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ملخص
يهدف هذا البحث إىل وصف وتحليل بعض املظاهر والتجاهات املتعلقة باملحددات الجتامعية للتغري القيمي لدى النازحني العائدين من
اقليم كوردستان إىل مدينة املوصل من خالل اإلجابة عىل فقرات مقياس البحث ،والتي أعدت لتعرب عن أهداف البحث املتمثلة يف الوقوف عىل أثر النزوح
يف مدى تقبل املنظومة القيمية الجديدة من قبل النازحني العائدين ،والتعرف عىل األبعاد األكرث تقبالً ،والتي ساهمت يف التغري القيمي للنازحني العائدين،
والتعرف عىل مستويات املحددات الجتامعية للتغري القيمي للنازحني ال عائدين ،والوقوف عىل دللت الفروق يف التغري القيمي بحسب متغريات البحث،
وهي( :الجنس ،العمر ،التحصيل الدرايس ،املهنة ،نوعية السكن ،الحالة الجتام عية ،الحالة القتصادية ،عدد األطفال ،فرتة النزوح) ،حيث تم العتامد عىل
املنهج الوصفي التحلييل الرتباطي لتحليل النتائج ،وبلغ حجم عينة البحث ( )300وحدة من الفئة العمرية ( )20+سنة فام فوق من النازحني العائدين ،أما
أداة البحث فقد تكون من مقياس تم بناؤه من قبل الباحثني ألغراض هذا البحث مؤلف من( )40فقرة بخمسة أبعاد ،هي(البعد الجتامعي ،والبعد األخالقي،
يل أبداً) وتم نرش األداة
يل -ل تنطبق ع ّ
يل -ل تنطبق ع ّ
يل كلياً  -تنطبق ع ّ
والبعد السيايس ،والبعد الثقايف ،والبعدالقتصادي) ،وبدائل رباعية ،هي( :تنطبق ع ّ
بشكل إلكرتوين ( ،)Google formsومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث رفض الفرضية الصفرية( ،)H0ومفادها ل توجد عالقة بني املحددات
الجتامعية والتغري القيمي لدى النازحني العائدين إىل مدينة املوصل من مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان/العراق ،وقبول فرضية البحث( )H1التي تبني
وجود العالقة.
الكلامت املفتاحية :املحددات الجتامعية -التغري القيمي  -النازحون العائدون.

