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 استطالعية نفسية دراسة لإلرهاب اإلجتماعية التمثالت
 لإلرهاب املغربية اجلامعة طلبة نظرة حول

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على رؤية طلبة الجامعات  _الملخص
وتمثالتهم نحو ظاهرة اإلرهاب، في مختلف جوانبها، مفهوم المغربية 

اإلرهاب، تعريفه، أسبابه، مظاهر خطورته، سبل التعامل معه، 
 .وبالتالي التعرف على نفسيات الطلبة والتي تتبلور على شكل تمثالت

ولقد اعتمدت هذه الدراسة اإلستطالعية النفسية على عينة مكونة      
طالب وطالبة، كما تم  211بلغ عدد أفرادها من طلبة الجامعات إذ 

استخدام استبيان يضم مجموعة من األسئلة نرصد من خالله تمثالت 
 .الطلبة نحو ظاهرة اإلرهاب

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن طلبة الجامعة يتمثلون      
الجماعات اإلرهابية باعتبارها جماعات إجرامية منحرفة هذا بالنسبة 

ى، أما الفرضية الثانية فقد خلصت إلى أن الطلبة للفرضية األول
طراب على مستوى ضاينظرون للشخص اإلرهابي على أنه يعاني من 

الشخصية، أما الفرضية الثالثة فقد خلصت إلى أن الطلبة يعتبرون أن 
اإلرهاب يعتبر المظهر األكثر خطورة على حياة المجتمع من العنف 

 .والتطرف
قدمتها هذه الدراسة تصميم اختبارت نفسية ومن أهم التوصيات التي 

جراء  خاصة للكشف عن الحالة النفسية واإلجتماعية إلرهابيين وا 
 .اإلرهابييندراسات مقارنة بين األسوياء والمظطربين انفعاليا من 

 .التمثالت، اإلرهاب، طلبة الجامعات :الكلمات المفتاحية
 مقدمة. ال1

تمثالت الشباب لظاهرة ترنو هذه الدراسة إلى رصد      
اإلرهاب، باعتبارها ظاهرة قديمة جديدة ليس في معناها ولكن 
في مسمى المفهوم الذي وجد منذ أن وجد اإلنسان على هذه 
األرض وبغض النظر إلى عمقه التاريخي واألساليب العنيفة 

تستحق البحث  - اإلرهاب –المتبعة في تنفيذه، أصبحت ظاهرة 
 .لتخصصاتوالدراسة من مختلف ا

وتستهدف دراستنا هاته فئة الشباب هذا األخير الذي يعد      
في أّي مجتمع عدته األساسية نحو مستقبل أفضل فضال عن 

كونه صاحب هذا المستقبل.؛ فهو الرصيد الحقيقي لكل أمة 
ومخزونها الثمين من القوى البشرية، وهو العنصر األكثر أهمية 

بل أية أمة تطمح في الرقي وحيوية في عملية التخطيط لمستق
والتطور. كما انه قوة اجتماعية ذات وزن ال يستهان به بين 
القوى االجتماعية األخرى. وهذا الشاب ال يوجد في معزل عن 
مجريات الحياة من حوله؛ ولذلك فإن دوره يؤثر في هذه 
المجريات ويتأثر بها بما قد ينعكس على سلوكه وأخالقياته 

 .تماعية وانتماءاتهوشكل عالقاته االج
لهذا تهدف دراستنا إلى التعرف على تمثالت الطلبة في      

الجامعة لظاهرة اإلرهاب مما يفيد المعنيين من أجل توفير 
الظروف المالئمة للشباب والعمل على إعادة التعلم وتعديل 

 .اتجاهاتهم
 الدراسة . مشكلة2

 :إشكالية الدراسة تتلخص في األسئلة التالية
 أسئلة الدراسةأ. 
كيف يتمثل الشباب الجماعات اإلرهابية، وما هي األفكار . 1

 التي يحملونها عن اإلرهاب؟
ما هي تمثالت الشباب لشخصية اإلرهابي فيما إذا كان . 2

 مستقرا نفسيا، أم يعاني من اضطراب على مستوى الشخصية؟
 :ما هي تصورات الشباب من حيث درجة الخطورة لكل من. 3
 التطرف -اإلرهاب   ج -العنف  ب - أ
 :الفرضيات - أ

في ضوء األسئلة السابقة، ونتيجة مالحظتنا العامة عن طريق 
اإلحتكاك بالشباب، وكذلك في ضوء ما كشفت عنه قرائتنا في 

 :الموضوع، فإننا نطرح اإلفتراضات التالية
يتمثل الشباب الجماعات اإلرهابية باعتبارها جماعات . 1

 .رفةإجرامية منح
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ينظر الشباب لإلرهابي كشخص يعاني من اضطراب على . 2
 .مستوى الشخصية

يتصور الشباب بأن اإلرهاب يعتبر المظهر األكثر خطورة . 3
 .على حياة المجتمع من العنف والتطرف

 أهمية الدراسة ب.
يستمد هذا البحث أهميته من طبيعة الموضوع الذي يعتبر 

 .اإلهتمام والبحث العلميظاهرة جديرة بأن نوجه إليها 
وبالتالي فإن أهمية البحث الذي نحن بصدده يتحدد من خالل 

 :العناصر الآلتية
التعرف على طبيعة اإلرهاب من منظور شبابي واقعي نابع  - أ

من الحياة الواقعية واإلحتكاك المباشر باإلرهاب، أكثر من كونه 
 .تعريفا أكاديميا نابعا من التراث األكاديمي

التعرف على ما ينتج عن اإلرهاب من أضرار في جميع  - ب
الحاالت بما في ذلك حياة األفراد والجماعات اإلجتماعية 
واإلقتصادية واألسرية، وذلك تعميقا إلحساس المشاركين في 

 .الدراسة بأضرار العميات اإلرهابية
 حدود الدراسة .ج

 :يمكن أن نجمل حدود البحث الذي نحن بصدده فيما يلي
في العينة المستخدمة فهي ال تمثل إال مجتمعا محدودا  .1

