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التمثيالت االجتماعية وعالقتها بالتوجه نحو
السيادة االجتماعية لدى المنتمين لألحزاب
السياسية
أ.م.د .بشرى عناد مبارك

كلية التربية االساسية  /جامعة ديالى

ملخص البحث :
يعد مفهوم التمثيالت االجتماعية من اهم مفاهيم علم الننف االجتمناع ،ذ كلنك
النه يشكل جوهر المعرفة االجتماعية التن ،تندور لنول اهنم االعتتنادات التن ،يتبناهنا
الفرد ف ،التعاط ،مع التضايا الت ،تواجهه سواء كانت هنك التضنايا يديمنة أو لديثنة
أو معاصرة ذ وهو ف ،دراسته مع مفهوم التوجه نلو السنيادة االجتماعينة يفنتا نافنكة
للدخول الى اهم موضوعات علم النف االجتماع ،السياس ،ذ وكلك ضنمن المواين
التنن ،يتخننكها الفننرد أو تتخننكها الجماعننة فنن ،التوجننه نلننو التفننرد ذ والسننلطة ذ والتننوة
االجتماعية ذ اك تم بناء متياسين النداهما للتمثنيالت االجتماعينة واالخنر للتوجنه نلنو
السيادة االجتماعية تم تطبيتهما على شرائا مختلفنة منن المنتمنين لاللناا السياسنية
(طلبننة جننامعيون ذ ومووفننونا ذ اك تننم التوصننل الننى ان التمثننيالت االجتماعيننة التنن،
يلملها المنتمنون لاللناا السياسنية هن ،تمثنيالت ايجابينة ذ وان المنتمنين لاللناا
السياسننية لنني لننديهم توجهننا نلننو السننيادة االجتماعيننة ذ فض نالة عننن ان هننناك عاليننة
سلبية ويوية بين التمثيالت االجتماعية والتوجه نلو السيادة االجتماعية .
مشكلة البحث واهميته :
لعننل والننداة مننن اهننم الوننواهر التنن ،شننهدها المجتمننع العراينن ،بعنند النندا
 3002/4/9هنن ،ونناهرة التعدديننة اللابيننة وتنننوت االنتمنناءات السياسننية التنن ،اتيلننت
للفننرد العراينن ،لكثننرة وتنننوت عنندد االلنناا السياسننية التنن ،وهننرت علننى المشننهد
العراي ،ذ فنالمجتمع العراين ،ولعتنود منن السننين يند تن طر بمنا يسنمى بنونام اللنا
الوالنند (فكننراة وتطبيت ناةا ذ ولننكلك فانننه علننى مسننتوى الفننرد والجماعننة لننم ي ن ل هننك
الونننناهرة فهنننن ،جدينننندة عليننننه بكننننل ابعادهننننا النفسننننية (المعرفيننننة ذ واالجتماعيننننة ذ
والوجدانيةا .
واكا كنننان هنننناك عننندد منننن االلننناا لهنننا تننناريد سياسننن ،ينننديم ولهنننا ياعننندة
جماهيرية تغطن ،مختلن اننوات الشنرائا االجتماعينة ذ فاننه بالمتابنل هنناك عندد منن
التنويمات اللابية والسياسية يد تشكلت بعد تناريد (3002/4/9ا ويند جناءت بن طر
فكريننة تتصنندى مننن وجهننة نورهننا للمشننكالت والتلننديات االجتماعيننة وااليتصننادية
والسياسية الت ،يعان ،منها الفرد فن ،المجتمنع العراين ،ذ ويند اسنتتطبت كنكلك العديند
مننننن االوسنننناط االجتماعيننننة المثتفننننة والمتمثلننننة باالكنننناديميين وبالطلبننننة الجننننامعيين
والمووفين وغيرهم .
وباالشارة الى اهتمام علماء النف االجتمناع ،بسنايكولوجيا انتمناء الفنرد النى
الجماعننة ذ تبننرا لنندينا اثنننان مننن الموضننوعات المثيننرة للبل ن فنن ،االس ن النفسننية
لالنتمننناء السياسننن ،وهمنننا موضنننوت التمثنننيالت االجتماعينننة وموضنننوت التوجنننه نلنننو
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السننيادة االجتماعيننة اك يتننرر هننكان الموضننوعان والننى درجننة كبيننرة االبعنناد النفسننية
للمعرفة االجتماعينة وللتوجنه نلنو التنوة االجتماعينة والفعنل االجتمناع ،ذ وضنرورة
دراستها لدى الفرد بلس انتماءاته اللابية لما لها من ت ثير وأثر فن ،تلديند عاليتنه
مع الجماعة الت ،ينتم ،اليها والجماعات االخرى الت ،هو خارج عنها .
فالتمثيالت االجتماعية تشكل الينوم الندى الموضنوعات الكبنرى فن ،مجناالت
البل ف ،العلوم االنسانية خاصة ف ،علم الننف االجتمناع ،ذ اك انهنا تلندد ك شنكال
للفكر العمل ،الموجهة نلنو االتصنال وفهنم الملنيط والنتلكم بنه ذ هنك االشنكال التن،
ت ت ،معا ة من العمليات المعرفية العامة والعمليات الوويفية المطبوعة اجتماعيا ة والتن،
لهنا عالينة بمعالجنة المثينرات االجتماعينة بوينائع التفاعنل االجتمناع ،منن جهنة ومنن
جهنننة اخنننرى فنننان لهنننا عالينننة بتننن ثيرات االنتمننناء االجتمننناع ،للفنننرد (ينننيم ذ نمننناكج
وايديولوجيات ملمولة من الفرد الى جماعتها (غانم ذ  3022ذ ص .تا .
كمننا ان التمثننيالت االجتماعيننة هنن ،طريتننة لفهننم موهننر مننن مونناهر الثتافننة
السننائدة فنن ،بيئننة اجتماعيننة ملننددة ذ تتميننا بتنندرتها علننى الننتلكم بننالتوة أو بالفعننل
المرتبط بهنكا الموهنر (Bloch & others , 2002 , p.1114ا ذ وهن ،بنكلك تعبنر
عن لصيلة معرفية خاصة بنشاط عتل ،ملدد تتيا للفرد أو الجماعنة بتشنكيل الواينع
النك يعيشنونه واضنفاء معننى نوعينا ة علينه (Jean & Abric , 1994 , p.25ا ذ
علننى ان والننداة مننن اهننم االنتمنناءات التنن ،تتننيا للفننرد التنندرة علننى تشننكيل الوايننع أو
تغييننر أو منلننه المعننان ،الممينناة لننه هنن ،االنتمنناءات السياسننية التنن ،تغننك شننعور
بالتوجه نلو السيادة والنفوك االجتماع ،ذ هكا التوجه الك يشير الى يدرة الفرد على
التلكم باالخرين والت ثير ف ،سلوك (االفراد – الجماعاتا وتوجيههم لتلتين غاياتنه
سواء كان كلك بااليلاء أو بالتوجنه نلنو التنوة االجتماعينة بوصنفه متغينراة مهمنا ة منن
متغيننرات الشخصننية االنسننانية لننه ووائفننه وت ن ثير فنن ،سننلوك االفننراد والجماعننات
(Myers, 1996 , p.33ا (Mcmlelland, 1988, p.27ا .
فاكا كاننت التمثنيالت االجتماعينة تعبنر عنن كيفينات بنناء الواينع وتن ثر بوينت
والنند علننى المثيننر فتعدلننه وعلننى االسننتجابة فتوجههننا ذ فننان التوجننه نلننو السننيادة
االجتماعية يلمنل معننى التنوة االجتماعينة (هنكا المعننى النك يتنرجم معنان ،يعاوهنا
الفننرد لمننا تلتتننه تلننك التننوة ومصننادرها المختلفننة وتكس نبه التنندرة فنن ،الت ن ثير علننى
االخرين والتلكم بهم ومنايشتهم ف ،االنجاا والتلتي (البركنات ذ  2999ذ ص29ا
ذ وهو بكلك ي د الى خل فجوة كبيرة بين الجماعات اك انه يرتبط بعالية يوية جنداة
مع التمييا الفئو والناعة التعصبية والسا اعضاء الجماعات الخاضعة بصعوبة
االنجاا ف ،ول نوام اجتماع ،سائد أو متنفك يلرمهم من فنرص التعلنيم أو العمنل أو
الصلة وغيرهنا منن الخندمات ذ فالتوجنه نلنو السنيادة االجتماعينة هنو نتناج للناالت
التفننناوت ولغينننا المسننناواة االجتماعينننة (Duriez & Hiel, 2009 , p.2ا
(Snellman, 2007, p.7ا .
من كل ما تقدم فان اهمية هذا البحث تكمن في االتي :
 -2اعطننناء تصنننور عنننام لطبيعنننة المعرفنننة االجتماعينننة بسنننيكولوجيا االنتمننناءات
اللابية من منوور علنم الننف االجتمناع ،ذ وهنكا يند يسنهم فن ،تتنديم فائندة

-021-

العدد الحادي والخمسون  .مجلة الفتح  .ايلول لسنة 2102

أ.م.د .بشرى عناد مبارك

معرفية للعاملين ف ،المجال السياس ،وللمنتمنين لاللناا السياسنية الطنرهم
الفكرية وخططهم العملية ف ،االرتتاء بالوايع العراي ،واالصالح االجتماع،
على مستوى الفرد والجماعة .
 -3اضافة معرفية للمكتبنة العرايينة وكنكلك العربينة لنندرة البلنو التن ،تناولنت
دراسننة التمثننيالت االجتماعيننة والتوجننه نلننو السننيادة االجتماعيننة فنن ،اطننار
تطبيتهما علنى عيننات منن المنتمنين لاللناا السياسنية ذ وفنتا افنا البلن
ف ،مجال علم النف االجتماع – ،السياس ،تنويراة وتطبيتا ة .
أما مشكلة هذا البحث فانها تبرز في االجابة على التساؤل االتي :
منننا طبيعنننة التمثنننيالت االجتماعينننة التننن ،يلملهنننا االفنننراد المنتمنننين لاللننناا
السياسية ذ وكي ترتبط بتوجهاتهم نلو السيادة االجتماعية ؟
حدود البحث :
تلدد هنكا البلن بشنرائا اجتماعينة مختلفنة منن المنتمنين لاللناا السياسنية
(طلبننة جننامعيين ومننووفينا مننن السنناكنين فنن ،مدينننة بغننداد ومننن كننال النننوعين ككننور
وانا .
اهداف البحث  :يهد هكا البل الى :
 -2بناء متيا للتمثيالت االجتماعية لدى المنتمين لاللاا السياسية .
 -3تعر التمثيالت االجتماعية لدى المنتمين لاللاا السياسية .
 -2تعننر الفننرو فنن ،التمثننيالت االجتماعيننة لنندى المنتمننين لاللنناا السياسننية
على وف متغير النوت والشريلة االجتماعية .
 -4بناء متيا للتوجه نلو السيادة االجتماعية لدى المنتمين لاللاا السياسية.
 -5تعر الفنرو فن ،التوجنه نلنو السنيادة االجتماعينة لندى المنتمنين لاللناا
السياسية على وف متغير النوت والشريلة االجتماعية .
 -6تعننر العاليننة بننين التمثننيالت االجتماعيننة والتوجننه نلننو السننيادة االجتماعيننة
لدى المنتمين لاللاا السياسية .

تحديد المصطلحات :
 -1التمثيالت االجتماعية Social Representation
* عرفها موسكوفيشي ( )Moscovici, 1981هي :
جوهر المعرفنة العتتاداتننا الدينينة ذ ويينديولوجياتنا السياسنية واالجتماعينة ذ
ولنومنا الخلتية ولنورياتنا العلمية المشتركة والملنددة فن ،ضنوء االطنر االجتماعينة
المليطة بنا (مكفلين وغرو ذ  3003ذ ص342-329ا .
* عرفهاا فالمنات وروكيات (Flament & Rouquette, 2007ا فن ،ثنال نتناط
متدرجة  :وصفية ذ ومفاهيمية ذ واجرائية ذ وه ،تتمثل ف ،االت: ،
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أ -ه ،اسلو لر ينة موهنر فن ،العنالم والنك يتنرجم فن ،اللكنم وكنكلك فن ،الفعنل ذ
واسلو الر ية هكا ال يستطيع ان يرجع الى فرد والد فتط ذ ولكننه يرجنع النى فعنل
اجتماع. ،
 ه ،مجموعة من المعنار واالتجاهنات والمعتتندات المتعلتنة بموضنوت معنين ذوبمواي وبوضعيات معينة ذ وبتطبيتات لتيم والكام معيارية ذ  ...الد .
جـ -ه ،مجموعة من العناصر المعرفية المرتبطة بواسنطة عالينات ذ هنك العناصنر
وعالياتها تتواجد ف ،ثبات داخل مجموعة ملددة ومعيننة (غنانم ذ  3022ذ ص .تا
.
ويد تبنت البالثة تعري موسكوفيش ،تعريفا ة نوريا ة .
أما التعري االجرائ ،فانه يتا بالدرجة الت ،يلصل عليها المستجي علنى متينا
التمثيالت االجتماعية الك اعدته البالثة لهكا الغرض .

