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  وحضن الرعایة الدافئ إلى من كان رضاؤھا زادًا لي في حیاتي  
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 شكر وتقدیر
الذي یلھمنا ویعلمنا كیف نشكره  سبحانھ وتعالىإلى من یستحق الشكر والتقدیر؛ بدون انقطاع اهللا 

والحمد هللا رب العالمین؛ حمد الذاكرین الشاكرین، والصالة والسالم على خیر الخلق أجمعین؛ 

  ..وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین صلى اهللا علیھ وسلمسیدنا محمد 

  

الذي  عامر حسن یاسرود أن أتقدم بجزیل الشكر والعرفان، وعظیم تقدیري إلى األستاذ الدكتور أ

أشرف على إعداد ھذه الرسالة، وكان لتوجیھاتھ ومتابعتھ المستمرة وإرشاداتھ الفعالة األثر الكبیر 

من  جدیدالتولمعرفة في إثراء ھذه الرسالة وانجازھا في صورتھا النھائیة، ما أتاح لي فرصة ا

  ..، أدعو اهللا أن یدیم علیھ الصحة والعطاءرسالتيخالل إشرافھ على 

  

وأقدم أسمى آیات الشكر والتقدیر إلى والدي العزیز على ما قدمھ لـي من دعم مـادي ومعنـوي   

و توجیھات وإرشادات، وقدم لي كل ما یملك من جھد وذلل كافة الصعوبات  طیلة مسیرتي 

كل المصاعب، وال یفوتني أن اشكر واقدر والدتي الغالیة صاحبة القلب الدراسیة وتحمل معي 

  .الحنون إلى من كانت بجانبي في كل األوقات

  

كما أتقدم بجزیل الشكر إلى كل أساتذتي بقسم التربیة وعلم النفس؛ لما قدموه لي من توجیھ  

 فدوى القبائلي، والعم عميومساعدة طیلة فترة دراستي، كما إنني أتقدم بعمیق االمتنان إلى ابنة 

صالح كما ال یفوتني أن أقدم شكري وتقدیري إلى المصحح اللغوي ... مصطفي و مسعود القبائلي

ویسرني أن أتقدم بشكري وتقدیري إلى كل من علمني حرفا وقدم لي نصیحة أضاءت  القبائلي،

  ..لي دروب حیاتي

  

:  الالتي قدمن لي ید العون والمساندةوأیضا أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل صدیقاتي وباألخص 

 واألستاذة نجیة العقوري تھاني البرغثيوأیضا  واألستاذة أوریده القذافي غالیة ودنیا الورفلي

  .، وأخیرا شكري وتقدیري إلى أفراد العینة فلھم مني أعظم التقدیر فتحیھ العود األستاذةو 

                                               
                                                                                   

  ةالباحث                                                                                               
  يوفاء عطیھ القبائل                                                                    
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  ةـخص الدراسمل                                              
  

االجتماعي  -ضد النوع - الدیني(أبعاده حالیة التعرف على مستوى التعصب واستھدفت الدراسة ال
القیمة  -القیمة القیادیة  -القیمة الجمالیة (على عناصر النسق القیمي  والتعرف ،)الریاضي -

االرتباطیة وعلى طبیعة العالقة  ،)القیمة النظریة -القیمة االقتصادیة  -القیمة االجتماعیة  -الدینیة 
بین التعصب وأبعاده وعناصر النسق القیمي، وعلى الفروق العائدة للنوع والتخصص في 

طالب وطالبة من السنة الثالثة بكلیة اآلداب وما ) 212( عینة منالتكونت . هالتعصب و أبعاد
للعام  -حالیًا بنغازي -یعادلھا من الفصل الخامس والسادس بكلیة الھندسة بجامعة قاریونس

ومقیاس ، )2000( للشافعيشملت أدوات الدراسة مقیاس التعصب . 2010ـ  2009 الدراسي 
، المتعلقة بالقیم من خالل اآلراء یقیس المعتقدات جزء جزأین ون منالمتك )2001(للكاشف القیم 

مابین اآلراء  ربما یكون ھناك تباینًا لمواقفاالستجابات لمن خالل  یقیس السلوك جزءو
أظھرت . )وقد تم التحقق من الخصائص القیاسیة السیكومتریة لألداتین( .والمواقف السلوكیة

العینة كان مرتفعا مقارنة بالمتوسط النظري  أفراد ده لدىالنتائج أن مستوى التعصب و أبعا
 -لنظریةا-القیادیة  -القیمة الجمالیةكان  )المعتقدات( جزءفي القیم ترتیب للمقیاس، كما تبین أن 

القیمة فكان  )السلوك( جزءالقیم في على التوالي، أما ترتیب  االقتصادیة -االجتماعیة -الدینیة
أیضًا وأظھرت النتائج  .على التوالي الجمالیة -القیادیة -االقتصادیة -النظریة - االجتماعیة -الدینیة

 في جزءفقط  لتعصب والقیمة النظریةالدرجة الكلیة ل ئیًا بیندال إحصا سالبارتباط 
في فقط  القیمة الجمالیةارتباط موجب دال إحصائیا بین الدرجة الكلیة للتعصب و، و)المعتقدات(

القیمة وكل من  بعد التعصب الریاضيدال إحصائیًا بین  ارتباط موجب دووجو ،)السلوك(جزء 
 .)السلوك( في جزءفقط  والقیمة الجمالیة ،)المعتقدات( في جزء واالجتماعیة والنظریة ةالجمالی

لتعصب والقیم الستة الدرجة الكلیة ل بین  عن عدم وجود ارتباط دال إحصائیًا أیضًاكشفت النتائج 
 ووجود ارتباط موجب دال إحصائیا بین، بالنسبة لعینة الذكور) ات والسلوكالمعتقد( لجزئي

 لجزء فقط  ةوالقیمة االجتماعی ،)المعتقدات(لجزء  فقط  لتعصب والقیمة النظریةالدرجة الكلیة ل
الدرجة  وجود ارتباط موجب دال إحصائیًا بینكما بینت النتائج  .بالنسبة لعینة اإلناث) السلوك(

الدرجة وعدم وجود ارتباط دال إحصائیا بین  ،)المعتقدات( لجزء صب والقیمة النظریةعلتالكلیة ل
ووجود ارتباط  .األدبيسبة لطلبة التخصص بالن )السلوك( زءلج والقیم الستة الكلیة للتعصب

وعدم  ،)المعتقدات(لجزء  والقیمة االجتماعیة الدرجة الكلیة للتعصبموجب دال إحصائیًا بین 
بالنسبة لطلبة ) السلوك( لجزء ارتباطیھ دالة إحصائیًا بین التعصب والقیم الستة وجود عالقة

اإلناث في وجود فروق دالة إحصائیًا بین الذكور و أیضا أظھرت النتائجو .التخصص العلمي
وعدم وجود فروق  ،اإلناث أعلى من متوسطالذكور حیث كان متوسط  الدرجة الكلیة للتعصب،

ووجود فروق ذات ) االجتماعي - لنوع ضد ا - الدیني (التعصب  أبعاد فيبین الذكور واإلناث 
 ،داللة إحصائیة في بعد التعصب الریاضي، حیث كان متوسط الذكور أعلى من متوسط اإلناث

تشیر ھذه النتائج  .في التعصب وأبعاده)  العلمياألدبي و(جود فروق عائدة للتخصص وعدم و
األبحاث للتحقق م ال تزال غیر واضحة وبحاجة إلى المزید من إلى أن العالقة بین التعصب والقی

   .منھا 
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 المدخل - 1.1

السلبیة التي  اآلثارلیھا الكثیر من یترتب عشدیدة الخطورة یعتبر التعصب ظاھرة اجتماعیة    

 ،واإلرھاب ،والتطرف ،العدوانو ،القمعو ،اآلثار التمییزالمجتمع، ومن ھذه  أفرادتنعكس على 

العصور الغابرة والزلنا ھ توھذا ما شھدالجماعیة،  اإلبادةحد  إلىوالحروب المستمرة التي تصل 

  .نشاھده في القرن الحادي والعشرین 

و من خالل تطبیع األفراد بقیم المجتمع الذي یعیشون فیھ، فالتعصب نحو جماعات التعصب ینم   

 ،واالتجاھات ،التعصب ضدھا عادة ما یتم من خالل مجموعة معقدة من األفكار األقلیة أو

حیث تعتبر القیم من أھم العوامل التي ). 2001كوبوسومي، (والمعتقدات المرتبطة بقیم المجتمع 

لمجتمع والمحافظة على أصالتھ ومبادئھ، إال أن الصراع القیمي في بعض تقود إلى تماسك ا

المجتمعات یؤدي إلى خلق جیل مضطرب الشخصیة یعاني من سوء التوافق النفسي واالجتماعي 

  ) .2006الجوھري، (

المعروفة بعلم النفس االجتماعي،  االجتماعیة  النفسیة لتعصب والقیم من الظواھران إوھكذا ف     

 توجد في المجتمعات كنتاج لتفاعل عملیات ونظم اجتماعیة وممارسات سیاسیة مختلفة،           وھي

تجاه األفراد  أومن الناس  فئةالتعصب رأي أو موقف سلبي أو غیر ودي یتخذه الفرد مسبقا تجاه ف

أي معاملة   ؛ویؤدي ھذا الموقف في الغالب إلى التمییز والتحیز         إلیھا ینتمون   أنھم الذین یعتقد  

؛ 1974الخوري، ( اس معاملة مختلفة حسب انتمائھم إلى فئات اجتماعیة وعرقیة ودینیة معینھ  الن

 ، فالشخصیةوینظر للقیم على أنھا عنصر مشترك یدخل في بناء الشخصیة). 2001كوبوسومي، 

تتوحد بالقیم التي ترتبط بمعنى الحیاة عند الشخص وتعتبر حافزا وراء كل سلوك وفعل، وھي في 

كمال  (بعض داخل البناء االجتماعي     مع ا االجتماعیة بعضھ سھ عنصر منظم للعالقاتالوقت نف

  ) .2008وحالوده، 

في علم النفس االجتماعي باعتباره    كان التعصب یدرس في البدایة ضمن موضوع االتجاھات   

 تھألھمی بحد ذاتھ یدرس موضوعا أصبح إال أنھ اتجاه سالب نحو الجماعات الخارجیة،

من االستعداد أو التأھب العصبي والنفسي تنتظم من خاللھ خبرة         ةواالتجاه ھو حال، وخطورتھ

الفرد وتكون ذات تأثیر  توجیھي أو دینامي على استجابات الفرد لجمیع الموضوعات والمواقف   

االعتقاد حول   مكونات مترابطة وھي  ةوتشتمل االتجاھات على ثالثالتي تستثیر ھذه االستجابة، 

، )المكون الوجداني( ، المشاعر نحو ھذا الموضوع  )المكون المعرفي(تجاه موضوع اال

  ) .2000دكت،  ؛ 2000صفوت،() المكون السلوكي(االستعدادات السلوكیة نحو ذلك الموضوع 
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الذي یرى بأن  Allport 1958ھو تعریف البورت  إیجازًا تعریفات التعصب ولعل أكثر   

یتخذ قد و .)1990العیسوي، ( رین دون وجود دالئل كافیةعن اآلخالتفكیر السیئ  التعصب ھو

كالتعصب ضد النوع، والتعصب الدیني، والتعصب الریاضي، التعصب عدة  أبعاداالتعصب 

القالب یشتمل على ومكونات أساسیة وھي المكون المعرفي  ةكما إن للتعصب ثالث االجتماعي،

المكون  ألخرى،ا السالبة نحو الجماعة على المشاعر ویشمل ،المكون الوجدانيالنمطي الجامد

السید، (على التمییز بین الجماعة التي ینتمي إلیھا الفرد والجماعة األخرىالسلوكي یشتمل 

وھناك من ربط مابین القیم والجانب الوجداني االنفعالي من التعصب لكون القیم تحمل ). 1996

         1994بارون وبیرن ( قض قیمھشحنة انفعالیة من ناحیة انفعال الفرد إذا واجھ ما ینا

Baron and Byrne( .   

الفرد أو  یتبناھاالترتیب الھرمي لمجموعة القیم التي  ویمكن النظر للنسق القیمي على أنھ   

الجماعة ویحكم سلوكھ أو سلوكھم بدون وعي من الفرد أو الجماعة، وھذا النسق المنظم یتكون 

 ااسھ وتحدیده، حیث تنتظم القیم في نسق متساند بنائیا متباینلدى الفرد ویمكن التعرف علیھ وقی

 الدینیةوظیفیا داخل إطار ینظمھا ویشملھا في تدرج خاص یتضمنھ النسق القیمي للفرد كالقیم 

 الكاشففي 1985زھران، ( جمالیة والنظریةلوا القتصادیةاو القیادیةوالقیم االجتماعیة والقیم 

،2001 (.  

كاالنبساط، العصابیة،  (یدة حاولت ربط التعصب ببعض متغیرات الشخصیة ھناك دراسات عد   

كالتفكیر الناقد،  (وكذلك بعض المتغیرات المعرفیة )  التسلطیة ،التفتح، الطیبة، یقظة الضمیر

إال أن الدراسات  وعلى الرغم من أھمیة متغیري التعصب والقیم، ) عدم تحمل الغموض الجمود،

حول ھذا ھناك دراسة واحدة في البیئة العربیة فبینھما نادرة نسبیا،  التي تناولت العالقة

التي أظھرت بأن ھناك عالقة ارتباطیھ موجبة بین ) 1993(وھي دراسة عبد اهللا  ،الموضوع

المساواة، قیمة الحریة، قیمة الغیریة، قیمة  قیمة( عناصر النسق القیميوي والثقافي التعصب الدین

مما یستدعي إجراء مزید من الدراسات حول ، )امح، قیمة االستقالل الفكريسعة األفق، قیمة التس

  .  ھذا الموضوع وباألخص إن العالقة بین متغیري التعصب والقیم قد توضح أكثر طبیعة التعصب

   

نا في من الظواھر الجدیرة بالدراسة والتحلیل والتعرف على تلك الظاھرة یساعدفالتعصب     

أن مشكلة التعصب على درجة كبیرة من التعقید مما یدفعنا إلى و، رتبط بھالتنبؤ بالسلوك الم

 االھتمام بھا من الناحیة التي تعوق أو تتعارض مع مقتضیات التوافق النفسي والتكیف االجتماعي

   . )1993عثمان، (
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  تحدید مشكلة الدراسة  - 1.2

ا ـبینھم ت الربطـي حاولـات التـدراسدرة الـام ولنـالتعصب والقیم بشكل ع كل من ألھمیة نظرًا    

  :  في إطار التساؤل التالي تتحدد مشكلة الدراسة الحالیةإن ـف

 التعصب االجتماعي - التعصب الدیني( وأبعاده بین التعصب االرتباطیة عالقةما ھي طبیعة ال

 القیادیة القیم - القیم الجمالیة( لقیمياوعناصر النسق  )لنوعالتعصب ضد ا -التعصب الریاضي -

 جامعة طلبة عینة من لدى )ریةالقیم النظ - االقتصادیةالقیم  - القیم الدینیة - القیم االجتماعیة -

    ؟ ف 2010 - 2009خالل العام الجامعي  )الھندسة و اآلداب(بكلیتي  بنغازي 
  

  أھمیة الدراسة  - 3.1
  
ن الوقت الراھن، ومن ثم فإتمعات في یعد التعصب مشكلة من بین المشكالت التي تواجھ المج -1

ثار ھدامة ال یتم إال من خالل إجراء البحوث العلمیة، المشكلة وما ینجم عنھا من آ ھذه محاولة فھم

لم  حیث ،ومع ذلك نجد قصورا واضحا في االھتمام بموضوع التعصب وخاصة في البیئة المحلیة

التي أظھرت انخفاض مستواه ) 2008(جر إال دراسة واحدة عن التعصب وھي دراسة العلواني ُت

لدى طلبة الجامعة، وھذا االنخفاض یستدعي التحقق منھ السیما وأن الدراسات تشیر بشكل عام 

ودراسة  )1993(عبد اهللا على سبیل المثال ال الحصر دراسة (إلى ارتفاعھ لدى ھذه الشریحة 

   ) .1993(حسنین وآخرون 

  
حد العوامل األساسیة التي وذلك لكونھا أ ،خاصة لألفراد أھمیة لقیمياتشكل دراسة النسق  -2

، وما یزید توجھ سلوك األفراد والتي تحدد وحدة الفكر والحكم والسلوك داخل الحیاة االجتماعیة

جانب و )المعتقدات( جانب محاولتھا التعرف على القیم من خالل من أھمیة الدراسة الحالیة ھو

حیث كان ترتیب القیم  ،في استجابات األفراد ًاتباین إذ أظھرت بعض الدراسات أن ھناك) السلوك(

في العالقة بین  وھذا بدوره قد یحدث تباینًا ،مما یجعل قیاس القیم أكثر دقة ،لكل منھما مختلفًا

  .التعصب والقیم حسب المعتقدات والسلوك 

لذین یمثلون طلبة الجامعة، ا على سة الحالیة أھمیتھا من كونھا تجرىتستمد الدراكذلك  -3 

ن االھتمام بدراسة الشباب وقضایاھم واتجاھاتھم أكما  ،األساسیة التي یقوم علیھا المجتمعالركیزة 

وقیمھم ودورھم في المجتمع أصبح من االھتمامات الرئیسیة في مختلف فروع الدراسات        

ة بل ھو الحیاة    اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة، فالبیئة الجامعیة مكان لمجتمع بشري ال یعد للحیا     

ن دراسة ھذه   أیعكس صفات المجتمع البشري، كما       نفسھا فالجامعة ھي مجتمع تربوي متكامل
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علیھ والسلوك الذي یمكن     الفئة من فئات المجتمع تحدد لنا األسلوب الذي یتخذون قراراتھم بناء  

     .هأن یسلكو

أن تؤخذ في االعتبار عندما نكون فیما تتوصل إلیھ من نتائج یمكن  تكمن أھمیة الدراسة  أیضًا -4

  . ع برامج إرشادیة وتقدیمھا للطالببصدد وض

  

   أھداف الدراسة -  4.1
  :اإلجابة عن األسئلة التالیةإلى  الدراسة الحالیةھدف ت

 

التعصب  -التعصب االجتماعي  -التعصب الدیني (وأبعاده  مستوى التعصبھو  ما - 1 

   ؟ دراسةلدى عینة ال )التعصب للنوع -الریاضي

القیمة  -القیمة الدینیة  -القیمة القیادیة  -القیمة الجمالیة (عناصر النسق القیمي  ھو مستوىما  - 2 

   ؟لدى عینة الدراسة السلوكو المعتقداتجزئي ل) القیمة النظریة -القیمة االقتصادیة  -االجتماعیة 

  ؟ لدى عینة الدراسة  لقیميابین التعصب وعناصر النسق  ارتباطیھھناك عالقة  ھل -  3

  ؟ لدى عینة الدراسة  لقیميابین أبعاد التعصب وعناصر النسق  ارتباطیھھل ھناك عالقة  -  4

  ؟ لدى الذكور لقیميابین التعصب وعناصر النسق  ارتباطیھھل ھناك عالقة  -  5

  لدى اإلناث ؟ لقیميابین التعصب وعناصر النسق  ارتباطیھھل ھناك عالقة  -  6

  ؟ األدبيلتخصص لدى ا لقیميابین التعصب وعناصر النسق  ارتباطیھعالقة  ھل ھناك -  7

  ؟ لتخصص العلميلدى ا لقیميابین التعصب وعناصر النسق  ارتباطیھھل ھناك عالقة  -  8

  وأبعاده ؟ في التعصب فروق عائدة للنوعھل ھناك  -  9

  ھل ھناك فروق عائدة للتخصص في التعصب وأبعاده ؟ -10

  

  الدراسة حدود  -  5.1
) اآلداب والھندسة(كلیتي  ب بنغازيعینة من طلبة جامعة  ضمن  ةالحالی دراسةتتحدد إجراءات ال

  . بمدینة بنغازي )2010 - 2009(للعام الجامعي 
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  تعریف مصطلحات الدراسة -  6.1
  

  بـأ ـ التعص. 6.1
   

  : التعریف النظري: أوًال 
  

إلى أن  میل انفعالي ربما یؤدي بصاحبھ بأنھ بشكل عام التعصب )88:1997( هللا عبدعّرف 

وأسالیـب تتفـق مـع الحكم بالتفضـیل أو فـي الغـالب عـدم التفضیـل  یفكر ویـدرك ویسـلك طرقـًا

، ویكون ھذا الحكم سابق لوجود دلیل أو جماعة خارجیة تتصل بجماعھ أخرىلشخـص أخـر 

ر بسھولة بعـد توافر الدالئـل المعارضة منطقي مناسب أو مـن دون دلیل وھـو غیر قابل للتغی

   .الجامدة التي تشـیر إلـى عـدم صحتھ ألنھ ینطوي على نسق من القوالب النمطیة

  :  يـــــوھأبعاد  ویتكون التعصب من أربعة    

یدور مضمونھا حول تعصب الرجل ضد المرأة، ویتمثل في المكانة : التعصب ضد النوع  - 1

فكرة  حال من األحوال، ورفضمستوى الرجل بأي  أن ترقى إلىكن ال یم الوضیعة للمرأة وأنھا

 ضد الرجل، یتمثل تعصب المرأةوكذلك ، مع الرجل المساواةقضیة  عمل المرأة وكذلك رفض

بالرجل، واالعتقاد بأن المرأة ال تقل شئنا عنھ ویمكن أن تتفوق على الرجل  ةفي السعي للمساوا

    .في جمیع مجاالت العمل 

یتمثل في اإلیمان بأن نجاح اإلنسان یتوقف على اعتناقھ لدین معین دون : التعصب الدیني  - 2

في مأزق، وذلك بتقدیم  یقعون الذین یدینون بالدین نفسھ حین  األفرادسواه، والتعاطف مع 

اء المساعدة لھم، والثقة والصداقة فیما بینھم والتحمس لمناصرة الدین والدفاع عنھ والصدق مع أبن

 األفرادوفي دور العبادة والنفور من  أوقاتھاالدینیة في  المشاعرنفس الدین وااللتزام بأداء 

خر بالتھدید كلما تبین أن الدین اآل خر والغیظ الشدید منھم ، والشعوریعتنقون دینا آ الذین اآلخرین

شكل عالقات  ، سواء فيخراآلالدین  أفرادعالقات مع  إقامةوعدم الموافقة على  یزداد قوة،

  .عمل  عالقات أوعالج طبي  أوزواج  أوصداقة 

یدور مضمونھ  حول االعتقاد بضرورة أن تقتصر التعامالت : التعصب االجتماعي  - 3

طقة االجتماعیة مع األفراد الذین یتماثلون معھم في المستوى المادي ویقیمون في نفس المن

بین  ًان ھناك فروقعداھا واالعتقاد بأ یت، وأن یعرف كل شخص حدوده االجتماعیة والالسكنیة

االرتیاح إلقامة  أي نوع أو أبناء األغنیاء والفقراء في الذكاء وسمات الشخصیة، وعدم الموافقة 

    .في المستوى المادي  معھم نمن أنواع العالقات مع األفراد الذین یتباینو
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الریاضیة والمیل لتشجیع الفرق یدور مضمونھ حول االھتمام بالنواحي : التعصب الریاضي  - 4

الریاضیة لنادي معین دون سواه والشعور باالنتماء لھ، واالعتقاد بأنھ أفضل من سائر األندیة 

األخرى، والشعور بالسعادة عند مشاھدة المباریات في  الملعب والشعور بالحزن والضیق عند 

نفسھ، والشعور بالضیق عند  الھزیمة، وتفضیل عقد صداقات مع األفراد الذین یشجعون النادي

تحقیق الفرق المنافسة نتائج أفضل من نتائج فرق النادي المفضل والشعور بالكراھیة تجاه بعض 

النجوم البارزین في األندیة األخرى، وعدم القدرة على إخفاء التعبیرات الحماسیة أثناء مشاھدة 

 فریق المنافس وعدم االقتناع بالھزیمة،التي تتمثل معظمھا في الغیظ من األداء الجید للتالمباریا

    .)16-15: 1990ملیكھ ،(

  

   :التعریف اإلجرائي: ثانیًا 

 التعصب  مقیاس  على كل بعد من أبعاد     التعصب ھو مجموع الدرجات التي یحصل علیھا الفرد 

تدل  الدرجة    بینما  التعصب،  مستوى  في وتدل الدرجة المرتفعة على ارتفاع .)2000( شافعيلل

  .  التعصب مستوى في انخفاضفضة على المنخ

                                                                       

   لقیمياالنسق ب ـ . 6.1
  

  :التعریف النظري: أوًال 
  

ھ ـاط یشعر معـا أو نشـوك مـار وتفضیل لسلـاختی یلیة، أيام تفضـأحك"ھ ـبأّن يـلقیماف النسق ُیعر

ة ـھ المعاشـي حیاتـن الجماعة، وخبرھا فـا مـى المعاییر التي تعلمھـمبرراتھ بناء عل صاحبھ أن لھ

ي ـق القیمـون النسـویتك .)469 :2001الكاشف ،("عنویةة والمـودرجة اإلشباع لحاجاتھ المادی

  :ي ـــر كاألتـن ستة عناصـم

كان أنسجام الشكلي واللوني سواء تتمثل في اھتمام الفرد بتحقیق التناسق و اال: القیم الجمالیة  -  1

  . مرئیا أو مسموعا 

   .تتمثل في اھتمام الفرد بالسیطرة على اآلخرین وقیادتھم والتحكم فیھم : القیادیة القیم  -  2

تباع التعالیم الدینیة والسعي ال تتمثل في اھتمام الفرد بعالقتھ باهللا سبحانھ وتعالى: القیم الدینیة  -  3

  .ووحدة ھذا الكون 

وتقدیم العون والمساعدة لھم والنظر إلیھم  تتمثل في اھتمام الفرد باآلخرین: القیم االجتماعیة  -  4

  .باعتبارھم غایات والسعي لخدمتھم 
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تتمثل في اھتمام الفرد بكل ما ھو نافع ومحقق للكسب المادي والنظر إلى : القیم االقتصادیة  -  5

  .تنمیتھاالعالم باعتباره مصدرا لزیادة الثروة و

تتمثل في اھتمام الفرد لكشف القوانین التي تحكم الظواھر واألشیاء بقصد : القیم النظریة  -  6

  ) .473:2001 الكاشف،(معرفتھا دون النظر إلى قیمتھا المادیة 

  

  : التعریف اإلجرائي: ثانیًا 
  

من  تصنیفو حاصل مجموع الدرجات التي یحصل علیھا الفرد على كل ـلقیمي ھاق ـالنس

 جزءو) المعتقدات( جزء أینجزن المتكون م )2001(كاشف الالقیم التي یحویھا مقیاس  تصنیفات

الدرجة المنخفضة على القیم، بینما تدل  مستوى في وتدل الدرجة المرتفعة على ارتفاع) السلوك(

  . القیم مستوى في انخفاض

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الثاني

  اإلطـــــار النظري

    التمھید - 1. 2

  التعصب -  2.2

  التعصب  مفھوم - 1.2.2

  أبعاد التعصب  - 2.2.2

  مكونات التعصب  -  3.2.2

  النظریات المفسرة للتعصب -  4.2.2

   لقیمياالنسق  - 3. 2

  النسق القیمي مفھوم  - 1.3.2

  خصائص النسق القیمي  - 2.3.2

  ة ترتبط بالقیمنظریات واطر نظری - 3.3.2

  تصنیفات النسق القیمي  - 4.3.2

  مصادر اكتساب القیم  - 5.3.2

  وظائف النسق القیمي - 6.3.2 
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  التمھید -1.2

ات ــن تعریفـل مــرض كــھ عـم فیـور األول سیتــالمح ،ورینـحـى مـل علـذا الفصـل ھـیشتم   

ا ـ، أمصبـرة للتعـسـات المفـریـنظى الـة إلـاإلضافـب ،صبـالتع تاـونـومك هادـوأبعصب ـالتع

 ،ق القیمي، وخصائص النسق القیميـھوم النسـفى مـتمل علـل یشـذا الفصـن ھـي مـور الثانـحمال

