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 ملخص 

طبلب مرحمة االعدادية التـعرف عمى اآلثار النـفسية لبلرىاب عند ييـدف البحث الى       
 النازحين وغير النازحين.

.تـم تطبيق البحث عمى عـينة تتكون وتحديد آثاره النفسية ذات األىمية من وجية نظرىم
 ( طالبا و طـالبة تـم اختيارىم بصورة عشوائية من مدارس مرحمةٕٜ٘من)

(من الطمبة غير النازحين ٕٓٔ(من الطمبة النازحين إلى محافظة كركوك و)ٕٜٗ)اإلعدادية
و التحقق  من محافظة الموصل وتم إعداد أداة لقياس اآلثار النفسية لبلرىاب من قبل الباحثة

يجاد تحمـيل إحصائـي لفقـرات المقيـاس وحساب من صدق ا ألداة عن طريق الصدق الظاىري وا 
ٜإلفا كرونباخ حيث بمغ ) ريقة طبالثـبات  .ٔ٘  و التي  نتائجال( إليجاد spss) ( ـباستخـدام الحـقيبة اإلحـصائيةٕ

معظم الفقرات من نسبة عالية من   إليوأظيرت بان الطمبة يعانون من اثار نفسية نتيجة اإلرىاب فضبلً عن ما أشارت 
ال توجد فروق ذات كما تبين انو  ىذه اآلـثار النفسية ) كفقدان األمل والخوف وتشتت األفكار ( في عينة الـبحث

داللة إحصائية في اآلثار النفسية لدى الطمبة عمى وفق متغير النزوح ) النازحين وغير 
 .  النازحين(
 النفسية ، االرىاب ، النازحين ، غير النازحين ، الطمبة  .: اآلثار الكممات المفتاحية  
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The psychological effects of terrorism on displaced and non-displaced 

students 

Abstract 

The aim of this study is to identify the psychological effects of 

terrorism among Secondary school students both displaced and non-displaced . 

And determine its psychological effects of importance from their point 

of view. The research was applied to a sample consisting of (592) male and 

female students who were randomly selected from middle school stage (492) 

from the displaced students to Kirkuk governorate and (102) from the non-

displaced students from Mosul governorate. Preparing a tool for measuring the 

psychological effects of terrorism by the researcher  

The validity of the tool was verified by Face Validity  and a statistical 

analysis was found for the measurement paragraphs, and Reliability was 

calculated by the method of Elfa Kronbach as it reached (91.52)  using the 

statistical bag (spss) to find results that showed that the students suffer from 

psychological effects as a result of terrorism in addition to what most of the 

paragraphs indicated High of these psychological effects (such as loss of hope, 

fear and dispersion of ideas) in the research sample. It was also found that there 

were no statistically significant differences in the psychological effects of 

students according to the variable of displacement (displaced and non-

displaced). 

 

Key words: Psychological effects, Terrorism, The Displaced , non-displaced , 

students 
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 مقدمة 
والوطن العربي في اآلونة األخيرة نموًا وتزايدًا لممنظمات االرىابية التي أدت إلى شيد العالم         

تنامي ظاىرة العنف و االرىاب وعميو فقد أصبح االرىاب خطرًا حقيقيًا يواجو الوجود البشري وحضارتو 
غير  وانجازاتو بل إن خطورة االرىاب ازدادت لما تمارسو من قتل وخطف وسرقة وتيديد األمن و عنف

 محدد و مقيد بقانون أو أخبلق انعكست آثاره الخطيرة عمى حياة الناس .
فاالرىاب يعيق عممية التنمية المجتمعية بشكل كبير لمنعو تمتع أفراد المجتمع بالحرية والحياة       

الصحية و استمرار التعميم وضمان حقوقيم . وتتضح آثار الجريمة االرىابية عمى أبناء المجتمع 
وما تسببو ليم من آثار نفسية  كالخوف والقمق والتوتر ... وىذا ما سيتم  يما األطفال والمراىقينالس

 التعرف عميو في ىذا البحث . 
 مشكلـة البحـث 

تعد اآلثار الـنفسية من اشد األسمحة فتكًا و يستخدميا اإلرىاب ضد المجتمع عن طريق         
استثارة مشاعر الرعب والخوف وفقدان األمن والشـعور بالـيأس والعـجز مما يؤثر عمـى االستـقرار 
النفسـي لمفرد بصورة خاصة والمجتمع بصورة عامة فتنعكس سمبيًا عمـى حياة المجتمع السيما 

جتمع الموصمي الذي طالُو أقسى أنواع اإلرىاب النفسي و استخدم ضد فئة مجتمعو سواء الم
المسممين والمسيحيين وااليزيديين ُدمر بسببو الفسيفساء الموصمية والنسيج المجتمعي المتآلف منذ 

ذكرت إحصائيات رسمية إن عدد األقميات في محافظة نينوى، انخفض إلى اآلف السنين ، "حيث 
 )مميون نسمة، لكّن العدد انخفض بعد ذلك إلى نحو (ٕٓ٘.ٔ)النصف تقريبا كان بحدود  حوالي
والى حين استعادتيا من القوات  (ٕٗٔٓ)ألف نسمة منذ سيطرة داعش عمييا في عام  (ٓٓٚ

وطالت العمميات االرىابية بقية أفراد المجتمع ومنيم أبناءنا  .(ٔ،صٕٚٔٓاالمنية")وسوعة العراق،
ازحين إلى المحافظات األخرى حيث تعرض بعضيم إلى االعتقال وتمزيق كتبو الدراسية أثناء الطمبة الن

النزوح ألداء االمتحانات الوزارية. وكـذلك الطمبة غير النازحين حيـث حوصروا داخل المدينة وعانوا 
رىا مئات من تنظيمات ) داعش( اإلرىابية و ممارساتيم غير اإلنسانية التي سببت توقف الحياة وتأخ

 السنين عـن الحياة العصرية لممجتمعات الحديثة .
فوفقا لتقرير األمم المتحدة، من  فضبًل عن مـا تمقـتو المدينة من دمار أثنـاء عممـيات التحرير"        

كاممة مع تدمير ما يقرب من « ُسحقت»منيا  )٘ٔ(منطقة سكنية في غرب الموصل،  )ٗ٘(بين 
( إن تحطيم البني التحتية قد ٔ،صٕٚٔٓ)جريدة الصباح الجديد،."المناطق ألف منزاًل في تمك )ٕٖ(

جعل الفرد في ضياع وعجز نفسي عن مواصمة الحياة والحصول عمى الحرية في العيش بسبلم وأمان 
. فقد حرم طمبتنا داخل المدينة من الدراسة والتعميم لمدة عامين أغمقت أثنائيا المدارس و 

ة النازحين الذين التحقوا في المحافظات تم حصرىم في مدارس خاصة )مدارس الجـامعات.أما الـطمب
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النازحين ( حيث كانت معظميا تفتقر إلى المدرسين والمقاعد الدراسية إذ يفترش  الطبلب األرض 
بحسب بعض  بشكل مزدحم في صف واحد . بسبب األعداد اليائمة التي نزحت الى مدينة كركوك "

ت بيا دائرة اليجرة و الميجرين التابعة لمحكومة االتحادية في كركوك استقبمت اإلحصائيات التي أدل
نبار ، صبلح الدين ، ديالى(، أالمحافظة موجات كبيرة من النازحين في كل من محافظات )نينوى ، 
( نسمة أي حوالي ٓٓٓ,ٓٓٙحيث وصمت أعداد النازحين في بعض األوقات إلى حوالي )

( انعكس ما تعرض لو ىؤالء ٔ،صٕٚٔٓ" )العتابي ،إلى المحافظة ( عائمة نازحة ٓٓٓ,ٓٓٔ)
الطمبة عمى حالتيم النفسية مما دفع الباحثة ليذه الدراسة ىو عدم وجود دراسة سابقة تناولت اآلثار 
النفسية لبلرىاب لدى طمبة اإلعدادية النازحين إلى محافظة كركوك والطمبة غير النازحين في مدينة 

ن  قمة الدراسات السابقة التي تناولت اآلثار النفسية الناتجة عن االرىاب . كل ما الموصل ،فضبًل ع
 سبق أثار اسئمة عند الباحثة يمكن حصرىا باآلتي :

ما ىي أىم اآلثـار النفسية المترتبة عمى العـمميات االرىابية التي طالت مدينة الموصل لدى   -ٔ
 ؟طبلب مرحمة اإلعدادية النازحين وغيـر النازحين

ىل ىناك فرق ذو داللة إحصائية في متغير اآلثار النفسية المترتبة عمى العمميات إلرىابية لدى  -ٕ
 النازحين وغيـر النازحين؟طمبة المرحمة اإلعدادية 

ىل ىناك فرق ذو داللة إحصائية في متغير اآلثار النفسية المترتبة عن العمميات إلرىابية لدى  -ٖ
 لمتغير النزوح)نازح،غير نازح( ؟طمبة المرحمة اإلعدادية تبعا 

 أهميـة البحث 
تناول الـعديد من البـاحثين والمـفكرين ظاىرة اآلثار النفسية والسياسـية واالجـتماعية لئلرىاب         

 بالدراسة والتحميل لمـوقوف عمى أسـبابيا و تداعياتيا وسـبل مكافـحتيا.
المؤلمة تظل قـائمة ونشـطة التأثير عـمى صـحة الفرد إن الصدمات النفسية واإلساءة والخبرة         

فمئلرىاب والعنف آثار مباشرة عمى شخصية طبلبنا المستقبمية . وان صدمة اإلساءة تظل قائـمة 
ونشـطة التأثير عـمى الصحة النفسية لمطفل ألنيا تبقى مؤلمة تعيش مع الطفولة ويعيش معيا وقد 

ساندة تعد ىذه المرحمة ميمة جدا في حياة الفرد يجب مراعاة ومتستمر آثارىا إلى فترة المراىقة و 
وتعد مرحمة طمبة اإلعدادية مرحمة الخيارات  .(ٓٛٔ،صٖٕٔٓ)حمزة ، المراىقين في تخطييا بسبلم

الصعبة : من اختيار القيم ونوع الدراسة التي ستؤدي إلى اختيار مينة واختيار الشريك )سميم واليام 
اآلباء والمربين مساعدتو عمى تحقيق االستقرار والتوافق النفسي  ( لذلك عمىٚٚ،صٕٙٓٓ،

 والصحة النفسية الجيدة  لتشكيل شخصية الطالب في المستقبل .
إذ يؤكد عمماء النفس أن اإلرىاب يـؤدي إلى حدوث اضـطرابات وأزمات نفسية تنـعكس سـمبًا       

الـذي يتـعرض لو الفرد  من تيديد وتدمير البيئة عـمى الـصحة النفسية نتيجة اإلجياد النفسي والفكري 
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ومشاىد القتل والخطف بسبب األعمال االرىابية .كما أصبحت ظاىرة العنف من أىم المشاكل التي 
استرعت انتباه الباحثين والمعالجين النفسيين لما تشكمو من خطورة عمى حياة اإلنسان من كافة 

(. فقد أكدت ٔ،ص ٕٛٓٓو األكاديمية و األخبلقية )حسن ،الجوانب النفسية واالجتماعية والمادية 
(عمى إن أحداث العنف التي حدثت في الكويت واضطرار العوائل إلى النزوح ٖٜٜٔدراسة )بارون ،

االضطراري المفاجئ أدت إلى ظيور أعراض لبلضطرابات النفسية عمى األفراد خاصة المراىقين 
الخوف من المدرسة ،وأعراض الحزن والحنين إلى منازليم والشباب مثل قمق االنفصال عن عوائميم و 

( إلى ٕٕٔٓ( .و أشار )القيسي ، ٜٜٔ،ص ٖٜٜٔوأصبحت تصرفاتيم عدائية وفوضوية )بارون ،
أن اغمب من فقد أشخاص من أسرىم تعرضوا الزمات نفسية حادة قادت بالبعض منيم إلى التحول 

ي عـدد المراجعين من العراقيين لمراكز الصحة ألشخاص عدائيين والى االنتحار وىناك زيـادة ف
النفسية ومستشفيات العبلج النفسي ممن يعانـون من اضـطرابات نفسية بسبب العـمميـات اإلرىابية 

( عمى أن اآلثار النفسية لؤلحداث ٖٜٜٔ( .و أكدت دراسة )عبد الخالق ،ٕ،صٕٕٔٓ)القيسي ، 
كة فيما بينيا ومن ىذه األشكال )العنف ، العدوانية العنيفة والصدمات تتخذ أشكاال متنوعة ومتشاب

(كـما أكد المركز الوطـني ٙ٘ٔ،ص ٖٜٜٔ،االضطرابات النفسية وسوء التوافق ..)عبد الخالق ،
الضطـرابات مـا بعد الضغوط الصمدية أن الشعب العراقي يعاني من العديد من مظاىر القمق والتوتر 

وأشارت دراسة مـركز الصـحة النفسية فـي  (.ٕٗ،صٕ٘ٓٓبـي،نتيـجة تعرضو لمحـروب واإلرىاب)الجم
الواليـات المـتحدة األمـريكية عن الوضع في العراق إلى ان العمميات اإلرىابية والحروب تخمف بيئة من 

( فمبلرىاب ومشاىدة العنف  ford,2003,p.35الضغوط النفسية ،السيما فيما يتعمق بالتيديدات)
 ة المستقبمية . وتتركـز أىمـية البحث الحـالي في مـحورين :آثارا كبيرة عمى الشخصي

 أوال : األهمية النظرية :

تناول البحث فئة ميمة من أبناء المجتمع وىم طبلب مرحمة اإلعدادية النازحين وغير النازحين  -ٔ
 لرصد اآلثار النفسية التي يعانون منيا نتيجة االرىاب .

