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 امللخص
لايه؛  فقا لا اق التفاعالت التي تمتلك الجماعات المختلفة التي تمــــــــــــوي الفــــــــــــق  ع بات اختلفة عا تتاه اة بالغا ا  تتاا   اعم ة بال ة 

الل يع شغا الفــــق   لعة اة الجماعة ا  الجماعات التي اتفاعـ اــــه  اللــــغا اة افقا  فماعته  مفقا  الجماعات ا  قب التي ياةق عوغا اــــه  
ــغ بات عي ــة الا م باة م فه للــ ــغ بــ ــة الجمع ة   الــ ــغ بــ ــة ا فتماـ ةه  الــ ــغ بــ ــة الشخا ةه  الــ ــغ بــ ــة لاب    الئق ة. الــ   تةا  اعم ة عذه الا اســ

ــه عةـ الجماعات ا  عا  ة الجماعات ا  األعل ات التي تتاق   زاات س اس ة ا  تغاااات  ف  ية كما فـــــــــــي  ال   )كما  تاقضغا للاوف اـــــــــ
ــغا  ــي الاقاق اـ لــ ــغ بة لاب ا عل ات التي تاقضـفــ ــه  تاقه ا  فه المتاا و للــ ــه  الل اا عافـ لــ ــي  (ه اــ لاوف الجماعات ا  عا  ة فــ

ــ ف ك  زاالئه  تةوي اقيــا  تم الاقاق.  لتحقيه ذلك    Tajfelتاففــيـ  تيقظق  الذي استوا الــ  ظرقبة  Cheek et alاأل فه المتاا و للــغ بة لــ

& Turner    ــة ا فتماـ ة ــغ بـــــــ وة الا اســـــــــة  افقاا الامل ات  باا تعة قه علـــــــــ  عي( فققو. 35ن با  ته الوغائ ة اـــــــــه )الذي تك     فـــــــــي الـــــــ
 افقا  األعل ات اتام ن بأ فه الـغ بـة األ باة بمختلف   فات ال ض ح فـ ما  يوغا.  فا انا  اائ ة 

Abstract 

The different groups that give the individual different identities may be compatible with each other or 

conflicting with a great importance to him; According to the context of the interactions experienced by the 

individual and the nature of the group or groups through which he interacts, which is expressed through four 

aspects of identities: personal, social, collective and relational. The importance of this study appears to groups 

or minorities that are exposed to political crises or existential threats, as in the event they are exposed to 

violence by terrorist groups (as happened to them in Iraq), through what it aimed at identifying the multiple 

facets of identity among minorities who were subjected to violence by terrorist groups in Iraq. To achieve 

this, the multiple facets of identity scale was adopted by Cheek et al, which was based on Tajfel & Turner's 

theory of social identity, which in its final form consisted of (35) items. After applying it to the study sample 

and conducting statistical operations, it was found that the members of the minorities are characterized by 

the four aspects of identity with different degrees of clarity between them . 

 املقدمة:
ه  عا ة  طو  ة افتماـ  ة س اس   ثقافـ ة  ة اعتاا ي ة احل   ة( فـ مكه ان تك ن عذه الـغ بات   اث اتاا و)ع بات   الجماعاتكما  فقا   يملك األ

ن تتكااـ ا  م  الـــــغ بـــــة قه كما اظه يمكه لـــــغذه األ فه اـــــه  اـــــه  عـ آ  الجماعةلـــــغذه الـــــغ بات لاب الفـــــق  ا    المميزو الواة ة  األعم ةتتةال 
ــ ما  يوغا عوا عذا الحا ا  ذا  ــةاــــه م فه   فكما ان عوا   فغا  .(٤1  :٢٠٠5عوتو ت نه  ) تتواعص فــ  فأيلا    الشخا ة  بالــــغ بــــة  اتمثال   الــــغ بــ

ه فالوا  ياوا ن ع باتغم تحـ  ة ا  اكثق اــه فماعةفقا  ع باتغم  بايا ن تاقبفغا فــي فماع قه  يث يجا األآفه     ةافتماـ  ةعوا  ع ب
ه  فــي اازل افقا  اظغم عل ه  اا اقبا ن ان يك ظ  األ هاا يرباي  فه اــه ا فغغا عي  فالــغ بــةه   الحقبةاــه الل    ا عوا    اختلفة  فات 

تحقيه باض م فه تلك الـــغ بات فـــي   م  يمكوغفـــي تاقبه ع باتغم كما اقوة نه  وم اظه  فقا  م قا  ظاة ا  لامقه األ ا ة الجوا ب  الااللةعه  
ــة   الماا  الاا ه(.)   الاقق ة  األثو ةباض ا فغغا اثـ الخاائص    ن ؛ ك ظغم اقث  المما سة ــغ بـ    ةفماعه بشقب أليباي  فه كاظـ ان الـ

ــه طة اة    فتغا  مســل ق  قاكغا   ال التحايات  ــه  وائغا الاا لي فحاــظ  اظما اــــــــــــــ   الحلــا بةتوتج اك ظاتغا  مســباق ع تغا ا  تفككغا اــــــــــــــ
اة ااا   الخعق   اإليجا  ةلم تتشكـ  اائاغا اـــــه تفاعالتغا   الاقاق ة  الشخا ةن  إعلـــــ  ذلك ف  عليغا.  بواا    المفق ضة الاو فة  الخا ف ة
ــه   الخا ف ة ــغذا ف العة اةس اا اــ ــغذه  عن التفتيـ الماإا  البشقه  لــ ــ ةباسم   الشخا ةوة الحالي لخاليا الوا ج الاا لي لــ  الاقق ةا   العائفــ

ــواعو ا  المك ن سي افه   ا    التفكك   ن   التاقبةعةق التا بخ ضا ع ااـ    الشخا ةالتي اكتاةتغا عذه   الحلا بة  الكل ة  ةيق اباشق اـــــه المـــ
 .(11٤ :٢٠٠٨)فةقه ة ان تتقكه تلك الا ااـ اـه شق خ اق ل  هاا يمكاوي ذلك اظكا  ان ي

 مشكلة البحـث:
فشـ الفــــق  فــــي تحااا ع بته ياوي شا  ه با وتقاق الوفاي  عاو الجا ب  اظاااو الــــغاه اة عاو القا و علــــ  التخع   ألعااه ااتقةل ة ان  

 .(19 :٢٠٠٤ا فتماـ ة ا  الحظ الواضجه  با     اته عاو المبا و  ا فتقا  للماو  )اامقبة  اا يه  ا فتقا  الـ  الاالعات 
ذلك يازز   ازاا تلك الـــغ بـــةه    با وتقاقالم فه لـــه باةظ ا ظتماا لـــغ بة اا فأظه يشاق  ذبا  ا   الـــغ بـــةان الفـــق  عوااا اتاق   ستالق    

ــة  الاما اؤ ي الـــــ  ا  تاا  عه ا  ق  الوف   عه ع بات ه  ةشا   الفـــــق     اته الذات  ــغ بـــ ــ  الـــ جماعات ا  قبه اما اؤثق بشكـ كةيق علـــ
 .(1٤٨ :1993 لاية بكـ ا فغغا )ا كشلليه
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ــوذ  فا علـــــ  سعي ا   ه  فـــــي كـ اق  الراعقوقظا الـــــ  الاوف فوجاه رل  ظف كان اما س ه اتةو ن اا وات  والتي ايزت الال   البشقي اـــ
 ان ا عق اا اغا    لــغ باتعاتـ ل لتوا ق اأسا ي عه.  فــي عالم الي و واا الاوف تخقبجا ذا طابة  ز ظ ا إل ضااشت    ةا  ويق اــوعق   ةاــوعق 

ه اـــــه  الل تغم خ ا  ق ه  الاا ي( الماو ي   هالاوف القازي )  بكافة اشكالـــــه  لمما سة الاوف المختلفةع  لج ا الجماعات    الـــــغ بـــــةاظااش 
ــه   از  ائه معاائه   المجتمة الاقاعي اثواا افت اح اا يام    اثـ عذا ا اق عا  اـ فــــــــي.(1٤  :٢٠1٨)   مه ة اتخيل وفــــــــي        ا تزالــــــ

ــي عاو   تور م  اعخ ا  عا ي لباض المحافرات الاقاق ة ف ــ  اا التور مه   ٢٠1٤ــــــــ ــه فماعات األعل ات الق ا ة  الااو ة علــــــــ  اا تاقضـ لــــــــ
 علـــــــ  القوم اـــــــه ا اق الذي  فة البا ث  فتقا   ا ل  الة اـــــــه الخلـ   بما التفكك فـــــــي   ائف الشخا ة لاب افقا  تلك الجماعات.

