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Abstract 
 

Intolerant attitudes and their relationship to some variables 
among the students of the university 

 
The subject of the study (intolerance) has taken the lead in psychological and 
social studies as an old and new phenomenon associated with many concepts 
such is racial, religious, sectarian, sexual and political discrimination. This 
phenomenon is still constantly renewed in the present era forming a blight 
destroying people.  

 
Several studies have been appeared in the past years addressing the issue of 
intolerance whether those in the Arab world, or what happened to the Iraqi 
society the studies were aimed to build, a scale or to study the forms of 
intolerance, but this study is targeting variables that have not been addressed by 
previous studies concerning the students of the university in addition to building 
a new scale for intolerance.  

 
The objective of the present study is to:  

 
1- Building a scale for intolerant trends  

 
2- Identify the differences in the level of intolerant attitudes in accordance with 
the following variables: 

 
a) Gender (Male – female) 
b) Specialty (Science – a human) 
c) Phase (first – fourth)  

 
The sample of the current study is (400) students from the university of 
Baghdad based on previous studies areas of measurement have been identified 
and then the scale items, instructions and alternatives to answer were 
formulated. The researcher presented it to (10) experts professionals in 
education, psychology and sociology to judge the validity of paragraphs. In the 
light of their views the paragraphs have been redrafted and (33) paragraphs 
ruled out (reminiscent of the idea or it has not received the approval of (8) 
experts and therefore the items of the scale became. (72) Distributed to the six 
areas (religious, sectarian, political, tribal ((clan)), National and against the 
opposite sex) the researcher used five alternatives for the answer. And the 
psychometric properties of the scale represented by (truth, logical truth, 
superficial truth). The researcher used the structural truth to detect the attribute 
by using three style of structural truth. 

 
B 

 



1.  The style of the two extremist groups.  

2. The style of the co-relation between the degree of the paragraph to the 
whole degree of the scale.  

3. The style of the co-relation of the degree of the paragraph of the area. 

4. The researcher used several methods to calculate the stability they are: 

a) The method of test – retest. 

b) Stability by the method of internal consistency (Alvacro 
Nbach style). 

The current research found the following results: 
 

1. That intolerance among students in the university is a statistically 
significant and the existence of a genuine difference that not caused by 
accident.  

2. There are differences of statistical significance in favor of females. 

3. There are no differences of statistical significance between male and 
female students and they have convergent levels of intolerance trends 
with respect to variable specialization (Science – a human).  

4. There is no difference of statistical significance for the variable phase 
(first – fourth), where they have a convergent level of intolerance trends.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C 



      
  St Clements University 
Department/ Sociology 
 
 
 
 
 

 ))االتجاهات التعصبية وعالقتها ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة((
 
 
 

 اطروحة قدمت الى
 

 جامعة سانت آليمنتس وهي جزء من متطلبات نيل درجة دآتوراه  
 

 علم االجتماعفلسفة في 
 
 
 
 من 

 سالم جمعة عبدالصاحب
 
 
 

 بأشراف
 االستاذ المساعد الدآتور
 آريم محمد حمزة

 
 
 

  م2011    بغداد    هـ1432

 جامعة سانت آلمنتس العالمية
  

 
 علم االجتماع/ قسم      



 
 
 
 
 

 ِبْسِم اهللا الَرْحَمِن الَرِحيم
 

 أَوَلْم َيَتَفكُروا ِفي أْنُفِسِهم مَّا َخَلَق الّله السََّمواِت واألرَض ((
 

 ِس وَما َبْيَنُهَما إالَّ بالَحِق وأجٍل ُمَسمَّى وإَن َآِثيرًا ِمَن النَّا
 

 ))ِبلَقاِء َرِبِهْم َلَكاِفُروَن
 

         
 ]8/الروم اآلية [

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ب
 
 



 بسم اهللا الرحمن الرحيم

                                                
 

 توصية االستاذ المشرف/ م
 

ومة      ة الموس داد االطروح أن اع ر ب بعض    (اق ا ب صبية وعالقته ات التع االتجاه
ة  ة الجامع دى طلب رات ل دآتوراه)المتغي ب ال رى تحت   /  لطال صاحب ج د ال ة عب الم جمع س

اع     اشرافي في تخصص     ة وهي       دآتوراه فلسفة في علم االجتم تس العالمي ة سانت آليمن  جامع
 .جزء من متطلبات نيل درجة الدآتوراه في علم االجتماع

 
 
 
  

 
 

 
     
 
 
 
 
 

 :توصية المجلس االآاديمي للجامعة
 
احيل هذه ...........................................ارة الى التوصية التي تقدم بها االستاذ المشرف اش

 .لجنة المناقشة لدراستها وبيان الرأي فيها/الرسالة الى المقوم العلمي
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 : المرتبة العلمية
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 قرار الخبير اللغويإ
 
ة المو ذه االطروح داد ه هد ان اع ـ اش ومة ب صبية (( س ات التع اإلتجاه

ة  ة الجامع دى طلب رات ل بعض المتغي ا ب ب )) وعالقته دمها طال ي ق الت

ة         ) سالم جمعة عبد الصاحب   (توراه  الدآ ة اللغوي قد تم مراجعتها من الناحي

 .وأصبحت باسلوب علمي خال من األخطاء 

 

 

 

 

 

 

 

 
  التوقيع                                                        
 مثنى يوسف حماد.  د  : اإلسم                                                          
 : التاريخ                                                        

 
 د

 

 



 

 إقرار اعضاء لجنة المناقشة

 

ذه االطروحة الموسوم                 ى ه ا عل شة، اطلعن ة المناق ة نشهد اننا اعضاء لجن

ة         ((بـ ة الجامع )) اإلتجاهات التعصبية وعالقتها ببعض المتغيرات لدى طلب

د الصاحب       (، وقد ناقشنا الطالب      ة عب الم جمع ه        ) س ا ل ا، وم في محتوياته

م                   سفة في عل وراه فل عالقة بها ، ونقر بانها جديرة بالقبول لنيل درجة دآت

 .االجتماع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هــ

 



 

 االهداء

 الى كل الخيرين،

 صدقٍِ ووفاءوقفة ل من وقف معي وك

 اهدي جهدي المتواضع هذا

 

 

 

 
 
 

 
 

 و
 
 



 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 وامتنان...شكر 

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على محمد واله الطيبين الطاهرين 

 .وصحبه الغر المحجلين

طروحـة،  من كتابة هـذه اال ,  على االنتهاء بحمده تعالىشارفتيسرني بعد ان   

وانجاز ما قصدت اليه، اتقدم بالشكر واالمتنان الى المشرف الفاضـل االسـتاذ             

محمد حمزة، اطال اهللا عمره وامده بالصحة لما قدمه من          كريم  المساعد الدكتور   

 .توجيهات، فجزاه اهللا عني خير الجزاء
 

 لـي    الكبير الى من كانا عونـاً      متنانواتقدم بالشكر الجزيل والعرفان البالغ واإل     

 والـدكتور   ركوازيالدكتور اسماعيل اال  (وغمراني باحسانيهما ودماثة خلقيهما،     

 . بالعلميهماوفقهم اهللا لما يحب ويرضى ونور قلب) فاضل الربيعي

واتوجه بالشكر البالغ لزوجتي التي كانت سنداً لما ابدت لي من دعـم وصـبر               

 .طيلة مدة اعداد هذه االطروحة
 

كل من ساعدني ووقف بجانبي مساهماً في هذا العمل واخيراً اقدم شكري الى 

 .ومن اهللا التوفيق
 

 

 

 الباحث

 

 ز



 المستخلص
 

ة  ل موضوع الدراس ة،  ) التعصب(يحت سية واإلجتماعي ات النف ي الدراس صدارة ف ال

ديني    صري وال التمييز العن اهيم آ ن المف د م ا العدي رتبط به ة ت ة حديث اهرة قديم ه ظ آون

سي     سي وال ذه الظاهرة تتجدد بإستمرار في عصرنا                  والطائفي والجن ا زالت ه اسي ، وم

 . الحالي ، وتشكل آفة تدمر الشعوب 

وقد ظهرت في السنوات الماضية عدة دراسات تناولت موضوع التعصب سواء آان            

ستهدف      . منها في الوطن العربي أو ما أجري على المجتمع العراقي           وآانت الدراسات ت

كال ال ة أش اس أو دراس اء مقي صببن م . تع رات ل تهدفت متغي ة إس ذه الدراس إال أن ه

ة   ة الجامع سبة لطلب سابقة بالن ات ال ا الدراس د  . تتناوله اس جدي اء مقي ى بن افة ال إض

 . للتعصب

 :تمثلت أهداف الدراسة الحالية بــ 

 .بناء مقياس لإلتجاهات التعصبية  -1

 تية اآلللمتغيرات" التعرف على مستوى الفروق في اإلتجاهات التعصبية وفقا -2

 ) إناث–ذآور (الجنس  ) أ

 ) إنساني–علمي (التخصص  ) ب

 ) الرابعة–األولى (المرحلة ) جـ

 .طالب وطالبة من جامعة بغداد) 400(وقد شملت عينة الدراسة الحالية 

اءً   اس بن د مجاالت المقي م تحدي رات   وت دها تمت صياغة فق سابقة وبع ى الدراسات ال  عل

خبراء من المتخصصين في  )10(عرضها الباحث على   المقياس، وتعليماته وبدائل اإلجابة،     

د  ذلكللحكم على مدى صالحية الفقرات وفي ضوء . التربية وعلم النفس وعلم اإلجتماع      أعي

ة   ) 33(الفقرات وأستبعدت بعض صياغة   ل موافق ) 8(فقرة لتشابهها في الفكرة أو أنها لم تن

اءا   اس        " خبراء وبن رات المقي ك أصبحت فق ى ذل رة ) 72(عل ى ستة مجاالت     فق  موزعة عل

 ).، القومي، ضد الجنس اآلخر)العشائري(الديني،المذهبي،السياسي،القبلي(
 ح



ة و         دائل لإلجاب ا  إستخدم الباحث خمسة ب اس         آم سايكومترية للمقي  إستخدم الخصائص ال

ي، الصدق الظاهري         (المتمثلة بـ    سمة إستخدم الباحث        ) الصدق، الصدق المنطق ولكشف ال

 :  وقد تم إستخدام ثالثة أساليب من الصدق البنائي هيالصدق البنائي

 .اسلوب المجموعتين المتطرفتين -1

 .اسلوب إرتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس -2

 .اسلوب إرتباط درجة الفقرة بدرجة المجال -3

 :استخدم الباحث عدة طرق لحساب الثبات هيآما 

  إعادة اإلختبار –طريقة اإلختبار  )1

 ) اسلوب الفا آرونباخ(ة اإلتساق الداخلي الثبات بطريق )2

 :وقد خلص البحث الحالي الى النتائج اآلتية

ة إحصائية             -1 ة ذو دالل صالح المتوسط النظري وهو        إن التعصب لدى طالب الجامع ل

 . غير ناجم عن طريق الصدفة

 . بالتعصب وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث -2

رق ذ  -3 ود ف دم وج صائية يع ة إح ان     دالل ا يتمتع ات وإنهم الب والطالب ين الط  ب

ر التخصص    ا يخص متغي صبية فيم ات التع ة باإلتجاه ستويات متقارب ي (بم  –علم

 ).إنساني 

رق ذ  -4 ود ف دم وج ة يع صائية دالل ة  إح ر المرحل سبة لمتغي ى ( بالن ة–األول )  الرابع

 . حيث أنهما يتمتعان بمستويات متقاربة باإلتجاهات التعصبية

 .حث الى مجموعة من التوصيات والمقترحاتآما توصل البا

 

 

 

 

 

 
 ط



 المحتويات

 الصفحة الموضوع
 ب اآلية القرآنية

 ج اقرار المشرف

 د اقرار الخبير اللغوي

 هـ اقرار لجنة المناقشة

 و االهداء

 ز شكر وامتنان

 ح مستخلص االطروحة باللغة العربية

 ي-ط المحتويات

 ل-ك الجداول

 م المالحق

 7-1 التعريف بالبحث: صل االولالف

 4-2 مشكلة البحث

 11-5 اهمية البحث

 12 اهداف البحث

 12 حدود البحث

 16-12 تحديد المصطلحات 

 82-18 االطار النظري: الفصل الثاني

 21-18 مفهوم االتجاه

 23-21 التعصب كإتجاه

 24-23 دراسات سوسيولوجية: التعصب والسلوك

 25 تعصبيةمفهوم االتجاهات ال

 29-26 مكونات االتجاهات التعصبية

 37-29 تحليل تاريخي عن الفهم السيكولوجي للتعصب

 65-38 النظريات المفسرة للتعصب

 82-66 الدراسات السابقة
 

 ي



 الصفحة الموضوع

 103-84 منهجية البحث واجراءاته: الفصل الثالث

 84 مجتمع البحث: اوالً

 85 اسيةعينة البحث االس: ثانياً

 88-86 اداة البحث: ثالثاً

 88 الخصائص السايكومترية للمقياس

 98-88 الصدق

 101-99 الثبات

 101 التطبيق النهائي

 103-102 الوسائل االحصائية

 104 عرض النتائج ومناقشاتها: الفصل الرابع

 111-105 عرض النتائج وتفسيرها

 112 نتائج البحث

 113 التوصيات

 114 المقترحات

 126 - 116 المصادر

 143-128 المالحق

 A - C  مستخلص الرسالة باللغة االنكليزية

 

 

 

 

 

 

 

 

 ك



 الجداول

 الصفحة عنوان الجدولرقم الجدول

1 
توزيع مجتمع البحث على آليات جامعة بغداد وفق التخصص 

 ) االنساني–العلمي (
88 

 89 توزيع عينة البحث االساسية 2

 92 ابة واوزان الفقراتبدائل االج 3

 95 نسبة اتفاق الخبراء حول صالحية الفقرات ومجاالتها 4

 96 فقرات المقياس موزعة على مجاالته 5

 97 توزيع عينة التحليل االحصائي 6

7 
القيم التائية لفقرات المقياس الختبار داللة الفروق بين المجموعتين 

 العليا والدنيا

99- 

100 

 102 ة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياسقيم ارتباط درج 8

 103 قيم ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجال 9

10 
قيم معامل ثبات مقياس االتجاهات التعصبية بصيغته الكلية باستعمال 

  اعادة االختبار–االختبار 
105 

 106 قيم معامل االتساق الداخلي للمقياس  11

12 
يارية والقيمة التائية المحسوبة االوساط الحسابية واالنحرافات المع

 والجدولية لعينة البحث االساسية
111 

13 
االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية المحسوبة 

 ) الطالبات –الطالب ( والجدولية لعينة الجنس 
113 

14 
االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية المحسوبة 

 ) االنساني -العلمي ( لية لعينة التخصص والجدو
114 

15 
االوساط الحسابية واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة 

 ) الرابعة –االولى ( والجدولية لعينة المرحلة 
116 

ل



 المالحق
 

 الصفحة عنوان الملحقرقم الملحق

 132 اسماء الخبراء الذين عرضت لديهم فقرات المقياس 1

سادة     ا 2 ى ال ة ال صبية المقدم ات التع تبانة االتجاه س

 الخبراء

133-140 

 145-141 مقياس االتجاهات التعصبية بصورته النهائية 3

 148-146 الفقرات المحذوفة من المقياس  4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 م

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 مشكلة البحث 

 أهمية البحث 
 أهداف البحث 
 حدود البحث  
 تحديد المصطلحات 

 
 
 
 
 

 :ـة البحـثمشكلـ 



 
رن   شرينات من الق ي الع اعي ف نفس االجتم م ال ي عل شكلة ف وم التعصب آم ر مفه       ظه

دَّ    )الماضي( ات               في حين ت ة االربعيني بطء خالل وبداي ار البحوث ب اريخ      , رج تي شهد ت م ي فل

ًا في            ة             أالبحث في هذا الموضوع تصاعدًا فجائي د الحرب العالمي ه اال بع عداد البحوث حول

ـام                الثانية  ، حتى انه عندما نشر جوردون البورت دراسته الهامة بعنوان طبيعـة التعصب ع

ذه الدراسات                 1954  آان عدد البحوث التي استعرضها آبيرًا بدرجة ملحوظة، وأشارت ه

 ).83:2000دآت ،(الى مدى تعقد هذه الظاهره وشموليتها 

 
ل ري تاجفي د هن د اآ ل ان موضوع االتجاهات) Tajfel,H,1982 (فق ين الجماعات يمث  ب

تها بالدراسة المكثفة في الوقت الحاضر، حتى نحدد         همشكلة من المشكالت التي ينبغي مواج     

  البحث والدراسه الىمالمحها وخصائصها بشكل جيد ، النها مجال خصب مازال في حاجة   

(Tajfel, 1982: 1-39). 

 
ام   ل المشكالت الخطيرة      لذا يعد التعصب من     شكل ع سان ب ى    الن سان المعاصر عل  واالن

دمرة             ويضع المجتمعات    . وجه الخصوص ويضع العالم آله على حافة الهاوية والحرب الم

ورة التفكك                       ببًا في بل د التعصب س ة ، اذ يع في حروب اهلية وفتن طائفية وصراعات داخلي

ع                    ك واق ال ذل ر منصفة مث االجتماعي النه ينطوي على التعامل القائم على أسس جائرة وغي

نه         دي بتعيي ان من اصل ايرلن  في  مالمجتمع االمريكي ، اذ يتعصب االمريكان عادة لالمريك

ن    صالح االمريكي م ابي ل ذا تعصب ايج ه ، وه شرطة ، بغض النظر عن مؤهالت لك ال س

ه                      سكنون مع ان ضد الطالب الفلبيني فال ي اصل ايرلندي وفي الوقت نفسه يتعصب االمريك

 ).152:2005العمر ،(ته وهذا تعصب سلبي اخر في سكن الطلبة مهما آانت مؤهال

 

 

 

 

رد    اة الف ى حي ا عل ا خطورته صبية له ات التع ى ان االتجاه ات ال ائج الدراس شير نت       وت

 .والمجتمـع مـن حيث عالقتهـا بمتغيرات اخرى



 الى ان االفراد االآثر تعصبًا  (Mc Conhay -1983) فقد توصلت دراسة ماك آونهاي 

 لزنوج اقل من نظائرهم غير المتعصبينآان تقديرهم ل

 (Mc Conhay ,1983: 551-558). 

 
ا            اس وان اختلفت مظاهره ر من الن دى آثي ائعة الظهور ل       وان االتجاهات التعصبية ش

ه وتصرفه           دآت  ( وصورها وتأثيرها في صحة االنسان النفسية والفكرية، وفي اسلوب حيات

 ،2000: 8 .( 

 
ين او                      لذلك يؤدي التعص   م ينتمون لجنس مع شعرون انه ب الى فهم سلبي للناس الذين ي

يم ، وحين    دات، واالصل ، والق دين والمعتق شرة وال ون الب ى ل النظر ال ك ب ة ، وذل ة معين فئ

ة         ن البيئ وين وم ن االب ا م ن يتعلموه ات ولك ذه االتجاه ل ه م مث د معه ال التول د االطف يول

وتباينت الدراسات السابقة في    ) . 335: 2006،  شيفروملمان  (والمجتمع الذي يعيشون فيه     

ة     لت دراس راهقين ، وتوص دى الم صب ل ـرة التع ود ظاهـ ـول وج ا حـ ي (نتائجه الكعب

ـة ، وان      ) 2009، راد العينـ ـدى اف ومي لـ ذهبي والق صب الم ستوى التع اض م ى انخف ال

 .الذآور اآثر تعصبًا من االناث 

 ) . 112: 2009الكعبي ، (

 
 فقد توصلت الى ان طلبة الجامعة يتسمون بمستوى عالٍ        ) 2005العبيدي ، (اسة        اما در 

 .من التعصب ولـم تظهـر هناك فـروق بين الذآورواالناث بمستـوى التعصب 

 ) .  هـ -جـ  :2005العبيدي ،(

 
 
 
 
 

د         رين ، اذ يعتق دم آراء اآلخ الل ه ن خ ي م ر العلم ات التفكي ن معوق صب م د التع ذا يع  ل

نه يحمل الحقيقة والفضيلة ، وان غيره يفتقر اليها ، ومن ثم فانهم دائمًا مخطئون          المتعصب ا 

 ) .79 :1978زآريا (

 



دة         سبب خطورة          تناولت       لقد سبقت الدراسة الحالية دراسات عدي  ظاهرة التعصب ، وب

اة          واحي الحي ع ن ي جمي ؤثر ف لبية ت ائج س كاالت ونت ن اش ا م تج عنه ا ين اهرة وم ذه الظ ه

سياسيةاالج( صادية، وال ة ، واالقت اع  ) تماعي اء االجتم ل علم ن قب ة م ا اهمي م ايالءه ذا ت ، ل

سيرها    ة تف اهرة ومحاول ة الظ ن اجل آشف طبيع اتهم م وثهم ودراس ي بح نفس ف اء ال وعلم

سان وقيَّ                      سانية االن ل ضد ان راد والجماعات ب  ِهمِ لكونها اتجاه عدواني سلبي يوجه ضد االف

 .طراب في نواحي الحياة وهدم آيان المجتمع مما قد ينجم عن ذلك اض

 
ازر    ى مج اد ال ات ق بعض الجماع تقطاب ل ـن اس ـراق مـ ي العـ ـا حدث ويحدث ف       ومـ

طائفية بشعة ، وهو أمر ليس بالهين وليس بعصي ان يتكرر مـرة اخرى سواء في العراق                    

ـة          رز مشكلـة البحث       . او اي بلد من بلداننا العربية واالسالمي سابقة       وتب في ان الدراسات ال

ين                  ة االتجاهات التعصبية ب اول مقارن لـم تتنــاول عالقـة المتغيرات ببعضها البعض ولم تتن

صاص   سب االخت رات ح بعض المتغي ـا ب ر وعالقته نس واآلخ ساني(الج ي ، االن ) العلم

 .وسيتناول الباحث دراسة هذه المتغيرات في البحث الحالي 

 

 

 

 

 

 

 
 :أهمية البحث 

 
ًا      ه اجتماعي سان بطبيعت ق االن ات    ...    خل ه عالق ت ل ه وتكون افراد نوع ع ب راح يجتم ف

ه                        باعها لذات ا واش ه تأمينه ة ال يمكن ه حاجات اساسية وثانوي اجتماعية متعددة ، ولما آانت ل

ة                          ة التوسع مع بداي ه مرحل ًا ، وتجاوزت عالقات ًا ونوع ه تتوسع آم لهذا بدأت شبكة عالقات

شابك                    وجود المؤسسات     ـد والت ـة حتى بلغت حد التعقي ـي االهميـ ـغ ف ا البالـ ـور دوره وتطـ



ـا      ـر فيهـ ـدة وتؤث ـة ومعق ات حرج ـة العالق ذلك اصبحت معادل صوره وب ن ت شكل ال يمك ب

 ).5 :1990الصادق ، (الخ ... متغيرات عـدة مثل حب الـذات والنـوع والتقديـس 

 

ن ال  ة م ة متقدم امعي طليع شباب الج شكل ال م العناصر ائحشروي ة ، النه  االجتماعي

ع            إخصصة ، وحجر االساس في         تالمتدربة والم  اة في جمي شاملة المرتج رات ال حداث التغي

 .)3:2000شان ،الحو(انشطة ومجاالت الحياة 

أهيلهم      ع وت باب المجتم داد ش ن اع ه م وم ب ا تق ة لم ة الجامعي ة المرحل رًا الهمي ونظ

ة   ع آاف ؤون المجتم ي ،( الدارة ش وم   .)18:1993راض ر مفه ضروري تغيي ن ال   فم

تالءم مع             شكل ي االتجاهات التعصبية وتغيير بعض الممارسات السلبية لديهم بغية اعدادهم ب

 .)9: 1988, الحلو(تطور المجتمع وتقدمه 

 

 

 

 

 

 

 

 
ة        ت      ان العالقة التي تربط االنسان بالمجتمع عالقة ضرورة وليس         لبية او عالق ة س  عالق

ارض متض ستمر،  تع ادل الم ا التفاعل والتب ة ، ملؤه ا ديناميكي ا انه رز معالمه ادة ، ومن اب

صداقة،      تقبل االتجاهات : ومن آثارها     االيجابية التي تتمثل في التسامح وااللفة، والمودة، وال

ات اون وبغض االتجاه ســوة، والتع ـي والق سلوك العدوان ف، وال ره ،والعن ل الك سلبية مث   ال

ا            . أشكالهصب بكل   والتع والنفــور، ان به م اإليم لقـد ساعدت القيم والمعتقدات السامية التي ت

اس،     ن الن رًا م ة آثي ة اوفكري ت ديني واء أآان ل     س ة وتقب سالـم ،وااللف سلـوك الم وا ال لينهج

االخرين مهما آان مذهبهـم واعتقادهــم ،اودينهم اال ان االتجاهات التعصبية البغيضة التي                

دوان التي          تصل في احيان آثيرة    ز والع  الى درجة عالية من الشدة الى مختلف اشكال التمييي

 .تصل الى حد قمع االخر



  )1 : 2005اإلمارة، (

 
ويض     ،      وإذا وصل التعصب فيها الى درجة معينة من الحدة يصبح            عامًال من عوامل تق

ة مم                   سية االجتماعي زان الصحة النف سد   وحدة المجتمع ويسفر عن ذلك اضطراب في مي ا يف

 ) .286 :1952زيور، (المجتمع ويهدد آيانه 

 
م                    راث عل ة في ت       لذلك فان االتجاهات التعصبية تعد من الموضوعات الخصبة والمهم

ين مختلف الجماعات  م التعامل ب ي تحك اعي الحديث والمعاصر ،فهي الت نفس االجتم إذ ال

ا      في العالقات بين االشخاص الذين ينتمون الى هذه الج        تظهر ماعات والتوقعات التي يكونه

ن الجماعات  ة م ل جماع ي  ،األخرىاعضاء آ ضلة والت ة مف ات ايجابي واء آانت اتجاه س

تتمثل في المودة والصداقة والتعاون والتعاطف او االتجاهات السلبية الكريهة التي تتمثل في             

رى           ة اخ د جماع ة ض ة معين ضاء جماع ل اع ن قب ور م داوة والنف سلبي والع صب ال  التع

 ).9:1989بداهللا، ع(

 
 
 
 
 

      واالتجاهات بين الجماعات على وجه العموم ،واالتجاهات التعصبية السلبية على وجه            

ـه يمكن                    اع، حيث انـ الخصوص تمثل نقطة التقاء مهمة بين آل من علم النفس وعلم االجتم

داهللا ،  (دراستهـا على مستـــوى الفـرد وعلى مستــوى الجماعــة         او هـي    ،   )12 :1989عب

اعي       نفس االجتم م ال ات عل يًال الهتمام وعات تمث ر الموض ى ادق اآث رابط  . بمعن ك لت وذل

ـون           ا العالقات بين االفراد في اطار الجماعات التــي ينتمـ  التي   األخرى  الجماعات    أو ،إليه

ـو ات يرتبطـ كال العالق ن اش كل م أي ش ا ب ون  ،ن به ذ ونك ل عندئ ة التفاع صدد دراس ب

اعي  نفس   ، ))Social Interaction((االجتم م ال دان عل ي مي ـة ف ب الدراسـ و ل وه

   ).Hollander, 1976: 28-33(االجتماعي 

  



ة          وم االجتماعي ين العل ل ب ة وص اعي آحلق نفس االجتم م ال رز عل ذا يب تم  (      ل ي ته الت

الفرد وسماته      (والعلوم النفسية االخرى    ) بالجماعة تم ب ه  حيث يتحدد جوهر اهتم      ) التي ته ام

  ).Krech, 1948 : 41-42(باالفراد في تفاعلهم االجتماعي 

 
سية  ات النف ي الدراس صدارة ف ل ال صبية احت ات التع وم االتجاه ه ان مفه ك في ا الش ومم

ائج             ة في النت ا المتوقع سان والمجتمع وآثاره اة االن ة بحي االجتماعية لصلته المباشرة والدقيق

البصري (بناء والتربية والتنشئة االجتماعية االولى      ،لما يحمل من عواقب اذا ما فشلت في ال        

،2004، 1.( 

 

دد        دة او ع ن ح ل م م يقل رين ل رنين االخي الل الق ي خ وجي والعلم دم التكنول ان التق

سياسية                 وة العسكرية وال حاالت الكراهية والعنف بين الجماعات ، فالحقيقة هي ان ازدياد الق

ب    ال النه ذابح واعم د الم ى تزاي د ادى ال ن م ) Despoliation(ق ل م ـي تجع ـالتـ ذابح ـــ

ي سـبقت  ـرون الت عة بالم  ــــالقـ ورة متواض ـا ص ـقارنـــه ـة بــ ـرىـــــ ت ، ( . ما جـ دآ

81:2000( . 

 
 
 

ر ذلك      ومن  .  إن القرن العشرين لم ينجب سوى الهتلرية والستالينية والماوية الى غي

ة المناضل الزنجي    الشواهد على بشاعة التعصب الذي شهده القرن الع   نج (شرون ، خطب ) آ

أن          1964والتي ألقاها على سلم نصب لينكولن التذآاري عام          ه ب م أحالم  وعبر فيها عن حل

شرتهم                    ون ب يشهد اليوم الذي يعيش فيه أوالده األربعة في مجتمع ال يحكم على الناس وفق ل

ذا الح              ى اآلن في       وإنما على أساس مضمون شخصياتهم ومن المؤسف فأنه لم يتحقق ه م ال ل

دان  ع البل رون، (جمي ال وآخ ث    ) 9: 1990هاني ق حي د تحق م ق ن الحل زء م أن ج ول ب وأق

ارت  ة ( اخت دة األمريكي ات المتح ت     ) الوالي ي الوق سوداء ف شرة ال ن ذوي الب ا م سًا له رئي

 .الحاضر

 
األمم                         ثًال ب د حاول مم ى خطورة التعصب وق ه ال د تنب دولي ق ويالحظ أن المجتمع ال

م             المتحدة اق األم د نص ميث ا يحد من الظاهرة ، فق شريعات م  أن يصوغ من القرارات والت



سان   1945المتحدة عام     في ديباجته على إيمان شعوب األمم المتحدة بالحقوق األساسية لإلن

ساوية                      وق مت ا وصغيرها من حق م آبيره ساء واألم ا للرجال والن وفي  . وبكرامة الفرد وبم

داف المن  ن أه ديث ع د نص   معرض الح اق ، فق ن الميث ى م ادة األول ددتها الم ي ح ة الت ظم

ات            (على  ) ج(الفقرة  ) 55(الهدف الثالث المادة     سان والحري وق اإلن رام حق ة ودعم إحت تهيئ

دين  ة أو ال نس أو اللغ صر أو الج سبب العن ز ب دون تميي ع وب ية للجمي ر (األساس الفك

 ).61: 1971المعاصر،

 

الصهيوني ضد الفلسطينيين والعرب عمومًا أآثر اشكال  وعلى الساحة العربية يعد التعصب    

زة ،     اع غ ضفة وقط ي ال ة ف ي االرض المحتل رب ف ا الع اني منه ي يع ومي الت التعصب الق

( وآذلك في لبنان حيث تستخدم سلطات االحتالل الصهيوني آل اشكال العنف ضد العرب                 

  ) .18:1989عبد اهللا ، 

 

 

 

 
د الم صبية ض ات التع د االتجاه أو  )  Antiwomen prejudice( رأة وتع

ة  )  Sex prejudice( التعصب لجنس دون االخر  كال التعصب المهم د . من اش وق

ودور                     ر ثي ـم ، إذ أق ا التعليـ ـدة اهمه ـة عديـ ـوانب اجتماعيـ شمل التمييــز بيــن الجنسيــن جـ

(1980, Theodore)از ، فضًال ي االنج دة ف اني من صعوبات عدي رأة تع  عن  أن الم

ة للمجتمعات                    ل قيم النواحي المهنية ، ويعني ذلك أن العديد من الخصال الشخصية التي تمث

 .(Wrignts man, 1981:305)ترتبط بالرجال اآثر من النساء 

 
ات                      ل طبق ين الطوائف التي تمث ى وجود تعصب شديد ب وأشارت دراسات أخرى ال

 ويوجد تعصب طبقي واضح في    .عديدة يتكون منها المجتمع الهندي على وجه الخصوص  

 المجتمع الياباني من قبل االقطاعيين ضد الفالحين

 (Goldstein, 1980:350) 



ديني والطائفي ، ويوجد             سبب التعصب ال ة ب ًا أهلي ان حرب وفي السبعينات شهدت لبن

ه          بابه وصوره أو حاالت تثناء وإن اختلفت أس ة دون اس .( تعصب في آل المجتمعات العربي

  ) 187: 2007, صالح 

ضح ان للتعصب  ـذا يت ى مختلف االصعدة ًاأضرارلــــــ ـرة عل ة آبيـ ن اإلجتماعي  ويمك

 -:تمثــــيلها باآلتـــي 

تصبح فئة من ابناء المجتمع ضمن هذا االتجاه التعصبي عناصر معقدة ،تنمو في نفوسهم                 -1

دم والتخريب         سعت رق    ،نوازع الحقد ،والشر،وتتجه طاقاتهم نحو اله ا ات ة التعصب   وآلم  ع

دًال من ان                  ئـــخسر المجتمع المزيد من أبنا     ة ،ب لبية هدام ى عناصر س ون ال ذين يتحول ه ال

 .يكونوا بناة المستقبل في مجتمعهم 

اه    -2 تقراره ومن الطبيعي ان يصبح لكل اتج ه واس ع وحدت د المجتم مع ان نموالتعصب يفق

شكل     تعصبي ضد فئة من المجتمع صدى ورد فعل عند الفئة التي هي مو             ضع التعصب ،ي

راع        احة ص ى س ع ال ول المجتم صالح فيتح ة الم ذات وحماي ن ال دفاع ع ضادة لل ة م حال

ار وحدة المجتمع ويتق                   ذلك تنه ًا وب ض ووميدان احتراب بين فئاته المتمايزة عرقيًا او ديني

 .منه واستقرارهأ

ن ومجتمع وتضط             -3 ا من عرق ودي ة التي تنتمي اليه رب تشوه االتجاهات التعصبية الجه

ع ــ زاع م ــــ ون د يتورط المجتمع بكامله في صراع،      ــــوق عالقاتها في الجهات االخرى ،    

 ). 2 :2004الصفار ،( هــــعصبي في اوساطتجاه ــــوجود اتــــمجتمعات اخرى ل

 : خذ عدة صور واضحة تتمثل بما يأتي أويالحظ أن التعصب في العراق 

 :  التعصب اإلجتماعي -1
ذ   يالً             يحصل ه زاوج إذ إن قل ة الت وع من التعصب في محدودي ة    ا الن  من األسر العربي

تثناءً  (تعطي إمرأة لكردي وبعض العشائر الكردية ال تعطي للعربي            ول    ) . إال إس ر مقب وغي

د    سلم ، وق رأة لرجل م سيحية ال تعطي إم سلمة ، واألسر الم رأة م ن إم سيحي م زوج الم ت

سلم من مسيحية ، و            زوج م دخل اإلسالم ، إال في                 يحصل أن يت ا وت رك دينه د أن تت لكن بع

دى    افي ل ضج الثق ا الن ون فيه ادرة يك االت ن سه   ح شئ نف ه ، وال ى درجات ي أعل رفين ف الط

ادرة               اك مدن ذات   . يحصل عند أبناء الديانات األخرى ، وإن حصلت إستثناءات فهي ن وهن

اك       طابع شيعي ال تعطي إمرأة لسني ، ومدن ذات طابع سني ال تعطي                 شيعي ، وهن رأة ل إم



لم      (بعض األسر من السادة يرجع نسبهم الى النبي محمد           ه وس ه وآل ال تعطي  ) صلى اهللا علي

رغم من                 ى ال ر زواج ، عل ساللة حتى وإن بقيت من غي إمرأة إال لمن آان سيدًا من نفس ال

ام         ه أذى ع يس في صب ل ن التع وع م ذا الن ضي    ، إّالأن ه ق بتف لبية تتعل ارًا س ه آث ل  أن ل

يس مسوغاً     قد يكون صحيحاً    ) اآلخر  (على  ) لألنا  (إجتماعي وإعتباري    عن    ، فضالً    ، ول

 ).188: 2007صالح،(إنه غير منطقي 

 : التعصب المؤسسي -2
ي         ؤثرة ف ساسة والم ز الح سلطة والمراآ ي ال رار ف اذ الق ع إتخ ار مواق ه إحتك صد ب    ويق

ال     ع الح شير واق ة ، وي ة معين ة لطائف سات الدول ن  مؤس ر م ى أن أآث ذه  %) 90(ال ن ه م

ام                 ة ع ) 1921(المواقع والمراآز شغلها أشخاص من فئة معينة ، من تأسيس الدولة العراقي

 .وهذا النوع من التعصب مؤٍذ إقتصاديًا وإعتباريًا) . 2003(لغاية سقوط النظام في عام 

 
 :) العرقي  (  التعصب السلطوي-3

ذ التعصب شكل الحروب الت ه يأخ رز    وفي شرية ، وأب ادة الب د اإلب ى ح ًا ال ي تصل أحيان

م                    ة التي توالت الحك سلطات العربي حاالته ، التعصب العرقي ضد األآراد ، الذي مارسته ال

م التعصب            ديا حلبجه ، ث ال وبتراجي على العراق في تاريخه الحديث ، وإنتهى بحرب األنف

اة        الطائفي الذي إنتهى بإبادة مئات اآلالف من الشيعة إذ           ة حجم المأس آشفت المقابر الجماعي

ة في المجتمع العراقي بلغت                     ات العرقي ، هذا وهناك حاالت أخرى من التعصب بين القومي

دولوجي       صب اآلي شائري والتع صب الع ن التع ضًال ع ادة ، ف صفية واإلب د الت الح ، (ح ص

2007 :188-189.( 

 

 -: ياتي  البحث الحالي من خالل ماأهميةتقدم تبرز   على ماوبناًء

 

ا                  )1 ى مجتمعن رة عل سلبية الخطي ا ال ى آثاره الكشف عن ظاهرة التعصب والتعرف عل

في الوقت الذي يسعى فيه البلد الى مواآبة        . العراقي ومالها من اسهامات في تأخره       

 .التقدم وفي جميع مجاالت الحياة 

ر في   اهمية دراسة االتجاهات التعصبية لدى طالب المرحلة الجامعية لما لها من       )2 أث

ه ف           اء والرقي    اعداد شخصية الطالب الذين يعول عليهم المجتمع آمال م  ،  ي البن والنه



ين      ضمن المرحلة العمرية التي تمثل اآتمال النضج العقلي،   اة االختالط ب ل حي وتمث

 .الجنسين بشكل اآثر وضوحًا من المراحل االخرى

دى  ) ية وااليجابيةالسلب(محاولة للتعرف على مستوى ودرجة االتجاهات التعصبية       )3 ل

ة ة الجامع ة  ،طلب ة العراقي ي البيئ رات ف سبب المتغي ك ب ون .  وذل ب آ ى جان ذا ال ه

ًا                  ة وباب ول واالرشادات العالجي ة لوضع بعض الحل الدراسة اضافة نظرية ومحاول

 ).االتجاهات التعصبية(لبحوث ودراسات اخرى ذات صلة بموضوع البحث 

 

 
 :أهداف البحث  

 .اهات التعصبية بناء مقياس لالتج -1

 .د العينة اقياس االتجاهات التعصبية لدى افر -2

 : التعرف على مستوى الفروق في االتجاهات التعصبية وفقًا للمتغيرات اآلتية -3

 )ذآور ، اناث ( الجنس )     أ

 )علمي ، انساني ( التخصص )   ب

 ) األولى ، الرابعة ( المرحلة )   جـ

 :حدود البحث   
 .يتحدد البحث الحالي بطلبة جامعة بغداد  : ةبشريالحدود ال -1

 .الدراسة الصباحية ) 2010-2009(العام الدراسي : الحدود الزمانية  -2

 .جامعة بغداد : الحدود المكانية  -3

 

 : تحديد المصطلحات  

ددة  اني المتع اهيم ذات المع د المصطلحات والمف د تحدي د     يع ة للبحث أح الوظائف المهم

 : حث المصطلحات الواردة في هذا البحث آاآلتي العلمي لذا حدد البا

 

  Attitude  االتجاه  : أوًال
 :)Crutchfield.R& Krech .D ,1948(تعريف آرتش وآرتشفيلد  



دى                ((       بان االتجاه    ة ل ة والمعرفي ة واالدراآي ة واالنفعالي ات الدافعي ستقر للعملي تنظيم م

 )) .و السيكولوجي الشخص ، نحو موضوعات عالمه الخاص الفردي أ

)D.Krech & R.Crutchfield , 1948: 152 ( 

   : )Chapline,1971(تعريف شابلن 
يع أو       خاص أو المواض و االش ة نح ة معين تجابة بطريق سلوك أو االس ل لل تعداد محتم    اس

 ) Chapline,1971 : 440 .   (المواقف أو القضايا ، وهو ثابت نسبيًا

  : )Green ,1979(تعريف جرين 
ه ، وسلوآه ، أي استعداده                        سق أو تنظيم لمشاعر الشخص ، ومعارف     مفهوم يعبر عن ن

اه     للقيام بأعمال معينة ، ويتمثل في درجات من        سيد ،   (  القبول والرفض لموضوعات االتج ال

1979 :195(. 