 -2التوجه نحو السيادة االجتماعية : Social Dominance Orientation
* عرفه بريتو وسيدانيوس (: )Sidanius & Preatto , 1999

ب نه ميل االفراد الى االعتتناد بن ن المجتمنع مكنون منن طبتنات وان ثمنة عندداة
مننن االفننراد يتعننون فنن ،اعلننى الهننرم االجتمنناع ،اك يسننتلتون مننوايعهم ويفرضننون
هيمنتهم وسنيطرتهم علنى االفنراد النكين يتعنون فن ،ادننى الهنرم االجتمناع ،بوصنفهم
خاضعين لهم (Sidanius & Preatto , 1999, p12ا .
* عرفه كيم (: )Kim , 2005
هننو ميننل مبننن ،علننى اسننا المعتتنندات أو التوجهننات الفكريننة والنننه مننرتبط
بالعوامل الشخصية فانه يلمل فرويا ة فردية كبيرة ( Kim, 2005, p.5ا
ويد تبنت البالثة تعري (بريتو وسيدانيو ا تعريفا ة نوريا ة .
أما التعري االجرائ ،فهو الدرجة الت ،يلصل عليها المستجي على متيا التوجنه
نلو السيادة االجتماعية .
 -3االنتماء السياسي : Political Affiliation
علنننى وفننن توجهنننات علنننم الننننف االجتمننناع – ،السياسننن ،ذ تعنننر البالثنننة
االنتمنناء السياسنن ،ذ ب ننننه شننكل منننن اشننكال االنتسنننا الننى جماعنننة معينننة ذ تلمنننل
ايديولوجيات معينة واهدا ملددة ذ ويسعى االعضناء المنتسنبون لهنا النى دعنم هنك
االيديولوجيات وتلتي هك االهدا فكريا ة وعمليا ة .
 -4االحزاب السياسية : Political Parties
عننر اللسننن (3020ا اللننا السياسنن ،علننى انننه مجموعننة مننن االفننراد
تجمعهم فكرة معينة تدفعهم للعمنل المتواصنل فن ،سنبيل اسنتالم السنلطة أو المشناركة
فيها لتلتي اهدا معينة (اللسن ذ  3020ذ ص269ا .
االطار النظري والدراسات السابقة :
القسم االول  :االطار النور ويغط ،المتغيرات االتية -:
او ًال  :التمثيالت االجتماعية : Social Representation
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توهر مصادرنا ف ،علم النف وعلم الننف االجتمناع ،ان هنناك اختالفنا ة بنين
البالثين العر ف ،تعريبهم أو ترجمتهم لمصنطلا *(Social Representationا ذ
فهننناك مننن ترجمننه الننى مصننطلا التمثننيالت االجتماعيننة وهننناك مننن اعطننا مصننطلا
التصورات االجتماعية  .وعلنى النرغم منن اخنتال هنكين التنرجمتين فن ،الشنكل ال
انهما مستتلتين ف ،الملتوى والمضمون ذ ويد اشارت البالثة الجاائرية ابتسام غنانم
(3022ا الى ان التعريفات النفسية االجتماعية لهكا المفهوم يد تتباين منن بالن النى
اخر كلك ان هكا المفهوم يعد من المفاهيم الت ،لويت باهتمام كبير من طر علمناء
النف وعلماء االجتمات خاصة ولكلك فان تعريفاتهم له اخنكت التننوت االتن( ،غنانم ذ
 3022ذ ص .تا**-:
أ -تعريااام لميااال دوركاااايم ( : )Durkheim, 1967التمثنننيالت االجتماعينننة هننن،
وننواهر تتميننا عننن بنناي ،الوننواهر فنن ،الطبيعننة بسننب ميااتهننا الخاصننة ذ فهنن ،لهننا
اسننبا وهنن ،بنندورها اسننبا ذ هنن ،بتايننا للياتنننا الماضننية ذ انهننا عننادات مكتسننبة ذ
الكام مسبتة ذ ميول تلركنا دون ان نع ،ذ وبكلمه والندة انهنا كنل منا يشنكل سنماتنا
االخاليية (Dukhein, 1962, p.113ا .
* تعريم فيشر ( : )Ficher , 2005ه ،بناء اجتمناع ،لمعنار عادينة مهين ة منن
خننالل الت نيم والمعتتنندات ذ ويتتاسننمها افننراد جماعننة معينننة ذ وتنندور لننول مواضننيع
مختلفننة (افننراد ذ النندا ذ فئننات اجتماعيننة ذ  ..النندا وتنن د الننى تولينند نوننرتهم
لاللدا كما انها توهر اثناء التفاعالت االجتماعية (Ficher, 2005, p.131ا .
* تعرياام ابري ا ( : )Abric , 1994هنن ،عبننارة عننن منتننوج أو سننيرورة خاصننة
بنشنناط عتلنن ،معننين ذ والننك مننن خاللننه يتننوم الفننرد أو الجماعننة بتشننكل النندافع الننك
يواجههم وككلك منله معنى نوعيا ة ( Abric, 1994, p.23ا .
وعلننى وفنن مننا ككننر وعننند اجننراء مواانننة بننين تعريفننات علمنناء االجتمننات
وعلماء النف االجتماع ،نجد ان جميع هك التعريفات يد ركات علنى ان التمثنيالت
االجتماعية ه: ،
أ -نتاجات عن الخبرات السابتة الت ،عشناها والتن ،لهنا االثنر االكبنر فن ،توجينه
موايفنا وسلوكياتنا .
 ان المجتمع هو من اهم مصادرها ذ فه ،معرفة عادية ساكجة يتم تنايلهنا بنينالجماعات عن طري االتصال .
ت -انهننا مرتبطننة بننالمجتمع سننواء مننن لينن نشنن تها أو ممارسننتها كلننك ان يننيم
ومبادئ المجتمع الك نعيش فيه مستنبطة فينا وه ،تعكن عمومنا ة فن ،لياتننا
االجتماعية عن طري مختل التصرفات والسلوكيات الت ،نمارسها.

* الحظت الباحثة ان الترجمات العربية الخليجية والمصرية والعراقية وكذلك الشامية لهذا المصطلح هي
(التمثيالت االجتماعية)  ،وان ترجمات دول المغرب العربي قد اخذت (التصورات االجتماعية)  ،وقد
اعتمدت الباحثة ترجمة (التمثيالت االجتماعية) لشيوعها بدرجة اكبر من (التصورات االجتماعية) في
المصادر العربية .
** ترجمت هذه الدراسة مصطلح  Social Representationالى (التصورات االجتماعية) .
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 ان جنننل ادراكاتننننا ونورتننننا لاللننندا واالشنننياء هننن ،ناتجنننة منننن تصنننوراتنا(تمثيالتننننناا لهننننا ذ كمننننا ان اسننننتجاباتنا المتمثلننننة فنننن ،مختلنننن السننننلوكيات
والممارسات ه ،موجهة عن طري تمثيالتنا للمواضيع المثيرة لها .
ج -انهننا مرتبطننة بنناختال الجماعننات ذ اك ان كننل جماعننة تلمننل يننيم ومبنننادئ
تمياهنننا عنننن الجماعنننات االخنننرى ممنننا يجعنننل هنننناك اختالفنننا ة فننن ،ملتنننوى
التصورات (التمثيالتا ذ وبالتال ،تتمايا افعالننا واسنتجاباتنا منن جماعنة النى
اخرى نوراة لتمايا ما اسنتدم فيننا منن ينيم ومبنادئ مصندرها المجتمنع النك
نعيش فيه .
ان ما تم ككنر فن ،النتناط السنابتة يشنير النى ان التمثنيالت االجتماعينة ال تتنع
تماما ة ف ،المجال االجتماع ،كما انها ال تتع تماما ة فن ،المجنال النفسن( ،لكنهنا تتنع فن،
الواجهنة منا بنين المجنال النفسن ،واالجتمناع،ا ( Denise & Jodelet , 1989,
p.40ا .
وهكا يعن ،ان التمثيالت االجتماعية تندرج ما بين سلسلة من المفاهيم النفسنية
والسوسيولوجية النها تتميا بوضعية مادوجة (نفسنية واجتماعينةا ذ كمنا انهنا تنرتبط
بسيرورات مسنتولاة منن الدينامينة االجتماعينة والدينامينة النفسنية ممنا يجعلهنا نوامنا ة
نوري نا ة معتننداة بنفسننه لكونهننا ت خننك بنوننر االعتبننار العمننل المعرفنن ،الخنناص بالجهنناا
النفسنن ،مننن جهننة ذ ومننن جهننة اخننرى عمننل الجهنناا االجتمنناع ،الخنناص بالجماعننات
وبالتفاعالت الت ،ت ثر على كل من النشوء والبنية والتطور ذ فالتمثيالت االجتماعينة
يج ان تدر مع االخك بنونر االعتبنار العوامنل الوجدانينة والمعرفينة واالجتماعينة
(غانم ذ  3022ذ ص .صا .
نظرية التمثيالت االجتماعية : Social Representation Theory
تعنننود اصنننول هنننك النورينننة النننى مفهنننوم التمثينننل الجمعنننCollective ،
 Representationالك جناء بنه دوركنايم عنام (2191ا ذ هنكا المفهنوم النك اثنار
اهتمننننننام علمنننننناء النننننننف االجتمنننننناع ،وخاصننننننة العننننننالم الفرنسنننننن ،مسكوفيشنننننن،
(Moscovici,1981ا واسنننتخدامه لمصنننطلا التمثنننيالت االجتماعينننة لالشنننارة النننى
االعتتادات واالفكار الت ،يلملها افراد مجتمع ما ذ كلك انها :
 منوومننننة مننننن المفنننناهيم والمتننننوالت والتعلننننيالت ذ تنبثنننن عننننن االتصنننناالت
االجتماعية الت ،ت خك مجراها بين االفراد ف ،سيا اللياة اليومية .
 تشننكل جننوهر المعرفننة االجتماعيننة النهننا تسنناعدنا علننى الننتمكن المعرفنن ،مننن
العالم وفهمه كما انها تعاا يدرتنا على التواصل مع االخرين بش نه .
 وف ،المجتمعات المعاصرة ذ فانها تناضر االساطير واالعتتنادات التن ،كاننت
تلملها المجتمعات التديمة ذ وما ه ،بكلك ال "الصيغة الراهننة للمنطن العنام
الم خوك به ف ،الويت اللاضر" ذ فه ،توضنا " ...كين يصنبا منا هنو غينر
م ن لو مننن المعلومننات والوننواهر م لوف نا ة مننع الويننت" (المعايطننة ذ  3020ذ
ص55ا (مكفلين وغرو ذ  3003ذ ص321-322ا .
فعلنننى سنننبيل المثنننال ذ ان التمثنننيالت االجتماعينننة للشنننبا العرايننن ،للتضنننايا
االخاليية المعاصرة ف ،المجتمنع العراين ،ذ ناتجنة عنن الخبنرات السنابتة التن ،منروا
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بها (لرو ذ لصار ذ التالل ذ صرات امتد لعتودا وه ،لها اكبر االثر فن ،توجينه
اتجاهنناتهم وسننلوكياتهم ذ النهننا تلعن دوراة اساسننيا ة فنن ،ديناميننة العاليننات االجتماعيننة
وككلك ف ،الممارسات ذ فالتمثيالت االجتماعية تستجي الربع ووائ اساسية ه:،
 -2وويفننة المعرفننة  :تسننما التصننورات االجتماعيننة (التمثننيالتا لالفننراد بفهننم
وتفسير الوايع ذ وكلك بادماجه ف ،اطار يال يابنل لالسنتيعا ذ منسنجم منع
التننيم واالفكننار واالراء التنن ،ي منننون بهننا كمننا تسننهل التواصننل االجتمنناع،
بتلديدها الطار مرجع ،مشترك يسما بتبادل المعرفة ونتلها ونشرها .
 -3وويفننة الهويننة  :تسننهم فنن ،التعري ن بهويننة الجماعننة وتجعننل اللفنناو علننى
خصوصننيتها امننراة ممكن نا ة ذ كمننا انهننا تسننهم فنن ،عمليننة المتارنننة والتصننني
االجتمنناعيين ذ فهننك الوويفننة تعطنن ،للتصننورات مكانننة مهمننة فيمننا يخننص
بسيرورات كلك ان الهد من هك الوويفة هو اللفناو علنى صنورة ايجابينة
عنند الفنرد عنن الجماعنة التن ،ينتمن ،اليهنا الن التمثنيالت االجتماعينة تعكن
نوعا ة ما من التنشئة االجتماعية للفرد .
 -2وويفة التوجيه  :انها توجه السلوك والممارسات ذ فنوام تفسنير الواينع النك
تشننكله التمثننيالت االجتماعيننة يعنند كموجننه للفعننل وهننك العمليننة التوجيهينننة
بالنسبة للممارسات تنت انطاليا ة من ثالثة عوامل اساسية ه: ،
أ -ان التمثننيالت (التصنننوراتا تتنندخل مباشنننرة فنن ،تعريننن الغايننة منننن
الموي ذ فه ،الت ،تلدد مثالة نمط العاليات المناسبة للفرد ذ كلك انها
تلنندد انمننوكج السننير المعرفنن ،مباشننرة والمتبنننى مننن طننر الجماعننة
سواء ف ،بنيتها أو من خالل اتصالها .
 ان التمثيالت (التصوراتا نواما ة للتويعنات ذ فهن ،تلمنل اثنراة علنىالوايع ذ وه ،تلدد وتصف ،المعلومات والترجمات الخاصة بنالوايع ذ
والهد هو جعل هكا الوايع مناسبا ة لما تلمله التمثيالت ذ فه ،ال تتيا
وال تعتمد على سيا التفاعالت النها تتتندمها وتسنبتها وكنكلك تلنددها
 .وبالتنننال ،فانهنننا تعننند انومنننة لفنننك رمنننوا الواينننع ذ وويفتهنننا توجينننه
انطباعاتنا وتتييمنا وسلوكياتنا .
ج -انها تترر السلوكيات والممارسات الت ،نتوم بهنا ذ اك تلندد لننا منا هنو
مسننموح ومننا هننو مرفننوض فنن ،موين مننا  .وتلعن بالتننال ،دور المعننايير
كلك انها تعك التواعد والروابط االجتماعية وتصور السلوكيات الالامنة
.
 -4وويفننة التبريننر  :تسننما التمثننيالت االجتماعيننة بننالتبرير البعنند Posteriori
للسلوك والمواي التن ،يتبناهنا االفنراد ذ فهن ،تلعن دوراة فن ،تلديند سنلوكنا
يبل التيام به وتبرر بعد كلك ذ وهك الوويفة ف ،غاية االهمية ذ ينهنا تسنما
بتتوية التمايا االجتماع ،بتبرير (العااو ذ  3022ذ ص21-26ا.
ان التمثيالت االجتماعية ت د هك الووائ من خالل عمليتنين همنا  :النربط
(anchoringا والتجسيد (objectifyingا  .اما النروابط (anchorsا فهن ،مفناهيم
يائمة ف ،الكهن ضمن نوام معرف ،مسب تعمل على ربط الخبنرات الجديندة بمنا هنو

