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كتابة على احليطان

ال�ستطالعات  املدى  مركز  اأج��راه  الذي  اال�ستبيان  يف 
ال�سباب  يعانيها   التي  امل�سكالت  ح��ول  العام  ال���راأي 
توؤ�سران  اإج��اب��ت��ن  ن�سبة  ،ا���س��ت��وق��ف��ت��ن��ي  ال��ع��راق��ي 
حقيقة حلالة ينبغي التوقف عندها من قبل احلكومة 
ومنظمات املجتمع املدين املهتمة بهذا القطاع . فهناك 
71% من ال�سباب امل�ساركن يف اال�ستبيان عربوا  عن 
من  و%61  امل�ستقبل  من  خوفهم  و  بالقلق  �سعورهم 
ومن   . النوم  اأثناء  الكوابي�س  م�سكلة  تعاين  العينة 
بامل�ستقبل  الثقة  بفقدان  االإح�سا�س  يقود  اأن  املنطقي 
اإىل توترات نف�سية بالغة تنعك�س ب�سكل تلقائي على 
فتولد  اال�سرتخاء  مرحلة  يف  للمخ  اجلواين  الن�ساط 
�سواء  اخل��وف  ع��ن  ثناياها  يف  تعرب  مرعبة  رم���وزا 
الدرا�سات  واأك��ر  امل�ستقبلي،  او  احل��ايل  الواقع  من 

من  النف�سي  العامل  اأن  اأثبتت  وامل��ي��دان��ي��ة  العلمية 
احلياة  ل��ت��وا���س��الت  املعيقة  اأو  امل�����س��اع��دة  ال��ع��وام��ل 
باأ�سكالها املختلفة ، ولنت�سور فقط انعكا�سات  ن�سبة 
ال�سباب  يعانيها   التي  بامل�ستقبل  الثقة  فقدان  حالة 
العراقي  على جممل جمريات احلياة التف�سيلية وما 
اإىل  تنتجه من �سلوكيات قد ت�سل يف بع�س االأحيان 
نوع من اأنواع العدمية تقود هي االأخرى اإىل عامل من 
الياأ�س الذي يوؤدي اإىل االنخراط يف عوامل هي ابعد 
ما تكون عن تربية واأفكار بع�س ال�سباب مثل اجلرمية 

واملخدرات . 
بالظرف  ومرتبطة  اآنية  م�سكالت  اأنها  يعتقد  البع�س 
الراأي ولكننا  العراقي احلايل ، ونحن نعتقد مع هذا 
نختلف معه يف اآنية امل�سكلة ومرحليتها . لقد اأ�سبحت 

احلياة  يف  م��ت��ج��ذرة  ومعاناتهم  ال�سباب  م�سكالت 
خمتلفة  باأ�سكال  يوميا  تفرز  وهي  العراقية  اليومية 
يوما  تتنامى  التي  اأر�سيتها  من  اأي�سًا  خمتلفة  نتائج 
انعدام   ب��ل  احل��ل��ول  فقط  لي�س  ب��ان��ع��دام   ، اآخ���ر  بعد 
االهتمام اأ�سا�سا بامل�سكلة احلقيقية التي يعانيها قطاع 

ال�سباب .
من  امل�سكلة  ق�سور  يف  احل��ل��ول  ع��ن  البحث  ميكن  ال 
 ، االجتماعية  املعونات  اأو  النوادي  بع�س  فتح  خالل 
وال ميكن احلديث فقط عن اإيجاد فر�س عمل قادمة ، 
امل�سكلة اكرب من كل هذا واأعمق من هذه الروؤية لهذه 
امل�سكلة املتعددة االأ�سكال واالألوان واالأ�سباب وحلولها 
حتتاج اىل عمل منظم وت�سافر اإرادات واإمكانات مالية 
ونف�سية وجمتمعية هائلة للنهو�س بهذا القطاع الذي 

االإره���اب  و�سحايا  احل���روب  انعكا�سات  على  ت��وزع 
وم�سكالته ف�سال عن االإح�سا�س باخليبة من احتماالت 
 . كافة  امل�ستويات احلياتية  على  امل�ستقبلي  التوا�سل 
فاأن  ال�سائكة  امل�سكالت  لهذه  بكل جّدية  نلتفت  وما مل 
اجل�سد العراقي �سيظل م�سلوال مهما حقّناه بامل�سادات 
احليوية التي �ستبقى عاجزة عن القيام مبهامها ما مل 
�سرائح  متثل  التي  ال�سبابية  اال�ستجابات  مع  تلتق 

