
 جملة جامعة كرميان                  Journal of Garmian University                 طؤظاري زانكؤي طةرميان

 

194 |                                 acadj@garmian.edu.krd                  Vol.5, No.1 (May, 2018) 

 

ttp://jgu.garmian.edu.krd                                                            https://doi.org/10.24271/garmian.307 

 دور الشباب يف التغري االجتماعي
 أربيل –الدين دراسة ميدانية يف جامعة صالح 

 الربزجني عبداحلميد علي سعيد
 قسم علم االجتماع، كلية اآلداب ،جامعة صالح الدين

hbarizingi@yahoo.com   

 لص  امل
مشكللة البحكث   تضمنت و دراسة ميدانية يف جامعة صالح الدين/اربيل، -دور الشباب يف التغري االجتماعي يتناول هذا البحث

 ،يف ضكو  مكتغرياا البحكث    مستوى وعي الشباب بكدورهم للتعرف على: متت صياغتها يف أربعة أهداف أربعة حماور أساسية، 
لكدى الشكباب يف   التغري االجتمكاعي، والوسكا ل امللضكلة    االا اجملتمع لدور الشباب يف التغري االجتماعي، وجم دعمومستوى 

( فقرة، لغرض مجع البياناا مكن ودكداا العينيكة    47وقد مت وضع مقياس يتلون من)  ع البحث.التغري االجتماعي يف جمتم
كليكاا   هكا ( من طلبة جامعة صالح الدين قسمت على اربعة كلياا اثنان منهكا  أنسكانية واثنكان من   200واليت بلغت دجمها )

(، وجككا ا نتككا ب البحككث SPSSاعيككة )معاجلككة البيانككاا بدسككتصداب احلقيبككة االدعككا ية للعلككوب االجتم تعلميككة، ومتكك
 -كاآلتي:

وجود فروق يف مستوى دور الشباب ، مع من الوعي بدورهم يف التغري االجتماعيعالية مستوى من عينة البحث لشباب لأن  -1
 يعزى اىل املتغريين، التصع  العلمي وحمل االقامة.

 .التغري االجتماعيعملية يف يتلقون دعم من مؤسساا اجملتمع حنو حتيق رغباتهم أن الشباب  -2
أن الشباب يرغبون إدداث التغرياا يف عدد من اجملاالا منها املناهب الدراسية، والتميز الطبقي، ودرية التعبري،  -3

عدب تدخل وموديالا املالبس، واملشاركة السياسية،وعدب التميزالنوعي ) اجلندر(، والزواج دسب املوديالا االوربية، 
 وب دياة الشباب.العا لة يف اسل

ع االسلوب ااتب، وباستصداب العنف ةرغبلأ جمموعة من اآللياا يلضلها الشباب يف التغري االجتماعي منها، عدبتوجد  -4
املنظماا  ةساند، وماملشاركة اللعلية للعملية السياسية، واالقتعادية ةشاركة يف احليا، واملأسلوب احلوار، والدميقراطي

 رياضة، واستصداب وسا ل التواصل االجتماعي، واهلجرة اىل اخلارج، ورفض الواقع احلالي.، وممارسة الالشبابية
دور الشباب أظهرا نتا ب املعادلة البنا ية اللامنة وجود عالقة أرتباطية مباشرة وغري مباشرة ملتغريي البحث املستقلة   -5

 ا مع قا مة املعادر وملص  باللغة االجنليزية .كما تضمن البحث عدد من التوصياا واملقرتدا  .والتغري االجتماعي

 التغري األجتماعى،الشباب،التملني األجتماعى،التوجهاا النظرية: للماا امللتاديةال

 املقدمة
 فالشباباجملتمعاا أإلنسانية، يف عموب  طاقة اإلجتماعية املتجددةالميثلون ، ألنهم يشلل الشباب أدد أهم املوارد البشرية

، ميلكن أن  ابداعية خالقكة لديهم أفلار باقي اللئاا اإلجتماعية أآلخرى، بسماا تتمثل باحليوية والنشاط وخيتللون عن 
 .اجملتمعمنها تليد يس كبريةحتوالا تؤدي إىل 
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، قكد  السريعةاللبرية و التغريااتعيش يف ظل  األجيال احلالية، باا الشباب من اهلا لة التطوراا العلمية والتقنيةوبسبب 
  لبنا  مسقبل جديد مل تلن متادة لألجيال السابقة. فرص جديدة أتادة

جمتمعكاا  يف الكذين يعيشكون   الشكباب  خعوصكا  و، للشكباب  تطوراا اىل زيكادة تعقيكد احليكاة أإلجتماعيكة    التؤدي هذه كما 
 .متدزمة

تضمن و، أربيل-صالح الدين دراسة ميدانية يف جامعة  -وجد البادث من أألهمية دراسة دور الشباب يف التغري أإلجتماعيلذا 
ه، وامللاهيم هدافوأأهميته البحث، و يتناول مشللة، ديث النظري إلطارالبحث حماور أساسية مشلت جوانب تتعلق با

 وبعد ذلك مت عرض التوجهاا النظرية والدراساا السابقة. اخلاصة بالبحث،
عدد من ، منهجية البحث وإجرا اتها امليدانية، وبعد عرض وحتليل البياناا، توصل البادث اىل اجلانب امليدانييتناول و

  فضالَ عن توثيق ملعادر البحث.اا، كما تضمن توصياا وإقرتاداا، نتا جأإلس
 أوالَ : مشللة البحث

 هذا قط العامل يشهد مل ها لة وإملاناا كبرية الشباب يشللون أعداد، أن العامل دالة سلان احلديثة عن بيانااالتشري

 مثل وجود يتلرر أن يف ادتمال هناك اللوكب، وليس سطح على اليوب يعيشون بليون، 1.8 وهو العدد الغري مسبوق منهم،

 من البد اإلنسان دقوق من أصيلة دقوقاً هلم ألن مهمون فهم شتى. ألسباب مهمُّون الشبابلذا يعترب اللبرية،  الطاقة هذه

 (. UNFPA,2014:1العامل ) يف مستقبلنا ويقودون سيشللون ألنهم وهم مهمون .دعمها
الشباب و نعف عدد سلانه تقريباً دون احلادية والعشرين من العمر.اجملتمعاا الشبابية، إذ يشلل من جمتمع البحث  ديعو 

 من جمموع سلان أإلقليم الذي يبلغ دوالي %20يشللون ما يقدربنحو ،[ سنة24-15الذين ترتاوح اعمارهم بني ]
 .(https://ar.wikipedia.org/wikiنسمة )  (5299304)

ألختيار مربراته ذا هلكان والجتماعي، دور الشباب يف التغري املعرفة جد البادث احلاجة اىل إجرا  حبث ميداني ولذا 
مطلبا  من النادية العلميةهلذا حبوث، ديث يعد  ألجرا عادر املطلوبة املبالتصع  العلمي وظروف اجملتمع واخلاصة تتعلق 

علم النلس جيمع بني دقلني هما  ، ديثالتغري االجتماعيوفدراسة الشباب علميا اساسياً يف العلوب االجتماعية، 
العراق، والذي يعد  - إقليم كوردستان ضرورية بالنسبة اىلهي أيضا استجابة اجتماعية التغري االجتماعي، واالجتماعي، و

ديث صعودا واحندارا، مبردلة انتقالية،  مير( 2018-1991) ثالثة عقود بمنذ ما يقار هومن اجملتمعاا النامية، و
، بقطع 2014قامت به احللومة األحتادية يف عاب  ما وخارجية كبرية داخلية متثلت باألزمة السياسية، واجهت حتدياا

% من امليزانية العراقية العامة مما اددث أزمة مالية كبرية يف اإلقليم متزامناً مع 17دعة اإلقليم املقدرة دستوريا بنسبة 
على وحتدياا كبريةضد اإلقليم والعراق واليت تركت أثارا سلبية داعش(  ة          )الدولة األسالميما يسمى معارك تنظيم 

  فئاا اجملتمع والسيما الشباب. مجيع

أقدب وأكرب اجلامعاا يف  ايرجع اىل كونهفإنه لبحث، ذا ااختيار طلبة جامعة صالح الدين جماالً بشريا وميدانيا هلأما مربر
كما  كلل، متعلمجاهلم خللياا إجتماعية متنوعة متثل اإلقليم، ويشلل جمتمعه الطالبي جزاً أساسيا من شرحية الشباب 

احلرة والقابلية على اإلرادة شصعية مستقلة ذاا قدرة على التللري واألهتماب ولة ان يلون الشباب اجلامعي  من توقعي
 عملية الغري اإلجتماعي. يف الدور اللاعل بقياب وهي شروط أساسية لل املشاركة،

https://ar.wikipedia.org/wiki
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تولد ميلن أن  أدد العوامل الر يسية اليتيشللون أنهم  االجتماعي، إالالوديد للتغري عدر أن الشباب ليسوا املويرى البادث 
لللرة املبد ية واملشتقة من جتارب اجملتمعاا دول دور عن الللرة االساسية اليت تعرب لصياغة وهي  التغري اإلجتماعي.

 االجتماعي يف اجملتمعاا.الشباب، واالطر النظرية اليت تودي بوجود عالقة مباشرة بني دور الشباب والتغري 
دور  ويتضمن التعرف على الدور الذي يؤديه الشباب يف التغري االجتماعي،  عليه ميلننا حتديد مشللة هذا البحث يف

على شلل أداة أو عملية أجتماعية، من احملتمل أن  ( Independent Variables) مستقلةالشباب مجلة عوامل ومتغرياا 
خمتللة يف سري دركة التغري االجتماعي، كعوامل او  أو جماالا من التغرياا وعلى مستويااتؤدي اىل ادداث جمموعة 

( أي التابعة كنتا ب هلذا الدور، مبعنى اخر ان دور الشباب يعترب من Dependent Variablesاملتغرياا املعتمدة )
 العوامل او املتغرياا املستقلة واللاعلة يف التغري االجتماعي.

، بكل  شللياستصداب الشباب كدداة يف دركة التغري االجتماعي، ال يقعد بها جمرد االشارة اىل التغري الارة اىل أن جتدر اإلشو
ان مستوياا الكتغري تشكمل البعكدين    وتشمل أيضا جمموعة من التحوالا االجتماعية اليت حتدث يف اجملتمع  تبدالا كبرية، 

موضوعية يرتبط يف معناه بتعوراا االنسان له، وما ينكتب عكن ذلكك مكن  تغكري يف      الذاتي واملوضوعي، فتغري الواقع مسدلة 
تعوراته عن ذاته، ومايدور دوله من أدداث وتطوراا، وهذا يعرب عن الوجه الذاتي ملعنى التغري يف االنسان داخكل اجملتمكع   

 اآلتي:  على النحوتعلقة مبشللة البحث ومت صياغة التساؤالا املبلعل عامل املشاركة اللاعلة يف دركة التغري االجتماعي.
 .؟وعي الشباب بدورهم يف التغري االجتماعي يف جمتمع البحث ياامستوماهي  -1
 ؟.اجملتمع للشباب يف التغري االجتماعي يف جمتمع البحثمستوياا دعم مؤسساا  ماهي -2

 .فيها؟ التغري االجتماعيإدداث الشباب  يدير يتالماهي اجملاالا  -3

 .؟التغري االجتماعي يف جمتمع البحث إدداث ملناسبة لدى الشباب يفالوسا ل اماهي  -4
 بني دور الشباب والتغري االجتماعي. التدثرياا املباشرة وغري املباشرةماهي  -5

 ثانياً : أهمية البحث
تلمن أالهمية العلمية هلذا البحث يف الناديتني النظرية وامليدانية، فاجلانب النظري منه حياول االستلادة مكن املنطلقكاا    

النظرية يف جمال الدراساا االجتماعية بشلل عاب وعلم االجتمكاع بشكلل خكاص، والكيت ميلكن االسكتلادة منهكا يف جمكال         
جتماع السياسي اليت حباجكة ماسكة اىل مثكل هكذه الدراسكاا. كونهكا حماولكة        التصع  العلمي الدقيق السيما دقل علم اال

 علمية للشف مدى صالدية مثل هذه النظرياا، ومهما كانت النتا ب فانها تعد اضافة علمية اىل خزين البحوث االكادميية.
ا يف عمليكة اللشكف عكن الواقكع     أما من النادية امليدانية فان هذا البحث قد يتمصض عنه نتا ب علمية ميلن االستلادة منهك 

امليداني لشرحية هلا أهميتها يف سياق العملية االجتماعي املتعلقكة بتنميكة طاقكاا الشكباب الكيت هكي أسكاس للكل عمليكة          
 تغريية حتعل يف احلاضر أو مستقبال يف اجملتمعاا االنتقالية بشلل عاب واقليم كوردستان بشلل خاص.

