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الملخ�ض 
اية  أحتياجات  أهم  من  وُيعد  وتقدمه،  جمتمع  أي  وجود  يف  األمان  صامم  أبعاده  مجيع  يف  اإلستقرار  يمثل 

حكومة، وأن مسألة توفري األمن واإلستقرار العام من أهم أولويات عمل احلكومات.
لذا فإن هذا البحث دراسة لتحديد أهم أولويات عمل احلكومة املحلية يف حمافظة كربالء املقدسة من أجل 
احلصول عىل اإلستقرار األمني والعام يف املحافظة، وقد بينت نتائج التحليل العاميل وجود مخسة عوامل هلا 
العوامل معاجلة حواضن  التي تضمنتها  املتغريات  أهم  املحافظة، وكانت  األثر األكرب يف حتقيق اإلستقرار يف 
اإلرهاب الداخيل و معاجلة القصف العشوائي وتطويق املشاكل بني الكتل السياسية واالهتامم بجودة التمثيل 
الدبلومايس العراقي وعمل اخلارجية العراقية وكذلك تعزيز الثقافة الديمقراطية لدى املواطن فضاًل عن معاجلة 
قضية الفاسدين، وُتعدُّ من أهم ادوار السلطات السياسية يف املحافظة من أجل حتقيق اإلستقرار األمني والعام 

يف املحافظة.
الكلامت املفتاحية: العوامل املؤثرة، احلكومة املحلية، كربالء.

The determination the most important factors affecting the priorities of the 
work of the local government in the security and public aspects the holy 
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Abstract

The stabilization in all its aspects represents the essence of safety in the existence and 
progress of any society. It is one of the most important needs of any government, as the issue of 
providing security and stability is one of the most important priorities of governmental work. 
Therefore, this research is a study to determine the most important priorities of the work of the 
Karbala’s local government in order to provide security and stability in the governorate. The 
results of the factorial analysis showed the existence of five factors have the biggest impact in 
achieving stability there. The most important variables included by factors were the processing 
of internal terrorism hubs, the indiscriminate shelling, and encircling the problems between the 
political blocs, as well as paying attention to the quality of the Iraqi diplomatic representation, 
and the work of the Iraqi Foreign Ministry, not to mention strengthening the democratic culture 
of the citizen and addressing the corruption issue, which considered as one of the most important 
roles of political authorities in order to achieve security and stability in the governorate.

Keywords: effective factors, local government, Karbala
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 Introduction المقدمة

األهداف  أهم  أبعاده من  اإلستقرار يف مجيع  ُيعدُّ 
التي تسعى اليها املجتمعات اإلنسانية كافة، ملا له من 
سواء  مجيعها  احلياة  جوانب  عىل  إجيابية  انعكاسات 
لذا  منها،  السياسية  او  األمنية  او  اإلجتامعية  كانت 
أهم  من  العام  واإلستقرار  األمن  توفري  مسألة  فان 
إذ أن اإلستقرار األمني  أولويات عمل احلكومات، 
والعام ُيعد الرشط األسايس لألمن والطمأنينة ألفراد 
األساسية  املرتكزات  من  كونه  عن  فضاًل  املجتمع، 
وازدهارها،  ونموها  املجتمعات  لقيام  والرضورية 
يقف  اإلستقرار  عدم  فأن  ذلك  من  العكس  وعىل 
عائقًا أمام تقدم الشعوب وتطورها، ويؤدي إىل حالة 

من الفوىض واالضطراب.

حتديد  يف  إستعمل  الــذي  العاميل  التحليل  إن 
حمافظة  يف  املحلية  احلكومة  عمل  أولــويــات  أهــم 
والعام  األمني  اإلستقرار  حتقيق  أجل  من  كربالء 
فيها هو أحد األساليب اإلحصائية املهمة املستعملة 
بينها  فيام  ارتبطت  املتغريات  من  جمموعة  حتليل  يف 
بدرجات خمتلفة من اإلرتباط، فهو هيدف إىل تبسيط 
أجل  من  الدراسة  قيد  املتغريات  بني  اإلرتباطات 
العالقة  تصف  التي  املشرتكة  العوامل  إىل  الوصول 
بني املتغريات وتفسريها. ويؤدي التحليل العاميل إىل 
الدراسة إىل عدد  الداخلة يف  املتغريات  تقليص عدد 
اإلرتباط  معامالت  عىل  باإلعتامد  العوامل  من  أقل 

بني املتغريات. 

Research Problem م�شكـلة البحـث

من  والعام  األمني  اإلستقرار  عدم  مشكلة  إن 
املجتمع  قيم  هتدد  فهي  والكبرية،  املهمة  املشكالت 
فأنه  لذا  مؤسساته،  ومجيع  الداخيل  بنائه  ونسيج 
انجح  وان  حكومة،  أي  احتياجات  أهم  من  ُيعد 
أمنها  عىل  حتافظ  أن  تستطيع  التي  هي  احلكومات 
ووعي  األمنية  أجهزهتا  عرب  الداخيل  وإستقرارها 
األمني  اإلستقرار  مسالة  فــان  هنا  ومــن  شعوهبا، 
فهي  احلكومات  عمل  أولــويــات  أهــم  من  والعام 
ختصص جهودها وجزًء كبريًا من ميزانيتها من اجل 

احلفاظ عليه.

Aim of the Research اهــداف البحـث

التي  املتغريات  إىل دراسة جمموعة  البحث  هيدف 
عىل  حفاظها  يف  املحلية  احلكومة  عمل  عىل  تؤثر 
اإلستقرار يف اجلانب األمني والعام يف حمافظة كربالء 
شكل  عىل  املتغريات  هذه  لتصنيف  وذلك  املقدسة، 
يف  العام  واجلانب  األمني  اجلانب  عىل  تؤثر  عوامل 
بأقل  املؤثرة  العوامل  هذه  حتليل  وبالتايل  املحافظة، 

خسارة يف املعلومات.

المبحث الأول: الجانب النظري

اأوًل: مفاهيم عامة 

1-1-1 اإلستقرار األمني ]1[:

يمثل اإلستقرار األمني صامم األمان يف وجود أي 
جمتمع وتقدمه، إذ غالبًا ما تكون املجتمعات املستقرة 
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امنيًا اكثر تطورًا ونموًا، وان مشكلة عدم اإلستقرار 
او  االقتصادية  املجاالت  عىل  فقط  تؤثر  ال  األمني 
إىل  تأثريها  يتعدى  وانــام  السياسية،  او  االجتامعية 
املجاالت الديمقراطية وحقوق االنسان واالجتاهات 

الفكرية.

أي  احتياجات  أهم  من  األمني  اإلستقرار  ُيعد 
حكومة، وان انجح احلكومات هي التي تستطيع أن 
أجهزهتا  عرب  الداخيل  واستقرارها  أمنها  عىل  حتافظ 
األمنية ووعي شعوهبا، اذ ان قوة اية دولة تكمن يف 
مدى حمافظتها عىل األمن  وان تكون حاجزًا ضد كل 

قوة خارجية هتدد أمن املجتمع واستقالله.

