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تبرز الحاجة الى االمور المادية في تلبية مستلزمات المعيشة كسمة من سـمات الحيـاة             

ميتها مع زيـادة التأكيـد علـى     وتزداد اه. وبالتالي كانت للقيمة االقتصادية اهمية كبيرة    ،البشرية
   .الحداثة بمعطياتها الكثيرة التي تبرز الجانب المادي الى مرتبة عليا

ان مجتمع اليوم الذي يعطي للمكانة االقتصادية دوراً هاماً في تحديد المكانة االجتماعية              
 التكيـف    ولذلك كان  .للفرد يجعل منه يبحث عن المعاني المادية ليجسدها في ممارساته السلوكية          

   .مع الواقع االجتماعي واالقتصادي الجديد حالة تفرضها متطلبات االنتماء الى الحياة االجتماعية
 وتتبـاين   ،ولهذا نجد ان القيم االقتصادية لها دور كبير في تحديد الفعل االجتماعي للفرد            

  . االجتماعيةاهمية القيمة كما تتباين معايير القيمة تبعاً للتغيرات التي تطرأ على البيئة 
فالهدف من البحث هو التعرف على التغير في القيم االقتصادية للـشباب للفتـرة مـن                 

 عـن التغيـر     ١٩٩٩ ولقد اعتمدت الباحثة على نتائج الدراسة التي اجرتها عام           .٢٠٠٥-١٩٩٩
   .القيمي لدى الشباب

 وتغير  ،ظيفيولقد تبين من نتائج البحث ان هنالك تغيرات افقية تمثلت بتفضيل العمل الو            
 وزادت  ،قيمة الكسب السريع من خالل تفضيل العمل لكسب المال على التعليم باتجـاه تراجعـي              

 وحدثت تغيرات عمودية تمثلت في تقدم القيم        .قيمة االدخار كما زادت قيمة الضمان البعيد المدى       
   .السياسية على القيم االقتصادية

  
  

                                         
 .بكلية اآلدا/ قسم علم االجتماع/ مدرس مساعد *
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The Change of Economical Values of the Youths 
(1999-2005) 

(A Field Research Within the City of Mosul) 
 
Assist. Lec. Ibtihal Abduljawad Kadhom 
Abstract 

The materials need is very keen requirements of life, and concern as 
characteristic of human life especially in its economical side.  

The society today gives the economic status an importance role in 
determination the social status of individual, which makes the individual 
looking after symbols in material life to inflect on his behavioral practices, 
so that the adaptation with social reality is a position imposed by now 
belonging requirements to the social and economic life. So we find the 
influence economic values and its role in determination of social act of 
individual, and the importance of value is varied as the value norms is 
varied also, according to the changes affected the social environment.  

  The aim of this research is a definition of the nature of values 
economic variation on youth for the period 1991-2005. The researcher 
depended upon the consequences of study which had been achieved in 1991 
on the values changing on youth. It has been seemed of this research that 
there is horizontal changes represented by gibing a performance of official 
work, and also showed the changing in values of rapid gains by performance 
the job for gaining money instead of get education, the study shows also that 
vertical changes has been happened, when the political values came into 
front instead if economic values. 

 
ان تكييف السلوك االقتصادي يمثل هيئة الكيان النفسي للفرد في سعيه لتطمين وإشـباع              

   . كما انه يصور الشكل االجتماعي لعضويته في المجتمع،احتياجاته األساسية
 إال أن اهتماماتـه     ،إن اهتمامات الفرد المتنوعة ترتبط أوالً بكيانه النفسي واالجتمـاعي         

تبط بالذات الجسدية التي توجب التزاماً يحث بمقتضاه الفرد على الـسعي إلشـباع              االقتصادية تر 
  . والتي تعكس اشكاالً من االحتياجات النفسية واالجتماعية،متطلبات تلك الذات

إن القيم عموماً ومنها االقتصادية تجعل من تكييف األشياء مسألة حتمية توجبها البيئـة              
 فهم يختلفون في تصويرهم الحتياجـاتهم علـى         ،كييف بين األفراد   وتتباين أشكال الت   .االجتماعية

 فنجد ان االتجاه التكيفي قد يجنح عـن التـصورات الـسائدة فيبـيح         .مستوى السلوك االجتماعي  
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 أو قد يضع المؤثرات في إطار إبداعي يعطي لتلـك           ،سلوكيات تتنافى مع ما هو مقبول اجتماعياً      
م فان التكيف مع الظروف االجتماعية والسياسية والثقافية يمثل          وبشكل عا  .المؤثرات دوراً إيجابيا  

 كما يعد مؤشراً لعالقة سـوية فـي صـيغة التفاعـل        ،حالً لتناقضات الواقع النفسي واالجتماعي    
االجتماعي فبموجبه يستطيع الفرد أن يتجه بأتساق تلبية الحتياجاته المتعددة وخاصة االقتـصادية             

    .التصورات الذهنية واقعاً ملموساًمنها التي ال تنفك عن جعل 
ولما كانت فئة الشباب من اكثر الفئات العمرية انشغاالً باألمور االقتصادية وذلك لطبيعة             
هذه الفئة وسماتها التي تمثل بداية االستقالل االقتصادي واالجتماعي والـذي يـستوجب إحاطـة              

االقتصادية تماشياً مع طبيعة احتياجاتـه      باألمور المادية فان الشاب قد يغير تفضيالته وسلوكياته         
  .واإليفاء بها
 

 
 

يحاكي المجتمع تفضيالت الفرد بطريقة تنمي عن التحام مستمر بين أحكامـه القيميـة               
مثل في صيغة التوافق معها شروطاً الستيعاب        تلك المتغيرات التي ت    ،ومتغيرات البيئة االجتماعية  

   .الفرد ككيان اجتماعي اذ يصوغ جوانب أولوياته القيمية بموجب محدداتها
وتشكل القيم االقتصادية نسبة كبيرة من المحتوى الفكري والتفضيلي للفرد فترتبط القـيم           

 .فكير الفرد وسلوكياته  االقتصادية بالتزامات معيشية أوجبت طغيان األمور المادية على مستوى ت         
واقترنت هذه األهمية للقيم االقتصادية بالمجتمع الحديث الذي يعد مسرحاً للتحـديات االقتـصادية           

 كمـا   ،التي تفرض إشباعاً مستمراً يثبت من خالله الفرد قدرته على اإليفاء باالحتياجات األساسية            
   .يحفزه للتحرك على وفق مسارات المكانة االجتماعية العالية

ويشغل االهتمام باألمور االقتصادية حيزاً واسعاً من تفكير الفرد في مرحلة الشباب التي             
 ولهذا كان السعي للتحصيل المادي أمراً طبيعياً اسـتوجبته          .تمثل بداية التشكيل المهني واألسري    

  .احتياجات والتزامات متعددة
وك واقعـي يـرتبط     ان سعي الشاب لترجمة التفضيالت من الناحية الفكرية الـى سـل           

 والتي تفرض تعديالت قيمية تتماشـى       ،بالظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية في المجتمع     
 وبالتالي فان اشتقاق البدائل الفكرية والسلوكية يمثل خالصـة الخبـرة            .مع طبيعة تلك المؤثرات   
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الوطأة مما يستدعي االجتماعية في مجال ما والناتجة عن تراكمات زمنية او مواقف طارئة شديدة            
  .حلوالً قد تبتعد عما هو مألوف في الماضي

ولما كان مجتمعنا العراقي قد تعرض لمواقف شديدة الوطـأة تمثلـت بانهيـار النظـام          
 وقد يكـون    ، فيفترض ان حدثت تغيرات مختلفة في المجال القيمي        ،السياسي وما ترتب على ذلك    

 في التعرف على التغيـر فـي        .يد مشكلة البحث   لذا من هنا كان تحد     .بعضها ايجابي واخر سلبي   
  .٢٠٠٥-١٩٩٩القيم االقتصادية لدى الشباب بين عامي 

 

 تكمن أهمية البحث في تسليطه الضوء على طبيعة القيم االقتصادية السائدة لدى الشباب بعـد                -١
  .٢٠٠٣االحتالل األمريكي للعراق عام 

لسياسي الجديد وما رافقه من انعكاسـات اجتماعيـة علـى القـيم              بيان كيفية تأثير الوضع ا     -٢
  .االقتصادية للشباب

 

 يهدف البحث الى التعرف على التغير القيمي الذي حدث في مجموعة القيم االقتصادية لدى            -١   
  .٢٠٠٥-١٩٩٩الشباب بين عامي 

  .حث وضع بعض المقترحات والتوصيات على وفق نتائج الب-٢   
   -:  تحديد المصطلحات -٤

حكم تفضيلي يعد إطاراً مرجعياً يحكم تصرفات اإلنـسان فـي حياتـه             -:Values  القيم -١    
   .)١(الخاصة والعامة

 أو هي ضـوابط     ،وتعرف بأنها الدافع األيديولوجي الذي يؤثر في أفكار الناس وسلوكهم         
تضع سلوك اإلنسان فـي قالـب معـين          وهذه الضوابط    ،سلوكية تتأثر بأفكار ومعتقدات اإلنسان    
  .)٢(يتماشى مع ما يريده المجتمع ويفضله

                                         
  حسن عيسى، مصري حنورة، دراسة حضارية مقارنة لقيم الشباب لـدى مجمـوعتين مـن                 )١(

، ١٥طالب الجامعة الكويتيين والمصريين، مجلة العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، مجلـد            
 .١٨١، ص ١٩٨٧، ١عدد 

يـروت،  ، الدار العربية للموسوعات، ب    ١إحسان محمد الحسن، موسوعة علم االجتماع، ط      .   د  )٢(
 . ٥١٤، ص ١٩٩٩
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 وتوجـه غايـاتهم   ،أو هي المقاييس الفكرية التي يتبناها األفراد فتحدد سلوكهم التفضيلي    
 ويمكن االستدالل عليها من خالل المالحظـة العامـة   .وتتكون في إطار معايير المجتمع وقواعده    

 أو يستدل عليها من خالل المناقشات والمحاورات فتظهر علـى           ،فعالفتظهر على هيئة سلوك وأ    
  .)١(هيئة آراء وأفكار

