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الفصل االول 
أهمية البحث والحاجة اليه 

 الى ىجمة شرسة 9/4/2003 تعرض العراؽ بعد سقكط النظاـ السابؽ في 
شممت مفاصؿ حياتو االجتماعية كالتربكية كاالقتصادية جميعيا ، فمـ يترؾ مفصؿ مف 
مفاصؿ حياة االنساف العراقي اال كشممو التخريب ، كقد حاكلت جيات عدة التعرض 

الى النسيج االجتماعي العراقي كمحاكلو تفكيكو بكسائؿ عديدة ككاف ابشع تمؾ الكسائؿ 
كأخطرىا ىك بث الفرقة فيما بينيـ مف خالؿ طرح مفاىيـ طائفية كقكمية كعشائرية 

كذلؾ تأسيسان لتقسيـ العراؽ مستقبالن كتحكيمو الى دكيالت صغيرة يسيؿ السيطرة عمييا 
كجعميا تابعة ألجندة المخططات االستعمارية،كنتيجة لبث ىذه السمكـ تعرضت العكائؿ 
العراقية الى التيجير مف قبؿ بعضيا البعض كالتجأ كؿ مف ىذه االسر الى الطائفة أك 
القكمية التي ينتمي الييا ليحتمي بضالليا الى حيف،حتى يتـ أستقرار الكضع كتكشؼ 
الصكر الضبابية كيفيـ الجياؿ مف القكـ الى عمؽ ىذا المخطط االستعمارم اليداـ 
كبالتالي يعكد كؿ الى مكطنو ،اال انو خالؿ فترة اليجير كخركج العكائؿ النازحة الى 

المكطف البديؿ تعرضت ىذه العكائؿ كما زالت الى كقت أعداد ىذا البحث لمجمكعة مف 
المشكالت ،خاصة كأف فترة التيجير طاؿ أمدىا كلـ يحسب الكثير منيـ اف تتعدل مدة 

التيجير أشير كما حدث في الكثير مف دكؿ العالـ ،مما أدل الى ظيكر الكثير مف 
المشاكؿ النفسية كاالجتماعية كالتربكية كاالقتصادية كالصحية ،لذا كاف مف الحرم بنا 
أف نبحث عف ىذه المشاكؿ كأيجاد الحمكؿ المناسبة ليا كذلؾ لبمكغ عدد ىذه العكائؿ 

باالالؼ كما زالت في تزايد مستمر لدرجة ال يمكف أيجاد أحصائية دقيقة ليا لحد اآلف 
 – كىذا ما ال نرجكه –،كمف الممكف أف يطكؿ أمد ىذه الظاىرة 
: كبناءان عمى ذلؾ سنطرح التساؤالت اآلتية

. ماىي المشكالت التي تعرضت ليا االسر الميجرة  .1
. ما ىي الحمكؿ كالمعالجات لمثؿ ىذه المشكالت .2
كيؼ يمكننا االستفادة مف تجارب الدكؿ االخرل كالتي تعرضت لمظاىرة نفسيا في  .3

. أيجاد الحمكؿ كالمعالجات كالتخفيؼ مف حدة المعانات التي تتعرض ليا ىذه االسر
ماىي السبؿ السميمة الحتضاف ىذه االسر كالمحافظة عمى بناءىا االجتماعي  .4

. كالنفسي كالتربكم
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: أهداف البحث
ييدؼ البحث الحالي الى  

التعرؼ عمى أىـ المشكالت االجتماعية كالنفسية كاالقتصادية كالصحية التي  .1
. الميجرهالعراقية  قتكاجييا االسر

. التعرؼ عمى االسباب التي دفعتيـ لميجرة .2
مف تجارب االخريف لصالح عالج ىذه  أيجاد الحمكؿ كالمعالجات كاالستفادة. 3

. المشكالت
 : حدود البحث

يقتصر البحث الحالي عمى العكائؿ الميجرة كالقاطنة في المحافظات بابؿ 
ككربالء كالنجؼ كذلؾ النيا تضـ العدد االكبر لمميجريف حسب االحصائيات التي 

. 2007أكردتيا دائرة اليجرة كالميجريف ليذه المحافظات كلمعاـ 
: تحديد المصطمحات

يعرض الباحثاف مجمكعة مف المصطمحات الرئيسة ذات العالقة المباشرة 
ببحثيما ، اذ يعد تحديد المصطمحات كتكضيح معانييا مف مستمزمات البحث العممي ، 

. كعميو سيقكـ الباحثاف بالتطرؽ ألىـ ىذه المصطمحات كالتي تخدـ الدراسة الحالية
   problemالمشكمة .1

صعكبة يكاجييا الفرد في مكقؼ معيف كيككف  ):بأنيا  (آؿ مشرؼ)عرفتيا 
غير قادر عمى القياـ باالستجابة المالئمة ليذا المكقؼ كتحقيؽ ىدفو مما يسبب لو 

. ()(تكتران كقمقان كشعكران بعدـ الرضا
مكقؼ معقد كميـ كباعث عمى التحدم سكاء : )بأنيا  (good)كقد عرفيا ككد

 ()(أكاف مكقفان طبيعيان أك مصطنعان يتطمب حمو أمعانان في التفكير
في حيف عرؼ الباحثاف المشكمة بأنيا حالة أك مكقؼ غير مرغكب مف قبؿ 

المجتمع أك نسبة كبيرة منو، ألنو يحكؿ الفرد أك المجتمع دكف اإلشباع السكم لمحاجات 
أك تحقيؽ األىداؼ التكافقية، أك يفضي إلى الضرر المباشر أك غير المباشر بأحدىما 

. أك كمييما، حاليان أك مستقبالن 

                                                        
دراسة )مشكالت طمبة جامعة صنعاء كحاجاتيـ االرشادية ،آؿ مشرؼ فريدة عبد الكىاب   .()

. 169ـ،ص2000،جامعة الككيت،14،المجمد54،المجمة التربكية ،العدد(أستطالعية
(2) .Megowan,E&Others, Ambiguities in asecondary school mental heath prokuct  

,1970,p438. 
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      Immigrationالَهِجرة .2
ىجرانان /ىجران /الَيِجرة في المغة العربية الكصؿ كمنيا التياجر بمعنى التقاطع كمنيا ىجر

 (ُىجر)كعمى ذلؾ فكممة اليجر أك اليجره النكع مف  (ضد كصمو)أم صده كقطعو 
كالجمع  (تياجره)كاالسـ مف التياجر كىك الخركج مف أرض الى أخرل كالصفة ىنا 

 (( )) .(ُمياَجركف)
انتقاؿ السكف مف منطقة جغرافية الى )كقد عرؼ مكتب االمـ المتحدة الَيِجرة بأنيا 

 ( ).(أخرل كتككف مصحكبة بتغيير محؿ االقامة لفترة محدكدة

التغير الدائـ في محؿ االقامة مف قطر آلخر أك مف )بأنيا  (Lowry)كما عرفيا 
(   ).(مدينة الى أخرل تحركان كسعيان كراء مينة أك عمؿ

أنتقاؿ عدد مف العكائؿ مف مناطؽ سكناىـ االصمية :كقد عرؼ الباحثاف اليجرة بأنيا 
. نتيجة التكتر الحاصؿ بيا مف تفجيرات كأغتياالت الى مناطؽ جغرافية أخرل أكثر أمنان 

Praejudiciumالتعصب  .3
  

جاء في لساف العرب التعصب في العصبة كالعصبية اف يدعك الرجؿ الى نصرة 
عصبتو كالتآلب معيـ عمى مف يناكئيـ ظالميف اك مظمكميف كقد تعصبكا عمييـ اذا 

العصبي مف يعيف قكمو :تجمعكا فاذا تجمعكا عمى فريؽ آخر قيؿ تعصبكا كفي الحديث
عمى الظمـ كالعصبي ىك الذم يغضب لعصبتو كيحامي عنيـ كالعصبة ىـ االقارب 

مف جية االب النيـ يعصبكنو كيتعصب بيـ كفي الحديث ليس منا مف دعا الى 
 (). عصبتو اك قاتؿ عصبتو

الحكـ المسبؽ الذم يقكـ عمى أساس القرارات كالخبرات )لقد عرؼ معتز التعصب بأنو 
 ().(الفعمية

نسؽ مف االدراكات كالمشاعر كالتكجيات )التعصب بأنو (Zanden)كما عرؼ 
 ( ).(السمككية السمبية المتصمة بأعضاء جماعة معينة

 Violenceالعنف .4

                                                        
. 306، ص1980 ،مادة ىجر،4ابف منظكر،لساف العرب،القاىرة،دار المعارؼ،ج .()
 .87،ص1989اسس عمـ السكاف كتطبيقاتو الجغرافية،دار المعرفة الجامعية،القاىرة،اسماعيؿ، أحمد عمي  .()

(3)
. Lowry nelson,rular sociolog,American book compony,new york,1952,p.123 

. 296، ص1980،مادة عصب،4ج القاىرة، دار المعارؼ، لساف العرب،، ابف منظكر .()
االتجاىات التعصبية ،سمسمة عالـ المعرفة،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف  معتز، اهلل  سيد عبد  .()

