
ا)تغيرات
العادات والتقاليد

معاملة الناس بينهم ومعك
زينة أو جمال ا)دينة
وسائل الراحة
أمور أخرى
اجملموع

العدد
٦٣
٤٤
١٧
٠٦
٠١
١٣١

النسبة
٤٢٫١
٣٣٫٦
١٢٫٩
٠٤٫٦
٠٠٫٩
%١٠٠

Hجدول رقم (٨) يب
اإلختالف بH بيئة
ا)رحّل األصلية وبيئة
ا)دينة ا)ستقبِلة
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اجلدول أعـاله أن ا)رحّل يقوم بإستـمرار بزيارات الى موطنه األصلي وبنسـبة ٣٦%Z وهي نسبـة ليست
بقليلة. وهذا يعني وجود الرغبة واإلتصال ا)ستمر مع ا)وطن دون إنقطاعه رغم الظروف الصعبة التي
sرّ بهـا ا)رحّلون. فـيمـا اليستطيـع ٤٤% منهم القيـام بزيارات الى مـوطنهم األصلي رغم وجـود الرغبـة
الشـديدة للعـودة الى مدينتـه. ونسـتخلـص من التحليـل انه ما دام ا)رحّل يروم الـعودة أو يقـوم بزيارات
الى مـوطنه بإسـتـمرار أو أحـيـاناً فـإنه اليسـتطيع أن يتـأقلَمَ أو يتكيف مع الظروف اجلـديدة رغم وجـود
إفـتراض بأنه كلمـا مكث ا)رحّل فـترة طويلـة في موقـعه اجلـديد كلمـا ~كن من التكيف مع حـياة البـيئـة

اجلديدة.
وبصدد فيما إذا كان ثمة رغبة للمرحّل بالعودة الى موطنه األصليZ فاجلدول رقم (١٠) يوضح ذلك.

يتـضـح لنا من اجلـدول (١٠) وجــود رغـبـة قـويـة للمـرحّلH للـعـودة الى مـوطنـه األصليZ إذ نرى ٨١%

ا)تغيرات
نعم
ال

أحياناً
اجملموع

العدد
٣٦
٤٤
٢٠
١٠٠

النسبة
٣٦
٤٤
٢٠

%١٠٠

Hجدول رقم (٩) يب
زيارات ا)رحّل الى
موطنه األصلي

ا9تغيرات
نعم
ال

أحياناً
اجملموع

العدد
٨١
١١
٠٨
١٠٠

النسبة
٧١
١١
١٨

%١٠٠

Hجدول رقم (١٠) ييب
مدى الرغبة لدى

ا)هاجرين في العودة
الى ا)وطن األصلي



ا)تغيرات
مشاكل عمل

مشاكل إجتماعية
مشاكل سكن
مشاكل سياسية
مشاكل معيشية
مشاكل أخرى

العدد
١٥
١٣
٦١
١٨
١٩
-

النسبة
١١٫٩
١٠٫٣
٤٨٫٤
١٤٫٢
١٥
-

جدول رقم (١١) عما إذا
كانت هناك مشاكل تواجه

ا)رحلH في أربيل

ا)تغيرات
نعم
ال

اجملموع

العدد
٧٨
٢٢
١٠٠

النسبة
٧٨
٢٢

%١٠٠
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منهم يرغـبـونـب العـودة الى مـدينة كـركـوكZ مـا يعني أن الـغـالبـيـة العظمى منهم تـود العـودة الى ا)وطن
األصلي. إالّ أن آمــالهم التتـحــقق بسـبب عــدم مـقـدرة بعــضـهم على العــودة إلنتـمـائـهم الى التنظيــمـات
احلـزبية في ا)دينة ا)سـتقـبِلة أوالZً وثانيـاً لتوفـر فرص الـعمل فـيهـاZ وثالثاً لتـكيُّف بعضـهم مع الظروف

السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية في مدينة أربيل.
وعما إذا كانت هناك ثمة مشاكل تواجه ا)رحّلH في مدينة أربيلZ فاجلدول رقم (١١) يوضح ذلك:

يتـضح لنا مـن اجلـدول رقم (١١) أن ٧٨% من ا)رحّلH واجـهـتـهم مـشـاكل أثناء إقـامـتـهـم في ا)دينة
.Hبينما لم تواجه ٢٢% من ا)بحوث Zا)ستقبِلة

١٠٠%١٢٦اجملموع

جدول رقم (١٢) عن
Hا)شاكل التي تواجه ا)رحل
أثناء إقامتهم في أربيل

وتفسير ذلك أنهم واجهتهم مشاكل في ا)دينة ا)سـتقبِله أثناء اإلقامةZ وخاصة مشكلة السكنZ أنظر
اجلدول رقم (١٢) حيث تعـاني مدينة أربيل من أزمة سكن بسبب التـهجير القسـري والطوعي إليها من
مناطق كُـردسـتـان األخرى وكـذلك إلرتفـاع اخلـصـوبة السكانيـةZ واحلـصار ا)زدوج عـلى كُردسـتـان من

قبل األ� ا)تحدة والعراق في آن واحد.
Zتشير بيانات اجلدول رقم (١٢) الى نوع ا)شاكل التي تواجـه مرحلي مدينة كركوك في مدينة أربيل
Z%ثم مِن لديه مـشاكل ظروف ا)عـيشـة ونسبـتهم ١٥ Zحيث ظـهر أن ٤٨٫٤% منهم لديهم مـشاكل سكن
ثم ذوي ا)شاكل السياسية ونسبتهم ١٤٫٢%. وهكذا نستخلص بالنتيجة أن للمهاجرين مشاكل عديدة



جدول رقم (١١) عما إذا كانت هناك مشاكل تواجه ا)هاجرين في أربيل

نوع العمل
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تواجــهـهـم في ا)دينة ا)ســتـضــيــفـة. وعنـد إخـتــيـار الـفـرضــيـة القــائلة بـأن رضـا ا)هــاجــر عن الظروف
اإلقتصـادية واإلجتماعـية يؤدي الى إرتفاع تكيفـهZ فإنها التنطبق مع واقع حتليل البحـث من جهةZ ومع

الدراسات اإلجتماعية واإلقتصادية من جهة أخرى.
وعن نوعية العمل الذي قام بها ا)رحّلون قبل وبعد الترحيلZ يوضح لنا اجلدول رقم (١٣) وكاآلتي:

جلـدول (١٣) أعـاله يوضح نوع العـمل الذي sارسـه ا)ـرحّل قـبل وبعـد ترحـيلهZ حـيث ظهـر أن ٢٣%
من ا)رحّلH كـانوا مـوظفـH قبـل مجـيـئـهم الى مـدينـة أربيل وإرتفع عـددهم الى ٣٩% بعـد التـرحـيلZ مـا
يعني أن البـطالة كـانت مـتــفـشـيـة بـH ا)رحّلH في مـوطنـهمZ ووفـرت حكومـة اإلقـليم لهم فـرصــاً عـديدة
للعمل والتـغييـر حيث أثّر على رفع مسـتواهم ا)عيشـي والتكيف مع اجملتمع اجلـديدZ و٣٣% منهم كانوا
Hبينما إنخفض عـددهم بعد الهجرة الى ٢٤%. كما إرتفـعت نسبة ا)رحّل Zيعملون سابقـاً في مهن حرة

موظف

عامل

پيشمرگه

كاسب
عاطل
عمل آخر

اجملموع

٣٩

٠٧

١٥

٢٤
٠٣
١٢

١٠٠

٣٩

٠٧

١٥

٢٤
٠٣
١٢

١٠٠

٢٣

٠٧

٠٨

٣٣
١٦
١٣

١٠٠

٢٣

٠٧

٠٨

٣٣
١٦
١٣

%١٠٠
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ا)نخــرطH في صـفــوف الپـيــشـمـرگــه من ٨% الى ١٥% خــالل فـتـرة الدراســةZ فـيــمـا إنخــفـضت نســبـة
العاطلH عن العمل بعد الترحيل من ١٦% الى ٣%.

