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#ة م� ال ت�ل
 عقل�ة أ� ج�اعة م� وج
د م��
عة م� ال�
ر وال���الت وال�ع�قات ح
ل ف�ات مع�

ال#اس، إذ ن�5 م#' ال�غ3 ن�عل2 وف1 ما ت#قله إل�#ا ج�اع�#ا وما ن.�-,ه م#��ارب  أن ه'ه الف�ة ت��از 
>��ائD وص
ر مع�#ة ق ال ت.
ن ح�B�Bة >ال3Aورة، و@ن�ا ?,ارة ع� أوصاف م���3ة >�
رة شیة، 


ع��، سل�Nة مMل وصف ف�ة وغ�3 واق�Iة، وال ت�� أمام ال�الحGة ال�#�Gة، وت#ق-2 ه'ه ال�
ر على ن
مع�#ة >ال,�ل أو ال�XN، أو العائ�ة، والW,اء، وا�Uاب�ة مMل وصف ف�ة مع�#ة >R3Sقة م,الغ ف�ها >القرات 

والقNل�ة وال-�اس�ة  ال�ارقة، وال'\اء ال]ی، وال.3م. ه'ه ال�
ر م�#
عة >اخ�الف اله
Rات ال�#رRة
ة م5R3ة ت-اعنا في ال�عامل مع م��لف الف�ات م� ال#اس دون والع3[�ة والق
م�ة، ن-�ع�لها ل.
نها وس�ل

R3ق�ه2 في  أن ن.لف أنف-#ا >�ه ال,X5 ع� ح�Bقة اآلخ�R3، وس�اته2 ال�]�3\ة ال�ي ت�Mل سل
\�اته2 ̀و
  ال�فاعالت االج��ا?�ة ورؤ�Rه2 للعال2 االج��اعي .
 ال�ف.�3 وال�ع3�N ع� االنفعاالت

 

  ى عل� ال�ف�ص�رنا ال���ة م
 ال��اعة إل

في عال2 ال�5افة واإلعالم، وأ`ل1  1922ال�
ر ال#��Sة م� قNل العال2 ل�,�ان�#' عام >بأ االه��ام 
عل�ها س�3وتایi (قالi الS,اعة غ�3 القابل لل�عیل)، إال أنه `
ر م� قNل عال2 ال#فg االج��اعي 


رت عام Nردن ال
��اعة الاخل�ة (ال��اعة ال�ي ع#ما حاول دراسة ال�ع�i، وص�اغة مفه
م ال1954ج
 mن إلى ج�اع�#ا)، ل'ل
نع�ق أن#ا ن#��ي إل�ها) مقابل ال��اعة ال�ارج�ة (االف3اد ال'ی� نع�ق أنه2 ال ی#��
ن�5 نفAل ج�اع�#ا ون�o�5 لها، >ال�قابل ن�5 ن.
ن ح'ر�R م� ال��اعة ال�ارج�ة، ون�#افg معها. و�nا 

�ة >�
رة ج�ة، فأن ال��اعات ال�ارج�ة ت.
ن م�ه
لة >ال#-,ة ل#ا، أن#ا نع3ف أنف-#ا وج�اع�#ا الاخل
ول�g لی#ا ال
قq وااله��ام ال.افي ن5
 تع3ف خ�ائ�ها، ل'لm ن.�في >���
عة م� ال�
رة العامة 
وال����3ة ح
ل `�Nع�ها االج��ا?�ة. فAال ع� ذلm أن ال�
ف م� ه'ه ال��اعة، وت#اف-#ا معها، 

  ل�
ر ال-ل�Nة ن5
ها، وال��3ف وف1 ه'ه ال�
ر ال#��Sة.�Uعل#ا ال ن��غ س
r ا
 

ا��ة مقابل ال�اف�ة�  االج


رت لل.3�M م� ال�3اجعات، وقام Nة ألR3Gن qعAخsه3ت ن�اذج  >عu m3ها، \'لR
Sب� ��Mم� ال,اح
 نR3Gة جیة في تف-�3 ال�ع�i وال�
ر ال#��Sة. \ان أه2 ه'ه ال#�اذج ما قم�ه س
زان m-�v وزمالؤها

>�ا یعى م�5
r ال�
رة ال#��Sة. 5Uاول ه'ا ال#�
ذج ال'هاب إلى ما >ع uه
ر ال�
رة  2000عام 
ال#��Sةوت
قع ال-ل
\�ات واالنفعاالت ال�ي ت#�2 ع� ال�
ر ال#��Sة ال�ي ی�N#اها أب#اء ال��اعة ح
ل 

ال#�
ذج أن ال#اس Uف�3ض  ال��اعات ال�ارج�ة، و\�} س�zث3 ذلm على `R3ق�ه2 في ال�فاعل أو ال�3اع.

