
 

 
 

 

 

 

 جامعة عين شمس
 كلية اآلداب   

 قسم علم نفس  

 
 

النمطية  النمطية    خالل الرؤيةخالل الرؤيةمن  من  إدراك صورة الذات وصورة اآلخر إدراك صورة الذات وصورة اآلخر 
  المتبادلةالمتبادلة

  دراسة في ديناميات العالقة بين الجنسيندراسة في ديناميات العالقة بين الجنسين
 

  

  مقدم من الطالبةمقدم من الطالبة  

  أمـاني محمـود محمـد عبد العزيـزأمـاني محمـود محمـد عبد العزيـز
 للحصول على درجة املاجستري ىف اآلداب ختصص )علم نفس(

  
 

 فإشرا
 األستاذ الدكتور

  د محــمودد محــمودــــمجــدة أحممجــدة أحم
 أستاذ علم النفس بكلية اآلداب جامعة عني مشس

 ووكيل كلية اآلداب لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 القاهـــرة
2009 

 





 

 
 

 (أ )

 
 

 

 

 جامعة عين شمس
 كلية اآلداب      

 قسم علم نفس    

 
 أماني محمود محمد عبد العزيز /اسم الطالبة     

من خالل الرؤية النمطية المتبادلة دراسة إدراك صورة الذات وصورة اآلخر  / ن الرسالةعنوا

 في ديناميات العالقة بين الجنسين                                      

 ماجستير الدرجة : اسم

 لجنة اإلشراف
وكيل كلية جامعة عين شمس و  ،أستاذ علم النفس الوظيفة:  مجدة أحمد محمود    االسم:  -1

 .لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اآلداب
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 (ب )

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره   بِْسِم َّللاه
 

قَالُوا ُسْبَحانََك ال ِعْلَم لَنَا إِال َما َعلهْمتَنَا "
 "إِنهَك أَْنَت اْلعَِليُم اْلَحِكيمُ 

                                                                                                                                                    
 صدق هللا العظيم       

                                                                                                     

 (  32رة البقرة آية )سو                        
 



 

 
 

 (ج )

 شكر وتقدير

ِ الهِذي َهدَ  " ُ  أناِلَهَذا َوَما ُكنها ِلَنْهتَِدَي لَْوال أَْن َهدَ  أناَوقَالُوا اْلَحْمُد ّلِِله "َّللاه  
(  43صدق هللا العظيم ) سورة األعراف :                                               

جل على نعمه وعظيم فضله وعلى هدايته وتوفيقه لي فى إنجااز ها ا البحا  أبدأ شكري خالصا هلل عز و      
راجيااة منااه ساابحانه وتعااالى أن الجعلااه عماالم ًااالحام وعلمااام نافعااام وأتوجااه بكاال الشااكر والتقاادير لكاال ماان ساااهم 

 بشكل مباشر أو غير مباشر فى إعداد ه ا البح  وال ي آمل أن الحقق الفائدة المرجوة منه. 
 األستاذة الدكتورة / مجدة احمد محمود. الشكر و التقديروأخص ب    

جامعاة عاين شامس  - لشائون خدماة المجتماع وتنمياة البيئاةأستاذ قسم علم الانفس بكلياة اآلداب ووكيلاة الكلياة 
اااة للساااتفادة مااان علمشاااا الاااوفير وتوجيشاتشاااا البناااا ة  علاااى تفضااالشا باإلشااارا  علاااى هااا ا البحااا  واتاحاااة الفًر

فكانات نعام  ،لة والتي كانت لشا اكبر األثر فاى إنجااز ها ا البحا ز فجزاهاا   عناى كال خيارونصائحشا الفاض
 المشرفة ونعم األستاذة.

