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 دراسة ميدانية في منطقة المدائن: على التماسك األسري اهجرة الشباب وتأثيره

 

 )*(دينا داود محمد

 
( )دت الظروف 2003ن تزايد هجرة الشبببببباب ون ااوخي األفيرة ون الوراس وا سبببببيما عود ) دا  عا   إالملخص: 

لتن القاسيي عان تدوع الكثير من الشباب الى الهجرة عسبب ما مرعه البالد من األزمات األمنيي وااقتصاديي والطائفيي ا

ى على )اوا هط )اخوكسببأ )ثااها على التماسببك األسببري مما  جبر الكثير من الشببباب الى ترأ )سببرهط و)هفالهط  فاعا

ى وإ باهها خفسبياى ان  ى على )غلب األسبر موتمدة )وهذا ما )دى الى تفكك األسبرة اجتماعيا وقد يكون  الشببابعتماداى كليا

ى كل شبببنر واائه وتصبببد عأ الوالقات األسبببريي عسببببب غياب دوا السبببلطي ون  ف  األمن ون هو األب )و األخ تااكا

البالد ووقدان الدولي هيبتها وتوطيل القواخين وافتفار القضار ون المؤسسات األمنيي وأدى ذلك الى الفوضى واختشرت 

المستهدوون  عاهرة ااخفالت السلوكن وهذا ما اثر على )كثر شريحي ون الوراس وهن الشباب وهط األكثر تضرااى وهط

ون كل مكان عالقتل وااعتقال والتشببريد والبطالي وضببيات مسببتقبلهطت وعاسببتمراا التدهوا ون األوضببات األمنيي شببهد 

الوراس ون الفترة األفيرة هجرة للشباب لط يشهدها من قبل وهذا ما اثر على البنيي المجتمويي واألسريي وااقتصاديي 

يي يؤدي الى إضواف البنيي للبلد وقد )صبح الشباب الوراقن )ما  فيااين )ما الموت ان إوراغ )ي علد من هاقاته الشباع

ى ون الوراس )و الهجرة وهذه هن الحقيقي المرة.  وضيات المستقبل تماما

 
 هجرةت الشبابت التماسك ااسري.الكلمات المفتاحية: 

 

Youth Migration and its Impact on Family Cohesion 

 

Dena Dawood Mohammed 

 
Abstract: That the increasing migration of young people recently in Iraq, especially after 

a year of anniversaries (2003) resulted in the harsh conditions that drive many young 

people to emigrate because of what passed by the country's security, economic and 

sectarian crises that reflected their effect on family cohesion, forcing many young people 

to leave the their families and their children for their lives and that's what led to the 

disintegration of the social family and frustration psychologically because most families 

are supported entirely on their youth might be the father or brother, leaving everything 

behind Vtsdat family relationships due to the absence of the role of the Authority in 

maintaining security in the country and the loss of state prestige and disrupt law and the 

disappearance of eliminating the security institutions this led to chaos and widespread 

phenomenon of uncontrollable behavioral and this is what the impact on the more slice 

in Iraq, a young people understand the most affected understand the targeted everywhere 

murder, detention and displacement, unemployment and the loss of their future, and 

constantly deterioration in the security situation, Iraq has seen in the recent period the 

migration of young people did not seen before and this is what the impact on the 

community, family and economic structure, because any country emptied of its energies 

youth lead to a weakening of the structure of the country Iraqi youth has become a choice 

but death and the loss of future completely in Iraq or immigration, and this is the bitter 

truth. 
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 المقدمة

ى عن ورص عيش )وضبببلت وا سبببيما  اختقال الشبببباب من علد إلى علد )فر إن  فاعا على  ياتهط وعحثا

إلى  وهاجرواوترأ الشباب )سرهط وعلدهط  الظاهرة( كثره هذه 2003ون مجتمونا الوراقن عود عا   

ى على )اوا هط عسبببببببب ما عالدا افرى لتووير لهط  ياة كريمي )وضببببببل عه البالد من  تمر و)كثر )منا

قد )سببببببهمأ عتفكك ون البنى  القتل على الهويي والتهجير ومن الظروف السببببببياسببببببيي وااقتصبببببباديي

ود  يي للمجتمع ع ها  )نوالوعائف والوالقات القيم بب األزمات التن مروا ع تورض الوراقيون عسبببببب

إلى تكوين مجموعي من   الحروب والحصبببببباا واا تالل( الى ضببببببغوه خفسببببببيي متواصببببببلي )دت

 وضببببالى عنالمشببببكالت والتحديات ويشببببمل هذا الوضببببع ون الونف المسببببيطر على  ياة الوراقيين 

 عاألمانسبببات وغياب الشبببووا المؤسببب )دارالمشبببكالت ااقتصببباديي المتمثلي عالبطالي والفقر وضبببوف 

اتفات خسبببببب الف ات )المتدهوا وكثرت المشبببببكالت الناتجي عن هذا التدهوا  األمننختيجي الوضبببببع 

عسبب عد  وجود سياسي متكاملي لموالجي المشكالت  المهشمي و اات التهجير القوي لم ات اااف

عسبببب  )سببرهطيكه وترأ الشببباب وقامأ عتفك )ثر على التماسببك األسببري الدافليي والخااجيي وهذا ما

 اإلدااةاألمر الذي يدل على وشبببل مؤكد لقادة البلد ون  توشبببل السبببياسبببن وااقتصبببادي ألدااه البالد

واسببيما الوراقيين عف اتهط الومريي المختلفي  وااقتصبباد ولط تكن هجرة الشببباب الوراقيين وليدة اليو 