 أهداف البحث ثالثاَ :
 لبحث اىل حتقيق االهداف االتية :يسعى هذا ا

 معرفة مستوى وعي الشباب بدورهم يف التغري االجتماعي يف جمتمع البحث. -1
 اجملتمع للشباب يف التغري االجتماعي يف جمتمع البحثمستوى دعم مؤسساا معرفة  -2

 التعرف على نوع التغري االجتماعي الذي يرغبة الشباب يف جمتمع البحث. -3

 حتديد الوسا ل املناسبة لدى الشباب يف التغري االجتماعي يف جمتمع البحث.  -4
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 بني دور الشباب والتغري االجتماعي. التدثرياا املباشرة وغري املباشرةحتديد  -5

 -رابعاً: جماالا البحث:

ينحعر اجملال امللاني هلذا البحث على طلبة جامعة صالح الدين يف مدينة أربيل عاصمة أقليم كوردستان  :اجملال امللاني -1
 /العراق.

 هي)اآلداب، اللغاا، اهلندسة، العلوب (.وعلمية و إنسانيةربع كلياا من كال اجلنسني الطلبة التشمل  :اجملال البشري -2
/ 1/10ولغاية  1/12/2016أمتد اجملال الزمين ألجرا اا القسمني النظري وامليداني للبحث من  :اجملال الزمين -3

2017. 

 خامسا: حتديد ملاهيم البحث

  Roleالدور  -1

معطلح شا ع، من ديث أألصل يرتبط بالقاموس اخلاص باملسرح، وقد استعارته العلوب أإلنسانية، السيما علم النلس 
تماع لإلشارة إىل ظاهرة أساسية يف كل جمتمع: إذ مييل كل عضو يف اجملتمع جبملة من التعرفاا أإلجتماعي، وعلم أإلج

اليت متيز شصعية ما، كما يف املسرح. وقد يلعب هذا الدور من جانب مجهور ملون من شص  أو من قبل عدة أشصاص، إنه 
 .(392-391،ص2009)دورتيه،سلوك إجتماعي 

السلوك املتوقع من اللرد يف اجلماعة وهو اجلانب الديناميلي فهو يعرب عن " ( Social Roleاإلجتماعي )الدورأما ملهوب 
. ويتحدد ملركز اللرد يف دني يشري املركز اىل ملانة اللرد يف اجلماعة فان الدور يشري اىل منوذج السلوك الذي يتطلبه املركز

 . (395ص،1978)بدوي،"سلوك اللرد يف ضو  توقعاته وتوقعاا اآلخرين منه
 وبالتكالي  اجتماعيكاً،  عليكه  متعارف سلوك وهو امللانة، شاغل به يقوب الذي السلوك كما يعرف الدور اإلجتماعي بدنه " 

 مكبين علكى   للسكلوك  منوذج . أو عبارة عن:" (139ص، 1999)مخش،"الدقة من كبرية بدرجة به والتنبؤ توقعه ميلن

 الكدور مبجموعكة   هكذا  وحيكدد  اجتمكاعي،  موقكف  أو مجاعكة  نطكاق  داخكل  معكني  مبرككز   ويرتبط معينة وواجباا دقوق

 . ،ص(2011الشايف، )عبد" سلوك عن نلسه الشص  جانب ومن اآلخرين جانب من التوقعاا
ميارسه  اللعل اىل كل ما ويشري ،( Action and Agencyخالل اللعل واللاعلية )من نظر اىل الدور أإلجتماعي يو

واللاعلني، هم أولئك الذين يتشاركون مساا معينة، مثل أألفراد املنتمني اىل طبقة أو فئة عمرية أو  مايلعلونه،البشر أو 
وهي العنعر الديناميلي الذي  ميتلك هؤال  القدرة على اللاعلية.وجنس معني أو غريها من التعنيلاا أألجتماعية أألخرى، 

 .(300،ص2009سلوا،علية )يقوب بتحويل القدراا اللامنة اىل ممارساا ف
 (  Archer,1995,p.28)كذلك 

الذي يدتى به الشباب يف عينة البحث،  اللاعليةوالتعريف أإلجرا ي للملهوب للدور يف هذا البحث هو:" مستوى من الوعي و
  لغرض إدداث الغيري أإلجتماعي يف جمتمع البحث".

 Youth :الشباب -2
 15، تعريلا للئة الشباب " بدنهم األفراد الذين تقع أعمارهم ما بني 1985املتحدة يف عاباعتمدا اجلمعية العامة لألمم 

    (.3،ص2001أألمم أملتحدة،) تعاريف أألخرى لدى الدول أألعضا  ، وذلك دون املساس بالسنة" 24اىل 
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الذين ترتاوح أعمارهم بني الثامنة عشر والرابعة والعشرون أي الذين أمتوا املردلة الدراسية ألفراد يعرف الشباب بدنهم "أو
العامة فهم يعيشون مردلة انتقالية اىل الرجولة واألمومة ويتصطى أألفراد فيها مردلة التوجيه والرعاية ويلون أكثر حتررا 

 (. 452،ص 1978)بدوي،وهلذا حتتاج هذه املردلة أىل عناية خاصة" 
أن الشباب فرتة تبدأ دينما حياول اجملتمع تدهيل الشص  للي يشغل ملانكة ووضكعية اجتماعيكة ويكؤدي أدوارا اجتماعيكة      "

 وتنتهي هذه املردلة دينمكا يسكتقر الشكص  يف شكغل ملانتكه ويكؤدي األدوار الكيت أهكل هلكا)          ،سوا  داخل األسرة أو خارجها
 .(35–33،ص1990ليلة،

اىل أن "مردلكة الشكبلب مكن املرادكل العمريكة ألكيت تتميكز بالقابليكة للنمكو يف النكوادي اجلسكمية            يف تعريف أخكر يشكري   و
واإلجتماعيكككة والنلسكككية والعقليكككة والتعليميكككة، إىل جانكككب القكككدرة علكككى اإلبتلكككار واملشكككاركة يف إدكككداث الكككتغري يف    

   (25،ص2002اجملتمع)صبحي،
يف اجلوانككب أإلجتماعيككة والنلسككية التنوع إجتماعيككة يتميككز بكك جيككل ودقيقككةأن الشككباب  ،السككابقالتعككاريف من ويظهككر

  . الشبابمللهوب أألساسية عا   اخلحتدد واإلقتعادية والثقافية وهي متغرياا 

 ( سكنة  30 -18بكدنهم األفكراد الكذين تقكع أعمكارهم مكا بكني )        : يف هذا البحكث  الشباب  لذا يتحدد امللهوب االجرا ى للئة
 .أربيل –كلياا جامعة صالح الدين منيف مردلة التعليم اجلامعي الطلبة كمردلة عمرية ودقيقة اجتماعية من 

  Social Changeالتغري االجتماعي:  -3
ويعين ذلك: االنتقال  نقطة التوازن احلالية إىل نقطة التوازن املستهدفة،التحول من  أن معطلح التغريً، يشري إىل عملية "

 (.          9,ص2000من دالة إىل أخرى يف امللان والزمان املعينني" )عثمان،
( أول من قرر أن التغري االجتماعي ظاهرة اجتماعية ال ميلن 1918-1858ويعد العامل االجتماعي األملاني جورج زمل )

اىل أن عددا كبريا من األشصاص يؤدون جهوداَ ختتلف عن تلك اليت كان ويشري  ،إليها على انها إزعاج لطبيعة اجملتمعالنظر 
 )آباؤهم يؤدونها يف وقت معني، وهي عملية ململة لواددة أو أكثر من العملياا أالجتماعية السا دة يف اجملتمع

 .(7-6، ص1968النلالوى،
ما  االجتماع يف ملاهيم ونظرياا التطور او النمو او التقدب أو التنمية، أدا إىل تبين ملهوب ان الععوباا اليت واجهت عل

لإلشارة اىل كل صور التباين التارخيي يف اجملتمعاا اإلنسانية، وقد ساعد على انتشارهذا املعطلح،  التغري االجتماعي
للعامل األمريلي ولياب اوجربن )اجلوهري ، 1922بشلل اكثر حتديداً مما سبق، نشر كتاب "التغري االجتماعي" عاب 

 (.302، ص1974وآخرون،
أن ملهوب التغري االجتماعي بشلل عاب يعين " التحول ذو الداللة يف البنى االجتماعية ألمناط أو مناذج اللعل،  ،)مور(يرى 

والنتاجاا الثقافية، والرموز، وامللاناا  ،والتلاعالا االجتماعية، وأثار هذه البنى اليت تتمثل يف قواعد السلوك، والقيم
واألدوار االجتماعية، وللي يلون هذا التحول تغرياً اجتماعياً كمؤشر له داللة، جيب أن ال يقتعر على القبول من الغالبية، 

 .(Moore, 1968,pp.368)"جيب أن يتلاعل ويتلامل مع الوضعية االجتماعية، وبذلك يرتسخ يف اجملتمع بل 
التغري االجتماعي على أنه تلك " العملية االجتماعية اليت يتم من خالهلا أدداث تعديالا يف بنا  ووظيلة ) روجرز(  يعرفو

النسق االجتماعي، ويقعد بالبنا  االجتماعي خمتلف امللاناا لدى اجلماعاا واألفراد، أما وظيلة النسق فهي الدور أو 
انة معينة داخل البنا  االجتماعي، ومبا أن عملية تبادل األدوار وامللاناا بني النشاط املتمثل بالسلوك اللعلي لللرد يف مل

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8+%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 أفراد، عملية مستمرة، لذا فدن التغري االجتماعي ليس دالة طار ة، بل عملية ليس هلا بداية والنهاية وتستمر عرب الزمن
1969,p.3-4) Rogers,). 

فرانسيس مرييل، وتاللت بارسونز، وروبرا مريتن، وكانيسيان، ولويس أمثال مع هذا التعريف أغلب العلما  من ويتلق 
 (.Alleen,1971,p33ة)واخرين من أنعار االجتاهاا البنا ية الوظيلي كوزر،
، أن ملهوب التغري االجتماعي يشري إىل "جممل التغرياا أو التعديالا بدي شلل للعملية أو النمط أو العورة (مسث)ويرى 

التغرياا للظ شامل يشري اىل نتيجة كل تباين حتدث يف مسرية اجملتمع، لذا من الضروري يف تعريف  االجتماعية، وهذه
ان يضع البادث األدداث املهمة أي ميلانزماا التغري يف مقدمة التحليل، ويف الوقت نلسه يعطي فرصة ، التغري االجتماعي

، (سلوا)عرف يو (..Smith,1969,p.13-14) تتغريباستبدال جز ي أو كلي لألمناط أو الودداا اليت يلرتض أنها 
حتوالَ يف اجملال أالجتماعي على مر الزمن، ويعين باجملال أإلجتماعي شبلاا أألفعال  ":التغري أإلجتماعي باعتباره

والتلاعالا والعالقاا أإلجتماعية واملؤسساا أإلجتماعية. ويشمل كل مستوياا التعقيداا االجتماعية، بد اَ بالعيغرة 
التغري االجتماعي (، الدقس)عريف كما ي (.97-96،ص2009)سلوا، "النطاق مروراَ باملتوسطة وإنتهاَ باللبرية النطاق

كل تغري يطرأ على البنا  االجتماعي يف الوظا ف والقيم واألدوار االجتماعية خالل فرتة زمنية حمددة وقد يلون هذا "  بدنه
 .(19،ص1520اً" )الدقس،التغري إجيابيا أي تقدما وقد يلون سلبيا أي ختلل

يف هذا البحث فانه: عبكارة عكن جمموعكة التحكوالا والتبكدالا أألساسكية        مللهوب التغري االجتماعي ،أما التعريف اإلجرا ي
  يف جمتمع البحث. على الععيد االجتماعي واالقتعادى والثقايف والسياسى خمتللة، جماالااليت متثل 

 التوجهاا النظرية لدور الشباب يف التغري االجتماعي -سادساً :
تلسري هذه الظاهرة من ديث أمناطها  دول على ما جا  يف أدبياا علم االجتماع نظرياا التغري االجتماعيتشتمل 

واجتاهاتها والعوامل األساسية والثانوية يف ددوثها واحللم عليها من ديث كونها إجيابية أو سلبية إىل غري ذلك من 
 املناقشاا السوسيولوجية يف هذا اجملال.

