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ملخص الدراسة
إستهدفت الدراسة احلالية اىل التعرف على آراء أفراد عينة الدراسة آزاء اإلستبعاد اإلجتماعي بشكل عام و وفقاً
للمتغريات التسعة الرئيسة  ،وقد برزت أهمية هذه الدراسة يف حتديد و دراسة األبعاد اإلجتماعية – النفسية لإلستبعاد
اإلجتماعي لدى فئة مهمة ومؤثّرة يف ضمن اجملتمع الكوردي أال وهي الفئة التعليمية لكونها الفئة األكثر نشاطاً وحيويةً
داخل اجملتمع .حيث مت إختيار عينة عشوائية طبقية مكونة من ( )400شخص من جمتمع البحث البالغ ( )77789فرداً
منها ( )185من الذكور  ،و( )215من اإلناث  .واستخدم مقياس اإلستبعاد اإلجتماعي بعد أن مت التأكد من صدقه وثباته
 ،وأستخدمت يف معاجلة البيانات  ،اإلختبار التائي لعينتني مستقلتني  ،وأختبار حتليل التباين األحادي سواء إلجياد
الفروق بني املتوسطات  ،أو ألجياد معنوية معامالت اإلرتباط .
وأظهرت النتائج بأن عينة البحث بصورة عامة من الفئات التعليمية تعاني وبشكل دال من الشعور باإلستبعاد اإلجتماعي ,
وأخرياً قدم الباحثان جمموعة من التوصيات واملقرتحات.
مفتاح الكلمات :اإلستبعاد اإلجتماعى،التهميش،اإلقصاء،التمييز،اجملتمع الكوردى
اإلطار العام للدراسة
مشكلة الدراسة
عرب املالحظات األولية ميكن أن نفرتض وجود مظاهر من اإلستبعاد اإلجتماعي يف حياة اجملتمع الكردي ميكن رصدها
ومالحظتها بصورة واضحة  ،فمظاهر اإلستبعاد اإلجتماعي تعددت و تكاد ترافق معظم اجملاالت و املرافق احليوية الرئيسة
داخل اجملتمع  ،كمؤسسات األسرة واملدرسة واجلامعة واألحزاب  ،...ويعد هذا منطلق لتحديد املشكلة الرئيسة والشروع
بدراستها ميدانيآ وعلميآ والسيما لدى فئات تعليمية من اجملتمع  .كما ويُعد اإلستبعاد اإلجتماعي حبد ذاته مشكلة
إجتماعية ونفسية وإقتصادية تنعكس بصورة سلبية على نفسية الفرد وسلوكه على شكل من الشعور بالظلم والغُنب واإلجحاف
والتذمّر واإلحتجاج  ،وهي أمور تؤثِّر بدورها سلباً على البنية اإلجتماعية العامة للمجتمع  .وأن األشكالية يف الدراسة
احلالية تتمثّل يف حتديد ودراسة األستبعاد األجتماعي والشعور باالقصاء والتهميش لدى شرحية مهمة من اجملتمع اال وهي
الشرحية التعليمية ,وميكن التعبري عن مشكلة البحث عرب التساؤالت اآلتية:
 .1ما هو مفهوم اإلستبعاد اإلجتماعي ؟
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 .2من هم أولئك املستبعدون داخل الفئة التعليمية يف اجملتمع الكوردى وماهي خصائصهم اإلجتماعية؟
 .3ما هي أهم مظاهر اإلستبعاد اإلجتماعي يف اجملتمع الكردي؟
 .4ماهي تلك اآلليات اليت تتم بها عملية اإلستبعاداإلجتماعي يف اجملتمع الكردي؟
 .5وماهي املعاجلات املقرتحة للحدّ من مظاهر اإلستبعاد اإلجتماعي يف اجملتمع الكوردي؟
أهمية الدراسة  :ميكن تلخيص أهميّة الدراسة احلالية بالنقاط اآلتية:
 .1تكمن أهمية هذه الدراسة يف ندرة وجود دراسات سابقة حملية (كردية أو عربية) تناولت مسألة اإلستبعاد اإلجتماعي
مبنهجية علمية  ،فقد إقتصرت معظم الدراسات على تناول املوضوع بصورة جزئية أو هامشية مما تعد الدراسة
احلالية من الدراسات الرائدة سواءعلى الصعيد األكادميي أو احمللي.
 .2تتصدى الدراسة ملوضوع اإلستبعاد اإلجتماعي لألنسان الكردي يف الوقت الذي يواجه فيه اجملتمع الكردي حتوالت
سياسية وإجتماعية وإقتصادية.
 .3ال تقتصر أهمية الدراسة احلالية على إبراز خطر اإلستبعاد اإلجتماعي فقط و إنعكاس نتائجه على املستويني
الفردي واجلماعي ،بل إنها تتعدى ذلك،اذ تقوم بتشخيص و وضع اإلسرتاتيجيات الالزمة إلحتوائه أو التقليل من آثاره
اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية و النفسية على األفراد و اجلماعات داخل اجملتمع الكوردي.
 .4وتكمن أهمية الدراسة احلالية أيضآ يف رفد وإثراء مكتبة البحوث والدراسات اإلجتماعية يف جامعات األقليم  ،كونها
مصدراً علمياً و أكادميياً رمبا يُعد مرجعآ حبثيآ و معرفيآ للباحثني واملعنيني مستقبالً.
أهداف الدراسة :يستهدف الباحثان يف الدراسة احلالية التعرُّف على مايأتي :
 .1الدرجة الكلية لدى أفراد عينة الدراسة حنو اإلستبعاد اإلجتماعي بشكل عام وفقاً للفرق بني املتوسط املتحقق
واملتوسط الفرضي.
 .2معرفة مستويات اإلستبعاد اإلجتماعي لدى أفراد العينة حبسب متغريات الدراسة والتعرّف على دالالت الفروق فيما
بينها حبسب كل متغري.
حتديد املفاهيم األساسية يف الدراسة:
هناك مرتادفات ملفهوم ااإلستبعادا  ،األمر الذي حدا بالباحثان أن يرفقان املفهوم الرئيسي بعدد من هذه املصطلحات
واملفاهيم الفرعية املقاربة للمفهوم الرئيس من حيث املعنى و الداللة  ،وقد عرضت تعاريف للمتغريات الواردة يف الدراسة
احلالية كاآلتي :
 .1اإلستبعاد اإلجتماعي Social Exclusion :
ااإلستبعاد اإلجتماعيا مصطلح حمل خالف ولكن – ومع ذلك – من املمكن تقصّي أثره بالرجوع اىل العامل األملاني ماكس
فيرب (  ) 1920 – 1864( )M.Weberالذي عرّفه كأحد أشكال اإلنغالق اإلجتماعي  ،فقد كان يرى أن اإلنغالق املرتبط
باإلستبعاد مبنزلة احملاولة اليت تقوم بها مجاعة لتؤمِّن لنفسها مركزاً متميزاً على حساب مجاعة أخرى من خالل عملية
إخضاعها ( .هيلز وآخرون )24: 2007،
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ويتبنى الباحثان تعريف اإلحتاد األوروبي الذي عرّف اإلستبعاد اإلجتماعي يف عام  2003بوصفه اعدم القدرة على ممارسة املواطنني
حلقوقهم اإلجتماعية و تَشَكُّل حاجزاً أمامهم من املشاركة يف الفرص اإلجتماعية و املهنية يف جمتمعاتهما)Silver&Miller.p.22( .
وحيمل ا اإلستبعادا كمصطلح وكمفهوم يف طيّاته الكثري من املعاني واملفاهيم الفرعية األخرى كـ ( اإلقصاء  ،التهميش
 ،اإلنغالق  ،العزل  ،النبذ  ،القهر  ، ،التمييز  ،احلرمان  ،الفقر ، )..لذلك وسعياً وراء إستيعابٍ أدقّ هلذا املفهوم إرتأى
الباحثان أن يستعرضا عدداً – على سبيل احلصر – من هذه املفاهيم الفرعية من حيث الداللة والعالقة مبفهوم ا
اإلستبعادا حبيث مت درجها و حتديدها على النحو اآلتي :
اإلستبعاد (اإلقصاء)  : Exclusion :يرى أنطونيو غيدنز( Giddens ) -1938بأن مفهوم ااإلستبعادا يشري اىل
السُبل اليت تُسدْ فيها املسالك أمام أعداد كبرية من األفراد لإلخنراط الكامل يف احلياة اإلجتماعية الواسعة  ،فضآل عن أنه
يشري اىل سريورة عملية تتمثّل يف آليات اإلقصاء (غيدنز  . )394: 2005،واإلقصاء بهذا املعنى مصطلح يشري اىل عملية
إستبعاد ألفراد أو مجاعات إجتماعية معينة واإلنتقاص من حقوقهم يف ضمن اإلطار العام للمجتمع وفق إجراءات سياسية
وإقتصادية وإجتماعية و نفسية و ثقافية  ،وقانونية حمددة  ،بهدف إخضاعهم لرغبات ومطالب قوى نافذة داخل اجملتمع
الكبري.
اإلستبعاد (التهميش) : Marginalization:التهميش عملية حرمان فرد أو جمموعة من األفراد من حق الوصول اىل
املناصب اهلامة أو احلصول على الرموز اإلقتصادية أو الدينية أو السياسية للقوة يف أي جمتمع (مارشال  .)2007 ،وهنا
جند التهميش كمفهوم يوازي مصطلح اإلستبعاد اإلجتماعي  ،حيث يرى (إبراهيم  )2009،ا أن كلمة التهميش ليست جديدة
يف اللغتني العربية واإلجنليزية ومصطلح التهميش يوازى يف اللغة اإلجنليزية مفردتي  marginalizationاليت تعنى
حرفياً وضع األشخاص أو اجلماعات على هامش األحداث واألفعال  ،وأما مصطلح  social exclusionفهو يعين العزل أو
اإلقصاء أو اإلستثناء أو عدم اإلدماج يف الكيان (العام).
اإلستبعاد (العزل)  : Segregation :قد يفضي اإلستبعاد اإلجتماعي اىل عملية العزل وعندها تعين إنفصال األفراد
أواجلماعات ألغراض إجتماعية  ،وقد حتدث هذه العملية بطريقة طوعية يف كثري من األحيان  ،فاجلماعات الدينية مثالً
حتاول تعليم أطفاهلا العقيدة نفسها ،وتعمل على أن تقلِّل ما أمكنها من إحتمال الزواج من مجاعات أخرى  ،وهي لذلك
تعمل على عزل نفسها ألغراض سكنية وتعليمية و تزوجييّة ودينية مع درجات متفاوتة من الدقّة والصرامة (الصاحل
 .)479: 1999،ومن وجهة النظر السوسيولوجية يعين هذا اإلصطالح فصل أو عزل اجلماعات واألفراد أحدهم عن اآلخر
ألغراض إجتماعية أو صحية أو ثقافية كعزل املرضى عن األصحّاء (ميشيل .)266: 1980 ،
اإلستبعاد ( النّبذ)  : Exclusion :مثة تشابه كبري بني مفهومي اإلستبعاد و النبذ فكالهما حيويان يف مضامينهما على
العمليات اليت مبوجبها يتم حظر األفراد أو اجلماعات وحتى اجملتمعات بأسرها من احلقوق والفرص واملوارد مثل (السكن ،والعمل
،والرعاية الصحية  ،واملشاركة املدنيّة  ،واملشاركة الدميقراطية ،واألجراءاتالقانونية الواجبة) اليت عادة ماتكون متاحة
ألفراد اجملتمع ()en.wikipedia.org
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اإلستبعاد ( القهر)  : Oppression :ميكن ملفهوم اإلستبعاد أن يعين القهر حيث يُعرَّف القهر بأنه عبارة عن كل مايُعيق
الفرد من حيث إنه يعيش يف جمتمع  ،وهو إما منظّم كالقوانني أو شائع كالعادات والتقاليد (مدكور  ، )149: 1983 ،ففي حني
أن مفهوم ا اإلستبعادا يعترب شكالً من أشكال الظلم واإلضطهاد اإلجتماعي  ،يشري مفهوم ا القهرا اىل ممارسة السلطة ممارسة
قاسية وإنتهاك املباديء الدستورية و خاصة ما كان منها متعلقاً حبماية حقوق اإلنسان (بدوى  .)296: 1977 ،وبالتالي
الرضوخ إلرادة هذه السلطة عن طريق القهر مما يولِّد لدى الشخص املقهور شعوراً باإلستبعاد واإلقصاء.
اإلستبعاد (التمييز)  : Discrimination :مصطلح االتمييز اإلجتماعيا Social Discriminationكمفهوم مرادف
لإلستبعاد اإلجتماعي  ،اىل املعاملة املتفاوتة للجماعات املتساوية يف املراكز سواء بإسباغ املزايا أو بفرض القيود .واليقتصر
تطبيق هذا اإلصطالح على اجلماعات بل ميتد اىل املناطق أيضاً(املصدر نفسه.)385 :
اإلستبعاد ( احلرمان النسيب)  : Relative Deprivation :يعين بهذا اإلصطالح كل من(ستوفر) و(مريتن) احلالة
النفسية اليت يشعر فيها األشخاص حبرمانهم من اإلمتيازات واملكافآت اليت يتمتع بها األشخاص اآلخرون يف اجملتمع (ميشيل
،مصدر سابق  .)249:إذ أن احلرمان النسيب من حيث الدخل ميكن أن يفضي اىل حرمان مطلق من حيث القدرات .امارثيا
صن  )92: 2004،وهذا هو اإلستبعاد بعينه .
اإلستبعاد (الفقر)  : Poverty :من اإلستخدامات الواسعة ملفهوم ااإلستبعادا تلك اليت تناولت عالقته بالفقر
 Povertyاىل جانب غريها  ،ففي الوقت الذي جسّد فيه الفقر أبعاداً مادية لإلستبعاد  ،أضاف اإلستبعاد ذاته يف أطره
النظرية كمفهوم اىل الفقر أبعاداً سياسية وقانونية( .ابوالنصر  ، )31: 2012 ،ومعظم األحباث اآلن تنطلق من أن الناس
يكونون فقراء عندما ا تكون مواردهم أقلّ كثرياً من متوسط موارد األفراد أو األسر املقصاة  ،فعليّاً،عن أمناط احلياة والعادات
واألنشطة العادية ومثل هذا التعريف يتبناه األحتاد األوروبي وقومياً من جانب كثريٍ من البالد (ستني بى : 2009 ،
.)184
التعريف األجرائي ملفهوم اإلستبعاد اإلجتماعي  : Social Exclusion :هي الدرجة الكليّة اليت حيصل عليها أفراد
العيّنة املشمولة بالدراسة احلاليّة على املقياس املُعدّ لإلستبعاد اإلجتماعي.
.2

فئات تعليمية  : Educational Groups :جمموعة من األفراد جتمعهم خصائص و صفات تعليمية حمددة يف

إطار مؤسسة تعليمية  ،حيث تتكون املؤسسة التعليمية ( املدرسة واجلامعة) من أفراد (املدرّسني و الطلبة) يتميزون مبهارات
وخربات علمية عديدة تبعاً ملراحل عمرية حمددة كالتدريس والقدرة على التحليل العلمي  ،وإستنباط األفكار  ،فضالً عن
القراءة والكتابة والتعبري واإلدراك اجليد جململ األحداث يف اإلطار اإلجتماعي السائد (زامل  ،)33: 2009 ،و يشغلون
مواقع مهنية و تعليمية كلُّ حبسب املعايري املوضوعية املتّبعة يف البيئة التعليمية السائدة.
والتعريف اإلجرائي للمفهوم هي جمموع اآلفراد الذين يشغلون موقعا حمدداً يف العملية الرتبوية ويتمتعون خبصائص معينة
تتمثل باملهارات والنشاطات العلمية والثقاية يف إطار مؤسسة تعليمية معينة.
.3

اجملتمع الكردي  : The Kurdish Society :اجملتمع الكردي ايعين الشعب الكوردي زائداً كل
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خصائصه اليت متنحه هويتها (السندي  .)8: 2002 ،وهناك من يرى بأن ا اجملتمع الكوردي كأي جمتمع بشري (إنساني)
يتكون من جمموعة من األفراد يرتبطون ببعضهم البعض  ،مما جيعل منهم (كياناً) تربطهم شبكة من التفاعالت بني األفراد
تفرتض بالضرورة وجود أداة للتفاعل  ،أهمها (اللغة) املشرتكة باملعنى الرمزي و الواسع للكلمة ا (الزيباري .)11: 2008 ،
وبذلك فان التعريف اآلجرائي للمفهوم يتلخص باآلتي:جمموعة كبرية من اآلفراد ضمن رقعة جغرافية معينة جتمعهم
خصائص ومميزات ثقافية واجتماعية ونفسية مشرتكة  ،يتفاعلون بشكل مستمر من خالل شبكة واسعة من العالقات
اإلجتماعية.
اإلطار النظري و الدراسات السابقة
أوالً  :اإلطار النظري
 .1النظريات املفسّرة لإلستبعاد اإلجتماعي :
مبا أن موضوع البحث هذا يقع يف ضمن اجملاالت اإلجتماعية السياسية النفسية مباشرة  ،ذلك ألن مثلّث الوضع اإلجتماعي
والسياسي والنفسي الذي يشكو منه األفراد والفئات اإلجتماعية يف اجملتمع الكوردي  ،رمبا يعكس األوضاع التفاضلية
والتباينات الناجتة عنه واليت ميكن مالحظتها على أرض الواقع وبصيغ متعدّدة من اإلستبعاد واحلرمان والالمساواة والنبذ
والتمييز والتهميش .ومن أجل توضيح أبعاد هذه املسألة – علمياً -فال بدّ من اإلطّالع على نظريات تصدّت هلا وتناولتها،
وقد إرتأينا الرتكيز هنا على أربع نظريات أساسية وكاآلتي:
أ .الصراع اإلجتماعي Social Conflict:
تؤمن النظرية الصراعية أن احلياة اإلجتماعية  ،هي حياة يتفاعل من خالهلا األفراد واجلماعات واجملتمعات ،
وأثناء التفاعل حيدث الصراع بني األطراف املتفاعلة  ,وحيدث هذا الصراع من أجل األستحواذ على القوة والنفوذ والسيطرة
على امللكية وإشغال املناصب اإلدارية وإمتالك احلياة والشرف والسمعة والشهرة (احلسن .)127: 2005 ،
وحبسب رواد هذه املدرسة اليت تعتقد حبتمية الصراع اإلجتماعي  ،إنّ املنافسةَ عاملٌ حاسمٌ من عوامل بناء تركيبة
اجملتمع اإلقتصادية والسياسية  ،وان الصراع الطبقي نتيجة حتمية النعدام العدالة اإلجتماعية ؛ الن سبب انعدام العدالة -
حسب رأي رائد هذه املدرسة ( كارل ماركس)  ، )1883-1818( K.Marksيعود اىل أن تراكم الثروة عند أفراد الطبقة
الرأمسالية هو الذي ساهم يف تصميم شكل القوة السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية اليت يسيطر بها هؤالء على مصري
الطبقات اإلجتماعية األخرى (األعرجي  , )50: 1994 ،األمر الذي قد يتمخّض عنه تقسيم اجملتمع اىل طبقتني
متباينتني من املستبعِدين و املستبعَدين  .فيُعَدْ صراع الطبقات هنا املفتاح الرئيس للتغيري اإلجتماعي ؛ فكل طبقة حاكمة
متنعِّمة باموال احملرومني و املستبعدين سيطاح بها حتماً  -حبسب (ماركس) -عن طريق الطبقة احملكومة ؛ فتصبح الطبقة
احملكومة –عندئذ  -طبقة حاكمة .وهذا الصراع بني الطبقة العاملة والنظام الرأمسالي سيؤدي اىل إضمحالل دور النظام
الرأمسالي يف اجملتمع اإلنساني  ،وسيختفي دور الطبقة املتوسطة لينفتح اجملال للطبقة العاملة احملرومة  ،حيث تتحول
ملكية وسائل االنتاج والتوزيع من أيدي الرأمساليني اىل ايادي اجلماهري  ،فيعم اخلري مجيع أفراد النظام اإلجتماعي،
وختتفي  -حينئذ  -كل معامل الظلم و اإلستبعاد ،والصراع  ،واالضطهاد اإلنساني .فضالً عن ذلك  ،فهناك رؤى أخرى
يتبناها باحثني مثل ؛(داهريندروف) و (غيدنز) تسعى إىل توجيه االهتمام حنو األبعاد النفسية املتعلقة بعالقات القبول
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والرفض بني أطراف املوقف الصراعى .ومن هنا تتجه تلك الرؤى إىل تعريف الصراع فيها بأنه ذلك العداء املتبادل بني
.

األفراد واجلماعات أو الشعوب أو الدول فيما بينها على خمتلف املستويات .