ى  )وصغاااى  مر عه البلد من  من الهجرة كاخأ من الشباب عسبب مااألكبر  كباااى لكن النصيب )وشباعا

الحصبببببباا واإلاهاب المحلن واإلقليمن والدولن ثط  )خوات روب واألخظمي القمويي و)خهكته شببببببتى 

ى صغيراى وكبيراى  إلى افترقه الفساد الحكومن من )دخاه ى  كوميا وضرعه  آا)قصاه عحيث لط يبقى مروقا

الفسببببباد اإلدااي والمالن  وحد  اليو  هجرة جماعيي لشبببببباب الوراس لط خشبببببهد لها مثيل ون تاايخه 

ولول المفااس الغريبي تكمن ون تسببباقل قادة البلد والسبببياسبببيين عن )سبببباب هجرة الشببببابت وكأخهط 

 .1لتغاضنعا عويدون كل البود عن تلك األسباب

 

 مشكلة البحث
لألمي والعد من تهي ي عي ي تمكن الناس من التمتع عحياة صببببببحيي وهويلي  الحقيقيالشببببببباب هط الثروة 

 أنفالقي والشبببببباب يمثلون ورصبببببي كبيرة وقنبلي زمنيي كاويي ون ااسبببببتراتيجيات التنمويي الحاليي و

الضببببرواات األسبببباسببببيي لبنار المجتمع تقتضببببن وجود منهل متماسببببك واصببببين للومل ون الميدان 

ى اسببببببتثنائيي كالحروب والنزاعات هو الونف ولوقود من الزمن )دت والمجتمع الوراقن  واجه عرووا

كبيرة جداى الماديي البشببريي والخسببائر اللوراقيين والى إوقااهط وااتفات لمويشببي ال وال األإلى تدهوا 

ختائل النزاعات إلى  )وقرواسيما من الشباب وضال عن التهجير دافل الوراس وفااجه الذي يود من 

إلى هجرة الشببببباب  خب السببببياسببببات  يث تنوك  )ثااها على البنى المجتمويي ووعائفها وهذا )دىجا

ذهاب إلى مكان )فر الداجي األولى الوعد  قداتهط على البنار عسببببببب وقداخهط إلى عنصبببببر األمان ع

يتآزا مع اإلهمال الحكومن للشبببببباب وتصببببببح  فااج  دود مناهق الخطر ون عالده ووقدان األاض

ى  الهج ى مقنوا إما من )سببباب التشببجيع للهجرة عصبباعات التهريب التن تجنن )مواا هائلي منها  رة هدوا

 يث تروج للهجرة ووق فطط مداوسببببببي تدوع الشببببببباب الى التواقد مع هذه الماويات والوصبببببباعات 

ى ما تكون  تجولهط يدووون )موال كبيرة  تى من دون ضببببببمان وضببببببالى عن مخاهر الهجرة التن غالبا

ر مشروعي وعبر هرس غير آمنه كالبحاا والغاعات وما شاعه وهن مميته ون موظط األ يان ومع غي

ذلك يفضببببببل الشببببببباب الهجرة مع المخاهر على البقار ون عالد ا تحاو  على  قهط ون  ياة كريمي 

)ما   والمجتموات الغرعيي تفتح )عواعها تتضبببببمن  اضبببببرهط ومسبببببتقبلهط وهذا ما )ثر على )سبببببرهط  

السبببببتفادة منهط وزيادة فبراتهط وهاقتهط لاب والدول الورعيي وا سبببببيما شبببببباب الوراس وذلك الشبببببب

وإخما ختيجي سببور األوضببات من  ولتنميي وتطوير علدهط لكن شببباب الوراس لط يهاجروا عدون )سببباب

                                                 
ان ون )هاا التقرير الوهنن الثاخن  ول  الي السببببك ت2012 تتحليل الوضببببع السببببكاخن ون الوراس تالسببببكاخيياللجني الوهنيي للسببببياسببببات  1

 .توصيات المؤتمر الدولن للسكان والتنميي واألهداف اإلخمائيي



 

 105 دينا داود محمد.... هجرة الشباب وتأثيرها على التماسك األسري

 

 

 

 تدفل القوى الخااجيي الغريبي من الوصاعات والفشل الحكومن وااقتصادي وخونن عه الفساد المالن

سدة والوهمييت وافتالس مليااات الدوااات مع اإلوالت  وهدا ثروة البالد الكبيرة ون الصفقات الفا

الشببببببباب وتمت   من الوقابت ون  ين كان )ن يتط توعيف هذه األموال الكبيرة ون مشبببببباايع تخد 

 ياة هادئي مع )سرهطت ويتط من فالل ذلك توعيف الوقول الشباعيي والوقول المتميزة  اهاقتهط ليويشو

وون الوقأ خفسببه تبنى البلد عطريقي متطواة لكن وشببل القادة الوراقيين ون )دااة الشببؤون السببياسببيي 

شباب وعين وهنهط )ا وهو عنصر   يث )دى هذا الفشل الى غياب )هط عنصر لتوثيق الوالقي عين ال

مان   والشببباب الذي يقبل على الحياة والومل عشببغف يحتاج إلى وسببط آمن ينشببط ويه ويبنن  ياته األ

 ويحاو  على )سرته.

