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 ةااقترذادي ةامحميذ ة( فيسكغ ان تكػن هذح  الوػيذات ارا يذمتعجدة)هػيات  الجساعاتكسا فخاد يسمظ األ
 الجساعذةلوذح  الوػيذات لذجل ال ذخد اا  السسيذدة الشدذدية األهسيذة، اقذج تتدذج  ةااششيذ ةعيااجتسا ةاسياسي ا قافية

 ن تتكامل اا تتشاقز فيسا بيشوا عشج هحا الحذج اا ذا أ الوػيةخخ، كسا انه يسكغ لوح  األاجه مغ مغ اقت آل
 .(٤1 :٥٠٠٢هشتشغتػن، )

بػجذذه  ةاجتساعيذذ ةهشذذا  هػيذذ فأيزذذا   يةالذخرذذ بالوػيذذة متسذذ بل   الوػيذذةمذذغ أاجذذه  فكسذذا ان هشذذا  اجوذذا  
، فالشذاس يرذشعػن هػيذاتوع ة اا اك ذخ مذغ جساعذةفخاد هػياتوع ايعيجان تعخي وذا فذج جساعذخخ، حيث يجج األآ

فذذخاد انوذذع األ غمذذا يطذذبذا  اجذذه مذذغ ااجووذذا هذج  فالوػيذذة، االحخيذذةمذذغ الزذغا ااالقشذذا   مختم ذذةتحذت درجذذات 
فذذذج تعخيذذذ   فذذذخاد أحذذذخار ندذذذديا  االعسذذذخ، األ ةاالجشدذذذػي الدذذذبللةعذذذغ  ، افذذذج معذذذد اعميذذذه امذذذا  خيذذذجان ان يكػنذذذػ 

بعذس  ن ؛ كذػنوع  خ ذػ السسارسذةتحقيق بعس أاجه تمذظ الوػيذات فذج  عال يسكشوهػياتوع كسا  خغدػن، رغع انه 
 .(السرجر الدابق) االعخقية األ شيةااجووا م ل الخرائز 

مكػناتوا اأسذاا  قػتوذا اا ت ككوذا مذغ بشائوذا تشتج  ال ةجساعه بذخي أل با  اجه كانت ا ان الوػية 
 العشي ذذذذة الخارجيذذذذة الحزذذذاريةالذذذجاخمج فحدذذذذ  اانسذذذا مذذذذغ شديعذذذة اضي توذذذذا اأسذذذمػ  حخاكوذذذذا حيذذذا  التحذذذذجيات 

مذ   اإليجابيذةلذع تتذذكل خرائرذوا مذغ ت اعبلتوذا  العخاقيذة الذخرذيةن إعمذ  ذلذظ فذ عميوا. ابشذا    الس خاضة
ش  الحذذالج لخبليذذا الشدذذيج صن الت تيذذت السرذذإاا الاذذذخ، الوذذحا فذذ الصديعذذةسذذػا  مذذغ  الخارجيذذةمرذذادر الخصذذخ 

 الكميذذذة ةيذذذخ ماامذذذخ مذذذغ السشاعذذذغ اا السكذذذػن سذذذيػاجه ردا   العخقيذذذةاا  الصائفيذذذةباسذذذع  الذخرذذذيةالذذذجاخمج لوذذذح  
ا مذاالت كظ دان ان يعشج ذلذظ انكذار  التعخيةعدخ التاريخ ضج عػامل  الذخريةالتج اكتددتوا هح   الحزارية

 .(11٤ :٥٠٠٢)جدخ، ة ان تتخكه تمظ العػامل مغ مخاخ مخحمي غيسك

 



 مذكمة البحث:

فذل ال خد فج تحج ج هػيته يعشج معػر  باالغتخا  الش دذج اعذجا الجذجال اانعذجاا الوذجع مذ  عذجا ان 
ياتذذه القذذجرة عمذذ  التخصذذيا ألهذذجاع مدذذتقدمية ااالفتقذذار الذذ  العبلقذذات االجتساعيذذة اا الحذذ  الشاضذذج، ايدذذػد ح

 .(11 :٥٠٠٤عجا السااالة ااالفتقار لمسعش  )معسخية اماحج، 

السػجذذه لذذه بدذذد  االنتسذذا  لوػيذذة مذذا فأنذذه يذذذعخ  ذلاا اال الوػيذذةان ال ذذخد عشذذجما  تعذذخض السذذتبل  
، مسا  ؤد  ال  االبتعاد عغ االخخ االش ذػر ةذلظ يعدز معػر ال خد بػحجته الحاتيا ازا  تمظ الوػية،  باالغتخا 

 :1111 )ميكذذذممج، مذذ  الوػيذذة لجيذذة بكذذل ااجووذذاجساعذذات االخذذخل، مسذذا  ذذؤ خ بذذذكل كديذذخ عالػيذذات عذذغ ه
1٤٢). 

ان التوج ج التج تتعخض له الوػية الجسعية لؤلفذخاد ( Hornsey, 2008) هػرند   تزح فج دراسةاذ ا
مسذا يعكذذ   سذاعتوع، يعكاه ازدياد فج تقذج خ الذحات الذخرذج لذج وع، اال سذيسا لذجل أالتذظ الستسذاهيغ بقذػة بج
 :Hornsey, 2008الػضي ذة التعػيزذية التذج يزذصم  بوذا تقذج خ الذحات الذخرذج فذج م ذل هذح  الحذاالت )

244). 

اتدذذذجا م ذذذل هذذذح  االمذذذكالية فذذذج مػضذذذػ  الوػيذذذة لذذذجل الجساعذذذات اا األقميذذذات التذذذج تتعذذذخض الزمذذذات 
ا لمعشف مغ قدل الجساعذات االرهابيذة عيشة الاحث عشج تعخضوسياسية اا توج جات اجػدية كسا هػ الحا  م  

 .فج العخاق

شذح اجذج عمذ  سذصح االرض، افذج التذج ميذدت الدذمػ  الاذذخ  م الطذاهخةخنا ال  العشذف فشجذج  طمػ نف
عذذه. افذج عذذالع اليذػا غذذجا ز نػا إلرضذا مذذت   ةاا غيذذخ مشصكيذ ةكذان مسارسذذػ   تدشذػن مدذذػغات مشصكيذ ةكذل مذذخ 

هذػ لجذػ  الجساعذات  الوػيذةانعذاش اان اخصذخ مذا  وذجد  موػيذاتقاتل ل لتشاحخ مأساا  العشف تخخيجا ذا شاب  
، مذذذغ خذذذبل  توسذذذير االخذذذخ ، االذذذجمػ (االسعشذذذػ   ،العشذذذف الخمذذذد  ) ابكافذذذة امذذذكاله لسسارسذذذة العشذذذف السختم ذذذة
 .(1٤ :٥٠1٢)رحيع، ة متخيم ةفج صػر  ااختداله اازدرائهاأقرائه 

اجتيذذذذاح تشطذذذذيع داعذذذذر االرهذذذذابج لذذذذاعس  ا ا شذذذذ السجتسذذذذ  العخاقذذذذج ام ذذذذل هذذذذحا االمذذذذخ قذذذذج حرذذذذل فذذذذج
امذذا تعخضذذت لذذه جساعذذات األقميذذات القػميذذة االج شيذذة عمذذ   ذذج التشطذذيع،  ٥٠1٤السحافطذذات العخاقيذذة فذذج عذذاا 



االمخ الح  دف  الااحث الفتخاض حرػ  حالة مغ الخمل اربسا الت كظ فج اضذائف الذخرذية لذجل افذخاد تمذظ 
 .الجساعات

السؤسدذة لمشدذيج العخاقذج الستشذػ   التاريخيذةقميات العخاقية مذغ األقميذات اعم  الخغع مغ كػن اغم  األ
مغ تاريخ العخاق ال  عسميات الشذداح االتوجيذخ اصذػر اخذخل مذغ االنتوذا   متعاقاة سخاحلاب تتعخض ااال انو

بلنتسذا  غيخ ماامخ ، فجسيعوا كان لوا اال ذخ فذج رؤيذتوع لترذػراتوع ل أاتزييق سػا  اكانت برػر  ماامخ  اال
 االرذذبلبةاكيفيذذة اجتيذذاز تمذذظ االنتكاسذذات ااكتدذذا  القذذػة  ألن دذذوعاالجساعذذات االخذذخل، فزذذبل  عذذغ رؤيذذتوع 

 (.11 :٥٠٥٠، سدػت)اصػال  ال  مخرية متكاممة  الش دية االسشاعة

مغذذذػ ( الذذذ  التوج ذذذج االذذذحابان فذذذج جساعذذذات االج شج االذذذ عخقذذذجاليتعذذذخض هذذذحا التشذذذػ  ال قذذذافج الغشذذذج )ا 
معقذذذجة مذذذغ التبلعذذ  الذذذجيسػغخافج بذذيغ القذذذػل التذذذج  ة، اسذذذا تخكذذةاا  تذذذخ  مصحػنذذا  بذذذبل حذذذػ  اال قذذػ  يذذةاألغمد

بذذت  امذكالوا جذخا  الدذيل الجذارع مذغ االحذجاث التذج عخضذتوا  هديمذةحاممة مخرية متوخئة اهػية  تصالوا،
 حخيتوذذا اا حقػقوذذا الذذ  خصذذخ االنقذذخاض االتحذذػ  الذذ  جذذد  مذذغ ذاكذذخة ال سذذيسا ان تمذذظ االحذذجاث ال تدذذتوجع

، سخارها عم  ارض عامذت عميوذا عذذخات القذخان اتجذحرت فذج اجػدهذا )سذمػات؛ بل تصا  اجػدها ااسفحد 
٥٠11: 11.) 

 ٥٠1٤فديشاريػ التوجيخ ااالقتبل  ااالبذادة هذحا هذػ مذا مذخت بذه تمذظ األقميذات فذج مجتسعشذا بعذج عذاا 
 اتحج جا  محافطة نيشػل. مشاشق مسا  العخاق اإلرهابيةعشج دخػ  جساعات داعر 

لخرذػص، اذ تذؤد  فتذخة عمذ  اجذه ا ش دذج، االالحاجذه الذ  الذجعع عسػمذا   بذأمذ السكػنذاتاتعذج هذح  
تػاجذه ة شذتج عذغ ذلذظ معانذاة اضذغػشات ن دذيبذه الذ  ت ذاقع اضذعوع االندذانج مسذا   السا مذخا  ةنداحوع اضاف

اال ان  ةتشتجذه مذغ ضذغػشات ن دذي امذا ةسذمدي غع مسا تحج ه الحخ  مغ ا ذارااقعوع الح  يعيذػنه، اعم  الخ 
قدذذل ابعذذج الشذذداح مذذغ اضذذصواد  ة( مذذغ مػاقذذف كار يذذاالعخقيذذة الج شيذذةاألقميذذات  ابذذاألخز) مذذوج  الشذذازحػن  مذذا

يسذخ بزذغػشات مذغ  فذخغع ان الكذلمذغ فتذات الذذع  العخاقذج  ةا  فتذ  ما أصااتخهي  اسػ  خجمات ي ػق 
 ألفذذذخاد فذذذإن التذذذج تػاجوشذذذا، العامذذذةا باسذذذتسخار، امذذذغ خذذذبل  االحذذذجاث معشذذذ حاضذذذخةاهذذذج  اليػميذذذةخذذذبل  الحيذذذاة 

االنتسذذا  االجتسذذاعج،  موذذجداتاالمذذغ الش دذذج، ا  تذذجنجاالكدذذخ مذذغ الزذذغػ ،  ةالحرذذ االعخقيذذة الج شيذذةاألقميذذات 



امذا مذكمته  قدذخا   هذؤال التج مذخ بوذا  الرعاة، االطخاع الوػية، اترج  صػر الذخريةائف ضا الخمل فج ا 
تذذؤد  الذذ   بسذذا، قذج تتختذذ  عميذذه اخذذبل  فذج تخكياذذة التذذػازن الش دذذج ااالجتسذاعج، ةن دذذيه مذذج ج شاتضذذغػ مذغ 

 .(1٤ :٥٠1٢استشداع شاقته اتجميخها )الشػر ، ا عم  التحسل،  االش دية الجدجيةخدارة قجرة ال خد 

 اهسية البحث:

يذة، يسكذغ ان تدذتجخل امغ السحتسل ان جساعات األقميات التج اضصوجت مغ قدل الجساعات االرهاب
ػمذذا  كارهذذا  الشطذذخة الدذذمدية السػجوذذة نحػهذذا مذذغ الجساعذذات السويسشذذة، مسذذا  ذذجفعوا الن تشسذذج هػيذذة سذذمدية اا م و

لذذذجل افذذذخاد هذذذح  الجساعذذذذات، فيذذذجفعوع لبلختيذذذار بذذذيغ قدذذذذػ  تمذذذظ الشطذذذخة الدذذذذمدية لذذذحاتوا، فيتػلذذذج صذذذخا  ن دذذذذج 
 (.Phinney, 1989: 34ع الخاصة )لجساعتوع، اا رفزوا ساعيغ ال  الاحث عغ هػيتو

 تجذذار  كدذذخل؛ االنتواكذذات اا خاضذذػ  اتعخضذذػ ن كذذل االتذذظ الذذح غ إفذذ خدذذخات. حرذذيمة الوػيذذةابسذذا ان 
)العشذف بجسيذ  امذكاله الذح   …(، الخشديعيةاقتبلعات اتوجيخ، استعسار ا ػرات، كػارث  )غداات احخا ،

 الخئيدذذذة الخسيذذذخةعمذذذ  دراس اصذذذاحت ا رذذذمػ استح (٥٠11-٥٠1٤ااجوتذذذه األقميذذذات فذذذج مذذذسا  العذذذخاق مذذذغ 
بذجرامياتوا اقدذذػتوا انتائجوذذا  هائمذذة الحكاذذةتس ذذيبلت ارمذػز ااسذذاشيخ. اهكذذحا كانذت كذذل انعصافذذه بتمذظ  كذارالبت

ة ال خديذذذة حاكخ الذذذالكذذذػن  ااعذذذادة الذذذػعج بوذذذا. الوػيذذذةتذذذذكيل  إلعذذذادة، تغذذذجا مقجمذذذه السمسػسذذذةاغيذذذخ  السمسػسذذذة
. احذذيغ الجساعذذةتختذذل هػيذذة ال ذذخد، اكذذحلظ  الذذحاكخةحذذيغ يرذذي  العصذذ  تمذذظ ف االجساعيذذة هذذج جذذحر الوػيذذة،

ازمذذات اامذذكاليات فذذج  إلنتذذاجاالذذ  مرذذجر عذذ   ػا تتحذذػ  الذذ  هذذيعرذذف بوذذا مذذا هذذػ متخيذذل امترذذش  امػ 
اان  ةامموسذذذ ةدائسذذذه بسعشذذذ  ان ناقيوذذذا حيذذذ ةالذذذ  صذذذيان ةبحاجذذذ الذذذحاكخةفتمذذذظ  ا  خذذذخ. اذمذذذ  الػاقذذذ  ااآل العبلقذذذة

 ةيج صػر ياان نشقيوا مغ ااهاموا، م  تحامج تذ التاريخيةصيل محتػاها اار وا فج اشار سياقاتوا ندتػع  ت ا
 .(٥٢-1٢ :٥٠1٢)رحيع،متكاممة  ةائف مخريضا  اعغ الحات ااالخخ ا  ان تكػن ذ ةزائ 

 الاال انوذذا الوائمذذة،  االجتساعيذذةهػيذذاتوع  بقذذجر ابعذذاد متشػعذذة فذذخاد هػيذذاتألاعمذذ  الذذخغع مذذغ امذذتبل  ا
بوػيذات بعيشوذا، تدذتشج  اال اعميذة األهسيذةالذيوع، اذ تتخكذد  بالشدذاة ااألهسيذة ال اعميذةتكػن بذش ذ السدذتػل مذغ 

، تػجذه فعموذع احذخكتوع عمذ  ةموسذ ة، اجساعذات مخجعيذاالجتساعيذةال  انتسا ات ذات ا خ ااس  عم  حياتوع 
كذل ل الشدذدج دذخازالسخار، اذ  ذجار الجذج  حذػ  باسذت السج يغ القخي  االاعيج. اتت اعذل هذح  الوػيذات فيسذا بيشوذا



مذغ هذح  الوػيذات  ةفكذل هػيذ. ، امذخا  امحذجدات هذحا الدذخازة بعيشوذالػجييػ سػسذ ةج  ضسغ لحطمشوا، اتدي  
 .Luhtanen & Crocker, 1992: 302))مت ااتة ن ااحج الكغ بشد  آفج  حاضخ تكػن 

 جال يعشذذذبك يذذذخ مشوذذذا لكذذذغ ذلذذذظ  ختاصذذذا  اهشذذذا  مرذذذادر متشػعذذذه لموػيذذذه ايحتسذذذل ان يكذذذػن أ  فذذذخد م
اقذج  ة، فقذج تكذػن مشدذجسةبذيغ الوػيذات ذاتوذا معقذج العبلقذةلوػيته اكسذا ان  األساسيةانوا السرادر  بالزخارة

فذذج األصذذغخ،  ضذذسشا  اسذذ  ، حيذذث تكذذػن الوػيذذات األةقذذج تشذذجرج بعزذذوا فذذج عبلقذذات تدمدذذميت ذذخض احذذجاها ا 
اا  ، اقذذذج تختمذذذف فذذذج مذذذجتوا شخديذذذا  ةاا غيذذذخ حرذذذخي ةن حرذذذخيصذذذغخ قذذذج تتزذذذار  مذذذ  األكدذذذخ اقذذذج تكذذذػ ااأل

)هشتشغتػن،  اا تتشاقس فيسا بيشوا ةهخمي ةاس  فج جساعة ما تخاتديا األأضيق عدز الوػيات األ، اقج ت  عكديا  
٥٠٠٢:٤٥) 

 ة)أ  مؤل ذ ة اجتساعيذةمخرذي بيتذةماديه فحد  بل  تصمذ  كذحلظ  بيتة  ال  تصمان الػجػد الاذخ  
مجذذخد أمذذيا  تشتسذذج الذذ  العذذالع فوذذػ عمذذ   اليدذذػ فذذال خد داخذذل العذذالع يعذذير مذذ  االخذذخيغ بكذذػنوع  مذذغ امذذخاص(

التذج  الصخيقذةفذج العذالع  بسختمذف ااجذه هػيذاتوع بذش ذ  حاضذخان اهذع  ا  عم  انوع مػجػدات تتعاير مع دراية
اسذذائل اأداات بذذل هذذع  بػصذذ وع هذذؤال اجذذج بوذذا، فوذذع مخاكذذد لبلهتسذذاا مشوذذا  دشذذ  العذذالع اال يسكذذغ ان يدذذتخجا 

 .(1٥٠: 11٢٥ماكػر ، ) فاعمػن م مه

 & Mullin)ميػليغ اهػج  دراسة( ا Hogg, 1993  &Abrahms)ابخاهامد اهػج دراسة  اخمرت

Hoog, 1999 ) اليقذذذيغ اعذذذج خ ذذذسالذذذ  فحذذذز فخضذذذية المتذذذان هذذذجفتاUncertainty Reduction 

Hypothesis  ان ال ذذخد حيشسذذا يذذذعخ بعذذجا  اااالجتساعيذذة، إذ اجذذجأن عذذجا اليقذذيغ ال ذذخد   ذذختاا بالوػيذذة  الذذ
لجساعذة. الذحلظ اليقيغ تجا  نػاح موسة مغ ذاتذه تتػلذج لجيذه الحاجذة لبلنتقذا  بس وػمذه عذغ ذاتذه الذ  عزذػية ا

فذذخاد فذذج ضذذخاع عذذجا اليقذذيغ يدذذعػن الذذ  التسذذاهج بجساعذذات تحقذذق لوذذع خ زذذا  فذذج عذذجا فسذذغ السحتسذذل ان األ
فذخاد عشذجما  دمذد عذجا اليقذيغ اقرذا  لذج وع، الذ  االنخذخا  فذج الجساعذات دعة بعذس األي دخ ن يقيشوع هحا، مسا

 & Abrahms) رذذارمةالستصخفذذة التذذج تتدذذع باألصذذػلية االتجذذانذ االدشذذا  الوخمذذج ذ  القػاعذذج االسعذذا يخ ال

Hogg, 2004: 168). 