 إلى األستاذ الدكتور / محمد محمد سيد خليل.  كما أتقدم بخالص تقديري 
واسعة وال ي تتلم ت عميد كلية اآلداب لموافقته على مناقشة ه ا البح  واالستفادة من علمه الغزير وخبراته ال

 على يداله واستفدت من علمه فكان نعم األستاذ فله منى كل اعتزاز وتقدير.
 األستاذ الدكتور / طه احمد المستكاوى.كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى 

ألسااتاذ المساااعد بكليااة اآلداب جامعااه أساايوط علااى تفضااله االشااتراش فااى لجنااه المناقشااة والحكاام علااى الرسااالة ا
ة لي التعلم من علمه الغزير وخبراته الواسعة فله منى كل اعتزاز وتقدير.و   اتاحة الفًر

كما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى والدتي التي كانت دعواتشا خير معين لي إلتمام ها ا البحا  والاى  
 إخوتي لشم منى كل الشكر والتقدير.

ري لزوجااي العزيااز علااى مااا تحملااه معااي فااى كمااا ال أسااتأيع أن أعباار عمااا بااداخلي وتوجيااه شااكري وتقاادي
 .سبيل إتمام ه ا البح  ومساندته لي

 مشند ومروان فشما نعم الحافز إلتمام ه ا البح  إلى حيز النور. ى وخالص حبي إلى ًغير 
 .فى خروج ه ا البح  إلى حيز النوروبكل مشاعر الحب والتقدير واالحترام لكل من ساعدني 

، على إنجاز ه ا العمل فإن أًبت فمن   توفيقي وان كان غيار ذلاف فمان نفسايوأخيرام اسجد هلل شكرام  
 .وما توفيقي إال باهلل

 الباحثة                                                                                              
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رقم 
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 األول الفصل
 ) مشكلة الدراسة وأهميتها (

 

 : مقدمة الدراسة أوالا 
 : مشكلة الدراسة ثانياا 
 : أهداف الدراسة ثالثاا 

 دراسة: أهمية ال ابعاا ر 
 : تساؤالت الدراسةخامساا   



 

 -:مقدمة الدراسة :أوالا 
لما كان العالم ال ي نعاي  فياه ابعاد بكثيار مان أن تاراه عيونناا واكبار بكثيار مان أن ندركاه بماا نملاف مان 

لا لف كاان علاى اإلنساان أن يلجاا إلاى  ،حواس واعقد من أن نعرفه بالخبرة والتجربة ال اتية واالتصال المباشر
الستعين بشا ويعتمد عليشا وهى قدرة أنعم   بشا عليه  زور ذهنية عن العالم الخارجي وعن اآلخرينتكوين ً

ماان ماادارش الفاارد ومعارفااه ممااا  كبياارام  وهكاا ا تشااكل الصااور جانبااام  ،خاارى وخصااه بشااا دون سااائر الكائنااات اآل
                                                          . فعالاااه وحياتاااه بصااافة عاماااةعلاااى سااالوش الفااارد وقراراتاااه وحسااااباته وتوقعاتاااه وردود أ واضاااحام  الجعااال لشاااا أثااارام 

 (29:1989)راجية أحمد قنديل
دراش احي  أنشا ثوثر على وعى و حياة اإلنسان  فيكانت الصور ال هنية على درجة من األهمية  ش اول 

بادأ االهتماام بالدراساات الخاًاة عان القوالاب الفرد وتوجيه سلوكه وتفاعله االجتماعى مع المحيأين به، فقد 
النمأية ال هنية الجامدة عن الشعوب والجماعات من  عشد قريب لمعرفة سماتشم وخصائصشم والتى تساعدنا 

ولاااا لف تااااوفرت لاااادينا ًااااور نمأيااااة عاااان المصااااريون واالنجليااااز  ،علااااى فشاااام العااااالم وتضاااايق نأاااااق المجشلااااة
وغياارهم والتااى أثاارت علااى رؤيتنااا لشاام وساالوكنا معشاام وأًاابحت هاا ه  ..... والفرنساايون واالالأاااليون واليشااود

 أو عدم ًحتشا. ًحتشاالصور تنتقل من جيل آلخر بصر  النظر عن مدى 
اورة اآلخار وخاًاة الارؤى المتبادلاة باين  هاماام  كماا أن للصاور النمأياة دورام   اد ًاورة الا ات ًو فاى ًر