املقدمة:
إن الطابع األساس للحياة الجتامعية ميتاز بالتحرك والتحول املستمر يف الجوانب املختلفة للبناء الجتامعي ،والذي
يؤثر عىل وظائف املؤسسات الجتامعية للمجتمع ،فيغري مساراتها بشكل عام وينقلها من حالة اجتامعية ألخرى ،برصف النظر عن
نتائج تلك التحولت بحسب األسباب واملؤثرات التي تحدث يف مؤسسة معينة ،والتي ميكن أن تنعكس وظيفيا عىل املؤسسات
األخرى يف املجتمع .فمع توسع قنوات التصال الجتامعي بني األفراد وتبدل األولويات الحياتية (الجتامعية ،النفسية،
القتصادية ،الجغرافية ،السياسية) التي غريت معها الواقع الجتامعي للفراد ،تبعا ملعدل تأثري تلك التحولت عىل األفراد
ومستوى وعي وأدراك األفراد لها ،وعن طريق إدراك الواقع بجوانبه املتعددة وتجسيد هذا اإلدراك يف تبادل التأثري بني السلوك
الفردي والجمعي من خالل التواصل والتصال الجتامعي فيام بينهم.
وينتج عن هذه املامرسة الجتامعية تغري قيمي بوصفه ظاهرة اجتامعية تخضع لها الظواهر الحياتية األخرى ،وهو من
أوضح املظاهر الحياتية والجتامعية ،وعىل الرغم من أن التغيري فاعلية إنسانية أرادية إل أن التغري هو يف األساس آلية مجتمعية
تلقائية ترتبط بالعديد من املتغريات األخرى ،ولسيام املعتقدات الشخصية واملعايري الجتامعية والتجاهات السائدة لدى األفراد
تجاه البدائل التي تجدد أولوياتهم يف املواقف الجتامعية وفقا لحتياجات األفراد وأهدافهم الحياتية التي تتامىش مع تقاليد
املجتمع وبحسب نضجه وتقدمه الحضاري ،ولطاملا كانت هذه الحتياجات واملتطلبات الحياتية متعددة ومستمرة يف التزايد ،فإن
نسق القيم الجتامعية يكون يف حالة عدم الستقرار والتغري املستمر ،وهذا ما ميكن أن نالحظه عىل مظاهر سلوك األفراد أثناء
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تحديد أولوياتهم بحسب قاعدة التفيض الجتامعي يف سعيهم إليجاد إطار للتكامل الجتامعي ضمن البنية الثقافية املحيطة
وبالتايل فإن القواسم املشرتكة يف منظومة القيم الجتامعية عند األفراد يشكل دافعا اجتامعيا لتحقيق النسجام والتكيف فيام
بينهم.
نبذة عن مجتمع البحث -تعد مدينة املوصل مركز محافظة نينوى ،ويقطن فيها أقوام وطوائف متعددة مثل العرب
والكُرد واملسيحيني والرتكامن والشبك والجرجرية واأليزيديني واليارسانيني (الكاكائية) والبهائيني ،وغالبية سكانها من املسلمني
السنة ،ويبلغ عدد سكانها بحسب إحصاء سنة  ، 2018بـ  3،729،998أما مدينة أربيل فهي العاصمة الرسمية إلقليم كردستان،
ويقطن فيها أقوام وطوائف متعددة مثل الكورد والرتكامن وبعض الطوائف الدينية األخرى وغالبية سكانها من الكورد املسلمني،
ويبلغ تعدادها السكاين نحو  932,800نسمة ،وتبعد املدينتان عن بعضهام بـــ()89كم .وقد سيطر تنظيم داعش يف 2014/7/9
عىل مدينة املوصل مام أدى إىل نزوح أويل آللف األرس إىل مدينة إربيل ،وتم اسكانهم يف عدة مخيامت خاصة بالنازحني،
ولجأت بعض األرس امليسورة إىل السكن داخل أحياء مدينة إربيل ،إىل أن تم اقتحام املوصل من قبل القوات العراقية يف
 2017/7/11مام أدى إىل موجة نزوح ثانية من املدينة إىل مدينة أربيل بعد تدمري الجانب األمين من املدينة.
أوال :العنارص األساسية للبحث:
تشمل عىل مشكلة البحث وأهميته وأهدافه ،فضال عن حدوده ومفاهيه األساسية:
مشكلة البحث
يشري مفهوم التغري القيمي إىل أي نشاط يحدث تحولت وتغيريات يف املنظومة القيمية أو يف أحد العنارص التي
يتكون منها املركب القيمي خالل فرتات زمنية معينة ،كنتيجة للتأثريات الداخلية والخارجية عىل هذه املنظومة ،ونقصد بهذا
املصطلح يف هذا البحث ،بأنها فروق متثيل القيم اجتامعيا وثقافيا وأخالقيا عند فئة النازحني بحسب رأيهم وتحديدا بعد
عودتهم إىل مناطقهم األصلية.
وتكمن التحولت الجتامعية التي ساهمت يف تغري النسق القيمي لنازحي مدينة املوصل والعائدين من إقليم
كودستان/العراق إىل مدينة املوصل ،وما ترافق مع هذه التحولت من تبديل ألمناطهم السلوكية ،خاصة أن هذه العملية
الجتامعية أصبحت تتصدر املشهد الثقايف لهذه الرشيحة ،عن طريق تأثرهم مبختلف املعارف والسلوكيات والعادات والتقاليد
والنظم واملؤسسات الجتامعية التابعة لها ،وبالتايل تأثرت البنية الثقافية لديهم ،خاصة يف التباين القيمي (بني النازحني
واملستضيفني لهم) والتناقض والختالف والتداخل التي ميزت هذه الرشيحة ورافقتهم خالل مرحلة النزوح والعودة ،واعتمدت
عىل نجاح تفاعل األفراد مع بعضهم البعض من جهة ،وتأثري البيئة اإليكولوجية عليهم من جهة أخرى ،مام مكن الجانبني من
التأثري والتأثر املتبادل عىل مجمل الوظائف القيمية ملؤسسات املجتمع ،حيث أن تأثر النازحني بتلك البيئة الجتامعية ومؤسساتها
قد تجاوز تأثري عمليات التنشئة الجتامعية والبنية الثقافية األصلية بالنسبة للنازحني إىل مدن اإلقليم وتحديدا مدينة إربيل كونها
عاصمة اإلقليم ،والنازحون هم الذين تركوا مساكنهم ولجؤوا إىل مدن اإلقليم بسبب أعامل العنف التي رافقت سيطرة تنظيم
داعش عىل مناطقهم يف مدينة املوصل وانعكس النزوح عىل توجههم وسلوكهم ومخزونهم املعريف و الوجداين وأصبح واضحا
من خالل تغري منظومتهم القيمية.
ويتناول هذا البحث متغرياً مستقالً هو املحددات الجتامعية ومتغرياً معتمداً هو التغري القيمي ،فضالً عن مجموعة من
املتغريات الفرعية الفردية كمتغريات مستقلة كام أدركها النازحون أنفسهم.
عليه فإن مشكلة هذا البحث تكمن يف اإلجابة عن عدة أسئلة هي:
• هل أثر النزوح عىل املنظومة القيمية للنازحني العائدين؟
• هل هنالك آليات اجتامعية معينة ساهمت يف التغري القيمي ؟
• هل تأثر النازحون العائدون باملستوى نفسه من التغري القيمي للنازحني ؟
• هل هنالك فروق يف التغري القيمي بحسب متغريات البحث ،وهي(الجنس ،العمر ،التحصيل الدرايس ،املهنة،
نوعية السكن ،الحالة الجتامعية ،الحالة القتصادية ،عدد الطفال ،فرتة النزوح) بني النازحني العائدين؟
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أهمية البحث
تربز أهمية هذا البحث يف كونه يسلط الضوء عىل اآلليات املجتمعية املختلفە التی تساهم فی إحداث التغیر القيمي
لدى رشيحة اجتامعية مهمة ،أل وهم النازحون الذين اضطروا إىل مغادرة وترك موطنهم (مدينة املوصل) ،والنزوح نحو مدن
اإلقليم بحثاً عن األمن واألمان وسبل العيش الكريم؛ لذا فإن أهمية هذا البحث تكمن يف معرفة شكل التغري الذي أحدثته سنوات
النزوح وكيفية حدوث هذه العملية املركبة من خالل الرتكيز عىل البعد املعريف املرتبط بالجوانب الجتامعية والنفسية للنازحني،
لنتمكن من تحديد الدللت التي ميكن معها تقييم هذه العملية لتعطينا بعداً معرفيا مهامً ،فضالً عن ذلك فإن هذا املرشوع
البحثي هو خطوة لدراسة املوضوعات املتعلقة بالنزوح الذي استقطب اهتامم الباحثني واملختصني يف مجالت علم األجتامع
عامة وعلم النفس خاصة ،ونظراً ألهميته يف معالجة مشكلة النزوح يف ظل قلة البحوث املحلية حولها.
أهداف البحث
يهدف هذا البحث إىل رصد ووصف وتحليل بعض املظاهر والتجاهات املتعلقة باملحددات الجتامعية للتغري القيمي
لدى النازحني العائدين من اقليم كوردستان إىل مدينة املوصل ،اعتامدا عىل تلك األسئلة املحددة يف مشكلة البحث ،والتي
أعيدت صياغتها لتعرب عن أهداف البحث وكام يأيت:
 .1الوقوف عىل أثر النزوح يف مدى تقبل املنظومة القيمية الجديدة من قبل النازحني العائدين.
 .2التعرف عىل األبعاد األكرث تقبالً ،والتي ساهمت يف التغري القيمي للنازحني العائدين.
 .3التعرف عىل مستويات املحددات الجتامعية للتغري القيمي للنازحني العائدين.
 .4الوقوف عىل دللت الفروق يف التغري القيمي بحسب متغريات البحث ،وهي( :الجنس ،العمر ،التحصيل الدرايس،
املهنة ،نوعية السكن ،الحالة الجتامعية ،الحالة القتصادية ،عدد األطفال ،فرتة النزوح ).
رابعا -فرضية البحث:
ل توجد عالقة بني املحددات الجتامعية والتغري القيمي لدى النازحني العائدين إىل مدينة املوصل من إقليم كوردستان.
خامسا -حدود البحث:
تقترص حدود هذا البحث عىل ( )300وحدة من النازحني الذين نزحوا إىل مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان /العراق
