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 -األسباب واآلثار–ظاهرُة إطالِق العيارات الناريِ ة 

 المقدسةدراســٌة سـوسيولوجية ميــدانيَّة في مـدينِة كربالء 

 )خالصة تنفيذية(

 

 

 

 

 

 

 

 

خالل  منى الواقع االقتصادي واالجتماعي، علمرَّ بها العراُق  الظروُف السياسيِة التيانعكست 
اِد عُض أفر ب مارسهاإطالق العيارات النارية التي نها ظاهرة وم، الغريبة األعماُل والتصرفاُت السلوكّية

أو  ن تحصلتكاُد أ مناسبةلقد برزْت ظاهرُة إطالق الناِر في كلِّ  .في مناسبات عدة العراقيّ المجتمِع 
د إثناء ممارسته من قبل بعض أفرا ظهرتوالطرق العنيفة التي  السلوك،هذا  شذوذلكن  ،حصلت

مام الهتا الى طالع الرأي العام في مركز الفرات للتنمية والدراسات االستراتيجيةدفع وحدة استالمجتمع 
 الدراسة.من خالل اجراء هذه  به

د من ي ُتعإنَّ مشكلَة هذه الدراسة تدوُر حوَل ظاهرِة إطالق العيارات النارّية تلك الظاهرة الت
سفٍة في ادث مؤ ألنَّها تؤدي إلى وقوِع حو  العام؛الظواهِر السلوكّية المنحرفة والمؤذية والمخلة باألمِن 

 ها.للتصدي وتستلزُم هذه الظاهرُة المخربة وقفًة جماعًة جادًة ل مسوٍغ،األرواِح والممتلكاِت دون أي 
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 ة علىكانت أهميُة هذه الدراسة ترتكُز على معرفِة المخاطر االجتماعية والنفسية واالقتصاديو 
دمير إضافة إلى معرفة آثارها في تخريب وت للرصاص،العشوائي  المجتمع والفرد الناجمة من اإلطالق

ء ومن َثمَّ التوصل إلى إجراءات تحّد من غلوا المجتمع،وإزهاق األرواح والطاقات البشرية في 
لريفّي اوتقليدية في المجتمع  ظاهرًة موروثة دوافعها بوصفهاومحاولة تشخيص  الظاهرة،واستفحال هذه 

  لجنائزي ألفراد العشيرة.التشيع اوالسيما في 

من  ة للحدّ ما هي اإلجراءات القانوني منها:من تساؤالت  تم االنطالقألهمية هذه الدراسة  وتحقيقاً 
 الدوافع واألفعال التي تساهم في القيام بهذه الظاهرة؟ هي أهموما  هذه الظاهرة؟

جتمع عشوائية من أفراد م( استمارة على عينة 200توزيع )يرها تم التساؤالت وغ بناًء على هذه
)مركز  هما:وبعدها قّسّم المحافظة على قسمين  كربالء،الدراسة من منطقتين سكنية في محافظة 

المدينة  ي مركزفتّم اختيار حيَّ المقاِم ف كربالء.وقضاء الهندية(، وفيما يتعلق بمركز المدينة  المدينة،
 رات.وفيما يتعلق بقضاء)الهندية( تم اختيار ناحية الخي

على منهج المسح االجتماعي الوصفي في تحديد ومعالجة متغيراتها، والتي  جرى االعتمادو 
ن تتمثل بإطالق العيارات النارية، ولغرض تحليل استجابات االستبيان، استخدم الباحُث عددًا م

يَل التحل ذَ نفَّ  " وقدواختبار مربع " كاي الحسابّي،والوسط  المؤّية،الوسائل اإلحصائية مثل: النسبة 
 (.Excelوتطبيق ) (،SPSSاإلحصائّي على الحاسبة االلكترونية باستخدام التطبيق اإلحصائي )

 وكانت أهّم نتائج التي خلصْت لها هذه الدراسُة هي:
، ظاهرة إطالق العيارات النارية تساهم في إثارة الرعب النفسّي، وهي سلوٌك عنيٌف لألفراد .1

أكبر من القيمة  10.58)دنًا قيمَة كاي المحسوبة= )( وج2×1وباستخدام قانون كاي)
فُض %(. وعليه نقبُل فرضيَة البحِث ونر 95( وبدرجة حرية واحد وعلى مستوى ثقة )3.8الجدولية)

 الفرضيََّة الصفرية.
ون ام قانالمؤسسة الدينية لها تأثيٌر قويُّ في الحّد من ظاهرِة إطالق العيارات النارية وباستخد .2

( وبدرجة حرية 3.8أقل من القيمة الجدولية)2.43)دنًا قيمة كاي المحسوبة= )( وج2×1كاي)
 %(. وعليه نرفض فرضية البحث ونقبل الفرضية الصفرية.95واحد وعلى مستوى ثقة )



3 

 

في  وسائل اإلعالم والثقافة كان لها دوُر مؤثٌر في الحّد من ظاهرة إطالق العيارات النارية .3
 أكبر من القيمة 21.78)( وجدنًا قيمة كاي المحسوبة= )2×1ي)المجتمع( وباستخدام قانون كا

%(. وعليه نقبل فرضية البحث ونرفض 95( وبدرجة حرية واحد وعلى مستوى ثقة )3.8الجدولية)
 الفرضية الصفرية.

 وخلصْت هذه الدراسُة إلى مجموعِة من التوصيات كان أبرزها:

واق، ي األسألسلحِة والعيارات النارية وبيعها فالعمُل على فرِض الرقابة المشّددة على تهريِب ا .1
ى طرة علومراقبة الحدائق والساحات العامة والمقاهي واألحياء التي تباع فيها تلك المواد الخ

 المجتمع.
من  ضرورُة تفعيل القوانين الرسمية من أجل الوقوف بوجه هذه الظاهرة الخطرة على المجتمع .2

 لقبض على مرتكبي إطالق العيارات النارية.خالل فرض العقوبات والغرامات أو ا
 حّث وسائل اإلعالم على ضرورة بّث الوعي في المجتمع، من خالل إعداد برامج تلفزيونية .3

 ع.وإذاعية حول مخاطر هذه الظاهرة وآثارها النفسية واالجتماعية واالقتصادية في المجتم

انعي ذا الموضوع أمام صة إذ يضع هومن هنا فأّن مركز الفرات للتنمية والدراسات االستراتيجي
 ي عامفي العراق، واألكاديميين والباحثين، فأّنه يسعى إلى تعميم وخلق وعي ثقافي واجتماع قرارال

ليهم عتمنى بالمشكالت التي يعاني منها المجتمع العراقي، كما يتمنى المركز للباحثين دواَم التوفيق وي
    عنا.استمرار التعاون مع المركز خدمًة لمجتم
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 للتنمية والدراسات االستراتيجية مركز الفرات

(N G O) 

 وحدة استطالع الرأي العام

 

 

 

 -ثاراألسباب واآل–ِق العيارات الناريِ ة إطال  ظاهرةُ 

 المقدسة كربالء دينةِ ـة في مدانيَّ ــوسيولوجية ميـس ةٌ ــدراس

 )الدراسة الكاملة(

 