-033-

العدد الحادي والخمسون  .مجلة الفتح  .ايلول لسنة 2102

أ.م.د .بشرى عناد مبارك

يائم ف ،كلك النونام  .وامنا عملينة التجسنيد فهن ،العملينة التن ،ينتم منن خاللهنا تلوينل
االفكار المجردة الى اشياء ملسوسة ليتسنى لمعوم النا استيعابها ويبولها بوصنفها
"معرفننننة"  .كمننننا ان للتجسننننيد موهننننرين همننننا " :التشننننخيص" Personification
(ويتجلى ف ،ربط االفكار أو المعلومات بشنخصا ذ "والتصنوير" Confiquration
(أ تمثينننل الفكنننرة أو المعلومنننة بصنننورة أو بشنننكلا (مكفلنننين وغنننرو ذ  3003ذ
ص321ا .
وهكا يكش عن ان مفهوم التمثيل االجتمناع ،يختلن عنن المفناهيم المشنابهة
االخننرى مثننل الننرأ واالتجننا والصننورة ذ فهننك المفنناهيم تمثننل اسننتجابة الننى منبننه
خننارج ،واسننتعداداة للتيننام بالفعننل امننا التمثيننل االجتمنناع ،فانننه يلنندد كننل مننن المنبننه
واالسننتجابة فهننو اكثننر مننن مجننرد دليننل انننه يعينند صننياغة عناصننر البيئننة التنن ،يلنند
السننلوك فنن ،اطارهننا ممننا يعطنن ،لننه معنننى ويدمجننه فنن ،نسنن اكبننر مننن العاليننات
(المعايطة ذ  3020ذ ص55ا .
فضالة عن كلنك ذ فنان العناصنر المكوننة للتمثنيالت االجتماعينة يمكنن تلليلهنا
وفتا ة لالبعاد االتية :
 -2المعلومة  :وه ،تتعل بمجموت المعار المكتسبة لول موضنوت اجتمناع،
معين كما ة وكيفا ة ذ اكثر أو ايل نمطية ذ معلومات عادية أو اصلية.
 -3فعل التمثيل  :وهو معتدالى ل ٍد ما ذ فهو يعبر اوالة عن فكرة تنويم الملتنوى
اك يوجد هناك لتنل للتمثينل كلمنا وجندت ولندة هرمينة للعناصنر ذ فخواصنه
كيفية ونوعية ذ وهنكا يعنن ،اننه يجن تنوفر لند ادننى منن المعلومنات التابلنة
للتنويم .
 -2االتجنننا  :وهنننو يعبنننر عنننن التوجنننه العنننام سنننواء االيجننناب ،أو السنننلب ،لينننال
موضوت التمثيل .
ان هكا التلليل الثالثن ،االبعناد يسنما لننا منن جهنة بتلديند ملتنوى التمثنيالت
االجتماعيننة والعاليننة بننين ابعادهننا المختلفننة ذ ومننن جهننة اخننرى فانننه يسننما بنناجراء
دراسننات متارنننة لننول التبنناين بننين مختلن الجماعننات والتميننا بينهننا وفتنا ة لتمثننيالتهم
االجتماعية (غانم ذ  3022ذ ص .صا .
كما انه يكش عن العديد من السلوكيات الت ،يامت بتفسيرها نورينة السنلوك
بنين الجماعنات كنورينة التصنني االجتمناعSocial Classification Theory ،
ونوريننة الهويننة االجتماعيننة  Social Identity Theoryذ التنن ،عرفننت التمثيننل
االجتماع ،ب نه " العملية الت ،يتم بمتتضاها نتنل االفكنار منن الجماعنات النى االفنراد
الكين ينتمون اليها ذ أ تمثيل مضمون الجماعنات فن ،هوينة االفنراد االجتماعينة " ذ
فهنن ،عمليننة تتن ثر بننالتيم والثتافننة ذ واهميننة دور كننل مننن عضننوية الفننرد االجتماعيننة
والمتارننة االجتماعينة التن ،تنتم بنين الفئنات باسنتمرار للبلن عنن اوجنه التميينا بنين
جماعناتهم التن ،ينتمنون اليهنا والجماعنات االخنرى ( Tajfel & Forgas, 1981 ,
p.113,140ا  .فهكا التمييا الك تفترضه نورية السلوك بين الجماعات (التصنني
االجتماع ،والهوية االجتماعيةا هو الك يفسر ناعنة الفنرد فن ،التطنر والتعصن
والتوجه نلو التوة والسيادة االجتماعية .
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فعلى الرغم من اننا ال نلمل جميعا ة "المعرفة االجتماعينة" كاتهنا ذ ورغنم انننا
ال نصنل الننى كات االنطباعننات عننن االخنرين ذ ال ان الكثيننر مننن اعتتاداتنننا الدينيننة ذ
وايديولوجياتنا السياسية واالجتماعينة ذ ونومننا الخلتينة ونورياتننا العلمينة تتلندد فن،
ضوء االطر االجتماعية المليطة بنا  .وهك االعتتنادات المشنتركة هن ،التن ،يسنميها
موسكوفيش ،بـ((التمثيالت االجتماعيةاا (مكفلين وغرو ذ  3003ذ ص342ا.
ثانياً  :التوجه نحو السيادة االجتماعية :Social Dominance Orientation
لتننند اشنننار السننناعد (3020ا فننن ،توضنننيله لمفهنننوم التوجنننه نلنننو السنننيادة
االجتماعية ذ الى انه على النرغم منن ان مصنطلا التوجنه  Orientationيلمنل فن،
بعننض السننيايات معنننى مشننابه لمصننطللات الميننل  Tendencyواالتجننا Attitude
والمعتتد  Beliefوالتيم  Valuesذ ال انه مصطلا لنه مفهنوم مسنتتل ذ وفن ،ادبينات
علم النف فانه يرد ضمن مجاالت متنوعة ذ فف ،ميدان علم الننف الشخصنية طنرح
فننروم (Fromm , 1955ا مفهننوم التوجننه المنننت والتوجننه غيننر المنننت اشننارة الننى
سمات الشخصية الملركنة لسنلوك الفنرد ذ وفن ،مجنال دراسنة الدافعينة اطلن مفهنوم
التوجه الكات ،اشارة الى الدافع الداخل ،الك يوجه الفرد نلو هد منا ذ وفن ،مجنال
علم النف االجتماع ،عر التوجه على انه اتجا الفرد نلنو اينديولوجيات الجماعنة
ذ وهكا يعن ،ان التوجه هو اوسنع منن االتجنا بنل اننه مجموعنة منن االتجاهنات واننه
اعتد من التيم كونه يتضنمن لامنة منن االينديولوجيات واالفكنار التن ،يكتسنبها الفنرد
نتيجة عوامل متشبعة ومترابطة لتشكل فيما بعد توجهه العنام نلنو الونواهر والوينائع
المتنوعة ف ،عالمه الخاص والكات( ،الساعد ذ  3020ذ ص63ا .
فاكا كان هناك من يعد مفهوم التوجه نلو السيادة االجتماعينة منن مفناهيم علنم
الننننف الشخصنننية كوننننه يعبنننر عنننن ناعنننة الفنننرد نلنننو المسننناواة – عننندم المسننناواة
االجتماعيننة ذ فانننه بالمتابننل هننناك مننن يدرسننه علننى اسننا انننه يمثننل متياس نا ة للتننيم
واالتجاهننات االجتماعيننة ذ ولننكلك فانننه مننن الواج ن ان ينندر ضننمن مجنناالت علننم
النف االجتماع ،اكثر من دراسته ف ،مجال علم نفن الشخصنية ( Preatto et al,
 1994, p.744ا(  Ekehammer & Akrami, 2004 , p.3ا ذ فالتوجنه نلنو
السننيادة االجتماعيننة وبلس ن رأ سننيداني وبريتننو ( Sidanius & Preatto,
1999ا يعبنر عنن االتجاهنات نلننو العالينات الهرمينة بننين افنراد الجماعنات الداخليننة
(الجماعنة التن ،ينتمن ،اليهنا الفنردا والخارجيننة (الجماعنة التن ،ال ينتمن ،اليهنا الفننردا
(الساعد ذ  3020ذ ص64ا .

نظريات التوجه نحو السيادة االجتماعية :