ويف هذا اإلطار يرى غيدنز  ، ) -1938( Giddensبأن اخلالف والنزاع ينشأ يف مجيع اجملتمعات بني من ميلكون
السُّلطة من جهة  ،ومن يتم إقصائهم عنها من جهة أخرى أي بني احلكام واحملكومني (غيدنز ،مصدر سابق . )75:
ويف السياق ذاته يرى (رالف داهريندورف)  ،) 2009 -1929( R.Dahrendorfوهو أحد أهم أصحاب منظورات الصراع
احلديثة  ،بأن الصراع شيء جوهري ألي تنظيم إجتماعي  ،حيث يوجد تفاوت مقبول يف السلطة بني اجلماعات املختلفة  ،وهذا
الصراع حول السلطة يتضمن فكرة (ماركس) عن الصراع الطبقي  ،إال أنه يشمل أيضاً الصراع بني اجلماعات ألسباب أخرى ختتلف
عن إمتالك وسائل اإلنتاج  ،على سبيل املثال  ،قد يكون هناك صراع بني من يقومون بأعمال السكرتارية و بني املديرين يف الشركة
 ،وجند أن منظور (داهريندورف) ميكن أن يستخدم أيضاً يف حتليل الصراع بني اآلباء و األبناء يف األسرة  ،أو بني املدرّسني و
الطالّب يف املدرسة (لطفي والزيات ،ب.ت  .)100:إذ ميكن أن تؤدي مثل هذه الصراعات اىل نوع من االستغالل واالستبعاد بني
مستويني من اجلماعة ،حيث وكما يبدو فإن مجاعات واسعة ممن ميتهنون اعماالً ادارية يف مؤسسات تعليمية يتعرضون وفقاً
آلليات حمددة اىل نوع من االضطهاد والتهميش تبعاً ملوقعهم املؤسسي.
ب  .احلرمان اإلجتماعي Social Deprivation :
تبني مضامني نظرية احلرمان اإلجتماعي أن هناك آليات تتضمّن بعض املعايري الفردية أو اجلماعية اليت تؤدّي اىل قيام
مجاعة معيّنة – إستناداً على قوّتها – مبنع أو حرمان أفراد أو مجاعة أو مجاعات أخرى من فرص احلياة األفضل ،وأن
اجلماعة املتحكِّمة تستند يف تربيرها هلذا املنع اىل معايري مثل املستوى التعليمي أو العضوية احلزبية أو األنتماء الديين أو
األصول اإلجتماعية أو آداب السلوك أو منط احلياة أو املوطن األصلي أو حتى األنتماء العرقي أو األثين يف بعض اجملتمعات.
ومن ناحية أخرى تربِّر اجلماعات املتحكمة – بناءً على هذه املعايري -أشكال السيطرة املختلفة وتضفي عليها مشروعيتها
(اجلوهري  .)391: 2011،ويرى أنصار نظرية احلرمان اإلجتماعي،أن الفقر ال ميكن أرجاعه اىل البعد املالي وحسب،
وإمنا يقتضي النظر اىل احلرمان يف املقام األول على أنه عملية منظّمة للتهميش والعزل وتؤثِّر يف كل األفراد والفئات
اإلجتماعية على السواء (مقاوسي  . )22: 2008 ،و ميكن تلخيص أهم النقاط اليت تؤكِّد عليها هذه النظرية :
 .1إبعاد الفقراء واحملرومني عن جمال التمتّع حبقوق اإلنسان جزئياً أو كليّاً.
 .2إنكار أو عدم توفري احلقوق اإلجتماعية أو حق كل مواطن يف مستوى أساسي للمعيشة  ،واملشاركة يف املؤسسات
اإلجتماعية ،واملهنية الكربى يف اجملتمع.
 .3العزل واإلبعاد .
فاإلستبعاد اإلجتماعي إذن هو نتاج حرمان متعدد لألفراد واجلماعات من املشاركة الكاملة يف احلياة اإلقتصادية ،
اإلجتماعية  ،والسياسية للمجتمع الذي يعيشون فيه  ،واحلرمان من إمكانية صياغتها مستقبالً .
ج .اإلنغالق اإلجتماعي Closure Social :
الفكرة األساسية هلذه النظرية تقوم على حشد القوة إلستبعاد وإقصاء األفراد أو الفئات اإلجتماعية األخرى من
اإلمتيازات و املكافآت وذلك مبنعهم أو إقصائهم عن املشاركة أو الدخول يف األنشطة اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية
وسلب دورهم والوصول بهم اىل حالة من عدم التأثري والالمباالة بهم وبدورهم ضمن اإلطار العام يف اجملتمع  .وتعود جذور
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هذه النظرية اىل (ماكس فيرب)  )1920-1864( Max Weberالذي عرّف اإلستبعاد بوصفه أحد أشكال اإلنغالق
اإلجتماعي .و أعتربه مبثابة احملاولة اليت تقوم بها مجاعة لتؤمِّن لنفسها مركزاً إجتماعياً متمييزاً على حساب مجاعة
أخرى عن طريق إخضاعها باجلور عليها  .ويشري غيدنز  Giddensاىل هذه احلقيقة مؤكداً يف الوقت ذاته وجود شكلني
لإلستبعاد يف اجملتمعات املعاصرة مما بلغا درجة فائقة من الوضوح والتبلور ،األول هو إستبعاد أولئك القابعني يف القاع ،
واملعزولني عن التيار الرئيس للفرص اليت يتيحها اجملتمع  ،أما الشكل الثاني – عند القمّة – فهو اإلستبعاد اإلرادي  ،أو
مامساه غيدنز ا ثورة مجاعات الصفوة ا حيث تنسحب اجلماعات الثرية من النظم العامة  ،وأحيانا من القسط األكرب من
ممارسات احلياة اليومية  ،إذ خيتار أعضاؤها أن يعيشوا مبعزل عن بقية اجملتمع  ،وبدأت اجلماعات احملظوظة تعيش داخل
جمتمعات حماطة باألسوار  ،وتنسحب من نظم التعليم العام و الصحة العامة ...اخل اخلاصة باجملتمع الكبري (.هيلز وأخرون
 ،مصدر ساق )22 :
فاإلنغالق اإلجتماعي كعملية متعددة األبعاد تؤثر سلباً على التقدم نظرآ ملا حتدثه من متزّقات إجتماعية  ،حيث يتم فصل
اجلماعات واألفراد عن العالقات اإلجتماعية  ،واملؤسسات  ،ومنعهم من املشاركة املعيارية يف األنشطة الطبيعية املقررة
للمجتمع الذي يعيشون فيه )Siliver H.2007.p15(.وإستناداً اىل هذه النظرية يقوم اإلنغالق اإلجتماعي بوظيفته من
خالل آليتني متالزمتني هما املنع واألحتواء اللذان ميكن أن يستندا اىل معايري فردية أو مجاعية (.مارشال ،مصدر سابق
)214:
د .نظرية القهر اإلجتماعي Social Oppression Theory
يرى أصحاب هذه النظرية من أمثال (إميل دوركهايم ) ( ) 1917-1858أن السلوك اإلستبعادي هو ظاهرة إجتماعية
ناجتة عن القهر والتسلّط اإلجتماعي الذي ميارسه بعض األفراد (املستبعِدون) جتاه اآلخرين (املستبعَدون) .أما اهلدف أو
الغاية من القهر فهو ضبط أداء عمل من األعمال أو منع حدوثه عن طريق إستعمال القوة و اإلكراه وهذا هو اإلرغام يف أدقِّ
أشكاله أو ما يسمى بــ (اإلقتدار السافر) ويؤخذ يف اجملتمعات احلديثة على أنه حقّ للدولة ال ينازعها فيه أحد (.ماكيفر
 )309: 1974،وعندئذ يصبح األفراد خاضعني للقهر(مقهورين) ،عندما يعملون خبالف الطريقة اليت إختاروها ألنفسهم
أو اليت خيتاروها يف ظرفٍ معني  ،وذلك لوجود من يُضَيِّق عليهم جماالت إختيارهم  ،إما بطريقة مباشرة بفرض الضغط على
اإلختيار أو بطريقة غري مباشرة من خالل الرتهيب بسوء العاقبة  .فالقاهر وفقاً هلذه النظرية  ،هو من يضع شروطاً من أي
نوعٍ ثمّ يُوقِع جزاء على من ال يعمل على وفقها  .كما وميكن أن يكون القاهر  ،نظاماً معيّناً  ،أو مؤسسة  ،أو األب داخل
األسرة  ،أو أية قاعدة إجتماعية أخرى.
ومن هنا فإن اإلستبعاد اإلجتماعي بإعتباره إنعكاساً صارخاً إلنعدام العدالة اإلجتماعية بني الطبقات او الفئات
االجتماعية  ،يولّد رفضاً للقيم واألخالق اإلجتماعية اليت تؤمن بها الشرحية الكربى من اجملتمع فإذا ما إختلّ توازن القيم
اإلجتماعية  ،سادت حالة الفوضى واإلضطراب وبرزت مظاهر اإلحنرافات السلوكية واإلنفعالية  ،وترتقي يف كثري من
األحيان اىل إعتالل واضح يف الصحة النفسية وتؤدّي بالفرد (املقهور) اىل أن يعاني مشاكل كاإلكتئاب احلاد  ،وعدم الرضى
عن العمل واإلنكفاء على الذات .....اخل (.حجازى )48: 2006،
 .2األبعاد اإلجتماعية – النفسية لإل ستبعاد اإلجتماعي يف اجملتمع الكردي:
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بغية الوصول اىل توضيح علمي وتفسري موضوعي لألبعاد اإلجتماعية – النفسية لإلستبعاد اإلجتماعي يف جمتمعنا الكـردي
فقد إرتأى الباحثان اخلوض يف كل بعد ( أالجتماعي والنفسي ) على حدة وعلى النحو اآلتي:
أ .األبعاد اإلج تماعية لإلستبعاد يف اجملتمع الكردي:
يصف كل من (بورتشارد،لوغران،بياشو)،اإلستبعاد اإلجتماعي بأنه عدم املشاركة يف األنشطة اإلجتماعية األساسية داخـل
اجملتمع ويتضمن أربعة أبعاد اساسية (عدم االستهالك  ،عدم املشاركة يف اآلنشطة االقتصادية واالجتماعية  ،عدم املشـاركة
السياسية  ،و عدم التفاعل االجتماعي) (هيلز وآخرون  ،مصدر سابق  )71:إنطالقاً من هذا التوصيف،ميكن القاء الضـوء
على متظهر اإلستبعاد اإلجتماعي يف اجملتمع الكوردى حبسب األبعاد اإلقتصادية،السياسية واإلجتماعية،وكاآلتي:
 )1البعد اإلقتصادي لإلستبعاد:
يالحظ مما متخّضت عنه املرحلة األنتقالية اليت ميرّ بها اجملتمع الكردي ،أنها خلق ت ظروفاً مالئمة ومناخاً
صحياً ،لوالدة رموز إقتصادية كبرية و فئات إجتماعية بارزة ومتنفّذة ،أخذت على عاتقها األخذ بزمام كل ما يتّصل
باإلقتصاد وا لسياسة اإلقتصادية واإلجتماعية،غري مكرتثة اىل حد بعيد حلاجات اآلخرين وخياراتهم،األمر الذي أدّى
بدو ره اىل بروز إشكاليات إجتماعية–إقتصادية ،تتحدد بربوز حاالت من اإلستبعاد اإلجتماعي متمثلةً مبؤشرات معينة
كالفقر،والبطالة،والال مساواة يف توزيع الدخول ،والشعور بالغنب والظلم  ،والعزوف عن املشاركة يف األنشطة األساسية
داخل اجملتمع،مظاهر األحياء املتخل فة (العشوائيات) ،صور خمتلفة لإلستبعاد الطوعي ألسباب إقتصادية وأخرى
إجتماعية(.شغيدل ،)11: 2012،فضآل عن تدهور ملحوظ يف النظام املعريف واإلنفعاىل لدى أفراد وفئات يف قطاعات
واسعة يف اجملتمع بسبب مايعانونه من أنواع خمتلفة من التهميش واإلستبعاد املنظّم ضمن احلقل اإلجتماعي الذي
يعيشون فيه،ومن شأن هذا كله أن ينتج عنه سلسلة من العقبات أمام طموحات أولئك األفراد والفئات اإلجتماعية وأن
حيدّ من أهدافهم يف املشاريع التنموية .ويُستدلّ من هذه املؤشرات أن هذه املرحلة بدأت – وكما يبدو علناً -تؤسِّس لقيام
نظام إجتماعي – إقتصادي قائم على اإلستغالل واإلحتكار واهليمنة،حيث يالحظ أن نظام اإلستبعاد والرفض اليت تفرض من
قبل األنظمة واهليئات اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية السائدة،اليتيح جلميع األفراد يف اجملتمع فرصة املشاركة يف
االنتاج أو يف االنشطة ذات القيمة اإلقتصادية واإلجتماعية،بل هي حكرُ على فئات معينة من أصحاب القرار والنفوذ،وأن
النتيجة احلتمية املرتتبة على التهميش هي اإلضمحالل فأنه حني تُهمَّش جمموعة من غري سبب عملي أو موضوعي فإنك تدفع
بها حنو اإل ضمحالل وذلك من خالل حتجيم فرص إرتقائها ومن خالل حماصرتها على الصعيد الثقايف ( .بكار 2009،
)61:
أهم املؤشرات اإلقتصادية لإلستبعاداإلجتماعي يف اجملتمع الكردي:
فيما يتعلّق باجلانب اإلقتصادي وما حيتويه من حاالت اإلستبعاد والتهمـيش ضـمن اإلطـار العـام للمجتمـع الكـردي  ،فإنـه
ميكن رصد بعض املؤشرات اليت تشري اىل هذا الطرح ومنها :
 البطالة Unemployment
ان هدف العوملة اإلقتصادية هو حتويل العامل اىل عامل يهتم باإلقتصاد اكثر من إهتمامه بأي أمر حياتى آخر مبا فى ذلك
األخالق والقيم اإلنسانية التى هى فى تراجع تدرجيى تاركاً اجملال للعالقات السلعية و الرحبية والنفعية  ،وأصبحت ال تولي أى
إهتمام باملوارد البشرية التى ال تستجيب لتلك املبادئ إذ ترتكها فى عامل الضياع  .فإذا ما مت تناول موضوع الشغل هنا ،فان من
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أمثن مكاسب العوملة هو التقدم التقنى و الخيتلف اثنان حول هذه احلقيقة  ،لكن تبعاتها أو آثارها السلبية هى أيضا حقيقة .
فالتقدم يسمح بزيادة إنتاج اخلريات اال أن مقابل ذلك ال خيلق مناصب شغل جديدة بل قد يتسبب فى القضاء على بعضها و ذلك
ملا يتطلبه التقدم التكنولوجى اهلائل ( .قرية )24: 2000 ،
يف هذا اإلطار يقول املثل األنكليزي  A Worker Moves out When A machine Moves in,أي عندما تدخل
آلة يغادر عامل  ،حتى يتوقع يف املستقبل القريب أالّ يزيد حجم العمالة البشرية عن ( ) %20فقط على مستوى العامل كله بعد
أن تتحول اىل عمالة تكنولوجية .فقد أغلقت شركة (جنرال موتورز) يف أمريكا ( )21معمالً وسرّحت ( )20,000عامل  ،وشركة
اإلتصاالت الربيطانية  ،نصف عماهلا أي حوالي ()36,000عامل يف نهايةعام ( 2000ابو النصر ،مصدر سابق )37:
ويف اإلجتاه نفسه يبني (هيلز وآخرون  ،مصدر سابق ، )176:بأن البطالة أو عدم النشاط اإلقتصادي لألفراد يف سن
العمل تؤدي دورا مهما يف حتديد فرصة الفرد يف أن يكون – أو يصبح – مستبعداً إجتماعياً .وتعكس اإلحصاءات الرمسية
لوزارة العمل والشؤون اإلجتماعية يف حكومة إقليم كوردستان  ،حقيقة هذه احلالة يف اجملتمع الكردي  ،حيث بلغت نسبة
البطالة يف عموم اإلقليم يف عام  2011حوالي ( , )2011، kurdio.oug( )% 14مما نتج عنها إنتشار نسبة كبرية
من حاالت اإلستبعاد والتهميش بني األفراد والفئات اإلجتماعية خاصّة فئة الشباب اخلرجيني من الكليات .
 الفقر Poverty
يرى جون هوبكرفت ( )Hobcraft, J.N.1998.p.32أن اإلستبعاد يشكّل ما هو أكثر من الفقر ،إال أن مما ال شك
فيه أن الفقر ميثل نذيراً مبكراً أو عالمة أساسية لإلستبعاد اإلجتماعي  .وهناك شبه إمجاع بني الدارسني هلذه الظاهرة على
أن الفقر ظاهرة ذات أبعاد متعدّدة و أن الكثري من العوامل اإلقتصادية واإلجتماعية باإلضافة اىل العوامل السياسية
والثقافية والبيئية وحتى الدينية تتداخل مع بعضها البعض لتشكّل هذه الظاهرة (.شراز . )20: 2011،إنه حالة من
احلرمان تنعكس يف إستهالك أقل للمواد الغذائية وحالة صحية متدنية وإجنازات تعليم متدنية وظروف إسكان سيئة ونقص
يف األصول املالية والرأمسالية واملدّخرات ،كل هذه العوامل جتعل الفرد أو األسرة شديدة التحسس للتغريات والصدمات
اخلارجية(.حممد وجنم  )54: 2011،كذلك هناك من ينظر اىل ظاهرة الفقر على أنها حالة من احلرمان تتجلى مالحمها
يف إخنفاض القدرة على الشراء مبا يف ذلك القدرة على شراء الغذاء والدواء  ،كما يالحظ بأن العديد من املتأثرين بظاهرة
الفقر جتربهم ظروفهم على اإلعتماد على اآلخرين يف ضمان البقاء واحلياة وأنهم من جراء ذلك اإلعتماد يصبحون عرضة
للتهميش وعدم اإلعتبار(.باقر  )383: 1996،مما يؤدي بهم اىل اإلستبعاد أو ما ميكن تسميته بـ (فقر املشاركة).
 توزيع الدخل Income Distribution
يعدّ توزيع الدخل مظهراً آخر من مظاهر اإلستبعاد اإلجتماعي ويقف عند مستوى الدخل لدى األفراد  ،حيث يالحظ
وجود فروقات مهمة يف سُلَّم الدخل ألفراد هلم املستوى التعليمي والوظيفي نفسهما ،ومن حيث القدرة على االستهالك
واالدخار ،يالحظ بأن هناك فروقات شاسعة بني األفراد يف امكانية شراء السلع ،واحلصول على اخلدمات ،أو القدرة على
اإلدّخار وذلك بسبب اإلرتفاع املتزايد لألسعار األمر الذي ال يسمح لألفراد باإلدّخار .أو احلفاظ على القدرة الشرائية
ملخصصات املعاشات (التقاعدية) ،أو القدرة على امتالك مسكن مالئم .فالعالقة بني اإلستبعاد اإلجتماعي وتوزيع الدخول
تعتمد على طريقة تكوين املؤسسات وأن أصحاب الدخول املنخفضة ميكنها – يف ظل ظروف معينة – أن تعوّق أو متنع من
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املشاركة يف املؤسسات العامة األساسية  ،بيد أن الدخول املرتفعة قد تؤدي كذلك – يف ظل ظروف معينة – اىل العزلة
اإلجتماعية .فإذا شعرت الشرحية األكثر ثراءً أن بوسعها أن تتحمل عزل نفسها عما هو متاح لعامة الناس  ،وأن يلبوا
إحتياجاتهم بعيداً عن املؤسسات املعنية خبدمة اجلمهور  ،فإن ذلك أيضاً شكل من أشكال العزلة اإلجتماعية وبالتالي شكل
من أشكال اإلستبعاد اإلجتماعي(.هيلز واخرون ،مصدر سابق  )49:وبناء على ذلك ميكن ان نستنتج عدم وجود عدالة أو
انصاف يف سلم الدخول بني أفراد اجملتمع الكردي وبالتالي بروز مظهر آخر من مظاهر األستبعاد األجتماعي داخل هذا
اجملتمع .
 التعليم Education
يشكّل التعليم سبباً فعّاالً من أسباب اإلستبعاد  ،ألنه يرتبط إرتباطاً وثيقاً باملستوى اإلقتصادي  ،فاألشخاص األقلّ
تعليماً هم األقلّ حظاً يف احلصول على فرص العمل(.شغيدل ،مصدر سابق  )11:كما وبيّنت عدّة حبوث مثل دراسة (عبد
جاسم الساعدي  ، )2008،و دراسة (سيار اجلميل  ، )2004،أن الفشل يف التعليم يرتبط إرتباطاً قوياً بعملية اإلستبعاد
اإلجتماعي وهناك من الشواهد على ان األمر أكثر من جمرّد إرتباط بل أن العالقة بينهما عليّة وميكن عكسها وإن كان ذلك
ميثل عملية طويلة وصعبة .حيث أن التدنّي يف مستوى التحصيل الدراسي له عالقة وثيقة مبظاهر اإلستبعاد اإلجتماعي
واليت أهمها جيوش العاطلني عن العمل ومن ثمّ املبعدين عن املشاركة يف أنشطة احلياة العامة(.محودي  ،) 2008،وأن
ضعف التعليم يؤدي اىل ضعف يف املهارات  ،فنظام التعليم املتبع يف مراكز التعليم يف جامعات كوردستان ال يتيح للفرد
املشاركة الفعالة يف دينامية احلياة اإلجتماعية واإلقتصادية  ،فهو ال يسمح باكتساب مهارات وكفاءات تراعي سوق العمل
ومواصفات املهن املستجدة على عكس بعض اجلامعات اخلاصة واليت هي حكرٌ على فئة معينة من املتمكنني أقتصاديآ أو من
املتنفذين .
ويرى الباحث (شغيدل ،كريم  ،)9: 2012،بأن العملية التعليمية والرتبوية ( وباألخص يف اجملتمعات املتخلفة) مازالت
وريثة املناهج واألساليب التقليدية ذات الطابع التلقيين الذي حيول دون اكتشاف القدرات احلقيقية للتالميذ والطلبة ،ومن
ثم حرمان العديد من الطلبة من مواصلة مشوارهم بسبب قسرية التعليم واألجواء غري الرتبوية لإلمتحانات وإنعدام أسس
التقويم العلمي ،فالفشل الدراسي -كما تشري اليها العديد من الدراسات -يشكل عتبة من عتبات اإلستبعاد.ويضيف (هيلز ،و
آخرون،مصدر سابق  )259:أنه عند احلكم على قيمة األفراد طاليب العمل يطلب أصحاب العمل عنهم بيانات ميكن احلصول
عليها واملقارنة على أساسها بسهولة  ،واملؤهّالت هي أكثر البيانات قدرة على الوفاء بهذا املطلب  ،ومن هنا يتضح وجود عالقة بني
املؤهالت  ،واملشاركة يف سوق العمل  ،والدخل  ...إذ أن حتصيل املهارات األساسية يؤثر تأثري عميقاً على الدخل  ،فهناك عالقة
طردية بني الدخل املنخفض كثريً وبني أصحاب املهارات األساسية الضعيفة مقارنة بأصحاب املهارات اجليدة  .ويف هذا الصدد
يوضّح (تقرير التنمية البشرية  )84: 2010أنه يف اجملتمعات اليت يسودها عدم املساواة سواء أكانت دميقراطية أم ال ،
ترتكّز السلطة يف أيدي النخبة  ،لذلك من غري املفاجيء أن ختدم املؤسسات اإلقتصادية والسياسية مصاحل هذه النخبة  ،و
أظهرت دراسة حول مواقف النخبة الربازيلية جتاه التعليم خالل التسعينات أن النخبة كثرياً ما ترتدّد يف توسيع فرص التعليم
ألن من الصّعب إدارة العمال املتعلمني .واألمر سيان يف إقليم كوردستان  ،إذ يالحظ لدى النخبة السياسية حالة من عدم وجود
رؤى واضحة حول نظام التعليم بالرغم من رفع شعارات  ،وعقد مؤمترات  ،تناشد يف جمملها اىل اتاحة فرصة للتعليم
األفضل  ,حيث األفتقار اىل أالليات العملية والعلمية للشروع بتغيري جذري حنوتعليم يرتقي باألنسان واجملتمع معآ .
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 إحندار الطبقة الوسطى
الطبقة الوسطى يف اجملتمع الكوردي يف طريقها اىل األضمحالل ،فإن التعامل اجلديد مع املتغريات احمليطة انطالقاً
من رؤية اقتصادية معلّبة ال تناسب الواقع  ،وأن اإلقبال على املستقبل بفكر جامد ومصاحل فردية أدى إىل بنيان اقتصادي
اجتماعي جديد عكّس البنيان السابق وعلى أنقاضه ،فبدالً من التطور الذي ينطلق من الوضعية السابقة حنو إفساح اجملال
الستثمار املوارد واإلمكانات املرتاكمة بأسلوب حيافظ على االستمرارية مع مراعاة تطوير وحتديث السياسات واملناهج
واخلطط  ،ومبا حيقق الغايات املنشودة املتمثلة بتحسني معيشة املواطنني  ،وزيادة ثبات االنصهار اإلجتماعي  ،وحتقيق
قفزات إجيابية يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية  ،واحملافظة على االستقرار وزيادة جودة اخلدمات املقدمة
للمواطن ،وإفساح اجملال للكثري من أفراد الطبقة الوسطى حنو االنطالق بفاعلية اقتصادية واجتماعية .فإن نتائج
السياسات اإلقتصادية هذه أدت إىل نتائج سلبية ( .الديب  )2010،وقد أدّت التحوالت اإلقتصادية اليت يشهدها اجملتمع
الكردي وما إرتبط بها من تنمية مشوّهة (غري خمططة)  ،وغري متوازنة حبيث ال تلبّي حاجات املواطنني بصورة عادلة،اىل
إفقار العديد من طبقات اجملتمع وخاصّة بعد أن ختلّت الدولة عن إلتزاماتها ومسؤوليّاتها جتاه القاعدة العريضة من
اجلماهري،وألقت بهم فريسة آلليات السوق احلرة .وإن حتجيم الطبقة الوسطى وتقلّصها يتمخض عنه حبسب العديد من
الباحثني،األمراض اإلجتماعية والبطالة والفقر والفساد والتدني يف مستوى اإلنتاج الزراعي والصناعي والتعليمي واخلدمات
العامة (الطحاوي،)2008:395،و(الديب .)2010،
 )2البعد السياسي لإلستبعاد :
يشريااإلقصاء السياسيا اىل حرمان املرء وإستبعاده عن املشاركة يف األنشطة السياسية يف اجملتمع ،وتشيع هذه
الظاهرة يف اجملتمعات غري الدميقراطية اليت ال تتاح فيها للناس الفرص الكافية لفهم القضايا السياسية املطروحة يف
اجملتمع وإبداء رأيهم و اإلدالء بصوتهم  ،معارضةً أو موافقةً ،على املواقف و السياسات و األنشطة اليت متسّ حياتهم
(.غيدنز ،مصدر سابق  )395:وبذلك تتسع قاعدة الفئات املهمشة و(املَقصيّة)سياسياً بسبب ضعفها اإلجتماعي وهامشيّة
دورها يف البُنية اإلقتصادية  ،وهذه الفئات املهمشة تعيش مُغيِّبة الوعي  ،وتغيب عن جماالت املشاركة السياسية  ،ويفرض
عليها الالمباالة حيال خمتلف أمور الشأن العام  ،ومن ثمَّ فإن قيمتها يف اهليكل اجملتمعيّ تقرتب من االصفرا و الالفاعليّة
(الكواري  ، )24: 2006،وتستند عملية اإلقصاء هذه اىل عدّة آليات لعل اهمها:
اإلستبعاد من املشاركة السياسية:
إذ تُعدّ املشاركة السياسية مبثابة احملرك األساسي لدينامية اجملتمع  ،حيث يسعى السياسي  -ويف ظل الدميقراطية  -للحفاظ
على مركز قوته  ،اىل تقسيم الناخبني االساسيني من مؤيدي حزبه اىل فئتني غري متكافئتني ،مع تغذية اخلصومة بينهما واليت
تفعل فعلها على املدى الطويل ،يدعم هو إحداها باعطائها النفوذ وأدوات التمكني فيما تقع األخرى يف العزلة اإلجتماعية عرب
وصمها بصفات تصل اىل حد انتزاع صفة البشر عنها .كذلك األمر بالنسبة اىل تولي وظائف الفئة األوىل حيث ال يراعى تكافؤ
الفرص  ،امنا درجة انتماء املوظف حلزبه أو فئته  ،أو مدى تقربه من سياسي معني.
وال ريب أن الدميقراطيات الليربالية ال تستطيع أن تفي بوعودها اليت تعرضها على مواطنيها إال إذا إتّسعت فرصة اإلشرتاك يف
النشاط السياسي اىل ماوراء جمرّد احلق يف التصويت مرّة كل أربع أو مخس سنوات  ،وهذا الوضع جيب أن يتضمّن القدرة ( ليست
الرمسية وإمنا احلقيقية) على املشاركة يف عمل األحزاب السياسية و غريها من املنظمات السياسية املعنيّة بالسياسة العامة ،
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واملشاركة يف عمليّة الضغط السياسي ويف إعمال املشورة مع املستشارين احملليّني أو أعضاء الربملان  ،ومن ينحو حنوهم ( .هيلز
واخرون  ،مصدر سابق  )51:إال أن العجز عن اإلشرتاك يف هذه األنشطة يعدّ أحد مالمح اإلستبعاد اإلجتماعي  ،حيث يكون
اإلستبعاد اإلجتماعي يف احلقيقة شكال من أشكال الظُّلم اإلجتماعي  ،من حيث إنه يعدّ حرماناً من الفرص اليت ينبغي أن تكون
متاحة للجميع (.املصدر نفسه  )37:و يف أوضاع كهذه تتقطع الصلة بني الفئات املقصاة من جهة  ،والسريورة السياسية
اإلجتماعية برمتها من جهة أخرى  ،وتنقطع السبل بينهم وبني املوارد الضرورية و املعلومات والفرص  ،ويؤدي إنقطاع
هؤالء عن املشاركة السياسية العامة و حضور املؤمترات والتجمعات و املسريات اجلمعية اىل إنتاج وإعادة إنتاج دائرة
مفرغة تُعزل فيهاهموم هذه اجلماعات عن التيارات الرئيسة للهموم واملطالب والتوقعات السائدة بني خمتلف القطاعات
والشرائح اإلجتماعية  ،وتسقط فيها مشكالت هذه الفئات من األجندات السياسية ملنظمات العمل اإلجتماعي والسياسي .
(غيدنز ،مصدر سابق )395:
 )3البعد اإلجتماعي لإلستبعاد :
فسّرت العلوم اإلجتماعية مفهوم ااإلستبعاد اإلجتماعياا SocialExclusionا بكونه حالة من العزلة واإلبتعاد أو
التهميش للفرد أو الفئات اإلجتماعية وضعف يف شبكة العالقات اإلنسانية ،واحلرمان من التواصل مع
أفراد أو فئات آخرين يف حميط إجتماعي  .عليه ميكن أن حيدث اإلستبعاد اإلجتماعي يف نطاق احلياة اإلجتماعية و
اليومية لألفراد واجلماعات  ،فقد تُحرم كثري من اجلماعات من فرص الوصول و املشاركة بكثري من املرافق اإلجتماعية مثل
املراكز الثقافية والفنية  ،واملرافق الرتوحيية كاحلدائق العامة واملسارح ودور السينما .كما أن هذه الفئات ال تتمتع بقدر
كبري من الفرص للتسلية أو لقضاء وقت الفراغ أو السفر أو اإلنتقال خارج األحياء أو املناطق اليت تعيش فيها(.نفس املصدر
السابق  ) 397:وقد إعترب ليز سايس ) ) L.Sayce.2008.p.268أن عدم اإلعرتاف باحلقوق اإلنسانية هو وجه من
أوجه اإلستبعاد اإلجتماعي  ،ولذلك هناك دائماً مسببات تعوِّق الوصول اىل شبه ما يسمى االعدالة اإلجتماعية وتكافؤ
الفرصا  ،فاإلحساس باأللفة والرفقة مل يعد يكفي لنقول أن هناك تضامناً اجتماعياً ،وأن التكاتف ومعايشة اخلربات
املشرتكة يف مرحلة معينة ال تنفي وجود اإلستبعاد اإلجتماعي  ،والتضامن اإلجتماعي هو تقبّل اآلخرين كأفراد هلم
االحتياجات واحلقوق اإلنسانية نفسها.وسعياً وراء حتليل هذا البعد بشكل ادق  ،حياول الباحثان أن يستعرضا بعض
اجلوانب الرئيسة منها:
 التنشئة اإلجتماعية Socialization
ما يالحظ يف البناء أو الرتكيبة اإلجتماعية للمجتمع الكردي  ،ومن منظور علم اإلجتماع املعاصر ،أن األنظمة واألساليب
املتبعة يف عملية التنشئة اإلجتماعية فيها  ،هي نظم وأساليب ال تتفق و روح العصر واحلضارة اإلنسانية احلديثة  ،فالفرد
ومنذ والدته يُلَقَّن  -ورمبا حتى اآلن -مبجموعة أو سلسلة من املعارف البسيطة  ،فينشأ معها  ،وحيث أن غالبية هذه املعارف
و املعلومات  ،إما هي معلومات عامة ختص احلياة العامة من مأكل وملبس و أشياء من هذا القبيل  ،وإما هي معارف دينية ،
تتضمن قيما روحية و آداباً مسحةً ليس إال .فعملية التنشئة هي عملية إجتماعية أساسية تعمل على تكامل الفرد يف مجاعة
إجتماعية معينة  ،وذلك عن طريق إكتساب هذا الفرد ثقافة اجلماعة  ،ودوراً يؤديه يف هذه اجلماعة  ،ولو إعتربنا هذه
العملية ممتدة طول عمر الفرد فإن أهم مراحل تلك العملية هي عندما يستدمج الفرد القيم  ،واإلجتاهات  ،واملهارات ،
واألدوار اليت تشكّل شخصيته ،اليت تؤدي اىل حتقيق تكامله داخل اجملتمع الذي يعيش فيه(.اجلوهري و اخرون 2008،
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 )52:وتهدف التنشئة اإلجتماعية إىل متكني األفراد يف خمتلف مراحل منوهم (طفولة،مراهقة ،رشد ،شيخوخة) من
أكتساب أساليب سلوكية معينة  ،تتفق مع معايري اجلماعة وقيم اجملتمع  ،حتى يتحقق هلؤالء التفاعل والتوافق يف احلياة
اإلجتماعية يف اجملتمع الذي يعيشون فيه .وعملية التنشئة اإلجتماعية تتم من خالل عمليات التفاعل اإلجتماعية ،فيتحول
الفرد من كائن بيولولوجي إىل كائن اجتماعي،مكتسبا الكثري من اإلجتاهات النفسية واإلجتماعية عن طريق التعلم
والتقليد  ،مما يطبع سلوكه بالطابع اإلجتماعي .و بإمكاننا أن نرصد عدّة صور حلاالت اإلستبعاد اإلجتماعي يف حقول
التنشئة األساسية .
 مظاهر اإلستبعاد لدى مؤسسات التنشئة اإلجتماعية يف اجملتمع الكردي:
.1