 الستمارةخبراء تقييم اشراف الباحث                  إ  الباحث االستطالعي            

 يرد. حمزة جواد خض     عالء محمد ناجي          علي نوفل عبد زيد              

 سن هانيد. ظاهر مح                                                                 

 لح عبد الحسيند. وسام صا                                                                 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

يدًا تقلالعراق المناسبات بشكل عشوائي في إطالق العيارات النارية في  أصبحت ظاهرةُ  مقدمة:
خرى وأ رةالتحذيرات التي تطلقها الحكومة بين فت شعبيًا ال يمكن االستغناء عنه، وعلى الرغم من كلِّ 

 شيرةبالع من األسرة ومروراً  ى مستوى الدولة وعلى مستوى المجتمع ابتداءً جراءات علوما اتخذ من إ
ر ا ما يؤشوهذ. زالت بتزايد مستمرما ظاهرة هذه ال أن الّ  بمؤسسات المجتمع المدني إوالقبيلة وانتهاءً 

ائر نفسية واجتماعية ترتبط بالمجتمع الريفي والحضري ذلك لما تخلفه من خس هذه الظاهرةإلى كون 
 الية،ع بسرعاتٍ إلى األرض و  ترتدُّ و  في الهواءِ  النارية التي تطلقُ  فالطلقاتُ  جدًا،رية ومعنوية كبيرة بش

رية واأللعاب النا العيارات، إطالقِ  إن ظاهرةَ  ،وإصابات خطيرة للمواطنين وفيات وإعاقاتفتسبب 
باحث لوصل اًا العزيز. وقد توالطمأنينة التي يتميز بها مجتمعن الفرحِ  صورةَ  وهي تفسدُ  مقلقةٌ  ظاهرةٌ 

ام عبعد  السياسيةِ  المؤسسةِ  انهيارّ  هي: إنمن أبرزها  متعددة. لى نتائجمن خالل الدراسة الميدانية إ
ضها اإلجراءات القانونية التي تفر  وذلك بسبب ضعفِ  النار؛تغيرًا في زيادة إطالق  ( أحدثَ 2003)

 ( من أفراد المجتمع52.0%بلغت) القضية نسبةً نسبة الموافقين على تلك  ذ شكلْت سة إتلك المؤس
مؤسسة السياسية (. وعلى رغم من ضعف ال% 48.0غير موافقين على هذه القضية )على عكس 

رعب ور حاالت نفسية من قلق و من واالستقرار األمني للمجتمع وظهاأل تت هذه الظاهرة إلى زعزعأدّ 
من ألا تى تلك القضية المطروحة بشأن زعزعين علنسبة الموافق عليه فقد شكلْت و  المجتمع،فراد لدى أ

 (.% 39.5غير الموافقين البالغة )( أكبر من نسبة % 60.5بلغت ) واالستقرار نسبةً 

 اًل: مشكلة الدراسةوَّ أ   

 العام؛السلوكية المنحرفة والمؤذية والمخلة باألمن  طالق العيارات النارية من الظواهرِ عد ظاهرَة إتُ      
 هذه الظاهرةُ  وتستلزمُ  مسوٍغ،دون أي  والممتلكاتِ  حوادث مؤسفة في األرواحِ  ب عليها منِلما يترت
تسبب قلقًا للسكينة العامة  كونها ظاهرة مزعجةإضافة إلى  لها.للتصدي  جادةً  جماعةً  وقفةً  المخربةُ 
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وخطيرة  ومؤذية- خاصةً  –بين األطفال والنساء  عبِ والرُ  الخوفِ  مشاعرَ  وتثيرُ  العام،باألمن  وإخالالً 
في الطاقاِت والموارِد في وقٍت نحن  وتؤدي للهدرِ  الوطني، ومخربة لالقتصاد العامة،لى الصحة ع
 .المجتمعوبناء عمار إ عادة من أجل إ  ؛ودواءٍ  ومادةٍ  جهدٍ  لى كلِّ  فيه إحوج ما نكونُ أ

 

 

 الدراسةِ  ثانيًا: أهميةُ 

فرد، جتمع والادية على المها االجتماعية والنفسية واالقتصمخاطرِ  من ِعظمِ  هذه الدراسةُ  تأتي أهميةُ    
 كونهان عفضال  المجتمِع،والطاقاِت البشريِة في  زهاق األرواحِ إضافة إلى آثارها في تخريب وتدمير وإ

اد خصوصًا في التشيع الجنائزي ألفر  الريفيّ  ومبادئ المجتمعمن عادات وتقاليد  ةً موروث ظاهرةً 
 العشيرة.

 دف الدراسةثالثًا: ه

 لظاهرة؟ات القانونية للحد من تلك اإلجراءا هي عن: ماالتساؤل   فيهذه الدراسة يتمحورُ  ن هدفَ إ    
قصاء واستورصد حياة المجتمع والفرد، ها االجتماعية والنفسية واالقتصادية على ر طمخاوالوقوف على 

 تشارها.وان هذه الظاهرةاستفحال في  التي تساهمُ  غاياتالدوافع وال أهمّ 

 الدراسةِ  رابعًا: فرضيةُ 

 ها هذهيمكن من خاللها معرفة اآلثار الجسيمة التي تخلففرضيات   على أربعهذه الدراسةُ  تستندُ 
  الفرضيات اآلتي:هذه ومن  في المجتمع ألمن واالستقرارِ با مخلةً الخطيرة و ال الظاهرة

 فراد؟ألند اعالسلوك العدواني  و النفسيّ  عبِ الرُ  ثارةِ  في إظاهرة إطالق العيارات النارية تساهمُ  هل -1

 ؟ظاهرة في المجتمعِ شيوع هذه الفي الحد من  مؤثرٌ  دورٌ  والثقافةِ  عالمِ وسائّل اإلهل ل -2

 الرسمي؟ وقوى خارجة على القانونِ  إطالق العيارات النارية اتجاهاتٍ  ظاهرةُ  شكلُ تُ هل  -3

 ة؟إطالق العيارات الناري ظاهرةِ استفحال من  في الحدِّ  قوي   الدينية تأثيرٌ  لمؤسسةَ هل ل -4

 لاألوَّ  المطلبُ 

 ةِ الناري   العياراتِ  إطالقِ  دوافعُ 
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عشائري  تقليدٍ الريفية والبدوية إطالق النار ك والعشائرُ  الجماعاتُ  التقليد العشائري: تمارُس  دوافعُ  .1
 .حالِ والتر  حزانِ  واألفراحِ  األالسيما في مناسباتِ و متوارث في مناسباتها الخاصة والعامة 

اك ن هنما هو مالحظ في وسطنا االجتماعي أالعدوان، ك ردّ  و في عملياتِ  أالعدوانِ  في حاالتِ  .2
 ي سواء وفعلى حدٍ  ريافِ  واألفي المدنِ  بين الناسِ  تحصلُ  والخصوماتِ  من النزاعاتِ  اً كثير 