اعيذة فذج التعامذل دار الوػية االجتسعغ  (Cocking. et al, 2008) كػكشظ ازمبلئه كذ ت دراسةا 
فذذج سذذمػ  الحذذذػد التذذج ااجوذذت الت جيذذخات التذذج  ا  ايجابيذذ ا  ان لوذذا تذذأ يخ  الذذ  مذذ  االحذذجاث السأسذذااية الصارئذذة،

ا، فقذذج اتزذذح ان الذذذعػر بالوػيذذة السذذذتخكة )الوػيذذة الجسعيذذة( بػصذذ وا ٥٠٠٢ضذذخبت مج شذذة لشذذجن فذذج عذذاا 
ال اعذذذل، امذذذج  األفذذذخاد عمذذذ  التعذذذاان اتخفيذذذ   اجوذذذا  مذذذغ أاجذذذه الوػيذذذة، قذذذج قمذذذل مذذذغ الدذذذمػ  ال خدانذذذج غيذذذخ

 .(Cocking. et al, 2008: 157التأ يخات الش دية الدمدية لمكار ة )

تح يذذذذذد الوػيذذذذذة  ان Dion,1993-1995 (Kawakami &كاااكذذذذذامج اد ذذذذذػن ) دراسذذذذذتا بيشذذذذذتا 
نوع، كسذا  ذدداد احتسذا  فخاد بسػاجوة السطالع، يجعموع اك ذخ انتااهذا  لؤلسذذ الجسعيذة لحخمذااالجتساعية لجل األ

امذذتخاكوع فذذج نذذذاشات جسعيذذة لسػاجوذذة تمذذظ السطذذالع. امذذا تح يذذد الوػيذذة الذخرذذية لؤلفذذخاد، فذذيجعموع  ذذجركػن 
الجساعيذة  عمذ  حدذا  الدذمػكيات الحلظ ي زمػن اعتسذاد الدذمػكيات ال خديذة ؛الحخمان عم  انه امخ مخرج

(Kawakami & Dion, 1995: 551).(Kawakami & Dion, 1993: 525) 

( ال  استشتاج م اد  ان تصػر الوػية العخقية لجل السخاهقيغ Phinney, 1989) فيشجاتػصمت دراسة 
 Sense of تسكغالااإلحدذاس بذ ،Self-Evaluation positive االيجذابج  تشاسذ  شخديذا  مذ  تقذػيع الذحات

Mastery االت اعل االجتساعج ،Social Interaction ته لع تطوخ فخاق فج قذػة تمذظ لج وع. افج الػقت ذا
 .(Phinney, 1989: 43الوػية عم  افق متغيخات الجساعة العخقية، االشػ ، االصاقة االجتساعية )

 لتقرج ال خاق بيغ ال قافات فذج مذجل تػكيذجها عمذ  نسذا (,Cousin 9191) كيػسغ دراسةاجا ت 
لتػصذذذي  هػيذذذاتوع  أك ذذذخ مذذيبل    قافذذة الغخبيذذذة السس مذذذيغ لمأن شماذذذة الجامعذذذة األمخيكذذان  بشتيجذذذة م ادهذذا، ػيذذةالو

باسذذذتعسا  م ذذذخدات تتزذذذسغ الخرذذذائز الذخرذذذية، مذذذ بل: )أنذذذا مجتوذذذج، أا أنذذذا نديذذذه(، فيسذذذا شماذذذة الجامعذذذة 
م ذذذخدات تذذذج  عمذذذ  الخرذذذائز  تعسا لتػصذذذي  هػيذذذاتوع باسذذذ أك ذذذخ مذذذيبل   السس مذذذيغ لم قافذذذة الذذذذخقيةاليابذذذانيػن 

 .(:Brown, 1998 91-91غ( )بأنا إاالجتساعية، م بل: )أنا شال ، أا 

ان اعذذج ال ذذخد بكػنذذه  (Schmid & Hewstone, 2008ستذذذاميج اهيػسذذتغ )ااتزذح مذذغ دراسذذة 
يحسل هػيات اجتساعية عج جة له نتائج اجتساعيذة ايجابيذة عمذ  مدذتػل العبلقذات بذيغ الجساعذات، إذ اجذج أن 

كوع هػيذذات اجتساعيذذة متعذذجدة فذذج آن ااحذذج،  ذذختاا تعقيذذج الوػيذذة االجتساعيذذة، أ  ازديذذاد إدرا  األفذذخاد المذذتبل



بازديذذاد اتجاهذذاتوع االيجابيذذة نحذذػ الجساعذذات الخارجيذذة، فيسذذا  ذذختاا انخ ذذاض تعقيذذج الوػيذذة االجتساعيذذة لذذج وع 
 .(Schmid & Hewstone, 2008: 374بازدياد ادراكوع ان هػيتوع موجدة )

ششية العخاقية االتج تشجرج فج الجراسة الحالية ( التج تشاالت الوػية الػ ٥٠٠٢اتػصمت  دراسة )جدخ، 
تحت )التػجه الجسعج( ألاجه الوػية الستعجدة ال  مجسل استشتاجات كان مغ بيشوا، ان ذلظ الػجه مغ الوػية 

: ٥٠٠٢اتسيذذدا  بذذحلظ التػجذذه )جدذذخ،  اضذذػحا  ,)السعذذدزة( اعمذذ  مشذذه مذذغ )السوذذجدة(، اان الذذحكػر اك ذذخ اتدذذاما  ا
٥٥٥.) 

بغية الدعج لمشوػض فج مجتس  هػ  متكاممةدار عمع الش ذ فج بشا  اتخميع الحات برػر   يأتجاهشا 
االرذعا  كذج  فج امج الحاجه ال  تحقيق الشسػ االتكامل لتغييذخ ااقعذه امقاامذة االنكدذار امذاا تقذاشخ السحذغ

، ابوذذذحا السختم ذذذة ب تاتذذذهارها فذذذج السجتسذذذ  العمسذذذج ا سارهذذذا فذذذج السجتسذذذ  حجذذذ ةحكيكيذذذ ةيكذذذػن لوذذذحا العمذذذع برذذذس
احذذذ بأهسيذذة تمذذظ  امذذغ مكانذذة الػضي ذذة التذذج يسارسذوا الااحذذث االتذذج تكذذػن عمذذ  تسذاس بوذذح  الذذذخائح السشصمذق
اما عانتذه مذغ الذػيبلت،  )األقميات التج تعخضت لعشف الجساعات اإلرهابية فج العخاق( مغ السجتس  الذخيحة

 ة.لجل هح  ال ت ةلموػي ةناصع هابداغ ااج يةلمذخر ةائف كاممضخارة تشاالوا لمػصػ  ال  تحقيق ا اض
 

 اهجاف البحث:
 .تعخع األاجه الستعجدة لموػية لجل األقميات التج تعخضت لعشف الجساعات االرهابية فج العخاق 
  تعذذذخع داللذذذة ال ذذذذخاق فذذذج األاجذذذذه الستعذذذجدة لموػيذذذذة لذذذجل األقميذذذذات التذذذج تعخضذذذذت لعشذذذف الجساعذذذذات

 يخ  الجشذ، األقمية.االرهابية فج العخاق عم  افق متغ
 

 حجود البحث:
ذذ التذذج  ٥٠٥1عذذاا  الذذذاظ(ا السدذذيحية، ا فذذخاد مذذغ األقميذذات )األ ديجيذذة، جَد الاحذذث الحذذالج بجراسذذة األح 

 ا فج مج شة السػصل امغ الجشديغ. ٥٠11_ ٥٠1٤رهابية فج العخاق  الجساعات اإلتعخضت لعشف 

 
 



 تحج ج السرصمحات:
 ( تعخيف دوكـذDeaux, 1993): وا التذج  ذجعي  فذج جساعذة مذا مذظ األداار أا فتذات العزذػية هذج ت

تمذذذذظ الدذذذذسات  التذذذذج تذذذذذيخ الذذذذ الوػيذذذذة الذخرذذذذية  فذذذذج تمذذذذظ الجساعذذذذة، ابزذذذذسشوا لالذذذذذخز كسس  ذذذذ
االدذذمػكيات التذذذج يجذذذجها الذذذذخز ذاتيذذذة، اهذذذج خرذذذائز مختاصذذذة عذذذادة  بػاحذذذجة أا أك ذذذخ مذذذغ فتذذذات 

 .(Jones & McEwen, 2000: 408)الوػية. 
 تعخيف جؽن(يدJones, 1997:)  األبعذاد هذح فذج قمذ  هج االبعذاد السختم ذة التذج  شتسذج اليوذا ال ذخد، ا

 ػجذذج حذذذ جذذػهخ  بالذذحات، أا الوػيذذة األساسذذية، عمذذ  أنوذذا هػيذذة مخرذذية، االتذذج تتزذذسغ  سذذسات 
 .(Jones, 1997: 383)  اخرائز مخرية ذات قيسة 

  تعخيف تاجفل وتيخنخTurner, 1975)  &:(Tajfel  السجسػعة مغ الوػيات االجتساعية هج تمظ
السختم ذذذة االستقاشعذذذة االتذذذج تكذذذػن مدذذذتسجة مذذذغ مجسػعذذذات ذات معشذذذ  كديذذذخ امحذذذجدة بػضذذذػح، امذذذغ 

 (.Ellemers. et al 2002: 164)خبللوا يدتذعخ ال خد بسعش  لحاته ااجػد  
  تعخيـف جيـغ وزمال ـه(Cheek. et al, 2002):  بوذا   تمذظ األاجذه اا الجػانذ  التذج تترذف هذج

جساعذذة اا   هػيذة ال ذذخد ايشسذػ عمذذ  اساسذذوا م وذػا الذذحات لجيذه ا الشذذاب  مذذغ اعيذه بكػنذذه عزذػا  فذذج 
 ,Cheek et al) العزذػيةجساعات، مزافا  اليه االعتاارات الكيسية ااالن عالية التذج تعذدل الذ  تمذظ 

2002: 2). 
 

 االطار الشعخي:
اعة ما ن دوا فذج حالذة تحذػ  حزذار  حاسذع، اا ال يصخح سؤا  الوػية بقػة إال حيغ تجج امة اا جس

اا حذذيغ تػاجذذه تحذذجيات كدذذخل ال قدذذل لوذذا بوذذا. فذذان ابذذخز  ،اممتادذذة حذذيغ تكذذػن فكذذخة االنذذا عذذغ ن دذذوسا غائسذذة
سذؤا   ػاجذه الاذذذخ مشذح الخميقذة فخديذذا  اجساعيذا  هذذػ: مذغ انذا اا مذذغ نحذغ  فالوػيذة اذا  ال تتكذذػن بسجذخد الشذذذأة 

 ةابجاعيذ ةلخمذق االعسذل االرذيخارة، فوذج عسميذا ان شديعيان، بل تتكػن مغ خذبل  عسميذة اااالنتسا  اهسا مػر 
. اقذذج اصذذاحت الوػيذذة اليذذػا فذذج القمذذ  مذذغ اهتسامذذات الاحذذث الشطذذخ ، اكذذحلظ فذذج القمذذ  مذذغ ةمدذذتسخة ام تػحذذ

 .(1٠ :٥٠٥٠ ساحات الرخاعات االحخا  فج ميجانج  الػاق  االتاريخ )معاان،



. انازا  بل مخ  كيشػنة افعذل اندذانية ما نشتوج اليه اانسا ما ندجأ مشه اهػ ليذ امتياليدت حالة الوػي
اهذذػ مػقذذ  ال  تعذذيغ عمذذ  االرض بقذذجر مذذا  تعذذيغ فذذج الذذػعج االذذذعػر االزذذسيخ. فيذذذتسل مػقذذ  هػيتشذذا عمذذ  

ال  ذشعكذ إال فذج اآلخخ، ال بسعش  التسذاهج اا التذذار  معذه بذل بحزذػر  مذخآة  امعيذارا  ادلذيبل ، اان جذد  مشذا 
اآلخذذخ اهذذػ معيذذار بصخيقذذة مذذا لمتعذذذخع عمذذ  السػقذذ  االسشجذذد االسػقذذف الذذذح  نحذذغ عميذذه، اهذذػ دليذذل ال اليذذذه 

 (.1 :٥٠1٢فحد  اال ال  العالع بحد  كحلظ، اانسا ال  ان دشا ايزا  )رحيع، 
 

دذانية التذج  شتجوذا مخَّ تصػر اإلندان فج تاريخه بسخاحل اأمكا  مختم ة، ااختم ت أمكا  الديتات اإلن
اتشتجذذذه، اأمذذذكا  السجتسعذذذات االذذذجا  االوػيذذذات الستخبصذذذة بوذذذا، فالوػيذذذة كمسذذذة مجذذذخدة،  خجذذذ  اسذذذتعسالوا الذذذ  

اا هذذذذخاقميصذ  Parmendesاالصذذذػ  االالذذذ  لم كذذذخ. فقذذذج احتذذذار ال بلسذذذ ة مذذذا قدذذذل سذذذقخا  م ذذذل بارميشذذذجس 
Heraclitusذ لذع يكذغ )س( عمذ  مذا كذان عميذه، فوذل )س( ، حػ  مدألة التػفيق بذيغ التغيذخ االوػيذة، ألنذه إ

 اقذذ  هذذػ )س(  اعمذذ  خذذبلع ذلذذظ رأل هذذخاقميصذ ان كذذل مذذج  فذذج حخكذذة دائسذذة بسقػلتذذه الذذذويخة  نحذذغ ال 
 .(٥٠٠٤)هالديخن،  نغصذ مختيغ فج الشوخ ن ده 

ال بلسذذذ ة لقذذذخان عج ذذذجة  ت كذذذخان بذذذالمغد السدذذذس  )الوػيذذذة( بسختمذذذف صذذذػرها اا ااجووذذذا اذ ااسذذذتسخ 
ذذج إدراكذذات ال ذذخد امذذذاعخ ، مؤكذذج غ مشذذح عرذذخ ارسذذصػ تخ  كذذدت االمذذكالية حذذػ  مذذا اذا كذذان هشذذا  مذذج   ػح 

ج اجذدا  حياتذه الش دذية.  ذع اتذ  جذػن لذػ   Soulاصػال  لعرخ ديكارت ان لئلندان راحا    John Lookتػح 
الذذذحاكخة، كسذذذا شذذذػر  بسػضذذذػ  الوػيذذذة مذذذغ االشذذذار الخاحذذذج الذذذ  السذذذشوج االمدخيقذذذج متشذذذااال  اياهذذذا مذذذغ مرذذذصمح

 Manكسذذا فذذخق بذذيغ مرذذصمح الخجذذل  Formاالذذذكل  Substanceالتسييذذد الذذح  اجذذخا  ارسذذصػ بذذيغ الجذذػهخ 
، اذ اضح ان الخجل  تحجد بالخرائز الساديذة اا الجدذسية، فيسذا يحيذل م وذػا الذذخز Personاالذخز 

ن االفكذار ااالدراكذات هذج التذج مذ  جذػن لذػ  عمذ  ا David Humeات ذق دي يذج هيذػا ال  الوػيذة ال خديذة. ا 
ن مذذذعػر ال ذذذخد بالوػيذذذة، لكشذذذه لذذذع  ذذذَخ ان هشذذذا  احذذذجة تجسذذذ  تمذذذظ االفكذذذار ااالدراكذذذات، بذذذل انوذذذا معدالذذذة  تكذذذػ 
امش رمة عغ بعزوا فج الػاق ، م   نػ   مغ التعاق  فج تجفقوا داخل الحهغ، اإن سخعة هحا التعاق  تسشح 