ماا لشاا مان لوذلاف لسامات المرتبأاة بالسايدات والرجاال الجنسين )ًورة الرجل والمارأة( ومعرفاة الخصاائص وا
فى حاجاة الاى  فاإلنسان كائن اجتماعى الالستأيع الحياة بمفرده وهو دائمام  ،دور فى فشم التفاعل االجتماعى

التواًل مع اآلخر من أجل تحقيق ذاته ولكى الشعر بالسعادة النتمائه إلى آخرين مما الكسبه الشاعور بالثقاة 
فعلقتناا ماع غيرناا قاد تكاون مصادر للشاعور  ،على العمل والعأا  دراته وبالتالى الصبح قادرام وفى ق فى نفسه

خااار نساااتأيع التعامااال معاااه بصاااورة الفشااال وبقااادر فشمناااا لآبالرضاااا أوعااادم الرضاااا، أو قاااد نشاااعر بالنجاااا  أو 
ااد الاارؤى المتباددراكنااا لااه ولاا لف ماان األإالجابيااة واذا فشاالنا فإنااه يرجااع لعاادم إ ة بااين الرجاال والماارأ  لااةهميااة ًر

 خر؟ آلا امنشم ومعرفة كيف يرى كلم 
نسان خلق ال كر واالنثى وتوجد بيانشم فاروق مختلفاة ولكان تام توسايع نأااق الفاروق فمن  أن خلق   اإل

وهاا ا مااا أكدتااه العواماال الثقافيااة ولاا لف تعتباار قضااية البيولوجيااة بياانشم وادراش الماارأة علااى أنشااا أقاال ماان الرجاال 
فشناش تنميط جنسى المارس علاى الأفال منا  معرفاة ناوع جنساه  ،القضاالا الشامة التى يتم دراستشاالجنس من 

مان جتماعياة الة من خالل اسااليب التنشائة اسر وال ى الستمرمعه من الميلد حتى الشيخوخة وال ى تدعمه األ
تاب والمنااهج الدراساية رساة والكدمان خالل الم الضاام وأ ،وغيرهاا ...ثواب وعقاب وتدليل وحماالاة زائادة وتسالط 

احف ومجالت وغيرهاا إذاعاةعالم مان قاران ووساائل اإلوجماعة األ وهكا ا يرباى الفتاى والفتااة  ،وتليفزياون ًو
والمخااررة أماا ة والشاجاعة أ داالمبا لاىكل على حسب جنساه فيتعلماوا السالوش الملئام لجنساشم فيشاجع الولاد ع

صبح هناش ًورة عامة عن المرأة والرجل والا ى يرجاع تتشجع على التعاون والعأا  والأاعة، وهك ا البنت 
ختل  البيئة إن ًورة المرأة والرجل تختلف بنجد اآلولكن  ،الى التنميط الجنسى وال ى تؤكده ثقافة المجتمع



  

 

  

ناه فااى ظال الظاارو  إكماا نجااد  ،الثقافياة والحضاارية وذلااف عناد المقارنااة باين حضااارتين مثال )بحارى وقبلااى(
وم باأدوار متعاددة فشاى زوجاة وأم وعاملاة وأخاات ن المارأة تقاأت االقتصاادالة واالجتماعياة نجاد الحالياة والتحاوال

الاخ والتاى تاوثر علاى ... وك لف الرجل القوم بأدوار متعددة فشو أب وزوج وعامل وأخ وزميال  ،الخ ..وزميلة 
ادالاة بغاض النظار علاى دوار ننظر الى المرأة والرجل نظرة أحفكيف فى ظل ه ا التعدد من األ ،ًورته ل اته

 .فالدور ال ى القوم به الفرد له أهمية فى تكوين ًورته عن نفسه وفى رؤيته لآخر ،ما القوموا به من أدوار
أم  تتفاقوهال هاى  الرجال والمارأة التى القاوم بشاا دوار التى تقع على األمعرفة التنميأات ب نشتمول لف نحن 

  ؟تختلف
تعتبار النمأياة دالاة لاى ان   إدوار التى القوم بشا الفارد فيرجاع األمع اختل   ةالصور النمأياتفقت  واذا