وا�سعة من املجتمع العراقي .
االأهم  لكن  واح���دة  دفعة  االإم��ك��ان��ات  ك��ل  تتوفر  ال  ق��د 
واملهم هو اأن نبداأ بالعمل املنظم وال�سحيح مب�ساهمة  
احلياة  جوانب  خمتلف  ويف  نف�سها  ال�سباب  �سريحة 
 . والرتبوية  وال�سيا�سية  واالجتماعية  االقت�سادية 
ويقع جزء من امل�سوؤولية على عاتق اأحزابنا العتيدة 

ال�سباب  با�ستخدام   ، ال�سديد  لالأ�سف   ، تكتفي  التي 
لتعمق  �سيا�سي  ذات طابع  الأه��داف �سيقة وحم��دودة 
بذلك اأزمة اال�ستالب عند هذه ال�سريحة عندما ترت�سخ 
فاعلة  اأداة  ولي�س  للتنفيذ  اأداة  جم��رد  اأن��ه��ا  قناعتها 

وخالقة مبدعة .
اال�ستبيانات  اأ�سا�س  على  عملنا  ي�سرع  ان  وينبغي 
العاملية  التجارب  وا�ستلهام  واالأرق��ام  واالإح�ساءات 
وحت���دي���دا ال��ت��ج��رب��ت��ن االمل���ان���ي���ة وال��ي��اب��ان��ي��ة بعد 
بحزمة  الثانية  العاملية  احل��رب  اآت��ون  من  خروجهما 
ثقيلة من امل�سكالت البنيوية ، ا�ستطاعت الدولتان ان 
ال�سليم  العلمي  بالتخطيط  لها  الناجعة  احللول  جتدا 
تعترب  التي  ال�سباب  �سريحة  م��ن  وا�سعة  مب�ساركة 

القلب الناب�س للمجتمع احلي املعافى ال�سليم. عامر القي�سي

م����������ؤ����������ش���������رات م���ق���ل���ق���ة 

احل�سيلة العامة
ال�ستطالعات  امل��دى  مركز  اأج��رى 
عن  راأي  ا�ستطالع   ، العام  ال��راأي 
تعانيها  التي  النف�سية  امل�سكالت 
�سمل  ال��ع��راق��ي  ال�سباب  �سريحة 

500 عينة ع�سوائية يف بغداد .
���س��م��ل اال���س��ت��ط��الع خمتلف  وق���د 
ب��غ��داد واأي�����س��ًا خمتلف  م��ن��اط��ق 
امل���������س����ت����وي����ات االج���ت���م���اع���ي���ة 
واالقت�سادية و التنوعات القومية 
الذكور  م��ن  الدينية  و  االثنية  و 
املح�سلة  ك��ان��ت  وق���د  االإن�����اث.  و 

كاالآتي..
اال�ستبيان  يف  ال��ذك��ور  ع��دد  بلغ 
310 م�ساركن بلغت ن�سبتهم %62 
فيما بلغ عدد االإناث امل�ساركات يف 
بن�سبة  م�ساركة   190 اال�ستبيان 
. وك��ان عدد من ال يقراأ و ال   %38
م�ساركًا   19 امل�ستبينن  من  يكتب 
و لقد بداأت ن�سبتهم 3،8% فيما بلغ 
عدد حملة ال�سهادات االبتدائية 59 