 العبلقة برصد اآلثار النفسية لدى عينة البحث . ندرة الدراسات العربية والعراقية ذات -ٕ
يعد اإلرىاب من أىم الظواىـر الخطـرة التـي تواجـو الـشعب ويتطمب التصدي ليا تظافر جيود  -ٖ

 مجتمعية ودولية .
يعمد اإلرىاب إلحداث الصدمات النفسية من رعب وخوف وقمق عند األفراد مـما ينعـكس عمـى  -ٗ

 صحـتيم النفـسية وسموكيم .
نشـر الثقافة المـجتمعية عن طريق توعية الطمبة فـي المؤسـسات التعـميمـية ووضع برامج تربوية  -٘

 وتوجييية إليضاح أسباب اإلرىاب وكيفية تحصينيم من آثاره المدمرة .
يوجو البحث األنظار إلى معانات الطمبـة العراقيين بشكل عـام والطمبة الموصميين بشكل خـاص  -ٙ
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اإلرىابية وما سببتو من أزمات وصدمات نفسية واجتماعية تستوجب من نتيجة االنعكاسات 
 الباحثين دراستيا لغرض الوقـوف عمى أىم الحمول لمتخفيـف من أثارىا

 ثانيـاً : األهمية التــطبيقية :

لفت نظر التربويين والتدريسيين لبلىتمام بشؤون الطمبة من اجل مساعدتيم في الحد من  -ٔ
 ىذه الظاىرة في شخصيتيم وسموكيم . معاناتيم و من تأثير

ان يوضع ىذا البحث وسيمة لعرض معانات الشعب العراقي والتعميم خاصة لمفت انتباه  -ٕ
 المنـظمات التربـوية لمساعدة العراقيين لتخطي ما تعرض لو من عمميات إرىابية .

ير برامج التوصل لمجموعة من التوصيات المنبثقة من دراسة عممية بغية المساىمة في تطو  -ٖ
إرشادية وعبلجية تزود الباحثين والـمرشدين التربوييـن في المدارس بأداة لـتشخيص آثار ىذه 

 الظاىرة عند طبلب مرحمة اإلعدادية والتقميل من حدة اآلثار النفسية والتخفيف من معاناتيم .
 إثراء األبحاث والدراسات النفسية بيذا المجال وذلك لقمتيا . -ٗ
اليجرة والميجرين لتقديم الرعاية لمطمبة النازحين  تي التربية وحث الحالي لوزار يمكن ان يقدم الب -٘

 والميجرين فضبًل عن اأُلسر النازحة .
 ييـدف البـحث إلـى : أهـداف البحـث :

طبلب مرحمة اإلعدادية النازحين تحديد اآلثار النفسية لبلرىاب ذات األىمية من وجية نظر  -ٔ
 وغير النازحين.

 اإلعدادية النازحين وغير النازحين.التعرف عمى اآلثار الـنفسية لبلرىاب لدى طبلب مرحمة  -ٕ
التعرف عمى اآلثار النفسية لبلرىاب لدى طبلب المرحمة اإلعدادية وفقا لمتغير النزوح )نازحين ،  -ٖ

 غير نازحين( 
 ات اآلتية :: ولغرض التحقق من اليدف الثاني والثالث تم صياغة الفرضي فرضيات الدراسة

اآلثار ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط الحقيقي والمتوسط النظري عمى مقياس ) -ٔ
اإلعدادية النازحين وغير النازحين عند مستوى داللة الـنفسية لبلرىاب لدى طبلب مرحمة 

(ٓ.ٓ٘.)) 
اآلثار ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط الحقيقي والمتوسط النظري عمى مقياس ) -ٕ

 ((.٘ٓ.ٓإلعدادية النازحين عند مستوى داللة ) االـنفسية لبلرىاب لدى طبلب مرحمة 
اآلثار ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط الحقيقي والمتوسط النظري عمى مقياس ) -ٖ

 ((.٘ٓ.ٓاإلعدادية غير النازحين عند مستوى داللة )بلرىاب لدى طبلب مرحمة الـنفسية ل
اإلعدادية اآلثار الـنفسية لبلرىاب لدى طبلب مرحمة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في  -ٗ

 ((.٘ٓ.ٓوفقا لمتغير النزوح )نازحين ، غير نازحين( عند مستوى داللة )
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 حـدود البحـث : 
اإلعدادية النازحين من محافظة الموصل إلى محافـظة طبلب مرحمة يتـحدد الـبحث بعـينة مـن 

 (. ٕٚٔٓ - ٕٙٔٓلمعـام الـدراسـي ) والطمـبة غـير النازحين في محافظة الموصل كـركوك  
 مصـطلحـات البحث :

ادية النازحين تحديد المصطمحات : )اآلثار، اآلثار النفسية ،اإلرىاب، طبلب مرحمة اإلعد    
 والطبلب غير النازحين (.

 أوال : اآلثار : 

)اثر( لغًة :" أ ث ر : األثر ،أثار وأثور. أثرَّ ب /أثر عمى/اثر في يؤثر ، تأثيرا، فيو مؤثر ،    
المفعول ُمؤَثر بو.واألثر بالتحريك ما بقـي مـن رسم الشـيء أو التأثيـر ، إبقاء األثر فـي الشيء 

 ( .ٕٛ، ص ٜٚٙٔب، ،واثر في الشيء،تـرك فـيو أثرًا ، واألثر ىو العبلمة أو بقية الشيء" )الطبل
واألثر اصطبلحًا : عرفُو صميبا في المعجم الفمسفي بأنو " الشيء المتحقق بالفعل بوصفو حادثًا  -

عن غيره وىو بمعنى ما مرادف لممعموم أو لمسبب عن الشيء ىو السمة الدالة عمى الشيء" 
 (.ٖٚٔ،ص ٜٗٚٔ)صميبا ،

 عرفيا كٌل من :(  Psychological Effects)ثانياً : اآلثار النفسية
: "حالة يشعر معيا الفرد بالتوتر والضيق او االضطراب نتيجة وجود  Murray ,1938موراي  -

ضغوط نابعة من العقبات او الصعوبات او الغموض او النقص او الخمل تحول دون إشباع 
حاجاتو او تحقيق أىدافو وتؤدي إلى اضطراب توازنو ، وتظير ىذه الحالة في أنماط مختمفة 

 (. ٜٖ،صٜٜٛٔف واألحداث ")الرشيدي ، من استجابات الفرد لممثيرات والمواق
: "أنيا النتائج التي تتمخض عن الظواىر االجتماعية التي يعيشيا اإلنسان تؤثر  ٕ٘ٓٓالبزاز، -

عمى حالتو النفسية وشخصيتو تأثيرًا واضحًا من شأنيا أن تقود الفرد إلى االستقرار والتكيف 
 ٕ٘ٓٓع والتفتيت")البزاز ، لموسط الذي يعيش فيو او االنسحاب والتعرض إلى التصد

 (.ٚٔ-ٙٔ،ص
: "متبلزمة لعبلمات وأعراض نفسية تتبع  (Cutler & Marcus,1999كاتمر وماركوس ) -

التعرض لحدث صادم خارج المعدل االعتيادي لمخبرات البشرية مثل التعرض لبلعتداء ، خبرات 
 .(Cutler&Marcus,1999,p.110)الدمار ، االغتصاب ،الحروب األىمية و الكوارث " 

: تم األخذ بو كتعريف نظري لآلثار النفسية "حالة يشعر معيا الفرد  ٜٕٓٓعبد الحسين ، -
بضيق وتوتر وقمق نتيجة تعرضو ألحداث عنيفة ومتمثمة بـ )القتل ،الخطف ، التيجير ، 
التيديد، االعتداء بالضرب ، السب والشتم( تؤثر عمى سموكو وتوافقو النفسي وانجازاتو وأداء 

 (.ٙٛ، ٜٕٓٓسؤولياتو" )عبد الحسين ،م
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أما التعريف اإلجرائي لآلثار النفسية :"ىو سموك يبين مدى تأثر الطالب بما يتعرض لو من  -
عمميات ارىابية ويمكن قياسو عن طريق الدرجة التي يحصل الطالب عمييا بعد استجابتو 

 لمقياس اآلثار النفسية لبلرىاب "
 (:Terrorism) ثالثاً :اإلرهاب

التعريف المغوي لئلرىاب  :" رىب ، كعمم ، رىبة ورىبا ، بالضم ، بالفتح وبالتحريك أو رىابًا   
(. "والراىب : ٛٔٔ،ص ٜٜٙٔ، بالضم ويحرك : خاف ، وارىبو و استرىبو : أخافو")الفيروز آبادي ،

سبحانو  واحد رىبان في الديانة المسيحية : وىو اسم فاعل من رىب : إذا خاف أي الخوف من اهلل
وتعالى ، والترىب ، التعبد . فاإلرىاب في المغة ىو اإلفزاع واإلخافة ، يقال : أرىبو ، ورىبو أي 

 (. ٖٙٗ،ص  ٜ٘٘ٔأخافو")ابن منظور ،
قال األصمعي "الرىب : "الناقة الميزولة ، والُرىاب : الرقاق من النصال ؛ واحدىا رىب ،   

(. ٚ٘ٔ،ص ٜٜٓٔن مثل المسان " )الجواىري ، والرىاب : عظم في الصدر ، مشرف عمى البط
 يظير من التعاريف المغوية ان كممة ارىاب ليا معان عديدة : )الخـوف ، التعـبد ، الـخفة( .

أي (Terror)التي تعني اإلرىاب وىي مشتقة مـن كممـة   (Terrorism)وفي المـغة االنـكـميزية كـممة 
عرفو قاموس األكاديمية  (Terrorisme)وفي المغة الفرنسية   (Terrorize)التخـويف و الفزع أو 

الفرنسية بأنو :"تمك األفـعال التـي ترتكبيا السـمطة لنشر الرعب بين المواطنين عن طريق اإلكراه او 
 ( .ٜٔٔه ،صٖٔٗٔاالسـتعمـال غيـر المـشروع وغير المتوقع لمقوة")المطمق ،

 التعريف االصطبلحي لئلرىاب :
لباحثون عن صعوبة االتفاق عمى تعريف لمفيوم اإلرىاب بسبب تعدد اآلراء حول األسباب عبر ا     

 التي أدت انبثاق ىذه الظاىرة وتعدد أشكاليا وأىدافيا حيث عرفو كل من :
(: بأنو "مجموعة من أعمال العنف التي تقوم بيا منظمة أو فرد بقصد اإلخبلل ٕٛٓٓ)مختار ، -

 ٕٛٓٓياسية أو خاصة أو محاولة قمب نظام الحكم")مختار ،بأمن الدولة وتحقيق أىداف س
 (.ٕٕٚٓ،ص

("العنف الذي تمارسو جماعات تساندىا دول معينة ويستيدف فردًا ٕٛٓٓ)مصطفى ،  -
وجماعات لغرض ترويعيم سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا بيدف تحقيق غايات ىذه الجماعات 

ات وأىداف المجتمع التي تدور فيو أحداث بغض النظر عن توافقيا أو عدم توافقيا مع غاي
 (.ٙ،ص  ٕٛٓٓالعنف")مصطفى ،

( :اإلرىابي "ىو مـن يمجأ إلى العنـف إلقامـة سمـطتو ، والحكم اإلرىابي نوع ٜ٘ٛٔ)الكيالي، -
يقوم عـمى االرىـاب والعـنف ، تعــمد إليو بعض الحكومات والجماعات الثورية لتحـقيـق أىـداف 

اسـتخدام العنـف )غيـر القـانوني ( أو التـيديد ألغراض سياسية سـواء من  سيـاسـية، فاالرىاب
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( .واالرىاب ٖ٘ٔ،صٜ٘ٛٔالحـكومة أو األفـراد أو الجماعات الثورية أو المعارضـة")الكيالي ،
 يعتمد عمى عقيدة أو أيدلوجية حتى يستمر من خبلل غسل عقول أعضائو .

