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Abstract 

Iraqi society witnessed many changes throughout the history some of them were caused by 

invasions and some caused by internal affairs which leads to the flaw of the family. The study 

focuses on changes of the Iraqi rustic family from 1921 to 2003 which results the fall of some 

Iraqi big cities and the rise of ISIS which in turn effect negatively on the Iraqi rustic family. 
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 الملخص 
لقد شهد المجتمع العراقي عبر التاريخ عدة تغيرات اجتماعية واقتصادية نتيجة لعوامل التدخل الخارجي تـارة، واضـطراب  
داخلية تارة أخرى، ممـا أدى ذلـك إلـى تصـدع المنظومـة األسـرية فـي المجتمـع العراقـي وتحولهـا مـن األسـرة الممتـدة إلـى الشؤون ال

النووية، األمر الذي جعل المجتمع يعدل من منظومة القيم وجعلها تساير عملية التغير الحاصلة فيه، بسبب العديد مـن األزمـات 
صعودا إلى يومنـا هـذا، وخاصـة مـا حصـل فـي العـراق فـي  1921ل الدولة العراقية عام التي مر بها المجتمع السيما بعد استقال

، ومـا صــاحب ذلـك مــن تـداعيات انتهـت بســقوط بعـض المــدن وظهـور عصـابات داعــش ومـا إلــى 2003التاسـع مـن نيســان عـام 
نشــاطاتها االجتماعيــة واالقتصــادية ذلـك مــن آثــار سـلبية علــى بنيــة األسـرة العراقيــة الســيما األســرة الريفيـة واضــطراب معظــم أوجـه 

 والثقافية.
 واألقتصادية التغيرات واالجتماعيةالكلمات المفتاحية: األسرة الريفية،  

  
  المقدمة:
شـــهد المجتمـــع العراقـــي منـــذ القـــدم تغيـــرات اجتماعيـــة واقتصـــادية كبـــرى بفعـــل عوامـــل عـــدة منهـــا التـــدخالت الخارجيـــة أو  

وغيرها، وتعـد تلـك التغيـرات بمثابـة تحـول نـوعي مـن مجتمـع ظـل طيلـة قـرون عديـدة يحـافظ علـى  االنقالبات السياسية والعسكرية
نمـــط وأســـلوب حياتـــه، إلـــى مجتمـــع آخـــر يتميـــز بخصـــائص اجتماعيـــة وثقافيـــة تمثـــل )تهديـــدًا( )إلـــى حـــٍد مـــا( وتحـــديًا لخصـــائص 

 المجتمع األول. 
ة وال ذاتيـة فـي آن واحـد، بـل كانـت ناتجـة أساسـًا عـن احتكـاك إن جل التغيرات التي عرفها المجتمع العراقي لم تكـن عفويـ

ـــافي ـــة. فالنظـــام  -ثق ـــى واقـــع العائلـــة الريفي ـــد آثارهـــا المترتبـــة عل ـــع ضـــرورة دراســـة تلـــك التغيـــرات وتحدي ـــا تنب اجتمـــاعي. ومـــن هن
ارة أخـرى فـي منظومتـه االجتماعي في العراق تعرض إلى هزات داخلية وخارجية عنيفـة وقويـة جعلـت منـه أن يعـدل تـارة ويبـدل تـ

م مــا أدى إلــى انهيــار قواعــد الضــبط االجتمــاعي وفقــدان قوتهــا 2003القيميــة التــي مــا لبثــت أن انهــارت فــي التاســع مــن نيســان 
 وتأثيرها في أفراد المجتمع العراقي. 
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وخارجيـة والسـيما  كما وقد تعرض المجتمع العراقي في العقود األربعة الماضية إلى عقبات عديدة قامت بهـا قـوى داخليـة 
التـي اسـتمرت ثمـان سـنوات 1980اإليرانية عـام  –، واندالع الحرب العراقية 1972بعد قرار التأميم الذي صدر في حزيران عام 

أربكـت خاللهــا معظـم جوانــب الحيـاة االجتماعيــة والسياسـية واالقتصــادية واســتنزفت كثيـر مــن القـوى التنمويــة، ومـا أن انتهــت هــذه 
وانــدلعت حــرب الخلــيج األولــى. وكــان مــن أبــرز  1990، دخلــت القــوات العراقيــة الكويــت فــي الثــاني مــن آب 1988الحــرب عــام 

تـداعيات هــذه الحــرب هــو فــرض الحصــار االقتصـادي الــدولي علــى العــراق الــذي اســتمر ألكثـر مــن اثنتــي عشــرة ســنة وكــان لهــذا 
 الحصار أضرارا جسيمة شملت نواحي الحياة كافة. 

التبدل في أحوال الناس وثقافـاتهم مـن أبـرز القضـايا التـي شـغلت بـال المهتمـين والمتخصصـين فـي العلـوم ولعل التغير و  
 اإلنسانية عامة والمتخصصين في علم االجتماع خاصة الذين جعلوا من عملية التغير هذه وتجلياتها محور اهتمامهم.

ة واالقتصــادية والثقافيــة... الــخ، والتــي شــملت جميــع ونتيجــة لــذلك فقــد بــرزت العديــد مــن المشــكالت االجتماعيــة والسياســي 
فئات المجتمع وشرائحه وطبقاته ومنها ذلك الجزء الهام من المجتمع واللبنة األساسية المكونة له أال وهي العائلة العراقية الريفيـة. 

ي تزيــد مــن حــدة هــذه التــي ســوف نســلط الضــوء علــى بعــض المشــكالت التــي تعانيهــا فــي ظــل التغيــر االجتمــاعي والظــروف التــ
 المشكالت. 

 الفصل األول: اإلطار النظري 
 أوال: مشكلة الدراسة

يعد التغير واقع حتمي وحركة متواصلة ال سبيل إليقافها أو منعها، فالكون برمته يخضع لتغيرات متواصلة عبر ماليين  
ر متواصـلة ومسـتمرة منـذ فجـر التـاريخ وفقــا السـنين واإلنسـان بوصـفه جـزء مـن هـذا الكـون بحضـارته وثقافتـه يخضـع لعمليـات تغيـ

 لعالقة تداخل وتفاعل وتبادل متواصلة. 
فــالتغير ســمة مــن ســمات الكــون لــذلك نجــده يمــس جوانــب الحيــاة منهــا الماديــة أو المعنويــة، فــيمس األفــراد والجماعــات  

التقـدم والتكنولوجيـا واإلعـالم وأسـلوب الحكـم، والمجتمعات، ويمس القيم والعـادات والثقافـات كمـا يـرتبط بالتحضـر والتنميـة والنمـو و 
كمــا يمــس التنشــئة االجتماعيــة وطريقــة الحيــاة. وهــو عمليــة اجتماعيــة يتحقــق عــن طريقهــا تحــول المجتمــع بأكملــه، أي تحــول فــي 

فيـــة نظمـــه االجتماعيـــة كالنظـــام السياســـي واالقتصـــادي والعـــائلي... الـــخ وذلـــك فـــي حـــدود حقبـــة زمنيـــة محـــددة نتيجـــة عوامـــل ثقا
واقتصادية وسياسية يتداخل بعضها ببعض ويؤثر بعضـها فـي اآلخـر. فـالتغير صـفة مالزمـة لإلنسـان والمجتمـع منـذ القـدم وحتـى 

 اليوم، وهو ال يسير دائما نحو التقدم وقد يسير باالتجاه المعاكس فيعد تخلفًا. 
ة، لذلك هي أكثر اتزانا واستمرارا من غيرها كونها وتعد العائلة الريفية األساس الذي انحدرت منه العائلة الحضرية الحديث 

تعتمد باألساس على منظومة القيم التقليدية المبنية علـى العـادات واألعـراف والضـوابط السـائدة بـين أعضـائها لـذلك فـان أي خلـل 
 يصيبها يظهر للعيان بحكم الطبيعة االجتماعية واإليكولوجية.

عية واالقتصادية التي شهدها المجتمع العراقـي بصـفة عامـة والعائلـة الريفيـة بصـفة وقد أثرت التحوالت السياسية واالجتما 
خاصة على معظم أوجه نشاطات العائلة الريفية االجتماعية واالقتصادية والثقافية، كما وأفرزت بنية جديدة وواضحة ومميزة لهذا 

 لسابقة.النمط العائلي المعاصر مع بقاء بعض المالمح أو السمات من المرحلة ا
وبالتالي فان الهدف من معرفة تأثير قوى التغير واالجتمـاعي واالقتصـادي علـى العائلـة الريفيـة هـو وضـع تصـور علمـي  

لماهيتــه والياتــه ومســاراته والوســائل والطــرق التــي يمكــن تبنيهــا للحــد مــن مخــاطر وســلبيات التغيــر مــن جهــة، واســتخدامه كوســيلة 
بمعنى أخر االستفادة من ايجابيات التغير وتفـادي سـلبياته، ومـن ثـم توظيفـه لتحقيـق التنميـة لتحقيق غاية وطنية من جهة أخرى، 

 الشاملة في المجتمع الريفي. 
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 ثانيا: أهمية الدراسة
 تتجلى أهمية هذا البحث في ناحيتين:

 األهمية العلمية )النظرية( - 1
جتماعية واالقتصـادية علـى العائلـة الريفيـة مـن حيـث البنـاء تتمثل أهمية الدراسة العلمية )النظرية( في دراسة التغيرات اال 

والوظيفة، أو بمعنى آخر الوقوف على حقيقة العالقة الترابطية القائمة أساسًا علـى التـأثير الفعـال لتلـك التغيـرات فـي واقـع العائلـة 
لتغيـرات السياسـية واالجتماعيـة واالقتصــادية الريفيـة. لـذلك نحـاول بالدراســة والتحليـل معرفـة طبيعـة العائلــة الريفيـة فـي ظـل تــأثير ا

 فيها. 
زيادة على ذلك فان أهمية البحث النظرية تكمن في محاولة العمل على إثراء البحوث العلمية الخاصة في مجال العائلـة  

 عراقي. الريفية أو علم االجتماع الريفي بأبعاده المختلفة والوصول إلى نتائج موضوعية ومعبرة مستمدة من الواقع ال
 األهمية العملية )التطبيقية(  -2

تتمثـــل األهميـــة التطبيقيـــة لهـــذه الدراســـة فـــي االســـتفادة مـــن النتـــائج المتحصـــل عليهـــا والمتمثلـــة فـــي مجموعـــة االقتراحـــات  
معالجـة  والتوصيات التي تخرج بها الدراسة والموجهة للسادة المعنيين بشؤون الواقع الريفي وذلك بقصد توجيه معـرفتهم فـي كيفيـة

 اآلثار التي رتبتها التغيرات الحاصلة في المجتمع العراقي. 
باإلضــافة إلــى المســاعدة علــى وضــع خطــط واســتراتيجيات لمعالجــة المشــكالت التــي تعانيهــا منهــا العائلــة الريفيــة ووضــع  

 ير تلك التغيرات.الحلول المناسبة من اجل زيادة فعاليتها وبالتالي زيادة اإلنتاج الزراعي المتناقص أصال بتأث
  ثالثًا: أهداف الدراسة

لمـــا كـــان الهـــدف مـــن إجـــراء البحـــث هـــو إضـــافات جديـــدة للمعرفـــة العلميـــة وتوجيـــه هـــذه المعرفـــة لخدمـــة حـــال المجتمـــع  
صالحه فأن أهداف بحثنا هي:  وا 

  .الوقوف على حقيقة التغيرات االجتماعية واالقتصادية في العراق 
 التغيرات في العائلة الريفية.  التعرف على طبيعة تأثير تلك 
  لفـــت أنظـــار المؤسســـات الحكوميـــة ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني وخاصـــة تلـــك التـــي تتبنـــى مســـألة التنميـــة بشـــقيها البشـــرية

جراء دراسات مقارنة أخرى في المستقبل.   والطبيعية لنتائج هذه الدراسة وا 
 رابعًا: تحديد المفاهيم 

  Social Change)التغير االجتماعي ) -1
( يعنــي انتقــال أي شــيء أو ظــاهرة مــن حالــة إلــى أخــرى، أو هــو ذلــك التعــديل الــذي يــتم فــي Change)إن اصــطالح  

. وغالبــــًا مــــا يعــــرف التغيــــر االجتمــــاعي بأنــــه التحــــول الــــذي يقــــع فــــي الــــنظم (1) طبيعــــة أو مضــــمون أو هيكــــل شــــيء أو ظــــاهرة
. ويعتقـــد الـــبعض أن مفهـــوم التغيـــر االجتمـــاعي يـــرتبط بدرجـــة كبيـــرة (2)ااالجتماعيـــة، ســـواء فـــي تركيبهـــا وبنيانهـــا أم فـــي وظائفهـــ
 Social Institutions)( والــنظم االجتماعيــة )Social Structureباألوضــاع الجديــدة التــي تطــرأ علــى البنــاء االجتمــاعي )