على الرغم من ان التوجه نلو السيادة االجتماعية يعد بنية ناوعية لها جانن
وجنندان ،ذ ومعرفنن ،ذ وسننلوك ،ملنندد ذ ال ان ادبيننات علننم النننف االجتمنناع ،ينند
كشفت انه يمكن تمييا ثالثة انوات منه :
 -2التوجه نلو السيادة االجتماعية كونه بنية دافعية  Motivational Constructذ
ا فنننننننننننننننن،
ومن ابرا النوريات الت ،تبنت كلك ذ نورية ادلر (Adler , 1956
مفهومه عن الكفاح من اجل التفو ذ ونورية ماكليالنند (Mcllelland, 1975ا فن،
مفهومه يوة دافعية االنجاا .
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 -3التوجنه نلنو السنيادة االجتماعينة كوننه بنينة معرفينة  Cognitive Constructذ
ويد عبرت عن هك البنية ذ نورينات المعرفنة االجتماعينة  Social Cognitionفن،
طرلهننا لمفهننوم التسننلطية  Authorityفنن ،نوريننة ادرنننو (Adorno, 1950ا ذ
ومفهنوم انسنا المعتتندات  Beliefs Systemsفن ،نورينة روكنيش ( Rokeach,
1968ا .
 -2التوجه نلو السيادة االجتماعينة كوننه بنينة سنلوكية  Behavioral Constructذ
ويند جناء كلنك فن ،طرولنات بانندورا (Bandura , 1977ا لمفهنوم الفاعلينة الكاتينة
 Self- Efficacyويدرة الفرد على الت ثير ف ،مليطه االجتماع. ،
وعلنى وفن هنك االنننوات ذ تعنددت االطنر النورينة فنن ،تفسنيرها للتوجنه نلننو
السيادة االجتماعية ذ لعل من اهمها :
 -1نظرية الشخصية التسلطية : Theory of Authoritaism Personality
لندد ادرننو (Adorno , 1950ا مفهنوم التسنلطية علنى اننه تجمنع لعندد منن
الناعات لدى الشخص تعبر عن نفسها وفتا ة لعمليات دينامية ذ فتتمثل فن ،االتجاهنات
العرييننة وتشننكل مجموعننة اعننراض فنن ،بنيننة ثابتننة نسننبيا ة تشننمل االمتثاليننة مننن خننالل
االلتاام الصارم لتيم الطبتة الت ،ينتم ،اليها الفرد ذ والخضوت ويعن ،االتجا الم يند
لسلطة الجماعة الداخلية ذ والنمطية ف ،االعتتاد ذ والتفكينر المتصنل واالنهمناك فن،
التوة ذ والخشونة ذ واستاط الدوافع االنفعالية الى الخارج ذ والناعنة العدائينة (شنالل
ذ  3006ذ ص39ا .
بهكا التوضيا لمفهوم التسلطية ت كد هك النورية على ضرورة الرجنوت النى
العوامننل التنن ،تلننيط بننالفرد كالعوامننل االيتصننادية ذ والسياسننية ذ واالجتماعيننة لفهننم
توجهات الفرد ذ الن هك العوامل تسهم ف ،صياغة االطار االيديولوج ،الواسع لندى
الفننرد ذ فننادرنو يفتننرض ان معتتنندات الفننرد أو ايديولوجياتننه السياسننية وااليتصننادية
واالجتماعية غالبا ة ما تشكل نمطا ة واسنعا ة متماسنكا ة يعبنر بالناعنات أو المينل المترسند
فنن ،عم ن الشخصننية (السنناعد ذ  3020ذ ص222ا  .وان الفننرد التسننلط ،يلمننل
ميوالة تطرفية ف ،تفكير وف ،عاليته مع االخرين ذ فضالة عن ميل عام الى اخضنات
االخرين له والك يغك توجهه نلو سيادته وسيطرته االجتماعية عليهم .
 -2نظرية انساق المعتقدات : Beliefs Systems Theory
تتنننوم هنننك النورينننة علنننى اسنننا مفهنننوم الجمنننود  Dogmatisimوعاليتنننه
بمفهوم" ،تفنتا النكهن  Open mendedوانغالينه  Closedذ فنسن المعتتندات هنو
الننك الننك يكننون المنوومننة المعرفيننة للفننرد وهنن ،عبننارة عننن اتجاهننات وسننلوكيات
واسالي تفكير متنوعة اما ان تكون مغلتة وجامدة أو انها تكون منفتلة وينادرة علنى
التواصل مع افكار ومعتتدات االخرين والتعايش معهم (Rockeach, 1954, p86ا
.
هننكا يعننن ،ان هننك المنوومننة تكش ن عننن جميننع سننلوكيات االفننراد المتسننمة
بنننالتطر ذ والتعصننن ذ والبعيننندة عنننن االعتننندال والوسنننطية ذ فضنننالة عنننن تلنننك
السلوكيات المرتبطنة بالتوجنه نلنو السنيادة والنفنوك االجتمناع ،ذ فلتند اشنار روكنيش
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(Rokeach, 1980ا النننى ان نونننرة المتطنننرفين النننى معتتنننداتهم انمنننا تتنننوم علنننى
الم شرات االتية :
 ادانة كل اختال عن المعتتد .
 االستعداد لمواجهة االختال ف ،الرأ أو لتى التغيير بالعن .
 ان هناك تمييا معرف ،فار لالختالفات بين الجماعنات الداخلينة والجماعنات
الخارجية ذ وان متدار ما يلملنه الفنرد منن انسنا المعتتندات نلنو الجماعنات
الخارجية هو الك يترر درجة توجهه نلنو السنيادة االجتماعينة ذ اك ان الفنرد
النك يلمننل توجهنا ة عالينا ة نلننو السنيادة االجتماعيننة يكننون لديننه نسن معتتنندات
تفريت ،مميا وكبير بين الجماعة الت ،ينتمن ،اليهنا (الداخلينةا والجماعنة التن،
هو خارج عنها (الجماعة الخارجيةا (Rokeach et al, 1960, p.132ا .

 -3نظرية مازلو : Mazlo Theory

تطرح نورية مناالو (Mazlo, 1943ا رأينا ة مفناد ان شنعور الفنرد بالهيمننة
(السيادةا يراد والى لد كبير شنعور بنالترام النكات ذ وهن ،الندى لاجنات الفنرد
الليويننة ذ التنن ،يتولنند عننن اخفايهننا الساسنا ة بننالنتص والعجننا والضننع ذ فهنن ،تمثننل
كفنناح الفننرد مننن اجننل ان يصننبا مننا يمكننن ان يكننون عليننه  .وفيهننا ميننا (منناالوا بننين
السلوك المهيمن (سلوك السيادةا ذ والشنعور المهنيمن (الشنعور بالسنيادةا ذ والوضنع
المهنيمن (وضنع السنيادةا  .وان الشنعور بالسنيادة انمنا ينوفر انسن وصن للشننخص
المهيمن أو الشخص التابع ذ فالوص االول للشعور بالهيمنة يت ل منن ثالثنة عشنر
جانبا ة بما ف ،كلك الترام الكات ذ والثتة بالنف وتتييم الكات والشنعور بنالمعنى العنام
ذ والشعور بالكبرياء ذ والشعور بالتفو ذ والسيادة ذ وغيا الخجل ذ ومنا النى كلنك
منن الجوانن المهمنة لتلتين اللاجنة النى تلتين النكات (Hung, 1980, p.127ا
(البركات ذ 2999ذ ص12ا .
 -4نظرية السيادة االجتماعية : Social Dominance Theory
هك النورية يمكن وصنفها كططنار نونر يجمنع ويولند مجموعنة منن االطنر
النفسية المختلفة ذ فه ،تعبنر عنن مضنامين اجتماعينة منن خنالل ت كيندها علنى اهمينة
المنالننة االجتماعيننة للفننرد ذ كمننا انهننا تسننتعين بالنوريننات التنن ،درسننت التعصننبية
والتسلطية والتمييا ذ فضالة عن كلك فانها تتناول نوريات التعلم والتنشئة االجتماعية
من خالل ت كيدها على ان خلفية الفرد الثتافية واالجتماعية لها دور بنال فن ،صنياغة
توجهه نلو الهيمنة االجتماعية أو يبولها أو رفضها (الساعد ذ  3020ذ ص94ا .
لهك النورية منطل اساس ،يتوم على مفهوم الهرم االجتماع ،ذ هكا المفهنوم
النك ينام ببلورتنه العالمنان سنيدانو وبريتنو (Sidanius & Preatto, 1999ا ذ
واللكان صاغا فيه االفتراض االت: ،
ان المجتمعات االكثر تعتيداة ه ،المجتمعات الت ،تتميا بالجماعات الهرمينة ذ
والتنن ،تكش ن عننن وجننود نوعننان منهننا  :الجماعننة المهيمنننة ذ وهنن ،الجماعننة التنن،
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تلضننى بافضننل الفننرص فنن ،التعلننيم ذ والصننلة ذ والثننروة ذ والمنالننة  .والجماعننة
المكعنة الت ،ت شر لها لاالت المرض ذ والفتر ذ والبطالة والجهنل ( & Sidanius
Preatto , 1999, p.31ا .
وطبتا ة لهك النورية ذ ف ن التوجه نلو السيادة االجتماعية يعد المكنون النفسن،
االهم الك يعر على انه مدى رغبة أو دعم االفنراد للهرمينة االجتماعينة أو هيمننة
جماعننة علننى االخننرى ذ فهننو يبتنن ،أو يلننافو علننى الفننوار االجتماعيننة البنناراة فنن،
مسار أ عملية اجتماعية معينة ذ وان هك الفوار أو التماياات بين افراد الجماعنة
تتضننمن فننوار الجننكور والطبتننات االجتماعيننة والتوميننة والنندين واللغننة والعرييننة
والطائفيننة أو ايننة تمنناياات اخننرى غيننر ملننددة بننين الجماعننات التنن ،تعننيش فنن ،وننل
المجتمعات االنسانية والكليات االجتماعية االخرى ذ وعليه فنان هنناك اربعنة عوامنل
تسهم ف ،بناء توجه الفرد نلو السيادة االجتماعية ه: ،
أ -مركا الفرد أو ترتيبه داخل البناء االجتماع ،الهرم. ،
 الجندر .ت -التنشئة االجتماعية .
 التركيبة الشخصية للفرد وما يلمله من استعداد أو أماجنة أو مينول شخصنية(Siddanius & Preatto, 1999, p.40ا .
ثالثاً  :االنتماء السياسي : Political Affiliation
اختلفننت االطننر النوريننة بشن ن طبيعننة وتفسننير االنتمنناء وهننل هننو غرينناة ذ أم
سلوك متعلم ذ أم هو سنمة ذ أم هنو دافنع ذ أم اننه تعبينر عنن دور ذ كمنا انهنا اختلفنت
من لي التفسير الك يدمته لنه ذ ال اننه وعلنى النرغم منن هنك االختالفنات فنان منا
طرلته هك النوريات بش ن طبيعة االنتماء يمكن تلديد بمستويين من التنوير :
المسااتوا االول  :ويتمثننل بنوريننة التلليننل النفسنن ،والنوريننة السننلوكية ذ ومنوننور
اللاجات ذ اك يدم هنكا المسنتوى تفسنيراة لالنتمناء يتصن بالعمومينة منن لين ان منا
طرلته هك النوريات من مبادئ وافكار واشارات بش ن طبيعنة االنتمناء وتفسنير ال
تختل عن تلك المبادئ أو االفكار الت ،تفسر بها أ مفهوم أو وناهرة نفسنية اخنرى
ذ فترى نورية التلليل النفس ،ان االنتماء هو م شر على صفة ثابتة ومستترة وغينر
واعية ف ،شخصية الفرد وتعود الى المرللة الفمية الت ،يمر بها خنالل مرالنل نمنو
النفس ،والت ،تتركا لول خبرات واسالي التغكينة المبكنرة التن ،يتعنرض لهنا خنالل
تلننك المرللننة ذ وتطننرح النوريننة السننلوكية تفسننيراة لالنتمنناء يائمنا ة علننى مبننادئ الننتعلم
ونورياته ذ وترى ان الطريتة الت ،يتم بها تعلم سنلوك االنتمناء تشنابه تمامنا ة الطريتنة
الت ،يتعلم بها الفرد أ سلوك اجتماع ،اخر ذ امنا منونور اللاجنات ذ فاننه ينرى ان
االنتمناء هننو لاجننة ذ فننالفرد اجتمنناع ،بطبيعتننه وهننو يسننعى الننى سننلوك ارضنناء هننك
اللاجة بالتعاط أو بالتبول أو بالمكانة وغيرها .
المسااتوا الثاااني  :وهننو الننك يتمثننل بنوريننة المتارنننة االجتماعيننة ونوريننة التبننادل
االجتمناع ،ذ وهنو يختلن عنن المسننتوى االول فن ،ان التفسنيرات التن ،يندمها بشن ن
طبيعة االنتماء ه ،تفسيرات خاصة وملددة بالعوامل المرتبطة بالتعبير عنه ذ فترى
نورينننة المتارننننة االجتماعينننة اننننه فننن ،ونننرو خاصنننة منننن الضنننغط وعننندم الت كننند
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(الغموضا فان لاجة الفرد لالنتماء تكون ايوى ممنا هنو علينه فن ،ونرو اخنرى ذ
وان الفننرد عننندما يرينند ارضنناء هننك اللاجننة فانننه يرضننيها عننن طري ن وجننود مننع
اشنننخاص اخنننرين مشنننابهين لنننه  .وتنننرى نورينننة التبنننادل االجتمننناع ،ان المكافننن ت
االجتماعيننة التنن ،يعرضننها االخننرون للفننرد تلع ن دوراة كبيننراة فنن ،تعمي ن العاليننات
االنتمائية الت ،تربطه بهم (التميم ،ذ  2996ذ ص51-52ا .
وف ،اطنار هنك التفسنيرات المختلفنة ذ فنان لالنتمناء اشنكال متعنددة ويند ي خنك
صوراة مختلفة ذ فهنناك االنتمناء االجتمناع ،النك ي خنك اشنكاالة مختلفنة منن العالينات
االجتماعيننة المتعننددة ذ وهننناك االنتمنناء النندين ،اك تعنند االشننكال المكهبيننة والطائفيننة
االكثنننر بنننروااة فينننه ذ وهنننناك االنتمننناء السياسننن ،ذ اك ت خنننك التنويمنننات السياسنننية
(االلننناا ا الشنننكل االوضنننا فينننه ذ النننى غينننر كلنننك منننن االنتمننناءات التننن ،توفرهنننا
الجمعيات والمنتنديات والمنومنات كات التوجهنات الفكرينة المختلفنة ذ علنى ان هنناك
ثالثة عوامل تدفع االفراد الى االنتماء للا سياس ،معين دون غينر منن االلناا
وهك العوامل ه: ،
 -2المصللة  :أ الرغبة ف ،اللصول على مكاس كاتية لالفراد الكين ينتمنون
الينننننه كاللصنننننول علنننننى المناصننننن والوونننننائ أو االمنننننوال والمكافئنننننات
واالمتينننااات ويننندفع عامنننل المصنننللة (%20ا منننن االفنننراد بالننندخول النننى
االلاا السياسية .
 -3االنفعال  :أ اندفات المواطنين النى ت ييند افكنار وبنرام واهندا وسياسنات
اللننا دون تلفننو وكلننك النهننا تثيننر عننواطفهم وتجعلهننم متلمسننين لنصننرة
اللا والويو بجانن يضنايا والندفات عننه دون خنو أو تنردد  .ويندفع
عامل العاطفة لوال%36( ،ا من االفراد بالدخول الى االلاا السياسية.
 -2االدراك والتعتنننل والعتيننندة  :أ ان الشنننخص يننندخل النننى اللنننا ال بسنننب
المصللة أو العاطفة أو االنفعال بل بسب االيمان والعتيندة واالدراك الثاين
الفكننار وايديولوجيننة ومعتتنندات واهنندا اللننا بلين انهننا تكننون جنناءاة ال
يتجاأ من شخصنيته وامالنه فن ،الليناة  .واالشنخاص النكين يندخلون اللنا
بسب هكا العامنل هنم اللابينون اللتيتينون النكين يبتنون فينه ويناضنلون منن
اجننل نصننرته مهمننا كانننت الوننرو وينندفع عامننل االدراك وااليمننان بفلسننفة
اللا فتط (%4ا من االشخاص بالدخول الى االلناا السياسنية (اللسنن
ذ  3020ذ ص229-221ا .
ف ،كلك تشير ادبيات علنم االجتمنات ذ وعلنم الننف االجتمناع ،االساسن ،النى
ان االنتماء لاللاا السياسية يتيا للفرد شنعوراة بالتوجنه نلنو السنيادة االجتماعينة ذ
عبنننر مختلننن التمثنننيالت (التصنننورات االجتماعينننةا التننن ،يلملهنننا عنننن االوضنننات
االجتماعيننة وااليتصننادية والفكريننة المختلفننة ذ فاالنتمنناء لننه ارتبنناط بشننكل أو ب ن خر
بالتوجننه نلننو التننوة االجتماعيننة فوهننور الفعاليننات االجتماعيننة فنن ،جميننع النشنناطات
والمواي االجتماعية يتمثل فن ،التوجنه نلنو التنوة االجتماعينة بوصنفه متغينراة مهمنا ة
من متغيرات الشخصية االنسنانية لنه ووائفنه وتن ثير فن ،سنلوك االفنراد والجماعنات
(Meclelland, 1988, p2710ا ذ كمننا ان الننوع ،الطبتنن ،الننك ينتننا االفننراد
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والجماعنننات والنننك يجعلهنننم يشنننعرون بتشنننابه وروفهنننا االيتصنننادية واالجتماعينننة
والسياسية والثتافية ووضوح اهدافهم وطمولاتهم هو المس ول عن تعاونهم وتكناتفهم
واندفاعهم نلو تكنوين االلناا السياسنية التن ،تندافع عنن مصناللهم وتلتين امنالهم
واهندافهم المنشنودة ذ لهنكا يندافع االفنراد عنن االلناا السياسنية التن ،تمثنل طبتنناتهم
االجتماعيننة ذ فالطبتننة بتشننكيلتها االجتماعيننة ومنوماتهننا الوويفيننة ال تسننتطيع تلتي ن
مصناللها دون تكننوين الاابنا ة سياسننية تتمتنع بتسننط مننن التننوة التن ،تكمننن مننن تلتين
االهدا الجوهرينة لهنا وللشنرائا االجتماعينة التن ،ينتمنون اليهنا (اللسنن ذ 3020ذ
ص222ا .
الدراسات السابقة :
اختلفت نتائ الدراسنات التن ،بلثنت فن ،التمثنيالت االجتماعينة والتوجنه نلنو
السيادة االجتماعية باختال العينات الت ،اعتمدتها ذ فلتد بينت دراسة هكا وهولندين
(Hicks & Holden , 1995ا ان طلبنة الجامعنة يلملنون تمثنيالة اجتماعينا ة اكثنر
اهتماما ة بتضايا المستتبل وخاصنة تلنك التن ،تخنص اللنرو االهلينة ويضنايا التسنلا
الننوو (Hicks & Holden , 1995 , p.22-32ا ذ فن ،لنين توصنلت دراسنة
ناصر (2990ا والت ،اجريت على مجموعة من لملة شهادة الدكتورا الكين اكملنوا
دراسنننتهم فننن ،الننندول الغربينننة لنننى ان هننن الء الطلبنننة يننند تغينننرت لنننديهم التمثنننيالت
االجتماعية (تصوراتهما التن ،يلملونهنا عنن انفسنهم وعنن ليناتهم االجتماعينة ذ ويند
شننملت تلننك التغيننرات تمثننيالتهم االجتماعيننة الجدينندة عننن اسننلو اللينناة ذ وطريتننة
التعامننل ذ واللريننة الشخصننية ولريننة الننرأ ذ ولتننو المننرأة المعطنناة فنن ،النندول
الغربية (ناصر ذ  3022ذ ص249-241ا  .كما اشارت دراسة العنااو (3022ا
النننى ان الشنننبا يوهنننرون اختالفنننا ة فننن ،ترتيننن اولوينننات التصنننورات (التمثنننيالت
االجتماعيننةا لتضنناياهم المعاصننرة ذ اك التلننت يضننية المشنناركة السياسننية المرتبننة
االولى والتلت يضية االنتمناء النوطن ،المرتبنة الثانينة ذ وفن ،المرتبنة الثالثنة جناءت
يضننية المننرأة ذ كمننا اوهننرت نتننائ البل ن ان هننناك فروي نا ة كات داللننة معنويننة فنن،
التمثننيالت (التصننورات االجتماعيننةا التنن ،يلملهننا الننككور واالنننا وان هننك الفننرو
تعك طبيعة الثتافة الت ،تلاول بشكل أو ب خر تعمي الفنوار النفسنية واالجتماعينة
بين الرجال والنساء (العااو ذ  3022ذ ص20-39ا .
امنننا بخصنننوص متغينننر التوجنننه نلنننو السنننيادة االجتماعينننة ذ فننن ن العديننند منننن
الدراسات جاءت لت كند توجهنات التنوة االجتماعينة والسنيطرة االجتماعينة لندى افنراد
عيناتهنا ذ فلتند توصنلت دراسنة سنجلن (Inglis, 1991ا النى ان التوجنه نلنو التنوة
والنفوك االجتماع ،له دور ف ،التغيينر داخنل المجتمنع ذ وان هنكا التوجنه ينرتبط عنند
الرجننال بنندافع االينندام بينمننا يننرتبط عننند النسنناء بنندافع الخننو وااللجننام ( Inglis,
1991, p.51-54ا ذ كمنا بيننت دراسنة باتالنه (Batalla , 2007ا ان التوجنه نلنو
السيادة االجتماعية يرتبط بشكل ايجاب ،مع الشعور بنالتوة عنند الرجنال فن ،لنين اننه
يننرتبط بالشننعور باالكعننان عننند النسنناء (Batalla , 2007, p.34ا  .كمننا اضننافت
دراسننة سننكلنتاير وجماعتننه (Mclntyre & et al, 2007ا ان الرجننال يوهننرون
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توجه نا ة نلننو السننيادة االجتماعيننة فنن ،االراء السياسننية الداعمننة أو الرافضننة لللننرو
وللعندوان والتعصن والعنصنرية (Mclntyre & et al, 2007 , p.755ا  .فضنالة
عن كلك بينت دراسنة السناعد (3020ا ان طلبنة الجامعنة ال يوهنرون توجهنا ة نلنو
الهيمنة االجتماعية ذ وان هناك عالية طردينة وايجابينة بنين تصنني النكات والتوجنه
نلننو الهيمنننة االجتماعيننة (السنناعد ذ  3020ذ ص225-224ا  .علننى ان دراسننة
جنسن (Jensen, 1995ا اشارت الى وجنود عالينة طردينة وايجابينة بنين التمثنيالت
االجتماعيننة االيجابيننة أو السننلبية وبننين التوجننه نلننو السننيادة االجتماعيننة لنندى طلبننة
الجامعننننة ذ وان الفننننرو كانننننت لصننننالا الطلبننننة الننننككور ذ فالتوجننننه نلننننو السننننيادة
االجتماعية يرتبط بالتمثيالت االجتماعينة االيجابينة لنديهم (Jensen , 1995, p.52-
55ا .
اجراءات البحث :