اسا  بالوػية. فالوػية لجيه ضخ  مغ التخيل، فيسذا اقتذخح  لذػ   إمذكالية ال خد اهسا  بػجػد تمظ الػحجة، أ  إحد
فذذاذا كشذذت الذذذخز ذاتذذه الذذح  كذذان قدذذل عذذذخيغ سذذشة؛ فذذأنشج اذكذذخ مختمذذف ’ الوػيذذة الذخرذذية ب كذذخة الذذحاكخة 

 .(Brown,1998: 29السخاحل التج مخ بوا اعيج اا معػر  )



درا  ال ذذخد ش دذذج الحذذج ث، لمتأمذذل شذذػيبل  فذذج مدذذألة إااتجذذه ال كذذخ ال مدذذ ج الحقذذا ، امذذغ بعذذج  ال كذذخ ال
ذذذذجَر ، يقذذذذػا االا  ب عذذذذل االدرا  ألحاتذذذذه المعذذذذالع، اكيذذذذ   ذذذذجرل  اآخذذذذخ م  ن الذذذذحات الاذذذذذخية تشقدذذذذع عمذذذذ  جذذذذد  م 

نوذذا الاذذذخ عذذغ ان دذذوع بسذذا يجعموذذا مذذؤ خة فذذج بكيذذة  االذذذعػر، فيسذذا يخذذتز ال ذذانج باألفكذذار االسذذذاعخ التذذج يكػ 
ك يذذخة، تتحذذجد بجساعذذات  ان لم ذذخد ذاات William Jamesش دذذية. اذ أاضذذح الذذيع جذذيسذ جػانذذ  حيذذاتوع ال

االفخاد الح غ يكتخث بآرائوع. اانه يغيخ مغ مخرياته، م حج ا  تحػيخات فذج هػيتذه فذج الديتذات السختم ذة حدذ  
شذذة، امجدذذج غ الجسوذذػر االجتسذذاعج السػاجذذه لذذه. فك يذذخا  مذذا  ذذخل الشذذاس ان دذذوع بػصذذ وع مس مذذيغ لجساعذذة معي

 .(Abrahms & Hogg, 2004: 147لسشطػر تمظ الجساعة اكأنه مشطػرهع الذخرج )

اسذذع  الاذذاح ػن عمذذ  مذذجار عقذذػد ك يذذخة مذذغ الذذدمغ الذذ  الكذذذف عذذغ الذذجار الذذػضي ج لموػيذذة بسختمذذف 
 جا  تزذخسا  مذجة ااجووا اا صذػرها فذج الشدذيج الش دذج االجتسذاعج لمجساعذات الستشػعذة. اذ مذوج م وذػا الوػيذ

ب عذذل الكذذع الوائذذل مذذغ الجراسذذات العمسيذذة التذذج اتخذذحت مشذذه م وػمذذا  مخكديذذا ، إذ تذذجافعت العمذذػا االجتساعيذذة مذذغ 
أن خابػلػجيذذا اسيدذذيػلػجيا اسذذيكػلػجيا اعمذذػا سياسذذة إلسذذتمواا الس وذذػا رناذذة فذذج الط ذذخ بشرذذي  مذذغ الشجذذاح 

االجتساعيذذة، فأصذذاح بس ابذذة كمسذذة سذذحخية  الذذح  حققذذه فذذج مقاربذذة آليذذات التغييذذخ اميكاندمذذات حذذل السذذذكبلت
لتحميل حقذائق متشػعذة، م ذل مخرذيات األفذخاد اتحذػالت األديذان االعبلقذات بذيغ الشدذا  االخجذا  امػضذػعات 
السوغ االحياة االسخية االوجخة االرخاعات العخقية.  ع استسخ هذحا االهتسذاا الػاسذ  بس وذػا الوػيذة حتذ  اليذػا، 

 .(11 :٥٠٠1دخيكية اأشخ نطخية عج جة )نطسج،إذ تػلجت عشه دراسات ام
 

 & Tajfel نعخية الهؽية االجتساعية )تاجفيل وتيخنخ  الشعخية السفدخة لألوجه الستعجدة لمهؽية

Turner ) 

بصخيقذذذذذة  Tajfelهذذذذذا تاج يذذذذذل ا تأسدذذذذذت الشطخيذذذذذة عمذذذذذ  اسذذذذذاس نتذذذذذائج الاحذذذذذػث االمدخيكيذذذذذة التذذذذذج اجخ 
ز  األفخاد الس حػصيغ عم  مجسذػعتيغ عمذ  اسذاس ت زذيموع لخسذػا السجسػعات التجخيدية الرغيخة اذ كان  ػ 

ػزيذ ، اهذحا مذا معيشة ا تعخض عميوع ضسغ فتتيغ اقج اجج ان االفخاد  شحازان ال  مجسػعاتوع فذج عسميذة الت
ألن دوع اكانت هح  الشدعة )ت زيل الجساعة الجاخمية(  قج قجمت دعسا  لبلدعا  القائذل  ةيذعخهع بسذاعخ شيا



مذذغ السسكذذغ ان تذذؤ خ بقذذػة فذذج مذذعػرهع حذذػ  ان دذذوع  الوامذذذية التذذج تكذذػن بذذيغ الشذذاس حتذذ  االترذذاالتبذذأن 
(Brown, 1998: 23). 

معخفذذة ال ذذخد بأنذذه  شتسذذج  فوذذا بأنوذذاالتذج عخ  ، 111٥قذجا تاج يذذل مرذذصمح الوػيذذة االجتساعيذذة فذذج عذذاا 
ام ل ، لشداة له لعزػية هح  السجسػعةإل  مجسػعات اجتساعية معيشة م  بعس األهسية العاشفية االكيسة با

هذذح  الوػيذذة تدذذاعج  فذذج ترذذػر الذذحات فذذج سذذياق السجسػعذذات التذذج  شتسذذج اليوذذا؛ اكيذذ  أن نطذذاا الترذذشي ات 
 .(Tajfel, 1972: 293االجتساعية يخمق ايحجد مكان ال خد فج السجتس  )

وػيذذة االجتساعيذذة هذذػ كذذان السحذذػر األساسذذج الذذح  ربذذا مذذغ خبللذذه تاج يذذل الترذذشي  االجتسذذاعج اال
لعسميات السقارنة االجتساعيذة، الكذغ مذ   Festinger السقارنة االجتساعية، معتسجا  فج ذلظ عم  فكخة فدتشجخ

جسيذذ  فتذذات السجتسذذ  تعذذير فذذج اسذذا مجسػعذذات أخذذخل  لكذذػن  ا  تػسذذيعوا اتعذذج موا، اذ اعتقذذج تاج يذذل أنذذه نطذذخ 
ة )تمذذظ الجػانذذ  التذذج ي دذذتسج مشوذذا بعذذس الخضذذا( االكيسذذة متشػعذذة؛ فذذإن الجػانذذ  اإليجابيذذة لموػيذذة االجتساعيذذ

االجتساعية  لعزػية مجسػعة محجدة )عم  سديل الس ا ، اضعوا االجتسذاعج االتكذافؤ االجتسذاعج لرذ اتوا( 
 .(Turner,1975: 12) تكتد  السعش  بالسقارنة م  مجسػعات أخخل 

الجتساعية عم  إنذا  التسييد بيغ ال خد ا افج الدياقات السذتخكة بيغ السجسػعات، تخكد السقارنات ا
الوػيذذة االجتساعيذذة ذاتيذذة التقيذذيع؛ فذذإن عسميذذة السقارنذذة االجتساعيذذة بذذيغ  كذذػن فذذخاد الجساعذذات األخذذخل. انطذذخا  لأ

تعديذد ذاتذج، اليدذت محاالذة إلبذخاز االختبلفذات بذيغ االفذخاد فذج السجسػعذة، أ  ج فذج جػهخهذا السجسػعذات هذ
يق تسذا د إيجذابج تقييسذج بذيغ السجسػعذات، اهػيذة اجتساعيذة إيجابيذة ترذ  فذج خجمذة أنوا تدع  جاهجة لتحق

 .(Turner,1975: 12احتخاا الحات )

لبلسذذتشتاج اعذذبل ، فذذإن تذذجنج احتذذخاا الذذحات فذذج سذذياقات السجسػعذذة يح ذذد الدذذمػ  الوذذادع إلذذ  ا  انطذذخ 
 .(Abrams & Hogg, 1988) التسي د اإليجابج، اان تحقيق م ل هحا التسي د  خف  مغ تقج خ الحات

ااقتخح  تاج يل أن التحيد االتسييد ليدا تعديخا  عغ الخرائز ال خدية، بل نتاج ت اعل معقج لمعسميات 
 ,Hohman)قدل الشاس  بذجة مغ  تأ خ مدار الدمػ  بيغ السجسػعاتالسعخفية االت اعمية االسجتسعية، حيث 

2012: 3.) 



ب عالية الجػان  السعخفية لمقػال  الشسصيذة االتحيذد، فوذج  اكتذ ت قجكانت نطخية الوػية االجتساعية ا 
اأن التحميذل  يذخ م رذل اجتساعيذا  لتمذظ القػالذ ،تعتقج أن التحميل السعخفذج الاحذت كذان ت دذيخا  غيذخ مكتسذل اغ

سذذا د ، ااإلسذشاد الدذددج، االتدذػيداضائ وذا االجتساعيذة م ذل، الت الكامذل لوذا يجذ  أن يأخذح فذج االعتاذار أيزذذا  
فذإن  مغ  عمذتخكة عم  نصاق ااس  بيغ السجسػعات االجتساعية؛ ا  اعج. كسا أن تمظ الرػر الشسصيةاالجتس

أ  تحميل لوا يحتاج إل  ترػر شديعتوا السذتخكة، المكياا بحلظ؛ يج  أن يدتشج لسعخفة ااسعة لمعبلقات بيغ 
 .(Tajfel, 1981: 151) فج السجسػعة ا  عزػ بػص ه جسػعات االتعخي  الجساعج لمحات. الس

 

 االفتخاضات األساسية لمشعخية:  
 تذذألف م وذذذػا الذذذحات لذذذجل ال ذذذخد مذذذغ مكذذذػنيغ هسذذذا الوػيذذذة الذخرذذذية التذذذج تذذذذيخ الذذذ  خرذذذائز ال ذذذخد  (1   

الذخرذذية م ذذل السػاهذذ  االسوذذارات، ا الوػيذذة االجتساعيذذة التذذج تذذذيخ الذذ  خرذذائز الجساعذذات االترذذشي ات 
. اان هذح غ السكذػنيغ ةمعيشذ ةعخقيذ ةمعوذا ال ذخد م ذل عزذػيته داخذل جساعذ تػحذج( االجتساعية التج  تساه  )

اضذذائف موسذذة فذذج تقذذػيع الذذذخز لحاتذذه مذذغ خذذبل  السقارنذذة  االجتساعيذذة ا يسكذذغ عذذجهسا مذذغ  سذذاكبلهسذذا لو
اجذه الوػيذة تكذػن مترذمة أحذج أن الوػية الذخرية بػصذ وا إعية التج تػجج عشج كل االفخاد. الخرائز الجاف

ػيته فذذج ال ذذخد عمذذ  تقذذج خ  لحاتذذه بيشسذذا تكذذػن الوػيذذة االجتساعيذذة مترذذمة بسحافطذذة ال ذذخد عمذذ  عزذذ ةسحافطذذب
ن ال خد ال يستمظ ذاتا  ااحج  فقا بل ذاات متعجدة بعجد الوػيات التذج يستمكوذا اا إترشي  اجتساعج ايجابج. ف
 .(Young, 2004: 12الجساعات التج  شتسج اليوا )

مترذذذذل ااقذذذذ  بذذذذيغ قصدذذذذيغ متصذذذذخفيغ. القصذذذذ  االا  يكذذذذػن متسذذذذ بل بالعبلقذذذذات  الجتسذذذذاعجان الدذذذذمػ  ا (2   
بعيجا  عغ تأ يخات ال تات االجتساعية التذج  ةتكػن فيوا خرائروع الست خدة بارز الذخرية ما بيغ االفخاد التج 

بلقذذذات مذذذا بذذذيغ يكػنذذػن مشتسذذذيغ اليوذذذا م ذذذل العبلقذذة بذذذيغ الذذذداجيغ. إال ان القصذذذ  الستصذذذخع االخذذخ  تس ذذذل بالع
الجساعات التج تكػن محجدة  بدذمػ  االفذخاد برذ توع اعزذا  فذج فتذات اجتساعيذة معيشذة بعيذجا عذغ العبلقذات 

 ةعخكذة. اتكذػن الوػيذة الذخرذية بذارز الذخرية م ل سمػ  الجشػد المح غ  شتسػن ال  جير السقاتميغ ا شا  الس
ن الت اعذذل يجذذخ  بذذيغ الجساعذذات اليش دذذح السجذذا  اذا كذذان الت اعذذل يحذذجث بذذيغ االفذذخاد ايحذذجث العكذذذ اذا كذذا

 .(Tajfel & Turuer, 2004: 279اماا بخاز الوػية االجتساعية )



يكذذافح االفذذخاد لتحقيذذق م وذذػا ذات ايجذذابج عدذذخ السحافطذذة عمذذ  تقذذج خهع لذذحااتوع اا تعديذذد ذلذذظ التقذذج خ  (3   
احج ااجه الوػية الستعجدة، التخف  مغ تقج خهع بػص وا  ةايجابي ةاجتساعي ةاهحا ما  جفعوع لمسحافطة عم  هػي

نذذػ  هػيذات  ةالخارجيذة ذات الرذمة. امذا فذج حالذ بذيغ جسذاعتوع االجساعذات ةحات بذأجخائوع لسقارنذات مػاتيذلم
 .(٢٢ :٥٠٠2د االيجابج )زا ج، قج  مجأ الشاس لتخ  جساعتوع اايجاد اسائل تحقق لوع التسي   ةسمدي

تيخنخ اصاحت تخكد االنتاا  عم  عسمية الترذشي ، اذ يعسذل الترذشي  اعشج تصػيخ الشطخية مغ قدل 
االجتساعج عم  تغييذخ اإلدرا  االجتسذاعج، بحيذث ال   شطذخ إلذ  الشذاس مذغ حيذث خرائرذوع ال خديذة ال خيذجة 
الكذذغ مذذغ حيذذث الدذذسات السذذذتخكة فذذج السجسػعذذة أا السجسػعذذة الخارجيذذة السذذذتخكة. االترذذشي  االجتسذذاعج 

اإلدرا  الذذحاتج الكشذذه  ذذحه  إلذذ  أبعذذج مذذغ ذلذذظ فذذج تحػيذذل م وذذػا الذذحات افذذج اسذذتيعا  جسيذذ  لمذذحات  اصذذل 
جػانذذ  مػاقذذف ال ذذخد امذذذاعخ  اسذذمػكياته داخذذل السجسػعذذة. ايذذتع اسذذتدجا  الذذحات ال خديذذة بذذأخخل قائسذذة عمذذ  

الجساعذة االعسذل عزػية الجساعة )أ  الوػية االجتساعية( التج  تع تحج جها مغ خبل  الشسػذج األالج داخل 
 .(Turner, 1985, 99افقا  لوا )

فعشجما  تعمق األمخ بالوػيات الجساعية، فإن مدتػل االلتداا بسجسػعة أا فتة معيشة يحجد كيفية تأ يخ 
خرذذذائز السجسػعذذذة أا السعذذذا يخ أا الشتذذذائج عمذذذ  االسذذذتجابات اإلدراكيذذذة االعاشفيذذذة االدذذذمػكية لؤلفذذذخاد الذذذح غ 

 (.Ellemers, 2002: 164)سػعة.  شتسػن إل  تمظ السج

فكل تمظ الوػيات السختم ة تشجرج تحت األاجه التذج حذجدتوا م ذاليع الشطخيذة االتذج تحذجد بأربعذة ااجذه 
 اهج بشد  مختم ة مغ الدخاز االػضػح لجل كل فخد امغ اقت آلخخ، اهج:

  نه ال خد عغ ذاتذه ا مذذاعخ  باالسذتسخارية الوػية الذخرية: التج تتعمق بالس وػا الخرػصج الح  يكػ 
 .ذلظ الػجه لل ضاالت خد فج 

  فذذج ضذذل سذذياقات اجتساعيذذة متاادلذذة  ألن دذذوعالوػيذذة االجتساعيذذة: هذذج الكيفيذذة التذذج  شطذذخ بوذذا االفذذخاد
 .لحااتوع فج ضل ذلظ الػجه عاك خ عسػمية، متزسشة االداار االجتساعية، اسسعتوع، اتقجيسو



  م وػا ال ذخد عذغ ذاتذه، تتعمذق بستغيذخات سػسذيػلػجية، كالذج غ الوػية الجسعية: التج تتعمق بأجدا  مغ
اا العخق اا مذاعخ االنتسا  لسجتس  معيغ. ايكيذ هحا الػجه الكيسة التج يسشحوا االفخاد لمخرائز 

 .الدػسيػلػجية تمظ
  فذج سذياق العبلقذات ألن دذوعالوػية العبلئكية: هج ما  ترل بالحات العبلئكية الذح   شطذخ االفذخاد بوذا 

 (.1٤1: ٥٠٠1)نطسج، الحسيسية م  االخخيغ 
 

 اجخاءات البحث:
تذذع اعتسذذاد السذذشوج الػصذذ ج )االرتاذذاشج( فذذج الاحذذث الحذذالج؛ لتعذذخع العبلقذذة بذذيغ متغيذذخ  الذخرذذية 
كاممة التػضيذ  ااألاجذه الستعذجدة لموػيذة لذجل األقميذات التذج تعخضذت لعشذف الجساعذات االرهابيذة فذج العذخاق. 

