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 ������� ��	
����� ا���� ا�������� � أن ��
�اد ا��ا � ������"��!  ا������ ا
�9 ه��� ا������� إ/�.��، �6 ا�45ل ��2 "(�1 إ/�.- ,����'+ *(��)�'� &����ت أ$�ى 

ا9C �)�DE ا���Bت ا�������� ا�A " ات@�رة ا�<"؛ *	; أن ا���� ا�������� ه- $�ر���
-��F� G� و"	�M ا�����ءات ا����FJ ����د، أي ه���G ا����FJ .إ��'� ��رك ا���د أ

����O ت���P � G���Q	. ��R��Eا�������� ا Gل ه����ST9 أC ة�Uن . وا���V س�Fن ا��


�E�U +^Y �[	�C\��ن ��2 إ] ا����X ��.�/Y. ZS أ��)'+ و���P'+ ا����F� Aن إ�� ،�'

9Jو��ن "(�1 "(�1 إ/�.- �<�_ ا���` ،a	C 9J�� a��FC +^س آ���و� إ�Jر ا���Fة . أ
�)�F� . ا��(���V ��'��� ا����FJ ا�	�ا��d، .�ز "��'�ن ا���������ن �C	�ر��ن


�اد  أن ا���� ا����FJ ��ى ا���د ا�	�ا9C efF" g -d ا����G ا�ول إ] 
�Sة�ذوات ا
 iC�9 �����ت ا�4'� وا�C ���.k$ 9C lm n. -o�)�" nSDل �C �Cر��G ا�)��j ا�)��

��fه>Eوا ��F��وا� ��d�	ِا� G
��Jف أk�$2 ا�� -dا�	ا� r	Dت ا����SC e��, ا�()�ي .

����FC ;fرًا ��C �ً���Oدv أن ا�(�ل ���u ��ا� ��d	t ا�(�َل  ،-��Rا� Gا���� �Cأ

�S. َء������ "}ر��z ا���T'� ا��Cyن وا�SEن وا���S وا�رض وا�Q5رة، و�	t ا��F

{� ا��}ر�| >FC 9��
. وا��{<ر ا�Eه�ي ���_ ا�<ات ا�FE	�� واE~�و�� � أرض ا��ا

 ������Eا ��(�Fا� ���<ا، "��Q ��ورة و��وى أن �eQ ا���� ا����FJ ا�	�ا��d ���را
���ZS ا�)���- ا�j�F-، و*	yل �9 ا���4رات ا��(����� ا�E)��� ا�T�fEة، .	��ًا �9 ا

)��o���Eوا ��o�D�Eا ( �	. و����� �����Fا������ ا�� n2 و"�آ�ا��� �f)U ��ا� أ
�ز
 .م، و�C را
('� �F� 9C ���	-2003أU�اث ا�	�م 

��d، ��}�� و���(�� ه<ا ا��ف ��ى "C ���j(��س �o�F- ا�.	�د ��'��� ا����FJ ا�	�ا
�� ،a���
 a���)C 9C :��dا�	ا� ��FJا���� ا�� " ��FJ4-، وا���� ا��!Dر ا���FE�.

��dا�	م" ا��	ر ا���FE�. .�Uوا nC�� � a���)Eا iC9 د� -�C�	ا� nا����� ���آ�� . وأ
 �)��j. ت�fء، و��F. 9 @�ق ��ه�ي، و@�قC ،س��)��� ���C�S�(وط ا��D9 ا�C �)ى ا�����

 -.���
(�ات .} nخ، و����f�
(�ة"C	�nC أ��� آ�و nS� ��yو" ا�(�ة ا�����" nC�	C
�'�
(�ة *(�� nط آ�f"9 ". ارC ����C �F�� 2�� ����)Eا ��fj" �	.9 ) 403(وC دًا�


ا�	�a�J ا�<آ�ر �9 ا�	�n أ$�Zوا ��Dاe��� 9C �ً�o ا�	�a�J ا a�}(E���SfT 9 ا����5 
C � ا���������Q"اد، ا�~. �F��  ��dا�� ��FJو ���u ن�	���� n�	9 ا�� a�J�	أن ا�

���d . +^س إ��.�@�'+ ���P ��و�C ا$��روا �dَة ا���U� وُ
)��ت ه<v ا���F{� ��2 أ
 nC�	ك و.��(�رة ��2 ا���DEا Z4E�. رًا�	T +'�FV �ً�(�����u'+ ا����FJ .�@�'� ردًا 

 .ا�u l)5 A+ ا,�	- eC اg��E ا�	��(�

 9C n�	9 ا�� a�J�	ى ا��� ����	ا� ��FJا���� ا�� ���DC +���" ورة�� �U�fوأو@2 ا�
��ن .	�Fان �d e��D" لk$"�	Dا��(��� ا�" +'�
 9* a�dا�	ا� aFJا�Eا e��, 9�Q� ،

�ًF�	C �ً�����d ًا��� +' ��. �F� r��FC ���)" 2�� ا�45ل a�J�	ح إ��. ا��dاء آ�� ا
 .��د 9C ا��را��ت ا��f�� ���SE ا��5

   
يجريها األفراد للبناء االجتماعي بأنظمة المعتقدات السائدة، مفترضةً وجود 

 ,Turner & Oakes)تفاعل دينامي بين العمليات النفسية والبيئة االجتماعية 
1986, p.237).  فالهوية االجتماعية تتضمن محتوى المقايسات التي يجريها

رد وتجعله شبيهاً أو مختلفاً، أفضل أو أسوأ، من األفراد المنتمين إلـى  الف
–Self" صورة الذات"جماعات خارجية؛ بمعنى أن الهوية االجتماعية هي 

Image إليهـا  المشتقة من الفئات االجتماعية التي يدرك الفرد أنه ينتمي 
(Tajfel & Turner, 2004, p.283).  

عية للتهديد أو االنتقاص بسبب الحرمـان،  وحينما تتعرض الهوية االجتما
يلجأ األفراد إلى عدد من الستراتيجيات لحمايتهـا أو تعزيزهـا، إذ قـد    

 أي احتمال لجوئهم ، Individual Mobility" الحراك الفردي"يلجأون، إلى 

  �ــــــــــــ�ت ا���ـــــــــــ� اول ُ	��ــــــــــا��� 

�ـــــــــ� وأه���ــــــــ� ا���ــــــــــ	���  

 Socialتتلخص الفرضية األساسية في نظرية الهويـة االجتماعيـة   
Identity  تاجفيل"لمؤسسها "Tajfel لألفراد الدافعية للتفتيش عـن  ، في أن

هوية اجتماعية إيجابية، عبر الحصول على تقـويم إيجـابي لجمـاعتهم    
إطار علـم  وهي بذلك ال تقع ضمن . جيةبمقايستها بجماعات أخرى خار

النفس الفردي، بل تسعى لتفسير االتساقات المشتركة الواسعة النطاق في 
السلوك االجتماعي، والستنتاج االستقرار والصـراع االجتمـاعيينِ مـن    
عالقات األفراد بوصفهم أعضاء في جماعات وليس من العمليات النفسية 

  ويمية التي داخل الفرد أو بين األشخاص، ولربط التمثيالت المعرفية التق
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المحسوس، ويتجنب الخوض في المخفي الكامن، وقد يمـارس اإلسـقاطَ   
. االيديولوجي على الحدث ليحصد االستنتاج الذي يتطابق مـع منطلقاتـه  

ولهذا يظل التفكير السياسي من هذا النوع عاجزاً عن استيعاب األزمـات  
المعارف  المجتمعية وتفسيرها واإلحاطة التشخيصية بها، ما لم يتكامل مع

إن المنظومـة  . االجتماعية المتراكمة من فلسفة وعلوم اجتماعيـة وآداب 
النفسية الجمعية ألي جماعة بشرية كبيرة، تتشكل ضمن شـوط زمنـي   
طويل، وال تطرأ عليها تغيرات جوهرية إال ضمن شوط زمنـي طويـل   
أيضاً؛ بمعنى أن الحدث السياسي الجسيم، كالحرب أو االحتالل أو تبـدل  

شروطاً   –بسبب سرعته –م الحكم أو تعطل أجهزة الدولة، قد يفرض نظا
آنية معينة على السلوك الظاهري للمجتمع، دون أن يعني ذلـك قدرتـه   
بالضرورة على إحداث تغييرات مماثلة في المنظومة النفسية الداخلية لذلك 

فالحدث السياسي، خصوصاً عندما يكون مفروضاً من خـارج  . المجتمع
تحرك ويموضع نفسه في الزمان أسرع بكثير مما يفعله الحدث الوطن، ي

النفسي المنبثق عنه لدى الفرد والجماعة، بالرغم من الصلة الجدلية بـين  
الحدثين، مما يفسر السبب وراء قدرة شعوب كثيرة على االحتفاظ بهويتها 

. الوطنية والثقافية على مدى مئات السنين من حكم الجيوش الغازية لهـا 
وية الوطنية للفرد ال تماثل على الدوام هوية اإلطار السياسي للبقعـة  فاله

الهويـة االجتماعيـة ليسـت     الجغرافية التي يحيا فيها؛ وهي كبقية أوجه
مفهوماً مطلقاً جامداُ يتراوح بين الغياب الكلي والحضور الكلية، بل بنـاء  

التـه  اجتماعي مرن، متعدد الغايات والكينونات، قادر على انجـاز تحو 
لـذا، تتضـح   . وتمظهراته بما يتالءم مع المناخ النفسي للحظة الراهنـة 

أن تخضع الهوية الوطنية العراقية للدراسـة النفسـية   ضرورة وجدوى 
عن التفكير السياسي النمطي، وبمعزل عـن   الموضوعية المباشرة، بعيداً

قبـة  الي أفرزتها ح) المتشائمة والمتفائلة(التصورات التقليدية المتسرعة 
، ومـا  م2003الفوضى وتآكل الوظيفة التنظيمية للدولة بعد أحداث العام 

عامُل الحدث  -على مستوى التحليل–رافقها من عنف مجتمعي اختلط فيه 
السياسي اآلني الفوقي، بعوامل التراكم النفسي التأريخي المؤسسة لهويـة  

  .الفرد العراقي

ى فئة العاطلين عـن  وتتخذ موضوعة الهوية الوطنية أهمية خاصة لد
العمل في العراق، إذ دأب الناس على النظر إلى العاطل عن العمل نظرة 

التعطُل عـن   Stigmaمتناقضة تجمع بين االزدراء والتعاطف، إذ يوصم 
العمل بوصفه عالمة على الفشل والكسل، ونوع من االنحراف، وانخفاض 

ر قيمـة هويتـه   الذكاء، األمر الذي ينمي لدى العاطل إحساسـاً بتـدهو  
االجتماعية، وبأنه ليس بشراً كبقية الناس، وال يصلح لشيء؛ فضالً عـن  
خسارة الفوائد غير الظاهرة للعمل، كتنظيم الوقت، واإلحساس بالمكانـة،  
واالتصاالت االجتماعية، ال سيما في ظل غياب الدعم االجتماعي؛ فيلجـأ  

ويعاني  Rumination العاطل إلى ستراتيجيات التجنب واإلنكار واالجترار
-78، ص 1993ارجايـل،  ( Intrusive Thoughtsمن األفكار االقتحامية 

79 ،83( (Bretschneide, 2008)،    نـوع مـن العزلـة    ويضـطر إلـى
االجتماعية، فتضعف عالقاته االجتماعية وتتضائل قدرته على التضـامن  