نسـتنـتج §ا تقـدم أنه بالـرغم من وجـود عـالقــة طردية بH درجـة تكيّـف ا)رحّل ونوع عـمله مـن جـهـة
وحتـسن ظروف عـمله نـسـبـيـاً بعـد الهـجـرةZ إال أن إخـتـيـار هذه الفـرضـيـة قـد اليتـفق بـعض الشيء مع
١١) Hمجـتمع البحث. ويعـزى ذلك الى نوعية ا)شـاكل التي يعانيـها ا)رحّل أثناء اإلقامـة. أنظر اجلدول
و١٢) من ناحــيـةZ وعـدم كــفـاية دخله مـن ناحـيـة أخــرى أنظر اجلـدول رقم (١٤). وثـالثـاً; رغـبــة ا)رحّل
بالعودة الى موطنه بأية وسيلة كانت أنظر اجلدول رقم (١٠)Z وهذا يعني أن تكيّف ا)رحّل نسبي بينما



جدول رقم (١٤) يبH مدى كفاية دخل
ا)هاجر

كفاية الدخل
كافٍ

كافٍ الى حد ما
غير كاف

العدد
٢٢
٢٨
٥٠

النسبة
٢٢
٢٨
٥٠
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تؤكد الدراسات اإلجـتماعيـة واحلضرية عن التكيف اإلجتـماعي أنه كلما إرتفع ا)ركز الوظيـفي للمرحّل
كلمـا إزداد تكيـفـه و~ثله للـثقـافـة احلـضـرية ا)سـتـقـبِله نظراً إلتسـاع دائرة إتـصاالتـه وتفـاعله مع أبناء
ا)دينة بحكم موقعـه الوظيفي وما ينعكس على شخصيـته من مكانه إجتماعيـة وإقتصادية وإدارية(٢٠).

ويوضح اجلدول رقم (١٤) مدى كفاية دخل ا)هاجر:
يتضح لنا من اجلدول رقم (١٤) أن مصـاريف الدخل )رحّلي مدينة كركوك غير كافيـة لسد متطلبات
احلـياة احلـضرية ا)عـاصرةZ حـيث ظهر ذكـر ٥٠% منهم ذلك بينمـا قال ٢٨% منهم أن دخلهم كـافٍ الى

حد ما و٢٢% ذكروا بأن دخلهم كافٍ ~اماZً وهي نسبة قليلة مقارنة بالنسب األخرى.

١٠٠%١٠٠اجملموع
Hنستنتج §ـا تقدم بأن إنخفـاض الدخل أو عدم كفـايته يرجع بالدرجـة األولى الى أن غالبـية ا)رحّل
يعـــتــمـــدون على الـراتب بنســـبــة ٦١%Z أنـظر اجلــدول رقـم (١٣) وراتب ا)وظف مـــحــدود اليـكفي لســـد
مـتطلبـات ا)عـيـشة فـي ا)دينة. وهذا يعني أن ا)رحّلH قـد اليتـأقلمـون مع ظروف وطبـيـعـة ا)دينة مـادام
هناك شعـور بعدم الرضا من الظروف اإلقـتصادية وا)عيـشية. أما مـا يتعلق ¬صادر الدخلZ فـاجلدول

رقم (١٥) أدناه يوضح ذلك:
تشــيـر بـيـانات اجلــدول رقم (١٥) الى أن مــصـادر دخـل ا)رحّلH حــيث ظهــر أن مـصــدر دخل ٦١%

مصادر الدخل
راتب شهري

مساعدة من منظمة إنسانية
Hمساعدة من حزب مع

العدد
٦١
-
٠٨

النسبة
٦١
-
٠٨

١١١١مساعدة من األقارب
٢٠٢٠مصدر آخر
١٠٠%١٠٠اجملموع

جدول رقم (١٥) يبH مصادر دخل
ا)هاجرين

(٢٠) د. عبداجلليل قريرة احلسناويG ا9صدر السابقG ص ٢٦.



اجلهة ا)انحة للمساعدة
أهالي ا)دينة
جهة حكومية

األقاري واألصدقاء

نعم

-
١٥
١٢

النسبة

-
٤٦٫٩
٣٧٫٥

٥١٥٫٦منظمات إنسانية
--جهة أخرى
--اجملموع
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منهم يأتي من الراتب الشهريZ ومصدر دخل ٢٠% منهم من مصادر أخرى كالعمل احلر. بينما يتألف
مصدر دخل ١١% منهم من مساعدة األقاربZ و٨% منهم من مساعدة يتلقونها من أحزاب وطنية.