. 137،ص1989كاآلداب،الككيت،
(6) .Zanden,j,American minority relations,new york ,ronald press,1966,p.430. 
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 صنؼ الباحثكف العنؼ الى أصناؼ عديدة منيا العنؼ السياسي كالديني 
: كاالسرم كحددكا ثالث أتجاىات رئيسة في تعريفو

االستخداـ الفعمي لمقكة المادية  -1
التيديد بأستخداـ القكة المادية  -2

العنؼ كأكضاع ىيكمية بنائية أم باعتباره مجمكعة مف االختالفات كالتناقضات الكامنة 
في اليياكؿ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية لممجتمع كلذلؾ يطمؽ عميو العنؼ الكمي 

كاالقتصادية  أك البنائي أك العنؼ الخفي كذلؾ النو عنؼ كامف في البنى االجتماعية
كالسياسية كالثقافية لممجتمعات كفي ذلؾ تمييزان لو عف العنؼ الظاىر الذم يتـ التعبير 

 ().عنو بسمككيات كممارسات ظاىرة كمممكسة
كقد ُعرؼ العنؼ لغةن بأنو الخرؽ باالمر كقمة الرفؽ بو،فيك عنيؼ اذا لـ يكف رفيقان في 

 (()).أمره
 كمعناىا Violetia مف الكممة الالتينية Violenceكفي المغة االنكميزية تنحدر كممة 

االستخداـ غير المشركع لمقكة المادية بأساليب متعددة اللحاؽ االذل باالشخاص 
كاالضرار بالممتمكات كيتضمف معاني العقاب كاالغتصاب كالتدخؿ في حريات 

 ().االخريف

كؿ فعؿ ينطكم عمى أنكار الكرامة )أما أصطالحان فقد تـ تعريؼ العنؼ عمى أنو 
االنسانية كأحتراـ الذات كيتراكح ما بيف االىانة بالكالـ كبيف القتؿ أك ىك كؿ فعؿ 

 ().مقصكد أك غير مقصكد يسبب أيالمان بدنيان أك نفسيان لشخص آخر
النازحون داخميًا .5

 لقد ميزت مفكضية االمـ المتحدة لشؤكف الالجئيف ما بيف نكعيف مف 
االشخاص التاركيف لديارىـ،حيث عرفت كؿ شخص يكجد خارج بمد منشئو كال يريد أك 

ال يستطيع أف يعكد الى ذلؾ البمد أك يستظؿ بحمايتو بسبب خكؼ لو ما يبرره مف 
التعرض لالضطياد بسبب عرقو أك دينو أك جنسيتو أك أنتمائو الى فئة أجتماعية معينة 

                                                        
 بيركت ، ظاىرة العنؼ السياسي في النظـ العربية،مركز دراسات الكحدة العربية، ابراىيـ، حسنيف تكفيؽ .()

. 40،ص1990
. 3132 ابف منظكر،المصدر السابؽ،ص()

(3) Tontous,the oxford dictionary of English Ethmology oxford,claredonc 

press,1966,p.982. 
العكامؿ االجتماعية لظاىرة العنؼ ضد االطفاؿ ،بحث مقدـ الى مؤتمر ىيئة رعاية ، كريـ محمد حمزة .()

. 2004الطفكلة الذم نظمتو كزارة العمؿ،بغداد،
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أك بسبب ارائو السياسية أك التيديد بحياتو أك أمنو نتيجة لصراع مسمح اك االشكاؿ 
االخرل مف العنؼ الكاسع النطاؽ الذم يثير االضطراب بشكؿ خطير في النظاـ 

 ().العاـ،كضعتو تحت مسمى الالجيء
في حيف ىناؾ فئة أخرل مف االشخاص يسمكف بالنازحكف داخميان تـ تعريفيـ مف قبؿ 

االشخاص الذيف اجبركا عمى الفرار مف ديارىـ فجأة أك بصكرة )ىذه المفكضية بأنيـ 
غير متكقعة بأعداد كبيرة نتيجة لصراع مسمح أك نزاع داخمي أك أنتياكات منيجية 

 اك ككارث طبيعية اك مف صنع االنساف، كالذيف يكجدكف داخؿ لحقكؽ االنساف أك
 كىك التعريؼ الذم سيتبناه الباحثاف النطباقو صفة الميجركف داخميا في ()(بمدىـ
. العراؽ

                                                        
مفكضية االمـ المتحدة لشؤكف الالجئيف،دليؿ العمؿ في حاالت الطكارمء،مؤسسة  .()

 alfadhal@hotmai:l-com اك مراجعة المكقع .12،مصر،ص2االىراـ،ط
. 21املصدر نفسو، ص  ()
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 لفصؿ الثانيا

االطار النظرم 
بأف كممة رىب كمشتقاتيا تكازم في معناىا العربي  (المنجد) جاء في معجـ 

 ، أما االرىابي فيك مف يمجأ لالرىاب القامة ()كممة خاؼ ،كأرىبو أم أخافو
في كؿ معانييا تدكر  (Terrorize)اف كممة  (كيبستر)سمطتو،كنجد كذلؾ في معجـ 

حكؿ الخكؼ كالفزع كالرعب كالذعر،لذا فاالرىاب كالخكؼ كممتاف مرتبطتاف مع 
بعضيما البعض كما ترتبط كممة االرىاب بالعنؼ الذم يعد بمختمؼ مظاىره مف أقدـ 

الظكاىر المتأصمة في المجتمعات االنسانية التي يعتبر الصراع أحد أىـ سماتيا 
،كالعنؼ مف سمات الطبيعة البشرية يتسـ بو الفرد كالجماعة كيككف حيث يكؼ العقؿ 
عف قدرة االقناع أك االقتناع فيمجأ االنساف لتأكيد الذات، كعميو يحدد العنؼ عمى أنو 

أستجابة سمككية ذات طبيعة أنفعالية شديدة قد تنطكم عمى أنخفاض في مستكل 
البصيرة كالتفكير كنتيجة ليذه االستجابة يمارس الفرد القكة أك االكراه ضد الغير عف 
قصد مما يؤدم الى التدمير أك الحاؽ االذل أك الضرر المادم كغير المادم بالنفس 
أك الغير ،كبناءان عمى ذلؾ حدد عمماء النفس كاالجتماع مظاىر مختمفة لمعنؼ منيا  

كالذم يتـ في صكرة عدكاف مف الفرد عمى غيره كىك محـر قانكنان :العنؼ المحـر  .1
 ، كىك ما يخص مكضكع دراستناكشرعان كبكافة االدياف السماكية كغير السماكية

. كىك العنؼ المكجو نحك الذات نتيجة أعتداء االخريف:العنؼ المكجو نحك الذات .2
كىك كاحد مف اآلليات التي مف خالليا يدافع الفرد عف نفسو نتيجة :العنؼ المباح .3

العتداء االخريف كلكنو يككف مكجو نحك االخريف ،كيككف ىنا بمعنى الردع لكؼ 
 كقد كردت آيات قرأنية كثيرة تدعك االنساف المسمـ لمدفاع عف نفسة ()أذل االخريف

 (كاذا عاقبتـ فعاقبكا بمثؿ ما عكقبتـ بو  ):مف أعتداء اآلخريف عميو كقكلو تعالى
كاعدكا ليـ ما أستطعتـ مف قكة كمف رباط الخيؿ ترىبكف بو عدكا  ): كقكلو تعالى 
. (اهلل كعدككـ

كبناءان عمى ما سبؽ سيقكـ الباحثاف بعرض بعض النظريات التي فسرت السمكؾ 
 العدكاني 

: النظريات التي فسرت السموك العدواني

                                                        
. 265، ص1968، بريوت، 31املنجد يف اللغة واالعالم، دار املشرق، ط ()
 .50، ص1996مصطفى امحد تركي، دراسات يف علم النفس واجلرمية، دار القلم للنشر، الكويت،  ()
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 يعد السمكؾ العدكاني ظاىرة سمككية سمبية شغمت المنظريف كالعامميف في ميداف 
عمـ النفس كاالجتماع،كلقد حاكؿ الكثير منيـ أيجاد تفسير ليذا السمكؾ مف معطيات 
المدارس النفسية كاالجتماعية التي تبنكىا كسعكا في نشرىا ، كعميو تباينت كجيات 

النظر التي فسرت السمكؾ فمنيـ مف فسره أستنادان الى خصائص ىذا السمكؾ في حيف 
أكد البعض االخر عمى أف ىذا السمكؾ ىك سمكؾ فطرم يكلد االنساف كىك مزكد بو ثـ 

يتطكر بحكـ تطكره البايكلكجي،بينما حاكؿ آخركف أف يقدمكا أفتراضات عف دكر 
المحرضات التي تسيؿ حدكث االستجابة العدكانية ، بينما يجد آخركف أنو سمكؾ 