كذل استقرذا   شرذ  عمذ  ضذاهخة معيشذة، قائسذة فذج الػقذت الحاضذخ بقرذج تذخيرذوا  االاحث الػص ج، هذػ
اكذذذف جػاندوذذا اتحج ذذج العبلقذذات بذذيغ عشاصذذخها اا بيشوذذا ابذذيغ ضذذػاهخ اخذذخل، اان هذذحا الاحذذث ال يقذذف عشذذج 
حذذجاد اصذذف الطذذاهخة مػضذذػ  الاحذذث، بذذل  ذذحه  الذذ  ابعذذج مذذغ ذلذذظ؛ فيحمذذل اي دذذخ ايقذذارن ايكذذي ع؛ آمذذبل  فذذج 

 (.٢1: 11٢1صل لتعسيسات ذات معش   ديج بوا رصيج معارفشا عغ تمظ الطاهخة )الدابعج اآخخان، التػ 
بذذاألفخاد مذذغ األقميذذات )األ ديجيذذة، االسدذذيحية، االذذذاظ( التذذج تعخضذذت تس ذذل مجتسذذ  الاحذذث الحذذالج ا 

بوذا حيذث ( ا فذج مج شذة السػصذل االسشذاشق السحيصذة ٥٠11_ ٥٠1٤لعشف الجساعات االرهابية فذج العذخاق )
( الذذذف فذذذخدا  ابمذذذد اعذذذجاد ٢2٠٠٠٠تعذذذير تمذذذظ األقميذذذات، امذذذغ الجشدذذذيغ. اذ بمغذذذت اعذذذجاد اال ديذذذج يغ حذذذػالج )

( فذذذذخدا  1٢٠٠٠الذذذذ   1٠٠٠٠( الذذذذف فذذذذخدا  بيشسذذذذا بمذذذذد اعذذذذجاد الذذذذذاظ )1٠٠٠٠٠الذذذذ   ٥٢٠٠٠٠السدذذذذيحييغ )
شج مغ الجوذات السعشذج؛ (. الع  تػصل الااحث ال  احرائيات دقيقة عغ السجتس  السع٢٢: ٥٠٥٠)سدػت، 

كذذػن السجتسذذ  تعذذخض لمتوجيذذخ االقتذذل االدذذدج االخصذذف، اضذذافة  الذذ  مجوػليذذة مرذذيخ الك يذذخ مذذغ أفذذخاد ذلذذظ 
 السجتس . اما  دا  يعانج مغ ذلظ ال   ػمشا هحا. 

، بػاقذ  )٤٠٠استخجا الاحث الحالج الصخيقة العذػائية؛ فج سح  عيشته، ابمذد حجسوذا ) ( ٥1٤( فذخد،
 (1( مغ اإلناث مقدسة كٌل حد  األقمية التج  شتسج اليوا كسا فج الججا  )122ا) مغ الحكػر

 (1ججول )
 عيشة البحث مؽزعة وفق متغيخ األقمية والجشذ )الحكؽر، االناث(

 األقمية ت
 الجشذ

 السجسػ 
 اناث ذكػر



 12٢ 21 1٢ األ ديجية 1
 1٠1 ٤1 2٥ السديحية ٥
 1٥2 ٢٥ 1٤ الذاظ 1

 ٤٠٠ 122 ٥1٤ كمجالسجسػ  ال
بعذج إشذبل  الااحذث ا  لغخض قياس األاجه الستعجدة لموػية بسا  تشاس  االديتة العخاقية اعيشة الجراسةا 

لذع  -بقذجر اشبلعذه نهفإ  -كػن الستغيخ لع   جرس فج الديتة العخبية االعخاقية –عم  األدبيات األجشدية الدابقة 
 .Cheek)موػية، اذ اضصخ الااحث ان  تدش  مكياس جيظ اآخخيغ يجج مكياسا  عخبيا  يكيذ األاجه الستعجدة ل

et al, 2002)   شذجرج تحذت االشذار الشطذخ  الستدشذ  فذج الاحذث الحذالج )نطخيذة الوػيذة االجتساعيذة( لذذذ الذح 
)تاج ل ا تيخنخ(، كسا تشصدق عميه الس اليع االساسية لمشطخية اذ انه  تشاس  االسجتس  العخاقج اعيشذة الجراسذة 

 الجساعات االرهابية فج العخاق(. األقميات التج تعخضت لعشف)
 

( فقذخة مػزعذة عمذ  اربعذة ااجذه  لموػيذة اهذج: الوػيذة الذخرذية 1٢. اتألف السكيذاس برذػرته االجشديذة مذغ )
نذه ال ذذخد عذغ ذاتذذه اكذذحلظ مذذاعخ االسذذتسخاري االت ذخد لجيذذه.  تذذألف  ةالتذج تعشذذج، الس وذػا الخرػصذذج الذذح  يكػ 

فقذذخات. االوػيذذة االجتساعيذذة تعشذذج، الكيفيذذة التذذج  شطذذخ بوذذا االفذذخاد ألن دذذوع فذذج سذذياقات اجتساعيذذة ( 1٠مذذغ )
( فقذذخات. 1متاادلذذة اك ذذخ عسػميذذة، متزذذسشة اداارهذذع االجتساعيذذة اسذذسعتوع، ا  تقذذجيسوع لذذحااتوع، تذذألف مذذغ )

ػسذذيػلػجية، م ذذل د شذذه اا اكانذذت الوػيذذة الجسعيذذة تعشذذج، اجذذدا  مذذغ م وذذػا ال ذذخد عذذغ ذاتذذه تتعمذذق بستغيذذخات س
( فقذذخات، االوػيذذة العبلئكيذذة، تعشذذج الذذحات العبلئكيذذة التذذج ٢عخقذذه اا مذذذاعخ  باالنتسذذا  لسجتسعذذه، اتذذألف مذذغ )

( فقخات. فيسا كانت بجائل 1٠ شطخ بوا االفخاد ألن دوع فج سياق عبلقاتوع الحسيسة م  اآلخخيغ، اتألف مغ )
 إلحداسذج ا  لذيذ موسذ( ايشتوج بذذ )مغ أنا إلحداسجموع لمغاية بالشداة ذ )االجابة تتس ل بستجرج خساسج  دجأ بذذ

  بتخجسته ال  المغة العخبية.(. قاا الااحث مغ أنا
 

لغذذخض التحقذذق مذذغ صذذبلحية فقذذخات السكيذذاس بعذذج تخجستوذذا؛ قذذاا الااحذذث بعخضذذه برذذػرته االاليذذة و
مذذغ الاحذذث، االتعخيذذ  الشطذذخ  السعتسذذج،  ( فقذذخة مػزعذذة كذذبل  حدذذ  مجالوذذا، متزذذسشا  الوذذجع1٢السكػنذذة مذذغ )

عمذذ  مخترذذيغ فذذج عمذذع الذذش ذ؛ لغذذخض ابذذجا  آرائوذذع فذذج: مذذجل صذذبلحية ال قذذخات لكيذذاس مذذا اضذذعت ألجمذذه، 
امذذجل مبلئسذذة بذذجائل االجابذذة لم قذذخات المسدذذتجي . ااجذذخا  مذذا  خانذذه مشاسذذاا  مذذغ تعذذجيبلت )اعذذادة صذذياغة، اا 

 ححع( عم  ال قخات االدجائل. 



%( فذذأك خ؛ لغذذخض قدذذػ  ٢٠اد عمذذ  آرا  امبلحطذذات السحكسذذيغ اتحميموذذا، ااعتسذذاد ندذذاة )اباالعتسذذ
(، م  التعجيبلت التج اقتخحػها عم  ال قذخات اكسذا 1٢ال قخة اا رفزوا، فقج تع االبقا  عم  جسي  ال قخات الذذ )

 بل ذج افذق اآلتذج: (، اما بجائل االجابة فأصاحت بعج تعج ل الخدخا  تتكذػن مذغ مذجرج 11مػضح فج ججا  )
 .) موع ججا  إلحداسج مغ انا، اموع ال  حج، ما إلحداسج مغ انا، اليذ موسا  إلحداسج مغ انا(

 :اجخاءات تحميل الفقخات 

 ن  اتين الطخفاالسجسؽعتاواًل.   

بدذح  عيشذة  الااحذث ، قذاااألاجذه الستعذجدة لموػيذةلحدا  القػة التسييدية لكل فقذخة مذغ فقذخات مكيذاس 
، ابعج ترحيح اسذتجابات الس حػصذيغ احدذا  الجرجذة الكميذة لكذل اسذتسارة عمذ  دا  ( فخ ٤٠٠ة، بمغت )عذػائي

%( مذغ ٥1، تع تختي  الجرجات تشازليا  ابتجا   مغ أعم  درجة اانتوا  بأدن  درجة، اتع اختيار ندذاة )السكياس
اسذتسارة(، ااختيذار  1٠٢ػاقذ  )مسكيذاس اسذسيت بالسجسػعذة العميذا بلاالستسارات الحاصمة عم  أعمذ  الذجرجات 

، اسذتسارة( 1٠٢مغ االستسارات الحاصمة عم  أدن  الجرجات اسسيت بالسجسػعة الذجنيا بػاقذ  ) %(٥1نداة )
 اجه مغ ااجه الوػية الستعجدة. (  ػضح تخااح درجات االستسارات العميا االجنيا الكل٥االججا  )

 

 (2الججول )
  لكل وجه مؼ أوجه الهؽية الستعجدةدرجات االستسارات العميا والجنيا  

 الحجود الجنيا الحجود العميا الهؽية
 91-77 72-13 الوػية الذخرية

 9-91 99-79 الوػية االجتساعية

 93-91 73-71 الوػية الجسعية

 93-77 72-13 الوػية العبلئكية
 

 ؛فذج تحميذل ال قذخات % العميا االجنيا مغ الجرجات تس ل أفزل ندذاة يسكذغ أخذحها٥1ن نداة إاهكحا ف
اذلظ ألنوا تقجا لشا مجسػعتيغ بأقر  ما يسكغ مغ حجع اتسا د، حيشسا يكػن تػزيذ  الذجرجات عمذ  السكيذاس 

 .(1٤: 11٢1عم  صػرة مشحش  التػزي  االعتجالج )الدابعج اآخخان، 
 



خات كذل مجذا  ا ل قذلكذبل السجسذػعتيغ العميذا االذجني االنحخاع السعيار  ابعج استخخاج الػسا الحدابج ا 
 ؛لعيشتيغ مدذتقمتيغ (t. test)وػية، قاا الااحث بتصديق االختاار التائج لممكياس األاجه الستعجدة مغ مجاالت 

الختاار داللة ال خاق بذيغ أاسذا  السجسذػعتيغ، اذلذظ ألن الكيسذة التائيذة السحدذػبة تس ذل القذػة التسييديذة لم قذخة 
ذذج  1٢ :111٠بذذيغ السجسذذػعتيغ )مذذا خز،  ت الكيسذذة التائيذذة السحدذذػبة مؤمذذخا  لتسييذذد كذذل فقذذخة مذذغ خذذبل  (. اع 
ان جسيذذ  ال قذذخات الكذذل السجذذاالت كانذذت مسيذذدة الن الكيسذذة ( 1جذذجا  ) ايدذذجا مذذغ مقارنتوذذا بالكيسذذة الججاليذذة.

( ادرجة حخية ٠9٠٢( عشج مدتػل داللة )1912التائية السحدػبة لوا اعم  مغ الكيسة التائية الججالية الاالغة )
(٥1٤.) 
 

 (3ججول )
 تيؼيبطخيقة السجسؽعتيؼ الطخف األوجه الستعجدة لمهؽيةقياس جاالت مالقؽة التسييدية لفقخات م 

جال
الس

 

 رقػ
 الفقخة

القيسة  السجسؽعة الجنيا السجسؽعة العميا
التا ية 
 السحدؽبة

 
الؽسط  الشتيجة

 الحدابي
االنحخاف 
 السعياري 

الؽسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

رية
ذخ

ة ال
هؽي

ال
 

 دالة  11.512 0.729 1.972 0.382 2.972 9
 دالة  17.779 0.673 1.935 0.263 2.824 7
 دالة  7.888 0.719 2.074 0.247 2.925 1
 دالة  7.507 0.645 2.064 0.291 2.935 1
 دالة  9.289 0.700 1.935 0.473 2.907 1
 دالة  13.314 0.766 1.861 0.512 2.666 6
 دالة  13.090 0.752 1.935 0.568 2.592 2
 دالة  11.554 0.763 1.842 0.247 2.564 9
 دالة  11.925 0.635 1.768 0.165 2.935 1
 دالة  13.897 0.701 2.111 0.247 2.935 93

ية 
هؽ

ال
عية

تسا
الج

ا
 

 دالة  12.513 0.676 1.861 0.397 2.805 11
 دالة  13.747 0.553 1.453 0.555 2.490 12
 دالة  12.814 0.676 1.518 0.628 2.657 13



 دالة  16.764 0.827 1.629 0.135 2.981 14
 دالة  13.792 0.597 1.583 0.535 2.648 15
 دالة  12.783 0.632 1.740 0.474 2.713 16
 ةدال 9.195 0.653 2.055 0.435 2.750 17

ؽية
اله

 
عية

جس
ال

 

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

قية
ال 

الع
 

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

 

 :)االتداق الجاخمي(جالها الفقخة بالجرجة الكمية لسعالقة درجة ثانيًا.   
الستخخاج العبلقة االرتااشية بيغ درجة كل فقخة مغ فقخات السكياس  معامل ارتاا  بيخسػن الااحث استعسل 

ألنوذا اعمذ  مذغ  دالذة احرذائيا   كانذت ااتزح ان قيع معامبلت االرتاا  لجسي  ال قخاتسجالوا، االجرجة الكمية ل



جذذجا   ،(11٢)ادرجذذة حخيذذة (، ٠9٠٢)مدذذتػل داللذذة  ا ،(٠9٠1٢غذذة )الاال  خجذذة لسعامذذل االرتاذذا الكيسذذة الح
 (  ػضح ذلظ. ٤)
 

 (4ججول )
 مقياس األوجه الستعجدة لمهؽية لسجالها فيرتباط بيؼ درجة الفقخة والجرجة الكمية ال معامالت ا 

  قيةالهؽية العال  الهؽية الجسعية الهؽية االجتساعية الهؽية الذخرية
 االرتباط الفقخة االرتباط الفقخة االرتباط الفقخة االرتباط الفقخة

9 0.642 99 0.409 18 0.459 26 0.654 
7 0.558 97 0.471 19 0.494 27 0.518 
1 0.496 91 0.394 20 0.503 28 0.533 
1 0.501 91 0.562 21 0.637 29 0.544 
1 0.554 91 0.565 22 0.626 30 0.607 
6 0.420 96 0.472 23 0.498 31 0.635 
2 0.343 92 0.371 24 0.273 32 0.534 
9 0.334 

  
25 0.631 33 0.609 

1 0.602   
34 0.564 

93 0.527 35 0.602 
 

مػزعة عم  ارب   (1٢) عم  ن ذ عجد فقخاته الذذ بقج السكياس بعج استعسا  االجخا ات الدابقة ظابحل
وػيذذة الجسعيذذة، لم( فقذخات ٢موػيذة االجتساعيذذة، ا)ل( فقذذخات 1موػيذذة الذخرذية ا)لات ( فقذخ 1٠بػاقذذ  ) ،هػيذات

 (.1٠)ممحق  موػية العبلئكية.ل( فقخات 1٠ا)
 سقياس:مالخرا ص القياسية )الديكؽمتخية( ل 

 :Validityالرجق  اواًل.   
 استعسل الااحث عجة مؤمخات لمرجق اهج:

 :Face Validityالرجق العاهخي ( 1   
خض السكياس افقخاته عمذ  مجسػعذة قق هحا الشػ  مغ الرجق فج السكياس الحالج اذلظ عشجما ع  تحا 

 انطخ. مغ السحكسيغ الستخرريغ فج ميجان عمع الش ذ



 

 :Constract Validityصجق البشاء ( 2   
 :( مغ خبل  السؤمخات اآلتيةاألاجه الستعجدة لموػيةتػفخ هحا الشػ  مغ الرجق فج هحا السكياس )ا 

 (.2، جدول )نياسلوب المجوعتين الطرفيت -
 (.3جال الخاص بها . جدول )ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للم -

اتوتع الصخائق الدابقة بسعخفة أن ال قخة اا السجا  تكيذ الس وػا ن ده الح  يكيده السكياس ككل، ايػفخ 
 .(Lindquist, 1957 : 282)هحا أحج مؤمخات صجق الدشا  

 

 :Reliabilityالثبات يًا. ثان  
 :األاجه الستعجدة لموػية باعتساد شخيقتيغ هساقاا الااحث باستخخاج  اات مكياس 

 

 : Test- Retest)طخيقة االتداق الخارجي )إعادة االختبار ( 1   
بعج مخار اسدػعيغ  األاجه الستعجدة لموػيةبوح  الصخيقة قاا الااحث بتصديق مكياس  الستخخاج ال اات

، ابعذذج اسذذتعسا  امذذغ ن ذذذ افذذخاد العيشذذة السدذذتخجمة فذذج التصديذذق االا  ،( فذذخد، ٢٠التصديذذق األا  عمذذ  ) مذذغ
معامل ارتاا  بيخسػن لمتعخع عم  شديعة العبلقة بيغ درجذات التصديذق األا  اال ذانج، ضوذخ أن قيسذة معامذل 

 الوػيذذذذذذذة الجسعيذذذذذذذة ٠.٢1٢ الوػيذذذذذذذة االجتساعيذذذذذذذة ٠.٢٢1 الوػيذذذذذذذة الذخرذذذذذذذيةلسكيذذذذذذذاس  سجذذذذذذذاالت اال اذذذذذذذات ل
  ٠.٢٢٥ الوػية العبلئكية11٠.٠

