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 المقدمة

عمى  النفس واالجتماع و  االنثروبولوجيا عمماء منذ بداية القرف العشريف وحتى اليوـ انصب اىتماـ
ليذه الشخصية مف انعكاس إف تتسـ  إذ البدّ  ،انعكاس لثقافة المجتمعبوصفيا  ،وانماطيا الشخصيةدراسة 

 مؤثرٌ  االجتماعية والثقافية التي حدثت في المجتمع كاف ليا دورٌ  أّف لمتحوالت ويبدو بسمات تمؾ الثقافة ،
عمى  نو يشمؿ مفيـو الشخصية مف أكثر المفاىيـ تعقيدًا أل عدّ فضبل عف ذلؾ  ،في الشخصية العراقية كبيرٌ و 

التي  تمؾ قة وثيقة بالمظاىر السموكيةكؿ الجوانب النفسية واالجتماعية  كما أف  نمط الشخصية لو عبل
خريف والبيئة والمحيط االجتماعي وكؿ األنشطة تصدر عف الفرد مف أسموب حياتو ونمط معيشتو وعبلقتو باآل

  . االخرى

ف مميزة يتصؼ بيا افرده ويتميزوف ع (شخصية)اف لكؿ مجتمع االنثروبولوجيا  ءعمما يتفؽ العديد مف
ثيرة، منيا ما ىو وراثي، ومنيا كيرجع الى عوامؿ متعددة  نظاميا وبنيتيا وسماتياغيرىـ، وىذا االختبلؼ في 

حيث توجد صفات وسمات مشتركة بيف ما ىو تابع لتأثير البيئة االجتماعي التي ينتمي الييا ويعيش فييا، 
 تأثير الظروؼ البيئية واالجتماعية. تاألفراد في المجتمع الواحد وتختمؼ مف مجتمع الى اخر تح

اجؿ ت االجتماعية والصراع مف شكبّل المُ و في ىذه الدراسة تناوؿ الباحث موضوع ) الشخصية العراقية 
، الفصؿ األوؿ عناصر الدراسة ة فصوؿربعالباب األوؿ أعمى بابيف ، تناوؿ  الدراسة تـ تقسيـ البقاء( إذ

، اما المبحث افيااألساسية ويحتوي عمى مبحثيف وىي عناصر الدراسة المتمثمة بمشكمة الدراسة واىميتيا وأىد
ناوؿ المفاىيـ المتعمقة بالشخصية، وىي ) الشخصية، المشكبلت االجتماعية، الصراع، فقد ت ،الثاني

، والفصؿ بقة والنظريات المفسرة لمشخصية (، اما الفصؿ الثاني فتناوؿ ) الدراسات الساالنفسية ( االنثربولوجيا
، المبحث األوؿ ، وتناوؿ ىذا الفصؿ أربعة مباحثانثربولوجي (الثالث بعنواف ) الشخصية العراقية تحميؿ 

 اقية مف خبلؿ كتاباتالشخصية العراقية عند الدكتور عمي الوردي ، عرض فيو الباحث الشخصية العر 
، والمحور الثاني فرضية الشخصية العراقيةالمحور األوؿ فرضية ازدواج  الدكتور الوردي عمى محوريف،

ور عبد الجميؿ ، اما المبحث الثاني فتناوؿ الباحث الشخصية العراقية عند الدكتة والحضارةصراع البداو 
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، والمبحث اقية مف خبلؿ دراستو القوقعية والقمؽار الطاىر حوؿ الشخصية العر اىـ أفك الطاىر نوقشت بو
، مف االستنفار واالستفزاز() العراقية عند الدكتور متعب مناؼ حيث تناوؿ الباحث سمةالثالث الشخصية 

 رابع الشخصية العراقية عند العبلمةوالمبحث الصية العراقية منطمقات ومتبنيات، لشخخبلؿ عرض بحثو في ا
لمشخصية العراقية وىي التناقض والتسمط والدموية . اما الفصؿ  الصفات  اىـو عرض باقر ياسيف تناولنا في

، (2003 بعد لمتحوالت االجتماعية والنفسية الصراع واشكاؿ العراقية الشخصية الرابع فقد جاء بعنواف )سمات
التحوالت ، المبحث الثاني سمات الشخصية العراقية ، المبحث األوؿ قسـ ىذا الفصؿ عمى ثبلث مباحث

ى الشخصية العراقية بعد عاـ والنفسية في المجتمع العراقي ، ناقش الباحث فيو اىـ التحوالت التي طرأت عم
، ناقشنا فييا اىـ الصراعات 2003في المجتمع العراقي بعد عاـ ، والمبحث الثالث اشكاؿ الصراعات 2003

قد ف ،اما الباب الثاني جتماعية والدينية،الالتي تعرض ليا مجتمعنا العراقي وىي الصراعات النفسية وا
، الفصؿ الخامس وقسـ عمى مبحثيف المبحث األوؿ عرض فييا خصص لدراسة الميدانية وقسـ عمى فصميف

المنيج المسح المنيج الوصفي ، قارف، في الدراسة وىي )المنيج الم ث نوع الدراسة والمناىج المستعممةالباح
، اما الفصؿ صميـ العينة وأدوات جمع البياناتفتناوؿ مجاالت الدراسة وت ،اما المبحث الثاني االجتماعي (

وؿ عرض وتحميؿ مباحث ، المبحث األ ةحميؿ نتائج الدراسة الميدانية وقسـ الى خمسفقد عرض تالسادس 
، والمبحث الثالث ينات محور سمات الشخصية العراقية، والمبحث الثاني عرض وتحميؿ بالبيانات األولية

، والمبحث الرابع تناوؿ عرض وتحميؿ انات الصراع في الشخصية العراقيةوؿ عرض وتحميؿ محور بيتنا
ميدانية وتحميؿ ، والمبحث الخامس مناقشة نتائج الدراسة العيةبيانات محور التحوالت النفسية واالجتما

ؿ النتائج الميدانية ، ، وتكوف مف محوريف المحور األوؿ تحميؿ الشخصية العراقية مف خبلالشخصية العراقية
 الدراسة . نتائجوالمحور الثاني 

 

 :باحث الى مجموعة من النتاج أىمياوتوصل ال
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 في حاسـ دور( الدولة، المجتمع ،  االسرة) االجتماعية والمحددات الُمشكبّلت اف الى الدراسة توصمت .1
 .العراقية الشخصية سمات اىـ مف البعض صياغة

 سمات في وتراجع واالجتماعية، النفسية العراقية الشخصية سمات مف بعض في تنامي مبلحظة .2
 . 2003 عاـ بعد اخرى

 بعد والجذرية السطحية التحوالت بيف تراوحت العراقية الشخصية بنية في التغيرات بعض ظيرت .3
2003. 

 تغيرات الى تعرضت النيا ،2003 العاـ بعد التحوؿ عممية في تأثرا األكثر المشكؿ ىي االسرة تعد .4
 التفكؾ أىميا التحوالت مف العديد الى 2003 العاـ بعد العراقية االسرة تعرضت إذ ىائمة، بنيوية

 .العراقية الشخصية تشكيؿ عممية في اثر مما االسرية، الرقابة وضعؼ االسري،
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 انفصم األ ل
 انععو نهدااةةاإلطعا  

 
 ادلقحث األ ل

 ينعصر اندااةة  يكونعتهع
  

االطار العاـ لمدراسة او الجانب النظري يعد مف اىـ المتطمبات العممية، إلعطاء  ُعد         
يمثؿ المدخؿ الذي يستند عميو  األحواؿ كافو حة ودقيقة ألي دراسة، وىو فيصوره عممية واض

وعف طريقو يبني الباحثيف طريقة محاور دراساتيـ، وىنا البد مف الذكر اف عناصر  وفالباحث
الدراسة واىميتيا واىدافيا( عف طريقيا يستطيع الباحث اف يحدد مسار واتجاىات  الدراسة) مشكمة

 دراستو وخطواتيا المنيجية. 
 

 اندااةة يوضو أ جاً : 
كثيرة ىي الدراسات التي تناولت الشخصية العراقية بالبحث والتحميؿ منذ اف فتح عالـ      

، مطاالجتماع العراقي الدكتور عمي الوردي ىذا المجاؿ  منذ و مع الخمسينات مف القرف المنصـر
ذلؾ الحيف صدرت العديد مف الدراسات في مختمؼ التخصصات التي كرست او أشارت الى 

عمـ االجتماع وعمـ االنثروبولوجيا و ي مقدمتيا تخصصات موضوع الشخصية الوطنية، ولعؿ ف
في القاء الضوء عمى  ستعممةتبلؼ المناىج والنظريات المكؿ حسب اختصاصو مع اخالنفس و 

االبعاد المختمفة الشخصية، فاف االكتفاء بأي منيا لوحده ال يرسـ لنا صورة واضحة عف معالـ 
 . ىذه الشخصية

 تحاوؿ ىذه الدراسة طرح بعض التساؤالت واالجابة عمييا :    

اـ تغير النظاـ السياسي في عشخصية العراقية  قبؿ وبعد اىـ السمات السائدة في ال ما -1
   ؟2003
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والقضاء  2003عاـ طبيعة الشخصية العراقية بعد تغيرات كبيرة حدثت في بنية و  ةىؿ ثم -2
 ؟ بدوف تحديث تحتفظ بكؿ سماتيا القديمة مازالت انيا ، اـعمى الدكتاتورية

 االساسية االجتماعية والثقافية والنفسية لمشخصية العراقية؟ الُمشكبّلتماىي اىـ   -3

 واسباب الصراع مف اجؿ البقاء المتكوف داخؿ الشخصية العراقية ؟ ماىي طبيعة -4

 ؟مف صياغة شخصية مكتممة وحقيقية اـ متوترة ومزدوجة ةاالسرة العراقي تمكنت ىؿ -5

ثقافي،  ،اجتماعي ،فسيماىي طبيعة الصراع داخؿ الشخصية العراقية ىؿ ىو )ن  -6
 (؟بيولوجي

 طبيعة الصراع داخؿ الشخصية العراقية ؟دور في  ىؿ لمُمشكبّلت االجتماعية -7

في الصراع داخؿ الشخصية  دورٌ  2003سقوط النظاـ في العاـ تحوالت السياسية بعد لمىؿ  -8
 العراقية؟

 ىو التفسير االنثروبولوجي النفسي لما يحدث لمشخصية العراقية ؟ ما -9

 

  ثعنيًع: اهًية اندااةة
 

إلى عناصر بنيوية مرتبطة  2003ترجع األزمات التي ضربت الدولة العراقية قبؿ وبعد عاـ     
باألنظمة السياسية التي عرفيا العراؽ فصراع الديمقراطية والشمولية، وصراع الدولة والبلدولة، 
 وصراع المدينة والريؼ، المواطنة والطائفية والعرقية، كاف لو تأثير واضح في مخرجات األنظمة
السياسية التي حكمت العراؽ، فولدت لنا أزمات، ال تزاؿ الدولة العراقية تراوح في خندؽ ىذه 

لى عاـ  2003منيا األزمة السياسية منذ العاـ  تفرعتالصراعات، بؿ  التي تضرب  2020وا 
بالبمد، ولدت صرعات دموية كاف ليا اثر كبير عمى الشخصية العراقية مف الناحية النفسية 

 .عية والثقافيةواالجتما

الدور المحوري لمشخصية العراقية في مواجية  عمى كشؼتكمف اىمية ىذه الدراسة     
خاصة وانيا الصراعات والتحديات التي خمفيا االحتبلؿ في تغير سمات الشخصية العراقية 
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والثقافية فضبل عف التأثيرات االجتماعية والنفسية ، فالفقري لتكويف وبناء مجتمع متواز العمود 
الدراسة في تشخيص ىذه كما تكمف اىمية ، الفرد العراقي البنية النفسية التي ولدتيا لدى

، وتسميط الضوء بشجاعة عمى معالجتياوالبحث في وسائؿ  المشكبلت الشخصية العراقية وعيوبيا
طباع السيئة عتبلالت النفسية واالجتماعية والسموكية لمفرد العراقي والتركيز عمى دراسة الالااىـ 

  . ىذه الصراعات اوالرديئة التي خمفتي
 

 ثعنثًع: اهداف اندااةة
سمات الشخصية العراقية بعد لبعض تيدؼ الدراسة الى تحديد اىـ التحوالت التي حدثت  -1

 . 2003عاـ  تغير النظاـ 

لممجتمع العراقي التي تركت اثرًا  تبياف اىـ التحوالت االجتماعية والنفسيةلتيدؼ الدراسة  -2
  .2003عاـ لمشخصية العراقية بعد  بدورىا عمى

في سموؾ الفرد العراقي  الدارسة فيـ السمبيات والنواقص والعيوب واالعتبلالت حاولت ىذه -3
 . 2003عاـ  قبؿ وبعد

 قي بعدفي المجتمع العراالصراع مف اجؿ البقاء  حدداتبلء متحاوؿ الدراسة فيـ واستج  -4
 الذي شيد تغيرات جذرية  2003عاـ

 .االجتماعية لمشخصية العراقيةلُمشكبّلت تحديد وتحميؿ ا محاولةلالدراسة  تتيدف -5

لشخصية بناء الطبيعة وماىية واتجاىات تيدؼ الدراسة الى ايجاد تحميؿ انثروبولوجي   -6
 .العراقية
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 ادلقحث انثعني
 اندااةةيفعهيى  يصطهحع ت أةعةية ي 

  
 ...تـمـيـيـدال

يعّد تحديد المفاىيـ والمصطمحات العممية امرًا ضروريًا في البحث العممي، وكمما اتسـ ىذا    

التحديد بالدقة والوضوح سيؿ عمى القراء الذيف يتابعوف البحث أدراؾ المعاني واألفكار التي يريد 

يقوؿ، وليذا فأف تحديد المفاىيـ يصبح أحد الباحث التعبير عنيا مف دوف أف يختمفوا في فيـ ما 

شرائط البحث العممي عمى وجو العموـ والبحث االجتماعي عمى وجو الخصوص، وذلؾ الف 

البحث العممي يحتاج الى درجة كبيرة مف الدقة والتحديد، كما أف البحث االجتماعي الى جانب 

ويعرؼ المفيوـ بأنو تجريد استمد مف  .(1)ذلؾ يستمد اغمب مفاىيمو مف لغة الحياة العممية

تعبير مختزؿ عف " (McClellanكميبلف ما)احداث خضعت لممبلحظة، أو ىو كما عرفو 

والمفاىيـ ىي ليست اشياء ثابتو وغير قابمو عمى التبدؿ والتغيير إنما  .(2)"الحقائؽ  مجموعة مف

 .(3)فاىيـىي اشياء ديناميكية تتغير وتتحوؿ تبعًا لتغير العصر وتقدـ الم

 وسوؼ نركز في ىذا المبحث عمى المفاىيـ االساسية لمدراسة وىي:      

 
                                                 

، 1998 مصر، القاىرة ،مكتبة وىبة لمنشر والطباعة محمد حسف: أصوؿ البحث االجتماعي،عبد الباسط  (1)
 .172-173ص
، 1981بغداد العراؽ، ، مطبعة المعارؼ،تصميـ البحوث االجتماعيةناىده عبد الكريـ حافظ: مقدمو في   (2)

 . 54ص
 .75، ص1980بغداد العراؽ،دار الرشيد لمنشر،  د الحسف: معجـ عمـ االجتماع ،إحساف محم  (3)
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 ( Personalityأوال : الشخصية )
ثؿ عمى خشبة المسرح مو الميالقناع الذي يرتد ي( وىperson) ةالبلتينيالشخصية ب كممة

ففييا العنصر دة معاٍف ، وتستعمؿ عادة بعحسف التعبير عنويليساعده عمى القياـ بدوره و 
البشري  النواة المركزية والعميقة لمكائفوتستعمؿ الكممة في نفس الوقت لئلشارة إلى  االنساني،
 (.1))االنساف(

ما تراه  ىواإلنساف و  ظبلؿتدؿ عمى التي لفظ شخص اما االصؿ المغوي: " فأنيا  تأتي مف 
إثبات الذات فاستعير ليا لفظ " والمراد بو  العيف أو تبصره فالشخص كؿ جسـ لو ارتفاع وظيور

  (.2)الشخص"
جميع الصفات والخصائص التي تصؼ الفرد كما ىو حاليًا عرفيا قاموس اكسفورد : " بانيا     

  (.3)"وتميزه عف غيره مف اآلخريف

اما اصطبلحا فاف الشخصية ليا عدة معاني مختمفة ومتقاطعة باختبلؼ نظر العموـ      
عمماء وثانيا  عمماء النفسفريقيف اوال تعريفيا عمى وفؽ عرض االنسانية ومف ىنا رأى الباحث 

 االنثروبولوجيا.
 الشخصية من المنظور النفسي : _1
، ومػػف الجػػػدير منػػذ فرويػػػد الػػى االف اسػػػات النفسػػيةتحتػػؿ الشخصػػية مكانػػػة رفيعػػة فػػي الدر  

، كمػا لشخصػية السػوية والشخصػية المضػطربةبالذكر اف دراسة العمماء لمشخصية كػاف بشػقييا : ا
 اختمؼ عمماء النفس في تعريفيـ لمشخصية وذلؾ باختبلؼ المنحى الذي ينتمي اليو العالـ .  

اىـ عممػاء الػنفس الػذي عػرؼ الشخصػية عمػى  (Sigmond Freud)فرويد  سجمنديعد 
انيا ذلؾ التنظيـ الديناميكي )حركة داخمية( لمعوامؿ النفسية والفسيولوجية لتكيؼ الفرد لمبيئية، اي 

                                                 
النفس(، مركز الشرؽ االوسط س والتربية، )مصطمحات عمـ : الموسوعة الكبرى لعمـ النففيصؿ عباس  (1)

 .64ص د.ت،، لبناف ،الثقافي
 .37، ص2008بيروت  لبناف، ،، دار صادر 7لساف العرب، ط :ابف منظور (2)

(3) Oxford-advanced  learners  Dictionary of current English ,A F. H.rm.by oxford 
university 1974,p,1123. 
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ىػػي مكػػاف نفسػػي داخمػػي يتكػػػوف ديناميػػًا حسػػب تػػاريع الفػػػرد بممارسػػة بعػػض الوظػػائؼ االساسػػػية 
  (.1)بالنسبة لو
االنسػانية الػى ثػبلث اقسػاـ ىػي :  (.2)ل النفسـي الشخصـيةنظريـو التحميـويقسـ فرويد في  

 Ego Super، واألنا األعمى Ego، و األنا Id اليو
فيي القوة الغريزية التي تعمػؿ عمػى تحقيػؽ رغبػات االنسػاف بػدوف ضػوابط   :(idاما اليو )

وال محرمػػات او ممنوعػػات ،ؼ اليػػوى مػػف اكثػػر أنظمػػة او انسػػاؽ الشخصػػية اساسػػية ، وىػػو ذلػػؾ 
القسـ الذي يحوي كؿ ما ىو موروث وما ىو موجود منذ الوالدة ، وما ىو ثابت في تركيػب البػدف 

 ة المكبوتة.يحوي العمميات النفسي، كما 
 وقد قدـ الباحث 

وىػػو الجػػزء العاقػػؿ مػػف الػػذات ، ويقػػوـ بميمػػة حفػػض الػػذات ، وىػػو يقػػبض عمػػى  مــا االنــا:
زماـ الرغبات الغريزية التي تنبعث عف اليو فيسمح بإشباع ما يشاء منيا ويكبػت مػا يريػد ضػرورة 

 كبتو .
وىو ما يعرؼ عادة  بالضػمير، وىػو ذلػؾ االثػر الػذي يبقػى فػي الػنفس مػف  واالنا األعمى: 

 فترة الطفولة الطويمة التي يعيشيا الطفؿ 
معتمػػػدا عمػػػى والديػػػو وخاضػػػعا ألوامػػػرىـ ونػػػواىييـ ، ويمثػػػؿ االنػػػا االعمػػػى مػػػا ىػػػو سػػػاـ فػػػي 

مكونػات ومف الواضػح مػف خػبلؿ تعريػؼ الشخصػية عنػد فرويػد ىنػاؾ ثػبلث  (.3)الطبيعة االنسانية
اساسية لمشخصية ، اوليا يمكف اف يعتبر الجانب البيولوجي ، والثاني يمثؿ الجانب النفسي ، اما 

 التػػي تسػػاىـ فػػي تكػػويف واكتمػػاؿ ُمشػػكبّلتال اجتمػػاعي وىػػذا مػػا اعتمػػده الباحػػث كػػأىـالثالػػث فيػػو 
 الشخصية في دراستو.

                                                 
 ، النجؼ،العراؽآلدابمطبعة ا، ضوء االنثروبولوجيا االجتماعية البشري في: طبيعة المجتمع النوريقيس   (1)

 .4، ص1972
، وترى أف الشخصية تنمو البلواعيةتؤكد ىذه النظرية عمى أىمية الدوافع واالنفعاالت والقوى الداخمية   (2)

الى بعض  باإلضافةوترتقي مف خبلؿ الصراعات النفسية ، ويعتبر ) سيجموند فرويد( أىـ رواد ىذه النظرية 
 تبلميذه الذيف كاف لكؿ منيـ نظرة تحميمية لمشخصية.

 .45_33ص، 1983 القاىرة العراؽ، ، دار الشروؽ ،4جاتي ، طمحمد عثماف ن فرويد: االنا واليو، ت  (3)
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  (1شكل رقم )                                              
 التي ناقشيا الباحث. (سجمند فرويدلـ)يوضح مكونات الشخصية في نظرية التحميل لنفسي 
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ــا ــ)عــر   بينم الشخصػػية بانيػػا شػػبكة معقػػدة مػػف االنظمػػة  ( Carl Jungغ: كــارل يون
المتفاعمػػػػة والتػػػػي تسػػػػعى الػػػػى تحقيػػػػؽ انسػػػػجاـ نيػػػػائي بػػػػيف مجموعػػػػة مػػػػف االنمػػػػاط وىػػػػي التفكيػػػػر 
واالحسػاس والوجػداف والحػدس ،واسػػتنادا الػى تمػؾ االنمػاط افتػػرض يونػو اف ىنػاؾ نػوعيف رئيسػػييف 

سػػمات محػػددة تميزىػػا عػػف  مػػف الشخصػػيات وىػػي االنطوائيػػة والمنفتحػػة وكػػؿ شخصػػية مػػنيـ لػػدييا
 (.1)االخريف

فكػػرة وتفسػػير فرويػػد لمشخصػػية التػػي اعتبػػرت أحػػداث الماضػػي ىػػي كــارل يونــغ فحػػيف انتقػػد 
المفسػػرة ليػػا ، وكػػاف توجػػو يونػػو نحػػو النػػاس مختمفػػا لػػيس فقػػط عمػػا كػػاف عنػػد فرويػػد ولكػػف عنػػد 

 تطػور مسػتمريفاف الجػنس البشػري فػي نمػو و يونـغ  ورأى (.2)اصحاب نظريات الشخصية االخرى
واالمر : االعماؿ التي ينجح في تحقيقيػا ، , االمر االول  الفرد تكوف نتيجة امريف.وان شخصية 

: االعماؿ التي لـ ينجح في تحقيقيا ، ونمو الشخصػية وتطورىػا انمػا ىػو رىػف بالتقػدـ فػي  الثاني
 المجاالت المختمفة. 

نتاجػػػا ووعػػػاء يحتػػػوي عمػػػى تػػػاريع أسػػػبلفو ،  نسػػػاف بعػػػّدىانظػػػر يونػػػو الػػػى شخصػػػية االاذا 
فاإلنسػػاف الحػػديث قػػد تشػػكؿ وصػػيو فػػي شػػكمو الػػراىف بفعػػؿ الخبػػرات المتراكمػػة لؤلجيػػاؿ الماضػػية 

 والتي تمتد الى االجياؿ الجديدة عبرة التنشئة االجتماعية .
يـ التنظ اف الشخصية ىي (Gordon Allport :جوردون البورت)بينما يذكر عالـ النفس      

لتمؾ المنظومات الجسمية النفسية التي تحدد اشكاؿ التكيؼ الخاصة  الديناميكي في الفرد نفسو
ويشير التنظيـ الديناميكي الى التفاعؿ القوي داخؿ نظاـ متكامؿ ذي مكونات (. 3)لديو مع البيئية 

ئد الفرقة وثيقة التواصؿ فتنطمؽ الشخصية الى النشاط المتكامؿ االشبو باألوركسترا فيقـو قا

                                                 
، دار الحرثي لمطباعة والنشر ،ت فيد بف عبد اهلل دليـ باريرا انجمر:، مدخؿ الى نظريات الشخصية، (1)

 .82_81، ص1991السعودية  
، 2010 األردف، عماف، ت عبلء الديف الكفائي واخروف، دار الفكرالف: نظريات الشخصية ، بيـ  (2)

 .116ص
، 2010 األردف، عماف، خصية، مكتبة المجتمع العربيشعير: سيكولوجية الشخالد محمد ابو ثائر احمد و   (3)

 .15ص
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، وعندما يعزفوف نغمة بعينيا يبدا قرع ية بالتمويح بعصاه مشيرا لعازفي الكماف بالعزؼالموسيق
  (.1)الطبوؿ وىكذا الى اف تصبح كافة مكونات االوركسترا فعالة

في  ليس ثابت وىي تنظيـ دينامي يا( لمشخصية انأولبورتمف خبلؿ تعريؼ )لذى يتضح      
، وال يقتصر تشكؿ الشخصية عمى العامؿ النفسي او العامؿ البيولوجي لتغيرحالة مف النمو وا
مد الشخصية بالمادة الخاـ وىذه المادة الخاـ االثنيف ، أي اف العامؿ الوراثي يونما خميط مف 

 .لظروؼ البيئية واالجتماعية لمفردتتشكؿ وتتحدد بواسطة ا
اف الشخصية ىي حصيمة تفاعؿ بيف العوامؿ  : فقد رأى (Erich fromm :أيرك فروم)اما     

االجتماعية واالقتصادية والدينية  والنفسية عمى الرغـ مف انو يرى العامؿ االقتصادي ىو مف اىـ 
العوامؿ في تشكيؿ الشخصية باعتبار اف الفرد والمجتمع ييتموف بالبقاء الف إشباع الحاجات 

 (2)األساسية ال يتـ الى بعد االطمئناف مف البقاء

بأنيا تنظيـ ثابت مستمر نسبيا ألخبلؽ  (Hans Eysenck: )ىانز ايزنكبينما يعرفيا       
وقد رأى  (.3)الفرد مع محيطو وىذا التنظيـ ىو الذي يحدد تكيؼ ،الشخص ومزاجو وعقمو وجسده

اف الشخصية تتحدد بدرجة كبيرة عف طريؽ الجينات الوراثية ، بينما يظؿ تأثير البيئة  ايزنك
 محدودا لمغاية فالتأثير الجيني لكؿ مف الشخصية و الذكاء ذو قوة طاغية ويضؿ البيئة ضئيبل. 

 استنتاجات الباحث :
 نستنتج مف تعريفات عمماء النفس لمشخصية انيا:

وتقسػػـ الػػى قطعػػات _ انيػػا وحػػدة ديناميكيػػة، حساسػػة فػػي عبلقاتيػػا مػػع االخػػريف والمجتمػػع 1
 اسماءىا طبقا الى المنظريف.  تختمؼ
 _ نظاـ دينامي لو القدرة في تحديد سموؾ الفرد وتوقعو مف قبؿ االخريف .2    

 اد مجتمعو .معرفية اجتماعية تميز الفرد عف باقي أفر بيولوجية وراثية ذاتية و  _ىي بنية3

                                                 
 .710الف : نظريات الشخصية ، مصدر سابؽ ، صبيـ  (1)
 .55، ص1960، القاىرة، مصرمكتبة التكموا المصرية محمود الحمود ،  فرـو : المجتمع السميـ ، تأريؾ  (2)
لمعرفة ، دار ا4احمد محمد عبد الخالؽ: االبعاد االساسية لمشخصية ، تقديـ ىانز أيزنؾ، ط  (3)

 .40، ص1978االسكندرية مصر،الجامعية،
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_تتشػكؿ الشخصػية مػػف عػدة عوامػػؿ ىػي النفسػػية والبيولوجيػة واالجتماعيػػة وال تقتصػر عمػػى 4
 عامؿ واحد.

 . ية المنفتحة والشخصية االنطوائية_ ىناؾ عدة انماط في الشخصية ومنيا الشخص5
 :االنثروبولوجية مفيوم الشخصية في الدراسات

مفيوـ الشخصية في االنثروبولوجيا لوصؼ السمات النفسية واالجتماعية والثقافية،  ستعمؿا
 التي تتسـ بثبات نسبي ، ويمكف مف خبلليا التمييز بيف الشعوب بعضيا عف بعض. 

اف شخصية الفرد تعد نتاجا لثقافة مجتمعو، واف  ( Ruth Benedict :روث بندكت) ترى
عف نمط متسؽ مف الفكر والفعؿ، وقد حاولت بندكت الجمع بيف الثقافة مثميا مثؿ الفرد، عبارة 

  (1)يـو اصؿ الثقافة وتأثيرىا بالشخصية االنسانية.مف
الشخصية: " بانيا حصيمة الظروؼ  (Margaret Mead: مرجريت ميد) عرفتفي حيف 

 أو البيولوجيليس نتيجة لمتركيب االجتماعية الحضارية المعقدة وىي تختمؼ في المجتمعات و 
   (2).الوراثي

يعػػرؼ الشخصػػية بأنيػػػا حصػػيمة التفاعػػػؿ بػػيف نظػػػـ  (Edward Sapir: أدور ســـربير) امػػا   
ألكثػػػػر المميػػػػزة لمحضػػػػارة ككػػػػؿ والػػػػنظـ الفكريػػػػة التػػػػي تتولػػػػد لػػػػدى األفػػػػراد مػػػػف خػػػػبلؿ األصػػػػناؼ ا

 (.3)االجتماعية  ةخصوصية لمساىمتيـ في الحيا

الشخصية نتاج حضاري ثقػافي لتنظػيـ فكػري يتكػوف عنػد  أفَ يتضح لنا  سربيرومف تعريؼ 
 الفرد مف خبلؿ مساىمتو في الحياة االجتماعية لممجتمع الذي يعيش فيو.

 
فيعرفيػا بأنيػا مجموعػة تجػارب وسػموؾ الفػرد اليوميػة  (C.Klachonكالكيـون  يـدكال)اما 

 .1))في المجاالت االجتماعية المختمفة أي أنيا نسؽ يتأثر بالظروؼ االجتماعية والثقافية
                                                 

،  2008سمير الخميؿ: دليؿ المصطمحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف (1)
 .50ص

القاىرة،  ،2ط ، دار الكتاب لمنشر والتوزيع،العربية بيف السمبية واإليجابية لشخصيةحمدي محمد ياسيف:  (2)
 .29، ص2001مصر

، 1981وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، بغداد، العراؽ  قيس النوري: الحضارة والشخصية ،منشورات (3)
 .83ص
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بأنيا تكويف حركي  الشخصية : (Michael Murray :مايكل مواري)في حيف يعرؼ 
ومحاولة مستمرة في سبيؿ التوفيؽ بيف رغبات اإلنساف الطبيعية وقواعد المجتمع المفترضة حيث 

  (.2)ممارسات وعادات وتقاليد المجتمعيركز عمى تكيؼ اإلنساف لمبيئة وتوافؽ أفعالو وميولو مع 
النفسية الثابتة و اما شاكر مصطفى سميـ فيعرؼ الشخصية: " بانيا مجموعة السمات 

 (.3)المميزة لمشخص ، ويشمؿ ذلؾ السمات التي ينفرد بيا دوف غيره مف افراد المجتمع"

 استنتاجات الباحث:
 نستنتج مف تعريفات عمماء األنثروبولوجيا لمشخصية انيا :

فػي الحيػػاة واالدوار _اف الشخصػية نتػاج ثقػػافي وحضػاري يتكػػوف عنػد الفػرد مػػف خػبلؿ مشػػاركتو 1
 االجتماعية .

الشخصػػية نسػػؽ يتػػأثر بالثقافػػة والممارسػػات االجتماعيػػة مثػػؿ العػػادات والتقاليػػد والتنشػػئة  _ تعػػد2
 االجتماعية.

حساساتو ومعتقداتو. _ تعد3  الشخصية الشكؿ المعبر عف القدرات الفرد العقمية وا 
ضػروريًا ، والسػيما  ويمكف القوؿ أّف المفاىيـ والمصطمحات العممية التي عرفت الشخصية أمراً    

والنفسية والتربوية ، وىذه العموـ اإلنسانية نشأت عمى الرغـ  االجتماعيةو  ةاالنثروبولوجي في العموـ
. اذ لكػػػؿ مػػػنيـ لػػػو مفاىيمػػػو مػػػف تعػػػددىا واختبلفيػػػا بحسػػػب اخػػػتبلؼ البػػػاحثيف وانتمػػػاءاتيـ العمميػػػة

 . الخاصة
إلى عدة أنواع يمكف أف نوجزىا فيما  بحسب عمماء االنثروبولوجيا النفسيةوتقسـ الشخصية 

 :يمي
 
 :Basic personality :الشخصية األساسية  -1

            الشخصية االساسية ىي العناصر لمشخصية المشتركة بيف اعضاء المجتمع 
 ( Gardner ركاردن)والثقافة( ، وقد اشترؾ في تحديد ىذا المصطمح عالـ التحميؿ النفسي 

                                                                                                                                            
(1)_Kluckhn ,C ,morru ,Hotline of personality century crofts.. 1939, p4.2 

 .42، ص1983عبد الخالؽ احمد: االبعاد االساسية لمشخصية، الدار الجامعية لمنشر، بيروت، لبناف  (2)
 .83، ص1981الكويت ،كويتمنشورات جامعة ال ،فى سميـ : قاموس االنثروبولوجياشاكر مصط (3)
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بأنيا تركيب  ) كاردنر(إذ عّرفيا (.1) (Ralph Linton :لنتون ال ر ) االثنولوجيواالنثربولوجي 
 جميعيا يحتوي ميزات الشخصية التي تظير بمظير االنسجاـ والتوافؽ بالنسبة المؤسسات

 (.2)المكونة لحضارة المجتمع المحيط بالفرد منذ طفولتو

 كاألسرة –اف الشخصية االساسية تتحدد بواسطة الجماعات االولية  (نركارد)ويضيؼ 
كما تتحدد بالجماعات الثانوية ، كالمدرسة  –وعاداتيا في التربية وتقاليدىا ونظميا االساسية 

والديف والعرؼ والقيـ والمثؿ ، وبشكؿ تصبح معو بمثابة ىمزة  –والمنظمات االجتماعية االخرى 
  (.3)الوصؿ في التفاعؿ المتبادؿ بيف الفرد والجماعة

فقد عرؼ الشخصية االساسية بأنيا الشكؿ المتكامؿ الى حد كبير واف  (لنتونرال  )اما 
وجودىا يمد اعضاء المجتمع بفيـ وقيـ مشتركة ويجعؿ مف الممكف توحيد االستجابات العاطفية 

  :المجتمع بالنسبة لممواقؼ التي تتصؿ بقيـ مشتركة بينيـ ال عضاء
 :National Personality :الشخصية القومية-2

الشخصية القومية ىي سمات الشخصية األكثر شيوعا في أي مجتمع ويستخدـ ىذا المفيـو 
  (.4) في المدينة والمجتمعات الكبيرة والحديثة

" الشخصػػية القوميػػة" بأنيػػا النػػواة التػػي يػػنيض  (Erich Fromm: اريــك فــروم)ويعػػرؼ 
 (.5)عمى أساسيا بناء الطابع الذي يشترؾ فيو غالبية األفراد الذيف ينتموف إلى ثقافة

الشعوب وىي أنيا السمات التي تميز شعبًا مف ب (Charles Booth: تشارلز بوث) وعرفيا
خبلؿ الفئات والجماعات القومية ، فالشخصية القومية تتشكؿ مف  عاكسة لمتجانس الثقافي فيو

  (.6)والطبقية والدينية والمينية المتداخمة التي يصعب تحديد سماتيا بشكؿ دقيؽ
                                                 

ىولتكرانس: قاموس مصطمحات االنثولوجيا والفمكمور، ترجمة محمد الجوىري و حسيف الشامي، دار   (1)
 .227، ص1972المعارؼ، مصر

 .157، ص1977مصر ،2، دار المعارؼ، طعاطؼ وصفي: الثقافة والشخصية   (2)
 .38، ص2011 مصر، القاىرة ،عة والنشرعادؿ محمد ىريدي ، نظريات الشخصية ، إيتراؾ لمطبا (3)
 .157، ص1981محمد سعيد فرح: الشخصية القومية، منشاة المعارؼ، االسكندرية، مصر (4)

(5) Lynn , R. Personaliy and National Character , Paraghon Press , London, 
1971..p.63. 

 73قيس النوري: الحضارة والشخصية، مصدر سابؽ، ص  (6)
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الشخصية القومية لشعب مف الشعوب  فقد عد (Robert Redfield: فيمدرد روبرت) اما
  (.1)ونوع الكائف البشري الموجود في ىذا المجتمع بصفة عامة ةطراز شخصي ىي

مف الذيف حاولوا دراسة الشخصية القومية داخؿ  (Margaret Mead: مرجريت ميد) تعدو 
الثقافة، وقدمت أساسًا نظريًا لمشخصية القومية أوضحت فيو أف كؿ شخص يعكس بالضرورة 
الشخصية القومية، وىي تحدد ىذا المفيوـ باعتباره:  االطراد في الشخصية بيف أعضاء جماعة 

 (.2)الوطنية المشتركةقومية يرتبطوف بعامؿ 

السػمات المميػزة  ىػيالسػابقة اف الشخصػية القوميػة التعريفػات  باالعتمػاد عمػى ويمكف القوؿ
وقػد حظػي مفيػـو الشخصػية القوميػة باىتمػاـ عممػاء  المستمرة وأسموب الحياة لشعب دولة قومية .

 مف تخصصات مختمفة داخؿ نطاؽ العموـ االجتماعية
 :mode Personality :الشخصية المنوالية أو التكرارية– 3

ىي إشارة ألي أسموب يظير سمات الشخصية الشاممة ألعضاء مجتمع خاضع لحضارة  
    (.3)واحدة أي السمات التي تظير بأكثر قدر مف التكرارات في المجتمع إحصائياً 

مصطمح الشخصية المنوالية لمداللة عمى اكثر انماط  (Du Bois :ديبوا)وقد قدمت 
منوالية في  خصيةيوجد اكثر مف ش الشخصية شيوعا في مجتمع معيف او ثقافة معيف وعادة ما

 (.4)نساؽ الثقافية المتدرجة حيث توجد شخصية منوالية في كؿ رؽ اجتماعياال

 

 التعري  االجرائي 
تشكؿ شخصية الفرد مف خبلؿ أساليب التنشئة التي ثقافة المجتمع ىي البوتقة  تّعد 

االجتماعية المتبعة في ىذا المجتمع اي اف الشخصية ىي انعكاس لثقافة المجتمع، واف شخصية 
الفرد ال تتوقؼ عند مرحمة معينة بؿ تمتد مف الميد الى المحد فطالما اإلنساف حيا فيو يتأثر 

 .اقؼ التي يمر بيابالظروؼ المحيطة بو وتتغير شخصيتو باختبلؼ المو 

                                                 
 .228إيكو ىولتكرانس: قاموس المصطمحات االنثولوجيا والفمكمور، مصدر سابؽ، ص  (1)
 .150، 2002عبد عمي المالكي: االنثروبولوجيا الثقافية و االجتماعية، دار نيبور لمطباعة والنشر، العراؽ  (2)
 . 49قيس النوري: الحضارة والشخصية، مصدر سابؽ، ص  (3)
 .230إيكة ىولترانس: قاموس المصطمحات االنثولوجيا زالفمكمور، مصدر سابؽ، ص  (4)
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ومف خبلؿ التعاريؼ اعبله نوضح اف الدراسة الحالية تعتمد عمى دراسة اكثر االنماط او   
المتواجدة في الشخصية العراقية ) مثؿ الشخصية االنفعالية، او الشخصية العدوانية او السمات 

 الشخصية االزدواجية(.
  

 : ثانيا: الُمّشكالت  الشخصية 
، ومف التي تسيـ بتشكيؿ وتكويف الشخصيةونقصد بمشكبلت الشخصية ىنا جميع العوامؿ 

ىنا فاف الشخصية في نظر اكثر الباحثيف ىي حصيمة نوعيف مف القوى او العوامؿ ىما : 
 والعوامؿ الذاتية والعوامؿ الثقافية والعوامؿ االقتصادية، البيولوجية والعوامؿ االجتماعية العوامؿ

جميع ىذه  ؿىو حصيمة تفاع ا النوع او ذاؾ، فنظاـ الشخصية حصيمة ىذ طأ عدىاواف مف الخ
 . معا في الكائف البشري العوامؿ متفاعؿ

 

 :لمشخصية _ الُمّشكالت البيولوجية1
تعددت اآلراء والمفاىيـ واالفكار حوؿ  إذالمشكبلت البيولوجية في بناء الشخصية،  سيـتُ 

ت الشخصية االنسانية إذ يتناوليا البعض مف المفكريف والباحثيف مف خبلؿ االثار التي شكبّل مُ 
الناجمة عف البيئة التي يعيش  لؤلثاريتركيا العامؿ الوراثي عمى الفرد ، وقد عزاىا البعض االخر 

ثرا فعاال في اكنافيا الفرد ، أي اف  كبل العامميف الوراثي والبيئي يتفاعبلف فيما بينيـ ويحققاف ا
الى التأكيد عمى اف الطبيعة  االنثروبولوجيا ويميؿ بعض (.1)في بناء الشخصية الذاتية لمفرد

في اساسيا واف االساس البيولوجي لمسموؾ ىو القدر المشترؾ بيف االنساف  بيولوجيةاالنسانية 
منيـ ال يمكف اف يقبؿ اىمية  فوالحيوانات االخرى ، وحتى عمماء النفس االجتماعي فاف ايا

الجوانب البيولوجية في دراسة الشخصية ، وميما يكف االمر فاف ادخاؿ المجاؿ البيولوجي في 
دراسة الشخصية مف شأنو اف يوسع افاقنا ونظرتنا ويستمد االتجاه البيولوجي الكثير مف افكاره 

  (2)مف عمماء االحياء وعمماء وضائؼ االعضاء

                                                 
 . 158، ص2002، االردف المدخؿ الى عمـ النفس العاـ، دار اليازوري ،عماف :مرواف ابو حويج  (1)
 .47، ص2017، دار المسيرة ،عماف، االردف عمـ نفس الشخصية :شحات ربيع (2)



..............................ألول : اإلطار العام لمدراسةفصل االدراسة النظرية : ال -الباب األول   
 
 

18 
 

دراسة الشخصية لبيولوجية في تكويف الشخصية والبد مف معرفتيا في وتؤثر العوامؿ ا
، اذ انو الكثير ما تمقى ىذه المنظومات الجسيمة والفسيولوجية الضوء  عمى المريضة او الشاذة

 (.1)النواحي النفسية بقسمييا المعرفية والمزاجية، وكذلؾ النواحي االجتماعية

 
 :   لمشخصية الُمّشكالت االجتماعية-2

الركيزة االساسية والقوة المحركة لمشخصية التي تتعمؽ تعد المشكبلت االجتماعية ىي 
بالتنشئة االجتماعية لمشخص في االسرة والمجتمع والدولة وجماعة الرفاؽ والمعاير واالدوار 

فالتفاعؿ االجتماعي ىاـ في تكويف وارتقاء البنيات  ،االجتماعية واالتجاىات والقيـ والوعي
ساسية لمشخصية فمحتوى الخبرات االجتماعية يساعد في تحديد الصور والرموز النوعية او اال
فاف ىذه البنى االساسية تشكؿ العبلقات االجتماعية نفسو الوقت  لمحددة المرتبطة بكؿ بنية وفيا

  (.2)وتوجييا
اجتماعية فاإلنساف حينما يخرج في لحظة الوالدة الى الحياة يجد أمامو بيئة تتبنى ثقافة 

تحدد معالمو التكوينية وتحممو عمى تشربيا وتمثؿ مفاىيميا خبلؿ عمميات وادوار نموه ، حتى اذا 
، او يسعى الى الجتماعية التي تعمميا الى صغارهاستوى وكبر قاـ بنقؿ تمؾ الثقافة واالنماط ا

االجتماعية التي يتوالىا تغييرىا ومبلءمتيا لمطالب الحياة االجتماعية المتغيرة والمتجدد. والتنشئة 
المجتمع وافراد العائمة األثر البميو في تكويف وتشكيؿ الجانب االنفعالي واالدراكي لدى االفراد ، 
كما تحدد ليـ مفاىيـ الحياة وممارستيـ السموكية اجتماعيا ، فاإلنساف يخضع لكؿ المؤثرات 

ة المجتمع القريبة منو ومتمثمة االجتماعية التي يتمقاىا مف مجتمعو مباشرة او عف طريؽ خمي
بأسرتو ، او المدرسة التي يدرس فييا او أي مؤسسة اجتماعية ينتسب الييا في ادوار حياتو 

يتولوف نقؿ  والمعمميف والمسؤوليف واالصدقاء، واالميات ءالمختمفة ، فممثمو المجتمع مف ابا
 الفاعؿ في المجتمع . تراث المجتمع ويعدونو إعدادا نفسيا وجسميا وعقميا ألخذ دوره

                                                 
، 1991الشخصية بيف السوء والمرض، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة، مصر حنو داود واخروف: عزيز (1)

 .10ص
، 1990مصر  ،لعربية لمطباعة والنشر والتوزيعدار النيضة ا ،جابر عبد الحميد جابر: نظريات الشخصية (2)

 .81ص
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اف دور الثقافة العامة الشائعة في المجتمع أو ما يصطمح عمييا بالحضارة أو الثقافة   
المميزة لمجتمع ما تحدد عادتا نظرتنا بقدر كبير الى الكوف والحياة ومكانتيا فييا ، وطرؽ تفكيرنا 

والعدؿ  ر المحظور والمباح ،وتعبيرنا عف انفعاالتنا و ارضائنا لدوافعنا وفي ما ندرؾ مف معاي
بعيا يضاؼ الى ذلؾ إف الثقافة ىي التي تعيف السبؿ واالساليب التي يت والظمـ ، والحؽ والباطؿ،
وفيما إذا كانت وسائؿ قائمة عمى التشدد أو التسامح ، او انيا تفرض  الوالداف في تنشئة االفراد،

تى يبمو مدى نضجو الطبيعي . فثقافة عمى االفراد تكاليؼ الرجولة مف عيد مبكر اـ تنتظر ح
مثقافة وما الشخصية إال مظير ذاتي ل نعيش فييا وتنعكس عمينا آثارىا، المجتمع تعيش فينا كما

 (1).المجتمعية في بعض جوانبيا
وىنا سوؼ نحاوؿ اكثر التركيز عمى الجوانب االجتماعية التي تشكؿ شخصية الفرد دوف 

وكيفية  ييا مف خبلؿ نظرة المجتمع الييا،ي سنحوؿ االشارة الاىماؿ الجوانب البيولوجية  الت
وجي مع النمو االجتماعي التعامؿ معيا في نطاؽ اجتماعي سميـ يساعد عمى توافؽ النمو البيول

 . لمشخصية
 ت االجتماعية لمشخصية في المجتم  العراقي:شكاّل المُ 

لمشخصية في المجتمع العراقي يصعب عمى الباحث تحديد جميع الُمشكبلت االجتماعية 
 :لذلؾ ارتئينا اف نذكر اىـ تمؾ الُمشكبلت االجتماعية وىي )االسرة، المجتمع، الدولة(

 : Familyاالسرة  أ_
ويعني القيد  ، يقاؿ اسره اسرا واسارًا ، واسره اي مف فعؿ ) اسر (  ()االسرة كممة  اشتقت
 (.2)اخذه اسيرًا 

زر او التناصر والتضامف أي آ( تشير الى التFamous) اسرة  كممة واصطبلحا: اف
  (.3)االلتزاـ المتبادؿ في مختمؼ المجاالت 

                                                 

 162، ص 2008،  1: الثقافة والحضارة ، دار الفكر المعاصر ، القاىرة ، ط فؤاد السعيد ( 1) 

لبناف  ،، دار العصرية بيروتالمنير في شرح غريب الشرح الكبيرالمصباح  :احمد محمد عمي الفيومي (2)
 . 21، ص2005

، 2000بيروت، لبناف، المجتمع العربي في القرف العشريف، مركز دراسات الوحدة العربية: حميـ بركات (3)
 . 357ص
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بالعيش في مسكف واحد وبالتعاوف االقتصادي و  تمتازىي مجموعة اجتماعية واالسرة 
نجاب وتتكوف االسرة في ابسط حالتيا مف الزوج والزوجة ألابقابميتيا عمى البقاء والتجدد ب

ف االوليتاف عبلقة الوالدية وعبلقة االخوة فضبًل عف العبلقة اتيبواوالدىما وتقوـ فييا العبلقتاف القر 
 .(1)الزواجية التي تربط بيف الزوج والزوجة

واالسرة  ىي الجماعة التي يربطيا امر مشترؾ. والما كانت المغة العربية أغنى مف المغات       
لمداللة عمى  (family)االجنبية االخرى في اصطبلحات القرابة، فقد استعممت كممة االسرة 

  (.2)الجماعة المكونة مف الزوج والزوجة واوالدىما غير المتزوجيف الذيف يقيموف في مسكف واحد
وال يوجد تعريؼ واضح المعنى بيف العمماء، اؾ تعاريؼ كثيرة ومتعددة لمفيوـ االسرة وىن
" بأنو "عبارة عف جماعة اجتماعية تتميز بمكاف إقامة مشترؾ ( murdock :ميردوك)اذ َعّرفيا 

وتعاوف اقتصادي، ووظيفة تكاثرية، التي تجمع األب واألـ في عبلقة جنسية يعترؼ بيا 
 ىما:شكميف اساسييف  لؤلسرةاف  ميردوك" ويضيؼ (.3)المجتمع"

كثر يرتبطاف فيما بينيما مف خبلؿ أو أالتي تتكوف مف اسرتيف صغيرتيف :  االسرة الممتدة-1
امتداد عبلقة االبف المتزوج بوالديو ومثاؿ عمى ذلؾ ارتباط االسرة النواة التي يكونيا االبف 

  .والديو بأسرةالمتزوج 
فيي تتكوف مف ارتباط اسرتيف صغيرتيف أو اكثر عف طريؽ الزيجات  االسرة التعددية:-2

 (.4)االسرة المتصمة()الجمعية او عف طريؽ االشتراؾ في سمؼ واحد ويعرؼ ىذا الشكؿ باسـ 

 التعري  االجرائي
ىي مجموعة االشخاص الذيف ينتموف لبيت واحد ،نساء، واطفاؿ، حدـ، يخضعوف االسرة 

واالسرة مجموعة مف االفراد تربطيـ ببعضيـ روابط الزواج، والدـ أو التبني لسمطة زعيـ أسرة، 
، و تجمعيـ عبلقات اجتماعية احد أو يعترفوف اف كانوا منفصميفيعيشوف معا تحت سقؼ و 

مثبتة عمى المودة والرحمة والشورى والمشاركة وتكافؤ الفرص في التعميـ والعمؿ، منسجمًا 

                                                 
 .329_328شاكر مصطفى سميـ: قاموس االنثروبولوجيا، مصدر سابؽ، ص (1)
 .478، ص1995مصر قاموس عمـ االجتماع، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  :محمد عاطؼ غيث  (2)
 . 116، ص1990، الكويت ربية، دار الشروؽ لمنشر والتوزيععبد اهلل الرشداف: عمـ اجتماع الت (3)
 .187، ص1979، الييئة المصرية العامة لكتاب، مصرمد عمي محمد: قاموس عمـ االجتماعمح (4)
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اطية االجتماعية في األسرة، مما أدى إلى تغير شكميا مف األسرة والتوجو نحو تطبيؽ الديمقر 
 الممتدة إلى أسرة زواجية.

اف االسرة تمثؿ العبلقات االولى التي يكونيا االنساف فيي المدرسة االساسية  ويمكف القوؿ
لكؿ طفؿ وفرد كونيا تمنحو االستمرار المعنوي لما تغرسو في نفسو مف ثقة وقيـ اجتماعية 

ر سموكية ،ويتأثر سموؾ الفرد خبلؿ مراحؿ حياتو بخبرات طفولتو المبكرة التي اكتسبيا عف ومعاي
طريؽ االسرة ، حيث تمثؿ بيئة الطفؿ أو الفرد باكورة حياتو وىي تعتبر مف انتاج محيطو 

 . االنسانية االسري ، فاف تمؾ البيئة تمعب دور ىاـ واساسي في تشكيؿ الشخصية
 

 : Societyب_ المجتم   
المجتمع في المغة موضع االجتماع ، ويطمؽ عمى الجماعة مف االفراد يجمعيـ غرض 

ىو ذو صفات متميزة عف صفات الفرد ، ويطمؽ  واحد ، او عمى االجتماع االنساني مف جية ما
لفظ مجتمع بمعنى اخص عمى المجموع مف االفراد تؤلؼ بينيـ روابط واحدة تثبتيا االوضاع 

االجتماعية ويكفميا القانوف او الراي العاـ بحيث ال يستطيع الفرد اف يخالفيا او والمؤسسات 
 .)1)ينحرؼ عنيا

يشير مفيوـ المجتمع إلى جماعة مف الناس يعيشوف معًا في منطقة معينة، وتجمع بينيـ 
 ثقافة مشتركة ومختمفة عف غيرىا وشعور بالوحدة. كما ينظروف إلى أنفسيـ ككياف متميز، ويتميز

ببنياف مف األدوار المتصمة ببعضيا البعض والتي تتبع في سموكيا  كتجميع لمجماعات.المجتمع ػ 
 جميعيا، النظـ االجتماعية األساسية الضرورية سائدة، ويتضمف المجتمعالمعايير االجتماعية ال

 ،مستقؿالبشرية األساسية وىو كالنظاـ االقتصادي والسياسي والتربوي والديني لمواجية الحاجات 
ػ ولكف بمعنى شمولو لجميع األشكاؿ التنظيمية الضرورية اكتفائو الذاتي التاـ اقتصادياً  بمعنىال 

  (.2)لبقائو
اف المجتمع " عدد مف الناس يشتركوف في  (Warner & Llint وارنر و لينت  )ويرى 

اىتمامات معينة ، ومشاعر وسموؾ وأشياء أخرى مشتركة ألنيـ ينتموف الى جماعة اجتماعية 

                                                 
 . 345، ص1982،  بيروت ، دار الكتاب المبنانييالمعجـ الفمسف :جميؿ صميبا (1)
 .400،ص1978معجـ مصطمحات العمـو االجتماعية، مكتبة لبناف ، بيروت،  :احمد زكي البدوي (2)
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اة الطبيعية بغرض استمرار الحي يقنطوف في منطقة معينة يستعمموفواحدة ، وجميعيـ 
مباشرة أو غير مباشرة عبلقات اجتماعية جميعيـ أعضائيا  بط بيف، وتر واالجتماعية لمجماعة

 (.1)وتكويف تمؾ العبلقات االجتماعية في مجموعيا البناء االجتماعي لذلؾ المجتمع

اف المجتمعات انظمة مغمقة وغير   ( Talcott Parsons :تالكوت بارسونز)بينما يرى  
معمنة ، قابمة لمتنظيـ وفؽ منظور تراتبي ينطمؽ مف حالة البدائية الى الحالة العصرية مرورا 

 بالحالة القديمة . 
يوف المجتمعات عمى اساس معايير ثقافية وعمى اساس وسائؿ يوغالبا يصنؼ االنتربولوج

لقطافيف والرعاة البدو يضا عف مجتمعات الصياديف امعيشية اساسية تعتمد الييا بنفسيا وتحدثوا ا
  (.2)لؾ عف المجتمعات الصناعيةوكذ

نو مجموعة إال  إف ىناؾ اتفاقًا عامًا عمى أف المجتمع ىو الجماعة االجتماعية األكبر، وا 
أنفسيـ  ؿ واحد يدرؾ وجود اآلخر، ويعدوفمف األشخاص تتفاعؿ اجتماعيًا إلى درجة أف ك

كوحدة اجتماعية واحدة ويشتركوف في المغة وفكرة الوحدة، ويعيشوف داخؿ حدود إقميمية 
  .(3)محددة

 التعري  االجرائي:
يتضح لنا اف المجتمع لو دور كبير في تشكيؿ الشخصية مف خبلؿ ضبط سموؾ الفرد  
عداد اجتماعي ونفسي  لعديد مف الثقافات المرغوب بيا فالمجتمع حيث يعد المجتمع الفرداومده ب

اف العادات والتقاليد ليا اثر كبير في تميز  ، فضبل عفوكو االجتماعيمف خبلؿ تقيـ سم
الشخصية المحمية عف بقية الشخصيات االخرى فمف المبلحظ اف الشخصية الغربية تختمؼ عف 

                                                 
سيد ابو بكر حسانيف: طريقة الخدمة االجتماعية في تنظيـ المجتمع، مكتبة االنجمو المصرية، مصر   (1)

 .82، ص1974
، ترجمة مصباح الصمد، مجد المؤسسة 2بيار بونت و ميشاؿ إيزار: معجـ األثنولوجيا و االنتربولوجيا، ط  (2)

 .813، ص2010الجامعية لمدراسات والنشر، بيروت ، لبناف 
(3) Young, K. and Mack, R., Sociology and Social Life, American Book Co., N. Y., 
1967..p. 28.  
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الشخصية الشرقية وما يميز ىذا االختبلؼ ىو اختبلؼ ثقافة المجتمعات المشكمة لشخصية 
 الفرد.
 :The State  :_ الدولةت
اف تعريؼ الدولة ميمة متعذرة عمى وجو التقريب .إنو ميمة ) Boudo: بودون)يرى       

تتعثر بثبلثة ضروب الصعوبات عمى األقؿ  انيا تجمع ، أوال، جمعا اعتباطيًا وجية النظر 
     (.1)المعيارية ووجية النظر 

الدولة بشكؿ عاـ بوصفيا مجموعة متميزة مف النظـ التي تممؾ السمطة إصدار القوانيف التي     
حكـ المجتمع، فيي عمى حد تعبير ماكس فيبر تحتكر القوة المشروعة داخؿ حدود إقميـ معيف، ت

وليذا تضـ الدولة نظمًا ومؤسسات مثؿ القوات المسمحة، وجياز الخدمة المدنية، والسمطة 
 2التشريعية، والمجالس المحمية والقومية التي تضـ أعضاء منتخبيف )كالبرلمانات مثبًل(.

نما ىي مجموعة مف النظـ والمؤسسات       عدة تعريفات ، وليا فالدولة ليست كيانًا موحدًا وا 
نستعرض بعض ىذه التعاريؼ االكثر ُوِضعت مف قبؿ العديد مف المؤسسات والسيما األوروبية ، 

" بانيا   ( Carre de Malbergكاريو دومال بيرك )عرفيا العالـ الفرنسي شيوعًا ، حيث 
مجموعة مف االفراد مستقرة في إقميـ وليا مف التنظيـ ما يجعؿ ليذه الجماعة في مواجية األفراد 

" بأنيا مؤسسة  ( Hinsley  :ىانسمي)وعرفيا العالـ االنكميزي  (.3)سمطة عميا امرة وقاىرة "
 (.4)متطورة " سياسية يرتبط بيا االفراد مف خبلؿ تنظيمات

" الدولة بناء طبقي او بناء اجتماعي داخؿ حدود  (:Oppenheimer )اوبنيايمر وعرفيا
جغرافية تممكيا الطبقة القوية المسيطرة عمى االفراد وذلؾ مف اجؿ تنظيـ السيطرة واستغمميا 

                                                 
بودوف وؼ بوريكو : المعجـ النقدي لعمـ االجتماع ، ترجمة. سميـ حداد ، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات  (1)

 . 459، ص 2007والنشر والتوزيع ،بيروت، لبناف 
، 2011الخواجة: المعجـ المعاصر في عمـ االجتماع، دار مصر العربية لمنشر والتوزيع، مصرمحمد ياسر  2

 419ص 

 .22، ص2011عمي يوسؼ شكري: مبادى القانوف الدستوري، دار صفاء، عماف، االردف (3)
(4) Hinsley. Sovereignty. Second edition. Combridge university press. 1986، p3. 