  : كما يعرفها شبرانجر فإنها  -: Economic Values القيم االقتصادية  -٢
 وتتوافق مع زيادة االهتمـام باألشـياء        ،تعبر عن االهتمامات العملية ذات الفائدة والنفع      

 وينظر أصحابها الى العالقات بين الناس على أساس المال          .اج والثروة العملية في الصناعة واإلنت   
  .)٢(والمنفعة

كما تعرف أنها كل ما يتمثل في مواقف االختبار المعبرة عن المنفعة والحـصول علـى    
  . )٣(الثروة والنظرة لألشياء واألشخاص تبعاً لمنفعتهم

   -:ا والتعريف اإلجرائي للقيم االقتصادية يشير الى أنه     
 فضالً عـن الـضمان      ، واالدخار ، والكسب السريع  ،تفضيالت الشاب فيما يخص العمل    

  .االقتصادي
 أو أختالف الشيء ، يعني االختالف بين الحالة القديمة والحالة الجديدة       -  :Change التغير     -٣

  .)٤(عما كان عليه خالل فترة محدودة من الزمن
 هو التبـدل  ،على وفق أحد البحوث الخاصة بالمرأة -:   Value Change   التغير القيمي -٤

 وتتمثـل بــ     ،الذي تتعرض له منظومة القيم التي تؤدي دوراً أساسياً في تحديد قيمه بشكل عام             
                                         

  ابتهال عبد الجواد كاظم، التغير القيمي لدى الشباب في ضوء الحصار االقتـصادي، رسـالة          )١(
 .٧، ص ١٩٩٩في علم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة الموصل، ) غير منشورة(ماجستير 

للنـشر  توفيق مرعي واحمد بلقيس، الميسر في علم الـنفس االجتمـاعي، دار الفرقـان               .   د  )٢(
 . ١٩٨٢ عمان، االردن ١، ط٢٦٧والتوزيع، ص 

  نادية الزقاي، القدرة على التفكير االبتكـاري فـي عالقتهـا بـالقيم وبعـض المتغيـرات        )٣(
، ٢٠٠٢، ٢، عـدد  ٣٠السيكولوجية، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري، الجزائر، مجلد      

 . ٣٨ص 
، دار مجـدالوي للنـشر      ١ النظريـة والتطبيـق، ط     محمد الدقس، التغير االجتماعي بين    .   د  )٤(

 . ١٥، ص ١٩٨٧والتوزيع، عمان، االردن 
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 االختيـار   ، االنتمـاء  ، االسـتهالك  ، المـشاركة  ، المـساواة  ، الحرية ، اإلنتاج ، قيم العمل  ،التعليم(
  .)١()للزواج

  -:أما التعريف اإلجرائي 
 وقد تكون هـذه التحـوالت   ، التحوالت التي تطرأ على القيم االقتصادية لدى الشباب     هو

 أو أفقية تمثل تباين في معـايير القيمـة أو           ،عمودية تشير الى اختالف التسلسل في النسق القيمي       
   .مضمونها في مجموعة القيم االقتصادية

 فالبعض يعرفه بأنه الفئـة  ،ب يختلف الباحثون في تحديد مفهوم الشبا- : Youth الشباب  -٥
 ويرجع تحديد سن البدايـة علـى وفـق طبيعـة التغيـرات      . سنة٣٠-١٥العمرية التي تبدأ من  

 ويعد سن الثالثـين نقطـة   ،البايولوجية والفسيولوجية التي تبدأ في حوالي الرابعة عشر من العمر    
  .)٢(البناء المهني واألسريالنهاية إذ يستكمل الشاب مختلف أدواره االجتماعية ويحتل مكانة في 

  .)٣( ٢٤-١٨وهناك من يعرف الشباب بأنهم الفئة العمرية التي تتراوح أعمارها بين 
أما التحديد المتفق عليه على المستوى الدولي فيرى الشباب بأنها المرحلة العمرية التـي             

  . )٤(تقع بين الخامسة عشر والرابعة والعشرين
الفئة العمرية التي تترواح أعمارها بيـــــن       : بأنه  وتعرف الباحثة الشباب إجرائيا     

  .سنة) * ٢٥-٢١(
  

                                         
  محمد عبد اهللا المطوع، التغير القيمي وانعكاساته على أوضاع المرأة في مجتمع اإلمـارات،                )١(

 . ٣٥٥، ص ٢٠٠٢، ٢، عدد ٣مجلة العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، مجلد 
قطري اهتماماته وقضاياه، جامعة قطـر، مكتـب الوثـائق والدراسـات       علي ليلة، الشباب ال  )٢(

 .٤١، ص ١٩٩١اإلنسانية، الدوحة، 
إدارة العمل االجتماعي، معجم مـصطلحات التنميـة االجتماعيـة والعلـوم         /   األمانة العامة     )٣(

 .١٥٢، ص ١٩٨٣المتصلة بها، جامعة الدول العربية، تونس، 
السادسة لمجلس وزراء العمل والـشؤون االجتماعيـة، الـدول            وثائق جدول أعمال الدورة       )٤(

 .٢٢، ص ١٩٨٤العربية الخليجيـة، البند الرابع، بغداد، 

من الجدير بالذكر ان الباحثة اختارت هذه األعمار وذلك للمقارنة مع نتـائج الدراسـة التـي                 *  
  .١٩٩٩أجرتها عام 
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  -: مناهج البحث -٥
  . المسح االجتماعي بطريقة العينة-١    
 المنهج المقارن وذلك للتعرف على طبيعة التغيرات في القيم االقتـصادية لـدى الـشباب      -٢    

  .١٩٩٩م الشباب والتي أجرتها عام واعتمدت في ذلك الباحثة على نتائج الدراسة الخاصة بقي
    -: القيم االقتصادية وتغيرها لدى الشباب -:ثانيا 

 ، فالمبـادئ هـي قـيم      ،تعد القيم األساس الذي يشكل مستوى السلوك اإلنساني والثقافي        
 وهي تمثل معايير سلوكية وأخالقية تتحـدد        .)١( والسلوك تعبير حركي للقيم    ،والغايات توجهها قيم  

طار العام للمجتمع والمرحلة الحـضارية التاريخيـة التـي يمـر بهـا والظـروف       على وفق اإل 
 فينـتظم الـسلوك   .)٢(الموضوعية والذاتية المحيطة به والمؤثرة في ظواهره وعملياته االجتماعية       

 وتعمـل علـى تحقيـق التماسـك         .)٣(االجتماعي لألفراد بموجبها وتصبح جزءاُ من شخصياتهم      
ذ عندما يشارك األفراد قيم جماعتهم فانهم سوف يكونـون قـريبين مـن               إ ،االجتماعي فيما بينهم  

بعضهم بعضاً في تفاعالتهم وعالقاتهم وتكون في الوقت ذاته لديهم مشاعر إيجابية حول أنفـسهم               
  .)٤(قد تدوم لفترة زمنية طويلة 

بـشكل  وكما تتأطر القيم بثقافة المجتمع فإنها تعكس أيضا الطبيعة الذاتية للفرد إذ تتسق              
نسبي مع ميول واهتمامات الفرد فمثالً قلما يقبل الفرد على مهنة معينة ال تتفق مع القـيم التـي                   
تكونت لديه إال مرغماً ثم أن تكيفه في الدراسة والعمل ال يتحقق إال إذا كان ثمة اتفاق الى حد ما                    

الفرد أو يتكيف في عمـل       فمما يشك فيه كثيراً أن ينجح        .بين قيم الفرد والقيم التي يتطلبها العمل      
يتطلب االعتراف بقيمة اإلنسان وكرامته إذا لم تكن لديه القيمة اإلنسانية بارزة ومـسيطرة علـى           

                                         
ي، مجلة المستقبل العربي، مركـز دراسـات     علي وطفة، الثقافة وأزمة القيم في الوطن العرب )١(

 .٥٤، ص ١٩٩٥، ١٩٢الوحدة العربية، بيروت، عدد 
إحسان محمد الحسن، دور القيم األصيلة في مواجهة السلوك المنحرف عند الشباب، مجلة             .   د  )٢(

 . ٣، ص ٢٠٠٢، ٢٥-٢٤العلوم االجتماعية،الجمعية العراقية للعلوم االجتماعية، بغداد، عدد 
(3)  Arnoled.W.Green, Sociology , 6th ed, Mc graw-Hill, companies 
editions , New York , 1972 , p.141.  

معن خليل عمر، ثنائيات علم االجتماع، دار الشروق للنشر والتوزيـع، عمـان، االردن              .   د  )٤(
 .٢٥٥، ص٢٠٠١



  
)١١٨(

 

لذا نجد أن هناك من يميل الى ممارسة القوة والتفوق والجاه كما في الـصراع   . )١(غيرها من القيم  
قات الشخصية الودية التي يـستمدون      ويميل البعض اآلخر الى العال    ،السياسي تبعاً لطبيعته الذاتية   

 ويفـضل اآلخـرون     ،منها سعادة خاصة فيسعون الى إرضاء اآلخرين واقامة صـداقات دائمـة           
التحصيل بالعمل الجاد في سبيل تجميع الثروة والكسب المادي وشراء المقتنيات النـادرة وتـأمين    

  .)٢(رموز المكانة االجتماعية
 كامنة خلف االتجاهات وأنمـاط الـسلوك وهـي          ان القيم بوصفها موجهات نحو الحياة     

 ولذا فهي ال تظل ثابتة أو مطلقة إذ أنهـا تتـسم       .)٣(مرتبطة بالخبرات التي نعيشها في هذه الحياة      
بالنسبية لديهم وهي عندما تتطور لدينا خالل ما نمر به من خبرات إنما يدخل بعضها مع بعـض                

 ويتحدد هذا   ،رة ترتيب للقيم داخل سلم لألهمية      وينتج عن ذلك بالضرو    ، حول األهمية  ،في منافسة 
 وهو لهذا يخضع للتغيير كلما استجدت خبـرات اسـتدعت   ،السلم في ضوء الخبرات التي نعيشها   