رRا ی�2 ال�ع3�N ع#ه وف1 Sادا تع#ما ی
اجه
ن الغn3اء أو أف3اد ال��اعة ال�ارج�ة GUه3 لیه2 اس�ع

تخلو عقـلية أي جماعة من    ال
وجود مجموعة من الصور  
والتخيالت والمعتقدات حول  
فئات معينة من الناس

باختالف    هذه الصور متنوعة
الهويات الجندرية والقبلية  
والسياسية والعرقية والقومية، 
نستعملها لكونها وسيلة مريحة  
تساعدنا في التعامل مع مختلف  
الفئات من الناس دون أن  
نكلف أنفسنا بجهد البحث عن  
حقيقة اآلخرين

بدأ االهتمام بالصور النمطية  
من قبل العالم ليبمانمنذ عام  

حافة  في عالم الص 1922
واإلعالم، وأطلق عليها  
ستروتايب (قـالب الطباعة غير  
القـابل للتعديل)

نحن نفضل جماعتنا ونتحيز لها، 
بالمقـابل نحن نكون حذرين  
من الجماعة الخارجية، ونتنافس  
معها

بما أننا نعرف أنفسنا وجماعتنا  
الداخلية بصورة جيدة، فـأن  
الجماعات الخارجية تكون  
مجهولة بالنسبة لنا

أن الخوف من هذه الجماعة، 
وتنافسنا معها، يجعلنا ال نصيغ  
سوى الصور السلبية نحوها، 
والتصرف وفق هذه الصور  
النمطية

االجتماعية:(الدفء):يتمثل  
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 >عی�:
  
ا��ة-�ل��اعة الغR3,ة، وGRه3 على ش~ل لr ای��Mل برجة ال�
اصل االج��اعي (ال&فء)::االج

أم مف�ة (صUقة وم�عا`فة)؟. إذا \#q تع�ق  ت-اؤالت م#ها هل ه'ه ال��اعة ال�ارج�ة مzذUة (عائ�ة)
أن ال��اعة ال�ارج�ة لیها القل�ل م� ال�
اصل االج��اعي ، فأنه ل�g ه#اك اح��ال  لالرت,ا� بها. 
 r3س� mت أنها اج��ا?�ة فأنوس�]ع3 >ال�هی م#ها وس�]~ل ح
لها ال�
ر ال#��Sة، في ح�� إذا اع�ق

 . `ف واألخالقه'ه ال��اعة ت�-2 >الMقة وال�عا
ت��Mل >�ا ت���ع >ه ال��اعة ال�ارج�ة م� \فاءة وم~انة عال�ة �Uعلها قادرة  :�اف�ة (ال(فاءة)ال-

وذات م~انة م3تفعة فأنm س�3اها أك3M  قادرة على ال��3ف >عائ�ة أو تعا`ف، ف.ل�ا اع�3Nت ال��اعة
ع أقل أه��ة م� ال�
اصل االج��اعي، كفاءة م� تلm ال�ي لیها م~انة م#�فAة. ومع ذلm ، فإن ه'ا ال,

ألنm اذا ع3فq أن ال��اعة ذات ال�~انة ال�3تفعة غ�3 مzذUة >ال#-,ة لm فأنm ال ت]~ل ح
لها ص
ر 
  ن��Sة.

  وال(فاءة: أ-عاد ال�فاعل ب*
 ال&فء

3ة، ال-ا>ق�� ی�]~ل لی#ا أرnعة أرnاع الائ تm-�v r3 أن >���
ع ال�-�
r ال�3تفع وال�#�فs لل,عی�
وال�عاون ، مقابل ال�-�
r  >ال
د >ع الفء ال�رك (ال�-�
r ال�3تفع : ت�-2 ال��اعة ال�ارج�ة

ال�#�فs: ت�-2 ال��اعة >العائ�ة وال�3,ة >االنعoال). >ع ال.فاءة ( ال�-�
r ال�3تفع: إن ال��اعة ت���ع 
ال��اعة ض�Iفة وذات وضع  >الق
ة وال�~انة االج��ا?�ة وال-�اس�ة ، مقابل ال�-�
r ال�#�فs أن

  اج��اعي واق��اد� م�ني). ن� وف1 ه'ا ال�ق-�2، أن ل.ل جoء خ�ائD م��oة، هي:
ذات \فاءة وقرة هي ل�فاعل االج��اعي، و القابل�ة عل�اه'ه ال��اعة  لrكفاءة عال�ة:-أ.دفء عال

ء إل�ها، وس�.
ن ال�
رة عال�ة على ال�#افg، ل'لm فأنها ت3�M اإلع�اب، وس�3غi األخ�R3 في االن��ا
  ال#��Sة ح
لها إ�Uاب�ة. 

