول االتي يبين ذلك برامج صيحة ونفسية أي كما يسميها بالعالج النفسي والصحي.

 (19جدول )

 تخفيف في مشكالتال حل استراتيجية لىإ يستند نفسي رشاديإ برنامج لىإ خضعت

 اإلرهاب؟ الجماعات من الناجمة النفسية االضطرابات

 جابةنوع اإل العدد النسبة المؤية

 بشدة موافق 96 32.0%

 بشدة موافق غير 94 31.3%

 ما لحد محايد 110 36.7%

 المجموع 300 100.0%

 في زيادة االضطرابات النفسية؟لالحتالل األجنبي دور  -20

صل أ( مبحوثا  ومن  144%( بواقع )48.0بلغت )(الموافقين بشدة )ن نسبة إلى أتشير نتائج الدراسة 
%( 40.3والبالغة نسبتهم )(غير موافقين بشدة )كبر من نسبة أ( مبحوث من مجتمع الدراسة 300)

%( 11.7لهذا السؤال والبالغة نسبتهم ) (المحايدين لحد ما)كبر من نسبة أ( مبحوثا  و 121بواقع )
لهذا  (الموافقين بشدة)نسبة  ارتفاع  فقد توصلت الدراسة أن  من خالل هذه النتائج ا  ،( مبحوث35بواقع )
تعرض  : منها على سبيل المثالعلى المجتمع سلبية  ثارا  آ ترك  ن االحتالل األجنبي أبيعود  : السؤال

باإلضافة  ،و العقلية أعاقة البدنية و اإلأطفال إلى الموت مور األأولياء أهل وأقارب و األالعديد من 
 ،طرق المواصالتفي من انقطاع  االحتالل األجنبي هسببعما  طرابات نفسية فضال  لى ظهور اضإ

كية والكمالية التي وشحة الموارد المالية الموظفة للمواد االستهال ،االستيراد والتصدير  اتوتوقف عملي
 .تي يبين ذلكسر في حياتهم اليومية والجدول اآلتستعملها األ
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 (20جدول )

 النفسية االضطرابات زيادة في ردو األجنبي لالحتالل

 جابةنوع اإل العدد النسبة المؤية

 بشدة موافق 144 48.0%

 بشدة موافق غير 121 40.3%

 ما لحد محايد 35 11.7%

 المجموع 300 100.0%

 غماء في حالة تعرض أحد أقربائك للجماعات اإلرهابية؟تشعر بالخوف واإل -21

 ( مبحوثا  ومن أصل137%( بواقع )45.7بلغت ) (موافقين بشدةال)نسبة  نّ أتشير نتائج الدراسة 
 )%44.0والبالغة نسبتهم )  (غير موافقين بشدةأكبر من نسبة ) ( مبحوثا  من مجتمع الدراسة300)

%( 10.3لهذا السؤال والبالغة نسبتهم ) (المحايدين لحد ما)كبر من نسبة ( مبحوثا  وأ132بواقع )
 هذا السؤالسبة الموافقين لن ارتفاع  فقد توصلت الدراسة أن الل هذه النتائج من خ( مبحوثا ، 31بواقع )

لى إ ا  منهمكثير والتي دفعت  ،فراد الدراسة في مجتمعهم إلى أن الظروف السيئة التي يعشها أ عودي
 تي يبين ذلك.الطمئنان على أقاربهم والجدول اآلمن مكان ألخر بحثا  عن األمان وا تقالناال

 (21جدول )

 ةاإلرهابي للجماعات أقربائك أحد تعرض حالة في غماءواإل بالخوف تشعر

 جابةنوع اإل العدد النسبة المؤية

 بشدة موافق 137 45.7%

 بشدة موافق غير 132 44.0%

 ما لحد محايد 31 10.3%

 المجموع 300 100.0%

ية جرامإلاالحاالت  اءن اضطرابات نفسية اثناء النوم جر  سرة المصابون مفراد األأ عانى -22
 في المجتمع؟