ل  ي(   الااوي   ال  اقعيالالتو   الثقافـــي ال وي )ان عذا ا   لوا ج الاقاعي المتو    المؤساة ل التا بخ ةك ن اولظ األعل ات الاقاق ة اـــه األعل ات 
ااقاو اـــه التالعظ الايم وقافـــي  يه الق ب   ةه  س  تقكوا  اتق  اعح ظا   ال   ل    ع    األولة ةتاق  الـــ  التغااا  الذ بان فـــي فماعات 

شت  اشكالـــــــــغا فقاا الايـ الجا ه اـــــــــه ا  ااـ التي عقضتغا الـــــــــ   عق ا ظققا  ب  عزبلة االة شخا ة اتغقئة  ع بة  التي تعالـــــــــغاه
مقا عا علــ  ا   عاشـ ت؛  ـ تعال  ف  عا  اسفحاظ   التح ل الــ  فزا اــه ذاكقو   س ما ان تلك ا  ااـ   تاتغاه  قبتغا ا   ق عغا

علـــــــــ   فه    وفايه  الالحافه الـــــــــ  الاعم عم اا   بأاس  المك ظات تاا عذه (.11  :٢٠1ه  عليغا عشقات القق ن  تجذ ت فـــــــــي  ف  عا )سل و
ت افه  اعاغم ة  به الــــــــــ  تفاعم  ضاغم ا ظااظي اما اوتج عه ذلك اااظاو  ض  طات ظفا   الما اق    ةالخا صه اذ تؤ ي فتقو ظز  غم اضاف

األعل ات   باأل ص) شغاه الواز  ن  ا  ان اا  ةـــه ض  طات ظفا توتجه ا  اا ةالذي يع ش ظهه  علـــ  القوم اما تحاثه الحقق اـــه اثا  سلة 
اــــــه فئات الشاظ الاقاعي   ةاي فئ  قاا م اعةـ  باا الوز ح اــــــه اضعغا   تقعيظ  س ا  ااات يف ق   ة( اــــــه ا اعف كا ث  الاقق ة الااو ة

 ألفقا   فإن التي ت افغواه الاااةاــــــــــه  الل ا  ااـ  ااوا باستمقا ه     اضقو عي  الي ا ةيمق بل  طات اــــــــــه  الل الح او   فقوم ان الكـ
ــه الل   ه   ةالحا   الاقق ة الااو ةاألعل ات  ــه الوفايه    تاظيا كةق اــــ ه  الشخا ة ائف    الخلـ فــــــي  ا ظتماا ا فتماعيه    اغا اتا اــــ

ه عا تتقتظ عل ه ا الل فـــي تقكيبة وظفا ه شااا ض  طات اا شكلته اـــه   عاقا    عؤ االتي اق  غا   الاعبةه  الرق ه  الـــغ بـــة تاا       
 .(1٤ :٢٠15ا )الو  يه استوزاه طاعته  تاا   علـ  التحمـه   الوفا ة الجاايةتؤ ي الـ   اا و عا و الفـق   بماالت ازن الوفاي  ا فتماعيه 

 اهمية البحـث:
ــه المحتمـ ان فماعات األعل ات التي اضعغات   ــه اــــــــــ ــه عةـ الجماعات ا  عا  ةه يمكه ان تاتا ـ الورقو الالة ة الم فغة ظح عا اــــــــــ اــــــــــ

ــيافا ــيت لا  قا  ظفاي لاب افقا  عذه الجماعاته فــــــــــ ــوةه اما اافاغا  ن تومي ع بة سلة ة ا  افغ اا  كا عا  لذاتغاه فــــــــــ غم  الجماعات المغ مــــــــــ
 بما ان  (.Phinney, 1989: 34لغا ساعيه الـــــــــــــ  البحـــــــــــــث عه ع بتغم الخا ة )لال ت ا   يه عة ل تلك الورقو الالة ة لجماعتغمه ا   ف

ــة ــغ بـــــــــ اعتالعات  تغجيقه استاما    )وز ات   ق قه  تجا ق كةقب؛  ا ظتغاكات ا   اض   اتاقض  ن كـ ا لئك الذاه  إف   ةقات.   ايلة  الـــــــــ
علــ       ا  استحال    (٢٠17-٢٠1٤األعل ات فــي شمال الاقاق اــه  )الاوف بجم ة اشكالــه الذي  افغته   ه الخ…(طة ع ة ث  اته ك اـ   

  الملم سـة ا اا اتغا  عاـ تغا  ظتائجغا    عائلة  الحقبةتمثيالت   ا ز  اسـاطيق.  عكذا كاظـ كـ اظاعافه  تلك    كا   ت القئ اـة الخميقوا ـبحـ 
 اتو عة فقا  ع باتأل علـ  القوم اـه ااتال  ا.(٢٨-1٨  :٢٠1٨  مه)    اعا و ال عي  غا الـغ بـةتشكيـ   إلعا وه ت ا  اقااه الملم سة ويق  

ــغائلةه  ا فتماـ ةع باتغم   بقا  اباا  ــه  تك ن   ا  اظغا الـــــــــــــ    الفاعل ة األعم ةاليغمه اذ تتقكز    بالواـبة   األعم ة  الفاعل ة وفس الماـت ب اـــــــــــــ
ــغم   قكتغم علــــ  الماايه ةاغم  ةه  فماعات اقفع ا فتماـ ةاثق  اسة علــــ    اتغم    ذات غ بات بايوغاه تاتوا الــــ  اظتمااات   ه ت فه فالــ

ــ ما  يوغا ــغ بات فـ ــوغاه  تاي  ل الواةي  ةق زالباستمقا ه اذ اا   الجال   ل    الققبظ  البايا.  تتفاعـ عذه الـ ــه لحركـ اـ ة ل ف ي  س س  ةاه ضمـ
 & Luhtanen)اتفا تة )ن  ا ا  لكه  واظ آفــــــــــــي   اضقهاــــــــــــه عذه الــــــــــــغ بات تك ن  ةفكـ ع ب.  ه  شق    احا ات عذا الةق زبايوغا

Crocker, 1992: 302.  ــوغا لكه ذلك     عوا  ااــا   اتو عه للــــــــــــــــغ به  بحتمـ ان يك ن مي فق  اقتبعا اظغا  باللــق  و ي  ياوبكثيق اــــــــــــــ
ــغ بته  كما ان   األساس ةالماا     ــغ بات ذاتغا ااقا  الاالعةلــ ــواجمو يه الــ  عا تفق  ا ااعا  عا توا ج بالغا فــــي عالعات   ةه فقا تك ن اــ

ه  عا تختلف ةا  ويق  اقب  ة  ق عا تتلا ق اة األكةق  عا تك ن  اقبفــي األ  قه  األ ضمــوا   سة ه  يث تك ن الــغ بات األةتالال 
ــي ــغ بات األه  عا ت  ا  عكا ا   شاتغا طق يا   فـــــــــــ ــي فماعة اا تقاتة   األمضيه ازز الـــــــــــ ــ ما  يوغا ةعقا   ة سة فـــــــــــ )عوتو ت نه   ا  تتواعض فـــــــــــ

اــــــه اشخاص( فالفــــــق   ا ـ    ة)مي اؤلف ة افتماـ ةشخا   يئةاا يه فحاظ  ـ اتعلظ كذلك   يئة  ظ  اتعلان ال ف   البشقي  (٤٢:٢٠٠5
فـــــــي    اضق ن  عم    ا  علـــــــ  اظغم ا ف  ات تتاايخ اا   ايةاجق  مش اا توتمي الـــــــ  الاالم فغ  علـــــــ    ال ا  الاالم يع خ اة ا  قبه بك ظغم  

   فغم  سائـ   عؤ االتي  فا  غاه فغم اقاكز لالعتماو اـــــــــوغا اةو  الاالم    يمكه ان ياتخاو  العقبقةالاالم  بمختلف ا فه ع باتغم  وفس  
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اي ليه  ع ج     اسـة(   Hogg, 1993   &Abrahms)ا قاعااز  ع ج    اسـة      لاـ.(1٢٠:  19٨٢ااك  يه  )   م  ات  ـ عم فاعل ن اثلـه
(Mullin & Hoog, 1999 )  ال قيه  وعا  فض  الــــ  فحص فقض ةاللتان عافتاUncertainty Reduction Hypothesis  من عاو    الــــ

