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 جتماعين اال الهوين  صنراع هن  من  ولعل والنهيار بالتصدع وحدته تهدد خطيرة وأزمات مشاكل العراق يواجه
 متميزو  بأنهم الواحد المجتمع أفراد بي  مشترك شعور جدل وأكثرها الزمات هذه اخطر & بتكوي  تتعلق الت 
 سنواا المنر وازداد .الخنر  & ع  تتوا  لم الت  المريكي  القوات قبل م  احتلله بعد المجتمعات م  غيرهم ع 
 نفسني  وتراكمنات كامنن  إرهاصنات تعنان  التن  العراقن  المجتمنع نناتمكو لند  والشنكوك المخناو  إثنارة

 أخطر إ  .والواصر الروابط اغلب لفقد مهيأ البلد هذا جعلت مسميات عدة تحت تفجيرها تم سياسي   واجتماعي 
 وتراثهنا بالهوين  المسنا  ومحاولنت الجتماعين   الهوين  تغيينر محاولن  هن  للعنراق المريكن  الحتلنل نتناج 
 فالدراس  المريك   المجتمع وقيم قيمنا بي  الصراع الثقاف   الصراع ه  ال  نواجهها الت  فالمشكل  اري الحض
 المريكين   الهوين  نحنو الجنامع  للطالنب توجنه هنناك وهنل الجتماعين  الهوين  عن  للكشن  علمي  محاول  الحالي 
 منع هوين  فن  فالشنتراك وتماسنكه المجتمنع علن  للحفنا  الساسني  الركينزة باعتبارهنا الجتماعين  الهوين  ولهمين 
 من  يحكمهنا ومنا الجتماعين  الهوين  فدراسن  وأفعالننا  سلوكنا عل  تأثير م  لها لما الهمي  شديدة مسأل  الجماع 
 & خاصا & وهذا .بالجماع  الخاص  والخر  بالفرد الخاص  العمليات فيه تمثلتتفاعل التفاعل م  مختلف  أشكال

 الفنراد بني  المتبادلن  والتوقعنات الندراكات بهنا أوتتغير تتشكل الت  الكيفي  عل  للوقو   الفرص يتيح موضوعا
 وعلن  .بدق  هويتها يحدد بشكل الخر  م  منها كل تميز الجماعات بي  حدود وجود خلل م  السلوك  وأشكال
 المجتمنع هذا تقدم  ع للحديث ومهم ضروري أمر هو العراق  للمجتمع جتماعي اال الهوي  ع  الكش  فإ  ذلك

 علن  القندرة وتعطينه فينه يسنير النذي الطرينق المجتمنع لهنذا تحندد التن  )البوصل ( بمثاب  تكو  إنها إذ وتطوره
 قيمهنا ف  العراق  المجتمع ع  تختل  أجنبي  قوات وجود نتيج  ال رو  عليه تفرضها الت  التحديات مواجه 
 فن  الجوهرين  القضني  أنهنا القنول ويمكن  المطروحن  الملفنات ابرز لتمث الجتماعي  فالهوي  .وتقاليدها وعاداتها
 الحوارات ف  المكث  حضورها نجد حيث الطرح ميادي  مختل  ف  الهوي  لغ  بروز بدليل العراق  الواقع

 والنندوات والمنتتمرات والمجلنت الصنح  فن  والكتابنات والبنرام  الجتماعين   السياسني   الفكرين   واللقنااات
 كوننه الحنال  البحنث أهمين  تبنرز كمنا .الموضنوع هنذا وثقنل قنوة ع  يكش  ذلك وكل العراق  بالشأ  الخاص 
 والمتمثنل العراقن  المجتمنع شنهده النذي التغيينر نتيجن  العنراق تاريخ ف  مهم  تحول مرحل  عل  الضوا يسلط
 .والقتصنادي  وماو البلد P اسي والسي والثقافي  الجتماعي  الصعدة جميع عل  سلبي  أثار م  لده المريكا  بدخول
 .غموض م  يكتنفه مما به والحاط  عليه الضوا وتسليط الموضوع دراس  أهمي  يستدع  الذي المر
 - :مايأت  تحقيق البحث استهد  ذلك وم 
 - .الجامع  لطالب لد  الجتماعي  الهوي  مقيا  بناا1
 - .امع الج الطالب لد  المريكي  الهوي  نحو التوجه مقيا  بناا2
 - .الجامع  الطالب يدركها كما الجتماعي  الهوي  عل  التعر 3
 المريكي  الهوي  نحو الجامع  الطالب توجه عل  التعر 4

 الهوي  نحو والتوجه الجامع  للطالب الجتماعي  الهوي  بي  العلق  عل  التعر 5-
 .مريكي اال    
 وللعنام الجنسني  - 2002 كنل من  الصنباحي  للدراسنات المستنصنري   الجامعن  بطلبن  الحنال  البحنث تحندد وقد

