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مقدمة الدراسة :لقد تزايد هاجس الخوف واالضطراب االجتماعي والنفسي من العمليات والجماعات

اإلرهابية لدى كثير من المجتمعات العربية بشكل عام  ،والمجتمع العراقي بشكل خاص ،ورافق هذا

التزايد مساهمات من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في دراسة آثارها االجتماعية والنفسية إ ّال
الدقة في التشخيص
أنها لم ترق إلى المستوى األكاديمي والعلمي ؛ وقد يرجع سبب ذلك إلى عدم ّ

الحد من استفحال هذه
لكثير من األعمال اإلرهابية  ،أو سوء تقدير الوسائل التي يمكن استعمالها في ّ
الظاهرة ،وعلى هذا األساس تعد ظاهرة الجماعات اإلرهابية ،لما ترتكبه من أفعال التفجير والتهجير
وقتل أفراد المجتمع ،من أخطر الظواهر التي واجهها العراق في السنوات األخيرة وخاصة بعد

االحتالل األجنبي للعراق .وقد توصلنا من خالل الدراسة الميدانية إلى نتائج متعددة .من أبرزها  :أن

شكل جزءا كبي ار في حياة األفراد  ،فإّنه ترك آثا ار خطيرة جعلتهم يعشون
القلق واالضطراب النفسي ّ
حياة غير متوازنة  ،وأصبح القلق واالضطراب النفسي من العوامل األساسية التي تتدخل في حاالت
االنحراف واألمراض النفسية لدى عامة الناس وخاصة الشباب ؛ ألن الشباب سريع التأثر باألحداث

والتغيرات الحاصلة في المجتمع ،فقد أشارت اإلحصائيات التي توصلنا إليها عن طريق نتائج الدراسة

أن نسبة (غير موافقين بشدة) والبالغة( )%60.3بواقع ( )131مبحوثا( )300مبحوث من مجتمع
الدراسة اكبر من نسبة (الموافقين بشدة) والبالغة ( )%32.3بواقع( )97مبحوثا وأكبر من نسبة
(المحايدين لحد ما) والبالغة ( )%7.3بواقع( )22مبحوثا ،إضافة إلى هذه النتيجة هناك نتيجة أخرى
كشفت عنها إحصائيات الدراسة هي أن الجماعات اإلرهابية تعد من أهم الظواهر المتسببة في إحداث

االضطرابات النفسية  ،وتشير نتائج الدراسة أ ّن نسبة (الموافقين بشدة) على هذا السؤال بلغت
( )%65.7بواقع ( )197مبحوثا ومن أصل( )300مبحوث من مجتمع الدراسة أكبر من نسبة (غير
موافقين بشدة) والبالغة نسبتهم ( )%23.7بواقع ( )71مبحوثا واكبر من نسبة (المحايدين لحد ما)
والبالغة نسبتهم( )%10.7بواقع ( )32مبحوثا.

َّأوالً :مشكلة الدراسة
تعد ظاهرة الجماعات اإلرهابية في المجتمع العراقي وما زالت من أهم وأخطر الظواهر

االجتماعية حتى وقتنا الحاضر ،فهي ال تهدد سالمة الفرد أو مجموعة من األفراد ،بل تهدد سالمة
النظام االجتماعي بأكمله ،كما أّنها تساهم في ادخل الرعب النفسي لدى معظم افراد المجتمع العراقي،
للحد من هذه
لذا فقد أصبح لزاما على مؤسسات المجتمع العراقي وتنظيماته السعي والعمل الجاد؛ ّ

الفعال في كشف مضار هذه
الظاهرة؛ من خالل عقد المؤتمرات والندوات التي يكون لها الدور ّ
الظاهرة ،وتبصير أفراد المجتمع بأخطارها الجسيمة.
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ثانياً :أهمية الدراسة
هم القضايا
تأتي أهمية هذه الدراسة من خطورة ظاهرة الجماعات اإلرهابية التي تعد واحدة من أ ّ
السياسية واألمنية التي واجهها المجتمع العراقي ،والتي تتطلب تضافر الجهود المجتمعية للتصدي لها،

إلى جانب ضرورة دراسة وتحليل هذه الظاهرة؛ للوقوف على أسبابها ،وتداعياتها ،وسبل مكافحتها.
ثالثاً :هدف الدراسة

هم الجماعات اإلرهابية الموجودة في
إن هدف هذه الدراسة يتمحور في التساؤل عن :ما هي أ ّ
الدول العالم؟ ما هي أهم األساليب التي تؤديها تلك الجماعات اإلرهابية في زعزعت أمن المجتمع،
وإدخال األمراض النفسية بين أفراد المجتمع؟
رابعاً :تحديد مفاهيم الدراسة
 .1االضطرابات النفسية :يتحدد مفهوم االضطرابات النفسية في هذه الدراسة بمجموعة األعراض

المرضية الشا ّذة التي ال يكون لها أسباب عضوية واضحة وإّنما تعد مظاهر خارجية لحاالت:
التوتر والقلق والصراع النفسي والعصاب النفسي ،والتي تؤدي إلى اختالل جزئي في الشخصية
بحيث يكون المريض بها ال يزال متصال بالحياة الواقعية.

 .2الجماعات اإلرهابية :ينحصر مفهوم الجماعات اإلرهابية باألفعال اإلجرامية التي تقوم بها جماعة
ضد الدولة وأفراد المجتمع ،والتي يتمّثل غرضها أو طبيعتها بإشاعة الرعب لدى شخصيات

معينة ،أو جماعات من عامة الشعب ،وتتسم األعمال هذه الجماعات بالتخويف المقترن بالعنف
مثل أعمال التفجير ،وتدمير المنشأة العامة ،وتحطيم السكك الحديدية ،وتسميم مياه الشرب ،ونشر

االمراض المعدية ،والقتل الجماعي أو هي األعمال اإلجرامية المصحوبة بالرعب أو العنف أو
الفزع بقصد تحقيق هدف أو غرض معين(.)1
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األول
المطلب َّ
ُ
أنواع الجماعات اإلرهابية وصور اعمالها وأساليب نشرها االضطرابات
اوالً :أنواع الجماعات اإلرهابية
 -1الجماعات اإلرهابية الدولية :يحد هذا النوع من الجماعات بتلك العصابات التي تأتي من دول

يبية تؤدي إلى زعزعت األمن واالستقرار االجتماعي والسياسي
الخارج؛ من أجل القيام بأعمال تخر ّ
للبلد الوافدين له ،وهدف هذه الجماعات األساسي هو جعل حياة أفراد هذا البلد حياة تتسم بالقلق
ّ
والرعب واالضطراب النفسي ،وانتشار الكثير من األمراض؛ نتيجة تفجير أنفسهم واستهداف أفرد
ّ
المجتمع ،فضال عن شيوع مظاهر التخلف الثقافي واالجتماعي التي تنشره تلك الجماعات اإلرهابية
في البلد الوافدين له.

 -2الجماعات اإلرهابية المحلية :تتوزع هذه الجماعات داخل حدود البلد الواحد  ،وهدفها األساسي هو
تغير األنظمة االجتماعية والسياسية  ،فضال عن المطالب بحقوقهم وتوفير الوسائل الراحة لهم،

بمعنى  :أن هذه الجماعات ليس لها أي ارتباط خارجي بأي شكل من األشكال  ،وثمة نوع آخر

يمكن أن ينضوي تحت هذه الجماعات وهو قيام بعض الجماعات السلطوية في الدولة باستخدام

العنف والبطش وترهيب المواطن  ،وإثارة الرعب والفزع النفسي ضد من يعارضون سياساتهم
وتوجهاتهم القيادية  ،وتقوم هذه الجماعات بالتجهيز والتمويل المادي والمعنوي لبعض من أتباعهم

باألموال واألسلحة  ،ومن الموارد التي يحتفظون بها في الخارج فإن هدف هذه الجماعات  :هو

المحافظة والحصول على مكاسب تضمن لهم البقاء في مراكزهم القيادية.