 

 أهمية البحث
من الطاقات البشببببببريي والقوى  ي)ام الشببببببباب هط اجال الغد وخوا المسببببببتقبل والثمن التن تملكه

للحياة ون التغيير  لها و)خهط خوا و)ملالحياة عأكم )موااا تياهيي التن تود خفسببببببها ون المسببببببتقبل 

والتطوير والتحديث والونايي عهط وااهتما  عتووير ورص عمل وعنصببببببر األمان لهط على  ياتهط 

)عدادا  ومسببببببتقبلهط من فالل تهي تهط من النا يي الترعويي التوليميي وااقتصبببببباديي الثقاويي وإعدادهط

لشباب يمثلون الركن الحيوي من )اكان البنار ااجتماعن وا علميا وعمليا يكفل لهط استثماا هاقاتهط  

عين  االتن يستحقه ييفسح له المجال ألدار دواه ااجتماعن ون المجتمع وان يتمتع عالمكاخ )نمن  قه 

شباب لها )هميي عالغي  )عضار المجتمع ون مختلف شرائحهط وتنوت )دوااهط دافل المجتمع وهجرة ال

س عوجه عا  الذي يواجه مجموعي كبيرة من التحديات الجديدة تتطلب  لواى لمستقبل التنميي ون الورا

 اسببمي وسببريوي من قبل الحكومي والمجتمع على سببوار وتتطلب التوقيدات المتزايدة تداعير سببياسببيي 

واقتصببباديي مالئمي ومشبببااكي كاملي من الوناصبببر ااجتماعيي الفوالي كاوي سبببوار )كاخأ من الهي ات 

وراد ومن ثط وأن اعد من إشببببببااة الوعن المسببببببؤولين عأهميي المشببببببكلي من اجل توزيز اإل الوامي )و

المشببببااكي مع السببببلطات المركزيي واإلقليميي ون المسببببؤوليات من اجل اسببببط السببببياسببببات واتخاذ 

ى لمسبببيرة الشبببباب  القرااات المطلوعي وصبببواى لتحقيق  الي من ااسبببتقراا واألمن اإلخسببباخن ضبببماخا

 .2لصالح المجتمع
 

 أهداف البحث
 يهدف عحثنا الحالن إلى عدة )هداف ومنها: 

ن لتلبيتها قضببايا التن يواخن منها الشببباب واا تياجات التن يطمع الشببباب الوراقالالتورف على  -1

 والوصول إليها.

مل المضبببامين التن يفكر عها الشبببباب ون تحليله لقضبببايا وهمو  و)خشبببطي وع )هطالتورف على  -2

 مؤسساته الشباعيي المحليي وعالقتها مع المؤسسات الشباعيي على الصويد الوالمن.

 موروي مدى تأثير هجرة الشباب على تنميي وتطوير البلد. -3

 .األسرةالتورف على المشكالت التن تواجه الشباب وتأثيرها على  -4

 دة الشباب من قبل الدولي و)سرهط على  ل مشكالتهط.مساع -5

 

 منهجية البحث
صيغي المنهل ون هذا البحث هو المنهل الوصفن والمسح ااجتماعن خظراى لصووعي القيا  لومليي  إن

ى  عاسببببتومال المسببببح الشببببامل قمأ هريقي المسببببح ااجتماعن عواسببببطي الويني ألخها تمثل تمثيالى دقيقا
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ستخدا  االلمجتمع المبحو  م سيي وااجتماعيي وااقتصاديي وثط تط ا ستباخي ن  يث الخصائ  النف

البا ث ويتطلب عتدوين سبببلسبببلي من األسببب لي والمواقف  إليهاللحصبببول على المولومات التن يحتاج 

التن تضببببمن عوم الموضببببوعات ااجتماعيي والنفسببببيي والترعويي التن تطبق على عيني من وجهه 

 (.20مدائن والبالغ عددهط  خظر )سر ون منطقي ال

 

 أهم المفاهيم والمصطلحات العلمية
جب تود المفاهيط والمصببببطلحات الولميي ا د هرس المنهجيي المهمي ون تصببببميط البحو  كما يسببببتو

 يط: سبب قد علق عذهن المجتمع ومن )هط المفاه )ي على البا ث )ن يحدد مناهجه من اجل إزالي

 )واى: الهجرة 

)صبببببببل كلمي الهجرة ون اللغي الورعيي من  هاجر( اي مهاجرة من البلد  )ن -الهجرة لغي:  -1

لد )فر   لد إلى ع خه فرج من الب يي  وجار )يضبببببببا عمونى ا ثاخ )ن المهاجرة من األولى الى ال

 .3اهجااا( وقد جارت من هجر ضد الوصل ومها التهاجر التقاهع  هجرة 

 .4)فرى عقصد اإلقامي الدائمي ويها الهجرة: )خها عمليي اختقال اإلوراد من دولي إلى -2

ق عالوضع ألسباب تتول لهجرة الشباب: هو اختقال الشخ  من علد إلى علد )فر اإلجرائن إما المفهو 

الرعب وااجتماعن والنفسن وغياب دوا مؤسسات الدولي واسيما األمنيي عما ولد الخوف  السياسن

 ورص عيش )وضل. لدى اإلوراد والجماعات فووا على )اوا هط وعحث عن

ثاخيا: الشبببببباب: هط اإلوراد الذين تتراوا )عمااهط عين الثامن عشبببببر و)اعوي وعشبببببرين وتوتبر هذه 

المر لي ويها مر لي الرجولي ويتواهى اإلوراد ون هذه التوجيه والرعايي ويكون )كثر تحراا ويحتاج 

 .5إلى عنايي فاصي

 .6لذات وتكوين الشخصيي المستقلي لهالشباب: هن الفترة التن يبد) عها الفرد لتكوين ا

 إما التوريف اإلجرائن لمفهو  الشببببببباب: هن مر لي عمريي محددة من عين مرا ل الومر تتصببببببف

جيه يبد) عالحريي والقداة على تحمل المسببببببؤوليي الملقاة على عاتقها  ين يتخطى الفرد مر لي التو

 عتكوين ذاته.