 

لسجذاالت مكيذاس األاجذه الستعذجدة لموػيذة، ت هح  الكيع مؤمخا  عمذ  اسذتقخار اسذتجابات األفذخاد اقج ع ج  
  .(٢٢: 11٢٢جيج ل اات االختاار )عيدػ ،  خذلظ مؤم ا

 

 كخونباخ(:  االتداق الجاخمي )معامل الفا( 2   
مسجذذذاالت االربعذذذة لسكيذذذاس األاجذذذه كخاناذذذاخ ل صخيقذذذة تذذذع اسذذذتعسا  معادلذذذة ال ذذذالحدذذذا  ال اذذذات بوذذذح  ال

 الوػيذذة العبلئكيذذة ٠.1٤٥الوػية الجسعية ٠.1٥1الوػية االجتساعية ٠.111 الوػية الذخرية ،الستعجدة لموػية
٠.1٢2 

جدة  لموػية، لسجاالت مكياس األاجه الستععم  استقخار استجابات األفخاد  ا  مؤمخ   ت هح  الكيعاقج ع ج  
 (.٢٢: 11٢٢ذلظ مؤمخ جيج ل اات االختاار )عيدػ ،  ا



 الشتا ج:
 :التي تعخضت لعشف الجساعات االرهابية في العخاقات ــــــجى األقميـــــؽية لــــــخف األوجه الستعجدة لمهــــتع

س األاجذذه عمذذ  مكيذذا ن الستػسذذا الحدذذابج ألفذذخاد العيشذذةاضوذذخ التحميذذل االحرذذائج لديانذذات الاحذذث ا
الااحذذث معادلذذة االختاذذار التذذائج لعيشذذة ااحذذجة  (، ااسذذتعسل٥٢الستعذذجدة لموػيذذة كذذان كسذذا مػضذذح فذذج الجذذجا  )

ربذذ  اكانذذت الشتذذائج عشذذج االستػسذذصات ال خضذذية لموػيذذات األ ة ال ذذخاق بذذيغ الستػسذذصات الحدذذابيةلتعذذخع داللذذ
 (.٢) (، كسا فج الججا 111( ادرجة حخية )٠.٠٢مدتػل داللة احرائية )

 (5الججول )
 لجى افخاد العيشة الفخق بيؼ الستؽسط الحدابي والستؽسط الفخضي لسقياس األوجه الستعجد لمهؽية  

 انمجاالت انعينة
 انمتىسط

 انحسابي

 نكم هىية

االنحشاف 

 انمعياسي
انىسط 

 انفشضي

 انقيمة انتائية
دسجة 

 انحشية

مستىي 

دالنة 

 انجذونية انمحسىبة 5...

133 

هىية ان

 انشخصية
24.392 3.616 20 24.294 

1.96 
 

399 
 

 دانة

انهىية 

 االجتماعية
 دانة 10.974 14 2.888 15.585

انهىية 

 انجمعية
 دانة 10.836 16 3.608 17.955

انهىية 

 انعالئقية
 دانة 19.439 20 4.218 24.100

 

اإلحدذاس الوػيذة، اذلذظ ي دذخ بذأن  افذخاد األقميذات  تدذسػن بكافذة أاجذه تزذح بذأن  (٢) امغ الجذجا 
بالوػيذذذذة لذذذذج وع  تكذذذذػن مذذذذغ مخكذذذذ  مذذذذغ مذذذذذاعخ االنتسذذذذا  االتكامذذذذل ااإلحدذذذذاس باالسذذذذتسخارية الدمشيذذذذة االتشذذذذػ  

فاألمذذخاص  الوػيذذة االجتساعيذذة لتاج ذذل اتيخنذذخ  ااالسذذتقبل  اال قذذة بذذالش ذ ااإلحدذذاس بذذالػجػد. اافقذذا  لشطخيذذة
افذذج مقذذجمتوا االنتسذذا   تسجة مذذغ عبلقذذاتوع االنتسائيذذة لتجسعذذات كديذذخةيدذذعػن إلذذ  تعخيذذ  ذااتوذذع بس ذذخدات مدذذ

، اإلذذ  اسذذتشتاج تقذذػيسوع لذذحااتوع مذذغ تمذذظ الوػيذذات الستعذذجدة. اقذذج فدذذخت هذذح  الشدعذذة عمذذ  إنوذذا معخفيذذة لمذذػشغ
ة، فوذع يستمكذػن هػيذات متشػعذتتعمق بسعتقجات االفخاد اترػراتوع الحهشية عغ الجساعة ااالنتسذا  لوذا،  خالرة

مذذذغ ال اعميذذذة ااألهسيذذذة بالشدذذذاة الذذذيوع، اذ تتخكذذذد األهسيذذذة اال اعميذذذة بوػيذذذات  اال انوذذذا ال تكذذذػن بذذذش ذ السدذذذتػل 
 Tajfel) ة   موسذة بعيشوا، تدتشج ال  انتسا ات ذات ا ذخ ااسذ  عمذ  حيذاتوع االجتساعيذة، اجساعذات مخجعيذ



& Turner, 1979: 39)  ن افذخاد تمذظ األقميذات يدذعػن الذ  إفذافذج ضذل اجذػد تمذظ األاجذه الستعذجدة لموػيذة
  .خ س عجا اليقيغ بالتساهج فج السجسػعات التج تز ج لج وع هػية ااضح

لعشف الجســــاعات تعخضت  التيجى األقميات ـــــؽية لــــــجدة لمهــــي األوجه الستعـــــخوق فــــة الفـــــخف داللـــــــتع
 :لجشذ واألقميةاالرهابية في العخاق عمى وفق متغيخي ا

 

 أ : الهؽية الذخرية: 
لغذذخض تعذذخع داللذذة ال ذذخاق بذذيغ متػسذذصات درجذذات افذذخاد العيشذذة فذذج الوػيذذة الذخرذذية افذذق متغيذذخ  

(، اكانذذت الشتذذائج كسذذا هذذػ ٠9٠٢الجذذشذ ااألقميذذة اسذذتعسل الااحذذث تحميذذل التاذذا غ ال شذذائج افذذق مدذذتػل داللذذة )
 (.2مديغ الججا  )

 

 (6ججول )
 هؽية الذخرية وفق متغيخي الجشذ واألقمية الفخوق في ال 

 مصذر التباين

 

 مجموعة المربعات

S-S 

درجة 

 الحرية

D-F 

متوسط 

 المربعات

M-S 

القيمة 

 الفائية

F 

القيمة 

 الجذولية

مستوى 

 الذاللة

S-g 

 17.022 193.244 1 193.244 الجشذ

3.84 

 

0.05 

 

 9.146 103.829 2 207.658 األقمية

 التفاعل 
 األقمية( x )الجشذ

339.803 2 169.902 14.966 

 11.352 394 4472.811 الخطأ

 400 243215.000 الكمي

 

ــخ الجــشذ:    ــة الذخرــية وفــق متغي ( أن ال ذذخق بذذيغ الذذحكػر 2 تزذذح مذذغ الجذذجا  )اواًل. الفــخق فــي الهؽي
مذذ   (119٠٥٥) لسحدذذػبةعشذذجما نقذذارن الكيسذذة ال ائيذذة ا دا  احرذذائيا  مكيذذاس الوػيذذة الذخرذذية ااإلنذذاث عمذذ  

 إذ بمذذد الستػسذذا الحدذذابج لمذذحكػر( ٠9٠٢)( عشذذج مدذذتػل الجاللذذة اإلحرذذائية 19٢٤الكيسذذة الججاليذذة الاالغذذة )
 (٥٢9٥٥٢) الذذذذح  يختمذذذذف عذذذذغ الستػسذذذذا الحدذذذذابج لئلنذذذذاث الاذذذذالد (191٢1) بذذذذانحخاع معيذذذذار   (٥19111)

كػر فج الوػيذة الذخرذية مذغ التقذج خ العذالج ايسكغ تدخيخ ت ػق االناث عم  الح .(19٥11) بانحخاع معيار  



لمكذذذذيع الذخرذذذذية االسعذذذذا يخ االخبلقيذذذذة الؤلهذذذذجاع الذخرذذذذية ااآلمذذذذا  السدذذذذتقدمية امذذذذغ الذذذذذعػر بذخرذذذذياتوع 
الست خدة االستسيدة عغ االخخيغ االسعخفة الػ يقة بالحات ااالفكذار الستعمقذة بوذا، فزذبل  عذغ مذا تتستذ  بذه االنذاث 

 ػاشف امذاعخ.بذكل عاا مغ احبلا اع

دراسذذذة جيذذذظ  اتختمذذذف مذذذ  نتيجذذذة   (,Carlson 9161دراسذذذة كارلدذذذػن ) تمذذذظ الشتيجذذذة مذذذ   اتتدذذذق
(9191 Cheek). 
 

( أن ال خق بيغ افخاد األقميات 2 تزح مغ الججا  )ثانيًا. الفخق في الهؽية الذخرية وفق متغيخ األقمية:   
( اعمذذ  مذذغ الكيسذذة الججاليذذة 191٤2ال ائيذذة السحدذذػبة )ن الكيسذذة أل دا  احرذذائيا  فذج متغيذذخ الوػيذذة الذخرذذية 

؛ ابسبلحطذذة الستػسذذصات الحدذذابية افذذق نذذػ  األقميذذة (٠9٠٢) ( عشذذج مدذذتػل الجاللذذة اإلحرذذائية19٢٤الاالغذذة )
 (.1نججها مختم ة كسا يطوخ فج الججا  )

 

 (7ججول )
 الفخق في الستؽسطات الحدابية لمهؽية الذخرية وفق متغيخ األقمية

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي ليةاألق
 3.315 25.187 األيزيدية
 3.745 23.513 المسيحية
 3.688 24.111 الشبك

 

عمذ  مكيذاس الوػيذة الذخرذية اهذحا  ال بل ة بيغ مجسػعات األقميات ا  ندتشتج مسا سدق أن هشا  فخاق
مجسػعذة مذغ الستػسذصات ب ذخاق  يعشج أن هشا  عم  األقذل متػسذصا  ااحذجا  يختمذف عذغ متػسذا آخذخ أا عذغ

 ذات داللذذذة إحرذذذائية، السذذذا كذذذان تحميذذذل التاذذذا غ ال يعصيشذذذا سذذذػل قيسذذذة ااحذذذجة، فقذذذج اسذذذتعسمت شخيقذذذة مذذذيفيه
Scheffe  لمسقارنذذات الستعذذجدة التذذج تذذجع  )باختاذذار ال ذذخاق الجالذذة برذذػرة أميشذذة(. اقذذج أضوذذخت الشتذذائج عشذذج

 (.٢، كسا فج الججا  )(٠9٠٢) ائيا عشج مدتػل داللةمقارنة الستػسصات ال بل ة ان بعزوا دا  احر

 

 



 (28ججول )
 مقارنة الستؽسطات الحدابية لمهؽية الذخرية وفق متغيخ األقمية بطخيقة شيفيه

 المتوسطات المجموعات
 المجموعات بالمقارنة

 الشبك المسيحية األيزيدية
 *1.076 *1.674 - 25.187 األيزيدية
 0.597 - - 23.513 المسيحية
 - - - 24.111 الشبك

 

فذذج الجذذجا   السقارنذذات يتزذذح مذذغا  ،الوػيذذة الذخرذذية* تذذيخ الذذ  اجذذػد فذذخق بذذيغ الستػسذذصيغ عمذذ  مكيذذاس 
مذغ الذذاظ ا  (٠9٠٠٠ان األ ديج يغ أك خ اتداما  بالوػية الذخرذية مذغ السدذيحييغ عشذج قيسذة سذيجسا )ب( ٥٢)

فيسذذا كذذان ال ذذخق غيذذخ دا  فذذج الوػيذذة الذخرذذية بذذيغ  (.٠9٠٢سدذذتػل داللذذة )( اب٠9٠٥1عشذذج قيسذذة سذذيجسا )
 السديحييغ االذاظ.

ايخل الااحث ان سد  ارت ا  درجة اال ديج يغ فج مجا  الوػية الذخرذية مقارنذة بالسدذيحييغ االذذاظ؛ 
انوع ي تقجان العػامل ذاتية امػضػعية التػاصل الشذذا مذ  الجساعذات االخذخل االن تجسعذاتوع الاذذخية تكذػن 

اليع جغخافية  شجر ان تستج خارجوا كسا هػ حا  الذاظ االسديحييغ؛ االمخ الح  قج  ذجفعوع لمتعذػيس ضسغ اق
 عغ ذلظ بإعبل  الذعػر بالحات ال خدية االجساعية االتسي د عغ اآلخخيغ االتقييع العالج لبلنا

 

( أن ال ذخاق بذيغ 2) تزذح مذغ الجذجا  ثالثًا. الفخوق في الهؽية الذخرية وفق تفاعل الجـشذ واألقميـة:   
األقميات ال بل ذة مذغ الذحكػر ااإلنذاث فذج الوػيذة الذخرذية تخقذ  الذ  مدذتػل الجاللذة االحرذائية عشذجما نقذارن 

، ابذحلظ (٠9٠٢)( عشذج مدذتػل داللذة 19٢٤مذ  الكيسذة الججاليذة الاالغذة ) (1٤9122) الكيسة ال ائيذة السحدذػبة
 مكياس الوػية الذخرية لجل افخاد العيشة .يطوخ ت اعل لمجشذ م  األقمية فج التأ يخ عم  

السذذذا كذذذان تحميذذذل التاذذذا غ يعصذذذج درجذذذة ااحذذذجة تذذذج  عمذذذ  اجذذذػد اإل ذذذخ مذذذغ عجمذذذه، اال  دذذذيغ أ  مذذذغ 
االعمذ   فذج الوػيذة الذخرذية، فذبل بذج مذغ  )اال ديجية، االسديحية، االذذاظ(ااألقميات   )ذكػرا  اانا ا ( الجشديغ

صات هذذح  السجسػعذذات، االذذح  يعشذذج ان هشذذا  فذذج االقذذل متػسذذصا  ااحذذجا تعذذخع اجذذػد ا ذذخ لمت اعذذل بذذيغ متػسذذ
 .(  ديغ متػسصات تمظ السجسػعات1يختمف عغ احجل الستػسصات االخخل، االججا  )



 
 (9ججول، )

 متؽسطات افخاد السجسؽعات وفق متغيخ الجشذ 

 انجنس                 

 األقهية  
 االناث انزكىس

 25.539 24.970 األيزيدية
 23.148 23.790 المسيحية
 26.500 22.432 الشبك

الغخض تعخع ال خاق الجالة بيغ متػسصات السجسػعات؛ قاا الااحث باستعسا  اختاار ميفيه، اكسا 
 (1٠مػضػح فج الججا  )

 (11ججول )
 نتا ج اختبار شيفيه في تفاعل الجشذ واألقمية عمى مقياس الهؽية الذخرية

 اتانمتىسط انتفاعالت انعذد
 قيمة شيفيه

)انفشق بين 

 انمتىسطات(

قيمة 

 سيجما
 مستىي انذالنة

0,05 

 اناث ايزيذيات -ركىس ايزيذيين  9
24.970 

0.569 0.953 
فشق غيش دال 

 25.539 إحصائيا

 ركىس مسيح -ركىس ايزيذيين  7
24.970 

1.180 0.453 
فشق غيش دال 

 23.790 إحصائيا

 
1 

 مسيح اناث -ركىس ايزيذيين 
24.970 

1.821 0.098 
فشق غيش دال 

 23.148 إحصائيا

 ركىس شبك -ركىس ايزيذيين  1
24.970 

2.538* 0.000 
فشق دال 

 22.432 إحصائيا

 اناث شبك -ركىس ايزيذيين  1
24.970 

1.529 0.218 
فشق غيش  دال 

 26.500 إحصائيا

 ركىس مسيح -اناث ايزيذيات  6
25.539 

1.749 0.139 
فشق غيش دال 

 23.790 إحصائيا

 اناث مسيح -اناث ايزيذيات  2
25.539 

2.390* 0.021 
فشق دال 

 23.148 إحصائيا

 ركىس شبك -اناث ايزيذيات   9
25.539 

3.107* 0.000 
فشق دال 

 22.432 إحصائيا



 اناث شبك -اناث ايزيذيات  1
25.539 

0.960 0.805 
فشق غيش دال 

 26.500 إحصائيا

 اناث مسيح -ركىس مسيح 93
23.790 

0.641 0.965 
فشق غيش دال 

 23.148 إحصائيا

 ركىس شبك -ركىس مسيح  99
23.790 

1.357 0.364 
فشق غيش دال 

 22.432 إحصائيا

 اناث شبك -ركىس مسيح  97
23.790 

2.709* 0.003 
فشق دال 

 26.500 إحصائيا

 ركىس شبك-ث مسيح انا 91
23.148 

0.716 0.935 
فشق غيش دال 

 22.432 إحصائيا

 اناث شبك -اناث مسيح  91
23.148 

3.351* 0.000 
فشق دال 

 26.500 إحصائيا

 اناث شبك -ركىس شبك  91
22.432 

4.067* 0.000 
فشق دال 

 26.500 إحصائيا
 

أعمذذ  اسذا حدذابج؛ لكذذػن قيسذة سذيجسا أقذذل مذغ مدذتػل الجاللذذة * تذذيخ إلذ  أن ال ذذخق دا  احرذائيا لرذالح 
(  تدذذذيغ ان الوػيذذذة الذخرذذذية كانذذذت اك ذذذخ اضذذذػحا  ابجاللذذذة 1٠امذذذغ بيانذذذات الجذذذجا  )، (٠9٠٢االحرذذذائية )

احرائية لجل االناث مقارنة بالحكػر، الجل انذاث الذذاظ بالجرجذة االالذ  ااالنذاث اال ديذجيات بالجرجذة ال انيذة، 
ان الشتيجذذة اعذذبل  قذذج تكذذػن ذات صذذمة بصديعذذة عسميذذات التشذذذتة االتشسذذيا الجشدذذج لذذجل الذذذاظ  ايذذخل الااحذذث

ااال ديذذذج يغ فذذذج مذذذشح االنذذذاث مدذذذاحة اهتسذذذاا اكدذذذخ تخكذذذد عمذذذ  ضذذذخارة الكذذذيع ااالهذذذجاع الذخرذذذية االسقاصذذذج 
 السدتقدمية امذاعخ الت خد عغ االخخيغ االسعخفة الػ يقة بالحات.