االنسجام مع الوجود ومن الخرج عن النمأية الكون قد خرج عن دستور الوجود وأعلن عدم الأاعة والعصيان 
السااتيعاب أفااراده الصااور النمأيااة الخاًااة بالجنسااين وذلااف ماان خاالل التربيااة  ولاا لف السااعى المجتمااع جاهاادام 

للقوالاب النمأياة الخاًاة  خ  بأساليب الثواب والعقاب فشاي تشاجع المأياع والا ي الصاب سالوكه تبعاام تأ والتي
الشيخوخة فشي ًارت هك ا بسبب وسائل  إلىإليه والتربية عملية مستمرة من المشد  المكأفاتبجنسه وتقدالم 

 فايا  المجتماع ووضاعشم ناإبإليشا وتحقياق االنساجام باين  عاإلعلم و حتى يتسنى للخارج عن النمأية الرجو 
عان الوجاود بال هاو جاز  ال يتجازأ مناه ولا لف الحااف  المجتماع علاى  لقوالب نمأية واحدة فاإلنساان ال ينفصا

 والتقالياد االجتماعياة والنمأياة ليسات مرادفاام  والقايم ن النمأية من خلل التربية والتربية الدينية والعار  والقاانو 
                                       . لاااااااااااى االنساااااااااااجام والتوافاااااااااااق باااااااااااين النااااااااااااستؤكاااااااااااد عللتخلاااااااااااف كماااااااااااا العتقاااااااااااد بعاااااااااااض النااااااااااااس ولكنشاااااااااااا 

 (94-93: 1991)يوسف ميخائيل اسعد 
اورة   تول لف نحن بحاجة إلى معرفة أهم التنميأات الشائعة بين الجنسين الرجل والمرأة ) ًاورة الا ا ًو

كياف يتعامال االجتماعية الساتأيع أن العار  نفساه و  فعندما العر  الفرد أدواره ،اآلخر ( عن أدوارهم المختلفة
ولكي الساعده ذلف على التواًل مع اآلخر والتي تعتبر من خرين نحوه واتجاهشم اآلمع من حوله وما مشاعر 

    .أهم الحاجات الضرورية لنمو الفرد السليم وتوافقه النفسي واالجتماعي لكي يتمتع بصحة نفسية

 :الدراسة مشكلة -ثانياا 
أولاى خأاوات التواًال الفعاال باين األفاراد والجماعاات وكام نحان  هيسعي نحو فشم ال ات واآلخر أن ال
الجماع الشاتات قاوة تادفع بناا علاى ررياق اللحااق  عالمنا العرباي إلاى تواًال الصال بينناا ماا انقأاع فيبحاجة 

ز  والماارآة ميااع الرجاال للج فعاااالم  ودورام  كريمااام  نااام امك تاايحبركااب التقاادم والخاالض ماان وضااعية التخلااف وتواًاال ي
آخار ال العرفاه  العار  شايئام  وال العرفاه آخارز الأفل والشاب ز الرجل والكشل ز الفقير والغناى ز مان العار  شايئام 

                .الجميع .....والكاتب  ،األول ز العامل ز الفل 
 (134: 2003 وآخرون محمد سيد خليل  )

 ،علاى حاد ساوا   عدائاهألالتصانيف النمأاي ألًادقائه و  ىإلمن  فجر التاريخ  ولقد سعى اإلنسان دومام 
ارساونه ويماارس الم التصنيف النمأي للجماعات فشو  قدالم قدم الوعي البشارى نفساه جميعاام  إلىفيميل البشر 



  

 

  

               (27:  1996عن طه احمد المستكاوى  1982 حفني قدري )            .حيلشم دون استثنا 
مجااااال علاااام الاااانفس  فاااايالساااانوات األخياااارة خاًااااة  فااااي كبياااارام  يااااة انتشاااار انتشااااارام ومفشااااوم األفكااااار النمأ

دراساة الشخصاية والتفاعال  فايتلعبشا األفكار النمأياة  التيلألهمية  االجتماعي وفى األعلم واالتصال نظرام 
بااين الجماعااات وفااى العلقااات العامااة وبحااوث الاارأي العااام وحاال الصااراع بااين الجماعااات ومقاومااة التعصااب 