   .)٤(إحداث هذا التغيير 
فإذن تصورات الفرد عن المرغوب فيه إنما يعني تفضيالً  معينا لـنمط سـلوكي فـي                 

قيمة الكامنة وراء سلوك ما وبين قيمة أخرى ينطوي عليها           فالفرد يقارن بين ال    ،مواجهة نمط آخر  
مـسألة حتمتهـا طبيعـة    " بارسـونز  "  لذا كان التغير في نظام القيم كما يراه       .)٥(نسق القيم لديه  

 إذ يعاد ترتيب القيم بما يتالءم مع الوضع الجديد فتكون هنالك عمومية لدى              ،الظروف االجتماعية 

                                         
 للنـشر والتوزيـع، عمـان،      ، مكتبة دار الثقافة   ١  جودة بني جابر، علم النفس االجتماعي، ط        )١(

 . ٥٨٧، ص ٢٠٠٤االردن 
، مركز دراسات الوحدة العربيـة،      ١حليم بركات، المجتمع العربي في القرن العشرين، ط       .   د  )٢(

 .٦٣٨، ص ٢٠٠٠بيروت، 
علي عبد الرزاق جلبي، المجتمع والثقافة والشخـصية، دار النهـضة العربيـة للطباعـة       .   د  )٣(

 .١٣٢، ص ١٩٨٤والنشر،بيروت، 
 . ١٣٤  المصدر نفسه، ص )٤(
 .   ١٣٢  المصدر نفسه، ص )٥(



  
)١١٩(

 

 فتتغير الحاجات الوظيفية لألفراد والمؤسـسات وتبعـا         .)١(ن سواها   غالبية األفراد بتفضيالت دو   
  .)٢(لذلك تتغير قيمهم 
أسباب تغير القيم الى عدم االستقرار االجتماعي الذي يؤدي  "  Resherريشر " ويفسر 

وتعد الحرب مثاالً على األحـداث التـي   .بدوره الى انعدام شعور الفرد باالستقرار واألمن النفسي       
  .)٣(ور الفرد باألمن النفسي وتغير من إدراكه وتفسيره لألمور فتتبدل تبعاً لذلك قيمهتهدد شع

 والقيم ليـست بالـضرورة      ،كما أن العوامل االقتصادية تؤدي دوراً هاماً في تغير القيم         
  .)٤(انعكاساً للظروف االقتصادية بل هي تعد أيضا أسلوباً لسير هذه الظروف

تصادي نجد ان االعتبارات االقتـصادية تـشكل محـوراً          وعند الحديث عن الجانب االق    
 وتمثل األشياء التي نشتريها بالنقود      .رئيسياً في حياتنا االجتماعية فهي تظلل حياة اإلنسان بأكملها        

 وفي هذا المجال نجد ان      .)٥(موضوع حاجاتنا االقتصادية التي تسمى في الغالب السلع االقتصادية        
  .لوكيات األفراد بالتدريج القيمة التبادلية لألشياء على قيمتها الذاتيةاقتصاد السوق اخذ يرسخ في س

                                         
(1)  George Ritzer , Classical  sociological theory , second edition , 
Mcgraw-Hill companies editions , New York , 1996 , p.431.    

ر الكتـب للطباعـة     إحسان محمد الحسن، دا   .  كارل منهايم، علم االجتماع النظري، ترجمة د       )٢(
  .   ١٩٠، ص ١٩٩٣والنشر، بغداد، 

  نزاهت حسين، القيم والتكيف القيمي، مجلة آداب المستنصرية، الجامعة المستنصرية، بغداد،             )٣(
 . ٢٧٨، ص ١٩٩٨، ٣١عدد 

، مجلة العلوم اإلنـسانية، جامعـة   "مقاربة نظرية "   حميد خروف، القيم من منظور اجتماعي   )٤(
 .٨٠، ص ٢٠٠٣، ٢٠ائر، عدد منتوري، الجز

، ٩٨٥محمد عاطف غيث، دراسات في علم االجتماع، مركز الكتب الثقافيـة، بيـروت،              .   د   )٥(
 .٢٢٠ص



  
)١٢٠(

 

 أي تأثير األشياء على الناس في نمط حيـاتهم  ،ويشهد مجتمع اليوم تنامي معايير الشيئية   
فتصبح األداتية التي تنظر لألشياء على أساس منفعتيها ودورها انطالقاً من األدوات لتشمل الناس              

   .)١(شياء طابعاً بشرياًأنفسهم فتكتسب األ
ان الظروف االقتصادية والسياسية والثقافية التي يمر بها المجتمع تؤثر فيهـا بـشكل او    

 فلقـد  ، وهذا ما حدث في مجتمعنا العراقي في فترة الحصار االقتـصادي       .بآخر في نظامه القيمي   
جتماعيـاً وانخفـض   تغيرت الكثير من القيم وشاعت الكثير من السلوكيات غير المرغوبة فيهـا ا       

  .)٢(بشكل ملحوظ السلوك اإليجابي
 اذ انها تتمتع بدرجة عالية      .وفئة الشباب تتسم بخصوصية كبيرة في مجال التغير القيمي        

 وهـذا الـسعي   ، كما تسعى لالستقالل االقتصادي واالجتماعي     .)٣(من االستعداد للتأثر واالستجابة   
  .نية إشباع هذه االحتياجاتيجعل الشاب يبحث عن السبل التي تضمن له إمكا

ومشكلة الشباب تبدأ عندما تنعدم إمكانية تحقيق الطموحات واآلمال فظروف المجتمـع            
المادية واالجتماعية والسياسية هي البيئة التي تساعد الشباب على تلبية حاجاتهم المادية والنفـسية              

ل دون تحقيـق غايـاتهم      وتمكنهم من اخذ دورهم والمشاركة في الحياة العامة وهي نفسها تحـو           
  .وإشباع حاجاتهم

 ومـن   .فعندما تصطدم طموحاتهم بعقبات مختلفة فان ذلك يدفعهم لتحوير قيمهم وتبديلها          
هذه العقبات على سبيل المثال محدودية فرص العمل واألضرار التي تلحق بالشباب مـن جـراء                

  .*ذلـك 

                                         
  محمد سبيال، التحديث وتحوالت القيم في أزمة القيم ودور األسـرة فـي تطـور المجتمـع                   )١(

ديـدة، الربـاط،    المعاصر، عن مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، مطبعة المعـارف الج         
 .٣٦٩-٣٦٨ ص ،٢٠٠٢

  محمود شمال حسن، النسق القيمي وخطاب األزمة االقتصادية، مجلة المستقبل العربي، مركز        )٢(
 .٣١،  ص ٢٠٠٣، ٢٩٨دراسات الوحدة العربية، بيروت، عدد 

، ١٩٩٦ ، تونس، ٢  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الخطة الشاملة للثقافة العربية، ط           )٣(
 . ١٠٧ص 

  . ١٣-١٠ص . ٢٠٠١، ٤٠انظر مجلة عالم العمل، منظمة العمل الدولية، بيروت، عدد *  



  
)١٢١(

 

ـ             شباب إذ يتمحـور تفكيـره   إذ ان المسائل المالية تستغرق جزءاً كبيراً مـن تفكيـر ال
 فنقص األموال بسبب البطالة أو العمل المتقطع        ،بالحصول على المال ولو بطريقة غير مشروعة      

  .)١(والدخل المنخفض يقف عائقاً في سبيل تحقيق الشاب الحتياجاته
وفي هذا السياق نجد ان ما شهده المجتمع العراقي من استمرار األزمة االقتصادية فـي               

 االقتصادي وتصاعد معدالت التضخم قد قلل من فرص العمل لدى الشباب وال سيما         فترة الحصار 
 فلقد وجد هؤالء ان السنوات التي قضوها في الدراسـة بهـدف             .المتخرجون منهم في الجامعات   

الحصول على شهادة قد ذهبت سدى مما ولد لديهم إحباطاً وبالتالي استثارة خوفهم وقلقهم حـول                
مل الشباب مع تلك األزمة بطرائق مختلفة منها االنخراط في أعمال هامشية من      ولقد تعا  .المستقبل

  .)٢(اجل تحقيق عائد مادي يمكنهم من إشباع بعض حاجاتهم
ومن جانب اخر أشارت البحوث الى ان فترة الحصار االقتصادي أدت الى إعالء قيمـة            

استخدامها واعـادة بنـاء الثقافـة    العمل المنتج وابتكار أنماط افضل لتكوين الموارد االقتصادية و        
االقتصادية بصدد موقفها من العمل في القطاع غير الرسمي واصبح نمط القـيم الخـاص بهـذا                 

  .)٣(القطاع يتمثل بقيمة العمل المنتج او المدر للدخل المشروع

                                         
  كريم أبو حالوة، ماذا يريد المجتمع من الشباب وما الذي يريده الشباب من المجتمع، مجلـة                  )١(

، ٢٠٠٥،  ٩جسور الثقافية، مركز دمشق للدراسات النظريـة والحقـوق المدنيـة، عـدد              
net.joser.www. 