..............................ألول : اإلطار العام لمدراسةفصل االدراسة النظرية : ال -الباب األول   
 
 

24 
 

لتحقيؽ مصالحيا وخاصة االقتصادية عمى حساب الطبقات االخرى ، كما اف الدولة ىي التي 
 (.1)مثؿ االستعمار عندما يستقر اناس تحت سيادتيـتتميز في الطبقية مثميا في ذلؾ 

ي مجموعة مف األفراد مستقرة عمى إقميـ محدود إلقامة السمـ ى defoe )) ديفو:وعرفيا  :
والعدؿ عف طريؽ القوة، او الدولة ىي مجتمع يعيش داخؿ رفعة محدودة مف األرض منقسمًا إلي 

الدولة تتولي تطبيؽ األوامر القانونية التي  حكومة وشعب، فالحكومة ىي ىيئة مف األفراد داخؿ
اإلكراه لتكفؿ طاعة ىذه   ئة بيف األفراد الحؽ في أف ستعمؿتقـو عمييا الدولة وليذه اليي

 (.2)األوامر

 التعري  االجرائي :     
المجتمع وضماف اشتغالو عمى  يتميز باستقرار نسبي وظيفتو تسيير حياة إّف الدولة تنظيـٌ مستقؿٌ 

منسجـ وتتجسد في مجموعة مف المؤسسات االدارية ،والقانونية ،االقتصادية ،السياسية التي  نحو
الدولة عف المواطنيف جميعيـ ويعد وجودىا ضروريا لتنظيـ  تتطابؽ مع متطمبات الناس وتعبر

سات الشخصية مف خبلؿ اشكاؿ السيا مبلمح العامة  في عممية تشكيؿ المجتمع، وتسيـ الدولة
 .داخؿ الدولة الواحدة المتبعة

 

  المدرسة :-ث    
تعددت تعريفات المدرسة باختبلؼ االتجاىات النظرية و سنستعرض مجموعة مف       

 التعريفات التي تؤكد عمى وظيفتيا . 
ىي " المؤسسة الخطيرة التي أنشاىا المجتمع لتتولى تربية نشئو الطالع وىي تمؾ  المدرسةف     

الطفؿ ".   المؤسسة القيمة عمى الحضارة اإلنسانية ىي األداة التي تعمؿ مع األسرة عمى تربية 
(3) 

                                                 
 .15، ص1973محمد عبد المعز نصر: في النظريات والنظـ السياسية، دار النيضة العربية ، بيروت   (1)
سماعيؿ عمي سعد، مبادئ عمـ السياسة، دراسة في العبلقة بيف عمـ السياسة والسياسة االجتماعية،  دار   (2)

 .143، ص1992المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر
 (

3
 .171، ص 2014، دار عمار ، عماف،  2التربية، ط إبراىيـ ناصر: أسس  (
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ويرى أحمد محمد "أف المدرسة بناء اجتماعي يستمد مقوماتو المؤسسية مف التكويف        
ي العاـ، تستمد منو ىذه المؤسسة فمسفتيا وسياساتيا وأىدافيا وتسعى إلى تحقيقيا مف االجتماع

 (1)خبلؿ الوظائؼ و األدوار التي تقوـ بيا  "
 وىناؾ نوعاف مف المدارس ىما: 

فالحكومة تتولى أمر تأسيسيا و ماتحتاج مف إمكانات مادية :العامة أو الحكومية   المدارس -1
األجياؿ الناشئة . ومف أجؿ أف تؤدي وظائفيا المطموبة منيا وليذا يكوف  وبشرية مف أجؿ تأىيؿ

 بالمدارس . ؽالتعميـ فييا مجانيًا فالتمميذ اليدفع رسومًا لبللتحا
في العادة أفراد أو ىيئات خاصة و بينيا  ايتولى أمر تأسيسي:  ) االىمية(المدارس الخاصة -2

 (2)تربية األجياؿ الناشئة . وبيف المدارس الحكومية أدوار تكاممية في
 التعري  االجرائي : 

األبناء،  توالمدرسُة إحدى الييئات الرسمية في المجتمع، والتي تتولى وظيفة تنشئ ُتعد      
والعمؿ عمى رفع ُقدراتيـ ومياراتيـ في شتى المجاالت، فيي تعمؿ إلى جانب األسرة في التنشئة 

كما تعد المؤسسة المدرسية الركيزة األساسية التي ، االجتماعية لمفرد وزرع القيـ اإلنسانية لديو
 .في تكويف األفراد وفي بناء المنظومات الحضارية ذات الطابع اإلنساني المجتمع يستند إلييا

 
 : Conflictالصراع : ثالثا:
ح االفراد الجماعات حوؿ الموارد والثروات النادرة يمثؿ الصراع الحالة تتصادـ فييا مصال     

في المجتمع ، في ىذا النوع مف انواع التفاعؿ االجتماعي الذي يوصؼ بأنو سمبي بالمقارنة مع 
التعاوف الذي يوصؼ عادة باإليجابي، فأف إلحاؽ اليزيمة بالخصـ يعد خطوة ميمة لمتقدـ نحو 

 (.3)اليدؼ

يرى  الكثير  مف العمماء أف الصراع  عبارة عف الية لتحرير االنساف مف الطاقة السالبة       
واف الحاجة لمصراعات موجودة بيولوجيا في االنساف وأنيا ضرورية كطريقة لتحييد الطاقة 

                                                 

(
1

 242، ص2004،دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت  3أحمد  الفنيش: أصوؿ التربية ، ط   (

(
2

 172المصدر السابؽ ، ص  : إبراىيـ ناصر (

 118، ص2011عبد الحسيف الدعمي: مقدمة في عمـ االجتماع ، دار ومكتبة البصائر، بيروت، لبناف (3) 

https://ma3in.com/%d8%a3%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
https://ma3in.com/%d8%a3%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
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الفائضة. بينما يرى بعض عمماء االجتماع الذيف يستخدموف نموذج الصراع االجتماعي الى 
 (.1)مستمر بيف الفئات المييمنة والمتضررة مف الناسصراع ال

الصراع عمى انو: " صراع بيف طبقتيف ) Karl Marxكارل ماركس: (بينما يعرؼ    
اجتماعيتيف متخاصمتيف ىما الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة او الطبقة المستغمة والطبقة 

يعتقد باريتو في نظريتو الصراعية باف الصراع المستغمة او الطبقة القاىرة والطبقة المقيورة ،بينما 
  (.2)يكوف بيف النخبة والعواـ"

فإننا سنجد عمـ االجتماع  وقد حظيت فكرة الصراع باىتماـ الكثير مف المفكريف ورواد    
 ىربرت سبنسرو  جبرائيل تاردمثبل ينظر تختمؼ عما ذكره ماركس، ف نظريتيـ لمفكر الصراع

 ماكس فايبربينما  ةلمصراع االجتماعي عمى انو يمثؿ حالة مرضية غير طبيعي  ودور كايم
روف الى الصراع وغيرىـ ينظ وليم اوكبرنو  روبرت باكو  وجورج ىربت ميد وجارلس كولي

  (.3)االجتماعي عمى انو حالة طبيعية في المجتمع 
"بانو السموؾ الكائف  مف الصراع النفسي   Sigmund Freud)سجمند فرويد (بينما يعرؼ   

خبلؿ احتكاكو بالبيئة التي يعيش بيا او مف خبلؿ الحاالت او االزمات النفسية التي يمر بيا 
 (.4)فتتأـز شخصيتو

فالصراع ىو تصادـ ارادات وقوى خصميف او اكثر ويكوف ىدؼ كؿ طرؼ مف االطراؼ     
تحطيـ االخر كميا او جزئيا حتى تتحكـ اردتو في ارادة الخصـ، و بذلؾ ينيي الصراع بما يحقؽ 
اىدافو واغراضو لفترة زمنية معينة ومف ثمة يحدث ىدوء الذي يكوف بمثابة استقرار مرحمي ومف 

 (.5)تطورات تنتج صراعا اخر مبني عمى نتائج الصراع االوؿ ثمة تحصؿ 

                                                 
مجموعة مؤلفيف: ترجمة ابراىيـ استنبولي ،عمـ الصراع ، منشورات اتحاد الكتاب العربي ، دمشؽ، سوريا  (1)

 .114، ص 2013
ي ونظرياتو، دار ومكتبة حامد لمنشر والتوزيع صالح حسف الداىري : أساسيات عمـ االجتماع النفسي التربو   (2)

 . 388، ص2010عماف 
، دار مجدالوي لمنشر والتوزيع ، عماف ، االردف عمعف خميؿ عمر: نحو نظرية عربية في عمـ االجتما  (3)

 .19، ص 1992
 .40، ص1990جاسـ فياض الشمري : عمـ نفس التوافؽ ، دار الكتب لمطباعة والنشر ،العراؽ ،  (4)
 . 140معف خميؿ عمر: نحو نظرية عربية في عمـ االجتماع ، مصدر سابؽ، ص   (5)
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 _ الصراع من اجل البقاء:1  
التي حفزت الكثير مف العمماء مثؿ بالداروينية االجتماعية  ظير ىذا المصطمح بما يسمى    

عمى تطبيقيا عمى المجتمعات االنسانية، كما تديف فكرة )الصراع وكارل ماركس  ىربرت سبنسر
بيا  ، التي عزافي األيديولوجية الماركسية في أصميا بدرجة ما لمداروينية االجتماعية الطبقي(

بتأكيده الجارؼ لمظاىر التنافس في الحياة دوف تعاوف خاصية العدواف ماركس الى االنساف 
الطبيعي او ما يمكف تسميتو بالصراع، ومع ذلؾ فاف الداروينية االجتماعية كما تطورت عمى 

تابعيو أدت الى تأكيد )الصراع مف اجؿ البقاء( عمى اساس الصراع بيف األفراد ايدي 

فالصراع ىو حالة سببيا تعارض حقيقي او متخيؿ لبلحتجاجات والقيـ  ،(1)والجماعات.
والمصالح ويمكف اف يكوف الصراع داخميا )في الشخص نفسو( او خارجيا )بيف اثنيف 

 (2).أو أكثر مف االفراد(
سياسيا اجتماعيا و عات المنافسة اىذا الصراع الشعور بالتيديد مف قبؿ االفراد والجم ويعني     

ودينيا واقتصاديا وشخصيا، وىدؼ ىذا الصراع ىو ابعاد المنافسيف اي الغرض مف ىذا الصراع 
وكمما احتدت الخصومة كمما زادت العداوة في النفوس وتكوف ، ال يتحقؽ اال بيزيمة المنافسيف 

 (3)ىي التنافس العدواني او الصراع مف اجؿ البقاء.الحصيمة 
إف الحديث عف فكرة الصراع في غالب األحياف تقودنا إلى الحديث عف الصراع لذلؾ     

في المجتمع  فالصراع أصبح صفة مبلزمة لمحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية ،يالسياس
 تنشأ بيف طرفيف يوجد بينيما تعارض في المصالحر إلى العممية االجتماعية التي ييشاذ ، العراقي

، سواءكافو الوسائؿ واألساليب  حقيؽ مصالحو وأىدافو مستخدماواالىداؼ، ويسعى كؿ منيـ لت
في الغالب يأخذ صور  ،عدمو أو يعترؼ بيا أحد األطراؼ أو، أكانت مشروعة أو غير مشروعة 

                                                 
 .305، ص1972دار لبناف لمطباعة والنشر، لبناف، بيروت سعد جبلؿ: عمـ النفس االجتماعي، (1)
بتينا أي . شميدت ، انغو دبميو شرودر ، انثربولوجيا العنؼ والصراع ، ت ىناء خميؼ غني ، منشورات  (2)

 .10، ص  2013العراؽبيت الحكمة ، بغداد ، 
 .131: ص نفسو، مصدر بتينا أي . شميدت ، انغو دبميو شرودر  (3)
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والتسيير، وبالتالي تحقيؽ  ،ـ في سمطة القرارواليدؼ منو التحك األزمة والتوتر والكفاح العدائي
  السيطرة عمى الطرؼ اآلخر واستغبللو.

أف انسجاـ القيـ ال يكوف مطمقا في كؿ االحواؿ خصوصا في  ويرى بعض العمماء     
المجتمعات الحركية والمعقدة التي تمتاز بالتناقض والتصادـ في اغمب االحوؿ يسبب حاالت مف 

وبيف السموؾ الفعمي  المجتمعيةلحضارية افجوة واسعة بيف القيـ المثالية  الصراع الناتجة عف
 .(1)عددة تممؾ قيما متناقضة ومتصادمةلمناس كما يظير ىذا الصراع في حالة وجود جماعات مت

حدث في المجتمع العراقي وعمى اختبلؼ فترات يوربما تكوف فكرة الصراع واضحة فيما      
، وكذلؾ لتعاوف والعمؿ ضد مصمحة المجموعةاتأـز عبلقات الترابط و  ي نشأت مفتأريخو ، والت

المصالح عمى حساب االخريف او بيف السمطة وأفراد  كسبظيرت بيف االفراد انفسيـ في محاولة 
المجتمع ، فضبل عف سجايا بعض االفراد في المجتمع العراقي ، والمتمثمة بعدـ التنظيـ وحب 

 .  التكالب وتحطيـ االخريف
 
 
 

 (psychological Anthropologyالنفسية ) ارابعا : األنثروبولوجي
، وكاف المقصود بو دراسة 1593: مصطمح ظير في بريطانيا عاـ  ا_األنثروبولوجي1

اإلنساف مف جميع جوانبو الطبيعية والسيكولوجية واالجتماعية، وظؿ يحمؿ معنى الدراسة المقارنة 
البحث وخاصة في المجتمعات البدائية، أدى إلى تطورات ىامة في لمجنس البشري. إال أف تزايد 

النظر إلى األنثروبولوجيا، وخاصة في عبلقتيا بالعموـ المتفرعة منيا وغيرىا مف الدراسات التي 
  (.2)تتصؿ بدراسة اإلنساف

                                                 

، االسكندرية ،الجامعية دار المعرفة ، عمـ االجتماع النشأة والتطور : عبد اهلل. محمد عبد الرحمف  (1)
 .211، ص1999مصر

 .25، ص 2009محمد عاطؼ غيث : عمـ االجتماع ، دار المعارؼ ،االسكندرية، مصر  (2)
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ويتفرع الى فروع  1اف طبيعيًا واجتماعيًا وحضاريًا.ىو عمـ دراسة االنس اواألنثروبولوجي      
االجتماعية  التي  االثقافية ، األنثروبولوجي االطبيعية ، واألنثروبولوجي امثؿ األنثروبولوجي رئيسة

  (.2)تتفرع بدورىا الى فروع اخرى ، لذا فاف لو عبلقة وثيقة بعموـ عديدة
مفة األنثروبولوجيا ىو اصطبلح شامؿ وواسع حيث أنو يشمؿ دراسة المواضيع المختو      

كالتطور البيولوجي والحضاري لئلنساف، والعبلقات البيولوجية بيف المجتمعات المعاصرة، 
والمبادئ التي تحكـ عبلقات الشعوب بعضيا مع العض اآلخر، خصوصًا الشعوب الصناعية، 
بيد أف المواضيع البيولوجية واالجتماعية ىي مواضيع متداخمة ومتحدة بفضؿ تركيزىا المشترؾ 

ة اإلنساف لكنيا في نفس الوقت مواضيع منفصمة ومستقمة بعضيا عف البعض اآلخر، عمى دراس
 (.3) بسبب تخصص عممائيا إما بالمواضيع اإلنسانية أو بالمواضيع الطبيعية

 

  (psychological Anthropology)النفسية  ا_األنثروبولوجي2
يعّد  (  Culture and Personality) الحضارة والشخصيةاو النفسية  ااألنثروبولوجي      

في العبلقة بيف الثقافة والشخصّية، ىذه يبحث  النساف و اكثرىا نموًا و اتساعاً اىـ فروع عمـ ا مف
العبلقة التي تسير في اّتجاىيف متكامميف : اّتجاه يأخذ أثر الثقافة في الشخصّية، واّتجاه يأخذ أثر 

عمـ  بانيااالنثروبولوجيا النفسية تعريؼ ولذلؾ ذىب رادكميف براوف الى ، الشخصّية في الثقافة
 (.4)نفس خاص يعالج سيكولوجيات ثقافية محددة بالذات

وىناؾ كذلؾ صمة وثيقة تربط االنثروبولوجيا بعمـ النفس مف خبلؿ ظيور فرع جديد وىو      
لعامة لبنى البشر حيف يعيشوف في االنثروبولوجيا الثقافية، تمؾ التي تدرس المظاىر السموكية ا

مصنع أو في طبقة أو جماعة، حيث أف ىناؾ نظرة قديمة يقوؿ بيا الفبلسفة حيف قالوا بمبدئ 
أف اإلنساف ذو عقؿ واحد ونفس واحدة، ولكف قد تحطـ  ىالوحدة النفسية لمجنس البشري، بمعن

                                                 
 .56ص قاموس االنثروبولوجيا، مصدر سابؽ شاكر مصطفى سميـ:  (1)  

، 2007سمير سعيد حجازي: معجـ مصطمحات االنثروبولوجيا، دار الطبلئع لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر (2)
 .15ص

 .22، ص1981ميتشيؿ: معجـ عمـ االجتماع، ترجمة إحساف محمد الحسف،  دار الطميعة، بيروت، لبناف (3)
التنظيـ واالدارة والعمـو السموكية قباري محمد إسماعيؿ، المدخؿ الى عمـ االجتماع المعاصر مشكبلت  (4)

 .160_159، ص1988،منشأة المعارؼ ، مصر 
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 ىوجية الثقافية، فتدر مبدأ الوحدة النفسية لمجنس البشري حيف تتمايز األنساؽ السيكول
االنثروبولوجيا السيكولوجية الخصائص العقمية والسموكية السائدة في مختمؼ األنماط الثقافية، 
وفي ىذا الصدد يقوؿ رادكميف براوف عندما ندرس "سيكولوجية الفرنسييف واأللماف أو األمريكاف 

سموكية الناجمة عف شروط فإننا نعني بيذه الدراسة أف نعالج الخصائص العقمية والمبلمح ال
 (.1)الحياة في نسؽ اجتماعي معيف بالذات"

وىناؾ جيود كبيرة قدميا العمماء في ىذا الفرع امثاؿ بندكت وسايبر ومارغريت ميد وبواس       
وغيرىـ وقد انصب اىتماميـ عمى دراسة اىمية سموؾ الفرد في سياؽ الثقافة ، وخير مثاؿ ما 

حيث حث االنثربولوجييف عمى ضرورة  1922بواس عاـ  اثروبولوجيقدمو العالـ واستاذ األن
تحويؿ جانب اىتماماتيـ لدراسة مشكبلت السموؾ البشري وتحديد ما يتصؿ منيا بكؿ مف القوانيف 

 (2) .البيولوجية وقوانيف التطبيع الثقافي التي تدخؿ في تشكيؿ شخصية الفرد

دراسة األحواؿ  تقوـ عمى النفسيةأف االنثروبولوجيا  يمكف القوؿ مف ىذا النصو       
السيكولوجية لمجماعات، وبثقافات تضطمع بدراسة األحواؿ السيكولوجية لمجماعات، وبثقافات 

د الشعوب وعادتيا يكما تدرس أيضًا تقال ، تأثير األحواؿ البيئية العامة في السموؾ ىالشعوب ومد
موؾ ومظاىر الحياة نظرًا النعكاس كؿ ذلؾ عمى أنماط الفعؿ االجتماعي، وأشكاؿ الس الثقافية 

.العقمية والفكرية برمتيا

                                                 
 49االنثروبولوجيا الثقافية واالجتماعية ، مصدر سابؽ، ص. عبد عمي المالكي:  (1)
 .61، ص1990قيس النوري ، األنثروبولوجيا النفسية ، منشورات جامعة بغداد، العراؽ  (2)
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 ادلقحث اجا ل

 ةعباةرااةع ت منعذج ي   
مف  في صراعيا وات االجتماعية شكبّل المُ سواء مف جية لمشخصية العراقية إف دراستنا 

سمات الشخصية في المجتمع العراقي لما تحممو مف ثقافة بعض مف لتبياف  تيدؼ اجؿ البقاء

الع، جعؿ  التعميـ..العمؿ او العبلقات االجتماعية و  الموقع الجغرافي او تقسيـبفعؿ البيئة او 

الدراسة تيب خصوصية لسمات ىذه الشخصية، التي  قد تختمؼ عف سمات الشخصية العامة 

عرض بعض الدراسات السابقة التعرؼ عمييا  مفلتي تناوليا الباحثوف فيما سبؽ، إف السبب ا

ريات التي استخدمتيا النظفي التعرؼ عمى المناىج العممية و إيمانا مف الباحث باالستفادة منيا 

، ومف ثـ مناقشتيا واالستفادة منيا ، وقد تـ تقسيميا الى ثبلث  معرفة النتائج التي توصمت إليياو 

 ربية ، دراسة اجنبية ( عمى النحو اآلتي:مجاميع وىي ) دراسات عراقية ، دراسات ع
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 .(1): دراسة, د. قيس النوري: الشخصية العربية ومقارباتيا الثقافية -1
 

الضوء  ومقاربتيا الثقافية  تسميط  , حاوؿ الدكتور قيس النوري في دراستو الشخصية العربية    
عمى الشخصية ومحولة فيـ الذات العربي وميوليا الرئيسية لمعالجة ما يعانيو واقعنا العربي مف 
ازمات ومشكبلت او عمى االقؿ االقتراب مف تصورىا في أطرىا الحقيقة غير المختمفة. ويرى 

ي ايضا انو ليس مف المفيد التمادي في طرح الشعارات المثالية التي ثبت إفبلسيا خصوصا ف
ويذكر ايضا انو الوقت قد حاف منذ زمف غير قصير لدراسة الشخصية ، الميداف السياسي 

العربية كقوة مركزية فاعمة في الواقع الثقافي واالجتماعي والنفسي العربي ، والكف بطريقة غير 
 .االشياء مكشوفة أو بعيدة عف المسممات الفمكمورية التي نعتمدىا في تفسير

وحاولت الدراسة االجابة عف بعض االسئمة التي يرىا الدكتور قيس النوري مف الواجب عمينا    
كباحثيف عرب االجابة عمييا الف اجابتيا تفتح الباب عمى مواضيع ستنير فكرنا العربي حوؿ 
طبيعة شخصيتنا التي قد نكوف غافميف عف الكثير مف خباياىا عمى الرغـ مف انيا تعبر عف 

 نا وىويتنا التي تميزنا عف باقي األمـ .وىذه االسئمة ىي :كينونت

؟ وما مصادرىا في ثقافتنا وتنشئتنا؟ وغيرىا فكر؟ وما ىي ميولنا المركزيةمف نحف؟ وكيؼ ن   
          .مما تنظـ حوليا شخصيتنا العربي

الثقافية ،  اعتمدت الدراسة عمى عدة مناىج لمبحث منيا المنيجية االجتماعية و المنيجية    
منيجية المسانية واالتصالية، تصميـ القيـ ، ومنيجية التداخؿ التخصصي و ، سية والمنيجية النف

لمنوالية، تصميـ النمط تصميـ المنظور الكوني، تصميـ الشخصية االساسية، تصميـ الشخصية ا
، تصميـ النظريات المفسرة لمشخصية ومنيا ستخدـ الدكتور النوري عدة تصاميـ مفاو  الثقافي،

سياقات توصيؼ الشخصية العربية : ومف خبلؿ ىذا الفصؿ حوؿ الدكتور ، التنشئة االجتماعية
قيس النوري اختيار السياقات التي تبدو أكثر قربا لواقع الشخصية العربية ومف ىذه السياقات اوال 

السياؽ و المثالي الروحي والسياؽ االدبي  تاريخي والسياؽسياؽ الوصؼ الطبيعي :والسياؽ ال
 السياؽ التنافسي والسياؽ الثقافي .التزامني و 

                                                 
 .2011د. قيس النوري ، الشخصية العربية ومقارباتيا الثقافية ، المركز العممي العراقي ، بغداد ،   (1)
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وؿ الدكتور النوري في دراستو لمشخصية العربية نماذج مختمفة مف البحوث والدراسات اتن   
لتوضيح مدى االختبلفات والتحوالت في الشخصية العربية مف خبلؿ المقارنة بيف ىذه 

ف ىذه المجتمعات ) حالة مجتمع النوبة في السوداف ، وحالة النموذج االنساني المجتمعات ، وم
 في مدينة مناخة اليمنية ، و توطيف البدو في القرف السابع : حالة البصرة والكوفة(.

وتناوؿ الدكتور النوري  ايضا  في طيات دراستو الشخصية وتحديات التحديث مثؿ الشخصية    
ا وقارف الدكتور النوري بيف نمط البيروقراطية الغربي ونمط البيروقراطية والتحدي البيروقراطي كم

العربية وايضا  تناوؿ خصائص البيروقراطية العربية وكيفية تأثير الثقافة االجتماعية والشخصية 
وتناوؿ ايضا الشخصية العربية وتحدي االغتراب، حيث  ،ي رسـ صورة البيروقراطية العربيةف

ركزت الدراسة عمى اسباب االغتراب وعواقبو ،وكانت عينة ىذا البحث مجموعة مف االكاديمييف 
 ونخبة األنتمجنسيا  ورجاؿ الفكر. 

 نتائج الدراسة:

واقفيا ورؤيتيا منة الذاتية في الشخصية العربية وفي الثقافة العريقة التي تستمد ما_القوى الك1
الكونية منيا  أثبتت قدرتيا عمى العطاء الحضاري المستمر مف جية وعمى الصمود أماـ تيارات 

 االجتياح الثقافي األجنبي دوف اف تفتقد أصالتيا وتفردىا العربييف.

بحاجة الى بناء بنيتنا االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية التي ىي مف اىـ  _ نحف2
 ات أعادة بناء الشخصية العربية.متطمب

_  اف الشخصية العربية تحتاج الى مزيد مف االنفتاح العممي والفكري عمى حركة العولمة وذلؾ 3
باإلفادة مما حققتو مف طفرات في مجاؿ العموـ التكنولوجيا، فنحف  ال نستطيع اف نفاخر األمـ 

 .األخرى بغزارة نفطنا الذي جادت بو أرضنا وليس عقولنا 

_ ضرورة الوعي بالعوامؿ الكامنة في تركيباتنا الثقافية وتشخيص دورىا في خمؽ ما نعانيو مف 4
ىذا التفكؾ والتشرذـ والبلمباالة وغيرىا مف عممنا العربية التي نمارسيا دوف وعي والتي قد 

 يستثمرىا االعداء ضدنا بدىاء وخبث .
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ة بعيدا عف االنفعاالت المتأرجحة التي غالبا _ لقد اف لمعرب اف يراجعوا ذاتيـ بروية وموضوعي5
 ما تحجب عف الشخصية العربية ما يواجيا مف تحديات وأخطار.

دي: البناء االجتماعي والشخصية العراقية ييوس  عناد العا الدكتور : دراسة -2
المحددات البنائية والسمات العامة دراسة ميدانية في محافظات )نينوى 

 .(1)(_بغداد _ والبصرة
أىمية الدراسة اىتـ الباحث في دراسة البناء االجتماعي والشخصية العراقية مف إظيار    

الصفات اإليجابية العامة التي ترسخت في شخصية اإلنساف العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية 
  . 1990وما بعدىا إلى عاـ  1958إلى 1921عاـ 

ؽ البناء االجتماعي عمى نسؽ الشخصية أىداؼ الدراسة: حاوؿ الباحث دراسة تأثير أنسا  
منطمؽ مف النسؽ األيكولوجي  ثـ المحور التاريخي والثقافي وإلحداث السياسة التي مر بيا 
العراؽ وقد أستفاد الباحث مف البحوث والدراسات االجتماعية واألنثروبولوجيا والنفسية والتاريخية 

 . البناء االجتماعي  لمشخصية العراقية  والسياسية واالقتصادية  لمشخصية العراقية لبمورة

ومف أىداؼ الدراسة محاولة معرفة أىـ المحددات البنائية والسمات العامة  في الشخصية     
العراقية مف خبلؿ معرفة أثر البناء االجتماعي فييا وأىـ التأثيرات لممتغيرات السياسية 

لغاء النظرة الس مبية واالقتصادية والجتماعية والثقافية في البناء االجتماعي  لممجتمع العراقي ، وا 
التي كانت تؤثر في الشخصية العراقية بؿ كاف ىدفو توضيح السمات اإليجابية لمشخصية 

 .العراقية بعد أف مؤلت الكتب بسمات سمبية

 منيجية الدراسة:

أستخدـ الباحث منيج العمـو االجتماعية المتداخمة كالمنيج التاريخي والمنيج المقارف ومنيج    
عينة الدراسة :كانت عينة الدراسة ىي األساتذة العراقييف في ، المسح االجتماعي الميداني

 .( أستاذ وأستاذة300الجامعات )الموصؿ، بغداد، البصرة( وبمو حجـ العينة )

                                                 
د. يوسؼ عناد العائدي ، البناء االجتماعي والشخصية العراقية المحددات البنائية والسمات العامة دراسة   (1)

 .2002، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، ميدانية في محافظات )نينوى _بغداد _ والبصرة( ، اطروحة دكتوراه 
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 :نتائج الدراسة 

قّدـ الباحث تصورًا عف التغيرات التي حدثت وأحدثت تبداًل لمكثير مف القيـ القديمة بقيـ جديدة   
  . العراقيةاتصفت بيا الشخصية 

أدى التغير الثقافي إلى ضعؼ التيارات الفكرية ذات النزعات الطائفية واالجتماعية مف خبلؿ -1
  .وسائؿ االتصاؿ الجماىيري وبفعؿ التربية والتعميـ

وأف التغير في المستوى الثقافي أدى الى انتقاؿ الوالء مف العشيرة أو المحمة إلى الوالء لمدولة  -2
 . والمجتمع

ميع النواحي استنتج الباحث بعض السمات التي أتسمت بيا الشخصية العراقية عمى ج -3
 .واالجتماعية والثقافية والنفسية حيث تعد سمات ايجابية وليس سمات سمبية السياسة واالقتصادية

توصؿ الباحث الى أف التغير االقتصادي ساعد عمى ارتفاع دخؿ الفرد وحصؿ لرفاه  -4
لعراقي وتوفير ظروؼ عمؿ وارتفاع نسبة مشاركة المرأة وتخميصيا مف العمؿ االقتصادي لمفرد ا

  وأزالت الفوارؽ بيف الرجؿ والمرأة.التقميدي 

 بيف الباحث أف الدولة تمكنت مف إذابة العزلة الفئوية بيف البدو والريؼ والحضر. -5

 

 

 

 ثانيًا " دراسات عربية "
التقميدية ومحدداتيا عاط  وصفي: الشخصية المصرية  : دراسة-1

 .(1(الثقافية

                                                 
 القاىرة،  ،ية التقميدية ومحدداتيا الثقافية، دار النيضة العربيةالشخصية المصر  :محمد عاطؼ وصفي) 1)

1981. 
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 اىمية الدراسة:

قاـ الباحث بدراسة اىـ أبعاد الشخصية المصرية التقميدية وىي الشخصية القومية التي برزت  
 .في مصر  1952قياـ ثورة يوليو  بعد

تناولت الدراسة تحميؿ الشخصية المصرية التقميدية بعد تحديد ابعادىا وقد حاولت الدراسة       
ترتيب تمؾ االبعاد الى ) االستمرار والثبات النسبي ،واالزدواجية، والكرامة ، والتديف، والحزف 

لحتمية والفكاىة، والوطنية والفداء(، وقد وظؼ الباحث في دراستو نظريتاف وىي ) النظرية ا
 الجغرافية، والنظرية الحتمية االقتصادية(.

وىدفت الدراسة الى رسـ صورة عامة عف أبعاد الشخصية المصرية وتفسير ىذه االبعاد في     
ضوء النظرية األنثروبولوجيا التي تركز اىتماميا عمى المحددات الثقافية في الشخصية المصرية 

ة الذي يعتبر مف احد المواضيع األنثروبولوجيا مف خبلؿ دراسات تأثير الثقافة في الشخصي
النفسية وايضا الدراسة تطرقت لتحميؿ أبعاد الشخصية المصرية التقميدية في ضوء النظرية 

 الجغرافية.

 النتائج التي توصمت ليا الدراسة:

_ تتمتع النظرية الجغرافية بالعديد مف االنساؽ بيف مقدمات والنتائج وقد اوضحت النظرية  1
تحميمية النقدية خطورة انزالقيا في مازؽ الحتمية الجغرافية وبعد تفسير الشخصية القومية ال

  .بالمحددات الجغرافية وحدىا قاصرة وال يتماشى مع الواقع

_ اف الحتمية االقتصادية وفؽ النظرية االشتراكية في عصر ما او منضمة حضارة محددة 2
 .نو تشكيؿ الشخصية االنسانية وفؽ خطوط مميزةكنمط االنتاج االقطاعي أالشتراكي مف شائ

_ قصور النظرية الحتمية الجغرافية واالقتصادية في تفسير العديد مف التغيرات االجتماعية 3
بإمكاف حدوث تغيرات في الشخصية القومية بدوف مصاحبة  تالتي غيرة مجرة التاريع حيث اكد

 تغير في المحددات الجغرافية واالقتصادية.
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الشخصية الميبية ثالوث القبيمة والغنيمة الباحث المنص  وناس :دراسة -2
 :(1)والغمبة

 اىمية الدراسة: 

تأتي اىمية الدراسة مف خبلؿ دراسة الشخصية الميبية دراسة اكاديمية، مف خبلؿ مفيـو      
وجعميا مدخؿ لقراءة جديدة تنير زاويا معتمة لـ يتـ يتطرؽ الييا، ويمكف أف  الشخصية القاعدية،

يساعد عمى فيـ أجزاء ميمة مف ديناميكية المجتمع، كما يمكف أف يكوف ىذا المفيـو مدخبل لفيـ 
تطور البنيات الذىنية في صمب المجتمع وكيفية ترجمتيا في روابط وسموكيات اجتماعية وثقافية 

 وف ىذا المفيـو مدخؿ اإلحدى ىذه القراءات بحكـ ثرائو العممي والعممي.ويمكف اف يك

  تساؤالت الدراسة:

_ الى أي حد يمكف تطبيؽ مفيوـ الشخصية القاعدية باعتبارىا مدخبل مف المداخؿ العممية 1
 الممكنة لفيـ المجتمع الميبي.

 _ ماىي الخصائص البارزة المميزة لمشخصية القاعدية.2

 

 

  دراسة:أىدا  ال

_ تيدؼ الدراسة الى دراسة الشخصية الميبية واىـ خصائصيا وصفاتيا المكتسبة حضاريا 1
 وتاريخيا ، والتي ساىمة في نحت الشخصية القاعدية الميبية.

الدراسة الى تحميؿ العديد مف الظواىر وفيميا ومف اىـ تمؾ الظواىر االزمات العديدة  ت_ ىدف2
 ية مف خبلؿ منيج دراسة الشخصية القاعدية.التي مرت بيا الشخصية الميب

                                                 
 ،2014المنصؼ والناس : الشخصية الميبية ثالوث القبيمة والغنيمة والغمبة، الدار المتوسطية لمنشر، تونس  (1)

   45ص
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 _ استحضار التراكـ التاريخي والثقافي والحضاري لمساعدتنا في فيـ خصائص الواقع الراىف.3

الدراسة الى تشخيص موطف التوتر واالخفاؽ في الوضع الراىف ومحاولة تفسير  تىدف_ 4
 االزمات العميقة التي عاشيا المجتمع الميبية. 

 الدراسة:منيجية 

اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المبلحظة األنتروبولوجّية التي سمحت لمباحث عمى     
امتداد خمس وعشروف سنة أف يتأمؿ ديناميكية المجتمع ومبلحظتو سموكيا، مف خبلؿ تسجيؿ 
ؿ المعمومات وتراكـ المعمومات لموصوؿ الى مستوى الفيـ، مف خبلؿ التحميؿ الكامؿ والمتكام

نتروبولوجية تتبلءـ غالبا مع المجتمعات ذات التركيبة الخاصة مظواىر، الف منيج المبلحظة األل
التي يصعب فييا الوصوؿ الى المعمومات عف طريؽ االستمارة جراء المراقبة والحذر االعتباري 

مف قبؿ المجتمع. كما اعتمد الباحث عمى المقاببلت التي يظير بعضيا بشكؿ  وامنياً سياسيا 
باشر في حيف يختفي بعضيا االخر في صمب النص. كما اعتمدت ايضا عمى منيج تحميؿ م

 المضموف لعينة بسيطة مف الشعر الشعبي المبي.

 نتائج الدراسة:

 مجموعة مف النتائج أىميا: توصمت الدراسة الى    

واالجتماعي _ اف التاريع المتوتر لممجتمع الميبي انصير تماما في النسيج الذىني والثقافي 1
 والقبمي، األمر الذي يفسر ولو جزئيا مستويات العنؼ السائدة حاليا.

_ اف االزمات الحالية في المجتمع الميبي تعود الى ذاكرة دامية وتاريع مأزوـ وتوظيفيما في 2
 إدارة الصراع الحالي.

جؿ مزيد مف _ اف مفيوـ الشخصية القاعدية، ال يزاؿ يتمتع براىنية ويمكف أف تستخدمو مف أ3
 التحميؿ والفيـ العممييف خاصة واف ليبيا بدأت تدخؿ مرحمة ما بعد البتروؿ.

_ إف ظاىرة البداوة وثقافتيا تتحوؿ الى ممارسات اجتماعية في المعيش اليومي لؤلفراد وتصبح 4
 بذلؾ حياة شبو مشتركة بيف أفراد المجتمع الواحد.
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 ثالثًا " دراسات أجنبية "
 األنماط الثقافية:(1)بندكت: دراسة روث -1

ي كؿ مجتمعات سعت العالمة روث بندؾ مف خبلؿ ىذه الدراسة الى دراسة الثقافة السائدة ف     
ف ىما ) النموذج األبوليني( الذي ينسجـ مع يدراسة وعمؿ مقارنة بيف نموذجيف مختمفيف ثقافي

القائـ عمى االمتثاؿ وااللتحاـ، ثقافة الشعوب اليندية  التي تتميز بطبيعة الجماعية في العيش 
ذا ديونيزي( وى) النموذج الاني وىووىو ما يشكؿ شخصية متوازية ومسالمة ، اما النموذج الث

النموذج  النموذج يتناسب مع ثقافة ىنود السيوؿ ، وعمى عكس النموذج االوؿ يشكؿ ىذا
االنماط الثقافية بيف كؿ مف وترى روث بندؾ اف ىذا االختبلؼ في  .شخصية فردانية وعدوانية

النموذجيف ىو شيء تكونو الطبيعة البشرية يسعى االنثروبولوجي الى فيمو ودراستو دراسة 
وايضا قارنت روث بندؾ بيف ثقافة الينود والحضارة ، وضوعية بعيدا عف االنحياز الشخصيم

ية ذات نمط محمي يمتاز الغربية التي كانت مختمفة وذات ثقافة عالمية بينما كانت الثقافة اليند
ية ، بينما تمتاز الثقافة الغربية بالضغوطات البيئواالساطير ، وذات تسمسؿ ىرميالخياؿ  في

وتختمؼ ىذا الدراسة عف سابقاتيا انيا كانت ميدانية فيي لـ  ،الصعبة ةوالبلىوت ومسار الحيا
لقديمة فيي كانت واقعية مف تعتمد في دراستيا عمى الرحبلت التجارية او المبشريف او االدبيات ا

وايضا قارنت روث بندؾ في درستيا بيف طبيعة ثقافة  خبلؿ توثيؽ التنوع الثقافي توثيقا ميدانيا .
ثبلث قبائؿ وىي ) زوني ، ودوبو، وكواكيوتؿ( وتوصمت الى اف ىذا القبائؿ غير متجانسة مطمقا 

الرغـ مف وجود سمات مشتركة في االفعاؿ والمعتقدات وىي ايضا مختمفة في االىداؼ وعمى 
طفيفة اال انيـ يختمفوف في ثقافتيـ العامة مثميـ مثؿ جميع المجتمعات، وترجع ىذا االختبلؼ 
الى الطبيعة البشرية التي تسعة الى ايجاد نمط اجتماعي متوازف ماطر ثقافيا ، وتحتاج ىذا 

ا، ال نيا الحظة ىناؾ حاالت مف القبائؿ الى فترات طويمة لتحقيؽ التوازف واالنسجاـ في ما  بيني
 الصراع التي جمبتيا االحتكاكات مع المجتمعات االخرى.

                                                 
(1) Ruth Benedict: patterns of Culture, Boston and Nw York, Cambridge-Mass 
Achusetts printed in U.S.A. Houghton Miffin Company ,2005 
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بندكت سموؾ االفراد مع سموؾ المجتمعات الكبيرة في تجسيد انماط الثقافة، وترى  تناقش كما    
راد اف الثقافة توفر المواد الخاـ لممجتمع والفرد وتجعمو اكثر أثراء، وىناؾ نسبة عالية مف االف

الذيف يولدوف في المجتمعات وميما تكوف خصوصياتيـ فاف اغمب تصرفاتيـ يمميو ذلؾ المجتمع 
ويمكف تفسير ىذه الحقيقة بواسطة االدوات والوسائؿ الثقافية الموجودة في تمؾ الثقافة نفسيا، واف 

تنمو وتبيف الدراسة اف شخصية الفرد  ،ؿ مجتمع نموذج متميز مف الشخصيةالثقافة تنتج لك
وتتطور مف خبلؿ الحياة االجتماعية بحيث تنغمس في ثقافة معينة لكي يتحوؿ الفرد مف كائف 
حي الى كائف اجتماعي فتتكوف شخصية االنساف مف خبلؿ التنشئة االجتماعية التي تعمؿ عمى 

 .لقيـ والعادات واالتجاىات مجتمعةبناء تمؾ الشخصية لتوافؽ مع ا

 يا الدراسة:اىم النتائج التي توصمت ال

اف الثقافة تتكوف مف نظـ اقتصادية ودينية وسياسية واخبلقية ولغوية وعادات وتقاليد، وكؿ  _1
 نظاـ يتألؼ مف أنماط ال حصر ليا مف األنماط . 

_ اف النمط الثقافي ىو مجموعة مف األفكار والفعاليات واألشياء المادية التي تتجمع بأسموب 2
فية ، بحيث ال يمكف تمييزىا باعتبارىا أجزاء ومكونات مف طراز منطقي، وتترابط بطريقة وظي

عاـ ومتناسؽ، وىو سموؾ تفاعمي متكرر بشكؿ غالب، مثؿ تناوؿ افراد األسرة ثبلث أكبلت 
 يوميًا أو قياميـ بأداء صموات كؿ صباح ، وىذا ما وضحتو  روث بينديكت  في ىذه الدراسة.

تسير بتجاه واحد وتكوف بسمسمة ثابتة وىي الثقافة ثـ  _ اف العبلقة بيف الشخصية والثقافة3
 المجتمع ثـ الشخصية.

دراسة لورين النغمان , جورج لوندسكو: الشخصية األمريكية وسخطيا دراسة  -2
 21171اجتماعية , 

تقدـ ىذه الدراسة  تحميبًل اجتماعيا وثقافًيا وتاريخيا وشخصًيا فريًدا لمشخصية القومية      
والديناميكا النفسية الكامنة وراءىا عمى ضوء النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت ،  األمريكية

                                                 
(1)

 Lauren Langman, George Lundskow: American Character and its Discontents 

(Studies in Critical Social Sciences)  2017 
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واعتمدت الدراسة عمى مفيـو إريؾ فرـو لمشخصية االجتماعية ،  ويرى الباحثاف أف إريؾ 
فرـو ومدرسة فرانكفورت مصدر إلياميـ لنقد الذع "لمجانب الشرير" لمشخصية األمريكية. 

نب مف الشخصية االجتماعية األمريكية بأنو "ديني ، مجتيد ، مستقؿ اذ يصفوف ىذا الجا
غالًبا ما يكوف عنصرًيا ، متحيًزا ضد الجنس ، مدعوًما بخط سمطوي"، يعتقد  -، عدواني 

الباحثاف أف الجانب اآلخر مف الشخصية األمريكية ، "المبني عمى القيـ الديمقراطية 
ركة والتعاطؼ" يمكف أف يكوف أساس مجتمع عاقؿ وممارسات المساواة في الرعاية والمشا

في القرف الحادي والعشريف. تناولت الدراسة عينة صغيرة مف المستوطنيف البيوريتانييف 
 المتدينيف ، وعرض الكاتباف أسباب التحوالت في ىذه الديانة .

واتجاىاتيـ واكد الباحثاف اف األسباب التي تؤدي عند البيوريتانييف الى تغيير دينيـ       
بعضيا موجود في الشخص نفسو وبعضيا موجود في المواقؼ االجتماعية . وىناؾ ثبلث 
عناصر أساسية لمتحوالت وىي العنصر المعرفي والعنصر الوجداني والعنصر النزوعي ، 

 لذا قد يكوف ىناؾ اختبلفات بيف اتجاىات الفرد الخاصة وبيف التزاماتو العامة .
   

 

 لى جممة مف النتائج أىمياوتوصؿ الباحثاف ا
اف الظاىرة البارزة في المجتمع األمريكي الطائفية الدينية ، وظيور مذاىب يراىا  -1

 البعض عمى انيا انحرافات في الديف المسيحي .
اف التحوالت الدينية في الشخصية االمريكية تعود اغمب أسبابيا شعور الفرد بانو  -2

اص يحمموف معيـ بعض الخصائص فاشؿ في حياتو ومحطـ في آمالو ، واألشخ
التي تييئيـ لمتأثير بمؤثرات معينة ومقاومة التأثير بغيرىا ، وىؤالء األشخاص ىـ 

 .عرضو مف غيرىـ لمتحوالت الدينيةاألكثر 

اف التحوؿ الديني في حياة الشخص عادة ما تكوف أسبابيا كالطرد مف العمؿ او  -3
ياع ، وقد بينت الدراسة اف الفشؿ في الدراسة او صراع نفسي والشعور بالض

الغالبية الذيف يشعروف بالضياع ىـ بعيديف عف اسرىـ وعبلقاتيـ االجتماعية قميمة 
 جدا .
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الى   البيوريتانيولعؿ العوامؿ الشخصية والموقفية المييمنة لمتحوؿ الديني مف  -4
ني  الديانات والمذاىب األخرى تتماثؿ مع العوامؿ المييئة المتطرفة لبعض البيوريتا

 الى اعتناؽ طوائؼ مسيحية أخرى . باألشخاص، مما أدى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مناقشة الدراسات السابقة
 

عربية   ودراستيفتناولنا في فصؿ الدراسات السابقة سبعة دراسات منيا دراستاف عراقية       

وثبلث دراسات اجنبية. وكانت لتمؾ الدراسات عبلقة بموضوع الدراسة بصورة مباشرة وغير 

مف ناحية المنيجية واألدوات المستخدمة او مف  بينيافيما  وتشابياً  وقد وجدنا اختبلفاً مباشرة 

، وىذا مف البدييي الف الدراسات  حيث طبيعة الدراسة نفسيا مف كونيا نظرية تحميمية أو ميدانية

السابقة كتبت مف باحثيف مختمفيف، كما اف دراساتيـ في سياقات اجتماعية وزمانية متباينة، 

 لذلؾ قدمنا ممخص لكي نناقش فيو ما تناولتو ىذه الدراسة:،  واستخدموا تقنيات مختمفة لمدراسة
 

 ( الثقافيةقارباتيا وم العربيةأوال: دراسة الدكتور قيس النوري : )الشخصية 
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الدكتور النوري مف الدراسات الميمة التي تناولت الرؤية االنثربولوجية لمشخصية  تعد دراسة      

بوصفيا تنظيما وبناًء فكريًا ونفسيًا وعاطفيًا عاما يشترؾ فيو افراد المجتمع المتماثؿ ، كما عرض 

ومحولة فيـ الذات وميوليا الرئيسية لمعالجة ما يعانيو واقعنا مف مفيـو الشخصية  الدكتور النوري

واختمفت دراستنا في عرض اىـ المشكبلت الشخصية العراقية والعوامؿ التي  ،ازمات ومشكبلت 

النوري  الدكتورتأثرت بيا خبلؿ مدة االحتبلؿ التي تعرض لو المجتمع العراقي ، بينما دراسة 

عطاء الحضاري المستمر مف جية وعمى الصمود وعدـ التأثر اثبتت قدرة الشخصية عمى ال

 بتيارات االجتياح الثقافي األجنبي دوف اف تفقد اصالتيا وتفردىا .

 

 

دي: البناء االجتماعي والشخصية العراقية ييوس  عناد العا الدكتور دراسةثانيا : 

)نينوى _بغداد _ المحددات البنائية والسمات العامة دراسة ميدانية في محافظات 

 والبصرة(

تعّد دراسة األستاذ الكبير يوسؼ عناد مف الدراسات الميمة والكبيرة والرائدة في مجاؿ        

نيا قدمت في مدة حرجة ومظممة مف تاريع تغير الشخصية في العراؽ الشخصية العراقية ال

عراقية في آباف مدة وكانت مف الدراسات االجتماعية الجريئة التي ناقشت دراسة الشخصية ال

 .التسعينات 

 عرض موضوع في  االقتراب واالستعانة مف دراسة الدكتور يوسؼ عنادراستنا وقد حاولت د      

إظيار الصفات اإليجابية ومف حيث تأثير ىذا البناء في البناء االجتماعي والشخصية العراقية 

إلى 1921الدولة العراقية عاـ العامة التي ترسخت في شخصية اإلنساف العراقي منذ تأسيس 
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 ، اما دراستنا ومف خبلؿ نتائج الدراسة الميدانية اكدت عمى 1990وما بعدىا إلى عاـ  1958

المُشكبلت االجتماعية ليا دور فعاؿ في بناء الشخصية العراقية ، وناقشت دراسة العايدي باف 

لطائفية واالجتماعية مف خبلؿ التغير الثقافي أدى الى ضعؼ التيارات الفكرية ذات النزاعات ا

وسائؿ االتصاؿ الجماىيري وبفعؿ التربية والتعميـ ، بينما اكدت دراستنا الى اف التغير الثقافي 

 الذي جاء بعد االحتبلؿ األمريكي أدى اتساع النزعات الطائفية واالجتماعية .

 

 
 

 قافيةدراسة عاط  وصفي: الشخصية المصرية التقميدية ومحدداتيا الثثالثا: 

أبعاد الشخصية المصرية في ضوء النظرية األنثروبولوجيا التي تركز اىتماميا تناولت الدراسة    

عمى المحددات الثقافية في الشخصية المصرية مف خبلؿ دراسات تأثير الثقافة في الشخصية 

الشخصية  ، اما دراستنا فقد تناولت دراسةالذي يعتبر مف احد المواضيع األنثروبولوجيا النفسية 

وسماتيا في ضوء األنثروبولوجيا النفسية واىـ العوامؿ والتحوالت التي حدثت في الشخصية 

 القومية الشخصية في تغيرات حدوث ، وأكدت دراسة وصفي بإمكاف2003العراقية بعد عاـ  

واالقتصادية ، اما دراساتنا فقد اكدت مف خبلؿ  الجغرافية المحددات في تغير مصاحبة بدوف

بيانات الدراسة ىناؾ عوامؿ عديدة قد تؤدي الى تغير الشخصية الوطنية مف خبلؿ  عرض

التغيرات الثقافية والنفسية واالقتصادية واالجتماعية  ليا دور كبير في بمورة الصراع أي اف أي 

تغير بالمشكبلت االجتماعية والنفسية يؤدي الى تغيير في سموكيات االنساف داخؿ المجتمع أي 

 ر في شخصية الفرد.لو تأثي
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الشخصية الميبية ثالوث القبيمة والغنيمة رابعا: دراسة الباحث المنص  وناس :

 والغمبة
 

تعود  واكد الباحث اف ىذه االزمات  المجتمع الميبي التي حدثت فياالزمات تناولت الدراسة      

، اما دراستنا فقد عرضت  الى ذاكرة دامية وتاريع مأزـو وتوظيفيما في إدارة الصراع الحالي

دراسة االزمات والصراعات واف ىذه الصراعات ليا جذور وامتدادات وتراكمات تاريخية ، وبعد 

، ونتيجة لمصراعات السياسية التي حدثت في النظاـ السياسي العراقي  2003التغير في عاـ 

االنفبلت األمني ظيرت اشكاؿ عديدة لبلزمات والصراعات منيا الطائفية والفساد اإلداري و 

 .قديمة وانتشار السبلح المنفمت كؿ ىذه االزمات ليا جذور تاريخية
 

 : الدراسات األجنبيةخامسا:   

في عمـ  اً عميقكبيرًا و  اتأثير مف الدراسات الميمة التي تركت :  دراسة روث بندكت     

أف السمات الشخصية  مؤكدة عمى ،األنثروبولوجيا الثقافية، وخاصة في مجالي الثقافة والشخصية

ىناؾ حاالت مف  تالحظوقد  .ال توجد بطريقة منعزلة عف المجتمع، وال يمكف أف تكتفي ذاتيًّا

األخرى ، كما اكدت دراستنا مف خبلؿ الجانب الصراع التي جمبتيا االحتكاكات مع المجتمعات 

ؿ تحريؾ ىو سببيا احتكاكات مف خبل 2003الميداني اف الصراعات التي حدثت بعد عاـ 

رىاب باستغبلليا بعض وسائؿ التواصؿ  ارادات خارجية سياسية  أدت الى اعماؿ عنؼ وقتؿ وا 

 .االجتماعي والتكنموجية الحديثة، فكؿ ما تقدـ اثر عمى الشخصية العراقية بصورة عامة

اف التحوالت الدينية في : فقد اكدت عمى  دراسة لورين النغمان , جورج لوندسكواما         

الشخصية االمريكية تعود اغمب أسبابيا الى شعور الفرد باالغتراب والفشؿ ، واألشخاص يحمموف 
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معيـ بعض الخصائص التي تييئيـ لمتأثير بمؤثرات معينة ومقاومة التأثير بغيرىا ، وىؤالء 

قد اكدت اف تنامي دور األشخاص ىـ األكثر عرضو مف غيرىـ لمتحوالت الدينية ، اما دراستنا ف

بعض اسيـ في بمورة الصراع في الشخصية العراقية مف خبلؿ  2003المؤسسة الدينية بعد عاـ 

الدنية، مما انتج الكثير مف النزاعات العقائدية والطائفية و  أبناء البمد الواحد الخطابات التحريضية 

 المجتمع الواحد.وىذا ال ينفي وجود خطاب ديني مسالـ يدعو لمتسامح بيف افراد 
 

 

 ادلقحث انثعني

 ادلفسرة نهدااةة ع تاننظري 

 
 الشخصية: ت: نظريات النفسية التي فسر أوال

  Psycho – analysis Theory_ نظرية التحميل النفسي" سيجموند فرويد"  1
لقد وضع فرويد نظريتو في التحميؿ النفسي بعد أف نقحيا في وقت الحؽ وقد أدخؿ ثبلث 

 : (1)رئيسة في بناء الشخصية ، وىيتركيبات 
 : (Id)اليو  – 1

وىو أوؿ التنظيمات الرئيسة في بناء الشخصية ، وىي منظومة بايولوجية تنشأ منذ الوالدة 
وتستمر مع الحياة، وتعد بمثابة مخزوف لمغرائز ومخزوف لمطاقة النفسية ، ويحاوؿ "اليو" خفض 

زالتو باإلشباع عمى وفؽ مبدأ ال مذة ، و "اليو" يمنح الفرد إرادتو عمى االستمرار في التوتر وا 
 . (2)الحياة، وىو أي "اليو" ال يتسامح في التأجيؿ أو تأخير اإلرضاء ألي سبب كاف

                                                 
(1)  Sigmund, F: The mugur works of Sigmund Freud. University Chicago , 1952, P. 
433. 

 .31، ص1999صالح حسف الدىر: الشخصية والصحة النفسية، دار الكتب لمنشر، بغداد،   (2)
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يرى فرويد أف "اليو" مادة خاـ غير منظمة ، نبحث عف المنفعة ، وال يعرؼ قانونًا ، وال 
 يخضع لمقولتي الزماف والمكاف. فالعمميات تحكمو قوانيف الفكر، وال يعرؼ القيـ األخبلقية وال

التي يقوـ بيا "اليو" يحكميا التناقض والعواطؼ المتباينة . كما ال يعرؼ السمب واإليجاب، وبما 
إنو ثابت ال يتغير ، فبل فرؽ في تركيبو عند الصغير والكبير وال تميز بيف الصورة الذاتية 

 والواقعية والموضوعية. 
 
 

 : (Ego)األنا  – 2

إف " األنا " ىي السيد العاقؿ لمشخصية وليس غرضيا إعاقة أو اعتراض نزوات "اليو" ، 
ف "األنا" مدركة لمواقع  ولكف غرضيا مساعدة "اليو" في الحصوؿ عمى الحفظ الضروري لمتوتر. وا 

 .(1)في تقرير الوقت واألسموب الذي يمكف أف تشبع بو الغرائز بشكؿ أفضؿ

الذي تميزه عف "اليو" خضوعو لمقولتي الزماف والمكاف، وخضوعو ومف صفات "األنا"     
لقوانيف الفكر األساسي، كذلؾ فػ ""األنا" وسيمة لتعميـ الفرد مواجية العالـ الخارجي، ويستخدـ 
"األنا" الطاقة إليجاد التكامؿ بيف التنظيمات الثبلثة "اليو، األنا، األنا العميا" . فيدؼ ىذه 

االنسجاـ الداخمي لمشخصية ، حيث يتسنى تفاعؿ "األنا" مع البيئة الخارجية الوظيفة ىو إيجاد 
 .(2)عمى صورة نشطة

نستنتج أف "األنا" يحدث لمواجية الواقع ويؤدي إلى تأجيؿ اإلشباع الزائؼ حيف يحظى " 
 األنا" بموضوع اإلشباع الحقيقي، أي بمعنى آخر أي أف مبدأ الواقعية ىو السائد. وتعد " األنا"

 منظومة نفسية تسعى إلى توافؽ الفرد مع بيئتو في ضوء الواقع المعاشي. 

 : (Super Ego)األنا العميا  – 3

                                                 
(1)  Sigmund , F. Ibid., P.437. 

 .34، ص1990محمد محمود عبد الجبار الجبوري: الشخصية في عمـ النفس، مطبعة دار الحكمة، عماف (2)



...................................االطار المرجعي لمدراسةالدراسة النظرية : الفصل الثاني : –الباب األول   
 
 

48 
 

الذي يمنع "األنا" مف  –األنا العميا  –تتكامؿ األجيزة النفسية لمفرد بما يسميو "فرويد" 
عمى "األنا"  تحقيؽ رغبات "اليو" في حاؿ معارضتيا لمقواعد واالتجاىات االجتماعية ، فيضغط

 . (1)التي تكبت الرغبة ، وفي الوقت نفسو يعرض "األنا" لضغط معاكس مف "اليو"

ال تكافح مف أجؿ المذة ، كما تفعؿ "اليو" وال لتحقيؽ  –األنا العميا  –ويرى "فرويد" أف 
 األىداؼ الواقعية ، كما تفعؿ األنا بؿ تكافح مف أجؿ الكماؿ األخبلقي فقط، تّمح "اليو" عمى
اإلشباع ، وتحاوؿ "األنا" تأخير اإلشباع، وتّمح "األنا العميا" عمى األخبلقية قبؿ كؿ شيء. واألنا 

 . (2)العميا تشبو "اليو" ال تقبؿ المساومة في مطالبيا

إف "األنا العميا" الرقيب ينمو مف خبلؿ الحياة االجتماعية وبوساطة عمميات التعمـ ونصائح 
رشادات المجتمع عف المح رمات االجتماعية ومف خبلؿ الثواب والعقاب . ومف خبلؿ ثبلثة وا 

 مستويات : ) البلشعور ،  ما قبؿ الشعور ،  والشعور (. 

وىذه المستويات البد أف تعمؿ بتوازف ناتج عف التنشئة االجتماعية السميمة . والبد أف تمر 
تحت مراقبة الضمير األخبلقي الرغبات والغرائز في عممية تصفية وتنقية اجتماعية عبر "األنا" و 

 . (3)وحراستو "األنا العميا"

نستنتج مما تقدـ لنظرية التحميؿ النفسي "لسيجموند فرويد" أنو قسـ بناء الشخصية عمى      
ثبلثة "اليو واألنا واألنا العميا" ، وأرى أف ىذه العناصر الثبلثة مناطؽ نفسية ، واف العبلقة بينيما 

عبلقة تفاعؿ ، فيي أنساؽ منفصمة ضرورية ألداء الشخصية لسموكيا عبلقة آلية ، وليست 
ونشاطيا. ويتضح أف "اليو" عند فرويد يعبر عف المضموف البيولوجي لمشخصية ويعبر "األنا" 
 عف المضموف اإلدراكي لمشخصية ، ويؤكد "األنا األعمى" عف المضموف االجتماعي لمشخصية.

نظرية أريك فروم -2  

                                                 
، ص  1938، القاىرة ،  محمد عثماف نجاتي، دار الشروؽ ، ترجمة : األنا واليوَ :  ند فرويدو سيجم ينظر : (1)

22-27 
 .81، ص1987قاسـ حسيف صالح:  اإلنساف مف ىو،  دار الحكمة لمنشر، بغداد ،   (2)

(3)_
 . 131، ص1893دافيذوف، ننذل. يذخم عهى اننفس . ترجًت د. سيذ انطواب وآخروٌ، انذار انذونيت نهنشر،  
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يختمؼ أريؾ فروـ مع )سجموند فوريد( بشأف تأثير الدافع الجنسي حيث يرى الجنس قوة 
فاعمة في السموؾ وبدال مف ذلؾ يري أف شخصيتنا متأثرة بقوة  اجتماعية وثقافية تمؾ التي تؤثر 

ويفسر أريؾ .(1)في الفرد ضمف الثقافة وتمؾ القوة العالمية التي أثرت في البشرية عبر التاريع 
وـ نظرية عمى أساس أف الشخصية االجتماعية ىي النواة الجوىرية في تكويف الشخصية لدى فر 

األعضاء داخؿ الجماعة والتي تتكوف نتيجة التجارب المختمفة التي يمر بيا الفرد واختبلؼ نمط 
" أف الشخصية  .(2)الحياة المشتركة التي تعيشو الجماعة ضمف المجتمع الواحد كما يؤكد "فرـو

تماعية ، تظير نتيجة التفاعؿ بيف العوامؿ االجتماعية واالقتصادية والدينية ، ويعتقد أف أىـ االج
ىذه العوامؿ ىو العامؿ " االقتصادي" باعتبار أف الفرد والمجتمع ييتموف بالبقاء ألف إشباع 

 . (3)الحاجات البشرية األساسية ال تتـ إال بعد االطمئناف مف البقاء

" إف  الشخصية االجتماعية ليست مجموعة مف السمات الثابتة الموجودة في يقوؿ "فرـو
المجتمع، لكف التغيير االجتماعي يؤدي إلى تغير الشخصية ، إذ أف التغير يولد حاجات جديدة 
ليا سمات اجتماعية جديدة ، تعبر عف نظـ اجتماعية جديدة ليا . بمعنى آخر أف اإلنساف كائف 

وقد نظر فرـو إلى الشخصية االجتماعية . (4)النظاـ االجتماعياجتماعي فيو يخضع لمؤثرات 
 : (5)بوصفيا جزء مف الطبيعة اإلنسانية ومف خبلؿ اآلتي

فيـ عبلقة اإلنساف بالعالـ وباآلخريف وبالطبيعة ونفسو، وىو يؤمف بأف اإلنساف أصبًل  .1
 ىو كائف اجتماعي. 

 وامؿ البيولوجية. بوصفيا مشروطة تاريخيًا وحضاريًا ، ولـ يقمؿ مف الع .2

                                                 
  .1983العراؽ، مطبعة جامعة بغداد ،عبد الرحمف القيسيو  أحمد ولي:ت،  نظريات الشخصية :دواف شمتز (1)
 1972 ، بيروت، لبنافترجمة مجاىد عبد المنعـ المؤسسة العربية لدراسات والنشر، الخوؼ مف الحرية : أريؾ فرـو  (2)

  220ص
(3) 

 .55ص، 2001هو انًصريت ، انقاهرة ، سهيى : تعرية يحًود ، يكتبت االنجانًجتًع ان فروو:  ريكأ 
: المجتمع السميـ،   (4)  . 56، صلمصدر نفسوا اريؾ فرـو
: المجتمع السميـ، (5)  .62المصدر نفسو ، ص  اريؾ فرـو
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المثؿ "كالحؽ ، العدؿ ، الحرية" ويعدىا نوازع حقيقية ليس ليا أي طابع ميتافيزيقي ،  .3
 ولكنو كامنة في ظروؼ الحياة اإلنسانية. 