اضطرابًا  األخرية  املرحلة  يف  العراق  شهد  وقد 
مهها  كان  التي  املتطرفة  اجلامعات  بعض  سببه  أمنيًا 
وتسببت  اإلنسان،  حرمه  وانتهاك  والتخريب  القتل 
يف ختريب بعض املعامل واآلثار ولكن بمجهود الدولة 
الوضع  عىل  السيطرة  تم  واحلشد  األمنية  والقوات 

األمني من هذا التطرف.

املحافظات  احــد  أو  البلد  يف  األمــن  ولتحقيق 
واجب  هناك  كــربــالء(  )حمافظة  خاصة  وبــصــورة 
حقوق  منها  فلكل  واملواطن  احلكومة  من  كل  عىل 
وواجبات ملزم هبا للتمتع باألمان وحتقيقه ومن هذه 

الواجبات:

القوانني  • خيالف  من  كل  عىل  العقوبات  تطبيق 
والتعليامت من خالل السلوكيات التي متس امن 

املجتمع وتنرش الفساد والفوىض به. 
عىل  • املحافظة  كيفية  حول  األمنية  األجهزة  تأهيل 

التي  اإلخطار  ومواجهة  األمني  الوضع  سالمة 
هتدد امن املحافظة.

لتحقيق  • األمنية  واألجهزة  املواطن  بني  التنسيق 
األمن وتقريب وجهات النظر حول أمهية األمن 

وامهية حتقيقه.
امن  • عىل  املحافظة  أولويات  أهم  من  وكذلك 

وفرض  الدولة  بيد  السالح  حرص  هو  املحافظة 
األجهزة  غري  السالح  يمتلك  ملن  عقوبات 
اضطراب  إىل  يؤدي  السالح  محل  الن  األمنية 
داخيل بسبب االستخدام غري الصحيح. وكذلك 
االعتامد عىل التقنيات احلديثة للمسامهة يف حتقيق 

األمن.

1-1-2 اإلستقرار العام ]1[:

وألي  ابعاده  مجيع  يف  العام  اإلستقرار  يتحقق 
التعامل  السيايس عىل  النظام  جمتمع من خالل قدرة 
مع االزمات بنجاح واستيعاب الرصاعات الداخلية 
أية  توجد  وال  العنف،  استعامل  دون  من  للمجتمع 
العام  فاالستقرار  الكامل،  باالستقرار  تتمتع  دولة 
مستمرة  عملية  وهو  الشعوب  اهــداف  من  هدف 

تسعى كل املجتمعات إىل حتقيقها.

إن أية دولة تسعى إىل حتقيق اإلستقرار جيب عليها 
او  الوظيفية  ممارستها  بطبيعة  االليات  بعض  مراعاة 

عالقاهتا مع الشعب، ومنها:

تشكل  • البطالة  مشكلة  إنَّ  اذ  البطالة،  عىل  القضاء 
يف  والتوسع  العنف،  جرائم  يف  أساسيًا  ركنا 
جمال اخلدمات العامة، والعمل عىل نرش مظاهر 
أمام  االجتامعي  احلراك  جمال  وإتاحة  الرفاهية 
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خمتلف رشائح املجتمع.
كافة  • بدرجاته  التعليم  وانتشار  االُمية  عىل  القضاء 

وتوفري السكن املالئم لفئات املجتمع مجيعهم.
هيدد  • إنه  اذ  مجيعها،  بابعاده  الفساد  عىل  القضاء 

اهنيارًا  خيلق  بام  مرتكزاته  أعمق  يف  اإلستقرار 
للقيم واملعايري األخالقية واملؤسسية يف املجتمع.

ثانيًا: التحليل العاملي

Factor Analysis   :]3[]2[ 1-2-1 التحليل العاميل

اإلحصائية  األساليب  أحد  العاميل  التحليل  ُيعد 
تقليص  إىل  هيدف  وهو  املتغريات،  متعدد  لتحليل 
معّينة،  لظاهرة   )Data Reduction( املتغريات  عدد 
والتباين  التباين  مصفوفة  حتليل  يف  يستخدم  اذ 
احلصول  اجل  من  االرتباطات  مصفوفة  او  املشرتك 
عن  فضاًل  الدراسة،  قيد  للظاهرة  دقيق  تفسري  عىل 
العالقات  طريق  عن  اقل  عدد  إىل  البيانات  تقليص 
  Common الشائعة  )العوامل  الناجتة  املتغريات  بني 
Factor( الكامنة وراء هذه العالقات والتي ايضًا هي 

متغريات لكنها بعدد اقل من املتغريات االصلية. 

يعرب التحليل العاميل عن املتغريات املشاهدة كدالة 
تكون  ما  غالبًا  التي  الشائعة  املتغريات  من  عدد  يف 
العوامل  من   )Linear Compounds( خطيًا  تركيبًا 
جمموعة  بإجياد  العاميل  التحليل  يقوم  اذ  الشائعة، 
الكامنة  او  الشائعة  بالعوامل  تعرف  العوامل  من 
التباينات  عن  مسؤولة  تكون   )Common Factor(
من  كبرية  جمموعة  يف   )Variation(االخــتــالفــات او 

وان   ،)Response Variable( االستجابة  متغريات 
العالقة بني املتغريات داخل العامل الواحد اقوى من 

العالقة بني املتغريات يف بقية العوامل. 

جمموعة  يف  التباين  حساب  خــالل  من  وينتج 
عىل  للمتغريات  خطية  توافيق  وضع  ككل  البيانات 
التوفيق  ذا  األول  العامل  ويكون  العوامل  أساس 
األفضل للمكونات األساسية األوىل، وحيدد العامل 
األفضل  اخلطي  التوفيق  حتديد  طريق  عن  الثاين 
املحسوب  غري  للتباين  الثانية  األساسية  للمكونات 
حساب  يتم  نفسها  وبالطريقة  األول،  العامل  يف 
بقية العوامل ان وجدت اذ تستمر العملية حتى يتم 

حساب التباينات مجيعها.

بعامل  الدراسة  متغريات  من  جمموعة  كل  ترتبط 
بني  العالقة  وان  خطية،  دالــة  بواسطة  فقط  واحــد 
املتغريات يف العامل الواحد تكون قوية جدًا فيام بينها 
وضعيفة مع املتغريات االُخرى، ويمكن التعبري عن 
 Common( الشائعة  والعوامل  املتغريات  بني  الدالة 

Factor( بالشكل اآليت:
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اذ ان:

تربط  التي  اخلطية  الدالة  متثل   :M1، M2 ، ...، M
d

املتغريات بالعوامل.

يتم  التي  الــعــوامــل  متثل   :A11، A12 ، ...، A
dn

استخالصها.

X11، X12 ، ...، Xd: متثل متغريات الدراسة.