 .٣٣-٣٢محمود، شمال حسن، مصدر سابق، ص .   د)٢(
 حـدود التـدبير   –عماد عبد اللطيف سالم، المجتمع الناهض والدولة في الوطن العربـي   .   د  )٣(

حدود الرفاهية، نحو مجتمع ناهض متكافل، وقـائع المـؤتمر العلمـي لقـسم الدراسـات                
  .١٩٠-١٨٩، ص ٢٠٠٢، بيت الحكمة، بغداد، ١ماعية، طاالجت

  
  
  
  
  
 



  
)١٢٢(

 

ومهما يكن فان القيم االقتصادية للشباب شهدت وما زالت تعديالت على وفـق طبيعـة               
  .اعية واالقتصادية والسياسية التي يمر بها المجتمعالظروف االجتم
 

 
 

 وهما العينـة القـصدية والعينـة        ،استخدمت الباحثة نوعين من العينات غير االحتمالية      
ية اختيار المبحوثين من الشباب في األعمار من       واستخدامها للعينة القصدية يتمثل بقصد     .العرضية

 أما استخدام العينة العرضية فكان بتوزيع االستمارة االستبيانية علـى الـشباب           .سنة)* ٢٥-٢١(
  .شاباً) ٢٠٠(  وقد بلغ حجم العينة.بطريقة غير مخطط لها أي بالصدفة

 
 تمثلت بالمالحظة والمقابلة    ،ت والبيانات اعتمدت الباحثة على عدة أساليب لجمع المعلوما      

  .**واالستبيان 
 

  .سنة) ٢٥-٢١(يتمثل بفئة الشباب في االعمار من : المجال البشري 
  .تعد مدينة الموصل مجاالً مكانيا للبحث: المجال المكاني 
  .١/١٠/٢٠٠٥ الى ١/٥/٢٠٠٥امتدت فترة اعداد البحث من : المجال الزماني 

 
 
 

                                                                                                        
سنة وذلك للمقارنة مع األعمار نفسها فـي الدراسـة          ) ٢٥-٢١(اختارت الباحثة األعمار من     *  

وكان سبب االختيار آنذاك هو ان طلبة الجامعة في المراحل النهائية والتـي تمثـل               . السابقة
راحل األخرى كانوا يشكلون حوالي نصف أفـراد  النضج القيمي بدرجة أعلى مما هي في الم      

  .عينة البحث
/ تم توزيع االستبيان في صيغته األولية على مجموعة من الخبراء في قسم علـم االجتمـاع                 ** 

 األسـتاذ  -٢ األستاذ المساعد موفق ويسي محمود      -١: جامعة الموصل وهم    / كلية اآلداب   
األستاذ المساعد الدكتور خليل محمد الخالـدي        -٣المساعد الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي         

  . األستاذ المساعد الدكتور شفيق إبراهيم الجبوري-٤



  
)١٢٣(

 

 
حدثت تغيـرات مختلفـة فـي القـيم         (: (تتمثل فرضية البحث الرئيسة بالعبارة اآلتية       

 ومنها تم اشتقاق الفرضـيات الفرعيـة        .))٢٠٠٥-١٩٩٩االقتصادية لدى الشباب في الفترة من       
   -:اآلتية 

  .في يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين العينتين فيما يخص تفضيل العمل الوظي-١
 يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين العينتين في قيمة الكسب السريع من خالل تفضيل             -٢

  .العمل لكسب المال على التعليم
  . يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين العينتين في قيمة االدخار-٣
  . تتصدر القيم االقتصادية السلم القيمي لدى الشباب-٤

 
  . )١( المئوية  النسبة-١
  .)٢( ٢ مربع كا-٢
  .)٣( الوسط المرجح -٣
  .)٤( الوزن المئوي -٤

  -: النتائج الخاصة باليبانات األولية واالجتماعية -:ثانيا 
   - :* النتائج الخاصة بالبيانات األولية -١    

  
  

                                         
إحسان محمد الحسن وعبد الحسن زيني، اإلحصاء االجتماعي، جامعة الموصل، مطابع . د) ١(

 .٣٧، ص ١٩٨١مديرية دار الكتب للطباعة، الموصل  

  .١٨٧المصدر نفسه، ص ) ٢(
  .٣٩، ص ١٩٨٧عل، دراسات في التربية المقارنة، جامعة الموصل، جمال اسد مز) ٣(
عبد الجبار توفيق وزكريا اثناسيوس، االحصاء الوصفي واالستداللي في التربية وعلم . د) ٤(

  .١٨٠، ص ١٩٧٧النفس، الجامعة المستنصرية، بغداد، 
عينة محددة بالفئة العمريـة   استبعدت الباحثة متغير العمر من االستمارة االستبيانية وذلك الن ال *

  ). سنة٢٥-٢١(مــــن 



  
)١٢٤(

 

  يوضح جنس المبحوثين) ١(الجدول 
 % العدد الجنس

 ٤٨ ٩٦ ذكور

 ٥٢ ١٠٤ إناث

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

  
  يبين المستوى التعليمي للمبحوثين) ٢(الجدول 

 % العدد المستوى التعليمي

 - - يقرأ ويكتب

 ٨,٥ ١٧ ابتدائية

 ٣٠,٥ ٦١ ثانوية

 ٦١ ١٢٢ جامعة فاكثر

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

  
  يوضح الحالة االجتماعية للمبحوثين) ٣(الجدول

 % العدد الحالة االجتماعية

 ٧٩,٥ ١٥٩ أعزب

 ٢٠,٥ ٤١ جمتزو

 - - مطلق

 - - أرمل

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع 

  يبين مهنة المبحوثين) ٤(الجدول
 % العدد المهنة

 ٣١,٥ ٦٣ كاسب

 ٤٥,٥ ٩١ طالب

 ١٥ ٣٠ موظف



  
)١٢٥(

 

 ٣ ٦ معلم

 ٥ ١٠ ربة بيت

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

  يبين المنطقة السكنية للمبحوثين) ٥(الجدول
 % العدد المنطقة السكنية

 ٣١,٥ ٦٣ راقية

 ٣٨ ٧٦ متوسطة

 ٣٠,٥ ٦١ شعبية

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

  يوضح توزيع المبحوثين حسب الموطن األصلي) ٦(الجدول 
 % العدد الموطن األصلي

 ٣,٥ ٧ ريف

 ٩٦,٥ ١٩٣ حضر

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

   -: النتائج الخاصة بالبيانات االجتماعية -٢
  يوضح المهن المفضلة لدى المبحوثين) ٧(الجدول

  العينة         *العينة السابقة  العينة الحالية
 % العدد % العدد المهن المفضلة

 ٣٦ ٧٢ ٧٨,٥ ١٥٧ المهن الوظيفية

 ٦٤ ١٢٨ ٢١,٥ ٤٣ المهن الحرة

 ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

                                         
في الدراسة التي أجريت عام )  سنة٢٥ - ٢١( العينة السابقة تمثل عينة الشباب في األعمار من  *

١٩٩٩. 



  
)١٢٦(

 

من المبحوثين في العينة الحالية يفـضلون       % ٧٨,٥الى ان   ) ٧(تشير معطيات الجدول    
  .%٣٦ت نسبتهم في العينة السابقة  في حين كان،المهن الوظيفية

 و ٠,٠٥ تبين أن هناك فرقاً معنوياً بين العينتين عنـد مـستوى         ٢ وعند إجراء اختبار كا   
و ) ٣,٨٤( وهي أعلـى مـن القيمـة الجدوليـة           )٧٣,٧٨( المحسوبة   ٢ وقد كانت قيمة كا    ٠,٠١

)٦,٦٤(.  
أنمـوذج الحداثـة   إن ما يفرضه المجتمع من التزام بمعايير السلوك السوي على وفـق         

يجعل من المحصلة المادية شعاراً الستقطاب الفرد للتفكير باختيار مهنة معينة فتترتب تـصوراته              
 إذ ان الفرد عندما يفكر باالختيار المهني يـستدمج فـي            .بصيغة قد ال تتجاوز الرغبات والميول     

موازنـة الـى مفاضـلة     او قد يخضع عملية ال    ،الغالب الجوانب النفسية واالجتماعية واالقتصادية    
  .لقياس األكثر أهمية بالنسبة له

 وهذا مـا    ،وعادة ما يكون ترجيح األهمية على مستوى االختيار المهني للصالح المادي          
يفسر لنا التحول الجذري في مسار تفضيل العمل الوظيفي بعد انهيار النظام السياسي في مجتمعنا               

 إذ ان القيمة المادية والـشرائية للرواتـب         .الرواتبالعراقي نتيجة التغيرات المفاجئة في ارتفاع       
سابقاً أطرت السلوك االقتصادي للموظفين بسلسلة من الطموحات البعيدة المنال والتي أشـبه مـا              

  .تكون التحريمات في مجال العالقات االجتماعية
دينـار   ) ٣٠٠٠(وفي هذا السياق نجد ان الفرد سابقاً عمد الى ترميز الوظيفـة بعبـارة        

كتعريف يقدم معنى متكامل لسماتها القيمية في ذهنه والتي تتحدد بالنطاق المـادي فـي أبعادهـا             
  .وجوانبها كافة

يرتبط ذهنياً لدى الفرد بهوة شديدة بين وطأة الحصار االقتصادي من           )) ٣٠٠٠((فالرقم  
ك كانـت   وبـذل ،جهة وتزايد األعباء المعيشية وهامشية األجر في العمل الوظيفي من جهة أخرى  

 ولهذا كانت النتيجة عنـد مقارنـة        .قيمة األجر تنفي الوظيفة من المراتب التفضيلية العليا للمهنة        
النسب بين العينتين تشير الى اختالف واضح في مجال تفضيل الشباب للعمل الوظيفي قبل انهيار               

  .النظام السياسي وبعده
ص مدى النفع المـادي مقارنـة       فإذن غربلة الفرد للسمات القيمية لمهنة معينة الستخال       

 تلك التصورات الناتجة عن حاجاته وما هو سـائد  ،بأخرى يمثل رمزاً لمكانة المهنة في تصوراته     
  .في مجال المرغوب فيه



  
)١٢٧(

 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين العينتـين فـي   (وبذلك فإننا نقبل فرضية البحث القائلة    
   .)تفضيل المهن الوظيفية

  ب تفضيل الشباب المهن الوظيفيةيبين أسبا) ٨(الجدول
  العينة                 العينة القديمة العينة الحالية

  أسباب 
 تفضيل المهن الوظيفية

 % العدد % العدد

 ٩,٥ ٧ ٥٣ ٨٤ ضمان واستقرار مادي

 ٢٧,٩ ٢٠ ٢٨ ٤٤ تحقيق المكانة االجتماعية

 ٤٠,٢ ٢٩ ١,٥ ٢ انتظام الوقت

 ٢٢,٢ ١٦ - - تحقيق الذات

 - - ١٧ ٢٦ يادة الرواتبز

 - - ٠,٥ ١ ممارسة االختصاص

 ١٠٠ ٧٢ ١٠٠ ١٥٧ المجموع

ان غالبية المبحوثين يفضلون المهن الوظيفية ألنها تمثل الـضمان          ) ٨(يتبين من الجدول  
في العينة الحالية في حين كانت نسبتهم فـي العينـة   % ٥٣واالستقرار المادي لهم وكانت نسبتهم      