بمجموعة من الخصائص: السن، المكان، الثقافة لذلك ال يمكن 
 .تعميم نتائج هذا البحث على مجتمعات أخرى

في الموضوع الذي يتناوله البحث الحالي ويقتصر عليه، . 2
 .ويتجلى في تمثل الشباب للجماعات اإلرهابية

يانات المتعلقة البفي األدوات المستخدمة في جمع . 3
 .بالموضوع

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 3
 :اإلطار النظري. 1

 :التمثالت
التمثل يدل على استحضار موضوع غائب إلى الذهن، موضوع 
غير واقعي، أو يتعذر إدراكه مباشرة ولكن وعيه أو تصوره ذهنيا 

 ].0] ممكن

التمثل هو نسق القيم والمفاهيم والسلوكات ويرى موسكوفيش أن 
  [2].المرتبطة بسمات ومواضيع يحدد معالمها الوسط اإلجتماعي

 :وظائف التمثل
أكد موسكوفيش أن التمثالت تحقق وظيفتان بالنسبة لألفراد، 

 :فهي تتيح لهم
إمكانية تنظيم وترتيب إدراكاتهم حتى يتمكنوا من توجيه  - أ

 .الذين يعيشون فيه تصرفاتهم داخل المحيط
إمكانية إقامة تواصل فيما بينهم من خال وضع ضوابط  - ب

 .وقواعد لتواصل تواريخهم الشخصية والجماعية
فقد أكدا على ثالث  Giordan et Vichi أما جيوران وفيشي

 :وظائف مميزة للتمثالت وهي
وظيفة اإلحتفاظ بالمعارف التي لم يعد من الممكن الوصول  - أ

كل مباشر، وتجلى أهمية هذه الوظيفة في تمكين الفرد إليها بش
ت الضرورية لمواجهة وضعيات ماالمعلو من الحفاظ على 

 .جديدة
وظيفة التنسيق والتنظيم، وتسمح للفرد بإقامة العالقات  - ب

عادة إنتاجها  .المناسبة لكي يسهل عليه تذكرها وا 
إدراك الواقع تمهيدا لنشاط معين أو لتوقع  تنظيم وبنينة -ج

 ]3محدد ]
 :اإلرهاب

( اإلرهاب 2112يعرف المركز العربي للدراسات المستقبلية )
 ].4بأنه تهديد باستخدام القوة بدون حكمة بحيث يوظف سياسيا ]

( على التعريف االصطالحي 2112وأضاف القضاة )     
ة التي تنشأ وتترعرع لإلرهاب بأنه ٌيعد من الظواهر االجتماعي

في ظل عوامل نفسية واجتماعية خاصة، وتحت ظروف سياسية 
واقتصادية وثقافية معينة، وتشترك هذه العوامل والظروف بشكل 

[. 2أو بآخر في إفراز ظاهرة اإلرهاب في الواقع االجتماعي ]
ومن ثم فان أية معالجة جادة لهذه الظاهرة تتطلب إصالحا 

العوامل التي تساعد على وجود هذه حقيقيا في جملة هذه 
 .الظاهرة
 جيفانوفيتش " اإلرهاب عبارة عن أعمال من طبيعتها أن     
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تثير لدى شخص ما اإلحساس بالتهديد مما ينتج عنه اإلحساس 
 ."بالخوف

( قدما تعريفين لإلرهاب: اللغوي 2112) أما جويحان والترتوري
واالصطالحي. إذ يشير لفظ "اإلرهاب" منذ الوهلة األولى إلى 
معاني الخوف والتخويف، ولفظ إرهاب مصدره رهب والذي 
جاءت مشتقاته في أكثر من موضع في القرآن الكريم. وقد أقر 
المجمع اللغوي للغة العربية كلمة " إرهاب" ككلمة حديثة في 

غة واصلها "رهب" بمعنى خاف، وأرهب بمعنى خّوف، وكلمة الل
إرهاب هي مصدر الفعل ارهب. وتستعمل الرهبة في اللغة 
العربية للتعبير عن الخوف المشوب باالحترام، وهي بذلك 
تختلف عن اإلرهاب الذي يعني الخوف والفزع الذي يتأتى من 

 ].2قوة حيوانية أو طبيعية أو مالية ]
( قدم التعريف الواسع لإلرهاب بأنه يقوم 2112) أما عكاش     

على التركيز على مسألة استخدام العنف من قبل طرف ما 
للحصول على ما يعتبره حقا له تجاه الطرف اآلخر، بينما يعتبره 
الطرف الواقع عليه العنف إرهابا. وهذا التعريف يمكن سحبه 

 ].2على الجماعات واألفراد ]
 يمكونات العمل اإلرهاب

( في دراسته المضمون النفسي 2112وضح مصطفى )     
وراء العجز في االحتكام إلى المنطق الحواري والتفاهم بوجود 
خوف عصابي لدى الفرد اإلرهابي عند وجود اآلخرين في باحة 

وينعكس ذلك في تصفية اآلخرين من الوجود بدال من  الحياة،
اول التخلص من االستناد إلى وسيلة إنسانية للتعايش. فهو يح

الخوف بإشاعة الخوف في نفوس اآلخرين. ونظرته إلى نفسه 
مشوشة ومتدنية، لكنها مؤطرة خارجيا بنزعات االستعالء التي 
تؤدي إلى التطرف الفكري والعقائدي على شكل تنظيرات وفتاوى 

[8.[ 
فالعمل اإلرهابي يتكون، عامة، من العناصر التالية: إنه عمل 

وممتلكات األفراد للخطر أو يهدد عنيف يعرض أرواح 
بتعريضها. وهو موجه إلى أفراد ومؤسسات ومصالح أو كليهما 

معا. ويقوم به أفراد أو جماعات بصورة مستقلة أو مدعومين من 
 ].9طرف دولة ما. وهو يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية ]

  أشكال اإلرهاب
: ( بين ثالثة أنواع من اإلرهاب2112ميز القضاة )     