الوجود اإلنساني ومف خبلؿ بعض الظواىر التي تقوـ بإشباعيا وىي ظواىر نفسية  .4
 . غير المقيدة أو الرغبة ... الع "يات اجتماعية مثؿ " الحب أو الرقة أو الفرح أو الفعال

" أىمية المجتمع وظروفو االجتماعية في تغير الق درات الفطرية إلى قدرات أكد "فرـو
. وىذه تعّد الشخصية االجتماعية التي يشترؾ فييا مجموعة مف أعضاء الثقافة الواحدة اجتماعية

 . (1)التي تتبايف مف شخص إلى آلخر داخؿ الثقافة الواحدة

نستنتج مما تقدـ إف نظرية "الشخصية االجتماعية" ألريؾ فروـ قد أكدت عمى الطابع 
االجتماعي لمشخصية، مف حيث تفسير اإلنساف وتفسير عبلقاتو بالجماعات والدوافع إلى العمؿ 
وتحديد قيمة اإلنساف أماـ اآلخريف. ونرى إنو اىتـ بالتغيير االجتماعي والثقافي وما لذلؾ مف 

ى عناصر الشخصية وتغير األفكار واالتجاىات فييا . وبذلؾ فيو مدرؾ لمعبلقات تأثير عم
 الموجودة بيف الجماعات بعضيا مع البعض اآلخر.

 _ نظرية العالقات الشخصية:  )ىاري أستاك سيولفان( 3

تقوـ نظرية سيولفاف عمى العوامؿ الثقافية واالجتماعية المؤثرة في تكويف الشخصية مؤكدا       
أف عمى كؿ جانب مف جوانب الشخصية ىي نتيجة لمعبلقات التي مر بيا الفرد في حياتو  مف 

وقد ركز عمى ثبلث عمميات بارزة في التفاعبلت بيف األفراد  .(2)لحظو الوالدة  حتى الممات
والتي تحدد شخصية الفرد وىي الديناميكية والتصور ألشخاص أو الصورة الذىنية التي يكونيا 

ريف أو عف نفسو و الخبرة الديناميكية ويقصد بيا شكؿ ثابت مف الطاقة والتي تظير عف اآلخ
نفسيا بعممية مميزة في العبلقات بيف ألفراد وىي أصغر عنصر في دراسة الشخصية أو وصفيا 
وأف الموضوع األساسي لنظرية العبلقات بيف األشخاص سيؤلفاف  الموقؼ الشخصي المتبادؿ 

الشخصية مف الوقائع المتبادلة باإلضافة  إلى تركيزىا عمى عمميات  بيف األشخاص وتنظيـ
                                                 

 .53، ص1989البناء االجتماعي والشخصية ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ،  فرح: محمد سعيد  (1)

 . 135مصدر سابؽ ص نظريات الشخصية، :داوف  شمتز  (2)
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التفاعؿ بيف األشخاص وأف شخصية الفرد ألتشكؿ بمعزؿ عف اآلخريف وتتأثر بفعؿ عوامؿ ثقافية 
واىتـ  في العبلقات الشخصية البينة وىي العبلقات بيف الشخص  .(1)واجتماعية المحيطة باألفراد
سيكولوجية في الحياة وأف حاجات الشخص والمياـ االرتقائية تقابؿ  وكؿ شخص آخر لو أىمية

    ( 2)بيف شخصيف بدءا بعممية أمومة فرد ما وانتياًء باختيار الشريؾ الجنسيبسمسمة مف العبلقات 

 ،ت الشخصية التي يتمتع بيا كؿ فردسوليفاف إلى أف الشخصية تتشكؿ مف العبلقا يشير     
الشخصية إلى الشخصية. تبايف الطرؽ التي تمر بيا ىذه التجارب أثناء يحدث نقؿ  أقصد

مرورىا بمراحؿ الحياة ، حيث أصبح إتقاف المغة والميارات االجتماعية وتمبية االحتياجات أكثر 
 تعقيًدا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .119ص 2011دار اليازوري لمنشر، عماف ، األردف ،  ، االجتماعيتشكيؿ السموؾ  :نبيؿ عبد اليادي  (1)
 .242مصدر سابؽ ص ،نظريات الشخصيةداوف شمتز:  (2)
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 الشخصية تنظريات النفسية التي فسر مناقشة ال

باف ىناؾ ثبلث  ىذه النظرية وضحت:  نظرية التحميل النفسي )سيجموند فرويد(_ 1
مكونات اساسية لمشخصية ، اوليا يمكف اف يعتبر الجانب البيولوجي ، والثاني يمثؿ الجانب 

ي النفسي ، اما الثالث فيو اجتماعي، والصراعات التي تحدث بيف تمؾ المكونات ليا دور ف
في الصراع االجتماعي ، اإلنسانية ، وقد وضؼ الباحث ىذه النظرية عممية تشكيؿ الشخصية 

 اثرت عمى المجتمع العراقي ومف ثـ حدثت تغييرات نفسيةالتي والسيما بعد فترة االحتبلؿ 
 .في شخصية الفرد العراقي  واجتماعية

عر شتغيرات االقتصادية والتكنموجية تاف ال ىذه النظرية تأكد عمى :نظرية اريك فروم_ 2
والعزلة، وىذه التغيرات تتطمب مف االنساف اف يكوف سيد قدره الفرد بجو مف عدـ االماف والشؾ 

األماف ، تناوؿ لة مف التوتر النفسي وعدـ ومسؤوال عف تصرفاتو، وىذا االمر يجعمو يشعر بحا
عمى المجتمع العراقي  واالقتصادية طرأت ةالباحث ىذه النظرية في دراسة التحوالت التكنولوجي

 في ىذه الدراسة . اتغير أنماط الشخصية العراقية وىذا ما تناولن، واثرىا في  2003بعد عاـ 

أف في نظريتو يشير سوليفاف   : _ نظرية العالقات الشخصية )ىاري أستاك سيولفان(3
ويقصد االحداث والمواقؼ الشخصية تتشكؿ مف العبلقات الشخصية التي يتمتع بيا كؿ فرد، 

شخصية اخرى مف خبلؿ  تبايف الطرؽ التي تمر التي تجعمو ينتقؿ مف شخصية الى  والتجارب
بيا ىذه التجارب أثناء مرورىا بمراحؿ الحياة ، حيث تصبح مراحؿ إتقاف المغة والميارات 

، ووضؼ الباحث ع كؿ فترة عمرية ينتقؿ ليا الفرداالجتماعية وتمبية االحتياجات أكثر تعقيًدا م
الجتماعية مف خبلؿ دراسة دور االسرة في ىذه النظرية مف خبلؿ دراسة العبلقات الشخصية وا

عممية النتشة االجتماعية ودورىا في بناء العبلقات الشخصية التي يتمتع بيا كؿ فرد داخؿ 
 شخصية الفرد في المجتمع  تشكيؿالمجتمع واثرىا في بناء 
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 : النظريات االنثروبولوجية المفسرة لمشخصية:ثانيا

 ": _نظرية سجية الثقافة " روث بندكت1

" في نظرية " أسموب لخبرة عاطفية ما يضفي عميو  Ethosإف اصطبلح "سجية الثقافة 
أعضاء مجتمع ما قيمة مشتركة". ويعني الصيغة العاطفية لمسموؾ النمط اجتماعيًا، ويعني مرة 
أخرى " إنو مجموعة مف المشاعر والعواطؼ نحو العالـ وتؤثر تمؾ المجموعة في معظـ سموؾ 

 . (1)حاممي الثقافة الواحدة"

سات التي توضح ىذا المفيوـ دراسة العبلمة )بندكت( ) نماذج مف الثقافة( ومف أىـ الدرا   
حيث أنشأت أسموبًا يتضمف إجراء مسح اثنوغرافي لمنظاـ الحضاري الكمي السائد في المجتمع و 
تحديد قيمو األساسية و تشخيص القيمة األىـ التي تسيطر عمى السموؾ و تؤلؼ المركز الذىني 

) بندكت( مصطمح  تطمؽؼ الفرد في تفاعمو مع اآلخريف، و مواق حولػػو و العاطفي الذي تدور
.إف األنماط الثقافية تؤدي دورا في تسييؿ فيمنا (2)عمى ىذه القيمة المسيطرة النمط الحضاري

لسموؾ المجتمعات بالطريقة نفسيا التي تسيـ أصناؼ الشخصية في التسييؿ لسموؾ األفراد و 
. (3)المرتبطة بالثقافة مفيوـ ) روح( الشعب أو ما يسمى )بااليثوس(يبرز بيف كؿ ىذه المفاىيـ 

وتعتقد )بندكت( أف استعماؿ فكرة النمط تساعد عمى تحديد الطابع النفسي العاـ الذي تتصؼ بو 
كما في مؤلفيا "نماذج مف الثقافة"  .(4)حضارة الجماعة و الذي يشتت وجوده مف النمط المسيطر

لسجية الثقافة تسيطر عمى شخصيات أعضاء مجموعة مف القبائؿ قد الحظت وجود صورتيف 
 . (5)الينود الحمر وىما " األسموب الديوفيزيائي" و"األسموب األبولمونياني"، وىما مختمفاف تماماً 

                                                 
 .245، ص1983سامية الساعاتي: الثقافة والشخصية، مركز الكتب الثقافية، مصر، القاىرة (1)
 155عاطؼ وصفي: الثقافة والشخصية، مصدر سابؽ، ص (2)
 330قيس النوري:  االتجاه النفسي في االنثوبولوجيا، مصدر سابؽ، ص  (3)
 .99قيس النوري:  االنثروبولوجيا النفسية، مصدر سابؽ، ص  (4)
 .224، ص 1972، العراؽ، النجؼ االشرؼاآلدابقيس النوري: طبيعة المجتمع البشري، مطبعة  (5)
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ولكف األنثروبولوجي "باتسوف" نادى برأي آخر بعد دراساتو الميدانية بغينيا الجديدة، فقد الحظ  
وجود ثنائية في سجية الواحد، أي وجود مجموعتيف مف العواطؼ السائدة ، مجموعة خاصة 

.اي أف الجديد الذي جاء بو "باتسوف" ىو تقسيـ مفيـو "سجية (1)بالذكور والثانية خاصة باإلناث
الثقافة" إلى سجية لمذكور وسجية لئلناث، بعد أف كاف سجية لمذكور يفيـ عمى أنو صيغة كمية 

ي دراسات أخرى فمف أنموذج عامة تشمؿ سموؾ الذكور واإلناث معًا. وقد تطور ىذا المفيوـ ف
 " إلى "مزاج" لبيمو ، و "التعبير العاطفي" لكنبرج. "لبندؾ

 : Theory of national Personality _ نظرية الشخصية القومية:2
إف نظرية الشخصية القومية "لواالس" تختص بدراسة الدوؿ السياسية وتحدد شخصية 
أفرادىا، ويتضمف ترابط عدد كبير مف العناصر في بناء واحد وانتظاميا ويجمع بيف تمؾ 

 . (2)العناصر عبلقات دينامية متداخمة
ومية يشبو مفيوـ "الشخصية الرئيسية" وىو ويرى العبلمة "واالس" أف مفيوـ الشخصية الق

يفضؿ استخداـ المفيوـ األخير ألنو يطبؽ عمى جميع الثقافات والمجتمعات، في حيف يطبؽ 
مفيوـ "الشخصية القومية" عمى المجتمعات المتمدنة مثؿ الدوؿ واألمـ، وال يمكف استخدامو في 

واالس" ىذا القصور إلى لفظ "قومية" لذا دراسة القبائؿ البدائية أو المناطؽ الثقافية. ويرجح "
 .(3)يفضؿ استخداـ مصطمح الرئيسية ألنو أكثر عمومية مف مصطمح الشخصية القومية

أكد "واالس" وجود دوافع في الشخصية القومية وىي دوافع مركزية ودوافع ىامشية، والميـ 
لدينامي، وتتسـ تمؾ العناصر فييا ىو الدوافع المركزية وىي العناصر الرئيسة في البناء النفسي ا

 . (4)بالعمومية في المجتمع، ويكتسب أعضاء المجتمع الدوافع المركزية في مرحمة الطفولة المبكرة
وتعني حسب رأي "واالس" نظرية الشخصية القومية ، بدراسة أكثر سمات الشخصية 

ة لتفسير نشوء شيوعًا في أي مجتمع لموصوؿ إلى تقديـ صورة تجمع ىذه السمات ، وىي محاول
 ىذه السمات أو بدراسة مقارنة بيف الشخصيات القومية في عدد مف المجتمعات.

                                                 
 .152عاطؼ وصفي: الثقافة والشخصية، مصدر سابؽ، ص (1)
 قيس النوري: األنثروبولوجيا النفسية، مصدر سابؽ، ص  (2)
 .114قيس النوري: الحضارة والشخصية، مصدر سابؽ، ص  (3)
 .167عاطؼ وصفي: الثقافة والشخصية، مصدر سابؽ، ص  (4)
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إف "نظرية الشخصية القومية" تنطمؽ مف افتراض مؤداه " إف تجارب الطفولة تحدد 
ف وحدة الحضارة تعني تماثؿ األساليب التربوية التي  المبلمح الرئيسة لشخصية اإلنساف الراشد وا 

 ا إلى خمؽ نمط قومي مشترؾ تتسـ بو شخصية سكاف المجتمع. تؤدي بدورى
يشارؾ بعض العمماء "واالس" بأف الشخصية القومية ىي " تفاعؿ أنماط الشخصية التي 
تتطابؽ مع البناء االجتماعي لممجتمع" ، وتعني أيضًا بناء شخصية المجتمع، وتحدد الشخصية 

الصفوة الحاكمة والتركيب الطبقي في المجتمع، والثقافة القومية ، اإليديولوجية المطبقة ، ونوعية 
السياسية السائدة ، وطرؽ التنشئة االجتماعية ، وأنماط السمطة في المجتمع واتجاىات األفراد 

 .(1)بإزائيا. كؿ ىذه العوامؿ تحدد السمات األساسية لمشخصية القومية
 

 

  )أوبمر(_ نظرية الثيمات 3

)اوبمر( بوجود )ثيمات( تميز كؿ ثقافة و يعرفيا بأنيا توكيدات دينامية لقد نادى العبلمة     
تشكؿ طبيعة الواقع عند أعضاء الثقافة ففي كؿ ثقافة توجد مجموعة مف القوى التي يؤكد أفراد 
الجماعة عمى أىميتيا  وتسيطر تمؾ الموضوعات عمى تفاعؿ األفراد و سموكيـ أي عمى كثير 

 .(2)مف األنماط الثقافية

إف ىذه النظرية تعارض الفكرة القائمة بوجود مبدأ تكاممي. إذ يرى أوبمر" الذي عارض 
المبدأ التكاممي" تسيطر عمى الثقافة أكثر مف ثيمة واحدة وتتفاعؿ ىذه الثيمات أو الموضوعات 
كقوى دينامية ، وتتوازف مع بعضيا بداًل مف أف يكوف ىناؾ مجموعة مف األنشطة تدور حوؿ 

. فيو يعارض االتجاه التكاممي. وقد حدث تطور لمفيوـ الثيمات وأصبح يدؿ عمى (3)واحدمحور 
مجموعة مف القضايا والمبادئ العامة المتعمقة بموضوع الحياة الطيبة واألىداؼ الصحيحة 

 والدائمة لموجود اإلنساني كما تحددىا ثقافة ما. 

                                                 
اف ، بيروت، لبن3السيد ياسيف:  الشخصية العربية بيف صورة الذات ومفيـو اآلخر. دار التنوير لمنشر ، ط ( 1)

 .  61، ص 1983
 .155عاطؼ وصفي، الثقافة و الشخصية ، مصد ر سابؽ ، ص (2)
 .156عاطؼ وصفي: الثقافة والشخصية ، المصدر نفسو ص  ( 3)
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اسية في الحضارة يتـ مف خبلؿ ويعتقد ) اوبمر( أف التعرؼ عمى الموضوعات األس     
التعبيرات  المغوية  التي  يتخاطب بيا الناس في  حياتيـ اليومية و ىذه التعبيرات تنطبؽ عمى 

. ولقد نادى أوبمر (1)أنماط الحضارة و يمكف استخبلصيا مف أساليب السموؾ التي تسود المجتمع
ة ، تشكؿ طبيعة الواقع عند أعضاء بوجود ثيمات تميز كؿ ثقافة ويعرفيا بأنيا توكيدات دينامي

الجماعة، ففي كؿ ثقافة توجد مجموعة مف القوى التي يؤكد أفراد الجماعة عمى أىميتيا وتسيطر 
 . (2)تمؾ القوى عمى تفاعؿ األفراد وسموكيـ أي عمى الكثير مف األنماط الثقافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظريات االنثروبولوجية المفسرة لمشخصيةمناقشة 

                                                 
 .73-72قيس النوري: الحضارة والشخصية ، مصدر سابؽ ،ص  (1)
 .148المصدر نفسو . ص الحضارة ولشخصية، قيس النوري: ( 2)
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اف االنماط الثقافية تؤدي دور في تسييؿ فيمنا  :نظرية سجية الثقافة )روث بندك(_ 1
لمسموؾ األفراد في  لممجموعة ، واف الثقافة الواحدة تسودىا سجية واحدة وانيا عامؿ واقعي 
محدد لسموؾ معظـ افراد المجتمع الواحد فالتغيرات التي تحدث في المجتمعات التقميدية تعود 

ولى الى عوامؿ ثقافية وتتصؿ بالقيـ واالفكار ونماذج السموؾ واف ىذه العوامؿ تتقدـ بالدرجة اال
، وتـ توضيؼ ىذه النظرية في دراستنا مف خبلؿ  مف الُمشكبّلت الثقافية والماديةعمى ما عداىا 

، لفيـ  2003عرض التحوالت االجتماعية والثقافية والنفسية لسمات الشخصية العراقية بعد عاـ 
 ؾ االفراد داخؿ المجتمع العراقي.سمو 

اف وحدة الحضارة تؤدي الى خمؽ نمط قومي  :نظرية الشخصية القومية )واالس(_ 2
مشترؾ تتسـ بو شخصية سكاف المجتمع كما تميزت نظرية )واالس( بترابط عدد كبير مف 
العناصر في بناء واحد اذ تجمع تمؾ العناصر عبلقات دينامية متداخمة وىو ما يسيؿ قراءة  

المجتمع في تبط ار الف ونرى ا واقع او مستقبؿ دولة مف الدوؿ او مجتمع مف المجتمعات.
يجمع اذ ، ة والمتغيرة في الشخصية العراقيةالخصائص والسمات الثابتالعراقي في العديد مف 

بيف تمؾ السمات والخصائص عبلقات دينامية متداخمة كما يرى واالس وىو مايسيؿ قراءة واقع 
 ومستقبؿ المجتمع .

أكدت عمى اف  لكؿ ثقافة توجد مجموعة مف القوى التي  :نظرية الثيمات ل )أوبمر(_ 3
يؤكد أفراد الجماعة عمى أىميتيا وتسيطر تمؾ القوى عمى تفاعؿ األفراد وسموكيـ أي عمى 
الكثير مف األنماط الثقافية وىذه االنماط عبارة عف  ثيمات تميز كؿ ثقافة ويعرفيا بأنيا 

ة مف القوى التي يؤكد أفراد الجماعة عمى أىميتيػا ففي كؿ ثقافة توجد مجموعتوكيدات دينامية ، 
وىذا  وتػسيطر تمؾ القوى عمى تفاعؿ األفراد وسموكيـ أي عمى الكثير مف األنماط الثقافيػة

واضح في المجتمع العراقي مف خبلؿ وجود سمات راسخة في بنية الشخصية العراقية كما 
 تناولنا في الدراسة.
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 تمييد 
الرغبة في دراسة وتحميؿ صفات الشخصية العراقية والنظر في  إفّ القوؿ  بإمكاننالعؿ  

طبائعيا وسموكيا واشكاالتيا واالنتباه الى عيوبيا ونواقصيا واعتبلالتيا النفسية والسموكية لـ 
ال في النصؼ الثاني مف القرف العشريف عمى وجو إتبدا ولـ تظير عمى نطاؽ ممموس وواسع 

عراقي والشخصية العراقية الكثير مف المتخصصيف مف لقد كتب عف المجتمع ال ،التقريب
العديد مف  فضبل عف المضمارفي ىذا  بقميؿء ليس جز  والسوسيولوجييفاالنثروبولوجييف 

لغايات واىداؼ مختمفة،  ،ي تناولت دراسة الشخصية العراقيةالتمراكز االبحاث الدراسات و 
إضافة بحثية  الدراساتكانت ىذه  فقدلتمؾ الدراسات، بصرؼ النظر عف النوايا واألىداؼ 

عمي الوردي التي الدكتور  ةدراستبدء بوالشخصية العراقية  غزيرة في دراسة المجتمع العراقي
في طبيعة الشخصية العراقية ، ومف ثـ ظيرت  والتأمؿفتحت الباب عمى مصراعيو لمبحث 

) المجتمع العراقي مف زويا مختمفة العديد مف الدراسات التي تناولت الشخصية العراقية و 
، حضارية ( ، فضبل عف الدراسات التي تناولت الجوانب  أنثروبولوجيةاجتماعية ، نفسية ، 

التاريخية والتحوالت االقتصادية في المجتمع العراقي ، وفي ىذا الفصؿ نسمط الضوء عمى اىـ 
 ىذه الدراسات ومناقشتيا .

 
 
 
 
  

  ادلقحث اجا ل

 انعراقية يند اندكموا يهي انواريانشخصية  
 

 يلمدكتور الوردي والذ 1951ير في عاـ ظالذي ( )شخصية الفرد العراقي يعد كتيب
وعمى واج الشخصية دتفسير اجتماعي لطبيعة المجتمع العراقي في ضوء از و تقديـ  كاف فيو



 .......الشخصية العراقية تحميل انثروبولوجي –الفصل الثالث - النظرية الدراسة – األول الباب

66 
 

 ، فضبل عف تحديد السمات والخصائص االجتماعية لشخصية الفردضوء عمـ االجتماع
ضمف  يالعراقي التي ىي صنيعة مف صنائع المجتمع العراقي وثقافتو ، ويضؼ الورد

طروحاتو ال يعني اف كؿ فرد في العراؽ متصؼ بيذه السمات والخصائص العامة ، فكثير 
، ويمكف عميو في مجتمعيـ مف قواعد واعراؼتعودوا  مف االفراد يميموف الى التمرد عمى ما

صراع  –: ) االزدواجية  وريف ىماالشخصية العراقية الى مح دي حوؿتمخيص فرضيات الور 
 .( داوة والحضارةالب

 
 ازر اخية انشخصية انعراقية :فرضية احملوا اجا ل : 

 

 بانيا ظاىرة اجتماعية تحدث في الكثير مف المجتمعات" اشار الوردي الى االزدواجية:
، حيث االزدواجية النفسية واالجتماعية بيفالوردي ويفرؽ  (1)."حيف يظير لدييـ صراع ثقافي

ض يعتري بع " بانيا مرض نادرمف الناحية النفسية:  فيعرفياى ىناؾ اختبلؼ كبير بينيما رأ
حيث  ،ذا المرض شذوذ في تكويف الشخصيةاالفراد مف جراء عوامؿ وظروؼ خاصة بيـ ، وى

وىو ينسى  ،تارة اخرىشخصية ثانية يتقمص صاحبو شخصية معينة تارة ويتحوؿ عنيا الى 
قد يحدث احيانا اف و  ،لمشخصية الثانيةفعؿ اثناء تقمصو  الشخصيتيف ما ىتقمصو احداثناء 

كبلمو عمى الوردي  وينقؿ ،او اكثريكوف المصاب بيذا المرض النفسي ذا ثبلث شخصيات 
صية شخال اطمؽ ىذاف الباحثاف عمى ظاىرة ازدواج "قوؿ الباحثاف بيج ومكايفر حيث يقوؿ :

، وىما يقوالف في ىذا الصدد : عندما يتعرض الفرد لمطاليب ثقافات اسـ " الثنائية الثقافية "
 ال يتمكف مف تكويف شخصية متكاممة ، قدضة، السيما في مراحؿ نمو االولىاجتماعية متناق

، وليذا فيو قد يصبح تمؾ المطاليب المتناقضة دوف جدوىفيو يحاوؿ اف يوافؽ بيف في نفسو 
  (2)."شخصية مزدوجة ، قميبًل او كثيراً  ذا

اف ظاىرة ازدواجية الشخصية ال تقتصر عمى الفرد العراقي او  يتضح لنا ومف ىنا   
اذا توفرت الظروؼ جميعيا المجتمعات  يولكف ىذا الظاىرة قد تحدث فالمجتمع العراقي فقط 

، وقد تكوف ضعيفة او قوية تبعًا لتفاوت الظروؼ في كؿ مجتمع وسببيا وقوع لياواالسباب 

                                                 

  .300، ص2013في طبيعة المجتمع العراقي، دار دجمة والفرات، لبناف عمي الوردي: دراسة (1) 
 . 286عمي الوردي دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، مصدر سابؽ، ص (2)
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 فيضطر بعض االفراد مف جراء ذلؾ االندفاع المجتمع تحت تأثير نظاميف متناقضيف مف القيـ 
 .اقضوف انفسيـ دوف اكتراث الظاىرة، فيـ يتنيف تارة، ووراء اآلخر تارة اخرىوراء احد النظام

ذلؾ ىو لفت االنظار الى وجود افراد تظير في سموكيـ تمؾ اف ىدؼ الوردي مف 
االزدواجية بشكؿ واضح " اذ ىـ يحمموف في اعماؽ نفوسيـ عنجيية البدوي وخضوع الحضري 

  (1)في آف واحد" .
ذا اف ازدواج الشخصية ىو اف يسمؾ االنساف سموكًا متناقضًا دوف يشعر بي ويتضح لنا

ظاميف متناقضيف وىو ينشأ عف وقوع االنساف تحت تأثير ن ،التناقض في سموكو او يعترؼ بو
يسمؾ ويفكر حسب احد النظاميف تارة وحسب النظاـ الثاني  شخصفترى ال، لعاداتبالقيـ وا

واالقتصادية والسياسية  عية لشدة الضغوطات النفسيةيىو ردة فعؿ طباو قد يكوف  تارة اخرى
   .التي يمر بيا الفرد

الوردي اف االزدواجية تبدى لدى الفرد العراقي منذ نعومة اضافره مف خبلؿ ما  اعتقد  
يتمقاه مف تعاليـ ومفردات مف قبؿ المجتمع المحمي الذي يعيش بو وىو االسرى والجيرة 

لمتحدي وغالبا وليس  وجماعة المعب التي تغرس بو القيـ البدوية ، اذ البد اف يكوف ميبلً 
لمغالبة مع االخريف ، لكف ىذا الفرد نفسو يجب اف يتعمـ ايضا الخضوع ولديو دوافع ا مغموباً 

 (2).وىنا يبدا الجانب المثالي قدرواالستسبلـ لم
عميؽ  يوالمغو الشخصية العراقية ىي نتاج تعدد أثني وتنوع ديني وثقافي  اف ويتضح لنا

مستمر مع الوجود الجذور في التاريع الحضاري لمعراؽ ، وكذلؾ انتاج صراع وتعاوف وتنافس 
وفي نفس  ومع الذات ومع االخريف ، ىذا ما جعميا شخصية مركبة ومعقدة ومتعارضة ،

الوقت متيما باالزدواجية لتمؾ االسباب اضافة الضغوطات السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
 . المستمرة 

ي كما يبلحظ االنثروبولوجيوف اف الجماعات التي واجيت حاالت الصراع الحضار 
الخفيؼ في  والتغير الحضاري الجزئي غير منظـ تظير درجات اكبر مف االضطراب  النفسي

والجنوح والجريمة والخوؼ  المزمف وحاالت الشكوة الشخصية فاالضطراب والتوتر النفسي
                                                 

، 2006أبراىيـ الحيدري: عمي الوردي  شخصيتو ومنيجو وافكاره االجتماعية، دار الجمؿ، بيروت، لبناف (1)
 . 120ص

 . 212، ص2012، دار الراشد، بيروت، لبناف4عمي الوردي: لمحات اجتماعية مف تاريع العراؽ الحديث، ج  (2)
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وغير ذلؾ مف الحبلت تميؿ الى االنتشار تحت الظروؼ التي ينتجيا الصراع الحضاري 
 ةاىر متاز بيا المجتمع العراقي وىي ظه مف ابرز الصفات التي اوىذ (1).والتغير الحضاري

  . التغير الحضاري والصراع الحضاري
 

 صرا  انقدا ة  احلضعاة احملوا انثعني : فرضية 
 

تدور ىذه  الفرضية حوؿ الصراع بيف قيـ البداوة وقيـ الحضارة ، وذلؾ الف العراؽ ىو 
أكثر مف أي بمد آخر يتمقى منذ أمد بعيد موجة بدوية بعد اخرى ، والتي ما زالت تؤثر في 
تركيبة المجتمع العراقي وسموؾ افراده كثيرًا او قميبًل ، والذي يظير في انتشار قيـ التغالب 

مثؿ المروءة ، الغزو ، الكـر ، التي أفرزت صراعًا حادًا بيف بدوي غالب وحضري ،  البدوية
  (2).لؾ مف عصبيات قبمية وعدـ استقراروما تبع ذ

ابف خمدوف ليؤكد اف صراع البداوة والحضارة يتضح  عفوقد اتخذ الوردي ىذه الفرضية 
، وأطوؿ فترات مر العصورمد البداوة وجزرىا عمى مظاىره في العراؽ الذي عرضو ل بأجؿ

تمرت ما ينوؼ عمى الستة سيطرة المد البدوي ، والتي بدأت منذ سقوط الدولة العباسية ، ثـ اس
في ىذه الفترة اشتد المد البدوي الى الدرجة القصوى ، اذ انيارت فييا سمطة الدولة قروف ، و 

ؿ الحضارة تذوى في واختؿ نظاـ االمف  وتتابعت الفيضانات واالوبئة والمجاعات مما جع
  (3).لعراؽ وتستفحؿ القيـ البدوية فيوا

ويشير الوردي الى اف المقارنة بيف نظرية ابف خمدوف في عمـ االجتماع وبيف النظريات 
االجتماعية الحديثة تبيف لنا فروقًا ليا اىمية ليست بسيطة ، فاذا كاف محور نظرية ابف خمدوف 

فاف النظريات االجتماعية الحديثة تركز اىتماميا عمى ىو الصراع بيف البداوة والحضارة ، 
دراسة المجتمعات الثابتة والمجتمعات المتحركة ، كما اف المجتمع البدوي الذي ساد في الشرؽ 

با مف حيث نمط العيش و عمومًا يختمؼ في كثير مف خصائصو عف المجتمع السكوني في اور 

                                                 
  .182، ص1981قيس النوري: الثقافة والشخصية، منشورات وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، بغداد،  (1)
 ، 2003تموز17، 1559د أبراىيـ الحيدري: عمي الوردي شاىد عمى العصر، جريدة الزماف، العد (2)
 . 121،ص2020ب الحديث، عماف، االردفتعالـ الك الشخصية العراقية دراسة تحميمية،موفؽ ويسي محمود: (3)
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مع حياة الصحراء وقسوتيا  تتبلءـواسموب االنتاج ونظاـ القيـ والسمطة الف البداوة 
  (1)وخشونتيا.

كما اشار الوردي الى اف ميزة ابف خمدوف انو قارف بيف البداوة والحضارة وحمؿ نوعية 
في العيد العثماني او الصراع واشكالو حتى نكاد نشعر انو يتحدث عف احواؿ المدينة العراقية 

اية مدينة اخرى مف المدف العربية التي مرت بظروؼ مشابية ، خصوصا عندما يتقمص عنيا 
الدولة عف القياـ ظؿ الدولة القوية حيث تمجأ الى العشيرة القبمية لحماية نفسيا عندما تعجز 

  (2).بحماية افرادىا
 

 

  :انواري اندكموا يهي فرضيع ت حتهيم

سنجد ىناؾ امور  اانثروبولوجي نفسيا يات او الدراسات تحميبلىذه الفرض بتحميؿاذا قمنا 
في المجتمعات المتحولة مف البداوة الى  أتنش فاالزدواجية  ، طبيعية مف ناحية الطبيعة البشرية

وزىا ايمكف لمفرد اف يتج صنيعة المجتمع نفسو ال فالكؿ مجتمع ىناؾ قيـ وعادات الحضرية، 
ال تحب التقيد بالقوانيف المجتمعية وقد بالعمف، وبما اف طبيعة البشر الشؽ الثاني منيا متمردة 

تمؾ القيـ  ساس فيحوؿ الفرد التمرد عمىتقدات تخالؼ الطبيعة البشرية باألتكوف ىذه القيـ والمع
حدث في وىذا ما  ،ر مف ىذه القيـمنافذ لمتيرب او التحر  بإيجادوالمعتقدات بالسر او 

الشي الذي  ،ةيالفردانالمجتمعات الغربية المتقدمة لوجود مساحة مف حرية الرأي وظيور حالة 
 يجعؿ مف جميع التصرفات طبيعية ماداـ الفرد مقتنع بيا وال تعتمد لنظرة المجتمع ليا. 

مجتمع العراقي خاصة العربي وال المجتمعفي  اف مشكبلتنا االجتماعية والثقافية والنفسية
 شز ىو فعؿ، ونظرةعف المألوؼ او االزدواج او التنا فالخروج ،ىي بمثابة الفعؿ ورد الفعؿ

يكوف سموؾ مخالفة الى اذا كاف المجتمع قد  فالسموؾ ال المجتمع ليذا الخروج ىو ردة فعؿ،
الذات الفردي والذات فالثنائية النفسية والصراع  النفسية بيف الفة، بالمخ اشار الى ىذا السموؾ

االجتماعي لمفرد موجود في جميع المجتمعات وبغض النظر بالتفاوت في ردة الفعؿ المجتمع 
حوؿ ىذا الصراع ، وكؿ ماكف المجتمع متقدـ يميؿ الفرد الى الفردانية وبعكس المجتمعات 

 .لتي يميؿ بيا الفرد الى الجماعةالمتخمفة او النامية ا
                                                 

  .109أبراىيـ الحيدري: عمي الوردي شخصيتو ومنيجو وافكاره، مصدر سابؽ، ص  (1)
  .258، ص2015العراؽعمي الوردي: منطؽ ابف خمدوف، دار دجمة والفرات، بغداد،   (2)
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مف المجتمعات الغير مستقرة نسبيا والشخص يكوف محكـو ولما كاف المجتمع العراقي 
باالنتماء الى الجماعة وىذا ليا اسباب عدة منيا الثقافة السائدة وضعؼ النظاـ الحاكـ 
والحروب التي تعد مف المعوقات االساسية لمتقدـ العمراني الذي يييأ الفرد الى اف يكوف 

ت سموكيات الفرد العراقي محكومة بنظرة مستقؿ عف الجماعة بشكؿ كبير نسبيا، لذلؾ اصبح
الشخصية العراقية الى  ذا أثرةالجماعة الى ىذه السموكيات والخوؼ مف التقييـ االجتماعي، ل

مراقب لمتصرفات  جودو فىو محضور او منتقد،  ىو مقبوؿ وما صرفات بيف ماالخمط في الت
بصورة مستمرة وىو المجتمع وبصورة انتقادية حادة تجعؿ مف الفرد يتشكؿ بعدة اشكاؿ وىذا 

 ما اسمو الدكتور الوردي باالزدواجية الشخصية .
ومف ىنا تكمف المشكمة ىي صعوبة التعامؿ مع ىكذا فرد ال يستطيع اف نعرؼ مف ىي 

فيو قد يكوف مع الحؽ تارة ونفسو يكوف مع  التي تشكؿ بياالى الواقع الشخصية االقرب 
الباطؿ تارة اخرى ، او يجمع بيف االثنيف وىكذا ، وسبب ىذا يعود الى النكبات والصراعات 
التي تعرض ليا الفرد العراقي جعمت منو يرى االمور ضبابية فبات ما يراه حؽ قد يكوف باطبًل 

صمت و ، وىذا يرجع الى التقمبات التي حفي اصمو ، وما يراه باطبًل قد يكوف حقًا في حقيقت
الى االزدىار ثـ التأـز وتراكـ االزمات الى تعدد االوجو  تراجعفي المجتمع العراقي مف ال

والفوضى الحياتية والتي بدورىا احالت حياة المجتمع الى دائرة الضعؼ والصراع وتصدع 
الحضري، وتحمؿ تردي السموؾ البنى االجتماعية وتفكؾ العبلقات االجتماعية واالقتصادية و 

، وىو ما احدث شرخًا نفسيا ؾ الى تغيير شخصية الفرد العراقي، ادى ذلالنسيج االجتماعي
 واجتماعيا عميقا في طبيعة المجتمع العراقي .

تور في النياية ىذا التحميؿ ليس اليدؼ منو قبوؿ او رفض الصفات التي اطمقيا الدك
ال  ةبولوجيو دراسة الشخصية دراسة انثر  بؿ نود الذكر اف ،الوردي حوؿ الشخصية العراقية

 ،خؿ في تركيب وتشكيؿ ىذه الشخصيةيمكف تحديدىا بعامؿ واحد بؿ ىناؾ عدة عوامؿ تتدا
واف االختبلؼ في ترتيب األولويات ال ينفي اىماؿ العوامؿ االخرى، فكما لمبيئة الصحراوية 

البداوة  التي تكوف وليدة البيئة الصحراوية  تأثير في سموؾ الفرد العراقي مف خبلؿ ظاىرة
 ده قيـ وثقافات مصادرىا الطبيعة الجبمية والنيرية ، والاكذلؾ المجتمع العراقي يورث افر 

بسبب الصرعات الحديثة  ىكف ىذا الصراع قد تبلشي حضري ولنختمؼ اف ىناؾ صراع ريف
يضا اية والطائفية والقومية ، و وىيمنتيا عمى تفكير الشخصية العراقية مثؿ الصرعات السياس
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ذا كاف اؾ الصرعات، و تمالصراعات االقتصادية التي تعد في الوقت الحاضر ىي مصدر ل
البدوي والحضري المترؼ كانوا يتنافسوف عمى السمطة ، فالجميع االف في تنافس وصراع 

 .ف ىذا الصراع ينفي ويجرد االخريفمستمر مف اجؿ القباء االجتماعي حتى واف كا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلقحث انثعني
 د اندكموا يقد اجلهيم انطعهرنانشخصية انعراقية ي

 
اف اىـ سمة لمشخصية العراقية عند الدكتور الطاىر ىي ) القوقعية والقمؽ ( وحدد      

اف الفرد  ىفي اعماؽ الشخصية العراقية ، وكما ير  ةلطاىر فكرتو في وجود رواسب قوقعيا
العراقي وجد نفسو في مرحمة تاريخية تضطر الى اف يعمؿ مف اجؿ رسالة مقدسة ، اال اف 
عـز الفرد العراقي عمى تحقيؽ المثؿ االعمى في حياتو يغرقو في خضـ القمؽ النفسي 

 (والقوقعية ضحية ، ولقد اسبو كؿ مف ) القمؽ االجتماعي نتيجة لدابو المتواصؿ واستعداه لمت
كانت الشخصية العراقية والزالت حصيمة الطاىر لشخصية العراقية لونا معيا، ويقوؿ عمى ا

ذلؾ التفاعؿ التي لـ ينتو تفاعميا الى تكويف مركب نفسي متكامؿ ومترابط ، وىذا يعني اف 
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القوقعية توادي بشخصية الفرد العراقي الى القمؽ، حيث يوكد الدكتور الطاىر عمى اف القوقعية 
ة مزمنة لمشخصية العراقية ، ويعني بالقوقعية ىنا االنتماءات  المتعددة والمتناقضة  والقمؽ عقد

الوالءات ليا مثؿ الوالء لمقبيمة، والطبقة، والطائفة، والديف، والحزب، التي يتوجب تقديـ 
ي ، والمرجعية الدينية وغيرىا مف الوالءات المتعددة ، االمر الذي يؤدوالنادي، والنقابة، والعائمة

سبب ىذا ، وبجميعياىذه الوالءات  سبب شعوره بالعجز اماـ ارضاءحدوث صراع نفسي ب الى
، يرى الفرد اف انتمائو الى مجموعة كبيرة يعطيو فرصة كبيرة لمتعبير الصراع واالنقساـ النفسي

عف شخصيتو، ويعتقد الطاىر اف ىذه االنتماءات والوالءات قد شكمت نوع مف التحيز 
اقضا في اعماقو وكاف كؿ جزء متن وافقياً  عمودياً  ةفانعزؿ المجتمع الى جزئيوالتعصب 

  (1).ومتياويا في شكمو
دي الى عدم ؤ الءات في الشخصية العراقية عامل يتعدد الو  يعدّ والسؤال الميم ىنا , لماذا    

 ؟االستقرار
فالفرد العراقي مف المفترض  مر بمراحؿ تجعمو اكثر استقرارا مع مثؿ ىذه الظروؼ     

فالخبرة التي اكتسبيا كفيمة بتعميمو كيفية التوازف مع المتطمبات االنتمائية المتعدد. واف عممية 
التنشئة االجتماعية ىي التي يكتسب االفراد بواسطتيا المعرفة والميارات واالمكانات التي 

لذلؾ تحاوؿ الجماعات االولية صقؿ  (2).عميـ بصورة عامة اعضاء قادريف في مجتمعاتيـتج
. اذف حيث تشكؿ االساس الثقافي لمشخصيةشخصية الفرد واكسابيا قيميا وعاداتيا وتقاليدىا 

. قد يكوف بسبب التحوالت السياسية واالجتماعية ىذا القمؽ المرتبط بوالء الشخصيةمف أيف اتو 
شيدىا المجتمع العراقي واستحداث عدد مف النشطات السياسية واالجتماعية مثؿ التي 

) المقصود بيا فترة الخمسينات والستينات   االحزاب السياسية والنقابات وتسمت ىذه الفترة
واالختبلط بدراستو ( باالنفتاح عمى العالـ  عبد الجميؿ الطاىرالفترة التي قاـ بيا الدكتور 

رى وتغير اغمب المفاىيـ االجتماعية والوالءات السياسية واالجتماعية فبدؿ مف بالثقافات االخ
االنتماء القبمي والديني ظير االنتماء القومي الذي قد يكوف مختمؼ عف االنتماءات السابقة 
 .وىذا ما جعؿ الشخصية العراقية قمقة ومتأرجحة بيف القيـ الثقافية الثابتة والقيـ الثقافية المتغيرة

                                                 
، وزارة االعبلـ، 11عبد الجميؿ الطاىر: القوقعية والقمؽ في الشخصية العراقية، مجمة المثقؼ العربي، العدد  (1)

1966 . 
: التنشئة االجتماعية بعد الطفولة، ترجمة عمي الزغؿ، دار الفكر، عماف، االردف  (2)   .9، ص1981اورافيؿ بـر
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_ وىيالقوقعي ويحدد الدكتور الطاىر بعض األعراض الناجمة عن القمق والنزاع      
لمظاىرات ا ، وةاعات القبمية والطائفية والعنصريالثورات واالنقبلبات والحروب الداخمية والنز 

بلؽ اغو  ،ة وحؿ البرلمانات وتعطيؿ الصحؼاعبلف االحكاـ العرفي، و واالعتصامات والمسيرات
 )1(.الوالة واسقاط الجنسية سقوط الوزرات وعزؿ، و التخمؼ، و المدارس والمعاىد والجامعات 

مف المبلحظ اف ىذه االعراض اعراض سياسية اكثر منيا اعراض اجتماعية او نفسية       
، وقد تكوف بسبب االوضاع السياسية التي شيدىا الواقع العراقي اثناء دراسة الدكتور الطاىر 

ب اخرى منيا النظـ االستبدادية الشمولية والنزعة االبوية في التنشئة ايضا الى اسباو 
االجتماعية، والصراع بيف القيـ واالعراؼ العشائرية وبيف القيـ والعراؼ الحضرية ، وكذلؾ 

في الغالب عبلقة الفرد والسمطة  يضأاو ثقافة العنؼ المتجذرة في تاريع الشخصية العراقية ، 
نجاح عممية التسمط عمى جميع ية اليدؼ منيا القير واالكراه لة تسمطية وقمعكانت عبلق

مفاصؿ السمطة ، ىذا ما جعؿ الشخصية العراقية تظير بالمظير الذي ذكره الدكتور الطاىر 
  . اعبله 
 :  (2).ويتوصل الطاىر الى تحديد اىم الخصائص التي تتميز بيا الشخصية العراقية     

حصيمة صراع تمؾ القواقع المتعارضة المتناقضة لـ تستطع  حية ألنيا_ انيا شخصية 1
جدانيا قيـ مختمفة تتياوف حينا توحيدىا وصيرىا وتأليؼ كؿ منسجـ منيا فتعايشت في و 

 .أخرىتتنازع أحيانا و 
 .  _ الشخصية العراقية تنتقل من قوقعية الى أخرى2
الحاضر الذي يعيشو مصدر االمو وشقائو بالرجوع الى التاريع ، ف تمجيد الذات وتعظيميا_ 3

والماضي ينبوع ألمجاده ومفاخره ، وقعت الشخصية العراقية بيف ىاتيف العقدتيف ، فمرة تمجد 
ذاتيا وأخرى تتيميا بالخيبة والفشؿ ، تجد في نبش الماضي عزة وتسمية بؿ تنكمش الى 

 الماضي ىربا مف الحاضر المؤلـ . 
شخصيتو ويبالو احيانا في تكبير وتوسيع أبعادىا _ وترجع ىذه _ يعتز العراقي بكرامتو و 4

 .ة وغيرىاالصفات _ الى أصوؿ تاريخية كاألسرة والعشيرة والمحمة والقرية والمدين

                                                 
 .174العراقية دراسة تحميمية، مصدر سابؽ، صموفؽ ويسي محمود: الشخصية  ((1
  .42_35ة والقمؽ في الشخصية العراقية، مصدر سابؽ، صيعبد الجميؿ الطاىر: القوقع  (2)
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تندفع الشخصية العراقية اندفاعا مفاجئا وتنفجر انفجارا غير متوقع  _ االندفاعات المفاجئة :5
حتى قيؿ اف العراقييف في سموكيتيـ التي تيب مرة واحدة وتنطفئ مرة واحدة مثؿ ) نار 

لة مف االستنفار والتريس الحمفة( لقد اضطرت القواقع المتعددة اف يكوف العراقي في حا
 . الدائمة

جع جذور ىذه العقدة الى العيود الغابرة حيث كاف الحكاـ غرباء تر _ العقد ضد السمطة : 6
ستمرت رواسب ىذه اأجانب ظبلما مستبديف فانقطعت كؿ صمة بيف الشعب وحكامو  ، و 

 العقدة تحرؾ الشخصية العراقية.
_ السمبية عف طريؽ تأكيد الفردية: تنيـ رواسب العقد النفسية المذكورة كؿ محاولة المرونة 7

ية واالنفتاح القوقعي بالمبايعات في المزاد السياسي ، وتؤكد الفردية والسمبية الفروؽ وااليجاب
 واالختبلفات وعدـ الثقة باآلخريف وقمة التعاوف وكراىية األنظمة . 

الحرماف الطويؿ تنطمؽ الشخصية متطرفة في التعبير  مدةونتيجة ال_ المبالغة والتطر  : 8
عف احاسيسيا ومشاعرىا سواء كانت أحاسيس المحبة او مشاعر الكراىية  حتى قيؿ في 

 . ت بأقداميا نفس الشخوص والمواضيعالشخصية العراقية ، اذا احبت عبدت واذا كرىت داس
جتماعية التي تفصؿ القواقع بعضيا _ االستمرار في محاولة الحفاظ عمى الحدود النفسية واال9

عف بعض بالمجوء الى مصطمحات قشرية وسطحية مف المجامبلت التي تحوؿ دوف نشوب 
 .نتمياف الى قوقعتيف متنازعتيفنزاع مباشر بيف شخص واخر ي

يعود تتميز السموكية القمقة بالعنؼ في معاممة الخضوع والعمؿ السبب في ذلؾ _ العن  : 11
المظالـ وتجمع الحرماف واالنتظار مدة طويمة ، وخوؼ مف قوات الفرصة وشؿ تراكـ الى 

 كاديوفواألالسومريوف الى حركة الخصـو ، ترجع جذور ىذه الظاىرة الى الماضي السحيؽ ،
 . 1واألشوريوف والبابميوف واألمويوف والعباسيوف

لخصائص ، وىذه ا ىذه اىـ الخصائص التي ذكرىا الطاىر عف الشخصية العراقية
والسمات ليست قطعية ونيائية وقد ال تنطبؽ عمى الكثيريف مف افراد المجتمع العراقي بالدرجة 

ىناؾ تغيرات في تمؾ الخصائص قد تكوف جذرية او سطحية خبلؿ  نفسو الوقت ، وفينفسيا 
العقود األخيرة ، والبعض مف ىذه الخصائص ماتزاؿ ثابتة في المجتمع العراقي ىذ ما يسبب 

 تغيرات وتحوالت في وصؼ وتصنيؼ الشخصية العراقية .
                                                 

1
 36ص سابق، مصدر العراقية، الشخصية في والقلق القوقعية: الطاهر الجليل عبد  
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اية االف يمكف القوؿ اف دراسة القمؽ في الشخصية العراقية ىو امر صعب لمغ ومما تقدـ
ميزة فردية اكثر منيا اجتماعية واف كاف يقصد الدكتور الطاىر القمؽ بوصفو عدـ  يعدّ القمؽ 

االستقرار المزاجي قد يكوف ىذا التناقض طبيعي بالنسبة لمفرد العراؽ الذي مر بظروؼ مربكة 
وجسيمة كالحروب والحصار والتحوؿ الجذري في االنظمة وعدـ االستقرار السياسي 

واالقطاعي  الممكيتماعي ومع كؿ تغير سياسي يكوف ىناؾ تغير اجتماعي فمف الحكـ واالج
الى الحكـ العسكري القومي الى الحكـ البعثي الدكتاتوري الى الحكـ الديمقراطي ذات الصبغة 
الدينية كؿ ىذا يجعؿ مف الشخصية العراقية شخصية غير ثابتة قمقت المزاج عدوانية تطمح 

سائؿ والطرؽ وال ننسو المناخ الطبيعي المشكؿ لمشخصية العراقية ىو مناخ لمتغير بكافة الو 
اشبو ما يكوف بالمضطرب وغير ثابت ، وتعدد الثقافات وتصادميا والتداخؿ بيف العديد منيا 
فالعراؽ يعتبر مف البمداف الغير مستقرة ثقافيا بسبب حدوده الجغرافية التي تضـ العديد مف 

لثقافة الفارسية والثقافة العثمانية وثقافة المحيط العربي والمد والجزر بيف الثقافات المجاورة فا
ىذه الثقافات لو دور كبير بوجود القمؽ في شخصية الفرد العراقي وعدـ الثبات في السموؾ 

 المتوقع مف قبؿ االفراد .
 حتهيم فرضية اندكموا انطعهر:

 تسمطت الضوء حوؿ سما  انيا(  والقمؽ ) القوقعيةيتضح مف اف دراسة الدكتور الطاىر
الشخصية العراقية تابعة  تبقىمشخصية العراقية وىي )قمؽ االنتماء ( أي النفسية ل سماتالمف 

وسمبية ومستمبة تفضؿ رأي العائمة والعشيرة والطائفة عمى الرأي الشخصي حيث تكوف مندمجة 
، وىذا المشاكؿ النفسية واالجتماعيةراد لؤلف بوىذا ما يسب ،الخروج عميو تخشى ألنيافي الكؿ 

في صنع القرار يضعؼ شخصية الفرد ويفقدىا االستقبللية والتفرد في الراي والمشاركة  ما
 جميعيا المتطمبات السموكية الفرد قمؽ بسبب صعوبة ارضاء ، حيث يبقىواالبداع في العمؿ

نشئة االجتماعية والتربية لكثرتيا وتعارضيا مع بعضيا ، ويعود السبب في ذلؾ الى طرائؽ الت
المترسبة في اذىاف افراد المجتمع التي تنحو كميا الى قتؿ والتعميـ والعادات والتقاليد والثقافات 

النزعة الفردانية النقدية واالستقبللية الفردية وتذويب قدراتيا في دائرة الجماعة التي تمغي بدورىا 
ومف المبلحظ أف ىذه السمة تجعؿ  لقطيع (،ف خبلؿ ممارسة ثقافة ) االفرد وتضعؼ قدراتو م

مف ظيور شخصية مستقمة ومتميزة امر صعب او نادر في بعض االحياف في المجتمع 
العراقي الذي ما يزاؿ يميزه النموذج الموحد في السموؾ واساليب الحياة الذي يظير حتى في 
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اف فكرة النموذج الواحد وحتى التشابو في االزياء وغيرىا،  اآلراءتشابو االفكار والكبلـ وطرح 
ناتجة عف فكرة الجماعة الواحد والقبيمة الواحدة والطائفة الواحدة وقوة انتماء الفرد ليذا 
المكونات التي تجبره عمى التقوقع داخميا وتذويب استقبللو وخصوصيتو ومؤىبلتو داخؿ 

ومف ثمة تجبره عمى الطاعة والخضوع لنظاميا  ة الواحدة التي تجعمو خاضعا لياالجماع
االجتماعي ، فالفرد يفقد القدرة عمى اف يكوف متحررا مف سمطة العادات والتقاليد االجتماعية 

فييا ، ىذا ما يودي بالشخصية العراقية الى حالة اشبو ما توصؼ تؤمف بيا وتتحكـ  التي
الذي قد يكوف مخالؼ لرأيو وؾ الجماعة بالقمؽ الف الفرد يجبر عمى اخذ القرارات ويسمؾ سم

فخير مثاؿ ىو صندوؽ  الحالي،وذا اردنا اف نخذ مثاؿ ليذا القمؽ مف الواقع  الخاص،
االنتخابات فالفرد العراقي اغمب االحياف يكوف قمؽ ومتناقض في االختيار الشخصيات او 

راي اخر وافكاره الوطنية الكيانات السياسية الف العشيرة ليا راي في االختيار والطائفة ليا 
، كما يرى ه السياسي قمؽ ومتردد ومتشتت يمارس دور  ىذا يجعمو كشخصايضا اليا راي 

أيرؾ افرـو في كتابو )فف الحب( اف الصراع يكوف قائـ بيف الحاجة الى الحرية والقمؽ الذي 
جتماعي بالتخمي تجمبو ىذه الحرية ففي المجتمعات الرأسمالية يعمد األفراد الى خفض قمقيـ اال

في المجتمعات الدكتاتورية الى خفض القمؽ الذي  دعف بعض حرياتيـ ، فيما يضطر األفرا
 . ةبالحريتجمبو المطالبة 
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 ادلقحث انثعنث
 انشخصية انعراقية يند اندكموا يمعب ينعف 

 ) اجاةمنفعا  اجاةمفساز (
 

مف  2005ظيرت دراسة الدكتور متعب مناؼ عف الشخصية العراقية في كانوف الثاني 
خبلؿ ورقة عمؿ شارؾ بيا في  ندوة اقاميا )بيت الحوار العراقي ( بعنواف الشخصية العراقية 

 متبنيات ومنطمقات .
في البداية يعرؼ د. متعب الشخصية العراقية االساسية : " وىي ذلؾ النمط السموكي 

ي يستقطب اكبر عدد مف المواصفات المشتركة الى حد التمايز بيف ثقافة واخرى .ويقسـ الذ
والتعاوف  ،واالنسجاـ ،إيجابية مشتركة منيا ) االنفتاحد. متعب ىذه المواصفات الى مواصفات 

والتعاوف والثقافة الشخصية والى اخر.....( اما الصفات السمبية  ،والمرونة ،واالىتماـ
، ية ، والزمف المحدود ، والطائفية، والثقافة الشعبي ) التقاطع ، واالىماؿ، والعرؼمشتركة فيال

والتديف السياسي ، والى اخر....( ويتـ تشكيؿ ىذه الشخصية مف خبلؿ مجموعة الصفات 
  (1).مجتمع سوى كانت ايجابية او سمبيةالتي يمكف اف يستقطبيا الفرد مف خبلؿ ال

وؾ االنساني يمر بثنائية حتمية )الشر ، والخير( وىذه الثنائية ويفيـ ىذا الكبلـ باف السم
، فالشخصية العراقية جزء ال يتجزأ مف محيطو العربي غير مقتصرة عمى الشخصية العراقية

وقدـ  ( وتقواىا فجورىا فأليميا سواىا وما ونفس)، ي يقر بيذه الثنائيةوالمجتمع االسبلمي الذ
تولد معيـ صفاتيـ االيجابية او السمبية ونما يكتسبونيا  االفراد ال، أي اف الفجور عمى التقوى

مف خبلؿ التنشئة االجتماعية او البيئة االجتماعية وانماط السموؾ وما يستقطب مف صفات 
 ايجابية او سمبية .

ى د. متعب اف الثقافة السائدة في المجتمع ىي المرجعية األكبر في تحديد وتقسيـ أر و 
ىو مقبوؿ وما ىو معقوؿ لؤلداء االنساني ، ويعتبر اف ىذه الثقافة ىي تمؾ السموؾ بيف ما 

القوالب التي يمكف اف تستوعب العقؿ االنساني لذا البد مف اختبارىا وقعيا عف طريؽ المجتمع 

                                                 
  .،2005، سنة 74ومنطمقات، مجمة النبأ، العدد  متعب مناؼ السامرائي: الشخصية العراقية متبنيات  (1)
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، ويحدد العبلقة الثبلثية التي تكوف بيا الثقافة مييمنة في تحديد السموؾ ويدخؿ المجتمع 
 والثقافة كما موضح في الرسـ ادناه . وسيط بيف الشخصية 

 ( يوضح هيمنة الثقافي في تحديد سلوك االفراد داخل المجتمع.2) شكل
  انثقافت          

 

 

 

 انًجتًع                                    انشخصيت     

ر وعميو فاف د. متعب يرى اف الشخصية العراقية تشكيميا وسموكيا محكـو بعنص  
، واف الشخصية غير قادرة اجتماعيا عمى الخروج او التخمص الثقافة التي يعمؿ بيا المجتمع

مف القوالب النمطية التي تحدد سموكيا الف المجتمعات الشرقية عامة والمجتمع العراقي خاصة 
، عمى عكس المجتمعات الغربية التي تكوف بيا حمؿ نوع مف القوة، والفرضتبقى الثقافة تت

، ىؿ الثقافة ف جوابو عف سؤاؿ وجو الى د. متعب.وىذه واضح م ) الكمونيات(نوع مف  الثقافة
، اف الثقافة ىي غمب عمى الثقافة ؟ فكانت االجابةتتغمب عمى الشخصية اـ اف الشخصية تت

التي تتغمب ، بسبب أنيا مركب عالي ،فالثقافة مركب ابوي في ببلدنا، اما في المجتمعات 
ـ الذي يصؿ ، اف الثقافة في المفيـو  الغربي تعني التقوييف الثقافة واألبوةبية فيفصموا بالغر 

، لذا تتطور التنشئة فردية منحصرة عمى االسرة، اما في ببلدنا ما زالت الى التطبيع والتنشئة
التنشئة في الغرب لتصؿ الى المؤسسة ،اما نحف فتنحصر في االسرة ، ليذا اعطت ثقافتنا 

امتبلؾ التصرؼ في المرجعيات الثقافية المتحكمة والمحكومة ، وير االباء الحؽ لجيؿ ألباء  
باف ليـ الحؽ في استنساخ السموؾ الذي يرونو مناسب في تكويف وتشكيؿ شخصية االبناء 
وتحت شعار حماية الموروث القيمي لذلؾ مارسوا السموؾ التسمطي بمباركة الثقافة التقميدية 

ومف ىذا  (1).االبناء الباء قتؿ المكانزمات االبداعية لدى جيؿ،وىنا يرى د، متعب اف جيؿ ا
المنطمؽ تكوف شخصية االجياؿ الصاعدة شخصية مضطربة وخاضعة بسبب التنشئة الرجعية 
التي تكوف مشرعنا اجتماعيا بسبب التقاليد واالعراؼ مف ناحية والنضرة الدينية مف ناحية 

) رب األسرة(  وال يمكف  الخروج عف تعاليمو   اخرى التي تنص عمى اف االب ىو الرب أي 
 واف كانت عمى خطى فيو يريد بؾ خيرا .