 

 ) : Deaux .K& Wrightsman .L ,1981( تعريف رايتسمان ودوآس 
 .قر للعمليات المعرفية واالنفعالية والسلوآية     توجه ثابت أو تنظيم مست

)L.Wrightsman & K.Deaux , 1981: 316(  

 

 ) :Allport,1983(تعريف البورت 
ارس                        رة الشخص ، وتم تظم من خالل خب ؤ النفسي ، تن     بأنه حالة من االستعداد أو التهي

. المرتبطة بهذه االستجابة   على استجابته لكل الموضوعات والمواقف  ديناميًا توجيهياً تأثيرًا

 ) 236: 1983سويف،(

 
 ) :Warren.H,1989(تعريف وارن 

ؤدي في              استعداد نفسي يتكون بناءاً    رات ، ويمكن أن ت ه الشخص من خب ا يمر ب ى م  عل

 .) 45: 1989عبداهللا ، (ى احداث تغييرات في هذا االتجاه نهاية األمر ال

 
 :تجاهمن خالل ما تقدم من تعاريف يتضح أن اال

 .يأخذ منحى التعلم المتأتي من خالل الخبرة الماضية في تكوينه) 1

 .عبارة عن عمليات ادراآية ومعرفية لدى الشخص) 2



 .تنظيم مستقر لعمليات انفعالية وسلوآية) 3

 .سلوك واستجابة ثابتة نحو االشخاص والمواضيع) 4

 :إجرائيًا ) االتجاه(ويعرف البحث الحالي 
 .داد النفسي تعبر عن مشاعر الشخص نحو موضوع معين حالة من اإلستع

 
 

   Prejudiceالتعصب     : ثانيًا
 

 /التعصب لغة  
 

 : تعريف لسان العرب  -

م                ى نصرة عصبته والتألب معه دعو الرجل ال      التعصب من العصبية ، والعصبية أن ي

يهم     صبوا عل د تع ومين ، وق انوا ، أو مظل المين آ اوئهم ، ظ ن ين ى م اذا عل وا ، ف اذا تجمع

م         : وفي الحديث   .  تجمعوا على فريق آخر قيل تعصبوا        ى الظل . العصبي من يعين قومه عل

ة األب ،     . والعصبي هو الذي يغضب لعصبته ويحامي عنهم   ارب من جه م األق والعصبة ه

م  صبونه ، ويتعصب به م يع ديث . ألنه ي الح ل  : وف ى عصبته أو قات ا ال ن دع ا م يس من ل

  .)707: 2003ابن منظور، . ( عصبته
 

 :  مفهوم التعصب في أصله األوربي -
 وقد مر   Praejudicium)) الحكم المسبق ((     مفهوم التعصب مشتق من االسم الالتيني       

 :هذا المفهوم بعدة تغيرات في معناه الى أن وصل الى المعنى الحالي وآاآلتي 

رات    و يقصد به الحكم المسبق، الذي يقو :المعنى القديم  ) أ رارات والخب م على أساس الق

 .الفعلية 

ذي يصدر عن موضوع                        ) ب م ال ة معنى الحك وم في االنكليزي وفيما بعد ، اآتسب المفه

ارة  . ختبار وفحص الحقائق المتاحة عن هذا الموضوع القيام بأمعين قبل   فهو هنا عب

 . عن فعل متعجل
 

اء بالتفضيل أو عدم التفضيل        اآتسب المفهوم خاصية االنفعالية الحالية ، سو       وأخيرًا) جـ

 :Allport,1985. (سند يدعمهاي الذي ليس له ) المسبق(التي تصطحب الحكم األولي 

7 ( 

  /التعصب اصطالحًا 



 ) :Rose,1951( تعريف روز  -
 .    هو مجموعة من االتجاهات التي تسبب ، أو تساند ، أو تؤيد التمييز العنصري

)Rose,1951: 5 ( 
 
 

 ) :Allport,1967(ت  تعريف البور-
د                  يم خاطئ وق ى تعم د عل     اتجاه وجداني سلبي على مستوى الشعور أو التعبير ، يعتم

 .  ضد جماعة أو ضد فرد واحد بسبب عضويته في تلك الجماعةيكون موجهًا

)Allport,1967: 437 ( 
 

 ) :Klineberg,1968( تعريف آلينبرج  -
 شخص ، أو جماعة محبوبة ، أو مكروهة مع        احكام مسبقة غير قائمة على دليل عن      

 )Kilneberg,1968: 439.  (الميل الى القيام بسلوك يتفق مع هذه األحكام 
 

 ) :Jones,1972( تعريف جونز -
ؤدي                  ة جماعة ت    التشبث بالحكم السلبي المسبق على أفراد جنس ، أو اتباع دين ، أو أي

ًادورًا زاً  اجتماعي ن ا    متمي ر ع صرف النظ م       ، ب ذا الحك اقض ه ي تن ائق الت . لحق

)Jones,1972:61(. 
 

 ) :Rokeach,1972 (روآيش تعريف -
ه، دون          سبقة لدي ام الم دار االحك ي اص ؤثر ف الفرد، ت يم الخاصة ب سق الق اس لن انعك

 . مبررات مناسبة لها في قضايا المذهب، الدين، السياسة، القبيلة، القومية، الجنس االخر        

)Rokeach,1972:28(. 
 

 ) :Milner,1975( تعريف ميلنر -
دم    ة ، ع دم العدال ة ، ع دم المنطقي ز بع ات األخرى يتمي تجابة للجماع تعداد لالس      اس

ى آل                  ة ال التسامح ، وتصاحبه أفكار جامدة وهي اسناد سمات مفترضة عن جماعة آامل

 ) Milner,1975:9. (فرد فيها 
 

  :1984 تعريف زهران  -



 ، أو عقيدة ، أو حكم مسبق ضد ، أو مع جماعة ،           مشحون انفعالياً     اتجاه نفسي جامد    

ي ،     ند منطق ى س وم عل ين ، واليق ئ ، أو موضوع مع ة  أو ش ة أو حقيق ة آامل أو معرف

 .)174: 1984زهران ، (علمية 

  :)ingerY& impson S ,1985( وينجر  و تعريف سمبسون-
ة نحو       هو اتجاه عاطفي ، جامد ، هو استعداد لالستجابة       ة معين  نحو مثير معين بطريق

 )Simpson & Yinger, 1985: 21.   (جماعة من الناس
 

  :)Myers,1988( تعريف مايرز -
ع ينطوي                           ا ، وهو في الواق سويغ نحو جماعة ، أو أفراده ل للت ر قاب     اتجاه سلبي غي

اً      رد تبع د الف ا  ض شأ تحيزاتن سبق ، اذ تن م م ى حك ستهد  عل ة الم ضوية الجماع . فة  لع

)Myers,1988:483( 
  
  :1988 تعريف عوض  -

اً     يس فطري سب أي ل سي مكت تعداد نف سبياً      اس ت ن و ثاب رد    ، وه لوك الف دد س  ، يح

، أو  التفضيل ومشاعره ازاء األشياء ، أو األشخاص ، أو الجماعات ، أو الموضوعات                

 )28 : 1988عوض ، . (الرفض 
 
  :1994 تعريف ربيع  -

سب تعداد مكت سبيًا   اس ت ن ادئ أو    ثاب خاص أو المب ال األش رد حي تجابات الف دد اس  يح

 )177: 1994ربيع ، . (األفكار

 :التعريف النظري 
روآيش                      ة ل ساق القيمي ة االن ى نظري تنادًا عل ( يعرف الباحث اإلتجاهات التعصبية إس

Rokeech,1972 (   بأنها ، )           ؤثر في إصدار الفرد ، ت يم الخاصة ب سق الق إنعكاس لن

ضايا              ا في ق سياسة ،     (األحكام المسبقة لديه دون مبررات مناسبة له دين ، ال المذهب ، ال

 ).، القومية ، الجنس اآلخر) العشيرة ( القبيلة 

 
 :تجاهات التعصبيةالتعريف اإلجرائي لإل



ا أن يكون سلبي أو                    ( إتجاه نفسي أو حكم مسبق من قبل جماعة إتجاه جماعة أخرى ، أم

اه تلك                   إيجابي ، غير مدع    ين إتج ى موقف مع م بحقائق أو دليل وغالبا ما يكون مبني عل

 ).الجماعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 

 خلفية نظرية  
 دراسات سابقة 



 :يتناول هذا الفصل جزئين أساسيين هما
ات االتجاهات التعصبية               -1 خلفية نظرية خصصت لنبذة تأريخية عن التعصب، ومكون

 .ظريات المفسرة للتعصبوالن

اس      -2 اء مقي ت بن رى تناول صبية وأخ ات التع ت اإلتجاه ي تناول سابقة الت ات ال الدراس

 .لإلتجاهات التعصبية والتي أمكن اإلفادة منها في إجراءات البحث الحالي

 
 الخلفية النظرية : الجزء األول 

 تجاه مفهوم اإل -
اه     وم اإلتج تخدم مفه ن إس ـليزي    ) Attitude(          إن أول م سوف اإلنجـ ـو الفيل هــ

ة     ( م  في آتابه     1862عام   ) H.Speencer( هــربرت سبــنسر    ادئ األولي حيث  ) المب

إن وصولنا الى أحكام صحيحة في مسائل مثيرة لكثير من الجدل يعتمد على إتجاهنا            (( قال  

ه        شارك في يس،   ( الذهني ونحن نصغي الى هذا الجدل أو ن م   ). 72 : 1984مرعي وبلق ث

ا      ). Tomas & Znaniecki( جاء بعده توماس وزنانيكي  دما فيه شر دراسة ق وقاما بن

اه وأعطى            ) Allport( هذا ويعد البورت    . اإلتجاه وم اإلتج د مفه من أوائل المهتمين بتحدي

تاين   د ش ام   ) Goldshtein(جول ي ع اس   1939ف زة إذ ان أس ة ممي وم مكان ذا المفه  ه

 ). 18 : 1981آدم، ( من في قدرته على تكوين اإلتجاه إنسانيــة اإلنسان تك

ن           ا ع صائص تميزه ات وخ ا مقوم سية له ة نف ة عقلي سي حال اه النف ا أن اإلتج         آم

الحاالت العقلية والنفسية األخرى التي يمر بـــها الفرد في أثناء تفاعله مع أعضاء الجماعة               

ة       )ضد(و  أ) مع(التي ينتمي إليها، وهذه الحالة هي حالة         األنصاري،  (، حالة حب أو آراهي

2000 :250.( 

 : أهم خصائص مفهوم اإلتجاه - 

ن       -1 ه م ر ب ا يم ه وم اريخ حيات الل ت رد خ سبه الف ًا، أي يكت يس فطري سب ول ه مكت إن

ة             ه بطريق ر عن ان التعبي خبرات، وهو يختلف عن العادة في وعي الفرد به، وفي إمك

 .ير اللفظي الى سلوك عملي فوريلفظية، دون ضرورة أن يترجم هذا التعب

ستمر                -2 ليس عابرًا، وال يتغير بسرعة، أو تبعًا لظروف التنبيه الخارجي، بل يستقر وي

 .فترة من الزمن بعد أن يتكون



اه  -3 ددة لالتج ذات وموضوعات مح ين ال ستقرة ب ة م اه عالق ل اإلتج اك . يمث يس هن ول

ه أزاء موضوعات متجسدة في        إتجاه يتكون من الفراغ، ألنه يتم تعلم اإلتجاه وتكوين        

 .أشخاص أو أشياء أو نظم معينة

ا أو تضيق،                  -4 سع دائرته د تت اه ق يتضمن تكوين اإلتجاه تحديد فئات لموضوعات اإلتج

ى عدد   شتمل عل د لت د تمت ياء، وق ل في عدد ضئيل من األشخاص أو األش د تتمث وق

ن الموضوعات  ر م ي إت   . آبي اه ف عة أو ضيق موضوعات اإلتج ؤثر س سامه وال ت

 .بالخصائص األساسية لإلتجاه

سها           -5 المبادئ التي تحكم تكوين إتجاه الفرد نحو موضوعات فردية أو شخصية هي نف

 .التي تحكم تكوين إتجاهاته نحو موضوعات اجتماعية أو موضوعات عامة

ن    -6 رد م ا الف ضفيه عليه ا ي ا فيم ا، وإنم ي ذاته ة ف ا قيم ست له اه لي موضوعات اإلتج

ة أوالمعارضة         خصائص اإلتصاف بدر   سلب، والموافق وهو  .  جات من اإليجاب أوال

اه            ة اإلتج ه وجه تم بمجرد          . Valenceما يطلق علي اه النه د دراسة اإلتج ا عن لكنن

 .الوجهة تأييدًا أو معارضة، ولكن نهتم آذلك بدرجة أو شدة التأييد أو المعارضة

ي الو -7 اقض ف دم التن اق وع اه، أي الوف ات اإلتج ين مكون ساق ب ين عناصر اإلت ة ب جه

ـوجهة                . اإلتجاه ساق في الـــ اذ توجد بعض الدالالت على وجود ميل عـــام نحو اإلت

ـة       ) الموافـــقة أو المعــــارضة  ( اه الثـــالثــ ال    (بيــــن مكونات اإلتج ة واالنفع المعرف

  ).48 – 47 : 1989عبداهللا،) (ومقاصد السلوك 

 

 
 

 
 

ا ذات               ولقد برزت دراسات عدة تناول     ت اإلتجاهات نحو بعض القضايا اإلجتماعية منه

رأة وأخرى ذات                 اه نحو عمل الم دريس واإلتج ة الت اه نحو مهن طابع إيجابي آدراسة اإلتج

ا ظهرت                    ات، ومن هن اول الق طابع سلبي آدراسة اإلتجاه نحو األخذ بالثأر واإلتجاه نحو تن

ا          لبية ترفضها المجتمعات         الدراسات التي تناولت اإلتجاهات التعصبية بإعتباره  ظاهرة س

ا               سانية التي نراه اة اإلن وينفر منها األفراد، وهي ظاهرة إجتماعية تتمثل بكل أشكال المعان

 ).5 :2000دآت،(حولنا وال تفسير لها إال إنها تعصب 



 
ذه                           ـَرْف ه ى أن ُتــع ر من أي وقت مضى ال أمس الحاجة أآث وم ب المجتمع الي لذلك ف

ة           الظاهرة ألهميتها    في فهم السلوك اإلنساني في مختلف جوانبه النفسية واإلجتماعية والعقلي

 ).7: 1982عباس، (

 
وقد يكون التعصب حالة فردية يبتلى بها بعض األشخاص ألسباب وعوامل خاصة                

ذا    ه وه وزه وآيانات ه ورم ه ثقافت ع ل ي مجتم ارًا ف ًا وتي ون التعصب إتجاه ، وأخرى يك

رار آ  ار وأض ذر بأخط ر ين ع    األم اة المجتم ي حي صعد ف ف ال ى مختل رة عل بي

 ).2: 2004الصفار،(

 
ًا   لوآًا معين ي ضوئها س ع ف ة مؤشرات نتوق د بمثاب اً تع ات التعصبية عموم فاإلتجاه

ا،                    ابي أو سلبي بدرجة م مميزًا للفرد في مواقف الحقة وآذلك ربما يكون لديه إتجاه إيج

و موضوعات، أو ممارسات،      نحو مؤسسات، أو مجموعات من األفراد، أو شخصيات أ        

نفس  اء ال ام علم وم إهتم ذا المفه ال ه د ن ة، وق ار معين اهيم، أو أفك ادات، أو مف أو ع

ؤثر              اإلجتماعي وعلماء القياس نظرًا لتأثر سلوك األفراد تأثرًا ملحوظًا باإلتجاهات مما ي

ا       ة،  بدوره في العالقات اإلنسانية التفاعلية بين أفراد المجتمع الواحد، والمجتمع ت المختلف

ويعتمد إستقرار هذه العالقات على مدى تأثير أنماط اإلتجاهات السائدة في المجتمع في                

 ).517: 2000عالم،(حياة األفراد بال ضغط أو توتر 

 

 
دى  ي م رد وف ال في سلوك الف ا دور فع ه أن اإلتجاهات التعصبية له ا ال شك في مم

ي       د حظ ذلك فق ي، ل ه المهن ي توافق ا ف ل والرض الل    التقب ن خ ات م وع اإلتجاه  موض

رد             ة التي تحدد سلوك الف الدراسات والمناقشات بإهتمام آبير، لكونه أحد الجوانب المهم

 ).182: 2003العبيدي، (ونشاطاته 

 
  )Attitude( تجاه التعصب آإ -

ه                   ا يعني ون فيم اه، يتفق القليل        رغم االتفاق الواسع النطاق على أن التعصب هو إتج

صطلح اإلت وذجين         م ستخدمون نم ال ي بيل المث ى س سيكولوجيون عل ه، فال ي ذات اه ف ج



ادي    ـوذج األح ـوم، النمـ ذا المفهـ ًا له ين تمام  ) Unidimentional Model( مختلف

ات    ـي المكون وذجين    ) Three- Component Model( والنموذج ثالثـ ولكال النم

ين التع    ة ب ي العالق ك ف تخدام ، وذل د اإلس ة عن ائج مختلف ب  نت ل القوال اهيم مث صب ومف

 .الجامدة أو المسافة اإلجتماعية، وآذلك في تصور آيف يؤثر التعصب في السلوك

 
دانيًا              عند بداية ظهور مصطلح اإلتجاه، آانت النظرة الشائعة إليه بإعتباره توجهًا وج

)Effective (    أو انفعاليًا)Emotional (         د واحد نحو موضوع معين يتراوح على بع

ال    ) Favorability– Un favorability(  عدم التفضيل –ضيل هو التف ى سبيل المث وعل

ًا     ) Thurstone & Chave,1979(آان تعريف ترستون وشيف  اره تقييم اه بإعتب لإلتج

شهدت فترة األربعينيات   . عامًا أو شعورًا بالتفضيل أو عدم التفضيل نحو موضوع معين         

رن الماضي تحوًال في         ر شموًال                والخمسينيات من الق وم ليصبح أآث ذا المفه د في ه ا بع م

يالحظ أن اإلتجاه حسب هذا النموذج      . وتعقيدًا وذلك فيما يمثله األنموذج ثالثي المكونات      

) المكون المعرفي   ( هي اإلعتقاد حول موضوع اإلتجاه      : يتكون من ثالثة ابعاد مترابطة    

شاعر وع    الم ذا الموض و ه اطفي (نح ون الع ل )المك ول للعم ـدادات ، المي  أو اإلستعــ

 .أو السلوآي ) Conative( ) زوعي ـالمكون الن(السلوآـــية تجاه ذلك المـــوضــوع 

 
ه                  اق علي دو أن سبب اإلتف ويعتبر األنموذج الثالثي موضع إتفاق واسع بين الباحثين، ويب

ى .  إجتماعية هامة في مفهوم واحد واسع للتعصب  –هو أنه يرتبط بين عدة مفاهيم نفس    عل

ات        ين الجماع ة ب اه، والكراهي ي لإلتج ون المعرف زءًامن المك دة ج ب الجام د القوال ك تع ذل

ة هي جزء                     سافة اإلجتماعي والتقدير السلبي من جماعة ألخرى هو المكون الوجداني، والم

 .من المكون السلوآي

 
ين المكون              ة ب ة المتبادل شاآل ، فالعالق و من الم ات غير أن ذلك األنموذج الثالثي ال يخل

اذا شكلت    .  الثالث من جهة، وبينها وبين السلوك من جهة أخرى لم تتضح بصورة محددة             ف

ات، إال                 ذه المكون المكونات الثالث بعدًا أوسع نطاقــًا، فمن المنطقي أن نتوقع إنسجامًا بين ه

ـع                   ـا دفــ رة ، مم ان آثي د   ( أن ذلك اإلنسجام لـــم يتضح في أحي راض أن     ) جرينوال ى إفت ال



سبب               آًال ا ي ات األخرى ، مم م المكون ة عن تعل ه بصورة مختلف تم تعلم  من هذه المكونات ي

 .درجة آبيرة من اإلستقالل بين هذه المكونات

 
ات    شترك لمكون أثير الم ن الت تج ع سلوك ين رة أن ال ضًا فك وذج أي ذا النم ضمن ه يت

أثير              ذا الت سلوآي بصفة خاصة في ه ة المكون ال ائج   . اإلتجاهات الثالث، مع أهمي ومن النت

ا   ه ال يمكنن ا، فأن ا بينه سقة فيم ر مت اه غي ات اإلتج ى أن مكون اًء عل ك، وبن ى ذل ة عل المترتب

اس          ي مقي شخص ف ا ال صل عليه ي يح ة الت ن الدرج صبي م سلوك التع ح بال ؤ الواض التنب

يس المكون الوجداني فقط          )  ثرستون –ليكرت  ( اإلتجاهات مثل     : 2000دآت،   (والتي تق

92- 93.( 

 
نفس      و م ال َرض عل ي َتَع واهر الت د الظ ن أعق صية م ى أن الشخ اء عل م العلم ق معظ يتف

ددة        سية متع لدراستها حتى اآلن ، بل يمكن عدها البداية والنهاية لعلم النفس ألن الظاهرة النف

ا هو أمر                   سلوك إنم األبعاد متشعبة الجوانب، وإن الفصل في الدراسة بين األبعاد المختلفة لل

 ).18: 1982الشرقاوي،(اسة العلمية للوصول الى الدوافع واألسباب تقتضيه الدر

 
دارس     رين أو الم تالف المنظ ًا إلخ صية تبع دة لوصف الشخ اهيم ع تخدمت مف ذلك إس ل

ة    ة الحاج يمكن أن توصف الشخصية بدالل ا، ف ون إليه ي ينتم سية الت ادة Needالنف  أو الع

Habit أو السمة Trait أو النمط Type أو الميول Tendency أو اإلتجاه Attitude. 

 
اس اإلتجاهات                   وقد شهدت الثالثينيات من القرن العشرين تطورات واسعة في مجال قي

ان (و  ) ليكرت (و  ) ثرستون (و  ) بوجاردس(بفضل الرواد األوائل أمثال      اء    ) جتم ة ببن متمثل

سية مق       اييس النف ارات والمق ر اإلختب اييس خاصة لإلتجاهات حتى أصبحت من أآث ة مق ارن

 ).Sundberg,1977:174(بمقاييس جوانب الشخصية األخرى 

 
ن    ة، وال يمك ر ملموس ات فرضية غي ا تكوين ات لكونه ه معوق ات واج اس اإلتجاه إن قي

ل                          سمة أو الظاهرة ب اس ال ر مباشر إذ ال تق ة، وأن قياسها يكون غي تحديدها بوضوح أو دق

 ).  Aiken,1988:16(يقاس السلوك الدال عليها 

 



 سيولوجية سودراسات : ب والسلوك التعص
اع     اء االجتم رى علم اعيون – أج ات  – االجتم ذه الدراس رة، ه ة مبك ات ميداني  دراس

سلوك          ـر     . أوضحت إمكانية اإلنفصال التام بين اإلتجاه التعصبي وال ام البــيــيـ ) Lapier(ق

صين، وتوقف في العدي                    الد ال ين من ب ادق     بجولة في الواليات المتحدة بصحبة إثن د من الفن

ت، إال أن من رفض                        ذا الوق صينيين في ه والمطاعم ، ورغم شيوع اإلتجاهات المضادة لل

دة ة واح ان حال اآن آ ذه األم م من ه ة له ديم الخدم تة أشهر أرسل الباحث . تق دة س د م وبع

صينيين     ول ال تعداد أصحابها لقب دى إس ا عن م ألهم فيه ا، س ي زاره اآن الت تبيانات لألم اس

ال  ضيوف، ق رى         % 90 آ ذلك أج م، آ ديم له ضون التق وف يرف م س ستجيبين أنه ن الم م

ان من البيض وواحدة              1952وآخرون عام   ) آوتيز(  دراسة مشابهة لذلك، حيث دخلت اثنت

ات المتحدة               شرقي للوالي شمال ال اآن شبه حضرية في ال من السود أحد عشر مطعمًا في أم

اآن         األمريكية وتم تقديم الخدمة لهن بطريقة عادية، و        ذه األم قد سبق ذلك إرسال خطابات له

م اإلتصال                            ذلك ت وج والبيض ، آ يط من الزن ا خل لضمان عدم الحجز في مطاعم يعمل به

ساء                  ذه المجموعة من الن تقبال ه تليفونيًا ببعض األماآن وأستبعدت األماآن التي رفضت إس

وج   بدراسة ن)  جيلبرت –سابنجر (قام . أو التي ترددت في قبول حجزهم بها    تائج عمل الزن

وا            م يتجنب ائن المتعصبين ل في وظيفة مسؤول مبيعات في السوبر مارآت، وقد وجد أن الزب

وج              ا الزن ة التي يعمل فيه زاد (ودرس  . الموظفين الزنوج أو المحالت التجاري ات  ) مي العالق

دة  ات المتح ي الوالي م ف دين الفح ات تع ر من مجتمع ي آثي صرية ف امًال . العن زاد تك د مي وج

ًا                        ع زًا عنصريًا حازم ل، لكن وجد تميي ة العم ل، وفي نقاب نصريًا ومساواة في مواقف العم

افس الواضح       ذا التن يض ه اجم الب ال المن ن عم ة م ت الغالبي د قبل اآن، ولق ذه األم ارج ه خ

وا                    -بإعتباره شيئًا طبيعيًا     سيادة العنصرية اذا إنتقل ة ال ى حال ساواة ال ة الم  أن ينتقلوا من حال

 .)110: 2000دآت،(الى آخر من موقف 

 
ح روز  د أوض ي ) Rose,1956(    لق ة الت ى أن الطريق ل ال ف توص ع المواق أن جمي

رون                 يتصرف بها الناس تصرفًا فعليًا قد تكون مختلفة بشكل واضح عن اإلتجاهات التي يعب

ا        ا التي يظهرونه ة حسب     . بها أو النواي ه يتحدد من            ) روز(والحقيق دو أن رد يب  أن سلوك الف

ى أساس               خالل أدوار أصحابه والمواقف التي يوجدون فيها أآثر مما يتحدد بإتجاهاتهم، وعل

ارزين       ) روز  (مثل هذه النتائج يقول      سيوسيولوجيين الب اء ال ول     : وهو أحد العلم إن من المقب



ين الجماعات           ات ب اط العالق ز والفصل     (إفتراض أن أنم ل أساس التميي منفصلة  ) والتي تمث

بابه، وفي             تمامًا عن اإل    أريخ منفصل في أس ه ت ا ل ًال منه تجاهات التعصبية من حيث أن آ

ات       ة، وإتجاه ن ناحي ات م ين الجماع ات ب اط العالق أن أنم رى ف ارة أخ ره، بعب ة تغيي عملي

اطع             شكل ق ان ب ر مترابطت ان غي ا ظاهرت . ( التعصب والقوالب النمطية من ناحية أخرى هم

Rose,1956 :171–173(  

 
 
 
 

 :اهات التعصبية تجمفهوم اإل
ين         صبية ب ات التع لبية واإلتجاه ة أوس ا إيجابي شكلين أم ون ب صبية تك ات التع      اإلتجاه

ا      ) التعصب اإليجابي والتعصب السلبي   (الجماعات   لها قدر آبير من األهمية لما يترتب عليه

سياسية في                      ة واإلقتصادية وال واحي اإلجتماعي شمل الن دة ت ى جوانب عدي لبية عل  من آثار س

ا،         . سائر المجتمعات اإلنسانية   ذه المجتمعات في عمومه ى ه سلبية عل ار ال وتنعكس هذه اآلث

اني،              . مثلما تعود على األفراد تماما     ا زالت تع ت، وم وهناك العديد من المجتمعات التي عان

ة المشكلة         ارة اخرى   . من ذلك وغير قادرة على مواجه ى درجة         : بعب اذا وصل التعصب ال

نم عن إضطراب في                   معينة من الحدة ي    ع، وي ويض وحدة المجتم صبح عامًال من عوامل تق

ك إذا سادت   . ميزان الصحة النفسية اإلجتماعية مما يفسد المجتمع ويهدد آيانه     وفي مقابل ذل

اون   سامح والتع ودة والت ات الم ابي(إتجاه صب اإليج ي  ) التع ات ف ضاء الجماع ين أع ب

سن   ز والتفضيل، ف ة، من دون تميي اعي هو  مجتمعات معين تقرار النفسي اإلجتم جد أن اإلس

ا،                        سية ألبنائه ى الصحة النف ة األمر عل نعكس في نهاي ا ي السمة المميزة لهذه المجتمعات مم

الواقع أن اإلتجاهات التعصبية      ). 15: 1989,عبد اهللا (ويتيح فرصا أآبر للتقدم واإلزدهار      

ة، وا       ) اإليجابي و السلبي  (بشقيها     النور والظلم م       هما ضدان آ دل والظل شر، والع ر وال . لخي

ر  ان اآلخ ا آ دهما م وال أح و األب . فل ن والتعصب ه و اإلب سامح ه ة . فالت ي العائل يس ف ول

ان  ذان االثن سجمين إال ه ر من ن غي ا أب وإب شرية برمته ًا أو . الب ون التعصب هجومي د يك ق

ًا دة. دفاعي ة واح ن طين وعين م ستثير ويحرك. إال أن الن ومي ي تعصب وال. فالتعصب الهج

ومي   ه تعصب هج ي حقيقت و ف ذي ه دفاعي ال صورة   . ال ى ب ة األول ي المرحل دأ ف ه يب إال أن

وت نكمش ومكب ن   . تعصب م صدر ع ذي ي م ال دوان والظل ومي بالع ل التعصب الهج ويتمث



ه  الى في رط والمغ ساسها المف سبب إح صبة ب ة المتع ر . المجموع ار للغي التفوق واإلحتق ب

 ).4 :2003الجوراني،(والتعالي عليهم 

 
 
 
 
 

 :تجاهات التعصبيةمكونات اإل
ا     (     يالحظ من خالل أغلب التعريفات الخاصة بالتعصب    ك التي رآزت إهتمامه سواء تل

سلبي  ابي أو التعصب ال ى التعصب اإليج ي   ) عل ات ه ة مكون ه ثالث اه ل ( أن التعصب إتج

سلوآي   ون ال الي، والمك ون االنفع ي، والمك ون المعرف المكون المع).  المك اه ف ي لإلتج رف

ات     ن اإلدراآ ارة ع صبي عب د    Perceptionsالتع ة بأح ات الخاص دات والتوقع  والمعتق

ال   بيل المث ى س ة، عل ة معين ة عرقي ه بخصوص أعضاء جماع د لدي ي توج األشخاص والت

ود  سود أو اليه الي   . ال ون اإلنفع ا المك ويمي(بينم ل    ) التق ى آ شتمل عل صبي ي اه التع لإلتج

ودة     الموضوعات التي ينطوي       ا متصل الم ة  (عليه صداقة العام داء نحو موضوع    –) ال  الع

ة                 -اإلتجاه صبغة االنفعالي اه التعصبي ال ى اإلتج ، والمشاعر النوعية المختلفة التي تضفي عل

ة( ة  ). التقويمي ات الوثيق ى اإلعجاب والعالق صل عل ذا المت ابي من ه شمل الطرف اإليج وي

Closed    س رف ال شتمل الط ا ي د، بينم ل االزدراء     ، أو التوح دة مث شاعر عدي ى م لبي عل

 .والخوف والحسد والمسافة االجتماعية واالغتراب

ا ينبغي          دات الخاصة بم ى المعتق شتمل عل اه التعصبي في سلوآي لإلتج ا المكون ال أم

عمله بالنسبة للجماعات مثار االهتمام، والتوجهات السلوآية للفرد نحو أعضاء هذه الجماعة   

 Smith,1947:523) (سياسة التوجه  (المكون يطلق عليه أحيانًا والنمط األخير من هذا 

(. 