بعد دخول تنظيم داعش ملدينة املوصل يف حزيران( ،)2014والذين عادوا إىل مدينة املوصل تدريجياً بعد انتهاء الحقبة السوداء
لتنظيم داعش يف حزيران( ،)2017ومتتد فرتة إعداد الجانب امليداين للبحث من الفرتة  2021/11/1لغاية .2022/2/1
تحديد املفاهيم األساسية للبحث:
يتضمن هذا البحث متغرياً مستقالً أساسياً ،وهو املحددات الجتامعية ،ومتغرياً معتمداً ،هو -التغري القيمي إضافة إىل
تعريف النازحني العائدين ،وسنورد بعض التعاريف املتعلقة بهام من وجهات نظر متنوعة ،وكاآليت:
-1التعريف النظري للمحددات الجتامعية
املحددات الجتامعية عبارة عن فعل معريف وتبادل ملوضوع أو فكر محدد بفضل ارتباطه بجوهر ومنط ثقايف معني ،وتنتقل من
شخص إىل آخر من خالل التعامل املتبادل وعملية التثاقف الجتامعي ،أو النتشار أو التامثل والستيعاب.
التعريف الجرايئ للمحددات الجتامعية-
هي عبارة عن ظروف الخطورة الجتامعية والقتصادية ،والتي يعيشها النازحون من مدينة املوصل وقد تتسبب يف تغري رؤيتهم
وتقيمهم للشياء وبالتايل تغري املنظومة القيمية لهم.
 -2القيم
تعرفها محمود ( )1959بأنها عبارة عن تنظيامت معقدة ألحكام عقلية انفعالية معممة نحو األشخاص أو األشياء أو املعاين ،سواء
أكان التفضيل الناشئ عن هذه التقديرات املتفاوتة رصيحاً أم ضمنياً ،وان من املمكن التصور بأن هذه التقديرات عىل أساس أنها
امتداد يبدأ بالتقبل ومير بالتوقف وينتهي بالرفض( .محمود ) 602 :1959,
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أما تعريف التغري القيمي عند كارل مانهايم  K.Manheim - 1947-1893فهو التغري الذي يحدث عندما يصبح املجتمع ديناميا،
ويظهر رصاع القيم عندما تكون جامعتان أو أكرث مختلفتني ،بحدوث توافق أو سيطرة واحدة عىل األخرى بينهام (
. )Mannheim,75,1956
التعريف النظري للقيم
هي عبارة عن معايري وجدانية وفكرية يعتقد بها الفرد املوصيل ،ومبوجبها يتعامل مع األشياء بالقبول والرفض يف ضوء املبادئ
واملعايري التي يضعها املجتمع لتنظيم عالقاتهم وسلوكياتهم.
التعريف الجرايئ للقيم-
القيم هي مجموعة األخالق والعادات الجتامعية والسلوكية واملبادئ واملثل التي نشأ عليها الفرد املوصيل منذ نعومة أظفاره
وتتحول إىل سلوكيات تتم مامرستها بشكل عفوي وطبيعي يف الحياة اليومية لهم ،وتتغري جزئياً عن طريق عمليات التثاقف وتبني
مامرسات وقيم ثقافية جديدة تتميز بشكل نسبي عن ثقافاتهم األصلية وتتخذ كأساس للحكم ومعرفة ما يتوقعه من اآلخرين ،وما
هي ردود فعلهم نتيجة عوامل سياسية واجتامعية واقتصادية.
 -3النزوح
يقصد بالنزوح حركة مجموعة من مكان إىل آخر داخل حدود الدولة نفسها رغامً عن أرادتهم بسبب مؤثر خارجي مهدد للحياة
تدفع النازح إىل مغادرة موقعه والتوجه إىل موقع آخر للخالص من تلك الظروف(.الزيود)25 ،2016،
أما النازحون فإن املفوضية السامية لشؤون الالجئني( )UNHCR -2020تعرفها بأنها حركة جامعية داخل حدود الدولة نتيجة
تعرضهم لالضطهاد أو الرصاع أو العنف املعمم أو انتهاكات لحقوقهم وحرياتهم) UNHCR,2020 ,12( .
التعريف النظري للنازحني
هي األرس املوصلية التي لتستطيع أن تأمن عىل حياتها وحياة أفرادها يف مناطق الشتباكات ،فاضطروا ملغادرة املدينة بعد
دخول تنظيم داعش إليها متجهني إىل مدينة أربيل للبحث عن األمان والكرامة وحياة آمنة.
التعريف الجرايئ للنازحني.
هي األرس املوصلية التي فرت من ديارها نتيجة تعرضها لضطهاد وعنف تنظيم داعش أو نتيجة لعمليات تحرير املوصل متجهة
إىل مدينة أربيل.
ثانيا :خصائص التغيّي القيمي لدى النازحني
إن األرس النازحة تعرضت إىل تغريات اجتامعية وثقافية ونفسية واقتصادية اتسمت بطابع ديناميك رسيع كنتيجة
لالنتقال املفاجيء من مدينة املوصل إىل مدن إقليم كوردستان ،مام اضطرت هذه الرشيحة الجتامعية إىل تأسيس أوارص
وقنوات اتصال جديدة مع سكان املناطق الجديدة رغم التباين النسبي يف البيئات الحرضية والخصوصية الثقافية للمناطق التي
نزحوا إليها ،والذي فرض عليهم بعض السامت والخصائص القيمية الجديدة املغايرة ملا كانوا يحملونها ،وبالتايل ظهرت بوادر
التغري القيمي لدى تلك األرس النازحة بسبب التغيري القرسي الذي فرض عليهم يف بنية جديدة بالنسبة ملعظم مجالت حياتهم
اليومية ،وذلك عىل اعتبار أن التحول يف القيم هو بالرضورة نتيجة التحول يف البيئة والجتامعية والحضارية التي تغري القيم
بدرجات متسارعة )Amy , 2008,34).
فاإل رباك وضعف التوازن يف البنية الثقافية بسبب عجز البناء الجتامعي والقتصادي بنحواً أدى إىل تغيري حتمي يف
النظم واألنساق األخرى ووظائفها بالنسبة للمنظومة القيمية لدى النازحني ،لذا فإن ما صاحبت فرتات النزوح من الهتزازات
وصعوبة التكيف مع البيئة الجديدة كنتيجة لتباين النمو الحرضي والبتعاد نسبياً عن الجامعات املرجعية ،شكلت عامالً مهامً لربوز
عنرص إعادة التقييم الجتامعي للواقع املعاش ،خاصة أن هذه الهتزازات القيمية طالت أغلب مضامني الفعل اإلنساين،
وانعكست سلباً عىل الجوانب السياسية والقتصادية والنفسية للنازحني ،األمر الذي أوجب عليهم تغيري املوجهات السلوكية
القيمية التي تعتمد عىل األهداف الفردية من أجل تحقيق التكيف الجتامعي مع البيئة الجديدة ،بيد أن عملية إعادة ترتيب تلك
األهداف أخذت فرتة من الزمن ألن أولوياتهم األصلية كانت حتامً نتيجة ملراجعات طويلة لتقييم حاجاتهم عىل املدى
الطويل)Bunch,2005,369).
لذا فإن سعي النازحني لتحقيق التوافق الجتامعي مع البيئة الثقافية الجديدة املحيطة بهم دفعهتم للتحرك من أجل
قضاء حاجاتهم وتحقيق مصالحهم ،فتأييدهم لطبيعة النظم القيمية السائدة يف مدن النزوح أو اعرتاضهم عليها ،شكل حقالً
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للتفاعل بني هذه الرشيحة مع سكان املجتمع األصيل ملدن اإلقليم ،وبالتايل إحداث تغري ملحوظ عىل املظاهر السلوكية لديهم
واملرتبطة بالنسبية الزمانية واملكانية لهذه الرشيحة الجتامعية وميكن اقرتان ذلك بالتباين الثقايف بني النازحني وسكان مدن
اإلقليم ،فمع إرجاع الذاكرة الجتامعية إىل الوراء ملدة عقدين من الزمن( )2015-1995نجد أن وترية التغيري مل ترس برسعة واحدة
ول بطريقة متشابهة باملقارنة بني مدينة أربيل ومدينة املوصل ،حيث أن كالً منها كانت تتبع نظاما اجتامعياً وثقافة اجتامعية
مختلفة عن اآلخر نسبياً رغم وجود نقاط تشابه بينهام ،بهذا فإن الختالف الثقايف النهايئ انعكس عىل اختالف أوجه التغري
الجتامعي الناجم عن التباين(اإليكولوجي ،والقتصادي ،واإلداري ،والرتبوي) بني سكان مدينة املوصل ومدن اإلقليم وبالتايل
ظهور فجوة ثقافية بينهام)Campbell, 2013,54(.
عليه ف إن التحولت الجتامعية التي طرأت عىل العادات والتقاليد والقيم التي كانت سائدة لدى النازحني ،أثرت بشكل
ملحوظ عىل عالقاتهم ببعضهم وباآلخرين من سكنة محافظات اإلقليم ،كنتيجة لعوامل ذاتية تساهم يف إحداث تبادلت أو
عوامل خارجية وتحولت ثقافية ،وميكن عد التحول القيمي هذا من أحدى املؤرشات املهمة لقياس نوعية الحياة ومستواها
الحضاري ومواكبة التحرض يف املجتمع ،ألنه يف الغالب تتزامن مع التحولت املادية تعديالت يف إعادة فهم املعاين وأولويات
القيم السائدة ،لذا ومن أجل أن تحافظ القيم عىل وظائفها بوصفها من مكونات املعايري وقواعد للضبط الجتامعي ،يجب عليها
أن تكون مدركة أو ملموسة تساهم يف تحقيق التكيف مع الحاجات الفردية املستمرة يف التغري ) Drolet, 2014 ,224(.خاصة إن
املوجهات األخالقية هي التي تحدد منط تحمل املسؤولية عند الفرد ،عىل اعتبار أن اإلميان بالقيم هو أحد الخصائص األساسية
لها ،وبرصف النظر عن البعد الفلسفي يف مسألة األخالق ،إل أننا ميكننا القول لميكن تصور املجتمع من دون القيم ،أو إمكانية
إحداث تغيريات ايجابية فيه)Eaude, 2008,72( .
وألن القيم تتكون من ثالثة مكونات أساسية ،هي(املكون العقيل ،واملكون الوجداين ،واملكون السلويك) لهذا نجد أن للعادات
