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  تاريخ استالم البحث
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  تاريخ قبول النشر
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 الحياة يتمحور موضوع البحث حول التفاعل االجتماعي بوصفه من أهم ما يميز
أنه عندما يحصل فعل ورد فعل اجتماعي يحدث تفاعل اجتماعي الذي له أهمية  االجتماعية، إذ

للفرد والمجتمع ومن مظاهر هذا التفاعل هو التعاون، التكيف، التنافس، الصراع، فالموقف 
به االجتماعي والظروف االجتماعية تحدد الشكل الذي يتخذه التفاعل االجتماعي، ولعّل ما مرت 

 أدت لنزوح األسر إلى أماكن مختلفة، ٢٠١٧مدينة الموصل من ظروف واألحداث في عام 
فمن األسر من نزح من الجانب األيمن من المدينة إلى الجانب األيسر مما أدى إلى خلق 
مواقف اجتماعية أدت إلى تكوين نمط جديد من التفاعالت االجتماعي بأشكال مغايره، 

ة واقع التفاعل االجتماعي لألسر النازحة بين الجانبين األيمن ويستهدف البحث إلى دراس
  .واأليسر وتحديد ما هو الشكل السائد من التفاعل

أسرة واستخدم الباحث ) ٥٠(واعتمد البحث المسح االجتماعي إذ شمل عنة من 
أسلوب العينة القصدية إذ وزعت استمارات استبيانيه لهذا الغرض واستعين بالنسبة المئوية 
والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لوصف المعلومات وتحليلها، و توصل البحث إلى نتائج 

  :أهمها
أن األسر النازحة عانت من سوء المعاملة التي نشأت نتيجة لقلة اإلمكانيات المادية  -١

  .وضيق المنزل
  .أن األسر النازحة كونوا عالقات صداقه جديدة -٢
  . في تقوية العالقات االجتماعيةاظهر البحث أن العيش المشترك يساهم -٣
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The Social interaction of deported families between the right and the 
left banks Field Study in Mosul City 

Asst. Lect. Dalya Tarik Abdulfatah 

Abstract 
        This focal point of this topic is about the social interaction 
regarded as one of the most important matters characterized by the 
social life. Hence, if a social action and reaction happens, indefinitely a 
social interaction will occur including an impact on an individual and a 
society. Among the aspects of such an interaction are cooperation, 
adaptation, competition and struggle. The social stance and the social 
conditions determine the shape that will be taken by the social 
interaction. The conditions and events in 2017 passed by Mosul City 
resulted in deporting families into various zones. Some of these families 
deported from the right bank of Mosul City to the left one. 
Consequently, this case led to create social stances which later led to 
constitute a new pattern of social interaction with various shapes. This 
research aims at uncovering the reality of social interaction of 
deported families between the right and left banks of Mosul City and 
determining the prominent aspect of interaction .To achieve this aim, 
the research dependson sociolgical scan included (50) samples of 
families. The researcher used sample method by using quistionnar 
method which isdistrbuted to subject of families, precentage, arthmet 
mean, standard mean, standard deviation were used to the 
inpovmation and analysisit. fheoretical frames, in addition to 
 1-the field study The research has concluded the following results 
They have been the social relationships suffering from the bad 
treatment arising due to shortage of incomes and uncomfortable 
houses. 
2- They have made new friendly relationships. 
3- The research proves that living commonly participates in enhancing 
the social relationships . 

Introduction 
 الموضوع في ةيعد التفاعل االجتماعي من ابرز اهتمامات علم االجتماع وذلك ألهمي

 اإلنسان أهم ما يميز ولعلات  والجماعاألفرادها تنشأ نتيجة التفاعل بين أن إذالحياة االجتماعية 
 آخر هو حدوث تفاعل تقوم على أساسه عالقات مختلفة وله أشكال بعضها انسإنعند اتصاله ب

ية والبيئية واالجتماعية ان غير مرغوب فيه ويتأثر التفاعل بالعوامل المكامرغوب به وبعضه
 تحديد شكل وطبيعة  للظروف واألحداث اثر فيأن النزوح، وبذلك فأو الحروب أووباألزمات 
ا موجات من النزوح باتجاهات مختلفة هالموصل من أحداث وظروف نتج عنمدينة التفاعل في 

 من المدينة وهذا ترتب عليه تغيرات األيسر الجانب إلى األيمن الجانبمنها النزوح من 
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 إذجديدة، ضاع الوديمغرافية واجتماعية وثقافية منها كيفيه التفاعل االجتماعي والتكيف مع األ
 أوظهرت أشكال جديدة من التفاعل االجتماعي، وبالتالي تغيير في أشكال العالقات السائدة 

ي الذي تضمن اإلطار  النظرالجانبل والمعتاد عليها من قبل، وقد تضمن البحث قسمين األ
  .يان الميدالجانبل او فتنالثاني، أما القسم النظري للبحث
 

 
 Problem Research  

 إذ النزوح بشكل واضح، ة الموصل برزت ظاهرةفي ظل األحداث التي مرت بها مدين
 النزوح يترتب عليه أن منازلهم بسبب ما تتعرض له من مخاطر فاألسره عندما تترك أن