 ةِ لظاهر  رُ م األرُ وّ يتط النزاعاِت، وقدهذه  كثيرًا في السالحِ  ستخدمُ يُ  العدوانِ  وردُّ  العدوان، الموقفين:
 اسم.الح هي الفيصلُ  النارِ  لغةُ  في مجتمعنا حيث تكونُ  ( والتي ما زالت موجودةً الثأرِ  )اخذُ 

 رسالةٍ كوالقرى  شعار الوسط االجتماعي في المحالتِ إ إعالٍم لغرضِ إطالُق الناِر كوسيلِة  .3
 رية. العيارات النا طلقُ ا تُ في تلك المناسبة التي من اجله دعوتهم بالمشاركةِ بغية  لآلخرين؛

 خرين،اآلمام أم وتعضيد تكاتفهم وحدتهَ  وتقويةِ  عضاء العشيرةِ  أ انتماءّ  لتقويةِ  إطالق النار كوسيلةٍ  .4
ن م مهّ فهامهم بأنوفرض السيطرة وإشعار الحاضرين وإ االستفزازِ  بدافعِ  تلك الممارسةُ  وقد تكونُ 

 وابسطها. مورِ ى في أهون األالنار حتال بالسالح و النوع الذي ال يتعامل إ

 باألعياد. و االحتفال أالتسليةِ  قصدَ ب السالح من قبل بعض األشخاص ستخدمُ يُ  .5

ياضية في المسابقات الر  المنافسةِ  و بدافعِ أ هو تجريبِ أعليه  التدريب لغرضِ  السالح؛ويستعمل  .6
 مفرحة ينتظرها قراراتٍ  صدارِ عند إ رياضة، أوة لممارسة مثلما هو حاصل في النوادي الخاص

 .بناء الشعب بفئاته كافةً أ

، لقانون و الخارجين عن ا من الواجب الرسمي، عند مطارِة المجرمين أاجتماعي: إطالق النارِ  دافعٌ  .7
 واجة، أالح األمن أو الشرطة والقوات الرسمية اأُلخرى. بإطالق النار عليهم عند رجالُ  حيث يقومُ 
ق طال من تبادالت إلحياناً  أالناُس  ع، لكون ما يسمعهُ من المجتموذلك بقصد حماية أ الضرورة؛

و أ خرون القصدَ  الفزع والخوف، حيث ال يعلم اآلفي ساعات الليل المتأخرة يخلقُ  النار وخاصةً 
 (.1منها) الدافعِ 

 المطلب الثاني

 النارِ  إطالقِ  )المجتمعية( لظاهرةِ  و المشاكلُ  أالمخاطرُ 

ى جة علقوى خار  هي ظهورُ  النارِ  إطالقِ  ها ظاهرةِ عتوق مكنُ التي يُ  والمشاكلِ  من المخاطرِ  .1
 جاالتِ مفي  بين الناسِ  التعاملِ  سَس  أتنظمُ و  االجتماعيّ  الضبطِ  داةُ القانون الرسمي والذي هو أ

 المجتمع. ووحدةِ  منِ  على أللحفاظِ  حياتهم،



8 

 

من أل اوضعِ  ضعافِ الذي يؤدي إلى إ الدائمين، األمر عبِ والرُ  من الفزعِ  حالةً  الظاهرةُ  تخلقُ  .2
 ة.والحوادث العدواني االعتداءِ  من عملياتِ  زيدُ يُ  بِ من التسيُّ  وإشاعِة جوٍ  االجتماعّي،

ير غ اماً و القوة استخد الذي هو استخدام الضغط أالعنفِ  سلوكِ  على ظهورِ  النارِ  إطالقُ  عُ شجِّ يُ  .3
  باستخداموقت الحاضرِ في ال العنفُ  ويتجسدُ  ما، و جماعةٍ  الضغط على فرٍد ألغرضِ  مشروٍع؛

 خرين. أو إرهاب اآلالسيطرةِ  لغرضِ  به؛ و التظاهرِ السالح أ

 الصحيةِ  المؤسساتِ  خذها من بعضِ  اإلحصاءات التي يمكن أبعُض  األبرياء: ُتشيرُ الضحايا  .4
 فراحِ  األفي مناسباتِ  طالق النارِ  إلبرياء، نتيجةً ومراكز الشرطة إلى وجود ضحايا من الناس األ

 سرة ذاتها بسببِ أو في حاالت النزاعات وربما يكون أحيانا الضحية من ذوي األُ  ،نواالحزا
ا  الضحايلذويّ  شكاالً  وإحيرةً  مرُ  األويزدادُ  العائلّي،في الوسط  للسالحِ  العشوائيّ و  االستخدام الكيفيّ 

ز راكم فُتشغل مجهوٍل،ضد  المشكلة(و ل هذه )القضية أسجّ تُ  عندما-الطائشةطالقات بسبب اال–
 بحاالت طوارئ ال مبرر لحدوثها. والمستشفياتِ  الشرطةِ 

جة عن لناتة اللخسائر المادي دقيقةٍ  و حساباتٍ نملك إحصاءاٍت أيئية كثيرة وال المادية والب الخسائرُ  .5
 سائرَ خ مسببةً  ن بعض الحرائق تنشبُ إلى أشير ولكن الواقع يُ  المقصود؛و إطالق النار العشوائي أ

ات ثلما يحدث في عمليات التفجير العدواني المجرم الذي حدث خالل هذه السنو م كثيرة، ماديةً 
 (.2على بعض المؤسسات والبنية العامة)

 المطلب الثالث

 عالج ظاهرة إطالق العيارات النارية

 جراءات والتدابير:العالج بواسطة اإل -أ

:  هيرة والحد منها همية خاصة في معالجة هذه الظاهلها أ  ن تكون  التي يمكُن أجراءاتِ من اإل .1
 ،ومجالس الشعب ومنظمات المجتمع المدني  ،والشخصيات والوجهاء  ،الدين  رجالِ  مشاركةُ 

 ،جها في األمور التي يمكن عال السيماو   ،بالنصح واإلرشاد والتوجيه للحد من استخدام السالح 
 أو و خصامٌ  أا نزاعٌ طراف التي يحصل بينهأو األ ،وإصالح مشاكل األفراد  ،أو التفاهم بشأنها 

ن أمكنها ي التي طرافُ ، على أن تقوم األ  المنذر باستخدام السالح أو االنتقاممن التهديدِ  ي نوعٍ أ
دود وفي ح ، في منطقته هذه النزاعات والخصومات كل   في حلّ  بقوةٍ  رُ وتؤثّ  مهماً  تؤدي دوراً 

 خطبة تكون،عندما  فاعالً  راً مكانيته على سبيل المثال يمكن جعل. الوعظ الديني. يأخذ دو إ
 نسانية الستمرار هذه الظاهرة.مخصصة لبيان المخاطر اإلالجمعة 
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كز إلزام مرا الظاهرة هيفّعالة في الحد من هذه همية من اإلجراءات التي يمكن أن تكون لها أ  .2
 بذلك خاصاً  م هذه المراكز سجالً نظّ ن تُ كاوى الناس ضد مطلقي النار، على أالشرطة بقبول ش