 
ويكشف الفحص الدقيق في مجال االتجاهات التعصبية عن وجود ثالثة معايير مثالية     

ن   ل م دمها آ ة ق ودرميكر، ( مختلف ردال، (، و  ) Powdermakerب ( ، و )Myrdelمي

ار ال     : ، وهي )Williamsوليامز،   ة، ومعي سانية        معيار العقالني ار المشاعر االن ة، ومعي عدال



ة  صبية ) . Williams , 1960 : 47(الرقيق ات التع ّون اإلتجاه ا ُيك واإلنحراف عنه

)Williams, 1960: 47.( 

 
 

  ) Rationality( معيار العقالنية  : أوًال
ة،                   ى المعلومات الدقيق اظ عل ذل للحف ستمرة تب      ويقصد بهذا المعيار أن هناك محاوالت م

دات لكي يكون                 وتص زات وتحدي شخص، وعمل تميي حيح المعلومات الخاطئة التي يتلقاها ال

تدالالته  ًا باس تنباطاته، وواعي ي اس ًا ف ن . منطقي راف ع ى االنح صب بمعن ار (والتع معي

م متعجل   ) العقالنية يم    ) Hasty Judgment(يحدث في شكل حك م مسبق، أو تعم أو حك

ل                مفرط، أو التفكير في اطار القوالب ا          رأي في ظل ظهور دالئ ديل ال ة، ورفض تع لنمطي

 ).Harding,1975:5(جديدة، ورفض االهتمام بالفروق الفردية 

 

  )Justice( معيار العدالة : ثانيًا 

ردال  ه مي ذي قدم اس ال ـو المقي ـ، ولي)G.Myrdel(   فهــ ون ) R.Williams(امز ـ ، وميرت

)R.Merton (     ساواة في المعا رًا للم ذا مؤش د ه ة  ويع و يتطلب   )Eaual Treatment(مل  فه

ا                  ة م وجوب المساواة في المعاملة بين األشخاص جميعهم في آل مجاالت اإلهتمامات العام

رتبط                 درات وأشكال اإلنجاز التي ت ايز الق ى أساس تم وم عل ة التي تق عدا المعامالت الفارق

ار         ذا المعي ن ه رف ع ذي ينح سلوك ال سمى ال ف وي ات الموق ًا بمتطلب التمييز((وظيفي )) ب

راه                  ا ي ويفرض معيار العدالة على الشخص أن يتجنب هذا التمييز وأن يعيه ويعارضه حينم

  ).55 : 1989عبداهللا،(موجهًا الى طرف ثالث

 
  ) Human heartednees( معيار المشاعر اإلنسانية الرقيقة : ثالثًا 

و أص ات التعصب، فه ه، تعريف ًا ل ذي تصنف، طبق ار ال سيره من     وهو المعي عب في تف

رين ارين اآلخ سانيتهم،    . المعي اهيم ان رين بمف خاص اآلخ ل األش ي تقب ار ف ذا المعي ل ه يتمث

ل                ذا التقب د ه بعض في بعض الخصال، ويع ون عن بعضهم ال وليس على أساس انهم يختلف

ذه           شمل ه سلوك، وت االستجابة  (استجابة شخصية مباشرة، سواء على مستوى المشاعر أو ال

صية ة م) الشخ ات العام ن العالق ضًال ع ة ف ات الخاص االت العالق ى . ج صب بمعن والتع



االة                  راوح من الالمب ة يت سانية الرقيق ار المشاعر االن ) Indifference(اإلنحراف عن معي

شطة   وع من      ) Active hostility(من خالل الرفض، الى العداوة الن ذا الن ى ه ق عل ويطل

 .)55: 1989عبداهللا،) (عدم التحمل(التعصب 

 
سها         ي نف ا ه ا أنه راف عنه ة اإلنح ة، وإمكاني ايير الثالث ذه المع ي ه ر ف الل النظ ن خ    م

صبية  ات التع ات االتجاه ن . مكون اإلنحراف ع ة((ف ار العقالني صائص  )) معي ن خ ر ع يعب

ن      راف ع ي، واإلنح ون المعرف ة  ((المك ار العدال سلوآي،    )) معي ون ال ن المك ر ع يعب

 .هو نفسه المكون اإلنفعالي)) نية الرقيقةالمشاعر اإلنسا((واإلنحراف عن 

 
ة          ت أغلبي دى آان ى أي م ح ال صبية يوض ات التع ات اإلتجاه ين مكون د ب ذا التباع      وه

ين دون سواه              ى جانب مع ات رآزت      . التعريفات ناقصة ومبتورة، ترآز عل بعض التعريف ف

ا رآز آخ                     ى الجانب المعرفي بينم بعض اآلخر عل ى   على جانب المشاعر ورآز ال رون عل

ة                . الجانب السلوآي اضافة الى المشاعر      ات الثالث احثين بالمكون تم عدد من الب ك أه ومع ذل

احثين                  ل هؤالء الب ز مث ان ترآي لإلتجاهات التعصبية، وأولوها أهتمامًا نظريًا وواقعيًا وإن آ

ة  ام أغلبي دم إهتم ذه النقطة الخاصة بع ان وه سلبي في معظم األحي ى جانب التعصب ال عل

ه        البا دوا أن ا أآ حثين بالمكونات الثالثة لإلتجاهات التعصبية تدارآها هاردنج وزمالؤه، حينم

ة            ة النظر التحليلي دو منفصلة من وجه سابقة تب ة ال على الرغم من أن المعايير المثالية الثالث

د من                           اك العدي ان هن ة ف رد في المواقف العياني دى الف ى مطالب متصارعة ل وربما تؤدي ال

ول              المسوغات ا  ى حد معق ايير ال ذه المع ل أحد ه ذي يمث لتي تفسر أو تدعم آون الشخص ال

ن         صبًا م صبح متع ذي ي شخص ال الي فال رين وبالت ارين اآلخ ل المعي رجح أن يتمث ن الم م

ور              ن منظ ضًا م صب أي ل أن يتع ن المحتم ايير م ذه المع د ه ن أح راف ع ور اإلنح منظ

ع             ذا األساس يمكن توق ـيس          المعيارين اآلخرين، وعلى ه ـين مختلف مقايـ اط بــ وجود إرتب

ة       راض العالق التعــصب بــصرف النظر عن المعيار الذي تمثله هذه المقاييس في ضوء افت

 ).56 – 55: 1989عبداهللا،(بين هذه المعايير

 
    يعتبر القدر األآبر من تأريخ اإلنسانية سجًال للعداء والصراع بين الجماعات، والحق أن             

  المرعبة التي ارتكبها البشر لم تكن على يد مجرمين            atrocitiesوحشية    أغلب األفعال ال  



اعتهم ضد          اديون لمصلحة جم ون ع أو مجانين، وانما آانت أفعاًال مشروعة يقوم بها مواطن

ل     شير تاجفي ك ي ي ذل رى، وف ة أخ ي  ((، )Tajfel , 1984(جماع ي ف ت انن اذا اعترف

ـلن االسبوع الماضي قتلت شخصين من أجل مصلحتي  الشخصية أو مصلحة أسرتي، فـ

 )).يختلف اثنان في أي من المجتمعات التي نعرفها على أنني مجرم 

 
شر                         ين من الب ل ألف سببت في قت أما اذا اعترفت في االسبوع الماضي اني قتلت أو ت

ة،          )) جماعتي((لصالح   ة أو الوطني ة أو العنصرية أو القبلي سياسية أو االجتماعي ة أو ال الديني

ة          فأقل   ى مدى أخالقي اك خالف عل ما يمكن قوله انه في اطار بعض المجتمعات سيكون هن

ًال          ًا أص سلوك مطروح ذا ال ى ه وم عل ون الل د ال يك ات فق اقي المجتمع ي ب ا ف لوآي، أم س

)Tajfel,1984:704.( 

 
 :تحليل تاريخي عن الفهم السيكولوجي للتعصب 
سيكولوجيين         واضحة من     من منظور تاريخي يمكن تمييز سبع حقب         م ال ة فه  حيث طريق

ا مع تطور                ة في تفاعله ؤثر الظروف واألحداث التاريخي للتعصب، وسوف يتضح آيف ت

رة                ل  . المعرفة في تغيير االهتمام بالموضوعات والتساؤالت حول الموضوع في آل فت وقب

 :النظر الى المراحل تجدر االشارة الى نقطتين

ة واضحة          : أوًال   رات زمني رة               إن تحديد فت د فكل فت سيط الزائ شمل بالضرورة بعض التب ي

ساق  ي اإلت يش ف ة روآ رت نظري ثًال ظه ي، فم ري والبحث سي النظ ام الرئي ل االهتم تمث

ى                  سية ال ديناميات النف ى ال المعرفي، في وقت آانت اإلهتمامات البحثية تنتقل من الترآيز عل

 .العوامل اإلجتماعية الثقافية

ًا  نفس: ثاني م ال اريخ عل أنًا  إن ت ًا، ودراسة التعصب خصوصًا آانت ش اعي عموم  اإلجتم

رن       أمريكيًا في أغلب األحوال، ولم يظهر أثر أوربي واضح إال خالل العقود األخيرة من الق

 ).135 -133 : 2000دآت،( الماضي 

 :ويمكن إيضاح الحقب وآاآلتي 

 : حتى بداية العشرينيات– سيكولوجية الفروق بين العناصر -1
سيكولوجيين                 حا زت فكرة التعصب باعتبارها مكونًا إجتماعيًا على اهتمام جاد من قبل ال

ين      روق ب ب الف ى أغل ر ال ان النظ ة آ ذه الحقيق ن ه رن الماضي، م ن الق شرينات م ي الع ف



وم التعصب   ) Racial Differences(الجماعات آونها فروقًا عنصرية  وبذلك ظهر مفه

 .فروق العنصرية فيما بينهمالى الفكر العلمي في سياق فهم ال

 
ولر         ى أن أغلب الفكر العلمي في           ) Haller,1971(    أبان القرن التاسع عشر أشار ه ال

يادة       رة س ذاك فك شرت آن د إنت اس فق دني بعض االجن ل ت ان يتقب ا آ ا وأورب ن أمريك ل م آ

م ت          . العنصر األبيض على األسود    كن  أما مفهوم التعصب أو اإلتجاهات العنصرية للبيض فل

وق         سيادة والتف و ال يض نح دى الب ي ل ات الت ت اإلتجاه ا آان ة آم ًا ذا أهمي وعًا علمي موض

اه                    ًا تج يئًا طبيعي ا، أو عدتها ش سلمًا به ة وم وج مقبول الموروث من جانبهم، أو الكراهية للزن

دن واضح          ة وت ن بدائي نهم م ر م ا يظه سبب م ستعمرات ب اء الم ن أبن رهم م وج وغي الزن

)Haller,1971:247(. 

 
وقد آان أآبر اإلهتمام في أبحاث الطب واالنثروبولوجيا هو بايضاح أشكال القصور        

ذه                        ى ه سيون ال رن العشرين انضم النف دايات الق ذآاء في ب اس ال أوالتخلف وحينما ظهر مقي

سون         شير سامل ول    ) Samelson,1978(الطائفة من االبحاث وي ك حيث يق ى ذل ان  : ال آ

اس اس هو قي ع الهدف األساسي للقي احثون من جم دأ ب ا لبث أن ب ة، لكن م روق الفردي  الف

ى           –البيانات عن االجناس ووجدوا فروقًا أو         حينما ال يجدون مثل هذه الفروق يصممون عل

وثهم     ي بح ه ف ستطيعوا اثبات م ي ا ل ات م ستقبل الثب ي الم اث ف راء أبح ضرورة اج ه ب التوجي

 ).Samelson,1978:565(الحالية 

 

 

 
سيطرة       في اإلجمال إرتبط     يادة العنصر األبيض وال ذي يحمل س الظرف التاريخي ال

سبة                      ة بالن ر بدائي اس أدنى وأآث ة ألجن على المستعمرات بصورة التعصب آإستجابة منطقي

ات العنصر                     ل بنظري ا يتمث رة فيم ذه الفت اعي العلمي له للجنس األبيض، وتميز الفكر اإلجتم

Race Theories     ر د الف ى تحدي بابها، وخاصة     حيث رآزت البحوث عل سير أس وق وتف

 ).136: 2000دآت،(تلك القائمة على إفتراض بدائية العناصر الدنيا 
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سون            ف سامل د وص ة، وق صورة آامل ر ب ي التغي ة ف ذه المرحل ي ه ر ف دأ الفك      ب

)Samelson,1978 (  اره إ ر بإعتب ذا التغي ب      ه ان أغل د أن آ ًا، فبع ذريًا عميق ًا ج نقالب

ون              ين العناصر، أصبحوا يبحث ذآاء ب روق في ال النفسيين في العشرينيات يعتقدون بوجود ف

ر المنطقي        ات عن مصادر التعصب غي ، وفي  )Irrational  Prejudice(في األربعيني

ات ال             ة خالل عقود قليلة حدث تغير جذري آخر وهو دراسة الجماعات والعالق أشار  . جماعي

سون( ي البحوث  ) سامل دم ف ًا للتق اره أنموذج ر بإعتب ك التغي ى ذل ة النظر ال ا محاول ى إنه ال

ة                 ر الفاهم األمبريقية، وأن النصر آان للبيانات الموضوعة على حسب النظرة التعصبية غي

ة  والتأملية إال أن ذلك يبدو أنه خدعه، فالبيانات األمبريقية بالتأآيد ال تحسم موضوعاً         بطريق

سيين في                      اء نف ين علم ة ب ذآاء للوراث ة ال الي عن قابلي أو بأخرى بدليل ما يعكسه الحوار الح

 ). Samelson,1978:270( بيرآلي وجامعة برستون –جامعتي هارفارد 

 
داث وظروف   تجابة ألح اره إس ر باعتب ي التفكي ر ف ذا التغي سير ه ول تف ن المقب دو م       يب

ى،              ) ميلنر(اجتماعية هامة، فقد رصد      ة األول د الحرب العالمي امين  بع اريخيين ه تطورين ت

اني              األول ظهور حرآة الحقوق المدنية للزنوج في الواليات المتحدة خالل العشرينيات، والث

سيادة الجنس األبيض                 ي للمستعمرات، ول م األورب ظهور الحرآات المناهضة لشرعية الحك

 .على أبناء المستعمرات

 
ى عدد آخر              حققت آلتا الحرآتي   ن تعاطفًا آبيرًا في الواليات المتحدة، هذاباالضافة ال

هو إيقاف الهجرة الى الواليات     : العامل األول : من العوامل التي أسهمت في تغيير هذا الفكر       

المتحدة، أدى ذلك الى تغيير االهتمام الى حل مشكالت الصراع داخل الواليات المتحدة بدًال              

ى بعض          سلط عل ة   من تبرير الت شعوب الخارجي اني   . ال دفق أعضاء الجماعات      : العامل الث ت

ود    صوصًا اليه نفس، خ م ال ة عل ى مهن صرية ال ث. العن ل الثال ات : العام ر االتجاه تغي

ساد     رة الك الل فت سار خ ى الي سيكولوجية ال ع . ال ل الراب شعب    : العام د ال ي توحي ة ف الرغب

ى ا      دعون ال ذين ي ا وال صين به داء المترب د األع ي ض صرية األمريك لعن

)Haney,1976:266-274.( 

 



   وعمومًا يبدو أن هذه التغيرات التاريخية أدت الى تغيرات سريعة على األقل بين المثقفين             

اس                   ره من األجن ى غي . والعلماء االجتماعيين في عدم االعتقاد في سيادة الجنس األبيض عل

اس األخرى متدني                سر       غير أن ذلك أدى الى سؤال حرج، اذ لم تكن األجن ة، فكيف نف ة حقيق

م من جانب الجنس األبيض                       سر اذالله ان، وآيف نف ر وحرم ر    . ما هم فيه من فق رى ميلن ي

)Milner,1983 (    أن فلويد البورت)Allpor,1924 (     آان أول علماء النفس اإلجتماعيين

ًا بالدرجة التي             ((الذي أوضح هذا الموضوع بقوله       يس آافي ة ل درة العقلي ان التناقض في الق

س ن    تف ؤالء م ه ه ا يتعرض ل افي لم سير الك ريكيين أو للتف وج األم ؤس الزن شكلة ب ا م ر به

ر                      ))النبذ ذا غي وج، ل ه الزن ذي تعرض ل ذ ال ، ولالجابة على هذا السؤال ولتفسير القهر والنب

ين                 ساواة ب اد في الم النفسيين انتباههم نحو االتجاهات العنصرية للرجل األبيض، فمع االعتق

ة من جانب الرجل                  األجناس جاءت فك    سلبية أو االزدرائي رة أن االتجاهات العنصرية أو ال

وم   ور مفه ى ظه ك ال ة، وأدى ذل ر، وآانت ظالم ة للتبري ا قابل ي جوهره م تكن ف األبيض ل

ر منطقي وخاطئ               ادل، غي ر ع ًا غي د تعريف      . التعصب باعتباره اتجاهًا جماعي ـذلك أعي لـــ

ش  ا  م صرية باعتباره ات العن شكلة العالق ون  م ن أن تك دًال م يض ب ل األب كلة تعصب الرج

 ).138-137 : 2000دآت،( مشكلة تدني الرجل األسود 
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اعي من العنصرية البيضاء                   ظهرت أولى محاوالت تفسير التعصب في اطار اجتم

نوج في الواليات المتحدة فقد تضمنت افتتاحية آتاب بوجاردس           الز –والعالقات بين البيض    

 تأآيدًا على أن موضوعًا وحيدًا وآبيرًا يواجه         – على سبيل المثال     – 1928الذي نشر عام    

ر  تجابة غي ي واس ر منطق ان التعصب غي صرية، اذ آ ات العن دة وهو العالق ات المتح الوالي

شار             عادلة آما أصبح أغلب السيكولوجيين والمثقفي      سر انت دون، آيف يمكن اذن أن نف ن يعتق

ي      اعي العلم سؤال االجتم ان ال ك آ دو أن ذل دة ؟ يب ات المتح ي الوالي ضاء ف صرية البي العن

ديناميات    . الحرج والذي ظهر بسبب الظروف التاريخية واالجتماعية المحيطة        تقدم نظرية ال

ذا الم           ى التعصب          النفسية إطارًا مالئمًا لإلجابة على هذا السؤال، من ه ق يمكن النظر ال نطل

دفاع                 ل ميكانزمات ال ائعة مث ات سيكولوجية ش ة      . باعتباره ناتجًا عن عملي ذه العملي تعمل ه

ة،                  ة، أو بيئي بطريقة ال شعورية على تحويل القلق والمشاآل التي تنشأ إما عن ضغوط داخلي



 إنتشار التعصب،    فشيوع هذه العمليات يفسر   . والتهديد، واإلحباط الى تعصب ضد األقليات       

ا  دم منطقيته سر ع ا تف عورية دفاعاته ن . وأن ال ش ة م ًا متباين صب أنواع ضمن التع ويت

قاط   شمل االس ـامية، وي ات الدينــ اط )Projection(العملي ، )Frustration(، واإلحب

داء    ـش الف ـدوان   )  Scope Goating(وآبــ  Displacement for(واإلزاحة للعــــ

aggression .(ن لعدد من هذه العمليات أن تتـــكامل في تفســــير مترابط للتعصب            ويمك

ى                   زاح عل ـذي ي ـماعي المزمن والــ اط اإلجتــ على أساس من العـــدوان النـــاشئ عن اإلحب

 ).139 - 138: 2000دآت ، (األقـليات بإعتبارهم آبش الفداء 

 
والً            ًا مقب سيرًا منطقي شار العنصرية       يبدو أن مثل هذه المنطلقات تقدم تف ًا، إلنت  ظاهري

ة   دون محاآم دام ب ل االع ذوذًا مث ر ش رات أآث سير تعبي ذلك لتف دة آ ات المتح ي الوالي ف

)Hovland,1940:9.( 
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ة وح      ة الثاني ة       ظهر تغير مهم في التفسيرات المقبولة للتعصب بعد الحرب العالمي تى نهاي

ان                رق آ األربعينيات، رغم وجود صياغات جديدة مبنية أساسًا على التحليل النفسي، لكن الف

، وبدًال من   )Structure(، بل على البنية     )Process(شائعًا فلم يعد الترآيز على العملية       

د   سير الجدي رًا للتف شائعة، نظ سية ال ة النف ات الداخلي اس العملي ى أس صب عل سير التع تف

ات    للتع ل االتجاه تعداد لتقب اس االس ى أس ًا عل صية منظم اء الشخ ًا لبن ه نتاج صب آون

ر اذ آانت  ذا التغي ي احداث ه ذي أدى دورًا ف دة ال الغ الح اريخي الب التعصبية، والحدث الت

ة العنصرية             وع            . الصدفة التي نتجت عن ظهور النازي ادتهم في ن ازيون وق حيث أسهم الن

ل التعصب              معين من بناء الشخصية المضطر     بة وآانوا نموذجًا أصيًال في التعصب، اذ يمث

ذا                    ل ذوو الشخصيات من ه تعبيرًا عن حاجة داخلية تنتج عن بناء مرضي للشخصية، ويمي

ى                  النوع الى اإلستعداد والقابلية للتعصب ، ويتفق ذلك مع النتائج االمبريقية التي توصلت ال

 ).Milnor,1975 : 436(ة أن التعصب يميل الى أن يكون سمة مصممة للشخصي

 



دًال                      من المالحظ أن الخط السائد خالل هذه الحقبة ينتمي الى التحليل النفسي في ذاته، وب

زًا                     ك ترآي سير التعصب، ويعني ذل منه بدا من األنسب وصفه آاتجاه للفروق الفردية في تف

ة اث االرتباطي ى األبح ا . عل ن األبح ل م دد هائ ذا المنحى ع تج عن ه د ن ين وق ة ب ث للعالق

ه     ة ب ة ذات العالق ن األبني ره م ي الشخصية وغي ة للتعصب ف ة واالتجاهي واحي المعرفي الن

ك العصر            . آالتسلطية اند    .لوحظ أن المنحى الفارقي في تفسير التعصب يالئم روح ذل د س وق

لد  ة    ) Fairchild,1978(فيرش ة المزاجي ز الحال ة لتميي باب الذاتي ام باألس تبعاد االهتم اس

م                        العا ة أه دة الديمقراطي زام بالعقي ان االلت د آسبت الحرب وآ د الحرب، فق مة في أمريكا بع

سؤال عن                       ًا لل ك العصر مالئم آثيرًا عما آان عليه أثناء الحرب أو بعدها بقليل، ولم يكن ذل

 ).Fairchild,1978 :76(التفسيرات المؤسسية  للتعصب والتمييز 

     
ة األ        رن العشرين آانت مشكلة                  ويمكن القول أن في نهاي سينيات من الق ات والخم ربعيني

ى،      صب األعم صب أو التع ستهدفة للتع صية الم د الشخ ة تحدي ي آيفي ي ف سيكولوجيين ه ال

ا اضطراب               ة يثيره ر عن حاجة داخلي ه تعبي ذاك هي أن وآانت الصورة السائدة للتعصب آن

صية   ي الشخ ي ف روق ال     . مرض اه الف ى أن اتج د عل ن التأآي ذلك يمك ة   آ ي دراس ة ف فردي

د             ا بع اد أمريك ذي س اؤل ال اعي والتف تقرار االجتم ن االس ساندة م ى بم د حظ صب ق التع

ا    ؤخرًا حينم ارزة م ال وصارت ب ذا المج ابت ه ددات ش ة مح ر أن ثم أصبحت الحرب،غي

 ).141: 2000،دآت(مشكلة التعصب في الجنوب األمريكي هي موضوع الساعة

 
 :من القرن العشرينت والسبعينيات  الثقافة والمجتمع في الستينيا-5

ة                        ار االجتماعي ى اآلث ل ال ل، اذ انتق سائد عن ذي قب ام ال ر االهتم سينيات تغي      بنهاية الخم

والثقافية للتعصب، ساد هذا االتجاه بوضوح خالل الستينيات وأمتد أثره الى السبعينيات، مع             

صب      باب التع سيكولوجية بأس ات ال ي االهتمام وظ ف ضاؤل ملح ى   . ت رة ال بحت النظ وأص

ى                  سيكولوجي بالتعصب ال ام ال د االهتم أسباب التعصب آنذاك آونها اجتماعية الطابع ولم يع

ور          و المنظ ارز ه د ب ور جدي ور منظ سبعينيات بظه ة ال ي نهاي رى اال ف رة أخ ور م الظه

 ).142 -141: 2000دآت،(المعرفي 

 



اع     وذج االجم سيكولوجيين نم ل ال ستينيات تقب صف ال ي منت صرية،     ف ات العن ي العالق  ف

سبب      سود، فال يض وال ين الب ات ب سجم العالق ع أن تن ن توق ه يمك وذج أن ذا النم رض ه ويفت

ر                     سجام اذا غي ذا االن سود، ويمكن تحقيق ه األساسي لعدم االنسجام هو نقص تقبل البيض لل

صبية    داتهم التع يض معتق سود  (الب دني ال ن ت ائفهم،     ) ع هم، وظ ي مدارس سود ف وا ال وتقبل

ذا                    ج اد ه ين العنصرين هو المسؤول األول عن ايج يرانهم، فتساوى المكانة عند التواصل ب

ساءل                   م يحاول أحدهم أن يت التغير في اتجاهات البيض، فالتكامل العنصري آان الهدف، ول

سيطرة في                      وة وال ات الصراع، الق رة عالق عما اذا آان ذلك ممكنًا، وقد تجاهلوا في هذه الفت

 ).Fairchild,1978 :767( اجتماعية للعالقات بين الجماعات –دراساتهم النفس 

     
م                      ا ل في السبعينيات من القرن العشرين أصبح من الواضح أن العنصرية في أمريك

ة في المجتمع األمريكي                     تكن مجرد مشكلة الجنوب، حيث ظهر أن العنصرية آانت متعمق

ًا في              م         آكل، وذلك رغم البحوث التي أآدت انخفاضًا ملحوظ دات التعصبية ول ول المعتق  قب

ز        ة والتميي ايير التقليدي اعي للمع صياع االجتم اس االن ى أس صب عل ى التع رة ال ن النظ تك

المؤسسي بنفس القوة التي آانت عليها في الفترة السابقة، والسؤال الحرج الذي أثير في هذه                

مريكي وفي صراع     الفترة هو آيف نفسر تعمق العنصرية والتمييز في البناء االجتماعي األ          

المصالح بين الجماعات، وآان يبدو ذلك الموضوع من اختصاص التاريخيين واالجتماعيين           

ى                     ـرة ال ـجابة ناظــ ه آإستــ ات البحث ونظريات الي آانت منطلق سيكلوجيين وبالت أآثر من ال

 ).146–145: 2000دآت،(التعصب على أنــه تعبيــر عن المصالح الجماعية 

 
ان                      ويبدو أن ل   ا آ ة في المجتمع األمريكي عم ز العنصري جذورًا عميق لعنصرية والتميي

د يمكن النظر                    م يع ة المشترآة للتعصب ل مفترضًا قبل ذلك، فاألنماط المعيارية واالجتماعي

ًا من خالل               ستمرة أساس ا م اليها على أنها تقاليد ثقافية أو نظم مؤسسية، بدًال من ذلك بدا أنه

 .ت ومن خالل الظروف االجتماعية البنائيةالصراعات بين الجماعا

 
رن الماضي   ن الق سبعينيات م ة ال اعي  (     خالل حقب افي االجتم ز الثق رة الترآي اد ) فت س

آيف يـــمكن أن نحدد ونــفسر الصراعات بين الجماعات في المصالح ؟          : (( السؤال التالي   

ساق ا  ـامنة خلف األنـــ ة الكـــ سر الظروف البنائي ة ؟ وآيف نف صرية التمييزي وم ))لعن ، تق



ل،                    سيم سوق العم المي، وتق ل االستعمار الع اإلجابة على هذا السؤال على أساس عوامل مث

ة   ي المحافظ يض ف صادية للب ة اإلقت درة اإلجتماعي زات والق سية ، والممي صرية المؤس والعن

ن      رًا ع ت تعبي صب آان سائدة للتع صورة ال سود ، فال ة ال دني طبق تمرار ت ى إس صراع عل

ه                      ان التعصب األمريكي األبيض يوصف بأن ال آ ى سبيل المث المصالح بين الجماعات، عل

اقي الجماعات          ( ) نتيجة لمصالح جماعات الصفوة ورغبتها في إستمرار تحقيق التميز على ب

)Bowser,1985:318.( 

 
 : األسس السيكولوجية في الثمانينات والتسعينيات من القرن العشرين-6

ائج الدراسات األمبريقيةخالل السبعينيات أن ظهور التعصب وانتشاره اليكون               توحي نت 

ا                      ات سيكولوجية ربم اك عملي د اتضح أن هن اعي، فق اء االجتم بسبب صراع المصالح والبن

ك    ي ذل ضًا ف ا دور أي ية له ر أساس ى موضوع    . أآث ت عل ي قام ات الت ائج الدراس ت نت آان

 ).146: 2000دآت،(ى الموقف الجديد العنصرية الرمزية هي احدى المؤثرات عل

 
ًا،                   ى أساس عشوائي تمام      وقد أجريت بحوث يتم فيها تقسيم المبحوثين الى جماعات عل

واليكون هناك اتصال أو تفاعل بين الجماعات، وليس هناك أي صراع للمصالح أو أساس                 

س      ين تق راد ح ات، إال أن األف ذه الجماع ين ه ا ب داء فيم ي للع اعي واقع ذه  اجتم ى ه يمهم ال

اعتهم                    صالح جم سية ل ز والمواقف التناف ز والتميي ار التحي الجماعات الدنيا إستمرت في إظه

ى أن مجرد إدراك   ية، إذ أشارت ال ات أساس ائج تطبيق ذه النت وضد الجماعات األخرى، له

ارة                اإلنتماء الى جماعتين واضحتين، وهو ما يعني التصنيف اإلجتماعي هو سبب آاف إلث

 بين الجماعات لصالح الجماعة الداخلية، بمعنى آخر إن مجرد الوعي بوجود جماعة    التمييز

رى  ة (أخ ة  ) خارجي ة الداخلي صالح الجماع ة ل سية وتمييزي تجابات تناف ارة إس اف إلث آ

)Tajfal,1979:38.( 

 
اًال  ين  :       إجم صراع ب صرية وال تمرار العن سبعينيات أن اس ان ال ن الواضح اب أصبح م

د صيغت                  الجماعات   اعي، وق اء االجتم قد يشتمل عوامل تختلف عن صراع المصالح والبن

ومن هذا المنظور   . أساسية شائعة ) سوية(التفسيرات على أساس أنها عمليات معرفية عادية        

اعي، وأصبح                  ل التصنيف االجتم ة مث ات معرفي يمكن اعتبار التعصب نتاجًا ضروريًا لعملي



ك ه ى ذل سؤال األساسي المترتب عل ة ال ة العادي ات المعرفي ذه العملي ل ه و آيف يمكن لمث

ز              ) السوية  ( صراع والتميي ة آال ى ظواهر جماعي ؤدي ال دة     – الفصل    –أن ت  القوالب الجام

سيرًا . والتعصب دم تف ة وال يق ائص هام ًا يوجه نق شاره حالي ذا المخطط رغم إنت ر أن ه غي

 ).149: 2000دآت،(متكامًال للتعصب 

 
 :تعصب النظريات المفسرة لل

اعي  نفس االجتم اء ال دة لعلم ة عدي صورات نظري اك ت اء (    هن ن العلم رهم م وغي

سية                    ) االجتماعيين د األسس النف ة تحدي ة الماضية في محاول تم وضعها خالل الحقب الزمني

سؤولة عن حدوث االتجاهات التعصبية د مجموعة من العوامل . الم بعض تحدي اول ال فيح

صية     ل الشخ ة، أو عوام صبية       الفردي ات التع دوث االتجاه ن ح سؤولة ع ا م ي يعتبره الت

)Elliott & Merrill,1961:632-636 .( 

 
ذه االتجاهات                       اء ه دًا لوضع تصور لمراحل نمو وارتق اء جه     وتبذل مجموعة من العلم

أثيرًا                           دها حتى تمارس ت ا بع ل دخول المدرسة وم رة قب ذ سنوات العمر المبك شيئًا فشيئًا من

سلوك، ًا لل شئة    موجه ى التن ائمين عل ن الق ة م ذه العملي ي ه ساهم ف ن ي ل م د أدوار آ  وتحدي

لنشأة هذه االتجاهات   ) دون غيرها (آما يؤآد البعض اآلخر على عوامل محددة        . االجتماعية

سيري            . التعصبية وارتقائها  د االطار التف والواقع أن المحاوالت السابقة محاوالت جزئية تفتق

تنباط          الشامل المتمثل في الصياغا    ت النظرية المحددة ذات األساس المتماسك الذي يسمح باس

 .فروض قابلة للتحقيق التجريبي

 
ود                    ذا المجال، وهي الجه دمت في ه ة التي ق ود النظري لذلك آانت أهمية تناول الجه

ات            دوث االتجاه سير ح وئها تف ي ض ن ف ات يمك ة نظري ا بمثاب حابها أنه ى أص ي ادع الت

صبية ذه النظ . التع م ه ب      ومعظ ائر الجوان ال س ع اغف ين، م ب مع ى جان زت عل ات رآ ري

ين من االتجاهات التعصبية                 . األخرى أو التغاضي عنها، وهي بصدد وضع تفسير لنوع مع

ى االحاطة بمختلف وجهات النظر التي افترضت حتى يتحقق                       وهو ما يجعلنا في حاجة ال

 ).97: 1989عبداهللا، (الفهم المتكامل لظاهرة التعصب 

 
 



 
 
 
 
 
     هذا باإلضافة الى أن هناك مبررًا آخر لالعتقاد بوجود عوامل سببية متعددة للتعصب،               

فمن النادر أن نجد سببًا واحدًا مسؤوًال عن أي شكل من أشكال        . وهو مبرر له جذور فلسفية    

سببية    ل ال ن العوام د م ا بالعدي دد معظمه ث يتح شري، حي سلوك الب م أي  . ال ي نفه ذلك فلك ل

سببية           ظاهرة سيكولو   سيرات ال ام بمدى واسع من التف امًال، يجب االهتم دًا متك ًا جي جية فهم

)Gergen,1974:218.( 

 
رى                        ات آب ع فئ ى أرب ا يخص التعصب ال يتم عرضها فيم ويمكن تصنيف النظريات التي س

 : هي

 .نظريات الصراع بين الجماعات:   أوًال  
 .نظريات التعلم:   ثانيًا  
 .عرفيةالنظريات الم:  ثالثًا  
 ).التحليلية النفسية(النظريات الدينامية النفسية : رابعًا 

 
 :ويمكن إستعراض هذه النظريات على النحو اآلتي 

 
 ) :Group  Conflict  Theories. (نظريات الصراع بين الجماعات:  أوًال 

         وهي النظريات التي ترآز اهتمامها على معرفة وفحص متى وآيف تنشأ االتجاهات           

ة                 التعصبية في مجتمع معين، أو ثقافة معينة، أو جماعة معينة نتيجة أشكال الصراع المختلف

 Sears,1985:398(0(التي تنتج من تفاعل هذه الجماعات

 
ـية ، تعرف                 ـئة الثـقـافـ ة عوامل البيـ ى أهمي د عل ات،التي تؤآ ة من النظري وهي الفئ

ة    ايير الجماع اراة مع ة مج ًا بنظري رض.  أحيان ريف  ويفت ريف وش  & C.Sherif( ش

M.Sherif,1953 (                  رتبط وين اتجاهات تعصبية ت ى تك ود الشخص ال أن العوامل التي تق

ى                 بصورة وظيفية، بالعملية التي يصبح بمقتضاها الشخص عضوًا في جماعة، أي ينتمي ال



يلته األساسية في             ) معاييرها(جماعة معينة يتبنى قيمها      على أساس أن هذه المعايير هي وس

دور حول                      . تنظيم خبراته وسلوآه   ة من النظر ي ذه الوجه د ه دم لتأيي ذي يق وي ال دليل الق وال

راد                  أثير في األف عدم الفاعلية النسبية للمحاوالت التي تجري لتغيير االتجاهات من خالل الت

ه أو        ة أقران رته وجماع ا أس ي تعتنقه ايير الت الل المع ن خ ه م تم دعم ل ي ه الطف ا يتعلم فيم

ذه الجماعات،                له. جيرانه افي له ذا، لكي نغير اتجاهات الطفل، البد من أن نغير التوازن الثق

ه   سبة ل ة بالن ر أهمي و األآث ران   . وه ران والجي رة واألق ر األس ضروري أن تق ن ال اذ أن م

ى استخالص               . التسامح قبل أن يسلك الفرد بمقتضاه      ذي أدى ال ر هو ال وهذا الخط من التفكي

ر      أن التزام الفرد التام ب   رًا من تغيي معايير الجماعة يجعل تغيير اتجاهات الجماعة أسهل آثي

 ).103 – 102 : 1989عبداهللا، (اتجاهات الفرد 

 
شأة اإلتجاهات التعصبية                  ة لن وهناك ُأطر نظرية فرعية عديدة قدمت تفسيرات متباين

ذه   وأ. تدور جميعها حول أهمية الصراع بين الجماعات بشكل أو بآخر في هذا الجانب       م ه ه

 :األطر التي سنعرض لها هي 

 .نظرية الصراع الواقعي بين الجماعات -1
 .نظرية الصراع بين الريف والحضر -2
 .نظرية الحرمان النسبي -3
 .نظرية التهديد الجماعي مقابل اإلهتمام الفردي -4
 

 :والتي يمكن إستعراضها على النحو اآلتي 

 : نظرية الصراع الواقعي بين الجماعات   -1
اعتين من                   تقوم ه   ذه النظرية على افتراض أنه حينما يحدث صراع وتنافس بين جم

ى                   ا األخرى ال دد آل منهم الجماعات نتيجة أي عوامل خارجية فأن هاتين الجماعتين ته

اًء  . وهو ما يؤدي الى حدوث تقويمات سلبية متبادلة       . أن تتكون مشاعر عدائية بينهما     وبن

دث      صب يح ول أن التع ن الق ك، يمك ى ذل ات    عل ين الجماع واقعي ب صراع ال ة ال نتيج

)Sears,1985:399.( 

 

 



 
وهناك أمثلة عديدة للتنافس الواقعي بين الجماعات، الذي يصل الى مرحلة الصراع،            

ا         ور أو غيره سبة لالج ة، أو بالن ة المختلف ائف المهني سبة للوظ واء بالن س

)Gergen,1974:225.( 

 
ا في    فالشخص يتعصب ضد أي جماعة أخرى اذا ما د      خلت الجماعة التي ينتمي اليه

ا صادي معه افس اقت ة من . تن اطق الجنوبي سود في المن ومعظم أشكال التعصب ضد ال

ة المتوسطة المنخفضة          راء وجماعات الطبق ل البيض الفق الواليات المتحدة نشأت من قب

صورة مباشرة ددت مصالحها ب ي ته ول . الت شأ : وخالصة الق ان التعصب يمكن أن ين

صادية،            نتيجة   سياسية واالقت ة وال الصراع الواقعي بين الجماعات في النواحي االجتماعي

ه وجود الصراع في ظل                     وان آان تفسير الصراع على أساس اقتصادي يقلل من أهميت

سية        ب النف ع الجوان ى تتب ة ال رز الحاج ا يب صادية ، مم ـرة االقــت ار والوفــ االزده

 ).105-104: 1989بداهللا، ع(االجتماعية لإلتــجاهات التعصبـية  
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ن     شأ ع ة تن كال التعصب المختلف راض أن أش اس افت ى أس ة عل ذه النظري وم ه        تق

دى آل                  ا ل ى م اًء عل اطني الريف والحضر، بن ين ق ة ب الخوف التقليدي والعداوة المتبادل

 Elliott(خر، وبما يمكن أن يسببه ذلك من أضرار لكل منهما منهما من توقعات عن اآل

& Merrill,1961:635 .(      اة ى الحي ة ال اة الريفي ن الحي خاص م ال االش أي أن انتق