ثر ذلك سلباً على طبيعة حياتهم أتالي اخضرار كثيرة وظهور مشكالت اجتماعية وثقافية بال
 تؤثر في حياتهم وكيفيه التفاعل االجتماعي رةاالجتماعية والثقافية مما شكل لديهم صعوبات كثي

ثر هذا التفاعل على سلوكياتهم وتغير نمط التفاعل بسبب التغير الذي حدث وأثره المباشر على أو
 عدة من  البحث فية للمدينة، لذا تكمن مشكلأليسرايمن وين األالجانبالتفاعل االجتماعي بين اسر 

التساؤالت منها ما دافع التفاعل االجتماعي بين أسر الجانبين األيمن واأليسر للمدينة وما هي 
 النازحة بين األسر التعرف على واقع التفاعل االجتماعي بين طبيعة وأشكال التفاعل بين األسر

  .األيسر واأليمن الجانب
 Importance of Research  

تتجلى أهمية البحث من كونها الدراسة األولى حول موضوع التفاعل االجتماعي لألسر 
 علم االجتماع وهو التفاعل االجتماعي من موضوعات موضوع حيوي من أهم النازحة فهو

 النتائج أني فان الصعيد الميد وأشكاله، وعلىههميتأ التفاعل وةخالل شرح وتوضيح ماهي
  . يستفاد منها المجتمع ومؤسساته المختلفةأنوالتوصيات التي سيسفر عنها البحث يمكن 

 Research Goals  
  : تحقيق جملة أهداف منهاإلىيسعى البحث 

  .راأليس واأليمنين الجانب الكشف عن واقع التفاعل االجتماعي لألسر النازحة بين -١
  . تحديد الشكل السائد من التفاعل االجتماعي-٢

 Concepts of the Research  
 عن كل ةوهو كناي) فعل(تفاعل من الفعل "لغة : social interaction التفاعل االجتماعي -١

م واالجتماعي من جمع الشيء عن تفرقه يجمعه جمعاً والجمع اس )١( غير متعدأومتعد 
  ".)٢(ةلجماع
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مجمل العمليات االجتماعية عندما نحللها  (إلىالتفاعل االجتماعي اصطالحا فيشير أما 
ه التأثير المتبادل بين أن التنبيهات المتبادلة واالستجابات بين األشخاص والجماعات أي ةيوامن ز

ة اجتماعية ظاهر(ه أن، ويعرف أيضاً ب)٣() االتصالة والجماعات من خالل عملياألفرادسلوك 
 جماعتين فأكثر، ويتم هذا التفاعل عن طريق االتصال أويحدث فيها تأثير متبادل بين فردين 

أي حدث يؤثر في أحد األطراف تأثيراً ملموساً (، وبذلك فهو )٤() معنوياًأوويكون االتصال مادياً 
صر الداخلة في  تكون العناأن الحالة الفعلية للطرف اآلخر ويمكن أوعلى األفعال الظاهرة، 

كد ؤوفي تعريف آخر ي ،)٥() من الكائنات البشريةة جماعات منظمأوالتفاعل أما أفراداً من البشر 
 اجتماعية، يحدث عندما يصبح ة لألشخاص في موقف عالقالتنبيه واالستجابة المتبادلتين أنعلى 
  .)٦( غير مباشرأو أكثر في اتصال مباشر أو أنشخص

يترتب عليه   مجموعةأوه االتصاالت بين أفراد أن بعي إجرائياًويعرف التفاعل االجتما
  .أي تأثير متبادل بأشكال مختلفة فعل ورد فعل

: Social Relationships بين  الروابط المتبادلةتعرف على أنها
، )٧(أجزاء وجماعات المجتمع والتي تنشأ عن اتصال بعضهم ببعض وتفاعل بعضهم مع بعض

دة من حوتعرف أيضاً على أنها نموذج للتفاعل بين شخصين أو أكثر ويمثل هذا النموذج أبسط و
يولوجي، كما أنه ينطوي على االتصال الهادف والمعرفة السابقة بسلوك سوحدات التحليل الس

  .)٨(الشخص اآلخر
 Family) :من مجتمع ها هيكل اجتماعي يتميز بطابع ثقافي مميز يختلف أنتعرف ب

ة على طبع وتلقين الفرد منذ نعومة أظافره األسرآلخر، يعمل هذا النظام الثقافي السائد في 
 والعادات والتقليد وبقيه النظم األفرادالسلوك االجتماعي المقبول ويتعلم داخلها طبيعة التفاعل مع 

ئمية مرتبطة ها جماعة داأنعلى (، وفي تعريف آخر تعرف لألسرة )٩()السائدة في المجتمع
ة عالقات أخرى ولكنها األسرجاب األطفال ورعايتهم وقد تكون في نإبعالقات جنسية بصورة 

  .)١٠()ا وتشكل وحدة متميزةمتقوم على معيشة الزوجين هما وأطفاله
 منظمه تتكون من الزوج والزوجة واألبناء وقد ة اجتماعيةهي جماع(جرائياً إة األسرو
  ).بناء المتزوجين وزوجاتهم ، وتربطهم عالقات دائميةخرين كاألآ اًفرادأتتضمن 