مـــن جوانـــب الحيـــاة ( وغيرهـــا، نتيجـــة لتشـــريع قاعـــدة لضـــبط الســـلوك أو كنتـــاج أو تحـــول جـــذري فـــي جانـــب Habitsوالعـــادات)
االجتماعيـــة أو البيئيـــة، وهـــذا النتـــاج أو تلـــك األوضـــاع كمـــا يبـــدو مـــن أبعادهـــا معالجـــات أو حلـــول لمشـــاكل أو تـــوترات أصـــابت 

                                                           
 .  52، ص 1996( محمد عمر الطنوبي، التغير االجتماعي، منشأة المعارف المصرية، القاهرة، 1)
، مطبعااة اإلرشاااد، بغااداد، ضااارة والتغياار االجتماااعي وأثرهااا فااي مساااهمة الماارأة فااي التنميااة القوميااة فااي منطقااة الخلاايج العربااي   ( فوزيااة العطيااة، الح2)

   .103، ص 1979



 م2016/ نيسان           جامعة بابل /لعلوم التربوية واإلنسانية ل األساسيةكلية التربية  مجلة        26العدد/

299 

. وبشـكل عـام فـالتغير (2) . ولهذا فالتغير هو سلسلة متعاقبة من الفوارق واالختالفات مع مرور الوقـت فـي هويـة ثابتـة(1) المجتمع
يــة تشــمل مرافــق الحيــاة االجتماعيــة وظــواهر الكــون كلهــا، وتعــد مــن أخطــر الظــواهر التــي تقابــل المجتمعــات فــي االجتمــاعي عمل

. الن التغير في البناء االجتماعي ينطوي على التغيـرات فـي (3) العصر الحديث، حتى أصبح التغير معيار حقيقة الوجود الحالي
 (.4) قات بين النظمحجم المجتمع أو في نظم اجتماعية خاصة أو في العال

: العائلـــة هــي الوحـــدة االجتماعيــة األولــى التـــي تهــدف إلـــى المحافظــة علـــى النــوع اإلنســـاني وتقــوم علـــى (Familyالعائلــة ) -2
العمليــات التــي يقتضــيها العقــل الجمعــي والقواعــد التــي تقررهــا المجتمعــات المختلفــة ويعــّد نظــام العائلــة نــواة المجتمــع لــذلك كانــت 

( علـى أنهـا جماعـة The Familyفي كتابهما) Lockولوك  Burgess. كما عرفها كل من برجس (5)اجتماعي نظام أساسًا لكل
من األفراد تـربطهم روابـط قويـة ناتجـة عـن صـالت الـزواج، الـدم، التبنـي وهـذه الجماعـة تعـيش فـي دار وتـربط أعضـائها عالقـات 

وهناك من يرى إن العائلة تجد أصلها في نظام الزواج وهـو االتحـاد  .(6)اجتماعية متماسكة أساسها المصالح واألهداف المشتركة
الشــرعي أو القــانوني بــين الرجــل والمــرأة ذلــك النظــام يؤســس العائلــة ومــن وظائفهــا اإلنجــاب والعنايــة باألطفــال وتنشــئتهم اجتماعيــًا 

ج يكتسـب دور األب والزوجـة تكتسـب دور ومن خالل الزواج يكتسب األعضاء مجموعة من المكانات واألدوار االجتماعيـة فـالزو 
 .(7)أالم وهكذا

(: وهــي ذلــك الــنمط مــن األســر التــي تســكن المنــاطق الريفيــة الــذي يتمتــع Rural Family) التعريــف اإلجرائــي للعائلــة الريفيــة
مـــط العائلـــة بمميـــزات خاصـــة مبنيـــة علـــى العالقـــات األوليـــة والتضـــامن االجتمـــاعي اآللـــي والســـلطة األبويـــة والتـــي تختلـــف عـــن ن

 الحضرية جذريًا من ناحية المعيشة والثقافة والسلوك. 
تعــد المنطقــة ريفــًا إذا مــا كانــت خــارج حــدود المراكــز اإلداريــة للمــدن، التــي تتميــز بوجــود المؤسســات : Rural Theالريــف  -3

امــل اإلداري يســتخدم محكــًا مهمــًا االجتماعيــة والخدميــة المختلفــة، كمــا هــو الحــال فــي العــراق والعديــد مــن الــدول األخــرى فــان الع
ـــــز بـــــين الريـــــف والمدينـــــة  ـــــم االجتمـــــاع واحـــــدًا مـــــن المجتمعـــــات المحليـــــة (8)للتميي . وكـــــذلك يعـــــد الريـــــف مـــــن وجهـــــة نظـــــر عل

(communities التــي يتضــمنها المجتمــع األكبــر، كــالمجتمع الحضــري والمجتمــع البــدوي، فهــو لــيس بيئــة طبيعيــة مختلفــة عــن )
سق اجتمـاعي أواًل يتضـمن عالقـات وقيمـًا وأعرافـًا ومعـايير وبنـى اجتماعيـة تميـزه عـن غيـره مـن المجتمعـات المدينة فحسب، بل ن

 . (9)المحلية
 الفصل الثاني: العائلة الريفية: الخصائص والمشكالت 

 أواًل: خصائص العائلة الريفية
أهــم المؤسســات االجتماعيــة التــي يتكــون منهــا  تلعــب العائلــة دورًا أساســيًا فــي رســم معــالم المجتمــع الريفــي وتحديــده، وتعــد 

الـخ، فتتـأثر … البناء االجتمـاعي فـي الريـف، وتتفاعـل مـع بقيـة المؤسسـات البنائيـة واالجتماعيـة والسياسـية واالقتصـادية والدينيـة 
شـغلها العائلـة وخاصـة فـي بها وتؤثر فيها. كما وتعكس العالقة القائمة بين تلك المؤسسـات والعائلـة الريفيـة المكانـة الهامـة التـي ت

 تنشئة الفرد وتلقينه أخالق المجتمع وقيمه وخبراته. وللعائلة الريفية خصائص عدة ميزتها عن العائلة الحضرية نذكر منها:

                                                           
 .  29، ص 1956( جبارة عطية جبارة. المشكالت االجتماعية والتربوية، مطبعة جامعة الكويت، الكويت، 3)
 .303، ص1999والنشر والتوزيع، بيروت، ، ترجمة جريس خوري، دار النضال للطباعة 1الجتماع، ط ( روبرت نيسبت، وروبرت بيران. علم ا4)
 .  154، ص 2004( جودت بني جابر. علم النفس االجتماعي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1)
 .75اإلسكندرية، د. ت. ص  ( بوتومور. عوامل التغير االجتماعي، ترجمة علياء شكري، دار المعرفة الجامعية،2)
 .152، ص 1978( احمد زكي بدوي. معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، 3)

4) Burgess and Lock. The Family, American Book , Co. N.Y. 1945 , p 8 ). 
(5) Mark Hutter: The changing Family, Comparative Perspective, New York , John Wiley and Sons, 

Inc.,1981, P.9. 
 .78، ص 1979( محمد عبد الهادي دكلة وآخرون. المجتمع الريفي، مؤسسة دار الكتب للطباعة والشر، الموصل، 6)
 .95، ص 1986( غريب سيد احمد، علم االجتماع الريفي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 7)
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  إنهــا ذات ســلطة أبويــة قويــة، فــاألب هــو صــاحب الســلطة العليــا والواقــع أن مظهــر الســلطة األبويــة فــي العائلــة الريفيــة قــوي
 ن، وقد تبين أن هناك نفوذ ال بأس به للمرأة الريفية على أفراد أسرتها في ظل غياب الزوج لسبب معين. وظاهر للعيا

  إن النمط السائد من األسر في الريف هو نمط العائلة الممتدة أي أنها تتكون من أكثر من أسـرة بسـيطة فـي معيشـة منزليـة
 (. 1)واحدة، ونمط الزواج السائد هو نمط الزواج الداخلي 

 تلعــب األرض وفالحتهــا دورا كبيــرا فــي تكــوين العائلــة الريفيــة، فملكيــة األرض أو احتمــال ملكيتهــا عــن طريــق الميــراث يعتبــر
احد األسس الهامة التي يقوم عليهـا الـزواج إلـى جانـب االهتمـام بـاألمور األخـرى كالنسـب واألخـالق والسـمعة الحسـنة لكـل مـن 

 الزوج والزوجة. 
  الريفية بكبر حجمها وكثرة مواليدها، وتحتفي العائلة بصفة خاصة بمواليدها الـذكور، إذ يعتبـر أهـل الريـف أن تتميز العائلة

 كبر حجم العائلة عامل مهم وداعم لقوتها ومكانتها داخل المجتمع. 
 اط الزراعـي يمثـل تنظر العائلة إلى أبنائها كمصدر أساسي للدخل فهم العامل االقتصادي األول، وكما هو معلوم فـان النشـ

 العمل األساسي للعائلة الريفية، وان قوة العمل الزراعي تعتمد على أفراد العائلة.
  إن حيــاة القريــة البســيطة واألمــاني المتواضــعة لغالبيــة ســكانها التــي تنحصــر فــي تنشــئة أبنــائهم التنشــئة الصــحيحة التــي ال

 . مما يكون دافعًا وحافزًا لزيادة عدد األبناء.(2)تشعر األب / الفالح بعبء المسؤولية في توفير حاجاتهم 
 .موقف الزوجة الضعيف تحت التهديد الدائم من قبل الرجل في الزواج بأكثر من زوجة 
  .عدم إلمام أبناء الريف بوسائل تنظيم النسل أو تحديده 
 م منعزلين إلى حد ما عن اآلخرين. قلة الخدمات الصحية واالجتماعية والثقافية والترويحية العامة ألبناء الريف جعله 
 .يمثل الطالق مشكلة كبرى في حياة العائلة الريفية وذلك من خالل النظرة الدونية للمرأة المطلقة 
  يمثل الزواج المبكر احد القيم األساسية لمجتمع القرية، وتتفاعل في مجتمع القرية عدة عوامل احدها يعمل علـى اسـتمرارية

المبكــر وأخــرى تعمــل علــى التقــدم بســن الــزواج،ومن عوامــل االتجــاه نحــو الــزواج المبكــر نجــد انتشــار نمــط  االتجــاه نحــو الــزواج
األسرة الممتدة التي تضم أبناء األعمام وكان االتجـاه نحـو الـزواج القرابـي المبكـر خوفـًا مـن الزلـل الـذي قـد يقـع نتيجـة للمعيشـة 

 .(3)دية، إذ لم يكن يتطلب سوى بناء غرفة وشراء بعض اللوازم البسيطة المشتركة،إضافة إلى جانب انخفاض التكلفة االقتصا
 ثانيًا: المشكالت التي تعانيها العائلة الريفية في العراق

منذ حقبة الثمانينات والعراق يعيش حالة استثنائية غيـر مسـتقرة، فحـرب الثمـان سـنوات التـي أهـدرت ثـروة العـراق النفطيـة  
والتداعيات المتسارعة التي أثقلت كاهـل المجتمـع والفـرد العراقـي علـى حـد سـواء وأخيـرا انتهـت مغـامرة بعدها جاء احتالل الكويت 

ومــا نــتج عنــه مــن آثــار اجتماعيــة وسياســية  2003النظــام السياســي الســابق بوضــع العــراق تحــت وطــأة االحــتالل األمريكــي عــام 
ائلة العراقية بصورة عامة والعائلة الريفية على وجه الخصـوص واقتصادية وثقافية متردية انعكست بشكل مباشرة على أوضاع الع

 نذكر منها:
إذ أن تباين التركيب الناجم عن التزاحم في كنف العائلـة الممتـدة  المشكالت االجتماعية المرتبطة بنمط المعيشة المشتركة: -1

التنافس والصراع الـذي يحـدث بـين النسـوة  داخل مسكن واحد يترتب عليه العديد من المشاكل في أغلب األحيان، هذا فضال عن
إذ إن الوحــدات الســكنية فــي المنــاطق الريفيــة هــي بطبيعــة الحــال اقــل مــن عــدد العوائــل،  مــن جهــة واألطفــال مــن جهــة أخــرى.