او ًال  .مجتمع البحث وعينته :

تلنندد مجتمننع هننكا البل ن بشننرائا اجتماعيننة مختلفننة مننن المنتمننين لاللنناا
السياسية* من طلبة الجامعة ومن المووفات والمووفين العاملين ف ،بعض م سسنات
الدولننة ومننن اهننال ،مدينننة بغننداد ذ ولي ن انننه ال توجنند بيانننات دييتننة عننن اعنندادهم
اللتيتية فتد عمندت البالثنة النى اختينار عيننة عشنوائية مننهم وكمنا هنو مموضنا فن،
الجدول (2ا .
جدول (2ا
عينة البل مواعة لس النوت والشريلة االجتماعية
النوت
المجموت
الشريلة االجتماعية
انا
ككور
301
204
204
مووفون عاملون ف ،م سسات الدولة
301
204
204
طلبة جامعيون
426
301
301
المجموت

ثانياً  .ادوات البحث :
تطل تلتي اهدا البل بناء متياسين وبلس التفصيل االت: ،
 -2بناء متيا التمثيالت االجتماعية لدى المنتمين لاللاا السياسية
بعننند ان عرفنننت البالثنننة (التمثنننيالت االجتماعينننةا نورينننا ة واجرائينننا ة وكلنننك
باعتمادهننا علننى نوريننة (مسكوفيشنن،ا فنن ،التمثننيالت االجتماعيننة ذ وباالسننتفادة مننن
افكار هك المتايي :
 متيا العااو (3020ا
 متيا جاهودا (Jahoda, 1988ا

* ابتعدت الباحثة في بياناتها عن ذكر اسم الحزب السياسي الذي ينتمي اليه افراد عينة هذا البحث لالبتعاد
عن المرغوبية االجتماعية وللحصول على اجابة اكثر موضوعية .
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تم تلديد (ستةا مجاالت لمتيا التمثيالت االجتماعية لدى المنتمين لاللاا
السياسننية ذ يمثننل كننل مجننال يضننية مننن يضننايا التمثيننل االجتمنناع ،المعاصننرة لنندى
المجتمع العراي ،وهك التضايا ه: ،
 -2االنتماء اللاب ،والمشاركة السياسية .
 -3التعددية ويبول االخر .
 -2التمييا ضد المرأة .
 -4التعص والتطر .
 -5الهجرة خارج البلد .
 -6التطلعات المستتبلية .
وينند تننم تغطيننة كننل مجننال مننن هننك المجنناالت بعنندد مننن الفتننرات بوايننع (2ا
فترات لكل مجال ذ وبكلك يكون العدد الكلن ،لمجمنوت الفتنرات (43ا فتنرة ذ ويند تنم
تلدينند خمسننة بنندائل اااء كننل فتننرة وهنن( ،موافن عليهننا بدرجننة كبيننرة جننداة ذ موافن
عليها بدرجة كبيرة ذ مواف عليها بدرجة يليلة ذ غير موافن ذ غينر موافن تمامناةا ذ
اك ت خننك الفتننرات االيجابيننة التنندرج (5ذ 4ذ 2ذ 3ذ 2ا علننى التننوال ،ذ امننا الفتننرات
السلبية فانها ت خك التدرج (2ذ 3ذ 2ذ 4ذ 5ا .
بهك الصورة االولية للمتيا تم تتديمه الى مجموعة من االسناتكة المختصنين
ف ،التيا النفس ،وعلم النف االجتماع ،ذ وبعند االخنك بن رائهم فن ،اللنك والندم
والتعننديل ذ اجمننع الخبننراء بنسننبة (%10ا علننى صنناللية فتننرات المتيننا ومجاالتننه
باستثناء (فترتينا عدت غير صاللة وبكلك اصبا عدد فترات المتيا (40ا فترة .
ولغرض ايجاد التوة التميياية للفترة ذ استخدم اسنلوبان لنكلك ذ وهمنا اسنلو
(المجموعتنننان المتطرفتنننانا ذ واسنننلو (عالينننة الفتنننرة بنننالمجموت الكلننن،ا  .ولتننند
اوهننرت نتننائ التلليننل االلصننائ ،لكننال االسننلوبين ان جميننع الفتننرات كانننت ممينناة
بمستوى داللة (0005ا والجدوالن (3ا و(2ا يوضلان كلك .