ــة ا فتماـ ةه  ذ  فا ــغ بـــ ــق ي اقتب  بالـــ ــه ذاته تت لا لايه الحافة لالظتقال    اال قيه الفـــ ــق   يوما يشاق بااو ال قيه تجاه ظ اح اغمة اـــ ان الفـــ
ــه المحتمـ ان األ ــغم بمفغ اه عه ذاته الــــ  عل بة الجماعة.  لذلك فمــ ــ  التماعي بجماعات تحقه لــ ــي  ق ه عاو ال قيه ياا ن الــ فقا  فــ

ــي عاو يقيوغم عذاه اما يفاق ظزعة باض األ قا  عوااا اةلغ عاو ال قيه اعااه لااغمه الــــــ  ا ظخقا  فــــــي الجماعات المتعقفة التي ف فلا  فــــ
ــغقاي ذي الق اعا  المااايق ال ــة  .(Abrahms & Hogg, 2004: 168) اا اةتتام باأل  ل ة  التجاظس  الةواا الــــــــــ ك كوك   كشفـ   اســــــــــ

فـــي    ا  ايجا   ا  ان لـــغا تأثيق   الـــ   ـــي التاااـ اة ا  ااـ المأسا بة العا ئةه    الـــغ بـــة ا فتماـ ة فعه    (Cocking. et al, 2008)  زاالئه
وه فقا اتلي ان الشا   بالـــغ بـــة المشتقكة )الـــغ بـــة الجمع ة( ٢٠٠5سل   الحش   التي  افغـ التفجيقات التي ضقبـ اااوة لوان فـــي عاو  

 اظي ويق الفاعـه  شجة األفقا  علـــــ  التاا ن  تخفـــــ ه التأثيقات الوفا ة الالة ة     فغا  فغا  اـــــه م فه الـــــغ بـــــةه عا علـ اـــــه الال   الفـــــق 
( الــــــ  استوتاج افا ه ان تع   الــــــغ بــــــة الاقق ة لاب  Phinney, 1989) فــــــيوي ت  لـ   اســــــة .(Cocking. et al, 2008: 157للكا ثة )

ه  التفاعـ  Sense of Mastery تمكهال اإل اـــــــــا  ب  هSelf-Evaluation  positive ا يجا ي  المقاعقيه اتواســـــــــظ طق يا  اة تق بم الذات
لااغم.  فـــي ال عـ ذاته لم ترغق فق ق فـــي ع و تلك الـــغ بـــة علـــ   فه ات يقات الجماعة الاقق ةه  الو  ه    Social Interactionا فتماعي 

ان  عي الفـــــــق    (Schmid & Hewstone, 2008ستشاايا  عي سته ) اتلي اـــــــه   اســـــــة  .(Phinney, 1989: 43 العبقة ا فتماـ ة )
فتماـ ة ايجا  ة علـــ  اات ب الاالعات  يه الجماعاته  ذ  فا من تاقيا الـــغ بـــة ا فتماـ ةه بك ظه يحمـ ع بات افتماـ ة عاااو لـــه ظتائج ا

ــ ما   مي از يا     ا  األفقا   اتالكغم ع بات افتماـ ة اتاا و فــــــــي آن  ا اه اقتب  باز يا  اتجاعاتغم ا يجا  ة ظح  الجماعات الخا ف ةه فــــــ
ــة ا فتماـ  ــغ بـــــــــــــ  ت  ـلـ  .(Schmid & Hewstone, 2008: 374ة لااغم باز يا  ا  اكغم ان ع بتغم اغا و )اقتب  اظخفا  تاقيا الـــــــــــــ

( التي توا لـ الــــغ بــــة ال طو ة الاقاق ة  التي توا ج فــــي الا اســــة الحال ة تحـ )الت فه الجماي( أل فه الــــغ بــــة المتاا و ٢٠٠٨  اســــة )فةقه 
 ض  ا  ,ال فه اـــــه الـــــغ بـــــة )الماززو( اعلـــــ  اـــــوه اـــــه )المغا و(ه  ان الذك   اكثق اتاااا   الـــــ  اجمـ استوتافات كان اـــــه  يوغاه ان ذلك  

بغ ة الااي للوغ   فـــي اجتمة  اتكاالة    علم الوفس فـــي  واا  تقا م الذات با  ه  يأتي عوا  (.٢٢٢:  ٢٠٠٨ تميزا   ذلك الت فه )فةقه 
ــغذا الالم بامع  فــــــــــي اشا الحافه الــــــــــ  تحقيه الوم   التكاا  ةـ لت ييق  اعاه  اقا اة ا ظكاا  اااو تقاطق المحه  الاااق كي يك ن لــــــــ

 اـــــــه اكاظة ال   فة التي يما سغا البا ث  التي   ه  بغذا المـــــــوعلهالمختلفة  بفئاته  عا فـــــــي المجتمة الالمي  ثما عا فـــــــي المجتمة ذف ة ق ق 
 اا  )األعل ات التي تاقضـ لاوف الجماعات اإل عا  ة فــــــي الاقاق( اــــــه المجتمة  لشقبحةاا س بأعم ة تلك   تك ن علــــــ  تما   غذه الشقائي

 ة.لاب عذه الفئ ةللـغ ب ةظا ا هعاظته اـه ال بالته  ضق  و توا لـغا لل   ل الـ  تحقيه  بز غ ا ف
 اهداف البحـث:

 الجماعات ا  عا  ة فـي الاقاق.تاقه األ فه المتاا و للـغ بة لاب األعل ات التي تاقضـ لاوف  ▪
 حدود البحـث:

التي تاقضـ لاوف الجماعات اإل عا  ة فــــي    ٢٠٢1 َ  البحـــــث الحالي  ا اســـــة األفقا  اـــــه األعل ات )األازبايةه  الما ح ةه  الشبك( عاو  ُ  ح
 و فـي اااوة الم  ـ  اـه الجوايه. ٢٠17_ ٢٠1٤الاقاق  

 تحديد المصطلحات:
فــي تلك الجماعةه    ـغا الشخص كممث  التي ااعي  فــي فماعة اا عي تلك األ  ا  م  فئات الال بة   :(Deaux, 1993تعريف دوكس ) ▪

تلك الامات  الال ك ات التي يجاعا الشخص ذات ةه  عي  اائص اقتبعة عا و    ا او م    التي تشيق الـــــــ الـــــــغ بـــــــة الشخا ة     بلمـــــــوغا
 .(Jones & McEwen, 2000: 408)مكثق اـه فئات الـغ بـة. 

ــق ه     (:Jones, 1997تعريف جونيز) ▪ ــي علظ عي ا باا  المختلفة التي اوتمي اليغا الفـــــــــ األباا  ا فا  س ف عقي بالذاته م  عذ  فـــــــــ
 .(Jones, 1997: 383)  ة األساس ةه علـ  مظغا ع بة شخا ةه  التي تتلمـه "سمات   اائص شخا ة ذات ق مة"الـغ بـ

عي تلك المجم عة اـــه الـــغ بات ا فتماـ ة المختلفة  المتقاطاة  التي تك ن   Turner, 1975)  &:(Tajfelتعريف تاجفل وتيرنر  ▪
ــغا ياتشاق الفـــــــق  بماو  لذاته   ف  ه   :Ellemers. et al 2002)ااتماو اـــــــه اجم عات ذات ااو  كةيق  احا و   ض حه  اـــــــه  اللـــــ

164.) 
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 غا ع بة الفـــــــــــــق   بوم  علـــــــــــــ  اساسغا    تلك األ فه ا  الج اظظ التي تتاف عي   :(Cheek. et al, 2002)تعريف جيك وزمالئه   ▪
فماعة ا  فماعاته الافا  ال ه ا عتبا ات الق م ة  ا ظفاال ة التي تازب الـــــ  تلك   افغ و الذات لايه   الوابة اـــــه ـ  ه بك ظه عل ا  فـــــي  

 .(Cheek et al, 2002: 2) الال بة
ــي تا بخه بمقا ـ  مشـــــكال اختلفةه  ا تلفـ مشـــــكال الةيئات اإلظاـــــاظ ة التي اوتجغا  توتجهه  مشـــــكال    اق  االطار النظري: تع   اإلظاـــــان فـــــــــــــــــ

ا عةـ المجتماات  الا ل  الــــــغ بات المتقبعة  غاه فالــــــغ بــــــة كلمة اجق وه اقفة استامالــــــغا الــــــ  ا   ل ا  ل  للفكق. فقا ا تا  الفالسفة ا
ه   ل ااألة الت فــــــيه  يه الت يق  الــــــغ بــــــةه ألظه  ذ لم يكه ) ( علــــــ  اا Heraclitusا  عقاعل عس  Parmendesسققا  اثـ با ايوا   