 Types of  Factor Analysis :1-2-2 أنواع التحليل العاميل

يمكن التمييز بني نوعني من التحليل العاميل مها:

النوع الأول/ التحليل العاملي ال�شتك�شافي [4] [3]:
 Exploratory Factor Analysis )EFA(

يستخدم يف اكتشاف عدد من العوامل االفرتاضية 
التي تفرس التباين يف البيانات، وهيدف إىل إجياد اقل 
حتسب  التي  الكامنة  او  الشائعة  العوامل  من  عدد 
تكون  عندما  ويستخدم  املتغريات،  بني  االرتباطات 
غري  الكامنة  العوامل  و  املتغريات  بني  العالقات 
التحليل االستكشايف، فيعتقد  معروفة وهذا ما يميز 
عدد  عىل  تنطوي  الدراسة  قيد  املتغريات  ان  مبدئيًا 
واضــح  تصور  هنالك  ليس  لكن  الــعــوامــل،  مــن 
العاميل  التحليل  فان  لذا  العوامل،  هذه  طبيعة  عن 
عدد  اقل  اكتشاف  إىل  يسعى   )EFA(االستكشايف
من هذه العوامل التي متثل العالقة بني عدد كبري من 

املتغريات قيد الدراسة.

تصور  انشاء  يف  تساعد  اداة  هو  ُاخرى  وبعبارة 
عن متغريات الدراسة من خالل استكشاف العوامل 

واالرتباطات  التباينات  افضل  حتسب  التي  الشائعة 
بني متغريات الدراسة. 

النوع الثاني/ التحليل العاملي األتوكيدي[5]:
Confirmatory Factor Analysis

العاميل الختبار  التحليل  النوع من  يستخدم هذا 
بني  عالقة  وجود  تفرتض  التي  املقرتحة  الفرضيات 
وهو  التحليل،  من  املستخلصة  والعوامل  املتغريات 
العوامل  من  ممكن  عدد  اقل  إجياد  إىل  هيدف  ايضًا 
الكامنة التي حتسب اكرب قدر من التباينات يف جمموعة 
املتغريات قيد الدراسة، فهو يستخدم الختبار العالقة 
بني نموذج العوامل املستخلصة واملشاهدات احلقيقية 

وتقيمها يف ضوء خمتلف النظريات اإلحصائية.

1-2-3 طريقة املكونات الرئيسة ]2[ ]4[ ]6[:

principal components Method

ان  اال  العاميل  للتحليل  عــدة  طـرائـق  تـوجد 
 PCA( principal(( األساسية  املكونات  طريقة 
دقة  الطرائق  أكثر  من  ُتعد   )components Method

باملقارنة  نتائجها  لدقة  نظرا  واستخدامًا  وشيوعًا 
 )Hottelling( هوتيلنج  العامل  اوجدها  الطرق،  ببقية 
من  جمموعة  تكوين  عىل  تعمل  وهي   ،)1933( عام 
الكامنة،  او  الشائعة  للعوامل  اخلطية  املكونات 
وبعبارة ُاخرى فهي حتدد التوليفات اخلطية للعوامل 
املعلومات  من  ممكن  قدر  بأكرب  حتتفظ  التي  الكامنة 

للمتغريات االصلية او متغريا الدراسة. 

ويف هذه الطريقة يتم استخراج معامالت العوامل 
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)Common Factor( والتي متثل تشبعات كل عامل 
)Contribution( من قيمة الشيوع ملتغريات الدراسة 
تتميز  التي  املعامالت  تستخرج  اذ  متتالية،  بصورة 
بأكرب قيمة من الشيوع من بواقي مصفوفة االرتباط 
 ،)A1( األول  العامل  معامالت  لتكون  للمتغريات 
وجيب ان يكون معامالت العامل األول، او جمموع 
ما  اكرب  الكيل  الشيوع  من  األول  العامل  تشبعات 
تتميز  التي  املعامالت  تستخرج  ثم  ومــن  يمكن، 
مصفوفة  بواقي  من  املتبقي  الشيوع  من  قيمة  بأكرب 
الثاين  العامل  االرتباط للمتغريات لتكون معامالت 
استخراج  يتم  ان  إىل  العملية  تستمر  وهكذا   ،)A2(
كل معامالت العوامل، ويمكن التعبري عنها باملعادلة 

التالية:
si1A1+ si2A2+...+ sipAp+...+ simAm

اذ ان:

A1، A2 ، ...،Am: متثل العوامل الشائعة 

)Common Factor(.

si1، si2 ، …، sim: متثل معامالت العوامل.

 1-2-4 مفاهيم عاملية:
1 .Eigen value :]2[ اجلذر الكامن

وهو جمموعة مربعات تشبعات كل املتغريات عىل 
 )Common Factor( الشائعة  عوامل  من  عامل  كل 
حلجم  مقياس  هو  ُاخــرى  وبعبارة  حــدة،  عىل  كاًل 
واحد،  عامل  يتضمنها  التي  املتغريات  لكل  التباين 
وقيمته تتناقص بشكل تدرجيي فتكون العوامل األوىل 

اجلذر  ويستخدم  يليها،  مما  اكرب  كامنًا  جذرًا  متتلك 
املستخلصة،  الشائعة  العوامل  عدد  لتحديد  الكامن 
اذا كانت قيمة اجلذر الكامن له  اذ يتم قبول العامل 
)Eigen Value( اكرب من الواحد الصحيح، ويرفض 
العامل إذا كانت قيمة اجلذر الكامن اقل من الواحد 

الصحيح. 

2 .loading  :]3[ التشبع

إذ  العاميل،  التحليل  يف  املهمة  املفاهيم  من  وهو 
يعرب عن درجة ارتباط كل متغري مع عامل معني، فاذا 
كانت قيمة تشبع املتغري لعامل معني أكرب من )0.5( 
فان هذا املتغري له عالقة قوية مع العامل ويساعد يف 
لعامل  املتغري  قيمة تشبع  اذا كانت  اما  وصفه جيدًا، 

معني اقل من )0.5( فيمكن امهاهلا وعدم االخذ هبا.

3 . Communalit   :]2[ االشرتاكات

عامل  كل  عىل  خمتلفة  تشبع  قيمة  متغري  لكل  ان 
التشبعات يف  العوامل وان جمموع مربعات هذه  من 
 ،)Communality( االشرتاكات  قيمة  متثل  العوامل 
املختلفة  املتغريات  تشبعات  مربعات  جمموع  فهي 
يف  استخلصت  والتي  معني  عامل  يتضمنها  التي 

املصفوفة العاملية.