   . مـي مجال القیـم التصنیفات فـأھو
   prejudice   التعصب - 2.2 

         التعصب مفھوم - 1.2.2
ي في العشرینات من القرن الماضي، ومن ثم ظھر مفھوم التعصب كمشكلة في علم النفس االجتماع   

تدرج تیار البحوث ببطء خالل الثالثینات وبدایة األربعینات، فلم یشھد تاریخ البحوث في ھذا 

لعالمیة الثانیة وذلك عندما نشر في إعداد البحوث حولھ إال بعد الحرب ا فجائیًا الموضوع تصاعدًا

  .)90: 2000دكت، (یعة التعصب دراستھ بعنوان طب All port  )1959(لبورت ا

 praeijadiciamمن المصطلح الالتیني ) في أصلھ األوروبي( prejudiceاشتق مفھوم التعصب    

ویعني الحكم المسبق وقد مر ھذا المفھوم بعدة تغیرات في معناه وتمثلت ھذه التغیرات في ثالث 

  :مراحل ھي 

  . ةـرات الفعلیـرارات والخبـاس القـى أسـوم علـویقصد بھ الحكم المسبق الذي یق: المرحلة األولى   - أ

اكتسب المفھوم في االنجلیزیة معنى الحكم الذي یصدر عن موضوع معین قبل : المرحلة الثانیة  - ب

  .القیام باختبار وفحص الحقائق المتاحة عن ھذا الموضوع 

التفضیل التي اكتسب المفھوم خاصیة االنفعالیة، سواء بالتفضیل أو عدم : المرحلة الثالثة -ج

  . )57:1997عبد اهللا، (ھ ـتصطحب الحكم المسبق الذي لیس لھ أي سند منطقي یدعم

أنھ مأخوذ من العصبیة، ومعناه دعوة الرجل  " وقد عرف التعصب من الناحیة اللغویة على   

معھم على من  یناوئھم ظالمین كانوا أو مظلومین، والعصبي من یعین  *عصبتھ والتألبلنصرة 

عصبتھ، والعصب ھم األھل واألقارب من جھة األب والتعصب لعلى الظلم وھو الذي یغضب  قومھ

كما عرف التعصب في قاموس  .)296:1981، ن منظوراب( " ھو المحاماة والتحامل والمدافعة

: 2003الجبالي، (ما یدة أو رأي أو مشاعر جازفة نحو شيءروس الفرنسي بأنھ حماسة عمیاء لعقال

462(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)1990شوقي،و مدكور(ھو االجتماع بالقوم والترابط معھم : التألب * 
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وبما أن التعصب بناء معقد، ویشمل تعریفھ مشكالت متنوعة، فقد ظھـر نتیجة لذلك عدد كبیر من    

  :ب ـا عن التعصـا أصحابھـات التي أوردھـة من التعریفـوعى مجمـارة إلـالتعریفات، وعلیھ سیتم اإلش

  
موقـف ینطـوي علـى التھـیؤ الفـردي أو  بأنھالتـعصب  Allport "1958 البورتف عری -1

أو أي من  جاه جماعة أخرىسلبي ت ایجابي أو ك والشعور والسلوك بشكلالجماعـي للتفـكیر واإلدرا

   . )462: 2003الجبالي،( "أفرادھا

اتجاه عدائي تجاه الجماعات األخرى ربما یكون بأنھ التعصب ) "127:1971(الجوھري ف یعر -2

  " .مضمونة الحقیقي ھو الخوف وقد ینطوي على مظاھر أخرى تتمثل في االحتقار والنفور

أو أحـد  ةحكم مسـبق یتخـذه صاحبھ إزاء جمـاعـ بأنھالتعـصب ) "11:1975(ف زیور یعر -3

إلـى الحكـم السلبـي حیال ھـذه  -في الغالب  -من الخبرة أو الواقع، ویشیر  التعصب  أفرادھا دون سـند

، وكذلك یتمیـز التعصب بصعوبة تعدیلھ أو تغیـیره حتى في دینیة الجماعة عنصریة كانت أو قومیة أو

ن الخبرة نھ یتسم بالجمود وعـدم المرونة والتعمیم المطلق دون سند م، كما أضوء الشواھد المنافیة لھ

المباشرة، فالتعصب یھـیئ لصاحبھ المـیل إلـى السلوك، والتفـكیر واإلدراك واإلحسـاس  بصورة تتفق 

  " .مع موضوع تعصبھ

الفرد مسبقا لتكوین  یھیئعبارة عـن اتجاه بأنھ التعصب " 1989Wolmanف ولمان یعر -4

أو أشخاص أو مفاھیـم دون االستناد مسبقـة عـن جماعـة أو أشـیاء  باإلیجاب أو السلبام وإصدار أحك

  ) .24:2006 الجزار،( "على أساس منطقي أو موضوعي

مـن  ةحكـم مسـبق ینسحـب علـى فـرد أو جماعـبأنھ التعصب ")  776:1980(وف ف دافیدتعر -5

ھذه  أو في صالح أفراد بسلوك تمییزي ضدیرتبط و) سالـبةموجبة أو (األفـراد ویرتبط بمشاعر قویة 

  .  "على الممیزات أو العیوب الفردیة وتقوم على أساس من العضویة ولیس اعةالجم

ض مبني علـى معلومات حكم مسبق بالقبول أو الرف بأنھالتعصب ) "23:1995(عرف فراج ی -6

تـؤدي إلـى الحب أو الكراھـیة تصاحبھ مناصـرة أو معـاداة لشخص أو جماعـة أو  غـیر موضوعیة

  " .ع مارأي أو عقیدة أو موضو

الفرد  ئیمكن القول بأن معظم تعریفات التعصب تتفق على أن التعصب یھیوبناء على ما تقدم    

عن جماعة أو أشیاء وھذا الحكم ال أساس لھ من   إلصدار أحكام مسبقة سواء بالسلب أو اإلیجاب

                                                          .الصحة وال یقوم على سند منطقي 
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   أبعاد التعصب -  2.2.2

تظھر أشكال التعصب في العدید من المجاالت العملیة والمواقف االجتماعیة والنفسیة منھا      

 -ویالحظ في العدید من المجتمعات  ویعد أكثر صور التعصب انتشارًا -التعصب العنصري 

 ًان ھناك صورأكما  ).84: 2006زاید، (، والتعصب الدیني لنوعب القومي، والتعصب ضد اوالتعص

أخرى للتعصب مثل التعصب الطبقي والتعصب الریاضي والتعصب السیاسي، والتعصب الثقافي 

، المیل للعدوان المادي والمعنويھر النفور والرفض والكراھیة ووتتضمن صور التعصب ھذه مظا

 الباحثین كما أنھا درست تشیر الباحثة إلى أھم أبعاد التعصب التي حظیت باھتمام دوفي ھذا الصد

      :وتم قیاسھا وھذه األبعاد ھي  بكثرة

   Religious  prejudice:  التعصب الدیني-أ.2.2.2

بعقیدة أو فكرة  والتمسك الشدید والغلو في الحماس تعصب الدیني بأنھ حالة من التزمتیعرف ال   

 األفراد ربتھا والصراع ضدھا وضدمما یؤدي إلى االستخفاف بآراء ومعتقدات اآلخرین، ومحادینیة، 

وكثیرا ما یـؤدي التعصب الدیني إلـى شــق وحـدة األمـة وإنكــار الحقـوق  یحملونھا، الذین

  . )472: 2003الجبالي، (االجتماعـیة والسیاسـیة للفـئات األخـرى وھـدم للبنى االجتماعـیة 

مس یحیث الحظ ولیم ج االجتماعي سـم النفـالتعصب الدیني باھتمام واضح في تراث عل حظي   

)1902( William James   ن المتدیـن یمـیل إلـى أن یتخـذ قناعـا لكـل أ"  قناع الدین"في كتابھ

ھ یخفـى نفسي قرارة القنـاع تعبیرات جمیـلة، لكنھ فھا، وقـد یصـور اع األفعال القاسیة التي یرتكبأنـو

القدسیـة على  مـن ل القـادة الـدیـن مـن أجـل إضفـاء نـوعدوافــع آثمـة، وفـى معـظـم الـدول یـستغـ

  .)2007عبد الرؤوف، ( النظام الموجود

التعصب الدیني فـي إیمان اإلنسان بأن نجاحھ فـي الحیاة یتوقـف علـى اعتناقـھ دینـا معینا  یتمثل   

آخـر، أو  یعتنقـون دینـًا دون سواه والتعاطف مع األشخاص الذین یدینـون بالـدین نفسـھ والنفـور ممـن

خـر سـواء فـي شـكل قامـة عالقات مـع أفراد الدین اآلالغیـظ الشدید منھم وعـدم الموافقة على إ

و تلقي خدمات معینھ عمـل أو عالقات تتصل بتقدیم أأو  زواج عالقات صداقھ أو

     . )283:1999درویش،(

نحـو بعـض  األفرادلدى  لظھـور التعصب صـدرًان الدیـن قـد یكـون مأ) 1982(ذكر كلینبرج ویـ    

نھ یصعب انتزاع أو تغییر األفكار التي تنتقل من خالل الدین عبر األجیال الطوائف، وأالشعوب أو 

  ).85: 2006زاید، (
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یلعب دورا ھاما في توحید أفراد الجماعة حول قیم مشتركة وفي أن الدین ب) 2000(ویفترض دكت    

الجماعة الداخلیة والجماعة الخارجیة مما یسھم في التصنیفات االجتماعیة، وقد  إقامة التمایز بین

یكون اإلسھام غیر مباشر فالتعلیم الدیني قد یؤدي إلى تركیز االھتمام على األمور الدینیة  ویشجع 

ا على التقلیدیة، ویغرس في النفوس الشعور بالتعالي والصالح مقارنة بغیر السائرین في ركابھم وكلھ

عوامل ترتبط مباشرة بالتسلطیة، فالشخصیات التسلطیة والتي تتسم بالدجماتیة تزید من استعداد الفرد 

ال یؤدي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى التعصب لكنھ قد یجذب لكل من التدین والتعصب، فالدین 

  . بـأصلي للتعص األفراد الذین لدیھم استعداد

 أظھرتب ـین والتعصدـن الـة بیـالقـة العـت بدراسـي اھتمـوث التـالبح جـم نتائـع أن معظـوالواق    

  Cody Wilson )1960( ونـودي ولسـة كـارت دراسـد أشـقـف ـا،مـبینھ ھـاطیـة ارتبـالقـود عـوج

 ومارسیل و ریتشیرد Hassan& Khalique )1987( وحسان وخالكي  Hassan) 1975(وحسان 

)1988( Marcela & Richard  ایجابیة بین التدین والتعصب، في حین  ارتباطیھ وجود عالقة إلى

عبد (بین التدین والتعصب  ارتباطیھلعدم وجود عالقة  Batson) 1969(أشارت دراسة باتسون 

   )2007الرؤوف، 

والتشدد في تنفیذ أوامر  التعصب فع الفرد إلىتد ًاأن ھناك أسبابب) 17: 1984(یشیر الشرقاوي       

الدین، تلك األسباب تتفاوت من األسرة إلى المجتمع إلى جماعة األقران إلى كافة المشكالت  ونواھي

وھناك أیضا دوافع معینة تكون بمثابة تغذیة وتدعیم لمواقف الفرد ، االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة

  :المتعصب في مواجھة اآلخرین وھذه األسباب یمكن إجمالھا في األتي 

بین عقیدتھ ودوافعھ بین ضمیره وبین مجتمعھ، األمر  ما یجد الفرد تناقضًا فغالبًا  ع اهللالبعد عن شر -

باعتباره الموقف األصوب في مواجھة ذلك الواقع التعصبي  الذي یدفعھ في النھایة إلى اتخاذ موقفھ

 . المتناقض

لغیرة على عقیدتھ ودیانتھ یثیر في البعض الشعور با قد عدم تمسك السلطة الحاكمة بتنفیذ أحكام اهللا -

خذة بأحكام اهللا وتفضیل القوانین الوضعیة ف ضد ھذه السلطة الطاغیة، غیر اآلمما یدفعھ إلى الوقو

  . ه األحكام، ولو تطلب األمر القوةعلیھا مطالبًا إیاھا بتنفیذ ھذ

ل واعتقال وقت األنظمة الحاكمة المتسلطة والتي تقف بالمرصاد في سبیل تحقیق الدعوة اإلسالمیة، -

  . قادة الرأي والدعاة اإلسالمیین

  . المتمثل في مناھج التعلیم المختلفةاالنفصال بین عقائد األفراد وبین الفكر  -

المادیة ونبذ  ومبادئ اإلسالم، ومسایرة لروح العصر مع االفتتان بحضارة الغرب التخلي عن آداب -

 .جوھر اإلسالم 
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 ون باإلسالم عقیدة وشریعة، وتشجیع الذین یؤمنون باإلسالم كطقوس تضییق الخناق على الذین یؤمن -

روحانیة فقط، فالعالقة بین العبد وربھ قائمة فقط في حدود العبادة داخل جدران المساجد أما دون ذلك 

 . ال دخل لألفراد فیھ

            Gender  prejudice: لنوعضد ا التعصب  -ب.2.2.2

والـذي یتمـثـل فـي اعتقاده  ةلنـوع فـي تعصـب الرجــل ضـد المـرأا ضد یـدور مضمون التعصب   

، من األحوال الجازم بمكانتھا األقـل منـزلة وإنھـا ال یمكن أن تـرقـى إلـى مستـوى الرجـل بأي حال

وإنھا كائن ضعـیف وأن مكانھـا الطبیعـي ھـو البیت، كمـا تتجـلى فـي رفضـھ لمبـدأ مسـاواة المرأة 

، وطـاقتھا اإلنتاجیة محدودة وقدرتھا یمكن الثقة بھارجـل فھي أقل ذكاء وتفكیرھا سطحي وال بـال

" سیدة المجتمع"اإلبداعیـة ضئیلـة فـي شتـى میادین العلـم واألدب واحتقار المرأة التي یقال عنھا 

خیانة وأنھا سبب تتحین الفرصة للوالتشكیك في نوایا المرأة وأنھا  أو حتى تعلمھا، ورفض فكرة عملھا

:  1999 درویش،( التعامل معھل وسیلةلھا ھي أفضل لتعاسة أي رجل وبالتالي فالمعاملة القاسیة 

ضد الرجل فإنھ یتمـثل فـي اعتقادھـا بأنھا ال تقـل شأنًا عنـھ وأنھـا یمكـن أن  ةأما تعصب المرأ .)284

ال من مجاالت الحیاة، واالعتقـاد بأن تنجح فـي شتى میادین العمل ویمكن أن تتفـوق علیھ في أي مج

المجتمع یقدر الرجـل أكثـر مـن الـالزم ویجحـد المرأة حقھا، وال یعطیھـا الفرصـة لتأخـذ مكـانتھـا 

فـي مراكـز السلطـة، فھي ال تحتاج إلیھ وإن الوقـت قــد جاء لكي یعـرف الرجـل حـدوده وال یتعداھا، 

قـاد بـأن الرجل سبـب تعاسـة أي حتى لو تأثـرت كرامتھا، واالعتفالمرأة یمكن أن تعیش بال زواج 

یصعب التخلص منھا   ، وأن جـمیع الرجال ماكـرون وغـدارون وأن الخیانـة فـي دمـھم بدرجة مرأةا

  ) .225: 1997عبد اهللا ،(للرجل  المرأةلذا یجب أال تأمن 

مثل الیوم غالبیة ملحوظة من عدد سكان على الرغم من أن عدد اإلناث ی) 85: 2006(ویرى زاید     

العالم، إال أنھن یعاملن معاملة األقلیات في كثیر من الثقافات فھن محرومات من تولي بعض المناصب                            

السیاسیة، وكذلك لیس لدیھن فرصة للنمو االقتصادي الكبیر، نتیجة تبعیتھن للرجل في معظم األحیان، 

  .یتعرضن للحرمان من فرص ووظائف معینة في الدولةكما أنھن 

حد أشكال التعصب المھمة في الوقت ألنوع ھو ضد ابأن التعصب ) 472: 2003(یرى الجبالي    

الحاضر، وأن ثمة ما یشبھ اإلجماع على الخصال التي تبدو ممیزة من القوالب النمطیة التي تنطوي 

 هاءة واالستقالل بینما تتسم المرأرجال یتسمون بالكفعلى مختلف أشكال التمییز ضد المرأه، فال

، كما أن ھناك العدید من الخصال الشخصیة التي تمثل قیمة ترتبط بالرجل أكثر من المرأة بالتعاطف

رون في المجتمعات الشرقیة حیث مازال العدید من أبناء أقطاره ینظ حدهوربما یكون الوضع أكثر 

من الرجل ویضعونھا في مرتبة أقل على الرغم من تولیھا مناصب على أنھا أقل قیمة  ةإلى المرأ
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) هجمعیات لتحریر المرأ(كر أن ھناك مھمة سواء في الوزارات أو الجامعات، ومما ھو جدیر بالذ

في ) جمعیات تحریر الرجل(خر بدأت تتكاثر وعلى الوجھ اآل غایتھا تخلیص المرأة من ظلم المجتمع،

  .لیص الرجل من المرأة وطغیانھا أمریكا وأوروبا غایتھا تخ

   Sport  prejudice: التعصب الریاضي  -ج.2.2.2

رق ـع الفـیل لتشجیـة، والمـي الریاضیـد بالنواحـام الشدیـول االھتمــالتعصب ح ھذا دور مضمونـی   

ائر ـن سـھ أفضل مـاد بأنـ، واالعتقھذا الناديـل باالنتماء ورـعـواه، والشـالریاضیة لناد معین دون س

رى، ـة األخـي األنـدیــدى العبـودة لــوق الموجـة تفـمھارات فنی وذو ن العبیھ، وأة األخرىـاألندی

 ع األفرادات مـد صداقـقـل عـات، وتفضیـباریـمــدء الـل بـقـب والتـوتـر الـشـدیـدق ـیـور بالضـعـوالشـ

وقد  ،رق األخرىـللنجوم البارزین فـي الف ادي، والشعور بالنفور أو الكراھیةـس النـن لنفـیـجعـالمش

 تصل حدة التعصب بین بعض مشجعي ھذه األندیة في حدوث حاالت وفاة كثیرة وإصابات وتخریب 

  ).283: 1999درویش،(

یز الفرد ـشباعات تما دة دوافع وـاك عـأن ھنإلى ) 165-162: 1984(الشرقـاوي  أشاركما    

  : فئتین  يف إجمالھاویمكن  المتعصب ریاضیًا

  :اعات النفسیة وتتضمن االشب: أوال

 أنین ــوك المتعصبــلسلم رصدھا ـي تـدات التــن المشاھـن ضمـفم : تفریغ الشحنات االنفعالیة -

 أنانبھ دون ـیجلس بج الذي خراآلوتقبیل  لحظات تفوق فریق االنتماء یقوم باحتضان فيض ـالبع

دى ـیر لـد یثـخر قاآلى ـوق علــموقف التف أنى ـوھذا یعن ،اك معرفة مسبقة قبل المباراةـتكون ھن

ي ـأمـا ف )الفخر لجماعتھ -الحمـاس - السرور -رحـالف(ا ـة منھـالیـر انفعـدة مشاعــرد المتعصب عـالف

واقـف ـمل ًاـة تمامـة منافـیـشاعـر انفعالیـد عـدة مـنجـف ،زیمـتھـاء أو ھـف فریـق االنتمـحاالت ضع

ر ورفـض ـف والضجـم والتأفي السـب والشتــى فـادة نجـد مشاعـر الغضب تتجلـعـو ،تفـوقال

أیضا اك ـھنو ن الغضـب واالنفعـال، ـم عـي تنـة إلى تعبیرات الوجھ التـالحدیـث مع أي فـرد باإلضاف

فریقـھ  ره لعدة أیام بعد ھزیمةراد المتعصبین حبیس المنزل وال یغادـد أألفـأحد ـنجزن، فـال الحــانفع

ر یمتنع عن خآدف األول، ونجد ـد الھـھ بعـعلی ـىد یغمـس لھ، أوقـر المنافـخق اآلـد الفریـی علـى

   ریقھـة فـھزیم علـى وحزنـًا الطعام كمـدًا

فاظ ـتوجیھ األل ال منھا السلوك اللفظي القائم علىقد تأخذ أشك : خر وتدمیرهالرغبة في إیذاء اآل -

ریح ضـد ـأن والتجـن الشـالل مـت الصیغة العدائیة والتھكم والسخریة واإلقات ذاـالبذیئة والھتاف
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  .خـر المنافساآل

س ـر المنافـخد اآلـھ العدوان ضـد توجیـر عنـف األمـال یق : جماعة االنتماء توجیھ العدوان إلى -

ي ـالتي أخفقت فة االنتماء ـد جماعـي ضـدوان اللفظـھ العـتوجی د یصل إلـىـبل ق ،ة االنتماءـلجماع

  .تحقیق أھدافھ

ي ـھ التـھ وذات جماعتـد ذاتـي تأكیـمن ضمن دوافع المتعصب رغبتھ ف : الرغبة في تأكید الذات -

 عن عـدافـوكأنما ی فریقـھة ـن مصلحـاع عـالدف إلـى ىـیسع ، ودائمًااـبھ دًاـھ متوحـ، بوصفاـإلیھي ـینتم

حدى بعـد ھزیمتھ في إ دد بفریقھـخـر ألنـھ نآق ـن فریـمع مشجـع ـر مـد یتشاجـفق ،الخاصةمصلحتھ 

یة ال تتصل بقوة اب وعوامل خارجـأسب إلى ھویقدم المبررات التي ترجع ضعف فریق المباریات،

 . ن الذاتـة وسیلة للدفاع عـي الحقیقـف خر وھىوكفاءة اآل

  شباعات االجتماعیةاإل: ثانیا

 لیةؤورغبتھ في رفع المسو یعبر من خاللھا عن أھدافھ قویة حاجة الفرد لالنتماء لجماعةتشتمل على 

رغبتھ في المصاحبة مع آخرین یشتركون وكذلك  لیة الجماعیةؤوالفردیة عن نفسھ تحت شعار المس

  . في نفس االنتماء والھدف تقریبًا

   Social  prejudice: التعصب االجتماعي -د..2.2.2

اد ـتقـي االعـدد فـحـذي یتـو الـھ يــب االجتماعـصأن التعـب )283: 1999(یـشیـر درویـش  

المادي أو  وىـالمماثلین في المست األفراد یـة علـىـالت االجتماعـامـر التعـرورة أن تقتصـبض

 ـم،زواج معھة أو الوإقامة عالقات الصداق ،اـنفسھ ة السكنیةـي المنطقـن فـأو المقیمی االجتماعي

ن ـاك فروق بیـن ھنأاد بـ، واالعتقدوده الطبقیة وال یتعداھاشخص حواالقتناع بضرورة أن یعرف كل 

وبالتالي یتحقق اتجاه المفاضلة بینھم على أسس  ،الشخصیةات ى سمـراء في الذكاء وفـاء والفقـاألغنی

  . طبقیة جامدة

و والرؤساء  بأن التعصب االجتماعي یقوم بین األغنیاء والفقراء) 471: 2003( يلجبالأشار او    

  . لعمل والعمال وبین البدو والحضرالمرؤوسین وأصحاب ا

كما یحدث في كثیر  ،لقبائلبأن التعصب االجتماعي قد یتمثل في االنتساب أو االنتماء ل ترى الباحثة   

فكل من ینتمي إلى القبیلة ویقر بنظامھا  ،من المجتمعات العربیة عمومًا ومجتمعنا اللیبي خصوصًا

وینصر ابن القبیلة في الحق والباطل ظالما أو مظلومًا، وكم  عطي الوالء لقبیلتھأن ی علیھوعاداتھا 
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نرى من نزاعات بین بعض القبائل ویسقط بسببھا ضحایا وقتلى ال ذنب لھم، وھناك الكثیر من القبائل 

  . التي ال تقبل التعامل أو الزواج من بعض القبائل األخرى بسبب نزاعات وخالفات قدیمة

  كونات التعصب م -  3.2.2

نھ یربط ق علیھ ھو أسبب االتفا أنویبدوا  ،یعتبر النموذج الثالثي موضع اتفاق واسع بین الباحثین   

أن  إجماًالالقول  وعلیھ یمكن ،اجتماعیة ھامة في مفھوم واحد واسع للتعصب - یھبین عدة مفاھیم نفس

) ون االنفعالي، المكون السلوكيالمكون المعرفي، المك( اك ثالث مكونات أساسیھ للتعصب وھىھن

  : وفیما یلي عرض لھذه المكونات

   )الجامدة القوالب النمطیة( المكون المعرفي -أ.3.2.2

ي ـبما ف ي كونھا الفرد عن الجماعات األخرىوالمعتقدات الت المدركاتمن  المكون المعرفي یتكون   

ار ـذه األفكــأكانت ھ واءـ، وسالجماعات اد ھذهعن أفر یجابیةإ أمكانت  سلبیة الشائعة األفكارذلك 

تكونھا ھذه ي ـات التـاول المؤسســات أم تتنـن صفــات مـذه الجماعـراد ھــھ أفـف بـا یتصـاول مـتتن

  ).60: 2007 ،عبد الرؤوف(الجماعات 

وال أساس  ،یةـیر موضوعـوغ محرفةات ـار ومعلومـأفك ني علـىـون المعرفـي للتعصب مبـالمكف   

فاعل مع الت أول التعرف أو التعامل ـأن التعصب حكم مسبق قب ىـإل إضافة ن الصحة،ـا مـلھ

أو  و موضوع ما رأیًاـالمتعصب نح الفرد فقـد یتبنى ).21: 1995 ،فراج(  موضوعات الكراھیة 

ـذ المتعصـب صـورة ــذا یأخـجاھـھ وبھـضـد مـن یناھضـون ات ةـو یستخدمھ كحجبھ تعصبھ  تفسیرًا

القالب النمطي  Hilgard 1977عرف ھیلجارد و ).451: 1978،أبو النیل(لقـالـب النمطي الجامد ا

المنتمین لھذه  األفراد الجامد بأنھ معتقد أو تصور عن جماعة معینة یتم في ضوئھ وصف وتصنیف

الجماعة، بناًء على مجموعة من الخصائص الممیزة لھا، ورغم أن ھذه الظواھر یمكن أن تنطوي 

  . )44: 2007عبد الرؤوف،(المبالغ فیھ  لى بعض الحقائق إال أنھا تتسم بالتعمیم الزائد أو التبسیطع

أن القوالب النمطیة تمارس تأثیرات قویة على تفكیرنا فیما  Franzoi  )1996( رانزوىیرى ف    

 األخرىت تحیزات في معالجة معارفنا االجتماعیة بخصوص الجماعا إلىتؤدي  إذ، باآلخرینیتعلق 

 ،وتجاھل تلك التي تناقضھا القالب النمطيمع االنتقائي للمعلومات التي تتفق  االنتباهمن خالل عملیة 

 إذا حصل الناس علىف .)25: 2006الجزار، (ن القالب النمطي یقاوم التغیرمن خالل ھذه العملیة فإ

رة وعن طریق ھذه ـكبی اتـن تعمیمـتكوی نھم یندفعـون إلـىإقائق ولو ضئیلة فمجموعھ من الح
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رف ـفیة تصـبكی) ئةـة أو خاطـصحیح(صورـبؤ بـن التنـراد مـة األفـار النمطیـالتعمیمات تمكن األفك

  . )128:2006 ,زاید(ف ـیة إزاء موقـخارج ـةاء جماعـأعض

  ) التقویمي( المكون االنفعالي -ب.3.2.2

المكون المعرفي ( ة الوجدانیة التي تغلف فھو بمثابة البطانلتعصب، لالجوھریة  رـالمظاھحد ھو أ   

یستدل على المكون االنفعالي للتعصب من خالل مشاعر الفرد نحو موضوع ما  و) ي والمكون السلوك

وعلیھ یمكن القول بأن ). 66: 1997عبد اهللا،(ھ لھ ومن إقبالھ علیھ أو من نفوره منھ أو حبھ أو كرھ

نفعالي وذلك لكون القیم دائما تحمل الشحنة االنفعالیة التعصب یرتبط بالقیم من ناحیة المكون اال

  .المتمثلة في مشاعر الفرد أو الجماعة نحو موضوع ما 

المكـون  ھذا تعصـب بوجـود عاطفـة موجبـة أو سالبـة ویتأثــرلیتسـم المكـون االنفعـالـي ل     