كان عل هه فغـ ) ( ابق  ع  ) (؟  علـــ   اله ذلك  مب عقاعل عس ان كـ شيا فـــي  قكة  ائمة بمق لته الشغيقو "ظحه   ظ عس اقتيه 
الفالسفة لقق ن عاااو اتفكق ن بالل ز المام  )الـــــــغ بـــــــة( بمختلف    عا ا  ا فغغا اذ تقكزت تمق   اس.(٢٠٠٤)عالةيقنه  فـــــــي الوغق ظفاه"

ــوذ عاق ا سع        لااق  يكا ت ان ل ظاان    ا    ــق   اشاعقهه اؤكااه اـــــــ ا    اكات الفـــــــ ا شكال ة   ل اا اذا كان عوا  شيا ا   
Soul  ا افزاا   اته الوفا ة. ثم ات  ف ن ل بم ض   الــــغ بــــة اــــه ا طا  الق  ي الــــ  المــــوغج ا اةقبقي اتوا    اياعا  John Look    ت   

ــه ااـعلي الذاكقوه كما ط   التمييز الذي افقاه ا سـع   يه الج عق    Manكما فقق  يه ااـعلي القفـ   Form الشـكـ    Substanceاـــــــــــــ
اتفه  يفــيا لجام ةه فــ ما يحيـ افغ و الشخص الــ  الــغ بــة الفــق ية.   ه اذ  ضي ان القفـ اتحا  بالخاائص الما ية ا  اPerson الشخص  

ن شا   الفـــق  بالـــغ بـــةه لكوه لم اَق ان عوا    او تجمة تلك  David Humeعي و  اة ف ن ل   علـــ  ان ا فكا   ا   اكات عي التي تك  
ه اة  ظ    اــه التااعظ فــي تافقغا  ا ـ الذعهه   ن سقعة عذا التااعظ ا فكا   ا   اكاته  ـ اظغا ااز لة  اــوفالة عه بالغا فــي ال اعة

الشخا ة بفكقو  تمــوي الفــق   عما    ف   تلك ال  اوه مي   ااسا  بالــغ بــة. فالــغ بــة لايه ضقق اــه التخيـه فــ ما اعتقح "ل  "  شكال ة الــغ بــة  
 :Brown,1998وة؛ فأظوي اذكق اختلف المقا ـ التي اق  غا  عيي ا  شـا  ي )الذاكقو ’ فاذا كوـ الشـخص ذاته الذي كان عةـ عشـقبه سـ

ن الذات  م اتجه الفكق الفلافـــــــــي   قا ه  اـــــــــه بااه الفكق الوفاي الحااثه للتأاـ ط بال  فـــــــــي ااألة    ا  الفـــــــــق  لذاته  للاالمه  ك ه  .(29
ظغا البشق عه    البشقبة توقام علـ  فزا ا ا     آ ق ا اَ  ه يق و ا  ل بفاـ ا   ا   الشا  ه فـ ما يختص الثاظي باألفكا   المشاعق التي يك  

ــغا اؤثقو فــــــي بق ة ف اظظ   اتغم الوفا ة. اذ م ضي  ل م ف مس   ان للفق  ذ ات كثيقوه تتحا  بجماعات    William Jamesاظفاغم بما يجالــــ
ــي الةيئات المختلفة  اظ الجمغ   ا فتماعي الم افه  ا فقا  الذاه يكتـق بآ ائغم.  اظه ي يق اــــــه شخا اتهه ا حاث ــي ع بته فــــ ا  تح بقات فــــ

ــور  عم الشخاي ) ــور   تلك الجماعة  كأظه اـــ ــه. فكثيقا  اا اقب الوا  اظفاغم    فغم امثليه لجماعة اايوةه  اجاااه لمـــ  Abrahmsلـــ

& Hogg, 2004: 147).الـــــ  الكشف عه الا   ال   فـــــي للـــــغ بة بمختلف ا فغغا ا     سا  البا ث ن علـــــ  ااا  عق   كثيقو اـــــه الزاـــــه
تلخما  شاااا  بفاـ الكم الــغائـ اــه الا اسات الالم ة التي     عا فــي الوا ج الوفاي ا فتماعي للجماعات المتو عة. اذ شغا افغ و الــغ بــة

 ف ا  س اي ل ف ا  س ك ل ف ا  عل و س اسة إلستلــغاو المفغ و  ببة فــي اتخذت اــوه افغ اا  اقكزبا ه  ذ تاافاـ الال و ا فتماـ ة اــه مظثق ب ل
الرفق  وايظ اـــــــه الوجاح الذي  ققه فـــــــي اقا بة آل ات الت ييق  ا كاظزاات  ـ المشكالت ا فتماـ ةه فأ بي بمثابة كلمة سحقبة لتحليـ 

واـــــــاا  القفال  ا ضـــــــ عات المغه  الح او ا ســـــــقبة  الـــــــــــــــــــــغجقو  قائه اتو عةه اثـ شـــــــخاـــــــ ات األفقا   تح  ت األ يان  الاالعات  يه ال
ــة  ت  الي وه  ذ ت لات عوه   اســـــات ااةقبق ة  مطق ظرقبة عاااو  ــغ بـــــــــــــــــ  الاـــــقاعات الاقق ة. ثم اســـــتمق عذا ا عتماو ال اســـــة بمفغ و الـــــــــــــــــ

 .(33 :٢٠٠9)ظرميه
 ( Tajfel & Turner االجتماعية )تاجفـيل وتيرنر نظرية الـهويـة  النظرية المفسرة لألوجه المتعددة للـهوية

ــ  اسا  ظتائج البحـ  ا اةقبق ة التي افق  ــيـ ا تأساـ الورقبة علـ بعقبقة المجم عات التجقبة ة الا يقو اذ كان ا ز  األفقا    Tajfelعا تاففـ
ــه فئتيه    ــغم لقس و اايوة   تاق  عليغم ضمـ ــ  اسا  تفليلـ ــ  اجم عتيه علـ عا  فا ان ا فقا  اوحاز ن الـــ  اجم عاتغم المفح  يه علـ

ألظفاغم  كاظـ عذه الوزعة )تفليـ الجماعة الاا ل ة(  عا عااـ  عما  لال عاا القائـ بأن  ةفــي عمل ة الت زبةه  عذا اا يشاقعم بمشاعق طيب
عاو تاففــــــيـ  .(Brown, 1998: 23فاغم ) ت  ا تاا ت الــــــغااش ة التي تك ن  يه الوا  اــــــه الممكه ان تؤثق بق و فــــــي شا  عم   ل اظ

ااقفة الفـــــق  بأظه اوتمي الـــــ  اجم عات افتماـ ة اايوة اة باض األعم ة  فغا بأظغاالتي عق  ه 197٢ااعلي الـــــغ بـــــة ا فتماـ ة فـــــي عاو  
ــه لال بة عذه المجم عة ــ ة  الق مة بالوابة لــ ــي تا   الذات  ه  الااطفــ ــة تااعاه فــ ــغ بــ ــي س اق المجم عات التي اوتمي اليغا؛  اثـ عذه الــ فــ

ــي المجتمة ) ــق  فــ ــه .(Tajfel, 1972: 293 ك ه من ظراو التاو فات ا فتماـ ة يخله  بحا  اكان الفــ كان المح   األساسي الذي  ب  اــ
ــ  ــي ذلك علـ ــة ا فتماـ ة ع  المقا ظة ا فتماـ ةه ااتماا  فـ ــغ بـ ــيـ التاو ه ا فتماعي  الـ ــه تاففـ لامل ات    Festinger فكقو فاتوجق   اللـ
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فم ة فئات المجتمة تع خ فـــــــــي  س  اجم عات م قب   لك ن   ا  المقا ظة ا فتماـ ةه  لكه اة ت س اغا  تااالـــــــــغاه اذ اعتقا تاففـــــــــيـ مظه ظرق 
فتماـ ة  لال بة اجم عة  اتو عة؛ فإن الج اظظ اإليجا  ة للـــــــــــــــغ بة ا فتماـ ة )تلك الج اظظ التي ي اتما اـــــــــــــــوغا باض القضا(  الق مة ا 