والواقع أن جــمـاعــات األقـرباء واجلــيـرة واألصـدقــاء يؤدون دوراً مـهــمـاً في مــسـاعــدة ا)هـاجــر على
التكيّف مع احلياة احلضرية في ا)دينة ا)ستقبِلهZ وخاصة في بداية إستقرارهم.

وعن تقد® ا)ساعدة والعون للمهاجر عند وصوله الى أربيل فإن لدينا اجلدول رقم (١٦):

ال

-
-
-

النسبة

-
-
-

--
--
--

اجلدول رقم (١٦) تقد® ا)عونة وا)ساعدات للمهاجر لدى وصوله الى أربيل

يتــضح لنا من اجلــدول رقم (١٦) حــول مـســاعـدة ا)ـهـاجــر عند وصــوله ألول مـرة الـى أربيل وجـهــة
ا)ســاعـدة لهمZ بـأن ٦٢% من ا)بـحــوثH أجـابـوا بعـدم تلـقـيــهم ألي مـســاعـدةZ بينـمـا أجــاب ٣٢% منهم
باإليجـاب. وظهــر أن ٤٦٫٩% من العـينة قـد تلقـوا مــسـاعـدة من حكومـة اإلقليم و٣٧٫٥% مـنهم أجـابوا
بان ا)ســـاعــدة جــاءت من األقــارب واألصــدقـــاءZ وأن ١٥٫٦% أجــابوا بأن ا)ســـاعــدة قُــدمت لهـم قــبل
منظمات إنسانية. ونستخلص من هذه البيانات بأن تقـد® ا)ساعدة والعون أمر ضروري للمهاجر عند
وصولـه ألول مرة الى مديـنة ليتـمكن من التكيف نسبـياZً ويحـصل على عمـل ما ويبـدأ باإلستقـرار. ومن
ا)الحظ أن مــجــمــوعــات األقــارب تلعب دوراً ملحــوظاً فـي مـســاعــدة ا)هــاجــر على الـتكيف مع البــيــئــة

اجلديدة.
وتشـيــر نتـائج الدراسـات التـي أجـريت على ا)هـاجــرين في الدول النامـيــة عـامـة والدول العــربيـة الى
الدور الذي تلعـبه مـجمـوعـات األقارب في تكيف ا)هـاجرين. فـقـد أوضحت دراسـة د. محـمود عـودة عن
الهـجرة الى مـدينة القاهرةZ أن األغلبـية من عـينة الدراسـة أظهرت أنهم وجـدوا التسـهيـالت عند نزولهم
(٢١). كما أن جماعات القرابة الكُردية بالقاهرة وطبيعة الـتسهيالت هي إقتصادية أوالً وإجتـماعية ثانياً

(٢١) د. محـمود عوده: الهجـرة الى مدينة القاهرةG دوافـعها إbاطهـا وآثارها اإلجتمـاعيةG القـاهرة يناير G١٩٧٤ نقالً من
عبداجلليل احلسناويG ا9صدر السابق.
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في اخلــارج تقــوم بـتــقــد® التــســهــيــالت الضــروريـة للمــهــاجــر الكُرديZ إذ تـعــمل على ~ـكH األقــرباء
واألصـدقـاء ا)ـهـاجـرين من إيجــاد العـمل واإلسـتــقـرار خـاصـة فـي بداية الوصـول الى ا)ديـنة اجلـديدة.
وتتـفق نتــائج بحـثنا مع نتـائـج الدراسـات السـابقـة حـول الدور الذي تـلعـبـه جـمـاعـات القـرابـة في تكيّف
ا)هـاجرينZ حـيث أن نسبـة ٣٧٫٥% من مجـتمع البـحث الذين تلقـوا ا)ساعـدة من األقارب نسـبة ليـست
بالقليلة. يـوضح جلدول رقم (١٧) األمـاكن التي يـقضي فـيـهـا ا)رحَّلون أوقـات فراغـهمZ حـيث ظهـر بأن
(١٢٫١%) من عينة البحث يقـضون أوقات فراغهم في ا)سجدZ و ٢٠٫١% يقـضونها في زيارة األقارب

