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 الملخص
ػُٛخ يكَٕخ يٍ  نذٖ خٔانُفسٛ خٔانشخظٛ ّشافٛغثؼض انخظبئض انذًٚ ٗانزؼشف ػه إنٗانجحش انحبنٙ ٚٓذف 

 انهٛجٛخ ْٔٙ انؼًهٛخ انزٙ أطهمزٓب انحكٕيخ ؛ داػش يٍ انُسبء فٙ ػًهٛخ انجُٛبٌ انًشطٕص ٖسشأيٍ  سٛذح( 34)

ٔلذ رى إػذاد اسزجٛبٌ نمٛبط انًزغٛشاد انذًٚغشافٛخ ٔانشخظٛخ يٍ لجم يذُٚخ سشد يٍ لجضخ ْزا انزُظٛى ، نزحشٚش

لبئًخ أٚضَك نهشخظٛخ نمٛبط انخظبئض انُفسٛخ ألفشاد انؼُٛخ ٔثبنزؼبٌٔ يغ يشكض نٛجٛب  اسزخذاوانجبحضٍٛ كًب رى 

فٙ سغٍ انكهٛخ انغٕٚخ  األدٔادرى رطجٛك ْزِ جٛخ ، انهٛنهذساسبد ٔانجحٕس االسزشارٛغٛخ انزبثغ نٕصاسح انذفبع 

ٔانُست انًئٕٚخ ٔانًزٕسطبد انحسبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ كٕسبئم نهزحهٛم  انزكشاسادٔثبسزخذاو ، ّثًظشار

 (35:  26ػًبسْى يب ثٍٛ )أ( رزشأػ %8558َسجخ ) :ٓبأًْ انؼذٚذ يٍ انُزبئظ يٍ إنٗاإلحظبئٙ رى انزٕطم 

ٚزؼهك  فًٛب%( أيب 91517(، َسجخ انًزضٔعبد يٍُٓ )11517) ( ٔاَحشاف يؼٛبس31515٘)ثًزٕسظ لذسح 

صى انًظشٚبد ( %29541) ٚهٍٛٓ انزَٕسٛبد ثُسجخ( %41517) انؼظًٙ نٛجٛبد ثُسجخ فبألغهجٛخثغُسٛبرٓى 

ٍٓ رؼهًٛ (% 2954)رؼهٛى يزٕسظ يُٓى ( %51) ٙانزؼهًٛ فًٛب ٚزؼهك ثبنًسزٕ٘ٔ، ( %11) ثُسجخٔانسٕداَٛبد 

ٚهٙ االنزحبق ثبنضٔط  (% 5457)يب ػٍ دٔافغ االَضًبو نهزُظٛى فمذ عبء انسجت األٔل ٔثُسجخ أ، عبيؼٙ فًب فٕق 

سشٚخ انسٛئخ ثُسجخ صى انٓشٔة يٍ األٔضبع األ،  (%19)يٍ نهؼٛش فّٛ ثُسجخ آرنك انحظٕل ػهٗ يكبٌ 

، فٙ ثؼذ انؼظبثٛخ ٔاالَجسبط  انفشضًٙزٕسظ انٚضَك ػٍ هٙ يمٛبط إرخزهف خظبئظٓى انُفسٛخ ػٔنى ، (751%)

 ٔنكُٓب اَخفضذ ثشكم دال احظبئٛب فٙ ثؼذ انزْبَٛخ ٔاسرفؼذ ثشكم دال فٙ انًشغٕثٛخ االعزًبػٛخ 5

 

Abstract 

The current research aims to identify the demographic, personal and psychological 

characteristics of a sample of (34) (ISIS) women whom prisoners in the process of 

Al-bunyan Al-marsus Sirte - Libya. This operation was launched by the Libyan 

government to liberate Sirte from the grip of (ISIS). The researchers prepared a 

questionnaire to measure the demographic and personal variables and used the 

Eysenck personality questioner to measure the psychological characteristics of the 

sample. These tools were implemented in the prison of the Air College in Misrata in 

cooperation with the Libyan Ministry of Defense Center for Strategic Studies. The 

results show that (85.8%) between the ages of 26:35, with an average of 30.15 and a 

standard deviation of 11.07. The percentage of married women was 91.17%. As for 

their nationality, (41.17%), Tunisia (29.41%), Egyptian and Sudan (11%), the level 

of education (50%), secondary school, (29.4%) is higher education5 The first reason 

for joining the (ISIS) is joining the husband (54.7%), The second is obtaining a safe 

place to live (19%), Third is escape from bad family conditions by (7.1%). Their 

Personality traits are normal.   
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   :ث ـدمة البحـمق

ٌعتبر التطرف من أكبر التحدٌات التً تواجه المجتمعات فً الوقت الحالً حٌث ٌعطل التنمٌة وٌعرقل 

خٌرة ولذلك تصاعد االهتمام به فً اآلونة األ؛ جهود التطور ، وٌستنزف الموارد البشرٌة واالقتصادٌة 

جارب ( وركزت الت3110) الف شخصوالتً راح ضحٌتها ثبلثة آ وخاصة بعد أحداث سبتمبر

 إلىوالدراسات العلمٌة علً محاولة اإلجابة علً العدٌد من التساؤالت المتعلقة بدوافع االنضمام 

 .أكثر قابلٌة للتطرف األفرادالتنظٌمات المتطرفة والسمات الشخصٌة والفكرٌة والنفسٌة التً تجعل 

 السبعٌنٌات أواخر ًبها فبلغ ذروة االهتمام األكادٌمً أثٌرت قبل أحداث سبتمبر ووهذه التساؤالت قد 

 إلى اإلرهاب دراسات مجال قفز ، هذه األحداث بعدولكن  ،( Sageman, 2014) الثمانٌنٌات وأوائل

 المتحدة الوالٌات أعطتو، العالم أنحاء جمٌع فً العامة والسٌاسة األكادٌمً االهتمام صدارة

وطرق االستجابة له وخصائص مرتكبٌه وبنٌته  اإلرهابأسباب  دراسةل األولوٌة األخرى والحكومات

 & ,Freilich, Chermak) . مكافحته تله واستراتٌجٌا الهٌكلٌة  والتشرٌعات التنظٌمٌة 

Gruenewald, 2015)  

وقٌمتها العلمٌة فً هذا المجال وهذا  األبحاث كمٌة فً كبٌر تطور إلى هذا الدعم واالهتمام أدىو       

تم  (3111)حٌث أشارا إلى أنه فً عام  ،(Silke, & Andrew, 2008 ) "أندرو"و "سٌلك" هما أكد

كتابا ( 3111من ) قفز هذا العدد إلى ما ٌقرب(  3113)وفً عام  اإلرهابكتابا عن  (051) نشر

 كل ست ساعات. اإلرهابكتاب عن  رواآلن ٌتم نش

عات المتطرفة وارتكاب أعمال االفتراضات حول دوافع االنضمام إلى الجماقدمت العدٌد من ولقد ُ

العمل ،والحاجة إلى  إلىالحاجة ووالدعم   إرهابٌة ومن هذه الدوافع التً نالت الكثٌر من االهتمام 

الهوٌة  واضطراباالنتماء، والوضع االجتماعً ،والحصول على المال، والظلم ،والمعتقدات الفكرٌة ، 

ولمزٌد من التفصٌل ٌمكن ،( والجوانب السٌكوباثولوجٌة اإلرهابٌةوسمات الشخصٌة )الشخصٌة 

 .((Randy, 2004الرجوع إلى 

ٌمكن  استنتاجات إلىصحة هذه الفرضٌات والوصول  اختبارحاولت  التًمن الدراسات  جرٌت العدٌدأو

تعمٌمها والخروج منها ببروفٌل عن السمات والخصائص الممٌزة لؤلفراد الذٌن ٌنضمون لهذه 