ألسببببببريي يف مع المؤثرات الخااجيي عما يمهد الحياة اثالثا: التماسببببببك األسببببببري: هو التفاعل والتك

 المستقرة كما هناأ تواايف عديدة للتماسك األسري ومن )همها: 

ر عالشن وامسك وتماسك واستمسك ومسك كله: و)مسكأ رالتماسك األسري لغي: مسك عالشن -1

 .7وتمسكأ عه واستمسكأ عه وامتسكأ كله

 األسبببرة الوا دة وتوور األمان عين اإلوراد ين إورادالتماسبببك األسبببري: هو صبببلي الرعط الوثيقي ع -2

على )ن تكون األسببببببرة و دة وا دة تحمل القيط المجتمويي واألفالقيي ويتشبببببببااأ إورادها ون 

همومهط ومشببكالتهط كما يتشببااكون ون )ورا هط وون جو يسببوده األلفي والمودة والتواون للبنار 

 .8والشووا الخال  عااختمار

ما التوريف اإل تدعيط الب) ماعيي يؤدي إلى  يي اجت ماسبببببببك األسببببببري: هو عمل نار جرائن لمفهو  الت

ااجتمبباعن وتراعط )جزاره وتومببل على تو يببد الجمبباعببات المختلفببي عن هريق اواعط وعالقببات 

 التكاول.ت التواونت التضامنت ااجتماعيي مثل التواوق

 

                                                 
 .13ت ص1931اإلما  محمد عن الرازيت مختاا الصحاات المطبوي ااميرييت  -3
 .41ت ص1989ت عغدادت 14 د. منصوا الراويت مجلي النفط والتنمييت وزااة النفطت الودد - 4
 .215ت ص2006عبد الوزيز عبد هللا الدفيلت موجط مصطلحات الخدمي ااجتماعييت داا المناهل للنشرت عمانت  - 5
 .20.ص2007غدادت عبير خويط عبد هللا الخالديت اإلعواد ااجتماعيي والثقاويي للشباب والمراهقي ون وهننا الورعنت مركزا لبحو ت ع - 6
 .555ت ص1993ت 1اعن منظوات موجط لسان الوربت داا الكتب الولمييت لبنانت ه - 7
 .303+302ت ص2010ت 2اتت عيروتت هعلن الواديت دااسي ون هبيوي المجتمع الوراقنت داا دجلي والفر - 8
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 وتأثيره على التماسك األسري لمحة تاريخية لهجرة الشباب

عاهره تاايخيي قديمي ون هذا الكون  يث توود إلى المرا ل البدائيي لحياة اإلخسبببان ولكن  الهجرة )ن

)خماه الهجرة تغيرت عتغير )سبببببلوب الحياة وحينما كان اإلخسبببببان يبحث عن وريسبببببته )صببببببح ينتقل 

عل كان )فر لصيد الحيواخات ولكن عقاره لط يظل ون عقوي وا دة من األاض  عاستمراا من مكان إلى

ى عن المناهق التن يولط عوجود عدد اكبر من الحيواخات ويها وعمقدواه اصببببببطيادها )كثر  يبحث دائما

من غيرها  يث اتسمأ الحركي السكاخيي ون تلك الحقبي عمجموعي من الخصائ  التن تشير اغلبها 

ته ولكنه يي  يا عدا  ينما وكر  إلى اوتقااها إلى عنصببببببر اإلاادة لهذا عاا اإلخسبببببببان مهاجراى ون 

عالزااعي )صبببح يراقب محاصببيله الزااعيي وعهذا دفل اإلخسببان مر لي جديدة ون  ياته عالرغط من 

اسببببببتقرااه النسبببببببن )ا ان الهجرة عقيأ مالزمي له وهن هجرة إلى التالل والكهوف واألااضببببببن 

 الهجرة عاهرة الصبببببالحي وعهدف تبادل المنتجات الزااعيي عن هريق المقايضبببببي  يث )صببببببحأ

 عاازة ون الوجود وتحولأ الى الهجرة عين الريف والمدنت اما ون مر لي المديني  ينما )خش أ المدن

 .9وازد مأ عالسكان  يث اسمأ للدولي  دودها

ى على مر لتين )ما   -:  الهجرات الحديثي وتقسط تاايخيا

ثامن عشببببببر  )ما المر لي األولى هن تمتد منذ الكشببببببووات الجغراويي وااسببببببتوماايي  تى القرن ال

المر لي الثاخيي وهن تمتد منذ القرن الثامن عشبببر  تى وقتنا الحاضبببر اي منذ الثواة الصبببناعيي التن 

عمأ )واعا ون تلك الفترة والتغيرات التكنولوجيا التن )ورزتها هذه الثواة ثط عمأ تلك الظاهرة ون 

 2003لوراس تصبباعد عود عا  من ا وتاايخ الهجرة’ سببائر )خحار الوالط واسببيما ون المجتمع الوراقن

عسبب إعمال الونف واإلاهاب والتطرف المذهبن الذي تنفذه الجماعات المتطروي والجهات المواديي 

