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 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العــالي

 والبحث العلمي
 



 مستخلص البحث
 

تقدم الصورة النمطية الدليل عمى الطبيعة االجتماعية المشتركة لألفكار االجتماعية أي عمى إننا كأفراد في جماعة نحقق مع 
 االخرين فيما مشتركًا لمعالم المحيط .

وتعىىىد  ومينيىىىة. وال يخفىىى عمىىىى أحىىىد ان النىىىاس ىىىىم كاعنىىىاج حيىىىة اجتماعيىىىة تتجمىىىع عمىىىى شىىىكل ا ىىىر وجماعىىىاج تعميميىىىة ودينيىىىة 
إذا كىىانوا  ن األفىىراد يشىىعرون بعىىدم االرتيىىاحاذ تشىىير الدرا ىىاج إلىىى أ ،نبىىا أ ا ىىيًا لتنسىىيم  ىىموك أفرادىىىاالمعىىايير التىىي ت ىىعيا الجماعىىة جا

 بدون معايير .
رك عنىد لذا فان عدم وجود درا ة عممية تتنىاول الصىورة النمطيىة لممىرأة فىي مجتمعنىا ف ىم عىن عىدم وجىود معيىار موحىد ومشىت 

 المرأة العراقية يعدان محورا مشكمة ىذا البحث . إلىجماعاج الرجال ينسر من خملو 
ويحاول األفراد من خمل تفاعميم اليومي ان يصدروا أحكاما عمى اآلخرين ، اذ ت مى ىذه السىاىرة بىاردراك االجتمىاعي وتعىد 

وك الفىىرد نحىىو االخىىرين ، فىىاألفراد الىىذين يحممىىون صىىورة نمطيىىة نحىىو الصىىورة النمطيىىة مىىن العوامىىل المىىدررة فىىي اردراك االجتمىىاعي و ىىم
 جماعة ما عمى انيا تفتقر لمطموح فان  موكيم نحو تمك الجماعة  يكون وفقا لتمك الصورة النمطية .

طيىىة لقىىد أكىىدج األبحىىاث التىىي اىتمىىج بمو ىىوم الصىىورة النمطيىىة التىىي يحمميىىا الرجىىل عىىن المىىرأة ، ان ىنىىاك تمىىايزا   صىىورة نم 
 ( تجاه المرأة في كل المجتمعاج وال  يما المجتمعاج النامية .  مبية

إن مقارنىىة المىىرأة مىىع الرجىىل بصىىورة مباشىىرة لالبىىا مىىا يجعميىىا تعىىاني مىىن تقيىىيم  ىىمبي مىىن قبىىل اآلخىىرين ، وتحمىىل صىىورة نمطيىىة  
  مبية نحو ذاتيا .

األخيىرة إال أن البحىوث تزودنىا باألدلىة عمىى الصىورة النمطيىة  وعمى الرلم من التغيراج التي حدرج في مكانة المىرأة فىي ال ىنين 
 التقميدية لممرأة .

وتىأتى أىميىىة درا ىة المىىرأة وصىورتيا النمطيىىة كمىا يراىىىا الرجىل مىىن كىون  إن المىىراة عنىوان مىىن عنىاوين النيىىو  بالبشىرية ومىىن  
 .كونيا نصف المجتمع  

%( مىىن  ىىىكان العىىراق  بح ىىى  5..3تمرىىىل   أصىىبحجة العراقيىىة ، فقىىىد ويجىىدر بنىىىا ان نتعىىر  الىىىى الواقىىع الىىىذي تعيشىىو المىىىرأ 
 ،صىر الصىورة النمطيىة ال ىمبية عنيىا( . وال شك في أن المرأة العراقية قد نجحج في توكيىد ذاتيىا وتغييىر بعى  عنا7755إحصاء عام  

ممىىج  ىىغوط الحصىىار ، وعىى ء الفقىىر كمىىا تعىىاسم إ ىىياميا فىىي  ىىوق العمىىل ، ومىىع ذلىىك فىىان مىىن الممكىىن القىىول ان المىىرأة العراقيىىة تح
 وم دولياج ليا  الزوج ، الى جان  التدىور الصحي والبيعي لأل رة .