، حیث یمثل ھذا المكون الخارجیةبدرجــة كبیـرة بالتعزیز والتكرار التي كونھا الفرد ضد الجماعـة 

           2001،كوبوسومي(ھذه الجماعات نحومشاعر الفرد وانفعاالتھ الجانب النزوعي الذي یحمل 

فالمكون االنفعالي یظھر لدى الفرد مـن خـالل التفضیل أو عـدم التفضیل لجماعة ما أو فرد  .)160: 

عبد (إلى مـن ھـم أقل منھ لتعالي التـي یحملھا الفرد ما، كما یشتمل ھـذا المكون على مشاعر النفور وا

یحملون مشاعر الكراھیة والعدوان نحو اآلخرین لمجرد ن واألفراد المتعصبف). 109: 1999،الباقي

وھذه المشاعر مبنیة على تعمیمات خاطئة وغیر ثابتة یتم اإلحساس بھا  ،انتمائھم إلى جماعات أخرى

بعینھ لكونھ ینتمي لھذه  فردمباشرة ضد المجموعة ككل أو إزاء أو التعبیر عنھا، وربما توجھ 

یستطیعون أن  ال أنھم الفرد المتعصب یشعر بأن اآلخرین أقل منھ في شئ ما  بدرجةالجماعة، كما أن 

  . )326: 1998عبد الرحمن،(مستواه فیھا  إلىیرقوا 

   )النزوعي( المكون السلوكي -ج.3.2.2

ومشاعر  جامدة الصریح للتعبیر عما یوجد لدى الفرد من قوالب نمطیة ي ھو المظھرسلوكالمكون ال 

لنزوعي الذي كما أن ھذا المكون یمثل الجانب ا عن بعض األفراد أو الجماعات الخارجیة، انفعالیة

ھما لجماعة معینة فقط على أساس عضویة كل من ،خرآعكس مدى تقبل فرد معین ورفض فرد ی

  ).1999درویش، (

ح المكـون السلوكي فـي االستجابة العملیة نحـو مـوضوع االتجـاه، فـإذا كانـت لـدى الفـرد كما یتضـ   

بھــم أو مـا أن یتحاشـى اللقـاء مـن الجماعـات فإنـھ بالتالـي إ معتقدات سالبة عـن أعضـاء جماعـة

 إنف ).45: 1978 ،أبو النیل(ذلك دوره رة مـن الصـور إذا كـان فـي مقـأي صـویوجھ إلیھـم العقـاب ب

التعبیر عن نفسھ في صورة سلوك، والقلیل من  إلىاتجاه سلبي یمیل بطریقة ما وفي مكان ما  أي

  ) .2000 دكت،(الناس یمكنھم إخفاء ذلك بصورة فعل عدائي 
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   : عن التعصب وھي للسلوك تتزاید في شدة تعبیرھا سلوكیًا خمس درجات 1954 البورت فترضا

أدنى درجة من التعصب، حیث  يـوھ : فظي خارج حدود الجماعة الداخلیةلعبیر الاالمتناع عن الت -أ

الذین توجد األفراد ل ـیمی وإنما ،حـل صریـبشك الخارجیةات ـللجماع أذىا ـاللھـخ الفردھ ـیوج ال

أو األفراد المقربین  األصدقـاءع بعض ـم لجماعاتاذه ـھ الحدیث عن إلىالتعصب  أشكاللدیھم بعض 

 . التعبیر عن مشاعر الكراھیة بحریة یتیح لھمین ممن ینتمون إلى جماعتھم مما اآلخر

وات ـض الخطـاذ بعـتخنھ یؤدي بصاحبھ إلـى اإف حدهأكثر  ان التعصبـإذا ك : سلوك التجنب -ب

 أذىھ أي ـوجـب ال یـصـالمتع الفرد أنو، یةـالكراھموضع  الخارجیةات ب أعضاء الجماعـلتجن

النسحاب بنفسھ من مواقف اة الخارجیة، ولكنھ یأخذ على عاتقھ عبء التكیف وـللجماعر ــمباش

  .التفاعل مع أعضاء ھذه الجماعة

حیث  یحدث التمییز عن طریق استثناء الجماعات الخارجیة من الحقوق االجتماعیة : التمییز - ج

یالت یسعى الفرد المتعصب إلى منع أعضاء الجماعات الخارجیة من الحصول على التسھ

وینقسم التمییز  .)76: 1997عبد اهللا،(ن من أعضاء جماعتھ ویازات التي یتمتع  بھا ھو واآلخرواالمت

ز في المعامالت والحقوق ـالتمییز في العالقات االقتصادیة، التمیی:  إلى أربع فئات رئیسیة عمومًا

  ) . 1971،الجوھري(  یةاسیة، التمییز في العالقات االجتماعیالقانونیة، التمییز في األمور الس

  
 ىـإلالعمیق ال ـاالت االنفعـل حـي ظـتؤدي الكراھیة بین الجماعات ف : العنف والعدوان الجسمي -د

ع موضالخارجة ة ـاء الجماعـأعض ىـي علـدوان الجسمـي العـف الذي یتمثل فـالعن وىـوغ مستـبل

                                                            . الكراھیة

ادة ـھي المرحلة النھائیة للعداوة والكراھیة بین الجماعات وتشمل اإلبوھذه ) : اإلفناء(اإلبادة  - ھـ

كما یحدث في  يـال العنف الجماعـن أشكـل مـي شك، أو أدام دون محاكمة قانونیـةـالجماعیة أو اإلع

  ).   78:  1997 عبد اهللا،( كثیر من بلدان العالم

وحدة  نھا تشكلبل إ ،لیست مستقلة عن بعضھا البعض ن ھذه المكونات الثالثةى ما سبق  فإوبناء عل 

مترابطة وتتسم ن حیث طبیعتھا إال أنھا كلیة لمفھوم التعصب، فھي وإن كانت تتمیز عن بعضھا م

   .باالتساع والتكامل

   النظریات المفسرة للتعصب -  4.2.2

تكون االستعداد للتعصب وھي بذلك تنظر التي  لشائعةا ـاتالعملی ىـعلعدیدة  اتـریـنظركزت 

وفیما یلي عرض  ،للتعصب أو على األقل االستعداد للتعصب باعتباره ظاھرة إنسانیة عامة ومنتشرة
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  : لھذه النظریات 

  ةـامیـات الدینـالنظری - 1.4.2.2

  نظریة التحلیل النفسي  - أ.1.4.2.2

ي التنفیس عما ـة تتلخص فـخاص نفسیة وظیفـةؤدي ـی التعصب أنعلماء التحلیل النفسي  یرى    

 ،اإلسقـاط(مثل  ماتوعدوان مكبوت في ضوء بعض المیكانزیتفاعل في النفس من توتر وكراھیة 

  . )1985 فھمي والقطان،( عن الذات وعمن تحب دفاعًا) ، التبریراإلزاحة، اإلبدال

ود لدینا ھ المیل الموجــد بـ، ویقصاطـیة لإلسقرـیول البشـالم ىـعل ھب دالـعصأن الت یدورفعتقد ا   

أن  ا ذلـك علـىـحیث یساعدن اآلخرین، ا علىـغیر المرغوب فیھ اـط اندفاعاتنـأن نسق ىإلـ جمیعًا

یسمح " اإلسقاط"زم ـذا المیكانـا وھـأنفسن ـاف أن ننسبھـا إلـىاء التي نخـاألشی ونـرین یفعلـاآلخ نـرى

خاص اآلخرین العتقاده أن األش ةمشین ًالاعـأو یفعل أف، تل ویفسقأن یق صللشخ -في رأي فروید   -

  . )487: 2003،الجبالي( بذلك اوھم الذین بدؤ

  
  نظریة الشخصیة التسلطیة  - ب.1.4.2.2

كجـزء ھ ئالـنو وزمرأدواد ـی ىعل) 1950( امء الحرب العالمیة الثـانیة عأثنا ھذه النظریة رتـظھ

 ىـة الفاشیة التي تقوم علـي أیدلوجیـذي یتمثل فـرة التعصب العنصري الـاھـظ م بدراسةـمـن اھتمامھ

ة، ورفـض كافـة المعتقـدات ـالعـدوان ومحـق الضعفاء ومعاداة السامی ىوالحـث عـل تمجیـد القـوة،

  . )79: 2005عید،(ن توجھـات وأیدلوجیـة الفاشـیة التـي تختـلف عـ

ات ـو جماعـن التعصب نحـم في تكویـیة تساھـة التسلطـن الشخصیبأ) 38: 1993(ویشیر عثمان      

ص ـ، وأن الشخ ددةـات متع ـوع ـاه موضـتج  ًاـمتعصب  ھتجعلـ ا ـم  رًاـھ كثی ـا أن صرامتـ، كمیةـخارج

السمات جعلتھ فـي    ن ھذه  وأ ،ز التفاضلیة ـة والمراك ـادة والطاع ـاط السی ـھ أنم ـي شخص لدیـالتسلط

        . في تفاعلھ مع اآلخرین ق اتجاھات صارمةخل النھایة یتجھ إلى

 و)  Maslow(ماسلو  و) Fromm(وقد قام  بدراسة التسلطیة عدد من الباحثین منھم فروم      

  الؤه ـو  وزمـأدورنو )  Frenkel – Brunswik(ك ـرونزویــ ب لـرنكـف و) Sanford(ورد ـانفـس

 etal) (Adorno لباحثون قیاس سمات الشخصیة  التسلطیة، ووضعوا وغیرھم ، وقد حاول ھؤالء ا

وزمالؤه أدورنو   الذي وضعھ  ) F(أشھر ھذه المقاییس ھو مقیاس ولعل  لذلك عدة مقاییس

التسلطیة نمطًا افتراضیًا من أنماط الشخصیة تعتمد على الشدة وكبت وتعد  ).12:  1991،موسى(

  ).249:  1989، البحیري(السلطة األخرى العداء الموجھ إلى أحد الوالدین أو صورة من صور 
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وقد تمكن أدورنو وزمالؤه من تحدید مفھوم التسلطیة ومكوناتھا النفسیة باستخدام قوائم الشخصیة       

، والتعرف على أھم سمات الشخصیة التسلطیة التي وجد أنھا تتمیز بدرجة        سقاطیةواالختبارات اإل

صیة جامدة دفاعیة تتصف بمالمح عصابیة بارزة        ، وشخصب االجتماعي من ناحیة   عالیة من التع

  . )1976، فلوجل (وبمشاعر القلق وافتقاد األمن من ناحیة أخرى 

،  ظاھرة ذات أربعة مستویات متباینةتربط  بین أجزاء أنھا بویمكن النظر إلى نظریة أدورنو    

ء وعداء ضد سلطة  ازدرا ، وفيصراع دائم داخل الفرد  فالتنشئة الصارمة والعقابیة تتسبب في 

وف والحاجة إلى االستسالم    ، وباتساع موقفھ من السلطة بصورة عامة یتم كبت وإزاحة الخ   الوالدین

، وھذه  عراض من تسع سمات متالزمة الظھور      وتظھر ھذه الدینامیات النفسیة على شكل أ للسلطة،

یة دات اجتماعوتنعكس ھذه السمات في صورة معتق تكون الشخصیة التسلطیة،  السمات ھي التي  

ویمكن  ). 2000، دكت ) ( F(تالحظ ھذه السمات من خالل فقرات  مقیاس    واتجاھات وسلوكیات، و

  : تيخالل اآلمن سمات الشخصیة التسلطیة  تحدید 

  . التمسك الجامد بالقیم التقلیدیة :التقلیدیة   -1

خالقیة، المعاییر األ یتبنى اتجاه الخضوع  التام نحو السلطة التي تمثل   : الخضوع التسلطي   -2

  . وع غیر قائم على التفكیر والتمعنكل خض  والمحافظة داخل الجماعة، أي

، والعدوانیة  المیل إلى مراقبة اآلخرین، وتوجیھ االتھامات، ورفض المخالفین: سلطي العدوان الت  -3

  . ضد اآلخرین

  . ال والتقلیل من قدرات العقلمعارضة كل ما ھو ذاتي أو ولید الخی :معارضة التأمل واإلبداع   -4

، التدخل فیھا االعتقاد أن أقدار الناس تحددھا قوى خارجیة ال قدرة لإلنسان في: التطیر والنمطیة   -5

  . اتجاھات معینة والتمسك بأفكار معینة في

مكملة ، وھذه األمور والخضوع، والقوة، التبعیة، االنشغال بأمور السیطرة: لخشونة القوة وا  -6

  .فة العدوان التسلطي لدیھلص

، والرغبة  ، واإلحساس الدائم بالشك والقلق، وعدم األمن  العداوة المعممة :كیة یالتشك التدمیریة و  -7

  . حق كل مصدر یسبب لھ الخوف والقلقفي إھانة وس

، وبذلك یقوم بإسقاط  العالم ھو الشرور واآلثام  االستعداد لالعتقاد أن ما یجري في  : اإلسقاط    -8

، فھو یحمل مسؤولیة األحداث الخارجیة   الشعوریة على الموضوعات الخارجیةالشحنات االنفعالیة ال

  . على اآلخرین، أو تقع علیھ  والعالم التي تقع في

  . )33-32: 2007القحطاني،( لمبالغ فیھ بأخبار الجنس والنساءاالھتمام ا  -9

لفرد الذي توجد لدیھ أنماط السیادة والطاعة فا ،النمط التسلطي یرتبط بالتنشئة االجتماعیةف    

والمراكز التفاضلیة، یؤدي بھ في النھایة إلى خلق االتجاھات الصارمة نحو التفاعل مع اآلخرین، وأن 
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قیم الشخصیة المتسلطة تساعد الفرد على تكوین التعصب نحو الجماعات الخارجیة، كما أن صرامتھ 

ویتمیز صاحب  .)38: 1993،عثمان( نحو موضوع معین ما تجعلھ متعصبا ًاوعدم مرونتھ كثیر

ا ـج عمـناتـوتر الـق والتـ، والقلانـبعدم األم دم االستقرار الوجداني لشعورهـالشخصیة التسلطیة بع

وجھ ـة فشلھ ویـلیؤوھ مسـداء لیحملـفإلـى البحـث عـن كبـش  ا یـؤدي بھـ، مملـھ مـن إحبـاطیتعرض 

ـب ال ن التعصإ Krech - Grutchfieldد ـلـش و كرتشفیـول كرتـدد یقـصذا الـي ھـوف ،ھ عدوانھـل

وس الملیئة ـة التي توجد في النفـوالكراھی ـةن السادیـي مـي  تعانـات التـن الشخصیـد إال بیـوجی

  . )76: 1984إسماعیل،(شاعر العدوان واإلحباط مال وعـباالنف

  العدوان  -نظریة إزاحة اإلحباط  - ج.1.4.2.2

 أو اط مھـددًاـب اإلحبـا یكون سبـدمـوعنـدوان ر العـا یثـیـم ة بـأن اإلحبـاط غالبـًانظریال ھذه تفترض 

ل ـوع بدیـو موضـدة نحـجدی ھ عدواننا وجھةـد توجیـنعیح ـاألرج ننـا علـىفإ وغـیـر محـدد غامضـًا

  . )44:2006الجزار،(ل تعصب ـي شكـا فـھ عدواننـیكون بمثابة كبش فداء نصب علی

بأن العدوان الذي ال یمكن التعبیر عنھ ضد مصدر اإلحباط یتم كفھ أو منعھ ) 2000(یرى دكت    

فإنھ  من اإلحباطات للحاجات األساسیة ًاتضم عددأن الحیاة االجتماعیة  وبماوإزاحتھ على بدیل مالئم، 

إلى األقلیات دائیة یترتب على ذلك إزاحة اإلحباطات المتراكمة وما یرتبط بھا من مشاعر الع

بأن إزاحة العدوان من المصدر األصلي لإلحباط إلى ) 1997(یشیر عبد اهللا  .والجماعات الخارجیة

أعضاء الجماعات الخارجیة تحدث حینما ال یستطیع الفرد الھجوم على مصدر اإلحباط أو اإلزعاج 

كبش "الفرد بالبحث عن بسبب الخوف منھ أو عدم وجوده في متناولھ، وفي ظل ھذه الظروف یبدأ 

لیوجھ إلیھ اللوم على الصعوبات التي یواجھھا، ویعتبره السبب في حدوثھا وبالتالي یستطیع " الفداء

  . وجھ إلیھ األفراد سلوكھم العدائيالھجوم علیھ، وكبش الفداء ھو بمثابة بدیل ی

باط، كما أن المواقف ب درجة من اإلحبسبأن الفشل الذي قد یعانیھ الفرد ی) 1993(یرى عثمان    

ویكون قادرًا على التعبیر عن ذلك العدوان ولكنھ  المحبطة غالبًا ما تؤدي بالفرد إلى أن یكون عدوانیًا

ال یستطیع تنفیس ھذا العدوان على أفراد الجماعة التي ینتمي إلیھا وبالتالي یقوم بعملیة اإلزاحة نحو 

رد المتعصب ھو میل ال شعوري، وھكذا فإن الفرد جماعة أخرى، وعملیة اإلبدال التي یمارسھا الف

  . یمارس التعصب نحو اآلخرین دون أن یدري

  

  بین الجماعات نظریات الصراع - 2.4.2.2
 ثقافة أون ـع معیـي مجتمـمتى ینشأ التعصب فكیف ومعرفة  ركز ھذه النظریات جل اھتمامھا علىت 

 ،ل الجماعات ككلـن تفاعـتج مـة التي تننتیجة أشكال الصراع المختلف ،معینة أو جماعة معینة

ینصب االھتمام فیھا على الجماعات ككل ولیس على األفراد، أي لیس على األفراد بوصفھم أفرادًا و
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ولكن بوصفھم أعضاء في جماعات لھا كیان خاص وھذه الفئة من النظریات تؤكد أھمیة عوامل البیئة 

 رـطاك أـھنو .) 479: 2003الجبالي،( ماعةییر الجبنظریة مجاراة معا الثقافیة، وتعرف أحیانًا

ا حول أھمیة الصراع ـأة التعصـب تـدور جمیعھـة لنشـمتبایـنرات ـت تفسیـدمـق عدیـدة ةـفرعی ةـنظری

  : يــھخر وأھم ھذه األطر آات بشكل أو ببین الجماع

                                                                                                                    بین الجماعات الواقعي نظریة الصراع -أ .2.4.2.2

) ةدیـة الطبیعیالموارد الما(ح المصال ىـات علـم بین الجماعـع القائالصرا أن النظریةذه ـفترض ھت   

فإذا حدث ). 58:2006الجزار، ( اھة فیما بیندلباـرق متبط بین الجماعات بثیر التعصھ أن یـن شأنـم

ب ـبـس وىـقد أـدیـمثل التھـی ینئذـواقعیة فح رى، بصورةما األخـددت كل منھـین ھـأن جماعت

األكثر عرضة ى أن األفراد بمعن ،التھدید أساس درجة راد، علىـأة التعصب لدى األفـي لنشـسیكولوج

  . )479: 2003 ،الجبالي( مـأة التعصب لدیھـلنش ثر عرضةـد یكونون أكـللتھدی

مثلھ مثل  الواقعي بین الجماعات لصراعنظریة ابرز أنصار من أ Sherif )1966( ویعتبر شریف   

تعصب من ن التعصب مشكلة تتعلق باألفراد، فالأمنھم مھتم بدحض فكرة  فكل Campbellكامبل 

فالفرد یتعصب ضد ). 2003معوض، ( وجھة نظر شریف أساسھ صراعات المصالح بین الجماعات

ین ج، حیث یري جیري تنافس اقتصاديـا فـة التي ینتمي إلیھـت الجماعـرى إذا ما دخلـة أخـي جماعأ

 Gergen ن ال یعد بالضرورة حالة م اقتصادي أساسن الصراع الذي یقوم بین الجماعات على أ

حاالت التعصب، ألن التعصب یمكن أن ینشأ نتیجة للصراع الواقعي بین الجماعات  في النواحي 

   . )122: 1997،هللاعبد ( االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة

أن التعصب قد ینبع من معتقدات   1980Reicherو ریتشر   1976Billigج ییرى كل من بیل  

بقات المجتمع وفئاتھ وھي جزء من انقسامات اجتماعیة بین ط تسعى إلحداث سیاسیة أو أیدیولوجیة 

سیاسیة تؤدي إلى التوتر في العالقات بین الجماعات، فعندما تتسابق الجماعات وتتنافس  ستراتیجیھا

على بعض الموارد النادرة تصدر اتجاھات سلبیة ومتحیزة، وال یختفي التعصب نھائیًا عند تعاون 

بین جماعتین  نھ حینما یحدث صراع وتنافسوم ھذا النموذج على افتراض أـقیالجماعات فیما بینھا، و

 ىـإل ،األخرىا ـمـل منھـك ن ھاتیـن الجماعتیـن تھـددإفـ ،ةـل خارجیـعوام من الجماعات نتیـجة أي

ى ـاء علـوبن، متبـادلة بیةـدوث تقویمات سلـح ىـإلؤدى ـ، وھو ما یھماـر عدائیة بینـون مشاعـتتك أن

ة أو ـاب اقتصادیـواء ألسبـسات ـماعـن الجـم بیـة الصراع القائـجـب نتیـصـدث التعـد یحـك قـذل

  .  )293 :1999،درویش(ة أو اجتماعیة ـسیاسی

  نظریة الحرمان النسبي - ب.2.4.2.2
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 ،ءن األشیاــراد عــات األفـوقعـن تـارض بیـتعـھ الـأنـي بـان النسبـرمـالح 1970ور ــرف جــیع      

اوت السلبي بین ـأو التف ،ةـوشروط الحیاة التي یعتقدون أنھم یستحقونھا وبین قدرات بیئتھم االجتماعی

ا یمكن تسمیتھ بالموقف اإلحباطي على عدد كبیر من ـؤدى إلى سیطرة مـذي یـوالواقع ال ع ـالتوق

ة تحول دون حصولھم ـیـنفس أوة ـق مادیـعوائاألفراد فیھ  واجھـوھو موقف یع، األفراد في المجتم

 الـذي األمـر، واإلعاقة وعیھم بالقوى الكاملة خلف التدخلع ـم ابھ مـاحتفاظھ أوم معینة ـى قیـعل

  . )60: 2006 ،الجزار(لعنف لتجاوز ھذا الموقف لوء ـجالل إلى مھـیدفع

 اآلن ن مستوى الحیاة التي یعیشونھابی ي یظھر عندما یدرك الناس اختالفًاالحرمان النسبف   

بھ وأن سبب السخط االجتماعي  والتعصب یكمن في والمستوى الذي یعتقدون أن من حقھم االستمتاع 

 الفرق الشاسع بین ما یحصل علیھ الفرد وبین توقعاتھ أي وجود فجوة بین التوقعات واالنجازات

ھ الفرد ومـا وبھذا فان الحرمان النسبي ینشأ من إدراك التعارض بیـن مـا یمتلكـ .) 2003معوض ،(

، فـالفـرد یـدرك ھـذا ددفـي ھـذا الصـ بـارزًا حـقھ، وتلعب عملـیات المقارنـة دورًایعتقد أنـھ یست

نھـم أالتناقــض مــن خـالل المقـارنـة مـع الجماعـات األخـرى، وعنـدمـا یـدرك أعضاء جماعـة ما 

ـم یعبـرون عـن استیائھـم وسخطھـم فـي یعـانـون الحرمان نسبیا بالمقارنة مع الجماعات األخرى فإنھ

  . )61: 2006 الجزار،(شكـل عداء ضد ھـذه الجماعات موضع المقارنـة 

ر ـث یشعـات حیـة بین الجماعـالخصوم ىـإل یؤدي النسبين الحرمان ما سبق فإ إلى واستنادًا   

خرى ات أـاعـجملدى  رـفتوـكنھ یـ، لمدیھـر لـیتوف عین الـوضوع مـیق مـتحق يفـرغبة ـبال األفراد

 فھم اقدر من اآلخرون إال أن الظروف ال تساعدھمـھ، حقیقـتم ـدورھـمق يـفن أـبرون ـویشع  ـھتلكـتم

  ) . 479: 2003الجبالي ، (

                                                      التھدید الجماعي في مقابل االھتمام الفردي -ج .2.4.2.2

 إحدىأعضـاء  و اعتقادـن الجماعات ھـیـب راعـي للصـاسـانزم األسـة أن المیكـظریـذه النـھرى ـت     

ة ـل جماعـا أن كـكم، رىـات أخـمـاعـھ مـن قبـل جــفدــدده، أو مستـھــا مھــھـاتیـات أن حاعــجمـال

ا دون ـر علیھـقتصـوت ،رىـاألخة ـاعـة الجمــبمصلح ًاـعكسی ًاـط ارتباطـا ترتبـد أن مصلحتھـقـتعت

ا وضمانھا ـة مصالحھـایـى حمـإل ین ـاعتـن الجمـل مـراد كـد أفـمـة سیعـالـذه الحـھ ففـي ا،ـرھـغی

ة ـل فئـمد كـرى ستعـارة أخـ، وبعـبرىـة األخـفئـد مصلحة ومكاسب الا ضـرص تحقیقھـوزیادة ف

و  ــيول(األخـرى  الفئة ب علـى حسـابـمـن تحقیـق مكاسـ ةـانیـة الثـفئـرص الـن فـیل مـلـى التقـعل

  ).269:  2004، محمد

إن التھدید الجماعي ككل ولیس للفرد الواحد، وإن ما یحكم ھذه العملیة ھو الشعور یرى البورت    

الجماعي ال الذاتي بالكراھیة واالستیاء، بصرف النظر عن السبب المحدد لذلك، لھذا أكد بیتجرو 
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Pettigrew شعور الجماعي بالكراھیة، فالتعصب یتمثل بشكل رئیسي في مجموعة من أھمیة ھذا ال

أسلوب التفاعل بین أفراد الجماعات في المجتمع، االتجاھات الجماعیة الخاصة بالكیفیة التي تحكم 

  .)118:  1997عبد اهللا، (ولیس الكیفیة التي تسیر بھا حیاة الفرد ومشاعره الخاصة 

  ن الریف والحضرنظریة الصراع بی - د .2.4.2.2

ال التعصب المختلفة تنتج ـتراض أن أشكـوم على افـذه النظریة تقـبأن ھ) 1996( یشیر البورت        

من ى ما لدى كل منھما ـبناء عل والحضر،الریف  أبناء والعداوة المتبادلة بین التقلیديمن الخوف 

األفراد من الحیاة  انتقال نأا كم، امك مـن أضرار لكل منھیسبـبھ ذل أنكن ـوبما یم رخاآلعن توقعات 

الریفیة إلى الحیاة الحضریة یصحبھ كثیر من الخوف والقلق، فحیاة الحضر أكثر تعقیدًا من حیاة 

وبما تتطلبھ  ،الریف بما تحتویھ من ضرورة التكیف للمخترعات، وألنماط السلوك الكثیرة والمعقدة

اسب من الحیاة، وفیھا خوف من أن ال یستطیع ومنافسة للوصول إلى مستوى من ،من جھود مختلفة

الوصول إلى المستوى الذي تتطلبھ الحیاة الحضریة أو من الفشل في الوصول إلیھ، فالتشكیك الفرد 

ھي من األسباب التي تؤدي والتھدید والحذر أھم ممیزات الحیاة الحضریة على وجھ التحدید، لذلك ف

  . )122: 1997عبد اهللا، (نیة معینة بعض أشكال التعصب في فترات زم ةإلى نشأ

  یةالنظریات المعرف -3.4.2.2

یـات المعرفیـة فـي نشـأة التعصب إذ فیة التي یمكن أن تسھم بھا العملالكی یستند ھـذا التوجـھ إلى

ة ـرفـیة للمعـب األساسـعن الجوان -ھ ـزء منـي جـل فـاألق ـىعل -أ ـیفترض أن التعصب قد ینش

أو الجماعات  األفراد نـا عـنـا معلوماتـم بواسطتھـا وتنظـر بھـاالجتماعیة أي الطرق التي نفك

  . )48: 2006 الجزار،( ي صیاغة أحكامنا االجتماعیةـا فـونستخدمھ

السلوك التي یمارسھا  أنماطالنظم التي تؤثر وتتأثر بجمیع  أھمم المعرفي للشخصیة یعتبر من االنظ   

