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 ملخص
التعرف على طبيعة الصورة النمطية الُمدركة عن ضباط الشرطة هدف البحث إلى 

لدى شرائح مختلفة من المجتمع المصري، مقابل الصورة المدركة الذاتية لدى عينة من 
ضباط الشرطة، فضال عن رصد مصادر تكون هذه الصورة لدى كل مجموعة من 

فئات مختلفة من  ( مفردة من325( منهم )365مجموعات الدراسة، وتكونت العينة من )
المجتمع المصري من الجنسين، ومن مستويات تعليمية مختلفة، ومن وظائف متعددة ، 

: إعداد( مفردة من ضباط الشرطة.  واعتمد الباحثون على قائمة الصفات النمطية )40و)
، واستمارة البيانات األولية، (2004، محمد خليل، مجدة أحمد، نجية إسحق، منى أبو طيرة 

وكشفت نتائج البحث عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الجمهور، وعينة ضباط 
الشرطة في الصفات اإليجابية الُمدركة لضابط الشرطة  في اتجاه عينة الضباط )رؤيتهم 

، كما وجدت ألنفسهم( ، وفي الصفات السلبية الُمدركة في اتجاه عينة الشرائح المجتمعية
فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في الصفات السلبية الُمدركة في اتجاه عينة الذكور، 
ووجدت فروق كذلك بين الفئات المهنية في الصفات اإليجابية الُمدركة عن ضباط الشرطة 
خاصة فئة المدرسين، كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين المستويات التعليمية في 

في اتجاه فئة التعليم فوق العالي مقارنة بباقي الفئات التعليمية، في الُمدركة صفات السلبية ال
حين غابت الفروق الدالة إحصائيا في قائمة الصفات النمطية بين الفئات العمرية، وجاءت 
وسائل اإلعالم )من تليفزيون وأفالم سينمائية وإذاعة( مصدرا أساسيا في تشكيل الصورة 

للضباط لدى عينة جمهور المواطنين في حين جاءت العالقات االجتماعية عن  النمطية
طريق العمل واألهل واألصدقاء والدراسة مصدرا أساسيا في تشكيل صورة الضباط عن 

 أنفسهم. 
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 Stereotypes of police officers:  A comparative study 
among police officers and segments of Egyptian society 

 
ShabanAbdelsamad)*(      Enas Abd Elmoneam Hashad)*( 

Vivre Mohamed Elhady )*( 

Abstract:  

The research aimed to identify the perceived stereotypical image 
of police officers in different segments of Egyptian society, VS the 
self-perceived image of a sample of police officers, as well as to 
define the sources of this image formation in each group of the study. 
The sample consisted of (365) participants (325 were general public 
from different segments of Egyptian society, and (40) were police 
officers), the sample contained both genders, different educational 
levels, and multiple jobs. The researchers based on the stereotypes' 
checklist (prepared by: Mohammed Khalil, Magda Ahmed, Najia 
Ishaq, Mona Abu Tira, 2004), as well as the basic data form. The 
results revealed that there were statistically significant differences 
between the public sample, and police officers in the perceived 
positive characteristics of an officer in the direction of the sample of 
officers (their vision for themselves), and in the perceived negative 
characteristics of an officer towards the public sample. There were 
also differences between the professional groups in the perceived 
positive characteristics of police officers, especially teachers, and 
there were statistically significant differences between the educational 
levels groups in the perceived negative attitudes towards the higher 
educated category compared to the rest of educational groups, while 
there were no statistically significant differences found in the 
stereotypes' checklist between age groups. The media (television, 
cinema and radio) was a key source in shaping the stereotypical image 
of officers in the sample of the general public, while social relations 
came through work; family; friends; and study were the essential 
source in shaping officers' image of themselves. 

Key words: stereotype , police officers.  
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 : مدخل إلى مشكلة البحث
تشكل العالقة القائمة بين رجل األمن والموواطن ركنوا أساسويا مون أركوان 
األمووون الووووطني فوووي أي مجتموووع مووون المجتمعوووات، حيوووث  نتشووور األمووون والرخووواء 
نتيجوووة متانوووة هوووذه العالقوووة المبنيوووة علوووى التفووواهم والرضوووا، فضوووابط الشووورطة يعووود 

واالسووتقرار فووي المجتمووع وهمووا المقوووم األساسووي الركيووزة األساسووية لتحقيووق األموون 
، 2014لوودفع عجلووة التنميووة ومووا يسووتتبعو موون تقوودم ورفاهيووة وا دهووار. )الحلبووا، 

 (2010مليحة، 
وال بووود مووون تووووافر سووومات وخصوووائط نفسوووية لووودى ضوووابط الشووورطة حتوووى 
 تحقق التوافق واالنسجام النفسي بين الضابط وعملو وبما يحقق لو كفاءة األداء 

تميووز والرضوواء الوووظيفي بمووا يعووود عليووو باالسووتقرار النفسووي فووي عملووو، فعوودم وال
التوافق النفسي لدى بعض الضباط مع عملهم قود يعود مون أهوم األسوباؤ الم ديوة 
لالنحرافوووات السووولوكية واالنضوووباطية التوووي تووود  علوووى عووودم الفهوووم الصوووائ  لووون م 

  (2010وقوانين وتقاليد العمل. )مليحة، 
ن جانوو  رخوور فقوود ح ووي موضووول األنموواط الجاموودة هووذا موون جانوو ، وموو

باهتموووووام البووووواحثين فوووووي الدراسوووووات اإلعالميوووووة واإلداريوووووة واالجتماعيوووووة والنفسوووووية 
مجواالت اهتموام  ىوالسياسية، ن را للدور المحووري الوذي تقووم بوو فوي التول ير علو

هووذه الدراسووات، إذ تقوووم األنموواط الجاموودة بوودور محوووري فووي تشووكيل الوورأي العووام، 
سوولوا األفووراد، كمووا توو  ر فووي تصوورفاتهم تجوواه الجماعووات  لتخوواذ القوورار وتشووكيوا

والقطاعوووات المختلفوووة، فهوووي تعكووون الواقوووع، وتنقووول المعلوموووات عنوووو إلوووى العقووول 
اإلنساني الذي ال  واجو الواقع مباشورة، وإنموا  واجهوو بشوكل غيور مباشور معتمودا 

 (2014على الوصف. )الحلبا، 
علوووى العالقوووات والتفووواعالت المتبادلوووة والخبووورات  ء ووورى البووواحثون أن وووو بنوووا

والتصووورات والموودركات المتراومووة وعلووى وجووو الخصوووا السوولبي منهووا والعوودائي 
منها )الخالفات والتوترات والصوراعات والحوروؤ وعالقوات السويطرة واالسوت ال ( 
وونوووت المجتمعوووات )سوووواء فيموووا بينهوووا أو داخووول كووول مجتموووع علوووى حووودة( أنماطوووا 

األفكوووووار والمووووودركات والووووورؤى والمعتقووووودات واالنفعووووواالت والمفووووواهيم  وصوووووورا مووووون



 وشرائح من المجتمع المصري  األنماط الجامدة لضباط الشرطة )دراسة مقارنة بين عينة من ضباط الشرطة
 

712 
 

التقييميوووة العاموووة والثابتوووة، التوووي اصوووطلح علوووى تسوووميتها حووود ثا فوووي علوووم الووونفن 
، وكانوت عمليوة (1)االجتماعي وعلم النفن السياسي باألنماط أو القوالو  الجامودة
والجماعووووات )سووووواء التنمووويط عمليووووة عاديووووة متووووواترة أو مللوفووووة يقووووم بهووووا األفووووراد 

( أو متعووالي، (: صووفات سوولبية مثوول )بخيوول، عوودوانياإليجووابيي أو ببشووكلها السوول
وتزا دت الصفات والنعوت السلبية،  ،مثل )ذكي، عبقري، مسالم( إيجابيةصفات 

ونقواط الضوعف، وذلوك  اإلنسوانيوأخذت تبر  األخطاء وأوجوو القصوور والونقط 
فوووي حوووا  وجوووود عالقوووات عدائيووووة وغيووور سوووليمة، وكانوووت التووووترات والصووووراعات 
االجتماعيوووة والسياسوووية تقووووم بووودور المفجووور النتشوووار مثووول هوووذه األنمووواط الجامووودة 

 السلبية. 
ولوووم يفلوووت مووون  ،ت ل لوووت األنمووواط الجامووودة فوووي حياتنوووا األخيووورةفوووي العقوووود 

المجتموع ت  قافتو وتعليمو ودرجة غناه وفقوره فوي تل يرها وتكوينها أحد، مهما كان
ومن المتوقع أن يميول األفوراد والجماعوات والمجتمعوات الشرقي والمجتمع ال ربي 

القوية والمسيطرة والممتا ة إلى تكوين األنماط الجامدة عن غيرها من الجماعات 
فووراد الضووعيفة والوودنيا والفقيوورة، وفووي ذات الوقووت لووين موون المسووت رؤ أن نجوود األ

والجماعوات والمجتمعووات الضووعيفة والمقهوورة والوودنيا والفقيوورة تكوون أنماطووا جاموودة 
عوون غيرهووا موون المجتمعووات المهيمنووة والمتسوولطة والقويووة نكايووة بهووا وانتقامووا منهووا 

 وتشويها لها. 
وبناء على ما سبق نستنتج أنو كلما تزداد الفروق والتبا نات والتقسيمات 

ا دادت الطوائوووف والمهووون والوظوووائف  ؛يوووة داخووول المجتموووعوالتنويعوووات الديموجراف
التموا ز  إطاروالطبقات وأنوال الجماعات العرقية والل وية والد نية والثقافية. وفي 

والتفاضوووول والتفوووواعالت النفسووووية واالجتماعيووووة وا ديوووواد الصووووراعات حووووو  النفووووووذ 
امدة، والتقييمات والسيطرة والتفوق واالمتيا  والقوة، ا دادت وانتشرت األنماط الج

يكونووووا أنماطوووا جامووودة عووون المدرسوووين والمحوووامين واألطبووواء  رالشوووائعة؛ فالجمووواهي
والساسووووة والفنووووانين، وعوووون النسوووواء والرجووووا ، والتجووووار وضووووباط الشوووورطة، وعوووون 

                                                           

(1)Stereotypes  
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الحموووات، و وجوووة األؤ والزوجوووة الثانيووة، والفالحوووين، ووجوووو بحووري وأهووول قبلوووي، 
، ولووذلك فوجوووود اختالفوووات وهكوووذا… وسووكان السوووواحل، وعووون سووكان المحاف وووات

وتبا ن بين الجمهور في رؤيتهم لضوباط الشورطة نتيجوة حتميوة لوجوود اختالفوات 
وووا، فمووونهم مووون  وووراهم بصوووورة إيجابيوووة )حفووو   بووين ضوووباط الشووورطة وبعضوووهم بعضن

إلوو ( وموونهم موون  ووراهم بصووورة سوولبية … الن ووام، تحقيووق األموون، حمايووة األروا 
إلووووو ( وال شوووووك أن هوووووذا … التعامووووول، التعوووووالي)اسوووووت ال  الوظيفوووووة، العنوووووف فوووووي 

 االختالف يستحق فحصو والكشف عنو وهو ما يسعى إليو البحث الحالي. 
واذا أردنا أن نفهم بدقة الطبيعة المعقودة للصوور الذهنيوة والنمطيوة يجو  
علينووا أن نتخلووى عوون المن ووور القووديم أو التقليوودي لفهمهووا الووذي  وورى أن الصووور 

اج العمليوات الالشوعورية والووهم والخيوا  والتعصو  والتحيوز، واألنماط الجامدة نتو
نها مختلقة، ونتبنى من ور علم النفن االجتماعي الوذي كثيورا موا أهمول فوي إأي 

الفهووم وهووو من ووور يلخووذ بن ريووة التفاعوول االجتموواعي، فووظذا طبقناهووا علووى ظوواهرة 
الناحيوووة  نجووودها مووون النمطيوووةالجامووودة وعمليوووة التنمووويط وتكووووين الصوووور  األنمووواط

الواقعيوووة والعمليوووة نتووواج العالقوووات والتفووواعالت االجتماعيوووة بكووول د نامياتهوووا بوووين 
األفراد والجماعات أوثر مما هي نتواج العمليوات الالشوعورية والتعصو  والخيوا ، 
وبنوواء علووى هووذا المنطلووق فووي الفهووم فالصووورة النمطيووة لل وورؤ ليسووت نتاجووا فقووط 

فيووووة بقووودر موووا هووووي نتووواج للبنووواء األساسووووي لألهوووواء والمبال وووات والتصوووورات الخرا
للشخصية ال ربية وسلوكياتها ومواقفها وأوجو القصور بها، وكذلك األمر بالنسبة 

يجابياتهوا وسولبياتها تعكون إللصورة النمطية لضباط الشرطة، فهوذه الصوورة بكول 
الطبيعوووة النفسوووية لشخصوووية ضوووباط الشووورطة وممارسووواتهم وموووواقفهم وتصووورفاتهم 

(Delmater, 2011)ا نحتك بها في حياتنا عبر المواقف االجتماعية. الواقعية كم

فوووي فهوووم  ياألنثروبولووووج المنحوووىال يجووو  أن ن فووول وفوووي الوقوووت نفسوووو  
مووع أو تالصووور واألنموواط الجاموودة، أي باعتبارهووا مكونووا أساسوويا موون  قافووة أي مج

أنهوم  ، وفي  قافتنا تتمحور الصورة النمطية لضباط الشرطة حو إنسانيةجماعة 
لهوووا  الطوووولىهوووا اليووود رموووز أساسوووي مووون رموووو  السووولطة السياسوووية واالجتماعيوووة وأن  
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لبسط الهيمنة والنفوذ وفرض السيطرة واالنضوباط، وأنهوم فوي بعوض األحيوان أداة 
أشووكا   جميووعلل لووم والووبطم، وموون أجوول حفوو  األموون وتحقيووق األمووان ومكافحووة 

د لكووول الخوووارجين عووون ومووون حقهوووم الضووورؤ بيووود مووون حد ووو ،الجريموووة واالنحوووراف
عليوو فوظذا أردنوا أن نحودث ت ييورا فوي  القانون واآلداؤ العامة في المجتمع، وبناء

الصوووورة النمطيوووة لضوووباط الشووورطة علينوووا أن نحووودث ت ييووورا  قافيوووا واجتماعيوووا فوووي 
 ,Kuper)الثقافة العامة للمجتمع والثقافة الخاصة لضباط الشرطة ورجا  األمن. 

1996)  
فووي كتابووو عوون  1922ي األمريكووي )والتوور ليبمووان( وقوود أضوواف الصووحف

الوورأي العووام الموودخل العملووي فووي فهووم الصووور النمطيووة واألنموواط الجاموودة، الووذي 
أشوووار فيوووو إلوووى الناحيوووة االقتصوووادية )اقتصووواد الوقوووت والجهووود( فوووي التعامووول بوووين 
األفراد والجماعات إذ تسهل الصور النمطية الحكم على األشخاا فال يسوت رق 

وقتا أو جهدا في إصودار أحكاموو علوى مون  تعامول معهوم، وهوو موا أشوارت  الفرد
فووي دراسووتها عوون الوورؤى المتبادلووة بووين جيلووين )اآلبوواء  2001إليووو )مجوودة أحموود( 

واألبناء( تحت مسمى تن ويم المجوا  اإلدراووي للوذات فوي عالقتهوا موع اآلخورين. 
 (2001)أحمد،  

اولوووة للوقووووف علوووى ومووون هنوووا جووواء موضوووول البحوووث الحوووالي بوصوووفو مح
مالمح الصورة النمطية لرجل الشرطة لدى شرائح متنوعة من المجتمع المصوري 
من حيث السن والنول والتعليم والمهنة، ورؤية ضباط الشرطة ألنفسهم ومصوادر 

 تشكيل هذه األنماط. 
 مشكلة البحث: 

ِمن خال  مسح تراث الدراسات السابقة التي تموت علوى ضوباط الشورطة 
ال توجوود دراسووات مباشوورة تناولووت الصووورة النمطيووة الشووائعة عوون ضووباط  تبووين أنووو

الشرطة لدى أفوراد المجتموع المصوري ولودى أنفسوهم، إذ ركوزت الدراسوات السوابقة 
)ولووويم،  نبيووول ولووويم التوووي تناولوووت ضوووباط الشووورطة علوووى سووولوا المخووواطرة كدراسوووة

( 2012)حسوووووون،  مووووووروة حسوووووون ( وسوووووويكولوجية اتخوووووواذ القوووووورار كدراسووووووة2012
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(، وِمون 2014)أحمود، محمود أحمود اضطراؤ ض وط ما بعود الصودمة كدراسوة و 
 َووم  لووم تركووز الدراسووات السووابقة علووى تنوواو  الصووورة النمطيووة الشووائعة لوودى شوورائح 

 -النول-متنوعة من المجتمع المصري وفقا لبعض المت يرات الديموجرافية )السن
 الي. المهنة(، وهذا ما  هتم بو موضول البحث الح -التعليم

هذا من جان ، ومن جان  رخر فدراسة األنماط الجامدة من األهمية 
إذ إنها ت دي دورا أساسيا في عملية التفاعل االجتماعي بين األفراد والجماعات 

 دور الجد  ويحتدم النقاش كثيرا ما بين العامة والمثقفين، كما  (2001)أحمد، 
ت رجا  الشرطة، وعادة ما حو  أدوار وتصرفات وممارسا اإلعالموفي وسائل 

التي يعلوها  إيجابية ةالشرطة: صور  تلرجح النقاش ما بين صورتين لرجا  
التضحية بالرو  في سبيل الوطن، والصورة األخرى السلبية التي  بر  فيها 

مبدأ العدالة واتبال  وإهدارهمتجاو ات رجا  الشرطة وممارستهم للقوة المفرطة 
  .التعامل مع الجماهيرسياسة الكيل بمكيالين في 
هوووي عوووادة مووووا  وووروج لهوووا رجووووا   اإليجابيووووةالصوووورة  أن   ويووورى البووواحثون 
وعلوى وجوو الخصووا الرسومية وشوبو الرسومية،  اإلعوالمالشرطة وبعض وسائل 

التحقوووق  واومووون  وووم أراد ..والصوووورة السووولبية هوووي موووا تروجهوووا قطاعوووات الجمووواهير
ميدانيا من مالمح وم اهر هذه األنماط الجامودة مون خوال  المقارنوة بوين الرؤيوة 
التووي  ووذيعها ضووباط الشوورطة عوون أنفسووهم واألنموواط الجاموودة األخوورى التووي تعتقوود 
فيهووا قطاعووات وشوورائح موون المجتمووع المصووري، وموون خووال  هووذه المقارنووة تتضووح 

مووا فيهووا موون سوولبيات ومووواطن وتكتموول صووورة األنموواط الجاموودة لضووباط الشوورطة ب
للقصور والضعف لدى كول مون الطورفين ضوباط الشورطة كولفراد أحود الم سسوات 
السووووولطوية المهموووووة، والجمووووواهير التوووووي يقوووووع عليهوووووا أ ووووور ونتوووووائج أفعوووووا  وأنشوووووطة 
وممارسووات وقوورارات جهووا  الشوورطة، وهوووي الطوورف الثوواني فووي العالقووة بالسووولطة 

تصوووراتو عوون رجووا  الشوورطة المنوووط بهووم الووذي غالبووا مووا  ووتم تكووذ   انطباعاتووو و 
 تنفيذ العدالة والحفاظ على الحقوق. 

 



 وشرائح من المجتمع المصري  األنماط الجامدة لضباط الشرطة )دراسة مقارنة بين عينة من ضباط الشرطة
 

716 
 

فوووي صووورة تسووواؤ   إجماليووةويمكوون التعبيووور عوون مشوووكلة البحووث بصوووورة 
لودى شورائح متنوعوة مون محتواه: ما الصورة النمطية السائدة عن ضباط الشورطة 

 المجتمع المصري ولدى أنفسهم؟
 موعة من التساؤالت الفرعية، وهي: وينبثق من هذا التساؤ  الرئيسي مج

هوووول توجوووود فووووروق ذات داللووووة إحصووووائية بووووين العينووووة الكليووووة وعينووووة ضووووباط  -1
 الشرطة في الصفات اإليجابية والسلبية لقائمة الصفات النمطية؟

هووول توجووود فوووروق ذات داللوووة إحصوووائية بوووين الفئوووات العمريوووة المتنوعوووة فوووي  -2
 نمطية؟الصفات اإليجابية والسلبية لقائمة الصفات ال

هووول توجووود فوووروق ذات داللوووة إحصوووائية بوووين الوووذكور واإلنووواث فوووي الصوووفات  -3
 اإليجابية والسلبية لقائمة الصفات النمطية؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المستويات التعليمية المتنوعة فوي  -4
 الصفات اإليجابية والسلبية لقائمة الصفات النمطية؟

بوووين الفئوووات المهنيوووة فوووي الصوووفات هووول توجووود فوووروق ذات داللوووة إحصوووائية  -5
 اإليجابية والسلبي لقائمة الصفات النمطية؟

هوول تختلووف مصووادر تكوووين الصووورة الذهنيووة لوودى العينووة الكليووة عوون عينووة  -6
 ضباط الشرطة؟

 وِمن ثم تكمن مبررات الدراسة فيما يلي: 
الرغبة في التعرف على أسباؤ العالقة المتوترة بين أفوراد الشورطة مون جانو   (1

جهوا  الشورطة مون المفتورض أنوو  والجماهير من جان  رخر، علوى الورغم أن  
 يعد جها ا سلطويا لحماية حقوق المواطنين. 