 ىىوء ذلىىك يىىرح الباحىىث ان أىميىىة البحىىث تىىأتى مىىن خىىمل الكشىىف عمىىا يحممىىو البحىىث مىىن إعطىىاء تصىىور وا ىى  عىىن  وعمىىى 
عكس ىىذا التصىور فىي  ىموكو نحوىىا . ف ىًم عىن و ىع ت ىمياج الصورة النمطية التي يحمميا الرجل العراقي عن المرأة العراقية . اذ ين

( وذلىك محاولىة أيجىاد  معيىار لمصىورة النمطيىةو بىالمجتمع العراقىي  خاصىةلمصورة النمطية التي يحمميا الرجل العراقي عن المرأة العراقيىة 
 .ل ا تعمال أ مو  التحميل العامميمن خم

 
 -وقد ىدف البحث الحالي الى :

وامىىل التىىي يتكىىون منيىىا مقيىىاس الصىىورة النمطيىىة مىىن خىىمل ا ىىتعمال أ ىىمو  التحميىىل العىىاممي عمىىى الكشىىف عىىن الع -7
 عيناج البحث الرمرة .

 الكشف عن الصورة النمطية بعوامميا المختمفة . -2
 الكشف عن الفروق في الصورة النمطية تبعًا لمتغير التحصيل الدرا ي لدح أفراد العينة بم توياتيا الرمرة.  -5



حدد البحث الحالي بأ اتذة و طمبة الجامعة الم تنصرية ، وطمبة المدارس االعدادية والرانوية في تربية الكرخ الرانية والرصافة وقد ت
 م 3..2-2..2ومن الذكور فقط لمعام مدينة بغداد لمدرا اج الصباحية  الرانية في

 
تبنىىى ج التىي تناولىىج مو ىوم الصىورة النمطيىىة ، وقىد أمىا فيمىا يخىىط ارطىار النسىري فقىىد ا ىتعر  الباحىىث عىددًا مىن النسريىىا 

  .Tajfel.Hالتصنيف الى فعاج ، واليوية االجتماعية ، لممنسر ىنري تاجفيل  الباحث في درا تو ىذه نسريتي
ى تم وتحقيقا ألىداف البحث الحالي قام الباحث ببناء اداة لقياس الصورة النمطية لدح أفراد من ذوي م توياج تحصيمية متباينة 

عينىة وطمبىة درا ىاج عميىا ، وىىذه ىىي الفعىة االولىى مىن فعىاج أفىراد  تدري ي( فرد 7.7( فردا منيم  366مكونة من   تطبيقو عمى عينة
ونىىج مىىن قىىد تك( فىىردًا ، امىىا الفعىىة الرالرىىة و 225احىىل المنتييىىة فقىىد تكونىىج مىىن  يىىي مىىن طمبىىة البكموريىىوس المر البحىىث ، امىىا الفعىىة الرانيىىة ف

 .2والكرخ/ 2من طمبة ال ادس إعدادي في تربيتي الرصافة / اً ( فرد.24 
،  واالختبىىار التىىاعي   Facter analysisاعيًا ، وا ىىتخدم التحميىىل العىىامميوبعىىد ذلىىك جمعىىج البيانىىاج وتىىم معالجتيىىا احصىى

 T.Testاعج االتية :( لعينة واحدة وتحميل التباين االحادي من اجل التوصل الى النتاعج وقد توصل البحث الى النت- 
 ( .2لمقياس الصورة النمطية لممراة العراقية وكما  يرد في اليدف   ( عاممً 74ت مية   -7
( درجىىىة 33.74(  ال ىىىماج العامىىىة لشخصىىىية المىىىرأةالعينىىىة عمىىىى العامىىىل األول  صىىىورة  افىىىراد بمىىىت متو ىىىط درجىىىاج -2

جىة. وىىذا ( در 32ل نف ىو والبىالت  ( درجة وىو أعمى من المتو ىط الفر ىي لمعامى77.57وانحراف معياري مقداره  
 . العراقية في ىذا العامل  المجال(نحو المرأة  ايجابيةالذكور( يحممون صورة نمطية يعني أن أفراد العينة  

( درجىة وانحىىراف 2..55(  عىاطفي االنرىىويال المسيىىر صىورةالعينىة عمىىى العامىل الرىىاني   افىىراد جىاجبمىت متو ىىط در  -5
رجىىة وىىىذا يعنىىي ان ( د54وىىىو أعمىىى مىىن المتو ىىط الفر ىىي لمعامىىل نف ىىو والبىىالت  ( درجىىة 5.45معيىىاري مقىىداره  
 نحو المرأة العراقية في ىذا العامل  المجال( . ايجابيةالذكور( يحممون صورة نمطية أفراد العينة  