الفرد  نإث ـحی ،الحیاة االجتماعیة وىتـمسى عل أو الفكریة أوالحیاة العقلیة  توىمس ىـعل الفرد سواء

 ىرض لھا علـي یتعـتـف الـالمواق أوا ـھفتي یصادـالعقلي والفكري ومعالجتھ للمشكالت ال ءهأدایعتمد 

نفس  ىعلفرد ال ویعتمد زانھا،ـواخت واستیعابھاتحصیلھا  مجموعة من المدركات والمعارف التي سبق

رار أو إبداء ـق تعرضھ لموقف یستلزم اتخاذد ـعن تحصیلھا تمي ـالت معارف والمعلوماتـوال مدركاتلا

  :ھي  اتـن النظریـم ةـالفئذه ـة لھـمثلالم النماذجومن  ).23: 1992 ،الدسوقي( رأي
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   االجتماعي التصنیفنظریة  -أ.3.4.2.2

ھ العملیات المعرفیة في تحدید أفكار األفراد عن الجماعات ھذه النظریة على الدور الذي تؤدی ترتكز

والموجودة في مجتمعھم ) التي ال ینتمون إلیھا(والجماعات الخارجیة ) التي ینتمون إلیھا(الداخلیة 

عـن نشـأة التعصب بیـن  ًالؤواالجتماعـي یمكـن أن یكـون مسفالتصنیف  ).480: 2003الجبالي، (

و " نحـن"إلى قسمــین  -وھـو ما یحـدث دومـا   -یـم العالـم االجتماعي الجماعـات، فبمجـرد تقس

ة أعضاء الجماعة الداخلیة بصورة أي جمـاعة داخلیـة وجماعـة خارجیة فإننا نمیل إلى رؤی" ھـم"

   )49: 2006الجزار، ( الذیـن ندركھم بشكل أكثـر سلبیـةجماعات الخارجیة الیجابیة مقارنة بأعضاء إ

أساسیًا مصدره الحاجة دافعیًا  أن عملیة التصنیف االجتماعي تستثیر میًالب ض ھذه النظریةوتفتر   

یجابیة لتفسیر المیل المعرفي لتفضیل اجتماعیة إیجابي للذات وذلك من أجل تحقیق ھویة إلى تحقیق إ

ذلك وبجیة، وسلوكیة وتمییزیة نحو الجماعات الخار إدراكیةالجماعة الداخلیة، وما یتبعھ من تحیزات 

تلعب ھذه النظریة دورًا محوریًا في صیاغة موقف التفضیل للجماعة الداخلیة والذي یؤدي بدوره إلى 

   . )75: 2007عبد الرؤوف، ( عداء نشط ضد الجماعة الخارجیة والتعصب ضدھا
  

   الجامد العتقاديأنظریة النسق  -ب .3.4.2.2
   

فة مجاالت الحیاة  یمكن أن نالحظ مدى تعارض األفكار ویرى أننا في كا قدم ھذه النظریة روكیتش   

، وكیف یتشبث بعض الناس بنوع من المعتقدات واألفكار المعتقدات بین األفراد والجماعاتو

حتى ، أو غایرةوُیصرون علیھا دون محاولة ولو لمجرد  التعرف على أفكار ومعتقدات اآلخرین الم

تفكیرھم وتناول ء األفراد بأنھم منغلقون في أسلوب ، ویصف روكیتش ھؤالمحاولة التفكیر فیھا

  .  )1988، رجیعة(معتقداتھم 

عتقـاد دم االـع ولالعتقـاد أ في منغلق نسبیًانظام معر"بأنھا  الدوجماتیة 1954وعرف روكیتش     

ر ـة توفـة مطلقـول سلطـول قاعدة مركزیة مـن المعتقـدات حـ، وینتظم حفـي الحقیقـة أو الـواقع

روكیتش  رضـویفت " نـو اآلخریـدل نحـب ضـد أو التسـامح المعتـاذج التعصـن نمـال مـدورھا ھیكـب

، ضـعتقدات متناقضة عـن بعضھـا البعـزال وأنظمة مـسم باالنعـأو العقلیة المنغلقة تت الدوجماتیةبأن 

عتقدات حیح المـة تصـاولـي محـة فـ، والصعوبدةـدیــات الجـومقـاومـة التغییـر فـي ضـوء المعلـوم

على مفھوم  یقوم التنظیم المعرفي للشخصیة عند روكیتشف .)75: 2007عبد الرؤوف، (الموجودة 

، حیث یرى أن لكل فرد أعدادًا ال تحصى من المعتقدات التي نستطیع أن Beliefھو المعتقد وأساسي 

فكل فعل أو توقع لعمل فعل ُیعد  ،عالھ القھریة وحركاتھ التعبیریةنستدل علیھا من ھفوات لسانھ ومن أف

ولیس كل ما یقولھ الفرد ُیعبر عن معتقداتھ فقد یكون القول لخداع اآلخرین، ذلك أن االستدالل  ،معتقدًا

  . )2004عبد الرازق، (معًا   الصحیح على معتقدات الفرد الحقیقیة ینبع من كل ما یقولھ الفرد ویفعلھ
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   التعلم اتنظری  -4.4.2.2

ریات التعلم المختلفة التعصب على أنھ سلوك یتم تعلمھ واكتسابھ بنفس الطریقة التي تكتسب تعالج نظ

بھا سائر االتجاھات والقیم النفسیة واالجتماعیة، حیث یتم تناقلھ بین األفراد كجزء من المحصلة 

ل عملیة الكبرى لمعاییر الثقافة، فالتعصب یعد بمثابة معیار في ثقافة الفرد، یتم اكتسابھ من خال

التعلم یعد أساسًا من األسس المھمة التي یفسر بھا السلوك في سویتھ وانحرافھ ف  ،التنشئة االجتماعیة

 مرغوبةالغیر كثیرًا من السلوكیات المرغوبة ووفي بساطتھ وتعقیداتھ، فبواسطة التعلم یكتسب الفرد 

التشریط اإلجرائي وكذلك نظریة و أن نظریتي التشریط الكالسیكي ب یمكن القول.  )2003،الجبالي (

وعلیھ سیتم  ،التعصب لدى األفراد ةالتعلم قدرة على تفسیر نشأ نظریاتالتعلم االجتماعي من أكثر 

  :عرض ھذه النظریات على النحو التالي 

  نظریتي التشریط الكالسیكي و التشریط اإلجرائي   -أ.4.4.2.2

ئي لھا دور ھام في اكتساب السلوك التعصبي من التشریط الكالسیكي و التشریط اإلجرا إن نظریتي

، فالمجتمعات تنقل التعصب إلى أجیالھا الجدیدة بصورة مباشرة عن خالل عملیات الترابط والتدعیم

طریق تعلیمھا الصریح وتدعیمھا لالتجاھات والمعتقدات التعصبیة، كذلك تنقلھ بصورة غیر مباشرة 

ة، وكذلك من خالل القیمة ذوي األھمی اآلخرینات وألفاظ من خالل المالحظة واتخاذ نموذج لسلوكی

اعة الثقافیة كالرمزیة اللونیة كالتي تتسع لتؤثر على تقییم الجماعات الخارجیة المختلفة عن الجم

  . )2000، دكت(الداخلیة على أساس لون الجلد 

  نظریة التشریط الكالسیكي  •

كتسبھ من أسرتھ ومن جماعتھ التي الطفل ولكنھ ی ینمو التعصب لدى الفرد بالتدریج، فھو ال یولد مع

كما إن األطفال یكتسبون التعصب أوًال من الوجھة العاطفیة  ).2003معوض، (عیش في كنفھا ی

فاألطفال  ).2000، دكت (ز الدقیق بین الجماعات العرقیة واالنفعالیة والتي تسبق قدرتھم على التمیی

التي توجد لدى الكبار، وبوجھ ستدماج أشكال التعصب یكونون عرضة ال الذین یتوحدون بالكبار

خاص الوالدین والمدرسین، ألن ذلك یمثل بالنسبة لھم دعمًا ألشكال التعصب المرغوب فیھا من 

السلوك، ویمیل األطفال دون تدعیم خارجي إلى اكتساب أشكال التعصب السائدة في بیئتھم االجتماعیة 

 ).2003الجبالي، (عال وأھمھا سلوك الوالدین في بیئتھم المحیطة بھم من خالل النماذج ذات التأثیر الف

) األبیض(ومن المالحظ أن لتعبیرات األلوان معاني داللیة محددة خصوصًا في حالة داللة اللون 

باعتباره سیئًا، وترتبط ھذه الدالالت التقویمیة باالتجاھات نحو ) األسود(باعتباره جیدًا واللون 

  . )2000دكت، (نفة إلى أبیض وأسود المصالجماعات 
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فالطفل األبیض عندما یرى تعبیرات وجھ أبویھ أو أقاربھ أو یسمع كلماتھم التي تدل على    

و األفراد الذین یعتنقون دین ضد األفراد الملونین أ )غیر شرطي نبھم(االشمئزاز والدونیة واالحتقار

ھذه المعاییر السائدة في جماعتھ والتي تعبر ل فإنھ سرعان ما یمتص الطف )استجابة غیر شرطیة(خرآ

فیسایر الطفل جماعتھ في التعصب ویعتنق اتجاھاتھا  ،عن نبذ جماعتھ األسریة للجماعة األخرى

فإنھ یسلك نفس سلوك ) شرطي نبھم(ومبادئھا ، وبذلك عندما یلتقي الفرد أو یتحدث عن ھؤالء األفراد 

  . )استجابة شرطیة(جماعتھ األسریة 

اء ـة أشھر یفضلون ویختارون األشیـن ستـي سـال فـن األطفأى ـأن ھناك دلیًال ھامًا عل كما   

 ةـة االجتماعیـو التنشئـون ھـدد لتفضیل اللـل المحـى أن العامـا یدل علـاء ممـوداء أكثر من البیضـالس

تمییز، ولكن الطفل  أي أن األطفال الصغار بیضًا وملونین یلعبون معًا دون تفرقة أو. )2000،دكت (

وھو ینمو في مجتمعھ یالحظ تباعد جماعتھ عن الجماعة التي یتعصبون ضدھا ویصفونھم بصفات 

ومن ثم یصبح معدًا لكي یالحظ الفروق ویدركھم كمھددین ألمنھ ومكانتھ، وھكذا النقص والدونیة 

ة ال خارجیعة النمو التعصب ضد الجماف ).2004ولي ومحمد، (یسایر الفرد جماعتھ في تعصبھا 

ولكن من یتطلب بالضرورة وجود احتكاك مباشر معھا أو المرور بخبرات ألیمة مع أعضائھا، 

عوامل تؤدي إلى إبراز عیوب االحتكاك المباشر والصراع والخبرات المؤلمة  یكون أن الممكن

 عمھالجماعة المكروھة وتسلیط األضواء على نقائصھا، فالخبرات المؤلمة تثبت التعصب وتد

   ) .2004،ولي ومحمد ؛ 2003معوض،(

  نظریة التشریط اإلجرائي  •

یؤدي إلى تكوین اتجاھات بالتأیید أو المعارضة نحو أفراد جماعات معینة، فالفرد  الجرائيالتشریط ا

ر نحو فرد في جماعة أو جماعات ـخآاتجاه معین أو لتعبیره عن اتجاه العتناقھ  " یعاقب"أو " یكافأ"

أن  .)140:  1997عبد اهللا،(یشجع على أن یكرر أو یعاقب على تعبیرات سلوكیة معینة معینة وھكذا 

التوجیھ المباشر والمكافأة والعقاب آلیات مھمة یستخدمھا اآلباء في نقل االتجاھات العنصریة إلى 

، اتوالمعتقد القیم واالتجاھات من التعلیمات المباشرة بخصوص یقدمون كما كبیرًا فاآلباءأبنائھم، 

  . )2000دكت، (ھم على الشعور بما یشعرون ءویشجعون أبنا

یعكس اتجاھًا تؤیده الجماعة  إذا ما أصدر سلوكًا) للمكافأة(فرد توقع البأن ) 1973(یري بوشكن     

سیما أنھ یلقى قبول الجماعة كما والالتي ینتمي إلیھا نحو جماعة أخرى یؤدي بھ إلى تكرار إصداره، 

إذا ما أصدر سلوكًا یتنافى مع ما تعتنقھ جماعتھ من قیم ومعاییر یؤدي بھ إلى  )بللعقا(ن توقعھ أ

جیدًا كیف یستجیب االستجابة التي  الفردتجنب إصدار ھذا السلوك وبتكرار حدوث ھذه العملیات یتعلم 
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 تحقق لھ المكافأة وتبعده عن العقاب،  ویحصل من خالل ذلك على قبول الجماعة التي ینتمي إلیھا،

وتبدأ ھذه العملیة مبكرًا في الطفولة وتنمو مع العمر ویؤدي الوالدان الدور الرئیسي فیھا ألنھما یمثالن 

  . )1997عبد اهللا، (اإلطار الثقافي المصغر الذي یعیش فیھ الطفل 

  
  نظریة التعلم االجتماعي   -ب.4.4.2.2

 ىـھ إلـفی نباـم یذھـا للتعلـا نظریــنمـوذج Banadoura & Waltersوالترز  ودم باندورا ـــد قــق 

راد ــألفاــ، فيـتماعـوذج االجــدوة أو النمــر القـأثیـالل تـن خـھ مـن سلوكـم رًاـم كثیــلـرد یتعــأن الف

ن ــات مــاب االستجابـن واكتســالحظـة سلـوك اآلخریـدة بمــة الجدیــجابـم االستـلـون تعــیستطیع

وبشكل أكثر  ).36: 1992الدسوقي،(باالقتداء بالنموذج  ما یسمىـذا ھو ھة ومثل ھـذه المالحظ اللـخ

  :تحدیدًا یحدث التعلم من خالل أربع عملیات یمكن إجمالھا في األتي 

المح الممیزة لسلوك ھذا حیث یلحظ المتعلم نموذجًا یسلك بطریقة معینة ویتعرف على الم:  االكتساب •

 . النموذج

  . بطریقة فعالة في ذاكرة المتعلم النموذج تخزین استجابات:  الحفظ •

عندما یتم قبول سلوك النموذج على أنھ مناسب بالنسبة للمتعلم و یحتمل أن یؤدي إلى توابع : األداء •

 . ة، فإنھ یكون عرضة إلعادة حدوثھموجب

  . )2006الجزار، (حدوثھ یصدر عن سلوك المتعلم نواتج تعمل على زیادة أو خفض تكرار :  النواتج •

م ـي تعلیـر فــدور كبیـان بـن یقومـة الوالدیـرة وخاصـــاألس نإلـى أ  Banadoura أشـار بانـدورا   

ا ـومثیلھ ًاـومـاء عمـات اآلبـن اتجاھـبق بیـاط مسـد ارتبـث یوجـھ حیـل أشكالـب بكـم للتعصـأبنائھ

ة ـف المختلفـي المواقـم فـالدیھوك وـات وسلـون اتجاھـال یالحظـاألطفـف ،مـأبنائھ دىد لـوجـالتي ت

ـد ـ، ویعاآلخریـن األفرادابتھـم نحـو ـلفظیـة فـي استجالغـیر ھادیـات ـدیـد مـن الـون العـقطـویل

ي ـا فـدون معھـال سلوكھما أو یقتـدون بھـا أو یتوحـد األطفـلـاذج التي یقـن أوضح النمـدان مـالوال

 ارـاإلطذا ـھ فـي   1969Tajfel لـیر تاجفـیـویش .)57:  1997 ،عبد اهللا(رة ـر المبكـل العمـمراح

 فاألشكال ،المبكـرة مـن حیـاة الطفــلالمراحل الل ـخ أــتنشة المتعصبة ـشخصیـح الـالمـم أن  إلـى

 األسـرةالل ـن خـل مـالطف إلـىل ــة تنتقـات الخارجیـاعـالالت والجمـق بالسـتتعل يـالتة ـالتعصبی

 يـفدة ـالسائ لألفكارى اعتناق الطفل ـراد المتشابھین علـن األفـة بیـالحیاة األسری دـاعـث تسـحی

   . )78:  2007،عبد الرؤوف( ل الجماعات الخارجیةدور حوـالجماعة التي ینتمي إلیھا والتي ت

ر ــذه فیشیـات تالمیـھاـى اتجـدرس علـالم رـتأثیة ـاصـة خـوبصف ةــدرسـالم رـتأثین ـع أما   

 إنیذه بل ـلتالم األكادیمـي وىـمستـال ىـط علـر فقـؤثـی م الـمعلـال أن ىـإل 1988بانـدورا وریتشـارد 
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 ةــاألنشطي ـھم فـتراك معلمیـاش وىـیذ مستـث یالحظ التالمـبصفاتھ حی ًاـأیضھؤالء التالمیذ یتأثرون 

ھـات ــدوا السبـل لـوجیمھـ أنون ـطیعـمین یستـلـن المعم، وإـدھـقلیـون بتـة ویقومـیـة والدینـالسیاسی

   1992  الدسوقي،(ار ـن أفكـتالمیذھم م ن خـالل مضمـون مـا یطرحونھ علىـتعصبیـة مـنظـر الـال

 :47( .  

ئة ـیة التنشـي عملـام فـران تقوم بدور ھـجماعة األق أنب )106: 1984(زھران  كما یشیر   

درجة  األقران على ةـرد بجماعـدى تأثیر الفـ، ویتوقف مدرـماعیة وفـي النمـو االجتماعي للفاالجت

التفاعـل القائـم ذه الجماعة ونـوع ـتماسك ھ ا وقیمھا واتجاھاتھا وعلىـلمعاییرھوالئھ لھا ومدي تقبلھ 

ھ فـي جمیـع تصرفاتـھـم ـي مسایرة الفـرد ألصدقائـران فـة األقـیر جماعـر تأثـویظھ ،بیـن أعضائھا

  .  وكھم المضاد للسلطة في المجتمعسلووأفكارھـم 

، كقناة ةـأو ما یسمـى بالنمذجـھ الرمزی عــالموســائل اإل ةـأھمی ىـإل )2000(دكت ار ـأشكما     

وذلك باعتبارھا تلعب دورا ھاما في نقل ودعم القیم المعیاریة  ،لتعلم السلوك التعصبيھامة 

ن، فالتمییز الواضح في صیاغة األخبار یجعل من والمعتقدات واالتجاھات الخاصة بثقافة مجتمع معی

كبر بالمقارنة بتركیز لسلبي لألقلیات یكون موضع تركیز أأخبار الصراعات العنصریة والسلوك ا

أن ول بــیمكـن الق وعلیھ. یجابیة لألقلیاتجانسة المتكافئة أو االنجازات اإلاألخبار على العالقات المت

نـھ ال ع أـ، والواقظـر متعـددة ومختلفـةات نـس وجھـھـا تعـكي تـم عرضـالت ات التعصبنظریـ

 ة معینـة ر للتعصب من زاوی، فكل منھا ینظل مـن األخرىـن ھنـاك نظریـة أفضنستطیـع أن نقـرر أ

التعصـب ظاھـرة ترجـع لعـدة ألن  ردهـن التعصب بمفـع ًالؤومس ًاـدد سببـذلك ال نستطیع أن نحـل

  .  اخلةعـوامل متشابكة ومتد
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                                                                        النسق القیمي -  3.2

ة توجھھ قیم ـي حیاتنا االجتماعیـاط فـسلوكنا في مختلف مجاالت النش أنور المسلم بھا ـن األمـم"

 رك فیھا الناس تؤدي دورًاـیم یشتـن القـة مـم مجموعـع تنتظـل مجتمـل جماعة وفي كـي كـ، ففمعینة

ي ـكما تؤدي نفس الدور ف ،ـھذي یعیش فیـي المجتمع الـف وتوجھاتھفرد ـد سلوك الـي تحدیـھاما ف

ن ـي تكویـف رــاألوفب ـم بالنصیـتسھ أنم ـن للقیـل یمكـب ،االجتماعـي وكـلـالس واعـأند ـدیـتح

ا ـدم التعرف علیھـھا أو عـاس بـاع اإلحسـم أو ضیـلقیدان اـقـفإن ـم فـن ثـوم ،ةـومیـة القـالشخصی

ن ـاإلحباط لعدم إدراك جدوى ما یقوم بھ م ة ویسیطر علیھـال عشوائیـي أعمـج فـیجعل الفرد یندم

  . )226:2003 كمال،( "أفعال

اء الشخصیة ـوین بنـ، وتكيـاء االجتماعـب البنـي تركیـل فـرك یدخـم عنصر مشتـالقی نأكما    

، راء كـل سلـوك وفعلزا وـر حافـوتعتب لفردد اـالحیاة عن ـد بالقـیم التي ترتبط بمعنىلشخصیة تتوحفا

 نھاأوالمجتمعیة تبین  الفردیة األفعالالمرئیة في  أثارھا أن إالالقیم شئ غیر ملموس  وبالرغم من أن

تجاھات االختیار وھي التي ، فھي التي تشكل اي الحیاة االجتماعیةـفة ـالحقیقی القوى أوالعوامل  ھي

كمال ( ةـقافـل ألي تراث أو ثـمثـب أو الـواجـون أو الـي أن یكــا ینبغـذلك مـوك، لـوھا الفعـھ نحـیتج

ل ـالجماعات داخ أو األفراداختالف  أوام ـي انسجـف ًاـھام ب دورًاـم تلعـلقیاف ).186: 2008وحالوده،

 القیم في ثبات دائم أنیعني  ذا الـوھ قیمھا، المجتمعات مجتمعاتھم فعن طریق المحاولة والخطأ تخط

    ).2002عبد القادر، ( بل تتغیر بتغیر الظروف االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة

  النسق القیمي  مفھوم - 1.3.2

ا ـث لقیت دراستھـبالفلسفة حی ًاـوثیق ى لتفسیر مفھوم القیم ارتباطًاـد ارتبطت المحاوالت األولـلق 

د أطلق الفالسفة على القیمة ـ، فقصةر الفلسفي بصفة خاـرواد الفك قبل بحث فیھا اھتماما بالغا منوال

القیـم فـي خالق والمـثل العلیا، إال أن ود واألـللوج المـبدأ األعلىل الخیر والكمال وـاظ مثـدة ألفـع

ي میادین ـعلماء فلكثیر من ا ر الفلسفي فحسب بل تناول تعریفھاـد الفكـتقف عن ریفاتھا المختلفة التع

   . )1995عیاد، (واالجتماع والتربیة علم النفس 

  
ویعتبر تحدید مفھوم القیم في علم النفس االجتماعي من الموضوعات التي شغلت أذھان الكثیر من    

 من الدارسین، ویتداخل مصطلح القیم مع عدد من المصطلحات التي تستخدم في وصف جوانب معینة

فالقیم مفاھیم كلیة ). 11:  2001میخائیل،(ا والمیول وغیرھكاالتجاھات والمعتقدات الشخصیة 

مستقرة وثابتة نسبیًا، وتظھر في العدید من میادین االھتمام اإلنساني وھي تمكننا من الوصول للتكامل 
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مفاتیح   بین الفرد والمجتمع، وھي تعتبر نتاج لقدر ملحوظ من الخبرة والتفاعل االجتماعي كما تعتبر

ن ـة مـتقـیزیة مشـاالنجل) Value(كلمـة قیمـة ف ).10:  1997صقر، (لمشكالت االجتماعیة لفھم ا

وة ـني القـتع أنـھا، أي اعـوشج ويــا قـل أنــي األصـاھـا فـومعن) Valea(ني ـل الالتیـالفع

ھ ـنمن تصور مؤداه أ وقد انبثقت فكرة النسق القیمي. )1996عبد الرحمن، (ة ـالبـة والصـاعـوالشج

بمعزل عن القیم األخرى فھناك مدرج أو نسق ھرمي تنتظم فیھ ة أو فھمھا ینـة معـیمكن دراسة قیم ال

) 2007(السباھي  یشیرو .)16: 1997صقر، (بة للفرد أو الجماعة القیم مرتبة حسب أھمیتھا بالنس

اء ـا وضع أشیـومعناھ) (Sun،Stema)(جاءت من كلمتین یونانیتین ھما  )System( كلمة نسق بأن

ن النسق عبارة عن أـب) "103:1997(اهللا ا أشار عبد ـق، كمـي شكل منسـبعضھا مع بعض ف

مجموعة من العالقات المنتظمة المستقرة بین أجزاء أو عناصر كل معین، وھذه العناصر تعمل معا 

  ".لكي تؤدي وظیفة معینة 

  
  : ي ـق القیمـعریفات التي أوردھا أصحابھا عن النسوبناء على ما سبق سیتم عرض مجموعة من الت

  
تنظیم ثابت من المعتقدات التي تختص بأشكال من  عبارة عن بأنھ ينسق القیمال"روكیتش فیعر -1

  . )18:1997صقر، ( "السلوك أو الحاالت النھائیة للوجود من خالل متصل من األھمیة النسبیة 

  
عبارة عن نموذج منظم للقیم في مجتمع ما،  بأنھ القیميالنسق )"78:1996(ف عبد الرحمن یعر -2

م بعضھا بعضا فتكون كال المتبادل الذي یجعلھا تدع باالرتباطھ ـة فیـا، وتتمیز القیم الفردیـأو جماعة م

  ".   متكامال

                                                                               

م ـوذج منظـن نمـعبارة ع بأنھ النسق القیمي"  )707:1981(العزیز  عرف عوض وعبدی -3

رغوب فیھ ھـو ما دد مـتحالتي ة أو الضمنیة ـة الصریحـورات والمفاھیم الدینامیـن التصـل مـومتكام

ة بالفعل في جماعة أو والطرق واألسالیب والوسائل الخاص ،دافار األھر في اختیؤثـ، وتااجتمـاعی

     ."ع ما مجتم

                                                                                     

ي یتبنھا الفرد أو الجماعة أو ـالترتیب الھرمي لمجموع القیم الت بأنھلنسق القیمي ا ف زھرانیعر -4

  . )79:  1996عبد الرحمن،( م سلوكھ أو سلوكھم دون الوعي بذلكـالمجتمع، ویحك
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م الفرد، ـل لقیـم الشامـاء أو التنظیـن البنـارة عـعببأنھ النسق القیمي )"18:1997(عرف صقر ی -5  

وتتفاعل ھذه العناصر معا لتؤدي وظیفة معینة  عناصرهوتمثل كل قیمة في ھذا النسق عنصرا من 

  .  "بالنسبة للفرد

                       

میز الشكل الم عبارة عن الترتیب التفاضلي للقیم، ذو بأنھالنسق القیمي " )11:1999(سلیط ف یعر -6

    ".الذي یختلف بین فرد وفرد وجماعة وأخرى

  
م أو ـن مفاھیـارة عـعب بأنھ يـق القیمـالنس" Schwartz & Bilskyكي سلیف سوارتز وبیعر -7

 وـلـأو تع وـ، وتسماتـایـالغن ـة مـایـوك أو غـال السلـن أشكـل مـوب وتختص بشكـرغـورات للمـتص

  ). 42:1998ة، ـخلیف" (ةـا النسبیـب أھمیتھـا حسـن ترتیبھــكـة، ویمـوعیـف النــواقـالم ـىعل

  
مجموعة من التنظیمات النفسیـة ألحكـام فكریـة  ي بأنھالقیم النسق )213: 2008(الھاشمي  عرفی -8

دوافع األفراد ورغباتھم في  وانفعالیـة یشتـرك فیھا أشخاص بحیث تعـمل تلك التنظیمـات فـي توجیـھ

  . لتحقیقھـا تلك الفئـة ىلكبرى لخدمـة أھـداف محـددة تسعـالحیـاة االجتماعیـة ا

، أن الفرد یرتب القیم التي اكتسبھا  ھ من خالل متابعة تلك المفاھیم للنسق القیميأن یضح  مما سبق   

فراد في األسرة والمؤسسات التعلیمیة وتعلمھا من خالل عملیة التفاعل االجتماعي التي تحدث بین األ

المختلفة حسب أھمیتھا وأولویتھا بالنسبة للفرد وتلك القیم تشكل اإلطار القیمي أو الفكري العام للفرد 