األسرة  :حيث يولد الطفل يف أسرته و يعيش فيها دون أن يكون له خيار حمدد يف طريقة حياته اليت يرغبها فيجد

نفسه يف وسط مجاعة إجتماعية غري قادرة على بناء شكلها أو حتديد حجمها أو تكوين عالقته البيئية معها  ,وتكون عالقته
بوالديه وإخوته مرتهنة مبا يفعلونه معه ويصوغونها فيها فهو يف هذه العالقة خاضع لشروحهم وممتثل ألوامرهم بسبب
ضعفه وقصوره وإعتماده على غريه يف توفري حاجاته األساسية ومتطلبات حياته اليومية ويرضى أيضاً بطاعتهم دون أن يكون
له رأي يف حتديد هذه الشروط أو كيفيتها  (.صبحي  )61: 1976،ويعد األب يف األسرة (الكردية) مركز السلطة ودوره
يقرتن بالطاعة والعقاب واحلزم والسلطة ،يف حني ختضع األم لألب ويكون هناك دور مميّز لألخ األكرب مع مكانة أقل للبنات ,
فأألب يف اجملتمعات التقليدية هو الذي يسود و حيكم و يعاقب وهو وحده يُقصي ويَستبعِد اآلخرين(.بركات )181: 2009،
ولكي تكون األسرة منوذجية يفرتض أن تكون العالقة بني أفرادها مبنية على معرفة وتطبيق احلقوق والواجبات املشرتكة بني
أعضائها وكذلك على التسامح والتعاون والغرية املشرتكة واحلوار اإلجيابي  ،والشراكة يف القرار اإلقتصادي والرتبوي
واإلجتماعي داخل االسرة وعدم تهميش أي دور لآلخر  ،جند أن دور األسرة يف عملية التنشئة أخذت تتالشى  ،وصارت الرتبية
غري منهجية وخاضعة لتأثريات مزاجية تفتقر اىل خربات تربوية فاعلة ناهيك عن التأثري غري املمنهج للتكنولوجيا احلديثة
والفضائيات و اإلنرتنت  ,وأصبح التهميش واضحاً لدور املربي احلقيقي يف اجملتمع ،وبات دور األب يف بعض األسر هامشياً،
فهو املمول فقط لطلبات األبناء و إحتياجاتهم مما يعزل اآلباء عن األبناء ،ويؤدي إىل ضعف القيود عليهم وضعف املعايري
اخلاصة بالضوابط السلوكية املطلوبة لديهم .لذا باتت الرتبية وتعليم منإذج السلوك السوي عبئاً كبرياً على كاهل
األسرة(.اخلزاعي  )2012،ومن جانب آخر  ،فهناك تسلّط اآلباء على أفكار أبنائهم وافعاهلم وأنهم يفخرون بأن أبنائهم ال
يستطيعون أن يفعلوا شيئاً بدونهم  ،وهي حماولة إلبقاء األبناء يف حالة تبعيّة ومسايرة تامة .ومن هنا أصبح بامكاننا أن
نقول ب أن اإلستبعاد اإلجتماعي على مستوى األسرة حيدث عندما جند أن أمناط التنشئة اإلجتماعية اليت نتشرّبها من واقع
حياتنا يف ضمن أُسرِنا  ،أنها ال تشجّعنا على أن نكون متفاعلني بشكل إجيابي مع اآلخرين  ،وأحياناً هناك جذور نفسية
إجتماعية مبعنى أن بعض الذين يصنعون القرار أو ميتلكون سلطة ما – رجال كان أو إمرأة – يعتقد بأن احلقيقة معه لوحده أو
ألنه يعتقد بأنه ليس حباجة اىل آراء اآلخرين أو تفاعالتهم معه  ،ومن ثمّ فاآلخرون يرون أنهم ليسوا جزءً من البناء
اإلجتماعي الذي يفرتض أن نتشارك أو نتعاون فيه مجيعاً  ،فضآل عن أن الفكرة األساسية هي أننا عندما نعيش هذا اإلستبعاد
ننقله معنا كخربات اىل املؤسسات التنشيئية الالحقة املدرسة ،اجلامعة  ،املؤسسة  ،احلزب  ،واىل اجملتمع بشكل عام.إذن وعلى
وفق ماسبق فإن األسرة األبوية بهذه اخلصائص السلبية املذكورة سواء يف اجملتمع الكردي أويف أي جمتمع آخر ،ال تتيح
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ألبنائها الفرصة للتعبري عن انفسهم وإختإذ القرار يف األمور اليت ختصّهم ومن ثمّ فإنهم عندما خيرجون للحياة جيدون
صعوبة يف التعامل مع اآلخرين ألنهم ببساطة أفراد مهدورون وشخصياتهم مهدورة.
.2

املدرسة  :هي إحدى هيئات التنشئة اإلجتماعية املتخصصة اليت تسهم يف تنشئة األبناء فضآل عن وظيفتها التعليمية