 -3الجماعات اإلرهابية االجتماعية أو مجتمعية :تتحدد هذه الجماعات بتلك الحركات اإلرهابية التي
تمارسها الدولة من خالل مؤسساتها وأدواتها فتتضامن فئات يجمعها هدف واحد ،وتتحد لمواجه

الفئات األخرى.
 -4إرهاب الجماعات الدينية المتطرفة :يعمل هذا النوع من اإلرهاب على استغالل العامل الديني غير
ّ
اإلسالمي وفرضه على عقول الناس عن طريق جماعات ينتمون لها ،فطالما كانت تلك األفكار
ّ
تكز نحو إثارة الرعب النفسي والخوف ،عن طريق
ر
ي
الجماعات
هذه
هدف
ن
إ
ف
عقولهم
في
راسخة
ّ
ّ
وسائل االتصال المسموعة والمرئية والمقروءة التي ترد من الخارج ،ومن المنابر والمساجد وخطب
الجمعة لتصريف خطاب اإلرهاب الفكري والديني لغرض سيطرة فكر أيديولوجية الدينية اإلسالمي
على عقول الناس البسطاء واالميين والشباب حديثي السن.
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 -5جماعات إرهابية اإللكترونية :ال يعتمد هذا النمط من اإلرهاب على استخدام األسلحة والمتفجرات وال

على أفراد ،وال سيارات في تفجيرها على األفراد ،وإنما يعتمد بشكل أساسي على استخدام األجهزة

اإللكترونية متمثلة :بالحاسب اآللي ،والهاتف النقال ،التي أصحبت من أخطر أنواع اإلرهاب
الممارس في وقتنا الحالي ،والتي تساهم في زعزعت أمن واستقرار المجتمع(.)2
الجماعات اإلرهابية في اظاهر االضطراب النفسي
أساليب
صور و
ثانياً:
ُ
ُ
ُ
 -1التفجيرات ( األعمال التخريبية) :ويستند هذا األسلوب على إيقاع أكبر الخسائر في الهدف
المنتخب ،وذلك باستخدام أنواع متعددة من القنابل التفجيرية ،إذ تستهدف هذه التفجيرات المنشآت

المهمة الحيوية في الدولة كمنشآت النفطية  ،وآبار أنابيب النفط ؛ لسرعة وقوة األثر السلبي الذي
ّ
تحدثه تلك األعمال التخريبية ،ليس على مستوى االقتصاد المحلي فحسب ؛ بل يمتد أثرها إلى
ّ
االقتصاد العالمي بشكل عام ،وتشمل األماكن التي يستهدفها عادة السفارات والمطارات ومترو
االنفاق ومحطات السكك الحديدية والفنادق والجسور واألنفاق ومكاتب شركات الطيران  ،واألماكن

المزدحمة بالناس كالمجمعات التجارية والسواق وغيرها ،ويلجأ اإلرهابيون في تنفيذ مخططاتهم
اإلرهابية الى أساليب دقيقة حيث يتم اختيار الهدف وتحديده ومراقبته ،واختيار القنبلة وطريقة

تفجيرها.

 -2االغتياالت والقتل :يوجه هذا النوع من اإلرهاب _ في الغالب_ ضد شخصيات مهمة في الدولة ،لها

تأثيرها على الرأي العام وخاصة إذا كان تأثير هذه الشخصية يتعارض مع أهداف الجماعات
اإلرهابية أو الدولة التي تمارس اإلرهاب ،وقد تلجأ الجماعة اإلرهابية إلى هذا األسلوب من األساليب

اإلرهابية إلحداث حالة من الفزع والرعب لدى القادة السياسيين في الدولة ليفهموا أنهم لن يكونوا
بمأمن؛ حتى لو كانت السلطة في أيديهم.

 -3االختطاف :يعني احتجاز أو أسر شخص في مكان سر ّي ،وقد شاع هذا األسلوب مؤخ ار بين
المشاهير (الفنانين – الرياضيين) ممن ليست لهم ميول سياسية محددة بهدف تحقيق أهداف دعائية
للمبادئ التي يعتنقها اإلرهابيون  ،وعادة ما يكون مقترنا بطلب الحصول على فدية مالية تصل إلى
ماليين الدوالرات ،وقد كان هذا األسلوب ينصب في السابق على الشخصيات المشهورة  ،ورجال

الشرطة والدبلوماسيين ،بغرض المساومة بهم في إطالق سراح من قبض عليه من العناصر

اإلرهابية ،ولعمليات االختطاف صور متعددة إلى جانب اختطاف األفراد ،ومنها خطف وسائل النقل،

سواء أكانت تلك الوسائل جوية أم بحرية أم برية  ،ويعود الهدف من وراء تلك العمليات إلى أثارة

وشد انتباهه للقضية التي يهدف إليها الخاطف أو الخاطفون ،إلى جانب إظهارهم القدرة
الرأي العام ّ
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على احتجاز عدد كبير من الرهائن من ركاب الطائرات ،وإظهار مدى سهولة اختطاف الطائرة
بوسائل عادية متوفرة ألي شخص(.)3

المطلب الثاني

أوال :منهج الدراسة

اإلطار الميداني

استثمرت دراستنا الحالية آليات منهج المسح االجتماعي الوصفي  ،ويقصد به بأنه منهج علمي

منظم ؛ لجمع وتحليل وتفسير البيانات االجتماعية المجمعة من الميدان االجتماعي من خالل استمارة

المقابلة  ،أو االستبيان حول ظاهرة أو موضوع أو قضية عامة( ،)4ويذهب بعض الدارسين إلى
تقسيم المسوح بحسب جمهور الدراسة الذي تجري عليه الدراسة إلى (مسوح شاملة ومسوح بالعينة)
وبالنظر لصعوبة القيام بالمسح الشامل  ،فقد قمنا باستخدام طريقة المسح بواسطة العينة في دراستنا

هذه  ،إذ أن هذه الطريقة ال تأخذ جميع وحدات المجتمع المبحوث وتدرسها ،بل تدرس جزءا منه،
وتختاره بطريقة عشوائية أو مقصودة ؛ لكي تكون ممثلة تمثيال دقيقا للمجتمع المبحوث من حيث
الخصائص االجتماعية والنفسية واالقتصادية والديموغرافية ،باإلضافة إلى توفير اإلمكانات والجهود

البشرية والمادية والزمنية إلجراء البحث ومن خالل الميدان حاولت الدراسة التعرف عن ظاهرة
(االضطرابات النفسية الناتجة عن الجماعات اإلرهابية دراسية سوسيولوجية ميدانية في مدينة كربالء

المقدسة) فضال عن األسباب والعوامل المؤدية إلى تفاقمها في العراق؛ من أجل الوصول إلى بعض
العلمية المناسبة التي يمكن عن طريقها تقليص حدة االضطرابات أو انتشارها
الحلول والمعالجات
ّ
أقل تقدير.
على ّ
ثانياً :أدوات جمع البيانات
استخدمنا في دراستنا الحالية االستبانة ويقصد بها :وسيلة لجمع البيانات ،قوامها االعتماد على

مجموعة من األسئلة ،ترسل إما عن طريق البريد لمجموعة من األفراد ،أو تنشر على صفحات الجرائد

والمجالت ،أو على شاشة التلفاز أو عن طريق اإلذاعة؛ ليجيب عنها األفراد ويقوموا بإرسالها إلى

الهيئة المشرفة على البحث أو تسلم باليد للمبحوثين ليقوموا بملئها ثم يتولى الباحث أو أحد مندوبية

بجمعها منهم بعد أن يدونوا إجاباتهم عليها(.)5

لقد قسمت استمارة الدراسة إلى قسمين :تناول القسم األول البيانات األساسية عن وحدات عينة
البحث التي تشمل :الجنس والعمر والحالة االجتماعية ،العامة المتعلقة بالظاهرة المدروسة ،وبلغ
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مجموعة األسئلة االستبانة ( )27سؤاال بصيغتها النهائية بعد إن قام الباحث بعرض االستمارة