ألهداف اإلنسانية وإلرادة والذكا  يف قللت من دور ا ،إن النظرياا السابقة يف تلسري التغري االجتماعيجتدر اإلشارة اىل 
حماولتها لتوجيه التغري االجتماعي. إلن عملية التغري االجتماعي هي عملية مستمرة، وبالتالي فهي حباجة إىل عوامل 

 متغرية وليست جامدة.
، خعوصا فيما يتعلق بإستبعاد اخلياراا أو التلضيالا يةالتطورو احلتمية نظريااالإلنتقاداا اليت وجهة اىل وبسبب أ

النظرية االجتماعية املعاصرة متيل اىل هجر ملهوب التطور واستبداله بللرة التحول أإلجتماعي جعلت من اإلنسانية. 
(Social Becoming اليت ينظر فيها اىل دالة اجملال اإلجتماعي باعتباره احملعلة أو أإلجناز اللريد لللاع ) لني

)سلوا ،  أإلنسانيني، سوا  أجا  اللعل هنا فردياَ أب مجاعياَ، ومعتمدا على خياراتهم وقراراتهم وبراجمهم وسياساتهم
يف جمال علم االجتماع وعلم  التغري االجتماعيتحليل ملتعلقة باا انعرض أهم النظريومن هذا املنظور سوف  (. 102ص

 -:النلس االجتماعي

 الدينامي:التوازن نظرية  -1
يعد عامل االجتماع األمريلي تاللوا ، والقرن العشرينظهرا يف النعف الثاني من وهي من النظرياا االجتماعية اليت 

اختذ  ديث وتسمى أيضا )نظرية اللعل وحتليل التغري االجتماعي(، ا،املؤسسني هلأشهر من  ،Talcott Parsons بارسونز

https://www.marefa.org/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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نساق الشاملة وليس فقط بعض عملياا اليت تقع يف تغري االعاجلة مل اَمرجعي اَإطارمن نظرية اللعل الجتماعي بارسونز 
  (.112-109،ص2010)اجلوهري وآخرون، إطارها

ونسق الشصعية، بدربعة أنساق وهي: النسق العضوي،  يعد اجملتمع يف تعور بارسونز أدد األنساق لللعل اليت حيددها 
والسياسة، والروابط اجملتمعية، ونظم  ،بدوره إىل أربعة أنساق فرعية هي: االقتعاداجملتمع ينقسم وواجملتمع، والثقافة، 

وعندما يتعرض اجملتمع حلالة تغري، فإنه ال يلقد خاصية . من الداخلتوازن الالة حباجملتمع يتميز التنشئة االجتماعية، و
ن أن يتليف مع التغرياا اجلديدة ويدجمها داخل توازنه، فهذا التوازن دينامي ومستمر، لذلك فإنه ميلن للمجتمع دا ماً م

وتتمثل يف جمموعة العوامل أو  ،املعادر اخلارجية :اىل جمموعتني أألوىل لتغري االجتماعيامعادر كما يقسم بارسونز  بنا ه،
والتوتراا اليت تتزايد الضغوط وتتمثل ب ،املعادر الداخلية والثانية:التدثرياا املنطلقة من أنساق الشصعية أو الثقافية. 

 تدرجييا يف العالقة بني وددتني فرعيتني داخل النسق أو بينهما وبني النسق االجتماعي العاب

(Parsons,1961,p.195).  
  -:ةاالجتماعي اانوعني من التغرييز بارسونز بني ميوتبعا لذلك 

كالتغرياا الناجتة عن  ،من ذاا اجملتمع داخلية تظهر داخل اجملتمع نتيجة عواملتغرياا قعرية املدى: وهي التغرياا  -أ
كتغري العلاا الوراثية للسلان، وأساليب استغالل الطبيعة أو  ،الخرتاعاا واألفلار اجلديدة أو عوامل خارجيةاظهور 

ه من جرا  إن هذه التغرياا حتدث تدثرياً على دالة التوازن اليت ينتظم فيها اجملتمع، إنها تلسر التوازن أو تهدد ،احلروب
وإذا استمرا هذه التغرياا فقد تؤدي إىل  ما ختلله من توتراا يف بنا  العالقاا الداخلية بني ملوناا النسق االجتماعي.

 هيالثوراا، ووواحلروب داالا اللوارث الطبيعية  كما حيدث يف، كبريةالقضا  على اجملتمع أو إىل إدداث تغرياا بنا ية 
دالة التوازن الدينامي، وعندما حتدث التوتراا عن ظروف نادرة، فاجملتمعاا لديها قدرة تليلية داخلية ناجتة 

والضغوط املولدة للتغري داخل اجملتمع فإنها تؤثر على دالة التوازن، وللن اجملتمع ما يلبث أن ميت  هذه التوتراا 
من التوازن، دتى تظهر توتراا أخرى وهلذا يوصف التوازن بدنه  والضغوط ويستعيد توازنه ويظل حمتلظاً بهذه احلالة

دينامي، أي مستمر قابل ألن يستوعب كل ما هو جديد، وأن يعيد تليف النسق معه حبيث تظهر التغرياا يف أضيق احلدود، 
 سق االجتماعي،تؤدي اىل التباين الوظيلي داخل الن، تغرياا تدرجيية، انها التغريااهذا النوع من  خعا  من أهم و

-141،ص2010)استيتية، مؤقتةالثانية و عملية دا مة، األوىلد وتع (الالتوازن -التوازن)ترتبط بعمليتني مالزمتني هما 
142) . 

بعيدة املدى: وهي تغرياا واسعة النطاق حتدث على فرتاا متباعدة، ولقد فسر بارسونز هذه التغرياا من خالل التغرياا  -ب
، ويقعد بها التجديد البنا ي الذي له قدرة على (Evolutionary Universals) التطوريةملهوب العمومياا 

االستمرار والبقا ، وخلقت كل التحوالا بعيدة املدى يف تطور اجملتمعاا، فظهور نسق الشرعية الثقافية وظهور نسق التدرج 
البريوقراطية، النقود واألسواق، و)االجتماعي قد أدى إىل أن تتحول اجملتمعاا البدا ية إىل جمتمعاا وسيطة، كما أن ظهور 

أدى إىل حتول اجملتمعاا الوسيطة إىل جمتمعاا دديثة، وعندما تظهر العمومية التطورية، فإنها ( والقانون والدميقراطية
ختلق تبايناً اجتماعياً واسع النطاق، وختلق بذلك حتوالا بنا ية ملموسة وللن هذا التباين ال بد وأن يقابله عملياا 

تقوده، إىل أن يعبح التحول الذي خلقته العمومية التطورية حتوالً عاماً أو طبيعياً أو يعبح تلامل تضبط هذا التحول و
وقد استصدب بارسونز هذا النوع من التحليل يف رصد دركة تطور اجملتمعاا احلديثة عرب  .(Generalized)شامالَحتوالً 

 .(Parsons,1971,p196) مرادلها الثالثة البدا ية والوسيطة واحلديثة
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  :احملددةاملبتلرة أونظرية الشصعية  -2
 عامل االقتعاد والسياسة، ومؤسس هذه النظرية هو التغري االجتماعياالجتماعية يف تلسري  -النلسية نظرياا وهي من

عاب (دول نظرية التغيري االجتماعي) نشره يف كتابه بعنوانوالذي  ،Everett E. Hagen ايلرا أ.هاجنياألمريلي 
 .(3،ص1979)هاجني،1962

الدور الذي تلعبه نوعية باملتعلقة السيما تلك  ،ألعمال ماكس فيربهو امتداد  النظري جتدر أإلشارة اىل أن هذا التوجهو
يف اجملتمعاا  روح الرأمساليةاىل نشدة األخالق الربوتستنتية أدا ديث خاصة من األفلار يف إدداث تغري اجتماعي معني، 

ديليد األوربية، ومت تطويرها فيما بعد من قبل عدد من العلما  على شلل مناذج أو توجهاا نظرية دديثة، كما فعل 
    .،ص(1975،ماكليالند) اجملتمع املنجزبتدسيس نظرية  ماكليالند

لالنسان، وتقدمه العقلي ومنو قدراته ان اجملتمع يتغري ويتقدب نتيجة للطاقة العقلية اللبرية اا اىل هذه النظريشري وت
الذي طور اساليب احلياة وملن للتقدب التلنولوجي، ان احلاجاا النلسية  واستطالعه وتطلعه اىل مزيد من التقدب فهو

االجتماعية لالنسان هي اليت ملنت للمجتمع واحلياة االجتماعية ان تلون ما كانت عليه يف املاضي وما هي عليه يف احلاضر 
تركز هذه النظرياا على دور اللرد يف التغري االجتماعي، وعلى دور األفلار اليت حيملها كما  ستلون عليه يف املستقبل، وما

األفراد يف تغري أمناط احلياة ومسارها، وتتدسس هذه النظرية على فرضية أن التغري الذي يعيب اجملتمع حيدث أساساً يف 
يتغريون، وهلذا فإن هناك ملاناً للعوامل النلسية واالجتماعية يف دركة التغري  األفراد، فهم الذين يغريون وهم الذين

 .(149-148،ص 2010استيتية،)، وهي من العوامل ضرورية خللق دينامية التغري اإلجتماعياالجتماعي
السيما ملدة عامني يف كانت أكثر النظرياا النلسية أإلجتماعية تطورا، ديث استند اىل املعايشة امليدانية هاجن نظرية للن 

بورما، كما عمل مستشارا اقتعاديا حللوميت اليابان والسللادور، كما اجرى حبوثا ميدانية بشدن التغري اإلقتعادي 
مركيني يف الوالياا املتحدة، وتوصل من خالل واإلجتماعي يف كولومبيا وأألرجنتني، هذا فضال دراسته لقبيلتني من هنود األ

، لقد )  لمجددين يف إدداث التغري االجتماعياللاعل لعلى دور تقديم نظرية، تركز فلرتها األساسية هذه الدراساا اىل 
نظر إىل اجملتمعاا التقليدية على أنها جمتمعاا ساكنة راكدة تعرف نظماً جامدة للملانة االجتماعية )وجود مجاهري من 

ري دافعة للتجديد، وينعلس ذلك على األفراد الذين اللالدني وصلوة داكمة( حتلمها عالقاا تسلطية غري مبدعة وغ
يعيشون يف هذه اجملتمعاا، ديث يتعلون بعدب القدرة على التجديد وعدب القدرة على ضبط وحتليل العامل الذي يعيشون 

طبيعة  فيه ومثل هذا اجملتمع يعد جمتمعاً ساكناً وقد ال يعرف التغري لعدة قرون، ويلرتض هاجن أن مثة عالقة قوية بني
 الشصعيةأمناط البنا  االجتماعي وبني منط الشصعية، حبيث ميلن القول أن البنا  االجتماعي لن يتغري إال إذا تغريا 

 .(24 -3،ص1979)هاجني،
ومن هنا تبدأ نظرية هاجن يف التغري االجتماعي، فذلك التغري يرتبط بعوامل نلسية، أي خيلق أمناط الشصعية القادرة 

وتتسم مثل هذه الشصعية باالبتلارية واللضول واالنلتاح على اخلربة، إن مثل هذه الشصعية تسعى إىل على التجديد، 
ابتلار دلول جديدة وال تقبل ما هو قا م منها، كما أنها تنظر إىل العامل من دوهلا على أنه عامل يقوب على نظاب معني 

 العامل، ويلرتض هاجن أن التغري يف البنا  التقليدي قابل لللهم، وتلون قادرة على دل املشلالا اليت تواجهها يف
للمجتمعاا يبدأ عندما تظهر جمتمعاا من األفراد هلا هذه اخلعا   تهدد بنا  امللانة القا م وتسحب البساط من حتت 

بظهور  أقدامه، ومثل هذه اجلماعاا تظهر بالتدريب، ومن خالل عملياا مستمرة من االنسحاب، ويرتبط ظهورها وتلاثرها
ظروف اجتماعية )ترتبط باألسرة والتنشئة االجتماعية(، وهلذا حيدث التغري بشلل تدرجيي فينتقل اجملتمع من دالة 
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 التسلطية، إىل دالة االبتلارية مروراً بعملياا وسيطة ترتبط بتحدي نظم امللانة القا مة واالنسحاب منها
  .(149،ص2010)استيتية،

وهلذا يؤكد هاجن على أهمية دور الشصعية اإلبداعية اليت تتميز بنزعة ابتلارية متيل حنو قبول التجديداا والتغرياا 
أبو ) إىل جانب االهتماب باالستطالع الدا م وامليل الشديد حنو اكتساب الثقة اجلديدة واخلرباا االجيابية

 . (73-72ص،2003،كريشه
توجهاا النظرية ان ليست هناك نظرية عامة وشاملة يف تلسري دور الشباب يف التغري يظر من خالل ما مت عرضة من ال

االجتماعي، للننا جند أن نظرية بارسونز قد ركز على التوازن الديناميلي، وهي دالة التليف اليت يتميز بها اجملتمع يف 
خلارجية، وتتمثل يف جمموعة العوامل أو بارسونز اىل معادرين يف التغري االجتماعي، ا التغري االجتماعي، كما اشار

التدثرياا املنطلقة من أنساق الشصعية أو الثقافية. والداخلية، وتتمثل بالضغوط والتوتراا اليت تتزايد تدرجييا يف 
اىل قضية التوتراا والضغوط  العالقة بني وددتني فرعيتني داخل النسق أو بينهما وبني النسق االجتماعي العاب. واشار 

داخلية والتبايناا داخل اجملتمع يف ادداث التغري، وميلن األستلادة من هذه القضايا يف حتليل ما يتعلق بدور الشباب ال
 باعتبارهم أدد اجزا  نسق اللعل، وان اي توتر حيدثه الشباب قد يؤدي اىل ارباك اجملتمع وادداث التغري االجتماعي.  