ـ  . مع وطنه الذي يعيش فيه، فيصاب باالغتراب ن ويرتبط بهذا النـوع م
" األنـومي "من ظهور حالة  Durkheim" دوركهايم"االغتراب ما أوضحه 

Anomie  ،عند العاطل، التي تفقده الثقة بالمعايير والقيم االجتماعية السائدة
وتحله من االلتزام بها، وتقلل من احترامه لها، فيرتكب الجريمة، أو قـد  

من المجتمع الـذي  يلجأ إلى االنتحار خالصاً من مشكالته، وانتقاماً أيضاً 
  .)40–39، ص1998حويتي وآخرون، (وضعه في أتون البطالة 

  �ـــــــــــ�اف ا���ـــــــــأه

بناء مقياس للهوية الوطنية، بوصفها وجهاً من أوجه الهوية  -1
  .االجتماعية، لدى العاطلين عن العمل

 .قياس الهوية الوطنية لدى العاطلين عن العمل -2

االبداع "اعية أو االنفصال عنها؛ أو إلى لمغادرة جماعاتهم االجتم 
بأساليبه المتنوعة كمقايسة األفراد  Social Creativity" االجتماعي

لجماعاتهم الداخلية بجماعات أخرى خارجية على نحو يتيح امكانية 
؛ أو إلى على مخرجات ايجابية من جراء هذه المقايسة" معرفياً"الحصول 

أي محاولتهم السلوكية  ،Social Competition" التنافس االجتماعي"
ليب متنوعة من بينها االجمعية لتعزيز وضعهم داخل المجتمع بأس

    .(Luhtanen & Crocker, 1992, p.303)االحتجاجات 

  National Identityا������وتعد االنتماءات الوطنية للفرد، أي هويته 
جماعات  واحدة من أشكال هويته االجتماعية المتمثلة بعضويته في

فألن الناس يميلون إلى التفكير بإيجابية نحو أنفسهم . مختلفة
وجماعتهم التي ينتمون إليها، فإنهم حالما يعاملون على أساس كونهم 
منتمين لوطن معين، يحاولون تقديم تقويم إيجابي لذلك الوطن 

Mummendey et al., 2001, p.159).(  فالفرد ال يمتلك ذاتاً شخصية
Personal Self  واحدة فحسب، بل ذوات عديدة تتطابق مع الدوائر

فالسياقات االجتماعية المختلفة . الواسعة لعضويته في الجماعات
تحفز الفرد على التفكير والشعور والتصرف على أساس مستوى 
الذات الشخصي، أو العائلي، أو الوطني؛ بمعنى أن للفرد هويات 

  .(Social Identity Theory, 2004, p.1)اجتماعية متعددة 

وفي إطار النظرة التقويمية للهوية الوطنية العراقية، برز توجهان 
ايديولوجيان متعارضان، لهما مناصرون على مستوى المفكرين وعامة 

الهوية الوطنية لدى أن  يستند التوجه األول إلى فكرة. الناس على حد سواء
 ات السلطةممارسالفرد العراقي  تعرضت للكثير من التشويه من جراء 

ات األفراد بشكل تلقائي بل تمت والهوية لم تنبع من ذ ن هذهإو ة،السياسي
من خالل ما مارسته الدولة ونخبها المؤطرة بأيديولوجيا اقصائية مارست 
عمليات الصهر والدمج القسري لجميع مكونات الشعب العراقي على 

ولذلك  ).135، ص 2006جبر، ( والدينية والمذهبية عرقيةاختالف أطيافه ال
هذه الهوية هو العامل األساسي وراء ديمومة التوتر والعنف " هشاشة"فإن 

في الوضع السياسي واالجتماعي في العراق، نتيجة تناقض المشاعر 
السياسية بين الجماعات العراقية وجهلها بثقافات ومعتقدات بعضها، على 

تهم االجتماعية اليومية        الرغم من اشتراكهم في معظم عاداتهم وتفاصيل حيا
  ).351، ص  1997مطر، (

أما التوجه الثاني، فيتبنى منظوراً مخالفاً مفاده أن القول بهوية عراقية 
يعني القوَل بكينونة تأريخية اشتملها الزمان والمكان والفكر واألرض 
والحضارة، ويعني االنتماء والتجذر الماهوي لتلك الذات المنفعلة 

 ).4، ص2005العادلي، (ة في أرض الرافدين منذ فجر التأريخ والمغروس
فالعراق أوالً وقبل كل شيء هو هوية ثقافية سياسية لها معناها الخاص 
ومذاقها المتميز، وهي ليست كياناً ميتافيزيقياً بل الحكمة المتراكمة من 

، ص 2004الجنابي، (تأمل ودراسة تجارب التأريخ العراقي المعاصر 
لتكوين االجتماعي للعراق هو تالقح عميق وطويل من التمازج فا ).34

السكاني عبر التاريخ، إذ يعد بؤرة للتجمع وااللتقاء البشري، وهو عقدة 
الوصل بين الشرق والغرب، رسمت الجغرافية البشرية خطوطاً عميقة في 

واذا كان ذلك التكوين هو الفرز . لوحته الطبيعية من شماله الى جنوبه
عي لذلك التاريخ الذي شهد جملة هائلة من االيجاب والسلب، وأنتج الطبي

تنوعات ثقافية وسلوكية غاية في التعقيد والقوة، فقد امتاز بكونه بنية 
متراصة من انساق متنوعة ومتعددة ال حدود لها، لم تجد نفسها بين يوم 

  ).2007الجميل، (وليلة، بل لها امتداداتها في اعماق الزمن البعيد 

ويرى الباحث أن هذين التوجهين الفكريين يوجهان االنتباه لمسألة أن 
التحليل السياسي الصرف للظاهرات المعقدة الناجمة عن عالقة السلطة 
بالمجتمع، كالحرية الفكرية والعدالة االجتماعية والهوية الوطنية، غالباً ما 

  لموسيعنى بأعراضها الطافية والبادية للعيان فقط، أي يعنى بالم
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)    0/.%� ا�'&%� ا $��#"��(ا���ر,� اور*�� () ا�'&%� ا $��#"�� ) أوً 

 & Tajfel  "تيرنر"و " تاجفيل"نشأت هذه النظرية على يد كل من 
Turner 1979  من أجل فهم األسس النفسية للتعصب بين الجماعات، عبر

لتعصب تحديد الحد األدنى من الشروط التي تقود افراد جماعة معينة ل
 Social)لصالح جماعتهم الداخلية ضد الجماعات األخرى الخارجية  

Identity Theory, 2004, p.1). يؤرخ وHogg 2001  قدم " تاجفيل"أن
نظرية الهوية "، ثم صاغها بعد ذلك تحت عنوان 1972تنظيراته في العام 

 ، ليفسرا كيف تستمد1979في العام " تيرنر"باالشتراك مع " االجتماعية
الذات معناها من السياق االجتماعي الذي يحدث في العالقات بين 
الجماعات، وليفسرا كيف يحدد التصنيف االجتماعي مكان الفرد في 

 "الجماعة االجتماعية"ومحددينِ معنى  ،)18، ص2006زايد، (المجتمع 
مجموعة من األفراد يدركون ((بمصطلحات تصنيف الذات معرفياً، بإنها 

وهؤالء األفراد )). نهم أعضاء في الفئة االجتماعية ذاتهاأنفسهم على أ
يعرفون أنفسهم ويصفونها ويقومونها بمصطلحات تلك الفئة، ويطبقون 

فالجماعة يجري تمثيلها معرفياً في عقل . معايير السلوك فيها على أنفسهم
 ,Hogg)الفرد المنتمي لها، أي إنها موجودة بوصفها تماهياً اجتماعياً 

1987, p.101) . اآللية التكيفية التي تحرر البشر من قيود وهي بذلك تعد
الفردانية وتسمح لهم بأن يكونوا أكثر من مجرد أشخاص منفردين 

(Turner et al., 1987, p.67)   

" تاجفيل"انطلقت النظرية امبريقياً من نتائج البحوث التي أجراها 
وزع األفراد المفحوصين بطريقة المجموعات التجريبية الصغيرة، إذ كان ي

في هذه التجارب إلى مجموعتين على أساس ليس ذي معنى نسبياً، مثالً 
ثم يطلب . على أساس تفضيلهم لرسوم معينة تُعرض عليهم ضمن فئتين
وقد وجد . منهم أن يقوموا بتوزيع مكافآت آنية على أفراد المجموعتين

تهم في عملية على نحو موثوق به إن األفراد ينحازون إلى مجموعا
وقد قدمت . أنفسهم تجاهالتوزيع هذه، مما يجعلهم يشعرون بمشاعر طيبة 

، Ingroup Favoritism" تفضيل الجماعة الداخلية"هذه النزعة المسماة 
دعماً لإلدعاء القائل بأن حتى االتصاالت الهامشية بين الناس يمكن أن 

 .(Brown, 1998, p.23)تؤثر بقوة في أسلوب شعورهم نحو أنفسهم 

  ا��.�2ــــــ#ت وا��1ـــــــ& ت ا,#,�ــــ�

  :يمكن تحديد الفرضيات األساسية للنظرية باآلتي

الهوية الشخصية، : يتألف مفهوم الذات لدى الفرد من مكونين، هما -1
إلى  Personal Identity الهوية الشخصيةتشير . والهوية االجتماعية

الهوية أما . أو مواهبه مثالًالخصائص الشخصية للفرد كمهاراته 
فتشير إلى خصائص الجماعات أو التصنيفات  Social Identity االجتماعية

بها الفرد، كعضويته في جماعة عرقية ) يتوحد(االجتماعية التي يتماهى 
وإن كال هذين المكونين له وظائفه المهمة في تقويم الشخص . معينة مثالً

عية، إذ يعدان من الخصائص الدافعية االجتما يسةلذاته من خالل المقا
فالهوية الشخصية تتصل بمحافظة الفرد . األساسية التي يمتلكها كل الناس

فيما تتصل الهوية االجتماعية بمحافظته  ، Self–Esteem على تقديره لذاته
 . (Young, 2004, pp.12–13)على عضويته في تصنيف اجتماعي ايجابي 

. ارة عن متصل يقع بين قطبين متطرفينإن السلوك االجتماعي عب -2
 Interpersonal "ما بين األفراد" يتمثل القطب األول بالعالقات الشخصية

التي تبرز فيها خصائصهم المتفردة بعيداً عن تأثيرات الفئات االجتماعية 
أما القطب المتطرف . التي ينتمون إليها، كالعالقة بين الزوج زوجته مثالً

التي تتحدد بسلوك  Intergroup" ما بين الجماعات"القات اآلخر فيتمثل بالع
  األفراد بوصفهم أعضاء في فئات اجتماعية معينة بعيداً عن العالقات 

  �ـــــــــــــ�ود ا���ـــــــــ3

واستنتاجاته بفئة العاطلين عن  ونتائجه تختص إجراءات البحث الحالي
جيلهم ضمن محافظـة  العمل، عراقيي الجنسية من الذكور، ممن جرى تس

  .بغداد لدى شبكة الحماية االجتماعية بوزارة العمل والشؤون االجتماعية

  �ــــــــــــ.ات ا���ـــــــــــ� 	��6ـــــــــ%��5

  �Social Identity   ـــــــــــــــ� ا $��#"�ــــــــــــا�'&%

  : فيما يأتي أمثلة لتعريفات هذا المفهوم

عن ذاته، نابع من معرفته بكونه عضواً في  جزء من مفهوم الفرد •
اجتماعية ، فضالً عن الدالالت القيمية  –أو جماعات    –جماعة 

 .(Tajfel, 1978, p.63)واالنفعالية المصاحبة لتلك العضوية 

إحساس الفرد بموقعه أو مكانته في المجتمع أو في جماعة معينة  •
(Stang&Wrightsman,1981, p. 84) 

الداخلية، ولكيفية تقويم  هلكيفية تقويم الفرد لجماعات: معاًدالة ألمرين  •
 & Luhtanen)اآلخرين في الجماعات الخارجية لجماعاته الداخلية

Crocker, 1992, p.304) . 