االستبيانية على مجموعة من الخبراء؛ من أجل وضعها بصيغتها النهائية.
ثانياً :نوع الدراسة وعينتها ومجتمعها

تعد دراسة ظاهرة االضطرابات النفسية الناتجة من الجماعات اإلرهابية من الدراسات الوصفية
التعرف على خصائص الظاهرة ،وتشخيص الظروف الفردية والموضوعية المحيط
التي تستهدف
ّ
باألحداث من حيث وحدات عينة الدراسة واستخدام الوسائل اإلحصائية معينة للوصول إلى نتائج
علمية وموضوعية.
ّ

أما عينة الدراسة ومجتمعها :تم توزيع ( )300استمارة على عينة عشوائية من أفراد مجتمع

الدراسة في أربع مناطق سكنية من محافظة كربالء من ثم جرى تقسيم المحافظة إلى قسمين هما
حيين سكنيين هما
فتم اختيار ّ
(مركز المدينة ،وقضاء الهندية) ،وفيما يتعلق بمركز المدينة كربالء ّ
فتم اختيار حيين سكنيين هما (حي
(حي الجوادين ،حي العامل) ،وفيما يتعلق بقضاء(الهندية) ّ
العسكري ،وحي أم الهوى).
رابعاً :الوسائل اإلحصائية:

-1النسبة المئوية

الجزء
الكل

×100

-2الوسط الحسابي= مجـ س × ك
مجـ ك
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خامساً :عرض وتحليل البيانات الظاهرة المدروسة
أوال :البيانات الخاصة بالمبحوثين
-1نوع المبحوثين

تشير إحصائيات نتائج الد ارسة الميدانية إلى أن نسبة الذكور والبالغة ( )%70أكبر من نسبة االناث
والبالغة ( )%30من مجموع مجتمع األصلي للدارسة والبالغ( )300مبحوثا؛ ومن خالل هذه نتائج
توصلت الدراسة أن السبب األكبر من ناحية نسبة الذكور إلى القوى الجسمية التي يتميزون بها في

التصدي لكثير من االضطرابات النفسية على الرغم من تعدد اشكالها في حياتهم االجتماعية والجدول
اآلتي يبين ذلك.
ّ

-2أعمار المبحوثين

نوع
ذكر
انثى
المجموع

جدول ()1
نوع المبحوثين
النسبة المؤية
العدد
%70
210
%30
90
%100
300

توصلت دراستنا إلى أن أعلى نسبة من أعمار المبحوثين بلغت ( )%54.0بين الفئة العمرية (21-
 ،)31وهذا فقد بلغ الوسط الحسابي ألعمار المبحوثين بمقدار ( )30.82وبانحراف معياري قدره

( )6.73ومن خالل استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري نتمكن من معرفة أعلى عمر في
العينة وأقل عمر فيها ،ووفقا للبيانات المستخرجة فيما يتعلق بالمتغيرين المذكورين أعاله فقد بلغ أعلى

عمر في العينة ( )38سنة وأقل عمر فيها ( )24سنة وهذا يدلل على أن غالبية الذين يتعرضون

لالضطرابات النفسية
والجدول

اآلتي

جدول ()2
أعمار المبحوثين
النسبة المؤية
العدد
الفئات العمرية
%1.3
4
10 -20
%54.0
162
21 - 31
%39.0
117
32 - 41
%4.7
14
42 - 52

هم

من

فئة

يكشف عن ذلك.

الشباب

8

53 - 62
المجموع

3
100

%1.0
%100

-3الحالة االجتماعية
بيت إحصائيات نتائج الدراسة أن اكبر نسبة هم من المتزوجون فقد بلغت نسبتهم ( )%66.7بواقع
( )200مبحوثا وهي أكبر نسبة في مجتمع الدراسة والبالغ عدده ( )300مبحوثا ،ومن خالل هذه
نتائج توصلت الدراسة أن ارتفاع نسبة المبحوثين المتزوجين عن العزاب إلى الفئات العمرية المختارة

للعينة أي النوع االجتماعي ،حيث اعتمدنا في دراستنا فئات العمرية من ( )20سنة فأكثر؛ وذلك ألن
األفراد الذين هم من ضمن هذه الفئات أغلبهم من المتزوجين واستطاعوا من تكوين أسر خاصة بهم
ويمكن االعتماد عليهم في مثل هذه الدراسات االجتماعية واالكاديمية العلمية الدقيقة للوصول إلى

النتائج الجيدة  ،وهذا يرجع إلى أن المتزوجين يمتلكون وقت فراغ فضال عن الحروب والنزاعات

المحلية التي عاشها المجتمع العراقي حتى الوقت الحاضر ،وقد اتضح من الدراسة الميدانية أيضا إن

السيما بعد
هؤالء يتحملون أعباء المعيشة  ،وتربية األطفال اليتامى تحت ظروف في غاية الصعوبة ،و ّ
ارتفاع حاالت االضطرابات النفسية التي تعرضوا لها من مختلف أشكالها ،والجدول اآلتي يبين ذلك.
جدول ()3
الحالة االجتماعية للمبحوثين
النسبة المؤية
العدد
نوع اإلجابة
%30.7
92
أعزب
%66.7
200
متزوج
%2.0
6
مطلق
%0.7
2
أرمل
%100
300
المجموع
-4الموطن األصلي
9

من إحصائيات نتائج الدراسة أن أكبر عدد من المبحوثين هم من سكان المناطق الريفية وبنسبة بالغت
( )%52.3مبحوثا وهي أكبر نسبة في مجتمع الدراسة البالغ ( )300مبحوثا ؛ ومن خالل هذه نتائج
توصلت الدراسة ان سبب ارتفاع هذه النسبة في المناطق الريفية يرجع إلى صعوبة انتقال األسرة
الريفية من مكان آلخر  ،وذلك الرتباطها الكبير باألرض ،والتي ال تستطيع بيعها أو استئجارها،
العتبارات اقتصادية واجتماعية ،فاالعتبارات االجتماعية هــي ارتباط الفرد الريفي باألرض باعتبارها
إما االعتبارات االقتصادية ،فاألرض بالنسبة للفرد الريفي هي
جزءا من شرفه ومنزلته االجتماعيةّ ،
مصدر رزقه األول  ،فال يستطيع االستغناء عنها .والجدول اآلتي يبين ذلك.

جدول ()4
الخلفية االجتماعية للمبحوثين
النسبة المؤية
العدد
نوع اإلجابة
%52.3
157
ريف
%47.7
143
حضر
%100
300
المجموع
-5المستوى التعليمي للمبحوثين
تشير إحصائيات نتائج الدراسة أن أكبر نسبة من المبحوثين هم من حملة شهادة بكالوريوس والبالغة

نسبتهم ( )%35.7بواقع ( )107مبحوثا؛ ومن خالل هذه نتائج توصلت الدراسة ان سبب ارتفاع نسبة
حملة شهادة البكالوريوس ألن فئات الشباب هم من أكثر تعرضا لالضطرابات النفسية سواء أكانت من

العمليات اإلرهابية أم من تدهور الواقع االقتصادي ال ي ّلبي طموحاتهم ويوفر لهم فرص عمل تتناسب
وتحصيلهم العملي ،فضال عن ذلك فإن مرحلة الدارسة تعد من أهم المراحل التي يمر بها اإلنسان
باكتسابه المعلومات والقيم والخبرات بعد مرحلة التنشئة األسرية .والجدول اآلتي يبين ذلك.
جدول ()5
المستوى التعليمي للمبحوثين
النسبة المؤية
العدد
نوع اإلجابة
%0.7
2
ابتدائية
%2.0
6
متوسطة
%10.0
30
اعدادية
%29.0
87
دبلوم
%35.7
107
بكالوريوس
%22.7
68
دراسات عليا
%100
300
المجموع
10

-6الحالة االقتصادية
تشير إحصائيات نتائج الدراسة أن أكبر نسبة من المبحوثين هم من ذوي الدخول االقتصادية

المتوسطة والبالغة ( )%76.3بواقع ( )229مبحوثا من المجتمع األصلي للدراسة والبالغ ()300
مبحوثا؛ ومن خالل هذه نتائج توصلت الدراسة أن ارتفاع نسبة أصحاب الدخول المتوسط عن بقية

تعرض المجتمع العراقي لكثير من األزمات
دخول أصحاب العالية والضعيفة في هذه الدراسة إلى ّ
ّ
سواء أكانت أزمات سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية تركت آثا ار جسمية وصحية على حياة األفراد.
والجدول اآلتي يبين ذلك.