ال��اعة ر�,ة وقابل�ة على ال�فاعل االج��اعي، إال أن  لr ه'هكفاءة م�6ف5ة:–ب. دفء عال 
م~ان�ها و\فاءتها على ال�#افg م#�فAة ل'لm ی#3G إل�ها >ع�� ال]فقة، وت�لقى معاملة أب
Rة على س�Nل 

 #-اء.و\,ار ال-� وال ال�Mال ، الفق3اء
غ�3 قابلة لل�
اصل االج��اعي ب
صفهای#3G إلى ه'ه ال��اعة كفاءة م:تفعة: -ج.دفء م�6ف7

ك
نها ت
صف >العاء وان�فاض ال�عا`ف واألخالق، إال أن لیها قرة عال�ة على ال�#افg، مMل ه'ه 
�Mال األقل�ات ال��اعة ت3�M ال5-، وال.3ا��ة، وت-�ع�ل \~,� فاء ع#ما ت-
ء األم
ر. على س�Nل ال

 وال�ه
د. 
غ�3 قابلة لل�فاعل االج��اعي، ب
صفهای#3G إلى ه'ه ال��اعة  :م�6ف5ةكفاءة -د.دفء م�6ف7

 م� R3وال�� s3 إل�ها>ع�� االزدراء وال3فG#ی mة، ل'لAوأن \فاءتها في ال�#اف-ة وم~ان�ها م#�ف
 اإلن-ان�ة، وعادة ما ت.
ن >ال مأوr مMل ال�]3دی�.

  
  أ-عاد ال�فاعل في ح�ات�ا ال*�م�ة

ت#ا ون3Gت#ا إلى اzث3 على ق3ار GRه3 >]~ل م-��3 في ح�ات#ا ال�
م�ة، و U إن ه'ا ال�ق-�2 لل��اعات
 3G#أن األمهات العامالت ُی m-�v تاآلخ�R3، ورغ�N#ا في ال�عاون والع�ل معه2. فعلى س�Nل ال�Mال وج

U م ال.فاءة، وه'ا ما�عل الoمالء ی#3Gون إل�ه� >]فقة وتعا`ف، ب� أن ه'ه إل�ه� >ع�� الفء وع
ال�
رة ال#��Sة مzذUة  ألنها ت�-iN في عم ت
�u} ال#-اء أو ال�5
ل على ال�3[�ة وال�رiR في 
الع�ل. وفي دراسة أخr3 وجت m-�v وزمالؤها أن ال#اس ی#3Gون إلى ال�]3دی� ب�عا`ف قل�ل و\فاءة 

بدرجة التواصل االجتماعي  
لدى الجماعة الغريبة، ويظهر  
على شكل تساؤالت منها هل  
هذه الجماعة الخارجية مؤذية  

ة (صديقة  (عدائية) أم مفيد
ومتعاطفة)؟

كلما اعتبرت الجماعة قـادرة  
وذات مكانة مرتفعة فـأنك  
ستراها أكثر كفـاءة من تلك  
التي لديها مكانة منخفضة

كفـاءة عالية:لدى  -دفء عال
هذه الجماعة القـابلية  
علdالتفـاعل االجتماعي، وهي  
ذات كفـاءة وقدرة عالية على  
التنافس، لذلك فـأنها تثير  

ب األخرين في  اإلعجاب، وسيرغ
االنتماء إليها، وستكون الصورة  
. النمطية حولها إيجابية

كفـاءة  –دفء عال  
منخفضة:لدى هذه الجماعة  
رغبة وقـابلية على التفـاعل  
االجتماعي، إال أن مكانتها  
وكفـاءتها على التنافس  
منخفضة لذلك ينظر إليها  
بعين الشفقة

كفـاءة مرتفعة: -دفء منخفض
عة  ينظر إلى هذه الجما

بوصفهاغير قـابلة للتواصل  
االجتماعي كونها توصف  
بالعداء وانخفـاض التعاطف  
واألخالق، إال أن لديها قدرة  
عالية على التنافس