  ) 79: 1996عبد الرحمن ، ( یقوم من خاللھ سلوكھ  ویستطیع الفرد أن یتخذھا معیارًا

  خصائص النسق القیمي - 2.3.2

د ـدیـن غیرھا من المفاھیم األخرى ویمكن تحـا عـي تمیزھـن الخصائص التـة مـوعـم بمجمـاز القیـتمت

   : يـا یلـا فیمـأھمھ

   ةـم ذاتیـالقی:  الخاصیة األولى

م قابلة للتغیر ـذلك كانت القیـر، لـبات ومشاعـول ورغـن میـم اإلنسانو في نفس ـن للقیم صلة بما ھإ

 نأ اـا، كمعلى األشیاء قیمتھفھو الذي یضفي  ،اإلنسانشخص  ىإلترجع  ألنھاة ـي ذاتیـدل، فھـوالتب

 األفراد عندر ـكـانت القیمـة أحكـامـا تص إذار، وـخرد آلـن فـف مـا یختلـة وأھمیتھـوزن القیم
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لذا فیمكن القول واألشیاء فھي تشمل معاني كاالھتمام والرغبة واالعتقاد، وھذه من مكونات الشخصیة 

  . )73: 1996عبد الرحمن، ( ن القیم ذاتیةأب

  ة ـنسبیم ـالقی:  الخاصیة الثانیة

بل إنھا تختلف  ،خرآل فردمن أن القیم النسبیة أي أنھا تختلف ب) 220: 2008(یرى كمال وحالوده  

ل ـل داخـب رـخآلع ـن مجتمـ، ومخرآلوظروفھ من وقت  وحاجتھ لرغباتھ اد الشخص الواحد تبعـعن

خر داخل المجتمع الواحد وتأخذ ھذه النسبیة ومن وقت آل خرىفرعیة أل ع نفسھ، ومن ثقافةـالمجتم

  : شقین ھما

ة، وإنما تختلف باختالف ـع المجتمعات البشریـي جمیـده فـت واحـم لیسـیالق : ةـة المكانیـالنسبی -أ 

على ھذه  ا التي تؤثرـة وغیرھـة واالجتماعیـل الثقافیـى العوامـع إلـات اإلنسانیة، وذلك راجـالجماع

الجماعات، وبما أن المجتمع مقسم إلى مستویات اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة مختلفة فھي تختلف 

  . دة للمجتمع فكل فئة من البشر لھا قیمھا التي تمیزھا عن غیرھاـداخل الثقافة الواح

مھ من تطور ن القیم تختلف وتتغیر في المجتمع الواحد بما یطرأ على نظإ : ةـة الزمانیـالنسبی -ب 

یـم الصالحـة في  والق سـاألمیم بزمـن معین فقیم الیـوم تختلف عـن ق ةـالقیم غیر مرتبط أنوتغیر، أي 

لیست مطلقة بل تمتاز بالثبات  فھي ،الواحد مجتمعخر داخل الآزمن  صالحة في ال تكوند ـما قزمن 

ا ـالجغرافیلزمـان والثقافـة وخـر تبعـا لعوامـل المكـان واـي تختلف مـن مجتمـع آلي وھـالنسب

ارة ـالف الحضـف باختـي یختلـم القیمـالتنظی نأد ـنج أنوقع ـن المتـان مـلذلك ك ،واألیـدیولوجیـة

ون ـذي یعیشـي الـاعـال االجتمـالمج أوا الناس، كما تختلف باختالف الطبقة ـي یعیش فیھـة التـوالثقاف

  . اـون لھـرضـي یتعـالت ةـرات الخاصـر بالخبـأثـذلك تتـھ، وكـفی

  لم ـة وقابلة للتعـم مكتسبـالقی: الخاصیة الثالثة

 اإلعالمدرسة ووسائل ـوالم واألسرة رادـواألفة ـالخارجی ةـكالبیئة ـادر متنوعة محسوسـمص مـللقی

م نوع من التفاعل االجتماعي ـھ یحدث بینھـنإة فـة معینـلجماع ؤهفرد وانتماود الـوغیرھا، لذا فوج

ن ـم ةم ناتجـك القیـوتل ،لیھاي إـن جماعتھ المرجعیة التي ینتمـرد مـم یكتسبھا الفـثق منھ قیـذي ینبـلا

تم ـنھ یأالل البیئة ولیست وراثیة، بمعنى الثقافة السائدة في ھذا المجتمع، أي أن القیم مكتسبة من خ

مصدر ف .)1996 د الرحمن،عب( االجتماعیة المختلفة التنشئةتعلمھا واكتسابھا عن طریق مؤسسات 

مصدر القیم السائدة في ن ویعیشون فیھ، أي أن اؤینشمجتمع الذي القیم األساسي لألفراد ھو ثقافة ال

  . )1999سلیط، (قلھ من جیل إلى جیل الذي تنتاریخ الجماعة أو تراثھا  إال ھوما  ،مجتمع ما
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  ةـاریـم معیـالقی: الخاصیة الرابعة

الزیود، (معـیار إلصدار أحكام تقیس وتقیـم وتفسـر ویعلل مـن خاللھا السلـوك  ن القیـم تعتبر بمثابةإ

بمعنى أن القیم تضع أفعال وطرق السلوك وأھداف األعمال على مستوى المقبول  ).24:  2006

دم ـم تستخـیـلقمرغوب فیھ أو المستحسن أو المستھجن، فاالغیر ووغیر مقبول، أو المرغوب فیھ 

ات ـوجھـاییـر مـتكون تلك المعو ة معینة،ـن جماعـثق مـس تلك التي تنبـاییـن ومقـیوانـیار وقـكمع

حتى یمكن الحكم  بھا على األعمال  ك الجماعة، وذلكـى تلـون إلـوك األفـراد الذیـن ینتمـلـلس

  . )72:  1996 عبد الرحمن،(ة ـذه الجماعـدر من ھـي تصة التوالممارسات المادیة والمعنوی

  
   ةـة الضدیـلك صفـم تمتـالقی: ة الخامسةالخاصی

الذي یشكل  ها سلبیا، والقطب االیجابي ھو وحدا قطبا ایجابیا، وقطبـا مما یجعلھ لھـة ضدھـفلكل قیم

عبد الرحمن، (میھ ضد القیمة أو عكس القیمةنس أنالقیمة، في حین یمثل القطب السالب ما یمكن 

1996  :76( .  

  ترتبط بالقیمنظریات وأطر نظریة  - 3.3.2

عدد من النظریات لتي تناولت القیم بشكل مباشر أو غیر  إلى )32-24: 1997(لقد أشار صقر    

  :مباشر، وفیما یلي عرض موجز لھذه النظریات

  نظریة القیم أللبورت -1

ذكرھا في والتي ) 1928( رسبرا نج یعتبر عمل البورت مبنیا من الناحیة النظریة على نظریة   

الناس إلى ستة أنماط رئیسیة، وقد تبنى البورت ھذه  روفیھ یقسم سبرا نج" نماط الرجالأ"كتابھ 

  : وھذه األنماط ھي ،األنماط وبنى علیھا نظریتھ

إن االھتمام الغالب أو المسیطر على الرجل النظري ھو اكتشاف الحقیقة، وفي سعیھ :  النمط النظري

یبحث عن الھویات والفروق، ویطلب المالحظة والسبب،  لتحقیق ھذا الھدف فأنھ یأخذ اتجاھا معرفیا،

وال یعنیھ كثیرا جمال أو فوائد األشیاء، وحیث أن الرجل النظري أمبریقي دقیق عقالني فأنھ 

بالضرورة مفكر، وعادة ما یكون عالما أو فیلسوف یكون ھدفھ الرئیسي في الحیاة ھو ترتیب وتنظیم 

  .معارفھ

 ،أنھ یھتم بالمفید، واھتمامھ بالمنافع والخدمات  البارزةص ھذا النمط من خصائ : النمط االقتصادي

اإلنتاج التسویق، واستھالك المنتجات، وإقامة نظم ( األعمال مثل  یلتقي مع الجوانب العلمیة لعالم

  ) .تسھیالت انتمائیة 
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قد یكون  ،أفراد عدة أوقیمة عند ھذا النمط ھو حب الناس، سواء فرد واحد  أعلىن إ:  النمط الجمالي

 ،أنانیًاحب الخیر للبشر فھو طیب متعاطف ومتراحم ، ولیس  أوصداقة ال أوزواج الخالل  ذلك من

، ویرى االجتماعي إنسانیة ولیست ةدرلنظریة واالقتصادیة والجمالیة باوھو عادة ما یجد االتجاھات ا

م القوة لخطورتھ على الشخصیة، أن الحب ھو الصورة المناسبة الوحیدة للقوة، وإال فأنھ یرفض مفھو

  .من االتجاه الدیني  وفي أنقى صور االھتمام االجتماعي یكون الفرد منكرا لذاتھ ویمیل لالقتراب جدًا

  
ال تنحصر بالضرورة في المجال الضیق  وأنشطتھبالقوة،  أساسًایھتم السیاسي :  النمط السیاسي

كبیرا  التنافس یلعب دورًا أنیمة القوة مرتفعة، وحیث ، فالقادة في أي مجال تكون لدیھم عادة قللسیاسة

سفة یرون القوة أكثر الدوافع أساسیة وعمومیة، وتوجد شخصیات معینة في الحیاة، فان العدید من الفال

 -أكثر من أي شيء آخر –تكون رغبتھا في التعبیر الصریح المباشر عن ھذا الدافع مرتفعة فتتمنى 

  .القوة ولتأثیر والشھرة 

یفھم  أنصوفي یطلب  أوحي ، فھو روبالوحدةإن القیمة العلیا عند الدیني یمكن تسمیتھا : النمط الدیني 

ذوا بناء " كل وان یربط نفسھ بھذه الكلیة المترابطة ویعرف سبرانجر الرجل الدیني بأنھ الكون ك

النمط تكون وبعض رجال ھذا " المطلق الرضيعقلي موجھ دائما نحو عملیة الخلق، وخبرة قیمة 

، إن كة الفعالة داخل خبرتھم الدینیة الجوانب الروحیة لدیھم متأصلة وظاھرة في توكید الحیاة والمشار

الدیني یجعالن ھذا الشخص یرى شیئا إلھیا أو دینیا في كل حدث، ومن ناحیة  بالمتعة والتعص

  .ب من الحیاة ألنھ زاھدأخرى، فأن الروحي المتسامي یطلب ان یوحد نفسھ مع حقیقة أعلى باالنسحا

  
  
  في القیم  شنظریة روكیت -2

 القیم تتسم بخاصیة الثبات النسبي، وكذلك الطریقة التي تنتظم بھا في بناء ھرمي أن شروكیتیرى    

، وان القیم تتغیر أھمیتھا النسبیة خالل الحیاة ولكنھا ال تتقلب في أھمیتھا بشكل شاذ ألھمیتھاوفقا 

  :حظة، وقد عرف القیم بأنھا معتقدات، ویقسم روكیتش المعتقدات إلى یعتمد على نزوة الل

  
  ) .مثل اعتقد أنھا تمطر اآلن ( وھي التي یمكن اختبارھا من حیث الصدق أو الزیف : معتقدات وصفیة -أ

اعتقد أن التدریبات : مثل (سيء  أووھي التي تقوم الشيء على انھ جید : ةتقویمیمعتقدات  -ب

  ).ة للصحةالریاضیة مفید

وھي التي یحكم بھا على بعض الوسائل أو األفعال أو الغایات أنھا : معتقدات فرضیة آمرة أو ناھیة -ج

   ) .اعتقد أنھ من المرغوب فیھ أن تتصرف بأمانھ: مثل(مرغوب فیھا أو غیر مرغوب فیھا 
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 إلىلتي تعزى السلوك مسمى القیم الوسیلیة، وا أشكالویطلق روكیتش على القیم التي تعزى على 

القیم مستقرة بدرجة تكفي لتعكس  أنویعتبر روكیتش  القیم النھائیة، الحاالت النھائیة للوجود مسمى

حقیقة التماثل واالستمرار لشخصیة متفردة اجتماعیا داخل ثقافة مجتمع معین، وغیر مستقرة بدرجة 

وھو یعتبر  جتمع والخبرة الشخصیة،لثقافة والمتكفي إلعادة ترتیب أولویات القیم كنتیجة لتغیرات في ا

وان كل  ،، وخاصة حاجاتھ األساسیةةالعدد الكلي للقیم محدود ببنیة اإلنسان االجتماعیة والبیولوجی أن

  .مھم وأساسي في نظام القیمة   من القیم الوسیلیة والنھائیة

  
   القیمة  -نظریة التوقع  -3

بقوة التوقعات بأن ھذه  أدائھاعدم  أومعینة  أفعالداء أل) النزاعات(ترتبط ھذه النظریة بین المیول    

وھذه (ببواعث ھذه المخرجات لدى الشخص مخرجات معینھ، كما ترتبط  إلىستؤدي  فعالاأل

 ، ویفترض أن التوقعات والبواعث یحددان معا قوة ھذه المیول)سالبة أوالبواعث قد تكون موجبة 

  .تعتبر الدوافع من أھم محددات الباعثالموجبة والسالبة المنفصلة و) النزاعات(

  
الفتراض ارتباط القیم والدوافع،  ةویثیر فیدز قضیة ھامة ھي أن ھناك أسسا تصوریة  وتجریبی   

فعلى سبیل المثال وتعتبر كل من التوقعات وممارسات العادات دالة للتعلم السابق والواقع الحالي،

في  أخفاقة ء في مجالھ المھني كدالھ لسجل نجاحاتھ وندرك توقع الفرد للنجاح واالرتقا أنیمكننا 

االستجابات المتاحة لدى  وكذلك فأن) ذات الصلة أخرىفي المدرسة، في العمل، في مواقف (الماضي 

الثقافیة الفرعیة نموه في البیئات االجتماعیة و الفرد قد تكون مخرجات لما أمكنھ أن یتعلمھ من خالل

التي تؤثر ) الموجبة والسالبة(تضمن المتغیرات قیمة الحوافز الخاصة والبد أن ت. التي تعرض لھا

على السلوك في موقف معین، ففي بعض الحاالت ستكون قوة ھذه الحوافز دالة في توقعات الفرد، 

سالبة للفشل، فكالھما یعتمد على درجة النجاح أو مثل القیمة الموجبة الحافزة للنجاح والقیمة الحافزة ال

   .مستقلة، غال انھ في بعض الحاالت تكون القیم الحافزة والتوقعات ال)ي یتوقعھا الفردالفشل الت

  
  تصنیفات القیـــم  - 4.3.2

ن الذین تناولـوا موضـوع القیـم، بصعوبـة إیجـاد تصنیـف شامـل ومحدد للقیم، یأقر معظم الباحث   

حدیـد كـل اعدة یمكـن علـى أساسھـا تنھ مـن المستحیل أن یكون ھناك قإ  Sonleyفكما یقـول سونلي  

فإن أي تصنیف ال یعنـي بأي حال مـن األحوال أن القـیم منفصلة ). 73: 1980دیاب،(أنـواع القیـم  

وتصنف ). 2002, عبد القادر(عـن بعضھا البعـض وإنمـا ھـو لتسھیـل الفھـم وإیـضاح مفھـوم القیـم 
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المعرفیة أو المتغیرات الوجدانیة للشخصیة ألنھا ترتبط القیم عادة ضمن مجموعة من المتغیرات غیر 

مباشرة بالتفضیالت الشخصیة واالھتمامات والمشاعر، وتنتمي أكثر ما تنتمي إلى عالم الوجدان وال 

    ) .11: 2001میخائیل، (تختلف من ھذه الناحیة عن االتجاھات والمعتقدات والمیول 

  
قصدھا إلى القیـم الوسیلیـة  والتي ینظر إلیھا األفراد القیم حسب م Rokeachفـقـد صنف روكیتش 

والجماعات على أنھا وسائل لغایـات أبعـد كالقیم األخالقیة، والقـیـم الغائیـة وھـي األھـداف التـي 

كما ). 25: 2006الزیود، (تضعـھا الجمـاعـات، واألفـراد ألنفسھـا، كالقـیم الشخصیـة واالجتماعیـة 

أنـواع قیم مـضافـة، وقیم ذاتـیـة، وقیم نـفعیـة،  ةالقیـم إلــى أربــع Lewis) 1962(صنف لویــس 

القیم إلى قیم جمالیـة، وقیم معرفیة،   Kluckhohn) 1951(قیم نـظریـة، بینـمـا صنف كـلـكھــون و

ومیـز  إلـى قیـم اجتمـاعیـة، وقیـم فردیـة، فصنف القیم Morris )1951(وقیم أخالقیــة، أما موریـس 

بیـن نمطـیـن مـن القیـم تـلك التي یفضـل الفرد امتـالكھـا، وتلك التـي یجـب  Smith )1969(سمیث 

  .)49: 1991البطش وجبریل، (علیـھ امتالكھـا 

  
أشـھـر " أنمـاط النـاس"الـذي أورده فـي كتـابـة  Spranger) 1928(ویعــد تصـنیف سبـرا نجـر   

، حیث تصور إمكانیة تصنیف األفـراد إلى ستة أنماط علـى أساس نـوع تصنیف للقیم ظھر حتى اآلن

القیمة الجمالیة، القیمة القیادیة، القیمة الدینیة، القیمة االجتماعیة، (القیـم الغالبة لدیھـم وھذه القیم ھي 

اعتمادًا  نشـر فیرنون و البورت مقیاسـًا للقیم) 1931(وفـي عـام ) القیمة االقتصادیة، القیمة النظریة

علـى تصنیف سبرا نجر وھـو أول أداه لقیاس القیـم، بعـد ذلك بدأ موضوع القیـم یأخـذ الطابع العلمي 

) 2000(وخاصة في بحوث علم النفس االجتماعي، وھو نفس التصنیف الذي اعتمدت علیھ الكاشف 

وھي القیـم المنبثقة مـن  حیث قامت بتحدید ست قیم -)السلوكو المعتقدات(القـیم  -فـي تصمیم مقیاسھا 

  : وھي كما یلي  ) 8:  1996(التي أشار إلیھا البوالقي  تصنیف سبرا نجر

وھي تعني میل الفرد واتجاھاتھ الكتشاف الحقائـق ومعرفـة العالـم المحیط بھ، : القیمة النظریة  - 1

موضوعیة نقدیة، وھـم غالبًا ویتمـیز األفراد الذیـن تتصدر ھـذه القیمة نسقھـم القیمي بنظـرة معرفیـة 

  .من العلماء والفالسفة  نوما یكون

                                              

ویعبر عنھا اھتمام الفرد ومیلھ إلى ما ھـو جمـیل من ناحـیة الشكـل أو التوافق أو : القیمة الجمالیة  -2

  .الفن وتذوق الجمال واإلبداع واالبتكارالتنسیق ویتمیز األفراد الذین تسود عندھم ھذه القیمة ب

ویعبر عنھا اھتمام الفرد بالنشاط السیاسي والعـمل السیاسـي وحــل مشكـالت : لقیمة القیادیة ا -3
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األفراد الذیـن تســود عنـدھـم ھــذه القیمــة بالقیـادة فـي نواحـي مختلـفة مـن  ر ویتمیـزالجـماھیـ

  .      علـى توجیھ غیرھـمالحیـاة، ویتصفـون بقـدراتھـم 

                                                                                                                                                                                         

لـى معرفة ما وراء العالـم الظاھـري، فھـو یرغب فـي ویعبـر عنھا الفرد بمیلھ إ: القیمة الدینیة  -4

معرفـة أصل اإلنسان ومصیره، ویـرى أن ھناك قـوة تسیطر علـى العـالم الذي یعیش فـیھ، ویتمـیز 

تباع تعالیم الدیـن فـي كـل النواحي ویتمـیز بعضھ االذین تسود عندھم ھذه القیمة بمعظم األفراد 

  . الرزق والسعي وراء الحیاة الدنیا على اعتبار أن ذلك عمل دینيبإشباع ھـذه القیمة في طلب 

  

ویعـبر عنـھا اھتمـام الفرد ومیلھ إلى غـیره مـن الناس فھـو یحبـھم ویمـیل إلـى  :القیمة االجتماعیة  -5

مساعدتـھـم ویتمیز األفراد الذیـن تسـود عنـدھـم ھـذه القیمـة بالعطـف والحنـان واإلیــثار وخدمة 

  . الغیر

ویعـبر عنھـا اھتمام الفرد ومیلھ إلى ما ھـو نافع ویتـخذ مـن العالم المحیط بھ  :القیمة االقتصادیة  -6

وسیلة للحصول على الثروة وزیادتھـا عـن طریـق اإلنتـاج والتسویـق واالسـتـھـالك واستثمـار    

ة بنظـرة عملیة ویكونون عـادة مـن رجال األموال، ویتمـیـز األفراد الـذیــن تسـود عنـدھـم ھـذه القیم

  .المال واألعمال 

  
ینطبق فعلیًا على أغلب الناس عمومًا ولكنھ یتمیز  -تصـنیف سبـرا نجـر -ھذا التصنیف للقیم    

بفردیتھ، فأي نظام من القیم لدى أي فرد یتكون من تركیبة فریدة من االحتماالت الستة فعلى سبیل 

والدینیة، بینما فرد  فرد مھتم بالقیم النظریة والجمالیة وغیر مھتم بالقیم القیادیة المثال ربما یكون ھناك

داخلیًا بالقیم الستة معظمھا أو كلھا،  ًاخر على العكس من ذلك تمامًا، وفرد ثالث ربما یكون متعلقآ

لقیم مھما فا). 1996عبد الرحمن، ( وربما تكون واحدة أو اثنتین ذات أھمیة أكثر نسبیًا من البقیة

نھا ترجع في النھایة إلى اإلنسان في عالقتھ بالمجتمع، وبالتالي ھي ذات صفة إاختلفت أنواعھا ف

إنسانیة اجتماعیة أي أنھا وثیقة الصلة بسلوك كل من اإلنسان والمجتمع على حد سواء فالقیمة تعبر 

نسان في عالقتھ بذاتھ وفي عن سلوك إنساني اجتماعي قوامة التأثیر والتأثر، كما تعبر عن توجیھ اإل

  . )1996السید، (عالقتھ بالغیر
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   اكتساب القیم مصادر - 5.3.2
  

وامتصاصھا من البیئة  نیھاتم تب وإنما نالقیم لیست من اختراع اإلنسا أن )37:1997(صقر  یرى 

ات البیئیة والخبر والمیول الموروثة ات نتاج تفاعل طویل خالل الحیاة، بین االستعداد فالقیمالمحیطة، 

  :المصادر التي تؤدي إلى اكتساب القیم ما یلي أھم و،

  
األسرة ودورھا الرئیسي في عملیات التنشئة أھمیة التي تناولت  األبحاثلقد تعددت  :األسرة  -1

حیث  الطفلم في البدایة تكون خارج یبان الق) 216:2003(االجتماعیة وغرس القیم ، ویرى كمال 

في شكل ھرمي تتسق مالمحھ مع نسق الجماعة التي یتعامل معھا،  باالستیعا بعد ذلك مستوى یمثلھا

ویتمثل الفرد في بنائھ لما ھو موجود من قیم وتكون قد تحددت الصیغة ذات القبول االجتماعي 

  .الحاكمة لتفاعل الفرد مع اآلخرین

لم تصبح الیوم  األبناءوالروابط بین الوالدین  أن إلى) 218:2003(یشیر كمال :   األقرانجماعة  -2

كجماعات  أخرىومن ثم یظھر الدور االیجابي لجماعات مرجعیة بالقوة التي كانت علیھا من قبل،

مواجھة نظرا لما تقتضیھ ظروف الحیاة من زیادة التفاعل االجتماعي و األبناءالتي یحتاجھا   األقران

قل قیم متمیزة فأنھا تنجح في ترسیخ كما أن جماعات األقران تنجح في نبعض المتطلبات االجتماعیة،

قیم سائدة وتمارس جماعات األقران دورھا الفعلي من خالل قدرتھا على التالقي مع أھداف األفراد 

الذین ینضم إلیھا،لجماعة األقران تأثیر معین ،وان ھذا التأثیر قد یكون في اتجاه المخالفة مع قیم سائدة 

عادیة ممثلة  متمیزة أوعلى نوع الجماعة وطبیعتھا كجماعة  أو التدعیم لھا وان ھذا األمر یتوقف

ومدى استعداده لتقبل  إلیھا مالمنضفي االعتبار طبیعة الشخص  األخذللمجتمع ولیست مفارقة لھ مع 

  . قیمھا

  
وقد تعددت  ، األسرةالمكمل لدور  ھيالمدرسة  أن إلى) 38:1997(یشیر صقر : المدرسة  -3

 عالمجتمنقل قیم  فيعملیات التنشئة ودور التعلیم والثقافة  فيالمدرسة  أھمیة تدور حول التي األبحاث

مصدرا  األكادیمیةالحیاة  أنالن ھناك من یرى ) 219:2003(یشیر كمال  ، األفراد فيوغرسھا 

  األفراد لقراراتمحكا مرجعیا ھاما  ال تصبحالقیم  أنالقیمیة ویقوم ھذا المنطلق على للتنشئة   أساسیا

ال في عمر الخامسة عشر والسادسة عشر وبالتالي فھو أكثر طواعیة للتشكل والتغیر من خالل إ

حین یرى  فيمعایشة الخبرات الدراسیة والتي عادتا ما یكون لھا دور واضح في ھذه الفترة العمریة، 
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طریق ھي األساس في إكساب الطفل القیم السائدة في المجتمع عن  4أن األسرة) 37:1999(الغندور 

  .تعلیمة ألنماط السلوك التي تتفق ووجھة ھذه القیم 

الھائلة  بإمكاناتھدیث العصر الح فيواخطر المصادر خاصتا  أھم ھي : اإلعالموسائل  ـ4

متعلقة بقیم المجتمع الوسائل ال كإحدى تلعب دورا ھامًا اإلعالموسائل  أنكما . ) 38:1997،صقر(

 حالة المجتمع المتفتح، في تأثیرھااكبر من  المجتمع المغلق في ماإلعالوسائل  تأثیر ویرى فانلكز أن

نوع من االمتصاص للقیم حیث یتم فیھا انتقال القیم عن  أنھاعملیة اكتساب القیم على  إلىینظر و

دفق القیمة بحیث تسھم في بناء وسعادة الناس لو كانت وسائل تصفیة السلبیات داخل النسق طریق ت

 واسعًا یكون ھناك سوء لالمتصاص الذي یرجع إلى الفساد الذي یشمل قطاعًا قویة بشكل خاص، وقد

كمال ( من المجتمع وكذلك النظام التعلیمي والمعلومات القاصرة وشبكة االتصال الضعیفة

،219:2003( .  

