ملخص
العنوان في العمل التأهيلي األخير  :الديناميكا النفسية لإلرهاب :تحليل اجتماعي وفلسفي.
المؤلف :توكوفا ديانا اذاماتوفنا
المشرف :مرشح الفيلسوف  .العلوم  ،أستاذ مشارك قسم التاريخ واالجتماعية والتخصصات الفلسفية
الدراسات الشرقية والالهوت س .ك .أوسيبوف .
المؤسسة التعليمية  :جامعة والية باتيغورسك.
أهمية الدراسة :كل يوم  ،تجري عشرات األعمال من نوع "المقاومة" حول العالم  ،مما يدل على
مدى خطورة النظم الحالية .إن أحد أكثر الجرائم إثارة للكشف هو االغتيال التوضيحي للجنرال إيران سليماني
 ،وهو مسؤول أجنبي كبير في وضع ال يكون فيه الطرفان  -إيران والواليات المتحدة األمريكية  -في حالة
حرب .كان هذا الصراع بمثابة أساس للنقاش بين علماء السياسة في جميع البلدان :اتفق الكثيرون على أنه
ليس أكثر من فعل»إرهاب سياسي«.
ضا من قبل
إن دراسة مشكلة اإلرهاب ال تتم فقط من قبل علماء السياسة وعلماء الدين  ،ولكن أي ً
علماء النفس  ،وفي بعض الحاالت  ،علماء األنثروبولوجيا وعلماء الطب الشرعي .هناك الكثير من الدالئل
على أن تفكير الشخص الذي اجتاز التوظيف المهني يختلف عن تفكير أي فرد آخر  ،والذي لم "ينقض"
وعيه.
الغرض من الدراسة :دراسة نظرية وتجريبية للخصائص االجتماعية والنفسية لإلدراك العام
الستخدام اإلرهاب كوسيلة للتأثير على المجال االجتماعي للحياة البشرية. .
أهداف الدراسة:
 دراسة تعريف كلمة "اإلرهاب" على أساس عمل علماء الدين وعلماء النفس وعلماء االجتماع
والفالسفة ؛
 تحديد وفصل مفاهيم "اإلرهاب الديني" و "اإلرهاب السياسي" ؛
 تتبع أمثلة األعمال اإلرهابية العديدة على تأثير تصرفات الفصائل على سياسة الدولة والوعي العام ؛
 إلجراء تحليل للبحوث االجتماعية حول موضوع البحث.
األهمية النظرية والعملية للدراسة .تكمن األهمية النظرية للعمل التأهيلي النهائي في توسيع وتعميق
المعرفة حول تأثير أعمال اإلرهاب على الوعي العام.
تكمن الدالئل على القيمة العملية في حقيقة أنه يمكن استخدام نتائج العمل التأهيلي النهائي في إعداد
سا لكتابة المشاريع وورقات الفصل الدراسي
المواد اإلعالمية عن سيكولوجية اإلرهاب  ،فضالً عن كونها أسا ً
والرسائل العلمية والمقاالت التي يدرسها الطالب.

نتائج الدراسة :ستكون مفيدة في إعداد المواد اإلعالمية عن السبل الممكنة لحل النزاعات بين
الطوائف.
نظرا ألن هذا العمل نظري بطبيعته  ،يمكن استخدام المواد البحثية عن أسباب ظهور
التوصياتً :
اإلرهاب واستخدامه  ،كما يمكن أن يكون العمل بمثابة منصة لكتابة المشاريع والدورات الدراسية والمقاالت
البحثية من قبل الطالببمواضيع مماثلة.