                                                 
 متعب مناؼ السامرائي: الشخصية العراقية متبنيات ومنطمقات، مصدر سابؽ.   (1)
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ويؤكد الدكتور متعب اف مف اقسى نواتج الوصاية االبوية  في المجتمع العراقي وجواره 
حيث  ي القدرة عمى تعدد الزوجات،العربي المسمـ والشرقي ، اف برزت شخصية االب القوي ذ

تقاطعات السموكية ليحفظ الشرؼ الذي يكسره يوميا منطمقا مف أحقية يمارس األب كؿ ال
وصدقية ) الفقو الذكوري ( والناتج اف الشخصية العراقية تحولت الى شخصية  مستفزة .وبذلؾ 
كرست حالت التداخؿ في سموؾ الشخصية الراقية الذي وجد نفسو اماـ تحمؿ شخصيتاف 

جية )برانية( فقد رضى مرغما الفرد العراقي اف يتحمؿ االولى داخمية )جوانية ( والثانية خار 
االطاريف في اف واحد نتيجة عدـ الثقة التي تسبب عدـ الثقة الدائـ وذلؾ بسبب حالة 
االستنفار المزمنة التي يعاني منيا الفرد العراقي طيمة القروف الماضية الى اف اصبحت سموؾ 

اء ىذا السموؾ فينسبو الى تعامؿ االب القاسي شبو طبيعي . ويعود السامرائي ليعمؿ السبب ور 
وصورة االـ الخاضعة في المجتمع العراقي ساىـ في تعقيد حالة الشؾ الدائـ والتشكيؾ 

ي جعميا تضع خط المستمر الذي جعؿ مف الشخصية العراقية تخاؼ مف الغريب االمر الذ
  (1).فاصؿ بينو وبينيا

حيطيا العربي واالسبلمي ال يمغي وجود صفات وعميو اف انتما الشخصية العراقية الى م
تثنائية وعوامؿ التشكيؿ خاصة تتميز بيا الشخصية العراقية عف غيرىا بسبب الظروؼ االس

استخداـ السمطة  ءاستخداـ السمطة االبوية قد ال يكوف اكثر ضررا مف سو  ء، اما سو المختمفة
بوية الف التسمط االبوي في االسرة موجود ، ىنا نقوؿ سمطة االلسياسية او الدينية او العشائريةا

 فضبل عف، درا ما تختفي ىذه السمطة او تضعؼفي اغمب المجتمعات حتى المتقدمة منيا ونا
لدييا سمطة ابوية متشابيا لو ولـ يمنع ذلؾ مف جتمعات محيطة بالمجتمع العراقي و اف ىناؾ م

مشاكؿ الشخصية العراقية وتشعباتيا لؤلفراد والمجتمع بصورة عامة  ف التقدـ والتطور الحضاري
فسموؾ الشخصية العراقية يمتاز بنوع مف الغرابة  ، وتميزىا اكثر مف نسبيا الى السمطة االبوية

المعقدة بحاجة الى دراسات نفسية وانثروبولوجية حقيقة لمعرفة بعض الحقائؽ واالسباب 
صفة تظير نتيجة دراسة كؿ فدراستو مف جانب وترؾ جوانب اخرة قد يعقد االمور اكثر الف 

الجانب تكوف قد اغفمت اسباب وجوانب اخرة قد تغير في صحة النتائج او قد  سابقة احادية

                                                 
 متعب مناؼ السامرائي: الشخصية العراقية متبنيات ومنطمقات، مصدر سابؽ.   (1)
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السمات والصفات الحقيقة وانب يثبت ويؤكد صحة النتائج و يكوف العكس اف دراسة جميع الج
 .في المجتمع 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلقحث انرابع
 انمنعقض .انمسهط .انديوية( ني )بعقر يعةيند  انشخصية انعراقية 

 
ويبدا في ، يقسـ باقر ياسيف صفات الشخصية العراقية الى صفات ايجابية واخرا سمبية 

الصفات االيجابية في الشخصية العراقية فيو يجد في ىذه الشخصية ميزات ايجابية جيدة بؿ 
رائعة كالكراـ والطيبة والشجاعة والجدية والنزوع نحو الحرية الذاتية التي كثيرا ما تتجسد 

ط ، كما بالجموع والنفور والشموخ واالستقبللية وصعوبة االنقياد وعدـ الخضوع لمقيود والضواب
المعقدة والفنوف الحياتية الدقيقة  المياراتتتميز بالقدرة االستثنائية الفائقة عمى اكتساب واتقاف 

، ويضيؼ ايضا عممية والفكرية والمينية الدقيقةوالسرعة في تمقي الخبرة في االختصاصات ال
ة وشبو صفة الصبلبة والتماسؾ الذاتي وقوة االحتماؿ وقدرة عمى معايشة الظروؼ الصعب

وؾ ويذكر قد ال نكوف بحاجة لئلطالة في تفاصيؿ الصفات االيجابية الجيدة في سم، المستحيمة
بحاجة لمعرفة الصفات السمبية التي كاف ليا الدور البارز في  الشخصية العراقية بقدر ما نحف

كتابة أسوأ الصفحات في احداث التاريع العراقي كأحداث العنؼ والمجازر والحروب 
  (1) .طياد والمظالـواالض

وقد ال تختمؼ وجية نظر باقر ياسيف عف العمماء والباحثيف الذيف سبقوه فاغمبيـ  
قتصادية  الظروؼ السياسية واال مبية في شخصية الفرد العراقي لعؿيركزوف عف الصفات الس

والتحوالت االجتماعية التي مرة بيا الفرد العراقي تجعؿ مف ىذا الموضوع مختصر عمى ابراز 

                                                 
 . 20، ص2013اربيؿ، العراؽ ،3ط شخصية الفرد العراقي، دار اراس لمطباعة والنشر،باقر ياسيف:   (1)
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متناقضة شيئا ما    اآلراءيما تكوف مبيا ىذه الشخصية ،و التصدع واالعتبلالت التي تميزت 
فقد تكوف العكس ىو الصح فاألمور االيجابية في الشخصية العراقية قد تكوف اثرت عمى 

قعو االجتماعي والسياسي واالقتصادي تأثير سمبيا ، فاالنفتاح وتقبؿ الثقافات االخرى ىو وا
صفة جيدة في الشخصية العراقية والكف بسبب ىذا المزيج مف الثقافات والمكونات وحرية 

صراع وادخاؿ االفراد في صراع ثقافي و  االعتقاد قد يستغؿ في اثارة النعرات الطائفية والقومية
التحمؿ والمعيشة في الظروؼ  ةف ناحية اخرى عمى الرغـ مف اف صفمسمح ، ىذا مطائفي 

، الكف قد تكوف ىذه الصفة مف دة التي يمتاز بيا الفرد العراقيالصعبة ىي مف الصفات الجي
الصفات السمبية ايضا فاف تحمؿ المعيشة وعدـ المطالبة بالتغير والنيوض مف اجؿ تغير 

 بأخذالحاكـ يؤدي ذلؾ الى تشعب المشاكؿ واالعتماد عمى الغير الظروؼ والحكاـ والنظاـ 
مف تغير عمى يد المحتؿ االمريكي عمى الرغـ مف  2003زماـ االمور مثؿ ما حدث في 

الحقيقية  باألسباتحمؿ الفرد العراقي جميع ظروؼ ذلؾ الحكـ والكف لـ يبادر بالتخمص مف 
ف صالح اف يس. او كما يصفيا االستاذ قاسـ حج التغير مف الخار  ليأتيوىو النظاـ الحاكـ 

حدود لقدرة االنساف عمى التحمؿ (  ت بنظرية نفسية جديدة اسميا ) الءالشخصية العراقية جا
بو الخبز  اأكمو واال فيؿ يعقؿ اف يتحمؿ بشر ربع قرف مف حرب كارثية متتالية ، وحصار 

روحو او  تزىؽالسوي الى اف يجزع الحياة او  باإلنسافاألسود ثبلثة عشر عاـ ، مما يفضي 
يحاوؿ التغير ، غير انيـ مع كؿ ىذه المصائب يحمدوف اهلل ويشكرونو! فوؽ ذلؾ انيـ بدئوا 

  (1).مشاىد يحرؽ فييا البارود أرواحيـربع قرا جديد ب
اما الصفات السمبية فيقسميا الى ثبلث صفات خطيرة وىي ) التناقض ،التسمط ، 

  الدموية (
 _ التناقض في الشخصية العراقية :1

قد تكوف مف اكثر االتيامات او الصفات التي وصفت بيا الشخصية العراقية مف قبؿ       
سموك الشعب العراقي في مواجية الحكام والجيوش البحثيف ، ويبدا باقر ياسيف في تناقض 

وقتؿ وأنيى حياة العديد مف ،  عمى  الرغـ مف اف الشعب العراقي قد اغتاؿ واباد الغازية فيرى

                                                 
، 2013قاسـ حسيف صالح: الشخصية العراقية المظير والجوىر، دار ضفاؼ لمطباعة والنشر والتوزيع، بغداد  (1)

  .70ص
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حكامو واباطرتو وقادتو والخمفاء والمموؾ وأزالت سمطانيـ ودوليـ ووجودىـ بالقوة ، ال انو  قد 
ووفر ليـ االسناد  الطغاة ، رضع واستكاف وخضع لعدد مف الحكاـ الديكتاتورييف المستبديف

  (1).كـ مددا طويمة وتوقؼ عف مقاومتيـوالدعـ وفرص االستمرار في الح
وىنا نبيف اف التناقض السياسي والميوؿ السياسية قد ال تكوف ىي مف مميزات        

الشخصية العراقية منفردة فيذه الميزة تحدث في جميع المجتمعات االنسانية وتعتمد عمى 
المناخ السياسي واف ظيورىا عمى سطح المجتمع العراقي فبسبب  عدـ االستقرار السياسي 

فرد كثير الميوؿ ومتناقض في نفس الوقت فتجده يمعف الدكتاتورية  والكف الذي جعؿ مف ال
يفضؿ اف يكوف الحكـ شمولي الف النظاـ الديمقراطي لـ يمبي طموحاتو االقتصادية او 
السياسية او االجتماعية ، والعكس صحيح . وىذا ال ينفي اف نوع الحكـ في العراؽ قد اثر 

ورية التي توالت عمى السمطة في العراؽ قديما وحديثا الدى تأثير سمبيا .القد عمقت الدكتات
الفرد العراقي روح التبعية الفردية والتسمط واالنانية وعبادة األشخاص والحكاـ والنزوع نحو 
العنؼ والخشونة والسموؾ الذاتي البعيد عف الروح الجماعية كما شجعت لديو روح النميمة 

الشخصية العراقية والذات ة بعدا اخر مف التخريب في والوشاية والنفاؽ وىي بذلؾ قد اضاف
وحتى النظاـ الديمقراطي واف يكوف ناقص المبلمح ال نو ىو االخر اثر تأثيرا ، (2).العراقي

سمبي عمى المجتمع والفرد العراقي، فيو زاد مف النعرات الطائفية وحالت االنقساـ في كياف 
 اليـر االجتماعي ككؿ . 

حصول " مظاىر التناقض التي يصفيا باقر ياسيف في الشخصية العراقية ايضا ، ومف     
" اف نبلحظ في كثير مف األحياف حدوث  "يقوؿ التبدالت المفاجئة في مواق  الفرد العراقي

تبدالت سريعة في مواقؼ الفرد العراقي وقناعاتو وآرائو تجاه العديد مف المواضع السياسية 
ة ولعؿ ذلؾ ىو أمر شائع في سموؾ الكثير مف البشر ، غير اف ما يميز واالجتماعية والحياتي

 " (3).قي أنيا تتسـ بالمفاجئة الحادةمثؿ ىذه التبدالت لدى االنساف العرا
، مف عيد النظاـ الممكي مرورا بحكـ عبد الكريـ قاسـ ويذكر ىنا العديد مف الشواىد     

والعداء لمشيوعية والتحوؿ الى القومية و كثرة  واالنتماء الى الحزب الشيوعي وتغير اآلراء
                                                 

  21شخصية الفرد العراقي، مصدر سابؽ،صباقر ياسيف:   (1)
  427، ص1999باقر ياسيف: تاريع العنؼ الدموي في العراؽ: دار الكنوز االدبية، بيروت، لبناف  (2)
  .75باقر ياسيف: الشخصية الفرد العراقي، مصدر سابؽ،ص  (3)
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الوالءات لمبعثية ومف ثمة العداء لمبعث بعد االحتبلؿ االمريكي وتغير النظاـ الحاكـ وتحولت 
 تمؾ المبليف مف التصفيؽ الى حزب البعث الى النزعة الدينية االسبلمية .

ي الشخصية العراقية اف صحت بضعؼ االنتماء الوطني فولعمنا نوصؼ ىذه الحالة     
وتغميب االنتماءات الحزبية والقومية والطائفية عمى ضوء التحوالت السياسية وىي ايضا ليا 

يضأ ىذا ال ينفي وجود اشخاص ااسباب وعوامؿ عدة بحاجة الى دراسة مركزة لمبت بيا . و 
مبادئيا عمى وجماعات كثيرة وقد تكوف اغمبية صامتة لـ تتأثر بالتغيرات السياسية ولـ تغوير 

الرغـ مف جميع المغريات والضغوطات والتشويو .وىنا يحدد باقر ياسيف الحدود القصوى مف 
 تناقض السموؾ عند الفرد العراقي وىي :

 _ تردي االلتزام باالنتماء الوطني .1
 .تزام باالنتماء الحزبي والفئوي _ قوة االل2 

الحديف فعنده زيادة االنتماء الوطني تندثر بعض  مىقد يكوف ىناؾ عبلقة عكسية في كو     
الشي قوة االلتزاـ باالنتماء الحزبي والفئوي والعكس صحيح وتمعب التنشئة االجتماعية 
والسياسية دور ميـ في التوجو واالنتماء وىذا ال يعني بالشكؿ المطمؽ فعندما يكوف الوضع 

االشخاص الى المجوء الى المسميات االمني والسياسي وضعؼ القانوف والحكومات قد يضطر 
وقد ، الموضوعاالخرة لممحافظة عمى حقو بالحياة وىذا ال يعني التخمي عف الوطنية في اصؿ 

ال نبالو اذا قمنا اف ىذا التدىور في سموؾ الفرد العرقي والتردي في االلتزاـ باالنتماء الوطني 
ء جميع االخفاقات الوطنية عمى مستوى السياسي واالجتماعي والشخصي كاف السبب ورا

المأساوية التي حصمت في الواقع العراقي والتراجع المتواصؿ الذي جرى ويجري عمى المستوى 
المادي و السموكي والثقافي والعمراني والحضاري في عمـو الببلد فيو يكاد يشمؿ كؿ شيء 

 ويدخؿ في كؿ قضية . 
 :_ التسمط في الشخصية العراقية 2 

التسمط في الشخصية العراقية يمكف أف تتمثؿ بمجموعة مف العناويف والمفردات اف نزعة     
 . (1):المطبقة في عبلقات الفرد العراقي وتصرفاتو وحياتو العامة وىذه العناويف ىي

 .تسرع واالنفراد باتخاذ القرارات _ العراقي يميؿ لم1

                                                 
 . 231_134باقر ياسيف : الشخصية الفرد العراقي: مصدر سابؽ،ص  (1)
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 .ئي ي رد الفعؿ التمقائي واالنتما_ العراقي حاد الطبع متشدد ف2
 .الخريف ة عمى التواصؿ مع ار _ يفقد القد3
 .ية والعجرفة وحب الذات والتعظيـ _العراقي يتمسؾ بالمظاىر ويميؿ لمجد4
 .الو في الوالء ومبالو في العداء _ العراقي مب5
 ._ العراقي كثير االختبلؼ صعب االنقياد ولو باالنشقاؽ التناحري 6
 ._ العراقي يميؿ لمظيور والشيرة وابراز قوة الذات الفردية7 
 ._ العراقي يخاؼ مف المستقبؿ 8 
 ._ العراقي يكره الحموؿ النصفية او التوافؽ او السممية 9 
 يجيد المناورة  _العراقي واضح الرغبات ومكشوؼ األىداؼ وال10 

 .العراقي يميؿ لتسقيط االخريف سياسيا وشخصيا  -11
 العراقي شديد التطير تجاه االستغفاؿ والغدر والتحدي _ 13
 ._ العراقي يدعي االيماف بالديمقراطية وال يخضع الستحقاقاتيا14
 ._ العراقي يضطيد المرأة ويتحكـ بحياتيا ومصيرىا15
 .بالمذابح االنتقامية المتواصمة في ببلده  ظال يتع_ العراقي 16 
 .قي يعادي مف يعرؼ ماضيو الشخصي _ العرا17 

بعض ما تقدـ قد يكوف موجود في فعبل في سموؾ الفرد العراقي والبعض قد يكوف ىي    
يا عوامؿ عديدة فمالعراقية تصرفات وسموؾ فردي ، والكف لو اختصرنا التسمط في الشخصية 

الب في االسرة اعراقي فمنيا التنشئة االجتماعية المتعمقة بالتسمط االبوي الواضح بالمجتمع ال
ىو الرب الثاني وىو المسؤوؿ عف جميع القرارات المصيرية التي تتعمؽ باألسرة  وىذا السموؾ 

ف يكوف اينتقؿ عف طريؽ التربية االسرية مف خبلؿ التوجييات التي تصدر مف االب واالـ ب
لبسط السمطة في  االبف شبو ابيو ىو المتسمط المستقبمي  وىنا ليس بالضرورة استخداـ العنؼ

االسرة فالعادات والتقاليد كفيمة بجعؿ جميع يرضخوف لسمطة األب ، ولعبل لمتوجييات 
والشعارات السياسية دور ايضا في عممية التسمط مف خبلؿ بث روح التعالي والعظمة في 
نفوس االفراد وتظميميـ مف خبلؿ الشعرات الرنانة باف الفرد العراقي لديو جينات تختمؼ عف 

، ولمبيئة الطبيعية دور د المؤامرات حالت دوف ذلؾغيره فيو يجب اف يحكـ االرض والكف وجو 
ايضا في وجود ظاىرة التسمط فالمناخ المتقمب والقاسي يتطمب وجود سمطة ابوية او قبمية 
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ناىيؾ عف دور  ،لمتوجيو السياسي دور في ظاىرة التسمط  يضاأو إلدارة االزمات الموسمية 
سسات التربوية في عممية التسمط اذ عممية التمقيف والحفظ تمنع الطالب مف التفكير بحرية المؤ 

وتحريؾ ذىنو وتضعؼ بالوقت نفسو قدراتو عمى استيعاب المعمومات وتجعمو سمبيا غير قادر 
عمى الفيـ والمناقشة والتحميؿ والنقد وىذا يدفعو في بعض االحياف الى التناقض في السموؾ 

او يكوف منعزؿ اعف االخريف  الخاطئشخص متسمط قمعي يقمد استاذه وسموكو  فقد يكوف
 .ويتـ ممارسة السمطة مف جميع االطراؼ عميو 

 _الدموية في الشخصية العراقية :3
مف وجود  ةعند تصفح تاريع الحضارات والشعوب المختمفة نادرا ما تجد تاريع امة ما خالي    

دموي ىو طبيعة انسانية موجودة منذ االزؿ ، الشؾ اف ظاىرة العنؼ الدموي فالصراع ال
 كفاالنساف نشأ كغيره مف المخموقات تسيره الفطرة والغرائز البيولوجية وىذا امر طبيعي ، ول

ىؿ كاف االنساف يمارس العنؼ الدموي  بشكؿ صراع مف اجؿ البقاء ، ويكوف مقمد 
مجتمع العراقي بالدموية اكثر مف يوصؼ اللماذا في اغمب االحياف و ،  ىلممخموقات االخر 

قد يكوف مف النادر اف يذكر العراؽ  .غيره مف المجتمعات وىنا يجيب االستاذ باقر ياسيف "
واىؿ العراؽ في حديث مف االحاديث بيف الناس ، دوف اف نذكر ظاىرة العنؼ الدموية 

عراقييف لـ يعودوا يجدوف المصيقة بتاريع ىذا الشعب وىذه الببلد ، واالمر الغريب والمثير اف ال
في وصفيـ ووصؼ ببلدىـ بالعنؼ والقسوة والدموية أية غضاضة او منقصة او احراج 
مخجؿ بؿ وجد البعض منيـ تمؾ األوصاؼ مدعاة لمقوة ولعنجيية والمباىاة والعؿ السبب في 

مظمـ ذلؾ اف العراقييف وحتى بعض السياسييف والمثقفيف منيـ لـ يستشعروا فظاعة المأزؽ ال
فكثرة الحوادث الدموية في ،   (1)."سنة   الذي مازالوا يسيروف فيو منذ أكثر مف خمسة االؼ

المجتمع العراقي ليس عميو غبار وليس كثرتيا ىو الذي يميزىا بؿ غزارتيا وموصمتيا لجميع 
الف االستاذ باقر ياسيف يقسـ العنؼ الدموي مف حيث الممارسة الى قسميف االنظمة الحاكمة 

يشمؿ االحداث والوقاع الدموية التي نفذىا األجانب  ,القسم االولفي المجتمع العراقي ، 
يف الذيف جاؤوا الى ببلد الرفديف مف الخارج كغزاة ومحتميف او يوالغرباء والدخبلء غير العراق

النوع مف السموؾ الدموي كاف في األسبقية الزمنية والتاريخية وىو  طامعيف غرباء ، وىذا

                                                 
  .19سابؽ، ص باقر ياسيف: تاريع العنؼ الدموي في العراؽ، مصدر  (1)
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القسم االكثر تدميرا واألعمؽ في التخريب النفسي والسموكي داخؿ الشخصية العراقية ، اما 
،وىو السموؾ الدموي الذي نفذ بأيدي السكاف المحميف وبإرادة ذاتية مف قبؿ الشخصية الثاني 

ف تأثرت وأصيبت بالعدوى وعتمت بالسموؾ الدموي ومنيج العنؼ العراقية ويفعؿ منيا بعد أ
 (1).عمى مدى قروف عديدة ومتواصمةالذي نفذه الغرباء واألجانب والدخبلء في ببلد الرافديف 

في  وىنا يذكر العديد مف الحوادث الدموية التي كانت الشخصية العراقية الفاعؿ او المفعوؿ بو
رب تبدا " الح برتراند رسلوية او كما عبر عنيا بداية العنؼ والدماما عف ،ىذا العنؼ الدموي 

األطفاؿ الصغار الدروس عف طريؽ التمقيف والتسمط  يتمقىمف رياض االطفاؿ " فحيف 
وصراع والخضوع بدؿ التفكير الحر والتعاوف والنقد والتنافس واالبداع يتولد عندىـ خوؼ 

زميـ سموؾ العدوانية ، عمى الرغـ مف انيا تيذب وعدوانية ، فيردوف العنؼ بعنؼ مضاد ويبل
يف تثيرىا سموؾ األفراد وموقفيـ حفي ،  (2).شعور وتظيربلتبقى في ال فأنيافي التربية والتعميـ 

 باب اجتماعية وسياسية واقتصادية .دوافع وأس
وسمسمة يمكف القوؿ اف ما تعرض لو المجتمع العراقي في العقود االخيرة مف قمع وعميو      

الرىاب والدمار ىي مف جعمت مف الحروب والحصار ، فضبًل عف الصراع الطائفي وا
ساىـ بشكؿ االستقرار السياسي ، كما اف عدـ العراقي تميؿ الى الطابع الدموي الفرد شخصية
 .ثبات واستقرار شخصية الفرد العراقيعدـ كبير في 

المفكر والباحث مسؤولية كبيرة بحاجة الى اف مثؿ ىذه اليواجس والتخوفات تضع اماـ      
وضع حموؿ  ليذا النوع مف  االعتبلؿ النفسي الذي عانت منو الشخصية العراقية خصوصا 

 فيما يتعمؽ بنزوعيا القيري تجاه ممارسة السموؾ العدواني الدموي.
ادى ىذا الى تبايف ثاني وىو  يف كبير في تحديد مفيـو الشخصية،بما انو ىناؾ تبا

مية بصورة ختبلؼ في النتائج والدراسات التي تناولت الشخصية العراقية او الشخصية القو اال
االختبلؼ بيف دراسة الدكتور الوردي الزدواجية الشخصية  فافعامة وعمى سبيؿ المثاؿ، 

فبني افكاره حوؿ  ، عمى سمة القوقعية تددكتور عبد الجميؿ الطاىر التي اكالعراقية ودراسة ال
العراقية عمى اساس مجموع الوالءات التي ينتمي الييا الفرد العراقي وتقوقعو داخؿ الشخصية 

                                                 
  .236باقر ياسيف: شخصية الفرد العراقي، مصدر سابؽ، ص  (1)
  .73أبراىيـ الحيدري: الشخصية العراقية مرحمة ما بعد السقوط، مصدر سابؽ، ص  (2)
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تداخميا بيف الديف والطائفة والقبيمة  ىذا الوالءات االمر الذي يودي الى الصراع النفسي بسبب
حيث  ، وىذا يختمؼ تماما مع دراسة ونظرة الدكتور عمي الورديوالحزب والعائمة الى اخرى

بنى نظريتو عمى اف الشخصية العراقية تقع تحت تأثير نظاميف مختمفيف في القيـ والمفاىيـ ، 
الى االزدواجية في اغمب  وىو صراع البداوة والحضارة مما جعؿ سموكو متناقض ويميؿ

يرى اف الشخصية العراقية تشكيميا وسموكيا محكـو بعنصر ف مناؼ متعباما دراسة ، االحياف
، واف الشخصية غير قادرة اجتماعيا عمى الخروج او التخمص التي يعمؿ بيا المجتمعافة الثق

مف القوالب النمطية التي تحدد سموكيا الف المجتمعات الشرقية عامة والمجتمع العراقي خاصة 
بيا  عمى عكس المجتمعات الغربية التي تكوفتبقى الثقافة تتحمؿ نوع مف القوة، والفرض 

يولوجية وليست بينما كانت دراسة باقر ياسيف ذات رؤية سوس، ختياريوشكميو واالثقافة 
انثروبولوجية  في بياف سمات الشخصية العراقية بشكؿ واضح ودقيؽ ، وحاوؿ في دراستو 

  لعراقية والبحث عف الحموؿتشخيص العيوب والنواقص التي ُتعاني منيا الشخصية اعمى 
بفضؿ العوامؿ  اعتبلالتالتي يمكف أف تخمص ىذه الشخصية مما أصابيا مف حسب قولو 

والظروؼ التاريخية الخارجة عف تكوينيا الذاتي خبلؿ عشرات القروف مف التاريع المدني 
 . والحضاري في ببلد الرافديف

سموؾ او ، (المزاج او السموؾ)ط بعممية وىذا يعود الى اف دراسة الشخصية ترتب
فالبعض لديو رؤية اجتماعية والبعض لديو رؤية نفسية ، تمؼ مف باحث الى اخرالشخصية يخ

وىذا  اآلراءوغيرىا مف ىذا  والبعض لديو رؤية سياسية، حضارية تاريخيةلديو رؤية والبعض 
 .ما يجعؿ دراسة الشخصية دراسة معقدة تحتاج الى موضوعية في البحث 

ف م بيا عمماء االجتماع العراقي كبلً ـ في النياية يمكف تصنيؼ الدراسات التي قا
 االتي :منظور نظريتو وحسب الجدوؿ 

 (1)جدول 
 .تصني  الدراسات التي قام بيا عمماء االجتماع العراقي كاًل من منظور نظريتو يوضح 

متعب الدكتور  طاىرلا الجميؿالدكتور عبد  الدكتور عمي الوردي 
 مناؼ السامرائي

 االستاذ باقر ياسيف 
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تناولت الدراسة الشخصية 
الناحية  العراقية مف

تاريخية وال ارية الحض
لسمة وكانت اجتماعية االو 

في دراستو والتي األبرز 
نالت اىتمامو وبحوثو ىي 
) االزدواجية( التي وصفيا 

قد  اجتماعيةظاىرة بانيا 
مجتمعنا تستفحؿ في 

بعض المجتمعات ، وليا 
أسبابيا النفسية 

 . والحضارية واالجتماعية

تناولت الدراسة الشخصية مف 
النفسي ، اذ  السيكولوجيالجانب 
 والقمؽ القوقعة دراسةال تناولت

 بأف العراقي، المجتمع في
 وقمقة متقوقعة العراقية الشخصية

 أف في فكرتو وحّدد واحد، آف في
 أعماؽ في القوقعية الرواسب
 خمفتيا العراقية الشخصية
 الموضوعية القوانيف مف مجموعة

 االجتماعية القوى مارستيا التي
 وألوانيا اتجاىاتيا بمختمؼ
 وتحالفاتيا وحجوميا وأشكاليا

 عمى الضغوط فرض ومحاولتيا
 المجتمع لمسيرة العاـ الخط

 التكويف مع ليتفؽ العراقي،
 في فأثرت ىالقو  لتمؾ القوقعي
 الشخصية ىذه تكويف

عمى ركزت الدراسة 
الجوانب االجتماعية 
والثقافية في 
الشخصية العراقية ، 

اف الثقافة السائدة و 
في المجتمع ىي 
المرجعية األكبر في 
تحديد وتقسيـ 
السموؾ بيف ما ىو 
مقبوؿ وما ىو 
معقوؿ لؤلداء 

 .االنساني

ركزت الدراسة عمى 
الجوانب االجتماعية 
والتناقضات السياسية 

شخيص العيوب وت
منيا التي ُتعاني 

الشخصية العراقية 
والبحث عف الحموؿ 
اإلنقاذية التي يمكف 
أف تخمص ىذه 
الشخصية مما 

 اعتبلالتأصابيا مف 
بفضؿ العوامؿ 
والظروؼ التاريخية 
الخارجة عف تكوينيا 

 الذاتي
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 تمهيد

اف الشخصية االنسانية حسب االتجاه الثقافي ، ىي تنظيـ الفرد ألفكاره ونشاطاتو واتجاىاتو في      
العمؿ في ضوء المعايير االجتماعية واإلطار الثقافي الذي يعيش فيو، اف الناس في تعرضيـ 

داخؿ الثقافة الواحدة تتشابو أساليبيـ في االستجابة، ويكوف بيـ قدر لممعايير الثقافية المتماثمة 
 (1)مشترؾ مف السمات االساسية التي تصنع ما يسمى بالشخصية القومية.

اف لكؿ مجتمع شخصية مميزة يتصؼ بيا افرده ويتميزوف عف غيرىـ، وىذا االختبلؼ في     
وراثي، ومنيا ما ىو تابع لتأثير البيئة السمات يرجع الى عوامؿ متعددة مثيرة، منيا ما ىو 

االجتماعي التي ينتمي الييا ويعيش فييا، حيث توجد صفات وسمات مشتركة بيف األفراد في 
 تأثير الظروؼ البيئية واالجتماعية. تالمجتمع الواحد وتختمؼ مف مجتمع الى اخر تح

الثابتة والمتغيرة في الشخصية الخصائص والسمات يرتبط المجتمع العراقي في العديد مف      
في الشخصية  تالعراقية خبلؿ العقود االخيرة وخاصة بعد التشوىات االجتماعية والنفسية التي حدث

العراقية بسبب ما مر بو المجتمع العراقي مف ازمات سياسية واجتماعية ونفسية، وقبؿ تسميط الضوء 
في  جميعيـ االفراد ىة وقد ال تنطبؽ عماو نيائي عمى ىذا السمات نؤكد انيا ليس سمات قطعية

ىذا ال يمنعنا مف تعميـ ىذا السمات والخصائص عمى اغمب افراد المجتمع  لكفالمجتمع العراقي، 
العراقي وتنقسـ  تمؾ السمات الى قسميف وىي سمات وخصائص نفسية وسمات وخصائص 

ت اجتماعية ونفسية ادت الى تحوالمف ، وما انتجتو  دراستياسنحاوؿ في ىذا المبحث  ،اجتماعية 
 صراعات وتصدعات في الشخصية العراقية .

 
 
 

 اجا ل ادلقحث
 مسع ت انشخصية انعراقية

النفسية واالجتماعية، مف  تحديد مجموعة مف السمات توصؿ عمماء االجتماع العراقييف الى      
ؿ يتحم نناقش لمبحثاىذا وفي خبلؿ دراساتيـ لمشخصية العراقية كما اوضحنا في الفصؿ السابؽ، 

عمى تمؾ  التي طرئت تغيراتال في ضؿالتي امتازت بيا الشخصية العراقية،  اىـ ىذه السمات

                                                 
 .166، ص2005لبنافبيروت ،  ، عبد المنعـ الحفني: موسوعة عمـ النفس ، المجمد الثاني ، دار نوبميس  (1)
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االحتبلؿ االمريكي  والثقافية في ظؿبسبب التحوالت السياسية والمادية  ،2003بعد العاـ  السمات
إذ تمتاز  في كياف الشخصية العراقية وُمشكبّلتيا االجتماعية. وما رافقو مف احداث عصفت لمعراؽ

 الشخصية العراقية بسمات عديدة أىميا :
 اوال: السمات النفسية في الشخصية العراقية :

 تعد السمة النفسية مف السمات الميمة التي تترسع في الشخصية ومنيا :      
 _ التسمط والعدوان في الشخصية العراقية: 1
عدواف ىو نمط مف السموؾ المعبر عف غريزة الموت بحسب فرويد وممكف أف يوجو الى الذات "ال  

ىو نمط مف السموؾ ينتج عف وجود خمؿ في النظاـ بمعنى اخر او  (1)او الى االخر او الى الخارج. 
فاذا كاف االنساف يولد باستعداد يجعمو يحتفظ بمثيرات العدواف فتتراكـ لتصؿ الى  (2)االجتماعي".

مستوى التوتر الذي يؤدي بو المسمؾ العدواني، وقد تكوف بعض العاب االطفاؿ او االعتداء عمى 
االخريف ىو المسمؾ لتفريو الشحنات العدوانية، فاالستجابات العدوانية طاقة كامنة يجب أف نتفادى 

ارىا حتى ال تتحوؿ الى طاقة حركية عدوانية في المستقبؿ ، وبذلؾ يصبح دور التنشئة االجتماعية إث
في ىذه الحالة ىو أف نجنب االفراد مواجية المثيرات التي توادي الى العدواف. "اذا فالتحكـ في 

سموب العدواف يكوف عف طريؽ أسموب التنشئة االجتماعية المتبعة فمكؿ مجتمع منيج خاص او ا
اخر وقد يكوف في دخؿ خاص في التنشئة وىذا ما يخمؽ التنوع في المسارات الثقافية بيف مجتمع و 

في  المجتمع تعممياالتنشئة االجتماعية التي يساىداؼ  تسيـبيف جماعة واخرى و  والمجتمع نفس
 تكويف وتشكيؿ الشخصية االساسية، وكذلؾ تختمؼ أىداؼ التنشئة االجتماعية تبعا لمنظاـ

  (3)االقتصادي والقانوني، واالجتماعي ".
 األفرادوقد يكوف ىذا االمر صعب في المجتمع العراقي بسبب ما يواجو مف تيديدات لحياة    

واحباط بسبب الظروؼ الراىنة في الواقع العراقي، واسموب  لمتنشئة االجتماعية المختمؼ في المجتمع 
شجع عمى التمايز الجنسي أي يجب اف يكوف الذكر شديد العراقي مف خبلؿ العادات والتقاليد التي ت

أي اف العنؼ يبدئ مع الفرد منذ الطفولة اما اف يكوف  وف المرأة اقؿ عنؼ وخاضعة لمرجؿ،وحاد وتك

                                                 
ص   ، 1991مصر القاىرة، ،مكتبة النيضة العربية، محمد عثماف نجاتي:ت، الذات والغرائز :فرويد يغموندس  (1)

58 
 .340،ص2001 ،مصر دار االفاؽ العربية، القاىرة، ، سيكولوجية الفرد في المجتمع محمد شماؿ حسف   (2)
 القاىرة،، العممي النشر مركز، وتطبيقاتو االجتماعي النفس عمـ الى المدخؿ: واخروف الوىاب عبد محمد طارؽ (3)

  .100، ص2014 مصر
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عنيؼ مع االخريف وذلؾ بتشجيع مف الوالديف لزرع روح البطؿ في ذىف الطفؿ، او معنؼ مثؿ تربية 
االب او االخ  والزوج، واف كانت تعسفية ىذه  ألوامرلديف لمخضوع المرأة وايضا بتشجع مف قبؿ الوا

 مف الناحية اصؿ العدواف في الشخصية.
مف ناحية اخرى فيرى عمـ اجتماع الشخصية او االنثروبولوجيا الثقافية، ىناؾ  عبلقة بيف  اما      

الشخصية العدوانية والظروؼ السياسية، فالظروؼ السياسية ليا تأثير فعاؿ في تشكيؿ الدوافع 
 العدوانية لدى الفرد وفي تشكيؿ الشخصية العدوانية التي ىي ذاتيا الشخصية المتسمطة . كما يرى
الدكتور عبد المنعـ الحفني في موسوعة عمـ النفس ."قد ثبت تأثير الظروؼ السياسية كدوافع لمعدواف 
فاألفراد في المجتمعات التي ليا حكومات مستبدة قد يضمروف العدواف وال يصرحوف بو، غير أنو ال 

ذا التنافس يمكف تجنب العدوانية في المجتمعات التي تقوـ عمى التنافس وخاصة عندما يقتضي ى
نوعا مف السموؾ يجافي االخبلؽ وعندئذ تقـو المظالـ وتكثر العوائؽ واوجو االحباط ويترتب عمى 

   (1)ذلؾ أف يعنؼ سموؾ الناس حتى ال يمكف اف يكوف العنؼ طابعا لممجتمع". 
تسـ بالعنؼ ما االنثروبولوجيا االجتماعية  فتقدـ تفسير لمعدواف او السموؾ العدواني التمردي الما     

عمى انو االستجابة التي يرد بيا المرء عمى الخيبة واالحباط والحرماف وذلؾ بأف يياجـ مصدر " 
حدث في المجتمع العراقي بعد االحتبلؿ فالفرد العراقي اخذ يياجـ اوىذا م  (2)الخيبة او بديبل عنو" .

كاف اوؿ خطوة  السابؽنظاـ مصدر االحباط النفسي لمتعويض عف خيبة االمؿ باليجوـ عمى ازالـ ال
حساس بالغبف مف قبؿ ذلؾ النظاـ الدكتاتوري ومؤسساتو ايقـو بيا االفراد المحروميف والذيف لدييـ 

والف النظاـ السابؽ كاف قد حوؿ جميع مؤسسات ودوائر الدولة الى تجمعات حزبية او داعمة فمـ 
ب البعث، ثما تحوؿ الصراع واالعتداء يفرؽ الفرد في االعتداء بيف المؤسسات الحكومية ومقرات حز 

الى صراع مسمح ضد االحتبلؿ االمريكي الذي كاف لو رؤيا اخرة لـ يكف المجتمع العراقي وعي ليا 
وىي تحويؿ الصراع مف شعب لو الحؽ في مقاومة المحتؿ، الى صراع طائفي مقيت، بسبب عدـ 

بالتطاوؿ مع وجود منابر  نية اخذ الفردتكبح جماحو العدوا وجود مف يطبؽ القانوف وعدـ وجود سمطة
وفضائيات مدعومة مف قبؿ المحتؿ واجندات خارجية وداخمية ومازالت دوامة البحث عف السبب 

 ومياجمتو واالعتداء عميو موجودة الى يومنا ىذا.

                                                 
، 2005، لبناف ، بيروتلمطباعة والنشر المنعـ الحفني: موسوعة عمـ النفس، المجمد الثاني ، دار نوبميسعبد    (1)

 .165ص
، 1979، لبناف أسعد رزاؽ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت:مؤلفيف: موسوعة عمـ النفس، ت مجموعة  (2)

 . 134ص
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التي تشكؿ "وىكذا فاف العوامؿ االحباط والخيبة والحرماف كما يراىا عمـ النفس االجتماعي  ىي    
االسباب في ظيور سموؾ التمرد والثورة والعنؼ والتسمط لدى االفراد والجماعات باعتبارىا ردود أفعاؿ 

ومف االمور التي تستوقؼ الباحث في عمـ  النفس  ،انتقامية حادة ضد االحباط والخيبة والحرماف 
االجتماعي  اف الموقؼ الواحد قد يؤدي الى استجابات مختمفة مف جانب األفراد واالحباط الذي 
يستجيب لو اغمب الناس بالعدواف قد يؤدي ببعض األفراد الى نوع مف الجمود وعدـ االكتراث أو 

ذلؾ أف الفرد قد تبيف أف المقاومة ال تجدي فيعمد الى االنسحاب وانعداـ النشاط وعدـ االنتباه و 
 (1)."االنسبلخ مف الموقؼ واصطناع نوع مف الركود العممي بدال مف االلتجاء إلى الغضب والمياجمة

ومف دعائـ ىذه النظرة ىو الجممة الشعبية المتداولة )ىذا البمد ما يصيرلة جارة ( قد نسمع ىذا 
نخب التي يعتمد عمييا البمد وقد تكوف الركيزة والمًعًوؿ مف قبؿ الشباب الحديث مف قبؿ الكثير مف ال

الذي يطمح الى التغير نحو االفضؿ وىذا االنسحاب قد يكوف بسبب االنتيازية واالنتماء الحزبي او 
عدـ االكتراث واالنسحاب بسبب خيبة االمؿ في الواقع او الخوؼ مف االعتداء مف قبؿ مف ىـ 

 د نظاـ فاسد. مستفيديف مف وجو 
 .(2)ويتأثر السموؾ العدواني بعوامؿ متعددة في المجتمع منيا    
_ التقميد الذي يمارسو الطفؿ وىو يتعمـ مف الكبار أسموبيـ العدواني او مف خبلؿ توجيو االفراد 1

لؤلطفاؿ كما يحصؿ في مجتمعنا حيث تسود في اغمب االحياف ثقافة ) التغالب ( حيث يعمـ الكبارة 
المنتصر او الغالب ) ابسطة وسير شجاع  حساسإبطفاؿ عمى تعنيؼ الغير مف نظرائيـ لمشعور اال

. فثقافة االعتداء عمى الغير يتعمميا الطفؿ او الفرد مف قبؿ ، )اخذ حكؾ بيدؾ(  وقوي صير سبع(
العتداء عمى االفراد المحيطيف بو وقد يكونوا ىـ القدوة والمراقبيف لتصرفاتو فالثناء عمى الطفؿ عند ا

اقرانو ىذه الحالة تشكؿ شخصية الفرد العدواني الذي ال يرى بتصرفاتو أي نوع مف الخطى او تأنيب 
الضمير ودائما يرى انو عمى حؽ بالتصرؼ الذي يتخذه اتجاه االخريف سوى كانوا اطفاؿ او نساء 

الفرد عازؼ عف التوجو يستطيعوف مواجيتو ، وىذا الحالة تجعؿ مف  الداخؿ االسرة او منيـ ضعفاء 
 الى الطرؽ القانونية في اتخاذ حقوقو وقد يرىا نوع مف الضعؼ امما االخريف .

 

                                                 
 .76، ص 1955، مصر ، القاىرة 3مصطفى فيمي: الدوافع النفسية ، دار مصر لمطباعة والنشر، ط  (1)
محمد السيد أبو النيؿ: عمـ النفس االجتماعي دراسات عربية وعالمية، الجزاء االوؿ، دار النيضة العربية، لبناف،   (2)

 . 201_177، ص1985، بيروت
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_ البيئة العدوانية التي تؤدي بالفرد  الى االحباط الذي يدفعو الى العدواف عمى االخريف .اي اف 2
الى  ؤديبيعي ىذا يعمى االخريف امر ط البيئة االجتماعية او العممية التي تكوف فييا االعتداء

العنؼ. فالثقافة السائدة قد تكوف محرضة عمى السموؾ العدواني فمثبل في المجتمعات العقابية تكوف 
معدالت الجريمة أعمى وىذا يعود الى غياب الحوار والتفاىـ في حؿ المشكبلت . فالثقافة قد تنمي 

 السموؾ العدواني أو تعتمد الى كفو وعدـ التعبير عنو.
_الفروؽ الجنسية بيف الذكور واالناث، والتي تؤدي بدورىا الى الفروؽ في مثيرات العدواف وأنواع 3

استجاباتو . اف الباحث في المجتمع العراقي وكيفية تشكيؿ شخصية الفرد العراؽ سيبلحظ انو مجتمع 
ية الرجؿ اذا كانت شخص ىذكوري بامتياز فالذكر ىو االمر والنيي في العديد مف المواقؼ وحت

ضعيفة فيذه الحالة ستكوف مخفية عف االخريف اال حاالت قميمة تظير تسمط المرة وتحكميا في 
االمور الحياتية، اما الحاالت العدوانية فاغمبيا تقع عمى النساء وقد تكوف ىذه الحالة طبيعية ال يرى 

العراقي ودائما وقد تكوف  األفراد في المجتمع انيا مخالفا لؤلعراؼ والتقاليد السارية في المجتمع
ما يتسـ  اً مف حقوؽ الرجؿ العراقي الذي دئم بمساعدة المراء نفسيا فيي ترى االعتداء عمييا حؽ

بالعصبية المفرطة والعدوانية التي قد تكوف جميمة لدى بعض النساء التي تنقؿ ىذا االسموب العدواني 
النساء االخريات )الزوجة، واالخت(، وال لؤلطفاؿ فيي تحث االطفاؿ باف يكونوا عدوانييف اتجاه 

خيرة ىناؾ اعتداءات عكسية تحصؿ مف قبؿ النساء عمى الذكور وىذا مرجح اف اال اآلونةننسى في 
جتماعي والمقارنة بيف يكوف بسبب الحرماف المادي والعاطفي  واستخداـ النساء برامج التواصؿ اال

 . التي تخضع ليا والحياة ريفلآلخحياة 
فاع درجة الحرارة وارتباطو بتغيرات في نمط السموؾ ومنيا حدوث حاالت مف االعتداء أو _ ارت4

ى بعضيا االخر، ضمف القتؿ. فمؿ عامؿ الجغرافي  أثر واضح في بعض السمات واظيارىا او اخف
لشخصية الفرد، فمف المعروؼ أف أسموب حياة الجماعة يتأثر ألنيا  تعيش في  يسالتكويف النف
و بيف الجباؿ أو في جزيرة أو منطقة معتدلة المناخ، أو ألنيا تعيش في أرض ال تصمح الصحراء أ

لمزراعة أو في واد خصب ىذه العوامؿ المناخية المختمفة ذات أثر في شخصية الجماعة كميا وفي 
  .(1)شخصية األفراد التي تتكوف منيـ الجماعة

ة ما مف حياتيـ مف قبيؿ مدلفرد او مجموعة مف االفراد في _ الخبرات المؤلمة التي يتعرض ليا ا5
التعذيب أو إحداث عاىة بدنية ما او اعتداء ما ويظؿ تأثير تمؾ الخبرة المؤلمة باقي ويظير السموؾ 

                                                 
 . 359_ 343، ص2001دار االفاؽ العربية، القاىرة ف: سيكولوجية الفرد في المجتمع،اؿ حسمحمد شم  (1)
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العدواني عندما تكوف الظروؼ مؤتية. والفرد العراقي بسبب ظروؼ الحصار والحرب واالرىاب يمتمؾ 
 خريف.تجعؿ مف شخصيتو شخصية عدوانية لآلىائؿ مف الخبرات المؤلمة كـ 

_ الفقر والبطالة فقد يمجا فرد او مجموعة افراد الفقراء والمحروميف والمتعطميف عف العمؿ الى 6
تحصيؿ رزقيـ بأساليب غير مشروعة مف قبيؿ التحايؿ عمى القانوف أو االبتزاز او التزوير او 

. والشؾ اف حالة الفقر والحرماف واليأس مف تحسف منوعةتجار بالمواد المخدرة والمالسرقة او اال
دور ميـ ليا األحواؿ االقتصادية ستكوف باعثة عمى الكراىية اتجاه االخريف فالظروؼ االقتصادية 

 في تشكيؿ شخصية الفرد عامة والشخصية العراقية خاصة. 
االجراـ كذلؾ ." وىذا العنؼ _ المناخ االسري المفكؾ يييئ لدفع الفرد عمى السموؾ العدواني وعمى 7

يؤدي الى إنتاج شخصية سمبية التي تعترييا روح اليزيمة والضعؼ والقصور، وىو يشكؿ االطار 
العاـ لعممية تشريط تربوي سمبية تبدا في اطار االسرة، وتنتيي في أحضاف المؤسسات التربوية 

 (1)المختمفة".
ف مثبل او مواقع التواصؿ االجتماعي يؤدي الى _ مشاىدة العدواف او مشاىدة العنؼ في التمفزيو 8

تعميـ الفرد العدواف بوصفو أسموبا الحؿ الصراع وخاصة عندما ينعدـ التوجيو واالشراؼ والرقابة. 
وبالطبع ىذا يرتبط بعمر المشاىد ومستواه الثقاؼ. فاالنفتاح عمى العالـ الذي حصؿ في المجتمع 

حصوؿ عمى االجيزة االلكترونية ومنيا التمفاز والستبليت بصورة العراقي اتاح لمفرد العراقي سيولة ال
 مدةاقعي في الشارع العراقي طيمت عشوائية وغير منضمة ساعد ىذا عمى مشاىدة العنؼ الو 

، وىذا بلت وافبلـ وبرامج عربية واجنبيةعنؼ )االعبلمي( مف مسمسال فضبًل عف ،االحتبلؿ االمريكي
 شخصية العراقية. لو دور في زيادة العنؼ في ال

 :العراقية الشخصيةفي _ المسالمة 2
اف السموؾ ىو ظاىرة بالغة التعقيد والتشابؾ تتداخؿ فيو العديد مف العوامؿ )الجسمية،       

واالنساف ينمو ويتفاعؿ أي يؤثر ويتأثر بالبيئة ة، الروحية، والعممية( يية، الخمقوالنفسية، االجتماع
والنظـ والقوانيف والعقائد والعادات والمثؿ العميا كما يتفاعؿ مع عناصر البيئة االجتماعية كاألسرة 

الفزيائية المحيطة بو بما فييا مف أودية وسيوؿ وظروؼ مناخية وبما فييا مف مظاىر الحضارة 
  (2)ساف بشكؿ معيف يختمؼ عف االخريف.المادية وكؿ ىذه العناصر تشكؿ الشخصية االن

                                                 
شكالية التسمط التربوي في الوطف الع (1) ، ، بيروتربي، مركز دراسات الوحدة العربيةعمي سعد وطفة: بنية السمطة وا 

 .34، ص2000لبناف
 .77ص مصدر سابؽ، وتطبيقاتو النفس االجتماعيعمـ المدخؿ الى : الوىاب واخروف محمد عبد طارؽ   (2)
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ما،  أو  ف معظـ سموؾ الفرد يتمركز حوؿ ىدؼ معيف أو يسعى لتحقيؽ تعزيزومف المعروؼ أ     
فاذا كانت األحداث الماضية مثبل مف خبلؿ نتائجيا تؤثر في السموؾ  .الحصوؿ عمى مكافأة ما

الراىف اال اف السموؾ يتوقؼ او يتغير عند نقطة معينة ىذه النقطة تقع عند حدوث التعزيز او 
ولكف االحباط يعمؿ عمى إثارة السموؾ وجعمو أكثر حيوية أو كما يقوؿ الفشؿ  المكافاة أو االحباط
 دعمى بذؿ مزيد مف الجيد وبيذا يع االحباط باعثا أو دافعا أو حافزا دكذا يعيقود الى النجاح وى

 (1). السموؾ مجموعة مركبة متكاممة
قة ليا القدرة خاصة وعمى عكس الشخصية العدوانية فف ىناؾ شخصية مبدعة مبتكرة متفو     

ومتميزة لحؿ المشكمة وابداع الرؤية في العمؿ الفني واسموب حميا وطريقة إنتاج اعماؿ اصيمة وافكار 
تتميز بالخبلقة في الرسـ والشعر والرياضيات والكتابة والموسيقى وفي كؿ المجاالت حتى نتاجيـ 

ىذه المقومات ال نجدىا في االنساف  الفني واالبداعي يكوف تاـ التكويف ويرقى الى التفرد النوعي
تصادية والثقافية العادي وانما تكوف لدى المبدع المتفوؽ حصرا. اذا كانت الظروؼ االجتماعية واالق

اذا اكنت الظروؼ االجتماعية كما حصؿ في العراؽ بعد االحتبلؿ االمريكي  اام ،مواتية لؤلشخاص
قد يكوف نوع مف االرث الثقافي لمشخصية العرقية  وتجد اناس مبدعيف في جميع المجبلت كثيرة فيذا

التي ىي امتداد لمشخصية السومرية والبابمية والشخصية العراقية التي تبتسـ بوجو الصعاب. " لتضؿ 
الشخصية االبداعية  المتفوقة عبر تاريع البشرية تسطر لؤلجياؿ أروع النتاجات الفكرية في الفف 

طب، والعموـ بنوعيا، وخبلؿ ذلؾ لـ تتوقؼ اإلبداعات رغـ الحروب واألدب واليندسة المعمارية، وال
واالماف والرخاء، وتبقى الشخصية المبدعة  الرفاىيةوالصراعات واالضطياد والتسمط وعصور 

 (2)والمسالمة شخصية إنسانية متفتحة ذات حساسية مفرطة".
ماعيا وال يصبحوف لذلؾ ينشأ كثير مف االشخاص في ظروؼ بائسة او غير منضبطة اجت    

شى ىؤالء األشخاص الجريمة رغـ رؤية المزايا المادية لمنشاط االجرامي اعدوانيف او عنفيف ربما يتح
خفاض العصبية والمضاد لممجتمع خاصة اذا كانوا يتمتعوف بسمات شخصية ترتبط بالمرونة أعني ان

ترتبط بعض ىذه األبعاد بموضوع  ، وربماولية، وايضا يقظة الضمير والتفتحالمقبوارتفاع االنبساط و 
تنقسـ سمة التفتح الى اوجو،  االبتعاد عف الجريمة واالعتداء عمى االخريف، عمى سبيؿ المثاؿ "

تعكس الذكاء كما تعكس تفتح الذىف ويرتبط الذكاء أيضا بيقظة الضمير وىذا الذكاء يحمي مف 

                                                 
 . 75، ص1980اإلسكندرية،، دار المعارؼ،  مصر، حمف العيسوي: عمـ النفس واإلنسافعبد الر   (1)
مأموف صالح: الشخصية بنائيا، تكوينيا، أنماطيا، اضطراباتيا، دار أسامة لمنشر والتوزيع، االردف، عماف   (2)

 .93، ص2008
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مقاومة التأثيرات البيئية التي ربما  طات المضادة لممجتمع وىكذا تساعد الشخصية الفرد عمىاالنش
 .(1)تسيؿ السموؾ العدواني والمضاد لممجتمع في اشخاص ال يتمتعوف بيذه السمات".  

عف المقولة "ال حدود لقدرة االنساف عمى التحمؿ" في كتابو  قاسم حسين صالحد.او كما يجيب    
ال فيؿ يعقؿ أف يتحمؿ بشر ر  بع قرف مف حروب كارثية متتالية، المجتمع العراقي، حيث يجيب " وا 

وحصار أكموا فيو الخبز األسود ثبلثة عشر عاما، تفضي باإلنساف السوي الى أف يجزع مف الحياة 
أو تزىؽ روحو، غير انيـ مع كؿ ىذه المصائب يحمدوف اهلل ويشكرونو، وفوؽ ذلؾ بدأوا ربع قرا 

 (2)حياة" جديد يحرؽ فيو البارود ارواحيـ ، ومازالوا متعمقيف بال
وعميو إف المتجوؿ المحايد اليوـ في بيوت العراقييف ومدارسيـ وجامعاتيـ وأسواقيـ، يستطيع أف      

يتممس الخصائص الممموسة ليذه السمة في الشخصية العراقية البناءة المغموبة عمى أمرىا، ومقدار 
ليدمية المتسمطة عمييا، ولنا في اعتزازىا المتجدد الصامت بيويتيا الوطنية المحببة، ومبمو نفورىا  ا

الشباب الثائر عمى الظمـ والفساد ولذي يطالب بحقوقو المنيوبة ووطنو المخطوؼ وىو يصرخ 
بعبارات وطنية جميمة ) اريد وطف(. ىو نفسو ذلؾ الشاب الذي ذىب الى ارض الميداف عندما غزة 

 تشري، داعش اراضيو بسبب التخبط السياسي وضعؼ القانوف والفساد المس
 االنفعال في الشخصية  العراقية : _ 3

والشؾ أف كؿ ىذا وذاؾ يؤثر تأثرا  مف مميزات عصرنا الحالي،  واالنفعاؿ والتعصبالقمؽ  يعد     
ارجية وأخرى خ بنيويةجذريا في الحالة النفسية لمفرد فيصاحب أي نوع مف االنفعاؿ تغيرات 

 "ف إخماده ومواجيتو والتغمب عميو،سويا اذا تمكف الفرد معد االنفعاؿ السمبي يفسيولوجية داخمية، و 
سـ ويظير االختبلؼ ولكف عندما يصبح االنفعاؿ مزمنا أو عظيما يضطرب التوازف الكيميائي لمج

  (3)منيا االضطراب النفسي جسمية" عدة أشكاؿ وصور المستمر في 

                                                 
عبد المقصود عبد الكريـ، المركز القومي :الشخصية واضطرابات والعنؼ، تماكوراف وريتشارد ىواري : ماري   (1)

 .134. ص2012لمترجمة ، مصر ، القاىرة 
، الدار العربية لمعمـو ناشروف، ويحدث حدث لما سيكوسوسيولوجي تحميؿ قاسـ حسيف صالح: المجتمع العراقي  (2)

 .212، ص2008لبناف، بيروت 
 .299،ص2008صالح حسف الداىري: عمـ النفس، دار صفاء لمطباعة والنشر، االردف، عماف  (3)
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الغضب كحالة بانو " حالة عاطفية تتركب مف احاسيس  (Spielberger :)سبيمبرجريعرؼ و      
ذاتية تتضمف التوتر واالنزعاج، و واالثارة والغضب، كما انو حالة انفعالية موقتة تكوف ناتجة مف 

 . (1)زمنية الى اخرى" مدةؼ في شدتيا مف موقؼ الى اخر و شعور الشخص بالضيؽ، كما انيا تختم
عد ثابت في الشخصية خاص باالستيداؼ الغضب او الميؿ فتشير الى "ب ،اما سمة الغضب     

لو، وىذا يعني اف االفراد ذو سمة الغضب يعيشوف حالة الغضب بشكؿ اكثر تكرارا واكثر شدة، ولقد 
عرفت بمغة الكـ بعدد المرات التي يشعر بيا الفرد بحالة الغضب في وقت محدد والشخص مرتفع 

  (2)ؼ او اغمبيا بالغضب". سمة الغضب يميؿ لبلستجابة لكؿ الموق
ردت فعؿ االشخاص في المجتمع العراقي الذي تعرض الى اغمب المواقؼ اف ومف المبلحظ      

الصعبة مف حصار وحروب وارىاب وطائفية تتسـ بالغضب وعدـ الثبات االنفعالي، اذا ما عرفنا "اف 
تناوؿ األمور بصبر واناة وال الثبات االنفعالي ىي مف اىـ السمات التي تميز قدرة الشخص عمى 

يستنفر وال يستثار مف األحداث الطارئة ويتسـ باليدوء والرزانة، ويتحكـ في انفعاالتو المختمفة ) 
وىذا عكس الشخص الذي يكوف سريع االنفعاؿ والتعصب، ، (3)"لغضب، الخوؼ، الغيرة، الكراىية(ا

، يودي الى اختبلؼ في نمط الشخصية معاتواذا ما عرفنا اف اختبلؼ التنشئة االجتماعية في المجت
وىذا امر راجع الى الظروؼ النفسية واالجتماعية وحتى الظروؼ البيئية التي تمر بيا المؤسسات 

 االجتماعية المسؤولة عف تشكيؿ شخصية الفرد.
وىي  تعرض الفرد الى الضغوطات بكؿ انوعيا المتعارفة ومنيا  الضغط األسري " اواذا م   

ف المؤثرات النفسية أو االجتماعية التي تمارس ضغطيا عمى الفرد مف خبلؿ عبلقاتو مجموعة م
بأسرتو ويندرج تحتيا التنافر األسري )الخبلؼ بيف األب واألـ( انفصاؿ الوالديف، القسوة، النبذ، 
المعاناة مف الوضع االقتصادي، والضغط العدواني ويأخذ صورة سوء المعاممة والتيديد بالعقاب، 

لضرب، والقتاؿ، والتحقير، وايضا الضغط السيطرة، فرض اآلراء واالتجاىات، واخيرا ضغط وا
الدونية،  وىي عممية االخضاع )فكريا واجتماعيا( أي النظرة المتعالية أي اشعار الفرد بانو ما يزاؿ 

                                                 
فوقية حسف: مقياس الغضب كحالة وسمة، دار قباء لمطباعة والنشر، مصر، محمد السيد عبد الرحمف و   (1)

 .9،ص1998القاىرة
 . 10ص  : المصدر نفسو،السيد عبد الرحماف محمد  (2)
 .290ري: عمـ النفس، مصدر سابؽ،  صصالح حسف الداى  (3)
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، والتفوؽ الفروؽ الطبقية، واحتقار األقمية مف قبؿ االكثريةا، واستشعاره بالتفوؽ الحضاري، و صغير 
 (1)الذكوري"

فالضغوطات االجتماعية اذا ما تعرض ليا الفرد وبشكؿ مستمر ومتفاوت وقد تكوف شديدة      
بسبب الظروؼ الطارئة مثؿ الحصار والحروب المستمرة كما ىو الحاؿ في المجتمع العراقي فاف 

في الشخصية كما شخصية الفرد تتأثر بتمؾ الضغوط وتصبح سمت االنفعاؿ مف السمات الواضحة 
ىو الحاؿ فالشخصية العراقية التي تعرضت الى الضغوطات كثيرة ومستمرة مما جعميا شخصية 
منفعمة، سريعة التأثر والتأثير، أي اف الموقؼ لو دور في ردة فعمو اتجاه سموؾ االخريف فيو ذو 

الفرح بسبب ما  شخصية متقمبة وشكاؾ قميؿ النكتة جنائزي حزيف حتى في الغناء والطرب ال يعرؼ
اصابو مف ويبلت ومجف ومف الناحية النفسية فاف الحزف  والغضب ىو تعبير عمى حرب ضد الذات 
الجريحة والميانة والمعذبة وىو في الوقت نفسو تنفيس عف اليموـ والكرب والمظالـ ىذا مف ناحية 

 الضغوطات .
عدـ المساواة في كافة جوانب الحياة اف انعداـ العدالة في المجتمع "يعني ناحية اخرى مف اما     

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية، أماـ النظاـ القائـ ومؤسساتو واف انعداـ العدالة 
والخضوع واالخضاع، لذا تشكؿ انعداـ العدالة  بالمقابؿ االضطياد والظمـ والجوراالجتماعية يعني 
االنفعاؿ  لدى االفراد المتضرريف مف عدـ وجود عدالة  ةيساعد عمى تنمية سم (2)مظير صراعي"

  .اجتماعية 
  ثانيا: السمات االجتماعية في الشخصية العراقية:

 اما السمات االجتماعية فيمكف تمخيصيا باالتي :       
  : سمة االغتراب في الشخصية العراقية:_1

في أكثر معانيو عمومية إحساس األفراد بالغربة عف بعضيـ البغض أو عف يصؼ ىذا المفيوـ      
، ويقترف عادة بعمـ (كارل ماركس)موقؼ أو عممية معينة، "وىو مفيـو ذو مركزية في كتابات 

 .(3)االجتماع الماركسي، وليذا الموضوع أبعاد فمسفية وسوسيولوجية وسيكولوجية"

                                                 
 .45، ص2003 ، لبناففيصؿ عباس: معرفة الشخصية ، دار المنيؿ المبناني لمطباعة والنشر، بيروت  (1)
 .15 ص،مصدر سابؽ أحمد خميؿ الحمادي: الصراعات الداخمية،   (2)
، 2011والتوزيع، االردف، عمافعدلي السمري: المشكبلت االجتماعية ، دار المسيرة لمنشر محمد الجوىري و  (3)

 .398ص
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بلب يمثؿ ميدانا اخر يثبت اف سمات الشخصية ذات فائدة موضوع االغتراب او االست فّ إ       
ميمة في فيـ النشاطات المتعددة لؤلشخاص داخؿ المجتمع الواحد والتنبؤ بيا، اذا امكف بمورة 
وصياغة المفيوـ بطريقة اخرى مختمفة، بما في ذلؾ معنى الشعور بالعجز او السيطرة الداخمية او 

وىذا يعني انييار شعور الفرد بارتباطو بالمجتمع الذي يعيش جدوة،  ة والشعور باليأس او باالالخارجي
بو، او انماط اخرى اكثر تركيزنا عمى االغتراب واالستبلب ، وذلؾ لبلفتقار الى المعرفة االجتماعية 
والسياسية والى المعرفة في مجاالت نوعية خاصة والتي يفتقر الفرد المعمومات عنيا، وقد ارتبط 

اف الوجود  فرويدسيجموند يرى" ،  و االجتماعية واالقتصادية اب بالعادة بالمراكزموضوع االغتر 
االجتماعي ىو الذي يحدد الشعور وليس العكس، لذلؾ ىناؾ اختبلؼ بيف المنيج الماركسي الذي 

وزمبلئو الذيف ينظروف  منيج التحميؿ النفسي لفرويدي االغتراب مف ناحية الخارجية، و يبحث ف
لبلغتراب مف الجانب الداخمي، ما نراه مفيد في بحثنا ىذا ىو نظرة فبلسفة العقد االجتماعي لموضوع 
االغتراب الذي يصب في زاوية خسارة الفرد لبعض حقوقو في الدولة الحديثة والمجتمع الجديد غير 

 (1)التقميدي".
، حيث أنيا تتضمف تثير أكثر مف معنى" اف كممة االغتراب يرى ف النوري قيس الدكتوراما        

بيف ايحاءاتيا المتعددة مفيوـ االستبلب واالنفصاؿ واالنعزاؿ واليامشية واالبتعاد او الناي والتحميؿ 
التي قد  تعمالياتنوع وتباعد منطمقات اسعف فضبًل . (2)المعياري، وافتقاد اليوية وضياع االنتماء".