المتطرفة والدوافع التً تدفعهم للقٌام بأعمال إرهابٌة ومن هذه الدراسات المبكرة فً هذا الجماعات 

والتً قاما فٌها بتحلٌل ( Russell &Miller 1983) "مٌلر"و"راسل "المجال الدراسة التً أجراها 

والٌابان  أفرٌقٌاجماعة إرهابٌة من أوربا والشرق األوسط وجنوب  (08عضوا من ) (251) بٌانات

الغالبٌة العظمً من  أن إلىوقد أشارت نتائج الدراسة  (0976 : 0966)كانوا نشطٌن فً الفترة من 

معظمهم من الطبقة  أنكما  (35-33)عمارهم ما بٌن أهذه المجموعات من الشباب الذٌن تتراوح 

ث تٌارات فكرٌة وٌنتمون لثبل الجامعً التعلٌم بعضوثلثهم تقرٌبا لدٌهم المتوسطة وفوق المتوسطة 

   .والقومٌة ، اللٌنٌنٌة الماركسٌة ، األناركٌةسٌاسٌة هً: 

( من المنتمٌن لجماعة إٌتا االنفصالٌة 447( قصة شخصٌة وبٌانات ألكثر من )48واستنادا إلى تحلٌل )

% منهم من الطبقة 38و  تقرٌبا عاما(43)أعمارهم  متوسط أنإلى  (Clark , 1983) "كبلرك"توصل 

 .% من الطبقة المتوسطة 21منخفضة وال

دراسة تحلٌلٌة للسٌر ( Wenberg &Eubank,1987) "اٌوبانك"و "وٌنبٌرج"أجري وفً إٌطالٌا 

 39 : 31عمارهم ما بٌن أمن تراوحت % م61نسبة  أنارهابٌة بإٌطالٌا ووجد  امرأة 450الذاتٌة لعدد 

 من الطبقة فوق المتوسطة . أباءهم% من 40،%  25عام وكان منهم 

البروفٌل االقتصادي  بهدف التعرف على( Handler,1990)دراسة  "هاندلر"أجري مرٌكٌا أوفً 

إلى  0961ٌساري متطرف كانوا نشطٌن فً الفترة من  009ٌمٌنً متطرف و  060واالجتماعً لعدد 



 Journal of Academic Research Vol. 15 (2020) 213-233        0202, 55مجلة البحوث األكادٌمٌة, العدد 

305 
 

من ذوي االعمال المكتبٌة  0842من الٌمٌنٌٌن من ذوي االعمال الشاقة و  7448نسبة  أنوجد و 0971

% منهم من ذوي  05منهم من ذوي االعمال الشاقة و  3442 أناما بالنسبة للٌسارٌٌن فقد وجدا 

 عمال المكتبٌة.األ

سبلمٌة اإل من الحركة السلفٌة 013ات عدد لبٌاناتحلٌلٌة  فً( Sageman, 2004) "سٌجمان"شار أو

 أن إلى وإندونٌسٌاالسعودٌة ومصر وفرنسا والجزائر والمغرب فً كل من  كإرهابٌٌنوالمصنفٌن 

% 35% منهم من الطبقة العلٌا و08 أنكما (  35409كان )للحركة  انضمامهمثناء أعمارهم أمتوسط 

و ألم ٌجد أدلة لوجود جوانب عصابٌة و% منهم من الطبقة الفقٌرة ، 37،منهم من الطبقة المتوسطة 

 .البارونٌةالشخصٌة  اضطرابات

طبٌعة الخلفٌات على التعرف ب(  Jacques, Taylor ,2013)  "تاٌلور"و "جاسكوٌز"كما أهتم 

( رجل من المنتمٌن لجماعات إرهابٌة وذلك الختبار 369) ،( امرأة  333والخبرات االجتماعٌة لعدد )

العمر ) :( متغٌرات ه8ًتم تحلٌل البٌانات عبر)، فرضٌات متعلقة بدوافع االنضمام لتلك الجماعات

االتصال ،النشاط االجرامً ،الدٌن ،الحالة االجتماعٌة ،الهجرة ،الحالة الوظٌفٌة ،المستوى التعلٌمً ،

ناث إلالنسبة بٌن المتزوجٌن  وغٌر المتزوجٌن من الذكور وا أنالنتائج إلى  وقد أشارت (بالناشطٌن

% من 28 ،( رجل 25،امرأة  29% )27كانت متقاربة فقد بغلت النسبة بالنسبة لغٌر المتزوجٌن 

 06عمارهم ما بٌن أ% تتراوح 8248نسبة  أنرجل ( وبالنسبة للعمر وجد  25امرأة و 43المتزوجٌن )

% تعلٌمهم 3748 أنما فٌما ٌتعلق بالمستوى التعلٌمً فقد وجد أ(  3343والرجال  3346)النساء  25 :

اثل فً العمر وبروفٌل الهجرة تعلٌمهم عالً ،ومقارنة مع الذكور كان هناك تم %0442،ثانوي 

 اإلرهابٌةات ٌما ٌتعلق بالتوظٌف والنشاطقل فأدوار التً ٌقومون بها ولكنهم كانوا أكثر تعلٌما وواأل

 السابقة.

: تحلٌل لدور المرأة فً تنظٌم الدولة االسبلمٌة قامت  لئلرهابوفً دراسة تحلٌلٌة بعنوان الوجه الخفً 

من تنظٌم الدولة االسبلمٌة عن طرٌق  امرأة( 73( بتحلٌل بٌانات عدد ) (Spencer,2016"سبٌنسر"

 األغلبٌةالتقارٌر اإلخبارٌة ومواقع التواصل االجتماعً والدراسات االكادٌمٌة ، وقد أشارت النتائج أن 

لدور  التقلٌديالعظمً من النساء أعمارهن منخفضة وان أدوارهن متنوعة وعقدة وتخرج عن اإلطار 

 01و % منهن زوجات للجهادٌٌن  48 ف تجنٌد المقاتلٌن و% منهن ٌقمن بوظائ55المرأة فقد وجد أن 

% مقاتبلت  وتؤكد هذه النتٌجة على 0% حراس سجون و 4% مستشارٌن و6% ضباط دورٌات و 

أن أدوار النساء فً تنظٌم الدولة متنوعة ومعقدة وبالنسبة للبعض منهن تتجاوز الوظائف التقلٌدٌة 

  والداعمة .

إلً ان الشخصٌة  ( 0992توصل  )سلٌمان ، قة بالشخصٌة المتطرفة والختبار الفرضٌات المتعل

المتطرفة تتمٌز ببنٌة نفسٌة خاصة تمٌزها عن غٌرها مثل : التعصب والسٌطرة وضعف األنا والجمود 

الفكري . وفً دراسة حالة لطالب متطرف من طبلب إحدى الجامعات المصرٌة توصل شلبً 

ته وبشكل دال فً كل من العدوان والشعور بالذنب والسٌطرة ( ألً ارتفاع درجا 0992والدسوقً )

 والتطرف الدٌنً .