ت
.2
.3
.2
.4
.5
.6
.2
.1

جدول (3ا
التوة التميياية لفترات متيا التمثيالت االجتماعية
المجموعة العليا
المجموعة الدنيا
التيمة
التائية
االنلرا
االنلرا
المتوسط
المتوسط
الملسوبة
المعيار
المعيار
22005
0021
4005
2002
3061
1052
0099
2092
2032
3063
0013
2025
3034
2035
2001
22022
0053
4022
2036
2003
22052
0042
4026
2039
2031
24002
0061
4046
2023
3022
22092
0029
4012
2022
2032
22052
0042
4026
2039
2031
-012-
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دالة
5059
2020
2062
2002
3026 .9
دالة
1011
0019
4050
2022
2029 .20
دالة
2031
2006
4022
2025
2051 .22
دالة
23062
0062
4042
2022
3094 .23
غير دالة
0053
2065
2009
2023
3099 .22
دالة
5009
2024
2061
2026
3090 .24
دالة
4061
2030
4003
2031
2035 .25
دالة
3053
2046
2025
2020
3093 .26
دالة
23023
0061
4046
2033
3029 .22
دالة
3022
2021
2002
2023
3056 .21
دالة
2022
2034
2023
2032
2030 .29
دالة
22012
0010
4053
2029
30092 .30
دالة
2022
2034
2023
2032
2030 .32
دالة
5009
2024
2061
2026
3090 .33
دالة
22022
0053
4022
2036
2003 .32
دالة
22069
0062
4056
2023
3092 .34
دالة
22002
0006
4053
2005
2032 .35
دالة
20013
0096
4026
2023
3065 .36
دالة
22043
0042
4029
2006
2022 .32
دالة
1052
0093
4035
0092
2021 .31
دالة
24062
0063
4061
2006
3099 .39
دالة
5032
2034
2052
2021
3061 .20
دالة
5009
5024
2061
2026
3090 .22
دالة
4061
2030
4003
2031
2035 .23
دالة
6065
2022
4022
2025
2026 .22
دالة
1092
0019
4026
2032
2005 .24
دالة
23010
0022
4065
2029
3092 .25
دالة
23062
0062
4042
2022
3094 .26
دالة
2031
2002
4020
2024
2059 .22
دالة
24002
0062
4042
2022
3023 .21
دالة
20062
0052
4062
2006
2049 .29
دالة
22002
0006
4053
2005
2032 .40
دالة
2052
2020
2090
2032
3022 .42
دالة
23041
0053
4061
2026
2029 .43
(*ا الفتننرات دال نة وممينناة الن ييمتهننا التائيننة المسننتخرجة اكبننر مننن التيمننة الجدوليننة
(2096ا بمستوى داللة (0005ا وبدرجة لرية (333ا .
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جدول (2ا
معامل ارتباط فترات متيا التمثيالت االجتماعية بالدرجة الكلية للمتيا
معامل االرتباط
ريم الفترة
معامل االرتباط
ريم الفترة
0030
33
0052
2
0036
32
0053
3
0025
34
*0021
2
0033
35
0044
4
0043
36
0033
5
0021
32
0032
6
0049
31
0029
2
0053
39
0032
1
0052
20
0062
9
0053
22
0053
20
0042
23
0024
22
0035
22
0052
23
0022
24
*0024
22
0043
25
0034
24
0022
26
0026
25
0032
22
0021
26
0029
21
0066
22
0052
29
0052
21
0042
40
0062
29
0045
42
0021
30
0032
43
0032
32
(*ا الفترة غير دالة وغير ممياة الن ييمة معامنل االرتبناط اينل منن (0029ا لسن
معيار (أيبلا لتبول الفترة (Nunnaly, 1967, p.260ا .
وعلنننى وفننن نتنننائ التللينننل هنننك اصنننبا عننندد فتنننرات المتينننا (40ا فتنننرة
وصاللة لتيا التمثيالت االجتماعية لدى المنتمين لاللاا السياسنية علنى ان تتندم
م شرات الصد والثبات .

* مؤشرات الصدق :

 -1الصدق الظاهري : Face Validity
ويد تلت هكا النوت من الصند عنندما تنم عنرض المتينا بصنورته االولينة
علننى مجموعننة مننن اسنناتكة التيننا النفسن ،وعلننم النننف االجتمنناع ،لبيننان رأيهننم فنن،
فترات المتيا ومجاالته .
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 -2صدق البناء : Construct Validity
ويد تلت صند البنناء لمتينا التمثنيالت االجتماعينة منن خنالل ايجناد التنوة
التمييايننة للفتننرات بطريتتنن( ،العينتننين المتطننرفتينا و(عاليننة درجننة الفتننرة بالدرجننة
الكلية للمتيا ا ذ وكما تم توضيله ف ،الجدولين (3ا و(2ا .

* مؤشرات الثبات :

تم استخراج م شرين لثبات متيا التمثيالت االجتماعية :
 -1االختبار – اعادة االختبار : Test- Retest
للسننا معامننل الثبننات بهننك الطريتننة ذ طب ن متيننا التمثننيالت االجتماعيننة
بصورته النهائية على عيننة م لفنة منن (60ا طالن وموون تنم اختينارهم عشنوائيا ة
من عينة البل  .وبعد مرور اسبوعين من تاريد التطبي االول ذ اسنتخرج (معامنل
ارتباط بيرسونا ذ اك بل الثبات (0011ا .
 -2االتساق الداخلي : Internal Consistency
اسنننتخدمت طريتنننة التجائنننة النصنننفية ذ اك تنننم اختينننار (50ا اسنننتمارة بشنننكل
عشنوائ ،ذ ويند يسننمت فتنرات المتيننا البالغنة (40ا فتنرة الننى يسنمين ذ وباسننتخدام
معادلنننة (ارتبننناط بيرسنننونا بنننين الفتنننرات الفردينننة والاوجينننة ذ بلننن معامنننل الثبنننات
(0092ا وبعنند تصننليله بمعادلننة (سننبيرمان بننراونا ذ بل ن معامننل الثبننات (0095ا
وهو معامل ثبات جيد يمكن االعتماد عليه .
وبننكلك اصننبا المتيننا بصننورته النهائيننة م ل ن مننن (40ا فتننرة وبمتوسننط
فرض230( ،ا درجة (ملل 2/ا .
 -3بناء متينا التوجنه نلنو السنيادة االجتماعينة لندى المنتمنين لاللناا السياسنية-:
باالعتمنناد علننى نوريننة بيرتننو وسننيدانيو (Preatto & Sidanius , 1999ا
وباالستفادة من افكار المتايي االتية :
* متيا الساعد (3020ا لتيا التوجه نلو الهيمنة االجتماعية .
* متيا البركات (2999ا لتيا التوجه نلو التوة االجتماعية .
تننم اللصننول علننى (40ا فتننرة تعبننر فنن ،مضننامينها عننن االبعنناد النفسننية –
االجتماعية للتوجه نلو السيادة االجتماعية ذ ويد تم تلديد خمسة بدائل اااء كل فترة
ه( ،مواف جداة ذ مواف ذ ملايد ذ غينر موافن ذ غينر موافن ابنداةا ذ وهنك البندائل
تتنندرج فنن ،اواانهننا لس ن اتجننا الفتننرة ذ فننالفترات الدالننة عننن التوجننه نلننو السننيادة
االجتماعينة فانهنا تعبنر عنن االتجنا الموجن وت خنك الترتين االتن5( : ،ذ 4ذ 2ذ 3ذ
2ا ذ اما الفترات الت ،تدل على عدم التوجه نلو السيادة االجتماعينة فانهنا تعبنر عنن
االتجنننا السنننال وهننن ،ت خنننك الترتيننن االتننن2( : ،ذ 3ذ 2ذ 4ذ 5ا ذ وهنننكا يعنننن ،ان
اادياد درجة المستجي على المتيا انما تعن ،اادياد شعور وتوجهنه نلنو السنيادة
االجتماعية .
وللتلت ن مننن صنناللية الفتننرات ذ والبننال عننددها (40ا فتننرة ذ تننم عرضننها
بصننورتها االوليننة علننى مجموعننة مننن االسنناتكة المختصننين فنن ،التيننا النفسنن ،وعلننم
النف االجتماع ،ذ ويد اجمع الخبراء على صاللية جميع الفترات وبنسنبة (%10ا
.
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ولغرض ايجاد التوة التمياية للفترة ذ استخدم اسنلوبين للتللينل االول اسنلو
(المجموعتين المتطرفتينا ذ والثان ،اسنلو (عالينة الفتنرة بنالمجموت الكلن،ا ذ ويند
اوهرت نتائ التلليل وبكال االسلوبين ان جمينع الفتنرات كاننت مميناة باسنتثناء (2ا
فترات كانت غير ممياة وغير دالة وكما هو موضا ف ،الجدول (4ا و(5ا .
جدول (4ا
التوة التميياية لفترات متيا التوجه نلو السيادة االجتماعية
المجموعة العليا
المجموعة الدنيا
التيمة
الداللة
التائية
ت
االنلرا
االنلرا
االلصائية
المتوسط
المتوسط
الملسوبة
المعيار
المعيار
دالة
5091
2024
2020
2031
3022 .2
دالة
5014
2021
2065
2036
3022 .3
غير دالة*
00560092
2029
0092
2016 .2
دالة
4022
0022
4053
2029
2019 .4
غير دالة*
00212022
3036
2025
3040 .5
غير دالة*
2056
0091
2022
0091
2052 .6
دالة
1021
0021
4013
0012
4002 .2
دالة
5005
2004
4026
2021
2063 .1
دالة
2029
2000
4020
2020
2002 .9
دالة
5014
2021
2066
2036
3020 .20
غير دالة*
00062022
2020
0099
2022 .22
دالة
5032
0026
4032
0090
2062 .23
دالة
2026
2004
2053
2005
3050 .22
غير دالة*
00222026
2005
2036
2022 .24
دالة
1021
0021
4013
0012
4002 .25
دالة
5005
2004
4026
2021
2063 .26
دالة
4044
2025
2024
2029
3099 .22
دالة
3026
2040
2002
2035
3065 .21
دالة
5060
0029
4052
2029
2012 .29
دالة
2030
0022
4025
0092
2050 .30
دالة
4051
0050
4024
0026
4025 .32
دالة
4022
0022
4053
2030
2019 .33
دالة
9035
2000
4054
2030
2021 .32
دالة
6026
0019
4031
2026
3042 .34
دالة
20002
2002
4023
2022
3090 .35
دالة
4022
0022
4052
2029
2090 .36
دالة
22052
0055
4064
2026
2000 .32
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دالة
24065
0025
4032
2004
3050 .31
دالة
2022
0061
4064
2022
2061 .39
دالة
6005
2029
2029
2001
3029 .20
دالة
4051
0050
4024
0026
4025 .22
دالة
2012
0065
4059
2020
2065 .23
دالة
1020
0010
4041
2005
2042 .22
غير دالة*
0042
2034
3043
2033
3025 .24
دالة
5025
0024
4043
2022
2022 .25
غير دالة*
00222026
2005
2036
2022 .26
دالة
2029
2000
4020
2020
2002 .22
دالة
23024
0025
4020
0099
2029 .21
دالة
2012
0065
4060
2020
2065 .29
دالة
5005
2004
4026
2021
2063 .40
(*ا الفتننرات غيننر دالننة وغيننر ممينناة الن ييمتهننا التائيننة المسنتخرجة ايننل مننن التيمننة
التائية الجدولية (2096ا عند درجة لرية (333ا وبمستوى داللة (0005ا .
جدول (5ا
معامالت ارتباط فترات متيا التوجه نلو السيادة االجتماعية بالدرجة
الكلية للمتيا
معامل االرتباط
ريم الفترة
معامل االرتباط
ريم الفترة
0022
32
0052
2
0039
33
0022
3
0053
32
*0026
2
0062
34
0043
4
0062
35
*0022
5
0062
36
*0023
6
0052
32
0032
2
0049
31
0022
1
0020
39
0043
9
0039
20
0055
20
0021
22
*0022
22
0032
23
0026
23
0029
22
0035
22
*0022
24
*0023
24
0043
25
0023
25
*0021
26
0020
26
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0055
22
0045
22
0059
21
0063
21
0023
29
0044
29
0025
40
0043
30
(*ا الفترات غير دالة وغير ممياة الن ييمة معامل االرتباط ايل من (0029ا لس
معيار (أيبلا لتبول الفترة .
وعلى وف نتائ التلليل هنك تنم التوصنل النى متينا مكنون منن (22ا فتنرة
يمكن استخدامه لتيا التوجه نلو السيادة االجتماعية على ان يتدم م شرات الصد
والثبات (ملل 3/ا .

مؤشرات الصدق :
* الصدق الظاهري :

ويد تلت هكا النوت من الصند عنندما تنم عنرض المتينا بصنورته االولينة
علنى مجموعننة مننن الخبننراء المختصننين فنن ،التيننا النفسنن ،وعلننم النننف االجتمنناع،
وكما تم ككر كلك سابتا ة .
* صدق البناء :
ويد تلت هكا النوت من الصد عندما تم ايجاد التوة التمياية للفتنرة باسنلو
(المجموعتين المتطرفتينا واسلو (عالية الفترة بالمجموت الكل ،للمتيا ا وكما تم
توضيله ف ،الجدول (4ا و(5ا .

مؤشرات الثبات :
* طريقة االختبار – اعادة االختبار :

للسنننا معامنننل الثبنننات بهنننك الطريتنننة طبننن متينننا التوجنننه نلنننو السنننيادة
االجتماعية على عينة م لفة من (60ا طال وموو تم اختيارهم بطريتنة عشنوائية
من عيننة البلن ذ وبعند منرور فتنرة (اسنبوعينا ذ اعيند تطبين المتينا علنى نفن
العينة وباستخدام معادلة ارتباط بيرسون بل معامل الثبات (0021ا .