  .%٩,٧القديمة 
  يوضح أسباب تفضيل الشباب للمهن الحرة) ٩(جدول ال

                  العينة العينة القديمة العينة الحالية
  أسباب 

 % العدد % العدد تفضيل المهن الحرة

 ٢١,٠٩ ٢٧ ٣٢,٥ ١٤ عدم التقيد بالوقت

 ٧٨,٩١ ١٠١ ٦٧,٤ ٢٩ المردود المالي الجيد

 ١٠٠ ١٢٨ ١٠٠ ٤٣ المجموع

  



  
)١٢٨(

 

الى ان غالبية المبحوثين يفـضلون المهـن الحـرة بـسبب     ) ٩(لجدول  تشير معطيات ا  
  .%٧٨,٩١في حين كانت نسبتهم سابقاً % ٦٧,٤المردود الجيد وقد بلغت نسبتهم 

  يوضح أفضلية العمل لكسب المال على التعليم لدى الشباب) ١٠(الجدول

        العينة             العينة السابقة ة الحاليةالعين
  تفضيل العمل

 % العدد % العدد لكسب المال على التعليم

 ٣٧ ٧٤ ١٧ ٣٤ نعم

 ٦٣ ١٢٦ ٨٣ ١٦٦ ال

 ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

من الشباب ال يفضلون العمل لكـسب المـال علـى           % ٨٣ان  ) ١٠(يتبين من الجدول    
ك فرقاً   تبين ان هنا   ٢ وعند إجراء اختبار كا    ،%٦٣التعليم في حين كانت نسبتهم في العينة السابقة         

و ) ٣,٨٤(وهي أعلى من القيم الجدوليـة       ) ٢٠,٢( المئوية   ٢معنوياً بين العينتين اذ بلغت قيمة كا      
   .٠,٠١ و ٠,٠٥عن مستوى ) ٦,٦٤(

إن هذا التباين في إجابات الشباب في العينتين قد يرجع الى أن العمل لكسب المال كـان               
 اختزل كل األمـور مـن اجـل إشـباع             حيث ان الفرد   .يتقاطع مع فكرة التعليم لسنوات طويلة     

 أمـا اآلن  ،متطلباته المعيشية بشكل أسرع  وارتبط ذلك باحترام الوقت والنظر اليه بمنفعية شديدة          
فاألمور المنفعية من المهنة تستوجب االستمرار في التعليم على أساس ان الوظيفة العالية األجـر               

يار في تفضيل األشياء المنفعية يرتبط بالمـدى     وبذلك كان المع   .تتطلب شهادة وكفاءة علمية عالية    
  .الزمني القريب الذي ال تحده قلة او انعدام التعليم على العكس من الوضع الجديـد

وبالتالي فان المبحوثين حاليا يرون ان تفضيل العمل على التعليم يحقق لهم منفعة  مادية               
ضماناً ماديـاً قريـب   ( (،تحقق أجرا عالياقد ال تدوم على العكس من المهنة الوظيفية العالية التي    

يتمثل فـي الحـصول     ) )ضماناً مادياً بعيد المدى   ( (،كما تحقق تدفقاً مستمراً لذلك األجر     ) )المدى
  .على الراتب بغض النظر عن المؤثرات الصحية والعمرية

 بل أيـضا يمثـل      ،ان العمل الوظيفي ال يمثل نظرة مادية في مجال اإليفاء باالحتياجات          
  .ظرة بعيدة المدى في مجال ضمان اإليفاء بتلك االحتياجاتن



  
)١٢٩(

 

ان تفضيل األفراد للعمل الحر في السابق يمثل تفضيالً أحادي الجانـب يـضع اإليفـاء              
بمستلزمات الحياة المعيشية الضرورية والثانوية في الجانب األساس من حسابات الفـرد الفكريـة      

دى والمتمثل باألجر المادي الـذي يحـصل عليـه           أما مسألة الضمان البعيد الم     .بهذا الخصوص 
  .باستمرار فقد أسقطه من حساباته

أما اآلن فان الراتب المجزي مقارنة بالقديم أعاد فكرة الضمان البعيد المدى الـى ذهـن        
 وبذلك أعادت الوظيفة الى حيز      .الفرد ليمثل منفعة تالية يحصل عليها الفرد نتيجة العمل الوظيفي         

  .ألة االرتقاء في التعليم والحصول على شهادة من اجل الحصول على فرصة عملتفكير الفرد مس
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين العينتين في        (وبذلك تتحقق صحة الفرضية بمضمونها      

  ).تفضيل العمل لكسب المال على التعليم
  

  يوضح العوامل المشجعة على تفضيل العمل لكسب المال على التعليم) ١١(الجدول
  العينة                 العينة السابقة العينة الحالية

  
  العوامل المشجعة

  تفضيل العمــل على 
 لكسب المال

التسلسل 
 المرتبي

 % العدد
التسلسل 
 المرتبي

 % العدد

 ٥١,٦١ ٤٨ ١ ٧٤,٤ ٣٥ ١ الظروف االقتصادية في المجتمع

 ٣١,١٨ ٢٩ ٢ ١٥ ٧ ٢ األسرة

 ١٢,٩٠ ١٢ ٣ - - ٤ لم يذكر السبب

 ٣,٢٢ ٣ ٤ ١٠,٦ ٥ ٣ وسائل اإلعالم

 ١,٠٩ ١ ٥ - - ٤ عوامل أخرى تذكر

ان العوامل التي تشجع الشباب علـى تفـضيل العمـل          ) ١١(يتبين من معطيات الجدول   
لكسب المال على التعليم تتمثل بالظروف االقتصادية في المجتمع وقد احتلت المرتبة األولى وهي              

   .كذلك في العينة السابقة
  



  
)١٣٠(

 

  يبين المزايا المفضلة في الشخص الذي يتقدم لخطبة فتاة لدى الشباب) ١٢(دول الج

 العينة السابقة العينة الحالية
  

                      العينة
  المزايا المفضلة

 % العدد % العدد لمن يتقدم لخطبة فتاة

 ٦٨ ١٣٦ ٤٤ ٨٨ المستوى االقتصادي العالي

 ٣٢ ٦٤ ٥٦ ١١٢ الشهادة الجامعية

 ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ المجموع 

من الشباب يفضلون الشهادة في المزايا المفضلة لمن        % ٥٦ان  ) ١٢(يتبين من الجدول    
  .%٣٢يتقدم لخطبة فتاة في حين كانت نسبتهم في العينة السابقة 

 ٢ تبين ان هناك فرقاً معنوياً بين العينتـين إذ بلغـت قيمـة كـا               ٢وبعد إجراء اختبار كا   
 و  ٠,٠٥عنـد مـستوى     ) ٦,٦٤(و  ) ٣,٨٤( وهي أعلى من القيمة الجدولية       )٢٣,٣٦(المحسوبة  

٠,٠١ .    
 والذي اصبح سمة المجتمع العراقي بقوة ،مما تقدم نجد انه تبعاً لعامل االطراد في التغير      

 إذ ان الظـروف االقتـصادية       .وطأته ال نجد غرابة في تأشير أرقام متناقضة في  مداها المرتبي           
  .دالً في المجال القيميوالسياسية فرضت تب

فعلى الرغم من أن طبيعة الحياة الحديثة أوجبت حضورا مستمراً لألمور الماديـة فـي               
مجال التفكير والسلوك إال أن الظروف االقتصادية التي مر بها مجتمعنا خـالل فتـرة الحـصار               

الجامعية والمستوى لذا عند المفاضلة آنذاك بين الشهادة      .حتمت أولوية القيم االقتصادية لدى الشاب     
االقتصادي العالي في مزايا الشخص الذي يتقدم لخطبة فتاة كـان التـرجيح لـصالح المـستوى                 

  .االقتصادي العالي
كما أن الرواتب المتدنية سابقاً كان لها دور في تدني قيمة الشهادة الجامعيـة وخفـض                

  .مكانتها
نـة خـالل فتـرة الحـصار        أما اآلن فقد استعادت الشهادة الجامعية ما فقدته مـن مكا          

  .االقتصادي
  



  
)١٣١(

 

  على الصحة الجسدية والنفسية يبين تفضيل المهنة التي تلبي االحتياجات المالية) ١٣(الجدول

 العينة السابقة العينة الحالية
        العينة               

  
   المهنة التي تلبي تفضيل

 االحتياجات المالية على الصحة
 % العدد % العدد

 ٦٣,٥ ١٢٧ ٥٧ ١١٤ نعم

 ٣٦,٥ ٧٣ ٤٣ ٨٦  ال

 ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

  
من الشباب يفضلون المهنة التي تلبـي االحتياجـات         % ٥٧الى ان   ) ١٣(يشير الجدول   

  .%٦٣,٥المالية على الصحة في حين كانت نسبتهم في العينة السابقة 
صائية إذ بلغـت     بين العينتين لم يظهر فرق معنوي ذو داللة إح         ٢وعند إجراء اختبار كا   

 و  ٠,٠٥عن مـستوى    ) ٦,٦٤(و  ) ٣,٨٤( وهي اقل من القيم الجدولية       ١,٦٨المحسوبة   ٢قيمة كا 
٠,٠١ .  