أي هذه (استدخال الفرد لخصائص الجماعة التي ينتمي إليها، لتصبح  •
  (Adarves – Yorno et al., 2006, p.481) جزءاً من هويته) الخصائص

بوصفه حجـر األسـاس فـي     ،Tajfel 1978تعريف  احثويتبنى الب
التي يعتمدها البحـث الحـالي فـي القيـاس      "نظرية الهوية االجتماعية"

مفهـوم  " الهوية االجتماعيـة "وبما إن هذا المنظور يفترض إن  .والتفسير
متعدد األوجه، يعبر عن مستويات شاملة ومستقرة نسبياً من انتماء الفـرد  

، أو الوطن Race، أو العرق Genderجماعات اجتماعية عديدة، كالنوع ل
Nation Diehl, 1999, p.6) (Lili &ــإن مفهــوم  ؛ ــة "ف ــة الوطني الهوي
الهوية "يمكن تعريفه استناداً الى مفهوم  Iraqi National Identity"العراقية

  : المتبنى، باآلتي" االجتماعية

عن ذاته، والنابع من معرفته بكونه جزء من مفهوم الفرد العراقي  ((
، فضالً عن الدالالت القيميـة  "العراق"عضواً في جماعة اجتماعية اسمها 
  )).واالنفعالية المصاحبة لتلك العضوية

  :للهوية الوطنية العراقيةالتعريف االجرائي  •

عنـد اسـتجابته علـى األداة     بحـوث الدرجة التي يحصل عليها الم
  .لي لقياس هذا المفهومالمستخدمة في البحث الحا

     �Unemployed ــــــــــــ9 ا��8ــــــــــــ� "ــــــــــــا�7#8

اقتصادية  -ليس من مهمة البحث الحالي دراسة األسس السوسيو
، لذلك يكتفي بتبني التعريف اإلجرائي Unemploymentلظاهرة البطالة 

 International Labor Organization "منظمة العمل الدولية"الذي حددته 
  :   للعاطل عن العمل، بكونه

كل من هو قادر عن العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند 
  ).2007الغنام، ( دون جدوى ولكن ،السائد جرمستوى األ

  .يــــــــــــــ#ر ا�>/ــــــــــــــا;7 )ــــــــــــــ� ا�:#0ـــــــــــــــا���

س الذي جرى فيه تطوير مفهوم الهوية الحقل االجتماعي الرئي إن
، )التطوري(تنظيراً وقياساً، هو علم النفس بفرعيه االجتماعي والتكويني 

وفيما يأتي تعريف بالمدرسة األوربية . وبمدرستيه األمريكية واألوربية
  :وأساليب قياس الهوية االجتماعية
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وهذا بدوره يؤدي إلى إضعاف تماسك الجماعة، واضمحالل 
لوجود هوية جماعية مشتركة، ويخلق عقبات أمام احتمال إدراكهم 

 ,Tajfel & Turner, 2004) انتقالهم إلى الفعل الجمعي لتحقيق مصالحهم
p.286–288).  

  Social Creativity )ــــــــــــ�اع ا $��#"ــــــــــا;*- 2

الموقفية من أجل الحصول  يسةقد يحاول األفراد تغيير عناصر المقا
 .(Jackson et al., 1996, p.241)أخرى لصالح الجماعة  ساتيعلى مقا

وليس  Psychologicalويتضمن ذلك عدداً من ستراتيجيات التعامل النفسي 
التي يوظفها األفراد  للتعامل مع التهديد الناجم عن  Instrumentalاألداتي 

من خالل استبدال أو إعادة تعريف عناصر  سلبية هويتهم االجتماعية
  .(Ellemers & Bos, 1998, p. 1993)     يسةالمقا

3-("#BB��$ ا C)#BB<ا�� Social Competition ) أو("#BB��$ ا .BB��6ا�� 
Social Change:(    

إن طبيعة وبنية العالقات بين الجماعات االجتماعية فـي المجتمـع،   
، تجعل مـن الصـعب جـداً أو مـن     Stratificationوالمتسمة بالتراتب 
راد أحياناً أن ينسلخوا من جماعـاتهم المحرومـة أو   المستحيل على األف

المضطَهدة، األمر الذي يدفعهم للتوقف عن التصرف بوصفهم أفراداً لهم 
بـين  "خصائصهم الشخصية المتفردة، واالنتقال بعالقاتهم مـن مسـتوى   

عبر تأسيس الحركات االجتماعيـة  " بين الجماعات"إلى مستوى " األفراد
ضح هذا االنتقال على نحو خاص حينما يدرك األفراد ويت. الساعية للتغيير

بتأثير أنظمة المعتقدات التي يعتنقونها، استحالةَ انتقـالهم الفـردي مـن    
 . (Tajfel & Turner, 1979, p.35)جماعتهم إلى جماعات أخرى 

#ً�0#D (��"#��$ س ا�'&%� ا#�F  

بقة للهوية من مقاييس سا ىمنتق اًذجونمأيتناول الباحث في هذه الفقرة 
  :االجتماعية

   A Collective Self – Esteem Scale (CSES)مقياس تقدير الذات الجمعي 

 R. Luhtanen & J. Crocker 1992    :المؤلفان

صمم هذا المقياس باالستناد إلى نظرية الهوية االجتماعية إذ اعتمـد  
بوصـفه المصـطلح    Collective Identity" الهويـة الجمعيـة  "مصطلح 

  ".الهوية االجتماعية"مريكي المقابل للمصطلح األوربي األ

فقرة، وأربعـة مقـاييس   ) 40(تألف المقياس في صورته األولى من 
دالة للهوية ) أي تقدير الذات الجمعي(فرعية لتقدير الذات الجمعي، بوصفه 

االجتماعية، إذ إن مدى إيجابية أو سلبية هذه الهوية يحدده تقـويم الفـرد   
داخلية التي ينتمي إليها، والتي تسهم في تكوين مفهومه عـن  للجماعات ال

الـوارد فـي المقيـاس كـل     " الجماعة االجتماعية"ويقصد بمفهوم . ذاته
الجماعات التي ينتمي إليها الفرد تلقائياً منذ الوالدة، كجماعات الجـنس،  

  :وعلى النحو اآلتياالقتصادية، -والعرق، والدين، والطبقة االجتماعية

 (1.ات )10(: ا���J8�#* K�8&%�" �15%. ا�Iات ا�8�H)" 	�1#س �
Membership CSE   

يتضمن أحكام الفرد عن مدى قيمته بوصفه عضواً فـي جماعاتـه    
أنا عضو له قيمته في الجماعات االجتماعية التي أنتمي (( مثالً . الداخلية

  )). إليها

   Private CSE (1.ات )10(: ا�P#ص" �15%. ا�Iات ا�8�H)"	�1#س  �

يتضمن تقويم الفرد لمدى جودة الجماعات االجتماعية التـي ينتمـي   
غالباً ما أشعر إن الجماعات االجتماعية التي أنتمي إاليهـا  : ((مثالً. إليها

  )).قليلة القيمة

الشخصية، كسلوك الجنود المنتمين الى جيشين متقاتلين أثناء  
ز الهوية وتبر.(Tajfel & Turner, 2004, p.277) المعركة مثل

، ويحدث العكس أي "بين أفراد"الشخصية إذا كان التفاعل يحدث 
   "بين جماعات"تبرز الهوية االجتماعية إذا كان التفاعل يجري 

  ).36ص ،2006زايد، (

عبر المحافظة  مفهوم إيجابي عن ذواتهميكافح األفراد لتحقيق  -3
؛ (Tajfel & Turner, 1979, p.40)      على تقديرهم لذواتهم أو تعزيزه

األمر الذي يدفعهم للمحافظة على هوية اجتماعية ايجابية ترفع من تقديرهم 
مؤاتية بين جماعتهم والجماعات الخارجية  يساتلذواتهم، عبر إجرائهم لمقا

أما في حالة نشوء هويات سلبية، فقد يلجأ الناس لترك . ذات الصلة
يجابي، تبعاً للظروف القائمة جماعاتهم أو إيجاد وسائل تحقق لهم التميز اال

(Brown, 2000, p.747) . 

  ا��S#ت ا�>���R ��.وز ا�'&%� ا $��#"��

تعد نظرية الهوية االجتماعية محاولة لتحقيق التكامل بين ثالث 
  :عمليات أو آليات نفسية، هي

1- T�<ا��� : Categorization  ،لكي يفهموها األشياء يصنّف االفراد
ليفهموا بيئتهم االجتماعية، إذ يستعملون ) هم بضمنهم(الناس مثلما يصنفون 

والمسيحيين، والطلبة، وسواق ، فئات اجتماعية معينة، كالمسلمين
الحافالت، ألنها تصنيفات مفيدة تجعلهم يتصرفون بالطريقة المناسبة مع 
كل فئة، كما يستكشفون أنفسهم من خالل معرفتهم بالفئات التي ينتمون 

   (Social Identity, 2007, p.2).إليها 

إنجاز عنصرين مهمين يتطلب : Identification )ا��&�3(ا���#ه)  -2
 فال بد من وجود عنصر معرفي . مع عنصر ثالث غالباً ما يتصل بهما

Cognitive��� إدراك الفرد لعضويته في جماعة معينة، وعنصر تقويمي  �
Evaluative أما العنصر الثالث . دراكيتضمن الدالالت القيمية لذلك اال

فيتضمن االستثمار االنفعالي لكل من العنصرين اإلدراكي والتقويمي 
(Tajfel, 1982, p.2) .  

3- �R%#1ا�� Comparison : ،لكي يحدد األفراد هويتهم االجتماعية
جماعتهم الداخلية بجماعات خارجية مرجعية على وفق  يسةيلجأون إلى مقا

قد تقودهم إلى إحداث تغيرات في يسة هذه المقاو. أبعاد تقويمية معينة
إن الهدف من  .(Walker & Pettigrew, 1984, p.302)هوياتهم االجتماعية 

الحصول على تقويم إيجابي لجماعتهم، وهذا يعني ضمناً  هو يسةهذه المقا
التميز "األول هو : ويستتبع ذلك ظهور دافعين .تقويماً إيجابياً لذواتهم

أي دافعية الناس لرؤية جماعتهم  Positive Distinctiveness" االيجابي 
" التميز السلبي"أفضل نسبياً من الجماعات األخرى المشابهة؛ والثانية هي 

Negative Distinctiveness،  أي ميل األفراد لتقليل الفروق بين جماعتهم
 ,Social Identity)لحصول على تقويم ايجابي لجماعتهم لوبقية الجماعات 
2007, pp.2–3).  