م�ساركًا بلغت ن�سبتهم %11،8 ، 
وك������ان  ع����دد ح��م��ل��ة ال�����س��ه��ادات 
بلغت  م�����س��ارك��ًا   229 ال��ث��ان��وي��ة 
حملة  ن�سبة  فيما   %45،8 ن�سبتهم 
اجلامعية  البكلوريو�س  �سهادة 
 193 ع���دده���م  ب��ل��غ  وق���د   %38،6
م�ساركًا . وقد بلغ عدد املتزوجن 
الذين �ساركوا يف اال�ستطالع 143 
م�ساركًا بلغت ن�سبتهم 28،6% فيما 
بلغ عدد غري املتزوجن 357 وقد 
عدد  اأم��ا   .%71،4 ن�سبتهم  بلغت 
 266 بلغ  فقد  العمل  عن  العاطلن 
م�ساركًا وقد بلغت ن�سبتهم %53،2 
يعملون  ال��ذي��ن  ن�سبة  بلغت  فيما 
من العينات 46 ،8% وكان عددهم 
اال�ستطالع  ت�سمن  م�ساركًا   243
32 �سوؤااًل موجهًا لالأعمار من 18- 
االأ�سئلة  ت��رك��زت  و  ع��ام��ًا   30 اإىل 
النف�سية  امل��ع��ان��اة  ع���ن  حت���دي���دًا 
الظروف  يف  ال��ع��راق��ي  لل�سباب 

احلالية. 

التوتر  االأول..   ال�سوؤال 
النف�سي

مع  )الت�ساجر  هو  ال�سوؤال  وك��ان 
االآخرين ب�سبب التوتر النف�سي( و 
ات�سح من خالل االإجابات ان %72 
هذا  عليهم  ينطبق  ال�سريحة  م��ن 
التو�سيف و كان عددهم 356 من 
العينة ، فيما اأجاب 144 منهم على 
بلغت  وق��د  علّي(  ينطبق  )ال  حقل 

ن�سبتهم %28 .

ال�سوؤال الثاين .. التوا�سل 
االجتماعي

عند  باالجتماعي  املتعلق   ه��و  و 
م�ساركًا   60 اج��اب  قد  و  ال�سباب 
باأن تو�سيف التوا�سل االجتماعي 
ن�سبتهم  وكانت  عليهم  ينطبق  ال 
ب��ل��غ عدد  ف��ي��م��ا  ال��ع��ي��ن��ة %12  م��ن 
الذين انطبق عليهم هذا التو�سيف 
من   %88 ن�سبتهم  بلغت  440وق��د 

العينة .

معاملة   .. الثالث  ال�سوؤال 
املجتمع 

)ي��ع��ام��ل��ن��ي امل��ج��ت��م��ع ب��ق�����س��وة و 
ال�سوؤال  ه��ذا  على   ) اح��رتام  ع��دم 
اأجاب 294 م�ساركًا بلغت ن�سبتهم 
ينطبق  ال  تو�سيف  ب��اأن��ه   %58،8
بان  منهم   206 اأج��اب  فيما  عليهم 
هذا التو�سيف ينطبق عليهم و قد 

بلغت ن�سبتهم %41،2 .

تدخل   .. الرابع  ال�سوؤال 
االهل

ال�����س��وؤال    املتعلق بتدخل   و هو 
 . ال�سديق  اخ��ت��ي��ارات  يف  االه���ل 
ان  العينة  م��ن   251 اج���اب  ق��د  و 
باختيار  ي��ت��دخ��ل��ون  ال  اه��ال��ي��ه��م 
ا�سدقائهم  و قد بلغت ن�سبتهم من 
العينة 50،2% فيما بلغ عدد الذين 
قد  و  االه��ل 249  بتدخل  اج��اب��وا 

كانت ن�سبتهم من العينة %49،8 .

ال�سوؤال اخلام�س.. اختيار 
االأهداف

االأهل  يتدخل  )هل  ال�سوؤال  وك��ان 
باختيار اأهدافك يف احلياة ( و  قد 

اأهاليهم  ان  العينة  اأجاب 192 من 
يف  اأهدافهم  باختيار  يتدخلون  ال 
 %38،4 ن�سبتهم  كانت  و  احل��ي��اة 
هذا  ب��ان  منهم   308 اأج���اب  فيما 
قد  و  عليهم  ينطبق  ال��ت��و���س��ي��ف 

بلغت ن�سبتهم %61،6 .

ال�ساد�س..اأماكن  ال�سوؤال 
الت�سلية

بافتقار  املتعلق  ال�����س��وؤال  ه��و  و 
لق�ساء  ت�سلية  الم��اك��ن  ال�����س��ب��اب 
اأوق���ات ال��ف��راغ و ق��د اأج���اب 417 
الناحية  هذه  يعانون   باأنهم  منهم 
فيما   %83،4 ن�سبتهم  بلغت  وق��د 
اأج�����اب 83 م��ن��ه��م ف��ق��ط ب��اأن��ه��م ال 
وبلغت  امل�����س��ك��ل��ة  ه����ذه  ي��ع��ان��ون 

ن�سبتهم %16،6 .