والمنتظم لوسائل من طبيعتيا ان تنشر الرعب ، وذلك  جورج ليفاسير بأنو :" االستخدام العمدي -
لموصول إلى أىداف محددة ، فاالرىاب يتعمق بإرادة تتجو إلى إحداث أقصى درجات الرعب ، 
وفي اغمب األحوال ، يرمي إلى إحداث رعب جماعي بين فئة اجتماعية معينة وفقًا ألىميتيا 

و أو تتعمق بحزب سياسي أو طبقة اجتماعية سواء كانت تمثل فئات المجتمع كافة أو شريحة من
أو فئة تمارس سمطة معينة نحو الحكومة والييئات العامة أو قيادات مشروع معين " )رمضان 

 (.ٖٛ،ص ٜ٘ٛٔ،
" بأنو ىجوم أو فعل معاد موجو نحو شخص ما أو شئ ما كما  (Chaplin,1973)جابمن   -

يعني الرغبة في االعتداء عمى اآلخرين أو إيذائيم و االستخفاف بيم أو السخرية منيم بأشكال 
مختمفة بغرض إنزال الضرر أو العقوبة بيم، أو إظيار التفوق عمييم". 

(Chaplin,1973,p.15) . 
دي أو المعنوي ضد أفراد أو أشياء أو مؤسسات يعتقد الفرد ( "بأنو اليجوم المإٗٓٓمحمد )  -

بأنيا عائق دون إشباع دوافعو أو التشيير أو اليجاء أو االستخفاف والوشاية، وقد يوجو ىذا 
 (.٘ٙ،ص ٕٗٓٓالعدوان لميدف ذاتو لممتمكاتو أو أصدقائو أو لمجالسيو".)محمد ،

تتسم باستخدام القوة والعنف)كالقتل  التعريف النظري لبلرىاب :"ىو عمل تمارسو جماعات -
والخطف والتيجير والتيديد( من قبل جماعات ارىابية تستيدف الفرد والمجتمع مما يتسبب في 

 إحداث أضرار مادية ومعنوية ونفسية واجتماعية ".
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 رابعاً : النازحون :
ولكنيم (:"ىم أشخاص لم يعبروا حدودا دولية بحثاً عن األمان UNCHRعرفتيم منظمة) 

 . (UNCHRبقوا ميجرين داخل أوطانيم" )
طمبة الذين نزحوا خارج محافظة لطبلب لمرحـمة اإلعـدادية النازحين :ىم التعريف الباحثة  

( واستمر دواميم في المواقع ٕٗٔٓالموصل بعد سيطرة تنظيم )داعش( اإلرىابي عمى المدينة عام )
 محافظة كركوك . في مدارس نازحينالبديمة 

طمبة الذين لم ينزحوا من محافظة الموصل أثناء لمطمبة غير النازحين :ىم التعريف الباحثة  
مدارس تم فتحيا لمطبلب في فترة احتبلل المدينة من قبل تنظيم )داعش( اإلرىابي واستمر دواميم في 

 .(ٕٚٔٓبعد تحرير المدينة عام ) محافظة الموصل
 اإلطار النظري :

السـماوية كميا بحماية اإلنسان من مخاطر العنف ، إال ان امتدت الموجات  اىتمت األدـيان       
االرىابية والجماعات المتطرفة التي تمركزت في بعض الدول في اآلونة األخيرة و لم ينجو بمد من 
تشعب عممـياتيا العسـكرية البشعة تفاقم الغمو والتطرف ليذه الجماعات وىو مما ال يقبمو دين أو 

دادت ضحايا الحرب لتطال األبرياء والمدنيين اآلمنين ،إذ  الغمو والتطرف يخالف الوسطية عرف ،واز 
َق ِبُكْم َعن َسِبيِمِو "  تعالىواالعتدال قال  وَأنَّ َىَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيمًا َفاتَِّبُعوُه وال َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرَّ

اُكم ِبِو َلَعمَُّكْم   (  ٖ٘ٔ)األنعام: "  َتتَُّقونَ َذِلُكْم وصَّ
وردت لفـظة اإلرىاب في القـران الـكريم بأكثر من معنى ال صمة ليا باإلرىاب بالمفيوم الغربي  

. فقد ورد اإلرىاب بمعنى الخوف والفزع سبع مرات )يرىبون ، فارىبون ، ترىبون ، استرىبوىم ، 
َفاْسَتَجْبَنا َلُو وَوَىْبَنا َلُو َيْحَيى "  ل تعالى:ورىبة ، ورىبًا (وجميعيا تدل عمى الرىبنة والتعبد،قا

"  ينَ وَأْصَمْحَنا َلُو َزْوَجُو إنَُّيْم َكاُنوا ُيَسارُِعوُن ِفي الَخْيرَاِت وَيْدُعوَنَنا َرَغبًا وَرَىبًا وَكاُنوا َلَنا َخاِشعِ 
 (.ٜٓ)األنبياء: 

اء )والجأت ظيري إليك رغبة ورىبة كما وردت في بعض األحاديث النبوية منيا حديث الدع      
إليك(وفي كبلم اإلمام عمي ابن أبي طالب عميو السبلم بقولو ")يا مالك إن الناس إمـا أخ لـك في 
الديـن أو نظـير لك فـي الخـمق(" ففيو إشارة إلى ثقافة ترك العنف والتعايش السممي )ميدي وحسين 

 (.ٚٚٔ،ص ٖٕٔٓ(،)حمزة،ٖٙٗ،ص ٕٛٔٓ،
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 اإلرهاب :صور 

يرتبط تعدد صور اإلرىاب وأشكـالو بالتطـورات التكنولوجية والتقنـية لمصناعات الحيوية       
والتكـنولوجية ، فنجد أن ىنـاك اإلرىاب االلكتروني )فايروسات الحاسب اآللي واالنترنت( واإلرىاب 

البيولوجية والكيمائية ، داخل البيولوجي الكيميائي وىما أكثر انتشارًا ، ويعتمد عمى تطور الصناعات 
 ٕٓٔٓالقطاعات المدنية أو العسكرية ، وأخيرا اإلرىاب النووي وىو من أقدم صور اإلرىاب )المالكي 

 (ٖٔ،ص  ٕٙٓٓ(،)العموش،ٓٙ،صٕٕٓٓ(،)اليواري ، ٕٗ٘،ص 
 أنواع اإلرهاب :

اق اإلرىاب وأثرىا ومن ان تنوع وتعدد أنواع اإلرىاب يعود في المقام األول إلى مدى انتشار نط     
 (إلقميمي )امتداد الجغرافي لمدولةأىم ىذه األنواع :اإلرىاب المحمي)داخل نطاق الدولة (، واإلرىاب ا

)ال وطن وال دين(وأخيرا ارىاب األفـراد أو الجـماعات والمـنظـمات  اإلرىاب الدولي
 (ٕٙٔ،ص ٕٛٓٓ)عميان، (،ٔٙٔ،ص  ٕٓٔٓالخاصة)المالكي،

 
إذ تمارس المنظمات االرىـابـية ضرب الوحدة الوطنية عــن طريـق القيام بترويج أفكار   

مسموعة تشكل المواطن في دولتو روح االنتماء والمواطنة وانعدام الثقة في نفسو وخمق جو بين 
مـناخ المواطنـين مما يؤدي إلــى إشعال الطائفية والفتنة بين األقميات والقبائل في الدولة ويصبح ال

مبلئما الرتـكاب أعمـال تخـريبية ضد المؤسـسات والمنـشات الحيوية،أو تنفيذ أعمال القتل واالغتياالت 
ثارة البمبمة والفوضى عن طريق بث اإلشاعات  مما أدى ذلـك إلى نـشوء حرب طائفـية تقسم الببلد وا 

رىابي في مقدمة اآلثار ( .وتأتي اآلثار األمنية لمعنف اال ٛ،ص ٕٛٓٓفي أوساط المجتمع)الجحني،
السمبية المباشرة في أي مجتمع فيمثل العنف اإلرىابي رسالة مباشرة من مرتكبيو يوجيونيا إلى من 
يختمفون معيم عن طريق ارتكاب عمميات إجرامية تيدف إلى إشاعة الخوف والذعر عمى نطاق واسع 

 (ٛ،ص ٕٛٓٓتستيدف أبرياء من اجل إثارة الخوف والفزع بين الناس )الجحني،
  
 وجهة نظـر علـماء النـفس في تفسير اآلثار النفسية و االرهاب: 
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 : اآلثار النفسية 
إن صدمة اإلساءة الناتجة عن تأثير العمميات االرىابية والعنف تظل قائمة ونشطة التأثير        

عمى الصحة النفسية لمطفل و شخصيتو المستقبمية ألنيا تبقى كخبرة مؤلمة تعيش معو ويعيش 
النفسي رد فعل لمصدمة العنيفة التي يتعرض ليا  فاألثر(. ٓٛٔ،ص ٖٕٔٓمعيا )حمزة ومحمد ،

النفسي الحاد، فأن رؤية الفرد لمشاىد القتل والعنف والتعذيب والتيديد تتفرد  باأللمم الفرد تتس
، وتتكرر المشاىد نفسيا في األحبلم والكواليس  األليمةداخل عقمو ثم يأخذ في استعادة تفاصيميا 

جو فيشعر الفرد بأنيا تحدث من جديد ، مما يترتب عمييا آثار انفعاالت نفسية حادة لديو ، فيت
الفرد إلى التجنب المستمر لتمك األحداث ويفقد االىتمام بكل أنشطتو المعتادة ، وتضيق دائرة 
عبلقاتو اإلنسانية ،إذ يفضل العزلة عن اآلخرين ويتراجع األمل والتطمع إلى المستقبل لديو ويكون 

عمى التركيز سريع االستثارة والغضب ، وتبدو عميو حاالت القمق وصعوبة النوم وانعدام القدرة 
والشكوى من اآلالم جسمية وتقل قدرتو عمى االحتمال وال يقوى عمى التعامل مع مواقف الحياة 

 (  ٛ٘،ص ٜٜٗٔ(و)الشربيني ،ٕ٘ٗ،ص ٕٔٓٓفيتسم بسوء التوافق مع اآلخرين )غنام ، 
التي : تفسير مدرسة التحميل النفسي وبيذا تنظر مـدرسـة التحـميل النفـسي لآلثار النفسية  أوال

تتركيا أحداث العنف والمواقف الضاغطة عمى األفراد التي تختمف من شخص الى آخـر حسـب تكوين 
الشخصية لديو إذ يرى)فرويد( أن اآلثـار النـفـسية واألحداث الضاغطة ماىي إال رد فعل طفولي 

متأثرين  لمتخمص من الموقف المؤلم ، فوجود االستعداد المسبق يجعميم يتفاعمون مع موقف العنف
بخبرتيم السابقة ترجع لمراحل السنوات األولى من العمر.وان ما يعانيو الفرد بعد أحداث العنف من 

 الحدث ألصدمي ينتج عنيا فائدتان لمفرد ىما : إعادة قمق وخوف وارق و
 Regressionتقميل الصراع والتوتر عن طريق آليات الدفاع النفسي مثل النكوص  -ٔ

 ويعد ربحًا داخميا.  Denial اإلنكارو  Repressionوالتبرير
 (.Kaplan,1999,p.123التعاطف واالىتمام المتزايد من اآلخرين و يعد تعويضًا معنويًا) -ٕ

 :النظرية المعرفية :ثانياً 
إن اآلثار النفسية التي يشعر الفرد بيا نتيجة لؤلحداث العنيفة التي تعرض ليا ، تعود إلى البناء      

و الشخصية ومفاىيمو ومعتقداتو وىي التي تحدد مدى وكيفية استجابتو لمضغوط العام لمفرد وطبيعت
 (.ٚ٘،ص  ٜٜٗٔفي أثناء تعرضو ليا ، ومقدرتو عمى التوافق بعدىا )الشربيني ، 
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  :تفسير المنظور االجتماعي : ثالثاً 
يؤكد المنظور االجتماعي عمى أن لمبيئة دوُر ميُم في ظيور اآلثار النفسية لدى الفرد بعد       

