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 مساهمة خرجيي قسم علم االجتماع يف التنمية

 حارث حازم أيوب. م.أ

 7/5/2009: تاريخ القبول 26/6/2008: تاريخ التقديم

اإلطار المنهجي لمدراسة : المحور األول
تحديد مشكمة البحث :  ووًال 

 إن التنمية تحتاج إلى نوعين من الموارد المادية والمتمثمة بالموارد الطبيعية 
 باإلنسان الذي يشكل وسيمة ل األموال من جانب والموارد البشرية والمتمثسورؤو

التنمية وغايتيا األساسية من جانب آخر وتحتاج التنمية إلى ثالثة أشكال من 
العناصر البشرية األولى والتي تكون عمى مستوى عاِل من الميارة والخبرة والثانية 
والتي تكون متوسطة الخبرة أما الثالثة فيي غير الميارة، إال أن حاجة التنمية إلى 
النوعين األول والثاني من تمك األيدي يكون بشكل أوسع وان توفير ىذين النوعين 

يحتاج إلى أن قيام مؤسسات المجتمع المسؤولة عن توفير ىذين النوعين ببذل 
جيود عممية وعممية لتخريج تمك األيادي لتأخذ دورىا في العممية التنموية من 

خالل ما تخرجو ىذه المؤسسات من أفراد يحممون المؤىالت العممية لالشتراك في 
قطاعات التنمية المختمفة االجتماعية منيا واالقتصادية من ىنا جاءت مشكمة 

بحثنا ىذا في محاولة منا لمتعرف عمى مساىمة خريجي عمم االجتماع في التنمية 
. االجتماعية

 همية البحث : ثانيا
:  تنطمق أىمية بحثنا من خالل ما يأتي

يمكن أن تشكل النتائج التي سيسفر عنيا ىذا البحث إضافة نظرية لميدان - 1
. ميم من ميادين عمم االجتماع أال وىو ميدان عمم اجتماع التنمية

أما عمى الصعيد الميداني فقد تستفيد من نتائج ىذا البحث الدوائر القائمة عمى - 2
.  تخريج الباحثين في تحسين نوعية وكفاءة الخريجين

                                                 

 جامعة الموصل/ كمية اآلداب/ قسم عمم االجتماع .
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 هداف البحث : ثالثا
التعرف عمى ماىية المساىمة التي يقوم بيا خريجو عمم االجتماع في التنمية - 1

. االجتماعية
الوقوف عند ابرز المعوقات التي تحد من مساىمة خريجي عمم االجتماع في - 2

. التنمية
الوصول إلى بعض التوصيات التي قد تفّعل مساىمة خريجي عمم االجتماع - 3

. في التنمية االجتماعية
: اإلطار المنهجي لمدراسة: رابباًال 

 ال يختمف اثنان عمى أن المنيج العممي ىو القاعدة الرئيسة التي يستند 
عمييا البحث فيو يرسم لمباحث معالم السير الصحيحة لتنميو من خالل خطوات 
عممية مرئية ومتسمسمة منطقيا بحيث توصمو إلى النتائج التي يرمي إلييا بأسرع 

. الطرق وانجحيا
 ويشير مفيوم المنيج إلى الكيفية أو الطريقة التي يتبعيا الباحث في 

. (1)دراستو المتسمسمة أو الظاىرة موضوع إلى دراسة البحث
 وقد تنوعت المناىج المستخدمة في دراسة الظواىر االجتماعية بتنوع ىذه 

. الظواىر كما تنوع االستخدام لممنيج حسب حاجة الباحث ونوع الدراسة
:  وقد كانت المناىج المستخدمة في دراستنا ىذه عمى الشكل األتي

المنهج التاريخي - 1
 ُيستخدم ىذا المنيج لمتعرف عمى أصل الظاىرة المراد دراستيا من خالل 

اطالع الباحث عمى مصادر عممية تخص موضوع الدراسة ويستعمل المنيج 
التاريخي في البحوث االجتماعية لموصول إلى مبادئ وقوانين عامة عن طريق 

تحميل الحقائق المتعمقة بالمشكالت والقوى االجتماعية التي شكمت الماضي 
والحاضر وقد حاولنا من خالل تتبع األرقام لسنوات مختمفة لممتخرجين من قسم 

. االجتماع واألعداد التي استطاعت دخول قطاع العمل االجتماعي

                                                 

إحسان محمد الحسن وعبد المنعم الحسين، طرق البحث االجتماعي، وزارة التعميم العالي .د (1)
 .192،ص1981والبحث العممي، مطابع جامعة الموصل، الموصل، 
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المنهج اوستقرائي  و اوستنتاجي  - 2
 االستقراء في المنطق ىو تتبع الجزيئات لمتوصل إلى حكم كمي أو 

الوصول عن طريق المالحظة من اتجاه الخاص إلى اتجاه العام وتتكون في 
العممية االستقاللية التعميمات أو القوانين أو المبادئ وعمى ذلك فالجزء األكبر من 
المعرفة البشرية لو طابع استقرائي أو تجريبي مادام يتألف من تصميمات تجرييا 

. (2)عمى تجربتيا الحسية
 وقد وفر لنا ىذا المنيج رؤية أساسية وضرورية لألحداث عبر طابعيا 