ط فالوحدات السكنية تشغل بأكثر من عائلة فهناك ثالث عوائل وأربع وخمس عوائل في دار سكنية واحدة، وهذا يعـود إلـى االرتبـا

                                                           
 .125يفي، دار النهضة العربية، بيروت، د. ت.، ص ( علي فؤاد احمد،علم االجتماع الر1)
 . 126مصدر، ( نفس 2)
 .280، ص 1991، دار المعرفة االجتماعية، اإلسكندرية، 1( محمد الجوهري، وآخرون. الطفل والتنشئة االجتماعية، ط1)
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العــائلي فــي منطقــة الدراســة، فعنــدما يتــزوج األبنــاء ال ينفصــلون عــن العائلــة األصــلية )األب، األم( بــل يبقــى فــي نفــس الــدار ويــتم 
بنــاء غرفــة تخصــص لالبــن الــذي يتــزوج وهكــذا لبقيــة األبنــاء ويرجــع العامــل األســاس فــي ذلــك فضــاًل عمــا هــو حاجــة العائلــة إلــى 

دارة  األعمــال الزراعيــة النباتيــة منهــا والحيوانيــة األمــر الــذي يســاعد علــى بقــاء األبنــاء المتــزوجين داخــل األيــدي العاملــة النجــاز وا 
 نفس المسكن الذي يسكن فيه األب وأالم... وبقية أفراد العائلة. 

 تعدد الزوجات: -2
. وغالبًا ما يـؤدي الـزواج (1) إن الزواج في الريف العراقي عادة ما يكون داخليا يهدف إلى تكوين وحدة اجتماعية إنتاجية 

باإلكراه وعدم رغبة احد أو كال الطرفين فيه إلى حدوث اضطرابات في العالقات الزوجية بين الزوج وزوجته لفقدانه عامل الحب 
واأللفــة بينهمــا فيضــطر الــزوج إلــى الــزواج مــرة أخــرى، ولهــذا تنتشــر ظــاهرة تعــدد الزوجــات، وذلــك بســبب ســيادة القــيم والمواقــف 

تماعية التي تؤيد نظام تعدد الزوجات في المناطق الريفية. كما انه من المتوقع أن يعامل الشخص المتزوج بأكثر من واحـدة االج
زوجاتـــه وأطفالـــه معاملـــة واحـــدة ومتســـاوية، وال يميـــز بـــين زوجـــة وأخـــرى لكـــن هـــذا التوقـــع لـــم يتحقـــق فـــي اغلـــب األســـر المتعـــددة 

. (2)جة دون األخـرى وهـذا مـا يـؤثر فـي طبيعـة العالقـات األسـرية التـي تـربط الـزوج بزوجاتـهالزوجات، فالرجل غالبًا ما يتحيز لزو 
حيــث يشــهد المســكن العديــد مــن مظــاهر التنــافس والصــراع بــين الزوجــات وألســباب عــدة ينــتج عنهــا التقصــير واإلهمــال فــي أداء 

 . ومن هذه المظاهر:(3) واجبهن
 .تدهور العالقة مع أهل الزوج 
  عن المنزل أو السهر هربًا من الوضع داخل البيت.غياب الزوج 
 .ضعف العالقة العاطفية 
  ســوء معاملــة الــزوج لزوجاتــه وتوجيــه اللــوم واالنتقــادات بصــورة متكــررة ورفــض االســتماع أو الحــوار أو النقــاش مــع إحــداهن أو

 جميعهن.
 .عدم االهتمام بنظافة األطفال، وعدم متابعتهم سلوكيا ودراسيًا 
 الزوجة األولى )في بعض األحيان( بنفسها بعد زواج الرجل بأخرى. عدم اهتمام 
 ارتفاع معدالت األمية بين النساء الريفيات -5

ُيعــرف األمــي إجرائيــا بأنــه الشــخص الــذي تجــاوز ســن الطفولــة مــن دون أن يــتقن القــراءة والكتابــة. وان نســبة األميــة فــي  
ماليــين( فــرد أي مــا يقــر مــن  6المنــاطق الريفيــة ويقــدر عــدد األميــين بـــ ) العــراق هــي األعلــى فــي المنطقــة العربيــة، وخاصــة فــي

% مـن األطفـال المتسـربين مـن المـدارس. 14سـنة. ويشـمل ذلـك  15% من سكان المجتمع وأغلـبهم ممـن تقـل أعمـارهم عـن 25
ومـات عـن األميـة تعتمـد علـى فال توجد إحصاءات دقيقة عن األمية في المجتمع العراقي فـي الوقـت الـراهن، فكـل البيانـات والمعل

% وتقـدر نسـبة األميـة 20-18، والبيانات المتوافرة حاليا تشير إلى مـع نسـبة أميـة تتـراوح بـين 1997اإلحصاء الذي أجري عام 
 .(4)% بين الرجال11,6% مقارنة ب 26,4بين النساء 
الرغم مـن إن نسـبة النسـاء األميـات فـي كما إن المجتمعات الريفية تأثرت باألمية بشكل اكبر من المجتمعـات الحضـرية بـ 

( ســنة 24-15% مـن النســاء اللـواتي تتـراوح أعمــارهن بـين)50كـال المجتمعـين هــو أكثـر مـن نســبة الرجـال األميـين. إن أقــل مـن 
% من النساء المتعلمات في نفـس الفئـة العمريـة فـي منـاطق حضـرية 80-72ممن يعشن في المناطق الريفية متعلمات مقارنة بـ 

                                                           
، أطروحاة دكتااوراه غيار منشاورة، جامعااة بغاداد، كليااة     خليفاة إباراهيم عااودة التميماي. واقاع الجريمااة فاي الرياف )دراسااة ميدانياة فاي محافظااة دياالى(         (2)

 .73، ص 2004اآلداب، قسم علم االجتماع، 
 .  80، ص 2001، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 3إحسان محمد الحسن، العائلة والقرابة والزواج، ط ( 1)
 .184، ص 1995دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ، 1( محمد الجوهري، وآخرون. دراسات في علم االجتماع الريفي والبدوي، ط 2)
  http://www.non14.net( تقرير مركز المعلومة للبحث والتطوير ومنظمة تموز للتنمية االجتماعية في العراق. 3)

http://www.non14.net/
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وتلعب أمية المرأة الريفية دورًا كبيرًا في تعميق تبعيتها للرجـل ووصـفها فـي مرتبـة ثانيـة لـه وتضـعف   .(1)قربًا من العاصمة  أكثر
أو تقلل من مشاركتها في المجال العائلي، كما إن األمية وغيـاب الخـدمات يـؤدي بشـكل مباشـر إلـى ضـعف أو عـدم وعـي المـرأة 

األســرة، فاســتمرار ارتفــاع نســبة األميـة بــين النســاء الريفيــات واســتمرار الســلطة األبويــة إضــافة  بمجـاالت الصــحة اإلنجابيــة وتنظــيم
إلى العوامل االقتصادية وضعف وجود الخدمات االجتماعية في الريف، كل ذلك يساعد على استمرار النظرة التقليدية التـي تقلـل 

 من أهمية تعليم المرأة وتهميش قيمة أدوارها.
يعــرف العنــف العــائلي، بأنــه كــل فعـل يصــدر عــن احــد أو بعــض أعضــاء النســق العــائلي نحــو  ائلي ضــد النســاء:العنــف العــ -6

بعضهم أو اآلخرين، بهـدف إلحـاق األذى أو الضـرر المـادي المعنـوي بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، وبشـكل واضـح أو مسـتتر 
ين مـن العنـف أو بـأذى مـن ردودهـم ومتعلقـاتهم، ويظهـر العنـف مع توافر عنصر القسـوة وممارسـة القـوة إللحـاق األذى بالمسـتهدف

العائلي في عدة مستويات: عنف خاص بمستوى العالقة بين الزوجين، وعنف خاص بمستوى العالقة بين األبناء، وعنف خاص 
منظمات المجتمـع المـدني وقد أكدت دراسة ميدانية قامت بها منظمة بنت الرافدين )إحدى  .(2)بمستوى العالقة بين األبناء واآلباء
% مــن النســاء الريفيــات مــن عينــة 87امــرأة( مــن مختلــف الشــرائح االجتماعيــة، إن نســبة  2500فــي محافظــة بابــل( اســتهدفت )

% منهن لم 61البحث يتعرضن للعنف من قبل فرد أو أكثر من العائلة سواء كان زوج أو أب أو أخ أو ابن، وأثبتت الدراسة إن 
 .(3)% منهن اجبرن على ترك الدراسة في مرحلة مبكرة 67ار شريك الحياة، كما إن يكن لهن حرية اختي

ــة:  -7 إن ظــاهرة البطالــة فــي العــراق تعــد واحــدة مــن التركــات الثقيلــة لعقــود عديــدة عــانى منهــا المجتمــع والتــي أدت إلــى البطال
تلــك األحــداث أثــارًا مــدمرة خاصــة علــى  انتكاســات خطيــرة علــى المســتويات كافــة بســبب الحــروب. وكــان مــن الطبيعــي أن تتــرك

االقتصــاد العراقــي، إذ حقــق نســب نمــو هــي االوطــأ فــي العــالم، وقــد انحــدر معــدل دخــل الفــرد إلــى مســتويات متدنيــة وبشــكل غيــر 
(، إن معــدل البطالــة 1( الــواردة فــي الجــدول رقــم )2003،2004،2005وتشــير نتــائج مســح التشــغيل والبطالــة لســنوات) مســبوق.
( مــن إجمــالي قــوة العمــل، وقــد شــكلت النســاء العــاطالت عــن 29,6، 43,8( قــد بلــغ )24-15باب فــي الفئــة العمريــة)بــين الشــ
 . (4)( من إجمالي العاطلين عن العمل في فئة الشباب24,5، 37,2العمل)

 (3)العراق في البطالة مؤشرات عضب( يبين 1جدول )
 2005 2004 2003 المؤشرات
نة فأكثرس15معدل البطالة ألعمار   28,1 26,8 18,0 

 19,2 29,4 30,2 بين الذكور
 14,1 15,0 16,0 بين اإلناث
 19,3 27,7 30,0 في الحضر
 16,1 25,7 25,4 في الريف

 29,6 43,8 - 24 -15معدل البطالة للشباب ألعمار 
 31,6 46,0 - بين الذكور
 28,7 37,2 - بين اإلناث
 33,7 49,2 - في الحضر
 24,5 37,2 - في الريف

 
                                                           

  www.unesco.org/en/iraq.offic .1997( مكتب اليونسكو في العراق، إحصاء عام 4)
 . 272، ص 1999، جامعة حلوان، مصر، 6( فاطمة أمين احمد، مقياس العنف األسري، مجلة دراسات الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، العدد 1)
 .ttp://brob.org/permalinkh( منظمة بنت الرافدين. 2)
  www.iauiraq.org( دراسة عن واقع الشباب في العراق. 3)

http://www.unesco.org/en/iraq.offic
http://brob.org/permalink
http://www.iauiraq.org/
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  األمراض المتوطنة -8
إن دراســة موضــوع الواقــع الصــحي فــي الريــف العراقــي يحتــاج إلــى جملــة مــن المعطيــات الهامــة، والتــي فــي أي حــال مــن  

األحوال ال يمكن أن تكون بمعزل عن معطيـات الواقـع االقتصـادي واالجتمـاعي والبيئـي والتربـوي والتعليمـي والثقـافي للريـف نفسـه 
ص وللــبالد بشــكل عــام. وباإلضــافة لألمــراض المنتشــرة نجــد الجهــل وعــدم الدرايــة والمعرفــة باإلرشــادات الصــحية حــول بشــكل خــا

مختلــف النــواحي الصــحية هــو العامــل المشــترك بــين غالبيــة ســكان األريــاف، هــذا إضــافة إلــى ســيادة األعــراف المختلفــة وســيطرة 
. فـاألمراض المتوطنـة التـي تنتشـر (1)عـين مهنـة علـى حسـاب صـحة األفـرادالشعوذة وأسـاليب الـدجل التـي يتخـذ منهـا بعـض المنتف

% مـن أبنائـه وتـودي بحيـاة الكثيـرين مـنهم. 70% إلـى 30في ربوع المجتمع الريفي هـي أمـراض فتاكـة إذ يصـاب سـنويا مـا بـين 
ين علــى العمــل واإلنتــاج، ولهــذه األمــراض آثــار بعيــدة المــدى فهــي تســبب )األنيميــا( هــذا المــرض الــذي يضــعف مــن قــدرة المصــاب