والتقاليد الجتامعية وكذلك للمعتقدات الدينية دوراً بارزاً يف تحقيق التوازن املطلوب بني سكون القيم ورياح التغري ،خاصة أن
الدين يعد صاحب األثر األبرز يف بناء القيم وصياغة الهوية الفردية ضمن محيط الجامعة ،فالخلفية الجتامعية للنازحني والتي
تعرب عن تراثهم الحضاري ،واجهت عنارص ا لتغري الجتامعي يف بيئتهم الجديدة بعد النزوح ،وتطلب منهم إيجاد السبل
الحضارية الكفيلة بتحقيق التوازن الثقايف ،بحيث ليتجردوا عن هويتهم الجتامعية ،ويف الوقت ذاته أن يستوعبوا خصائص البيئة
التي وجدوا أنفسهم مرغمني للتعايش معها ،وذلك من أجل الوصول إىل حالة من التكيف الجتامعي) Frederic,2013,44( .
وهذه املتغريات مبجملها ساهمت يف متكني آليات التغري الجتامعي من منظومة القيم لدى النازحني ،وترك عالمة
واضحة عىل مظاهر السلوك لديهم ،سواء خالل فرتة النزوح أو بعد رجوعهم إىل موطنهم األصيل ،خاصة إذا أدركنا أن هذا
التغري قد اقرتن بذكرى النزوح غري املخطط مسبقاً بالنسبة للنازحني ومل يكن ضمن أولوية أهدافهم الشخصية ،وبالتايل فإن هذا
التغري القيمي كان معروف النتائج ،ومل يكن هناك ضامنات اجتامعية ميكن أن يربز عواقب هذه العملية الجتامعية ،فبالرغم من
بطء سريورة التغري إل أن األثر كان قوياً ومستم ّراً ويتسم بالدميومة النسبية)Guo,and others 2013,28( .
ثالثا -املحددات االجتامعية وآليات التغّي.
إ ن التغري ظاهرة اجتامعية تستلزم توفر آليات ومحددات اجتامعية تساهم يف بلورتها ،وهذه اآلليات تتجدد بحسب
ظروف املجتمع وتطوره الحضاري ،لذا فإ ّن النظرة اآلحادية لعمليات التغري الجتامعي التي تركز عىل آليات النتقال من املجتمع
الحرضي ل تعدو نظرة قارصة كونها اكتفت باألمساك بخيط واحد من خيوط املشكلة البحثية )Durkheim( ،يرى أن آليات التغري
تتجسد يف عملية النتقال من مجتمع التضامن اآليل إىل مجتمع التضامن العضوي) Mwakelemu & Jemimah, 2013, 91(.
كذلك يحدد ( )Durkheimمصادر القيم بالعقل الجمعي املجردة ،والتي متثل أهدافاً عليا للمجتمع وبرأيه أن القيم
لتفرس إل عن طريق املثل العليا (.بوشلوش)2008،60،
اما القيم لدى ( )Bassonsفتمثل معايري عامة وأساسية يشارك فيها أعضاء املجتمع ،وهي تؤدي وظيفة هامة يف املحافظة عىل
استقرار البناء الجتامعي ،ومن خاللها يخلق التامسك والتضامن يف املجتمع ،وأن القيم تتأثر وتؤثر يف بقية البناء الجتامعي كام
أنه ابرز أهمية الطبيعة الجتامعية والثقافية للقيم غري أنه مل يهمل الدور الذايت الذي تضطلع به الشخصية يف القيم(.
يلامن)7-6 ،2002،
أما التجاه املاركيس فريون أن البناء القتصادي للمجتمع هو املصدر الرئيس للقيم ألنها تتشكل وتتطور بتطور النسق
القتصادي؛ وذلك لوجود رابطة وطيدة بني البناء التحتي والبناء الفوقي ،فالبناء التحتي يؤدي حتامً إىل حدوث تغريات يف البناء
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الفوقي وبالتايل يف القيم باعتبارها إحدى مكوناته ،ويرى ( )Marxأن القيم هي نسبية ودينامية ومتطورة ومتغرية بتغري األوضاع
القتصادية( .بيومي)2002،135،
إذاً لميكننا أن نبتعد كثرياً عن اهمية ودور األنساق الثقافية واألقتصادية يف عمليات التغري الجتامعي ،لسيام أن
املعرفة الثقافية الالمادية التي تحرك األفكار أكرث تأثرياً من العنارص املادية التي تساهم يف عمليات التغري الجتامعي ،خاصة أن
األفكار باملعنى الواسع لها متثل الجوهر الحقيقي آللية التغري ،وهذا ليعني بأي حال أن نستغني عن العامل املادي باعتباره
العامل املساعد لتحقيق هذه العملية الجتامعية ،ومبا أن لكل مجتمع عوامله الخاصة التي عن طريقها يضبط اجتامعياً ،فإن
املعايري التي تحكم عملية التفاعل الجتامعي محددة بعوامل الضبط الجتامعي نفسه ،لذا فإن النازحني كان لزاماً عليهم أن
يعدلوا من معايريهم الجتامعية ،بهدف تحقيق التوافق يف محددات الضبط الجتامعي الذي كان يفرض عليهم بأي شكل من
األشكال(سواء طوعاً عن طريق التقليد أو كراهاً من خالل النظم والقواعد القانونية))Paddison, &Cann, 2014,36( .
وهنا لبد أن نعيد تقيمنا لرؤية ( )Max Weberالذي يرى أن الدين هو العامل املشرتك بني املجتمعات ،ويتحكم بشكل
مطلق بعملية التغري ،وهو يف األساس يعد م ن عوامل الضبط الجتامعي ،إذ نجد أن البعد الديني عند النازحني وإن كان موجهاً
سلوكيا حفزهم إلختيار وجهة الستقرار بعد التهجري ،إل أن الجهة املستضيفة لهم مل تكن تتعامل وفق هذا املعيار  ،ل بل نجد
يف إقليم كوردستان /العراق تنوعاً دميوغرافياً يتبعه تنوعاً يف التجاهات واملذاهب الفكرية املختلفة ،إذا لميكن أن نعول كثرياً
عىل العامل الديني وحده كونه من آليات التغري القيمي لدى النازحني)Park ,2014,24( .
إذا تشكل القيم سوسيولوجياً معيار انتقاء املضمون الجتامعي ،وارتكاز جوهري ضمن األنساق املجتمعية ،وتجسيد
واع يف املامرسة وال لتزام السلويك ،خاصة وأن املحتوى هو الذي يحدد بنية النسق القيمي ،إذ تساهم الظروف الجتامعية
والقتصادية يف تشكلها ،لترتك أثراً واضحاً عىل مستوى وعي األفراد ضمن حدود البيئة الجتامعية ،لذا فإن ما تعرض له النازحون
من اهتزازات اجتامعية بدافع تلك العوامل ،حركت لديهم الوعي الثقايف بسبب تغري املحتوى أو املضمون املعريف لنسق القيم
الجتامعية ،وبالتايل إحداث تغري واضح عىل مظاهر السلوك لديهم ،خاصة أن غايتهم كانت الندماج الثقايف مع املجتمع
املضيف ،أي التوافق بني معايري ثقافية تضم العادات واألفكار وتؤثر عليهم فتغري من سلوكياتهم واتجاهاتهم ،وتبلور أفكارهم
املستقبلية ،وليس بناء حواجز العزلة الجتامعية ،لهذا ساهمت هذه العملية يف إحداث تغري قيمي لدى النازحني ،بحيث ميكن
ع ّدها إحدى األدوات املجتمعية للتغري(Parrtt, 2014, 19 (.
عليه نجد أن التجربة اإلنسانية تساهم يف اكتساب معان اجتامعية جديدة للحكام واملبادئ التي تشكل القيم ،خاصة
أن القيم لها مركزية يف توجيه السلوك أو ثانوية ميكن تغريها بسهولة ،بحسب مقتضيات الحاجات اليومية الفعلية ،لذا فإن النسق
القيمي لدى النازحني شكل حقالً استدلليا وإطاراً مرجعيا حفزهم لتحقيق التكامل الثقايف مع اإلطار املجتمعي العام ،بحيث
نجد أن اإلضافة والحذف يف بعض األولويات يف النسق القيمي لدى النازحني كانت تتكون عن طريق تفاعلهم املبارش مع
املواقف الجتامعية ،بحيث مكنهم من اكتساب خربات معرفية فردية واجتامعية ساهمت يف تحديد أهدافهم وتوجيهها بغية
ضبط عالقاتهم وتنظيمها ،حيث لحظنا دللت الرتقاء املعنوي بحسب سياق تطوري إيجايب ،واثبات الذات أخالقياً وفق مبدأ
العقل والتأمل ومامرسة واعية لحرية الختيار بني البدائل املعرفية كواجب اخالقي(Pinquart & Faber, 2009, 84).
رابعا -املوجهات النظرية املفرسة للتغّي القيمي.
إن النسق القيمي ضمن املجال السوسيولوجي ميكن عده أخالقياً فضيلة وواجباً يحرك السلوك ويدعم الفعل الجتامعي
الذي يستلزم توفر العنارص األساسية له( العمل ،والغاية ،والفاعل) بحيث تشكل هذه املتغريات املسؤولية األخالقية لبنية الفعل
الجتامعي ،ووفقا لهذ ا املنظور املعريف فإن الفعل الجتامعي نشاط شعوري واختياي واعي يتميز عن التلقائية ويتضمن مبدأ
الحرية يف الختيار ،خاصة أن الفعل بذاته ليكون فعالً اخالقياً إل عند مواكبة حرية األختيار وبالتايل تفيض قيمة معينة عن
سواها ،وعندها فقط يكون للفعل الجتامعي متيز أخالقي قيمي يتجسد يف األسس املعيارية املنظمة لسلوك الفرد ،بحيث تتشكل
الظروف الخارجية املحيطة محوراً رئيساً يف تشكيل بنية السلوك الجتامعي)Sablonniere & others,2009,65( .
ويرى( )Sigmund Freud'sأن الطفل يتشكل لديه رصيد قيمي مع والديه أثناء عملية التنشئة الجتامعية ،مام يساهم يف
تكوين (األنا العليا) الذي يجسد بدوره الضمري ،خاصة أن (األنا العليا) يعترب املمثل الداخيل للقيم التقليدية التي تسود املجتمع،
وبالتايل فإنه ميثل كل ما هو مثايل وليس حقيقياً ،خاصة أن (األنا) هو يف األساس يحكمه الواقع املعاش الذي يساعده عىل إقامة
العالقة مع البيئة الجتامعية( )Yetunde ,2011 ,17
Vol.26, No.4, 2022