محاولووة تقيوويم األفكووار والمعتقوودات التووي يشوويعها ضووباط الشوورطة عوون أنفسووهم  (2
وأجهزتهم المعاونة في ضوء المعتقدات والصوور النمطيوة التوي تكونهوا شورائح 

تكتموول الصووورة النمطيووة عوون ضووباط  حتووىعوواملين معهووم، موون الجموواهير المت
عن أنفسهم وصورتهم المتشكلة فوي العقول الجمعوي  مبشقيها: صورتهالشرطة 

 وسلبيات.  إيجابياتللجماهير بما فيها من 
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 أهمية البحث وأهدافه: 
إلوووى غالبوووا موووا ت هووور وتتضوووح قيموووة البحوووث وأهميتوووو مووون خوووال  سوووعيو 

 تحقيق أهداف معينة وتتلخط هذه األهداف فيما  لي: 
محاولوووة التحقووووق موووون خووووال  البحووووث الميوووداني موووون حقيقووووة األنموووواط الجاموووودة  -1

لضباط الشورطة التوي  روجهوا عاموة الجمواهير وضوباط الشورطة عون أنفسوهم 
والوصووو  إلووى مووا هووو م كوود ومتثبووت منووو علميووا )فموون المعووروف عوون اآلراء 

باعوووووات الفرديوووووة أنهوووووا أحيانوووووا تكوووووون متحيوووووزة وغيووووور العاموووووة المرسووووولة واالنط
 .موضوعية وفيها مبال ة وتهويل، وأحيانا تفتقر إلى المصداقية(

الوصوووو  إلوووى معلوموووات وبيانوووات وحقوووائق متعلقوووة بحقيقوووة الصوووورة النمطيوووة  -2
المرسووووومة لضووووباط الشوووورطة بمووووا فيهووووا موووون أنموووواط جاموووودة )جانوووو  ضووووباط 

ألن األنمواط الجامودة عون  ك( وذلوالموواطنين )بعوض شورائحالشرطة( وجان  
العالقووووة الثنائيووووة ذات الطووووابع  إطوووواررجووووا  الشوووورطة تتكووووون أو تتشووووكل فووووي 

السوووولطة( االجتموووواعي والنفسووووي والسياسووووي بووووين الشوووورطة )ممثلووووة الن ووووام أو 
 العالقة الد نامية والمركبة.  هالشع ( وهذالثاني )وهو  فوالطر 

لمقارنووة بووين مووا يعتقووده رجووا  جووراء عمليووة تقيوويم وموا نووة موون خووال  موونهج اإ -3
الشرطة عن أنفسهم وما تحملو الجماهير من انطباعوات وانفعواالت تجسودها 
أنموواطهم الجاموودة عوون ضووباط الشوورطة، وذلووك حتووى تتضووح وت هوور مالمووح 

 يجابياتها وسلبياتها. إالصورة النمطية بكل 
طة العالقووات العامووة ألجهووزة الشوور  إدارةوضووع كوول المعلومووات والحقووائق أمووام  -4

 اإلعوووالمفوووي وسوووائل  أيحتوووى يكوووون عملهوووم داخووول جهوووا  الشووورطة وخارجوووو 
واللقاءات والم تمرات الجماهيرية مبنيا على معلومات وحقوائق علميوة نتجوت 

 عن بحث علمي محقق وليست مبنية على اجتهادات فردية وشخصية. 
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 المفاهيم واإلطار النظري: 
 مفاهيم البحث: أوال: 

 : (1)الجامدة طاألنما[ 1]
شور بالل ة العربيوة عون المصوطلح األجنبوي نفي التراث العلمي الم  وجد

ألفاظوووا وتوووراجم عد ووودة للمصوووطلح والمفهووووم، ويمكووون اعتبارهوووا مترادفوووات وأغلبهوووا 
ل ووة العربيووة يعبوور عوون خاصووية أو سوومة موون لصووحيحة ألن كوول لفوو  أو ترجمووة با

خدم عووالم سوومات المصووطلح أو مضوومون موون أحوود مكونووات المفهوووم، حيووث اسووت
سوويد عبوود العووا  و  ،ترجمووة المعتقوودات الجاموودة (1975)االجتمووال حسوون سووعفان 

ومليكيووان  ،تعموويم جاموود (1993)فوورج طووو و  ،القوالوو  النمطيووة الجاموودة (1989)
ومحمووود  ،نمطيوووة تعميموووات (1985)ولووووين مليكوووة  (،1985)وحسووون الووودريني 

طووو واألفكووار النمطيووة اسووتخدمها  الووذهني الجامودالقالوو  النمطووي  (2004)خليول 
(، والمتلمووول للتعريفوووات التووووي اسوووتخدمت مووون قبووول البوووواحثين 2004)المسوووتكاوي 

الذ ن سبق ذكرهم )ومثا  وغيرهم كثيورون( يجود أن المحتويوات الن ريوة للمفهووم 
متشوووابهة أو متقاربوووة، وبعضوووها يلخوووذ مووون اآلخووور، وهوووذا التشوووابو أو التقوووارؤ فوووي 

مصدر هذه التعريفات مفهوم واحد معلوم ومحودد، وحجوم  المدلوالت ناتج عن أن
 ا. االختالفات على معناه قليل جد  

والبووواحثون القوووائمون بهوووذه الدراسوووة، فضووولوا اسوووتخدام مصوووطلح األنمووواط 
وذلووك التزامووا بووالمعنى  (stereotype) الجاموودة كترجمووة عربيووة للمصووطلح األجنبووي

اشووتق المصووطلح موون الكلمووة إذ والجووذور التاريخيووة ألصووو  المصووطلح األجنبووي، 
صووورة أو نمووط أو  بمعنووى (tupos)بمعنووى صوول  أو جاموود و (stereos)اليونانيووة 

انطبووال، وهوووذا الجوووذر يعبووور عووون حقيقووة المفهووووم أال وهوووو المكوووون أو المضووومون 
مموووثال فوووي مصوووطلح )نموووط( والصوووفة األساسوووية لوووو وهوووي )جامووود(، ومووون  وووم ر ووور 

علوووى صوووي ة المصوووطلح فوووي الل وووة العربيوووة وهوووي  اإلبقووواءالقوووائمون بهوووذه الدراسوووة 
                                                           

(1)Stereotypes 
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األنموووواط الجاموووودة )واسووووتخدمنا صووووي ة الجمووووع كمووووا  وووورد ويسووووتخدم فووووي األدبيووووات 
 .ال ربية(

واسووووتخدمنا مصووووطلح نمووووط ألن هووووذا المصووووطلح عووووام ويشوووومل مكونووووات 
معرفيووووة مثوووول )أفكووووار أو معتقوووودات أو تصووووورات أو صووووور أو أحكووووام تقييميووووة(، 

شوووووواعر، أو أي مكووووووون انفعووووووالي، ألن األنموووووواط بهووووووا ويشوووووومل االنفعوووووواالت أو الم
مكونووووات انفعاليووووة مثوووول الحوووو  والكراهيووووة ويشوووومل الجوانوووو  المعنويووووة واألخالقيووووة 
واالجتماعيووة غيوور المحسوسووة، لووذلك عزفنووا عوون اسووتخدام مصووطلح صووور ألنهووا 

هوا صوفة وال تود  علوى تعني الجانو  الفكوري فقوط، وتركنوا مصوطلح تعميموات ألن  
نووورد اسوووتخدام مصوووطلح معتقووودات ألن مصوووطلح نموووط أشووومل فوووي المكوووون، ولوووم 

مكوناتو من لف  معتقدات، ولم نستخدم لف  قوال  ألن مصطلح قوالو  رغوم أنوو 
و قووديما كوووان  ووود  علوووى و  ووود  علوووى الجوانوو  الماديوووة المحسوسوووة، ألن ووون وووفظشووائع 

 بينما مصطلح نمط يشمل المحسوس غير المادي.  …قوال  الطباعة
ألن هوذه  solidمقطوع الثواني فوي الترجموة اسوتخدمنا )جامودة( وبالنسبة لل

الصووفة هووي الصووفة األساسووية واألصوويلة والمهمووة لطبيعووة األنموواط، ألن األنموواط 
بصووعوبة  إالالجاموودة فووي األسوواس  ابتووة وسووائدة وغيوور مرنووة وال تت يوور وال تتعوود  

قطوووع بال وووة، ولوووم نسوووتخدم مصوووطلح نمطيوووة للترجموووة والتعبيووور عووون الشوووق أو الم
الثاني، ألن نمطية تعني عامة وشائعة وهوي صوفة تاليوة لصوفة جامودة، ومون  وم 

فتعميمووووات تعنووووي صوووول  ونمطيووووة ال تعنووووي  …رفضوووونا ترجمووووة تعميمووووات نمطيووووة
 الجمود. 

ويوجوود خطوول رخوور وهووو أن كلمووة نمطيووة تعنووي التكوورار والتعموويم، فكيووف 
سوتخدم ترجموة معني واحد، ولوم ن يعنياننستخدم مصطلح تعميمات نمطية وهما 

صوور نمطيووة ألن الصوور مكووون فكووري )انطبوال فووي الوذهن( ومصووطلح األنموواط 
أشمل من المكون المعرفي فقط، ولم نسوتخدم ترجموة معتقودات جامودة أيضوا ألن 
مصووطلح أنموواط أشوومل، ولووم نسووتخدم تعميمووات جاموودة، ألن تعميمووات صووفة وال 

ألن قوالووووو   ولوووووم نسوووووتخدم قوالووووو  جامووووودة …تعبووووور عووووون المكوووووون أو المضووووومون 
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وال  تضومن المعنويوات، ونمطيوة تعنوي  ،مصطلح يشوير إلوى مكونوات ماديوة فقوط
عامة وشائعة، وما سبق هوو اجتهوادات مون قبول البواحثين وتحتمول الخطول وتقبول 

 الصواؤ. 
 تعريف المصطلح: 

منوووذ أن دخووول المصوووطلح إلوووى توووراث العلووووم االجتماعيوووة علوووى  ووود والتووور 
فووووي كتابووووو الوووورأي العووووام، ومنووووذ أن درس المفهوووووم بعوووود الحوووورؤ  (1922)ليبمووووان 

العالميووووووة الثانيووووووة فووووووي عالقتووووووو بالشخصووووووية التسوووووولطية والتعصوووووو  والعنصووووووورية 
والصوووراعات النفسوووية واالجتماعيوووة والسياسوووية بوووين الجماعوووات العرقيوووة والطائفيوووة 
والد نيووة، ظهوورت عشوورات التعريفووات للمصووطلح، ولكوون القووائمون بالدراسووة سوووف 

 تفون بعرض نماذج لهذه التعريفات: يك
تعريوووون حسوووون سووووعفان يعرفووووو بلنووووو )األفكووووار واآلراء الشووووعبية الشووووائعة 
والسائدة في المجتمع التي يلخوذها النواس ويعتنقونهوا بودون مناقشوة أو تحقيوق أو 

 .(1975حتى بدون شك في قيمتها من حيث الصحة والخطل )سعفان، 
  الفوووورد خصوووواتبنووووى هووووا )لن  بن تعريوووون حسووووين الوووودريني وليفووووون ميليكيووووا

 (1985، مليكة) عامة لجماعات خارجية أو لجماعتو( سيكولوجية
والصووووفات   فووووي حووووين عرفهووووا سوووويد عبوووود العووووا  بلنهووووا )وصووووف الخصووووا

الشخصوووية والسووولوكية العاموووة التوووي تميوووز غالبيوووة أفوووراد جماعوووة  قافيوووة أو عرقيوووة 
 .(1989)عبد العا ، واحدة( 

بلنهووا )تصووور  تسووم بالتصوول  والتبسوويط المفوورط  عبوود هتعريوون معتووز 
عن جماعة معينة  تم في ضوئو وصف وتصنيف األشخاا الذ ن  نتمون إلى 

 (1989، عبد هالمميزة لها )  هذه الجماعة بناء على مجموعة من الخصا

هووا أفكووار أو معتقوودات تتعلووق بوولفراد أو جماعووات أو ويعرفهووا فوورج طووو بلن  
تتسوووم بوووالجمود وعووودم المرونوووة إذ حوووداث أو موضووووعات، شوووعوؤ أو قضوووايا أو أ

 .(1993)طو،  والقابلية للمناقشة والت يير
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ها تعميمات  ابتوة نسوبيا ومبال وة جونز وأندرو كولمان بلن   إدواردويعرفها 
ويعورف محمود . (kuper,1996) في التبسيط عن جماعوات أو طبقوات مون النواس

و مجموعوووة مووون الصوووفات  تكوووون منهوووا القالووو  النمطوووي الجامووود بلن ووو 2004خليووول 
اتجوواه قبلووي، جاموود نسووبيا، مبووالي فووي التعموويم والتبسوويط نحووو الووذات الجماعيووة أو 

 .(2004)خليل، أشياء نحو اآلخر من أفراد أو جماعات أو وقائع أو 
ها )نسق من بلن  تعريفا ن ريا والقائمون بالدراسة يعرفون األنماط الجامدة 

االنفعوواالت واألحكووام التقييميووة المسووبقة والمعتقوودات العامووة والثابتووة والمبال ووة فووي 
التبسيط عن جماعة ص يرة أو كبيرة، وبعض هذه األنماط خاطئ وسولبي وغيور 

 .وعقالني( إيجابيمنطقي، وبعضها 
 بالخصائط التالية:  الباحثينوتميز تعرين 

هوووا صوووفة أساسوووية لمفهووووم ن ووويم ألن  تضووومن التعريووون فكووورة النسوووق أو الت -1
 .1990إلى ذلك ريتشارد اتكنسون ورخرون  أشارالنمط، وقد 

تضمن التعرين مكون االنفعاالت، ألن األنماط مكون معرفي ووجداني  -2
 وإيجابيوة والحقود كال ضو في نفن الوقت، واالنفعاالت قد تكوون سولبية 

 .والح  والشعور بالرضا والقبو 
ت األساسوووية لألنمووواط مثووول الثبوووات أو الجموووود تضووومن التعريووون الصوووفا -3

 .والعمومية والمبال ة في التبسيط
 : اإلجرائيالتعريف 

 اإلجرائيةويقصد الباحثون باألنماط الجامدة لضباط الشرطة من الناحية 
 مووا إذاوالسوولبية التووي يقوورر الفوورد اإليجابيووة أنهووا مجموعووة موون الصووفات النمطيووة 

وانوت تنطبوق أو ال تنطبوق علوى جماعوة معينوة روفوي دراسوتنا هوذه الجماعوة هوي 
 .وذلك من خال  قائمة للصفات النمطية ةضباط الشرط

 تكوين األنماط الجامدة:  -
تعتموود األنموواط الجاموودة فووي تكوينهووا علووى مصووادر متعووددة أهمهووا األسوورة 
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، ومووون  وووم يمكووون والمدرسوووة واألصووودقاء، أي الجماعوووات التوووي  نتموووي إليهوووا الفووورد
القو  إن الفرد ال  رى العالم واألحداث بعينو ولكن بعيون من نقلوا لو صورا من 
هووذا العووالم، فاإلنسووان كووائن اجتموواعي يخضووع بووال شووك لضوو وط اجتماعيووة كثيوورة 
من بيئتو، وبما أنو يخشى أو قد ال يقدر على مقاومة هوذه الضو وط، فظنوو كثيورا 

ن رفضووووو لهووووا يجعلووووو محوووول نقوووود ونفووووور موووون مووووا  تقبوووول هووووذه الصووووور الشووووائعة أل
 .(1998اآلخرين )بركات، 

 األنماط الجامدة ورجال الشرطة: 
تسومية  بليأو البولين أو  اوان لرجا  األمن أو العسكر أو رجا  الدر 
وتتمثل أبعادها  إيجابية إحداهماسموا بها صورتان ذهنيتان في عقو  الجماهير: 

اعتوداء داخلوي أو  أيهم مسئولون عن حماية أمن الوطن والموواطنين ضود نفي أ
أشووووكا   جميووووعخووووارجي وحمايووووة األروا  والممتلكووووات، وحفوووو  الن ووووام، ومكافحووووة 

الجريمة سواء قبل وقوعها أو بعدها. والصورة األخرى سلبية وتتمثل أبعادهوا فوي 
حقوووتهم، أنهوووم مسوووئولون عووون تعوووذ   النووواس وبخاصوووة المعارضوووين سياسووويا ومال

والسوولطة، فهووم مسووئولون عوون جبايووة الضوورائ   اإلدارةوبوصووفهم أحوود م سسووات 
وتنفيذ أوامور وقورارات السولطة القهريوة أو المتسولطة التوي منهوا أخوذ النواس للعمول 
بالسخرة في مشاريع الدولة، وأخذهم عنوة للتطول في الجيم والوذهاؤ للجهاديوة، 

 في ن ر الجماهير. ف وظلم وعن قهروهي صورة ترى رجا  الشرطة أداة 
ومن خال  تفاعل الجماهير مع السلطة ورمو ها وم سساتها كون العقل 

وخلق أنماطا جامدة مختلقة أو متصورة أو متخيلة وقوام بظسوقاطها أو  (1)الجمعي
لرجوول الشوورطة تتضووخم النمطيووة طرحهووا علووى رجووا  الشوورطة، مووا جعوول الصووورة 

 لدى البعض. وتتعمق 
وعبووووور العصوووووور التاريخيوووووة المتعاقبوووووة توار وووووت وتووووودعمت هوووووذه الصوووووورة 

                                                           

(1)Group Mind 



  (782-709ص 2018أكتوبر  4، ع28 دراسات نفسية )مج

 

723 
 

وتناقلووت موون األجووداد القوودامى إلووى المحوود ين  (1)الالشووعور الجمعوويفووي واختزنووت 
 إ اءومعتقوداتنا وتصووراتنا ومواقفنوا ومدركاتنا والخلف، وأخذت تو ر على أفكارنا 

توتم بطريقوة غيور واعيوة المتمثلوة فوي الشورطة، وهوذه العمليوة  واإلدارةرجا  الحكم 
وهووووذا مووووا يشوووواهد فووووي  ..لتاريخيووووة المتوار ووووة عبوووور األجيووووا اوال نفطوووون لحقيقتهووووا 

التووي المناوشوات والتحرشوات واالحتقانوات اليوميوة بووين الجمواهير ورجوا  الشورطة 
، ففوووي العد ووود مووون المواقوووف نجووود رجووول 2011بل وووت ذروتهوووا فوووي أحوووداث  نوووا ر 

فنجوووود الجموووواهير تثووووور  وويطبقوووو الن ووووامالشوووورطة  تصوووورف بطريقووووة عاديووووة وينفووووذ 
غيوور  شوويئناوت ضوو  دون مبوورر حقيقووي  بوورر غضووبها، فرجوول الشوورطة لووم يفعوول 

تطبيوووق القوووانون وفووورض الن وووام، وعندئوووذ ال نجووود مبوووررا ل ضووو  الجمووواهير غيووور 
التل ير الخفوي وغيور المودرا وغيور الووال للرواسو  والوذكريات والمخلفوات النفسوية 

درج والشورطة المت ل لوة أو الكامنوة فوي مسوتوياتنا العميقوة والثقافة لصورة رجا  ال
الووذي يحموول كوول خصووائط  الجمعوويبالالشووعور  والمسووماة اإلنسووانيةموون الوونفن 
مثل التنواقض وعودم العقالنيوة والطوابع الخرافوي وعودم الخضوول  الفردي الالشعور

الشوووعبي علوووى العد ووود مووون األنمووواط الجامووودة لرجوووا   اإلجمووواللقاعووودة، وهوووذا سووور 
 لعد د من األسباؤ والم  رات: إلى ا رجع  وذلكالشرطة، 

تجسوود  التويتصورفات ومواقوف العد ود موون رجوا  الشورطة : السبب  األول
 ما يشال من أنماط جامدة عنهم. 

تلووك الصووورة النمطيووة الجاموودة المترسووبة فووي الالشووعور : السببب  النبباني
وهوووذا  تفوووق موووع العمليوووة النفسووووية  ،الجمعوووي التوووي نسوووقطها علوووى رجوووا  الشوووورطة

ومعاناتنووا  وإحباطاتنوواأفكارنووا وأوهامنووا  إسووقاطالالشووعورية التووي تجعلنووا نميوول إلووى 
وفشلنا وأحالمنا المحبطة على اآلخرين، حتى نرتا  من شوعورنا السولبي والمو لم 

مون فورا   تنشولاألنماط الجامدة ال  نمحتواها: أبها، وهذا يشير إلى حقيقة نفسية 
وليست مختلقة ومصنوعة كلية بل هوي نتواج أو خلويط مون الواقوع الفعلوي  ،ينفس

والواقوووع النفسوووي الالشوووعوري للفووورد، ومووون أوثووور األدلوووة المتووووفرة التوووي تثبوووت تووول ر 
                                                           

(1)Collective Unconsious 
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األنماط الجامدة بمضامين ومكونات العقل الجمعي والالشعور الجمواعي هوو أن 
لمصوودر، بمعنوى أننووا ال األنمواط الجاموودة مجهولوة النسوو  أو الم لوف وا أنوووالوول 

نعرف األشخاا والجماعوات التوي كونتهوا، وال  وجود مون األشوخاا مون  ودعي 
والقصوووط  واألسووواطيرأنوووو صوووانعها أو صووواحبها، ومثلهوووا فوووي ذلوووك مثووول النكوووت 

واألمثووا  الشووعبية، وال تووزا  بعووض البقايووا األ ريووة للعقوول والالشووعور الجمعووي لنووا 
ة، وذلووووك بطووووابع التنوووواقض والمفارقووووة الجاموووود األنموووواطعلووووى بعووووض  اتوووورا ر ارهووووت

كموا ي هور فوي وصوف سوكان بعوض والتفكير الخرافي المجوافي للمنطوق والواقوع، 
 ,Birch)المحاف وووات بسووومات  ابتوووة أصوووبحت متداولوووة بوووين الكثيووور منوووذ  مووون. 

Malimm, 1998) 
لهذه األنماط، فالعقل  داعمةوجود  قافة سياسية : السب  النالث

والالشعور الجمعي أنتج عبر الحق  التاريخية التي مرت بها مجتمعاتنا  قافية 
تحتوي على أنماط جامدة متوار ة ويعاد صياغتها كل فترة حس  التي سياسية 
ن والقولبة، عبر األجيا  عن طريق التلقي لوالمت يرات الجد دة وتتناقالخبرات 

ويبحثون ، القوة والنفوذ وأنهم سادة أقوياء ومطلق تصور رجا  الشرطة علىو 
دائما عن الهيمنة والسيطرة بال رقي  أو محاس  أو مراجع لهم، والحكمة 

في التعامل تفترض الحذر منهم والشك فيهم، والحكمة تقتضي أيضا الشعبية 
وهم  ،عند العجز عن مقاومتهم الخضول لهم وطاعتهم واالستفادة من سلطانهم

مخالطتهم للمجرمين والخارجين على القانون واللصوا تل رت  من كثرة
سلوكياتهم بهذه الشخصيات المضادة للمجتمع، وذلك مثلما يشال عن األطباء 

 .بمرضاهم النفسيين ن النفسيين بلنهم  تل رو 
وكوول موون درس الثقافووة السياسووية والتنشووئة السياسووية موون علموواء السياسووة 

موون خووال  األبحوواث الوودور المهووم للثقافووة  د كوووسوويدني(  مثوول )جوورينتم وألمونوود 
والتنشئة السياسية وتل يرهموا القووي الوذي ال فكواا منوو علوى السولوا واالتجاهوات 

 ة نحوووو موضوووول معوووين أو جماعوووة معينوووةوالمواقوووف السياسوووية العاموووة أو الخاصووو
 .(1993)المنوفي، 

 تمثلوووون ذهنيوووا  أظفوووارهمومووون المثيووور للدهشوووة أن األطفوووا  منوووذ نعوموووة 
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السوائدة فوي الثقافوة التوي تنقول عبور عمليوة  الجامدةالتصورات والمفاهيم واألنماط 
في أحود شووارل  هشاهدا التنشئة االجتماعية، وال  نسى أحد باحثي هذه الدراسة م

وجد مجموعة مون األطفوا   لعبوون لعبوة العسوكر والحراميوة،  إذ ؛األحياء الشعبية
ليمسوك بعنوف طفول رخور  ل الشورطة(صورة رجو ممثالوقف أحد األطفا  ) عندما

فهوذا المشوهد ال يخلوو مون داللوة بال وة  يمثل دور الحرامي ويقوم بضربو وإهانتوو،
 عن األنماط الجامدة التي رسخت في ذهن األطفا  منذ الص ر. 