أو الفكري  أو االجتماعي أو الفمسفي أو الثقافي أو سياسي أو النفسي أو الديني وجو اليغمب عمييا الت
ريا واجتماعيا ونفسيا، االخبلقي، لكننا في ىذا البحث نعني بيا انفصاؿ الفرد عف المجتمع ثقافيا وفك

ىذا المفيـو مع مفيوـ المصاب بفصاـ الشخصية الذي يطاؿ المصابيف بداء  ومع تداخؿ
قع، الواالنفسي الواعي مع انساؽ ومعايير وفرينيا، الذيف يكونوف عاجزيف عمى تحقيؽ التكامؿ الشيز 

مف  جييـيوَ أسوياء ال يعانوف مف مرض الذىاف بؿ يدركوف ما  وفلكف المغتربيف ىـ اشخاص عادي
المستطاع، وىذا ما ال يستطيع صراعات وتناقضات ويوظفوف العقمنة لمعالجتيا والتكيؼ معيا قدر 

فعمو االشخاص المصابيف بالشيزوفرينيا الذي يحيوف حياة خيالية مشبعة باألوىاـ التي ال تختمؼ في 
 .جوىرىا عف األحبلـ

                                                 
(،  االغتراب نقمف عف، معاذ قنبر: (1) في التحميؿ النفسي) نموذج فرويد _ يونو_ فرـو

http://alantologia.com/blogs/6783/. 
 .308ص مصدر سابؽ ،ارباتيا الثقافيةالشخصية العربية ومق :قيس النوري   (2)

http://alantologia.com/blogs/6783/
http://alantologia.com/blogs/6783/
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والمبلحظ اف لظاىرة االغتراب تتفؽ عمى نقطة حاسمة وىي انفصاـ العبلقة بيف طرفي       
، وىذا الفصاـ نتيجة ممارسة القير واالستبلب التي تحيؿ المعادلة الوجودية )المحدود( والمطمؽ 

 (1)الفرد الى رقـ وليس ماىية وحقيقة .
رشيد البد مف فيـ ىذا الشخص وفيـ الالسميـ و  هولكي نعرؼ كيؼ يصؿ الفرد الى قرار       

تساؤالت  الى ف الفرد والجماعة تذىب بنا دائمالذلؾ اف العبلقة بي شخصيتو والمؤثرات التي تؤثر فيو
عدة منيا لماذا ينتمي الفرد الى تمؾ الجماعة بالذات دوف غيرىا وىؿ الفرد داخؿ ىذه الجماعة 
ستذوب شخصيتو لصالحيا ويكوف تفكيره ىو انعكاس ليا ولصوتيا، ومف التساؤالت االخرى ىؿ 

وماذا عف اليوية الشاممة في ضؿ تعدد  (2)الفردانية في المجتمع ىي الحؿ اـ الجماعية في التفكير.
وماذا اذا ، بعد االحتبلؿ االمريكي لمعراؽ اليويات والجماعات واالنتماء في المجتمع العراقي وخاص

ى مف الدولة وتصادر صادرة الجماعة ىوية وشخصية الفرد ومف ثـ وصمت الى مرحمة تكوف فييا اقو 
راب االجتماعي لدى الفرد حيف ال يعرؼ أي ىنا قد تظير حالة مف االغت ،تياىويتيا وشخصي

قد فرد تفرض عميو التزامات والشروط السموؾ ىو االقرب اليو، حيث اف الجماعة التي ينتمي الييا ال
يكوف مغترب عف االفراد االخريف في الجماعات االخرى فتكوف ىناؾ قطيعة وحالة مف االنعزاؿ 

  .االخريف االجتماعي لدى االفراد وعدـ التكيؼ مع افكار
المفكريف واختبلفيـ في تفسير االغتراب مف زاوية بعض بغض النظر عف اراء ويمكف القوؿ و       

نفسية او اجتماعية او طبقية اقتصادية فيـ يتفقوف عمى مبدا اساس اف الفرد ىو ضحية تعامؿ 
مع الظروؼ  المجتمع وعدـ اندماجو معو وبالتالي انعزالو عف االخريف وعدـ قدرتو عمى التكيؼ

الحياة، فيكوف اماـ خياريف اما الثورة عمى كؿ ما ىو حولو مف قيـ وتقاليد وعادات او اليروب الكامؿ 
 .ندعوه باالغتراب االجتماعي اع لعدـ القدرة عمى التغير وىذا ممف المجتم

لذلؾ اف احتكار السمطة االجتماعية واالقتصادية والسياسية في يد مجموعة صغيرة بعد      
وىذه الحالة تمنعيـ  " االحتبلؿ االمريكي لمعراؽ جعؿ مف العديد مف األفراد لدييـ شعور باالغتراب

عف االمؿ مف االبداع واالزدىار عمى المستوى الفكري واالبداعي ايضا وىذا يدفعيـ  نحو االغتراب 
والتصميـ عمى فقداف اليوية الشخصية مما يؤدي الى االحباط واالستياء، وىذا االستبلب او 
االغتراب يؤدي الى عواقب وخيمة عمى المجتمع بأسره، واف الشخصية المغتربة عف نفسيا ومجتمعيا 

                                                 
(1)

يوسؼ عناد زامؿ ، زينب محمد صالح ، تراجيديا الحزف في الشخصية العراقية قراءة انثروولوجية ، مجمة واسط   
 41، ص2011،  23لمعمـ اإلنسانية ػ العدد 

 .320، ص2015رجاء محمد قاسـ: المرأة وصناعة القرار، بيت الحكمة ، العراؽ، بغداد   (2)
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ياة عند ووطنيا محبطة ومترددة وسمبية غير قادرة عمى تحمؿ المسؤولية بسبب تراجع قيمة الح
حباطاتو ويأسو مف إصبلح األوضاع االجتماعية والنفسية   (1).واألخبلقية" االنساف وا 

  :_سمة  التعصب في الشخصية العراقية 2
القرف الثامف عشر وجرى وضعو لمتنديد بتزمت ديني واسع، وساد   الىالتعصب  يعود مفيوـ        

صؿ شيء مف ذلؾ، وىذا دليؿ عمى انو غير موجو االعتقاد انو سيزوؿ مع زواؿ ذلؾ التزمت، فمـ يح
اوديب ويعرفو  (2).جات االنساف االشد تعقيدا وتسترافقط لحؿ مسالة دينية تماما، بؿ يغطي حا

غراقو في استنكار ما يكوف ضد افي اعتقاد الصحة بما ير  ءىو غمو المر " اف التعصب  اسحاق ه، وا 
اقتياد الناس الى رايو بالقوة وثبات النقص لمخالفيو مف ذلؾ الرأي حتى يحممو االغراؽ والغمو الى 

 .  (3)سائر الخمؽ"
قد تكوف لو أشكاؿ عدة بحسب شخصية المتعصب،  اجتماعيةوالتعصب إذف كسمة نفسية       

وتختمؼ االتجاىات النفسية واالجتماعية التي يقوـ عمييا التعصب بحسب ما اذا كانت ىذه 
وقد يكوف التعصب بحسب سمة مف السمات المتصمة  في " ة، االتجاىات ضمف بناء الشخصي

الشخصية، عمى شكؿ مرضي، او وربما  يأتي نتيجة خبرة صادمة، وربما يكوف غالبا نتيجة تواـؤ 
 (4)وتبلئـ مع المعايير االجتماعية  السائدة".

كف كانت بصورة لالعراقي قبؿ االحتبلؿ االمريكي وال ننكر وجود ىذه السمة في المجتمع           
اخؼ مف ىذه الصورة، وقد تكوف ىذه السمة موجود بالريؼ اكثر مف المدينة بفعؿ االنفتاح ونسبة 

 فقد برزتبعد االحتبلؿ االمريكي  اماسات االمنية والتربوية وغيرىا، التعمـ في المدينة ووجود المؤس
، بسبب ةطويم مدةضج مف جديد بعد نصبحت تأقية يذا السمة في الشخصية العراف بصوة واضحة

، ى التبعية واالنتماء والتقسيـالسياسات التي اعتمدىا االحتبلؿ والتي كانت قائمة بصورة كبيرة عم
ء السياسية او عمى حساب الكفاني عزز مف حالة التعصب والتبعية ثفالتقسيـ الطائفي والقومي واال

مؤسسات الدولة التي كانت  اضعاؼ فبعد ،الفراد. ومف ىنا نشأ تحوؿ اجتماعي جديد لدى االعممية
تدير الببلد امنيا وخدميا دفع الخوؼ الناس لتباع القوة التي تحمييـ وتعد الطائفة في مقدمة تمؾ القوة 

                                                 
، 2020دار سطور لمنشر والتوزيع، العراؽ، بغداد ،د: السموؾ السياسي وقيـ المجتمعمحمو  محمد عدناف  (1)

 .328ص
 .8، ص1990خميؿ احمد خميؿ، دار الساقي، لبناف، بيروت : ت ،واخروف: سيكولوجية التعصب اندريو ىايناؿ  (2)
 .13،  ص1993اديب اسحاؽ واخروف : اضواء  عمى التعصب، دار امواج،   (3)
 .26عبد المنعـ حنفي: موسوعة عمـ النفس، مصدر سابؽ،ص  (4)
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بنظاـ االغمبية لبلنتماء والتبعية فكانت ىي االخرى تدعـ  ،ومف ثـ تأتي العشيرة ومف ثـ اتت الدولة
مع العراقي وعممة عمى وجود مؤسسات تديميا وتحمييا لوجود مصالح وجود ىذه السمة في المجت

 سياسية.
دينيا ومذىبيا وقوميا فيناؾ المسمـ والمسيحي والصابئ  متنوعاف المجتمع العراقي  فاذا عرفنا     

واليزيدي، والشيعي والسني، ومذاىب مسحية متعددة، والقوميات العربية والكردية والتركمانية، اضافة 
الى االختبلفات الثقافية والفكرية والعقدي، وكثرة االتجاىات السياسية وىذا ما يجعؿ وجود حالة 

ستفحاليا في فترات اد عمى الرغـ مف ضعفيا في فترات و وجودة بتأكيالتعصب داخؿ المجتمع م
اخرى. او كما رأى ابف خمدوف عند شرحو  النحسار العصبية، "فيي تقؿ وتنحسر عندما تقوى الدولة 

    (1)او المممكة، وتقوى وتنتشر عند ضعؼ الدولة او المممكة".
،  فتح  باب التعصب بكؿ 2003عاـ  لمعراؽالنظاـ السياسي بعد االحتبلؿ االمريكي اف ضعؼ     

في المجتمع  "التعصب المذىبي، والتعصب القبمي، وحتى التعصب المناطقي"اشكالو المختمفة 
وىي االتياف بثقافة سياسية مف شئنيا تقسيـ  امور عدة فاف االحتبلؿ غذا ىذا التعصبالعراقي، 

الذي  اإللزاميواالمر الثاني ىو الغاء التجنيد المناصب السيادية  لمببلد بشكؿ قومي وطائفي وقبمي، 
،  واالمر الثالث واالىـ تدىور الوضع االمني عمى أقؿ تقدير حمة الوطنيةمكاف يعد مف اساسيات ال

اف العراقييف كانوا مضطريف ال مختاريف لمجوء الى جماعة أو قوة  قاسم حسين صالحوكما رأى 
)سيكولوجية االحتماء( مف ػتحمييـ بعد سقوط خيمة الدولة التي كانوا يعيشوف فييا باألماف مدفوعوف ب

 . (2)ديد بخطر مستقبمي يتوقعونو بيقيفخطر يتصاعد في حاضرىـ او تي
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .318، ص2004تحقيؽ حامد أحمد طاىر، دار الفجر لمتراث، مصر، القاىرة  المقدمة، عبد الرحماف بف احمد:(1)
 . 144، ص2008الدار العربية لمعمـو ناشروف، لبناف، بيروت ،اسـ حسيف صالح: المجتمع العراقيق  (2)
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 انثعنيادلقحث 
 انعراقي  اجاخمًعيية  اننفسية ي اجملمًعانمحوجا ت 

 
  العراقي  المجتم التحوالت االجتماعية والنفسية في أوال: 

هي التعديالت و التحوالت التي طرأت على المكانة و األدوار "التغييرات االجتماعية 

أو  ألفرادالحضارية لالعالقات والنظم والقيم واالتجاهات والمواقف االجتماعية ووالوظائف و

  (1)."الجماعات أو المجتمعات

اف احتبلؿ أي بمد البد اف يؤدي الى استخداـ العنؼ والعنؼ المقابؿ وظيور نظريات المقاومة      
واختبلؼ اساليبيا ولـ يخمو دخوؿ القوات األجنبية لمعراؽ مف ىذا المنطؽ عمى  بتعدد مرجعياتيا

الرغـ مف اتباع الواليات المتحدة المبررات السياسية والقانونية التي لـ تجد قدرا كبيرا مف القبوؿ او 
 .  ، مما أدى الى بعض التحوالت االجتماعية والنفسية في المجتمع العراقي 2الموضوعية

تدمير المجتمع و  استيدؼ فيسنة  13لقد مثؿ االحتبلؿ وما سبقو مف حصار لمدة اكثر مف       
 المؤسساتي ىدد، مف خبلؿ إحداث حالة مف الشمؿ  ) موارد، شخصية ،  بنية ،حضارة (العراقي 

سط مصادر إشباع الحاجات ، وجعؿ المجتمع في حالة حرماف شديد مف ابجميعيا مفاصؿ الحياة
، بصورة عجزت خبلليا المنظومات القيمية مف الحفاظ عمى حد أدنى مف التفاعؿ االيجابي االساسية

برئاسة صداـ حسيف مف شدة الحصار وقوتو وزاد النظاـ السابؽ  ،بيف االفراد والجماعات والمؤسسات
كما أدت الى شيوع ظواىر االحباط  وتفنف في ضيؽ الخناؽ عمى الشعب بكافة شرائحيا ومستوياتو،

وقد ظيرت العديد  ،نية تحقيؽ منجزات تنموية حقيقيةالقمؽ واليأس بيف االفراد وتبلشت اآلماؿ بإمكاو 
 مف التحوالت االجتماعية والنفسية عمى الشخصية العراقية ومف اىـ ىذه التحوالت:

 :التحوالت السموكية لمشخصية العراقية -1

                                                 
معجـ العمـو االجتماعية، ترجمة و إعداد مجموعة مف األساتذة، تصدير وتقديـ أبرىيـ المدكري، الييئة اليونسكو:  (1)

 165، ص1975العامة لمكتاب، القاىرة 
تاريخية" ، حوليات -بولوجيا العنؼ في المجتمع العراقي القديـ والحديث " محاولة انثروو زينب محمد صالح ، انثر ( 2)

 60، ص 2017، أكتوبر ،  45المجمدآداب عيف الشمس ، 
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 psychoanalytic)النفسيالتحميؿ (ونظرية  (1)(Trait theory نظرية السمات)تؤكد 
theory  كثير مف الحاالت مرجعُو أمزجة عامة، تكمف داخؿ  لمشخصية، اف سموؾ األفراد في

حوؿ درجة ثبات الشخصية تدؿ عمى اف افعاؿ  الكثير مف البحوث والدراسات اف الشخصية، غير
الناس وشعورىـ وتفكيرىـ، قد تعتمد عمى درجة كبيرة عمى الظروؼ المحيطة بالسموؾ، فقد يتحمى 

ا في بعض خرى، وقد يكوف مسالم، وبعكسيا في حاالت االفي احدى الحاالتاالنساف باألمانة 
ع افراد اخريف، لذا تضع كثير مف المناىج او معدوانيا في حاالت اخرى، الحبلت وبعض الحاالت و 

المعاصرة لدراسة الشخصية تأكيدا عمى الدور الذي تؤديو التجارب االجتماعية تدريجيا عف صياغة 
نظريات عامة حوؿ طبيعة الشخصية وعوضا عف ذلؾ يقوموف بدراسة الظروؼ التي تحدد السموؾ 

  .االنساني المعقد
تعود شخصية العراقية كانت في االساس السموؾ  طبيعة ىذه التحوالت فياف ويمكف القوؿ 

حتبلؿ االمريكي اال ادية بعدتغير الظروؼ االجتماعية والسياسية واالقتصالى اسباب تتعمؽ في 
المختمفة تشترؾ معا في تشكيؿ ىذا السموؾ االنساني وتوجييو واف أي تغير  روؼلمعراؽ، وىذه الظ

ر حتميا سوى يفاف ىذا السموؾ سيتغ، ف المجتمعات يحدث داخؿ القيـ والمعتقدات في مجتمع م
لعؿ الصورة المتجمية عف وضع المجتمع العراقي قد ال تبدو واضحو بشكؿ و " .لؤليجاب او لمسمب

االعتراؼ بشكؿ قاطع باف المجتمع العراقي يعاني تأزما واضحا في اغمب  ساطع لمعياف فبل يتـ
ذلؾ او التعالي او الخوؼ مف كشؼ نقاط الضعؼ مف  ؿمفاصؿ حياتو، وقد يكوف السبب اما تجاى

، االمر الذي يجعؿ مف وضع خطوط عمؿ واضحو ائميف عمى احواؿ المجتمع العراقيقبؿ الق
تعاني مف نقص في الجدية وااللماـ بذلؾ، الف ىناؾ مف يدعي بعدـ لمواجية ازمو المجتمع العراقي 

تأـز المجتمع العراقي فمماذا يتطمب االمر وجود استراتيجية لمعالجو أزمتو، وىناؾ مف ال يعبر األمر 
  .  (2)"أىميةاي 

                                                 
نظرية السمات أو نظرية السمة في عمـ النفس، ىو نيج لدراسة شخصية اإلنساف. إف نظرية السمات ىي مف   (1)

المقاربات األساسية لدراسة شخصية اإلنساف حيث ييتـ أصحاب ىذه النظرية في المقاـ األوؿ بقياس السمات والتي 
ط المعتادة لمسموؾ والتفكير، والعاطفة. يعتبر غوردف ألبورت مف الرواد األوائؿ الذيف قاموا يمكف تعريفيا بأنيا األنما

ىوؿ لندزي ، نظريات الشخصية ، ترجمة فرح احمد فرج واخروف ، دار الشايع ، الكويت ، ينظر: بدراسة السمات .
 136، ص 1998،  2ط
قي نموذجا، دار الحضاري لمطباعة والنشر ، العراؽ، بغداد مازف مرسوؿ محمد: سوسيولوجيا االزمة المجتمع العرا (2)

 .215، ص2008
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التحوؿ الشديد والمفاجئ في المجتمع العراقي بعد االحتبلؿ االمريكي ىي حالة شبييا  ىذاو  
برمي الحجارة في الماء الراكد لتتكوف موجات مف التحوالت الغير مخطط ليا عمى صعيد سموؾ الفرد 

القوة التي العراقي، وما بيف االلتزاـ بالتراث السموكي والفكري القديـ والسموكيات الحديثة التي جمبتيا 
االضطرابات  ومنيا ،اجتاحت المشيد االجتماعي كؿ ذلؾ سبب بطفرات سموكية غير متوقعة

 .السموكية
ىي نظاـ صاـر يحوؿ دوف تفجير التوترات "قد عاش المجتمع العراقي عمى فكرة اف الدولة ف

االجتماعية، واف تبلشي الدولة التي كانت تقبض بيد مف حديد عمى التناقضات المجتمع، وتمنع 
القوة الرادعة لمتناقضات الداخمية، والحاؽ  واالجتماعية ادى الى تبلشيالصداـ بيف تعبيراتو الثقافية 

بدائؿ عنيا اعتمد عمى النخب  لدولة الوطنية الى احبلؿكوارث بالمستوى االجتماعي، وادى تقويض ا
عادة مف الخارج مع االحتبلؿ، والتي اصطدمت بنظرة التشكيؾ بحقيقة دورىا ودرجة نزاىتيا،  التي

اكتشؼ  انواة طبقة متعاونة معو، وىننشاء بؿ قاـ بإبالديمقراطية فحسب،  االحتبلؿ لوعودهولـ يتنكر 
  .(1)"س سوى عممية استيبلء عمى االرض والثروات والمقدراتف اف االحتبلؿ ليالعراقيو 

تمثؿ العودة الى الذات أحد مظاىر الصمود  "، ومنيا اليزائـ ىات األزمات الكبر لذلؾ  في اوق
ربما استرجاع أو التجمع لمقوة  خطا او صوابا فما يحصؿ ىو أف يعكؼ الفرد عمى نفسو وتراثو

مف رغـ  لذلؾ ،او لعدـ االقرار باليزيمة  (2).مف جديد"  لبلنطبلؽوالقدرات ووضع الخطط المناسبة 
معودة الى غريب ل اف ىناؾ نوع مف القمؽ ودافعانفتاح عمى العالـ بصورة كبيرة وسريعة الى  وجود 

ضعاؼ أو ازالت  كيات،التراث والسمو  وىذا ينسب الى عدـ اتخاذ االجراءات التي تؤدي الى إخماد وا 
 .ع العراقي بعد االحتبلؿ واالحباط والحرماف عند االفراد في المجتممشاعر الخيبة 

في المجتمع  2003عاـ االحتبلؿ الى اف  التحوالت التي حصمت بعد  وقد يعود ىذا االمر
وفي مقدمتيا اليوية الوطنية ، والقيـ  ،رات بنيوية وجوىرية في الشخصية العراقيةيتغي كانتالعراقي 

فضبل عف االختبلالت في المنظومة الثقافية واالجتماعية واالخبلقية والسموكية  ،ير االخبلقيةاوالمع
عمى الرغـ مف انو لـ يكف  ة،مجتمع وشبكات العبلقات االجتماعيالتي طالت مؤسسات الدولة وال

اختبلؿ منظومة االجتماعية العراقية امرا مفاجئ بؿ كانت نتيجة طبيعية لبلحتبلؿ لكف المثير لمدىشة 
التي نصبيا  (االحتبلؿ والحكومات )وتيرة المتسارعة لبلختبلؿ والتي أسيـ فييا بنحو الفت ىو ال

                                                 
ث ومناقشات الندوة الفكرية، مركز دراسات و اعياتو عربيا واقميميا ودوليا بحوتد موعة باحثيف: احتبلؿ العراؽمج (1)

 .23، ص2004الوحدة العربية، لبناف ، بيروت 
 .  172، مصدر سابؽ، صحنفي حسف: تحويؿ التراث الى حراؾ اجتماعي، ينضر كتاب سوسيولوجية االزمة (2)
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ما أدى إلى صنع منظومة التفكؾ ، والتي كما ىو معروؼ قامت عمى أسس طائفية وعرقية وفئوية 
والمبطنة، أي بمعنى اعادة  يةالعمنة السياسية والعرقية القومية الوطني الفاعمة بمقاييس الطائفي

، والذي يؤثر عمى السمـ االىمي واالندماج االجتماعي لبلفراد المجتمع العراقي الى مجتمع طائفي
وتعد ىذه المرحمة مف اخطر مراحؿ  "ساب اليوية الوطنية.وبالتالي تفعيؿ اليوية الجزئية عمى الح

مجتمع الى المجتمع العشائرية والطائفية المنقسـ التأجيج لمصراعات االثنية والقبمية والطائفية وعودة ال
    (1)." 1921عمى ذاتو كما كاف العراؽ قبؿ تأسيس الدولة العراقية عاـ 

مف المعروؼ اف الثقافة  فانووبالعودة الى التغير الذي حصؿ في سموؾ الشخص العراقي، 
االخرى مف خبلؿ االعبلـ عات الغربية لدييا قوالب ثقافية جاىزة تحاوؿ ادخاليا عمى المجتم

الوسائؿ  هكف قوالب الثقافة الغربية وبالخصوص )االمريكية( تجاوزت ىذلالتفاقيات الدولية وغيرىا، وا
مف النظاـ الدكتاتوري ية والتخمص وعمدت الى التدخؿ العسكري التغير النظاـ بحجة ادخاؿ الديمقراط

االنفتاح والتطور  ؿثيرا مف ىذا التغير مف خبلقميبل او ك لعؿ المجتمع العراقي قد أفادوبالفعؿ،" 
فتغيرت قيـ كثيرة  ،منو السمبيات قد أخذت ليا حصة ومكانا ير مف العادات البالية، إال افوتغير الكث

قيـ الدينية وغيرىا، االمر الذي اضعؼ التمسؾ بعض الشيء بال مبست بعضيا بقيـ االنحبلؿوقد ت
افراد المجتمع العراقي  انعكس عمييـ بسمبيات نالت مف سموكيـ  مدروس لمكثير مفالغير فاالنفتاح 

مفيوـ الحرية المطمقة في االعتداء عمى االخريف، او عمى مؤسسات  فقد استعمؿ (2)وأنماط حياتيـ".
 مفيوـ االضطياد لمياجمة جميع مف واستعمؿالدولة مف خبلؿ مشاىد النيب والفرىود ) الحواسـ(، 

ط او ابىو متاح بدوف أي انض جميع ما عمموا مع النظاـ السابؽ، واستعمؿ مفيوـ التطور باستعماؿ
مفيوـ االنتماء الى المبالغة في التعصب قوميا او طائفيا او عشائريا  مراقبة او توجيو، واستعمؿ

 ية.وحتى مناطقيا، فيذا التحوؿ في السموكيات اثر تأثير واضح في تشكيؿ الشخصية العراق
 

 :في الشخصية العراقية  اواثرى ةوالطبقي ةاالقتصادي تالتحوال-2
اف الطبقة االجتماعية أحد مفاىيـ االساسية في اي بناء اجتماعي قائـ ومف أقدـ الموضوعات      

او كما  التي نالت قسطا كبيرا مف اىتماـ الباحثيف، والميتميف بدراسة العموـ االجتماعية واالنسانية.
اف الطبقة ىي مف حيث الجوىر تشكيمة ذات اساس اقتصادي، عمى الرغـ مف "يراىا حنا بطاطو 

                                                 
 .79، ص2008فالح عبد الجبار: إشكاليات الوطني واالثني المذىبي العراقي، مجمة إضافات، العدد االوؿ،  (1)
لحضارة لمطباعة والنشر، العراؽ، مازف مرسوؿ محمد: سوسيولوجيا االزمة المجتمع العرقي نموذجا، دار ا (2)

 .178، ص2008بغداد
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مفيوـ الطبقة يشير في نياية المطاؼ  الى  الموقع االجتماعي لعناصر االفراد واالسرة المؤلفة 
ا، فيرى جوانب ىذا التشكيؿ، ىذا مف جانب اما مف جانب اخر لنفس تمكى الرؤيلمطبقة في مختمؼ 

ممكية( بيف ال)اف مفيوـ  الطبقة يفترض او يتطمب وجود فكرة )البلمساواة( أي وجود تفاوت بيف 
خذنا ىذه النظرة  وىي التي تتوافؽ مع نظرية اواذا ما  .  (1)طبقة معينا او واحدة اخرى في االقؿ"

ليس غريب وال جديد الحديث عف الفروؽ االقتصادية واالجتماعية " لماكس فيبر لذلؾالصراع الطبقي 
ؾ يتناقض ودراسة ، وال مبرر لئلحساس بأف ذلخاص العراقيالمجتمع العربي عاـ و في المجتمع 

في مقدمتيا فرص التحصيؿ العممي  مختمفة فيذه الفروؽ قد جاءت نتيجة عواـ ،وثقافتيا الشخصية
           (2).والدخؿ والحراؾ االجتماعي " 

اف الوضع االقتصادي السيء الذي عاشو الشعب العراقي في العقد األخير مف القرف العشريف     
بسبب الحروب التي خاضيا النظاـ الدكتاتوري السابؽ والحصار الذي أوصؿ غالبية أبناء الشعب 

الذي حدث في  الى دوف خط الفقر، خمؼ شرخا في المجتمع تمظير في االنقساـ االقتصادي األفقي
بنية المجتمع العراقي، وقد تراجع الواضع المعاشية لمعظـ موظفي الدولة عمودىا الفقري، اذ تراجعت 

 مرتباتيـ الى اقؿ مف دوالر شيريا.
والمفاجئ  كاف الحراؾ االجتماعي غير المدروس تابرز اشكاؿ التغير االجتماعي الذي حدثف ا"    

 الذي يتـ وفؽ مخطط تنموي غالبا ما ؾ االجتماعيمعموـ أف الحرانو مف الالذي لـ تحسب نتائجو أل
تبلشى الحقا بفعؿ الجوانب االيجابية ، عمى العكس يكوف مجالو الحيوي محدودا وضيقا بؿ إنو قد ي

الحراؾ  )ولتوضيح الفرؽ بيف االثنيف ، ف عواقبو وخيمةمف الحراؾ االجتماعي الطارئ الذي تكو 
اف الحراؾ المخطط غالبا ما يراعي المصمحة العامة مف خبلؿ ( مخططالالمخطط ، والحراؾ الغير 

تدعيو المنظومة السياسية الحاكمة كتبريرات لبقائيا في السمطة ، اما الحراؾ الغير مخطط فيو  ما
حدث  بلالت وىذا ماواالحت .مثؿ الثورات واالنقبلبات طارئويحدث بفعؿ عوامؿ  حراؾ طارئ غالبا ما

 (3)."االمريكي في المجتمع العراقي بعد االحتبلؿ 

                                                 
حنا بطاطو واخروف: المجتمع العراقي حفريات سوسيولوجية في االثنيات والطوائؼ والطبقات، منشورت معيد  (1)

 .13، ص2006الدراسات االستراتيجية، بغداد 
 .39_38،ص2011ئر، لبناف، بيروت قيس النوري: الشحصية العربية ومقارباتيا الثقافية، دار ومكتبة البصا (2)
شفيؽ ابراىيـ الجبوري: واقع المجتمع العراقي دراسة سوسيولوجية ، منتدى المعارؼ لمطباعة والنشر، لبناف،  (3)

 .52، ص2020بيروت
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نوعيف اساسييف  "ينتج  جميعيا االحواؿ مخطط فانو فيالوسواء كاف التغير مخططا او غير 
 "افقي"يشير الى التحرؾ الى أعمى او أسفؿ التدرج االجتماعي واخر  " حراؾ عمودي"مف الحراؾ، 

 ."يشير الى تحرؾ الفرد مف الجماعة او الطبقة مماثمة مف دوف أحداث تغير في وضعو االجتماعي
(1) 

يور طبقة ظكاف واضح جدا ب "الذي حدث في المجتمع العراقي  االخر طبيعة التغير اما     
الدولة سياسية لعميا كانت او لـ تكف أصبل منخرطة في العمؿ السياسي احتمت المراكز العميا في 

وتمكنيا مف السيطرة عمى مقدرات الدولة االقتصادية، في المقابؿ نزلت الى اسفؿ السمـ االجتماعي 
الطبقة السياسية الحاكمة سابقا، وايضا في الوقت ذاتو ما حدث مف تغير عمى مستوى الطبقة 

 العميا الطبقتيفغمبيـ مف وىـ  ا النظاـ  السابؽا ينتموف الى فراد الذيف كانو ألفا (2)."الواحدة
 ،وغير متوقعة اجئةاسفؿ السمـ االجتماعي بصورة مفقد تغير مكانتيـ  االجتماعية الى   ،والوسطى

في قمة السمـ  اصبحت ضة او غير ما عرضة لمنظاـ السابؽاجتماعية معار  طبقةفي المقابؿ ىناؾ 
انفسيـ يعتبروف  ـوى السابؽ في موقعيا الطبقي االجتماعي مستغمة عوطؼ الحرماف واالضطياد 

القمؽ ، االنتقاـ  ) عدة سمات وخصائص في اف واحد وىي فتناموليـ  مف الطبقات الوسطى والدنيا
بطابع القمؽ والخوؼ مف الواقع والمستقبؿ  جماعات اتسمت وىناؾ( ية االنتماء والعنؼ ، واالزدواج

الوقت  ، وفيأي الطبقة العميابؽ ينتموف الى النظاـ السا اوىذا الجماعات بالغالب ىـ اشخاص كانو 
لذلؾ  ىناؾ جماعات كانت تمارس العنؼ واالنتقاـ وتنادي بو عمنيا اتجاه الجماعات السابقة ،نفسو 

 ، و ساعدافرزت التحوالت صراعات اشبو بالصراعات الطبقية ويمكف تسميتيا بالصراعات الوقتية
تكويف جماعة ثالثة لدييا ازدواجية في االنتماء وذلؾ بسبب الخوؼ او  في ممشيد المربؾ والمفاجئل

 المصالح المادية والى اسباب اخرى .
 :بعد االحتالل االمريكي العراقية  سرةاالالتحوالت االجتماعية والنفسية في  ثانيا:

التنظيمات أو المؤسسات االجتماعية لئلنساف بدءا مف طفولتو ومرورا "تعد األسرة مف اىـ       
بكافة مراحؿ حياتو، فيي عماد المجتمع ونواتو بصبلحيا يصمح المجتمع ويسعد أفراده، وبفسادىا 

                                                 
مى المجتمع العراقي بعد االحتبلؿ االمريكي، رسالة عيدي: الحراؾ االجتماعي وتداعيتو وليد عطا اهلل الحد (1)

 . 94،ص2010 اآلدابير غير منشورة، جامعة الموصؿ ، كمية ماجست
 .53شفيؽ ابراىيـ الجبوري: واقع المجتمع العراقي دراسة سوسيولوجة، مصدر سابؽ، ص (2)
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وخصوصا المجتمعات التقميدية والنامي. اـ في المجتمعات المتقدمة  (1)"يفسد المجتمع ويختؿ توازنو.
فالدور الذي تمعبو االسرة في التنشئة االجتماعية مختمؼ تقريبا، فيو ضعيؼ واقؿ قدرة في التأثير 
عنو في المجتمعات النامية، وذلؾ لوجود مؤسسات اخرى أكثر فاعمية تسيـ في عممية التنشئة 

سموؾ  ثيرىا فيات المتقدمة ضئيبل بشكؿ واضح، وتأاالسرة في المجتمعدور االجتماعية فيكوف 
(2)اعضائيا محدود اف لـ يكف غير واضح. 

   

تتأثر بصورة عامة بالتغيرات التاريخية واالجتماعية "الدراسات االجتماعية اف االسرة  وتشير         
 (3)"واالقتصادية في مختمؼ انحاء العالـ التي تحدث داخؿ مجتمع ما.

فالتحوالت االقتصادية واالجتماعية التي تعرض ليا المجتمع العراقي قد انتجت مجموعة مف      
في جدار االسرة، األمر الذي دفع نسبة عالية مف  عميقةحدوث شروخ  في أسيمتلتغيرات التي ا

ذا ك ،ظواىر السمبية العديدةالتفكؾ وال نحو تيديد سراأل عدة تحوالت مرت بانت االسرة العراقية قد وا 
بتأثير اليجرة والتحضر والتصنيع أضعفتيا بنائيا، أو اعاقتيا عف أداء وظائفيا بالمستوى المبلئـ، 
فاف تأثير االزمات المتعاقبة قد قوضت مساراتيا التنموية وادوارىا التمكينية بسبب التصدع في بناء 

كما أسيمت والطبلؽ والعنوسة وغيرىا(،  قسرياالسر )فقداف احد االبويف واليتـ والتشرد والتيجير ال
التغيرات المتسارعة وظروؼ االزمات  الى تغيير ىيكؿ العبلقات المتبادلة داخؿ األسرة  وتفاقـ 

 المشكبلت والتحديات لؤلفراد واألسر.
في كتابو محو (  Michael Otterman)واذا ما اخذنا تساءؿ الباحث مايكؿ أوترماف          

العراؽ بعد سنوات عجاؼ مف غزو العراؽ "ما الذي تتركو الواليات المتحدة وراءىا في العراؽ" 
مف ىذا  (4)ويجيب عمى التساؤؿ نفسو " التزاؿ نساء العراؽ واطفالو االكثر ضعفا عرضة لمخطر"

ف ظروؼ االحتبلؿ فااالسرة العراقية بعد االحتبلؿ االمريكي لمعراؽ  اناةالتوصيؼ نعرؼ حجـ مع
المادية فرضت عمى االسرة أعباء وضغوطات جديدة فإلى جانب استمرار التردي في الموارد 

بعضيا بعد االحتبلؿ، فضبل  ؼ الحصار، وتردي الخدمات حتى غابتوالمعنوية لؤلسرة بسبب ظرو 
                                                 

أونسة محمد عبد اهلل: التربية االسرية تحديات الواقع المعاصر والرؤية المستقبمية، دار نيبور، العراؽ،  (1)
 .22، ص2014الديوانية

 .163، ص1981اسماعيؿ عمي سعد: قضايا عمـ االجتماع السياسي، دار المعرفة الجامعية، القاىرة   (2)
-52، ص ، تب مصر امعية ،االسكندرية ،دار المعارؼ  الج ،الزواج واالسرة في عالـ متغيرالخولي: سناء   (3)

53 
ركة المطبوعات لمتوزيع والنشر، شمتكاممة القتبلع عراؽ وزرع آخر، مايكؿ أوترماف وريشارد ويمسوف: خطة  (4)

 .206، ص2011بيروت
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واطنيف، وعدـ مبرر مع المالقوات االحتبلؿ االمريكية في كثير مف االحياف العنؼ غير  عف استعماؿ
االىتماـ باألمور االنسانية في بداية دخوؿ القوات العسكرية، االمر الذي فرض عمى العراقييف السيما 

افظ عمى االسرة ضغوطات اجتماعية واقتصادية قاسية، تأكمت معيا المعاني العائمية التي كانت تح
الدكتور الوردي" اف  كما رأى سرة العراقية عبر االجياؿالبقاء والتماسؾ االسري التي ورثتو اال

البيتية في المدف التماسؾ العائمي في المدف العراقية ىو احد مظاىر التراث، فبينما نرى الحياة 
العراقية ضعيفة، نرى التماسؾ العائمي فييا قوي جدا فأفراد العائمة عمى الرغـ مف قمة تعاشرىـ 

في الوقت نفسو يشعروف بالرابطة القوية تربط بينيـ تجاه الغريب فيـ  نجدىـواجتماعيـ في البيت، 
يقفوف في السراء والضراء متضامنيف ومتماسكيف واذا أصيب احدىـ بنكبة أحطوا بو يساعدونو 

 (1)فييا"
ف وتخاذىـ قدوة في القوؿ المتمثمة باحتراـ الوالديومف سمات التماسؾ االسري ىي السمة      

بعد أف فتح االحتبلؿ أبواب البث  عمييا، صعوب بالحفاظ ىناؾ سمة اصبحتالفيذه  والعمؿ،
الفضائي واليواتؼ النقالة واالنترنت عمى مصراعييا حتى تحوؿ األمر إلى ما يشبو الوباء الفتاؾ 

العائمة وأضحى الجواؿ رفيؽ  جميعيا البيوت العراقية فيـ منو احد فقد دخؿ الستااليت الذي ال يسم
وكمنا يعمـ مساوئ ىذا األمر وخطورتو ففي ظؿ صعوبات الحياة التي حيث ال يخمو منزؿ منو، 

خمفيا االحتبلؿ وفرضيا عمى العائمة العراقية وانشغاؿ األبويف بتوفير لقمة العيش انغمس األبناء في 
، كؿ ذلؾ د حرماف رىيب، وسيادة االنترنيت وانتشار اليواتؼ بعالتمفزيونية اليابطةمتابعة القنوات 

وغيره الكثير ىدـ االلتزاـ األخبلقي بيف أفراد األسرة العراقية التي ىي عماد تماسؾ المجتمع وصارت 
قصص تذمر اآلباء واألميات مف تصرفات أوالدىـ مف اعتداء بالكممات البذيئة إلى العصياف والتمرد 

ائؿ حديث الناس أينما اجتمعوا، والحاؿ مف بوجو اآلباء واألميات وفقداف الترابط األسري بيف العو 
سيء إلى أسوء، أما قصص قتؿ اآلباء ألبنائيـ وبناتيـ وقتؿ األبناء آلبائيـ وأمياتيـ فمـ تعد بالغريبة 
في المجتمع بؿ تطور األمر ووصؿ حد ارتكاب جرائـ مروعة ألسباب لـ تكف مألوفة قبؿ أف يجثـ 

يقمب صفحات الصحؼ العراقية التي تصدر بالعشرات يوميا االحتبلؿ عمى صدور العراقييف والذي 
لذلؾ ، اقييجد الكثير مف ىذه القصص التي تدؿ عمى انييار اجتماعي مرعب ضرب الجسد العر 

ىذه الوظيفة التربوية التي تقوـ بيا االسرة وىي تنظيـ سموؾ افرادىا بما يتبلءـ التغيرات الحضارية 
في ضؿ فوضة وسائؿ التوجيو المستحدثة وىي االعبلـ واالنترنيت  بعد االحتبلؿ تغيرت بصورة كبيرة

خذت تحؿ محؿ التوجيو االسري امف نسبة الحرية الشخصية لؤلفراد و  تلتي زاداوغيرىا مف الوسائؿ، 
                                                 

 .  278عمي الودي: دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، دار ومكتبة دجمة والفرات، لبناف، بيروت، ص (1)
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المتعارؼ عمية وبصورة سريعة ومربكة وغير مقننة وقد ال تتناسب مع افكار االبويف الذيف يعشوف 
بالتأكيد ليذه التحوالت والتغيرات االثر في تشكيؿ الشخصية العراقية نفسيا ، و وسط ثقافة تقميدية

( 2والجدوؿ) والجدوؿ االتي يوضح بعض التغيرات التي حدثت عمى االسرة العراقية. .واجتماعيا
 :يوضح ذلؾ 

 (2جدول )
 االحتالل األمريكي وبعد قبلتي جرت عمى االسرة العراقية التحوالت ال

قبل سقوط النظام واحتالل االسرة العراقية 
   2113العراق 

االسرة العراقية بعد سقوط الدكتاتورية واحتالل 
 .2113 لعراقا

عاني كاف االسرة العراقية تالعمؿ واالقتصاد: 
صار الظالـ مف مشكبلت اقتصادية بسبب الح

كالتضخـ النقدي وارتفاع االسعار اضافة الى 
دخؿ االسرة وتفشي البطالة انخفاض مستوى 

والفقر وبطبيعة الحاؿ اخمت ىذه المشكبلت 
في وظيفة االسرة االساسية وىي تكويف 

 شخصية الفرد العراقي. 

االقميمية  رغـ االنفتاح االقتصادي عمى االسواؽ
راؽ شر االقتصادي لمسوؽ العوالعالمية اال اف المؤ 

االستقرار االقتصادي فنرى بعض  ـشير بعدي
االسرة في مستوى الدخؿ  الفرد و ياف ارتفاع االح

في حيف نرى انخفاض في مستوى الفرد واالسرة 
تخبط في عممية التخطيط جعؿ ىناؾ  وىذا ما

 فراد .االسري لؤل
وبسبب الظروؼ االسرة العراقية  افالتربية :
التي تسبب بيا الحصار الصعبة المادية 
 ،عدـ وجود انفتاح تكنموجيافة الى باإلض
 عممية التربية الكبلسيكيةتستخدـ  كانت

ىـ االساس  االبويففعممية التي يكوف بيا 
افراد االسرة الممتدة التي  ضافة الىالتربية باإل

كانت بارزة في المجتمع العراقي بسبب سو 
  الحالة المادية واالعراؼ والتقاليد.

اما بعد التغير الذي حصؿ وبسبب انفتاح المجتمع 
د االسرة العراقية والتحوالت المادية العراقي وافرا

ة والنفسية اصبح التربية وعممية التنشئة والتكنموجي
ة فممقنوات االجتماعية غير مقتصرة عمى االسر 

التمفزيونية وبرامج االنترنيت تنافس االسرة في 
 .وعداد شخصية االبناء عممية التربية والتوجيو

اقية بسبب واجيت المراء العر  وضع المرأة:
ضافة الى العادات الحرماف واالضطياد باإل

ظروؼ قاىرة اضطرىا والتقاليد االجتماعية 
في بعض االحياف لمعمؿ في اماكف 

حمؿ أىداؼ التي ت ةئيالنسا اتالتنظيم رغـ وجود
مف خبلؿ  ، وشخصية لتطوير عمؿ المرأة العراقية
، لكف ىذا واستقبلليتيانص قوانيف لحماية المرأة 

االجراءات بسبب حدثتيا تطبيقيا لـ تكف بالمستوى 
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مثؿ االسواؽ الشعبية، وىذا مخصص لمرجاؿ 
ثير سمبي في اداء واجباتيا اتجاه ابنائيا اثر تأ

 وتشكيؿ شخصياتيـ نفسيا وعاطفيا وتربويا. 

المطموب لمنيوض بواقع المرأة واخذ دوىا الطبيعي 
 في والمؤثر في عممية تشكيؿ شخصية الفراد .

اف الوضع الطبيعي  فكؾ االسري: الت
 ،والتوائـ لفة،يسوده جو مف األ سرةلآل

والتوافؽ بيف افرادىا، فضبلف عف العبلقات 
االجتماعية عمى الحب والحناف والرعاية 
والمصالح المشتركة لكف ىذه الظواىر 
مشتت نوعف ما بسبب عدة عوامؿ اىميا 
 الحصار الفقر الخوؼ المستقبؿ المجيوؿ .

التفكؾ االسري: ازدادت ىذه الظاىرة بعد االحتبلؿ 
ميات فقد الوالديف بسبب االرىاب والعمومنيا  

 ضافة الىباإل العسكرية داخؿ المجتمع العراؽ،
بسبب سوى  والنزوح اليجرة عممياتياد ازد

اع االمنية فضبل عف تردي الخدمات، االوض
بصورة سريعة وكبيرة، طبلؽ ال ظاىرة وايضا زيادة

ادى الى وجود شرخ كبير في عممية  ماذا وى
 تشكيؿ شخصية الفرد.

 
االحتالل ألمريكي  و  2113العام بعد العراقي  في النظام السياسي التحوالت _ثالثا

 :واثره عمى الشخصية العراقية لمعراق 
الدولة قد تقوـ وتنيار، ولكف  ،لممجتمع لمدولة، فاف الدولة ليس شرطاً  إذا كاف المجتمع شرطاً       

ذا كاف وجود سمطة سياسية  ،واستمراراً  المجتمع عادة أكثر دواماً  في كؿ مجتمع،  ضرورياً  أمراً وا 
ذا كانت الوحدة  ،ىي الدولة بالمعنى الذي تعارفنا عميو ىنا"أف تكوف ىذه السمطة  فميس شرطاً  وا 

اف ػرية األولى في المجتمع ىي اإلنسػحدة البشرية األساسية في الدولة ىي المواطف ، فاف الو ػالبش
 (1)."الفرد
، السياسي، وانتياؾ حرية االنساف عانى العراؽ لفترات طويمة مف الحكـ الدكتاتوري واالستبداد    

، وتغيير لمطاؼ باحتبلؿ امريكي عمى العراؽوخاض العديد مف الحروب الطويمة والمدمرة لينتيي ا
، اذا يمكف المبلمح غير مكتمؿالى نظاـ ديمقراطي  جميوري شمولي دكتاتورتسمية النظاـ مف نظاـ 

التساؤؿ ماىي التغيرات التي حصمت لسمات الشخصية العراقية جراء ىذا التغير المفاجئ في الشأف 
 السياسي؟ .

 : 2003اف اىـ التحوالت التي حصمت عمى سمات الشخصية العراقية بعد 
                                                 

 1996،البناف ، بيروت 2ط المجتمع والدولة في الوطف العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، اسعد الديف ابرىيـ، (1)
 .  45، ص 
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 :نماط الثقافة السياسيةفي ا الشخصية العرقية وتحول -1
، اتصفت 2003بالعودة الى الثقافة السياسية لممواطف العراقي في ضؿ النظاـ السابؽ قبؿ        

بنوعيف مف الثقافات السياسية القائمة الى الخضوع واالكراه او الثقافة السياسية القائمة عمى البلمباالة 
يا بثقافة السياسية التقميدية. ولعؿ طبيعة والتبمد وعدـ االىتماـ السياسي وىي ما يصطمح وصف

الظروؼ السياسية ونوعية الحكـ القائـ عمى المركزية ودولة الرجؿ الواحد والحزب الواحد الذي يتبنا 
الفكر والعقيدة والممارسات وانعداـ الراي وحرية التعبير وطغيا االجيزة القمعية واحتكار السمطة، 

جتماعي واالقتصادي فأف األوضاع االجتماعية واالقتصادية كانت وتدخميا مباشرتا في الجانب  اال
تطغى الى التدخؿ في الوضع السياسي وانشغاؿ االفراد في ظروؼ المعيشة الصعبة وتفشي ظواىر 
البطالة وانخفاض مستويات األجور في مقابؿ ارتفاع أسعار السمع ونقص الخدمات انعكست بظبلليا 

ساسي توفير مستمزمات الحد األدنى مف العيش دوف تفكير بالقضايا عمى المواطف الذي كاف ىمو األ
السياسية التي كانت باألساس تممى عمى المواطف دوف اف يكوف لو القدرة عمى توجيييا أو المشاركة 

 .بيا
ير واسقاط النظاـ الدكتاتوري مف قبؿ االحتبلؿ االمريكي واجيت الدولة والمجتمع يوبعد التغ      

العراقي تحديات سياسية واجتماعية خطيرة فالواقع االجتماعي اصبح اسير لدى الواقع السياسي 
 بعدتوالجديد الذي انبنا عمى ترسيع قيـ جديدة تقوـ عمى االنتماءات والوالءات الفرعية التعددية التي 

عف ترسيع مفاىيـ االنتماء الوطني والثقافي الشامؿ الذي يضـ العراؽ كشعب واحد بدوف التميز 
، فعمى الرغـ مف لؤلفرادالطائفي والقومي واالثني. وىذا االمر انعكس عمى قضية االنتماء السياسي 

اف النظاـ او  وجود روابط اجتماعية ودينية مشتركة وىي )وحدة الوطف، ووحدة الديف واالنتماء (  الى
 مكبوتة ات التي كانت غير طافية او الشكؿ السياسي الجديد اوجد  الكثير مف االختبلفات والصراع

في المجتمع العراقي فتصنيؼ االفراد الى مكونات طائفية وقومية واثنية ساىـ في ايجاد فجوى في 
اف وصؿ الحاؿ الى حد  جيج الصراعات الداخمية الىاالعراقي وىذا التصنيؼ ساعد عمى تالمجتمع 

سياسة االنتقاـ مف االخر ىي السائدة في وقت مف  تصبحاتاؿ بيف ابناء الشعب الواحد و االقت
االوقات . وىذا الصراع انتيى الى لجواء االفراد الى العودة الى ثقافتيـ وىوياتيـ الفرعية )العربية ، 

مية الواحدة بيف الشيعة والسنة وىذه الكردية، والتركمانية( فضبل عف انقساـ داخؿ اليوية االسبل
سيس الدولة أالواقع السياسي العرقي فيي مف ت الجديد عمى بالشيءالتصنيفات والتفصيبلت ليس 

في  تياسية في مراحؿ االنظمة التي حكمالعراقية كانت تشكؿ جزءا اساسي مف واقع الثقافة الس
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المراحؿ السابقة وىي تمايزت بيف الظيور بقوة ووضوح في مرحمة معينة وبيف االختفاء وبقاءىا كامنة 
 .(1)السياسية وقوة القانوفدوف انتياءىا في مراحؿ زمنية اخرى تبعا لقوة االنظمة 

لـ تدخؿ الى بمدنا تدريجيا  التي صاغيا االحتبلؿ االمريكي  الديمقراطية ثقافة لعمنا ندرؾ اف      
كدخوؿ االختراعات الحديثة مثؿ المصباح الكيربائي والسيارات والياتؼ ومكيؼ اليواء والتمفزيوف 
والبراد، فيي تشكيمة واسعة مف االفكار والمبادئ األيديولوجية والسياسية واالقتصادية واالدارية 

البنادؽ االمريكية. والتي لـ يكف المجتمع متييئ   والتعميمية واالخبلقية والفمسفية التي اتت مع فوىات
ال يكوف مباشر واليا بؿ يجب اف يكوف لو استعدادات التييؤ ا واجتماعيا ونفسيا، وىذا ليا ثقافي

وتحوالت ومحددات في اتجاه االفراد ومواقفيـ القيمية والفكرية.  بالضافة الى اف الديمقراطية تحتاج 
ناء المجتمع السياسي الذي اساسو اتفاؽ أبناء المجتمع عمى شكؿ العممية الى األدوات الرئيسية في ب

السياسية بالتزاـ النخب السياسية الحاكمة بعدـ تجاوزىا حدود السمطة السياسية الشرعية مع التزاـ 
 (2)الفرد بالمقابؿ بقرارات السمطة لتحقيؽ أىداؼ عامة تتجاوز المصالح الفرعية االجتماعية التعددية.

بيا كسب ود  ر حاوؿ االحتبلؿ االمريكييمقراطية ظمت مجرد شعاومف ىنا نعرؼ اف الد      
عقبلنية في  المجتمع الدولي والتغاضي عف افعاليـ االجرامية اتجاه المجتمع العراقي. لذلؾ نجد

لدت بتشخيص لوبوف ألوضاع الديمقراطية  البرلمانية الفرنسية التي تو "، ا ما قارفالتشخيص ىذا اذ
الحؿ  اـ الممكي الدكتاتوري، ولـ يقؿ بافالتي حمت محؿ النظالثورة الفرنسية كما ىو معروؼ و  عف

ال في االشتراكية في لعودة الى الوراء، و يتمثؿ في العودة الى الماضي كما يقوؿ الذيف يحنوف الى ا
طبيعة الحاؿ، وانما في اصبلح النظاـ البرلماني بشكؿ يصمح مع االوضاع المستجدة، ويرى اف 
العمة في ىذا النظاـ تكمف في عدـ التصميـ ونقص االرادة، فقوة الحكـ والحاكـ توادي كما ىو 

واالختبلؿ في  ضىفو معروؼ الى استقرار النظاـ االجتماعي وانعداـ ىذه القوة يودي الى ال
 . (3)."االوضاع

في التاريع أف تحوؿ الشخصية العراقية مف )النمطية( بكؿ سمبياتيا المتمثمة بالتخمي عف روح و      
المسؤولية المجتمعية، وسمفية الوعي والثقافة، واالنكفاء أو االنغبلؽ عمى الذات، إلى التجدد القائـ 

                                                 
،  اآلدابغير منشورة ، كمية  دكتوراه اطروحةاسعد محمد عمي،  اشكالية الوالء وبناء المجتمع الديمقراطي،  (1)

 34، ص2010جامعة بغداد ،
الوحدة التنشئة االجتماعية السياسية لمطفؿ العربي، مجمة المستقبؿ العربي، مركز دراسات  نادية حسف سالـ، (2)

 .124، ص1983، 51العربية، بيروت، عدد 
 18، ص1991ىاشـ صالح ، دار الساقي ،لبناف ، بيروت ، :اؼ ، سيكولوجية الجماىير ، تلوبوف غوست (3)
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نفتاح عمى العصر، يتطمب التصدي ليا )أي الشخصية عمى )الفعالية(، واستشراؼ المستقبؿ، واال
النمطية(، ونقدىا نقدًا ال ىوادة فيو، وتقويميا لمتعرؼ عمى خصائصيا اإليجابية، وتشخيص أدوائيا 
وعممو، وتعرية مواطف النمطية والجمود والسمبية فييا، وأيًا كانت السمات السببية، في الشخصية 

العوامؿ، التي سيطرت يا، تعد نتيجة طبيعية، لعدد ال يحصى مف العراقية، فيي في جانب كبير من
طويمة مف التخمؼ طبعت ىذه  ، في المجتمع العراقي، عبر قروفعمى مسارات التنشئة االجتماعية

، وغير فاعؿ، ومقيد بأنماط مف السموؾ استيبلكية، وغير إنتاجية، ولعؿ مف بطابع تقميدي اصيةالخ
بيف أكثر ىذه العوامؿ ضررًت وأشدىا إيبلمًا روح السمطة األبوية التقميدية، التي فرضيا المجتمع 
التقميدي القبمي، ومف ثـ )المجتمع السمطوي( وتكريس ىيمنة )السمطة المطمقة(، عمى المجتمع والفرد 

، بتقنيف الحياة ىيمن ة شاممة فكرية واقتصادية وتربوية، بمغت ذروتيا عمى يد النظاـ الشمولي الميزـو
األسواؽ  -التموينيةاليومية، لمفرد والمجتمع ككؿ، بما في ذلؾ، حاجاتيا األساسية اليومية )البطاقة 

لزامو بالثوابت الثقافية لمسمطة، -المركزية وبمرجعياتيا القبمية  الجمعيات التعاونية، وغيرىا(، وا 
المتخمفة، وعدىا مرجعيات مطمقة، وممزمة لكؿ مسارات الحياة وتوجياتيا، أف ىذه المناىج الشاذة، 
وما رافقيا مف ممارسات قمعية وحشية، قد تركت بصماتيا الثقيمة، عمى الشخصية العراقية، وكاف ليا 

االت أكثر ميبًل لمتخمي، عف أدواره فعؿ السحر في تخريبيا، فأصبح الفرد العراقي، في أغمب الح
االجتماعية واإلنسانية، واالنسحاب مف مواقع التأثير، والمشاركة في القرارات، واألنشطة المجتمعية 

 ميالعم وضعوالعامة، إلى مواقع الخنوع والتبعية، والخوؼ مف المواجية وتحمؿ المسؤولية، فكاف 
وره اإليجابي كمواطف )مجتمعي فاعؿ(، ومؤثر في وضع إنساف عاجز وجوديًا، وغير مؤىؿ ألداء د

،والفرد في اطار حركة الحياة والمجتمع، ومتمسؾ بحقوقو في المواطنة وبثوابت )السموؾ الحضاري(
ىذا النوع مف الثقافة يشؾ في قدراتو عمى التأثير في السياسة العامة حتى لو حاوؿ أو سعى جاىدا 

 . (1)تصدره الحكومات كؿ مافي ذلؾ وىذا ما يجعمو سمبيا ومؤمف ب
الديمقراطي ال  مف ثقافة النظاـ السياسي الدكتاتوري الى ثقافة النظاـ  اف التحوؿويمكف القوؿ     

يعني الديمقراطية بؿ ىو شرط لموصوؿ الييا، فيو انتقاؿ نوعي في طبيعة النظاـ الحاكـ واليات 
بسيطة او عمى شكؿ عنيؼ حينما يتعذر عمى شكؿ ثورة اجتماعية وسياسية عممو، قد يكوف سميما 

 .2003الحؿ السممي قد يكوف انقبلب عسكري او تدخؿ قوة خارجية مثؿ التدخؿ االمريكي بالعراؽ 
   :األمريكي االحتالل بعد العراقية  الشخصية عمى المشيد السياسي اثر _2

                                                 
 49، ص1990عماف  االردف، عامر الكبيسي، دار المسيرة،:مس: صنع السياسيات العامة، تاندرسوف جي (1)
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ىو سرعة تكيؼ االفراد اف ما يمكف تشخيصو خبلؿ مرحمة ما بعد االحتبلؿ االمريكي لمعراؽ       
مريكية والمشيد السياسي الذي كاف كبلميا وتنظيريا مع المشاىد التي كانوا يرونيا مف قبؿ القوات اال
ويعد ىذا امرا طبيعيا وفؽ التفسير "ضبابيا الى درجة عدـ وضوح الصورة السياسية المستقبمية. 

مف الحاالت بميا اقي ما لو كانت تناظر ماالعممي فالبشر يميموف الى التعامؿ مع الحاالت المستجدة ك
. والـز ىذا التكيؼ صفة التضامف الصوري ألبناء المجتمع تجاه السموؾ السياسي (1)."التقميدية

دارة الناشئة ومشيد الفساد االداري وعممية ادارة الدولة، فالكؿ يبدى عدـ رضاه اتجاه ىذا السموؾ واال
ادية السياسية لما شيده البمد مف ازمات سياسية وامنية واقتص الكفاءةالتي كانت ومازالت متيما بعدـ 
لحاؿ تبرير انتقامي صبغة تبرير واحتجاج لغوي، وىو في الواقع ا مستمرة، و ىذا التضامف اخذ

مف المغة قاعدة اساسية يؤطر بيا احتجاجو ولغتو التي لـ تكف منفصمة عف الواقع  اجتماعي اتخذ
وحاليا حاؿ أي لغة تتفاعؿ مع الموقؼ االجتماعي والسياسي حسب تصور  االجتماعي والسياسي.