( دراسة هدفت إلى التعرف على طبٌعة العبلقة بٌن التطرف وفقدان 3117) "األبٌض"كما أجرى 

من طبلب كلٌة التربٌة جامعة ذمار وتوصلت الدراسة  (327)األمن والعصابٌة على عٌنة مكونة من 

 نحو التطرف وكل من فقدان األمن والعصابٌة  االتجاهارتباطٌة ودالة إحصائٌا بٌن إلى وجود عبلقة 

االتزان االنفعالً ووجود فروق فً االتجاه نحو التطرف السٌاسً بٌن الذكور واإلناث لصالح الذكور و

 نحو التطرف الدٌنً واالجتماعً . االتجاهفً حٌن لم توجد فروق فً 

 41دراسة على  (Weenink ,2015) "وٌنك"ضطرابات النفسٌة أجرى وعن العبلقة بٌن التطرف واال

% من هؤالء 6 أنوتوصلت الدراسة إلى  أجانبملفا شرطٌا ألشخاص هولندٌٌن أصبحوا مقاتلٌن 
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/  االنتباه نقص اضطراب) انطبقت علٌهم محكات اضطراب عقلً وشملت هذه االضطرابات: األفراد

وبمقارنة هذه النسبة فً ، (الصدمة بعد ما ضغوط ،واضطراب التوحد ،وطٌف والفصام ، النشاط فرط

 عموم من أعلىالفصام والذهانٌات األخرى  مرض انتشار أنهذه العٌنة بعٌنات من المجتمع العام وجد 

 .السكان

دراسة على  (Corner, Gill, and Mason’s , 2016)  "مٌسون" و" جٌل" و" كورنر"كما أجري 

% 042 أنبٌة وتوصل إلى ارهإو جماعات أإرهابٌا من العناصر الفردٌة التً ال تنتمً لتنظٌمات  052

% منهم  لدٌهم اضطراب سوء 147منهم فصامٌٌن ،  %845منهم ٌعانون من إصابات دماغٌة ، و

% لدٌهم 147،قلق غٌر محدد  اضطراب% لدٌهم 042،% ٌعانون من االكتئاب 743،استخدام المواد 

  الوسواس القهري. اضطراب

والتطرف وبٌن  اإلرهابعبلقة بٌن وجود  إلىبعض الدراسات أشارت  أنوعلً الرغم من 

تعمٌمات من نتائج هذه الدراسات أمرا مشوبا بالحذر  إلىالوصول  أن إالاالضطرابات النفسٌة 

ات وطبٌعة العٌنات التً تم التطبٌق االجراءات المنهجٌة المتعلقة بهذه الدراسالعتبارات عدٌدة منها 

 تهنتٌجتكون  أناالضطرابات النفسٌة ٌمكن  أنوكذلك وجود بعض التوجهات العلمٌة التً تعتبر ،علٌها 

معظم  أنولٌس مصادفة  ((Weatherston & Moran ,2003 ;702 ولٌس سببا له لئلرهاب

المجال ٌحتاج  أنهذا المجال تكاد تخرج بنفس التوصٌات تقرٌبا وهى  فًجرٌت أالمراجعات التً 

شخاص واعٌن ل هم أاالرهابٌون مرضً نفسٌٌن بنه ال ٌمكن القول بأن أو مبرٌقًمن الدعم اإللمزٌد 

 Ruby ,2002; Silke,1998  Gill &Corner) .لدٌهم دوافع سٌاسٌة مرتبطة بالعدٌد من العوامل

2017;) 

المرأة فً اإلرهاب والتنظٌمات اإلرهابٌة وهل دوافع  بمشاركة كما ثار جدال علمٌا أخر فٌما ٌتعلق  

المرأة كضحٌة للعنف  إلىالمرأة هً نفس دوافع الرجل فً االنضمام لهذه الجماعات؛ فقدٌما كان ٌنظر 

هابٌة تقوم بها % من الهجمات اإلر24( وجد أن ما ٌقرب من  0985ولٌست فاعل له ولكن منذ عام )

( وقد برز هذا الموضوع فً اآلونة األخٌرة وبشكل الفت وجذب االنتباه مع (Bloom, 2005نساء 

وهو أحد التنظٌمات والمعروف دولٌا باسم )داعش( ظهور تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة فً العراق والشام 

المتطرفة التً استنزفت الكثٌر من موارد الدول العربٌة على المستوي االقتصادي والبشري وانبثق هذا 

 3104سورٌا خبلل أحداث الثورة السورٌة فً فبراٌر  إلىالتنظٌم من تنظٌم القاعدة فً العراق وانتقل 

ردن ولبنان وسورٌا ق واألن الحكم اإلسبلمً تضم العراوالهدف الرئٌسً لهذا التنظٌم هو إقامة منطقة م

فتكا فً عام  اإلرهابٌةعات ٌعد تنظٌم داعش أكثر الجما 3106ام العالمً لع اإلرهابوحسب مؤشر 

 (Waddell-Harris, 2017,40 ) .لكل هجوم 6.4شخصا بمتوسط  6040حٌث قتل  3105

 من كبٌر عدد امانضمما ٌثٌر االستغراب لدى الكثٌر سواء على المستوى السٌاسً أو االكادٌمً هو مو

 الغربٌات النساء تمثلو ، 20511 إلى 314111 بٌن ،لهذا التنظٌم حٌث ٌقدر عددهم  المسلمات النساء

 سورٌا إلى 4111 حوالً سافر دفق؛ اإلسبلمٌة الدولة إلى لبلنضمام المسافرات النساء من كبًٌرا عدًدا

 وجود عدم من الرغم وعلى،  عاًما 35 : 08فً المرحلة العمرٌة من ، والفتٌات النساء من 551منهم 

والبعض منهم من ، المملكة من ستونو ، فرنسا من تتأ قد امرأة سبعٌن من ٌقرب ،ما محددة بٌانات

  (Chatterjee, 2016). كندا

 العالم فً المرأة ضد العنف مرتكبً أسوأ بٌن منٌعد  اإلسبلمٌة الدولةتنظٌم  أنكما تشٌر التقارٌر إلى 

 وغٌر المسلمات النساء من لكل واإلعدام الجنسً واالعتداء والتعذٌب السجن المروعة تكتٌكاته وتشمل،

تنظٌم  إلىالنساء  منٌنتمً العدٌد  لماذا ، هوالذي ٌطرح نفسة  السؤالو(Spencer, 2016)  المسلمات

  ؟فً  للنساء البلإنسانٌةالمعاملة  من الرغم على اإلسبلمٌة الدولة
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 ومع ، اإلسبلمٌة الدولةتنظٌم  إلى المرأة انضمام سبب لشرح محاولة فً مختلفة تفسٌرات قدمتوقد ُ

 أن اآلن حتى إقناعاً  األكثر التحلٌل ٌقترح، والداعمة التجرٌبٌة البحوث من القلٌل سوى ٌوجد ال ذلك

 ،عدم المغامرة)  :كالرجال نفسها األسباب من لكثٌر اإلسبلمٌة الدولة مثل مجموعات إلى ٌنجذبن النساء

 دولة إنشاءٌغرٌهم وبشكل كبٌر  لؤلجانب، وبالنسبة  والظروف التً ٌمرون بها ، االغتراب ، المساواة

 (Sjoberg, & Gentry, 2008 ). (سبلمٌةالخبلفة اال

فً السٌاق السابق نمت فكرة البحث الحالً فً  وتحلٌبلت  وفً ضوء ما تم عرضه من دراسات

عملٌة  فًسٌرات نساء داعش األ لدىرافٌة والنفسٌة محاولة للتعرف علً بعض الخصائص الدٌمج

تحرٌر مدٌنة سرت اللٌبٌة من قبضة تنظٌم الدولة  إلىالبنٌان المرصوص بسرت تلك العملٌة التً هدفت 

وسٌطر على جمٌع المؤسسات التابعة  إسبلمٌةإمارة  انهوإعبل( 3105 )فً عامبعد سٌطرته علٌها 

  .هناكللدولة 

 :هداف البحث أ

ماعٌة الحالة االجت،العمر )رافٌة الممٌزة لعٌنة البحث من حٌث غالخصائص الدٌمالتعرف على  -0

 . (قامة الجنسٌةالسكن ،المستوي التعلٌمً ،اإل

  .للتنظٌم االنضمامألفراد العٌنة قبل التعرف على الخلفٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة  -3

 .سبلمٌةالدولة اإللتنظٌم لبلنضمام  -عٌنة البحث-التً دفعت النساء العوامل التعرف على  -2