4 .  Rotation :]3[]4[ التدوير

العوامل  عىل  احلصول  بعد  املرحلة  هذه  وتــأيت 
الشائعة )Common Factor( وتشبعاهتا، وتعترب اكثر 
إعادة  إىل  املراحل، وهي هتدف  أمهية من غريها من 
متغري  كل  )تباين  العوامل  عىل  املفرس  التباين  توزيع 
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التباين الكيل من دون تغيري،  بقاء  العوامل( مع  عىل 
التدوير هتدف إىل تغيري يف  وبعبارة ُاخرى ان عملية 
كيفية تشبع املتغريات عىل العوامل من اجل احلصول 
التي يمكن  الشائعة  للعوامل  املناسبة  التشكيلة  عىل  

تفسريها، وتوجد طريقتان للتدوير مها:

•  Orthogonal Rotation :التدوير املتعامد

وهو يفرتض ان العوامل الناجتة من التدوير ينعدم 
بعضها  عن  مستقلة  تكون  اهنا  أي  بينها،  االرتباط 
مصفوفة  متثل  التدوير  من  النوع  هذا  ويف  البعض، 
التشبعات الناجتة معامالت االنحدار اجلزئية املعيارية 
والتي تدل عىل املسامهة الصافية لكل عامل يف تفسري 
معامالت  متثل  كوهنا  عن  فضاًل  معني،  متغري  تباين 
ارتباطات املتغريات بالعوامل، وتعرف بــ )مصفوفة 

تشبعات العوامل )او )مصفوفة العوامل(.

•  Oblique Rotation :التدوير املائل

الناجتة  العوامل  فان  املتعامد  التدوير  خالف  عىل 
فهو  بعضها،  مع  مرتبطة  تكون  املائل  التدوير  من 
وغري  مرتبطة  الدراسة  قيد  املتغريات  بأن  يفرتض 
افــرتاض  من  واقعية  اكثر  ــرتاض  اف وهــو  مستقلة، 
بني  ارتباطات  هنالك  تكن  مل  فان  املتعامد،  التدوير 
نتائج  ان  يعني  فهذا  التدوير  من  الناجتة  العوامل 
املتعامد،  التدوير  لنتائج  مماثلة  تكون  املائل  التدوير 
واذا كانت هنالك ارتباطات بينها فان نتائج التدوير 

املائل تبني صورة دقيقة عن شدة هذه االرتباطات.

اختبار كايزر – ماير – اولكن ]3[:. 5
Kaiser – Meyer – Olkin Test

اجراءها  جيب  التي  املهمة  االخــتــبــارات  احــد 
البيانات  كفاية  ومدى  العّينة  كفاية  مدى  الختبار 
للتحليل العاميل. او اختبار قوة العالقة بني املتغريات 
يف مصفوفة االرتباطات، وترتاوح قيمته بني )1 – 0(، 
وكلام زادت قيمته عن )0.6( كلام دل ذلك عىل كفاية 
يف  الستخدامها  مناسبة  البيانات  وان  العّينة  حجم 

التحليل العاميل.

 اختبار بارتلت ]3[:. 6
Bartlett Test 

عام   )Bartlett( العامل  اوجــده  االختبار  وهــذا 
االرتباطات  مصفوفة  ان  يفرتض  وهــو   ،)1950(
أحادية  مصفوفة  ليست  الدراسة  قيد  املتغريات  بني 
هي  األحــاديــة  واملصفوفة   ،)Identity Matrix(
صفر،  تــســاوي  عنارصها  مجيع  مربعة  مصفوفة 
باستثناء العنارص القطرية فأهنا تكون مساوية للواحد 

الصحيح، والختبار الفرضية يستخدم احصاءه 

)Chi – Square x2( والتي جيب ان تكون قيمتها 
.)a( اقل من مستوى املعنوية )p – Value( االحتاملية
     وال يمكن اجراء التحليل العاملي للبيانات اال اذا كانت قيمة 

 (x2) اكبر من (0.6) والقيمة االحتمالية الحصاءة (KMO)
.(a)اقل من مستوى المعنوية
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المبحث الثاني: التطبيق العملي

 Description of Data :وصف البيانات

عىل  باالعتامد  البحث  بيانات  عىل  احلصول  تم 
استامرة استبيان، متت هتيئتها وتوزيعها من قبل طلبة 
كربالء،  جامعة  اإلحصاء  قسم  يف  الرابعة  املرحلة 
األمني  اجلانب  وفق  شمولية  أسئلة  فيها  وضعت 
والعام يف حمافظة كربالء يعتقد بان هلا دورًا مؤثرًا يف 
بشكل  كربالء  وحمافظة  عام  بشكل  العراق  استقرار 
خاص، اذ تم اختيار عّينة للدراسة مكونة من)150( 
الكربالئي  املجتمع  مستويات  خمتلف  من  مشاهدة 
محلة  الدولة،  ــر  دوائ يف  موظف  طالب،  )كاسب، 

الشهادات العليا يف جامعة كربالء(.

اأول: المحور الأمني

Research Variables :2-1-1 متغريات البحث

)األسئلة  ــرات  ــؤث وامل العوامل  وصــف  يمكن 
باملحور  املتعلقة  االستبيان  استامرة  يف  املوضوعة 
األمني( واعتبارها املتغريات التي تدخل يف التحليل 
اختيار  وبعد   SPSS الــ  برنامج  وباستعامل  العاميل، 
واختيار  للحل   )PCA( الرئيسية  املكونات  طريقة 
طريقة )Varimax( تم احلصول عىل النتائج، وقد تم 
ترميزها بالشكل التايل علاًم ان مجيع األسئلة الواردة 
يف االستبيان قد تم تصنيفها إىل )1( موافق جدًا، )2( 
موافق  )5( غري  موافق،  )4( غري  )3( حمايد،  موافق، 

جدًا.

X1: جلب مستشارين أجانب يف اجلانب األمني.

X2: حرص السالح بيد الدولة.

X3: تعديل جتربة احلشد الشعبي.

X4: تشكيل حرس وطني لكل حمافظة.

X5: التدخل الدويل ملكافحة اإلرهاب.

X6: حتييد اجلهات الدولية التي تغذي اإلرهاب.

X7: معاجلة حواضن اإلرهاب الداخيل.

X8: معاجلة القصف العشوائي.

X9: تنويع مصادر تسليح اجليش.

X10: تطوير كفاءات الكادر األمني.

معدات  من  احلديثة  التقنيات  عىل  االعتامد   :X11

وأجهزة.

X12: حماربة الفساد واجلهل.

عملها  وجعل  والرتكيز  السيطرات  ختفيف   :X13

نوعي.