قضاء أوقات الفراغ
با)سجد

زيارة األقارب
مع األصدقاء
مع األهل

في األندية وا)راكز الثقافية
أماكن أخرى
اجملموع

العدد
١٨
٣٠
٣٥
٥١
١٠
٠٥
١٤٩

النسبة
١٢٫١
٢٠٫١
٢٣٫٤
٣٤٫٢
٠٦٫٧
٠٣٫٥
١٠٠

واجلدول رقم (١٧) عن كيفية قضاء ا)رحّلH ألوقاتهم

و ٢٣٫٤% منهـم في اجللوس مـع األصــدقــاء و٣٢٫٢% في اجلـلوس مع األهل وهـي أعلى نســبـــةZ وهذا
يعني أن هـناك نقص في وجــود أمـاكن الراحــة في ا)دينة ليــقـضي ا)رحَّـل فـيـهــا أوقـات فــراغـهZ أو أن
وضــعــه ا)عــيـشـي واإلقـتــصــادي اليســمح له ¬ـغـادرة ا)ـنزل واجللوس في األمــاكن العــامــة واحلــدائق

وا)تنزهات.
واجلدول رقم (١٨) فـي الصفحـة التاليـة هو عن البرامج التي تثـير إهتـمام ا)هـاجر في السـتاليت أو
التلـفـاز: ويـتـضـح لنا من اجلــدول ا)ذكــور أن أن ٢٤٫٢% من ا)هــاجــرين يتــابعــون البــرامج واألخــبــار
الوطنيــةZ و٢٧٫٥% منهم يتــابعـون األخــبـار الـعـا)يــةZ و٢٢٫٢% يهـتــمـون ببــرامج األخـبــار العـا)يــةZ ثم
األخبـار والبرامـج الوطنيةZ حـيث يسود اإلقليم اإلسـتقـرار ومظاهر إعادة أعـمار الوطن والبـناء مواكـبة

لروح العصر.
ومن الدراسـات التـي أوضـحت دور وسـائل األعـالم في حتــديث األفـرادZ البـحث الذي قـام بـه العـالم
األمريكي (الكس أنگلز Angles) لبلدان العالم الثـالث في آسيا وأفريقيـا وأمريكا الالتينية. فقـد كشفت
تلك الدراسة عن وجود عالقـة إيجابية بH متغيّرَي التعرض لوسـائل اإلتصال وحتديث األفرادZ ذلك أن



(٢٢) عبـدالله الهـمالي وعـبدالقادر عـرابيG التغـييـر اإلجتـماعي- أسـسه وتطبـقاتهG طG١ ا9نشـأة العامـة للنشر والتـوزيع
واألعالمG طرابلس G١٩٨٤ ص ١٠٥.

نوع البرامج
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الزيادة فـي التـعــرض لوســائل اإلعــالم تؤدي الى زيادة فـي التـمــركــز السكانـي والتـعـليم واإلرتقــاء في
السلم ا)هني(٢٢).

Y!"K# W$UF#« ZzU%M#« ≠∂
إن الغـرض األسـاسي من هذه الدراسـة هو مـعرفـة مـدى تكيّف ا)هـاجـرين [هجـرة طوعـية وقـسـرية]
من أهالي مـدينة كركـوك والقاطنـH في مدينة أربيل (عـاصمـة إقليم كُـردستـان - العراق)Z وبعـد حتليل

نتائج البحثZ توصلنا الى النتائج اآلتية:
١- تنص الفرضـية األولى على أن (من احملتـمل وجود عالقـة بH التعليم والتكيّفZ فكلمـا كان مسـتوى

التعليم بH ا)هاجرين عالياZً كلما زاد تكفيهم وبالعكس).
ومن دراسـة النتـائج تـتـضح عـدم صـحـة الفـرضـيـةZ إذ ثبت من البــحث ا)يـداني أن (٦١٧) فـرداً من
العـيّنة (ا)هـاجـرين) هم أميـون شكلوا نـسبـة ٥٨٫٩% ومـسـتوى التكـيف لديهم منخـفضZ بينمـا بلغت
نسـبـة التـعليم العـالي ١٧%Z ونسـبـة ٢٣٫٤% مـسـتـوى تكيـفـهم منخـفض. وهي نـسـبة لـيسـت بقليلة -
وهذا يعنـي أن ا)هـاجـريـن لم يندمـجــوا مع احلـيــاة احلـضــرية اجلـديدةZ أي أن نتــائج البـحـث جـاءت

عكس الدراسات اإلجتماعية األخرىZ التي تؤكد على ا)ؤهالت العلمية العليا.