 فاايقااات بااين األماام والشااعوب وعلااى الاارغم ماان قاارب أو بعااد األفكااار النمأيااة الجاماادة مجااال العل فااي الضااام وأ
نشاالاة األمار  فايالواقع وعلى الارغم مان اعتمادهاا علاى األدلاة والوثاائق واإلشااعات واألقاوال والحكاالاات فإنشاا 

                         .روؤسشم فيلمن الحملونشا  ًادقام  تمثل واقعام 
 ( 27: 1996عن طه احمد المستكاوى  1983 على عجوة) 

) الصاحفي والمفكار األمريكاي المعارو   الجامادة اساتعارهومصألح األفكار النمأية أو القوالب النمأياة 
 هتصااب علااى نسااق الا يالقالااب  إلااىمان عااالم الأباعااة حيا  الشااير   Walter Lippman )ليبمــانوالتر 

هااو مجااال االتجاهااات واألفكااار إذا اتسااامت  مجااال آخاار بعيااد تمامااام  فاايحاارو  الأباعااة ز لكااي السااتخدمشا 
 .نماذج ثابتة بأابع جامد متصلب فيتشكل مادة الخبرة  التي يةل هناالعمليات 

ثام نعرفشاا  األشايا  أوالم  ى فكرته فيقول : إذا فكرنا من خلل القوالب الجامادة فانحن ال نار  ليبمانويوضح 
 ( 35: 1993) السيد يس                                  .ن بعدولكن نحن نعرفشا ثم نراها م

أي مجتمع إنساني وهى نتاج التفاعل المساتمر  فيدة و وعملية التنميط تمثل ظاهرة اجتماعية ثقافية موج
 (87: 2003)عبد اللطيف محمد خليفة  . تاريخية عبر الزمانبين األفراد  ولشا ج ورها ال
ورة اآلخر )الرجل  بية القوالوتتفق الباحثة على أهم النمأية الجامدة و أثرها على رؤية ًورة ال ات ًو

      .التفاعل االجتماعي فيقة بينشما ( الصورة ال كرية والصورة األنثوية وتأثيرها على العلوالمرآة 

 جاودينو ونحن ال ننظر إلاى العلقاة باين الجنساين علاى أنشاا علقاة ذكار باأنثى و إنماا باعتبارهاا علقاة 
بقادر ماا هاي تتعلاق بموقاع الا ات فاى العاالم  تباالمعنى اإلنسااني الشاامل فالمساالة ليسات مجارد  تصاور للا ا

الوجااود  إلااىخاار ومااا بياانشم ماان علقااات فاإلنسااان تجاااوز عاان وجااوده البيولااوجي بااالجنس اآل وذلااف بالمقارنااة
انماااا تساااتخدم هااا ه الخصاااائص جياااة و لااايشم علااايشم خصائصاااشم البيولو لمااارأة والرجااال ال تما مااان اإلنسااااني فكااالم 

 ( 43-39: 1973) فرج احمد فرج                        .   البيولوجية للتعبير عن الخلفية االجتماعية
أن الكثير من خصائص النسا  والرجال هو فى حقيقة األمر نتاج لادور اجتمااعي  )فرج احمد(كما يرى 

بفضاال دوره  واجتماعيااام  وعقليااام  الرجاال علااى ماا هااو عليااه نفسايام  أًاابحالقاوم بااه الماار  رجال كااان أو اماارأة ولقاد 
عليه بسبب دورها اإلنتاجي بل إن ه ا الدور اإلنتاجي العكس أثاره  ىاالنتاجى كما أًبحت المرأة على ما ه

 )المرجع السابق(                 .على كثير من الخصائص الجسمية والبيولوجية
 
 

 :تبادلة بين الجنسين على عدة نقاطالم تدراسة التصورا دكما تؤك



  

 

  

خالقاة األنوثاة  هايالرجل والمرأة هما وجشاا الوجاود اإلنسااني وال وجاود لوجاه دون اآلخار فالا كورة :  أوالا 
خالقة ال كورة ومن ثم فوجود أحاد الجنساين ال يتحقاق وال الكتساب شارعيته  هين األنوثة أمثلما المكننا القول ب