 The interaction إلىتقل أن أوآخر مكان  إلى لغة من الفعل نزح، عن ينزح، نزح 
 اضطراراً من أجل أو ، والنازح اصطالحاً هو كل فرد ترك محل إقامته إكراهاً)١١(آخرمكان 

جرائياً إ، ويعرف النازح )١٢(روب وبحثاً عن األمن الحأوتجنباً ألحداث العنف مكان الهرب من 
طر والتهديد بسبب الخو الطبيعية سكنه والذي يمارس فيه حياتهمكان ه الشخص الذي ترك بأن

  .ناآخر بحثا عن األممكان  إلى له، الذي يتعرض
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 أساسية ة آخر هو حدوث تفاعل فهو سمناسنإب  عند اتصالهاإلنسانا يميز  أهم مأن
ه أن إذ، ة بدون وجود هذا التفاعل اجتماعية ال توجد حياإذ للحياة االجتماعية ة مهمةويشكل ميز

عندما يعيش الفرد في المجتمع ويحتك باآلخرين ويتعامل معهم اجتماعيا كأشخاص يتحدد 
خرين ويتأثر بهم فهو يأخذ بنظر االعتبار كأفراد لهم اتجاهاتهم سلوكهم بسلوكه فيؤثر باآل

 ديع  ، فالة حركيةوتوقعاتهم وقابلياتهم وعندئذ يتأثر سلوكه باآلخرين ويؤثر فيهم فالتفاعل عميل
 عندما كل لون من الوات االحتكاك بين البشر ذا طابع اجتماعي ولكن يتخذ الطابع االجتماعي

 فالتفاعل يحدث عند توافر موقف اجتماعي ،)١٣( تبعا لسلوك اآلخر معنى يتوجهتكون سلوك
مكان  في ة الماديأطراف التفاعل ووسائطه وعناصرهويتكون الموقف االجتماعي عادة من 

عتمد التفاعل على تحليل السلوك الذي يصدر عن الفرد في الموقف يو ،)١٤( معينينناوزم
 ةستجابا إلىتحول آخر أي أن المثير يشخص  لمثير صدر عن ةه استجابأناالجتماعي على 
 ة الفكرأن حيث ،)١٥(ة متالحقةب ردود األفعال بطريقأو مثير، وتتنإلى ةوتتحول االستجاب

 من أ ينشهي وأهميتاإلنسان معظم السلوك أنكيد أ التي تسيطر على علم االجتماع هي تةياألساس
يشعر باالعتزاز   والبغض كماةر بالمحب كائن اجتماعي يشعاإلنسان ف،خالل التفاعل االجتماعي

 اإلنسانفكلما تفاعل   التفاعل مع اآلخرين،ةبمركزه وهذه كلها خبرات يكتسبها نتيجأو بذاته 
جتماعي  التفاعل االأن وبذلك ف،)١٦(ه تفاعل معهأن ذلك يعني أن فة مشتركةخر عالقوتبادل مع اآل

 األفرادتمخض عنها كل صور االرتباط بين والتي ي ،ة لتكوين العالقات االجتماعياألساسهو 
 التي يبدر من ة التفاعل هو العمليأن حيث ةبين الفرد والجماعأو بين الجماعات أو والجماعات 

يعيشون   الاألفراد أن حيث الذي يحدد شكل التفاعل ،)١٧(ل تجاه اآلخرينعرد الفأوخاللها الفعل 
 ،)١٨(العملمكان أو ة األسررين سواء على صعيد  ارتباط دائم مع اآلخةمنعزلين فالبشر في حال

 ةالمتبادل تتشكل الحيا ثيرأ هذا الت وعن طريقثير متبادل،أ هذا االرتباط ينتج عنه تأنوبما 
 وفي حياتنا اليومية ،)١٩(ي والمشاعر بين أفراد المجتمعأن يتم تبادل األفكار والمعإذ ،االجتماعية

 ومن خالل التفاعل االجتماعي يسهمون في ة مختلففعاالًأون يتبين لنا كيف يبتدع البشر ويبتكر
لتي يقوم عليها  تتكون التفاعالت اناسنفمن السلوك اليومي المشترك لأل ،)٢٠(همع تشكيل واقةإعاد

  .)٢١(النظام االجتماعي
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 على ابتكار ةعل والجماعات المتفااألفراد ةيكتسب التفاعل أهميته من خالل مساعد

 ة بناء اجتماعي يقوم بتوجيه وقيادعادة فيمكانه خذ التفاعل أ ي إذالتي يدركونها، ةوتطوير الحقيق
 التفاعل أن يكاد يجمع علماء االجتماع إذ األفراد والجماعات مع بعضهم البعضتفاعالت 

التفاعل من قيم ينجم عن هذا   وما،)٢٢(ة في الحياة االجتماعياألساس الحجر داالجتماعي يع
ساق ن لأليث تدرك أن يكون وراء كل تنظيم التفاعل حأهميةوعادات واتجاهات، وتظهر 

 ةماط السلوك المتنوعأن بواسطته ة وبذلك يتعلم الفرد والجماع،)٢٣( من ذات المجتمعةالسلوكي
تحقيق  التفاعل ييسر أنواالتجاهات التي تنظم العالقات بين أفراد وجماعات المجتمع وبهذا ف