أصل  ( مبحوثا  ومن150بواقع ) )%50.0بلغت ) (المحايدين لحد ما)نسبة  ن  أنتائج الدراسة  تشير  
ع ( بواق24.7والبالغة نسبتهم ))الموافقين بشدة( من نسبة  أكبر( مبحوث من مجتمع الدراسة 300)
ثا  ( مبحو 74%( بواقع )25.3نسبتهم ) والبالغة( بشدةغير موافقين من نسبة ) وأكبر مبحوثا ،( 74)
 ن  أ يعود( لهذا السؤال المحايدين لحد ما)نسبة  ارتفاع   توصلت الدراسة أنمن خالل هذه النتائج و 

عل ن فتلك الحاالت ناتجة م ن  إثناء النوم فإيعانون حاالت نفسية واجتماعية  ةفراد الدراسمعظم أ
 تي يبين ذلك.األعمال اإلرهابية والجدول اآل

 (22جدول )

 المجتمع؟ يف االجرامية الحاالت اءجر   النوم ثناءإ نفسية اضطرابات من المصابون سرةاأل فرادأ عانى

 جابةنوع اإل العدد النسبة المؤية



20 

 

 بشدة موافق 74 24.7%

 بشدة موافق غير 76 25.3%

 ما لحد محايد 150 50.0%

 المجموع 300 100.0%

 رت على حالتك النفسية؟ث  أنطقة تشهد حاالت إرهابية سابقة و ي مكنت تعيش ف -23

وث ( مبح163%( بواقع )54.3لهذا السؤال بلغت ) (المحايدين لحد ما)ن نسبة أنتائج الدراسة  بينت
والبالغة  (الموافقين بشدة)نسبة  منكبر أث من مجتمع الدراسة الحالية ( مبحو 300صل )أومن 

والبالغة نسبتهم  (غير موافقين بشدة)( مبحوث واكبر من نسبة 80%( بواقع )26.7نسبتهم )
 فراد الدراسةأمعظم  نّ أ توصلت الدراسةمن خالل هذه النتائج ( مبحوثا ، و 57%( بواقع )19.0)

هم االجتماعية والنفسية رت على حيات  ثّ أظواهر إرهابية خطيرة عاشوا في مناطق كانت فيها 
ن ع  ةجل العيش بحياة كريمة بعيدأمن  ؛لى مناطق هادئة إتقلون جعلهم ين اوهذا م ،واالقتصادية 

 افةشؤون الحياة كتلك الحياة التي عاشوها في تلك المناطق التي ال تتسم باألمن واالستقرار في 
 تي يبين ذلك.والجدول اآل

 (23جدول )

 ؟النفسية حالتك على رتث  أو سابقة إرهابية حاالت تشهد منطقة في تعيش كنت

 جابةنوع اإل العدد سبة المؤيةالن

 بشدة موافق 80 26.7%

 بشدة موافق غير 57 19.0%

 ما لحد محايد 163 54.3%

 المجموع 300 100.0%

ر على حالتك يذائك وأثَّ إو بدون سالح بقصد أبمهاجمتك بواسطة سالح  قام أحد -24
 النفسية؟

حوثا  ( مب199%( بواقع )66.3بلغت ) (حد ماالمحايدين لنسبة )ن إلى أنتائج الدراسة الحالية  تشير  
نسبتهم  (الموافقين بشد والبالغة)كبر من نسبة أ( مبحوث من مجتمع الدراسة 300صل )أومن 

%( 13.7والبالغة نسبتهم ) (غير موافقين بشدة)كبر من نسبة أو  مبحوثا ،( 60%( بواقع )20.0)
لهذا  (ما ن لحددييالمحا)نسبة  ارتفاع   أنّ  دراسةال توصلت النتائج هذه خالل ومن مبحوثا ،( 41بواقع )
 وصا  فراد الدراسة تعرضوا لظواهر إرهابية تتسم بالتهديد بحمل السالم خصأغلب أ  كون  يعود السؤال

 تي يبين ذلك:والجدول األ. ذلك القتلوكفي حاالت الحرب الجماعية 

 (24جدول )

