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عسكرة المجتمع العراقي وانعكاساته )التربوية والنفسية( واستراتيجيات الحد 
 -دراسة ميدانية  - منه

 حامد محمد أسامة د.
 / قسم العلوم التربوية والنفسية/ علم النفس التربوي المساعد أستاذ

   جامعة الموصل/  كلية التربية

 مستخلص البحث
 أ مججاتءة موضججوعية لواحجدة مجر ابجر  انسججاما مجع تعلعجات البحججث العلمجي  جي قجرا

بالججمت مرهر ججا  ججي  يالتجج )عسججكرته( االجتمججاعي العراقججي المعاالججر والسججيما  جي الواقجع
 )عسججكرة المجتمججع(  قججد سججعب البحججث الحججالي الججب التعريججو بمعججاني مفهججو  شخالجيته..

البحجث  أ ميجةحينما عّد بمثابة مشكلة بسبب تباير معانيه ومجر ثج  ججرل التدكيجد علجب 
حينمججا  إنسججانيتهيشججكم مرهججراذ شججاواذ يلججوث كيججار المجتمججع ويجهجج   ألنججهلمفهججو   ججي ا

 جي عنوانجا لعسجكرة التربيجة   دالجب تخعجب )التربيجة(  أريؤدي به الب ثقا ة العنجو منجو 
 .والمدرسة.البيت 

تقيجي  ثثجار   ضج  عجر  وأسجبابهتحليجم دوا عجه و  أنواعجهعليه  قد ت  تشجخيص  اذ بناء
بحججث الحججالي  قججد تجج  التحقججف ميججدانيا  ججي انعكاسججاته التربويججة ال إجججراءاتومججر خجج م 

البحث  نتائجو ي ضوء  عينات منترمة مر مجتمع مدينة الموالم. مر خ موالنفسية 
 ي الحد مجر رجا رة )عسجكرة  إسهامهات  التوالم الب العديد مر االستراتيجيات المؤمم 

تفجت   أرتوالجيات التجي يمكجر وبالتالي توالم البحث الب عدد مجر ال المجتمع العراقي(.
اآل ججاف ل سججتفادة مججر تحلي تججه واسججتنتاجاته  ضجج  عججدد مججر المقترحججات المفيججدة  ججي 

 سياقه.
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  كرة البحث
 -:اآلتيةالبحث بتأثير الحادثة  إنشاءتبلورت فكرة 
لماوا سمي بلدنا  ثمار سنوات( قائ ذ: بابا.. ربا)و و مرة سدلني عفلي 

اسج   أر, الحقني بإجابة واثقة لسؤاله: اعتقد أجيبه أر)العراف(؟. وقبيم  بج
 !!-الالراع والحرب باألخيرةيقالد  -راك(مر كلمة)ع   جاء)عراف( 

 وزوجتتي: ي؛ وبتت اسستا ل نفستوآلمنتي كثيتراا  ي طتوي ا نهذا الموقف استتوقف
يفهتم هويتة  أصتب طفلنا هذا الربط بتي  )العتراو والعتراك(ك وكيتف  أدركلماذا 

 كك ..آخري عراقيي   أطفالسيما انه ب  شك يعبر ع  فهم ومعنى وطنه وال
يتستتبه هتتذا التتربط فتتي تكتتوي  علتتدة تحتتول  أ نخشتتى  إننتتا) صتتفوة اللتتول:
تتظتتافر كتتل الجهتتود لتصتتحي  متتدركات  أ ولهتتذا يتوجتته  ..عت  حتتبهم للعتتراو

 )بت د الشتمس( بأنته العتراو: ألسم األصيلةالى المعاني لعودة العراو ل أطفال
لكثتتتترة متتتتا فيتتتته متتتت  عتتتتروو  أو( واإلنستتتتانية منبتتتتو عتتتتروو الح تتتتارة) أنتتتته أو

             (...)النخيل( التي تبلى رمزا للشموخ والبهاء العراقي

  مشكلة البحث
 متتت  اشتتتد الوقتتتا و العراقيتتتة تتتتأثراا بظتتتاهرة )التربتتتوي والنفستتتي( التتتواقعي  يعتتتد

عنتف يهتدد  أداةالعراقتي ليكتو   اإلنستا تتروي   التى حينما سعت )العسكرة(
فتتتي المدرستتتة  التربيتتتة عستتتكرةبتتتدأت ب أ اا وعالميتتتاا منتتتذ واجتماعيتتت اا وجتتتودا ذاتيتتت

 الرمايتتتتة التتتتتدريه العستتتتكري فتتتتي علتتتتى تعلتتتتيم الطلبتتتتة أنشتتتتطتها حينمتتتتا ركتتتتزت
النارية واالن باط العسكري وتشجيو رسم الصتور الحربيتة  األسلحةواستخدام 
ابتة اللصتا د والتعبيتر مت  خت ل كت األدبتيعت  تنميتة الحتس  ف ت  واألسلحة

مختتتي تهم وتصتتتوراتهم نحتتتو فعاليتتتات حربيتتتة  ذكتتتاءإألجتتتل  واللصتتتل الحربيتتتة
لملتتررات ومفتتردات التتدروس فتتي التربيتتة  اللتتوة العستتكرية واللتاليتتة كبتتديل تمجتتد

ويعد مثل هتذا التعلتيم جنوحتا وانحرافتا عت  هتدف التنشت ة  الفنية والريا ية...
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نتتاءة وجرهتتا نحتتو تيتتار الصتترام التتذي ال يمثتتل والتربيتتة والتعلتتيم المستتالمة والب
استتبدال عمليتة  إ " )العمر( ولهذا يرى نمطا متمدنا ومتح را بل متعسكرا..
تعليميتتتتتة يمثتتتتتل جتتتتتوهر المؤسستتتتتة ال فتتتتتيالمتتتتتنهر التربتتتتتوي بتتتتتالمنهر العستتتتتكري 

 اآلفتتتتتاوج متعلمتتتتتي  بتربيتتتتتة ومعرفتتتتتة متفتحتتتتتة علتتتتتى ال تختتتتتر   ألنهتتتتتااالنحتتتتتراف 
 (.  14: 4002 )العمر," و السلوك العدوانيبل موجهة نح اإلنسانية

للتبتتتاي   إثتتتارةمفهتتتوم: )عستتتكرة المجتمتتتو( متتت  ابتتترز المفتتتاهيم  ولكتتت  يبلتتتى
 -هتيو  يحمتل عتدة معتاني ذات اتجاهتات مختلفتة فتي م تامينه, ألنهالفكري 

 :-برأي الباحث
قتتد يعنتتي: ط يتتا  الطتتابو العستتكري علتتى المجتمتتو المتتدني بحيتتث ال نجتتد  -9

وذلتك ب ت ط مباشتر مت  الستلطة  والمدني(, )العسكري واقعي فرقا بي  ال
 الحاكمة.

والتلاليتتد التتتي ألافمهتتا مجتمتتو معتتي  واعتتتاد  األعتترافوقتتد يعنتتي: مجموعتتة  -4
عليهتتتتا فتتتتي حياتتتتته العامتتتتة بتتتتالرشم متتتت  كونهتتتتا قريبتتتتة الشتتتتبه متتتت  التلاليتتتتد 

 العسكرية المنوالية.
لمتتتتتدني العتتتتتام بمثيلتتتتته كمتتتتتا قتتتتتد يعنتتتتتي: تلتتتتتوث المتتتتتزاج والتتتتتذوو والستتتتتلوك ا -3

المجتمتو  أفترادنتيجة انتلال اثتر الستلوك العستكري لتدى شالبيتة  العسكري,
واخصهم الشتباه بفعتل اشتتراكهم فتي الحيتاة العستكرية والستيما فتي التدول 

 التي شهدت حروه. 
وقد يعني: استحواذ وسيطرة العسكر على رأس السلطة الحاكمة للمجتمتو  -2

 الشعه. أو
المنتستتبي  للمؤسستتة العستتكرية الرستتمية  أعتتدادتستتام مستتاحة وقتتد يعنتتي: ا -5

)فتتي ظتتل الظتتروف العاديتتة للدولتتة( بحيتتث  علتتى حستتاه مستتاحة المتتدنيي 
فمتتتتث ا: حينمتتتتا يتتتتتم فتتتتت  بتتتتاه تطويتتتتو  تتجتتتتاوز نستتتتبهم للحتتتتدود المتوقعتتتتة,
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 أوللحيتتتتاة الكريمتتتتة  األف تتتتلالشتتتتعه للمؤسستتتتة العستتتتكرية وعتتتتدا الطريتتتتو 
 يل العاطلي  ع  العمل.  السبيل األ م  لكسه وتش 

 يز التمت  مثتل : فتر   وربما يعني: كتل ستلوك قستري للطتام اجتمتاعي, -6
تلنتتتي  شتتتذاء الشتتتعه بمتتتا يعتتترف بتتتت )أو المتتتوظفي  الموحتتتد علتتتى الطلبتتتة و 

 إقامتتتتتةالحشتتتتتد اللستتتتتري للجمتتتتتاهير فتتتتتي  أو( )كوبونتتتتتات ال تتتتتذاء الموحتتتتتدة(
  ..عي معي .اجتما أوالمعار ة لنظام سياسي  أوالمظاهرات المؤيدة 

 وأثارهتتتاوفتتتي  تتتوء هتتتذا المفارقتتتة فتتتي المعتتتاني والتتتتي لكتتتل منهتتتا مشتتتاكلها 
فتتأ   ,والستتيما فتتي مت يراتتته التربويتتة والنفستتية الستتلبية علتتى المجتمتتو المتتدني

)المعاصتتتترة( التتتتتي  إشتتتتكاال متتتتو التطلعتتتتات األكثتتتتريعتتتتد  أعتتتت ا األولالمعنتتتتى 
 األنظمتة د سلوكيات  ا اإلنستطاله بالحلوو المدنية والديملراطية وحلوو 

الشتتمولية الدكتاتوريتتة اللتتاهرة لشتتعوبها حينمتتا تستتلبها حياتهتتا المدنيتتة الطبيعيتتة 
تحويلهتا التى خادمتة للمؤسستة العستكرية ولتيس بوتلبسها لباس العسكر وتعمد 

 يسفتر .  كما العكس

 البحث أ مية
فيو العالم معلو بخيط ر  إ ( "G. Jungعالم النفس )كوستاف يونر   ذكريم 

  إ(, ولهتتتتذا فتتتت976: 9193)شتتتتلتز,  "اإلنستتتتانيةوا  ذلتتتتك الختتتتيط هتتتتو التتتتنفس 
مكانيةاالهتمام بالنفس م  حيث )التشخيل والتحليل  المعالجتة( تعتد خيتر  وا 

هتتا الفو تتوية التتذي باتتتت تتتؤرو العتتالم المعاصتتر والستتيما دوافعستتبيل لتستتوية 
 رته. مساحات واسعة م  معمو على  استحوذتمخلفات )العسكرة( التي 

والتى الحتد  اإلنستانيةللبحتث والدراستة فتي كوارثته  أنمتوذجيعد العراو خير وقد 
التتتتذي قتتتتد يتتتتوفر اكبتتتتر ورشتتتتة عمتتتتل عالميتتتتة للبتتتتاحثي  العلميتتتتي  علتتتتى اختتتتت ف 

. قبتل شيترهم ألبنا تهوالستيما  انته بتات مثتار قلتو  -بتلدير الباحث -تخصصاتهم
ارث  الظتتاهرةلهتتذا  إ  رشتتم ته(هتتو )عستتكر للبحتتث  أهميتتةوفتتي ملدمتتة الموا تتيو 

فتتتي  االحتتتت تباشتتتيره أ منتتتذ  (وتطتتتور دوافعتتته اإلنستتتانيتتتتأريل العنتتتف )يلختتتل 
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المجتمعتات تتبتاي  فتي  أ اسبارطة قبل المتي د والمانيتا النازيتة حتديثا بتالرشم مت  
تلتتتديرها, فهنتتتاك مجتمعتتتات تباركهتتتا وتعتتتتز بهتتتا وتعتتتدها رمتتتزا للرجولتتتة والفروستتتية 

هكتذا عتدة ل, ولعلته يوجتد نمتاذج أجيالهتافتي  تمير ولهذا تحرل علتى ترستيخها 
فتي  ملتدراتها, دوراا متؤثراا فتيمجتمعات والسيما م  كانت اللتيم العشتا رية واللبليتة 

حتتتتي  نجتتتتد نلي تتتتها متتتت  نمتتتتاذج المجتمعتتتتات المتح تتتترة التتتتتي تستتتتتهجنها شتتتتك  
 مت  االجتمتاعي والتى الحتد التذي تفتلتروم مونا وتعدها مبعثا لتهديد الست م واأل

ا تتتؤم  تنهتأل( أنموذجتاا )سويسترا الجتي  اللتومي  أودولهتا التى المؤسستة العستكرية 
لل را تتز  اا انعكاستت بوصتتفها إنستتانية ر التت تبتتا  المظتتاهر العستتكرية تتتنع  المظاهتت

 .  العدوانية والهمجية
فتتتتي ذات الستتتتياو فتتتتا  ملارنتتتتة قيمتتتتة )العستتتتكرة( ملابتتتتل قيمتتتتة )المشتتتتاعر 

المظاهر الشاذة التي تلوث كيا   أهمكإحدى  ولىاألنلد ر  أ ( البد اإلنسانية
ستتؤدي بته التى ثلافتة العنتف التتي ستستتأثر  ألنها إنسانيتهالمجتمو وتجه  

بتحريكتتته وتوجيهتتته, الستتتيما وا  الثلافتتتة تعتتتد اإلطتتتار المرجعتتتي التتتذي يتتتؤطر 
ستتلوك الفتترد والجماعتتة فتتي طريلتتة التعبيتتر عتت  اتجاهتتات الفكتتر والتتدي  والل تتة 

 .تلاليد والمفاهيموالعادات وال
وتحليتل  (قراءة مو وعية في خلفيتات دوافتو )عستكرة المجتمتوفي  اا توخيو 

تليتتتيم آثتتتارا علتتتى واقعتتته المتتتدني,  ألجتتتل أنواعتتته, ف بتتتد متتت  تشتتتخيل أستتتبابه
علتى وفتو المخطتط  إي تاحهايمكت   -بترأي الباحتث -أنواموعليه يوجد عدة 

 -:اآلتي
 
 
 

 عسكرة المجتمع أنواع
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 العسكرة المهنيةالعسكرة المستترة                             واضحةالعسكرة ال
                                                                                                                 

 
 

 العسكرة الكبرل    العسكرة التحي ية   العسكرة العارئة  العسكرة المتنقلة
  
 
 
 

 العسكرة     العسكرة          العسكرة        العسكرة   العسكرة        العسكرة   
 الوقتية       ال ائفة      الد اعية           الدخيلة    التقليدية         التعسفية  

 مخعع  يوض  انواع عسكرة المجتمع
 

 عسكرة المجتمع الواضحة: -5
ظة انتشارا بو وح بي  مختلف ف تات وهو نمط العسكرة الذي يمك  م ح

 -:اآلتية األنماطالى  هميتلسيمك  و  المجتمو.
يعتتد التتنمط التذي يصتتادر مدنيتة شالبيتتة مكونتتات  عستكرة المجتمتتو الكبترى: -أ

المجتمتتو فيشتتكل حين تتذ ظتتاهرة اجتماعيتتة مألوفتتة فتتي واقعهتتم, ويتفتترم التتى 
  -:اآلتيي النوعي  

لتتتتنمط اللهتتتري التتتذي يسفتتتر  علتتتتى يعتتتد او  ة:يعستتتكرة المجتمتتتو التعستتتف -
ستتتلطة دكتاتوريتتتة مستتتتبدة ذات  أوعمتتتوم المجتمتتتو بفعتتتل ستتتيطرة حتتتاكم 

نوازم حربية تمتاز بنمط م  الشخصية السادية العدوانية تجاا شتعوبها 
يلتتتتوم مثتتتل اؤل تتتتك الحكتتتتام المتستتتلطي  علتتتتى تتتتتوطي   إذومتتتا يجاورهتتتتا, 

حيتاتهم  وتكييف ل تة الست ح علتى صتعيد فكتر وقتيم وستلوك شتعبه فتي



 
  

  أسامة حامد محمدد.                                      عسكرة المجتمع العراقي وانعكاساته

 
[025]  

ولعتتل  المدنيتتة متت  اجتتل تهيأتتته ل ستتتعداد للصتترام والحتتروه الدا متتة,
(: Frommخيتتتر متتت  وصتتتف اؤل تتتك الحكتتتام هتتتو عتتتالم التتتنفس )فتتتروم  

"بتتأنهم ال يستتتطيعو  االستتتحواذ علتتى الجمتتاهير وتحتتريكهم بنتتاءاا علتتى 
نمتتاالعلتتل  (" )فتتروم, اإلنستتا وتحريتتك اللتتوى الشتتيطانية فتتي  إطتت و) وا 
9174: 92.)  

 وأعرافوهو النمط المتأصل في قيم وتلاليد  عسكرة المجتمو التلليدية: -
هتتذا في لتته عليهتتا النتتوازم اللبليتتة والعشتتا رية,  بعتت  المجتمعتتات التتتي

 ا رمتزا للرجولتةالمجتمعات تبدي مباركة عسكرة واقعهتم وتعتتز بته وتعتد  
وستتتتا ل العستتتتكرة والستتتتيما  باستتتتتخدامالتتتتذي يستتتتم   األمتتتتر والفروستتتتية,

ممتتتا يجتتتدر و  ..اللهتتتو أوللزينتتتة  أوبوصتتتفها مظتتتاهر للعتتتزة  (األستتتلحة)
مو  لصراممثل هكذا مجتمعات تبدي استعدادا ورشبة ل أ  إليه اإلشارة
)شريبتة فتي نوعهتا(  ففتي حادثتة صتدام مستل  ..األستباهألدنتى  اآلخر

اللتتترى التابعتتة لمحافظتتتة نينتتتوى عتتتام  إحتتتدىحصتتلت بتتتي  عتتتا لتي  فتتي 
جديتتتتدة حصتتتتلت عليهتتتتا  أستتتتلحةريتتتته استتتتتخدام كتتتتا  دافعهتتتتا تج 9113
 م!  بناته إحدىتلك العوا ل ع  مهر زواج  إحدى

النمط الذي يتم تطبيله علتى بعت  ف تات  انه المجتمو التحيزية: عسكرة -ه
على ف ات  فر ها حينما يتم نوازم عنصرية بتأثير المجتمو دو  عامته

بلاءهتتا إذاللهتتابهتتدف  محتتددة ميتتاء فتتي حتتي  الطاعتتة الع مطرقتتة تحتتت وا 
 والرخاء والترف المالي. تسمن  شيرها مساحات واسعة م  الحرية

 -الذي يمك  تلسيمه على النحو اآلتي: عسكرة المجتمو الطار ة: -ت
التتتوط   أوويكتتتو  نتيجتتتة تعتتتر  المجتمتتتو  عستتتكرة المجتمتتتو الدفاعيتتتة: -

بمصتتتتالحه وثرواتتتتته  أ تتتترار أوالتتتتى عتتتتدوا  عستتتتكري ختتتتارجي مباشتتتتر 
تعب تتة  ستتتدعيالتتذي ي األمتتر شازيتتة لتته, أوهتتات معاديتتة اللوميتتة متت  ج
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 أثترايتشتكل علتى وقتد الدفام عت  التوط  في  اتهوتحمل مسؤولي الشعه
 لدعم اللوات العسكرية النظامية.  )ميليشيات عسكرية( قوات شعبية 

انتتتته التتتتنمط الملحتتتتم علتتتتى مجتمتتتتو خ تتتتو  عستتتتكرة المجتمتتتتو الدخيلتتتتة: -
ستبه ت ,علا ديتة( استتثنا ية أواستية سي أواقتصتادية  أو أمنيتةلظروف )

قتتوى فعمتتدت قصتتوراا لهيبتتة الستتلطة المركزيتتة   أوفراشتتاا امنيتتاا  أثتتراعلتتى 
محليتة نافتتذة بفتتر  وجودهتتا كبتديل للستتلطة المركزيتتة بهتتدف االستتتحواذ 

العلا ديتتتتتة )وقتتتتتد  أوالسياستتتتتية  أوعلتتتتتى ملتتتتتدرات المجتمتتتتتو االقتصتتتتتادية 
يتطتور االستتحواذ السياستي  فلتد مو بع ها البع , المت يراتتتداخل 

يتطتور االستتحواذ العلا تدي  أوالى استحواذ اقتصادي والعكس صتحي  
ليفتتتتر  واقتتتتو مشتتتتروم  التتتتى االستتتتتحواذي  السياستتتتي واالقتصتتتتادي معتتتتاا 

..( ولكي ت م  هذا اللوى وجودها تعمد الى تشكيل ميليشيات السلطة
ى التتت وأهتتتدافهاكمتتتا تستتتعى التتتى تطتتتوير خططهتتتا  عصتتتابات مستتتلحة, أو

درجتتتتتة تكتتتتتوي  العصتتتتتابات الكبتتتتترى الشتتتتتبيه بنظتتتتتام )المافيتتتتتات( لتتستتتتتو 
والتدولي, وقتد تتطتور التى  اإلقليمتيتعام تها م  المستوى المحلي التى 

درجاتهتتتا اللصتتتوى حينمتتتا تستتتعى التتتى تشتتتكيل دوليتتتة تمتتتارس فيهتتتا كافتتتة 
التتتتتي تصتتتتنعها لكتتتتي ت تتتتم   واألنظمتتتتةالصتتتت حيات بف تتتتل اللتتتتواني  

يتمخ  ع  و  والمجتمو الذي ابتلى بها, ارهاأنص أمامة وجودها نشرع
وبنتاءا علتى  )الدولة داختل الدولتة(. نظامنوم م  النظام يعرف بالو و 

 هذا الواقو الشاذ يبلى المجتمو بأسرا محمل ب بار العسكرة.   
ويتتتأتي كتتترد فعتتتل فتتتي مواجهتتتة نمتتتط العستتتكرة  عستتتكرة المجتمتتتو الوقتيتتتة: -

للستتلطة المركزيتتة  ألمنتتاطلي أوحلتتي الدخيلتتة لتصتتب  بمثابتتة المسعتتي  الم
اللتتتتدرة والكفتتتتاءة الكافيتتتتة فتتتتي الستتتتيطرة علتتتتى  األخيتتتترةحينمتتتتا ال تمتلتتتتك 

بستتتبه  أوالتمتتترد العستتتكري  أوالمنتتتاطو التتتتي تستتتيطر عليهتتتا الفو تتتى 
 عف خبرة الدولة في التعامل المناسه مو بعت  الف تات االجتماعيتة 
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العستكرة االجتماعيتة  ومناطلها الحيوية, وحين ذ تسم  الدولتة بتنمط مت 
المحلتتي التتذاتي,  واألمتت االستتتلرار  -علتتى اقتتل تلتتدير -المحليتتة لتحليتتو

تستتويته  أووجتتود هتتذا التتنمط  يعتتد مؤقتتتاا ويسفتتتر  زوالتته  أ متتو العلتتم 
 توجيهه سلميا مو زوال دوافعه.     بإعادة

انتتته التتتنمط التتتذي يولتتتد بمستتتؤولية  )المرتزقتتتة(: الزا فتتتةعستتتكرة المجتمتتتو  -
التتتي تستتت ل بعتت  المجتمعتتات  األفتتراد أوالمنظمتتات  أولتتدول بعتت  ا

تتتتتتت)الملهتتتتتتورة والفليتتتتتتترة والستتتتتتتيما   أوفتتتتتتتي تنظيمتتتتتتتات  (رة والمهتتتتتتتاجرةالمهج 
تشتتكي ت متعستتكرة لخدمتتة مصتتالحها الذاتيتتة بعتتد ملاي تتتها علتتى للمتتة 

 وعدها بالتوطي  في بي ات جديدة. أوالعي  
علتى  آختررك م  مكا  التى وهو النمط المتح عسكرة المجتمو المتنللة: -ث

بحرية,  أنشطتهيسم  بممارسة  ناخ ايجابيم  مه الفرل يحتتوفو ما 
الحاكمة حينما تستعى التى  لألنظمةوشالبا ما تتميز به اللوى المعار ة 

ت ترر مصتالحهم ممت  ت أوكسه واحت ا  جمهترة المطتالبي  بتالت يير 
ويكتتتو  لهتتتا  ة شتتتعبية متعستتتكرةعسصتتتبتكتتتوي   ألجتتتلالذاتيتتتة  أوالوطنيتتتة 

استلرار النظتام الحتاكم  إجها جناح عسكري للملاومة المسلحة بهدف 
 الذي تعار ه.