98

گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان

بەرگى ، 26 .ژمارە ،4.ساڵى 2022

يف حني فإن ( - )Carl Hovlandبحسب املنظور السلويك للقيم -يرى أن منظومة القيم تتحدد وفق مايرتتب عىل الفرد من شعور
باألمل أو اللذة عند العقاب أو املكافأة ،وخاصية التعزيز تساهم يف تقوية ودعم السلوك املرغوب فيه ،مام يعمل عىل تغيري
نظرة الفرد تجاه املحيط الجتامعي ،وعندما يشعر الفرد بأن البيئة املحيطة غري آمنة ولتشبع حاجاته املتزايدة ،بحسب القيم التي
يؤمن بها فإنه وتجنباً للمل يقوم بتغيري قيمه لتتوافق مع البيئة املحيطة التي يعمل من خاللها عىل إشباع حاجاته الشخصية.
()Kelly ,2002, 74
لذا فإن تعلم القيم واكتسابها يعتمد عىل عملية إصدار أحكام ترتبط بنمو القدرات الفكرية عند الفرد ،بحيث يسعى
الفرد إىل تحقيق التوازن املطلوب يف عالقاته الجتامعية مع اآلخرين بحسب قدراته يف فهم القوانني الجتامعية.
يف حني أن املنظور الظواهري لتفسري القيم يسلط الضوء عىل آلية بناء الذات الجتامعية نتيجة لتفاعل الفرد مع متطلبات البيئة
املحيطة ،وعن طريق األحكام التقوميية لآلخرين عندما يبدأ الفرد بتكوين تصور خاص عن نفسه أثناء تفاعله اجتامعياً مع اآلخرين،
إذ يقوم بالعتامد عىل خرباته املرتاكمة عن املواقف الجتامعية السابقة وأحكامها املعيارية.
كان لبد من إعطاء هذه النبذة املخترصة عن التجاهات املعرفية التقليدية التي سعت إىل تفسري اآلليات التي تتشكل من خاللها
القيم ومحددات تغريها ،ليتسنى لنا بعد ذلك اإلعتامد عىل النظرية األساسية املوجهة لهذا البحث.
إن الوجود الجتامعي للفرد يسبق وعيه الجتامعي وما يرتبط به من القيم ،واملجتمع ليس ثابتاً إمنا يتغري بشكل مستمر كنتيجة
لتغري الظروف املادية املستجدة يف أمناط اإلنتاج الجتامعي وعالقاته ،وبحسب التجاه النقدي ملدرسة فرانكفورت ،فإننا ميكن
أن منيز بني مستويني من القيم ،املستوى األول يتمثل يف الظروف املوضوعية لوجود األفراد يف املجتمع واملحكوم بالتقسيم
الجتامعي للعمل ،يف حني أن املستوى الثاين يتمثل يف ما يتطلع إليه الفرد برصف النظر عن مدى إمكانية تحقيقه يف الوقت
الراهن ،أي مبعنى أن لكل أسلوب إنتاجي مجموعة من القيم املركزية ترتبط بها قيم أخرى تتصل وسائلها بأهداف القيم املركزية،
بحيث تساهم الظروف الجتامعية والقتصادية يف تشكلها لتؤثر باملحصلة النهائية يف مستوى الوعي عند األفراد ،ولتسمح لهم
بالتكيف مع الواقع الخارجي والتأقلم معه بوصفه وسيلة لتحقيق األهداف(Haydon, 2007,54).
ويرى ( )Charles Cooleyأن الوعي الجتامعي أو الوعي باملجتمع لميكن فصله عن الوعي الذايت ألن الذات واملجتمع
توأمان ،إذ يشري الوعي إىل القدرة عىل عملية إدراك الذات بوصفها موضوعاً يرتبط مبايض الفرد وحارضه ومستقبله بأعتبار أن
الذات مدركة لبيئتها املحيطة وترتبط معرفياً مع الخربة والتفكري الواعي ،لذا ليشرتط أن يرافق اإلدراك وجود الوعي ،خاصة أن
الوعي يناسب مرحلة اإلرتقاء والتحرض اإلنساين ،أو كام يقول( )Karl Marxأن الوعي يتحدد بالوجود الجتامعي ،فهوو نتاج التفاعل
بني أنفسنا والعامل املحيط بنا.
)(Ryan & others,2013,89
إذاً من أجل إدراك الفرد لنف سه كعضو يف املجتمع الذي يعيش فيه ،ولنمط العالقات املبنية عىل املعايري والقيم
الجتامعية ،يتطلب منه الوعي ألهمية ومامرسة الختالف والعرتاف باآلخر كإطار مرجعي ثقايف ،وإدراك التميز يف فهم وتقبل
اآلخر ،وتفعيل عميلة التأثري كقيمة مرجعية متارس سلوكا أثناء التواصل الجتامعي مع اآلخرين(Adriana, 2012, 55).
وبخاصة عند فئة النازحني الذين عاشوا يف ظل تغري رسيع وكبري كنتيجة للتحولت العميقة التي رافقتهم خالل فرتة
النزوح ،مام ألزمهم بحتمية الحراك نحو النموذج الحدايث للتطور الجتامعي فاألقرتان الحتمي مع اآلخرين ومشاركتهم مجالت
الهتاممات واألفكار بأختالفها يؤدي بهم او قد يحفزهم للتأثر بعملية التحول القيمي ،خاصة أن طبيعة هذه التحولت القيمية
تعتمد عىل مستوى التثاقف بني األفرا د ،والنسق التصوري األسترشاقي التواصيل القيمي يكون مرتكز هذه العملية القامئة عىل
سوسيولوجيا العرتاف باألخر كقيمة اجتامعية بحسب رأي( )Axel Honnethوالتصال الشخيص كواجب أخالقي مع رضورة
اإللتزام كضمري يحقق الوجود الجتامعي القائم عىل التفاعل اإليجايب ،حينها فقط تكون جميع األبواب املوصدة مفتوحة أمام
رياح التغري القيمي ،وبحسب األدوات األجتامعية املذكورة آنفاً ومساهمتها يف هذه العملية املركبة.
خامسا -إجراءات البحث:
سوف نتطرق إىل الخطوات املنهجية املستخدمة يف البحث ،بهدف الوقوف عىل النتائج وتحليلها.
منهج البحث:
يعد هذا البحث من (البحوث الوصفية التحليلية الرتباطية) الذي يهدف إىل التعرف عىل العالقات بني الحقائق املتصلة بالظاهرة
من أجل فهم معمق لها لستخالص نتائجها ،والتعرف عىل حقيقة هذه النتائج ،حيث أن الهدف الرئيس للمنهج الوصفي هو معرفة
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الحارض لرسم وبناء خطة للمستقبل التي تعتمد عىل جمع الحقائق وتفسريها إلستخالص نتائجها(.الكيالين ،والرشيفني-2007،27 ،
)28
وقد استعنا فيه عىل(طريقة املسح اإلجتامعي بالعينة) التي تتطلب الخطوات اآلتية:
أ-مجتمع البحث :یتألف مجتمع البحث الحايل من عينة من النازحني إىل مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان/العراق والعائدين
إىل مدينة املوصل بعد استقرار الوضع األمني فيها.
عينة البحث :لقد بلغ حجم عينة البحث ()300وحدة ،تتكون من الفئات العمرية()20+سنة فام فوق وزعت عليهم بشكل
ألكرتوين( ،)Google formsومبا أن وحدات البحث تتوزع عىل النازحني العائدين عليه فقد لجأنا إىل أستخدام (العينة الهادفة
 )Purposive Samplingيف أختيار وحدات عينة البحث(.النجار وأخرون،2010ص ،)118لكون املعلومات املطلوبة متوفرة لدى
هذه الفئة من النازحني العائدين إىل مدنهم ،وجاءت خصائص وحدات العينة كام يتضح يف الجدول (.)1
جدول ( )1نتائج الفرقات يف متغّيات عينة البحث
املتغريات
1
2
3
4
5

الجنس
العمر
التحصيل الدرايس
املهنة
نوعية السكن

6

الحالة الجتامعية

7

الحالة القتصادية

8

عدد الطفال

9

فرتة النزوح

الحالة
ذكر
أنثى
39-20
59-40
ثانوية فام دون
جامعية فام فوق
موظف قطاع
قطاع
موظف
حكومي
خاص
ملك
ايجار
أعزب
متزوج