ــفاتغا( تكتاـــــــــــــظ الماو  بالمقا ظة اة اجم عات م قب  ــاغا ا فتماعي  التكافؤ ا فتماعي لاـــــــــــ ــةيـ المثاله  ضـــــــــــ  احا و )علــــــــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــ
(Turner,1975: 12).   فـــــــــــــــي الاـ اعات المشـتقكة  يه المجم عاته تقكز المقا ظات ا فتماـ ة علـــــــــــــــ   ظشـاا التمييز  يه الفـــــــــــــــق    مفقا 

ــة ا فتماـ ة ذات ة التقي م؛ فإن عمل ة المقا ظة ا فتماـ ة  يه المجم عات ع  ك ن اعات األ قب.  ظرقا  لالجم ــغ بـــــــ ــي ف عقعا الـــــــ تازبز ي فـــــــ
ذاتيه  ل اــــ احا لة إل قاز ا  تالفات  يه ا فقا  فـــــــــــــــــي المجم عةه مي مظغا تاـــا  فاعاو لتحقيه تمااز  يجا ي تقي مي  يه المجم عاته  

لالستوتاج اعالهه فإن تاظي ا تقاو الذات فـــــــي س اعات ا   ظرق .(Turner,1975: 12تماـ ة  يجا  ة تاظ فـــــــي  ااة ا تقاو الذات ) ع بة اف
 .(Abrams & Hogg, 1988المجم عة يحفز الال   الـغا ه الـ  التمي ز اإليجا يه  ان تحقيه اثـ عذا التمي ز اقفة اـه تقااق الذات )

  تاففــــيـ من التحيز  التمييز ل اا تاةيقا  عه الخاائص الفــــق يةه  ـ ظتاج تفاعـ ااقا للامل ات الماقفــــ ة  التفاعل ة  المجتمع ةه  يث  اعتقح  
بفاال ة    عا اكتشفـكاظـ ظرقبة الـــــــــغ بـــــــــة ا فتماـ ة   (.Hohman, 2012: 3)عةـ الوا   بشاو اـــــــــه اتأثق ااا  الال    يه المجم عات

اقفــــــــــــــــ ة للق الظ الومع ة  التحيزه فغي تاتقا من التحليـ الماقفــــــــــــــــي البحـ كان تفاـيقا  ويق اكتمـ  ويق افاــ افتماـ ا  لتلك الج اظظ الم
ــي ا عتبا  ميلا    ائفغا ا فتماـ ة اثـه الت  الق الظه ــغا يجظ من يأ ذ فـ ا فتماعي. ه  اإلسوا  الاةةيه  التمااز ا بغ من التحليـ الكااـ لـ

ــه ثمكما من تلك الا   الومع ة اشتقكة علــــ  ظعاق  اسة  يه المجم عات ا فتماـ ة؛    ــ  تا   طة اتغا  اــ ــغا يحتاج الــ فإن مي تحليـ لــ
 فـــــــــــــــي المجم عة  ا  عل     فه المشتقكةه  للق او  ذلك؛ يجظ من ياتوا لماقفة  اساة للاالعات  يه المجم عات  التاقبه الجماعي للذات.  

(Tajfel, 1981: 151). 

  :االفتراضات األساسية للنظرية •
اتألف افغ و الذات لاب الفـــق  اـــه اك ظيه عما الـــغ بـــة الشخا ة التي تشيق الـــ   اائص الفـــق  الشخا ة اثـ الم اعظ  المغا اته  (1   

  الـــــــغ بـــــــة ا فتماـ ة التي تشيق الـــــــ   اائص الجماعات  التاو فات ا فتماـ ة التي اتماع  )ات  ا( ااغا الفـــــــق  اثـ عل بته  ا ـ  
  ائف اغمة فـي تق بم الشخص لذاته اـه  الل المقا ظة  ا فتماـ ة   يمكه عاعما  ما.  ان عذاه المك ظيه كالعما لـغةايوا  ةعقق   ةفماع

الفــق  علــ  تقااقه   ة فه الــغ بــة تك ن اتالة بمحافرم ا  من الــغ بــة الشخا ة    فغا  اــه الخاائص الاافع ة التي ت فا عوا كـ ا فقا .  
ن الفــق    يمتلك ذاتا   ا اه فق  إك ن الــغ بــة ا فتماـ ة اتالة بمحافرة الفــق  علــ  عل بته فــي تاو ه افتماعي ايجا ي. فلذاته  يوما ت

 .(Young, 2004: 12 ـ ذ ات اتاا و باا  الـغ بات التي يمتلكغا ا  الجماعات التي اوتمي اليغا )
ــيه. القعظ ا  ل يك ن اتمثال بالاالعات الشـخاـ ة اا  يه ا فقا  التي تك ن اتاــ  اعة  يه ععةيه ا ان الاـل   ا فتماعي (2    تعقفـــــــــــــ

ــيغا  اائاغم المتفق و با ز  ــوتميه اليغا اثـ الاالعة  يه الز فيه.    ان القعظ  وفــــــــــــ باياا  عه تأثيقات الفئات ا فتماـ ة التي يك ظ ن اــــــــــــ
تك ن احا و  بال   ا فقا  بافتغم اعلاا فــــــــــــــي فئات افتماـ ة اايوة باياا عه  المتعقه ا  ق اتمثـ بالاالعات اا  يه الجماعات التي  

اذا كان التفاعـ   والاالعات الشخا ة اثـ سل   الجو   اللذاه اوتم ن الـــــــــــ  ف خ المقاتليه اثواا الماقكة.  تك ن الـــــــــــغ بـــــــــــة الشخا ة با ز 
 & Tajfelاعات  ليوفاــــي المجال اااو  ق ز الــــــــــــــــــغ بــــــــــــــــــة ا فتماـ ة )يحاـ  يه ا فقا   بحاـ الاكس اذا كان التفاعـ يجقي  يه الجم

Turner, 2004: 279). 
ــ  تقااقعم لذ اتغم ا  تازبز ذلك التقااق  عذا اا اافاغم للمحافرة علــــــــــ    (3    يكافي ا فقا  لتحقيه افغ و ذات ايجا ي عةق المحافرة علــــــــ
 يه فماعتغم  الجماعات    ة   فغا ا ا ا فه الـــــــــغ بـــــــــة المتاا وه  لتقفة اـــــــــه تقااقعم للذات بأفقائغم لمقا ظات ا ات  ةايجا   ةافتماـ  ةع ب
  :٢٠٠6ز ا يجا ي )زاااه  عا الجأ الوا  لتق  فماعتغم  ايجا   سائـ تحقه لـغم التمي    ةظش ا ع بات سلة   ة ف ة ذات الالة. ااا فـي  الالخا
 عوا تع بق الورقبة اـــــــه عةـ تيقظق ا بحـ تقكز ا ظتباه علـــــــ  عمل ة التاو هه اذ يامـ التاو ه ا فتماعي علـــــــ  ت ييق اإل  ا  .(55

يه بحيث   ا ورق الــــ  الوا  اــــه  يث  اائاغم الفــــق ية الفقباو  لكه اــــه  يث الامات المشتقكة فــــي المجم عة م  المجم عة  ا فتماع
اق الخا ف ة المشتقكة.  التاو ه ا فتماعي للذات ابعـ اإل  ا  الذاتي  لكوه اذعظ الــ  مباا اــه ذلك فــي تح بـ افغ و الذات  فــي است ا

اعف الفــق   اشاعقه  سل ك اته  ا ـ المجم عة.  بتم استةاال الذات الفــق ية بأ قب عائمة علــ  عل بة الجماعة )مي الــغ بــة  فم ة ف اظظ ا  
فاوااا اتاله األاق .(Turner, 1985, 99ا فتماـ ة( التي اتم تحاااعا اـــــــــــــــــــه  الل الوم ذج األ لي  ا ـ الجماعة  الامـ  فقا  لـــــــــــــــــــغا )

ــ ة تأثيق  اــائص المجم عة م  المااايق م  الوتائج علــــــــــــــــ   بالــــــــــــــــغ بات الجماـ ة ه فإن ااــت ب ا لتزاو بمجم عة م  فئة اايوة يحا  ك فــــــــــــــ
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تلك الـــغ بات المختلفة   فكـ(.Ellemers, 2002: 164)ا ستجابات اإل  اك ة  الااطفـــ ة  الال ك ة لرفقا  الذاه اوتم ن الـــ  تلك المجم عة.  
ــه  عـ  ــه الةق ز  ال ض ح لاب كـ فق   اـــــــــ توا ج تحـ األ فه التي  ا تغا افاه م الورقبة  التي تحا  بأ باة ا فه  عي  واظ اختلفة اـــــــــ