 عسكرة المجتمع المستترة -0
 إجبتتارالمجتمعيتة مت  خت ل  األوستاطالتنمط التذي يتده ويتستره بتي  انته 

للمراقبتتة والتجستتس  أدواتتعويتتد المجتمتتو المتتدني )الشتتعه( ليكونتتوا بمثابتتة  أو
مجتمتتتو الستتتلطا  النظتتتام الحتتتاكم, ولهتتتذا يبتتتدو لخدمتتتة  ع التتتبهم بع تتتعلتتتى 
 أ متتو العلتتم  فتتي ظتاهرا فتتي حتتي  باطنته ممتلتتس بالجواستتيس الشتعبيي .متدنياا 

يتستبه فتي فلتدا   ألنته للللتو االجتمتاعي إثتارة األنمتاط أكثتر يعتد هذا النمط 
 .فحسه بل مو الذات نفسها اقره الناس والمصداقية ليس بي  الثلة
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يتميز بولعه وحرصه على الذي ر هذا النمط الى حالة مجتمو كما قد يشي
ه خيتر وستيلة للحفتاظ علتى بوصتفاالقتناء واالتجار بالس ح ولوازمه ووستا له 

الدولتة  أوالمجتمعي نتيجتة  تعف الثلتة بالستلطة  أو األهلي أوالذاتي  األم 
حفز يو  ر(بالثأ األخذعلى توفيرا. ولهذا قد يمهد  لليم اجتماعية سلبية مثل: )

التهديتتتد.. وا  مختتتاطر  الستتترقة, التستتتليه, االنتلتتتام, ستتتلوكيات عدوانيتتتة مثتتتل:
عندما يف تلو  اللعته  األطفالفي تربية  أثارانعكس تهذا النمط يزداد حينما 

ما تحمله م  رشبات يستلطونها فتي رستومهم وقصصتهم  أوالرمزية  باألسلحة
 والم امرة والعدوا ..  وتمثيلهم للمشاهد الحربية وتلمصهم لنماذج العنف

 عسكرة المجتمع المهنية -2
ال تعتتترف  أصتتتبحتفلتتتد احترفتتتت بعتتت  المجتمعتتتات مهنتتتة العستتتكرة حتتتتى 

 األطفتتتتتال أ )الزيتتتتتدي( التتتتتى  دراستتتتتة أشتتتتتارتفمتتتتتث ا  مصتتتتتدراا للتتتتتزرو شيرهتتتتتا,
والمتتتتراهلي  متتتت  ستتتتكنة المتتتتد  الواقعتتتتة شتتتتمال التتتتيم  قتتتتادري  علتتتتى استتتتتخدام 

هتتتذا اللتتدرة التتتى  أستتباهل نتبتتتاا وعتتزا الباحتتتث الخفيفتتة بشتتتكل مثيتتر  األستتلحة
عسرفتتوا بتجتتارة  ألنهتتماعتتتزاز آبتتا هم بالستت ح والت نتتي بليمتتته الماديتتة والمعنويتتة 

المهنتتتة التتتتي ال يحستتتنو  شيرهتتتا وهتتتم شيتتتر راشبتتتي   أصتتتبحتالستتت ح حتتتتى 
: 4000 )الزيتتتدي, بحرفتتتة آبتتتا هم الحربيتتتة! أبنتتتاءهمبتتتالتخلي عنهتتتا ولهتتتذا تتتتأثر 

مؤشتتتترا للنتيجتتتتة التتتتي يشتتتتهدا شتتتتمال التتتتيم   أعطتتتتذا الدراستتتتة ( ولعتتتل هتتتت94
 ( م  تمرد عسكري!)اليوم

استتط عية  فتي دراستة Michalow Dony) )ميختالودوني دراستة وأو حت
 )بوكوتتا( المد   الفليرة في  تواحي العاصتمة الكولمبيتة أبناءعلى عينة م  

متتت   أنفستتهم يتتةو تترورة تعلتتتم استتتخدام الستت ح لحماأهميتتة علتتى  ترب تتوا إنهتتم
 أخترى فتي حتي  دافعتت عينتة عصابات مافيتا المختدرات المتفشتية فتي التب د,

عيشتها لكونهتا تلتتات رزقهتا مت  تجتارة  ع  حاجتهتا للست ح للتدفام عت  للمتة
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نهاالمخدرات   فتحت عيونها على هذا النمط م  الرزو وهي ال تعرف شيرا وا 
(Dony,2007, p:3-4.) 

الحترس  أو)الحمايات  توفر يالت الخاصة( يةاألمن)الشركات  ولعل ظاهرة
 يعبتر أنمتوذج( المنتشترة فتي العتالم المعاصتر تعتد خيتر Bodygardالشخصي 

 عنها. 

 مرا ر عسكرة المجتمع
 -بترأي الباحتث -يعد الس ح الوسيلة الوحيدة لظاهرة عسكرة المجتمتو  ال
ى ت ذيتتة لوستتا له العلا ديتتة والفكريتتة ومتتا ت تتمنه متت  فلستتفة تهتتدف التت أ بتتل 

 األقتتتوىاد هتتتي التتتتي تهيتتتس االستتتتعد ,اآلختتترالمجتمتتتو بديمومتتتة الصتتترام متتتو 
لستفة الصترام  اخطتر مت  بف اإليمتا , وحين ذ يعتد )الشعه( لتجيي  المجتمو
 أ فتتتي حتتتي   أستتتبابهوذلتتتك ال  الستتت ح يمكتتت  نزعتتته بتتتزوال  ,حمتتتل الستتت ح

 بأشتكالتطتور انتشاراا وقتد ت أوسوفترة زمنية وتحلو  أطولفلسفته يمك  تدوم 
 وخططا لرسم مستلبلها. وأهدافامتنوعة وينشأ بأثرها منهجا 

 -:اآلتيويمك  تلسيم مظاهر العسكرة على النحو 
وتكو  على عدة  له, أساسيامظهراا  األسلحةحينما تتخذ  المظهر المادي: -أ

الجارحتتتتتة والناريتتتتتة ومنهتتتتتا الثليلتتتتتة  األدواتمثتتتتتل  منهتتتتتا البستتتتتيطة :أشتتتتتكال
لكترونيتتتة والكيمياويتتتة والجرثوميتتتة وحتتتتى االنشتتتطارية بكافتتتة كاال والمعلتتتدة:
معينتتة  إرهابيتتةتستتتحوذ جماعتتة  أ . وقتتد بتتات متت  شيتتر المستتتبعد أنواعهتتا

 المعلدة. األسلحةعلى تلك 
التتتتى شتتتتيوم ارتتتتتداء المجتمتتتتو المتتتتدني  أي تتتتاويشتتتتير المظهتتتتر المتتتتادي 

ؤسستتاته العستتكري ستتواء فتتي الحيتتاة العامتتة والمتتدارس وم يالتتز  أوللم بتتس 
تفشي ظتاهرة )العيتو  المتخفيتة( مت  وكت ء  ف  ا ع  الحكومية المدنية.
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التتتتتي تعمتتتتل  أنواعهتتتتابمختلتتتتف  واألمتتتت المختتتتابرات واالستتتتتخبارات  أجهتتتتزة
 والكيانات السياسية المختلفة.  األحزاه أولحساه النظام الشمولي 

ول تتتما  تعزيتتتز ديمومتتتة المظتتتاهر الماديتتتة لعستتتكرة المجتمتتتو فأنتتته يتتتتم 
التعبتوي واالقتصتاد  اإلعت مفتي ملتدمتها  يويتأت إثارتهتاوفير كافة وستا ل ت

اقتصتتتادية  أنشتتتطةالموجتتته نحتتتو تطتتتوير الصتتتناعة الحربيتتتة علتتتى حستتتاه 
  .أخرى

وتتميتتتز بوستتتا له العلا ديتتتة والنفستتتية والفكريتتتة التتتتي  : المظهتتتر المعنتتتوي -ه
 بليمتتتة الصتتترام متتت  اجتتتل البلتتتاء اإليمتتتا تتتترو  المجتمتتتو علتتتى تلبتتتل 

, ذاتيتة أوخرافيتة  أووعلا تد ومصتال  مثاليتة ستامية  أهتدافوالدفام ع  
 أذهتا وشالباا ما يتميز هتذا المظهتر بتلونته الكبيتر ل تما  ديمومتته فتي 

 أوالتتتدفام  مثتتتل:مبتتتررات  أوووجتتتدا  تابعيتتته فلتتتد يتختتتذ عتتتدة مستتتوشات 
 لذة كسه ال نا م م  العدو.. أو الن ال أوالجهاد  أوالملاومة 
تشكيل المبادئ  إعادة أهميةهذا المظهر يركز على  أ ذكرا,  ومما يجدر

متت  الناحيتتة العلا ديتتة وعلتتى ت ييتتر االتجاهتتات متت  الناحيتتة الوجدانيتتة وعلتتى 
شستتيل التتدما  متت  الناحيتتة الفكريتتة وعلتتى تلبيتتة بعتت  الحاجتتات متت  الناحيتتة 

تكوي  نوعية جديدة م  المجتمو يختلف قطعا ع   ألجلوهذا كله  السلوكية,
 أ , وحين تتذ يمكتت  للنظتتام التتذي ي تتذي تلتتك المظتتاهر إنكتتاراما تتيه والتتى حتتد 

 يطم   على تعلو المجتمو به )حا را ومستلب (. 
ليس م  السهولة ت يير مجتمو ان مس بعلدة العستكرة معنويتا  عليه, اا بناء

عستد  طريتو الصترام  إذاوتم تعب ته نفستيا  تد مت  هسيتس لته انته العتدو والستيما 
  .الحرما  خ ل م  معاناة مانة ال

 منهج تعبيع المجتمع علب العسكرة
 األمتتركتا   إذامت  فترا  دو  ستتابلة له,والستيما  أمتتريتأتي أي  بت  شتك ال

التتذي يتتراد فتتي )شالبتته( قتتتل شريتتزة الحيتتاة فتتي نفتتوس  (عستتكرة المجتمتتو) ثلتتلب
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 ألدواتتته ةبالحاجتت و شريتتزة المتتوت وحينهتتا سيشتتعر  مالمجتمتتو لكتتي تتتتأجر فتتيه
 -والسيما: ,هامعانيالتعبير ع  الحياة و  ألدواتم  حاجتهم   أكثرظاهرا وم
كاماا  إذا - حلتد الو مصتابي  بجنتو  العظمتة يتدفعهم االستتبداد  قسدَّر للمجتمو حس

 على الحياة وتمجد للموت ويلودهم ال  ه الدا م.
ذا - سيطر الجه ء والمهووسي  والفاسدي .. على ملدرات المجتمتو وبتات  وا 

  والعلتتت ء ستتت لة معر تتتة ل نلتتترا  ,حينتتتذاك ستتتيفلد مثتتتل هكتتتذا و لفتتتالمث
بت )حتره  اإلنسانيحاالت الصرام  أصعهمجتمو توازنه وسينتهي به الى 

مت  وجهتة نظتر  الجميو  د الجميو(. ولهذا فتإ  مثتل اؤل تك الشتواذ يمكت 
يلتتتودوا المجتمتتتو التتتى نهايتتتات متعجلتتتة ومتستتتارعة  أ  عتتتالم النفس)فرويتتتد(

المكتتتو  ال  شريتتتزة اللتتتتل متأصتتتلة فتتتيهم نتيجتتتة ط يتتتا   والتتتدمارل نهيتتتار 
 ( صاحه الرشبة الجامحة واللذة المباشرةيةالنفسي البدا ي المسمى بت )الهو 

التتتتتدمير و الطفوليتتتتة و  الحيوانيتتتتةو األنانيتتتتة و عتتتتدم إدراك الواقتتتتو و )العتتتتدوا   بتتتتت
 (.77-76 :4004( و)محمد, 20 :4000 والعبثية...( )محمد,

ذو  - يشتتجو علتتى ظتتاهرة  أنموذجتتافتتالعراو يعتتد  ,مو تتوعية أستتباهفرت تتتو  اا 
بتتتتي   أزليتتتتةه نلطتتتتة صتتتترام بوصتتتف اإلقليمتتتتي هموقعتتتت أزمتتتتةالعستتتكرة خللتهتتتتا 

 أوامت كتته لثتتروة ف تت ا عتت   الح تتارات المختلفتتة قتتديما وحتتديثا ومعاصتترا
فتتتي صتتترام اللتتتوى المحليتتتة والخارجيتتتة  اكبتتترستتتببا  ي عتتتد  ذالتتتنفط التتت )لعنتتتة(

     حكومة ألفلر شعه(! أشنىحتى تمخ  عنه علدة ) يهل ستحواذ عل
علتتتتى العستتتتتكرة ستتتتتعد بمثابتتتتتة المجتمتتتتو فتتتتا  تطبيتتتتتو  وعلتتتتى هتتتتذا النحتتتتتو,

شريبتتة عنتته(  أطتترافخارجيتتا ت تتذيها  أو)متمخ تتة ذاتيتتا للمجتمتتو  إستتتراتيجية
تعمتتتتل علتتتتى برمجتتتتته علتتتتى وفتتتتو النظتتتتام التتتتتتابعي )التتتتذي يفتر تتتته الباحتتتتث( 

 -:اآلتي
المجتمتتتو متتت  ابستتتط حاجاتتتته  أفتتترادمتتتا : حينمتتتا يحتتترم أشلتتته مرحلتتتة الحر  -9

 الفسيولوجية والنفسية وحلوقه المدنية. 
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المأستاوية المتكتررة التتي يعيشتها  فاألحتداث النفستية: األزمتةمرحلة خميرة  -4
ستستتبه لتته تخمتتراا نفستتياا ستتلبيا نتيجتتة زجتته فتتي دوامتتة  المجتمتتو المتتدني,

 أمالسياستتتتتتتتية  أمتصتتتتتتتتادية : االقاألصتتتتتتتتعدةصتتتتتتترام دا متتتتتتتتي علتتتتتتتتى كافتتتتتتتة 
التتتى تتتتردي  أدت )اللصتتتار وطتتتارو( فتتتالحروه العراقيتتتة بتتترأي ..التاريخيتتتة
االقتصتتتتتادية وتزايتتتتتد الهجتتتتترة ونمتتتتتو التهريتتتتته و تفشتتتتتي الفستتتتتاد  األو تتتتتام

 )اللصتتتتتتار وطتتتتتتارو, وزيتتتتتتادة معتتتتتتدالت الجريمتتتتتتة األميتتتتتتةوالرشتتتتتتوة وتزايتتتتتتد 
4001:79- 74.) 

ستتعار الصترام إمرحلتة المرهونتة بوهتي ال مرحلة استنزاف الطاقة المدنية: -3
نتيجتتتة  اكبر)طاقتتتة ملاومتتته للعنتتتف( مالتتتذي ال ينتهتتتي حتتتتى تستتتتنزف فتتتيه

 الصتتترام, دوامتتتةوالللتتتو التتتذي ستتتببته خلفيتتتات  األزمتتتةبمشتتتاعر  إشتتتباعهم
( األزمتتةيسعتترف )بجيتتل  أ )جيتتل جديتتد( يمكتت   ستتيتمخ  عتت وحينتتذاك 

 المدنيتتة والستتلمية(عت  كتتل االلتزامتتات وال توابط )يبتدي استتتعدادا للتخلتتي 
متتت   وبلتتتدا وقيمتتته لستتتعيه فتتتي التحتتترر وأهلتتتهتربطتتته بواقعتتته واصتتتله  يالتتتت

سيكوِّ   وم  ثم وكل ما يذكرا بها,التي يواجهها  األزماتسلسلة مشاعر 
 العنتتتتتف والصتتتتترام ال شتتتتتعوري من مستتتتتة بلتتتتتذة جديتتتتتدةو  ارتباطتتتتتات نوعيتتتتتة

  (. 24 :4004 )محمد,
فأ  ذلتك يستتدعي  ,تستنزف تلك الطاقةوحينما  مرحلة الحاجات المزيفة: -2

ال يعتتود يكتتترث  أ  األزمتتةلجيتتل وجتتود طاقتتة جديتتدة بديلتتة ومتت  المتوقتتو 
 .مصدرها بلدر ما تكو  متناق ة تماما مو سابلتها أولنوعها 
, لتلبتتل أيتتة حاجتتة كتتا  محرومتتاا منهتتااالستتتعداد  يتتتمزاء تلتتك الحالتتة أو 

 إمتتداداي والروحتتي علتتى مصتتادر التلتتوث النفستت ستتتعدوفتتي الوقتتت نفستته ت
بختتتتتزي  ال ين تتتتته وبشتتتتتكل عاجتتتتتل )ال يتتتتتدم مجتتتتتاالا للتفكيتتتتتر( بمختلتتتتتف 

, محرمتتتتتة, ممنوعتتتتتة, مكرهتتتتتة, جتتتتتات المزيفتتتتتة ستتتتتواء أكانت)انتهازيتتتتتةالحا
التتذه   أعمتتاوو يتتتم ترستتيخها فتتي …( خطيتترة شريبتتة, معيبتتة, طوباوبتتة,
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ر )نلطتتتة االنهيتتتا المستتتتحيل( التتتتي تعتمتتتد علتتتى اإلقنتتتامعلتتتى وفتتتو مبتتتدأ )
 النفسي( ل ما  االستس م التام للطاقة البديلة.