فحياة الحضر أآثر تعقيدًا    . والقلق) الخوف(الحضرية في المدن يصحبه أنواع آثيرة من        

ه من ضرورة التكيف للمخترعات                 ا تحتوي رة      من حياة الريف بم سلوك الكثي اط ال وألنم

ن      ستوى مناسب م ى م سة للوصول ال ة ومناف ود مختلف ن جه ه م ا تتطلب دة، وبم والمعق

اة  ا  . الحي ذي      ) الخوف (وفيه ذا المستوى ال ى ه ستطيع األشخاص الوصول ال من أن الي

ه       ي الوصول إلي شل ف ن الف ضرية أو م اة الح ه الحي ال  (تتطلب دالغفار، ب المه وعب : س

186.( 

 
ذلك                فالتشك د ، ول يك والتهديد والحذر أهم مميزات الحياة الحضرية على وجه التحدي

ة        ة معين رات زمني . فهي من األسباب التي تؤدي الى نشوء بعض أشكال التعصب في فت



باب      ن أس ببًا م دان س ا يع ة وتميزه اة العام سرح الحي ى م ات عل ور بعض الجماع فظه

ع            ا يق ى الجماعات األخرى        وقوعها ضحية للوم بصورة ال تتناسب مع م د اهللا ،    ( عل عب

1989 :105-106.( 
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شأ                     تؤآد هذه النظرية أن االستياء وعدم الرضا المميزين لالتجاهات التعصبية ال ين

ه محروم          ذاتي للشخص بأن شعور ال سبيًا  نتيجة الحرمان الموضوعي، ولكن ينشأ من ال  ن

رى ات األخ ي الجماع رين ف خاص اآلخ ض األش ن بع ر م شعر . أآث ا ي ه حينم أي أن

األشخاص بحرمان نسبي بالمقارنة بأعضاء جماعة أخرى فانهم يعبرون عن امتعاضهم          

 ).Sears,1985:400. (أو استيائهم في شكل خصومة جماعية

     
ى س          ال، نجد أن الوضع              ففي المجتمعات االقتصادية التي تنمو بسرعة، عل بيل المث

ذه الجماعات   د أن ه ا ال نج صورة واضحة ، لكنن ل الجماعات يتحسن ب صادي لك االقت

د أن   صادي آخر نج ع اقت ي مجتم ه من آسب ، وف ا حققت ا وم ستوى ثرائه ي م اين ف تتب

شاعر      ق بعض م ا يخل و م رى، وه ات أخ ن جماع ستوى م ضل م ات أف بعض الجماع

ل         الحرمان النسبي بين أعضاء ا     . لجماعات األقل ثراًء، أو ذات المستوى االقتصادي األق

ل     ات األق ل أعضاء الجماع ن قب افر م داث خصومة وتن ى اح دوره ال ؤدي ب ا ي ذا م وه

 ).Sears,1985:339(وضعًا من الناحية االقتصادية 
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ي       ل                 ترى هذه الصيغة لنظرية الصراع ب ذي يمث انيزم األساسي ال ن الجماعات الميك

ل            مفتاح التفسير هو اعتقاد أعضاء احدى الجماعات أن حياتها مهددة، أو مستهدفة من قب

ستقبلهم،                 ام وم راد بمصيرهم الع اعي لألف جماعات أخرى، وهذا ما يعكس االهتمام الجم

راد آل حسب رغبات              ه الخاصة     وليس االهتمام الذاتي المتمثل في اهتمامات األف ه وأماني

 D.Kinder(فقد وجد آيندر وسيرز . ألن هذا االهتمام الذاتي القى  اعتراضات عديدة



& D.Sears ( تأثيرًا ضئيًال للتهديدات العنصرية الشخصية) ذاتي في  ) ذات اإلهتمام ال

أثير         . التفضيالت السياسية للبيض بين المرشحين السود والبيض       ين وجود ت على حين تب

وي للخصو ة ق اعي(مة الجماعي د الجم وز  ) التهدي ى الرم ز عل ي تترآ سود، والت ضد ال

ة      . العنصرية  ان مصطلح العنصرية الرمزي دم الباحث ذا ق ). Symbolic Racism(ل

رص       ام للف دأ الع شدة، المب ر بعض األشخاص،ب ين يق ي ح اهرة ف ذه الظ ن ه ر ع للتعبي

ساوية ويعارضون  صريح(المت صري ال ز العن م)التميي دم ، إال أنه ًا التق  يعارضون غالب

سود                ا ال . العنصري عند المستوى الرمزي المجرد مثل رآوب حافالت النقل التي يرآبه

ى أساس              وم عل ذاتي   (ويعني ذلك أن الموضوعات العنصرية التق ام ال ة  ) االهتم أو الكيفي

ك مزيج من                        دو أن ذل التي تؤثر فيها هذه الموضوعات في البيض آأشخاص، ولكن يب

شاعر ال سود،   الم د ال ة ض ق(بدائي داوة(و ) القل سياسية   (و ) الع ة ال يم اإلجتماعي الق

 ) .Sears,1985:339-400(لديهم ) اإلهتمام الجماعي(وهو ما يخلق ) المحافظة

ات      ابق االتجاه رطًا أن تتط يس ش ه ل دون أ ن احثين يؤآ ى أن الب افة ال ذا باإلض   ه

ه        التعصبية المختلفة ألحد األشخاص مع اتجاهات أسرته           ة أو جماعت ه االجتماعي  وطبقت

ة دى . المهني سائدة ل ارض أشكال التعصب ال د تتع ة(فق ه المرجعي ه ) جماعت ع اتجاهات م

رر أن نمط التعصب الموجود                     ا يق ل ربم بصورة اليستطيع معها أن يتقبلها أو يتبناها، ب

دى الجماعات التي ينتمي                  سائدة ل اط ال ى  لديه فريد، وال يتطابق مع أي نمط من األنم  ال

 ). Allport,1958:38-39(عضويتها 

 
  ) : Learning Theories( نظريات التعلم :  ثانيًا 

سابه   ه واآت تم تعلم اه ي ه اتج ى أساس ان ة التعصب عل تعلم المختلف ات ال الج نظري     تع

تم                      ة، حيث ي سية االجتماعي يم النف ائر االتجاهات والق ا س بالطريقة نفسها التي تكتسب به

ة               تناقله بين ا   د بمثاب ة، فالتعصب يع ايير الثقاف الشخاص آجزء من المحصلة الكبرى لمع

ة                  ) معيار( شئة االجتماعي ة التن سابه من خالل عملي تم اآت شخص، ي ة ال ل  . في ثقاف والطف

ول من اآلخرين ه مقب شعر بأن ا لكي ي ًا له ستجيب طبق ذه االتجاهات وي ل ه . يكتسب مث

 .اد والتعبير عنها يدعم دورها آمعيار ثقافيوتناقل هذه االتجاهات التعصبية بين األفر

 



ن       د م ي أن العدي سبب ف سير ال سهل تف ن ال صبح م ذه ي ر ه ة النظ ار وجه ي إط  وف

شابهة من االتجاهات                    شترآون في أشكال مت األشخاص الذين يعيشون في ثقافة واحدة ي

 ) .Marx,1970:19-57(التعصبية 

ا           سبون االتجاهات واالستعدادات      ويكتسب األشخاص االتجاهات التعصبية، مثلم يكت

ي         ة ه شئة االجتماعي ة التن ية لعملي وات أساس الث قن الل ث ن خ رى، م سلوآية األخ : ال

ب        ائل التخاط ه وس سهم في ن أن ت ا يمك ضًال عم ران، ف ون واألق دان والمدرس الوال

وتنشأ االتجاهات التعصبية أساسًا من خبرات التعلم الخاصة        . الجماهيري في هذا السياق   

راد         . تي يمر بها الطفل من خالل هذه القنوات       ال ة ألف شئة االجتماعي وذلك ألن ظاهرة التن

ر في سلوك                 ارة عن تغي ذي في جوهره عب تعلم ال المجتمع تقع داخل االطار النظري لل

 )  42: 1980السيد، . (األفراد على أساس آل من الخبرة والتدريب

نرآز ع  ا س تعلم إال أنن دة لل اح عدي اك من احي     وهن ر من ا أآث يين هم ين أساس ى منحني ل

 : التعلم قدرة في تفسير نشأة اإلتجاهات التعصبية وهما

 .نظرية التعلم اإلجتماعي -1

 .نظريتا التشريط الكالسيكي والتشريط الفعال -2

 :وهو ما سنعرض له بالنحو اآلتي 

   :نظرية التعلم اإلجتماعي  -1

ل بان  احثون مث ه ب ذهب الي ذي ي ى ال و المنح رز       وه دورا، و والت

)A.Bandura&Walters (           وغيرهما، ممن يؤآدون على أن التعلم يحدث من خالل

تم من خالل                     رة، وهو ي تعلم من خالل العب اة، أو ال نموذج إجتماعي ومن خالل المحاآ

 ).45 : 1980السيد،(دعم ذاتي بدًال من الدعم الخارجي 

ا م األطف ي تعل ر ف دور األآب دان بال وم الوال د      ويق ل االتجاهات التعصبية، حيث يوج

دى            د ل ي توج ا الت ة، ومثيلته صرية، والعرقي اء العن ات اآلب ين اتجاه سق ب اط مت إرتب

ة              . األطفال ان دون وعي بعملي فالوالدان ينقالن هذه االتجاهات دون توجيه مباشر ويقوم

ا شان فيه ي يعي ة الت ي الثقاف سائدة ف ات ال اراة لالتجاه ال بال. مج ظ األطف الي ويالح ت

ر            ات غي د من الهادي ة، ويلتقطون العدي اتجاهات والديهما وسلوآهما في المواقف المختلف



رى    صرية أخ ات عن ى جماع ون  ال ذين ينتم خاص ال تجاباتهم لألش ي اس ة ف . اللفظي

)Sears,1985:401 ( 

ران       ة جماعات األق زداد أهمي ال ت ففي  ). Group Peers(ومع تقدم العمر باألطف

نهم في              أغلب االحيان تدع   شابهًا بي م جماعات األقران وجهات نظر الوالدين، ألن هناك ت

اال أنه يحدث أحيانًا صراع بين آل من        . الخلفية االجتماعية والثقافية وما يسودها من قيم      

ات    ة وخصوصًا جماع ل الخارجي ة الطف ي بيئ سائدة ف ات ال دين واالتجاه ات الوال اتجاه

ب األطفال االتجاهات التعصبية من خالل مدى            األقران، حيث انه من المتوقع أن يكتس      

واسع من هاديات والديهما، ومدى واسع آخر من هاديات األشخاص اآلخرين المحيطين      

ر      . بهم أثير األآب سيادة لالتجاهات ذات الت ة تكون ال  : Sears, 1985(وفي هذه الحال

208.( 

اهات التعصبية خالل     وينطبق المبدأ نفسه على وسائل االعالم آقناة هامة لتعلم االتج         

ة  ) العنف(واألطفال يميلون، غالبًا، الى محاآاة أشكال       . عملية التنشئة االجتماعية   المختلف

ا يمكن أن تنطوي                       دة، وم اهيري العدي شاهدونها من خالل وسائل التخاطب الجم التي ي

ات        خاص أو الجماع بعض األش ودة ل ة أو م شاعر آراهي ن م ة م ادة األعالمي ه الم علي

)Larsen, 1968: 38.( 

ات           شأة اإلتجاه ى ن ه عل ن تطبيق ذي يمك اعي ال تعلم اإلجتم ى ال ب منحن و ل ذا ه ه

ا  صبية وإرتقائه تدماج     . التع ة إلس ون عرض دين يكون دون بالراش ذين يتوح ال ال فاألطف

)Internalize ( دين دين، وبوجه خاص الوال دى الراش ذي يوجد ل أشكال التعصب ال

ل  . ة لهم دعمًا لألشكال المرغوب فيها من السلوك       والمدرسين، ألن ذلك يمثل بالنسب     ويمي

ال  دعيم خارجي–األطف تهم -دون ت سائد حولهم في بيئ ساب أشكال التعصب ال ى اآت  ال

 ).Goldstein,1980:364(االجتماعية من خالل النماذج ذات التأثير الفعال 
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ات                ان آلتا النظ   ريتين لهما دور مهم في اآتساب االتجاهات التعصبية من خالل عملي

وهو دور يتكامل مع دور  ) Bettelheim,1964:245-246(الترابط والتدعيم المختلفة   

التعلم اإلجتماعي بشكل يصعب معه الفصل بينهما في أحيان آثيرة، إال في مواقف الدراسة               

ات التشريط الكالسيكي تمكننا مهما تكن الظروف       وهناك أدلة عديدة على أن اجراء     . العملية



ور      ) إتجاهات إيجابية (من تكوين اتجاهات مودة وتسامح       إتجاهات  (أو إتجاهات آراهية ونف

ل         ) سلبية شريط    . حيال جماعات معينة آانت اإلتجاهات تحسبها محايدة من قب وإجراءات الت

د أو ا           وين إتجاهات بالتأيي ى تك ة     الفعال تؤدي هي األخرى ال لمعارضة نحو جماعات معين

راد، فالشخص     أ( واعضائها األف ره عن    ) يعاقب (او ) يكاف ًا، أو لتعبي ًا معين ه إتجاه إلعتناق

رر، أو         ى أن يك شجع عل ذا ي ة وهك ات معين ة أو جماع ي جماع ضو ف و ع ر نح اه آخ إتج

 ).Goldstien,1980:364(على سلوآية معينة ) يعاقب(

ده الجماعة التي               إذا م  )) للمكافأة((فتوقع الشخص    ًا تؤي لوآًا يعكس إتجاه ا أصدر س

ول الجماعة،                   ه يلقى قب ينتمي اليها نحو جماعه اخرى، يؤدي الى تكرار اصداره، والسيما ان

ايير                         يم ومع ه من ق ه جماعت ا تعتنق ا  (آما أن توقعه للعقاب إذا ما اصدر سلوك يتنافى مع م م

ى تجنب      ) يعكس اتجاهًا تعارضه الجماعة    ه ال سلوك      يؤدي ب ذا ال رار حدوث    .  إصدار ه وبتك

ه        ق ل ي تحق تجابه الت ستجيب اإلس ف ي دًا آي تعلم جي ات ي ذه العملي أة(ه ن  ) المكاف ده ع وتبع

اب( ا   ). العق ي اليه ي ينتم ة الت ول الجماع ى قب ك عل الل ذل ن خ صل م ويح

)Goldstien,1980:364.( 

 
ؤدي ا       ر، وي ع العم و م ة، وتنم ي الطفول رة ف دأ مبك ه تب ذه العملي دور  وه دان ال لوال

ه                الرئيس فيها النهما يمثالن االطار الثقافي المصغر الذي يعيش فيه الطفل، بما ينطوي علي

 ).126: 1989عبداهللا(من قيم ومعايير ينبغي تمثلها واالستجابة وفقًا لها 

 
 ) :Cognitive Theory(النظريات المعرفية : ثالثًا 

ي     ًا اساس ي وزن ي تعط ات الت ي النظري ة        وه ات المعرفي  Cognitive(ًا للعملي

Processes (       ا وان صبية ونموه ات التع شاة االتجاه ي ن راد، ف دى االف دث ل ي تح والت

 ).111: 1989عبد اهللا،(اختلفت هذه العمليات ودينامياتها من نظرية الى اخرى 

تظ                    اني التي تن م     آذلك تؤآد هذه النظريات على ان االتجاهات التعصبية تتكون من المع

ا       رد بحسب محتوياته ة للف ة المعرفي ي البيئ تظم ف تعلم وتن رة وال الل الخب ن خ رد م د الف عن

ـورة      ن ص ارة ع ي عب رد ه صبـــية للف ات التع إن اإلتجاه ـذلك ف ه ، ل ا ل ا وأهميته ومعانيه

ـرته          ـي ذاآـــ ـبة ف ـرات مرتـ ور خبـ كل ص ى ش ـخزونة عل ـية م امي (ذهنـ : قط

1989:168.( 



 :ين رئيسين يعبران عن هذه الفئة من النظريات هما  ويمكن تصور منحي

 .نظريات السلوك بين الجماعات -1
 .نساق المعتقداتأنظرية  -2
 

 :وهو ما سنتطرق له على النحو االتي 

 : نظريات السلوك بين الجماعات  -1
ام            ة لالهتم ة الحديث ة، والبحثي ات احد االتجاهات النظري         وتمثل هذه الفئة من النظري

اتباشكال ين الجماع ة ب سلوك المختلف ل .  ال ية وصاغها تاجفي ا االساس د وضع مالمحه وق

ار                     د افك ة في تحدي ات المعرفي ه العملي ذي تؤدي دور ال ى ال وزمالءه، وتؤآد هذه النظرية عل

ي        ودة ف ة الموج ات الخارجي ا والجماع ون اليه ي ينتم ة الت ات الداخلي ن الجماع راد ع االف

ع ل ا. المجتم ذا العم رتبط ه ا  وي سهم به ي ت ة الت ة او بالكيفي ة المعرفي ًا بالنظري ًا وثيق رتباط

ين الجماعات                    ة ب شأة االتجاهات التعصبية باشكالها المختلف العمليات المعرفية العديدة في ن

)Tajfel,1969: 236.( 

 

ات     ى فئ ة التصنيف ال د بعملي اعي )Categorization(     فهي تمت اإلدراك اإلجتم ، وب

)Social Perception (      ات راد الجماع ا اف ي يكونه ة الت ب النمطي ة القوال ى دراس إل

ا يترتب                ذه الجماعات،وم المختلفة عن بعضهم البعض، واشكال التحيزات التي توجد بين ه

 ). 112: 1989عبد اهللا،(على ذلك من تمييز 

     فالتحيزات المعرفية المنظمة تصاحب، غالبًا، عملية تكوين االنطباعات عن االشخاص          

فحينما تقوم مجموعة من االشخاص بتكوين انطباع محدد عن شخص اخر يغلب             . االخرين

ًا، لمعظم  ستجيبون غالب م ي ا يجعله شويهات في االدراآات مم ى حدوث ت ك ال ؤدي ذل ان ي

ى حدوث التعصب                     سها ال ذه المحاوالت نف ؤدي ه المنبهات السائدة، استجابات مفرطة، وت

 ). Sear,1985:403(وتكوين القوالب النمطية 

     وتهتم هذه النظريات بتطبيق أدوات ومناهج البحث المعرفية وبــــوجه خاص مقاييــس           

اعي    سيــــاق اإلجتم ى ال ـعرف عل ـدعاء والتـــ ع واإلستــ ن الرج  Brewer(زم

,1985:219-243 .( 



ي   ات، ف ين الجماع ات ب سيكولوجية للعالق س ال م اُألس ن فه ه اليمك ك إن ى ذل      ومعن

 .ومها، فهمًا جيدًا دون القيام بتحليل مظاهرها المعرفيةعم

ي    ات ه الث عملي ي ث ددت ف ي ح ل  :  والت ات، والتمث ى فئ صنيف ال الت

)Assimilation(    ساق  Search For Coherence) (Tajfel(، والبحث عن االت

,1973:52.( 

ا      ان تربطهم اليتين اللت ا خالل النظريتين الت ات يمكن تناوله ذه العملي ة واضحة،    وه  عالق

 ).التصنيف الى فئات، والهوية االجتماعية (وتترتب آل منهما على االخرى وهما 

 

 : نظرية التصنيف الى فئات-أ
ى ادراك                     ا عل الم الفيزيقي يمكن تطبيقه ة للع ات االدراآي ة ان العملي     تفترض هذه النظري

ة من          الفئات االجتماعية واعضائها بحيث نضفي مجموعة من القوالب الن          ى آل فئ ة عل مطي

ات             . الفئات   ى فئ ذه القوالب    . أي أن القوالب النمطية تنشأ أثناء قيامنا بعملية التصنيف ال وه

اعي مع الجماعات االخرى              ك اذا   .النمطية تساعدنا على مواجهة مواقف التفاعل االجتم وذل

رزت     روق واضحة، او ب ى ف ات ال ين الجماع ي الخصائص ب ضة ف روق الغام ت الف تحول

ا مجرد       . وق جديدة لم يكن لها وجود مسبق     فر ر من آونه سيط اآث فهي تمثل ميوًال نحو التب

ت           واء آان ات س ن الجماع ة م ل جماع زة لك صال الممي صفات، او الخ ة لل سيمات دقيق تق

سيط من خالل               . الداخلية او الخارجية     بمعنى نحن نقوم في آل موقف، يرتبط بنا، بعملية تب

 ). Tajfel,1973:52(نها عنه القوالب النمطية التي تكو

 
روق                    ل الف ى تقلي ؤدي ال زة ي  وبصورة نوعية، فان تعيين بعض المنبهات آفئات ممي

ة     ات المختلف ين الفئ روق ب رز الف ا تب دة، بينم ة الواح ات داخل الفئ ذه المنبه ين ه ة ب المدرآ

)Tajfel,1973:53.( 

ا    وم هن شابه((ويق دار الت ة بال ))  مق صائص المدرآ ي الخ رئيس ف دور ال
)Tajfel,1973:55.( 
 

ويكشف تاجفيل عن آثار التصنيف الى فئات إجتماعية ، بصورة متسقة ، عن وجود               

ايز                  ين تم ة ب ا، أي العالق ة عليه ائج المترتب ة للتصنيف والنت ذه العملي ين ه ة ب عالقات متبادل

داخل الفئات آل    جماعة معينة وفئات إجتماعية منفصلة يقلل من إمكانية التمييز بين األفراد            



ات                 ذه الفئ ين أعضاء مختلف ه ان تضمين    . على حدة ، ويعزز التمييز المدرك ب الي ف وبالت

ق ادراك للمصير    ى خل ؤدي ال ال، ي بيل المث ى س دة، عل ة واح ي فئ راد ف ن االف ة م مجموع

ل (وتستند هذه النظرية الى ثالثة فروض اساسية قام . المشترك بين اعضاء هذه الفئة     ) تاجفي

تها على اساس آل من الخبرة العلمية والتعامل االمثل مع الدالئل المستقاة من العمل        بصياغ

 :الذي قام به هو وزمالؤه وهذه الفروض هي  التجريبي

 
ل      ) 1 صلة تماث اد مت ا أبع اس أنه ى أس صية عل صال الشخ مات أو خ ع س ل م ن التعام يمك

 .األبعاد التي ننظر من خاللها الى الطول والوزن

رتبط ) 2 الل          ت ن خ ة م صورة ذاتي ا ب ة وغيره سل واألمان ذآاء والك ل ال اد مث ذه األبع ه

ات        دينا معلوم ا دام ل ات وم ى جماع خاص ال صنيف األش ة بت صية والثقافي رات الشخ الخب

نوعية ضئيلة عن أحد األشخاص فاننا نميل الى أن نعزو اليه مجموعة من الخصال مستمدة             

تنتاجان     من معلوماتنا الخاصة عن عضويته في الفئ       ك إس ى ذل ة التي ينتمي اليها ويترتب عل

 :هامان هما 

  في المواقف االجتماعية العديدة التي تتسم بأشكال من الغموض في تفسيرهـــــا    -    أ

 .      يكون من السهل ايجاد أدلة مدعمة لخصائص الفئة المفترضة

 ينة آكل نلتزم بــــأن  حينما نواجه بالحاجة الى تفسير سلوك أعضاء جماعة مع-   ب 

         نعزو هذا السلوك لخصائص الفئة المفترضة وهذا االستنتاج ربما يكون أآثر  

 .       أهمية من الناحية االجتماعية

ين                   ) 3 روق ب ة في الف ى المبالغ حينما يرتبط التصنيف ببعد متصل يوجد لدى األفراد ميل ال

روق           الموضوعات التي تقع في فئات متميزة على         ذه الف هذا البعد آما يوجد ميل الى تقليل ه

 ).114 -113 : 1989عبداهللا، (داخل آل فئة من هذه الفئات 

 
 : نظرية الهوية اإلجتماعية -ب
ستمد من          تبدأ نظرية الهوية اإلجتماعية بإفتراض أن الهوية اإلجتماعية لألشخاص ت

ًال من               ة      عضويتهم في مختلف الجماعات، وتضع في حسابها آ ة والدافعي ات المعرفي العملي

ة          ة واشكال سلوآها نحو أعضاء الجماعة  الخارجي سير ادراآات الجماعة الداخلي د تف . عن

 :تتحدد من خالل الصياغة اآلتية ) Tajfel&Forgs. (وآما عبر عنها تاجفيل وفورجاز



دا    ي لألح صنيف المعرف رد الت ن مج ر م ة أآث ات اجتماعي ى فئ صنيف ال ستلزم الت ث       ي

ة،             . واألشخاص واألشياء  ة والتصورات االجتماعي اذ انه يتمثل في عملية تتأثر بالقيم والثقاف

تم                   ة التي ت ة االجتماعي وأآثر من هذا أهمية دور آل من عضوية الفئة اإلجتماعية، والمقارن

ه          . بين الفئات في استمرار الهوية االجتماعية أو اإليجابية للشخص         وم ب ذي يق دور ال وهو ال

ـها والجماعات األخرى  األ ون إليــ ي ينتم اعتهم الت ين جم ز ب ه التميي راد للبحث عن أوج ف

 ).116 : 1989عبداهللا، (خصوصًا على أساس األبعاد ذات القيمة اإليجابية 

راد             وتعرف العملية العقلية التي يتم بمقتضاها نقل هذه األفكار من الجماعات الى األف

أي تمثل مضمون الفئات في هوية األفراد ) Tajfel,1973:56(الذين ينتمون اليها بالتمثل 

 .االجتماعية

وين صورة                  دفوعين لتك ون م وبمعنى آخر، فان األفراد بعضويتهم في الجماعة يكون

ة للجماعة                        ة من خالل التقويمات االيجابي ذه الصورة االيجابي ز ه تم تعزي ة، وي ذاتية ايجابي

تم بصورة أساسية       لذلك يفترض أن  . التي ينتمي اليها الشخص    ة ت تقويمات الجماعة الداخلي

دى االشخاص للبحث          . من خالل المقارنة بالجماعات األخرى     ام ل ل ع ك وجود مي ويتبع ذل

اس    ى أس ة األخرى عل ات الخارجي ة والجماع اعتهم الداخلي ين جم ة ب روق االيجابي عن الف

ة       . مختلف األبعاد  ة الهوي ذي تفترضه نظري ة يقف خلف    وهذا التمييز االيجابي ال االجتماعي

ات     ي الجماع شف ف ي تكت ة الت ة واإلدراآي سلوآية والتقويمي زات ال كال التحي ن أش د م العدي

 ) . Brewer,1985:219-243(الداخلية 

  
ة   ة(أي أن نظري ة االجتماعي تجابة ) الهوي ة اس  Feedbackتفترض وجود رجع

Loop    ث ان ة، حي ات اجتماعي ى فئ صنيف ال ة الت ي عملي ستمرة ف ائد    م اس س ود أس وج

وا عضويتهم في                 أن يجعل راد ب ين يغري األف اعي مع للتصنيف الى فئات داخل محيط اجتم

ة              ويتهم االجتماعي ا جزءًا من ه ة          . الفئة التي ينتمون اليه ين العضوية والهوي د ب ذا التوحي ه

املهم مع األشخاص اآلخرين                     يؤدي بهم، بدوره، الى أن يتبنوا استراتيجيات خاصة في تع

اعتهم الخاصة                      وهو   د جم ق تؤي ة بطرائ ات االجتماعي ين الفئ ز ب ة التميي ما يزيد من احتمالي

رتبطبن                       املين م اك ع ين الجماعات ويعني ذلك أن هن افس ب ة التن وتدعم سيادتها أثناء عملي

ات         شخص والجماع ا ال ي اليه ي ينتم ة الت ة بالجماع ار الخاص ل األفك ة بتمث صورة وثيق ب

دقيق      : والثاني  ). التفضيالت  (لية تعلم التقويمات    يهتم بعم : األول  . األخرى تم بالتفاعل ال يه



اره             أثير أفك ا وت ل مع الجماعة التي ينتمي اليه الذي يحدث مبكرًا في الحياة بين توحد الطف

 التي تعد مقبولة بوجه عام      – بما فيها جماعته والجماعات األخرى       –في مختلف الجماعات    

 ) .Turner,1984:518-519(في المجتمع 

 
 : نظرية أنساق المعتقدات -2

ة روآيش         ذه النظري د من الدراسات            ) Rokeach(    قدم ه ا هو وزمالؤه بالعدي ودعمه

ة وم . التجريبي ى أساس مفه ة عل وم النظري ود(وتق ذهن ) الجم تح ال ومي تف ه بمفه ي عالقت ف

)Open-Minded ( وإنغالقه)Closed (وهو ما يمثل لب أنساق المعتقدات. 

ع األشخاص    وت ـطب يق ـنائي القـ ر متصل ثـ ذه عب ـقدات ه ساق المعتــ ـد أن وا (ــمتـ منغلق

ذهن   (في أحد قطبيه، واالشخاص     ) الذهن ين    . في القطب اآلخر   ) مفتحو ال اتين الفئت ين ه وب

ة   ه بدق ن قياس ذي يمك صل ال ذا المت ي ه خاص ف ف االش ع مختل رفتين يق المتط

)Rokeach,1960:71-97. ( 

 
اه ذه المف سق  وه أي ن رتبط ب دات ال ت ساق المعتق ف أن ي وص ستخدم ف ي ت يم الت

دات       ساق المعتق ى أن ة عل صورة متعادل ق ب ا تنطب وعي، لكنه دات ن ك أن  . معتق ى ذل ومعن

فالشخص ذو   . الترآيز يكون على بناء المعتقدات أو صورتها أو شكلها أآثر من مضمونها             

ذهن  (التفكير الجامد    ل أ      ) منغلق ال ستطيع أن يتقب ا الشخص           ال ي ا، بينم ره أو يتفهمه ار غي فك

ذهن ( تح ال تالف       ) متف ن إخ رغم م ى ال ك عل عوبات، وذل ك دون أي ص ل ذل ه أن يفع يمكن

 ).Rokeach,1960:31-51(مضمونها معه 

 

 
 :) Rokeach روآيش (نساق القيمية والمعتقدات لـ األ

ين   بعض ، ربط ال صحابهاطر النظرية أل، طبقًا لُأل ت تعريفات عديدة للقيم   قدم ا ب فيه

ا                .  تجاهمفهوم القيمة ومفهوم اإل    دافع وغيره ين مفهومي الحاجة وال ا وب ط آخرون بينه ورب

 .خرىالدوافع األمن 



ة  )) آرتش((فالقيمة لدى    ذا  . وآخرين عبارة عن معتقد يتعلق بما هو جدير بالرغب وه

ى صاحبه مجموعة اإلا د يفرض عل ة لمعتق ذه القيم ر عن ه ي تعب  ,Krech)تجاهات الت

1962:220). 

د        .  للقيمة مع التعريف السابق   )) روآيش((ويتفق تعريف    ة نظره معتق فهي من وجه

اة         سلوك أو بهدف من اهداف الحي شكل من اشكال ال دًا يختص ب وع خاص ج ردي من ن ف

(Rokeach, 1968:190). 

سبيًا ي                ًا ن دًا ثابت ه معتق ل  ويمكن القول إن الشخص لديه قيمة معينة يعني ذلك أن لدي مث

اة                 وبمجرد  . تفضيًال إجتماعيًا أو شخصيًا لشكل من أشكال السلوك أو هدف من أهداف الحي

صبح   ة ت شخص القيم ل ال عورية  –أن يمث ر ش عورية أو غي صورة ش ًا – ب ارًا أو محك  معي

اء االتجاهات و استمرارها نحو الموضوعات والمواقف المرتبطة           لتوجيه السلوك، وألرتق

ر سلوك ال     ا، ولتبري ذات      به ى ال م االخالقي عل اتهم، وللحك شخص وسلوك اآلخرين واتجاه

اآلخرين   ذات ب ة ال رين، ومقارن ى االخ ي   . وعل ستخدم ف ارًا ي ل معي ة تمث إن القيم رًا ف وأخي

ال        بيل المث ى س ا عل ل، أطفالن ى األق رين، عل لوك اآلخ ات وس يم واتجاه ي ق أثير ف الت

(Rokeach, 1968:160). 

 
ا  (Rokeach)تناول روآيش    دة أثمرت عن         ظ ود الفكري بدراسات عدي هرة الجم

ة       ا الدوجماتي ق عليه ة أطل ة متكامل تح     (Dogmatism)نظري ل المنف ا العق اول فيه ، وتن

ق    ل المنغل ة يمكن      (The Open and Closed Mind)والعق ذه النظري ى ه اءًا عل  وبن

ول       ن األ أ: القول راد منفتحي العق دوجماتيين   (ف ر ال ون الت      ) غي ذين يقبل م ال ي عن بعض      ه خل

ا               دة إذا س ار الجدي ون االفك ا، ويقبل وا بخطئه ة   نمعتقداتهم إذا ُأقتنع ة قوي راد    دتها أدل ا االف ، أم

فهم الذين يرفضون االفكار الجديدة مهما آانت قوة األدلة التي        ) الدوجماتيين(منغلقي العقول   

 .تساندها ويتشبثون بمعتقداتهم القديمة حتى وان اثبت خطئها

 
ه،                  فالفرد     ه وتوقعات ره واعتقادات ه بفك ا موجه ه آله اره، واعمال  يعمل ويتصرف تبعًا الفك

اح أو                    ذا اإلنفت ؤثر ه ومن ثم يتوقف نجاحه على مدى إنفتاحه أو انغالقه العقلي، ويمكن ان ي

 ).15 : 1989ري،يالبح(اإلنغالق في تفكيره ومفهوم ذاته 

 



 :الجمود والتسلطية
وم              )) الجمود((ن نبين المقصود بمفهوم     أقبل   ين مفه ه وب رق بين د من توضيح الف الب

تج    أ رغم،  ))التصلب(( ن المفهومين متمايزان إال أنهما يظهران للوهلة األولى متشابهان، ون

ان المفهومين يشترآان معًا في خاصية هامة هي مقاومة التغير، ومع ذلك       من  هذا الغموض   

ة ا     )) فالتصلب((يوجد تمييز دقيق     ى مقاوم ردي أو مجموعة           يشير ال د ف سبة لمعتق ر بالن لتغي

ة داخل                     ة أو الوسواسية النوعي ول القهري من المعتقدات أو العادات أو الى وجود بعض المي

ة           الفر ود، من ناحي شير الجم سبة           أد، بينما ي ر بالن ة التغي ى مقاوم ة   لأل((خرى، ال ساق الكلي ن

دات ى خاصية إفتراضية إينظر )) فالتصلب((. )) للمعتق ه عل ادة أو لي ردي، أو ع د ف لمعتق

ات الموضوعية               مجموعة من العادات التي تعوق صاحبة عن إحداث تغيير لمواجهة المتطلب

ين ين ى ح ـ، عل ى أنــ ود عل ى الجم ـه خاصـظر ال ي للمعتــــية للنـــ ـسق الكل وق ــ قدات تع

 .(Ehrlick, 1973:144) ييرـــــبها الى إحداث التغـــصاح

 
ول إن شخص   ه      ويمكن الق سم بأن د من أن يت ود الب سلك بجم ذهن أو ي د ال ًا جام ًا معين

سك أو مل ن بعض األ متم دافع ع ق أو ي زم أو معتن ة، أو ت ساق العام ن األن ة م ساق الفرعي ن

طباع ـــ نإن نخرج من خالله ب    أكن  ـــوهو مايم .  )ن أو السياسة أو العلم    ـــفي الدي (المعتقدات  

ؤداه أن م ـم سق الك ـ و الن لوآه ه دة  رجع س رة واح ه فك ر من ار أآث ي لألفك  ,Ehrlick) ل

1973:144). 