( 2112العقائدي والعرقي والمرضي. ولكن الترتوري وجويحان )
يوضحان أشكال اإلرهاب وفقا لمحاور محددة. المحور األول 
رهاب أفراد أو جماعات وهذا يظهر في  المرتكبين: إرهاب دولة وا 
عدة صور ثوري وشبه ثوري وعادي. المحور الثاني الهدف: 

حور الثالث األنظمة االيدولوجي واالنفصالي واإلجرامي. والم
حالل نظام آخر،  السياسية ضد نظام قائم بهدف اإلطاحة وا 

رهاب دولة بعد وصول الثورات إلى السلطة ]  ].01وا 
( ميز، في دراسته، بين نوعين من 2112أما عكاش )     

اإلرهاب )ا( اإلرهاب التابع للجريمة: وهو إرهاب يوقع ضحايا 
عيدا عن األغراض ألغراض فردية إجرامية أو جماعية ب

( اإلرهاب المثالي: وهو المنطلق من فلسفة 2السياسية. و )
معينة أو ديانة معينة، أو مثل أخالقية معينة لدى شعب أو فرد 
ما. وهذا اإلرهاب له أنواع ودرجات: فهناك اإلرهاب الذي يتم 
بهدف التعجيل في الوصول إلى الحقوق مع وجود وسائل أخرى 

كن أن نسميه "اعتداء". وهناك اإلرهاب يم يمكن استخدامها،
الذي يأتي ردا على الكارثة المعنوية التي تصيب شعوبا بأكملها 

وبهذا المعنى  ويتوجه مباشرة إلى المعتدي المتسبب بهذه الكارثة.
 ].00يعتبر إرهابا مشروعا كما هو الحال في حركات المقاومة ]

 :الدراسات السابقة. 2
في دراسته بوجود نمط من الشباب ( 2118بّين فاضل )     

الذين فشلوا في دراساتهم، أو لم يحققوا نجاحا متعارف عليه في 
المجتمع فيلجئون إلى الهروب نحو الدين كمخرج وحامي لهم من 
نظرة األهل والمجتمع السلبية جراء الفشل. فاعتبر االيدولوجية 

واثبات الدينية إحدى اهتمامات البحث لدى المراهق لتحقيق ذاته 
 ].02تفوقه ]
( في دراسته إلى القول 2112واستخلص الباحث القضاة )     

بأن السلوك المنحرف يمكن أن يتحول إلى سلوك تدميري في 



 
 

178 

حاالت توافر ايدولوجية فكرية تبرر أنماط السلوك التدميري، 
وقابلية اإليحاء لتقبل األفكار وتنفيذها على أرض الواقع، وتدريب 

الفرصة السانحة لتحول مشاعر سالبة إلى عسكري مكثف، و 
أنماط سلوكية على أرض الواقع، والتطرف على المستويات 

 ].03الثالث ]
( في دراسته إلى أن بعض علماء 2112وأشار مصطفى )     

النفس يفترضون أن العدوان نتيجته طبيعية لغريزة القتل الكامنة 
النفسي الذي يرى في طبع البشر، ومنهم فرويد مؤسس التحليل 

أن السلوك العدواني جزء مهم من الكيان الغريزي للفرد، وأن 
نما توجه  طاقة العدوان ال تحتاج إلى أن توجه ضد اآلخرين، وا 

نحو الذات؛ لذلك فإن الوظيفة األساسية للمجتمع هي وضع 
العدوان تحت المراقبة والضبط. وأشار إلى أن السلوك العدواني 

ندما نجهل الحدود الفاصلة ما بين العدوان يتحول إلى إرهاب ع
المقبول والعدوان غير المقبول، أو عندما نفتقر القدرة في 
االرتكاز على الحوار والتفاهم والنقاش في حل المشكالت 
والصراعات واللجوء الى القوة لتحقيق ذلك، األمر الذي يعطي 

 .مبررا وشرعية الستخدامه
اإلرهاب، لكن هذا العدوان له فالعدوان األعمى هو أصل       

تربته الخاصة المتمثلة باألمراض االجتماعية واالقتصادية 
المتفاقمة كالفقر واالستغالل والهيمنة الثقافية التي تقدح شرارة 
العدوان وبالتالي اإلرهاب. فاإلرهابي يتحرك ضمن خلفية واسعة، 

اب حافزة على اإلرهاب وسط هذه التناقضات والصراعات. فاإلره
يبدأ حينما يعجز العقل عن اللجوء إلى أساليب منطقية في 

 ].04التفاهم والتحاور مع الطرف اآلخر ]
وبّين فرج صفوت أن أساس السلوك اإلرهابي العدوانية باعتباره 
سلوك يتوجه إلى الغير غالبا، ويقصد به أن يعانوا منه نفسيا أو 

ه الضرر وقد ماديا. وقد يتحول به الشخص إلى نفسه فيلحقه من
 ].02يصيبه الدمار ]

( سيكولوجية اإلرهاب الصهيوني 2112ثم يبين الزرو )      
عندما يذكر أن تلك المفاهيم والمنطلقات السياسية والفكرية 
واالجتماعية لإلرهاب الصهيوني والموثقة في عدد ال حصر له 

 من الكتب والدراسات والبروتوكوالت اإلسرائيلية والمترجمة في كم
ال حصر له من أعمال وممارسات العنف واإلرهاب والعنصرية 
المتغطرسة قد شكلت وبلورت سيكولوجيا شاملة لدى معظم فئات 
وشرائح المجتمع اإلسرائيلي بعد قيام الدولة اإلسرائيلية، وبصورة 
خاصة واضحة المعالم، في السنوات األخيرة حيث أخذت هذه 

رهابية العنصرية تطغى على السيكولوجيا ذات النزعة العنيفة اإل
تفكير وممارسات شتى الجهات، المنظمات والحركات اإلسرائيلية 
بشكل عام. فسيكولوجيا اإلرهاب الدموي هي التي تهيمن هيمنة 
مطلقة على أجهزة الجيش والموساد والشاباك ودولة المستوطنين 
في اتخاذ األراضي المحتلة. وطبعا، الذي يعمل على تشكيل 

هو فتاوى وتعليم وتنشئة من قبل الحاخامين اليهود في  اإلرهاب
 ].02مدارسهم ]