جدول ()6
الحالة االقتصادية للمبحوثين
النسبة المؤية
العدد
نوع اإلجابة
%22.3
67
عالية
%76.3
229
متوسطة
%1.3
4
ضعيفة
%100.0
300
المجموع
ثانياً :بيانات الخاصة بالظاهرة المدروسة
 -7عانيت من اضطراب نفسي وجسدي من األحداث اإلرهابية سابقاً؟
أشارت إحصائيات نتائج الدراسة أن نسبة (الموافقين بشدة) على هذا السؤال بلغت ( )%77.7بواقع
( )233مبحوثا ومن أصل ( )300مبحوث من مجتمع الدراسة أكبر من نسبة الغير موافقين بشدة
والبالغة( )%19.7بواقع( )59مبحوثا ،وأكبر من نسبة (المحايدين لحد ما) لهذا السؤال والبالغة

( )%2.7بواقع ( )8مبحوث ،ومن خالل هذه نتائج توصلت الدراسة أن ارتفاع نسبة الموافقين لهذا

السؤال إلى تعرضهم لحاالت نفسية وصحية سابقة تركت آثا ار على حياتهم االجتماعية فضال عن
كل هذه العمليات أثّرت بدورها
تعرضهم لعمليات إرهابية سواء من تفجير السيارات أو المحالت  ،فإن ّ
على الحياة االجتماعية لألفراد والجدول اآلتي يبين ذلك.
جدول()7
عانيت من اضطراب نفسي وجسدي من األحداث اإلرهابية سابقا
النسبة المؤية
العدد
نوع اإلجابة
%77.7
233
موافق بشدة
%19.7
59
غير موافق بشدة
%2.7
8
محايد لحد ما
11

المجموع

300

%100

 -8تعتقد بأن القلق النفسي الناجم عن الجماعات اإلرهابية ُيعد سمة العصر الحديث؟ وهل له
تأثير على حياتك االجتماعية؟
من إحصائيات نتائج الدراسة أن نسبة (غير موافقين بشدة ) لهذا السؤال والبالغة( )%60.3بواقع
( )131مبحوثا( )300مبحوث من مجتمع الدراسة أكبر من نسبة الموافقين بشدة والبالغة ()%32.3

بواقع( )97مبحوثا وأكبر من نسبة (المحايدين لحد ما) لهذا السؤال والبالغة ( )%7.3بواقع()22

مبحوثا ،توصلت نتائج الدراسة أن ارتفاع نسبة (غير موافقين بشدة) لهذا السؤال ،وهذا يدل على أن
شكل جزءا من العصر الحديث بجانب العمليات
القلق النفسي لم يعد السمة العصر الحديث وإنما ي ّ
شكل الجزء األكبر من هذه العصر والجدول اآلتي يبين ذلك.
اإلرهابية التي أصبحت ت ّ
جدول ()8
تعتقد بأن القلق النفسي الناجم عن الجماعات اإلرهابية يعد سمة العصر
الحديث؟ وهل له تأثير على حياتك االجتماعية
النسبة المؤية
العدد
نوع اإلجابة
%32.3
97
موافق بشدة
%60.3
181
غير موافق بشدة
%7.3
22
محايد لحد ما
%100
300
المجموع
 -9برأيك ُتعد الجماعات اإلرهابية من أهم الظواهر المسببة لالضطرابات النفسية؟
تشير إحصائيات نتائج الدراسة إلى أن نسبة (الموافقين بشدة) لهذا السؤال بلغت ( )%65.7بواقع
( )197مبحوثا ومن أصل( )300مبحوث من مجتمع الدراسة أكبر من نسبة (غير موافقين بشدة)
والبالغة نسبتهم ( )%23.7بواقع ( )71مبحوثا وأكبر من نسبة (المحايدين لحد ما) والبالغة نسبتهم

( )%10.7بواقع ( )32مبحوثا؛ ومن خالل هذه النتائج فقد توصلت الدراسة أن السبب األكبر لنسبة
الموافقين لهذا السؤال يعود بأنهم تعرضوا لحاالت إرهابية مختلفة سواء أكانت عمليات خطف أو
تهجير أو قتل أحد أبنائهم والجدول اآلتي يبين ذلك.

جدول ()9
برأيك تعد الجماعات اإلرهابية من أهم الظواهر المسببة لالضطرابات النفسية
النسبة المؤية
العدد
نوع اإلجابة
%65.7
197
موافق بشدة
%23.7
71
غير موافق بشدة
%10.7
32
محايد لحد ما
%100
300
المجموع
12

بريك للعصبية الطائفية في العراق آثار في زيادة االحداث اإلجرامية واالضطرابات
 -10أ
النفسية لألفراد؟
تشير نتائج الدراسة أن نسبة (الموافقين بشدة) لهذا السؤال بلغت ( )%83.7بواقع ( )251مبحوث
ومن أصل ( )300مبحوثا من المجتمع األصلي أكبر من نسبة (غير موافقين بشدة) والبالغة نسبتهم

( )%15.3بواقع ( )46مبحوثا وأكبر من نسبة (المحايدين لحد ما) والبالغة ( )%1.0بواقع ()3
مبحوثا؛ ومن خالل هذه النتائج فقد توصلت الدراسة أن ارتفاع نسبة الموافقين يعود أ ّن العصبية
الطائفية تركت آثا ار مهمة في استمرار الحاالت اإلرهابية بمختلف أشكالها سواء أكانت حاالت نفسية
أم اجتماعية والمتمثلة بالقتل والتهجير والخطف والجدول اآلتي يبين ذلك.

جدول ()10
برأيك للعصبية الطائفية في العراق آثار مهمة في زيادة األحداث اإلجرامية واالضطرابات النفسية لألفراد
النسبة المؤية
العدد
نوع اإلجابة
%83.7
251
موافق بشدة
%15.3
46
غير موافق بشدة
%1.0
3
محايد لحد ما
%100
300
المجموع
 _11تعتقد بأ َّن عدم االستقرار السياسي في العراق يؤدي إلى هجرة أغلب فئات المجتمع،
ويساهم أيضاً في زيادة اضطراباتهم النفسية؟
اظهرت إحصائيات نتائج الدراسة أن نسبة (غير موافقين بشدة) لهذا السؤال بلغت ( )%53.0بواقع
( )159مبحوثا ومن أصل ( )300مبحوث من المجتمع الدراسة أكبر من نسبة (الموافقين بشدة )
والبالغة نسبتهم ( )%45.0بواقع ( )135وأكبر من نسبة (المحايدين لحد ما) والبالغة نسبتهم

( )%2.0بواقع ( )6مبحوث  ،ومن خالل هذه النتائج فقد توصلت الدراسة ان ارتفاع نسبة (غير
موافقين) لهذا السؤال يعود إلى أ ّن ظاهرة انعدام االستقرار السياسي في العراقي ليس وحدها المسؤولة
عن زيادة حاالت االضطرابات النفسية وإّنما هناك عمليات تمارسها فئات المجتمع ومنها على سبيل

ثار
المثال العنف األسري والقتل والسرقة والخطف  ،أضف إلى ذلك النزاعات العشائرية التي تترك آ ا
نفسية باألفراد الداخلين فيها .والجدول اآلتي يبين ذلك.