 
ود، أو         )). الجمود((و ))التصلب((لقد تبين الفرق بين      وم الجم فما المقصود، إذًا بمفه

 الجمود االيدولوجي آما يطلق عليه احيانًا في إطار التفرقة السابقة؟

وم  شير مفه ود((ي ًا )) الجم روآيش(طبق اهر إ) ل ة المظ ى مجموع سل ة ال لوآية والمعرفي

 .فكار والمعتقدات المنتظمة في نسق ذهني مغلق نسبيًاالمتعلقة باأل

ًا            ذهن    ((أي أن الشخص الجامد ذهني ق ال ة من االستعداد      )) أي منغل ز بدرجة مرتفع يتمي

ين       إلرفض المعارضة و   رابط ب ساق اإل  أنخفاض نسبي للت اد ن دد المع    عتق ر  ارف األ ــ ، وتع آث

 .(Krech, 1962:48) لطة خارجيةـــت غير مالئمة أو على س على رغبااعتمادًا

ر  يش(ويعتب ة ) روآ سلطية العام ًا للت ود مقياس اس الجم د  . مقي ار ينتق ذا اإلط ي ه وف

اس  تخدام مقي سلطية بأس ي نطاق الشخصية الت ي اجريت ف ية((البحوث الت ك  ))الفاش ، وذل



اس  على اساس أن هوالء الباحثين اتجهوا في فترات الحقة الى        في  )) الفاشية (( استخدام مقي

اس  ي(قي ز العرق اس ). التمرآ اهيم الن مقي ي المف ط ف در من الخل ارة ق ى اث ا ادى ال وهو م

اس      للفاشيًةً الذي نشر في البداية لم يعرف على انه مقياس       الفاشيًةً ه مقي ى ان ا عرف عل  وانم

سلطية   سلطية             . للشخصية الت ى الشخصية الت ة من الفاشية ال ذه النقل ى        (وه او من الخاص ال

 على  ن مقياس الفاشية يرآز اساساً     أل ، وبالتالي فان ذلك يمثل قصوراً     لم تكن مقصودة  ) العام

 يتعدى  الأ، وعليه آان من المفروض      وليس على التسلطية العامة   ) اليمينية(التسلطية الفاشية   

 .هذه الحدود

التي ) ( العامةالتسلطية(يماثل مفهوم ) الجمود(ان مفهوم ) روآيش(وهنا يرى 

 يقيس جانبًا واحدًا من جوانب التسلطية ةالفاشيس ن مقياإ و،)ترادف مفهوم التمرآز العرقي

 ).84: 1989 ،عبداهللا(

 
  :)Rokeachروآيش (بعاد نظرية أهم أ

 :تناول روآيش التنظيم المعرفي للشخصية من خالل ثالثة ابعاد رئيسة هي

 . وبعد منظور الزمن،المحيطي-المرآزي البعد ، بعد المعتقدات والالمعتقدات

 

  )Beliefs and Disbeliefs(الُمْعــتقــدات والالُمْعـتـقـدات ) 1(
ذ يمكن القول ان المعتقد من إ ، ساسية لتحليل هذه النظريةأعتقد وحدة عتقد والالُم الُم    ُيعد

عورية ـــعورية والالشـــالش ،عتقداتسق الُم ويمثل َن،قةــــمور التي يقبلها الفرد حقيآثر اُألأ

 ). Serge,2004:79(بلها الشخص في وقت معين آحقيقة العالم التي يعيش فيه ـــالتي يق

 
تقدات هي ما ْع والالُم،تقدات هي من القضايا التي يتبناها الفرد ويقبلهاْعن الُمأعتبار إوب     

صل القبول والرفض مع آليهما يمكن تصورهما على متأن ال إحيانًا أيرفضها ويهاجمها 

: 2009بن مبارك(آثر من غيرها أن هناك بعض المعتقدات يرفضها الفرد بقوة أمراعاة 

63-64 .( 

 
 :تيعد آاآلويمكن تلخيص هذا الُب

 
  :تقداتْعتقدات والالُمْععد الُمُب



 
 منغلق الذهن منفتح الذهن

درجة ومقدار الرفض لالمعتقدات نسبية  -

 .لعند آل نقطة على المتص

رتفاع نسبي لمقدار رفض المعتقدات  إ-

 .عند آل نقطة على المتصل

تصال داخل بين العناصر الجزئية إيوجد  -

 . المعتقدات والالمعتقداتنبي

توجد عزلة بين العناصر الجزئية داخل  -

 .وبين المعتقدات والالمعتقدات

تفاوت آبير في درجة التمايز بين انساق  -

 .تالمعتقدات والالمعتقدا

التفاوت صغير في درجة التمايز بين  -

 .نساق المعتقدات والالمعتقداتأ

تناقض قليل نسبيًا بين درجات تمايز  -

 .المعتقدات والالمعتقدات

يوجد تناقض آبير نسبيًا بين درجات  -

 .تمايز المعتقدات والالمعتقدات

 

 

 ) The Central-Peripheral Dimension(المحيطي -د المرآزيْع الُب) 2(
 ،تختلف المعتقدات في مرآزيتها وهو مصطلح يستخدم على نحو مترادف مع االهمية     

: 1989 ،البحيري(خرى أو التبعات لمعتقد ما مع معتقدات أهي التضمينات :  والمرآزية

25(. 

 ،قرب الى المراآزأهمية هي التي تتصل ببعضها وتكون أآثر  مما يعني المعتقدات األ     

 وتتميز ،و بعيدة عن المرآزأهمية فهي معتقدات محيطية أقل ات األالمعتقدعلى عكس 

 :و القريبة من المرآز بثالث خصائص هيأالمعتقدات المرآزية 

 
 . انها تعني بوجودية الفرد والهوية الذاتية او الفردية-1

 .تقدات التي يشترك فيها لفرد مع االخرينع هي الم-2

 .  لخبرة مباشرة  انها معتقدات تعتمد على ا-3

 ).67: 2009،بن مبارك(  

 

 بين المرآز ن هناك خمسة انماط من المعتقدات تتوزعأ ب1968ويذآر روآيش 

 : يجازإوالمحيط نذآر منها ب



 
          ) Consensual Primitive Beliefs(ولية متفق عليها أمعتقدات : ولالنمط األ

 ويدعمه في ،خبرته الشخصية او المباشرةوهي معتقدات يتعلمها الفرد من خالل        

 ، وهي معتقدات اآثر مرآزية من غيرها،اتفاق جماعي من آل جماعات الفرد المرجعية

وتظهر هذه المعتقدات على انها حقائق واقعية يعتمد عليها في قراراته وهي تمثل نسقًا 

وهي ) ميُأن هذه أد عتقأ ،ن هذه منضدةأعتقد أ(فرعيًا داخل ا لنسق الكلي للمعتقدات مثل 

، آل ذلك يكون  والذات،جتماعي، والعالم اإلولية عن العالم الماديأآلها تمثل معتقدات 

 .ماعي بين جماعته في موقف المعرفةتجإتفاق إب

 

 
) Beliefs nonconsensual primitive(جماع ولية ليس لها صفة اإلأمعتقدات  :النمط الثاني

 وهي التحتاج او التتطلب دعمًا من ، ودية والهويةولية تتعلق بالوجأوهي معتقدات 

الذي يتبنى فيه المعتقدات من خالل .  ولالمرجعية للفرد على عكس النمط األالجماعة 

من داخل الفرد  الإفهذا النوع من المعتقدات اليمكن نقضها .  قبوله دعم الجماعة المرجعية

 ).87 -86: 1989 ،يالبحير(ل المخاوف المرضية والضالالت ـــه مثــيتــو ذاتأ

 
 وتقوم تلك ، جماعإيضًا دون أآثر روتينية يحتفظ بها تقدات األتْعن الُمأال إ

يد من المعتقدات تعظيم الذات  مثل العد، يمان الخالص مثلهاساس اإلأتقدات على عالم

يرية االنسان ــ بخ،عالىــوجود اهللا سبحانه وتـــعتقاد بآاإل ، ستخفاف بالذاتواإل

)Rokeach, 1960: 137.( 

 
 ) Authority Beliefs(تقدات السلطة ــْع ُم:النمط الثالث

و من تلك الخبرات  ا،تقدات اولية متفق عليها من النمط االولْعتظهر المعتقدات من ُم     

 ويختلف هذا المعتقد عن المعتقدات السابقة في آونها ،تقدات النمط االولـْعُمالتي تؤدي الى 

شياء المسلم بها اي غير قابلة للنقاش ويعد ممثلو السلطة مراجع لتزويد الفرد ألخذ اأت ال

 فقد تكون ،  المعلومات التي يتلقاهاقبمعلومات في وسائل تساعد على التحقق من صد

يجابية هي مصادر فالسلطات اإل.  يجابيإتجاه إو أتجاه سلبي إما ذات أمصادر المعلومات 

 العالم ومن يلطات السلبية فهي السلطات التي تحل ما هو زائف فما السأ ، يثق فيها الفرد



يئة والظروف ـــليها حسب البإن يختلف االفراد في السلطات التي يعودون أ الطبيعي

فراد دى آل األـــترآة لـــات مرجعية مشـــاك فئـوهن.  افاتـــية والتعلم والثقــــاالجتماع

 ).Rokeach, 1960: 138(ر ذلك حبة وغيصدقاء واألسرة واألمثل اُأل

 
 
 
 

 ) Derived Beliefs( المعتقدات الموثوقة :النمط الرابع

 فهذه ،هي معتقدات يقبلها الفرد النها صادرة من مصدر موثوق فيه آكتاب مدرسي مثًال    

 ، ولكن لثقته بسلطة معينة،المعتقدات يقبلها الفرد ليس التصاله المباشر بها او من خبرة

 شك بأطر النه يتأثر بأال إ، تى اذا آان االنسان يتفرد بآرائه الخاصة احيانًالذلك وح

خزنها يآريات التي ذوعمليات ادراآه للحياة العامة والنواع ال ، مرجعية مختلفة تؤثر فيه

 . دماغه

 
 ) Inconsequential Beliefs(ية قطن المعتقدات غير الم:النمط الخامس

 توصف بانها غير ، معظم هذه المعتقدات مسائل تذوق،المعتقديعد اخر نمط داخل نسق      

 وانها ليست جزءًا مكمًال لعقائد الذات لدى ،منطقية لصلتها القليلة مع المعتقدات االخرى

 ).90-87: 1989 ،البحيري(الفرد 

 
 )Time Perspective( البعد منظور الزمن )3(

ساق المعتقد والالمعتقد ويرى ان هذا يفترض روآيش ان منظور الزمن هو بعد اخر الن    

 والطريقة التي ترتبط ،البعد يشير الى معتقدات الشخص عن الماضي والحاضر والمستقبل

 ).69: 2009 ،بن مبارك( بها هذه المعتقدات آل منها مع االخرى

 
تساع النسبي ، اذ يتميز باإلبعاد معتقد الزمن تتفاوت من الضيق الى االتساعأن أو

والضيق النسبي في حالة النظام المنغلق ) غير الدوجماتي(النظم المنفتحة في حالة 

ان ) 1960 ،روآيش ورستلي( ويذآر ،االنغالق الذهني او التفكير الجامد) الدوجماتي(

الفرد المنفتح عقليًا يستطيع ان يقاوم الضغوط الناشئة عن مصادر السلطة الخارجية التي 



 اما المنغلق فانه ينساق الى رغبات واهواء هذه المصادر ،تعمل على توجيهه وفقًا لرغباته

 ).88: 1989 ،البحيري(ويعمل وفقًا لها 

 

 

 
 ) The Open and Closed Mind( العقل المنفتح والعقل المنغلق )4(

تخاذ الفرد السلوب معرفي حياتي خاص به هو امر خاضع لظروف واسباب إن       إ

 فيختار اما يكون فردًا يبقى ذهنه منفتح نحو العالم ،معرفية ونفسية واجتماعية معينة

 وذلك سعيًا ،الخارجي ومحاولة االفادة من خوض التجارب مهما آانت غامضة فيما يخصه

 او يختار اسلوب حياتي يتسم بالتفكير الجامد نحو آل ما هو جديد او مخالف ،وراء المعرفة

لذا فان االنغالق او .  التتبدل او تتغيرلمعتقداته الخاصة التي تعد نوع من الثوابت التي

االنفتاح سمتان يكتسبها الفرد تدريجيًا مع مرور االيام بالتربية والتنشئة االجتماعية اذ تساهم 

فالتربية التي تستعمل . العائلة والمدرسة والمجتمع معًا في زرع بذور هذه المعتقدات

 واما التربية ،رادًا يتسمون باالنفتاحاالسلوب السمح المبني على االخذ والعطاء تنشيء اف

التي تستعمل االسلوب القاسي المبني على فرض الرأي فانها تنشيء افرادًا يتسمون 

 الطرفين النقيضين توجد درجات متفاوتة من االنغالق ين، وبين هذباالنغالق الذهني

 ).35: 2002،مهدي(واالنفتاح 

 وان الدماغ يتكون من ،ي مع االساليب المعرفيةن اسلوب الدوجماتية ثنائي القطب يلتق     إ

شبكة من الخاليا العصبية التي يتالف منها الدماغ آتسلسل عصبي متكرر لالفكار والمفاهيم 

 وتجعل ،التي يعالجها الفرد ويخزنها في الدماغ وهذه القدرة للدماغ تشكل االنماط المعرفية

من ان ) 1997دي بونو (، ويحذر المحيطة بهالفرد فعاًال في تعامله مع المثيرات والمواقف 

 ،بداع، مما يحد من اإلسيرًا ومقيدًاأ وتجعله ،ية قد تحد من اداء الدماغفساليب المعراأل

 ).197: 2004 ،العتوم(ويصعب على الدماغ الخروج من دائرة النمط 

تمتد في  الدوجماتية بانها اسلوب للعقل يتسم بالتفكير الجامد و1960ويوضح روآيش      

 ويتسم ،غالق في اعلى درجاته واالخر االنفتاحنة على متصل بين قطبين احدهما اإلالشخصي

ذو التفكير الجامد بالتشدد مع اصحاب المعتقدات المناهضة لمعتقداتهم من دون اي محاولة 

 اي انهم منغلقي في اسلوب ، وتفكيرهم منغلق،للتعرف على تلك االفكار والمعتقدات



 ،بن مبارك(مقابل ذلك يتسمون بالتسامح مع اصحاب المعتقدات المتشابهة و ،تفكيرهم

2009 :73   .( 
   

  Psycho-Dynamic Theories)التحليلية النفسية(النظريات الدينامية النفسية : رابعًا 

د                 ل النفسي لفروي ، )S.Freud(وهي النظريات التي تنسب أساسًا الى نظرية التحلي

ا في تصرفاته                  والتي تؤآد أهمية و    رد تمارس تأثيره ة في شخصية الف ات معين جود دينامي

ة ة  . المختلف د أهمي رز فروي عور(ويب ا   ) الالش ا فيه صية، بم ب الشخ ف جوان م مختل ي فه ف

ر،          قاط، والتبري ل االس ات مث التعصب الذي يمكن تفسير نموه وارتقائه في ضوء بعض اآللي

شرية      وأعتقد فرويد أن التعصب دا    . واالزاحة وغيرها  واسقاط  ) لالسقاط (لة على الميول الب

د      دينا         . التشابه على وجه التحدي ل الموجود ل ه المي دفاعاتنا          ويقصد ب سقط ان ى أن ن ًا ال  جميع

ى اآلخرين         دواني         (غير المرغوب فيها عل سي والع حيث  ). وبوجه خاص ذات الطابع الجن

سنا                ى أنف ذا  . يساعدنا ذلك على أن نرى اآلخرين يفعلون األشياء التي نخاف أن ننسبها ال وه

اده    الميكانيوم يسمح، في رأي فرويد، للشخص أن يقاتل ويفسق، أو يفعل أفعاالً             مشينة ألعتق

 ).129: 1989عبداهللا،(أن األشخاص اآلخرين هم الذين بدأوا بذلك  

ذه          وفي محور النظريات الدينامية النفسية التي قدمت في هذا االطار نعرض نظريتين من ه

 :النظريات وهما 

 
 : نظرية الشخصية التسلطية ) 1(

ام ي ق سلطية الت صية الت وث الشخ ة ببح ذه النظري رتبط ه و    ت ا ادورن ) Adorno( به

ل     . وزمالؤه  ه اضطراب في الشخصية يماث ى أن ى التعصب عل احثون ال وينظر هؤالء الب

ية     اوف المرض ف المخ ًا مختل ة   )Phobia(تمام صابية للموافق ات الع ، أو الحاج

ويقوم ذلك على فرض مؤداه أن مختلف االعتقادات الخاصة بأحد األشخاص           ). االستحسان(

سيا     ضًا،               حول الجوانب ال كًا وعري ًا متماس ًا نمط شكل، غالب ة ت سية واالقتصادية واالجتماعي

ذه             ه ه ين أجزائ ًا يجمع ب ة في الشخصية            . ويبدو أن هناك أساس ه جذور عميق نمط ل ذا ال وه

ارة      ). 130: 1989عبداهللا،. (تحدد مالمح الشخصية التسلطية    سلطية عب وهذه الشخصية الت

ز ا ي تمي سمات الت ن ال دة م ة معق ن زمل صب ع ي التع خاص مرتفع ألش



)Goldstein,1980:335 .(   ن و م شأ وتنم صبية تن ات التع أن االتجاه د ف وبالتحدي

 : مجموعة من السمات الشخصية التسلطية التي تتحدد على النحو اآلتي

  

 التمسك الصارم بالقيم المتفقة مع التقاليد االجتماعية السائدة والسلوك النمطي،    •

 .لمنحرفين عنه      والعقاب القاسي ل

 .الحاجة المبالغ فيها للخضوع للسلطة القومية والتوحد معها •

 .تقييد الحرية االنفعالية •

 .القوة والغلظة •

 .العداوة العامة •

 .اإلسقاط •

 .اإليمان بالروحانيات والخرافات •

 .الميل للتهكم والتدمير •

 .اإلهتمام المفرط بالجنس •

 
اليب       وتنشأ الشخصية التسلطية في هذه السمات وتنمو        من خالل تعرض األطفال ألس

ل  . التربية المبكرة لآلباء المستبدين واألمهات القاسيات  وحينما يصبح الفرد راشدًا فأنه يمي

 ).131-130: 1989عبداهللا، (الى تكرار هذه الخبرات 

 
 ) :آبش الفداء( العدوان –نظرية اإلحباط ) 2(

ه          ان التوتر الذي يواجه الفرد أحيانًا يولد لديه         االحباط، لذا يقف حائًال أمام اشباع حاجات

ار الفعل                    وتر، واختي الذي يدفع بدوره الى االتجاه نحو سلوك يشبع هذه الحاجة لخفض الت

 ).72: 1992دويدز، (أو االنفعال الذي يؤدي هذا الغرض 

 

ه باع حاجات ه من اش رد ويمنع ذي يصيب الف اط ال دة مصادر .    إن اإلحب شأ من ع د ين ق

 ).385: 1983حقي، (ية، مادية، اجتماعية، مهنية، انسانية اقتصاد

   ويؤآد الغاش ان العدوان هو حالة ارتكاسية للشعور باالحباط، وأنه فشل التواصل بين             

 ).70: 1992مجذوب، (الذات واآلخر 



 
داء   ( العدوان   –وتفترض نظرية اإلحباط      اه         ) آبش الف شدد تج ة المت أن اسلوب التربي

ة             عدوان الطفل ي   سلك بصورة عدواني ى أن ي ه       . زيد من ميل الطفل  ال م أن ل تعل وألن الطف

ه        ضاء جماعت ن أع اه أي شخص م دوانيًا تج لوآًا ع سلك س ا ي شدة حينم ب ب وف يعاق س

ة  ثًال(الداخلي ة م دوان )أعضاء العائل ذا الع ه يحدث له ة(، فأن من المصدراألصلي ) ازاح

ة    ات الخارجي ضاء الجماع ى أع اط ال دث. لالحب ذه  وتح ة( ه ستطيع  ) االزاح ا الي حينم

الشخص الهجوم على مصدر االحباط أو االزعاج بسبب الخوف منه، أو عدم وجوده في                 

ه ضب         . متناول شعر بالغ ه ي ه فان ه وظيفت ة فقدان ين نتيج شخص مع اب ل دث اآتئ إذا ح ف

اره مسؤوًال عن                     والعدوانية، لكن في الوقت نفسه ال يوجد أمامه شخص محدد يمكن اعتب

داء  (وفي ظل هذه الظروف يبدأ الشخص في البحث عن            . الذنبهذا   ه   ) آبش الف يوجه إلي

ستطيع الهجوم          الي ي اللوم على الصعوبات التي يواجهها، ويعتبره السبب في حدوثها وبالت

 ).Sears,1985:404(عليه 

 
ع                  ) آبش الفداء (و   دواني دون توق ه األشخاص سلوآهم الع ديل يوجه الي ة ب هذا بمثاب

، غالبًا، عضو في     )آبش الفداء (ويكون  .  شكل من أشكال العقاب من قبل الوالدين       تلقي أي 

ا توجد          . احدى جماعات األقلية الموجودة في المجتمع      ط، حينم دوان فق واالحباط يسبب الع

ا أهداف مناسبة الزاحة              . أهداف بديلة مناسبة   وينظر الى جماعات األقليات دائمًا على أنه

 ).Goldstein,1980:361(إلحباطات األغلبية ) آبش الفداء (العدوان، وبالتالي ُتعد

 

 

 

 

 

 اإلستنتاجات
ضحت آراء   صبية إت ات التع ت اإلتجاه ي بحث ات الت تعراض النظري الل إس ن خ        م

دد     تها وبتع ين بدراس احثين والمهتم دد الب ات وتع وع النظري ك لتن سير ، وذل ي التف ة ف مختلف



صر ا أو ح صعب جمعه شكل ي ا ب ن تعريفاته ي يمك اليب الت ن األس دد م ور ع ها ، وظه

 .إستخدامها في قياس اإلتجاهات التعصبية 

صبية   ات التع سير اإلتجاه ي تف احثون ف ف الب ات  .          إختل ستخلص الباحث النظري وي

 :التي حاولت تفسير اإلتجاهات التعصبية آاآلتي 

ين الجماعات أن اإلتجاهات التع             شأ في مجتمع          لقد أوضحت نظريات الصراع ب صبية تن

ذه الجماعات   ذي يحدث من تفاعل ه صراع ال ة نتيجة ال ة معين ين أو ثقاف ى . مع إضافة ال

ين      . أهمية عوامل البيئة الثقافية      واقعي ب لذا يمكن القول أن التعصب يوجد نتيجة الصراع ال

اه               اطني   الجماعات ، وهذا يمكن لمسه من الحذر الذي يتسم به أبناء المناطق الحضرية إتج  ق

شعرون   . الريف  ا ي ة أخرى حينم اه جماع ة أتج دم الرضا لجماع تياء وع ى اإلس إضافة ال

يس                 ه ل بحرمان نسبي لذا يعبرون عن إمتعاضهم في شكل خصومة ، آذلك يؤآد الباحثون أن

ه        شرطًا أن تتطابق اإلتجاهات التعصبية المختلفة ألحد األشخاص مع إتجاهات أسرته وطبقت

 .اإلجتماعية 

سامح           ودة وت وين م ن تك راد م ن األف يكي تمك شريط الكالس راءات الت ا أن إج     آم

ة      ) إتجاهات سلبية   (أو إتجاهات آراهية ونفور     ) إتجاهات إيجابية   ( ال جماعات معين حي

د أو   .  ات بالتأيي وين إتجاه ى تك ؤدي ال ي األخرى ت ال ه شريط الفع راءات الت ضًا إج أي

و مع                . المعارضة نحو جماعات وأعضائها        ة وتنم رة في الطفول دأ مبك ة تب ذه العملي وه

 .العمر ، ويؤدي الوالدان الدور الرئيس فيها 

ة  ات المعرفي ا النظري ن .       أم ون م صبية تتك ات التع ى أن األتجاه دت عل د أآ فق

رد بحسب                    ة للف ة المعرفي المعاني التي تنتظم عند الفرد من خالل الخبرة والتعلم في البيئ

ا   محتوياتها ومع  وين األنطباعات              . انيه ة تك ة تصاحب عملي ة المنظم التحيزات المعرفي ف

ى   . عن األشخاص  ك ال ؤدي ذل ب أن ي ن شخص يغل ًا ع ة أنطباع ون جماع ا تك فحينم

ًا لحدوث التعصب                  ذه المحاوالت باب حدوث تشويهات في األدراآات وممكن أن تكون ه

ل    ى آ ضفيها عل ن أن ن ي ممك ة ، الت ب النمطي وين القوال ا   وتك ذا م ات وه ن الفئ ة م  فئ

ة     ((أما نظرية   . توضحه نظرية التصنيف الى فئات       ة األجتماعي تفترض وجود    )) الهوي

رجعة أستجابة مستمرة في عملية التصنيف الى فئات أجتماعية ، حيث أن وجود أساس                

وا  أن يجعل راد ب ري األف ين يغ اعي مع يط أجتم ل مح ات داخ ى فئ صنيف ال ائد للت س



ة            عضويتهم في الفئ   ويتهم األجتماعي ا جزءًا من ه ين    . ة التي ينتمون اليه د ب ذا التوحي ه

ع            املهم م ي تع ة ف تراتيجيات خاص وا أس ى أن يتبن م ، ال ؤدي به ة ي ضوية والهوي الع

 . األشخاص اآلخرين 

ة       د بأهمي د أوضح فروي سية فق ة النف ات التحليلي ا النظري عور((    أم م  )) الالش ي فه ف

ول مختلف جوانب الشخصية ، ب ى المي د أن التعصب دال عل ا التعصب ، وأعتق ا فيه م

د           )) لألسقاط   (( البشرية   ى وجه التحدي شابه عل ل الموجود        . وأسقاط الت ه المي ويقصد ب

 .   لدينا جميعًا الى أن نسقط أندفاعاتنا غير المرغوب فيها على اآلخرين 

ؤه أن التعصب    وقد أوضحت نظرية الشخصية التسلطية التي جاء بها أدورنو وزمال           

أضطراب في الشخصية يماثل تمامًا مختلف المخاوف المرضية والتي تنشأ من التمسك              

وة والغلظة                  داوة والق سلطة ، والع ا  . الصارم بالقيم ، والحاجة المبالغ فيها للخضوع لل أم

اط     دوان    –نظرية اإلحب داء     (  الع شعور            ) آبش الف ة أرتكاسية لل دوان حال ، بينت أن الع

اط ذات واآلخر باإلحب ين ال شل التواصل ب ببه ف ة .  ، س ن أسلوب التربي اتى م ذي يت وال

 . المتشدد تجاه عدوان الطفل الذي يزيد من ميل الطفل الى  أن يسلك بصورة عدوانية

ة وهو            د هو جزء من الدوجماتي ر الجام     أما نظرية األنساق لروآيش فيرى أن التفكي

ود            سم بالتصلب ، والجم ي يت رأي ، واإلنغالق الفكري ، ورفض آل             أسلوب عقل في ال

ة                دات الخاطئ ماهو جديد ، وأنكار المعتقدات األخرى حتى بوجود األدلة ، ذلك أن المعتق

سيرات  دم تف ا تق ر ، ألنه اوم التغيي ا وهي تق ين فيتمسكون به ول المتعلم متجذرة في عق

ديًال ، و يصعب  ا ب ذلك ال يرضون عنه راتهم ، ل ع خب ة تتوافق م تبدالها مقنع يهم أس عل

سير              . بسهولة باألفكار والمفاهيم الصحيحية    ة روآيش في تف والبحث الحالي تبنى نظري

 .اإلتجاهات التعصبية 

                                                             
 . دراسات سابقة –الجزء الثاني 

سه آمعضلة تتطلب          استقطب موضوع التعصب إهتمام عدد آبير من الباحثين و         فرض نف

ات التعصبية  ت االتجاه ي تناول ددت الدراسات الت ذا تنوعت وتع ة ل ول المالئم اد الحل . إيج

ان      ك لبي وعملية استعراض بعض الدراسات السابقة تعد خطوة مهمة في البحث العلمي، وذل

تفادة             ا في     أوجه االتفاق واالختالف بينها وألجل تحديد أهم االستنتاجات التي يمكن االس  منه



ى وفق                 . البحث لذا سيعرض الباحث بعض الدراسات التي تناولت االتجاهات التعصبية عل

 .محورين

 
 .دراسات تناولت اإلتجاهات التعصبية وعالقتها ببعض المتغيرات: أوًال 

 
 ) :Sinha & Hassan, 1975( دراسة سنها وحسان -

ة               دى طلب اس اإلتجاهات التعصبية ل ة             إستهدف البحث قي ى طبيع ة والتعرف عل الجامع

ات التعصبية وهي  واع االتجاه ين أن ة ب سلمين : العالق دوس ضد الم تعصب (تعصب الهن

تعصب  (، والتعصب ضد المرأة     )تعصب طائفي (، وتعصب الهندوس ضد الهاريجان      )ديني

 ).جنسي

 
ن     ث م ة البح ت عين ًا      ) 200(     تكون دوس، وتحقيق ة الهن ون لطائف امعي ينتم ب ج طال

ة            أل واع التعصب الثالث رات ألن ان مجموعة من الفق د أظهرت   . هداف البحث أعد الباحث وق

النتائج أن الهندوس يتعصبون ضد المسلمين وضد الهايجان، فضًال عن وجود تعصب ضد                

رأة ة أي أن  . الم واع التعصب الثالث ين أن ة ب ود إرتباطات ذات دالل ة وج ت الدراس ا بين آم

سلمين  د الم صب ض شخص المتع نس  ال صب للج ائفي وتع صب ط ضًا تع ه أي د لدي يوج

)Sinha&Hassan,1975:225-231 .( 

 

 

 

 
 ):Moore et all, 1984( دراسة مور وآخرون -

ة العوامل          ة لإلتجاهات التعصبية     :     حاولت الدراسة التحقق من أهمي رات الفردي . المتغي

ة التعصب العنصري بكل من عنصر ال                  ل ، الصف     وقد استهدفت الدراسة فحص عالق طف

 . الدراسي ، الجنس ، الذآاء ، وجهة الظبط ، القلق ، مفهوم الذات 

ذًا من الصفوف الدراسية      ) 400(    تكونت عينة البحث من      بإحدى  ) 10، 9، 8، 6(تلمي

= ن (تلميذًا أبيضًا من الذآور ) 207(تلميذًا أسودًا و) 193(المدارس بوالية بنسلفانيا منهم 

اييس        ) . 176= ن  (ومن اإلناث   ) 224 صورة  : إستخدم الباحث للقياس العنصري ستة مق



ن   اس دي ن مقي ة م ة  ) Denne,1976(معدل اييس فرعي ة مق صري ، وأربع للتعصب العن

ين التعصب العرقي              زواج ،      (أعدها الباحث لتقدير اإلستجابة لمواقف التواصل ب ة ، ال الرفق

ا   دارس ، التف ي الم تالط ف اعي ، اإلخ ل اإلجتم اعمالتفاع ي المط اس فرعي ). عالت ف ومقي

ر  صبهم ضد    ) : Dps(للتعصب المباش دى تع ن م سود ع ه لل رًا يوج ؤاًال مباش ضمن س يت

سود  دى تعصبهم ضد ال يض عن م يض ، وللب دال  . الب ار آرن تخدم إختب ذآاء أس اس ال ولقي

سكي  ضبط  ) 1975(وآاتكمون ة ال دير وجه ل  . لتق اس آات ستوى  ) 1993(ومقي د م لتحدي

 .لتقييم مفهوم الذات ) 1975(ام ، ومقياس آوآس القلق الع

 
        أما أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فقد أشارت تحليل التباين الخاص بالصف               

صف     ين ال ة ب اعالت دال ود تف دم وج ى ع نهم ال ل بي صر، والتفاع نس ، العن الدراسي ، الج

ر  أثير دال لمتغي اك ت ن هن م يك ا ل صر ، آم أثيرات والجنس والعن اك ت ت هن  الصف ، وآان

يس                  ذ البيض ول ان التالمي ى التعصب ، حيث آ ة لمتغيري العنصر والجنس عل رئيسية دال

صب            ستة للتع اييس ال ى المق ة عل ث الدرج ن حي ر م اث أآث يس اإلن ذآور ول سود ، وال ال

ى عدم وجود إرتباطات          . العنصري   اط ال امالت اإلرتب ى أن مع ائج الدراسة ال آما بينت نت

ة الضبط                   دا ذآاء ووجه لة بين الدرجات على المقاييس الستة للتعصب العنصري لكل من ال

ق والتعصب                   والقلق ومفهوم الذات ، فيما عدا ما أشارت إليه من إرتباط موجب دال بين القل

 .المباشر

 
ارات إحصائية ،                   سود إلعتب اث ال يس اإلن آما قام الباحثون بتقسيم عينة السود الذآور ول

ى مرتفع  صب ال صب   ) 8= ن (ي التع ضي التع ة   ) 16= ن (ومنخف سبت قيم م ح ) ت(ث

ضبط      ة ال ذآاء ووجه اييس ال ى مق وعتين عل ات المجم طات درج ين متوس روق ب ة الف لدالل

ـفعي                       ـب مرتـ ى جــانـ ـروق ال ـلق والفـ ى جانب منخفضي التعصب ، وفي القــ والفروق ال

ذ           وم ال ة في مفه روق دال م توجد ف  Moor et(ات من المجموعتين   التعصب ، في حين ل

all,1984:168-178   .( 

 
 ).Hassan&Khalique,1987(دراسة حسان وخاليكي  -



الدور الذي يقوم به الوالدان في نقل التعصب إلى أطفالهم من            ((       أستهدفت الدراسة   

شئة                 اليبهم في التن سهم ومن خالل أس ان التعرف      )). خالل تعصبهم هم أنف حاول الباحث

شئة     :على  هل التعصب الديني الذي يبديه الطفل يرتبط بتعصب والديه وسلوآياتهم من تن

ارقي             أثيرا ف اك ت اث أم أن هن ذآور و اإلن ؟ وهل التأثير الوالدي واحد بالنسبة لألطفال ال

ًا        ة ثقافي ات المختلف سبة للمجموع د بالن دي واح أثير الوال اه الت ل إتج د ؟ وه نس الوال لج

 .وعرقيًا ودينيًا

 
ة البحث من        ت يًا و      ) 200(كونت عين ًال هندوس ذآور        ) 200(طف سلمًا من ال ًال م طف

ديهم    اث ووال ة البحث عشوائيًا من طالب     . أم) 400(أب و ) 400(واإلن أختيرت عين

د              ار في الهن ة بيه ار بمقاطع شي و دهنب ولتحقيق أهداف الدراسة    . المدارس بمدينتي ران

ددًا من األدوات          ان ع نها     : أستخدم الباحث اس س ى     ) 1980(مقي شتمل عل رة  ) 15(وي فق

ال     ) 1977(لتقدير التعصب الديني، ومقياس حسان       ويتكون من مقياسين أحدهما لألطف

واآلخر للوالدين وهما يقيسان وبشكل منفصل آًال من سلوك األب وسلوك األم وذلك من              

 في  -التقييد والعقابخالل ثالثة أبعاد للعالقات الوالدية بالطفل التي تقوم على التسلطية و    

دل             سامح المعت ديمقراطي والت ائج    . مقابل العالقات التي تقوم على األسلوب ال أظهرت نت

شئة           ي تن اب ف تخدامًا للعق دًا وإس سلطية وتقيي ر ت صبين أآث دين المتع ة أن الوال الدراس

 .أطفالهم

 
ديني بت        اييس التعصب ال ى مق دين عل سيمهم  بعدها قام الباحثان ومن خالل درجات الوال ق

 :الى أربع مجموعات فرعية 

 ). األم المتعصبة–األب متعصب ( الوالدان المتعصبان -1

 . األم غير متعصبة– األب متعصب -2

 . األب غير متعصب– األم متعصبة -3

 ). األم غير متعصبة–األب غير متعصب ( الوالدان غير المتعصبين -4

ال   ين األطف ات ب ان مقارن رى الباحث دها أج ذ(بع اثال دين ) آور واألن اء الوال أبن

ر المتعصبين من    دوس (المتعصبين وغي سلمين و الهن ى أن ) الم ائج إل د أشارت النت : وق

ى    ة االول ال المجموع صبان  (أطف دان المتع اس      ) الوال ى مقي ات عل ى درج جلوا أعل س



ة   ة الرابع ال المجموع جل أطف س س ى العك ديني وعل صب ال ر (التع دين غي الوال

اث              أقل در ) المتعصبين ذآور واإلن جات التعصب، وقد لوحظ ذلك بإنتظام لدى آل من ال

 . من الهندوس والمسلمين

ن          ى ع ة األول ال المجموع ف أطف دي أختل سلوك الوال ي ال الفروق ف ق ب ا يتعل وفيم

ر             سم أآث دي يت المجموعات الثالث األخرى، حيث أتضح إنهم نشأوا في ظل أسلوب وال

ين ذآور              . تكرر للعقاب بالتسلطية والتقييد واألستخدام الم    ة ب روق دال م توجد ف في حين ل

ة  ة الثاني صب(المجموع اس ) األب المتع دي ومقي سلوك الوال سلوك ال اس ال ى مقي عل

)  األم غير المتعصبة    –األب المتعصب   (التعصب الديني مقارنة بإناث المجموعة الثانية       

ارجي لتعصب األب أو تعصب األم ع    أثير خ ود ت دم وج ى ع شير ال ا ي ال بم ى األطف ل

ى                  أثير عل سلمة والهندوسية ت ين الم الذآور، في حين آان لألمهات المتعصبات في العينت

حصلوا  ) الوالدين غير المتعصبين  (وأتضح ان أطفال المجموعة الرابعة      . تعصب بناتهن 

ال المجموعات                ة بأطف على متوسطات أقل بشكل دال على مقياس التعصب الديني مقارن

رى، وبي ثالث األخ ة   ال سامحية ومريح ة وت ت معتدل ديهم آان لوآيات وال ضًا أن س وا أي ن

(Hassan&Khalique,1987:91). 