التراكمي حيث استفدنا من ىذا المنيج في التعرف عمى مساىمة الخريجين من 
خالل قيامنا بدراسة الجزئيات المنيجية تمييدًا لموصول إلى المعوق األساسي الذي 

. كان وراء تحجيم مساىمة خريجي عمم االجتماع في التنمية
منهج دراسة الحالة - 3

 أنيا الطريقة المنظمة لجمع بيانات كافية عن شخص معين باعتباره وحدة 
من وحدات المجتمع وذلك بقصد التعرف عمى طبيعة المراكز التي يشغميا في 

المجتمع واألدوار التي يقوم بيا وأنماط السموك التي يتخذىا في مختمف المواقف 
االجتماعية أما إذا كانت وحدة البحث مجتمعا محميا فإنيا تعرف بأنيا الطريقة 

المنظمة لجمع بيانات كافية عن الحياة داخل المجتمع ككل وفي ىذه البيانات عمى 
تكوين صورة واضحة عمى نص أو نظام واحد أو عدد من النظم االجتماعية وقد 

. (3)يشمل جميع النظم القائمة في ىذا المجتمع
 وقد استطاع الباحث من خالل مقابمتو لمجموعة من الخريجين والمسؤولين 

في دوائر الدولة المنتشرة في محافظة نينوى التوصل إلى معمومات تتعمق بموضوع 
. الدراسة من خالل استخدام ىذا المنيج

 دوات جمع البيانات : خامساًال 

                                                 

عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث االجتماعي، دار التضامن لمطباعة، القاىرة، . د (2)
 .175،ص1985مصر، 

 .339، ص1983زيدان عبد الباقي، قواعد البحث االجتماعي،القاىرة،   (3)
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 لكل بحث اجتماعي أدوات يحاول كل باحث االستعانة بيا لجمع البيانات 
: الخاصة ببحثو وقد تطمب بحثنا ىذا استخدام الوسيمة اآلتية

وىي االتصال الشخصي المنظم والتفاعل المفظي المباشر الذي : المقابمة (1
يقوم بو فرد مع فرد آخر أو مع أفراد أخرى بيدف استثارة أنواع معينة من 

 .(4)المعمومات والحصول عمى البيانات الستغالليا في البحث

: مجاوت البحث: سادساًال 
:  لقد انحصر بحثنا في المجاالت اآلتية

انحصر المجال البشري بعدد من المختصين في قسم عمم : المجال البشري (1
. االجتماع فضال عن بعض المتخصصين في الدوائر الحكومية المختمفة

المختصون في كل من دائرة الرعاية االجتماعية ومديرية : المجال المكاني (2
تربية نينوى، ولقد كانت دوائر الواقعة في محافظة نينوى مجال مكاني 

 .لمبحث

 .30/3/2008 ولغاية 1/2/2008امتد البحث لمفترة من : المجال الزماني (3

تحديد المفاهيم : سابباًال 
 إن المنيج العممي المتبع في الدراسات العممية الخاص بالعموم االجتماعية 

يفرض عمى الدارس لموضوع معين ان يحدد أىم المفاىيم الواردة في دراستو من 
خالل إعطاء تعريفات لتمك المفاىيم بعد االطالع عمى ما يمكن عن تمك المفاىيم 

. في أدبيات عمم االجتماع
: المساهمة -1

  يدل عمى معنى المشاركة أو التعاون في أي وجو من أوجو النشاط ويستخدم 
والمساىمة في نشاط . ىذا االصطالح في اإلدارة فيقال المساىمة في إدارة المشروع

وتزايد المساىمة بارتفاع . جماعات منظمة ومستقرة تدل عمى ارتفاع مكانة الفرد

                                                 

، 1971عمر محمد، التومي الشيباني، مناىج البحث االجتماعي، دار الثقافة، بيروت،  (4)
 .132ص
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المستوى المعاشي واالستقالل في المركز االجتماعي واتساع المسؤولية المينية 
. (5)ودرجة التعميم من حيث المشاركة في التجمعات المنظمة

: الخريج- 2
تشير المصادر المغوية أن كممة الخريج تعني كل من تمقى دروسو في 

معيد او جامعة وكذلك من أنيى عمومو في الطب أو اليندسة وغيرىا من 
. (6)الدراسات التطبيقية واإلنسانية

 الخريج ىو الفرد الذي أنيى مرحمة دراستو الجامعية حامال شيادة تؤىمو 
لمحصول عمى وظيفة معينة تتالءم مع المعمومات والخبرات النظرية والعممية التي 

. (7)اكتسبيا الخريج خالل سنوات دراستو
: التنمية -3

ىي حممة نمو إرادي مخطط يكون الوصول اليو عن طريق إجراءات 
وتدابير معينة تتمثل ببرامج وخط وسياسات ىدفيا تحقيق معدالت معينة من 

. (8)النمو
 وتعرف التنمية بأنيا تغيير يقوم بو اإلنسان لالنتقال من مجتمع تقميدي 

. (9)إلى مجتمع متقدم يالئم حاجاتو االقتصادية واالجتماعية والفكرية
 أما تعريفنا اإلجرائي لمفيوم التنمية عممية ديناميكية ومستمرة تيدف إلى 

النيوض بالقطاعات المختمفة ذات التماس المباشر بحياة اإلنسان من خالل 

                                                 