����Rآ��  ا�>#$�� "9 ا �'&%� ا $��#"�� ا�&�Rت ا��8.(�� و ا�#�H�5ا.�Rا�  

يعمل أفراد الجماعات ذات المكانة السلبية، على إنجاز هوية اجتماعية 
  : إيجابية لهم، بواسطة ثالثة ستراتيجيات أساسية

  Individual  Mobility ا��.اك ا��.دي- 1

هم السابقة أو ينفصلوا عنها، بهدف تسلق السلم قد يترك األفراد جماعات
إنه حل فردي قد يلجأ إليه . االجتماعي واالنتقال إلى جماعات أعلى مكانة

الفرد ال سيما عندما يعتقد أن مكانة جماعته لن تتحسن في المدى القريب، 
وتزداد معدالت الحراك الفردي كلما ضعفت . فيعمل على إلغاء تماهيه بها

 . الذاتية والموضوعية التي تحرم انتقال األفراد بين الجماعاتالمحظورات 
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يتمثل بسعي الفرد الستكشاف تأريخ  :,�&آ) –">�. 	8.()  - ب
جماعته االجتماعية وخلفيتها الحضارية، والتفكير بتأثيرها في حياته، 

  .واالنخراط في نشاطاتها، والتمسك بقيمها وأعرافها وتراثها

2- �"#�H� 9%.�Sتتألف من عناصر الفاعلية، والقيمة، ا��.د،  0/.ة ا
واالحترام، والجاذبية، التي يدركها الفرد معرفياً في نظرة أفراد الجماعات 

  .الخارجية نحو جماعته االجتماعية

ويفترض البحث الحالي أيضاً إن هذه المكونات األساسية والعناصـر  
تمنحها القـوام   فسيتانتتخللها آليتان ن" الهوية االجتماعية"الفرعية لمفهوم 

  :والدينامية والديمومة،هي

فال . يتألف من ثالثة عناصر: Identification) التوحد(ا���B#ه)   - 
� Cognitive  بد من وجود عنصر معرفي �!�إدراك الفرد لعضويته في   �

يتضمن الدالالت القيمية لذلك  Evaluativeجماعة معينة، وعنصر تقويمي 
لث فيتضمن االسـتثمار االنفعـالي لكـل مـن     أما العنصر الثا. االدراك

  .العنصرين اإلدراكي والتقويمي

 -   ("#B��$ اع ا�B*;ا Social Creativity: أن يحـاول الفـرد    أي
تغيير عناصر المقايسة الموقفية من أجل الحصول على مقايسات أخـرى  

 لصالح جماعته

هل إن المكـونين األساسـيين أعـاله فضـالً عـن      : ويبقى السؤال
الهويـة  "ا الفرعية، تندمج جميعاً في بناء نفسـي واحـد هـو    عناصرهم
؟ أم إنها تشكل بناءات مستقلة نابعة من أرضية مشتركة مثلما "االجتماعية

 & Luhtanen) : توصلت اليه دراسات عديدة سبق التطرق اليها؟ منهـا 
Crocker, 1992, pp.302–318)         (Phinney, 1992, pp.156–176)  

(Roberts et al., 1999, pp.301–322) .  

إن االجراءات السيكومترية المتعلقة بتطوير مقياس للهوية االجتماعية 
  .في الفصل القادم، كفيلة بتوضيح موقف البحث الحالي من هذا السؤال

  �ـــــــــــ.اءات ا���ـــــــــــ� إ$ـــــــــــ� ا�:#�ــــــــــــا���

  �ــــــــــ\ ا���ــــــــــ	��H)  أوً 

ارتأى الباحث أن يكون مجتمع بحثه مؤلفاً مـن األفـراد العـراقيين    
العاطلين عن العمل، من الذكور، المسجلين ضمن محافظة بغداد لدى شبكة 

 16/9/2003مـن  الحماية االجتماعية بوزارة العمل والشؤون اإلجتماعية 
  . فرداً )192834(، والبالغ عددهم م31/7/2007لغاية 

#ً�0#D (<�"ــــــــــ^ ا���ــــــــــ� �0#[ــــــــــ�  

هي العينة التي جرى مقابلة أفرادها بصورة فردية مقننـة لتطبيـق   
مقاييس البحث بصورتها النهائية عليهم، واستخراج النتائج المحققة ألهداف 

وقد جرى اختيار أفراد عينة البحث . أفراد) 403(بلغ عدد أفرادها . البحث
بين المراجعين للدوائر المرتبطة بشبكة الحماية االجتماعية،  عشوائياً من

على أساس وجود الباحث في مكان التطبيق، وقيامه بمقابلـة العـاطلين   
الموجودين هناك ممن يرغبون بالتعاون معه لتطبيق المقاييس عليهم، مع 

المتبنى في البحث الحـالي  " العاطل عن العمل"مراعاة أن ينطبق تعريف 
  .فرد تجري مقابلتهعلى كل 

#ً:�#D (��Fس ا�'&%� ا�&7>�� ا�8.ا#�F  

استناداً إلى خطة القياس المبينة في الفصل السابق، فقد تضمن تطوير 
  :مقياس للهوية الوطنية العراقية المرور باالجراءات اآلتية

  

    Public CSE(1.ات) 10(: ا�8#م" �15%. ا�Iات ا�8�H)"	�1#س  �

ريقة التقويم التي تتلقاها جماعاته الداخلية، يتضمن أحكام الفرد عن ط
يحتـرم اآلخـرون عمومـاً    : ((مـثالً . من أعضاء الجماعات الخارجية

  )).الجماعات االجتماعية التي انتمي إليها

 (BB1.ات) 10(: ا����BB15 "�BB%&'�#* KBB�8%. ا�IBBات ا�BB8�H)"	BB�1#س  �
Identity CSE     

تماعية التـي ينتمـي   يتضمن تقويم الفرد لمدى أهمية الجماعات االج
إن عضويتي في جماعـاتي  : (( مثالً. إليها، في تشكيل مفهومه عن ذاته

  )).االجتماعية، له صلة ضعيفة جداً بكيفية شعوري بنفسي

غير موافق "، يبدًأ بـ " ليكرت"واستعمل مدرج سباعي للبدائل بطريقة 
  .، للمقاييس األربعة جميعاً"موافق جداً"، وينتهي بـ "اطالقاً

فرداً  )82( وبعد تطبيق المقياس بصورته األولية على عينة مكونة من
ضاعه للتحليل العاملي بطريقة خجاءوا لالشتراك في الدراسة، وإ

 Varimaxوالتدوير بطريقة Principal Components " المكونات األساسية"
وال يقتصر . ، اتضح وجود أربعة عوامل مطابقة للمقاييس األربعة أعاله

هذا المقياس في البحوث التي تعتمد نظرية الهوية االجتماعية إطاراً  تطبيق
نظرياً لها، إذ إن لمفهوم تقدير الذات الجمعي تطبيقاته في ميادين 

 Organizationalاجتماعية متنوعة، كااللتزام التنظيمي  اهراتوظ
Commitment  والمشاركة السياسية ،Political Participation،  والتوافق

  .Psychological Adjustmentفسي الن

(Luhtanen & Crocker, 1992, pp.303–307) 

:�#Dًــــــــ� ا��#�ــــــ#س () ا���ــــــــ� ا��1ـــــــً�`) #ـــــــ(  

يفضي التأمل في نصوص نظرية الهويـة االجتماعيـة، ومضـامين    
ه إن تقويم التحليالت العاملية لمقاييس الهوية االجتماعية، الى استنتاج مفاد

الفرد لجماعته االجتماعية ينبع من مصدرين نفسيين متمـايزين، يمكـن   
عدهما المكونيين األساسيين لمفهوم الهوية االجتماعية المراد قياسه فـي  

  :البحث الحالي

1. ��"#�H� ���Pإطاراً ) أي هذه النظرة(، بوصفها 0/.ة ا��.د ا��
  .مرجعياً يعتمده لتقويم جماعته

2. 9%.�Sلجماعة الفرد، ) أي أعضاء الجماعات الخارجية( 0/.ة ا
 .إطاراً مرجعياً يعتمده الفرد لتقويم جماعته) أي هذه النظرة(بوصفها 

أي نظرة الفـرد  (ويفترض البحث الحالي إن المكون األساسي األول 
الهويـة  "له الثقل األساسـي فـي صـياغة مفهـوم     ) الشخصية لجماعته

األقل أهمية الذي يؤديه المكون األساسي  ، بالمقايسة مع الدور"االجتماعية
 & Luhtanen، إذ سبق لدراسة )أي نظرة اآلخرين لجماعة الفرد(الثاني 

Crocker 1992  أن اعتمدت هذا االفتراض في بنائها ألربعة مقاييس لتقدير
الذات الجمعي، إذ حددت عدد الفقرات المعبرة عن نظرة الفرد الشخصية 

ات المعبرة عن نظـرة اآلخـرين لجماعتـه    لجماعته بضعف عدد الفقر
(Luhtanen & Crocker, 1992, p.305) (.  

أما العناصر الفرعية لكل من هذين المكـونين األساسـيين، فـيمكن    
  :تحديدهما باآلتي

1- ��"#�H� ���Pتتألف مما يأتي0/.ة ا��.د ا�� ،: 

يتمثل بمشـاعر الفـرد باالنتمـاء لجماعتـه      :">�. و$�Bا0)  -أ   
ة، والفخر بها، وااللتزام نحوها، والتعلق بها، والثبـات علـى   االجتماعي
  .الصلة بها
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15 1 

A Collective Self – Esteem 
Scale (CSES) 

(Luhtanen & Crocker, 1992, 
p. 307) 

16 1 
National Identity Scale  

(Lili & Diehl, 1999, p.10)  
3 – 5 – 6 – 
7 – 11 – 12 
– 13 – 14 – 
17 – 18 – 19 

-20 - 21  

 ا���� ا��� 13

  21 ا���ع 

ولتحديد الفقرات الصالحة من غير الصالحة،ولتحديد الفقرات الصالحة 
من غير الصالحة، جرى اعتماد المعيار القائل إن الفقرة تُستبقى إذا مـا  

محكمين فأكثر من بين المحكمين العشرة؛ بمعنـى إن  ) 9(أحرزت موافقة 
عليها محكمان فأكثر، وهذا يحقق نسبة اتفـاق  الفقرة تُستبعد إذا اعترض 

بين المحكمين بوصفها المعيار المعتمد الستبقاء الفقـرة،   %)90(مقدارها 
فاتضـح إن جميـع   . وهو معيار متشدد قياساً بالدراسات المحلية السابقة

  :أدناه )2(الفقرات مقبولة، وحسب الجدول 

�ول �34ات 1راء ا�.�دة ا+*�( )�ى &%$#" !:)2(ا
 >4#�س ا:�9" ا��78#" ا�36ا#5"

�د  أر�5م ا�=34ات@
ا�=4
 رات

�د @
ا+*�( 
ا�Aا!4

B9 

 "�.C
ا�Aا
"4! 

ا�7.�
ة 

9�DAا
ة 

���Eا
"4! 

�ى <
#$%&
ة 
ا�=4
 رة

2-3-4-5-6-7-8-9-10-
11-14-15-17-18-19-20  

16 10 10/
10 

100%  "��& 

1-12-13-16-21  5 9 10/9  90%  "��& 
     21 ا���ع 

كما أخذ الباحث بالتعديالت اللغوية الطفيفة التي اقترحها بعض السادة 
  . المحكمين

أما بدائل االستجابة على المقياس، فأجمع المحكمون علـى تأييـدها،   
  .مضموناً وعدداً ووزناً

  :وبذلك أصبح عدد فقرات مكوني المقياس على النحو اآلتي

- Pر ا��&/<��#* ��F�1#س ا�'&%� ا�&7>�� ا�8.ا	ة) 14(: �)%&'.  