شديدًا عمى الفرد إذا شعر بنقص  أصبحتعرضو لؤلحداث اإلرىابية والعدوانية ، وان تأثير الصدمة 
لذنب لبقائو اإلسناد االجتماعي وحينيا قد يعزل نفسو ويشعر بالوحدة والقمق والكآبة ، وشعور الفرد با

حيًا دون اآلخـرين في حـالة الصدمات التي ينتج موت جماعي عنيا وىذه المشاعر ىي سـبب رئيـس 
ويسيم حجم الشبكة االجـتماعية  (Wilson&Krauss,1980 ,p.133)في ظيور االضـطرابات 

عبد التـي ينتـمي الفرد إلييا من األسرة واألصدقاء في دعم ومساندة الفرد لتجاوز الصدمة)
( وان الدعم االجتماعي لمفرد يقمل من ظيور أعراض الصدمة التي تعرض ٕٔٚ،صٕٓٓٓالرحمن،

 .(Andreasen,etal,1995 ,p.229)ليا
 : تفسير االرهاب 

أشار)متري شانسكي( في كتابو "سيكولوجيا اإلرىاب"إلى أن مـن وجـية نظر سيكولوجية          
ليست ثمة صورة متفق عمييا لئلرىابي بين عمماء النفس فاإلرىاب ال يرتبط بمجال عمم النفس وعمم 

نما بمجال ابعد و أعمق من ذلك فإذا سألنا عن البواعث التي تدفع شخص ما ليك ون األعصاب وا 
 (.    ٜٖٖ،ص ٕٙٔٓإرىابي؟ عمينا إن نوجو أنظارنا إلى مجال عمم االجتماع والسياسة والثقافة)لطيف 

ويعد اإلرىاب صـورة مـن صـور العنف والسمـوك العدواني حيث تناولت نظريات عدة فـي عمـم       
فطريا، بينما عده كل نظرية تفسير السموك العدواني منيا ما يعده سموكا  النـفس العدوان وحاولت

 (Thomas hobbs,1651)البعض سموكا مكتسبا. فقد تصور الفيمسوف البريطاني توماس ىوبز
إن الناس يميمون بالفطرة إلى التنافس والعدائية وأنيم ال ييتمون إال بما ينفعيم ويساعدىم في 

ا إذا كان ىـذا التفوق عمى اآلخرين ويزيد من سمطتيم لتجنب الصراع والتدمير فيما بينيم. وأم
السـموك مكتسبًا فانو يخضع إلمكانية التغيير والتعديل بينما يقل احتمـال التغـيير بالنسـبة لمسموك 

 الغريزي أو الموروث ومن ىـذه النـظريات:
 . النـظريات الغـريزية1

يشارك فرويد وكونراد لورنز آراء ىوبز التشاؤمية بشأن الطبيعة البشرية ومن أىم النظريات 
التي عدت العدوان غريزيا ىي : ) نظرية التحميل النفسي ، النظرية االيثولوجية ، النظرية 

 (.ٖ٘ٗ،ص ٕٔٓٓالبيولوجية( )حسن،
    Psycho analysis theory:نظـرية الـتحلـيل النـفسـي  . أ

بنوعين يختمفان عن بعضيما تمامًا  ىالعبت الغرائز دورا ميما في نظـرية فـرويـد، وحدد     
وىما الغرائز الجنـسية مثل الحب والبحث عن الممذات والغرائز العدوانية التي ترمي إلى التخريب 

( .و يعتقد )فرويد( أن السـموك العدواني)كاالرىاب والعنف( ٕٓ٘،ص ٕٗٓٓوالموت. )بني جابر،
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(. فيو سموك ٛ: ٜٜٙٔوت )جرادات،غريزة فـطرية الشعورية تعبر عن رغبة كـل فرد في الم
غريزي ييدف إلى تفريغ الطاقة العدوانية الموجودة داخل جسد اإلنسان، ويجب إشباعيا تماما 
كما تشبع الطاقة الجنسية ولذلك أشار )فرويد (إلى إن اإلنسان مزود بغرائز، فكل إنسان يخمق 

إذا لم تجد ىـذه الطاقة منفذا ليا لديو نزعة نحو التخريب ويجب الـتعبير عـنيا بشكل أو بآخر ف
إلى الخارج)البيئة(وىي واضحة في النزعة السادية، فيي توجو نحو الشخص نفسو وىذه متمثمة 

ذا سمح ٖٕٙ: ٕٕٓٓبالنزعة الماسوشية )يعقوب، (. فيذه الطاقة تظير بثبات عمى الدوام، وا 
وحيد ليذه الطاقة ىو األنا ليا بالنمو فإنيا ستفضي إلى أعمال العنف والعدوان، والكابح ال

األعمى )الضمير( الذي يمثل النواىي، واألنا األعمى بنظر فرويد ال يولد مع الطفل ولكنو يتطور 
 . (Saks & KrupatK,1988,p. 95)خبلل سنوات الطفولة المتوسطة.

فقد أكد عمى إن العدوان وسيمة لمتغمب عمى مشاعر القصور والنقص  (Adler,1908)أما أدلر
ذا لم يتم التغمب عمى ىذه المشاعر،عندئذ يصبح العدوان وسموك العنف وا لخوف من الفشل، وا 

(. وىو يـرى أن مـحاولة الفـرد لمسيـطرة ٜ،ص ٜٜٙٔاستجابة تعويضية  ليذه المشاعر )جرادات،
عـمى اآلخرين قد تأتى عن طريق التعويض الزائد الذي يظير في شكل اضطرابات انفعالية ومنيا 

ك العدواني، ويحدث ذلك عندما يصبح الدافع لـمتـعويض عـن النـقص شديدا وممحا السمو 
 (.ٔٚ ،صٕٕٓٓ)راشد،

  :   Ethnological  theoryااليثولـوجـيـةالنظريـة ب.    
 ,Ardary ,Sinder)وتمثل ىذه النظرية منحنيين مثل ارداري وسندر ولورنز       

Lorenz,1966) تبركنو  وستور (Storr, Tenbbergen,1968)وىند (Hind,1970)  ويعتـقد
أصحاب ىذه النـظرية أن اإلنسان حيوان مفترس، ورث عن أسبلفو الغرائز العدوانية. وال يوجد أي 
احتمال الستئصال ىذه الغريزة من الطبيعة البشرية، ألنيا ثابتة وغـير قابـمة لمتـغيير)مكفمين،ورتشارد 

رنز فرويد في النظر إلى أن العدوان دافع فطري غريزي، (. وقد شارك لو  ٖٖٚ،ص ٕٕٓٓغروس،
ويرى شأنو شأن فرويد، ضرورة إطبلق الطاقة العدوانية من حين آلخر حتى ال تتراكم إلى حد خطير. 
وربط ىؤالء العمماء غريزة العدوان بحاجة اإلنسان لمتممك والسيطرة، وافترضوا أن اإلنسان يعتدي 

ك والدفاع عن ممتمكاتو، فعندما يشعر بتيديد خارجي سيقع عميو أو عمى إلشباع حاجتو الفطرية لمتمم
(، ٕ٘،ص ٜ٘ٛٔممتمكاتو، تتنبو غريزة العدوانية عنده فيغضب ويتوتر ويختل اتزانو الداخمي)مرسي،

أن السـموك العدواني ىو سـموك فطري ناجم عن عمميات االنتقاء  (Lorenz,1966)و يرى لورنز 
أن الطبيعة اختارت األنواع األقوى واألصمح، تمك التي تكون قادرة عمى مقاومة الطبيعي، وىذا يعني 

األعضاء من النوع نفسو.وطالما إن البقاء ىو لؤلقوى واألصمح، فان فرص العدوان تزداد بيدف 
 .  (Mummedey ,1988 ,p.266)( ،ٖٚٗ ،صٕٔٓٓالمحافظة عمى البقاء)حسن،
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  Biological Perspective    المنظور البايولوجيج. 
لم تقتصر محاوالت العـمماء في البحث عن تفسير السموك العدواني عمـى العوامل النفـسية 

يعتقد أصحاب  وجية النظر ىذه إن منطقة الفص واالجتمـاعية بل امتدت إلى الجوانب البايولوجية إذ 
وعند استئـصال بعـض الجبيي والجياز الطرفي المسؤول عن ظيور السموك العدواني عند اإلنسان ، 

التوصيـبلت العـصبية فـي ىذه المنطقة عـن المخ ،أدى إلى خفـض التوتر والغضب والعنف، وأدى إلى 
حالة من اليدوء واالسترخاء ويحدث عـكس ذلك عنـدما تسـتثار بواسـطة التـيار 

 (.ٛ،ص ٜٜٙٔالكيربائي)جرادات،
رازات الفص األمامي لمغدة النخامية يصاحبو ويرى )سكنر( أستاذ عمم اليرمونات أن زيادة إف    

توتر واندفاع إلى العدوان ووجود ارتباط بين مستوى اليرمونات الذكرية والسموك العدواني وينطبق 
( وتذكر)دافيدوف( أن ألجيزة المخ دورا في العدوان في ٗ :ٜٛٛٔذلك عمى الذكور واإلناث)حجازي ،

  ( ٘ٔ٘،ص ٖٜٛٔعصبية من أداء وظيفتيا )دافيدوف،أداء وظيفتيا،ويمكن أن تمنع الدوائر ال
فعندما قام عمماء النفس بإثارة الجزء األمامي من الييبوثبلموس لقطة، قامت بمياجمة الفأر. 

 (. ٕٕ٘،ص ٜٜٚٔ)الزعبي،
    Frustration -  Aggression:  الـعدوان –نظرية اإلحـباط . ٕ

دراكو لموقف اإلحباط يتوقف ظيور اإلحباط بسبب العدوان عـمى اس     تعـداد الشخـص لمعـدوان وا 
-ٔ ،صٖٕٓٓ(،)الطويل،ٛٔ،صٜٜٙٔ،وقـد ال يعـتدي إذا أدرك أن اإلحباط غير متعمد)الحسين،

العدوان أن العدوان ينجم عن اإلحباط دائما،وان وجود اإلحباط يقود إلى -(. وتؤكد فرضية اإلحباطٖ
ن استجابة العداء التي يستجيب الفرد ليا ضـد مـصدر إحباطو بمثابة تـفريغ  عدوان من نوع ما. وا 

وزمبلؤه اإلحباط بأنو"ما  (Dollard) ( ويعرف دوالردٓٓٔ ،ص ٜٜ٘ٔلـطاقتو النفـسية ) محمود،
يحول دون استجابة متجية نحو ىدف ما، يكون قد آن أوانيا في السمسمة السموكية". ويحول 

(..كما يرى ٕٖٗ-ٖٔٗ،صٕٕٓٓورتشارد غروس،اإلحباط دون الوصول إلى معزز متوقع)مكفمين،
أن السمـوك العدواني ىو تعويض عن اإلحباط المستمر،وان كثافة (ph.Harriman)فيميب ىـاريمان 

العدوان تتناسب مع حجم اإلحباط وكثافتو.،إذ كمما زاد إحباط الفرد زاد 
اك شرطان أن ىن (berkovitch,1993)(.ويعتقد بيركوفيتزٓٚٔ،صٖٜٜٔعدوانو.)العيسوي،

يعمبلن  معا لحدوث العدوان يتمثل األول في االستعداد لمسموك العدواني ،و يتمثل الثاني بوجود قرائن 
وبذلك فان بيركوفيتز يعتقد بان اإلحباط قد يؤدي إلى الغضب ولكن  (Environmental cuse)بيئية

عدوان عمميتان متوازيتان وليسا السموك العدواني ال يظير إال بوجود دالئل بيئية معينة.وان الغضب وال
متتابعتين،الن األحداث المحبطة أو المؤلمة تقود إلى العدوان بطريقة آلية في حال وجود دالئل 

 (. ٜٖٗ ،صٕٕٓٓموقفيو معينة )مكفمين ورتشارد غروس،
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  Perspective Social المنظور االجتماعي. ٖ
 Intergenerational Theories نظريات تواصل األجيال -أ

يرى أصـحاب ىذه النظـرية أن الجناة والضحايا يكتسبون مفيوم ذات سمبي ويكون     
عندىم قصور في أنماط التواصل ينتج عن التعمم االجتماعي من أسرىم التي تربوا فييا أو من 
السياق االجتماعي الذي يتغاضى عن العدوان وبدوره يعمل عمى استمرار العنف والعدوان من جيل 

 (.ٛ،ص ٕٛٓٓجيل داخل األسرة )حسن ،ل
   Family Systems Theories نظريات المنظومة األسرية -ب

تحمـل ىـذه النظرية ضحايا العنف والعدوان بعضًا من مسؤولية ما يـقع عـمييم من إيذاء  
ألنيم يشتركون مع المعتدين في أنماط التفاعل الذي يتضمن العنف مما يسيل ويديم ىذا العنف 

 (.ٛ،ص ٕٛٓٓ)حسن ،
  Social Learning Theory:    نظـرية التعـلم االجتمـاعي -جـ 
 Bandura)عرف بنظرية التعمم من المبلحظة ،إذ يفترض باندورا و روسوت  

&Ross,1963)  أن األطفال يتعمـمون السـموك العـدواني عن طريق مبلحـظة نمـاذج العدوان عند
يون والسينما وفي القصص التي يقرؤنيا والحكايات التي األبوين و مبلحظة أفبلم التمفز 

ن العدوان سموك متعمم يكتسب من مشاىدة النماذج وما تظيره من عدوان تجاه البيئة  يسمعونيا.وا 
المحيطة بيا.وان النمذجة ال تتطمب القابميات المعرفية اإلدراكية ويستطيع الفرد تقميد بعض أفعال 

ز عن أخذ دور اآلخر ما لم يتعاطف معو ويتقبل طريقة شعوره وتفكيره) اآلخر بصورة آلية ،لكنو يعج
(.ويذكر باندورا أن ىناك متطـمبات يجـب توافـرىا في الفرد قبل ٛٗٗ،ص ٕٜٛٔأسعد ومالك مخمول، 

 أن يتعـمم من النموذج وىـي:
( يعد االنتباه عممية معرفية وال بد من أن ينتبو المبلحظ لمـا يفعمو  attentionأوال: )االنتباه 
 النموذج.