 .545 ص1975إبراىيم مدكور،معجم العموم االجتماعية الييئة المصرية لمكتاب .د (5)

 .405،ص1976، دار المشرق، بيروت 1المنجد األبجدي ط (6)
، 1991عدنان مكي، التنمية والتخطيط اإلقميمي، دار الكتب لمطباعة والنشر، الموصل، .د (7)

 .6ص

، 1973السيد محمد الحسيني، دراسات التنمية االجتماعية، دار المعارف القاىرة . د (( 8)
 .5ص

األمانة العامة إلدارة العمل االجتماعي، معجم مصطمحات التنمية االجتماعية والعموم  (9)
 .42،ص1983المتصمة بيا، القاىرة،
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التخطيط السميم المستند إلى سياسات نابعة من ايدولوجية المجتمع ومن دراستو 
. الحاجات الحقيقية ألفراد ذلك المجتمع

األسس التي تؤهل الفرد لدخول القطاعات التنمية : المحور الثاني
 إن مساىمة أي فرد في عممية التنمية االجتماعية واالقتصادية تتطمب 

توفر مجموعة أسس تكون ىي المحركات األساسية لمساىمة ىذا الفرد في العممية 
التنموية وتمتاز ىذه األسس بكونيا مرتبطة مع بعضيا البعض ومكممة إحداىا 

كما يالحظ عمى ىذه األسس انيا يجب أن تتوفر في الفرد عند دخولو .لألخرى
. لمتخصص الذي يريد من خاللو المشاركة في العممية التنموية

الرغبة في التخصص المختار - 1
 إن مسالة الرغبة لدى الفرد عنصر أساسي يمعب دوره في اختيار الفرد 

لنوع التخصص الذي سيكمل فيو دراستو وكمما كان التخصص المختار نابعا من 
رغبة الفرد فيو كمما توقعنا أن النتائج التي سيحصل عمييا ذلك الفرد في ىذا 

. التخصص تكون أفضل
 وعندما نأتي إلى قسم عمم االجتماع وطمبتو ومن خالل تجربتنا المتواضعة 

نرى أن الكثير من الطمبة يأتون إلى ىذا القسم وليس لدييم رغبة فيو بل إن الكثير 
من طمبة ىذا القسم يجيمون ماىية ىذا القسم ودوره في العممية التنموية وىذا ناتج 

: عن
عدم إعطاء الثقل الصحيح لمادة عمم االجتماع في المراحل الدراسية التي  (1

: تسبق مرحمة الدراسة الجامعية من حيث
نوع المنيج المعطى فمو نظرنا إلى المنيج الدراسي المعطى في المرحمة  (أ

اإلعدادية لم يجِر عميو أي تعديل فضال عن عدم إكمال الدراسة في المراحل 
الالحقة حيث أن طالب المرحمة اإلعدادية تقتصر دراستو لمادة عمم االجتماع في 

الصف الخامس مع عدم جعل ىذه المادة كأحد مواد المرحمة السادسة وجعميا 
. كمادة ضمن مواد امتحان البكموريا

من حيث نوعية القائمين عمى تدريس ىذه المادة حيث ينسب مدرسين من  (ب
. اختصاصات مثل الجغرافيا  والتاريخ لتدريس مادة عمم االجتماع
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 وبيذا يكون إلمام الطالب بمادة عمم االجتماع في المرحمة التي تسبق 
المرحمة الجامعية المامًا ليس بالمستوى المطموب،فضاًل عن توقع الطالب سيولة 
ىذا القسم وخصوصًا لمطمبة الذين يحاولون التوفيق بين العمل والدراسة  وىذا ما 

. يفسر لنا انسحاب العديد من طمبة المرحمة األولى بعد دواميم لمدة سنة فيو
نوع المناىج المعطاة في القسم وىي األساس الثاني الذي يعتمد عميو في إعداد  (2

األفراد القادرين عمى المشاركة في العممية التنموية وليذا العنصر أىميتو التي 
يجب االىتمام بيا من قبل القائمين عمى تدريس وتطوير المواد الدراسية 

 والتي تؤسس لشخصية خريجي عمم االجتماع والسؤال الذي يطرح (10)المختمفة
نفسو كيف يتم االىتمام بتمك المناىج؟ ويمكن القول إن االىتمام بيذه المناىج يتم 

: من خالل
اختيار المواد التي تتناسب وحاجات المجتمع فينبغي عمى خريجي عمم  (أ

االجتماع اإللمام بفروع ىذا العمم المختمفة والتي يشكل اإللمام فييا محددات 
أساسية مؤىمة لدخول خريجي عمم االجتماع القطاعات المختمفة في ميادين العمل 

. (11)االجتماعي
إجراء المراجعة الدورية الشاممة عمى تمك المناىج والمقررات الدراسية المعتمدة  (ب

إليصال تمك المناىج إلى أحسن صورىا وىنا تبرز مشكمة اختالف المناىج 
الدراسية بين أقسام االجتماع المختمفة من حيث المقررات المعتمدة وعدد الساعات 

الدراسية لتمك المواد وسبب ذلك يعود إلى توقف كل ما يسمى بالمجنة القطاعية 
التي كانت تنيض بمسؤولية المراجعة الدورية لممناىج الدراسية الخاصة بقسم عمم 