للوراس كما هناأ )اف من الشبببببباب هاجروا تااكين )سبببببرهط وممتلكاتهط عرضبببببه للنهب والسبببببلب 

ون البالد واجبروا على الويش والبوم منهط اجبروا على )لهجره والبوم منهط فووا من األوضبببات 

ون )وضببات سببي ي وصببوبي والبوم هاجروا عطرس غير شببرعيي متحملين المخاهر التن سببتواجههط 

وعاشببوا ون مخيمات اتتواور ويها الشببروه الصببحيي وظاهرة التهجير )لقسببري القائمي على ااختمار 

كما ان ’ ف عوم منها المذهبن ما تزال جاايي وان قوات الجيش والشببببببرهي غير قاداة على وق

التهجير )لقسري المنظط ينطوي على إغراض تتلخ  عمحاولي تصنيع فطوه تماس عرقيي وهائفيي 

هذا التطهير الطائفن والورقن ’ توزل الوراقيين ويما عينهط على )سببببببباس الهويي الطائفيي والورقيي 

ى إلى تمزس النسيل ااجتماعن المتوايش وتحويله إلى واقع ا )ن ما قا  ’ جتماعن متصاات يؤدي  تما

عه اا تالل األمريكن للوراس هو إعادة صببياغي المجتمع على )سبباس مبد) تحويل التودديي والطائفيي 

 .10مما )دى إلى اخقسا  المجتمع الوراقن إلى عدة هوائف وقوميات

 

 هجرة الشباب وتأثيره على التماسك األسري
تورضبببببببأ لها موظط الشببببببووب واألمط ون الوهود )ن الهجرة عاهرة اجتماعيي تاايخيي إخسببببببباخيي 

يتورض لها  والوصببوا الماضببيي والحاليي ومن ضببمنها المجتمع الوراقن تورض عشببكل  اد ومازال

)و ون سبببببيطرة جماعات  عما يراوق من هزات وتغيرات مفاج ي ون )خظمي الكثير من الشبببببباب اليو 

)و  تى قبيلي ما على  ئف األفرىتوتمد عمذهب فاص عها )و هائفي ما ولكن على  سببببببباب الطوا

 11 ساب قبائل )فرى

                                                 
 .35منصوا الراويت مجلي النفط والتنمييت مصدا ساعقت ص د.9

 .405ت الكويأ ص 1986د. ا مد اعو زيد. الهجرة و)سطواة الوودةت مقال ون مجلي عالط الفكر المجلد الساعع عشرت 10
 .107ت ص2000يت محمد جاعر األخصاايت جذوا التنميي اإلخساخييت خدوة التنميي اإلخساخي11
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والوامل السببببياسببببن له الدوا األسبببباس ون هجره الشببببباب وترأ )سببببرهط  فاعا على )اوا هط من 

اإلاهاب والصببراعات الطائفيي التن تود من األسببباب الرئيسببيي للهجرةت ويهاجر الكثير من الشببباب 

 .12مورضين )خفسهط للخطر غير قاخوخيي)ساليب  عطرس قاخوخيي ون  ين يضطر البوم إلى

 هجرة الشبببببباب مشبببببكله كبيرة ألسبببببرهط والبوم منهط كان المويل لهط والبوم منهط تركوا كما إن

المدااس والكليات والتخلن عن مسببتقبلهط للحصببول على ورص عمل تسبباعدهط على مويشببي األسببرة 

ى  يث ينغم  ون اإلعمال التن تحسن   .13الماديي )وضاعهواسيما إن كان األب متوويا

وتود الهجرة من افطر ختائل ااغتراب ووصبببببول الكثير من الذين يتورضبببببون له الى مر لي اليأس 

وتحويلهط من األسببر الممتدة إلى خوويي وتحطط القيود القديمي لها وتضببوف ويها  طعسبببب ترأ )وهاخه

تنوك  )ثااها على  واألسرةالسلطي ااجتماعيي والدينيي ضوفا شديدا وتترأ اثر ون خفسيي المهاجر 

 .14المجتمع

 عرض بيانات البحث وتحليلها

 الجنس:  -1

لخصائ  منت ومن فالله يمكن للبا ث ان يحدد ايود الجن  من المتغيرات األساسيي ون البحث الول

على التماسك  ااجتماعيي للوينيت ويود هذا المتغير وافتالوه مؤشراى ون عيان هجره الشباب وتأثيرها

 )كثر تأثيراى ون األزمي. و)يهما كما هنالك تباين عين كل من الذكوا واإلخا ,األسريت

 يوضح جن  المبحوثين: (1  جدول
 النسبة المئوية العدد الجنس 

 %90 18 ذكور 

 %10 2 اناث

 %100 20 المجموع
 

 ا عدد(ت ام%90( وكاخأ النسبببببببي الم ويي  18تبين من الجدول اعاله ان عدد الذكوا علغ عددهط  

سبتهط الم ويي  2ااخا  وبلغ عدد   ستنتل من هذا الجدول ان اعلى خس%10( اي خ بي كاخأ (   يث خ

 (.%90للذكوا وهن  

 

 العمر:  -2

 اشبببك ان الومر له تأثيرا واضبببح ون إجاعات المبحوثين كما ينوك  على فصبببائصبببهط وصبببفاتهطت

لف عن شببريحي عمريي وهن مر لي تتميز عاسببتوار النمو البدخن وأاار الشببباب تخت والشببباب من )هط

 عمره. على)اار المسنين واافتالف يوتمد على كيفيي الخبرات والتجااب عند الفرد والتن توتمد 