 عددا الباحث استعرض فقد الن ري الطار يخص فيما أما & تناولت الت  الن ريات م  2002 . الدراس 
 للمن نر Henri Tajfel .الجتماعين  الهوين  ن رين  دراسنته فن  الباحنث تبن  وقد جتماعي  اال الهوي  موضوع
 للطالنب جتماعين اال الهوين  بمقينا  المتمثل  البحث أدوات ببناا الباحث قام البحث لهدا  وتحقيقا تاجفيل هنري

 تطبينق تنم .فقرة ) 22 (م  وتكو  المريكي  الهوي  نحو التوجه ومقيا  فقرة  ) 34 ( م  تكو  الذي الجامع 



 المستنصنري  & أننواع عندة المقياسني  كنل فن  تنوفر وقند .وطالبن  الجامعن  طلبن  من  عين  عل  البحث مقايي 
 فقند الثبات أما .البناج  والصدق والمنطق  ال اهري وه  الصدق م  Y لكل تخرج طالبا ) 550 ( م  تكونت
  ) 0824 (و جتماعي اال الهوي  لمقيا   ) 0820 ( الثبات معامل فبلغ النصفي  التجزج  بطريق  لمقياسي سا اسا

 الهوين  لمقيا  ) 0820 ( كا  الختبار إعادة بطريق  المستخرج الثبات أما .المريكي  الهوي  نحو التوجه لمقيا 
 الهوي  لمقيا  كا  الفا بمعادل  المحسوب والثبات .المريكي  الهوي  نحو التوجه لمقيا   ) 0824 (و الجتماعي  

 بحنثال إليهنا توصنل التن  النتناج  أمنا 0820 ( المريكين  الهوين  نحنو التوجنه لمقيا  و  ) 0801 (الجتماعي  (.
 :فه  لحال ا

 1- \ عاليا & الجتماعي   الهوي  مقيا  ف 
 .إليهنا ينتمنو  التن  )العنراقيي ( الداخلين  بجماعتهم واعتزازهم مستو  )العراقيي  الطلب ( العين  أفراد ا هر -1

 سلبيا & .المريكا  نحو
  توجها العين  أفراد ا هر 2-
 نحو والتوجه الجامع  للطالب  الجتماعي الهوي  بي  عكسي  علق  هناك أ   هر 3-
 .مريكي اال الهوي    
 ضنوا فن  مسنتقبلي  بحنوث لجنراا والمقترحنات التوصنيات من  مجموعن  الباحنث قندم النتناج  هنذه ضنوا وفن 

 :التوصيات هذه أهم م  كا  نتاججه إليه ماأشارت
 طريق ع  وتعزيزها تماعي جاال الهوي  عل  الحفا  ف  العراق  المجتمع شراجح وعموم الجامع  طلب  دعم 1-

  لتشنجيع الهادفن  البنرام  وتطنوير العلمين   والمتسسنات   المندن  المجتمنع ومتسسنات التربوين  المتسسنات
 .لمواطن 

 الدراسني  المناه  وتطوير العال  التعليم ومتسسات التربوي  المتسسات طريق ع  الجتماعي  الهوي  تعزيز 2-
 بنرام  إقامن  طرينق عن  الجامعن   طلب  لد  المشترك  والتجارب والقيم  الهدا من وم  عل  الرتكاز خلل م 

 المجتمنع  فجنات مختلن  من  الشنباب بني  التصنال فنرص تهن ا أنشنط  تتضنم  الجامعنات  ف  ثقافي  اجتماعي 
 ي بالهم الوع  وترسيخ والتجديد الثقاف  بي  التفاعل أهمي  يتكد سياق ف  وتماسكها الجماع  أواصر تقوي  بهد 

  المجتمنع ثقافن  منع لتنسنجم والتن  المريكنا  من  الوافدة والثقاف  القيم نحو السلب  التوجه ودعم للهوي  الجوهري 
 .لعراق 

 بهوي  الشعور نحو دفع عامل يشكل مما الكامل  العراقي  الوطني  السيادة لنيل التوجه تدعم ا  الحكوم  عل  3-
 المريكنا  عن  المدركن  السنلبي  الدرجن  زيادة ف  العراق لباحتال رفالستمرا العراق   المواط  لد  ايجابي 
 القوات نوص  هذا م  .عقباه ليحمد ما ال  الجانبي  بي  العداا وتاجر تعقيدا المر سيزيد & م  يرفع قد مما
 مرليسنت لك  العراق   بالمواط  المباشر التصال ع  والبتعاد العراق م  انسحابها جدول   بإعال مريكي اال

 :الباحث قدمها الت  المقترحات أهم وم  .الجماعتي  بي  السلب  التوجه
 .المذهب  بالتعصب وعلقتها الجتماعي  الهوي  عل  للتعر  دراس  إجراا 1-
 الجتماعي  القتصادي  المستويات ذوي م  الفراد عند الجتماعي  الهوي  قيا  2-
 .العراق  المجتمع ف  المختلف     
 .المغتربي  للعراقيي  الجتماعي  الهوي  عل  التعر  تستهد   دراس إجراا 3-