ثقة   .. ال�سابع  ال�سوؤال 
االأهل

وك����ان ال�������س���وؤال ع���ن ���س��ع��ف ثقة 
اأجاب  261  االأهل باأبنائهم ، وقد 
منهم بان هذا التو�سيف ال ينطبق 
عليهم و قد بلغت ن�سبتهم %52،2 
اأن  العينة  م��ن   239 اأج���اب  فيما 
هذا التو�سيف ينطبق عليهم و قد 

بلغت ن�سبتهم %47،8 .

قوة   .. الثامن  ال�����س��وؤال 
املثال

)ه�����ل ت�����س��ع��ر ب����اأن����ك م����وؤث����ر يف 
اأجابوا  منهم   %79،4 االآخ��ري��ن( 
عليهم  ينطبق  التو�سيف  هذا  بان 
م�ساركًا   397 ع��دده��م  ب��ل��غ  ق��د  و 
غري  باأنهم  منهم   103 اأج��اب  فيما 
بلغت  وق��د  االآخ��ري��ن  يف  موؤثرين 

ن�سبتهم %20،6 .

ال�سوؤال التا�سع .. ال�سعور 
باخلوف 

اأن��ه��م  ال��ع��ي��ن��ة  م���ن   307 اأع������رب 
املحيط  يعانون عقدة اخلوف من 
ن�سبتهم  وب��ل��غ��ت  االج���ت���م���اع���ي 
منهم    193 اأع����رب  فيما   %61،4
باأنهم ال يعانون  هذه العقدة و قد 

بلغت ن�سبتهم %38،6.

�سعف   .. العا�سر  ال�سوؤال 
ال�سخ�سية 

ب�سعف  املتعلق  ال�����س��وؤال  ه��و  و 
وقد   ، االآخ��ري��ن  اأم���ام  ال�سخ�سية 
هذه  يعانون  ال  اأنهم   272 اأج��اب 
امل�سكلة و قد بلغت ن�سبتهم %54،4 
فيما قالت ن�سبة 45،6% من العينة 
بلغ  قد  و  امل�سكلة  تعاين هذه  اأنها 

عددهم 228 .

  .. ع�سر  احل��ادي  ال�سوؤال 
م�سكلة الن�سيان 

م�سكلة  ال�سباب  معاناة  عن  هو  و 
منهم   370 اأج��اب  وق��د   ، الن�سيان 
وبلغت  امل�سكلة  هذه  يعانون  اأنهم 
 130 اأج��اب  فيما   ،  %74 ن�سبتهم 
منهم باأنهم ال يعانون هذه امل�سكلة 

وقد بلغت ن�سبتهم %26 .

 .. ع�سر  الثاين  ال�سوؤال 
االنفعاالت 

و هو ال�سوؤال املتعلق بقدرة ال�ساب 
يف  انفعاالته  على  ال�سيطرة  على 
اأجاب  ق��د  و   ، احل��رج��ة  اللحظات 
369 منهم بقدرتهم على ال�سيطرة 
ن�سبتهم  كانت  و  انفعاالتهم  على 
74% ، فيما قال 131 منهم باأنهم ال 
ي�سيطرون على انفعاالتهم و كانت 

ن�سبتهم %26 .

 .. ع�سر  الثالث  ال�سوؤال 
اأحالم اليقظة

اليقظة(  اأحالم  عليك  ت�سيطر  )هل 
اأج�����اب ع���ن ه����ذا ال�������س���وؤال 311 
التو�سيف  هذا  ان  قائلن  م�ساركًا 
ن�سبتهم  بلغت  قد  و  عليهم  ينطبق 
اأن  منهم   189 ق��ال  فيما   %62،2
و  عليهم  ت�سيطر  ال  اليقظة  اأح��الم 

قد  بلغت ن�سبتهم %37،8 

ال�������������س������وؤال 
ع�سر  ال���راب���ع 
ال���ق���رارات   ..