جدول ()11
تعتقد بأن عدم االستقرار السياسي في العراق يؤدي إلى هجرة أغلب فئات المجتمع،
يُساهم أيضا في زيادة اضطراباتهم النفسية؟
النسبة المؤية
العدد
نوع اإلجابة
13

موافق بشدة
غير موافق بشدة
محايد لحد ما
المجموع

%45.0
%53.0
%2.0
%100.0

135
159
6
300

 -12االنفتاح الثقافي ساهم في إنشاء جرائم إرهابية جديدة أثَّرت على حياتك النفسية
واالجتماعية؟
تشير نتائج الدراسة أن نسبة (غير موافقين بشدة) لهذا السؤال بلغت ( )%51.7بواقع ( )155مبحوثا
ومن أصل ( )300مبحوث من مجتمع الدراسة أكبر من نسبة الموافقين بشد والبالغة نسبتهم

( )%43.3بواقع ( )130مبحوثا وأكبر من نسبة (المحايدين لحد ما) والبالغة نسبتهم ( )%5.0بواقع
( )15مبحوث .ومن خالل هذه النتائج فقد توصلت الدراسة إن ارتفاع نسبة (غير موافقين بشدة) يعود
إلى أهمية االنفتاح الثقافي في تطور ونمو أفكار األفراد بمفهوم الجماعات اإلرهابية ،وما تمارسه من
أعمال خطيرة على حياتهم االجتماعية ،باإلضافة إلى ذلك تفهم أفراد الدراسة لحاالت النفسية التي
يتعرضون لها من قبل الجماعات اإلرهابية والجدول اآلتي يبين ذلك.
جدول ()12
االنفتاح الثقافي ساهم في إنشاء جرائم إرهابية جديدة أثرت على حياتك النفسية واالجتماعية
نوع اإلجابة

العدد

النسبة المؤية

موافق بشدة

130

%43.3

غير موافق بشدة

155

%51.7

محايد لحد ما

15

%5.0

المجموع

300

%100.0

-13برأيك للتنشئة األسرية دو اًر مهماً في ترسيخ جرائم اإلرهاب لدى افرادها؟
أظهرت إحصائيات نتائج الدراسة أن نسبة (غير الموافقين بشدة) لهذا السؤال بلغت ()%50.3
بواقع( )151مبحوثا ومن أصل ( )300من المجتمع الدراسة أكبر من نسبة (الموافقين بشدة) والبالغة

( )%45.3بواقع ( )136مبحوثا وأكبر من نسبة (المحايدين لحد ما) لهذا السؤال والبالغة نسبتهم
( )%4.3بواقع ( )13مبحوثا  ،ومن خالل هذه النتائج فقد توصلت الدراسة أن ارتفاع نسبة (غير

موافقين) لهذا السؤال  :بأن األسرة حسب تصورات عينة الدراسة تعتبر أقوى سالح استخدمه المجتمع

في عملية التطبع االجتماعي ونقل التراث االجتماعي بمعنى تعليم الفرد االمتثال لمطالب المجتمع،
وليس لها قدرة على ظهور أحداث إرهابية والجدول اآلتي يبين ذلك.
14

جدول ()13
برأيك للتنشئة األسرية دورا مهما في ترسيخ جرائم اإلرهاب لدى افرادها
النسبة المؤية
العدد
نوع اإلجابة
%45.3
136
موافق بشدة
%50.3
151
غير موافق بشدة
%4.3
13
محايد لحد ما
%100.0
300
المجموع
 -14ضعف االنتماء والوالء للوطن دور يحفز زيادة الجرائم واالضطرابات النفسية؟
من إحصائيات نتائج الدراسة أن نسبة (الموافقين بشدة) لهذا السؤال بلغت ( )%52.0بواقع ()156
مبحوثا ومن أصل ( )300مبحوث من مجتمع الدراسة األصلي أكبر من نسبة (غير موافقين بشدة)

والبالغة نسبتهم( )%44.7بواقع( )134مبحوثا واكبر من نسبة المحايدين لحد ما لهذا السؤال والبالغة

نسبتهم ( )%3.3بواقع ( )10مبحوثا ،ومن خالل هذه النتائج فقد توصلت الدراسة ان ارتفاع نسبة

(الموافقين بشدة ) لهذا السؤال يعود لضعف االنتماء االفراد للمجتمع مما يساهم في ضعف تماسك

االجتماعي بين االفراد ويزيد من حاالت عدم استقرارهم االجتماعي  ،باإلضافة إلى زيادة أحداث إرهابية

نفسية وصحية واجتماعية على حياتهم اليومية والعملية والجدول اآلتي يبين ذلك.
جديدة تترك آثا ار ّ
جدول ()14
ضعف االنتماء والوالء للوطن دور يحفز زيادة الجرائم واالضطرابات النفسية
النسبة المؤية
العدد
نوع اإلجابة
%52.0
156
موافق بشدة
%44.7
134
غير موافق بشدة
%3.3
10
محايد لحد ما
%100.0
300
المجموع
بريك مشاهدتك لألفالم والبرامج التي ُتبث ِعبر القنوات الفضائية ُتسهم في توليد النزعة
 -15أ

اإلجرامية لديك؟

تشير إحصائيات نتائج الدراسة أن نسبة (غير موافقين بشدة) لهذا السؤال بلغت ( )%47.3بواقع

( )142مبحوث ومن أصل ( )300مبحوث من المجتمع الدراسة أكبر من نسبة (الموافقين بشدة)
والبالغة نسبتهم ( )%44.0بواقع ( )132مبحوث وأكبر من نسبة (المحايدين لحد ما) لهذا السؤال

والبالغة نسبتهم ( )%8.7بواقع ( )26مبحوث ،ومن خالل هذه النتائج فقد توصلت الدراسة أن ارتفاع

نسبة (غير موافقين بشدة) لهذا السؤال يعود إلى مشاهدة األفالم والبرامج ألنها تساهم في توليد النزعة

اإلجرامية على حد تصورات عينة البحث ،وإن هناك وسائل إعالمية أخرى قد تؤدي إلى إظهار جرائم

15

جديدة في المجتمع العراقي ومنها :االنترنيت والهاتف النقال الذي ترك آثا ار نفسية واجتماعية

واقتصادية على حياة األفراد والجدول االتي يبين ذلك.

جدول ()15
برأيك مشاهدتك لألفالم والبرامج التي تبث عبر القنوات الفضائية ت ُسهم في توليد النزعة اإلجرامية لديك
النسبة المؤية
العدد
نوع اإلجابة
%44.0
132
موافق بشدة
%47.3
142
غير موافق بشدة
%8.7
26
محايد لحد ما
%100.0
300
المجموع

-16ب أريك لرجال الدين دور مهم في توجيه وإرشاد بتجنب االضطرابات النفسية الناتجة من
اإلرهاب؟
تشير إحصائيات نتائج الدراسة أن نسبة (غير موافقين بشدة) لهذا السؤال بلغت ()%46.3
بواقع( )139مبحوثا ومن أصل ( )300مبحوث من مجتمع الدراسة أكبر من نسبة (الموافقين بشدة)
والبالغة نسبتهم ( )%44.3بواقع ( )133مبحوثا وأكبر من نسبة (المحايدين لحد ما) والبالغة نسبتهم

( )%9.3بواقع( )28مبحوثا ،ومن خالل هذه النتائج فقد توصلت الدراسة أن ارتفاع نسبة (غير
موافقين) لهذا السؤال يعود إلى أن رجال الدين في المجتمع الكربالئي ال يمارسوا دو ار قويا في توجيه

األفراد نحو االبتعاد عن األعمال غير المرضية في المجتمع  ،وعلى الرغم من التأثيرات الكبيرة للدين
واتصاف مجتمع الدراسة بأنه مجتمع متدين  ،فإنه ال يخلو من الحاالت السلبية والمنافية لقيم الدين

اإلسالمي  ،وقد اتضح من الدراسة أن بعضا من رجال الدين استغل الدين كغطاء ألعمالهم
المرفوضة سواء في تفسيرهم لآليات القرآن أو األحاديث النبوية ؛ لتكون وسيلة لهم في تمرير أقوالهم
وسلوكياتهم المريضة التي تبعد البعد كله عن القيم اإلسالمية  ،وبعضهم اآلخر استغل الدين لتحقيق

مكاسب مادية  :كاالحتيال والنصب على الناس باسم الدين مثل أعمال المشعوذين والسحرة الذين بدأوا
يتاجرون باسم الدين للحصول على مبالغ مادية عالية من خالل استغالل الناس السذج الذين يعانون

من بعض الحاالت النفسية والجدول اآلتي يبين ذلك.