 بين أفراد ةياألساس االتصال ة التفاعل االجتماعي وسيلعدوي  وطرق إشباعها،ةأهداف الجماع
فالتفاعل   في المجتمع الواحد والمجتمعات األخرى،األفرادالمجتمع فعن طريقه يتم التفاهم بين 

 رد الفعل ىإلخرين  عطائه يؤدي باآلأوداء الفرد في الموقف االجتماعي أيتميز باألداء الفعال ف
 من قبل اآلخرين سواء بالرضى ة التفاعل عن طريق التوقع واالستجابأخر وبالتالي ينشآوأداء 

ه يساعد على تحديد أن للتفاعل االجتماعي هو ةياألساس ةفالسم ،)٢٤( اإليجابأولسلب اعدمه بأو 
شخاص كما  لأل عن ذلك فالتفاعل االجتماعي يحدد السلوك فضالً،)٢٥(شخاصالفعل ورد الفعل لأل

 يتعلم الفرد  إذسلوك،ال وعليه فيمكن التنبؤ بةيساعد عل تمييز االستجابات في المواقف االجتماعي
 واالتجاهات التي تنظم العالقات بين أفراد وجماعات المجتمع ةماط السلوك المتنوعأن ةوالجماع

يجعل   وهذا ما،)٢٦(رف عليهاالواحد في إطار القيم السائدة والثقافة والتقاليد االجتماعية المتعا
يجعلهم يرتبطون في عالقات معينه وتتبلور النظم   مماةالتفاعل االجتماعي شرط لتكوين الجماع

  كثير من علماء االجتماع يجعلون التفاعلأني ولذا فاإلنسان يتشكل المجتمع ةساق االجتماعينواأل
 التفاعل أنسبق يتبين  ل ما السسيولوجيه، ومن خالةي للدراساألساس المحور االجتماعي

 تنجح في أداء مهامها أن ة مؤسسأوي هيئه يمكن أل ه الناالجتماعي من أهم ضرورات الحياة أل
  .بدون التفاعل االجتماعي

 
هي  ة االجتماعية تسمى بالعمليات فالعملية متعددشكاالًأ واًيتخذ التفاعل االجتماعي صور

 من خالل ،)٢٧( التي تشكل الحياة االجتماعيةة والمتكررةالعالقات والحوادث النمطي أفعال ولةجم
  .الصراع التنافس، التكيف، ن،أوشكاله التعأالتفاعل االجتماعي ب

١- cooperation  
فراد في أداء عمل معين ويتعلم ثير المتبادل لألأ تعكس التة اجتماعيةن ظاهراوالتع يمثل

، إذ ال )٢٨(ك االجتماعي الالزم لعمليه التكيفماط السلوأنن الكثير من اولتعالفرد عن طريق ا
 في العمل من اجل السعي وراء ا يشتركوأن دون أون او على غير تعا يجتمعوأنيستطيع الناس 
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 والتي تعتمد على ةيان الوجدةيسمى بالمشارك  وجود ما يتضمنناوالتعف ،)٢٩(ةالمصالح المشترك
خر  أصال من تواجد شخص مع اآلأن ينشاواآلخرين والتعمكان يضع نفسه  نالشخص أل قدرة

حينئذ تتسع ذات الفرد لتشمل اآلخرين  وينظر نحو نفس أهداف اآلخرين بعين الرضا،
ه يستجيب مع بعض  أن من عمليات التفاعل االجتماعي إالةه عمليأنن مع او والتع،)٣٠(بداخلها

ية فالنفس تنطوي على طائفة من الغرائز الغيرية التي اإلنسان ة في الطبيعة الكامنةالدوافع الفطري
جعل الفرد يجتمع مع اآلخرين   مما،)٣١(انب انطوائها على الغرائز الذاتيةتتجه نحو اآلخرين بج

أكثر من جماعه لتؤدي أو ن يعبر عن عمل جماعي يتفق على القيام به أكثر من فرد اوفالتع
 ةكون مباشرمختلفة قد تن بطرق او ويحدث التع،)٣٢(طراف المتعاونةة كسباً معيناً لكل األناوالمع

  .)٣٣(رةوغير مباش
  Accommodationالتكيف -٢

 وتقوم األفراد توفيق بين ةفهي عميل ،هميةب كبير من األان اجتماعيه على جةوهي عملي
 مصالحه في سبيل الصالحأو  كل يضحي بجزء من حريته ةعلى التساهل والتحمل والتضحي

 حتى ة على التضحياألفرادالعام والهدف المشترك والتكيف يستلزم وقتا طويال يتدرب فيه 
 القضاء على الفتن إلى فالتكيف يؤدي ،)٣٤(راؤهم وأفكارهمآى انمزجتهم وتتدأتتقارب 

 وعن ،)٣٥(األفراديتفق مع غيره من ل عن طريق تغيير سلوك الفرد ةوالمشاحنات في الجماع
 ة االجتماعية بالبيئاإلنسان ينطبع إذ ةهميب كبير من األانر يكون التكيف على جطريق هذا التغيي