النفسوية واالجتماعيوة والسياسوية والمهنيوة تقووم  ت: الصراعاالرابعالسب  
الطبيعوووي أو الموووللوف أن تنقسوووم  نالجامووودة: فموووبووودور مووو  ر فوووي ذ وووول األنمووواط 

المجتمعات إلى جماعات كبيرة أو ص يرة وتتنول ما بين طوائف وفئوات وشورائح 
ومهن وتكتالت وطبقات، وفوي أوقوات الصورال والتنوا ل )الشود والجوذؤ والمنافسوة 
والخصوووومة وتتكتووول الجماعوووات وتتحوووالف اسوووتعدادا للمجابهوووة، وعوووادة موووا تلخوووذ 

لثنائيووات مثوول الجموواهير فووي مقابوول السوولطة، أو السوولطة فووي مواجهووة المجابهووة ا
المثقفوووين، الحووواومين والمحكوووومين، المعارضوووين السياسووويين فوووي مقابووول المووووالين، 
األغلبيوووووة فوووووي مواجهوووووة األقليوووووة، الشوووووما  والجنووووووؤ، الشووووورق وال ووووورؤ، السوووووكان 

بلوي، أهول األصليين في مواجهة المهاجرين، الوجو البحري في مواجهوة الوجوو الق
الثقة في مواجهة أهل الخبورة، والجماعتوان اللتوان تودخالن فوي مواجهوة وتنوا ل أو 

سمنر( تعتبر نفسوها جماعوة م عالم االجتمال )جراها يسميومنافسة، أحدهما كما 
أو  (2)وتعتبور الجماعوة األخورى وجميوع أفرادهوا جماعوة األغيوار (1)النحن أو األنا

ظل مناخ العداء والكراهية المتبادلة تلخوذ كول  األجان  أو معسكر األعداء، وفي
وعون نفسوها، وذلوك  ،جماعة متشابكة مع األخرى فوي تورويج أنمواط جامودة عنهوا

 .طار من الحرؤ النفسية )لرفع وخفض الرو  المعنوية لألفراد(إالستخدامها في 
جامدة معقدة تصل  اوتبدأ األنماط الجامدة بسيطة وتنتهي بتكوين أنماط

التهوام بالخيانوة والتواطو  والمو امرة والتخووين أو عودم االنتمواء واالفتقوار إلى حود ا
                                                           

(1)in-group 
(2)out-group 
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 اإلجراميوووووة، بووووول واالتهوووووام بال بووووواء والتخلوووووف وورا وووووة الميوووووو  واإلبوووووداللألصوووووالة 
واالنحووراف وهووذا الصوورال المريوور يجعوول كوول جماعووة تجوورد الجماعووة األخوورى موون 

التوي تتكوون  واألوسواط، وتوذيع ذلوك فوي الشوعوؤ إيجابيوةول ميوزة أو أفضولية أو 
 فيها األنماط الجامدة. 

وهذا المناخ المفعم باالنفعاالت واألفكار السلبية يجعلنا نن ر إلى 
 وإعما األنماط الجامدة التي تكونها الجماعات عن بعضها بعين النقد والشك 

أو المتخيل. والواقع  أو الوهميالعقل لنتبين الحقيقي والواقعي ونميزه من الزائف 
أنو في حالة  يادة الهوة  إلىنفسي واالجتماعي والسياسي للمجتمعات يشير ال

والمسافات والتباعد بين الجماعات و يادة تشرذمها وانقسامها على نفسها يكون 
للتعص  والتحيز والتطرف وارتفال وتيرة حوادث  أساسي ذلك بمثابة مصدر

 والحث على الكراهية.  واإلرهاؤالعنف 
العالقات العامة بلجهزة  إدارةسعت  ية سابقة في بالدناوفي فترات تاريخ

األمووون أن ت يووور موووون هوووذه الثقافووووة السياسوووية السووولبية وتخلووووق مفووواهيم وتصووووورات 
وأفكوووووار ورراء مناهضوووووة للثقافوووووة السياسوووووية الشوووووعبية السوووووائدة، وأطلقوووووت وروجوووووت 

لرجول األمون  النمطيوةوالمشورق للصوورة  ءالمضويتبر  الجانو   إيجابيةلشعارات 
ثل شوعارات الشورطة فوي خدموة الشوع ، وعنود وقوول ضوحية مون رجوا  الشورطة م

وهوم حوراس األمون، وسولطوا  عند مكافحة الجريمة نطلق عليهم )شوهداء الواجو (
األضوووواء علوووى جانووو  مووون حووود ث رسوووو  ه صووول ه عليوووو وسووولم )عوووين باتوووت 

ي أنهووم موون ضوومن الووذ ن  بيتووون يحرسووون فوو إلووى مشوويرا ،تحوورس فووي سووبيل ه(
سووبيل ه ولوون تمسووهم النووار. وأخووذوا  روجووون لمقولووة أنهووم حموواة األموون والعدالووة 

فوضوى عارموة ولووال تودخلهم بمنوع الجريموة  إلوىوالن ام ولوالهم النقل  المجتموع 
والقوووي الضووعيف الصوو ير قبوول وقوعهووا لتحووو  المجتمووع إلووى غابووة يلووول الكبيوور 

 وتفتك القروش والحيتان باألسماا الص يرة. 
ممووووا سووووبق نسووووتنتج أن األنموووواط الجاموووودة لرجووووا  الشوووورطة ليسووووت فقووووط و 

بول هوي أيضوا  ،األنماط الجامدة التي تروجها الجمواهير عونهم وت كودها وتودعمها
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تضم األنماط الجامدة التي  ذيعها وينشرها رجا  الشورطة عبور وسوائل االتصوا  
)طيو ،  عن أنفسهم مثل األنماط الجامدة التي  روجهوا المصوري عون نفسوو مثول

 إل (.… بسرعة اإلساءةمتسامح، عاطفي وينسي 
وتتووول ر هوووذه األنمووواط بموووا يجوووري بوووين الجمووواهير )المحكوووومين( والسووولطة 

 وإشووكاليةأو مووا اصووطلح علووى تسووميتو بالموول ق التوواريخي  السياسووية )الحوواومين(
العالقة بين الجماهير والسلطة، ويقصد بو التعارض والتنواقض الحواد فوي بعوض 

عالقووة التووداخل والقهوور فووي أحووا ين أخوورى، لووذلك يمكوون أن نتوسووع فووي األحيووان و 
التحليل عندما نرى أن العالقة بوين الجمواهير وأجهوزة األمون ليسوت عالقوة  نائيوة 

حودى إن أجهوزة الشورطة إرؤية واقع قوائم يقوو   تحكمهابل عالقة  ال ية األبعاد، 
زة األمون )الحكوموة( بول األجهزة األساسية والسيادية للسلطة والعامة يسومون أجهو

لهووووووا والمسووووووئولة عوووووون الن ووووووام وتطبيووووووق القووووووانون.  الطووووووولىحوووووودى األذرل إهووووووي 
 (2002 ،، مرتضى2009 ،الشرقاوي )

ومن  م فاألنماط الجامدة لكل من الجماهير وأجهزة الشرطة تتل ر بكل ما 
 وإجبوووارالسوولطة بمووا تمارسووو مووون تسوولط وقهوور  … وودور بووين الجموواهير والسووولطة

اإلنسوان هوذا مون جانو  وأن للعدالة والقيم السياسية وانتهاا حقووق  وإهداروظلم 
هوذا مون جانو  م سسوات السولطة ال يعرفوون الرحموة والرأفوة  هم شلنشلن الشرطة
، ومووا  تفاعوول فووي نفوووس الجموواهير موون انفعوواالت سوولبية وتصووورات ومواقووف  ووان

وممارسوووووات واتجاهوووووات سووووولبية وعدائيوووووة وكارهوووووة ورافضوووووة للعد ووووود مووووون قووووورارات 
 اطوار قود نجود أنماطنو، وفي هذا اإلمعهم وهذا من جان   الثوتصرفات السلطة 

بل كانت يج  أن توجو  جامدة تشيع عن رجا  الشرطة )وهم ال ذن  لهم فيها(
وهنووا يحوودث نقوول االنفعوواالت والتصووورات وعقوود الوونقط  ؛للسوولطة ورجووا  السياسووة

لتعامل من الناحية النفسية موع من السلطة السياسية لضباط الشرطة، حيث  تم ا
هم كبم فداء. وعلى الطرف اآلخر قد نجد أنماطا جامدة ضباط الشرطة على أن  

 إ اءيكونهووا رجووا  الشوورطة عوون أنفسووهم موون منطلووق الوودفال عوون أنفسووهم  إيجابيووة
الضو وط النفسوية واالجتماعيوة والسياسوية التوي تفرضوها علويهم السولطة السياسووية 
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رسوووات وقووورارات هوووم ال  رضوووون عنهوووا فوووي التعامووول موووع حيوووث تجبووورهم علوووى مما
 الجماهير. 
 : في تشكيل األنماط الجامدة لرجل الشرطةواألدب والفنون  اإلعالمدور وسائل 

ال أحد من الدارسين أو الباحثين في مجا  العلوم االجتماعية  نكر أو 
والفنون واآلداؤ على  اإلعالميجاد  في التل ير المهم الذي ال يقاوم لكل وسائل 

الرأي العام بكل قطاعاتو حتى لو كان تل يرا هامشيا ونسبيا، وهذه األسالي  
والسلبية تستطيع أن تروج أو ترس   اإليجابيةبحكم تعرضنا جميعا آل ارها 

وقيم ومواقف واتجاهات معينة نحو أي موضول أو مشكلة أو  وأفكارتصورات 
 .(Millam, 1998) حدث أو جماعة معينة

تترسوو  تلووك الصووور الذهنيووة واألفكووار والمعتقوودات عوون طريووق أسووالي  و 
أو االقتوووداء أو التقليووود، النمذجوووة وضووورؤ األمثلوووة والتلقوووين  اإلقنوووالمتعوووددة مثووول 

وصووووياغة المواقووووف واخووووتالف األحووووداث الم يوووودة  واإللحووووا والتووووواتر أو التكوووورار 
النفسي الذي  واإليحاء  هاماإللألفكار والمفاهيم والتصورات الراسخة، والخدال أو 

يصل إلى حد التخد ر أو التنويم الم ناطيسي، ويطلق على حالة التعلوق والحو  
كظدمووووان  اإلدمووووانوهووووو  اإلعووووالم،فووووي وسووووائل  الشوووود د مصووووطلح أصووووبح متووووداوال

إلى خلق حالة من التعاطف مع  اإلعالموأحيانا تلجل وسائل  ،مشاهدة التليفزيون 
نموووواذج الشخصووووية، وعلووووى وجووووو الخصوووووا النموووواذج القاسووووية أو اإلجراميووووة أو 

 . اقاسي   ي االبلطجية، وأفالم أخرى يكون بطلها أو الشخصية الم  رة فيها شرط
ومن بينها ضابط –فالسينما المصرية قدمت مع م الشخصيات الرسمية 

مووواذج؛ فلوووم تعالجهوووا كشوووخوا إنسوووانية لهوووا مووون الخوووارج كلنمووواط ال كن –الشووورطة
مالمحهووا وسووماتها الخاصووة وأبعادهووا النفسووية وطبائعهووا وسوولوكها وحركاتهووا فووي 
الواقوووع وتاريخهوووا الخووواا ووضوووعها االجتمووواعي وظروفهوووا االقتصوووادية وهمومهوووا 
ورمالهوووووا، بوووووول قووووودمتها كلنموووووواط ال تحمووووول سوووووووى السووووومات العامووووووة وتفتقووووور إلووووووى 

نتقادهووووا لجهووووا  الشوووورطة، فوووولبر ت حوووواالت موووون الخصوصووووية واقتصوووورت علووووى ا
االنحووووراف الوووووظيفي لووووبعض رجووووا  الشوووورطة فووووي العد وووود موووون األفووووالم. )فووووو ي، 

2014) 
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وأمام هذا التل ير الطاغي لهذه الوسائل ال يجد القارئ أو المشاهد أو 
فهو  اال شعوري لم يستدمجها وإذاالمستمع غير استدماج هذه الصور واألنماط، 

 عاطف معها أو  تساهل مع وجودها وال يقاوم أو  رفض ت يرها.على األقل  ت
وتتل ر األنماط الجامدة بالمناخ النفسي واالجتماعي والسياسي واالقتصادي 

ال شك فيو أنو عندما تسود المجتمع وتسيطر عليو  االمجتمع: فممالقائم في 
قتصادي بالض وط، وهيمنة حالة العسر اال واإلحساسواليلس  اإلحباطحالة من 
واألمراض  بال لم، وعندما تنتشر األمراض النفسية )القلق واالوتئاؤ( واإلحساس

ال شك أن تلك  النفن جسمية )مثل السكر وض ط الدم وأمراض القل (
فتشيع الن رة السوداوية  ؛األوضال الضاغطة تترا ر ارها على نفسية األفراد

االنفعاالت السلبية إلى بالضيق، فتتسرؤ هذه المشاعر و  واإلحساسوالتشاؤم 
 ،األنماط الجامدة التي تكونها الجماهير بصورة متكررة عن الجماعات المختلفة

وتجعلها ذا طابع سلبي متعص ، حيث تركز على نقاط الضعف والقصور 
 . واإلبدالوالنقط، بل أحيانا تجرد الجماعات من كل مواطن القوة واالمتيا  

األنماط السلبية والسيئة والمشينة، وقد تدخل عنصر مستحدث في تلويد 
)وتلويدا لما سبق ذكره، فعند  اإلنترنتعلى شبكة  اإللكترونيةأال وهو المواقع 

كلمة )انتهاوات أو تجاو ات الشرطة للبحث عنها على شبكة المعلومات  إدخا 
نحصل على الكثير من الصور المستفزة العتداءات رجا  الشرطة على 

الرسائل المصورة على  إلىن(، هذا باإلضافة و رمالمواطنين وكلنهم مج
عد دة لرجا   وإساءاتالتليفونات المحمولة التي تسجل تجاو ات وانتهاوات 
وتشكل في نفن الوقت  ،الشرطة، وهي انتهاوات صادمة ومستفزة للرأي العام

 تدعيما لألنماط السلبية، وهي انتهاوات للقوانين والعدالة والدستور. 
موووون علوووووم االتصووووا ، أال وهووووي أن المناقشووووة  ةوتبقووووى مالح ووووة مسووووتقا

والمحاسبة العالنية لرجوا  األمون ومون خوال  أجهوزة المحاسوبة فوي و ارة الداخليوة 
يكس  أجهزة األمن مصداقية وعدالة، وتبين أنو ال أحد فووق القوانون والمحاسوبة 

ألنموواط الجاموودة السوولبية فووي تعوود ل ا اإليجووابيأو القانونيووة مووا  توورا أ ووره  اإلداريووة
 لضباط الشرطة. 
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 عالقة األنماط الجامدة باالمتيازات التي يحصل عليها األفراد والجماعات: 
عنوووودما تتمتووووع جماعووووة مووووا فووووي المجتمووووع بلفضوووولية فووووي الحصووووو  علووووى 
الحقوووق والعد وود موون االمتيووا ات بينمووا تحوورم بقيووة الجموواهير موون هووذه االمتيووا ات، 

عر بال ض ، فتندفع نحو الشعور بالحقد والحسد وال يرة عندئذ نجد الجماهير تش
بالطوووابع السووولبي أو االنتقاصوووي نحوووو الجماعوووات تتسوووم جامووودة  اأنماطووو فيكونوووون 
أعداء  ىبجماعات وأحزاؤ تسم اإلعالمن ما أصبح يسمى في ، فتتكو  (1)المتميزة

وجووود شووخط  إ اءالنجووا  نحووو أصووحاؤ االمتيووا ات والتفضوويل بشووعور العميووان 
 مبصر بينهم. 

العد د من القطاعات تشعر أن رجا  الشرطة  ويالح  في مجتمعنا أن  
وضباط الشرطة  ،أصحاؤ امتيا ات وتفضيل يحسدون عليها من قبل األوثرية

 تشابهون في ذلك مع العد د من المهن والوظائف صاحبة البريق والوجهة 
مثل القضاة والنيابة وأعضاء المجالن النيابية ورجا  القوات  ،االجتماعية

 المسلحة وأساتذة الجامعات. 
 عالقة األنماط الجامدة بالعادة: 

أن األنمووواط الجامووودة إلوووى  1975يشوووير عوووالم االجتموووال حسووون سوووعفان 
ا ليهووووا األفووووراد إتحموووول أفكووووار ورراء وتصووووورات شووووعبية سووووائدة وعامووووة  لجوووول  لجوووووءن

نهووم يلخووذون بهووا ويعتنقونهووا دون مناقشووة أو تمحوويط أو اختبووار، إي ، أدي وواياتعا 
أنهم  تبنون تلوك األفكوار الجامودة علوى طريقوة )هكوذا وجودنا األجوداد  بمعنى رخر

أن االعتيوواد إلووى  1975واآلبوواء(، ويشووير عووالم التحليوول النفسووي مصووطفى  يووور 
وهووذا يصووبي األنموواط  وووفر أو  توويح للفوورد الثبووات واالسووتقرار فووي عالقتووو بالعووالم، 

الجاموودة بصووب ة الجمووود والثبووات واالسووتقرار وعوودم المرونووة وعوودم الت ييوور، وموون 
قائموووا فوووي تكووووين األنمووواط  االعتيووواديالمحتمووول أن يكوووون هوووذا اللجووووء أو الميووول 

 ندفع الفرد م يدا لألنماط المللوفوة والشوائعة والعاموة  إذالجامدة لضباط الشرطة، 
و أجداده ويتناقلها الخلف عن السلف ويتقبلها دون مناقشة التي  ر ها عن ربائو أ

                                                           

(1)derogatory 
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 أو تفنيد أو ت يير أو حتى اختبار لمدى صحتها أو خطئها. 
إلوى أن  مع وم األنمواط الجامودة ال تتطوور  1975ويشير إبراهيم مدكور 

وال تت يوووور، كمووووا أن هووووا ال تحتموووول فووووي حكمهووووا الوووودجماطيقي بعووووض المرونووووة فووووي 
في الزمان والمكان، بل هي أحكام وأفكار عاموة مفوروض أن  تطبيقاتها المختلفة

تطبق على كل موقف وكل ظرف دون أي اعتبوار الخوتالف ال وروف )مودكور، 
1975).  

 األنماط الجامدة واقتصاد الجهد والوقت: 
إلووى أن الصووحفي األمريكووي الشووهير )والتوور  1975يشووير حسوون سووعفان 

 1922الووذي أدخوول مصووطلح األنموواط الجاموودة للعلوووم االجتماعيووة عووام  ليبمووان(
فووي كتابووو الووورأي العووام، أشوووار إلووى أن الووودافع الرئيسووي لخلوووق أو تكوووين األنمووواط 

أشوووار ليبموووان إلوووى أن  إذاقتصووواد الوقوووت والجهووود،  إلوووىالجامووودة هوووو ميووول األفوووراد 
 (1)بسويط المعرفوياألنماط الجامدة تخدم وظيفوة مهموة أو تقووم بودور مهوم وهوو الت

االقتصوووووووووادية للواقوووووووووع أو اقتصووووووووواد المعرفوووووووووة  اإلدارةوهوووووووووذا الووووووووودور مفيووووووووود فوووووووووي 
(kuper,1996). 

