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 ملخص ال

والتحوالت اجملتمعي   بل من أهم السبل الكفيةل  مبواجه  املتغريات تعد املواطن  جبميع جتةلياهتا الركيزة األساسي  يف التنمي ،
من حروب وأزمات ... اخل. وهلذا جيب أن ينعكس بناء القدرات عةلى بناء اإلنسان كمواطن فاعل من خالل زيادة 

 ألخرى.االفرص املتاح  أمامه وتنمي  وترسيخ الشعور بالوالء واالنتماء لةلوطن واالبتعاد عن مجيع االنتماءات 
يم التعرف عةلى التأصيل النظري واملفاهيمي لةلتنمي  البشري  واملواطن . ودور التنمي  البشري  يف تدع ويهدف البحث اىل:

 وترسيخ قيم املواطن . ومن مث اقرتاح منوذج أصالحي )سياس  اجتماعي ( يهدف إىل حتقيق الرفاهي  االجتماعي .
ة موزعات عةلى /(مبحوث400ملسح االجتماعي باختيار عين  مكونه من )ولتحقيق هذه االهداف مت اعتماد منهج ا

ةليةلها لةلحصول عةلى املعةلومات الالزم  لغرض حت وباستخدام اداة االستبيان, كردستان,  إلقةليمثالث حمافظات تابع  
 وتفسريها.

 هم النتائج اليت توصل اليها البحث فتتةلخص مبا يةلي:أما أ

 من االزمات.ضعف املواطن  يف جمتمع يعاين  -1
 انتشار االمراض واالوبئ  والتسرب من التعةليم وعدم االلتحاق به اصال, ساهم يف ضعف املواطن . -2
 التمييز وعدم املساواة بني املرأة والرجل يف مجيع اجملاالت وامهها جمال العمل السياسي. -3
 انتشار الفقر والبطال  بني افراد اجملتمع. -4

 روح املواطن  وتعزيز املشارك  الفعال  هي:واالسرتاتيجيات املقرتح  لتنمي  
 .اسرتاتيجي  التحول حنو جمتمع خايل من األمي  -1
 اسرتاتيجي  تشغيةلي . -2
 .اسرتاتيجي  متكيني  لةلنساء والشباب واالهتمام بالطفول  من خالل -3
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 المقدمة:   

بارات عده أمهها أن هذه تمعات النامي ,العتالقضي  اجلوهري  والرئيسي  اليت شغةلت ومازالت تشغل بال اجملتعترب التنمي   
اجملتمعات تواجه العديد من مظاهر التخةلف,السيما يف ظل تعرضها)اجملتمعات( إىل العديد من االختالالت البنيوي  

رين فكوقد حظيت التنمي  جبميع أبعادها باهتمام كبري من جانب العةلماء وامل املعاصرة. هذاالنامج  عن التحوالت اجملتمعي  
أصبح اهلدف األساسي هو حتقيق التالزم ألسبيب بني اجلانبني االجتماعي واالقتصادي  سواء, حىتوالساس  عةلى حدا 

 لتحقيق الرفاهي  االجتماعي  لإلنسان.

 1990ري  عام تقرير التنمي  البش اإلمنائياملتحدة  األممهو غاي  التنمي  ووسيةلتها، فقد طرح برنامج  اإلنسانومبا أن 
 دأ االهتمام يزداد بالتنمي  البشري  من أجل بناء القدرات البشري  واالنتفاع منها.وب

تحوالت اجملتمعي  يف التنمي ، بل من أهم السبل الكفيةل  مبواجه  املتغريات وال األساسي الركيزة وتعد املواطن  جبميع جتةلياهتا 
كمواطن فاعل من خالل زيادة   اإلنسانةلى بناء ... اخل. وهلذا جيب أن ينعكس بناء القدرات ع وأزماتمن حروب 

 الفرص املتاح  أمامه وتنمي  وترسيخ الشعور بالوالء واالنتماء لةلوطن واالبتعاد عن مجيع االنتماءات األخرى.
 أواًل: عناصر البحث.

 مشكةل  البحث. .1
 1990بعد عام تمع العراقي، فأسهمت التحوالت اجملتمعي  املعاصرة إىل إنتاج العديد من االختالالت البنيوي  يف اجمل

وما بعدها، شهد  2003وبداي  احلصار االقتصادي املفروض عةلى جمتمعنا وصواًل إىل االحتالل األمريكي لةلعراق عام 
 ,العراق حتوالت وأمراض اجتماعي  خطرية. فقد احتل العراق املرتب  الثالث  عاملياً يف الفساد اإلداري بعد الصومال ومنيمار

 171أما آخر تقرير فقد أشار إىل أن العراق حيتل املرتب   ,ان العراق حيتل املرتب  الثامن  2011قرير التنمي  لعام وأشار ت
يف عمةلي  الفساد، أي حيتل املرتب  السابع ، هذا وقد ازدادت ظاهرة العنف. وأشارت نتائج مسح  177من جمموع 
عنف الداخةلي واخلارجي ال ينسجم مع القيم االجتماعي . أسرة حول أمن اإلنسان ان مصدر ال 3375ميداين مشل 

وازدادت نسب الفقر والبطال  وانعدام فرص العمل، حىت وصةلت إىل أرقام خميف ، أما عدد األرامل يف العراق فقد بةلغ 
، أما عدد املهجرين داخةلياً فقد %11، واألسر اليت تعيةلها نساء بةلغت %8أرمةل  أي ما نسبته  1200000عددهن 

 مةليون حسب إحصائيات قدمتها منظمات دولي  وحمةلي  خمتةلف . فيما أشار أحد التقارير  2.2وخارجياً  ,مةليون 1.5بةلغ 
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( من األطفال %73يف جمال التعةليم، السيما بعدما أضطر ) 178من جمموع  131الدولي  مؤخراً ان العراق حيتل املرتب  

 .2006 -2005إىل ترك دراستهم لةلعام الدراسي 
ةلها هو اخلطوة األوىل باجتاه ح -أي مشكةل  –ماً أننا ال منةلك حةلواًل سحري  سريع  لكن اإلحساس بوجود املشكةل  عةل

 أو احلد من خماطرها.
 .أمهي  البحث-2

أمهي  البحث كونه يةلقي الضوء عةلى أحد املتغريات املهم  وهي التنمي  البشري  ودورها يف ترسيخ قيم املواطن  لدى  تتأتى
اجملتمع العراقي، بعد بروز العديد من املشاكل اجملتمعي  وأثرها عةلى الفرد واألسرة واجملتمع، وإلقاء الضوء من خالل أفراد 

األرقام واإلحصائيات الرمسي  وغري الرمسي  سوف يساعدنا إىل إثراء املعرف  العةلمي  هلذا املوضوع من جه  ومن مث رسم 
 اعد الدول  يف حتقيق الرفاهي  االجتماعي .اخلطط واالسرتاتيجيات اليت ميكن ان تس

 .أهداف البحث -3
 التعرف عةلى التأصيل النظري واملفاهيمي لةلتنمي  البشري  واملواطن . .أ

 التعرف عةلى العوامل املساعدة عةلى تنامي ضعف املواطن  لدى شرحي  الشباب. .ب
 .لدى الشباب دور التنمي  البشري  يف تدعيم وترسيخ قيم املواطن  .ج
 )سياس  اجتماعي ( يهدف إىل حتقيق الرفاهي  االجتماعي . إصالحيح منوذج اقرتا  .د

 ثانياً: تحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية.
 التنمي . .1

. أي العمةلي  اليت (1)بأهنا: شكل خاص من أشكال التغري االجتماعي، اي ظروف معيشي  مرفه عرف هوبرد التنمي  
، مما يعين أهنا (2)ارده املادي  والبشري  بصورة أكثر فعالي  لتحسني مستوى املعيش جتعل اجملتمع قادرًا عةلى استخدام مو 

عمةلي  يكون لإلنسان دور كبري فيها، فالعنصر البشري هو قائد عمةلي  التغيري اهلادف واملقصود عةلى املستويني الفردي 
 .(3)أو اجلماعي

ادي  املتاح  فق ختطيط مدروس لةلتنسيق بني اإلمكانيات املو  ف التنمي  بأهنا: جهود منظم  بذلتوارتضى الباحث ان تعر 
 واملوارد البشري  لةلوصول إىل حتقيق أعةلى مستوى من الرفاهي  االجتماعي .
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 التنمي  البشري . .2

 د.لةلقرن اجلدي منوذجاالتنمي  البشري  مفهوم غري خاضع ألي قيود ملا ميتةلكه من القوة واحليوي  ليكون 
بأهنا: توسيع خيارات  1990عام  )UNDP(بشري  يف تقرير التنمي  البشري  األول الصادر من وقد عرفت التنمي  ال

. وعرفت أيضًا بأهنا: تنمي  الناس من أجل الناس وبواسط  الناس، فتنمي  الناس معناها االستثمار يف قدرات (4)الناس
س معناها  منو منتج وخالق، والتنمي  من أجل الناالبشر، سواء يف التعةليم أو الصح  أو املهارات حىت ميكنهم العمل عةلى 

كفال  توزيع مثار النمو االقتصادي الذي حيققوه توزيعًا عاداًل وواسع النطاق، والتنمي  بواسط  الناس معناها إعطاء كل 
 .(5)فرد فرص  املشارك  يف حتقيقها

 القيم. .3
كريه وتؤثر كم سةلوكه وتصرفاته هبا، وحيدد جماالت تفالقيم هي أحكام مكتسب  من الواقع االجتماعي يتعةلمها الفرد وحي

. (6)فالصدق واألمان  والشجاع  والوالء واملسؤولي  االجتماعي  مجيعها قيم يكتسبها الفرد من اجملتمع يف سةلوكه وتعةلمه،
عاً، م( القيم بأهنا: ظواهر اجتماعي  ثقافي  تساهم يف ربط متاسك أجزاء البناء االجتماعي Mertonفيما عرف )

 .(7)وحتقيق الوظائف االجتماعي ، مبا تقوم به من ضبط لةلسةلوك وحتقيق االمتثال لةلمجتمع
 املواطن . .4

تعرف املواطن  بأهنا: صف  املواطن اليت حتدد حقوقه وواجباته وتتميز من قبةله بنوع من الوالء لبالده، وخدمتها يف أوقات 
. مبعىن أهنا جمموع  القيم اليت جتعل الفرد (8)حتقيق األهداف القومي  السةلم واحلرب والتعاون مع املواطنني اآلخرين يف

 .(9)يتفاىن يف خدم  وطنه، ويضحي بنفسه يف سبيل ذلك
 الشباب. -5
بذلت عده حماوالت لتحديد مفهوم واضح وحمدد ملعىن الشباب, فمنهم من يرى ان الشباب مرحةل  عمري  حمددة من   

-15عشرين, او من حيدد هذه الشرحي  بصورة اكثر دق  فيذهب اىل اهنم يقعون بني ال مراحل العمر ملن هم دون سن ال
ومنهم من يرى ان الشباب حاله نفسي  مصاحب  متر باإلنسان وتتميز ( 10)عام. 30سنه, واحيانا متتد حىت ال 25

ويعتقد احيانا ان مرحةل    (11)ولي .باحليوي  والنشاط وترتبط بالقدرة عةلى التعةلم ومرون  العالقات االنساني  وحتمل املسؤ 
سنه وهي الفرتة اليت يكون فيها الشباب قد اكمل تعةليم  وبدأ مرحةل   30-22الرشد والنضج االجتماعي ميتد من سن 

 (12)جديدة يف حياته ختتةلف فيها مسؤولياته واحتياجاته.
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 م المواطنة وبناء اإلنسان.ثالثاً: التنمية البشرية )المكونات والمؤشرات( ودورها في تدعيم قي
 األبعاد االجتماعية لمفهوم المواطنة.-1

أو  بعاداألمواطنًا إال بعد توفر عدد من  اإلنسان، وال ميكن أن يصبح اإلنساناملواطن  هي الوطن، والوطن حمل إقام  
 رك  والتفاين ...اخل.واملشا عواإلبدا  واإلجنازاليت تكسبه هذه الصف ، وتدفعه حنو املثابرة والعمل  األساسي التجةليات 

فاجلذور التارخيي  لةلمواطن  وجدت يف الفةلسف  اليوناني ، والسيما املمارسات الدميقراطي  البدائي  يف أثينا، ولو أهنا كانت 
تستبعد النساء وهتمشهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسياً. ومن مث احنرفت بصورة رمسي  بعد الثورة الفرنسي ، حيث صدر 

تشمل احلقوق املدني  والسياسي  واالقتصادي  واالجتماعي  املواطن   فأصبحت. 1789املواطن سن   اإلنسانان حقوق بي
يف عصرنا احلديث فقد تغريت املواطن  لتشمل االنتماء إىل عدة دول وليس دول  واحدة فقط، كما يف  أماوالثقافي . 