ه أنجتماعي نجد وعند تحليل التكيف اال  مع عناصرها، منسجماًالتي يعيش فيها ويصبح عنصراً
 ةدماجها يكون المحصلانيتكون من عنصرين هما الفرد والوسط االجتماعي التي باتحادهما و

 بين السلوك ة مستمرة عن ذلك فهو عمليه ديناميكيفضالً، )٣٦(تكيف االجتماعي حدوث الةالنهائي
، )٣٧( والتعديل حتى يحدث توازن بينهما بالتغييرة محكومة واالجتماعية الطبيعيةالبشري والبيئ

 يطور ة فيحاول أن االجتماعيةدماج الفرد وارتباطه بالبيئانيساعد على إذ سجام ن االإلىيودي 
  .ل منها بما يجعلها مالئمة لهبيئته ويعد

  competitionالتنافس -٣
 يقوم بين طرفين يعمل كل منهما لتحقيق هدف الذيشكل من أشكال التفاعل االجتماعي 

 مادام في الحدود اإلنسانيةيات ان للقوى واإلمكة منشطة فالتنافس عملي،)٣٨(يسعى إليه اآلخر
لتنافس وظيفته االجتماعية يجب يؤدي اولكي  قلب صراعا،أنا خرج عن حدوده إذما أ ة،المعقول

 أوكثر أ أو انن يتطلع شخصاو كما في التعة وفي المنافس،)٣٩( يكون بين قوتين متعادلتينأن
 يحقق الهدف أنل او كال من الطرفين يحة الهدف ولكن في المنافسإلى الوصول إلىجماعات 

 الخديعة والغش انلوأه المنافسون كل  صراع يستبيح فيإلى وقد ينقلب التنافس ،)٤٠(خرقبل اآل
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بين أو  بين الزمالء أوة األسر وقد يحدث التنافس داخل نطاق ،)٤١(يةاإلنسانوالتنكر للمبادئ 
يقتصر على مجتمع   التنافس الأنوالبد من القول  ،)٤٢( بين مؤسستينأو وكافه الجماعات ةالجير
  .)٤٣(ات النسيج االجتماعي بذاتها بل نجد التنافس في جميع شبكةطبقأو بذاته 

 Conflictالصراع -٤
 يتحرك الفرد من ة معينة قيمأو جماعات نحو تحقيق هدف أوفراد أ بين ةعمليه تفاعلي

ويتكون عندما يتحقق جزء من مكاسب  ،ةطراف غير متكافئأ بين ة معينفعاالًأخاللها ليؤدي 
 والنصر ةقوى إيقاع الهزيمل الطرف األاو يحانحيغلب األأخر، وفي ومنافع على حساب اآل

  .)٤٤(يتصارع معه من خالل عمليه التفاعل االجتماعي خر الذيعلى الطرف اآل
 تعوق إرضاء ةجسميأو  ية اجتماعأو ة مادة كعقبةتكون خارجي وللصراع مصادر قد

 ىإل التي تهدف ة فبذلك يكون الصراع من العالقات الهدام،)٤٥(فرد لدوافعه التي يريد أن يشبعهاال
 بين الجماعات داخل المجتمع أو األفرادوقد يكون الصراع بين   تدميره،أو على الخصم ءالقضا

فالبناء االجتماعي يتميز بالصراع بين األشخاص  ،)٤٦( وللصراع أسباب كثيرة ومتنوعةالواحد،
تة اووعن المكاسب المتف ضاع المختلفة للجماعاتووالجماعات ذلك الصراع الذي ينجم عن األ
 عادة وليس دائما بمشاعر فالصراع يكون مصحوباً والمتمايزة التي يحصل عليها من وراء ذلك،

 ة الصراع سمجعلواغلب الدارسين المعاصرين أ أنوالبد من القول   قويه نحو الخصم،ةكراهي
ه في أنشكال التفاعل االجتماعي يتضح ألوبعد عرضنا  )٤٧( من سمات التنظيم االجتماعيةأساسي

ني مع جماعه وقد يتفاعل بشكل اواتنا يوجد التفاعل بجميع أشكاله فالشخص يتفاعل بشكل تعحي
   .أشخاص آخرينأو أخرى  صراعي مع جماعه
 
 
 

 
يلية الذي يهدف إلى جمع الحقائق والبيانات عن يعد البحث من البحوث الوصفية والتحل

   .ظاهرة أو موقف معين مع محاولة تفسير هذه الحقائق وهذا ما توخي البحث القيام به
 وهو آلية Field survey methodاالجتماعي  البحث على منهج المسح اعتمد

مباشرة وتفسر  الدائرة في التنظيم وهذا المنهج يستخدم ألخذ معلومات كالتتشخيصية للمش
  .)٤٨( المستخرجة عن طريق وسائل التحليل اإلحصائيأوالمعلومات الناتجة 

 
 ة ومالئمةلفص الذي يعد أداة مانت االستبيانات والمعلومات فكانأما أدوات جمع البي

قد تم و ،)٤٩( معينهةمشكلأو  بحاله معينه ةات مرتبطانبيأو معلومات أو للحصول على حقائق 
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 باإلضافة إلى قبل توزيعه على عينة البحث *الخبراءعرض االستبيان على مجموعة من 
استخدام المالحظة والمقابلة والتي تعد طريقة مناسبة للحصول على المعلومات الدقيقة والدوافع 