2-1-2 نتائج تطبيق التحليل العاميل:

  The Results Of The Application Of The Factor  Analysis

إىل   )Factor Analysis( العاميل  التحليل  هيدف 
توضيح العالقات بني جمموعة من املتغريات، وينتج 
املتغريات اجلديدة أو املفرتضة تسمى  عنها عدد من 
استعامل  تم  البحث  من  املحور  هذا  ويف  بالعوامل، 
التي  املتغريات  العاميل لدراسة جمموعة من  التحليل 
تؤثر عىل عمل احلكومة املحلية يف اجلانب األمني يف 

حمافظة كربالء.
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إذا كانت  او الختبار ما  العّينة  والختبار مدى كفاية 

يستعمل  صغرية  املتغريات  بني  اجلزئية  االرتباطات 

اولكن)KMO(واختبار   – ماير   – كايزر  مقياس 

ملقياس  األدنى  احلد  وان   )Bartlett Test( بارتلت 

)KMO( هو )0.60( وكلام اقرتبت قيمته من الواحد 

املأخوذة  العّينة  حجم  كفاية  عىل  ذلك  دل  الصحيح  

والعكس صحيح، وقد وجد إن قيمته تساوي )0.88( 

االعتامد  يمكن  انه  يعني  وهذا   )0.60( من  أعىل  وهي 

العاميل،  التحليل  من  عليها  نحصل  التي  العوامل  عىل 

ان  نجد  العّينة، كام  بكفاية حجم  احلكم  يمكن  وكذلك 

 )Bartlett Test( القيمة االحتاملية الختبار بارتــلت

 )78( حريــة  ودرجـــة   )0.05( معنويــة  مستوى  عند 

 )0.05( اقل  وهي   )P-value = 0.000(تســاوي

املصفوفة،  يف  املتغريات  بعض  بني  ارتباطات  توجد  اي 

وإن مصفوفة االرتباط بني املتغريات قيد الدراسة ليست 

مصفوفة أحادية.

 Total( اجلدول أعاله يوضح التباين الكيل املفرس 
Variance Explained( وحيتوي يف عموده األول عىل 

العوامل التي مبدئيًا تساوي عدد املتغريات الداخلة 
يف الدراسة، اما االعمدة االُخرى فهي كالتايل: 

العوامل

Component

قيم الجذر الكامن األولية

Initial Eigen values

مجموع المربعات بعد تدوير المحاور

Rotation Sums of Squared

الجذر الكامن 
Eigen value

نسبة التباين 
لكل عامل % 
of Variance

نسبة التباين 
التراكمي% 

 Cumulative

الجذر الكامن 
Eigen value

نسبة التباين لكل 
 % of عامل
Variance

نسبة التباين 
التراكمي% 

Cumulative

12.20816.98316.9831.82814.05814.058

21.66512.81129.7941.47611.35325.411

31.33410.26240.0561.46811.29336.704

41.2289.44549.5011.36910.52847.232

51.0688.21257.7131.36310.48157.713

60.9537.32865.041

70.8856.80871.849

80.8536.56178.410

90.7685.90684.316

100.6314.85589.171

110.5143.95793.128

120.4503.45896.586

130.4443.414100.000

جدول )1( التباين الكلي المف�شر
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 Initial االولية:  الكامن  اجلذر  قيم  االول/  العمود 
 Eigen values

يف  تبقى  سوف  التي  العوامل  العمود  هذا  يبني 
االولية  الكامنة  ــذور  اجل قيم  خــالل  من  التحليل 
باجلذور  تتعلق  التي   )Initial Eigen Variance(
التي  العوامل  اذ ان كل  التخيلية ملصفوفة االرتباط، 
الواحد  من  اكرب  كامنة  جذور  تقابلها  إبقاؤها  سيتم 

الصحيح، ويتكون من االعمدة الفرعية التالية: 

اجلذر  • قيم  يوضح   )Eigen value( األول  العمود 
الكامن لكل عامل، و إن جمموع قيم هذا العمود 

تساوي عدد املتغريات
2.208 + 1.665 + ……… + 0.444 = 13

ومن مالحظة قيم هذا العمود يتضح وجود مخسة 
عوامل فقط هلا جذور كامنة )Eigen value( اكرب من 
احلكومة  أولويات عمل  تؤثر عىل  الصحيح  الواحد 
املحلية يف حمافظة كربالء املقدسة يف اجلانب األمني، 
اما العوامل االُخرى فقد تم استبعادها الن جذورها 

الكامنة اقل من الواحد الصحيح.

العمود الثاين )of Variance %( وتوضح قيمه نسبة  •
التباين لكل عامل ويتم احتسابه كام ييل: 

نسبة التباين ألي عامل = )جمموع اجلذور الكامنة/ 
عدد املتغريات( * 100.

ويتضح من قيم هذا العمود ان اعىل نسبة للتباين 
بينام   ،(%16.983) تبلغ  اذ  األول  العامل  يوضحها 
التباين الكيل،  الثاين )12.811%( من  يوضح العامل 
العوامل  توضحها  التي  التباين  قيم  تتناقص  وهكذا 

التالية تدرجييًا.

قيم  • فيه  ويظهر   )% Cumulative( الثالث  العمود 
نسبة تباين املتجمع الصاعد لعمود نسبة التباين 
الرتاكمي  التباين  نسبة  أي   ،)% of Variance(
ويظهر   ،)% of Variance( التباين  نسبة  لعمود 
فيه نسبة التباين التي تفرسها العوامل املستخلصة 

من التباين الكيل وتبلغ )%57.713(.

العمود الثاين/ جمموع املربعات بعد تدوير املحاور:
Rotation Sums of Squared Loadings 

الفرعية  االعمدة  عىل  حيتوي  أيضا  العمود  وهذا 
املوجودة يف العمود االول نفسها ولكن للعوامل التي 
نسبة  ويوضح  التدوير،  وبعد  فقط  استخالصها  تم 
التباين التي ترشحها العوامل املستخلصة بعد إعادة 
 )%57.713( تكشف  وهي  متكافئة  بطريقة  توزيعها 

من التباين احلاصل يف املتغريات.

ال�شكل )1( الجذور الكامنة

البياين يف الشكل )1( قيم اجلذور  الرسم  يوضح 
بان كمية  املقابلة للعوامل املختلفة، ويتضح  الكامنة 
التباين التي تتسبب يف تغري اجلذور الكامنة يف كل من 
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هذه العوامل تتالشى بحده مع استخالص العوامل 
الظهور  تبدأ يف  الكامنة   اجلذور  قيم  ان  اذ  املتعاقبة، 
اال  العوامل،  بقية  إىل  وتستمر  األول  العامل  عند 
تقابـل  العوامل  من  بعــده  وما  السادس  العامل  إن 
يتم  وبالتايل  واحد  من  االقل  الكامنة  اجلــذور  قيم 

االحتفاظ بالعوامل اخلمسة األوىل فقط.

التدوير   يبني اجلدول )2( مصفوفة العوامل بعد 
تشبع  فيه  ويظهر  عــوامــل،  مخسة  تتضمن  والتي 
االرتباط  معامل  قيمة  او  عامل،  أي  عىل  متغري  كل 
البسيط بني العامل واملتغري للعوامل اخلمسة التي تم 

استخالصها وكام يأيت:

العامل األول: حواضن اإلرهاب الداخيل 

من  ويعد  األوىل  املرتبة  يف  العامل  هــذا  ــأيت  ي
املتغريات ويفرس  الرئيسة يف تشخيص أهم  العوامل 
املتغريات  ويضم  الكيل  التباين  من   )%16.983(

التالية:

تغذي . 1 التي  الدولية  اجلهات  )حتديد   X6 املتغري   
اإلرهاب( بتشبع مقداره )0.632(.