  
  

  وظائف النسق القیمي - 6.3.2
  

  : إلى وظائف النسق القیمي على أنھا ) 227:2003(یشیر كمال    

م القیم في تحقیق التوازن النفسي واالجتماعي، ویقصد بذلك اتساق الفرد مع نفسھ ومع تسھ -1

  .مجتمعھ فھي تنظم إشباعات الفرد في الجوانب المختلفة العقلیة والجسمیة واالجتماعیة والوجدانیة

  
واب تساعد على تناسق السلوك لألفراد والجماعات ألنھا تحدد الوسائل التي یحكم  بھا على الص -2

  .والخطأ االجتماعي وتحدید الغایات المرغوبة اجتماعیا والوسائل المقبولة لتحدید ھذه لغایات 

تساعد في وصف وتحدید المكافأة والجزاءات الخاصة بانتھاك قیم المجتمع األساسیة  أو الخروج  -3

  .عنھا 

  
ھ وواجباتھ مما یساعد  متطلبات كل دور وحقوق االجتماعیة وتحدد لألدوارتعتبر موجھا ومرشدا  -4

  .على التناسق ھذه األدوار 

تؤثر في التغیر االجتماعي الذي یطرأ على المجتمع بجانب أنھا تتأثر بھ في الوقت الذي تعوق فیھ  -5

  .التغیر فأنھا في أوقات أخرى تساعد على ھذا التغیر 
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ا وتجنب الفرد التعثر تعتبر القیم قوة دافعة للسلوك والعمل حیث یسعى الفرد إلى تحقیقھ -6

  .، وتساعدنا في التنبؤ بسلوك ھذا الفرد في مواقف جدیدة واإلضراب

السامیة الدائمة للشخصیة كما تقرر  األھدافوفق  اإلشباعتحدد القیم المدى المسموح بھ لدوافع  -7

  . في الجماعة اآلخریناحترام مصالح  إلىالحاجة 

  
  .بالنسبة للفقراء أو األغنیاءتؤثر القیم على مستوى الطموح سواء  -8
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  التمھید - 1.3
فلم ـ حسب اطالع الباحثة  ـ قلیلة جدًا نسق القیميبال تھوعالق التعصبتناولت  يالدراسات التن إ

 التيسوف یتم استعراض الدراسات لذلك  ،تناولت ھذه المتغیرات تینتعثر الباحثة إال على دراس

التعرف على مستوى من ضمن أھدافھا  عرض الدراسات التي ویلیھا، متغیرات الدراسةتناولت 

في التعصب وأبعاده، أما بالنسبة  للنوع الفروق العائدةالمتعلقة ب وتلك ،والقیم السائدةالتعصب 

لم تتطرق إلیھ إال دراسة واحدة وھي دراسة العلواني في التعصب  للفروق العائدة للتخصص

  . ابقةمناقشة الدراسات الس ومن ثم، )2008(

  دراسات تناولت التعصب وعالقتھ بالقیم - 2.3
  )1993(دراسة عبد اهللا  -1.2.3

  العالقة بین التعصب وكـل مـن سمـات الشخصـیة واألنسـاق القیمیـة :  عنوان الدراسة

التعرف على طبیعة العالقة بین التعصب وكل مـن سمـات الشخصیـة واألنسـاق  : ھـدف الدراسة

  . القیمیة

طالـب وطالبـة من طالب الجامعة فـي محافظـة ) 200(تكونت عینة الدراسة من  : لدراسةعینة ا

  . سنة) 22 - 19(القاھرة تتراوح أعمارھم مابین 

مقیاسـًا مـن إعـداد ) 11(طبق علـى أفراد العینـة بطاریـة اختبـارات مكونـة مـن  :أدوات الدراسة

ني، ومقیاس التعصب الریاضـي والتعصب مقیاس التعصب القومي، والتعصب الدی( الباحث

ومقیاس , الثقافي، ومقیاس التعصب للنوع، ومقیاس االتجاه التحرري، مقیـاس االتجـاه المحـافـظ

  .الباحث ومقیاس األنساق القیمیة من إعداد ) االتجاه االنتقائي

عًا لدى طلبة أشارت نتائج الدراسة إلى  أن مستوى التعصب كان واضحًا ومرتف : نتائج الدراسة

حیث كان متوسط التعصب القومي أعلى متوسط ومن ثم التعصب الثقافي والسیاسي  الجامعة

وجود فروق  ، كما أظھرتوضد النوع والریاضي والدیني واإلقلیمي واالجتماعي على التوالي

ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في الدرجة الكلیة للتعصب حیث كان متوسط اإلناث 

في  واإلناثبین الذكور  إحصائیةفروق  ذات داللة  ، في حین ال توجدلى من متوسط الذكورأع

 إحصائیة في بعد التعصب االجتماعيبینما كانت ھناك فروق ذات داللة  ،التعصب الدیني

وكذلك وجود فروق  اإلناث، متوسط من أعلىسي والریاضي حیث كان متوسط الذكور والسیا

بعد التعصب الثقافي والتعصب ضد النوع والتعصب اإلقلیمي حیث كان  إحصائیة فيذات داللة 

وأظھرت أیضا وجود ارتباط موجب دال إحصائیا بین  الذكور، متوسط متوسط اإلناث أعلى من
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المساواة، قیمة الحریة، قیمة الغیریة، قیمة  قیمة( التعصب الدیني والثقافي وعناصر النسق القیمي

، وعدم وجود عالقة ارتباطیھ بین التعصب )، قیمة االستقالل الفكريسعة األفق، قیمة التسامح

  .)1997عبداهللا،(  عناصر النسق القیميباالجتماعي والطبقي والریاضي والتعصب ضد النوع 

  Code  Wilson)1960(دراسة كودي ولسون  - 2.2.3
  القیم الدینیةبالتعصب عالقة :  عنوان الدراسة

  . والقیم الدینیة التعصب االرتباطیة بین ـة إلـى بحث العالقـةھـدفت الدراس : ھدف الدراسة

مـن المراھقـین مقسمیـن إلى عشرة ) 207(أجریت الدراسة على عینة مكونة من  : عینة الدراسة

  . مجموعـات، وقد كان جمیـع أفراد العینـة من أعضـاء الكنائس بمدینـة بوسطن

ة مقیاس القیـم الدینیة، ومقیاس التدین التقلیـدي، طبـق علـى أفـراد العینـ:  أدوات الدراسة

  . ومقیـاس كالیفورنیا لقیاس التعصب ضد السامیـة

 إحصائیاموجبة ودالة  وقـد أشـارت نتائـج الدراسـة إلـى وجود عالقـة ارتباطیـھ : نتائج الدراسـة

  . )2007عبد الرؤوف،  ( القیـم الدینیـةو بیـن التعصب

  

  التعصب لدى األفراد ت مستوىدراسات تناول - 3.3
 )2008( دراسة العلواني  -1.3.3

   .لدى طلبة جامعة قاریونس التعصب وعالقتھ ببعض سمات الشخصیة:  عنوان الدراسة

ة ـن طلبـة مـدى عینـاستھدفت الدراسة التعرف على مستوى التعصب ل : ھدف الدراسة

 - الریاضي -االجتماعي  - الدیني( وأبعاده والتعرف على العالقة االرتباطیة بین التعصبة،ـالجامع

یقظة  -الطیبة  -التفتح  -االنبساط  -العصابیة (والعوامل الخمسة الكبرى لشخصیة  )ضد النوع

  .في التعصب  الفروق العائدة للنوع والتخصص على التعرفوكذلك ، )الضمیر

  . بةـوطال ًاـطالب) 250(ن ـة مـة الدراسـتكونت عین : ةـعینة الدراس

ل ـوامـاس العـومقی )2000(ي ـشافعلاس التعصب لـة مقیـراست أدوات الدـشمل : أدوات الدراسة

  . )1992(عداد كوستا وماكري إللشخصیة من  الكبرى  الخمسة

ن ـل مــقان أـك) 174(اس التعصب ـي مقیـة فـوسط العینـائج أن متـأظھرت النت : ةـج الدراسـنتائ

كم أظھرت النتائج  ،أن التعصب منخفض نسبیًا مما یشیر إلى) 180( الفرضي للمقیاسالمتوسط 

  ،بین الدرجة الكلیة للتعصب والعوامل الخمسة الكبرى لشخصیة عدم وجود ارتباط دال إحصائیًا

وعامل العصابیة، وبعد  بین بعد التعصب ضد النوع ووجود ارتباط موجب ودال إحصائیًا

التعصب الریاضي وعامل یقظة الضمیر وعامل د ، وبعالتعصب االجتماعي وعامل االنبساط
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كما  وعدم وجود ارتباط بین بعد التعصب الدیني والعوامل الخمسة الكبرى للشخصیة، االنبساط،

حیث كان  ،لیةبین الذكور واإلناث في درجة التعصب الك ًاأظھرت وجود فروق دالة إحصائی

عدم وجود فروق بین التخصص أیضا  أظھرتكما  ،اإلناثمن متوسط  أعلىمتوسط الذكور 

  .األدبي والعلمي في درجة التعصب الكلیة 

  1993ن ودراسة حسنین وآخر -2.3.3

  ) رة التعصب الریاضي في دولة البحرینـة لظاھـدراسة تحلیلی: (  عنوان الدراسة

ة ـدى عینـي لـب الریاضـم التعصـة وحجـى طبیعـالتعرف عل ةـاستھدفت الدراس : ةـدف الدراسـھ

رة ـر ظاھـتأثی دىـب ومـوى التعصـي مستـن فـن والمشجعین المدربیـبی ة الفروقـلبحث، ومعرفا

 المدربین دىالتعلیمي ل ىاعیة والمستوـریاضي بكل من العمر والحالة االجتمـتعصب الـال

  . بدولھ البحرین والمشجعین

  . ًاـمشجع) 79( ًاـمدرب) 80(ن ـة مـتكونت عینة الدراس : ةـة الدراسـعین

  . ثـق البحـبل فریـن قـد مـي المعـون مقیاس التعصب الریاضـاستخدم الباحث : أدوات الدراسة

التعصب الریاضي لدى  مستوى ارتفاع:  النتائج التالیة ىـإل ثونـل الباحـلقد توص : نتائج الدراسة

ة ـم بعینـمقارنتھن بـالمتزوجی ـرنة غیـدى عیـعینة المشجعین، وارتفاعھ لعینة المدربین عنھ لدى 

  . )2006 ,جابر(رـكما ظھر ارتفاع مستوى التعصب بزیادة العم ،المتزوجین

   1989Ronaldدراسة رونالد  -3.3.3

  )عالقة الوعي الدیني بمستوى التعصب لدى طلبة الجامعة(:  عنوان الدراسة

  .ى التعصب ھدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین الوعي الدیني ومستو : ھـدف الدراسـة

ذكرا ) 159(لبة بواقع طالبا وطا )379(أجریت الدراسة على عینة قوامھا  : عینة الدراسة

  .من بین طالب وطالبات السنوات األولى بالجامعة  أنثى) 220(و

تجاھات االجتماعیة طبـق علـى أفراد العیـنـة اختبار التعصب ومقیاس اال : أدوات الدراسة

  . والوعي الدیني

إلى  تتعصب لدى أفراد العینة، كما أشارأشارت النتـائج إلـى ارتفاع مستوى ال : لدراسةنتائج ا

  . )2000الشافعي، (بالتعصب العرقي  داًالوإیجابیًا  ارتباط الوعي الدیني ارتباطًا

   1987Gregoryدراسة جرجوري  -4.3.3

  )العالقة بین الوعي الدیني والتعصب : (  عنوان الدراسـة

ھـدفـت الدراسـة إلـى بحث العالقـة بیـن الوعـي الدینـي والتعصب، كمـا سعـت  : سـةھـدف الدرا

  . فـي مستـوى التعصب وظاھریـًا الدراسـة إلـى البحـث عـن الفروق بین المتدینین جوھریـًا

من الطالب البیض مـن أربع  طالبًا) 126(أجریت الدراسة على عینة مكونة مـن  : عینة الدراسة
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  . مختلفة جامعات

. طبـق على عینـة الدراسـة اختبار الوعـي الدینـي ومقیـاس التعصب العنصري : ةأدوات الدراس

ة، نوى التعصب الدیني لدى أفراد العیارتفاع مست ة إلـىأشارت نتائج الدراس : ةنتائج الدراس

ف عبد الرؤو( وجب بالتعصب العنصريارتباط الوعي الدیني الظاھر بشكل دال وم وكذلك

،2007 (.  

  )1986(دراسة عبد السالم  -5.3.3

  قیاس مستوى التعصب في المجال الریاضي:  عنوان الدراسـة

بناء مقیاس التعصب الریاضي لمشجعي كرة القدم ھـدفـت الدراسـة است : ھـدف الدراسـة

  . ریاضي لدیھموالتعرف على مستوى التعصب ال

  . متعصب من نادي الزمالكمشجع ) 100(بلغ قوام العینة  : عینة الدراسة

استخدم الباحث المقابالت الشخصیة والمالحظة بالمشاركة ومقیاس التعصب  : أدوات الدراسة

  . ة لجمع البیانات من عینة األفرادكوسیل

تعصب الریاضي لدى العینة ككل، توصلت ھذه الدراسة إلى ارتفاع مستوى ال : نتائج الدراسـة

األول یشتمل على  ،عوامل ةستنتاجات وھي أن ھناك ثالثا توصلت الدراسة إلى ثالث كما

مظاھر الصالبة والجمود، والثاني یشتمل على مظاھر االتجاه العدائي، والثالث یشتمل على 

  . مظاھر االنتماء والتمیز المعبر عن التعصب الریاضي في مجال لعبة كرة القدم

  Hassan etal   1975 نوآخرودراسة حسان  -6.3.3
  التعصب االجتماعي وعالقتھ ببعض متغیرات الشخصیة :  لدراسةعنوان ا

  التعرف على مستوى التعصب االجتماعي لدى العینة،  ھدفــت الدراســة إلـى : ھدف الدراسـة

  . ) لنوعا ضد ، التعصب للطائفة، التعصبيلدیناالتعصب  ( ـث العـالقـة بـین أبعـاد التعصببحو

طالـب بالجامعـة مـن الذكور ) 200(دراســة علـى عینـة مكونـة مـن أجریـت الـ : عینـة الدراسـة

  .  الھندوس

طـبــق علـى أفـراد العیـنة  مقیـاس التعصب االجتماعـي، ومقیـاس عـدم تحمـل  : أدوات الدراسـة

  . ، ومقیاس التسلطیة، ومقیاس القلقالغموض

حیث تم تقسیم  ،توى التعصب االجتماعيأظھرت نتائـج الدراسـة ارتفاع في مس : نتائج الدراسـة 

مرتفعـي " وجــود فروق بین األفراد النتائـج أظھرتف العینة إلى مرتفعي ومنخفضي التعصب،

علـى مقیـاس التسلطیـة والقـلـق وعـدم تحمـل " منخفضـي التعصب"واألفراد " التعصب

التعصب (اد التعصب الغمـوض لصـالـح مرتفعـي التعصب، كمـا أشارت النتائج إلى أن أبع

بكل من التسلطیة وعدم تحمل  یجابیًاترتبط إ) لنوعا ضد ، التعصب للطائفـة، التعصبالدیني
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ویظھـر ھـذا  الغموض والقلق، ممـا یشیر إلـى أن التعصب یمیل إلى أن یصبـح مجـاال عامـًا

  . )2007 عبد الرؤوف،( التعصب فـي رفض الجماعات الخارجیة الـتي ال ینتمي إلیھا

  

  طلبة الجامعةلدى  النسق القیمي تناولت التي  دراساتال - 4.3
  )2006(دراسة الجوھري  -1.4.3

القیم السائدة لدى طلبة جامعة قار یونس وعالقتھا بالنوع والتخصص والسنة  : عنوان الدراسة

   الدراسیة

جانب المعتقدات  من ھدفت الدراسة إلى معرفة القیم السائدة لدى طلبة الجامعة : ھـدف الدراسة

  . وجانب السلوك

طالب وطالبة من كلیات اآلداب والعلوم والطب ) 610(تكونت عینة الدراسة من  : عینة الدراسة

  . سنتین الثانیة والرابعةالبشري من ال

/ السلوك(الجانب للقیم المتكون من ) 2001(كاشف التم استخدام مقیاس  : أدوات الدراسـة

  .   )المعتقدات

 جانبيبأن ھناك اختالف فـي النسق القیمي بالنسبة ل أشارت نتائج الدراسة : لدراسةنتائج ا

ھي القیمة الجمالیة ) المعتقدات(فقد كانت القیمة األكثر سیادة بجانب  )السلوك/المعتقدات(المقیاس 

فـي  ومن ثم القیمة االقتصادیة، أما القیمة االجتماعیة جاءتلیھا القیمة الدینیة بدرجة طفیفة، ت

فكانت القیم ) السلوك(القیمة النظریة، أما جانب  الترتیب الرابـع تلیھا القیمة القیادیة وأخیرًا

 السائدة ھي القیمة الدینیـة وتلیھا القیمة النظریة والقیمة االجتماعیة، ثم القیمة الجمالیة وأخیرًا

انت دالة في القیم الستة إن الفروق ك )المعتقدات(، كما أظھرت نتائج جانب القیمة االقتصادیة

التفاعالت الثنائیة كانت بین التخصص  لمتغیر التخصص لصالح التخصص العلمي، وأیضًا

والسنة الدراسیة في القیم الجمالیة والقیادیة والدینیة واالجتماعیة، كما بینت النتائج في جانب 

ص العلمي في وجود فروق ذات داللة إحصائیة في متغیر التخصص لصالح التخص )السلوك(

القیمة الجمالیة واالجتماعیة والقیادیة، ولصالح التخصص األدبي في القیمة الدینیة واالقتصادیة 

بین التخصص الدراسي  إلى وجود تفاعالت ثنائیة دالة إحصائیًا والنظریة، وأشارت النتائج أیضًا

ن السنة الدراسیة والنوع في القیمة القیادیة واالجتماعیة واالقتصادیة والنوع في القیم الستة وبی

  .والنظریة 

  )2001(كاشف الدراسة  -2.4.3

   بأسالیبھن في مواجھة أزمة الھویة قیمي لدى طالبات الجامعة وعالقتھالنسق ال:  عنوان الدراسة

ت الجامعة وعالقتھ ى طالبالد) السلوك/المعتقدات(النسق القیمي  التعرف على:  ةـدف الدراسـھـ
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  .  بھن في مواجھة أزمة الھویة لدیھنأسالی باختالف

 جامعة الزقازیقفي كلیة التربیة ب طالبة جامعیة) 111(ة الدراسة من تكونت عین : ةـة الدراسـعین

  :طبق علـى أفراد العینـة المقاییس التالیة  : أدوات الدراسة

  .  كاشفإعداد ال من )السلوك/المعتقدات(مقیاس القیم  -

  . نیمز وآخرمقیاس رتب الھویة إعداد آد -

  . إعداد ھنري و موراي) A .T. T(اختبار تفھم الموضوع للكبار  -

بین النسق القیمي  وجود عالقة ارتباطیھ دالة إحصائیًا أظھرت نتائج الدراسة : ةـنتائج الدراس

 -  المعتقدات(المقیاس  جانبيمي بالنسبة لفي النسق القی ًااتفاق النتائج أظھرتورتب الھویة، كما 

احتلت القیـم  ، وأیضًاجانبینحیث تأتـي القیم الدینیة في مقدمة النسق بالنسبة لل) السلوك

النظریة نفس الترتیب  في النسق القیمي واحتلت القیـم) الثالث(االقتصادیة نفـس الترتیب 

، فقد جاءت القیم االجتماعیة والقیادیةوالجمالیة وجاء االختالف بالنسبة للقیم االجتماعیة ) الرابـع(

) معتقداتال( لجانبوھذا بالنسبة  القیادیةوتلیھا القیم الجمالیة ومن ثم القیم ) الخامس(في الترتیب 

 وأخیرًالقیادیة ا ومن ثم القیم) الخامس(فقد جاءت القیمة النظریة في الترتیب ) السلوك(جانب أما 

  . القیم الجمالیة

  ) 2001(دراسة میخائیل  -3.4.3

ن ـوء عدد مـي ضـق فـة دمشـي جامعـدراسة التفضیالت القیمیة لدى الطلبة ف:  ةـعنوان الدراس

  المتغیرات 

ھدفت إلى الكشف عن القیم السائدة لدى طلبة الجامعة والفروق القائمة في القیم  : ةـھـدف الدراس 

  . ین طلبة عدد من كلیات جامعة دمشقب

) 234(من الذكور، ) 214(منھم  جامعیًا طالبًا) 448(تكونت عینة الدراسة من  : ةـاسعینة الدر

  . من اإلناث

  .  ت و فیرنون و لندزيطبق الباحث اختبار القیم أللبور : ةـأداة الدراس

القیـم االجتماعیة والنظریـة المرتبتیـن األولـى والثانیـة فـي النسـق القیمي  تبوأت : نتائج الدراسة

خر آوالجمالیة جاءت في  القیادیة، أما القیم دینیـة واالقتصادیة مركـز الوسـطینمـا احتلت القیـم الب

  .  القیمي النسق

  )2000(ن ودراسة كاظم وآخر -4.4.3

  النسق القیمي لدى طلبة جامعة قار یونس :  عنوان الدراسة

  . طلبة جامعة قار یونس الدراسة إلى التعرف على النسق القیمي لدى ھدفت : ھـدف الدراسة
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جامعة ب) اآلداب و العلوم(وطالبة من كلیات  طالبًا) 320(ن تألفت عینة الدراسة م : عینة الدراسة

  .في مدینة بنغازي  قاریونس

  . دزيلبورت و فیرنون و لنأل القیم تم استخدام اختبار : أداة الدراسة

جامـعة تبـدأ بالقیم النظریـة لسائدة لدى طلبة الالدراسة إلى أن القیم انتائج توصلت  : نتائج الدراسة

، كما الجمالیة واالقتصادیة وأخیرًاالقیادیة ومـن ثـم القیم  تلیھا االجتماعیة یھا القیـم الدینیةتل

في متغیر التخصص األدبي والتخصص العلمي  وجود فروق دالة إحصائیًا أظھرت النتائج أیضًا

األدبي،  صسط التخصص العلمي أعلى من متوسط التخصفي القیمة الجمالیة، حیث كان متو

في متغیر النوع لصالح الذكور في القیمة االقتصادیة ولصالح اإلناث  ووجود فروق دالة إحصائیًا

  . في القیمة االجتماعیة

   في التعصب )إناث  - ذكور( دراسات تناولت الفروق العائدة للنوع - 5.3
  )2000(دراسة الشافعي  -1.5.3

لدى طلبة جامعة عین التعصب وعالقتھ ببعض المتغیرات النفسیة واالجتماعیة :  ةـالدراسعنوان 

  .شمس 

ة التعصب ـي درجـن فـین النوعیـروق بـن الفـف عـكشـال ىـة إلـدراسـت الـدفـھ : ةـراسدف الدـھ

  .عین شمس بمدینة القاھرة  ةـجامعة ـة لدى طلبـة واالجتماعیـوالمتغیرات النفسی

  . ةـبوطال ًاـطالب) 491(ن ـة مـة الدراسـتكونت عین : ةـالدراسة ـعین

  .  ثـن إعداد الباحـاس التعصب مـة مقیـى أفراد العینـق علـطب : ةـأدوات الدراس

عائدة للنوع في الدرجة الكلیة ود فروق رت نتائج الدراسة عدم وجـأظھ : ةـنتائج الدراس

دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث في بعدي حین أظھرت النتائج وجود فروق  في للتعصب،

كما  ،من متوسط الذكور أعلى اإلناث، حیث كان متوسط التعصب الدیني والتعصب ضد النوع

، حیث والریاضي التعصب االجتماعي بعدي وجود فروق بین النوعیین في أیضًا أظھرت النتائج

  .اإلناثمن متوسط  أعلىكان متوسط الذكور 

   )1989(رسي دراسة الم -2.5.3

  العالقة بین حجم الجماعة والتعصب لدى طالب الجامعة :  عنوان الدراسة

ث العالقة بین حجم الجماعة ودرجة التعصب وكذلك الفروق بین ـبح ىـھدفت إل : ةـدف الدراسـھ

  .  الذكور واإلناث في التعصب

) 159( ور،ـكذ )100(ة ـمن طالب الجامع) 259(تكونت عینة الدراسة من  : عینة الدراسة

ات ـعب الدراسیة المختلفة والتي مثلت مجموعمن الُش من بین طالب كلیة التربیة بدمیاط اثـإن

والتي مثلت مجموعات صغیرة بالكلیة ر الطالبیة ـاء األسـن أعضـذلك مـم، وكـرة الحجـكبی
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  .  الحجم

  .  ربیع مقیاس التعصب من إعداد : ةـأدوات الدراس

بین الذكـور واإلنـاث فـي  إحصائیًا ھناك فروق دالة أن ارت نتائج الدراسة إلىأش : نتائج الدراسة

ھناك فروق  من الذكور، كما أن لتعصب لصالح اإلناث أي أن اإلناث أكثر تعصبًال الكلیة درجةال

ت الصغیرة والكبیرة في درجة التعصب وكان الفرق لصالح ابین المجموع دالة إحصائیًا

درجة بین الطالب والطالبات في  إحصائیًاة ـروق دالـدت فـا وجـكم ،رةـالمجموعات الصغی

عب توجد فروق دالة بین الُشنھ ال أ إلىج ـلطالبات، وأشارت النتائالتعصب لصالح  مجموعة ا

  .  الدراسیة في التعصب

    Calk 1981دراسة كالیك  -3.5.3

  اتجاھات التالمیذ على مقیاس التعصب :  ةـعنوان الدراس

 ىـعل) اثـإن -ورـذك( ذـن التالمیـة مـات عینـث اتجاھـبح ىـإلة ـدراسـت الـدفـھ : ةـلدراسھدف ا

ن الفروق بین ـف عـوالكش )يـطبق -يـنوع -يـطائف -يـدین( المختلفة أبعادهیاس التعصب في ـمق

  .  ف والحضر في درجات مستوى التعصبـالری

  .   دـي الھنـف) 230( ب قومھمن الطال عدد أجریت الدراسة على : ةـعینة الدراس

  . التعصبمقیـاس ة ـى أفراد العینـق علـطب : ةـأدوات الدراس

الذكور واإلناث في الدرجة  نـود فروق بیـوج ىـإلة ـدراسـج الـائـنت ارتـأش : ج الدراسـةـنتائ

 الكلیة للتعصب، حیث كان متوسط الذكور أعلى من متوسط اإلناث، كما أشارت إلى وجود فروق

ق ـا یتعلـف خاصة فیمـة الریـح عینـالتعصب لصال أبعادي ـوالحضر ف فـالریة ـعین بین

  ).2000الشافعي، (لنوع ضد ا تعصببال
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  مناقشة الدراسات السابقة - 6.3
ھ ببعض ـالقتـب وعـوع التعصـوضـت مـي تناولـة التـات السابقـبعض الدراس ترضـد عـلق   

ا نتائجھ أنن خالل تتبع ھذه الدراسات نجد ـ، ومالحالیة بموضوع الدراسة ذات العالقة المتغیرات

اس من دراسة إلى ـة وأدوات القیـالف األھداف والعینـفي كل الحاالت باإلضافة إلى اخت لم تلتق

 راتـمتغی ت الضوء علىـألقي ـذه الدراسات التـن قیمة ھـیقلل م ن ھذا الإـع ذلك فـ، ومأخرى

  . النسبة لظاھرة التعصبامة بـوعوامل ھ

فیـما  نھا تختلف، إقیميالنسق البالتعصب یتبین من مراجعة الدراسات التي تناولت عالقة و   

بدراسـة  تحیــث اھتـم) 1997(بینھـا مـن حیث التركیز علـى أبعـاد القـیـم كـدراسـة عبد اهللا 

وجود ارتباط موجب  إلى الدراسـة أشـارت نتائـج ھـذهوالتعصـب وعالقتـھ باألنسـاق  القیـمیـة  

المساواة، قیمة الحریة،  قیمة( دال إحصائیا بین التعصب الدیني والثقافي وعناصر النسق القیمي

، وعدم وجود عالقة )قیمة الغیریة، قیمة سعة األفق، قیمة التسامح، قیمة االستقالل الفكري

عناصر النسق بب ضد النوع ارتباطیھ بین التعصب االجتماعي والطبقي والریاضي والتعص

بدراسة التعصب وعالقتھ بالقیم الدینیة، ) 1960(بینمـا اھتمت دراسـة كـودي ولسـون ، القیمي

بیـن التعصب والقیم  موجبة ودالة إحصائیا وأظھرت نتائج ھـذه الدراسة وجود عالقـة ارتباطیھ

  .  الدینیة

وھي دراسة نة الدراسة، ـدى عیـالتعصب لكما أن ھناك دراسات اھتمت بمعرفة مستوى    

ا ـة، بینمـة الجامعـوى التعصب لدى طلبـفاض مستـحیث توصلت إلى انخ) 2008( العلواني

) 1989(رونالد  ةـدراسو، )1993( نیحسنین وآخرودراسة ) 1997(اهللا  عبد دراسةرت ـأظھ

  .صب مستـوى التع في ارتفاعًا )1986(، دراسة عبد السالم )1987(ودراسة جرجوري 

دراسة الجوھري  منھابینما ھدفت دراسات أخرى إلى دراسة القیم السائدة لدى طلبة الجامعة   

 المعتقدات(لنسبة لجـزئي المقیاس فقـد أظھرت بأن ھناك اختالف فـي النسق القیمي با) 2006(

لقیمة الدینیة ھي القیمة الجمالیة تلیھا ا) المعتقدات( زءفقد كانت القیمة األكثر سیادة بج )السلوكو

بدرجة طفیفة ومن ثم القیمة االقتصادیة، أما القیمة االجتماعیة جاءت فـي الترتیب الرابـع تلیھا 