سلوا مبحوث  إلصدارفاألفراد ال  توافر لد هم الجهد والوقت الكافي 
يستسهل  وإنما، ةومدقق فيو ومحدد ومناس  لكل موقف أو حدث على حد

ويبني عليها أحكامو ويطبقها  ،اللجوء إلى أفكار وأحكام مسبقة وجاهزة التكوين
على كل المواقف دون مراعاة لالختالفات والفروق الزمانية والمكانية في 

بدون أن  تع  نفسو في مناقشة واختبار أو التحقق من تلك  واألحداثالمواقف 
س ا  محتواه )هل هذه األحكام  نع اإلجابةالتصورات المسبقة دون محاولة 

والعادات المتوار ة التي يعتنقها ويطبقها بطريقة تلقائية  السابقة التجهيز القبلية
ومن هنا ؟ رلية تناس  وتالئم المواقف الجد دة المت يرة دون تعد ل ودون تفكير

تكتس  األنماط الجامدة الطابع الدوجماطيقي وتفتقر إلى المرونة وبسببها 

                                                           

(1)Cognitive simple 
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الفروق واالختالف في الزمان والمكان  إلدراادى الفرد الحساسية تنخفض ل
يستخدم نفن األحكام  إذطار النفسي واالجتماعي والثقافي واختالف اإل

والتعميمات المسبقة والعامة التي ال تتطور وال تت ير، ويطبقها بطريقة رلية 
 و ابتة على كل المواقف واألحداث والشخصيات، متجاهال االختالفات

 والت ييرات والمت يرات الجد دة. 
الفووروق والتعاموول مووع  إدرااالعلوووم االجتماعيووة علووى عوودم  يطلووق علموواء

 (1)وول المواقووف واألحوداث والشخصوويات بلحكوام وتقييمووات مطلقوة عمليووة التسوووية
، وكوذلك الجماعوات االجتماعيوة سوواء)فكول النسواء  …ووفق هذه العملية النفسية

 وهكذا. …بخالء والمصريون انفعاليون وال رؤ عقالنيون فاليهود  …والثقافية
وبسب  عامل اقتصاد الوقت والجهد وبسب  تل ير عملية التسوية،  تسم 

، وهووي صووفة ت هوور فووي (2)تكوووين األنموواط الجاموودة بصووفة المبال ووة فووي التبسوويط
وصووووفة المبال ووووة فووووي التبسوووويط  …تعريوووون األنموووواط الجاموووودة للعد وووود موووون العلموووواء

التووي تتسووم بهووا األنموواط الجاموودة تتحقووق عنوودما يوولتي الفوورد لتكوووين أو واالختووزا  
ترويج النمط الجامود عون جماعوة فيعتمود علوى فكورة واحودة عاموة وبسويطة و ابتوة 
ال ي يرهووا وال يطورهووا وال  ناقشووها أو ي يوور صووحتها ويطبقهووا هووي نفسووها بطريقووة 

ويسووتمر  ،بيوونهم( رليووة علووى كوول أفووراد الجماعووة )علووى الوورغم موون وجووود اختالفووات
في تطبيقها واالقتنال بها في الحاضر والمستقبل كما كانت مطبقة فوي الماضوي 
القديم، وال يجري عليها أي تطورات أو ت ييرات تحدث على الواقوع فوي الحاضور 

ت ييرات على أحكامو المطلقة التي  تجاهلها  إحداثوالمستقبل، التي تستلزم منو 
الفوووووروق والتبا نوووووات الطبيعيوووووة والمصوووووطنعة أو  ااإلدر  إهمالووووووالفووووورد تتمثووووول فوووووي 

اليهوود بخوالء(  جميوعالمختلفة بين أفراد الجماعة التي يكون عنهوا نمطوا جامودا )
 وهكذا.  …فيتجاهل أنو  وجد من بينهم جماعة كرماء

 
                                                           

(1)levelling 
(2)over-simplification 



  (782-709ص 2018أكتوبر  4، ع28 دراسات نفسية )مج

 

733 
 

 العالقة بين األنماط الجامدة واالتجاهات التعصبية والمحافظة والتسلطية: 
الدراسوات العربيوة واألجنبيوة إلوى أن الشخصويات ذات أشارت العد د من 

التوووي تتبنوووى اتجاهوووات نفسوووية واجتماعيوووة وسياسوووية تعصوووبية  (1)الطوووابع التسووولطي
أعمووى ومتزمتووا، يعتنقووون بصووورة مطلقووة أنماطووا جاموودة  إيمانوواومحاف ووة   منووون 

ويقطعون بصوحتها، ويجزموون بحقيقتهوا التوي ال تقبول الشوك أو الجود  والمناقشوة 
يعد التفكير النمطي أحد مكونوات إذ وذلك أوثر من غيرهم من الناس،  ،لت ييروا

فوووي مووو لفهم الضوووخم  1950و موووالؤه  Adornoالشخصوووية التسووولطية كموووا أشوووار 
 .(Jones, 1996) )الشخصية التسلطية(

 وتعوود سووماتهم الشخصووية عواموول موو  رة فووي تكوووين األنموواط، وفووي الوقووت
نفووون تعووود سووومات لهوووذه األنمووواط مثووول التعمووويم والجموووود والعووودوان وضووويق األفوووق 
والدوجماطيقيووووة والقدريووووة )القووووو  بووووالجبر والحتميووووة وأسووووبقية القوووودر علووووى الفعوووول 

فووي ن وور  )الن وورة السولبية للطبيعووة البشوورية( فاإلنسوان أي(، والتشوواؤمية اإلنسواني
ن التطبووع فووي صووفاتو، أنوواني وضوويع وسوويء وي لوو  عليووو الطبووع ولووي التسوولطيين

 نووائي  اإلدراووويوموون  ووم توولتي األنموواط الجاموودة وفووق رؤيتووو ومدركاتووو ومن وووره 
 ن ووور لنفسوووو وأمثالوووو علوووى أنهوووم مالئكوووة وأخيوووار ومثووواليين )أنمووواطهم  إذالجانووو  
 ،( وغيووورهم أشووورار وأعوووداء وسووويئين )األنمووواط الجامووودة السووولبية(اإليجابيوووةالجامووودة 

ون مقوا ين للتعصو  يضومنونها أبعوادا أو مكونوات لذلك نجد العد د ممن يصومم
 Fوالقوال ، وكان أو  هذه المقا ين مقياس  التعميماتعن األنماط الجامدة أو 

scale  مقياس الشخصية التسلطية الذي قام بتصميمو الجماعة البحثيوة بجامعوة و
لمكونوووات المعرفيوووة ، باعتبارهوووا أحووود ا1950و موووالؤه  Adornoواليفورنيوووا بقيوووادة 
 .(2000، الشافعي، 1989، )عبد ه للتسلط والتعص 

مووووون أهوووووم العمليوووووات أو الميكانيزموووووات النفسوووووية التوووووي  (2)ويعووووود التنمووووويط
يسوووووتخدمها أصوووووحاؤ الشخصوووووية التسووووولطية لتبريووووور األفعوووووا  المتسووووولطة والن ووووورة 

                                                           

(1)Authoritarian 
(2)streotypy 
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 اآلخرين.  إ اءالمتعصبة والممارسات العنصرية 
 مناقشة عالقة العدوان باألنماط الجامدة. إلى وهذا يقودنا 

 عالقة األنماط الجامدة بالعدوان: 
موون المعووروف فووي علووم الوونفن أنووو توجوود صووور أو أنوووال شووتى موون العوودوان منهووا 
العدوان المعنوي الذي ال يعبر عن نفسو في صورة مادية ملموسة وال يقوم علوى 

يعبوور  وإنموواوبممتلكوواتهم،  والضوورر المووادي الووذي  لحووق بوواآلخرين جسووميا اإل ووذاء
عوووون نفسووووو فووووي صووووورة كلمووووات وألفوووواظ ومشووووتقات لل ووووة ويوجووووو نحووووو شخصووووية 

وينووا  موون كوورامتهم واحتوورامهم وتقوود رهم واعتووزا هم بووذاتهم، وموون أبوور   ،اآلخوورين
صوره السخرية أو التهكم أو الهجاء والذم، وهذا النول من العدوان يمكون تسوميتو 

(1)العدوان الرمزي 
ن ذكور نعووت أو أوصواف ومعواني ومودلوالت تقلول ألنوو  تضوم 

من شلن اآلخرين ومن قيمتهم ومكانتهم وتحقر من منوزلتهم وكورامتهم، وتجوردهم 
 من أي نفوذ أو نجا  أو تفوق، وتعدد معا بهم وتركز وتسلط األضواء عليها. 

ذا حللنوووا الكثيووور مووون األنمووواط الجامووودة التوووي هوووي معتقووودات ت هووور فوووي إو 
تنسبها لآلخرين نجد هذه األنماط مشبعة  وإيجابيةصورة أوصاف وسمات سلبية 
للتعبيووور  متنفسووواأو  مخرجووواهوووذه األنمووواط  تووووفر إذبالعووودوان اللف وووي أو الرموووزي، 

قبوول حالووة  والتنفووين عوون هووذا العوودوان المختووزن داخوول الشووخط، وكمووا ذكرنووا موون
واليولس والضو وط والصوراعات والتووترات المختلفوة تزيود مون ميول األفوراد  اإلحباط

 أشوارإلى التنفين عن االستجابات العدوانية في صورة أنماط جامدة سلبية، وقد 
بوود ناميات اهووتم  إذالعوودوان فووي علووم الوونفن – اإلحبوواط التفسووير الن ووري إلووى ذلووك 

 ,Kuper)ة للكثيووور مووون أنماطنوووا الجامووودة. الطبيعوووة الدافعيووو أوووودالتعصووو ، كموووا 

1996)  

والتعبيووووور الرموووووزي أو اللف وووووي عووووون العووووودوان ال يعاقووووو  عليوووووو المجتموووووع 
والقوانين مثل العدوان المادي أو الجسدي، لذلك فهو يعتبر مولمون العواقو  عون 

                                                           

(1)Symbolic 
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العودوان فوي  إخوراجالعدوان المادي، ما يشكل ضمانا لميل األفراد وتعودهم علوى 
يووة أو لف يووة أو رمزيووة، وموون أشووكالها األنموواط الجاموودة، والشووائعات صووورة معنو 
)حمووودة،  لووتهكم والهجوواء فووي الفنووون واآلداؤأشووكا  السووخرية واوجميووع والنكووات، 
1993). 

 األنماط الجامدة وكبش الفداء: 
بالفشول  واإلحسواسواليلس  اإلحباطولما اشتد العدوان ونتج عن حاالت 

والتعووورض للضووووروؤ المختلفووووة مووون المعانوووواة والقهوووور اتسوووم سوووولوا صوووواح  هووووذه 
 وأشوووووخااموضووووووعات وأشوووووياء  إيجوووووادالمشووووواعر القويوووووة والسووووولبية بمرونوووووة فوووووي 

وجماعوات يجعول منهوا أهودافا أصوويلة أو بد لوة، وواقعيوة فوي وجودهوا أو محتملووة، 
الوقووت نفسووو يشووفي فيهووا غليلووو وغي ووو ويوونفن عبرهووا عوون عدوانووو، فتكووون فووي 

 منافذ للعدوان. 
لووم يجوود موضوووعا أصووليا  وجووو نحوووه عدوانووو، بسووب   إذايعنووي ذلووك أنووو 

أخطوووار تحوووو  دون التوجوووو مباشووورة نحووووه  صوووعوبات أو محووواذ ر أو تحوووديات أو
ليووو إوالضوورر، نجوود الشووخط  تحووو  بعدوانووو إلووى موضووول بوود ل  نقوول  باإل ووذاء

يكوووون موضووووعا أسوووهل وأيسووور، كوووبم الفوووداء، وهوووو عوووادة موووا  عدوانوووو وهوووذا هوووو
وأحيانوووووا يكوووووون أضوووووعف أو مووووولمون العواقووووو  مووووون حيوووووث رد فعلوووووو ال اضووووو  أو 
االنتقامي. وأحيانا يكون بين الموضول األصولي والموضوول البود ل صولة ورابطوة 

 الشعورية.  والفرد( أسواء شعورية ) دركها ويعيها 
لوى كوبم ومن العالمات الدالة على مرونة التعبيور عون العودوان حتوى ع

لوم تعذر أو أحيل بوين الشوخط وتوجيوو العودوان نحوو كوبم الفوداء،  إذاو  ..الفداء
الفرد الحيلة والوسيلة نحو تفريي شحناتو العدوانية فيلجول إلوى صوور التعبيور  يعدم

غيوور المباشوورة عوون العوودوان نحووو كووبم الفووداء، وهووي الممثلووة فووي صووور التعبيوور 
ليف النكووات واألشووعار السوواخرة ورسوووم ويتمثوول ذلووك فووي توول، الرمووزي عوون العوودوان

الكاريكووواتير وصوووناعة الشوووائعات وترد ووودها وروايوووة القصوووط التوووي تلووووث وتشووووه 
 السمعة، وكذلك ترد د وشيول األنماط الجامدة السلبية. 
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والجد ر بالمالح ة أن مفهوم كبم الفداء أبر تو إلى الوجود فوي مجوا  
لوووى وجوووو الخصووووا جماعوووة علوووم الووونفن الدراسوووات التوووي تناولوووت التعصووو  وع

اعتبرتووو موويال أو رغبووة تميووز الشخصوويات التسوولطية إذ واليفورنيووا بقيووادة )أدورنووو( 
 والمتعصبة. 

والقائمون بهذه الدراسة يعتقدون أن صناعة كبم الفداء تعكون دائورة أو 
( واآلخوور الضووعيفةحلقووة نفسووية موون العالقووات الشووعورية والالشووعورية بووين الووذات )

ليوووو إو عوووادة مووون يصووونع أو يختلوووق كوووبم فوووداء ليوجوووو بمعنوووى أن ووو (القووواهر)القووووي 
… عدوانووو المنقووو  عووادة مووا يكووون هووو نفسووو ضووحية أو كووبم فووداء آلخوور قوووي 

فالسووولطات المحليوووة فوووي العوووالم الثالوووث خاضوووعة وخانعوووة  …وهوووذه الحلقوووة جدليوووة
علوووى شوووعوبها  ي ومقهوووورة مووون القووووى الع موووى القووواهرة، وفوووي ذات الوقوووت تسوووتقو 

السلطة المتسلطة والقويوة فوي عالقتهوا بنوا تعاملنوا ككوبم فوداء )ألنهوا  اءإ  ونحن 
كووووذلك غيوووور قووووادرين علووووى  نالمتعوووواظم(، ونحووووغيوووور قووووادرة علووووى منا لووووة ال وووورؤ 

مناطحوووة السووولطة المتجبووورة علينوووا، فنوجوووو غي نوووا منهوووا وحنقنوووا عليهوووا إلوووى كوووبم 
ديموموة وحيويوة وهكذا دائرة جدلية ال تنتهي، ما يعطوي األنمواط الجامودة  …فداء

صوووو يرة أو كبيوووورة، داخليووووة أو  إنسووووانيةنحووووو أي جماعووووة  اإلنسووووانيفووووي الوجووووود 
اجتماعية أو عرقيوة  خارجية، وسواء كانت جماعة مهنية أو د نية أو سياسية أو

 أو  قافية أو نوعية أو ل وية. 
العبوود وهووذا خطوول وغيوور حقيقووي، -ويطلووق علووى هووذه العالقووة جوود  السوويد

تخذ كوبم فوداء يشوعر نحووه باالقتودار والكفواءة هوو نفسوو مجورد ألن السيد الذي  
-عبوود )وووبم فووداء( لسوويد رخوور أقوووى منووو، واألصووح أن نطلووق عليووو جوود  العبوود

 العبد. 
 الدراسات السابقة: 

 الدراسات الخاصة بالصورة النمطية: 
تعوووووددت الدراسوووووات التوووووي تناولوووووت الصوووووورة النمطيوووووة لجماعوووووات مختلفوووووة 
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)وصوووووووورة العوووووووورؤ، صووووووووورة الممرضووووووووة، صوووووووورة الشخصووووووووية العراقيووووووووة، صووووووووورة 
بعض الضوء على نمواذج مون هوذه البحث الحالي سيلقي  كولذل…( اإلسرائيليين
 الدراسات: 

عوون صووورة الووذات وصووورة  2004دراسووة محموود خليوول وطووو المسووتكاوي 
ات ، دراسووة فووي األفكووار النمطيووة لوودى عينوواإلسوورائيلياآلخوور فووي الصوورال العربووي 

موووون المصووووريين واليمنيووووين والتونسوووويين والفلسووووطينيين، وقوووود هوووودفت الدراسووووة إلووووى 
التعوووورف علووووى مالموووووح صووووورة الوووووذات العربيووووة وأيضوووووا مالمووووح صوووووورة كوووول مووووون 

كول  (اإلسورائيليالفلسوطينيين والمصوريين )وطورفين مباشورين فوي الصورال العربوي 
 لييناإلسوووورائيعلووووى حوووودة لوووودى العوووورؤ، والتعوووورف علووووى مالمووووح صووووورة كوووول موووون 

موون  100 مفووردا: موونه( 333لوودى العوورؤ وقوود تكونووت العينووة موون ) واألمووريكيين
من  26من اليمنيين و 96من الفلسطينيين من قطال غزة، و 111المصريين، و
وقوووود طبووووق علووووى العينووووة أدوات الدراسووووة التووووي طلوووو  فيهووووا موووون كوووول ، التونسوووويين

موووون مجموعووووة تحد وووود أهووووم الصووووفات التووووي يمكوووون أن تتصووووف بهووووا كوووول جنسووووية 
، الفلسوووووووطينيين، اليمنيوووووووين، التونسووووووويين، اإلسووووووورائيليين، نالجنسووووووويات: المصوووووووريي

، وقووود أ ووودت نتوووائج الدراسوووة بشوووكل عوووام صوووحة )فووورض صوووورة الموووررة( األمريكوووان
فصوورة العوورؤ عوون أنفسوهم وصووورة كوول موون الفلسوطينيين والمصووريين تتكووون موون 

مون مكوناتهوا، كموا فوي ال البيوة الع موى  اإليجابيوةمجموعة من األفكار النمطية 
أظهرت النتائج أن صورة اإلسرائيليين )اآلخور( لودى العورؤ تتكوون مون مجموعوة 
موون الصووفات السوولبية فووي ال البيووة الع مووى موون مكوناتهووا أمووا صووورة األمووريكيين 

التوي يفووق حجمهوا حجوم  اإليجابيوةلدى العرؤ فتتكون من مجموعة من األفكار 
 .(2004 ،)خليل، المستكاوي  األفكار السلبية

وتعليق الباحثين على هوذه الدراسوة أن وو ن ورا لموا تتسوم بوو الوذات العربيوة 
من ميول إلوى النقود الشود د لخصائصوها إلوى درجوة أن  وصوف ذلوك بجلود الوذات، 
وووووان موووون المتوقووووع أن ي هوووور انعكوووواس لووووذلك فووووي الصووووورة النمطيووووة للعينووووة عوووون 

ماذا، وتفسيرنا لذلك أنفسهم، ولكن النتائج لم تعكن لنا ذلك ولم تقل لنا الدراسة ل
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أن تعوووامي العينوووة عووون ذكووور سووولبياتها ربموووا يكوووون وسووويلة دفاعيوووة لتجميووول صوووورة 
الوووذات، وأيضوووا ظهووور مووون خوووال  النتوووائج أن العينوووة العربيوووة ميوووزت بوووين الصوووورة 

)التوووووي كانوووووت فوووووي مع مهوووووا سووووولبية( والصوووووورة النمطيوووووة  نالنمطيوووووة ليسووووورائيليي
ة( لدى العينة العربيوة، موع أننوا كعورؤ لألمريكان )التي كانت في مع مها إيجابي

في المناقشات العامة وفي وسائل اإلعالم ال نفرق بوين العودو اإلسورائيلي والعودو 
 األمريكي، وأننا نتعامل معهم باعتبارهم كيانا واحدا. 

عن دور الدراما التلفزيونية األمريكية في  2008دراسة أميرة عثمان 
مراهقين، وقد دار التساؤ  الرئيسي للدراسة تكوين صورة العرؤ لدى عينة من ال

دراا المراهقين إ)ما العالقة بين كثافة التعرض للدراما األمريكية وبين 
المصريين لصورة العرؤ طبقا لما تعرضو الدراما األمريكية ؟(، وتضمن العينة 

( مفردة 200( من داخل الجامعة األمريكية و)وإناث( مفردة )ذكور 200من )
( من طالؤ الجامعات الحكومية، وتم تطبيق استمارة تهدف إلى اثوإن)ذكور 

معرفة األفالم األوثر مشاهدة والمرتبطة بصورة العربي أو المسلم، وأسفرت 
مدخل العنف في الترتي  األو  )فيلم عالء الد ن والقل   ى لي: أتالنتائج عما 
صورة النمطية من ظهرت المرأة بالزي العربي )النقاؤ( الذي  بر  ال-الكبير(، 

كما ظهرت المرأة بصورة تتميز )بالدونية  -مالبن الجواري وحريم السلطان، 
طرف وعدم التن يم والكسل وتصوير العربي بالت بالخرافات( واإليمانوالهمجية، 

الرغم أن هذه الدراسة قد اعتمدت على عينتين  ىوعل .(2008)عثمان،  والتد ن
يم الحكومي وعينة تدرس في الجامعة من الطالؤ واحدة تدرس في التعل

األمريكية فظن ها لم تجِر أي مقارنة بين رؤية كل عينة للصورة النمطية التي 
 تبثها الدراما األمريكية عن العرؤ. 

عون الصوورة النمطيوة لخصوائط العنوف فوي  2010دراسة فوارس كموا  
لنمطيوووة الشخصوووية العراقيوووة، ودارت مشوووكلة الدراسوووة حوووو  )موووا طبيعوووة الصوووورة ا

التوووي يحملهووووا طلبوووة الجامعووووة العراقيوووون عوووون خصوووائط العنووووف فوووي الشخصووووية 
( فووردا موون جامعووة ب ووداد، واعتموود الباحووث 144( وتكونووت العينووة موون )العراقيووة؟
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علوووى مقيووواس الصوووورة النمطيوووة، وأشوووارت النتوووائج إلوووى أن الصوووورة النمطيوووة التوووي 
خصووائط المناقضووة لووى ت ليوو  اليحملهووا الطلبووة عوون الشخصووية العراقيووة تميوول إ

  .(2010)وما ،  للعنف
ومن الواضح أن نتيجة هوذه الدراسوة جواءت علوى هوذا النحوو ألن العينوة 
قد أدركت الم زى والهدف من األداة البحثية التي تدور حوو  صوفات العنوف فوي 
الشخصووية العراقيووة؛ فلجابووت بعكوون الصووورة الموجووودة فووي أداة البحووث كنووول موون 

م العاموة بلنهووا الودفال النفسوي عون الشخصووية القوميوة العراقيوة حتوى ال ت هوور أموا
 شخصية عنيفة. 

عن صورة الممرضة في أفالم  2011 إسماعيلدراسة عبد الناصر 
السينما المصرية وانعكاساتها على العاملين بمهنة التمريض، وتكون مجتمع 

بشري وتضمن عينة من العاملين بالتمريض وقوامها  عمن: مجتمالدراسة 
ور( في سن العمل من من الذك 120( و)اإلناثمن  280( مفردة )400)
تناو  ا سينمائي   افيلمن  (51( سنة، ومجتمع فيلمي سينمائي تكون من )18-60)

صورة الممرضة والتمريض، واعتمد الباحث على استمارة االستبيان بالمقابلة، 
بين كثافة  إحصائيةوأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة 

ادة درجة سلبية صورة الممرضة لدى العاملين التعرض لألفالم السينمائية و ي
بين حجم المشاهدة  إحصائيابمهنة التمريض، ووجود عالقة ارتباطية دالة 

 .(2011، إسماعيل) السينمائية التي تناولت الممرضة دراا واقعية األفالمإو 
وموووون الواضووووح موووون خووووال  هووووذه النتووووائج أن عينووووة الدراسووووة السووووابقة قوووود 

النفسووي( الصووورة النمطيووة عوون الممرضووة التووي تشوويعها  اسووتدمجت )بل ووة التحليوول
األفالم السينمائية المصرية، وقد وصل االستدماج إلى حد االعتقواد بواقعيوة هوذه 

 الصورة السلبية. 
عون الصوورة النمطيوة للشخصوية العربيوة فوي  2012دراسة محمد غال  

الم أفووووالم الرسووووووم المتحركوووووة ال ربيوووووة، تنصووووو  هووووذه الدراسوووووة علوووووى بعوووووض األفووووو
مون  اتعد صناعة السوينما جوزءن  إذوالحلقات الكرتونية التي تلبي خطاؤ الكراهية، 
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األمريكية فيما تخوض حروبها المنتشورة علوى أوثور  اإلدارةاألسلحة التي تمتلكها 
من جبهة، وتصور العرؤ علوى أنهوم وحووش، مرتزقوة، برابورة وأغبيواء متعطشوون 

، خاصووة وإرهووابيون جوونن ومجرمووون للحووروؤ،  ركضووون وراء المووادة ويعشووقون ال
بعوود أحووداث الحووادي عشوور موون سووبتمبر، لووذلك حثووت الدراسووة العوواملين بالقطووال 
الفني السينمائي على تعد ل صورة الشخصية العربية في العالم ال ربي، والتوجوو 

)غالو ،  شوويو ال ربوي للشخصوية العربيوةأفالم رسوم متحركة مناهضة للت إلنتاج
2012). 