تلسري منط طبيعة اجملتمع السيما التقليدي، وكذلك دور اآلفراد ويرى البادث يف نظرية هاجن، اللثري من القضيايا واالمور 
واجلماعاا ذوي الشصعياا املبتلرة واليت تقبل التجديد، وهي بال شك تتلق مع طبيعة الشباب باعتبارهم أكثر تلاعال يف 

قة واللاعلية رمبا أكثر من غريهم من فئاا اجملتمع بل اديانا يدخول يف صراعاا تقبل التجديد وهم مبا يتميزون بالطا
مع جيل القديم للسب زماب االمور بيدهم. وهلذا نستطيع القول ان كلتا النظريتني قد تلسريان لنا طبيعة دور الشباب يف 

  التغري االجتماعي.
 الدراساا السابقةسابعاَ: 

دراسة ميدانية يف اقليم  -( ، بعنوان ) مظاهر التمرد اإلجتماعي لدى الشباب2008)دراسة ميديا ابراهيم فتاح  -1
كوردستان العراق.وهلا ثالثة أهداف ر يسة، وهي: التعرف على أبرز مظاهر التمرد لدى الشباب، والوقوف عند أبرز 

مترد الشباب يف اقليم كوردستان أألسباب والعوامل اليت تسهم يف ددوث التمرد، ومعرفة النتا ب املرتتبة على ظاهرة 
( من الشباب 400العراق. استصدمت البادثة منهب املسح اإلجتماعي بطريقة العينة، واختارا عينة قعدية دععية بلغت )

( سنة من ثالث حمافظاا ) أربيل، السليمانية، دهوك(، ومتثلة أداة البحث 35-18)إناث وذكور( ترتاوح أعمارهم بني )
(. ومن أهم 4-3،ص2008( فقرة خت  الدراسة ) فتاح،37( أسئلة عامة و)7ستبيانية اليت ضمت )باألستمارة اال

اإلستنتاجاا اليت توصلت الدراسة اليها: ان مؤشراا الدالة على أبرز مظاهر التمرد هي: ميل بعض الشباب لإلنضماب اىل 
دين، أما أبرز أسباب مترد الشباب فهي تهميش األدزاب اإلسالمية التععبية واملتطرفة، ومعارضة الشباب لسلطة الوال

شرحية الشباب، التقليل من شدنهم، البطالة، عدب توفر فرصة التعبري عن ذواتهم وإثباا قدراتهم وتوظيلها من قبل 
الوالدين ومؤسساا اجملتمع، أما النتا ب املرتتبة على مترد الشباب فإن بعضها تلون اجيابية واخرى تلون سلبية، فتمرد 
الشباب على بعض العاداا والتقاليد املتمثلة بالتسلط  والعنف اليت التتناسب مع متطلباا الععر يؤدي اىل ادداث تغرياا 
اجيابية يف العالقاا االسرية اىل منط آخر أكثر مرونة وتلهماَ. وغالبا ما يلون مترد الشباب معحوبا بالعنف كرد فعل ملا 

لاقم العراع بني االجيال وظهور مشلالا اجتماعية جديدة مل يدللها اجملتمع. يواجهونه من مشلالا مما يزيد من ت
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فاإلحنراف واجلنوح واالنتحار تعرب عن عدب رضا الشباب عن الواقع اجلتماعي وعدب قدرتهم على التليف والتواصل مع 
 (.    168-164البيئة االجتماعية اليت ينتمون اليها ) فتاح،ص

دراسة ميدانية  –) أبعاد اإلغرتاب االجتماعي والسياسي لدى الشباب  (، بعنوان2010اهلل )دراسة جالل أمحد عبد -2
التعرف على مستوى االدساس باالغرتاب االجتماعي واالغرتاب  :هي هاأهدافولعينة من طلبة جامعة صالح الدين/ أربيل(. 

السياسي وكذلك معرفة عالقة كال النمطني من االغرتاب بلل من متغرياا الدراسة ) اجلنس، الللية،املستوى 
 االقتعادي،معدراخلل،حمل االقامة،االنتما  السياسي، املشاركة يف االنتصاباا( من أجل حتديد درجة االرتباط بني
مستوى االدساس باالغرتاب االجتماعي والسياسي. واستصدب البادث منهجني الوصلي التحليلي واملقارن، اما نوع العينة فهي 

( طالب وطالبة، وتلونت أداة البحث من مقياسني اددهم لالغرتاب 400عينة عشوا ية طبقية متناسبة بلغت دجمها )
(. أظهرا نتا ب الدراسة 70 -5،ص2010( فقرة )عبداهلل،34سي من )( فقرة واخرى لالغرتاب السيا48االجتماعي من )

بدن مستوى االدساس باالغرتاب االجتماعي ضعيلة. بينما هناك مستوى عالي من االدساس باالغرتاب السياسي لدى 
اط واضح بني الطلبة، وال توجد ارتباط بني مستوى االدساس باالغرتاب االجتماعي وكل متغرياا الدراسة بينما توجد ارتب

مستوى االدساس باالغرتاب السياسي مع ثالثة متغرياا )حمل االقامة، واالنتما  السياسي، واملشاركة يف االنتصاباا(. 
ديث دلت نتا ب الدراسة بان الطلبة ) من سلنة خارج مدينة أربيل، والالمنتمني سياسيا، وغري مشاركني يف االنتصاباا( هم 

لسياسي. كما بينت الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية اجيابية بني االغرتاب االجتماعي واالغرتاب أكثر ادساساَ باالغرتاب ا
 (.  102-97السياسي )عبداهلل،ص

دراسة ميدانية يف مدينة أربيل(. وهدفت  –(،) طبيعة صراع األجيال يف اجملتمع اللوردستاني 2016دراسة رمحن ) -3 
صراع األجيال واألسباب اليت تؤدي اىل ظهورها وكذلك حتديد العوامل أألكثر  الدراسة اىل اللشف عن منط ومستوياا
تمع اللوردستاني. أما منهب البحث فهو وصلي حتليلي، واختارا البادثة عينة تدثريا يف تعميق صراع األجيال يف اجمل

،تلونت أداة البحث من مقياس ( من اآلبا  واألمهاا150( من الطلبة، و)150( فرد، منهم )300حبجم )عشوا ية عنقودية 
(. أظهرا نتا ب الدراسة بدن مستوى العراع لدى الشباب أعلى مقارنة  42-4،ص2016( فقرة )رمحن،59من )

بالوالدين. وان صراع بني االجيال يوجد أكثر على هذه املستوياا )العالقاا االجتماعية ، العا لة، والتدين، واالقتعادي 
در(. وان اجليل اجلديد من الشباب يشعر بان اجليل القديم من اآلبا  والسياسني حيتلريون ،السياسي، والثقايف،واجلن

السلطة، والعوملة واالنلتاح تشلل خماطر كبرية على قيميهم وعاداتهم االجتماعية، بينما يرى جيل الشباب من دقهم 
 (.82،ص2016ن،التجديد والتمتع حبياتهم بشلل يواكبة التغرياا على املستوى العاملي )رمح

(، بعنوان التمرد النلسي لدى طلبة اجلامعة، وهي تستهدف قياس التمرد النلسي لدى 2013دراسة التميمي وياس ) -4
 -ة اللروق يف درجاا التمرد النلسي لدى أفراد العينة على وفق متغري اجلنس )ذكورطلبة اجلامعة، والتعرف على دالل

تحقيق أهداف البحث اعتمد البادث املنهب الوصلي، ومت اختيار عينة عشوا ية إنساني(، ول –إناث(، التصع  )علمي 
( طالب وطالبة، من كلية اهلندسة للتصع  العلمي، وكلية الرتبية للتصع  االنساني، وتضمن أداة 480بسيطة بلغت )

( وتشري  SPSSاإلدعا ية )( فقرة. بعد املعاجلاا االدعا ية باستصداب احلقيبة 34البحث بنا  مقياس التمرد النلسي )
نتا ب البحث اىل إن طلبة اجلامعة لديهم مترد نلسي، ومل يظهر للتلاعل بني متغري اجلنس يف التمرد النلسي لدى طلبة 

التميمي بينما يوجد هناك فرق يف مستوى التمرد النلسي تبعا ملتغري التصع  لعاحل التصع  اإلنساني ) ‘اجلامعة
 .(66-39،ص2013وياس،
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 دراسة ميدانية( -(، )سلوكياا الشباب يف ظل املتغرياا الدولية2007دراسة القعاص ) -5

يهدف البحث إىل استطالع مظاهر ومواقف السلوك التى يدتى بها الشكباب فكى تلكاعالتهم احلياتيكة بكالرتكيز علكى طكالب        
حكث اسكتطالعى تلسكريى. تتلكون عينكة      اجلامعة، لتحديد أثر املتغرياا الدولية على منظومة القكيم األخالقيكة. ومكنهب الب   

 -جامعة املنعكورة –( عاما من كلية اآلداب 22–18البحث من عشرون دالة من الطالب والطالباا، ترتواح أعمارهم ما بني )
معر،باستصداب املقابلة كوسيلة جلمع البياناا واليت مشلت عدة حماور هى : دور العوملة فكى تشكليل أو إعكادة تشكليل فلكر      

لغة احلوار اليومى وأخالقياتكه( وانعلكاس ككل ذلكك علكى اجملتمكع        –الزواج  –النسبة لبعض القضايا مثل ) العمل الشباب ب
وهويته واستقراره. وأظهرا نتا ب الدراسة: بدن هنكاك أمناط من التللري والسلوك ) تشمل اللبس وتسرحية الشعر وطريقة 

وصناعته والعداقة وأسسها ( متباينة تقكف ورا هكا مرجعيكاا العوملكة      اللالب ولغته والتللري ومنطقه ومنط األكل والشراب
وآلياتها ومشلالا ليست على املستوى احمللى فقط وللن هلا اطارعاملى تعززها اللضا ياا بتقاليعها واالنرتنت بكدهاليزها.  

ككى يسكتطيع أن يلكهو ويلعكب     % من اجلنسني كمعدر للمال فقط كى يلبى رغباتكه و 70كما وجد أن رؤية الشباب للعمل بنسبة 
ويقتنى أددث السياراا ويعادق أمجل اللتياا، ولذلك فال مانع من أى عمل يدر رحبا سريعا وبدون تعب. والنظرة للمرأة أو 
اجلنس اآلخر عباره عن عملية إشباع مادى. كما تشري الدراسة الي أن انشغال اآلبا  بتوفري املكال لألسكرة ملواجهكة املتطلبكاا     

ة واالستهالكية اليت تزداد يوما بعد يوب حيرب األبنا  من اجللكوس مكع أبكا هم وتعلمهكم القكيم واألخكالق السكليمة. وأن        املادي
األبنا  ال يسمعون كالب آبا هم ونعا حهم ويعتربون ما يقوله اآلبا  جمرد عكاداا وقكيم وموروثكاا قدميكة ال تال كم الععكر       

عليهكا الشكباب فكى اكتسكاب خكرباتهم مكن خكالل وسكا ل االتعكال احلديثكة )            احلاىل ولغته. بل هناك معادر أخري يعتمكد 
 (.20-3،ص2007القعاص،

اب يف التغيري يف اجملتمع األردني من وجهة نظر طلبة اجلامعاا األردنيكة، وهكدفت   ب(، دور الش2012دراسة الدراوشة )  -6
األردنيكة. وبيكان أثكر وسكا ل      وجهة نظكر طلبكة اجلامعكاا   معرفة دور الشباب يف التغيري يف اجملتمع األردني من الدراسة إىل 

االتعال على دور الشباب يف عملية التغيري االجتماعي يف اجملتمع األردني. بيان أهكم االسكرتاتيجياا املسكتصدمة يف عمليكة     
التغري االجتماعي. بيان مستوى التغيري االجتماعي الذي يسعى الشباب لتحقيقه يف اجملتمع األردني. اسكتصدب مكنهب املسكحي    

بنا  استبانه على غكرار   ومتاجلامعاا األردنية احللومية واخلاصة،  ( مبحوثاَ، من500وقد بلغ دجم العينة)عي، االجتما
إذ تكبني   ،للشباب دور كبري يف عملية التغكيري االجتمكاعي  أن  ، وأظهرا نتا ب الدراسةمقياس للرا اخلماسي جلمع البياناا

  كانكت   التغيري يف اجملتمع األردني تعكزى ملكتغري املسكتوى التعليمكي ديكث      وجود فروق ذاا داللة إدعا ية يف دور الشباب يف

النوع  اا،تبني عدب وجود فروق ذاا داللة إدعا ية تعزى ملتغريكما (، 000.( وعند مستوى الداللة = )2.221قيمة )ف= 
 (.13-3،ص2012الدراوشة،االجتماعي، والعمر، وملان إقامة األسرة )

 وإجرا اا البحثمنهجية  -ثامناً
 املسح قةیبطر الوصلي املنهب یاعتمد البادث بعورة أساسية عل، ديث يعد هذا البحث من البحوث الوصلية التحليلية

 بنحو املقارن املنهب استصدب كما. البحث جمتمع من اخلاصة واملعلوماا اناایالب یعل احلعول ةیبغ نة،یبالع االجتماعي
 : مايدتي الوصلي املنهب تطبيق يف املعتمدة اخلطواا ومن. البحث راایمتغ نیواملقارنة ب ةیاملعنو اللروق انیلب ثانوي

 Research Society جمتمع البحث: -أ
، ( 219 ،ص 2000 ملح، (يقعد باجملتمع اإلدعا ي للبحث، وهم مجيع األفراد الذين حيملون البياياا املتعلقة بالدراسة