 ة؟النفسي حالتك على ثرأو يذائكإ بقصد سالح بدون وأ سالح بواسطة بمهاجمتك أحد قام

 جابةنوع اإل العدد النسبة المؤية
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 بشدة موافق 60 20.0%

 بشدة موافق غير 41 13.7%

 ما لحد محايد 199 66.3%

 المجموع 300 100.0%

 ؟قد يحدث ثانية ةجرامين الحدث اإلأك األفكار اليومية أحيانا تفكر بتجعلهل  -25

 أصل( مبحوثا  ومن 216%( بواقع )72.0بلغت ) ة(دشالموافقين ب)ة ن نسبأ نتائج الدراسة تشير  
نسبتهم  بشدة( والبالغةغير موافقين )من نسبة  أكبر( مبحوث من مجتمع الدراسة الحالية 300)
هم لهذا السؤال والبالغة نسبت (المحايدين لحد ما)من نسبة  وأكبر( مبحوثا  65%( بواقع )21.7)
ين الموافق)نسبة  ارتفاع أنّ  الدراسة توصلت النتائج هذه خالل ومن ا ،مبحوث( 19%( بواقع )6.3)

 ،وقت  ي ها سوف تحدث في أن  أتجعلهم يفكرون بالتي اإلرهابية  األعمال إلىيعود السؤال  لهذا (بشدة
 تي يبين ذلك.ممكن والجدول اآل وفي أي زمان  

 (25جدول)

 يةثان يحدث قد ةجرامياإل الحدث نأب تفكر أحيانا اليومية األفكار تجعلك

 جابةنوع اإل العدد النسبة المؤية

 بشدة موافق 216 72.0%

 بشدة موافق غير 65 21.7%

 ما لحد محايد 19 6.3%

 المجموع 300 100.0%

تضطرب و  و تنزعجأر فيه هل تتوتر فك  تُ  أحدٌ  و يجعلكأ ،ما جراميإبحدث رك يفي حال تذك-26
 نفسيا؟

 أصل( مبحوث ومن 226%( بواقع )75.3بلغت ) (بشدة الموافقين)نسبة  ن  أتشير نتائج الدراسة 
م والبالغة نسبته (الغير موافقين بشدة)من نسبة  أكبر( مبحوث من مجتمع الدراسة الحالية 300)
 لهذا السؤال والبالغة نسبتهم (المحايدين لحد ما)كبر من نسبة أ( مبحوث و 65%( بواقع )21.7)
 (ن بشدةالموافقي)ارتفاع نسبة  أنّ  الدراسة توصلت النتائج هذه خالل ومن حوثا ،مب( 9%( بواقع )3.0)

سية نف باضطراباتجرامية حداث اإلاأل ون تذكر  حينعينة الدراسة يشعرون  أن أفرادإلى لهذا السؤال 
 :تي يبين ذلكاه حياتهم االجتماعية والجدول اآلخطيرة اتج

 (26جدول )

 ؟فسيان تضطربو تنزعج وأ تتوتر هل فيه رفك  تُ أحٌد  يجعلك أوا، مبحدث إجرامي  ركيتذك حال في

 جابةنوع اإل العدد النسبة المؤية

 بشدة موافق 226 75.3%

 بشدة موافق غير 65 21.7%

 ما لحد محايد 9 3.0%
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 المجموع 300 100.0%

 برائيك أي العوامل التي تساعدك على تخفيف حالة االضطراب النفسي الناتج من -27
 ؟الجماعات اإلرهابية

 اهم في تخفيف( يسالدعاء الزيارة، الصالة،) الدينن أب: جابوا أالذين نتائج الدراسة الحالية نسبة  تشير  
( 300صل )أ( مبحوثا  ومن 182%( بواقع )60.7االضطراب النفسي هي األكبر والبالغة نسبتهم )

هم في ن  الساندة االجتماعية تساأب : بواجاأن من نسبة الذين إبحوث من مجتمع الدراسة الحالية و م
 واجابأما نسبة الذين أ( مبحوثا  115%( بواقع )38.3تخفيف االضطراب النفسي والبالغة نسبتهم)