( أن يحتفظ باألحداث العدوانيـة المبلحظة عمـى شكـل رمزي re tensionثانيا : )االحتفاظ  
 الستـرجاعيا في المستقبل.

عمى استدعاء ( أن يكون لدى المبلحظ القدرة motor reproductionثالثا : )اإلنتاج الحركي 
 الخبرات وأنمـاط السموك الناتجة عن النموذج.

(أن يكون لديو الحافز عمى أداء سموك نموذج العـدوان والعـممية  motivation رابعا : )الدافع
 (Samuel, 1981,p.337)،( ٚٚ-ٙٚ،ص  ٜٜٓٔ،الدافعـية )داود

لى التعمم من الخبرات ويوجد نوعان رئيسان من التعمـم بالمبلحـظة ،يشير النوع األول إ 
.  يحدث ذلك عندما نرى أن اآلخر قد تمت مكافآتو أو  vicarious experiences)االبدالية )
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عقابو لنشاطات معينة ومن ثم نّعدل من سموكنا كما لو أننا تمقينا تمك التوابع بأنفسنا.وفي النوع 
تعزيز أو عقاب في أثناء مشاىدة الثاني يحاكي المبلحظ سموك النموذج حتى لو لم يتمق النموذج أي 

 (. ٖٕٓ ،صٜٜٚٔالمبلحظ لو )الصمادي،
 الدراسـات السـابقـة :

(:ىدفت إلى معرفة اآلثار النفـسية واالجتـماعية التـي تركتيا Koneing ,1986دراسة )   
العينة من  الحرب العالمية الثانية عمى أبناء المجتمعات األوربية )بريـطانيا وفرنـسا وألمـانيا( وتكونت

( سـنة من كبل الجنسين .وتبين إن من أىم ٕٔ-ٚ( أسرة أوربية تتـراوح أعمارىم بـين )ٕ٘ٛأطفال )
اآلثـار النفسية الـتي تركتيا الحرب عمى ىوالء األطفال حالة الخوف والحزن والكآبة وفقدان الثقة 

عن تعرض ىوالء األطفال إلى بالنفس وقضم األظافر واالنعزال عن المجتمع واألطفال اآلخرين .فضبل 
إمراض جسيمة نتيجة األمراض النفسية والعصبية )كالحصبة واإلسيال المزمن والصداع واألرق(التي 
إصابتيم بسبب ضغط الحرب وأىواليا .كما تبين ان األطفال فقدوا قيم مجتمعاتيم التي تربو عمييا 

 .Koneing ,1986,pاحترام الزمن) واخذوا يكتسبون قيمًا ضالة كالكذب والنفاق والرياء وعدم
312.) 

(:استيدفت اآلثار النفسية واالجتماعية االيجابية والسمبية لمحرب ٜٜٙٔدراسة)الحسن،   
( سنة وصمم البحث استبانو ٘ٔ-ٙ(فرد تراوحت أعمارىم بين)ٕٓٓوتكونت عيـنة البحث من)

نفسية ايجابية وآثارًا نفسية تضمنت نوعين من األسئمة عامة وخاصة واتضح إن الحرب تركت آثارا 
 سمبية ومن اآلثار االيجابية )حب الوطن وتعزيز الثقـة بالـنفس وبناء الشخصية المتكاممة(.

وبالرغم من االيجابيات النفسية لمحرب فأنيا تركت بعض آثار سمبية عمى األطفال منيا  
ثر الحرب في القمق والتوتر الشعور بالخوف والفزع عند األطفال جراء تدمير البشر واالبنيو . وا

النفسي لؤلطفال جراء العمـميـات العـسكريـة والقتل والتدمير . فـضبل عن مؤشرات أن الحرب العراقية 
اإليرانية قد تركت آثارىا السمبية عمى األطفال فيما يتعمق باألمراض النفسية التي أصيبوا بيا 

 (.ٕ،ص ٜٜٙٔ....الخ )الحسن، كاليستريا والكآبة والصرع واليوس وانفصام الشخصية
( :ىدفت الدراسة إلى إيجاد صعوبة تحديد اآلثار السمبية وااليجابية ٕ٘ٓٓدراسة)البزاز، 

لمحرب العراقية األمريكية والوقوف عمى أسبابيا وآثارىا النفسية واالجتماعية التي تركتيا عمى األطفال 
 في المجتمع العراقي . 

( فقرة وتم ٕٙ( فرٍد واستخدمت استبانو مكونة من )ٕٓٓاستخدمت عينة عشوائية من ) 
صدق وثبات االستبيان . وحمل االستبيان اآلثار النفسية االيجابية لمحرب عمى األطفال من تنمية 
الشعور باألمل والتفاؤل بالمستقبل وحب الوطن والجيش واألمة وبناء الشخصية المتكاممة عند 

اعية والنفسية السمبية لمحرب عمى األطفال كفقدان األىل واألقارب األطفال كما تم تحميل اآلثار االجتم
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وتدمير بيوتيم ومدارسيم ومناطق سكناىم ، شحو المواد الغذائية وتعرض لعديد من األطفال إلى 
اإلمراض النفسية واالجتماعية .فضبل عن حرمانيم من العطف والحنان والجو األسري المناسب ، 

 (. ٕ٘ٓٓواعتبلل الـصحة النفـسية والعقمية عندىم )البزاز،  ظيور شعور الحزن والكآبة
( ىدفت إلى التعرف عمى آثار اإلرىاب األكاديمية والنفسية ٕٙٔٓدراسة)لطيف،  

واالجتماعية وترتيبيا حسب أىميتيا من وجية نظر طبلب مرحمة اإلعدادية .وتكـونت عـينة البـحث 
( فقرة موزعة عمى ٗ٘و لقياس ىذه اآلثار تتكون من )( طالبا وطالبة ، وتم بناء استبانٖٓٚمن )

( فقرة ، واستخراج ٙٔ( فقرة واالجتماعية )ٛٔ( فقرة والنفسية )ٕٓ( مجاالت ، اآلثار األكاديمية )ٖ)
صدق وثبات االستبانة واستخدمت اإلحصاءات المناسبة حيث توصمت الباحثة إلى اآلثار حسب 

نى وتشير الفقرات في مجال اآلثار األكاديمية إلى ضعف أىميتيا من أعمى متوسط حسابي إلى أد
دافعية الطمبة وضعف طموحيم العممي وشعورىم بالضياع والبلمباالة تجاه مستقبميم الدراسي ، وفي 
مجال اآلثار النفسية تشير الفقرات إلى أن أفراد العينة يشعرون باإلحباط وعدم األمان والتشاؤم 

ستقبل والشعور بخيبة األمل والخطر والتيديد والقمق واضطراب النوم . أما والخوف والنظرة السمبية لمم
مجال اآلثار االجتماعية فتبين أن أفراد العينة أصبحوا انعزاليين وفقدوا الرغبة في أداء الواجبات 
االجتماعية واالبتعاد عن األىل و االعتذار عن المشاركـة فـي األنـشطة االجـتماعية داخل المدرسة 

 (. ٖٖٖ،ص ٕٙٔٓارجيا)لطيف، وخ
 بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة تم التوصل إلى المؤشرات اآلتية : 

(سنة وذلك ألىمية ىذه الفئات في ٚٔ-ٙتناولت الدراسات فئة األطفال والمراىقين بعمر من ) -
 المجتمع وتناولت البحث الحالي فئة المراىقين )طبلب اإلعدادية(.

الدراسات أدوات تقيس اآلثار النفسية لعمميات االرىابية فضبًل عن اآلثار استخدمت معظم  -
األكاديمية واالجتماعية والمرضية وتم إعداد أداة البحث الحالي تقيس اآلثار النفسية عمى وفق 

 متطمبات الوضع الراىن لمطبلب .
عمى األطفال أشارت الدراسات إلى أىم اآلثار التي تركتيا الحروب والعمميات االرىابية  -

والمراىقين من حالة الخوف و القمق والتوتر النفسي والحزن والكآبة واإلحباط وعدم األمان 
 والنظرة السمبية لممستقبل واعتبلل الصحة النفسية والعقمية .

 إجراءات البحث :
 لتحقيق أىداف البحث تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي وقد اتـبعت اإلجـراءات اآلتيـة : 

 أوالً : مجـتمع الـبحث وعينته:

المدارس لـغرض اخـتيـار عـينة البـحث تم تحديدىا في مجتـمع البـحث المتمـثل بطـمبة     
( طالبا وطالبة في محافظة كركوك المركز والتي ٜٚٙٔالثانوية واإلعدادية النازحين البالغ عددىم )
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بيق حيث تم اختيارىا بطريقة عشوائية  ( مدارس لمتطٓٔ( مدرسة لمنازحين اختيرت منيا )ٖٓتضم )
( مدارس لغير النازحين من مـدينة الـموصل من )مدارس الجانب األيسر( إذ لم تكن مدارس 4و)

الجانب األيمن مفتوحة لعدم اكتمال عمميات التحرير ولم يتم تحديد مجتمع العينة لمطمبة داخل 
داد الطبلب المتواجدين في المدارس عمى الموصل حيث  كانت عمميات التحرير مستمرة واختمفت أع

وفق حالة النزوح بين المناطق ولذلك تم سحب عينات قصديو من ىذه المدارس حسب إعداد الطمبة 
  .( يوضـح عـينة البـحٔو الجدول ) المتواجدين

 ( 1عذول )

 ػُـُخ انجـحش

 انصف انذراضٍ انزخصص انغُص َىع انًذرضخ 

 انطـبدش انخبيص انـراثغ أدثٍ ػهًٍ إَبس ركـىر غُر انُبزحٍُ انُبزحٍُ

 91 191 013 210 384 336 258 102 492 انؼذد

 594 594 594 594 انًغًىع

 ثانيا": أداة البحث :

تم إعداد أداة لقياس اآلثار النفسية لئلرىاب بعد اطبلع الباحثة عمى مقاييس عدة منيا  
عمى صدق األداة ،الذي يعد من أىم الشروط لمحصول ( و ٜٕٓٓ( و)عبد الحسين،ٕٙٔٓ)لطيف ،

الواجب توفرىا في القياس إذ يعكس مدى انسجام فقرات المقياس مع الموضوع وتمثيميا ألىداف 
( تم االتفاق عمى فقرات األداة بعد عرضو عمى خبراء فـي التـربية وعـمم ٕٗٓٓ،صٜٜٖالبحث)محمد،

( فقرة بعد ٓ٘ت المقياس فأصبح عدد الفقرات الكمية ) النفـس وبعد األخذ بآرائيم تم االتفاق عمى فقرا
ض  .افة فقرات تتبلءم والبحث الحاليإجراء بعض التعديبلت وا 

ما  نادرا تـنطبق عمي دائمًا، تنطبـق عمـي أحـيانا،تم وضع مقياس رباعي األبعاد لئلجابة )قد و        
طى درجة واحدة لمفقرة لكل إجابة ( درجات.وتعٔ، ٕ، ٖ، ٗيـعطي ) تنطبق عمي، ال تنـطبق عـمي(