  الهؽية االجتساعية: ب. 
لغخض تعخع داللة ال خاق بيغ متػسصات  درجات افخاد العيشة عمذ  بعذج  الوػيذة االجتساعيذة   افذق 

(، ا كانت الشتذائج ٠9٠٢متغيخ   الجشذ  ااألقمية  استعسل الااحث تحميل التاا غ ال شائج افق مدتػل داللة )
 (.11كسا هػ مديغ الججا  )

 

 (11ججول )
  وفق متغيخي الجشذ واألقميةالفخوق في الهؽية االجتساعية   

مجموعة  مرجر التبايؼ

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

القيمة 

 الفائية

القيمة 

 الجذولية

مستوى 

 الذاللة



S-S D-F M-S F S-g 

 4.756 39.131 1 39.131 الجشذ

3.84 

 

0.05 

 

 2.325 19.129 2 38.257 األقمية

 التفاعل
 1.599 13.155 2 26.311 األقمية( x)الجشذ

 8.228 394 3241.734 الخطأ

 400 100486.000 الكمي
 

( أن ال ذخق بذيغ الذحكػر 11 تزذح مذغ الجذجا  )اواًل. الفخق فـي الهؽيـة االجتساعيـة وفـق متغيـخ الجـشذ:   
مذ  اهذج اع (٤91٢2) اذ كانت الكيسة ال ائيذة السحدذػبة دا  احرائيا   مكياس الوػية االجتساعيةااإلناث عم  

 إذ بمد الستػسا الحدذابج لمذحكػر (٠9٠٢)عشج مدتػل الجاللة اإلحرائية  (19٢٤) مغ الكيسة الججالية الاالغة
( 1٢9٥٤1االذذذح  يختمذذذف عذذذغ الستػسذذذا الحدذذذابج لئلنذذذاث الاذذذالد ) (٥9211) بذذذانحخاع معيذذذار   (1٢9٢٥٤)

 . (191٥٥) بانحخاع معيار  
اتحقذق لذه انتسذا  إلذ  مكذان مذا فذج العذالع االجتسذاعج،  ان الوػية االجتساعية تػفخ لم خد معشی لحاته،

اتجعمه مسيدا  عغ أالتظ الح غ ال  شتسج إليوع، اتػفخ له االحتذخاا عمذ  األقذل مذغ أقخانذه فذج الجساعذة، اتذداد  
بسشطذذػر ذ  معشذذ  يدذذاعج  عمذذ  فوذذع عالسذذة االجتسذذاعج ات دذذيخ ، اتجعمذذه يذذذعخ بأنذذه لذذيذ احيذذجا بذذل يسكشذذه 

بالك اية االقػة، هحا ما ي دخ ان الحكػر مغ افخاد  معػرا   ا  محقق ،سشاد أعزا  جساعته اتزامشوعالتعػيل عم  إ
ذلذظ االتدذاا الذ  شديعذة التكذػيغ االجتسذاعج  ايعػدالوػية االجتساعية مغ االناث، بتمظ األقميات اك خ اتداما  

جر  ن دذذذه عمذذذ  إنذذذه مس ذذذل لذذذحلظ  ذذذ لتمذذذظ الجساعذذذات، االذذذ  أن تح يذذذد الوػيذذذة االجتساعيذذذة لذذذجل ال ذذذخد يجعمذذذه
 :Hogg & Williams, 2000)   الترذشي  االجتسذاعج أ  خرذائز التشسذيا الذحكخ  أا األن ذػ  لذج وع

90). 

فذذج  Dion,1993-1995 (Kawakami &دراسذذتا كاااكذذامج اد ذذػن ) ااتدذذقت هذذح  الشتيجذذة مذذ  
خ عغ ال خاق فج متغيخ الجشذ. اكذحلظ تح يد الوػية االجتساعية بكػنوا مػجػدة لجل افخاد العيشة بغس الشط

 (.,Hogg & Turner 9192دراسة هػغ اتيخنخ )م  



( أن ال ذذخق بذذيغ افذذخاد 11 تزذذح مذذغ الجذذجا  )ثانيــًا. الفــخق فــي الهؽيــة االجتساعيــة وفــق متغيــخ األقميــة:   
 ل ائيذذة السحدذذػبة، اذ كانذذت الكيسذذة اغيذذخ دا  احرذذائيا  العيشذذة فذذج الوػيذذة االجتساعيذذة عمذذ  افذذق متغيذذخ األقميذذة 

كسذذا فذذج  (٠9٠٢)( عشذذج مدذذتػل الجاللذذة اإلحرذذائية 19٢٤اهذذج ادنذذ  مذذغ الكيسذذة الججاليذذة الاالغذذة ) (٥91٥٢)
 (1٥الججا  )

 (12ججول)
 الستؽسطات الحدابية لمهؽية االجتساعية وفق متغيخ األقمية 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي األقلية
 2.850 15.903 األيزيدية

 2.991 15.431 حيةالمسي
 2.829 15.301 الشبك

 

ػجج فخاق ذات داللة احرائية فج الوػية االجتساعية افقا  لستغيخ ت تزح مغ الديانات الدابقة انه ال 
مذذغ هذذح  الشتيجذذة نجذذج ان كذذل افذذخاد األقميذذات بسختمذذف مجسػعذذاتوع لذذج وع تقخياذذا  ن ذذذ السدذذتػل مذذغ ا األقميذذة، 

 .توع االجساعات االخخل العبلقات االجتساعية م  جساع

ايخل الااحث ان افخاد االقميات ال بل ة قج  شطخان بوا ال  ان دوع فذج الدذياقات االجتساعيذة الستاادلذة 
افج مسارسة االداار السختم ة اتقجيسوع لحااتوع بامكا  ااسالي  متقاربة، فوع قج  جركػن معديتوع م  االخخيغ 

خذخيغ ااالنصااعذات التذج  تخكػهذا لذج وع، فكذل ذلذظ يكذػن فذج درجذات ااسالي  ت ذاعموع الم طذج اال عمذج مذ  اال
 متقاربة.

 

( أن ال خاق بذيغ 11 تزح مغ الججا  )الفخوق في الهؽية االجتساعية وفق تفاعل الجشذ واألقمية: ثالثا: 
عشذذجما  األقميذذات ال بل ذذة مذذغ الذذحكػر ااإلنذذاث فذذج الوػيذذة االجتساعيذذة ال تخقذذ  الذذ  مدذذتػل الجاللذذة االحرذذائية

(، اهػ ٠9٠٢( عشج مدتػل داللة )19٢٤( م  الكيسة الججالية الاالغة )19٢11)نقارن الكيسة ال ائية السحدػبة 
 ما  ؤمخ عجا تأ خ الوػية االجتساعية ألفخاد العيشة بالت اعل بيغ الجشذ ا األقمية.



مدذذتػيات متاا شذذة مذذغ  اي دذذخ الااحذذث الشتيجذذة اعذذبل  فذذج ان الجذذشذ ااالقميذذة ات اعموسذذا معذذا  ال يدذذد 
امذغ األقميذات ال بل ذة  تدذسػن بذش ذ الػضذػح فذج تمذظ  الوػية االجتساعية لجل افخاد العيشة، فالجشدذان كبلهسذا

  .فج ذلظ الػجهيكػن بجرجة متقاربة ترشي وع لمحات  ان  ج  هحا عم  اقجالوػية؛ 
 

 الهؽية الجسعية: .جـ 
افخاد العيشة عم  بعج الوػية الجسعية افق متغيذخ    لغخض تعخع داللة ال خاق بيغ متػسصات درجات

(، ا كانذت الشتذائج كسذا هذػ ٠.٠٢الجشذ  ااألقمية  استعسل الااحث تحميل التاا غ ال شائج افق مدتػل داللذة )
 ( .11الججا  ) فج مديغ

 (13ججول )
 الفخوق في الهؽية الجسعية وفقًا لستغيخي الجشذ واألقمية  

 مصذر التباين

جموعة م

 المربعات

S-S 

درجة 

 الحرية

D-F 

متوسط 

 المربعات

M-S 

القيمة 

 الفائية

F 

القيمة 

 الجذولية

مستوى 

 الذاللة

S-g 

 21.702 225.338 1 225.338 الجنس

3.84 

 

0.05 

 

 17.802 184.837 2 369.673 األقلية

 التفاعل

 األقلية( x)الجنس 
698.234 2 349.117 33.623 

 10.383 394 4090.972 الخطأ

 400 134148.000 الكلي

ــة اواًل. الفــخق    ــة الجسعي ــخ الجــشذ: فــي الهؽي ( أن ال ذذخق بذذيغ الذذحكػر 11 تزذذح مذذغ الجذذجا  )وفــق متغي
عمذذ  مذذغ ا  (٥191٠٥)اذ كانذذت الكيسذذة ال ائيذذة السحدذذػبة  دا  احرذذائيا  مكيذذاس الوػيذذة الجسعيذذة ااإلنذذاث عمذذ  

إذ بمذذذذذذد الستػسذذذذذذا الحدذذذذذذابج  (٠9٠٢)( عشذذذذذذج مدذذذذذذتػل الجاللذذذذذذة اإلحرذذذذذذائية 19٢٤الكيسذذذذذذة الججاليذذذذذذة الاالغذذذذذذة )
بذانحخاع ( 1191٤٤مقارنة بالستػسا الحدابج لئلنذاث الاذالد ) (19٥٤٥) بانحخاع معيار   (1٢9٢٥1)لمحكػر

 . (19111) معيار  
د تمظ األقميات اك خ اتداما  فج الوػية الجسعية مغ تعصيشا تمظ الشتيجة ت ديخا  م اد  ان الحكػر مغ افخا

االناث بدد  شديعة التكذػيغ عشذج الذحكػر مشذه عشذج االنذاث. انتيجذة كذػنوع اك ذخ ت ذاعبل  مذ  ااقذ  مجتسعذاتوع، 
الكذذػنوع الخذذا االا  فذذج الرذذخا  )الوػيذذاتج( فذذج اجوذذه الجسعذذج اعمذذ  صذذعيج تمذذظ الجساعذذات مذذغ األقميذذات، 



الكامشة خمف الوػيات الجسعية، تعكذ جػهخية الحاجذة لبلنتسذا  بػصذ وا خاصذية متأصذمة فالعشاصخ الجافعية 
 .(٥٠1: ٥٠٠٢، فج الصديعة الاذخية )جدخ

، اكحلظ م  دراسة )جدخ، (Cocking, et al.,2008) ئهاات قت تمظ الشتيجة م  دراسة كػكشظ ازمبل
 (.Phinney, 1989) ( كسا ااختم ت هح  الشتيجة م  دراسة فيشج٥٠٠٢

 

( أن ال ذخق بذيغ افذخاد العيشذة 11 تزذح مذغ الجذجا  )ثانيًا. الفخق في الهؽية الجسعية وفق متغيخ األقميـة:   
اهذذج اعمذذ  مذذغ الكيسذذة  (119٢٠٥) اذ كانذذت الكيسذذة ال ائيذذة السحدذذػبة دا  احرذذائيا  عمذذ  افذذق متغيذذخ األقميذذة 

فعشجما نقارن الستػسصات الحدابية افق نػ   (٠9٠٢) ( عشج مدتػل الجاللة اإلحرائية19٢٤الججالية الاالغة )
 (.1٤األقمية نججها مختم ة فيسا بيشوا، اكسا فج الججا  )

 

 (14ججول)
 الستؽسطات الحدابية لمهؽية الجسعية وفق متغيخ األقمية 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي األقلية
 3.057 18.551 األيزيدية
 3.119 18.302 المسيحية
 4.374 16.873 الشبك

 

عم  مكيذاس الوػيذة الجسعيذة اهذحا يعشذج أن  ال بل ةبيغ السجسػعات  ا  ندتشتج مسا سدق أن هشا  فخاق
هشا  فج األقل متػسصا  ااحذجا  يختمذف عذغ متػسذا آخذخ أا عذغ مجسػعذة مذغ الستػسذصات ب ذخاق ذات داللذة 

 Scheffe اسذذذتعسمت شخيقذذذة مذذذيفيهإحرذذذائية، السذذذا كذذذان تحميذذذل التاذذذا غ ال يعصيشذذذا سذذذػل قيسذذذة ااحذذذجة9 فقذذذج 
لمسقارنذذذات الستعذذذجدة التذذذج تذذذذجع  )باختاذذذار ال ذذذخاق الجالذذذذة برذذذػرة أميشذذذة(. اقذذذج أضوذذذذخت الشتذذذائج عشذذذج مقارنذذذذة 

 (.1٢. كسا فج الججا  )(٠9٠٢) الستػسصات ال بل ة ان بعزوا دا  احرائيا  عشج مدتػل داللة

 (15ججول )
 ة وفق متغيخ األقمية بطخيقة شيفيهمقارنة الستؽسطات الحدابية لمهؽية الجسعي

 المتوسطات المجموعات
 المجموعات بالمقارنة

 الشبك المسيحية األيزيدية



 *1.678 0.248 - 18.551 األيزيدية
 *1.429 - - 18.302 المسيحية
 - - - 16.873 الشبك

 

نذات فذج الجذجا  السقار  الوػية الجسعية، اتػضح* تذيخ ال  اجػد فخق بيغ الستػسصيغ عم  مكياس 
 ا (٠9٠٠٠السديحييغ أك خ اتداما  بالوػية الجسعية مغ الذاظ عشذج قيسذة سذيجسا ) ا ان األ ديج يغ( ال  1٢)
 فذجبذيغ األ ديذج يغ االسدذيحييغ ، فيسا كان ال خق غيخ دا  (٠9٠٢التج هج اقل مغ مدتػل داللة ) (٠9٠٠1)

 .(٠.٠٢خ مغ مدتػل داللة )( التج هج اكد٠.٢٥٥الوػية الجسعية عشج قيسة سيجسا )

افقذذا  لمشطخيذذة فذذان افذذخاد العيشذذة يذذذتقػن جذذد ا  مذذغ مذذعػرهع بكيسذذة الذذحات مذذغ الجساعذذات التذذج  شتسذذػن 
إليوذذا، ايعايذذذػن مذذذاعخ أفزذذل تجذذا  أن دذذوع حيشسذذا يسذذجحػن جسذذاعتوع بس ذذخدات أك ذذخ إيجابيذذة مذذغ تمذذظ التذذج 

الجسعيذذة  ت ذذػق هذذػيتوعاأل ديجيذذة االسدذذيحية ب تذذيغاألقمي ابشذذا يقػمذذػن بوذذا بكيذذة الجساعذذات، اهذذحا مذذا نجذذج  عشذذج 
ذذذاظ، فالوػيذة الجسعيذة حقذل مذذذيج اجتساعيذا  فذج اعذج هذذؤال  االفذخاد، اهذج فذج الػقذذت لم عمذ  الوػيذة الجسعيذة

ذاتذذذه عشرذذذخ موذذذع مذذذغ عشاصذذذخ العسميذذذات الحاتيذذذة أا الش دذذذية لجساعذذذاتوع. اإنوذذذا اآلليذذذة التذذذج يذذذذيج السجتسذذذ  
الش دج ألعزذائه ليتذابعػا أهذجافوع اصذخاعاتوع بػصذ وع مذػاششيغ فذج اشذغ معذيغ، أا مشتسذيغ  بػاسصتوا الدشا 

  (.2٢: ٥٠٠1)نطسج، لقػمية معيشة، أا التجا  سياسج أا ا ج ػلػجج معيغ. 
 (.9Cousin 9191اكانت هح  الشتيجة متدقة م  ما خمرت له دراسة كػيدغ )

 

( أن ال خاق بيغ 11 تزح مغ الججا  )اعل الجشذ واألقمية: ثالثا: الفخوق في الهؽية الجسعية وفق تف  
( م  الكيسة 1192٥1عشجما نقارن الكيسة ال ائية السحدػبة ) دا  احرائيا  األقميات ال بل ة مغ الحكػر ااإلناث 

، ابسا  ؤكج تأ خ الوػية الجسعية ألفخاد العيشة بت اعل (٠9٠٢) ( عشج مدتػل داللة19٢٤الججالية الاالغة )
 متغيخ  الجشذ م  األقمية.

السذذذا كذذذان تحميذذذل التاذذذا غ يعصذذذج درجذذذة ااحذذذجة تذذذج  عمذذذ  اجذذذػد اإل ذذذخ مذذذغ عجمذذذه، اال  دذذذيغ أ  مذذذغ 
هذذج االعمذذ  فذذج درجتوذذا عمذذ   )األ ديجيذذة، االسدذذيحية، االذذذاظ( ااألقميذذة )ذكذذػرا ، اانا ذذا (  السجسػعذذات الجذذشذ

اعل بيغ متػسصات هح  السجسػعات، االح  يعشذج ان مكياس الوػية الجسعية، فبل بج مغ تعخع اجػد ا خ لمت 



(  ػضذذح متػسذذصات 12هشذذا  فذذج االقذذل متػسذذصا  ااحذذجا يختمذذف عذذغ احذذجل الستػسذذصات االخذذخل، ا الجذذجا  )
 تمظ السجسػعات.