( 3)%( بواقع 1.0نسبة في الدارسة الحالية والبالغة نسبتهم ) قلّ أبقطع الروابط االجتماعية فهي 
م في تخفيف االضطراب النفسي يساه الدين أنّ  سةالدرا توصلت النتائج هذه خالل ومنمبحوث ، 

لحاصر اقوى األسلحة التي يستند بها مجتمعنا في الوقت أعتبر من ن الدين ي  أعن  فضال   فراداأللدى 
 حددنه ي  أإذ  ،فراد المجتمع أوالتعصب الطائفي بين  ،في التصدي لكافة أنواع التطرف الديني 

ل اصة والعامة والجدو أيديولوجيتهم التي تميز حياتهم الخ ويصنع ،ويرسم طراز حياتهم  ،سلوكهم
 تي يبين ذلك.اآل

 (27جدول )

 ابيةاإلره الجماعات من الناتج النفسي االضطراب حالة تخفيف على تساعدك التي العوامل أي برائيك

 نوع االجابة العدد النسبة المؤية

 الصالة، الزيارة، الدعاء()الدين  182 60.7%

 المساندة االجتماعية 115 38.3%

 قطع الروابط االجتماعية 3 1.0%

 المجموع 300 100.0%

 نتائج الدراسة

وجسدية سابقة نتيجة  اضطرابات نفسيةمن فراد الدراسة يعانون إ أنتوصلت الدراسة إلى  .1
 أكبر نسبة في عينة الدراسة وبلغت (موافقين بشدة)الفقد شكلت نسبة  رهابية،اإلالجماعات 

 ( مبحوث من مجتمع الدراسة.300( مبحوثا  ومن أصل )233بواقع ) %(77.7)

 رهابية بينظهار العمليات اإلإفي  ا  بارز  ا  ثر أللعصبية الطائفية في العراق أن الدراسة إلى  توصلت .2
 %(8.73أكبر نسبة في عينة الدراسة وبلغت ) (الموافقين بشدة)ت نسبة فئات المجتمع اذ شكلّ 

 ( مبحوثا  من المجتمع األصلي.300ن أصل )( مبحوث وم251بواقع )

قي ليس وحده المسؤول في نعدام االستقرار السياسي في المجتمع العرااأن الدراسة إلى  توصلت .3
نما هناك عمليات تمارسها إ أمانا ،لى األماكن األكثر إفراد من األماكن األكثر خطورة تهجير األ



23 

 

أضف لذلك  والخطف،والقتل والسرقة  سري،األالعنف  المثال:فئات المجتمع ومنها على سبيل 
غير موافقين )ت نسبة شكلّ حيث  فيها،النزاعات العشائرية التي تترك اثار نفسية باألفراد الداخلين 

( 300( مبحوثا  ومن أصل )159%( بواقع )53.0أكبر نسبة في عينة الدراسة وبلغت ) بشدة(
 مبحوث من المجتمع الدراسة.

ر ببة النتشاعد من أبرز العوامل المسضعف االنتماء والوالء للوطن ي  أن الدراسة إلى  توصلت .4
أكبر نسبة في عينة الدراسة وبلغت  (الموافقين بشدة)ت نسبة ذ شكلّ إالجماعية اإلرهابية 

 ( مبحوث من مجتمع الدراسة األصلي.300( مبحوثا  ومن أصل )156%( بواقع )52.0)

ن رشاد نفسي مإمجتمع الدراسة ليس لهم دور في توجيه و  ين فيرجال الدأن الدراسة إلى  توصلت .5
سبة نت ذ شكل  إحداثها أالجماعات اإلرهابية في  جل التخلص من االضطرابات النفسية التي تعملأ
( مبحوثا  ومن 139%( بواقع)46.3كبر نسبة في عينة الدراية وبلغت )أ (غير موافقين بشدة)