 : )1989،المرسي (  دراسة -
تهدفت الدراسة  ة(إس دى طالب الجامع ة التعصب ل م الجماعة ودرج ين حج ة ب ) العالق

دمياط           ة ب ة مصر  (أجريت الدراسة على طالب وطالبات في آلية التربي ومن  ). جمهوري

ي       ض اث ف ذآور واألن ن ال سين م ين الجن روق ب ى الف رف عل ة التع داف الدراس من أه

ة        . التعصب والفروق بين طالب الشعب المختلفة في التعصب        ة الدراسة مكون آانت عين

من اإلناث من بين طالب ) 159(من الذآور و ) 100(طالبا وطالبة بواقع ) 259(من 

ين الطالب أعض ن ب دمياط ، وم ة ب ة التربي ةآلي ة بالكلي تخدم . اء األسر الطالبي د أس وق

د من         ع    (الباحث مقياس التعصب المع د شحاتة ربي ائج التي توصلت      ). محم م النت ا أه أم

ة ا الدراس ي  . إليه صغيرة ف رة وال ي المجموعات الكبي ين الطالب ف روق ب ود ف هي وج

 درجة التعصب لصالح الجماعات الصغيرة، آما أوضحت الدراسة إلى وجود فروق بين           

ين           روق ب ى عدم وجود ف الطالب والطالبات في التعصب لصالح اإلناث، آما أشارت ال

 ). 73:1989المرسي،(الطالب في الشعب الدراسية المختلفة في التعصب 



 
 ) :1992إسماعيل ، (  دراسة -

) التعصب (   إستهدفت الدراسة معرفة إتجاهات طالب آلية التربية بالمنيا نحو المدافعة  

ة البحث ، حيث آان ذآور ) 321(ت عين ة من ال ة الرابع ة الفرق ة من طلب ًا وطالب طالب

ة        . واإلناث المسلمين والمسيحيين من الريف والحضر             اس المدافع إستخدم الباحث مقي

صب( ورة       ) التع اث وص ورة لإلن صورتين ، ص ان ب سه وآ ث نف ل الباح ن قب د م الُمع

 .للذآور 

ا البا         شرة                     أهم النتائج التي توصل اليه واع من التعصب منت حث ، وجود خمسة أن

ة ، التعصب              : بين الطالب هي     التعصب الديني ، التعصب الرياضي ، تعصب المواطن

د مستوى           . العائلي ، التعصب النوعي      ة إحصائية عن روق ذات دالل اك ف حيث آانت هن

روق في                        ) 0,1( ذه الف ا توجد ه ذآور ، آم صالح ال اث في التعصب ل ذآور واإلن بين ال

سين        ) 0,5(الدرجة الكلية على مقياس التعصب عند مستوى         ين الجن ، وال توجد فروق ب

د مستوى   ). الديني ، الرياضي ، العائلي ، المواطنة    (في التعصب    وتوجد فروق دالة عن

ريفيين ، وال توجد                  ) 0,5( صالح ال وعي ل ديني والن بين الريف والحضر في التعصب ال

ي     صب الرياض ي التع روق ف ذه الف ة    ه روق ذات دالل د ف ة ، وتوج ائلي والمواطن والع

ديني والتعصب        ) 0,1(إحصائية عند مستوى     بين المسلمين والمسيحيين في التعصب ال

سلمين            صالح الم وعي ل الرياضي ، والتعصب العائلي ، وتعصب المواطنة والتعصب الن

 ) .123-122: 1992إسماعيل ، (وآذلك في الدرجة الكلية على مقياس التعصب 

 
  ):1999وطفه وأحمد ، (  دراسة -

ة من                  وطن العربي تكونت العين        إستهدفت الدراسة ماهية التعصب وإنتشاره في ال

ى             ) 714( ة عل د إستهدفت الدراسة اإلجاب ة وق ات الجامعي طالب وطالبة من أغلب الكلي

 :األسئلة التالية 

 .في المجتمع الكويتي آراء أفراد العينة في مدى حضور التعصب بأشكاله المختلفة  -1

اك من وجه                   -2 سلم وأولويات حضور التعصب في الكويت والوطن العربي ؟ وهل هن

 للمقارنة بين الكويت والوطن العربي في هذا المستوى ؟



ي          -3 ة ف كاله المختلف صب بأش ضور التع دى ح ي م ة ف ضاء العين ة ، أع آراء ، الطلب

 .المجتمع العربي 

صائية ب    -4 ة إح روق ذات دالل اك ف ل هن ئلة   ه ق باألس ا يتعل الب فيم ات الط ين إتجاه

رات     ق متغي ى وف سابقة عل سنة     (ال امعي ، ال صاص الج سية ، اإلخت نس ، الجن الج

 ) .الجامعية ، المستوى التعليمي لألبوين ، طبيعة عمل األم ، مهنة األب 

 

 

 

 

 
 :أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وهي آاآلتي 

رى التي تواجه           يشكل التعصب بأشكاله المختل    )1 فة واحدًا من التحديات اإلجتماعية الكب

 .المجتمع في الكويت والوطن العربي 

ة بالكويت        )2 ة مقارن إن التعصب الطائفي أآثر إنتشارًا وخطورة في المجتمعات العربي

ين األشكال                  ى ب ة األول ل المكان وع من التعصب يمث ، حيث بينت الدراسة أن هذا الن

ي  رى ، ويل صبية األخ صب     التع شار التع ضور واإلنت ث الح ن حي صب م ذا التع  ه

سبة للمجتمع                   ا بالن ائلي ، أم رًا التعصب الع الديني ثم التعصب اإلقليمي والقبلي وأخي

ه  شار ، ويلي ث اإلنت ن حي ى م ة األول أتي بالمرتب ي ي صب القبل إن التع ويتي ف الك

 .التعصب العائلي ، ثم الطائفي الديني وأخيرًا التعصب ضد الوافدين 

ًا               )3 م في حضور التعصب محلي ال يؤثر متغير الجنس في تنوع إجابات الطالب ورأيه

 .أو عربيًا 

ذا الموضوع ،                    )4 ًا في رأي الطالب نحو ه آان لمتغير السنوات الجامعية أثرًا جوهري

وقد أوضحت الدراسة أن طالب السنوات العليا يعتقدون أن التعصب أقل إنتشارًا في             

سنوات  ن طالب ال ع م ا   المجتم ة بم اة الجامعي ة الحي ي أن تجرب ذا يعن ى ، وه  األول

ق                    ا يتعل ديل رأي الطالب فيم ى تع ؤدي ال تنطوي عليه من حياة إنسانية وإجتماعية ت

رًا في                بالتعصب وحضوره وإنتشاره ، وهذا يعني أن التعليم الجامعي يلعب دورًا آبي

 .اإلنسان على صورة التسامح والمحبة 



ا  )5 صاص الج ر اإلخت ي    إن متغي صب ف ضية التع و ق الب نح ي رأي الط ؤثر ف معي ي

رأيًا معتدًال  ) الصيدلة ، والطب ، والهندسة      ( الكويت إذ أبدى طالب الكليات العلمية       

سانية ،                   وم اإلن ة مع طالب العل في مدى حضور التعصب في الكويت وذلك بالمقارن

ذه القضية     وهذا يدل على أن طالب الكليات العلمية أآثر تفاؤًال فيما يتعلق ب            ه  (ه وطف

 ).91: 1999وأحمد، 

 

    ) :2002باقر وعبد اهللا ، (  دراسة -

 ) .الذآور ضد اإلناث (    إستهدفت الدراسة قياس اإلتجاهات التعصبية لطلبة الجامعة 

 :وآانت أهداف الدراسة 

 ) .الذآور نحو اإلناث(بناء مقياس لإلتجاهات التعصبية لطلبة الجامعة المستنصرية  -1

 ) .األولى والرابعة (س اإلتجاهات التعصبية لدى طلبة المرحلة الجامعية قيا -2

 .التعرف على داللة الفروق في اإلتجاهات التعصبية تبعًا لمتغير المرحلة الدراسية  -3

ن    ة م ة الدراس ت عين ن    ) 600(      تكون صرية م ة المستن ات الجامع ن آلي ب م طال

روا بالطري  ة أختي ى والرابع رحلتين األول شوائية الم ة الع د  . ق ة أع داف الدراس ًا أله وتحقيق

وقــد أظـــهرت النتـــائج   . فقرة  ) 77(الباحثان أداة لقياس اإلتجــاهات التعصبية تكونت من        

ة       روق دال ود ف ن وج ضًال ع ـاث ، ف ة ضد اإلنــ ة الجامع دى طلب صبي ل ـجاه تع ود إتـ وج

ة المرحلتين               ين طلب اه التعصبي ب ـفض مستوى التعصب في          إحصائـــيًا في اإلتج ، إذ إنخـ

د اهللا ،  (المـــرحلة الـــرابعة عما آان عليه في المـــرحلة األولــى     -245: 2002باقر وعب

260.( 

 :2005 دراسة العبيدي -
 :    استهدفت هذه الدراسة 

 .قياس التعصب لدى طلبة الجامعة )1

 .التعرف على الفروق في التعصب على وفق متغير الجنس )2

 .اق الذات لدى طلبة الجامعةقياس اتس )3

 .التعرف على الفروق في اتساق الذات وفق متغير الجنس )4

 .التعرف على الفروق بين التعصب وآليات الدفاع )5



ات                   )6 ة من آلي التعرف على طبيعة العالقة بين آل من التعصب واتساق الذات وآل آلي

 .الدفاع

 .التعرف على الفروق في التعصب على وفق متغير الجنس )7

ة             ) 300( عينة البحث من     تكونت ة العشوائية من جامع روا  بالطريق طالب وطالبة أختي

 .بغداد والجامعة المستنصرية موزعين بالتساوي وفقًا لمتغير الجنس

ومي،      صب الق ديني، والتع صب ال مل التع صب ش ًا للتع ة مقياس دت الباحث د أع     وق

 ).االسقاط، التوحد، التعويض( ومقياس آخر التساق الذات واختبار لقياس آليات الدفاع 

دد                اط المتع ستقلتين، ومعامل اإلرتب ين م    وبإستخدام اإلختبار التائي لعينة واحدة ولعينت

 :توصل البحث إلى النتائج اآلتية

 .يتسم طلبة الجامعة بتعصب عال )1

 .اليختلف الذآور عن اإلناث في التعصب )2

 .يتصف طلبة الجامعة بدرجة عالية من إتساق الذات )3

 .ختلف الذآور عن اإلناث في درجة إتساقهم الذاتيالي )4

الي          )5 صب الع ين ذوي التع قاط ب ة االس تخدام آلي ي إس صائيًا ف ة إح روق دال اك ف هن

ر إستخدامًا لإلسقاط من                   الي أآث والتعصب الواطئ، اذ أن األفراد ذوي التعصب الع

 .ذوي التعصب الواطئ

د  )6 ة التوح تخدام آلي ي اس صائيًا ف ة اح روق دال اك ف الي هن صب الع ين ذوي التع ب

ن   د م تخدامًا للتوح ر اس الي أآث راد ذوي التعصب الع واطئ، اذ ان األف والتعصب ال

 .ذوي التعصب الواطئ

الي                   )7 ين ذوي التعصب الع ة التعويض ب  ليس هناك فرق دال احصائيًا في استخدام آلي

 .والتعصب الواطئ

ين األ  )8 قاط ب ة االس تخدام آلي ي اس رق دال احصائيًا ف اك ف ذات هن ساق ال راد ذوي ات ف

 .العالي أآثر استخدامًا لالسقاط من ذوي االتساق الواطئ

الي  )9 ساق الع ين ذوي االت د ب ة التوح تخدام آلي ي اس ة احصائيًا ف روق دال اك ف يس هن ل

 .والواطئ



ذات                 ) 10 ساق ال راد ذوي ات ين األف هناك فرق دال احصائيًا في استخدام آلية التعويض ب

ة التعويض               العالي والواطئ، اذ أن    ر استخدامًا آللي الي أآث  االفراد ذوي اتساق الذات الع

 .من ذوي االتساق الواطئ

 .هناك عالقة ارتباطية عكسية بين التعصب واتساق الذات) 11

 )  هـ-جـ :2005العبيدي،.(اشارت النتائج االت البحث الثالثة غير دالة احصائيًا) 12

 
 .اييس لالتجاهات التعصبيةالدراسات التي تناولت بناء مق: ثانيًا 

 ) :1978عبد الرحيم ، ( دراسة -
ة   تهدفت الدراس الب     (   اس ة لط سية التربوي ات النف ة االتجاه د لدراس اس جدي اء مقي بن

دريس     ة الت ة   . اجريت الدراسة في مصر    ) آليات التربية نحو مهن ) ليكرت (وفق طريق

ردد، موافق      (ببدائل خمسة لالجابة     شدة    معارض بشدة، معارض، مت جمعت  ). ، موافق ب

ان عددها                   ابقة وآ اييس س ة من مق صيغتها األولي اس ب رة ) 68(فقرات المقي اجريت  . فق

اس  ى للمقي ة أول تطالعية (تجرب صورة ) اس ة المن ة جامع ن طلب ة م ى عين ه عل . بتجربت

ائج                     رات في ضوء نت ذه الفق لمعرفة مدى وضوح الفقرات وصياغتها، وعدلت بعض ه

ة مدى صدق                وآذلك ع . هذه التجربة  ين لمعرف ى مجموعة من المحكم رض المقياس عل

فأآثر من موافقة المحكمين دليل     % 80وصالحية فقراته لقياس االتجاه، واعتمدت نسبة       

صيغتها   اس ب رات المقي دد فق ى أصبح ع رات حت ذفت بعض الفق رة، ح ى صدق الفق عل

 .فقرة) 60(التهائية 

ة تخدام معادل اس باس ز المقي ل تميي سب معام ستون    ح ان )Ferquson( فرج ، فك

ة من                      ) . 0,64( ة مكون ى عين ار عل ادة االختب ة اع سابه بطريق م احت ات ت أما معامل الثب

ة المنصورة          ) 87( داره      . طالب وطالبة من طلبة آلية التربية في جامع بفاصل زمني مق

، وعد المقياس صادقًا في محتواه ألن فقراته مشتقة من مقاييس     )0,83(اسبوعين، فكان   

ى صدق                      ل آخر عل ا دلي ين عليه ة المحكم سابقة، آما عد صدق الفقرات من خالل موافق

 ).29-7: 1978عبدالرحيم ، (المقياس 

 
 
  ) :1990مهدي ، (  دراسة -



ة،                ضايا االجتماعي      إستهدفت بناء مقياس إلتجاهات طلبة جامعة بغداد نحو بعض الق

اس          اجريت الدراسة في جامعة بغداد، ولتحقيق هدف ا          اييس، لقي ة مق لدراسة اعدت ثالث

وظيفي ة، والعمل الحر وال أخر، والعمل في الريف والمدين زواج المبكر والمت ى . ال عل

ة  ق طريق رت(وف ة  ) ليك سة لالجاب دائل خم ر   (بب ي، غي ق، ال رأي ل دًا، مواف ق ج مواف

 ).موافق، غير موافق إطالقًا 

شكل         صيغت فقرات المقاييس بصيغتها األولية من مصا       در متعددة صيغت بعضها ب

ة    ) 80(ايجابي وبعضها بشكل سلبي، طبق المقياس على عينة من    ة لمعرف طالب وطالب

دير مدى صالحية                    ين لتق ى عدد من المحكم ة وعرضت عل مدى وضوح الفقرات للطلب

 .فقرة) 40(فقرة، لكل مقياس ) 120(أصبح عدد فقراتها . فقرات المقياس

ة                   حسبت القوة التمييز   ة مكون ى عين ية للفقرات من خالل تطبيق المقاييس الثالثة عل

رة                 ) 400(من   ائي في آل فق ار الت طالب وطالبة من طلبة جامعة بغداد باستخدام االختب

د مستوى               بين المجموعتين المتطرفتين في الدرجة الكلية فكانت جميع الفقرات مميزة عن

 ).0.001(و ) 0.01(و ) 0.05(

  
ل   ساب معام م ح ع        وت ت جمي ة فكان ة الكلي رة والدرج ل فق ة آ ين درج اط ب  اإلرتب

د      ) 0.01(و  ) 0.05(معامالت االرتباط دالة احصائيًا عند مستوى        اس فق أما ثبات المقي

طالب وطالبة وتم التحقق منه بثالث طرق هي اعادة         ) 200(طبق على عينة مكونة من      

ة     اييس الثالث ت للمق ار، فكان ة   )  0.89،0.80 ، 0.81(االختب والي، وبطريق ى الت عل

ة             اط والمصحح بمعادل ان (التجزئة النصفية باستخدام معامل اإلرتب اييس    ) آتم ان للمق فك

ضًا  ة اي ان   ) 0.86 ، 0.84 ، 0.82(الثالث اين فك ل التب ة تحلي ا لطريق والي أم ى الت عل

ا            . على التوالي ) 0.90 ،   0.87 ،   0.87( وعين، هم اييس بن وتم التحقق من صدق المق

صدق ن     ال اء م راء، وصدق البن اييس أو الخب رات المق الل عرض فق ن خ اهري م  الظ

ين درجة            خالل القوة التمييزية للفقرات بين المجموعتين المتطرفتين ومعامالت ارتباط ب

ة               . الفقرة والدرجة الكلية   ة مكون ى عين اس عل أما بالنسبة الشتقاق المعايير فقد طبق المقي

ل الك     ) 2000(من   ة تمث ع           طالب وطالب ا األرب سانية في مراحله ة واالن ات العلمي م  . لي وت

اس           ) بيرسون(استخراج الرتب المئينية باستخدام معادلة       ام في آل من مقي للدرجات الخ

اث (الطالب و   ) الذآور( ان                 ) االن ا آ ين درجاتهم رق ب راد ألن الف ى انف ًال عل ات آ الطالب



ســـبة للتخصص    ) 0.05(بداللة احصائية عند مستوى      م       أما بالن ة ل صفـــوف األربع  وال

ـد        ـمع واحــ ر مجتـ ذلك اعتب صائية ل ة اح ـهما بدالل ي درجاتـ روق ف ـاك ف ـهر هنـ تظــ

 ).121 – 70: 1990مهدي،(

 
 ) : 2006رحيم ، (  دراسة -
ة، ولغرض    ة الجامع دى طلب اس باإلتجاهات التعصبية ل اء مقي إستهدفت الدراسة بن

ذت عين    اس اتخ صائي للمقي ل االح ن  التحلي ة م روا   ) 400(ة مكون ة اختي ًا وطالب طالب

ة       صرية والجامع ة المستن داد والجامع ة بغ ن جامع شوائي م ي الع لوب المرحل باالس

وعتين متطرفتين،              . التكنلوجية اس باسلوب مجم رات المقي ة لفق استخرجت القوة التمييزي

اس             ا    . أما صدق الفقرات فقد استخرج من خالل عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقي ا فيم أم

ن         ة م ت الباحث د تحقق اس فق سيكومترية للمقي صائص ال ق بالخ ات،  (يتعل صدق، الثب ال

 :، اذ تم التحقق من الصدق بمؤشرين هما )حساسية المقياس، اشتقاق المعايير 

اهري  )1 صدق الظ ا   : ال رات وتمثيله الحية الفق ى ص راء عل اق الخب الل اتف ن خ م

  .للمكونات في قياس االتجاهات التعصبية

اء  )2 دق البن ات : ص ين الجماع روق ب راض الف ن افت ًا م ق تجريبي الل التحق ن خ م

امالت                  داخلي باستخراج مع ساق ال راض االت رات وافت ة للفق باستخراج القوة التمييزي

 :وآانت نتائج الدراسة تتمثل باآلتي. ارتباط درجات الفقرات بالدرجة الكلية للمقياس

ومي،             اشتقاق مقياس لمعايير الرتب المئيني       -1 ديني، التعصب الق ة لكل من التعصب ال

ع  ى مجتم ان ال ين ال تنتمي اتين العينت ون ه اث لك ذآور واالن الب ال ن الط ل م لك

 .احصائي واحد

اين    -2 ثبات المقياس وتم التحقق منه من خالل طريقة اعادة االختبار وطريقة تحليل التب

 ).معادلة هويت(

 ). ك –ط : 2006رحيم، (.                     حساب مؤشر الحساسية  -3

 
 :مناقشة الدراسات السابقة 

 :مناقشة الدراسات السابقة في ضوء النقاط اآلتية  سيتم   

 



 : الهدف  )1
رات              دراسات: أوًال   بعض المتغي ا ب اس االتجاهات التعصبية وعالقته ل   . تناولت قي : مث

، ودراسة   )Moore et all,1984(، دراسة  ) Sinha&Hassan,1975(دراسة  

)Hassan&Khalique,1987 ( ة ي ،  (، ودراس ة  ) 1989المرس ، ودراس

ماعيل ، ( ة ) 1992إس د ، (، ودراس ه وأحم د اهللا ، (، ودراسة ) 1999وطف اقر وعب ب

 ) .2005العبيدي ، ( ، ودراسة ) 2002

اييس لالتجاهات التعصبية        اتدراس: ثانيًا   اء مق ل دراسة    .  تناولت بن رحيم  (مث د ال  ،عب

 ) . 2006 ،رحيم( ، ودراسة) 1990مهدي (  ، ودراسة) 1978

 

 

ين   :  العينة   )2 ا ب رداً ) 2000-200(تراوحت العينة في الدراسات السابقة م  وآانت  ف

ات    ا الدراس ت عليه ي اجري ات الت االعين الب أغلبه ن الط ل   ، م ة األق ت العين  وآان

ر    ،  ) Sinha&Hassan,1975( في دراسة    فردًا) 200( ) 2000(والعينة األآب

ة آانت           )  1990 ،مهدي( في دراسة    فردًا ة الدراسة الحالي طالب  ) 400(، أما عين

 .وطالبة من جامعة بغداد 

اسأ )3 ة   :   دوات القي ي دراس دافها ، فف ة واه ل دراس اس بحسب آ ت ادوات القي تباين

)Sinha&Hassan,1975(  ، ن التعصب واع م ة أن ًا لثالث ان مقياس د الباحث ، أع

ة  ي دراس تة  ) Moore et all,1984(وف صري س اس العن تخدم الباحث للقي إس

اييس  اس   : مق ن مقي ة م ورة معدل صري ،  ) Denne,1976(ص صب العن للتع

ين   ل ب ف التواص تجابة لمواق دير اإلس ث لتق دها الباح ة أع اييس فرعي ة مق وأربع

دارس ،      (التعصب العرقي    اعي ، اإلختالط في الم الرفقة ، الزواج ، التفاعل اإلجتم

ي الم  اعالت ف اعم التف ر    ). ط صب المباش ي للتع اس فرع ضمن ) : DPS(ومقي يت

دى        ن م يض ع يض ، وللب د الب صبهم ض دى تع ن م سود ع ه لل رًا يوج ؤاًال مباش س

سود   د ال صبهم ض ار  . تع تخدم إختب ذآاء أس اس ال سكي  (ولقي دال وآاتكمون آران

ام ،      ) 1993آاتل  (ومقياس  . لتقدير وجهة الضبط    ) 1975 لتحديد مستوى القلق الع

اس وم وآس (قي ذات ) 1975آ وم ال يم مفه ة  . لتقي ي دراس وف



)Hassan&Khalique,1987 (  ن األدوات دد م ان ع تخدم الباحث اس : إس مقي

إستخدم  ) 1989المرسي، (وفي دراسة    ) . 1977حسان  (ومقياس   ) 1980سنها  (

إسماعيل  (وفي دراسة    . ) محمد شحاته ربيع  (الباحث مقياس التعصب الُمعد من قبل       

ة ) 1992، اس المدافع سه ) التعصب(إستخدم الباحث مقي ل الباحث نف د من قب الُمع

ذآور   اث وصورة لل صورتين ، صورة لإلن ان ب ة . وآ ي دراس د اهللا (وف اقر وعب ب

ًا لدراستهما       ) 2002، دي،   ( وفي دراسة     . أعد الباحثان مقياس أعدت  ) 2005العبي

ًا      أما البحث ال . الباحثة مقياسًا للتعصب الديني والقومي       د أعد الباحث مقياس الي فق ح

ي     . (لإلتجاهات التعصبية  سياسي، القبل شائري (المذهبي، الديني، ال ومي، ضد    ) الع الق

 ). الجنس االخر

 

 

 

 

 : إستخدمت الدراسات السابقة الوسائل االحصائية اآلتية :الوسائل االحصائية   )4

ا  دة، اإلختب ة واح ائي لعين ار الت ون، االختب اط بيرس ل إرتب ين     معام ائي لعينت ر الت

 .مستقلتين، معادلة ألفا آرونباخ، مربع آاي

اي ،     : اما البحث الحالي إستخدم الباحث مجموعة من الوسائل اإلحصائية هي                ع آ مرب

ار                ة واحدة، اإلختب ائي لعين ار الت اخ ، اإلختب ا آرونب ة ألف معامل إرتباط بيرسون ، معادل

 .التائي لعينتين مستقلتين 

 

ائج الدرا) 5 ات نت ن  : س ا ويمك دافها وطبيعته إختالف أه ات ب ائج الدراس ت نت إختلف

 :إستعراضها آاآلتي 

ا ، أي أن -أ تم بحثه ي ي ة الت صب الثالث واع التع ين أن ة ب ات ذات دالل ود إرتباط  وج

نس          صب للج ائفي وتع صب ط ضًا تع ه أي د لدي سلمين يوج د الم صب ض المتع

)Sinha&Hassan,1975.( 

 .ة بين الصف والجنس والعنصر  عدم وجود تفاعالت دال-ب



 . عدم وجود تأثير دال لمتغير الصف -جـ

 . وجود تأثيرات دالة لمتغيري العنصر والجنس على التعصب -د

ـ ســتة للتعصب  -ه ـاييس ال ى المقــ ـدرجات عل ين الــ ة ب ـود إرتباطات دال ـدم وجــ  عــ

ذات         وم ال ق ومفه ضبط والقل ة ال ذآاء ووجه ن ال ل م صري لك  Moore et(العن

all,1984(.  

لهن تأثير واضح في تعصب بناتهن      ) المسلمات ، الهندوسيات    ( األمهات المتعصبات    -و

ديني    .  صب ال اس التع ات مقي ى درج جلوا أعل صبين س دين المتع والوال

)Hassan&Khalique,1987.(  

صالح                  -ز صغيرة في التعصب ل رة وال ين الطالب في المجموعات الكبي روق ب  وجود ف

صالح                 الجماع ات في التعصب ل ات الصغيرة ، وأيضًا وجود فروق بين الطالب والطالب

ي التعصب     ة ف ية المختلف شعب الدراس ي ال ين الطالب ف روق ب ود ف دم وج اث، وع اإلن

 ).1989المرسي،(

صالح                 -ح وعي ل اث في التعصب الن ذآور واإلن ين ال  توجد فروق ذات داللة إحصائية ب

ين ا    روق ب د ف ا التوج ذآور ، آم ائلي    ال ديني والرياضي والع صب ال ي التع سين ف لجن

ريفيين وال       صالح ال والمواطنة ، وتوجد فروق بين الريف والحضر في التعصب الديني ل

ة   روق ذات دالل د ف ة وتوج ائلي والمواطن ي والع صب الرياض ي التع روق ف د ف توج

ائلي وال             ديني والرياضي والع ة  إحصائية بين المسلمين والمسيحيين في التعصب ال مواطن

 ).1992إسماعيل ، (والنوعية لصالح المسلمين 

 يشكل التعصب بأشكاله المختلفة واحدًا من التحديات اإلجتماعية الكبرى التي تواجه              -ط

شارًا      ر إنت ائفي أآث صب الط ذلك أن التع ي ، آ وطن العرب ت وال ي الكوي ع ف المجتم

دراسة أن هذا النوع من     حيث بينت ال  . وخطورة في المجتمعات العربية مقارنة بالكويت       

ين األشكال التعصبية األخرى           ى ب ة األول ر الجنس    . التعصب يمثل المكان ؤثر متغي ال ي

ًا        ًا وعربي م في حضور التعصب محلي ات الطالب ورأيه وع إجاب ر  . في تن ان لمتغي وآ

الب         ة أن ط د أوضحت الدراس الب وق ي رأي الط ًا ف رًا جوهري ة أث سنوات الجامعي ال

ى   السنوات العلي  سنوات األول . ا يعتقدون أن التعصب أقل إنتشارًا عما عليه عند طالب ال

دى        ث أب صب ، حي و التع الب نح ي رأي الط ؤثر ف امعي ي صاص الج ر اإلخت أن متغي



سانية                  وم اإلن ة مع طالب العل اه التعصب بالمقارن طالب الكليات العلمية رأيًا ُمعتدًال إتج

 ). 1999وطفه وأحمد، (

ة                    وجود إتجاه تع   -ي روق دال اث ، فضًال عن وجود ف صبي لدى طلبة الجامعة ضد اإلن

ســتوى     ـخفض م ـتين إذ إنــ ـبة المرحلـــ ين طلــــ صبي ب اه التع ي الإلتج صائيًا ف إح

ـى              ـرحلة األولــ د اهللا ،      (التعصب في المرحلة الـــرابعة عمـــا عليـــه في المــ اقر وعب ب

2002.( 

ل، اليختلف الذآور عن اإلناث في التعصب، يتصف          يتسم طلبة الجامعة بتعصب عا     -ك

اث في درجة                          ذآور عن اإلن ذات، اليختلف ال ساق ال ة من إت ة بدرجة عالي طلبة الجامع

ين ذوي التعصب                    ة اإلسقاط ب إتساقهم الذاتي، هناك فروق دالة إحصائيًا في إستخدام آلي

ًا لإلسقاط من ذوي      العالي والتعصب الواطئ، إذ أن ذوي التعصب العالي أآثر إستخدام          

راد ذوي                     ين األف ة التوحد ب التعصب الواطئ، هناك فروق دالة إحصائيًا في إستخدام آلي

ر إستخدامًا                   الي أآث راد ذوي التعصب الع واطئ، إذ أن األف التعصب العالي والتعصب ال

ين ذوي التعصب            ة التعويض ب لهذه اآللية، ليس هناك فرق دال إحصائيًا في إستخدام آلي

راد              العال ي والتعصب الواطئ، هناك فرق دال إحصائيًا في إستخدام آلية اإلسقاط بين األف

ر     الي أآث ذات الع ساق ال راد ذوي إت واطئ، إذ أن األف الي وال ذات الع ساق ال ذوي إت

رق دال إحصائيًا في إستخدام       إستخدامًا لإلسقاط من ذوي اإلتساق الواطئ، ليس هناك ف

ساق            آلية التعويض بين األفراد ذوي     راد ذوي إت  إتساق الذات العالي والواطئ، إذ أن األف

ة     اك عالق واطئ، هن ساق ال ن ذوي اإلت ويض م ة التع تخدامًا آللي ر إس الي أآث ذات الع ال

 ) .2005العبيدي،(إرتباطية عكسية بين التعصب وإتساق الذات 

م ،  رحي(،  ) 1990مهدي  ( ،) 1978عبدالرحيم  ( بناء مقاييس لإلتجاهات التعصبية      -ل

2006 .( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 مجتمع البحث 
 عينة البحث 
 اداة البحث 
 اإلحصائيةالوسائل  



 إجراءات البحث •
 :مجتمع البحث: اوًال
    

ع البحث  شتمل مجتم ي    *         ي ام الدراس داد للع ة بغ ات جامع ة آلي ى طلب -2009( عل

اتهم) 2010 سب آلي صنيفهم ح م ت د ت موق غ حج سهم اذ بل صاتهم وجن ع  وتخص  المجتم

ساني ) 12381(ذآورًا موزعين   ) 19364( وطالبة بواقع    "طالبا) 48354(االصلـي    ،إن

ـي) 6983(و ع  ) 28990( و،علم وزعين بواق اث م ساني) 18365(إن  )10625( و،إن

  يوضح ذلك) 1( والجدول علمي ،
 )1(جدول 

 ) العلمي واالنساني(وفق التخصص توزيع مجتمع البحث على آليات جامعة بغداد 

 الكليات العلمية الكليات اإلنسانية
 ت

 مجموع إناث ذآور اسم الكلية
 ت

 مجموع إناث ذآور اسم الكلية

 1690 1019 671 الطب 13 1071 502 569 العلوم السياسية 1

 1140 730 410 طب أسنان 14 2464 1510 954 اللغات 2

 944 682 262 الصيدلة 15 1769 593 1176 عالماإل 3

 2701 1362 1339 الهندسة 16 1235 398 837 فنون جميلة  4

 2901 1634 1267 تربية ابن الهيثم 17 639 639 ___ تربية رياضية للبنات 5

 411 241 170 طب آندي 18 6741 6741 ___ تربية بنات 6

 2748 1146 1602 الزراعة 19 4272 2175 2097 تربية إبن رشد 7

 419 211 208 طب بيطري 20 1549 306 1243 تربية رياضة 8

 2211 1469 742 العلوم 21 1390 951 439 القانون 9

 230 230 90 هندسة خوارومي 22 5224 1955 3269 اإلدارة واالقتصاد 10

 1572 1572 ____ علوم بنات 23 1326 937 389 علوم إسالمية 11

 551 329 222 التمريض 24 3066 1658 1408 آلية اآلداب 12

لي
الك

ع 
ــو
مـــ
مج
ال

 

 48354 17608 10625 6983 المجموع 30746 18365 12381 المجموع

 
 عينة البحث األساسية:ثانيًا 

                                                 
 )2010-2009(حصل الباحث على إحصائية مجتمع البحث الحالي من شعبة إحصاء جامعة بغداد للعام الدراسي  *



ن                الي م ث الح ائج للبح تخراج النت ية الس ق األساس ث التطبي ة البح ت عين بلغ

ـة بغ    )400( ـة جامع ـن طلب ًة م ًا وطالب ـع   طالب ث بواق ة البح سبـة  ) 160(ـداد لعين ًا وبن طالب

سبة    ،طالبة) 240(و) 40%( ة من              ،)%60( وبن ة العشوائية الطبقي ارهم بالطريق م اختي ) 6( ت

ع   داد بواق ة بغ ي جامع ات ف ت آلي سانية و ) 3(س ات إن الث آلي ة) 3(ث ات علمي الث آلي  ،ث

ع      ة بواق سانية والعلمي ات اإلن ى الكلي ث عل ة البح ت عين من  ) 256(وتوزع ة ض ًا وطالب طالب

وع      سب الن وزعين بح ساني م صص اإلن ًا و) 103(التخ ة  ،طالبة) 153(طالب ذلك عين وآ

ددها  غ ع ي بل ًة ) 144(التخصص العلم ًا) 57(طالبًاوطالب ًة) 87( و،طالب دول ،طالب ) 3( الج

  .يوضح ذلك

 ) 2(جدول 

 توزيع عينة البحث األساسية

 

 

 

 

 

 

الكليات  المرحلة الرابعة المرحلة االولى المرحلة الرابعة المرحلة األولى

إناثذآور إناثذآور  اإلنسانية
 المجموع

لكليات ا

إناثذآور إناثذآور العلمية

المجمو

 ع

آلية  63 19 13 19 12 آلية اللغات

 الهندسة

13 19 13 20 65 

آلية التربية 

 ابن رشد

آلية التربية  114 34 23 34 23

 ابن الهيثم
13 20 13 20 66 

آلية  79 23 16 24 16 اآلدابآلية

 التمريض

3 4 2 4 13 

لي
الك

ع 
مو
مج
ال

 

400 144 44 28 43 29 المجموع 256 76 52 77 51 المجموع



 أداة البحث: ثالثًا 
ث الحالي             داف البح ن اه ق م ل التحق ن اج ات    ،م اس لالتجاه اء مقي ث ببن ام الباح ق

 -: على وفق الخطوات  اآلتية التعصبية لدى طلبة الجامعة

 :  تحديد مجاالت المقياس -1
 -:لغرض تحديد مجاالت المقياس قام الباحث بما يأتي      

 .االطالع على االدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة  - أ

 -: تعريف الباحث للمجاالت التي تم بحثها وفق اآلتي  - ب

ذهبي  - ين: التعصب الم ذهب مع رد لم اق الف ه  هواعتن دفاع عن ره وال صحته دون غي د ب ، يعتق

 .بشتى الوسائل 

ه االفضل     ،هو انتماء جماعة معينة لدين من االديان      : التعصب الديني    - د بأن ه    ،تعتق روج ل  ،لذا ت

 . آونه االقوم واالحسن واالآثر مواآبة للتطور 

ذا       ،تبني الفرد لفكر حزب ما    : التعصب السياسي    - اء   يؤدي الى شعوره بالرضا اتجاه ه  ، االنتم

اه     ،ينفذ أفكاره وتوجهاته لتحقيق اهداف سياسية   ًا إتج ًا ومنغلق ًا متطرف يكون سلوك الفرد فيه غالب

 .افكار االحزاب االخرى

 مغروس في نفوس بعض الجماعات            متجذر هو شعور انتماء  ) : العشائري(صب القبلي   عالت -

شائرهم  اه ع ا    ،اتج الة واالفتخ ة واالص ان والراح شعرهم باالم اه    ،ر ي صب إتج دفعهم للتع وي

 .فعه شخصيةاالجماعات االخرى وان دو

ومي  - ردتعصب: التعصب الق ه أل الف اء قوميت ا االفضل،بن شعوره بأنه ا، ل ن اجله ضحي م  ،ي

 .يتضح ذلك بعدم الزواج أو شراء البضائع منهم  ،مايؤدي الى معاداة ابناء القوميات االخرى

ا      إ و ،الفرد بدونية الجنس اآلخر     هو شعور   : التعصب ضد الجنس اآلخر      - ساواة بينهم اء الم نتف

 .في جميع الحقوق والواجبات 
 

 

 

 

 

 



 

 

 : صياغة فقرات المقياس -2
اءً            اس بن د مجاالت المقي م تحدي سابقة                    بعد ان ت ى الدراسات والخطوات ال م   ، عل  ت

 -: وتوخى الباحث اآلتي ةفقرة بما يغطي المجاالت الست )72(صياغة

 .ن تكون الفقرات قصيرةا - أ

ره عن ف  ــ تها ان تك  ـــ  روعي في صياغ   - ب س ـــ كرة واحـــ ون معب  (د ــ ير واحـــدة وتف

ة .  )69: 1981خرون، آالزوبعي و د الباحث طريق ي ) Likertليكرت (واعتم ف

  -:ن هذه الطريقة تتميز باآلتي بناء المقياس وذلك أل

 .ر درجة او شدة مشاعرهشتتيح للمستجيب ان يؤ •

 .تسمح بأآبر تباين بين االفراد •

 .توفر مقياسًا اآثر تجانسًا •

 .تجمع عدد آبير من الفقرات ذات الصلة بالظاهرة السلوآية المراد قياسها  •

 .مرنة جدًا وسهلة البناء والتصحيح  •

يميل الثبات فيها ألن يكون جيدًا ويعود ذلك الى المدى الكبير من االستجابات المسموح                  •

 ) .Stanley& Hopkins,1979:288(بها للمستجيب 

 
 
 : اعداد تعليمات المقياس -3

د اعداد                    ذا روعي عن ه ل ان تعليمات المقياس هي بمثابة الدليل في األجابة على فقرات

ة  ر طويل ون غي ات ان تك ة    ،التعليم اًال يوضح آيفي ات مث ادة الوضوح ضمن التعليم  ولزي