  .)٥٠(عند األفراد وسلوك الناس
 

  .الموصلمدينة : يان المجال المك
  .٢٠/٣/٢٠١٨ ة ولغاي١٢/٢/٢٠١٨من : يانال الزمالمج

  .األيسر الجانب إلى األيمن الجانب من ة النازحاألسر: المجال البشري
 

 إلى األيمن الجانب من ة النازحاألسر من ةسرأ ٥٠ من ة مكونة قصديةاعتمد البحث عين
  . الموصلة لمديناأليسر الجانب
 

  النسبة المئوية . ١
   الوسط الحسابي .٢
  حراف المعياري ناال-٣

 
تتمحور فرضية البحث في أن التفاعل االجتماعي بين األسر النازحة من الجانب األيمن   

   .ل جديدة من العالقات االجتماعيةإلى الجانب األيسر من مدينة الموصل تنتج عنه أشكا
 

 
 

   توزيع المبحوثين حسب أعمارهميوضح )١(الجدول    
 % ك الفئات العمرية

٣٢ ١٦ ٣٠_٢١% 
٣٨ ١٩ ٤٠-٣١% 
٣٠ ١٥ ٥٠-٤١% 

 %١٠٠ ٥٠ المجموع
 ةسن )٤٠-٣١( ح أعمارهم بيناو تترةمن العين%) ٣٨ (أنيتضح ) ١(ات الجدول انمن خالل بي

%) ٣٠( بينما ،)٣٠-٢١ (ح بيناو أعمارهم تترةمن العين%) ٣٢ (أنو وهي أعلى نسبه،
 )٣٥،٣  ( يبلغةعمار العين الوسط الحسابي ألأن علماً ،)٥٠-٤١( ح أعمارهم بيناوتتر

   ).٧،٩٥١( حراف معياريانب



  )دراسة ميدانية في مدينة الموصل (التفاعل االجتماعي لألسر النازحة بين الجانبين األيمن واأليسر

   
  

) ١٥٢( 

 

  ةفراد العين ألاالجتماعية ة الخلفييوضح )٢(الجدول
 % ك الخلفية االجتماعية

 %٦٤ ٣٢ حضرية
 %٣٦ ١٨ ريفية

 %١٠٠ ٥٠ المجموع
بينما  ، من خلفيات حضرية%)٦٤ (ة وبنسبةمن العين )٣٢(أن يتضح من الجدول أعاله 

ب سي الن، وهذا االختالف فةمن خلفيات ريفي %)٣٦ (ةفقط من عينه البحث وبنسب) ١٨(يوضح 
ة إذ  الموصل هم من أصول حضرية من مديناأليمن الجانب اغلب الذين يسكنون أن إلىيرجع 

  .أنهم أبناء الموصل األصليين
  ة للعيناألسرةعدد أفراد يوضح  )٣( الجدول

 % ك ةاألسرفئات عدد أفراد 
٨٨ ٤٤ ٥-٢% 
١٢ ٦ ٩-٦% 

 %١٠٠ ٥٠ المجموع
 وأن أفراد،) ٥-٢( تتكون من األسرمن  %)٨٨(أن ات الجدول أعاله انيتضح من بي

  .فرادأ) ٩-٦( من المبحوثين تتكون من )%١٢(
  عرض وتحليل البيانات األساسية للبحث: ثانياً

  :من أجل تحقيق أهداف البحث تم تحليل البيانات األساسية للبحث بما يلي  
  يسراأل إلى األيمن الجانب من ة النازحاألسر استقبل يوضح طبيعة) ٤(الجدول

 التسلسل المرئي % ك طبيعة االستقبال
 ٢ %٣٤ ١٧ لىو األةأقارب من الدرج
 ١ %٥٠ ٢٥ الثانية ةأقارب من الدرج
 ٣ %١٦ ٨ أصدقاء ومعارف

  %١٠٠ ٥٠ المجموع
 من قبل أقاربهم من ا استقبلوة المبحوثاألسرمن  %)٥٠ (أنيتضح من الجدول أعاله 

سع من أقارب أو الثانية ة أقارب الدرجأنمكن تفسير ذلك ب وية، وهي أعلى نسبالثانية ةالدرج
 من ا استقبلوةمن العين %)٣٤(و ،الثانية ةلى فمن الممكن إيجاد أقارب من الدرجو األةالدرج

 ة، قليلة من أصدقاءهم ومعارفهم وهي نسبافقط استقبلو%) ١٦ (أنو لى،و األةأقاربهم من الدرج
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 ة القرابيةفضل األقارب بحكم العالقت المعارف بل أوقاء  األصدإلى ترغب بالذهاب  الاألسرف
  . نوعاً ماالتي تربطهم فمجتمع الموصل مجتمع محافظ

  يبين مدى الترحيب الذي حضيت به األسر النازحة بعد النزوح)٥(الجدول 
 % ك االجابة
 %٧٢ ٣٦ نعم
 %٢٨ ١٤ ال