برامج وأخبار وطنية
برامج وأخبار عا)ية
أخبار إقليمية
برامج رياضية
برامج دينية
برامج فنية
برامج أخرى
اجملموع

النسبة %العدد
٣٧٢٤٫٢
٤٢٢٧٫٥
٠٧٠٤٫٥
١٣٠٨٫٥
٣٥٢٢٫٩
١٩١٢٫٤
--
١٠٠%١٥٣

جدول رقم (١٨) البرامج التي تثير إهتمام ا)رحّلH في
الستاليت والتلفاز
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٢- تقــول الفــرضــيــة الـثــانيــة (نتــوقع وجــود عــالقــة بـH تكيّف ا)هــاجـــرين وطول إقــامــتــهم في ا)ـدينة
ا)ستقبِلة).

وقـد تبH من دراســة النتـائج عـدم صـحـة الفـرضـيــةZ إذ ثبت من البـحث ا)يـدانـي أن مـتـوسط إقـامـة
ا)هـاجر في مـدينة أربيل بلغ (٩) سنواتZ وأن نسـبة ٣٧% من أفـراد العيّنة بلغت مـدة إقامـتهم فـيهـا
بH ١-٥ سنواتZ وهي فترة طويلة مـقارنة ¬دة اإلقامة. ويعزى عدم التكيف الى عـدم رضا ا)هاجر
عن الظروف اإلقتـصادية واإلجتـماعيـة والسياسـية في ا)دينة ا)سـتقبِلةZ رغم وجـود التماثل بH بيـئة
ا)هـاجـر ا)صـدرة والبـيئـة ا)سـتـقـبلة من حـيث اللغـة واللبـاس والعـادات وغـيـرها من عناصـر التكيّف

اإلجتماعي.
٣- تنص الفـرضـيـة الثـالثـة على أن من احملـتـمل وجـود عـالقـة بH السـنّ والتكيفZ حـيث يُظهـر صـغـار

السن درجة تكيّف أعلى من كبار السن. وقد حتققت صحة هذا الفرضية في حدود النتيجة اآلتية:
بلغ متوسط أعمار ا)هاجرين ٤٣٫٤ سنةZ وهذا يعني أن مسـتوى تكيّفهم متوسطZ ومن الطبيعي أنّ

يكون لعامل العمر أثر قوي في ~ثل الثقافة احلضرية والتكيّف معها.
٤- تقـول الفرضـيـة الرابعـة (نتوقع وجـود عـالقة بـH نوع العمل والتـكيفZ فأصـحـاب ا)هن العليـا أكثـر

تكيفاً من أصحاب ا)هن الدنيا والعاطلH عن العمل).
ولكن من دراسة النتائج تتضح عدم صحة هذه الفـرضية الى حدّ ما. إذ ثبت من البحث ا)يداني أن
٣٩% من ا)هاجرين هم مـوظفون ونسبة دخل هؤالء مـحدودة الى حد ماZ حيث يعـاني ا)هاجرون من
Zعـدم كــفـاية الـدخل بنسـبــة ٥٠% من أفـراد الـعـيّنة زد على ذلـك ا)شـاكل التـي يعـاني منـهـا ا)هــاجـر

وخاصة مشكلة السكن وبنسبة ٤٨% من نوع ا)شاكل.
٥- تقـول الفرضـيـة اخلامـسة (يؤدي رضـا ا)هـاجر عن الظروف اإلقـتـصادية واإلجـتمـاعـية الى إرتفـاع