ق      اس ملح رات المقي ى فق ة عل ست )  3( االجاب ث الم ر    لح ات اآث اء اجاب ى اعط جيب عل

 .صراحة ودقة 

 
 : تصحيح المقياس -4



اس              ،لحساب الدرجة التي يحصل عليها المتسجيب من خالل أجابته على فقرات المقي

م                         اس الخمسة التي ت دائل المقي ى ب رات موزعة عل درجات المناسبة لكل الفق فقد وضعت ال

 .ضح ذلك يو) 3( والجدول ،تحديدها على ضوء الدراسات السابقة

 يوضح بدائل االجابة واوزان الفقرات ) 3(جدول 

 غيرموافق بشدةغير موافقموافق بدرجة متوسطة موافق موافق بشدةبدائل االجابة

 1 2 3 4 5وزن الفقرة

 

 
 : وضوح فقرات المقياس وتعليماته ووقته -5

بغداد آلية اآلداب التي     قام الباحث بتطبيق المقياس على عينة من طلبة جامعة                         

 لغرض معرفة وضوح فقرات المقياس وتعليماته والوقت المحدد   ،طالبًا وطالبةً ) 30(بلغت  

 اذ آان االستفسار عنها قليًال ال   . وقد تبين ان الفقرات والتعليمات مفهومه وواضحة       ،لألجابة

ق   دقيقة تقريبًا حُ  ) 28( أما بالنسبة للوقت آان      ،يستحق ذآره  استعمال الوسط   سب عن طري

 .الحسابي للوقت 

 
 

 الخصائص السايكو مترية للمقياس
 Validityالصدق 

صادق هو ذلك االخت       ب فاالخت ،اراتبيعـد الصدق مـن الخصائص في االخت            ـب ار ال ار ـــ

ـالق ى قـــ ـادر عل سمةـــ ا ، ياس ال ن أجله ع م ي وض اهرة الت ي( او الظ  ،الزوبع

رونآو ل   وأل)43: 1981خ اإج ث  ثب ام الباح صبية ق ات التع اس األتجاه دق مقي ت ص

 -:باستخراج الصدق بعدة انواع على النحو اآلتي 

 

 

 ) :Content Validity( صدق المحتوى  -1



ى                  ده ال ستند تحدي ذي ي    ويتحقق هذا الصدق من خالل التحليل العقالني لمحتوى المقياس ال

ا الصدق    ويضم هذا النوع من ، )Allen &Yen ,1979:95(احكام  الصدق اسلوبين هم

  ) :Nanally ,1978:111( واآلخر الصدق الظاهري ،المنطقي

 
  ):Logical Validity(الصدق المنطقي  -  أ

راد قي   ـــ ديد السمة او الظ   ـــو عملية تح  ـــوه        ًا      ـــــ اهرة الم دًا منطقي الغريب  (اسها تحدي

وع من الصدق     الى، )Allen &Yen(  آما يشير الن وين ،  )681: 1988،  ان هذا الن

ذي    ي ال سلوآي األجرائ وى ال ق المحت ذي يحق ال ال دقيق للمج ن خالل التعريف ال ق م يتحق

اس سه المقي ال     ،يقي ك المج ي ذل ث تعط رات بحي ي للفق صميم المنطق الل الت ن خ ذلك م  وآ

 Allen&Yen 1979(صورة واضحة للمتغير او الموضوع المراد آشفه والتعرف عليه 

 ،وافر هذا النوع من الصدق في المقياس من خالل وضع تعريف عام للمقياسوقد ت)   95:

ات                    ار وأدبي اهيم وافك ى عدة مف وتعريف لكل مجال من مجاالت المقياس مستندًا في ذلك عل

 .تخص مفردات المادة المراد قياسها 

 
  ):Face Validity(الصدق الظاهري   - ب

او الصورة الخارجية له من حيث         ،قياسمهو الكشف والتعرف على المظهر العام لل      

وع المفردات راد      ،ن سمة الم اس ال بتها لقي رات ومناس دى وضوح الفق ياغتها وم ة ص وآيفي

 الى ان افضل طريقة في استخراج الصدق          (Ebel,1972) ويشير ،قياسها والتعرف عليها  

اهري ى ل ،الظ رات عل رض الفق و ع ـ ه ن الـــ رجنة م ـاء والمخب ى كمحــ م عل ين للحك

 ) . 125: 1983 ،بلوم وآخرون (،اسهـــتها في قياس السمة او المتغير المراد قيـــصالحي

رات المقياس  د ان تمت صياغة فق ة ،بع صياغتها االولي ة ب دائل األجاب ه وب ، وتعليمات

اع            خبر) 10(عرضها الباحث على     م االجتم نفس وعل م ال ة وعل اء من المختصين في التربي

 : وطلب منهم  ) 2( ملحق 

ه          الحكم ع  - أ ا وضعت ألجل ذي         ،لى مدى صالحية الفقرات لقياس م ا للمجال ال  ومدى مالئمته

 .وضعت فيه 

 .الحكم على مدى مالئمة التعليمات وبدائل االجابة  - ب



رات    )  اضافة    ، حذف ، اعادة صياغة، دمج   ،تعديالت( اجراء ما يرونه مناسبًا من       -ج ى الفق عل

 .والمجال الذي تنتمي اليه 

رات و        اء ومالح خبرلراء ا آ     وفي ضوء     تبعاد   إظاتهم اعيدت صياغة بعض الفق ) 33(س

ة               ر ) 8(فقرة لتشابهها في الفكرة مع فقرات أخرى او النها لم تنال موافق ى     ،اءخب اًءا عل  وبن

ـة مجاالت والجدوالن     ) 72(ذلك فقد اصبحت فقـرات المقيـاس      ى ست ، 4(فقـرة موزعة عل

 .يوضحان ذلك) 5
 )4 (جدول

 ق الخبراء حول صالحية الفقرات ومجاالتهايوضح نسبة اتفا

 المجاالت

ارقام الفقرات التي 

حصلت على نسبة 

 )%100-80(اتفاق 

عدد 

الفقرات

ارقام الفقرات التي 

حصلت على نسبة 

%)60-20(اتفاق 

عدد 

الفقرات
المجموع 

 الكلي

التعصب المذهبي
1،2،5،7،8،9،10 

11،13،14،15،16 
12 3،4،6،12،17،18 6 18 

 عصب الدينيالت
2،3،4،6،7،8،9،10 

12،14،15،16 
12 1،5،11،13،17،18 6 18 

التعصب 

 السياسي

3،4،5،6،7،8،10 

11،12،14،15،16 
12 18,17,13,9,2,1 6 18 

التعصب 

)العشائري(القبلي

1،2،3،4،5،7،8،10 

11،13،15،16 
12 6،9،12،14،17،18 6 18 

التعصب القومي
1،4،5،6،7،9،10 

11،12،13 ،16،17 
12 2،3،8،14،15،18 6 18 

التعصب ضد 

 الجنس االخر

1،2،3،4،5،6،7،8،9،10

11،12 
12 13،14،15 3 15 

 105 33  72 المجموع

 

 

 



 )5(جدول رقم 

 يوضح فقرات المقياس موزعة على مجاالته

 المجموع الفقرات المجاالت

 التعصب المذهبي
1،7،13،19،25،31،37،43،49 

55،61،67 
12 

 يالتعصب الدين
2،8،14،20،26،32،38،44،50، 

56،62،68 
12 

 التعصب السياسي
3،9،15،21،27،33،39،45 

،51،57،63،69 
12 

التعصب 

 )العشائري(القبلي

4،10،16،22،28،34،40،46 

52،58،64،70 
12 

 التعصب القومي
5،17,11،23،29،35،41،47،53، 

59،65،71 
12 

التعصب ضد الجنس 

 االخر

6،12،18،24،30،36،42،48، 

54،60،66،72 
12 

 72 المجموع

 

 )Construct Validity(  الصدق البنائي -2
سمة     شف ال اس بك درة المقي دى ق صدق م ن ال وع م ذا الن صد به اهرة ،ويق  او اي ظ

ة لوآية معين اس،س سها المقي ي يقي اهرة الت ة الظ تم بطبيع ا يه ًا ، آم اءًا نظري ضميته بن  اي مدى ت

ى         ) . Anstasi,1976;210(محددًا او سمة معينة      ات ال وتحتاج عملية استخراج الصدق والثب

الى أن نسبة ) Nunnally, 1978( وتشير ، الفقرات المراد تحليهلهاددعينة يتناسب حجمها وع

ة فوذلك لتقليل فرص المصاد    ) 1-5(عدد افراج العينة الى عدد الفقرات يجب ان اليقل عن نسبة            

 ) . Nunnally, 1978:262(في عملية التحليل 

 

 

ر  ذلك اختي ب و) 400( ل سبة  الططال داد بن ة بغ ة جامع ن طلب ة م م %) 83(ب ت

ن  ة م شوائية الطبقي ة الع ارهم بالطريق ع  )6(اختي داد بواق ة بغ ن جامع ات م ات) 3( ست آلي  آلي



ة         ، توزعت بطريقة التوزيع المتساوي    . علمية آليات) 3(انسانية و  سانية والعلمي ات االن ى الكلي  عل

ع  ًا) 200(بواق وع طالب وزعين بحسب الن ساني م ة ضمن التخصص االن ًا) 100( وطالب  ،طالب

ة     ) 200( وآذلك التخصص العلمي التي بلغ عددها         ،طالبًة) 100(و ًا وطالب اً ) 100(طالب  ،طالب

د                  ،طالبًة) 100(و صدفة ليتأآ ل من ال  وبذلك آانت عينة التمييز على أعلى مستوى لغرض التقلي

 .يوضح ذلك ) 6( والجدول ،فقرات مقياسهالباحث من القوة التمييزية ل

 )6(جدول 

 يوضح توزيع عينة التحليل االحصائي

    الجنس      الجنس
   الكليات اإلنسانية

 اناث ذآور 
 الكليات العلميةالمجموع

 اناث ذآور
المجموع

 66 33 33 آلية الهندسة 66 33 33    آلية اللغات

 ة   آلية التربي

     ابن رشد
34 34 68 

 آلية التربية 

 ابن الهيثم
34 34 68 

 66 33 33 آلية التمريض 66 33 33    آلية اآلداب

يي
لكل
ع ا
مو
مج
ال

 

 400 200 100 100 المجموع 200 100 100    المجموع

 
 -:وقد تم استخراج ثالثة اساليب في الصدق البنائي هي 

 :  اسلوب المجموعتين المتطرفتين -أ
ة                اب القوة ا  ــلحس راد العين ا اف ة التي حصل عليه درجات الكلي ة رتبت ال لتميزي

اً )  وايجاد الدرجة الكلية لكل مستجيب       ،بعد التصحيح ( ى   ،ترتيب من  ) %27( واختيرت اعل

ـال ى     ،درجاتــ ا، وادن ة العلي ا المجموع ق عليه ـمن) %27( واطل ا  ،هاـــ ق عليه  واطل

سب    ـــــ  وقد اعتمد الب   ،المجموعة الدنيا  ى ن دنيا      احث عل ا وال درجات العلي ا ت   ،ة ال وفر ــــــ  النه

ايز ـــمجموعت ا أش ،ين على أفضل ما يمكن من حجم وتم  Ebel & Mehrnce(ار ــــ  آم

,1984:191.( 

 

سبة آل مجموعة عن ،)Anstasi , 1988(      واشارت  ل ن ه يفضل أن التق ى ان  ال

ى هي        ،%)33(وال يزيد عن    %) 25( ة يصبح        الن ،%)27( وان النسبة المثل أ العين  خط

غيرة    ات ص ون العين ة آ ي حال رًا ف دد  ) Anstasi, 1988:213(آبي غ ع ذلك بل وب



ل   عة للتحلي تمارات الخاض تمارة ) 216(األس ا و ) 108(اس ة العلي ل المجموع ) 108(تمث

 .تمثل المجموعة الدنيا 

 
ين    فرو لعينتين مستقلين الختيار داللة ال     T-Test      وباستخدام االختبار    المجموعتين  ق ب

ة            ،العليا   والدنيا لكل فقرة       ،)0.05( تبين أن فقرات المقياس جميعًا مميزة عند مستوى دالل

ة    ة البالغ ة الجدولي ن القيم ر م ت اآب سوبة آان ا المح ة ) 1.96(اذ ان قيمه ة حري د درج عن

 ) .7(جدول رقم ) 0.05(ومستوى داللة ) 214(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )7(جدول 

 ئية لفقرات المقياس الختبار داللة الفروق بين المجموعتين العليا والدنياالقيم التا
 المجموعة الدنيا المجموعة العليا المجموعة الدنيا المجموعة العليا

رة
لفق
م ا
رق

 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

T المعياري
-T

es
t

رة 
لفق
م ا
رق

 

المتوسط 

 يالحساب
االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

T المعياري
-T

es
t

 

1 4.39 5.91 3.39 1.14 7.09 23 4.16 1.11 3.19 1.08 6.50 

2 4.82 0.47 3.91 1.40 6.37 24 4.37 1.04 3.36 1.17 6.73 

3 4.25 0.75 3.16 1.11 8.37 25 4.44 0.71 3.16 1.04 10.48 

4 4.82 0.44 3.89 1.16 7.69 26 4.66 0.59 3.48 1.02 10.36 

5 4.24 0.91 2.68 1.23 10.51 27 4.27 0.93 2.79 1.16 10.29 

6 4.12 1.10 2.52 1.29 9.79 28 4.37 0.78 2.98 1.09 10.80 

7 4.32 5.95 2.98 1.15 9.48 29 4.91 0.54 4.62 0.83 2.97 

8 4.40 0.91 3.39 1.13 7.09 30 4.67 0.65 3.87 1.09 6.46 

9 4.24 1.08 2.94 1.38 7.65 31 3.90 0.88 2.91 1.15 7.09 

10 4.04 1.01 2.93 1.09 7.72 32 4.87 0.43 4.03 1.26 6.46 

11 4.54 0.83 3.29 1.13 9.20 33 4.36 1.01 3.32 1.10 7.15 

12 4.62 0.66 3.56 1.27 7.61 34 4.58 0.72 2.95 1.27 11.52 

13 3.14 1.09 4.52 0.83 1042 35 4.21 0.88 2.81 1.11 10.21 

14 2.55 1.19 4.25 1.00 11.27 36 3.61 1.45 2.70 1.11 5.14 

15 3.41 1.29 2.00 1.15 8.44 37 3.98 1.39 3.10 1.41 4.60 

16 3.46 1.24 4.71 0.78 8.84 38 4.65 0.65 3.73 1.21 6.94 

17 2.84 1.56 2.07 1.30 3.91 39 4.76 0.55 3.62 1.25 8.64 

18 3.78 1.26 4.51 0.90 4.88 40 4.50 0.72 3.20 1.00 10.94 

19 3.24 1.33 4.47 0.91 7.93 41 4.62 0.57 3.32 1.21 10.10 

20 3.86 1.39 3.81 1.40 3.54 42 3.62 1.11 2.04 0.98 10.96 

21 3.30 1.40 2.82 1.42 2.50 43 4.67 0.56 3.11 1.15 12.66 

22 3.72 0.85 2.33 1.05 10.67 44 4.56 0.91 3.95 1.28 4.01 

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا المجموعة الدنيا المجموعة العليا

رة
لفق
م ا
رق

 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

T المعياري
-T

es
t

رة 
لفق
م ا
رق

 

المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

T المعياري
-T

es
t

 

45 4.76 0.66 4.34 1.10 3.43 59 4.87 0.40 3.95 1.22 7.45 

46 4.69 0.50 3.10 1.13 13.33 60 4.21 0.89 2.80 1.17 9.89 

47 4.48 0.71 3.31 1.11 9.14 61 4.30 0.89 2.71 1.10 11.67 



48 4.86 0.39 3.87 1.00 9.52 62 4.62 0.63 3.37 1.02 10.73 

49 4.68 0.74 4.08 1.11 9.33 63 4.65 0.65 3.14 1.20 11.41 

50 4.43 0.77 3.08 1.14 10.15 64 4.34 0.85 2.54 1.19 12.70 

51 4.62 0.58 3.15 1.10 12.22 65 4.43 0.90  3.10 1.38 8.38 

52 4.26 0.91 2.84 1.04 10.69 66 4.56 0.58 2.87 1.00 15.14 

53 4.94 0.23 4.51 0.77 5.44 67 4.49 0.23 3.91 1.16 8.96 

54 4.50 0.91 3.72 1.15 5.50 68 4.61 0.79 3.14 1.19 10.57 

55 3.07 1.57 2.08 1.24 5.12 69 3.97 1.38 3.09 1.40 4.59 

56 3.77 1.25 4.50 0.89 4.87 70 3.61 1.10 2.02 0.96 10.94 

57 3.51 1.54 1.55 1.06 9.43 71 4.66 0.64 3.86 1.08 6.45 

58 4.49 0.88 3.49 1.18 7.05 72 3.18 1.38 1.18 0.47 12034 

 

 

 ).214 (وبدرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة ) 1.96(ة الجدولية القيمة التائي* 

 

 
 

 
  اسلوب ارتباط درجة  الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس -ب

اس    ى المقي ة عل ة الكلي رة بالدرج ة الفق اط درج لوب ارتب د اس ائل من،يع  الوس

رات                ،المستعملة في حساب االتساق الداخلي للمقياس      رة من فق ة آون آل فق تم بمعرف  اذ يه

ه ام ال  اس آل ه المقي سير في اه ي ي االتج سير ف اس ت ًا ،المقي ا مقياس دم لن ا تق از بأنه  فهي تمت

 ).Nunnally , 1978:292(متجانسًا 

 
القة بين درجة آل فقرة من فقرات  الستخراج الع  ،      وقد استعمل معامل ارتباط بيرسون    

رة بالدرجة         م  والمعروف أنه آلمل زاد معا     ،المقياس والدرجة الكلية له    اط درجة الفق ل ارتب

 ).1991:629 ،فيرآسون( الكلية للمقياس آان احتمال تضمينها في المقياس اآبر 

 
ن   ر م ا اآب صائيًا النه اط دال اح ل ارتب رات ذات معام ع الفق ين أن جمي ة      وتب  القيم

 علمًا أن البيانات التي استعملت في اسلوب        ،)0.05(وعند مستوى داللة    ) 0.08(الجدولية  

 )8(المجموعتين المتطرفتين اعتمد عليها الباحث في هذا األسلوب جدول 



 

 )8(جدول 

 قيم ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس

رة
لفق
م ا
رق

 

االرتباط

رة
لفق
م ا
رق

 

 ال االرتباط
قم
ر

رة
فق

 

 االرتباط

رة
لفق
م ا
رق

 

 االرتباط

رة
لفق
م ا
رق

 

 االرتباط
رة
لفق
م ا
رق

 
 االرتباط

1 0.67 13 0.50 25 0.40 37 0.46 490.67 61 0.56 

2 0.59 14 0.58 26 0.45 38 0.41 500.45 62 0.57 

3 0.51 15 0.45 27 0.67 39 0.63 510.65 63 0.59 

4 0.67 16 0.55 28 0.58 40 0.53 520.49 64 0.60 

5 0.62 17 0.67 29 0.56 41 0.48 530.50 65 0.58 

6 0.55 18 0.71 30 0.40 42 0.66 540.64 66 0.61 

7 0.38 19 0.57 31 0.59 43 0.49 550.55 67 0.66 

8 0.60 20 0.52 32 0.52 44 0.47 560.52 68 0.51 

9 0.62 21 0.44 33 0.57 45 0.65 570.59 69 0.34 

10 0.67 22 0.42 34 0.63 46 0.39 580.66 70 0.49 

11 0.54 23 0.60 35 0.59 47 0.45 590.38 71 0.37 

12 0.55 24 0.65 36 0.44 48 0.40 600.51 72 0.63 

 

 
 

اط *  امالت االرتب صائية لمع ة األح دول الدالل ة ج غ قيم ة ) 0.12(تبل ستوى دالل د م عن
 ) .1991:629 ،فيرآسون) (0.05(
 
 
 
 
 
 
   أسلوب ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجال -ج



اط ب              ة    ،رسون ي             وتمثل هذا االسلوب من خالل استعمال معامل ارتب اد العالق  اليج

ا          رة ودرجة مجاله ة األحصائية             ،االرتباطية بين درجة الفق ى جداول الدالل د الرجوع ال  وعن

 )9(جدول ) 0.05( مستوى داللة لمعامالت االرتباط اتضح أنها ذات داللة احصائية عند

 

 )9(جدول 

 قيم ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجال

 

رة
لفق
م ا
رق

 

االرتباط

رة
لفق
م ا
رق

 

 االرتباط

رة
لفق
م ا
رق

 

 االرتباط

رة
لفق
م ا
رق

 

 االرتباط

رة
لفق
م ا
رق

 

 االرتباط

رة
لفق
م ا
رق

 

 االرتباط

1 0.38 13 0.44 25 0.23 37 0.39 490.30 61 0.52 

2 0.40 14 0.40 26 0.38 38 0.15 500.42 62 0.60 

3 0.47 15 0.53 27 0.58 39 0.49 510.31 63 0.51 

4 051 16 0.46 28 0.51 40 0.14 520.52 64 0.39 

5 0.30 17 0.33 29 0.51 41 0.28 530.47 65 0.35 

6 0.43 18 0.24 30 0.60 42 0.35 540.33 66 0.58 

7 0.35 19 0.31 31 0.45 43 0.51 550.21 67 0.46 

8 0.44 20 0.25 32 0.52 44 0.47 560.49 68 0.22 

9 0.14 21 0.39 33 0.42 45 0.50 570.36 69 0.53 

10 0.48 22 0.48 34 0.40 46 0.54 580.42 70 0.26 

11 0.46 23 0.55 35 0.57 47 0.18 590.40 71 0.24 

12 0.52 24 0.41 36 0.33 48 0.22 600.28 72 0.29 

 

 )0.05( عند مستوى )0.12(تبلغ قيمة جدول الداللة االحصائية لمعامالت االرتباط  *

 ) .629 :1991 ،فيرآسون(                                                                 
 
 Reliabilityالثبات 

اس                يعد ا  ام واخرون   اإل(لثبات شرطًا من شروط المقي رغم    ) 1990:143 ،م ى ال عل

اس     ، اال أن الصدق صفة نسبيه وليست مطلقة  ،من أن آل مقياس صادق ثابت      فال يوجد مقي

 ) . 244 : 1987،ابولبدة(عديم الصدق او تام الصدق 



ساق في درجات            ،      لذلك يعد حساب الثبات أمرًا ضرورياً      ة واالت  ويشير الثبات الى الدق

ا يجب ق            يس م ًا اذا          ،ياسه المقياس التي يفترض أن تق ائج تقريب اس نفس النت  اي يعطي المقي

راد      سها من االف دة (أعيد تطبيقه على المجموعة نف واستعمل الباحث   )  244 :1987،ابولب

 -:عدة طرائق لحساب الثبات هي 

 
 Test – Retestار ب اعادة االخت-ارب طريقة االخت-1

ة بلغت            ى عين داد         طالب وطال  ) 50(قام الباحث بتطبيق المقياس عل ة بغ ة جامع ة من طلب  ،ب

ى نفس المجموعة              ،ة الصدق والثبات  نمن عي  اس عل  وبعد مرور اسبوعين اعيد تطبيق المقي

 ).1991:527 ،فيرآسون(وهي مدة مناسبة 

 
ى      اني عل ق االول والث ات التطبي ين درج ون ب اط بيرس ل ارتب ك حسب معام د ذل         بع

 .يوضح ذلك ) 10(المقياس باآمله وعلى آافة المجاالت والجدول 

 

 

 
 )10(جدول 

 قيم معامل ثبات مقياس االتجاهات التعصبية بصيغته الكلية بأستعمال

 ار اعادة االختب–ار باالخت

 معامالت الثبات المجاالت
 0.81 التعصب المذهبي

 0.77 التعصب الديني

 0.80 التعصب السياسي

 0.74 )العشائري(التعصب القبلي 

 0.79 التعصب القومي

 0.68 التعصب ضد الجنس االخر

 0.83 )الكلية(المقياس بجميع مجاالته 

 



ل       د معام ه يع ع مجاالت ات بجمي اد الثب اس اليج اط المقي ل ارتب د ان معام دول نج ن الج وم

ن            ة م ة عالي ع بدرج اس يتمت ى أن المقي تدالل عل ن االس ائج يمك ذه النت ن ه ًا،  وم مرتفع

 .االستقرار

 ) اخبآرون اسلوب الفا (اق الداخلي   الثبات بطريقة االتس-2  
) الفا(، هو معامل    اخر" لغرض الوقوف على مدى ثبات المقياس فقد استعمل الباحث مؤثرا         

ساقإلل داخليت ى اإل  ، ال شير ال لوب ي ذا االس ساق ان ه اس ت ه المقي ع ب ذي يتمت داخلي ال  ،ال

اس متجانس     الى"  آما تشير ايضا   ،والتي تنشأ من العالقة االحصائية بين الفقرات        ، ان المقي

را     يس متغي رات تق ع الفق ا " وهذا يعني انها تشير الى جمي  cronbach 1984:63(" عام

 . بالباحث الى استعمال هذا النوع من الثبات ا الذي حدب وهذا السب،)

اخ    (  وقد بلغ معامل ثبات        اس آكل     ) الفا آرونب رواح معامل       ) 0.92( للمقي ا ت فيم

 ).11( ويتضح من الجدول )    0.74-0.89( اس بين الثبات لمجاالت المقي

 

 
 ) 11(جدول  

 قيم معامل االتساق الداخلي للمقياس

  الداخلياإلتساقمعامل  المجاالت

 0.83 التعصب المذهبي

 0.80 التعصب الديني

 0.82 التعصب السياسي

 0.77 )العشائري(التعصب القبلي 

 0.88 التعصب القومي

 0.89 الخرالتعصب ضد الجنس ا

 0.87 )الكلية(المقياس بجميع مجاالته 
 

 آد علية ؤان المقياس الحالي يتمتع بثبات عالي وهذا ما ي ) 11( ويتضح من الجدول 

)cronbach 1984 ( من ان المقياس الذي له معامل ثبات عالي هو مقياس دقيق 

)63 :cronbach 1984  .( 

 



 ـ: التطبيق النهائي 
فقره  ) 72( ئص السايكو مترية طبق المقياس المكون من بعد استخراج الخصا

 .طالبة من طلبة آليات جامعة بغدادطالب و ) 400(  البحث االساسية البالغة ينةعلى ع

 

 

 

 
  ـ: الوسائل االحصائية " :رابعا

 
استخدم الباحث مجموعة من الوسائل االحصائية والرياضية لمعالجة البيانات بغية 

 :البحث وهي التحقق من اهداف 

  : chi-square x2)) ( 2آا( مربع آاي -1

     استخدم لمعرفة الداللة االحصائية للفروق في اراء المحكمين حول صالحية 

  . فقرات المقياس

 
 

 ∑ −
E

EO 2)(
=  2   X  

 
 :حيث

)O =( تكرار المالحظ. 

)E =( التكرار المتوقع). 181 :1994،عالم .(  

 

 ) :.person . C.C(رتباط بيرسون  معامل ا-2
 
 

∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−

−
=

]2)(2(][2)([

))((

2 yxnxyn

yxxyn
rxy 

 
 

 ). 1988:276 ،عودة. (ستخدمت هذه المعادلة في استخراج الصدق والثبات أ



 
 
 
 ):الفا) (Cronbach( معادلة الفا آرونباخ-3

 
قياس استخدمت هذه المعادلة الستخراج قيمة االتساق الداخلي للثبات في م

  .اإلتجاهات التعصبية
 

)
2

22(
1 σ

σσ r
n

n −

−= 

 
 
 
(Hinkel, 1991:86) 

 
 
 

 
 )Test one - Sample –T: ( االختبار التائي لعينة واحدة-4

 .استخدم للتعرف على مستوى استراتيجيات التعلم لدى افراد العينة

n
xxT −

= 

 
 
 
 

 ) T-Test two Independent Sample : (التائي لعينتين مستقلتينختبار  األ-5

يجاد الفروق  وإلاإلتجاهات التعصبيةيجاد القوة التميزية لفقرات مقياس ستخدم إلأ

  .في عينة البحث
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 )202: 1991 ،فيرآسون(

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 عرض النتائج ومناقشتها 

 االستنتاجات  
 ياتالتوص 
 المقترحات 



 
 :عرض النتائج وتفسيرها 

م                   ه التي ت   يتضمن هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصل اليها هذا البحث، على وفق أهداف

ات       ري والدراس ار النظ ي ضوء اإلط ائج ف ك النت شة تل صل األول، ومناق ي الف ها ف عرض

مقترحات في ضوء     السابقة التي إنبثقت عنه، ومن ثم الخروج بمجموعة من التوصيات وال            

 .تلك النتائج

 

  -: الهدف األول 
 طلبةتجاهات التعصبية لدى للتحقق من صحة الهدف األول وهو التعرف على مستوى اإل            

 .الجامعة

ر ث     لغ ة البح راد عين دى أف صبية ل ات التع ستوى األتجاه د م ساب  ،ض تحدي م ح  ت

الغ ع               ة الب راد العين ع أف اس ولجمي ة   ) 400(ددهم  متوسط الدرجات الكلية للمقي ًا وطالب  ،طالب

ا  ) 23.07(نحراف معياري قدره    وبإ) 197.55(سط الحسابي لدرجاتهم    وتبين أن المتو   آم

ساوي             (*) حسب المتوسط النظري     ذي ي اس األتجاهات التعصبية، ال درجات مقي ، )216(ل

ائي لألستدالل حول المتوسط الحسابي                وأختبر الفرق بين المتوسطين بأستعمال األختيارالت

ساوي ) 202: 1991ون،سفيرآ(للمجتمع   ة المحسوبة ت ة التائي ين أن القيم ، )15.99(وتب

ساوي    ي ت ة الت ة الجدولي ة التائي ن القيم ر م ي أآب ة  ) 1.96(وه ستوى دالل د م ) 0,05(عن

ـدول          ) 399(وبدرجة حرية    لصالح المتوسط النظري وهوغير ناجم عن عامل الصدفة، جــ

 .يوضح ذلك) 1(

 

 

 

 

 

 

 
 



 )عدد الفقرات× أدنى قوة في المقياس ) + ( عدد الفقرات× أعلى قوة في المقياس = (توسط النظري للمقياس الم* 
                                                                        2 

  )12( جدول 
 ية سساينة البحث األاألوساط الحسابية واإلنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لع

المتوسط  العينة المتغيرات القيمة التائية
 الحسابي

األنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 النظري

درجة 
الجدوليةالمحسوبةالحرية

مستوى 
الداللة 

عند 
5,05 

اإلتجاهات 

 التعصبية

400 197.55 23.07 216 399 15.99 1.96 

 

 ةدال

ع ا   ة م ة مختلف ة الدراس اءت نتيج سان   وج نها وح ة س ات آدراس ن الدراس د م لعدي

)Sinha&Hassan,1975( ودراسة ،)،2005العبيدي،(ودراسة ) 1992اسماعيل .( 

ة                      ة الجامع د طلب ا أن مستوى التعصب عن حيث أآدت جميع الدراسات التي تم ذآره

د            ي بع ع العراق ث أن المجتم ين الباح ك يب الل ذل ن خ ال، وم ستوى ع و بم ام ه شكل ع ب

، إنقسم الى طوائف وأعراق وبنيت السلطة فيه على أساس المحاصصة        ) 2003(اإلحتالل  

 .الطائفية والعرقية 

ا ظروف وأحداث                       ردود الفعل التي آونته ـفة ، ول ة مثــق لكن لوعي أفراد العينة آونهم طبق

امي          ين ع ا ب سية م الت نف ن حم واطن م ه الم رض إلي ا تع ع وم هدها المجتم -2005(ش

ر     ، متمثلة في ا   ) 2007 ل والتهجي ه               . لقت ه أن يكشف عن معدن حاول المجتمع بكل مكونات

وساعدُه بذلك اإلجراءات التي اتخذتها الدولة في بسط سلطة القانون وتحقيق الوحدة الوطنية             

ي       امًال ف دمًا وتك اك تق ة وان هن ستويات آاف ي الم وس ف سن الملم واطن بالتح ساس الم وإح

ه               مؤسساته الدستورية آل ذلك برأي الباحث      واطن نحو قيم ادة إتجاهات الم اعًال إلع ان ف  آ

ط     ن المتوس ستويات التعصب ع اض م ر أن انخف ا ذآ ى م افة ال ة ، واض لوآياته اليومي وس

ة               اليب تربوي ة وأس النظري يعود الى الحمالت اإلعالمية الهادفة التي أعدت بمستويات مهني

 . ونفسية ال سيما انها آانت تناغم الضمير العراقي 

 
ا ا  انيأم ًا لهدف الث ات التعصبية وفق ي اإلتجاه روق ف ة الف ى معرف ذي ينص عل  ال

 :للمتغيرات 



  :) الطالبات–الطالب (الجنس  -  أ
ات –الطالب   (     قام الباحث بإستخراج األوساط الحسابية للعينتين        ين     )الطالب ، حيث تب

ساوي  درجات الطالب ي دره ) 191.87(أن المتوسط الحسابي ل اري ق إنحراف معي وب

ساوي   )25.18( ات ي درجات الطالب سابي ل ط الح ا المتوس إنحراف ) 203.57(، أم وب

ائي             )18.85(معياري قدره    ار الت ، ولمعرفة داللة الفرق بينهما، إستعمل الباحث اإلختي

ستقلتين ( ين م يوس، ) (لعينت اتي واثناس ة    )260: 1977البي ة التائي ين أن القيم د تب ، وق

ساوي            وهي اآبر م   ) 5.23(المحسوبة تساوي    ة التي ت ة الجدولي ة التائي ) 1.96(ن القيم

ة    ) 0.05(عند مستوى داللة     ة            )398(وبدرجة حري رق ذو دالل ى أن الف ـدل عل ا يـ ، مم

 .يوضح ذلك) 2(إحصائية ولصالح الطالبات جــدول 

 

 

  )13( جدول 
 الجنس األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لعينة

 ) الطالبات–الطالب (

المتوسط  العينةالمتغيرات القيمة التائية
الحسابي 

األنحراف 
المعياري

درجة 
الحرية
 

 

 الجدولية المحسوبة

مستوى 
الداللة عند 

5.05 

 191.8725.18 206 طالب

 203.5718.85 194 طالبات

398 5.23 1.96 

 

 دالة

 

ة مع         ذه النتيجة متفق ى وجود        ). 1989المرسي، ( دراسة    وجاءت ه حيث أآدت عل

ات         صالح الطالب د،   (وتختلف مع دراسة       . فروق ذات داللة إحصائية ل ه وأحم ). 1999وطف

ذآور                ). 2005العبيدي،(ودراسة   ين ال روق ب ى عدم وجود ف حيث أآدت هذه الدراسات عل

 .واإلناث في اإلتجاهات التعصبية

 



ة   ع دراس ماعيل،(وتختلف م ة ودر). 1992اس داهللا، (اس اقر وعب ث ). 2002ب حي

ذآور    صالح ال صائية ل ة إح ة ذات دالل روق فردي ود ف ى وج تين عل رى . أوضحت الدراس ي

ع ألن       ا المجتم ر به ي يم ي ضوء االوضاع الت ة ف الي منطقي ائج البحث الح الباحث أن نت

ر فيه           دور األآب دان بال وم الوال تعلم والتي يق رات ال شأ من خب ا دون االتجاهات التعصبية تن

ساوية         ) الذآورية(وألن طبيعة المجتمع العراقي     . توجيه مباشر  سين فرصًا مت لم تعطي الجن

ا     ة مم ضغوط االجتماعي ان وال اط والحرم ت واإلحب ات للكب ذا تتعرض الفتي وق، ل ي الحق ف

رأي   ي ال شدد ف شاعر والت ان الم ى احتق ؤدي ال  . ي

ا            شنج الط رة الت ا         إضافة الى ان المرأة العراقية عاشت فت رة آونه ئفي وواجهت ضغوطًا آبي

 . وبالتالي ظهرت االتجاهات التعصبية بشكل عال) أمًا، وأختًا، وبنتًا(

 

 
 ) اإلنساني –العلمي ( متغير التخصص  -ب

ين      سابية لعينت اط الح تخراج األوس ث بإس ام الباح ي  (     ق  التخصص –التخصص العلم

ساني  درجا  )اإلن سابي ل ط الح ين أن المتوس ث تب ساوي  ، حي ي ي صص العلم ت التخ

دره   ) 196.71( اري ق إنحراف معي درجات    )27.23(وب سابي ل ط الح ا المتوس ، أم

ساوي   ساني ي دره  ) 198.43(التخصص اإلن اري ق إنحراف معي ة )17.63(وب ، ولمعرف

ائي          ستقلتين  (داللة الفرق بينهما إستعمل الباحث اإلختبار الت ين م ة    )لعينت ين أن القيم د تب ، وق

ة الم  ساوي   التائي سوبة ت ساوي      )0.74(ح ي ت ة الت ة الجدولي ة التائي ن القيم ل م ي أق ، وه

ة  ) 1.96( ستوى دالل د م ة  ) 0.05(عن ة حري ود    ) 398(وبدرج دم وج ى ع دل عل ا ي مم

فروق ذات داللة إحصائية أي إنهما يتمتعان بمستويات متقاربة باإلتجاهات التعصبية جدول            

 .يوضح ذلك) 3(

 

 

 

 

 

 



  )14( جدول 
 

ط الحسابية واإلنحرافات المعيارية والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لعينة األوسا
 ) اإلنساني–العلمي (التخصص 

المتوسط  العينةالمتغيرات القيمة التائية

الحسابي 

األنحراف 

المعياري

درجة 

الحرية

 

 