)بهتتتتتذا الشتتتتتكل  تتتتتتوفير الحاجتتتتتات المزيفتتتتتة إ  مرحلتتتتتة اختتتتتت ل المفتتتتتاهيم: -5
صتتتدمة تفلتتتدا توازنتتته وحينتتتذاك ستتتيتم  األزمتتتةجيتتتل والم تتتمو ( ستستتتبه ل

وتختتتتتتل لديتتتتته … وأح متتتتتهآا وقناعاتتتتتته ورشباتتتتتته تمامتتتتتاا لت ييتتتتتر رس  أعتتتتتدادا
ديتته علتتى ستتبيل المثتتال: صتتورة التتوط  باقترانهتتا حينمتتا تتشتتوا ل المفتتاهيم,

بشخل السلطة الحاكمة حصرا وا  الدفام ع  الوط  يعني الدفام عت  
, وا  البلتتتتاء, وا  التمتتتترد طريتتتتو الحريتتتتة النظتتتتام, وا  التعصتتتته  تتتتما 

وا   ستتتبيل التتتدفام عتتت  التتتذات, وا  الفستتتاد استتتتحلاو الحرمتتتا , اإلرهتتتاه
الوستتيلة, وا  االستتتحواذ علتتى الحتتو وا  ال ايتتة تستتو   الستت م استستت م,

وا  الكتتتتذه  وا  اللتتتتيم النبيلتتتتة وستتتتيلة الم فلتتتتي , العتتتتام فرصتتتتة المرحلتتتتة,
وا  الخرافتتتتة تجييتتتتر  سياستتتتة, وا  الطاعتتتتة عبوديتتتتة,وا  االحتتتتترام ختتتتوف,

هتتتذا االعتلتتتاد حينمتتتا  (Legerليكتتتر )دراستتتة  أيتتتدتوقتتتد  للفكتتتر والعليتتتدة,..
( قتتتتتد اتستتتتتمت 1970) ل فتتتتتترةختتتتت  األمريكتتتتتي قتتتتتيم الشتتتتتباه إ " :أظهتتتتترت

بالتوحتتتتتتد التتتتتتذاتي وال مبتتتتتتاالة وانخفتتتتتتا  قيمتتتتتتة النجتتتتتتاح و تتتتتتعف الثلتتتتتتة 
التتى تتتأثير )حتتره فيتنتتام( التتتي ولتتد ت  هستتبب ىويعتتز  ,بمؤسستتات المجتمتتو

وذلتتك  ,عسرفتتت آنتتذاك بتتت )جيتتل الهيتتبس( ,حركتتة الثلافتتة الم تتادة للمجتمتتو
لهتا حينتذاك  واستختذت ,تعبير ع  رفت  واستتياء الشتباه مت  تلتك الحتره

رمتوزاا ثلافيتة شيتتر تلليديتة )كالشتتعر الطويتل والم بتتس ال ريبتة والموستتيلى 
ستتتتلوكية هروبيتتتتة تتستتتتم بتعتتتتاطي  أنماطتتتتاا  إتباعهتتتتاالصتتتاخبة( ف تتتت  عتتتت  

لتتتم يعتتتتد الشتتتباه متتتتؤمني  بالنجتتتتاح و  ,المختتتدرات والهتتتتروه متتت  مدارستتتتهم
ومتت   ؛تعرفتته االدراستتي وعتتد  النجتتاح اليعتمتتد علتتى متتا تفعلتته بتتل علتتى متت

  -:األخرىالنتا ر 
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فتي المناستبات  أقتاربهمم  الشباه يزورو  ( %55.31نسبة ) أ تبي  
متتتت   أهتتتتمالعمتتتتل لكستتتته المتتتتال  إ متتتتنهم يعتلتتتتدو   (%37ونستتتتبة ) فلتتتتط,

متتتتتتتنهم يف تتتتتتتلو  المستتتتتتتتوى  (%69 تتتتتتتيام الوقتتتتتتتت فتتتتتتتي التعلتتتتتتتيم, وا  )
(, متتنهم يف تتلو  %63االقتصتتادي العتتالي علتتى الشتتهادة الجامعيتتة وا  )

ر ستلباا ترسة المهنة التتي تلبتي احتياجتاتهم الماليتة حتتى وا  كانتت تؤثتمما
 إذاوة تيوافلتو  علتى دفتو الرشت %(64في صحتهم الجستدية والنفستية وا  )

ى الليتتتام بعمتتتل ذي تمتتتنهم يوافلتتتو  علتتت (%93.5ذلتتتك وا  ) األمتتترتطلتتته 
متتتتتنهم  (%69منفعتتتتتة ذاتيتتتتتة حتتتتتتى وا  تنتتتتتافى متتتتتو التلاليتتتتتد الدينيتتتتتة وا  )

 ,Leger, 1980)  تاآلخريتتاالنعتتزال وال يحبتتذو  االنتتدماج متتو  يف تتلو 

pp:283-296  .) 
د التتتى استح تتتار تمرحلتتتة االنهيتتتار االجتمتتتاعي: فهتتتي المرحلتتتة التتتتي تمهتتت -6

ة تبحسه وجه ةتاإلنسانيا كامنة في الذات تال را ز الحيوانية والبدا ية لكونه
( Shadowظتتتل  )ال ه لتتتتتمفهومتتت"فتتتي  (G.Jung)يتتتونر  ستعتتتالم النفتتت رتنظتتت

ذا ت. ولهتتت.التتتذي عتتتدا مهتتتد ال را تتتز الحيوانيتتتة والبدا يتتتة التتتتي ورثهتتتا اإلنستتتا 
ور ت( علتى إخفا هتا أو كبتهتا فتي ال شعتMask or Personaيعمتل )اللنتام  
 (.999: 9161دزي, تات االجتماعية )لنتاستجابةا للمتطلب

 اراتانهيتتار الح تت أستتباه)ارنولتتد تتتوينبي( لتتدى استعرا تته  إ متتو العلتتم 
 "المجتمتتتتو ذاتتتتته أبنتتتتاءتفكتتتك التتتتى عمتتتتل انتحتتتتاري متتت   أوكتتتتل انهيتتتتار  "يعتتتزو
 .(240: 9190 ,)زريو
 أكثتر(   Emile Durkeimكا  عالم االجتمتام الفرنستي )اميتل دوركهتايم و 

 فتتأطلوجتمتتاعي التفستتل االنهيتتار حينمتتا عتتزاا التتى حالتتة الصتتراحة فتتي متت ل ا
( Suicideمؤلفته )االنتحتار  وذلتك فتي ,The Anomieعليه مفهوم )االنومي( 

, وقتتد قصتتد بتتت )االنتتومي(: "حالتتة المجتمتتو التتذي يعتتاني متت  فلتتدا  9917عتتام 
وا  المعتتايير التتتي كانتتت راستتخة  ,أع تتا هالمعتتايير المطلوبتتة ل تتبط ستتلوك 
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مما يفلدها سيطرتها على  ,لم تعد تستأثر بهذا االحترام األفرادوتتمتو باحترام 
فتي  األفترادويصتب   ,واال تطراه فتي المجتمتو السلوك وم  ثم تعم الفو تى

ومتتتا يتعتتتي  تركتتته  إتباعتتتهحالتتتة متتت  الشتتتك وعتتتدم اليلتتتي  فيمتتتا ينب تتتي علتتتيهم 
كمتتا تنعتتدم  ,وتصتتب  الحتتدود الفاصتتلة بتتي  الممكتت  والمستتتحيل شيتتر معروفتتة

 Durkheimبي  ما هو مشروم وما هو شير مشروم" ) أي االحدود الفاصلة 

, 1951. p: 249-253 ).   
 أفتراداتفسل المجتمو بهذا الصورة قد يؤدي إلى دفو  إ يرى )دوركهايم( و 

 Robert)روبتترت ميرتتتو   األميركتتيوقتتد قتتام عتتالم االجتمتتام  ,إلتتى االنتحتتار

Merton  )بشتتكل محتتدد إلتتى حالتتة االنهيتتار  لإلشتتارةصتتياشة المفهتتوم  بإعتتادة
 واألهتدافايير االنفصال الحاد بي  المع في البناء الثلافي الذي يحدث بتأثير

المجتمتتو   أفتترادوعنتتدها يتتدرك Normlessnes  الثلافيتتة فتستتبه تحلتتل المعتتايير
التزمتتوا بهتتا التزامتتا  إذاالثلافتتة الستتا دة  التتتي تفر تتها األهتتدافلتت  يحللتتوا  إنهتتم

مختلفتتة متت  الستتلوك تتتتراوح بتتي   وأنمتتاطاستتتجاباتهم لهتتا بطتترو   دقيلا,بتتل تتتتم
وحينمتتتا  ,innovationواالبتتتتدام   retreatismواالنستتتحابية rebellion التمتتترد

فتتي المجتمتتو يصتب  االنحتتراف هتتو اللاعتدة بتتدال متت  أ   يتتفتاقم حالتتة االنتوم
 حين تتتتذ نتوقتتتتو االنهيتتتتار الكامتتتتل لل تتتتبط االجتمتتتتاعي, ,يكتتتتو  هتتتتو االستتتتتثناء

  Futilityبالعبتتتث  باإلحستتتاسفتتطتتتور الحالتتتة إلتتتى ا تتتطراه نفستتتي يتميتتتز 
 despairواللنتتتتوط  Pmationalemptiness جتتتتدانيوفلتتتتدا  الهتتتتدف والفتتتترا  الو 

(N.E.B.1982,P:39   .) 
 أي تتا( إلتتى أ  االنتتومي يعنتتي  R. Maciver)روبتترت متتاكيفر أشتتاركمتتا    
.. وهناك ."األصلية: "حالة نفسية تميز المجتمو الذي يشعر بفلدا  الليم بأنه

ا  المعايير م  يرى: بأنه الشعور على كو  العالم والمرء يسيرا  ب  هدف و 
( وفتتتتتي ظتتتتتل هتتتتتذا 9112:949 ,بعيتتتتتدة المنتتتتتال ")طتتتتته أواالجتماعيتتتتتة تافهتتتتتة 

الجتنس البشتري باتتت تتنتامى  إبادةظاهرة ومفهوم  إ الفو ى يرى )الزعبي( 
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عرفيتة  أو أثنيتة أوجماعة قوميتة  إه كحينما تشمل أي فعل  يسرتكه بلصد 
 :4003 ,ديتتتا( )الزعبتتتتيما أو)معنويتتتا  كليتتتتا( و أو)جز يتتتا  إه كتتتاا . .دينيتتتة أو

التبلتتتد الحستتتي نتيجتتتة  إشتتتاعة هتتتو: اإلبتتتادة  مؤشتتترات هتتتذا أولتتتىوا   (,999
تشجيو قيم التجنه والتحاشي خوفاا م  التعر  للمشتاكل,فمث  تشتير العديتد 

"فتتتتي  (M.Doon, 2002,PP:7-11)متتتتاوردو   متتتت  الدراستتتتات ومنهتتتتا دراستتتتة
بوصتفه لتم يكتفتي علتى  ,Obtuseness الى تزايتد نتوم التبلتد الحستي ..البرازيل
 إستتتعاف أوعتتت  الجتتترا م  األخبتتتاراالجتماعيتتتة فتتتي  روح المستتتؤولية  إ تتتعاف

عت  المتتوتى التذي  يفترشتو  قارعتتة الطريتو فحسته بتتل  اإلبت   أوالمصتابي  
سوءاا حينما يسرقو  حاجيات اول ك المنكوبي , والسرقة تطال حتى  األمرزاد 

التتتى  أول تتتكللتتتد حتتتول  التبلتتتد الحستتتي  …ويتركتتتونهم عتتتراة  واألحذيتتتةالم بتتتس 
 ,اإلبراهيمتتي"بهتتذا المعنتتى نستتتعي  بوصتتف ) أرواحبتت   أجستتاد أوبشتتر  أشتباا
 إنهتتا" (األلفتيف ت  عتت  رأي ) ,"(لتألرواح إبتتادةبأنهتا )حتره "( 6-7:  9177

مستتوى حاجتاتهم  ىلم تتعتد م النفسيةتة مسلوبة الوعي وحاجاتهتعيو  شاخص
 (.9111:41 لفي,)اال "الفسلجية المباشرة

 تقيي  ثثار عسكرة المجتمع 
ألجتتتل تليتتتيم تجربتتتة عستتتكرة المجتمتتتو البتتتد متتت  نظتتترة شتتتمولية لهتتتا تتتتتوخى 

 -:اآلتيوتكو  على النحو  -بحسه وجهة نظر الباحث -المو وعية

 االيجابية:  اآلثار -1
المواطني  على تحمل مسؤولياته في  (  رورة لتحفيز مشاعرأحياناتعد ) -أ

 فمث : وقت التهديدات الجدية,هم لدفام ع  وطنجل االفعلي أل الت ام 
 )الجزيتتترة( فتتتي برنتتتامر وثتتتا لي علتتتى قنتتتاة أرجنتينتتتيذكتتتر محلتتتل عستتتكري 

فتي حربهتا الدفاعيتة  األرجنتتي هزيمة  أسباه أهمواحدة م   إ الوثا لية: 
م  قبل  اآل ولحد  ةحتلالم)فوك ند(  في جزيرة أرا يهاع   9194عام 
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تفوو الجندي والس ح البريطاني بل هتو جهتل بسبه هو ليس  ,ةبريطاني
يجهلتتو   أنهتتمبلتتدهم متت  حيتتث  بج رافيتتة األرجنتينيتتي المتتواطني   شالبيتتة

كانتتتتت جتتتتزءا متتتت   إذاهم وفيمتتتتا وطتتتنموقتتتو جزيتتتترة فوك نتتتتد علتتتتى خارطتتتتة 
 أخبتارهو عدم حرصهم علتى متابعتة  اآلخرالسبه  إ الك ثم  أم أرا يه

التتتذي جعلهتتتم يتفتتتاجؤو  فتتتي مشتتتاركتهم  األمتتترا, بلتتتدهم ومتتتا هتتتو مصتتتير 
المباشتترة بتتالحره فتستتبه بفلتتدهم االستتتعداد النفستتي والتتوطني للتتدفام عتت  

 .        الم تصبة أرا يهم
 أبتا رفو معنويات جيشه الوطني  بهدفوربما تسهم في ح  المجتمو  -ه

 الحره.
 او تتتتي)متتت التتتتاريخيوقتتتد نستشتتتهد بتجربتتتة الصتتتي  التتتتي قادهتتتا زعيمهتتتا  -ت

شتتتعه  أ تتتخم تتتبط  ألجتتتلالعستتتكرة الستتتلمية ظتتتاهرة اعتتته ستتتونف( فتتتي اتب  
عتالمي بتحتتويلهم التتى قطيتتو شتتعبي يمكتت  تتتوجيههم بالصتتورة التتذي جعلتتته 

هتتذا التجربتتة ال يمكتت  تعميمهتتا بلتتدر متتا  أ  إال .لإلعجتتاهمثيتتراا حا تتراا 
 تدل على جدواها مو المجتمعات التي ي له عليها الفلر والجهل.. 

 السلبية: ثاراآل -2
الكثيتر منهتا والتتي  إ تافةمت  آثتار ستلبية, يمكت   آنفاا ف   عما تم ذكرا 

الشتتعه التتذي عاصتتترها  أزمتتةستتتعد بمثابتتة صتتور دراماتيكيتتة تعكتتس جستتامة 
 -وم  بينها اآلتي: وعانى منها وكا  خير شاهد على م سيها,

تمهتتتتد التتتتى الفو تتتتى المستتتتلحة فتستتتتبه بتشتتتتكيل الجماعتتتتات والعصتتتتابات  -أ
لمستتلحة ومتتا يتبعهتتا متت  كتتوارث اجتماعيتتة ال حصتتر لهتتا  وفتتي ملتتدمتها ا

 انهيار الت ام  االجتماعي ونمو ثلافة العنف. 
وتعتتد خيتتر دليتتل وبرهتتا  علتتى  تتعف ستتلطة النظتتام الحتتاكم فتتي تحمتتل  -ه

تعد مؤشراا علتى  تعف ثلتته  ألنهاوالنظامية واللانونية  األمنيةمسؤلياته 
 تخاذ كل السبل ال اشطة  لنيله. بوالء شعبه له مما يحدوا ا
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رؤوس  وأصتتتتحاهقللتتتتة طتتتتاردة للكفتتتتاءات العلميتتتتة والمثلفتتتتة  خلتتتتو بي تتتتةت -ت
 مدنيتتة مستتتلرة ت تتم  لهتتم حريتتة أجتتواءيحتتتاجو  التتى  ألنهتتم ..األمتتوال
 .العللية والمادية إمكانياتهمفي استثمار  اإلبدام

 األقليتةتكتو  و ر ال  ال البية هي التي ستستيط ,لألقليات قللةبي ة توفر  -ث
 . اهاياجزء م   ح

علتى الستلوك الخشت  والمتزاج العنيتف والتذوو المجترد مت   اإلدمتا تخلو  -ج
التستتتتام  االجتمتتتتاعي ولهتتتتذا  أفتتتتووت تتتتي و  الشتتتتفافة اإلنستتتتانيةالعواطتتتتف 

 ر.    ايت له ل ة الس ح على ل ة الحو  أ توقو ي
العستتتتكرية شالبتتتتاا متتتتا تشتتتتجو الشتتتتباه علتتتتى خيتتتتار العمتتتتل فتتتتي المؤسستتتتة  -ح

 تتتوفر لهتتم   مثيتترات الم تتامرة والجاذبيتتة حتتتى وا  كانتتت ألنهتتاالرستتمية, 
تتتتتدفعهم للوستتتتا ل التتتتتي ت تتتتم  لهتتتتم الكستتتته التتتتوفير  أو( ستتتتلبية أحيانتتتتا)

 والسريو دو  االكتراث الى مصادرا.
علتتتتى النمتتتتو  والمظهتتتتر الجستتتتمي يف تتتتلو  النمتتتتو البتتتتدني أفتتتتراداوتصتتتتنو  -خ

 العللي والفكري.
تمتتتتو بعلتتتتدة الطاعتتتتة العميتتتتاء فتتتتي حالتتتتة وجتتتتود حتتتتاكم فتتتتردي تصتتتتيه المج -د

علتتدة ال تتيام فتتي حالتتة ب يصتتاه المجتمتتودكتتتاتوري للستتلطة, فتتي حتتي  
 وجود عدة حكام شير متوافلي ! 

تشتتتوا صتتتورة المجتمتتتو تجتتتاا التتتدول والعتتتالم الختتتارجي حينمتتتا يعتتتد متتتوط   -ذ
 عانيه.االجتماعي الذي ال يستكي  للس م وال يل در م واإلرهاهللعنف 

 تعزز االستهتار بليمة الحياة ومعانيها. -ر
 تسهم بخلو بطالة اجتماعية ملن عة. -ز
 .واإلنتاجوم  تبعات الفو ى التي تخلفها: تلليل ساعات العمل  -س
نهتتتتا -  الحريتتتتات والحلتتتتوو  صتتتتادرحينمتتتتا ت ةالديملراطيتتتت تجهتتتت  معتتتتاني وا 

بنتاء تمهد التى حينتذاك ستو  ,والنظتام األم بمبررات الحفاظ على  المدنية
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اللا د الشمولي الذي يختزل كتل ملومتات الدولتة مت : الشتعه وح تارته 
يديولوجياتتتهومصتتيرا  وثرواتتته.. وستتيعد بمثابتتة رجتتل المرحلتتة التتذي ال  وا 
اللا تتتتتتتتتد ال تتتتتتتتترورة والرمتتتتتتتتتز والملهتتتتتتتتتم  ألنتتتتتتتتتهقبلتتتتتتتتته رجتتتتتتتتتال..  بعتتتتتتتتتدا وال

 اخطتتر متتا تلتتوم بتته إ : ")زريتتو( إليتته أشتتار..!!! ف تت  عمتتا ريخيأوالتتت
 ,كسه سياسي لتزعيم متستلط أداةالحكومات هو تسييس التربية وجعلها 

: 9190 ,وهنتتتتا يختتتتتلط الفهتتتتم بتتتتي  التتتتوالء لللا تتتتد والتتتتوالء للتتتتوط  ")زريتتتتو
317.) 

الميليشتيات علتى بعت  منتاطو  أووتكو  باعثة لستيطرة بعت  اللتوى  -ل
 البلد حينما تسست ل كمناطو نفوذ لممارسة أنشتطتها المشتينة مثتل وأجزاء

والمخطتتوفي  والمتتواد الستتامة.. ف تت   األستتلحةزراعتتة المختتدرات وتجتتارة 
حمايتتتتة الختتتتارجي  عتتتت  اللتتتتانو  وشتتتتركات متتتت ذاا آمنتتتتاا لها مكانعتتتت  استتتتت
 الفاسدة... األموال

ممتتا  .األساستيةمؤسستاته المدنيتة  إدارةشالبتا متا يستتحوذ العستكر علتى  - 
 Autocratic administrationاوتوقراطيتتة استتتبدادية  إدارةيتستتببو  فتتي 

 المدني.   اإلبدامتنتلل م  فرل 
ولكو  المجتمتو يتعتاي  فتي ظتل واقتو يكتو  اقتره التى المتوت والختوف  -ظ

فلتتتتد تنتتتتتع  فيتتتته اللتتتتيم الروحيتتتتة وتمتتتتتزج معتتتته الخرافتتتتة والشتتتتعوذة  منتتتته,
الكثير م  الحكام المتسلطي  يحاولو  است فال  أ . مو العلم واألساطير
شتتتتت ال الحجتتتتتة  إقامتتتتتةالل تتتتتايا لكتتتتتونهم يعجتتتتتزو  عتتتتت  شتتتتتعوبهم بهتتتتتذا  وا 

نمتتتاالمنطليتتتة لفشتتتلهم و تتتيو نظتتترهم   وبلتتتاءهم علتتتى: أفعتتتالهميبتتتررو   وا 
( يتوجتته علتتى الشتتعه God or Deity fateستتماوي  أوهتتي  )قمتتدمر إال
 به. اإليما 

لي بظ لهتتا وظلماتهتتا كتتل اتجاهتتات الحيتتاة االجتماعيتتة ,فتبتتدأ تكمتتا ستتتل -ط
 التعامتتتتل أستتتتلوهحتتتتد يتتتتت التتتتى المدرستتتتة و التتتتى بعستتتتكرة التربيتتتتة متتتت  الب



 

 
 
 

  (91) 6دراسات إقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             
 
[051] 

 أستماءالمجتمو حينمتا تكثتر  ألبناءالشخصية  األسماء) وحتى الشخصي
 ..(حديتتد صتتلر, ,مجاهتتد حتتره, منا تتل, ستتيف, نصتتر, تحريتتر, مثتتل:
على اشلته التوالدات الجديتدة ف ت  عت   األوحداستنساخ اسم الزعيم  أو

        !!.في وانهار وجبال..كل مرافو الحياة م  جسور ومد  وشوارم ومشا
تسستتتتخَّر حينمتتتتا الميزانيتتتتة الماليتتتتة للدولتتتتة  هافاستتتتتنز ا هتتتتو أخطارهتتتتاواكبتتتتر  -م

مهد لخيتتتر منتتتاخ فتتتي تستتت بالنتيجتتتةو  االثتتتروات اللوميتتتة لتتتتوفير مستتتتلزماته
 الفساد المالي.

 Miller etميللتر وآخترو  ) وم  ابرز  حاياها هتم الطلبتة, ففتي دراستة - 

al., /9111 بعنتتتوا Guns at college" " امتتتت ك الطتتت ه  أ أظهتتترت
والعكس صحي  إدمانهم على المخدرات واالكت اه لديهم, يشجو للس ح 
علتى امتت ك الست ح  همدافعتاا قويتاا لحتث عتدالكحول والمخدرات يفي كو  

فستتاد  ,األستتباهوالتتدخول فتتي المشتتاجرات بالمتتدارس والجامعتتات التفتته  وا 
 (.Miller et al.,1999,pp:7 -13الممتلكات العامة )

 أفتراداالمجتمو العنيتف يولتد  أ تثير ا طرابات نفسية عديدة م  حيث  -ف
شتلت وهتول لتت ) دراسة اكلينيكية أكدت إذ ,اعنف في سلوكهم وانفعاالتهم

Schulte & Hall)  بعت  الستتمات الستتلوكية التتتي يتصتتف بهتتا  أ علتتى
 يعتتتزو  ستتتببه التتتتى مرتكبتتتوا العنتتتف أو يتنبتتتؤ بارتكتتتابهم للعنتتتتف مستتتتلب ا 

يعتانو  مت   تعف  إنهتمالمجتمو العنيف الذي يدفعهم الى العنتف, كمتا 
وقلتتتتتتتة تكتتتتتتتيفهم متتتتتتتو  فتتتتتتتي تكتتتتتتتوينهم االنفعتتتتتتتالي وانعتتتتتتتدام الثلتتتتتتتة بتتتتتتتالنفس

أنهتتتتم يفتلتتتتدو  التتتتى اللتتتتدرة فتتتتي و االستتتتتراتيجيات الموجتتتتودة فتتتتي المجتمتتتتو 
 هتاإن. كمتا ((Schulte & Hall,1994, pp:610-624 التعبيتر عت  التنفس

دراسة  أثبتتهوهذا ما  تشجو على االشتراه النفسي والتطرف نحو العنف
الع قتتتتة بتتتتي  االشتتتتتراه  معرفتتتتة ىهتتتتدفت الدراستتتتة إلتتتت)المختتتتتار( حينمتتتتا 

فرداا مت  الوجته اللبلتي  (337) على عينة م  وقد جرى تطبيلها والعنف,
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 واستتتتتتخدمت مليتتتتتاس العنتتتتتف ومليتتتتتاس آختتتتتر البحتتتتتري بمصتتتتتر, والوجتتتتته
ديناميتة بتي  االشتتراه  هناك ع قة أ  ىإل صلت الدراسةوتو  ل شتراه.