كذلك تضعف لديهم المناعة في مقاومة األمراض. ومن الجدير بالذكر أن هذه األمراض ذات دورة معروفة ومـن السـهل القضـاء 
عليها لو كـانوا يعـون حقيقـة األمـر. ناهيـك عـن تلـوث ميـاه األنهـار الـذي تعتمـد عليـه العائلـة الريفيـة بصـورة مباشـرة وفـي مختلـف 

 . (2) تاالحتياجا
: يعني التغير القيمـي هـو ذلـك التغيـر الـذي يصـيب األفـراد فـي وضـعهم االجتمـاعي وقـد يكـون مـن أعلـى إلـى القيمي التغير -9

ويعـد التغيـر سـببًا فـي ظهـور العديـد مـن (.3) أسفل أو بالعكس وهو نـوع مـن االنقـالب فـي الطبقـات االجتماعيـة والسـلم االجتمـاعي
تؤدي إلى سلسلة من التغيـرات االجتماعيـة. إذ تلعـب وسـائل اإلعـالم علـى اخـتالف أنواعهـا وخاصـة المشكالت االجتماعية التي 

المرئيــة منهــا دورًا بــارزًا فــي حيــاة المجتمــع الريفــي باعتبارهــا وســيلة تــرويح أساســية لمختلــف الفئــات العمريــة وانعكــاس ذلــك علــى 
انتشرت وسائل اإلعالم بشـكل ملحـوظ فـي المجتمـع العراقـي بشـقيه  سلوك األفراد وخصوصًا على عملية التنشئة االجتماعية. وقد

ساعد ذلك في االنفتاح على العالم الخارجي واكتساب خبرات جديدة أدت إلى تغير العديد من  2003الريفي والحضري بعد عام 
والســـتاليت وكـــذلك منظومـــة  قـــيم وعـــادات المجتمـــع الريفـــي وأصـــبح شـــائعًا امـــتالك العائلـــة لوســـائل االتصـــال الحديثـــة كـــالتلفزيون

االنترنت والهاتف النقال كل ذلك وغيره أدى إلى تغير اتجاهات األفراد، إضافة إلى ذلك فقد انتشرت المعالم الحضرية في الريف 
العراقي على نطاق واسع وأصبح االتصـال والتواصـل ممكنـا وعلـى نطـاق واسـع. كـذلك فقـد ازداد االتجـاه نحـو العائلـة الزواجيـة / 

نووية داخـل القريـة نتيجـة الرغبـة فـي االسـتقالل والخالفـات األسـرية المسـتمرة إلـى جانـب الرغبـة بعـدم إنجـاب المزيـد مـن األبنـاء ال
 . (4) واالتجاه نحو تنظيم العائلة

 ثالثًا: عوامل التغير في المجتمع الريفي العراقي:
تصـادية شـأنها شـأن بقيـة المؤسسـات االجتماعيـة فـي المجتمـع تتأثر العائلـة الريفيـة بـالتغيرات االجتماعيـة والسياسـية واالق 

 العراقي. وسنحاول استعراض أهم تلك العوامل وكما يلي:
تعد الحرب عاماًل مهمًا من عوامل التغير االجتماعي ومصدرًا في الوقت نفسـه ومثـااًل مأسـاويًا للصـراع (: Warsالحروب ) -1

 عديدة وعميقة وشاملة. االجتماعي الذي يقود إلى تغيرات اجتماعية
ولقد شهد المجتمع العراقي حروب وصراعات داخلية وخارجيـة عديـدة أثـرت فـي طبيعـة شخصـية الفـرد العراقـي مـن جهـة  

إضافة إلى االنعكاسات التي خلفتها على المجتمع من جهة أخرى. وقد تكون لها انعكاسات سلبية كما حدث في الحرب العالمية 
يجابيــة مثــل الفتوحــات اإلســالمية التــي ســاعدت العــرب والمســلمين علــى نشــر لغــتهم وثقــافتهم. ومهمــا تكــن الثانيــة أو انعكاســات ا

                                                           
  www.alnnas.com( مزاحم مبارك مال اهلل. ضوء على واقع المرأة الصحي في العراق في الريف العراقي. 2)
 . 199، ص 1956الرابطة، بغداد، ، مطبعة 1( شاكر مصطفى سليم، الجبايش، ج3)
 .39، ص 1961، دار النهضة العربية، القاهرة، 5( حسن شحاتة سعفان، أسس علم االجتماع، ط4)
  .48، ص 2006، دار ومكتبة اإلسراء، عمان، 1( وجدي شفيق عبد اللطيف، عولمة اإلعالم في المجتمع الريفي، ط1)
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الحــرب فالبــد مــن آثــار تتركهــا علــى المجتمــع وبنيتــه االجتماعيــة واالقتصــادية والسياســية والنفســية التــي تتعلــق بعــادات المجتمــع 
اتها علــى البنـــاء االجتمــاعي وأنســاقه القيميـــة والمعياريــة وعلــى طبيعـــة . فــالحروب تتـــرك بصــم(1)وتقاليــده وقيمــه وأعرافـــه وعاداتــه

النشاط االقتصادي والقوى العاملة وعلى العالقات األسرية والتربوية وعلى حركة أفراد المجتمع وجماعاتـه وخلـق أنمـاط اجتماعيـة 
 . (2) جديدة

فيـة العراقيـة مـن خـالل التغييـرات التـي أحـدثتها فـي وقد كانـت للحـروب التـي خاضـها العـراق األثـر الكبيـر فـي العائلـة الري 
المجتمع الريفي ومن أهمها نزوح كثير من سكان الريف وهجرتهم إلى المدينة وأثرت بشكل كبير في المستوى االقتصادي لألفراد 

مــا خلفتــه مــن  إذ أدى تخصـيص الجــزء األكبــر مــن ميزانيـة الدولــة للمجهــود الحربــي إلـى تــدهور الوضــع االقتصــادي، إضـافة إلــى
 تزايد أعداد األرامل واأليتام ومزيد من الفقر والجهل في المجتمع العراقي.

يحظى التعليم باهتمـام كبيـر فـي دول العـالم جميعهـا إذ تخصـص لـه ميزانيـات ضـخمة وتوضـع لـه  (:Educationالتعليم ) -2
 الخطط إيمانا منها بأهمية التعليم في تكوين اإلنسان ورفاهية المجتمع.

ــيم ومجانيتــه فــي   فــالفرد المــتعلم مواكــب للعصــر وذو وعــي ويتميــز بمســتوى عــالي مــن الطمــوح، ولقــد كــان إللزاميــة التعل
العــراق دورا بــارزا فــي عمليــة التغيــر، إذ كــان ومــا يــزال واحــدا مــن التغيــرات األساســية، وتجلــى ذلــك فــي تحســن المســتوى الصــحي 

 عالم الريف. والثقافي والمظهر الحياتي للسكان والنهوض ب
إن مــن أهــم التحــديات التــي تواجــه أفــراد المجتمــع العراقــي تتمثــل فــي تطــوير النظــام التعليمــي بمــا يحقــق تكــافؤ الفــرص  

التعليمية للمجتمع وتعميم التعليم األساسي لإلناث خصوصًا في الريف، إذ على الـرغم مـن انتشـار التعلـيم إال إن النظـرة التقليديـة 
وضــع الطبيعــي للبنــات هــو إعــدادها للــزواج وتنظــيم المنــزل. ويبــدو التفــاوت فــي نســب التحــاق البنــات بــالتعليم مازالــت تعتبــر إن ال

 واضحًا بين الريف والحضر.
فـالتعليم يســاعد علــى تمكـين المــرأة مــن المهـارات والمعــارف التــي لـم تكــن متاحــة مـن قبــل، ويعــد التعلـيم مــن أهــم العوامــل  

حيــاة أفــراد العائلــة الريفيــة والتــي أوجــدت لــدى المــرأة الريفيــة وعيــًا )ولــو نســبيًا( بــذاتها ومركزهــا  التــي دفعــت بعمليــة التغييــر فــي
االجتمـــاعي ووعيـــًا اســـريًا ومجتمعيـــًا بأهميـــة مشـــاركتها فـــي الحيـــاة العائليـــة. ومـــن المعـــروف إن للتعلـــيم اثـــر كبيـــر علـــى الســـلوك 

ر تعليمــًا هــي األقــل إنجابــًا، أي إن هنــاك عالقــة عكســية بــين مســتويات اإلنجــابي خاصــة لــدى اإلنــاث، إذ يتبــين إن المــرأة األكثــ
 اإلنجاب والمستوى التعليمي. 

لقد توالت التغيرات االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية.... الخ علـى المجتمعـات فـي (: Globalizationالعولمة ) -3
بشــكل عــام والمجتمــع العراقــي بشــكل خــاص ولعــل ابــرز هــذه التغيــرات  العقــود القليلــة الماضــية وخاصــة علــى المجتمعــات العربيــة

. (3) بــروز ظــاهرة العولمــة ومــا رافقتهــا مــن ثــورة معلوماتيــة إذ أحــدثت تغيــرًا فــي المواقــف واالتجاهــات والقــيم لــدى أفــراد المجتمــع
عـــات والمفـــردات واألذواق فيمـــا بـــين وجعلـــت العـــالم أكثـــر انـــدماجًا وجعلـــت التحـــوالت ســـريعة وأســـهمت فـــي انتقـــال المفـــاهيم والقنا

. إن هـذه (4)الثقافات والحضارات ونقلت العالم من مرحلة الحداثة إلى مرحلة ما بعد الحداثة وبالتالي دخولـه إلـى عصـر العولمـة 
ياة األفراد التغيرات كان لها دور في تغير الثقافة الموروثة للمجتمعات، كما وأن ثورة المعلومات واالتصاالت أثرت وستؤثر في ح

. فــأفراد العائلـة الريفيــة لــم (5) وهـي اليــوم مـن أهــم العوامـل التــي تعقـد تشــكيل خبـرات وثقافــة وأذواق وسـلوكيات األفــراد والمجتمعـات
                                                           

في تحصين التماسك في المجتمع العراقي، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية اآلداب، قسم ( احمد فرحان الكبيسي، األمن االجتماعي 2)
 .222، ص 1995علم االجتماع، 

 .225( المصدر نفسه، ص 3)
 
 .53ص  2006، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 1( ماجد الزيود، الشباب والقيم في عالم متغير، ط1)
 .  39، ص 1999، الكويت، 2، العدد 28الخالق، العولمة: جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها، مجلة عالم لفك، مجلد (عبد اهلل عبد 2)
 .  234، ص 2002، 1، العدد 18( حسن سمير، الثورة المعلوماتية: عواقبها وآفاقها، مجلة الجامعة دمشق، المجلد 3)
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يعــودوا معــزولين كمــا فــي الســابق، إذ أصــبحت وســائل العولمــة تســهم بقــدر كبيــر فــي دمــج األفــراد مــع بعضــهم ومــع المجتمعــات 
االنترنت والنقال وأساليب البـث الفضـائي جميعهـا تحـاول تشـكيل قـيم ومفـاهيم جديـدة ربمـا لتكـون بديلـة عـن  األخرى، فوسائل مثل

القــيم المتعــارف عليهــا لــدى أفــراد المجتمــع الريفــي مســتخدمة أســاليب التشــويق والمتعــة فــي ذلــك لصــرفهم عــن مشــكالتهم الحقيقيــة 
بعادهم عن الواقع الحقيقي المعاش.  وا 

يلقــى مفهــوم التنميــة اهتمامــًا واســعًا مــن قبــل مختلــف االختصاصــات االجتماعيــة الن التنميــة (: Developmentالتنميــة ) -4
بحد ذاتها تعتمد مبدأ الشمولية، إذ أنها تمس مختلف جوانب الحياة االجتماعية والنشاطات البشرية المادية وغير المادية سواء ما 

ثقافي، كما وترتبط بتجمع األفراد و انتظـامهم فـي جماعـة تتبـادل المصـالح و المنـافع يتعلق منها بالنشاط االقتصادي أم النشاط ال
. وال شــك أن عمليــة تنميــة المجتمــع ترمــي إلــى إحــداث تغييــر موجــه فــي جوانــب (1) تحــاول تحســين أوضــاعها و أحــوال معيشــتها

تغييـر ألنـه متمسـك بتقاليـده إلـى مجتمـع يقبـل الحياة المختلفة مثل تحويل مجتمع أمـي إلـى مجتمـع مـتعلم، أو مجتمـع ال يقبـل أي 
 .(2) التغيير االجتماعي

وتعمـل التنميــة علــى تأكيــد القــيم الجديــدة التــي تســتوعب االنجـازات التــي يــتم تحقيقهــا وأن تكــون تلــك االنجــازات جــزءا مــن  
لتعامـــل مـــع المشـــكالت الجديـــدة البنـــاء االجتمـــاعي والثقـــافي للمجتمـــع كـــي يســـتطيع المجتمـــع االســـتمرار وان يصـــبح قـــادرًا علـــى ا

ن يكـون المجتمـع  والمتغيرات وعلى استيعاب الجماعات والطبقات االجتماعية الجديدة بمشاكلها ومطالبها داخل التنظيم الرئيس وا 
ه من وتبرز أهمية التنمية الريفية من خالل ما تصف (.3) قادرًا على التكيف مع ما تحدثه التنمية من عملية تغيير وتطوير تحديث

نقاذ المناطق الريفية التي عادة مـا تكـون متخلفـة بالمقارنـة مـع المراكـز الحضـرية، ويمكـن وضـع  البرامج التنموية بهدف تحقيقها وا 
 تصور عن أشكال التنمية في الريف العراقي وعلى النحو التالي:

لى للمعيشة وذلك عن طريـق زيـادة الكفـاءة إن موضوع التنمية الزراعية ال يخرج عن فكرة خلق مستوى أع التنمية الزراعية: -1
 اإلنتاجية، وزيادة اإلنتاج يعني زيادة الدخل الحقيقي ألفراد العائلة.