وفوووي هوووذه الدراسوووة ظهووور اسوووتمرار الصوووورة النمطيوووة السووولبية للشخصوووية  
 (.2008) عثمان العربية لدى ال رؤ، وهي تتسق مع نتائج دراسة

 الدراسات الخاصة بضباط الشرطة: 
هذا وقد ح ي قطال األمن )فئة ضباط الشورطة( بالعد ود مون الدراسوات 

تناولووت ة السياسووية، فقوود موون أوجووو متعووددة ن وورا ألنهووا أحوود مصووادر القوووة للسوولط
بعض الدراسات فئة ضوباط الشورطة مون حيوث )صوورة الوذات واآلخور، الضو وط 

 ومن هذه الدراسات: …( لمواطنين، سلوا المخاطرةبين االنفسية، العالقة بينهم و 
بعنوووان )صووورة الووذات لوودى رجوول األموون فووي  2000دراسووة خالوود محموود 

لقاتهووا النفسووية دراسووة نفسووية المجتمووع المصووري وصووورة اآلخوور عنووو وبعووض متع
ضوابط الشورطة -وقد تحدد هدف الدراسة في )ويوف  ودرا رجول األمون ، مقارنة(

رجوول األموون  إدرااصووورة ذاتووو، وهوول توجوود فووروق فووي  -فووي المجتمووع المصووري 
( وقوود األموون؟وكيووف  وودرا اآلخوور صووورة الووذات لوودى رجوول  المهنيووة؟لصووورة ذاتووو 

فووي اتجوواه ضووباط الشوورطة  إحصووائيةوشووفت النتووائج عوون وجووود فووروق ذات داللووة 
علووى مقيوواس األداء الوووظيفي مووا  وود  علووى أن تصووور رجوول األموون لصووورة ذاتووو 

فووي اتجوواه قطوواعي  إحصووائية، وهنوواا داللووة إيجووابيالمهنيووة فووي مجملهووا تصووور 
ث ومصووولحة الجووووا ات واآل وووار فوووي بعووود السووويطرة فوووي حوووين أن قطووواعي المباحووو

 .(2000)محمد،   السجون كانت أقل القطاعات على بعد السيطرة
عوون سوولوا المخوواطرة وعالقتووو بووبعض سوومات  2009دراسووة نبيوول ولوويم 
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الشخصوووية لووودى عينوووة مووون ضوووباط الشووورطة، هووودفت الدراسوووة إلوووى الكشوووف عووون 
العالقووة بووين سوولوا المخوواطرة وكوول موون القلووق ووجهووة الضووبط وتلويوود الووذات لوودى 

ضووباط الشوورطة، والكشووف عوون الفووروق بووين منخفضووي ومرتفعووي القلووق عينووة موون 
( موون ضووباط الشوورطة العوواملين 100فووي سوولوا المخوواطرة، وتكونووت العينووة موون )

المطووافئ( وتضوومنت –مكافحووة المخوودرات -األموون المركووزي -النهووري  اإلنقوواذفووي )
تيلوووور للقلوووق، ومقيووواس وجهوووة الضوووبط، ومقيووواس تلويووود الوووذات،  ساألدوات: مقيوووا

بووووين سووووولوا  إحصوووووائيةفرت النتووووائج عووووون أنووووو ال توجووووود عالقووووة ذات داللووووة وأسوووو
المخواطرة والقلوق، وتوجود عالقوة سوالبة بوين سولوا المخواطرة ووجهوة الضووبط، وال 

بوين  إحصوائياتوجد عالقة بين سلوا المخاطرة وتلويد الذات، وتوجد فوروق دالوة 
مرتفعووي  مرتفعووي ومنخفضووي القلووق فووي سوولوا المخوواطرة لصووالح ضووباط الشوورطة

وكوذلك فوي سولوا المخواطرة لصوالح ذوي الضوبط الوداخلي، وكانوت وجهوة ، القلوق
 .(2009)وليم،  لمت يرات المنبئة بسلوا المخاطرةالضبط من أوثر ا

والدراسوووة السوووابقة هوووي دراسوووة فوووي الخصوووا  الشخصوووية لضوووباط الشووورطة 
رضوة ولوم أوثر منها دراسة في الصورة النمطية لهم، والدراسة أظهرت نتائج متعا

 يفسرها الباحث مثل عدم وجود عالقة بين المخاطرة وتلويد الذات.
عوووون ضوووو وط العموووول وعالقتهووووا باإلبوووودال  2010دراسووووة عوووووض بشووووار 

موووون وجهووووة ن وووور الضووووباط العوووواملين فووووي مد ريووووة األموووون العووووام بمد نووووة  اإلداري 
( ضوووابط فوووي مد ريوووة األمووون العوووام 200مجتموووع الدراسوووة مووون ) ن الريووواض: تكوووو 

واعتمووود الباحوووث علوووى االسوووتبانة، وتوصووولت الدراسوووة إلوووى أن مسوووتوى  بالريووواض،
لوود هم مرتفوووع،  اإلبوودالمصووادر ضوو وط العموول لوودى الضوووباط متوسووط، ومسووتوى 

وتوجوود عالقووة عكسووية ذات داللووة بووين غموووض الوودور وتمتووع الموظووف بالمرونووة 
 .(2010، )بشار

ونتوووائج الدراسوووة السوووابقة متسوووقة موووع طبيعوووة مجتموووع الدراسوووة )المجتموووع  
السعودي( وما  تسم بو من انخفاض لمعد  الجرائم التي تقلل من درجة الشوعور 

 بض وط العمل. 
بعنوووان سوويكولوجية اتخوواذ القوورار لوودى رجووا   2012دراسووة مووروة حسوون 
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ابات القضوووووووواء والشوووووووورطة فووووووووي ضوووووووووء األسووووووووالي  المعرفيووووووووة وبعووووووووض االضووووووووطر 
السيكوسوماتية، وقد هودفت الدراسوة إلوى التعورف علوى طبيعوة العالقوة بوين اتخواذ 

وكوول موون األسووالي  المعرفيووة وبعووض االضووطرابات السيكوسوووماتية لوودى ، القوورار
( مون رجوا  50رجا  القضاء وضباط الشرطة، وتكونت العينة مون مجمووعتين )

الشوورطة )مووال م أو ، موون ضووباط  (50القضوواء )وكيوول نيابووة أو موود ر نيابووة( و)
سونة،  35-25نقي ، رائد( من محاف تي المنيا والفيوم، وتراوحوت أعموارهم بوين 
الباحثوة(،  إعودادوتضمن األدوات مقيواس المحوددات السويكولوجية التخواذ القورار )

: حمدي الفرماوي( ومقياس اضوطرابات األوول إعدادومقياس األسالي  المعرفية )
 .: أحمد محمد(إعدادرابات النوم )الباحثة ومقياس اضط إعداد)

، بوين اتخواذ القورار إحصوائياوأشارت النتائج إلوى عودم وجوود عالقوة دالوة 
وكل من اضطرابات النوم واألول لدى عينة القضاة، وهناا عالقوة عكسوية دالوة 
بين اتخاذ القرار واألسلوؤ المعرفي )األخطاء( لدى عينة رجا  القضاء وضباط 

بوين اتخواذ القورار واضوطراؤ النووم، وال توجود عالقوة بوين  الشرطة، وهنواا عالقوة
اتخوواذ القووورار واضوووطراؤ األوووول لووودى ضووباط الشووورطة، وهنووواا فوووروق ذات داللوووة 

بين رجوا  القضواء وضوباط الشورطة فوي األسولوؤ المعرفوي متموثال فوي  إحصائية
 .(2012الزمن، وفي اضطراؤ النوم وذلك في اتجاه ضباط الشرطة. )حسن، 

هووذه الدراسووة أن توول ير اخووتالف األدوار المهنيووة بووين رجووا   وكشووفت لنووا
 الشرطة ورجا  القضاء قد انعكن على الخصا  الشخصية لكل منهما. 

ومن الدراسات التي اهتمت بالعالقوة بوين رجول الشورطة والموواطن دراسوة 
عوووون د ناميووووات العالقووووة بووووين المووووواطن ورجوووول الشوووورطة،  2014نجووووي محمووووود إ

( موووون رجووووا  الشوووورطة 150( مفووووردة مقسوووومة إلووووى )300وتكونووووت العينووووة موووون )
 إلوى( من المواطنين، واعتمدت الباحثة على االسوتبيان، وأشوارت النتوائج 150و)
انعكوون ذلووك علووى طبيعووة التعوواون بووين رجوول  ؛و كلمووا ارتفووع المسووتوى التعليموويأن وو

، وأوضحت ٪ 3. 71الشرطة والمواطنين، وهناا سوء في العالقة بينهما بنسبة 
راسووة أن لنجووا  التعوواون بينهمووا  ووتم موون خووال  التووزام رجوول الشوورطة بالمعاملووة الد
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والدراسوة السوابقة  .(2014، )محموود الالئقة وااللتزام بالحيادية فوي تنفيوذ القوانون 
تعتبوور دراسووة فووي التفاعوول االجتموواعي بووين عينووة موون ضووباط الشوورطة وعينووة موون 
الموووواطنين، ولكنهوووا كشوووفت عووون بعوووض مالموووح للصوووورة النمطيوووة للضوووباط عنووود 
بعوووض الموووواطنين مثووول عووودم الحياديوووة فوووي تنفيوووذ القوووانون وبعووودهم عووون المعاملوووة 

 ى عينة المتعلمين. الالئقة والعادلة، وتبر  هذه المالمح أوثر لد
عوون د ناميووات اضووطراؤ ضوو وط مووا بعوود  (2014)دراسووة محموود أحموود 

هووودفت الدراسوووة إلوووى التعووورف علوووى البنووواء  دالشووورطة: وقوووالصووودمة لووودى ضوووباط 
النفسووووي لوووودى ضووووباط الشوووورطة مموووون يعووووانون موووون اضووووطراؤ ضوووو وط مووووا بعوووود 
ني الصدمة، وتكونت عينة الدراسة من حالة واحدة من ضباط الشورطة ممون يعوا

، اإلولينيكيوةمن اضوطراؤ ضو وط موا بعود الصودمة، وتضومنت األدوات المقابلوة 
اختبار تفهم الموضول، اختبار رورشاخ، وأشارت النتائج إلى اتسام صورة الذات 
لوودى الحالووة بالسوولبية وعوودم النضووج، وعوودم الكفوواءة، وسوويادة المشوواعر االوتئابيووة، 

وموون ، مووع فقوودان األموون واألمووان والعجووز واإلحبوواطبالوحوودة والعزلووة،  واإلحسوواس
أهووم الحاجووات التووي ظهوورت لوودى الحالووة الحاجووة إلووى الحوو  والتقبوول واالسووتقال  

العووون والوودعم والسووند النفسووي والعوواطفي  إلووىوالسوويطرة وتجنوو  األذى، والحاجووة 
 .(2014)أحمد: واالجتماعي 

وهوووذه الدراسوووة تتبوووع مووونهج دراسوووة الحالوووة وال يجوووو  التعمووويم منهوووا علوووى 
اسووات الصووورة النمطيووة ألن دراسووات الصووورة النمطيووة تتعاموول مووع الخصووائط در 

 والمعتقدات العامة والسائدة لدى قطاعات من المجتمع. 
بينما اهوتم القليول مون الدراسوات العربيوة بدراسوة الصوورة النمطيوة لضوباط 
الشووورطة، نجووود بعوووض الدراسوووات األجنبيوووة قووود اهوووتم بهوووذه الصوووورة )ون ووورا ألنهوووا 

اهووتم العد وود منهووا بدراسووة خصووا   اديمووة فسوووف نوووجز عرضووها( بينموودراسووات ق
الشخصووية ومسووتوى الصووحة النفسووية وأسووالي  مواجهووة الضوو وط، ومووا اصووطلح 
على تسميتو بزملة أعراض حرؤ الخليج مثل قلق الموت في العراق )بسجن أبو 

  غري ( واألعراض السيكوسوماتية والقدرات العقلية والميكانيزمات الدفاعية.
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(Hogan, Robert1971, Chen, Wang2004, Henning, F., Kristina, 2009, 
Smith, Marshall H., 2006, Koprec, Aleksander 2003, 2006, Koprec, 
Aleksander 2003) 

وكوان موون المالحو  علووى دراسووات الصوورة النمطيووة لضوباط الشوورطة فووي 
ابي أي الصوورة والمودركات الدراسات األجنبية أنو كان ي ل  عليها الطوابع اإليجو

مثول االرتفوال  (Favourable and benevolent perceptions)المحبوبة والمفضلة 
فوووووي القووووودرة علوووووى ضوووووبط الووووونفن والنشووووواط أو الطاقوووووة الزائووووودة كموووووا فوووووي دراسوووووة 

(Farago,Katalin,1984)  واالرتفوووال فوووي معووود  الفاعليوووة الذهنيوووة والثقوووة بوووالنفن
وكشووووفت دراسووووة  (Hogan,Rober,t1971)والنزعووووة االجتماعيووووة كمووووا فووووي دراسووووة 

(Touhy A.,1995)  عوووون وجووووود اتجاهووووات إيجابيووووة وداعمووووة ومسوووواندة لضووووباط
الشوووووورطة فووووووي إسووووووكتلندا وارتفووووووال مسووووووتوى الصووووووحة النفسووووووية كمووووووا فووووووي دراسووووووة 

(Chen,Wang,2004)  
ا  رجع شيول الصورة النمطية اإليجابية لضباط الشرطة في ال رؤ وربم

إلى وجود  قافة اجتماعية وسياسية تعتبر رجل الشرطة خادما للشع  ولين 
سيدا عليو، ومن واجباتو األساسية التي يحاس  عليها مهنيا وقانونيا حماية 

كبرت  مهما (1)الحريات والحقوق، وأنو ال  وجد مسئو  أمني فوق المحاسبة
 مكانتو أو وظيفتو. 

 تعقي  على الدراسات السابقة: 
بالنسوووبة للدراسوووات الخاصوووة بالصوووورة النمطيوووة فقووود تنوعوووت موضووووعاتها 
لتشومل صوورة الوذات وصووورة اآلخور لودى العوورؤ واإلسورائيليين، ودور الودراما فووي 
تشكيل صورة العرؤ، والصورة النمطية للشخصية العراقية وصورة الممرضوة فوي 
األفووووالم السووووينمائية وصووووورة العوووورؤ فووووي األفووووالم ال ربيووووة، وتووووم االعتموووواد علووووى 
االسوووتبيانات ونمووواذج مووون األفوووالم لقيووواس الصوووورة النمطيوووة، وقووود أشوووارت نتوووائج 

 الدراسات إلى تكرار ظهور الصورة النمطية السلبية لآلخر.
أما بالنسبة للدراسات الخاصة بضباط الشرطة فقد تضمنت موضوعاتها 

                                                           

(1)Accountability 
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المخاطرة وعالقتو ببعض سمات الشخصية وصورة رجل األمن، وض وط سلوا 
اتخوووواذ القوووورار ود ناميووووات العالقووووة بووووين  ةالعموووول وعالقتهووووا باإلبوووودال وسوووويكولوجي

المووواطن ورجوول الشوورطة واضووطراؤ مووا بعوود الصوودمة، وتووم االعتموواد علووى بعووض 
ن لوودى المقووا ين واالسووتبيانات، وقوود أشووارت النتووائج إلووى اتسووام صووورة رجوول األموو

ذاتوووووو باإليجابيوووووة، وعووووودم الحياديوووووة فوووووي تنفيوووووذ القوووووانون والمعاملوووووة غيووووور العادلوووووة 
 للمواطنين )صورة اآلخر(.

 فروض البحث: 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين العينة الكلية وعينة ضباط الشرطة فوي  -1

 الصفات اإليجابية والسلبية لقائمة الصفات النمطية.
بوين الفئوات العمريوة المتنوعوة فوي الصوفات  توجد فروق ذات داللوة إحصوائية -2

 اإليجابية والسلبية لقائمة الصفات النمطية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فوي الصوفات اإليجابيوة  -3

 والسلبية لقائمة الصفات النمطية.
توجووود فوووروق ذات داللوووة إحصوووائية بوووين المسوووتويات التعليميوووة المتنوعوووة فوووي  -4

 ابية والسلبية لقائمة الصفات النمطية.الصفات اإليج
توجد فروق ذات داللة إحصوائية بوين الفئوات المهنيوة فوي الصوفات اإليجابيوة  -5

 والسلبي لقائمة الصفات النمطية.
تختلف مصادر تكووين الصوورة الذهنيوة لودى العينوة الكليوة عون عينوة ضوباط  -6

 الشرطة.
 اإلجراءات المنهجية للبحث: 

تعود الدراسوة : اعتمد البحث علوى المونهج الوصوفي إذ البحث جأوال: منه
 بودو موضوول البحوث شوبو محودد إذ الوصفية أنسو  أنووال الدراسوات لهوذا البحوث 

وأجريووت دراسووات فووي هووذا المجووا  موون قبوول، وهنوواا خبوورات متعووددة تتوووافر حووو  
 إلوىنهوا تهودف إذ إهذا الموضول، وهذه الجوان  تجعل الدراسة الوصفية مناسبة 
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أن  ند خصوووائط ظووواهرة أو موقوووف ي لووو  عليوووو صوووفة التحد ووود، فضوووال عوووتحد ووو
الوصوووف الكموووي والكيفووي لل وووواهر بالصوووورة التوووي  إلووىالدراسووات الوصوووفية تتجوووو 

 عليها في الواقع. 
( 325( مفوووردة مووونهم )365تكونوووت عينوووة البحوووث مووون ) ثانيبببا: العينبببة:

ن وظووائف مفوردة موون فئووات المجتمووع المصووري موون مسووتويات تعليميووة مختلفووة وموو
( مفردة من عينة الضباط، ونوضح فيما  لي 40و) واإلناثمتعددة ومن الذكور 

 خصائط عينة البحث: 
 عينة فئات المجتمع المصرى 

 ( تصنيف العينة وفق متغير النوع 1جدول )
 النسبة المئوية العدد النول
 ٪57 186 ذكور 
 ٪43 139 إناث 

 ٪100 325 العدد الكلي
ويتضح مون الجودو  السوابق وجوود تقوارؤ بوين نسوبة أعوداد الوذكور ونسوبة 

 أعداد اإلناث. 
 

 ( تصنيف العينة وفق متغير العمر2جدول )
 النسبة المئوية العدد الفئات العمرية 

17-27 451 45٪ 
28-38 88 27٪ 
39-49 56 17٪ 
 ٪11 35 فما فوق -50

 ٪100 325 العدد الكلي
سوونة(  27-17العينووة بدايووة مرحلووة الشووباؤ )موون وي لوو  علووى أعمووار 

 من العينة الكلية. ٪45بنسبة 
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 المستوى التعليميالعينة وفق متغير  ف( تصني3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى التعليمي 
 ٪3 11 أمي

 ٪1 3 يقرأ ويكت 
 ٪52 168 م هل متوسط 

 ٪33 107 م هل عا 
 ٪11 36 دراسات عليا
 ٪100 325 العدد الكلي

 تضوووح مووون الجووودو  السوووابق أن النسوووبة األوبووور مووون العينوووة الكليوووة مووون 
الحاصوولين علووى م هوول متوسووط وعووا ، ونسووبة قليلووة جوودا تقووع فووي مسووتوى )أمووي 

 ويقرأ ويكت (.
 : العمل( تصنيف العينة وفقا لمتغير 4جدول )
 النسبة المئوية العدد نول العمل 

 ٪26 84 طالؤ
 ٪4 12 مدرسين 
 ٪10 32 محاميين

 ٪14 47 أساتذة جامعة
 ٪17 57 موظفين
 ٪24 77 حرفيين

 ٪5 16 فئات متنوعة
 ٪100 325 العدد الكلي
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 تضوووح مووون الجووودو  السوووابق أن نصوووف العينوووة الكليوووة  تو عوووون موووا بوووين 
 . ٪17ويليهم الموظفون بنسبة  ٪24والحرفيين بنسبة  ٪26الطالؤ بنسبة 

 خصال عينة الضباط 
 تصنيف العينة وفق متغير العمر (5)جدول 
 النسبة المئوية العدد الفئات العمرية

23-60 38 95٪ 
 ٪5 2 فما فوق  -61

 100 40 العدد الكلي
مون عينوة الضوباط يقعوون فوي سون  ٪95 تضح من الجودو  السوابق أن 

 ( سنة. 60-23العمل من )

 : تثانيا: األدوا
محمود /إعداداعتمد الباحثون علوى قائموة عوين شومن للصوفات النمطيوة، 

، وتتكوون القائموة مون (2004)سوحق، منوى أبوو طيورة إخليل، مجدة أحمد، نجية 
وبعضوووها سووولبي، ويطلووو  مووون كووول المفحوصوووين  إيجوووابين صوووفة بعضوووها يسوووبع

تحد د هل كل صفة تنطبق على )ضباط الشرطة( أم ال تنطبق،  م يطل  مونهم 
ر أهووم المصووادر التووي كونوووا منهووا هووذه الصووورة،  ووم ترتيبهووا حسوو  أهميتهووا، اختيووا

 وتضمنت المصادر ما  لي: 
 التليفزيون -2    اإلذاعة-1
 االتصا  المباشر)صداقة(-4  )عمل( االتصا  المباشر-3
 االتصا  المباشر)المراسلة(-6 االتصا  المباشر )سياحة(-5
  االتصا  المباشر )الزواج(-8  االتصا  المباشر)الدراسة(-7
 الكت  المقدسة-10  عن طريق األهل واألصدقاء-9
 القصط والروايات -12   الكت  التاريخية-11
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 أخرى تذكر -14  األفالم السينمائية-13
صوفات أخورى لوم تورد فوي االسوتمارة وتنطبوق  أي م يطل  من المفحوصين ذكور 

بيانوووووات األوليوووووة التاليوووووة: علوووووى جماعوووووة )ضوووووباط الشووووورطة(، وتضووووومن القائموووووة ال
 الحي السكني. -العمل-المستوى التعليمي-العمر-الجنن

التطبيوق  إعوادةالقائموة بحسواؤ الثبوات بطريقوة  قوام معودوثبات القائمبة: 
منهم  ٪53( مبحوث: 128على عينة مكونة من ) بفاصل  مني ) ال ة أسابيع(

ويمثلوون مختلوف سونة،  65إلى أوثر من  -16ذكور، وقد تراوحت أعمارهم من 
مسووووتويات التعلوووويم موووون مسووووتوى يقوووورأ ويكتوووو  إلووووى المسووووتوى الجووووامعي، وقوووود تووووم 
اسوووتخراج معامووول الثبوووات لكووول فقووورة مووون فقووورات القائموووة بطوووريقتين هموووا: معامووول 

بوين المورة األولوى والثانيوة للتطبيوق، وكوذلك  ٪95و ٪75وقد تراو  بين ، االتفاق
الصووفة  نسووبة المئويووة لموون  وورون أن  تووم اسووتخراج ال إذتووم حسوواؤ النسووبة الحرجووة 

تنطبق على الجماعة موضول الدراسة في كل من مرتي التطبيق وبحساؤ داللة 
الفروق بين النسبتين باستخدام النسبة الحرجة تبين أن الفروق غير دالة بالنسوبة 

 لجميع الصفات فيما عدا صفة واحدة تم حذفها. 
 قطرائووووق: الصوووود تووووم حسوووواؤ صوووودق القائمووووة بووووثالثصببببدق القائمببببة: 

وأشارت النتائج إلى صودق القائموة ، السطحي وصدق المضمون وصدق التكوين
 ن  إ إذ ؛هوووا فقووورات ذات صووولة بالخاصوووية الموووراد قياسوووهان  إ إذمووون حيوووث م هرهوووا 

النمط الجامد هو مجموعة من الصفات التي تمثل اتجاها مسبقا نحو جماعة أو 
ها تحتوي على صوفات حيث المضمون ألن  ها صادقة من وقائع أو أشياء، كما أن  

هوا لوم ت فول جانو  ن  إ أيوسولبية  إيجابيوةسلوكية وانفعالية وعقليوة وكوذلك صوفات 
 (2004، لنفسو ولآلخر. )خليل ورخرون  اإلنسانمن جوان  وصف 
 في البحث الحالي:  هاثبات األداة وصدق
 الصدق العاملي: 

تووووم حسوووواؤ الصوووودق العوووواملي باسووووتخدام التحليوووول العوووواملي االستكشووووافي 
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للصفات المكونة لقائمة الصفات، وذلك بهدف تصنيف الصفات في فئوات أوثور 
عورض لنتوائج  يتحد دا وصادقة في تعبيرها عن محتوى تلك الصوفات، وفيموا  لو

المتعامود التحليل العواملي بطريقوة المكونوات األساسوية وباسوتخدام طريقوة التودوير 
Varimax. 