لبة الدارسني يف جامعة صالح الدين ومن كال اجلنسني متمثلة خبمسة عشر كلية، الط مجيع احلالي البحث جمتمع مشلیو
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إذ بلغ العدد اللللي للطلبة  (،2016-2017للعاب الدراسي )ولإلختعاصني العلمي واإلنساني يف الدراساا أألولية 
 جامعة صالح الدين(. ( طالبة دسب البياناا املتوفر يف مديرية تسجيل13728طالب و) (11470( بواقع )25198)
  Sample  Research:البحث نةیع -ب

 Proportionate - التناسبية الطبقية العينة) بطريقة سحبت اجلامعة، طلبة من وددة( 200) بك نةیددد دجم الع

Quota Sample داخل (، والتناسبية تعين أن العدد املصتار من كل شرحية ينبغي أن يتتاسب مع دجمها اللعلي ومتثيلها
  ( .262،ص2009اجملتمع األصلي )قنديلجي،والسامرا ي،

وليتم توزيع العينة بشلل متساوي للل شرا ح الطلبة وتلون متجانسة مع نسبة كل شرحية إىل نسبة اجملتمع الللي للبحث،  
ة البسيطة وكاآلتي مت توزيع العينة وفقا لنماذج من الللياا العلمية واإلنسانية مت أختيارها بطريقة العينة العشوا ي

( طالباً ومن كال اجلنسني من جمموع  200( ليعبح اجملموع الللي للعينة )32، اللغاا90، اآلداب 40، العلوب  38)اهلندسة
 (.1( طالباً دسب مايتبني من اجلدول )12827)

 (  أطار البياناا اخلاصة بعينة البحث1جدول )
 % بة )عينة البحث(عدد الطل % عدد الطلبة )جمتمع البحث( الللية

 19 38 19,32 2482 اهلندسة
 20 40 19,79 2539 العلوب
 45 90 44,83 5751 أآلداب
 16 32 16,02 2055 اللغاا
 % 100 200 %100 12827 اجملموع

 
     أداا البحث -ج 

تتعلق بقياس  ( الذي حيتوي على أسئلة وفقراا Scale Researchأألداا املستصدمة يف هذا البحث، هو مقياس البحث )
 استمارة ضمن سؤاالَ ةیاتبع البادث اخلطواا املطلوبة، ديث مت توجها دور الشباب يف التغري االجتماعي، وألجل تعميم

 ة،یعشوائ بعورة ارهمیإخت مت وطالبة طالبا( 25) اىل(  االجتماعي؟ التغري يف الشباب دور ماهو)  دول استطالعية
 املقياس فقراا أعداد مت اجملال هذا يف السابقة والبحوث األدبياا على واإلطالع االستطالعية املعلوماا یباألعتماد علو

 .األولية
–ولغرض التحقق من اخلعا   السيلوسوسيومرتية للمقياس فقد مت استصراج العدق الظاهري للمقياس صدق األداة:

Face Validity ( لتحديد 1( حملمني متصععني يف جمال علم األجتماع وعلم النلس امللحق)8، من عرضها على ،)
%( ألستبقا  اللقرة حبسب آرا  احمللمني، ديث 94اللقراا العاحلة من غري العاحلة، ومت أعتماد نسبة األتلاق) 

مع أسئلة عن البياناا الدميوغرافية  ( فقرة،47( فقراا من املقياس، ليعبح العدد الللي للقراا املقياس)5أستبعد)
 واالقتعادية والتعليمية لودداا العينة.

(، )موافق Likert Scaleكما أمجع احمللمون على موافقتهم على وضع مدرج مخاسي أماب اللقراا، طبقا ملقياس ليلرا )
 ( للل فقرة. 1-2-3-4-5جدا، موافق، حمايدّ، غريموافق، ال اوافق أبداً( وأوزانها وهي )
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ألجل معرفة االتساق الداخلي للمقياس re test – Test ختباراال ةعادأ بطريقة المقياسكما مت اسصراج معامل ثباا 
 يوما( 15)مرور وبعد طالباً( 20) ملونة عينة على سالمقياتطبيق عادة(، وذلك بد93،ص2007)الليالني، والشريلني، 

( ملقياس 0.86) الثبات معامل بلغة، وبدستصداب معادلة )بريسون( الثاني للمرة املقياس تطبيق أعيد األول التطبيق على
 انیلب ةی( طالبا بعورة عشوائ15) یعل اسیاملق عرض ذلك وبعد س،المقياالبحث، وهي قيمة عالية  تدل على ثباا 

( 15)املقياسني  فقراا مجيع على لألجابة املستغرق الوقت بلغ وقد واللغة، اغةیال  ثیح من اللقراا وضوح یمد
 ( 2ينظر امللق ) .دقيقية، ومت تعديل صياغة بعض اللقراا لتلون واضحة بشلل أفضل

وهي تعين ان منط التناسق ( 0.883 – 0.807( ان قيمة أللا كورنباخ يرتاوح مابني )3يظهر من اجلدول ) ثباا األداة :
 الداخلي للقراا مقياس البحث مبستوى عالي.

 (: الثباا أو التناسق الداخلي للقراا مقياس البحث 3اجلدول ) 

 عدد اللقراا Cronbach’s Alpha احملاور

 14 0.844 مستوى وعي الشباب

 7 0.807 مستوى دعم اجملتمع 

 8 0.818  االجتماعي التغريجماالا 

 11 0.883 االجتماعي التغريوسا ل 

 Statistical means  -الوسا ل األدعا ية -د
الوقوف و ، ألكمال أجرا اا البحث، وحتليل نتا جه SPSS– متت األستعانة باحلقيبة األدعا ية للعلوب اإلجتماعية      

 (.0.05كانت) على أهدافه، علماً أن مستوى الداللة املعتمد ألختبار النتا ب
 خعا   عينة البحث:تاسعاَ: 

ميلن التعرف على خعا   عينة البحث من خالل املتغرياا ) اجلنس، والعمر، والتصع ، واملردلة الدراسية، احلالة 
 ( 4االجتماعية، احلالة االقتعادية، وحمل السلن(، كما يف اجلدول )
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 ( يبني خعا   عينة البحث4جدول )

 % العدد احلالة املتغرياا ا % العدد احلالة املتغرياا ا
 اجلنس 1

 
 5 45 90 ذكور

 
 
 
 

 املردلة 

 الدراسية
 
 
 
 

 18 36 االول

 24.5 49 الثاني 55 110 أناث

 33.5 67 الثالث %100 200 اجملموع

 العمر 2
 
 
 
 
 
 

 23.5 43 الرابع 18.0 36 18- 19

 0.5 1 اخلامس 35.0 70 20- 21

 %100 200 اجملموع 31.5 63 22- 23
25 -24 27 13.5 6 

 
 
 
 

احلالة 
 اإلقتعادية

 
 
 

 
 

 7.5 15 جيد جداً

 49 98 جيد 2.0 4 26- 27

 40.5 81 متوسط %100 200 اجملموع

3 
 
 
 
 

 التصع 
 ةالعلمي         

 3 6 سي  19 38 اهلندسة

 العلوب
 %100 200 اجملموع 20 40

       
 االنسانية

 

 حمل السلن 7 45 90 اآلداب
 

 70 140 مركز املافظة 

 15 30 أقضية 16 32 اللغاا

 9.5 19 النوادي %100 200 اجملموع

احلالة  4
 االجتماعية

 5.5 11 القرى واجملمعاا 85.5 171 اعزب

 %100 200 اجملموع 14.5 29 متزوج
 %100 200 اجملموع 

%( 45%( من ودداا عينة البحث هم من الذكور و)55) نسبة (، فيما يتعلق مبتغري اجلنس أن4بياناا )اجلدول يتبني من
%( منهم تقع 35(سنة، و)19 -18%( من الودداا تقع أعمارهم ضمن فئة )18من اإلناث، وفيما خي  متغري العمر فإن )

%( أعمارهم تقع 13.5( سنة، و) 22- 23ن فئة)%( منهم تقع أعمارهم ضم31.5( سنة، و)21-20أعمارهم ضمن فئة)
(سنة، وتبعا ملتغري التصع  العلمي، دسب الللياا 26- 27%( أعمارهم تقع ضمن )2(، ونسبة )25-24ضمن اللئة)

%( من الودداا من كلية أآلداب 45%( من كلية العلوب، و)20%(من الودداا من كلية اهلندسة ، )19فلانت النسب )
%(، وبلغت نسبة املردلة 18للغاا، وفيما يتعلق مبتغري املردلة الدراسية جا ا نسبة املردلة االوىل) %( من كلية أ16و)

%(، أما 23.5%(، واملردلة الرابعة فقد بلغت بنسبة) 33.5%(، أما املردلة الثالثة فقد جا ا بنسبة)24.5الثانية )
،واليت لديها اقساب تلون مدة الدراسة فيها مخس %( هي للمردلة اخلامسة فقط يف كلية اهلندسة0.5النسبة األقل)

%( من ودداا العينة هم من العزاب تقابلها نسبة 85.5سنواا، وتبعا ملتغري احلالة االجتماعية، فتبني أن نسبة )
%( حبالة معيشية 7.5%( من املتزوجني، أما متغري احلالة االقتعادية لودداا العينة فقد كانت نسبة )14.5)

%( جا ا مستوياا معيشتهم متوسطة، 40.5%( يتمتعون مبستوياا معيشة جيدة، ونسبة )49.5ن نسبة )جيدةجدا،وأ
%( جا ا مستوياا معيشتهم سيئة، وبالنسبة ملتغري حمل السلن لودداا العينة فدن نسبة املقيمني يف مركز مدينة 3ونسبة )

%( 5.5%( يسلنون يف النوادي، ونسبة )9.5) %( منهم يسلنون يف أألقضية، ونسبة15%(، ونسبة )70أربيل كانت )
 يسلنون يف القرى واجملمعاا. 

  -عرض النتا ب ومناقشتها: اَ:عاشر
                                                -لبحث وكاآلتي:اسوف يتم عرض نتا ب البحث ومناقشها على وفق األهداف 
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 وفقا ملتغرياا البحث. يف التغري االجتماعيبدورهم لشباب وعي االتعرف على مستوى اهلدف أألول : 
(، 9.11( درجة، وبدحنراف معياري )57.82)بلغتودداا العينة قيمة الوسط احلسابي ل( أن 5يظهرمن بياناا اجلدول )

 (من الوعيعالية  درجة )أن ودداا العينة من الشباب لديهم مستوى دل على ( درجة، مما ي14وبوسط فرضي قدره )
( وهي أكرب من 68.04املستصرجة ) (tجا ا نتا ب أختباراا )كما بدورهم يف التغري االجتماعي مقارنة بالوسط اللرضي، 

عاحل اللرق لوهي دالة أدعا يا،  (،P-Value=0.000)أن قيمة و (،199( بدرجة احلرية )1,972القيمة اجلدولية )
 (.5كما يتضح من اجلدول) ،يف التغري االجتماعي حنو وعي الشباب بدورهممعدل درجاا ودداا العينة يف 

 ( يبني مستوى وعي الشباب بدورهم يف التغري االجتماعي5اجلدول )

درجة  الداللة
 احلرية

أإلحنراف  p-value قيمة )ا(
 املعياري

الوسط 
 اللرضي

الوسط 
 احلسابي

مستوى وعي 
 املستصرجة اجلدولية الشباب

 57.82 14 9.11 0.000 68.04 1,972 199 دالة 

 ا .اللقرة جماالا التغري االجتماعي املرتبة قيمة االرتباط

.484
**

 8 جيدة. من ادداث مستوى معرفتى بذاتي ومايدور دولي 12 

.566
**

 9 معرفيت دول طبيعة جمتمعي جيدة. 5 

.612
**

 10 لدية طاقة بدنية عالية. 1 

.612
**

 11 . ال اشعر بالتعب يف أدا  واجباتي 1 

.423
**

 12 أشعر بدهمية دوري يف عا ليت . 13 

.561
**

 13 جمال ختععي العلمي يساعدني على حتقيق طموداتي املستقبلية. 6 

.592
**

 14 أسعى بدستمرار لرفع مستوى ختععي العلمي . 3 

.558
**

 15 أداول بدستمرار رفع مستوى ثقافيت . 7 

.552
**

 16 اختاذ القرار.أشعر حبرييت الشصعية عند  8 

.599
**

 17 تغري ملانيت االجتماعية. طموح للدى  2 

.508
**

 18 أعتمد على املاناتي يف دل املشاكل اليت تواجهين . 10 

.582
**

 19 أسعى ألكون مستقال من النادية االقتعادية . 4 

.536
**

 20 أشعر بضرورة تغري جمتمعي حنو أألفضل . 9 
.527

**
 21 أشعر مبسؤلييت يف ادداث التغري االجتماعي  11 

ذاا عالقكة بطبيعكة مسكتوى وعكي الشكباب يف الكتغري        أن هنكاك جمموعكة مكن العوامكل )اللقكراا(     ( 5ويتبني مكن اجلكدول )  
االجتماعي لدى عينة البحث، منها الطاقة البدنيكة وأدا  الواجبكاا، والطمكوح لكتغري امللانكة االجتماعيكة، ورفكع مسكتوى         
التصع  العلي، واالسكتقالل االقتعكادي، واملعرفكة بطبيعكة اجملتمكع، وجمكال التصعك  وحتقيكق الطمودكاا املسكتقبلية،           
واملستوى الثقايف، واحلرية يف اختاذ القرار، وتغري اجملتمع، واالعتماد على النلس يف دل املشاكل اليت تكواجههم، والشكعور   

طبيعكة   مبعرفكة  فيمكا يتعلكق   ة.يف عا لك هكم  ر بدهمية دوروشعلأ عرفة الذاتية، وباملسؤلية يف ادداث التغري االجتماعي، وامل
جيكاد داللكة اللكروق بكني املكتغرياا      إل (tأستعان البادث بدختبكار) فقد  اللروق اللردية لودداا العينة وفق متغرياا البحث.