إن االهتمــام بجانــب اإلســكان الريفــي أمــر يجــب أن يــولى أهميــة بالغــة باعتبــار إن المســكن الجيــد الــذي تتــوفر فيــه ـــ اإلســكان: 2
نشاط االقتصادي للساكنين ويزيد من إنتاجهم ويؤدي إلى بقائهم في أرضهم وخاصـة الشروط الصحية والحياتية عامل يؤثر في ال

المناطق الريفية وهذا يعمـل علـى زيـادة اسـتثمار وخطـط التطـوير والتنميـة الريفيـة وفاعليتهـا. إذ أن المخططـين الـذين يهتمـون فـي 
يجابياته فيعملون علـى تحديـد السـلبيات أو تطوير الريف في دراستهم لواقع اإلسكان الريفي يبحثون في سلبيات اإلسكا ن الريفي وا 

التخلص منها أو التقليل من أثارها الضارة ويستثمرون العوامل االيجابية الذي تشـجع سـاكني الريـف علـى البقـاء فـي أرضـهم ليـتم 
ينــة والصــحة وان اإلســكان الن المســكن الريفــي يعــد المكــان الــذي يــوفر لإلنســان الراحــة والطمأن( 4)اســتثمارها بشــكل يخــدم الريــف 

 .(5)الريفي في حقيقته جزء ال يتجزأ من التنمية الريفية 
تبرز أهمية الخدمات االجتماعية في تأثر العائلة الريفية في مستوى الخدمات المقدمة لهـا وهـذا لـه نتائجـه الخدمات االجتماعية: 

تطــوير الريــف بعمليــة تطــوير الخــدمات االجتماعيــة. إذ )تعــد علــى العمليــات اإلنتاجيــة إذ تــرتبط عمليــة تحســين اإلنتــاج ونوعيتــه و 
المســتوطنة الريفيــة وحــدة اجتماعيــة يقــوم بــين أفرادهــا وجماعتهــا نظــام معــين يتضــمن تنســيق العالقــات وتنظيمهــا بيــنهم وفــي نفــس 

األوضـاع االجتماعيـة كـاًل الوقت يحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات التي تعد ملزمة لسلوك األفـراد فـي هـذه الجماعـة، وتشـمل 
                                                           

 .17، ص 1983تطبيقية(، دار المعارف، اإلسكندرية، ( إسماعيل علي سعد، المجتمع والسياسة )دراسة 1)
، مطبعة دار 1( عادل عبد الحسين شكارة، نظرية هوبهاوس في التنمية االجتماعية وتطبيقاتها على سياسة تنمية المجتمع العشائري في العراق، ط2)

 . 252، ص 1975السالم، بغداد، 
، 1964مكتبة لبنان، بيروت، ، ترجمة د. يوسف عبد اهلل، 2ية )نظرياتها، سياستها، تاريخها(، ج( جير الدماير، وروبرت ولدوين. التنمية االقتصاد3)

 .154ص 
 . 228، ص1990، مطبعة العاني، بغداد، 22( عادل عبد اهلل خطاب، )المسكن الريفي بين الواقع وأفاق التطوير( مجلة الجمعية الجغرافية، العدد 4)
 .1، ص1977ي، تقرير صادر عن وزارة التخطيط، هيئة التخطيط اإلقليمي، بغداد، ( أسس ومعايير اإلسكان الريف5)
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ـــد والمعتقـــدات والعـــرف الســـائد فـــي الريـــف(  ـــل الخـــدمات (1)مـــن التركيـــب االجتمـــاعي واألنمـــاط األســـرية والعـــادات والتقالي . وتتمث
 االجتماعية بما يأتي:

توى التعليمـي يـرتبط مـع يعد التعليم وبمختلف مستوياته هدفا أساسيا في التنمية الريفية إذ أن ارتفـاع المسـالخدمات التعليمية:  -أ
بقية الخدمات التي تقدم إلى المناطق الريفية عناصر مهمة وفاعلة في عملية التنمية فـأن زيـادة اإلنتاجيـة وارتفـاع مسـتوى الـدخل 

ل ، إذ أن التطور الكمي الحاص(2)متعلق بارتفاع المستوى التعليمي، وارتفاع مستوى الدخل يؤدي بالناس إلى اإلقبال على التعليم
في التعليم في الريف على مستوى التعليم االبتدائي ينسجم مع التطور الحاصل في التعلـيم علـى مسـتوى القطـر، علـى الـرغم مـن 
أن النظام التعليمي في الريف يتميـز بارتفـاع نسـبة األميـة ووجـود تفـاوت فـي التعلـيم بـين الـذكور واإلنـاث لصـالح الـذكور، إضـافة 

ــيم فــي الريــف وخاصــة إلــى التفــاوت الواضــح فــي التع ــذا فــأن تــوفير فــرص التعل لــيم بــين المنــاطق الريفيــة والمنــاطق الحضــرية، ل
المدارس الزراعية باإلضافة إلى المستويات التعليمية األخرى يمكن توفير خبرة للعمل في الزراعة وبالتالي انعكاسـه علـى اإلنتـاج 

 الزراعي كمًا ونوعًا وجودة.
مية توفير الخدمات الصحية نتيجة حاجة المجتمعات الريفية لها، وتعاني المجتمعـات الريفيـة فـي تأتي أهب ـ الخدمات الصحية: 

العــراق مــن مشــكالت صــحية، وتتمثــل الخــدمات الصــحية فــي خــدمات رعايــة األمومــة والطفولــة والرعايــة الصــحية الوقائيــة منهــا 
ى خلق قوة منتجة، وخلق فالح نشط قادر على اإلسهام فـي والعالجية كذلك مكافحة األمراض. وهذه إذا ما توفرت فأنها تؤدي إل

عملية التنمية وتحسين اإلنتاج وزيادة كميته األمر الذي يظهر على زيادة المردود االقتصادي للفالح مـن خـالل مبيعـات منتجاتـه 
 والكمالية. الزراعية. وتقوية قدرته الشرائية وهذا يجعله قادرًا على أن يلبي احتياجاته المنزلية الضرورية

تعد شبكة النقل الريفية من أهم الوسائل التي تساعد على انجاز خطط التنمية الريفيـة وبرامجهـا، إذ أنهـا شبكة طرق النقل:  -ت
تعمــل علــى تســهيل االتصــال بالمــدن والمراكــز الحضــرية األخــرى، كــذلك تســهم فــي نقــل الخــدمات الزراعيــة إلــى المــزارع وتســهيل 

 ي إلى مراكز االستهالك ومنافذ التسويق بشكل دائم وسريع. تسويق اإلنتاج الزراع
ال شـــك أن التصـــنيع والتقـــدم التكنولـــوجي قـــد احـــدث آثـــارا هائلـــة فـــي تقـــدم البشـــرية والتغييـــر التصـــنيع والتقـــدم التكنولـــوجي:  -5

لفـــوقي ويتـــرك آثـــاره االجتمـــاعي نحـــو األفضل.فالتصـــنيع عامـــل اقتصـــادي تكنولـــوجي فّعـــال غالبـــا مـــا يـــؤثر فـــي بنـــاء المجتمـــع ا
وانعكاســاته فيــه وهــذا األمــر ســينقل المجتمــع برمتــه إلــى مرحلــة حضــارية واجتماعيــة متطــورة وناميــة تختلــف عــن المراحــل الســابقة 

 .(3)التي كان بها قبل التحول الصناعي
تقليديــة يتحـــدد بالعوامـــل وتــنعكس آثـــار التصــنيع فـــي العالقـــات األســرية، فـــالمركز االجتمــاعي للفـــرد فـــي المجتمعــات الزراعيـــة ال 

الوراثيــة أي أن الفــرد الــذي ينتمــي إلــى أســرة عريقــة فــي الحســب والنســب هــو الــذي يحتــل المركــز االجتمــاعي العــالي حيــث يكــون 
المركز االجتماعي للفرد الذي ينتمي إلى أسرة مجهولة النسب والحسب واطئا ومتدينًا، أما المركـز االجتمـاعي للفـرد فـي المجتمـع 

. ومن آثار التصنيع على المجتمعات إحداث تغييرات اجتماعية وهذه التغييـرات تعمـل (4) فيتحدد بطبيعة المهنة والثروة الصناعي
على تقطيع األنظمة االجتماعية في المجتمعات التقليدية واالنتقالية مما يؤدي إلى اضمحالل سلسلة من األعراف والقيم المألوفـة 

 .(5) لى أزمات اجتماعية ونفسية ويزيد من شعورهم بالضياعبحيث تؤدي إلى تعريض األفراد إ

                                                           
 .332،ص1987( زكي حسن الليلة وياسين طه طاقة، اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي. مطابع دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل،1)
 .632ص 1976الريفية المتكاملة، القاهرة، مطبعة دار التأليف،  ( عدلي سليمان، وجهات نظر في التنمية الريفية، سلسلة التنمية2)
 . 110، ص198، 5( لطفي بركات احمد، التكنولوجيا والتغير الثقافي ومستويات التربية، مجلة الباحث، العدد 1)
 .53، ص 1981( إحسان محمد الحسن، التصنيع وتغير المجتمع، دار الرشيد للنشر، العراق، 2)
 .517، ص 1990ي القصير، معن خليل عمر، المدخل إلى علم االجتماع، مطبعة التعليم العالي، بغداد، ( مليحة عون3)
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. كمـا (1)الن هذه المجتمعات تحكمها كثير من األعراف والتقاليد التي تثبت في شخصيات األفراد بحيث يصـعب تغييرهـا 
اعـي، ممـا شـجع أفـراد إن التصنيع أدى إلى دخول اآلالت في العمل الزراعي وبالتالي قلة الحاجة لأليدي العاملـة فـي العمـل الزر 

العائلة الريفية إلى التفكير في ممارسة أعمال أخرى من اجل تحسين مستوى العائلة اقتصاديًا واجتماعيًا وهكذا أدى إلى خلل في 
 منظومة االرتبـاط التـي كانـت قائمـة سـابقًا تمهيـدًا لتفككهـا. ولقـد كـان لهـذا العامـل أثـر بـالغ فـي متطلبـات الريـف واالهتمـام بتـوفير
أغلــب الخــدمات التــي يحتاجهــا. فاغلــب المهــاجرين مــن األريــاف إلــى المــدن كــان بســبب تزايــد الفــرص االقتصــادية وتزايــد النشــاط 

 .(2) العمراني والصناعي وزيادة الدخول التي يتقاضاها األفراد من عملهم الجديد
التقـدم التكنولـوجي يتـرك أثـارًا علـى مسـتوى ولهذا يؤكد العديـد مـن العلمـاء أن التحـول االقتصـادي المعتمـد علـى التصـنيع و 

 الفرد والجماعة والمجتمع وكذلك على البناء االجتماعي والطبقي ومن هذه اآلثار ما يلي: 
هجرة سكان الريف إلى المدن السـتغالل فـرص العمـل الموجـودة هنـاك فـان اغلـب هـذه الهجـرة غالبـا مـا تسـبب ظـاهرة ازدحـام  -أ

 .سبب في قلة األيدي العاملة الزراعية التي تستطيع استغالل األرضالسكان في المدن و كذلك ت
يسـبب التصــنيع تعقـد االختالفــات والفـوارق الطبقيــة بـين أبنــاء الشـعب ويزيــد مـن المراكــز والـدرجات االجتماعيــة المتباينـة مــن  -ب