فكانت القیم السائدة ھي القیمة الدینیـة ) السلوك( زءالقیمة النظریة، أما ج القیمة القیادیة وأخیرًا

، بینما القیمة االقتصادیة مالیة وأخیرًاوتلیھا القیمة النظریة والقیمة االجتماعیة، ثم القیمة الج

بأن ھناك اتفاق في النسق القیمي بالنسبة لجزئي المقیاس ) 2001(كاشف الدراسة  أظھرت

حیث تأتـي القیم الدینیة في مقدمة النسق بالنسبة للجزئین، وأیضا احتلت ) لسلوكوا المعتقدات(

تیب لقیمي واحتلت القیـم النظریة نفس الترفي النسق ا) الثالث(القیـم االقتصادیة نفـس الترتیب 

، فقد جاءت القیم االجتماعیة القیادیةوجاء االختالف بالنسبة للقیم االجتماعیة والجمالیة و )الرابـع(
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) لمعتقداتا( زءلجوھذا بالنسبة القیادیة وتلیھا القیم الجمالیة ومن ثم القیم ) الخامس(في الترتیب 

وأخیرا  القیادیة ومن ثم القیم) الخامس(القیمة النظریة في الترتیب فقد جاءت ) السلوك( جزءأما 

فقد أشارت إلى أن القیـم االجتماعیة والنظریـة تبوأت ) 2001(، أما دراسة میخائیل القیم الجمالیة

دینیـة واالقتصادیة مركـز بینمـا احتلت القیـم ال ،المرتبتیـن األولـى والثانیـة فـي النسـق القیمي

فقد توصلت ) 2000(والجمالیة جاءت في أخر النسق، أما دراسة كاظم  ادیةیالق، أما القیم طالوسـ

ھذه الدراسة إلى أن القیم السائدة لدى طلبة الجامعة تبـدأ بالقیم النظریـة تلیھا القیـم الدینیة ومـن 

  . الجمالیة واالقتصادیة وأخیرًا القیادیةالقیم و ةاالجتماعی ثـم

ي ـوع فـدة للنـروق العائـى الفـا التعرف علـن ضمن أھدافھـان مـات التي كـدراسلة لـأما بالنسب   

بین  فقد أظھرت وجود فروق دالة إحصائیًا) 2008(دراسة العلواني  ـيھ ،وأبعاده التعصب

، حیث كان متوسط الذكور أعلى من متوسط اإلناث، الذكور واإلناث في درجة التعصب الكلیة

ي التعصب االجتماعي ـن فـن النوعیـروق بیـود فـرت وجـد أظھـفق) 2000(ي ـفعة الشاـدراس أما

روق بین ـود فـدم وجـوع ،حیث كان متوسط الذكور أعلى من متوسط اإلناث والتعصب الریاضي

أظھرت دراسة  كماتعصب الدیني والدرجة الكلیة للتعصب، لي التعصب للنوع ولـن فـوعیـالن

ق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في الدرجة الكلیة للتعصب وجود فرو) 1997(عبداهللا 

 ىـإل) 1993( إسماعیلدراسة  حیث كان متوسط اإلناث أعلى من متوسط الذكور، بینما أشارت

 بالنسبة لدراسة المرسي أما التعصب، أبعادوالذكور في كل  اإلناثعدم وجود فروق بین 

 فـي درجة التعصباث ـاإلنبین الذكـور و إحصائیًا ق دالةن ھناك فروإلى أأشارت د ـفق )1989(

، بینما من الذكور كثر تعصبًااإلناث أ أي أن حیث كان متوسط اإلناث أعلى من متوسط الذكور،

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث، حیث ) 1981(أشارت دراسة كالیك 

  . كان متوسط الذكور أعلى من متوسط اإلناث

واحده  دراسة إال ،  فلم تتناولھوأبعاده في التعصبللتخصص  العائدةأما فیما یخص الفروق     

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة الدراسة  تلك أظھرتحیث ) 2008( العلواني وھى دراسة

   . بین التخصص األدبي والعلمي

  



  

  سـامـل الخـالفص

  عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا 

  التوصیات والمقترحات

  

  عرض النتائج ومناقشتھا   - 1.5

  ة   ـتوصیات الدراس - 2.5

     ةـمقترحات الدراس - 3.5
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  ـ عرض النتائج ومناقشتھا  1.5

  
  : كما یليو البحثیة األسئلةحسب سیتم  في ھذا الفصل عرض ومناقشة  نتائج الدراسة الحالیة 

   

  :السؤال األول 
  ؟ بنغازيلدى عینة من طلبة جامعة  وأبعاده مستوى التعصب ما ھو

، التعصب بالمتوسط  النظري للمقیاس لمقیاسلإلجابة على ھذا السؤال تم مقارنة متوسط العینة 

  ) .13(كما ھو موضح في الجدول و

  

 التعصبلمقیاس  النظريوالمتوسط ق بین متوسط العینة والفرلداللة " ت"اختبار) 13(الجدول 

  العینةلدى أفراد  وأبعاده

  

  212=ن

متوسط 

  العینة

المتوسط 

  النظري

االنحراف 

  المعیاري

درجة 

  الحریة

قیمة 

  "ت"

مستوى 

  الداللة

  0.0001  26.02  211  21.50  141  179.42  الدرجة الكلیة

  0.0001  10.11  211  12.63  42  50.77  يـالتعصب الریاض

  0.0001  18.74  211  9.04  36  47.65  يـندیـب الـصـالتع

  0.0001  17.59  211  8.66  33  43.47  لنوعالتعصب ضد ا

  0.0001  17.83  211  7.52  30  39.22  التعصب االجتماعي

  

أنھ توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطات عینة الدراسة في  )13(یتضح من الجدول    

حیث كان متوسط ، األبعادة الكلیة أو في سواء في الدرج عصب والمتوسط النظري للمقیاستال

، ومتوسط )47.65(الدیني  یلیھ متوسط التعصب ،)50.77(التعصب الریاضي أعلى متوسط 

ع وھذا یشیر إلى ارتفا) 39.22(االجتماعي  التعصب ، ومتوسط)43.47(التعصب ضد النوع 

 أشارتالتي  )1997( اهللامع دراسة عبد  ھذه النتیجة تتفقو، مستوى التعصب لدى عینة الدراسة

حیث كان ، األبعادولكنھا اختلفت في ترتیب  ارتفاع مستوى التعصب لدى طلبة الجامعة إلى

متوسط التعصب القومي أعلى متوسط یلیھ التعصب الثقافي والسیاسي وضد النوع والریاضي 

) 1993(دراسة حسنین وآخرون  تتفق معكما  والدیني واإلقلیمي واالجتماعي على التوالي،
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 ارتفاع بمستوى التعصب الریاضي ھاتین الدراستین أظھرتحیث ) 1986(ودراسة عبد السالم 

 ،أشارت إلـى ارتفاع مستوى التعصب الدیني التي )1987(ودراسة جرجوري ، العینةلدى 

دراسة و ،ارتفاع في مستوى التعصب االجتماعي أظھرت )1975( وآخرونحسان ودراسة 

ة ـة الحالیـبینما اختلفت نتیجة الدراسارتفاع مستوى التعصب ككل،  ھرتأظ التي )1989(رونالد 

 من ناحیة الدرجة الكلیة في مستوى التعصبالتي أظھرت انخفاض ) 2008(ع دراسة العلواني ـم

التعصب المستخدم قد یرجع ھذا االختالف إلى التعدیالت التي حدثت لمقیاس لدى طلبة الجامعة، 

( لمقیاس التعصب بحیث تكون الصورة  في الدراسة الحالیة إعداد صورتینفقد تم  ،في الدراستین

ر الذي حدث في بعض فقرات المقیاس یلإلناث، باإلضافة إلى التغی) ب(للذكور، والصورة ) أ 

وذلك لكونھا ال تنتمي إلى البعد الذي تندرج تحتھ، كما تم تعدیل بعض الفقرات التي كانت غیر 

في ، ضعیفكان ارتباطھا بالدرجة الكلیة للبعد  ةفقر) 13(وكذلك حذف  ،واضحة بالنسبة لألفراد

من فقرات مقیاس التعصب بدراسة فقرات فقط ) 3(تم حذف فقرة، و أيلم یتم تعدیل حین 

   . منھاأكثر للتحقق  محلیة بحاجة إلى إجراء دراسات ، وھذه النتیجةالعلواني

ویفسر  ،العینة إلى عملیة التنشئة االجتماعیةمستوى التعصب لدى أفراد  یرجع ارتفاعوقد    

أصحاب اتجـاه التعلم االجتماعي التعصب علـى أنـھ سلـوك مكتسـب اجتماعیـًا ویتـم تعلمھ 

واكتسابـھ بالطرق التي تكتـسب بھـا سائـر االتجاھات والقیـم النفسیـة االجتماعیـة حیـث یتـم تناقلھ 

ـة، وأن عملیة االكتساب ھذه تتم من خالل یلمعاییر الثقاف بین األفراد كجزء من المحصلة الكبرى

عملیة التنشئة االجتماعیة وقنواتھا المختلفة والمتمثلة في الوالدین والمعلمین وجماعة األقـران 

باإلضافة إلى ما تسھـم بـھ وسائل وأجھـزة األعـالم المختلفـة، فھذه القنوات كلھا تعد نماذج یمكن 

  .  ماط السلوك التعصبيمن خاللھا تعلم أن

  
  

   :الثاني  السؤال
  ؟بنغازيلدى عینة من طلبة جامعة  )والسلوك المعتقدات( لجزئي ما ھو مستوى القیم السائدة

 

) والسلوك المعتقدات( جزئيل تم مقارنة متوسط العینة لمقیاس القیم ،لإلجابة على ھذا السؤال   

ق بین متوسط العینة ولداللة الفر" ت"اختبار  یبین) 14(الجدول و للمقیاس، بالمتوسط النظري

   . لدى أفراد العینة والسلوك المعتقدات زئيلجلمقیاس القیم  والمتوسط النظري
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 ق بین متوسط العینة والمتوسط  النظري لمقیـاس القیـمولداللة الفر" ت"اختبار  )14(الجدول 

 لدى أفراد العینة) والسلوك المعتقدات( لجزئي

  
  
    212= ن

درجة   االنحراف المعیاري  المتوسط النظري  متوسط العینة
  الحریة

  مستوى الداللة  "ت"قیمة 

معتقدات   سلوك  معتقدات  سلوك  معتقدات  سلوك  معتقدات
  سلوك

  سلوك  معتقدات  سلوك  معتقدات

القیمة 
  الجمالیة

  غیر دالة  0.0001  1.30  23.87  211  14.96  5.20  45  24  46.34  32.52

القیمة 
  القیادیة

30.74  49.92  24  45  4.96  15.18  211  19.77  4.72  0.0001  0.0001  

القیمة 
  النظریة

30.65  60.51  24  45  5.27  12.41  211  18.38  18.20  0.0001  0.0001  

القیمة 
  الدینیة

28.02  69.37  21  45  4.78  13.02  211  21.38  27.25  0.0001  0.0001  

القیمة 
  االجتماعیة

27.24  63.05  21  45  4.53  13.51  211  20.03  19.45  0.0001  0.0001  

القیمة 
  االقتصادیة

23.67  50.94  21  45  5.36  13.96  211  7.26  6.20  0.0001  0.0001  

   

 في عناصرفروق دالة إحصائیًا بین متوسطات عینة الدراسة  وجود) 14(الجدول  یظھر    

القیمة الجمالیة ، حیث كان متوسط والمتوسط النظري للمقیاسالمعتقدات  لجزء القیمي النسق

) 30.65(متوسط القیمة النظریة ، )30.74(ھ متوسط القیمة القیادیة یلی) 32.52(متوسط أعلى 

 ومتوسط القیمة )27.24(متوسط القیمة االجتماعیة و) 28.02(متوسط القیمة الدینیة و

وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات عینة كذلك و ،على التوالي )23.67(االقتصادیة 

والمتوسط النظري للمقیاس فیمـا عـدا القیمة  السلوك لجزء لدراسة في عناصر النسق القیميا

یلیـھ متوسـط القیمـة ) 69.37(الجمالیـة، حیث كـان متوسـط القیمـة الدینیـة أعلـى متوسـط 

، متوسـط الـقیمـة االقتصادیة )60.51(، ومتوسط القیمة النـظـریـة )63.05(االجتماعیة 

) 46.34(وأخیرا متوسط القیمة الجمالیة ) 49.92(ومن ثم متوسط القـیمـة القیـادیـة ) 50.94(

في كون القیمة  )2006(تتفق ھذه النتیجة مع دراسة الجوھري و وھي غیر دالة إحصائیا،

وقد  ،)السلوك(جزء قیمة في  أعلى، والقیمة الدینة )المعتقدات( جزءفي  الجمالیة ھي أعلى قیمة

إال  ،نفس البیئة المحلیةبعلى طلبة الجامعة  نفس المقیاس كون الدراستین استخدمتیرجع ذلك ل

أنھا اختلفت معھا في ترتیب باقي القیم حیث جاءت القیمة الدینیة في الترتیب الثاني ویلیھا 

جاءت  فقد) السلوك( جزءأما  ،)المعتقدات( جزءاالقتصادیة واالجتماعیة والقیادیة والنظریة في 

التوالي،  ىاالقتصادیة علوالقیادیة، الجمالیة، النظریة في الترتیب الثاني یلیھا االجتماعیة،  القیمة
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حیث أشارت إلى أن أعلى متوسط للقیم الستة ) 2001(واختلفت ھذه النتیجة مع دراسة الكاشف 

توالي في على ال یة والنظریة والقیادیة والجمالیةواالقتصاد نیة واالجتماعیةھو متوسط القیمة الدی

في  أعلى متوسط في القیم الستة  الدینیة القیمةبینما اتفقت معھا في كون ،)المعتقدات(جزء

وتختلف معھا في ترتیب باقي القیم حیث جاءت القیمة الجمالیة في المرتبة الثانیة ، )السلوك(جزء

دراسة  اختلفت مع كما أنھا، )السلوك(جزءیلیھا االقتصادیة، والنظریة، االجتماعیة، والقیادیة في 

من حیث ترتیبھا فقد جاءت القیمة النظریة في المرتبة األولي یلیھا ) 2000(كاظم وآخرون 

دراسة وكذلك اختلفت مع  الدینیة واالجتماعیة والقیادیة واالقتصادیة والجمالیة على التوالي،

النظریة، والدینیة، القیمة االجتماعیة، و(حیث جاء ترتیب القیم الستة كالتالي ) 2001(میخائیل 

القیم  قد یرجع اختالف ترتیب القیم داخل النسق القیمي لكون . )واالقتصادیة، والقیادیة، والجمالیة

أن القیم غیر ، أي تختلف وتتغیر داخل المجتمع الواحد بما یطرأ على نظمھ من تطور وتغیر

من ما قـد ال لصالحـة في  زفقیم الیـوم تختلف عـن قیم األمـس والقیـم ا ،مرتبطـة بزمـن معین

  . خر داخل المجتمع الواحدآتكون صالحة في زمن 

 ،)والسلوك المعتقدات(مقیاس القیم  يجزئنتائج ما بین  ًاتباینأن ھناك  بناء على ما تقدم یتضح   

 زءالسلوك، فقد كان أعلى متوسط في ج جزءالمعتقدات و جزءحیث اختلف ترتیب القیم ما بین 

جتماعیة واالقتصادیة النظریة والدینیة واالو قیادیةالیلیھ القیمة الجمالیة  متوسط وھ المعتقدات

االجتماعیة  في الترتیب األول یلیھا القیمة الدینیةفقد جاءت السلوك  زءعلى التوالي، أما ج

خر النسق القیمي آما القیمة الجمالیة فقد جاءت في النظریة واالقتصادیة والقیادیة على التوالي أ

والتصرف  یئًاش الرأي قد یكونفرأي الشخص ل وھذا التباین قد یعود  ،وھي غیر دالة إحصائیًا

خر، فما نالحظھ عند كثیر من األفراد من شعارات ومبادئ أخالقیة ودینیة عالیة نجد أنھ آ یئًاش

یختلف تماما عندما یتعرض ھؤالء األفراد لموقف یستدعي التصرف بمقتضى تلك الشعارات 

نھ تم أالعینة على مفردات المقیاس، إال إلى مدى جدیة استجابة أفراد  كما قد یرجع ،ادئوالمب

كانت معامالت الكذب لدیھم لذین االتأكد من معامل الكذب حیث تم حذف استجابات األفراد 

التي أشارت إلى عدم اتفاق جانب  )2006( وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة الجوھري. مرتفعة

  . جانب السلوكالمعتقدات مع 
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   : الثالثالسؤال 
) المعتقدات والسلوك( لجزئي ھل ھناك عالقة ارتباطیھ بین التعصب وعناصر النسق القیمي

 ؟الدراسة لدى عینة  

م یبین قی )15(والجدول تباط بیرسون،تم استخدام معامل ارلإلجابة على ھذا السؤال،       

لدى أفراد  والسلوك المعتقدات لجزئي نسق القیميعناصر المعامالت االرتباط بین التعصب و

   . العینة
  

 المعتقدات( لجزئي التعصب وعناصر النسق القیمي معامالت االرتباط بین )15( الجدول

   لدى العینة ككل )والسلوك
  

  212=ن 
  مستوى الداللة  قیمة معامل االرتباط

  السلوك  المعتقدات  السلوك  المعتقدات

  0.05  غیر دالة  -0.15  0.06  القیمة الجمالیة

  غیر دالة  غیر دالة  0.05  0.07  القیمة القیادیة

  غیر دالة  غیر دالة  0.01  0.00  القیمة الدینیة

  غیر دالة  غیر دالة  0.00  0.09  القیمة االجتماعیة

  غیر دالة  غیر دالة  0.00  0.07  القیمة االقتصادیة

  غیر دالة  0.05  0.02  -0.17  القیمة النظریة

  

 وبین التعصب والقیمة الجمالیة والقیادیة  ارتباطیھعالقة  عدم وجود )15(الجدول  یظھر    

ودالة إحصائیا عند مستوى  سالبة ارتباطیھبینما ھناك عالقة  واالقتصادیة،الدینیة واالجتماعیة 

لدى العینة ككل، أي أنھ كلما  المعتقدات جزءل بین التعصب والقیمة النظریة) 0.05(داللة 

وقد یرجع ذلك لتمیز األفراد بنظرة معرفیة  ،القیمة النظریة ارتفع  مستوى التعصب نخفضتا

ي موضوعیة نقدیة تساعدھم في التعرف على أفكار ومعتقدات اآلخرین ومحاولة تقبلھا مما یؤد

وجود عالقة ارتباطیھ سالبة ودالة إحصائیا عند مستوى و .ذلك إلى انخفاض التعصب لدیھم

رتفع التعصب كلما انخفضت ا، أي أنھ كلما السلوك جزءل  والقیمة الجمالیة بین التعصب) 0.05(

القیمة الجمالیة، كما یالحظ عدم وجود عالقة ارتباطیھ بین التعصب والقیمة القیادیة والدینیة 

وھذه النتیجة تختلف مع دراسة  ،السلوك لجزء وكذلك القیمة االجتماعیة واالقتصادیة والنظریة

 بین التعصب إحصائیاموجبة ودالة  ارتباطیھوجود عالقة  إلى أشارتحیث  ،)1997(عبد اهللا 
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 قیمة المساواة، قیمة الحریة، قیمة الغیریة، قیمة سعة األفق، قیمة(  القیمي قعناصر النسو

تختلف مع كما  ،لمح عبداهللا غیر منطقیةكما أالنتیجة  فتلك ،)التسامح، قیمة االستقالل الفكري

التي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطیھ موجبة بین التعصب ) 1960(ون دراسة كودي ولس

، الدراسات تلكواختالف البیئة التي أجریت فیھا  المقاییسالختالف  ذلك وقد یرجع ،والقیم الدینیة

   . المزید من البحوث لتحقق من ھذه النتائج إجراءلذلك فإن األمر یتطلب 

  :السؤال الرابع 
المعتقدات ( لجزئي اطیھ بین أبعاد التعصب وعناصر النسق القیميھل ھناك عالقة ارتب 

  لدى عینة الدراسة ؟) والسلوك

یبین قیم  )16( تم استخدام معامل ارتباط بیرسون، والجدوللإلجابة على ھذا السؤال،       

لدى  )والسلوك المعتقدات( لجزئيعناصر النسق القیمي الت االرتباط بین أبعاد التعصب ومعام

   . فراد العینةأ
  
         ت المعتقدا( لجزئي معامالت االرتباط بین أبعاد التعصب وعناصر النسق القیمي )16( الجدول 

       لدى العینة ككل )وكـوالسل

  القیمة االقتصادیة  القیمة االجتماعیة  القیمة الدینیة  القیمة النظریة  القیمة القیادیة  القیمة الجمالیة  212=ن

  سلوك  معتقدات  سلوك  معتقدات  سلوك  معتقدات  سلوك  معتقدات  سلوك  معتقدات  سلوك  معتقدات
التعصب 
  الدیني

0.03  0.07  0.10  0.01  0.02  0.11  0.03  0.08  0.13  0.08  0.01  0.03  

التعصب 
  لنوعضد ا

0.02  0.12  0.02  0.01  0.10  0.10  0.00  0.01  0.04  0.02  0.03  0.04  

التعصب 
  االجتماعي

0.03  0.05  0.05  0.00  0.10  0.06  0.04  0.08  0.09  0.03  0.00  0.07  

التعصب 
  الریاضي

*0.15  *0.17  0.05  0.10  *0.14  0.01  0.00  0.00  **0.21  0.00  0.09  0.01  

  0.01مستوى الداللة.** 0.05مستوى الداللة * 
  

والتعصب  دالة إحصائیا بین التعصب الدیني عالقة ارتباطیھوجود  عدم) 16(الجدول یظھر     

 ارتباطیھعالقة  وجودو، لجزئي المعتقدات والسلوك القیم الستةوع والتعصب االجتماعي ضد النو

 والنظریة التعصب الریاضي والقیمة الجمالیةبعد بین ) 0.05(دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

ووجود عالقة ارتباطیھ موجبة ودالة إحصائیا بین التعصب  ،فقط  لجزء المعتقداتواالجتماعیة 

وقد یرجع ارتباط التعصب الریاضي بالقیمة  ، فقط السلوك لجزءوالقیمة الجمالیة  الریاضي
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ریاضیا یرون أو یعتقدون بأن العبي النادي أو الفریق الذي الجمالیة لكون األفراد المتعصبین 

 اأم، یتمیزون باألداء الرفیع ھأن العبیكما  یشجعونھ یتمتع بمھارات فنیة تفوق األندیة األخرى

ط التعصب الریاضي بالقیمة االجتماعیة قد یرجع لكون األفراد المتعصبین ریاضیا یفضلون ارتبا

عقد صداقات مع األفراد المشجعین لنفس النادي أو الفریق، وكذلك رغبتھم في المصاحبة مع 

، وقد یرجع ارتباط التعصب الریاضي آخرین یشتركون معھم في نفس االنتماء والھدف تقریبًا

طالع على األخبار الریاضیة المتعلقة بالنادي أو الفریق النظریة لكون األفراد یمیلون لال بالقیمة

  . وھذه مجرد تكھنات یمكن التحقق منھا في دراسات الحقة الذي یشجعونھ

  : السؤال الخامس
) المعتقدات والسلوك( لجزئي لنسق القیميھل ھناك عالقة ارتباطیھ بین التعصب وعناصر ا  

   ور ؟لذكلدى ا

م یبین قی )17(تم استخدام معامل ارتباط بیرسون، والجدول لإلجابة على ھذا السؤال،      

لدى ) والسلوك المعتقدات ( لجزئيعناصر النسق القیمي معامالت االرتباط بین التعصب و

   .الذكور

 و المعتقدات( لجزئي التعصب وعناصر النسق القیمي معامالت االرتباط بین) 17(الجدول 

  لذكور الدى ) السلوك

  
  106= ن 

  

  مستوى الداللة  معامل االرتباط

  السلوك  المعتقدات  السلوك  المعتقدات

  غیر دالة  غیر دالة  0.12  0.05  القیمة الجمالیة

  غیر دالة  غیر دالة  0.09  0.06  القیمة القیادیة

  غیر دالة  غیر دالة  0.09  0.03  القیمة الدینیة

  غیر دالة  غیر دالة  0.11  0.04  القیمة االجتماعیة

  غیر دالة  غیر دالة  0.02  0.04  القیمة االقتصادیة

  غیر دالة  غیر دالة  0.04  0.12  القیمة النظریة

  

 لقیم سواء لجانباو بین التعصب دالة إحصائیا ارتباطیھعالقة  عدم وجود) 17(الجدول  یظھر   

  . المعتقدات أو السلوك 
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  :السؤال السادس 
لدى ) المعتقدات والسلوك( لجزء بین التعصب وعناصر النسق القیمي باطیھارتھناك عالقة ھل 

  ؟اثـاإلن

  

یبین قیم ) 18(لإلجابة على ھذا السؤال، تم استخدام معامل ارتباط بیرسون، والجدول    

لدى ) والسلوك المعتقدات( لجزئي عناصر النسق القیميت االرتباط بین التعصب ومعامال

  .اإلناث

 المعتقدات( لجزئي التعصب وعناصر النسق القیمي عامالت االرتباط بینم) 18(الجدول 

  لدى اإلناث) السلوكو

  
  106= ن 

  

  مستوى الداللة  معامل االرتباط
  السلوك  المعتقدات  السلوك  المعتقدات

  غیر دالة  غیر دالة  0.12  0.16  القیمة الجمالیة

  غیر دالة  غیر دالة  0.11  0.08  القیمة القیادیة

  غیر دالة  غیر دالة  0.12  0.04  الدینیة القیمة

  0.05  غیر دالة  0.16*  0.10  القیمة االجتماعیة

  غیر دالة  غیر دالة  0.06  0.09  القیمة االقتصادیة

  غیر دالة  0.05  0.10  0.21*  القیمة النظریة

  

بین التعصب والقیمة الجمالیة  عدم وجود عالقة ارتباطیھ دالة إحصائیا) 18(الجدول  یظھر  

ووجود عالقة ارتباطیھ موجبة ودالة إحصائیا عند  ،االجتماعیة واالقتصادیةالدینیة ووالقیادیة و

نھ أأي  ،بالنسبة لعینة اإلناث المعتقدات لجزء بین التعصب والقیمة النظریة) 0.05(مستوى داللة 

صب التع بین عدم وجود عالقة ارتباطیھ دالة إحصائیاو .كلما زادت القیمة النظریة زاد التعصب

عالقة ارتباطیھ  بینما ھناك، النظریةالقیمة الدینیة واالقتصادیة ووالقیمة الجمالیة والقیادیة و

  لجزءبین التعصب والقیمة االجتماعیة ) 0.05(موجبة ودالة إحصائیا عند مستوى داللة 

اإلناث لكون وقد یرجع ذلك  نھ كلما زادت القیمة االجتماعیة كلما زاد التعصب،أالسلوك، أي 

  .االجتماعیة من الذكور تأكثر اھتماما بالعالقا
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  :السؤال السابع 
) المعتقدات والسلوك( لجزئي بین التعصب وعناصر النسق القیمي ارتباطیھھل ھناك عالقة 

   لتخصص األدبي ؟ا طلبة لدى

یبین قیم  )19(لإلجابة على ھذا السؤال، تم استخدام معامل ارتباط بیرسون، والجدول    

 بالنسبة ) المعتقدات والسلوك( لجزئي معامالت االرتباط بین التعصب و عناصر النسق القیمي

   . لتخصص األدبيلطلبة ا

  
 و المعتقدات( لجزئي التعصب وعناصر النسق القیمي معامالت االرتباط بین) 19(الجدول 

  لتخصص األدبيطلبة البالنسبة ) السلوك

  

  106=ن 

  لةمستوى الدال  معامل االرتباط

  السلوك  المعتقدات  السلوك  المعتقدات

  غیر دالة  غیر دالة  0.17  0.05  القیمة الجمالیة

  غیر دالة  غیر دالة  0.03  0.12  القیمة القیادیة

  غیر دالة  غیر دالة  0.05  0.03  القیمة الدینیة

  غیر دالة  غیر دالة  0.07  0.03  القیمة االجتماعیة

  غیر دالة  لةغیر دا  0.02  0.07  القیمة االقتصادیة

  غیر دالة  0.05  0.03  0.20*  القیمة النظریة

  