 آ قه  عي:
ظه الفـق  عه ذاته  اشاعقه با ستمقا بة  التفق  ▪  .ذلك ال فه ـ     فـي الـغ بـة الشخا ة: التي تتاله بالمفغ و الخا  ي الذي يك  
فــــــي  ـ س اعات افتماـ ة اتبا لة اكثق عم ا ةه اتلمــــــوة ا   ا     ألظفاغمالــــــغ بــــــة ا فتماـ ة: عي الك فــــــ ة التي اورق  غا ا فقا   ▪

 .لذ اتغم فـي  ـ ذلك ال فه  ما فتماـ ةه  سماتغمه  تقايمغ
ذاتهه تتاله بمت يقات س سي ل ف ةه كالااه ا  الاقق ا  اشاعق ا ظتماا  الـــــــغ بـــــــة الجمع ة: التي تتاله بأفزاا اـــــــه افغ و الفـــــــق  عه   ▪

 .لمجتمة اايه.  بق س عذا ال فه الق مة التي يمـوحغا ا فقا  للخاائص الا سي ل ف ة تلك
ــة الاالئق ة: عي اا اتاـ بالذات الاالئق ة الذي اورق ا فقا   غا   ▪ ــغ بــــ ــي س اق الاالعات الحم م ة ا  ألظفاغمالــــ )ظرميه ة ا  قبه فــــ

٢٠٠9 :1٤1.) 
اواظ علــ   اعقو اايوةه عائمة فــي ال عـ الحاضق بقاا تشخ اغا  اا  ع  استقااا كـ  الذي   تم اعتما  المــوغج ال  فــياجراءات البحــث:

الراعقو ا ضـــ    كشـــف ف اظةغا  تحااا الاالعات  يه عوا ـــقعا ا   يوغا  بيه   اعق ا قبه  ان عذا البحـــــــــــــــــث   يقف عوا  ا     ـــف 
ــي الت  ـ لتام مات ذات ااو  ازبا  غا   يا ااا فوا عه تل ــ حلـ  بفاق  بقا ن  بق  م؛ آاال  فــ ــه ذلك؛ فــ ــ  اباا اــ ك البحــــثه  ـ اذعظ الــ

ــث الحالي    (.53:  19٨1الراعقو )الز باي  آ ق نه   ــه األعل ات )األازبايةه  الما ح ةه  الشبك( اتمثـ اجتمة البحـــــ لتي تاقضـ باألفقا  اـــــ
( و فـــــــــي اااوة الم  ـ  المـــــــــواطه المح عة  غا  يث تع خ تلك األعل اته  اـــــــــه ٢٠17_  ٢٠1٤لاوف الجماعات ا  عا  ة فـــــــــي الاقاق )

ــيه. اذ  ل ـ اعاا  ا ازباايه   الي ) ــ حييه )56٠٠٠٠الجواـ ( الف فق ا   يوما  لغ 3٠٠٠٠٠الــــــــــــــــــ     ٢5٠٠٠٠( الف فق ا   بلغ اعاا  الماـ
(.  لم ات  ـ البا ث الــــــــــ  ا اائ ات  ق قة عه المجتمة الماوي اــــــــــه ٨5:  ٢٠٢٠( فق ا  )سة ته  15٠٠٠الــــــــــ     1٠٠٠٠شبك )اعاا  ال

 الجغات الماوي؛ ك ن المجتمة تاق  للتغجيق  القتـ  الاةي  الخعفه اضافة  الــ  اجغ ل ة اايق الكثيق اــه مفقا  ذلك المجتمة.  اا ازال
ــو ( اـــــه ٢3٤( فقٍ ه   اعة )٤٠٠استخاو البحـــــث الحالي العقبقة الاش ائ ة؛ فـــــي سحظ عيوتهه  بلغ  جمغا )ا عذا.  يااظي اـــــه ذلك الـــــ  ا اـــ

ـٌ  اظ األعل ة التي اوتمي اليغا كما فـي الجـا ل )166الذك    )  .(1( اـه اإلظاـ اقامة ك
 البحـث موزعة وفق متغير األقلية والجنس )الذكور، االناث( (عينة1جـدول )

 األعل ة  ت
 الجوس

 المجم  
 اناث ذكور

 165 67 98 األيزيدية  1

 109 47 62 المسيحية 2

 126 52 74 الشبك 3

 400 166 234 المجم   الكلي 

 باا  طال  البا ث علــــــ  األ   ات األفوة ة الاابقةه فقا   الاقاق ة  عيوة الا اســــــة ل ق  عيــــــا  األ فه المتاا و للــــــغ بة بما اتواسظ  الةيئة  
الذي اوا ج تحـ ا طا  الورقي المتةو  فـي البحـث الحالي )ظرقبة الـغ بـة ا فتماـ ة(  (Cheek. et al, 2002)تةو  اقيـا  ف ك  آ قبه  

ــا  ب ــة.  تألف المقيــــ ــ )تاففـ   تيقظق(ه كما توعةه عل ه المفاه م ا ساس ة للورقبة اذ اظه اتواسظ  المجتمة الاقاعي  عيوة الا اســــ ــــــ ا  ته لــــ
ظه الفـــق  عه ذاته  ( فققو ا زعة علـــ  ا باة ا35ا فوة ة اـــه )  فه للـــغ بة  عي: الـــغ بـــة الشخا ة التي تاويه المفغ و الخا  ي الذي يك  

( فققات.  الــــــــغ بــــــــة ا فتماـ ة تاويه الك فــــــــ ة التي اورق  غا ا فقا  ألظفاغم فــــــــي 1٠ التفق  لايه. اتألف اــــــــه )  ة كذلك اشاعق ا ستمقا ب
( فققات.  كاظـ الـــــغ بـــــة  7تلمـــــوة ا  ا عم ا فتماـ ة  سماتغمه اي تقايمغم لذ اتغمه تألف اـــــه )س اعات افتماـ ة اتبا لة اكثق عم ا ةه ا

ـــــه الجمع ة تاويه افزاا اـــــه افغ و الفـــــق  عه ذاته تتاله بمت يقات س سي ل ف ةه اثـ  اوه ا  عقعه ا  اشاعقه با ظتماا لمجتماهه  تألف ا
لذات الاالئق ة التي اورق  غا ا فقا  ألظفاغم فـــــــي س اق عالعاتغم الحم مة اة اآ قبهه  تألف اـــــــه ( فققاته  الـــــــغ بـــــــة الاالئق ةه تاوي ا٨)
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ــ )1٠) ــ ــ ــ )اــه مظا إل ااسياغم لل اية بالوابة  ( فققات. فــ ما كاظـ  اائـ ا فابة تتمثـ بمتا ج  ماسي اةام    إل ااسي  ا  ل س اغم(  بوتغي  ــ
ــه مظا ــ  الل ة الاقب ة. (. عاو البا ث  تقفمته ااــــ ــا  باا تقفمتغا؛ عاو البا ث باقضه با  ته ولــــ ل ق  التحقه اــــــه  ال  ة فققات المقيــــ

( فققو ا زعة كال   اظ اجالـــــغاه علـــــ  اختايه فـــــي علم الوفس؛ ل ق  ا ااا آ ائغم فـــــي: ااب  ال  ة الفققات 35ا  ل ة المك ظة اـــــه )
ــواسبا  اـــه تاااالت )اعا و   اوةه ا   ذه(  لقيـــا  اا  ضاـ ألفلـــهه  ااب االئمة  اا ئـ ا فابة للفققات  للماتجيظ.  افقاا اا اق ظه اـ

(ه اة التاااالت التي اعتق  عا علـــــ  الفققات ااا  اائـ ا فابة فأ بحـ 35علـــــ  الفققات  الةاائـ.  عا تم ا بقاا علـــــ  فم ة الفققات الــــــــــ )
  إل ااسي اـه اظاه  اغم الـ   ٍا اا إل ااسي اـه اظاه  ل س اغما  إل ااسي اـه اظا(.اـه اا ج ثالثي  فه اآتي: ) اغم فاا  

 اجراءات تحليل الفقرات: •
باحظ عيوة عش ائ ةه   البا ث  ه عاواأل فه المتاا و للـغ بةلحااق الق و التمييزبة لكـ فققو اـه فققات اقيـا  ن  ان الطرفـيتاالمجموعتاواًل.   