انب من الجشاكل التي خلقتها، و طرافها والممن معرفة نوع هذه الشكاوى وإعدادها وأ قبالً يمكننا مست
ما فرب ة،العدوانيبمتابعة السلوكيات  الشعبيةِ  في المحالتِ  الشرطة وخاصةً  مراكزُ  ن تقومَ اآلخر أ

 هم ومتابعاتهم في تحجيم الظاهرة.حضورُ  ساهمُ يُ 

رضي بة عامعاق الظاهرة هيكبيرة في الحد من هذه ة هميّ تكون لها أ يمكن أن  جراءات التيمن اإل .3
ٍل يمكُن إطالق الخلب( كبدي)بـ من العاريات النارية المسماة نوع  سواقِ السالح للبيع في بعض األ

و صناعة أأو استيراد  الحية،لفعلي القاتل أو الذخيرة ا عن العتاد عوضاً  من الزمنِ  تباعه لفترةٍ إ
 اتمن نار في المناسب طلقُ لما يُ  لكي تكون بديالً  مناسبة؛ النارية( بأسعارٍ  )األلعاببعض 

 البدائل في مناسبات الزفاف وغيرها من المناسبات...الخ. وتشمل هذه الوطنية،واألعياد 

ط وقريب من الصفة واضح الشرو  خطيّ  نواعها بتعهدٍ إلزام أصحاب المناسبات على اختالف أ .4
ضرار وتحميلهم األ النار،عمليات إطالق  مارسوا في هذه التجمعاتن ال يُ القانونية على أ

 (.3والعبث المختلف)اللهو شاكل والخسائر الناتجة عن هذا والحوادث والم

 القوانين كوسيلة للعالج: -ب

يتحمل و  ،تنظيم استخدامه بقوانين يدركها المجتمع  ،في الحد من انتشار السالح القوانين تساهم     
 يةِ لكيفا من التصرفاتِ  حاالتٌ  ن مجتمعنا تسودهُ ليها، حيث يظهر الواقع الميداني أوج عمسؤولية الخر 

 أو عرفةٍ وبدون م وسيلةٍ  فراد الذين يستخدمون السالح بكلِّ  الجماعات واألبعُض  بلِ من قِ  والعشوائيةِ 
،  يالقانون لعدم حضور الوعي ، نتيجةً  في باب التجاوزات القانونية ن تصرفاتهم هذه تدخلُ وعي بأ

ع م بةٍ ناس أو غير من وجدت فهي قديمةٌ القوانين الخاصة بهذه الظاهرة، وإضافة لعدم تشريع مثل هذه إ
 ليوم ؛ا تِ ساعا طولَ  ونهاراً  ليالً  مكانٍ  طالق النار في كلّ  لما يسمعه الناس من دوي إالواقع الحاليّ 

 اً ت جزء كثيرة وكأنها أصبححيانٍ فة في أخييقاعات المزعجة والمُ س على هذه اإلع مسمع النالذلك تطبّ 
 من واقع حياتنا.

 عالم والتوجيه:اإل -ت

 عاليةٍ  من استثماره وتوظيفه بإيجابيةٍ  عالمية البدّ دور المؤثر والمتنامي للمؤسسة اإلن هذا الإ     
و الذي جهزته ووسائله التكنولوجية الحديثة ه أطةِ اسبو  عالميّ  العقل اإلنَّ أل المجتمع؛مسيرة  لخدمةِ 

يشاهد ن يجب أ وتوجهاته؛ لماهدافه من خالل بواباته وأ )يختار، وينظم، ويؤكد، ويعرض ويكرر( 
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ف الدائم في الوسط العائلي الضي بوصفها-المثالعلى سبيل -خالل شاشة التلفزيون  المجتمع، ومن
 ة.ايجابية بعيدة عن العنف واتجاهات الجريم اً وقيم وسلوكياتٍ  تصوراتٍ  ن نخلقَ يمكن أ

 الثقافة والتثقيف والتوعية: -ث

 سيخ السلوك المطلوبو تعديل السلوكيات المنحرفة وتر أ ،مكن عالج أية ظاهرة اجتماعية يُ     
 التثقيفف ،الرسمية عبر وسائل الثقافة والتثقيف وقوانين المجتمع الرسمية وغير  عرافِ المتوافق مع أ 

رمي إلى لذي ييم أو التدريب اوالتعلُّ  للتعلمِ  بفرصةٍ  خر الذات واآللتزويدِ  يبذلُ  مقصودٍ  جهدٍ  هو كلُّ 
ة لبشريامنطق المعرفة  عند الفرد أو الجماعة يستند إلى مجموعة الخبرات التي تتراكم بدراكٍ إرساء إ

عي الثقافي ( من خالل زيادة الو 4ما) لغايةٍ  في مختلف مجاالت الحياة االجتماعية ليكون وسيلةً  عالمياً 
 نحّد من هذه الظاهرة الخطيرة .  لألفراد يمكن أن

 المطلب الرابع

 اإلطار الميداني

 أوال: منهج الدراسة

جمع الذي يحرص على  منهج المسح االجتماعي الوصفي ويقصدُ آليات الحالية  استثمرت دراستنا   
 ،بلةالمقا طريق استمارةعن  االجتماعي،فسير البيانات االجتماعية المرصودة من الميدان وتحليل وت

(. ويذهب البعض إلى تقسيم المسوح حسب 5أو االستبيان حول ظاهرة أو موضوع أو قضية عامة)
لقيام اومسوح بالعينة( وبالنظر لصعوبة  ،جمهور الدراسة الذي تجري عليه الدراسة إلى )مسوح شاملة 

 ريقة الذه الطه ؛ كون  هذهالمسح بواسطة العينة في دراستنا بالمسح الشامل فقد قمنا باستخدام طريقة 
و أ عشوائيةٍ  منه وتختاره بطريقةٍ  ، بل تدرس جزءاً  تأخذ جميع وحدات المجتمع المبحوث وتدرسها

من حيث الخصائص االجتماعية والنفسية واالقتصادية  ،تمثياًل دقيقًا  تمثلهُ لكي  ؛ مقصودةٍ 
من و البحث  والزمنية إلجراء باإلضافة إلى توفير اإلمكانات والجهود البشرية والمادية ،والديموغرافية 

 ( فضالً ثارق العيارات النارية األسباب واآلطالظاهرة إ)حاول الباحث التعرف على ن. فقد خالل الميدا
من أجل الوصول إلى بعض الحلول  العراق؛في  امل المؤدية إلى تفاقمهعن األسباب والعوا

 انتشارها.ذه الظاهرة والحد من هوالمعالجات العلمية المناسبة التي يمكن عن طريقها تقليص 

 ثانيًا: أدوات جمع البيانات
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ماد على لجمع البيانات قوامها االعت وسيلة بها:ستبانة ويقصد استخدمنا في دراستنا الحالية اال    
ائد أو أو تنشر على صفحات الجر  األفراد،لمجموعة من  البريد إّما: بطريقةمجموعة من األسئلة ترسل 

ة على لمشرف ويقوموا بإرسالها إلى الهيئة افرادُ عة ليجيب عنها األو عن طريق اإلذا از أعلى شاشة التلف
 هم بعد أنمنجمعها  مندوبيه و أحدُ ثم يتولى الباحث أ بملئها،ليقوموا و تسلم باليد للمبحوثين البحث أ
 (.6هم عليها)جاباتِ يدونوا إ