 .األصةليملوطنه  اإلنساننتماء دور كبري يف ا لإلقام ، لكن تبقى األوريباالحتاد 
 :والتجةليات, أمهها األبعادولةلمواطن  عدد من 

 االنتماء أو الوالء.-1
الرابط  اليت جتمع املواطن بوطنه تعةلو وتسمو عن مجيع العالقات احلزبي  والعشائري ، وال خضوع إال لسيادة  أنوتعين 

تقاد وإمنا تتجةلى إىل جانب االرتباط الوجداين يف اعنتماء، القانون، وان هذه الرابط  ال تنحصر يف جمرد الشعور باال
 .(13)وإدراك املواطن ان هناك التزامات وواجبات حنو الوطن، وال تتحقق املواطن  دون التقييد الطوعي هبا

 الحقوق والواجبات.-2
خصي  اإلنسان، يًا يف بناء شحقوق اإلنسان وواجباته جتاه جمتمعه متثل أحد أبعاد املواطن  الصاحل  وتشكل ركنًا أساس

فالفرد إذا حصل عةلى حقوقه كامةل ، وتوفرت له ضمانات احلفاظ عةليها من جانب احلكوم  وبقي  املؤسسات األخرى، 
. ومثةلما يطالب (14)فان هذا يعين ان هذا املواطن سيكون أقدر عةلى العيش بكرام  يف إطار اجتماعي صغري وهو الوطن

زام   بـ)العمل والسكن والرتشيح والتصويت باالنتخابات والتعبري عن الرأي... اخل(. فعةليه التاإلنسان حبقوقه واملتمثةل
 أخالقي يفرض عةليه القيام بواجباته حنو نفسه من جه  والوطن من جه  أخرى.

 المشاركة.-3
ردي واجلماعي، توى الفسويقصد هبا قدرة املواطن عةلى املشارك  الفعال  يف صنع القرارات العام  واخلاص ، أي عةلى امل

 فمن املهم أن يتمكن املواطن وعةلى حنو ثابت من املشارك  يف صنع القرار، حىت يساهم وبشكل فعال يف رسم السياسات 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 221 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
عةلماً أن هناك مخس  بةلدان جنحت يف حتقيق التنمي  . (15)االقتصادي  واالجتماعي  والثقافي  والسياسي  اليت تؤثر يف حياته

 وريا اجلنوبي ، ماليزيا، النروج، كندا وتونس(.باملشارك  وهي )ك
 رابعاً: دور التنمية البشرية في ترسيخ قيم المواطنة وبناء اإلنسان.

بعد ان كان االهتمام مقتصرًا عةلى زيادة النمو االقتصادي أو الدخل الفردي، اصبح اآلن أكثر مشولي  بعد أن حتول 
وفري والسياسي  والثقافي  من أجل حتويل اإلنسان إىل مواطن منتج بعد تحي  االهتمام إىل مجيع اجلوانب التعةليمي  والص

 مجيع املتطةلبات اجملتمعي .
ولةلتنمي  البشري  جمموع  من املكونات األساسي ، اليت جيب ان يتبناها كل جمتمع من أجل بناء قدرات اإلنسان وتوسيع 

 :(16)خياراته، وتشمل
 اإلنصاف. (1
 االستدام . (2
 التمكني. (3
 .(17)شارك امل (4
 اإلنتاجي . (5
 احلري . (6

وعندما حناول حتةليل وتفسري أي مكون من مكونات التنمي  البشري  املذكورة سةلفاً وحماول  تطبيقه عةلى جمتمعنا العراقي، 
سنجد أن األمر يف غاي  الصعوب ، والسيما يف الوقت احلاضر ملا مير به اجملتمع من ظروف استثنائي  )حروب، أزمات، 

 يف أغةلب مؤسسات اجملتمع ان مل أقل مجيعها. اختالالت بنيوي .. اخل( أدت إىل عومل ، .
  عةلى والذي يعين توفري حاجات اجليل احلاضر من دون املساوملو مت الرتكيز بشيء من التفصيل إىل مكون )االستدام ( 

رد وتنويعها دون االعتماد عةلى مو ، مبعىن ان يكون هناك عمةلي  استثمار وتدوير لةلمشاريع (18)مقدرة األجيال القادم 
 :(19)مادي واحد )النفط مثاًل( ولكي تبقى التنمي  عمةلي  قابةل  لالستمرار يتطةلب ذلك

 عدم توريث األجيال القادم  ديوناً اقتصادي  أو اجتماعي  تعجز عن مواجهتها. .1
 عقةلن  استثمار املوارد الطبيعي . .2
 حتقيق العدال . .3
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ع لبشري  العاملي  واحملةلي  عةلى موضوعني أساسيني مها الفقر والالمساواة. وبالرغم من ارتفا تقارير التنمي  اوركزت أغةلب 

 بدأ بالتدهور يف ظل انتشار ظاهريت الفقر والبطال .، إال أن الوضع املعيشي 2003دخل العائةل  العراقي  بعد عام 
ينذر بتفاقم وتردي املستوى املعيشي  ، ان اخلطر بات2004وقد أظهرت دراس  حول مسح املعيش  يف العراق لعام 

العراقي  تعتمد إىل حد كبري يف غذائها عةلى البطاق  التمويني . وأشارت الدراس  أيضاً  والصحي، كما وأظهرت ان األسرة
. أما إحصائيات (20)الف أسبوعياً لةلحاالت الطارئ  100000( من األسر العراقي  ال تستطيع تأمني %35إىل أن )
( ألف شهرياً لألعوام 325000طيط العراقي  فقد ربطت بني احنسار نسيب لةلفقر وارتفاع متوسط الدخل إىل )وزارة التخ
دون النظر إىل الغالء الفاحش الذي صاحب تةلك الزيادة واليت أفقدهتا القدرة الشرائي .  2005 -2004 -2003

. فيما أظهرت نتائج التشغيل والبطال  لعام (21)( يف ضوء مكوناته الفرعي %18.8وقدرت قيم  دليل الفقر البشري بـ)
 %29.7لةلذكور مقابل  %30.1مبعدل  %30( عام بةلغ حوايل 24 -15أن معدل البطال  لةلفئ  العمري  ) 2008

. إضاف  إىل املشاكل االقتصادي  األخرى ومشاكل السياس  (22)%15لإلناث، يف حني بةلغ معدل البطال  بصورة عام  
عي  اليت بدأت تشكل حجر عثرة أمام حتقيق التنمي ، وهنا يتبادر إىل أذهاننا عدد من التساؤالت منها،  واملشاكل االجتما

كيف ميكن ان نبين إنساناً قادر عةلى العطاء يف ظل الظروف احمليط  باجملتمع؟ وكيف ميكن أن حنقق الرفاهي  االجتماعي  
طور اهرة البطال  جبميع أشكاهلا؟ وكيف ميكن ان نبين ونونسب الفقر بدأت تتصاعد يومًا بعد يوم يف ظل ازدياد ظ

 ونصف اجملتمع يعيش يف املطبخ )النساء(؟
منائي لةلدالل  عةلى املتحدة اإل األممولةلتنمي  البشري  أيضاً عدد من املقاييس واملؤشرات اليت مت اعتمادها من قبل برنامج 

التنمي ،  هذه املعايري هي اليت تعكس مدى جناح الدول  يف حتقيقحال  التنمي  البشري  هي: )التعةليم، الصح ، الدخل(، و 
 وسنركز عةلى مؤشر التعةليم ملا له من أمهي  كبرية يف تعزيز قيم املواطن .

 :(23)( وينقسم إىل ثالث  مستويات هي1 -وقد اعتمد برنامج األمم املتحدة مؤشر لةلتنمي  البشري ، ويرتاوح بني )صفر
 ثر.فأك 0.84مستوى عايل:  .1
 .0.77 -0.5مستوى متوسط:  .2
 .0.5مستوى ضعيف: اقل من  .3
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م مؤشرا يف حتقيق التنمي  البشري  من عدمها. ومبا أن التعةليوهذا املؤشرات هي اليت تعكس مدى جناح الدول  أو احلكوم  

عةليمي  هادف  ت أساسي من مؤشرات التنمي  وأيضاً حق دستوري لكل مواطن، والتنمي  البشري  ال تأيت إال من خالل ثورة
 :(24)  وتناولت التنمي  البشري  التعةليم من خالل االهتمام بـتعتمد عةلى النوع ال عةلى الكم فقط. 

 التعةليم أداة الكتساب التقان . -

 طرح التعةليم كحق أساسي يهدف وضع البشر. -
رفني )التعةليم والتنمي (، فالرتبي  الط توجيه التعةليم لتحقيق التنمي  البشري ، وبذلك تصبح العالق  تبادلي  بني إعادةومن مث 

عةلى املواطن  ترتكز عةلى مبدأ أساسي هو ان التعةليم حق لةلجميع وتضمن تكافؤ الفرص واملساواة بني مجيع أفراد اجملتمع، 
مي وتن اإلنسانقوق إىل ذلك بقيم املواطن  وح باإلضاف وهذا ال يقتصر عةلى إعطائهم الرتبي  والتعةليم فقط وإمنا تشبعهم 

 باملسؤولي  االجتماعي  والعمل اجلماعي. اإلحساسلديهم 
ان حصول املواطن عةلى التعةليم والرعاي  الصحي  والعمل ال يقل أمهي  يف حصوله عةلى  2000وأشار تقرير البشري  لعام 
كي ينتج ل . وبالتايل ان احلصول عةلى التعةليم كحق أساس جيب ان يتمتع به كل مواطن(25)احلقوق السياسي  واملدين 

املشارك   -باتالواج -احلقوق -القيادات احملةلي  والكفاءات العةلمي ، وهذه احلقوق هي إحدى جتةليات املواطن  )االنتماء
 قيق التنمي  البشري  يستةلزم:وحت الفعال (.

 املساواة أما القانون. -

 احلصول عةلى التعةليم. -

 توفر اخلدمات الصحي . -

 القضاء عةلى الفقر. -

 توفري فرص عمل. -
ال ميكن بناء اإلنسان وحتويةله إىل مواطن دون إعطاءه احلقوق الدستوري  واليت تكفل له احلياة الكرمي  بدون أي متييز  إذن

جنوسي أو مذهيب أو عرقي أو عشائري، من أجل ان يقوم بالواجبات املفروض  عةليه عةلى أكمل وجه، وتفعيل املشارك  
من    االجتماعي ، فال ميكن أن يطبق املواطن مجيع القرارات والقوانني الصادرةاجملتمعي  النوعي  من أجل حتقيق الرفاهي

بالتايل فان و  سةلط  عةليا، ويعتقد أن هذه القوانني والقرارات يف جمتمع تزداد فيه نسب الفقر واجلرمي  والبطال  ..اخل.
 اعي  ترتبط بالقضاء فرص، واملسؤولي  االجتماملشارك  اجملتمعي  لةلمواطنني ترتبط أساساً بتوسيع خيارات الناس وتكافؤ ال
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عةلى البطال  والفقر وتوفري فرص العمل، والشعور باالنتماء بتحقق من خالل توفري الرعاي  االجتماعي  لةلعوائل املهمش  

 وحتقيق املساواة والعدال  االجتماعي  بني الذكور واإلناث.
 فعالة.خامسا: الشباب العراقي: الواقع ومقومات المشاركة ال

يعترب الشباب الركيزة االساسي  لتحقيق التنمي , والسيما يف اجملتمعات النامي , وذلك من خالل املشارك  الفاعةل  يف بناءة, 
وعةليهم تقع مسؤولي  امناء اجملتمع وصناع  مستقبةل , لكن التحدي االكرب هو كيف ميكن االستفادة من هذه الطاقات 

السيما    اجملتمعي  االجيابي  لتحقيق التغيري املطةلوب واهلادف اىل حتقيق الرفاهي  االجتماعي ,ألدماجها وحثها عةلى املشارك
وان اجملتمع العريب بصورة عام  واجملتمع العراقي بصورة خاصه يعج بالعديد من الطاقات الشبابي  املعطةل  وغري املنتج , 

 اث والدراسات املختص  هبذا الشأن.وهذه ما اشارت اليه مجيع تقارير التنمي  البشري  واالحب
 واهلدف حتقيق احلري  والعدال  والكرام , وهم ايضا رواد حرك  التحريرهم قادة احلرك  االحتجاجي  يف تونس فالشباب 

والتغيري يف مصر العربي , واالن هم من يقودون حرك  االصالح يف العراق, وجندهم يواصةلون النضال من اجل املبادئ 
ن بيد اجملتمع حنو حتويل املواطن  اىل هوي  حقيقي  جلميع افراد الشعب عرب ترسيخ القيم والسةلوكيات يف جماالت لياخذو 

شباب عرب القومي ...اخل(, والسيما وان ال-املنطق -العشرية-املواطن  واالبتعاد عن الوالءات واالنتماءات اجلانبي ) احلزب
....؟ التغيري والتجديد قادر عةلى التفاعل والتكيف واالندماج واملشارك . ولكن. والنزع  حنو باإلبداعاتطاقاته املتفجرة 