مستوى تكيّفه).
وعند إخــتــيـار هـذه الفـرضــيــةZ فـإن نـتـائـج البـحـث التنطبق مع واقـع الفـرضــيــةZ حـيـث يعـانـي أغلب
ا)هـاجـرين من مـشاكل عـديدة في ا)دينـة ا)ستـقـبِلة (أنظر اجلـدول رقم ١٢)Z فـ ٥٠% من ا)هـاجـرين
دخلهم غـير كـاف لسدّ مـتطلبـات احليـاة اجلديدةZ و٨١% منهم يرغـبـون بالعودة الى مـوطنهم األصلي
كـركــوكZ وهذا يعني عــدم تكيّــفـهم بشكـل جـيــد مع بيـئــة ا)دينة اجلــديدة رغم توفـيــر حكومــة اإلقليم

)تطلبات الظروف ا)عيشية لهم الى حدّ ما. وذلك بإصرارهم على العودة الى موطنهم األصلي.
٦- تنص الفرضية السادسة الى أن (العامل السيـاسي هو أهم العوامل احملر¸كة لهجرة سكان كركوك

الى مدينة أربيل). ولقد حتققت صحة هذه الفرضية بحدود النتيجة التالية:
إن نسـبـة ٦٦% مـن ا)هـاجـرين كـان سـبب هـجـرتهم الى مـدينة أربيـل هو التـرحـيل القـســري من قـبل
احلكومـة ا)ركزية في بغـداد وهي أسبـاب سيـاسيةZ وهـذه النتيـجة هي عكس الدراسـات اإلجتـماعـية

واحلضرية عن الهجرة والتي تؤكد على العامل اإلقتصادي بالدرجة األولى.
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وفي إطار جدوى هذا البحثZ وإنطالقاً من نتائجهs Zكننا التوصل الى التوصيات التالية:
١- ضرورة إقـامة مـركز للدراسـات اإلجتـماعـية في جـامعـة صالح الدينZ هدفـه دراسة اآلثار والنتـائج
ا)رتبــة علـى ترحــيل الكُرد من قــبـل احلكومــة ا)ركــزية في بغــدادZ زد عـلى ذلك دراســة الهــجــرة من

الريف الى ا)دن خللق حالة من التوازن السكاني في اإلقليم.
٢- تشجيع إجـراء ا)زيد من األبحاث ا)يدانية والنـدوات واحللقات الدراسية عن ا)رحلH على مـستوى

كُردستان ومن كافة اجلوانب.
٣- من الضـروري إرسـال نتائـج البحـوث ا)يـدانيـة للمـرحلH أو ا)هـاجرين الى مـنظمات األ� ا)ـتحـدة
واجلـهـات اخملتـصـة ذات العـالقـة لدراسـة النتـائج واآلثار ا)تـرتبـة على الهـجرةZ وحـثـهم على مـحـاولة
عـودة ا)هـجـرّين الى مـوطنـهمZ ومـحـاولة إيقـاف ظاهرة التـرحـيل من ا)ـدن الكُردية غـيـر احملـررة الى

كُردستان.
٤- ضرورة إهتـمام وسائل اإلعـالم ا)رئية وغـير ا)رئية في اإلقلـيم بأوضاع ا)رحّلH حتى يتـمكنوا من

اإلندماج في اجملتمع وا)ساهمة في حل ا)شكالت التي يعانون منها.
٥- ضرورة توفير مستلزمات العيش للمهاجرين من كافة النواحي في بداية إستقرارهم في ا)دينة.

جامعة صالح الدين/ أربيل
كلية اآلداب

قسم اإلجتماع
إستمارة اإلستبيان حول البحث ا)وسوم: التكيف اإلجتماعي )هاجري مدينة كركوك

دراسة ميدانية في مدينة أربيل
الباحث: عبداحلميد علي سعيد / كلية اآلداب
الباحث: طاهر حسو الزيباري / كلية اآلداب

مالحظات حول ملء اإلستمارة:
١- إن ا)علومات الواردة في اإلستمارة سرية والتستخدم إال لألغراض العلمية فقط.
٢- يرجى اإلجابة بصراحـة على أسئلة اإلستمـارة )ا فيه خير اجملـتمع والعلمZ وحتى

. التضيع اجلهود ا)بذولة في هذا البحث هدراً
٣- ضع عالمة (×) أمام العبارة التي تراها مناسبة.