 اختارىا المفحوص والدرجة الكمية ىي مجموع ىذه الفقرات.  
 القـوة التميـيزية:

،ص  ٜٜٓٔيفيد معامل التمييز في معرفة صدق المقيـاس الداخمي والخارجي )اإلمام ،
مرتفعة  ( ويقصد بتمييز الفقرات قدرتيا عمى أن تميز بين األفراد الحاصمين عمى عبلماتٗٔٔ

والحاصمين عمى عبلمات منخفضة في السمة التي تقيسيا كل فقرة من الفقرات ، ولغرض استخراج 
% ٕٚ( طاـمبًا وطـالبة وأخذ نسبة ٓٓٗالـقوة التـمييزية تم تطـبيق الـمقياسين عـمى عيـنة بمغت)

لتمييزية لكل فقرة من ( استمارة وكذلك لممجموعة الدنيا وإليجاد القوة اٛٓٔلممجموعة العميا وعددىا )
( وذلك لغرض ٘ٛ،ص  ٕٓٓٓفقرات المقياس استخدم االختبار التائي لعينتين مستقمتين )المنيزل ، 

عممًا أن القيمة مقياس اختبار داللة الفروق بين المجموعتين العميا والدنيا لكل فقرة من فقرات ال
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(، فكانت جميع الفقرات ٜٙ.ٔ( تساوي)ٕٗٔ(وبدرجة حرية )٘ٓ.ٓالتائية الجدولية عند مستوى)
 (. ٕمميزة الحظ جدول )

 (1عذول )

 انُفطُخ لىح رًُُس انفمراد نًمـُبش اِصـبر
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1.  3.592 2.268 .6976 .9131 11.97 16.  3.694 2.314 .6479 .9633 12.3 

1.  3.694 2.222 .7032 1.088 11.81 12.  3.490 2.398 .7672 1.022 8.88 

0.  3.638 2.342 .6898 1.006 11.04 12.  3.638 2.555 .742 1.079 8.59 

4.  3.657 2.231 .7383 1.124 11.01 19.  3.592 2.296 .6562 .8992 12.1 

5.  3.685 2.268 .5903 1.064 12.09 03.  3.518 2.240 .7035 1.159 9.79 

6.  3.611 2.32 .7082 1.100 10.21 01.  3.564 2.314 .6873 1.047 10.3 

2.  3.703 2.333 .6450 1.136 10.90 01.  3.518 2.129 .8028 1.111 10.5 

2.  3.546 2.546 .8246 1.122 7.462 00.  3.564 2.268 .6873 1.037 10.8 

9.  3.546 2.370 .7780 1.140 8.852 04.  3.657 2.194 .6289 1.036 12.5 

13.  3.601 2.250 .6256 1.005 11.86 05.  3.694 2.314 .6479 .9633 12.3 

11.  3.611 2.231 .6674 1.064 11.41 06.  3.453 2.240 .8470 .9846 9.70 

11.  3.740 2.175 .5360 1.003 14.29 02.  3.629 1.981 .7684 1.004 13.5 

10.  3.759 2.027 .5779 1.036 15.16 02.  3.416 2.203 .9081 1.065 9.00 

14.  3.620 2.222 .6516 1.077 11.59 09.  3.592 2.175 .7976 2.175 11.3 

15.  3.666 2.129 .6114 1.033 13.30 43.  3.481 2.148 .8481 .9745 10.7 

16.  3.722 2.259 .5265 1.017 13.27 41.  3.546 2.231 .7780 1.028 10.5 

12.  3.694 2.314 .6479 .9633 12.35 41.  3.463 2.138 .9315 1.018 9.97 

12.  3.490 2.398 .7672 1.022 8.882 40.  3.537 2.222 .7904 .9984 10.7 

19.  3.638 2.555 .7420 1.079 8.595 44.  3.620 2.305 .7577 1.080 10.3 

13.  3.592 2.296 .6562 .8992 12.10 45.  3.435 2.314 .9199 1.082 8.19 

11.  3.518 2.240 .7035 1.159 9.794 46.  3.463 2.083 .8474 1.024 10.7 

11.  3.564 2.314 .6873 1.047 10.37 42.  3.425 2.277 .9192 1.066 8.47 

10.  3.518 2.129 .8028 1.111 10.52 42.  3.472 1.898 .8478 .9466 12.8 

14.  3.564 2.268 .6873 1.037 10.82 49.  3.398 2.240 .9466 1.031 8.59 

15.  3.657 2.194 .6289 1.036 12.54 53.  3.463 2.157 .8474 1.015 10.2 

 :(Reliability) الثبات
يعـد الثبات مـن الخـصائـص السـيكومتـرية المـيمة لممـقاييس النفـسية ويشير إلى اتساق 

( Maloney, Word, 1980,p. 60المقياس فـي قـياس ما يجب قياسو بصورة منتظمة)درجات 
استمارة عشوائية من  (ٓٓٔ)سحبب (Cronbach, 1951)الفا كرونباخ طريقة بوتم احتساب الثبات 
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،ص  ٜٜٜٔتطبيق المقياس،وتؤدي ىـذه الطريقة إلى معامل اتساق داخمي لبنية المقياس )عودة ، 
 ( . ٚ٘.ٜٔاالثار النفسية لبلرىاب ) قيمة معامل الفـا كرونباخ لمقياس ( . وقد بمغت ٖ٘٘

  (،SPSSالوسائل اإلحصائية: تم استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية وبمساعدة البرنامج اإلحصائي )
االختبار التائي لعينتين مستقمتين ،االختبار التائي لعينة واحدة،الوسط المرجح  ،معامل الفاكرونباخ 

 . والوزن المئوي لتحديد درجة الحدة لمفقرات
 نتائج البحث : عرضها ومناقشتها

أوالً : لتحقيق الهدف األول )تحديد اآلثار النفسية لإلرهاب ذات األهمية من وجهة نظر 
 النازحين وغير النازحين(.طالب مرحلة اإلعدادية 

تم إيجاد الوسط المرجح والوزن المئوي لتحديد درجة حدة الفقرات ، واختيرت الفقرات التي         
( أن الفقرات التي حصمت عمى ٖحصمت عمى أعمى وسط مرجح ووزن مئوي إذ يتضح من جدول)

( واقل %75.85) ( وأعمى ووزن مئوي2.835( واقل قيمة )3.034وسط مرجح بين أعمى قيمة)
أمل في  اعتقد أن ال( فأعمى ىي )%75( وتضمنت الفقرات التي حصمت عمى قيمة)%70.88قيمة)
و)أصبحت صداقاتي محدودة (و)الشعور بالضيق والحزن( و)عدم المباالة بالمستوى الدراسي(  الحياة(

وىي دليل ف العام( و)تشتت األفكار( و)عدم الثقة باآلخرين( و)الشعور بالخوف من الوحدة (و)الضع
عمى تأثير الظروف الصعبة التي يعيشيا الطمبة النازحون وغير النازحين بسبب احتبلل تنظيم داعش 
لمدينة الموصل وما تعرضوا لو من مواقف إرىابية مثل )القتل والتيجير والتيديد والقصف بالطائرات 

من اليأس والعزلة والشعور  والسيارات المفخخة ...( انعكست بصورة سمبية مما أدى إلى حالة
بالحزن والضيق أدت إلى إىمال دراستيم وعدم االىتمام بالمستقبل. وىذا ما أكده المنظور االجتماعي 
عمى أن لمبيئة دوُر ميُم في ظيور اآلثار النفسية لدى الفرد بعد تعرضو لؤلحداث االرىابية والعدوانية 

ذا شعر بنقص اإلسناد االجتماعي وحينيا قد يعزل ، وان تأثير الصدمة أصبح شديدًا عمى الفرد إ
نفسو ويشعر )بالوحدة والقمق والكآبة .....( .واتفقت نتائج البحث مع الدراسات السابقة لكل 

(حيث توصمت الدراسة إلى الشعور بالخوف وفقدان األمل واإلحباط وكذلك دراسة ٕٙٔٓمن)لطيف،
 .(Kiny,1986)(ودراسة ٕ٘ٓٓ(ودراسة )البزاز،ٜٜٙٔ)حسن،

 (0عذول )

 رطهطم فمراد يمُبش اِصبر انُفـطُخ

 انفمراد د
درعخ 

 انحذح
 انُطجخ

انزطهطم 

 انغذَذ

 1 %75.85 3.034 اػزمذ أٌ ال أيم فٍ انحُبح 4

 2 %75.73 3.029 أصجحذ صذالبرٍ يحذودح  21

 3 %75.68 3.027 اشؼر ثبنضُك وانحسٌ ػُذيب أكىٌ يغ أصذلبئٍ 19

 4 %75.63 3.025 ثًطزىاٌ انذراضٍ أصجحذ ال أثبنٍ 8
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 5 %75.48 3.019 أرىلغ أٌ أرؼرض أو احذ أفراد أضررٍ نحبدس  3

 6 %75.43 3.017 ال اصك ثبِخرٍَ  2

 7 %75.38 3.015 أػبٍَ يٍ رشزذ األفكبر أصُبء انًحبضرح  1

 8 %75.33 3.013 ال ارغت يشبركخ انفرػ يغ اِخرٍَ 22

 9 %75.18 3.007 انىحذح وفمذاٌ األصذلبءاشؼر ثبنخىف يٍ  26

 10 %75.00 3 أػبٍَ يٍ ضؼف ػبو 24

 11 %74.95 2.998 أػبٍَ يٍ حذح انطجغ وانؼصجُخ  20

 12 %74.95 2.998 َشبطٍ يحذود 25

 13 %74.83 2.993 رطُطر ػهٍ أفكبر االَزمبو  16

 14 %74.80 2.992 اشؼر ثبنضُبع 27

 15 %74.75 2.99 رراودٍَ أحالو يسػغخ ) كىاثُص(أصُبء انُىو  5

 16 %74.45 2.978 اشؼر ثبنمهك يٍ فمذاٌ ػسَس 23

 17 %74.45 2.978 اشؼر ثمهك يٍ رساَذ ػًهُبد اإلرهبة فٍ ثهذٌ  43

 18 %74.33 2.973 أيُم إنً انؼسنخ واالثزؼبد ػٍ انُبش  7

 19 %74.33 2.973 اشؼر ثبٌ ػىاطفٍ أصجحذ عبيذح 9

 20 %74.28 2.971 اضزُمظ يٍ انُىو ثًساط ضٍء 10

 21 %74.25 2.97 أػبٍَ يٍ انصذاع 11

 22 %74.25 2.97 انزسو انصًذ رغى رذاول انحذَش يٍ حىنٍ 14

 23 %74.20 2.968 أفضم انغهىش نىعذٌ فٍ انًُسل 6

 24 %74.13 2.965 أصجحذ أخبف يٍ يىالف وأشُبء كضُرح 13

 25 %74.03 2.961 أخبف يٍ انزؼرض إلصبثخ رصُجٍُ ثبنؼىق  44

 26 %73.90 2.956 أػبٍَ يٍ ولذ فراؽ 18

 27 %73.88 2.955 افزمر انً وعىد هذف يحذد اضؼٍ نزحمُمه 28

 28 %73.83 2.953 اػزمذ أٍَ ضؼُف فٍ ػبنى ػذواٍَ 12

 29 %73.73 2.949 ال اعذ يٍ أثىػ نه يب فٍ صذرٌ  15

 30 %73.23 2.929 اشؼر ثبإلحجبط ثطجت يب رأَزه يٍ يآضٍ اإلرهبة  39

 31 %72.98 2.919 أفرط فٍ رُبول انطؼبو وانشراة  34

 32 %72.95 2.918 أَب يزشبئى يٍ انًطزمجم  42

 33 %72.95 2.918 اشؼر ثخُجخ األيم ثطُبضٍ ثهذٌ  48

 34 %72.85 2.914 اشؼر ثبنضغر يٍ كم شٍء فٍ حُبرٍ 35

 35 %72.80 2.912 اشؼر ثبنضُك ػُذ يزبثؼخ دراضزٍ 17

 36 %72.80 2.912 اشؼر ثبنغضت ثطرػخ  50

 37 %72.68 2.907 َالزيٍُ شؼىر انحسٌ نًب َحصم فٍ ثهذٌ  45

 38 %72.65 2.906 ررهمٍُ يزبثؼخ أحذاس االرهبة  41

 39 %72.65 2.906 انىضغ غُر انًطزمر فٍ ثهذٌ َغؼهٍُ ػذواَُب ويزًردا  49

 40 %72.60 2.904 أصجحذ اضزفس ثطهىنخ يٍ لجم اِخرٍَ 29

 41 %72.30 2.892 ال اشؼر ثبأليبٌ واالطًئُبٌ  40

 42 %72.05 2.882 ال أري ثبدرح خُر فٍ انًطزمجم انمرَت  47
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 43 %72.00 2.88 أصجحذ غُر يهزى ثبإلثذاع  32