حواضن . 2 املتغري  X7 )معاجلة 
مقداره  بتشبع  الداخيل(  اإلرهاب 

.)0.802(

القصف . 3 )معاجلة   X8 املتغري 
العشوائي( بتشبع مقداره )0.741(.

العامل الثاين: الفساد واجلهل 

يأيت هذا العامل يف املرتبة الثانية ويفرس 
ويضم  الكيل  التباين  من   )%12.811(

املتغريات التالية:

التقنيات . 1 عىل  )االعتامد   X11 املتغري 
وقيمة  واألجهزة(  املعدات  من  احلديثة 

التشبع )0.697(.

X12 )حماربة الفساد واجلهل( . 2 املتغري 
وقيمة التشبع )0.755(.

العامل الثالث: مكافحة اإلرهاب

يأيت هذا العامل يف املرتبة الثالثة ويفرس)%10.262( 
من التباين الكيل ويضم املتغريات التالية:

وقيمة . 1 الشعبي(  احلشد  جتربة  )تعديل   X3 املتغري 
التشبع )0.691(.

المتغيرات
العوامل

12345

X10.3680.483 -0.1190.1540.278

X20.771

X30.1020.6910.1110.275

X40.1980.5630.131 -0.320 -

X50.718

X60.6320.141 -0.372

X70.8020.1810.109 -

X80.7410.153

X90.1570.2070.733

X100.2070.7250.115

X110.1920.6970.1660.252

X120.1600.7550.183

X130.210-0.690

الجدول )2( م�شفوفة العوامل بعد التدوير
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املتغري X4 )تشكيل حرس وطني لكل املحافظة( . 2
وقيمة التشبع )0.563(.

اإلرهاب( . 3 ملكافحة  الدويل  )التدخل   X5 املتغري 
وقيمة التشبع )0.718(.

العامل الرابع: حرص الساح بيد الدولة

يأيت هذا العامل يف املرتبة الرابعة ويفرس )%9.445( 
من التباين الكيل ويضم متغريان فقط مها:

بتشبع . 1 الدولة(  بيد  السالح  )حرص   X2 املتغري   
مقداره )0.771(.

املتغري X10 )تطوير كفاءات الكادر األمني( بتشبع . 2
مقداره )0.725(.

العامل اخلامس: تسليح اجليش

ويفرس  اخلامسة  املرتبة  يف  العامل  ــذا  ه ــأيت  ي
)8.212%( من التباين الكيل ويضم املتغريات التالية:

X9 )تنويع مصادر تسليح اجليش( وقيمة . 1 املتغري 
التشبع )0.733(.

املتغري X13 )ختيف السيطرات والرتكيز عىل جعل . 2
عملها نوعي( وقيمة التشبع )0.690(.

ثانيًا: المحور العام

باعتبار ان األسئلة املوضوعة يف استامرة االستبيان 
واملتعلقة باملحور العام هي املتغريات التي تدخل يف 
األمني  املحور  يف  احلال  هو  وكام  العاميل،  التحليل 
العوامل  واختيار طريقة   SPSS الــ  برنامج  باستعامل 
تم   )Varimax( طريقة  واختيار  للحل  الرئيسية 
احلصول عىل النتائج اخلاصة باملحور العام، وقد تم 

ترميز متغريات  هذا املحور بالشكل اآليت:

X1: تطويق املشاكل بني الكتل السياسية.

X2: االهتامم بجودة التمثيل الدبلومايس العراقي 

وعمل اخلارجية العراقية.

X3: تعزيز الثقافة الديمقراطية لدى املواطن.

X4: ترصني اإلعالم.

X5: معاجلة قضية الفاسدين.

X6: معاجلة الفساد واجلهل بمفاصل الدولة.

اخلدمة  جمالس  وتشكيل  التعني  آلية  ترصني   :X7

االحتادي.

X8: معاجلة مسألة البطالة وخلق فرص العمل.

دوائر  يف  والروتني  املقنعة  املطالعة  معاجلة   :X9

الدولة.

X10: استقالل القضاء.

X11: تفعيل عمل هيئة النزاهة.

X12: تعديل الدستور.

X13: ترشيع وتعديل القوانني.

X14: ترسيع إجراءات تطبيق احلكومة االلكرتونية.

X15: حتسني عالقة احلكومة املركزية باإلقليم.

2-2-1 نتائج تطبيق التحليل العاميل:
The Results Of The Application Of The Factor  

Analysis 

الختبار مدى كفاية العّينة او اختبار ما إذا كانت 
ان  وجد  صغرية  املتغريات  بني  اجلزئية  االرتباطات 
تساوي   )KMO(اولــكــن ميد  كايزر  مقياس  قيمة 
بان  القول  اكرب من )0.6(، أي يمكن  )0.791( وهي 
عىل  االعتامد  ويمكن  لالختبار  كايف  العّينة  حجم 
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العوامل التي نحصل عليها من التحليل، وقد وجد 
 Bartletts( ان القيمة االحتاملية  الختبـــار بارتــلت
حرية  ودرجة   )0.05( معنويــة  مستوى  عند   )Test

)105( تســاوي

)P-value = 0.000( وهي اقل )0.05( وهذا يدل 
عىل وجود ارتباط بني بعض املتغريات يف املصفوفة.

وجود   )3( اجلدول  يف  األرقام  خالل  من  يتضح 

احلكومة  عمل  أولــويــات  عىل  تؤثر  عوامل  مخسة 
العام  اجلانب  يف  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  املحلية 
وسوف تبقى بالتحليل وتم استبعاد باقي العوامل، اذ 
ان اجلذور الكامنة التي تقابل العوامل اخلمسة االوىل 
من  يتضح  كام  الصحيح،  الواحد  تساوي  او  اكرب 
اجلدول نسب التباين لكل عامل، وان هذه العوامل 

املستخلصة تفرس)57.089( من التباين الكيل.

العوامل

Component

القيم الجذر الكامن األولية

Initial Eigen values

مجموع المربعات بعد تدوير المحاور

Rotation Sums of Squared

الجذر 
الكامن 
Total

نسبة التباين لكل 
 % of  عامل
Variance

نسبة التباين 
التراكمي 

 %Cumulative

الجذر 
الكامن 
Total

نسبة التباين لكل عامل 

% of Variance

نسبة التباين التراكمي 
 %Cumulative

13.32222.14422.1442.30215.34815.348

21.63310.88833.0321.72511.50226.850

31.4399.59242.6241.67211.14637.996

41.1697.79650.4201.5009.99947.995

51.0006.66957.0891.3649.09557.089

60.9656.43463.524

70.8975.97869.502

80.8435.62175.123

90.7064.70679.829

100.7014.67584.504

110.5833.88988.392

120.5193.46291.854

130.4442.96194.815

140.4072.71197.527

150.3712.473100.000

جدول )3( التباين الكلي المف�شر
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ال�شكل )2( الجذور الكامنة