 .'&%ات )7: (ا�'&%� ا�&7>�� ا�8.ا��F *#��>/&ر ا�8#م -

  إ"�اد ا,��#رة ا���1#س -ج

  :تضمن إعداد االستمارة عدداً من االجراءات، وهي

�    #B'5#ه#H5ات وا.B1ا�� \B%خُلطت فقرات المقياسين الفرعيين  :5&ز
على أساس سحب فقرة واحدة عشوائياً من العنصر الوجـداني للمقيـاس   

، لتعقبها فقرة واحدة تسحب عشـوائياً  )المنظور الشخصي(فرعي األول ال
السلوكي للمقياس الفرعي األول ذاته، لتعقبها فقرة –من العنصر المعرفي

؛ ثـم  )المنظور العـام (واحدة تسحب عشوائياً من المقياس الفرعي الثاني 
على  يتكرر األمر بالطريقة ذاتها لبقية فقرات المقياسين، حتى تم الحصول

 )3(الملحـق   ويوضح. )2الملحق (مقياس كلي واحد في استمارة جديدة 
ضـعف  "وتلك الدالة على " قوة الهوية الوطنية"أرقام الفقرات الدالة على 

توزيع أرقـام   )4(الملحق كما يوضح . في المقياس الكلي" الهوية الوطنية
 .فقرات المقياسين الفرعيين ضمن المقياس الكلي

 

 .ات و�c#�d'#ا1�0#ء ا��1  -  أ 

فقـرة   )14(فقرة، بواقـع   )21(تضمنت هذه الخطوة انتقاء وصياغة 
فقرات لمقياس  )7(لمقياس الهوية الوطنية العراقية بالمنظور الشخصي، و

". ليكـرت "الهوية الوطنية العراقية بالمنظور العام، على وفـق طريقـة   
يـاس  ويالحظ أن عدد فقرات المقياس األول بلغ ضعف عدد فقـرات المق 

الثاني، تلبية لالفتراض الذي جرى تبنيه في الفصل السابق والذي مفاده إن 
لـه الثقـل   ) أي نظرة الفرد الشخصية لجماعته(المكون األساسي األول 

، قياساً بالدور األقل أهمية "الهوية االجتماعية"األساسي في صياغة مفهوم 
وقد ). جماعة الفردأي نظرة اآلخرين ل(الذي يؤديه المكون األساسي الثاني 

أخذت هذه النسبة المتباينة في عدد الفقرات مراعاةً الحتمـال أن تسـفر   
  . التحليالت العاملية الالحقة عن وجود عامل موحد للهوية االجتماعية

: كذلك روعي أن يستعان بآليتين نفسيتين في صياغة الفقرات، هـي 
خر تم التوصل اليه ، تلبية لشرط نظري آ"اإلبداع االجتماعي"، و"التماهي"

  .في الفصل السابق

  :أما الفقرات فجرى انتقاؤها من مصدرين أساسيين هما

استفاد الباحث من مضامين عدد من الفقرات الواردة : مصدر مباشر* 
في ثمانية مقاييس أجنبية سابقة، وأعاد صياغتها بما يتالءم مع متطلبـات  

المقاييس الثمانية وأرقام  عناوين هذه )1(ويوضح الجدول . الهوية العراقية
  .الفقرات المقتبسة منها

استنبط الباحث بنفسه الجزء المتبقي من فقرات : مصدر غير مباشر* 
المقياس، مستنداً إلى نصوص نظرية الهوية االجتماعية المتبناة في البحث 
الحالي، وإلى بعض األدبيات المتخصصـة فـي موضـوعتي الهويـة     

  .االجتماعية والوطنية

  الحية الفقرات وبدائل االستجابةص -ب

فقـرة علـى    )21(قام الباحث بعرض مقياسه المقترح، والمتكون من 
في استبانة أعدت لهذا الغرض  ،*عشرة محكمين متخصصين بعلم النفس

  :مصدر كل فقرة )1(ويوضح الجدول  ).1الملحق (

�ول �>�Hدر !34ات >4#�س ا:�9" ا��78#" :)1(ا
HI JK3@ ��رJN اMو�#" @LE ا�.�دة ا�36ا7@ "#5

 ا+*�(
أر�5م 
 ا�=34ات

�ره� @�ده�H< 

1 1 
Aspects of Identity 

Questionnaire (AIQ-4) 
(Cheek et al., 2002, p.8) 

2 1 
Italian National Identity  

(Canova & Manganelli, 
2003, p.3) 

4 1 

Multigroup Ethnic Identity 
Measure (MEIM) 

(Roberts et al. 1999,  pp. 
319 – 320) 

8 1 

Multigroup Ethnic Identity 
Measure-Revised (MEIM-R) 
(Phinney & Ong, 2007, p. 

281) 

9 1 
National Identity 

International Scale 
(Kerr et al., 2002, p.72) 

10 1 
National Identity Measure 

(NATID) 
(Keillor & Hult, 1999, p.71)    
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 Varimax with Kaizerأ الباحث إلى تدوير هذه المحاور بطريقة ثم لج
Normalization   مرات مستهدفاً الحصول على نمـط أفضـل مـن     )8(�!ـ

التشبعات، فلم يتحقق ذلك، إذ انخفض عدد التشبعات على العامـل األول  
تشبعات فقط، فيما ظلت العوامل األربعة األخرى منخفضة في  )10(إلى 

  :نتائج هذه التحليالت )3(ويوضح الجدول . عن ذلكعدد تشبعاتها 

�ول �ST�RC ا�Q#E�R ا�4A PE<�6#�س ا:�9" ): 3(ا
 ا��78#" ا�36ا#5"

 Q.E.N
 ا�=34ة

 ا�Q<�6 اMول
�و39Rا� Q�5 

 ا�Q<�6 اMول
�و39 �ـ Rا� �6I

 >3ات) 8(
1 25 ,0 -04 ,0 
2 55 ,0 * 15 ,0 
3 52 ,0 * 49 ,0* 
4 35 ,0 * -03 ,0 
5 - 09 ,0 18 ,0 
6 42 ,0 * 14 ,0 
7 36 ,0 * 08 ,0 
8 42 ,0 * 59 ,0 * 
9 58 ,0 * 54 ,0 * 
10 54 ,0 * 40 ,0 * 
11 61 ,0 * 53 ,0 * 
12 62 ,0 * 30 ,0 * 
13 51 ,0 * 66 ,0 * 
14 17 ,0 05 ,0 
15 46 ,0 * 05 ,0 
16 58 ,0 * 48 ,0 * 
17 22 ,0 15 ,0 
18 01 ,0 -03 ,0 
19 51 ,0 * 50 ,0 * 
20 42 ,0* 73 ,0 * 
21 39 ,0* -08 ,0 

�ل ا�%6>" N (*) LE@ "6�X< إن ا�=34ة LE@
 ) .E<�@)30 ,0[� $.\ ا+]  

بما أن نسبة الفقرات المشبعة التابعة لمكون الهوية بالمنظور الشخصي 
مل إلى الفقرات المشبعة التابعة لمكون الهوية بالمنظور العام، على العا

وهي مقاربة للنسبة الحسابية ذاتها التي ، )10/6(األول قبل التدوير يبلغ 
فقد ارتأى الباحث تبني ، )14/7(اعتُمدتْ بدءاً في تطوير المقياس والبالغة 

فقرة، بوصفه ممثالً لمفهوم الهوية  )16(هذا العامل الموحد المؤلف من 
بعاد الفقرات الخمسة التي الوطنية العراقية بمكونيها الشخصي والعام، واست

اعتماد مقياس واحد يندمج فيه البعدان لم تحقق التشبع المطلوب؛ أي 
وهي . ، دون الحاجة إلى وجود مقياسين فرعيينضمن بناء نفسي واحد

نتيجة سيكومترية لها مدلول سوسيولوجي يتمثل في أن مفهوم الهوية 
عقيد وتعدد األبعاد، الوطنية يميل إلى التبسيط والوضوح، ويبتعد عن الت

  .لدى فئة العاطلين عن العمل

  .الفقرات الخمسة التي جرى استبعادها )5( الملحقويوضح 

  رات ــــــــل الفقــــــتحلي - هـ 

أوضح هذا التحليل، عند تطبيق المقياس على عينة التحليل، أن جميع 
عند  فقرات المقياس مميزة وترتبط ارتباطاً ذا داللة احصائية بمقياسها

   ).0, 05(مستوى داللة 

فيتضمن  )7(الملحق أما . نتائج التحليل هذه )6(الملحق ويبين 
فقرة، بعد أن جرى توزيع  )16(، مكوناً من الصورة النهائية للمقياس

فقراته عشوائياً مراعاة للتنوع في اتجاهات الفقرات، على أساس البدء 
 البة، ثم فقرتان موجبتان، بفقرة سالبة تعقبها فقرتان موجبتان ثم فقرة س

 
� eاعتمدت البـدائل الخمسـة    :��5%� أوزان ا���ا[� و7.%�1 ا�����

- موافـق - موافق جداً: ((التي سبق أن وافق عليها المحكّمون باإلجماع، وهي
وتتدرج هذه البدائل فـي اوزانهـا   )). غير موافق إطالقاً- غير موافق- محايد

هـي   قوة الهوية الوطنيةلدالة على حسب اتجاه الفقرات، إذ أصبحت الفقرات ا
هي ضعف الهوية الوطنية المعبرة عن االتجاه الموجب، والفقرات الدالة على 

قـوة الهويـة   وهذا يعني أن الفقرات الدالة على . المعبرة عن االتجاه السالب
درجـات   )5(، إذ أعطيت )1- 5(قد اخذت ترتيب اوزان البدائل من ) الموجبة(

، "محايد"درجات للبديل  )3(، و"موافق"درجات للبديل  )4(، و"موافق جداً"للبديل 
أمـا  . "غير موافق إطالقاً"، ودرجة واحدة للبديل "غير موافق"ودرجتان للبديل 

فقد أخذت الترتيب المعاكس لهـذه  ) السالبة( ضعف الهويةالفقرات الدالة على 
علـى   بحـوث ويستنتج من توزيع األوزان هذه أن ازدياد درجة الم. االوزان

 .قوة الهوية الوطنية لديهالمقياس يعني ازدياد 

بالنظر العتماد الباحث علـى وسـيلة   : إ"�اد ���85#ت ا���1#س �
المقابلة المسحية الفردية المقننة في تطبيق مقياسه، فال توجـد ضـرورة   
لتدوين تعليمات كتابية موجهة للمبحوث، بل يكتفى بتدوين تعليمات موجهة 

وم بالمقابلة، توضح له كيفية تقديم التعليمـات شـفهياً   للمختص الذي سيق
فقد تضمنت التعليمات المرفقة بمقياس الهوية الوطنية العراقية   .للمبحوث

أن يقوم الباحث بتقديم نبذة شفهية للمبحوث عن حقيقـة   ،)7و  2الملحقان(
إن كل فرد له انتماءات اجتماعية متعددة ومتزامنة فـي آن معـاً نتيجـة    

كاألسرة، والعشيرة، والقوميـة،  : ه في جماعات اجتماعية متعددةعضويت
والدين، والطائفة، والوطن؛ ويستتبع ذلك إن لكل فرد مشـاعره وموقفـه   
الخاص من كل واحدة من هذه الجماعات؛ وإن الدراسة الحالية تسـتهدف  