جدول ()16
برأيك لرجال الدين دور مهم في توجيه وإرشاد بتجنب االضطرابات النفسية الناتجة من اإلرهاب
النسبة المؤية
العدد
نوع اإلجابة
%44.3
133
موافق بشدة
16

غير موافق بشدة
محايد لحد ما
المجموع

139
28
300

%46.3
%9.3
%100.0

 -17التربية المتردية تسهم في ترسيخ جرائم اإلرهاب وزيادة االضطرابات النفسية؟
أظهرت إحصائيات نتائج الدراسة أن نسبة (الموافقين بشدة) لهذا السؤال بلغت ( )%50.7بواقع
( )152مبحوث ومن أصل( )300مبحوث من المجتمع الدراسة أكبر من نسبة (غير موافقين)
والبالغة نسبتهم ( )%44.0بواقع ( )132مبحوث وأكبر من نسبة (المحايدين لحد ما) لهذا السؤال

والبالغة نسبتهم ( )%5.3بواقع ( )16مبحوثا ،ومن خالل هذه النتائج توصلت الدراسة أن ارتفاع نسبة

الموافقين لهذا السؤال يعود بأن التربية المتردية ليست وحدها المسؤولة عن احداث ج ارئم إرهابية في

المجتمع العراقي وإّنما هناك حاالت اجتماعية خطيرة متمثلة بالطالق والزواج المبكر  ،وتشرد األطفال
والتهجير والخطف والسلب وغيرها من الظواهر االجتماعية التي تترك بدورها اض ار ار نفسية بحياة

األفراد والجدول اآلتي يبين ذلك.

جدول ()17
التربية المتردية تسهم في ترسيخ جرائم اإلرهاب وزيادة االضطرابات النفسية
النسبة المؤية
العدد
نوع اإلجابة
%50.7
152
موافق بشدة
%44.0
132
غير موافق بشدة
%5.3
16
محايد لحد ما
%100.0
300
المجموع
 -18تؤدي االضطرابات النفسية إلى تدهور األنشطة االجتماعية والوظيفية لديك؟
تشير إحصائيات نتائج الدراسة أن نسبة (غير موافقين بشدة) بلغت ( )%47.7بواقع (  )143مبحوثا
ومن أصل ( )300مبحوث من مجتمع الدراسة أكبر من نسبة (الموافقين بشدة) والبالغة نسبتهم

( )%33.3بواقع ( )100مبحوث ،وأكبر من نسبة (المحايدين لحد ما) لهذا السؤال والبالغة نسبتهم
( )%19.0بواقع ( )57مبحوثا  ،ومن خالل هذه النتائج فقد توصلت الدراسة أن سبب ارتفاع

نسبة(غير موافقين بشدة ) لهذا السؤال ناتج عن كون عينة الدراسة ترى أن االضطرابات النفسية
والمتمثلة بالقلق واالكتئاب والخوف والخجل ال تساهم وحدها في تدهور األنشطة االجتماعية وإنما

ار جسمية وصحية بحياة األفراد سواء أكانت هذه
تدخل معها ظواهر اجتماعية أخرى تترك أضر ا
الظواهر ناتجة من األسرة أم المجتمع والجدول اآلتي يبين ذلك.
جدول ()18
تؤدي االضطرابات النفسية إلى تدهور األنشطة االجتماعية والوظيفية لديك؟
النسبة المؤية
العدد
نوع اإلجابة
17

موافق بشدة
غير موافق بشدة
محايد لحد ما
المجموع

100
143
57
300

%33.3
%47.7
%19.0
%100.0

 -19خضعت إلى برنامج إرشادي نفسي يستند إلى استراتيجية حل المشكالت في تخفيف
االضطرابات النفسية الناجمة من الجماعات اإلرهابية؟
تشير نتائج الدراسة أن نسبة (المحايدين لحد ما) لهذا السؤال بلغت ( )%36.7بواقع( )100مبحوث
ومن اصل ( )300مبحوث من مجتمع الدراسة أكبر من نسبة (الموافقين بشدة ) والبالغة

نسبتهم( )%32.0بواقع ( )96مبحوث وأكبر من نسبة (غير موافقين بشدة ) والبالغة نسبتهم
( )%31.3بواقع ( )94مبحوثا ،من خالل هذه النتائج فقد توصلت الدراسة أن ارتفاع نسبة

جراء
(المحايدين لحد ما) لهذا السؤال يعود الى رصد بعض األفراد يخضعون للعالج نفسي وطبي ّ
األعمال اإلرهابية  ،ومن أجل التصدي لتلك األعمال  ،وعلى الرغم من افتقار مجتمع الدراسة لهكذا
برامج صيحة ونفسية أي كما يسميها بالعالج النفسي والصحي .والجدول االتي يبين ذلك.
جدول ()19
خضعت إلى برنامج إرشادي نفسي يستند إلى استراتيجية حل المشكالت في تخفيف
االضطرابات النفسية الناجمة من الجماعات اإلرهاب؟
النسبة المؤية
العدد
نوع اإلجابة
%32.0
96
موافق بشدة
%31.3
94
غير موافق بشدة
%36.7
110
محايد لحد ما
%100.0
300
المجموع
 -20لالحتالل األجنبي دور في زيادة االضطرابات النفسية؟
تشير نتائج الدراسة إلى أن نسبة (الموافقين بشدة )بلغت ( )%48.0بواقع (  )144مبحوثا ومن أصل

( )300مبحوث من مجتمع الدراسة أكبر من نسبة (غير موافقين بشدة )والبالغة نسبتهم ()%40.3
بواقع ( )121مبحوثا وأكبر من نسبة (المحايدين لحد ما) لهذا السؤال والبالغة نسبتهم ()%11.7

بواقع ( )35مبحوثا  ،من خالل هذه النتائج فقد توصلت الدراسة أن ارتفاع نسبة (الموافقين بشدة) لهذا

السؤال  :يعود بأن االحتالل األجنبي ترك آثا ار سلبية على المجتمع منها على سبيل المثال  :تعرض

العديد من األهل وأقارب وأولياء أمور األطفال إلى الموت أو اإلعاقة البدنية أو العقلية  ،باإلضافة

إلى ظهور اضطرابات نفسية فضال عما سببه االحتالل األجنبي من انقطاع في طرق المواصالت،
وتوقف عمليات االستيراد والتصدير  ،وشحة الموارد المالية الموظفة للمواد االستهالكية والكمالية التي

تستعملها األسر في حياتهم اليومية والجدول اآلتي يبين ذلك.
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جدول ()20
لالحتالل األجنبي دور في زيادة االضطرابات النفسية
النسبة المؤية
العدد
نوع اإلجابة
%48.0
144
موافق بشدة
%40.3
121
غير موافق بشدة
%11.7
35
محايد لحد ما
%100.0
300
المجموع
 -21تشعر بالخوف واإلغماء في حالة تعرض أحد أقربائك للجماعات اإلرهابية؟
تشير نتائج الدراسة أ ّن نسبة (الموافقين بشدة) بلغت ( )%45.7بواقع ( )137مبحوثا ومن أصل
( )300مبحوثا من مجتمع الدراسة أكبر من نسبة (غير موافقين بشدة) والبالغة نسبتهم ( (%44.0
بواقع ( )132مبحوثا وأكبر من نسبة (المحايدين لحد ما) لهذا السؤال والبالغة نسبتهم ()%10.3