املهمة 
باأنهم  امل�ساركن  من    %74 اأج��اب 
ات���خ���اذ  ����س���ع���وب���ة يف  ي����ج����دون 
عددهم  بلغ  قد  و  املهمة  ال��ق��رارات 
 130 اأج��اب  فيما   ، م�ساركًا   370
هذه  مثل  ي��الق��ون  ال  ب��اأن��ه��م  منهم 

ال�سعوبة و بلغت ن�سبتهم %26 .

ال�سوؤال  اخلام�س ع�سر .. 
العالقات العاطفية 

العاطفية؟(  العالقات  تخ�سى  )هل 
باأنهم  ال��ع��ي��ن��ة  م���ن   320 اأج�����اب 
وقد  العاطفية  العالقات  يخافون 
اجاب  فيما   ،  %64 ن�سبتهم  بلغت 
من  يخافون  ال  بانهم  منهم   180
بلغت  ق��د  و  العاطفية  ال��ع��الق��ات 

ن�سبتنهم %36 .

 .. ع�سر  ال�ساد�س  ال�سوؤال 
مواقف طفولية 

مرحلة  يف  ال�سيئة  املواقف  عن  و 
العينة   من   318 اج��اب   ، الطفولة 
مواقف  واجهوا  بانهم  امل�ستبينة 
كانت  و  ط��ف��ول��ت��ه��م  يف  ���س��ي��ئ��ة 
اج���اب  ف��ي��م��ا   ،  %63،6 ن�سبتهم 
182 منهم بانهم  مل يواجهوا مثل 
ن�سبتهم  بلغت  قد  و  امل��واق��ف  تلك 

. %36،4

 .. ع�سر  ال�سابع  ال�سوؤال 
م�ساعدة االأهل

انتهاء  بعد  االأه��ل  م�ساعدة  عن  و 
العينة  م��ن   306 اأج����اب  ال�����دوام 
ان��ه��م ي�����س��اع��دون اأه��ال��ي��ه��م بعد 
ال��ر���س��م��ي �سواء  ان��ت��ه��اء دوام��ه��م 
بلغت  قد  و  العمل  او  املدر�سة  يف 
 194 اأج��اب  فيما   %61،2 ن�سبتهم 
منهم اأنهم ال يقومون بهذا العمل و 

قد بلغت ن�سبتهم %38،8 .

 .. ع�سر  الثامن  ال�سوؤال 

العطلة ال�سيفية 
بالعمل  املتعلق  ال�����س��وؤال  ه��و  و 
قد  و   ، ال�سيفية  ال��ع��ط��ل��ة  خ���الل 
يعملون  ان��ه��م  منهم   276 اج���اب 
بلغت  وقد  ال�سيفية  العطلة  اثناء 
عدد  ب��ل��غ  ف��ي��م��ا   %55،2 ن�سبتهم 
الذين ال يعملون بالعطلة ال�سيفية 
224 من العينة و قد بلغت ن�سبتهم 

.%44،8

 .. ع�سر  التا�سع  ال�سوؤال 
اإعالة االأ�سرة 

اجاب عن �سوؤال اعالة اال�سرة من 
باالإيجاب  م�����س��ارك��ا   306 ع��دم��ه��ا 
فيما   %62،2 ن�سبتهم  بلغت  قد  و 
اجاب 194 منهم بانهم ال يقومون 
بلغت  ق���د  و  ا����س���رة  اي����ة  ب��اع��ال��ة 

ن�سبتهم %38،8 .

ال�����س��وؤال ال��ع�����س��رون .. 
توفري احلاجيات 

اعرب 329 من العينة عن �سعوبة 
يف توفري احتياجاتهم ال�سخ�سية 
و قد بلغت ن�سبتهم 65،8% ، فيما 
يعانون  ال  انهم  171منهم  اج��اب 
ن�سبتهم  بلغت  قد  و  امل�سكلة  ه��ذه 

. %34،2

ال�سوؤال الواحد والع�سرون 
.. االقت�ساد و الدرا�سة 

ع���ن ت��اث��ري ال��و���س��ع امل�����ادي على 
م�ستوى الدرا�سة اجاب 285  من 
يوؤثر  امل���ادي  ال��و���س��ع  ان  العينة 
بلغت  ق��د  و  درا�ستهم  على  �سلبًا 
 215 اج���اب   فيما   %57 ن�سبتهم 
على  توؤثر  ال  املادية  او�ساعهم  ان 
درا�ستهم وقد بلغت ن�سبتهم %43.