فهي أكثر إتصاالً وتفاعالً مع النظم اإلجتماعية اليت ختتلف فيها األدوار وتتمايز أكثر منها يف األسرة حيث تكون سلطة املدرّس
على سبيل املثال أقرب اىل سلطة الوالد يف األسرة (.التل  )40: 1987،إن املدرسة كمؤسسة إجتماعية باتت اليوم أكثر تلقينية
يف جمتمعنا وعلى الطالب أن يثق مبا يقوله املدرّس  ،وعند اإلمتحان عليه أن يعيد لألستإذ ما قد حفظه  ،وكأن املدرسة ال تقيس
إال مهارة التذكّر  ،أي أن عملية التوصيل املعريف تتم بإجتاه واحد ،حيث ال يتاح للطلبة أي جمال إلبداء األفكار والنقد إال يف
حدود ضيّقة  ،حيث إن املدرّس يف ظل النظام األبوي السائد يف اجملتمع ال يُعلِّم طلبته املهارات األساسية اليت هي ضرورة من أجل
تنمية املشاركة يف تطوير اجملتمع مثل مهارات اإلتصال واملناقشة والتفاوض وإختإذ القرار وتعمل املدرسة ذاتها يف ظل النظام
األبوي على توظيف الطاعة يف خاليا األدمغة الفتية ومن شأن هذا الدور أن يشلّ التفكري لدى الطالب ويغرس يف إذهانهم نظاماً
من القهر واإلستبعاد والتسلط وجيعلهم غري مبالني مما يضعف الروح اإلستقاللية واملبادرة .ويتفاوت تأثري املدرسة بتفاوت سيطرة
الدولة على التعلم ففي بعض الدول هنالك حرية للتعلم وحرية ممارسة األنشطة والفعاليات من الطالب حبيث تسمح بتعزيز
املشاركة اجملتمعية اليت تغرس ثقافة املواطنة لدى طالّبها وهذه أهم آليّات تفعيل املشاركة اجملتمعية (.السناد )44: 1995،
والنظام التعليمى يف إقليم كوردستان العراق على الرغم من دعم الدولة والسيطرة عليها  ،إال أنها – وكما يالحظ  -مل ترتق اىل
املستوى املعاصر كما ينبغي لكي تساهم يف تفعيل آلية معينة للمشاركة اجملتمعية على غرار الدول املتقدمة  ،وهي مقصرة يف بناء
األنسان الفاعل األجيابي وقد يعزى ذلك اىل طبيعة املناهج و الضعف املهين للكادر التدريسي وقلة األبنية واملستلزمات الدراسية
قياسآ باالعداد املتزايدة سنويآ من الطلبة وسؤ األدارة فضآل عن تبين املعايري احلزبية الضيقة يف أختيار املدراء واملشرفني
والقائمني على القطاع الرتبوي ،فالتعليم و بهذه الشاكلة خيلق حالة من العوق املعريف والثقايف مما يؤدي بالفرد اىل حالة من
اإلستبعاد و عدم املشاركة الفاعلة واملنتجة يف األنشطة الرئيسية داخل اجملتمع.
.3

اجملتمع :إرتبطت قيمة املكانة واإلحرتام مبكونات الثقافة السائدة يف اجملتمع  ،ومبا أن معظم سكان املدن

(الك ردية) ينحدرون من أصول قبليّة وعشائرية ريفية هاجرت اىل املدينة فإن آثار اجلماعة والقبليّة ما زالت واضحة يف
سلوك أفرادها وتصرفاتهم  ،ومازالوا – اىل اليوم – يعتمدون على الدعم واملساندة من صلة اجلماعة القرابية اليت
جتسِّد القبيلة أو العشرية اىل درجة أن األفراد يرون أنفسهم أعضاء يف مجاعة قبليّة  ،ووحدات منفصلة
بنفسها(.عبدالسادة  )28: 2012،وكما يرى(شرابي,هشام  )66: 1993بأن هنالك مظاهر سلبية تكرسها
اجملتمعات اليت تسود فيها السلطة األبوية  ,مثل اإلعتماد على الوساطة واحملسوبية يف العالقات حيث حتقق للفرد
رحباً وفائدة كلما إقرتب من أصحاب الشأن واجلاه والسلطة وال أهمية للكفاءة اليت يتمتع بها أو اإلجناز الذي يقوم به
 ،كما أن الفرد يف املدرسة أو املنظمة أو مكان العمل ال يستطيع أن يعبّر عن آرائه أو أن يقوم بالنقاش العلين فاملعارضة
الشرعية ممنوعة لذا يكون التآمر والتمرد بديلني للمعارضة ،فضآل عن أن املتنفذين يف مثل هذه اجملتمعات وكما أشار اىل
ذلك (حجازي  )67: 2006 ,يعيدون إنتاج مناطق النفوذ وصراعات النفوذ وتأسيس نظم الوالء والتبعية مقابل تقديم
الغنيمة واحلماية لألتباع  ،فهناك من الينتمي اىل اجلماعة  ،وليس لديهم من مرجعية سوى كفاءتهم وأدائهم  ،يتعرض هؤالء
اىل التهميش والبقاء خارج اللعبة،ومن ثمّ يتعرضون للعديد من ألوان اهلدر ملكانتهم وكفائتهم ومعنوياتهم  .فحينما يطرح
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موضوع الرضى الوظيفي يف العمل  ،بعضهم ال يشكّون من التقدميات املادية من مثل ذوي املواقع الوظيفية اجليدة ،إمنا هناك
إحساس عام وشديد باملرارة يظهر لديهم على شكل شعور ؛ بإنهم الجيدون ذاتهم يف عملهم  ،وحني نتعمّق يف التحليل يتضح أن
هذا اإلحساس مردّه اىل عدم اإلعرتاف بكيانهم ،وإنعدام تقدير جمهوداتهم وعطائهم  ،ويشكون من جتاهل رؤسائهم
إلجنازاتهم  ،ولكيانهم  ..ولذلك فهو جيرت املعاناة واملرارة وخيبة األمل  ،ويعيش غريباً يف مؤسسته ،وبذلك يتدنى اإلنتماء
اىل الوظيفة وترتاجع جذوة احلماس لألداء املتميز وتتفشّى مشاعر الالجدوى  ،ومعها اإلستسالم والنكوص اىل مستوى حتقيق
احلاجات األولية والرضى بتحقيقها ،ويعيش وجوده كإنسان مهدور  ،وطاقة مهدورة وكفاءة مهدورة  ،وعطاء مهدور.
ب.األبعاد النفسية لإلستبعاد اإلجتماعي يف اجملتمع الكردي :
بغية توضيح األبعاد املختلفة حلاالت اإلستبعاد من الناحية النفسية  ،حناول هنا الرتكّيز على احملاور اآلتية:
 )1سيكولوجية اإلنسان املستبعَد:
تسهم عوامل عديدة يف التأثري على سلوك الفرد وتصرفاته مع حميطه  ،منها مايتعلّق بإخفاقه يف خوض التنافس
اإلجتماعي لتحقيق ذاته  ،فيتولّد عنده شعور باخليبة واإلنكسار  ،وحتميل اجملتمع أسباب إخفاقه الذاتي  ،ومن ثم ينعكس
ذلك على جممل تصرفاته وسلوكه ضد احمليط اآلجتماعي الذي يعيش يف كنفه(.الربيعي  )73: 2007،وعندما تتالزم لدى
الفرد حاليت املرض النفسي واإلجتماعي تصبح آثارهما مدمّرة وتنعكس بوضوح يف تصرفات اإلنسان وسلوكه ضد اجملتمع  .حيث
يعاني اإلنسان املقهور عموماً أعراض القلق والتوتر والصداع املزمن والعدائية  ،فاإلنسان الذي مسخت إنسانيته من خالل القهر
واإلستبداد يتصرف بسلوك مضاد وخالٍ من اإلنسانية ضد اآلخرين  ،خاصة من هم أقلّ منه قوة وميكن أن ميارس السلوك ذاته
حال إمتالكه القوة الضرورية مع املتسلّط نفسه  ،وبعكس ذلك فإنه رمبا خيضع ويذعن للمستبد  .ويف اإلجتاه ذاته يصف
(حجازي )90: 2010،هذا األمل النفسي والشعور بالدونية يف إطار سيطرة حالة من العجز أمام الطبيعة و أمام املتسلط ،
حيث يزعزع قلق اإلقصاء كيان اإلنسان املقهور وخيل بتوازنه  ،فهو يولّد اآلالم املعنوية اليت ال حتتمل واليت متس صورة
الذات وقيمتها ،وتصيب اإلعتبار الذاتي يف الصميم .ونتيجة لذلك فإن حالة العجز والوهن اليت تالزم اإلنسان املقهور
أزاء إمكانية تغيري الواقع جتعله يعاني اإلحباط واليأس وعدم القدرة على حتقيق الذات  ،وتدفعه اخلشية من اإلخفاق يف
خوض التنافس اإلجتماعي اىل اخليبة واإلنكسار وتتعاظم هواجسه يف احلقد والكراهية ضد اجملتمع،وكلما زادت هذه
اهلواجس لدى اإلنسان احملبط واملقهور طغت على سلوكه وتصرفاته أمناط من العنف واإلستبداد ضد األفراد احمليطني
به،وحتديداً احملققني للنجاح يف أعماهلم،وإن اإلنفعاالت املصحوبة بالتهديد والعنف املباشر وغري املباشر مع اإلنسان
املقهور واملريض نفسياً وإجتماعياً هي تعبري يف عدم الوعي عن حالة الرفض للرأي املخالف،إلحساسه العميق حبالة
التحجيم والرفض اإلجتماعي الساعية للحطّ من قدرة ذاته( .الربيعي ،مصدر سابق )78:
 )2اخلصائص النفسية لشخصية املستبعَد :
يؤدي اإلستبعاد اإلجتماعي  ،باألفراد والفئات اإلجتماعية اىل التعرّض لكثري من مظاهر عدم التوافق النفسي و
اإلجتماعي و الشعور بالعجز وعدم الكفاءة مما يؤدي اىل إعتالل كبري يف الصحة النفسية خاصّتهم وقد ينعكس هذا اإلعتالل
بصورة واضحة على سلوك األفراد أو الفئات اإلجتماعية اليت تعاني من اإلستبعاد والتهميش واحلرمان  .ومن أبرز أعراض
هذه اإلعتالالت يف الصحة النفسية لدى األفراد أو الفئات اإلجتماعية املستبعَدة :
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املشكالت النفسية :يعاني الفرد املستبعَد يف ضمن اإلطار اإلجتماعي الذي يعيش فيه من مشكالت نفسية عديدة

كتلك اليت يتعرّض هلا إثر مواقف خمتلفة من احلياة اإلجتماعية من أهمها:
)1

اإلغرتاب  :Alienationحالة اإلنفصال بني الفرد واملوضوع  ،بني الفرد واألشياء احمليطة به  ،وبني الفرد

واجملتمع مما يعين أن عالقة الفرد باألشياء أو اجملتمع عالقة غري سوية فهو يعيش بني أهله ولكن يف دائرة الغربة واإلنفصال
 ،وينتج عنها الرتاجع واهلامشية  ،فهنالك الكثري من الناس ممن يعجزون عن التكييف حلركة اجملتمع بإجتاه مواكبة
اإلندفاع وراء املغامن املالية وحتقيق املكانة اإلجتماعية األرفع مما يعرقل موائمة سلوكه مع التغريات اإلجتماعية اجلارية .
(زاهي )18: 2007،
)2

اإلكتئاب  : Depressionحالة من سيطرة األفكار السوداوية على الفرد وضعف قابليته على اإلستثارة ( ابو

حطب ،و فهمي  ، )43: 1984،وبذلك فهي حالة تواجه الفرد عندما يعجز عن حتقيق رغبة نفسية أو إجتماعية بسبب
عائق ما وقد يكون هذا العائق خارجيا ً كالعوامل املادية واإلجتماعية واإلقتصادية  ،أو قد يكون داخلياً كعيوب نفسية أو
بدنية أو حاالت صراع نفسي يعيشها الفرد حتول دونه ودون إشباع رغبته أو دوافعه( خنبة ،ب.ت).
)3

التحيّز  :Prejudiceشعور ودّي أو غري ودّي حنو شخص أو شيء  ،دون اإلستناد اىل خربة واقعية أو أساس سابق له

 ،ويكشف عن نفسه يف معاملة اجلماعات املنبوذة حيث يتّسم بالعنف واإلعتداء والتجنّي والتمييز واحلقد والنفور ،وإنه
عامل متزيق للنسيج اإلجتماعي ( .رضوان ) 181: 2008،
)4

اإلنكفاء على الذات (التقوقع) :وتشيع هذه اآللية كثرياً يف ردود فعل اإلنسان جتاه خمتلف حاالت الفشل

واإلحباط  ،اللذان يصحبان إحساساً داخلياً بالعجز وقلّة احليلة .وتالحظ عند األطفال والكبار على حدٍ سواء (الفشل يف
منافسة أخ أصغر أو أكرب  ،الفشل يف احلصول على مكانة مرموقة يف شركة أو مؤسسة  ،الفشل يف املشاريع املهنية )..يف كل
هذه احلاالت يدير اإلنسان ظهره للعامل  ،يتعلّم أن يقمع رغبته حتى ال يشعر بآالم اإلحباط  ،وما جيرّه من إحساس بإنعدام
القيمة واهلامشية  (.حجازي  ،مصدر سابق )101:
)5

القلق  :Anxietyحالة إنفعالية تتميّز باخلوف املُبْهم من احلاضر ومما قد حيدث يف املستقبل  ،وهي من األعراض

املشرتكة للعديد من اإلضطرابات النفسية (.ابو حطب  ،وفهمي  ،مصدر سابق )14:
)6

العجز النفسي : PsychoDisabilityوهو اإلضطراب احلاصل يف شخصية الفرد الذي يؤثّر على توافق الفرد

مع بيئته  ،ويكون الفرد الذي يعاني من العجز النفسي عاجزاً عن التكيّف مع الضغوط النفسية الناجتة عن الظروف
الشخصية واإلجتماعية مما يؤدي اىل تعرض الفرد اىل مشكالت يف مواقع العمل  ،أو يف جمال العالقات اإلجتماعية حيث تكون
عالقاته مضطربة أو مفقودة  ،ومبا أن الفرد الذي يعانى من العجز النفسي عادة مايكون منزعجاً وغاضباً يف عالقاته
بالناس لذا جند ردود فعل اآلخرين حنوه تتسم بالفتور والكراهية والغضب وغري ذلك من املشاعر السلبية (.حممود 2005،
 ) 5:األمر الذي يؤدي باآلخرين اىل إستبعاده أو إقصائه من اإلطار العام السائد يف ضمن اجلماعة احمللية.
)7

العزلة اإلجتماعية  : SocialIsolationوتشري اىل إحساس الفرد بالوحدة  ،وحماولة اإلبتعاد عن العالقات

اإلجتماعية السائدة يف اجملتمع  ،أي أنها حالة ال يشعر الفرد فيها باإلنتماء اىل األمة واجملتمع  .كما ويقصد بها شعور الفرد
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بالوحدة والفراغ النفسي  ،واإلفتقاد اىل األمن والعالقات اإلجتماعية احلميمة ،والبعد عن اآلخرين حتى وإن وجد بينهم .
كما قد يصاحب العزلة الشعور بالرفض اإلجتماعي واإلنعزال عن األهداف الثقافية للمجتمع واإلنفصال بني أهداف الفرد
وقيم اجملتمع ومعايريه.
الرُهاب  : Phobiaإنفعال شائع  ،تثريه مواقف عديدة منها التهديد باإلستبعاد واحلرمان من حقوق و إمتيازات

)8

يف العمل  ،ويأخذ اشكاالً متعددة الدرجات وهناك نوعان منها  :اخلوف املوضوعي وهو األكثر شيوعاً بني الناس  ،والثاني
اخلوف الذاتي (.فهمي  ،ب.ت )276:
الغضب  : Angreميل طبيعي يف اإلنسان ينتج عن أسباب عديدة يف البيئة اليت يعيش فيها الفرد  ،كبعض املواقف

)9

اليت تثري حفيظة الفرد مثل التجسّس و اإلحنياز جلهة معينة على حساب شخص آخر ،وقد يظهر على أشكال متباينة  ،فمثالً يغضب
الفرد إذا شعر أن أحدهم حيول دون مشاركته يف نشاط عام أو خاص أو يضيق اخلناق عليه بشكل يومي( .املصدر نفسه ، )279:،
وحيث إن القهر اإلجتماعي ال يتوقف عند السخرية واالستهزاء بل يتعدى ذلك ليأخذ أشكاالً أخرى متعددة فمن عدم املساواة
الشخصية والنبذ اإلجتماعي واغتصاب احلقوق واختالف اللغة أو القهر اللغوي وعدم العدالة يف بعض املواقف اإلدارية والرتبوية
والقانونية كلها عناصر مولدة للعنف و الغضب الفردي واجلماعي فكثرياً ما نالحظ أن القهر اإلداري يدفع املوظف لركل الطاولة أو
إغالق الباب بعنف وقوة أو االنفجار بالسباب أحيانا كثرية.
اإلحباط :Frustrationأي عرقلة أو صدّ لتحقيق حاجة أو رغبة  ،أو أمل بسبب ظروف خارجية  ،يعاش وجدانياً

)11

كحرمان مادي أو معنوي وتولِّد مشاعر الغنب غري املستحق  (.حجازى ،مصدر سابق  )233:ومن ثمّ هي عملية تتضمن إدراك الفرد
لعائق حيول دون إشباع حاجاته ودوافعه  ،أو توقع الفرد حدوث هذا العائق يف املستقبل .إن اإلحباط هو اجلانب املظلم للعجز
النفسي  ،ويتسبب العجز يف الضُّعف يف إجناز األعمال و عدم معرفة املهام بوضوح  .وأما ما يتعلق بالرضى عن العمل فإن علماء
التحليل النفسي يذهبون اىل أن الرضا املهين يتحقق عندما جتد احلاجات امللحّة لدى الفرد إشباعها هلا يف العمل  ،أو عندما جيد
الفرد أن بإمكانه أن يلعب دوره الذي يرغب فيه يف العمل ( .فهمي  ،مصدر سابق )197:
 )11الشخصية السيكوباثية  :وهي الشخصية املريضة اليت تبدي سلوكيات معادية للمجتمع وهي غري متوافقة إجتماعياً
و تتصف باإلنفجارات اإلنفعالية الشديدة وهي شخصية قاصرة تتصف بالفشل (.رضوان  ،مصدر سابق )27:
ب .املشكالت السلوكية للفرد املُستَبْعَد:
يتأثّر سلوك الفرد املستبعد بالعديد من العوامل ضمن الواقع اإلجتماعي الذي يعيشه  ،منها عدم متكّنه من اللحاق باآلخرين
والتفوق عليهم كوسيلة لتحقيق ذاته  ،األمر الذي قد يؤدي به اىل الشعور بالفشل واإلحباط  ،وغالباً ما يسقط فشله أو
إحباطاته على اآلخرين  ،فيتجه بذلك اىل إنتهاج أمناط متعدّدة من السلوكيات اليت تعبّر عن هذه اإلخفاقات املتالحقة
ومنها:
 )1اإلنسحابية  :Withdrawalهو سلوك إنفعالي يتضمن الرتك أو اهلرب من مواقف احلياة حبيث أنها من وجهة نظر إدراك الفرد
 ،ممكن أن تسبب له صراعاً نفسياً أو عدم راحة  ،ويوصف الفرد اإلنسحابي بأنه  :منعزل  ،خامل  ،خجل  ،خائف  ،مكتئب  ،قلق
 ،لديه أحالم يقظة  (.حييى )97: 2000،
)2

اإلنفعالية  :Emotionalityحالة جسمية ونفسية حتلّ فجأة  ،يف أعقاب حدث أو ظرف غري متوقع –
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كاإلستبعاد مثالً – له داللة خاصّة بالنسبة للفرد ...وبذلك تكون اإلنفعالية مبثابة نزوع املرء اىل أن يتأثّر بأحداث ضعيفة
األهمية تأثّراً عميقاً  ( .سيالمي ) 370 - 366: 2001،
اإلنطوائية  : Introvert typeشخص مييل اىل اإلنصراف عن العامل اخلارجي واىل البحث عن إشباعاته يف

)3

حياة داخلية باإلستيهامات(.سيالمي  ،املصدر السابق )365:مبعنى أن الفرد الذي يفقد إشباعاته من البيئة اإلجتماعية
اليت يعيش فيها حياول التعويض عنه يف ذاته عن طريق اإليهام الذاتي .
العدوانية  :Agressionسلوك ظاهر يستهدف إحلاق التدمري باألشخاص أو املمتلكات  ( .آدم )102: 2010،

)4

حيث أن الفئات اليت تنخرط يف العنف هي تلك اجلماعات اليت تعيش على هامش النظام أي اليت ختضع بصورة كاملة
آللياته  ،وهي تلك اجلماعات اليت سوف متتلك القدرة على املواجهة لإلطاحة بإليات القهر والسيطرة( .ماركيوز 1989،
)145:
ثانياً :الدراسات السابقة