كفـاءة  -دفء منخفض
منخفضة: ينظر إلى هذه  
الجماعة بوصفهاغير قـابلة  
للتفـاعل االجتماعي، وأن  
كفـاءتها في المنافسة  
ومكانتها منخفضة، لذلك ينظر  

عين االزدراء والرفض  إليهاب
والتجريد من اإلنسانية

نحن نرغب بالتفـاعل واالنتماء  
إلى األحزاب المدنية والقوية  

كفـاءة مرتفعة)، -(دفء
ونتجنب االنتماء إلى األحزاب  
التي ال تمثل قوميتنا أو مذهبنا  
حتى لو كانت قوية مثل  
األحزاب السياسية المتشددة  
واألقـليات القومية (دفء  
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ال�AاUقة وال��اهل م� قNل إلى دی� عiء على ال����ع، م�ا Uع3ضه2 م#�فAة، ل'لU mع�قون أن ال�]3 
  ال�ارة.
 

ه'ه ال�ق���ات تGه3 أAUا ع# تق��2 األحoاب ال-�اس�ة، فعلى س�Nل ال�Mال ن�5 ن3غi >ال�فاعل 
كفاءة م3تفعة)، ون��#i االن��اء إلى األحoاب ال�ي ال ت�Mل - واالن��اء إلى األحoاب ال�ن�ة والق
Rة (دفء

 sم�ة (دفء م#�ف
ق
م��#ا أو م'هN#ا ح�ى ل
 \انq ق
Rة مMل األحoاب ال-�اس�ة ال��]دة واألقل�ات الق
كفاءة م3تفعة)،  في ح�� ن�5 ن3غi في ال�5الف مع االحoاب ال�ي ت]�3ك مع خ�ائ�#ا االج��ا?�ة -

فAة)، إال أن#ا كفاءة م#�–والی#�ة ح�ى ل
 \انq ض�Iفة م� أجل ت]~�ل ت5الفات ج�ة (دفء م3تفع 
وال ت]�3ك مع#ا في س�ات  األحoاب ال�ي ال ت.
ن لیها شع�Nة وقاعة ج�اهR3ةإلى ن#N' ال�فاعل واالن��اء 

  كفاءة م#�فAة).–ن#3G لها >ع�� االزدراء (دفء م#�فs ل'لm ، مع�#ة
 

 1NS#R3اه'ا األمAUفء وال.أفاءة ال�3تفعة على تق���#ا للول، ف#�5 ن#3G إلى الول الغ�n3ة ذات ال
) >أع�اب ور�,ة \3�Nة في ال�فاعل وال�5
ل على ج#-��ها، وأن#ا ن#3G إلى إس3ائ�ل R
(مMل س
R-3ا وال-
بفء م#�فs و\فاءة م3تفعة، وه'ا ما ی3�M لی#ا ال5- وال.3ا��ة، مقابل ذلm ن�5 ن#3G إلى الول 

 iة، ون3غAفء م3تفع و\فاءة م#�فك وال�5الف معها م� أجل ح�ای�ها، في ال�]ار >ال�Uقة وال�IAفة ب
ح�� ن#3G إلى الول الفق�3ة بفء قل�ل و\فاءة م#�فAة، وه'ا ما �Uعل#ا غ�3 راغ��N في ال�ع3ف عل�ها 

  وال�فاعل معها.

فـاءة مرتفعة)ك-منخفض  

نحن نرغب في التحالف مع  
االحزاب التي تشترك مع  
خصائصنا االجتماعية والدينية  
حتى لو كانت ضعيفة من أجل  
تشكيل تحالفـات جيدة (دفء  

كفـاءة منخفضة)،–مرتفع  

أننا ننبذ التفـاعل واالنتماء إلى  
األحزاب التي ال تكون لديها  
شعبية وقـاعدة جماهرية وال  

سمات معينة،   تشترك معنا في
لذلك ننظر لها بعين االزدراء  

كفـاءة  –(دفء منخفض  
منخفضة).

هذا األمرينطبق أيضاعلى  
تقييمنا للدول، فنحن ننظر إلى  
الدول الغربية ذات الدفء  
والكفـاءة المرتفعة (مثل  
سويسرا والسويد) بأعجاب  
ورغبة كبيرة في التفـاعل  
والحصول على جنسيتها

  
 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsyTheStereotype.pdf   
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