 يوضح الحالي الومريي للمبحوثين (:2  جدول
 النسبة المئوية العدد العمر

20- 24 9 45% 

25 – 29 5 25% 

30 -34 1 5% 

35- 39 3 15% 

 %10 2 فأكثر 40

 % 100 20 المجموع 
 

وخسبببتهط ( 9(  يث علغ عددهط  24 -20تبين من الجدول )عاله إن )على و ي عمريي عين المبحوثين  

 ( وبلغ34-30)ما الف ي   (ت%25( )ي خسبببببببتهط  5( وبلغ عددهط  29-25( )ما الف ي  %45الم ويي  

                                                 
لغرعن )سبببيات  اا تالل والحروب والنزاعات المسبببلحي على )وضبببات األسبببر الحرعييت اللجني ااقتصببباديي وااجتماعيي )ثرمنى وياضت  د.12

 .12ت ص2003عيروتت 
 .23ت ص1998ت الكويأت 27جاسط يوسف الكنديت المداسي وااغتراب ااجتماعنت المجلي الترعويي الودد 13
 36ت ص1998عبد الوهابت مشكالت الشباب والتوليط الجامونت اإلسكنداييت داا الموروي الجاموييت ليلى  د.14
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( عينما %15( )ي خسببببتهط الم ويي  3( وبلغ عددهط  39-35(ت والف ي  %5( )ي خسببببتهط  1عددهط  

 (.%10( )ي عنسبي  2وأكثر( وبلغ عددهط   40الف ي  

 

 التحصيل العلمي:  -3

يقصد عالبياخات الثقاويي والتوليميي التن تميز المبحوثين ويما عينهط وتحدد مستواهط الترعوي والتوليمن 

 وهذا يؤثر على هبيوي )جاعتهط عن )سببب لي ااسبببتباخي الموجهي )ليهط واسبببيما هجره الشبببباب وتأثيره 

 على التماسك األسري.

 يوضح التحصيل الولمن للمبحوثين (:3  جدول
 النسبة المئوية العدد العلميالتحصيل 

 %10 2 أمية 

 %15 3 ابتدائية

 %25 5 متوسطة

 %20 4 إعدادية

 %30 6 بكالوريوس

 %100 20 المجموع

(ت )ما التحصبببببيل %10( )ي خسببببببتهط الم ويي علغأ  2تبين من الجدول )عاله )ن األميي علغ عددهط  

( )ي 5(ت )ما المتوسبببطي وبلغ عددهط  %15علغأ  ( )ي خسببببتهط الم ويي 3الدااسبببن لالعتدائيي وبلغ  

غأ   عددهط  %25خسبببببببتهط الم ويي عل يي وبلغ  ما اإلعداد ما %20( )ي خسبببببببتهط الم ويي  4( ) (ت)

 (.%30( )ي خسبتهط كاخأ  6البكالوايوس علغ عددهط  

 

 الحالة الزوجية:  -4

عها هالما )ن فبرات الشباب  )ن الحالي الزوجيي للمبحوثين تؤثر ون صيغي اإلجاعات التن يدلن اشك

الوزاب تختلف عن فبرات الشببببببباب المتزوجين وفبرات المتزوجين تختلف عن فبرات المطلقين 

 وفبرات المطلقين تختلف عن األاامل.

 يوضح الحالي الزوجيي للمبحوثين (:4  جدول
 النسبة المئوية  العدد الحالة الزوجية 

 %25 5 أعزب

 %50 10 متزوج

 %15 3 مطلق

 %10 2 أرمل

 %100 20 المجموع 

 

( 10( )ما عدد المتزوجين  %25( )ي عنسبببببببي م ويي  5عدد الوزاب علغ   )ن تبين من جدول )عاله

( )ي 2(  )ما عدد األاامل علغ  %15( )ي عنسببببببي  3(   عينما علغ عدد المطلقين  %50)ي عنسببببببي  

 (.%10عنسبي  

 

 هل تؤيد الهجرة؟-5

 لدى الشباب وتأثيرها على التماسك األسري ة يوضح مدى تأييد )لهجر (:5  جدول
 النسبة المئوية العدد هل تؤيد الهجرة؟

 %80 16 نعم 

 %20 4 كال

 %100 20 المجموع
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(ت)ما %80( )ي خسببببببتهط الم ويي علغأ  16( )ن الذين )جاعوا  عنوط( علغ عددهط  5تبين من الجدول 

المبحوثين هط يؤيدون  )كثر )ن إي (ت%20( )ي خسبتهط  4وبلغ عددهط  الذين )جاعوا عـببببـببببـببببـبببب  كال( 

كبيرة جدا خاهيك عن الماديي البشريي والخسائر الالبالد عسبب تدهوا ) وال المويشي و للهجرة فااج

إلى قتل م ات )اف من الشباب وسور األوضات األمنيي  الحروب وااغتياات والتفجيرات التن )دت

 إلى الهجرة  فاعا على )اوا هط من القتل واألوضات السي ي التن  لأ عالبلد.  الشباب ويلج ون

 

 أن الشباب المهاجرين سيؤثر عليهم المجتمع الجديد وينعكس سلبا على أسرهم؟ هل باعتقادك -6

المجتمع الجديد واخوكاسه سلبا  على الشباب واخدماجه مع ةلهجرايوضح مدى تأثير  (:6  جدول

 على األسرة
باعتقادك ان الشباب المهاجرين سيؤثر عليهم المجتمع الجديد وينعكس سلبا على  هل

 أسرهم
 النسبة المئوية العدد

 %75 15 نعم 

 %25 5 كال

 %100 20 المجموع

 

( )ما الذين )جاعوا %75( )ي خسببببتهط  15)ن الذين )جاعوا  عنوط( علغ عددهط   تبين من الجدول )عاله

ـ  كال( علغ عددهط ـ ـ ـ يدل على )ن هجرة الشباب تؤثر تأثير كبيرا  ما وهذا(’%25( )ي خسبتهط  5  ع

 على الشباب )وا و)سرهط ثاخيا. 