وموقفه منه، دون أن ) العراق(التعرف على مشاعر المبحوث نحو وطنه 
جابة صحيحة وأخرى خاطئة، فالمهم هو االجابة الصـادقة  تكون هناك إ

التي تعكس رأيه الحقيقي، دون الحاجة الى الكشف عن إسمه، ثم يوضح له 
  .طريقة االستجابة على المقياس

�  gBF&ب ا�#R3لغرض التأكـد  : "�>� و2&ح ا��1.ات وا���ا[� و
الباحث  من وضوح الفقرات وامكانية االجابة على اسئلتها دون التباس، قام

عاطالً عن العمل، تم سـحبهم   )20(بتطبيق المقياس على عينة مؤلفة من 
. من مجتمع البحث، فاتضح إن فقرات المقياس واضحة وسهلة االستيعاب

وكان معدل الوقت الالزم إلجراء المقابلة الخاصة بتطبيق هذا المقيـاس  
  .دقائق )10(

 #ســــــــــ�ق ا���1ــــــــــ.ات ��ــــــــــ	jk -د

  Face Validityا���ق ا�/#ه.ي  •

جرى التحقق من الصدق الظاهري للمقيـاس الحـالي مـن خـالل     
السابقة الذكر، إذ عـرض الباحـث   ) ب(االجراءات المعتمدة في الفقرة 

اإلطارين النظري والسيكومتري لمقياسه على لجنة من المحكمين، أيـدت  
  .بالمحصلة الصياغة المقترحة للمقياس

  Construct Validityء �dق ا��># •

  :اتضحت بعض مؤشرات صدق البناء عبر خطوتين هما

  :#ســـــــــــــ) ����1ــــــــ� ا�8#	�ــــــــــــا����� -

وجد بعد تحليل مقياس الهوية الوطنية عاملياً بطريقة المكونات الرئيسـة،  
فقراتـه  فقرة من مجموع  )16(، أن )أفراد 403(عند تطبيقه على عينة التحليل 

فقرة قد تشبعت على العامل األول فيه، والذي بلغ جذره الكـامن   )21(البالغة 
كما أظهر التحليل . %) 19, 55(فيما بلغت حصته من التباين المفسر ، )4, 11(

، إال إنها تتمتع بمسـتوى  )1(عوامل أخرى جذرها الكامن يزيد عن ) 4( وجود
 .امل األولمنخفض من عدد التشبعات بالمقايسة مع الع
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والتفرطح والخطأ المعياري للوسط الحسابي، إلى جانب التقارب بين قيم 
الوسط الحسابي والوسيط والمنوال، مما يبرهن على قدرة العينة على 

  .تمثيل مجتمع البحث

�ول �N ST�RC`�#_ >4#�س ا:�9" ا��78#" ): 5(ا
 @ST�RC "7#@ LE ا���� ا�36ا#5"

أدناه، فيقـدم   )6(أما االختبار االحصائي التائي الدال، الوارد في الجدول 
  .وطنية عراقية قويةيتمتعون بهوية مؤشراً على أن العاطلين عن العمل 

�ول���c" ا��ab ا�.�PI  : )6( ا� PT�Rر ا���Rdcا
 4A#�س ا:�9" ا��78#" ا�36ا#5"

الحرمـان  تفسر هذه النتيجة في ضوء نظرية الهوية االجتماعية القائلة أن 
يمكن أن يقوي أو يضعف التمسـك بالهويـة االجتماعيـة، اعتمـاداً علـى      

ون الفعـل  فالمحرومون الذين يفضل. التفضيالت السلوكية السائدة في الموقف
الجمعي، سيزيدون من تماهيهم بجماعتهم لخلق شعور قوي بالمصير المشترك 

فالعاطلون عن العمـل  . يدفعهم لمواجهة الحرمان بشقيه الشخصي والجماعي
في البحث الحالي، بوصفهم جماعة محرومة، قد اختاروا قوةَ التوحد بهـويتهم  

ر المشترك وبالقدرة علـى  الوطنية بوصفها رداً نفسياً يمنحهم شعوراً بالمصي
  . التعامل الجمعي مع المظالم العميقة التي لحقت بهم

�0#Dــــــــ#ً  (�d&5ـــــــــــــ�  

ضرورة تدعيم مشاعر الهوية الوطنية العالية لدى العاطلين عن العمل مـن  
، يضمن لجميع المواطنين العراقيين "التقاعد الشعبي"خالل تشريع قانون بعنوان 

لى تقاعد مناسب عند بلوغهم عمراً قانونياً معيناً، ممن لـم ينتسـبوا   الحصول ع
لمؤسسات الدولة أو للنقابات المهنية التي تدفع تقاعـداً ألعضـائها أو ممـن ال    
يملكون أي نشاط مهني يمنحهم دخالً ثابتاً أو ممن عملوا لسنوات طويلـة فـي   

سيضمن حقوق األفـراد   إن هذا القانون. القطاع الخاص دون أن يستحقوا تقاعداً
الذين عانوا من البطالة في مراحل قصيرة أو طويلة في حياتهم ولم يتمكنوا مـن  
االلتحاق بمهنة ثابتة، ويحقق لديهم األمن النفسي والثقة بأن المجتمع والدولة لـن  
يتخليا عنهم في نهاية المطاف، بل سيحصلون على تعويض دائمي يكفل كرامتهم 

  .من حياتهم في المراحل األخيرة

:�#D3.�1) ً#ـــــــــــ	تــــــــــــــ#  

القيام بدراسات مماثلة للبحث الحالي، تتضمن تطبيق مقياسه، علـى  
العاطالت عن العمل، والعمال، وطلبـة الجامعـة،   : عينات أخرى، مثل

والمهجرين، والمهاجرين، والناشطين سياسياً، والناشـطات النسـويات،   
  .المثقفةورجال الدين، والنخب 
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  62 ,59 

 
  48 

 
  06 ,9 

 
  76 ,25 

 
 دا�"

�و�#"�، �%��Rdر ا�4#�" ا�T�R#" ا
) 402(ذي ا�R9�]7(، و��رjـ" $93ـ"  

"�cى د�R.<1.96) =0.05(و 

 

قوة "أرقام الفقرات الدالة على  )8(الملحق فيما يحدد . وهكذا دواليك 
  ".ضعف الهوية"، وتلك الدالة على "الهوية

    #ســــــــــــــ#ت ا���1ـــــــــ. �:�ــــــــ	jk -و

عند تطبيق المقياس على عينة ) 0, 87(بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ 
ة عالية عند مقايستها بمثيالتها في دراسات سابقة وتعد هذه القيم. التحليل

  :)4(يوضحها الجدول 

�ول �>�6>%ت أ�=� آ3و��Cخ ���pت ا:�9" ): 4(ا
"#@��Rjc4" اI�b ت�bدرا sا���#" و "bرا� s ا�

 ا4A#�س ا��راb" ت
�د @

 ا�=34ات
>*�ن 
_#�`Rا� 

 Q<�6<
 أ�=�

 
 
1 

 
 

(Lili & 
Diehl, 
1999, 
p. 9) 
 

National  
Identity Scale 

(Membership) 
10 

 
 

�#C�Aأ 

73 ,0 

National 
Identity Scale 

(Private) 
10 74 ,0 

National 
Identity Scale 

(Public) 
10 80 ,0 

National 
Identity Scale 

(Identity) 
10 76 ,0 

National 
Identity Scale 

(Total) 
40 85 ,0 

2 

(Zagefk
a & 

Brown, 
2005,  

 p. 6) 

Group 
Identification 6 

#C�`93I
 0, 66 ا

3 

(Phinne
y & 

Ong, 
2007,      

p. 276–
277) . 
 
 

The Multigroup 
Ethnic 

Identity 
Measure 

(Exploration) 

3 
ا���9cت 
�ة �RAا
#*93<Mا

 ة

83 ,0 

The Multigroup 
Ethnic 

Identity 
Measure 

(Commitment) 

3 89 ,0 

4 
 ا����

ا���، 
2009 

ا:�9" ا��#78" 
 0, 87 ا�36اق 16 ا�36ا#5"

 
$.P	ــــــ#ت ا���ـــــــ�  

  �ـــــــــ^ ا���ــــــــــ�0#[)  أوً 

  :جرى إدراج النتائج على وفق هدفي البحث المشار إليهما في الفصل األول

بناء مقياس للهوية الوطنية، بوصفها وجهاً من أوجه الهوية ): 1(الهدف
  .جتماعية، لدى العاطلين عن العملاال

  .تحقق هذا البحث ضمن إجراءات بناء المقياس المشار إليها في الفصل الثالث

  .قياس الهوية الوطنية لدى العاطلين عن العمل: )2(الهدف 

 لمقياس الهوية الوطنية العراقية،أدناه الوسط الحسابي  )5(يقدم الجدول 
بمقاييس النزعة المركزية، وببعض  فضالً عن المعطيات الرقمية الخاصة

مقاييس التشتت، وبخصائص التوزيع التكراري، الناتجة جميعاً عن تطبيق 
   وتبين هذه النتائج انخفاض قيم االلتواء .المقياس على عينة نتائج البحث
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  )K)1 ــــــــــــــــــــا����      

  ا�:>#[) ا*8#د  ">�� ا�8.ا��F ا�'&%� ا�&7" *��ى ��3�d (1.ات 	�1#س   ا,��m �0#راء ا�R#دة ا������9

  المحترم..............................................األستاذ  الفاضل 

  ..تحية طيبة

ا�3>�ن ا�7.� وا:�9" ا��Rjc@#" و@�E.I ��]R5%ك ا�lR$cج ��ى ا�B@ )E8�6 ((يسعى الطالب إلنجاز بحثه الموسوم 

Q�6ا:�9" "ومن بين اجراءات هذا البحث تطوير مقياس لـ . هادة الدكتوراه في علم النفس االجتماعيوهو جزء من متطلبات نيل ش ،))ا�

  :وقد استندت عملية التطوير الى ما يأتي". ليكرت"بطريقة  "ا��78#" ا�36ا#5"

  .مقاييس أجنبية سابقة متخصصة بالهوية االجتماعية ثمانية -

 .بوصفها االطار النظري للبحث الحالي ،Tajfel & Turnerنصوص نظرية الهوية االجتماعية لكل من  -

 .بعض األدبيات المتخصصة بموضوعتي الهوية االجتماعية والوطنية -

ثم بيان  يرجى تفضلكم باالطالع على التعريف المشتق للهوية الوطنية العراقية، ومكونات قياسها، والفقرات المقترحة للمقياس، وبدائل االستجابة،
  .هذه الفقرات وبدائلها لقياس الظاهرة المدروسة رأيكم بمدى صالحية

  .مع االحترام واالمتنان العميقين

�U�fا� :-���
�رس آ��ل  

  "�ـــــــــ� ا�8.ا�Fـــــــــ� ا�&7>�ـــــــــا�'&%"T ـــــــــــ85.%

" الهوية االجتماعية"الى مفهوم بالرجوع  Iraqi National Identity" ا:�9" ا��78#" ا�36ا5#""اشتق الطالب تعريفاً لمفهوم  •
Social Identity كما ورد في النظرية المتبناة في البحث الحالي، ليصبح : )) B< �xI�C ،JNذا B@ P5م ا�=3د ا�36ا�]=< B< ء�j

، >��!�� ا�#[� ا��ccت ا�4#�#" واCc=��6#" ا�HA$�" "ا�36اق">JC�*I JR!36 @��ا� s ��@" ا��Rj@#" ا�[� 
 )).�ER�"9��6] ا

طبقاً لنظرية الهوية االجتماعية، ال يمتلك الفرد ذاتاً شخصية  واحدة فحسب، بل ذوات عديدة تتطابق مع الدوائر الواسعة لعضويته في  •
الوطني؛ فالسياقات االجتماعية المختلفة تحفز الفرد على التفكير والشعور والتصرف على أساس مستوى الذات الشخصي، أو العائلي، أو . الجماعات

وإن تحقيق الهوية االجتماعية االيجابية، يعتمد على ما يجريه األفراد من مقايسات تفضيلية بين جماعتهم  .بمعنى أن للفرد هويات اجتماعية متعددة 
أما اذا كانت الهوية  .الداخلية والجماعات الخارجية ذات الصلة، بشرط أن يدركوا جماعتهم الداخلية على انها متميزة ايجابياً عن تلك الجماعات

يعملوا على  االجتماعية غير مرضية لألفراد، فإنهم إما أن يسعوا الى ترك جماعتهم الداخلية واالنضمام الى جماعات خارجية ذات طابع ايجابي، أو أن
  .تطوير جماعتهم الداخلية وجعلها أكثر ايجابية
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  �ــــــــــــــــــ� ا�&7>�ــــــــــــــــــ# ا�'&%ــــــــــ	�&0

ن أو توصل الطالب، بعد مراجعته للتراث السيكومتري الخاص بالهوية االجتماعية، الى أن قياس الهوية الوطنية العراقية يتطلب االحاطة بمكوني
  :بعدين أساسيين لها، هما

1- "��Fا�'&%� ا�&7>�� ا�8.ا "(�Pأي تقويم الفرد لوطنه، من خالل نظرته الشخصية له :*#��>/&ر ا��.  