مكتسب يتعممو الفرد مف البيئة التي يعيش فييا ، كىناؾ مف يرل أف ىذا السمكؾ ىك 
سمكؾ تحركو كتنشطو االحباطات التي تكاجو الفرد في حياتو اليكمية أذ أف العدكاف ىك 
دائمان نتيجة لالحباط، كرغـ التبايف في اآلراء حكؿ مصادر كمسببات السمكؾ العدكاني 
اال أف الجميع يتفؽ حكؿ النتائج التي يؤدم الييا ىذا السمكؾ مف حيث ككنو سمكؾ 

. يؤدم بالضرر بالفرد كالمجتمع
كعمى الرغـ مف ىذا التبايف باآلراء الى أف ىناؾ أربعة كجيات نظر أعتمدت مف قبؿ 

: أغمب الباحثيف كالدارسيف لمعدكاف كعدت كجيات نظر رئيسة كىي
   Instinctual Theoryنظرية عدت العدوان غريزة .1

لقد تباينت كجيات النظر بيف العمماء حكؿ مسألة فطرية العدكاف أك تأصمو في 
ىؿ الميؿ لاليذاء أك التدمير أك ازالة :الطبيعة البشرية ، فقد طرح التساؤؿ اآلتي 

مصادر االغاظة بطريقة أك بأخرل مف طرؽ العنؼ ىك غريزة شاممة كحتمية عمى 
الصعيد البايكلكجي لدل االنساف؟ اـ اف ىذه التصرفات السمككية مكتسبة كنتيجة 

لذا ظير العديد مف العمماء كالمنظريف الذيف عدكا العدكاف   .()لخبرات معينة في الحياة
العدكاف غريزة مقاتمة،اذ يككف الغضب ىك اف ( magdogal)عد مكدككؿ  غريزة أذ

كقد انطمقت كجية النظر ىذه مف رؤيا مفادىا  ( )االنفعاؿ الذم يعبر عف ىذه الغريزة
اف االنساف يخضع لمجمكعة مف الغرائز الفطرية ، ككاحدة مف ىذه الغرائز ىي غريزة 

اذا ما تطمب االمر الجؿ اشباع ىذه الغريزة  العدكاف لذا فيك يسمؾ سمككان عدكانيا ًن
 كقد أيد عالـ النفس النمساكم ()كعميو فالغريزة ىي التي تدفعو الى العدكاف كالمقاتمة

كجية النظر ىذه كاشار الى اف مجمؿ الغرائز البشرية تتركز في غريزتيف  (فركيد)

                                                        
. 49، ص1986، عمان، 1 سيكولوجية العدوان، حبوث يف ديناميكية العدوان، ترمجة عبد الكرمي ناصيف، دار منارات للنشر، ط ()

(2) Mcdogall, William, Anintroduction to social Psychology, NewYork, harber and rowpublisher, 1963, 

P.324. 
. 62مصطفى امحد تركي، مصدر سبق ذكره، ص ()
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رئيسيتيف ىما غريزة المكت كغريزة الحياة المتاف تمداف االنساف بالطاقة الحيكية ، كلقد 
ارجع فركيد الدافع العدكاني الى غريزة المكت كالتي يقكـ ىدفيا عمى التدمير كالتخريب 

، كلقد أفترض اف غريزة المكت تظير مف خالؿ سمكؾ تدمير الذات كالذم يشمؿ 
ضركرة تصريؼ ك. االنتحار في أخطر مراحمو ، كفي العدكاف المكجو نحك اآلخريف 

كاال سيككف مدمران  في االنساف بأيجاد مخرج لو بطريقة مقبكلو أجتماعيان،مف العدكاف الكا
فضالن عما يؤدم اليو مف ظيكر  لمذات أك لالخريف بتحكلو الى سمكؾ عنيؼ كمرفكض،

 .()امراض نفسية كالعصاب كالقمؽ
   Frustration and Aggression theoryالعدوان–نظرية االحباط .2
تنطمؽ ىذه النظرية مف الفرضية القائمة اف العدكاف ىك دائمان نتيجة لالحباط،لذا  

 –جكف دكالرد )ربطت ىذه النظرية بيف العدائية كاالحباط كذلؾ عمى يد ركادىا االكائؿ 
ـ كالذم كاف تحت عنكاف 1936في بحثيـ الذم قدمكه عاـ  ( نيؿ ميمر–ليكنارد دكب 

كالذم أكدكا فيو اف حدكث السمكؾ العدكاني يفترض مسبقان ،كعمى  (االحباط كالعدكاف)
نحك دائـ كجكد االحباط كالعكس صحيح ايضان،أم اف كجكد االحباط يؤدم دائمان الى 
شكؿ مف أشكاؿ العدكاف كلقد أفترض ىؤالء العمماء كانطالقان مف المشاىدات اليكمية 
يبدك مف المعقكؿ اف السمكؾ العدكاني بمختمؼ اشكالو المعركفة عادة يمكف تتبع أثره 

لكف الكاضح بما ال يقبؿ الجدؿ انو  دائمان ، كما انو ينجـ عف شكؿ مف أشكاؿ االحباط،
 ().حيثما يحدث احباط فاف نكعان مف أنكاع العدكاف كبدرجة ما سكؼ يحدث ال محالة

كالعدكاف يزداد كمما أزداد االحباط كتتكقؼ حساسية الفرد لممكاقؼ المحبطة عمة عكامؿ 
عديدة منيا كراثية كأجتماعية ،اذ اف مف المؤكد اف العكامؿ الكراثية ليا أثر كبير في 
حساسية الفرد لممكاقؼ المحبطة ككذلؾ طريقة التنشئة االجتماعية كالمستكل الثقافي 

كالعالقة  .()كاالقتصادم لالسرة ليا اثر في تعييف المكاقؼ التي تشعر الفرد باالحباط
بيف االستجابة العدكانية كالبيئة عالقة طردية ،اذ انو يالحظ اف قكة تكرار االستجابة 
العدكانية تعتمد عمى قكة عناصر االحباط في البيئة ،فكمما كانت ليذه العناصر قكة 
كذات تاثير فعاؿ ،كمما تكقعنا مف الفرد سمككان عدكانيان اقكل كاعـ مما لك كانت ىذه 

  العناصر ضعيفة كعديمة التاثير فضالن عف قدرة االنساف

                                                        
. 509، ص2000، القاىرة، 10ليندا دافيدوف، السلوك االجتماعي، ترمجة سيد الطواب، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، ج ()
. 30-30سيكولوجية العدوان، املصدر السابق، ص ()
. 549، ص1988، املكتب املصري احلديث، االسكندرية، 1امحد عزت راجح، اصول علم النفس، ط ()
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عمى تحمؿ االحباط ، اذ كمما كانت قدرتو عالية قؿ احتماؿ ظيكر االستجابات 
 .()العدكانية كالعكس صحيح

 Social learning theoryنظرية التعمم االجتماعي.4
 تقكـ ىذه النظرية عمى فكرة أساسية مفادىا أف السمكؾ العدكاني ،سمكؾ 

أجتماعي متعمـ يتعممو الفرد عف طريؽ التقميد كالمحاكاة لالخريف كالتي تسمى حاليان 
 نمكذج لو يقتدم بو كيقمده كىذه الفكرة قد طرحت مف قبؿ دأم أتخاذ الفر (النمذجة)بػ

بعض الفالسفة اذ أكد ارسطك  اف التقميد قد يزرع في االنساف منذ الطفكلو اذ انو 
يحاكؿ تقميد كمحاكاة مف ىك حكلو فعف طريؽ ىذا التقميد كالمحاكاة يتعمـ الكثير مف 

كيرل . ()سمككياتو المستقبمية كيعد االنساف أكثر الكائنات الحية محكاة لما حكليا
باندكرا كركس اف االطفاؿ يتعممكف سمكؾ العدكاف عف طريؽ مالحظة نماذج العدكاف 

عند كالدييـ كمف ىك يحيط بيـ كيعد مصدر تاثير عمييـ مف قبيؿ المعمميف كاالصدقاء 
كابطاؿ االفالـ كالقصص التي يقرأكنيا كيسعكف الى تقميدىا كمحاكاتيا نتيجة التأثر بيا 

أذ يحصمكف مف خالؿ ىذه النماذج عمى أنمكذج السمكؾ العدكاني الذم يسعكف الى 
فعمو مف غير عناء أك جيد في التفكير أك التخطيط اذ تككف المعمكمات جاىزة كمعدة 

بشكؿ مرتب كما عمييـ اال السير كفؽ الخطكات التي رؤىا أك سمعكىا أك قرأكىا 
.  ()لالعتداء عمى أنفسيـ أك االخريف

نبذة تاريخية عن التهجير القسري في العراق 
ىناؾ نكعيف مف التيجير مكرس في العراؽ في العصر الحديث ،النكع االكؿ 
ىك تيجير الدكلة لمجمكعة مف االفراد أما بسبب أنتمائيـ الطائفي أك العرقي كالنكع 

الثاني ىك تيجير االفراد بعضيـ لبعض لالسباب نفسيا كعند أطالعنا لمفترات التاريخية 
التي مر بيا العراؽ لـ نجد اف أفراد المجتمع قد مارسكا التيجير ضد بعضيـ البعض 
،كانما الذم كاف يمارس ذلؾ ىك الحككمات التعسفية التي مر بيا العراؽ كاكؿ تيجير 