 . سمات الشخصٌة لعٌنة البحث فً ضوء ابعاد الشخصٌة ألٌزنكالالتعرف على  -4

 تساؤالت البحث :

 فً عملٌة البنٌان المرصوص بسرت ؟ما الخصائص الدٌمغرافٌة الممٌزة ألسرى داعش من النساء  -0

ما الخصائص االجتماعٌة واالقتصادٌة ألسرى داعش من النساء فً عملٌة البنٌان المرصوص  -3

 بسرت ؟

ما دوافع انضمام عٌنة البحث من أسرى داعش من النساء فً عملٌة البنٌان المرصوص بسرت  -2

 لتنظٌم داعش؟

داعش من النساء فً عملٌة البنٌان  البحث من أسرىلدى عٌنة سمات الشخصٌة طبٌعة ما  -4

 المرصوص بسرت ؟

 :أهمٌة البحث

 تتحدد أهمٌة البحث فً النقاط التالٌة :

نفسها  اإلرهابٌةندرة الدراسات العربٌة واألجنبٌة التً تناولت عٌنات من عناصر التنظٌمات  -0

فً نتائجها إما على تحلٌبلت تم  اعتمدتعلٌها فً هذا المجال  االطبلعفمعظم الدراسات التً تم 

 االجتماعًفً الصحف والمجبلت ووسائل التواصل  اإلخبارٌةجمعها من وسائل اإلعبلم كالتقارٌر 

أو من خبلل دراسات أجرٌت على طبلب جامعٌٌن والتعرف على اتجاهاتهم نحو العنف والتطرف 

 .بهذه الظواهر المرتبطةرهاب والعوامل إلوا

 وأمنٌة  بصبغة سٌاسٌة اصطبغتربٌة التً تناولت تنظٌم الدولة االسبلمٌة أغلب الدراسات الع -3

( وتنامً مخاطر  3105بتداعٌات صعود تنظٌم داعش )زٌابات، تناولت قضاٌا متعلقة وتحلٌلٌة 

 (. 3104( والعنف فً العراق والنمط الداعشً )بكر ،  3104تهدٌده لآلمن القومً )بٌبرس ، 
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كانت معظم بٌاناتها عن الرجال ولم تتناول بٌانات  اإلرهابٌةن التنظٌمات الدراسات التً أجرٌت ع  -2

وجد  (Jacques & Taylor, 2009)خاصة بالنساء ففً التحلٌل الذي أجراه كل من جاك وتاٌلور 

بٌانات دٌمجرافٌة عن اإلناث اللواتً شاركن فً دراسة تضمنت  58من بٌن فقط ثبلث دراسات  أن

  ,Speckhard & Akhmedova)على سبٌل المثال الصراع الشٌشانً  هصراعات محدد

دراسات  إلىوهذا ٌؤكد الحاجة الماسة ( Hamilton , 2007) نفصالٌةاالوحركة إٌتا    (2006

والعوامل التً تدفعهم لبلنتماء لهذه التنظٌمات وخصائصهم  اإلرهابٌةتتناول النساء فً التنظٌمات 

الجوانب تعمل على فهم كثٌر من  أنفمثل هذه البٌانات ٌمكن ؛سرٌة الدٌمجرافٌة وخلفٌاتهم األ

 جمعات.تالخفٌة حول هذه ال

-Eke,Seto & Williams ,2011 ;Hickle & Roe) : مثل أشارت العدٌد من الدراسات -4

Sepowitz ,2010 ;Putkonen ,Weizmann-Henelius ,Landberg ,Rovamo 

,&Hakknen – Nyholm ,2011 ;Storey ,Hart ,Meloy& Reavis ,2009) إلى أن 

أفضل الطرق لتحقٌق فهم أفضل للجماعات المتطرفة والعناصر اإلجرامٌة هو التعرف على 

وغٌر  طبٌعتها وخصائصها وذلك ٌحقق فرصة أكبر الختبار العدٌد من الفرضٌات الشائعة 

والحالة الوظٌفٌة عكس ما هو شائع حول المستوي التعلٌمً  الصحٌحة عن هذه الجماعات فعلى

الذٌن ٌشاركون فً هذه  األفراد أن إلىبحاث أشارت األ للعناصر المنضمة للجماعات المتطرفة 

 & Krueger)( ولدٌهم وظائف ثابتة  Sageman ,2004الجماعات متعلمٌن فً أغلبهم )

Maleekova ,2003)  

المعارف التً ٌتم التوصل إلٌها من خبلل دراسات إمبرٌقٌة منظمة تساعد فً تكوٌن قاعدة عامة  -5

 األفرادوتوفر رؤى للدٌنامٌات االجتماعٌة والشخصٌة التً تعزز مشاركة لتقٌٌم الحاالت الفردٌة 

التً ٌستندون  األدلةاإلكلٌنٌكٌٌن وصانعً السٌاسات بقاعدة من  ٌمدوذلك  اإلرهابٌةفً األنشطة 

التً تساعد فً تثري جهودهم المستقبلٌة لتطوٌر الممارسات والسٌاسات  أنإلٌها والتً ٌمكن 

 .مواجهة هذه التنظٌمات

 :وإجراءاته منهج البحث 

البحث  تساؤالتعلً  لئلجابةالمنهج المبلئم  باعتباره االستكشافًالمنهج الوصفً  ٌنالباحث استخدم

ذلك المنهج الذي ٌهتم بتحدٌد الظروف والعبلقات التً توجد بٌن الوقائع وٌعرف المنهج الوصفً بأنه 

 األفرادعلً المعتقدات واالتجاهات عند كما ٌهتم بتحدٌد الممارسات الشائعة أو السائدة والتعرف 

 (024 : 0972) جابر ، كاظم ،  .والجماعات وطرائقها فً النمو والتطور

 :نة البحث عٌ

تحرٌر مدٌنة  أثناءداعش الذٌن تم القبض علٌهم ( من نساء 24تكونت عٌنة البحث الحالً من عدد )

ظروف الٌارهم على حسب تاخ،ولقد تم   هالمودعات بسجن الكلٌة الجوٌة بمدٌنة مصراتسرت و

كثٌرة منها ظروف الحبس ورفض البعض المشاركة فً البحث لخوفهم من  العتباراتوالصدفة وذلك 

العلمٌة فقط وال  لؤلغراضالبحث  أنالبٌانات من قبل جهات أمنٌة على الرغم من التأكٌد على  استغبلل

عدم إتقان البعض للغة العربٌة وخاصة  إلى باإلضافة،طلب اإلدالء بمعلومات ٌستدل بها عن الحالة تٌ

 . تناٌالسجت وكان ٌشكلن نسبة عالٌة من بٌن األفرٌقٌا
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 : أدوات البحث

 :لئلجابة على تساؤالت البحث استخدم الباحثٌن األدوات التالٌة 

 استمارة الخصائص الدٌمغرافٌة واالجتماعٌة  -5

 :تتناول الخصائص الدٌمجرافٌة ألفراد العٌنة مثلالتً من األسئلة مجموعة تم بناء استمارة مكونة من 

 لهن والمستوي التعلٌمً،والمنطقة السكنٌة ،والجنسٌة ،وعدد االوالد ،والحالة االجتماعٌة ،العمر )

قبل والحالة المادٌة ،وظروف السكن ،سرٌة ،والظروف األ وأمهاتهم المستوى التعلٌمً ألباءهموكذلك ،

األسئلة والفقرات من خبلل ،وٌتم اإلجابة علً  (ودوافع االنضمام للتنظٌموتارٌخ ،االنضمام للتنظٌم 