 

 هل الهجرة برأيك بسبب الفقر وعدم توفر الدخل الكافي؟ -7

 يوضح هجرة الشباب إلى عالد )فرى عسبب الفقر (:7  جدول
 النسبة المئوية العدد الكافي؟هل الهجرة برأيك بسبب الفقر وعدم توفر الدخل 

 %65 13 نعم

 %35 7 كال

 %100 20 المجموع

 

 (ت)ما%65( )ي خسبتهط الم ويي كاخأ  13الذين )جاعوا  عنوط( علغ عددهط   )ن تبين من الجدول )عاله

ـ  كال( علغ عددهط   ـ ـ ـ (ت يتضح من الجدول عأن الفقر وعد  توور %35( )ي عنسبي  7الذين )جاعوا ع

الدفل الكاون هو سبببب من )سببباب هجرة الشببباب إلى فااج البالد وتكون البطالي هن سبببب ائيسببن 

بي تووير ورص عمل مناسببببمن لحكومي لوالعد ’ لتووير  ياة )وضببببل لهط ون عالد )فرى  ون هجرتهط

يؤدي إلى ازدهاا البلد ويصبببببح على مسببببتوى عالن من سببببالبطالي ون علدخا وهذا  لتخفيم منلهط ل

 الثقاوي والولط.

 

 التماسك األسري؟ الكبير على لهجرة الشباب التأثير هل أن -8

 يوضح مدى تأثير هجرة الشباب على التماسك األسري (:8  جدول
 النسبة المئوية العدد األسرة؟هل ان لهجرة الشباب تأثيراً كبيراً في 

 %95 19 نعم 

 %5 1 كال

 %100 20 المجموع

 

(ت)ما الذين )جاعوا %95( )ي عنسببببببي  19)ن الذين )جاعوا  عنوط( علغ عددهط   تبين من الجدول )عاله

الشباب تؤثر تأثيراى كبيراى على  (ت وهذا يونن عأن هجرة%5( )ي عنسبي  1عـببـببـببـبب  كال( وبلغ عددهط  
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 التماسببك األسببري عود )ن كاخأ األسببرة تبنن مسببتقبل للشببباب وتوتمد اعتمادا كليا عليهط كمثل األب

ى و)هفالهط تحأ الحاجي والووز عسبببب تهجيرهط قسببرا )و هوعا تخلصبب الخ تااكين )سببرهط واألخ..  ا

 رشنكل  من الحياة ون علدخا عسبب األوضات السي ي التن يمر عها البلد مخاهرين عأاوا هط وتااكين

 واائهط.

 

 هل تترك الهجرة أثارا نفسية على الشباب؟ -9

 الهجرة وتأثيرها النفسن على الشباب  (:9  جدول
 النسبة المئوية العدد هل تترك الهجرة أثارا نفسية على الشباب؟

 %60 12 نعم 

 %40 8 كال

 %100 20 المجموع

 

(ت)ما الذين )جاعوا %60( )ي خسبببتهط  12عددهط  )ن الذين )جاعوا  عنوط( علغ  تبين من الجدول )عاله

( وهذا يونن )ن الهجرة تترأ )ثااا كبيره على خفسيي %40( )ي عنسبي  8عـبببـبببـبببـببب  كال( علغ عددهط  

 الشبببباب كلما زاد سبببور األوضبببات ون علدخا يزداد الخوف لديهط على  ياتهط و ياة )سبببرهط وهذا مما

 )خفسهط.يؤدي إلى الهجرة إلى الخااج  فاعا على 
 

 هل برأيك أن الوضع السياسي يساهم في زيادة هجرة الشباب؟ -10

 الشباب  يوضح الوضع السياسن وتأثيره على (:10  جدول
 النسبة المئوية العدد هل برأيك أن الوضع السياسي يساهم في زيادة هجرة الشباب؟

 %85 17 نعم 

 %15 3 كال

 %100 20 المجموع

 

( )ما الذين %85( )ي كاخأ خسببببببتهط  17)ن الذين )جاعوا  عنوط( علغ عددهط   تبين من الجدول )عاله

(ت  يث تبين من الجدول )ن الوضع األمنن %15( )ي خسبتهط  3)جاعوا عـبببـبببـبببـببب  كال( وبلغ عددهط  

ووجود الونف دافل البلد واخودا  ااستقراا السياسن والصراعات السياسيي على المناصب المهمي 

خدامهط شببتى الطرس والوسببائل لحصببولهط على هذه المناصببب وهذا ما ينوك  سببلبا ون الدولي واسببت

على الوضببببع األمنن ون البالد واضببببطراعه وتدمير ااقتصبببباد الوهنن الوراقن وهذا مايزيد الهجرة 

 الشباب إلى الخااج الوراس.