العدد
247
53
160
140
103
197
154
146
158
142
59
241

%
82.3
17.7
53.4
46.6
34.34
65.66
51.34
48.66
52.6
47.34
19.4
80.6

جيد فام فوق
متوسط فامدون
ليوجد
2-1
4-3
6-5
8-7
من  2-1سنة
 4-3سنة
 6-5سنة

127
173
30
98
109
42
21
195
72
33

43.34
57.6
10
32.6
36.4
14
7
65
24
11

حجم العينة

300=n

ج -أدوات البحثInstruments Research:
لغرض تحقیق أهداف البحث الحايل أعتمدنا عىل بناء مقياس بهدف جمع البيانات من وحدات عينة البحث وكاآليت-:
متت األستعانة باألدبيات والدراسات السابقة يف بناء وصياغة بعض فقرات املقياس ،حيث تم صياغة ( )43فقرة ملقياس
املحددات الجتامعية للتغري القيمي بصورته األولية ،املكون من خمسة أبعاد هي(القيم الجتامعية ،القيم الخالقية ،القيم
يل ،ل تنطبق
يل ،ل تنطبق ع ّ
يل كلياً ،تنطبق ع ّ
السياسية ،القيم الثقافية ،القيم القتصادية) وببدائل رباعية للمقياس هي(تنطبق ع ّ
يل أبدا ً) ،وقد أعطيت األوزان التالية( )1 ،2 ،4،3للفقرات ،وقد طبقت الرشوط السيكومرتية عىل املقياس من قبيل الصدق
ع ّ
والثبات.
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الصدق الظاهري :
تم عرض املقياسني بصورتهام األولية ()43فقرة عىل عدد من املتخصصني يف علم الجتامع وعلم النفس ،لتقييم
درجة مالءمة فقرات املقياس ،ومدى متثيلهام ملوضوع البحث ،حيث اعتمدت نسبة املوافقة عىل الفقرات بـ ( )%80إلبقاء
الفقرة ،فتمت إعادة صياغة بعض فقرات املقياس كام تم حذف ثالث فقرات من املقياس ليصبح عدد فقرات املقياس بشكله
النهايئ مكوناً من ( )40فقرة.
ثبات املقياس
هو أحد الرشوط التي يجب أن تتصف بها أداة القياس ،ويُقصد به الستقرار بحيث إ ّن درجته ل تتغري جوهرياً بتكرار
إجراء الختبار ،مبعنى أن يكون الختبار قادراً عىل أن يحقق دامئاً النتائج نفسها يف حالة تطبيقه عىل املجموعة نفسها وتحت
الظروف ذاتها يف أزمنة مختلفة ،ومتت الستعانة بطريقة التجزئة النصفية( :Split Half method -الفقرات الفردية والزوجية)
وكانت قيمة معامل ارتباط سبريمان براون املستخرج تساوي ( )0.870وباستخدام معادلة سبريمان براون التصحيحية بلغ معدل
الثبات ( )0.927وهو معامل ثبات عال.
الوسائل اإلحصائية املستخدمة
متت الستعانة ببعض املعادلت يف الحقيبة اإلحصائية للعلوم الجتامعية( )spssلتحليل البيانات والوقوف عىل نتائج
البحث ومناقشة أهدافه ،علامً أن مستوى الدللة املعتمد لالختبارات اإلحصائية هو (.)0.01
سادسا -عرض النتائج ومناقشة أهداف البحث
تم العتامد عىل عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها عىل وفق األهداف املحددة لهذا البحث ،ومن ثم مناقشة فرضية البحث.
الهدف األول -تقبل التغّي القيمي للنازحني العائدين بداللة الوسط الفريض.
لتحقيق هذا الهدف تم تطبيق اختبار( )t-testلعينة واحدة( ،)One- sample statisticsإليجاد دللة الفرق املعنوي بني الوسطني(
الحسايب ملجتمع البحث)و(الفريض للمقياس) ،وتم تحديد الوسط الفريض للمقياس من حاصل رضب متوسط أوزان بدائل
األستجابة بعدد فقرات املقياس ( ،)100=40×2.5=4÷10=4+3+2+1وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة إحصائية مبستوى
( )0.01مابني متوسطي عينة البحث الذي بلغ()124.307والوسط الفريض( )100للمقياس ،كام يتضح من بيانات الجدول(.)2
جدول( )2نتائج األختبار التايئ بداللة الوسط الحسايب ملقياس القيم
املقياس

الوسط
الحسايب

النحراف
املعياري

الوسط
الفر
يض

مقياس القيم

124.307

13.079

100

قيمةt
املستخرج
ة
32.185

املجدولة

درجة
الحرية

مستوى
الدللة
0.001

2.36

299

دالة

إن قيمة ( )tاملستخرجة بلغت ( )32.185مقارنة بالقيمة املجدولة (،)2.36وإن صالح الفرق يعود لعينة البحث ،أي أن املنظومة
القيمية للعائدين النازحني من إقليم كوردستان قد تغريت بشكل واضح ،وقد يعود ذلك إىل أن إدراك وتقبل النازحني لتلك القيم
نسبي ،ويرتبط باملكونات الثالثة األساسية املكونة للمنظومة القيمية (املكون العقيل ،واملكون الوجداين ،واملكون
الجديدة
ّ
السلويك) وفقاً لنظرية كارول رايف ،ومن خالل شعور الفرد بأن هنالك معنى لحياته الجديدة وتغيري نوعيتها نحو األفضل،
وامتالكه ملعتقدات جديدة ومختلفة تعطي لحياته هدفاً ومعنى يعيش من أجله وتوجه سلوكه نحو تحقيقها بحسب املحددات
الجتامعية له لتحقيق التوازن املطلوب يف البيئة التي نزح إليها ومن ثم تحولت إىل سلوك يومي يعمل به ،وبهذا نقف عىل تحقيق
الهدف األول من هذا البحث.
الهدف الثاين -طبيعة املحددات االجتامعية للتغّي القيمي وأبعادها لدى النازحني العائدين من إقليم كوردستان
ملعرفة العالقات الداخلية تم اللجوء إىل استخدام مصفوفة معامالت الرتباط وتم العتامد عىل مستوى الدللة
اإلحصائية ( ،)0.01أوضحت نتائج الجدول( )3وجود عالقة ذات دللة احصائية بني جميع األبعاد والعامل الرئيس ،فقد بلغت
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قيمتها بني املتغري الرئيس املحددات الجتامعية والبعد الجتامعي (** ،)0.745وبلغت قيمتها مع البعد األخالقي للتغري القيمي بـ
(** ،)0.756وأرتبطت بالبعد السيايس (** ،)0.727كام ارتبطت بالبعد الثقايف بـ (** ،)0.881والبعد القتصادي بـ(** ،)0.728وهذه
دللة عىل أن النزوح إىل إقليم كوردستان ساهم وبشكل فعال عىل جميع مقياس املحددات الجتامعية للتغري القيمي لدى
النازحني العائدين من وحدات عينة البحث ،وكانت اقوى التغريات يف الجانب الثقايف ،وتعترب هذه الحالة طبيعية بحسب
اتجاه( )Charles Cooleyيف أن الوعي الجتامعي والثقاقي عند الفرد لميكن فصله عن ماضيه وحارضه ومستقبله بأعتبارها عملية
مرتبطة باألدراك للبيئة املحيطة به وترتبط معرفياً بالخربة والتفكري الواعي ،واملحددات القيمية التي تعتمد عىل مستوى التثاقف
بني األفراد ،عليه تم تحقيق الهدف الثاين من هذا البحث ،التعرف عىل األبعاد األكرث تقبالً التي ساهمت يف التغري القيمي
للنازحني العائدين.
جدول( )3طبيعة املحددات االجتامعية للتغّي القيمي وأبعادها لدى النازحني
البعد
البعد
البعد
البعد
الجتامعي األخالقي السيايس الثقايف

املقياس
العالقات الداخلية
ككل
1
 .1املقياس ككل
1
 .2البعد الجتامعي **.745
**.475
 .3البعد األخالقي **.756
**.325
 .4البعد السيايس **.727
**.493
**.881
 .5البعد الثقايف
**.380
 .6البعدالقتصادي **.728
**. Correlation is significant at the 0.01

1
**.475
**.582
**.432

1
**.629
**.522

1
**.635

البعد
القتصادي

1

الهدف الثالث :التعرف عىل مستويات املحددات االجتامعية للتغّي القيمي لدى النازحني العائدين من وحدات البحث.
مبا أن ميول البحث وتوجهاته ومعتقداته وحدات تتأثر بالسامت الفردية عليه فأن الوقوف عىل فروقات بني هذه
الوحدات قد تحدد مستويات مختلفة للمحددات الجتامعية للتغري القيمي لديهم لهذا ،تم درج الدرجات الكلية التي حصل عليها
النازحون من وحدات عينة البحث من أعىل درجة كلية إىل أدىن درجة ،وأعتمد الوسط الحسايب ()124.307محكاً لتقسيم الدرجات
إىل فئتني عليا ودنيا بهدف بيان مستويات املحددات الجتامعية للتغري القيمي لدى النازحني العائدين من وحدات البحث ،كام
تتضح من بيانات الجدول ()4

جدول( )4داللة الفروق بني درجات مجموعتي الفئتني الدنيا والعليا لعينة البحث
مقياس القيم
الدرجات
العليا
الدرجات
الدنيا