 .ناحية األدوار التي تشغلها واالمتيازات التي تستحقها
العائلــة والقرابــة فهــو دائمــًا مــا يضــعف العالقــات االجتماعيــة والقرابيــة لألســرة ويعرضــها إلــى  تظهــر آثــار التصــنيع فــي نظــم -ت

 . (3) االضطراب وعدم االستقرار
تحتل وسائل االتصال كما هو معروف موقعًا طليعيًا بين العوامل المدنيـة فـي هـذا العصـر مـن وسائل االتصال الجماهيري:  -6

 . لكونها أكثر التصاقًا بالمجتمع وأقوى تأثيرًا من حيث االتصال واإلقناع والتثقيف.(4) نواحي التأثير الفكري والعلمي
فاالتصال أداة تغيير ووسيلة توجيهية ألنه يتولى مهام اإلعالم والتربية والتعليم والتثقيف واإلرشـاد والتـدريب والتنشـئة االجتماعيـة  

حداثـه وهذه المهام تشكل جوهر الثقافة التي يقوم عليها ال بناء االجتماعي، إذ تـتم عـن طريقهـا تحقيـق أهـداف المجتمـع بـالتغيير وا 
عــداد النــاس لــه ، أي انــه يقــوم بعمليــة تنظــيم التفاعــل بــين النــاس وتجــاوبهم وتعــاطفهم فيمــا بيــنهم وقــد (5) وتوجيــه األنظــار إليــه وا 

، إذ تشـمل وسـائل االتصـال (6)نى عنهـا لـدى الشـعوبطورتها الحضارة الحديثة وجعلتها بإمكانات كبيـرة وحولتهـا إلـى قـوة ال يسـتغ
سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة المرئية والمسموعة )اإلذاعة والتلفزيون والستاليت والصحافة والمجالت والهاتف بجميع أنواعـه 

نمـا تتعـداها إلـى مهمـة اكبـر وأهـم فـي  بنـاء الفـرد والمجتمـع مـن واالنترنيت( إذ ال تقتصر أهميتها على الجانب الترفيهي فحسب وا 
خـــالل تأكيـــدها علـــى الجوانـــب الفكريـــة والتربويـــة واألخالقيـــة واإلنســـانية نظـــرًا لمـــا تتمتـــع بـــه مـــن أهميـــة بالغـــة فـــي تكـــوين صـــفاته 

( . ولعل أكثـر هـذه الوسـائل أهميـة وأثـرًا فـي سـلوكية األفـراد واتجاهـاتهم وقـيمهم ومـثلهم االجتماعيـة )التلفزيـون(7)األساسية ورسمها
                                                           

 .71، ص 1989( مجيد حميد العارف. انثروبولوجيا التنمية الحضرية، مطبعة التعليم العالي، بغداد، 4)
 . 37، ص 1977دار الحرية للطباعة، بغداد،  ( عبد الكريم عبد السادة النصار، التصنيع وأثره في حفز التغير االجتماعي،5)
 .32 -30( إحسان محمد الحسن. مصدر سابق، ص 1)
 .302، ص1990( قيس النوري، أفاق التغيير االجتماعي )النظرية والتنموية(، مطبعة التعليم العالي،بغداد، 2)
 .110ص ، 1978(هادي نعمان الهيتي، االتصال والتغير الثقافي، دار الحرية، بغداد، 3)
 .273، ص 1992( حميدة سميسم، نظرية الرأي العام، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 4)
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الذي يمثل الوسيلة المهمة التي تجمـع بـين الوسـائل المباشـرة وغيـر المباشـرة وهـي اقـرب إلـى التفاعـل االجتمـاعي بـين األفـراد مـن 
الوسائل األخرى وعلى هذا األساس فهو من أهم القنوات الفكرية والتربوية ذات التأثير الواضح والهام في سلوكية واتجاهات أفـراد 

 المجتمع.
 ل بان وسائل االتصال تمارس دورها في تكوين قيم العائلة الريفية من محورين أساسيين هما:ويمكن القو 

الدور اإلعالمي: فاإلعالم نشاط هادف يسعى لتحقيق غرض أو أغراض متعددة، فما يبث في وسائل األعالم من قيم مثل  أواًل:
في األفالم المدبلجة كلهـا تمـارس فعـاًل تـدميريًا فـي زعزعـة قـيم  الزواج المتعدد والطالق والعالقات ما قبل الزواج بين الشباب كما

 نفسية وثقافية يعيشها الفرد في المجتمع الريفي. –العائلة الريفية مستغلة في ذلك وجود أزمة اجتماعية 
حتياجـاتهم تعمـل علـى خلـق الدور التعليمي واالقناعي: إن وسائل األعالم باعتبارها مصدرًا معلوماتيًا يغني األفـراد ويشـبع ا ثانيًا:

واقــع ثقــافي وقيمــي لمشــاهديها، بحيــث تعمــل علــى إحــالل واقعهــا محــل واقــع مشــاهديها أو المتفــاعلين معهــا، فالتقليــد والمحاكــاة 
ًء وتغيير نظرة الفرد الريفي هي آليات رئيسة لتشكيل اآلراء والمواقف اإلنتقادية لواقع مـؤلم يعيشـه ابتـداءًا مـن نمـط المعيشـة وانتهـا

 بالقيم العشائرية واالجتماعية التي لم تعد لها القدرة التأثيرية كما كانت سابقًا.
 : يمكن تقسيم أسباب االنهيار إلى عدة عوامل هي:انهيار السلطة السياسية -7

 أوال: األسباب الداخلية لالنهيار وتتضمن: 
 .النظام الدكتاتوري وسياسة الحزب الواحد 
 ي. تدهور االقتصاد العراق 
 .انتشار الفساد اإلداري والرشوة والمحسوبية والمنسوبية في مؤسسات الدولة كافة 
 .تحيز وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة لسياسة السلطة الحاكمة 

 ثانيا: األسباب الخارجية لالنهيار وتتضمن: 
 .الحروب المتتالية التي خاضها العراق 
 راق.العقوبات المفروضة على الع 
 (1)الحرب اإلعالمية والنفسية على العراق. 

 الفصل الثالث: اإلطار الميداني
 المنهجية واإلجراءات البحث:  أواًل:

 االسـتبانةستخدمت استمارة اكما  االجتماعي كمنهج للبحث ألنه يتالئم مع طبيعته، المسحمنهج  اعتمادتم منهج البحث وأداته:  -1
علـــى المالحظـــة البســـيطة  ( ســـؤاال" ذات صـــلة بموضـــوع البحـــث، باإلضـــافة إلـــى اعتمـــاد23كـــأداة لجمـــع البيانـــات و تضـــمنت )

 والمقابلة بوصفهما وسائل لجمع المعلومات من المبحوثين.
، إذ (2*)يتشكل مجتمع البحث من أرباب العوائل القاطنة في القـرى الريفيـة التابعـة لقضـاء الهاشـمية مجتمع البحث وعينته: -2

%( مــن مجتمــع 10نظــرًا لعــدم تجــانس مجتمــع البحــث فقــد تــم ســحب عينــة عشــوائية طبقيــة تمثــل )(، و 4202بلــغ عــددهم )
 (.2( رب أسرة، وكما هو موضح في الجدول )420البحث الكلي، وبلغ مجموع العينة )

                                                                                                                                                                                            
 
شاورة،  ( إيمان حمادي رجب. اآلثار االجتماعية النهيار المؤسسة السياسية في العراق )دراساة ميدانياة فاي مديناة الموصال(، رساالة ماجساتير غيار من        1)

. وللمزيااد ينظاار أيضااًا: رباااح مجيااد محمااد. اآلثااار االجتماعيااة النهيااار   57 – 47، ص 2005، قساام علاام االجتماااع، جامعااة الموصاال، كليااة اآلداب
 .2005سلطة الدولة في العراق )دراسة ميدانية(، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية اآلداب، قسم علم االجتماع، 

يتبعاه إدارياا ناواحي هاي: الشاوملي،       ،ادبغاد كام جناوب    130علاى ُبعاد    نهار الفارات  لفرات األوساط، علاى   في ايقع قضاء الهاشمية جنوب محافظة بابل * 
 .القاسم , المدحتية، الطليعة

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 ( يبين مجتمع البحث والعينة المأخوذة2جدول )

 المنطقة
عدد 
 األسر

العينة 
 المأخوذة

 المنطقة %
عدد 
 األسر

 العينة
 المأخوذة

% 

 ناحية
 القاسم

 4,7 21 211 البو غياض
 
 
 ناحية
 الطليعة

صاحب 
 شخير

116 12 2,6 

 2,3 10 104 حمزة علوان 7 31 307 البصيرة
 2,4 11 108 العرادة 4,3 19 191 البو جمال )الدلي(

 4 18 180 الوسامة 7 31 316 الفياضية
 2,4 11 108 كوام عون 3,4 15 151 العكيالت

 ناحية
 المدحتية

 3,5 16 162 البو درباش
 
 
 ناحية
 الشوملي

 2,6 12 118 البراكية
 17,2 77 766 الزبار 6,6 30 299 سعيدان
 4,7 21 209 البو عيسى 3,5 16 164 العالك
 1,8 8 76 العويديين 9 40 405 بيرمانة
 4,7 21 215 الخشخشية 6,3 28 276 الياسية

 
 لخصائص العامة للمبحوثين( يبين ا3جدول )

 % العدد الخصائص % العدد الخصائص % العدد الخصائص

 الجنس
 90,9 382 ذكور

 عدد أفراد
األسرة 
*** 

2- 7 149 35,4 

المستوى 
 التعليمي
لرب 
 األسرة

 18,8 79 أمية
 10,7 45 يقرأ ويكتب 29,3 123 13 -8 19,1 38 إناث

 العمر**

 9,4 40 ابتدائية 21 88 19 -14 25,8 108 35 -18

 13 55 متوسطة 14,3 60 25 -20 29,3 123 53 -36

54- 71 103 24,5 
 المستوى
 االقتصادي

 12 50 إعدادية 17,9 75 جيد
 16,7 70 معهد 76,7 322 متوسط 20,4 86 89 -72

 الحالة
 االجتماعية

 جامعية 5,4 23 ضعيف 66,6 280 متزوج
7 
59 

23 
14 

 متزوج أكثر
 من زوجة

70 16,6 
نوع 
 السكن

 صفر صفر طين
 شهادةعليا

79 
23 

1,2 
 71,6 301 بلوك 13,4 56 مطلق 5,4

 28,4 119 طابوق 3,4 14 أرمل
 ( سنة.51,6** الوسط الحسابي ألعمار أفراد العينة بلغ )
 ( فرد.11*** والوسط الحسابي لعدد أفراد األسرة بلغ )
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 فرضيات البحث: -3
تعــد الفــروض العلميــة مجــرد أفكــار علميــة مبدئيــة تتولــد مــن عقــل الباحــث عــن طريــق المالحظــة والتجربــة، وهــذه األفكــار  

ينبغي أن تكون قابلة لألختبـار العلمـي الـدقيق وهنـا للفـروض أهميـة كبـرى السـيما فـي البحـوث الوصـفية فهـي توجـه الباحـث نحـو 
جهـوده دون غــرض معـين كمـا أنهـا تسـاعده علـى الكشـف عـن العالقـات الســابقة  نـوع الحقـائق التـي يبحـث عنهـا بـدال" مـن تشـتت

  (1) التي تقوم بين الظواهر.
 وفي ضوء ذلك تم وضع فرضيات البحث على النحو األتي: 

 .هناك عالقة ذات داللة أحصائية بين عدد أفراد األسرة ووجود مشاكل نتيجة العيش مع األهل 
ة بين المستوى األقتصادي ووجود مشكالت نتيجة الزواج بأكثر من زوجة.هناك عالقة ذات داللة أحصائي 
 هنــاك عالقــة ذات داللــة أحصــائية بــين الحالــة االجتماعيــة وتقلــص تــأثير العــادات والقــيم فــي ســلوك أفــراد القريــة فــي الوقــت

 الحاضر.
 حدود البحث ومجاالته:-3
 ( قريــة وهــي 20قضــاء الهاشــمية فــي محافظــة بابــل والتــي ضــمت )المجــال المكــاني: وقــد حــدد بــبعض القــرى الريفيــة التابعــة ل

)البــو غيــاض، البصــيرة، البــو جمــال )الــدلي(، الفياضـــية، العكــيالت، البودربــاش، ســعيدان، العــالك، بيرمانــة، الياســية، صـــاحب 
 ة(شخير، حمزة علوان، العرادة، الوسامة، كوام عون، البراكية، الزبار، البو عيسى، العويديين، الخشخشي

