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عٌىاى االطروحت : دراست هقارًت بيي الهىيت الىطٌيت والهىيت االثٌيت لدي طلبت الجاهعت                           اسين 

د. سعد عبد الزهرة الوشرف:   

 المستخلص
يعد الشعب العراقي من أكثر شعوب المنطقة معاناة، فقد عانى والزال يعاني بسبب الحروب المتتالية التي استمرت ألكثر 

اة والتي كان ليا تأثير بالغ في حي 2003من عشرين عامًا، فضاًل عن التغيرات السياسية واالقتصادية التي تعرض ليا البمد بعد عام 
الفرد العراقي وقيمو ومفاىيمو. ومن بين المفاىيم االجتماعية التي أصبحت بحاجو إلى تحديد وجودىا وخصائصيا وعناصرىا ىو مفيوم 
اليوية الوطنية فقد تعرض ىذا المفيوم بعد دخول القوات االمريكيو المحتمة إلى العراق الستغالل شديد بيدف ان يكون تابعًا لوالءات 

تعددة كل منيا لو كيانو وأىدافو واستحقاقاتو، فقد حاول االحتالل األمريكي في العراق المعب باتجاه إبراز صورة منفصمة وانتماءات م
األطر لميوية الوطنية في العراق. وتعني اليوية الوطنية تجمع من الناس يعيشون عمى ارٍض معينة وتربطيم سمات وعالقات تكاممية 

نما يجتمعون بثقافة اجتماعية تجمعيم وتجعميم تجعل منيم دولة حتى وان اخت مفت أعراقيم أو اختمفت ىوياتيم الخاصة وأديانيم وا 
يحممون ىوية وطن واحد. وبما ان اليوية الوطنية تعتبر الوعاء الذي يشتمل عمى اليويات الفرعية األخرى وترتبط بو لذا يمكن اعتبار 

رتبط باليوية الوطنية. اليوية االثنية أحدى المتغيرات الميمة التي ت  
فاليوية االثنية تعني االشارة إلى جماعة ليا صفات مشتركو وتاريخ مشترك. ونتيجة لما تعرض لو أبناء الشعب العراقي من 

ضغوطات نفسية واجتماعية قد يجعمو ذلك يبحث عن ممجأ آخر يمجأ اليو ربما يكون اليويات الفرعية فإذا ما حصل ذلك فان االلتفاف 
ىذه اليويات سيشكل عبئًا عمى اليوية الوطنية حين يتحول والء الفرد إلى والء آخر بدياًل عن الوالء الوطني. لذا جاءت الدراسة حول 

 الحالية لتسميط الضوء عمى اليوية الوطنية واليويو االثنية لدى الطالب العراقي.
 وقد استيدف البحث الحالي التعرف عمى:

 ثنية لدى طمبة الجامعة.اليوية الوطنية واليوية اال -1

 داللة الفرق اإلحصائي بين اليوية الوطنية واليوية االثنية لدى طمبة الجامعة. -2

 داللة الفرق اإلحصائي بين اليوية الوطنية واليوية االثنية لدى الطمبة الذكور. -3

 داللة الفرق اإلحصائي بين اليوية الوطنية واليوية االثنية لدى االناث. -4

 حصائي بين اليوية الوطنية واليوية االثنية لدى الطمبة العرب.داللة الفرق اإل -5

 داللة الفرق اإلحصائي بين اليوية الوطنية واليوية االثنية لدى الطمبة األكراد. -6

 داللة الفرق اإلحصائي بين اليوية الوطنية واليوية االثنية لدى الطمبة التركمان. -7

 وية االثنية لدى الطمبة المسيح.داللة الفرق اإلحصائي بين اليوية الوطنية والي -8

وتحدد البحث الحالي بالمقارنة بين اليوية الوطنية واليوية االثنية لدى الطمبة الدارسين في جامعتي كركوك والموصل ولكال 
.2010-2009الجنسين لمعام   

( 38ن كل بصورتو النيائية من )وتحقيقًا ألىداف البحث قامت الباحثة ببناء مقياسي اليوية الوطنية واليوية االثنية وقد تكو 
 فقرة وقد مرت عممية بناء المقياسين بعدد من الخطوات، أوليا جمع فقرات المقياسين.

( فقرة جمعت اعتمادًا عمى مراجعة األدبيات ذات الصمة ومن ثم تم عرضيا 43وتكون المقياسان بصورتيما األولية من )
( طالب 400مقياسين وبعد ذلك تم تطبيق المقياسين عمى عينة البحث والبالغ عددىا )( فقرات من ال5عمى لجنة محكمين وتم استبعاد )

وطالبة من الطمبة الدارسين في جامعتي كركوك والموصل وقد تم استخراج القوة التمييزية لفقرات المقياسين واتضح أن جميع الفقرات 
كال المقياسين، أما الثبات فقد تم استخراجو بطريقتي الفا كرونباخ مميزه، وقد تحقق نوعان من الصدق ىما الصدق الظاىري والبنائي ول
( وبمغ ثبات مقياس اليوية 0.78( والتجزئة النصفية وبمغ )0.82لكال المقياسين وبمغ معامل ثبات اليوية الوطنية بطريقة الفا كرونباخ )

(. 0.79( وبطريقة التجزئة النصفية بمغ )0.88االثنية بطريقة الفا )  
ل البحث إلى عدة نتائج منيا:وتوص  

 ان مستوى اليويتين الوطنية واألثنية لدى افراد العينة اعمى من المتوسط الفرضي . -1
 أن مستوى اليوية االثنية لدى إفراد العينة أعمى من مستوى اليوية الوطنية. -2

 اليوجد فرق دال بين اليوية الوطنية واليوية االثنية لدى الذكور. -3



 اليوية الوطنية واليوية االثنية لدى اإلناث. اليوجد فرق دال بين -4

 أن مستوى اليوية االثنية لدى الطمبة العرب أعمى من مستوى اليوية الوطنية. -5

 أن مستوى اليوية االثنية لدى الطمبة األكراد أعمى من مستوى اليوية الوطنية. -6

 ان.ال يوجد فرق دال بين اليوية االثنية واليوية الوطنية لدى الطمبة التركم -7

 أن مستوى اليويو الوطنية لدى الطمبة المسيح أعمى من مستوى اليوية االثنية. -8

 وفي ضوء النتائج تقدمت الدراسة بمجموعو من التوصيات كما اقترحت عددًا من المقترحات.

 