( حاولت التعرف على 0994أما دراسة غالب والدسوقي )     
العالقة بين التوجه الديني الجوهري والظاهري في االتجاه نحو 
العنف وخصائص الشخصية، وهل يوجد فروق بينهما في 

. واستخدمت مقاييس االتجاه نحو العنف والخصائص الشخصية
التوجه الديني وقائمة أيزنك للشخصية، وتأكيد الذات، وسمة 
القلق، واالتجاه نحو العنف، والجمود، وروتر لقياس وجهة 
الضبط. فأسفرت نتائجها عن وجود فروق بين مرتفعي التوجه 
الديني الظاهري والجوهري في االتجاه نحو العنف، وهذه الفروق 

التوجه الديني الظاهري في االتجاه نحو دالة إحصائيا لصالح 
ذكورا ) العنف، وبين مرتفعي التوجه الديني الظاهري والجوهري

ناثا(، وبين مرتفعي التوجه الديني الظاهري لإلناث وللذكور كل  وا 
 ].02على حدة، للمسلمين والمسيحيين على السواء ]

ومن حيث الخصائص الشخصية لصالح التوجه الديني      
ي في صفات العصابية وتأكيد الذات والجمود والقلق الظاهر 

ووجهة الضبط والسيطرة. كما أن معامل االرتباط دال إحصائي 
ناثا.  بين التوجه الديني الظاهري واالتجاه نحو العنف ذكورا وا 
وكذلك االرتباط موجب دال بين التوجه الديني الظاهري مع 

واالرتباط سالب العصابية وتأكيد الذات ومع السيطرة والقلق. 
دال بين التوجه الديني الجوهري مع السيطرة، واالرتباط موجب 
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ناثا( في الديانتين  دال مع وجهة الضبط الداخلية )ذكورا وا 
المسيحية واإلسالمية، واالرتباط موجب دال بين التوجه الديني 

ناثا(، واالرتباط  الظاهري مع العصابية والجمود والقلق )ذكورا وا 
ين التوجه الديني الظاهري والسيطرة. في الديانتين سالب دال ب

اإلسالمية والمسيحية. فالتوجه الديني الظاهري نمط الدين 
العنيف يختلف عن التدين ويتجه نحو التدمير والعنف. كما أن 
االرتباط دال موجب بين التوجه الديني الظاهري واالنبساطية. 

لإلشباع الفوري  والشخصية االنبساطية، كما أشار أيزنك، تسعى
 .للدوافع العدوانية

 الطريقة واإلجراءات. 4
 أ. منهج الدراسة

مادام أن الموضوع الذي نقوم بدراسته يتأسس حول      
فرضيات ونريد أن نختبرها، لذلك فإن المنهج المالئمك لهذا 
البحث هو المنهج الوصفي الذي يقتضي وصف موضوع 

على بيانات حصلنا عليها عن طريق  اإلشكالية، وتحليلها بناءا
 .األداة المستعملة

 عينة الدراسة. ب
اعتمدت هذه الدراسة النفسية اإلستطالعية على عينة مكونة من 

طالب  211طلبة الجامعات المغربية، إذ بل عدد أفرادها 
 011طالب، وعدد اإلناث  011وطالبة، حيث بلغ عدد الذكور 

مستوى و لية الكات التالية: حسب المتغير  توزعطالبة، ويظهر 
 :الدراسي ثم الجنس في الجداول التالية

 1 جدول
 توزيع أفراد العينة حسب الكلية

 المجموع الكلي المعاهد الكليات العلمية كلية اآلداب
81 22 48 211 

 2جدول 
 توزيع العينة حسب المستوى الدراسي

 المجموع الكلي الماسترسلك  سلك اإلجازة
021 81 211 

 3 جدول
 الجنس حسب العينة أفراد توزيع

 المجموع الكلي ذكور إناث
011 011 211 

 :المجال المكاني والزماني للدراسة -
في مختلف الجامعات  تم تطبيق هذه الدراسة اإلستطالعية     

والمعاهد وكذلك األحياء الجامعية، أي األماكن التي يتواجد بها 
الشباب الجامعي، خصوصا بحي العرفان بمدينة الرباط الذي 
يعرف تكتل وتركز الطلبة الجامعيين فيه نظرا لوجود مختلف 
الكليات والمعاهد والمدارس بهذا الحي وكذلك تواج أماكن 

 .سكناهم
اسة تراوحت مدة إنجازها ما بين شهرين إلى ثالثة وهذه الدر 

 .أشهر على وجه التقريب
 أداة الدراسة. ج

 بالنسبة ألداة البحث فقد اعتمدت الباحثة على اإلستبيان     

كوسيلة علمية تساعد الباحثة على جمع الحقائق والمعلومات من 
المبحوثين، وقد اعتمدت الباحثة في صياغته على المرجعيات 

 .ظرية والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسةالن
 :سؤاال مرتبة كالتالي 02أما محتوى اإلستبيان فهو يضمم 

سؤاالن يحتويان على المعلومات الخاصة بالمبحوث )الجنس، 
سؤاال وهي موضوع البحث وتضمن  00المستوى الدراسي( و

 :المواضيع التالية
 .تعريف اإلرهاب في الوقت الحاضر •
 .األسباب المؤدية لإلهاب •
 .الترتيب حسب درجة الخطورة: اإلرهاب، التطرف، العنف •
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سؤال حول اإلرهابي عما إذا كان مستقر نفسيا أو يعاني من  •
 .اضطراب على مستوى الشخصية

 .خصائص اإلرهابيين •

 .مقترحات للقضاء على اإلرهابيين •
 نتائجال .5

 :اإلستبيان وكانت النتائج كالتاليقمنا بتفريغ كل سؤال من أسئلة 
 4جدول 

 ما هو تعريفك لإلرهاب في الوقت الحاضر؟ 
 طلبة الماستر طلبة اإلجازة 
 

 اإلجابات
 

 ذكور إناث ذكور إناث
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 ويةئالم
النسبة  التكرارات