الدراسات العراقية:
 )1دراسة  ،نظمي ،فارس كمال (: )2111

احملرومون يف العراق  ،هويتهم الوطنية وإحتجاجاتهم اجلمعية  ،دراسة يف سيكولوجية الظلم .
هدفت الدراسة بشكل رئيسي اىل تقديم رؤية نظرية – سيكومرتية متعددة األبعاد  ،حول مدى قدرة مفهومي احلرمان النسيب
واهلوية اإلجتماعية على تقديم معطيات تنبؤية بسلوك األحتجاج لدى الفئـات املتضـرّرة إقتصـادياً وإجتماعيـاً و حتديـداً
العاطلني عن العمل .و إختريت عينة بلغ عدد أفرادها ( )403شخصاً من جمموع جمتمع الدراسة البالغ ( )192834شخصـاً
مجيعهم من الذكور العاطلني عن العمل و مسجلني لدى شبكة احلمايـة اإلجتماعيـة بـوزارة العمـل والشـؤن اإلجتماعيـة ضـمن
حمافظة بغداد  ،أي مايعادل نسبة(  )% 0,21من جمموع جمتمع البحث .وإستخدمت املقابلة املسحية الفردية املقننـة كـأداة
جلمع البيانات حول أفراد عينته.وقد أستخدمت وسائل اإلحصاء الوصـفي واإلسـتداللي إلمتـام إجـراءات الدراسـة وحسـاب
نتائجها مستعينا باحلقيبة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية ( ) spssو إعتمـد مسـتوى الداللـة إلختبـار فرضـيات األحصـاء
اإلستداللي كافة بـ (  .)05،0وتوصل الباحث يف دراسته هذه اىل نتائج نذكر منها ،أن احملرومون يبدون نزوعاً مجعياً حنو
تبنّي خيار األحتجاجات السلميّة املعرتضة على واقع احلرمان ومصادره ،وأمجعوا على رفض ممارسة األحتجاجات العنيفة غري
املعيارية وتبلورت لديهم بدالً من ذلك توجّهات عقالنية مصدرها الـوعي بـالظلم والرغبـة يف األصـالح  ،كمـا ويعبِّـرون عـن
مشاعر واضحة بالتماهي الوطين.
 )2دراسة  ،التميمي  ،حممود كاظم & الشمّري ،سلمان جودة (:)2111
املرونة النفسية وعالقتها باإلستبعاد اإلجتماعي لدى املرشدين الرتبويني
استهدف الباحثون التعرّف على العالقة اإلرتباطية بني املرونة النفسية واإلستبعاد اإلجتماعي لدى املرشدين الرتبويني .وقد
أتبع منهج البحث الوصفي لدراسة العالقة اإلرتباطية بني متغريي املرونة النفسـية واإلسـتبعاد اإلجتمـاعي  .كمـا و إخـتريت
عيّنة قوامها ( )200مرشد ومرشدة تربوية يف املديريات العامة لرتبية حمافظة بغداد  ،والبـالغ عـددهم ( )1068مرشـد
تربوي  ،بواقع ( )343مرشد تربوي  ،و( )725مرشدة تربوية  ،حبسب إحصائية وزارة الرتبية  /مديرية اإلرشاد الرتبـوي
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لعام  ، 2011أي مايعادل نسبة  %18،72من جمتمع البحث  .وقدإستخدم مقياسني للقيام باإلجراءات املطلوبة يف الدراسة
وهما  :مقياس املرونة النفسية بواقع  40فقرة  ،و مقياس اإلستبعاد اإلجتماعي بواقع  40فقرة .وقـد جلـأ الباحثـان اىل
احلقيبة اإلحصائية للعلوم النفسية واإلجتماعية  spssإلستخراج نتائج البحـث .وخرجـت الدراسـة بوجـود مرونـة نفسـية
عند املرشدين الرتبويني مع عدم وجود إستبعاد إجتمـاعي لـد يهم  ،وأن العالقـة بـني املـتغريين كانـت عكسـية ،وقـد خرجـت
الدراسة جبملة من التوصيات واملقرتحات.
 )3دراسة ،شغيدل,كريم:)2112(،ظاهرة اإلستبعاد اإلجتماعي يف العراق األسباب واالثار السلبية على بنية اجملتمع.
هدفت الدراسة اىل حتديد إطار عام لظاهرة اإلستبعاد و دراسة أبعادها و مراقبة آثارها السلبية على بنية اجملتمع .وإتبعت
منهجية الوصف السوسيولوجي لتحليل الظاهرة اإلجتماعية  ،من خالل تتبع خلفياتها اإلقتصادية والسياسية والثقافية .
وخلص البحث من خالل ذكر مجلة من اآلثار اليت ختلفها ظاهرة اإلستبعاد اإلجتماعي على بنية اجملتمع وإضعاف وحدته
وتصدّع عالقاته  ،ومن ثم خلق طائفة من التمايزات واإلحنيازات املنتجة لثقافة الكراهية واحلقد ورمبا الصراع بني
اهلويات اليت من املفرتض أن تشكل اهلوية الوطنية اجلامعة للمجتمع  ،كما وقدّم الباحث يف ختام حبثه جمموعة من
التوصيات واملقرتحات للحد من الظاهرة.
 الدراسات العربية:
 )1دراسة  :ساري حنفي و جاد شعبان و كارين سيفريت  : ) 2111( ،اإلقصاء اإلجتماعي لالجئني الفلسطينيني يف
لبنان  :تأمّالت يف اآلليات اليت تعزز فقرهم الدائم
هدف الدراسة اىل حتديد بعض جماالت اإلقصاء اإلجتماعي لالجئني الفلسطينيني يف لبنان  .وقد مت إستخدام منهج املسح
اإلجتماعي والوصفي التحليلي  ،وإختريت عينة قوامها()25019أسرة فلسطينية يف ()32حملّة موزّعني يف أماكن خمتلفة
يف عموم لبنان كما ومت أستخدام أسلوب املقابلة مع املبحوثني وقد مجعت معطيات الدراسة بني شهري متوز و آب . 2010/
وخرج ت الدراسة بنتائج أن وجود إقصاءً إجتماعي متعدّد األبعاد يعاني منه الفلسطينيون يف لبنان  ،حيث يواجه سوق العمل
الفلسطيين يف لبنان مشكالت مضاعفة فالفلسطينيون ؛ أوالً  ،أقلّ عمالة  ،وقلّة قليلة منهم هي اليت تبحث عن عمل  ،أما
ثانياً  ،فإن العمالة املتاحة للفلسطينيني ذات مكانة متدنّية  ،وحمفوفة باملخاطر  ،والتكفي إلخراجهم من حالة الفقر.
 )2دراسة  ،العساسفة ،رامي عودة اهلل ( : )2111مؤشرات اإلستبعاد اإلجتمـاعي وعالقتهـا بـالعنف الطالبـي ،
األردن .
هدفت الدراسة إىل معرفة عالقة مؤشرات اإلستبعاد اإلجتماعي بالعنف لدى الطلبة اجلامعيني من وجهة نظر الطلبة أنفسهم
يف جامعة مؤتة .و دراسة مفهوم جديد (اإلستبعاد اإلجتماعي)  -حبسب الباحثان –مل يسبق أن مت دراسة أثـره علـى سـلوك
العنف اجلامعي حيث قام الباحثان بوضع ستة مؤشرات لقياس املفهوم إجرائيا .وقد اعتمدت الدراسة منهج املسح اإلجتماعي
بإستخدام أداة األستبيان واستفادت من املنهج الوصفي التحليلي  .كما و إعتمد أسلوب العينة العشـوائية الطبقيـة يف اختيـار
أفراد العينة ،حيثعمل الباحثان على تصميم استبانة جلمع بيانات الدراسة ،وصُـمِّمَت بنـاءً علـى مقيـاس ليكـرت اخلماسـي
وقامبتوزيعها على مجيع الطلبة يف الشعب الدراسية من املواد املقرّرة يف اجلامعة أوالكلية.وتكونت عينـة الدراسـة مـن 610
طالب وطالبة ،أي ما يعادل نسبة  % 3.8من جمتمع الدراسة البالغ  16233طالبـاً وطالبـة (مجيـع الدارسـني يف جامعـة
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مؤتة يف حمافظة الكرك  ،املسجلني للعام الدراسـي .) 2010/2009و توصّـل الباحـث اىل نتـائج وهـي  :حصـلت مؤشـرات
تفاعل الطلبة مع اإلدارة اجلامعية واهليئات التدريسية واملشاركة يف األنشطة اجلامعية والوعي القانوني حبقوق وواجبـات
الطلبة بدرجة تقدير مرتفع األهمية .وجاءت أمناط التنشئة اإلجتماعية بدرجة تقدير متوسط األهمية .بينما جـاء مؤشـر
استثمار الطلبة لألوقات احلرة خارج احملاضرات بدرجة تقدير قليلة األهمية.
 الدراسات األجنبية :
 )1دراسة Hong Mei Tong & others(2011) :
Effects of Social Exclusion on Depressive Symptoms:Elderly Chinese Living
Alone in Shanghai, China
أثراإلستبعاد اإلجتماعي على أعراض اإلكتئاب لدى املسنني الذين يعيشون لوحدهم يف شنغهاى ،الصني.
هدفت هذه الدراسة ملعرفة آثار اإلستبعاد اإلجتماعي على أعراض حالة االكتئاب لدى كبار السن يف الصني ،وإعتمدت
الدراسة على البيانات اجملمّعة من املبحوثني من مقاطعة شنغهاي .واستطاع الباحثون من احلصول على البيانات املستخدمة
يف وقت إستغرقت مابني شهري أغسطس وأكتوبر من عام  2008من خالل إستخدام أسلوب املقابلة مع املبحوثني يف الدراسة،
حيث مت توزيع استمارة استبيانية أثناء عملية املسح املنظم على عينة عشوائية بسيطة مكونة من  228صينياً من اجلنسني
تراوحت أعمارهم فوق  60سنة ،ويعيشون لوحدهم يف مدينة شنغهاي(جمتمع الدراسة)  .وقد إستخدم الباحثان لقياس
أعراض االكتئاب مقياسا مكوناً من  15فقرة كأداة رئيسية يف الدراسة  .وقد متثّلت متغريات اإلستبعاد اإلجتماعي يف
الدراسة مبجموعة املؤشرات مثل (كفاية الدخل ،والعالقات اإلجتماعية ،واملشاركة ،وحالة السكن) .وبيّنت الدراسة أن أكثر
من  ٪30من أفراد العينة يعانون أعراض اإلكتئاب بشكل خفيف أو أعلى مبستوى معتدل .وخلصت الدراسة إىل نتائج مفادها
أن متغريات اإلستبعاد اإلجتماعي أكثر أهمية من العوامل اإلجتماعية والدميغرافية األخرى يف مدن الصني املعاصرة .
وملعاجلة هذه احلالة عرضت جمموعة من اإلقرتاحات متثلت بوضع سياسات وبرامج إجتماعية للحد من خمتلف أشكال
اإلستبعاد اإلجتماعي.
 )2دراسة Akihiko Higuchi (2012) :
The Mechanisms of Social Exclusion in Modern Society
آليات اإلستبعاد اإلجتماعي يف اجملتمع املعاصر
حاول الباحث من خالل هذه الدراسة التحليلية أن يطبق منوذجا جديداً عن مدى تأثري منهج اإلستبعاد اإلجتماعي يف
السياسة اإلجتماعية املتبعة يف أوروبا  ،ذلك من خالل إثبات فاعلية هذا املنهج يف حتليل أشكال جديدة من الالمساواة يف
ضمن اجملتمعات العصرية  ،فالدراسات احلديثة حول اإلستبعاد اإلجتماعي  ،أظهرت نقطتني أساسيتني  ،األوىل  :التحول
النوعي من منوذج الفقر اىل اإلستبعاد اإلجتماعي و الشروع يف سياسة جديدة لإلندماج اإلجتماعي  ،وذلك حماولة حلل
اإلشكالية الكامنة وراء اإلستبعاد اإلجتماعي كرد للراديكاليني الذين ينتقدون منهج اإلستبعاد اإلجتماعي على الدوام  .أما
النقطة الثانية  :فهي األشارة اىل اإلشكالية املتضمنة يف سياسات سوق العمل لدى الدول األعضاء يف اإلحتاد األوروبي ،
وهذه اإلشكالية تكمن يف تنوع صور إرغام العمال على العمل لقاء األجر اليومي .ويف ذلك بيّن الباحث كيف أن تعزيز
)Vol.5, No.1 (May, 2018

acadj@garmian.edu.krd

| 433

طؤظاري زانكؤي طةرميان

Journal of Garmian University

جملة جامعة كرميان

الشبكات ا إلجتماعية يف اجملتمعات احمللية وتقديم املساعدة لدعم اهلوية الثقافية ميكن أن تكون مبثابة البيئة العازلة
للتعويض عن التأثري املدمر للبعد اإلقتصادي أمام اإلندماج اإلجتماعي .وختم الباحث دراسته باإلشارة إىل أن حقوق املواطنة
أمر ال غنى عنه وينبغي أن يشمل اإلندماج اإلجتماعي للجميع  ,وتوصل اىل أستنتاج مفاده  ,بأن منطق تعدد اآلليات و
املستويات من اإلندماج اإلجتماعي يعد اإلطار األكثر فعالية يف جمتمع غري مستقر حيث أن العوملة حتمل يف طياتها الكثري
من املخاطر املختلفة للناس.
 )3دراسة Loubna H.Skalli )2001( :
Women and Poverty in Morocco: the many faces of Social exclusion
املرأة والفقر يف املغرب  :وجوه متعددة لإلستبعاد اإلجتماعي
ركّزت هذه الدراسة على البعد النوعي(اجلندر) وعالقته باإلستبعاد اإلجتماعي يف املغرب  ،وقد هدفت الدراسة اىل إثارة
قضية عدم كفاية البحوث اليت تناولت مسألة (النوع أو اجلنس) يف املغرب حبيث أن الدراسات اليت أجريت يف هذا اجملال –
حبسب الباحثة  -غري كافية يف مساهمتها يف توضيح إشكالية الفقر اليت تعاني منها النساء يف املغرب  ،وال ميكن اإلعتماد
على مثل هذه الدراسات  ،وذلك ألنها ميكن أن حتدّ من رؤية األسباب و اآلثار املعقدة للفقر بني جمتمع (األناث) داخل البلد.
وقدّمت هذه الدراسة وجهة نظر (النوع اإلجتماعي) ذات األبعاد املتعدّدة للفقر  ،من أجل تأكيد و إظهار اجلوانب اإلجتماعية
والثقافية والقانونية واإلقتصادية واآلثار املرتتبة عليها ،ويف اخلتام قدمت الدراسة رؤية نقدية لبناء اسرتاتيجيات ميكن
إعتمادها للحد من إنتشار الفقر يف املغرب عموماً وبني النساء خصوصاً.
 مناقشة الدراسات السابقة :
ان الدراسات السابقة تقدّم للباحث العلمي إطاراً مشولياً ومدخالً متكامالً لدراسة ماهية املفاهيم اإلساسـية الـواردة
يف كل دراسة  ،وبذلك فهي ختدم البحث احلالي يف رفده بنمإذج خمتلفة من األستبعاد األجتماعي و يف جمتمعات متنوعة من
حيث تركيبها اإلجتماعي واإلقتصادي واإليكولوجي  ،وميكن تلخيص النقاط االتية عن جممل الدراسات اليت عرضت هنا:
يف دراسة ؛حممود كاظم التميمي & سلمان جودة منـاع الشـمّري ( ، )2011أظهـرت الدراسـة بـأن جمتمـع البحـث

.1

يتمتعون مبرونة نفسية عالية  ،وأن الضغوط النفسية اهلائلة اليت يتعرّض هلا اجملتمع العراقي قد منحـتهم قـدرة عاليـة
من املرونة تؤهلهم لإلستمرار باحلياة ويف مهنتهم اليت تتطلب تقديم املساعدة واإلسناد النفسي للطلبة و للمجتمع.
.2

ويف دراسة شغيدل،كريم ( ،)2012يتبنى الباحـث يف حتليلـه لــ(الظاهرة) أن اإلسـتبعاد اإلجتمـاعي يف العـراق

يتحدّد يف متظهراته اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية يف مسارين هما (العلين :املتمثل بالفئة احلاكمة) و(املضمر،غري
املعلن :و تتداوله اجملتمعات الضيقة فيما بينها،بوصفه جزءً من متاييزها عن اآلخر).
وأما دراسات كل من نظمي ( ، )2010و ساري حنفي و جاد شعبان و كارين سيفريت  ) 2010( ،و Hong Mei

.3

) Tong & others(2011فتعترب من النوع اإلستطالعي ،أعتمد فيها الباحثون على طريقة مجع البيانات عن طريق
املقابلة املسحية املباشرة  ،يف ضوء أستمارة أعدت هلذا الغرض  ،فضالًعن اعتماد الدراسة على اجلانبني امليداني والنظري ،
حيث أن االستطالع ال يوفر يف العادة بيانات ذات درجة عالية من الصدق بل يكون مدخالً لدراسات الحقة .
.4

وإعتمــدت دراســة ؛ رامــي عــودة اهلل العساســفة ( ، )2011مــنهج املســح اإلجتمــاعي بإســتخدام أداة اإلســتبانة

واإلستفادة من املنهج الوصفي التحليلي الذي يدرس الواقع ويصفه بدقة  ،وقد تناول الباحث يف دراسته العالقة بني املتغري
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الرئيسي (اإلستبعاد اإلجتماعي ) واملتغري التابع (العنف اجلامعي) الذي يتضمن أبعاداً خمتلفة  ،لذلك جند بـأن الدراسـة
هي متكاملة لكونها تقوم على اجلانبني النظري و امليداني  ،وهي بذلك تتفق مع حبثنا احلـالي مـن حيـث طبيعـة الدراسـة
وإستخدام األدوات اإلحصائية ذاتها
.5

أما دراسة  Loubna H.skalliواليت أجريت يف املغرب و نشرت عام  ، 2001وذلـك بهـدف مايرتتـب مـن أبعـاد

الفقر على النوع اإلجتماعي يف املغرب  ،وإعتمدت الباحثة املنهج التحليلي (املكتيب) يف دراستها  ،حيث إستعانت باملعلومات
اجلاهزة املوجودة باألرشيف املركزي للمعلومات يف املغرب  ،يف حـني أن دراسـة أيـة ظـاهرة اجتماعيـة حتتـاج إىل أن يكـون
للباحث ح ضور يف امليدان ومنه حيصل على بياناته وإن كان ذلك ال يقلل من أهميـة الدراسـات املكتبيـة  ،وهـذا مـا حرصـنا
عليه يف دراستنا  ،إذ تكامل فيها املنهج النظري و املنهج امليداني .
ويف اخلتام ميكن تلخيص أهم احملاور املشرتكة بني تلك الدراسات ومقارنتها مبحاور دراستنا وكاآلتي :
.1

إن معظم الدراسات جلأت اىل إستخدام اإلستبانة جلمع البيانات واملعلومات اإلحصائية ،باستثناء بعـض الدراسـات

مثل دراسة كريم شغيدل و دراسة Loubna H.Skalliاليت اعتمدوا فيهـا علـى املـنهج املكـتيب التحليلـي  ،و أمـا دراسـيت؛
فارس كمال نظمي ،ساري حنفي و جاد شعبان و كارين سيفريت فاعتمدتا طريقة املقابلة املسحية الفردية املقننة.
.2

إستخدمت بعض الدراسات السابقة منهج املسح امليـداني جلمـع املعلومـات كالدراسـة الـيت قـام بـه رامـي عـودة اهلل

العساسفة يف بعض املراكز العلمية .وكذلك إستخدم حبثنا احلـالي أكثـر مـن أداة جلمـع املعلومـات ممـا سـاعدنا علـى اإلملـام
بالعوامل املؤدية لإلستبعاد اإلجتماعي واآلثار املرتتبة عليه بصورة أكثرموضوعية .
اعتمدت بعض الدراسات امليدانية عينة عشـوائية طبقيـة كدراسـة )Hong Mei Tong & others(2011و

.3

دراسة رامي عودة اهلل العساسفة (، )2011فيمـا اكتفـت دراسـة نظمـي()2010باألعتمـاد علـى طريقـة املقابلـة املسـحية
الفردية املقننة ،ودراسة ساري حنفي و جاد شعبان و كـارين سـيفريت إقتصـرت علـى بعـض التقـارير الرمسيـة  ،أمـا حبثنـا
احلالي فقد اتفق متاماً مع دراسة رامي عودة اهلل العساسفة يف أختياره عينة عشوائية طبقية من جمتمع البحث.
.4

مل تستخدم دراستا كل من كريم شغيدل ،و ،Loubna H.Skallأيّ وسيلة إحصائية لتحليل البيانـات  ،بينمـا

إستخدمت دراسة نظمي  ،ودراسة ؛ حممود كاظم التميمي & سلمان جـودة منـاع الشـمّري ودراسـة رامـي عـودة اهلل العساسـفة
أدوات إحصائية متعددة لتحليل البيانات ،باستثناء دراسة ساري حنفي و جاد شعبان و كارين سـيفريت الـيت اعتمـدت وسـيلة
إحصائية واحدة  ،بينما يعتمد حبثنا احلالي على أكثر من أداة و وسيلة إحصـائية لتحقيـق أهدافه،وهـذه األدوات والوسـائل
اإلحصائية اليت وظّفتهاالدراسةاحلالية هي من خالل أستخدام (احلقيبة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية املعروف إختصـاراً بــ
.)spss
ختاماً  ،واستنادا اىل التباين احلاصل بني اجملتمعات إستنتج الباحثان حقيقـة مفادهـا  ،ان طبيعـة اإلسـتبعاد والتهمـيش
ختتلف باختالف وتباين الثقافات واجملتمعات .حيث بيّنت اغلب الدراسات السـابقة ان كـل جمتمـع يتميـز بشـكل خـاص مـن
أشكال اإلستبعاد ،حيث تتباين اجملتمعات من حيث الرتكيبة احلضارية واإلجتماعية والسياسية اليت تتكون منها  ،وقد جند
هذا التباين أيضاً بني اجملتمع الكوردي واجملتمعات األخرى فيما خيصّ طبيعة اإلستبعاد وخصائصه.
منهجية الدراسة  :أوالً  :منهج الدراسة وجماالتها ؛ وتشمل :
 .1منهج الدراسة Method of The Research :
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أن الدراسة احلالية ،تعدّ من الدراسات الوصفية التحليلية ،حيث إقتضت سعة املوضوع وتعدد جوانبه إىل اإلفادة من عدة
آليات منهجية ،طغت عليها مسة الوصف السوسيولوجي لتحليل الظاهرة اإلجتماعية ،من خالل خلفياتها اإلقتصادية
والسياسية والثقافية والنفسية.حيث يرتكز املنهج الوصفي على وصف دقيق وتفصيلي لظاهرة أو موضوع حمدد على صورة
نوعية أو كميّة رقمية ،وبذلك فأن املنهج الوصفي يهدف كخطوة أوىل اىل مجع بيانات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع
إجتماعي وحتليل ما مت مجعه من بيانات بطريقة موضوعية كخطوة ثانية تؤدّي اىل التعرّف على العوامل املكوّنة واملؤثّرة
على الظاهرة كخطوة ثالثة(.عبيدات واخرون  )46: 1999،وللمسوغات اآلنفة الذكر أستخدم يف البحث احلالي املنهج
الوصفى.