معيىىاري (  درجىىة وانحىىراف 26.57(  الرقافيىىة العينىىة عمىىى العامىىل الرالىىث  صىىورة الكفىىاءة افىىراد بمىىت متو ىىط درجىىاج -2
وىذا يعنىي ان أفىراد العينىة ( درجة 25والبالت  ( درجة وىو أعمى من المتو ط الفر ي لمعامل نف و 3.55مقداره  

  الذكور( يحممون صورة نمطية إيجابية نحو المرأة العراقية في ىذا العامل  المجال(.
( درجىىة وانحىىراف معيىىاري مقىىداره .22.2 اال ىىرية(  صىىورةالالعينىىة عمىىى العامىىل الرابىىع   افىىراد بمىىت متو ىىط درجىىاج -3

( درجىىىة وىىىىذا يعنىىىي ان أفىىىراد العينىىىة 76( درجىىىة وىىىىو أعمىىىى مىىىن المتو ىىىط الفر ىىىي لمعامىىىل نف ىىىو والبىىىالت  5.43 
  الذكور( يحممون صورة نمطية إيجابية نحو المرأة العراقية في ىذا العامل  المجال( .

( درجىىة وانحىىراف معيىىاري 22.33(  الكفىاءة الفكريىىة  صىىورة العينىة عمىىى العامىىل الخىىامس افىىراد بمىت متو ىىط درجىىاج -4
( درجىىة ، وىىىذا يعنىىي ان أفىىراد 27 و ىىط الفر ىىي لمعامىىل نف ىىو والبىىالت ( درجىىة وىىىو أعمىىى مىىن المت4..3مقىىداره  

 نحو المرأة العراقية في ىذا العامل  المجال(.  ايجابيةالعينة  الذكور( يحممون صورة نمطية 
وأنحىراف معيىاري مقىداره ( درجىة 74.25  العينىة عمىى العامىل ال ىادس  الصىورة األنانيىة( دافىرا بمت متو ط درجىاج -5

( درجىىىة وىىىىذا يعنىىىي ان أفىىىراد العينىىىة 73وىىىىو أعمىىىى مىىىن المتو ىىىط الفر ىىىي لمعامىىىل نف ىىىو والبىىىالت  ( درجىىىة 2.57 
  المجال(.  نحو المرأة العراقية في ىذا العامل ايجابية الذكور( يحممون صورة نمطية 

( درجىة وانحىراف معيىاري مقىداره 74.62 في العمل(  تياالعينة عمى العامل ال ابع  صور  افراد مت متو ط درجاجب -6
( درجىىىة وىىىىذا يعنىىىي أن أفىىىراد العينىىىة 73 و ىىىط الفر ىىىي لمعامىىىل نف ىىىو والبىىىالت ( درجىىىة وىىىىو أعمىىىى مىىىن المت2..2 

 العامل  المجال(. الذكور( يحممون صورة نمطية إيجابية نحو المرأة العراقية في ىذا 



( درجىىة وانحىىراف معيىىاري مقىىداره 74.77  (المسيىىر العينىىة عمىىى العامىىل الرىىامن  صىىورة افىىراد بمىىت متو ىىط درجىىاج -7
( درجىىىة وىىىىذا يعنىىىي أن افىىىرد العينىىىة 73( درجىىىة وىىىىو أعمىىىى مىىىن المتو ىىىط الفر ىىىي لمعامىىىل نف ىىىو والبىىىالت   5..5 

 عراقية في ىذا العامل  المجال(. الذكور( يحممون صورة نمطية إيجابية نحو المرأة ال
( درجىىىة وانحىىىراف 73.54(       مىىىل التا ىىىع  صىىىورة ارصىىىرار والجرعىىىةالعينىىىة عمىىىى العا افىىىراد بمىىىت متو ىىىط درجىىىاج -.7

( درجة وبعىد اختبىار الفىرق 72من المتو ط الفر ي لمعامل نف و والبالت   اعمى( درجة وىو 2.65معياري مقداره  
( درجىة وبعىد مقارنتيىا بالقيمىة 3.252تاعية المح وبة  ( لعينة واحدة بمغج القيمة الT.Testبالقانون التاعي         

. أي ان افىىىراد العينىىىة  الىىىذكور( نىىاك داللىىىة إحصىىىاعية فىىىي ىىىذا العامىىىل( سيىىىر ان ى2.34التاعيىىة الجدوليىىىة البالغىىىة   
 نحو المرأة العراقية في ىذا العامل  المجال(. ايجابيةيحممون صورة نمطية 