قواًل يمكف أف يكوف اختبار السمات "عندما يبني متكمـ عمـ المغة االجتماعية الذي يذىب الى أنو 
المغوية ومشكمتيا ووظيفتيا مشروطة بجممة مف المعطيات غير المسانية تمؾ الماثمة في الواقع 

لقد كشفت المبلحظة بالمشاركة و  (2).مشاعره ذاتياأو في ة أيضا في فكر المتكمـ الخارجي، والماثم
والمبلحظة المباشرة اف التبرير المغوي لمواقع السياسي واالجتماعي ىو أسموب احتجاجي ودفاعي 

مف كبت واالـ يشعر بيا الفرد في  يستخدمو االشخاص لتحقيؽ األمف النفسي او تفريو ما بداخمو 
 .التي يعيشيا بمده الظروؼ االستثنائيةظؿ 

وبذلؾ عممت المغة عمى ترميز الواقع السياسي بمعاني اجتماعية ونفسية تضفي الشرعية       
في السياسة في  الحديثعمى شخص في العراؽ اف  ال يخفىباالحتجاج عمى الواقع السياسي الذي 

صيت المتكمـ وذاع  الذي يواجو بب العواقببس،  ورة والممنوعةكاف مف األمور المحظالنظاـ السابؽ 
سياسي واحد وىو التممؽ لمنظاـ مف كيد ىناؾ حديث وبتأاذاف(  يط الوالمقولة المشيورة ) اسكت الحأ

ىـ محسوبيف  قبؿ الكثيريف سواء كاف مف خبلؿ الفف او االعبلـ والعمالية التربوية او مف قبؿ مف
بالعممية  يفمؤمن وااما اف يكون لدييـ نوعيف مف دوافع التممؽعمى النظاـ السابؽ ومف ىؤالء يوجد 

او القسـ الثاني كاف يتممؽ بسبب االضطياد والعنؼ أي )جفياف  ،السياسية ومستفيد مف وجود النظاـ
 اما الحديث في معارضة النظاـ السابؽ في المجتمع فكانت ممنوعة جدا .شر( 

                                                 
 .183، ص1998منشورات جامعة بغداد، العراؽقيس النوري: افاؽ التغير،  (1)
 .84، ص1990خميؿ أحمد خميؿ، دار الطميعة، لبناف، بيروت: االجتماعية، ت ةالمساني مادي:جوليت غار   (2)
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محدود الغير الحرية  يائؿ مف القنوات الفضائية ومستوىلبعد االحتبلؿ االمريكي ووجود الكـ ا    
جتماعي بسيط يخمو مف ية ويكاد يكوف ال يوجد أي تجمع اجعؿ الجميع يتكمـ بالمواضيع السياس

التي  يخمو مف التكمـ بالسياسة  قاء العائمي البسيط فانو المال توىالسياسة حتى عمى مس عفالحديث 
شوة والتزوير والتطاوؿ عمى األمواؿ العامة ولمصوص والمحسوبية والر قد تكوف بالغالب عف السرقات 

ثية والثقافية وترديد ية واالقتصادية والتاريخية والتراوانتياؾ الحقوؽ واالعتداء عمى الثروات الوطن
لغالب سياسية يروييا اكؿ ىذه ىي احاديث ب اف ،ليف والمشتركيف في ىذه الجرائـو ؤ اسماء المس
يف العراقييف كؿ يوـ في جميع انحاء الببلد في كؿ مكاف وزماف في المطعـ والمقيى ويتداوليا مبل

ومجمس السمر والسيرات وطوابير االنتظار في المخبز وعند الطبيب وفي دوائر والمؤسسات 
 1الحكومية كؿ ذلؾ يجعؿ مف الفرد العراقي مدمف حديث سياسي .

ساسية في التعامؿ االجتماعي لمتحاور والتفاعؿ وبذلؾ تجاوزت المغة والكبلـ وظيفتيا اال     
والتجاذب الى وظيفة معنوية وىي االحتجاج عمى الواقع السياسي المتدىور وتصبح متنفس جيد 

بواسطة المغة والكبلـ وقد تجعؿ مف ىذه االحتجاج الناقميف مف الواقع االجتماعي واالقتصادي  لئلفراد
وظيفة تاريخية توثؽ الواقع السياسي واالزمات االجتماعية بكؿ صنوفيا بمفردات المغة التي اقتضاىا 

المستمر لمعبلمات الواقع السياسي المستجد . وىذا ما يميز المغة عف أي نظاـ إشاري آخر فاألداء 
خبلؿ الحديث السياسي يمكف أف يتزامف بصورة حساسة مع النوايا  المنطقيةحتجاجية اال والكممات

الذاتية المستمرة لممتحادثيف، فأنا اتكمـ كما أفكر واحتج، وكذلؾ مف يشاركني في الحديث فكبلنا 
يسمع ما يقولو اآلخر في المحظة نفسيا وىو ما يجعمنا متمكنيف مف استيعاب ما يحدث في الواقع 

االنتقادي.  ع واال يري أي اىمية لذلؾ الكبلـصؽ بالنظاـ الديمقراطي الذي يسمتمالسياسي الناقص الم
اف وىي ) والحاضرفعؿ السمطة في السابؽ  قارنا لطيفة بيف ردةوىنا يجدر بنا االشارة الى اف ىناؾ م

سمعو وغمؽ ما النظاـ الحالي فتح افواه االفراد اذ يسترؽ السمع، ظاـ السابؽ كتـ افواه االفراد واخالن
 لمكبلـ(.

 :ن االفراد وسياسات الحكومات المتعاقبةيازمة الثقة ب _3
تحدث الفجوة وفقداف الثقة بيف الدولة والمجتمع " نتيجة عدـ قدرة النظاـ السياسي القائـ عمى       

، والسيما في ما يخص الخدمات، مما يؤدي الى انسبلخ النظاـ  تمبية المطالب الشعبية المشروعة،
المجتمع وتسخيره لمؤسسات الدولة، والتي ينبغي اف تكوف ثابتة وال تتأثر بتغير  لسياسي عفا

                                                 

، منشورات بيت الحكمة ، بغداد ،   العراقية الدولة وانييار لمعراؽ االمريكي حاتـ :  االحتبلؿ ينظر: لطفي (1)
 69، ص  2014
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شخوص النظاـ السياسي أما الزيادة فاعميتيا وتقديـ الخدمات المطموبة، وأما تكبيميا بقيود ادارية 
بية بذرائع تتعمؽ بصاحب القرار السياسي وبشكؿ يمنعيا أو يقيدىا في تمبية الخدمات والمطالب الشع

 (1)"عدة
 دأبتعزيز مب ساعدتوالسياسية غير المستقرة اف االوضاع االقتصادية واالمنية واالجتماعية       

التشكيؾ وعدـ الثقة بيف المواطف وتصرفات او سياسيات تمؾ الحكومات والتي اصبحت ظاىرة 
مستدامة في المجتمع العراقي االمر الذي يدفع االفراد الى عدـ تصديؽ اية اجراءات او سياسات 
ة تتخذىا السمطة السياسية التي تحكـ ، وىذا انعكاس عمى ثقافتو السياسية اما اف تكوف غير ميتم

السياسي كما يصفو عمماء  ، او الجيؿ واالجراءات وفؽ اصطبلح البلمباالة السياسيةبتمؾ السياسات 
السياسية عنيفة ثورية تدعو وتتجو نحو التغيير ويتخذ اسموب العنؼ ىذا  وتثقافاالجتماع او اف تكوف 

ىذه الظاىرة عمى  وافضؿ مثاؿ اما تصريحات اعبلمية او تظاىرات مناىضة تطالب بالتغير الشامؿ.
  .مف واقعنا الحالي 

واذا اردنا التعرؼ اكثر عمى األسباب التي ادت الى زعزعة الثقة بيف االفراد والحكومات        
بصورة عامة فبإمكاننا اف نقوؿ: أف عيود االضطياد والظمـ والتنكيؿ الشنيع الذي مارستو الدولة 

وروحو  بمعنيا الشامؿ، ضد االنساف في العراؽ قبؿ وبعد االحتبلؿ االمريكي قد زرعت في نفسو
عداءًا ثابتا ومتأصبل وكرىا مستديما ضد مفيوـ الدولة والحكومات أيا كانت تسميتيا ودالالتيا وقد 
اصبح ذلؾ الكره والعداء والتشكيؾ جزاء ال يتجزأ مف وعيو االجتماعي ومف سموكو اليومي التمقائي 

لخفي في اعماؽ البلوعي ى ىذا العداء والتشكيؾ ىو الوجو ااالجتماعية والحياتية وبقثقافتو  ومف
رغـ كؿ التبدالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية وقد ادى ىذا  ،لتصرفاتو حتى الوقت الحاضر

االمر الى وجود خمط وتداخؿ في ذىف الفرد العراقي بيف مفيوـ الدولة او السمطة ومفيوـ الوطف. 
مف ذلؾ ىو توصؿ الفرد العراقي الى وكما يقوؿ باقر ياسيف في كتابو ) الشخصية العراقية(" األخطر 

قناعة راسخة بأف جميع ما يجري مف فساد وخراب ونيب وسرقات وتدمير ساحؽ لقيـ الشرؼ 
أمر المسمكي واالستقامة والوطنية ىو بعمـ السمطة الرسمية وبموفقتيا بؿ وبمشاركتيا وتشجيعيا وىو 

 (2)مؤسؼ ومدمر".

                                                 
محمد محى الجنابي: سياسات إعادة تأىيؿ مجتمعات مابعد النزاع وانعكاساتيا عمى االستقرار السياسي في  (1)

 .80، ص2019العراؽ، دار العارؼ لمطباعة والنشر ، بيروت 
 .118، ص 2013باقر ياسيف: الشخصية العراقية ، دار اراس، العراؽ، اربيؿ  (2)
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، اذ اتسـ 19كننا النظر الى طريقة تعاطي افراد المجتمع العراقي مع انتشار فايروس كوفيد يم    
المباالة بالوباء رغـ سرعة انتشاره والتشكيؾ بوجوده اصبل واعتباره في بعض  ـىذا التعاطي بعد

ة الصحيالثقة او المتناع مف االلتزاـ بالشروط والضوابط  عدـ فضبل عف، الحياف موضوع سياسي 
و المواطنيف بسخرية واستيزاء الى حد عدـ لجيات المعنية في الدولة، لقد واجيايا تالتي وضع

الشعور بالمسؤولية مف قبؿ البعض منيـ، والتندر بالقوؿ اننا واجينا كؿ صعاب الدنيا مف حروب 
 في ضياع اجياؿ مف الصحة والتعميـ والعدؿ ى ارىاب وتشريد وتجويع التي ساىمتالى حصار ال

مما اخذتو الحروب واالرىاب والفساد  اكثروالمعرفة، فاصبح المواطف يقوؿ ىؿ الوباء سيأخذ 
 ري.االدا
مف ىنا نعرؼ لماذا المواطف لـ يمتـز بحظر التجواؿ ولـ يمتـز بدعوات التباعد االجتماعي او      

والحكومات المتعاقبة زعزعة الثقة بيف االفراد وذلؾ يرجع الى  عدـ حضور المناسبات االجتماعية،
قد نجد ىناؾ مف يقوؿ  والتشكيؾ بجميع التوجييات والتصرفات التي تصدر مف قبؿ تمؾ الحكومات،

اف المجتمع العراقي لـ يكف الوحيد الذي لـ يمتـز افراده بتحذيرات مخاطر الوباء فيناؾ مجتمعات 
مف الشروط، ولكف في ذات رىا قريبة حولنا ايضا لـ يتحمموا مطالب الحجر المنزلي االجباري وغي

انتشاره الواسع،  الوقت مثؿ ىكذا مجتمعات لدييا البدائؿ التي تقمؿ الى حد مف مخاطر الوباء وتمنع 
ىي لـ تتعرض لمشاكؿ اقتصادية وصحية وبيئية مزمنة او حروب وارىاب مثمما تعرض لو المجتمع 

تقاطعات سياسية وتجاذبات اثرت عمى  العراقي مف مشاكؿ طيمة العقود الماضية وىي لـ تعاني مف
 المواطف بالدرجة االساسية.

وسواء كانت ىذه اآلراء والقناعات السائدة والمنتشرة عمى نطاؽ واسع بيف العراقييف حقا اـ باطبل،    
 صدقا اـ كذبا، تستند الى الدالئؿ اـ ال تستند فإنيا في جميع األحواؿ تشكؿ بحد ذاتيا كارثة وطنية

نيا الجدية والصارمة والسريعة اال اة كبيرة موجودة عمى أرض الواقع وتتطمب المعالجة واجتماعي
قي ودفعو الى موقؼ البلمباالة اكافية وحدىا لتدمير مشاعر االلتزاـ باالنتماء الوطني لدى الفرد العر 

وىذا  ي ببلدهالتخوينية تجاه جميع المسؤوليف ف اآلراءمما يجري في وطنو ما داـ مقتنعا ومؤمنا بيذه 
 .بحد ذاتو لو اثر كبير في عممية تشكيؿ الشخصية العراقية نفسيا واجتماعيا
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 ادلقحث انثعنث
 اشكعل انصرا  ي اجملمًع انعراقي

 

 : الصراع االجتماعي:اوالً 

، فيما بينيـ حاجة البشر لبلجتماع والتعاوف االنساني مف خبلؿ المجتمعابف خمدوف نشوء  فسر    
لتحقيؽ رغباتو ألنو ال يستطيع تحقيقيا  االفراد االخريفىي التي تدفع الفرد لبلجتماع مع  فالحاجة

بمفرده، والفرد بدوف مجتمع ال قيمة لو في الحياة، وانما تكمف قيمتو في الحياة االجتماعية مف خبلؿ 
 قوؿ في ىذا ابف خمدوف:فرض مكانتو والتعاوف مع جماعتو واالنصيار فييا واالندماج والتكيؼ، إذ ي

ويعبر الحكماء عف ىذا بقوليـ اإلنساف مدني بالطبع أي ال بد لو مف االجتماع الذي ىو المدينة  "
في اصطبلحيـ وىو معنى العمراف وبيانو أف اهلل سبحانو خمؽ اإلنساف وركبو عمى صورة ال يصح 

العصبية ىي عبارة عف حالة نفسية ذىنية تظير في و  (1)."........حياتيا وبقاؤىا إال بالغذاء
جماعة مف الناس في اجتماع البداوة، والتي تأخذ بيدىا الى بيا التي تتسـ  والسموكياتالعبلقات 

النسب والقرابة أو االنتماء إلى الجماعة مف خبلؿ الروابط اف ابف خمدوف ، ويرى الممؾ والسمطة
واالتحاد والوالء التاـ، والتي ال تكوف بيف فرد وآخر داخؿ  االجتماعية ومظاىر التكاتؼ والتناصر

                                                 
(1)

 .37،ص  2000 بيروت، لبناف، منشورات دار ومكتبة اليبلؿ ابف خمدوف، ف ابف خمدوف ، مقدمةعبد الرحما   
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ف صمة الرحـ طبيعي في البشر إال في "  العصبة بؿ ىي الدرجة االولى، يقوؿ عنيا ابف خمدوف:
األقؿ ومف صمتيا النعرة عمى ذوي القربى وأىؿ األرحاـ أف يناليـ ضيـ أو تصيبيـ ىمكة فإف القريب 

ـ قريبو أو العداء عميو ويود لو يحوؿ بينو وبيف ما يصمو مف يجد في نفسو غضاضة مف ظم
 ."(1)المعاطب والميالؾ نزعة طبيعية في البشر 

حسب تفسيرات ابف خمدوف لمصراع فيربطو بالعصبية القبمية والحكـ، والصراع قائـ حوؿ        
لقد لفت ابف خمدوف االنتباه الى وجود ديناميكية اجتماعية محددة ينبغي عمى العالـ والباحث الحكـ.

االجتماعي اكتشافيا، وتتمظير ىذه القوانيف في شكؿ صراع اجتماعي تقوده عصبية او جماعة 
ة اجتماعية استوفت كامؿ شروط تبلحميا وتعاضدىا وتناصرىا واتحادىا، بغية تحقيؽ غايتيا والمتمثم

 .(2)السمطة.في السيطرة واالستحواذ عمى 

اف الوضع االقتصادي واالجتماعي الذي يعش بو الفرد يؤثر في تشكيؿ شخصيتو االجتماعية     
 وذلؾ عبر عدة مجبلت وىي القيـ االجتماعية والسياسية وكذلؾ تكويف تفكريو وموقفو اتجاه االخريف.

يا األفراد تتمتع بمستويات اقتصادية واجتماعية رفيعة فاذا كانت االسرة التي يعيش في كنف        
فاف وعييا الثقافي والسياسي ودرجة مسؤوليتو اتجاه االخريف والمجتمع ناضجة ومتطورة، اما اذا  
كانت غير ذلؾ فاف وعييا الثقافي والسياسي يكوف مبعثرا ومستوى مسؤوليتو والتزامو اتجاه االخريف 

 (3)والمجتمع يكوف ضعيفا

اف النشاط االجتماعي لؤلفراد في المجتمع العراقي، يبدو بشكؿ عاـ ضعيفا وذلؾ النشغاليـ في       
كسب العيش ولقناعتيـ باف مشاركتيـ قد ال تحسف مف أوضاعيـ االقتصادية والسياسية  لذلؾ ىـ اما 

الدخوؿ في اف يكونوا مياليف لمعزلة أو أنيـ قد يطوروف اتجاىات سياسية مضادة لموضع القائـ و 
وفي السياؽ نفسو يمكف القوؿ أف (4)صراعات عنيفة لعجزىـ عف تحقيؽ مطالبيـ بالطريقة السالمية.

الفرد قد ينتمي الى جماعة معينة وفقا لمعايير اجتماعية واقتصادية، فقد تكوف ىذه الجماعات طبقات 
د الفرد نفسو بانو يعيش في اجتماعية او قد تكوف مينية عمى اساس الثروة أو الدخؿ الفردي وبيذا يج

                                                 
(1)

 .89المصدر السابؽ نفسو، ص  
(2)

  - fredj stambouli , ibn khaldoun et le système social , traditionnel maghribien , revu 

tunisiemme des sciences sociales , n 20 , 1970 , p 216 
(3)

  .275، ص1983احساف محمد الحسف: عمـ االجتماع السياسي، مطبعة جامعة الموصؿ، العراؽ   
(4)

، 1987اسماعيؿ عمي سعد: المجتمع والسياسة دراسة نظرية وتطبقيو، دار المصرية لمنشر، القاىرة، مصر  
  .429ص
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وسط بيئة اجتماعية ليا قواعدىا وقيميا وسموكياتيا األمر الذي يدفع بو الى وعي وضعو الفردي 
 (1)ضمف الوعي الجماعي.

ومما سبؽ يمكننا القوؿ اف البيئة االقتصادية واالجتماعية التي يعيش بيا الفرد ذات أثر فاعؿ      
االنسانية مف خبلؿ التنشئة االجتماعية فالظروؼ االقتصادية التي وىاـ في عممية تشكيؿ الشخصية 

 العوامؿ أكثر تحيط بالفرد ليا دور كبير في بمورة شخصيتو وقيمو االجتماعية، والجدير بالذكر اف
 مما المادية المشكبلت بسبب تنشأ النفسية فالضغوط االقتصادية العوامؿ ىي الشخص عمى تأثيراً 
مف الفوضة  حالة يعيش االجتماعي، وبات واضح اف المجتمع العراقي التنظيـ االختبلؿ إلى يؤدي

المجتمع العراقي فالكثير  عمى أثرت التي االحتبلؿ فترة بعد والسيما في استخداـ موارده االقتصادية، 
 لذلؾ االجتماعية التناقضات مف بالكثير تعج التي العشوائية التجمعات في مف العراقييف اصبح يعيش

 يكوف الصراع االجتماعي  قد وخيمة اجتماعية نتائج إلى يفضي مما والزحاـ والعوز لمفقر مرتع دتع
 . أوليا

 ثروات مف العراؽ يمتمكو ما عف بتوسع نتكمـ أف نريد الوبالعودة الى المجتمع العراقي        
 فضبل ميمة وجغرافية سياحية ومنطقة الكثير الخامات مف لو نفطي بمد لمعياف ظاىر فاألمر وخيرات

، لمسالة قد ال تعني وجود ثروات كثيرة في بالد ما فحسب ولكنيا تتعمؽ بيذه  البشرية ثرواتو عف
قضية  واالجتماعي  عد الصراع االقتصاديالثروات ىؿ سيتـ استثمارىا بالشكؿ االمثؿ اـ ال. لذلؾ ي

فالواقع اف األنظمة . (2)"والصراع في الشخصية العراقية ىامة تحدد جزءًا ىامًا مف مبلمح العنؼ 
السياسية جميعا والحكومات الناتجة عنيا لـ تكف بمستوى المسؤولية ولـ تكف قادرة في توجيو عجمة 
الحكـ بما يجمب االستقرار والتنمية ليذا البمد لذلؾ نجد أف المشاكؿ المتنوعة ظمت تمزؽ استقرار ىذا 

 وتأكؿ مف أمف شعبو وتضعفو. البمد وتبدد ثرواتو

المتدنية قد نجدىا مرتبطة بمشاكؿ أخرى كاليجرة  االجتماعي واالقتصاديكما أف األوضاع       
والبطالة ومشكبلت األسكاف الشعبي المتقارب ومشاكؿ المواصبلت ونقص الخدمات االجتماعية 

تكاب جرائـ العنؼ لمواجية األولية . وىذه الظروؼ ربما تدفع اإلنساف وتجعمو أكثر ميبل الر 
الحاجات الناجمة عف ىذه المشاكؿ ، وكذلؾ الفوارؽ االجتماعية الطبقية وسوء توزيع الثروة الوطنية 

                                                 
(1)

  .202، ص1013مة، بغداد، العراؽاياسيف البكري: التنشئة االجتماعية السياسية، دار الشؤوف الثقافية الع  
باقر ابو بكر: القضايا والمشكبلت الزوجية في مجتمعات دوؿ مجمس التعاوف الخميجي، وزارة العمؿ والشؤف   (2)

 .64، ص2008االجتماعية ، بدولة مجمس التعاوف لدوؿ الخميج، االمارات، 
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والنظرة المادية التي سادت عالـ اليوـ وجنوح الجميع إلى المظاىر االستيبلكية والتقميد كؿ ذلؾ 
ف بالتفرقة واالضطياد والقنوط والتي يجعؿ المجرميف يعيشوف صور الحقد عمى المجتمع ويشعرو 

  .  (1)تترجـ إلى شحنات مف العنؼ تنفجر بمناسبة وبدوف مناسبة وقد تكوف فردية أو جماعية أحيانا

 وىي: 2003ولو اخذنا اىـ المشاكؿ في النظاـ االقتصادي العراقي بعد     

عدـ الرغبة في العمؿ _ اعتماد الشباب عمى المؤسسات الحكومية في الحصوؿ عمى فرص عمؿ و 1
 في مؤسسات القطاع الخاص.

_ انتشار البطالة المقنعة بيف العامميف في المؤسسات والمنشئات والشركات الحكومية، مما أدى 2
 الى شيوع االتكالية في نفوس العامميف في ىذه المؤسسات.

غفاؿ العامميف3 في القطاعات  _ تركيز الحكومات عمى منح االمتيازات لمموظفيف الحكومييف وا 
 األخرى.

_ تحكـ الفساد في المؤسسات الحكومية، وعمى الرغـ مف اف ظاىرة الفساد في العراؽ تعود الى 4
الى انيا تفشت بشكؿ كبير بعد ذلؾ خصوصا الفساد المالي واالداري التي  2003مرحمة ما قبؿ 

ع قيادية في الجياز تمثؿ  بوضع اشخاص ال يممكوف القدة و الخبرة والمؤىبلت العممية بمواق
الحكومي، مما نجـ عف فشؿ في االداء الحكومي وعد تحقيؽ نتائج موازية لممقدرات البشرية والمادية 
الموضوعة تحت تصرفيا، كذلؾ ظير الفساد السياسي الذي يعتبر الحاضنة لكؿ انواع الفساد الذي 

 (2)يكبؿ يد جميع الجيات الرقابية . 

وضع السياسي العراقي الحالي البػد لمباحث مف دراسة النسيج االجتماعي لدراسة متغيرات الو        
ببعده السياسي وسموكيات األحزاب والقوى السياسية الماسكة بالسمطة ودور الدوؿ المؤثرة في الحالة 

في العراؽ ال نأتي بجديد إف قمنا  االثنيالعراقية وفؽ االعتبارات التالية وحسب وجية نظر التكويف 
سواء طبقات  ،، مذىبية واجتماعيةصر ينقسـ انقسامات عديدة، أثنية، دينيةمجتمع العراقي المعاأف ال

عبلوة عمى االنقساـ الحضري ، الريفي بحسب ، اجتماعية أـ جماعات مينية . اجتماعية أخرى

                                                 
العقابية واالصبلحية، ابحاث ندوة النظـ الحديثة في ادارة النظـ الحديثة في ادارة  المؤسسات مجموعة مؤلفيف   (1)

 .35، ص1999الرياض، ، نايؼ العربية لمعمـو االمنية  ةأكاديميواالصبلحية،  المؤسسات العقابية
، مجمة المستنصرية لمدراسات العربية 2003محمد عبد صالح: واقع االقتصاد العراقي والتحديات التي تواجيو بعد  (2)

  .34_19، ص 2017العراؽ  57والدولية، العدد 
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عمى فقداف  تدؿالمؤشرات .فبنية النظاـ العاـ والظروؼ االقتصادية  فياإلقميـ  وىو أمر طبيعي 
أفرز حالة مف عدـ قمؽ ومفكؾ ، التماسؾ أو االنسجاـ بيف مكونات المجتمع في ظؿ نظاـ اجتماعي

األمر الذي نتج  ،ة وثقافية مارست وغرست قيـ سمبيةاالستقرار السياسي ، أيضا أفرز نظـ سياسي
ذا يجعؿ مف عممية وى  (1).عنو تصدع الوحدة الوطنية وكياف الدولة وشؿ مؤسسات البناء االجتماعي

تشكيؿ شخصية الفرد وسماتيا عممية معقدة وقمقة تودي الى تنامي السمات السمبية التي تؤدي الى 
 انتاج اشخاص غير حقيقيف في المجتمع.

 

 : الصراع النفسي:ثانيا  

لتيف نقيضتيف في الزمف نفسو انفعالية سيئة تحدث بسبب وجود مسأيعد الصراع النفسي حالة      
. فيو أي (2)بو الى االرتباؾ والحيرة، وعدـ االرتياح ألنو يعجز الى التوصؿ الى حؿ مناسب وتؤدي

نشاط مادي او ذىني، الغاية منو الدفاع عف حالة معينة او االبقاء عمى الحاؿ عمى حالة معينة، 
نوعة وانيا "عممية حركية" يخضع لو االنساف، وىو مف االمور الطبيعية فاإلنساف يصادؼ حاالت مت

وبدرجات متفاوتة شعورية او ال شعورية، ويعد الصراع سنة مف سنف الحياة والفشؿ في القضاء عمى 
الصراع النفسي ف. (3)الصراع يؤدي بالنتيجة الى المزيد مف االضطرابات النفسية التي تمحؽ باإلنساف

ة يلكيداي الرغبة فالفرد منذ نعومة أظافره وحتى موتو يقع في صراع ينشأ ف سمة مف سمات الحياة
رضاء أمو  ولىعمى إشباع الدوافع، فالطفؿ في تنشئتو اال يقع في صراع بيف إرضاء في دوافعو وا 
دوار التي يتعارض بعضيا كثرة اال لدى الشخص مفع اوخاصة في عممية الفطاـ. وقد ينشأ الصر 

. أنيب الضميرتخر، أو قد ينشأ مف أدوار الذات بيف الحصوؿ عمى المذة وتجنب مع البعض اال
مر الغريب في حياتنا فما مف فرد ميما كاف جنسو أو نوعو أو درجة ثقافتو أو والصراع ليس باأل
موقؼ او  بيذا الشكؿ يمثؿ  يوما ما. فاف الصراع الصراع سيواجو والعممي  الثقافيمركزه المالي أو 

 تو .في حيا او اجتماعيا حياتو ضربا مف ضروب الصراع سواء أكاف نفسياموقع سيواجو الفرد في 

 اىم مصادر الصراع النفسي ىو الصراع داخل الشخصية :

                                                 
 .89، صسابؽمصدر ، اضواء  عمى التعصب اسحاؽ واخروف: اديب   (1)
(2)

 .22،ص1999مصر، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة، الدسوقي، مقياس الصراع النفسيمجدي محمد   
(3)

الكويت،  التربوية، كمية التربية،ىند عبد اهلل اليزاع، الصراع النفسي وعبلقتو بالصبلبة النفسي ، مجمة العمـو   
 396،ص2020، 1(، العدد 3المجمد )
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يعد الصراع داخؿ الشخصية واحد مف أشكاؿ الصراعات وقد اعتقد الكثير مف المفكريف في      
الماضي أف الصراع يقـو داخؿ األنساف واف االنساف ىو الحامؿ الرئيس لمصراع وليس نادرا اليـو أف 

ؿ ىذا الراي اذ يعتقد الكثيروف أف الصراع عبارة عف الية لتحرير االنساف مف الطاقة نصادؼ مث
 (1)السالبة وأف الحاجة لمصراع ضرورية كطريقة لتحديد الطاقة الفائضة.

أجيزة رئيسية: اليو، واالنا،  ةمف ثبلث تتألؼوبالرجوع الى تصورات )فرويد( فالشخصية عنده      
واالنا األعمى، ففي الشخص السميـ عقميا تؤلؼ ىذه االجيزة الثبلثة تكويا موحد متناغما وحيف تعمؿ 
معا عمبل تعاونيا تكمف الفرد مف أف يمارس نشاطو الفعاؿ المجدي في بيئتو وغاية ىذا النشاط ىي 

وعمى عكس مف ىذا إذ اضطربت موازيف ىذه ارضاء الحاجات واشباع الرغبات االساسية لئلنساف 
األجيزة الثبلثة لمشخصية قيؿ عف الشخص أنو جانح فيو غير راض عف نفسو وعف العالـ، ويحؿ 

واذا ما عرفنا اف الصراع في التحميؿ النفسي. يحدث حيف  (2)بفعاليتو الضعؼ ويعترييا االنكماش.
فسرىا فرويد فاف الصراع يحدث عندما تتجابو عند شخص ما متطمبات داخمية متعارضة، كما ي

وعند نشوب اية  (3)يظير دافع نفسي ال يقاوـ ولكف تظير معو مباشرة نوازع أخرى قوية معارضة لو.
حاجة فاف أعمدة الشخصية االنسانية الثبلثة تبدا بالتصرؼ بشكؿ مختمؼ اؿ"ىو" يسعى كيفا كاف 

تبدا بتحميؿ اذا ما كانت ىذه الرغبة تتوافؽ مع  إلرضاء الرغبة عمى الفور بينما اؿ "االنا العميا"
القواعد والعادات والتقاليد المحيط االجتماعي، واما اؿ "النا" فتقوـ بالمقارنة بيف االىداؼ وبيف 

  (4)اساليب تحقيقيا وتبحث عف الطريقة االمثؿ واالفضؿ لحؿ المشكمة.

الدوافع وتعقدىا وعف تصارعيا،  ومف جانب اخر كشؼ التحميؿ النفسي الفرويدي عف تعدد     
وعما تتمخض عنو ىذه الصراعات مف تعديبلت لمدوافع ومف ائتبلفات جديدة ليا تأخذ صورة 

ولكف  (5)الميكانيزمات الدافعية ىذه التي غدت مبادئ جدا خصبة لتفسير السموؾ وفيـ الشخصية.
النفس وعمـ االجتماع لتفسير  الذي يعني بحثنا ىذا ىو محاولة بعض العمماء التوفيؽ ما بيف عمـ

                                                 
(1)

 .117ص، 2019 سوريا دمشؽ، ،الفرقد دار استنبولي، ابراىيـت:  الصراع، عمـ: المؤلفيف مف مجموعة  
(2)

سعيد، دار نراـ سيف لمطباعة والنشر، بغداد،  ي تحميؿ سيغموند فرويد، ت:حناكمفف ىاؿ: الشخصية ف   
 .    2، ص2020العراؽ

(3)
  .54، ص2003فيصؿ عباس: معرفة الشخصية، دار المنيؿ البناني لمطباعة والنشر، بيروت، لبناف  

(4)
 .42،ص1983مصر القاىرة، الشروؽ، دار ،4ط نجاتي، عثماف محمدت: واليو، االنا: فرويد  

(5)
، 1968عبده ميخائيؿ رزاؽ: سيكولوجية الشخصية، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة، مصرصبلح مخيمر و    
 . 175ص
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سموؾ الشخص مف خبلؿ ربط الدوافع النفسية لمفرد و التأثيرات االجتماعية، ومف ىذه المحاوالت تمؾ 
تناقضات ة تربط بيف النزاعات العصابية و المحاولة التي قامت بيا كاريف ىورني، وىي محاولة جاد

عيشيا الفرد، فيو يرى ىناؾ تناقض ما المجتمع الرأسمالي، ىذه التي تنعكس في شكؿ صراعات ي
  (1)بيف الدعوة المثالية الى التعاوف وما يحتمو الواقع مف تنافس يبمو حد االنتيازية والوصولية.

في المجتمع العراقي فالمبادئ  التي نادى بيا االحتبلؿ  2003وىذا اقرب الى ما حدث بعد العاـ    
في المجتمع العراقي ىي قريبة الى المثالية في مجتمع والعديد مف الشخصيات السياسية والدينية 

ينتقؿ الى االنفتاح الغير مقنف والغير محدود مف جميع النواحي  ىقتو الحروب والحصار والعزلة، ثـار 
الثقافية واالجتماعية والمادية واالقتصادية وفي عدـ وجود رادع وضعؼ في تطبيؽ القانوف ازدادت 

اعية لؤلفراد داخؿ المجتمع، بالضافة الى وجود تناقض ما بيف اثارة الرغبة الصراعات النفسية واالجتم
عاقة إرضائيا في الممارسة الواقعية لمحياة االجتماعية فحرية المعتقد والتفكير  في الحريات وا 
والخطابات الدينية والسياسية ىي مف ضمف الحقوؽ التي تكفمت بيا النصوص والقوانيف، لكف ىذا 

الغالب عمى ارض الواقع وخير دليؿ الحروب الطائفية بيف ابناء البمد الواحد والتي  غير موجود في
تسببت بالعديد مف الصراعات النفسية واالجتماعية لمفرد داخؿ المجتمع العراقي، فالديمقراطية الغربية 

لى العديد او )االمريكية( تبدو فرصة لمنجاح مفتوحة مف الناحية النظرية اماـ الجميع، ولكف تحتاج ا
ىذه الديمقراطية والحريات شكمية تقتصر عمى ممارسة االنتخاب  مف العوامؿ والمستمزمات واال تبقى

، لذلؾ ىذه التناقضات تنعكس مف خبلؿ الصراعات التي يعيشيا األفراد في المجتمع االخريفوحرية 
ـ مف المصالحة ما بيف العراقي، واف كاف ىناؾ افراد قد يجدوف حموؿ فردية او جماعية التي تمكني

ىذه المتناقضات، لكف ىناؾ اشخاص يتعامموف مع ىذه التناقضات مف خبلؿ االغتراب االجتماعي 
 او االنعزاؿ او العدوانية اتجاه المجتمع واالفراد مما يسبب صرعات نفسية واجتماعية لمفرد.

رد ال يقوـ بدور و اف الفومما يزيد ىذه التناقضات والضغوطات عمى الفرد وزيادة الصراع، ى     
اي أنو يمكف النظر الى الشخص عمى انو منظومة مف االدوار التي يقـو  عدة أدوارب واحد فقط بؿ

بيا االنساف في بنى اجتماعية مختمفة مف حيث درجة التقارب بينيما مثؿ ) مواطف، رئيس مؤسسة، 
ابف، زوج، صديؽ....الع( ولكؿ وحد مف ىذه االدوار مضمونو الخاص عمى عينة ألفعاؿ او ردود 

ومما الشؾ فيو اف المجتمع  (2)ألشخاص األخريف وعادات وميارات محددة.األفعاؿ عمى تصرفات ا

                                                 
(1)

 . 176صبلح مخيمر: مصدر سابؽ، ص  
 . 122صجموعة مؤلفيف: عمـ الصراع، مصدر سابؽ، م(2)
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يفرض قيودا معينة عمى الجميع بيف تمؾ االدوار مما يساعد في تحقيؽ واستقرار االنضباط 
تكوف متعارضة ومتقاطعة مما تدخؿ  ي الغالب يصادؼ اف ىذه االدوار قداالجتماعي لؤلفراد ولكف ف

بل، بعض االفراد قد يعمـ اف صديقو المقرب مرتشي فاف دوره كصديؽ الشخص في حالة تناقض مث
يفرض عميو سموكا معينا، اما دوره كمواطف يحتـر القانوف والنظاـ يفرض عميو سموؾ اخر مغايرا 
تماما ىذه ىو المقصود بصراع االدوار، وقد يتضح جميا ىذا الصراع في المجتمعات الشرقية 

فالعراؽ ال يختمؼ عف محيطو العربي حيث قوة الرواسب القبمية  وبالخصوص المجتمعات العربية
 والدينية تتجمى في ىيمنة االلتزامات الشخصية عمى المبادئ والقوانيف.

العربي  االكاديمييفاو كما يرى الدكتور قيس النوري " عندما نتعمؽ أكثر في ازمة موضوعية     
يمكننا أغفاليا لخطورتيا المتناىية عمى المسيرة  البد مف التطرؽ الى ازدواجية المعاير، التي ال

الموضوعية برمتيا والمقصود بيذه االزدواجية وجود قواعد في التقاليد تتطمب بعض المواقؼ في 
سياقات محددة بينما توجد معايير أخرى مستحدثة تتقاطع وتمؾ المواقؼ ومف المؤكد أف ىذه 

لنامية بضمنيا االقطار العربية، ولعؿ التناقض بيف االزدواجية تعد مف ابرز مشكبلت المجتمعات ا
ىاتيف الفئتيف المتعارضتيف مف المعايير والقواعد يبرز في اشد اشكالو بيف القانوف الوضعي الذي 
يمنع أو يحـر كثيرا مف الممارسات والعادات االجتماعية التقميدية ويطرح قواعد جديدة مناقضة ليا، 

كما يصفيا التي تصحب االزدواجية القيمية تقدـ الرابطة القرابة عمى ومف ىذه التناقضات الخطيرة 
وىذا واقع حالة مجتمعاتنا العربية والمجتمع   (1)المسؤولية المؤسسية في اداء الواجب الرسمي.

العراقي خاصة، فعرض المجامبلت وتقديميا عمى حساب القوانيف الرسمية التي تفرضيا االعراؼ 
احد صور الفساد في المجتمع، وىي ايضا احد صور الصراع بيف االدوار القبمية والدينية ىي 

االجتماعية لمفرد في الدوؿ النامية وىذا الصراع خطير بحد ذاتو الف القوانيف الوضعية وجدت 
كوسيمة مف خبلليا يتـ بناء الدوؿ والتقدـ الحضاري، وفي حاؿ عدـ االلتزاـ بيا بسبب العادات 

االجتماعية، ىذا يؤدي الى التخمؼ الحضاري المادي والثقافي. وىذا الموضوع،  او القبميةوالتقاليد 
يؤدي بشكؿ مباشر الى وجود صراع شديد داخؿ شخصية الفرد يكوف سبب في تنامي العديد مف 
السمات النفسية واالجتماعية لؤلفراد مثؿ الغضب واالغتراب والتعصب واالنفعاؿ مما يشكؿ اىتزاز 

نفسو لذلؾ يعتبر التصادـ بيف األدوار النمطية مف أكثر المواقؼ في حالة الصراع في شخصية الفرد 
داخؿ الشخصية، ومف ىنا ينبغي معرفة البيئة المحيطة في الشخص او الجماعة، اي العبلقات مع 

                                                 
(1)

  .318ص قافية، مصدر سابؽ،قيس النوري: الشخصية العربية ومقاربتيا الث  
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االخريف او الضغوط التي تمارس عميو سواء مف قبؿ االشخاص المحيطيف بو او الظروؼ المادية او 
 ة التي تحيط بو.االجتماعي

فالصراع داخؿ لمشخصية ىو صراع داخؿ االنساف بيف مختمؼ جوانب "األنا" بيف رغباتو بيف      
حاجاتو المحظية العابرة وتمؾ المنظومة مف القيـ والعادات المغروسة فيو منذ الطفولة يمكف أف نضـ 

ما ىو  الى مثؿ ىذا النوع مف الصراعات ذلؾ االصطداـ بيف ما نرغب بو وما ال نرغب بو، وبيف
متوفر وممكف وبيف ما نتمنى أف يكوف، او بيف ما أنت عميو وما أنتـ تتمنوف أف تكونوا عميو بكممة 

 فأف ومف ىنا (1)اخرى إف الصراع داخؿ الشخصية ىو دوامًا صراع بيف اتجاىيف وتياريف متناقضيف.
 بارزة سمات تشكؿ التي القاسية السموكية الممارسات ىو العراقية الشخصية في بالصراع المقصود
 العنيفة السموكية السمات ىذه واف اجتماعية لجماعة ثقافية منظومة أو ما بمد لثقافة أو معيف لمجتمع
 مف تطورىا بسيولة تتسـ المنازعات ىذه وأف والصراعات النزاعات حؿ في البديؿ ىي تكوف ما غالباً 
 عف بديمة تكوف ما غالباً  الحموؿ ىذه وأف الخصـ مف لمنيؿ العنيؼ الطابع إلى البسيط السممي النزاع
 الوسائؿ عف السريع الخروج حيث االجتماعي العرؼ أوالتشريعي او الديني  أو الوضعي القانوف

 االجتماعي. الضبط في المتعارفة

 ثالثًا: الصراع الديني:
االجتماع اىتمامًا الفتًا منذ ظيوره ، فقد توقؼ كبار منظري عمـ االجتماع  لقد ابدى عمـ      

خصص اوغست كونت وماكس إذ الكبلسيكي طويبًل متأمميف معنى الديف ووظائفو داخؿ المجتمع ، 
فيبر وايميؿ دوركايـ اعمبًل بأكمميا او أجزاء مف مؤلفاتيـ لموضوع الديف والصراعات التي نتجت عنو 

.(2) 

يشكموف أطراؼ الصراع الديني ىي  القاعدة األساسية التي يتحدد بموجبيا األفراد الذيفاف       
اعتناؽ أبناء المجتمع لعقائد دينية مختمفة لبعضيا البعض، وتكوف الطائفة التي ينتمي الييا األفراد 

الديانة او  ليذهيـ بالنسبة ليـ االطار السياسي واالقتصادي واالجتماعي والديني وعمى أساس اعتناق
الطائفة او المذىب يتحدد انتمائيـ الديني والطائفي ويتحدد موقفيـ مف الصراع الطائفي، ويممؾ 
ىؤالء األفراد بنتيجة ىذا الشعور االرتباطي واالنتمائي ليذا الطائفية التي تشكؿ احد أطراؼ الصراع 

                                                 
(1)

 . 118المصدر نفسو: ص   
(2)

، 2011عزؿ الديف عناية ، دار كممة ، االمارات ، : عمـ االجتماع الديني ،ت:سابينو أكوافيفا ، انزو باتشي  
 96ص
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طائفي يتحدد موقؼ وسموؾ وعمؿ األفراد الديني وبموجب ىذا الشعور باالرتباط واالنتماء الديني وال
اتجاه الصراع الديني ، وتكوف اىتمامات ىؤالء منصبة لسيادة دينيـ او طائفتيـ عمى الطوائؼ 

 (1)األخرى وتحقيؽ المصمحة العامة لممجتمع بأكممو.

وعند ظيور االطروحة الماركسية التي سعت الى تجريد الديف مف السيطرة عمى المجتمعات في      
احد اىدافيا، جوبيت مف قبؿ الراعيف لمديانة السائدة آنذاؾ باالعتراض الكبير، وكاف القائـ عمى 

 اف القضية االساسية بيف الماركسية وعمـالمواجية الدينية ىو عالـ االجتماع )ماكس فيبر(. 
االجتماع الفيبري تكمف في رفض فيبر لفمسفة التاريع الماركسية، تمؾ الفكرة التي ترى أف الرأسمالية 

مف خبلؿ قوانيف اقتصادية موضوعية تحددىا القوى المادية، والتي تجعؿ العنصر  بالضرورةتتطور 
عينا غير مبلئـ، لممذىب التاريخي مفاده أف األفعاؿ االنسانية م -أي الفعؿ االجتماعي  -الذاتي 

ويتمثؿ ىذا التفسير الخاص لمماركسية معنا أمرا تكتسب معناىا فقط في ضوء الكؿ المتطور، والغاية 
وتفتقر الماركسية في ، الشيوعيالمجتمع القصوى لمعممية التاريخية التي تعمؿ في حؿ متناقضات 

أف التغير يحدث خبلؿ  يرى ماركس ، اذشخصية ليست خارجية و  عوامؿ تعتمد عمى نظر فيبر الى
تأثيرات قوى الحد الذي تتحوؿ فيو األفعاؿ االنسانية الى حالة مف االستسبلـ والسمبية الكاممة، بينما 
يرى فيبر أف التغير يحدث دائما مف خبلؿ أفعاؿ انسانية حيث تدفع الذوات االنسانية ألف تعمؿ 

مقيـ ، واف تنبذ الترؼ واالستيبلؾ بطرؽ معينة، ألف تقبؿ أو ترفض النسؽ السائد لؤلفكار ول
المباشر، وألف تؤجؿ االشباع والسعادة الدنيوية، وأف البناء الواقعي لمفعؿ ىو الذي يشكؿ روح 
الرأسمالية تمؾ الروح التي لـ تجد في اليند وال في الصيف، بؿ كانت مرتبطة ارتباطا بااليديولوجيا 

 (2).البروتستانتية

 اف اوضح صورة لمصراع الديني في المجتمع العراقي ىو الصراع الطائفي:      

اف تراكـ عدد كبير مف الفقراء والعاطميف عف العمؿ ساعد في خمؽ بيئة مف ضعؼ الوعي كانت    
عامبل مساعدا سيؿ تأجيج التعصب والصراع الطائفي، الذي استغمو الكثيريف ممف كاف لو الفائدة 

ذلؾ اف التعصب الطائفي موجود أصبل ومتأصؿ اء والبغضاء عند الشباب ، ر العدبتيييج مشاع
بينيـ بسبب االضطياد الطائفي والعرقي الذي مارستو األنظمة السابقة وقد كاف المناخ مييا أماـ 

                                                 
 29-28، ص مصدر سابؽاحمد خميؿ الحمادي : الصراعات الداخمية ،  (1)

(2)
دار القمـ ،  ، ابو بكر احمد باقادر:ة نقدية لفكر ماكس فيبر( ، تبرايف تيرنر ، عمـ االجتماع واالسبلـ )دراس 

 63، ص1987بيروت ، 
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الطبقة السياسية الجديدة لتجييش الصراع مستغميف الضائقة المالية ليؤالء الشباب الستعماليـ وقود 
 (1)ع وقتؿ كؿ امؿ في قياـ منظومة لمتعايش السممي.ليذا الصرا

الدينية المشكمة لممجتمع عبارة عف  تصارع القوى  ،2003بعدالعراقي  لسياسي فييعد الوضع ا     
السيما  عدت اإلدارة األمريكية  الفاعؿ األكبر في صناعة األزمات ،بعد االحتبلؿ األمريكي الديني 

، مف خبلؿ تحريؾ اإلرادات السياسية لصالح أجندتيا مف أجؿ تمرير  في الحياة السياسية العراقية
حتبلؿ العراؽ . إف ىذا المشيد مرتبط بخمط األوراؽ بلمشاريعيا السيما ما يتعمؽ بالمشيد السياسي ل

مف خبلؿ إثارة الفتف الطائفية ، وأعماؿ العنؼ والقتؿ واإلرىاب  اي الحقائؽ المرتبطػة بجػذور قػوانيف 
والقائمػة عمػى أسػاس تيميش الثوابت العراقيػة الوطنية ، محاصصة المقيتة ) .  (2).االحتبلؿ قػوات

الطائفية ( وتنمية ) ىذا لؾ وىذا لي ( وكذلؾ إثارة الصراع بيف األدياف ، والطوائؼ والقوميات ، مف 
خبلؿ المشاريع التي طرحت مف قبؿ األحزاب التي اعتمت السمطة والتي ال تتوافؽ ومصمحة الوطف ، 

، فضبل عف خمط األوراؽ في عمميات  (3)زمات الفدرالية ، وقانوف النفط ، ومشكمة كركوؾ . كأ
التفجيرات الحاصمة والتي تحصد أرواح برياء مف أبناء الشعب العراقي ، إذ يتفؽ البعض مف 

حداث الخبلؼ وتنمية روح العداء ا ،األحزاب بأنيا مف فعؿ اإلرىاب مثمما ىي فعؿ القوات المحتمة 
شاعة روح اليأس داخؿ نفوس الشعب العراقي ، بسبب تردي  ضع األمني ، الو بيف أبناء الشعب ، وا 

ثارة األزمات االقتصادية والخدمية والصحية .   (4)وسوء الخدمات وا 

يعد الصراع السياسي التي مارستو األحزاب أو القوى السياسية كاف لو الدور الكبير في تنفيذ        
االحتبلؿ دوف االىتماـ بخػصوصيات الحاضر والمستقبؿ ونتائجػو عمػى الشخصية خطط وبرامج قوى 

القوميػة والدينيػة طائفية داخؿ الشارع العراقي ، لتؤسس ثقافة  ختبلفاتالعػراقية ، لذلؾ تػـ استثمار اال
 جديدة ىي ثقافة الوالء الطائفي والعرقي والقومي ) المحاصصة الطائفية ( وىذا تجسد مف خبلؿ

خرى وامسارات العممية السياسية بعد آذار ، والتي تمثمت باالنتخابات ، التي أفرزت أحزاب ) شيعية 
                                                 

كاظـ ميدي الحار: التعايش المجتمعي وأثراه في االستقرار السياسي، منشورات معيد العالميف، النجؼ، العراؽ  (1)
  .439، ص2021

مجمة العمـو السياسة ناظـ نواؼ الشمري: ظاىرة عدـ االستقرار السياسي في العراؽ وتداعياتو العربية واالقميمية،   (2)
 .7ص ،20،2012والدولة، العدد 

 .10، صنفسومصدر ناظـ نواؼ الشمري :  (3)
 تشريف/نوفمبر 30) ،29 المجمدعبد الحسيف شعباف: تضاريس الخريطة السياسية العراقية، المستقبؿ العربي،   (4)

 48 ص ،(2006 الثاني
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الشخصية العراقية إلى االنطواء أو االنضماـ في طائفو أو  اتجيت، لذلؾ  (سنية وكردية وتركمانية
شعاؿ فكرة الحرب السياسية الطائفية  .  (1)قوميو ، ناتجا عنيا عصب وا 

تجيؿ أىداؼ وخطط  المحتؿ وتأثيره  كانت وىذا يعني بأف ىذه األحزاب ) القوى السياسية (       
، مف خبلؿ النظرة المستقبمية لمعراؽ ووحدتوفي الشخصية العراقية وفي الوقت نفسو ، أنيا تفتقر إلى 

تجو تقديـ مصالحيا عمى مصمحة الوطف ، ويظير ىذا جميا مف خبلؿ برامجيا السياسية ، التي ت
صوب العموميات ، وعدـ إعطاء حموؿ لممشكبلت التي تواجييا الشخصية العراقية ، إذ ال تزاؿ 

وطائفيا  ابرامجيا الدينية والسياسية تأخذ بالنمط التقميدي في مشاريعيا وتدغدغ مشاعر الناس عاطفي
حداث شرخ في ايإلنماء روح الخبلؼ والتعصب وتعميؽ اليو  لنسيج ة الطائفية والقومية ، وا 

ساىمت ىذه العوامؿ كميا اذ االجتماعي سياسي لتحقيؽ مصالحيـ الشخصية قبؿ مصمحة الجميع 
 .في إثارة الفوضى وعدـ االستقرار السياسي 

لذلؾ أف تقسيـ الخارطة السياسية العراقية المعقدة في ظؿ المغريات والمطامع والتخندقات          
يا القانوني ، إذا ما ترسخت ولفترة قادمة أطوؿ واتخذت شكمالمذىبية واألثنيػة والحزبية الضيقة 

، السيما مف القوى المستفيدة مف العبلقات الدولية ، وىذا ما تؤكد عميو اإلدارة وحظيت بالدعـ الدولي
ومفتت  مشظياألمريكي، ستصبح شكبل جديدا لـ يألفو النظاـ العراقي القديـ وسيصبح عراقا جديدا 

ومتعدد اليويات التجزيئية ، بمعنى التراجع عف اليوية العراقية الواحدة لمصمحة اليويات التقسيمية 
لذلؾ اندفعت  (2).الذي سيمتد إلى بقية دوؿ المنطقةالقائمة عمى فكرة عدـ االستقرار السياسي و 

وأشكاال صدامية  الحساسية المذىبية والطائفية في العراؽ ، إلى مجاالت أوسع واتخذت صػورا
 .بواسطة اإلعبلـ

والتي عادة ما تكوف  ،يظير الصراع مف خبلؿ عدـ تقبؿ ما جاء في الثقافة الغربيةأذ         
متنافية مع الديف اإلسبلمي أو العكس عدـ تقبؿ الغرب لمثقافة اإلسبلمية، ومثاليا أف تتقمص أحد 

مدمجة في أعرافيا وأعراؼ مجتمعيا ات غير يالشخصيات الدور في الذوباف في عادات وسموك
األصمية )شرب الخمر، امرأة غير محتشمة المباس، عدـ االرتياد لممسجد، دخوؿ إحدى الشخصيات 

ويتضح لنا ىذا الصراع أنو عبارة عف ''استعداد لدى بعض الشخصيات  ،الغير مسممة لئلسبلـ

                                                 

مصطفى عبد العزيز: التفاعبلت المتبادلة بيف االزمة العراقية وسياسات دوؿ الجوار وبعض الدوؿ االقميمية،   (1)
 298، ص 2005، لعاـ  23 اوراؽ المشرؽ االوسط المركز القومي لدراسات الشرؽ االوسط، القاىرة العدد

  51، مصدر سابؽ ، ص العراقية السياسية الخريطة تضاريس: شعباف الحسيف عبد  (2)
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غريبة عف  مف قيـ وتقاليد ميما كانت العربية لبلستسبلـ والركوع أماـ ما ترفضو المجتمعات الغربية
األمر الذي يخمؽ تمؾ الثورة عمى ىذه القيـ السائدة، ومف ثـ اتباع طريؽ تختاره  "التقاليد اإلسبلمية

مف أجؿ ''تحقيؽ ذاتيا لمتخمص مف التقاليد التي تكبميا، ولكف ال يمكف لئلنساف أبدا أف يؤكد وجوده 
ليس بالضرورة أف   ''وعقيمة ال تورث إال الضياع محاولة فاشمةالحقيقي بالذوباف في اآلخر، فيذه 

يحدث الصراع الديني مف خبلؿ تصارع الديانات، بؿ قد تتجمى مف خبلؿ كسر شخصية ما مف 
الشخصيات لكؿ معالـ الديف اإلسبلمي، وعدـ تبنييا نتيجة عدـ تشبعيا باإليماف وكؿ المحفزات 

 بذيئة تييف الديف اإلسبلمي والخالؽ والوالديف(، وكؿ ىذه األمور  الدينية، ومثاؿ ذلؾ )الشتـ بعبارات
تخمؽ ببل شؾ صراعا لمشخصية مع باقي الشخصيات التي عادة ما تمثؿ دور ولي األمر أو المراقب 

 (1)االجتماعي

فالصراع الديني يمكنو تشكيؿ نوع مف المرجعية المعرفية والمعيف الرمزي والعاطفي القادر         
اف يمنح االفراد بعض المنافع لمواجية الحياة بشكؿ قريب جدا يأتي عمى نقيض المسافة النقدية  عمى

التي تفصمو عف نظريات التبادؿ التي تقيس السموكيات في حدود االثارة واالجابة واالستثمار والتكمفة 
 (2)والمنفعة ، أي األنماط االجتماعية المبلئمة لشد التنوعات .

                                                 
(1)

دار  198،الصراع بيف التياريف الديني والعمماني في الفكر العربي الحديث والمعاصر ، محمد كامؿ ضاىر   
 .52،ص  2009لمطباعة والنشر ،  البيروني 

 62سابؽ ، صمصدر سابينو أكوافيفا ، انزو باتشي : عمـ االجتماع الديني ،  (2)
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 :التمييد 
ىذا الفصؿ وما يتضمنو مف مباحث  بداية الدراسة الميدانية، حيث مف خبللو يقـو  ُيعد       

الخطوات الميمة  التي  وىي مفالباحث بعرض االطار المنيجي لمدراسة واالجراءات الميدانية 
تعتمد عمييا البحوث والدراسات العممية، اف االجراءات الميدانية بمثابة اليواء الذي يمنح البحوث 

اسات الحياة وتحويميا مف مجموعة اعماؿ نظرية سبؽ التوصؿ الييا في الظاىرة المدروسة والدر 
الى كتابة ما يحدث في تمؾ الظاىرة ضمف مجاالت زمانية ومكانية وبشرية وفؽ منيج عممي 

 يظير نتائج محددة بأرقاـ ترسـ صورة واقعية لتمؾ الظاىرة.

وتناولنا في فصؿ االطار المنيجي لمدراسة المبحث االوؿ والذي تضمف: نوع الدراسة     
ومناىجيا، والمبحث الثاني: مجاالت الدراسة وتصميـ العينة االحصائية وادوات جمع البيانات، 

الوسائؿ االحصائية المستخدمة في اخيرًا والمبحث الثالث: تبويب البيانات االحصائية وتحميميا و 
 لدراسة. ا
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 ادلقحث اجا ل

 . ينعهدهع نو  اندااةة

 

 (:Study Typeا جاً: نو  اندااةة )
الشخصية العراقية المشكبلت االجتماعية والصراع مف اجؿ البقاء دراسة في عد دراستنا) تُ       

الشخصية العراقية ـ واقع ي، ألنيا تقوـ بتوضيح وتقيالوصفية( مف الدراسات النفسية األنثروبولوجيا
شخصية ال سمات ، في ضوء تفسير وتحميؿ المتغيرات والتحوالت التي حدثت في2003بعد عاـ 
. (1)الكمي والكيفي التحميؿ  تعرؼ" بأنيا صيغة بحثية تستيدؼ الوصفية. والدراسة العراقية

صفة التحديد، وتعتمد عمى جمع الحقائؽ وتحميميا وتفسيرىا  وغمبت عمي موضوع لظاىرة معينة او
او الظاىرة  الموضوع الستخبلص دالالتيا، وتصؿ عف طريؽ ذلؾ الى اصدار تعميمات بشأف

 ."(2)المدروسة

   

 

 

 

 

 

                                                 

مكتبة البصائر، و دار  جتماع،ناىدة عبدالكريـ حافظ: مف الميثولوجيا الى العمـ، دراسة في مناىج عمـ اال (1)
 .56، ص2012لبنافبيروت، 

 .198، ص1997 المصدر السابؽعبدالباسط محمد حسف: اصوؿ البحث االجتماعي،   (2)
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  (Study Methods) ثعنيًع: ينعهح اندااةة: 

الدراسة لغرض جمع البيانات منياج الدراسة يعني مجموعة المناىج الذي نستخدميا في       
. ومصطمح المنيج يشير ايضًا الى الطرؽ واالجراءات التي تستخدـ في (1)وتصنيفيا وتحميميا

جمع البيانات الضرورية لمدراسة والتي مف خبلليا يحصؿ الباحث عمى تفسيرات واجابات عف 
 . (2)التساؤالت التي تثيرىا مشكمة موضوع الدراسة

الخارطة التي تبدأ مف اولى الخطوات التي يقوـ بيا الباحث، حيث اختيار عد المنيج ويُ     
عنواف درستو مرورًا بالمرحمة التي يحمؿ بيا البيانات مف اجؿ الوصوؿ في النياية الى اقتراحات 

 . (3)وحموؿ او وضع توصيات او صياغة خطة عمؿ حوؿ موضوع معيف

اليات في اثناء دراستو لمظواىر والتفاعبلت اف الباحث االجتماعي يواجو عدد مف االشك     
االنسانية بسبب تأثرىا بعوامؿ متعددة ومعقدة، ويصعب فيميا وتحميميا اال بالتعرؼ عمى العقؿ 
الظاىري والباطني لئلنساف والتعرؼ عمى طبيعة المجتمع  والمراحؿ الحضارية التي يمر بيا 

  .(4)وتقدمو الحضاري والمادي

الباحث اف يستعيف في الدراسة الواحدة بأكثر مف منيج لذلؾ فرضت عمينا طبيعة وباستطاعة     
الدراسة الموضوعية والمنيجية وسعة مضامينيا وتغيراتيا الى اعتمادنا عمى عدد مف المناىج 

 المتداخمة والمكممة لبعضيا البعض االخر وىي:

 

                                                 

(1) M. Madge, Tools of Social Science, London, Longman, 1974, P. 13.  
دار ىومة لمطباعة، الجزائر،  ماعية،رشيد زوراني: تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العمـو االجت  (2)

 .119، ص2002
، 2009االردفاف، ابراىيـ براش: المنيج العممي وتطبيقاتو في العمـو االجتماعية، دار الشروؽ، عم  (3)

 .65ص
 العراؽ احساف محمد الحسف وعبدالمنعـ الحسني: طرؽ البحث االجتماعي، دار الكتب لمطباعة، الموصؿ،  (4)

 .24ص 1982
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 : (Social Survey Method)المنيج المقارن -1

المقارف في عمـ االجتماع "طريقة لممقارنة بيف مجتمعات مختمفة او بيف ُيعرؼ المنيج     
جماعات متباينة داخؿ المجتمع الواحد، او بيف نظـ اجتماعية متعددة لمكشؼ عف اوجو الشبو 

 .(1)واالختبلؼ فيما بيف الظواىر االجتماعية الحاصمة فييا وابراز اسباب ىذا االختبلؼ"

 المراد لظاىرة التحوالت االجتماعية تحػميمية وصفية بمرحمة ارنةالمق دراسػةال دأتب اذا       
 خبلؿ مف مكػانية الػمقػارنة ىػذه كانت سػواء ما،بيني بلؼواالخت بوالش أوجو شاؼالكت دراستيا
 فػترتيف في واحد مجػتمع في ظاىػرة بمقػارنة زمانػية مقػارنة اـ مختػمفيػف، مجتمعيف دراسة

(2)زمنيتيف
 

ويعتبر المنيج المقارف مف طرائؽ البحث االساسية في عمـ االجتماع ولو اوجو متنوعة مف      
 :.(3)ابرزىا

وىو الذي تتـ فيو مقارنة الظواىر االجتماعية في مراحؿ زمنية متعاقبة الوجو التاريخي:  - أ
 وعديدة.

ووجودىا وىو الذي تتـ فيو مقارنة الظواىر االجتماعية في مكاف معيف الوجو المكاني:   - ب
 في مكاف اخر.

وىو الذي تتـ فيو مقارنة الظواىر االجتماعية الحالية مع وجودىا في ازمنة الوجو الزماني:  - ت
 اخرى.

وىنا تـ اعتماد المنيج المقارف لمقارنة نتائج دراستنا بنتائج الدراسات السابقة في المجتمع      
سمات الشخصية العراقية قبؿ وبعد نا ة، وقار العراقي والمجتمعات العربية والمجتمعات االجنبي

                                                 

فرنسي(، مكتبة لبناف، بيروت،  -عربي -احمد زكي بدوي: معجـ مصطمحات العمـو االجتماعية) انكميزي  (1)
 . 75، ص1977

، دار النيضػة العربيػة، مصػر، موسوعة المصطمحات السياسػية والفمسػفية والدوليػة :ناظـ عبد الواحد الجاسور  (2)
 .601ص،2008

 .145، ص1997معف خميؿ عمر: مناىج البحث في عمـ االجتماع: دار الشروؽ، االردف،   (3)
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مف خبلؿ عرض الدراسات التي تناولت الشخصية العراقية في فترات زمنية مختمفة مع  2003
 دراستنا الميدانية الحالية.