ال�سوؤال الثاين و الع�سرون 
.. الغ�سب و الرغبات

بالرغبات  الغ�سب  عالقة  ع��ن  و   
عدم  بان  منهم   312 اج��اب  املادية 

ي���وؤدي  امل���ادي���ة  رغ��ب��ات��ه��م  حتقيق 
بلغت  ق��د  و  ال�سريع  غ�سبهم  اىل 
 188 اج��اب  فيما   %62،4 ن�سبتهم 
املادية  الرغبات  حتقيق  بان  منهم 
او�ساعهم  على  يوؤثر  ال  عدمها  او 
بلغت  قد  و  غ�سبهم  او  الع�سبية 

ن�سبتهم %37،6 .

ال�سوؤال الثالث و الع�سرون 
.. و�سوح االهداف 

بارتباط  املتعلق  ال�����س��وؤال  وه��و 
جود  و  ب��ع��دم  التعي�سة  احل��ي��اة 
اأه������داف وا���س��ح��ة ، وق���د اأج���اب 
تعي�سة  ح��ي��ات��ه��م  ان  م��ن��ه��م   295
احلياة  يف  اأهدافهم  و�سوح  لعدم 
فيما   %59 ن�سبتهم  بلغت  ق��د  و 
اأنهم  امل�ستبينن  من   205 اأج��اب 
تعي�سة  حياتهم  ب��ان  ي�سعرون  ال 
بلغت  قد  و  اأهدافهم  و�سوح  لعدم 

ن�سبتهم %41 .

ال�سوؤال الرابع والع�سرون 
..العمل فوق الطاقة 

اأولياء  بان  العينة  يعتقد 268 من 
اأمورهم يعملون فوق طاقتهم ل�سد 
ن�سبتهم  بلغت  ق��د  و  احتياجاته 
منهم    232 اأج��اب  فيما   ،  %53،6
يعملون  ال  اأم���وره���م  اأول���ي���اء  ان 
احتياجاته  لتاأمن  طاقتهم  ف��وق 
ن�سبتهم  بلغت  ق��د  و  ال�سخ�سية 

. %46،4

ال���������س����وؤال اخل���ام�������س و 
امل�سكالت   .. الع�سرون 

ال�سحية 
�سوؤال  عن  العينة  من   274 اأج��اب 
باأنهم   ، �سحية  م�ساكل  معاناتهم 
قد  و  م�ساكل �سحية  فعاًل  يعانون 
 %54،8 العينة  من  ن�سبتهم  بلغت 
باأنهم  العينة  من   226 اأجاب  فيما 
ال يعانون هذه امل�ساكل وقد بلغت 

ن�سبتهم %45،2 .

ال���������س����وؤال ال�������س���اد����س 
اأي��ه��م��ا   .. وال��ع�����س��رون 

اأف�سل؟
باأف�سلية  املتعلق  ال�����س��وؤال  ه��و  و 
اأج��اب  ق��د  ال��درا���س��ة و  امل���ال على 
عندهم  امل��ال  ب��ان  العينة  من   264
بلغت  ق��د  و  ال��درا���س��ة  م��ن  اف�سل 
 236 اج��اب  فيما   %52،8 ن�سبتهم 
منهم بان هذا التو�سيف ال ينطبق 

عليهم وقد بلغت ن�سبتهم %47،2.

ال�سوؤال ال�سابع و الع�سرون 
.. �سعوبة النوم 

قد  و   ، ال��ن��وم  ع��ن �سعوبة  ه��و  و 
باأنهم  ال��ع��ي��ن��ة  م���ن   308 اأج�����اب 
قد  و  النوم  يعانون �سعوبات يف 
بلغ  فيما   %61،6 ن�سبتهم  بلغت 
عدد الذين ال يعانون م�سكالت يف 
النوم 192 و قد بلغت ن�سبتهم من 

العينة %38،4 .

ال�سوؤال الثامن و الع�سرون 
.. التدخني

بانهم  ال��ع��ي��ن��ة  م���ن   273 اج�����اب 
بلغت  ق��د  و  با�ستمرار  ي��دخ��ن��ون 
اأج���اب  ف��ي��م��ا   ،  %54،6 ن�سبتهم 
227 باأنهم ال يدخنون و قد بلغت 

ن�سبتهم %45،4  .