 ( الصدق العاملي لقائمة الصفات النمطية6جدول )
 العوامل بعد التدوير العوامل قبل التدوير الصفات م

 الثاني األو  الثاني األو 
 0.480 0.450 0.033- 0.657 رفض ال لم 1

 0.324 0.173 0.113- 0.350 االجتماعية 2

 0.562 0.441 0.708- 0.708 االستقامة 3

 0.185 0.144 0.234 0.025- التحرر 4

 0.534 0.349 0.142- 0.621 الصراحة 5

 0.590 0.264 0.608 0.220 االنتماء 6

 0.098- 0.432 0.229- 0.379- السذاجة 7

 0.336 0.245 0.412 0.056 اللباقة 8

 0.472 0.453 0.556 .001 الحكمة 9

 0.613 0.055 0.479 0.386- لمكرا 10
 0.124 0.486 0.426- 0.264- االستسالم 11

 0.608 0.002 0.440 .421 قوة اإلرادة 12

 0.186- 0.586 0.527- 0.306 التعص  13

 0.697 0.096 0.568 0.415 الشجاعة 14

 0.530 0.498 0.036- 0.726 التعاون  15

 0.580 0.001 0.417 0.403 االعتماد على النفن 16
 0.226 0.517 0.196- 0.530- االتكالية 17

 0.732 0.099 0.458 0.580 العنف 18

 0.457 0.042 0.300- 0.347 خفة الدم 19

 0.317 0.698 0.712 .283 الطمع 20

 0.395- 0.557 0102- 0.576 الالمباالة 21

المحاف ة على  22
 0.542 0.271 0.578 0.181 الشرف

 0.424 0.027 0.287 0.314- التشكك 23

 0.205 0.614 0.278- 0.584- الجهل 24
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 العوامل بعد التدوير العوامل قبل التدوير الصفات م
 الثاني األو  الثاني األو 

 0.643 0.098 0.531 0.376 الجدية 25

 0.326 0.429 0.533 0.083 التمرد 26
 0.302 0.411 0.068 0.505 الطاعة 27

 0.371 0.632 0.706 0.197 االنتها ية 28

 0.270 0.382 0.070 0.462 القسوة 29

 0.688 0.322 0.272- 0.709 التد ن 30

 0.613 0.511 0.087- 0.794 األمانة 31

 0.572 0.031- 0.433- 0.573 العاطفية 32

 0.553 0.077 0.452 0.328 الواقعية 33

 0.127- 0.546 0.287 0.482- العجز 34

 0.684 0.037 0.466 0.502 الثقة في النفن 35

 0.352- 0.506 0.098 0.608- الرجعية 36

 0.747 0.207 0.394- 0.668 التواضع 37

 0.667 0.224 0.352- 0.624 الود 38

 0.697 0.425 0.580- 0.030 البخل 39

 0.520 0.359 0.624 0.102 التضحية 40

 0.417 0.574 0.608- 0.124 الكذؤ 41

 0.639 0.037 0.684 0.417 المهارة 42

 0.157- 0.630 0.324- 0.562- ال باء 43

 0.623 0.087 0.388- 0.495 الطيبة 44

 0.349 0.395 0.023 0.526 التفاؤ  45

 0.696 0.197 0.364- 0.624 التسامح 46

 0.243- 0.599 0.591- 0.263 االندفاعية 47

 0.588 0.340 0.187- 0.653 حسن العشرة 48

 0.360 0.539 0.114- 0.638- اإلهما  49

 0.595 0.498 0.083- 0.771 ح  الخير 50

 0.499- 0.500 0.706- 0.014 الحقد 51

 0.748 0.129 0.628 0.426 تحمل المسئولية 52

 0.662 0.018 0.464 0.472 الطمو  53

 0.282 0.225 0.407- 0.358 الجما  54

 0.484 0.244 0.518 0.160 الن افة 55
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 العوامل بعد التدوير العوامل قبل التدوير الصفات م
 الثاني األو  الثاني األو 

 0.219 0.584 0.248 0.572 الكسل 56

 0.358 0.005 0.255 0.252 الكتمان 57

 0.333- 0.484 0.096- 0.579- النميمة 58

 0.619 0.333 0.677 0.189 الشهامة 59

 0.593 0.253 0.603 0.229 الصبر 60

 0.681 0.261 0.671 0.285 االلتزام 61

 0.039 0.495 0.372- 0.330 العناد 62

 0.084- 0.228 0.219- 0.0106 القلق 63

 0.277- 0.528 0.566- .188 التطفل 64

 0.399 0.329 0.516 0.040 االبتكارية 65

 0.022- 0.630 0.453- 0.438 المباهاة 66

 0.578 0.485 0.080- 0.750 االحترام 67

 0.510 0.472 0.039- 0.649 األصالة 68

 0.363 0.068 0.309 0.203- السيطرة 69

 0.622 0.142- 0.349 0.533- المراوغة 70

في عاملين أساسيين،  ( تركز التشبعات6 تضح من خال  جدو  رقم )
وتوضح الجداو  التالية تشبعات الصفات لكل عامل على حدة، باإلضافة إلى 
تسمية العوامل الُمستخلصة على أساس محتوى الصفات الُمتشبعة على 

 العاملين المستخلصين بعد التدوير. 
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 السلبية لرجل الشرطة" ةالعامل األول: "الصفات المكونة للصور 
 الصفات المكونة للصورة السلبية لرجل الشرطة (7جدول )

 قيمة التشبع  الصفات  م  قيمة التشبع  الصفات  م 
 0.425 البخل 14 0.432 السذاجة 1

 0.574 الكذؤ 15 0.486 االستسالم 2

 0.630 ال باء 16 0.586 التعص  3

 0.395 التفاؤ  17 0.517 االتكالية 4

 0.599 االندفاعية 18 0.698 الطمع 5

 0.539 اإلهما  19 0.557 الالمباالة 6

 0.500 الحقد 20 0.614 الجهل 7

 0.584 الكسل 21 0.429 التمرد 8

 0.484 النميمة 22 0.411 الطاعة 9
 0.495 العناد 23 0.632 النتها يةا 10

 0.228 القلق 24 0.382 القسوة 11

 0.528 التطفل 25 0.546 العجز 12

 0.630 المباهاة 26 0.506 الرجعية 13
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 اإليجابية لرجل الشرطة" ةالعامل الناني: "الصفات المكونة للصور 

 الصفات المكونة للصورة االيجابية لرجل الشرطة (8جدول )
 قيمة التشبع الصفات م  قيمة التشبع الصفات م
 0.520 التضحية 26 0.480 رفض ال لم 1
 0.639 المهارة 27 0.324 االجتماعية 2
 0.623 الطيبة 28 0.562 االستقامة 3
 0.696 التسامح 29 0.185 التحرر 4
 0.588 حسن العشرة 30 0.534 الصراحة 5
 0.595 ح  الخير 31 0.590 االنتماء 6
 0.748 تحمل المسئولية 32 0.336 اللباقة 7
 0.662 الطمو  33 0.472 الحكمة 8
 0.282 لجما ا 34 0.613 المكر 9
 0.484 الن افة 35 0.608 اإلرادةقوة  10
 0.358 الكتمان 36 0.697 الشجاعة 11
 0.619 الشهامة 37 0.530 التعاون  12
 0.593 الصبر 38 0.580 االعتماد على النفن 13
 0.681 اللتزاما 39 0.732 العنف 14
 0.399 االبتكارية 40 0.457 خفة الدم 15
المحاف ووووووووووووووووة علووووووووووووووووى  16

 الشرف
 0.578 االحترام 41 0.542

 0.510 األصالة 42 0.424 التشكك 17
 0.363 السيطرة 43 0.643 لجديةا 18
 0.622 المراوغة 44 0.688 التد ن 19
  0.613 األمانة 20
 0.572 العاطفية 21
 0.553 الواقعية 22
 0.684 الثقة في النفن 23
 0.747 التواضع 24
 0.667 الود 25

 صدق االتساق الداخلي: 
تووم حسوواؤ صوودق االتسوواق الووداخلي لقائمووة الصووفات موون خووال  حسوواؤ 
االرتبوواط بووين درجووة الصووفة والدرجووة الكليووة لُلبعوود الووذي نووتج موون خووال  التحليوول 
العاملي لقائمة الصفات، والجدو  اآلتي ُ بين قيمة االرتباط ومستوى الداللة لكل 

 فقرة والدرجة الكلية لكل ُبعد: 
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 ( صدق االتساق الداخلي لقائمة الصفات النمطية9جدول )
 قيمة االرتباط الصفة م الُبعد

صفا 
: ال

أوالن
 ت

بية
لسل
ا

 
 

 (**) 0.431 السذاجة 1

 (**) 0.297 االستسالم 2
 (**) 0.554 التعص  3
 (**) 0.552 االتكالية 4
 (**) 0.703 الطمع 5
 (**) 0.693 الالمباالة 6
 (**) 0.555 الجهل 7
 (**) 0.557 التمرد 8
 (**) 0.329 الطاعة 9
 (**) 0.697 النتها يةا 10
 (**) 0.164 القسوة 11
 (**) 0.525 العجز 12
 (**) 0.605 الرجعية 13
 (**) 0.630 البخل 14
 (**) 0.692 الكذؤ 15
 (**) 0.562 ال باء 16
 (**) 0.277 التفاؤ  17
 (**) 0.629 االندفاعية 18
 (**) 0.649 اإلهما  19
 (**) 0.697 الحقد 20
 (**) 0.525 الكسل 21
 (**) 0.609 النميمة 22
 (**) 0.466 العناد 23
 (**) 0.362 القلق 24
 (**) 0.625 التطفل 25
 (**) 0.489 المباهاة 26

 05. 0مستوى  القيمة دالة عند * 01. 0القيمة دالة عند مستوى  **
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 صدق االتساق الداخلى لقائمة الصفات النمطية (10جدو  )
 قيمة االرتباط الصفات م قيمة االرتباط الصفات م الُبعد

صفا 
: ال
ا انين
 

 ت
بية
يجا
اإل

 
 

رفض  1
 (**) 0.513 المهارة 27 (**) 0.656 ال لم

 (**) .0 الطيبة 28 (**) 0.408 االجتماعية 2

 (**) 0.611 التسامح 29 (**) 0.657 االستقامة 3

 (**) 0.665 حسن العشرة 30 (*) 0.104 التحرر 4

 (**)0.726 ح  الخير 31 (**) 0.571 الصراحة 5

 (**) 0.651 تحمل المسئولية 32 (**) 0.631 االنتماء 6

 (**) 0.521 الطمو  33 (**) 0.450 اللباقة 7

 (**) 0.421 لجما ا 34 (**) 0.658 الحكمة 8

 (**) 0.538 الن افة 35 (**) 0.240 المكر 9

 (**) 0.335 الكتمان 36 (**)0.493 قوة اإلرادة 10

  الشجاعة 11
 (**) 0.689 الشهامة 37 (**) 593

 (**) 0.627 الصبر 38 (**) 0.713 التعاون  12

االعتماد  13
 (**) 0.672 اللتزاما 39 (**) 0.474 على النفن

 (**) 0.565 االبتكارية 40 (**) 0.411 العنف 14
 (**) 0.724 االحترام 41 (**) 0.360 خفة الدم 15

16 
المحاف ة 
على 
 الشرف

 (**) 0.689 األصالة 42 (**) 0.586

 0.064 السيطرة 43 (**) 0.173 التشكك 17

 (**) 0.372 المراوغة 44 (**) 0.579 لجديةا 18

 (**) 0.679 التد ن 19

 

 (**) 0.743 األمانة 20
 (**) 0.383 العاطفية 21
 (**) 0.499 الواقعية 22
الثقة في  23

 (**) 0.500 النفن
 (**) 0.618 التواضع 24
 (**) 0.625 الود 25
 (**) 0.616 التضحية 26

 05. 0القيمة دالة عند مستوى  * 01. 0القيمة دالة عند مستوى  **
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 ولعل الجداو  السابقة توضح ما  لي: 
وصووووفة واحوووودة ُببعوووود  01. 0إن جميووووع صووووفات القائمووووة دالووووة عنوووود مسووووتوى  -1

مووا  وود  علووى درجووة عاليووة  وهووو 0.05الصووفات اإليجابيووة دالووة عنوود مسووتوى 
كموووا جووواءت قيموووة االرتبووواط بوووين صوووفة السووويطرة كلحووود الصوووفات مووون الثقوووة، 

 اإليجابية غير دالة في عالقتها بالدرجة الكلية للُبعد. 
 69تتكون القائمة بعد حساؤ صدق االختبار بطريقة االتساق الداخلي مون  -2

صووفة حيووث  ووتم حووذف صووفة السوويطرة لعوودم داللووة ارتباطهووا بالدرجووة الكليووة 
 للٌبعد. 
 ة النصفية: ثبات التجزئ
تم حساؤ  بات التجزئة النصفية من خال  حساؤ االرتباط بين  

نصفي القائمة وتصحيح القيمة الناتجة عن االرتباط بمعادلة سبيرمان براون 
 ليعاد   بات القائمة ككل. 

 ( ثبات التجزئة النصفية لقائمة الصفات النمطية11جدول )

معامل الثبات قبل  األبعاد
 المعالجة

الثبات بعد معامل 
 المعالجة

 .875 .778 أوال: الصفات السلبية. 

 .901 .820  انيا: الصفات اإليجابية. 

( أن معووووامالت  بووووات األبعوووواد الفرعيووووة 11 تبووووين موووون خووووال  الجوووودو  )
عن درجة  بات مرتفعة للودرجات  ر. وهو ما يعب90. وحتى 87 نتراوحت ما بي

 الناتجة عن تطبيق القائمة. 
 معامل ثبات ألفا كرونباخ: 

، وذلوك لكول بعود مون spssتم حساؤ معامل  بات ألفا باسوتخدام برنوامج 
 األبعاد المكونة لقائمة الصفات ولعل ذلك ما  وضحو الجدو  اآلتي: 
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 ( معامل ثبات ألفا كرونباخ لقائمة الصفات النمطية12جدول )

 معامل النبات األبعاد
 .872 أوال: الصفات السلبية. 

 .916  انيا: الصفات اإليجابية. 

( أن معووووامالت  بووووات األبعوووواد الفرعيووووة 12 تبووووين موووون خووووال  الجوووودو  )
عن درجة  بات مرتفعة للودرجات  ر. وهو ما يعب91. وحتى 87 نتراوحت ما بي

 الناتجة عن تطبيق قائمة الصفات النمطية بشقيها السلبي واإليجابي. 
 نتائج البحث: 

)توجوووود فووووروق ذات داللووووة إحصووووائية بووووين العينووووة الكليووووة الفوووورض األو : 
النمطيوة( وعينة ضباط الشورطة فوي الصوفات اإليجابيوة والسولبية لقائموة الصوفات 

موون موودى تحقووق هووذا الفوورض فقوود تووم اسووتخدام اختبووار ت لداللووة الفووروق  دوللتلووو
 ك ما  وضحو الجدو  اآلتي: ذلبين المجموعات، ولعل 

 الفروق بين العينة الكلية وعينة ضباط الشرطة  (13جدول )
 فى الصفات االيجابية والسلبية

 العينة (40الضباط )ن =  (325الجمهور )ن =  قيمة مستوى 
 االختبار وأبعاده م ل م ل ت الداللة

 الصفات السلبية. 5.76 3.41 10.44 5.67 7.63 دا 

 اإليجابية.الصفات  38.15 3.74 29.18 8.98 111.58 دا 
 تضوح موون خوال  مووا سوبق وجووود فوروق ذات داللووة إحصوائية بووين عينووة 
الجمهور وعينة ضوباط الشورطة فوي الصوفات اإليجابيوة والسولبية لقائموة الصوفات 

جاءت الفوروق دالوة لصوالح عينوة الجمهوور فوي ٌبعود الصوفات السولبية  إذالنمطية 
الصفات اإليجابية، وذلك في حين جاءت الداللة لصالح ضباط الشرطة في ُبعد 

 05. 0عند مستوى 
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 الفرض الناني: 
)توجووود فوووروق ذات داللوووة إحصوووائية بوووين الفئوووات العمريوووة المتنوعوووة فوووي 

وللتلووود موون موودى تحقووق ، الصووفات اإليجابيووة والسوولبية لقائمووة الصووفات النمطيووة(
(1)هذا الفرض فقد تم استخدام تحليل التبا ن األحادي

لتوضيح قيمة الفوروق تبعوا  
 للفئة العمرية، ولعل ذلك ما  وضحو الجدو  اآلتي: 

الفروق بين الفئات العمرية في الصفات االيجابية  (14جدول )
 والسلبية لقائمة الصفات النمطية

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

د. 
 ةالحري

م. 
 الداللة ف تالمربعا

بية
لسل
ت ا

صفا
ال

 

بين 
 25.54 3 76.62 المجموعات

 غير دا  0.79
داخل 

 32.23 321 10345.6 المجموعات

  324 10422.3 الكلي

بية
يجا
 اإل
ات
صف
ال

 
بين 

 55.26 3 165.78 المجموعات

 غير دا  0.68
داخل 

 80.88 321 25963.7 المجموعات

  324 26129.5 الكلي

 تبوووين مووون خوووال  الجووودو  عووودم وجوووود فوووروق ذات داللوووة إحصوووائية بوووين 
الفئوووووات العمريوووووة المتنوعوووووة فوووووي الصوووووفات اإليجابيوووووة والسووووولبية لقائموووووة الصوووووفات 

 النمطية. 

                                                           

(1)on way a nova 
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 الفرض النالث: 
فوووي الصوووفات  الوووذكور واإلنووواثفوووروق ذات داللوووة إحصوووائية بوووين  )توجووود

وللتلووود موون صووحة الفوورض فقوود تووم  اإليجابيووة والسوولبية لقائمووة الصووفات النمطيووة(
 واسوووتخدام اختبوووار ت لداللوووة الفوووروق بوووين المجموعوووات، ولعووول ذلوووك موووا  وضوووح

 الجدو  اآلتي:
 ( الفروق بين الذكور واإلناث فى الصفات النمطية15دول )ج

 قيمة مستوى 
 اإلناث
 (139)ن= 

 الذكور 
 (186=  )ن

 العينة

 االختبار وأبعاده م ع م ع ت الداللة
 الصفات السلبية.  11.06 5.69 9.61 5.55 2.30 دا 

غيووووووووووووووور 
 دا 

0.93 9.09 29.72 8.90 28.78 
 الصفات اإليجابية. 

وجود فروق ذات داللة إحصوائية بوين الوذكور  ق تضح من خال  ما سب
إذ جووواءت الفوووروق دالوووة  فوووي الصوووفات السووولبية لقائموووة الصوووفات النمطيوووة واإلنووواث

 05. 0داللة  ى لصالح الذكور عند مستو 

 الفرض الرابع: 
)توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المستويات التعليمية المتنوعة في 

للتلووود موون موودى تحقووق و  .الصووفات اإليجابيووة والسوولبية لقائمووة الصووفات النمطيووة(
ووا  هوذا الفورض فقود توم اسوتخدام تحليول التبوا ن األحوادي لتوضويح قيموة الفوروق تبعن

 ل ذلك ما  وضحو الجدو  اآلتي: ولع، للمستوى التعليمي
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( الفروق بين المستويات التعليمية المتنوعة في الصفات االيجابية 16جدول )
 والسلبية لقائمة الصفات النمطية

مجمول  مصدر التبا ن األبعاد
 المربعات

د. 
 ةالحري

م. 
 الداللة ف تالمربعا

الصفات 
 السلبية

 80.78 4 323.50 بين المجموعات
 31.55 320 10098.80 داخل المجموعات دا  2.56

  324 10422.30 الكلي
الصفات 
 اإليجابية

 393.90 4 1575.98 بين المجموعات

 76.73 320 24553.56 داخل المجموعات دا  5.13
  324 26129.55 الكلي

 تبوووووين مووووون خوووووال  الجووووودو  وجوووووود فوووووروق ذات داللوووووة إحصوووووائية بوووووين 
الصفات النمطية فوي كول مون الصوفات  ةعلى قائمالمستويات التعليمية المختلفة 

. بوووووين 05ا عنووووود مسوووووتوى وجووووودت فوووووروق دالوووووة إحصوووووائي  إذ السووووولبية واإليجابيوووووة، 
البعديووة المسووتويات التعليميووة الممثلووة فووي الدراسووة، وموون خووال  إجووراء المقارنووات 

( وجود فروق لصالح Tukeyللتعرف على اتجاه الفروق تبين من خال  اختبار )
. 12بلوي متوسوط تلوك الفئوة  إذوذلوك فوي الصوفات السولبية، ، فئة الدراسات العليوا

على متوسط مقارنة بالفئوات األخورى، كموا تبوين مون خوال  المقارنوات أ ، وهو 55
فئووة التعلوويم المتوسووط وذلووك فووي  ( وجووود فووروق لصووالحTukey) باختبووارالبعديووة 

، وهووو اعلووى متوسووط 43. 30الصووفات اإليجابيووة، حيووث بلووي متوسووط تلووك الفئووة 
 مقارنة ببقية المستويات التعليمية. 