وقيم  العوامل  من   )3( اجلدول  يبينه  ما  عن  فضاًل 

البياين  جذورها الكامنة فان الشكل )2( يوضح الرسم 

أيضًا،  املختلفة  للعوامل  املقابلة  الكامنة  اجلذور  لقيم 

وهو يؤكد وجود مخسة عوامل تؤثر عىل أولويات عمل 

اجلانب  يف  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  املحلية  احلكومة 

العام، اذ ان قيم اجلذور الكامنة  للعوامل اخلمسة األوىل 

فقط هي األكرب من الواحد الصحيح، و إن العامل الثامن 

وما بعده من العوامل تقابل قيم اقل من الواحد وبالتايل 

يتم االحتفاظ بالعوامل السبعة  األوىل فقط.
الجدول )4( م�شفوفة العوامل بعد التدوير

المتغيرات
العوامل

12345

X10.5120.3510.141-0.196

X20.7010.1460.2100.158

X30.6490.107-0.2450.172

X40.6920.105-0.143-0.145

X50.5960.2310.208-0.134-0.042

X60.2360.3620.1570.756

X70.795-0.485

X80.1410.169-

X90.4160.2270.329

X100.2030.1570.6110.251-0.228

X110.762

X120.4920.4040.142

X130.6600.2370.221

X140.4740.7020.211

X150.1630.8330.573

بعد  العوامل  مصفوفة   )4( ــدول  اجل يف  يظهر 
التدوير والتي تتضمن مخسة عوامل، وتشري األرقام  
فيه إىل تشبع كل متغري عىل أي عامل، او قيمة معامل 
االرتباط البسيط بني العامل واملتغري للعوامل االربعة 

التي تم استخالصها وكام يأيت:

العامل األول: جودة التمثيل الدبلومايس

يف  الرئيسية  العوامل  مــن  العامل  هــذا  ويعد 
أولويات  عىل  تؤثر  التي  املتغريات  أهم  تشخيص 
يف  املقدسة  كربالء  حمافظة  يف  املحلية  احلكومة  عمل 
األوىل  املرتبة  يف  العامل  هذا  يأيت  اذ  العام،  اجلانب 
مخسة  ويضم  الكيل  التباين  من   )%22.144( ويفرس 

متغريات وهي:

املتغري X1 )تطويق املشاكل بني الكتل السياسية( . 1
وقيمة التشبع )0.512(.

الدبلومايس . 2 التمثيل  بجودة  )االهتامم   X2 املتغري 
العراقي وعمل اخلارجية العراقية( وقيمة التشبع 

.)0.701(

لدى . 3 الديمقراطية  الثقافة  )تعزيز   X3 املتغري 
املواطن( وقيمة التشبع )0.649(.
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التشبع . 4 وقيمة  اإلعالم(  )ترصني   X4 املتغري 
.)0.692(

وقيمة . 5 الفاسدين(  قضية  )معاجلة   X5 املتغري 
التشبع )0.596(.

العامل الثاين: عمل هيئة النزاهة

يأيت هذا العامل يف املرتبة الثانية ويفرس )%10.888( 
من التباين الكيل ويضم متغريين فقط مها:

وقيمة . 1 النزاهة(  هيئة  عمل  )تفعيل   X11 املتغري 
التشبع )0.769(.

وقيمة . 2 القوانني(  وتعديل  )ترشيع   X13 املتغري    
الشبع )0.660(.

العامل الثالث: جملس اخلدمة االحتادي

هذا  ويأيت  الكيل،  التباين  من   )%9.592( ويفرس 
العامل يف املرتبة الثالثة ويضم متغريين ايضًا:

التعيني وتشكيل جملس . 1 إلية  X7 )ترصني  املتغري   
اخلدمة االحتادي( وقيمة التشبع )0.795(.

املتغري X10 )تشكيل حرس وطني لكل املحافظة( . 2
وقيمة التشبع )0.611(.

العامل الرابع: عاقة احلكومة املركزية باإلقليم

يأيت هذا العامل يف املرتبة الرابعة ويفرس

)7.796%( من التباين الكيل ويضم متغريين فقط 
مها:

احلكومة . 1 تطبيق  إجراءات  )ترسيع   X14 املتغري 
اإللكرتونية( وقيمة التشبع )0.702(.

املركزية . 2 احلكومة  عالقة  )حتسني   X15 املتغري   
باإلقليم( وقيمة التشبع )0.833(.

العامل اخلامس: الفساد واجلهل بمفاصل الدولة

من   )%6.669( ويفرس  اخلامسة  املرتبة  يف  ويايت 
التباين الكيل ويضم متغريين فقط مها:

بمفاصل . 1 واجلهل  الفساد  )معاجلة   X6 املتغري 
الدولة(  وقيمة التشبع )0.756(.

املركزية . 2 احلكومة  عالقة  )حتسني   X15 املتغري 
باإلقليم( وقيمة التشبع )0.573(.

 ال�شتنتاجات والتو�شيات

اأوًل: الإ�شتنتاجات:

ملتغريات . 1 تعطي  العاميل  التحليل  طريقة  إن 
العامل  متغريات  إما  عالية،  أمهية  األول  العامل 
العامل  متغريات  من  أمهية  اقل  فتكون  الثاين 

األول، وهكذا بالنسبة لبقية العوامل.
بينت نتائج التحليل العاميل وجود مخسة عوامل . 2

يف  املحلية  احلكومة  عمل  أولويات  عىل  تؤثر 
حمافظة كربالء املقدسة يف اجلانب األمني، حيث 
فرست هذه العوامل نسبة)57.713%(من التباين 

الكيل.
املتغريات . 3 أهم  إن  الدراسة  نتائج  أظهرت   

)معاجلة  هي  األول  العامل  تضمنها  التي 
القصف  الداخيل( و)معاجلة  حواضن اإلرهاب 
العشوائي(، وان هذه املتغريات تؤثر عىل الواقع 
األمني يف املحافظة حيث إن قيمة التشبع كانت 

)0.802( و)0.741( عىل التوايل.
العام . 4 العاميل للمحور  التحليل  نتائج  من خالل 

تبني وجود مخسة عوامل ايضًا تؤثر عىل أولويات 
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عمل احلكومة املحلية يف اجلانب العام، وفرست 
)57.089( من التباين الكيل.

أن . 5 العام  للمحور  العاميل  التحيل  نتائج  تبني من 
للمتغريات )تطويق املشاكل بني الكتل السياسية( 
و)االهتامم بجودة التمثيل الدبلومايس العراقي، 
)تعزيز  وكذلك  العراقية(،  اخلارجية  وعمل 
وكذلك  املواطن(،  لدى  الديمقراطية  الثقافة 
الفاسدين(  قضية  و)معاجلة  اإلعالم(،  )ترصني 

هلا تأثري الكبري عىل عمل احلكومة املحلية.