 .2جماالت الدراسة  :وتشمل :
أ .اجملال البشري  :يقتصر اجملال البشري للدراسة احلالية على فئات إجتماعية معينة من التدريسيني

اجلامعيني يف كليّيت (اآلداب  ،العلوم ) يف جامعة صالح الدين/أربيل ،وجمموعة من التدريسيني يف عدد من املدارس
اإلعدادية ،فضالً عن جمموعة من الطلبة يف جامعة صالح الدين  ،إضافة اىل جمموعة اخرى من طلبة املرحلة اإلعدادية
التابعة ملديرية الرتبية يف مدينة أربيل.
ب.

اجملال املكاني  :ويقتصر هذا اجملال على كليَّيت (اآلداب  ،العلوم ) يف جامعة صالح الدين/أربيل  ،و( )10مدارس

إعدادية يف ضمن حدود مديرية تربية أربيل.
ج .اجملال الزمين:املدة اليت إستغرقتها الدراسة احلالية هي حتديداً بني  2013/2/3و لغاية .2013 /5/9
ثانياً  :جمتمع الدراسة و عينتها:
.1

جمتمع الدراسة  :املقصود مبجتمع الدراسة هو اجملتمع األصل ،أي السكان الذين يقعون ضمن نطاق أو حدود

الدراسة  ،وقد يشمل مجيع وحدات جمتمع األصل  ،أو قطّاعاً معيّناً منه  ،لذا فان جمتمع الدراسة يشكل حميطاً أو
كما يطلق عليه غالباً اسم إطار العيّنة( .مخش  )273: 1999،ومبا أن الدراسة احلالية ت هدف اىل معرفة مستويات
اإلستبعاد اإلجتماعي لدى ف ئات معيّنة يف اجملتمع الكوردي  ،فقد حتدّد جمتمع الدراسة بالتدريسيني اجلامعيني،
باإلضافة اىل تدريسيى الرتبية والتعليم  ،فضالً عن طلبة جامعة صالح الدين  /أربيل  ،و طلبة اإلعدادية من كال
اجلنسني و يف املدارس اإلعدادية التابعة ملديرية الرتبية يف مدينة أربيل.
ونظراً لكون جمتمع الدراسة احلالية يتميّز خباصية حمدد ة  ،وهي أن افراده جتمعهم هوية واحدة اال وهي البيئة
التعليمية  ،لذا ميكن أن يتّصف هذا اجملتمع باجملتمع التعليمي ذات الطبقات املتعددة ( جدول .)1
جدول (  )1جمتمع الدراسة
النوع اإلجتماعي
اناث
ذكور

اجملموع

510

1574

10478

16239
20679

ت

املوقع اجلغرايف

1

تدريسيوا جامعة صالح الدين  /أربيل

1064

2

مدرّسي مديرية الرتبية يف مدينة أربيل

5761

3

طلبة جامعة صالح الدين  /أربيل

10442 10237

4

طلبة املرحلة األعدادية يف عموم املدارس التابعة ملديرية تربية أربيل

19102 20195

39297

40532 37257

77789

اجملموع العام
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 .2إختيار العينة :
إختريت عينة بلغ عدد أفرادها ( )400شخص  ،من جمموع جمتمع الدراسة البالغ ( )77789شخصاً أي بنسبة ( )%0،51
من جمتمع الدراسة  ،منهم ( ) 185من الذكور  ،و (  )215من اإلناث (جدول  )2يف ضمن مركز مدينة أربيل ومنقسمني
فيما بينهم على فئات إجتماعية خمتلفة وعلى النحو اآلتي:
فئة تدريسيي اجل امعة يف جامعة صالح الـدين  /أربيـل ،واملتمثلـة بتدريسـيي كلـيّيت  ( ،اآلداب  ،العلـوم)

أ.

والبالغ عددها (  ) 80تدريسياً جامعياً ،بواقع (  ) 36تدريسياً يف كلية اآلداب منهم (  ) 20ذكور و( ) 16إناث  ،و(
 ) 44تدريسياً جامعياً آ خر يف كلية العلوم يف اجلامعة نفسها  ،منهم ( ) 26ذكور و( ) 18إناث.
ب .فئة تدريسيي الرتبية و التعليم  ،متمثّلةً باملدرِّسني الرتبويني يف ( )10مـدارس إعداديـة  ،منهـا ( )5مـدارس إعداديـة
للبنني و( )5مدارس إعدادية أخرى للبنـات تابعـة ملديريـة الرتبيـة يف مدينـة أربيـل والبـالغ عـددهم (  )90تدريسـياً
تربوياً  ،بواقع ( )41مدرِّساً  ،و(  )49مدرِّسة.
ج .فئة طلبة اجلامعة يف كليّيت (اآلداب  ،العلوم) يف جامعة صالح الدين/أربيل  ،البالغ عددها ( )100طالب
وطالبة  ،بواقع ( ) 46طالباً يف كلية العلوم منهم ( )33ذكور و( ) 13إناث  ،و(  )54طالباً آ خر يف كليّة اآلداب
 ،منهم ( )37ذكور و ( )17إناث .
د .فئة طلبة اإلعدادية يف (  ) 10مدراس تابعة ملدير يةالرتبية يف مركـز مدينـة أربيـل،بواقع ( )5مـدارس للبـنني
 ) 5(،مدارس أخرى للبنات  ،البالغ عددها () 130طالباً ،منهم ( )32ذكور،و( ) 98اناث( .جدول )2
ت

الفئة

جدول ( )2عيّنة الدراسة حبسب متغريات الفئة واملكان واجلنس
اجلنس
املوقع
ذكور إناث

اجملموع

النسبة
املئوية

1

تدريسيوا اجلامعة

كلييت اآلداب ،العلوم /جامعة صالح الدين  /أربيل

46

34

80

%20

2

مدرسيو الرتبية

 10مدارس إعدادية  /تربية أربيل

41

49

90

%22،5

3

طلبة اجلامعة

كلييت اآلداب ،العلوم /جامعة صالح الدين /أربيل

70

30

100

%25

4

طلبة املرحلة اإلعدادية

 10مدارس اعدادية يف تربية أربيل

32

98

130

%32،5

185

215

400

%100

اجملموع العام

و نظراً لكون جمتمع الدراسة احلالية ،جمتمع غري متجانس من ناحية السِّن  ،والنوع  ،و املؤهل العلمي  ،والدين  ،و املهنة  ،أي إنه
يتكون من عدّة مكونات تتصف كل منها ببعض اخلواص والصفات اليت متيّز بعضها عن بعض ،لذلك إقتضت احلاجة اىل إختيار
عينة عشوائية طبقية  Stratified random samplingملالئمتها وتوافقها وطبيعة الدراسة احلالية.
ثالثاً :وسائل مجع البيانات واألدوات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
أداة الدراسة :إقتصرت األداة املستخدمة يف الدراسة  ،جلمع البيانات على اإلستبيان : Questionnaire
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وهي أداة جلمع املعلومات املتعلقة مبوضوع الدراسة ؛ عن طريق صياغة جمموعة من األسئلة بطريقة علمية مناسبة يتم توزيعها
على عينة الدراسة ،بهدف معرفة إجتاهاتهم  ،قيمهم  ،آرائهم  ،وميوهلم حنو أمر ما  ( .اخلياط  )109: 2010،وبالنظر
لعدم توفّر مقياس خاص باإلستبعاد اإلجتماعي يتوافق مع خصائص اجملتمع الكوردي لذلك أرتأى الباحثان بناء مقياس
هلذا الغرض يقيس املتغري األساسي للبحث ويلبّي أهدافه ومتطلّباته  ,واتبعت يف ذلك اخلطوات اآلتية:
)1

العيّنة اإلستطالعية:أختريت عينة هلذا الغرض بهدف إستطالع آرائهم حول أهم املشكالت اإلجتماعية والنفسية

اليت يعانون منها  ،وذلك من خالل توجيه سؤالني مفتوحني اليهم بهذا الشأن ،وقد مشلت العيّنة اإلستطالعية  40شخصاً
ممن هلم اخلربة و الثقافة من التدريسيني اجلامعيني والرتبويني وكذلك عدد من طلبة األقسام العلمية (علم اإلجتماع  ،علم
النفس) يف جامعة صالح الدين  ،بواقع ( )26فرداً من الذكور و( )14أخرين من اإلناث ،وعلى وفق أستجابات هذه العينة
 ،مت إقرتاح وصياغة  17فقرة متهيداً لبناء املقياس اخلاص .
)2

وباإلعتماد على اإلطار النظري والدراسات السابقة اليت تناولت موضوع اإلستبعاد اإلجتماعي  ،فضالً عن األدبيات

العلمية املعتمدة  ،صيغت ( )38فقرة أخرى وأصبح اجملموع الكلي للفقرات ( )55فقرة بصيغتها األوليّة و إعتمد على إسلوب
ليكرت ( ) Likert Techniqueاخلماسي كبدائل لألجابة على فقرات املقياس .
مؤشرات صدق وثبات مقياس اإلستبعاد اإلجتماعي :
إن من مستلزمات بناء املقاييس هي إجياد الصدق والثبات لفقراتها قبل إستعماهلا  ،ويكون الصدق يف املقياس أهم من
الثبات ألن املقياس الذي يتوافر فيه مؤشّر الصدق يكون قادراً على قياس ما ينبغي أن يقيسه( .الزوبعي و الغنام 1981،
 ، )39:يف حني املقياس الثابت قد اليكون صادقا ،لكن الميكن األستغناء عن الثبات  ،ألن الثبات يعطي نسبة التباين
احلقيقي يف الدرجة املستخلصة يف إختبار ما عن طريق ثبات األداء وثبات األجابة على املقياس ( .فرج )348: 2007،
صالحية الفقرات (الصدق الظاهري)Face Validity :
تعدّ جوانب الصدق من أهم خصائص األختبارات واملقاييس النفسية والرتبوية (عالم  ، )186: 2000،وأن املقصود
بصدق املقياس هو مقدرته على قياس ماوضع من أجله أو السمة املراد قياسها( .الغريب  )677: 1985،وبهدف التعرّف
على مدى صالحية فقرات املقياس املُعدّ  ،ومدى متثيلها للحالة (الظاهرة) املراد قياسها  ،فقد عرضت الصياغة األوليّة
لفقرات املقياس  ،و املكون من ( )55فقرة ( اجيابية و سلبية ) بواقع (  )12فقرة للمجال اإلقتصادي  ،و(  )17فقرة
للمجال السياسي  ،و( )26فقرة للمجال النفسي –اإلجتماعي،على ( )15من اخلرباء واإلختصاصيني يف جمال العلوم
اإلجتماعية والنفسية والرتبوية،إلبداء آرائهم حول مدى صالحية تلك الفقرات ومالئمتها للمجال الذي وضعت ألجله و وضع
التعديالت اليت يرونها مناسبة،ويف ضوء ما أبدوه من آراء و مالحظات،حصل املقياس على نسبة ( )%91،63وهي متثل
درجة عالية من الصدق،حيث عدّلت بعض الفقرات يف املقياس،بينما حذفت بعضها اآلخر،وهكذا أصبح عدد فقرات املقياس
( )45فقرة بعد أن كانت ( )55فقرة ،إذ عُدّلت الفقرات ( )4،10،28،29،31،36،44يف حني حذفت الفقرات
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( )1،3،15،21،33،38،42،46،48،51من املقياس املقرتح .ويف النتيجة أصبح مقياس اإلستبعاد اإلجتماعي بشكله
النهائي حيتوي على ( )45فقرة بني إجيابية وسلبية،وموزّعة على ثالثة حماور أساسية (جدول.)3
جدول ( )3الفقرات اإلجيابية و السلبية ملقياس اإلستبعاد اإلجتماعي
احملور

الفقرات املوجبة

10 ، 8 ، 5 ، 3

10

24 ، 22 ، 21 ، 17 ، 14 ، 12

15

9،7،6،4،2،1

اإلقتصادي

، 19 ، 18 ، 16 ، 15 ، 13 , 11

السياسي

25 ، 23 ، 20

النفسي  -اإلجتماعي

، 33 ، 32 ، 30 ، 29 ، 27 ، 26

، 42 ، 40 ، 36 ، 34 ، 31 ، 28

27

18

43 ، 41 ، 39 ، 38 ، 37 ، 35

اجملموع

ترمجة املقياس:

الفقرات السالبة

جمموع الفقرات

45 ، 44

20
45

Scale Translate

لتسهيل مهمة أفراد عيّنة الدراسة يف فهم فقرات املقياس  ،وضمان اإلجابة عليه بشكل جيد  ،ترمجت فقرات املقياس
بصورتها النهائية من اللغة العربية اىل اللغة الكردية  ،وبهدف التأكد من صدق الرتمجة للمقياس  ،عرضت النسخة
االكردية املرتمجة مع النسخة العربية  ،على ( )4من اإلختصاصيني يف األقسام العلمية ( ،اللغة العربية  ،اللغة الكوردية ،
علم النفس  ،علم اإلجتماع )  ،للتأكد من السالمة اللغوية و املفاهيم العلمية الواردة يف فقرات املقياس  ،حيث أخذت آرائهم
ومقرتحاتهم بنظر األعتبار ،ومن عرض النص املرتجم (املعدّل) من املقياس اىل اللغة الكوردية مرةً أخرى على املختصني إلعادة
ترمجته اىل اللغة العربية  ،وبعد مقارنة النصني العربيني للمقياس ,األصلي منهما واملرتجم مل يكن هناك تعارض بني
النصني من حيث املعنى اللغوي واملضمون العلمي ،وبذلك مت التحقق من صدق الرتمجة ملقياس الدراسة.
ثبات املقياس Reliability of scale :
إتبعت طريقة إعادة اإلختبار Test –Retestإلستخراج ثبات املقياس  ،وهي طريقة يتم فيها تطبيق املقياس على
نفس العينة مرتني  ،وبفاصل زمين ال يقلّ عن أسبوعني  ،ومن ثم يستخرج معامل اإلرتباط بني نتائج التطبيقني (البياتي
واثناتيوس ، )183: 1977،حيث وزعت اإلستبانة (املقياس) املعدّة هلذا الغرض على عينة مؤلفة من ( )30فرداً  ،بواقع
 15ذكور  ،و 15اناث مرتان و بفاصل أسبوعني وبعد ذلك  .وباستخدام معامل إرتباط بريسون بني درجات اإلختبارين بلغت
قيمة اإلرتباط ( ، )0,93وهي مؤشر دال أحصائيآ لثبات املقياس .
تصحيح املقياس:
مت تصحيح املقياس على أساس إعطاء أوزان ترتاوح بني ()1-5لبدائل األستجابة  ،حيث أعطيت للفقرات األجيابية اليت
تشري اىل حالة اإلستبعاد اإلجتماعي األوزان ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5بواقع درجة ( )1للبديل (ال أوافق أبداً)  ،و( )2للبديل (ال
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أوافق)  ،و ( )3للبديل (ال رأي لي)  ،و ( )4للبديل (موافق)  ،و ( )5للبديل ( موافق جداً)  ،يف حني أعطيت للفقرات
السلبية اليت ال تشري اىل حالة اإلستبعاد اإلجتماعي األوزان ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1بواقع( )5درجات للبديل (ال أوافق أبداً )
 ،و( )4درجات للبديل (ال أوافق)  ،و( )3درجات للبديل (ال رأي لي)  ،ودرجتان( )2للبديل (موافق)  ،ودرجة ( )1للبديل
(موافق جداً) .عليه فإن كل مبحوث حيصل على درجة ترتاوح بني ( ، )225 – 45ومبتوسط نظري مقداره ( )135درجة ،
وكلّما حصل املبحوث على درجة أكرب من املتوسط النظري فإنه يزيد من إجيابيّته حنو حالة اإلستبعاد اإلجتماعي  ،والعكس
صحيح  ،كلما حصل املبحوث على درجة أقلّ من املتوسط النظري  ،فأنه يزيد من سلبية موقفه إزاء حالة اإلستبعاد
اإلجتماعي.
إجراءات تطبيق املقياسProgress Application of scale:
ويف ضوء ما تقدم من إجراءات  ،اصبح املقياس باللغتني (الكوردية  ،والعربية) جاهزاً للتطبيق يف جمتمع الدراسة
 ،حيث متّ تطبيق املقياس بشكله النهائي و وزع على (  )425فرداً من التدريسيني اجلامعيني  ،والرتبويني  ،وكذلك من
طلبة اجلامعة  ،فضالً عن طلبة املرحلة اإلعدادية  ،بواقع ( )210من الذكورو ( )215من اإلناث  ،وبعد تفريغ البيانات
متت معاجلتها باألساليب اإلحصائية املناسبة  ،و أصبح العدد النهائي لألستمارات ( )400أستمارة اليت استكملت اآلجابة
عليها من قبل العينة واليت أخضعت للتحليل األحصائي واستبعدت أألستمارت الناقصة  ،واجلدول التالي يوضّح توزيع أعداد
اإلستبانات املوزّعة واملعادة واملفقودة واملستبعدة والصاحلة للتطبيق (جدول ) 4
جدول(  )4توزيع اإلستبانات املوزّعة واملعادة واملفقودة واملستبعدة والصاحلة للقياس
ت

الفئة

اإلستبانات
املوزّعة

اإلستبانات
املعادة

اإلستبانات
املفقودة

اإلستبانات
املستبعدة

اإلستبانات
الصاحلة

1

ذكور

210

204

2

إناث

215

215

6
-

19

185

-

215

اجملموع الكلي لعدد اإلستبانات

425

419

6

19

400

النسب املئوية

%100

%98،58

%1،4

%4،47

%94،11

ولغرض حتقيق أهداف الدراسة احلالية أستخدمت الوسائل األحصائية الالزمة يف حتليل البيانات بأالستعانة باحلقيبة
األحصائية للعلوم اإلجتماعية ( . )SPSS
عرض النتائج و مناقشتها
اخلصائص الدميوغرافية ألفراد عينة الدراسة :
إن الوقوف على خصائص العينة املختارة من حيث تركيبتها و أبعادها اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية واملهنية
والسياسية و النفسية  ،ميكن ان يساعدنا على توضيح وتفسري بعض املواقف واآلراء السيما حول العالقة القائمة بني طبيعة
هذه األبعاد ومستويات اإلستبعاد اإلجتماعي لدى عينة الدراسة.واجلدول (  )5يوضح ذلك .
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جدول (  ) 5اخلصائص العامة ألفراد العينة
ت

املتغريات

1

اجلنس

2

العمر

3

التحصيل العلمي

4

احلالة اإلجتماعية

5

املهنة

6

الديانة

7

السكن

8

الدخل الشهري
لألسرة(بالتقريب)

