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زلزلة محمود عباس. التمثيالت االجتماعية للجندي االمريكي كما يدركها الطالب  الجبام.ي. 

بغببداد ا الجام.ببة المستن ببرية ا كليببة االداع ا اسببس علببس الببن     –)رسببالة ماجسببتير . 

8002 . 

مجتمع قامت القوات األمريكية ومن تحالف معها باحتالل العراق و أصبح ال 9/4/3002في        
العراقي من الناحية االجتماعية يضم جماعة دخيلة و المتمثلة بالجنود األمريكان ،فعندما يفتقر أفراد 
المجتمع إلى مجموعة من المعايير و األحكام نحو الجندي األمريكي فان هذا يؤدي إلى اختالف 

ختالف ما تحمله كل التعامل معه و قد ينتج عن هذا االختالف نوع من التفرقة االجتماعية بسبب ا
( من تمثيالت اجتماعية تباين به المجموعات األخرى داخل جماعة داخل المجتمع )العراقي

المجتمع)العراقي(فالدراسة الحالية تحاول و بصورة علمية الكشف عن التمثيالت االجتماعية التي 
 يحملها الطالب الجامعي عن الجندي األمريكي. 

عية تقوم بدور مهم وكبير فمن من خالل وحدة التمثيالت االجتماعية لذلك فان التمثيالت االجتما
بين أفراد المجتمع الواحد فان ذلك يؤدي إلى رؤية واضحة و مشتركة نحو موضوع التمثيل االجتماعي 
وتوحيد الصف االجتماعي نحو الجماعات المختلفة سواء تلك التي اقتحمت نسيجها االجتماعي أو 

ؤدي بالنتيجة إلى سهولة االتصال و التفاعل االجتماعي بين أبناء المجتمع التي في داخله مما ي
الواحد مما يزيد بالنتيجة وحدة تماسكهم من خالل حملهم بتمثيالت اجتماعية متقاربة،وقد هدفت 

 -الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 بناء مقياس للتمثيالت االجتماعية للجندي األمريكي كما يدركها الطالب الجامعي.-1
 الكشف عن التمثيالت االجتماعية للجندي األمريكي كما يدركها الطالب الجامعي.-3
 -التعرف على داللة الفروق في التمثيالت االجتماعية للجندي األمريكي حسب المتغيرات:-2
 الجنس-1
 الجامعة-3

المستنصرية و جامعة بغداد والجامعة  ةتحدد البحث الحالي بحدود ثالث جامعات هي الجامعوقد 
 و للدراسات الصباحية فقط.                                               3002-3002التكنولوجية ضمن العام الدراسي 

االجتماعية للجندي  و لتحقيق أهداف البحث كان يتطلب األمر إعداد مقياس لقياس التمثيالت
األمريكي وقد تم بناء هذه األداة اعتمادا على النظرية المتبناة وهي نظرية التمثيل االجتماعي وقد 

وقد استعملت عدة وسائل إحصائية لمعالجة البيانات و  استخرج للمقياس أنواع من الصدق و الثبات .

                                      
 



لتائي لعينتين مستقلتين وغيرها من الوسائل االختبار ا نالوصول إلى النتائج منها معامل ارتباط بيرسو
 اإلحصائية.

 -وقد توصل البحث إلى النتائج اآلتية:
 تم بناء مقياس للتمثيالت االجتماعية للجندي األمريكي كما يدركها الطالب العراقي -1
 عينة البحث تحمل تمثيالت سلبية نحو الجندي األمريكي.-3
    التمثيالت االجتماعية للجندي األمريكي تبعا لمتغير  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في-2

 الجنس.    
 توجد فروق ذات داللة إحصائية في التمثيالت االجتماعية تبعا لمتغير الجامعة. -4

 وعلى ضوء النتائج أعطى الباحث مجموعة من التوصيات و المقترحات.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