بواقع ( )31مبحوثا ،من خالل هذه النتائج فقد توصلت الدراسة أن ارتفاع نسبة الموافقين لهذا السؤال

كثير منهم إلى
ا
يعود إلى أن الظروف السيئة التي يعشها أفراد الدراسة في مجتمعهم  ،والتي دفعت
االنتقال من مكان ألخر بحثا عن األمان واالطمئنان على أقاربهم والجدول اآلتي يبين ذلك.
جدول ()21
تشعر بالخوف واإلغماء في حالة تعرض أحد أقربائك للجماعات اإلرهابية
النسبة المؤية
العدد
نوع اإلجابة
%45.7
137
موافق بشدة
%44.0
132
غير موافق بشدة
%10.3
31
محايد لحد ما
%100.0
300
المجموع
 -22عانى أفراد األسرة المصابون من اضطرابات نفسية اثناء النوم جراء الحاالت اإلجرامية
في المجتمع؟
تشير نتائج الدراسة أن نسبة (المحايدين لحد ما) بلغت ( (%50.0بواقع ( )150مبحوثا ومن أصل

( )300مبحوث من مجتمع الدراسة أكبر من نسبة (الموافقين بشدة) والبالغة نسبتهم ( )24.7بواقع
( )74مبحوثا ،وأكبر من نسبة (غير موافقين بشدة) والبالغة نسبتهم ( )%25.3بواقع ( )74مبحوثا
ومن خالل هذه النتائج توصلت الدراسة أن ارتفاع نسبة (المحايدين لحد ما) لهذا السؤال يعود أن

معظم أفراد الدراسة يعانون حاالت نفسية واجتماعية إثناء النوم فإن تلك الحاالت ناتجة من فعل
األعمال اإلرهابية والجدول اآلتي يبين ذلك.
جدول ()22
عانى أفراد األسرة المصابون من اضطرابات نفسية إثناء النوم جراء الحاالت االجرامية في المجتمع؟
النسبة المؤية
العدد
نوع اإلجابة
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موافق بشدة
غير موافق بشدة
محايد لحد ما
المجموع

74
76
150
300

%24.7
%25.3
%50.0
%100.0

 -23كنت تعيش في منطقة تشهد حاالت إرهابية سابقة وأثرت على حالتك النفسية؟
بينت نتائج الدراسة أن نسبة (المحايدين لحد ما) لهذا السؤال بلغت ( )%54.3بواقع ( )163مبحوث
ومن أصل ( )300مبحوث من مجتمع الدراسة الحالية أكبر من نسبة (الموافقين بشدة) والبالغة
نسبتهم ( )%26.7بواقع ( )80مبحوث واكبر من نسبة (غير موافقين بشدة) والبالغة نسبتهم

( )%19.0بواقع ( )57مبحوثا  ،ومن خالل هذه النتائج توصلت الدراسة أ ّن معظم أفراد الدراسة
عاشوا في مناطق كانت فيها ظواهر إرهابية خطيرة أثّرت على حياتهم االجتماعية والنفسية

واالقتصادية  ،وهذا ما جعلهم ينتقلون إلى مناطق هادئة ؛ من أجل العيش بحياة كريمة بعيدة عن
تلك الحياة التي عاشوها في تلك المناطق التي ال تتسم باألمن واالستقرار في شؤون الحياة كافة

والجدول اآلتي يبين ذلك.

جدول ()23
كنت تعيش في منطقة تشهد حاالت إرهابية سابقة وأثرت على حالتك النفسية؟
النسبة المؤية
العدد
نوع اإلجابة
%26.7
80
موافق بشدة
%19.0
57
غير موافق بشدة
%54.3
163
محايد لحد ما
%100.0
300
المجموع
 -24قام أحد بمهاجمتك بواسطة سالح أو بدون سالح بقصد إيذائك و َّأثر على حالتك
النفسية؟
تشير نتائج الدراسة الحالية إلى أن نسبة (المحايدين لحد ما) بلغت ( )%66.3بواقع ( )199مبحوثا
ومن أصل ( )300مبحوث من مجتمع الدراسة أكبر من نسبة (الموافقين بشد والبالغة) نسبتهم

( )%20.0بواقع ( )60مبحوثا ،وأكبر من نسبة (غير موافقين بشدة) والبالغة نسبتهم ()%13.7

أن ارتفاع نسبة (المحايدين لحد ما) لهذا
بواقع ( )41مبحوثا ،ومن خالل هذه النتائج توصلت الدراسة ّ
السؤال يعود كون أغلب أفراد الدراسة تعرضوا لظواهر إرهابية تتسم بالتهديد بحمل السالم خصوصا
في حاالت الحرب الجماعية وكذلك القتل .والجدول األتي يبين ذلك:
جدول ()24
قام أحد بمهاجمتك بواسطة سالح أو بدون سالح بقصد إيذائك وأثر على حالتك النفسية؟
النسبة المؤية
العدد
نوع اإلجابة
20

موافق بشدة
غير موافق بشدة
محايد لحد ما
المجموع

60
41
199
300

%20.0
%13.7
%66.3
%100.0

 -25هل تجعلك األفكار اليومية أحيانا تفكر بأن الحدث اإلجرامية قد يحدث ثانية؟
تشير نتائج الدراسة أن نسبة (الموافقين بشدة) بلغت ( )%72.0بواقع ( )216مبحوثا ومن أصل
( )300مبحوث من مجتمع الدراسة الحالية أكبر من نسبة (غير موافقين بشدة) والبالغة نسبتهم
( )%21.7بواقع ( )65مبحوثا وأكبر من نسبة (المحايدين لحد ما) لهذا السؤال والبالغة نسبتهم

أن ارتفاع نسبة (الموافقين
( )%6.3بواقع ( )19مبحوثا ،ومن خالل هذه النتائج توصلت الدراسة ّ
بشدة) لهذا السؤال يعود إلى األعمال اإلرهابية التي تجعلهم يفكرون بأنها سوف تحدث في أي وقت،
وفي أي زمان ممكن والجدول اآلتي يبين ذلك.

جدول()25
تجعلك األفكار اليومية أحيانا تفكر بأن الحدث اإلجرامية قد يحدث ثانية
النسبة المؤية
العدد
نوع اإلجابة
%72.0
216
موافق بشدة
%21.7
65
غير موافق بشدة
%6.3
19
محايد لحد ما
%100.0
300
المجموع
أحد ُتفكر فيه هل تتوتر أو تنزعج وتضطرب
-26في حال تذكيرك بحدث إجرامي ما ،أو يجعلك ٌ
نفسيا؟

تشير نتائج الدراسة أن نسبة (الموافقين بشدة) بلغت ( )%75.3بواقع ( )226مبحوث ومن أصل

( )300مبحوث من مجتمع الدراسة الحالية أكبر من نسبة (الغير موافقين بشدة) والبالغة نسبتهم
( )%21.7بواقع ( )65مبحوث وأكبر من نسبة (المحايدين لحد ما) لهذا السؤال والبالغة نسبتهم
أن ارتفاع نسبة (الموافقين بشدة)
( )%3.0بواقع ( )9مبحوثا ،ومن خالل هذه النتائج توصلت الدراسة ّ
لهذا السؤال إلى أن أفراد عينة الدراسة يشعرون حين تذكرون األحداث اإلجرامية باضطرابات نفسية
خطيرة اتجاه حياتهم االجتماعية والجدول اآلتي يبين ذلك:

جدول ()26
في حال تذكيرك بحدث إجرامي ما ،أو يجعلك أح ٌد ت ُفكر فيه هل تتوتر أو تنزعج وتضطرب نفسيا؟
النسبة المؤية
العدد
نوع اإلجابة
%75.3
226
موافق بشدة
%21.7
65
غير موافق بشدة
%3.0
9
محايد لحد ما
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المجموع