ه تم تقتيظ الا فات توازل ا  ا تااا   المقيـا ه  باا تاح ي استجابات المفح  يه   ااق الا فة الكل ة لكـ استما و علـ    ا  ( فق ٤٠٠ ل ـ )
 سميـ بالمجم عة    لمقيـا ل( اـه ا ستما ات الحا لة علـ  معلـ  الا فات  %٢7اـه معلـ    فة  اظتغاا بأ ظ    فةه  تم ا ت ا  ظابة )

( )  1٠٨الال ا   اعة  ظابة  )  ( %٢7استما و(ه  ا ت ا   الاظ ا   اعة  بالمجم عة  الا فات  سميـ  م ظ   الحا لة علـ   ا ستما ات    1٠٨اـه 
  فه اـه ا فه الـغ بـة المتاا و.  ( ا ضي تقا ح   فات ا ستما ات الال ا  الاظ ا  لكـ٢ه  الجـا ل )استما و(

  جات االستمارات العليا والدنيا لكل وجه مـن أوجه الـهويـة المتعددة( در 2الجـدول )
 الحدود الدنيا  الحدود العليا  الـهويـة 

 14-22 27-30 الـغ بـة الشخا ة 

 8-13 18-21 الـغ بـة ا فتماـ ة 

 10-15 20-24 الـغ بـة الجمع ة

 10-22 27-30 الـغ بـة الاالئق ة

اقيــــــــــــا  األ فه المتاا و ا لفققات كـ اجال اــــــــــــه اجا ت لكال المجم عتيه الال ا  الاظ   ا ظحقاه المع ا ي الحاا ي    باا استخقاج ال س   
فــــــــا ل    بةا  اــــــــه    تبا    لة الفق ق  يه م سا  المجم عتيهه  ؛لايوتيه ااتقلتيه (t. test) بةه عاو البا ث  تعةيه ا  تبا  التائي للــــــــغ

( عوا 1,96ان فم ة الفققات  لكـ المجا ت كاظـ اميزو  ن الق مة التائ ة المحا بة لـــــــغا اعلـــــــ  اـــــــه الق مة التائ ة الجـــــــا ل ة البال ة )(  3)
 (.٢1٤(    فة  قبة )٠,٠5اات ب   لة )

 بطريقة المجموعتين الطرفـيتين  األوجه المتعددة للـهويةقيـاس جاالت مالتمييزية لفقرات مالقوة  (3جـدول )
جال 

الم
 

 رقم
 الفقرة 

  القيمة التائية المحسوبة  المجموعة الدنيا المجموعة العليا
 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  النتيجة

ـة 
هوي

الـ
صية

شخ
ال

 

  الة   11.512 0.729 1.972 0.382 2.972 1
  الة   17.779 0.673 1.935 0.263 2.824 2
  الة   7.888 0.719 2.074 0.247 2.925 3
  الة   7.507 0.645 2.064 0.291 2.935 4
  الة   9.289 0.700 1.935 0.473 2.907 5
  الة   13.314 0.766 1.861 0.512 2.666 6
  الة   13.090 0.752 1.935 0.568 2.592 7
  الة   11.554 0.763 1.842 0.247 2.564 8
  الة   11.925 0.635 1.768 0.165 2.935 9
  الة   13.897 0.701 2.111 0.247 2.935 10

عية
تما

الج
ة ا

هويـ
الـ

 

  الة   12.513 0.676 1.861 0.397 2.805 11
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  الة   13.747 0.553 1.453 0.555 2.490 12
  الة   12.814 0.676 1.518 0.628 2.657 13
  الة   16.764 0.827 1.629 0.135 2.981 14
  الة   13.792 0.597 1.583 0.535 2.648 15
  الة   12.783 0.632 1.740 0.474 2.713 16
 ة  ال 9.195 0.653 2.055 0.435 2.750 17

ويـة
الـه

 
عية

جم
ال

 

  الة   11.560 0.760 1.898 0.367 2.841 18
  الة   19.069 0.706 1.620 0.189 2.963 19
  الة   12.917 0.839 1.879 0.233 2.963 20
  الة  21.181 0.591 1.379 0.398 2.833 21
  الة   19.893 0.586 1.537 0.356 2.851 22
  الة   14.346 0.663 1.907 0.291 2.907 23
  الة   7.436 0.545 1.398 0.786 2.083 24
  الة   16.214 0.713 1.574 0.390 2.842 25

قية
الئ

الع
 

  الة   17.003 0.660 1.740 0.296 2.925 26
  الة   12.436 0.728 1.953 0.303 2.898 27
  الة   13.467 0.676 1.861 0.356 2.851 28
  الة   12.713 0.676 1.990 0.303 2.898 29
  الة   15.867 0.690 1.833 0.230 2.944 30
  الة   17.346 0.599 1.574 0.411 2.787 31
  الة   13.630 0.657 1.916 0.326 2.879 32
  الة   17.466 0.572 1.907 0.230 2.944 33
  الة   17.475 0.469 1.851 0.373 2.861 34
  الة   12.883 0.696 2.018 0.247 2.935 35

 
 :)االتساق الداخلي(جالـها عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية لمثانيًا.   

ــا   الا فة الكل ة ل  ااااـ ا تبا   يقس ن البا ث استامـ  ــه فققات المقيـ ــغاه  ستخقاج الاالعة ا  تباط ة  يه   فة كـ فققو اـ مجالـ
ــه    ا اائ ا   الة    كاظـ  اتلي ان ق م ااااالت ا  تبا  لجم ة الفققات     ه(٠,٠9٨ ة )البال   الق مة الحقفة لماااـ ا  تبا ألظغا اعلــــــــ  اــــــ

 ( ا ضي ذلك. ٤فـا ل ) ه(39٨)   فة  قبة (ه ٠,٠5)اات ب   لة 
 مقيـاس األوجه المتعددة للـهوية لمجالـها فـيرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية ال ( معامالت ا4جـدول )

 الـهويـة العالئقية  الـهويـة الجمعية الـهويـة االجتماعية الـهويـة الشخصية
 االرتباط الفقرة  االرتباط الفقرة  االرتباط الفقرة  االرتباط الفقرة 

1 0.642 11 0.409 18 0.459 26 0.654 
2 0.558 12 0.471 19 0.494 27 0.518 
3 0.496 13 0.394 20 0.503 28 0.533 
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4 0.501 14 0.562 21 0.637 29 0.544 
5 0.554 15 0.565 22 0.626 30 0.607 
6 0.420 16 0.472 23 0.498 31 0.635 
7 0.343 17 0.371 24 0.273 32 0.534 
8 0.334 

  
25 0.631 33 0.609 

9 0.602 
  

34 0.564 
10 0.527 35 0.602 

 
( فققات 1٠  اعة )  ها زعة علــــ  ا بة ع بات  (35)  علــــ  ظفس عا  فققاته الــــــــ بقي المقيــــا  باا استامال ا فقااات الاابقة ك بذل

 (.1٠)الحه  لـغ بة الاالئق ة.ل( فققات 1٠ بة الجمع ةه  )للـغ( فققات ٨لـغ بة ا فتماـ ةه  )ل( فققات 7لـغ بة الشخا ة  )ل
 مقيـاس: لالقيـاسية )السيكومترية( لالخصائص  •

 : Validityالصدق  اواًل.   
ق  المقيـا   فققاته علـ   تحقه عذا الو   اـه الااق فـي المقيـا  الحالي  ذلك عوااا ع    :Face Validityالصدق الظاهري ( 1   

 اظرق. اجم عة اـه المحكميه المتخاايه فـي اياان علم الوفس
( اـه  الل المؤشقات  األ فه المتاا و للـغ بةت فق عذا الو   اـه الااق فـي عذا المقيـا  )  :Constract Validityصدق البناء ( 2   

 اآت ة:

 (. 2، جـدول )نياسلوب المجوعتين الطرفـيت -
العقائه الاابقة بماقفة من الفققو ا  المجال تق س المفغ و ظفاه   تغتم(.3جال الخاص بها . جـدول ) ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للم -

 . (Lindquist, 1957 : 282)الذي يق اه المقيـا  ككـه  ب فق عذا م ا اؤشقات  اق الةواا 

 : Reliabilityالثبات ثانيًا.   
األ فه المتاا و  غذه العقبقة عاو البا ث  تعةيه اقيـا      ستخقاج الثبات: Test- Retest)طريقة االتساق الخارجي )إعادة االختبار  (  1   

ه  باا استامال ااااـ  اـه ظفس افقا  الايوة الماتخااة فـي التعةيه ا  ل  ه ( فق ٍ 5٠باا اق   اسة عيه اـه التعةيه األ ل علـ  )  للـغ بة
  لمقيـا  الـغ بـة الشخا ة مجا ت ا غق من ق مة ااااـ الثبات لا تبا   يقس ن للتاقه علـ  طة اة الاالعة  يه   فات التعةيه األ ل  الثاظيه  

