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 ص ملخ
( من  المانيميا المعةندا والمدعنددا اد عنيد ذ والندث يد ند   يعد صراع الدور النوعي )الجندر         

ع  كياية دعلا اددوار النوعية ) الجندرية ( وأسديعي هي وعيشهي مند الطاولة الم كنرا و دنا الكهولنة 
المجدمنع منو الندث ينشن   و كنمو مسألة ددوقف علا الارد والمجدمع ذ  ا فصراع الدور النوعيذ لد

الارد علا دعلا  اددوار النوعية ومدا يدطلب م  الارد المسييرا لدلن  اددوار   وأ  أيدلوجينة الندكورا 
منني الماهننوا ادكيننر سننيطرا فنني وصننف دعلننا ادويد والرجننيت الةننيا وايدجيمنني  والمعننييير المدعلةننة 

دند علنا والدني دسن ذ دد عهني الدنشن ة ايجدميعينةذ و س ب اديدلوجية الدكورينة الدني  ور النوعي يلد
فأ  المطلنوب من  الرجنيت أ  يد عنوا اددوار الدكرينة  والخوف م  الظهور  شكت أنيوث الدور النوعي

لدكورية الدةليدينة ا( أ  المةيييس اليةيفية    Pleckللدكيف   وأوضح  لي  )  الدةليدية كإسدراديجيي
 في اددوار ادجدميعية الدي يميرسهي الرجيت    دادجهيدمدل  دأييرا  سل ية دةود إلا 

ومكدا فأ  اددوار النوعية يدا دشكيلهي أجدميعيي ذ وغيل ني مني دكنو  مدنيقضنة وغينر مدوافةنة         
ذ ويمكنن  أ  ينننده عنهنني عواقننب ضننيرا منن  اددانننة  ادجدميعيننة الدنني غيل نني منني دد ننع أ دننرا  النندور 

  فأ  الصراعي  الدي يدعرض لهي الرجيت قند دللللشخص ذ و   دور النوعي ني علا الادجدميعي الم
د ديج إلا مسدويي  عيلية م  الد منت الناسني ذ وقند دخدلنف مندس المسندويي  للد منت الناسني من  

من  الد منت الناسني يكوننو   عنيتسندوك مفرد إلا أخنر ذ ودنرك كو يسني أ  ايفنراد الندي  يدمدعنو   
فني الدعيمنت الجيند منع اد ندا  والمواقنف الدني يدعرضنو  لهني ذ أمني ادفنراد اكير ص ة وأكير فعيلية 

عينة وناسنية الدي  يدمدعو   مسدوك واطيء م  الد مت فأنها يدعرضو  الا مشنيكت صن ية وأجدمي
(  يمينت أ ند أننواع  الضن وط  ومندا يدطلنب  كييرا ومدعددا ذ لدا فأ  صنراع الندور الننوعي ) الجنندر

ف علنا صنراع ال ي   ي يوت الدعنر   مت مدا النوع م  الض ط ذ م  مني فأ علا د معرفة قدرا الارد
 ؟  لدك موظاي دوا ر الدولة ( وفةي للد مت الناسي الدور النوعي )الجندر

   -ال    ال يلي الدعرف علا :وقد اسدهدف 
 (  لدك موظاي دوا ر الدولة   صراع الدور النوعي ) الجندر قييس -1 
 ( لدك موظاي دوا ر الدولة   SPCيح والةوا والدنيفس )النجقييس    -أ

 ( لدك موظاي دوا ر الدولة    REايناعيلية المةيدا )قييس  -ب
 ( لدك موظاي دوا ر الدولة    RABBMسلو  العيطاة المةيد  ي  الرجيت )قييس  -ج



 

وظاي دوا نر ( لندك من  CBWFRالصراعي   ي  عالقي  العمت والعي لنة وأوقني  الانرا  )قييس  -د
 الدولة  

ذ  23 -53ذ  53-22(  علنا وفن  مد ينر العمنر )   في صراع الدور النوعي ) الجندرالارو -2
 فمي فو  (  لدك موظاي دوا ر الدولة   33ذ  33 -23
 الد مت الناسي لدك موظاي دوا ر الدولة  قييس  -5
 33ذ  33 -23ذ  23 -53ذ  53-22علنا وفن  مد ينر العمنر ) ي الد مت الناسيالارو  ف -2

 فمي فو  (  لدك موظاي دوا ر الدولة  
(  علنا وفن  الد منت الناسني ) دوث الد منت    في صراع الندور الننوعي ) الجنندرديلة  الارو -3

 دوث الد مت الناسي  الواطيء (  لدك موظاي دوا ر الدولة    -الناسي العيلي  
 ) الننندكور ( فةنننط  العنننيملي  فننني  النننويارا مننن المدنننيوجي  د نندد ال  ننن  ال نننيلي  نننيلموظاي  و       