للت لتته  علتتى أ  العنتتف محاولتتة والعنتتف وهتتي ستتالبة ودالتتة فتتي جوهرهتتا
الستتتتالبة تتتتتدل علتتتتى أ  أفتتتتراد العينتتتتة يعتتتتانو   والع قتتتتة علتتتتى االشتتتتتراه,

 والتلوقتو واالنستحابية ويحتاولو  قهتر هتذا المشتتاعر الر توخ واالستست م
 (.9119 مير)عبد المختار,ع  طريو العنف والتد

تشتتتتتتتجو علتتتتتتتى الثتتتتتتتورات  ألنهتتتتتتتا (*)تلتتتتتتتو  استتتتتتتتلرار الدولتتتتتتتة والحكومتتتتتتتة -و
كبيتتتتراا  إرثتتتتاالعتتتتراو الحتتتتديث يمتلتتتتك  أ والستتتتيما  واالنل بتتتتات العستتتتكرية.

 منها, امتاز شالبها بالعنف الدموي.

 البحث أ داو
 -يهدف البحث الحالي الى:

التربويتتتة لمت يتتترات علتتتى ا تشتتتخيل انعكاستتتات عستتتكرة المجتمتتتو العراقتتتي -9
الدراسي للمرحلتي  االبتدا يتة والثانويتة فتي متدارس  المرتبطة بواقو المنهر

 (4009 -9190) األعتواممدينة الموصتل طيلتة الفتترة الزمنيتة الممتتدة فتي 
 األنشتتتطة ,التربويتتتة  األهتتتداف )الكتتتتاه المدرستتتي, فتتتي عناصتتترا التتتث ث

 ال صفية( فلط. 
 التربويتتتةلمت يتتترات علتتتى اكرة المجتمتتتو العراقتتتي تشتتتخيل انعكاستتتات عستتت -4

المرتبطة بالواقو االجتماعي العام في مدينة الموصل طيلتة الفتترة الزمنيتة 
 (. 4009 -9190) األعوامالممتدة في 

                                                 

( يوجتتتد فتتترو بتتتي  مفهتتتومي الدولتتتة والحكومتتتة, إذ أ  األخيتتترة هتتتي جتتتزء متتت  الدولتتتة ف تتت  عتتت  الشتتتعه *)
الت ييتر إال فتي ظتروف قتاهرة لتبع   واألر  ورموزا الح ارية.. ولهذا فا  الدولة شير قابلتة للتزوال أو

أجزا ها, في حي  أ  الحكومة تشمل على نظام الحكم برموزا السياستية والعستكرية وهتي معر تة للت ييتر 
 والزوال.
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 النفستتتيةلمت يتتترات علتتتى اتشتتتخيل انعكاستتتات عستتتكرة المجتمتتتو العراقتتتي  -3
طيلتة الفتترة الزمنيتة  المرتبطة بالواقو االجتماعي العام في مدينة الموصل

 (. 4009 -9190) األعوامالممتدة في 
 النفستتتيةلمت يتتترات علتتتى اتشتتتخيل انعكاستتتات عستتتكرة المجتمتتتو العراقتتتي  -2

 التتي يف تلونها األلعاهمدينة الموصل نحو نوم  أطفالالمرتبطة بميول 
 (.أمورهم أولياء)وفلا لوجهة نظر 

 النفستتتيةلمت يتتترات ا علتتتىتشتتتخيل انعكاستتتات عستتتكرة المجتمتتتو العراقتتتي  -5
التتتي يف تتلونها )وفلتتا لوجهتتة  األلعتتاهفتتي نتتوم  األطفتتالميتتول المرتبطتتة ب

تتتتتار وباعتتتتتة محتتتتت ت بيتتتتتو العتتتتتاه  مدينتتتتتة  أستتتتتواوفتتتتتي  األطفتتتتتالنظتتتتتر تج 
 الموصل(.

 النفستتتيةلمت يتتترات علتتتى اتشتتتخيل انعكاستتتات عستتتكرة المجتمتتتو العراقتتتي  -6
يي  متتتت  ت ميتتتتذ العتتتتراق األطفتتتتالالنفستتتتي فتتتتي رستتتتوم  باإلستتتتلاطالمرتبطتتتتة 

 المرحلة االبتدا ية في مدارس مدينة الموصل. 
فتتتي انعكاستتتاته  استتتتراتيجيات الحتتتد متتت  عستتتكرة المجتمتتتو العراقتتتياقتتتتراح  -7

 التربوية والنفسية.

 حدود البحث
 -تحدد البحث الحالي باالتي:

 ومت  كت  الجنستي االبتدا يتة فتي مدينتة الموصتل الصف الستادس ت ميذ  -9
 (.4009 -4007) للعام الدراسيثاا( )ذكوراا وانا

المعلمتتتي  والمدرستتتي  متتت  المتلاعتتتدي  عتتت  الخدمتتتة الوظيفيتتتة فتتتي مدينتتتة  -4
 .(4090-4001) بي  عامي الموصل

 (.4009في مدينة الموصل خ ل العام ) األمور أولياء -3
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خت ل العتام  فتي مدينتة الموصتل األطفالمح ت بيو العاه وباعة  ارتج   -2
(4009). 
 

 يد مالعل  )عسكرة المجتمع(تحد
 إليهتا أشتيربالرشم م  التباي  في اتجاهات معاني )عسكرة المجتمتو( كمتا 

 :البحتث الحتالي هتوالتذي يتبنتاا  تعريو النرريال أ  إالفي )مشكلة البحتث( 
العستتكرية  األعتتراف أزمتتةيتعتتاي  متتو  التذي مجتمتتوالحالتتة  عتت  كتل متتا يعبتتر"

والمعنويتتتتة( فتتتتي ظتتتتل ظرفتتتتي الحتتتتره  حينمتتتتا ت لتتتته عليتتتته مظاهرهتتتتا )الماديتتتتة
فتي ستلوكه وفكترا والعنف ألجل إدامة قيمة الصرام  -على حد سواء -والسلم

 المهيتتأة للثكنتتة العستتكرية الكبتترى  أنمتتوذجووجدانتته فيتحتتول حين تتذ واقعتته التتى 
 .للحره"
 المجتمتتتو العراقتتتي أزمتتتةلعستتتكرة المجتمتتتو فهتتتو: " اإلجرائجججيالتعريجججو  أمتتتا

العستكرية التتي يعيشتها حينمتا تتنعكس تربويتا ونفستيا  )الموصلي( متو الظتاهرة
المعلمتتي  والمدرستتي  متت  المتلاعتتدي  عتت  الخدمتتة كتتل م )وفلتتاا لوجهتتة نظتتر 

تو  األمتور أوليتاءو الوظيفية  ف ت   (األطفتالمحت ت بيتو العتاه و باعتة  ارتج 
 ".االبتدا يةالصف السادس ت ميذ النفسية في رسوم  اإلسلاطاتع  

 البحث إجراءات
العينتتات علتتى  أنتتوامالبحتتث فلتتد تعتتدد  أهتتدافلتحليتتو عينججات البحججث:  -أوالذ 

 -النحو اآلتي:
تشتتتتخيل المت يتتتترات التربويتتتتة المرتبطتتتتة بواقتتتتو المتتتتنهر الدراستتتتي  ألجتتتتل -9

للت ميتتذ والطلبتتة فتتي متتدارس مدينتتة الموصتتل طيلتتة الفتتترة الزمنيتتة الممتتتدة 
نتتة عشتتوا ية متت  ( فلتتد تتتم االعتمتتاد علتتى عي4009 -9190) األعتتوامفتتي 
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المعلمي  والمدرسي  الذي  شتهدوا هتذا الفتترة والمتمثلتي  )بف تة المتلاعتدي  
لكتتتنهم الزالتتتوا يعملتتتو  فتتتي  فتتتي الدولتتتة العراقيتتتة(علتتتى الخدمتتتة الوظيفيتتتة 

( نصتتفهم متت  20فتتي مدينتتة الموصتتل, بلتتف مجمتتوعهم ) األهليتتةالمتتدارس 
معلمتا  (40) الجتنس أي مت يتر م  المدرسي  وبتناصتف واآلخر يالمعلم

 :اآلتي يو حه (9) والجدول معلمة ومدرسة, (40و)ومدرسا 
 (5) جدوم

 عينة المعلمير والمدرسير و قا لمتغير الجنس

 الجنس        
 المجموع وكور إناث التخالص المهني

 02 52 52 معلمور
 02 52 52 مدرسور

 22 02 02 المجموع الكلي

 
متتتو علتتتى المت يتتترات التربويتتتة وألجتتتل تشتتتخيل انعكاستتتات عستتتكرة المجت -4

المرتبطة بالواقو االجتماعي العام في مدينة الموصل طيلتة الفتترة الزمنيتة 
 ( فلد تتم االعتمتاد علتى وجهتات نظتر4009 -9190) األعوامالممتدة في 

الت ميتتتتذ والطلبتتتتة فتتتتي مدينتتتتة  األمتتتتور أوليتتتتاءعينتتتتة عشتتتتوا ية طبليتتتتة متتتت  
  مختلتتف االختصاصتتتات ( فتتردا متت349الموصتتل بلتتف مجموعهتتا الكلتتي )

( 4( ذكتتتترا, وكمتتتا يو تتتحه الجتتتتدول )409و) أنثتتتى( 947المهنيتتتة بواقتتتو )
 -اآلتي:
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 (0) جدوم

 الت ميو والعلبة مو عير و قا للتخالص المهني والجنس أمور أولياءعينة 
 

 الجنس       
 المجموع وكور إناث التخالص المهني

 11 22 01 معلمور
 12 22 22 مدرسور

 20 01 52 جامعة أساتوة
 9 - 9 مربيات حضانة

 52 52 2 أعباء
 21 21 - مهندسور
 12 55 20 مورفور 
 22 22 - مهر حرة 

 201 025 501 المجموع الكلي
 
ألجتتتتل تشتتتتخيل انعكاستتتتات عستتتتكرة المجتمتتتتو علتتتتى المت يتتتترات النفستتتتية  -3

اد )االستتلاطية( فتتي رستتوم الت ميتتذ فتتي المرحلتتة االبتدا يتتة فلتتد تتتم االعتمتت
االبتتدا ي  (*)( تلميذا م  الصف الستادس997على عينة عشوا ية بل ت )

 األيمتتت متتدارس موصتتتلية وزعتتت بواقتتتو مدرستتتي  فتتتي الجانتته  أربعتتتةمتت  
 في مدينة الموصل. األيسرومدرستي  في الجانه 

                                                 
إ  الستتبه فتتي اختيتتار ف تتة الصتتف الستتادس االبتتتدا ي, لكتتو  رستتومهم أكثتتر و تتوحا متت  الت ميتتذ فتتي  (*)

مهم أكثتر تللا يتة مت  رستوم الطلبتة فتي الصتفوف األعلتى الصفوف األدنى منهم , ف ت  عت  كتو  رستو 
متتتنهم. علمتتتا أ  الستتتادس االبتتتتدا ي يعتتتد الصتتتف المنتهتتتي للمرحلتتتة االبتدا يتتتة وتليهتتتا بعتتتد ذلتتتك المرحلتتتة 

 الثانوية بشليها )المتوسطة واالعدادية(.
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, فلد األلعاه أنوامفي عموم مدينة الموصل نحو  األطفالولتحديد ميول  -2
 األستتواوفتي  األطفتتالوبا عتتاا فتي محتت ت العتاه  ( تتاجراا 34اسعتمتد علتتى )

 الواقعة في مركز مدينة الموصل.   
 -وفلا لآلتي: األدواتتنوعت  إذالبحث:  أدوات -ثانياذ 
تتتتته التتتتتى ف تتتتتة المتلاعتتتتتدي  متتتتت  المعلمتتتتتي   -9 ستتتتتؤال استتتتتتط عي مفتتتتتتوح يوج 

 مفادا: والمدرسي ,
 المربي الفا ل.. أخيالمربية الفا لة..  أختي

خدمتتة  اآلتتتيبجديتتة ومو تتوعية وحريتتة علتتى الستتؤال  اإلجابتتةباحتتث يرجتتو ال
 للبحث العلمي.. ودو  الحاجة لذكر االسم.   

انعكاستتات الطتتابو العستتكري التتذي شتتهدا العتتراو  أو آثتتار أهتتم)متتا هتتو برأيتتك 
 -هي على النحو اآلتي: مراحل, أوخ ل ث ث حله 

 (.9199 -9190) اإليرانية -مرحلة الحره العراقية  -
 (.4003 -9110مرحلة الحصار االقتصادي على العراو ) -

 (.4009 -4003للعراو خ ل الفترة ) األمريكيمرحلة االحت ل  -

 -على ث ثة عناصر في مكونات المنهر الدراسي والتي هي:   
 .الملرر الدراسي أوالكتاه  -
 .األهداف -
 ..(*).. مو وافر الشكر والتلدير.ال صفية.(ك األنشطة -
ه الى س -4  مفادا: الت ميذ والطلبة, أمور أولياءؤال استط عي مفتوح يوج 

 العزيز.. أخيالعزيزة..  أختي
خدمتتتة  اآلتيتتتي بجديتتتة ومو تتتوعية علتتتى الستتتؤالي   اإلجابتتتةيرجتتتو الباحتتتث 

 للبحث العلمي.. ودو  الحاجة لذكر االسم ولك  تف ل بذكر نوم جنسك:   
كاستتات الو تتو العستتكري التتذي شتتهدا )متتا هتتو برأيتتك ابتترز انع السججؤام االوم:
( ولحد يومنا الحا ر على الواقو االجتماعي العراقي 9190) العراو منذ عام

                                                 
   تة  ي المنهج وليست نسبية.ل  يعلب الباحث وكر النسب المئوية لهو  المتغيرات)حالرا( لكونها تعد وقائع ثاب (*)
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فتتي الجتتانبي  التربتتوي والنفستتيك.. يرجتتى تشتتخيل كتتل حالتتة معتتززة بالنستتبة 
 الم وية التي تراها مناسبة(...  

  -:اآلتييرجي تحديد  السؤام الثاني:
 بالسنوات فلط:  وأعمارهمهم بحسه نوم جنس أطفالكعدد  -9
ك يرجتتى تحديتتد النستتبة أطفالتتكاللعتته التتتي شالبتتا متتا يف تتلها  أنتتوامهتتي  متتا -4

 لأللعتتتتتاهالم ويتتتتتة لكتتتتتل نتتتتتوم لعبتتتتتة )بشتتتتتكل مستتتتتتلل عتتتتت  النستتتتته الم ويتتتتتة 
 لها في الجدول اآلتي.  أطفالكتجدها مناسبة في تف ي ت  (**)(األخرى
ستتنة فتتأترك  (94) متت أكثتتر  أوستتنوات  (2) طفلتتك اصتت ر متت  إذا) م حرججة:
 (.إجابةدو   اآلتيالجدول 

  
العمر 

املنوالي 

 بالسنوات

4 5 6 7 8 9 01 00 01 

 اجلنس    

 نوع اللعبة
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 األسللللل   
بكافلللللللل  

 أنواعها

                  

 باأللعللللللا
الناريلللللل  
 )املفرقعات(

                  

كللللللللرات 
 متنوع 

                  

لعبلل  الرللور 

 الكارتوني  او 

الفوتغرافي : 

)لنجللللللللو  

الرياضلللللللل  

 والفنانني..(.

                  

                                                 
تجنتتتتته الباحتتتتتث توجيتتتتته المستتتتتتفتي  التتتتتى توزيتتتتتو النستتتتته )لجميتتتتتو المت يتتتتترات( بحيتتتتتث يكتتتتتو  مجمتتتتتوم  (**)

% ألنهتتا تتتربكهم , إذ تبتتي  ختت ل عمليتتة تطبيتتو تجريبتتي لعينتتة صتت يرة إنهتتا واجهتتت 900عناصتترها  
م ويتة التتي يرونهتا مناستبة لكتل صعوبة في توزيو النسه, بناءا عليه عمتد الباحتث التى تحديتد النسته ال

عنصتتر بشتتكل مستتتلل عتت  العناصتتر األختترى فتتي المت يتترات التربويتتة والنفستتية المتنوعتتة التتتي تناولهتتا 
 البحث.   
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                   االلكرتوني 

 أخللللللللللر 

 )كالدمى(
                  

 وتف ل قبول وافر الشكر والتلدير..
ملونتتتة الستتتتخدامها فتتتي عمليتتتة  وأقتتت مبي تتتاء  أوراو: تت تتتم  عتتتدة رستتتم -3

 السادس االبتدا ي.  الرسم لت ميذ الصف

 البحث  أدواتال حية  -ثالثاذ 
المعتمتتتتدة فتتتتي البحتتتتث  األستتتتاليه إحتتتتدىتعتتتتد  االستتتتتط م المفتتتتتوح: األداة -أ

أنهتتا ( العديتتد متت  المزايتتا منهتتا: 9195 )فتتا  دالتتي , يجتتد فيهتتا إذالعلمتتي, 
عبتتتاراتهم الخاصتتتة وفتتتي  وفتتتي باإلجابتتتةتمتتتن  المستتتتفتي  الحريتتتة الكاملتتتة 

محتددة  أوملننتة  إجابتاتعلتى اختيتار  إجبتارهمالمرجعية بدال م   أطرهم
وبهتتتتتذا يعطتتتتتيهم الفرصتتتتتة لكتتتتتي يكشتتتتتفوا عتتتتت  دوافعهتتتتتم  تحديتتتتتدا قاطعتتتتتاا,

واتجاهتتتاتهم ومشتتتاعرهم ويحتتتددوا الخلفيتتتة والظتتتروف الوقتيتتتة التتتتي يبنتتتو  
( Warden,1996) (. ويصتتتفها319 :9195 دالتتي , )فتتتا  عليهتتا اتهمإجابتت

 إليتتتتهكتتتتا  مو تتتتوم البحتتتتث جديتتتتدا ولتتتتم يتطتتتترو  إذا المناستتتتبة بالوستتتتيلة
فتتتتي جمتتتتو  أوليتتتتة أداة. ف تتتت  عتتتت  كونهتتتتا تعتتتتد .البتتتتاحثو  فتتتتي الستتتتابو

 أوملننتة ترقتى التى مستتوى المليتاس  أداة أعتدادمعلومات خام تمهد التى 
 (.Warden,1996, p:274-275) االختبار

مو توعية فتي  األستاليه أكثتراالسلاطي بواسطة الرسم: فيعد  األسلوه -ه
عندما يتحفظو  التعابير اللفظية الصتريحة عت   األطفالاستخدامها مو 

تشتتتتتت  أوصتتتتعوبة التعبيتتتتر  أومشتتتتاعرهم نتيجتتتتة الختتتتوف متتتت  الباحتتتتث 
 أو( ولهتتتتذا يعتتتتد الرستتتتم فتتتتي جتتتتوهرا انعكتتتتاس 4000 )محمتتتتد, التركيتتتتز..

عتتت  المشتتتاعر  التعبيتتتر أومتتتث ت نفستتتية يهتتتدف متتت  خ لهتتتا التنفتتتيس ت
 -)انتا فرويتد( ( وتصفها5: 9110 )صال , والمدركات الواعية والمكبوتة

اقتتره طريتتو التتى العتتالم  بأنهتتا -وهتتي ابنتتة عتتالم التتنفس ستتيجموند فرويتتد
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التى ذلتك الطريتو  األقره( األح مفي حي  تعد ) ..لألطفالال شعوري 
والتتدها, وقتتد توصتتل الباحتتث ختت ل تحليلتته لتتبع  نمتتاذج بوجهتتة نظتتر 

 إذا أفكتر انتأ" اللوحات المرسومة استلهام م  فكرة الفيلستوف )ديكتارت(:
الرستتام يلتتوم برستتم ذاتتته )بتتال وعي( بحركتتة مميتتزة فتتي  إ  موجتتود": أنتتا

 هتتتذا أدلتتتةومتتت   لتتتو  ختتتال, أوخطتتتوط  أوعنهتتتا بشتتتكل  لوحتتتته يعبتتتر
 ة التي تميز لوحات الرستامي  )محمتد,)خصوصية( البصم االعتلاد هو

4000    .) 

 نتائج البحث ومناقشتها
البحتتتتث الحتتتتالي وعلتتتتى النحتتتتو  أهتتتتدافجتتتتاءت النتتتتتا ر فتتتتي  تتتتوء ترتيتتتته 

 -اآلتي:
تتتتم تشتتتخيل العديتتتد متتت  االنعكاستتتات التربويتتتة لعستتتكرة المجتمتتتو العراقتتتي  -9

 -:باتجاهي 
سي للت ميو والعلبة  جي المتغيرات التربوية المرتبعة بواقع المنهج الدرا -أ

 األعجججوا مجججدارس مدينجججة الموالجججم عيلجججة الفتجججرة ال منيجججة الممتجججدة  جججي 
 ,األ جججداو )الكتجججاب المدرسجججي, (  جججي عناالجججر  الجججث ث0221 -5912)

بحسججب وجهججات نرججر المعلمججير والمدرسججير  ال الججفية(  قججع, األنشججعة
   -)المتقاعدير(:

يهتتا ومتت  ثتتم تنظيمهتتا جتترى حتتذف المتكتترر ف ,اإلجابتتاتتتتم جمتتو  أ بعتتد     
   -وصياشتها وفلاا لآلتي:

 (: 5911 -5912) اإليرانية - ترة الحرب العراقية -أوال
 -فيه: اآلتيةيمك  تشخيل ابرز المظاهر )الكتاه المدرسي(:  -9



 

 
 
 

  (91) 6دراسات إقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             
 
[001] 

والستتيما تلتتك الصتتور  )صتتدام حستتي ( التتر يس العراقتتي الستتابوعديتتد صتتور  -
   التي يرتدي فيها البزة العسكرية.