9

اإلنتماء السياسي

العدد

اجملموع

النسبة املئوية

ذكور

185

إناث

215

 35سنة فمادون

162

 49-36سنة

201

 50سنة فما فوق

37

%9،3

األعدادية

130

%32،5

بكالوريوس

186

املاجستري

48

الدكتوراه

36

متزوج

176

أعزب

224

طالب

230

تدريسي تربوي

90

تدريسي جامعي

80

مسلم

352

مسيحي

48

ملك خاص

287

دور الدولة

21

إجيار

92

%23

77

%19،2

(منخفض)  500– 250ألف
دينارعراقي
(متوسط)  999 -501ألف دينار
عراقي

175

(مرتفع) مليون دينارعراقي  -فأكثر

148

منتمي

154

غري منتمي

246

400

%44،25
%55.75

اجملموع
%100

%40،5
400

400

%50،5

%46،5
%12

%100

%100

%9
400

%44
%56

%100

%57،5
400

%22،5

%100

%20
400

%88
%22

%100

%71،8
400

400

%5،2

%43،8

%100

%100

%37
400

%38،5
%61،5

%100

يوضّح البيانات الواردة يف اجلدول ( )5يف أعاله  ،اخلصائص العامة ألفراد عينة الدراسة  ،وكاآلتي:
.1

اجلنس :أن ملتغري اجلنس أثره يف تكوين منط التفكري وطبيعة اجتاهات سلوك األفراد يف اجملتمع والسيما جتاه

حالة اإلستبعاد اإلجتماعي ،حيث شكلّت اإلناث نسبة (  )%55،75اي بواقع ( )215مبحوثاً من جمموع ( )400شخص
،بينما يشكّل الذكور ما نسبته ( )%44،25اي ( )185مبحوث  ،وتفسّر هذه النسب أن أكثر من نصف أفراد العينة هم من
اإلناث وهذا طبيعي ،ألن األناث يشكّلن الغالبية من جمتمع الدراسة (اجلدول )1
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العمر :يعد العمر من املتغريات اإلجتماعية املهمة اليت تؤثّر تأثرياً واضحاً يف منط األجابات للمبحوثني  ،وذلك ألن

األجابات اليت يعطيها املبحوثون ختتلف حبسب فئاتهم العمرية  ،إذ وجد أن أجابات املبحوثني الشباب ختتلف عن غريهم
من األكرب سنآ  ،األمر الذي قد يكون مؤشّراً على اختالف وجهات نظر املبحوثني حنو االستبعاد األجتماعي  .وظهر بأن
( )162مبحوثاً من جمموع ( )400من أفراد العينة هم من الفئة العمرية ( 35فما دون) سنة وبنسبة ( ، )%40،5بينما
بلغت نسبة الذين يشكلون الفئة العمرية ( ) 49 – 36سنة ( )201مبحوثاً وبنسبة ( )%50،3وبذلك فهم ميثلون الغالبية
من أفراد عينة الدراسة  ،يف حني مل تتجاوز الفئة العمرية ( – 50فأعلى) اال بنسبة ضئيلة قدرت بـ ( )%9،3بواقع ()37
مبحوثاً.
.3

التحصيل العلمي :للتعليم أو املؤهّل العلمي  ،كخاصّية يتمتع بها أفراد العينة  ،أهمية بالغة  ،إذ قد يؤثّر يف مستوى

جودة احلياة واملركز اإلجتماعي واألوضاع الصحية خاصّتهم  ،كما قد يؤدي له دور مهم يف نظرتهم الكليّة اىل اآلخرين حوهلم يف
احلياة يف ضمن البيئة اإلجتماعية اليت يعيشون فيها .وقد بلغ عدد طلبة األعدادية ( )130مبحوثاً بنسبة (  )%32،5من
أمجالي العينة ،بينما بلغ عدد محلة (البكالوريوس) ( )186مبحوثاً بنسبة ( ، )%46يف حني كان هناك ( )48مبحوثاً من محلة
املاجستري و بنسبة ( ، )%12اما محلة (الدكتوراه) فأنها مل تتجاوز نسبة ( )%9بواقع ( )36مبحوثاً.
.4

احلالة اإلجتماعية :ان حلالة الفرد الزوجية داللة مهمة يف عالقتها مبشكالت احلياة  ،وعلى هذا األساس رمبا

ختتلف وجهة نظر املتزوجني عن غريهم من العزّاب أو املطلقني أو األرامل يف الكثري من األمور  ،وأن بنسبة ( )%44من عينة الدراسة
هم من (املتزوجني) يف حني كانت نسبة العزّاب بلغت (. )%56
.5

املهنة :إن املهنة وطبيعة العمل تؤدي دوراً مهماً يف حياة األفراد و يف أجتاهاتهم حنو احلياة بصورة عامة  ،فهي مؤشّر

حلالة املبحوث اإلقتصادية اليت تنعكس اجيابياً أو سلبياً على حياته  .و العينة بشكل عام أخذت من وسط التعليم سواء من الطلبة
أو التدريسيني  ,وعلى وفق ذلك فأن نسبة ( )%57،5من العينة هم من فئة الطلبة  ،بينما نسبة ( )%22،5منهم من مدرسي
األعدادية  ،يف حني كانت أن نسبة ( )%20هم من تدريسيي اجلامعة.
.6

الديانة أو املعتقد :يُعتقد أن الديانة كمتغري رمبا يكون له أثره يف طبيعة استجابات املبحوثني حول بعض القضايا

اإلجتماعية كاإلستبعاد اإلجتماعي،فقد اعتمد هذا املتغري كمتغري مستقل ملقياس اإلستبعاد اإلجتماعي يف الدراسة احلالية.و ألن
غالبية جمتمع البحث من املسلمني فأن نسبة( )%12من العينة هم من املسيحيني ،يف حني كانت الغالبية الكربى من أفراد العينة
اليت تقدّر بـ ( )%88اي بواقع ( )352مبحوثآ من املسلمني.
.4

نوع السكن:تعدّ طبيعة السكن و نوعه من املؤشرات املهمة اليت تدلّ على طبيعة الواقع اإلجتماعي واملعيشي للفرد

ضمن اإلطار العام للمجتمع،واملؤجر أو الذي ال ميلك سكنآ خاصآ به قد يكون لديه شعوراً باإلستبعاد والتهميش و املعاناة أكثر
مقارنةمع غريه,وأن نسبة()%71،8اي بواقع ( )287مبحوثآ ميتلكون داراً سكنياً خاصةً بهم(ملك خاص)،بينما هناك ()21
مبحوثاً وبنسبة)%5،2(،يسكنون يف دور تعود ملكيته اىل الدولة،يف حني كانت نسبة الذين يسكنون يف دور مؤجّرة
(إجيار)حولي()%23اي بواقع ( )92مبحوثآ.
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الدخل الشهري لألسرة  :يعد الدخل مؤشرآ لطبيعة العيش لدى األسرة  ,فالدخل املنخفض لألسرة يعكس حياتاَ صعبة

ألفرادها مما يؤدي بهم اىل الشعور بالتهميش واإلستبعاد واألقصاء ضمن األطاراإلجتماعي العام وتبني بأن نسبة ( )%43،8من
العينة هم من ذوي الدخل املتوسط  ،بينما يقع أصحاب الدخل (املنخفض) ضمن نسبة (،)%19،2يف حني كانت نسبة الذين
يتمتّعون بدخل (مرتفع) تقّدر بـ (،)%37ويستدل من ذلك أن غالبية أفراد العينة هم من ذوي الدخل املتوسط،يليهم اصحاب
الدخل (املرتفع) ومن ثم اصحاب الدخل (املنخفض).
.6

اإلنتماء السياسي :يعكس اإلنتماء والألأنتماء السياسي موقف الفرد إزاء العديد من القضايا اليت ترتبط

حبياته اإلجتماعية والسياسية واإلجتماعية والنفسية  ،و خاصة ضمن الفئات التعليمية اليت هلا دور بارز يف الواقع
األجتماعي ,فاملنتمي السياسي والسيما اىل حزب السلطة رمبا ينعم بامتيازات عديدة مهما كانت كفاءته األمر الذي قد خيلق
حالة من التذمر والشعور باألستبعاد والغنب لدى غري املنيت ومن أصخاب الكفاءات  ,وتبيّن بأن نسبة ( )%38،5من العينة هم من
املنمني السياسيني اي بواقع ( )154مبحوثآ  ،يف حني يتجاوز هذا العدد بالنسبة للمبحوثني الـ ( غري املنتمني)  ،حيث كانوا
( )246مبحوثاً اي بنسبة ( ، )%61،5ويستدلّ من هذا  ،أن الغالبية الكبرية من املبحوثني هم من(غري املنتمني) اىل األحزاب
السياسية.
عرض النتائج :
سيتم عرض نتائج البحث على وفق األهداف احملددة سلفآ وكاآلتي:
 .1التعرّف على الدرجة الكليّة لدى أفراد عينة الدراسة حنو اإلستبعاد اإلجتماعي بشكل عام  ،وفقاً للفرق بني املتوسط
املتحقق واملتوسط الفرضي :
يتضمن هذا اهلدف التعرّف على الدرجة الكليّة لإلستبعاد اإلجتماعي لدى أفراد عينة الدراسة بشكل عام  ،وقد
تراوحت درجات أفراد العينة بشكل عام على هذا املتغري بني ( )189 -82درجة مبتوسط قدره ( )141،93درجة،وإحنراف
معياري قدره ( )15،06درجة  ،وهو أعلى من املتوسط الفرضي للمقياس البالغ ( )135درجة وملعرفة داللة الفرق بني
املتوسط املتحقق يف درجة اإلستبعاد اإلجتماعي بداللة الوسط الفرضي للمقياس لدى أفراد العينة ككل  ،مت إستخدام
اإلختبار التائي لعينة واحدة  ، One sample T.testوأظهرت النتائج أن القيمة التائية احملسوبة بلغت ()9،213
ويشري هذا اىل وجود فرق دال معنوياً بني املتوسط املتحقق واملتوسط النظري للمقياس  ،أي إن العينة ككل لديها شعور دالّ
درجة وهي أعلى من القيمة التائية اجلدولية البالغة ( )1،96عند مستوى الداللة ( )0،05بدرجة احلرية (، )399
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جدول ( )6مستويات األستبعاد ألفراد العينة ودالالت الفروق حبسب املتغريات الفرعية
اإلستبعاد اإلجتماعي

العدد
(ن)

الوسط
احلسابي

األحنراف
املعياري

ذكور
اناث
 35سنة فما دون
 49 – 36سنة
 50سنة – فأعلى
األعدادي
بكالوريوس
ماجستري
دكتوراه
متزوج
اعزب

185
215
162
201
37
130
186
48
36
176
224

83،141
02،142
87،144
91،139
01،140
85،145
93،139
47،141
75،138
92،138
30،144

90،14
22،15
16،17
67،12
44،15
87،16
10،14
87،11
31،14
37،14
18،15

طالب (اعدادي و جامعي)

230

03،143

17،16

تدريسي (تربوى و جامعي)

170

45،140

30،13

مسلم
مسيحي
ملك خاص
دور الدولة
اجيار

352
48
287
21
92
77
175
148
154
246

11،142
60،140
80،141
14،143
07،142
71،143
21،140
04،143
07،143
22،141

10،15
82،14
84،14
12،19
95،15
98،17
45،13
08،15
38،14
45،15

اجلنس
العمر
التحصيل
العلمي
احلالة
اإلجتماعية
املهنة
الديانة

نوع السكن

الدخل
اإلنتماء
السياسي

منخفض( )500 – 250الف
متوسط ( )999 – 501الف
مرتفع ( مليون فأكثر)
منتمي
غري منتمي

قيمة ( )Tو () F
اجلدولي
احملسوبة
ة

مستوى
الداللة
05،0

96،1

غري دالّة

T= 129،0
F=275،5

73،3

دالّة

F=706،4

34،3

دالّة

T=-605،3

96،1

دالّة

T=699،1

96،1

غري دالّة

T=653،0

96،1

غري دالة

F=082،0

73،3

غري دالّة

F=091،2

73،3

غري دالّة

T=199،1

96،1

غري دالة

باإلستبعاد اإلجتماعي
(جدول  ، ) 7وقد يعزى ذلك رمبا اىل حالة عامة من ضعف الشعور لدى أفراد العينة بالعدالة اإلجتماعية و املساوات يف
الفرص حيث احملسوبية واملنسوبية  ،أو رمبا بسبب الظروف اليت ميرّ بها أفراد هذه الفئات التعليمية يف اجملتمع الكوردي ،
املتمثّلة بكثرة األزمات والضغوط النفسية واحلالة اإلقتصادية والسياسية املقلقة  ،قد يؤول ذلك كله اىل حالة من الشعور
باإلستبعاد اإلجتماعي لديهم .
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جدول ( )7مستوى اإلستبعاد اإلجتماعي للعينة ككل وداللة الفرق بني املتوسط املتحقق واملتوسط الفرضي للمقياس
املتغري
اإلستبعاد
اإلجتماعي

القيمة التائية

جمموع

املتوسط

األحنراف

املتوسط

(ن)