   العراقية ذ في مدينة   داد 
( دونيننت  ييسنني صننراع النندور النننوعي ) الجننندرمننداف ال  نن  قننيا ال ي نن   د ننني مةد يد ةيةننو      

 (1898الد منت الناسني ل نيردو  وأخنرو   ) مةييس و  ذ (فةرا53المكو  م  ) ( 1893وآخرو  )
درجمدهمي إلا الل ة العر ية  عد عرضنهمي علنا مجموعنة من  المدنرجمي   ودا ( فةرا23المكو  م  )

( 8 ينن  دننا اسنند عيد )المخدصنني  فنني الل ننة اينكليييننة وكنندل  المخدصنني  فنني مينندا  علننا الننناس ذ
و عد دل  دا دط ي  المةييسي  علنا عيننة ال  ن  وال نيلد عنددمي ذفةرا  م  مةييس الد مت الناسي 

( اسنندميرا  لعنندا 3ودننا اسنند عيد ) فنني دوا ننر الدولننة يت المدننيوجي  العننيملي ي منن  الرجنن( موظانن312)
 ينن  دننا اسنندخراج الةننوا  ذي ( موظانن303كاييننة المعلومنني  فيهي و نندا اصنن ح العنندد الكلنني للعينننة )

منن   مؤشننرا يسنني  للمةي الدمييييننة لاةننرا  المةييسنني  وادضننح ا  جميننع الاةننرا  مميننيا ذ وقنند د ةنن 
واسنندخدا لمةيننيس صننراع النندور النننوعي الصنند   ذ رجمننة والصنند  الظننيمرثالد صنن ةالصنند  ممنني 

ةند  لند عندد الاي كرون ني  والي ني   ييعنيدا  و ندل  ف  واسطةامي الي ي  فةد دا اسدخراجه   العيملي 
(  فةنرا مويعنة علنا أر عنة  55(   صني ده النهي ينة )  ةييس صراع الدور الننوعي ) الجنندرفةرا  م

( فةنرا  صني ده النهي ينة مويعنة  53ينيس الد منت الناسني فةند  لند عندد فةرادنه  ) مجيي  ذ أمني مة
 علا يالية مجيي      

 :الا عدا ندي ه منهي ودوصت ال   
   لدك افراد عينة ال    اعلا م  المدوسط الارضي( صراع الدور النوعي ) الجندر ا   -1



 

   نة ال    اعلا م  المدوسط الارضيلدك افراد عي (  SPCالنجيح والةوا والدنيفس )ا   -2
 ال    كين  واط ة  دو  المدوسط الارضي   لدك افراد عينة أ  ادناعيلية المةيدا  -5
واطنن   دو  المدوسننط  كنني  عينننة  ال  نن  لنندك افننراد أ  سننلو  العيطاننة المةينند  نني  الرجننيت  -2

 الارضي   

  اعلا م  المدوسط الارضيعينة ال    د لدك افرا   الصراعي   ي  عالقي  العمت  والعي لةا -3

 مد ير العمر  ل ي( لعينة ال     وفة ة في صراع الدور النوعي ) الجندريدوجد فرو  دال -3

    عينة ال    كي  اعلا م  المدوسط الارضي  دفراد الد مت الناسي ا -3
  رمد ير العمل يلعينة ال     وفةي الد مت الناسي يدوجد فرو  دالة ف -9

ودوث الد منت الناسني النواط  فني   -وجود فرو  دالة  ي  ادفراد دوث الد مت الناسي العنيلي -8
 ( ولصيلح ادفراد دوث الد مت الناسي الواط       درجة صراع الدور النوعي ) الجندر

 واسدنيدا الا دل  الندي ه خرج ال ي    عدد م  الدوصيي  والمةدر ي  

  التوصيات

 من نتائج يوصي الباحث بما ياتي:ل اليه البحث توص في ضوء ما
ندوات توجيهية تتحدث عن الصراعات التي يتعرض لها الرجال سواء كانوا  وإقامةعالمية أبرامج  أعداد .4

 من غير الموظفين لكي تعرفهم بهذه الصراعات وكيفية حدوثها وكيفية التعامل معها. أوالموظفين من 
 خالل سني حياتهمابي في الحاجة للتنافس والقوة والنجاح لدى الذكور العمل على تحقيق التوازن االيج .0

 .تجريها المؤسسات التربوية بكافة مراحلهاية و توعاقامة ندوات ويتم ذلك من خالل 

 

 :املقرتحات
 استكماال للبحث الحالي يقترح الباحث القيام بالدراسات االتية:

 .أخرىجندر( وعالقته بالتحمل النفسي على عينات دراسة للتعرف على صراع الدور النوعي )ال أجراء .4
 دراسة للتعرف على صراع الدور النوعي )الجندر( وعالقته بالقيم االجتماعية. أجراء .0

 