 د صور المعارك التاريخية والمعاصرة.عدي -
 مختلفة. وأنوامبأشكال  األسلحةعديد صور  -
 والصبيا  لت )العصي(. األطفالعديد الصور التي تجسد حمل  -
يرتتتدو  البتتزة العستتكري او مستتتوحاة  أطفتتالوجتتود عتتدة صتتور ي حتتظ فيهتتا  -

 منها كبزة ما كا  يسعرف بت )الط  و(.
ربي و التركيز على االنتصارات الحربية علتى العتدو هيمنة قيم التأريل الح -

 الحربيي . األبطال بأمجادوالت ني 
النبويتة الشتريفة التتي تتنتاول قيمتة الشتهادة  واألحاديثعديد اآليات اللرآنية  -

ت  : وتحتث علتى الحتره كلولته تعتالى ما تتمطمع تسم مِّت  قستوَّةن وم تا اس  تد وا  لمهستم مَّ }ومأمعا
ي لا  بماطا ال خم { رِّ كسم  وَّ الل ها ومعمدسوَّ بسو م باها عمد   (.60األنفال) تسر ها

ستواء  اإلنشتا يةتمجيد قيم الصرام والحره والمعارك م  خت ل الموا تيو  -
 او يداشتتتأن أو تعتتتابير أوتعتتتاريف  أوتوجيهتتتات  أو)قصتتتل  بشتتتكل أكانتتتت

 قصا د حماسية ذات طابو عسكري..(.
 عسكرية للنظام السابو.  والخطه ال األحاديثالعديد م  نصول  -
 :أساسيتي التربوية في ظاهرتي   األهدافتجسدت : األهداف -4
 اشلتته الت ميتتذ والطلبتتة فتتي مهنتتة المستتتلبل متت  مثتتل: أمتتانيتجستتدت فتتي  -أ

قا تتد عستتكري( عتت  ستتواها متت  المهتت  وذلتتك  طيتتار, ) تتابط فتتي الجتتي ,
 هما: أساسيي لسببي  

ة فتتتي شخصتتتيته ختتت ل ارتدا تتته للبتتتزة محاكتتتاة النظتتتام الستتتابو فتتتي ابتتترز ميتتتز  -
 .  )الفارس القائد(لت  أنموذجاالعسكرية بوصفه 

المهنتتة التتتي كانتتت تللتتى قبتتوال اجتماعيتتا اكبتتر متت  شيرهتتا لحظوتهتتا  ألنهتتا -
 م  قبل النظام السابو. األوحدوالتكريم  اإلع ميبالدعم 
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م والمتمثتل التذي يهتدد مستتلبله األكبترتعب ة الت ميذ والطلبة  تد العتدو  -ه
 آنذاك.   بت )نظام الحكم االيراني(

ثلافيتتة وفنيتتة وريا تتية  أنشتتطةرشتتم وجتتود الط بيتتة ال صتتفية:  األنشتتطة -3
المف تتتتتل فيهتتتتتا كانتتتتتت  أ  إالمتنوعتتتتتة كتتتتتا  يمارستتتتتها الت ميتتتتتذ والطلبتتتتتة 

 -:أبرزهاذات الطابو العسكري وم   لألنشطة
 إطت ولحره سواء م  قبيل ا واءأجتعويد الت ميذ والطلبة على التعاي  مو 

ذ والطلبة الت مي إجبار العلم في كل يوم الخميس,النارية خ ل رفو  اتر اعيال
التتتي كتتا  يلليهتتا  لتتت)حكمة اليتتوم( اإلنصتتاتعلتتى فتتي صتتباح كتتل يتتوم دراستتي 

يسكلتتف بهتتا احتتد الطلبتتة بشتتكل دوري والتتتي تتتوجز  أومتتدرس الصتتف  أومعلتتم 
انتشتتتتار الصتتتتور  رية اليوميتتتتة للجتتتتي ,اللا تتتتد والعمليتتتتات العستتتتك أخبتتتتارآختتتتر 

بتتترامر  أعتتتداد يريتتتة الحربيتتتة علتتتى جتتتدرا  المتتتدراس.الفوت رافيتتتة والرستتتوم التعب
الطتتابو العستتكري ستتواء بتتذكرى يتتوم الشتتهيد ومتتي د  االحتفتتاالت الدوريتتة ذات

ظهتور ظتاهرة  ,علتى ا((.. توكلنتا)الفاو( و) اللا د والمعارك المتميزة كمعارك
 كا  ال ايتة تربوية  متميزي  بشارة )فارس الصف( وتعد تجربةتكريم الطلبة ال

)نتتتتتوط  المتميتتتتزي  فتتتتتي المعتتتتتارك بشتتتتتارة منهتتتتا محاكتتتتتاة ظتتتتتاهرة تكتتتتتريم الجنتتتتتود
الطلبة التى معستكرات التتدريه  الن مام,استثمار العطل الصيفية  الشجاعة(

دامتتةلتعلتيمهم ال تبط العستتكري واستتخدام  النفستي بتتزجهم  واإليحتتاءالست ح  وا 
 ى الخطوط الخلفية لجبهات اللتال.. ال

 (:0222-5992)  ترة الحالار -ثانياذ 
عليته أي ت ييتر وذلتك بستبه  تعف ميزانيتة  لم يطرأ )الكتاه المدرسي(: -9

 . آنذاكوزارة التربية 
 : أساسيتي التربوية في ظاهرتي   األهدافتجسدت  :األهداف -4
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المستتتتلبل متتت  مثتتتل: اشلتتته الت ميتتتذ والطتتت ه فتتتي مهنتتتة  أمتتتانيتحولتتتت  -أ
المراتته المتلدمتتة عت  شيرهتتا )ال   مجج ارع أواحتلجت مهنججة تججاجر بورالجة 

التتاجر ال تذاء ولهتذا يتطلعتو  التى  أزمتة اشله العراقيي  كانوا يعانو  مت 
المتحكمتتة بلتتوت الشتتعه(. ولكتتو   األطتتراف أهتتموالمتتزارم بهيبتتة لكونهمتتا 

التتذي  األمتتروالشتتهادة  تي  المهنتتتي  ال تحتاجتتا  بال تترورة التتى التعلتتيماهتت
 تسببت بتراجو دافعية اشله المجتمو العراقي ع  التعليم. 

التذي يهتدد مستتلبلهم والمتمثتل  األكبترتعب ة الت ميذ والطلبة  تد العتدو  -ه
 )الصهيونية(.   بت
تكتتتتررت اشلتتتته الستتتتلوكيات متتتت  الناحيتتتتة الط بيتتتتة ال صتتتتفية:  األنشتتتتطة -3

انتتت مركتتزة نحتتو تمجيتتد شخصتتية الشتتكلية ولكنهتتا متت  حيتتث الم تتمو  ك
 . )األب القائد(لت  أنموذجاالر يس آنذاك بوصفه 

 (:0221 -0222 ترة االحت م ) -ثالثاذ 
طرأت عليه عدة ت ييرات مرحلية ل ر  تجريتدا مت  )الكتاه المدرسي(:  -9

كتتل مظهتتتر يتتوحي للعستتتكرة والتتى حتتتد تجريتتدا متتت  جميتتو قتتتيم التتدفام عتتت  
 الوط ! 

 : أساسيتي التربوية في ظاهرتي   األهداف تجسدت: األهداف -4
اشلته الت ميتذ والطت ه فتي مهنتة المستتلبل التى مجترد  أمتانيتحولتت  -أ

عتي  نتيجتة كستاد جميتو )موظف( بوصفها المهنة التي ت م  للمة ال
التعلتتتتيم  هيبتتتة األمنيتتتتةهتتتذا  أعتتتتادتمتتتتو ذلتتتك  ..األختتترى المهتتت  الحتتتترة

 نحتتو والطلبتتة لتته الت ميتتذاشالتتذي شتتجو األمتتر الشتتهادة  زت قيمتتةعتتز و 
 دافعية التعليم. 

 األمترمجهتوالا!  أصتب الحيلولة في تجنته الحتديث عت  العتدو لكونته  -ه
شتب  ي حتو الجميتو فتي كتل  أصب الذي دفو الى الهاجس منه وكأنه 

 مكا  وزما !!  
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فلد تجتردت مت  المظتاهر الستلوكية الستابلة  الط بية ال صفية: األنشطة -3
الثلافيتتة والفنيتتة والريا تتية تللصتتت  األنشتتطة أ وحتتتى  شتتك  وم تتمونا
 -م  بينها: أسباهنسبيا نتيجة عدة 

لمتتدارس ومستتؤولي متتديريات التربيتتة ا إدارات تتعف توجيتته ومتابعتتة ودعتتم  -
 ها.ل
بع تتتها والستتتتيما منهتتتا الفنيتتتتة المرتبطتتتة بالموستتتتيلى  الختتتوف متتت  ممارستتتتة -

 تتهم بالكفر م  قبل جهات متطرفة دينيا. أ والرسم والتمثيل خشية 
ستتتبه لطلبتتتة عنتتتد ممارستتتتها فتتتي المدرستتتة بالختتتوف متتت  تتتتأخر الت ميتتتذ وا -

 .اإلناثوالسيما لدى  تعجيل العودة الى منازلهم
تجاوز حصل المواد الدراسية العلمية علتى الحصتل المخصصتة للرستم  -

 والريا ة.
 واألمتتاك التتى تتتوفير اللاعتتات  افتلتتار اشلتته المتتدارس والمؤسستتات التربويتتة -

تها او تتتدمير ناعتتدم صتتي أوت ممارستتتها بستتبه نتتدرتها المناستتبة ومستتتلزما
 بع ها بفعل العمليات الحربية.

 
المتغيجججرات التربويجججة المرتبعجججة بجججالواقع االجتمجججاعي العجججا   جججي مدينجججة  -ب

( بحسجب 0221 -5912) األعجوا الموالم عيلة الفترة ال منية الممتجدة  جي 
 -:األمور أولياءنرر وجهات 

عتادةتم حذف المتكرر فيها وم  ثم جرى تنظيمها  ,اإلجاباتبعد جمو   وا 
   -صياشتها وفلاا لآلتي:

التتي باتتت تتؤثر  تباينت النسه الم وية في اتفتاو العينتة تجتاا الظتواهر إذ
 -( اآلتي:3) وعلى النحو المو   في الجدول ,األبناءسلباا في تربية 
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 (2) جدوم

سات عسكرة المجتمع العراقي  ي المتغيرات التربوية المرتبعة بالواقع االجتماعي انعكا
  العا  و قا لمتغير الجنس

 المتغيرات التربوية ت
معدم النسبة 
المئوية  ي 

 اإلناثاتفاف 

معدم النسبة 
المئوية  ي 
 اتفاف الوكور

المعدم 
 العا 

5 

 خرججوا الجب العمجم ألنهج معاني عفجولته   األعفام قد 
وال سجيما مجر اليتجامب الجوير  قجدوا  أسر   إعالةألجم 
 ض ذ عر استغ م بعضجه   جي   ي الحروب, ثباء  

 أالجججججب المشجججججاركة الفعليجججججة بدعمجججججام العنو..وبهجججججوا 
 ضحايا العنو.   أولب األعفام

15,11 12,25 11,19 

0 
التعلجججي   أنمجججاعتعلجججي  اسجججتخدا  السججج   مجججر  أالجججب 

 19,12 15,02 11,19 الضرورية للفرد العراقي.

2 
 اإلخجوةانتقم اثر العنو مجر الشجارع الجب البيجت حينمجا بجات 

عنفججا بججير بعضججه  الججبع  او مججع والججديهما او بججير  أكثججر
 .األ واج

19,02 12.21 11,51 

2 
السجج   حاجججة ضججرورية يتعلججب تو ير ججا  ججي  أالججب 

 15,11 10,92 12,25 المنا م والبيوت.

1 
الشخالجججية التجججي  يعجججد السججج   مجججر بجججير )الكماليجججات(

 21,22 11,91 01,21 .  اقتنائهايعت  الفرد العراقي علب 

1 
حمججم السجج   الشخالججي مججر الرججا ر المدلو ججة  أالججب 

 11,91 10,11 19,21  ي المجتمع العراقي.

الوسجائم الحاسجمة لحجم  أ ضجمبات الس   واحدا مر  1
 21,09 12,11 05,22 الخ  ات الشخالية والجماعية. 

1 
 جججي تقليجججد الشخالجججية العسجججكرية,ويدم  فجججاماألعرغبججة 

 لألعفجاممر خ م تفضيله  للب ة العسكرية المالممة 
 واأللعجججابوالعجججاب السججج   عجججر غير جججا  عجججر سجججوا ا,

 الحربية المبرمجة علب الحاسوب..  
12,12 10,10 11,11 
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9 
 أبنجججاء  والسجججيما القرويجججة  جججي امتهجججار  األسجججررغبجججة 

قرويجججججة مهنجججججة العسجججججكر وتفضجججججيلها علجججججب المهجججججر ال
 التقليدية كال راعة والرعي..

92,25 11,20 11,15 

 المتغيرات التربوية ت
معدم النسبة 
المئوية  ي 
 اتفاف اإلناث

معدم النسبة 
المئوية  ي 
 اتفاف الوكور

المعدم 
 العا 

 11,1 92,11 15,20 .(5)تنامي الفكر السياسي علب حساب الفكر الثقا ي 52

الججوي  األجججرع كميججة تناسججب كميججة العمججم والجهججد مجج 55
 .(0)يلقا  الفرد

11,05 10,21 12,52 

الججد اع  أوبالثججدر  األخججوتنججامي ثقا ججة العنججو بمبججررات  50
 15,11 11,21 21,52 عر )الكرامة(.

52 
علب جميع مرا جف الحيجاة  األبوية يمنة ن عة السلعة 

الجب تنجامي رجا رة يمكجر  أدلالجوي  األمجراالجتماعية 
 .(3)الضرورة( تسميها بعقدة )القائد

12,15 90,55 11,25 

                                                 
وفي هذا الصدد )يورد مثل في روسيا( إ  الروس إذا الحظوا أ وية األقستام الداخليتة للطلبتة األجانته  (9)

أما أ  يكونوا طلبتة كوريتو  يدرستو  أو طلبتة عراقيتو  يتناقشتو   في الجامعة بعد منتصف الليل, فيلال:
   بالسياسة!!

( ولهتتذا )يسلتتال( إ  مصتتير )المعرفتتة( تحولتتت عبتتر التتتاريل الحتتديث متت  كونهتتا )رستتالة( التتى أ  أصتتبحت 4)
 )مهنة( وبالتالي وصلت الى أنها )سلعة(!

 )بتتإخت ف مهتتنهم أو ة أو الليتتادة أو اإلدارةيلصتتد بهتتا الباحتتث: "إنهتتا الحالتتة التتتي تمتتن  أصتتحاه الواليتت (3)
متتواقعهم( صتتفة حتميتتة و تترورة الليتتادة لشخصتتهم وكأنهتتا مخلوقتتة لهتتم وال تصتت  ل يتترهم, ولهتتذا يحتتاولو  
التستتلط بوصتتفهم المعيتتار أو المحتتك للستتلوك األنستته واللتترار الستتليم واألختت و النبيلتتة والتصتترف األصتت  

: 9119")شتترابي, "ذهنيتتة امتتت ك الحليلتتة الواحتتدة م شتترابي( بتتت)هشتتا أو كمتتا ذكتترا والتخطتتيط االصتتوه..
بتأنهم بمثابتة )أه أو اكبتتر  ( ,مثتل هكتذا شخصتية يمكت  أ  تتميتز بعتدة تصتترفات مت  أبرزهتا: يبتدو 96

)عيتو  صت يرة( ولهتذا يرف تو  إ   الصت ار حينمتا ينظترو  إلتيهم دا متا بتت أودونهم األبنتاء  الجميو( وما
 اتب تام كتل الستبل )الشتريفة وشيتر ر ستلطتهم األبويتة أو قيتادتهم الحكيمتة  ويحتاولو ينازعهم اؤل ك الصت ا

الشتتتريفة( للهيمنتتتة عليهتتتا  وقمتتتو كتتتل  متتت  يحتتتاول إزالتتتتهم أو تنحيتتتتهم عنهتتتا, ويوصتتتف أمثتتتالهم بعسب تتتاد ) 
وكأنهتتا ملتتك  كراستتي المناصتته(  ويبتتدو علتتيهم حالتتة متت  االقتنتتام  إ  المؤسستتات التتتي يلودونهتتا تصتتب 

هتتم وا  العتتاملي  فتتي تلتتك المؤسستتة يصتتبحو  بمثابتتة أشتتبه بختتدم لهم..وقتتد تتطتتور لتتدى اشلتته أصتتحاه ل
لفهتتتم.. إ   الليتتتادات العليتتتا هتتتذا النزعتتتة بشتتتكل متطتتترف التتتى الحتتتد التتتذي يحتتتاولو   توريثهتتتا ألبنتتتا هم أو خم

التتى الرحمتتة أنمتتوذج هكتتذا شخصتتية تعتتد أقصتتى الطتترف الستتلبي للمكانتتة او الستتلطة األبويتتة ألنهتتا تفتلتتر 
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 المتغيرات التربوية ت
معدم النسبة 
المئوية  ي 
 اتفاف اإلناث

معدم النسبة 
المئوية  ي 
 اتفاف الوكور

المعدم 
 العا 

52 

القرويججة علججب القججي   واألعججراو يمنججة القججي  والتقاليججد 
المجججدر الحضجججرية.وحينها  الحضجججارية حتجججب  جججي اكبجججر
ب النرججا  والقججانور عالمججا تنامججت رججا رة التجججاو  علجج

انه ضعيو او ال يخد  سول مالال   ئة معينة علجب 
غير جججا. ومجججر بجججير تبعجججات  جججو  الرجججا رة  جججو كثجججرة 

النابية والضرب والتخريجب وبالنتيججة  األلفاراستخدا  
مهججدت  جججو  الرججا رة الجججب والدة  كججر رجعجججي متعجججرو 
علجججججب حسجججججاب الفكجججججر المعتدم,ولهجججججوا يغلجججججب علجججججب 

يؤمنججور بالحكمججة والجججدم العقلججي ال إنهجج المتعر ججور 
القالاص المباشر علجب منجاوئيه   إيقاع إيمانه بقدر 

او الججججوير ال يوا قججججونه  الججججرأي سججججواء كليججججاذ او حتججججب 
 .ج ئيا

15,29 11,02 12,52 

51 

 .األجيجام جي ضجمير  األعجداءديمومة لغة الالراع مع 
حينمججا يججت  غسججيم ادمغججت  بججج )عججدو( يهججدد مسججتقبله  

وقه  وينتهجك كجرامته  وحججرمته ..! ويتججاو  علجب حقج
وقجججد تعجججورت  جججو  اللغجججة الجججب مجججديات انحر جججت عجججر 

ار وجججججود  مهججججدد  اإلنسججججارلعالمججججا شججججعر  أ ججججدا ها
ومعلوب منجه ار يالجارع الوججود والبقجاء بديجة وسجيلة 
 تمخضت عنها بالنتيجة تدني واقجع العديجد مجر القجي  
النبيلة والسيما :الشفقة والععو والرحمجة والتعجاور.. 

حيججججث تجججججردت مججججر روحهججججا وبقججججي مجججججرد را ر ججججا ب
الشكلي ولهوا يكثر)اليجو ( النالج  والقجوم  جي ماثر جا 
ولكجججر ) جججي الغالجججب( ال يعمجججم  بهجججا  وار ع مجججم بهجججا 
ّنججة   يكججور تحججت ضججغع او عائلججة:الرياء والنفججاف والم 

 وتبادم المنا ع والمالال  الشخالية..

15,10 10,29 15,12 

 11,91 12,02 12,11 التعبوية وبشخص القائد.ربع القي  الوعنية بالقي   51

                                                                                                              
هتتي ظتتاهرة اشلتته  -ل ستتف –والعطتتف والشتتفلة والعدالتتة.. فتتي التعامتتل متتو إتباعتته )أو أبنا تته(!.." وهتتذا

مستتؤولينا وقادتنتتتا, فهتتم حينمتتتا يخرجتتو  متتت  البتتتاه بانتهتتاء الفتتتترة الملتتررة إلدارتهتتتم يحتتاولو  العتتتودة متتت  
 الشباك بشتى السبل والصور..!
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51 

شيوع المفا ي  الحربيجة وغلبجة اسجتخدا  المالجعلحات 
العسجججججكرية علجججججب مسجججججمياتها الحقيقجججججة,  مجججججث : قجججججد 
ي سجججججتخد  مالجججججعل  اللجججججور العسجججججكري علجججججب اللجججججور 

 )ال يتوني(.

19,21 92,21 95,02 

 المتغيرات التربوية ت
معدم النسبة 
المئوية  ي 
 ثاتفاف اإلنا

معدم النسبة 
المئوية  ي 
 اتفاف الوكور

المعدم 
 العا 

 92,01 90.11 92,10 العائفي.. أوالديني  أوتنامي التعالب القومي  51
 11,21 92,05 12,15 تمجيد التدريخ والماضي علب حساب المستقبم. 59
ضفاء الجفات مثاليجة  02 خرا يجة  أوالتلوو بقيمة الموت وا 

 عليها.
01,10 10,11 12,19 

ولهجوا  تنامي تعل  الخوو علب حسجاب تعلج  االحتجرا . 05
مجر احتجرا  وتقجدير كبجار  أكثجر األقويجاء)يغلب( احتجر  
 المقا .   وأالحابالسر والوالدير 

10,15 12,52 11,21 

المججوت مججر اتججور الحججروب المتكججررة  بإلر ججاونتيجججة  00
 عججدة إتبججاع ججي العججراف ا ضججعر بعجج   العججراقيير الججب 

والتسججويو والكججوب )الججب الحججد الججوي كججالغ   أسججاليب
 أججج اءتعمججد  يهججا بعجج  الجنججود والمججدنيير الججب قعججع 

او يمّثلججور الجنججور.. بججدا ع الججتملص  أجسججامه مججر 
الشجاوة عجر القججي   األ عجاممنهجا(. وربمجا شججعت  ججو  

علجججججب  رجججججوا ر سجججججلبية كجججججالغ   األالجججججيلةالعراقيجججججة 
 لدل)بع  العلبة(.

12,22 12,10 11,92 

ت العراقية المتعاقبجة  جي المسجؤولة علجب تعد الحكوما 02
 تشجيع را رة العنو بكم مرا ر  المادية والمعنوية.

12,11 95,01 11,10 

 12,59 15,21 11,20 بالتخريب والتكسير.  األعفامشيوع را رة رغبة  02

 
ربمتتتتا  إذ( كحالتتتتة مترابطتتتتة: 3( و)7( و)43) يمكتتتت  التعليتتتتو علتتتتى النتتتتتا ر

ور  الحكومات العراقية المتعاقبة على نمتو ظتاهرة يكو  السبه في خلفيات د
 األهليتتتةالعنتتتف العراقتتتي هو:ألنهتتتا فتتتي ال التتته ذات ميتتتول قبيلتتتة وتفتلتتتر التتتى 
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السياسية التتي تمكنهتا مت  التعامتل بحكمتة متو المت يترات العالميتة,بالرشم مت  
يكتتتو  للستتت ح والعنتتتف دور  أ ذلتتك فتتتإ  المجتمتتتو  العراقتتي شيتتتر ميتتتال التتى 

حتتتاجتهم التتتى دور  حتتتل خ فتتتاتهم الشخصتتتية واالجتماعيتتتة بلتتتدرفتتتي  أساستتتي
اتفاو بي   أدنىهذا النتيجة قد حصلت على  أ بدليل  مسؤول للحكومة فيه,

ال األخترىالجنستي  ملارنتة بالنتتتا ر   تتحايا  أولتىالعا لتتة العراقيتة  أصتبحت وا 
 عنف الشارم.