حجم الوسط
العین الحسا
يب
ه
137
163

135.25
5
115.09
8

األنحرا
ف
املعيار
ي

 tقيمة
درجة
املستخرج املجدول الحري
ة
ة
ة

مستوى
الدللة 0.01

9.55
29.0865

2.36

298

دال

7.242

حيث بلغ حجم عينة فئة الدرجات العليا( )134وحدة وبلغت قيمة وسطه الحسايب ( )135.255بأنحراف معياري قدره( ،)9.55يف
حني بلغ حجم فئة الدرجات الدنيا( )163وحدة بوسط حسايب قدره ( )115.098وأنحراف معياري قدره( ،)7.242وبلغت قيمة
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الفرق املعنوي بني املتوسطني بأختبار( )29.0865( )tوهي دالة أحصائيا عند مستوى ( )0.01وأن صالح الفرق يعود للدرجات العليا
الذين تأثروا باملحددات الجتامعية للتغري القيمي بنحو ساعدهم عىل تقبل ابعاد التغري القيمي أكرث من الفئة الفئة التي كانت
لديها درجات أقل بحسب استجابتهم ملقياس البحث ،وبهذا نقف عىل تحقيق الهدف الثالث من هذا البحث.
الهدف الرابع :الوقوف عىل دالالت الفروق يف التغّي القيمي بحسب متغّيات البحث.
أن املتغريات الفردية مترر الدللت التي تريد إيصالها من املتغري املستقل إىل املتغري التابع ،وقد تساهم من خاللها
يف رصد الفروق أو العالقات فيام بينها ،لذا فأنها قد تضطلع بدور يف تشكيل املحددات الجتامعية للتغري القيمي فيتشابه اإلفراد
أو يختلفون فيها كونها خصائص فردية توجه سلوكياتهم أو ميولهم وأتجاهاتهم نحوتحقيق غايات معينة وتنطوي هذه املتغريات
عىل الج نس والعمر والتحصيل الدرايس واملهنة ونوعية السكن والحالة الجتامعية والقتصادية وعدد الطفال وفرتة النزوح وبغية
الوقوف عىل دللت الفروق يف هذه املتغريات لجأنا تبعاً لتصنيف املتغري إىل أختبارين هام( )fو( )tكام يتضح من الجدول(.)5
جدول( )5نتائج الفروقات للمتغّيات البحث
املتغري

الحالة

حجم
العینه

ذكور

247

الجنس
إناث

52

39-20

160

العمر

التحصيل
الدرايس

59-40

140

ثانوية فام دون
جامعية فام
فوق

103

قطاع حكومي

197
154

املهنة

نوعية
السكن
الحالة
الجتامعي
ة
الحالة
القتصادي
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قطاع خاص

146

ملك

158

ايجار

142

أعزب

59

متزوج

241

جيد فام فوق

127

الوسط
الحسايب
124.574
9
123.038
5
122.576
9
125.573
9
129.928
123.941
2
122.577
5
124.849
3
123.012
6
125.849
3
119.814
8
125.435
7
126.686
0

األنحراف
املعياري

قيمة t
املستخرج املجدول
ة
ة

درجة
الحري
ة

مستوى
الدللة 0.01

13.22267
غري دال

0.768
12.55101
11.54114

غري دال

1.724
14.15209
19.1928
14.9618

1.536

15.94783
1.185

غري دال

2.36

298

غري دال

11.72462
11.5262
1.562

غري دال

15.2904
10.75994
2.891

دال

13.34217
11.80554

2.511

دال
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ة

عدد
الطفال

فرتة
النزوح

متوسط فام
دون

173

ليوجد

30

2-1

98

4-3

109

6-5

42

8-7

21

Total

300

من  2-1سنة

195

 4-3سنة

72

 6-5سنة

33

Total

300

122.641
6
118.666
7
125.622
4
125.522
9
120.642
9
127.400
0
124.307
7
124.261
5
118.241
4
123.500
0
124.30