خار حتاى فالموقف إذن جدلي حي  ال وجود لل ات إال مان خالل اآل خراآلومبرر وجوده دون وجود الجنس 
 .الصبح اآلخر هو الصانع الحقيقي لل ات

بمعناى  موضاوع رغبتاه وثانياام  أوالم خار اآلخر هو مرآة ال ات وهو العنى أن كل جنس يارى فاي اآل:  ثانياا 
 .الرغبة أناكون في النشاالة إال ال المكن أن ال ناألافنشاالة األمر هويته  فين رغبته يرى ذاته أل أعمق
أن العلقة بين الجنسين تحمل في رياتشاا بصامات التااريخ التاي تساتمد اساتمرارها ووجودهاا مان :  الثاا ث

 .ال تنقأع بين ررفي العلقة ةخلل حركة جدلي
 (134 :2003خرون محمد خليل وآ ـبو طيرة امنى  )         

الوجااود اإلنساااني وهااى قضااية الاا ات واآلخاار ماان  فاايمحوريااة  وتشااتم الدراسااة بإلقااا  الضااو  علااى قضااية
كيفية إدراكه ل اتاه وذلاف  الضام يدرش بشا الفرد اآلخر بل أ التيخلل العلقة بين الرجل والمرأة ومعرفة الكيفية 

للرجاال والصاور النمأياة   من خالل االهتماام باالتعر  علاى رؤياة الرجاال للنساا  والتعار  علاى رؤياة النساا
قد ال الكون لشا أساس علمي أو قاد تنقال لناا  والتيمن الجنسين  القوم بشا كلم  التية باألدوار المختلفة الخاً

 .ًور مشوهة ومضخمة وناقصة عبر األجيال عن خصائص الرجال والنسا 
العمال  فايتوجد فيه المرأة تكاد تجمع على أنشاا تواجاه  ال ياهتمت بالموقف  التينجد أن البحوث  فمثلم 
 .هات سلبية وأفكار نمأية شائعة عن قدراتشا واهتماماتشااتجا

قال أبالمشناة و  ( أوضاحت نتائجشاا أن الرجاال يارون المارأة أقال اهتماماام Belk, Snellففاي دراساة أجراهاا )
بالعلقااات االجتماعيااةز عارفيااةز سااريعة التااأثر بالنقااد  قاال ساايأرة وأكثاار تعلقااام أذكااا  ومتاارددة وغياار حاساامة و 

     (Belk & snell. 1986, 413)                                                   .واإلغرا 
فااى تعويااق حركااة الماارأة والتقلياال ماان شااأنشا والتااى شااكلت ًااور  ولعباات العااادات والتقاليااد والمورثااات دورام 

ر مصايري إال مان الرجال وأنشاا غيار قاادرة علاى اتخااذ أي قاراأقال ذكاا  وقادرة  ق نمأية للمرأة على أنشا مخلاو 
فجوة نوعية بين الجنسين وه ه الموروثات تعمل على تدعيمشا وسائل األعلم واألعماال  أحدثبمعاونته مما 

 ( 203 -2001ناهد رمزى )                     .الفنية بشكل مباشر أو غير مباشر
ماع اآلخاارين تشااكل ويبادو أن األنثااى تضاع أهميااة كبيارة علااى علقاتشااا ماع اآلخاارين بمعناى أن علقاتشااا 

من مصادر تقادير الا ات زكماا يبادو أن األنثاى تشاعر باالقلق عناد تادهور أي علقاة ذات معناى  هامام  مصدرام 
فااى حياتشااا يااؤدى إلااى تاادهور مفشومشااا عاان ذاتشااا وشااعورها بعاادم القيمااة ولاا لف المكاان أن الألااق علااى األنثااى 

 (702-697 : 1991)ممدوحة سالمة                           . وهويتشا أنشا هوية فى إرار علقات

 عال كر والمجتما( قد تتحقق من وجشة نظر    Masculine Identityكما أن الشوية الجنسية ال كرية )
 .من خلل القوة والتحكم والسيأرة على المرأة ولو من خلل العدوان والعنف

( Umberson et-al ,1998 , p. 452 )                                                       