 اذ قاـ عبد المحسف السعدكف 1923في العصر الحديث كاف عاـ مارستو السمطة 
 *رئيس كزراء العراؽ آنذاؾ بتيجير عدد مف رجاؿ الديف الشيعة كاالصفياني كالخالصي
بسبب كقكفيـ بكجو االستعمار البريطاني كمف ثـ التيجير الذم حدث لمييكد العراقييف 

بعضيـ قسران الى فمسطيف في حيف  أذ تـ تيجير. في االربعينيات اباف الحكـ الممكي
                                                        

 .386، ص1986، الكويت، 1جون كوجنر وآخرون، اسس سايكولوجية املراىقة، ترمجة امحد عبد العزيز سالمة، مكتبة الفالح، ط ()
. 199، ص2001، بريوت، 1 ابو طالب حممد سعيد وآخرون، عوامل الرتبية اجلسمية والنفسية واالجتماعية، دار النهضة العربية، ط ()

(3) Colemon, James, Abnormal Psychology and modern life, scott freman and company Indian, reprint, 

1981, P.625. 
 www.nbaa.netمراجعة موقع  *
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كاف لمبعض االخر الرغبة لميجرة بنفسو اال أف ما ييمنا ىـ الذيف تـ أجبارىـ عمى 
ـ عندما 1980-1979النزكح بسبب أنتمائيـ الديني ،كمف ثـ كاف التيجير اآلخر في

تـ تيجير مجمكعة مف العراقييف الى خارج بمدىـ بحجة تبعيتيـ الفارسية عمى الرغـ مف 
أف بعضيـ قد أستكطنت اسرىـ العراؽ منذ مئات السنيف ، كقد تـ تيجير سكاف مدينة 

مندلي الحدكدية ذات الغالبية الكردية الفيمية أثناء الحرب العراقية االيرانية بحجة كقكعيا 
بالقرب مف ساحة المعركة كتكطينيـ في مناطؽ متفرقة، كقد مارست السمطات نفسيا 
التيجير القسرم لالسر التي تنتمي لمقكمية الكردية كخصكصان في المناطؽ التي كانت 
تحت سيطرة الدكلة في ذلؾ الحيف كمدينة خانقيف في محافظة ديالى كذلؾ في عاـ 

 كارساليـ الى محافظات محددة كاالنبار ككربالء كبابؿ،كما شجعت الحككمة 1991
اباف النظاـ السابؽ عمى ىجرة الكثير مف العكائؿ الجنكبية كالكسطى لميجرة الى مدينة 
كرككؾ كقدمت ليـ الدعـ المادم الجؿ تغيير ديمغرافية المدينة كىذا كمو كاف الىداؼ 
تسعى الى تحقيقيا مما كلد صراعان ما بيف القكميات ما زاؿ قائمان كال زلنا نتممس أثاره 

كاحد مف -  فضالن الى االنكاع االخرل مف التيجير–لكقت الحاضر كقد يككف ىك ا
أسباب الصراع الطائفي كالقكمي الحادث بيف أطياؼ الشعب العراقي ،كقد تعرضت ىذه 

العكائؿ الى المضايقات مف قبؿ االكراد كالتركماف ككنيـ مف العرب مما ادل الى 
 اال اف تيجير الكثير منيـ كعكدتيـ الى مناطقيـ االصمية التي قدمكا منيا قبؿ السقكط

تيجير االفراد لبعضيـ البعض لـ يذكر طكاؿ تاريخ العراؽ كىك يحدث الكؿ مرة في 
بدايات القرف الكاحد كالعشريف 

االسباب التي تؤدي الى التهجير  
 يعد الفكر الصراعي مف أقدـ انكاع الفكر االجتماعي كاكثرىاحيكية كتاثير 

بالمحيط االجتماعي ،كقد استيقظت البشرية عمى ىذا المكف مف الفكر كالكؿ يعرؼ 
القصة المشيكرة لقابيؿ كىابيؿ ،كرغـ التطكرات التي طرأت عمى ىذا الفكر اال أف 

جكىره بقى دكف تغير ،اذ اف كؿ نظاـ اجتماعي يككف متكازنان في لحظة معينة كمختؿ 
عندما تزداد عكامؿ التغير لذلؾ ارتبطت فكرة التكازف في ىذا الفكر بالثبات النسبي 

قكة :كيؤكد عمماء االجتماع اف لكؿ نظاـ اجتماعي قكتاف .لعناصر البناء االجتماعي 
كاعادة .تميؿ الى اليدـ كاالخالؿ بالتكازف ،كأخرل تعمؿ عمى البناء كاعادة التكازف

التكازف يعتمد عمى مجمكعة مف القكل التي تؤدم الى أبقاء عضكية االفراد في 
الجماعة كالذم يقصد بو عمماء الجتماع بالتماسؾ ،كيتكقؼ التماسؾ عمى كجكد شيء 

مشترؾ بيف االعضاء،اذ اف االختالفات تكلد فقداف االمف كعدـ كحدة اليدؼ،فمف 
الحقائؽ الثابتة اف االفراد ذكم الخبرات المشتركة يككنكف اكثر ترابطان،كما اف اكلئؾ 
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الذيف يشترككف في معايير كقيـ كاحدة يككنكف أكثر ترابطان،اذ تحكـ ىذه المعايير كىذه 
كنتيجة ليذه . ()القيـ سمكؾ االفراد كتحدد قكاعد الثكاب كالعقاب التي تضعيا الجماعة

الصراعات بيف أفراد المجتمع الكاحد كالمجتمعات المختمفة بدءت تطفك عمى السطح 
الكثير مف الظكاىر االجتماعية كاف أم ظاىرة أجتماعية ال بد كاف يتخمميا جممة مف 
االسباب لنشكء تمؾ الظاىرة ،كالتيجير كاحدة مف الظكاىر االجتماعية التي تعددت 

أسبابيا في ىذا المجتمع كلعؿ أىـ ىذه االسباب ىك المنظكمة القيمية 
كاالختالؼ الديني كالمذىبي كالقكمي الذم (الدينية،االجتماعية ،االقتصادية ،السياسية)

يجعؿ كؿ مجمكعة مف االفراد يتمحكركف حكليا مما يؤدم الى أختالؼ المجتمع 
كتناحره خاصة أذا ما كجد البيئة المناسبة ليذا التناحر كساىمت جيات متعدد تسعى 

الى تحقيؽ مصالح خاصة بيا الى تغذيتو كأشعاؿ نار الفتنة بيف مككنات الشعب 
الكاحد،اذ اف نسؽ القيـ ىك مجمكعة مترابطة مف القيـ التي يتقبميا الشخص كينتظـ مف 

كأف تشكش الفيـ ليذه القيـ .خالليا سمككو سكاء بصكرة صريحة أك دكف كعي منو بذلؾ
يؤدم أحيانان الى أحداث ىذا الصراع خاصة أذا ما كانت ىذه القيـ عقائدية لذا كاف 

سنة ) بيف مككنات الشعب العراقي كانقساميـ الى مذاىب متعددة ماالختالؼ المذىب
كأنقساـ المذىب الكاحد الى كالءات مختمفة حسب نكع التقميد مما جعؿ النزاع  (كشيعة

يصؿ الى ذركتو خاصة كاف االجكاء كانت مييئة لحدكث مثؿ ىذا النزاع بعد 
السقكط،أما السبب اآلخر فيك التنشئة االجتماعية ،اذ يرل عمماء االجتماء اف عممية 

التنشئة االجتماعية ما ىي اال تعمـ النمط الثقافي لممجتمع فممبيئة االجتماعية دكر كبير 
في تشكيؿ شخصية الفرد ،ككما ىك معركؼ فاف الشخصية العراقية شخصية أنفعالية 

القكة لمتعبير عف تكجياتو كتحقيؽ الكثير مف الفرد العراقي كحادة المزاج كدائما يمارس 
أىدافو كقد يمجأ العديد مف أفراده الى أتباع طرؽ كأساليب غير شرعية لتحقيؽ أىدافو 

كلعؿ أىـ أسباب ذلؾ يعكد الى طبيعة االنساف العراقي كالبيئة الخارجية التي تحيطو أذ 
تمتاز بالقسكة فضالن عف الكاف الحياة كالتجارب القاسية التي مرت عميو خالؿ فترت 

متالحقة مما حدل بو أف يككف عنيفان في التعبير عف أفكاره أضؼ الى ذلؾ التعصب 
. الطائفي كالقكمي أتجاه جماعتو كالذم تغذيو التنشئة االسرية

كقد يككف الصراع السياسي سببان آخر لتمؾ الظاىرة أذ اف الكثير مف الجماعات 
السياسية تمجأ الى التقاتؿ كسفؾ الدماء مف أجؿ الحصكؿ عمى مكاسب شخصية كتقكـ 
بتجنيد جماعات عديدة لتحقيؽ مصالحيا مستغمة الظركؼ االقتصادية السيئة لبعض 