 .مجموعة من البدائل ٌختار منها المستجٌب على حسب البدٌل الذي ٌنطبق علٌه

 مقٌاس اٌزنك للشخصٌة : -0

 المعدل والذي ٌعدالباحث مقٌاس أٌزنك للشخصٌة  استخدمللتعرف على السمات الشخصٌة لعٌنة البحث 

أحد أهم المقاٌٌس المستخدمة فً قٌاس أبعاد الشخصٌة وٌقٌس أبعاد الشخصٌة الثبلثة عند أٌزنك وهً : 

لتقدٌر مدي دقة إجابة  االجتماعٌةبعد المرغوبٌة  إلى باإلضافةالعصابٌة ، واالنبساط ، والذهانٌة ، 

االستجابة )نعم( أو )ال(  فقرة ثنائٌة 011نسخته األصلٌة من  فًفً اإلجابة وٌتكون  وجدٌتهالمفحوص 

 ( فقرة لبعد الذهانٌة23و ) االنبساطٌة( فقرة تقٌس بعد 32( فقرة تقٌس بعد العصابٌة و )34وهً )

، وقد أجرٌت العدٌد من الدراسات حول ( فقرة لقٌاس عامل المرغوبٌة االجتماعٌة 30) إلى باإلضافة

عوامل هً العصابٌة واالنبساط والكذب  البنٌة العاملٌة للمقٌاس وأسفرت معظمها عن وجود أربعة

 فً العدٌد من الثقافات منها  تقنٌنهوتم ترجم المقٌاس وقد ُ،  (Eysenck& Eysenck,2006والذهانٌة )

 والسعودٌة( 0990عبد الخالق ، )مصر ،( 0999)األنصاري ،  الكوٌت فًالعربٌة حٌث ترجم 

وأشارت  ،(3106)المدنً ، ولٌبٌا ( 3110)رضوان، سامر ،وسورٌا ( 3113، والشرٌف  )الروٌتع

ستخدم الباحث النسخة اللٌبٌة اوقد ، المقٌاس ٌتمتع بخصائص سٌكومترٌة عالٌة  أنهذه الدراسات إلى 

( لقٌاس االنبساط و 30( فقرة لقٌاس العصابٌة و )09( فقرة موزعة كالتالً: )80والتً اشتملت على )

وقد اعتمد الباحثان على بٌانات الصدق ( لقٌاس المرغوبٌة االجتماعٌة 30( فقرة لقٌاس الذهانٌة و)31)

   ( .3106ها المدنً )موالثبات التً قد

 : إجراءات البحث

الدراسات والبحوث التابع لوزارة الدفاع بدولة لٌبٌا  وطبقت  مركزهذا البحث بالتعاون مع  أجري

وذلك بعد  هبسجن الكلٌة الحربٌة بمدٌنة مصرات 2/3107وحتى نهاٌة  0/3107الفترة من  فً أدواته

 الغرف أخذ الموافقات من النائب العام والمسؤولٌن عن ملف أسرى داعش وكان التطبٌق ٌتم داخل 

نا حٌث كان ٌتم توضٌح الهدف من البحث وتوضٌح هوٌتنا بأنالتً تقٌم بها األسٌرات وبإشراف الباحثٌن 

إحدى هذا السٌاق تعرف  فًال نتبع أي جهة استخباراتٌة وأننا نقوم بعمل بحث علمً وساعدنا كثٌرا 

للتنظٌم  فضبل عن ذلك  انضمامهاقبل  هاألسٌرات علٌنا حٌث كانت تدرس بكلٌة التربٌة جامعة مصرات

طفال كل ذلك ساعد بتوفٌر كتب دراسٌة لبعض األ مصراتهقمنا بالتعاون مع مسؤولٌن من مكتب التعلٌم 

،وبعد االنتهاء من التطبٌق تم تفرٌغ البٌانات وتحلٌلها  على تعاونهم فً اإلجابة على أدوات الدراسة

بشكل أساسً على  االعتماد( وتم spss) االجتماعٌةإحصائٌا باستخدام برنامج الحزم اإلحصائٌة للعلوم 

كوسائل للتحلٌل  المعٌاري واختبار )ت( والمتوسط الحسابً واالنحراف التكرارات والنسب المئوٌة

 اإلحصائً.
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 :البحث نتائج 

 نتائج التساؤل األول:

ٌزة ألسرى داعش من النساء فً عملٌة ملماٌنص هذا التساؤل على : " ما الخصائص الدٌمغرافٌة 

 البنٌان المرصوص بسرت ؟"

على هذا التساؤل تم حساب التكرارات والنسب المئوٌة لبدائل اإلجابة على الفقرات التً تهدف  لئلجابة

جداول التالٌة وتوضح ال الخصائص الدٌمغرافٌة واالجتماعٌةإلى التعرف على هذه الجوانب باستمارة 

 :نتائج هذا االجراء

 :النتائج المتعلقة بالعمر  -5

 (5جدول رقم )

 المئوٌة لفئات العمر لعٌنة الدراسةالتكرارات والنسب 

 النسبة المئوٌة التكرار فئات العمر

 35.3 12 35 إلى 05من 

 58.8 20 25 إلى 36من 

 5.9 2 فما فوق 26من 

 100.0 34 المجموع

(  25 إلى 36الفئة العمرٌة األكثر تكرار هً الفئة من ) تشٌر النتائج الواردة فً الجدول السابق إلى أن

 أن%( وٌشٌر ذلك إلى 35.3)بنسبة  ( 35إلى  05%( ٌلٌها الفئة العمرٌة من ) 5848سنة بنسبة )

 الحسابٌةقٌم المتوسطات  إلىوبالرجوع  من صغار السنالفئات العمرٌة من النساء معظمهم 

،  (00451( بانحراف معٌاري ) 39497)متوسط العمر بلغ  أنواالنحرافات المعٌارٌة لؤلعمار تبٌن 

تً ومن خبلل مرورنا بهذه المجموعات والزٌارات التً قمنا بها الحظنا هذه النتٌجة أٌضا لدى الفئات ال

البحث وبالتالً ٌمكن تعمٌم هذه النتٌجة والمتعلقة بالعٌنة الحالٌة على كل النساء األسٌرات  فًلم تشارك 

 25 إلى 36)م فً المدى العمري من عناصر تنظٌم الدولة من النساء أغلبه أنوالخروج بمؤشر مؤداه 

وكذلك أٌضا مع  (Jacques,Taylor ,2013) "تاٌلور"و "جاسكوٌز"وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة  (

 ,Sageman) "سٌجمان"مثل دراسة  اإلرهابٌةجرٌت علً الذكور من العناصر الدراسات التً أ

 أنلعام الذي ٌمٌز هذه المجموعات من حٌث العمر هو البروفٌل ا أنوبالتالً ٌمكن القول  (2004

 . صغار السن معظمهم فً 
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 النتائج المتعلقة بالحالة الزواجٌة  -0

 (0جدول رقم )

 لعٌنة الدراسةوتارٌخ الزواج وعدد االوالد التكرارات والنسب المئوٌة للحالة االجتماعٌة 

 النسبة التكرار الفئات المتغٌرات

الحالة 

 االجتماعٌة

 90.17 20 متزوجة

 2.94 1 أعزب

 5.88 3 مطلقة

تارٌخ 

 الزواج

 55 00 لٌبٌا إلىقبل السفر 

 35 7 بعد السفر إلى لٌبٌا

 10 2 لم تحدد

 عدد األوالد

 14.7 5 ال ٌوجد أوالد

 71458 34 ثبلثة فأقل

 5488 3 6 إلى 4من 

 8483 2 6أكثر من 

 100.0 34 المجموع

جنبٌات أن األوالعٌنة متزوجات  أفراد%( من 90407نسبة ) أنتشٌر النتائج الواردة فً الجدول السابق 

حاالت ( 7)تزوجن قبل السفر إلى لٌبٌا و (00)ن % منهم وعدده 55( نسبة 31) نوعدده منهن