 من قبل رجال السياس  واالقتصاد وعةلماء النفس واالجتماع واالخصائيني اجلهود, والسيماهذا حيتاج اىل التكاتف بذل 
 ليسانفسهم, و عةلى مساعدة  االجتماعيني من خالل الدراس  والتشخيص والعالج, والعالج هنا هو مساعدة الشباب

التعامل معهم كما يتعامل الطبيب مع مرضاة, بل االخذ بيدهم)الشباب( حنو حتقيق التنمي , عرب تنمي  قدراهتم وتوظيفها 
ذه وترك مسال  تقرير املصري بيدهم ال بيد االخصائيني, لكي تكون عمةلي  التغيري هادف  وترتسخ هالصحيح,  االجتاهيف 

 بح صورة منطي  يعتمد عةليها الشباب يف املستقبل.السةلوكيات لتص
فال ميكن ان تتحقق التنمي  ومؤشرات الفقر والبطال  والتهميش واالقصاء والتمييز تزداد يوما بعد يوم, مع ان هذه     

ادر اىل اذهاننا باملؤشرات تزداد مع زيادة املؤمترات والندوات والبحوث والدراسات احملةلي  والعربي  وحىت العاملي . وهنا يت
اسئةل  مهم هو: ما هي االسباب؟ واين هي مكامن اخلةلل؟ وهل هي مقصودة ام ال؟ فهل اخلةلل يف اجملتمع ام الدراسات 

 واالحباث ام يف الشباب انفسهم؟
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عةلى  ذن اخلةلل كبري وواضح, ويتجسد يف السياسات االقتصادي  واالجتماعي  واالسرتاتيجيات كافه, اليت مل تأخأعتقد أ

 عاتقها عمةلي  التغيري الفعةلي والواقعي, وامنا االكتفاء بالتنظري فقط.
ة ستحل باجملتمع, , ينذر وسينذر بكارث  كبري فالواقع اجملتمعي لةلشباب, ان كان اقتصاديا او اجتماعيا او ثقافيا او سياسيا

 اذا ما تركت هذه الظواهر واملؤشرات دون اهتمام او معاجل .
 لتطرق اىل واقع الشباب يف اجملتمع وما هي اهم احتياجاهتم من اجل التطوير وتنمي  القدرات والتغيري.وسيتم ا

 .ضعف االنتماء لدى الشباب: االسباب والنتائج.1
لقد اتسعت النداءات ملشارك  الشباب يف اجملال العام, السيما واقرارها بندا اساسيا يف السياسات الدولي  من خالل 

, واشار اىل ان 1998الشباب املنعقد عةلى هامش املؤمتر الدويل لةلسياسات الثقافي  لةليونسكو يف استكهومل عام  منتدى
الشباب هم قوة كبرية وراء االنتاج واملهارة واالبتكار, ومن حقهم ان يستمع اليهم واضعوا السياسات واالسرتاتيجيات 

 الوطني  والعاملي .
هم باالستبعاد واالقصاء والتجاهل والتهميش من جه  والشعور او الرغب  باملشارك  من اجل ن الشباب ازداد شعور أال إ

التغيري واحلصول عةلى مركز اجتماعي مرموق من جه  اخرى. لكن بشرط ان تتاح هلم الفرص من خالل االسرتاتيجيات 
 التنموي  التمكيني  لةلقيام بأدوارهم عةلى اكمل وجه.

وحتويل  التأهيلو ه احلكوم  العراقي  من حماوالت جادة وحثيث  لدفع الشباب اىل املشارك  والتدريب وعةلى الرغم مما تقوم ب 
هذه الطاقات املعطةل  اىل طاقات منتج  عرب تطوير قابةلياهتم البدني  والذهني , والسيما وزارة التخطيط ووزارة العمل 

 شري اىل عكس ذلك.والشؤون االجتماعي  ووزارة الشباب...اخل. اال ان الواقع ي
والعوز والبطال , وقد مت االشارة اليها سابقا, اال ان هناك حاالت ومؤشرات اخرى ال تقل فاملؤشرات اخلاص  بالفقر  

امهيتها وخماطرها عن املؤشرات االقتصادي . وهي اهلروب او اهلجرة اىل خارج البةلد وزيادة حاالت االنتحار والعزوف عن 
 اجملال السياسي والشعور بعدم القدرة عةلى التغيري والشعور باالغرتاب والالمباالة.....اخل.الزواج واالهتمام ب

 %17,2والفقر املادي  %13,3فقد اشار احدث تقارير التنمي  البشري  اىل ازدياد حاالت الفقر متعدد االبعاد اىل 
فيما ينخفض بعد  0,808لةلشباب, حيث بةلغ االفضل بني االبعاد االخرى بالنسب   واشار الدليل اىل ان الصح  هو

وهذا يعكس االثر الواضح الخنفاض معدل االلتحاق بالتعةليم, والسيما التعةليم الثانوي  0,695التعةليم ليصل اىل 
 واحلري  والتواصل فكان االقل بني  0,600واملشارك  واالمن  0,741وارتفاع معدل االمي , فيما يبةلغ معدل التشغيل 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 226 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
عند اضافه مؤشرات استخدام االنرتنيت, اما النوع االجتماعي,  0,433وينخفض اىل  0,535فبةلغ مجيع االدل  

 (27).0,535-0,694فعكس الدليل التفاوت الواضح بني الشباب والشابات ليبةلغ 

اه هو , واهم ما يثري االنتب29-15من امجايل الفئ  العمري   %38,4فيما بةلغ امجايل النشطني اقتصاديا من الشباب   
الفجوة الواضح  يف معدالت النشاط االقتصادي بني كال اجلنسني, فيالحظ ان الفروق النسبي  تتصاعد كةلما زادت 

عام, وتتناسب معدالت بطال  الشباب طرديا مع ارتفاع املستوى التعةليمي بعمر  30يف عمر  %76اعمارهم لتصل اىل 
من جمموع العاطةلني عن العمل,  %15,4الشهادة االبتدائي  , فقد شكةلت نسب  العاطةلني عن العمل من محةل  15-29

, ونسب  بطال  شرحي  الشباب مرتفع  يف املناطق %31,6يف حني بةلغت نسب  العاطةلني ممن حيمةلون الشهادة اجلامعي  
, ويالحظ ارتفاع %10والريف  %58, اما بطال  الشابات فبةلغت يف احلضر %14,9والريف  %20احلضري  وبنسب  

 %20,7بطال  الشابات فيما لو قورن ذلك ببطال  الشباب, حيث بةلغ املعدل العام لةلبطال  عند الشابات  نسب
 (28).لإلناث %38مقابل  %10. اما يف اقةليم كردستان العراق, فقد بةلغت نسب  بطال  الذكور %11,1والشباب 

ي واخلدمي لفقر والبطال  وتدين املستوى التعةليماليت بذلتها احلكوم  من اجل التصدي ملشاكل اوهذا يفسر ان اجلهود 
ال تزال دون مستوى الطموح, وهذا ينطبق  Gender)لةلشباب ومشكةل  التمييز القائم عةلى اساس النوع االجتماعي )

 ايضا عةلى مشكةل  العمال  والعمال  الناقص  اليت شهدت ارتفاعا مةلحوظا يف اجملتمع.
, فا دور كبري بعدم رغب  الشباب يف املشارك  وانعدام الثق  مبؤسسات اجملتمع كاف واعتقد ان لةلمؤشرات اليت ذكرت سةل

 وعةلى وجه اخلصوص املؤسس  السياسي .
اما من يرى ان لرأيه  %41,4ان نسب  من يثق بالعمل السياسي  2009فقد اشار املسح الوطين لةلفتوة والشباب لعام 

 (29).%62الشباب يف اجملال السياسي  ط, فيما بةلغت نسب  املؤيدين لعملفق %6وصوته يف املنظمات السياس  فقد بةلغ 
واعتقد لو تكررت هذه املسوح يف الوقت احلاضر لوجدت ان النسب ستتغري, ولكن حنو االسوأ. والسيما املشارك   

 يع جماالت العمل السياسي وغريهاالشبابي  يف مج
دادت وترية اهلجرة واهلروب من البةلد يف السنوات الثالث  املاضي  بسبب احلروب اهلجرة الداخةلي  واخلارجي , فقد از  أما

 والنزاعات املسةلح  وما رافقتها من امراض اجتماعي .
دت ومما الشك فيه, اىل زيادة اهلجرة واهلروب من الواقع ومن اجملتمع, وعةلى وجه اخلصوص هجرة الشباب اىل دول أ 
 ماليني نازح لغاي  هناي  اذار من عام 3ير اىل ارتفاع نسب  النزوح اىل اكثر من شارت احدى التقار أحيث  ،وروباأ
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فعدم االستقرار والظروف االستثنائي  لةلمجتمع العراق اسست وبشكل كبري اىل إظهار الرغب  اىل اهلروب ( 30).2015 

ان نسب  الشباب الراغبني  اىل 2012حنو اخلارج, فقد اشارت نتائج مسح استطالعات الرأي وتطةلعات الشباب لعام 
, ومن اهم االسباب هو احلصول عةلى %35,5اما يف اقةليم كردستان فقد بةلغت  %22,2يف اهلجرة اخلارجي  بةلغت 

 (31), اضاف  اىل اكمال الدراس  والتخةلص من الواقع املرير.%45,3, حيث شكل هذا السبب ما نسبته فرص عمل
بالطرق غري املشروع , واليت ادت اىل حشد اكثر زيادة اهلجرة اىل اوروبا اىل  2015وشهدت االشهر االخرية من عام 

شخص من بينهم اطفال ونساء يف املنطق  احملصورة بني اليونان ومقدونيا من اجل الدخول اىل مقدونيا ومن  2000من 
ن الشباب والعوائل واالطفال يف وهذه اهلجرة غري الشرعي  ادت اىل غرق املئات م (32)مث اىل صربيا مث التوجه اىل املانيا.

املياة االقةليمي  الفاصةل  بني تركيا واليونان, او جعةلهم فريس  سهةل  لةلمهربني, حيث يقوموا بابتزازهم او سرق  امواهلم او 
, وقد وجدت العديد من العوائل مقتول  عمدا داخل احلاويات, بعد ان سرقوا تركهم ميوتون من العطش واجلوع واخلوف

 وتركوهم. امواهلم
يضا انتشرت ظاهرة غريب  لةلتخةلص او اهلروب اىل خارج العراق مثل)زواج الفيزا(, حيث يةلجأ بعض الشباب اىل هذا أو 

النوع من الزواج الذي يعد منفذا من منافذ اهلروب وترك العراق, وقيام بعض الشباب والطالب اىل الزواج من النساء 
 جلنسي  االوكراني .االوكرانيات لةلحصول عةلى االقام  وا

وانتشرت ايضا ظواهر االنتحار والقتل بصورة انتحار, فقد ذكرا مصدرا طبيا يف حمافظ  كربالء ان هناك ارتفاعا مةلحوظا  
فيما اشار تقرير التنمي  البشري  العراقي  (33)يف حاالت االنتحار, فقد استقبةلت مستشفى احلسني حاليت انتحار اسبوعيا.

واظهرت احصائي  مهم  ملستشفى الطوارئ ( 34)امرأة.287د النساء املنتحرات يف اقةليم كردستان بةلغ ان عد 2008لعام 
عام  812ليصل اىل  2003لعام  329ازدياد حاالت االنتحار يف املدين  اذا ارتفع العدد من اخلاص  يف السةليماني  

س انتحار وامنا قتل النساء غسال لةلعار او اال ان هناك من يشكك يف ذلك, فذهب البعض اىل ان هذا لي (35).2006
 دفعهن لالنتحار, وهذا ما اشارت اليه العديد من املنظمات احملةلي  والدولي .