(، عدب وجود فروق يف مستوى H0ية )الثنا ية اجلنس والتصع  الدراسي واحلالة االجتماعية، وأفرد هلا اللرضية العلر
( وجكود فكروق يف مسكتوى    H1الدور يف التغري االجتماعي لدى ودداا العينة حبسب متغرياا البحث مقابكل فرضكية البحكث)   

( بعكدب وجكود فكروق ذاا    tالدور يف التغرياالجتماعي لدى ودداا العينة حبسب متغرياا البحث، وجكا ا نتكا ب أختبكاراا )   
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( عليكه مت قبكول اللرضكية    1.532( ، واحلالكة االجتماعيكة بقيمكة )   1.440بني املتغريين اجلنس بقيمة )داللة أدعا ية 
العلرية التوجد فروق يف مستوى الدورلدى ودداا العينة حبسب املتغريين اجلنس واحلالة االجتماعية، بينما كانت نتا ب 

فرضكية  نقبكل  ، لكذا  1.98=  0.05ا مبستوى الداللة ( وهي دالة ادعا ي5.494( للتصع  الدراسي بقيمة )tأختباراا )
( وجود فروق يف مستوى الدور يف التغرياالجتمكاعي لكدى ودكداا العينكة حبسكب مكتغري البحكث التصعك ، كمكا          H1البحث)

أستعان البادثان بتحليل التباين األدادي لداللة اللرق مع متغري املردلة الدراسية، واحلالكة االقتعكادية، وحمكل السكلن،     
والعمر، وجا ا النتا ب بقبول اللرضية العلرية يف متغري املردلة الدراسية واحلالة االقتعادية والعمكر، بينمكا مت قبكول    

=  0.05( اجملدولكة مبسكتوى الداللكة    fقيمة ) وهي أكرب من( 5.494فرضية البحث يف متغري حمل السلن، ديث بلغ قيمة )
ن الشباب يف التغري االجتماعي حبسب حمل السكلن، كمكا يتضكح مكن اجلكدول      ، أي أن هناك فرق يف ادراك ودداا البحث م3
(6 .) 
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 ( نتا ب األختبار التا ي وحتليل التباين ملتغرياا البحث6جدول) 

وجود فروق ذاا وأظهرا دراسة )دراوشة( ديث  نتا بوعند مقارنة نتا ب هذا البحث مع البحوث السابقة، جند أنها تتلق مع 
(، يف التميمكي ويكاس  )      وككذلك مكع دراسكة   ملتغري املستوى التعليمكي،  فقط داللة إدعا ية يف دور الشباب يف التغيري تعزى 

 وجد فروق يف مستوى دور الشباب يعزى اىلمعهما يف  فختتل للن نتا ب هذا البحث  وجود فروق تبعا ملتغري التصع  العلمي،
 .التصع  العلمي وحمل االقامة املتغريين،

 .لدى عينة البحثلدور الشباب يف التغري االجتماعي  االجتماعيدعم المعرفة مستوى اهلدف الثاني: 

 النتيجة t قيمة  األحنراف املعياري الوسط احلسابي املتغرياا

 اجلنس
 22.280 152.26 ذكور

 دالة غري 1.440
 20.500 156.62 أناث

 التصع 
 18.957 144.75 علمي

 دالة 5.494
 20.551 160.73 أنساني

 احلالة االجتماعية
 21.658 153.98 أعزب

 غري دالة 1.532
 18.129 155.21 متزوج

 معدر التباين
الوسط 
 احلسابي

األحنراف 
 املعياري

 جمموع املربعاا
متوسط 
 املربعاا

 النتيجة fقيمة  

 املردلة الدراسية

 24.028 154.89 االول

 غري دالة 0.616 283.822 1135.29

 20.734 153.24 الثاني

 20.239 157.37 الثالث

 21.828 152.45 الرابع

 - 137.00 اخلامس

 احلالة االقتعادية

 25.756 159.07 جيد جداً

 غري دالة 1.141 520.058 1560.175
 20.894 156.12 جيد

 21.436 152.93 متوسط

 13.957 143.00 سي 

 حمل السلن

 20.953 157.22 مركز املافظة 

 دالة 4.535 1967.526 5902.578
 22.706 155.13 أقضية

 18.457 144.68 النوادي

 17.085 137.91 القرى واجملمعاا

 العمر 

 18.176 158.07 ەسن 18

 غري دالة 0.532 248.371 2235.341

 25.349 150.23 ەسن 19

 22.720 157.52 ەسن 20

 19.613 156.85 ەسن 21

 25.029 154.13 ەسن 22

 21.707 150.58 ەسن 23

 12.126 158.42 ەسن 24

 22.875 148.88 ەسن 25

 10.607 144.50 ەسن 26

 707. 149.50 ەسن 27

 3=  0.05اجملدولة مبستوى الداللة  fقيمة   1.98=  0.05اجملدولة مبستوى الداللة  tقيمة 
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(، 6.20( درجة، وبدحنراف معياري )21.05ودداا العينة سجلوا متوسطاً دسابياً قدره )اىل أن ( 7بياناا اجلدول )تشري 
 ستوى درجةيتلقون دعم من مؤسساا اجملتمع مبأن ودداا العينة من الشباب يدل على ( درجة، مما 7وبوسط فرضي قدره )

 (tجا ا نتا ب أختباراا )كما التغري االجتماعي مقارنة بالوسط اللرضي، عملية يف واضحة حنو حتيق رغباتهم 
-P)أن قيمة و(، 199( بدرجة احلرية )1.972( وهي أكرب من القيمة اجلدولية )32.06املستصرجة )

Value=0.000،)  دعم أو مساندة اجملتمع وهي دالة أدعا يا، ويعد صاحل اللرق ملعدل درجاا ودداا العينة جتاه
 (.7كما يتضح من اجلدول) ،للشباب يف ادا  دورهم يف التغري االجتماعي

 يف عينة البحث. لدور الشباب يف التغري االجتماعي أجتماعيدعم المستوى ( يبني 7اجلدول )

ذاا عالقة بطبيعة مستوى دعم االجتماعي لدور الشباب  العوامل )اللقراا(أن هناك جمموعة من ( 7كما يتبني من اجلدول )
يف التغري االجتماعي لدى عينة البحكث، منهكا أإلهتمكاب احللكومي بالتصععكاا العلميكة، واألدكزاب تكوفر للشكباب فرصكة           

ع الشكباب علكى الكتغري    املشاركة السياسية، واهتمكاب املؤسسكاا االعالميكة بكدور الشكباب ، ومنظمكاا اجملتمكع املكدني تشكج         
 االجتماعي، ويهتم اجملتمع بطاقاا الشباب، والعوا ل تساند طموداا الشباب يف ادداث التغري االجتماعي.

وعند مقارنة نتا ب هذا اهلدف مع البحوث السابقة جند انها تتلق اىل دكد مكا مكع دراسكة ) فتكاح( ضكعف مسكاندة العا كل         
  أو قلة دعمهم من قبل األدزاب ومنظماا اجملتمع املدني. تهميش  الشبابوومعارضة الشباب لسلطة الوالدين، 

 البحث. عينةالشباب يف  لدىالتغري االجتماعي جماالا التعرف على لث: اهلدف الثا
(، 6.12( درجة، وبدحنراف معياري )31.88) هي ودداا العينةأن قيمة املتوسط احلسابى ل( 8بياناا اجلدول )يظهرمن 

( وهي أكرب من القيمة اجلدولية 55.19املستصرجة ) (tجا ا نتا ب أختباراا )كما  ( درجة،8قدره ) وبوسط فرضي
ودداا تشري بوضح اىل أن هي دالة أدعا يا، و (،P-Value=0.000)أن قيمة و(، 199( بدرجة احلرية )1.972)

 من الشباب جيسدون رغبتهم إلدداث التغرياا يف عدد من اجملاالا.العينة 
 

 

 

 

 

درجة  النتيجة
 احلرية

 p-value قيمة )ا(
 

االحنراف 
 املعياري

الوسط 
 اللرضي

الوسط 
 احلسابي

مستوى 
دعم 

 أالجتماعي

 املستصرجة اجلدولية

 21.05 7 6.20 0.000 32.06 1.972 199 دالة

 ا .اللقرة جماالا التغري االجتماعي املرتبة قيمة االرتباط

.334
**

 22 عا ليت تساندني يف طموداا إلدداث التغري االجتماعي  7 

.692
**

 23 يهتم أساتذتي كثريا بقدراتي من اجل ادداث التغري االجتماعي  5 

.825
**

 24 املؤسساا احللومية تهتم كثريا باالختعاصت العلمية . 1 

.815
**

 25 توفر األدزاب السياسية فرصة املشاركة السياسية للشباب .  2 

.771
**

 26 تهتم املؤسساا االعالمية بدور الشباب يف التغري االجتماعي . 3 

.719
**

 27 منظماا اجملتمع املدني تشجع الشباب على التغري االجتماعي   4 

.606
**

 28 يهتم اجملتمع بطاقاا الشباب يف عملية التغري االجتماعي. 6 
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 ( يبني جماالا التغري االجتماعي لدى الشباب يف عينة البحث8اجلدول )

 
أن ودداا العينة من الشباب يرغبون إدداث التغرياا يف عدد من اجملاالا منها املناهب  (8اجلدول)بياا كما يظهر من 

الدراسية، والتميز الطبقي، ودرية التعبري، وموديالا املالبس، واملشاركة السياسية،وعدب التميزاجلنسي ) اجلندر(، 
 .عدب تدخل العا لة يف اسلوب دياة الشبابالزواج دسب املوديالا االوربية، 

عراع بني االجيال يوجد أكثر على هذه البدن منها  وانباجل)رمحن( يف بعض  وان هذه النتا ب تتلق مع نتا ب دراسة
املستوياا )العالقاا االجتماعية ، العا لة، والتدين، واالقتعادي ،السياسي، والثقايف،واجلندر(. وان اجليل اجلديد من 

)القعاص (اليت وكذلك دراسة  .تهم بشلل يواكبة التغرياا على املستوى العامليالشباب يرى من دقهم التجديد والتمتع حبيا
اللبس وتسرحية الشعر وطريقة اللالب ولغته والتللري ) تشمل  لدى الشبابأظهرا: بدن هنكاك أمناط من التللري والسلوك 

 .مرجعياا العوملة وآلياتهاومنطقه ومنط األكل والشراب وصناعته والعداقة وأسسها ( متباينة تقف ورا ها 
 .لدى الشباب يف عينة البحثيف التغري االجتماعي الوسا ل املتبعة حتديد رابع: اهلدف ال

(، 8.25( درجة، وبدحنراف معياري )48.41) هي ودداا العينةاىل أن قيمة املتوسط احلسابى ل( 9بياناا اجلدول)تشري 
( وهي أكرب من القيمة اجلدولية 64.10املستصرجة ) (tأختباراا )جا ا نتا ب كما ( درجة، 11وبوسط فرضي قدره )

وهي دالة أدعا يا، ويعد صاحل اللرق ملعدل درجاا  (،P-Value=0.000)أن قيمةو(، 199( بدرجة احلرية )1.972)
من اآللياا حنو الوسا ل املتبعة من قبل الشباب يف أدداث التغري االجتماعي. وقد تبني أن هناك جمموعة ودداا العينة 

، أسلوب احلوار، وع االسلوب الدميقراطيااتب، وباستصداب العنف ةرغبلأ يلضلها الشباب يف التغري االجتماعي منها عدب
، وممارسة الرياضة، املنظماا الشبابية ةساند، وماملشاركة اللعلية للعملية السياسية، واالقتعادية ةشاركة يف احلياوامل

 جتماعي، واهلجرة اىل اخلارج، ورفض الواقع احلالي. واستصداب وسا ل التواصل اال
وتبني ان نتا ب هذا البحث ختتلف مع دراسة )فتاح( اليت اشارة اىل ان الشباب يلجدون يف متردهم اىل استصداب العنف. 