شخصتتية فتتي اعتتتزاز ال تاريخيتتة( متت  جتتذور 5) ورشتتم متتا تعكستته النتيجتتة 
)الجارحتتة والناريتتة( والستتيما الستتيوف والخنتتاجر التتتي التتتزال  باألستتلحةالعربيتتة 

الحا رة في اشله دول جزيرة العره وعدد  أيامناتتأبط خواصر الرجال لحد 
فتي العتراو في تاف التى تلتك الجتذور  أمتا م  دول ب د الشام وحو  النيل,

 الناريتتتة والستتتيما ةاألستتتلحظتتتاهرة تعتتتود حكتتتام العتتتراو المعاصتتتري  علتتتى عتتتد 
))هديتتة( فتتي مكاف تتة العتتراقيي  المتميتتزي  )المستتدس( كأف تتل

*
 النتيجتتة أمتتا؛ (

 لها. األمور أولياء(: فجاءت نتيجة ملحة في تزايد شكاوي 42)
            

ت  تشخيص العديد مر االنعكاسات النفسية لعسجكرة المجتمجع العراقجي,  -0
 -:باتجا ير

تبعة بالواقع االجتماعي العا   ي مدينة الموالم المتغيرات النفسية المر  -أ
( وبحسجججب 0221 -5912) األعجججوا عيلجججة الفتجججرة ال منيجججة الممتجججدة  جججي 

   -:األمور أولياءوجهات نرر 

                                                 
(: 91/4/4090و ف   عما نللتته قنتاة )الحترة عتراو( الف تا ية بتتاريل وهذا ما درج عليه النظام الساب (*)

في قيام ر يس الوزراء العراقي )نوري المالكي( بتوزيو المسدستات علتى شتيوخ العشتا ر خت ل جولتته فتي 
 عدد م  محافظات جنوه العراو.      
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عادةقام الباحث بحذف المتكرر  العينتة  أكتدت أ بعتد  إجابتاتهمصياشة  وا 
 (األزمتتات) أو( اإلشتتكاالت) أو )المتاعتته( علتتى حصتتول عتتدة مستتتويات متت 

 -اآلتي: (2النفسية وفلا للجدول ) (األمرا ) أو )اال طرابات( أو
 (2جدوم)

انعكاسات عسكرة المجتمع العراقي  ي المتغيرات النفسية المرتبعة بالواقع  
 االجتماعي العا  و قا لمتغير الجنس

 المتغيرات النفسية ت
معدم النسبة 
المئوية  ي 

 اإلناثاتفاف 

معدم النسبة 
المئوية  ي 

 فاف الوكورات

المعدم 
 العا 

 11,21 12,22 10,11 قلف النفسي. 5
 11.11 22,21 12.21 ضعو التحمم النفسي. 0
 92,21 95,11 91,29 الخوو مر المجهوم. 2
 11,52 11,02 12,22 التوجس مر الغرباء. 2
 19,02 12,01 11,05 التوحد النفسي. 1
 11,22 15,22 12,22 تضخي  االمور والمبالغة  ي والو االحداث. 1
 11,15 12,15 19,55 سرعة الغضب واالنفعام. 1
 11,12 12,02 12.29 التشاؤ  مر المستقبم. 1

 -وكرد فعل لهذا المستويات النفسية السلبية اع ا فلد تسببت باآلتي:

 المتغيرات النفسية ت
معدم النسبة 
المئوية  ي 

 اإلناثاتفاف 

معدم النسبة 
المئوية  ي 
 وراتفاف الوك

المعدم 
 العا 

5 
الججججججعوبة التججججججروي  عججججججر الججججججنفس بحيججججججث اليعججججججرو 

ال  أر)الموالجججلي( التعبيجججر الحقيقججججي للفجججر  ويحججججاوم 
 يفر  كثيرا.

11,21 11,91 10,10 

 19,25 15,11 91,01 الخوو مر الحسد. 0
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2 
ولكجر مججر  أعججداءتكجّور  أرالقناعجة انججه مجر السججهولة 

غبجججة ولهجججوا ا دادت الر  األالججدقاءتكسجججب  أرالالججعوبة 
 .واألالدقاء األقاربتجنب  أو ي الع لة 

11,22 10,20 12,11 

 المتغيرات النفسية ت
معدم النسبة 
المئوية  ي 

 اإلناثاتفاف 

معدم النسبة 
المئوية  ي 
 اتفاف الوكور

المعدم 
 العا 

2 
اإلحسجججاس بجججار أيجججا  الحيجججاة معجججدودة الر الموالجججلي 
يفتجججر  السجججير علجججب ار  أشجججبه مجججا تكجججور مليئجججة 

 ا .باأللغ
12,21 21,92 12,51 

1 
ت ايججججد االضججججعرابات السججججيكوماتية المتنوعة:)كتسججججاقع 

 10,20 10,22 10,05 الشعر وتلور الجلد.. (.

1 

ت ايجد األمججرا  الجسججمية الم منجة المتججدثرة بدضججعرابات 
النفسججججية سججججواء مججججر قبيججججم: )السججججكري وضججججغع الججججد  
والقرحجججة المعويجججة وو جججر المفاالجججم والالجججداع المججج مر 

 .. (.والتوتري

12,55 10,29 15,01 

1 

المجججوت مجججر اتجججور الحجججروب العراقيجججة  بوبسجججبب إر جججا
المتكررة  قد كار يلجد بع  العراقيير الب الهجرب مجر 
التجنيججد سججواء داخججم العججراف او خارجججه , ومججر تبعججات 
 وا تالرو  قد شجع الجبع  علجب ضجعو القجدرة  جي 
تحمم المسؤولية , إو حالم أر  جر بع  العجراقيير 

 : )سججواء ثبججائه  أو أ واجهجج  وحتججب أبنججائه ( عججوائله
الججب مالججير مجهججوم.. وحججدث أر   قججدوا بعجج  الجنججود 
العراقيير  ي جبهات القتام ورنت عوائله  أنهج  ق تلجوا 
وبعد مجرور حقجب  منيجة عويلجة تبجير أنهج  مت وججور 

 وله  أبناء سواء  ي إيرار أو دوم أخرل!

52,05 52,22 50,01 

1 

)الخججوو والمنعججف( الججب تنججامي كمججا سججببت ا دواجيججة 
رججججا رة نفسججججية عانججججت منهججججا الشخالججججية الموالججججلية 
بامتيجججا   جججي: تجنجججب المبجججادرة او التعجججر  للمشجججاكم 
ع ر جججت برا رة)انجججا اشجججعليي( والجججب حجججد السجججكوت عجججر 

 الضرر حتب يالله شخالياذ بشكم مباشر!!

92,15 92,10 90,15 
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يير  جي اختيجار نجوع العجراق األعفجامالمتغيرات النفسية المرتبعة بميجوم  -ب
 العاب و قا لج :

التجججي يفضجججلونها خججج م العجججا   األلعجججاب جججي نجججوع  األعفجججاملميجججوم  -5-ب
 -وعلب النحو اآلتي: ,األمور أولياء( و قا لوجهة نرر 0221)

 كمتا (عمترالجتنس و )ال لكتل لمت يتري *تم احتساه معدل النسه الم ويتة إذ
  اآلتي: (5) يو حه الجدول

التذكور  األطفالع  مستوى المحبة التي يكنها   اأع( 5) يكشف الجدول
ولعتتل  ,اإلنتتاثوتفتتوقهم علتتى  األستتلحةللعبتتة  ستتنة( 94-2فتتي الف تتة العمريتتة )

"متا تتزال العا لتة  ترى )رشتيد( انته: إذ التنميط الجنسي, الى اثر راجعة أسبابه
)ستتتتبو( فتتتتي ردا علتتتتى أي اعتتتتتداء  أل  يكتتتتو  )التتتتذكر( العراقيتتتتة تتتتتدفو الطفتتتتل

 :4009 )رشتتيد, يكتتو  )مخنتتث: أي جبتتا ( ام اللتتوة وال تتره لكتتي الباستتتخد
يتتوحي لناظريتته مظهتترا يتتدل علتتى امت كتته تلتتك  أ ( ولهتتذا يحتتاول الطفتتل 494

العتام  الطفتل بتالجو ف   عت  تتأثر اللوة ولعل )الس ح( يعد خير معزز له.
 لواقعتتته المشتتتحو  بالمشتتتاهد الحربيتتتة المباشتتترة وممتتتا يزيتتتد متتت  هتتتذا األثتتتر هتتتو

اليتتوم بتتاتوا  أطفتتال إ " )عويتتد( حينمتتا وصتتفه والستتيما التلفتتاز اإلعتت موستتا ل 
الحربية وفنو  اللتال في كل مكا  وزما   يشاهدو  مشاهد الجنس والمجازر

 (.  70 :4004 ")عويد, يرشبونه
 
 
 
 

                                                 
بستبه  تيو مستاحة خانتات  تم تسجيل األرقام الصحيحة فلتط لمعتدالت النسته الم ويتة دو  كستورها ,( *)

 الجدول.  
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 1جدوم 
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 (0221التي يفضلونها خ م العا  ) األلعاب ي نوع  األعفامميوم  -0-ب
 أسجواف جي  األعفجاماستنادا الب وجهة نرر تجار وباعجة محج ت بيجع لعجب 

 -وعلب النحو اآلتي: مدينة الموالم,
وكمتتا  ,األلعتتاهلتلتتك  التتى حجتتم مبيعتتاتهم الباعتتة تستتتند وجهتتة نظتتر أ  إذ

                                           -اآلتي: (6) يو حه الجدول
 (1) جدوم

 ي مدينة الموالم  األعفاملنسب المئوية لمبيعات العاب نتائج معدالت ا
 و قا لوجهة نرر باعتها

 نوع اللعبة
بكا ة  األسلحة

 أنواعها
النارية  األلعاب

 متنوعةكرات  )المفرقعات(
ب الالور العا

 االلكترونية متنوعةال

معدم نسبها 
 11,52 02,22 12,12 11,22 11,12 المئوية

( آنتتتف التتتذكر فتتتي ملتتتدار تتتتأثير 5) الجتتتدول عتتتزز نتتتتا ر أعتتت ا( 6) الجتتتدول
ويؤكتتد اؤل تتك الباعتتة  مدينتتة الموصتتل, أطفتتالفتتي متتدركات ومشتتاعر  األستتلحة

الحليليتة ستواء فتي شتتكلها  لألستتلحةشتبها  أكثتر األستلحةانته كلمتا كانتت لعتته 
 !  لألطفالمرشوبية  أكثر أصبحتوحجمها ووظيفتها كلما 

 
 األعفجامالنفسجي  جي رسجو   سجقاعباإلالمتغيرات النفسجية المرتبعجة  -2-ب

العراقيير مر ت ميو الالو السادس االبتدائي  جي مجدارس مدينجة الموالجم 
  -وعلب النحو اآلتي: (,0221-0221) خ م العا  الدراسي

التربية الفنية ,تمكت   (*)بمساعدة جادة ومخلصة م  قبل معلمي ومعلمات
ذ نتوم الرستوم المطلوبتة الباحث م  كسه اسلفتة الت ميتذ وتعتاونهم ل تر  تنفيت

                                                 
 بهذا المناسبة يتلدم الباحث بوافر شكرا وتلديرا لهم. *()
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متت  موعتتد  أيتتامعتتدة الرستتم قبتتل عتتدة  بإح تتارااللتتتزام  إب شهتتممتتنهم علتته 
حصتتة التربيتتة الفنيتتة ,وقتتد توزعتتت توجيهتتات الباحتتث بتنفيتتذ م تتامي  الرستتوم 

 -وفلاا للمطاليه الث ثة اآلتية :
هتو  اإلجتراءال تر  مت  هتذا  أ  إذ: الطله برستم أي مو توم يختارونته -9

 اعرهم للواقو الحياتي العام الذي يش ل بالهم.  مش إسلاط
ال تتر  متت   أ  إذالطلتته برستتم و تتو فتتردي  ال يحتته احتتدهما اآلختتر:  -4

مشتتتتاعرهم فتتتتي نمتتتتط التصتتتترف المتوقتتتتو لحالتتتتة  إستتتتلاطهتتتتو  اإلجتتتتراءهتتتتذا 
ومما يجدر ذكرا هو: انه  الخصام بي  أي فردي  في واقعهم االجتماعي,

 أ ا الطلتته فتتأ  اشلتتبهم يتستتاءل قبتتل حينمتتا كتتا  الباحتتث يستتذكر لهتتم هتتذ
هتتتتل المطلتتتتوه منتتتتا هتتتتو رستتتتم شخصتتتتي  يتعاركتتتتا ك. وهنتتتتا يعتلتتتتد  يرستتتتم:

اؤل تتتك الت ميتتتذ بوصتتتتفهم  أ يتتتنم علتتتتى  إنمتتتاهتتتذا التستتتتاؤل  إ الباحتتتث: "
حتتتتته بتتتتتي  النتتتتتاس( تستتتتتتوجه  معنتتتتتى )التتتتت  أ ( بتتتتتاتوا يتتتتتدركو  أطفتتتتتال)

للبيحتتة ومتتا شتتابهها, ا واألفعتتالالنابيتتة  واأللفتتاظ)تصتترفات تتميتتز بتتالعراك 
حته بتي  النتاس( قتد ال تستتوجه بال ترورة تلتك  معنى )ال  أ في حي  

 -شتتك  أدنتتىبتت   -هتتذا الموقتتف يؤكتتد  إ  التصتترفات المباشتترة الستتلبية.
فتتتتي مدينتتتتة  أطفالنتتتتاالستتتتلبي المباشتتتتر للعستتتتكرة فتتتتي متتتتدركات  األثتتتترعلتتتتى 

 الموصل.       
معتاد رؤيتها في شارم عام فتي ال األشياءالطله برسم يوصف فيها ابرز  -3

هتتو وصتتف الواقتتو البي تتي كمتتا  اإلجتتراءال تتر  متت  هتتذا  أ  إذمتتدينتك: 
والطيتتور.. فتتذلك  األشتتجارمثتتل  أشتتكالرستتم الشتتارم متتو  إذا ألنتتهيسدركتته. 

 أو)قتتد( يعنتتي انتته ميتتال للتفتتاؤل بحيتتاة جميلتتة وختت ف ذلتتك انتته متشتتا م 
 يتعاي  معها.   نتيجة المناظر السلبية التي  أزمةيعاني م  
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 وم  بي  ابرز الم حظات التي رافلت تلك الرسوم:    
 أ وهتتتتذا يعنتتتتى  كتتتتل مطلتتتته احتتتتتاج التتتتى فتتتتترة حصتتتتة )درس( تامتتتتة, إ  -9

 مجموم المطاليه تمت على مدى ث ثة حصل. 
ث ثة لوحات يلوم برسمها وبهذا كا  يتوقتو ا  يبلتف مجموعهتا  لكل تلميذ -4

 لوحة. (359) الكلي
 حركات ذات خطوط بسيطة. إنها -3
ولجأ بع  الت ميذ الى التعبير ع  رسومه لفظيا في حالة فشله التعبير  -2

 عنها فنيا.

 عزوف بع  الت ميذ ع  تسليم رسومهم للباحث تحتت شتتى المبتررات, -5
وقتتتتتد احتتتتتترم الباحتتتتتث رشبتتتتتتهم. وبالتتتتتتالي بلتتتتتف مجمتتتتتوم لوحتتتتتات الت ميتتتتتذ 

 األول( لوحتة للمطلته 906) ( لوحتة بواقتو410) أعت اللمطاليه الث ثتة 
 ( لوحة للمطله الثالث.15) ( لوحة للمطله الثاني و91و)

 -وقد جاءت النتا ر على النحو اآلتي:    
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( 1) نتائج العلب برس  أي موضوع يختارونجه, كمجا يوضجحه الججدوم -أوالذ 
 -اآلتي:

 (1) دومج
 ه  موضوع يختارونه ي رسم لألعفامالنفسية  اإلسقاعات أنواع

 
 % تكرار ا ترتيبها الرا رة الفنية ت
 51,11 02 5 مجرد خعوع عشوائية غير وات معنب. 5

منرر عبيعي لّونت عناالر  بقل  الرالاص دور  0
 التلوير. أق  استخدا  

0 51 51,29 

منرر عبيعي تتمي  بلونير متكررير  قع دور  2
 52,51 51 2 .أخرل أللواروجود 

 55,20 50 2 متنوعة. وبدلوار أشكالهعبيعي تمي  بجمام  منرر 2

( دور كاألحمرالحارة)  األلواراقتالرت اللوحة علب  1
 9,22 52 1 الباردة )كاال ف (. األلوار

 1,29 9 1 .كارتونية ألبعاممجرد رسو   1

والمرا ر الحربية بحجو   األشكاماقتالرت علب  1
 1,12 1 1 مناسبة.

1 
 األسلحةبدت حجو  بع   كامأشاقتالرت علب 

التفليدية اكبر بكثير مر حجو  الناس والبيوت 
 وحتب الجبام.

1 1 1,12 

 أشبهرك ت علب حركات بشرية عنيفة وبدت  9
 بحركات الم كمة والتايكوندو.

9 2 0,12 

52 
 ألوانهاعمقا  ي  أكثربدت  يها المرا ر العنيفة 

 0,12 2 52 مر سوا ا.

وناس غلبت عليه   أعفامدم علب تمي ت بدشكام ت 55
 5,11 0 55 الدموع والدماء.

  521 المجموع 
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)استتتناداا التتى خبتترة الباحتتث كونتته فتتي  أعتت ا (7) نتتتا ر الجتتدول يمكتت  تفستتير
 -تدل رسوم اؤل ك الت ميذ على اآلتي: أ رس ام( الى احتمال  األصل

شتتتتترة فتتتتتي حيتتتتتاة المبا والوا تتتتت  للبي تتتتتة العستتتتتكرية والحربيتتتتتة الكبيتتتتتر األثتتتتر -9
اللوحتتتات  ولعتتتل خيتتتر متتتا تتتتم تعبيتتترا هتتتو متتتا جتتتاء فتتتي مجموعتتتة الت ميتتتذ,
 حجوم الناس والجبال!!   األسلحةحينما تجاوزت  (9) للنتيجة

التتتى مكبوتتتتات ملؤهتتتا الللتتتو والختتتوف يعتتتاني منهتتتا  أختتترىلوحتتتات  أشتتترت -4
 .       األطفال

عتت   اإلفصتتاح وربمتتا تتتدل اللوحتتات المجتتردة متت  المعنتتى التتى الختتوف فتتي -3
 يفتلرو  اللدرة على الرسم. إنهمحليلة مشاعرهم ومدركاتهم ويحتمل 

التى حالتة مت  فلتدا  الفترح وبهجتة  األلتوا وقد تدل اللوحات المجتردة مت   -2
الحتتارة فربمتتا تؤكتتد علتتى  األلتتوا اللوحتتات التتتي شلبتتت عليهتتا  أمتتاالحيتتاة, 

 شدة االنفعال الذي يعانوا.
علتتتتى وجتتتتود استتتتتعداد للعنتتتتف لتتتتدى اؤل تتتتك  رىأختتتتوربمتتتتا كشتتتتفت لوحتتتتات  -5

 .    األطفال
 والجدوم نتائج العلب برس  وضع  ردير ال يحب احد ما اآلخر, -ثانياذ 

 -اآلتي يوضحه: (1)
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  (91) 6دراسات إقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             
 
[022] 

 
 (1) جدوم

  ي رسمه  وضع  ردير ال يحب احد ما اآلخر لألعفامالنفسية  اإلسقاعات أنواع
 

 % تكرار ا ترتيبها الرا رة الفنية ت

 أوالجارحجججة  األسجججلحةبإحجججدل  األخجججررهجججر احجججد ما يرمجججي  5
 51,12 52 5 القاتلة.

 52,21 50 0 تمي ت بكثرة االع قات النارية بير الناس.  0

مختفججي عججر  واآلخججراقتالججرت علججب وجججود شججخص لوحججد    2
 55,02 52 2 المشهد. 

 52,55 9 2 مجرد خعوع عشوائية غير وات معنب. 2

 واآلخجرلمعال  نسجبيا وجميجم  جي شجكله يبدو احد ما واض  ا 1
 1,91 1 1 يبدو قبيحا  ي شكله. أوغام  المعال  

 1,91 1 1 قاتمة. بدلوار واآلخرشفا ة  بدلواريبدو احد ما  1
 2,29 2 1 .لآلخريبدو احد ما يععي رهر   1
 2,29 2 1 بقل  الرالاص. واآلخرالملونة  باألق  يبدو احد ما مرسو   1
 2,29 2 9 الغير الحج . واآلخر ما كبير الحج  يبدو احد 9

عيجججر او حيجججوار اليجججو  أويبجججدو احجججد ما قريجججب مجججر شججججرة  52
 2,29 2 52 بعيد عنها. واآلخر

 2,21 2 55 بعيد عنه . واآلخريبدو احد ما قريب مر الناس  55
 0,02 0 50 بدونها.  واآلخريبدو احد ما يحمم حقيبة المدرسة  50
 0,02 0 52 .اآلخرعيد جدا عر يقو احد ما ب 52
 0,02 0 52 ثلية حربية ت اح  الفردير. أويبدو  ي المشهد وجود عربة  52

المحججججيع البيئججججي للفججججردير يبججججدو  ججججي المشججججهد بخعججججوع عبثيججججة  51
 5,50 5 51 .  اقرب الب الخعوع التي توحي الب الدخار واألجواءومتقععة 

ار  جوميجة نابيججة )ويتخللهمجا تجدوير ألفجاآلخراحجد ما بوججه  51
 5,50 5 51 وشديدة اللهجة(  

اللسجار او  إخجراجبعريقة معينجة )مثجم  اآلخراحد ما يغي   51
 5,50 5 51 .وضع اليدير علب االوار(

  19 المجموع 
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 الى: أع ا( 9) يمك  االستدالل م  الجدول
ف اآلختر ستواء بأستاليه العنت إل تاءفتي  األطفتالاحتمال وجود استعداد لتبع   -9

حته( هتو اللتتل وا  الوستيلة  معنتى )الت  أ اللتل المباشر وكأنه بات يفهتم أو 
 .أخرىالوحيدة لللتل هو بواسطة الرصال فلط وليست بوسا ل 

حه( بي  االثنتي  التى طترف  اللوم في )ال  إللاءوقد حاول بع هم الى  -4
 ثالث هو )الواقو الحربي وآلياته(.

تلبتتي  صتتورته بأشتتكال مختلفتتة  أو اآلختتر وربمتتا تعتتد تمثتتي ت الزعتتل متت  -3
 بمثابة رد فعل طبيعي في التعبير ع  المعنى الذي طسله منهم رسمه.