نة عن وحدات عياألساسية  البياناتِ ل ألو القسم الى قسمين تناول استمارة الدراسة إ تلقد قسم   
لعامة االبيانات  القسم الثاني حين تضّمنَ في جنس والعمر والحالة االجتماعية، ال تشمل:البحث التي 

ن ائية بعد أ( سؤااًل بصيغتها النه18وقد بلغ مجموعة األسئلة االستبانة ) المدروسة،المتعلقة بالظاهرة 
 ائية.من أجل وضعها بصيغتها النه الخبراء؛االستبيانية لمجموعة من االستمارة  بعرضِ  قام الباحثُ 

 ثالثًا: نوع الدراسة وعينتها ومجتمعها

 ستهدفُ من الدراسات الوصفية التي ت ثارق العيارات النارية األسباب واآلظاهرة إطالُتعد دراسة    
من  باألحداث، ةوتشخيص الظروف الفردية والموضوعية المحيط الظاهرة،على خصائص  التعرفّ 

  .وموضوعيةلى نتائج علمية وسائل اإلحصائية معينة للوصول إوحدات عينة الدراسة واستخدام  خالل

لدراسة فراد مجتمع ا( استمارة على عينة عشوائية من إ200توزيع )تم  ما عينة الدراسة ومجتمعها:إ
مدينة لى قسمين هما )مركز الجرى تقسيم المحافظة إ ومن ثمَّ  كربالء،فظة من منطقتين سكنية في محا

وفيما  المدينة،وقضاء الهندية(، وفيما يتعلق بمركز المدينة كربالء فتم اختيار حي المقام في مركز 
 يتعلق بقضاء)الهندية( فتم اختيار ناحية الخيرات.

 :رابعًا: الوسائل اإلحصائية

النسبة -1 100×               المئوية = 

الوسط -2 الحسابي=

اختبار -3 2×1 2كا

   =  2كا

 خامسًا: عرض وتحليل البيانات الظاهرة المدروسة

 أوال: البيانات الخاصة بالمبحوثين

 الكل

 الجزء

 مجـ ك

 ك× مجـ س 
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 عمار المبحوثينأ -1

تنحصر أعمارهم بين و ( 31.5 %عمار المبحوثين شكلت )أعلى نسبة من أ  تشير دراستنا إلى أن   
تنحصر أعمارهم و ( 2.5 %عمار المبحوثين شكلت )(، في حين أن اقل نسبة من أ 32 – 27فئة )ال

ف ( وبانحرا31.79هذا فقد بلغ الوسط الحسابي ألعمار المبحوثين بمقدار )ل(. و 20-15بين الفئة )
 من معرفة واالنحراف المعياري نتمكنُ  ،( ومن خالل استخراج الوسط الحسابي 6.87معياري قدره )

ن ذكوريبالمتغيرين الم للبيانات المستخرجة فيما يتعلق أعلى عمر في العينة واقل عمر فيها، ووفقاً 
عمر ن العلى أ ( وهذا مما يدلّ 25واقل عمر فيها ) ،( سنة 39على عمر في العينة )أعاله فقد بلغ أ 

 ، لفردايمتلكها ذلك يميز الفرد وتؤثر في الخبرات والتجارب والمستويات الثقافية واالجتماعية التي 
 متنوعةً و  ثيرةً ككانت خبراته وتجاربه  اً وكلما كان كبير  ، ه محدودةً ه وخبراتُ فكلما كان فتيًا كانت تجاربُ 

 تي يبين ذلك.والجدول اآل

 (1جدول )

 عمار المبحوثينأ

 النسبة المئوية التكرارات الفئات العمرية

15- 20 5 % 2.5 

21 - 26 44 % 22.0 

27 - 32 63 % 31.5 

33 - 38 49 % 24.5 

39 - 44 31 % 15.5 

45-50 8 %  4.0 

 100.0 % 200 المجموع

 النوع االجتماعي-2

ناث ( أكبر من نسبة األُ 63.5 %ن نسبة الذكور والبالغة )أ الى تشير نتائج الدراسة الميدانية
، ويعزو الباحث ( مبحوثاً 200( من مجموع مجتمع األصلي للدارسة والبالغ)36.5 %)والبالغة

الفارق الكبير في هذه النسبة بسبب الطاقة الجسمية الكبيرة التي يتمتع فيها الرجل والتي تساعده 
 ،قوى بنية الرجل أ نّ وكذلك أل ،ف جوانب الحياة في تحمل كل المشاق والصعوبات وفي مختل
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المشكالت التي تواجهه  مواجهه كلّ يساعده على ما بسبب تكوينه البايولوجي وهذا ؛  وأضخم جسداً 
 تي يبين ذلك.المرأة على مواجهتها والجدول اآل ثناء تأدية واجبه التي لم تستطعإ

 (2جدول )

 النوع االجتماعي

 النسبة المئوية التكرارات النوع االجتماعي

 63.5 % 127 ذكور

 36.5 % 73 ناثأ  

 100.0 % 200 المجموع

 الحالة االجتماعية-3

%( ،  84.5هم )نسبتُ  فقد بلغْت  ،نسبة هم من المتزوجين  ن أكبرَ إ الى سة الحاليةتشير نتائج الدرا
 ين علىرتفاع نسبة المتزوجا ( ويعزو الباحثُ 13.0 %هم )نسبتُ  فقد بلغْت  ،واقل نسبة هم من العزاب 

 ئاتلفختيار انوع االجتماعي، حيث قام الباحث باي الالفئات العمرية المختارة للعينة ألى العزاب إ
فراد الذين هم من ضمن هذه الفئات اغلبهم من  األنّ وذلك أل؛ ( سنة فأكثر 18العمرية من )

مثل هذه الدراسات واستطاعوا من تكوين اسر خاصة بهم ويمكن االعتماد عليهم في  ،المتزوجين 
 لك.ذن تي يبيوالجدول اآل ،االجتماعية واألكاديمية العلمية الدقيقة للوصول إلى النتائج الجيدة 

 (3جدول)

 االجتماعية الحالة

 النسبة المئوية التكرارات الحالة االجتماعية

 13.0 % 26 أعزب

 % 84.5 169 متزوج

 % 1.5 3 مطلق

 1.0 % 2 أرمل

 % 100.0 200 المجموع

 التحصيل الدراسي-4
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ي ف(، % 40.0)بكالوريوس والبالغة نسبتهم الن أكبر نسبة هم من حملة شهادة نتائج الدراسة أ تظهر
ع (. ويعزو الباحث ارتفا% 16.0نسبتهم ) حين كانت اقل نسبة هم من حملة شهادة المتوسطة وبلغْت 

ات لعيار فئات الشباب هم من أكثر الذين يمارسون إطالق ا نَّ أل البكالوريوس؛دة نسبة من حملة شها
 ضالً فسي، فلمخزونة في داخلهم النا الفرحِ  خاص تعبيرًا عن مشاعرِ  فراح بشكلٍ النارية في المناسبات األ