بەرگى ، 26 .ژمارە ،4.ساڵى 2022
12.40119
14.75158
12.00989
13.61140
3.379

0.035

2

دال

11.26579
13.74734
13.10076
11.88902
12.38275

4.256

0.006

3

دال

14.29866
13.10076

یتضح من نتائج األختبارين عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية يف متغريات الجنس والعمر والتحصيل الدرايس واملهنة ونوعية
السكن يف توجهاتهم نحو التغري القيمي ،ووجود فروق ذات دللة إحصائية يف كل من متغري الحالة الجتامعية بني العزاب
واملتزوجني بقيمة ()2.891ولصالح فئة املتزوجني ،ويف متغري الحالة القتصادية جيدة فام فوق ومتوسطة فام دون بقيمة
( )2.511ولصالح فئة جيدة فام فوق ،فضالً عن وجود فروق داخلية لفئات عدد األطفال بقيمة( ،)3.379ولفئات فرتة النزوح
بقيمة( ،)4.256وبهذا نقف عىل تحقيق الهدف الرابع من هذا البحث.
مناقشة فرضية البحث األساسية
بعد مناقشة أهداف البحث فيام يخص مدى تقبل التغري القيمي والتعرف عىل األبعاد األكرث تقبالً من قبل وحدات عينة
البحث وتحديد مستويات التقبل وبيان أثر املتغريات الفردية يف ذلك ميكن القول بأننا وقفنا عىل رفض الفرضية الصفرية (،)H0
فال توجد عالقة بني املحددات الجتامعية والتغري القيمي لدى النازحني العائدين إىل مدينة املوصل من مدينة أربيل عاصمة
إقليم كوردستان /العراق
وقبول فرضية البحث( )H1التي تبني وجود العالقة .
االستنتاجات
اعتامداً عىل نتائج البحث ميكننا صياغة أهم الستنتاجات لهذا البحث بهدف الحصول عىل تفسري وتوضيح املحددات
الجتامعية للتغري القيمي وكاآليت:
إن طبيعة املحددات الجتامعية للتغري القيمي وأبعادها لدى النازحني العائدين من إقليم كوردستان قد تركت أثراً واضحاً عىل
مستوى وعي األفراد ضمن حدود البيئة الجتامعية بسبب ماتعرض له النازحون من اهتزازات اجتامعية وثقافية حركت لديهم الوعي
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الثقايف بسبب تغري املحتوى أو املضمون املعريف لنسق القيم الجتامعية لديهم ليساهم يف دمجهم بالبيئة الجتامعية
الجديدة.
عدم وجود مستوى واحد للمحددات الجتامعية للتغري القيمي لدى النازحني العائدين من وحدات البحث ،وقد يعود إىل اختالف
إدراك الفرد لنفسه كعضو يف املجتمع الذي يعيش فيه ،ولنمط العالقات املبنية عىل املعايري والقيم الجتامعية ،والذي يتطلب
منه الوعي ألهمية ومامرسة الختالف والعرتاف باآلخر كإطار مرجعي ثقايف ،وإدراك التميز يف فهم وتقبل اآلخر ،وتفعيل عميلة
التأثري كقيمة مرجعية متارس سلوكياً أثناء عملية التواصل الجتامعي مع اآلخرين قد ترتبط يف عدة جوانب باملؤرش القتصادي
الذي يساهم يف ترسيع عميلة التثاقف.
إن دللت الفروق يف التغري القيمي بحسب متغريات البحث قد جاءت متفاوتة ،وهذا ألن النازحني انتقائيون يف تقبل بعض
الجوانب يف املنظومة القيمية أكرث من غريها ،وأن املحددات الجتامعية للتغري القيمي تكون مختلفة من فرد آلخر ،وهذه دللة
طبيعية؛ ألن تقبل القيم وتحويلها لسلوك يومي يحتاج إىل فرتات زمنية طويلة.
توصيات البحث
بناءاً عىل ما توصلت إليه نتائج البحث الحايل نقدم مجموعة من التوصيات وهي:
 إىل كل من وزارة الهجرة واملهجرين يف الجمهورية العراقية ووزارة العمل والشؤون الجتامعية و وزارة العدل ،متابعة النازحنيبعد عودتهم إىل أماكنهم األصلية ورفع كفاءة الرعاية املقدمة لهم يف مختلف املجالت ،والسعي إىل تأمني الحلول الرسيعة
ملعالجة أوضاعهم اآلنية واملستقبلية وتوفري األمان والستقرار لهم.
 - 2توفري الدعم لوزارة الهجرة واملهجرين لحسم القضايا العالقة بهذا امللف من خالل العمل عىل تحسني البنية التحتية ملدينة
املوصل وتوفري فرص العمل لتسهيل العودة اآلمنة والطوعية للنازحني الذين لزالوا مقيمني يف مدينة أربيل.
 - 3تطوير وتحديث قوانني النزوح مبا يتامىش مع القوانني الدولية لحقوق اإلنسان.
مقرتحات البحث-
بناءاً عىل ماسبق تويص الباحثة إجراء بحوث أخرى يف املستقبل يف املجالت الجتامعية والنفسية للنازحني ،مثل:
 عالقة اآلثار النفسية والجتامعية بنوعية حياة األرسة العائدة /دراسة تتبعية للرسة النازحةاملصادر:
 .1بيومي ،محمد احمد ،)2002(،علم اجتامع القيم ،األسكندرية ،دار املعرفة الجامعية.
 .2الزيود ،ماجد ( ،)2016الشباب والقيم يف عامل متغري ،عامن ،األردن :دارالرشوق للنرشوالتوزيع.
 .3طاهر ،بوشلوش ،)2008(،التحولت الجتامعية والقتصادية وأثارها عىل القيم يف املجتمع الجزائري ،دراسة ميدانية لعينة من الشباب
الجامعي ،الجزائر ،مطبعة بن مرابط للنرش والتوزيع والطباعة.
 .4الكيالين ،عبدالله زيد ،والرشيفني ،نظال كامل ،)2007( ،مدخل إىل البحث يف العلوم الرتبوية والجتامعية،عامن:دار املسرية.
 .5محمود ،هناء عطية (  ، )1959التوجيه الرتبوي واملهني ،القاهرة :مكتبة النهضة املرصية.
 .6املفوضية السامية لشؤون الالجئنيhttps://ar.freedomyome-wiki.com.(2020(،UNHCR ,
 .7يلامن ،أحالم ،)2002(،سوس يولوجيا القيم والتغري القيمي يف املجتمع الجزائري ،الجزائز ،مجلة الحكمة للدراسات الجتامعية.
8. Adriana,(2012), Developments in the traditional values and changing values between generation Mayan
university students, Research magazine for teenagers,27 Michigan university ,united states, jarsagrebub.com.
9. Amy ,K(2008).Promoting National Values For Social change: Evaluating the Hartline’s life orientation
campaign in south Africa. Regent university, dissertation.
10. Bunch,W.(2005). Changing moral Judgment in divinity students, journal of moral education, and
34,363-370.
11. Campbell. (2013).community mobilization in the 21st century: Updating our theory of health
psychology, 19(1), 49-59.
12. Drolet, j& Sampson. (2014). addressing climate change from a social development approach: Small
cities and rural community’s adaptation and response to climate change in British Columbia, Canada.
International social work, 55(4), 234-244.
13. Eaude,T,(2008).Children’s Spirual, moral, social and cultural development. SAGE Publication Ltd.
London.
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14. Frederic G.(2013).Social work values and ethics(foundations of social work knowledge series)4th
edition .USA: Columbia University press.
15. Guo ,C, Webb, N, Abzug, R,& peck(2013).Religious affiliation, religious attendance, and participation
in social change organizations. Nonprofit and voluntary sector quarterly, 42(1), 34-58.
16. Haydon, G,(2007) Values for Educational leadership, SAGE Publications Ltd Thousand Oaks,
California.
17. Hompson, p(2000), Reviewing social change in Antiquity and modernity: A Hestian- Her mean
systems perspective on family and the polity, women studies & education, Lehman coll, city university
of new york: Bronx.
18. Jaintao, R,(2005),Basic Items in social change of Guangdong, china: sun yat-sen UN.
19. Karl Mannheim,)1956(,Essays on the Sociology of culture, volum seven, Routledge and Kegan.
20. Kelly, L,(2002), Educational and psycho- social factors that influence African American youth’s
prefences for social change, Michigan state University , Dissertation.
21. Mohanty, M(2014),Social Change, published in association with council for social development.
22. Mwakelemu, M& Jemimah, W (2013), Social change and transmission of socio- Dissertations &
Theses.
23. Paddison, R, & M.C. Cann, E (2014), cities and social change: Encounters with Contemporary
Urbanism, SAGE Publications Ltd.
24. Park, H, (2014), Cultural Values and Family Experiences in diverse Ecological contexts: Implications
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پوختە
ئەم توێژینەوە پێک هاتووە لە وێناکردنی و شیکاری کردنی چەند ئارستەیەک کە پەیوستە بە گۆڕانی بەهاکان لەلی ئاوارەگەڕاوەکانی هەرێمی کوردستان بۆ
 لەرێگای وەاڵم دانەوە لەسەر پێوەری تویژینەوەکە کە ئامادەکراوە بۆ گەیشنت بە ئامانجەکانی توێژینەوەکە کە بریتین لە وەستان لەسەر،شاری موسل
 هەروەها ئاشنا بوون بەو رەهەندانەی کە بەرزترین ئاستی،کاریگەری ئاوارە بوون بە ئاستی قبوول کردنی سستەمی نوێی بەهاکان لەلی ئ اوارە گەڕاوەکان
 هەروەها ئاشنابوون بە ئاستەکانی پەرژینه کۆمەاڵیەتیەکانی گۆرانی بەهایی ئاوارە،قبوول کردنیان هەیە کە بەژدارە لە گۆڕانی بەهاکانی ئاوارە گەڕاوەکان
 ئاستی، تەمەن، دواتر وەستان لەسەر دەللەتی جیاوا زی گۆڕانی بەهاکان بە گوێرەی گۆڕاوە لوەکییەکانی توێژینەوەکە کە پێک دێن لە (رەگەز،گەڕاوەکان
 کە به رێگهى میتۆدی وێنایی(وصفي) پەیوەستی بۆ شیکردنەوەی، ماوەی ئاوارە بوون، ژمارەی منداڵ، باری ئابووری، جۆری نیشتە جێ بوون، پیشە،زانستی
 ههروهها،) بەسەرەوە لەئاوارە گەڕاوەکان20+() یەكه لە تەمەين300(  ئهم توێژینهوهیه لهسهر منوونهیهك جێبهجێ كراوه كه پێكهاتووه له،ئەنجامەکان
 رەهەندی،)برگە وپێنچ رەهەند(رەهەندی کۆمەاڵیەتی40( بهمهبهستی کۆکردنەوەی زانیاریەکان پێوەرێک ئامادەکراوە لەلیەن توێژەران کە پێک هاتوو بوو لە
- بهسهرمدا دهچهسپێت- رەهەندی ئابووری) لە گەڵ ئهلتهرناتیڤی چوارینە (زۆر بهسهرمدا دهچهسپێت، رەهەندی کلتووری، رەهەندی ڕامیاری،ئەخالقی
 گرنگرتین ئەنجامەكاىن تویژینهوهكهش بریتی،)Google forms(  ههرگیز بهسهرمدا ناچهسپێت) کە بەشێوەیەکی ئەلکرتۆنی دابەشکرا-بهسهرمدا ناچهسپێت
 و قبول،) پەیوندی نییە نیوان پەرژینه کۆمەاڵیەتیەکانی و گۆرانی بەهایی لی ئاوارەگەڕاوەکانی هەرێمی کوردستانH0( بوو لە رەتکردنەوەی گریامنەی سفری
) پەیوندیەکی رێژەیی هەیە لە نیوان پەرژینه کۆمەاڵیەتیەکانی و گۆرانی بەهایی لی ئاوارەگەڕاوەکانی هەرێمی کوردستان بۆH1( کردنی گریامنەی توێژینەوە
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Abstract
This research aims to monitor, describe and analyze some aspects and trends related to the social determinants of
value of change among the displaced returning from Kurdistan Region to the city of Mosul, by answering the
paragraphs of the research scale, which were prepared to reflect the research objectives of identifying the impact
of displacement on the extent to which the new value system is accepted by returning displaced persons, by
answering the paragraphs of the research scale, which were prepared to reflect the research objectives of
identifying the impact of displacement on the extent to which the new value system is accepted by returning
displaced persons, by answering the paragraphs of the research scale, which were prepared to reflect the research
objectives of identifying the impact of displacement on the extent to which the new value system is accepted by
returning displaced persons, to identify the indications of differences in value change according to the variables
of research (sex, age, educational attainment, occupation, quality of housing, social situation, economic situation,
number of children, period of displacement), as well as the basis for the descriptive analytical method of analysis
of results, the size of the research sample was (300) units in the age group of (20+) years of returning displaced
persons, while the research tool may be from a measure built by researchers for the purposes of this research
consisting of 40 paragraphs in five dimensions (social dimension, ethical dimension, political dimension, cultural
and economic dimension), with four alternatives, they are (fully applies to me – applies to me – does not apply to
me - never applies to me) and the tool has been published electronically via Google forms. Value of returning
displaced people rejecting the null hypothesis (H0) There is no relationship between social determinants and
value change among displaced people returning to the city of Mosul from Erbil, the capital of Kurdistan Region
/Iraq, and accepting the research hypothesis (H1) that shows the existence of the relationship.
Keywords: social determinants, value, IDPs.
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