االجتماع وخصوصًا إذا ما عممنا استحداث أقسام عمم االجتماع في محافظات 
 أخرى لم تكن موجودة أصال او مشاركة في أعمال تمك

     المجنة فضال عن وجود مشكمة أخرى ىي انقطاع أقسام في المحافظات 
الشمالية كانت غير مشتركة أصال في ىذه المجنة مما يعني انقطاع القواسم 

                                                 

 .254، ص2007سعد طو عالم، التنمية والمجتمع، مكتبة مدبولي، القاىرة، .د  (10)
في ضوء األلفية الثالثة، مكتبة دار الكتب، . إقبال السمالوطي، التخطيط االجتماعي. د (11)

 .90، ص2005القاىرة، 
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المشتركة بين أقسام عمم االجتماع في تحديد المواد التي يجب أن تشترك فييا ىذه 
. األقسام

إن إعداد الخريج ال يكون فقط من خالل ما يزود : التدريب أثناء فترة اإلعداد (3
 بل يتطمب ذلك عممية تدعيم ىذه (12)بو من معمومات نظرية في المناىج الدراسية

. الخبرة النظرية بخبرات ميدانية من خالل مصادر متعددة
الزيارات الميدانية وىي عبارة عن نشاط يقوم بو طمبة المراحل المختمفة من قسم  (أ

عمم االجتماع لممؤسسات الرعاية االجتماعية لالطالع عمى ماىية العمل 
االجتماعي ودور الباحث االجتماعي فيو ونوعية المستفيدين من كل الخدمات ومن 

خالل مالحظتنا وجدنا أن تمك الزيارات التي كانت تقوم خالل المراحل الدراسية 
المختمفة حيث كان يؤخذ الطمبة في المراحل األولى إلى دور الرعاية االجتماعية 

كالمسنين ودار األيتام ودار رعاية األحداث في المرحمتين األولى والثانية ممحق بيا 
زيارة دوائر اإلصالح الخاصة باألحداث والكبار في المرحمتين الثالثة والرابعة قد 

 والسبب يعود إلى الظرف األمني المحيط بالمجتمع بعد 2003توقفت منذ عام 
. أحداث تمك السنة وما تالىا

التطبيق وىو احد الروافد الخاصة بتزويد طمبة قسم عمم االجتماع بالخبرات  (ب
العممية حيث كان يشترط في السابق أن يختار الطالب في قسم االجتماع 

وخصوصا عند اجتيازه لممرحمة الثالثة إحدى مؤسسات العمل االجتماعي ليقضي 
فييا شيرًا من الدوام يكون فيو عمى اتصال وثيق بعمل الباحث االجتماعي في تمك 
المؤسسات وتتم متابعة ىذا الطالب من قبل مشرفين ىم تدريسيون في القسم إال أن 

  1991ىذه التجربة قد توقفت أيضا منذ عام 
   وبيذا فقد طالب قسم عمم االجتماع احد المصادر المزودة بالخبرة العممية 

. المؤىمة لمعمل في المؤسسات االجتماعية
. لم يبَق أمام الطالب من مراحل اإلعداد سوى ما ينجزه من بحوث التخرج- ج

                                                 

حامد عمار، مقاالت في التنمية البشرية العربية، الييئة المصرية لمكتاب، القاىرة، . د (12)
 .103، ص2007
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 وبعد االطالع عمى واقع مرحمة اإلعداد المؤىمة لدخول ىؤالء الباحثين إلى 
قطاعات العمل تمييدا لمساىماتيم في التنمية البد من إعطاء فكرة سريعة عن أىم 

الميادين التي يمكن لخريجي عمم االجتماع العمل فييا ويمكن القول إن اغمب 
ميادين التنمية تحتاج إلى الباحث االجتماعي فمثال 

القطاع الصحي يحتاج إلى كوادر البحث االجتماعي في جانبين الوقائي  (1
والعالجي ففي الجانب الوقائي يبرز دور الباحث في اإلسيام بزيادة الوعي 

المجتمعي ضد مخاطر األمراض التي تحتاج إلى أخذ المضادات التي 
تجنب الفرد اإلصابة بيا أما عمى الصعيد العالجي فيبرز دورىم من 

خالل فريق عمل يضم اختصاصات مختمفة خصوصا إذا ما عممنا أن 
. الكثير من األمراض ذات منشأ اجتماعي

أما عمى صعيد قطاع التعميم فيبرز دور ىذا الباحث في مجاالت متعددة  (2
داخل قطاع التعميم فيو يقوم بإجراء الدراسات الالزمة إلمداد المخططين 

لمتنمية بمعمومات تساعدىم عمى التخطيط في الجانب التعميمي فضال عن 
ضرورة تواجد الباحث االجتماعي في المدارس وبأشكاليا المختمفة ابتدائية، 

متوسطة،إعدادية فضال عن رياض األطفال كونو يشكل احد عناصر 
المتابعة من خالل حمقة الوصل التي يشكميا بين إدارة المدرسة ومجالس 
اآلباء بسبب إلمامو بصورة حقيقية عن وضع كل طالب من حيث مستواه 

 .العممي واالقتصادي واالجتماعي

الخدمات االرتكازية قد يرى البعض أن الباحث االجتماعي دوره محدود  (3
في ىذا المجال ونحن نختمف معيم في ىذا الطرح ونقول إن الباحث لو 
دور في ىذا القطاع من خالل مجموعة بحوث يجرييا توضح الحاجة 