المعتجاد رؤيتهجا  ججي  األشجياءنتجائج العلجب برسج  يوالجو  يهجا ابجر   -ثالثجاذ 
 -( اآلتي:9) شارع عا   ي مدينتك, كما يوضحه الجدوم

 (9) جدوم
  رسمه  بيئة شارع عا   ي لألعفامالنفسية  اإلسقاعات أنواع

 % تكرار ا ترتيبها الرا رة الفنية ت
 واألسججلحةيبججدو الشججارع ممتلئججاذ بدشججكام شججبيهة بالعسججكر  5

 02,51 00 5 واآلليات الحربية.

يغلججججججب عليججججججه السججججججيارات المدنيججججججة تحيعهججججججا المالججججججدات  0
 51,92 51 0   .الكونكريتية

 52,12 52 2 يغلب عليه اشكاالذ تبدو كالدخار. 2
 52,10 52 2 بدت  يه اشكاالذ اقرب الب القتلب. 2
 52,10 52 1 مجرد خعوع عشوائية غير وات معنب.. 1
بدا الشارع منترماذ وممتلئاذ بالسيارات المدنية ومججردا مجر  1

 1,20 1 1 الناس.

والمحجججام التجاريجججة  باألشججججاربجججدا الشجججارع جمجججي ذ ممتلئجججاذ  1
 1,20 1 1 .عةوسماء  مليئة بالعيور والشمس الساع

 1,01 1 1 بدا  يها الشارع عوي  جدا ومجردا مر أية اشكام أخرل.  1
  91 المجموع 
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 :أع ا (1) للد جاءت نتا ر الجدول   
لتؤكد على استحواذ المشهد العستكري بكافتة آلياتته ووستا له وتبعاتته علتى  -9

وربمتتتا خلصتتتت لوحتتتات آختتتري  التتتى  متتتدركات ومشتتتاعر اؤل تتتك الت ميتتتذ,
طريتو  أ صتوروا حينمتا ت لتعبير ع  واقو مستلبلي متشتا م وفاقتد لألمتلا

  بفنتتاء –ال ستتام  ا( -جتتدا وربمتتا ستتينتهي ()طتتوي ا  آالم العنتتف والحتتره
حيتتتتاة لوحتتتتدا مجتتتتردا متتتت  كتتتتل معتتتتاني ال )الشتتتتارم( لتتتتىيب أ الجميتتتتو التتتتى 

 ووسا له ومظاهرا الح ارية!!
مطاليتته الث ثتتة: صتتور فتتي ال أختترىفتتي ملابتتل ذلتتك كلتته عكستتت لوحتتات  -4

 مشرقة ومتفا لة لكل معاني الحياة.
 
اقتجرا  اسججتراتيجيات الحججد مججر عسجكرة المجتمججع العراقججي  ججي انعكاسججاته  -2

 التربوية والنفسية.
است صتتال علتتدة مركبتتة كتتت  أوالحتتد هتتي  ال بتتاألمرلتتيس  أ يعتلتتد الباحتتث 

فتتي  ع تتو جستتديب أشتتبهلعلتتود حتتتى صتتارت )العستتكرة( لشتتعه تربتتى عليهتتا 
قستتمات وجهتته.. )فأمستتت شتتهرزاد العتتراو ال تكفيهتتا األلتتف ليليتتة لستترد ه و بسنيمتتت

هتتذا التتوط  ولتتو ليتتوم واحتتد فلتتط  بلتتدر حاجتهتتا التتى م يتتي  الليتتالي  أحتتداث
متتو ألنهتتا ال تتتدري متت  هتتو الجتتاني ومتت  هتتو ال تتحية(!!..  أوجاعهتتالتبكتتي 

يتة وا  ال متوط  البتد للبدايتة نها أ ذلك البد للتفتاؤل أختذ فرصتته مت  حيتث 
لكتل مشتكلة حتل  أ  أعيتنهملليأس في تفكير الباحثي  حينمتا ي تعو  نصته 

حتتل هكتتذا علتتدة ستتتحتاج التتى مزيتتد متت  الوقتتت والجهتتد  أ رشتتم  مو تتوعي,
ووستتتا ل دقيلتتتة  وأهتتتداف. والتتتى بتتترامر واعتتتدة ذات خطتتتط .والصتتتدو والجديتتتة

 عستتكرةاء الالملتتوث بتتأجو العراقتتي ت تتم  النتتتا ر الفاعلتتة فتتي تصتتحي  الواقتتو 
 .      دوافعهو 

 -في اآلتي: أر يتهاوقبيل اقتراح تلك االستراتيجيات البد م  تهيأت 
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   -:م  خ ل األولى( بالخطوة حكومة العراقيةتبدأ )ال أ يتوجه  -9
التأكيتتد علتتى قيمتتة الشخصتتية المدنيتتة والحتتد متت  ت تتخيم قيمتتة الشخصتتية  -أ

 العسكرية والبوليسية.
 .األمنيةوحا في مسؤولياتها و  أكثرتكو   أ  -ه
تجتتتتتتري تلويمتتتتتتاا شتتتتتتام ا ودوريتتتتتتاا آلثتتتتتتار ومختتتتتتاطر عستتتتتتكرة المجتمتتتتتتو  إ  -ت

 باالستفادة م  نتا ر البحوث العلمية الدؤوبة.
ستلميا  بادرة بحلهاوالم األمنية على رفو الوعي بالمشكلة تدريه المجتمو -ث

 األمنيتتتة ذاتيتتتاا بتحمتتتل مستتتؤولياتهالمجتمتتتو لكتتتي يبتتتادر   ستتتتطاممقتتتدر ال
 كاهله. أثللتالعسكرية التي  للمظاهر دو  داعي

النظر بكل المسي ي  وشير المهنيي  مت  المنتستبي   إعادةتعمل على  أ  -ج
صتتفهم ستتببا فتتي استتتعارة و بوالعستتكرية  األمنيتتةالستتلطات  أنتتوامفتتي كافتتة 

 .العنف العراقي
 .حلوقهم وطبيعة واجباتهمالعراقي المجتمو  ألبناءتحدد  أ  -ح
ونظام تليم  نظامي  الكترونيي  )للتنبيه والمراقبة( في األماك  العامة. أ  -خ

 مركزي في قاعدة البيانات والمعلومات الشخصية.
 ,صتحيحةبناء استراتيجية جادة وفاعلة تعمتل علتى ترستيل قتيم اجتماعيتة  -د

  -م  مثل:
 تنمية الذوو االجتماعي السليم. توفير كل السبل الباعثة على * 
المنطلتتتي وتتتتدعيم الحتتتوادث بحلتتتا و مو تتتوعية  التأكيتتتد علتتتى دور التفكيتتتر *

 .واألساطيروتجنه التفكير الخرافي 
التدي  ( والتوط  ا  " ة:قيمة التسام  االجتماعي اللا مة على قاعد تفعيل *

حتتتدا بتتتالجميو  حينمتتتاالتتتدي  للجميتتتو )في يصتتتب  للجميتتتو" ولتتتيس نلي تتتها:
ا  يصتتب  فتتي  العراقتتي وط التتكتتاد  ينمتتاحالتتوط  ( )ا  الجميتتو( و  تكفيتتر

 (.-السام  ا( -ذمة ا( 
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علتتى الحتترل والحفتتتاظ علتتى الممتلكتتات العامتتة والثتتتروات المجتمتتو حتت  * 
 والفردية. األنانيةاللومية والترفو ع  

 احترام اللانو  والنظام م  الجميو دو  تمييز. *
 معنتتتتى الت ييتتتتر إدراكتتتتتوفير كافتتتتة الفتتتترل التتتتتي تتتتتتي  للمجتمتتتتو العراقتتتتي * 

 .إليهوالحاجة  االيجابي
عتتتادةامتصتتتال البطالتتتة  * توجيتتته البطالتتتة الملنعتتتة فتتتي مؤسستتتات الدولتتتة  وا 

يجتتتادو  والمشتتتتردي   واألرامتتتل)اليتتتتامى  خطتتتط منهجيتتتة لمعالجتتتة مشتتتك ت ا 
مناختات خصتبة فتي إثتارة  بوصتفها والمهج ري  وفاقدي الجنستية العراقيتة..(

)العبيتتتتدي("على تفتتتتوو  دراستتتتة أظهتتتترت العنتتتتف والللتتتتو االجتمتتتتاعي. فمتتتتث ا 
ناثتتتاا اليتتتتامى لكتتت  الجنستتتي )ذكوراا  األطفتتتال ( فتتتي مدينتتتة ب تتتداد فتتتي نتتتوم وا 

متتتتتت  شيتتتتتتر  أقتتتتتترانهمومستتتتتتتوى الظتتتتتتواهر الستتتتتتلوكية شيتتتتتتر الستتتتتتليمة علتتتتتتى 
 األطفتتتال إ " دراستتتات: أو تتتحت( فتتتي حتتتي  59 :4000 اليتامى)العبيتتتدي,

لعالميتة الثانيتة اظهتروا عنتدما الحتره ا أثنتاءالذي  رحل وا م  المد  الكبترى 
كبروا شعورا بالوحدة والعزلة والعجز ع  علد صداقات مو شيرهم ونزعات 

 (.     3: 4007 )الحمداني, عدوانية صريحة تجاا المجتمو
للحد م  عسكرة المجتمتو العراقتي فتي  استراتجياتالبحث عدد م  يلترح و    

 -:اآلتيهي على النحو   وء نتا جه,
 

 المتغيرات التربوية المرتبعة بالمنهج الدراسي:  يما يخص
 رورة فصل السياسة ع  التعليم لإلرتلاء باألخير م  المطامو الحزبيتة  -9

 ال يلة الى المطام  االجتماعية السامية.
التتتي  )الشججرة(متنهر دراستي يصتتا  وفتو بنيتة افترا تية شتتبيهة بتت  أعتداد -4

 أ بمعنتتى  لهتتواء الرحتته,فتتي ا أشصتتانهاوتمتتتد  األر ت تره بجتتذورها 
 -يمتلك عدة مزايا م  بينها:



 
  

  أسامة حامد محمدد.                                      عسكرة المجتمع العراقي وانعكاساته

 
[029]  

جيتل ثابتت  أعتداديواز  بي  كفتي الما ي )التاريل( والمستلبل ألجتل  أ  -أ
 العالمي بثلة وكفاءة وفاعلية. األفوبجذورا ولك  مستعد للتطلو الى 

 ولحاءها. أوراقهايتلبل التجديد كما تسجدد الشجرة  أ  -ه
تتترا وجمتتت أ  -ت ي  فتتتي شتتتكله وم تتتمونه حينمتتتا يركتتتز علتتتى تنميتتتة يكتتتو  نمظا

 . الر الجمام يعد خير وقاية مر عدول العنو ومرا ر الذوو الجمالي.
 أكثترال  الشتجرة تبتدو  الشجرة. أوراويكو  شزيراا في معارفه ك زارة  أ  -ث

 نظارة حينما تكو  كثيفة بأوراقها.
صتتحة مستتارا متت   تعري تته للتلتتويم التتدوري الفعتتال ألجتتل المحافظتتة علتتى -ج

الشتجرة مت   تللتيماالنحرافات والمعيلات التي يستوجه است صالها كحتال 
 الشاذة والذبلة.  أشصانها

الحاكمتتتتتة بتتتتتل مشتتتتتروم  لألنظمتتتتتةال يكتتتتتو  الطلبتتتتتة مشتتتتتروم استتتتتت  ل  أ  -3
 استثمار لمستلبل وطنهم.  

 ال يخلط بي  الوالء للوط  والوالء للسلطة الحاكمة. أ  -2
 .وأفكاراومظاهر الحره  أدوات  جميو يتجرد م أ  -5
 

  يما يخص المتغيرات التربوية المرتبعة بالواقع االجتماعي العا : 
ال  التعلتتتتيم  (.األميتتتتةو)محتتتتو  (اإللزامتتتتيتفعيتتتتل قتتتتواني  )التعلتتتتيم  إعتتتتادة -9

 األخيتتتريتتترو  المجتمتتتو علتتتى استتتتدراك المنطتتتو بتتتدل االنفعتتتال بوصتتتف 
 اإلدراكوالحتروه..وم  بتي  آليتات  يشكل نلطة االرتكاز لتجييشه للعنف

 -االجتماعي لمخاطر العنف:
 األختذ,مو للهمجية والحيوانيةعلى نبذ العنف بوصفه مظهراا  األبناء تربية -أ

ع  الحو والكرامة تعتد حتميتة تستتدعي اللتوة علته   الدفام أ باالعتبار 
 كافة الوسا ل السلمية واللانونية. استنفار

 النارية( وسيلة الجبناء وال ادري .  األسلحة) اعتبارعلى  األبناءتربية  -ه
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المختلفتتتة  اإلعتتت متوجيتتته النلتتتد )الشتتتجام والتتتدؤوه( لللتتتادة عبتتتر وستتتا ل  -ت
قامتتتتة التظتتتتاهرات الستتتتلمية للحتتتتد متتتت  التصتتتترفات الفرديتتتتة والمتشتتتتتنجة  وا 

 والم امرة وال مسؤولة.
الستتتنوية  مخططتتتات الترستتتانة العستتتكرية وحجتتتم موازنتهتتتا الماليتتتة متابعتتتة -ث

     يها.وحجم العاملي  عل
الترفيهيتتة والعلميتتة والثلافيتتة والريا تتية  األنديتتةفتتي  تركيتتز جهتتود التوستتو -4

ف ت   )المفرعجة(النفستية البدنيتة و تشكل متنفستات ستليمة للطاقتات  ألنها
الستلبي  اإلبتدام إزاحتةللحيلولتة فتي ع  التذات  فرل التعبير إتاحتهاع  
 أف تتلمجتترم ربمتتا يصتتب   أدهتتىيكتتو   أ الا متت  فبتتد ,ايجتتابي إبتتدامالتتى 

   ريا ي.
تسهم فتي ترستيل  ألنهاوذلك  لألسلحةالرمزية  باأللعاهالحد م  االتجار  -3

ناهيك ع  مخاطرها المباشرة ستواء  المجتمو, أبناءقيم الصرام في تربية 
 -م  قبيل:

اذج لنمتتتاتلمتتتل   ليتتتات تلليتتتد اوب الواقتتتو التتتى محاكتتتاة األبنتتتاء قتتتد يبتتتادر -
كتتتم متتت  الحتتتوادث اللاتلتتتة التتتتي  إذتنفيتتتذها دو  وعتتتي,  ألجتتتلالمشتتتاهدة 
 بدافو اللعه. أسرهم أو أنفسهمبحو  األطفالارتكبها 

الليزريتة التتي ستببت  األلعتاهكما تت م  بع ها مخاطر حليلية مثتل  -
 .لألطفالالعديد م  اال طرابات البصرية 

لوستتا ل العستتكرية والستتيما بيتتو كافتتة اللتتوازم وا أمتتاك الحتتد علتتى  إقامتتة -
 الجارحة والنارية. أنواعهابكافة  واألسلحةالم بس 

يتتدخل فتتي  أوعلتتى كافتتة المصتتانو التتتي تنتتتر  واإلشتترافتشتتديد الرقابتتة  -
 للعنف. اا التي قد تستثمر وقودو المواد الخطرة  أنوامكافة  أنتاجها

 
  يما يخص المتغيرات النفسية:
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ولهتذا حينمتا  تربويا أقل ا تطرابا فتي شخصتيته,ا  مبد ياا يعد الفرد المص   
متنهر دراستي جميتل بواعيتة ومت  ثتم تعلتيم مدرستي  أسترية بي تة لألجيالتوفر 

نستتتتانيوح تتتتاري  طم نتتتتا  والتفتتتتاؤل واال الثلتتتتة) فتتتتذلك كفيتتتتل بتتتتزرم بتتتتذور ..وا 
 : م  اآلتي اإلفادةع  هذا يمك   ف   في النفوس. بمستلبل واعد(

 الخرا تته العمرانيتتة والح تترية أنتتواملماديتتة لكافتتة معالجتتة فو تتى البي تتة ا -9
بعتتث علتتى تلكونهتتا تثيتتر اليتتأس و  حللتتات العنتتف منتتذ علتتود أحتتدثتهاالتتتي 
, ومتت  ثتتم بنتتاء بي تتة نظيفتتة وجميلتتة تبعتتث علتتى الحيتتاة االجتمتتاعيالللتتو 

فتتتتي تأكيتتتتد علمتتتتاء التتتتتنفس  أساستتتتيةهتتتتذا المعالجتتتتة تعتتتتد  أ  إذ والحيويتتتتة,
أ   أكتتتتتد( التتتتتذي B.F.Skinner)ستتتتتكنر  لتتتتتنفسواالجتمتتتتتام والستتتتتيما عتتتتتالم ا

يعد يرى أ  "السلوك الفو وي و السلبي يعد  حية بي ته السلبية  اإلنسا 
( بتأثير خارجي )بي ي( وليس ع  Shaping Response) استجابة مستشك لة

ستواء  سابو نية,فإذا عا  اإلنسا  في بي ة ملؤها الفو ى بشتى أنواعهتا
 أكانت:

لخرا ه والفو تى العمرانيتة نتيجتة الجهتل أو الحتروه ا كانتشار مادية: -
  .الكوارث الطبيعية أو

 أوتفشتتتتي الرشتتتتوة والكتتتتذه والتجتتتتاوز علتتتتى النظتتتتام كحتتتتال اجتماعيتتتتة:  -
ستتتيكو  الفتتترد هتتتو )ال تتتحية( ألنتتته ستتتيتعلم أو يسجبمتتتر وبهتتتذا  اللتتتانو ..

فتتي  ,علتتى تعليمتته أو يعتتاد تعليمتته بتتأ  يصتتب  جتتزءاا متت  تلتتك الفو تتى
عتتتا  الفتتترد وستتتط بي تتتة صتتتحية وجميلتتتة ومنتظمتتتة فستتتيتعلم حتتتي  لتتتو 

 ( فتي:S.Robeson )روبنست  وأيدا(., 90-71: 4002 ,معانيها )محمد
 أوالبي تتتتة الفو تتتتوية بوصتتتتفها )مثيتتتترا شتتتتاذا ( تستتتتتدعي )استتتتتجابة "أ  

مكاف تتا لهتتا بتتاللوة وباتجاهتتات نوعيتتة ال يمكتت  ستتلوكاا شتتاذاا وفو تتوياا( 
تعلمتتتت  ألنهتتتاقيمتتتة العنتتتف الشخصتتتية تترستتتل فتتتي توقعهتتتا وحينتتتذاك س

البي تة المنتظمتة تشتكل مثيتراا مريحتاا تستتدعي  أ في حتي   تعلماا سلبياا,
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ستعمل على  ألنهاتترسل في الشخصية  أ االستجابة المريحة ويمك  
 "تشتتتتتتتتتتتتكيل التتتتتتتتتتتتتعلم الستتتتتتتتتتتتابو التتتتتتتتتتتتى تعلتتتتتتتتتتتتم الحتتتتتتتتتتتتو ستتتتتتتتتتتتليم إعتتتتتتتتتتتتادة

(S.Robeson,1971,p:315)  . 

ل علتتى نشتتر وستتا ل تعليمتتة كسبتترى فتتي منتتاطو وفتتي ذات االتجتتاا يمكتت  العمتت 
حيويتتة للمتتد  الح تترية تو تت  قيمتتة الحيتتاة ووجتتوه الحفتتاظ عليهتتا والستتيما 

باستمة وت ميتذ  أطفتال) .( وصور.واألشجاروالحدا و  واألزهارصور)الورود 
يحملتتو  حلا تته وكتتته مدرستتية..(, ف تت  عتت  لوحتتات كبتترى تت تتم  آيتتات 

م ثر آلل البيت الطاهري  والصحابة التي تؤكد نبوية شريفة و  وأحاديثقرآنية 
التتدنيا } :() لرستتول محمتتداحتتديث ك الحفتتاظ علتتى المعتتاني الحليليتتة للحيتتاة

ألجل مخاطبة علول اؤل ك المؤمني  بليمة تف يل الموت بت { ..حلوة خ راء
بالحيتاة( بتدل استتخدام  األمتللنفتوس وتبعتث فتيهم ل ةنعشم)ل ة عطرة وهاد ة 

 لتتي)المناعتة النفستية( ا أكسبتهموالعنف التي اعتادوا عليها حتى ل ة التهديد 
جعلتتتتتهم يتلتتتتذذو  بكتتتتل متتتتا هتتتتو ممنتتتتوم ومثيتتتتر ف  لتتتتم تعتتتتد تختتتتيفهم وتتتتتردعهم

 للم امرة.
توزم هذا الوسا ل )ف   عت  المتد  الح ترية( علتى  أ وم  المهم جدا    

بتترأي  -نهاستتكا شالبيتتة أل العراقيتتة  واألريتتافقارعتتة طرقتتات النتتواحي واللتترى 
ممتتتتتا لتتتتتدى ستتتتتكا  المتتتتتد   أكثتتتتترتمجتتتتتد الصتتتتترام والعنتتتتتف وتبعاتتتتتته  -الباحتتتتتث

وبناءا عليته يجتدر بالدولتة معالجتة مشتكلة العنتف لتديهم مت  خت ل  الح رية.
 -:هما إستراتيجيتا 

دعتتم كافتتة الستتبل تهي تتة و  فتتي ملابتتلالحتتد متت  الزحتتف الريفتتي التتى المتتد   -أ
 .كل الصناعات المناسبة لديهمالتي تشجو االستثمار الزراعي والرعي و 

ت ييو مستاحة انختراط  ستكا  اللترى والريتف فتي المؤسستات العستكرية  -ه
والشتتترطوية والحتتتد متتت  نشتتتر العستتتكر اللرويتتتو  داختتتل المتتتد  الح تتترية 

العنف )التي قد يحملهتا بع تهم( تنمتو متو  حدة مشاعر أ وذلك بسبه 
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المكتتا ( فتتي  سيصتتابو  بتت )هتتوس ألنهتتموجتود حيتتز بي تتي )كبيتر ومثيتتر( 
 .إثارةا  واألقل األ يوهذا المشاعر قد تسكبت مو الحيز  أ حي  

  -:اآلتيالعسكرة في النفوس, يسرى  أزمةولتدارك  -4
التخريبيتتة( لتتدى الذات صتتحوة)عتتادة النفستتي إل اإلرشتتاد العمتتل علتتى تفعيتتل -

 .الفو ويي  األفراد
بولتتة والمرفو تتة دعتتوة المجتمتتو التتى اإلعتت   عتت  معتتايير الستتلوكيات المل -