                                                        
 .202، ص1989، بنغازي، 3سعد جالل، علم النفس االجتماعي، جامعة قاريونس، ط ()
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الشباب كالعاطميف عف العمؿ أذ اف الحرماف المادم قد يدفع ببعض االفراد الى أتباع 
. أبشع الطرؽ لمحصكؿ عمى المكاسب المادية

 دكران محرضان مف أجؿ تحقيؽ انكاعياكما لعبت كسائؿ االعالـ المعادية لمعراؽ بكافة 
مكاسب سياسية لتمؾ الدكؿ التي تبث منيا االخبار المضادة كالمغرضة تحركيا أسباب 

كىك نكع مف االحقاد التاريخية )عدة منيا عدـ رغبتيا بأف يعكد العراؽ بمدان قكيان متمكنان 
أك الجؿ أف تدفع  (مف بعض البمداف التي تشعر بالنقص عندما تقارف نفسيا بالعراؽ

ىا خاصة اتعف نفسيا دائرة الخطر المتمثؿ بأمريكا أك تجعؿ مف العراؽ سكقان لمنتج
التالفة منيا في ظؿ أنعداـ الرقابة عمى السمع الداخمة الى العراؽ فكاف ليؤالء التجار 

كأصحاب المصانع دكر في تغذية االرىاب كديمكمتو ضمانان لدكاـ الحاجة الى مثؿ ىذه 
المنتجات ،لذا كؿ عمؿ بطريقتو الجؿ أف تبقى نار الحرب متقدة كمف أخطر أنكاع 
الحركب التي يمكف أف تكاجييا المجتمعات ىي الحرب االىمية كخاصة بمجتمع 

 .كالمجتمع العراقي الذم يتسـ بالتعددية الشائكة
 

نماذج لمتهجير في العالم 
 لقد تبيف لنا مف خالؿ البحث أف ىناؾ نكعيف مف التيجير مكرست بحؽ االفراد 

أحد ىذه االنكاع تمارسو الدكلة ضد مكاطنييا السباب عرقية أك طائفية أك سياسية 
كالنكع اآلخر يمارسو االفراد تجاه بعضيـ البعض كلالسباب ذاتيا كسنشير ىنا الى 

بعض النماذج العالمية التي حدثت بيا عممية التيجير سكاء داخميان أك خارجيان مف قبؿ 
الدكلة أك االفراد لمكقكؼ عمى االسباب كالمعالجات الجؿ االستفادة مف ىذه التجارب 

. في أيجاد الحمكؿ لممشاكؿ التي يمر بيا  العراؽ اآلف

أف أكؿ تيجير حدث في العالـ في العصر الحديث كاف لمييكد عندما أنشئت أكؿ 
ـ 1837عاـ  (مكنتفيكرم )مستعمرة ييكدية في فمسطيف عمى يد الييكدم البريطاني 

ككانت عمى شكؿ ىجره أال أنو بدءت بعض السمطات كبالتعاكف مع المكبي الصييكني 
بالتيجير القسرم ليذه الفئة مف المجتمع كذلؾ ألجؿ أنشاء الكياف الصييكني ،اذ اف ليس كؿ 
الييكد كانت لدييـ الرغبة بترؾ أكطانيـ االصمية كأخص بالذكر منيـ ييكد العراؽ كالذيف بمغ 

ف الكمي الى أسرائيؿ لغاية ممف مجمكع المياجر (%2.11)االؼ كبنسبة  (6.122)عددىـ  
ـ كقد مكرست ضد بعضيـ عممية التيجير القسرم مف قبؿ االفراد كالحككمات 1948عاـ 

كانت السبب لتيجير مئات  (اليجرة كالتيجير)كخاصة في الدكؿ العربية منيا،ىذه الظاىرة 
االالؼ مف الفمسطينييف العرب القاطنيف عمى أرض فمسطيف ،اذ بينت االحصاءيات لعاـ 

في حيف تبمغ  (% 92.8)ـ اف النسبة المئكية لعدد السكاف العرب في فمسطيف تبمغ 1918
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ـ بالنسبة الى لمسكاف 1948اال أنو بمغت النسبة في عاـ  (%7.2)نسبة الييكد كلمعاـ نفسو 
لذلؾ العاـ كذلؾ بسبب  (%31.84)كازدادت نسبة السكاف الييكد الى  (%68.52)العرب 

 كلقد عدت ().نزكح عدد كبير مف السكاف العرب الى الدكؿ المجاكرة كخاصة االردف كسكريا
الظاىرة كاحدة مف أكبر ظكاىر التيجير الجماعي في العصر الحديث ،كقد تـ تكطيف ىذه  ىذه

بنانية عمى امؿ عكدتيـ ؿالعكائؿ النازحة بمخيمات داخؿ االراضي االردنية كالسكرية كاؿ
ـ بدأت الحرب االىمية المبنانية بشكميا الفعمي كالكاسع 1975في عاـ .مستقبالن الى كطنيـ االـ

فقد أختمفت االراء كتباينت حكؿ بداية الصراع اال اف االسباب كانت معركفة كأىميا التركيبة 
مف رتب قادة % 85الطائفية لممؤسسات الحككمية كعمى رأسيا الجيش الذم كاف يشكؿ 

كقد كاف ليذا الجيش دكر في قصؼ بيركت % 15الكحدات لممسيحييف بينما ترؾ لممسمميف 
بينما لـ يكف لو دكر فاعؿ في مكاجية اليجـك االسرائيمي عمى لبناف كمف خالؿ 1973عاـ 

ذلؾ نجد أف بداية االزمة في لبناف ىي أزمة سياسية ،ذات جذكر أجتماعية كاقتصادية 
كتاريخية عميقة مما أدل الى حدكث الحرب االىمية، كعمى أثر ىذه الحرب االىمية تـ تيجير 

االالؼ مف العكائؿ الى داخؿ كخارج لبناف كالتي لـ تنتيي حتى أنعقاد مؤتمر الطائؼ عاـ 
ـ أندلعت الحرب في البكسنة 1992،أما في عاـ ()ـ كما زالت أثارىا قائمة الى اآلف1989

كاليرسؾ في أعقاب أنييار جميكرية يكغسالفيا الفدرالية،كقد استمرت الحرب ثالث سنكات 
 مميكف مدني عمى أساس عرقي كديني كالذيف شكمكا ربع عدد 1.2كنصؼ أدت الى تيجير 

ـ بتكقيع اتفاؽ دايتكف لمسالـ التي ضمنت 1995السكاف في الدكلة كانتيت ىذه الماساة عاـ 
لمميجريف بحؽ العكدة كالممكية كضماف سالمتيـ فضالن عف منع التحريض الفعمي كالمكتكب 

.  ()لمعنؼ

                                                        
. 87، ص1998، بريوت، 2 السياسي، ط–االجتماعي -  التارخيي –رياض العيلة، تطور القضية الفلسطينية  ()

(2)  www.nssaf.com 
(3) WWW.wikipedia.org 
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الفصل الثالث 
أجراءات البحث 

: تشمؿ أجراءات البحث الحالي الخطكات االتية
الدراسة االستطالعية .1

 لقد تـ تكجيو ثالثة اسئمة الى عينة أستطالعية أختيرت عشكائيان مف مجتمع 
عائمة  (100)البحث كالمتمثؿ بالعكائؿ الميجرة في محافظتي بابؿ ككربالء تضمنت 

: كىذه االسئمة ىي كاآلتي
ما ىي المشاكؿ التي تعاني منيا جراء التيجير؟  .1
ما ىي االسباب التي أدت الى ىجرتؾ مف محافظتؾ؟  .2
ما ىي المقترحات التي تراىا مناسبة لمتقميؿ مف المشاكؿ التي تعاني منيا؟  .3

ككاف اليدؼ مف ذلؾ الكقكؼ عمى آراء ىذه العينة لالستفادة منيا عند صياغة 
االستبانة بصكرتيا النيائية فضالن عف االدبيات التي تـ االعتماد عمييا في الحصكؿ 

(. 1الممحؽ )عمى فقرات االستبانة 
مجتمع البحث وعينته .2

 يشتمؿ مجتمع البحث العكائؿ الميجرة في محافظتي بابؿ ككربالء كالمسجمكف 
عائمة (12800)لدل دائرة اليجرة كالميجريف في كمتا المحافظتيف كالبالغ عددىـ الكمي 

 عائمة في محافظة كربالء كبعد اف قاـ الباحثاف بتحديد *(10700)في محافظة بابؿ ك 
المجتمع االصمي لبحثيما ،فأنيما بعد ذلؾ سيقكماف بأختيار عينة ممثمة عشكائية تشكؿ 

مف المجمكع الكمي لمجتمع البحث كقد بمغ مجمكع العكائؿ التي طبقت  (% 5)نسبة 
كالتي كانت مف ضمنيا العينة االستطالعية التي تـ بيا عائمة  (1175)عمييا االداة 

( 1)استخراج الثبات ككما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ
أداة البحث .3

 نظران لطبيعة العينة كخصائصيا االجتماعية كالثقافية ،أذ تتصؼ العينة بتنكعيا 
مف حيث أنحدارىا االجتماعي فالغالبية العظمى تتصؼ باالمية كالجيؿ باالجابة عمى 