لنتٌجة فإن وبالتالً ووفقا لهذه ا %( لم تحدد. 01وحالتٌن بنسبة ) %25تزوجن بعد دخول لٌبٌا بنسبة 

 لدى عٌنة البحث الحالًال ٌتحقق  للزواج اإلرهابٌةاالفتراض بأن دوافع انضمام النساء للجماعات 

وتتفق هذه النتٌجة حٌث أن االغلبٌة العظمً منهن تزوجن قبل السفر إلى لٌبٌا واالنضمام لتنظٌم الدولة 

فً تحلٌلٌة للعملٌات االرهابٌة االنتحارٌة فً الفترة من  (Pape, 2005,132-144)توصل إلٌه  مع ما

نسبة  أنأٌضا تشٌر النتائج ، كما حٌث اشار إلى ان الغالبٌة العظمً منهم متزوجون  3112ألى  0981

وٌمكن  أوالد( 6% منهن لدٌهن أكثر من ) 8483وأن فاقل  أوالدثبلثة  نلدٌه هن( من71458%)

م أسر قائمة بالفعل ولم م لٌبٌٌن كانت لدٌهأ أجانبالعٌنة سواء كانوا  أفرادمعظم  أناالستدالل من ذلك 

 طفال.إنجاب األلٌبٌا من أجل الزواج و إلىٌأتوا 
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 النتائج المتعلقة بالجنسٌة -3

 ( 3) رقم جدول

 لجنسٌات عٌنة الدراسة المئوٌة والنسب التكرارات

 النسبة التكرار الجنسٌة

 41.07 04 ةلٌبٌ

 29.41 10 ةتونسٌ

 00476 4 ةمصرٌ

 00476 4 ةسودانٌ

 2.94 1 ةنٌجٌرٌ

 2.94 0 ةجنوب افرٌقٌ

 100.0 34 المجموع

بنسبة  لؤلسٌراتبالنسبة  ىاألخرالجنسٌة اللٌبٌة هً السائدة بٌن الجنسٌات  أنٌتبٌن من الجدول السابق 

 (%00476ثم المصرٌة والسودانٌة بنسبة ) (%29.41( ٌلٌها الجنسٌة التونسٌة بنسبة )40.07%)

لٌبٌا فً هذه الفترة لعبت دورا كبٌر فً  فًكانت سائدة  التًالظروف السٌاسٌة  أنوٌري الباحث 

فً بنغازي ومحاولة "حفتر"  اندلعتفنتٌجة الحرب التً ؛تنظٌم داعش  إلىالكثٌر من النساء  انضمام

سرت  إلىمدٌنة بنغازي وذهبوا بعلى المدٌنة ترك عددا كبٌرا من المعارضٌن لحفتر  هفرض سٌطرت

فحص مكان القدوم ولحقت بهم زوجاتهم وٌتبٌن ذلك بوضوح من خبلل للبحث عن مكان أمن للعٌش 

%( 3944( حاالت بنسبة )01عدد الحاالت التً قدمت من بنغازي ) أنبالنسبة للحاالت حٌث تبٌن 

 .بلس وحالتٌن من مدٌنة سرت وحالة من طرا

 النتائج المتعلقة بالمستوى التعلٌمً ألفراد العٌنة  -4

 (4) رقم جدول

 المستوى التعلٌمً ألفراد العٌنة لفئات المئوٌة والنسب التكرارات

 النسبة التكرار مستوي التعلٌم

 5.9 2 أمً

 14.7 5 ٌقرأ وٌكتب

 50.0 17 متوسط

 14.7 5 جامعً

 8.8 3 دراسات علٌا

 5.9 2 دكتوراهماجستٌر او 

 100.0 34 المجموع
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%( من األسٌرات تعلٌمهم متوسط وأن نسبة 5141نسبة ) أنالسابق  تشٌر النتائج الواردة فً الجدول 

التنظٌم هً فئات  إلىالفئات التً تنضم  أنتعلٌمهم جامعً فما فوق وتشٌر هذه النسبة إلى  (% 3944)

هناك ظروف  أن( وٌعكس ذلك ودكتوراهومن بٌنهم مستوٌات تعلٌمٌة مرتفعة )ماجستٌر  همتعلم

وعوامل معقدة ومتشابكة فٌما ٌتعلق بطبٌعة وخصائص هذه المجموعات فتباٌن المستوٌات التعلٌمة 

اإلشكالٌة لٌست فكرٌة فقط ولكنها تتضمن عوامل عدة ٌمثل العامل  أن إلىداخل هذه المجموعات ٌشٌر 

مثل  وتتفق هذه النتٌجة مع نتائج الدراسات السابقة فً هذا المجال،الثقافً واحدا منها ولكن لٌس اهمها 

ودراسة  (Sageman, 2004  سٌجمان )ودراسة  (Russell &Miller 1983)راسل ومٌلر دراسة 

 .(Pape, 2005,132-144)وبابً  (Reinare,  2004رٌنٌر )

 واآلمهات النتائج المتعلقة بالمستوى التعلٌمً لآلباء -5

 (5) رقم جدول

 واألمهات لآلباء التعلٌمً المستوى لفئات المئوٌة والنسب التكرارات

 النسبة التكرار  الفئات المجموعات

 اآلباء

 5.9 2 لم ٌحدد

 17.6 6 أمً

 32.4 11 ٌقرأ وٌكتب

 23.5 8 متوسط

 8.8 3 جامعً

 5.9 2 دراسات علٌا

 5.9 2 دكتوراهماجستٌر او 

 100.0 34 المجموع

 األمهات

 5.9 2 لم ٌحدد

 35.3 12 أمً

 17.6 6 ٌقرأ وٌكتب

 26.5 9 متوسط

 14.7 5 جامعً

 100.0 34 المجموع

ت مرتفعة مهات عٌنة الدراسة كانأباء والخلفٌة التعلٌمة آل نأ( 5رقم )تشٌر النتائج الواردة فً الجدول 

 لؤلمهاتوبالنسبة تعلٌمهم متوسط فما فوق هم من (%44403)باء كانت نسبة حدا ما فبالنسبة لآل إلى
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مهات عٌنة أباء وآلالخلفٌة التعلٌمة  أنإلى وٌشٌر ذلك تعلٌمهم متوسط فما فوق  %(40408)كانت نسبة 

اإلرهابٌة الذٌن ٌنضمون للجماعات  األفراد أنحدا ما وٌدحض ذلك فرضٌة  ىإلالدراسة مرتفعة 

 .سر تتمٌز بالجهل وانخفاض مستوى التعلٌم ٌنحدرون من أ

 :الثانًنتائج التساؤل 

ٌنص هذا التساؤل على : " ما الخصائص االجتماعٌة واالقتصادٌة ألسرى داعش من النساء فً عملٌة 

 البنٌان المرصوص بسرت ؟"

لئلجابة على هذا التساؤل تم حساب التكرارات والنسب المئوٌة لبدائل اإلجابة على الفقرات التً تهدف 

 الخصائص الدٌمغرافٌة واالجتماعٌةإلى التعرف على الخصائص االجتماعٌة واالقتصادٌة باستمارة 

 وتوضح الجداول التالٌة نتائج هذا االجراء:

 . قبل االنضمام للتنظٌم والحالة المادٌة  النتائج المتعلقة بمستوي السكن -5

 (6) رقم جدول

 للتنظٌم االنضمام قبل السكن مستوي لفئات المئوٌة والنسب التكرارات

 النسبة التكرار الفئات المتغٌرات

 مستوي السكن قبل االنضمام

 17.6 6 اٌجار

 14.7 5 شعبً

 14.7 5 متوسط

 23.5 8 جٌد

 29.4 10 ممتاز

 100.0 34 المجموع

 الحالة  المادٌة قبل االنضمام

 14.7 5 ضعٌفة جدا

 5.9 2 ضعٌفة

 20.6 7 متوسطة

 14.7 5 جٌدة

 23.5 8 جٌدة جدا

 20.6 7 ممتازة

 100.0 34 المجموع

من النساء أقروا بأن السكن الذي كانوا ٌعٌشون فٌه كان  (%3944) نسبة أن( 6رقم )ٌتبٌن من الجدول 