 المئوية
 %45 18 %40 16 41.6 25 %41 24 عملية إجرامية متطرفة

 %40 16 %35 14 30 09 %32 20 يجد معناه في الفهم الخاطئ للدين
 %10 6 %25 10 26.6 16 %22 02 خاطئة مرتبط بانتقادات
 %100 %40 %100 %40 %100 %60 %011 21 المجموع

 يتبين أعاله، الجدول في عليها المحصل النتائج لخال من     
ناثا ذكورا البحث عينة أفراد من كبيرة نسبة أن  طلبة من وا 

 عملية اإلرهاب أن: التالي الشكل على إجابتهم كانت اإلجازة
 أن نجد حين في ،%40.2 حوالي نسبتهم وتقدر منحرفة إجرامية
 الفهم في معناه يجد اإلرهاب أن قاال العينة نفس من% 34.2

 كانت إناثا و ذكورا الماستر طلبة يخص فيما أما. للدين الخاطئ
 يجد اإلرهاب أن يخص فيما% 42.2 بحوالي تقدر إجابتهم
 نسبة أضعف فكانت ولإلشارة للدين، الخاطئ الفهم في معناه

 رتبطم اإلرهاب أن: بالسؤال تتعلق اإلجابات بخصوص
 .الشباب فكر في خاطئة بانتقادات

 5 جدول
 فردية؟ جرائم مجرد أنها أم الحاضر الوقت في حقيقيا إرهابا لدينا أن تعتقد هل

 طلبة الماستر طلبة اإلجازة 
 

 اإلجابات
 

 ذكور إناث ذكور إناث
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 المئوية
 %22 22 %22 31 %21 42 %22 42 لدينا إرهاب حقيقي
 %32 02 %22 01 30% 08 %22 02 مجرد جرائم فردية

 %100 %40 %100 %40 %100 %60 %011 21 المجموع
أن نسبة كبيرة من أفراد العينة ذكورا يوضح لنا الجدول أعاله 

ناثا، سواء من طلبة الماستر أو طلبة الدكتوراه، يعتقدون أن  وا 
لدينا إرهابا حقيقيا في الوقت الحاضر وتقدر نسبة ذلك ب 

ناثا من طلبة اإلجازة 20 % في حين نجد أن أفراد العينة ذكورا وا 
% 29ء ب والماستر، أجابوا بأن لدينا جرائم وتقدر نسبة هؤال

 :ويتضح ذلك من خالل
 :طلبة اإلجازة: إجابتهم توزع حسب الجنس -

 %21ذكور: أجابوا ن لدينا إرهاب حقيقي بنسبة  •
 %21إناث: جابوا على نفس السؤال بنسبة  •

 :طلبة الماستر: إجابتهم تتوزع حسب الجنس
% على أنه لدينا إرهاب 22ذكور: إجابتهم تقدر بنسبة  •

 .حقيقي
 %22أجابوا على نفس السؤال بنسبة إناث:  •
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 6 جدول
 نظرك؟ في اإلرهاب إلى المؤدية األسباب هي ما

 طلبة الماستر طلبة اإلجازة 
 

 اإلجابات
 

 ذكور إناث ذكور إناث
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 يةئو مال
النسبة  التكرارات

 المئوية
 %25 10 17.5% 7 %45 22 %32 20 الفقر
 %47.5 19 22.5% 9 %25 02 %22 02 البطالة
 %10 4 %5 2 %15 9 %21 02 األمية

 %7.5 3 %45 18 %5 3 %02 9 الفهم الخاطئ للدين
 %10 4 %10 4 %5 3 %2 3 قلة الوعي
 %100 %40 %100 %40 %100 %60 %011 21 المجموع

 الجدول حسب عليها المحصل النتائج خالل من يتبين     
 أن على أجابوا الدراسة عينة أفراد من% 32 نسبة أن أعاله،

 أن نجد حين في الفقر، هو لإلرهاب المؤدية األسباب أهم من
 نسبة وتقدر البطالة هي العينة أفراد إجابات حسب األسباب ثاني
 إحدى األمية أن على% 03 نسبة أكدت بينما ،%29 ب ذلك

 العينة أفراد من عدد أن نجد حين في. لإلرهاب المؤدية األسباب
 من للدين الخاطئ الفهم بأن أجابوا% 02.2 ب نسبتهم تقدر
 تقدر والتي المتبقية النسبة أما لإلرهاب، المؤدية العوامل بين
 التعاطي أسباب إحدى هي الوعي قلة بأن أجابت% 2ب

 .لإلرهاب
 7 جدول

 العنف؟ - التطرف – اإلرهاب من كل: الخطورة درجة حسب رتب
 طلبة الماستر طلبة اإلجازة 
 

 اإلجابات
 

 ذكور إناث ذكور إناث
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 ويةئالم
النسبة  التكرارات

 المئوية
 %20 8 50% 20 %41 24 %21 31 الرهاب
 %5 2 25% 10 %01 2 %01 2 العنف
 %75 30 %25 10 %50 31 %41 24 التطرف
 %100 %40 %100 %40 %100 %60 %011 21 المجموع

 العينة أفراد من كبيرة نسبة أن على الجدول هذا نتائج تؤكد     
 خطورة، األكثر المظهر هو التطرف أن اعتبرت% 42 بلغت
 هو اإلرهاب أن على أجابوا العينة أفراد من% 40 أن حين في

 على% 20 نسبة أكدت بينما الثانية، الخطورة درجة يمثل الذي
 .الخطورة درجة حيث من الثالثة المرتبة في يأتي الذي العنف

 8 جدول
 يكون؟ األحيان معظم في اإلرهابي الشخص أن أعتقد

 طلبة الماستر طلبة اإلجازة 
 

 اإلجابات
 

 ذكور إناث ذكور إناث
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 ويةئالم
النسبة  التكرارات

 المئوية
 %21 21 01% 4 %02 9 %2 3 مستقر نفسيا

 علىيعاني من اضطراب 
 مستوى الشخصية

22 92% 20 82% 32 %91 21 21% 
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 %100 %40 %100 %40 %100 %60 %011 21 المجموع
% أجابت بأنها 08يتبين من خالل الجدول أعاله أن نسبة      