( درجة وانحراف معياري 25.57 التعامل االجتماعي(  العينة عمى العامل العاشر  صورة افراد متو ط درجاجبمت  -77
( درجىة وىىذا يعنىي ان افىرد العينىة 76( درجة وىو أعمى من المتو ط الفر ي لمعامل نف و والبالت  5.52مقداره  

 العامل  المجال( . الذكور يحممون صورة نمطية إيجابية نحو المرأة العراقية في ىذا
( درجىة 77.44 االلتىزام بالمعىايير االجتماعيىة(  العينة عمى العامل الحادي عشىر  صىورة افراد بمت متو ط درجاج -72

( درجىىاج وىىىذا 7( درجىىة وىىىو أعمىىى مىىن المتو ىىط الفر ىىي لمعامىىل نف ىىو والبىىالت  .2.5وانحىىراف معيىىاري مقىىداره  
 ة نمطية إيجابية نحو المرأة العراقية في ىذا العامل  المجال( .يعني ان أفراد العينة  الذكور( يحممون صور 

( درجىىىة وانحىىىراف 75.25 الت ىىىمط االنرىىىوي(  العينىىىة عمىىىى العامىىىل الرىىىاني عشىىىر  صىىىورة افىىىراد بمىىىت متو ىىىط درجىىىاج -75
( درجىة ، وىىذا يعنىي ان 72( درجة وىو أعمىى مىن المتو ىط الفر ىي لمعامىل نف ىو والبىالت  5.63معياري مقداره  

 نحو المرأة العراقية في ىذا العامل  المجال( . ايجابيةاد العينة  الذكور ( يحممون صورة نمطية أفر 
( درجة وانحىراف 72.73 الحاجة الى الم اعدة(  صورةالعينة عمى العامل الرالث عشر   افراد بمت متو ط درجاج -72

( درجة ، وىذا يعني أن 72والبالت   ( درجة ، وىو أعمى من المتو ط الفر ي لمعامل نف و2.57معياري مقداره  
 نحو المرأة العراقية في ىذا العامل  المجال( . ايجابيةأفراد العينة  الذكور( يحممون صورة نمطية 

( درجىة وانحىراف معيىاري .72.3 تيا فىي المنىزل( العينة عمى العامىل الرابىع عشىر  صىور  افراد بمت متو ط درجاج -73
( درجة وىذا يعنىي أن أفىراد العينىة 72المتو ط الفر ي لمعامل نف و والبالت  ( درجة وىو أعمى من 2.56مقداره  

 نحو المرأة العراقية في ىذا العامل  المجال( . ايجابية الذكور( يحممون صورة نمطية 
طمبىىىة البكموريىىىوس ب مقارنىىىةً ارعداديىىىة  المرحمىىىة داللىىىة إحصىىىاعية فىىىي الصىىىورة النمطيىىىة لصىىىال  طمبىىىة وجىىود فىىىرق ذي -74

 تير او الدكتوراه .والماج 
 -وفي  وء نتاعج البحث خرج البحث بالتوصياج اآلتية:

تكريف البرامج التمفزيونية التي تتناول واقع المىرأة العراقيىة الجديىد و أسيىار الصىورة النمطيىة اريجابيىة والتوقىف عىن بىث  -7
 الصورة النمطية ال مبية 

 ن المرأة .تفعيل دور المد  اج الميتمة بشدو عمى الحكومة الجديدة  -2
التركيىز عمىى توعيىة وتغييىر اتجاىىاج را ىمي ال يا ىاج التعميميىة أنف ىيم وتقميىل نىزعتيم العنصىرية  ىد المىرأة ، اذا مىىا  -5

 توفرج ىذه النزعة .
إعادة النسر في  يا اج الخطط التعميمية بكامميا في إطىار النسىر إلىى و ىع المىرأة فىي مجمىل النسىام التعميمىي ، لمىا  -2

 اىج من صورة نمطية تقميدية لممرأة العراقية.تعك و ىذه المن
 -كما خرج البحث بالمقترحاج اآلتية : 



ح ىر( والم ىتوح  –الصورة النمطية لممرأة العراقية وعمقتيىا بمتغيىراج مرىل المنطقىة الجغرافيىة  ريىف  عن أجراء درا ة -7
 االجتماعي االقتصادي ، وطبيعة المينة .

 مرأة العراقية من جية نسر المرأة نف يا .الصورة النمطية لم عن أجراء درا ة -2
 أجراء درا ة م تقمة لكل عامل من العوامل التي توصل إلييا البحث .  -5

 