 ما االسباب والعوامل املؤدي  اىل ارتفاع مؤشرات االمراض االجتماعي  اليت عاىن ويعاين منها الشباب, تتةلخص مبا يةلي:أ 

, وادت اىل نزوح سكان مخس 2003اجتاحت اجملتمع العراقي, السيما بعد النزاعات واحلروب املسةلح  اليت  -
 حمافظات عةلى االقل اىل داخل وخارج العراق, لتؤدي اىل السكن يف اماكن غري مالئم  من الناحي  الصحي  
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ق  والتهديد ر , والسيما االمراض اجلةلدي  واجلهاز التنفسي....اخل. وتعرض البعض اىل السباألمراضوارتفاع نسب االصاب  

 واالبتزاز, وتدين املستوى التعةليمي.
, الذي اصاب مجيع مؤسسات الدول  واحدث اختالالت بنيوي , سامهت يف ارتفاع نسب الفساد االداري واملايل -

الفقر والبطال  وانعدام فرص العمل وظهور املافيات املسةلح  لتهدد وتقتل وتبتز الناس, ومجيع هذه العوامل 
 انتماء العديد من الشباب اىل هذه اجلماعات املسةلح  او حماول  اهلروب اىل خارج البةلد اسهمت ايضا اىل

حفاضا عةلى حياته وعائةلته, حىت اصبح العراق حيتل مراتب متقدم  يف الفساد عةلى مستوى العاملي ومنها املرتب  
ساد املايل ب  الثامن  عامليا يف الف, فيما شار التقرير العاملي اىل ان العراق بات حيتل املرت2008الثالث  لعام 

واالداري, واعتقد لو كانت املؤشرات اليت حتصل عةليها املنظمات العاملي  حقيقي , الحتل العراق املرتب  االوىل 
وبدون اي منازع او منافس. ويف كةلتا احلالتني بات اجملتمع يعاين ويفقد عموده الفقري الذي يرتكز عةليه اال 

  وهم الشباب.
نمطي  التزال تعاين من تدين املركز االجتماعي وترسيخ الصورة ال املرأةييز اجلندري, مجيع املؤشرات تؤكد ان التم -

لعمل النساء يف اجملال اخلاص من جه  والتهميش واالقصاء والتمييز والفصل املهين العمودي من جه  اخرى. 
احدة غري مؤمن  باملساواة, وهذه املشارك  ووزيرة و  %25وبنسب   امرأة 82سوى  ال توجدففي قب  الربملان 
ال اخلاص, العمل والفقر والبطال  والعمل يف اجمل تأنيثالطموح حنو التغيري, وابقى مظاهر  املرأةالصوري  افقدت 

 اضاف  اىل العنف الوظيفي واملهين, ادى اىل زيادة معاناة النساء, والسيما الشابات.
قاف  العربي  عةلى وعدم قدرة الث املواجه العومل  والياهتا واملبالغ  بضعف مصدات العومل , اعتقد ان املبالغ  بقوة  -

وحماول   والنظر فقط اىل اجلوانب السةلبي , ومن جه  اخرى ترك اجلوانب االجيابي  لةلعومل  جه , هذا من املواجه 
ع املنظوم  سب م  ال تتناوافالم ذات مضامني هابط من اعالنات مييزهوما تطبيقها, والسيما االعالم الغريب 

أدى ومما الشك فيه اىل الشعور باإلحباط واالغرتاب والعزل  االجتماعي , السيما بعد مقارن   القيمي  لةلمجتمع,
منظومتنا القيمي  مبا هو وافد عرب الفضاء من قيم ومفاهيم العدال  واحلري  واملساواة وحقوق االنسان, لكن ما 

 اف جاءت لتكريس الدوني  واالغرتاب وفقدان اهلوي  والذات يف ان واحد.خفي خةلف هذه املبادئ من اهد
 شار اليه عةلماء البنائي  الوظيفي , السيما روبرت مريتون واميل دوركهامي.أوهذا ما   
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الجزاء الواجب , وما هي وظائف امن خالهلا العالق  بني اجزاء اجملتمع نشأتفالوظيفي  حاولت تفسري الكيفي  اليت 

تقدميها لةلكل, ومبعىن اخر, ان التكامل الوظيفي لألجزاء ينتج عنه انعكاسات اجيابي  عةلى الفرد واالسرة واجملتمع, اما 
 (36)اخلةلل الوظيفي فتنتج عنه اضرار تؤدي اىل اختالالت بنيوي  يف اجملتمع.

د منهم, وحسب االدوار احملددة لكل واح وحدد مريتون الطرق املختةلف  اليت حياول هبا الناس احراز النجاح يف احلياة, 
بول  لتحقيق لرتاكم السةلع املادي  او الوسائل املق ويرى ان بعض الناس قد ال يشرتكون يف اهلدف املتفق عةلي  اجتماعيا,

( 38)واكد ان اجزاء النظام اذا فشةلت يف حتقيق اهدافها سوف ينجم عن ذلك ما يسمى باخلةلل الوظيفي. (37)هذا اهلدف.

رى الوظيفيون ان النظام والتوازن طبيعيان يف اجملتمع, ومن مث فان حال  عدم التوازن هي حال  اجتماعي  غري طبيعي , وي
واكد ذلك تالكوت (39)ويشبهون عدم التوازن يف اجملتمع باملرض يف الكائنات احلي , واساس التوازن وجود امجاع اخالقي.

ن القيم واملعايري واالدوار االساسي  من خالل التنشئ  االجتماعي , والنجاح بارسونز , حيث اشار اىل ان الناس يكتسبو 
  (40)يف استدماج قيم اجملتمع ومعايريه وأدواره شرط الزم لتحقيق النظام االجتماعي.

او فقدان املعايري وتعين انعدام القانون, واستخدم هذا  Anomiفيما استخدم اميل دوركهامي مصطةلح الالمعياري  
املفهوم يف نظريته)االنتحار(, واكد ان حاله االضطراب وانعدام النظام الناتج عن االزمات بصورة عام , ميكن ان يؤدي 

ووجد ان اي اضطراب يف النظام ينتج عنه  (41)يف التكيف مع اجملتمع, االمر الذي يؤدي اىل االغرتاب.اىل اخفاق الفرد 
 (42)وت االرادي, حىت ان كان حيقق راح  اكرب وزيادة يف النشاط العام.اضطراب يف التوازن, ليكون دافعا اىل امل

هلذا اجد ان الواقع االجتماعي لةلشباب والشابات اضاف  اىل كاف  افراد اجملتمع, يعكس الواقع املضطرب وعدم التوازن 
تمع, وبدأت اثارة ونتائجه اجملاحلاصل يف مجيع مؤسسات اجملتمع العراقي, لينتج عنه خةلال وظيفيا اثر وبشكل كبري عةلى 

تزداد يوما بعد يوم, حىت اضحى الشباب)ذكورا ونساء( يضحون بكل شيء) االرض واملوارد واهلوي  واالنتماء....اخل( 
 جملرد العيش بأمان وسالم واستقرار ويف اي مكان من العامل.

رهم راد عةلى اداء ادوارتبط بعدم قدرة االفما تالكوت بارسونز احد منظري الدور االجتماعي, فريى ان املشاكل تأ
عات املشاركني هلذه الداء وتوقاالجتماعي  باملدى املطةلوب, ويتطةلب جناح االنسان يف إدائه ألدواره التوفيق بني االدوار وا

  (43)دوار, واذا ما فشل وقع صراع االدوار.األ
 , وعدم ث الوالءات احلزبي  والعشائري  واملناطقي  والقوميولعل السبب املباشر يف صراع االدوار هو الشباب ايضا, حي 

 القدرة عةلى اختاذ القرارات املناسب , والسيما يف العمةلي  السياسي , حيث انصبت عمةلي  االقرتاع او التصويت عةلى 
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الت بنيوي  اختيارات متحيزة بعيدة عن املوضوعي , وهذا سبب مباشر يف ختةلخل االوضاع االجتماعي , لينتج عنها اختال

 خطرية.
 .حاجات الشباب في ظل البناء التنموي.2
االنتماء او املواطن  تزداد قوة وارتباط مع زيادة املشارك  اجملتمعي  الفعال  لةلشباب ومن مث االحنياز لةلوطن وترك الوالءات  

ر باالنتماء يعزز  . عةلما ان الشعو االخرى مهما كانت امهيتها ودورها يف الرتابط املصريي بني الشاب وجمتمع  او مستقبةل
واالقتصادي   السياسي  من مكان  الشباب, لكن هذا حيتاج اىل جهود كبرية من قبل املختصني يف عده جماالت امهها:

 والثقافي  والرتفيهي ....اخل.
والدول   من قبل اجملتمعلذلك جند او اجد ان زيادة االهتمام بقضايا الشباب وزيادة الدعم املادي واملعنوي املقدم هلم 

ومعاجل  قضاياهم, والسيما الفقر والبطال  وانعدام فرص العمل واهلجرة, سيسهم وبشكل فعال يف زيادة االرتباط املصريي 
 .بني الشباب)ذكورا واناثا( وجمتمعهم, وهذا سيؤدي اىل حتقيق التنمي 
 صحي وفري كل االجواء الالعامل بتأ االهتمام بومثال بسيط عةلى ذلك, ما حدث يف الشركات الياباني , حيث بد

واالجتماعي  من سكن مالئم وتوفري القروض امليسرة, والسيما لغرض الزواج, والتعاقد معهم مدى احلياة, هذه اسهمت 
 (44)وبشكل كبري يف زيادة االنتماء لةلوطن من جه  والشركات من جه  اخرى.

الذكور واالناث(, والسيما الشباب) اجملتمع،تتحقق بدون مسامه  مجيع فئات  أن ال ميكنبان التنمي  الشمولي   فاإلقرار 
ومن اجل مسامه  كامةل  وفعال  ومؤثرة لةلشباب يف اجلهود التنموي  الشامةل  البد من حتديد بعض املنطةلقات لةلبناء التنموي 

ي  قائم عةلى ت احلاضر, الن حتقيق التنمالناجح يف العراق, ومن مث التطرق اىل اهم احتياجات الشباب, السيما يف الوق
 التالزم السبيب واملنطقي بني املنطةلقات واحلاجات. 

 هم هذه املنطةلقات التنموي  هي:أو 

 اجلنوبي ،وريا مثل جترب  تونس وك العراق،والسيما البةلدان القريب  من  الناجح ،االستفادة من التجارب التنموي   -
 لعاملي  ومنها جترب  كندا والنروج.ومن مث االنتقال اىل التجارب ا

 تعزيز مبدأ التكامةلي  يف العمل التنموي, والرتكيز عةلى االستمراري . -

العمل عةلى حتديد اهم االحتياجات وحسب االولوي  واالمهي , ومن مث اذكاء الثق  لسد هذه االحتياجات  -
 باالعتماد عةلى املوارد املتاح .
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 يفي .ريفي, السيما يف ظل اجلمود والتخةلف الذي بدأ يستشري يف املناطق الر العمل عةلى تنمي  اجملتمع احملةلي ال -
اما اهم االحتياجات اليت اصبح الشباب بأمس احلاج  اليها يف جمتمع عاىن وال يزال من العديد من االزمات واحلروب 

 . واهم هذه االحتياجات هي:2003والنزاعات, السيما بعد 

 الشعور باألمن االنساني.  -

 رية.الح -

 االبداع واالبتكار. -

 المنافسة. -

 العمل. -

 الحصول على المكانة االجتماعية. -

 الشعور باالنتماء وحب الوطن. -

 الخدمات الصحية والتعليمية.  -

 الضمان االقتصادي واالجتماعي. -

 الشعور باألهمية. -

 المساواة الجندرية. -

 تكافؤ الفرص. -
 تنمية وترسيخ قيم المواطنة لدى الشباب..3
شخصي  الشباب, البد ان ترتسخ وتنمو قيمها يف االسرة واملدرس  بح املواطن  مكونا اساسيا من مكونات لكي تص   

واجلامع  والسوق والشارع والعمل, وبوجود بيئ  اجتماعي  واقتصادي  وسياسي  وثقافي  مالئم  لنموها, لكي تضحى هوي  
 واضح  املعامل واالفق وجلميع الشباب.

 دى الفئ  اليت تعترب العمود الفقري لكل جمتمع, والفئ  احملرك  واملنتج  والقادرة عةلى احداث التغيريوتنمي  القيم ل    
, تتطةلب العمل اجلاد من قبل جمموع  من (Social Walfer) االجيايب اهلادف اىل حتقيق الرفاهي  االجتماعي  

 االلتزام -اماالحرت -ى الشباب تتمثل) املساواةاملؤسسات االجتماعي , عةلما ان القيم االساسي  الواجب ترسيخها لد
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حب -الفضيةل -عدلال-التفكري االجيايب-االيثار-الثق  بالنفس وتقدير الذات-املشارك  يف احلياة العام -نيبالقوان

 املشارك  اجملتمعي  الفاعةل ....اخل(.-االجناز-االبتكار-االبداع-الوطب
جتماعي  وجمموع  القيم املواطن  لدى الشباب, فهذه متارس من قبل املؤسسات اما الكيفي  املالئم  واملناسب  لتنمي  أ 

 العالج(.-التشخيص-من االخصائيني, يف مقدمتهم االخصائي االجتماعي عرب ثالث خطوات اساسي  هي)الدراس 
ترب من اهداف اخلدم  ع, يعوتنمي  االفراد وتوظيفهم بالشكل السةليم ملمارس  ادوار تنال الثناء والتقدير من قبل اجملتم 

 االجتماعي  والسياس  االجتماعي  عةلى حدا سواء, من اجل حتقيق الرفاهي  االجتماعي .
فاألخصائي االجتماعي يعترب حةلق  الوصل االساسي  بني مجيع املؤسسات العامةل  عةلى تنمي  قيم املواطن  من جه   

اليت متارس وسيةل  ضغط عةلى احلكوم  من اجل زيادة NGO) )وايضا هو العنصر الفعال يف منظمات اجملتمع املدين
 االهتمام بقضايا الشباب من جه  اخرى.