ال�سوؤال التا�سع و الع�سرون 
.. اخلوف و امل�ستقبل 

عن  ال��ع��ي��ن��ة  م����ن   355 اأع��������رب  
من  خ��وف��ه��م  و  بالقلق  ���س��ع��وره��م 
امل�ستقبل و قد بلغت ن�سبتهم %71 
، فيما اأعرب 145  من العينة باأنهم 
ال يعانون هذه امل�سكلة و قد بلغت 

ن�سبتهم %29 .

ال�������س���وؤال ال��ث��الث��ون .. 
االأدوية املهدئة 

ب��اأن��ه��م  ال��ع��ي��ن��ة  م����ن   286 ق�����ال 
قد  و  املهدئة  احلبوب  ي�ستعملون 
قال  فيما   %57،2 ن�سبتهم  بلغت 
باأنهم  العينة  م��ن   214
ي��ت��ن��اول��ون االأدوي����ة  ال 
بلغت  ق����د  و  امل���ه���دئ���ة 

ن�سبتهم  %42،8 

ال�����س��وؤال ال��واح��د 
 .. وال����ث����الث����ون 

حتقيق اأحالم 
العينة  م��ن   359 اأج����اب 
اأنهم يجدون �سعوبة يف 
قد  و  اأح��الم��ه��م   حتقيق 
العينة  من  ن�سبتهم  بلغت 
71،8% ، فيما اأجاب 141 
من العينة باأنهم ال يعانون 
قد  و  ال�����س��ع��وب��ات  ه����ذه 

بلغت ن�سبتهم  %42،8 .

 .. االأخ��ري  ال�سوؤال 
الكوابي�س

العينة  م���ن   303 اأج�����اب 
ع���ن �����س����وؤال امل���ع���ان���اة من 
قد  و  باالإيجاب  الكوابي�س 
 ،  %60،6 ن�سبتهم  ب��ل��غ��ت 
العينة  من   197 اأجاب  فيما 
باأنهم ال  نف�سه  ال�سوؤال  على 
الكوابي�س  م�سكلة  يعانون 
بلغت  ق���د  و  ال���ن���وم  اأث���ن���اء 

ن�سبتهم %39،4 .

يف ا�ستبيان اأجراه مركز املدى ال�ستطالعات الراأي العام �سمل 500 عينة

ال��ع��راق��ي امل��ج��ت��م��ع  ج�����ش��د  يف  عميقة  م�����ش��ك��ات  ال�����ش��ب��اب... 
امل�����ه�����دئ�����ة احل���������ب���������وب  ي�����������س�����ت�����خ�����دم�����ون   %57

امل��ه��م��ة. ال������ق������رارات  ات����خ����اذ  يف  ���س��ع��وب��ة  ي����ج����دون   %74

امل�����س��ت��ق��ب��ل م����ن  وي����خ����اف����ون  ب���ال���ق���ل���ق  ي�������س���ع���رون     %71

اأه����داف����ه����م و������س�����وح  ل����ع����دم  ت���ع���ي�������س���ة  ح���ي���ات���ه���م   %59

ط��ف��ول��ت��ه��م م����راح����ل  يف  ���س��ي��ئ��ة  م����واق����ف  واج�����ه�����وا   %63

ال�سخ�سية اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ت��اأم��ني  يف  ���س��ع��وب��ات  ي��ع��ان��ون   %65

73% من ال�سباب يت�ساجرون مع االآخرين ب�سبب توتراتهم النف�سية

واأه��داف��ه��م اأح��الم��ه��م  حت��ق��ي��ق  يف  ���س��ع��وب��ات  ي��ع��ان��ون   %72

ال�����ن�����وم اأث��������ن��������اء  ال�����ك�����واب�����ي�����������س  ي�����ع�����ان�����ون   %61

وي��ت��ج��ن��ب��و ال��ع��اط��ف��ي��ة  ال���ع���الق���ات  م����ن  ي���خ���اف���ون   %64  

احلياة  يف  اأهدافهم  اختيار  يف  االأه��ل  تدخالت  يعانون   %62

االج��ت��م��اع��ي امل��ح��ي��ط  م���ن  اخل�����وف  ع��ق��د  ي���ع���ان���ون   %61