 .المجال البشري: ويشمل أرباب العوائل في القرى الريفية التابعة لقضاء الهاشمية 
  2015/ 15/7 – 15/4/2015المجال الزماني: وقد تحدد من الفترة . 
 الوسائل اإلحصائية: -4

 تم أستخدام عددًا من الوسائل اإلحصائية المالئمة لتحقيق أهداف البحث وهي:
  100× الكل ÷ : الجزء النسب المئوية. 
 مركز الفئة( ×مجموع )التكرار     
  الوسط الحسابي: _________________________ 
 مجموع التكرارات    
  
 2البيانات المتوقعة /  –/ البيانات الحقيقية     
 (: __________________________2أختبار مربع كاي )كا 
 البيانات المتوقعة     
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .118، ص1970، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، 3( قاسم محمد، المنطق الحديث ومناهج البحث، ط1)
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 لبحث:عرض بيانات ا ثانيًا:
 توصيف الظاهرة المدروسة: -1

 ( يبين طبيعة الحياة في الريف4جدول )
 
 
 
 
 
 طبيعة الحياة في الريف: -أ

( مــن المبحــوثين يــرون بــان طبيعــة الحيــاة فــي الريــف %53,3( أعــاله إلــى إن )4أشــارت البيانــات الــواردة فــي الجــدول )
 %( على طبيعة الحياة في الريف ال تسبب لهم مشكلة. 46,7تسبب لهم مشكلة، بينما أكد )

 ( يبين طبيعة المشكالت في الريف5جدول )
 % العدد طبيعة المشكالت في الريف
 39 87 العزلة التي تعيشها القرية

 28,5 64 قلة الخدمات
 32,5 73 ياه الريقلة م

 100 224 المجموع
 طبيعة المشكالت في الريف: -ب

وعند سؤال المبحوثين عن األسباب التي تجعل طبيعة الحياة في الريف تسبب مشكلة، أشاروا إلى إن العزلة التي تعيشها 
(، بينما جـاءت قلـة الخـدمات %39القرية هي إحدى المشكالت التي تسبب لهم مشكلة إثناء حياتهم في الريف إذ بلغت نسبتهم )

%( مـن المبحـوثين يـرون بـان شـحة الميـاه فـي الريـف هـي إحـدى المشـكالت 32,5%(، فـي حـين إن )28,5في الريـف وبنسـبة )
 التي يعانون منها. 

 ( يبين العيش في الريف وتحقيق األحالم6جدول )
 % العدد هل تعتقد بان العيش في الريف قد حقق جزء من أحالمك

 41,7 175 نعم
 6,2 26 إلى حد ما

 52,1 219 كال
 100 420 المجموع

 العيش في الريف وتحقيق األحالم: -ت
%( مـن المبحــوثين لـم يحققـوا جــزءًا مـن أحالمهـم إثنــاء 52,1( أعــاله، إلـى إن )6أوضـحت البيانـات الــواردة فـي الجـدول )

لريـــف قـــد حقـــق جـــزء مـــن أحالمهـــم، فـــي حـــين كـــان %( مـــن المبحـــوثين بـــان العـــيش فـــي ا41,7عيشـــهم فـــي الريـــف، بينمـــا أكـــد )
 %( من المبحوثين مترددين بين تحقيق األحالم من عدمه.6,2)

 
 
 

 هل تعتقد بان طبيعة الحياة في الريف
 تسبب لك مشكلة

 % العدد

 53,3 224 نعم
 46,7 196 كال

 100 420 المجموع
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 ( يوضح العالقة بين عدد أفراد األسرة ويبين العيش مع األهل وحدوث المشاكل7جدول )
 فئات أفراد األسرة العيش مع
 األهل يسبب مشكالت أسرية

 % مجموعال 25 -20 19 – 14 13 – 8 7 - 2

 75 315 57 85 106 67 نعم
 3,3 14 1 2 3 8 الى حد ما

 21,7 91 2 1 14 74 كال
 100 420 60 88 123 149 المجموع

 العيش مع األهل وحدوث المشاكل: –ث 
%( مــن المبحــوثين يــرون بــان العــيش فــي مســكن واحــد مــع 75( أعــاله، إلــى إن )7تشــير البيانــات الــواردة فــي الجــدول )

%( منهم بان العيش في مسكن واحد مع األهـل يسـبب مشـكلة إلـى حـٍد مـا، فـي حـين 3,3بب لهم مشكالت، بينما أكد )األهل يس
العالقــة بــين فئــات عــدد  وإليجــاد%( مــن المبحــوثين إن العــيش فــي مســكن واحــد مــع األهــل ال يســبب لهــم مشــكلة. 21,7أشــار )

( ووجـدناه 2مربـع كـاي )كـا اختبـار اسـتخدامسـبب العـيش مـع األهـل، تـم األفراد األسرة للعينة وبـين وجـود مشـكالت يعـانون منهـا ب
%(، وهنا يتم أثبـات الفرضـية القائلـة: 95( وعلى مستوى ثقة )6( وبدرجة حرية )12,6( وهو أعلى من القيمة الجدولية )67,7)

 (.)هناك عالقة ذات داللة أحصائية بين عدد أفراد األسرة ووجود مشاكل نتيجة العيش مع األهل
 ( يبين للموقف من الزواج المبكر8جدول )

 % العدد هل تعتقد بان التغيرات أسهمت في تقليص ظاهر الزواج المبكر
 53,5 225 اعتقد ذلك

 15,8 66 اعتقد إلى حد ما
 30,7 129 ال اعتقد ذلك
 100 420 المجموع

 التغيرات والموقف من الزواج المبكر: -ج
%( يرون بان التغيرات السياسية 53,5( أعاله، إلى إن غالبية المبحوثين وبنسبة )8الجدول )أفادت البيانات الواردة في  

%( بأنهم غير متأكـدين مـن 15,8قد أسهمت في تقليص ظاهرة الزواج المبكر، بينما أكد ) 2003واالجتماعية واالقتصادية بعد 
لـم تسـهم فـي تقلـيص  2003الجتماعيـة واالقتصـادية بعـد %( من المبحوثين بان التغيـرات السياسـية وا30,7ذلك، في حين أكد )
 ظاهرة الزواج المبكر.

 ( يوضح العالقة بين المستوى األقتصادي وحدوث مشكالت بسبب الزواج بأكثر من زوجة9جدول )
 المستوى االقتصادي

 وجود مشكالت بسبب تعدد الزوجات
 % المجموع ضعيف متوسط جيد

 49,5 189 19 155 15 نعم
 5 19 3 14 2 ما إلى حد
 45,5 174 1 155 57 كال

  *382 23 285 74 المجموع
 ( امرأة باعتبارهن رب أسرة غير مشموالت بهذا السؤال. 38* لم تجب على هذا السؤال ) 

 الزواج بأكثر من زوجة:  –ح 
زواجهـم بـأكثر مـن زوجـة %( مـن المبحـوثين يعتقـدون بـان 49,5( أعـاله، إلـى إن )9تشير البيانات الواردة في الجدول ) 

%( فقــط مــنهم بــان زواجهــم بــأكثر مــن زوجــة يســبب لهــم مشــكلة إلــى حــد مــا، فــي حــين أكــد 5يســبب لهــم مشــكلة، بينمــا أشــار )
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( وهـو أعلـى 12,3( ووجدناه )2مربع كاي )كا اختبار استخدام%( بان زواجهم بأكثر من زوجة ال يسبب لهم مشكلة. تم 49,5)
%(، وهنـا يـتم أثبـات الفرضـية القائلـة: )هنـاك عالقــة ذات 95( وعلـى مسـتوى ثقــة )4( وبدرجـة حريـة )9,5مـن القيمـة الجدوليـة )

 ووجود مشكالت بسبب الزواج بأكثر من زوجة(. االقتصاديبين المستوى  إحصائيةداللة 
 ( يبين المشكالت الناتجة عن الزواج بأكثر من زوجة10جدول )

 % العدد لزواج بأكثر من زوجةما هي برأيك المشكالت التي تنتج عن ا
 25 48 عدم القدرة على تحمل مصاريف األبناء
 47 89 عدم القدرة على التوفيق بين الزوجات

 28 52 تدهور العالقة مع أهل الزوجة
 100 *189 المجموع

 *هذا العدد شمل أفراد العينة الذين أجابوا بنعم لوجود مشكالت بسبب الزواج بأكثر من زوجة 
 مشكالت الزواج بأكثر من زوجة –خ 

%( منهم إلـى إن 25وعند سؤال المبحوثين عن المشكالت التي يمكن أن تنجم عن الزواج بأكثر من زوجة واحدة، أشار)
%( مـن 47عدم قدرتهم على تحمل مصاريف األبنـاء هـي مـن المشـكالت التـي تـنجم عـن الـزواج بـأكثر مـن زوجـة، بينمـا أشـار )

القدرة على تحقيق العدالة بين الزوجات هي المشكالت التي تنجم عن الزواج بأكثر من زوجـة، فـي حـين  المبحوثين إلى إن عدم
 %( منهم أكد على إن تدهور العالقة مع هل الزوجة هي من المشكالت التي تنتج عن الزواج بأكثر من زوجة. 28إن )

 ( يبين شحه المياه والبحث عن وظيفة11جدول )
 

 شحه المياه والبحث عن وظيفة –د 
اه الميـ شـحة%( أكدوا على إن 88,3( أعاله، إلى إن غالبية المبحوثين وبنسبة )11أفادت البيانات الواردة في الجدول ) 

 %( منهم عكس ذلك.11,7المتوافرة للزراعة أصبحت سببًا كافيًا للبحث عن وظيفة داخل المدينة، في حين أجاب )
 ( يبين موقف المبحوثين من األمية12جدول )

 % العدد هل تعتقد بان األمية تعد مشكلة للعائلة الريفية
 85,7 360 نعم

 4,5 19 إلى حد ما
 9,8 41 كال

 100 420 المجموع
 األمية  -ذ

%( يــرون بــان 85,7( أعــاله، أن غالبيــة المبحــوثين وبنســبة )12أكــدت البيانــات اإلحصــائية الــواردة فــي الجــدول رقــم ) 
ــة الريفيــة، بينمــا أشــار ) %( مــنهم علــى عكــس ذلــك، فــي حــين إن 9,8األميــة تشــكل إحــدى المشــكالت التــي تعانيهــا منهــا العائل

 قف واضح.%( كانوا مترديين في إعطاء مو 4,5)
 

 % العدد مياه تعد سببًا كافيًا للبحث عن وظيفة داخل المدينةهل تعتقد بان شحه ال
 88,3 371 نعم

 - - إلى حد ما
 11,7 49 كال

 100 420 المجموع
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 ( يبين تأثير العادات والقيم والتقاليد في طبيعة أفراد القرية13جدول )
 الحالة االجتماعية العادات والقيم

 والتقاليد تقلص تأثيرها في سلوك أفراد القرية
 متزوج أكثر متزوج

 من زوجة
 أرمل مطلق

 
 % المجموع

 83,3 350 9 48 46 247 نعم
 5 21 3 4 6 8 إلى حد ما

 11,7 49 2 4 18 25 كال
 100 420 14 56 70 280 المجموع

 تقلص تأثير العادات والقيم في سلوك أفراد القرية في الوقت الحاضر -ر
 ( أشاروا بـان العـادات والتقاليـد 83,3( أعاله، إلى إن غالبية المبحوثين وبنسبة )13كشفت البيانات الواردة في الجدول )%

%( علـى عكـس ذلـك , فـي 11,7ذلـك التـأثير كمـا فـي السـابق فـي سـلوك أفـراد القريـة، بينمـا أشـار ) والقيم االجتماعية لم يعد لها
( وهـو أقـل مـن القيمـة 3,2( ووجـدناه )2مربـع كـاي )كـا اختبـار اسـتخدام%( من المبحوثين مترديين في مـوقفهم. تـم 5حين كان )
يـتم أثبــات الفرضـية القائلــة: )هنـاك عالقــة ذات داللــة  %(، وهنـا لــم95( وعلــى مسـتوى ثقــة )6( وبدرجــة حريـة )12,6الجدوليـة )
 بين الحالة االجتماعية وتقلص تأثير العادات والقيم في سلوك أفراد القرية في الوقت الحاضر(. إحصائية

 ( يبين أسباب عدم فاعلية العادات والقيم في القرية14جدول )
 % العدد اعية في الوقت الحاضرما هي برأيك أسباب عدم فاعلية العادات والتقاليد االجتم

 41,4 145 دخول البث الفضائي واالنترنت والنقال
 20,6 72 سهولة االتصال مع المدينة

 18 63 كثرة األعمال الغير زراعية التي يمارسها أبناء الريف
 20 70 قلة اهتمام الجيل الجديد بتلك العادات والتقاليد

 100 350 المجموع
 ية العادات والقيم في القرية في الوقت الحاضرأسباب عدم فاعل -ز

وعنــد ســؤال المبحــوثين عــن األســباب التــي يــرون بأنهــا جعلــت العــادات والتقاليــد والقــيم االجتماعيــة ال تأخــذ مفعولهــا فــي  
%( مـــنهم إلـــى إن دخـــول البـــث الفضــائي واالنترنـــت والنقـــال هـــو احـــد األســـباب التـــي جعلـــت 41,4الوقــت الحاضـــر، فقـــد أشـــار )

%( منهم إن السبب فـي ذلـك يعـود إلـى 20,6العادات والتقاليد والقيم االجتماعية ال تؤثر في سلوك األبناء في القرية، بينما أكد )
%( من المبحوثين إن كثرة األعمال غير الزراعية التي يمارسـها أبنـاء الريـف فـي 18سهولة االتصال مع المدينة، في حين بين )

%( 20سباب في قلـة فاعليـة العـادات والتقاليـد والقـيم االجتماعيـة وتأثيرهـا فـي سـلوكهم، بينمـا أشـار )الوقت الحالي هي إحدى األ
 من المبحوثين إلى إن قلة اهتمام الجيل الجديد بتلك القيم كان من األسباب في عدم فاعليتها وتأثيرها فيهم. 