تعتقد أن الشخص اإلرهابي مستقر نفسيا، واختلفت هذه النسبة 
بين طلبة اإلجازة وطلبة الماستر، في حين نجد أن نسبة كبيرة 
من أفراد عينة الدراسة أجابوا بأن الشخص اإلرهابي هو الذي 

 يقدر هؤالء بنسبة يعاني من اضطراب على مستوى الشخصية، و 

 :%، موزعة على الشكل التالي23
 %82طلبة اإلجازة ذكور بنسبة  •
 %21طلبة اإلجازة إناث بنسبة  •
 %21طلبة الماستر ذكور بنسبة  •
 %91طلبة الماستر إناث بنسبة  •

 9جدول 
 ما مدى تأييد ومعارضة الناس لإلرهاب؟

 طلبة الماستر اإلجازةطلبة  
 

 اإلجابات
 

 ذكور إناث ذكور إناث
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 المئوية
 %2 2 0% 1 %1 1 %1 1 جميع الناس تؤيده
 %02 2 01% 4 %02 9 %22 02 قلة بسيطة تؤيده

 %75 30 %82 34 %08 48 %21 42 جميع الناس تعارضه
 %2 2 %2 2 %2 3 %2 3 قلة بسيطة تعارضه

 %100 40 %100 40 %100 60 %011 21 المجموع
% من 22من خالل النتائج المحصل عليها أعاله نستخلص أن 

عينة الدراسة أجابت على أن جميع الناس تعارض اإلرهاب، 
 :التاليوذلك حسب الشكال 

 %31طلبة اإلجازة ذكور بنسبة  •
 %21جازة إناث بنسبة طلبة اإل •
 %22طلبة الماستر ذكور بنسبة  •

 %82طلبة الماستر إناث بنسبة  •
% من أفراد عينة الدراسة أجابت على أن 0في حين نجد أن 
رهاب، وباقي النسب تتوزع بين قلة بسيطة اإلجميع الناس تؤيد 

% وبين أن قلة بسيطة تؤيده 2ذلك ب تعارضه وتقدر نسبة 
 %02وتقدر نسبة ذلك ب 

 11جدول 
 تحت كل الظروف ال ينبغي ألحد أن يؤيد اإلرهاب

 طلبة الماستر طلبة اإلجازة 
 

 اإلجابات
 

 ذكور إناث ذكور إناث
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 يةئو الم
النسبة  التكرارات

 المئوية
 %98 38 011% 41 %82 20 %92 22 موافق

 %2 2 1% 1 %02 9 %2 3 غير موافق
 %100 %40 %100 %40 %100 %60 %011 21 المجموع

من خالل الجدول أعاله نستخلص بأن نسبة هامة من أفراد 
عينة الدراسة أجابوا بالموافقة على أنه تحت كل الظروف ال 

%، وتتوزع 84رهاب وتقدر نسبة ذلك ب اإلينبغي ألحد أن يؤيد 
 "حسب الشكل التالي

 %82طلبة اإلجازة ذكور بنسبة  •
 %92طلبة اإلجازة إناث بنسبة  •
 %011ذكور بنسبة طلبة الماستر  •
 %92طلبة الماستر إناث بنسبة  •
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 .الموافقة على اإلرهاب% من أفراد عينة الدراسة أجابت بعدم 2في حين نجد أن  
 11جدول 

 ما هي أشكال اإلرهاب األكثر شيوعا في نظرك؟
 طلبة الماستر طلبة اإلجازة 
 

 اإلجابات
 

 ذكور إناث ذكور إناث
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 ويةئالم
النسبة  التكرارات

 المئوية
 %2 2 02% 2 %01 2 %21 02 اإلرهاب الفكري
 %21 28 21% 24 %32 20 %21 03 اإلرهاب السياسي
 %22 01 %22 01 %22 33 %31 08 اإلرهاب الديني

 %100 40 %100 40 %100 60 %011 21 المجموع
تؤكد نتائج هذا الجدول على أن نسبة كبيرة من أفراد العينة 

% أجابوا على أن اإلرهاب السياسي يعتبر من بين 20.2بلغت 
 :األشكال األكثر شيوعا، وتتوزع النسبة حسب الشكل التالي

 %32طلبة اإلجازة ذكور بنسبة  •
 %21اإلجازة إناث ماستر بنسبة طلبة  •
 %21طلبة الماستر ذكور بنسبة  •

 %21طلبة الماستر إناث بنسبة  •
% أجابوا بأن اإلرهاب الديني هو أحد 32.2في حين نجد أن 

% وهي 03أهم األشكال شيوعا، أما النسبة المتبقية فقد بلغت 
لإلرهاب الفكري الذي يأتي في المرتبة الثالثة من حيث درجة 

 .الخطورة

 12جدول 
 هل تعتبر أن اإلرهاب بمثابة:

 طلبة الماستر طلبة اإلجازة 
 اإلجابات

 
 ذكور إناث ذكور إناث

 النسبة المئوية التكرارات النسبة المؤوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات
 %22 31 22% 22 %21 42 %21 31 الضعفاءوسيلة ضغط في يد 

 %22 01 42% 08 %3 08 %21 31 أسلوب يستخدمه الجبناء
 %100 40 %100 40 %100 60 %011 21 المجموع

 عينة أفراد من% 22 أن أعاله الجدول نتائج أسفرت     
 يد في وسيلة بمثابة يعتبر اإلرهاب أن على أجابوا الدراسة

 اإلجازة طلبة لصالح% 21 بين النسبة هذه وتتوزع الضعفاء،

 من% 22 أن نجد حين في للذكور،% 21و لإلناث بالنسبة
 .للذكور% 22و لإلناث بالنسبة الماستر طلبة
 أسلوب اإلرهاب أن على أجابوا الذين للطلبة بالنسبة أما

 .ككل للعينة بالنسبة% 38 ب ذلك نسبة فتقدر الجبناء يستخدمه
 13 جدول

 :إلى يؤدي لصاحبه بالنسبة اإلرهاب هل
 طلبة الماستر طلبة اإلجازة 

 اإلجابات
 

 ذكور إناث ذكور إناث
 النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات النسبة المئوية التكرارات