 

 (16ججول )
  متؽسطات افخاد السجسؽعات عمى مقياس الهؽية الجسعية وفق متغيخ الجشذ 

 انجنس                

 هيةاألق     
 االناث انزكىس

 18.698 18.460 األيزيدية
 18.276 18.322 المسيحية
 13.750 19.067 الشبك

 

الغخض تعخع ال خاق الجالة بيغ متػسصات السجسػعات؛ قاا الااحث باستعسا  اختاار ميفيه، اكسا 
 (. 11مػضػح فج الججا  )

 (17ججول )
 مقياس الهؽية الجسعية اختبار شيفيه في تفاعل الجشذ واألقمية عمى نتا ج

 انمتىسطات انتفاعالت انعذد

قيمة شيفيه 

)انفشق بين 

 انمتىسطات(

قيمة 

 سيجما

 مستىي انذالنة

0.05 

 اتاناث ايزيذي -ركىس ايزيذيين  9
18.460 

0.237 0.999 
فشق غيش دال 

 18.698 إحصائيا

 ركىس مسيح -ركىس ايزيذيين  7
18.460 

0.138 1.000 
فشق غيش دال 

 18.322 إحصائيا

 اناث مسيح -ركىس ايزيذيين  1
18.460 

0.184 1.000 
فشق غيش دال 

 18.276 إحصائيا

 ركىس شبك -ركىس ايزيذيين  1
18.460 

0.606 0.911 
فشق غيش دال 

 19.067 إحصائيا

 اناث شبك -ركىس ايزيذيين  1
18.460 

4.710
*

 0.000 
فشق دال 

 13.750 إحصائيا

 ركىس مسيح -اناث ايزيذيات  6
18.698 

0.375 0.995 
فشق غيش دال 

 18.322 إحصائيا

 اناث مسيح -اناث ايزيذيات  2
18.698 

0.421 0.993 
فشق غيش دال 

 18.276 إحصائيا

فشق غيش  دال  0.994 0.369 18.698 ركىس شبك -اناث ايزيذيات   9



 إحصائيا 19.067

 اناث شبك -يزيذيات اناث ا 1
18.698 

4.948
*

 0.000 
فشق دال 

 13.750 إحصائيا

 اناث مسيح -ركىس مسيح 93
18.322 

0.046 1.000 
فشق غيش دال 

 18.276 إحصائيا

 ركىس شبك -ركىس مسيح  99
18.322 

0.745 0.876 
فشق غيش دال 

 19.067 إحصائيا

 اناث شبك -ركىس مسيح  97
18.322 

4.572
*

 0.000 
فشق دال 

 13.750 إحصائيا

 ركىس شبك -اناث مسيح  91
19.067 

0.791 0.886 
فشق غيش دال 

 19.067 إحصائيا

 اناث شبك -اناث مسيح  91
18.276 

4.526
*

 0.000 
فشق دال 

 13.750 إحصائيا

 اناث شبك -ركىس شبك  91
19.067 

5.317
*

 0.000 
فشق دال 

 13.750 إحصائيا
 

* تذيخ إل  أن ال خق دا  احرائيا لرالح أعم  اسا حدابج، لكػن قيسة سيجسا أقل مغ مدتػل الجاللة 
 .(٠9٠٢االحرائية )

فكسا هػ الحا  بالشداة لمجشذ كحلظ العخق يعج مرجرا  هامذا  فذج هػيذة السجتسعذات السعاصذخة بذل هذػ 
إل  إمكانية رؤية ال خاقات الطذاهخة بذيغ األجشذاس، فذأن أك خ أهسية مغ مػضػ  الصاقة اذلظ ربسا يعػد جدئيا 

أهسيذذذة العذذذخق فذذذج تذذذذكيل الوػيذذذة يعتسذذذج عمذذذ  شخيقذذذة التػضيذذذ  االتعدتذذذة لمسجسػعذذذات عدذذذخ إعصذذذائوع إحدذذذاس 
هذذحا مذذا ي دذذخ ال ذذخاق فذذج ان االنذذاث الذذذاظ اقذذل  (.111 :٥٠1٠)هذذارلساذ اهػلدذذػرن، باالنتسذذا  ابالتذذاريخ 

الجشدذذيغ مذذغ األقميذذات االخذذخل، هذذحا مذذغ جوذذة، امذذغ جوذذة اخذذخل فذذان األ ديذذج يغ  اضذذػحا  فذذج تمذذظ الوػيذذة مذذغ
االسديحييغ امغ كبل الجشديغ لوع عخاقة اعسق تأريخج بالعخق االقػمية االجيانة يجعموع اك ذخ ااضذػحا  بذحلظ 

 .الػجه مغ الوػية

 :الهؽية العال قيةد.  



لعيشذذذة عمذذذ  بعذذذج الوػيذذذة العبلئكيذذذة افذذذق لغذذذخض تعذذذخع داللذذذة ال ذذذخاق بذذذيغ متػسذذذصات  درجذذذات افذذذخاد ا
( افذق مدذتػل داللذة Tow way ANOVAمتغيخ  الجشذ  ااألقمية استعسل الااحث تحميل التاا غ ال شائج )

 (1٢(، ا كانت الشتائج كسا هػ مديغ الججا  )٠.٠٢)

 (18ججول )
  الفخوق في الهؽية العال قية وفقًا لستغيخي الجشذ واألقمية 

 مصذر التباين

 

جموعة م

 المربعات

S-S 

درجة 

 الحرية

D-F 

متوسط 

 المربعات

M-S 

القيمة 

 الفائية

F 

القيسة 
 الججولية

مدتؽى 
 الجاللة
S-g 

 1.437 23.864 1 23.864 الجنس

3.84 0.05 

 9.745 161.779 2 323.559 األقلية

 التفاعل

 األقلية( x)الجنس 
259.366 2 129.683 7.812 

 16.601 394 6540.921 الخطأ

 400 239424.000 الكلي

 

( أن ال خق بيغ الحكػر 1٢ تزح مغ الججا  )اواًل. الفخق في الهؽية العال قية وفق متغيخ الجشذ:   
( اهج 19٤11الن الكيسة ال ائية السحدػبة كانت ) غيخ دا  احرائيا ؛ااإلناث عم  مكياس الوػية العبلئكية 

إذ بمد الستػسا الحدابج  (٠9٠٢) ( عشج مدتػل داللة19٢٤ادن  مغ الكيسة الججالية الاالغة )
( ٥٤9111اهػ مقار  لمستػسا الحدابج لئلناث الاالد ) (٤9٤٥1) بانحخاع معيار   (٥19111)لمحكػر

 .  (19111)بانحخاع معيار  
ذااتوذع العبلئكيذة التذج  شطذخان بوذا ألن دذوع  الكػن ذلظ الػجه مغ الوػية يذيخ ال  تػجه االفخاد نحػ

إنشذذا نجذذج الجشدذذيغ مذذغ افذذخاد األقميذذات  تدذذسػن بالتقذذار  لذذحلظ فذذج سذذياقات العبلقذذات الحسيسذذة مذذ  االخذذخيغ؛ ف
الجشدذذيغ كبلهسذذا  ايسكذذغ ت دذذيخ ذلذذظ إن؛ غيذذخ دالذذة احرذذائيا  العبلئقذذج مذذغ الوػيذذة اان ال ذذخاق بيذذشوع التػجذذه 

التذذج  شتدذذدػن لوذذا( حاجذذاتوع اتصمعذذاتوع لعبلقذذات قخياذذة بذذل احسيسذذة ناجسذذة عذذغ  )برذذخع الشطذذخ عذذغ االقميذذة
 تكػيشوع الديػلػجج اتأهيموع االجتساعج بسا يسشحوع مذاعخ االهمية االك ا ة االخضا عغ الحات ااآلخخيغ.



لوػيذذة (  أن ال ذذخق فذذج ا1٢ تزذذح مذذغ الجذذجا  )ثانيــًا. الفــخق فــي الهؽيــة العال قيــة وفــق متغيــخ األقميــة:   
 (191٤٢) اذ كانذت الكيسذة ال ائيذة السحدذػبة دا  احرذائيا  العبلئكية بيغ افذخاد العيشذة عمذ  افذق متغيذخ األقميذة 

( كسذذذا مػضذذذح فذذذج ٠9٠٢) ( عشذذذج مدذذذتػل الجاللذذذة اإلحرذذذائية19٢٤اهذذذج اعمذذذ  مذذذغ الكيسذذذة الججاليذذذة الاالغذذذة )
 (.11الججا  )

 (19ججول)
 وفق متغيخ األقمية الستؽسطات الحدابية لمهؽية العال قية 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي األقلية
 3.663 24.551 األيزيدية
 4.638 22.733 المسيحية
 4.284 24.690 الشبك

 

عم  مكياس الوػية العبلئكية اهحا يعشذج أن  ال بلثبيغ السجسػعات  ا  ندتشتج مسا سدق أن هشا  فخاق
غ متػسا آخخ أا عغ مجسػعذة مذغ الستػسذصات ب ذخاق ذات داللذة هشا  عم  األقل متػسصا  ااحجا  يختمف ع

 Scheffe إحرذذذائية، السذذذا كذذذان تحميذذذل التاذذذا غ ال يعصيشذذذا سذذذػل قيسذذذة ااحذذذجة، فقذذذج اسذذذتعسمت شخيقذذذة مذذذيفيه
لمسقارنذذذات الستعذذذجدة التذذذج تذذذذجع  )باختاذذذار ال ذذذخاق الجالذذذذة برذذذػرة أميشذذذة(. اقذذذج أضوذذذذخت الشتذذذائج عشذذذج مقارنذذذذة 

 (.٥٠. كسا فج الججا  )(٠9٠٢) ان بعزوا دا  احرائيا  عشج مدتػل داللة الستػسصات ال بل ة

 
 
 (21ججول )

 مقارنة الستؽسطات الحدابية لمهؽية العال قية وفق متغيخ األقمية بطخيقة شيفيه

 المتوسطات األقلية
 المجموعات بالمقارنة

 الشبك المسيحية األيزيدية
 0.1390 *1.8176 - 24.5515 األيزيدية
 *1.9565 - - 22.7339 المسيحية
 - - - 24.6905 الشبك

 



فذذج  السقارنذذات الوػيذذة العبلئكيذذة ايتزذذح مذذغ* تذذذيخ الذذ  اجذذػد فذذخق بذذيغ الستػسذذصيغ عمذذ  مكيذذاس 
، (٠9٠٠٥)ان اال ديذج يغ اك ذذخ اتدذاما  بالوػيذة العبلئكيذة مذذغ السدذيحييغ عشذج قيسذة سذذيجسا  الذ  (٤٠الجذجا  )

 (.٠9٠٢سدذتػل داللذة )اب (٠9٠٠1)بالوػية العبلئكية مغ السديحييغ عشج قيسة سذيجسااان الذاظ اك خ اتداما  
 فيسا كان ال خق غيخ دا  بيغ اال ديج يغ االذاظ فج الوػية العبلئكية.

ايخل الااحث ان مدخر ارت ذا  درجذة الوػيذة العبلئكيذة لذجل اال ديذج يغ االذذاظ مقارنذة بالسدذيحييغ هذػ 
 حاالػا التعػيس عغ االذل الح  تعخضػا له مغ قدل الجساعات اإلرهابية. انوع مغ خبل  هح  الوػية

 

( أن ال ذخاق بذيغ 1٢ تزح مذغ الجذجا  )ثالثًا. الفخوق في الهؽية العال قية وفق تفاعل الجشذ واألقمية:   
السحدذذػبة األقميذات الذ بلث مذذغ الذحكػر ااإلنذاث تخقذذ  الذ  مدذتػل الجاللذذة االحرذائية اذ كانذت  الكيسذذة ال ائيذة 

(، اهذذح  الديانذذات تؤكذذج  ٠9٠٢( عشذذج مدذذتػل داللذذة )19٢٤اهذذج اعمذذ  مذذغ الكيسذذة الججاليذذة الاالغذذة )( 19٢1٥(
 لمجشذ م  األقمية فج التأ يخ عم  الوػية العبلئكية. ت اعبل  

السذذذا كذذذان تحميذذذل التاذذذا غ يعصذذذج درجذذذة ااحذذذجة تذذذج  عمذذذ  اجذذذػد اإل ذذذخ مذذذغ عجمذذذه، اال  دذذذيغ أ  مذذذغ 
أ  األقميات هج ذات الجرجة اعم  فج الوػيذة العبلئكيذة ، فذبل بذج مذغ تعذخ ع اجذػد ا ذخ لمت اعذل فج ا الجشديغ 

بذذذيغ متػسذذذذصات هذذذذح  السجسػعذذذذات، االذذذذح  يعشذذذذج ان هشذذذذا  عمذذذذ  االقذذذذل متػسذذذذصا  ااحذذذذجا  يختمذذذذف عذذذذغ احذذذذجل 
 .(  ػضح متػسصات تمظ السجسػعات٥1الستػسصات االخخل، ا الججا  )

 (21ججول )
 ات افخاد السجسؽعات عمى مقياس الهؽية العال قية وفق متغيخ الجشذمتؽسط 

 انجنس             

 األقهية   
 االناث انزكىس

 23.873 24.970 األيزيدية
 22.340 23.032 المسيحية
 26.365 23.513 الشبك

اكسا  الغخض تعخع داللة ال خاق بيغ متػسصات السجسػعات قاا الااحث باستعسا  اختاار ميفيه،
 (.٥٥مػضػح فج الججا  )

 



 (22ججول )
 نتا ج اختبار شيفيه في تفاعل الجشذ واألقمية عمى مقياس الهؽية العال قية

 انمتىسطات انتفاعالت انعذد
 قيمة شيفيه

)انفشق بين 

 انمتىسطات(

قيمة 

 سيجما
 مستىي انذالنة

0.05 

 اناث ايزيذيات -ركىس ايزيذيين  1
24.970 

1.097 0.725 
دال  فشق غيش

 23.873 إحصائيا

 ركىس مسيح -ركىس ايزيذيين  2
24.970 

1.938 0.121 
فشق غيش دال 

 23.032 إحصائيا

 اناث مسيح -ركىس ايزيذيين  3
24.970 

2.630* 0.021 
فشق دال 

 22.340 إحصائيا

 ركىس شبك -ركىس ايزيذيين  4
24.970 

1.457 0.359 
فشق غيش دال 

 23.513 إحصائيا

 اناث شبك -ركىس ايزيذيين  5
24.970 

1.394 0.542 
فشق غيش دال 

 26.365 إحصائيا

 ركىس مسيح -اناث ايزيذيات  6
23.873 

0.840 0.931 
فشق غيش دال 

 23.032 إحصائيا

 اناث مسيح -اناث ايزيذيات  7
23.873 

1.532 0.575 
فشق غيش دال 

 22.340 إحصائيا

 ركىس شبك -اث ايزيذيات ان 8
23.873 

0.359 0.998 
فشق غيش  دال 

 23.513 إحصائيا

 اناث شبك -اناث ايزيذيات  9
23.873 

2.492 0.060 
فشق دال 

 26.365 إحصائيا

 اناث مسيح -ركىس مسيح .1
23.032 

0.691 0.979 
فشق غيش دال 

 22.340 إحصائيا

 ركىس شبك -ركىس مسيح  11
23.032 

0.481 0.993 
فشق غيش دال 

 23.513 إحصائيا

 اناث شبك -ركىس مسيح  12
23.032 

3.333* 0.002 
فشق دال 

 26.365 إحصائيا

 ركىس شبك -اناث مسيح  13
22.340 

1.173 0.792 
فشق غيش دال 

 23.513 إحصائيا

 اناث شبك -اناث مسيح  14
22.340 

4.025* 0.000 
فشق دال 

 26.365 صائياإح

 اناث شبك -ركىس شبك  15
23.513 

2.851* 0.011 
فشق دال 

 26.365 إحصائيا
 



* تذذيخ إلذ  أن ال ذذخق دا  احرذائيا لرذالح أعمذذ  اسذا حدذابج، لكذذػن قيسذة سذيجسا أقذذل مذغ مدذتػل الجاللذذة 
 .(0.05االحرائية )

كانذت  فج غالدية ت اعبلت الجذشذ ااألقميذة أن ال خاق الجالة احرائيا  ( ٥٥ايدجا مغ بيانات الججا  )
الجساعذات ألذل تمظ األقمية هج االقل انتواكذا  اتعخضذا  اقج ي دخ ذلظ مغ حكيقة ان  لئلناث مغ اقمية الذاظ؛

 تمذذظ االرهابيذة باإلضذافة الذذ  االنتسذا  )الذج شج( لوذذع الذح  ال يجمذ  الشطذذخة الجانيذة اا االزدرا  اتجاهذه مذذغ قدذل
 الجساعات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 السرادر:
 صذشجاق االمذع  ،معجػ السرطمحات والسفخدات السعشية بالعشف االجتساعي(: ٥٠1٥سصة، جشذان )األ

 لدشان.  ان.الستحجة لمدك
 ( 111٠االماا، مرص   محسػد اآخخان :)مصاعة التعميع العالج، جامعة بغجاد. ،التقؽيػ الشفدي 
 ( ٥٠٠2بكة، سػسغ تسخخذان :) الجـخا ػ ضـج االندـانية فـي ضـؽء احكـام الشعـام الدياسـي لمسحكسـة

 ، مشذػرات الحمدج الحقػقية، لدشان.الجشا ية الجولية
  :)بحث مشذػر فج كميذة اآلدا  االعمذػا سيخة السرطمح وداللة السفهؽماألقميات بماذيخ، دمحم )د ت ،

 االندانية، جامعة تمسدان. الجدائخ.
 ( 1111الدياتج، عدج الجاار تػفيق ا ا شاسيػس، زكخيذا :) االحراء الؽصفي واالستجاللي في التخبية

 ، الجامعة السدتشرخية، بغجاد.وعمػ الشفذ
 ( ٥٠٠٢جدذذخ، لذذؤ  خدعذذل :)السخكذذد العخاقذذج لمسعمػمذذات االجراسذذات، 1،  الهؽيــة الؽطشيــة العخا يــة ،

 بغجاد.
 ( ٥٠٠1الجسذذاعج، صذذبلح الذذج غ احسذذج :) االغتــخاب الشفدــي واالجتســاعي وعالقتــه بــالتؽافق الشفدــي

 ، مكتاة مجبػلج، القاهخة.واالجتساعي
 (  ٥٠12خميذذل، بكذذخ :)اعسذذا  الشذذجاة ال مدذذفية الدادسذذة االعذذذخان التذذج نطستوذذا ، الهؽيــة واالخــتالف

(، الجسعيذة ٥2(، العذجد )٥2الجسعية ال مدفية السرخية بسكتاة االسكشجرية االسعوج الدذػيج ، الدذشة )
 ال مدفية السرخية، مخكد الكتا  لمشذخ، القاهخة.