الحقيقية ألفراد المجتمع ليذه الخدمات وترتيبيا حسب أولوياتيا كما 
يفترض أن يكون احد العناصر المشاركة في فرق العمل المساىمة في 

استحداث وتطوير المناطق السكنية من خالل ما زود بو من خبرات 
ضمن مواد دراسية حصل عمييا ليذا الغرض كمادة عمم االجتماع 
الحضري وقد كان لمعراق تجربة في ىذا الميدان حيث إن التطوير 
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العمراني الذي تم في العاصمة بغداد وخالل فترة الثمانينيات من القرن 
المنصرم كان لمباحثين االجتماعيين دوٌر بارٌز في مساعدة الشركات 

المنفذة بالتعرف عمى رغبات الجميور من حيث نوع السكن الذي ترغب 
 .بو تمك العوائل وأحجام تمك العوائل

الترفيو جانب ميم من حياة الفرد كونو المتنفس الوحيد : الخدمات الترفييية (4
الذي يستطيع األفراد التنفيس من خاللو عن ثقل الحياة االجتماعية ويتم 

الترفيو من خالل مؤسسات أنشئت ليذا الغرض كالنوادي والمالعب 
والمسارح والسينمات فضال عن األماكن السياحية والتي تحتاج من الباحث 

 .االجتماعي أن يعمل فييا والمساعدة في تطويرىا

وىو احد ميادين التنمية االجتماعية والتي تحتاج إلى : الرعاية االجتماعية (5
عدد كبير من الباحثين االجتماعيين كون ىذا الميدان ينقسم إلى فروع 

متعددة فيناك الرعاية االجتماعية ألسر معدومة الدخل والرعاية 
االجتماعية لألحداث والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة فضال عن 
اإلصالح االجتماعي لنزالء دور الرعاية االجتماعية ودور مالحظة 
األحداث ومدارس تأىيل األحداث الذين صدر عمييم أحكام قضائية 

مختمفة فضال عن الرعاية الالحقة لمطمقي السراح من دور اإلصالح 
والدوائر الخاصة لألحداث لكل من المنحرفين من خالل توفير العمل 
المناسب ليم وتغير السبل الكفيمة بإعادة اندماجيم في المجتمع وكل 

مفصل من مفاصل ىذه الرعاية يحتاج إلى عدد ليس بالقميل من الباحثين 
 .القادرين عمى التعامل مع المستفيدين من ىذه الخدمات

قيل الحديث عن ماىية مساىمة خريجي عمم االجتماع في التنمية البد من 
التعرف عمى أعداد الخريجين في ىذا المجال وقد افترضت اإلحصائيات التي 

 ولغاية 90-89استطعنا الحصول عمييا من خريجي قسم عمم االجتماع لمفترة من 
 خريجًا وينقسمون إلى 742 حيث بمغ عدد خريجي ىذا القسم 2006-2007

 90-89قسمين جزء منيم خريجو قسم الخدمة االجتماعية لمفترة الممتدة من 
 فيم خريجو قسم عمم 2007-2006 أما الجزء اآلخر ولغاية 96-95ولغاية 

. االجتماع
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 90-89يوضح  عداد خريجي قسم اوجتماع منذ عام : (1)جدول رقم 
2007-2006ولغاية

( )

الـدور الثانـي الـدور األول السنـة 
89-90 26 8 
90-91 68 11 
91-92 42 20 
92-93 37 12 
93-94 31 19 
94-95 28 18 
95-96 25 10 
96-97 28 16 
ثاني +  دور أول 35 97-98
98-99 20 10 
99-2000 22 18 

2000-2001 33 14 
2001-2002 28 13 
2002-2003 18 16 
2003-2004 28 7 
2004-2005 20 4 
2005-2006 25 4 
2006-2007 20 8 

 742 المجموع 
وعندما تأتي إلى طرح السؤال اآلتي كيف يسيم ىؤالء في التنمية 

االجتماعية لإلجابة عمى ىذا السؤال يمكن القول إن ممارسة العمل االجتماعي 

                                                 

( )  جامعة الموصل، كمية اآلداب، إحصائيات بعدد خريجي قسم عمم االجتماع، شعبة
 .التسجيل
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في دوائر ومؤسسات المجتمع المختمفة من أحد عناصر المساىمة في التنمية 
االجتماعية إال انو عندما نأتي إلى حجم تمك المشاركة نرى اتساميا بالضعف 

حيث يتبين لنا من خالل اإلحصائيات المتواضعة التي حصمنا عمييا في بعض 
دوائر الدولة والموضحة في الجدول اآلتي أعداد خريجي عمم االجتماع الموجودين 

. في تمك الدوائر
يبين عدد خريجي قسم عمم اوجتماع المبينين  (2)جدول رقم 

عدد الخريجين المبينين من قسم عمم اوجتماع اسم الدائرة  
 18الرعاية االجتماعية 

 7دار المالحظة 
 6دار اإلصالح 

 2المحكمة 
 10التربية 

أما العاممون في قطاع التربية والذي بمغ عددىم  عشرة ىم ليسوا باحثين 
. اجتماعيين بل ىم موظفون إداريون جزء من الكادر اإلداري لمديرية تربية نينوى