 الفرض الخامس: 
فوووي الصوووفات  الفئوووات المهنيوووةفوووروق ذات داللوووة إحصوووائية بوووين  )توجووود

 .اإليجابية والسلبية لقائمة الصفات النمطية(

 on wayوللتلود من صحة الفرض تم استخدام تحليل التبا ن األحادي 

a nova  المهنية ولعل ذلك ما  وضحو الجدو  لتوضيح قيمة الفروق تبعا للفئة
 اآلتي: 
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الفروق بين الفئبات المهنيبة فبي الصبفات اإليجابيبة والسبلبية لقائمبة الصبفات  (17جدول )
 النمطية

مجمول  مصدر التبا ن األبعاد
م.  ةد. الحري ربعاتالم

 الداللة ف تالمربعا

الصفات 
 السلبية

 50.650 6 303.902 بين المجموعات

1.59
2 

غير 
 دا 

داخل 
 31.819 318 10118.406 المجموعات

  324 10422.308 الكلي

الصفات 
 اإليجابية

 190.756 6 1144.536 بين المجموعات

2.42
8 

داخل  دا 
 78.569 318 24985.015 المجموعات

  324 26129.551 الكلي

 تبوووين مووون خوووال  الجووودو  عووودم وجوووود فوووروق ذات داللوووة إحصوووائية بوووين 
الفئوووات المهنيوووة علوووى قائموووة الصوووفات النمطيوووة فوووي الصوووفات السووولبية، فوووي حوووين 

. بوين الفئوات المهنيوة فوي الصووفات 05وجودت فوروق دالوة إحصوائيا عنود مسووتوى 
المقارنوات البعديوة للتعورف علوى اتجواه الفوروق تبوين اإليجابية، ومن خال  إجراء 

( وجووود فووروق لصووالح فئووة المدرسووين، إذ بلووي متوسووط Tukeyمون خووال  اختبووار )
 ، وهو أعلى متوسط مقارنة بالفئات المهنية األخرى. 91. 31تلك الفئة 

مصادر تكوين الصورة الذهنية لدى العينوة الكليوة عون  فتختلالفرض السادس: 
 عينة ضباط الشرطة 

ويوضح الجدو  التالي أهم مصوادر تكووين الصوورة الذهنيوة عون ضوباط 
الشوورطة لوودى العينووة الكليووة،  ووم مصووادر تكوووين الصووورة الذهنيووة لضووباط الشوورطة 

 عن أنفسهم: 
 (325مصادر تكوين الصورة الذهنية لدى العينة الكلية )ن= 
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مصادر تكوين الصورة الذهنية لدى العينة الكلية عن  (18جدول )
 ضباط الشرطة

 ٪ ك المصدر م
 3. 59 193 اإلذاعة 1
 8. 81 266 التلفزيون  2
 5. 53 174 العمل 3
 6. 43 142 الصداقة 4
 9. 28 94 السياحة 5
 24 78 المراسلة 6
 2. 33 108 الدراسة 7
 3. 24 79 الزواج 8
 71 231 واألصدقاء األهل 9
 4. 30 99 الكت  المقدسة 10
 9. 40 133 الكت  التاريخية 11
 6. 56 184 القصط والروايات 12
 6. 75 246 السينمائية األفالم 13

 تضح من الجدو  السوابق أن أهوم المصوادر التوي سواعدت علوى تكووين 
 الصورة النمطية لضباط الشرطة وفقا ألهميتها: 

 األهل واألصدقاء-3 األفالم السينمائية -2  التليفزيون -1
 العمل -6  القصط والروايات-5  ذاعةاإل-4
 الدراسة-9  الكت  التاريخية-8  الصداقة-7
 المراسلة -13 الزواج-12 السياحة-11 الكت  المقدسة-10
األعلوووى واألوثووور انتشوووارا فوووي تشوووكيل الصوووورة النمطيوووة  ن المصوووادرإ أي
واألصودقاء،  وم األهول  وإذاعةمن تليفزيون وأفالم سينمائية  اإلعالم وانت وسائل
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ذلووك القصووط والروايووات  ووم جوواءت مصووادر االحتكوواا المباشوور موون خووال   وتووال
 العالقات االجتماعية عن طريق العمل والصداقة والسياحة والزواج والمراسلة. 

 مصادر تكوين الصورة الذهنيبة لبدى عينبة الضبباط )ن=( 19جدول )
40) 
 ٪ ك المصدر م
 5. 57 23 اإلذاعة 1
 5. 72 29 التلفزيون  2
 95 38 العمل 3
 80 32 الصداقة 4
 5. 42 17 السياحة 5
 45 18 المراسلة 6
 75 30 الدراسة 7
 65 26 الزواج 8
 85 34 واألصدقاء األهل 9
 5. 57 23 الكت  المقدسة 10
 70 28 الكت  التاريخية 11
 5. 57 23 والرواياتالقصط  12
 5. 72 29 السينمائية األفالم 13

 
أما عن مصادر تكوين الصورة النمطية لودى عينوة ضوباط الشورطة عون 
أنفسووهم كمووا أوضووحها الجوودو  السووابق جوواءت العالقووات االجتماعيووة عوون طريووق 

األعلوووى نسوووبة مئويووووة  هووويالعمووول واألهووول واألصووودقاء والعالقوووات أ نوووواء الدراسوووة 
 اإلعالمفي تشكيل صورة ضباط الشرطة عن أنفسهم،  م جاءت وسائل  اوانتشارن 

ذلك الكت  التاريخية  م  والتليفزيون واألفالم السينمائية في الترتي  الخامن، تال
والكتوو  المقدسوووة فووي الترتيوو  الثوووامن  ووم المراسوولة  وووم  اإلذاعووةعالقووة الووزواج  وووم 

 السياحة. 
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 تفسير النتائج: 
 الفرض األول: 

نتيجووة الفوورض األو  إلووى تحقووق الفوورض بصووورة كليووة حيووث ن  تضووح موو
فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الجمهور وعينة ضوباط الشورطة فوي  وجدت

جوووواءت الفووووروق دالووووة  إذالصووووفات اإليجابيووووة والسوووولبية لقائمووووة الصووووفات النمطيووووة 
لصالح عينة الجمهور في ٌبعد الصوفات السولبية فوي حوين جواءت الداللوة لصوالح 

، وتتفووق 05. 0الشوورطة فووي ُبعوود الصووفات اإليجابيووة، وذلووك عنوود مسووتوى  ضووباط
( عوون صووورة الووذات 2000محموود، خالوود محموود ) نتيجووة الفوورض األو  مووع دراسووة

لدى رجل األمن في المجتمع المصري وصورة اآلخر عنوو إذ أشوارت إلوى وجوود 
فوووووروق ذات داللوووووة إحصوووووائية فوووووي اتجووووواه ضوووووباط الشووووورطة علوووووى مقيووووواس األداء 
الوظيفي؛ ما  د  على أن تصور رجول األمون لصوورة ذاتوو فوي مجملهوا إيجابيوة. 

( عون د ناميوات 2014)محموود،  إنجوى محموود وما تتفق هذه النتيجة مع دراسة
العالقووووة بووووين المووووواطن ورجوووول الشوووورطة إذ أشووووارت إلووووى بعووووض مالمووووح الصووووورة 

ي تنفيوووذ النمطيوووة السووولبية للضوووباط عنووود بعوووض الموووواطنين مثووول عووودم الحياديوووة فووو
 القانون وبعدهم عن المعاملة الالئقة والعادلة. 

وهووذا يعكوون مناخوووا نفسوويا وأجوووواء اجتماعيووة وعالقوووات واتجاهووات تتسوووم 
بالتناقض والمفارقة والتذبذؤ بين ضباط الشرطة وقطاعات عد دة من الجماهير 

فض تتلرجح بين القسوة والوداعة والصرال والسكون والقبو  والر  إذأو المواطنين، 
والح  والكراهية، فنجود مون بيننوا مون  ورى أن الشورطة تعمول فوي خدموة الشوع ، 

هووا موون الشووع  ورخوورون  وورون أن الشوورطة تعموول فووي خدمووة الن ووام السياسووي ألن  
تسوووتخدمها السووولطة السياسوووية كموووا هوووو سوووائد فوووي  إذوالطبقوووة السياسوووية الحاوموووة، 

أشوكا   كولجوو الخصووا  قافتنوا كولداة للقهور والسويطرة وقموع الجمواهير وعلوى و 
المعارضووة السياسووية، ونجوود موون الجموواهير موون  وورى أن رجووا  الشوورطة يضووحون 
بلنفسووووهم وبال ووووالي والنفووووين ويوووودفعون الووووثمن غاليووووا موووون أجوووول مصوووولحة الوووووطن 

 ووورى أن رجوووا   الجمووواهير مووون والموووواطنين، وعلوووى العكووون مووون ذلوووك  وجووود مووون
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على القليل يحصلون  الشرطة يحصلون على حقوق ومنافع وامتيا ات وفرا ال
 ويعاملوهم من منطلق القوة والتعالي. منها 

هووذا وربمووا  رجووع احتووواء الصووورة النمطيووة لرجووا  الشوورطة لوودى قطاعووات 
قليلة وصفات سولبية كثيورة بالمقارنوة بالصوورة  إيجابيةمن الجماهير على صفات 

دى أن موضوول الصوورة النمطيوة هنوا لو إلوىالنمطية لضباط الشرطة عن أنفسوهم 
فئووووات موووون المجتمووووع  نصوووو  ويتمحووووور حووووو  جماعووووة تمثوووول بالنسووووبة للجموووواهير 
جماعووة الضوود وبل ووة عووالم االجتمووال )ولوويم سوومنر( جماعووة األغيووار أو جماعووة 

 inوهوي الجماعوة المنافسووة لجماعوة الموواطنين )جماعوة نحون  out group)هوم(

groupوبينهووا  ( وموون الطبيعووي عنوودما نسوول  عوون الصووورة النمطيووة لجماعووة بيننووا
مواجهة وصرال وصودام وخصوومة وشود وجوذؤ أن تحتووي صوورتنا النمطيوة عون 

قليلة وصفات سلبية كثيرة، ومن  درس الصورة النمطية والصوورة  إيجابيةصفات 
عبووود )شوووعبان عبووود الصووومد ويسوووتنتج تلوووك الحقيقوووة فعنووودما قوووام ، الذهنيوووة يعووورف

رريول شوارون  اإلسورائيلي( بدراسة الصورة الذهنية لرئين الوو راء 2008، الصمد
وموووووا عكسوووووتها عينوووووة مووووون رسووووووم الكاريكووووواتير لعينوووووة مووووون الرسوووووامين المصوووووريين 

ولوم  ،)محترفين وهوواه( احتووت الصوورة الذهنيوة كلهوا علوى نعووت وصوفات سولبية
واحوودة، ودائمووا تصووور الوودراما األمريكيووة وال ربيووة العوورؤ  إيجابيووةتتضوومن صووفة 

طرفون( وشهوانيون وهمجيون ويعادون المورأة وراديكاليون )مت إرهابيون على أنهم 
 وعلى خصومة مع الحياة والبهجة. 

هووذا وجوواءت الصووورة النمطيووة لضووباط الشوورطة عوون أنفسووهم كمووا  رونهووا 
مووون  ٪50( تزيوود نسوووبة تكرارهووا عووون إيجابيوووةصوووفة  41احتووووت علووى ) إذمثاليووة 

لعينووة قائمووة الصووفات وهووي تزيوود بدرجووة فارقووة عوون عوودد الصووفات التووي ذكرتهووا ا
 38الكليووة موون المووواطنين، أمووا بالنسووبة للصووفات السوولبية التووي ذكرتهووا وعووددها )
 إال  صووفة( نفووت عينووة ضووباط الشوورطة أنهوووا تنطبووق علوويهم وأنكرتهووا ولووم تعتووورف 

، والمثيووور  ٪92بصوووفة سووولبية واحووودة تنطبوووق علووويهم وحوووا ت علوووى نسوووبة تكووورار 
ضباط الشرطة بهذه الصفة للدهشة أنها كانت صفة القسوة، وربما  رجع اعتراف 
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الذمووة أو التطهيوور  إبووراءبالووذن  أو تلنيوو  الضوومير أو الرغبووة فووي  اإلحسوواس إلوى
قبووو  أجهووزة الشوورطة فووي مع ووم بووالد العووالم  إلووىالنفسووي، وربمووا  رجووع االعتووراف 

ومنهووووا الوووودو  الديمقراطيووووة اتبووووال أسووووالي  وطوووورق تتسووووم بالقسوووووة مووووع المجوووورمين 
و  علوى اعترافوات مونهم وعلوى معلوموات تفيود فوي والخارجين عون القوانون للحصو

واإلرهابيين مثل  اإلجراميةلقاء القبض على الجناة ومرتكبي الجرائم والعصابات إ
الحجرات الم لقة والضويقة وذات السوقف المونخفض والحرموان مون النووم واإل هوام 

 بال رق. 
لدى ضباط الشرطة عن أنفسهم  اإليجابيةوال هور الطاغي للصفات 

استدماج صورة مثالية للذات الجماعية والتوحد بها والتمركز  إلىربما  رجع 
الجماعية، باعتبارهم هيئة تقدم خدمات جليلة للوطن  بالنرجسيةعليها والشعور 

أشكالها  بكلوالن ام والقانون ومكافحة الجريمة  مثل حف  األمن واالستقرار
د دات تودي بحياتهم، ويضحون في سبيل ذلك بال الي وته ومواجهة أخطار

والنفين وهم أو  من  دفع فاتورة الدفال عن الوطن والمواطنين، لذلك ت هر 
وقليلة العيوؤ والسلبيات والنقط،  وإيجابيةصورتهم النمطية عن أنفسهم مثالية 

هاء حتى بعض الصفات السلبية التي نسبتها عينة المواطنين لهم مثل الشك والد
والمكر والعناد والقلق والتطفل والمراوغة والعنف يعتبرها ضباط الشرطة مصدر 

ها من وجهة ن رهم تعتبر من المتطلبات قوة لهم ولين نقاط ضعف وسلبية، ألن  
ها المهنية والفنية للنجا  في القيام بلعباء ومسئوليات ومهام وظيفتهم، ون را ألن  

مواطنين غير المشروعة أو غير القانونية تصطدم بدوافع ورغبات وطموحات ال
 فظن المواطنين يعتبرونها صفات سلبية وتحد من حريتهم وتنتقط من حقوقهم. 

دراسوووووة متعلقووووة بالصووووورة الذهنيووووة ألي فووووورد أو  أينتووووائج  وعنوووود تفسووووير
جماعة أو موضول ما يج  أن نلخذ في االعتبار الخصوصية الثقافية للمجتمع 

 فوويعينووة الدراسووة، ألن الفووروق الثقافيووة سووينعكن أ رهووا الموودروس والموولخوذ منووو 
نتوائج الدراسوات وتفسويرها، مووثال فيموا  تعلوق بووبعض الدراسوات السوابقة والمرتبطووة 

وجوود صوورة نمطيوة  إلوىبمشكلة دراستنا الحالية التي أجريت فوي ال ورؤ أشوارت 
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 مرغوبووووة لرجوووول الشوووورطة فووووي نفوووووس الجموووواهير، وهووووذه الصووووورة وإيجابيووووةمثاليووووة 
النمطيوووووة المرغوبوووووة تووووودعمها  قافوووووة سياسوووووية وقانونيوووووة ومدنيوووووة وتنشوووووئة سياسوووووية 

شورطة خوادم للشوع  وهوو ابون الشوع   رجل أن واجتماعية ترس  فكرة أو تصور
ولووووين جووووالدا أو متجبوووورا ومتسوووولطا عليووووو، وهووووو لووووين فوووووق القووووانون والمسووووئولية 

وحمووا تهم لووذلك القانونيووة والمحاسووبة والعقوواؤ، وهووو موجووود لمسوواعدة المووواطنين 
ومرغوبوة.  إيجابيوةتلتي الصورة النمطية لرجل الشرطة في عين المواطن ال ربي 

(fargo, 1984; touhy, 1995; chen,wang, 2004). 
األحداث التاريخية واالجتماعيوة والسياسوية نسوتنتج أن اموتالا  وباستقراء

تمثوول سووبة وضووعف الرقابووة والمحاالسوولطة وسوووء توظيفهووا والصوورال علووى حيا تهووا 
األسباؤ الرئيسية للصورة النمطية السالبة واألحكوام المطلقوة والمعتقودات الجامودة 
لرجا  الشرطة لدى قطاعات أو فئوات عد ودة مون الجمواهير والمجتموع هوي التوي 
تضووع الفووارق فووي صووورة السوولطة بووين رجووا  البووولين ورجووا  الجوويم. واسووتكماال 

لشوووووورق وال وووووورؤ والتوووووواري  السياسووووووي قارننووووووا بووووووين  قافووووووة ا إذاللمعوووووواني السووووووابقة 
نسووتنتج أن االسووتحواذ علووى السوولطة والتوظيووف السياسووي لهووا  لعلنوواواالجتموواعي 

والخووووف التقليووودي منهوووا وفووورض الطاعوووة العميووواء لهوووا وغيووواؤ المحاسوووبة وتلليوووو 
السوولطة تعتبوور موون المحووددات المهمووة للصووورة النمطيووة للسوولطة السياسووية عمومووا 

، بلوووووين، 2014ن، الشوووورق وال وووورؤ. )بيرشووووتا  ولرجووووا  الشوووورطة خصوصووووا فووووي
2014) 

ويلتي على قمة هذه المحوددات الخووف التقليودي المرضوي مون السولطة، 
وهذا الخوف المرضي )الفوبيا( من أهم عوامل صناعة الصورة السلبية وال الموة 

سوووالموفوبيا أي الخووووف والكريهوووة للسووولطة فوووي بالدنوووا، مثلموووا تصووونع ظووواهرة )اإل
فووي أوربووا  ليسووالملوودى ال وورؤ( الصووورة السوولبية والسوويئة  سووالماإلالمرضووي موون 

الخوووووف المرضووووي موووون سووووكان  أي وأمريكووووا، ومثلمووووا تشووووكل ظوووواهرة )الموروفوبيووووا
أقطووووار الم وووورؤ العربووووي( أسووووباؤ الصووووورة السوووولبية والسوووويئة للم اربووووة فووووي ن وووور 

 سبان. اإل
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 الفرض الناني: 
نتيجووة الفوورض الثوواني عوودم تحقووق الفوورض إذ لووم توجوود  تبووين موون خووال  

فروق ذات داللة إحصوائية بوين الفئوات العمريوة المتنوعوة فوي الصوفات اإليجابيوة 
 عن ضباط الشرطة.  والسلبية لقائمة الصفات النمطية

يعتبووور مت يووور السووون مووون أوثووور المت يووورات البيولوجيوووة جووودال عنووود بحوووث 
ن كوان الجود  يقول عنود إالوظوائف النفسوية، و و  اإلنسوانيوتقييم أ ره علوى السولوا 

مناقشوووة أ وووره علوووى الوظوووائف التوووي تتووول ر بوووالنمو النفسوووي مثووول الوووذكاء والقووودرات 
واألمراض، وما  تل ر قلويال بعامول النموو النفسوي  واالنفعاالتوالمهارات المعرفية 

 األوواديمي والطموو  والتعصو  والودوافع واإلنجوا والنجا  في العمل  اإلبدالمثل 
، والجود  حوو  تول ير السون علوى ال وواهر اإلجرامويالنفسية االجتماعية والسلوا 

األخيووووورة  وووووزداد ألن هوووووذه ال وووووواهر األخيووووورة تتووووول ر بمووووو  رات اجتماعيوووووة و قافيوووووة 
وسياسووية مثوول التعلوويم والوودخل والوظيفووة والتنشووئة االجتماعيووة والوورأي العووام والقوويم 
واالتجاهوووووات النفسوووووية واالجتماعيوووووة والسياسوووووية و وووووورة االتصووووواالت وتكنولوجيوووووا 

 ات ومواقع وشبكات التواصل االجتماعي. المعلوم
وتووودخل هوووذه المت يووورات االجتماعيوووة والسياسووووية والثقافيوووة هوووو الوووذي قوووود 
ي هر تل ير السن أو  بطل تل يره ويفك االرتباط بين السن فوي عالقتوو بوال واهر 

 النفسية واالجتماعية. 
 ،)عبووود الصووومدومووون الدراسوووات التوووي تتفوووق موووع النتيجوووة الحاليوووة دراسوووة 

العالقووة بووين بعووض المت يوورات الديموجرافيووة والتعصوو  الوود ني مثوول  عوون( 2014
لوم توجود فوروق  إذالسن والنول والتعلويم لوم يجود للسون تول ير فوي التعصو  الود ني 

فيموا  ةبين األص ر سنا من الشباؤ واألوبر سنا )أربعين سون إحصائيةلها داللة 
 فوق( في التعص  الد ني.