 %40 16 35% 14 %50 30 %75 42 الذات تدمير
 %60 24 65% 26 %50 30 %25 02 إلحاق الضرر بالغير

 %100 40 %100 40 %100 60 %011 21 المجموع
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 أبانوا العينة من هامة نسبة أن أعاله الجدول نتائج لنا تؤكد     
 الضرر إلحاق إلى لصاحبه بالنسبة يؤدي اإلرهاب أن على

 بالنسبة% 22 بين موزعة% 42.2 النسبة هذه وتمثل بالغير،
 .لإلناث بالنسبة% 21و ذكور اإلجازة لطلبة

 إناث،% 21و ذكور، الماستر نسبة يمثلون% 22 أن نجد بينما
 يؤدي اإلرهاب أن على أجابت% 22.2 أن نجد حين في

 .الذات تدمير إلى بصاحبه

 14 جدول
 المجاالت؟ جمع في اإلرهاب عن تنتج التي األضرار هي ما

 طلبة الماستر طلبة اإلجازة 
 

 اإلجابات
 

 ذكور إناث ذكور إناث
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 المئوية
 %42 08 22% 01 %31 08 %22 02 قتل األبرياء

 %02 2 41% 02 %22 02 %22 02 تشويه صورة الدين
 %2 2 %02 2 %21 02 %21 02 نشر الرعب

 %2 2 %2 2 %10 6 %02 9 تضرر اإلقتصاد
 %31 02 02% 2 %02 9 %02 9 عدم الشعور باألمن

 %011 41 011% 41 %011 21 %011 21 المجموع
 بالتباين تميزت اإلجابات أن الجدول نتائج خالل من يتبين     
 مفتوح، لسؤا هو األساس في هو الذي السؤال لطابع ألن نظرا
 الدراسة عينة من هامة نسبة أن على اإلجابات أبانت حيث
 قتل هي اإلرهاب عن تنتج التي األضرار أهم من بأن أجابت

% 22 أن نجد حين في% 31.2 ب ذلك نسبة وتقدر األبرياء
ناثا ذكورا الدراسة عينة من  .الدين صورة بتشويه أجابوا وا 
 العينة أجابت ثم الرعب بنشر أجابوا% 02 أن نجد المقابل وفي

 الشور عدم إجابة حظيت وقد% 9.2 بنسبة اإلقتصاد بتضرر
 %08 بنسبة باألمن

 15 جدول
 لإلهابيين؟ المميزة الخصائص هي ما

 طلبة الماستر طلبة اإلجازة 
 

 اإلجابات
 

 ذكور إناث ذكور إناث
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 المئوية
 %41 02 01% 4 %31 08 %02 9 في سن الشباب

 %01 4 21% 8 %01 2 %21 02 تدني المستوى الدراسي
 %31 02 %32 04 %41 24 %31 08 التعصب في الدين
 %21 8 %32 04 %21 02 %32 20 عدم الشعور باإلنتماء

 %011 41 011% 41 %011 21 %011 21 المجموع
 عينة من% 23.2 أن أعاله الجدول خالل من يتبين     

 في يكون لإلرهابيين المميزة الخصائص من أنه أجابت الدراسة
 المستوى بتدني أجابوا% 02 أن نجد حين في الشباب، مرحلة

 الدراسة عينة من هامة نسبة أن نجد ذلك مقابل وفي الدراسي،

ناث ذكورا  سمة وهي لإلرهابيين المميزة الخصائص بأن أجابوا وا 
 أن حين في ،%34 ب ذلك نسبة وتقدر الدين في التعصب
 .باإلنتماء الشعور بعدم أجابوا% 22.2
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 16جدول 
 الحالي؟ الوقت في اإلرهاب على للقضاء تقترحه الذي ما

 طلبة الماستر طلبة اإلجازة 
 

 اإلجابات
 

 ذكور إناث ذكور إناث
 النسبة التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 المئوية
النسبة  التكرارات

 المئوية
 %21 8 31% 02 %2 3 %02 02 محاربة الفقر

 %31 02 31% 02 %31 08 %01 2 القضاء على األمية
 %02 2 %21 8 %01 2 %02 9 تشديد العقوبات

 %31 02 %02 2 %22 02 %32 20 نشر الثقافة الدينية السليمة
 %2 2 2% 2 %31 08 %22 02 التوعية بخطورة الظاهرة

 %011 41 011% 41 %011 21 %011 21 المجموع
ن من خالل نتائج السؤال، والذي كما هو مبين سؤال بييت     

مفتوح إذ أسفرت النتائج عن التنوع والتباين، حيث نجد أن 
قر، في حين نجد أن فال% من أفراد العينة أجابوا بمحاربة 02

%، وفي مقابل ذلك 24مقترح القضاء على األمية حضي بنسبة 
يين، أما % أجابت بتشديد العقوبات على اإلرهاب04.2نجد أن 

فيما يخص مقترح الثقافة الدينية السليمة، فقد حضي بنسبة 
%، وأخيرا حضي مقترح التوعية بخطورة الظاهرة بنسبة 22

08.2% 
 :التحقق من الفرضيات

 :التحقق من الفرضية األولى
الفرضية األولى: يتمثل الشباب الجماعات اإلرهابية باعتبارها  -

 .جماعات إجرامية منحرفة
تبين من خالل النتائج التي تم تكميمها وتفريغها في الجداول كما 

( يتضح أن أغلب اإلجابات جرت على قدم وساق مع 0،2،3)
الفرضية القائلة بأن الشباب الجامعي يتمثل الجماعات اإلرهابية 

 .اعتبارها جماعات إرهابية منحرفة
وهذا ما توضحه معطيات الجدول األول، بحيث أن      
نسبة العينة ككل قالوا أن الجماعات اإلرهابية % من 40.2