 يضاف إلى ىذه األعداد المتواضعة وجود عدد من خريجي ىذا القسم 
استطاعوا إكمال دراستيم العميا الماجستير والدكتوراه ليكون جزء من العممية 

التعميمية في القسم أو جزءًا من الكادر اإلداري لكمية اآلداب جامعة الموصل 
.  بين تدريسي وموظف32والبالغ عددىم 

 وبعد االطالع عمى أنواع المؤسسات التي يعمل فييا ىؤالء الباحثون 
والذي نجد ان الكثير منيم ليس بصفة باحث اجتماعي بل بصفة إدارية حيث 

وجدنا من خالل اطالعنا عمى تمك المؤسسات تكميف خريجي قسم عمم االجتماع 
المعين في ىذه الدوائر والسيما مديرية تربية نينوى بأعمال إدارية بعيدة كل البعد 

. عن العمل االجتماعي
 والكالم ينسحب عمى الدوائر الخاصة بالرعاية االجتماعية فبعض من ىذه 

الدوائر أيضًا أناط الباحث بميام إدارية بعيدة كل البعد عن اختصاصات البحث 
االجتماعي كتنظيم الجداول الدراسية في معاىد العوق أو القيام بتدريس بعض 

. المواد الدراسية ليؤالء المستفيدين
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 فالسؤال الذي يطرح نفسو بعد إدراج ىذه اإلحصائية عن عدد الخريجين 
من ىذا القسم وعدد المعينين منيم كم دورة يخرج قسم االجتماع ليزود احد 

قطاعات التنمية بالخريجين لو فتح الباب أمام خريجي قسم عمم االجتماع لمدخول 
إلى ميدان التربية والتعميم داخل المحافظة؟ والجواب عمى ىذا السؤال نحتاج إلى 

 باحثًا ولكن ما نجده ىو عدم قبول احد القطاعات التنموية الميمة إدخال 1145
ىؤالء الخريجين إلى ميدان العمل بسبب تبرير المسؤولين عدم حصول خريجي 

قسم عمم االجتماع عمى مقرر دراسي يعرف أصول طرق التدريس أسوة بخريجي 
التربية الرافد األساسي لمديرية التربية بالكادر التدريسي ولكن إجابتنا عن ىذا 

الموضوع تنطمق من أن الباحث الذي يدخل الميدان التربوي ىو ليس معدًا 
لمتدريس بقدر ما ىو معد لمتطمبات البحث االجتماعي وىذا يعود برأينا إلى عدم 

إلمام بعض من المسؤولين بماىية البحث االجتماعي ودور خريجي عمم 
. االجتماعي

 ىنالك قطاع آخر ال يقل أىمية عن قطاه التربية أال وىو التخطيط 
والتطوير العمراني فالبمد وما مر بو من ويالت تركت آثارىا السمبية من االرتكازية 

. لممجتمع العراقي
 نحتاج اآلن إلى إدخال الباحثين االجتماعيين في نشاطين خاصين بالتنمية 

العمرانية األولى عمى مستوى إعداد الخطط الخاصة بالتطور العمراني من خالل 
المناىج التي تم دراستيا والسيما عمم االجتماع الحصري من جية فضال عن 

وجود الباحثين االجتماعيين لنقل رغبات األفراد وتوجيياتيم في بحوث تجرى في 
ىذا المجال الحيوي ليتسنى لممخطط وضع الخطط العمرانية المالئمة لطموح أبناء 

.  المجتمع
ابرز المالحظات عن مشاركة الباممين من خريجي عمم اوجتماع في ميادين 

التنمية  
: واقع مشاركة خريجي عمم اوجتماع في التنمية

 من خالل دراستنا وتسجيل مالحظاتنا الميدانية استطعنا أن نحدد واقع 
مشاركة الباحثين االجتماعيين في قطاع التنمية 
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: إن الذين ىم من الكادر التعميمي نرى أنيم يعانون من نقطتين (1
طغيان الجانب اإلداري بشكل اكبر في االستفادة من ىؤالء الباحثين من ذوي  (أ

التحصيل العممي العالي فمو عدنا إلى عدد المعينين من حاممي شيادتي 
الماجستير والدكتوراه من المتخصصين في عمم االجتماع والمعينين بعد أحداث 

 نرى أن الكثير منيم يشغل وظائف إدارية ورب سؤال يثار ىل أن 9/4/2006
ىؤالء مساىمون في التنمية ونجد إأىم مساىمون ولكن ليس بالشكل الذي يجعل 

. االستفادة من ىذه اإلمكانية بأقصى درجة
فضال عن خريجي قسم عمم االجتماع والحاممين لشيادتي الماجستير  (ب

ىذا . والدكتوراه ال يكممون نصابيم وىذا يعني ذىاب جزء من تمك الموارد سدى
.   بالنسبة لمعاممين من خريجي قسم عمم االجتماع في الميدان التعميم العالي
 أما عمى صعيد العاممين في قطاعات المجتمع األخرى من خريجي ىذا 

: القسم الحيوي فيمكن أن نسجل عمى مشاركتيم التنموية النقاط اآلتية
التحاق الكثير منيم في العمل الذي يمارسونو حال تخرجيم بل إن الكثير  (1