ت عذه الق م اؤشقا  علـ  استققا  استجابات   عا ع ا  ه  ٠.٨٨٢  الـغ بـة الاالئق ة٠.73٠  الـغ بـة الجمع ة  ٠.٨3٨  الـغ بـة ا فتماـ ة  ٠.٨٨3
   .(5٨: 19٨5ا  تبا  )ـ ا يه  فيا لثبات قذلك اؤش لمجا ت اقيـا  األ فه المتاا و للـغ بةه  األفقا  

 
لمجا ت ا  باة لمقيـا  األ فه  كق ظباخ ل  لحااق الثبات  غذه العقبقة تم استامال ااا لة الفاكرونباخ(:    االتساق الداخلي )معامل الفا(  2   

الاالئق ة  ٠.7٤٢ الـغ بـة الجمع ة  ٠.7٢7الـغ بـة ا فتماـ ة ٠.737 الـغ بـة الشخا ة هالمتاا و للـغ بة ع ا  ٠.756  الـغ بـة  ت   عا 
الق م للـغ بةه  علـ  استققا  استجابات األفقا     ا  اؤشق     عذه  المتاا و   ذلك اؤشق فيا لثبات ا  تبا  )ـ ا يه   لمجا ت اقيـا  األ فه 

19٨5 :5٨ .) 
 النتائج:

 :تعرضت لعنف الجماعات االرهابية فـي العراقالتي ات ــدى األقليــوية لـــرف األوجه المتعددة للـهــــتع. 1
علــــ  اقيــــا  األ فه المتاا و للــــغ بة كان كما ا ضي  ا غق التحليـ ا  اائي لة اظات البحــــث ان المت س  الحاا ي ألفقا  الايوة

 المت سعات الفقض ة     سعات الحاا  ةالبا ث ااا لة ا  تبا  التائي لايوة  ا او لتاقه   لة الفق ق  يه المت  (ه  استامـ٢5فـي الجـا ل )
 (.5) (ه كما فـي الجـا ل399(    فة  قبة )٠.٠5 بة  كاظـ الوتائج عوا اات ب   لة ا اائ ة )للـغ بات األ

 لدى افراد العينة بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقيـاس األوجه المتعدد للـهوية  (الفرق 5الجـدول )
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 المجاالت العينة
 المتوسط 

 الحسابي

 لكل هوية
 الوسط الفرضي  االنحراف المعياري

 القيمة التائية

 0.05مستوى داللة  درجة الحرية 
 الجـدولية  المحسوبة

400 

 24.294 20 3.616 24.392 الـهويـة الشخصية 

1.96  399  

 دالة 

 دالة  10.974 14 2.888 15.585 الـهويـة االجتماعية

 دالة  10.836 16 3.608 17.955 الـهويـة الجمعية 

 دالة  19.439 20 4.218 24.100 الـهويـة العالئقية

اإل اا  بالــغ بــة لااغم اتك ن اــه اقكظ افقا  األعل ات اتام ن بكافة م فه الــغ بــةه  ذلك يفاق بأن اتلي بأن    (5)   اــه الجــا ل
ــو ة  التو    ا ستقالل  الثقة بالوفس  اإل اا  بال ف  .   فقا  لورقبة ــه اشاعق ا ظتماا  التكااـ  اإل اا  با ستمقا بة الزاــــــ ــة  اــــــ ــغ بــــــ الــــــ

ــه عالعاتغم ا ظتمائ ة لتجماات كةيقوف ا فتماـ ة لتاففـ  تيقظق   ــ  تاقبه ذ اتغم بمفق ات ااتماو اــــــ  فــــــــي اقااتغا    األشخاص ياا ن الــــــ
تتاله بماتقاات  ه  الـــ  استوتاج تق بمغم لذ اتغم اـــه تلك الـــغ بات المتاا و.  عا فاقت عذه الوزعة علـــ   ظغا ااقفـــ ة  الاةا ظتماا لل طه

ــغاه ا فقا   تا  اتغم الذعو ة   ــه الفاعل ة  األعم ة   فغم يمتلك ن ع بات اتو عةه ا  اظغا   تك ن  وفس المات ب عه الجماعة  ا ظتماا لــــــــ اــــــــ
ة  ع بالوابة اليغمه اذ تتقكز األعم ة  الفاعل ة  غ بات بايوغاه تاتوا الــــــــــ  اظتمااات ذات اثق  اسة علــــــــــ    اتغم ا فتماـ ةه  فماعات اقف

ن افقا  تلك األعل ات ياا ن الــــــــ   فض عاو  إ فــــــــي  ـ  ف   تلك األ فه المتاا و للــــــــغ بة ف (Tajfel & Turner, 1979: 39) ة   اغم
  .ال قيه بالتماعي فـي المجم عات التي تلفـي لااغم ع بة ا ضي

 املصادر:
  الا اساته ب اا .ه المقكز الاقاعي للمال اات 1ه  الـهويـة الوطنية العراقية(: ٢٠٠٨فةقه لؤي  زعـ ) •
 ه ايز ب تاا ا للعباعة  الوشق  الت زبةه ب اا .1ه  السلطة، الجسد، المكان، العنف ،موقع الـهويـة(: ٢٠1٨   مه ساا احما ) •
 ه سلالة عالم الماقفةه المجلس ال طوي للثقافة  الفو ن  اآ اقه الك بـ.سيكولوجية العالقات بين الجماعات(: ٢٠٠6زاااه ا ما ) •
 . ا  الكتظ للعباعة  الوشقه فاااة الم  ـه الاقاق هختبارات والمقاييس النفسيةاال(: 19٨1 بايه عةا الجليـ  آ ق ن )الز  •
 ه  ا  ا  اق للوشقه ب اا .1ه  آالم الـهويـة  األقليات فـي العراق و مخاضات الـهويـة الوطنية(: ٢٠٢٠سة ته هبة اجيا ) •
 األعل ات فـي الاقاقه الذاكقوه الـغ بـةه التحاياته اؤساة ااا ات للتوم ة الثقافـ ة  ا عالا ةه ب اا .(: ٢٠13سل وه ساا ) •
المجلس ال طوي للثـقاـفة  الفو ن (ه  5٨ه تقفـمة   ااـاو عـةا الفـتاح اـااوه ســــــــــــــلاـــــــــــــــلة عـالم الماقـفة )الوجودـية(:  19٨٢ـااك  يه ف ن ) •

 الك بـ. اآ اقه 
ــة(:  ٢٠٠٤ه م )اامقبةه بشيق  اا يه ا قا  • ــهويــ ه اجلة شبكة الال و الوفا ة الاقب ةه الملجا  ابعاد السلوك العدواني وعالقتها بأزمة الــ
 .٢5 - 1٤(ه ٤(ه الاا  )1)
 ه  ا  ال س م للخااات العباـ ةه  اشه.1ه تقفمة  . علي  طفةه  الـهويـة(: 1993ا كشلليه ال كس ) •
ــة االجتماعية وعالقتهما بسلوك االحتجاط لدى العاطلين عن العملالحرمان النس(:  ٢٠٠9ظرميه فا   كمال عمق ) • ــهويــــ ه  بي والــــ

 اطق  ة  كت  اهه كل ة اآ اقه فاااة ب اا ه ب اا .
ادارة اوقات الفراغ لدى الشباب فـــــــي العمل االجتماعي التطوعي  )مساعدة النازحين مـــــــن مدينة (:  ٢٠15الو  يه ا تااو ساا ن ) •

ــ كل ة اآ اق ه المؤتمق الاالموصل( ـــــــــــ الال و ا ظااظ ة  التوم ة البشقبة الماا قو  تحـ شاا  ))بالال و  -الجاااة الاقاق ة   -و ي القابة  لـــــــــ
 االوااظ ة اةو  ا ظاان((.

 (. 151ه تقفمة ال ا   لكاه اجلة عل و اظااظ ة الفقظا ةه الاا  )مفهوم الـهويـة، تاريخه واشكاالته(: ٢٠٠٤عالةيقنه كاتقبه ) •
ه تقفمة  ااو الااه  ل  ه  ا  القمي للوشقه مـن نحن؟ التحديات التي تواجه الـهويـة االمريكية(: ٢٠٠5عوتو ت نه  اا ئيـ ) •  

• Abrahms, D. & Hogg, M. A. (1988). Comments on the motivational status of self-esteem in social 

identity and intergroup discrimination. European Journal of Social Psychology, 18, 317-334. 
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