 أكرب من االغرتاب االجتماعي.  الشباباآلغرتاب السياسي لدى وكذلك دراسة )عبداهلل( اليت تشري اىل ان 
 

درجة  النتيجة
 احلرية

 p-value قيمة )ا(
 

االحنراف 
 املعياري

الوسط 
 اللرضي

الوسط 
 احلسابي

جماالا 
التغري 

 االجتماعي

 املستصرجة اجلدولية

 31.88 8 6.12   0.000 55.19 1.972 199 دالة

 ا .اللقرة جماالا التغري االجتماعي املرتبة االرتباطقيمة 

.515
**

 29 عدب تدخل العا لة يف اسلوب دياة الشباب.    8 

.654
**

 30 عدب التلريق بني الشباب على اسس النوع ذكور وإناث   6 

.748
**

 31 تغري املناهب الدراسية بشلل يتناسب مع متطلباا املردلة . 1 

.715
**

 32 التميز االجتماعي على اساس طبقي.ملافحة  2 

.702
**

 33 ضمان درية التعبري عن آلرأي والرأي أآلخر. 3 

.674
**

 34 حتقيق املساواا يف املشاركة السياسية.   5 

.677
**

 35 أرغب بتغري شللي و مالبسي دسب املوديالا اجلديدة. 4 

.618
**

 36 املوديالا أألوربية.أرغب بتغري مراسيم أألدتلال بالزواج دسب  7 
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 يف عينة البحث لدى الشبابيف التغري االجتماعي ( يبني الوسا ل املناسبة 9اجلدول )

 بني دور الشباب والتغري االجتماعي. التدثرياا املباشرة وغري املباشرةاهلدف اخلامس: حتديد 
)دور الشباب(على املتغرياا التابعة   )التغري  املستقلةملتغرياا البحث  التدثرياا املباشرة وغري املباشرةبهدف حتديد 
، وفق منوذج املعادلة  (AMOS) برنامب أموس االدعا ي من (Bootstrap) منوذج أعتمد البادث علىاالجتماعي(، 

 behavioral)وهي من النماذج االدعا ية املتقدمة وأألكثر استصداما يف العلوب السلوكية ،  (SEM) البنا ية

sciences).(Hox & Bechger, p.1.)  لتقييم البنى اللامنة الذي يلرض حتليل العوامل البنا ية وأظهار التباين
النسبية الغري املباشرة أي بني جمموعة املتغرياا، كما تبني األهمية النسبية ملعامالا حتليل املسار وفق التدثرياا املباشرة و

 .( Hooman,2009,p1) اللامنة للمتغرياا

على النموذج، وهلذا الغرض ( Goodness- of- Fitالنموذج، يتطلب تطبيق معايري دسن التطابق ) أن ضمان تناسب
 ( أصبح منوذج البحث يتطابقا مع معايري دسن  9، 18، 36، 35، 12، 47، 48، 29، 8، 22)  استبعد عدد من اللقراا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجة  النتيجة
 احلرية

 p-value قيمة )ا(
 

االحنراف 
 املعياري

الوسط 
 اللرضي

الوسط 
 احلسابي

وسا ل 
 التغري

 االجتماعي

 املستصرجة اجلدولية

 48.41 11 8.25   0.000 64.10 1.972 199 دالة

 ا .اللقرة طرق وأساليب التغري االجتماعي املرتبة قيمة االرتباط

.619
**

 37 امارس الرياضة للمحافظة على طاقيت ورشاقيت البدنية. 8 

 38 استصداب وسا ل التواصل االجتماعي يف إدداث التغري االجتماعي 9 **558.

 39 االقتعادية. ةأرغب مبشاركة الشباب يف احليا 5 **691.

 40 من واجيب املشاركة اللعلية للعملية السياسية يف اجملتمع. 6 **682.

 41 أتبع أسلوب احلوار يف كسب دقوقي املشروعة يف اجملتمع. 4 **723.

 42 اساند املنظماا الشبابية يف ادداث التغري االجتماعي يف اجملتمع. 7 **676.

 43 . االجتماعياتبع االسلوب الدميقراطي يف ادداث التغري  2 **746.

 44 ال أرغب باستصداب العنف يف أدداث التغري االجتماعي . 1 **753.

 45 أداول التليف مع الواقع احلالي للمجتمع. 3 **737.

 46 رفض الوضع احلالي للواقع أالجتماعي يف اجلتمع. 11 **457.

 47 اىل اخلارج من أجل حتقيق طموداتي املستقبلية.أرغب باهلجرة  10 **462.
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 (10التطابق كما يف بياناا اجلدول)

 

يتضح يف بياناا ( مت التعرف على التدثرياا املباشرة والغري املباشرة بني متغرياا البحث كما 10واستنادا اىل اجلدول)
 (.11اجلدول )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطابق النموذج( يوضح مؤشراا  10جدول)

 حتقيق التطابق قيمة النموذج 0.05القيمة االدتمالية  X2مؤشراا التطابق مبربع كاي 

 غري دال  CMIN\DF <5.0 1.720 احلريه  أقل تباين/ درجه

 دال GFI >0.90 0.801مؤشردسن املطابقة

 دال  CFI >0.90 0.90مؤشر اجلذر الرتبيعي ملتوسط خطد األقرتاب

RMSEA(Root Mean Square Error of 

Approximation) 
 دال 0.060 0.08>

NFI (Normed fit index) >0.90 0.795 دال 

RFI (parsimony normed fit index) >0.90 0.766 دال 

IFI (Incremental Fit Index) >0.90 0.902 دال 

PNFI(parsimony normed fit index ) >0.5 0.698 دال 

PCFI (parsimony comparative fit index ) >0.5 0.791 دال 

PCLOSE >0.05 0.018 غري دال 

 دال AGFI >0.80 0.81مؤشر دسن التطابق املعدل
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 (:يبني التدثرياا املباشرة و الغري املباشرة ملتغرياا البحث11اجلدول )

 

 

 

 ( وجود التدثرياا املتبادلة بني املتغرياا البحث على النحو اآلتي :11تضح من بياا اجلدول )ي
مبا يلسر تعاعد تدثري  (0.973)التدثرياا املباشرة بني دور الشباب وجماالا التغري األجتماعي جا  بتباين قدره أن  -1

الوعي لدى الشباب على جماالا التغرياالجتماعي الذي يرغبونه، كما أن أيكة زيكادة أو تنكاق  يف قيمكة التبكاين يف وعكي       
حيكدث تغكري يف منكط جمكاالا التغريأالجتمكاعي لكدى        (0.973)لتباين الشباب بدورهم يف التغري االجتماعي، فان قيمة ا

 الشباب.
أن تدثري بني مساندة اجملتمع )التملني أالجتماعي( و جماالا التغري االجتماعي لدى الشباب ليست هلكا داللكة، وميلكن     -2

التقليديكة، الكيت التسكاند بسكهولة أدكداث      تلسري سبب ذلك اىل أن اجملتمع اللوردستاني اليزال حيافظ على بعض العناصر 
 التغري االجتماعي.

تدثرياا مباشر بني دور الشباب والوسا ل املتبعة يف ادداث التغري االجتماعي، للن توجد التدثرياا الغري التوجد  -3
ل على أن اية زيادة وهذا يد (،0.475)املباشرة من خالل جماالا التغري االجتماعي امللضلة لدى الشباب بقيمة تباين قدره 

 أو تناق  يف وعي الشباب بدورهم  يف التغري االجتماعي يؤثر بشلل غري مباشر بقيمة التباين 
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 املباشرة
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value 

-P النسبة

value 

 P-value النسبة
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3 
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0.09
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0.090 
0.255 

 وسا لال
 

0.03

8 
0.446 0.47

5 

0.00

1 

0.513 0.001 -

0.02

9 

0.302 -

0.044 
0.228 0.073 0.146 
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يف الوسا ل املتبعة من قبل الشباب يف عمليكة الكتغري االجتمكاعي، كمكا تكبني أن لكيس للمجتمكع اي تكاثرياا         ( 0.475)دره 
قبل الشباب إلدداث التغري االجتماعي ، ورمبكا يعكود سكبب ذلكك اىل طبيعكة      مباشرة أو غري مباشرة على الوسا ل املتبعة من 

 جمتمع البحث الذي ال يتقبل بسهولة التغري االجتماعي.
منوذج ملتغرياا البحث رسم  مت باالعتماد على اإلطار النظري للبحث واملعطياا املستحعلة من عينة البحث الشباب،

  (.2كما موضح يف الشلل) والغري املباشرة،رة بيان التدثرياا املباش، مع ومؤشراتها
 

 
 
 

 
 

 ( منوذج املعادلة البنا ية للتدثرياا املباشرة والغري املباشرة2شلل )

 األستنتاجاا 

وجود فروق يف مستوى دور الشباب مع  ،بدورهم يف التغري االجتماعيمن الوعي عالية مستوى من عينة البحث لشباب لأن  -1
 يعزى اىل املتغريين، التصع  العلمي وحمل االقامة.

عمليكة  يف واضكحة حنكو حتيكق رغبكاتهم      سكتوى درجكة  يتلقون دعم من مؤسساا اجملتمع مبأن ودداا العينة من الشباب  -2
 .التغري االجتماعي

أن ودداا العينة من الشباب يرغبون إدداث التغرياا يف عدد من اجملاالا منها املناهب الدراسية، والتميز الطبقي،  -3
ودرية التعبري، وموديالا املالبس، واملشاركة السياسية،وعدب التميزالنوعي ) اجلندر(، والزواج دسب املوديالا االوربية، 

 .عدب تدخل العا لة يف اسلوب دياة الشباب
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.50 
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ع ااتب، وباستصداب العنف ةرغبلأ تبني أن هناك جمموعة من اآللياا يلضلها الشباب يف التغري االجتماعي منها، عدب -4
 ةساند، وماملشاركة اللعلية للعملية السياسية، واالقتعادية ةشاركة يف احليا، واملأسلوب احلوار، واالسلوب الدميقراطي

 واستصداب وسا ل التواصل االجتماعي، واهلجرة اىل اخلارج، ورفض الواقع احلالي. ، وممارسة الرياضة،املنظماا الشبابية
دور الشباب أظهرا نتا ب املعادلة البنا ية اللامنة وجود عالقة أرتباطية مباشرة وغري مباشرة ملتغريي البحث املستقلة   -5

 .والتغري االجتماعي
 قرتادااملواالتوصياا 

 توصيااالأوالَ:
 التعليم العالي والبحث العلمي واجلامعاا على استحداث املناهب الدراسية بشلل يتناسب مع التطوراا العاملية. دث وزارة -1
دث املؤسسان احللومية واملنظماا أألهلية ووسا ل أألعالمية على الرتكيز يف براجمهم يف توجيه الشباب على نبذ التميز  -2

 ملهنية واالجتماعية.اجلندري بني الطالب والطالباا يف جماالا ا
تصعي  برامب لتوعية اآلبا  على عدب تهميش الشباب يف اختاذ ، باملؤسساا الرتيوية والتعليمية وإعالمية بقيا -3

 املهنية واالجتماعية. القراراا اليت خت  دياتهم 
 اعية للشباب.دث املؤسساا احللومية على توسيع الربامب الثقافية واالجتماعي خت  جوانب احلياة االجتم -4
 الرتكيز وسا ل االعالب كافة على أهمية تقوية العالقاا الثقافية بني الشباب على مستوى اإلقليم والعامل. -5
  دث املؤسساا الرتبوية والتعليمية على دعم وتبين مشروعاا الشبابية العلمية والثقافية املبتلرة واالبداعية.  -6

 ثانياَ: املقرتداا: 
 دول دور الشباب يف التغري الثقايف على مستوى االقليم. اجرا  دراسة -1
 اجرا  دراساا ميدانية مماثلة هلذه الدراسة يف جامعاا االقليم اآلخرى. -2
 للشباب املبدعني على مستوى االقليم والتعرف على مشاكلهم ومتطلباا املادية واملعنوية.اجرا  مسح ميداني  -3

 املعادر

 (، دراساا يف علم اجتماع التنمية،امللتب اجلامعي احلديث، االسلندرية.   2003اب)أبو كريشه،عبد الرديم مت 

 (التغري أألجتماعي والثقايف، ط2010استيتية، دالل ملحس،)أألردن.–،دار وا ل للنشر والتوزيع، عمان3 

 .معر. -(، دول نظرية التغري االجتماعي، ا.عبداملغنى سعيد، مطبعة األطلس، القاهرة 1979هاجني)ايلرا ا 

 بريوا. -معجم معطلحاا العلوب االجتماعية، ملتبة لبنان، (1982)د.أمحد زكي ،بدوي 

 ( التمرد النلسي لدى طلبة اجلامعة،جملة البحوث 2013التميمي،أ.د.حممود كاظم وياس،ب.ب.علي حممس ،)   الرتبوية والنلسكية، العكدد
 .66-39(،ص39)

 ( (،املدخل اىل علم االجتماع، الطبعة األوىل، الدار الدولية لالستثماراا الثقافية ) بريوا2007اجلوهرى، الدكتور حممد-   .) لبنان 

 ( ميادين علم االجتماع، الطبعة الثانية، القاهرة.1974اجلوهري، د. حممد وآخرون ،) 

 للنشر. جمدالوي دار ، عمان ، األردن ، واملنهب املوضوع - االجتماع علم ، (1999خريي) مرع الدين مخش، جمد 

 (التغري االجتماعي والثقايف، ط2010اجلوهري، حممد،وآخرون ،)األردن.  -،دار املسرية للنشروالتوزيع والطباعة، عمان1 

 ( علم االجتماع امللاهيم أألساسية، ترمجة حممد  2009سلوا، جون ،).عثمان،الشبلة العربية لألحباث والنشر،الطبعة أألوىل، بريوا 
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 للدراسكاا  العربكي  املرككز  والسياسكية،  االجتماعيكة  املنطلقكاا  يف تدصكيلية  دراسكة  -الكدور  نظريكة  (،2011الشايف، ععكاب )  عبد 

 واألحباث.