إن قدرة الشاب العراقي على مواجهة التحديات امتزجت بـسمات مهنيـة تفتقـر الـى                
 إذ تبين أن رغبة الشاب في التحضير والتهيؤ للدخول الى معترك الحياة يستلزم              ،الجوانب الصحية 

 ، وقد يكون العمل الذي يحصل عليه ال يتناسب مع قدراته الجسدية والنفسية            ،الحصول على عمل  
لذا ال يتسنى له تنظيم المزايا النفسية واالجتماعية واالقتصادية لفرصـة عمـل  حـصل عليهـا                

   .ي البطالةبصعوبة في ظل تفش
إن الممارسات المهنية للشاب تخرج عن حيز االنتقاء المتوازن لمزايا المهنة والذي يكفل         

 ولهذا فالـشاب ال يهـتم بالـصحة الجـسدية     .له الحصول على درجة عالية من الرضا الوظيفي      
  .والنفسية ولكن األهم واألجدى بالنسبة له هو الكم المادي الذي يحصل عليه

  
  
  
  



  
)١٣٢(

 

  يبين كيفية تفضيل الشاب للتصرف باألموال) ١٤(الجدول
  العينة                    العينة السابقة العينة الحالية

  كيفية 
 % العدد % العدد  باألموال  التصرف

 ١٩,٥ ٣٩ ٢٠ ٤٠ اإلنفاق

 ٨ ١٦ ٣٠,٥ ٦١ االدخار

 ٧٢,٥ ١٤٥ ٤٩,٥ ٩٩ االستثمار

 ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ المجموع 

  
% ٣٠,٥إن نسبة الشباب الذين يفضلون ادخار األموال  تبلـغ          ) ١٤(يتضح من الجدول    

% ٤٩,٥ وجاء تفضيل الشباب لالسـتثمار بنـسبة         ،في العينة السابقة  % ٨في حين كانت نسبتهم     
   .%٧٢,٥بينما بلغت نسبتهم في العينة السابقة 

) ٣٤,٩٥(بة المحسو ٢ تبين ان هناك فرقاً معنوياً إذ بلغت قيمة كا         ٢وعند إجراء اختبار كا   
  . ٠,٠١ و ٠,٠٥عند مستوى ) ٩,٢١(و ) ٥,٩٩(وهي أعلى من القيم الجدولية 

إن التفكير الواقعي يقتضي وضع بدائل للسلوكيات االقتصادية تمنح النقود قيمة خاصـة             
 لذا كان االستثمار الشكل المرغـوب فيـه ضـمن           .من خالل تالؤمها مع المستلزمات المعيشية     

  .ادي في فترة الحصار إليفائه بالمحافظة على قيمة رأس المالمجريات السلوك االقتص
أما بالنسبة لقيمة االدخار فلقد فرض الحصار االقتصادي طرح فكرة االدخار من دائـرة        

 فـي  . فلقد كان ادخار األموال مسألة ساذجة بسبب االرتفاع المستمر في األسعار       ،تفضيالت الفرد 
  .مة االدخار جزءاً من مكانتهاحين انه في الوقت الحاضر استعادت قي

ان المجتمع العراقي في فترة االحتالل األمريكي ظهرت فيه صيغة مركبة لقيمة النقـود              
تتمثل من جانب بعدم قدرتها على التالؤم مع متطلبات الحياة المعيشية فيما يخص العقارات ومـا                

 في مجال الـسلع واألجهـزة        وفي الجانب اآلخر فان قيمة النقود تفي بمتطلبات األفراد         ،الى ذلك 
 فهذه السلع استطاعت ان تتعايش مع ادخار النقود او ان االدخار يستطيع الوصول الى              .الكهربائية

 ولذا فقيمة االدخار كسلوك وتفكير تغيـرت باتجـاه   .نقطة اإلشباع النسبي فيما يتعلق بهذه األمور  
  .تصاعدي
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داللة إحصائية بين العينتين في     يوجد فرق ذو    (وبذلك تتحقق صحة الفرضية بمضمونها      
  .)تفضيل االدخار
  يبين تفضيل الشباب للعمل في مهنة حرة على العمل الوظيفي في مجال ) ١٥(الجدول

  الشرطة والجيش
تفضيل العمل في مهنة حرة على العمل الوظيفي في مجال 

 الشرطة والجيش
 % العدد

 ٧٢,٥ ١٤٥ نعم

 ٢٧,٥ ٥٥ ال

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

من الشباب يفضلون العمل في مهنة حرة       % ٧٢,٥الى ان   ) ١٥(عطيات الجدول   تشير م 
   .منهم ال يفضلون ذلك% ٢٧,٥على العمل الوظيفي في مجال الشرطة والجيش و 

مما تقدم نجد انه على الرغم من الضمانات المعيشية التي تحققها فرصة العمل في ميدان          
ي أهميته عندما يقترن الموضوع بفكـرة المـوت          إال أن الضمان المعيشي تنتف     ،الشرطة والجيش 

 اذ ان قتل االفراد الذين يعملـون فـي ميـدان الـشرطة          .والخطر الذي يحيط بالفرد جراء عمله     
والجيش أبعدت هذه المهنة من تفضيالت الشباب، وبذلك تدنت المكانـة المهنيـة للـشرطة فـي            

   .نظرهم
لهذه المهن إال ان غريزة الحياة تـؤثر        وهنا نجد انه على الرغم من المكانة االقتصادية         

    .في تفكير الفرد وتحديده للتفضيل المهني الذي يتناسب مع مقتضياتها
نجد انه على الرغم من تفضيل الشباب العمل الذي يحقـق           ) ١٣(وبالمقارنة مع الجدول    

  .لسلوكيـةاالحتياجات المالية إال أن التهديد بالموت يلغي ذلك التفضيل على مستوى الممارسات ا
  يوضح تفضيل الشباب للعمل لدى قوات االحتالل األمريكي) ١٦(الجدول 

 % العدد تفضيل الشباب للعمل لدى قوات االحتالل األمريكي

 ٣,٥ ٧ نعم

 ٩٦,٥ ١٩٣ ال

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع
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ان غالبية الشباب ال يفضلون العمـل مـع قـوات االحـتالل             ) ١٦(يتبين من الجدول    
  .% ٩٦,٥األمريكي وبنسبة 
  يبين أسباب تفضيل الشباب للعمل لدى قوات االحتالل األمريكي) ١٧(الجدول 

  أسباب تفضيل الشباب العمل لدى قوات
 االحتالل األمريكي

التسلسل 
 المرتبي

 % العدد

 ٥٧ ٤ ١ األجور العالية

 ٤٣ ٣ ٢ قلة فرص العمل

ولى لألسباب التي تجعل    ان األجور العالية كانت في المرتبة األ      ) ١٧(يتبين من الجدول    
   .الشباب يفضلون العمل مع قوات االحتالل األمريكي 

  يبين أسباب عدم تفضيل الشباب العمل لدى قوات االحتالل األمريكي) ١٨(الجدول 
  أسباب عدم تفضيل الشباب العمل لدى قوات

 االحتالل األمريكي
التسلسل 
 المرتبي

 % العدد

 ٤٠ ١٠٣ ١ التزامي الوطني

 ٣٥ ٩٠ ٢ مي الدينيالتزا

 ١١ ٢٨ ٣ في ذلك تهديد لحياتي

 ٨,٥ ٢٢ ٤ ال احب العمل لدى أجنبي

 ٥ر٥ ١٤ ٥ الن ذلك يجعل اآلخرين ينتقصون مني 

لقد طرح هذا السؤال على المبحوثين لمعرفة هل ان الظروف الـسياسية واالجتماعيـة              
 أو وجودها باتجـاه     ،ة الكسب السريع  تأكيد قيم (واالقتصادية أدت دوراً في تغير قيمنا االقتصادية        

 واعتمدت الباحثة معيار العمل مع قوات االحتالل األمريكي لبيان ما إذا كانـت األجـور                .)متنام
 وكانت النتيجـة لـدى      .العالية والمغرية للعمل لديهم دفعت الشباب لتأكيد مسارات الربح السريع         

  .الغالبية بالرفض
عور الوطني لديهم يوجب عليهم االلتزام القيمي في هذا         ولقد بين الشباب ان االلتزام والش     

 فعلى الرغم من رغبة الشباب في الحصول على فرصة عمل وان الرواتـب واألجـور                .المجال
 إال أن ذلك لم يدفع الـشباب الـى    ،المخصصة من قبل قوات االحتالل األمريكي عالية كما نسمع        



  
)١٣٥(

 

بطبيعته او ان ممارسات التعذيب واالعتقـال        وقد يكون ذلك الشعور راسخ       .تفضيل العمل لديهم  
  . وبالتالي عدم تفضيل العمل لديهم،من قبل قوات االحتالل كان لها دور في ترسيخ ذلك الشعور

 إذ ان ،كما ان االلتزام الديني يمنعهم من ذلك حيث يتأطر هذا الموضوع بالربح الحـرام   
  .العمل مع محتل هو فعل مناف لتعاليم الدين اإلسالمي

كما تؤشر الشواهد التي تبين قتل المترجمين والعاملين مع قوات االحتالل دوراً في الحد              
 أو قد يكون لهذه الشواهد دور في ترسـيخ فعلـي علـى            .من تفضيل العمل لدى قوات االحتالل     

  .المستوى الفكري لعدم مشروعية العمل لدى المحتل
  ابيبين ماهية الضمان المادي بالنسبة للشب) ١٩(الجدول

 اإلناث الذكور
المجموع 

 الكلي

                      الجنس  
  ماهية الضمان 

 % العدد % العدد % العدد المادي بالنسبة للشباب

الضمان المادي يتمثل بالعمـل الـوظيفي       
 حتى وان كان الراتب قليالً

٧٨ ١٥٦ ٨٣,٥ ٨٧ ٧١,٨ ٦٩ 

الضمان المادي يتمثل بالعمل الحر حتـى       
 خاطرة مالية وان كان فيه م

٢٢ ٤٤ ١٦,٥ ١٧ ٢٨,٢ ٢٧ 

 ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٤ ١٠٠ ٩٦ المجموع

من الشباب يتمثل الضمان المادي بالنسبة لهم بالعمـل  % ٧٨ان ) ١٩(يتبين من الجدول    
  .الوظيفي حتى وان كان الراتب قليالً

 من الذكور يتمثـل الـضمان     % ٧١,٨وعند مقارنة النتائج تبعاً لمتغير الجنس يتبين ان         
  .%٨٣,٥ وكانت نسبتهم من اإلنـاث ،المادي لهم بالعمل الوظيفي حتى وان كان الراتب قليالً 

لقد ابعد الفرد سابقاً سمة الضمان من اعتباراته التفضيلية للمهنة الوظيفية ويعـود ذلـك          
 الى ضآلة األجر مقارنة بتيار المستلزمات المعيشية الذي اجتاح قناعات الفرد المهنيـة المرتبطـة     