ثانيًا: التو�شيات:
املحافظة . 1 يف  والعام  األمني  باإلستقرار  التمتع 

هبذا  املهتمني  قبل  من  ومتابعة  جهدًا  يتطلب 
مشرتكة  األطراف  مجيع  تكون  وأن  اجلانب، 
اإلستقرار  حتقيق  يف  ومواطن  حملية  حكومة  من 

األمني والعام.
ومعاجلة . 2 الداخيل  اإلرهاب  حواضن  معاجلة 

عمل  أولويات  أهم  من  العشوائي  القصف 
من  لذا  األمني،  اجلانب  يف  املحلية  احلكومة 
ومتوازنة  جيدة  بصورة  األهتامم  الرضوري 
توجهات  ذات  أمنية  ومؤسسات  أجهزة  ببناء 
األمن  حفظ  عىل  قادرة  تكون  وجمتمعية  وطنية 
القانون وحتقيق  أساس سيادة  املجتمع، وفق  يف 

األمن اجلامعي بصورة عامة.
واألهتامم . 3 السياسية  الكتل  بني  املشاكل  تطويق 

وعمل  العراقي  الدبلومايس  التمثيل  بجودة 
الثقافة  تعزيز  وكذلك  العراقية،  اخلارجية 
معاجلة  عن  فضاًل  املواطن  لدى  الديمقراطية 
عمل  أولويات  أهم  من  الفاسدين،  قضية 
احلكومة املحلية يف اجلانب العام، و ُيعد من أهم 

ادوار السلطات السياسية يف املحافظة يف سعيها 
لإلستقرار، وهذا الدور ال يمكن إن يتحقق إالّ 
من خالل إتسام هذه السلطات بالرشعية ومتثلها 

إلرادة الشعب. 
العلمية . 4 والكفاءات  اخلربات  من  اإلستفادة 

العلمي  والتقدم  املتطورة  والوسائل  العراقية، 
واجلهل  الفساد  ملعاجلة  احلديثة،  والتكنولوجيا 
احلكومة  إجراءات  وترسيع  الدولة،  بمفاصل 
أمني  جانب  أفضل  عىل  للحصول  اإللكرتونية 

وعام للمحافظة عىل اإلستقرار.
جلب مستشارين أجانب لإلستفادة من خرباهتم . 5

يف بسط األمن يف املحافظة وتعديل جتربة احلشد 
الشعبي، فضاًل عن حتديد اجلهات الدولية التي 

تغذي االرهاب ومعاجلة حواضنه الداخلية.  
رضورة العمل عىل تنشيط الزراعة والصناعة يف . 6

الشباب ومعاجلة  استقطاب  أجل  املحافظة، من 
مسألة البطالة وخلق فرص عمل، لغلق الفجوة 
الشباب  جتنيد  يف  اإلرهابية  املجموعات  امام 

واستاملتهم نحو الفكر االرهايب.
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اإ�شتمارة اإ�شتبيان

اآراء المواطنين حول العوامل الموؤثرة على الإ�شتقرار في محافظة كربالء المقد�شة

)الجانب الأمني والعام(

عزيزي املواطن... حتية طيبة...

هذه اإلستامرة معده لغرض البحث العلمي يرجى تعاونك معنا خدمة لك ولبلدنا العزيز

معلومات عامة

اجلنس:              ذكر                         ُانثى                 2. العمر:  . 1
التحصيل الدرايس:              ُامي                إبتدائية               متوسطة               إعدادية                دبلوم . 3

               بكالوريوس                ماجستري               دكتوراه 

هل تعتقد إن ما يرد يف األسئلة يف املحاور التالية مؤثر يف اإلستقرار يف العراق واىل أي مدى؟ 

أوالً: المحور األمني

غير موافق  جدًاغير موافقمحايدموافقموافق جدًاالسؤالت

جلب مستشارين أجانب في الجانب األمني1.

حصر الساح بيد الدولة2.

تعديل تجربة الحشد الشعبي3.

تشكيل حرس وطني لكل محافظة4.

التدخل الدولي لمكافحة اإلرهاب5.

تحييد الجهات الدولية التي تغذي اإلرهاب6.

معالجة حواضن اإلرهاب الداخلي7.

معالجة القصف العشوائي8.

تنويع مصادر تسليح الجيش9.

تطوير كفاءات الكادر األمني10.

اإلعتماد على التقنيات الحديثة من معدات وأجهزة11.

محاربة الفساد والجهل12.

تخفيف السيطرات والتركيز وجعل عملها نوعي13.
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الم�شــادر والمراجع

اوًل: الم�شادر العربية:

حسب . 1 الشخصية  ابعاد  بلعرويس،  خدجية، 
نظرية ايزنك لدى طلبة جامعة مستغانم )دراسة 
منشورة،  ماجستري  رسالة  توكيدية(،  عاملية 
 – باديس  بن  احلميد  عبد  جامعة  العلوم،  كلية 

مستغانم، 2017.
كاظم، عبد العباس حسن، دور التحليل العاميل . 2

يف حتديد أهم العوامل املؤثرة يف جودة اخلدمات 
الفرات  للمرىض)مستشفى  املقدمة  الصحية 

القادسية  جملة  انموذجًا(،  التعليمي  األوسط 
 ،16 املجلد  واالقتصادية،  اإلدارية  للعلوم 

العدد4، 2014.
اإلستقرار . 3 عدم  ظاهرة  جلوب،  حسن  كاظم، 

)دراسة    2003 عام  بعد  العراق  يف  السيايس 
للعلوم  تكريت  جملة  واالسباب(،  املفهوم  يف 

السياسية، العدد 13، 2018

ثانيًا: الم�شادر الأجنبية

1. Fabrigar، Leandre R.، and others، 

Evaluating the Use of Exploratory Factor 

ثانيا: المحور العام

غير موافق  جدًاغير موافق محايد موافقموافق جدًاالسؤالت

تطويق المشاكل بين الكتل السياسية1.

.2
اإلهتمام بجودة التمثيل الدبلوماسي العراقي وعمل الخارجية 

العراقية

تعزيز الثقافة الديمقراطية لدى المواطن3.

ترصين اإلعام4.

معالجة قضية الفاسدين5.

معالجة الفساد والجهل بمفاصل الدولة6.

ترصين آلية التعيين وتشكيل مجالس الخدمة اإلتحادي7.

معالجة مسألة البطالة وخلق فرص العمل8.

معالجة المطالعة المقنعة والروتين في دوائر الدولة9.

إستقال القضاء 10.

تفعيل عمل هيئة النزاهة11.

تعديل الدستور12.

تشريع وتعديل القوانين13.

تسريع إجراءات تطبيق الحكومة االلكترونية14.

تحسين عاقة الحكومة المركزية باإلقليم15.
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Analysis in Psychological Research،  

Journal Psychological Methods، Vol. 4، No. 

3، 1999.

2. Matsunaga، Masaki، How to Factor – 

Analyze Your Data Right: Do’s Don’ts، 

and How – to’s، International Journal of 

Psychological Research، Vol. 3، No. 1، 2010.

3. Taherdootst، Hamed، and others، 
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and Theory، Advances in Applied and 
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