 األسرةبوتنمي  قيم املواطن  لدى الشباب تعتمد عةلى ثالث قنوات اساسي  تتفاعل فيما بينها, وتتكامل اهدافها, تبدأ اوال 
-وسائل ترفيهي هيئات عام  و -منظمات جمتمع مدين-جملتمع)اعالممث املدرس  والكةلي  واخريا البيئ  االكرب واملتمثةل  با

 نوادي ثقافي  ورياضي ...اخل(.
عةلى سبيل املثال, تعترب الةلبن  االوىل يف كيان اجملتمع واجملال االول الذي حتدد داخةل  مالمح شخصي  الفرد, وتتم  فاألسرة

جيل.  قل الرتاث من فضيةل  واخالق وقيم وتعاون من جيل اىلفيه ادراك قيم املواطن  عرب التنشئ  االجتماعي  اليت تن
وايضا تغرس يف االبناء حب الوطن واالنتماء وحتديد االدوار لكل عضوا من اعضائها ومراقب  االبناء وتوعيتهم وتوجيههم 

 ذكريهم بإجنازات اجملتمع وتارخيه, وما يتطةلب  املستقبل لةلنهوض دائما هبذا اجملتمع.وت
االسرة جزءا من الكل, فأدوار االسرة تتكامل مع ادوار بقي  املؤسسات اليت يتكون منها البناء االجتماعي. فهي ومبا ان 

تقوم بتهيئ  ابنائها لةلمشارك  يف االنشط  السياسي  واالجتماعي  والثقافي  والرياضي . فمن خالل تعاوهنا مع املؤسس  
اجملتمع(, -ملدرس ا-ل النشاطات واملشاركات عةلى مستويات ثالث )املنزلالتعةليمي , ميكن تعزيز مبادئ االنتماء من خال

 ومن خالل املنزل واملدرس  نستطيع تنمي  االحساس بالواجبات اجملتمعي  والفخر واالعتزاز بالوطن.
يهي  اليت تعد عاملهم جما املدرس  فتعد من اهم املرجعيات اليت ينتمي اليها الشباب, نظرا لةلمهام التعةليمي  والرتبوي  والتو أ 

ومتكنهم من التعةلم واكتساب املعارف واملهارات وتةلقي اخلربات والتجارب والتدريبات اليت تؤهةلهم عةلى مواصةل  التعةلم 
 وهي اداة لتحرير الذهن من مجيع اشكال الضيق واالنغالق  (45)والتخصص يف املهن واالعمال اليت حيتاجها اجملتمع.
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ليت مترر املعةلومات وفق منظور منهجي مدروس, لتةلعب املدرس  دورا يف نشر ثقاف  املشارك  والتحجر, وهي الوسيةل  ا

 لدى الطالب.
وبالتايل تساهم املدرس  يف تاسيس كيان التالميذ وترسخ فيهم قيم ومبادئ اجملتمع لتسهل اندماجهم وتثبت   

تمع ارادة اجملتمع, فاملؤسس  الرتبوي  تاخذ عن اجمل فالغاي  االساسي  لةلمدرس  هو حنت مالمح االنسان الذي( 46)هويتهم.
  (47)مجةل  من املعارف املنتقاة واملهارات املكتسب  والقيم السائدة, فتهذهبا وتنقةلها اىل الشباب يف صيغ مواد تربوي  وتكويني .

 (48)والرتبي  من اجل املواطن  تركز عةلى اربع  ابعاد هي:   

 والواجباتالتربية من اجل معرفة الحقوق  -

 التربية من اجل فهم الهوية الوطنية. -

 التربية من اجل تعزيز االنتماء. -

 التربية من اجل تعزيز المشاركة. -
ففي املكسيك مت ختصيص مواد دراسي  ولساعات طويةل  لتدريس املواطن  وتنميتها وترسيخها لدى الطةلب , اما اليابان   

اىل  رب العاملي  الثاني , واعتربت ان االصالح التعةليمي هو نقط  االنطالقفقد اهتمت بالتحول اىل دول  عاملي  بعد احل
العاملي  من خالل احملافظ  عةلى الثقاف  املوروث , وتعميقها يف نفوس االفراد وتربيتهم عةلى االنتماء واالخالص اىل جمتمعهم,  

 (49)م من العيش بنجاح.ول  اليت متكنهكما اهتمت اليابان بتزويد شباهبا بالقيم والسةلوكيات املقب

 (50):عددا من االهداف اليت تستهدفها من تعةليم املواطن  وهي الياباني  فوضعت الوزارة  

 تنمية القدرة على العمل بإيجابية. -

تعميق التفاعل الواسع بين الطالب وبين مدرستهم ومجتمعهم كأداة لتنمية مهارات المشاركة وتنمية  -
 االحساس بالمسؤولية االجتماعية.

زيادة الوعي بمشاكل المجتمع المحلي والدولة ومعرفة الطرق التي يمكن من خاللها يستطيع الفرد  -
 االسهام في اقامة المجتمع والدولة.
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اىل خةلق هوي  وطني  توحد املاليزيني بتنوعاهتم املختةلف ,  1975ليزيا منذ حصوهلا عةلى االستقالل عام فيما سعت ما

ومن مث اعتمدت مبدأ املواطن  هدفا اساسيا من اهداف النظام التعةليمي, ويف الدمنارك يعترب تعةليم املواطن  عةلى راس 
االسباين,  اسبانيا مت دمج منهج تعةليم املواطن  بداي  من الدستور اولويات منظوم  التعةليم العام بدأ من رياض االطفال, ويف

مت اقرار قانون يعرتف بان التعةليم الي  قوي  لدمج قيم املساواة وحقوق االنسان والتماسك االجتماعي  2006ويف عام 
 ( 51)واحرتام التنوع الثقايف.

راء واملعةلومات سيةل  االعالمي  يتم من خالهلا نقل االفكار واآلالبيئ  اجملتمعي , حيث تنشط فيها بقي  املؤسسات, فالو  ماأ
 وهذا ما ينطبق عةلى اجملالت والصحف اليومي  والشهري .....اخل. (52)فراد.األىل عدد كبري من إ
اهيم واطنني مبفبتثقيف امل اخلاص منظمات اجملتمع املدين, فةلها دور كبري يف اقام  الدورات التوعوي  وورش العمل أما  

املواطن  واالنتماء وقيمهما, وايضا املشارك  اجملتمعي  املطةلوب  والفعال  لةلشباب وهذا ينطبق عةلى النوادي الثقافي  والرياضي  
 ايضا.

وضمن هذا التطور الشمويل تصبح مؤسسات البناء االجتماعي فضاءا مفتوحا لتفاعل تةلك االدوار وجلميع املؤسسات   
طةلب  ومنظمات اجملتمع املدين واملربني والفاعةلني ومبشارك  او قيادة االخصائيني االجتماعيني, ومن من خالل اولياء امور ال

( يوضح 1تسم رقم )مر  وتنمي  قيم املواطن  لدى الشباب.خالل التفاعل االجتماعي الذي ميثل االطار التشاركي لتفعيل 
 ذلك
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 املؤسسات اجملتمعي  يف ترسيخ قيم املواطن  ( يوضح دور1مرتسم رقم )

ويف ضوء هذه احلقائق, جند ان دور اخلدم  االجتماعي  واالخصائيني االجتماعيني يف العمل مع الشباب ينصب عةلى 
 جمتمعهم ووطنهم, عن طريق زيادة وعيهم بقضايا اجملتمع. اجتاهتقوي  روح املسؤولي  لديهم 

 ؟ وهل ستنجح االحباث والدراسات والسياسات؟ وهل ينجحوالتوجيه باإلرشادي  التوعي  لكن....؟ هل ستنجح عمةل  
الشابات( -ذوي االختصاص؟ وهل تنجح االسرة واملدرس ؟ هل ينجحون مجيعا يف حتويل هذه الطاقات املعطةل )الشباب

بح مستشريا يف راقي, حيث الفساد اصواالستثنائي  اليت مير هبا اجملتمع العاىل طاقات منتج ؟ يف ظل االوضاع املازوم  
مجيع املؤسسات وعةلى راسها املؤسس  السياس  والديني , وانتشار مظاهر الفقر والبطال  والقتل والتشرد والتسول وعمل 

 النساء واالطفال واالبتزاز والتهديد وزيادة هجرة العقول واملوارد البشري  اىل اخلارج.
ىل وامنا اخلةلل يف اجملتمع ككل, وهذا اثر سةلبا عةلى الشباب, وبالتايل حنن حباج  ا اذن اخلةلل ليس يف الشباب فحسب, 

 معاجل  اصل املشكةل , لكي حنقق االندماج واملشارك  الفعال  لةلشباب وغريهم يف بناء اجملتمع ومن مث حتقيق التنمي  جبميع 
 

يم ترسيخ ق
المواطنة 
من خالل

االسرة

المدرسة 
والجامعة

منظمات 
المجتمع 
المدني

النوادي 
الثقافية 
والرياضية

االعالم 
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( يوضح ما هي متطةلبات 2مرتسم رقم) دم الشباب.وليس االعتماد عةلى احلةلول الرتقيعي  او النظري  اليت ال خت ،شكاهلاأ

 التغيري اجملتمعي لتعزيز املواطن .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح اليات ترسيخ املواطن 2مرتسم رقم )
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 سادسا: االطار المنهجي للبحث.

 الدراسات. نمنهج البحث: اعتمد الباحث منهج املسح االجتماعي بالعين , النه افضل املناهج هلذا النوع م 
  ادوات مجع البيانات: مت اعتماد طريقتني جلمع البيانات واملعةلومات اخلاص  بالبحث مها)املقابةل  مع بعض

 استمارة االستبان (.-القيادات احملةلي  ومنظمات اجملتمع املدين
 ( شاب وشاب , وذلك لع400عين  البحث: استخدم البحث عين  عشوائي  بسيط , اما حجم العين  هو ) دم

وجود احصائي  رمسي  ثابت  لعدد الشباب والشابات يف االقةليم, والسيما بعد حرك  النزوح االخرية اليت شهدها 
 اجملتمع العراقي.

  :مجاالت البحث 
 دهوك(-اربيل-اجملال املكاين: اقةليم كردستان) السةليماني  -أ

-1/4/2015دة بني اجملال الزماين: مت اجراء بشقي  النظري وامليداين خالل الفرتة املمت  -ب
15/10/2015 

اجملال البشري: ويشمل عين  من الشباب والشابات يف اقةليم كردستان ويشمل مجيع العراقيني عربا   -ت
 واكرادا من الشباب والشابات.

 سابعا: عرض وتحليل البيانات.
 اوال: البيانات االولية.

ث حتديد مي, فمن خالله يستطيع الباحاجلنس: يعد متغري اجلنس من املتغريات الرئيسي  يف البحث العةل .1
اخلصائص االجتماعي  لةلعين , السيما وان هذ املتغري يعد مؤشرا يف بيان نوعي  مشاكل الشباب, وتتأثر طبيع  

 االسئةل  جبنس املبحوثني/ات وتكوينهم/ن البيولوجي.
 (يوضح توزيع العينة حسب الجنس1جدول رقم)

 % ت اجلنس
 %50 200 الذكور
 %50 200 االناث
 %100  اجملموع
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العمر: يؤثر عمر املبحوثني/ات يف اإلجاب  عةلى االسئةل  املطروح  يف استمارة االستبان , السيما بني الشباب  .2

 . اإلجاب يف الفئات املتقدم , فةلةلخربة املرتاكم  عرب السنني دور كبري ومهم يف 
 ( يوضح اعمار المبحوثين/ات2) جدول رقم                                              

 % ت العمر
19-24 124 31% 
25-30 276 69% 

 %100 400 اجملموع
 

املستوى التعةليمي: هو اعةلى مستوى تعةليمي او شهادة حصل عةليها املبحوثني/ات, فةلةلتحصيل العةلمي دور   .3
وع ذات فائدة  ا وان املوضعةليها مبصداقي  كبرية, والسيم اإلجاب ومن مث كبري ومهم يف فهم وحتةليل االسئةل  

 كبرية لةلمجتمع.
 ( يوضح التحصيل العلمي للمبحوثين/ات3جدول رقم )

 % ت التحصيل العةلمي
 %5,5 22 ابتدائي 
 %13,5 54 متوسط 
 %19,25 77 اعدادي 

 %18,75 75 دبةلوم
 %43 172 سبكالوريو 
 %100 400 اجملموع

 
 اعي  من املتغريات املهم , السيما وان الشخص املتزوج خيتةلف يفاحلال  االجتماعي : يعد متغري احلال  االجتم .4

 النفسي واالجتماعي عن املطةلق واالعزب واالرمل, لكن املشاكل االسري  ايضا قد تؤثر عةلى اجابات  استقراره
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تمع جملاملبحوثني/ات, لتختةلف اجاباهتم عن االخرين, والسيما االعزب والعزباء الذين ال يهتمون كثريا ان تركوا ا .5

 او ال.
 ( يوضح الحالة االجتماعية للمبحوثين/ات4جدول رقم)                           

 % ت احلال  االجتماعي 
 %52,5 210 متزوج/ة

 %42,5 170 اعزب/عزباء
 %3,25 13 مطةلق/ة
 %1,75 7 ارمل/ة
 %100 400 اجملموع

 
شري بحوث/ة, وتعد املهن  من املقاييس االقتصادي  اليت تامل يزاولهاملهن : وهو اجلهد العضةلي او العقةلي الذي  .6

 اىل احلال  املادي  اليت يتمتع هبا املبحوث.
 