 

 The Descriptive Method  المنيج الوصفي-2
 

بشكؿ المنيج الوصفي ىو الطريؽ المؤدي الى الكشؼ عف الحقيقة في العمـو االنسانية 
خاص ، مف خبلؿ طائفة مف القواعد العامة التي تييمف عمى سير العقؿ وتحدد عممياتو حتى 

ويعتمد ىذا المنيج عمى المبلحظة بأنواعيا كما يعد أكثر ,(1)يصؿ الى نتيجة معمومات معينة
مناىج البحث مبلئمة لمواقع االجتماعي كسبيؿ لفيـ ظواىره واستخبلص سماتو ، ويأتي عمى 
مرحمتيف : مرحمة االستكشاؼ والصياغة ، ومرحمة التشخيص والوصؼ مف خبلؿ تحميؿ البيانات 

 .(2) والمعمومات التي تـ جمعيا
لظاىرة والعوامؿ التي كما أنو يقوـ بوصؼ ظاىرة مف الظواىر لموصوؿ الى أسباب ىذه ا

والمعمومات ومقارنتيا عمى جمع الحقائؽ  والحصوؿ, (3)، واستخبلص النتائج لتعميمياتتحكـ فييا
 وتحميميا وتفسيرىا لموصوؿ الى تعميمات مقبولة .

دراسة والدراسة لمناسبتو مف الوالميداني الباحث ىذا المنيج في الجانب النظري  استعمؿ
وألنو أكثر مبلئمة لمتقصي عف الظاىرة في  وشخصية افراده، المجتمع العراقي اىتمت في التي

أكثر وأىـ الممارسات السموكية  ووصؼالكشؼ  في افدنا كما وجد فيوتالواقع االجتماعي الذي 
 .فراد المجتمعألكثر شيوعًا ووجودًا لدى اا ياوسماتلمشخصية 
 
 
 

                                                 

 .5،ص1977الكويت،وكالة المطبوعات  ،3، ط، مناىج البحث العمميعبد الرحمف بدوي (1)
، دار النميػػر لمطباعػػة والنشػػر، سػػوريا، لبحػػث العممػػي فػػي العمػػـو االنسػػانيةعبػػود عبػػد اهلل العسػػكري: منيجيػػة ا (2)

 .6ص، 2004مدشؽ
 لبنػػػػػاف طػػػػػرابمس،منشػػػػورات جامعػػػػػة الجنػػػػػاف،  ،ليػػػػػؿ الباحػػػػػث فػػػػي كتابػػػػػة البحػػػػػث وشػػػػػكمودمجموعػػػػة بػػػػػاحثيف:  (3)

 .4،ص2015
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 : (Social Survey Method)منيج المسح االجتماعي -3
المسح االجتماعي احد المناىج الميمة في البحوث والدراسات الوصفية، الىتمامو  ُيعد      

مف خبلؿ القياـ  .(1)بدراسة الظروؼ االجتماعية والسياسية واالقتصادية وغيرىا في مجتمع معيف
بمقاببلت او استبيانات ألجؿ الحصوؿ عمى معمومات مف عدد كبير مف المبحوثيف الذيف يمثموف 

 .(2)مجتمع معيف
مػػنيج المسػػح االجتمػاعي" بأنػػو محاولػػة منظمػػة لتقريػػر وتفسػػير   (Whitney)وينتػػيويعػرؼ      

الوضػػػع الػػػراىف لنظػػػاـ اجتمػػػاعي او جماعػػػة او بيئػػػة معينػػػة، بيػػػدؼ الوصػػػوؿ الػػػى بيانػػػات يمكػػػف 
 .(3)تصنيفيا وتفسيرىا وتعميميا وذلؾ لبلستفادة منيا في المستقبؿ ألغراض عممية

 ةشػػامم مسػػوح إلػػى( البشػػري المجػػاؿ)  البحػػث جميػػور حسػػب يػػةاالجتماع المسػػوح ؼوتصػػن       
 األصػػمي المجػػػتمع يمثػػؿ المجػػػتمع مػػف جػػزء بانتقػػاء بالعػينػػػة مسػػػوح أو ، عالمجػػػتم وحػػػدات علجميػػ

 عػػػمى الحصػػوؿ فػي ثالباحػ أىػػداؼ يحقػػؽ بمػػا ، دراسػةال مييػػـع ريوتجػ ، األساسػية ـبخصائصػي
 والػػزمنية البػػشرية والجيػود الوقػت ثلمباح يػوفر ابم المدروس المجػتمع نمطل ؽودقػي واضػح ؼوص

 .( 4) ودقػيػقػا صػادقػا تمثيػبل المػدروس عالمجػتم العػينة تمثػؿ أف شػريطة
والمسوح االجتماعية تصنؼ مف ناحية المجاؿ البشري الى مسوح شاممة" دراسة شاممة     

العينة اي اختيار عدد مف افراد المجتمع يمثموف خصائص لممجتمع بجميع افراده"، ومسوحات 
 .(5)المجتمع االساسية ويتـ اجراء الدراسة عمييـ

لصعوبة القياـ بالمسح الشامؿ لممجتمع لعدـ توفر الوقت واالمكانيات المادية يمجأ الباحثوف      
ية لمباحث ولما تتمتع بو الى استخداـ المسح بالعينة التي توفر االمكانات والجيود البشرية والزمن

 .(1)ىذه الطريقة مف تمثيؿ صادؽ ودقيؽ لممجتمع المبحوث

                                                 

، 1991العراؽجبر مجيد حميد العتابي: طرؽ البحث االجتماعي، دار الكتب لمطباعة والنشر، الموصؿ،   (1)
 .55ص
، المكتبة الجامعية، دمشؽ، 4محمد الجوىري وعبداهلل الخريجي: طرؽ البحث االجتماعي، ط  (2)

 .183، ص2001سوريا
 .213عبد الباسط محمد حسف: اصوؿ البحث االجتماعي، المصدر السابؽ، ص  (3)
 ليبيػػا ىػػػيرية لمنشػػر والتوزيػػع، واسػػس البحػػث االجػػػتماعي، دار الجما مبػػادئمقػػػدمة فػػي  :مصػػطفى عمػػي الػػػتير (4)

 .84،ص1986،مصراتة
 .56جبر مجيد حميد العتابي: طرؽ البحث االجتماعي، المصدر السابؽ، ص  (5)
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لعينة، ألجؿ الوصوؿ الى لقد اعتمدنا في دراستنا الحالية عمى منيج المسح االجتماعي با     
 .المتعمقة بدراسة سمات الشخصية العراقية والصراع مف اجؿ البقاء االجتماعي  الحقائؽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلقحث انثعني

                                                                                                                                            

 .166المصدر السابؽ، ص طرؽ البحث االجتماعي، احساف محمد الحسف وعبد المنعـ الحسني: (1)
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جمعجا ت اندااةة  تصًيى انعينة اجاحصعئية  ار ا ت مجع 
 انقيعنع ت

 أواًل: تحديد مجاالت الدراسة:

تحديد مجاالت الدراسة يعتبر مف الخطوات التي تتمتع بأىمية كبيرة، وقد اكد    
اغمب عمماء االجتماع ،اف الدراسة االجتماعية تضـ ثبلثة مجاالت اساسية، يجب 
تحديدىا عند اجراء الدراسة، وىذه المجاالت ىي:  "المجاؿ المكاني والمجاؿ البشري 

 والزمني". 

لمنطقة الجغرافية التي تجري فييا الدراسة"، وبمعنى اخر يقصد وىو االمجال المكاني: " -1
حيث ديوانية بو البيئة التي تجرى عمييا الدراسة، والمنطقة الجغرافية لدراستنا ىي مدينة ال

ثبلث احياء في مدينة الديوانية وىي كؿ مف )حي الجزائر، حي النيضة، حي غطت 
 العسكري(

قمنا بدراستيا في المنطقة او البيئة الجغرافية أو وىو العينة التي  المجال البشري:  -2
مجموعة االشخاص الذيف اجريت عمييـ الدراسة، وتـ تحديد المجاؿ البشري لدراستنا 

  .مجموعة مف االشخاص تـ اختيارىـ عشوائياً 
، والمجاؿ الميدانية لمدراسة تالفترة الزمنية التي تحدد اويقصد بيالمجال الزمني:   -3

  .2021/  12/ 1لغاية   2021/  9/ 1الزمني لدراستنا مف   
 تصميم العينة: ثانيًا:
اختبار العينة ىو مصطمح يشير الى جمع المعمومات واستخراج النتائج مف خبلؿ جزء مف     

المجتمع ىو العينة. وىذه الطريقة يتـ استخداميا بصورة واسعة في االبحاث والدراسات 
االجتماعية، عندما يكوف الحصوؿ عمى المعمومات مف كؿ فرد في المجتمع يعد امرًا غير 
عممي، ويحتاج الى تكاليؼ مالية كبيرة، والبيانات التي يمكف الحصوؿ عمييا بيذه الطريقة افضؿ 
مف البيانات التي يمكف جمعيا باستخداـ المسح الشامؿ، وىنا البد مف التذكير " اف تصميـ 
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يحتاج مف الباحث االنتباه الى عدة مواضيع تتعمؽ بنظرية العينات كتحديد حجـ العينة،  العينة
 وتحديد نوعيا ومصداقيتيا، وتحديد منطقتيا الجغرافية".

 :(1)ممعمو  تحديد حجم العينة من مجتم  إحصائي .1

 البيانات دقة ودرجة البحث قيد الدراسة موضوع منيا عديدة عوامؿ عمى العػينة حجـ يعػتمد       
 شبو او متجانسا) كونو أي الدراسة، مجتمع وطبيعة ، البحث خبلؿ مف عمييا التعػرؼ المطموب
 عػف ،فػضبل والجغػرافية والثقافية والمادية االجتماعية الصفات حيث مف( متجانس وغير أ متجانس
   .(2)لمباحث والبشرية والزمنية المادية االمكانات عمى العػينة حجـ اعػتماد

معمـوم بمعنـى أننـا نعـر  عـدد األفـراد الـذين  إحصـائيند حساب حجم العينـة مـن مجتمـ  ع
 يتكون منيم ذلك المجتم  فإننا نتب  الخطوات التالية :

غيــر معمــوم مــن المعادلــة  اإلحصــائي)أ( نحســب حجــم العينــة عمــى أســاس أن حجــم المجتمــ  
 :ةالتالي

                           Z2 

   ( – 1  ) ×  ــــ( =   ـ1حجم العينة )ن
 م2خ                          

  كالتالي:)ب( نقوم بعد ذلك بتصحيح حجم العينة وذلك باستخدام معادلة تصحيح حجم العينة  
 1ن                                        

 ـــــــ  حجم العينة    =                
 1 – 1ن                                      

 ــــ+  ـــ 1                            
 ن                                       

 
 
 
 
 :(3)حجم العينة يتحديد نسبة الخطر ف. 2

                                                 

الجامعية، االسكندرية،  دار المعرفةادئ االحصاء والقياس االجتماعي ،مب :ميدي محمد القصاص  (1)-
 .70-68،ص2007مصر

 183،ص2016، دار العرب، مصر مقدمة في االحصاء، :محمد صبحي ابو صالح وآخروف ((2))
 .71اس االجتماعي، المصدر السابؽ، صميدي محمد القصاص: مبادئ االحصاء والقي  (3)
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قد يقرر الباحث إجراء دراستو عمى عػدد معػيف مػف األفػراد وفػى ىػذه الحالػة التػى يحػدد فييػا 
الباحث حجـ العينة بطريقة تخمينية أو يفرض عميو مف الجية المستفيدة بالدراسة نجده يميػؿ إلػى 

حجـ العينة حتى يطمئف إلى أف البيانات سيحصػؿ عمييػا والػى أف  فيمحاولة تحديد نسبة الخطأ 
 مف الثقة. عاليسيتوصؿ إلييا تتمتع بمستوى  التينتائج ال

 العينة وفؽ المعادلة التالية : يوتتحدد نسبة الخطأ ف
 

                          (  1 – )   
 ــــــــــ×    Zخطر العينة = 

 ن                             
 

 %5نسبة الخطأ المعياري المتوقع = 

 365العينة = 

 . تحديد مجتم  الدراسة 3

  فإف وحػدة( 385) بػ إحصػائػيا الػدراسػة إلجػراء المنػاسػبة العػينػة حجـ تحػديػد تـ أف بعػد   
 مع ينسجـ بما اخػتيارىا وطريقػة نوع العػينػة تحػديػد تقػتضي لمبحػث المنيجػيػة المقػتضيػات

 Stratif ied) العشوائية الطبقية العػينة ىي االختيار، عػمييػا وقػع التي والعػينػة الػدراسػة، موضوع

Sample )وىي األصمي المجػتمع فئات جميػع تمثيػؿ في دقة العػينػات أنواع أكثػر العػينة وىػذه 
 ببعض منيا كؿ تتصػؼ طبقػات عػدة مف متكػوف أنو أي متجػانػس غػير مجتمػع مف تؤخذ

 ما وىػذا. (1)األخر البعػض عػف بعضيػا تميػز التي واالجػتماعػية الػفػردية والصفات الخػواص
 لتجػاوز مناسبة العػينة مف النوع ىػذا مف تجعػؿ التي وظروفػو البحػث مجػتمع واقػع عمى ينطبػؽ
 البيانات لقػدـ منو تسحب التي المجتمع إطار تحػديػد وصعػوبة البسػيطة، العػشوائية العػينة ىنات

 . (2)األسر أو االسماء مف محتوياتيا اكتماؿ لعػدـ أو اآلنية لمظروؼ مسايرتيا عػدـ أو
 عمى(  الديوانية قضاء حدود) البحث لمجػتمع المكاني اإلطار قػسـ الصعػوبات ليػذه وتجاوزاً      
 الصفات ناحية مف المختمػفة بمػستوياتيا لمقضاء الجغرافية المساحة تغطي مناطؽ ثبلث

                                                 
((1)) Diskinson,  science and Scientific Researches in Modern Society 
,p..J.paris.1986.p42 

االحصاء االجتماعي ، مطابع مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر  :عبد الحسيف زيني و احساف محمد الحسف  ((2))
 .153، ص1982العراؽ والنشر ، جامعة الموصؿ ، 
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مف المناطؽ حسب النسبة السكانية  العينة مف اختيػر وقػد.  والثقافية واالجػتماعػية االقػتصادية
 .( 165، حي العسكري ) ( 127، حي النيضة )( 93) ليا كاالتي حي الجزائر

النيضة وىي مف  حي الثانية والمنطقة المرفية أو الراقػية األحياء ويعد حي الجزائر مف    
   .الفقيرة حي العسكري وىي مف المناطؽ الثالثة والمنطقة ،المناطؽ المتوسطة

 

 ( يوضح مجتمع العينة3الجدوؿ)

عدد افراد  اسـ الحي ت
 المجتمع

 عدد افراد العينة

 93 10713 حي الجزائر 1
 127 14652 حي النيضة 2
 165 18945 حي العسكري 3
 385 المجموع 4

 

 

 

 

 البيانات االحصائية: وسائل جم  وتبويب وتحميل ثالثاً 

"وىي الوسائؿ التي يجمع بيا الباحث البيانات التي يستفاد منيا في  وسائل جم  البيانات: 
دراستو"، بعد االنتياء مف عممية او خطوة تصميـ العينة، قاـ الباحث بتحديد االدوات والوسائؿ 

سة، ومف اىـ الوسائؿ المعمومات التي ليا عبلقة بالدراي يعتمد عمييا في جمع البيانات و الت
 .المستخدمة في ىذه الدراسة
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ىي مف اىـ أدوات البحث في عمـ االجتماع عمى االطبلؽ ووجو األىمية في  المالحظة: -1
المبلحظة ، إذ انو ال يوجد بديؿ يمكف اف يغني تمامًا عف االندماج الشخصي لمباحث في 
ميداف بحثو، وال توجد أداة تعادؿ المبلحظة في القدرة عمى خمؽ وتوليد أفكار جديد في ذىف 

ظة احد أدوات جمع البيانات الميمة التي يمكف لمباحث اف تعّد المبلح،  (1)الباحث .
ية والثقافية ألفراد عينة البحث ، ليذا يستخدميا في مبلحظة الظروؼ االجتماعية واالقتصاد

 جمع بيانات ضرورية لمبلحظة سموكيات االفراد . كأداةاستخدميا الباحث 

والتفاعؿ المفظي المباشر الذي يقـو بو وىي االتصاؿ الشخصي المنظـ المقابالت الميدانية:ـ "-2
فرد مع فرد اخر، ىدفو استشارة أنواع معينة مف المعمومات والحقائؽ الستغبلليا في البحث 

ـ لذلؾ اجرى الباحث مقاببلت مع وحدات العينة ألجؿ الحصوؿ عمى حقائؽ تخد .(2)العممي"
عف اىمية الدراسة وضرورة اعطاء المعمومات  البحث عف طريؽ مقابمة المبحوثيف ومحادثتيـ

الصادقة والصحيحة عند االجابة عمى اسئمة االستمارة، واجاب الباحث عف جميع االستفسارات 
سمات الشخصية العراقية والصراع مف حوؿ طبيعة  سئمة التي طرحت مف قبؿ المبحوثيفواال

 راسة. الخاصة بموضوع الد اجؿ البقاء، والتعرؼ عمى وجيات نظرىـ
 
 
  المقابمةاستمارة -3

عمى استمارة  البيانات والمعمومات مف المبحوثيفلقد كاف اعتماد الباحث في الحصوؿ عمى      
 ف وذلؾ لتقميؿ اعداد الذيف، وقد قاـ بمقابمة وحدات العينة وتـ توضيح اسئمة االستبيامقابمة

ونظرًا لما . يفاسئمة شخصية لممبحوثف توجيو وباإلمكا يرفضوف االجابة عمى استمارة المقابمة
التي  المفتوحة( سؤاال، اغمبيا مف االسئمة 35ذكر اف الباحث صمـ استمارة استبانة متكونو مف )

                                                 
، 2009محمد محمود الجواىري : أسس البحث االجتماعي ، دار المسيرة لمطباعة والنشر، عماف ، األردف ،  (1)

 102ص

 2ط،جامعة الفاتح ادارة المطبوعات والنشر،  منشورات ،باني: مناىج البحث االجتماعيعمر القومي الشي (2)
 .299ػػ298، ص2001 ليبيا طرابمس،
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مف شأنيا تحقؽ حرية االجابة وصدقيا، واف االسئمة كانت شاممة لجميع المعمومات عف مجتمع 
ذ كانت تتميز بالتدرج مف المعمومات الدراسة بما في ذلؾ البيانات االساسية واالختصاصية، ا

الدراسة التي تتعامؿ مع وتساؤالت أىداؼ بليا عبلقة ي العامة الى المعمومات الخاصة الت
( ، وبعد اف تـ الشخصية العراقية المشكبلت االجتماعية والصراع مف اجؿ البقاءموضوع ) 

اخراج االستمارة بصيغتيا النيائية تـ تقديميا الى الجيات الرسمية لمحصوؿ عمى الموافقة عمييا، 
 :المقابمة وتضمف تصميـ استمارة 

االجابات  ىو اف تكوف اليدؼ مف تحقيؽ صحة االستمارة )المقياس(صدق االستمارة: "  - أ
كشؼ عف الظواىر أو السمات التي عمى االسئمة صادقة، اي اف تؤدي االسئمة الى ال

مف اجميا تجري الدراسة، او بمعنى اخر اف تكوف االستمارة صالحة لقياس ما وضعت 
  .(1)"لقياسو

الخبراء والمختصيف ( 7)عرضيا الباحث عمى المقابمةولغرض التأكد مف صدؽ استمارة       
او عدـ القبوؿ او تعديؿ االسئمة في موضوع الدراسة في قسـ عمـ االجتماع ألخذ آرائيـ بالقبوؿ 

 :. وكما موضح في الجدوؿ ادناهالتي تضمنتيا االستمارة
 
 
 
 

 ( يوضح اسماء ومكاف عمؿ الخبراء4جدوؿ )
عدد  مكاف العمؿ اسـ الخبير ت

 االسئمة
االسئمة 
 المعدلة

االسئمة 
 المحذوفة

 الدرجة

 95.5 - 2 35 القادسيةجامعة   . د صبلح كاظـ جابرأ 1
 95.5 - 2 35 جامعة القادسية أ.د نبيؿ عمراف موسى 2
 97،7 - 1 35 جامعة واسط أ.د. وليد عبد جبر 3

                                                 

، 1983 مصر دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، البحث االجتماعي،غريب سيد احمد: تصميـ وتنفيذ  (1)
 .328ص
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675.1 

7 

 9333 - 3 35 جامعة القادسية أ.د عمي جواد وتوت 4
 97.7 - 1 35 جامعة القادسية أ.ـ.د. فبلح جابر 5
 97،7 _ 1 35 جامعة واسط  أ.ـ.د. نزار عبد السادة النصار 6
 97.7 - 1 35 جامعة القادسية مؤيد فاىـ محسفأ.ـ. د  7
 675.1  المجموع 
 93.87  صدؽ الخبراء 

 

  الوسط الحسابي= 

 
 93.87=  ــــ= 

5    

تعطي نفس النتيجة اذا قمنا  وتعني ىنا اف استمارة المقابمة:ــ ثبات استمارة المقابمة - ب
بتكرار استخداميا بعد فترة زمنية مف استخداميا ألوؿ مره، ولغرض التحقؽ مف ثباتيا تـ 
اخضاعيا الختبار تجريبي مسبؽ، اذ تـ استخداـ طريقة اعادة االختبار عمى العينة 

 حجـ عينةمف افراد مجتمع الدراسة االصمي، وكاف  (Test-Retest)التجريبية نفسيا
وقد استخدـ الباحث معامؿ االرتباط بيرسوف ألستخراج قوة . ( مف المبحوثيف10الثبات)

 االرتباط بيف االختباريف.
( 10-1)  برمز العينة وتـ تحديد كؿ مف المبحوثيفوتـ تطبيؽ االستمارة لممرة االولى عمى      

ت كؿ مبحوث اعطيوبعد مرور خمسة عشر يوـ تـ تطبيؽ االستمارة عمى العينة نفسيا بحيث 
في  عدىا تـ تعيف العبلمات لكؿ مبحوثعميو في المرة االولى وب الرمز نفسو الذي حصؿ

 المقابمتيف. 
 

 : الوسائل االحصائية رابعاً   

 اوال: الوسط الحسابي 

 ثانيا: معامل االرتباط بيرسون 

 ثالثا: قانون استخراج العينة من مجتمع معلوم 

رابعا : قانون تحديد نسبة الخطأ في حجم العينة 
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 األ ل ادلقحث

 انقيعنع ت اجا نية

 
 متباينة مستويات تعكس التي العمرية المراحؿ باختبلؼ االجتماعي النضج مستوى يختمؼ     
 اصبحت التي ) الشخصية ( القضايا منيا المقدمة وفي ،المجتمعية بالقضايا اإلنساف اىتماـ مف

 مف متفاوتة وبدرجات أعمارىـ بمختمؼ المواطنيفالدارسيف و  قبؿ مف خاص باىتماـ تحظى
 والجدوؿ يوضح التوزيع العمري . .االىتماـ

 

 (5جدول )ال
 .يوضح التوزي  العمري لممبحوثين

 
 النسبة التكرارات الفئات العمرية

20 -39 193 50.12% 
40- 59 115 29.88% 
 %20 77 فأكثر -60

 %100 385 المجموع
  

 النضج مف  مستوى نستنتج أف يمكػننا الدراسة عينة لوحدات العمرية الحػدود بالنظر الى     
 والتجارب والخبرات المعػمومات سعة مف بيا يرتبط أف يمكف وما واالجتماعي، والعقػمي البيػولوجي

 بصدد وأحكاميػـ آرائيػـ اعػتماد عػمى تساعػدنا أف يمكف ،  الخارجي العالـ واحداث مفردات عف
أعبله الى توزع أفراد عينة الدراسة وفقا لمعمر  (5) تشير بيانات الجدوؿ، اذ  الػدراسة محػاور

%( مف 50.12سنة ) 39الى  20)السف(، إذ بمغت نسبة المبحوثيف في المرحمة العمرية مف 
سنة  59الى  40إجمالي أفراد عينة الدراسة، وبمغت نسبة المبحوثيف في المرحمة العمرية مف 

يخص نسبة المبحوثيف في المرحمة العمرية %( مف إجمالي أفراد عينة الدراسة، وفيما  .29.88)
 %( مف إجمالي أفراد عينة الدراسة.20سنة فأكثر فبمغت ) 60مف 
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 (6جدول)ال 
 يوضح المبحوثين حسب النوع

 
 النسبة التكرارات النوع
 %78.70 303 ذكور
 %21.29 82 إناث

 %100 385 المجموع
 

الى توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمنوع )الجنس( اذ بمغت نسبة الذكور  (6)تشير بيانات الجدوؿ 
%( مف إجمالي عينة 21.29( مف  أجمالي عينة الدراسة، اما نسبة  اإلناث فبمغت )78.705)

 الدراسة. 

 (7جدول )ال  
 حسب الحالة الزوجية. يوضح توزي  المبحوثين

 النسبة التكرارات الحالة االجتماعية
 %32.46 125 اعزب
 %62.85 242 متزوج
 %1.81 7 مطمؽ
 %2.85 11 ارمؿ

 %100 385 المجموع
 حقػوؽ عمى وينطوي والقانوف، العػرؼ يقػره وامػرأة رجؿ بيػف اتحػاد أو رابطة الزواج يعػد       

حسب  المبحوثيف( توزيع 7يشير جدوؿ ) اذ  (1)بعػضيمػا اتجاه لمطرفػيػف والتزامات وواجبات
لمحالة االجتماعية اثر كبير في تكويف وبناء شخصية الفرد داخؿ البناء ، اف  الحالة الزوجية

االجتماعي لممجتمع الواحد، اذ اف الشخص المتزوج يتحمؿ مسؤولية االسرة واالىتماـ بشؤوف 

                                                 
(1) Evelyn Millis, Duvall Brent.G Miller Marrioge and FamilyDevelopment,Edition, New  
York , 1985 , P.6.                                                                                                                                                      
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تيـ بحاجة ماسة الى وجود كياف االسرة لتنمية قدرا فاألفرادالعائمة رغـ عممو خارج المنزؿ، 
االجتماعية والنفسية داخؿ المجتمع، فالتفكؾ االسري دور في انتاج شخصية غير سوية في 

ة مضاعؼ فاألرامؿ ليف طبيعتيف الخاصة في ادارة شؤوف ااغمب االحياف حيث يكوف دور المر 
اسرىف، وذلؾ لفقد الزوج بسبب الحروب واالوضاع االمنية وغيرىا مما جعميف في اغمب االحياف 

ت عف توفر ما تحتاجو االسرة مف نفقات المعيشة، اما المرأة المطمقة فيي ايضًا تتحمؿ مسؤوال
( الى 7توفير مستمزمات المعيشة ليا وألطفاليا في اغمب االحياف، كما  تشير بيانات الجدوؿ )

اف االشخاص المتزوجيف مف افراد العينة اعبله يمثموف اعمى نسبة مف افراد عينة البحث، إذ بمو 
%( في حيف بمو عدد 62.85( وبنسبة )385( مبحوث مف مجموع )242د المتزوجيف )عد

%( اما بالنسبة الى االرامؿ فقد 32.46( وبنسبة )385( مبحوث مف مجموع )125العازبيف )
%( في حيف بمو عدد 2.85( وبنسبة )385( مبحوث مف مجموع )11بمو عدد االرامؿ )

 %(. 1.81وبنسبة )( 385( مبحوث مف مجموع )7المطمقات )

 (8جدول )ال
 .حسب اعداد االسرة يوضح توزي  المبحوثين

 النسبة التكرارات عدد افراد االسرة
1-3 173 44.93% 

4-6 157 40.77% 
7-9 55 14.28% 

 %100 385 المجموع
 

    

ـ اف األسر ذات اف عدد افراد األسرة يعطي صورة عمى نوعية ىذه األسرة، فالمتعارؼ اليو      
التي تقتصر عمى االبوييف وعدد االبناء الذي ال يتجاوز الثبلثة يطمؽ عمييا االعداد القميمة 

باألسرة النووية التي غالبًا ما يمتاز افرادىا بنوع مف الوعي االجتماعي والثقافي وارتفاع بالمستوى 
جيدة لعدـ وجود معوقات  العممي لؤلبوييف، مما يجعميا تيتـ بتشكيؿ شخصية افرادىا بصورة
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اقتصادية او ثقافية تعيؽ عممية التنشئة االجتماعية لؤلفراد تمؾ االسرة فضبل عمى قمت التدخبلت 
مف قبؿ افراد اخريف تربطيـ صمت القرابة بعممية التنشئة االجتماعية ففي الغالب تتشكؿ في ىذه 

بيرة)الممتدة( التي تتكوف مف االسرة شخصية قوية ومتزنة  نسبيا. عمى العكس مف األسر الك
االبوييف واالجداد واالحفاد وزوجات االبناء، فينا تكوف المعوقات االقتصادية والثقافية ليا دور في 
تشكيؿ شخصية الفرد في تمؾ االسرة باإلضافة الى التدخبلت مف قبؿ االخريف االفراد الذيف 

مما يولد تشكيؿ شخصية خاضعة  تربطيـ صمت قرابة بالفرد في عممية التنشئة االجتماعية
 االخريف. آراءبلمعادات والتقاليد االجتماعية ضعيفة نسبيا في تخاذ القرارات وتيتـ 

%( 44.93( وبنسبة )385( مف المبحوثيف مف مجموع )173( تشير الى )8الجدوؿ )و        
( 385مف مجموع )( مف المبحوثيف 157افراد، بينما )  3_1اشاروا الى اف عدد افراد اسرىـ مف 

( مف المبحوثيف مف 55فرد، بينما ) 6_4%( اشاروا  الى عدد افراد اسرىـ مف 40.77وبنسبة )
 فرد. 9_7%( اشاروا  الى عدد اسرىـ مف 14.28( وبنسبة )385مجموع )

  (9جدول )ال                                        

 حسب محل االقامة. يوضح توزي  المبحوثين

 النسبة التكرارات االقامة الحاليمحؿ 
 %51.16 197 مع االىؿ
 %48.83 188 مستقؿ
 %100 385 المجموع

 
يقصد بمحؿ االقامة سكف الفرد، ىؿ ىو بيت مستقؿ او مع االىؿ او مكاف اخر، ويعد احد      

المتغيرات االجتماعية التي تعطينا صورة واضحة عف وضع الفرد واستقبلليتو، كما يمعب محؿ 
االقامة دورًا فاعبًل في توجيات الفرد ومدى القدرة عمى تحقيقيا، ولذا يعطي المختصيف اىمية 

استقبللية الفرد مف ناحية السكف في الدراسات االجتماعية والسكانية، كوف اف الفرد  قصوى في
المستقؿ يكوف اكثر قدرة وجرأة عمى اتخاذ القرارات دوف التأثر باألخريف وىذا بطبيعة الحاؿ 
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ينعكس عمى تشكيؿ شخصيتو فالمبلحظ اف الفرد ذو االستقبلؿ السكني لديو القابمية والقدرة عمى 
 ذ القرارات في شتى مجاالت حياتيا. اتخا

( 197( الخاصة بتوزيع المبحوثيف حسب محؿ االقامة الحالي بأف )9تشير بيانات الجدوؿ )    
%( محؿ االقامة الحالي مع االىؿ،  في حيف بمو 51.16( وبنسبة)385مبحوث مف مجموع)

 %(، 48.83وبنسبة) (385( مبحوث مف مجموع )188عدد االفراد الذيف محؿ اقامتيـ مستقؿ )

 (11جدول )ال

 المينةحسب  يوضح توزي  المبحوثين

 النسبة التكرار الفئات
 %16.88 65 طالب
 %38.96 150 موظؼ
 %44.15 170 كاسب

 %100 385 المجموع

   
مع، وعممية في المجت لؤلفراد االجتماعية والمكانة الدور محددات مف واحدة المينة تشكؿ       

لعامؿ االقتصادي دور ميـ في بناء الفرد، وايضا نوع العمؿ او المينة االفرد، فتشكيؿ شخصية 
تؤثر عمى تشكيؿ سموؾ الشخص اجتماعيا ونفسيا، باإلضافة الى اف تأميف الحالة المادية مف 
قبؿ الفرد او اولياء االمر يساعد عمى تشكيؿ شخصية سوية منتجة تخدـ المجتمع، عمى العكس 

  المادي فالغالب تنتج اشخاص غير سويف وقد تكوف منحرفة. في حالة االحتياج
( مبحوث 385( مبحوث مف مجموع )170( الى )10وتشير بيانات الجدوؿ )      

( مبحوث مف 150%( مينتيـ كاسب، في حيف بمو عدد الموظفيف )44.15وبنسبة)
يب ػػ معممة طب%( يشغموف مينًا ووظائؼ مختمفة مثؿ )38.96( مبحوث وبنسبة )385مجموع)
( 65ووظائؼ عامة اخرى( بينما بمو عدد مف ىـ طبلب في الجامعات والمدارس  ) وُمدرسة 

 %(، 16.88( مبحوث وبنسبة )385مبحوث مف مجموع)
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 (11جدول )ال

 .حسب عائدية السكن يوضح توزي  المبحوثين

 النسبة التكرارات عائدية السكف
 %60.25 232 ممؾ

 %37.14 143 ايجار
 %2.59 10 تجاوز

 %100 385 المجموع

 

اف السكف مف اىـ المقومات التي تساعد عمى استقرار افراد االسرة ماديًا ومعنويًا، فقد يعطي      
المبحوث صاحبة العقار والذي يكوف اكثر استقرارًا ماديًا ومعنويًا اجابات تختمؼ بعض الشيء 

ممكية لو، الحظنا مف خبلؿ دراستنا الميدانية اف عف االجابات التي يعطيو المبحوث الذي ال 
 توازناعممية تشكيؿ شخصية الفرد في االسرة التي تمتمؾ عقار خاص بيا تكوف اكثر استقرارا و 

منزؿ يشعر باالستقرار الف دور الشخص ومكانتيا يرتفعاف نسبيًا عندما يكوف الشخص يمتمؾ 
رصة متاحة لو بالمشاركة في النشاطات ، وبذلؾ تكوف الفالمادي والمعنوي في اف واحد 

االجتماعية والدينية والسياسية، اما السكف االيجار او التجاوز فأنو يؤدي الى زيادة االعباء عمى 
مف النواحي االقتصادية افراد االسرة وىذا يؤثر عمى عممية تشكيؿ شخصية الفرد داخؿ االسرة 

  والسياسي . د الدينية وحتى عمى الصعيجتماعيالواة قافيثالو 

شكؿ ( 385( مبحوث مف مجموع )232اف ) الىتشير ( 11ومف خبلؿ بيانات جدوؿ )     
( مف مجموع 134اىـ ايجار )سكنيـ ممؾ، وبمو عدد مف عائدية سكن عائديو%( 60.25بنسبة)

السكف التجاوز مثؿ العشوائيات وغيرىا بمو  عائديو%(، اما 37.14نسبة)شكمت ( 385)
 %(.2.59( وبنسبة)385ث مف مجموع)( مبحو 10عددىـ)

 (12جدول )ال
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 .مستوى المعيشةحسب  توزي  المبحوثينيوضح 
 النسبة التكرارات مستوى المعيشة

 %12.2 47 جيد
 %63.37 244 متوسط
 %24.44 94 ضعيؼ
 %100 385 المجموع

      

او ثقافية او العامؿ االقتصادي دورًا اساسيًا في توجيات الفرد سواء كانت اجتماعية  يؤدي   
، لذا فأف الدخؿ الشيري لمفرد او االسرة  يؤثر وبشكؿ مباشر عمى عممية تشكيؿ سياسية 

شخصية الفرد و مدى فاعميتو في المجتمع وعمى جميع المستويات، فالجدير بالذكر اف ارتفاع 
لذا فالفرد ذو الدخؿ ؛ ينعكس بصورة ايجابية عمى عممية تشكيؿ شخصية الفردالدخؿ الشيري 

المرتفع لديو توجيات اجتماعية وسياسية تختمؼ عف الفرد الذي يعاني مف قمة المورد المادي 
وىذا يعطينا صورة واضحة اف عممية تشكيؿ الشخصية  تتأثر بشكؿ وبأخر بمدى المستوى 

مف خبلؿ المقاببلت التي اجراىا الباحث مع العديد خؿ المجتمع  ، و دا المعيشة لؤلسرة او الفرد
( يتضح الغالبية مف افراد عينة الدراسة كاف 12مف المبحوثيف ومف خبلؿ اجاباتيف في جدوؿ)
( مف افراد العينة وبنسبة 385( مف اصؿ )244مستوى المعيشة ليـ ىو )متوسط( بمجموع )

( مف افراد العينة البالغة 94) ضعيؼ( فكاف بمجموع )%(، اما مستوى المعيشة 12.37بمغت )
%( اما االفراد الذيف يعشوا بمستوى معاشي جيد فكاف عددىـ 24.44( وبنسبة بمغت )385)
ويظير مف خبلؿ المقابمة اف نسبة االفراد %(، 12.20( وبنسبة بمغة )385( مف اصؿ )47)

ؤشر خطير في تحوالت الشخصية الذيف يتمتعوف بمستوى معاشي جيد ىؿ اقؿ نسبة وىذا م
 العراقية داخؿ المجتمع العراقي.

 (13جدول )ال
 حسب المستوى التعميمي. ضح توزي  المبحوثينيو 

 النسبة التكرارات المستوى التعميمي
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 %13.50 52 ابتدائية
 %21.03 81 متوسطة
 %38.18 147 اعدادي
 %27.27 105 جامعي
 %100 385 المجموع

تحديد المستوى التعميمي ألفراد وحدات عينة الدراسة يؤثر عمى دقة االجابات             
وموضوعتييا، وىذا ما سعى اليو الباحث، حيث كمما كاف المستوى التعميمي جيد، كانت 
االجابات اكثر دقة نتيجة لمعرفة المبحوثيف ما مطموب مف السؤاؿ واىمية الدراسة ىذا مف جية، 

المبحوثيف مف حيث المستوى العممي والثقافي ، قد تكوف نتائجو ذات ومف جية اخرى اف تنوع 
ابعاد حقيقية حوؿ سمات الشخصية العراقية. اضافة الى اف المستوى التعميمي لؤلفراد يؤثر تأثير 
مباشر في عممية تشكيؿ شخصية الفرد حيث تعتبر المؤسسات التعممية مف اىـ الُمشكبلت 

يتمقى بيا الفرد العديد مف التوجييات والتعميمات الثقافية  االجتماعية لشخصية الفرد حيث
( الى اف 13والتربوية التي تساعد في صقؿ شخصية الفرد. ومف ىنا  تشير بيانات الجدوؿ  )

%( 13.50( وبنسبة )385( مبحوث مف مجموع )52عدد الحاصميف عمى الشيادة االبتدائية )
( وبنسبة 385( مبحوث مف مجموع)81كاف عددىـ )واما الحاصميف عمى الشيادة المتوسطة فقد 

( 385( مبحوث مف مجموع )147%( اما الحاصميف عمى شيادة االعدادية فقد بمغو )21.03)
( 385( مبحوث مف مجموع )105%( اما بالنسبة لحممة شيادة جامعية)38.18وبنسبة )
 .%(27.27وبنسبة)

 المبحث الثاني   

 .سمات الشخصية العراقية 

 متغيرة في الشخصية العراقية المجتم  العراقي في العديد من السمات الثابتة واليرتبط 

 (14جدول )ال

 في المجتم  العراقي يةيوضح اجابات العينة حول السمة البارزة لمشخص

 التسمسؿ النسبة التكرارات اإلجابات
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 5 %23.30 90 االنفعاؿ
 4 %27.27 105 العدوانية
 2 %34.02 131 المغتربة
 6 %20.77 80 المسالمة
 3 %29.87 15 التعصب
 1 %54.54 210 االزدواجية

  

احدثت الكثير  2003التحوالت االجتماعية والنفسية والسياسية في المجتمع العراقي بعد اف     
وحتى الدينية ، الثقافية والمادية المجتمعية و بعض القيـ  وتحوؿبسبب ضعؼ ،  مف التناقضات
وىناؾ الكثير مف االشخاص ارد مواكبة التغيرات الجديدة  تيارات وقوى جديدة ،وبروز ظيور 

بح االشخاص يميموف الى واص ، والتمسؾ بالقيـ الصاعدة وىذا ما احدث الكثير مف التناقضات
، عمى الكثير مف االشخاص، واف دؿ ىذا قد يدؿ عمى العديد مف الجوانب  ةمزدوج ةاطبلؽ كمم

زاؿ عالؽ في اضح لكتابات الدكتور الوردي وتشخيصو لمشخصية العراقية مومنيا التأثير الوا
اذىاف العامة مف االفراد، عمى الرغـ مف قدـ دراسة الدكتور الوردي  لكف نجد ليذه السمة او 

( يوضح اجابات 14جدوؿ رقـ )، و  المفيوـ صدى كبير في االوساط الشعبية وحتى االكاديمية
يتضح مف خبلؿ اجابة العينة اف  ، و لمشخص في المجتمع العراقي لبارزةالعينة حوؿ السمة ا

%( كانت اجابتيـ اف االزدواجية ىي السمة االكثر شيوعا في الشخصية العراقية، 54.54نسبة )
كما تشير   فاالزدواجية مصطمح بات يطمؽ عمى الكثير مف التناقضات التي يقـو بيا الشخص،

كثر سمات ا%( كانوا يروف اف سمة االغتراب ىي 34.04اجابات العينة الى اف نسبة )
، وىذه النسبة تدؿ عمى اف القير االجتماعي 2003الشخصية شيوعا في المجتمع العراقي بعد 

والظروؼ الصعبة التي عاشيا الفرد في المجتمع العراقي بعد االحتبلؿ االمريكي والمتمثمة 
ب والطائفية والفساد االداري والمالي واالخبلقي وعدـ وجود العدالة االجتماعية بيف بالحرو 

)الواسطة( والقبمية والعنصرية المذىبية والقومية كؿ ىذا جعؿ  أاالشخاص مف خبلؿ تقديـ مبد
 الكثير مف االفراد وخاصو الشباب اصبحوا يشعروف باالغتراب النفسي واالجتماعي .



   ..…...………الفصل السادس : تحميل نتائج الدراسة الميدانية الدراسة الميدانية : –الباب الثاني 
 

 

166 
 

دؿ %( وىذا ي29.87كانت )فبات عمى وجود سمة التعصب بالمجتمع العراقي اما نسبة االجا   
الف القانوف ورصانة ادوات  ،  2003عاـ التي حدثت بعد  ىعمى ضعؼ تطبيؽ القانوف والفوض

التعصب طائفي او قبمي ىذا  سواء كاف، تطبيقو ىو العامؿ الذي يحد مف جميع انواع التعصب 
وف يضعؼ مف وجود السمطة القبمية والسمطة الدينية واف غابت فوجود سمطة القان، عنصري او 

الى تفاقـ سمة سمطة القانوف فاف سمطة الديف والقبيمة تصبح ىي المتحكمة بالمجتمع وىذا يودي 
وبروز جماعات خارج اطار القانوف والدولة  2003وىذا ماضير بعد عاـ  التعصب في المجتمع

. 

 االنفعاؿاما نسبة  السابؽ( مف خبلؿ بيانات الجدوؿ %27.27)فقد بمغت العدوانية  ةاما سم   
وعدـ  ىمر بحالة مف الفوضمف ىنا ناكد عمى اف المجتمعات التي ت( ، و  %23.30بمغت )

االستقرار وبحالة شبييا بما مر بو العراؽ مف حصار وحكـ دكتاتوري الى حرب واحتبلؿ وما 
، نفسو واالخريف  اهىذا يجعؿ مف الفرد عدواني اتج رافقيا مف ازمات مادية واجتماعية وثقافية كؿ

وغياب لحكومية واالشخاص واف صور االرىاب واالعتداءات والتجاوزات االفراد عمى المؤسسات ا
التي يصفيا )توماس ىوبز( بالتنيف التي تحد مف اعتداء االنساف عمى اخيو والقانوف روح الدولة 

ىي السمة االنساف، كؿ ىذا يجعؿ مف الشخص ذو سمة عدوانية اتجاه االخريف. اما االنفعاؿ 
نيا بوجود العديد مف السمات م%( 23.30)تيا بنسبوالتي بمغت البارزة في الشخصية العراقية 

في الشخصية المتأزمة  طبيعةالتعصب واالغتراب والعدوانية فاف سمة االنفعاؿ ىي سمة 
 اجتماعيا ونفسيا.

نسبة  تشكم اذ اما سمة المسالمة فكانت اقؿ االجابات اختيارا مف قبؿ المبحثيف     
وىذا يوكد عمى ضعؼ ىذه   اجابوا بوجود سمة المسالمة في الشخصية العراقية %( 20.77)

بسبب ما مر بو الفرد وبسبب طغياف السمات االخرى ، السمة االيجابية في المجتمع العراقي 
 المجتمع العراقي. داخؿوايضا وجود عادات وتقاليد تحد مف تنامي ىذا السمة 

  (15جدول)ال 
 .التي اثرت في سمات الشخصية العراقية التحوالتيوضح 

 التسمسؿ النسبة التكرارات اإلجابات
التحوالت االجتماعية والنفسية 

 العراقية لؤلسرة
231 60% 1 
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 3 %46.23 178 التحوالت في ثقافة المجتمع العراقي
 2 %52.98 204 التحوالت في النظاـ السياسي

 

ي أثرت في سمات ( ولذي يوضح اجابات العينة عف اكثر التحوالت الت15جدوؿ )
 .الشخصية العراقية

 شخصية صياغة ابتداءا تتولى كونيا وأىميا االجتماعية الجماعات ىأول األسرة تمثؿ
 ومفاىيميـ قيميـ يتمقوف الناس فمعظـ ، بيا تقوـ التي االجتماعية التنشئة عممية عبر الفرد

 يؤشر ما وىو.  وأخواتيـ وأخوتيـ آبائيـ مف ذلؾ شاكؿ وما تصرفاتيـ وأساليب تفكيرىـ وطريقة
 األسر تختمؼ أف الطبيعي ومف.  أسرنا في عميو وتربينا نشأنا لما انعكاس ىو منا كؿ سموؾ إف
 تبعا القرار إتخاذ حرية مف ليـ تمنحو وما تنشئتيـ وطريؽ أفرادىا مع التعامؿ في بعضيا عف

 . األسرة فيو تعيش الذي االجتماعي والمحيط الثقافي لممستوى

%( 60ح ) و ونسب االجابة عمى السؤاؿ المطر الميدانية اف يتضح مف خبلؿ المقابمة و 
غير سمات اجابت باف التحوالت االجتماعية والنفسية لؤلسرة العراقية ىي االكثر تأثيرا في ت

، وىذا يدؿ عمى دور االسرة الياـ في تشكيؿ شخصية الفرد 2003عاـالشخصية العراقية بعد 
تأثيرا كبير ومباشر في عممية التنشئة  تواف اي ضغوط او ازمات تمر بيا االسرة تأثر 

االجتماعية التي تكوف الركيزة االساسية في صقؿ وتشكيؿ شخصية الفرد واف ما تعرضت لو 
لية كبيرة مف خبلؿ الضغوطات و االسرة العراقية بعد االحتبلؿ االمريكي لمعراؽ وتحمميا مسؤ 
 شكيؿ الشخصية الفرد  العراقي.واالزمات االجتماعية والنفسية اسيـ ىذا بمردود سمبي عمى ت

%( كانت اجابتيـ باف 52.98يتضح مف خبلؿ مقابمة واجابت المبحوثيف اف نسبة ) كما
التحوالت في النظاـ السياسي كاف ليا الدور الكبير في تأثير عمى سمات الشخصية العراقية 

لمجتمعات العربية النفسية واالجتماعية وىذا يدؿ عمى الدور الكبير الذي تمعبو السياسة في ا
عامة والعراؽ خاصة وتدخؿ ىذا المفيوـ )السياسة( في اغمب شؤوف االفراد، واال ننسى اف 
التحوؿ في النظاـ السياسي كاف تحوؿ مربؾ مف خبلؿ احتبلؿ عسكري لكثر مف دولة ولـ يكف 
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االكثر  ىا مف الطرؽ التغيرتحوؿ سممي لمسمطات او عف طريؽ ثورة داخمية او انتخابات او غير 
 .سممية

ثقافة المجتمع %( قد اكدوا عمى اف التحوالت في 46.23كما يوضح الجدوؿ اف نسبة )
دور في التأثير بسمات الشخصية العراقية فاف التحوالت الثقافية في المجتمع مف العراقي كاف ليا 

ض بع بروزخبلؿ تغير بعض القيـ وضعؼ بعض العادات والتقاليد وقوة البعض منيا ساىـ في 
ثير لجميع قوؿ عمى الرغـ مف اختبلؼ نسب التأال فالسمات وضعؼ بعضيا، مف ىنا يمك

 التحوالت كاف ليا اثر في عممية تشكيؿ سمات الشخصية العراقية وتنامييا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (16جدول )ال
العادات والتقاليد في المجتم  واثرىا في سمات الشخصية  تناقضاتيوضح 

 .العراقية
 

 النسبة التكرارات االجابات
 %52.72 203 نعـ
 %47.28 182 ال

 %100 385 المجموع
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اف السموؾ االنساني ىو محصمة لتفاعؿ العوامؿ الذاتية والموضوعية وتمثؿ ىذه االخيرة         
بو، واجتماعيتو ىذه عالظروؼ والمتغيرات البيئية التي تفرض نفسيا عمى الفرد فيو اجتماعي بط

التفاعؿ مع جميع العادات والتقاليد المكونة البيئة االجتماعية التي يعيش بيا، وتمعب تحتـ عميو 
والتقاليد دورا في تشكيؿ سمات وخصائص شخصية الفرد، االمر الذي يعني اف اختبلؼ  العادات

 متناقضا. احيانا يجعؿ مف سموؾ الفرد سموكاً  والتقاليد وتناقضيا والعادات 

 ػ%( قد اجابوا ب52.72اف نسبة ) الجدوؿ أعبله  المقابمة واالجاباتيتضح مف خبلؿ  و     
تماما في  ت)نعـ(، اي انيـ ايدوا اف وجود التناقض في العادات والتقاليد في المجتمع العراقي اثر 

تشكيؿ سمات الشخصية العراقية وجعميا متناقضا ومتعددة في اف واحد فوجود سمة التعصب 
المسالمة وحتى الغضب في نفس الوقت وفي نفس الشخص كما اجابوا واالنفعاؿ مع االغتراب و 

ىذا بحد ذاتو تناقض تشّكؿ في الشخصية العراقية وكاف السبب في ذلؾ التناقضات في العادات 
والتقاليد السائدة في المجتمع العراقي، مما يجعؿ قيود ىذا العادات والتقاليد وتناقضاتيا ومف 

واضحة وقوية، اما نسبة مف لـ يؤيدوا تأثير العادات والتقاليد  عبله،اخبلؿ نسبة االجابات 
 %(.47.28وتناقضاتيا عمى سمات الشخصية العراقية فكانت ) 

 
 
 
 

  (17جدول )ال 
حول اكثر المشكالت االجتماعية ترثرا بعد احداث وحدات العينة  اجاباتيوضح 

2113. 
 التسمسؿ النسبة التكرارات اإلجابات
 1 %72.20 278 االسرة

 3 %35.06 135 المجتمع
 4 %29.09 112 المدرسة
 2 %38.70 149 الدولة

    
 .2003اجابة افراد العينة حوؿ اكثر الٌمشًكبلت االجتماعية تأثرا بعد احداث جدوؿ يوضح     



   ..…...………الفصل السادس : تحميل نتائج الدراسة الميدانية الدراسة الميدانية : –الباب الثاني 
 

 

170 
 

 عاـ  االكثر تأثرا بعد احداث ةالى اف الٌمشُكبلت االجتماعيالجدوؿ أعبله تشير البيانات      
%( 72.20ا الخيار بنسبة )كانت االجابة عمى ىذ اذاالسرة  في المجتمع العراقي ، ىي 2003

االحداث عمى االسرة بصورة مباشرة مف خبلؿ الضغوط االقتصادية واالجتماعية  تحيث اثر 
 تبسبب الحروب والصراعات التي شيدتيا فترة ما بعد االحتبلؿ والتي شيدوالسياسية ، النفسية و 

( الموت او اليجرة  او احد افراد العائمة )ي حاالت التفكؾ االسري مف فقداف احد االبويف زيادة ف
 عف ، فضبًل وىذا لو دور سمبي في اغمب الحاالت عمى عممية تشكيؿ شخصية الفرد  ،

، في كياف االسرة الواحدة  تالتي عصف والدينية  الثقافية والماديةاألخرى كالتحوالت التحوالت 
الذي دخؿ عمى المجتمع كاف لو اثار بعضيا سمبية وبعضيا المفاجئ والسريع بلنفتاح كما اف ل

نسبة مف اجابوا اف الدولة ىي اكثر المشكبلت إيجابي ، اذا تشير بيانات المقابمة الى اف 
%( وىذا يوضح اىمية وجود 38.70)شكمت نسبة  2003االجتماعية تأثرا بعد احداث 
ليـ، ولعممية تشكيؿ الشخصية داخؿ المجتمع واف الدولة كمشكؿ المؤسسات والنظاـ السياسي 

اجابوا  مفاجتماعي لمشخصية ىي االكثر تأثرا بعد االحتبلؿ االمريكي لمعراؽ، بينما كانت نسبة 
%( وتأتي اجابتيـ مف 35.06) ػىو المجتمع ب 2003اف المشكؿ االكثر تأثرا بعد احداث 

االجابات بنسبة ضئيمة  شكمتقناعتيـ بأىمية دور المجتمع في تشكيؿ شخصية الفرد، بينما 
 %(.29.09لخيار المدرسة وبنسبة )

عمى الُمشكبّلت  2003احداث بعد عاـ وىنا ناكد عمى الرغـ مف تفاوت درجات تأثير 
، وىذا 2003تأثرت جميعيا بحداث ما بعد  يامف المبلحظ انالجتماعية لمشخصية العراقية فا

جزء  مما اردت الدراسة توضيحو، فدرجة التأثير والتغير في الُمشكبلت االجتماعية لمشخصية 
ينعكس عمى تشكيؿ سمات وخصائص الشخصية نفسيا فيو يزيد مف تنامي بعض السمات مف 

 ناحية، ومف ناحية اخرة يضعؼ ويحد مف بعض السمات والخصائص.

 (18جدول )ال
 2113احداث بعد عام بيا  تيوضح االجابات حول مستوى التغيرات التي تسبب
 .في الشخصية العراقية
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 اإلجابات
النسبة  التكرارات

 المئوية
 التسمسؿ

 1 %49 189 تغيرات سطحية
 2 %31.42 121 تغيرات عميقة

 3 %19.85 75 لـ يحدث
  %100 385 المجموع

            بعد المقابمة وعرض االستبياف اف (18في الجدوؿ ) المبحوثيفاجابات تشير        
في الشخصية العراقية جراء االحتبلؿ االمريكي ىي  ت%( اجابوا اف التغيرات التي حدث46) 

تغيرات سطحية اي اف االحداث ما بعد االحتبلؿ لـ تغير في الشخصية العراقية تغيرات عميقة 
د مف االسباب وىي قساوة االوضاع االجتماعية واالقتصادية وحتى جدا وىذا يعود الى العدي

قبؿ االحتبلؿ كانت طاغية عمى  تلتغيرات التي حدثاالمنية قبؿ االحتبلؿ في المجتمع العراقي فا
ما حدث بعد االحتبلؿ االمريكي لمعراؽ ولـ تنتج الى تغيرات سطحية في الشخصية العراقية 

%( اف 31.42ة )ؿ االمريكي لمعراؽ، بينما  اجاب المبحوثيف وبنسبمقارنتا باألحداث قبؿ االحتبل
في  تىي تغيرات عميقة اثر  2003احداث  عمى الشخصية العراقية بعد تالتغيرات التي وقع

محيا وسماتيا االجتماعية والنفسية، بينما اجاب جوىرة الشخصية العراقية وغيرت العديد مف مبل
لـ تغير في الشخصية العراقية  2003اف االحداث بعد  %( الى19.85المبحوثيف وبنسبة )

محيا القديمة، ومف خبلؿ االجابات شيء، ومازالت الشخصية العرقية تحتفظ بجميع سماتيا ومبل
يثبت لدينا وجود تغيرات في سمات الشخصية العراقية سواء كانت تغيرات سطحية او تغيرات 

ىو امر ميـ  2003لعراقية بعد احداث عميقة، فثبات وجود تغيرات في سمات الشخصية ا
    لمدراسة .

 (19جدول ) ال

يوضح اجابة المبحوثين حول نوع التغيرات التي طرأت عمى الشخصية العراقية بعد 
 .2113عام 

 التسمسؿ النسبة التكرارات اإلجابات
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 2 %57.40 221 التغيرات االقتصادية لؤلشخاص في المجتمع العراقي
 3 %49.09 189 لؤلشخاص في المجتمع العراقي التغيرات الثقافية

تغيرات المكانة االجتماعية لؤلشخاص في المجتمع 
 %77.14 297 العراقي

1 

    

مف خبلؿ المقابمة وعرض االستبياف الى اف  (19في الجدوؿ ) تشير اجابة المبحوثيف         
%( اجابوا اف التغيرات المكانية لمػأشخاص في المجتمع ىي االكثر وضوحا حيث ىناؾ 77.14)

العديد مف االشخاص اصبحوا ذو مكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع بسبب التغير النظرة 
لـ تكف ليا مكانة اجتماعية مرموقة المجتمعية ليـ مثؿ رجاؿ الديف وبعض الميف والوظائؼ التي 

قبؿ االحتبلؿ بسبب الوضع االقتصادي والثقافي الجديد. عمى العكس فاف ىناؾ ميف وقيـ 
بعد االحتبلؿ ومف تمؾ الميف  ترغوب بيا بسبب التغيرات التي حدثغير م تاجتماعية  اصبح

والمقامات االنتماء الى حزب البعث المنحؿ ونزوؿ االشخاص المنتميف الى اسفؿ السمـ 
%( مف المبحوثيف اف التغيرات االقتصادية ىي 57.40ما نسبتو ) ىاالجتماعي. بينما ير 

مات بصورة عامة في تغير س تالتغيرات االكثر وضوحا في المجتمع العراقي والتي ظير 
فالتحوؿ االقتصادي مف االقتصاد المغمؽ بضغوطات الحصار ومشابو، الى ، الشخصية العراقية 

، االنفتاح عمى االسواؽ العالمية غير الكثير مف المفاىيـ االقتصادية واالجتماعية لؤلشخاص 
وح مما اثر تأثيرا مباشر في عممية تشكيؿ شخصية الفرد العراقي، بينما كانت االجابات عمى وض

 .%(49.09التغيرات الثقافية لؤلشخاص في المجتمع العراقي بنسبة ضئيمة وىي )

 (21جدول )

يشير الى اجابات الباحثين حو اكثر المظاىر ترثيرا في الشخصية العراقية بعد 
2113. 

 التسمسؿ النسبة التكرارات اإلجابات
 1 %84.80 258 التدىور االمني والمجتمعي
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 2 %55.58 214 تنامي دور العشيرة
تنامي دور الطائفية في المجتمع 

 العراقي
199 51.68% 3 

  

ا مف ىزات وحروب وكوارث طبيعية وبشرية كاالحتبلؿ نالشؾ اف ما تعرض لو مجتمع   
والسيما في المناطؽ التي واالنفبلت األمني ، الفساد والنزاعات انتشار االجنبي وشيوع الجريمة و 

 قوى االرىاب والتطرؼ، تركت بصمة خطيرة عمى المجتمع عبر اثارة نار قبؿ مف سيطرةشيدت 
الذي باتت بصماتو واضحة في تشكيؿ سمات الشخصية الطائفي الحقد والعنؼ والتطرؼ الفتنة و 

%( قد اجابوا اف التدىور 84.80العراقية، ويتضح مف خبلؿ اجابت المبحوثيف اف ما نسبتو )
، 2003بعد احداث   ا مباشر في عممية تشكيؿ الشخصية العراقيةاثر تأثير ، االمني والمجتمعي 

سيـ في رسـ مبلمح ىذه ا ةعييعممية بناء الشخص في ظروؼ امنية  واجتماعية غير طبف
الظروؼ عمى سمات الشخصية فتكوف شخصية مغتربة او وازدواجية او متعصبة او انفعالية او 

لمبحوثيف تنامي دور العشيرة بعد االحتبلؿ ىي %( مف ا55.48عدوانية، بينما اجاب ما نسبتو )
الظاىرة االكثر تأثيرا في تشكيؿ الشخصية العراقية وىذا يدؿ اف الفرد العرقي عمى الرغـ مما 
تعرضت لو شخصيتو مف تحوالت بفضؿ التعميـ واالنفتاح الفكري والصناعي واالعبلمي في 

عات القرابية التي تنبع مف الخمفيات اال نو لـ يتحرر كثيرا مف رواسب النز  ، مختمؼ صيغو
القبمية التي نعرفيا بما فييا النسب واالنتماء العشائري، بينما كانت نسبة المبحوثيف الذيف اجابوا 

%(  وىو اقؿ االجابات 51.68اف تنامي دور الطائفية في المجتمع العراقي ىو الحدث االبرز )
 اختيارا عند المقابمة وعرض االستبياف.
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 ادلقحث انثعنث

 انصرا  ي انشخصية انعراقية. 