مفردات االستبانة بدقة كمكضكعية ،لذا أرتأل الباحثاف ،أستعماؿ طريقة المقابمة 
(interview)  كسيمة لجمع البيانات فضالن عف االستبانة التي قاـ الباحثاف بأعدادىا

محادثة )بأنيا  (English)كتكزيعيا عمى عينة البحث،كالمقابمة كما يعرفيا أنجمش 
مكجية يقكـ بيا شخص آخر أك أشخاص آخريف ىدفيا استثارة أنكاع معينة مف 

                                                        
  مت االعتماد على دائريت اهلجرة واملهجرين يف حمافظيت بابل وكربالء يف تلك االحصائيات *
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المعمكمات الستغالليا في البحث العممي أك لالستعانة بيا عمى التكجيو أك التشخيص 
 أم أنيا عممية تحمؿ طابعان أجتماعيان يتـ مف خالليا المكاجية بيف ()(أك العالج

الباحث كالمبحكث أذ انيا تجرم بيف شخصيف الباحث كالذم يككف دكره تكجيو االسئمة 
كتكضيحيا كتسجيميا لغرض جمعيا كتصنيفيا ،كالمبحكث الذم يدلي بالبيانات مف 
خالؿ أجابتو عمى االسئمة المطركحة عميو تجاه ظاىرة أك قضية معينة كالتي تككف 

كتعد المقابمة ضركرية لممجتمعات التي تسكد فييا االمية ،أك أنصاؼ .مادة البحث
المتعمميف،اذ ال يستطيع المبحكثكف فييا أف يقكمكا بأنفسيـ بكتابة أجكبتيـ أك فيـ 

تفسير دالالت األلفاظ كمعانييا طبقان لما يقصده السؤاؿ،كما أنيا مف حيث ككنيا أسمكبان 
ميدانيان تتيح لمباحث تكضيح أىدافو كأسئمتو لممبحكث بالشكؿ الذم يجعؿ الباحث يحقؽ 

أىدافو بشرط أف يقكـ الباحث بشرح أسئمة االستبانة كتفسيرىا دكف تحيز أك تاثير أك 
ترغيب بما يؤثر في أستجابة المبحكثيف كجعميا غير مكضكعية لذا كاف الباحثاف 

،لذ قاـ الباحثاف لبناء أداة البحث بتكجيو سؤاؿ مفتكح . حريصيف جدان بيذا الخصكص 
كجو الى العينة االستطالعية لبياف أىـ المشكالت التي يكاجيكنيا كبعد االطالع عمى 

االدبيات كالدراسات السابقة قاـ الباحثاف بأعداد أستبانة مغمقة ضمت العديد مف االسئمة 
كالتي تمثؿ المشكالت التي يكاجييا الميجركف سكاء كانت مشكالت أجتماعية أك 

 الالزمة أقتصادية أك نفسية أك صحية لمكقكؼ عمييا كمف ثـ أيجاد الحمكؿ كالمعالجات
  .ليا

عادة االختبار   - Testكلمكشؼ عف ثبات  األداة تـ استخداـ أسمكب االختبار كا 

Retestعائمة مف مجتمع البحث مف غير العينة االساسية التي  (50) عمى عينة قكاميا
ستطبؽ عمييا أداة البحث النيائية ككانت المدة بيف التطبيؽ االكؿ كالثاني حكالي أكثر 

الى أف المدة الزمنية بيف التطبيؽ االكؿ لالداة كالتطبيؽ  (ادمز)مف أسبكعيف اذ يشير 
الثاني ليا يجب اف ال تتجاكز أسبكعيف أك ثالثة أسابيع حيث تعد المدة مالئمة لمتحقؽ 

كقد بمغت قيمة متكسط معامؿ الثبات لالستبانة  ،()مف أستقرار االجابة كثباتيا
 كبالنسبة لصدؽ األداة تـ االعتماد في تقديره عمى صدؽ . (0.84)
 
 

                                                        
. 490، ص1971، القاىرة، مكتبة االجنلو املصرية، 3عبد الباسط حممد حسن، اصول البحث االجتماعي، ط ()

(2)  Adams, Georgia, sashes, measurement and evaluation in ed ucation, psychology and guid ance, 

New–York, holt, 1966, P85. 
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 كالجؿ *مف التدريسييف لعمـ النفس كاالجتماع المضمكف، حيث تـ تحكيـ مجمكعة 
مف مجمكع العكائؿ كقد % 5تـ أختيار عينة عشكائية بمقدار (2ممحؽ )تطبيؽ االداة 

قاـ الباحثاف بتكزيعيما بنفسيما عمى ىذه العكائؿ كبياف ما ىك غامض فييا كبياف 
مف أستمارات االستبانة كبالتالي  (1000)اليدؼ مف كراء ىذه الدراسة كقد تـ جمع 

 .القياـ بتفريغيا كاجراء المعالجات االحصائية عمييا 
 

المعالجات االحصائية  -4
:- لقد اعتمد الباحثاف المعالجات االحصائية االتية

.  تجميع التكرارت التي حصمت عمييا كؿ فقرة-ا
حساب النسبة المئكية لتكرار االجابة عمى كؿ فقرة بنعـ اك ال كمف ثـ ضرب تكرار -ب

.  كتقسيميا عمى المجمكع الكمي لعينة البحث الكمية (100)االجابة عمى الفقرة في 
ترتيب الفقرات تنازليا مف الفقرة التي حصمت عمى اعمى تكرار الى الفقرة التي -ت

.  حصمت عمى ادنى تكرار
معامؿ ارتباط بيرسكف لحساب معامؿ االرتبمط كذلؾ لقياس معامؿ الثبات بطريقة -ث

. اعادة االختبار  
 
 

                                                        
 امساء احملكمني   *
كاظم عبد نور، جامعة بابل، كلية الرتبية  . م د.أ- 1
. ناظم جواد كاظم، جامعة بابل كلية االداب. م د.أ- 2
. عمران جاسم حممد، جامعة بابل، كلية الرتبية. م د.أ- 3
. كرمي فخري ىالل، جامعة بابل كلية الرتبية. م د.أ- 4
. عماد املرشدي، جامعة بابل، كلية الرتبية االساسية. م د.أ- 5
. سفيان صائب املعاضيدي، جامعة بغداد، مركز البحوث النفسية. م د.أ- 6
 عبد الواحد مشعل الدليمي، جامعة بغداد، كلية االداب. م د.أ- 7
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الفصل الرابع 
عرض النتائج 

   يتضمف ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي تكصؿ الييا الباحثاف كذلؾ حسب 
كبما اف  الباحثاف قد اعتمدا عمى االستبانة كالمقابمة كالتي ، ارتباطيا باىداؼ البحث

تضمنت االستمارة الخاصة بيا بعض االسئمة التي مف خالليا تـ جمع البيانات 
الخاصة بالعكائؿ الميجرة كاالسباب التي دفعتيـ لميجرة كبعد اف قاـ الباحثاف بتفريغ 
االستمارات التي كردت الييـ مف مجتمع البحث الذم اجركا عميو الدراسة اظيرت اف 

مف االناث  (%6)مف معيمي تمؾ العكائؿ كالقائميف عمييـ ىـ مف الذككر ك (94%)
كتؤكد ىذه النسبة عمى اف ىناؾ عدد مف العكائؿ قد فقدت كلي امرىا اما باستشياده اك 
سفره الى خارج العراؽ كىذه النسبة تضعنا اماـ مشكمة يجب االنتباه الييا كىي ظاىرة 
اليتـ التي بدءت تنتشر في العراؽ بشكؿ ممفت لمنظر مما يدعكنا الى ايجاد حؿ الى 

ىكذا مشكمة كذلؾ ألف اثارىا بالغة عمى المجتمع اذا مااىممت مثؿ ىذه ىكذا فئة فضال 
مف ارباب العكائؿ الميجرة دكف سف الثالثيف (%20)عف ظاىرة االرامؿ في حيف اف 

فكؽ الثالثيف اما بالنسبة لالعماؿ التي يمتينيا ارباب العكائؿ الميجرة  (80)ك
عاطميف عف  (%37)منيـ يعمؿ كاسب اك مايسمى باالعماؿ الحرة في حيف (43)ؼ

مكظفيف في دكائر الدكلة اك متقاعديف كىذا يؤكد اف التيجير كاف  (%20)العمؿ ك
سببا لفقداف الكثير مف ىذه العكائؿ لمصادر عيشيا اذ اف اغمبيـ يعمؿ في القطاع 

مف تمؾ العكائؿ عدد افرادىا اربعة افراد  (%64)الخاص كليس في مؤسسات الدكلة ك
 .دكف االربع (%26)فما فكؽ ك

ممؾ ( %5,0)ايجار ك (87,5) اما بالنسبة لمسكف الذم يعيشكف بو حاليا فكاف 
سكف ميجريف اكمايسمى بالتجاكز اك السكف في دكائر الميدمة اك االبنية (%11)ك

المترككة كىذه االبنية غير مالئمة لمسكف لعدـ تكفر ابسط مقكمات السكف الكريـ كقد 
قاـ الباحثاف باالطالع عمييا ميدانيا كدعكت بعض مؤسسات المجتمع المدني الييا 