بالرغبة والميل لعمل ما واستبدلها بأخرى يبدو فيها شكل المهنة متوافق مـع إطـار التحـديات                 
 ولذا كانت مسألة الضمان التي يحققها العمل الوظيفي ال قيمة لها النه ال قيمـة لألجـر       .المعيشية

ـ             .الخاص بالعمل الوظيفي   شعر  بل أن الراتب أو األجر المستحصل من العمل الوظيفي سابقاً لم ي
  .الفرد بأي ضمان
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 بسبب تحسن األجور أو الرواتب التي نفت من ذهـن   ،ولقد تغيرت النظرة للضمان اآلن    
 وقد يعـود هـذا الـى ان    ، فتغيرت النظرة للضمان وارتبطت بفكرة الوظيفة.الفرد األجر البسيط  

  .االتجاه المطرد نحو الوظيفة من الناحية التفضيلية قد اسبغ عليها سمات تفضيلية
قد استعادت الوظيفة مكانتها ولم يضع الفرد في الحسبان فكرة عودة الرواتب الى مبلغ              ل

   . دينار ولهذا فان أي اجر من العمل الوظيفي سيشعره بالضمان٣٠٠٠
أي ان الضمان المادي البعيد المدى زاد في الوقت الحاضر بفعل زيادة الرواتـب فـي                

   . الذي يكفل للفرد قوت يومهحين برزت سابقاً قيمة الضمان القريب المدى
  يوضح خوف الشباب من ارتفاع األسعار) ٢٠(الجدول 

 اإلناث الذكور
المجموع 

 الكلي

         الجنس                   
  خوف الشباب 

 % العدد % العدد % العدد من ارتفاع األسعار

 ٤٣,٥ ٨٧ ٣١,٧ ٣٣ ٥٦,٢ ٥٤ نعم

 ٢٦,٥ ٥٣ ٤١,٣ ٤٣ ١٠,٤ ١٠ ال

 ٣٠ ٦٠ ٢٧ ٢٨ ٣٣,٤ ٣٢ أحيانا

 ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٤ ١٠٠ ٩٦ المجموع

من الشباب يخافون من ارتفاع األسعار و       % ٤٣,٥الى ان   ) ٢٠(تشير معطيات الجدول    
  .منهم يخافون أحيانا من ارتفاع األسعـار% ٣٠ في حين ان ،منهم ال يخافون من ذلك% ٢٦,٥

من الذكور يخافون من ارتفاع     % ٥٦,٢وعند مقارنة النتائج تبعاً لمتغير الجنس تبين ان         
   .% ٣١,٧األسعار وكانت نسبة اإلناث 

ان التفسير البديهي لهذا االختالف بين إجابات الذكور واإلناث يرتبط بالدور االجتماعي            
واالقتصادي للشاب في إعالة األسرة وتحمل المسؤولية في اإليفاء بمستلزمات الحيـاة المعيـشية              

  . من ارتفاع األسعار ال يشغل األهمية ذاتها لدى الشابة لذا فالخوف.بشكل كامل
ان طبيعة الحياة الحديثة تخضع فيها مجريات الحياة االجتماعية بصورة عامة للحركـة             

 إال ان األزمـات  .االقتصادية مما يعني تبعية لشكل تلك الحركة وحضوراً للتفكير بالنقود واألثمان 
 وهذا ما حدث ،سلوك النفسي واالجتماعي يؤشر تلك األزمة  االقتصادية الحادة تشكل ضروباً من ال     
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في فترة الحصار االقتصادي حيث التذبذب المطرد والتغير المفاجئ في األسعار ممـا اثـر فـي                
   .سلوكيات األفراد وطبيعة القيم االجتماعية واالقتصادية

ـ      وكـان  ،ةان الخوف من ارتفاع األسعار سابقاً كان الهاجس األساس في الحيـاة اليومي
يتأطر بحالة من الترقب الشديد والتحسب يفصح عن طبيعته في أحاديث الناس اليومية والعبارات              

مألوفـة فـي المـشهد      " ارتفع الدوالر او ارتفع السوق      " المتوافقة مع تلك الحالة فكانت عبارة         
   .اليومي في مجتمعنا العراقي آنذاك

 ،لم يكن حالة استثنائية انتهت بانتهاء األزمـة       ويبدو ان ذلك التأثير في القيم االقتصادية        
بل انها شكلت راسباً قيمياً يتمثل في البحث عن تأمين التفضيالت المادية في كل اتجـاه ويـستدل          
عليه من اقتناص الفرص المنفعية والتقشف واقتناء السلع والمواد عند سماع أي خبر حول ارتفاع               

  .األسعار
  ي ان تفكير الناس باألمان اثرفي تفكيرهم بالغنى والثراءيوضح رأي الشباب ف) ٢١(الجدول

   رأي الشباب في ان تفكير الناس باألمان اثر في تفكيرهم
 بالغنى والثراء

 % العدد

 ٧٤ ١٤٨ نعم

 ٢٦ ٥٢ ال

 ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

من الشباب يجدون ان تفكير النـاس فـي الوقـت           % ٧٤ان  ) ٢١(يتضح من الجدول    
  .ستقرار اثر في تفكيرهم بالغنى والثراءالحاضر باألمان واال

ان احتواء التفضيالت بمسارات فكرية محددة والتي تشير الى ترتيب قيمي خـاص قـد         
  .يبتعد ازاء المتغيرات الجديدة التي تفرض مقارنات فكرية مستمرة لبيان أولوية األشياء 

إلشـباع غيـر   وبذلك نجد ان التدرج في قائمة االحتياجات واالهتمامات ينطلـق مـن ا      
المؤجل والذي يضمن استمرارية حياة الفرد وديمومتها ولهذا كانت قيمـة األمـن النفـسي مـن             
أولويات تفضيالت الشاب عندما تقترن عملية المقارنة بما يهدد حياته ويشعره بالخوف من خطـر   

  .قريـب
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فعلى الرغم من ان الشاب يضع االهتمامات والتفضيالت في المجال االقتـصادي فـي              
أولى اهتماماته إال أن الوضع األمني المتردي يدفعه للتفكير باألمان واالسـتقرار اكثـر مـن أي           

  .مطلب آخر عندما تكون هناك مقارنة
ان الشعور بخطر حقيقي يهدد الحياة يتحد مع نقيضه الشعور باألمان واالستقرار ليشكل             

 تبعاً لطبيعة الموقف وبشكل نـسبي  أنموذجا صراعياً يبعد التفضيالت المادية عن حيز تفكير الفرد 
  .فان ذلك يعني طغيان الحاجة الى األمان الجسدي والنفسي

فإذن ما هو مرغوب فيه لدينا من الناحية االقتـصادية يتنحـى جانبـاً عنـدما يقتـرن                 
 وإزاء الخطر الحقيقي الذي يهدد حياتنا يشغل موضـوع األمـان            ،الموضوع باألمان واالستقرار  

  .ي دائرة تفضيالتنا او ال يتسع لسواهحيزاً واسعاً ف
  يبين القضايا والمسائل التي تشغل اهتمامات الشباب) ٢٢(الجدول

  العينة                    العينة السابقة العينة الحالية
  المسائل التي 

 تشغل اهتمامات الشباب
الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 ٨٥,٦ ٥,١٤ ٧٩,٨ ٤,٧٩ الدينية

 ٣٤,٦ ٢,٠٨ ٦٢,٣ ٣,٧٤ السياسية

 ٨٢,٥ ٤,٩٥ ٦١ ٣,٦٦ االقتصادية

 ٦٠,٦ ٣,٤٦ ٥٣,٦ ٣,٢٢ االجتماعية

 ٣٥,١ ٢,١١ ٤٩,٣ ٢,٩٦ المعرفية

 ٥٤ ٣,٢٤ ٤٣,٦ ٢,٦٢ الذوقية والجمالية

ان القيم االقتصادية قد تراجعت في السلم القيمي للـشباب فقـد            ) ٢٢(يتبين من الجدول    
 ، في حين أصبحت المرتبة الثانية حالياً للقيم الـسياسية         ،في المرتبة الثانية من حيث األهمية     كانت  

  ." تتصدر القيم االقتصادية السلم القيمي للشباب " وبذلك ال تتحقق فرضية البحث بمضمونها 
 .ان تثمين األشياء يرتبط في أحد معاييره بندرتها فتتجلى في المراتب التفـضيلية العليـا     

ذا نجد ان التواصل السلبي مع األوضاع السيئة والمضطربة يرفع من قيمة اضدادها لدى الفرد               ول
 إذ ترتد المعاناة والتفكير بمدى الحاجة لما هو في وضع مختـل الـى           .إذ يشعر بمدى الحاجة لها    
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و  وتشترط في نتيجتها إزالة الوضع القائم أ       ،ممارسات فكرية يعبر عنها بدرجة عالية من التفضيل       
  .ما هو غير مرغوب فيه

وذلك ما نلمحه في الوقت الحاضر من زيادة اهتمام الناس وانشغالهم باألمور الـسياسية              
 لذا فالجميع مـشغولون     . وظرف االحتالل الذي يمر به البلد      ،نتيجة األوضاع السياسية المتدهورة   

  .مجتمعذهنياً باألحداث السياسية وما سيؤول اليه الوضع السياسي واألمني في ال
 

 
   -: حدثت تغيرات أفقية في القيم االقتصادية للشباب  تجلت فيما يأتي -أ  

 إذ تبـين ان   . حدثت تغيرات قيمية لدى الشباب فيما يخص تفضيل العمل الـوظيفي           -١
  .سابقاً% ٣٦من الشباب يفضلون العمل الوظيفي في حين كانت نسبتهم % ٧٨,٥

 تغيرت قيمة الكسب السريع من خالل تفضيل العمل لكسب المال على التعليم باتجاه              -٢
 فـي  ،%٣٧ حيث كانت نسبة الشباب الذين يفضلون العمل لكسب المال على التعليــم       .تراجعي

   .في العينة الحالية% ١٧حين أصبحت 
% ٣٠,٥باب لالدخـار     طرأت تغيرات على قيمة االدخار إذ بلغت نسبة تفضيل الش          -٣