العٌنة كانت  أفراد( من %7944نسبة ) وأن، أقروا بأن السكن كان جٌدا  (23.5%) ممتازا ونسبة
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هذه  لدىالسمة السائدة  أنوبالتالً ٌمكن القول بناء على هذه النسب حالتهم المادٌة )متوسط فما فوق( 

ٌنحدرن من مستوٌات إلى  نأنهللتنظٌم   االنضماموالحالة المادٌة قبل الفئات من حٌث طبٌعة السكن 

 .كٌرٌوجر ومالٌسكوفاوتتفق هذه النتٌجة مع ما توصل إلٌه معٌشٌة طٌبة ظروف  فًتعٌش حدا ما 

(Krueger & Malečková, 0223)  فً دراستهما التحلٌلٌة عن التعلٌم والفقر واالرهاب حٌث أشارا

ان هناك عبلقة ضعٌفة بٌن الفقر والتعلٌم والمشاركة فً اإلرهاب وبمقارنة نسبة من ٌأتون من  إلى

خلفٌات اقتصادٌة واجتماعٌة ضعٌفة من االرهابٌٌن وجد أنها ال تختلف بشكل دال عن اعداد الذٌن 

 صادٌة واجتماعٌة وتعلٌمٌة مرتفعة .ٌأتون من خلفٌات اقت

 النتائج المتعلقة بحالة الوالدٌن اجتماعٌا. -0

 (7) رقم جدول

 . حالة الوالدٌن لفئات المئوٌة والنسب التكرارات

 النسبة التكرار حالة الوالدٌن

 55.9 19 على قٌد الحٌاة وٌعٌشان معا

 5.9 2 متوفٌان

 26.5 9 احدهما متوفً

 5.9 2 منفصبلن

 5.9 2 متزوج باخري

 100.0 34 المجموع

مهاتهن أبائهن وآ%( تقرٌبا من عٌنة الدراسة  56نسبة ) أنتشٌر النتائج الواردة فً الجدول السابق 

داخل فئات هذه  األسريأخر وهو االستقرار وٌعكس ذلك بعدا اجتماعٌا على قٌد الحٌاة وٌعٌشان معا 

افتراض التفكك وعدم االستقرار العائلً داخل هذه المجموعات كدافع من دوافع  أنالمجموعات بمعنً 

  .ة ٌلم ٌتحقق لدى عٌنة الدراسة الحالااللتحاق بها 

 النتائج المتعلقة بالعالقة بٌن الوالدٌن  -3

 (8جدول رقم )

 التكرارات والنسب المئوٌة لفئات العالقة بٌن الوالدٌن

 النسبة التكرار الوالدٌنالعبلقة  بٌن 

 5.9 2 لم ٌحدد

 23.5 8 متوترة

 2.9 1 مقبولة

 52.9 18 طٌبة

 14.7 5 نموذجٌة

 100.0 34 المجموع
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 . واألبناءالنتائج المتعلقة بطبٌعة العالقة بٌن الوالدٌن  -4

 (9جدول رقم )

 واألبناء التكرارات والنسب المئوٌة لفئات العالقة بٌن الوالدٌن

 النسبة التكرار واألبناءالعبلقة بٌن الوالدٌن 

 5.9 2 لم ٌحدد

 11.8 4 متوترة

 8.8 3 مقبولة

 55.9 19 طٌبة

 17.6 6 نموذجٌة

 100.0 34 المجموع

 

 بعضهم البعض . األبناءالنتائج المتعلقة بالعالقة بٌن  -5

 (52) رقم جدول

 بعضهم البعض األبناءالعالقة بٌن  لفئات المئوٌة والنسب التكرارات

بعضهم  األبناءالعبلقة بٌن 

 البعض
 النسبة التكرار

 8.8 3 لم ٌحدد

 2.9 1 متوترة

 8.8 3 مقبولة

 55.9 19 طٌبة

 23.5 8 نموذجٌة

 100.0 34 المجموع

لعٌنة  األسريالعبلقات داخل البناء  أن إلى( 03,02,04رقام )أتشٌر النتائج الواردة فً الجداول 

وبعضهم البعض كانت فً الغالب  األبناءأو بٌن  واألبناءالدراسة سواء بٌن الوالدٌن أو بٌن الوالدٌن 

جانب هام فً هذا السٌاق وهو جودة شبكة العبلقات داخل  إلىٌضا أوٌشٌر ذلك  (%55)بنسبة وطٌبة 

 .البحث من عٌنة األفرادمهات أباء وآنطاق 
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 :الثالثنتائج التساؤل 

داعش من النساء فً عملٌة البنٌان  دوافع انضمام عٌنة البحث من أسرى: " ما هذا التساؤل علىٌنص 

 ؟"لتنظٌم داعشالمرصوص بسرت 

لئلجابة على هذا التساؤل تم حساب التكرارات والنسب المئوٌة لبدائل اإلجابة على الفقرات التً تهدف 

ول وضح الجدٌو جمع البٌاناتباستمارة  االنضماملتنظٌم داعش وطرٌقة  االنضمامدوافع إلى التعرف 

 نتائج هذا االجراء : التالً

 (55) رقم جدول       

 دوافع االنتماء لتنظٌم داعش سؤال على العٌنة أفراد الستجابات المئوٌة والنسب التكرارات 

 النسبة العدد دوافع االنضمام للتنظٌم

 %4.8 2 التنظٌم بأفكاراالقتناع 

 %4.8 2 الوضع المادىتحسٌن 

 %4.8 2 هروب من عقوبات فً بلدى االصلً

 %19.0 8 فٌه الحصول على مكان أمن للعٌش

 %54.7 22 االلتحاق بالزوج

 %7.1 3 الهروب من الحالة االسرٌة السٌئة

 %4.8 2 معاقبة األهل

 %100.0 42 المجموع

 االلتحاقتنظٌم داعش هو لالنساء من عٌنة البحث  انضمام أهم أسباب أنٌتبٌن من الجدول السابق 

ٌلً ذلك الرغبة فً الحصول على مكان أمن للعٌش بنسبة  (54.7%)بالزوج حٌث بلغت النسبة 

وجاء االقتناع بأفكار التنظٌم وتحسٌن  (7.1%)الهروب من الحالة األسرٌة السٌئة بنسبة ثم  (%19.0)

وٌمكن وبنسب متساوٌة فً المرتبة األخٌرة  ًاألصلالوضع المادي والهروب من مشاكل فً البلد 

معظم عٌنة البحث الحالً كانوا من نساء لٌبٌات وخرجوا من مدٌنة بنغازي  أنتفسٌر هذه النتائج فً 

وف السٌاسٌة التً جعلت أزواجهم ٌتركون المدٌنة الظر هًومن ثم كان السبب الرئٌس وراء خروجهم 

بهم زوجاتهم وهكذا الحال بالنسبة للحاالت المصرٌة فمن خبلل  والتحقتللبحث عن مكان أخر للعٌش 

السودان ومن  إلىالمقابلة معهم أقروا بأنهم خرجوا من مصر عقب مطاردات أمنٌة ألزواجهم وذهبوا 

نسبة  أن بٌاناتهنخصوص التونٌسٌات فقد تبٌن من خبلل تحلٌل ، وببأزواجهم فً سرت  التحقواهناك 

وبالنسبة للحاالت السودانٌة فحالة ، سبب سفرهم للٌبٌا هو االلتحاق بالزوج أن إلىمنهم أشاروا  (71%)