* طريقة االتساق الداخلي :

وينند اسننتخدم معامننل ارتبنناط بيرسننون لمعرفننة العاليننة بننين الفتننرات الفرديننة
والاوجية للمتيا اك بل معامل االرتباط بينهما (0025ا ذ وبعد تصنليله باسنتخدام
معادلة سبيرمان -براون بل معامل االرتباط (0012ا .
نتائج البحث وتفسيرها :
سيتم عرض النتائ على وف تسلسل االهدا

وكما ي ت: ،

او ًال  :بناء مقياس للتمثيالت االجتماعية لدا المنتمين لالحزاب السياسية :
وينند تلتن هننكا الهنند
البل واجراءاته .

مننن خننالل االجننراءات التنن ،تننم عرضننها فنن ،منهجيننة

ثانياً  :تعرم التمثيالت االجتماعية لدا المنتمين لالحزاب السياسية .
اوهرت نتائ البلن ان متوسنط درجنات متينا التمثنيالت االجتماعينة لندى
عينة البل هو (245049ا درجة ذ وبانلرا معينار متندار (30045ا درجنة ذ
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وكان المتوسط الفرضن ،متندار (230ا درجنة ذ والختبنار داللنة الفنر بنين الوسنط
اللسنناب ،والوسننط الفرضنن ،اسننتعمل االختبننار التننائ ،لعينننة والنندة ذ والجنندول (6ا
يوضا كلك .
جدول (6ا
داللة الفر بين الوسط اللساب ،والوسط الفرض ،لمتيا التمثيالت االجتماعية
الداللة
التيمة التائية التيمة التائية
الوسط
االنلرا
الوسط
االلصائية
الجدولية
الملسوبة
الفرض،
المعيار
اللساب،
دالة
2096
350426
230
30045
245049
وتشير هك النتيجة الى ان افراد عينة هكا البل المنتمين لاللناا السياسنية
يمتلكننون تمثننيالت اجتماعيننة ايجابيننة لننول التضننايا المعاصننرة التنن ،يعيشننونها ذ وان
هك النتيجة االيجابية انما جاءت لتعك التغيرات المفاهيمية والفكرية التن ،تلسسنت
لها الطبتنات المثتفنة بعند التغيينر (3002/4/9ا ذ اك ان المنتمنين لاللناا السياسنية
هم جاء من هنك الطبتنات وبلسن رأ (مسكوفيشن،ا ذ فنان منا يلملنه االفنراد منن
تصننورات اجتماعيننة ال تعتمنند علننى االر االجتمنناع ،الننك يلصننلون عليننه عبننر
تعاي االجيال وانما تضا الى تلك التصورات ذ ملاوالتهم المعرفية لتوسيع دائنرة
التمثيل االجتمناع ،النك يسنتتط جنوهر المعرفنة االجتماعينة للتغينرات السياسنية ذ
واالجتماعية ذ وااليتصادية ذ والفكرية ذ والثتافية الت ،يعيشونها .

ثالثاً  :تعرم الفروق في التمثيالت االجتماعياة علاى وفاق مت يار الناوش والشاريحة
االجتماعية .

كننننان متوسننننط درجننننات التمثننننيالت االجتماعيننننة لعينننننة الننننككور (245042ا
وبننننانلرا معيننننار (29020ا ذ ومتوسننننط النننندرجات لعينننننة االنننننا (245051ا
وبننانلرا معيننار ينندر (32059ا  .أمننا متوسننط درجننات التمثننيالت االجتماعيننة
لشريلة المووفين فتد كنان (252049ا وبنانلرا معينار يندر (24004ا ذ بينمنا
بلننن المتوسنننط اللسننناب ،لننندرجات شنننريلة طلبنننة الجامعنننة (222060ا وبنننانلرا
معيننار ينندر (210120ا  .ولغننرض التعننر فيمننا اكا كننان هننناك فننر فنن ،درجننة
التمثيالت االجتماعية على وفن متغينر الننوت والشنريلة االجتماعينة ذ واالثنر الننات
من التفاعنل بنين المتغينرين تنم اختبنار كلنك باسنتعمال تللينل التبناين الثننائTwo-( ،
Way Analysis of ANOVAا والجدول (2ا يوضا كلك .
جدول (2ا
نتائ تلليل التباين للفر ف ،التمثيالت االجتماعية على وف متغير النوت
والشريلة االجتماعية
التيمة*
الداللة
متوسط
درجة
مجموت
مصدر
الفائية
االلصائية
التربيعات
اللرية
التربيعات
التباين
الملسوبة
غير دال
00022
20413
2
20413
النوت
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الشريلة
االجتماعية
00225
2
00225
التفاعل
423
224211052
الخط
3220252
المجموت
425
222622094
الكل،
* التيمة الفائية الجدولية بمستوى داللة (0005ا = 2014
59432062

2

59432062
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20404

غير دال

00232

غير دال

وتشير نتائ تلليل التباين الثنائ ،الى ما ي ت: ،
 -2ال توجد فرو كات داللة معنوية ف ،التمثيالت االجتماعية علنى وفن متغينر
النوت (ككور ذ انا ا ذ اك ان التيمة الفائية الملسوبة للفر كانت (00022ا
وه ،ايل من التيمة الفائية الجدولية  .وهكا يعن ،االطنار الثتناف ،والسنيرورة
االجتماعيننة التنن ،تمثننل نننواة عمليننة التمثيننل االجتمنناع ،تكنناد تكننون بنننف
المستوى من التفعيل لكل من الككور واالنا ذ فهم يعيشون نفن المشنكالت
ونف ن الضنند الثتنناف ،ونف ن االيننديولوجيات الفكريننة واالجتماعيننة وبالتننال،
فانهم يستجيبون بننف التمثينل الرمنا والفكنر واالجتمناع ،للتضنايا التن،
يواجهونها .
 -3ال توجد فرو كات داللة معنوية ف ،التمثيالت االجتماعية علنى وفن متغينر
الشريلة االجتماعية (مووفون ذ وطلبنة جنامعيونا ذ اك كاننت التيمنة الفائينة
الملسوبة للفر (20404ا وه ،ايل من التيمة الفائية الجدولية .
ويمكننن تفسننير هننك النتيجننة بننالنور الننى ان عمليننة تكننوين التمثننيالت
االجتماعيننة هنن ،اكبننر مننن ان تكننون ملننددة بطبتننة اجتماعيننة معينننة بننل هنن،
مفتولة بكل ابعادها المعرفية لجمينع الطبتنات ذ فجنوهر المعرفنة االجتماعينة
يجعننل اطننارات عمليننة التمثيننل االجتمنناع ،مفتولننة لكننل التغيننرات الفكريننة
وااليديولوجية ذ فضنالة عنن سنيرورات التغينر االجتمناع ،النك يعيشنه الفنرد
والك يسنتجي الينه معرفينا ة ذ وهنكا يعنن ،ان المنووفين وطلبنة الجامعنة انمنا
يسننتجيبون بنننف الطريتننة وكننكلك بنننف الدرجننة لمضننمون وشننكل التمثننيالت
االجتماعية .
ويد اتفتت هك النتيجة مع نتائ دراسة العااو (3020ا .
 -2ال يوجد اثر للتفاعل بين متغير الننوت ومتغينر الطبتنة االجتماعينة ذ اك كاننت
التيمة الفائية الملسوبة للفر (00232ا وه ،ايل من التيمة الفائية الجدولية
 .وتدل هك النتيجنة علنى ان متغينر الننوت بمسنتويه (ككنور ذ اننا ا لني لنه
اثننر علننى متغيننر الطبتننة االجتماعيننة (طلبننة جننامعيون ذ ومووفننونا ذ وان
متغير النوت (ككور ذ انا ا له اثاراة متناورة ف ،متغير الطبتة االجتماعية .

رابعاااً  :بناااء مقياااس للتوجااه نحااو الساايادة االجتماعيااة لاادا المنتمااين لالحاازاب
السياسية.
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منن خنالل االجنراءات التن ،تنم عرضنها فن ،اجنراءات

خامساً  :تعرم التوجه نحو السيادة االجتماعية لدا المنتمين لالحزاب السياسية.

لتد بينت نتائ البل ان متوسط درجات التوجه نلو السيادة االجتماعية لندى
افراد عينة هنكا البلن هنو (16001ا درجنة وبنانلرا معينار (23092ا ذ وعنند
مواانة هكا المتوسط الفرض ،للمتيا وهو (99ا ذ واختبار الفنر بنين المتوسنطين
باسننتعمال معادلننة االختبننار التننائ ،لعينننة والنندة وهننر ان التيمننة التائيننة الملسننوبة ينند
بلغت (-23032ا وان الفر غير دال الصائيا ة وكما هو موضا ف ،الجدول (1ا .
جدول (1ا
االختبار التائ ،للفر بين متوسط درجات التوجه نلو السيادة االجتماعية والمتوسط
الفرض ،للمتيا لدى افراد عينة البل
التيمة
مستوى
التيمة
عدد
درجة
الوسط االنلرا المتوسط التائية
الداللة
التائية
افراد
اللرية
اللساب ،المعيار الفرض ،الملسو
(0005ا
الجدولية
العينة
بة
 425 2096 -23032غير دال
99
23093 16001 426
وتشير هك النتيجة الى ان المنتمين لاللاا السياسية لي لديهم توجهنا ة نلنو
السننيادة االجتماعيننة ذ فهننكا التوجننه وبلس ن منوننورات علننم النننف االجتمنناع ،انمننا
يت ثر بلجنم االدراك االجتمناع ،النك يعينه الفنرد فن ،الثتافنة التن ،يعنيش فيهنا ذ وان
المنتمين لاللاا السياسنية هنم جناء منن ثتافنة يند عاننت منن التسنلطية واللدينة بنل
وادركت وعاشت ويالت التوجه نلو النفوك والتنوة االجتماعينة التن ،كاننت منن ابنرا
مواهرها الهجرة والتهجير والعن الطنائف ،ذ وغيرهنا ولنكلك فنان اسنتجاباتها كاننت
باالبتعاد عن التوجه نلو النفوك والسيادة االجتماعية ويد اتفتت هك النتيجة منع نتنائ
دراسة الساعد (3020ا .

سادسااً  :تعاارم الفااروق فااي التوجاه نحااو الساايادة االجتماعيااة علااى وفااق مت يااري
النوش والشريحة االجتماعية .
تلليل التباين منن الدرجنة الثانينة وكمنا

لتلتي هكا الهد تم استعمال اسلو
هو موضا ف ،الجدول (9ا
جدول (9ا
تلليل التباين من الدرجة الثانية للمواانة ف ،ييا التوجه نلو السيادة االجتماعية
لدى المنتمين لاللاا السياسية على وف متغير النوت والطبتة االجتماعية
التيمة*
متوسط
الداللة
درجة
مجموت
مصدر
الفائية
مجموت
االلصائية
اللرية
التربيعات
التباين
التربيعات الملسوبة
غير دال
00024
2050
2
2050
النوت
غير دال
2042 60432060
2
الشريلة 60432060
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االجتماعية
غير دال
0022
00226
2
00226
التفاعل
423
224211051
الخط
322026
المجموت
425
22462501
الكل،
* التيمة الفائية الجدولية = 2014
ويوهر الجدول (9ا االت: ،
أ -ال توجد فرو كات داللنة معنوينة فن ،يينا التوجنه نلنو السنيادة االجتماعينة
لنندى المنتمننين لاللنناا السياسننية علننى وفن متغيننر النننوت (ككننور ذ انننا ا ذ
كلننك ان التيمننة الفائيننة الملسننوبة (00024ا هنن ،اصننغر مننن التيمننة الفائيننة
الجدولية (2014ا .
ويمكن تفسير كلنك فن ،ان ابعناد التنشنئة االجتماعينة بكنل تفصنيالتها التربوينة
والثتافيننة والدينيننة انمننا تل ن علننى لغننة الوسننطية والتعننايش واالنسننجام وهنن،
تغك بنف الدرجة وبنف االلينة لكنل منن النككور واالننا وعلنى لند سنواء
لننكلك جنناءت نتننائ هننكا البل ن بعنندم وجننود فننرو مننن التوجننه نلننو السننيادة
االجتماعية بين الككور واالنا .
 -3لي هناك فر كو داللة معنوية ف ،التوجه نلو السنيادة االجتماعينة علنى
وف متغير الشريلة االجتماعية (طلبة جنامعيون ذ مووفنونا اك كاننت التيمنة
الفائية للفر ه2042( ،ا وه ،ادنى من التيمة الفائية الجدولية .
 -2ال يوجد اثنر للتفاعنل بنين متغينر الننوت (ككنور ذ اننا ا ومتغينر الطبتنة
االجتماعية (طلبة ذ مووفونا ف ،ييا التوجه نلنو السنيادة االجتماعينة لندى
المنتمين لاللاا السياسية ذ فالتيمة التائينة الملسنوبة (0022ا هن ،اينل منن
التيمة التائية الجدولية ذ مما يشير الى ان تفاعل هنكين المتغينرين ال ين ثر فن،
المتغيننر التننابع وهننو التوجننه نلننو السننيادة االجتماعيننة  .وينند اتفتننت نتننائ هننك
الدراسة مع نتائ دراسة الساعد (3020ا .