ورخووووورين باسوووووتخدام بطاريوووووة إ ريوووووت  Subkoviakبينموووووا أسوووووفرت دراسوووووة 
للتسامح عن ارتفال طفيف فوي درجوات الراشود ن عون الموراهقين، وكانوت الفوروق 

ا من مقياس التسامح والمكون من )60دالة على ) ا ت طي خمن 360( بندن ( بندن
( أن ووووو لكووووي نفهووووم بدقووووة 2015ورخوووورون  عوووواد للتسووووامح، ولووووذلك يقتوووور  )ميشوووويلأب
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ينسان والمرتبطة بالثقافوة مثول التسوامح والتعصو  علينوا أن السلوكيات المعقدة ل
نتبنوووى مووودخال جد ووودا  ووودرس تووول ير الجوانووو  البيولوجيوووة والفسووويولوجية والتطوريوووة 

 (2015والسلوكيات الفطرية لدى الكائنات الشبيهة باإلنسان. )ميشيل ورخرون، 
 الفرض النالث: 

داللوة إحصوائية بوين  تضح من نتيجوة الفورض الثالوث وجوود فوروق ذات 
إذ جواءت الفوروق  فوي الصوفات السولبية لقائموة الصوفات النمطيوة الذكور واإلنواث

 ما يشير إلى تحقق الفرض.  05. 0دالة لصالح الذكور عند مستوى داللة 
منذ أن ظهر علم النفن الفارقي في العلوم االجتماعية على  د عالم 

لربع األخير من القرن التاسع عشر، البا ولوجيا البريطاني فرانسين جالتون في ا
على  د  1905وعق  ظهور حركة القياس النفسي في علم النفن العام عام 

بينيو وسيمون، وكان مت ير الجنن على قمة ال واهر والمت يرات المدروسة 
وعلى الرغم  (1)والمقاسة، وهو ما اصطلح على تسميتو بالفروق بين الجنسين

ن مت ير الجنن تعرض للهجوم والنقد والتشكك فظق من أهمية دراسة هذه الفرو 
وعلى وجو الخصوا عند تفسير أصو  الفروق بين الجنسين في الخصا  
الشخصية والمهارات العقلية والقدرات المعرفية واالتجاهات والميو ، وهذا النقد 
ا دادت حدتو بعد ال هور البار  للمناظير والتيارات ووجهات الن ر الماركسية 

والفلسفة الوجودية والمدافعين أو  (2)وأنصار البيئة وأنصار الحركة النسوية
 . اإلنساننشطاء حركة حقوق 

وكووان هوووذا النقووود بسوووب  أن الفوووروق بوووين الجنسوووين فوووي ال وووواهر النفسوووية 
أصووو   إلووىنهووا ترجووع إ أي (3)هووا فروقووا جنسوويةواالجتماعيووة كانووت تفسوور علووى أن  
أصو  محدودة ولسنا مسئولين  يوبيولوجية، وهجسمية وفسيولوجية أو تشريحية 

فووي نطوواق محوودود بينمووا الجانوو  األع ووم موون الفووروق  أال  عنهووا وال نملووك ت ييرهووا 
                                                           

(1)differences between two sexes 
(2)feminism 
(3)sexual differences 
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أسباؤ نفسوية واجتماعيوة و قافيوة ود نيوة  إلىالنفسية والعقلية بين الجنسين ترجع 
نحن  يأوسياسية واقتصادية عد دة ويضعها األفراد والمجتمع والثقافة والسياسة، 

مسئولون عنها ونستطيع ونملك ت ييرها، وعن طريق نفن األسالي  والممارسات 
يهوووا، مثووول التنشوووئة االجتماعيوووة فالتوووي تصووونعها وتسوووب  فيهوووا وتووو  ر  واإلجوووراءات

)تمييوووز وتفضووويل النوووول وغووورس الهويوووة ولعووو  الووودور الجنسوووي( والتنشوووئة الثقافيوووة 
األدوار وتقسوووويم العموووول )والتمييووووز بووووين وتو يووووع  (1)والسياسووووية والد نيووووة والتنموووويط

النوعين في الوظيفة واألجر واالمتيا ات والتسلسل الهرمي للوظائف والمناصو ( 
وكوووان مووون ر وووار  ،والتعلووويم والوووتعلم االجتمووواعي والقولبوووة )تلقوووين الووودور الجنسوووي(

الفروق بين الجنسين وتفسويرها أن البواحثين والمفكورين قود  إلىالتحو  في الن رة 
و ذات طووابع بيولوووجي ( ألن وو(sexا فووي هجوور وتوورا اسووتخدام مصووطلح جوونن بوودأو 

وفسوويولوجي  ابووت وموووروث والت ييوور فيووو محوودود، وبوودأوا فووي اسووتخدام مصووطلح 
بوودال منووو للتعبيوور عوون الجنسووين والفووروق بينهمووا واسووتخدموا لووذلك صووياغة  (2)نووول

سياسووي )الفووروق بووين النوووعين( ألن مصووطلح نووول مصووطلح اجتموواعي و قووافي و 
ويعبوور عوون الطبيعووة الجوهريووة للفووروق بووين النوووعين التووي هووي فووي أغلبهووا فووروق 

أسوووباؤ ومووو  رات نفسوووية واجتماعيوووة و قافيوووة وبيئيوووة مت يووورة وتختلوووف  إلوووىترجوووع 
والح نووا أيضووا  بوواختالف األفووراد والجماعووات والمجتمعووات والثقافووات والسياسووات.

وعلوووم نفووون النوووول وسياسوووة  (3)ال هوووور البوووار  لمصوووطلحات علوووم اجتموووال النوووول
لووألدؤ وأدؤ الموورأة، وتلنيووث الوودراما، وتلنيووث االقتصوواد  النسوووي النووول، والتفسووير 

: مصووور باسوووم 2017)وقووود عقووود فوووي مصووور مووو تمر اقتصوووادي فوووي شوووهر  وليوووو 
 (2014وارتون، تستطيع(. )

و وكوووان مووون نتوووائج التحوووو  فوووي الموووداخل التفسووويرية ووجهوووات الن ووور أن ووو
 يوفسووويولوجأصوووبح  ن ووور للفوووروق بوووين النووووعين علوووى أن القليووول منهوووا بيولووووجي 

                                                           

(1)stereotype 
(2)gender 
(3)gender sociology of 



 وشرائح من المجتمع المصري  األنماط الجامدة لضباط الشرطة )دراسة مقارنة بين عينة من ضباط الشرطة
 

772 
 

وموروث و ابت، والكثير منها نفسي واجتماعي و قافي وسياسي ود ني، ومت ير 
 ونسبي وقابل للتطور والنمو واالختالف والتبا ن. 

أوثوور سوولبية صووورة نمطيووة  أظهوور الووذكوروبالنسووبة لدراسووتنا الحاليووة فقوود 
 إلوووىوربموووا  رجوووع تفسوووير ذلوووك ، بمسوووتوى دا  نحوووو ضوووباط الشووورطة ثاإلنوووامووون 

 االحتماالت التفسيرية التالية: 
عون التعورض إلسواءة اسوتخدام السولطة مون قبول   نبعيود اإلنواثفي مجتمعنا  -أ

منهووا واألقوول اختالطووا واحتكاوووا بضووباط  معانوواةضووباط الشوورطة، وهوون األقوول 
 الشرطة. 

بووور اإلنووواث األقووول مووون الوووذكور تورطوووا فوووي مووون الناحيوووة الواقعيوووة والعلميوووة تعت -ؤ
والمخالفووووات والسوووولوكيات الجانحووووة  واالنحرافوووواتارتكوووواؤ السوووولوا اإلجرامووووي 

والمضوووووادة للمجتموووووع التوووووي تعرضوووووها لمالحقوووووات ومطووووواردات وقسووووووة رجوووووا  
 (2014، الشرطة. )سند

تح ى النساء عموما بمعاملة مقبولة من قبل رجا  الشرطة باعتبارهم جنن  -ج
لى عكن الذكور، فال  تعرضن لقسوتهم وخشوونتهم، فوال توزا  ناعم ورقيق ع

اسووتخدام القوووة مووع الموورأة،  وإسوواءةالقوووة  ممارسووةاألعووراف تمنووع الرجووا  موون 
أوثوووور موووون  إيجابيووووةبصووووورة نمطيووووة  اإلنوووواثلووووذلك موووون الطبيعووووي أن تحووووتف  

 الذكور. 
مووون فقووودان الحقووووق  ني يعوووانيالئوووهووون النوووول األضوووعف ال اإلنووواثون ووورا ألن  -د

وتتعووورض لم وووالم ال حصووور لهوووا، لوووذلك مووون الطبيعوووي أن  اإلنصوووافم وعووود
لرموو  القووة التوي مون المحتمول أن تقودم لهون  إيجابيةيحتف ن بصورة نمطية 

 وووود المسوووواعدة والعووووون عنوووود الضوووورورة والوقووووول فووووي المشووووكالت مثوووول رجووووا  
 الشرطة. 

أوثر أن الذكور  نتشر لد هم التمرد على السلطة أوثر من اإلناث، كما أنهم  -ه
 احتكاوا وانتهاوا للقوانين أ ر من اإلناث. 
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 الفرض الرابع: 
حيوووث وأشوووارت نتيجوووة الفووورض الرابوووع إلوووى تحقوووق الفووورض بصوووورة كليوووة 

. بوين المسوتويات التعليميوة الممثلوة 05وجدت فوروق دالوة إحصوائيا عنود مسوتوى 
 فووي الدراسووة، وموون خووال  إجووراء المقارنووات البعديووة للتعوورف علووى اتجوواه الفووروق 

، فوووروق لصوووالح فئوووة الدراسوووات العليوووا وجووودت( Tukeyتبوووين مووون خوووال  اختبوووار )
علوووى أ ، وهوووو 55. 12بلوووي متوسوووط تلوووك الفئوووة  إذوذلوووك فوووي الصوووفات السووولبية، 

 باختبوارمتوسط مقارنة بالفئات األخورى، كموا تبوين مون خوال  المقارنوات البعديوة 
(Tukeyوجود فروق لصالح فئة التعليم المتوسط وذلك في ال ) ،صفات اإليجابيوة
علوى متوسوط مقارنوة ببقيوة المسوتويات أ ، وهوو 43. 30بلي متوسوط تلوك الفئوة  إذ

 التعليمية. 
كان الجد  قد كثر حو  التل يرات المتبا نة لمت يرات السن والنول  إذا

لمت ير التعليم على  اإليجابيةن الجد  يسكن أو يقل جدا حو  التل يرات فظ
 ةمثل: مواجهمختلف ال واهر والقضايا النفسية واالجتماعية والثقافية والسياسية 

الض وط النفسية واالجتماعية والتطرف والتعص  بجميع أشكالو والشائعات 
وتنمية  اإلبدالوالفاعلية والمشاركة السياسية ومقاومة التفكير الخرافي وتشجيع 

واالتجاهات النفسية واالجتماعية  واإلدمانقدرات المعرفية المهارات العقلية وال
 والسياسية والتنشئة االجتماعية والعنف. 

فمن المعروف لدى علماء النفن واالجتمال والتربية والمفكرين 
، واإلبدالوالفهم واالستبصار  واإلدرااوالمثقفين أن التعليم  رفع مستوى الوعي 

ت يير واالنفتا  العقلي واتسال األفق والمرونة ويزيد قابلية الفرد للتنوير وال
، اإلنسانيوالتسامح مع االختالف الفكري واحترام وقبو  التعددية الثقافية والتنول 

ويزيد من مقاومة الفرد للتعص  والتطرف والشائعات وأشكا  التفكير الخرافي 
واوتشاف  وصناعة الوهم، والتفكير الناقد والحكم والتقييم السليم والموضوعي،

مواطن الخلل والتناقض والم الطة والعبث وأوجو القصور والنقض، ويكس  
 (2014 ،التعليم الفرد الن رة التقييمية المتوا نة لألشياء. )عبد الصمد
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( إلى أن و كلما ارتفوع المسوتوى 2014وقد أشارت دراسة )إنجي محمود، 
طة والمووواطنين، إال  التعليمووي؛ انعكوون ذلووك علووى طبيعووة التعوواون بووين رجوول الشوور 

أن ها أشارت إلى بعض مالمح الصورة النمطية لرجل الشرطة مثل عودم الحياديوة 
في تنفيذ القانون والبعد عن المعاملة الالئقة والعادلة لودى عينوة المتعلموين وربموا 

 ذلك يفسر الرؤية السلبية لذوي الم هل فوق العالي لضباط الشرطة. 
إيجابيووة عوون ضووباط الشوورطة لوودى ذوي فووي حووين جوواءت الصووورة أوثوور 

الم هل المتوسط وربما يعود ذلوك إلوى اعتبوار رجول الشورطة رموزا لحمايوة الشوع  
ضوود ال لووم والعوودوان وِموون  َووم  كانووت صووورتو أوثوور إيجابيووة، وقوود  وورتبط المسووتوى 

 المتوسط من التعليم بدرجة أقل من الوعي. 
طبيعوة المثقفوين ( فوي معورض تحد وده ل2017وقد أشار )غوالي شوكري، 

وموون ضوومنهم المتعلمووين إلووى تميووزهم بووالوعي واإلدراا الناقوود للمسوواوئ والسوولبيات 
والمتناقضووات وعوودم الرضووا علووى األوضووال القائمووة، وأنهووم يجعلووون موون أنفسووهم 
معارضووين لكوول سوولطة، كمووا أنهووم يميلووون إلووى الوورفض لكوول سوولطة والراديكاليووة. 

 (2017)شكري، 
( إذ تنووواو  خصووووا  2015د عبووود المعطوووي، وهوووذا موووا أشوووار إليوووو )أحمووو

المثقفووين كووالوعي والثووورة والتموورد علووى جميووع أشووكا  ال لووم والط يووان ومناصوورة 
التحريووور وحقووووق اإلنسوووان والشوووجاعة واسوووتقال  الووورأي ومحاسوووبة السووولطة، ولهوووذا 
جاءت الصورة النمطية لذوي الم هالت فوق العليا أوثر سولبية لضوباط الشورطة. 

 (2015)عبد المعطي، 
 الفرض الخامس: 

تبووين موون خووال  نتيجووة الفوورض تحققووو بصووورة جزئيووة إذ لووم توجوود فووروق 
ذات داللووووة إحصووووائية بووووين الفئووووات المهنيووووة علووووى قائمووووة الصووووفات النمطيووووة فووووي 

. بووين 05الصووفات السوولبية، فووي حووين وجوودت فووروق دالووة إحصووائيا عنوود مسووتوى 
إجوووراء المقارنوووات البعديوووة الفئوووات المهنيوووة فوووي الصوووفات اإليجابيوووة، ومووون خوووال  
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( وجود فروق لصالح Tukeyللتعرف على اتجاه الفروق تبين من خال  اختبار )
، وهووو أعلووى متوسووط مقارنووة 91. 31فئووة المدرسووين، إذ بلووي متوسووط تلووك الفئووة 

 بالفئات المهنية األخرى. 
عنووودما أدرج علمووواء الووونفن االجتمووواعي مت يووور المهنوووة ضووومن مت يووورات 

المت يووووورات  إلوووووىادي االجتمووووواعي الوووووذي ت يووووور اسووووومو حووووود ثا المسوووووتوى االقتصووووو
الديموجرافيوووة، كوووانوا يقصووودون دراسوووة أ ووور واجبوووات ومهوووام وطبيعوووة المهنوووة علوووى 

داخل المهنوة وخارجهوا، وكوذلك دراسوة أ ور موا يمكون أن نسوميو  اإلنسانيالسلوا 
 يووة ، التووي عووادة يسووميها العامووة بطريقووة مجاواإليجابيووةمكتسووبات المهنووة السوولبية 

أمووووراض المهنووووة، التووووي تمووووت دراسووووتها حوووود ثا فووووي علووووم الوووونفن تحووووت مسووووميات 
ومصطلحات عد دة مثل األمراض واألعراض السيكوسووماتية واالحتوراق النفسوي 

جانووو   إلوووىواالضوووطرابات االنفعاليوووة والنفسوووية واألموووراض النفسوووية المهنيوووة، هوووذا 
الوظيفوووة، اوتسوواؤ الشووخط سووومات شخصووية واتجاهووات متعلموووة موون المهنووة أو 

ووولن يكتسوو  رجوول الشوورطة صووفة الشووك موون الوظيفووة، واوتسوواؤ المحققووين صووفة 
 اإلنسووووانوالووووزعم أن  ،سوووووء ال وووون ومهووووارات االسووووتنتاج واالسووووتنباط واالسووووتدال 

مجبو  على الجريموة وسووء السولوا، وكوذلك اوتسواؤ الصوحفيين لصوفات الميول 
إللحووا  بقصوود الحصووو  ، والتطفوول والفضووو  وااإل ووارة إلووىالمبال ووة والميوول  إلووى

علووى األسووورار والسوووبق الصوووحفي وكشوووف المسووتور وموووا يحووودث خلوووف الكووووالين، 
االنبسوووواطية وحسوووون العشوووورة واالخووووتالط  إلووووىويتسووووم المدرسووووون بصووووفات أقوووورؤ 

والتعوووايم، ومووون أموووراض المهنوووة لووود هم اإلصوووابة بووولمراض ضووو ط الووودم والسوووكر 
 (2004، )أبو النيل والقل .

وقد ترجع هذه النتيجة إلوى أن فئوة المدرسوين تعود مصودرا للسولطة، وِمون 
 َوووم  تووورى نفسوووها بصوووورة إيجابيوووة وتسوووقط هوووذه الصوووورة علوووى أي مصووودر للسووولطة 

تصووووورا افتراضوووويا لووووذلك موووو داه أن األفووووراد  Lane)ضووووباط الشوووورطة(، وقوووود وضووووع 
بهة ال أصوووووحاؤ األدوار والوظوووووائف والمكانوووووات االجتماعيوووووة الواحووووودة أو المتشوووووا

ا بلفضول الصوفات اإليجابيوة  ا، وذكر بعضهم بعضن يميلون إلى نقد بعضهم بعضن
والمرغوبوووووة، وقووووود وضوووووع هوووووذا االفتوووووراض فوووووي دراسوووووتو عووووون جوووووذور المعتقووووودات 
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والتوجهووات السياسوووية، إذ وجووود أن جيووول اآلبووواء يميلووون إلوووى عووودم توجيوووو أي نقووود 
يصووة أو سوولبية، وكووان لرؤسوواء الواليووات المتحوودة األمريكيووة، وعوودم ذكوورهم بوولي نق

مرجع ذلك إلى أن اآلباء أنفسهم رمو  للسلطة االجتماعيوة مثلموا الرؤسواء رموو  
للسلطة السياسية، وبناء عليو فمن المحتمل أن يصدق هذا التفسير علوى موقوف 
المدرسوووين وهوووم رموووو  للسووولطة االجتماعيوووة والتربويوووة مثووول ضوووباط الشووورطة وهوووم 

 (Lane, 1959)رمو  للسلطة السياسية. 

 الفرض السادس: 
 تم تكوين الصورة النمطية عبر مصدرين األو  هو المعرفة واألفكار 
والمعتقدات الشخصية والخبرات الذاتية المباشرة التي نكتسبها من خال  
 العالقات والمواقف والتفاعالت االجتماعية والحياتية. والمصدر الثاني هو

لمفاهيم المنقولة لنا عبر العناصر لثقافة، ويقصد بها المعارف والتصورات واا
، وعلى وجو ورلياتو فيها ونات واألنماط الثقافية، وأدوات وأشكا  التعبيركوالم

الخصوا األدوات التي تتعامل بالكلمة )المكتوبة والمقروءة والمسموعة 
وأسالي  التواصل االجتماعي والدراما )السينمائية  اإلعالموالصورة( مثل وسائل 

والتليفزيونية والمسرحية( والفنون التشكيلية وفنون األدؤ )وعلى قمتها  واإلذاعية
 الشعر وألوان الفكاهة مثل النكت ورسوم الكاريكاتير. 

موووون المصوووودرين أو همووووا معووووا  توقووووف علووووى تبووووا ن  أيواعتمادنووووا علووووى 
مووون الصوووورة فهوووو  امواقعنووا مووون موضوووول الصوووورة النمطيووة، فوووظذا كوووان الفووورد جووزءن 

ي األدوات الثقافيوة لصونع الصوورة ويراهوا ظالموة ومتحاملوة وبهوا يشكك وال  ثوق فو
كوان  إذاا أم و أفكار ومعارف م لوطوة وخاطئوة وغيور متطابقوة موع الواقوع العملوي.

 عووون موضوووول الصوووورة النمطيوووة فهوووو  وووثمن المعرفوووة والصوووورة الشوووخط منفصوووالن 
بالضوبط موا وهوذا  المنقولوة ويعوو  عليهوا ويتخوذها من وارا للرؤيوة والن ور العقلوي.

حدث لعينة الدراسة بشقيها )عينة ضباط الشرطة وعينة بعوض شورائح المجتموع( 
جواء ترتيو  مصووادر تكووين الصووورة النمطيوة لوودى فئوات المجتمووع عون ضووباط إذ 

 : الشرطة كالتالي
  األهل واألصدقاء-3 األفالم السينمائية-2 التليفزيون -1
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 العمل-6  القصط-5 ذاعةاإل-4
  الدراسة -9 الكت  التاريخية-8 الصداقة-7
 المراسلة -13 الزواج-12 السياحة-11 الكت  المقدسة -10

فببي حببين جبباء ترتيبب  مصببادر تكببوين الصببورة النمطيببة للضببباط عببن أنفسببهم 
 كالتالي: 

 الدراسة-4 الصداقة-3 األهل واألصدقاء-2  العمل-1
 لزواجا-7  الكت  التاريخية-6 التليفزيون واألفالم السينمائية -5
-10  المراسلة-9  والقصطواإلذاعة الكت  المقدسة -8

 السياحة. 
 مالحظة ختامية: 

لقوود قمنووا فووي هووذا البحووث بدراسووة األنموواط الجاموودة لضووباط الشوورطة لوودى 
عينوة مون المجتموع المصوري متضومنة شورائح عد ودة تعبور عون بعوض المت يوورات 

وأهوووم موووا  تضوووح مووون خوووال  الديموجرافيوووة، مثووول السووون، النوووول، التعلووويم، المهنوووة، 
البحووث أنووو ال توجوود صووورة نمطيووة واحوودة بوول توجوود عوودة صووور أو أنموواط جاموودة 
تعكووون تفسووويرات ومعتقووودات وانطباعوووات ذهنيوووة عد ووودة لووودى الشووورائح المدروسوووة، 
وبناء عليو يمكن االستنتاج بلن أهم صفة تتسم بهوا الصوور النمطيوة أو األنمواط 

ا بثقة أال وهي العمومية لوم تتحقوق بقووة فوي الجامدة التي كنا نتحدث عن وجوده
 هذا البحث.
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 لمراجعا
 العربية:  عأوال: المراج

كلية مطبوعات التعليم المفنو   .الصحة النفسية(. 2004. )حمودم، أبو النيل
 اآلداؤ، جامعة عين شمن. 

(. الرؤية المتبادلة بين جيلين. دراسة في الصور النمطية 2001. )، مجدةأحمد
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