     

لمصراع داخؿ المجتمع مظاىر متعددة تتجمى بوضوح في التناقضات القائمة عمى حياة      
نفبلت األمني وبذلؾ يدفع الشخص الى االأبناء المجتمع الصراعي مف خبلؿ ضعؼ القانوف و 

 يوضح ذلؾ ادناه االنتماء العشائري والجدوؿ 

 (21جدول )

يوضح اجابات المبحوثين حول االسباب التي دفعة الشخص العراقي الى العودة  
 .الى االنتماء العشائري
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 التسمسؿ النسبة التكرارات االجابات
 1 %60 231 ضعؼ القانوف
 2 %51.42 198 التدىور االمني
 3 %39.22 151 انتشار الطائفية
 5 %20.25 78 السبلح المنفمت

 4 %23.63 91 المجاميع الخارجة عف القانوف
   

يمجا األشخاص في المجتمع الى االنتماءات العشائرية عندما تضعؼ سيادة الدولة وتطبيؽ     
%( الى اف السبب االىـ لعودة 60بنسبة )التي شكمت اجابات المبحوثيف القانوف وىذا واضح مف 

القانوف ويأتي ىذا السبب بالمرتبة االولى مف  الشخص العرقي الى االنتماء العشائري ىو ضعؼ
الشخص   تانوف ىو مف اىـ االسباب التي دفعحيث اجابات المبحوثيف اي اف ضعؼ الق

العراقي الى العودة الى االنتماء العشائري، بينما تأتي اجابات المبحوثيف باف التدىور االمني ىو 
%(، 51.42ئري في المرتبة الثانية بنسبة )السبب في عودة الشخص العراقي الى االنتماء العشا

%( خيار انتشار الطائفية ىو السبب في عودة 39.22ويأتي في المرتبة الثالثة وبنسبة )
الشخص العراقي الى االنتماء العشائري، بينما اضاؼ بعض المبحوثيف اسباب اخرى مع 

الخارجة عف القانوف وبنسبة االسباب المذكور في استمارة المقابمة وىذه األسباب ىي، المجاميع 
 %(، 20.25%(، اما السبب االخر فيو السبلح المنفمت و بنسبة )23.63اجابات )

اف ضعؼ القانوف  ىو السبب االكثر دافعية لؤلشخاص  مف خبلؿ إجابة المبحوثيفيتضح    
 بانيـ يعودوف الى انتماءىـ العشائري بسبب وجود عبلقة عكسية بيف القانوف واالنتماءات
العشائرية ففي حالة ضعؼ القانوف تقوى االنتماءات العشائرية والعكس صحيح في حالة وجود 

التدىور االمني يجعؿ مف االفراد يعودوف الى اف قوة القانوف تضعؼ االنتماءات العشائرية ، و 
انتماءاتيـ العشائرية كقوة تحمييـ مف بطش االخريف، اما انتشار الطائفية فكاف السبب االقؿ  
اختيارا مف قبؿ المبحوثيف وىذا يؤيد باف انتشار الطائفية اقؿ تأثيرا في االنتماء العشائري، 

سبلح المنفمت والمجاميع وىي ال ىب اخر اباإلضافة الى ىذه االجابات فقد اضاؼ المبحثيف اسب
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عف القانوف كأسباب تدفع االشخاص الى االنتماء العشائري، واخيرا فاف جمع ىذه الخارجة 
 ع مف الصراعات فييا.احداث انو اسباب والدوافع ليا اثر في عممية تشكيؿ الشخصية العراقية و األ

 (22جدول )

في تنامي سمات  تحول ابرز االحداث التي ساعداجابات المبحوثين  يوضح
 الشخصية العراقية

 التسمسؿ النسبة التكرارات االجابات
 4 %51.42 198 الدكتاتورية
 2 %62.85 242 الحصار
 3 %55.6 212 االحتبلؿ
 1 %75.06 289 الحرب

العراقي في العقود األخيرة والذي كاف  المجتمعاف الوضع االقتصادي السيئ الذي عاشو        
بسبب الحروب التي خاضيا النظاـ السابؽ والحصار الذي اوصؿ غالبية أبنائو الى دوف خط 

    قد خمؼ شرخا في المجتمع تمظير في تنامي السمات الشخصية العراقية المتمثمة في ، الفقر
ب و المبحوثيف اف الحر ونبلحظ مف خبلؿ االجابات  ) العدوانية، التعصب، االنفعالية، االغتراب(،

في تنامي سمات الشخصية االجتماعية والنفسية وبنسبة ت مف االحداث الميمة التي ساعدتعّد 
%( وكاف 62.85نسبتو مف اجابات المبحوثيف ) شكمت %(، اما الحصار فقد 75.06)اجابات 

%( مف اجابات 55.6في المرتبة الثالثة خيار االحتبلؿ وبنسبة ) ياتيفي المرتبة الثانية، بينما 
نسبة  والتي شكمت  الحرب فييالمرتبة الرابعة مف اجابات المبحوثيف  اماالمبحوثيف، 

حرب مف االحداث الميمة التي اف ال السابؽخبلؿ اجابات الجدوؿ  يتضح مفو %(، 51.42)
في تنامي سمات الشخصية العراقية )السمبية( النفسية واالجتماعية لماليا مف اثار كبيرة  تساعد

عمى اىـ الُمشكبًلت االجتماعية لمشخصية وىي االسرة والمجتمع والدولة وما واجيتو مف 
االسري، واالنحبلؿ االجتماعي، وضعؼ مؤسسات الدولة( وىذه صراعات عنيفة متمثمة )بالتفكؾ 

تؤثر في عممية تشكيؿ شخصية الفرد داخؿ المجتمع، وال ننسى اف الحروب قد تخمميا  الصراعات
لذي أحدث شرخ كبير في عممية بناء االعراقي و  المجتمعفترة مف الحصار القاسي الذي واجيو 

كبيرة عمى اىـ ركائز بناء الشخصية وىي االسرة لما لو مف تداعيات  الشخصية العراقية
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والمجتمع والمؤسسات الحكومية، وما تبعو مف احتبلؿ عسكري وفوضى ومشاكؿ اجتماعية 
 عمى تشكيؿ شخصية الفرد العراقي. تونفسية اثر 

 
 (23جدول )ال

يوضح اجابات المبحوثين حول دور التنشئة االجتماعية في تشكيل سمات 
 .الشخصية العراقية

 التسمسؿ النسبة التكرارات االجابات
 2 %57.66 222 التعصب
 3 %51.42 198 االنفعالية
 1 %62.11 243 العدوانية

 4 %50.54 195 االزدواجية
تشير اجابات المبحوثيف اف لمتنشئة االجتماعية دور ميـ في تشكيؿ سمة العدوانية في        
%(، بينما سمة التعصب كانت في 62.11) شكمت نسبةخصية العراقية وبنسبة اجابات الش

%(، اما سمة االنفعالية فكانت في المرتبة الثالثة بنسبة 57.66المرتبة الثانية وبنسبة اجابات )
واجية وبنسبة االجابات %(، بينما كانت بالمرتبة االخيرة سمة االزد51.42اجابات )

(51.54)%. 

الجتماعية دور في تشكيؿ سمات الشخصية اف تقارب نسب االجابات يثبت اف لمتنشئة ا     
وتنامييا مف خبلؿ دور االسرة والمدرسة والمجتمع الذي يعيش بو االفراد، فسمة مثؿ العدوانية 
موجودة في الشخصية العراقية مكتسبة مف خبلؿ ُمشكبُلت الشخصية مثؿ االسرة التي تشجع 

مما يجعؿ الشخص ، طولة والغمبة بعض االحياف االفراد عمى االعتداء عمى االخريف بحجة الب
عدواني الطبع اتجاه االخريف، وايضا المجتمع يساعد عمى تنامي سمة العدوانية في الشخص مف 
خبلؿ االضطياد االجتماعي وعدـ وجود العدالة االجتماعية فينشئ المجتمع شخصية عدوانية 

عمى جميع سمات اتجاه االخريف، وىذا الشي ال يقتصر  عمى سمة العدوانية فحسب بؿ 
الشخصية، فالتعصب سمة مف سمات الشخصية العراقية التي ساعد عمى تنميتيا عممية التنشئة 
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ألسرة والعشيرة والطائفة دور ميـ في صقؿ ىذا الشعور المتعصب اتجاه ااالجتماعية والسياسية ف
لتي لو دور في بعد االحتبلؿ االمريكي لمعراؽ وغياب العديد مف المؤسسات ا ، والسيمااالخريف 

تخفيؼ مف ىذه الشعور العدواني، ومع وجود الضغوطات االجتماعية واالقتصادية اصبح الفرد 
العراقي اكثر انفعاال في التعامؿ مع ابسط االشياء وىذا واضح بسبب الضغوطات النفسية التي 

ماعية كؿ ىذا ا مف قبؿ المجتمع وتناقض العادات والتقاليد مع الطموحات والتطورات االجتييواجي
 . يودي الى تنامي سمة االزدواجية لدى الفرد العراقي بصورة كبيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (24جدول )ال

يوضح اجابات المبحوثين حول ثمة وجود صراعات اثرت في تشكيل سمات 
 .الشخصية العراقية

 تكرارال اإلجابة
النسبة 
 المئوية

 التسمسؿ

 4 %25.45 98 الصراع داخؿ الشخصية العراقية
 3 %51.16 197 الصراع بيف الفرد والجماعة

 1 %73.76 248 الصراع بيف الجماعات
 2 %51.68 199 الصراع بيف الدولة والمجتمع واالفراد

 

تشير اجابات المبحوثيف الى اف الصراعات بيف الجماعات في المجتمع العراقي كاف مف      
%(، 73.76في تشكيؿ الشخصية العراقية وبنسبة اجابات ) تاىـ صور الصراعات التي اثر 

بينما تأتي في المرتبة الثانية صورة الصراع بيف الدولة والمجتمع والفرد وبنسبة اجابات 
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%( مف اجابات المبحوثيف ترى اف صورة الصراع بيف 51.16%(،  بينما كانت نسبة )51.68)
في عممية تشكيؿ الشخصية العراقية، اما  تثر الفرد والجماعة ىي مف ابرز صور الصراع التي ا

%( مف 25.45صورة الصراع داخؿ الشخصية العراقية فكانت بنسبة اجابات ضئيمة وىي )
 مجموع اجابت المبحوثيف.

عبله اف صورة الصراع بيف الجماعات بكؿ اشكاليا سواء ضح مف خبلؿ اجابات الجدوؿ ايت    
عنصرية وحتى عشائرية وعقائدية، كاف ليا الدور المؤثر في كانت صراعات طائفية او قومية او 

في تنمية العديد  ت، وساىم2003تمع العراقي بعد عاـ عممية تشكيؿ الشخصية العراقية في المج
مف سمات الشخصية االجتماعية والنفسية مثؿ سمة التعصب كالتعصب لمقومية والمذىبية 

خريف سواء كاف االعتداء لفضي اـ االعتداء عمى االوالعشائرية، وايضا سمة العدوانية اي استخد
او جسدي لكؿ مف يخالؼ الجماعة او ينتمي الى جماعة اخرى قد تكوف معادية الى جماعتو 
التي ينتمي الييا، وايضا تنمية سمة االزدواجية لصعوبة توفيؽ االفراد بيف انتماءاتيـ الوطنية 

يتكوف منيا المجتمع العراقي   يف الجماعات التي والقومية والمذىبية والعشائرية، فالصرعات ب
احدثت تنامي في اغمب سمة الشخصية العراقية مف خبلؿ تأثيرىا عمى جمع الُمشكبًلت 
االجتماعية لمشخصية العراقية، اما صورة الصراع بيف الدولة والمجتمع والفرد فيي صرعات 

اؾ حالة مف عدـ التوافؽ بيف النظاـ مستمرة في البمداف التي تمر في ظروؼ استثنائية تجعؿ ىن
السياسي والمجتمع والفرد وىذا يعزز مف تنمية سمة االغتراب لمفرد فيحاوؿ الفراد او يجبر عمى 
االبتعاد عف التفاعبلت والفعاليات االجتماعية الضرورية لمشخص، وفي النياية يمكننا القوؿ اف 

ي شدة تأثيرىا ىي عامؿ مؤثر في اغمب صور الصراعات في المجتمع ورغـ وجود تفاوت ف
 عممية تشكيؿ شخصية الفرد.

 (25جدول )ال

بطبيعة الصراع في الشخصية  2113يوضح كي  اثرت التحوالت السياسية بعد 
 العراقية

 التسمسؿ النسبة التكرارات االجابات
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 1 %57.66 222 انعداـ االمف
 3 %51.42 198 الفوضى

 2 %55.32 213 الفساد المالي
 5 %29.09 112 السبلح المنفمت

 4 %37.14 143 صراع عمى السمطة
 

 2003بعد  تبسبب التحوالت السياسية التي حدثتشير اجابات المبحوثيف اف انعداـ االمف     
%(، اما 57.66كاف عنصر مؤثر في عممية الصراع في الشخصية العراقية وبنسبة اجابات )

%(، بينما تأتي الفوضى في 55.32الفساد المالي فكاف في المرتبة الثنية وبنسبة اجابات )
%(، اما التحوالت التي 51.42ت المبحوثيف وبنسبة اجابات )االمرتبة الثالثة مف حيث اجاب

يا المبحوثيف بسبب التحوالت السياسية فيي الصراع عمى السمطة وبنسبة اجابات اضاف
%( مف مجموع اجابات المبحوثيف، بينما كاف السبلح المنفمت بنسبة اجابات 37.14)
 %( مف مجموع اجابات المبحوثيف 29.09)

التحوالت  يتضح لنا مف خبلؿ اجابات المبحوثيف في الجدوؿ اعبله اف انعداـ االمف بسبب    
ساىـ بصورة كبيرة في تعزيز طبيعة الصراع في الشخصية العراقية الف  2003السياسية بعد 

الصراعات بيف  غياب المؤسسات االمنية وعدـ وجود رادع لؤلفراد المخالفيف لمقانوف زاد مف حدة
الرىاب كما أدت أعماؿ العنؼ وا، بيف الجماعات المكونة لممجتمع العراقي الفرد والجماعة، و 

، الى بروز ظاىرة اليجرة والنزوح بأنواعيا المختمفة، بسبب ضعؼ 2003التي تكررت بعد عاـ 
عوامؿ الحماية الذاتية وعجز الحكومة العراقية ومؤسساتيا االمنية عمى حماية األفراد وتصاعد 

النسبة مما ولد صراعات كبيرة مف اجؿ البقاء االجتماعي، اما ب، الخوؼ مف المستقبؿ المجيوؿ 
الى الفساد المادي في المجتمع العراقي ال ننكر وجوده قبؿ االحتبلؿ االمريكي لكنو استفحؿ بعد 
االحتبلؿ بصورة رىيبة بسبب ضعؼ الرقابة المادية وقمت الوعي االجتماعي والديني وقد تحوؿ 

وىذه الظاىرة مف يجد ليا مبررات كثيرة، ، فضبًل معيو ال يقؼ عندىا احد ينوعا ما الى ظاىرة طب
الفوضى وضعؼ  وصراع في المجتمع العرقي، كما خمفكانت بمثابة الوقود لمكثير مف صور ال

 القانوف صرعات ال حصر ليا في المجتمع العراقي.
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مف حدة  تيا التحوالت السياسية والتي زادكما اضاؼ المبحوثيف بعض المظاىر التي خمف   
الصراعات في المجتمع العراقي ومنيا الصراعات عمى السمطة وما تنتجو مف صراعات طائفية 

وجود السبلح المنفمت في المجتمع العراقي لو دور في تنمية  إضافة الىوقومية وحتى عشائرية، 
 مع العراقي .تالكثير مف الصراعات في المج

 

 

 

 (26جدول )ال

دور وسائل التكنموجية في بمورة الصراع في يوضح اجابات المبحوثين حول 
 .الشخصية العراقية

 

 

 

 

كبير االنترنيت في المجتمع العراقي كاف لو دور  تشير الى افالمبحوثيف اف نتائج إجابات       
فكاف بالمرتبة %(، اما مواقع التواصؿ االجتماعي  63.63في بمورة الصراع وبنسبة اجابات )

المجتمع العراقي ، بينما كانت في المرتبة  في بمورة الصراع في%( 57.92الثانية بنسبة )
 %(، يتضح 49.87بات ضئيمة وىي )االخيرة ظيور الستبليت في المجتمع العراقي بنسبة اجا

ؿ اجابات الجدوؿ اعبله اف ظيور االنترنيت وانفتاح المجتمع العراقي عمى الشبكة مف خبل
الصراعات الطائفية  ومنياالعنكبوتية وبصورة سريعة وغير مدروسة ساىـ في تأجيج الصراعات 

 النسبة التكرارات اإلجابات
 %63.63 245 االنترنيت
 %49.87 192 الستبليت

 %57.92 223 مواقع التواصؿ االجتماعي
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والقومية والعنصرية ومف خبلؿ نشر العديد مف المواقع سموـ الطائفية والقومية والعنصرية وايجاد 
 اسوء استخداميمواقع التواصؿ االجتماعي و  كما افتراضية لتداوؿ االفكار العدائية، مساحة اف

ؿ بعض االسر باالبتزاز واالعتداء عمى بلواستغ، الئقةمف قبؿ بعض االشخاص بصورة غير 
ساعد في بمورة الصراعات في الشخصية العراقية واثر تأثير األشخاص مف خبلؿ نشر الشائعات 

 بصورة غير منظمة وعدـ وجود الستبليتشكيؿ الشخصية، بينما كاف دخوؿ مباشر في عممية ت
السمبية عمى المجتمع ساىـ في زيادة العديد مف صور  االضرارتوجيو اجتماعي الى  رقابة او

 الصراع االجتماعي.

   

 (27جدول )                                       

 .2113الصراع بعد يوضح اجابات المبحوثين حول اىم صور 

 التسمسؿ النسبة التكرارات االجابات
 1 %69.9 266 الصراع الطائفي
 3 %48.57 187 صراع االجياؿ

 2 %60.25 232 الصراعات النفسية
   

، اذ شكؿ الصراعات الطائفية   2003يشير الجدوؿ أعبله الى صور الصراع بعد عاـ      
ت ءالعراقي بعد االحتبلؿ االمريكي، بينما جا%( في المجتمع 69.09)النسبة األعمى 

 اماالكمية،  المبحوثيف %( مف اجاباتيـ60.25) شكمت نسبةالصراعات النفسية بالمرتبة الثانية 
 .%( 48.57)في إجابات المبحوثيف قؿ النسبة اصراع األجياؿ بمغت الالمرتبة الثالثة 

مف صور الصراعات أسيـ كؿ منيا في العديد  2003عاـ لقد أظير تسمسؿ االحداث بعد      
بعد  تعويؽ مسار التعايش المجتمعي، ويبدو اف التنافس بيف النخب ورسـ السياسات الجديدة

مف  والتي تعدىذه الصراعات وفي مقدمتيا الصراعات الطائفية  ةاالحتبلؿ مف اىـ اسباب اثار 
 تنقيض مف الطائفية فاف وجد الف المواطنة عمى، اىـ صور الصراع التي تيدد اليوية الوطنية 
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لعكس صحيح، كما يعرقؿ ىذا النوع مف او  داخؿ المجتمع  تضعؼ مف االنتماء الوطنيالطائفية 
احبلؿ الديمقراطية، فاف الصراع الطائفي حوؿ حياة لطائفية( مسيرة البناء والتطور و الصراعات )ا

صاء وترجيح كفة جية عمى أخرى االفراد الى أزمات أثقمت كاىميـ والتي تمثمت بالتيميش واإلق
االمر الذي جعؿ المجتمع في بؤر مف االمراض النفسية والقمؽ والخوؼ واالنييار، الذي زاد مف 

االبويف  فالنزوح والتفكؾ االسري بسبب فقداف احد او كبل،  لؤلفرادحدة الصراعات النفسية 
حدة االمراض النفسية وجعؿ  زاد مفو والحرماف مف العمؿ وفقد الممتمكات الخاصة كؿ ىذا كثر 

الكثير مف االفراد يشعروف بحالة مف االغتراب االجتماعي واصبح االفراد انسحابيف ليس 
، بمقدورىـ مواجية كؿ ىذه االمور، بينما كاف لبلنفتاح السريع دور في تنمية صراع االجياؿ 

 ىذه الصراعات. فاالختبلؼ بيف العادات والتقاليد القديمة والقيـ الحديثة زاد مف حدة

 (28جدول )ال

 .يوضح التحوالت التي اثرت في بمورة الصراعات في الشخصية العراقية

 التسمسؿ النسبة المئوية التكرار االجابة
 1 %71.68 276 البطالة
 2 %55.58 214 الفساد

 3 %31.42 121 الرفاىية
   

في بمورة الصراعات عند االشخاص، فالبطالة  اسيمتاف البطالة في المجتمع العراقي     
تتسبب باالنحراؼ االخبلقي والقمؽ النفسي وعدـ االستقرار االجتماعي وىدر طاقات الشباب 
المادية والبشرية وىذه الظروؼ كافية لتصدع قيـ اإلنسانية في الشخصية العراقية والتسبب في 

ؿ الشخصية العراقية، اما الفساد العديد مف صور الصراع وخاصة الصراعات النفسية داخ
االداري والمادي في مؤسسات الدولة فيو احدث شرخ كبير وفقداف لمثقة بيف الفرد والعممية 
السياسية برمتيا مما يولد حالة مف الصراع السياسي واالجتماعي داخؿ المجتمع العراقي، ومف 
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الستقرار االجتماعي، وىدر الطبيعي اف تتسبب ىذه العوامؿ بقدر بالو مف القمؽ ومف عدـ ا
 .كامؿطاقات االفراد المادية والبشرية وتوقؼ خطط التنمية بشكؿ 

تشير اجابات المبحوثيف وبنسبة  حيثيتضح لنا مف خبلؿ اجابات الجدوؿ اعبله،     
%(  الى اف البطالة مف التحوالت الميمة التي اثرت في بمورة الصراعات في الشخصية 71.68)

%( مف اجابات المبحوثيف، بينما 55.58العراقية، بينما كاف الفساد في المرتبة الثانية وبنسبة )
 %(،31.42كانت الرفاىية بنسبة اجابات ضئيمة وىي )

 

 (29) جدولال

الصرع في  حالةفي تعزيز  تالمبحوثين حول االسباب التي ساىميوضح اجابات 
 .الشخصية العراقية

 التسمسؿ النسبة التكرارات االجابات
 3 %35.84 138 االضطياد
 2 %57.92 223 الحرماف

 1 %77.40 298 ضغوطات  اقتصادية
     

في  تصادية مف اكثر االسباب التي ساىمتشير االجابات المبحوثيف اف الضغوطات االقت    
%(، بينما يأتي سبب 77.40تعزيز حالة الصراع في الشخصية العراقية وبنسبة اجابات )

في تعزيز حالة  ت%( احد االسباب التي ساىم57.92) الحرماف بالمرتبة الثانية وبنسبة اجابات
%( مف 35.84الصراع في الشخصية، اما خيار سبب االضطياد فكاف بنسبة ضئيمة وىي )

 اجابات المبحوثيف.

اف لمضغوط االقتصادية دور ميـ في تعزيز  اعبله ويتضح لنا مف خبلؿ اجابات الجدوؿ     
حالة الصراع في الشخصية العرقية فظاىرة الحصار قبؿ االحتبلؿ االمريكي وما تبله مف ازمات 
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مما جعؿ الشخص العراقي ، اقتصادية وعمميات عسكرية اضعفت كاىؿ االسرة والفرد العراقي 
مت ىذه الضغوطات االقتصادية بحالة مف الصراع النفسي واالجتماعي الدائـ، وايضا اوص

الشخص الى حالة مف الحرماف والشعور بالعجز واالغتراب وقد يتحوؿ الى حالة مف العدوانية 
واالنفعاؿ الدائـ لمشخص، الف الضغوطات االقتصادية تحدث شرخ كبير في اىـ الُمشكبّلت 

غاؿ وتأثر الوالديف االجتماعية وىي االسرة التي تعد مف اىـ عناصر تشكيؿ الشخصية فعند انش
عداد شخصية متكاممة تنفع المجتمع افي  وضعيـبالضغوطات االقتصادية ىذا يؤثر سمبا عمى 

غير مصابة بأمراض نفسية او اجتماعية، واف لتطور الحياة االجتماعية ودخوؿ الكثير مف 
ىذا يجعؿ  الوسائؿ االلكترونية والف الكثير غير قادريف عمى جنييا بسبب سوى االحوؿ المادية

االفراد يشعروف بالحرماف المادي والمعنوي مقارنة بأقرانيـ وىذا الشعور يولد العديد مف الضغوط 
السمات النفسية لمشخصية نمو  لوسائؿ الحديثة مما يعززالنفسية لؤلشخاص المحروميف مف تمؾ ا

 ف المجتمع.)االغتراب واالنفعاؿ والعدوانية( اتجاه االخريف او االنعزاؿ او االنسحاب م

 (31جدول )ال

 فقدان الثقة بين الشخص والنظام السياسي.من  زادتسباب التي يوضح ا

 التسمسؿ النسبة التكرارات االجابات
 1 %74.02 285 الفساد االداري

 3 %51.06 198 ضعؼ تطبيؽ القانوف
 2 %55.06 212 فشؿ السياسات الحكومية

%( كانوا يروف اف الفساد 76.02يتضح مف خبلؿ المقابمة واجابت االستبياف اف نسبة )      
الدولة العراقية والذي يمثؿ ظاىرة مف الظواىر الخطيرة التي تواجو مفاصؿ ري المستشري في ااالد

البمداف وعمى األخص الدوؿ النامية، ومنيا المجتمع العراقي، إذ أخذت تنخر في جسـ 
دًأ باألمف وما تبعو مف شمؿ في عمميو البناء والتنمية االقتصادية والتي تنطوي عمى مجتمعاتيا، ب

عمار أو االي عجز الدولة عمى مواجية تحديات تدمير االقتصاد والقدرة المالية واإلدارية وبالتال
بناء البنى التحتية البلزمة لنموىا، وىذا كمو يجعؿ مف  الشخص يفقد لمثقة باألشخاص إعادة 

اف فشؿ السياسات  يروف%( مف المبحوثيف 55.06ذيف ىـ في ىـر السمطة. بينما نسبة )ال
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الحكومية المتمثمة ببرامج عمؿ الحكومات والذي يحتوي عمى مجموعة مف القواعد التي تمتـز 
الحكومة بتطبيقيا في المجتمع مف خبلؿ السعي الى ضماف تحقيؽ مصالح المواطنيف بما يناسب 

الثقة بيف  مع حاجاتيـ واف الفشؿ في تطبيؽ ىذه السياسات ومراحميا الزمنية يعزز مف فقداف
حصمت عمى اقؿ تطبؽ القانوف مف الخيارات التي  الشخص والنظاـ السياسي، بينما كاف ضعؼ

%( فعدـ او ضعؼ تطبؽ القانوف في جميع مؤسسات الدولة يجعؿ 51.42نسبة اجابات وىي )
 مف المواطف يفقد الثقة بالنظاـ السياسي.

 ادلقحث انرابع 

 انمحوجا ت اننفسية  اجاخمًعيية. 

 

التغيرات ىي إجراءات أساسية بطبيعة الحياة والمجتمعات البشرية التي تتسـ بالتغيرات     
، والجدوؿ يوضح دور المؤسسات في بمورة الصراع داخؿ الدائمة االجتماعية والثقافية والدينية 

 الشخصية العراقية .

 (31جدول )ال

 المؤسسات الدينية في بمورة الصراع في الشخصيةيوضح دور 

 النسبة التكرارات االجابات
 %54.02 208 نعـ
 %45.97 177 ال

 %100 385 المجموع
 

عمى الثوابت والقيـ األصيمة في  والتأكيدأف المؤسسة الدينية دور ىاـ في تركيز القيـ السامية     
مؤسسة الدينية تعمؿ في اطار مستقؿ بعيدا عف التدخبلت الخارجية، الالمجتمع متى ما كانت 

وىذه المسالة تتحقؽ عندما يوجد توافؽ بيف طروحات تمؾ المؤسسة والطروحات القيمية 
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لمُمشكبّلت االجتماعية االخرى مثؿ االسرة والمدرسة والمؤسسات الحكومية المعنية، واف اي 
ازدواج تيا المؤسسة الدينية والمؤسسات االخرى يؤدي الى تقاطع بيف القيـ التي تسعى الى اثبا

القيـ وعدـ االنسجاـ الفكري وىذا يولد صور كثيرة مف الصراعات في المجتمع منيا الصراعات 
بيف الفرد والمؤسسة الدينية والصراعات بيف المؤسسات الحكومية والمؤسسات الدينية والصراعات 

 الطائفية.

تشير   ، اذلمؤسسات الدينية دور في بمورة الصراع في الشخصية (  ا31دوؿ)جيوضح ال    
ما كانت نسبة مف اجاباتيـ %( كانت اجاباتيـ ب)نعـ(  بين54.02اجابات المبحوثيف اف نسبة )

%(  ما يدؿ عمى اف المؤسسة الدينية ليا تأثير في بمورة الصراع في الشخصية 45.97))ال( 
مص مف القيود في ممارسة الشعائر الدينية بعد النظاـ العراقية، حيث كاف االنفتاح والتخ

الدكتاتوري السابؽ ىي البصمة االكثر وضوحا في المجتمع العراقي وىذا اعطى المؤسسات 
جابا او سمبا وتتمثؿ االخيرة اف لبعض يالدينية الحافز لمتدخؿ في تسير امور المجتمع سواء ا

المؤسسات الدينية دور في تنامي الصرعات الطائفية مف خبلؿ الخطابات والدعوات العنؼ 
، وخصوصا اذا ما عرفنا اف  المجتمع العراقي يتكوف مف الكثير مف االدياف والطواؼ والكراىية 

عؼ فيو تطبيؽ القانوف وروح والقوميات واالثنيات فافتعاؿ الصراعات الدينية في وقت يض
 المواطنة وضيؽ االنتماءات امر ليس بالصعب.

 

 (32جدول )ال

 .لموروث الفكري والثقافي في بمورة الصراع في الشخصية العراقيةايوضح ترثير 

 النسبة التكرارات االجابات
 %90.64 349 نعـ
 %9.36 36 كبل

 %100 385 المجموع
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عمؽ تاريخي وقيـ حضارية كبيرة، لكف بسبب موقعو الجغرافي  اف المجتمع العراقي لو    
ومحيطو الثقافي لـ يستطع التمتع بخصوصية قيمو واستقبلليا بعدا عف القيـ والوافدة مف 

، مما ادى الى حصوؿ نوع مف االزدواج القيمي في تمؾ 2003المجتمعات وخاص بعد 
 زالت تحتفظ بقيميا األصمية وتأبىالدينية ال المجتمعات فالمؤسسات التقميدية كالعائمة والمؤسسات

تعكس حجـ التغير الذي اي تغير أو تبديؿ لتمؾ القيـ، اما المؤسسات الرسمية فقد نقمت قيما 
حصؿ، وىذا أدى بالمحصمة الى نوع مف الصراع القيمي داخؿ مؤسسات المجتمع العراقي مفاده 

 قيـ الوافدة والغربية.البقاء عمى القيـ األصيمة الموروثة أـ األخذ بال
لموروث الفكري والثقافي في بمورة الصراع في الشخصية ايوضح تأثير  اعبله، (32جدوؿ )و  

تختمؼ سمات الشخصية االنسانية مف فرد الى اخر ومف مجتمع الى اخر وىذه ، اذ  العراقية
لذلؾ تحرص  ،االختبلفات في الموروث الفكري سماىا الباحثيف المعاصروف باليوية الوطنية

الدوؿ عمى تبنييا ورعايتيا عمى اعتبار انيا العبلمة التي تمتاز بيا  عف غيرىا. العراؽ مثؿ غيره 
مف البمداف يمتاز بموروث ثقافي خاص يميزه عف سواه مف بمداف المعمورة والشخصية العراقية 

( حيث كانت نسبة االجابة ب)نعـ( 32تشكمت عبر التراكـ التاريخي. وىذا ما وضحو الجدوؿ )
%( مما يدؿ اف لمموروث الثقافي والفكري تأثير في 9.36%( ونسبة االجابة ب )ال( )90.64)

 بمورة الصراع في الشخصية العراقية.     
 

 (33جدول )ال

 .يوضح ان تعدد االدوار لمشخص دور في بمورة الصراع في الشخصية العراقية
 النسبة التكرارات االجابات

 %54 208 نعـ
 %46 177 ال

 %100 385 المجموع
 

( يوضح اف تعدد االدوار لمشخص دور في بمورة الصراع في الشخصية العراقية. 33جدوؿ )     
يؤدي الفرد دور او اكثر في وقت واحد مما يؤدي الى مطالب غير متوافقة وىذا ما يحدث  اذ

غالبًا ونسميو صراع االدوار فعمى سبيؿ المثاؿ النساء المتزوجات العامبلت المواتي يشغمف دور 
لكؿ دور سموكيات وتوقعات محددة وقد تتعارض وتتضارب ىذه االدوار االموظفة واالـ والزوجة ف
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يخمؽ الصراع في شخصية الفرد، وكذلؾ يحدث صراع االدوار عندما يكوف لؤلدوار توقعات  مما
( اف نسبة االجابة ب) نعـ( نسبتيا 33غير متوافقة مع الدور ولذؾ نجد االجابات في الجدوؿ )

%( مما يدؿ اف لتعدد االدوار دور في بمورة الصراع في 46%( و االجابات ب)ال( نسبتيا )54)
 العراقية.الشخصية 

 

 (34جدول )ال

عمى تشكيل الشخصية  تيوضح اجابت المبحوثين حول اىم التحوالت التي اثر 
 .العراقية

 التسمسؿ النسبة التكرارات االجابات
 4 %25.54 98 التخمص مف الدكتاتورية

 1 %57.92 223 االحتبلؿ الغربي
 2 %48.57 187 الصراعات الطائفية

 3 %45.45 175 غياب الدولة
    

ىو اكثر  عمى المجتمع العراقي  األمريكي وحمفائوتشير اجابات المبحوثيف اف االحتبلؿ      
%( مف مجموع 57.92بنسبة )وشكمت التحوالت اثرا في عممية تشكيؿ الشخصية العراقية 

%( 48.57اجابات المبحوثيف ، بينما جاء في المرتبة الثانية مف اجابات المبحوثيف وبنسبة )
، بينما جاء غياب الدولة بالمرتبة 2003الصراعات الطائفية التي مر بيا المجتمع العراقي بعد 

خمص مف الدكتاتورية بنسبة %(، بينما كاف الت45.45نسبة اجابات المبحوثيف ) اذ شكمتالثالثة 
 %( مف مجموع اجابات المبحوثيف.25.54) تبمغاجابات ضئيمة 

لمعراؽ ىو اكثر  االمريكياف االحتبلؿ  السابؽيتضح لنا مف خبلؿ عرض اجابات الجدوؿ    
واىـ التحوالت تأثيرا عمى عممية تشكيؿ الشخصية العراقية، الف محاولة تغير النظاـ الدكتاتوري 

بيا القوات االمريكية وحمفائيا الغربييف  تطريؽ العمميات العسكرية التي قامبصورة ىمجية عف 
الُمشكبّلت االجتماعية ت في التحوالاىـ  تعّد مفوما خمفتو مف دمار واثار مادية ومعنوية وثقافية 
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منظـ وبطريقة غير الاالنفتاح الغير  فضبًل عف، العراقية  )االسرة، المجتمع، الدولة( لمشخصية
 كذلؾكؿ ىذا أثر تأثيرا مباشرا عمى عممية تشكيؿ الشخصية العراقية،  ليا،  مدروسة ومخطط

اداء وجباتيا الخدمية غياب مبلمح الدولة بعد االحتبلؿ وضعؼ المؤسسات الحكومية في 
واالمنية لو تأثير ايضا عمى تنامي بعض سمات الشخصية االجتماعية والنفسية  )التعصب، 

النزاعات المسمحة وما تبعيا مف صرعات  بروزالعدوانية، االزدواجية، االنفعالية، واالغتراب(، 
ية العرقية نفسيا طائفية ونزوح الكثير مف العوائؿ وما خمفو مف شروخ كبيرة في كياف الشخص

 واجتماعيا.

 (35جدول )ال

 .2113يوضح اىم التغيرات التي تعرضت ليا االسرة العراقية بعد 

 التسمسؿ النسبة التكرارات اإلجابات
 1 %74.07 285 التفكؾ االسري

 3 %34.02 131 األدوارتغير 
 5 %21.29 82 نموىا وتقرميا

 4 %29.35 113 ضعؼ االسرة في عممية التربية وتعميـ
 2 %53.76 207 ضعؼ الرقابة االسرية

    

تشير اجابات اذ  2003اىـ التغيرات التي تعرضت ليا االسرة العراقية بعد الجدوؿ يوضح    
عاـ تعرضت ليا االسرة العراقية بعد اىـ التغيرات التي  يعّد مفالمبحوثيف الى اف التفكؾ االسرية 

ضعؼ الرقابة االسرية فيي مف االضافات التي اضافيا %(، اما 74.02)شكمت وبنسبة  2003
%(، بينما كاف تغير االدوار  بنسبة 53.76ت بالمرتبة الثانية بنسبة اجابات )ءالمبحوثيف وجا

%(، كما اضاؼ المبحوثيف تغير اخر وىو ضعؼ االسرة في عممية التربية 34.02اجابات )
نما كانت اجابات المبحوثيف حوؿ نمو االسرة وتقرميا ي%(، ب29.35والتعميـ وبنسبة اجابات )

 %(، 21.29) شكمتبنسبة اجابات ضئيمة 
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االسرة النواة االساسية لبناء شخصية االنساف، وبالتالي فأف ميمة االسرة ىي تحويؿ  تعدّ     
االنساف مف كائف بشري الى كائف اجتماعي مف خبلؿ اشباع اساليب التنشئة االجتماعية، واف 

رضيا الى اي خمؿ ينعكس سمبا عمى تشكيؿ وبناء الشخصية،  وكما موضح مف خبلؿ اجابت تع
في الجدوؿ اعبله فاف ظاىرة التفكؾ األسري قد انتشرت في المجتمع العراقي حتى وصمت إلى 
درجة خطيرة مما ترتب عمييا نتائج وانعكاسات سمبية وخيمة عمى األسرة والمجتمع مف جميع 

عية واألمنية والنفسية، بينما اضاؼ المبحوثيف تغير ميـ قد تعرضت لو االسرة  النواحي االجتما
وىو ضعؼ الرقابة االسرية فبسبب  انشغاؿ االبويف بسبب صعوبة الظروؼ  2003العراقية بعد 
في العمؿ في القطاع الحكومي باإلضافة الى تعقد  ةأالمر وخاصة انشغاؿ والحياتية االقتصادية 

ية ودخوؿ وسائؿ الكترونية حديثة، فالرقابة االسرية لؤلبناء ىو امر ميـ في الحياة االجتماع
عممية تشكيؿ الشخصية، بينما اكد الكثير مف المبحوثيف اف تغير االدوار داخؿ االسرة وخاص 

توظيؼ لما لو مف مردود مادي ومعنوي اثر في دور ال رأة  مف خبلؿ العمؿ واقباليا عمىدور الم
 تشكيؿ شخصية الفرد.  االسرة في عممية

 (36جدول )ال

في سموك  2113يوضح اجابات المبحوثين حول ترثير التحوالت في المجتم  بعد 
 .الشخصية العراقية

 التسمسؿ النسبة التكرارات اإلجابات
 2 %77.14 297 اصبح سموؾ الشخص عنيؼ
 1 %81.18 315 اصبح سموؾ الشخص انتيازي
 3 %42.59 164 اصبح سموؾ الشخص اناني

 4 %28.57 110 اصبح سموؾ الشخص انسحابي
 

تشير اجابات المبحوثيف الى اف السموؾ الشخصية العراقية اصبح سموؾ انتيازي وبنسبة     
%( مف اجابات 77.14%( مف مجموع اجابات المبحوثيف، بينما كانت نسبة )81.18اجابات )

المبحوثيف كانوا يروف قد اصبح السموؾ الفرد سموؾ عنيؼ جدا، بينما كانت اجابات المبحوثيف 
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%(، بينما كانت 42.59خصية العراقية اصبح سموؾ اناني وبنسبة اجابات )عمى اف سموؾ الش
اصبح سموؾ انسحابي بنسبة اجابات ضئيمة وىي  الشخصعمى اف السموؾ  المبحوثيفاجابات 

  %( مف مجموع اجابات المبحوثيف.28.57)

عند زواؿ بعض الضغوطات التي مارسيا النظاـ السابؽ مع توفر بعض الحريات الشخصية    
والعامة مما فتح الباب أماـ كثير مف االنحدار السموكي الذي طفا عمى سطح األحداث بعد عاـ 

وعمى راسيا الفساد المالي واالداري والعنؼ بمختمؼ أنوعو وأىميا العنؼ الطائفي  2003
رسـ صورة غريبة لمشخصية العراقية ترى فييا الكؿ ضد الكؿ وصراع تكويف الذات  والمسمح الذي

عمى حساب االخريف، ويتضح لنا ومف خبلؿ اجابات المبحوثيف في الجدوؿ اعبله اف سموؾ 
الشخص العراقي اصبح سموؾ انتيازي بسبب سوء االوضاع االقتصادية والفساد الذي نخر جسد 

اجتماعية او مادية اصبحت ضيقة وتأتي مف خبلؿ  صوؿ عمى مكانةاسي ففرصة الحالنظاـ السي
المساومات السياسية او المادية لذلؾ انتياز الفرصة لموصوؿ الى المكانة المنشودة اصبح امر 
طبيعي في المجتمع العراقي وىذا يترتب عميو العديد مف االشكاالت االجتماعية والنفسية فعدـ 

التربوية والمينية يساعد عمى تنامي العديد مف السمات  ةلكفاءالتعامؿ مع االفراد مف حيث ا
النفسية واالجتماعية واىميا االنفعاؿ والعدوانية واالغتراب والتعصب، مما يشعر االشخاص 
باالضطياد وىذا يؤدي الى جعؿ سموكيـ بالتعامؿ مع االخريف سموؾ عنيؼ وقد يكوف عنيؼ 

اف سموؾ  ىلنساء واالطفاؿ ، اما البعض فير ات المجتمع مثؿ ائجدا ويؤثر عمى بعض ف
وظيور قيـ  2003الشخصية العراقية اصبح اناني وىذا يدؿ عمى التحوالت االقتصادية بعد 

ثقافية ومادية جديدة كاف سبب دخوليا االنفتاح السريع بعد االحتبلؿ االمريكي، اما السموؾ 
 .2003ت في المجتمع العرقي بعد االنسحابي فمـ يراه الكثيروف واضح بسبب تأثير التحوال
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 (37جدول )ال

يوضح اجابات المبحوثين حول اىم الصرعات التي تمخض عنيا تغيرات نفسية 
 .واجتماعية في الشخصية العراقية

 التسمسؿ النسبة التكرارات اإلجابات
 1 %77.66 299 صراع مف اجؿ السمطة
 3 %62.59 241 صراع اجؿ البقاء احياء

 2 %68.31 263 مستوى االدوار والمكانة صراع عمى
   

اىـ الصرعات التي تمخض عنيا تغيرات نفسية (  37تشير إجابات المبحوثيف في جدوؿ )    
الى اف الصراع مف اجؿ السمطة ىو مف اىـ صور الصراع  واجتماعية في الشخصية العراقية

سبة اجابات عراقية وبنالتي تمخض عنو التغيرات النفسية واالجتماعية في الشخصية ال
الصراع عمى االدوار والمكانة االجتماعية في المرتبة الثانية وبنسبة %(، بينما 77.66)
بنسبة اجابات شكمت حياء االصراع مف اجؿ البقاء في المرتبة الثالثة و %(، 68.31)
 %( مف مجموع اجابات الكمي لممبحوثيف.62.59)

اف صورة الصراع مف اجؿ السمطة يتضح الجدوؿ اعبله المبحوثيف في خبلؿ اجابات  مف    
الف عدـ االستقرار السياسي ، في العراؽ ليا اثار نفسية واجتماعية عمى الشخصية العرقية 

 ئريى العشاتالسمطات الحكومية والدينية وحمف واالجتماعي الناتج بسبب الصرعات بكؿ اشكاليا 
التدخؿ العسكري االمريكي لمعراؽ  سبب، بينما  بناء الشخصيةفي الكثير مف المشاكؿ  تخمف

مف المشاكؿ االجتماعي واىميا صراعات النفسية واالجتماعية الناتجة عف اختبلؼ  العديد
ـ في السمّ  امف االفراد اصبحوا في مكانة دني فالكثير،  المجتمعية مستوى االدوار والمكانة

فالكثير مف االفراد ، تصادية والعكس صحيح االجتماعي بسبب الوالءات السياسية او المكانة االق
  .ارتفعت مكانتيـ االجتماعية
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لمجتمع العراقي فقد اصبح ىذا الصراع صراعا ي ااما صورة الصراع مف اجؿ البقاء ف     
لممحافظة عمى بقاء عقيدة معينة ومثاؿ ذلؾ الصراع الذي كاف قائـ في السنوات االولى لبلحتبلؿ 

ائفية في المجتمع العراقي، وايضا الصراع بيف األحزاب او الحركات بيف بعض الجماعات الط
بتمؾ الصراعات مف اجؿ البقاء والمحافظة عمى المكتسبات  ءالسياسية فالمجتمع العراقي ممى

 السياسية.

 (38جدول)ال

نسان العراقي ان وجوده شعور اال اجابات المبحوثين عمى السؤال ىل  يوضح 
 .سببا لكل ىذه الصراعات ميدد كان

 النسبة التكرارات االجابات
 %68.3 267 نعـ
 %10.3 118 ال

 %100 385 المجموع
 

 ( شعور االنساف العراقي اف وجوده ميدد كانت سببا لكؿ ىذه الصراعات38يوضح جدوؿ )     
القوؿ اف عالمنا المعاصر يواجو تيديدات مختمفة وذات مصادر متعددة انو عالـ  اذ يمكف، 

مسكوف بالصراع والمخاطرة واذ كانت ادوات مثؿ الحرماف مف الطاقة او مف التسييبلت 
االقتصادية او العزؿ السياسي وغيرىا. اف األمف االنساني ال يتجزأ الف حياة االنساف تتبادؿ 

ثـ فأف أي تيديد في الجانب االقتصادي او التربوي او الوظيفي ينعكس عمى  التأثير وظيفيًا ومف
ب)نعـ( بنسبة  السابؽالجوانب االخرى مف الحياة ومف ىنا نبلحظ اجابات المبحوثيف في جدوؿ 

 %(.   10.3ونسبة االجابات ب)ال( كانت )( 68.3%)
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 (39جدول )

 )ال( عمى السؤال اعالهالذي يوضح اجابات المبحوثين الذين احابوا ب 

 التسمسؿ النسبة التكرارات اإلجابات
 2 %33.89 40 مف اجؿ البقاء احياء

 4 %9.32 11 ال يدرؾ الناس عمى ماذا يتصارعوف
 1 %40.67 48 الشعور بالظمـ ىو سبب الصراع

 3 %16.10 19 يتصارع الناس النيـ عدائيوف بطبعيـ
   

 الوقت وثيا وتكوينيا، وفيت لحدتتميز بخصائص عامة وباليا جميعيا اشكاؿ الصراع إفّ     
فقد يتصارع االفراد بسبب الظمـ  قد يتعرض الفرد الى ألكثر مف صراع في نفس الوقت نفسو

مف قبؿ االخريف، وقد يتصارع الناس النيـ واالضطياد الذي يمحؽ بيـ، او بسبب تيديد حياتيـ 
النفسية، وقد يدخموف في صراعات ال يعمموف جذورىا التاريخية عدائيوف بطبيعتيـ االجتماعية او 

 او اليدؼ منيا.

 ،2003ما حدث لمفرد العراقي بعد العاـ وىذه الصور مف الصراعات تنطبؽ الى حد ما مع      
مرت عمى الشخصية العراقية العديد مف الصراعات فكانت ليذه الصراعات العديد مف  فقد

، فضبًل لو تأثير عمى الشخصية العراقية القديـ والحديث والمعاصر  االحداث عمى مر التاريع
 ا المجتمع العراقي االقتصادية التي عانى منيواألوضاع الحروب واالحتبلالت العسكرية عف 

، فالشعور بالظمـ الصراعات فيياوبروز الشخصية العراقية بنية عمى  ةكبير  اثاركاف ليا 
سمب الحقوؽ وعدـ المساوات في توزيع الحقوؽ اي غياب العدالة و واالضطياد مف قبؿ االخريف 

والمحسوبية والتخندقات الطائفية والعشائرية والقومية، جعؿ مف الكثير المجتمعية بسبب الفساد 
ممف ال يستحقوف اف يكونوا في مواقعيـ يتحكموف باخريف، وعمى العكس تماما فالكثير ممف 

ىـ التي كانوا مف ر مية يبعدوف مف مواقعيـ او ال يصموف الى ادواالعممية والعم الكفاءاتيمتمكوف 
الى مواجية ىذا  ما دفعيـالكثيروف شعور بالظمـ،   ف يصموا الييا ىذا االمر ولد لدىالمفترض ا

مف خبلؿ الدخوؿ في صراعات نفسية واجتماعية مع االفراد والجماعات في المجتمع، وىذا االمر 
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%( اف سبب 40.67اعبله حيث اجاب المبحوثيف ما نسبتو )ما تؤكده اجابات الجدوؿ 
 الشعور بالظمـ مف قبؿ االفراد. المجتمع العراقي ىوالصراعات الشخصية العراقية في 

، قاء احياءمف اجؿ الب االجابة عمى اف سبب الصراعات في المجتمع العراقي ىو ما ا     
صراع ازلي تخؼ  ، ىواف صراع االفراد مف اجؿ البقاء ،(%33.89بات  )اجكانت نسبة االف

واالستقرار السياسي واالمني والمجتمعي، اي اف توفر االقتصاد  باألمافحدتو عند شعور االفراد 
ويخفؼ مف حدة الصراعات،  باألمافواالمف والمؤسسات الحكومية االمنية والخدمية يشعر الفرد 

يساعد في بمورة ادي واالمني وضعؼ مؤسسات الدولة عمى العكس تماما فاف التدىور االقتص
ىذه الصراعات اي يجعؿ الفرد يدخؿ في صراعات كثيرة مف اجؿ البقاء االجتماعي، واذا نظرنا 

ية كثرة االزمات االقتصادوىي فترة امتازت ب ، 2003الى الفرد داخؿ المجتمع العراقي بعد عاـ 
وشعوره بعدـ االماف مريكي وزواؿ النظاـ الدكتاتوري، بسبب االحتبلؿ اال واالمنية وحتى الثقافية

كانت عسكرية او طائفية النزعات المسمحة سواء غياب المؤسسات الحكومية االمنية وكثرة  بسبب
او عشائرية او حتى فردية، جعمت الفرد العراقي يضطر ويجبر عمى الدخوؿ بالعديد مف 

والحفاض عمييا مف الزواؿ، فتيديد دوره الصراعات لمحفاض عمى حياتو وقيمو ومعتقداتو  
ومكانتو االجتماعية او القومية او المذىبية او العشائرية او االسرية وحتى الجسدية، تذىب بو 

 الى ممارسة العديد مف صور الصراع في المجتمع لمحفاض عمى بقائو االجتماعي.

 

 
 
 
 اخلعيس ادلقحث 

 ادليدانيةحتهيم انشخصية  ينعقشة نمعئح اندااةة 
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 أوال: تحميل الشخصية العراقية:

 انمت 2003اف التحوالت االجتماعية والنفسية والسياسية في المجتمع العراقي بعد     
 سمات الشخصية العراقية بعض في ،السمبيات والنواقص والعيوب واالعتبلالتالكثير مف 

بسبب ما مر بو المجتمع العراقي  واىميا )االنفعاؿ، واالزدواجية، واالغتراب، والتعصب(
في سنيف االحتبلؿ االولى، لما شيدتو تمؾ السنيف مف  ، والسيماالفوضى مف بحالة 

حروب وصراعات بكافة اشكاليا، وازمات مادية واجتماعية وثقافية، كؿ ىذا جعؿ مف 
شخص يميؿ لمتعصب والعدوانية اتجاه نفسو واالخريف بعد غياب وضعؼ الفرد العراقي 

     سسات الدولة كافة وخاصة االمنية والحقوقية.مؤ 

في  2003تأثرت الشخصية العراقية في عممية التحوالت السياسية واالجتماعية بعد    
العراؽ مف خبلؿ تنمية العديد مف سماتيا السمبية ومنيا االزدواجية واالنفعاؿ والتعصب 

نية الشخصية العراقية الوطنية والغضب واالغتراب، وىذا انتج العديد مف التداعيات في ب
والفردية وتبرز مبلمح ىذه التداعيات مف خبلؿ سموكيات العنؼ والصراعات بصور 
مختمفة منيا القتؿ والتفجير والجريمة المنظمة وغيرىا مف السموكيات الشاذة التي تؤكد 
عمى ما عانتو ىذا الشخصية عمى مر الزمف بسبب الحروب واالزمات المتواصمة، 

، يعد مف اىـ التحوالت واكثرىا تأثيرا عمى عممية 2003حتبلؿ الغربي لمعراؽ بعد فاال
تشكيؿ الشخصية العراقية، الف محاولة تغير النظاـ الدكتاتوري بالطريقة اليمجية التي 
استخدمتيا القوات االمريكية وحمفائيا الغربييف وما خمفتو مف دمار مادي ومعنوي ىز اىـ 

ية لمشخصية العراقية وىي )االسرة، المجتمع، والدولة( ما اثر سمبا مف الُمشكبّلت االجتماع
 خبلؿ تنامي السمات السمبية في الشخصية العراقية.

واف التحوالت التي  ،تعد االسرة مف اىـ  الُمشكبّلت االجتماعية لمشخصية العراقية       
في عممية تشكيؿ  قد اثر سمبا 2003بعد العاـ  ، السيمااالسرة العراقية مرت بيا 

واف ما تعرضت لو االسرة العراقية بعد االحتبلؿ  ،الشخصية العراقية اجتماعيا ونفسيا
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االمريكي لمعراؽ وتحمميا مسؤولية كبيرة مف خبلؿ الضغوطات واالزمات االجتماعية 
ضغوطات فال ،العراقي مى تشكيؿ شخصية الفردوالنفسية اسيـ ىذا بمردود سمبي ع

ليا، فالتنشئة االجتماعية في  سريعة لـ تكف متييئةالثقافية الحوالت تالقتصادية و اال
بلالت الظروؼ التي يسودىا عدـ االستقرار االجتماعي واالمني تعكس الكثير مف االعت

وىذا يدؿ عمى دور االسرة الياـ في تشكيؿ شخصية الفرد ، والتشوىات في شخصية الفرد
ات تمر بيا االسرة تأثر تأثيرا كبير ومباشر في واف اي ضغوط او ازمفي المجتمع العراقي 

 .عممية التنشئة االجتماعية التي تكوف الركيزة االساسية في صقؿ وتشكيؿ شخصية الفرد

وجود تناقضات عديدة في سموكيات الشخصية العراقية بسبب قوة الرواسب          
بسبب غياب المؤسسات الحكومية واالمنية االمر  ،2003العشائرية والدينية وخاص بعد 

الذي ادى الى تفاقـ الصراعات النفسية واالجتماعية، كما لعب عامؿ التوتر السياسي في 
العديد مف مراحؿ الدولة العراقية دور ىاـ في تشكيؿ شخصية قمقة ومتوترة ومنفعمة ذات 

ويعود  ،2003ح عمى العالـ بعد مف االنفتاسمات تعصبية الزمة الفرد العراقي عمى الرغـ 
يو االكثر دافعية لؤلشخاص بانيـ يعودوف الى فضعؼ القانوف   ذلؾ بصورة اساسية الى

 الدينية  العشائري بسبب وجود عبلقة عكسية بيف القانوف واالنتماءات و الديني انتماءىـ
يح في حالة والعكس صح ،العشائرية ففي حالة ضعؼ القانوف تقوى االنتماءات العشائريةو 

يجعؿ مف االفراد ايضا  و لتدىور االمني ة، وجود قوة القانوف تضعؼ االنتماءات العشائري
او العودة الى  يعودوف الى انتماءاتيـ العشائرية كقوة تحمييـ مف بطش االخريف، 

نتشار الا، ف 2003االنتماءات المذىبية وىذا واضح في المجتمع العراقي بعد العاـ 
 رة مخيفة اثرة كثيرا في عممية تشكيؿ الشخصية العراقية.بصو  الطائفية

البطء النسبي لمتنمية االجتماعية واالقتصادية ألسباب عدة في المجتمع العراقي  تسبب   
ساىـ بصورة مباشرة في عدـ مواكبة الفرد العراقي لمتغيرات التي  ،وخاص في مجاؿ التعميـ

التنمية ، الف فالتنمية االقتصادية ترتبط ارتباط وثيؽ بتنمية الفرد ،2003حصمت بعد 
االقتصادية وحدىا تزيد مف حدة الصراعات الفردية والجماعية االمر الذي يؤثر عمى 
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اف لمضغوط االقتصادية دور ميـ في فراد وحداث شروخ في سمات شخصيتيـ، سموؾ اال
ة الحصار قبؿ االحتبلؿ االمريكي وما تعزيز حالة الصراع في الشخصية العرقية فظاىر 
، مما ضعفت كاىؿ االسرة والفرد العراقيتبله مف ازمات اقتصادية وعمميات عسكرية ا

جعؿ الشخص العراقي بحالة مف الصراع النفسي واالجتماعي الدائـ، وايضا اوصمت ىذه 
ب وقد الضغوطات االقتصادية الشخص الى حالة مف الحرماف والشعور بالعجز واالغترا

يتحوؿ الى حالة مف العدوانية واالنفعاؿ الدائـ لمشخص، الف الضغوطات االقتصادية 
تحدث شرخ كبير في اىـ الُمشكبّلت االجتماعية وىي االسرة التي تعد مف اىـ عناصر 
تشكيؿ الشخصية فعند انشغاؿ وتأثر الوالديف بالضغوطات االقتصادية ىذا يؤثر سمبا عمى 

ية متكاممة تنفع المجتمع غير مصابة بأمراض نفسية او وضعيـ في اعداد شخص
اجتماعية، واف لتطور الحياة االجتماعية ودخوؿ الكثير مف الوسائؿ االلكترونية والف 

االحوؿ المادية ىذا يجعؿ االفراد يشعروف  ءالكثير غير قادريف عمى جنييا بسبب سو 
ر يولد العديد مف الضغوط النفسية بالحرماف المادي والمعنوي مقارنة بأقرانيـ وىذا الشعو 

لؤلشخاص المحروميف مف تمؾ الوسائؿ الحديثة مما يعزز نمو السمات النفسية لمشخصية 
 )االغتراب واالنفعاؿ والعدوانية( اتجاه االخريف او االنعزاؿ او االنسحاب مف المجتمع.

صوره بعد  اتضح فياف الصراع مف اجؿ البقاء االجتماعي في الشخصية العراقية     
،  وىي فترة 2003نظرنا الى الفرد داخؿ المجتمع العراقي بعد عاـ  ، فاذا2003العاـ 

 سقوطامتازت بكثرة االزمات االقتصادية واالمنية وحتى الثقافية بسبب االحتبلؿ االمريكي و 
شعوره بعدـ االماف بسبب غياب المؤسسات الحكومية االمنية أدى الى النظاـ الدكتاتوري، 

رة النزعات المسمحة سواء كانت عسكرية او طائفية او عشائرية او حتى فردية، جعمت وكث
الفرد العراقي يضطر ويجبر عمى الدخوؿ بالعديد مف الصراعات لمحفاض عمى حياتو 
وقيمو ومعتقداتو ، فتيديد دوره ومكانتو االجتماعية او القومية او المذىبية او العشائرية او 

ة، تذىب بو الى ممارسة العديد مف صور الصراع في المجتمع االسرية وحتى الجسدي
 لمحفاض عمى بقائو االجتماعي.
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اف التعصب بكؿ اشكالو الطائفي والعرقي والعشائري قد ازدادت حدتيا في المجتمع       
، فاالنتماء لممكونات والطواؼ والتعصب لبلنتماءات اصبح سمة 2003العراقي بعد 

واضحة لمشخصية العراقية بسبب التنشئة االجتماعية والسياسية التي يتمقيا الفراد مف خبلؿ 
 .ية لمشخصية وىي االسرة والمجتمع والدولةالُمشكبّلت االجتماعثأثير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا: نتائج الدراسة الميدانية:

 توصؿ الباحث الى مجموعة مف النتائج أىميا :      

سمات الشخصية العراقية النفسية واالجتماعية بعد عاـ بعض تنامي في  مبلحظة .1
االنفعاؿ، العدوانية، ف اىـ تمؾ السمات ىي )االزدواجية، االغتراب، ، وم 2003

 .التعصب(

 )االسرة، المجتمع، الدولة( الُمشكبلت االجتماعيةاىـ توصمت الدراسة الى اف  .2
مما جعؿ مف  2003 بعد عاـ  حداثألمشخصية العراقية تأثرت بصورة مباشرة ب

اليب عممية بناء وتشكيؿ الشخصية العراقية عممية مغايرة تحمؿ الكثير مف اس
 .والحديثة التنشئة المغايرة
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ظيرت بعض التغيرات في بنية الشخصية العراقية تراوحت بيف التحوالت السطحية  .3
 . 2003والجذرية بعد عاـ  

ر تأثرا في عممية التحوؿ السياسية واالجتماعية تعد االسرة ىي المشكؿ األكث .4
مف التحوالت تعرضت االسرة العراقية الى العديد ،حيث 2003واالقتصادية بعد 

ضعؼ الرقابة االسرية ، مما اثر في عممية تشكيؿ و ، تفكؾ االسريأىميا ال
 الشخصية العراقية .

دور في بمورة الصراع في الشخصية العراقية  2003اف التحوالت السياسية بعد عاـ  .5
 مف خبلؿ انعداـ االمف والفساد المالي واإلداري .

الصراع عمى وجود صراع مف اجؿ البقاء في المجتمع العراقي عمى اساس  لتأكيدا .6
ائفي، الط راعالص ىي )بيف األفراد والجماعات، ومف اىـ صور ىذا الصراع 

 الصراع بيف االجياؿ، والصراعات السياسية(.

الضغوطات االقتصادية في تعزيز حالة الصراع في الشخصية  بعض ساىمت .7
 العراقية .

، أدى الى انعداـ الثقة  بيف فساد اإلداري داخؿ مؤسسات الدولةظاىرة الانتشار  .8
السياسي واداء الحكومي، مما زاد مف التظاىرات واالستياء الشعبي المواطف والنظاـ 

 .الرافض

ع في ا، اسيـ في بمورة الصر 2003ر المؤسسات الدينية بعد عاـ تنامي دو  .9
ريضية ضد االخر مما انتج الكثير مف ، مف خبلؿ الخطابات التحالشخصية العراقية

 . النزاعات العقائدية والطائفية والدينية

ساىـ في دفع األمني وانتشار السبلح المنفمت  اف ضعؼ القانوف والتدىور .10
 .واصابيا باالرتباؾ الشخصية العراقية الى االنتماء العشائري

حوالت الثقافية اكثر انتيازية بسبب الت 2003أصبحت الشخصية العراقية بعد عاـ  .11
 في المجتمع العراقي . التي لـ تكف حقيقية ولـ يكف مخططًا ليا واالقتصادية

كاف سبب في  وعدـ شعوره باألماف وانو مستيدؼ ميدد هاف شعور االنساف اف وجود .12
نفسية في الشخصية التي تطورت الى صراعات العديد مف الصراعات االجتماعية 

 . ىائبل في صياغة الشخصية العراقية خاً شر  وىذا كما تـ شرحو ترؾالعراقية 
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