ن بعض رجال الدين استغل أفراد الدراسة بأرجح ث من مجتمع الدراسة وي( مبحو 300أصل )
بوية حاديث النو األأتفسيره لآليات والنصوص القرآنية الدين كغطاء ألعماله المرفوضة سواء في 

ة، سالميالبعد عن القيم اإل لتكون له وسيلة لتمرير أقواله وسلوكياته المريضة التي هي بعيدة كلّ 
اس ين لتحقيق مكاسب مادية كاالحتيال والنصب على الناستغل الد ن رجال الدينخر موبعض اآل

 عالية الذين بدأوا يتاجرون باسم الدين للحصول على مبالغ مادية باسم الدين والمشعوذين والسحر
 من خالل استغالل الناس السذج الذين يعانون من بعض الحاالت النفسية .

رهابية ض أحد أقاربهم لعمليات إجة تعرّ فراد الدراسة يشعرون بالخوف نتيأأن الدراسة إلى  توصلت .6
( 137%( بواقع )45.7أكبر نسبة في الدراسة الميدانية وبلغت ) (الموافقين بشدة)ذ شكلت نسبة إ

 مجتمع الدراسة. ( مبحوثا  من300مبحوثا  ومن أصل )

 توصيات ومقترحات الدراسة

 توصيات الدراسةأواًل: 

ها ل وما اإلرهابية،ق وسائل اإلعالم بمضار الجماعات عن طري مجتمع الدراسةتوعية أفراد ضرورة  -1
 والعقلية.ة الجسمية والنفسية يالصحعلى حياتهم  من تأثير  

مؤسسات الضبط االجتماعي في مني عند الكوادر التي تعمل ضرورة تعميق الوعي االجتماعي واأل -2
طار والتحديات خاأل وترقى إلى مستوى  هميتها،أ م وتعظّ  نشاطها،لكي تكثف  (؛منيةجهزة األ)األ

 الجماعات اإلرهابيةوتكون مؤسسات قادرة على وقاية المجتمع من  العراقي،التي تواجه المجتمع 
 .بصورة عامة
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عة ع طبيم مرتكبي هذه األنماط من الجرائم وجعلها تنسجم   القوانين الصادرة بحق   على تفعيل   العمل   -3
 امن  تعزيز التضو  ،العراقيالمجتمع بها  ي يمرّ الت وكذلك األخذ بالحسبان الظروف   الجرائم،تلك 

 .االجتماعي االيجابي من خالل مؤسسات المجتمع المدني واالبتعاد عن العصبية الطائفية

ي في ايجاب ر  ما لها من دو ل   عالمية؛واإلة الدينية من خالل المؤسسات التربويّ  القيم   وتعزيز   ترسيخ   -4
لى ععلى سلوك االفراد، كما يجب  سيطرة  الوكذلك في  ي،النفسالسيطرة على تخفيف حاالت التوتر 

لى عوخطورتها  تطرفةالدينية الم   ط  طالخالمؤسسات الدينية التأكيد من خالل دورها على مكافحة 
 وتقوية الرادع الديني كوسيلة ضبط في التنشئة االجتماعية األسرية.  والمجتمع،فرد ال

ورصد مبالغ إلجراء دراسات وبحوث لمعالجة  ية،النفسبإنشاء مراكز الصحة  يوصي الباحث   -5
عن الحصار االقتصادي الذي دام  فضال   بلدنا،الحروب التي خاضها  المشاكل الصحية لكثرة  

 السنوات األخيرة.سنوات. وأخيرا االحتالل األجنبي الذي اجتاح بلدنا منذ 

 المقترحات ثانيًا: 
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 ثار االجتماعية للجماعات اإلرهابية في المجتمع العراقي.عن اآلدراسة  إجراء  -2

 :الدراسة في عليها االعتماد تم مصادر

ة ساليبها، مركز البحوث والدراسات جامعأنس: تحديد أجهزة اإلرهاب وتطوير محمد محب الدين مؤ  -1
 . .47-44، ص1997اض، نايف العربية للعلوم األمنية، الري
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