  معوذذذذذج الجراسذذذذذات ، 1،  السجتســـــر العخاقـــــي تـــــخاث التدـــــامح والتكـــــار (: ٥٠٠٢) ، رمذذذذذيجالخيذذذذذػن
 االستخاتيجية.

 راح االميغ لمشذخ.1،  االديان والسحاهب بالعخاق)د ت(:  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ، 
 ( ٥٠٥٠دارخان، سػزان مجيذج :)التشسخ االجتساعي تجا  األقميـات فـي العـخاق االسـباب والسعالجـات ،

 .1٢٥ -1٥1( ٢٢ا االندانيات ااالجتسا ، العجد)مجمة ال شػن ااآلدا  اعمػ 
 ( ٥٠1٢رحذذذيع، سذذذعج دمحم :)ـــة ـــر الهؽي ـــف ،مؽق ـــان، العش ، ميدابػتاميذذذا 1،  الدـــمطة، الجدـــج، السك

 لمصااعة االشذخ االتػزي ، بغجاد.



 ( ٥٠٠2زا ج، احسج :)سمدذمة عذالع السعخفذة، السجمذذ الذػششج سـيكؽلؽجية العالقـات بـيؼ الجساعـات ،
 افة اال شػن ااآلدا ، الكػيت.لم ق

 ( 11٢1الدابعذذذذج، عدذذذذج الجميذذذذل اآخذذذذخان :)دار الكتذذذذ  لمصااعذذذذة  ،ختبــــارات والسقــــاييذ الشفدــــيةاال
 .االشذخ، جامعة السػصل، العخاق

 ( ٥٠٥٠سذدػت، لاذة مجيذج :)1،  آالم الهؽيـة  األقميـات فــي العـخاق و مخاضـات الهؽيـة الؽطشيــة ،
 دار ااراق لمشذخ، بغجاد.

  ،(: األقميذذذات فذذذج العذذذخاق، الذذذحاكخة، الوػيذذذة، التحذذذجيات، مؤسدذذذة مدذذذارات لمتشسيذذذة ٥٠11سذذذعج )سذذذمػا
 ال قافية ااالعبلمية، بغجاد.

 ( ٥٠٥٠معاان، عدذج الحدذيغ :)مخكذد ٥،  الهؽيـة والسؽاطشـة البـجا ل السمتبدـة والحجاثـة الستعثـخة ،
 دراسات الػحجة العخبية.

 ( ٥٠1٢الذذشكيصج، دمحم السختذار )مجمذة تدذي،غ، العذذجد أّمـة الشخمتـيؼ: الهؽيـة العخبيــة ظـاهخة سـيا ية ،
٥٤/2 ،11- 1٢. 

 ( ٥٠12صالحيغ، دمحم :)االعذذخان التذج نطستوذا ، اعسذا  الشذجاة ال مدذفية الدادسذة الهؽية واالخـتالف
(، الجسعيذة ٥2(، العذجد )٥2الجسعية ال مدفية السرخية بسكتاة االسكشجرية االسعوج الدذػيج ، الدذشة )

 ال مدفية السرخية، مخكد الكتا  لمشذخ، القاهخة.
 ( ٥٠٠٢صذذغ، امارتيذذا :)ــة والعشــف وهــػ السرــيخ الحتســي ، تخجسذذة سذذحخ تػفيذذق، سمدذذة عذذالع الهؽي

 الكػيت. ،سجمذ الػششج لم قافة اال شػن ااآلدا ال، (1٢٥)السعخفة 
 ( 11٢٥العذذانج، صذذدخ  رديذذ  ا الغخابذذج، سذذميع اسذذساعيل :)مصاعذذة كميذذة العمذذػا، اســذ االحرــاء ،

 بغجاد.
 ( 11٢1عدج الخحسغ، سعج :)مكتاة ال بلح. الكػيت. ،القياس الشفدي 
 ( 11٢2عبلا9 صبلح الج غ محسػد :) مصاب  الكذاذ تطؽرات معاصخة في القياس الشفدي والتخبؽي ،

 التجارية. الكػيت.
 ( 11٢٢عذذذػدة، احسذذذج سذذذمسان ا الخميمذذذج، خميذذذل  ػسذذذف :) ـــؽم ـــة والعم ـــي التخبي االحرـــاء لمباحـــث ف

 ، جامعة اليخمػ ، عسان.٥  ،االندانية



  :)دار الشوزذة العخبيذة، سـيكؽلؽجية الذخرـية محـجداتها،  ياسـها، نعخياتهـاغشيع، سيج دمحم )د ت ،
 مرخ.

 ( ٥٠1٠الكديدذذج، اهيذذ  مجيذذج :)العالسيذذة الستحذذجة، 1  ،القيــاس الشفدــي بــيؼ التشعيــخ والتطبيــق ،
 بيخات.

 ( 11٢٥مذذاكػر ، جذذػن :)(، ٢٢، تخجسذذة د امذذاا عدذذج ال تذذاح امذذاا، سمدذذمة عذذالع السعخفذذة )الؽجؽديــة
 يت.الكػ السجمذ الػششج لم قافة اال شػن ااآلدا ، 

 ( ٥٠٠٤معسخيذذة، بذذذيخ امذذاحج، ابذذخاليع :)ــة ــجواني وعالقتهــا بأزمــة الهؽي ــاد الدــمؽك الع ، مجمذذة ابع
 .٥٢ - 1٤(، ٤(، العجد )1ماكة العمػا الش دية العخبية، السمجج )

 ( 1111ميكذذذممج، الذذيكذ :)ــة ، دار الػسذذيع لمخذذجمات الصااعيذذة، 1، تخجسذذة د. عمذذج اش ذذة،  الهؽي
 دمذق.

 ( ٥٠٠1نطسذذذج، فذذذارس كسذذذا  عسذذذخ :) الحخمـــان الشدـــبي والهؽيـــة االجتساعيـــة وعالقتهســـا بدـــمؽك
 دا ، جامعة بغجاد، بغجاد.، اشخاحة دكتػرا ، كمية اآلاالحتجاج لجى العاطميؼ عؼ العسل

 ( ٥٠1٢الشػر ، ابتداا سذعجان :)  ادارة اوقـات الفـخال لـجى الذـباب فـي العسـل االجتسـاعي التطـؽعي
الجامعذة العخاقيذة  -، السذؤتسخ الدذشػ  الخابذ   لذذذ كميذة اآلدا  )مداعجة الشازحيؼ مؼ مجيشة السؽصـل(

 معار ))بالعمػا االشدانية  دش  االندان((.العمػا االندانية االتشسية الاذخية السعاصخة  تحت  -
 ( ٥٠1٠هذذارلساذ اهػلدذذػرن): دار 1، تخجسذذة حذذاتع حسيذذج محدذذغ،  سؽشــيؽلؽجيا الثقافــة والهؽيــة ،

 كيػان لمصااعة االشذخ االتػزي ، دمذق.
 تخجسة الياس بمكا، مجمة عمػا اندانية مفهؽم الهؽية، تاريخه واشكاالته(: ٥٠٠٤خن، كاتخيغ )هالدي ،

 (. 1٢1ال خندية، العجد )
 ( ٥٠٠٢هشتشغتذذػن، صذذامػئيل :)تخجسذذة حدذذاا ة االمخيكيــةمــؼ نحــؼت التحــجيات التــي تؽاجــه الهؽيــ ،

 الج غ خزػر، دار الخأ  لمشذخ، دمذق.
 ( ٥٠1٠ ػسذذف، اسذذسا  جذذابخ احسذذج :) حقــؽق األقميــات السدــمسة فــي اســيا عــؼ السؽاثيــق ومعطيــات

 ، الػفا  لمشذخ، مرخ.الؽاقر
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 المالحق:

 (1ممحق )
 مقياس األوجه الستعجدة لمهؽية بريغته الشها ية

 
 

 
 

 عديدي السدتجيب .. عديدتي السدتجيبة
 تحية طيبة..

بعشاية ادقة امػضػعية ااختيار  بقخا توايز  الااحث بيغ  جيظ مجسػعة مغ ال قخات ايخجػ ت زمظ 
وذلــغ بخســػ خــط يحــيط االختيــار الــحي يكــؽن االقــخب تجذذا  كذذل فقذذخة  اهسيذذة االحدذذاسمذذا  شاسذذاظ مذذغ بذذجائل 

 لسذاعخك اتجا  تمغ الفقخة.
 ذػد  كسذاان يصمذ  عميوذا سذػل الااحذث،  مغ الااحث اال يسكغ أل  احج استحط  اجابتظ بتقج خ عا ، 

 ااهسيذة احداسذظالااحث ان يخدخ  بان ليذ هشالظ اجابذة صذحيحة ااخذخل خاشتذة اانسذا هذج تعدذخ عذغ رأيذظ 
اتجذذا  تمذذظ ال قذذخات اا السػاقذذف، االااحذذث عمذذ  يقذذيغ تذذاا بسذذا تتستذذ  بذذه مذذغ صذذجق اصذذخاحة فذذج االجابذذة اا 

 ج االجابة عم  جسي  هح  ال قخات.االختيار، فوػ ممج  باألمل بتعاانظ معه ف
 م  فائق الذكخ ااالمتشان

 
 ومؼ السثال اآلتي تتزح كيفية االجابة: 

 بجا ل االختيار خاتـــــــــــــــالفق ت

 اميائج التج تخرشج امستمكاتج 9
ليدت موسة 

 إلحداسج مغ انا
موسة ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موسة ججا  
 إلحداسج مغ انا

 
 ان  )     (            الجشذ:          ذكخ )     ( 

 
 السذخف 

 أ م د سالم هاشػ حافظ
 طالب الساجدتيخ

 حيجر عبج الكاظػ سعجون 

 جامعة القادسية
 / قدع عمع الش ذ اآلدا كمية 

 الجراسات العميا



 بجا ل االختيار خاتــــــــــــــــــالفق ت

 قيسج الذخرية امعا يخ   األخبلقية 9
ليدت موسة 

 إلحداسج مغ انا
موسة ال  حج ما 

 اناإلحداسج مغ 
موسة ججا  

 إلحداسج مغ انا

ليذ موسا  إلحداسج  أحبلمج اخيالج 7
 مغ انا

موع ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موع ججا  
 إلحداسج مغ انا

ليدت موسة  أهجافج الذخرية اآمالج السدتقدمية 1
 إلحداسج مغ انا

موسة ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موسة ججا  
 إلحداسج مغ انا

ليدت موسة  امذاعخ  عػاش ج   1
 إلحداسج مغ انا

موسة ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موسة ججا  
 إلحداسج مغ انا

ليدت موسة  افكار  اآرائج 1
 إلحداسج مغ انا

موسة ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موسة ججا  
 إلحداسج مغ انا

ليدت موسة  اسالي  تعاممج  م  مخاافج 6
 إلحداسج مغ انا

موسة ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موسة ججا  
 إلحداسج مغ انا

2 
ا ، ا متسيد ا عغ  ا فخيج  معػر  بكػنج مخر 

 اآلخخيغ
ليذ موسا  إلحداسج 

 مغ انا
موع ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موع ججا  
 إلحداسج مغ انا

9 
ن ذ الذخز عم  الخغع مغ التغيخات  تما زل

 التج تعخضت لوا
ليذ موسا  إلحداسج 

 مغ انا
ل  حج ما موع ا

 إلحداسج مغ انا
موع ججا  

 إلحداسج مغ انا

1 
معخفتج بش دج  اا أفكار  حػ  الذخرية التج 

 أنا عميوا  فعبل  
ليدت موسة 

 إلحداسج مغ انا
موسة ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موسة ججا  
 إلحداسج مغ انا

93 
تقييسج الحاتج الذخرج اا  رأ ج الخاص 

 بش دج
ليذ موسا  إلحداسج 

 انامغ 
موع ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موع ججا  
 إلحداسج مغ انا

 معديتج م  اآلخخيغ 99
ليدت موسة 

 إلحداسج مغ انا
موسة ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موسة ججا  
 إلحداسج مغ انا

97 
الصخق التج  ت اعل بوا اآلخخان م  ما أقػله أا 

 أفعمه
ليدت موسة 

 إلحداسج مغ انا
موسة ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موسة ججا  
 إلحداسج مغ انا

ليذ موسا  إلحداسج  مطوخ  الجدج : شػلج اازنج امكل جدج  91
 مغ انا

موع ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موع ججا  
 إلحداسج مغ انا



 سسعتج اا ما يعتقج  اآلخخان عشج 91
ليذ موسا  إلحداسج 

 مغ انا
موع ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موع ججا  
 إلحداسج مغ انا

 جاذبيتج لآلخخيغ 91
ليدت موسة 

 إلحداسج مغ انا
موسة ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موسة ججا  
 إلحداسج مغ انا

96 
الح  أتخكه  اتاالنصااع إيسا اتج اسمػكياتج اا

 عم  اآلخخيغ
ليدت موسة 

 إلحداسج مغ انا
موسة ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موسة ججا  
 إلحداسج مغ انا

92 
سمػكج االجتساعج  م ل الصخيقة التج أترخع 

 بوا عشج مقابمة الشاس
ليذ موسا  إلحداسج 

 مغ انا
موع ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موع ججا  
 إلحداسج مغ انا

ا مغ أجيا  عج جة  فج عائمتج 99  أن أكػن جد  
ليذ موسا  إلحداسج 

 مغ انا
موع ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موع ججا  
 مغ انا إلحداسج

 عخقج أا خم يتج العخقية 91
ليدت موسة 

 إلحداسج مغ انا
موسة ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موسة ججا  
 إلحداسج مغ انا

 ديانتج اا معتقج  الج شج  73
ليذ موسا  إلحداسج 

 مغ انا
موع ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موع ججا  
 إلحداسج مغ انا

 نذأت فيوا األماكغ التج أعير فيوا أا التج 79
ليدت موسة 

 إلحداسج مغ انا
موسة ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موسة ججا  
 إلحداسج مغ انا

 معػر  باالنتسا  إل  مجتسعج 77
ليذ موسا  إلحداسج 

 مغ انا
موع ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موع ججا  
 إلحداسج مغ انا

 ( معػر  بال خخ بدمج  ، فخػر بكػنج) عخاقيا   71
إلحداسج  ليذ موسا  

 مغ انا
موع ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موع ججا  
 إلحداسج مغ انا

71 
التداماتج بذأن القزايا الدياسية أا أنذصتج 

 الدياسية
ليدت موسة 

 إلحداسج مغ انا
موسة ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موسة ججا  
 إلحداسج مغ انا

71 
لغتج، م ل لوجتج اإلقميسية أا لوجتج أا لغة 

 أعخفوا انية 
ليدت موسة 

 إلحداسج مغ انا
موسة ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موسة ججا  
 إلحداسج مغ انا

76 
عبلقاتج م  األمخاص الح غ أمعخ أنوع قخيدػن 

 مشج
ليدت موسة 

 إلحداسج مغ انا
موسة ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موسة ججا  
 إلحداسج مغ انا



ا ألالتظ الح غ  72  ا  أهتع بوع حقأن أكػن صجيق ا جيج 
ليذ موسا  إلحداسج 

 مغ انا
موع ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موع ججا  
 إلحداسج مغ انا

79 
التدامج بأن أكػن مخيظ عبلقة م  مخز 

 بعيشه 
ليذ موسا  إلحداسج 

 مغ انا
موع ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موع ججا  
 إلحداسج مغ انا

 السقخبيغتااد  الخدخات الوامة م  أصجقائج  71
ليذ موسا  إلحداسج 

 مغ انا
موع ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موع ججا  
 إلحداسج مغ انا

 اجػد عبلقات مخرية مشاساة  لمصخفيغ 13
ليذ موسا  إلحداسج 

 مغ انا
موع ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موع ججا  
 إلحداسج مغ انا

 التػاصل برػرة حسيسة م  مخز آخخ 19
ليذ موسا  إلحداسج 

 مغ انا
موع ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موع ججا  
 إلحداسج مغ انا

 ان اراعج تصػيخ عبلقتج م  اآلخخيغ 17
ليذ موسا  إلحداسج 

 مغ انا
موع ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موع ججا  
 إلحداسج مغ انا

11 
رغدتج فج فوع األفكار االسذاعخ الحكيكية 

 ألفزل صج ق  أا مخيظ لج
ليدت موسة 

 إلحداسج مغ انا
موسة ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موسة ججا  
 إلحداسج مغ انا

 اجػد راابا ا يقة م  اآلخخيغ 11
ليدت موسة 

 إلحداسج مغ انا
موسة ال  حج ما 
 إلحداسج مغ انا

موسة ججا  
 إلحداسج مغ انا

 معػر  باالرتاا   م  مغ أنا قخي  مشوع 11
ليذ موسا  إلحداسج 

 مغ انا
حج ما موع ال  

 إلحداسج مغ انا
موع ججا  

 إلحداسج مغ انا
 
 
 

 

 

 

 