لقيم مات وانسان باكتسابه المعلو  بها اإلالتي يمرّ  هم المراحلِ  من أ عدّ الدارسة تُ  مرحلةَ  نّ عن ذلك فإ
 تي يبين ذلك.والجدول اآل األسرية.الخبرات بعد مرحلة التنشئة و 

 (4جدول)

 الدراسي التحصيل

 النسبة المئوية التكرارات الدراسي التحصيل

 % 16.0 32 متوسطة

 % 31.0 62 عداديةإ

 % 40.0 80 بكالوريوس

 % 13.0 26 دراسات عليا

 100.0% 200 المجموع

 ثانيًا: بيانات الظاهرة المدروسة

 م مورث شعبي؟العيارات النارية ظاهرة مكتسبة أ تعد ظاهرة إطالق-5

نارية طالق العيارات الظاهرَة إبأن  أجابوا:( من المبحوثين % 80.0ن نسبة )نتائج الدراسة إ بينت
بل قِ مارس من تُ  عشائريةٌ  ةٌ  تقليديةٌ ها ظاهر نّ على أ وهذا ما يدلّ  آخر، من جيل إلى جيل ثةٌ و مور 

 ن ذلك.تي يبوالجدول اآل واألحزان.والسيما في مناسبات األفراح فراد المجتمع أو من قبل أ العشائر،

 (5جدول)

 م مورث شعبي؟هرة مكتسبة أالعيارات النارية ظا ظاهرة إطالق هل

 النسبة المئوية التكرارات جابةنوع اإل

 % 18.0 36 مكتسبة

 % 80.0 160 شعبي موروث

 % 2.0 4 ومورثه مكتسبة
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 100.0% 200 المجموع

 ما هي دوافع إطالق عيارات النارية؟-6

لى ف األمن أدت إ دوافع ضعنّ بأ إجابتهم:( من المبحوثين كانت 79.0%ن نسبة)نتائج الدراسة إ من
ي خصوصًا في ظل التطورات الحاصلة ف عليها،زيادة هذه الظاهرة مما جعلها ظاهرة يصعب السيطرة 

 تي يبين ذلك.للحد من تلك الظاهرة. والجدول اآلالجوانب األمنية والصحية واإلعالمية 

 (6جدول)

 النارية؟ عيارات إطالق دوافع هي ما

 لمئويةالنسبة ا التكرارات جابةنوع اإل

 % 11.5 23 نفسية دوافع

 % 9.0 18 اجتماعية دوافع

 79.0% 158 مناأل ضعف دوافع

 % 0.5 1 والتباهي التفاخر دوافع

 100.0% 200 المجموع

 يك؟لد نيفثارة الرعب النفسي والسلوك العهم في إطالق العيارات النارية ُتساظاهرة إ هل -7

غت ( أكبر من نسبة الغير موافقين بل% 61.5افقين بلغت )المو  ن نسبةَ إ إلىتشير نتائج الدراسة 
في  لالً خ ن تلك الظاهرة أحدثْت ن بأالموافقين لهذه السؤال يرو  ن نسبةَ  على إ(، وهذا ما يدلُّ %38.5)

ة طر يمكن السي مما الفراد المجتمع  لدى أعنفيةٍ  ظهار سلوكياتٍ  في إصحتهم النفسية وأيضا أسهمْت 
 تي يبين ذلك.والجدول اآلعلى تلك السلوكيات. 

 (7جدول)

 ك؟ثارة الرعب النفسي وسلوك عنفي لديساهم في إطالق العيارات النارية ت  ظاهرة إ هل

 النسبة المئوية التكرارات جابةنوع اإل

 % 61.5 123 موافق

 38.5% 77 موافق غير

 100.0% 200 المجموع
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إطالق  ادةزي ًا اجتماعيًا مما أدى إلىلسياسية أحدث تغير انهيار المؤسسة ا هل تعتقد بأن -8
 العيارات النارية؟

 48.0( أكبر من نسبة الغير موافقين )% 52.0ن نسبة الموافقين بلغت )أ نتائج الدراسة اظهرت
( 2003ن السلطة السياسية بعد عام )فاع نسبة الموافقين لهذا السؤال إلى إويعزوا الباحث ارت (،%

مما عمل على زيادة وهذا  الخدمات،من وتوفير خاطئة في فرض األ ت تمارس سياسياتكانت ومازال
اة ة في حياإلرهابية المنتشر  العملياتِ  ةلى كثر إضافة إ متأزم،زها في جسم المجتمع فراتلك الظاهرة وإ

 تي يبين ذلك.يجة السياسة الخاطئة. والجدول اآلالمجتمع نت

 (8جدول)

 إطالق زيادة مما أدى إلى اجتماعيا   تغيرا   دثأح السياسية المؤسسة انهيار نهل تعتقد بأ

 النارية؟ العيارات

 النسبة المئوية التكرارات جابةنوع اإل

 % 52.0 104 موافق

 % 48.0 96 موافق غير

 100.0% 200 المجموع

 جتمع؟لممن واالستقرار داخل ااأل لى زعزعةرة إطالق العيارات النارية تؤدي إظاه هل -9

 وهذا (.% 39.5غير موافقين البالغة ) من نسبة ( أكبرَ % 60.5وافقين لهذا السؤال )الم نسبةُ  شكلْت 
نفسي والخوف الثارة الرعب ى ظهور جماعات إرهابية تعمل على إلما يدلُّ على إن تلك الظاهرة أدت إ

 همن حياتام تالجتماعي لألفراد والمجتمع وزعزعلى انهيار البناء اكما إنها أدت إ مواطنين،لدى 
 تي يبين ذلك.والجدول اآل االجتماعية.

 (9جدول)

 ؟لمجتمعا داخل واالستقرار مناأل زعزعة لىإ تؤدي النارية العيارات إطالق ظاهرة هل

 النسبة المئوية التكرارات جابةنوع اإل

 % 60.5 121 موافق

 % 39.5 79 موافق غير

 100.0% 200 المجموع

 ع؟ي المجتممؤثر في الحد من ظاهرة العيارات النارية ف دورعالم والثقافة وسائل اإلل هل -10
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 (.% 33.5( أكبر من نسبة الموافقين والبالغة )% 66.5هذا السؤال )لشكلت نسبة الغير موافقين 
روز من ب ن المؤسسة اإلعالمية كان لها األثر األكبرباحث ارتفاع نسبة الغير موافقين إلى إويعزوا ال

 عيةِ في تو  غير مباشرٍ  النار بين أفراد المجتمع أي أن دورها كان دوراً سع وتمدد ظاهرة إطالق وتو 
جتمع المحداث داخل الظاهرة وإنما كان دورها في إثارة المشاكل واألفراد عن مخاطر تلك وإرشاد األ

ذلك ي التصدي لتلك الظاهرة التي أدت إلى تلوث سمعة المجتمع وكجادًا فبداًل من الوقوف موقفا ً 
 .تي يبين ذلكحزان. والجدول اآل وتنوع أشكالها سواء كان في األفراح واأللكثرِ  يجةً فراده نتأ

 (10جدول)

 تمع؟في المج العيارات الناريةإطالق مؤثر في الحد من ظاهرة  دورعالم والثقافة وسائل اإلل هل