 44 %71.93 2.877 اشؼر ثخطر َهذد حُبرٍ  36

 45 %71.85 2.874 أصجحذ غُر يهزى ثؤَبلزٍ 30

 46 %71.85 2.874 َُزبثٍُ شؼىر ثبنُؤش 31

 47 %71.85 2.874 أرُبول انًهذئبد ثكضرح وانغؤ إنً انزذخٍُ  33

 48 %71.85 2.874 َىيٍ يضطرة  37

 49 %71.38 2.855 اهرة يٍ انىالغ ثؤحالو انُمظخ )انطرحبٌ ( 38

 50 %70.88 2.835 َالزيٍُ نمهك يٍ أٌ َحذس شٍء ألفراد أضررٍ أو أصذلبئٍ  46

 ثانياً :لتحقيق الهدف الثاني عن طريق التحقق من الفرضيات اآلتية : 

اآلثار ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط الحقيقي والمتوسط النظري عمى مقياس ) -ٔ
اإلعدادية النازحين وغير النازحين عند مستوى داللة الـنفسية لبلرىاب لدى طبلب مرحمة 

(ٓ.ٓ٘.)) 
الختبار صحة ىذه الفرضية تـم استـخراج الوسـط الـحسـابي لعـينة البحـث حيث بمغ  

( وعند مقارنة الوسط الحسابي بالوسط النظري ٕ٘.ٕ٘( درجة بانحراف معياري قدره )ٖٗ.ٚٗٔ)
تـبار الـتائي لعـينة واحـدة ،بـمغت قـيمة التائيـة المحـسوبة ( درجة باستخدام االخٕ٘ٔلممقياس البالغ )

(وتبين أن الفرق دال ٜٓٙ,ٔ( درجـة وىي أعمى من القيـمة التائـية الجدولية البالغة) ٘ٙ.ٕٔ)
(وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة بمعنى ٘ٓ.ٓإحصائًي عند مستوى داللة )

 (.ٗطمبة النازحين وغير النازحين الحظ الجدول )توجد آثار نفسية لدى ال
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اآلثار ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط الحقيقي والمتوسط النظري عمى مقياس ) -ٕ
 ((.٘ٓ.ٓاإلعدادية النازحين عند مستوى داللة )الـنفسية لبلرىاب لدى طبلب مرحمة 

الـحسـابي لعـينة البحـث حيث بمغ الختبار صحة ىذه الفرضية تـم استـخراج الوسـط 
( وعند مقارنة الوسط الحسابي بالوسط النظري ٜٙ.ٕ٘( درجة بانحراف معياري قدره )ٖ٘.ٚٗٔ)

( درجة باستخدام االختـبار الـتائي لعـينة واحـدة ،بـمغت القـيمة التائيـة ٕ٘ٔلممقياس البالغ )
(وتبين أن الفرق ٜٓٙ,ٔة الجدولية البالغة)( درجـة وىي أعمى من القيـمة التائـيٖٓ.ٜٔالمحـسوبة )

( وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة ٘ٓ.ٓدال إحصائيا عند مستوى داللة )
 (.ٗبمعنى توجد اثأر نفسية لدى الطمبة النازحين الحظ الجدول )

اآلثار ى مقياس ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط الحقيقي والمتوسط النظري عم) -ٖ
 ((.٘ٓ.ٓاإلعدادية غير النازحين عند مستوى داللة )الـنفسية لبلرىاب لدى طبلب مرحمة 

الختبار صحة ىذه الفرضية تـم استـخراج الوسـط الـحسـابي لعـينة البحـث حيث بمغ        
ظري ( وعند مقارنة الوسط الحسابي بالوسط النٔٔ.ٖٕ( درجة بانحراف معياري قدره )ٜٗ.ٚٗٔ)

( درجة باستخدام االختـبار الـتائي لعـينة واحـدة ،بـمغت  قـيمة التائيـة المحـسوبة ٕ٘ٔلممقياس البالغ )
(وتبين أن الفرق دال إحصائي ٜٓٙ,ٔ( درجـة وىي أعمى من القيـمة التائـية الجدولية البالغة)ٜٛ.ٜ)

فرضية البديمة بمعنى توجد ( وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول ال٘ٓ.ٓعند مستوى داللة )
 (.ٗآثار نفسية لدى الطمبة النازحين الحظ الجدول )

 (4انغذول )

 َزبئظ االخزجبر انزبئٍ نؼُُخ واحذح نمُبش يطزىي اِصبر انُفطـُخ

صُف 

 انؼُـُخ

انًـزىضظ  انؼذد

 انحطبثٍ

انًـزىضظ 

 االفزراضٍ

االَحراف 

 انًؼُبرٌ

 (3035انذالنخ ) انمًُخ انزبئُخ

 انغذونُخ انًحطىثخ

 594 انكهٍ

142.40 

 

115 

15.15 11.65 

 

10963 

 

َىعذ فرق دال 

ثذرعخ حرَخ 

(590) 

 491 َبزحٍُ

142.05 15.69 19.03 

َىعذ فرق دال 

ثذرعخ حرَخ  

(491) 

غُر 

 َبزحٍُ

131 

142.94 10.11 9.92 

َىعذ فرق دال 

ثذرعخ حرَخ 

(131) 

يتضح من نتائج الفرضيات السابقة وجود آثار نفسية لدى عينة البحث سواء النازحين وغير       
النازحين فيم جميعا تعرضوا لمواقف العنف و االرىاب سواء الطبلب داخل المدينة وما تعرضوا لو من 

ض قصف بالطائرات والمدفعية وتيديد من أفراد تنظيم )داعش(وتيديد واعتقاالت لبعضيم كذلك تعر 
الطبلب النازحون الى العديد من مواقف التيديد واالعتقاالت أثناء نزوحيم خارج المدينة بعضيم نزح 
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كمال دراستو فضبًل عن  ما يتعرضون لو من  بصورة انفرادية دون أىمو لغرض االلتحاق بالجامعة وا 
يجة ما تعرضت لو قمق عمى أىميم الذين ىم داخل المدينة فبعضيم فقد عوائميم بالكامل ومنازليم نت

 مدينة الموصل من عمميات عسكرية لتحريرىا . 
األثر النفسي رد فعل لمصدمة العنيفة التي يتعرض ليا الفرد ( إلى ان ٕٔٓٓفقد أشار )الغنام ،      

تتسم باأللم النفسي الحاد فيتجو الفرد إلى التجنب المستمر لتمك األحداث ويفقد االىتمام بكل أنشطتو 
وتقل قدرتو عمى االحتمال وال يقوى عمى التعامل مع مواقف الحياة فيتسم بسوء التوافق مع  المعتادة ،
 اآلخرين.
وتنظر مـدرسـة التحـميل النفـسي لآلثار النفسية التي تتركيا أحداث العنف والمواقف الضاغطة        

)فرويد( أن اآلثـار عمى األفراد التي تختمف من شخص الى آخـر حسـب تكوين الشخصية لديو إذ يرى
 ىي إال رد فعل طفولي لمتخمص من الموقف المؤلم . النـفـسية واألحداث الضاغطة ما

بوجود آثار (Kiny,1986)(ودراسة ٕٙٔٓواتفقت نتائج البحث مع الدراسات السابقة لكل من)لطيف،
 .نفسية لدى األفراد نتيجة إعمال العنف التي تعرضوا ليا 

 الثالث من خالل التحقق من الفرضية اآلتية :ثالثاً: لتحقيق الهدف 

اإلعدادية اآلثار الـنفسية لبلرىاب لدى طبلب مرحمة  )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في  
 ((.٘ٓ.ٓوفقا لمتغير النزوح )نازحين ، غير نازحين( عند مستوى داللة )

مستقمتين حيث بمغت قيمة الختبار صحة ىذه الفرضية تـم استـخراج القيمة التائية لعينتين 
(وتبين أن ٜٓٙ,ٔ( درجـة وىي أقل من القيـمة التائـية الجدولية البالغة)-ٚٔ.ٓالتائية المحسوبة )

(وىذا يعني قبول الفرضية الصفرية و رفض ٘ٓ.ٓالفرق غير دال إحصائًي عند مستوى داللة )
ر النفسية لدى الطمبة عمى وفق الفرضية البديمة بمعنى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اآلثا

(.ىذا يبين إن الفئتين من الطبلب النازحين ٘متغير النزوح ) النازحين وغير النازحين(الحظ الجدول )
وغير النازحين قد تعرضوا لؤلحداث نفسيا جراء العمميات االرىابية . وىذا الدور الميم لمبيئة في 

 حداث االرىابية والعدوانية.ظيور اآلثار النفسية لدى الفرد بعد تعرضو لؤل
 (5انغذول )

 َزبئظ االخزجبر انزبئٍ نؼُُخ واحذح نمُبش يطزىي اِصبر انُفطـُخ

صُف 

 انؼُـُخ

انًـزىضظ  انؼذد

 انحطبثٍ

االَحراف 

 انًؼُبرٌ

 (3035انذالنخ ) انمًُخ انزبئُخ

 انغذونُخ انًحطىثخ

 491 َبزحٍُ
147.35 25.69 -.177 

 
 ال َىعذ فرق دال  1.96

 23.11 147.84 131 غُر َبزحٍُ
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 االستنتاجات :في ضوء النتائج توصمت الباحثة إلى :
التأثير الواضح لمعمميات االرىابية وأحداث العنف عمى الصحة النفسية وبناءىم النفسي لمطبلب  -

 النازحين وغير النازحين.
تعرضوا لو من عمميات ارىابية بصورة سمبية عمى مستوى طموحيم و أداءىم  انعكاس ما -

 الدراسي وتفكيرىم بالمستقبل. 
تعرض لو الطبلب من أحداث عنيفة وضغوط الحياة إال أنيم واصموا مسيرتيم ما بالرغم من كل  -

 ان . العممية وأداء واجباتيم في سبيل بناء صرح الوطن عاليًا والوصول لحرية العيش واآلم
 التوصيات :

البد من ورشات متخصصة في العبلج النـفسي والتعاون مع منظمات المجـتمع المـدني مـن اجـل  -
 التخفيف من اآلثار النفسية عمى ضحايا االرىاب والعنف.

طمبة من الجوانب العممية والنفسية عن طريق تقديم المحاضرات والندوات اإلرشادية الاالىتمام ب -
عدادىم لممستقبل وىم والدعم  النفسي بما يحقق  بناء شخصياتيم وسموكياتيم بصورة ايجابية وا 

 يتمتعون بصحة نفسية جيدة.
العمل عمى تقديم صورة مستقبمية إيجابية نحو مينة التدريس وماليا من مساىمة في تنمية  -

 المجتمع وبناء األجيال القادمة .
دراك لدى إقرارىا ضد بعض صور اإلرىاب التوجيو األسري لتمكين األسرة من خمق  - وعي وا 

 كاالختطاف أو االغتياالت أو التفجيرات .
ابتعاد اإلعبلم عن اإلثارة في عرض اإلحداث اإلرىابية . ووصف الجرائم اإلرىابية بصورىا كافة  -

ضفاء البطولة عمى مرتكبييا وتبرير دوافعيم .  بطريقة تعري بارتكابيا وا 
البلعنف والتأكيد عمى مفيوم الوالء الوطني عند أفراد  تعميمية ثقافة السبلم وتضمين المناىج ال -

 .المجتمع جميعيم لمتأكيد عمى الشعور بالمسؤولية نحو الوطن
إعداد برامج الدعم النفسـي لمساعدة الطـمبة المتعرضين لحوادث العنف واالرىاب باستخدام التقنيات  -

 النفسية المناسبة .
ة والمدرسين بإجراء مسابقات أدبية ومسرحية وأناشيد وفعاليات تتعمق بالتحصين ضد تشجيع الطمب -

 العنف واالرىاب وتخصيص جوائز لذلك .
تنظيم نشاطات ثقافية واجتماعية ورياضية وترفييية لمطمبة عن طريق توفير المكتبات العـامة  -

 والنوادي والمبلعب .
الوطنية عن طريق تقديـم برامـج تربـوية ألولـياء أمور الطمبة التأكيد عمى مفاىيم التآخي والوحدة  -

 وبوساطتيم يتم ترسيخ ىذه المفاىيم في أذىان أبنائيم .
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 المقترحات :
 المقترحات :

 إجراء دراسة لآلثار النفسية لئلرىاب بين فئات متنوعة من طمبة اإلعدادية و طمبة الجامعة.