% من العينة 34.2جماعات إجرامية منحرفة، في حين أجابت 
بأن اإلرهاب يجد معناه في الفهم الخاطئ للدين، أما فيما يخص 
أن اإلرهاب مرتبط باعتقادات خاطئة في فكر الشباب، فقد 

ابات % من اإلجابات أما إذا انتقلنا إلى اإلج02حضي بنسبة 

فقد اتضح من خالل نتائج الجدول الثاني أنه  2على السؤال رقم 
فعال لدينا إرهاب حقيقي وتقدر نسبة ذلك بنسبة هامة بلغت 

%، ومن أهم أسباب ذلك حسب نتائج الجدول الثالث، نجد 20
 .%23الفقر بنسبة 

إذن من خالل هذه المعطيات نكون قد تثبتنا من الفرضية األولى 
مع ما وضعناه باعتبار أمن اإلرهاب ظاهرة والتي تماشت 
 .إجرامية منحرفة

 :التحقق من الفرضية الثانية
يتمثل الشباب اإلرهابي كشخص يعاني من اضطراب على 

 .مستوى الشخصية
ة في الجداول لالمكمبالنسبة لهذه الفرضية فإن النتائج      

( قد تم تأكيدها إذ أن نسبة مهمة من العينة تقدر ب 2،02)
% أجابوا على أن الشخص اإلرهابي شخص يعاني من 23

اإلضطراب على مستوى الشخصية، وتتوزع هذه النسبة حسب 
ناث 91الشكل اآلتي حيث أجابت  % من طلبة اإلجازة ذكور وا 

على أن اإلرهابي شخص مضطرب في حين أجاب طلبة 
ناث على نفس السؤال بنسبة   .%20الماستر ذكور وا 

جد أن فئة قليلة من أفراد عينة الدراسة وفي مقابل ذلك ن     
% على أن الشخص اإلرهابي شخص مستقر، 08أجابت بنسبة 

فقد كشفت على أنه من الخصائص  02أما نتائج الجدول 
المميزة لإلرهابي أنه شخص متعصب في الدين وذلك بنسبة 

% وهي نسبة هامة مقارنة مع الخصائص األخرى التي 34
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% 23.2أن نسبة  02أبان الجدول يت بنسب متفاوتة حيث ظح
أجابت على أن فترة الشباب إحدى الخصائص التي تميز 
اإلرهابيين، في حين يرى البعض من عينة الدراسة والتي تقدر 

% أن من خصائص اإلرهابي هو ضعف 02نسبتهم ب 
% 22.2المستوى الدراسي، والنسبة المتبقية والتي تقدر ب 

 .أجابوا بعدم الشعور باإلنتماء
وبهذا نكون قد تثبتنا من الفرضية الثانية القائلة بأن      

الشخص اإلرهابي شخص يعاني من اضطراب على مستوى 
 .الشخصية وهذه النتائج تتماشى مع ما افترضناه

 :التحقق من الفرضية الثالثة
يتصور الشباب أن اإلرهاب يعتبر المظهر األكثر خطورة على  

 .رفحياة المجتمع من العنف والتط
من خالل األجوبة التي تحاول أن تختبر أي المظاهر أكثر      

خطورة على حياة المجتمع هل اإلرهاب أم العنف أم التطرف؟ 
( إذ طلب من المشاركين ترتيب 4ويتضح من خالل الجدول )

هذه المظاهر حسب شدة خطورتها، تبين على أن التطرف يعتبر 
وتقدر نسبة ذلك ب  المظهر األكثر خطورة على حياة المجتمع

% من أفراد عينة الدراسة اعتبروا 40% في حين أن 42
% بالعنف 02اإلرهاب هو المظهر األكثر خطورة، بينما أجابت 

 .الذي يأتي في الدرجة الثالثة من حيث الخطورة
أن أغلب اإلجابات لم تتماشى  إذن من خالل النتائج يتبين على

شباب يتمثلون على أن مع الفرضية المطروحة القائلة بأن ال
 .اإلرهاب هو المظهر األكثر خطورة على حياة المجتمع

 التوصيات. 6
في ضوء ما تم التوصل له من نتائج في البحث، نوصي 

 :باآلتي
توسيع دائرة الحرية والتسلح بالرأي والرأي اآلخر وعدم إقصاء  •

 .اآلخرين
بطرق فردية وجماعية للقائمين  التأهيل النفسي واإلجتماعي •

 .بأعمال العنف

تصميم اختبارات نفسية خاصة للكشف عن الحالة النفسية  •
 .واإلجتماعية لإلرهابيين

 .إنشاء مركز أبحاث خاص بظاهرة اإلرهاب •
جاد فرص عمل للشباب والحد من البطالة بأي إالعمل على  •

 شكل من األشكال.
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SOCIAL REPRESENTATIONS OF 

TERRORISM A PSYCHOLOGICAL 

EXPLORATORY STUDY ON MOROCCAN 

UNIVERSITY STUDENTS’ VISION TO 

TERRORISM 

HAOUIDEG RAJAE 
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University of Mohamed V-souissi 

Abstract_ This study aims to identify the vision of Moroccan university students in Rabat and their representations 

about the phenomenon of terrorism with all its various dimensions, denotation, definition, causes, danger and the 

way how to deal with it. This will thus allow us to identify the psyches of students that will be crystallized in the 

form of representations. 

     This psychological exploratory study adopted a sample of 200 university male and female students and used a 

questionnaire that includes a set of questions through which we can monitor students’ representations about the 

phenomenon of terrorism. 

     This study has found, as a first hypothesis, that university students represent terrorist groups as perverted 

criminal groups. As for the second hypothesis, it has concluded that students deem the terrorist as someone who 

suffers from a disorder on the personal level, while the third hypothesis has concluded that students consider 

terrorism as a more dangerous phenomenon to the life of the community than are violence and extremism. 

     Among the most important recommendations made by this study is to conduct advanced studies on contrastive 

levels using the clinical method so as to identify the compatibility between the individual’s experience for himself 

and his psychological diagnosis, and to conduct comparative studies between normal people and those who are 

emotionally disturbed from terrorists 

Keywords: Representations, terrorism, university students 

 

 

 

 

 

 

 