 ،اجلامعية. املعرفة دار ، االسلندرية ، والشصعية االجتماعي البنا  (،1989سعيد) حممد فرح 

 ( مظاهر التمرد اإلجتماعي لدى الشباب2008فتاح، ميديا ابراهيم ،)-  دراسة ميدانية يف اقليم كوردستان العراق، رسالة ماجستري )غري
 .جامعة صالح الدين/ كلية اآلداب /قسم علم االجتماعمنشورة( 

 ( أبعاد أألغرتاب أالجتماعي والسياسي لعينة 2010عبداهلل، جالل أمحد ،)   أربيكل، رسكالة ماجسكتري)غري     -من طلبة جامعكة صكالح الكدين
 منشورة(، جامعة صالح الدين، كلية أآلداب، قسم علم أالجتماع.

  ( ( ، طبيعككة صككراع األجيككال يف اجملتمكع اللورداسككة ميدانيككة يف مدينككة أربيككل، رسككالة ماجسككتري)غري  2016رمحكن، شككادكار عبككداخلالق
 أآلداب، قسم علم أالجتماع.منشورة(، جامعة صالح الدين، كلية 

  مكؤمتر اجملتمكع املعكري إلكي أيكن:؟ رؤيكة        دراسكة ميدانيكة،   -(، سلوكياا الشباب يف ظل املتغرياا الدولية2007)القعاص، مهدى حممد
 معر.              –مستقبلية، اجمللس األعلى للثقافة 

 ( دور الشاب يف التغيري يف اجمل2012الدراوشة، د.عبداهلل سامل ،).تمع األردني من وجهة نظر طلبة اجلامعاا األردنية 

 ،القاهرة. املعرية، األجنلو ، ملتبة2ط االجتماعي، (، التغري2001 أمحد ) زايد 

 ( قوى ارادة التغري يف القرن احلادي والعشرين،الطبعة األوىل، دار الوفا  للطباعة 2000عثمان، د.فاروق السيد ،)
 والنشر والتوزيع، معر.

 (،البحث العلمي اللمي والنوعي، دار اليازوري العلمية للنشر 2009قنديلجي، أ.د.عامر، والسامرا ي، د. إميان ،)
 والتوزيع، عمان.                            

 ،والتوزيع دار املسرية ملنشر : عماف ، ط ، النلس وعم الرتبية يف والتقوي القياس ،(2000 )سامي ملحم . 

 (، مدخل اىل البحث يف العلوب الرتبوية واالجتماعية، دار املسرية للنشر 2007. عبد اهلل زيد، ود.الشريلني، نضال كمال،)الليالني،أ.د
 والتوزيع والطباعة، عمان. 

 (التغري والبنا  اإلجتماعي 1968النلالو،أمحد،)– ملتبة القاهرة احلديث، معر.1دراسة نظرية ميدانية، ط، 

 ( مقدمة يف علم االجتماع، الطبعة العربية أألوىل، دار الشروق، عمان 1999عثمان،أ.د. ابراهيم ،)–  .أألردن 

 (معجم العلوب اإلنسانية، ترمجة د.جورج كتورة، ط 2009دورتيه، جان فرانسوا،)كلمة وجمد املؤسسة اجلامعية للدراساا والنشر 1 ،
 والتوزيع، أبو ظيب، أإلماراا العربية املتحدة. 

 (الشباب وأزمة التعبري، ط 2002صبحي،أ.د.سيد ،)الدار املعرية أللبنانية، القاهرية.1، 

 ( التغري االجتماعي بني النظرية و التطبيق، ط2015الدقس، حممد عبداملوىل ،)دار جمدالوي للنشر و التوزيع، األردن.3 ، 

 (الشباب يف جمتمع متغري: تدمالا يف ظواهر اإلديا  و1990ليلة،علي ،).العنف، ملتبة احلرية احلديثة للطباعة والنشر، القاهرة 

 (جمتمع االجناز، ا: د.عبد اهلادي اجلوهري، ملتبة االجنلو املعرية.1975ماكليالند، ديليد ) 

 1.Francis R. Alleen ,(1971), Socio- Cultural Dynamics; An Introduction to Social 

change, New York, The Macmillan Comp. 

 2. Hooman, Heydar Ali. (2009); Structural Equation Modeling with Application 

Lisrel Software; Tehran: SAMT in Persian. 
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 3. Hox,J. J.,& Bechger, T. M. (1998). An introduction to structural equation 

modeling. Family Science Review, 11,354-373. 

 4.Parsons, T. (1971). Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives. 

Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. 
 5. Parsons, Talcott,(1961)”A Paradigm for the Analysis of Social Systems and 

Change”, in Talcott Parsons et al.(Eds.), Theories of Society. Glencoe: The Free 

Press. 

 6.Ponsioen, J. A. (1969); The Analysis of Social Change, Reconsidered Moutol, 

The Hague, Paris.  
 6. Reprinted in N. J. Demerath  III and Richard A. Peterson, (Eds.), System, 

Change, 

 and Conflict. New York: The Free Press, 1967. 

 7.Rogers,Everett M.(1969);Modernizations Among Peasants, Holt Rinehart and 

Winston, Inc. New York. 
 7. Moore,  Wilbert E.(1968),"Social Change", In the International Encyclopedia 

of Social Sciences, Crowell Collier and Macmillan Inc, New York, Vol. 14,  

1968,pp.365-375.                                          

 8. Smith, Anthony D.(1969), Social Change, Longman, London. 
 أألمم أملتحدة،املوقع:www.un.org/arabic/documents/GADocs/56/A56180.pdf 

 https://ar.wikipedia.org/wiki. 

 UNFPA,2014:1 
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This research deals with the role of youth in social change -Afield 

study at the University of alahaddin- Erbil. 
Abstract 

The research problem included four main axes, which were formulated in four 

objectives to identify the level of awareness of the youth in light of the research 

variables, The role of youth in social change, social change, and youth's preferred 

means of social change in the research community. A total of (47) items were 

developed for the purpose of collecting data from in-kind units, which amounted to 

(200) students of Salahuddin University, divided into four faculties, two of which are 

humanitarian and two of which are scientific colleges. Using the statistical bag for 

social sciences (SPSS), the results of the research are as follows: 

1-The youth of the research sample a high level of awareness of their role in social 

change, with differences in the level of the role of young people attributed to the 

variables, scientific specialization and place of residence. 

2.Young people are supported by the institutions of society to meet their desires in 

the process of social change. 

3-Youth want to make changes in a number of areas including curriculum, class 

excellence, freedom of expression, clothing models, political participation, gender 

inequality, and marriage according to European models, non-intervention of the 

family in the way of life of young people. 

4-There are a number of mechanisms that are preferred by young people in social 

change, such as not wanting to use violence, adopting democratic methods, dialogue, 

participation in economic life,  

active participation in the political process, supporting youth organizations, 

exercising, Emigration and rejection of the current reality. 

5. The results of the underlying structural equation showed a direct and indirect 

correlation between independent research variables and the role of youth and social 

change. The research included a number of recommendations and proposals with a 

list of sources and a summary in English. 
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 على شلل جدول ارطباا مقياس البحث  (2امللحق )
 أربيل -دور الشباب يف التغري اإلجتماعي / دراسة ميدانية يف جامعة صالح الدين

 أوالَ: بياناا عامة:

 العمر : )             ( سنة     -2اجلنس: ذكر)          (، أنثى )           (.    -1

 املردلة : )                  (.                 4الللية :  )                     (.   -3

 قضا )         (، نادية )         (، قرية )            (.                                        حمل السلن الدا مي: مركز احملافظة )        (، - 5

 احلالة اإلجتماعية : أعزب )           ( ، متزوج )          (  أخرى )                (.  -6

 (، متوسطة)       (، سيئة)      (.     املستوى املعيشي : جيدة جداَ)       (، جيدة)     -احلالة االقتعادية -7

 ثانيا: بياناا خاصة: 

 

 

 

 

 ( أمسا  األساتذة اخلربا  احمللمني1ملحق)

 ا أمسا  اخلربا  اجلامعة مالدظاا

 
 1 أ.د.صباح أمحد حممد علم االجتماع / كلية اآلداب / جامعة صالح الدين

 
 2 أ.د. يوسف معطلى محه صاحل علم النلس/كلية اآلداب / جامعة صالح الدين

 3 أ.د طاهر دسو مري الزيباري علم االجتماع /  كلية اآلداب / جامعة صالح الدين 

+ حملم 
 الرتمجة

 4 أ.د. عمر ابراهيم عزيز   علم النلس/ كلية اآلداب / جامعة صالح الدين               

+ حملم 
 الرتمجة

 علم االجتماع / كلية اآلداب / جامعة صالح الدين           
 أ.ب.د. عبداهلل خورشيد عبداهلل

5 

 6 أ.ب.د. سليم بطرس الياس علم االجتماع / كلية اآلداب / جامعة صالح الدين 

+ حملم 
 الرتمجة

 دسني شوانيأ.ب.د حممد  علم االجتماع / كلية اآلداب / جامعة صالح الدين           
7 

 8 د. داود يوخنا دانيال علم االجتماع / كلية اآلداب / جامعة صالح الدين 
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قيم.  اللقراا ا احملاور
 الرتابط

مستوى وعي الشباب بدوهم يف التغري االجتماعي
 

484. مستوى معرفتى بذاتي ومايدور دولي جيدة.                  8
**

 

566. معرفيت دول طبيعة جمتمعي جيدة. 9
**

 

612. طاقة بدنية عالية.لدية  10
**

 

612. ال اشعر بالتعب يف أدا  واجباتي . 11
**

 

423. أشعر بدهمية دوري يف عا ليت . 12
**

 

561. جمال ختععي العلمي يساعدني على حتقيق طموداتي املستقبلية. 13
**

 

592. أسعى بدستمرار لرفع مستوى ختععي العلمي . 14
**

 

558. مستوى ثقافيت .أداول بدستمرار رفع  15
**

 

552. أشعر حبرييت الشصعية عند اختاذ القرار. 16
**

 

599. تغري ملانيت االجتماعية. طموح للدى  17
**

 

508. أعتمد على املاناتي يف دل املشاكل اليت تواجهين . 18
**

 

582. أسعى ألكون مستقال من النادية االقتعادية . 19
**

 

536. جمتمعي حنو أألفضل .أشعر بضرورة تغري  20
**

 

527. أشعر مبسؤلييت يف ادداث التغري االجتماعي  21
**

 

جملتمع للشباب
مستوى دعم ا

334. عا ليت تساندني طموداا يف ادداث التغري االجتماعي  22 
**

 

692. يهتم أساتذتي كثريا بقدراتي من اجل ادداث التغري االجتماعي  23
**

 

825. احللومية تهتم كثريا باالختعاصت العلمية .املؤسساا  24
**

 

815. توفر األدزاب السياسية فرصة املشاركة السياسية للشباب .  25
**

 

771. تهتم املؤسساا االعالمية بدور الشباب يف التغري االجتماعي . 26
**

 

719. منظماا اجملتمع املدني تشجع الشباب على التغري االجتماعي   27
**

 

606. يهتم اجملتمع بطاقاا الشباب يف عملية التغري االجتماعي. 28
**

 

منط التغري الذي يرغبه الشباب
515. عدب تدخل العا لة يف اسلوب دياة الشباب.    29 

**
 

654. عدب التلريق بني الشباب على اسس النوع ذكور وإناث   30
**

 

748. تغري املناهب الدراسية بشلل يتناسب مع متطلباا املردلة .  31
**

 

715. ملافحة التميز االجتماعي على اساس طبقي. 32
**

 

702. ضمان احلرية التعبري عن آلرأي والرأي أآلخر. 33
**

 

674. حتقيق املساواا يف املشاركة السياسية.   34
**

 

677. أرغب بتغري شللي و مالبسي دسب املوديالا اجلديدة.  35
**

 

618. أرغب بتغري مراسيم أألدتلال بالزواج دسب املوديالا أألوربية.  36
**

 

وسا ل الشباب يف التغري االجتماعي
 

619. امارس الرياضة للمحافظة على طاقيت ورشاقيت البدنية. 37
**

 

 **558. االجتماعي يف إدداث التغري االجتماعياستصداب وسا ل التواصل  38

 **691. أرغب مبشاركة الشباب يف احلياا االقتعادية. 39

 **682. من واجيب املشاركة اللعلية للعملية السياسية يف اجملتمع. 40

 **723. أتبع أسلوب احلوار يف كسب دقوقي املشروعة يف اجملتمع. 41

 **676. يف ادداث التغري االجتماعي يف اجملتمع. اساند املنظماا الشبابية 42

 **746. . االجتماعياتبع االسلوب الدميقراطي يف ادداث التغري  43

 **753. ال أرغب باستصداب العنف يف أدداث التغري االجتماعي . 44

 **737. أداول التليف مع الواقع احلالي للمجتمع. 45

 **457. أالجتماعي يف اجلتمع.رفض الوضع احلالي للواقع  46

 