استخدام مقياس اآلثار النفسية لئلرىاب إليجاد العبلقة مع متغيرات أخرى )التحصيل األكاديمي،   
 الصمود النفسي، قمق الموت،التوجو نحو الحياة ،...(.

 إجراء برنامج تربوي لمتخفيف من حدة اآلثار النفسية لئلرىاب لدى الطمبة
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 المراجع
 أوالً: المراجع العربية:

 ، الجزء االول ، دار بيروت لمطباعة ، بيروت. . لسان العرب( 5511ابن منظور ، ابو الفضل )
                                                                    5تحقيق مصطفى ذيب،ط الجامع الصحيح المختصر(. 5591ابو عبد اهلل،البخاري محمد بن اسماعيل)

 وت.دار طوق النجاة ،بير 
، منشورات دار أفاق جديدة ،  . مشكالت الطفولة والمراىقة( 5591اسعد ، ميخائيل ومالك مخول )
 بيروت

، وزارة التعميم العالي والبحث العممي                                القياس والتقويم(. 5551اإلمام ، مصطفى محمود ، وآخرون  )
 ،جامعة بغداد . 

(. االضطرابات النفسية والجسمية الناجمة عن العدوان العراقي عند 5553بارون ، خضر عباس )
 ، الكويت .11،مجمد  مجمة عالم الفكرالمراىقين الكويتيين، 

اآلثار االجتماعية والنفسية لمحرب العراقية األمريكية عمى (. 1111البزاز ، سناء محمد جعفر محمد )
،  عمم االجتماع العسكرياألطفال في المجتمع العراقي دراسة ميدانية في 

 رسالة ماجستير كمية اآلداب ، جامعة بغداد.
، الطبعة األولى، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمم النفس االجتماعي(. 1112بني جابر، جودة )

 عمان، األردن.
معموم ، جامعة نايف العربية لخطاب العنف اإلرىابي: قنواتو وآثاره( . 1119الجحني، عمي بن فايز )

 األمنية، الرياض.
 رسالة المعمم(. السموك العدواني عند األطفال )مظاىره، وأسبابو، وعالجو(، 5551جرادات،فواز )

 ( ، العدد الرابع وزارة التربية والتعميم، عمان.31المجمد)
(. االرىاب وآثاره النفسية واالجتماعية عمى األسرة والطفل دراسات في 1111الجمبي ، سوسن مجيد )

( ، الصادرة 1، العدد )مجمة شبكة العموم النفسية العربية زمن االحتالل ، 
 في شير سبتمبر .

ات آلالف المنظمة الدولية لميجرة في العراق تواصل تقديم المساعد(. 1151جريدة الصباح الجديد )
النازحين من 

 http://newsabah.com/newspaper/129182،الموصل
 ،دار العمم لمماليين ،بيروت .تاج المغة وصحاح العربية (. 5551الجوىري ،إسماعيل بن حماد )

ع األنماط السموكية العدوانية ألطفالين أساليب األميات في التعامل م( ."5599حجازي،نسرين رشيد)
 "رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة اليرموك. في الخامسة من العمر

http://newsabah.com/newspaper/129182
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(. اآلثار النفسية واالجتماعية لمحرب العراقية اإليرانية عمى األطفال، 5551الحسن، إحسان محمد )
 (. 11، العدد ) مجمة العموم االجتماعية

، برنامج دراسات تنموية ، الجامعة  تقبل العنف الزواجي والعدوانية( . 1119حسن، بركات حمزة )
 الفمسطينية ، فمسطين.

 ، الطبعة األولى، دار اآلفاق العربية.سيكولوجية الفرد والمجتمع( . 1115حسن، محمود شمال)
 عالقة السموك العدواني بأنماط الشخصية عند طمبة المدارس(. 5551الحسين، عمي حميد اهلل مجيد)

 ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كمية التربية.المتوسطة
مجمة ( . تأثير اإلرىاب عمى سيكولوجية الطفل في العراق ، 1153حمزة،محمد فمسطين ومحمد تركي)

 (.12، العدد ) كمية التربية جامعة بابل
 . مجمة المدى(. سيكولوجية االرىاب : التكفير بدل التفكير ، 1151الحيدري ،ابراىيم )

 ، دار المستقبل، عمان، األردن.البحث والتقويم التربوي(. 5591الخطيب، احمد وآخرون )
 ، ترجمة سيد الطوال و آخرون، دار ماكجروىيل، الرياض.مدخل عمم النفس(. 5593دافيدوف،  لندال)

 ،مطبعة التعميم العالي،موصل.عمم نفس الشخصية(. 5551داود،عزيز حنا وناظم ىاشم)
 5، دار وائل لمنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، ط سيكولوجية الطفولة( . 1111راشد ، عدنان غائب )

 . 
 ، مكتب اإلنماء االجتماعي ، الكويت .  أبناء األسرى وحاجاتيم االجتماعية( . 5559الرشيدي ، بشير )

ئية لمقانون الدولي جرائم اإلرىاب في ضوء اإلحكام الموضوعية واإلجرا(. 5591رمضان ، مدحت )
 ، دار النيضة العربية ، القاىرة.والداخمي)دراسة مقارنة(

، دار الفكر لمطباعة والنشر، 5، ط أساليب القياس والتشخيص في التربية(. 5555الروسان، فاروق )
 الجامعة األردنية.

مجمة السموك العدواني عند األطفال، كيف نفيمو ونتجنب حدوثو،  (.5551الزعبي،  أحمد محمد)
 (.515العدد) التربية

، دار النيضة  5،ط . الشامل في المدخل إلى عمم النفس (1111سميم ، مريم و إليام الشعراني ) 
 العربية ، بيروت ، لبنان .

، مكتب اإلنماء  ب النفسياإلعاقة النفسية بعد األزمة ودور الط(. 5552الشربيني ، عبد المطيف )
 االجتماعي ، الحمقة النقاشية السادسة ، الكويت .

 ، الجزء األول ، دار الكتاب المبناني ،بيروت. المعجم الفمسفي(. 5512صميبا ، جميل)
، الطبعة األولى، عمم النفس التربوي( . 5551الصمادي، أحمد عبد المجيد ومحمد عبد اهلل و آخرون )

 الكويت.
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 ،،دار العمم لمماليين ،بيروت.5، ط معجم لغوي عصري(. 5511،مسعود ورائد الطالب )الطالب 
 www.elzyam.com/aggression.htm.سيكولوجية العدوان( . 1113الطويل،عزت عبد العظيم)

،مجمة العموم حداث العنف لدى طمبة الجامعة (. اآلثار النفسية لإل1115عبد الحسين ،تياني طالب )
 (.52، ) النفسية

، دار الفكر العربي ، القاىرة ،  3،ط  القياس النفسي النظرية والتطبيق(. 1111عبد الرحمن ، سعد )
 مصر .

(. اضطراب الضغوط التالي لمصدمة بوصفو أىم اآلثار السمبية 5553عبد الخالق ، احمد محمد )
 ، الكويت .، مجمة عالم الفكرعمى الكويتلمعدوان العراقي 

، النازحين في محافظة كركوك ودعوات تحرير الحويجة(.1151العتابي،نجم)
https://groups.google.com/forum/#!topic/najimabed/9eQ 

1fWLMbHA 
، دار العميان عالجو –أسبابو  –اإلرىاب المفروض والمرفوض حقيقتو م(. 1119شوكت محمد )عميان، 

 لمنشر والتوزيع، عمان.
، الطبعة األولى، جامعة نايف العربية مستقبل اإلرىاب في ىذا القرنم(. 1111العموش، أحمد فالح )

 لمعموم األمنية، الرياض.
 ،القاىرة ،الدار الجامعية.لسيطرة ، دراسات نفسية ميدانية.  العدوان وا(5553العيسوي،  عبد الرحمن)

 ، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة. التقويم والقياس النفسي والتربوي(.  1974الغريب، رمزية )
مكتب اإلنماء االجتماعي ، الحمقة النقاشية  العنف وعالقتو باألمن النفسي ،(. 1115الغنام ، ميا )

 الحادية عشر ، الكويت .
، مؤسسة الرسالة ،  1، ط  القاموس المحيط(. 5551الفيروز آبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب )

 بيروت ،
مجمة الوطن (. اآلثار النفسية التي تخمفيا العمميات اإلرىابية ، مقالة منشورة في 1151القيسي ،محمد )

  www.mawtain.al-shorfa.com. اللكترونيةا
 ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت . 1، ط موسعة السياسة(. 5591الكيالي ، عبد الوىاب )

( .اآلثار األكاديمية والنفسية واالجتماعية لإلرىاب من وجية نظر 1151لطيف ،إستبرق مجيد عمي )
(،العدد 1، المجمد ) ،مجمة األستاذ طمبة المرحمة اإلعدادية في مدينة بغداد

(151.) 
ستراتيجية وطنية م(. 1151اهلل ) الحفيظ عبد المالكي، عبد نحو مجتمع آمن فكريًا: دراسة تأصيمية وا 

 ، الطبعة األولى، مطابع الحميضي، الرياض. مقترحة لتحقيق األمن الفكري

http://www.elzyam.com/aggression.htm
https://groups.google.com/forum/#!topic/najimabed/9eQ1fWLMbHA
https://groups.google.com/forum/#!topic/najimabed/9eQ1fWLMbHA
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، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،  5وتطبيقاتو ، ط عمم النفس التربوي( . 1112محمد ، محمد جاسم )
 عمان .

 ، الناشر المكتبي لمطباعة ، السعدون،بغداد الصحة النفسية( . 5551محمود ، محمد ميدي )
 ، عالم الكتب . 5، ط معجم المغة العربية المعاصرة(. 1119مختار ، احمد )

مجمة ية البشرية لسكان الدول العربية ، (. أثر اإلرىاب في التنم1155مخمف ، لمياء احمد محسن )
 ( .5( ، المجمة )5العدد) أريد الدولية لمعموم اإلنسانية واالجتماعية

 (.5(، العدد)51، المجمد)مجمة العموم االجتماعية( . سيكولوجية العدوان، 5591مرسي، كمال إبراىيم)
 ميور واتجاىات نحو اإلرىابدور الفضائيات العربية في تشكيل معارف الج(1119مصطفى ، ىويدا )

، تونس  13، اتحاد إذاعات الدول العربية ، سمسمة بحوث ودراسات إذاعية ،
. 

حكامو في الفقو اإلسالميه(.  5235المطمق ، عبد اهلل مطمق عبد اهلل ) ، تقديم الشيخ عبد  اإلرىاب وا 
، دار  5العزيز عبد اهلل آل الشيخ ودكتور صالح بن عبد اهلل حميد ،ط

 جوزي ، الرياض .ال
، ترجمة ياسين حداد، الطبعة مدخل إلى عمم النفس االجتماعي(. 1111مكمفين، وريتشارد غروز)

 األولى، دار وائل لمنشر، بغداد.
اإلحصاء االستداللي وتطبيقاتو في الحاسوب باستخدام الرزم (. 1111المنيزل ، عبد اهلل فالح )

 األردن . –، دار وائل لمنشر ، عما  5، ط (SPSS)اإلحصائية 
( .اإلرىاب أسبابو وعالجو في ضوء القران الكريم ، 1159ميدي ، شاكر محمود وحسين عمي ريس )

(،المجمد التاسع، عدد 31،العدد )جامعة االنبار لمعموم اإلسالميةمجمة 
في خاص بوقائع المؤتمر الدولي األول لجامعة االنبار الموسوم )االعتدال 

-35/51الخطاب الديني والسياسي وأثره في تعزيز التنمية المجتمعية لمفترة )
  م .1159(5/55
التعريف باإلرىاب وأشكالو، بحث عممي مقدم في ندوة "اإلرىاب م(. 1111اليواري، عبدالرحمن رشدي )

الندوة، جامعة نايف العربية لمعموم  عمل والعولمة"، منشور ضمن أوراق
 ض.األمنية، الريا

، مركز الروابط لمبحوث والدراسات اإلستراتيجية (. 1151موسوعة العراق)
https://rawabetcenter.com/archives/56119 

https://rawabetcenter.com/archives/56119
https://rawabetcenter.com/archives/56119
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(. مركز الضبط وعالقتو بالسموك العدواني لدى طمبة 1111يعقوب ،نايف نافذ رشيد، و آخرون )
،جامعة مجمة كمية التربيةالعاشر األساس في مدينة اربد في األردن، الصف 

 (. 35طنطا، المجمد األول، العدد)
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