  :يتألف هذا المكون من عنصرينو

  .أي مشاعر االنتماء، والفخر، وااللتزام، والتعلق، والثبات :">�. و$�ا0) -

أي استكشاف تأريخ الوطن وخلفيته الحضارية، والتفكير بتأثيره في حياة الفرد، والتمسك بقيمه وأعرافه وتراثه، : ,�&آ) –">�. 	8.()  -
 .الجمعية واالنخراط في النشاطات المعززة لهويته

2- "��Fويتألف من عناصر الفاعلية، والقيمة، . أي تقويم الفرد لوطنه، من خالل نظرة اآلخرين له :*#��>/&ر ا�8#م" ا�'&%� ا�&7>�� ا�8.ا
 .واالحترام، والجاذبية التي يدركها الفرد معرفياً في نظرة الشعوب األخرى لوطنه

�اع اP@��Rjc"و "ا���RهP: "صياغة الفقرات، هيكما ارتأى الطالب أن يستعين بآليتين نفسيتين في Iتلبية لمضامين نظرية الهوية  ،"ا�
  .االجتماعية

  #ســـــــــــo ا���1ـــــــــــ� "�ـــــــــــ� ا ,�H#*ــــــــــــ*�ا[

وتتدرج هذه  0فقرة من فقرات القياسفي الدراسات السابقة ذات الصلة، تم وضع خمسة بدائل امام كل  عملةتماشياً مع انواع البدائل المست  
، فكلما ازدادت درجته فأن ذلك يعني قوة الهوية الوطنية لديهعلى المقياس تعكس درجة  بحوثالبدائل في اوزانها حسب اتجاه الفقرات، علماً ان درجة الم

  :وكمايأتي 0، والعكس بالعكسقوة هذه الهويةازدياد 

Q9� ا��
وزs JC ا�=34ات 
  LE@ "ا��ا�

 (+)�ة ا:�9" 5
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 �6K LE@ "ا��ا�
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  #مــــــــــــــــــــ�ا�8&ر ـــــــــــ� *#��>/ـــــــــــ� ا�8.ا�Fـــــــــــ� ا�&7>�ـــــــــــ#س ا�'&%ـــــــــــ	�1
  )ينظر التعريف في الصفحة قبل السابقة(

�ر ا�=34ة ا�=34ة تH< "��& "��& �� ت��$%< 
��2 ا�� + 9C ا�Fº ا�V Aـ� uـ� ا�	ـ�اق ���Uـً�،      15

` GFS��ًام دو���U��. 2�(+) . 
�).�� ��    درا

��� ا�D	�ب ا�$�ى 16 � -dا�	ا���د ا� �	ه�رت «�") . -( �).�� ��    درا
17     a�dـ�ا	ون ا�M�ـ	� gـ�	9 � ا��ZRآ �ً���أ��(� أن 

 . (+)T	fَ� ذآ�ً�
    ا��را�� ا����5

�-ء �  18 nSD. r��~ن � ا���\C�	� a�dا�	أن ا� ed�"أ
 )-. (��f�ان ا�A ه���وا ا��'�ا

    ا��را�� ا����5

    ا��را�� ا��F�(+) . ����5 ا�	��Y. g{�ب ا] �QUرة ا�	�اق 19
أ��(� أن ا�	��ـ� Cـ9 ا��fـ�ان ا»ـ�ورة "ـ�ى أن       20

��F� r	T a�dا�	ا�) .-( 
    ا��را�� ا����5

      ا��را�� ا����5 . (+)أ�9 أن دول ا�	�r(� g أ�� U)�ب �D	r ا�	�اق 21
      
        

  #دـــــــ) ا*8ـــــــا�:>#["  �ـــــــ� ا�8.ا�Fـــــــ� ا�&7>�ـــــــ'&%ا�"#س ـــــــــ	K)2 :(�1 ــــــــــــــا����

  قبل تحليل الفقرات

  :�ـــــــــ#ء ا��1#*�ـــــــــــــ#س أD>ـــــــــK ا���1ــــــــ� 5`��ــــــــ7.1%

  ). أي العاطل عن العمل(الباحث أوالً بتدوين المعلومات المثبتة في أسفل هذه الورقة، والخاصة بالمبحوث يقوم 

: متعددة ثم يقدم للمبحوث نبذة شفوية عن حقيقة إن كل فرد له انتماءات اجتماعية متعددة ومتزامنة في آن معاً نتيجة عضويته في جماعات اجتماعية
مية، والدين، والطائفة، والوطن؛ ويستتبع ذلك إن لكل فرد مشاعره وموقفه الخاص من كل واحدة من هذه الجماعات؛ وإن كاألسرة، والعشيرة، والقو

وموقفه منه، دون أن تكون هناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، فالمهم هو ) العراق(الدراسة الحالية تستهدف التعرف على مشاعر المبحوث نحو وطنه 
ثم يقرأ له بوضوح كل فقرة من . ي تعكس رأيه الحقيقي، دون الحاجة الى الكشف عن إسمه أو عنوانه أو أي معلومات شخصية أخرىاالجابة الصادقة الت

، ويطلب منه أن يتمعن بها بتركيز ويستجيب لكل واحدة منها بالتأشير )أو يدعه يقرأها بنفسه إذا كان يجيد القراءة(الفقرات الواردة في الورقة الالحقة 
  .تحت البديل الذي يعبر عن وجهة نظره من بين البدائل الخمسة) (�العالمة ب

  : )ــــــــــ#ل 5&��2ــــــــــ	:

فإذا كان . ، يطلب من المبحوث اختيار البديل الذي يتطابق مع وجهة نظره))أفتخر بأنني مواطن عراقي: ((بعد أن يقرأ الباحث الفقرة اآلتية مثالً
)). موافق((وإذا كان موافقاً عليها، فإن البديل المناسب للتأشير هو )). موافق جداً((ع هذه العبارة، فإن البديل المناسب للتأشير هو المبحوث يتفق بقوة م

وإذا )). افقغير مو(أما إذا كان يرفض العبارة، فإن البديل المناسب للتأشير هو )). محايد((وإذا كان محايداً في رأيه، فإن البديل المناسب للتأشير هو 
  )). غير موافق اطالقاً((كان يرفض العبارة تماماً، فإن البديل المناسب للتأشير هو 

  ....................................................................................................:  .....مركز توزيع االعانة االجتماعية •

 ..............................................................................................................................: .....الجنس •

  ..............................................................................................................................: .....العمر  •

  ..................................أمي    يقرأ ويكتب   ابتدائية   متوسطة   اعدادية   دبلوم   بكالوريوس  شهادة عليا  : توى التعليميالمس •

 ..............................................................................................................): .....بالشهور(مدة البطالة  •

     .............................................................................................................. :عدد أفراد األسرة المعالين •

 ا�=34ة ت
>�ا!_ 
�ا�j _!ا�< �9�� 

 ��
 >�ا!_

 ��
>�ا!_ 
 ا��5%8

1 -d9 ��اJا�C t�{. �!�
      . أ
��l � ا���@�، 
)}ه{� ا�	�اق وأ��(� �� أ" 2

�ً�o�^ �$¶ ��. �. 
     

3  a�dا�	ون ا�M�	� g�	9 � ا��ZRأ��(� أن آ
 . T	fَ� ذآ�ً�

     

4  ��)f. t	�¯ Aا��وا.° ا� �	Q. �	Tأ
a�dا�	ا� . 

     

5 -"��U 2�� ��dا�	ا� Aه�� Z�{" �DS��      . أ�Uول أن ا
��� ا�D	�ب ا�$�ى"�ه�رت «	� ا� 6 � -dا�	د ا��� .      
�t ��اZ  -d وا�� 7Y. -��(Uأن ا �	Tأ .        
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8  2�� ¸
�� Aت ا��J�DFرآ� � ا��DEأؤ�� ا
 . وU�ة ا�	�اق

     

      . ���F ا�	��Y. g{�ب ا] �QUرة ا�	�اق 9
      . أm; �� إ�t و��ت � .�� ¶$�  Z ا�	�اق 10
11  t�'�v2 "}ر�| .��ي و¶��ر�� e�ّJأن أ .      
��2 ا�� + 9C ا�Fº ا��u �V A ا�	�اق  12

 . �U��. 2�` GFS� ،�ً���Uام دو��ً�
     

13  Aا� -��Eا n9 آC + ���. ،اق�	ا� rUأ
G�
 �'�ُD� . 

     

14  9C ى�dأ a�dا�	ا� a. فk�$ا� nCأرى أن ��ا
+'F�. ا�"��ق nCا�� . 

     

15  r	D� ب�(U أ�� r(� g�	أ�9 أن دول ا�
 . ا�	�اق

     

�DC ZR'�² ا�	�+ ا�	�ا���DC -d± ا���6Sء  16
 . ��ي�

     

���دي ا��4ا��ت ا�)����� ا����5 � ا�	�اق  17
G��()" [ا . 

     

18  nSD. r��~ن � ا���\C�	]� a�dا�	أن ا� ed�"أ
�-ء � ا��f�ان ا�A ه���وا ا���' . 

     

19  ��). -"{" ´ ،µاق �}"- أو��	ا� �X -Cاyا��
�ً�� . ا���yا�Cت ��

     

      . أ��(� أن ا�	�اق ���G "�اث �QUري ���+ 20
أ��(� أن ا�	��� 9C ا��f�ان ا»�ورة "�ى  21

��F� r	T a�dا�	أن ا� . 
     