املتحقق

املعياري

الفرضي

احملسوبة

400

141،93

15،06

135

9،213

درجة

مستوى

اجلدولية

احلرية

الداللة

1،966

399

دال عند
0،05

 .2معرفة مستويات اإلستبعاد اإلجتماعي لدى أفراد العينة حبسب متغريات الدراسة والتعرّف على دالالت الفروق
حبسب كل متغري:
تعرض هنا مستويات اإلستبعاد اإلجتماعي لدى العينة وحبسب متغريات الدراسة ومن ثم التعرّف على دالالت الفروق لإلستبعاد
اإلجتماعي بني أفراد العينة وحبسب كل متغري من املتغريات التسعة (جدول  ، )7ذلك بأستخدام اختبار( )Tلعينتني مستقلتني
 ، Independent-simple T.testوإختبار( )Fحتليل التباين األحادي  ، One way ANOVAوعلى النحو اآلتي:
ظهرت القيمة ( )Tاحملسوبة لكل من املتغريات (اجلنس =  )0،129-و(املهنة=  )1,69و(الديانة =  )0،653و
(اإلنتماءالسياسي=  )1،199هي أصغر من قيمة ()Tاجلدولية ( )1،96بدرجة احلرية ( ، )398حيث مل ترتق هذه القيم اىل
مستوى الداللة ( ، )0،05وبناءً عليها جند بأنه وعلى الرغم من وجود تباين يف درجات الشعور باإلستبعاد اإلجتماعي لدى
أفراد العينة وفقاً هلذه املتغريات ،إالّ أنها مل تكن ذات داللة أحصائية  ,فضآل عن عدم وجود فروق معنوية يف اإلستبعاد
اإلجتماعي لدى أفراد العينة وحبسب تلك املتغريات مما يشري ذلك رمبا اىل التقارب يف شعورهم حنو اإلستبعاد اإلجتماعي .كما
وأظهرت نتائج استخدام حتليل التباين األحادي ( ) One Way- ANOVAلكل من املتغريين ( نوع السكن  ،الدخل) عدم
وجود فروق دالّة إحصائياً بني أفراد العينة يف اإلستبعاد اإلجتماعي وفقاً هلذين املتغريين ،إذ كانت القيمة ( )Fاحملسوبة بالنسبة
للمتغريين (نوع السكن) و (الدخل) هي على التوالي ( )0،082و( )2،091وهي أقل من القيمة ( )Fاجلدولية ( )3،73بدرجة
احلرية ( )2عند مستوى الداللة ( ، )0،05وتفسري ذلك هو أن أفراد العينة اليشعرون بتأثري أي من املتغريين املذكورين على
طبيعة موقفهم جتاه حالة اإلستبعاد .كما وأظهرت نتيجة اختبار حتليل التباين األحادي  ، One way ANOVAبأن قيمة
( )Fاحملسوبة ملتغري(العمر= )5،276هي أكرب من القيمة اجلدولية ( )3،73بدرجة احلرية ( )2عند مستوى الداللة (،)0،05
بالتالي هناك فرق معنوي دالُّ إحصائياً يعود لصاحل ذوي املتوسط ( )144،87للفئة العمرية ( 35سنة فمادون) يف الرتتيب
األول  ،ويليه يف الرتتيب الثاني املتوسط ( )140،01للفئة العمرية ( - 50فأعلى)  ،ثم يأتي يف املرتبة األخرية املتوسط
( )139،91للفئة العمرية ( ، )49 – 36وتفسّر هذه النتيجة بأن هناك تباينا واضحاً يف مستويات اإلستبعاد لدى أفراد
العينة تبعاً ملتغري العمر حيث يتبيّن أن الفئة العمرية ( 35سنة فمادون ) هي أكثر الفئات شعوراً باإلستبعاد اإلجتماعي  ،وقد
يعزى هذا الشعور اىل طبيعة الضغوطات اإلجتماعية والنفسية واإلقتصادية اليت تتعرض هلا أفراد هذه الفئة يف البيئة
التعليمية (املدرسة  ،اجلامعة) أكثر من غريها .كما وبيّن أختبار( )Tلعينتني مستقلتني Independent –SampleT.Test
للمتغري (احلالة اإلجتماعية) وجود فرق معنوي لصاحل األفراد (العزّاب) مبتوسط قدره ( )144،،30يف العينة  ،حيث كانت
القيمة ( )Tاحملسوبة ( )3،605وهي أكرب من القيمة التائية اجلدولية ( )1،96بدرجة احلرية ( )398عند مستوى الداللة
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( ، )0،05ويستدلّ من ذلك أن غري املتزوجني من العينة هم أكثر الفئات شعوراً باإلستبعاد اإلجتماعي  ،مقارنة بفئة املتزوّجني ،
و قد يعزى ذلك اىل أن املتزوجني رمبا أكثر أستقرارآ يف احلياة من غري املتزوجني و قد تبعث حالة عدم األستقرار هذه اىل الشعور
باألستبعاد أكثر  .كما وأظهر إختبار التباين األحادي  One way ANOVAوجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة
تبعاً ملتغري (التحصيل العلمي)  ،إذ كانت القيمة (  )Fاحملسوبة ( )4،706وهي أكرب من القيمة (  )Fاجلدولية ( )3،34بدرجة
احلرية ( )3عند مستوى الداللة ( ، )0،05لصاحل ذوي املؤهل اإلعدادي مبتوسط قدره ( ،)145،85ثم يليهم محلة املاجستري
مبتوسط قدره ( ،)47،141ويف الرتتيب الثالث يأتي محلة البكالوريوس مبتوسط قدره ( ، )139،93ويف الرتتيب األخري
يأتي اصحاب الدكتوراه مبتوسط قدره ( ، )138،75و قد يعزى ذلك اىل أن طلبة املرحلة اإلعدادية ينتابهم الشعور بالقلق حنو
املستقبل حيث أنهم مازالو يف بداية الطريق حنو تكوين الشخصية و بناء اهلوية مقارنة بغريهم من ذوي التحصيل األعلى وقد
يكون ذلك باعثآ على الشعور بالتهميش واألستبعاد اإلجتماعي.
وعلى وفق ما عرض من النتائج اخلاصة بدالالت الفروق يف اإلستبعاد اإلجتماعي لدى الفئات املتعددة ألفراد العينة  ،يتبيّن
بأنه ال توجد فروق دالّة يف الشعور باإلستبعاد اإلجتماعي لدى أفراد العينة حبسب متغريات ( اجلنس  ،املهنة  ،الديانة  ،نوع
السكن  ،الدخل  ،اإلنتماء السياسي) بالرغم من إن املؤشّر العام لإلستبعاد اإلجتماعي مرتفع وبشكل دالّ لدى العينة ككل  ،مما
قد يعزى ذلك اىل تفشّي إحساس عام لدى فئات واسعة من أفراد العينة باإلستبعاد  ،بغض النظر عن هذه العوامل أو املتغريات
الستة  ،وهذه النتيجة تنسجم بشكل أو بآخر مع ما توصلت اليها دراسةكل من ( العساسفة  ، )2111 ،من أن هناك عالقة بني
مؤشرات اإلستبعاد اإلجتماعي و العنف الذي ميارس يف الوسط التعليمي بشكل عام  ،بينما بينت دراسة (نظمي  )2111،بأن
احلرمان بالضرورة قد اليؤدّي بالفرد اىل الشعور باإلستبعاد وبالتالي اإلحتجاج لدى السلطة والتظاهر ضدّه  ،فرمبا يتبلور لدى
هؤالء توجهات عقالنية مصدرها الوعي بالظلم والرغبة يف اإلصالح.
يف حني ختتلف هذه النتيجة مع ما توصّلت إليها دراسة كل من (ساري حنفي و جاد شعبان و كارين سيفريت  ، ) 2111 ،من
أن هناك مؤشرات قويّة تدفع باألفراد اىل اإلقصاء اإلجتماعي من بينها مؤشرات الدخول املنخفضة  ،والسكن  ،والتمييز القانوني
السياسي  ،كما وبيّنت دراسة (التميمي  ،حممود كاظم & الشمّري ،سلمان جودة  ،)2111من أن اإلستبعاد اإلجتماعي يعد
أحد أبرز املعوقات املهنية اليت تواجه الفرد حبيث المتكّنه من تقديم اخلدمات  ،ومن ثمّ جتعل منه غري راض عن مهنته األمر
الذي جيعله أن يشعر بالتهميش السيمايف الوسط املهين خاصته  ،و تتفق النتيجة اليت خرج بها الدراسة احلالي مع ما خلصت
إليها دراسة ( )Hong Mei Tong & others ،2111أن لعوامل (كفاية الدخل  ،وحالة السكن  ،ومستوى املشاركة )
هلا أثرها الواضح يف أعراض نفسية لإلستبعاد اإلجتماعي كاإلكتئاب.وباملقابل ظهر بأن ملتغريات (العمر  ،التحصيل الدراسي ،
احلالة اإلجتماعية)  ،تأثريات دالّة يف إبراز الفروق يف اإلستبعاد اإلجتماعي مما يستدلّ من ذلك  ،بأن الفئات العمرية األقل ،
وذوي التحصيل الدراسي األقل  ،وغري املتزوجني  ،هم أكثر شعوراً باإلستبعاد اإلجتماعي مقارنة ببقية أفراد العينة وفق املتغريات
الثالثة نفسها ؛ وقد يعزى ذلك اىل عوامل إقتصادية كمستوى الدخل والسكن يف إجيار ،و إجتماعية كالعادات والتقاليد املرتسّخة
السائدة  ،ونفسية كالشعور بالدونية واإلستبعاد اإلجتماعي  ،وتقرتب هذه النتيجة من النتيجة اليت توصلًت إليها دراسة
(شغيدل ،كريم  )2112،من أن ما جيعل الكثري من الفئات العمرية  ،مبن فيهم محلة الشهادات األولية والعليا ،يشعرون
باإلستبعاد اإلجتماعي هو عدم تكافؤ الفرص من أمامهم  ،أو طغيان العوامل اإلقتصادية على أخالقيات اجملتمع وأعرافه.
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ثانياً :خالصة النتائج :
 .1ال توجد عالقة دالَة إحصائياً بني اإلستبعاد اإلجتماعي وفقاً للمتغريات ( اجلنس  ،املهنة  ،الديانة  ،نوع السكن  ،الدخل
 ،اإلنتماء السياسي) مما يشري اىل عدم وجود تأثري هلذه العوامل حنو الشعور باإلستبعاد نتيجة ضعف الشعور لدى أفراد
العينة .
 .2هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني العمر واإلستبعاد اإلجتماعي  ،مما يدعو اىل القول أن األفـراد مـن الفئـة العمريـة (35
سنة فمادون) هم أكثر الفئات العمرية يف العينة شعوراً باإلستبعاد اإلجتماعي من الفئات العمرية األخرى  ،ويعزى سـبب ذلـك
رمبا اىل كثرة األعباء احلياتية امللقاة على عاتقهم  ،وشعورهم بالدونية  ،وعدم تكافؤ الفرص أسوة ببقية الفئات.
 .3هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني احلالة اإلجتماعية وطبيعة اإلسـتبعاد اإلجتمـاعي  ،حيـث تبـيّن أن األفـراد غـري
املتزوجني (العزّاب) يف عينة الدراسة  ،هم أكثر شعوراً باإلستبعاد اإلجتماعي مقارنة باألفراد املتزوجني  ،وتفسري ذلك
أن األفراد غري املتزوجني رمبا يشعرون بأنهم مستبعدون إجتماعياً نتيجة إنشغاهلم بأمور أخرى أكثر أهمية كانشغاهلم عن
التواصل مع األقرباء واألصدقاء  ،وبالتالي عدم متكنهم من احلصول على فرص تتيح هلم بناء عالقـات اجتماعيـة صـحيحة
 ،تقودهم اىل حالة من األستقرار والزواج .
 .4هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلستبعاد اإلجتماعي ومستوى التحصيل العلمي لدى أفراد عينـة الدراسـة  ،حيـث
تبيّن أن أصحاب املؤهّل (اإلعدادي) هم أكثر الفئات شعوراً باإلستبعاد من بقية الفئات األخرى  ،ويعزى سبب ذلـك رمبـا
اىل طبيعة الشعور باإلستبعاد لديهم الذي يتمثل بسيطرة هاجس املستقبل عليهم ممـا أثقـل كاهلـهم وبالتـالي الشـعور
بالدونية مقارنة ببقية األفراد اآلخرين.
 التوصيات و املقرتحات:
على وفق ما توصلت اليه الدراسة احلاليةمن نتائج حـول مسـتويات اإلسـتبعاد اإلجتمـاعي لـدى الفئـات التعليميـة  ،تقـدم
التوصيات اآلتية:
 .1ضرورة قيام حكومة األقليم وبالتعاون مع الكوادر املختصّة يف اجلامعات  ،باحلصول على بيانات من عينة أوسع لرصد
حاالت الشعور باألستبعاد والتهميش لدى املواطنني عمومآ والعمل على معاجلة أسبابه .
 .2على حكومة األقليم والوزارات و املؤسسات التابعة هلا  ،و منظمات اجملتمع املدني N.G.Oالناشطة يف األقليم ،
ضرورة العمل على توسيع قاعدة املشاركة العامة والفاعلة لألفراد واجلماعات يف األنشطة اإلجتماعية األساسية
احلياتية يف جماالت (اإلقتصاد  ،السياسة  ،اإلدارة ،الرتبية والتعليم ،الصحة  ،اإلنتاج واإلستهالك  ،السوق  ...اخل
) ،وإتاحة الفرص أمامهم  ،متهيداً إلندماجهم يف اجملتمع العام.
 .3على الوزارات (الرتبية  ،والعمل والشؤون اإلجتماعية ) يف حكومة اإلقليم ومؤسساتها  ،كذلك املنظمات الناشطة يف
جمال احلقوق املدنية  ،العمل على توعية و إرشاد الفرد يف االسرة أو املؤسسات التعليمية واجملتمع بشكل عام و تهيئة
البيئة النفسية واألجتماعية املالئمة لتنمية الشعور باألنتماء .
 .4على املؤسسات املعنية يف حكومة األقليم إتاحة الفرص للجميع وإتباع أساليب موضوعية علمية لتقييم الكفاءات
وإعطاء كل ذي حق حقه من اإلمتيازات واملواقع وفقاً ملعيار الشخص املناسب يف املكان املناسب.
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املقرتحات:
استكماال للدراسة احلالية وتطويراً هلا ،نقدم مقرتحات ألجراء الدراسات من قبل الباحثني مستقبالً وكاآلتي:
 .1اجراء دراسة مشابهة للدراسة احلالية علـى فئـات اجتماعيـة اخـرى يف اجملتمـع الكـوردي مثـل (العمـال  ،احلرفيـون ،
العاطلون عن العمل  ..اخل)  ،ومقارنة نتائجها بنتائج الدراسة احلالية.
 .2اجــراء املزيــد مــن الدراســات حــول مظاهراإلســتبعاد اإلجتمــاعي وعالقتــه مبــتغريات اخــرى مثــل ( البيئــة  ،التكيــف
اإلجتماعي ،الصحة النفسية)  ،لدى التدريسيني واملوظّفني يف جامعات اإلقليم.
 .3اجراء دراسة عن العالقة بني اإلستبعاد اإلجتماعي واجلرمية يف اجملتمع الكوردي.
املصادر
 .1إبراهيم ،حامد البشري،االتهميش يف السودان مرافعة لصاحل احلقيقة والعدالة والوحدةا(،مقالة)  ،موقع سودانيز
اونالين،بتاريخ . 2009/10/27
 .2أبو النصر،حممد زكي،األستبعاد األجتماعي الوجه اآلخر للسياسة األجتماعية،ط ،1املكتب اجلامعي احلديث  ،مصر
.2012،
 .3أبو حطب  ،فؤاد  ،و فهمي ،حممد سيف الدين  ،معجم علم النفس والرتبية  ،ج ، 1ط ، 1اهليئة العامة لشؤن املطابع
األمريية  ،مصر .1984،
 .4آدم  ،قيب ،رؤية نظرية يف العنف السياسي يف اجلزائر ،دراسة نقدية،جملة الباحث،العدد ،1جامعة ورقلة،اجلزائر،
.2002
 .5األعرجى ،زهري  ،االبعاد االجتماعية لفريضة احلج األجزاء ( ، )1،2،3حبث يف السلوك اجلمعي األسالمي ونقد
النظريات األجتماعية السلوكية ،ط ، 1قم  ،ابران .1994 ،
 .6أمارثيا صن  ،التنمية حرية  ،ترمجة  :شوقي جالل  ،سلسلة عامل املعرفة  ،العدد.2004 ،303:
 .7باقر ،حممد حسني  ،قياس الفقر يف دول اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا(األسكوا) ،نيويورك.1996 ،
 .8بدوي ،امحد زكي ،معجم العلوم االجتماعية ،مكتبة لبنان ،بريوت.1977 ،
 .9بركات،حليم،اجملتمع العربي املعاصر،ط،2مركزالدراسات الوحدة العربية،بريوت،لبنان.2009،
.10

بكار،عبدالكريم ،هي هكذا  ..كيف نفهم األشياء حولنا،ط،1دارالسالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة

،القاهرة،مصر2009،
.11

البياتي  ،عبداجلبار  ،اثناسيوس  ،زكريا  ،األحصاء الوصفي واألستداللي يف الرتبية وعلم النفس  ،اجلامعة

املستنصرية – بغداد .1977 ،
.12

تصريح صحفي لوزيرة العمل والشؤن االجتماعية يف حكومة إقليم كوردستان أمام الربملان على موقع  kurdiuيف

 2011/9/27متاح على http://www.kurdiu.org/ar/hawal/?pageid=86486
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تقرير التنمية البشرية  ،برنامج األمم املتحدة األمنائي (،)UNDPترمجة :جلنة األمم املتحدة األقتصادية

واألجتماعية لغربي آسيا (األسكوا).2010 ،
.14

التل ،سعد ،مقدمة يف الرتبية السياسية ألقطار الوطن العربي ،ط ،1دار اللواء للنشر ،عمان ،األردن.1987 ،

.15

التميمي  ،حممود كاظم  ،والشمري  ،سلمان جودة  ،املرونة النفسية وعالقتها باإلستبعاد اإلجتماعي لدى املرشدين
الرتبويني  ،دراسة منشورة يف جملة كلية املأمون اجلامعة ،العدد العشرون .2012 ،

.16

اجلميل  ،سيار  ،النظام الرتبوي والتعليمي يف العراق  :التطور ..الفاشية والدمار (مقال) .2004 / 1 / 13،

.17

اجلوهري  ،حممد وآخرون  ،الطفل والتنشئة األجتماعية ،ط ،1بدون مكان الطبع  ،القاهرة  ،مصر . 2008 ،

.18

اجلوهري،هناء حممد ،علم االجتماع احلضري ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،عمان،االردن. 2011،

.19

حجازي ،مصطفى  ،األنسان املهدور (دراسة حتليلية نفسية إجتماعية ) ،ط ، 2املركز الثقايف العربي  ،بريوت

،لبنان . 2006 ،
.20

حجازي ،مصطفى  ،التخلف األجتماعي مدخل اىل سيكولوجية األنسان املقهور ،ط ، 11املركز الثقايف العربي ،

لبنان . 2010،
.21

احلسن،احسان حممد،نظريات علم االجتماع املتقدمة،ط،1دار وائل للنشر،عمان-األردن .2005،

.22

محودى  ،امحد مجيل ،املتغريات االجتماعية غري املرتبطة بكل من التحصيل الدراسي واالستبعاد االجتماعي،

دراسة سوسيولوجية نقدية متاح على الرابطhttp://www.ulum.nl/d193.html :
.23

اخلزاعي  ،حسني  ،مقابلة مع صحيفة السبيل األلكرتونية األردنية اليومية  ،بتاريخ .2012/7/5 ،

.24

مخّش  ،جمدالدين عمر خريي  ،علم اإلجتماع املوضوع واملنهج  ،ط ، 1األصدار الثاني  ،دار جمدالوي للنشر

والتوزيع  ،عمان – االردن .1999،
.25

اخلياط،ماجد حممد،اساسيات البحوث الكمية والنوعية ،ط، 1دار الراية للنشر والتوزيع  ،عمان – االردن ،

. 2010
.26

الديب  ،سنان علي ،األستبعاد األجتماعي (مقال) ،متاح على

http://www.amoude.net/index.php?option=com:
.27

الربيعي  ،صاحب  ،سلطة االستبداد واجملتمع املقهور ،ط، 1صفحات للدراسات والنشر ،دمشق ،سورية . 2007 ،

.28

رضوان  ،شفيق ،علم النفس االجتماعي ،ط ، 2جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  ،بريوت  ،لبنان ،

2008
.29

الزامل  ،فتحي  ،رؤية تعليمية حديثة  ،ط ، 1ميامة للنشر والتوزيع  ،املنامة  ،البحرين .2009،
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زاهي  ،منصور  ،الشعور باإلغرتاب الوظيفي وعالقته بالدافعية لإلجناز لدى اإلطارات الوسطى لقطاع احملروقات
 ،دراسة ميدانية(غري منشورة) بشركة سوناطراك باجلنوب اجلزائري مقدمة اىل كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية /
قسم علم النفس والعلوم الرتبوية لنيل درجة الدكتوراه علوم علم النفس العمل  ،جامعة منتوري اجلزائر.2007 ،

.31

الزوبعي،عبداجلليل،والغنام،حممد أمحد،مناهج البحث يف الرتبية،ج،1مطبعة التعليم العالي،جامعة بغداد،

.1981
.32

الزيباري،طاهرحسو،دراسات يف اجملتمع الكوردي املعاصر،ط،1دار سثرييز للطباعة،أربيل،كوردستان/العراق،

.2008
.33

ساري حنفي  ،وجاد شعبان  ،و كارين سيفريت  ،األقصاء األجتماعي لآلجئني الفلسطينيني يف لبنان  ،تأمالت يف
اآلليات اليت تعزز فقرهم الدائم  ،جملة الدراسات الفلسطينية  ،العدد .2010 ، 91

.34

الساعدي ،عبد جاسم ،التعليم يف العراق :الواقع واآلفاق ورقة للمشاركة يف املؤمتر الدولي حول حق التعليم يف

البلدان املتأثرة ب األزمات الذي تنظمه منظمة اليونسكو حتت عنوان اتوقفوا عن تعريض مستقبل العراق للخطرا من
 30ت 1ولغاية  1ت ، 2008 ، 2باريس ،فرنسا.
.35

ستيفن بي  ،جينكيز  ،وجون مايكل رايت  ،منظور جديد للفقر والتفاوت (ترمجة  :بدر الرفاعي)،ط ، 1اجمللس

الوطين للثقافة والفنون واآلداب  ،سلسلة عامل املعرفة  /العدد  ، 363 :الكويت .2009 ،
.36

السناد  ،جالل  ،تطور السلطة األبوية يف األسرة العربية ،منوذج وير  ،206اطروحة دكتوراه (غري منشورة) ،

كلية اآلداب ،جامعة دمشق  -سوريا.1995 ،
.37

السندي،بدرخان،اجملتمع الكوردي،ط،1دار آراس للطباعة،مطابع وزارة الرتبية،أربيل كوردستان/العراق.2002،

.38

سيالمي  ،نوربري  ،املعجم املوسوعي يف علم النفس ترمجة :وجيه أسعد  ،ط ، 1منشورات وزارة الثقافة  ،دمشق –

سوريا 2001 ،
.39

شرابي  ،هشام  ،النظام األبوي وإشكالية التخلف اجملتمع العربي ،ط ، 2مركز دراسات الوحدة العربية  ،لبنان ،
.1993

.40

شراز ،حممد صاحل ،أسباب الفقر واالجتاهات حنو الفقراء  ،جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية ،جملد

،3العدداالول .2011 ،
.41

شغيدل  ،كريم  ،ظاهرة األستبعاد االجتماعي يف العراق  ،اآلثار واألسباب السلبية على بنية اجملتمع  ،مركز

املستنصرية للدراسات العربية والدولية  ،رسالة غري منشورة يف جامعة املستنصرية  ،العراق 2012 ،
.42

شغيدل،كريم ،ظاهرة األستبعاد االجتماعي يف العراق ،اآلثار واألسباب السلبية على بنية اجملتمع ،مركز
املستنصرية للدراسات العربية والدولية،رسالة غري منشورة يف جامعة املستنصرية،العراق .2012،
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الصاحل  ،مصلح  ،الشامل  :قاموس مصطلحات العلوم األجتماعية  ،ط ، 1دار عامل الكتب للطباعة والنشر

والتوزيع  ،ردمك  ،اململكة العربية السعودية .1999 ،
.44

صبحي  ،سيد  ،األنسان وسلوكه األجتماعي  ،ط ، 1مكتبة التقدم القاهرة – مصر ،1976،

.45

الطحاوي  ،امساعيل  ،التحوالت اجملتمعية وتغري منظومة القيم باجملتمع  ،ورقة مقدمة اىل مؤمتر التحديث
والتغري يف جمتمعاتنا  ،تقييم جتاري واستكشاف االفاق  ،جامعة عني الشمس (يومي  8 -7من ابريل  ، )2008مصر.

.46

عبدالسادة،اساور عبداحلسني،الشباب واملشاركة اجملتمعية دراسة ميدانية يف مدينة بغداد (دراسة منشورة)
،جملة البحوث الرتبوية والنفسية،العدد، 32:جامعة بغداد،العراق.2012،

.47

عبيدات،حممد،وآخرون،منهجيةالبحث العلمي القواعد واملراحل والتطبيقات،ط،2دار وائل للنشر،عمان،أردن

.1999
.48

العساسفة  ،رامي عودة اهلل  ،مؤشرات األستبعاد األجتماعي وعالقته بالعنف الطالبي  ،دراسة ميدانية غري منشورة

يف جامعة مؤتة – األردن .2011
.49

عالّم  ،صالح الدين حممود ،القياس والتقويم الرتبوي والنفسي  ،أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته املعاصرة ،ط1

 ،دار الفكر العربي ،القاهرة  -مصر .2000 ،
.50

الغريب  ،رمزية  ،التقويم والقياس النفسي والرتبوي  ،ط ، 1دار النهضة العربية القاهرة  ،مصر ،1985 ،

ص. 677
.51

غيدنز،أنطونيو،علم األجتماع،ت :فايزالصياغ،ط،1مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت،لبنان.2005 ،

.52

فرج ،صفوت،القياس النفسي  ،ط ، 6مكتبة األجنلو املصرية  ،مطبعة عبدالكريم حسان  ،القاهرة  ،مصر ،

.2007
.53

فهمي ،مصطفى،التكيف النفسي  ،بدون،الناشر مكتبة مصر،دار مصر للطباعة ،القاهرة  ،مصر،بدون سنة الطبع.

.54

قرية،إمساعيل،وآخرون،مستقبل الدميقراطية يف اجلزائر،ط،1مشروع دراسات الدميقراطية يف البلدان العربية

.،2000
.55

الكواري،علي خليفة،وآخرون ،األستبداد يف نظم احلكم العربية املعاصرة  ،ط،2مركز الدراسات الوحدة العربية

،لبنان.2006 ،
.56

لطفي،طلعت ابراهيم  ،الزيات  ،كمال عبداحلميد  ،النظرية األجتماعية املعاصرة يف علم االجتماع  ،دار غريب

للنشر  ،بدون ،القاهرة – مصر.
.57

مارشال،جوردن،موسوعة

علم

األجتماع،ت:حممد

اجلوهري

وآخرون

،ج،1ط،2اجمللس
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للثقافة،مصر.2007،
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ماركيوز،هربرت،األنسان ذو البعد الواحد (ت:جورج طرابيشى)،ط،3منشورات دار اآلداب،بريوت  ،لبنان ،

.1989
.59
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مصر.1974،
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The Social Exclusion of Educational groups in Kurdish Society
Abstract
This study aims to identify the total score of the study sample towards social
exclusion in accordance with the difference between the averages, as well as, to find
out the social exclusion level of the respondents of the sample according to the based
variables on the difference for each variable, according to the level of significance for
each one,The importance of this study emerged in the identification and study of the
social - psychological dimensions of social exclusion from an important category and
influential within the Kurdish community, namely the educational category on the
grounds which they are the most active and dynamic group within the community.
When the stratified random sample was chosen from 400 person from the study
community, including 185 males and 215 females, the researchers used the measure
of social exclusion after they prepared and made confirmed its validity and reliability.
The tools which have been used in data processing, Independent sample T-Test, One
way ANOVA, in order to find the differences between the averages, or to find
significant correlation coefficients.
The results showed that educational groups have a high sense of social exclusion and
a higher level of Mean scores, and have positive attitudes towards the situation.
Finally the researchers presented some recommendations and suggestions
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