 %١٠٠ ٥٠ المجموع
 ، التي استقبلتهماألسر الترحيب من قبل اوتلق %)٧٢ (أن الجدول أعاله تشير بيانات

 ففي الغالب عندما تمر ةقليل ةوهي نسب بعد النزوح،  لم يرحب بهمةفقط من العين %)٢٨(بينما 
  .في المجتمعوالتضامن زر آ يظهر التة واستثنائية بظروف عصيبةالمدين

  ة النازحاألسر الترحيب بمدى استمراريبين )٦(الجدول 
 % ك اإلجابة
 %٦٢ ٢٢ نعم
 %٣٨ ١٤ ال

 %١٠٠ ٣٦ المجموع
من الذين حظو بالترحيب استمر الترحيب %) ٦٢ (أنيتضح لنا من خالل الجدول أعاله 

الذين حظو بالترحيب لم يستمر الترحيب بهم، ويمكن تفسير االختالف  من %)٣٨(بهم، بينما 
عتبار أنهم خذ بعين اال النازحة واألاألسري منها انروف الصعبة التي تعظبمراعاة ال بالنسب

 .مجبرين على هذا الوضع
  )٧(الجدول

  ة من أسر الجانب األيسر من سوء المعاملاأليمن الجانب من ة النازحاألسر يوضح مدى معاناة
 % ك اإلجابة
 %٦٢ ٣١ نعم
 %٣٨ ١٩ ال

 %١٠٠ ٥٠ المجموع
  

نسبة و المعاملة، من سوء اوان عة المبحوثاألسرمن %) ٦٢(أنتشير نتائج الجدول أعاله 
إذ أن للظروف النفسية واالجتماعية والمادية . ة من سوء المعاملاوان لم يعةمن العين%) ٣٨(

  .االستثنائية أثر كبير في ذلك



  )دراسة ميدانية في مدينة الموصل (التفاعل االجتماعي لألسر النازحة بين الجانبين األيمن واأليسر

   
  

) ١٥٤( 

 

  ة من قبل الجانب األيسريوضح أسباب سوء المعامل) ٨(الجدول
 % ك األسباب

 %٢٩ ٩ طول المدة
 %٣٥ ١١ يات الماديةان االمكةقل

 %٣٥ ١١ ضيق المنزل
 %١٠٠ ٣١ المجموع

 ة جاء هذا الجدول يوضح أسباب سوء المعاملإذيرتبط هذا الجدول بالجدول الذي سبقه 
، ةوا من سوء المعاملانمن الذين ع%) ٣٥(نسبة ب ةيات الماديان االمكة جاء قلإذ ،لألسر النازحة

وا من انمن الذين ع %)٢٩( ، بينماأيضاً %)٣٥(نسبة  بة لسوء المعاملاًوجاء ضيق المنزل سبب
يات المادية ان لقلة االمكأنويمكن تفسير ذلك ب ،ة السبب هو طول المدأن يرون ةسوء المعامل
 لضيق المنزل اثر مباشر  وكان لكثره األعباء المادية وأيضاً المعاملة نظراًء لسوسببا أساسياً
االجتماعية ة وبالتالي،  النفسي سلبي على الناحيةثرأكال السببين لهما و ة االجتماعيةعلى العالق

 سوء المعاملة ن إذ أ.السلبي والعالقات االجتماعية عيجتمااالينتج عنها من أشكال التفاعل  وما
  .قد يكون بالتصرفات التي من شأنها أن تعطي شعور بأن األسر النازحة غير مرغوب فيها

   مع الوضع الجديد للتكيف حياتهاةإلى تغيير طريق األسرة رارطيوضح أض)٩(الجدول 
 % ك اإلجابة
 %٧٦ ٣٨ نعم
 %٢٤ ١٢ ال

 %١٠٠ ٥٠ المجموع
 ة تغيير طريقإلى اطروضمن عينه البحث ا %)٧٦(نسبة  أنمن الجدول أعاله يتضح 

 وتغيير ةالظروف المحيط  على التكيف معة له القدراإلنسانحياتهم للتكيف مع الوضع الجديد، ف
 لم األسرفقط من  %)٢٤(، وةخرين ويتكيف مع الظروف المختلفالسلوك ليتماشى وينسجم مع اآل

  . حياتهم للتكيف مع الوضع الجديدةطريق يغيروا
  األيسر الجانب واسر ة النازحاألسر مشاكل بين وقوعيوضح ) ١٠(الجدول 
 % ك اإلجابة
 %٨٤ ٤٢ نعم
 %١٦ ٨ ال

 %١٠٠ ٥٠ المجموع
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 الجانب وقعت مشاكل بينهم وبين اسر ةمن العين %)٨٤ (أننالحظ من الجدول أعاله 
 لم ةفقط من العين %)١٦(بينما   تخلق مشاكل،أن البد وة الظروف الصعبأن ويفسر ذلك باأليسر

ويمكن أن نستنتج من ذلك أن المشاكل ظهرت بأشكال مختلفة قد تكون مشاكل . تقع مشاكل بينهم
  .اقتصادية واجتماعية أيضاً نتيجة العيش المشترك