 

 اثر لزيادة هجرة الشباب؟ األخيرة هل النتشار الطائفية في اآلونة -11

 زيادة هجرة الشباب ون يوضح )ن اختشاا الطائفيي ون ااوخي األفيرة اثر  (:11  جدول
 النسبة المئوية العدد زيادة هجرة الشباب في هل االنتشار الطائفية في اآلونة األخيرة اثر 

 %80 16 نعم 

 %20 4 كال

 %100 20 المجموع

 

(ت)ما الذين )جاعوا %80( )ي خسبببتهط  16عددهط  )ن الذين )جاعوا  عنوط( علغ  تبين من الجدول )عاله

يدل على اختشاا الونف الطائفن عود سقوه  ما هذا(’%20( )ي خسبتهط  4عـببـببـببـبب  كال( وبلغ عددهط  

النظا  البائد  يث كان الهدف عقتل وتسبببببليب الشبببببباب على الهويي وجول علدخا علد متخلف فالن من 

 جرة إلى البلدان المجاواة  فاعا على )اوا هط.الخبرة ويضطر الكثير من الشباب إلى اله



 

 2017 (27  8ت والتكنولوجيامجلي األكاديميي األمريكيي الورعيي للولو   -أماراباك 112

 

 

 النتائج
 ( للذكوا.%90)عهرت ختائل البحث )ن )على خسبي   -1

 (.24-20( كاخوا من الف ي الومريي  %45)على خسبي   )عهرت ختائل البحث )ن-2

 ( كان التحصيل الولمن لهط عكالوايوس.%30)عهرت ختائل البحث إن )على خسبي   -3

 ( للمتزوجين.%50ائل البحث إن )على خسبي  )عهرت خت -4

 ( يؤيدون الهجرة.%80خسبي   )عهرت ختائل البحث إن )على -5

( من المهاجرين يواجهون مشكلي التكيف مع المجتمع %75)عهرت ختائل البحث )ن )على خسبي   -6

 الجديد ويؤثر على )سرهط.

 با لزيادة الهجرة إلى الخااج.ن الفقر سبأ( ع%65)عهرت ختائل البحث )ن )على خسبي   -7

( يؤكدون عأن هجرة الشببببببباب لها تأثير كبير على %95)عهرت ختائل البحث )ن )على خسبببببببي   -8

 التماسك األسري.

 ( يؤكدون عأن الهجرة تترأ )ثاا خفسيي على الشباب.%60)عهرت ختائل البحث )ن )على خسبي   -9

الوضبببع السبببياسبببن يسببباهط ون زيادة  نأيؤكدون ع( %85)عهرت ختائل البحث )ن )على خسببببي   -10

 هجرة الشباب.

ن ااختشبببببباا الطائفيي )دت إلى زيادة أ( يؤكدون ع%80)عهرت ختائل البحث )ن )على خسبببببببي   -11

 هجرة الشباب.

 التوصيات
سيي كاوي  .1 شباب المهاجرة لمحلها األصلن وتزويدها عالخدمات األسا ضرواة ااهتما  عرجوت ال

 وااستقراا والسكن. عما ويها األمن

الومل من اجل التورف على مشكالت الشباب ووضع الحلول والخطط التن تساعد على تشجيع  .2

 استثماا إمكاخياتها.

الومل على تووير ورص عمل للشببببببباب من اجل زيادة دفلهط األسببببببري والومل على تحسببببببين  .3

 ي.يشيالمو ) والهط

ؤسببببببسببببببات وااهتما  عخدمات الرعايي ضببببببرواة تطوير عمليي التنشبببببب ي ااجتماعيي وقيا  الم .4

ااجتماعيي واسببيما عشببؤون الشببباب المهاجرة واعايتهط وقأ الحاجي والشببدة التن يتورض لها 

ى.  الشباب والتن تؤثر ويها سلبا

 

 المصادر
 .13ص’1931’المطبوي األميريي ’مختاا الصحاا ’اإلما  محمد عن الرازي 

 .555ص’1993’1لبنان  ه’الولميي داا الكتب ’موجط لسان الورب ’اعن منظوا 

ت الكويأ ص 1986د. ا مد )عو زيد. الهجرة و)سبببببطواة الوودةت مقال ون مجلي عالط الفكر المجلد السببببباعع عشبببببرت 

405. 

ت 1998الكويأ دااسبببي ميداخييت  27جاسبببط يوسبببف الكنديت المداسبببي وااغتراب ااجتماعنت المجلي الترعويي الودد 

 .23ص 

 .215ص’2006’عمان ’داا المناهل للنشر ’موجط مصطلحات الخدمي ااجتماعيي ’ الدفيل .عبد الوزيز عبد هللا

عغداد ’مركز البحو  ’اإلعواد ااجتماعيي والثقاويي للشببببباب والمراهقي ون وهننا الورعن ’عبير خويط عبد هللا )لخالدي 

 .5ص’2007’

 .303+302ص’2010’2ه’عيروت ’فرات داا دجلي وال’دااسي ون هبيوي المجتمع الوراقن ’علن الوادي 

 .36ت ص 1998اإلسكنداييت داا الموروي الجاموييت  د. ليلى عبد الوهابت مشكالت الشباب والتوليط الجامونت

األسببببببرة الورعييت اللجني ااقتصبببببباديي  اثر اا تالل والحروب والنزاعات المسببببببلحي على )وضببببببات د. منى وياضت

 .12ت ص2003وااجتماعيي لغرعن )سيات عيروتت 

 .41+ص35 ص1989  14د. منصوا الراوي  مجلي النفط والتنميي  عغداد  الودد 

 .107ت ص 2000محمد جاعر األخصاايت جذوا التنميي اإلخساخييت خدوة التنميي اإلخساخييت المناميت سني 