 ( يوضح مهن المبحوثين/ات5جدول رقم)                                  
 % ت املهن 

 %11 44 طالب/ة
 %22 88 كاسب

 %15,5 62 موظف/ة
 %13 52 عامل/ة
 %8 32 رب  بيت

 %30,5 122 ل عن العملعاط
 %100 400 اجملموع
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اع عةلى االوضاع املعيشي , السيما وان انقطكفاي  الدخل: لةلدخل الفردي او االسري اثر كبري وبالغ االمهي   .7

الدخل او استقطاع جزء منه سوف يؤثر عةلى االندماج واملشارك  اجملتمعي , ويؤثر يف اجاباهتم/ن عةلى االسئةل  
 ايضا.

 اتين/( يوضح مدى كفاية الدخل الشهري للمبحوث6جدول رقم)                       
 % ت كفاي  الدخل الشهري

 %5,25 21 يكفي ويزيد
 %24,75 99 يكفي

 %70 280 ال يكفي
 %100 400 اجملموع

 
 ثانيا: المشاكل المجتمعية ودورها في اضعاف االندماج االجتماعي وقيم المواطنة لدى الشباب.

اجملتمع العراقي من العديد من االزمات اليت ادت اىل اختالالت بنيوي  اثرت وبشكل كبري عةلى مجيع افراد اجملتمع) يعاين  
 رجال و نساء و شباب و اطفال(,.

وهذه املشاكل اثرت عةلى الشباب حبيث ادت اىل اضعاف االندماج االجتماعي وبشكل خطري, ادى اىل العديد من    
 ليت اجتاحت جمتمعنا العراقي, وسيتضح بصورة اكرب يف البيانات التالي :املظاهر والسةلوكيات ا

 ( يوضح مدى معاناة الشباب العراقي:7اما اجلدول رقم)  
 ( يوضح مدى معاناة الشباب/ات في العراق7جدول رقم)                          

 االجابات ت %
91,5%  نعم 366 
8,5%  ال 34 
100%  اجملموع 400 
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, اىل مدى معاناة الشباب والشابات يف اجملتمع العراقي وعةلى مجيع االصعدة, وشكةلت ما بيانات اجلدول اعالهوتشري 
 .%91,5نسبته 

يوضح ادناه  (8هبا الشباب يف العراق, وترتيبها حسب االمهي  او اخلطورة, فاجلدول رقم) تأثرما اهم املشاكل اليت أ
 ذلك:

 ( يوضح نوع المشاكل التي اثرت على الشباب/ات8جدول رقم)                       
 % ت املشاكل
 %36,5 146 اقتصادي 
 %27,75 111 سياسي 
 %16,25 65 ثقافي 

 %10 40 اجتماعي 
 %5 20 نفسي 
 %4,5 18 مجيعها
 %100 400 اجملموع

 
م/ن وادت /ات واليت اثرت وبشكل كبري عةليهاىل ان اهم املشاكل اليت يعاين منها الشباب بيانات اجلدول اعالهتظهر  
من بقي   %64,25 نسبتهىل ابتعادهم عن اجملتمع وحماول  اهلجرة, هي املشاكل االقتصادي  والسياسي  واليت شكةلت ما إ

 مجيع املشاكل(.-نفسي  -ثقافي –املشاكل االخرى)اجتماعي  
طموح الشباب, ان كانت خدمات صحي  او تعةليمي  او اما عن اخلدمات املقدم  من قبل احلكوم , فهل كانت تةليب    

د كانت اجاباهتم ان اخلدمات دون مستوى الطموح, بل ولدت لديهم صدم  اجتماعي , السيما تدريبي .....اخل, فق
 يوضح ذلك: ادناه (9, واجلدول رقم)2003بعد رفع شعارات التغيري بعد 
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 ية الحكومة لمتطلبات الشباب/ات( يوضح تلب9جدول رقم)                          

 االجابات ت %
92,5%  نعم 370 
7,5%  ال 30 
100%  اجملموع 400 

 
 يوضح ذلك: ( ادناه10مستقبةلهم, فاجلدول رقم) ما نظرهتم )شباب/شابات( حولأ    

 ( يوضح نظرة الشباب/ات حول مستقبلهم10جدول رقم)                         
 % ت االجابات

 %8,5 33 متفائل
 %40,75 163 متشائم

 %33,5 134 ال يهمين
 %17,5 70 ال اعرف
 %100 400 اجملموع

 
وال  %40,75ان نظرة الشباب/ات حول مستقبةلهم يف اجملتمع انقسمت بني متشائم  بيانات اجلدول اعالهتشري 

همت يف اطن/ة يف اجملتمع, واليت اس, ويف كال احلالتني تظهر لنا النتائج بؤس املو %33,5يهتمون مبستقبةلهم/ن بنسب  
 ظهور االغرتاب والعزل  االجتماعي  من جه  او اهلروب من العراق من جه  اخرى.

باهتم, ااما حول العالق  بني مستقبل الشباب والشابات من جه  ومستقبل العراق من جه  اخرى فقد تباينت اج   
 يوضح ذلك: ( ادناه11واجلدول رقم)
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 ( يوضح العالقة بين مستقبل الشباب/ات ومستقبل العراق11جدول رقم)                  

 االجابات ت %
67,5%  نعم 270 
32,5%  ال 130 
100%  اجملموع 400 

, اىل ان النسب االعةلى من اجابات الشباب/ات, اكدت وجود عالق  بني مستقبل العراق عالهأنتائج اجلدول وتشري 
ىت ما وجدت االزمات ادت اىل انتشار البطال  والفقر والتهميش واالقصاء.....اخل, , فم%67,5ومستقبةلهم وبنسب  

ادت ومما الشك فيه اىل التفكري باملستقبل اجملهول لةلشباب/ات, وهذا ما ساهم وبشكل كبري يف هجرهتم وتركهم لةلبالد) 
 هذا ما اكدة اغةلب املبحوثني واملبحوثات(.

اجلدول  وضحهيالشباب والشابات يف احلاضر واملستقبل يف العيش حياة كرمي ,  االشياء اليت هتموفيما خيص اهم   
 :( ادناه12رقم)

 ( يوضح اهم ما يهم الشباب/ات في الوقت الحالي12جدول رقم)                     
 االجابات ت %

21%  العمل 84 
8,5%  الزواج 34 
18,25%  اهلجرة 73 
15,5%  التعةليم 62 
11% وتكافؤ الفرص العدال  44   
3,5%  اخلدمات الصحي  14 
10,5%  مشاريع شبابي  42 
4,25%  قروض ميسرة 17 
7,5%  التعيينات 30 
100%  اجملموع 400 
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وتشري بيانات اجلدول أعاله اىل ان اهم متطةلبات العيش الكرمي اليت هتم الشباب/ات, تراوحت بني العمل والتعةليم    

 ه  واليت احتةلت االولوي , اما التعيينات والزواج واخلدمات الصحي  واملشاريع الشبابي ...اخلوالعدال  وتكافؤ الفرص من ج
  من جه  اخرى.

( 13لكن هل هناك استجاب  هلذه املتطةلبات من قبل احلكوم  او واضعي السياسات  وصانعي القرار, فاجلدول رقم)   
 ادناه يوضح ذلك:

 يوضح استجابة الحكومة في توفير متطلبات الشباب/ات  (13جدول رقم)                       
 االجابات ت %

97,25%  نعم 389 
2,75%  ال 11 
100%  اجملموع 400 

ن نستنتج من بيانات اجلدول اعاله, ان مجيع املؤسسات مبا فيها احلكوم  او منظمات اجملتمع املدين, مل تستجيب أوميكن 
. التصادم بني %97,25وبنسب   اليت حيتاجها الشباب لتدعم مشاركتهم اجملتمعي او توفر اه املتطةلبات الضروري  

املتطةلبات وعجز احلكوم  عةلى تفريها سبب التفكري باهلجرة او االخنراط يف اجملاميع املسةلح  او االحنراف واالنتقام من 
 اجملتمع....اخل.

 ( ادناه يوضح ذلك:14ي  فاجلدول رقم)ما اهم متطةلبات الشباب لةلمسامه  يف حتقيق التنمي  الشمولأ  
 ( يوضح اهم متطلبات الشباب/ات للمشاركة في تحقيق التنمية الشمولية14جدول رقم)                 

 % ت االنواع
 %42,5 170 املعرف 
 %40 160 العدال 

 %15 60 التمكني
 %2,5 10 التدريب والتأهيل

 %100 400 اجملموع
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ول اعاله, اىل ان اهم متطةلبات الشباب لتحقيق التنمي , توزعت عةلى حتقيق جمتمع املعرف  والعدال  نتائج اجلدوتشري 

. وهذا دليل واضح عةلى اهتمام الشباب/ات %17,5والتمكني والتدريب والتأهيل بنسب   %82,5االجتماعي  وبنسب  
 مبستقبل اجملتمع, لكن بشرط توفري املتطةلبات املذكورة سةلفا.

 حاله مواجه  الشباب ملشكةل  ما, فان اجله  القادرة عةلى حل املشاكل حسب اعتقادهم, يتضح يف بيانات ما يفأ
 ( ادناه:15اجلدول رقم)

 
 ( يوضح الجهات الفعالة لحل مشاكل الشباب/ات حسب رأيهم15جدول رقم)                       

 % ت اجلهات
 %14,5 58 الشرط 
 %50 200 العشرية
 %5,5 22 احلزب
 %16 64 العائةل 

 %11 44 اعاجلها بنفسي
 %3 12 ال اعرف
 %100 400 اجملموع

 
, اىل ان نصف املبحوثني/ات يؤكدون ان اغةلب املشاكل اليت تواجههم يف الوقت احلايل بيانات اجلدول اعالهتشري     
 البةلد واملؤسسات القادرة عةلىميكن ان حتل اال عن طريق العشرية, وهذا دليل واضح عةلى ضعف القانون يف  ال

همت يف انعدام اليت انتشرت وبشكل كبري, واساجليش....اخل(, السيما يف ظل املصاحل الفئوي  واحلزبي  -فرض )الشرط 
ثقه الشباب/ات مبؤسسات الدول  كافه, وهذا ادى اىل اضعاف الشعور باالنتماء لةلوطن, وزاد من قوة االنتماء لةلعشرية 

 نطق  او القومي , القادرة عةلى محايتهم من املخاطر واملشاكل اليت تعرتضهم/ن.او احلزب او امل
 ( ادناه يوضح ذلك:16ما حول اهم العقبات اليت وقفت حائال امام املشارك  اجملتمعي  الفاعةل  لةلشباب, فاجلدول رقم)أ

                       



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 4, 2016 

 
 246 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 اركة المجتمعيةهم عقبات منع الشباب/ات من المشأ( يوضح 16جدول رقم)

 % ت العقبات
 %2,75 11 االنشغال يف العمل

 %13,5 54 الالمباالة يف قضايا اجملتمع
 %13,5 54 غةلب منظمات اجملتمع املدين هدفها الربحأ

 %25,5 102 عدم الثق  بصانعي القرار
 %5,5 22 الفساد االداري واملايل
 %7 28 املصاحل احلزبي  والقومي 

 %10 40 اهلوي الشعور بفقدان 
 %3 12 عدم االميان بقدراهتم عةلى التغيري

 %4,5 18 انتشار العصابات واملسةلحني الرافضني لةلتغيري
 %11,25 45 التفكري برتك البةلد واهلجرة اىل اخلارج

 %3,5 14 ضعف املنظوم  القيمي  والقانون
 %100 400 اجملموع

ان الشباب/ات اصبحوا يعانون من العديد من العقبات اليت وقفت امام  ميكن ان نستنتج من بيانات اجلدول اعاله,    
املشارك  اجملتمعي  لتحقيق ما يطمحون اليه, ولذلك كانت اغةلب قراراهتم ذات طابع سةليب, السيما املشارك  السياسي , 

 ( ادناه, حول مدى االهتمام بالربامج السياسي :17وهذا ما سيتضح يف بيانات اجلدول رقم)
 ( يوضح اهتمام الشباب/ات بالبرامج السياسية17جدول رقم)                             

 االجابات ت %
24,5%  نعم 98 
75,5%  ال 302 
100%  اجملموع 400 
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ثالث  ارباع بيانات اجلدول اعاله, بعدم اهتمام الشباب/ات بالربامج السياسي , السيما يف ظل الظروف املأزوم  تشري  