  يوضح مدى انعزال األسر اجتماعياً بعد النزوح )١١(الجدول 
 % ك اإلجابة
 %٣٢ ١٦ نعم
 %٦٨ ٣٤ ال

 %١٠٠ ٥٠ المجموع
 اإلنـسان ف  اجتماعيا بعد النزوح،   الم ينعزلو %) ٦٨ (أنات الجدول أعاله    انتضح من بي  ي

  النـزوح  بعد اجتماعياًاعزلوان األسرمن %) ٣٢(أن و  بطبعه،اًروف يبقى اجتماعي ظفي أقصى ال  
  . وشكل التفاعل االجتماعي بشكل سلبيةاثر على طبيع مما

  األسر جديدة بعد نزوح ة عالقات صداقمدى تكوينوضح ي) ١٢(الجدول 
 % ك اإلجابة
 %٧٦ ٣٨ نعم
 %٢٤ ١٢ ال

 %١٠٠ ٥٠ المجموع
 ةفقط من العين%) ٢٤(و  بعد النزوح،ة جديدة صداقةعالق  كونواةمن العين%) ٧٦ (أن

 التعرف على أشخاص جدد بعد نزوحهم إلىويرجع ذلك  ،ةنوا عالقة صداقه جديدلم يكو
  .ة الصداقة حدوث تفاعل اجتماعي يتخذ صفإلىكيد أواالحتكاك بهم مما يودي بالت

  يوضح طبيعة إسهام العيش المشترك في تقوية العالقات االجتماعية )١٣(جدول
 % ك اإلجابة
 %٥٦ ٢٨ نعم
 %٤٤ ٢٢ ال

 %١٠٠ ٥٠ المجموع
 ة العيش المشترك أسهم في تقويأن يرون ةمن العين %)٥٦ (أنيتبين من الجدول أعاله 

 .ة العيش المشترك لم يقوي عالقاتهم االجتماعيأن باجابوأ%) ٤٤( بينما ،ةعالقاتهم االجتماعي
ونستنتج من ذلك أن العيش المشترك يجعل األشخاص يشتركون بجميع تفاصيل الحياة مما 

  .أقرب ومما يؤدي إلى تقوية التفاعل االجتماعي وبالتالي العالقات االجتماعيةيجعلهم 
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  . بالترحيبا حظوة النازحاألسرمن  %٧٢ أن إلىتوصل البحث  -١
ة من قبل الساكنين في الجانب ت من سوء المعاملان عة النازحاألسرمن % ٦٢ أن -٢

  . وضيق المنزلةيات الماديان االمكة لقلةت نتيجأ التي نشاأليسر
ة ضاع الجديدو مع األ اجتماعياًا تكيفوة النازحاألسر اغلب أن إلىتشير نتائج البحث  -٣

  .سائد من التفاعل االجتماعيوهو شكل 
 األيسر مشاكل الجانب وبين اسر قد وقعت بينهم األسرمن % ٨٤ أن إلىتوصل البحث  -٤

ما يؤكد فرضية البحث وهذا . وهو شكل من أشكال التفاعل السبيه اال وهو الصراع
القائلة بأن التفاعل االجتماعي بين أسر الجانبين األيمن واأليسر خلق أشكال جديدة من 

  .العالقات االجتماعية
  .ة اجتماعياً بعد نزوحها لم تكن منعزلة النازحاألسرمن % ٦٨ أنضح البحث أو -٥
  .ة العيش المشترك يساهم في تقويه العالقات االجتماعيأنهر البحث أظ -٦

 
  .فراد المجتمعد بين أانزر والتسآكيد على دور التأتفعيل برامج التعايش والت -١
 . حول مجتمع الموصلة دعم مراكز البحوث والدراسات االجتماعيةعلى الجهات الرسمي -٢
أفراد المجتمع  ها تنويرأنتفعيل دور الباحثين االجتماعيين في تقديم المعلومات التي من ش -٣

 .قات األزماتأو في وبخاصة والتكيف ناو التعةهميأب
توجيه وسائل اإلعالم المختلفة على ترسيخ قواعد السلوك على أساس الحوار، وإشاعة  -٤

  .العالقات االيجابية في المجتمع الموصلي
 

 .٥٢٨، ص١٩٩٤ابن منظور، لسان العرب، المجلد الحادي عشر، دار صادر، بيروت،  )١(

 .٥٣، ص١٩٩٤ب، المجلد الثامن، دار صادر، بيروت، ، لسان العر______ )٢(
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 .٨٣، ص٢٠٠٦والتوزيع، القاهرة، 

، ١٩٧٥إبراهيم مدكور، معجم العلوم االجتماعية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  )٤(
 .١٦٧ص

، ١٩٩٩محمد الحسن، موسوعة علم االجتماع، الدار العربية للموسوعات، بيروت، إحسان  )٥(
  .١٨١ص

، مطبعة النهضة الجديد، القاهره، ١كمال الدسوقي، دينامية الجماعة في االجتماع وعلم النفس، ج )٦(
  .٣٢٩، ص١٩٦٩
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 .٩١والبحث العلمي، جامعة بغداد، ص
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