١- العمر: (  )
٢- اجلنس: ذكر (  ) أنثى (  )

٣- عدد أفراد العائلة: ذكور (  ) أناث (  ).
٤- ا)سـتوى التـعليـمي: أمي (  ) يقـرأ ويكتب (  ) إبتدائي (  ) مـتـوسطة (  ) ثانوي
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(  ) معهد (  ) جامعي فما فوق (  ).
٥- كم مضى على قدومك الى ا)دينة?

مـن ١-٥ ســنـوات (  ) مــن ٦-١٠ سـنــوات (  ) مـن ١١-١٥ ســنـة (  ) مــن ١٦-٢٠
سنة (  ) من ٢١ سنة فأكثر (  ).
٦- ما أسباب هجرتك الى ا)دينة?

الترحـيل من قبل احلكومة (  ) توفر فـرص العمل في ا)دينة (  ) اإللتحـاق بالعائلة أو
األقارب (  ) أسباب أخرى تذكر (  ).

٧- هل أنت راض عن إقامتك في ا)دينة?
راضي (  ) راضي الى حد ما (  ) غير راضي (  ).

٨- من تفضل أن يكون جاراً لك? أحد األقرباء (  ) ال فرق (  ) ال أعرف (  ).
٩- هل بيئة ا)دينة تختلف عن بيئتك من حيث?

العادات والتـقاليد (  ) مـعامــلة الناس مع بعـضهم أو معك (  ) زينة أو جـمال ا)دينة
(  ) وسائل الراحة (  ) أمور أخرى تذكر (  ).

١٠- هل تقوم بزيارات الى موطنك األصلي? نعم (  ) ال (  ) أحيانا (  ).
١١- هل لديك رغبة في العودة الى موطنك األصلي? نعم (  ) ال (  ) ال أدري (  ).

١٢- هل واجهتك مشاكل أثناء إقامتك في ا)دينة? نعم (  ) ال (  ).
١٣- في حــالة اإلجـابة بـ(نـعم) فـمـا نـوع ا)شـاكل التـي واجـهـتـك? مـشـاكل عــمل (  )
مشاكل إجـتماعيـة (  ) مشاكل سكن (  ) مشـاكل سياسة (  ) مـشاكل معيـشية (  )

مشاكل أخرى تذكر (  ).
١٤- عند وصولك الى أربيل ألول مرة هل قدمت لك أية مساعدات نقدية أو عينية?

نعم (  ) ال (  ).
١٥- في حالة اإلجابة بـ(نعم) فما هي اجلهة التي قدمت ا)ساعدات?

أهالي ا)دينة (  ) جـهة حكومـيـة (  ) منظمات إنسـانية (  ) األقـارب واألصدقـاء (  )
جهة أخرى تذكر (  ).

١٦- هل تشتغل في الوقت احلاضر? نعم (  ) ال (  ).
١٧- ما نوع العمل الذي كنت تزاوله قبل عملك احلالي?

موظف (  ) عامل (  ) پيشمرگه (  ) كاسب (  ) عاطل (  ) عمل آخر تذكر (  ).
١٩- هل يكفي الدخل )صاريف األسرة?

كاف (  ) كاف الي حد ما (  ) غير كاف (  ).
٢٠- ما هي مصادر هذا الدخل?
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(  ) Hراتب شـهـري (  ) مــسـاعـدة من منظمـة إنـسـانيـة (  ) مـسـاعـدة مـن حـزب مـع
مساعدة من األقارب (  ) مصدر آخر تذكر (  ).

٢١- أين تقضي أوقات فراغك?
با)سـجد (  ) زيـارة األقارب (  ) اجللوس مع األصـدقـاء (  ) اجللوس مع األهل (  )

التردد على األندية وا)راكز الثقافية (  ) أماكن أخري تذكر (  ).
٢٢- ما هي البرامج التي تثير إهتمامك أكثر من غيره في التلفزيون أو الستاليت?

أخـبـار وطنية (  ) أخـبـار عـا)يـة (  ) أخبـار إقليـمـيـة (  ) أخبـار رياضـيـة (  ) برامج
دينية (  ) برامج فنية (  ) برامج أخرى تذكر (  ).

شكراً على تعاونكم