خيـ  (%1)لمكقكؼ عمى حجـ المعاناة التي يتعرض ليا ىؤالء الناس داخؿ بمدىـ ك
تيديد  (%83)اما بالنسبة لالسباب التي دفعتيـ لميجرة كترؾ منازليـ  فكانت  النسب 

قتؿ احد افراد العائمة  كما تضمنت  (%6)تفجير دار سكناىـ ك (%11)لمعائمة بالقتؿ ك
سؤاؿ رئيسي تتضمف بعض ىذه االسئمة الرئيسية عمى  (21)االستبانة النيائية عمى 

اسئمة فرعية كقد عدت المشكمة اكثر انتشارا بيف العكائؿ الميجرة مف خالؿ النسبة 
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كقد اشارت النتائج اف ترتيب اىـ المشكالت لدل العكائؿ الميجرة تنازليا ، المئكية 
كانت كاالتي  (2)حسب شيكعيا كما مكضح في جدكؿ رقـ 

 

  هل تم االتصال بكم وزيارتكم من قبل المسؤولين-1
مف مجمكع عينة البحث لمعكائؿ الميجرة بانو لـ تتـ زيارتيـ مف قبؿ  (%99)اجاب 

المسؤكليف مما يشعرىـ بخيبة امؿ كبيرة اذ يعد ىذا مؤثرا عمى عدـ اىتماـ الدكلة 
بمشكالتيـ في حيف تمثؿ ىذه الفئة شريحة كبيرة في المجتمع كيجب اف تككف 

مشكالتيـ مف اكلكيات أم حككمة  
 

. هل تمقيتم أي عالجات جماعية من قبل الدوائر الصحية -2
بالنفي أم اف غالبية العكائؿ  (%98)حصمت ىذه الفقرة عمى الترتيب الثاني اذ اجاب 

الميجرة لـ تتـ زيارتيـ مف قبؿ الجيات الصحية في حيف اكؿ االجراءات التي تقكـ بيا 
أم دكلة في العالـ ىك عمؿ فرؽ طبية ألجؿ السيطرة عمى االكضاع الصحية خكفا مف 

تفشى أم امراض كبائية لمثؿ ىكذا تجمعات خاصة كاف البيئة التي انتقمت الييا ىذه 
العكائؿ غير صحية كتفتقر الى ابسط الخدمات  

ىؿ المردكدات الماديو التي لديؾ تكفي لسد احتياجاتؾ االساسية  -3
اجابكا بالنفي باف المردكدات  (%94)جأت ىذه الفقرة بالترتيب الثالث كبنسبة مئكية 

المادية التي يعتمدكف عمييا اك دخكالتيـ التكفي لسد احتياجاتيـ االساسية كالسبب في 
ذلؾ يعكد الى فقداف الكثير مف الميجريف ألعماليـ فضال عف تزايد االعباء المادية 
عمى الميزانية الخاصة باألسركأيجار السكف اك تأجير كسائط النقؿ ألبنائيـ لككف 

مدارسيـ خارج منطقة السكف اذ اف غالبيتيـ يعيشكف في اطراؼ المدف اك االحياء التي  
التتكفر فييا الخدمات كذلؾ لغالء االيجارات داخؿ المدف كتأخير نقؿ ركاتبيـ مف قبؿ 

 المؤسسات الحككميو التي يعممكف بيا مع عدـ تكفر فرص عمؿ جديده ليـ 

 ىؿ تشعر بالقمؽ مف المستقبؿ -4

مف افراد عينة البحث بنعـ اذ انيـ يشعركف بالقمؽ مف المستقبؿ كذلؾ  (%86)اجاب 
النيـ اليجدكف بريؽ امؿ يشعرىـ بالطمأنينو لمحاضر كاليتممسكف االشياء التي مف 
خالليا يشعرىـ  باالمف لممستقبؿ كقديعكد ىذا الى التغييرات التي طرأت عمى البمد 

خالؿ الفتره السابقو كحجـ المعاناة التي تعرضت ليا ىذه العكائؿ مما كلد لدييا قمؽ مف 
 المستقبؿ 
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ىؿ تشعر باالستقرار  -5
مف مجمكع عينة البحث مف خالؿ اجاباتيـ بأنيـ اليشعركف باالستقراركيعد (%84)اكد 

ىذا امرا طبيعيا قياسا لمظركؼ التي تعيشيا تمؾ العكائؿ مف حيث عدـ تكفر ابسط 
ظركؼ الحياة الطبيعيو فضال عف الطريقو المأساكيو التي تمت بيا مغادرتيـ لدار 

 سكناىـ كمكاطنيـ االصميو  

 . ىؿ تمقيت أم معكنات مادية-6

مف المبحكثيف بعدـ تمقييـ أم معكنات ماديو في حيف اف نسبة (%83)اجاب
تمقكانكع مف المعكنات الماديو لكنيـ اليجدكنيا كافيو لسداد احتياجاتيـ اليكمية (17%)

كيعد ىذا مؤشرا سمبيا يؤكد تقصير المؤسسات الحككمية كمؤسسات المجتمع المدني 
تجاه ىذه الفئة مف المجتمع في حيف نجد اف الجميع يدعك عبر كسائؿ االعالـ الى 
ايجاد حؿ ليذه الظاىرة التي اصبحت الشغؿ الشاغؿ لممكاطنيف كالحككمة كلكف مف 

غير الكصكؿ بيا الى حمكؿ جذرية  كفاعمة  
ىؿ تجد اف المكاف الذم تعيش فبو مالئـ لمسكف االدمي  -7

مف عينة البحث بالنفي كيرجع (%76)حصمت ىذه الفقرة عمى الترتيب السابع اذ اجاب 
السبب في ذلؾ الى اف غالبية العكائؿ الميجرة داخؿ العراؽ ىـ اصحاب الدخؿ 

المحدكدفضال عف انو تبيف لنا مف الفقرة السابقة اف ىذه العكائؿ لـ تتمقى أم معكنات 
مادية مما يضطر غالبيتيـ الى السكف في مكاف غير مالئـ  كذلؾ باالضافة الى 

استقالؿ اصحاب االمالؾ الظرؼ الذم يمركف بو مما ادل الى ارتفاع االيجارات فكؽ 
المعتاد كقد قاـ الباحثاف بزيارة الكثير مف العكائؿ التي تسكف في االبنية الحككمية 

. الميدمة  نتيجة لمحرب االخيرة كالتي التتكفر بيا ابسط شركط السكف
. ىؿ لديؾ شعكر باالغتراب-8

مف العكائؿ  (%77)تبيف مف خالؿ النسب المئكية التي حصمت عمييا ىذه الفقرة اف 
الميجرة لدييا شعكر باالغتراب االجتماعي كالذم يقصد بو البعد عف االىؿ كالكطف 

كىك بينيـ اذ اف المرء يمر احيانا باكضاع يفقد نفسو كيصبح غريبا اماـ نشاطو 
فميس االمر مجرد خطأ اكنسياف بؿ ىك فقداف ،كاعمالو كيكاد يفقد انسانيتو  كميا 

 . ()لمذات

                                                        
 51-50ص،1975،الييئو المصرية العامة ،ابراىيـ مدككر، معجـ العمـك االجتماعية ()
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(الطائفة االخرى)هل سببت لك الهجرة عدم الثقة باألخر -9  

كبذلؾ يتبيف لنا اف ىناؾ نسبة  (%75)حصمت ىذه الفقرة عمى نسبة مئكية مئكية قدرىا
مف الميجريف تكلدت لدييـ انعداـ الثقة بالطائفة االخرل نتيجة المعاناة كالضغكط  ًٍ ًٍ ًٍ عاليةٍ 

المادية كالنفسية كاالجتماعية التي تعرضكا ليا كىذا مؤشر خطير جدا خاصة اذا مابقيت المشكمة 
عمى حاليا كتـ تكريثيا لالجياؿ الالحقة مما يؤدم الى تفتيت نسيج المجتمع الكاحد خاصة اذا 

ماتغذيو ىذه االفكار كاعتبارىا قاعدة لممستقبؿ كاستغالليا مف قبؿ الجيات المغرضة كالتي تدعكا 
. الى تمزيؽ كحدة الصؼ االسالمي 

.هل تعمل بالعمل نفسه قبل التهجير -10  
حصمت ىذه الفقرة عمى التكرار نفسو الذم حصمت عمييا الفقرة السابقة كبذلؾ جأت بالترتيب 

كمف خالؿ ىذه النسبة نجد اف الغالبية مف عينة  (%75)بنسبة مئكية قدرىا  (9,5)نفسو كىك 
البحث اليعممكف بالعمؿ نفسو قبؿ التيجير كذلؾ الف معظميـ يمتيف اعماال حرة مما ادل الى 

عدـ حصكليـ عمى فرص مماثمة في المدف التي ىجركه الييا مما يسبب انخفاض مستكاىـ 
المعاشي قياسا بالذم كانكا عميو ككف االعماؿ التي يقكمكف بيا االف التتالئـ كقدراتيـ 