ار الذات السياسي  ال يتميزون بالكفاءة وانك يعيشها البةلد من جه  واالعتقاد بان القائمني عةلى ادارة املؤسسات اليت
 ( ادناه, يوضح اسباب عدم االهتمام بالربامج السياسي :18من جه  اخرى, واجلدول رقم)

 السياسية ( يوضح اسباب عدم االهتمام بالبرامج18جدول رقم)                           
 االسباب ت %

19,8%  الربامج السياسي  جمرد ثرثرة 60 
10,6%  ال افهم عةلى السياسيني 32 
10,6%  ال افهم بالسياس  32 
27,5%  ال يهمين ذلك 83 
17,9%  اغةلب السياسيني غري كفؤين  54 
13,9%  املصاحل احلزبي   41 
100%  اجملموع 302 

 
( ادناه, يوضح اجابات البحوثني/ات 19صويت عةلى االنتخابات القادم , فاجلدول رقم)ما فيما خيص املشارك  يف التأ

 حول املشارك  من عدمها:
 

 ( يوضح مدى مشاركة الشباب/ات في االنتخابات القادمة19جدول رقم)                         
 االجابات ت %

27,75%  نعم 111 
72,25%  ال 289 
100%  اجملموع 400 
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من جمموع العين  يرفضون املشارك  يف االنتخابات القادم . وهذا يرجع  %72,25شري بيانات اجلدول اعاله, اىل ان ت

 ( ادناه:20اىل جمموع  اسباب اشاروا اليها يف اجلدول رقم)
 ( يوضح اسباب رفض المشاركة في االنتخابات القادمة20جدول رقم)                          

 االسباب ت %
16,3%  صويت غري فعال 47 
30,8%  انتخابات غري نزيه   89 
21,5%  دميقراطي  مزيف  62 
13,8% الربملانيني مل يقدموا شيء  40 

 لةلمجتمع
7,6 %  تزداد فيها شراء الذمم 22 
10% سيطرة االحزاب عةلى  29 

 االنتخابات
100%  اجملموع 289 

 
 الثق  باالنتخابات وعدم جدوى املشارك  فيها, ويرجع اىل الشعور بعدمحجم عدم  نستنتج من بيانات اجلدول اعاله,   

 القدرة عةلى التغيري واالوضاع االمني  غري املستقرة اليت يعيشها البةلد.
ليت يعاين ا ما حول االعتقاد بأن تشكيل او تأسيس كيان شبايب مستق بفكر ورؤى شبابي  يعترب هو احلل لةلمشاكلأ  

 ( ادناه:21يتضح يف بيانات اجلدول رقم)ة خاص  واجملتمع بصورة عام , منها الشباب/ات بصور 
 في حل مشاكل الشباب/ات( يوضح دور تأسيس كيان شبابي 21جدول رقم)                       

 االجابات ت %
54,25%  نعم 217 
45,75%  ال 183 
100%  اجملموع 400 
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ثناء قبول والرفض تبدوا متقارب  والسبب)مناقش  بعض الشباب والشابات ااىل ان نسب  ال ،عالهأتشري بيانات اجلدول  

مةلئ االستبان ( يعود اىل الفساد االداري واملايل املستشري يف مجيع مؤسسات اجملتمع واخلوف من االحزاب املتنفذة 
 والتعود عةلى اخطاء املاضي, هذا ما اشار اليه اجمليبني عةلى السؤال بالرفض.

 ( ادناه يوضح ذلك:22د مشاريع شبابي  قادرة عةلى فرض نفسها يف اجملتمع, فاجلدول رقم)اما حول وجو   
 ( يوضح قدرة المشاريع الشبابية في فرض نفسها على المجتمع22جدول رقم)                     

 االجابات ت %
8 %  نعم 32 
92 %  ال 368 
100%  اجملموع 400 

 
ىل عدم وجود مشاريع شبابي  قادرة عةلى فرض نفسها عةلى اجملتمع او فيه, والسبب يعود تشري بيانات اجلدول اعاله, ا

حسب رأي الشباب اىل االعتماد عةلى االسترياد وخصخص  املعامل واملصانع وفتح احلدود لتتدفق اىل السوق املنتجات 
 ا ان وجدت.ع الشبابي  او حماربتهالرديئ  والرخيص  الثمن, وسيطرة االحزاب عةلى السوق وعدم اعطاء الفرص  لةلمشاري

( ادناه يوضح 23ولكي حتوز املشاريع الشبابي  عةلى ثق  اجملتمع, جيب ان تتوفر هلا عددا من املتطةلبات, واجلدول رقم)  
 ذلك:

 ( يوضح متطلبات دعم المشاريع الشبابية23جدول رقم)                                
 املتطةلبات ت %

45,6% م احلكوميالدع 168   
18,2%  القروض امليسرة 67 
18,2%  مساندة اعالمي  67 
5% توعي  اجملتمع بأمهي  املشاريع  18 

 الشبابي 
5%  توعي  الشباب بدور مشاريعهم 18 
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8% ورش عمل تدريبي  وتثقيفي   30 
 لةلشباب

100%  اجملموع 368 
 

تمع واملواطن ن تؤدي اىل جناح املشاريع الشبابي  لتنال ثق  اجملتشري بيانات اجلدول اعاله, اىل ان هناك متطةلبات ميكن ا   
 .%45,6عةلى حدا سواء, ومن اهم املتطةلبات هو الدعم احلكومي وبنسب  

( يوضح اجابات 24ما الشابات ايضا عانن من مشاكل ختصهن كأناث, والسيما التمييز اجلندري, واجلدول رقم)أ  
 طرح  عةلى االناث فقط: املبحوثات, عةلما ان هذا السؤال مت

 ( يوضح مدى معاناة الشابات في المجتمع24جدول )                                        
 االجابات ت %

89%  نعم 178 
11%  ال 22 
100%  اجملموع 400 

 
س النوع, من حجم العين , اشرن اىل وجود متييز قائم عةلى اسا %89حيث تشري بيانات اجلدول اعاله, اىل ان     

ظةلما اىل  رجاعهإوهذا التمييز ناتج عن املنظوم  القيمي  اليت تشجع عةلى عمل النساء يف اجملال اخلاص فقط, وايضا مت 
 ( ادناه, يوضح اهم عوامل التمييز اجلندري:25. واجلدول رقم)البيولوجيالعامل 

 عوامل التمييز الجندري( يوضح اهم 25جدول رقم)                                         
 العوامل ت %

55%  قيم اجملتمع الذكوري 98 
6%  التنشئ  االجتماعي  اخلاطئ  11 
5,6%  معارض  االهل لعمل النساء 10 
2,3%  مستقبل االناث هو الزواج 4 
9,6%  الظروف االمني  غري املستقرة 17 
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16,9%  االنسحاب من العمل 30 
4,6%  االجازات املتكررة 8 

010%  اجملموع 178 
 

تشري بيانات اجلدول اعاله, اىل ان اهم اسباب او عوامل التمييز اجلندري يرجع اىل ان اجملتمع العراقي جمتمع ذكوري     
, اضاف  اىل الوضع االمين غري املستقر واالنسحاب املتكرر من العمل او ترك  %55سةلطوي, ومت االشارة اليه بنسب  

 يق بني العمل خارج املنزل وداخةل .هنائيا بسبب عدم التوف
 ( ادناه يوضح ذلك:26اما اهم اشكال التمييز اجلندري, فاجلدول رقم )    

 ( يوضح اهم اشكال التمييز الجندري26جدول رقم)                                        
 االشكال ت %

6,8%  التمييز باألجور 12 
7,9%  التمييز بالرتقي  14 
3,9%  التمييز باملناصب 7 
11,8% التمييز بالدورات التدريبي   21 

 والتأهيةلي 
28% التمييز بااللتحاق بالتعةليم  50 

 والعمل
41,6%  التمييز بالتنشئ  االجتماعي  74 
100%  اجملموع 178 

 
ز بالتنشئ  ن التمييوال زالت تعاين, واظهرت ا املرأةتظهر بيانات اجلدول اعاله, اشكال التمييز اليت عانت منها   

 لينتج عنها بقي  اشكال التمييز الواضح  يف اجلدول اعاله. %41,6االجتماعي  حصل عةلى اعةلى نسب  فشكةلت 
ما فيما خيص اهم املشاكل اليت تركتها تكنولوجيا االعالم عةلى الشباب والشابات, وادت اىل ضعف االندماج أ   

 ( يوضح ذلك:27واملشارك , فاجلدول رقم)
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 ( يوضح اهم مشاكل التكنولوجيا الحديثة لألعالم27جدول رقم)                                  

 املشاكل ت %
4,25%  االغرتاب والعزل  االجتماعي  17 
4,25%  ضعف التنشئ  االجتماعي  17 
11,25% زيادة حاالت السرق   45 

 /القتل/االبتزاز
5,5% الشعور بعدم القدرة عةلى  22 

واجه  امل  
3%  املبالغ  بضعف الثقاف  العربي  12 
2,5%  الالمباالة باألمور اجملتمعي  10 
24,75%  التقةليد االعمى لةلثقاف  الغربي  99 
5%  غةلب  منط االستهالك املظهري 20 
12,5%  الرغب  بالسفر اىل الدول املتقدم  50 
12,5%  احنسار قيم حب الوطن 50 
2%   انتشار قيم الفرداني 8 
2,5% انتشار تعاطي املخدرات وحبوب  10 

 اهلةلوس  واملشروبات الكحولي 
7,5%  زيادة حاالت االنتحار 30 
2,5%  زيادة حاالت االغتصاب 10 
100%  اجملموع 400 
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اهلاتف -نيتانرت -تظهر بيانات اجلدول اعاله, اىل حجم املشاكل الناجت  عن تكنولوجيا االعالم احلديث)فضائيات

العاب االطفال....اخل(, لينتج عنها سةلوكيات طارئ  بعيدة عن ثقاف  اجملتمع, ادت اىل اختالالت بنيوي  عةلى -مولاحمل
 صعيد االسرة واجملتمع.

 ( ادناه يوضح ذلك:28وفيما خيص الشعور بفقدان اهلوي  واملواطن , اجلدول رقم )
 ر الشباب/ات بفقدان الهوية والمواطنة( يوضح شعو 28جدول رقم)                                

 االجابات ت %
90,5%  نعم 362 
9,5%  ال 38 
100%  اجملموع 400 

 
من اجابات العين , وميكن  %90,5تشري بيانات اجلدول اعاله, ان فقدان الشعور باالنتماء واملواطن  شكل ما نسبته 

ن العوامل اجملتمعي  اليت دفعت الشباب اىل الشعور بفقدا ن نستنتج من بيانات املذكورة اعاله, اىل وجود عدد منأ
 املواطن  واالنتماء.

 ( ادناه, يوضح اهم االسباب والعوامل املؤدي  اىل فقدان الشعور باملواطن , ومت ترتيبها حسب االمهي :29واجلدول رقم)
 بالمواطنة لدى الشباب/ات( يوضح اهم عوامل فقدان الشعور 29جدول رقم)                          

 االسباب ت %
45%  الوالء احلزيب والطائفي والعشائري 162 
22,6%  فقدان احلقوق 82 
8,2%  انتشار الواسط  واحملسوبي  30 
6%  الفقر والبطال  22 
5%  ازم  السكن 18 
4,4%  انتشار الفساد املايل واالداري 16 
4,4%  انتشار جرائم اخلطف والتهديد 16 
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4,4%  انعدام الثق  بالسياسيني 16 
100%  اجملموع 362 

 
وتشري بيانات اجلدول اعاله, اىل ان اهم العوامل اليت ادت اىل فقدان الشعور باالنتماء لةلوطن تتمثل بالوالء لةلحزب 

االمتيازات , اما العامل الثاين فهو فقدان احلقوق و %45والطائف  واملذهب والعشرية عةلى حساب الوالء لةلوطن وبنسب  
, لتايت بقي  العوامل تباعا وحسب %22,6املؤدي  اىل االيثار واالندفاع وحتمل املسؤولي  االجتماعي  ليشكل ما نسبته 

 ورها يف فقدان الشعور باالنتماء.د
حتمل و هم العوامل اليت ميكن ان تؤدي اىل تعزيز وترسيخ قيم املواطن  لدى الشباب/ات, والشعور حنو االنتماء أأما 

 ( يوضح ذلك:30املسؤولي ,, فاجلدول رقم)
 ( يوضح عوامل ترسيخ وتعزيز قيم المواطنة30جدول رقم)                                   

 العوامل ت %
22,5%  االستقرار 90 
23%  الشعور باألمان 92 
7,5%  معاجل  مشاكل التعصب 30 
8%  القضاء عةلى االرهاب 32 
20% ى الوالءات اجلانبي القضاء عةل 80   
17%  التحول حنو جمتمع املعرف  68 
2% قيام منظمات اجملتمع املدين  8 

 بأدوار اكثر فعالي 
100%  اجملموع 400 

 
واالستقرار  باألمانعور عةلى الش باألساسوميكن ان نستنتج من بيانات اجلدول اعاله, ان تعزيز وترسيخ قيم املواطن  يعتمد 

 .%82,5لتشكل ما نسبتها جمتمع   ول حنو جمتمع املعرف  والقضاء عةلى الوالءات االخرىيف البةلد والتح
 ( يوضح ذلك:31وحول طموح الشباب يف اهلجرة اىل اوروبا وترك البالد, فاجلدول رقم)  
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 ( يوضح مدى طموح الشباب/ات في الهجرة الى اوروبا31جدول رقم)                             

تاالجابا ت %  
69,5%  نعم 278 
30,5%  ال 122 
100%  اجملموع 400 

 
يرفضون ذلك, عةلما  %30,5من افراد العين  لديهم الطموح برتك البالد, و  %69,5تشري بيانات اجلدول اعاله, ان 

وتصادم   ان اغةلبي  من رفض ذلك هم من النساء, وارجعن السبب اىل اخلوف من احلري  املطةلق  لةلنساء يف اخلارج من جه
 القيم العربي  مع قيم الغرب من جه  اخرى.