 سنوات يبحث عن دائرة تقبل أن تستفيد 6-3منيم قد يبقى لفترة تمتد بين 
. من خدماتو

وما سجمناه عمى العاممين من خريجي ىذا القسم في قطاع التعميم ينطبق  (2
 . نفسو عمى القطاعات األخرى

حيث الحظنا في قطاع التربية أن عدد خريجي عمم االجتماع المعينين في 
ىذه الدائرة وحسب ما ذكره مدير أفراد مديرية التربية في محافظة نينوى قد بمغ 

 منيم ىم موظفون داخل الدائرة ويعممون في شعب مثل 8 إال إننا وجدنا 10
الصادرة والواردة وكذلك الحظنا أن الباحثين العاممين في دوائر الرعاية 

االجتماعية جزء منيم يقوم بأعمال إدارية بحتة مثل إعداد جداول الدروس 
األسبوعية في المعاىد التاىيمية أو ترويج المعامالت الخاصة بالمستفيدين من 

. شبكة الحماية االجتماعية
إن الكثير من العاممين في قطاعات العمل االجتماعي ىم بحاجة إلى  (3

دورات تاىيمية لمتعرف عمى آخر الخبرات التي يمكن من خالليا أن 
يستطيع الباحث إيصال الخدمة إلى المستفيدين وبأقل جيد وموارد حيث 
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إن العمم يمتاز بالتراكم المعرفي وان باحثينا اقتصرت خبراتيم عمى ما تم 
الحصول عميو أثناء الدراسة فقد أكد لي الكثير منيم أثناء مقابمتي ليم أنيم 

لم يشتركوا بأية دورات تاىيمية والسبب يعود إلى قيام ىذه الدورات في 
أماكن يصعب عمى الباحث السفر إلييا لمظروف األمنية التي تحيط بنا 
فضال عن عدم قيام الدوائر التي يتبع ليا ىؤالء الباحثين بالتنسيق مع 

. جامعة الموصل لفتح دورات تاىيمية ليؤالء الباحثون
كما الحظنا أن العمل الميداني والذي يشكل العمود الفقري لمبحث العممي  (4

حيث يكون المجال األساسي الذي يستطيع الباحث أن يمم من خاللو 
بصورة واضحة عن المستفيدين الذي يقدم ليم خدماتو وأسباب توجييم 

إليو لمحصول عمى تمك الخدمات فقد رأينا أن الزيارات الميدانية لممستفيدين 
والتي كان يجرييا الباحثون من مؤسسات الرعاية االجتماعية المختمفة 

قد توقفت بسبب الخوف عمى الباحثين أو  (المسنين، األحداث، البنات)
عدم توفر وسائل النقل أو تغير محل إقامة عوائل المستفيدين بسبب ما 

يحيط بالمجتمع من ظروف تعصف بو فضال عن عدم قيام بعض 
المستفيدين بالدوام في دوائر الرعاية االجتماعية مما يعني توقف الباحث 

عن عممو المتواضع الذي كان يمارسو داخل تمك الدوائر وما ينطبق 
بالحديث عن دوائر الرعاية االجتماعية يشابو الدوائر األخرى كدور 

 .وغيرىا..... المالحظة أو دائرة اإلصالح

إعطاء الباحث ألكثر من دور بحثي في مؤسسات متعددة وىذا ما وجدناه  (5
في محاكم نينوى فباحث واحد ىو المسؤول عمى شعبة البحث االجتماعي 

في محكمة األحوال الشخصية ومحكمة جنوح األحداث وىذا يعني عدم 
قدرة الباحث عمى التوفيق بين كال المؤسستين التي يحتاج شعبة البحث 
فييا إلى أكثر من باحث واحد مما يعني عدم قدرة الباحث عمى اإليفاء 

بالتزاماتو تجاه من ىم متعاممين مع تمك المحاكم نتيجة لزخم المعامالت 
. التي ترد إليو
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 آفاق مستقبمية لدخول خريجي عمم اوجتماع ميادين التنمية : المحور الثالث
                اوجتماعية 

 بعد االطالع في المبحث السابق عمى أعداد خريجي عمم االجتماع 
: والدوائر العاممين فييا نجد مالحظتين يمكن تسجيميما عمى تمك اإلحصائيات

بساطة إعداد الباحثين من جية فضال عن غيابيم عن الكثير من ميادين  (1
العمل االجتماعي فمثال تغيب الباحثين عن قطاع التربية والتعميم فمن خالل 

إحصائية تم الحصول عمييا من مديرية تربية نينوى وجدنا أن أعداد المدارس في 
المحافظة والتي يمكن توضيحيا في الجدول اآلتي  

( )يبين  عداد المدارس و نواعها وعدد طمبتها (3)جدول رقم 

عدد طمبتها عددها نوع المدرسة 
 474769 1387االبتدائية 
 146المتوسطة 

 52اإلعدادية  150112
 177الثانوية  

 ميني 

 12صناعي  200
 1زراعي 
 7تجاري 

 1797 4معاىد اعدد المعممين 
 1714 4معاىد الفنون 

وىنالك قطاع آخر ال يقل أىمية عن القطاعين السابقي الذكر أال وىو قطاع 
التصنيع أو العمل الصناعي فالمدينة ىي إحدى المحافظات التي تمتمك نوعين 