 ( يبين السكن مع األقرباء وحدوث المشاكل15جدول )
 % العدد سكن مع األقرباء يسبب لك ولعائلتك مشكلةهل تعتقد بان ال

 47,9 201 نعم
 19,2 81 إلى حد ما

 32,9 138 كال
 100 420 المجموع
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 السكن مع األقرباء وحدوث المشاكل -س
%( مــن المبحــوثين يــرون بــان الســكن مــع األقربــاء أو 47,9( أعــاله، إلــى إن )15أفــادت البيانــات الــواردة فــي الجــدول )

%( مـن المبحـوثين متـرددا 19,2%( منهم عكس ذلك، في حـين كـان )32,9قرب منهم يسبب لهم وألسرهم مشكلة، بينما أكد )بال
 في إعطاء موقف واضح حول ذلك.
 ( يبين أسباب حدوث المشكالت نتيجة السكن مع األقرباء16جدول )

 ما هي برأيك أسباب حدوث المشكالت
 % العدد نتيجة السكن مع األقرباء

 43,8 88 تحدث المشاكل بسبب األبناء
 22,9 46 تحدث المشاكل بسبب تجاور المساكن

 33,3 67 تحدث المشاكل بسبب األرض
 100 201 المجموع

 أسباب حدوث المشكالت نتيجة السكن مع األقرباء -ش
مـنهم تسـبب لهـم ولعـوائلهم وعند سؤال المبحـوثين عـن األسـباب التـي تجعلهـم يعتقـدون بـان السـكن مـع األقربـاء أو بـالقرب 

%( مـن المبحـوثين علـى أن 22,9%( منهم على أن هذه المشاكل قد تحدث بسبب األبناء، بينما أكـد )43,8مشكلة، فقد أشار )
%( مـنهم علـى أن هـذه المشـاكل سـببها األرض 33,3تجاور المساكن هـي إحـدى األسـباب فـي حـدوث المشـاكل، فـي حـين أكـد )

 روعات وحصة المياه.ومتعلقاتها من سقي المز 
 ( يبين كيفية التعامل مع المشاكل العائلية17جدول )

 % العدد لحلها عندما تحدث مشكلة عائلية إلى من تلجأ
 31,9 134 الشخص األكبر
 25,7 108 أحلها لوحدي

 23,6 99 األخوة يتدخلون لحلها
 18,8 79 أتشاور مع أبنائي لحلها

 100 420 المجموع
 المشاكل العائلية التعامل مع -ص

%( مـن المبحـوثين يرجعـون إلـى الشـخص 31,9( أعـاله، إلـى إن )17أوضحت البيانات اإلحصائية الواردة في الجدول )
%( مـــنهم علـــى أنهـــم يحلـــون تلـــك المشـــاكل 25,7األكبـــر فـــي العائلـــة لحـــل المشـــاكل التـــي يواجهونهـــا إثنـــاء حيـــاتهم، بينمـــا أكـــد )

المبحوثين على إن اإلخوة يتدخلون في كثير من الحاالت في مساعدتهم لحل المشـاكل التـي %( من 23,5لوحدهم، كما وأشار )
 %( منهم على إنهم يتشاورون مع أبنائهم في إيجاد حل لتلك المشاكل.18,9تواجههم، في حين أكد )

 ( يبين أثار التغيرات في العائلة الريفية18جدول )
 ما هي برأيك اآلثار التي أحدثتها

 2003في العائلة الريفية بعد  التغيرات
 % العدد

 29,8 125 الميل إلى السكن في بيت مستقل
 26,4 111 البحث عن عمل ثاني باإلضافة للزراعة

 23,4 98 الميل إلى تقليص حجم العائلة
 20,4 86 الميل إلى المشاركة في اتخاذ القرارات

 100 420 المجموع
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 ةأثار التغيرات في العائلة الريفي -ض
%( مـن المبحـوثين يـرون بـان الميـل إلـى سـكن منفصـل 29,8( أدنـاه، إلـى إن )18أشارت البيانات الواردة فـي الجـدول ) 

%( مــنهم علــى إن البحــث عــن 26,4، بينمــا يــرى )2003كـان احــد اآلثــار التــي أحــدثتها التغيــرات التــي حصــلت فـي العــراق بعــد 
%( مـن المبحـوثين علـى إن 23,4تغيرات الحاصلة في العراق، في حين يـرى )عمل ثاني باإلضافة إلى الزراعة كان احد أثار ال

هناك توجه نحو تقليص حجـم العائلـة مـن خـالل اسـتخدام موانـع الحمـل أو اللجـوء إلـى العمليـات الجراحيـة وغيرهـا كـان احـد أثـار 
ركة اآلخــرين فــي اتخــاذ القــرارات %( مــن المبحــوثين إلــى إن الميــل إلــى مشــا20,4التغيــرات الحاصــلة فــي العــراق، بينمــا يــرى )

 .2003الخاصة بالعائلة )كالزوجة واألبناء مثاًل( كان أحد أثار التغيرات الحاصلة في العراق بعد 
 2003( يبين أوضاع العائلة الريفية بعد 19جدول )

 بعد التغيرات التي حصلت في العراق
 % العدد هل تعتقد بان حياة عائلتك قد 2003في 

 27,8 117 تحسنت
 23,4 98 ساءت )تدهورت(
 48,8 205 لم تتغير أو تتبدل

 100 420 المجموع
 2003أوضاع العائلة بعد  -ط

%( من المبحـوثين يعتقـدون بـان حيـاة عـوائلهم قـد تحسـنت بعـد 27,8(، إلى إن )19أشارت البيانات الواردة في الجدول )
%( مـنهم علـى إن أوضـاع عـوائلهم 23,4في العراق، بينما أكد ) 2003حدوث التغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية بعد 
%( مــن المبحــوثين علــى إن أوضــاع عــوائلهم لــم تتغيــر حتــى بعــد 48,8قــد تــدهورت بعــد حــدوث هــذه التغيــرات، فــي حــين أكــد )

 في العراق. 2003حدوث تلك التغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية بعد 
 أهم نتائج للبحث: -2
ـــات إلـــى إن )أشـــا -1 ـــاة فـــي الريـــف تســـبب لهـــم مشـــكلة، بينمـــا أكـــد 53,3رت البيان ـــان طبيعـــة الحي ـــرون ب %( مـــن المبحـــوثين ي

 %( على طبيعة الحياة في الريف ال تسبب لهم مشكلة. 46,7)
ني %( يــرون بــان األميــة تشــكل إحــدى المشــكالت التــي تعــا85,7أكــدت البيانــات اإلحصــائية أن غالبيــة المبحــوثين وبنســبة ) -2

%( كــانوا متــرديين فــي إعطــاء موقــف 4,5%( مــنهم علــى عكــس ذلــك، فــي حــين إن )9,8منهــا العائلــة الريفيــة، بينمــا أشــار )
 واضح.

%( أشـاروا بـان العـادات والتقاليـد والقـيم االجتماعيـة لـم 83,3كشفت البيانات اإلحصـائية إلـى إن غالبيـة المبحـوثين وبنسـبة ) -3
%( مـن 5%( على عكس ذلك, في حين كان )11,7لسابق في سلوك أفراد القرية، بينما أشار )يعد لها ذلك التأثير كما في ا

 المبحوثين مترديين في موقفهم.
%( يــرون بــان التغيــرات السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية بعــد 53,5أفــادت البيانــات إلــى إن غالبيــة المبحــوثين وبنســبة ) -4

%( بــأنهم غيــر متأكــدين مــن ذلــك، فــي حــين أكــد 15,8المبكــر، بينمــا أكــد )قــد أســهمت فــي تقلــيص ظــاهرة الــزواج  2003
لــم تســهم فــي تقلــيص ظــاهرة الــزواج  2003%( مــن المبحــوثين بــان التغيــرات السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية بعــد 30,7)

 المبكر.
فـي العائلـة لحـل المشـاكل التـي  %( مـن المبحـوثين يرجعـون إلـى الشـخص األكبـر31,9أفادت البيانات اإلحصائية إلـى إن ) -5

%( مـــن 23,5%( مــنهم علــى أنهــم يحلــون تلـــك المشــاكل لوحــدهم، كمــا وأشــار )25,7يواجهونهــا إثنــاء حيــاتهم، بينمــا أكـــد )
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المبحـــوثين علـــى إن اإلخـــوة يتـــدخلون فـــي كثيـــر مـــن الحـــاالت فـــي مســـاعدتهم لحـــل المشـــاكل التـــي تـــواجههم، فـــي حـــين أكـــد 
 شاورون مع أبنائهم في إيجاد حل لتلك المشاكل.%( منهم على إنهم يت18,9)
%( مــن المبحــوثين يعتقــدون بــان حيــاة عــوائلهم قــد تحســنت بعــد حــدوث التغيــرات السياســية 27,8أشــارت البيانــات إلــى إن ) -6

ث %( منهم على إن أوضاع عوائلهم قد تدهورت بعد حدو 23,4في العراق، بينما أكد ) 2003واالجتماعية واالقتصادية بعد 
%( مــن المبحــوثين علــى إن أوضــاع عــوائلهم لــم تتغيــر حتــى بعــد حــدوث تلــك التغيــرات 48,8هــذه التغيــرات، فــي حــين أكــد )

 في العراق. 2003السياسية واالجتماعية واالقتصادية بعد 
 المقترحات: -3
 توفير وتحسين مستوى الخدمات العامة، والعمل على عدم تركزها بالمدن كما هو قائم حاليًا. .1
ل على محاربة األميـة المتفشـية فـي الريـف العراقـي، وزيـادة نسـبة الـدعم للمـدارس مـن حيـث الكـوادر التدريسـية والخـدمات العم .2

المقدمــة بهــا، إضــافة إلــى عقــد نــدوات وورش عمــل تهــدف إلــى زيــادة وعــي األفــراد )وخاصــة المــرأة( باألوضــاع االجتماعيـــة 
 ومساعدتهم في حلها بطرق أكثر عقالنية.والثقافية والصحية المحيطة بهم من اجل تمكينهم 

علــى المؤسســات الحكوميــة العمــل علــى خلــق فــرص عمــل تتناســب وطبيعــة األوضــاع االجتماعيــة واالقتصــادية والثقافيــة، مــن  .3
 اجل تقليل أو الحد من الهجرة المتزايدة للمدن للبحث عن العمل.

العمرانية الغير مخططة على المناطق الزراعية التي تـؤدي  على المؤسسات المعنية إتباع إجراءات صارمة لوقف االمتدادات .4
 إلى تحويلها إلى أراضي سكنية.

إجراء دراسة شاملة للريف العراقي تعتمد علـى قاعـدة مـن البيانـات األساسـية والمعلومـات الدقيقـة الهـدف منهـا رصـد واقـع تلـك  .5
هـا، والتعـرف علـى اإلمكانيـات المتاحـة والتـي يمكـن القرى من حيث معرفة أهم سماتها وحصـر أهـم المشـكالت التـي تعـاني من
 على أساسها تحديد األهداف ووضع السياسة التنموية المالئمة لتلك القرى.
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