اكامكانياتيـ المادية اذ اف اغمبيـ اما كاف صاحب محؿ اك صاحب مينة تتطمب رأس ماؿ معيف 
اك تتطمب عالقات اجتماعية معينة كىذا كمو مفقكد بالنسبة ألرباب ىذه العكائؿ ككنيـ غرباء 

.  عمى ىذه المدف
.هل تجد ان االسباب التي دفعت االخرين الى تهجيرك بسبب انتمائك الطائفي -11  

مف المبحكثيف بنعـ باف  االسباب  (%70)اذ اجاب  (الحادية عشر )جاءت ىذه الفقرة بالمرتبة 
كيرل ابف خمدكف اف التنازع سمة طبيعية بيف ،كانت طائفية كىذا تاكيد لمفقرة السابقة بانعداـ الثقة 

كالطائفية ىي فئكية منغمغة تجزء المجتمع اف كاف مكحدا كتعيؽ تكحده اف كاف مجزءن ، البشر 
فتحكؿ دكف بناء المكاطف كالذم يساعد عمى تثبيتيا جعؿ التربية كالتثقيؼ كالثقافة الفئكية كسيمة 
الى اعادة انتاجيا مما يجعؿ مف ىذه الكسائؿ مصنعا يييا غير االسكياء كالمرضى كالمستبديف 

 . ()كالناقميف كالقتمة
كيعزكا الباحثاف شيكع ىذه الظاىرة كظيكرىا في ىذه الحقبة بسبب غياب سمطة الدكلة كالقانكف 
كدخكؿ مجمكعات ليا مصالح الى البمد المستفيد مف ىذه االكضاع كاستغالؿ اصحاب النفكس 

المريضة مما ادل الى بركز مثؿ ىكذا ظكاىر عمى الرغـ مف الشعب العراقي متعايش مع بعضو 
البعض منذ مئات السنيف مع اختالؼ اديانو كطكائفو 

                                                        
 197بيركت ص،دار االفاؽ الجديدة ،العصبية بنية المجتمع العربي ، عبد العزيز قباني  ()
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 التوصيات
يكد الباحثاف أف يقدما مجمكعة مف التكصيات بناءان عمى ما تكصال اليو مف نتائج تككف 

. مؤشران أماـ المسؤكليف تساعدىـ في أيجاد حمكؿ لممشكالت التي تكاجو العكائؿ الميجرة
تكفير الخدمات الصحية كالنفسية لتنمية الميارات التكافقية لمكاجية الضغكط الناتجة عف  .1

. الحياة كفي مثؿ ىذه الظركؼ الصعبة
ضركرة العمؿ عمى التخطيط الستراتيجيات كقائية كعالجية لمكاجية المشكالت الصحية  .2

. االكثر أنتشاران كتبدان ىذه االستراتيجيات لمعكائؿ المقيمة في المناطؽ غير المؤىمة لمسكف
التخطيط كالتنفيذ لبرامج التكعية االجتماعية كذلؾ لغرض القضاء عمى بعض الظكاىر  .3

االجتماعية كالتي يمكف ليا أف تشيع كيتـ أنتقاليا الى االجياؿ القادمة مما يؤثر عمى النسيج 
. االجتماعي لمعكائؿ العراقية مستقبالن 

أتخاذ كافة التدابير الالزمة لمتخفيؼ مف الضغكط المادية التي تكاجييا العكائؿ الميجرة  .4
خشية أنخراط المحركميف منيـ في االتجاه الذم يؤدم الى تيديد المجتمع كذلؾ مف خالؿ 

. بما كيتناسب كتكاليؼ المعيشة  (سمؼ)تقديـ معكنات مادية 
تشكيؿ لجاف مف كزارة حقكؽ االنساف مسؤكلة عف زيارة العكائؿ الميجرة بشكؿ دكرم لتقديـ  .5

الدعـ المعنكم كالكقكؼ عمى المشكالت التي يعانكف منيا كالسعي الى أيجاد الحمكؿ ليا 
. بالتعاكف مع الكزارات االخرل 

العمؿ سريعان عمى تييأ المنزؿ المالئـ ليذه العكائؿ كذلؾ مف خالؿ أعداد كرافانات معدة ليذا  .6
. الغرض 

تشكيؿ لجاف مف االختصاصييف في عمـ النفس كعمـ االجتماع الستقباؿ العكائؿ الميجرة . 7
جراء  ـ االمراض النفسية كاالجتماعية التي يعانكف منيا÷كالعائدة الى ديارىا لمكقكؼ عمى ا

 كاثناء التيجير كحاكلة تأىيميـ خاصة كاف الغالبية العظمى منيـ قد تعرضكا لظركؼ صعبة قبؿ 
. التيجير
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المقترحات 
.  أجراء دراسة مماثمة لمعكائؿ الميجرة خارج العراؽ لمكقكؼ عمى المشكالت التي يعانكف منيا.1
أجراء دراسة مقارنة بيف مشكالت العكائؿ الميجرة داخؿ كخارج العراؽ الجؿ أيجاد حالن شامالن .2
. ليا
. أجراء دراسة عف االمراض النفسية التي يعاني منيا أفراد العكائؿ الميجرة جراء التيجير.3
. أجراء دراسة عف الظكاىر االجتماعية الشائعة بيف العكائؿ الميجرة نتيجة التيجير.4
 .اجراء دراسات مماثمة أخرل كعمى محافظات أخرل مع التكسع بالعينة.5
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 المالحؽ 
 

 

يبين المحافظة والعينة االستطالعية وعينة الثبات والعينة الرئيسية والمجتمع (1)جدول رقم 
 الكمي لمبحث

 

عينة  العينةالرئيسية المجتمعاالكمي
 الثبات

العينة 
 االستطالعية

 المحافظة

 بابؿ 50 25 640 12800
 كربالء 50 535 535 10700

 

                                             
يبين النسب المئوية التي حصمت عميها الفقرات بشكل تنازلي (2)              جدول 

 
 
ت 
 

 
الفقرات 

 

 النسبة المئكية 
الترتيب 

 
 

ال نعـ 

ىؿ تـ االتصاؿ بكـ كزيارتكـ مف قبؿ  1
. المسؤكليف 

1 %99 %1 

ىؿ تمقيتـ أم عالجات جماعية مف قبؿ  2
. الدكائر الصحية 

2 %99 %2 

ىؿ المردكدات المادية التي لديؾ تكفي  3
. لسداد احتياجاتؾ االساسية 

6 %94 %3 

. ىؿ تشعر بالقمؽ مف المستقبؿ  4
 

86 %14 %4 

ىؿ تشعر باالستقرار  5
 

16 %84 %5 

. ىؿ تمقيت أم معكنات ماديو  6
ىؿ تجدىا كافية لسد :اذا كاف الجكاب نعـ 

. احتياجاتكـ اليكمية 

17 %83 %6 

 7% 76% 14ىؿ تجد اف المكاف الذم تعيش فيو مالئـ  7
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لمسكف 
 .

% 77. ىؿ لديؾ شعكر باالغتراب  8
 

23 %7 

ىؿ سبب لؾ التيجير عدـ الثقة  9
 (الطائفة االخرل)ب

75 %25 %9,5 

. ىؿ تعمؿ بالعمؿ نفسو قبؿ التيجير  10
 

25 %75 %9,5 

ىؿ تجد اف االسباب التي دفعت االخريف  11
الى تيجيرؾ بسبب انتمائؾ الطائفي اـ 

. اذكرىا ، ألسباب اخرل
 

70 %30 %11 

ىؿ تشعر بالقير كاالضطياد مف قبؿ  12
. االخريف 
 

69 %31 %12 

ىؿ يشكك اطفالكـ مف التعرض ألم  13
. مضايقات مف قبؿ ادارات المدارس 

 

35 %65 %13 

ىؿ ترؾ احد ابنائؾ المدرسة بسبب  14
التيجير  

 

42 %58 %14 

ىؿ لديؾ امؿ بالعكدة مستقبال الى ديارؾ   15
 

62 %38 %15 

ىؿ تشعر اف المؤسسات الحككمية كغير  16
جمعية ،دائرة اليجرة )الحككمية مف مثؿ 

تتاجر بكـ كبمعاناتكـ  (اليالؿ االحمر
كتستغميا لتحقيؽ مكاسب مادية ألفرادىا  

36 %64 %16 

ىؿ تشعر بالقبكؿ مف قبؿ افراد المدينة  17
التي تعيش بيا االف  

70 %30 %17 
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ىؿ تعرضتـ ألم امراض كبائية مف جراء  18
. الكضع الذم انتـ بو 

15 %85 %18 

. ىؿ تفكر باالنتحار  19
 

12 %88 %19 

. ىؿ جميع افراد عائمتؾ يعيشكف معؾ  20
 

95 %5 %20 

كماىي ،ىؿ ىناؾ مؤسسات قامت بدعمؾ  21
ىذه المؤسسات 

مؤسسات دينيو -أ
مؤسسات دكلة -ب

مؤسسات المجتمع المدني - ج
افراد -د

 
 
 
 

4 %
 
67 %
6 %
13 %
14 %

96 %21 

 