  .سابقاً% ٨في حين كانت نسبتهم 
 زادت قيمة الضمان البعيد المدى ويتضح ذلك من تفضيل العمل الـوظيفي بـسبب               -٤

 وزيادة تفضيل الشهادة الجامعية في مزايا       ،ضماناته وعدم تفضيل العمل لكسب المال على التعليم       
  .من يتقدم لخطبة فتاة

فضلون العمل الوظيفي بـسبب الـضمان واالسـتقرار       من الشباب ي  % ٥٣فلقد تبين ان    
  .سابقاً % ٩,٧ في حين كانت نسبتهم  ،المادي

 فـي  ،من الشباب يفضلون الشهادة الجامعية في مزايا من يتقدم لخطبة فتاة      % ٥٦ونسبة  
  .سابقاً%  ٣٢حين كانت نسبتهم 
ن كانـت    في حـي   ،من الشباب ال يفضلون العمل لكسب المال على التعليم        % ٦٣ونسبة  

 إذ ان هذا المجال يؤكد في أحد جوانبه على عالقة التعليم بالتحصيل المادي              ،سابقاً%  ٨٣نسبتهم  
  .)الضمان البعيد المدى(

  
  



  
)١٤٠(

 

   -: حدثت تغيرات عمودية في القيم االقتصادية للشباب تجلت فيما يلي -ب
 فـي   ،ة السابقة  مثلت القيم االقتصادية المرتبة الثانية بعد القيم الدينية في العين          -١

  .حين تقدمت عليها القيم السياسية في العينة الحالية
 إذ . تغيرت القيم االقتصادية او تراجعت ازاء قيمة األمن الجـسدي والنفـسي          -٢

 ولقد بلغت نـسبتهم  ،تبين انه عند المقارنة بين الثراء واالمان اختار المبحوثون قيمة األمان    
٧٤%.  
  -:المقترحات والتوصيات : ثانياً

 توعية األسرة بأساليب توجيه الشباب في مجال القيم االقتصادية بشكل يتـيح             -١
 والتأكيد على دور األسـرة      ،لهم التفاعل مع األشياء بصيغة ال تتجاوز الثوابت االجتماعية        

 وترسيخ التفـضيالت الماديـة كرمـز وسـيلي     ،في تحجيم الغاية من االعتبارات المنفعية  
  .باتإلشباع االحتياجات والرغ

 التأكيد على دور وسائل اإلعالم في تدعيم التفـضيالت الخاصـة بـاألمور              -٢
المنفعية المادية بطريقة يتجلى فيها األسلوب السوي كسمة بـارزة فـي طريقـة التفكيـر                

   .والسلوك
 وتتـضمن قـسماً خاصـاً    ، إنشاء مراكز للشباب تعنى بهم نفسياً واجتماعيـاً       -٣

عيل دور الشباب من خالل إيجاد فرص عمل لهم تتناسب مع           بالناحية االقتصادية يسعى لتف   
ومناقشة مشكالتهم االقتصادية ومحاولة إيجاد الصيغ المالئمـة        ،خبراتهم ومؤهالتهم العلمية  

  .لمعالجتها
 اقترح إجراء بحث أو دراسة عن قيم الشباب في الوقـت الحاضـر وذلـك                -٤

  .مجاميع القيمية كافةلمعرفة اآلثار التي خلفها االحتالل األمريكي في ال
   -:المصادر 

  -: المصادر العربية-:أوال 
 )ماذا يريد المجتمع من الشباب وما الذي يريده الـشباب           ، كريم ، أبو حالوة  )االنترنيت 

 ، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقـوق المدنيــة        ، مجلة جسور الثقافية   ،من المجتمع 
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  معجم مصطلحات التنمية االجتماعية والعلـوم  ،إدارة العمل االجتماعي/ امة األمانة الع 
  .١٩٨٣ ، تونس، جامعة الدول العربية،المتصلة بها

 مركـز دراسـات     ،١ ط ، المجتمع العربي في القرن العشرين     ،)الدكتور( حليم   ،بركات 
  .٢٠٠٠ ، بيروت،الوحدة العربية

  مكتبة دار الثقافـة للنـشر ولتوزيـع        ،١ ط ، علم النفس االجتماعي   ، جودة ،بني جابر ، 
  .٢٠٠٤ االردن ،عمان

 اإلحصاء الوصفي واالسـتداللي فـي       ، عبد الجبار توفيق وزكريا اثناسيوس       ،البياتي 
  . ١٩٧٧ ، بغداد، الجامعة المستنصرية،التربية وعلم النفس



  
)١٤١(

 

 دار النهـضة    ،  المجتمـع والثقافـة والشخـصية       ،)الدكتور( علي عبد الرزاق     ،جلبي 
  .١٩٨٤ ، بيروت،بية للطباعة والنشرالعر
 جامعـة   ، اإلحـصاء االجتمـاعي    ،)دكاترة( إحسان محمد وعبد الحسن زيني       ،الحسن 

  .١٩٨١ ، الموصل، مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،الموصل
 الـدار العربيـة     ،١ ط ، موسـوعة علـم االجتمـاع      ،)الدكتور( إحسان محمد    ،الحسن 

  .١٩٩٩ ، بيروت،للموسوعات
 مجلـة العلـوم     ،ور القيم األصلية في مواجهة الـسلوك المنحـرف عنـد الـشباب            د 

  .٢٠٠٢ ،٢٥-٢٤ عدد ، بغداد، الجمعية العراقية للعلوم االجتماعية،االجتماعية
 مجلـة المـستقبل   ، النسق القيمي وخطاب األزمـة االقتـصادية  ، محمود شمال ،حسن 

  .٢٠٠٣ ،٢٩٨ عدد ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،العربي
 الجامعة المستنصرية  ، مجلة آداب المستنصرية   ، القيم والتكيف القيمي   ، نزاهت ،حسين ، 

  .١٩٩٨ ،٣١ عدد ،بغداد
 مجلة العلـوم اإلنـسانية  ،)مقاربة نظرية( القيم من منظور اجتماعي   ، حميد ،خروف ، 

   .٢٠٠٣ ،٢٠ عدد ، الجزائر،جامعة منتوري
 دار مجدالوي   ،١ ط ،عي بين النظرية والتطبيق    التغير االجتما  )الدكتور( محمد   ،الدقس 

  .١٩٨٧ االردن ، عمان،للنشر والتوزيع
 القدرة على التفكير االبتكاري في عالقتها بـالقيم وبعـض المتغيـرات            ، نادية ،الزقاي 

 ،٢ عـــدد    ،٣٠ مجلـد    ، الجزائر ، جامعة منتوري  ، مجلة العلوم اإلنسانية   ،السيكولوجية
٢٠٠٢.  

 المجتمع الناهض والدولة في الـوطن العربـي          ،)الدكتور(ف   عماد عبد اللطي   ،سالم – 
 وقائع المـؤتمر العلمـي لقـسم        ، نحو مجتمع ناهض متكافل    ،حدود التدبير حدود الرفاهية   

   .٢٠٠٢ ، بغداد، بيت الحكمة،الدراسات االجتماعية
 في أزمة القـيم ودور األسـرة فـي تطـور            ، التحديث وتحوالت القيم   ، محمد ،سبيال 

 ، مطبعة المعـارف الجديـدة     ، عن مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية     ،المعاصرالمجتمع  
   .٢٠٠٢الرباط 

 دار الشروق للنـشر والتوزيــع،   ، ثنائيات علم االجتماع ،)الدكتور( معن خليل    ،عمر 
  .٢٠٠٤ االردن  ،عمان

 دراسة حضارية مقارنة لقيم الشباب لدى مجمـوعتين         ، حسن ومصري حنورة   ،عيسى 
 مجلـد   ، جامعة الكويت  ، مجلة العلوم االجتماعية   ،لجامعة الكويتيين والمصريين  من طالب ا  

  .١٩٨٧ ،١ عدد ،١٥
 مركز الكتـب الثقافيــة،   ، دراسات في علم االجتماع،)الدكتور( محمد عاطف    ،غيث 

  .١٩٨٥ ،بيروت



  
)١٤٢(

 

 التغير القيمي لدى الشباب في ضوء الحصار االقتصـادي،         ، ابتهال عبد الجواد   ،كاظم 
  . ١٩٩٩ ، جامعة الموصل، كلية اآلداب،في علم االجتماع) غير منشورة(اجستير رسالة م

 مكتـب الوثـائق   ، جامعـة قطـر  ، الشباب القطري اهتماماتـه وقـضاياه      ، علي ،ليلة 
  . ١٩٩١ ، الدوحة،والدراسات اإلنسانية

 دار ،١ ط ، واحمد بلقيس، الميسر في علم النفس االجتمـاعي    )الدكتور( توفيق   ،مرعي 
  .١٩٨٢  االردن ، عمان،ن للنشر والتوزيعالفرقا

 ١٩٨٧ ، جامعة الموصل، دراسات في التربية المقارنة، جمال أسد،مزعل.  
 التغير القيمي وانعكاساته على أوضاع المـرأة فـي مجتمـع         ، محمد عبد اهللا   ،المطوع 

  .٢٠٠٢ عدد ،٣ مجلد ، جامعة الكويت، مجلة العلوم االجتماعية،اإلمارات
 دار  ، ترجمة الدكتور إحـسان محمـد الحـسن        ،علم االجتماع النظري   ، كارل ،منهايم 

  .١٩٩٣ ، بغداد،الكتب للطباعة والنشر
     تـونس  ،٢ الخطة الشاملة للثقافة العربية ط       ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، 

١٩٩٦.   
 ٢٠٠١ ،٤٠ عدد ،  بيروت، مجلة عالم العمل،منظمة العمل الدولية.   
 مجلة المستقبل العربـي، مركـز       ،ثقافة وأزمة القيم في الوطن العربي      ال ، علي ،وطفة 

  .١٩٩٥ ،١٩٢ عدد ، بيروت،دراسات الوحدة العربية
            وثائق جدول أعمال الدورة السادسة لمجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية بالدول

  .١٩٨٤ ، بغداد، البند الرابع،العربية الخليجية
  -: المصادر االجنبية -:ثانيا 
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