  
    

      
      �EA3(_ ــــــــــــــــــا( 

 
 )-(وا�=34ات ا�.���" ا��ا�" @�6K LE ا:�9"  (+) �=34ات ا�j�A" ا��ا�" @LE �5ة ا:�9" أر�5م ا

 ا�PT�7p ا�6IMد" ا:�9" ا��78#" ا�36اs""#5 >4#�س 

 Q#E� Q�5 ا�=34ات

 دR�c[� ر�5 ا�=34ة دR�c[� ر�5 ا�=34ة
 

1 + 11 + 
2 - 12 + 
3 + 13 + 
4 - 14 - 
5 + 15 + 
6 - 16 + 
7 - 17 - 
8 + 18 - 
9 + 19 + 
10 - 20 + 
  21 -   

    
      
 )4(ا�EAــــــــــــــــــ_       

 
 $.\ >J#b�#4 ا�=3@#(:�9" ا��78#" ا�36ا5#" ا">4#�س  �Nزx9 أر�5م !34ات

 Q#E� Q�5 ا�=34ات

P@3=4#�س ا�Aد  ا�@
JN34ا! 

JNأر�5م !34ا 

 
Dر ا���FE�. ��dا�	ا� ��FJ4-ا���� ا��! 

 
14 1-2-4-5-7-8-10-11-13-14-16-17-19-20 

 
 ا���� ا����FJ ا�	�ا��FE�. ��dر ا�	�م

 
7 3-6-9-12-15-18-21 

  21 ا»��ع
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 )5(ا�EAــــــــــــــــــ_ 
 

6�ة�R.A4#�س  ا�=34ات ا< B< ""#5ا:�9" ا��78#" ا�36ا "@ JE#E� �6I���#E< 
 ا�=34ة اA*�ن ا�=P@3 ت
1 

 
 ���FEر ا�D!4-ا���� .

-d9 ��اJا�C t�{. �!�
 .أ
أUـ�ول أن ا��DSـ� "ـ}�Z هـ��A ا�	�ا�dـ� ��ـ2        5

-"��U. 
أرى أن ��اnC ا�$�kف .ـa ا�	ـ�اa�d أdـ�ى Cـ9      14

+'F�. ا�"��ق nCا��. 
���دي ا��4ا��ت ا�)����� ا����5 � ا�	ـ�اق ا]   17

G��()". 
18 

 ا���� .���FEر ا�	�م
�-ء أ"�ed أن  nSD. r��~ن � ا���\C�	]� a�dا�	ا�

   .� ا��f�ان ا�A ه���وا ا��'�
      
 )5(ا�EAــــــــــــــــــ_       

 

 "ا:�9" ا��78#" ا�36ا5#"">4#�س  Q#E� ST�RC !34ات

  ���5 ا�Q.E.N "9�##�R ا�=34ة
 ) "#T�Rأي ا�4#�" ا�

"I�.+ا( 

 "jر���I �]8��Nار Q<�6<
]b�#4A "#E*ا�P@3=ا� � 
 

2 57 ,13 *  +58 ,0 ** 
3 62 ,8 *  +47 ,0 ** 
4 49 ,7 *  +38 ,0 ** 
6 71 ,7 *  +45 ,0 ** 
7 61 ,7 *  +40 ,0 ** 
8 79 ,8 *  +42 ,0 ** 
9 30 ,10 *  +57 ,0 ** 
10 16 ,12 *  +55 ,0 ** 
11 09 ,10 *  +57 ,0 ** 
12 23 ,12 *  +61 ,0 ** 
13 22 ,10 *  +48, 0 ** 
15 86 ,8 *  +48 ,0 ** 
16 04 ,10 *  +55 ,0 ** 
19 51 ,8 *  +49 ,0 ** 
20 42 ,7 *  +39 ,0 ** 
21 53 ,9 *  +46 ,0 ** 

 

"#T�H$cا "�c� >=�k#N ا�

"9�##�Rا��4ة ا� "#E*ا� "jر���I ط ا�=34ة��Nار 
  401=  2 - 403= در�� ا���5 •   216= 2-2ن+1ن=در�� ا���5  •

�� ا�����o ا,�و��ـ� �f�$kـ�ر ذي   ا�(� •
 1.96)=0.05(ا�C �F� a���'F)��ى د��� 

C ���d	�nC ا�ر"�fط ا��5ـ� �f�$kـ�ر ذي    •
  0.10) = 0.05(ا�C �F� a���'F)��ى د��� 

•  �Ck	ة   (*) "�ل ا�yـ�À 2 ان ا��(ـ�ة��
 )0.05(�C �F)��ى د��� 

•  �Ck	ـ�ط   (**) "�ل ا�f"ار nـC�	C 2 ان��
�'� ا����ـ-  ا��(�ة .���)E ���Sر�� ا���

   )0.05(دال إC �F� �ً�o�4U)��ى د��� 
      
       

�EA7(_ ـــــــــــــــــــــا( 
 

 �HIرJN ا�T�]7#" "ا:�9" ا��78#" ا�36ا5#"">4#�س 
39�`N :P��C رس آ��ل�! 

  

  �ــــــــــ#ء ا��1#*�ــــــــــ#س أD>ــــــــــK ا���1ــــــــــ� 5`��ــــــــــــ7.1%

  ). أي العاطل عن العمل(يقوم الباحث أوالً بتدوين المعلومات المثبتة في أسفل هذه الورقة، والخاصة بالمبحوث 

: متعددة ثم يقدم للمبحوث نبذة شفوية عن حقيقة إن كل فرد له انتماءات اجتماعية متعددة ومتزامنة في آن معاً نتيجة عضويته في جماعات اجتماعية
، والعشيرة، والقومية، والدين، والطائفة، والوطن؛ ويستتبع ذلك إن لكل فرد مشاعره وموقفه الخاص من كل واحدة من هـذه الجماعـات؛ وإن   كاألسرة

وموقفه منه، دون أن تكون هناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، فالمهم هو ) العراق(الدراسة الحالية تستهدف التعرف على مشاعر المبحوث نحو وطنه 
ثم يقرأ له بوضوح كل فقرة من . جابة الصادقة التي تعكس رأيه الحقيقي، دون الحاجة الى الكشف عن إسمه أو عنوانه أو أي معلومات شخصية أخرىاال

ة منها بالتأشـير  ، ويطلب منه أن يتمعن بها بتركيز ويستجيب لكل واحد)أو يدعه يقرأها بنفسه إذا كان يجيد القراءة(الفقرات الواردة في الورقة الالحقة 
  .تحت البديل الذي يعبر عن وجهة نظره من بين البدائل الخمسة) (�بالعالمة 
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  )ـــــــــــــ#ل 5&��2ــــــــــــــــ	:

، يطلب من المبحوث اختيار البديل الذي يتطابق مع وجهـة  ))أشعر أن احساسي بإنني عراقي غير واضح: ((بعد أن يقرأ الباحث الفقرة اآلتية مثالً
وإذا كان موافقاً عليها، فإن البديل المناسـب  )). موافق جداً((فإذا كان المبحوث يتفق بقوة مع هذه العبارة، فإن البديل المناسب للتأشير هو . تمثله. ظرهن

ة، فإن البديل المناسب للتأشير هو أما إذا كان يرفض العبار)). محايد((وإذا كان محايداً في رأيه، فإن البديل المناسب للتأشير هو )). موافق((للتأشير هو 
  )). غير موافق اطالقاً((وإذا كان يرفض العبارة تماماً، فإن البديل المناسب للتأشير هو )). غير موافق(

  ...........................................................................................:  .............مركز توزيع االعانة االجتماعية •
 ......................................................................................................................: .............الجنس •
  .....................................................................................................................: .............العمر •
  أمي    يقرأ ويكتب   ابتدائية   متوسطة   اعدادية   دبلوم   بكالوريوس  شهادة عليا : المستوى التعليمي •

  :        عدد أفراد األسرة المعالين):                  بالشهور(مدة البطالة  •

 ا�=34ة ت
>�ا!_ 

�ا�j _!ا�< �9�� 
 ��
 >�ا!_

 ��
!_ >�ا

 ا��5%8
�t ��اZ  -d وا�� 1Y. -��(Uأن ا �	Tأ .      

¸ ��2 وU�ة ا�	�اق 2�� Aت ا��J�DFرآ� � ا��DEأؤ�� ا .      
      . ���F ا�	��Y. g{�ب ا] �QUرة ا�	�اق 3
      . أm; �� إ�t و��ت � .�� ¶$�  Z ا�	�اق 4
�U��. 2�̀ام دو��2���ً ا�� + 9C ا�Fº ا��u �V A ا�	 5  GFS� ،ً����U اق� .      
6 �ً��      . ا��yا�X -C ا�	�اق �}"- أو�µ، ´ "}"- .(�� ا���yا�Cت ��
��� ا�D	�ب ا�$�ى 7 � -dا�	ا���د ا� �	ه�رت «�" .      
      . أ��(� أن ا�	�اق ���G "�اث �QUري ���+ 8
      . ن ا�	�اT a�d	fَ� ذآ�ً�أ��(� أن آ9�ZR � ا�	�� g	�Mو 9
10 ��F� r	T a�dا�	ان ا»�ورة "�ى أن ا���f9 ا�C ���	أ��(� أن ا� .      
      . �DC ZR'�² ا�	�+ ا�	�ا���DC -d± ا���6Sء ��ي� 11
12 G�
 �'�ُD� Aا� -��Eا n9 آC + ���. ،اق�	ا� rUأ .      
13 f. t	�¯ Aا��وا.° ا� �	Q. �	Tأa�dا�	ا� ��) .      
14 v2 "}ر�| .��ي و¶��ر�� e�ّJأن أ t�'� .      
      . أ�9 أن دول ا�	�r(� g أ�� U)�ب �D	r ا�	�اق 15
16 �ً�o�^ �$¶ ��. � �)��        . �� أ"��l � ا���@�، 
)}ه{� ا�	�اق وأ

      
      �EA8(_ ــــــــــــــــا( 

 
 "�j�A�5ة ا:�9" أر�5م ا�=34ات ا LE@ "ا�� ) -(وا�=34ات ا�.���" ا��ا� @�6K LE ا:�9"  (+) ا�

 " ا:�9" ا��78#" ا�36اs""#5 >4#�س 
"#T�]7ا� JNر�HI 

  

 

 

 

 
  

 دR�c[� ر�5 ا�=34ة دR�c[� ر�5 ا�=34ة
 

1 - 9 + 
2 + 10 - 
3 + 11 + 
4 - 12 + 
5 + 13 - 
6 + 14 + 
7 - 15 + 
8 + 16 - 

����

 :ا�.�دة ا+*�( أ��ء 
�- . د.أ -1�FSا5)9 ا� �f� +(ا.�اه�Áا G©���4 ) /  رF�(Eا �	C�,داب –اÄآ��� ا. 

 .آ��� اÄداب –��C	� .~�اد /  أ©� �f� ا����j و�U� . د.أ -2
 .آ��� اÄداب –��C	� .~�اد / أروة ��� ر.�e . د.أ -3

 .آ��� اÄداب –��C	� .~�اد / .�4FC �F�Rر ا��5 . د.أ -4
�+ Å�@ a(U . د.أ -5�d / 9��ح ا�k@ �	C��– ��.آ��� ا�� 

 .ا.9 رT� –آ��� ا��.��  –��C	� .~�اد / ���f� 2�ا��زاق ا����-.د.أ -6
 .آ��� اÄداب –��C	� .~�اد / وه�r ��� ا��fS)- . د.أ -7
�2. د.م.أ -8�C ���� م�	�. آ��� اÄداب –��C	� .~�اد / ا
��Fء ��ل 
�n4 . د.م.أ -9 /�~. �	C�� داب –ادÄآ��� ا. 

�+ . د. م�� ��j� �©اد / أ�~. �	C��– دابÄآ��� ا  
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