 اجتماعيا.
المجتمعتتي وا   لألمتت بحتتو المستتي ي   وم حرججة(حا مججة ) اتختتاذ خطتتوات -

 وعدالة ليكونوا عبرةا لم  اعتبر! ثباتبحلهم بكل تنفذ اللواني  
شخصية تعل  )حصترا( أمتام  إع ميةالمسي ي   في ملابلة  ألفرادامواجهة  -

 أو موا يتجتتتتتاهلو  عتتتتتتدوانهالتتتتتذي  كتتتتتتان أعتتتتتتوانهم أو  أهلتتتتتيهم أوزم  هتتتتتم  
 .اإلساءة, وقد تعل  للجميو على وفو نوم ودرجة  ميعززونه

 فرسا  الس م( أواقتراح برنامر جماهيري يمك  تسميته بت )برنامر صنا م  -
 -وم  أنشطته:

متميتتتز فتتتي صتتتنو  إستتتهامتستتتمية فرستتتا  الستتت م لكتتتل متتتواط  لتتته  إطتتت و -أ
 واإلرهتاهيتحتدث عت  العنتف  لاألقتعلتى  أو .االجتمتاعي واألمت الس م 

 اإلرهتتتتتاهيتتتتترف   األصتتتتتيلالمجتمتتتتتو العراقتتتتتي  أ )الستتتتتيما  واإلرهتتتتتابيي 
فتي وصتتفهم  عت  التركيتز ف ت  لكتنهم يختافو  التصتري  بته( واإلرهتابيي 
شتتراكهم فتتي تأستتيس  ,ألعمتتال العنتتف علتتى أنهتتا شيتتر ملبولتتة  وتليتتيمهم وا 

ستتتبل مكافحتتتة قواعتتتد ومعتتتايير  تتتد العنتتتف وتلتتتديم أنشتتتطة ميدانيتتتة فتتتي 
وبنتتتتتاء خطتتتتتة عمتتتتتل ل تتتتتما  معتتتتترفتهم بكيفيتتتتتة التصتتتتترف عنتتتتتد  ,العنتتتتتف

)حتتدوث مواجهتتتة بتتي  جتتتاني  م حظتتتهم لتجربتتة عنتتتف مؤلمتتة متتت  مثتتل:
 و حيته(.
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تخصتتتتل الدولتتتتة أوستتتتمة تشتتتتجيعية اعتباريتتتتة تمتتتتن  لفرستتتتا  الستتتت م  أ  -ه
 .وتكو  بعدة درجات

درجتة المتميتزة( )مواط  مت  ال تخصيل شهادة اعتبارية تعرف بشهادة: -ت
فتتتي صتتتنو الستتت م متميتتتزة تجتتتاره  أوبتتترامر التتتذي  لتتتديهم  لألفتتترادتمتتتن  
 االجتماعي. واألم 
ة تعد بمثابت أ يمك   والشهادات االعتبارية األوسمةمثل هذا  أ  علممو ال
العامتتتتة والستتتتيما الشتتتتباه علتتتتى التنتتتتافس شتتتت ف )شتتتترف ستتتتامي( يثيتتتتر  حتتتتافز

 الحيادي.    أونافسهم السلبي نيله  بدل ت ألجلاالجتماعي االيجابي 
المجتمعيتتة: ويتتتم ذلتتك متت  ختت ل علتتد اجتماعتتات لألفتتراد  ألنشتتطةاتفعيتتل  -

البتتارزي  فتتي المجتمتتو لمناقشتتة ستتبل معالجتتة المشتتك ت المرتبطتتة بتتالعنف 
وعتر   وتشجيو وسا ل اإلع م لت طية مجهتودات ومبتادرات المخلصتي ,

 أف م للتوعية بخطورة األسلحة.
 العنف. أعمالاإلشراف االجتماعي على المواقو التي تزداد بها زيادة  -
رشتتتاديةبتتترامر ثلافيتتتة  إعتتتداد - )التعتتتاطف  إثتتتارةوتعليميتتتة متخصصتتتة فتتتي  وا 

( متت  ختت ل االهتمتتام بمعانتتاة  تتحايا العنتتف واالستتتمام لشتتكاوى اإلنستتاني
 أصتتدقاءهم أوالتتذي  تعتتر  أبنتتاؤهم  واألصتتدقاء واألبنتتاء واألمهتتاتاآلبتتاء 
تجتتاره تلليديتتة  إقامتتةف تت  عتت   ال العنتتف, وا  تعلتت  عبتتر التلفتتاز,ألعمتت

 )لو كنت مكا  ال حيةك(. والتي في ملدمتها:

 االستنتاجات
فتتي  تتوء ث ثتتة الستتتنتاجات التتى اتلتتدم يمكتت  التوصتتل  تأسيستتا علتتى متتا

 :اآلتي على النحو ,اتجاهات
لعراقي قد ظاهرة عسكرة المجتمو ا أ  تبي  نتائج البحث: -األوماالتجا  

 انعكست سلبا على العديد م  المت يرات التربوية والنفسية والسيما في:
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على المنهر الدراسي للمرحلتي  االبتدا يتة والثانويتة العراقيتة والستيما  اأثره -9
ال صتتتتفية( حينمتتتتا  واألنشتتتتطة واألهتتتتداففتتتتي عناصتتتترا)الكتاه المدرستتتتي 

 اني العنف والحروه.  لبناء جيل يمتلك االستعداد ويتلبل مع أداة أصب 
تربوية شاذة تحاكي الواقتو االجتمتاعي العراقتي  وأعرافخللت تلاليد وقيم  -4

 العنف والسيما )الس ح(. بأدواتالعام المتخم 
اال تطرابات النفستية والستيما )الللتو النفستي والتشتاؤم وسببت العديد م   -3

 م  المستلبل(.
علتتى ميتتولهم  أثتترتحينمتا  الاألطفتتوتركتت تطبعتتا وا تتحا وم حظتا لتتدى  -2

فتتي تف تتيل لعتته )الستت ح( ورمتتوزا ف تت  عتت  متتدركاتهم التتتي أستتلطوها 
 في رسومهم. 

 اقترا  استراتيجيات الحد مر عسكرة المجتمع العراقي: –االتجا  الثاني 
تفعيتتتتتل دور الحكومتتتتتتة العراقيتتتتتة فتتتتتتي تأكيتتتتتتدها علتتتتتى الشخصتتتتتتية المدنيتتتتتتة  -9

 .واإلنسانية
 حاكي افترا اا شكل وم مو  )الشجرة(.بناء منهر دراسي ي -4
تنميتتة التتذوو الجمتتالي فتتي كافتتة م محتته الماديتتة والمعنويتتة بوصتتفه خيتتر  -3

 واقي م  عدوى العنف والعسكرة.
الريتتتف بالعستتتكر والحتتتد متتت  نشتتترهم داختتتل المتتتد   أبنتتتاءت تتتييو انختتتراط  -2

 .الح رية
الشتتتباه قتتتات المتنوعتتتة الستتتتثمارها فتتتي تحويتتتل طا األنديتتتةاالستتتتزادة فتتتي  -5

 .إبدامالمفرطة الى 
 .وتوابعها لألسلحةالرمزية والصريحة  باأللعاهالحد م  االتجار  -6
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 أوستتتتمة, وتخصتتتتيل والخدمتتتتة االجتماعيتتتتة النفستتتتي رشتتتتادتفعيتتتتل دور اإل -7
التعتتتتتاطف  إثتتتتتارةتشتتتتتجو علتتتتتى الستتتتت م ف تتتتت ا عتتتتت  وشتتتتتهادات اعتباريتتتتتة 

 .  العراقيللمجتمو  اإلنساني

 البحث:  دبياتأ –االتجا  الثالث 
  توجتتتتد العديتتتتد متتتت  المعتتتتاني الدالتتتتة علتتتتى مفهتتتتوم )عستتتتكرة المجتمتتتتو( وا  -9

جتتديرة باالهتمتتام متتت  كتتا  النظتتام الحتتتاكم صتتانعها بهتتدف تلويتتتث  أكثرهتتا
 لشعبه. اإلنسانيةمعنى الحياة 

 عسكرة المجتمو هي المسؤولة ع  تنمية ثلافة العنف في المجتمو. إ  -4
متداخلتتة( لمفهتتوم )عستتكرة المجتمتتو(  أو)مستتتللة  أنتتوامتتتم تشتتخيل عتتدة  -3

: حتتتاكم اآلتتتتيستتتواء علتتتى النحتتتو  وأستتتبابهاتباينتتتت دوافعهتتتا  أثرهتتتاوعلتتتى 
دواعتتتي  متستتتلط, تلاليتتتد اجتماعيتتتة متأصتتتلة بالصتتترام, دواعتتتي عنصتتترية,

, العو  االجتماعي في مواجهة فو تى األمنيالفرا   دفاعية مو وعية,
 تجسسية. أنشطةدواعي ن الية, , مسببات خارجية, األمنيالفرا  

همتتا )المتتادي: التتذي يركتتز علتتى  أساستتيا وا  لعستتكرة المجتمتتو مظهتترا   -2
دور الستت ح ووستتا له الماديتتة( و)المعنويتتة: التتذي يركتتز علتتى دور الفكتتر 
والعليتتدة فتتي ديمومتتة الصتترام( ولهتتذا يعتتد المظهتتر المعنتتوي اخطتتر علتتى 

 المجتمو م  المظهر المادي.

قتد  ألنهتملجه ء والمهووسي  والفاسدي  شرا ز الحياة للمجتمتو وقد يهدد ا -5
 .لتفعيل عسكرة المجتمو وديمومته أدوات أف ليعدو  بمثابة 

وا  عملية تطبيو المجتمو على العسكرة ال تأتي م  فترا  بتل علتى وفتو  -6
 .االنهيار وتنتهي بمرحلةالحرما  ة تبدأ بمرحلة باستراتيج

فتتتيمك  تمييتتتز اثتتتري   ا آلثتتتار عستتتكرة المجتمتتتو,ولتتتتوخي تليمتتتا مو تتتوعي -7
ايجابي: عندما يعزز الت ام  االجتماعي في التدفام عت  التوط   أولهما
. .الخطر الجدي ف   ع  دورا في رفتو المعنويتات جيشته التوطني أبا 
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وثانيهما السلبي: عندما يح  علتى الفو تى, ويكشتف عت   تعف ثلتة 
ستتبه الستتلوك الخشتت , وقتتد تتتدفو الحتتاكم بشتتعبه, ويمهتتد لبي تتة طتتاردة, وت

الشتتباه إلمتهتتا  العستتكرية الستتلبية, وتجتترد النتتاس متت  التفكيتتر المنطلتتي, 
, وتنستف اإلنتتاج, وتللتل هتار بتالموت, وتخلتو بطالتة ملنعتةوتعزز االست

 بتتتتإدارةالديملراطيتتتتة, وتكتتتتو  حا تتتتنة للختتتتارجي  عتتتت  اللتتتتانو , وتتستتتتبه 
زوجتتتة بالخرافتتتة, وبالتتتتالي اوتوقراطيتتتة, وتشتتتجو علتتتى اللتتتيم الروحيتتتة المم

  ..تستنزف ثروات الشعه الوطنية واللومية.

عنتدما يسليتد فتي  المدنيتة أزمتتهفتي  لعسكرة المجتمتو هتواصط ح انسه و  -9
 ثكنة عسكرية كبرى.   

وختتتت ل تحليتتتتل التتتتدوافو النفستتتتية واالجتماعيتتتتة لعستتتتكرة المجتمتتتتو فتتتتيمك   -1
, والتي منها: لذة المتال جهاألو تلمسها في علة السلوك الفو وي المتعدد 

, ونتتتتاج الستتتلوك الستتتيكوباثي, وتتتتأجر اإلنستتتانيةالثلافتتتة  وأزمتتتةوالجتتتنس, 
شرا ز العدوا  والتدمير ال شعوري ف ت  عت  ال را تز البدا يتة الموروثتة, 
والبي تتتة الستتتلبية, وتلتتتبس المعتتتايير المشتتتجعة علتتتى االنتحتتتار االجتمتتتاعي, 

, وم التبلتتتد الحستتتي االجتمتتتاعي, وشتتتيالجتتتنس البشتتتري إبتتتادةونمتتتو ظتتتاهرة 
 .األرواحوتمهد لحره 

ع  انهيار ح ارة المجتمو هم ابناؤا  األولالمسؤول  إ وم  الم حظ  -90
 قبل ال رباء عنه.

 األطفتتتتتتتتال تتتتتتتتتأثري :اآلتيتتتتتتتتةبالنتتتتتتتتتا ر الدراستتتتتتتتات الستتتتتتتتابلة  أفادتنتتتتتتتتاوقتتتتتتتتد  -99
 بتتتالحروه شيتتتر المو تتتوعية ,وا  المجتمتتتو العنيتتتف يولتتتد ستتتلباا والطلبة..
اعنتتتتتتتتف فتتتتتتتتي ستتتتتتتتلوكهم وانفعتتتتتتتتاالتهم , وا  االشتتتتتتتتتراه النفستتتتتتتتي  أفتتتتتتتترادا

واالجتماعي يدفو الى العنف والتدمير, وا  امتت ك الست ح يشتجو علتى 
 ألتفهيح  على الشجار ة كتعاطي الكحول والمخدرات و سلوكيات سلبي

 . وقللاا  ك بةا  أصحابهاوتزيد  األسباه
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 التواليات

 -م  استنتاجات, فانه يوصي باالتي: البحث إليهفي  وء ما توصل     
استتتتنتاجاته لكتتتل الجهتتتات  متتت  معطيتتتات البحتتتث الحتتتالي والستتتيما اإلفتتتادة -9

ستبيل فتي  العراقيتة والستيما وزارة التربيتة الرستمية( المعنية )الرسمية وشيتر
 المجتمو العراقي م  علدة العسكرة.  حالة إنلاذ

لمباشتر والجترئ فتي مت يترات توجيه البحث العلمي العراقي على التركيز ا -4
عستتتكرته متتت  حيتتتث متتتدخ تها وعملياتهتتتا ومخرجاتهتتتا بتتتدل تشتتتتيت  أزمتتتة

 الخوف والتردد منها. أواالنتباا عنها 
تربويو  ب رورة اعتماد اختصاصيو   األمنيةالتأكيد على كافة الوزارات  -3

تشتكيل الشخصتية المدنيتة  إعتادة ألجتلنفسيو  واجتماعيو  وح تريو  و 
عتتتت  تطلعاتهتتتتا  أو تتتت ية العراقيتتتتة ف تتتت  عتتتت  بنتتتتاء تصتتتتورات والح تتتتار 

  .واحتياجاتها

 المقترحات
يمكت  اقتتراح مشتاريو البحتوث  ,ستكماالا للتنهر التذي بتدءا البحتث الحتاليا
 -:اآلتية

عدة دراسات تتناول: اثر عسكرة المجتمو العراقي على ظاهرة العنف في  -9
 الجامعية(. نوية,الثا البتدا ية,)ا :مراحل التعليم العراقية

تلتويم مفتاهيم عستكرة المجتمتو العراقتي فتي المنتاهر  عدة دراسات تتنتاول: -4
 ..المتنوعة الدراسية لمراحل التعليم العراقية

 ,إرشتتتادية عليميتتتة,بنتتاء بتتترامر تأهيليتتتة )ت أو إعتتتداد عتتدة دراستتتات تتنتتتاول: -3
ار عسكرة آثم  العراقية  اإلنسا بناء  إعادة( تتوخى توجيهية.. ع جية,

 المجتمو العراقي".
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Abstract 
Abstract 

This study is reading of one of the major crises of Iraqi society, 

specially in the (militarization) which be looking on his personality. 

The current research has sought to the meanings of the concept of 

the militarization of society, when has been a problem because of 

differences in which meanings, and then it was stressed the 
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importance of research in the concept because it has been a 

manifestation of abnormal contaminate society's entity and abort its 

humanity when leads him to a culture of violence since the skip of 

(education) to be the title of the militarization of education at home 

and school. 

Therefore, diagnosis of kinds for analysis of motives and reasons 

as well as evaluated its effects through of current research had been 

verified of the samples during the regular community of Mosul city.                                                                

In the light of the results of the research has been to reach many 

of the strategies is hoped their contribution to terminate the of (the 

militarization of Iraqi society). 
Thus research found a number of recommendations that could 

open new horizons to take advantage of its analysis and conclusions 

as well as a number of useful suggestions in context. 

 
 (1) جدوم

لوجهات نرر  انعكاسات عسكرة المجتمع العراقي  ي ميوم األعفام بنوع ألعابه  و قا
 أولياء أمور  

العمر املنوالي 

 بالسنوات
 املعدل العا  01 00 01 9 8 7 6 5 4

 معدل

 اجلنس         ك ي

  نوع ال عب 
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث رذكو إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

بكاف   األس   

 أنواعها
41 - 55 5 47 - 81 - 87 7 85 - 91 - 80 01 75 - 55 0 17 

الناري   األلعاب

 )املفرقعات(
05 - 50 5 65 - 70 46 95 14 77 10 96 - 90 18 85 - 50 01 51 

 40 11 65 06 97 55 91 - 75 55 81 - 77 11 94 17 87 46 68 61 91 متنوع كرات 

لعب  الرور 

 أوالكارتوني  
- 01 - 14 - 55 01 46 - 40 05 09 05 71 51 87 71 91 05 55 14 
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الفوتغرافي : 

)لنجو  

 واالرياض  

 الفنانني..(.

 40 55 48 71 87 58 81 75 91 56 71 16 70 10 84 57 84 51 01 54 - االلكرتوني 

 15 41 6 00 - 08 - 71 - 55 - 57 - 71 - 55 - 84 04 87 65 )كالدمى(اخر 
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اثججر برنججامج تربججوي  ججي تعججديم الرججوا ر السججلوكية غيججر المرغوبججة (.4007منتتال محمتتد رشتتيد) الحمتتداني, -

 كلية التربية,جامعة الموصل. . رسالة ماجستير)شير منشورة(,لدل اعفام الريا 

فتتي التعامتتل متتو  األعنتتفؤتمر ثلافتتة وقتتا و متت . ججي العججراف األ لججيالعنججو  (.4009) استتماء جميتتل رشتتيد, -
 بيت الحكمة في ب داد بالتعاو  مو جامعة السليمانية. ,اآلخر

   .بيروت ,دار العلم للم يي  ,4ط .نحر والمستقبم .(9190قسطنطي  ) ,زريو -
العتتدد  ,مجلججة الرا ججدير للحقججوف ."االرهتتاه فتتي  تتوء الشتترعية الدوليتتة " .(4003فتتاروو فتتال  ) ,الزعبتتي -

 جامعة الموصل. ,كلية اللانو  ,(9( مجلد )96)
 ابي . .اليم  السعيد للطباعة والنشر,تربية الس    ي اليمر (.4000) عاطف شديد الزيدي, -
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   .جامعة ب داد مطبعة الكربولي واخرو , حمد ترجمة .نرريات الشخالية (.9193) دوا  شلتز, -
آفتتاو -,دار الشتتؤو  الثلافيتتة العامتتة9.طكيلي ججي سججايكولوجية الفججر التشجج(.9110قاستتم حستتي ) صتتال , -

 ب داد. -عربية
العتدد  ,المجلجة االجتماعيجة القوميجة ." مفهوم ال تيام : دراستة نظريتة وستيكومترية " .(9112هند ) ,طه -

   .اللاهرة ,المركز اللومي للبحوث االجتماعية والجنا ية ,(39( المجلد )4)
 اللاهرة. والنشر, شريه للطباعة دار .لتعرو نحوالعنواالغتراب وا (.9119) محمد عبدالمختار, -
التنشججججئة االجتماعيججججة وع قتهججججا بججججبع  الرججججوا ر  أسججججاليب (.4000) خليتتتتل إبتتتتراهيمعفتتتتراء  العبيتتتتدي, -

 . رستالة ماجستتيرالعجاديير  جي المرحلجة االبتدائيجة وأقجرانه  األيتجا  األعفامالسلوكية غير السليمة لدل 
 ية اب  رشد ,جامعة ب داد.كلية الترب منشورة(, )شير

 .األرد  التنش ة االجتماعية.دار الشروو للنشر والتوزيو, (.4002مع  خليل) العمر, -
 السورية. وزارة الثلافة (,267) العدد ,مجلة المعر ة "االمة ووعي الذات". (.4004عدنا ) عويد, -
 المصرية.  االنجلو ,3ط .سمنا ج البحث  ي التربية وعل  النف(.9195ديوبولد ه) فا  دالي , -
 مجلججة "اثتتر العامتتل الختتارجي فتتي المواطنتتة". (.4001) اللصتتار,طارو محمتتد طيتته وطتتارو محمتتد ذنتتو  -

 الموصل. جامعة (,93) العدد (,5) السنة ,اإلقليميةالدراسات  مركز ,إقليميةدراسات 
 الموصل.جامعة  .ترجمة فرج أحمد وآخرو ,نرريات الشخالية(.9161) هول ك, لندزي, -

)شيتتتر  أطروحتتتة دكتتتتوراا .التلجججوث النفسجججي لجججدل علبجججة جامعجججة الموالجججم.(4002أستتتامة حامتتتد ) ,محمتتتد -
 جامعة الموصل. ,كلية التربية ,منشورة(

الرا ججدير للعلججو   مجلججة التعلتتيم الجتتامعي", فتتي مرحلتتة للطلبتتة المعرفيتتة العامتتة (."تلتتويم الخبتترة4004) تتتتتتتتتتتتت -
 جامعة الموصل. الريا ة, التربية كلية ,(9) مجلد ,(41) العدد ,الرياضية

 العتدد , األجيجاممجلجة الجريمة في التلفزيو ".  أف مالتجريبي في مدركات مشاهدي  األثر(." 4004)تتتتتتتت تتت -
 ب داد. المركز العام, نلابة المعلمي , (,40)

وقججججائع مججججؤتمر ) العمججججارة صتتتتلية اللديمتتتتة ", "العوامتتتتل النفستتتتية المتتتتؤثرة فتتتتي العمتتتتارة المو  .(4000) تتتتتتتتتتتتتتت -
 جامعة الموصل. ,مركز دراسات الموصل ,المواللية(

فتتي  ألليتتتتحليتتل فتتي الم تتو ". محا تترة  التشتتكيلية للرستتام: "البصتتمة الذاتيتتة فتتي اللوحتتة (.4000) تتتتتتتتتتتتت -
 الموصل. في مدينة )الساعة( ملتلى البيت الثلافي للف  التشكيلي في قاعة

- Doon, M.(2002).Social Transaction. Farentoco. International pub, Brasilia. 

- Dony, M.(2007)."Sons in the struggle to defend life in the Republic of the 

Mafia", Paper presented to the International Violence conference, Portoreco. 
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