سابعاً  :تعرم العالةقة االرتباطية باين التمثايالت االجتماعياة والتوجاه نحاو السايادة
االجتماعية لدا المنتمين لالحزاب السياسية .

لغننرض تلتينن هننكا الهنند تننم تطبينن (معامننل ارتبنناط بيرسننونا بننين كننال
المتغيرين ذ اك بلغت ييمته (-0023ا وهنو معامنل ارتبناط جيند ودال الصنائيا ة ذ عنند
مواانتننه بالتيمننة التائيننة لمعامننل االرتبنناط وبمسننتوى داللننة (0005ا ودرجننة لريننة
(424ا ذ اصبا يندل علنى ان العالينة بنين المتغينرين هن ،عالينة دالنة وهن ،عكسنية
فالايادة ف ،والد من المتغيرين تعن ،نتصانا ة ف ،المتغير االخر .
ويمكننن تفسننير هننك النتيجننة علننى اسننا ان التغيننرات اللاصننلة علننى المشننهد
العراي ،يد غيرت من البناء المعرف ،للمفاهيم الت ،يلملها افراد عنن جمينع التضنايا
الت ،يواجهونها كلك ان يسوة التجربة التن ،منروا وال ياالنون يمنرون بهنا يند غينرت
ف ،طرائ معالجتهم لالوضات الت ،يتعناملون فيهنا ذ فهن ،يند اصنبلت اكثنر ايجابينة
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واكثر فاعلة ذ فنالتمثيالت االجتماعينة االيجابينة تتلنل منن ناعنة الفنرد نلنو اسنتعمال
التوة ذ والتسلط ذ والنفوك سواء كان كلك مفاهيميا ة واجرائيا ة .
التوصيات والمقترحات :
على وف نتائ البل توص ،البالثة باالت: ،
 -2ان السياسة ه ،االصنالح لكنل مفاصنل الليناة ذ وان االلناا الناجلنة هن،
التننن ،تبننننت هنننك االينننديولوجيات ذ لنننكلك البننند منننن التثتيننن الكامنننل بهنننك
االيديولوجينة لغنرض تلتين اغراضننها فن ،االصنالح االجتمناع ،والتربننو
وااليتصاد ذ  ..الد ذ وكلك باالستفادة من التوجهات االيجابية التن ،يلملهنا
المنتمننون لاللنناا السياسننية والعمننل علننى جعلهننم يننادة سياسننيون يتلملننون
مس ولياتهم الوطنية واالجتماعية .
 -3اجننراء دراسننة مواانننة بننين المنتمننين لاللنناا السياسننية السنناكنين فنن ،ايلننيم
كردستان وف ،وسط وجنو العرا ولنف المتغيرات .
المصادر :
 -2البركننات ذ باسننمة كنناوم هننالو (2999ا  :اسننالي االلتننواء والتعامننل مننع
االامات وعاليتهما بالتوجه نلو التوة االجتماعينة ذ اطرولنة دكتنورا غينر
منشورة ذ كلية االدا ذ جامعة بغداد .
 -3التميم ،ذ بشرى عناد مبنارك (2996ا  :االنتمناء االجتمناع ،لندى العناملين
فنن ،بعننض م سسننات الدولننة وعاليتننه بننبعض المتغيننرات ذ رسننالة ماجسننتير
غير منشورة ذ كلية االدا ذ جامعة بغداد .
 -2اللسنننن ذ السنننان ملمننند (3020ا  :علنننم االجتمنننات السياسننن ،ذ دار وائنننل
للطباعة والنشر ذ عمان ذ االردن .
 -4السنناعد ذ كنناوم شنننون كنناوم (3020ا  :تصننني الننكات وعاليتننه بالتوجننه
نلو الهيمنة االجتماعية لدى طلبة الجامعة ذ رسالة ماجستير غير منشنورة ذ
كلية االدا ذ جامعة بغداد .
 -5شننالل ذ عبننا علنن3006( ،ا  :السننلوك المتطننر لنندى طلبننة الجامعننة ذ
رسالة ماجستير غير منشورة ذ كلية التربية ذ الجامعة المستنصرية .
 -6العااو ذ سام ،مهد (3022ا  :التصورات االجتماعية للشنبا العراين،
لتضنناياهم المعاصننرة ذ الكتننا السنننو لمركننا ابلننا الطفولننة واالمومننة ذ
المجلد الساد ذ جامعة ديالى .
 -2غننانم ذ ابتسننام (3022ا  :متاربننة نوريننة لمصننطلا التصننور االجتمنناع. ،
http://www.alsumereon.com
 -1مكفلننين ذ روبننرت وريتشننارد ذغننرو (3003ا  :منندخل الننى علننم النننف
االجتماع ،ذ دار وائل للنشر ذ عمان ذ االردن .
 -9ناصننر ذ ابننراهيم عبنند (2990ا  :تن ثر خننري الجامعننة بثتافننة البلنند الننك
تلتننى تعليمننه فيننه ذ مجلننة كليننة التربيننة /جامعننة االمننارات العربيننة المتلنندة ذ
العدد (5ا ذ ص ص . 250-239
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ملحق ()1
مقياس التمثيالت االجتماعية بصورته النهائية
عايا المستجي
عايات ،المستجيبة
تلية طيبة ..
بين يديك مجموعة من المواي التن ،تعبنر عنن رأينك نلنو بعنض المواين ذ
نرجو االجابة عليها بكل موضنوعية ذ علمنا ة ان الغنرض هنو البلن العلمن ،فتنط وال
لاجة لككر االسم .
تتبل شكرنا وتتديرنا
البالثة
ذ انثى
النوت  :ككر
ذ موو
الشريلة االجتماعية  :طال جامع،
مواف عليها
بدرجة كبيرة جدا

مواف عليها
بدرجة كبيرة

مواف عليها
بدرجة يليلة
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غير مواف

 .2ارى اننا نمتلك يوة التلكم بمستتبل بلدنا .
 .3الترم فكرة الرأ والرأ االخر .

غير مواف تماما ة

ت

الفترة
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.2
.4
.5
.6
.2
.1
.9
.20
.22
.23
.22
.24
.25
.26
.22
.21
.29
.30
.32
.33

اعتتد ب ن سنب مشنكالت البلند هن ،التعددينة
الفكرية .
ا من بمبدأ ان العدالة اسا الملك .
ارفننض فكننرة االنفتنناح علننى ثتافننات النندول
االخرى .
اعتتنند ب ن ن تنناريد الماضنن ،هننو السننب فنن،
مشكالت اللاضر .
ارى ان اتخنناك المواي ن المتشننددة ضننرور
للسم بعض التضايا .
اعتتنند ان التعدديننة اللابيننة هنن ،التنن ،تهنندد
مستتبل البلد .
ا يد مبدأ اشراك الجميع ف ،اتخناك التنرارات
المصيرية.
اعتتد ان منافسنة المنرأة للرجنل تضنع منن
دور ف ،البيت والعمل .
ارى بنننان التماسنننك االجتمننناع ،يعتمننند علنننى
فرص تلتي العدالة االجتماعية .
ايننن النننى جانننن التينننادة الفكرينننة لللنننا
الوالد.
ارى ان سفر الشنبا النى الخنارج يايند منن
متاعبهم .
ا من بفكرة ان صدي جماعت( ،لاب،ا هو
صديت. ،
ارى ان التعددينننة اللابينننة اصنننبلت مطلننن
وطن ،مهم .
اعتتنند ان التخطننيط للمسننتتبل هننو مسنن ولية
الجميع .
ا منن بن ن المننرأة نصن المجتمننع وهنن ،مننن
ترب ،النص االخر .
ارى ان مستتبل الشبا ف ،بلدهم ولني فن،
الخارج .
ارى ب ننا نلتاج لويت طويل للتعامل ايجابينا ة
مع التعددية اللابية .
ا منننن بفكنننرة ان الفنننرد فننن ،سنننبيل الجماعنننة
والجماعة ف ،سبيل الفرد .
اعمل بفكرة ان صدي عدو هو عدو .
اعتتنند ب ن ن منننا العدالننة للمننرأة هننو اهننم مننن
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.32
.34
.35
.36
.32
.31
.39
.20
.22
.23
.22
.24
.25
.26
.22
.21
.29
.40
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التفكير بمساواتها مع الرجل .
اتتبنننل افكنننار االخنننرين وان كنننانوا مختلفنننين
مع ،طائفيا ة أو يوميا ة .
ارى ان التعددية اللابية تفوت فرص اللكم
الوالد والدكتاتورية .
ارى بننننن ن مسنننننتتبل البلننننند ااهنننننر بتوسنننننع
االنتماءات اللابية.
ا يد دخول النساء ف ،الميدان السياس. ،
ارى ان مسنننننتتبل البلننننند مرهنننننون بسياسنننننة
اللا الوالد .
ا من بفكرة ان المرأة لبيتها ولبيتها فتط .
ا يننند فكنننرة عنننودة الكفننناءات المهننناجرة النننى
البلد.
اعتتد ان اتخناك المواين الوسنطية هنو اللنل
االمثل لكل المشكالت السياسية .
اعتتننند ان مسنننتتبل االجينننال مرهنننون بتننن مين
لاضرهم .
ا منننن بننن ن المسنننتتبل افضنننل منننن الماضننن،
واللاضر .
اعتتند ان هجننرة الشننجرة تايند مننن شننعورهم
باالغترا النفس ،والثتاف. ،
اعتتنند بن ن المهننم هننو عننودة الكفنناءات بغننض
النور عن طوائفهم أو يومياتهم .
ا يد يل الشبا على مستتبلهم ف ،بلدهم .
ا يد تول ،النساء للمناص التيادية .
ارفننض فكننرة تطننوير الكفنناءات الشننابة فنن،
دول الخارج .
ارى ان سب مشنكالتنا هنو مبالغتننا لالمنور
الت ،تدور لولنا .
اعتتد ان االادواجية ف ،سنلوكياتنا هن ،التن،
ت خرنا عن االخرين .
ارى ان انفتنناح الشننبا للثتافننات المعاصننرة
خطر على مستتبلهم .
ملحق ()2
مقياس التوجه نحو السيادة االجتماعية بصورته النهائية
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مواف جداة
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مواف

 .2اتمتع بمواه تميان ،عن االخرين .
 .3اتلكم بمعايبة من اريد واثابة من ارغ .
 .2اشعر باالرتياح عندما ينفك االخرون ما اريد.
 .4تول ،المناص يشعرن ،بالتوة .
 .5اغير موايف ،بلس مصالل. ،
اتعامنننل منننع المنصننن ك ننننه تشنننري ولننني
.6
تكلي .
 .2اغض عندما يتجاهل االخرون رأي. ،
 .1اسعى الى توسيع نفوك بالمال والثروة .
 .9اعمل بمبدأ ان البتاء لاليوى .
الجننن النننى المهنننام التننن ،تجعلنننن ،متفوينننا ة علنننى
.20
االخرين .
اسعى الى تلتي أ هند يجعلنن ،اينوى منن
.22
االخرين.
اسنننعى النننى التننن ثير علنننى موايننن االخنننرين
.23
لصالل. ،
.22ارفض كل من يلاول التفو عل. ّ،
.24ارتاح العتماد االخرين عل. ّ،
.25اسعى الى طاعة االخرين ل ،ولو بالتوة .
.26ال ان امل ،اوامر وتوجيهات ،لالخرين .
.22اعامل االخرين وفتا ة لطبتاتهم االجتماعية .
البننند منننن ان تكنننون هنننناك جماعنننة مسنننيطرة
.21
واالخرى خانعة ف ،أ مجتمع .
.29صليا ان التو ي كل الضعي .
.30اطب متولة (لي للضعفاء مكانا ة بينناا .
اميننل الننى ييننادة أ مجموعننة اكننون موجننوداة
.32
فيها .
.33هيبت ،الصل عليها من خالل يوت. ،
.32اسعى الى نشر افكار بين االخرين .
.34ايول رأي ،لتى عندما ال يلتاجه االخرون .
افرض موايف ،رغما ة على رفض االخرين لها
.35
.

ملايد

الفترة

غير مواف
ابداة
غير مواف

ت
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.36ارفض ان اكون ريم (3ا ف ،اية مهمة .
.32اللياة بالنسبة ل ،اما غال أو مغلو .
ا يننند بننن ن بعنننض االلننناا لهنننا لننن النفنننوك
.31
االجتماع. ،
اعتكر عن اداء االدوار الثانوينة فن ،اينة مهمنة
.39
تعرض ل. ،
.20اشعر باالرتياح عندما تطات اوامر .
افضننل لهجننة االمنننر والنهنن ،فننن ،لننديث ،منننع
.22
االخرين .
بلننو المراكننا االجتماعيننة المهمننة هنند مهننم
.23
ف ،ليات. ،
.22اسعى لتول ،المناص التيادية المهمة
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