للتنظٌم إقناعا بفكرة الجهاد والدولة اإلسبلمٌة بٌنما أشارت الحاالت  انتمتأنها  إلىواحدة أشارت 

    .والمادي األسريلرغبة فً مكان امن للعٌش وتحسٌن الوضع ا إلىاألخرى 

 

 



 لٌبٌا -الخصائص الدٌمجرافٌة والنفسٌة ألسرى داعش من النساء فً عملٌة البنٌان المرصوص بسرت

338 

 :الثالثنتائج التساؤل 

البحث من أسرى داعش من النساء فً  تمٌز عٌنةٌنص هذا التساؤل على: "ما السمات الشخصٌة التً 

 عملٌة البنٌان المرصوص بسرت لتنظٌم داعش؟"

واالنحرافات المعٌارٌة وقٌمة اختبار )ت(  لئلجابة على هذا التساؤل تم حساب المتوسطات الحسابٌة

لداللة الفروق بٌن المتوسط الفرضً ومتوسط العٌنة فٌما ٌتعلق باألبعاد المحتفلة لمقٌاس أٌزنك لسمات 

 الشخصٌة وٌوضح الجدول التالً نتٌجة هذا اإلجراء .

 ( 50جدول )

 باألداءتوسط العٌنة فٌما ٌتعلق االحصائٌة للفروق بٌن المتوسط الفرضً وم وداللتهقٌمة اختبار )ت( 

 على مقٌاس أٌزنك لسمات الشخصٌة

 سمات الشخصٌة
المتوسط 

 الفرضً
 متوسط العٌنة

االنحراف 

المعٌاري 

 للعٌنة

 قٌمة )ت(

مستوى 

المعنو

 ٌة

 1468 1441 6427 9494 945 العصابٌة

 1421 04140- 5442 9453 0145 االنبساط

 1411 5481 2422 6467 01 الذهانٌة

 1415 24104 4449 03483 0145 االجتماعٌةالمرغوبٌة 

بٌن المتوسط  1415ومن الجدول السابق ٌتبٌن عدم وجود فروق دالة إحصائٌا عند مستوي معنوٌة 

وق دالة فٌما ٌتعلق ببعد بٌنما وجدت فر واالنبساطالفرضً ومتوسط العٌنة فٌما ٌتعلق ببعد العصابٌة 

المتوسط الفرضً عن متوسط العٌنة  ارتفاع اتجاهاالجتماعٌة وكانت الفروق فً  الذهانٌه والمرغوبٌه

العٌنة فً  أفرادالدرجة علً المرغوبٌة االجتماعٌة لدى  ارتفاع اتجاهفٌما ٌتعلق ببعد الذهانٌة وفً 

 والتً اإلرهابٌةاالفتراضات المتعلقة بالشخصٌة  أن إلىوتشٌر هذه النتائج  الفرضً المتوسطمقابل 

و االفتراضات المتعلقة بشٌوع أ لئلرهابٌٌنوجود سمة العصابٌة كخاصٌة ممٌزه  إلىتشٌر 

لم تظهر فً  (Corner, 2016)خرون آهذه المجموعات  كدراسة كرونر و لدىاالضطرابات النفسٌة 

ال اتفقت النتائج مع العدٌد من التحلٌبلت والمراجعات البعدٌة للدراسات فً هذا المجهذه الدراسة بل 

متوسط درجات كما أن  (;Ruby ,2002; Silke,1998)  Gill &Corner 2017على سبٌل المثال:  

العٌنة على بعد الذهانٌة كان منخفضا وبشكل دال احصائٌا عن المتوسط الفرضً ، وظهر وبشكل  أفراد

هذا المقٌاس بشكل دال  جلً الرغبة فً إظهار المرغوبٌة االجتماعٌة حٌث ارتفعت الدرجة على

فكار التً كثٌرا من األ أنومن خبلل المقاببلت التً اجرٌناها مع هذه الحاالت ٌمكننا القول إحصائٌا ،

  بحاث علمٌة منظمة.أمراجعة علمٌة دقٌقة اعتمادا على نتائج  إلىقدمت فً هذا المجال تحتاج 
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 :والبحوث المقترحةات ـــوصٌـــالت

رهاب من موضوع التطرف واإل أنالبحث ٌتضح  فًفً ضوء ما تم التوصل إلٌه من نتائج  -0

رة تخضع للكثٌر من المتغٌرات نه ظاهرة متغٌأالموضوعات المعقدة والمتشابكة كما ٌمكننا القول 

شكاالت المعقدة فعلى عكس االفتراضات النظرٌة فً هذا المجال جاءت نتائج البحث لتبٌن واإل

لم ٌكن الدافع ن الحقائق العلمٌة فً هذا المجال فمن حٌث الدافع لبلنضمام لتنظٌم داعش الكثٌر م

 لؤلغلبٌةفكار التنظٌم ولكن كان السبب هو االلتحاق بالزوج ولم شمل العائلة وهذا بالنسبة أاالقتناع ب

 عاباستٌومن هنا نخرج بتوصٌة مهمة جدا فً هذا السٌاق وهً ضرورة العظمً من عٌنة البحث 

ٌجب توفٌر الدعم  ابٌٌنهكإرأسر العناصر االرهابٌة اجتماعٌا واقتصادٌا فبدل التعامل معهم 

رهابٌة ومن هنا ٌتوفر عامل لبلنضمام للجماعات اإلنهم مستهدفون وبشكل كبٌر والمساندة لهم أل

 ن تكون ضحٌة لهذه الجماعات .أالحماٌة والوقاٌة لكثٌر من الفئات التً ٌمكن 

الفهم الوثٌق لطبٌعة وظروف النساء فً تنظٌم داعش ٌمكن أن ٌوفر معلومات استخباراتٌة  نإ -3

رهاب بشكل عام كما ٌمكن أن ٌساعد فً رب ضد تنظٌم الدولة بشكل خاص واإلساسٌة فً الحأ

  التصدي له وحماٌة كثٌر من النساء من الوقوع فً شباك هذه التنظٌمات .

رهابٌة بعٌدا ٌة نوعٌة منظمة على المجموعات اإلاسات علمتوجه الحكومات وتمول در ٌجب أن -2

حٌان ٌتم على بٌانات ثانوٌة فً كثٌر من األعن الطرق التقلٌدٌة لجمع المعلومات والتً تعتمد 

 الحصول علٌها بطرق ال ٌمكن التحقق منها .

نوع بحاث العلمٌة فً مجال اإلرهاب وخاصة فً ضوء توجد فجوات كبٌرة فً الدراسات واألت -4

ن معظم الدراسات ركزت على عوامل أكما  لئلرهابعلى تعرٌف  االتفاقهذه الجماعات وعدم 

 :همٌة عن عوامل الخطر على سبٌل المثالأالخطر ولم تهتم بعوامل الوقاٌة والتً ال تقل 

 كادٌمً والتوجه االجتماعً والتحكم الذاتً والشخصٌة والعبلقات الوثٌقةاالتجاهات والتحصٌل األ

ح تفتنشطة االجتماعٌة وجمٌعها عوامل مع األصدقاء ونمط العبلقات داخل األسرة واالندماج فً األ

 رهاب وتساعد فً مواجهته .مجاالت كثٌرة للبحث فً مجال اإل

البسٌطة حول النوع االجتماعً همٌة بمكان تجاوز الكثٌر من االفتراضات التقلٌدٌة من األ -5

االفتراضات التً كانت سائدة حتى ضطرابات النفسٌة وغٌرها من رهاب والفقر والتعلٌم واالواإل

 .وتوجٌه االهتمام إلى العوامل والمتغٌرات الحدٌثة فً هذا المجال  3110حداث سبتمبر أ
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