الجدوليةالمحسوبة

مستوى 

الداللة عند 

5.05 

 196.7127.23 200 العلمي

 198.4317.63 200 اإلنساني

398 0.74 1.96 

 

غير دالة 

 إحصائيًا
 

ة    ع دراس ة م ة متفق ذه النتيج اءت ه ي،(وج دم ). 1989المرس ى ع ارت ال ث أش حي

ة في التعصب                   شعب الدراسية المختلف ين الطالب في ال روق ب ة مع دراسة      . وجود ف ومتفق

أ     ). Moor&Denne,1984(مور وديني    ر   حيث بينت عدم وجود ت سي دال لمتغي ثير رئي

 .الصف من ناحية التعصب

  
والتي أوضحت أن متغير اإلختصاص     ). 1999وطفه وأحمد،   ( وتختلف مع دراسة     

ة مع                 الجامعي يؤثر في رأي الطالب، وأن طالب الكليات العلمية آان رأيهم معتدًال بالمقارن

 .طالب العلوم اإلنسانية

 
ة إحصائية في              يالحظ أن نتيجة الدراسة قد أشارت إ        روق ذات دالل لى عدم وجود ف

ساني  -علمي   (متغير التخصص الدراسي       رًا بالتخصصات           ) ان أثر آثي ، وان التعصب ال يت

 .الدراسية لذا أثر التعصب على الطالب وأظهر انهما يتمتعان بمستويات متقاربة فيه 

رات               سبب التغي سلبية التي     وتعزى هذه النتيجة الى الثقافة االجتماعية التي نتجت ب  ال

ات                يم وأواصر العالق ر بعض الق طرأت على المجتمع ال سيما بعد اإلحتقان الطائفي ، وتغي

 . بين أبناء المجتمع المحلي من الطوائف المختلفة



ل        صب ج ي ين ة الت ات الجامعي الب، والتعليم شابه للط ي المت و الدراس ى الج افة ال     إض

ة      ية العلمي اهج الدراس ى المن ا عل ة     اهتمامه ة الخاص دروس التوعوي ر لل ة دون النظ البحت

 .بحقوق اإلنسان

 
 ) :  الرابعة–األولى ( متغير المرحلة -جـ
، حيث  ) الرابعة –األولى  (  قام الباحث بإستخراج األوساط الحسابية للعينتين، المرحلتين           

ساوي                 ى ي ة األول ة المرحل درجات طلب إنحراف ) 197.73(تبين أن المتوسط الحسابي ل  وب

دره  اري ق ساوي   )17.18(معي ة ي ة الرابع ة المرحل درجات طلب سابي ل ا المتوسط الح ، أم

دره  ) 197.34( اري ق إنحراف معي تعمل  )28.27(وب ا، إس رق بينهم ة الف ة دالل ، ولمعرف

ساوي        سوبة ت ة المح ة التائي ين أن القيم د تب ستقلتين، وق ين م ائي لعينت ار الت ث اإلختب الباح

ن القي)0.17( ل م ي أق ساوي  ، وه ي ت ة الت ة الجدولي ة التائي ة ) 1.96(م ستوى دالل د م عن

ة ) 0.05( ة حري ة إحصائية أي  )398(وبدرج رق ذي دالل ود ف دم وج ى ع دل عل ا ي ، مم

 .يوضح ذلك) 4(إنهما يتمتعان بمستويات متقاربة باإلتجاهات التعصبية جدول 

  )15( جدول 
تائية المحسوبة والجدولية لعينة األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية والقيمة ال

 ) الرابعة–االولى (المرحلة 

المتوسط  العينةالمتغيرات القيمة التائية

الحسابي 

األنحراف 

المعياري

درجة 

الحرية

 

 

الجدوليةالمحسوبة

مستوى 

الداللة عند 

5.05 

 197.7317.18 211 اول

 197.3428.27 189 الرابع

398 0.17 1.96 

 

غير دالة 

 إحصائيًا

 

 

 
ي         ور ودين ة م ع دراس ة م ة متفق ذه النتيج اءت ه ) Moor&Denne,1984(وج

ة  ي،(ودراس ة  ).1989المرس دي،(ودراس ة ).   1990مه ماعيل،(ودراس ).  1992اس



ا    راد عيناته ع أف ة إحصائية إذ يتمت روق ذات دالل ود ف دم وج ى ع شير الدراسات ال ث ت حي

 .تعصبيةبمستويات متقاربة باإلتجاهات ال

 
د،  ( وتختلف مع دراسة       ه وأحم ة      ). 1999وطف د طالب المراحل المتقدم حيث أعتق

ى      ل األول الب المراح ن ط نهم م شارًا بي ل إنت صب أق ة  . أن التع ع دراس ف م اقر (وتختل ب

ة إحصائيًا في اإلتجاهات اإلحصائية وان طالب                   ). وعبداهللا ًا دال اك فروق حيث أظهرت هن

ل تعصب ة أق ة الرابع ي،(ودراسة . ًاالمرحل ذ ) 2009الكعب ي أوضحت أن التعصب يتخ الت

 .مسارًا تطوريًا بالتقدم في العمر، إذ يأخذ باإلنخفاض آلما تقدم العمر

 
ؤثر في وجود التعصب،                         م ي ة ل ر المرحل ائج الدراسة أن متغي  ومما تقدم اشارت نت

ة       ين طالب المرحل ا ب صائية م ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج ظ ع ث نالح ى (حي  –األول

 .، أي انهم متساوون بالتعصب)الرابعة

 
ة      ن التربي ة م صبية متأتي رات تع ون بخب ة يتمتع راد العين ى ان اف ك ال زى ذل ويع

ا،                      وين االتجاهات ونموه اء الشخصية وتك م في بن ة، فاالسرة عامل مه والتنشئة االجتماعي

ذلك جهل اال        رد، آ راد وعدم وجود    فضًال عن أثر الجماعات ودورها في توجيه سلوك الف ف

 .فرص االتصال بين الجماعات المختلفة في المجتمع الواحد

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 نتائج البحث

 
 .يتسم طلبة الجامعة بشكل عام وواضح باالتجاهات التعصبية -1

 
ة               -2 ة مع عين تتأثر اتجاهات عينة االناث التعصبية بالتنشئة االجتماعية الصارمة مقارن

 .واالعراف االجتماعية السائدة في المجتمعالذآور نتيجة التقاليد 

 
 .ال تتأثر االتجاهات التعصبية لدى الطلبة بالتخصصات الدراسية -3

 
 .ال تتأثر االتجاهات التعصبية لدى طلبة الجامعة بالتقدم العلمي -4

 

ا موجود من                          -5 ى م اس لإلتجاهات التعصبية اضافة ال اء مقي يعد البحث إسهام في بن

 .بية مقاييس لإلتجاهات التعص
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 نتائج البحث

 
 .يتسم طلبة الجامعة بشكل عام وواضح باالتجاهات التعصبية -6

 
ة               -7 ة مع عين تتأثر اتجاهات عينة االناث التعصبية بالتنشئة االجتماعية الصارمة مقارن

 .الذآور نتيجة التقاليد واالعراف االجتماعية السائدة في المجتمع

 
 .ية لدى الطلبة بالتخصصات الدراسيةال تتأثر االتجاهات التعصب -8

 
 .ال تتأثر االتجاهات التعصبية لدى طلبة الجامعة بالتقدم العلمي -9

 

ا موجود        -10 ى م يعد البحث إسهام في بناء مقياس لإلتجاهات التعصبية اضافة ال

 .من مقاييس لإلتجاهات التعصبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112



 

 اتـــترحـــقـــالم

 

 : الحقة مثليقترح الباحث إجراء دراسات 

 

 . إجراء دراسة عن االتجاهات التعصبية وعالقتها بأساليب المعاملة الوالدية -1

 
ع،            -2 إجراء دراسة تبحث في العالقة بين التعصب ومفاهيم نفسية مثل الرضا عن الواق

 .والتسلط الزواجي 

 
دى    -3 رات ل بعض المتغي ا ب صبية وعالقته ات التع ستهدف اإلتجاه ة ت راء دراس إج

 . الدولةموظفي دوائر 

 
اجراء دراسة عن اثر اسلوب العالج العقلي االنفعالي في خفض مستوى االتجاهات               -4

 .التعصبية لدى طلبة الجامعات
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 )1(ملحق 

 اسماء الخبراء الذين استعان بهم الباحث في بعض اجراءات البحث

 )للتحقق من صالحية فقرات مقياس االتجاهات التعصبية ( 

 التخصص اسماء السادة الخبراء ت
 علم النفس التربوي تمرس  أميمه يحيى علي فرحان م. د. أ 1
 شخصية وصحة نفسية  ناهدة لفته البدري.  د. أ 2
 علم نفس النمو عبد الخضر ناصر السواد.  د. أ 3
 علم النفس االجتماعي آمال أحمد يعقوب.  د.أ 4
 ارشاد نفسي شوبو عبد اهللا مله طاهر .  د.أ 5
 علوم تربوية نفسية لموسويمحمد حبيب ا.  د.م.أ 6
 علم نفس النمو فاطمة هاشم قاسم.  د.م.أ 7
 علم االجتماع الجنائي فهيمة آريم رزيح المشهداني.  د.م.أ 8
 علم االجتماع ميادة احمد الجدة.  د.م.أ 9

 ارشاد نفسي تغريد خليل.  د.م.أ 10
 ارشاد نفسي عبد عون محمد. د.م.أ 11
 علم النفس التربوي ن المصطفاوي عبد الكريم محس.د.م 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2(ملحق 
 



 مقدمة الى السادة الخبراءاستبانة االتجاهات التعصبية 
 
 
 
 

 المحترم.......................................................... االستاذ الفاضل 
   
 
 

ه الم  راء بحث روم الباحث اج وم و     ي ات التعص(س ة  االتجاه دى طلب رات ل بعض المتغي ا ب بية وعالقته
ة ،                       )ةالجامع سابقة ذات العالق ات ال ى عدد من الدراسات واالدبي ذا يعرف      من خالل اطالع الباحث عل  ل

ة             ساق القيمي ة االن ا    Rokeach روآيش    لالباحث االتجاهات التعصبية استنادًا على نظري انعكاس  ( بأنه
ضايا           لنسق القيم الخاصة بالفرد ، تؤثر في اص        دار االحكام المسبقة لديه ، دون مبررات مناسبة لها في ق

 ) .المذهب ، الدين ، السياسة ، القبيلة ، القومية ، الجنس اآلخر: 
ي وضعها الباحث هي  دائل الت ًا ان الب ر  ( -:علم شدة، موافق ، موافق بدرجة متوسطة ، غي موافق ب

 ).موافق، غير موافق بشدة
رات المقياس من                    ونظرًا لما تتمتعون به    ى فق م عل داء آرائك ة يرجو الباحث تفضلكم بإب من خبرة ودراي

 -:حيث
 .صالحية الفقرة .1
 .مدى عالقتها بالمجال  .2
 .صالحية البدائل  .3

 
 
 

 ...مع الشكر واالمتنان الفائق 
 
 
 
 
 

 
 

 الباحث                                                                                             
 طالب الدآتوراه                                                                                           

 سالم جمعة عبد الصاحب
 
 
 
 
 

 يــالتعصب المذهب
 

 
 -: تعريف التعصب المذهبي

 



 .وسائلهو أعتناق الفرد لمذهب معين يعتقد بصحته دون غيره والدفاع عنه بشتى ال
 

غير  صالحة الفقرات ت
 صالحة

التعديل 
 المناسب

    .المذهب الذي اعتنقه هو المذهب الصحيح 1

    .إن معتقدات مذهبي ال تجانب الحقيقة ابدًا 2

و     3 ذهبي ه إن م رين ب اع اآلخ اني اقن صور بإمك ات
    .االنسب لألعتناق

ر       داغلب الناس ال يرغبون بمساع      4 ة اشخاص من غي
    .مذاهبهم

    .اتسامح مع معتنقي المذاهب االخرى 5

    .هب الذي يعتقدهمن حق آل انسان الدفاع عن المذ 6

ات   7 ة عالق ى اقام جع عل راد صاحب واش ع اف داقة م
    .المذاهب اآلخرى 

    .يسرني التعامل مع اشخاص على نفس مذهبي 8

    .هبيافرح ان يكون زمالئي من نفس مذ 9

 ي بمرأى سعادة عندما امارس معتقدات مذهب    اشعر بال 10
    .من اآلخرين

امتعض عندما يتزوج شخص مقرب مني من مذهب           11
    .آخر

ن  12 ذهب م َي الم ايفرض عل ع م از جمي سرني انج ي
    .واجبات

ع  13 ي جمي ادات ف وس وعب ن طق ارس م ع مايم جمي
    .المذاهب صحيحة في نظري

ذ14 دون بم ذين يعتق ع ال سامح م ن ات ة ع اهب مختلف
    .مذهبي

ن 15 ساعدة اشخاص م اس بم ب الن ة اغل صور برغب ات
    .غير مذهبهم

ذي            حينم16 ى المذهب ال ا افكر بأختيار صديق ال انظر ال
    يعتقده

    .انزعج حينما أرى طقوس دينية تعود لمذهب آخر17

ع          18 ى جمي احترام االنظمة والقوانين في البلد واجب عل
    .ذاهبافراد الم

 يــالتعصب الدين
 

 -: تعريف التعصب الديني
 

هو أنتماء جماعة لدين من االديان ، تعتقد بأنه االفضل ، لذا تروج له ، آونه االقوم واالحسن واالآثر مواآبة 
 .للتطور



التعديل غير صالحة صالحة الفقرات ت
 المناسب

راد       1 دى االف ون ل ضل ان يك ن االف ه م ارى ان
    . على االقل باألديان االخرىمعرفة اولية

ن  2 ى دي اس ال ع الن ي جمي ضل ان ينتم اف
    .واحد وهو ديني

ز 3 ضل ان يت ن االف ان م اء اآلدي اوج ابن
    .ختلفة فيما بينهمالم

ة     4 دات ديني ديهم معتق ذين ل ع ال سامح م ات
    .مخالفة لمعتقدي

رى   5 ان اآلخ اء اآلدي ى ابن ر ال ي ينظ إن دين
    . وتقديرنظرة احترام

ذين             6 ين اصدقائي ال ي وب ارق بين ال يوجد ف
    .ينتمون الى آديان آخرى

سي في العمل شخص            7 افضل ان يكون رئي
    .من نفس ديني

ون أصدقائنا من نفس  8 من االحسن ان يك
    .ديننا

    .االديان االخرى ال تعني لَي أي شيء 9

ل           10 من واجبي الدفاع عن ديني في أي محف
    .ان امكن ذلك

دين الو  11 و ال ي ه صور ان دين ذي  ات د ال حي
    .ينسجم مع التطور

ان   12 اء االدي ين ابن زواج ب ن ال انع م ال ام
    .المختلفة

اتمنى ان يسود ديني على باقي االديان في        13
    .العالم 

ن     14 خاص م ساعدة ألش دم الم ب ان اق ارغ
    .غير ديني

ان      اتبادل الزيارات مع     15 االصدقاء من االدي
    .االخرى ان وجدت عالقة بيني وبينهم

ب16 ر      بعال ارغ ن غي دقاء م ع اص ات م الق
    .ديني

زل           17 ن بمع ل دي من االفضل ان يعمل افراد آ
    .عن اآلخرين في آل المجاالت

د يتطلب اشخاص         18 الوصول الى العمل الجي
    .من دين واحد

 
 يــاسـالتعصب السي

 
 -:التعصب السياسيتعريف 

 
تبني الفرد لفكر حزب ما ، يؤدي الى شعوره بالرضا أتجاه هذا االنتماء ، ينفذ أفكاره وتوجيهاته لتحقيق أهداف 

 .أتجاه أفكار االحزاب االخرى " ومنغلفا" متطرفا" سياسية ، يكون سلوك الفرد فيه غالبا

غير  صالحة الفقرات ت
 صالحة

التعديل 
 المناسب



    . تكون الحقوق متساوية مابين االحزابينبغي ان 1

    .من االفضل ان يسود االحترام والود بين االحزاب 2

د                 3 ه يعتم اره هو االفضل الن ان الحزب الذي أتبنى افك
    .على افكار ناضجة وصحيحة

    .ان تعدد ثقافات االحزاب يضعف البلد ويفرقه 4

    .االخرىال ارغب في التعامل مع افراد االحزاب  5

ره من             6 ذا الحزب دون غي انا واعي بحيث انتمي مع ه
    .االحزاب

    .اشعر بالرضا من انتمائي للحزب الذي انتمي اليه 7

زاب     8 دد االح ي تع ي ف شعب ه صلحة ال ن إن م أؤم
    .السياسية

   .اعتقد ان مصلحة الشعب تكمن في وجود حزب واحد 9

ر من 10 شارآة اآث صور ان م رار ات ي صنع الق حزب ف
    .هو االفضل للبلد

ه          11 احب الشخص الذي يضحي بكل مايملك لنصرة حزب
    .السياسي

ولي    12 ي ت ساوية ف رص مت زاب ف ذ االح ع ان تأخ ا م ان
    .المسؤوليات في ادارة الدولة

م              13 د الحك ى مقالي ذاتها عل يزعجني ان تهيمن احزاب ب
    .في الدولة

ًا       انا ارفض ان تم     14 ارس بعض االحزاب سلوآًا متطرف
    .مع احزاب  آخرى

ادئ               15 ار ومب د ألفك رأ في الصحف تمجي دما أق افرح عن
    .الحزب الذي افضله دون غيره

من االفضل ان يتبنى الفرد افكاره جميع االحزاب التي         16
    .تخدم الصالح العام

ه  17 ده عن قيم ي ان ال تبع زب ينبغ رد ألي ح اء الف انتم
    .وتقاليده

    .انفذ افكار وتوجيهات الحزب الذي أؤيده فقط18

 )ريــالعشائ(لي ــلتعصب القبا
 

 -):العشائري( تعريف التعصب القبلي 
 

هو شعور أنتماء متجذر مغروس في نفوس بعض الجماعات أتجاه عشائرهم ، يشعرهم باالمان والراحة 
 .لجماعات االخرى وأن دوافعه شخصية واالصاله واالفتخار، يدفعهم للتعصب أتجاه ا

 

غير  صالحة الفقرات ت
 صالحة

التعديل 
 المناسب

    .يزعجني ان اسمع االساءة الى افراد عشيرتي 1



شائر       2 ين الع الة ب ر أص ي االآث شيرتي ه د ان ع اعتق
    .االخرى

اعمل جاهدًا مع افراد عشيرتي ألجل رفع مكانتها بين          3
    .العشائر

و     ان االل 4 وال ه ل االح ي آ شيرتي ف اء ع ع ابن زام م ت
    .واجب علَي البد من تنفيذه

ي     5 شيرتي ف راد ع ارك اف دما اش ة عن عر بالراح اش
    .السراء والضراء

    ًا.اود ان يكون معظم افراد عشيرتي متفوقين دراسي 6

ي    7 سؤوًال ف شيرتي م راد ع د اف ون اح دما يك رح عن اف
    .الدولة

    .ج االفراد من ابناء العشائر اآلخرىارغب ان يتزو 8

ؤدي      9 ان تمسكي بعادات عشيرتي وقيمها االجتماعية ي
    .الى تقدم المجتمع

اعتقد ان شعور الفرد باألمان مقترن بااللتزم بأعراف        10
    .العشيرة

حيحة 11 ي ص شيرتي ه ا ع وم به ي تق ال الت ان االعم
    .دائمًا

    .قاليدها يقوي الدولة تمسكي بعادات عشيرتي وت12

    .ميل الفرد لعشيرته يؤدي الى انتشار الوساطة13

    .اتفاخر بأفراد عشيرتي مهما آانوا14

ت إذاء   15 شيرة اذا ماحاول ن الع ي ع ضل التنح اف
    .اآلخرين

    .يزعجني ان يسيء اي فرد الى عشيرتي16

ى صرا          17 ؤدي ال شيرة ي ين   العمل بقيم ومعتقدات الع ع ب
    .العشائر

ل اصالة عن            18 اعتقد ان عشيرتي والعشائر االخرى تق
    .بعضها البعض

 يــــعصب القومـالت
 

 -:تعريف التعصب القومي
 

تعصب الفرد ألبناء قوميته ، لشعوره بأنها االفضل ، يضحي من أجلها ، مايؤدي الى معاداة أبناء القوميات 
 .شراء البضائع منهم االخرى يتضح ذلك بعدم الزواج أو 

 

غير  صالحة الفقرات ت
 صالحة

التعديل 
 المناسب

من االفضل ان يحترم ابناء القوميات بعضهم للبعض  1
    .االخر

ال امانع بأنظمام االفراد من القوميات االخرى الى  2
    .الجماعة التي انتمي اليها



    .ال خير ان يكون جاري منتميًا الى قومية أخرى  3

    .يفرحني ان تجتمع آل القوميات تحت خيمة الوطن 4

    .ال امانع من زواج االشخاص من قوميات أخرى 5

    .افضل ان يكون زميلي من اجل قوميتي 6

    .اضحي بالغالي والنفيس من اجل قوميتي 7

يفرحني ان تكون لقوميتي مكانه مميزة دون  8
    .القوميات االخرى

ميتي مكانه مميزة بين القوميات ارغب ان تحتل قو 9
    .االخرى

افضل ان ال تتاح الفرص لتولي مسؤوليات ألبناء 10
    .القوميات االخرى

يفرحني ان يتمثل ابناء القوميات االخرى في مجلس 11
    .النواب

ليس هنالك فرق في الحقوق والواجبات بين ابناء 12
    .القوميات المختلفة

    .ت المتساوية مابين ابناء القومياتاحبذ العالقا13

ابناء القوميات المختلفة في البلد متساوون وال فرق 14
    .بينهم

ال احبذ شراء البضائع التي تصنع من قبل القوميات 15
    .االخرى

    .اسعر بالسعادة اذا تزوج افراد القوميات فيما بينهم16

يشون بود ووئام احب ان ارى ابناء سائر القوميات يع17
    .وسعادة

من االنصاف ان تعطى ألبناء القوميات االخرى 18
    .مسؤوليات مهمة في الدولة

 
 رــس اآلخـعصب ضد الجنـالت

 
 -:تعريف التعصب ضد الجنس اآلخر 

 
 .هو شعور الفرد بدونية الجنس االخر ، وانتفاء المساواة بينهما في جميع الحقوق والواجبات 

 
 

غير  صالحة اتالفقر ت
 صالحة

التعديل 
 المناسب

    .أعتقد ان الجنس اآلخر اقل شأنًا مني  1

    .أرى ان الجنس اآلخر ال يثق بي  2



    .أرى ان الجنس اآلخر يسعى جاهدًا الى سلب مسؤولياتي  3

وق   4 ي الحق رأة ف ل والم ين الرج ساوي ب ان ان ن أرى باألمك
    .والواجبات 

    .لمسؤولية ال يقتصر على جنس دون اآلخر أرى ان تبوء ا 5

    .أرى ان الجنس اآلخر ال يتعلم اال من خالل المعاناة واأللم  6

    .ينهار الجنس اآلخر عند تعرضه ألبسط المشاآل 7

ق      8 يلة لتحقي ة وس ات االجتماعي ر ان العالق نس اآلخ رى الج ي
    .مكاسب شخصية 

    .ة في التعامل مع اآلخرين أرى ان الجنس اآلخر اقل مرون 9

    .أرى ان الجنس اآلخر ال يتراجع في قراراته  10

    .أرى ان الجنس اآلخر يسعى الى سلب مكانتي  11

    .يقلقني مراجعة مدرس المادة اذا آان من جنس آخر  12

    .الجنس اآلخر يحاول سلب مسؤولياتي االسرية  13

ف يتعم    14 ن المواق ر م ي آثي س   ف ى طم ر ال نس اآلخ د الج
    .شخصيتي 

    .يكثر الجنس اآلخر من مديح أقرانه والتقليل من شأننا  15

 
 
 
 
 
 

 )3(ملحق 
 

 مقياس األتجاهات التعصبية وعالقاتها ببعض المتغيرات
 لدى طلبة الجامعة

 
 .......أخي الطـالب 

 
 ....... أختي الطالبة

 
 بعض القضايا والمواقف االجتماعية ، لذا ارجو         بين يديك مجموعة من الفقرات تعبر عن       

ر و                   ا تفك ًال م شعر  منك قراءة الفقرات بصورة دقيقة واألجابة عنها بموضوعية بحيث تعكس فع ت
ًا                أي فقرة   ترك  به حيال هذا الموضوع ، وال ت       رة ، علم ل فق دًا فقط لك ديًال واح دون اجابة وأختر ب

 .اض البحث العلمي فقط فال داعي لذآر األسم ان اجاباتك عنها ستكون سرية وتستخدم ألغر
 



 ..مثال 
 

موافق  الفقــــرات ت
 موافق بشدة

موافق 
بدرجة 
متوسطة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

حينما افكر بأختيار صديق ال أنظر  1
 .الى المذهب الذي يعتقده 

     

 
رة في ا         راءة الفق م وضع اشارة      المثال اعاله يوضح لك طريقة االجابة فعليك ق        (الستبانة ومن ث

ا   ) موافق(في المكان المناسب من ورقة االجابة المنفصلة ، فأذا آانت االجابة     )  فضع االشارة آم
 .موضح في اعاله 

 
 ..وأخيرًا تقبلوا فائق الشكر واالحترام لتعاونكم معي 

 
 يرجى تاشير المعلومات االتية قبل االجابة على الفقرات / مالحظة

 
  انثى                                                                      ذآر   الجنس      

 
 ......................المرحلة ................           القسم :...................        الكلية 

 
                                                                          

 احثــالب 
 سالم جمعة عبد الصاحب        

 الفقــــرات ت
موافق 
 موافق بشدة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

ذهب     1 و الم ه ه ذي اعتنق ذهب ال الم
      الصحيح 

ى     2 اس ال ع الن ي جمي ضل ان ينتم اف
      دين واحد هو ديني 

3 
ا    ى افك ذي اتبن زب ال و ان الح ره ه

ار    ى افك د عل ه يعتم ضل الن االف
 ناضجة وصحيحة 

     

ى   4 اءة ال مع االس ي ان اس يزعجن
      افراد عشيرتي 

اء    5 رم ابن ضل ان يحت ن االف م
      لبعض االخر االقوميات بعضهم 

أن      6 ل ش ر اق نس االخ د ان الج اعتق
      مني 

ب   7 ذهبي التجان دات م ان معتق
      الحقيقة 

ان      من اال  8 فضل ان يتزاوج ابناء االدي
      المختلفة فيما بينهم 

ضعف    9 زاب ي ات االح دد ثقاف ان تع
      البلد ويفرقه 



اعتقد ان عشيرتي هي االآثر اصالة      10
      بين العشائر االخرى 

ات    11 ل القومي ع آ ي ان تجتم يفرحن
      تحت خيمة الوطن 

      ارى ان الجنس االخر اليثق بي 12

ذاهب   13 ي الم ع معتنق سامح م ات
      االخرى 

دات    14 ديهم معتق ذين ل ع ال سامح م ات
      دينية مخالفة لمعتقدي 

ارغب في التعامل مع افراد االحزاب      15
      االخرى 

شيرتي   16 راد ع ع اف دًا م ل جاه اعم
      الجل رفع مكانتها بين العشائر 

ن   17 خاص م ن زواج االش انع م ام
      اخرى قوميات 

دًا         18 سعى جاه ارى ان الجنس االخر ي
      الى سلب مسؤولياتي 

راد       19 احب اقامة عالقات صداقة مع اف
      المذاهب االخرى 

دقائي 20 ين اص ي وب ارق بين د ف يوج
      الذين ينتمون الى اديان اخرى 

21
ذا     ع ه ي م ث انتم ي بحي ا واع ان

 الحزب دون غيره من االحزاب 
 
 

     

موافق  الفقرات ت
 موافق بشدة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

22
 

 

ي    شيرتي ف اء ع ع ابن زام م ان االلت
د من          آل االحوال هو واجب علي الب

 تنفيذه 
     

س 23 ن نف ي م ون زميل ضل ان يك اف
      قوميتي 

ارى باالمكان ان نساوي بين الرجل       24
      اجبات والمرأة في الحقوق والو

ى   25 خاص عل ع اش ل م سرني التعام ي
      نفس مذهبي 

ن نفس  26 اتذتي م ون اس ضل ان يك اف
      ديني 

زب    27 ائي للح ن انتم ا م عر بالرض اش
      الذي انتمي اليه 

راد  28 ارك اف دما اش ة عن عر بالراح اش
      عشيرتي في السراء والضراء 

ل    29 ن اج يس م الي والنف حي بالغ اض
      وميتي ق

صر 30 سؤولية اليقت وء الم ارى ان تب
      على جنس دون الجنس االخر

س     31 ن نف ي م ون زمالئ رح ان يك اف
      مذهبي



من االحسن أن يكون اصدقائنا من          32
      .نفس ديننا 

ي    33 ي ف شعب ه صلحة ال ن ان م أؤم
      .تعدد االحزاب السياسية 

راد    34 د اف ون أح دما يك رح عن  اف
      .عشيرتي مسؤوًال في الدولة 

ة    35 وميتي مكان ل ق ب ان تحت ارغ
      .مميزة بين القوميات األخرى 

تعلم إال   36 ر ال ي نس اآلخ أرى ان الج
      .من خالل المعاناة واأللم 

37
ارس  دما ام سعادة عن عر بال أش
معتقدات مذهبي بمرأى من اآلخرين     

. 
     

رى ال تعن 38 ان األخ ي أي االدي ي ل
      .شيء 

ر من حزب 39 شارآة أآث صور ان م ات
      .في صنع القرار هو االفضل للبلد 

اء  40 ن ابن راد م زوج االف ارغب ان يت
      .العشائر االخرى 

41
ولي     رص لت اح الف ضل ان ال تت اف
ات  اء القومي سؤوليات ألبن الم

 .االخرى 
     

ه     42 د تعرض ر عن نس اآلخ ار الج ينه
      .المشاآل ألبسط 

موافق  الفقرات ت
 موافق بشدة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

امتعض عندما يتزوج شخص مقرب    43
      .مني من مذهب آخر 

من واجبي الدفاع عن ديني في أي          44
      .محفل ان أمكن ذلك 

ل  45 ضحي بك ذي ي شخص ال ب ال اح
      .مايملك لنصرة حزبه السياسي 

اعتقد ان شعور الفرد باالمان يقترن      46
      .بااللتزام بأعراف العشيرة 

ات 47 اء القومي ل ابن ي ان يتمث يفرحن
      .االخرى في مجلس النواب 

48
ات  ر ان العالق نس اآلخ رى الج ي
ق مكاسب  يلة لتحقي ة وس االجتماعي

 .شخصية 
     

49
وس  ن طق ارس م ع مايم جمي

ع ال   ي جمي ادات ف ذاهب  وعب م
 صحيحة في نظري 

     

ان          50 اء االدي ين ابن زواج ب امانع من ال
      المختلفة 

51
رص      زاب ف ذ االح ع ان تأخ ا م ان
ي         ولي المسؤوليات ف متساوية في ت

 .ادارة الدولة 
     

ا عشيرتي         52 وم به ان االعمال التي تق
      .هي صحيحة 



ات         53 رق في الحقوق والواجب هنالك ف
      .القوميات المختلفة بين ابناء 

ة     54 ل مرون ر أق نس اآلخ ارى ان الج
      .في التعامل مع اآلخرين 

ذاهب        55 دون بم ذين يعتق اتسامح مع ال
      .مختلفة عن مذهبي 

دم المساعدة ألشخاص        56 ارغب ان اق
      .من غير ديني 

57
ض  ارس بع ض ان تم ا ارف ان
ًا مع احزاب          االحزاب سلوآًا متطرف

 .خرى أ
     

ى  58 ؤدي ال شيرته ي رد لع ل الف مي
      .انتشار الوساطة 

ابين 59 ساوية م ات المت ذ العالق احب
      .ابناء القوميات 

ي         60 ارى ان الجنس اآلخر اليتراجع ف
      .قراراته

61
اس   ب الن ة اغل صور برغب ات
ذهبهم     ر م بمساعدة اشخاص من غي

. 
     

62
ع اال  ارات م ادل الزي ن  اتب دقاء م ص

ة   دت عالق رى ان وج ان اآلخ االدي
 .بيني وبينهم 

     

موافق  الفقرات ت
 موافق بشدة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

غير    
موافق 
 بشدة

63
د        افرح عندما اقرأ في الصحف تمجي
ذي افضله          ادئ الحزب ال الفكار ومب

 .دون غيره 
     

شيرة اذا    64 ن الع ي ع ضل التنح اف
      .يذاء األخرين ماحاولت ا

راد   65 زوج اف سعادة اذا ت عر بال اش
      .القوميات فيما بينهم 

ى  66 سعى ال ر ي نس اآلخ ارى ان الج
      .سلب مكانتي 

ر 67 ار صديق ال انظ ر بأختي ا افك حينم
      .الى المذهب الذي يعتقده 

ر          68 ارغب بعالقات مع آخرين من غي
      .ديني 

69
ضل ا  ن االف ار   م رد افك ى الف ن يتبن

صالح   دم ال ي تخ زاب الت ع االح جمي
 .العام 

     

ى 70 رد ال سيء أي ف ي ان ي يزعجن
      عشيرتي 

ات  71 ائر القومي اء س احب ان ارى ابن
      .يعيشون بود ووئام وسعادة 

ادة اذا 72 درس الم ة م ي مراجع يقلقن
      .آان من جنس أآلخر 

 



 
 
 )4(الملحق 

 محذوفة من مقياس االتجاهات التعصبيةالفقرات ال
 
 

 التعصب المذهبي
 
 
 
التعديل  غير صالحة صالحة الفقرات ت

 المناسب
و     1 ذهبي ه إن م رين ب اع اآلخ اني اقن صور بإمك ات

 االنسب لألعتناق
   

ر             2 اغلب الناس ال يرغبون بمساعدة اشخاص من غي
 مذاهبهم 

   

     يعتقدهمن حق آل انسان الدفاع عن المذهب الذي 3
ن   4 ذهب م َي الم ايفرض عل ع م از جمي سرني انج ي

 واجبات
   

    انزعج حينما أرى طقوس دينية تعود لمذهب آخر 5
ع           6 ى جمي احترام االنظمة والقوانين في البلد واجب عل

 افراد المذاهب
   

 
 
 
 
 

 التعصب الديني
 
 
 التعديل المناسب غير صالحة صالحة الفقرات ت
ن  1 ه م راد    ارى ان دى االف ون ل ضل ان يك  االف

 معرفة اولية على االقل باألديان االخرى
   

رى   2 ان اآلخ اء اآلدي ى ابن ر ال ي ينظ إن دين
 نظرة احترام وتقدير

   

ذي      3 د ال دين الوحي و ال ي ه صور ان دين ات
 ينسجم مع التطور

   

اتمنى ان يسود ديني على باقي االديان في         4
 العالم 

   

زل          من االفضل ا   5 ن بمع ل دي راد آ ن يعمل اف
 عن اآلخرين في آل المجاالت

   

د يتطلب اشخاص          6 الوصول الى العمل الجي
 من دين واحد

   

 
 التعصب السياسي

 



 
 

 
 

التعديل  غير صالحة صالحة الفقرات
 المناسب

    ينبغي ان تكون الحقوق متساوية مابين االحزاب 1
    ين االحزابمن االفضل ان يسود االحترام والود ب 2
    اعتقد ان مصلحة الشعب تكمن في وجود حزب واحد 3
م               4 د الحك ى مقالي ذاتها عل يزعجني ان تهيمن احزاب ب

 في الدولة
   

ه   5 ده عن قيم ي ان ال تبع زب ينبغ رد ألي ح اء الف انتم
 وتقاليده

   

    انفذ افكار وتوجيهات الحزب الذي أؤيده فقط 6
 
 
 
 

 )عشائريال(التعصب القبلي 
 
 
 
 
التعديل  غير صالحة صالحة الفقرات ت

 المناسب
    اود ان يكون معظم افراد عشيرتي متفوقين دراسيًا 1
ؤدي      2 ان تمسكي بعادات عشيرتي وقيمها االجتماعية ي

 الى تقدم المجتمع
   

    تمسكي بعادات عشيرتي وتقاليدها يقوي الدولة  3
    وااتفاخر بأفراد عشيرتي مهما آان 4
ين              5 ى صراع ب ؤدي ال شيرة ي العمل بقيم ومعتقدات الع

 العشائر
   

ل اصالة عن             6 اعتقد ان عشيرتي والعشائر االخرى تق
 بعضها البعض

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعصب القومي
 
 
 

التعديل  غير صالحة صالحة الفقرات ت



 المناسب
ى     1 رى ال ات االخ ن القومي راد م ام االف انع بأنظم ال ام

 ة التي انتمي اليهاالجماع
   

    ال خير ان يكون جاري منتميًا الى قومية أخرى  2
زة دون    3 ه ممي وميتي مكان ون لق ي ان تك يفرحن

 القوميات االخرى
   

رق        4 ساوون وال ف د مت ابناء القوميات المختلفة في البل
 بينهم

   

ات               5 ل القومي ال احبذ شراء البضائع التي تصنع من قب
 االخرى

   

رى      6 ات االخ اء القومي ى ألبن صاف ان تعط ن االن م
 مسؤوليات مهمة في الدولة

   

 
 
 
 

 التعصب ضد الجنس اآلخر
 

 
 

التعديل  غير صالحة صالحة الفقرات ت
 المناسب

    .الجنس االخر يحاول سلب مسؤولياتي االسرية   1

ى طمس                2 د الجنس االخر ال في آثير من المواقف يتعم
 .شخصيتي 

   

    .ثر الجنس االخر من مديح اقرانه والتقليل من شأننايك 3
 
 
 

      
 