سباب اهلجرة فقد مت االشارة اليها مسبقا, وهذا ما اشار اليه اغةلب املبحوثني الشباب, وحول هذا املوضوع فقد أما أ
اء يف العراق ويف قاشار احد املبحوثني حول خماطر اهلروب املتمثةل  باالبتزاز وسرق  االموال او الغرق يف البحار, ان الب

 هذه الظروف الصعب  هي ال ختتةلف عن املخاطر اليت ميكن ان تعرتض طريقنا او تؤدي اىل املوت.
 ( ادناه يوضح ذلك:32وفيما خيص دور الشباب يف عمةلي  االصالح والتنمي , فاجلدول رقم )

 
 ية االصالح والتنمية( يوضح دور الشباب/ات في عمل32جدول رقم)                             

 االجابات ت %
 نعم 186 %46,5
 ال 214 %53,5

100%  اجملموع 400 
 

من افراد العين  اشاروا بان ليس لديهم اي دور يف االصالح والتنمي . عةلما  %53,5تشري بيانات اجلدول اعاله, ان 
 ان مجيع الدول يعتربون الشباب هم عماد اجملتمع ومستقبةل .
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( يوضح 33و العوامل اليت وقفت حجر عثرة امام الشباب يف عمةلي  االصالح والتنمي , فاجلدول رقم )أسباب األوحول 

 مهها:أ
 ( يوضح العوامل المؤدية الى اضعاف دور الشباب/ات في التنمية واالصالح33جدول رقم)                     

 العوامل ت %
 املصاحل احلزبي  24 %11,2
حل القومي املصا 4 %1,9  
 انتشار الفساد جبميع أشكاله 20 %9,4
 اخلوف من القتل واالختطاف 52 %24,2
 التهديدات املتكررة لةلشباب 54 %25,3
 تدخل االجندات اخلارجي  28 %13
 الشعور بعدم القدرة عةلى التغيري 32 %15

100%  اجملموع 214 
 

( 34  الشعور باملواطن  وحتمل املسؤولي  االجتماعي , فاجلدول رقم)هم املؤسسات اجملتمعي  القادرة عةلى تنميأوحول 
 وحسب امهيتها: يوضح دور املؤسسات ،دناهأ

 ( يوضح دور المؤسسات في تنمية الشعور بالمواطنة 34جدول رقم)                              
 املؤسسات ت %
 االسرة 200 %50

25,5%  املدرس  والكةلي  واملعهد 102 
01%  االعالم 40 

6%  املؤسس  الديني  24 
5%  منظمات اجملتمع املدين 20 
3,5%  النوادي واملنتديات الثقافي  14 
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100%  اجملموع 400 
 
تشري بيانات اجلدول اعاله, بأن جلميع املؤسسات دور يف ترسيخ قيم املواطن , فيما لو توفرت االجواء املناسب  واملالئم   

بحوثني واملبحوثات اىل ان اهم املؤسسات اليت تقع عةلى عاتقها ترسيخ قيم املواطن  هي االسرة  وبنسب  لذلك. واشار امل
, والسيما ان التنشئ  االجتماعي  املبكرة تقع عةلى عاتقها, وميكن من خالهلا نقش قيم املواطن  وترسيخها يف 50%

واجلامع  عةلى عاتقها تنمي  هذا الشعور)االنتماء(  املدرس  تأخذمنذ الصغر, وهو مهيئ لذلك, ومن مث  النشءذهان أ
 من اجابات املبحوثني واملبحوثات, %75,5ليشكل اهلوي  الوطني  لةلشباب/ات, لتشكل هاتني املؤسستني ما نسبته 

 وتساعدهن بقي  املؤسسات يف ذلك.
 :االستنتاجاتالنتائج و  :سابعا

 وال: النتائج:أ
 وصل اليها الباحث هي:هم النتائج امليداني  اليت تأ

 77%  . من افراد العين  ال يكفيهم الدخل الشهري لسد احتياجاهتم االساسي 
 91,5% .من عين  البحث اكدوا وجود معاناة كبرية لةلشباب يف اجملتمع العراقي 
  16,25وثقافي   %27,75وسياسي   %36,5تشري النتائج اىل ان سبب املشاكل هي اقتصادي  وبنسب%. 
 92,5% 2003الشباب/ات اشاروا اىل ان اخلدمات احلكومي  مل تةليب طموحهم, والسيما بعد  من. 
  ال يهمه االمر. %33,5متشائم حول مستقبةل /ن يف العراق, و %40,75كشفت نتائج البحث اىل ان 
   18,25اهلجرة بنسب   %21توصةلت نتائج البحث اىل اهم ما حيتاجه الشباب/ات هو العمل بنسب% 

 .%15,5التعةليم 
 97,25% .من عين  البحث اكدوا بان احلكوم  مل تستجب هلم يف توفري املتطةلبات اليت حيتاجها الشباب 
  ان اهم متطةلبات حتقيق التنمي  تعتمد عةلى توفري املعرف  والعدال . %82,5اكد 
 ان مشاكةلهم ال حتل اال عن طريق العشرية.%50اشار نصف عين  البحث , 
  ال ميهم االمر  %19,8بالربامج السياسي , والسبب هو ان الربامج جمرد ثرثرة  بعدم اهتمامهم %75,5اكد

 .%13,7واملصاحل احلزبي   27,5%
  باالمتناع عن املشارك  يف االنتخابات القادم .  %72,25اكد 
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 89%  من عين  النساء الشابات اشرن اىل وجود متييز جندري واضح يف اجملتمع العراقي, وارجعن السبب يف

متييز  %41,6: متييز بالتنشئ  االجتماعي  اهم اشكاله. اما %55قام االول اىل قيم اجملتمع الذكوري  وبنسب  امل
 . %11,8يف االلتحاق بالتعةليم

 90,5%  من عين  البحث اكدوا اهنم بدأوا يشعرون بفقدان املواطن . وارجعوا اهم االسباب اىل الوالء احلزيب
 .%22,6احلقوق  فقدان %45والطائفي والعشائري 

  من الشباب/ات اصبح لديهم الرغب  والطموح باهلجرة اىل اوروبا وترك البةلد. %69,5توصةلت النتائج اىل ان 
  من عين  البحث بأن االسرة قادرة عةلى تنمي  الشعور باملواطن  وحب الوطن, واملدرس  واجلامع   %50اكد

 .%25,5متارس نفس الدور وبنسب  
 ثانيا: االستنتاجات:

  ان الشعور باملواطن  اجتاه األرض والتاريخ والوطن بدأت بالضعف والرتاخي، السيما يف حمارب  الفساد، لتنتج لنا
 والءات وانتماءات جانبي  أضعفت وبشكل كبري املشارك  اجملتمعي  الفعال .

 .املواطن  ارتباط صميمي وبناء إنسان فعال يشعر باملسؤولي  االجتماعي  جتاه الوطن 
 واملواطن بني الوطن لصميميهم التنمي  البشري  يف تعزيز االرتباط تسا 

 المواطنة. قيم لترسيخ تمكينيه استراتيجيات :ثامنا
االسرتاتيجي  إطاراً عامًا ومنهجاً متناسقاً ومنسجمًا مع أهداف اجملتمع وغاياته، لتعكس فن العالقات بني السياسيات 

. واالسرتاتيجي  ليست بالعمةلي  السهةل ، فةلها (53)قيق تةلك األهداف والغاياتوالتخطيط واملمارسات وحتدد منهج حت
ن  وتعزيز طأبعاداً عةلمي  ومعرفي  ومهاري ، تعتمد عةلى زوايا نظري  ومهاري  وأدائي . واالسرتاتيجيات املقرتح  لتنمي  روح املوا

 املشارك  الفعال  هي:
  االسرتاتيجيات التمكيني  لرتسيخ قيم املواطن
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 استراتيجية التحول نحو مجتمع خالي من األمية )ويتطلب تنفيذها ما يلي(:-1

تفعيل قانون التعةليم اإللزامي، ومتابع  تنفيذ هذا القانون، ومن يعارض هذا القانون أو تنفيذه حياسب ويتعرض   _     
 إىل أشد العقوبات.

 ذري  يف جماالت التعةليم ومراحةله.حتقيق املساواة اجل  _    
 حمو األمي ، والسيما النساء، وبالذات يف املناطق الريفي .  _    
 اجملتمع. اجتاهحماول  فهم الطالب حلقوقه وواجباته  _    
 ناث.تشجيع فتح املدارس األهةلي ، والسيما يف املناطق الريفي ، بشرط أن تكون األجور مناسب ، ورمزي  بالنسب  لإل _    
 استراتيجية تشغيلية: )وتتمثل بالنحو اآلتي(:-2
اجل  ظواهر احلكومي ملع اإلنفاقالدعم االقتصادي لةلمواطنني، والسيما النساء، من خالل التشجيع والتوعي  وزيادة  _

 الفقر والبطال .
 اص.زيادة نسب التعيينات وتوفري فرص عمل مناسب  ذات محاي  قانوني ، السيما يف القطاع اخل _
 يف الصني. %9تدر دخالً قومياً يعادل الصغرية، السيما ان هذا الصناعات  االعتماد بشكل كبري عةلى الصناعات _
 تشريع قوانني تةلزم األسر مبنع األطفال من العمل، والسيما األعمال املؤذي  جسدياً ونفسياً وبيولوجياً. _
 يف جماالت العمل. حتقيق العدال  أو تكافؤ الفرص بني الذكور واإلناث _
 للنساء والشباب واالهتمام بالطفولة من خالل: تمكينيهاستراتيجية -3
 منح النساء فرصاً متساوي  مع الرجال يف املشارك  باختاذ القرارات أو صياغ  القوانني والتشريعات املهم . _

طنة ترسيخ قيم الموا
لدى الشباب

ينية استراتيجية تمك
للنساء والشباب

غيليةاستراتيجية تش
التحول مجتمع 

المعرفة
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 مجيع املشاكل املؤدي  إىل إفقار النساء والشباب.القضاء عةلى  _
 اث وتشجيعهن عةلى املشارك  الفعال  يف مجيع اجملاالت، والسيما املشارك  السياسي .توعي  اإلن _
 توفري مشاريع صغرية وإعطاء القروض امليسرة أو بدون فائدة لةلنساء والشباب. _
 توفري املدارس ورياض األطفال، واالهتمام بالطفل وتوفري الرعاي  املناسب  هلم. _
 اإلبداع واملهارة واالبتكار، وإقام  مهرجانات سنوي  هادف  إىل تشجيع األطفال.تشجيع األطفال والشباب عةلى  _
إجياد نوع من التنسيق والتعاون املشرتك بني وزارات العمل واملرأة والرتبي  والتخطيط من أجل االهتمام بالشباب  _

  واألطفال، وتوفري املناخ املناسب لةلمشارك  يف مجيع اجملاالت.
والشباب حبقوقهم/ ن من خالل التوعي  والتوجيه عةلى االطالع عةلى املواثيق احملةلي  والدولي  وكذلك  تعريف النساء _

 الدستور، لكي يعرف اجلميع احلقوق والواجبات املةلقاة عةلى عاتق كل مواطن.
 ط.قحث اجلميع عةلى ترك مجيع الوالءات اجلانبي  وان يكون االنتماء أو الشعور باالنتماء اجتاه الوطن ف _

وقبل هذه االسرتاتيجيات ميكن ان اتبىن مشروعا عامليا لرتسيخ قيم املواطن  لدى الشباب ومنعهم من اهلروب عن الواقع 
ية واالنتماء وحب األم مشروعا للهو او البةلد واالندماج بصورة فعال  يف بناء اجملتمع واملسامه  يف حتقيق التنمي  وهو )

ناء قدرة كبرية يف التأثري عةلى االبناء من خالل التنشئ  االجتماعي  والعالق  املصريي  بني االبملا متتةلكه االم من الوطن( 
 وامهاهتم, وهناك مؤشرات ودالئل كبرية جنحت من خالهلا االمهات يف هذا اجملال.
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