 النسبة المئوية التكرارات جابةنوع اإل

 33.5% 63 موافق

 % 66.5 133 موافق غير

 100.0% 200 جموعالم

 حتفال؟فراد عائلتك من مظاهر االإطالق العيارات النارية في فرح أ ظاهرة هلبرأيك  -11

(. وهذا ما % 48.5( أكبر من نسبة الموافقين )% 51.5شكلت نسبة الغير موافقين لهذا السؤال )
ير غمظاهر الد من فراد يعن أن إطالق النار في المناسبة األفراد الدراسة يرو يدل على أن اغلب أ

م في عد من المظاهر المخلة لألمن واالستقرار المجتمع وهذا ما قد يساهمقبولة اجتماعية وكذلك تُ 
لك اجئ في تلى وقوع كوارث بشرية متمثلة بالقتل الموت المفرتها في تلك المناسبات مما تؤدي إكث

 تي يبين ذلك.المناسبات والجدول اآل

 (11جدول)

 االحتفال؟ مظاهر من عائلتك فرادأ فرح في النارية العيارات القإط ظاهرة هل برأيك

 النسبة المئوية التكرارات جابةنوع اإل

 % 48.5 97 موافق

 % 51.5 103 موافق غير

 % 100.0 200 المجموع

 لنار؟امن ظاهرة إطالق  حد  خر بحمالت توعيه للمواطنين تآحين و  الدولة بينهل قيام  -12
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 (،% 49.5( أكبر من نسبة الغير موافقين والبالغة )% 50.5فقين لهذا السؤال )شكلت نسبة الموا
تلك  خطارالمواطنين من أرشاد في توعية وإ نية لها دوٌر كبيرٌ ن المؤسسة القانو ما يدل على أ وهذا

 لرعب النفسيثارة الخوف وافي جسم المجتمع من إ ةٌ التها الخطير الظاهرة برغم تنوع وانتشار حا
 تي يبين ذلك.د. والجدول اآللألفرا

 (12جدول)

 ر؟من ظاهرة إطالق النا حد  خر بحمالت توعيه للمواطنين تآحين و الدولة بينهل قيام 

 النسبة المئوية التكرارات جابةنوع اإل

 % 50.5 101 موافق

 % 49.5 99 موافق غير

 100.0% 200 المجموع

 

 

 ن ظاهرة إطالق العيارات النارية؟قوي في الحد م الدينية تأثيرهل للمؤسسة  -13

 (.% 44.5( أكبر من نسبة الغير موافقين والبالغة )% 55.5شكلت نسبة الموافقين لهذا السؤال )
 المؤسسة ورَ دوتضاهي  كبيرة توازي تتمتع بسلطة ن المؤسسة الدينية في مجتمعنا وهذا يدل على أ

لى عية عثارها النفسية واالجتمارة وكذلك من آاد من خطر تلك الظاهفر القانونية في توعية وإرشاد األ
حو نرشادهم د قانون غير رسمي في ضبط سلوك األفراد وتوجيهم وإحياة المجتمع فالمؤسسة الدينية تع

 تي يبين ذلكوالجدول اآل السليم.الطريق 

 (13جدول)

 النارية؟ العيارات إطالق ظاهرة من الحد في قوي تأثير الدينية مؤسسةهل لل

 النسبة المئوية التكرارات جابةإلنوع ا

 % 55.5 111 موافق

 % 44.5 89 موافق غير

 % 100.0 200 المجموع

 رسمي؟تشكل ظاهرة إطالق العيارات النارية اتجاهات وقوى خارجة على القانون الهل  -14
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 (.% 47.0( أكبر من نسبة الغير موافقين والبالغة )% 53.0شكلت نسبة الموافقين لهذا السؤال )
من تؤدي إلى إظهار جماعات مسلحة تساهم في زعزعة األ الظاهرةتلك  نّ وهذا ما يدل على أ

 خسارةثارة الرعب و مع أو األفراد إضافة إلى كونها ظاهرة مسلحة خطيرة في إواالستقرار سواء للمجت
 تي يبين ذلك.البشرية السيما في المناسبات األفراح أو األحزان. والجدول اآل الروح

 (14ول)جد

 ؟شكل ظاهرة إطالق العيارات النارية اتجاهات وقوى خارجة على القانون الرسميت  هل 

 النسبة المئوية التكرارات جابةنوع اإل

 % 53.0 106 موافق

 % 47.0 94 موافق غير

 % 100.0 200 المجموع

 

 تعضيدو  يرةالعش عضاءأ نتماءا لتقوية وسيلةً  النارية العيارات إطالقظاهرة هل ُتعد  -15
 خرين؟اآل مامأ تكاتفهم

 (.% 40.5( أكبر من نسبة الغير موافقين والبالغة )% 59.5شكلت نسبة الموافقين لهذا السؤال )
سك لتماى تقوية اتؤدي إل ةعشائري يةتقليد ةلنارية ظاهر العيارات ا ة إطالقن ظاهر ا ما يدل على أوهذ

لة حزان وكذلك في حامن المناسبات األفراح واأل العشيرة خصوصاً  فرادوالتعاون االجتماعي بين أ
 تي يبين ذلك.لدن العشائر األخرى. والجدول اآل العدوان الخارجي من

 (15جدول)

 تكاتفهم يدوتعض العشيرة عضاءأ انتماء لتقوية وسيلة   الناريةإطالق  العيارات إطالق هل ت عد

 خرين؟اآل مامأ

 النسبة المئوية التكرارات جابةنوع اإل

 % 59.5 119 موافق

 %  40.5 81 موافق غير

 % 100.0 200 المجموع

لى ازدياد إطالق العيارات أدت إ من النواحي كافة حرب المختلفةال بأن تداعياتهل تعتقد  -16
 النارية؟
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 (.% 43.5( أكبر من نسبة الغير موافقين والبالغة )% 56.5شكلت نسبة الموافقين لهذا السؤال )
اإليرانية  ا العراق من الحرب الكويت والحربن الحروب المتنوعة التي تعرض لهأ وهذا يدل على

 عةزعز و ظاهرة لى اتساع وزيادة تلك ال)داعش( كل هذه الحروب أدت إةيالتكفير مع الجماعات  والحرب
 تي يبين ذلك.رار الداخلي للمجتمع. والجدول اآلمن واالستقاأل

 (16جدول)

ات عيارلى ازدياد إطالق الأدت إ المختلفة من النواحي كافة حربتداعيات ال هل تعتقد بأن

 النارية؟

 النسبة المئوية التكرارات جابةنوع اإل

 % 56.5 113 موافق

 % 43.5 87 موافق غير

 % 100.0 200 المجموع

 ؤيد إطالق العيارات النارية في التشيع الجنائزي ألفراد العشائر؟تُ هل  -17

 (.43.5%أكبر من نسبة الموافقين والبالغة )وهي ( 56.5%لهذا السؤال ) غير موافقينشكلت نسبة 
 الّ إقلد مث شعبي و قليد ومور برغم من اعتبارها ت ةفراد الدراسة يرون بان هذه الظاهر وهذا يدل على أن أ