300

%100.0

 -27برائيك أي العوامل التي تساعدك على تخفيف حالة االضطراب النفسي الناتج من
الجماعات اإلرهابية؟
تشير نتائج الدراسة الحالية نسبة الذين أجابوا  :بأن الدين (الصالة ،الزيارة ،الدعاء) يساهم في تخفيف
االضطراب النفسي هي األكبر والبالغة نسبتهم ( )%60.7بواقع ( )182مبحوثا ومن أصل ()300

مبحوث من مجتمع الدراسة الحالية وإن من نسبة الذين أجابوا  :بأن الساندة االجتماعية تساهم في

تخفيف االضطراب النفسي والبالغة نسبتهم( )%38.3بواقع ( )115مبحوثا أما نسبة الذين أجابوا

قل نسبة في الدارسة الحالية والبالغة نسبتهم ( )%1.0بواقع ()3
بقطع الروابط االجتماعية فهي أ ّ
أن الدين يساهم في تخفيف االضطراب النفسي
مبحوث  ،ومن خالل هذه النتائج توصلت الد ارسة ّ

لدى األفراد فضال عن أن الدين يعتبر من أقوى األسلحة التي يستند بها مجتمعنا في الوقت الحاصر

في التصدي لكافة أنواع التطرف الديني  ،والتعصب الطائفي بين أفراد المجتمع  ،إذ أنه يحدد

سلوكهم ،ويرسم طراز حياتهم  ،ويصنع أيديولوجيتهم التي تميز حياتهم الخاصة والعامة والجدول

اآلتي يبين ذلك.

جدول ()27
برائيك أي العوامل التي تساعدك على تخفيف حالة االضطراب النفسي الناتج من الجماعات اإلرهابية
النسبة المؤية
العدد
نوع االجابة
%60.7
182
الدين (الصالة ،الزيارة ،الدعاء)
%38.3
115
المساندة االجتماعية
%1.0
3
قطع الروابط االجتماعية
%100.0
300
المجموع
نتائج الدراسة
 .1توصلت الدراسة إلى أن إفراد الدراسة يعانون من اضطرابات نفسية وجسدية سابقة نتيجة
الجماعات اإلرهابية ،فقد شكلت نسبة (الموافقين بشدة) أكبر نسبة في عينة الدراسة وبلغت

( )%77.7بواقع ( )233مبحوثا ومن أصل ( )300مبحوث من مجتمع الدراسة.

بارز في إظهار العمليات اإلرهابية بين
ثر ا
 .2توصلت الدراسة إلى أن للعصبية الطائفية في العراق أ ا
فئات المجتمع اذ شكّلت نسبة (الموافقين بشدة) أكبر نسبة في عينة الدراسة وبلغت ()%8.73
بواقع ( )251مبحوث ومن أصل ( )300مبحوثا من المجتمع األصلي.

 .3توصلت الدراسة إلى أن انعدام االستقرار السياسي في المجتمع الع ارقي ليس وحده المسؤول في

تهجير األفراد من األماكن األكثر خطورة إلى األماكن األكثر أمانا ،إنما هناك عمليات تمارسها
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فئات المجتمع ومنها على سبيل المثال :العنف األسري ،والقتل والسرقة والخطف ،أضف لذلك
النزاعات العشائرية التي تترك اثار نفسية باألفراد الداخلين فيها ،حيث شكّلت نسبة (غير موافقين

بشدة) أكبر نسبة في عينة الدراسة وبلغت ( )%53.0بواقع ( )159مبحوثا ومن أصل ()300
مبحوث من المجتمع الدراسة.

 .4توصلت الدراسة إلى أن ضعف االنتماء والوالء للوطن يعد من أبرز العوامل المسببة النتشار
الجماعية اإلرهابية إذ شكّلت نسبة (الموافقين بشدة) أكبر نسبة في عينة الدراسة وبلغت

( )%52.0بواقع ( )156مبحوثا ومن أصل ( )300مبحوث من مجتمع الدراسة األصلي.

 .5توصلت الدراسة إلى أن رجال الدين في مجتمع الدراسة ليس لهم دور في توجيه وإرشاد نفسي من
أجل التخلص من االضطرابات النفسية التي تعمل الجماعات اإلرهابية في أحداثها إذ شكلت نسبة

(غير موافقين بشدة) أكبر نسبة في عينة الدراية وبلغت ( )%46.3بواقع( )139مبحوثا ومن
أصل ( )300مبحوث من مجتمع الدراسة ويرجح أفراد الدراسة بأن بعض رجال الدين استغل
الدين كغطاء ألعماله المرفوضة سواء في تفسيره لآليات والنصوص القرآنية أو األحاديث النبوية

كل البعد عن القيم اإلسالمية،
لتكون له وسيلة لتمرير أقواله وسلوكياته المريضة التي هي بعيدة ّ
وبعض اآلخر من رجال الدين استغل الدين لتحقيق مكاسب مادية كاالحتيال والنصب على الناس
باسم الدين والمشعوذين والسحر الذين بدأوا يتاجرون باسم الدين للحصول على مبالغ مادية عالية

من خالل استغالل الناس السذج الذين يعانون من بعض الحاالت النفسية .

تعرض أحد أقاربهم لعمليات إرهابية
 .6توصلت الدراسة إلى أن أفراد الدراسة يشعرون بالخوف نتيجة ّ
إذ شكلت نسبة (الموافقين بشدة) أكبر نسبة في الدراسة الميدانية وبلغت ( )%45.7بواقع ()137
مبحوثا ومن أصل ( )300مبحوثا من مجتمع الدراسة.

توصيات ومقترحات الدراسة
أوالً :توصيات الدراسة
 -1ضرورة توعية أفراد مجتمع الدراسة عن طريق وسائل اإلعالم بمضار الجماعات اإلرهابية ،وما لها
من تأثير على حياتهم الصحية الجسمية والنفسية والعقلية.

 -2ضرورة تعميق الوعي االجتماعي واألمني عند الكوادر التي تعمل في مؤسسات الضبط االجتماعي
ظم أهميتها ،وترقى إلى مستوى األخطار والتحديات
(األجهزة األمنية)؛ لكي تكثف نشاطها ،وتع ّ

التي تواجه المجتمع العراقي ،وتكون مؤسسات قادرة على وقاية المجتمع من الجماعات اإلرهابية
بصورة عامة.
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 -3العمل على تفعيل القوانين الصادرة بحق مرتكبي هذه األنماط من الجرائم وجعلها تنسجم مع طبيعة

يمر بها المجتمع العراقي ،وتعزيز التضامن
تلك الجرائم ،وكذلك األخذ بالحسبان الظروف التي ّ
االجتماعي االيجابي من خالل مؤسسات المجتمع المدني واالبتعاد عن العصبية الطائفية.

بوية واإلعالمية؛ لما لها من دور ايجابي في
 -4ترسيخ وتعزيز القيم الدينية من خالل المؤسسات التر ّ
السيطرة على تخفيف حاالت التوتر النفسي ،وكذلك في السيطرة على سلوك االفراد ،كما يجب على
المؤسسات الدينية التأكيد من خالل دورها على مكافحة الخطط الدينية المتطرفة وخطورتها على

الفرد والمجتمع ،وتقوية الرادع الديني كوسيلة ضبط في التنشئة االجتماعية األسرية.

 -5يوصي الباحث بإنشاء مراكز الصحة النفسية ،ورصد مبالغ إلجراء دراسات وبحوث لمعالجة
المشاكل الصحية لكثرة الحروب التي خاضها بلدنا ،فضال عن الحصار االقتصادي الذي دام
سنوات .وأخي ار االحتالل األجنبي الذي اجتاح بلدنا منذ السنوات األخيرة.

ثانياً :المقترحات

 -1إجراء دراسة عن سمات الشخصية العراقية وعالقتها باالضطرابات االنفعالية.
 -2إجراء دراسة عن اآلثار االجتماعية للجماعات اإلرهابية في المجتمع العراقي.
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