من العمل الصناعي الحكومي والمتمثل بمصانع الغزل والنسيج واأللبسة الجاىزة 
واألدوية واأللبان والسمنت فضال عن العديد من المصانع األىمية والتي تحتاج إلى 

                                                 

( ) 2006وحدة اإلحصاء والبحوث إحصائية لمعام الدراسي -المديرية العامة لتربية نينوى-
2007. 
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وجود باحثين اجتماعيين في الييكل اإلداري ليا ليطمعوا بميماتيم في دراسة ابرز 
مشكالت العاممين في تمك المعامل ومشكالت إدارة العمل واألسباب التي تقف 
وراء انخفاض نسب اإلنتاج وعوامل زيادتو من خالل ما تم الحصول عميو من 

. معمومات في عمم االجتماع الصناعي والمشكالت االجتماعية
 أما فيما يخص القطاع الصحي فيمكن القول إن الباحثين يجدون في ىذا 

القطاع الميم ذي العالقة الوطيدة بعمم االجتماع وفي القطاع الريفي نرى أن 
المجتمع يمكن تقسيمو عمى نوعين مجتمع ريفي ومجتمع حضري أما األول والذي 

يكون اقل تطورا وأكثر معاناة من المشكالت المختمفة فيو بحاجة إلى إجراء 
الدراسات الكاممة عميو لتحديد مشكالتيم لوقوف عمى أسبابيا وتقديم الدراسة 

الكافية عنيا إلى أنظار المسؤولين وىذا احد ميام الباحثين االجتماعيين إال أننا 
: نرى غياب الباحثين عن ىذا القطاع أيضا من خالل ما تم طرحو تبين لنا

وجود قطاعات كبيرة لم يدخل إلييا خريجو عمم االجتماع والتي ىي بأمس  (1
الحاجة لخدماتيم أسوة بالكثير من الدول التي ترجو التطور والتقدم 

. والتنمية
إن عدد الخريجين في احد أقسام عمم االجتماع ىو عدد بسيط بالقياس  (2

 .إلى متطمبات قطاعات التنمية التي لو فتحت بوجو الباحثين االجتماعيين
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 هم النتائج والتوصيات : المحور الرابع
:  هم نتائج الدراسة

: لقد توصل بحثنا إلى مجموعة نتائج منيا ما يتعمق بجانب اإلعداد منيا
. عدم وجود الرغبة لدى نسبة كبيرة من المتقدمين من طمبة القسم (1
عدم وجود التحديث الالزم لممناىج الدراسية التي يتم بموجبيا إعداد طمبة  (2

 .قسم عمم االجتماع

 .توقف الفرص المساعدة عمى التدريب والتأىيل العممي لطمبة ىذا القسم (3

:  ما ابرز النتائج التي تتبمق بميدان البمل
. غياب الباحثين عن العديد من قطاعات التنمية أبرزىا القطاع التعميمي (1
بساطة نسبة العاممين في قطاعات التنمية التي يعمل فييا الباحثون فضال  (2

 .عن عدم عمميم في حقل تخصصيم

 .قمة فرص التدريب والتأىيل أثناء فترة العمل حيث نرى ندرة ىذه الفرص (3

: التوصيات
 إن تحديد ماىية التوصيات التي يمكن اعتمادىا في معالجة مشكالت 

التنمية االجتماعية في العراق عمما بان التوصيات المذكورة ىي تقنيات إجرائية 
ألنيا تحدد الجية المسؤولة عن تنفيذ التوصية أما آلية عمل تنفيذ التوصية فال 
يمكن ذكرىا ىنا بل عمى الوزارات والجيات المعنية تحديدىا بناًء عمى سياستيا 

. وفمسفتيا
قيام أقسام االجتماع والخدمة االجتماعية بإجراء التحديث الالزم عمى  (1

المناىج لتتناسب ومتطمبات العصر التي تجعل الباحث اجتماعي قادر 
. عمى العمل في  ميادين التنمية االجتماعية

إعادة تجربة التطبيق أثناء فترة الدراسة بشكل يجعل الطالب في قسم  (2
االجتماع يربط بين ما يكتسبو نظريًا وبين ما موجود عمى ارض الواقع 

الذي يشكل الحقل الذي سوف يمارس بو ىذا الطالب بعد التخرج 
 .تخصصو
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ضرورة مطالبة القائمين عمى العممية التعميمية باستحداث شعب البحث  (3
االجتماعي في مدارسنا المحمية أسوة بما موجود في البمدان المجاورة لنا 

 .عمى األقل

ضرورة اشتراك الباحثين المعينين في دوائر المجتمع المختمفة بدورات تتم فييا اخذ 
الخبرات والميارات المساعدة من خالل دورات سواء خارج القطر أو التنسيق مع 

 .القسم المختص لعمل دورات داخل القطر
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The contribution  graduates of the 

Department of Sociology in 

Development 
 Harith Hazem Ayoub 

Abstract 
The development needs to qualified  human resources 

,these cadres slice graduates, including graduates of the 

Department of Sociology. from here  We research came to 

trying to identify the contribution  graduates of sociology at 

the development. Our research has included four themes dealt 

with the first axis  the methodological framework for research, 

while addressing, the second axis, the foundations that qualify 

the individual to enter the development sectors ,The third 

focused on the future prospects for the entry of sociology 

graduates to development sectors and The fourth axis  the 

most important findings and recommendations. 
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