 ة الخوفثار ألنها تؤدي إلى إ اجتماعًا؛غير مقبولة ة لألمن واالستقرار وكذلك ظاهرة ها ظاهرة مخلنّ أ
 لك.ذبين تي يلألفراد السيما في المناسبات األفراح واألحزان. والجدول اآل والقلق النفسي واالجتماعي

 (17جدول)

 تؤيد إطالق العيارات النارية في التشيع الجنائزي ألفراد العشائر؟هل 

 النسبة المئوية التكرارات جابةنوع اإل

 43.5% 87 موافق

 56.5% 113 موافق غير

 100.0% 200 المجموع

 نتائج الدراسة

العيارات  ظاهرة إطالق نّ المبحوثين أجابوا بأ نسبة %( من 80.0أن )توصلت الدراسة إلى  -1
 خر.ثٌة من جيٍل إلى جيٍل آو النارية مور 
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 دوافع ضعف األمن نّ بأ إجابتهم:مبحوثين كانت ال نسبة %( من79.0) توصلت الدراسة إلى أن -2
 علها ظاهرة يصعب السيطرة عليها خصوصًا في ظل التطوراتلى زيادة هذه الظاهرة مما جأدت إ

 .الحاصلة في الجوانب األمنية والصحية واإلعالمية للحد من تلك الظاهرة

رات ن ظاهرة إطالق العيابأ أجابوا:المبحوثين  نسبة %( من 60.5أن )توصلت الدراسة إلى  -3
ة لبالغاكبر من نسبة الغير موافقين من واالستقرار الداخل للمجتمع أالنارية تؤدي إلى زعزعة األ

(39.5 .)% 

أن الدولة تقوم بين الحين  أجابوا:المبحوثين نسبة %( من  50.5أن )توصلت الدراسة إلى  -4
 خر بحمالت توعيه للمواطنين للحد من ظاهرة إطالق النار أكبر من نسبة الغير موافقينواآل

 %(. 49.5والبالغة )

ن إطالق بأنهم ال يؤيدو  أجابوا: نسبة المبحوثين من %( 56.5إن )توصلت الدراسة إلى  -5
 %(.43.5) العيارات النارية في التشيع الجنائزي ألفراد العشائر أكبر من نسبة الموافقين والبالغة

 مناقشة فرضيات الدراسة

لرعب ثارة االعيارات النارية تساهم في إن ظاهرة إطالق )إ تقول:ل الفرضية األولى التي و قب تم .1
( وجدنًا قيمة كاي المحسوبة= 2×1ي وسلوك عنيف لألفراد( وباستخدام قانون كاي)النفس

 %(. وهذا ما95( وبدرجة حرية واحد وعلى مستوى ثقة )3.8أكبر من القيمة الجدولية) 10.58))
بحث ضية الثارة الفزع والخوف النفسي لألفراد. وعليه نقبل فر  هذه الظاهر تؤدي إلى إنَّ  على أيدلّ 

 لفرضية الصفرية.ونرفض ا

ن الحد م في مؤثرٌ  )أن وسائل اإلعالم والثقافة كان لها دورٌ  تقول:بول الفرضية الثانية التي تم ق .2
قيمة كاي  ( وجدنا2×1العيارات النارية في المجتمع( وباستخدام قانون كاي)إطالق ظاهرة 

ى مستوى ثقة ( وبدرجة حرية واحد وعل3.8أكبر من القيمة الجدولية) 21.78)المحسوبة= )
م الدور األكبر في توسع وتضخي اعالم والثقافة كان لهعلى أن وسائل اإل %(. وهذا يدلُّ 95)

ا من لهرشادية والتوجيه التي تبدعن الجهود واألعمال اإل ارات النارية فضالً ظاهرة إطالق العي
 ُض ونرف البحث رضيةَ ف ها غير كافية في الحد منها. وعليه نقبلُ نّ  أالّ جل التصدي لتلك الظاهرة إأ

 الصفرية. الفرضيةَ 

وقوى خارجة  )تشكل ظاهرة إطالق العيارات النارية اتجاهاتٍ  تقول:تم رفض الفريضة الثالثة التي  .3
أقل من  0.72)( وجدنًا قيمة كاي المحسوبة= )2×1على القانون الرسمي( وباستخدام قانون كاي)
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ن هذه يدل على أ%(. وهذا 95توى ثقة )( وبدرجة حرية واحد وعلى مس3.8القيمة الجدولية)
ظاهرة  ألنها وذلك؛لى تكوين قوى وجماعات إرهابية خارجة عن القانون الدولة الظاهرة ال تؤدي إ

نها تتالءم مع قانون الضبط االجتماعي الغير الرسمي فراد الدراسة أي أكما يراها أ يةعشائرية تقليد
بة خاصة لمرتكبي لتلك الظاهرة. وعليه فضال عن ضعف المؤسسة القانونية في فرض عقو 

 نرفض فرضية البحث ونقبل الفرضية الصفرية.

رة من ظاه ن المؤسسة الدينية لها تأثير قوي في الحدّ )أ تقول:رفض الفريضة الرابعة التي تم  .4
 أقل2.43)قيمة كاي المحسوبة= ) ( وجدنا2×1إطالق العيارات النارية( وباستخدام قانون كاي)

ن الدين أ %(. وهذا يدلُّ 95( وبدرجة حرية واحد وعلى مستوى ثقة )3.8الجدولية)من القيمة 
لقها رشادات والتوعية التي يطدي لتلك الظاهرة برغم من كثير اإلفي التص اإلسالمي ليس له دور

ثار مخاطر هذه الظاهرة وما تسببه من آمن خالل رجال الدين عبر الخطب الدينية عن خطورة و 
عليه لك تدمير الممتلكات العامة والخاصة للمجتمع والفرد. و ذالروح البشرية وك ومشاكل في زهق

 نرفض فرضية البحث ونقبل الفرضية الصفرية.

 التوصيات

 واق،األسالعمل على فرض الرقابة المشددة على تهريب األسلحة والعيارات النارية وبيعها في  .1
لى طرة عء التي تباع فيها تلك المواد الخومراقبة الحدائق والساحات العامة والمقاهي واألحيا

 المجتمع.

 المجتمع:ى جل الوقوف بوجه هذه الظاهرة الخطرة علمن أ الرسمية؛رورة تفعيل القوانين ض .2
 و القبض على مرتكبي إطالق العيارات النارية.من خالل فرض العقوبات أو الغرامات أ

خالل إعداد برامج تلفزيونية  ة بث الوعي في المجتمع، منعالم على ضرور حث وسائل اإل .3
ثارها النفسية واالجتماعية واالقتصادية في ة حول مخاطر ظاهرة إطالق النار وآذاعيوإ

 المجتمع.

اهتمام الجامعات ومراكز البحث العلمي بتوجيه الباحثين نحو إجراء دراسات اجتماعية  .4
راح االجتماعية كاألف وقانونية للتقليل من حالة إطالق العيارات النارية خالل المناسبات

 وتشييع الجثامين من خالل المؤتمرات والندوات الثقافية واإلعالمية.

 مصادر تم االعتماد عليها في الدراسة:
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