بین التعصب والقیمة الجمالیة  دالة إحصائیا ارتباطیھعالقة  عدم وجود) 19(الجدول  یظھر   

موجبھ ودالة إحصائیا عند  ارتباطیھ، ووجود عالقة االقتصادیة قیادیة والدینیة واالجتماعیة والو

عدم وجود عالقة ارتباطیھ دالة ، والمعتقدات لجزءمة النظریة یلقبین التعصب وا) 0.05(مستوى 

وھذه النتیجة ، لتخصص األدبيلطلبة ا  بالنسبة  السلوك لجزء والقیم الستةبین التعصب  إحصائیا

ق مع نتیجة اإلناث والتي أظھرت ووجود عالقة ارتباطیھ موجبة ودالة إحصائیا عند مستوى ستت

نطقیة إذ من المعتقدات، وھذه النتائج غیر م لجزء النظریةوالقیمة بین التعصب ) 0.05(داللة 

بحاجة إلى  وھذه النتیجة ،والتعلم واالنفتاح كلما انخفض التعصب طالعاإلالمتوقع كلما زاد 

  . ھاالمزید من الدراسات للتحقق من
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  :السؤال الثامن 
) المعتقدات والسلوك( يلجزئ القیميبین التعصب وعناصر النسق  ارتباطیھھل ھناك عالقة 

  لتخصص العلمي ؟ا طلبة لدى

  

م یبین قی، )20(لإلجابة على ھذا السؤال، تم استخدام معامل ارتباط بیرسون، والجدول    

بالنسبة ) المعتقدات والسلوك( لجزئيعناصر النسق القیمي معامالت االرتباط بین التعصب و

   . لتخصص العلميطلبة ال

  

 المعتقدات(لجزئي  التعصب وعناصر النسق القیمي االرتباط بینمعامالت ) 20(الجدول 

  العلميلتخصص طلبة البالنسبة ) والسلوك

  التخصص األدبي

  106= ن 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط

  السلوك  المعتقدات  السلوك  المعتقدات

  غیر دالة  غیر دالة  0.07  0.04  القیمة الجمالیة

  غیر دالة  دالة غیر  0.05  0.05  القیمة القیادیة

  غیر دالة  غیر دالة  0.08  0.04  القیمة الدینیة

  غیر دالة  0.05  0.13  0.23*  القیمة االجتماعیة

  غیر دالة  غیر دالة  0.01  0.07  القیمة االقتصادیة

  غیر دالة  غیر دالة  0.01  0.14  القیمة النظریة

  

التعصب وكل من القیمة ن دالة إحصائیا بی ارتباطیھعدم وجود عالقة ) 20(الجدول  یظھر    

موجبة ودالة  ارتباطیھ، ووجود عالقة والنظریة االقتصادیةو الدینیة الجمالیة والقیادیة والقیمة

أي أنھ . المعتقداتلجزء بین التعصب والقیمة االجتماعیة ) 0.05(إحصائیا عند مستوى داللة 

دالة إحصائیا بین  ة ارتباطیھعدم وجود عالقو كلما زادت القیمة االجتماعیة كلما زاد التعصب،

 ق مع نتیجة سوھذه النتیجة تت. لتخصص العلميلطلبة السلوك بالنسبة لجزء التعصب والقیم الستة 

بین التعصب  التخصص األدبي والتي أظھرت عدم وجود عالقة ارتباطیھ دالة إحصائیاطلبة 

عالقة  ارت إلى عدم وجودق كذلك مع نتیجة الذكور التي أشسوتت ، السلوك لجزءم الستة والقی

یرجع ارتباط التعصب  وقد .السلوك لجزء الستةبین التعصب والقیم  ارتباطیھ دالة إحصائیا

العـتقـاد األفراد بضـرورة أن تقتصـر التعـامـالت االجتماعـیـة علـى األفراد بالقیمة االجتماعیة 
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یـن فـي المنطقـة السكنیة نفسھـا المماثلین في المستـوى المادي والعلمي و االجتماعي أو المقیم

وإقامة عالقات الصداقة أو الزواج معھـم، واالقتناع بضرورة أن یعرف كل شخص حدوده 

سمات الشخصیة،  فيبیـن األغنیـاء والفقـراء  ًاالطبقیة وال یتعداھا، واالعتقـاد بأن ھنـاك فروق

  . وبالتالي یتحقق اتجاه المفاضلة بینھم على أسس طبقیة جامدة

من حیث عالقتھا ) المعتقدات والسلوك( يجزئمابین  ًاأن ھناك تباین ومما ھو جدیر بالذكر    

بالتعصب، وقد یرجع اختالف النسق القیمي كما یراه أفراد العینة  وبین ما یقومون بھ من سلوك 

تلك القیم  إلى رغم اعتقاد األفراد وإدراكھم ألھمیة قیم كثیرة في الحیاة إال أن سلوكھم قد یناقض

  .عند تعرضھم لبعض المواقف في الحیاة االجتماعیة 

  :السؤل التاسع  
  في التعصب وأبعاده ؟اإلناث  و بین الذكورھل ھناك فروق 

  

. لإلجابة على ھذا السؤال تمت المقارنة بین متوسطات الذكور واإلناث في التعصب وأبعاده    

ق بین ھذه وللفر" ت"ي التعصب وقیمة یوضح متوسطات الذكور واإلناث ف )21(والجدول 

  .المتوسطات وداللتھا اإلحصائیة 

  
ق بین متوسطات الذكور واإلناث في التعصب ومستوى ولداللة الفر" ت"اختبار ) 21(الجدول 
  الداللة
  106= ن  -الذكور

  106=ن اإلناث 
  

درجة   االنحرافات  تالمتوسطا
  الحریة

قیمة 
  "ت"

مستوى 
  اإلناث  الذكور  ثاإلنا  رالذكو  الداللة

  الدرجة الكلیة
  للتعصب

  
183.12  

  
175.73  

  
22.17  

  
20.24  

  
210  

  
2.53  

  
0.01  

  غیر دالة  1.2  210  7.93  10.01  48.41  46.88  التعصب الدیني

  غیر دالة  0.12  210  8.00  9.32  43.54  43.39  لنوعضد اصب التع

  ةغیر دال  0.11  210  7.32  6.76  39.16  39.28  التعصب االجتماعي

  0.0001  4.63  210  13.74  10.09  46.93  54.61  التعصب الریاضي
  

     

لتعصب ل الدرجة الكلیة يد  فروق دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث فووج )21(الجدول  یظھر

أن الذكور  أي ،وسط الذكور أعلى من متوسط اإلناث، حیث كان مت)0.01(عند مستوى داللة 

جود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في بعد ، وعدم وأكثر تعصبا من اإلناث

التعصب الدیني والتعصب للنوع والتعصب االجتماعي، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة  بین 
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الذكور واإلناث في بعد التعصب الریاضي، حیث كان متوسط الذكور أعلى من متوسط اإلناث 

) 2008(وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة العلواني  ،من اإلناث ریاضیًا أي أن الذكور أكثر تعصبًا

، والتي أظھرت وجود فروق بین الذكور واإلناث في الدرجة الكلیة للتعصب في المجتمع اللیبي

وعدم وجود  ،حیث كان متوسط الذكور أعلى من متوسط اإلناث وفي بعد التعصب الریاضي،

جتماعي، إال إنھا تختلف معھا في وجود فروق بین الذكور واإلناث في بعدي التعصب الدیني واال

في  )2000(دراسة الشافعي كما تتفق مع   ،فروق بین الذكور واإلناث في بعد التعصب للنوع

) 1997( دراسة عبد اهللاتختلف مع و، في كون الذكور أكثر تعصبا من اإلناث المجتمع المصري

اإلناث في الدرجة الكلیة لتعصب أشارت إلي وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور و التي

وجود فروق ذات داللة  ، وأشارت أیضا إلىحیث كان متوسط اإلناث أعلى من متوسط الذكور

التعصب االجتماعي والتعصب ضد النوع ، في حین  يإحصائیة بین الذكور واإلناث في بعد

التعصب الدیني، دم وجود فروق  ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في اتفقت معھا في ع

حیث كان  ،ووجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في بعد التعصب الریاضي

في المجتمع ) 1989(المرسي دراسة اختلفت مع  كمامتوسط الذكور أعلى من متوسط اإلناث، 

 إسماعیل تختلف مع دراسة وكذلك، أشارت إلى أن اإلناث أكثر تعصبا من الذكور المصري التي

في المجتمع المصري التي توصلت إلى عدم وجود فروق بین الذكور واإلناث في كل ) 1989(

  .أبعاد التعصب 

وعملیات التنشئة االجتماعیة التي تولي أھمیة  الوالدیةوقد یرجع ذلك إلى أسلوب المعاملة    

یمكـن أن االجتماعـي لتصنیف كما أن ا ، للذكور أكثر من اإلناث وخاصة في مجتمعنا المحلي

  -، فبمجـرد تقسیـم العالـم االجتماعي الذكور واإلناثعـن نشـأة التعصب بیـن  ًالؤویكـون مس

نا أي جمـاعة داخلیـة وجماعـة خارجیة فإن" ھـم"و " نحـن"إلى قسمــین  -وھـو ما یحـدث دومـا 

" ھم"لـ ات ابیة مقارنة بأعضاء جماعابصورة إیج" نحن"لـ انمیل إلى رؤیة أعضاء الجماعة 

أكثر من اإلناث لكون  لذیـن ندركھم بشكل أكثـر سلبیـة، وقد یرجع تعصب الذكور ریاضیًاا

  .الذكور أكثر اھتماما ومتابعة للمجاالت الریاضیة خاصة في بیئتنا المحلیة 
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  :السؤال العاشر
  ده ؟ھل ھناك فروق بین طلبة التخصص األدبي وطلبة التخصص العلمي في التعصب وأبعا

  

ت طلبة التخصص األدبي وطلبة متوسطاتمت المقارنة بین لإلجابة على ھذا السؤال     

متوسطات التخصص األدبي  یبین) 22(والجدول  وأبعاده، في التعصب التخصص العلمي

ق بین ھذه المتوسطات وداللتھا وللفر" ت"وقیمة وأبعاده  التعصب العلمي فيوالتخصص 

  .اإلحصائیة 

  

ق بین متوسطات طلبة التخصصین األدبي والعلمي  في ولداللة الفر" ت"اختبار ) 22(الجدول 

  .التعصب ومستوى الداللة 

  التخصص األدبي 
   106=ن 

  التخصص العلمي 
  106=ن 

درجة   االنحرافات  المتوسطات
  الحریة

قیمة 
  "ت"

مستوى 
  الداللة

  علمي  أدبي  علمي  أدبي

  الدرجة الكلیة
  بتعصلل

177.26  181.59  21.92  20.95  210  
  

  غیر دالة  1.47

  210  8.15  9.87  48.15  47.15  التعصب الدیني
  

  غیر دالة  0.80

  التعصب للنوع
  

44.37  42.56  8.43  8.83  210  
  

  غیر دالة  1.52

التعصب 
  االجتماعي

38.68  39.75  7.64  7.40  210  
  

  غیر دالة  1.03

  210  11.96  13.14  52.27  49.27  التعصب الریاضي
  

  ر دالةغی  1.73

  

التخصصین األدبي والعلمي في  طلبةفروق دالة إحصائیا بین عدم وجود ) 22(الجدول  یظھر    

في المجتمع اللیبي في عدم وجود ) 2008(وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة العلواني  ،وأبعاده التعصب

  . في التعصب وأبعاده التخصصین األدبي والعلمي طلبةبین  ذات داللة إحصائیة فروق

قد یرجع ذلك لكون طرق التدریس المستخدمة لدى التخصصین واحده، فعلى الرغم من اعتماد     

طلبة التخصص األدبي على الحفظ أكثر من الممارسة، واعتماد طلبة التخصص العلمي على 

التعامل مع األرقام والرموز والنظریات العلمیة إال انھ ال توجد فروق بین طلبة التخصصین في 

بغض النظر عن كون  األفراد شخصیات داخل ب، وقد یشیر ذلك لكون التعصب متعمقالتعص

   .ذا تخصص أدبي أو علمي  الفرد
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  توصیات ال  -  3.5

  تغییر أو تعدیل  برامج إرشادیة لتخفیض مستوى التعصب بحیث تؤدي ھذه البرامج إلى إعداد -1

ھ لتتضح الرؤیا أمامھ وبالتالي تساعده إدراكھ ومعتقدات مما یؤدي إلي تحسین طریقة تفكیر الفرد

  . على فھم العالم من حولھ وتوسع إطاره المرجعي في فھم حیاتھ وعالقاتھ باآلخرین

 

 مقترحات ال -4.5  

في السلوك  جزء المعتقدات و ما بین جزءإجراء دراسات تركز أكثر على تباین االستجابات  -1

  .قیاس القیم 

كقیمة الحریة، وقیمة  (ھ بعناصر أخرى من النسق القیمي دراسة التعصب ومحاولة ربط -2

 ) . المساواة، وقیمة االستقالل الفكري، وقیمة التسامح

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عـــــــاملراج

  املراجع العربية: أوال 

  املراجع األجنبية: ثانيا 
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  عــة املراجـــقائم

  املراجع العربية: أوال 

مجمع الملك فھد : ةالمدینة المنورروایة حفص ،  ، ) 97(أیة  النحلـ القرآن الكریم ، سورة 

  .لطباعة المصحف الشریف
  .ةــدار الشرقیــال: رة ــاھــقــال. ربـــعــان الــــســل). 1981(ور ــظـن منــاب -

  .العربیة دار النھضة: القاھرة .  علم النفس االجتماعي ).1978( النیل، محمود السید  أبو -

                  دار :  القاھرة  .5مناھج البحث في العلوم النفسیة واالجتماعیة، ط). 2006(أبو عالم، رجاء  -

  .النشر للجامعات                                    

  رسالة . و التعصبـا نحـة بالمنیـة التربیـكلی طلبة اتجاھات). 1993(ى ـد علـل، السیـاعیـإسم -

  .ماجستیر غیر منشورة، القاھرة، جامعة عین شمس                                    

    :اإلسكندریة .االتصال اءنـري وبـیـماھـتماع الجـعلم االج ).1984(دـمحم ربال، قـإسماعی -

  .ة المعارفمنشأ                                    

  ھـدى طلبـي لـالدوجماتیة والتسلطیة وعالقتھا بالوعي الدین).1989(البحیري، عبد الرقیب أحمد -

  . 266ـ  249ص  .نفسالمؤتمر الخامس لعلم ال ،الجامعة                                     

  یة عند األفراد األردنیینـالت القیمـي التفضیـالتغیر ف). 1991(مد وجبریل،موسى ـالبطش، مح -

  . 81-45ص). 2(ع .  7م  مجلة أبحاث الیرموك. بتقدمھم في العمر                                    

  .عاملیھ مقارنة ى الطموح دراسةالنسق القیمي ومستو). 1996(البوالقي، یاسر محمد محمود  -

  .اإلسكندریة رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة                                     

   االنجلو : القاھرة.  قـن النظریة والتطبیـي بیـس االجتماعـم النفــعل). 2003(ني ـالجبالي، حس -

  .المصریة                                   

  .المصریة العامة: القاھرة.سلسلة الفكر في أسباب التعصب).2006(، ھاني الجزار -

  وع ـالقتھا بالنـة جامعة قار یونس وعـم السائدة لدى طلبـالقی). 2006(الجوھري، سعاد أبو بكر  -

  ورة،ـنشـر مـیـر غـاجستیـة مـالـرس.  ةـة الدراسیـوالتخصص والسن                                  

  . بنغازي، جامعة قار یونس                                   

  ة ـالمجل. ريـز العنصـب والتمیـة التعصـاع ودراسـم االجتمـلـع). 1971(د ـحمـري، مــوھـالج -

  .265 -245ص) 8( 3،  االجتماعیة                                  
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  ة ـة الثانیـوعـجمـالم.  ةـرفـة المعـجـبھ. عـالمجتمان وــاإلنس). 1974(ق ــؤاد أسحــوري، فـالخ -

 . الشركة العامة للنشر والتوزیع واإلعالن) ب المدینة(                                  

  ن ـن المتطرفیـة بیـة مقارنـسیكولوجیة التطرف دراسة نفسی  ).1992(الدسوقي، محمد إبراھیم  -

        الةـرس . ةـیـكـینیـلـات اإلكـفئـض الـعـة وبـدینیـم الــاتھـاھــجـي اتـف                                    

 .  غیر منشورة، القاھرة، جامعة عین شمس دكتـوراه                                   

  . روقـدار الش: ان ـعم.  رـتغیـم مـالـي عـم فـاب والقیـشبـال). 2006(د ـاجـود، مـزیـال -

  ، مقالـة منشـورة،  القیـم معنـاھـا وتـأثیـرھـا مـن منظـور علـم النفس). 2007(سباھي، حسـن ال -

.  ـرـوالـنش ةــة والـطبـاعـحـافــدة للـصـة الـوحـسـؤسـمـ:  قـشـدم                                 

http://www.farat@hawra.com  

  المختلط وعالقتھ بالقیم الشخصیة واألخالقیة لطلبة التعلیم ). 1996(السید، مجدي عبد الرحمن  -

  . القاھرة رسالة ماجستیر غیر منشورة،.  وطالبات المرحلة الثانویة                                   

  .  جامعة عین شمس                                   

  . ةـاعیـة واالجتمـرات النفسیـیھ ببعض المتغـب وعالقتـالتعص). 2000(د ـالشافعي، أحمد محم -

  . جامعة عین شمس: دكتوراه، القاھرة   رسالة                                    

  ورة،ـر منشـاجستیر غیـة مـرسال.  دراسة في سیكولوجیة التعصب). 1984(الشرقاوي، فتحي  -

  .  جامعة الزقازیق                                    

  ) : ةـب المدین. (یةــوم السلوكـي العلـث فـى البحـدخل إلـالم) 1995(د ـن حمـح بـصالالعساف،  -

  .  العبیكان ةـمكتب                                    

  ة  ـن طلبـة مـدى عینـالتعصب وعالقتھ ببعض سمات الشخصیة ل). 2008(العلواني، وفاء علي  -

  رسالة ماجستیر غیر منشورة، بنغازي، جامعة .  جامعة قار یونس                                   

  .  قار یونس                                     

  .يـر الجامعـدار الفك: ة ـدریـاإلسكن .يـاد النفسـاإلرش). 1990(العیسوي، عبد الرحمن  -

    موح لدى مرتكبي جرائمالعالقة بین القیم ومستوى الط) 1999(الغندور، العارف باهللا محمد  -

  .رسالة غیر منشورة، جامعة عین شمس. الرشوة                                   

  ,الدوجماتیة بین الماھیة وإمكانیة القیاس لدى اإلرھابیین) . 2007(ـ القحطاني، محمد بن على 

  .التربیة ، جامعة أم القرى كلیة . رسالة  دكتوراه غیر  منشورة                                    

  النسـق القیمي لـدى طالبـات الجـامعـة وعالقـتـھ بأسـالیبـھـن فـي ).2001(الكاشف، إیمان فؤاد  -

  .528 -465ص) .3(11. دراسات نفسیة.مواجھة أزمة الھویة                                     

  

http://www.farat@hawra.com
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     .ةـلجماعة والتعصب لدى طالب الجماعالعالقة بین حجم ا). 1989( محمد المرشدي المرسي،-

  .233 -227ص) 10(، بالمنصورة ةـة كلیة التربیـمجل                                    

  دار: روت ـبی.  س االجتماعيـم النفـي علـد فـالمرش). 2008(مد ـي، عبد الحمید محـالھاشم -

  .الھالل ةـومكتب                                  

  ، سلسلة الدراسات اإلنسانیة،العنف الریاضي في المالعب الفلسطینیة ). 2006(جابر، رمزي  -

  http: www. iugaza. Edu .ps/are/research .1119ص  ،)2(5

  .ةـة الجامعیـوات الدراسـالل سنـم خـق القیـي نسـر فـالتغی). 1998(د ـخلیفة، عبد اللطیف محم -

  .76 -42ص . ، المجلد األولدراسات في علم النفس االجتماعي                                  

  : رة ـترجمة سید الطواب ومحمود عمر، القاھ.  مدخل إلى علم النفس). 1980(دافید وف، لندا  -

  .دار ماكجوھیل                                   

  .يــر العربـدار الفك: رة ـالقاھ. يــس االجتماعـم النفـعل). 1999(دین ـش، زین العابـدروی -

  : القاھرة . د الحمید صفوتـترجمة عب.  علم النفس االجتماعي والتعصب). 2000(دكت، جون  -

  .دار الفكر العربي                                    

                                  . العربیة ة دار النھض: روت بی.  2القیم والعادات االجتماعیة ، ط ). 1980(وزیة ـدیاب، ف -

  عالقة الدوجماتیة والتسلطیة والتصلب بنوع التعلیم). 1988(، عبد الحمید عبد العظیم ـ رجیعة

  كلیة.رسالة ماجستیر غیر منشورة .  الدراسي والجنس  والتحصیل                                   

  .امعة  طنطاالتربیة ، ج                                     

  ىـس األعلـالمجل: ت ـالكوی.  اتـن الجماعـات بیـة العالقـسیكولوجی). 2006(د ـد، أحمـزای -

  . واآلداب والفنون ةـللثقاف                                    

  .ابم الكتـعال: القاھرة .  5علم النفس االجتماعي، ط) 1984(زھران، حامد عبد السالم   -

  . دار الفكر العربي: القاھرة . سیكولوجیة التعصب). 1975(زیور، مصطفى  -

  العالقة بین القیم ومستوى الطموح دراسة على مرتكبي جرائم). 1999(سلیط ، محمد صبري  -

  نـة عیـجامع. رةـورة، القاھـر منشـغی رـماجستی ةـرسال.  الرشوة                                 

  .شمس                                    

  . دار الفكر العربي: القاھرة .  علم النفس االجتماعي والتعصب). 2000(صفوت، عبد الحمید  -

  ا ـن الجنسین وعالقتھـن مـة لدى المراھقیـة اإلسالمیـالقیم الدینی). 1997(ام ـصقر، محمد ھش -

           .شمس جامعة عین. منشورة، القاھرة  ماجستیر غیرة رسال.  بنوع التعلیم                           

  .ةـب الجامعیـدار الكت: وان ـة حلـامعج. يـاعـم النفس االجتمـعل). 1999(وى ـي، سلـعبد الباق -
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  دى ـالت لـا بحل المشكـة وعالقتھـب المعرفیـبعض األسالی). 2004(د ــ عبد الرازق، أمل محم

  ،القاھرةرسالة ماجستیر غیر منشورة ، .  طالب المرحلة   الثانویة                                    

  . جامعة عین شمس                                     

  دى ـیم لـض القـیم بعـیة وتدعـي تنمـیة فـات التربـدور كلی). 1996(ح ـم فتـمن، ھاشـد الرحـعب -

  . رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة المنیا. اـطالبھ                                    

  .دار قباء: القاھرة . نظریات الشخصیة). 1998(عبد الرحمن، محمد السید  -

  ضــعـا ببـھـتـالقـة وعـصبیـات التعــاھـاالتج). 2007(د ـامـدوح حـح ممـامـبد الرؤوف، سـع -

  رـستیر غیـاجـة مـالـرس. )الدوجماتیةروي و ـالت(ة ـعرفیب المـالیـاألس                                 

  . منشورة، جامعة المنصورة                                  

  وراهـة دكتـرسال. ي المجال الریاضيـصب فـاس التعـقی). 1986(مي ـدي حلـد السالم، رشـعب -

  . القاھرة. نمنشورة، جامعة حلوا رـغی                                   

  رسالة . وقیم الشباب في الریف والحضر) التكنولوجیا(التقنیة ). 2002(عبد القادر، سالم محمد  -

  .  جامعة قار یونس. ماجستیر غیر منشورة، بنغازي                                 

  ریب ـغار د:  رةـاھـالق 2، طةـة اجتماعیـة نفسیـب دراسـالتعص). 1997( عبد اهللا، معتز سیـد-

                            . والنشر والتوزیع للطباعة                                 

   ةـینـدى عـصب لـتوى التعـفیض مسـھ بتخـالتفكیر الناقد وعالقت). 1993(عثمان، فاروق السید  -

  .58  -36ص ). 27(3، مجلة علم النفس. ن طلبة الجامعةـم                                    

  المدمنین دراسة تحلیلیة لقیم أبناء ).1981(عوض، محمد أحمد محمد وعبدا لعزیز، عصام فرید -

  . 707ص). 4(، المجلة التربویة، بمرحلة التعلیم الثانوي بسوھاج                                     

   ة ـرسال.  ةـالقیم األساسیة للتربیة البیئیدور التعلیم األساسي في تنمیة ) .1995(عیاد، عزة على  -

  .جامعة عین شمس . ماجستیر غیر منشورة، القاھرة                 

  و ـة االنجلـمكتب: رة ـاھـالق. يـم النفس االجتماعـى علـل إلـدخـم). 2005(م ـد إبراھیـد، محمـعی -

  .المصریة                                     

        م وتعدیلھا بتسمیة المسئولیة ـدى الطالب والمعلـة لـاالتجاھات التعصبی). 1995( مانفراج، وھ -

  . رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة  حلوان. االجتماعیة                                   

    ة ـمكتب: رة ـاھـالق .م ـلطفي فطی: ة ـترجم.  امـة عـمائ يـفس ـم النفـعل). 1976( ك.ـ فلوجل، ج

   . رأفت دـسعی                                 

  دار: روت ـبی. 4ي، طـاعـم النفس االجتمـعل). 1985(فھمي، مصطفى والقطان، محمود السید  -

  .لنھضة العربیة ا                                   
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  دى ـي لـق القیمـالنس). 2000(ن ـد الحسیـوري و الجبوري، عبـكاظم، على مھدي و العبیدي، ن -

  .61 - 40ص ). 55(، مجلة علم النفس. طلبة جامعة قار یونس                                  

  المكتـب: ة اإلسكندری.  ة االجتماعیةـط الخدمـي محیـة فـاقـاإلع). 2003(ن ـدیـدر الـال، بـكم -

  . الجامعي الحدیث                                  

    : ةاإلسكندری.  ةـات الخاصـة ذوي االحتیاجـرعای). 2008(د ـكمال، بدر الدین وحالودة، محم -

  . المكتب الجامعي الحدیث                                  

  نـز الدیـز وعـزیـد العـاد عبـة رشـترجم. ادئ علم النفس االجتماعيـمب). 2001( كوبو سومي -

  . دار النھضة العربیة: القاھرة . جمیل عطیة                                    

  

  ؤونـة لشـالعام ةـالھیئ: رة ـالقاھ.  معجم الوجیز). 1990(ي ـف، شوقـم وضیـور، إبراھیـمدك -

  . المطابع األمیریة                                    

  الھیئـة المصریـة : القاھـرة. يـاعم النفس االجتمـي علـقراءات ف) 1990(ل ـ، لویس كامملیكھ -

  .العامة للكتاب                                    

  قــة دمشـي جامعـة فـدى الطلبـة لـمیـالت القیـضیـة التفـدراس). 2001(میخائیل، أمطانیوس  -

  ). 3(،  ةـویـربـق التــشـلة دمـمج. راتـن المتغیـدد مـوء عـض يـف                                   

  .57 - 9ص                                    

  . ابـمركز اإلسكندریة للكت: ة ـاإلسكندری. علم النفس االجتماعي) 2003( مـعـوض، خـلیـل -

  الدوجماتیة وعالقتھا بمستوى الطموح لدى طالب الجامعة من ). 1991(ـ موسى، ناصر دسوقي 

  كلیة التربیة ،. رسالة ماجستیر غیر منشورة . أبناء الریف والحضر                                  

  . جامعة أسیوط                                  

  : ان ـعم.  اعيـم النفس االجتمـل إلى علـالمدخ). 2004(ولي، باسم محمد ومحمد، جاسم محمد  -

  . للنشر والتوزیع مكتبة دار الثقافة                                    

  

  المراجع األجنبیة: ا ثالث

  

. Boston. th  edpsychology 7Social Baron R .A. and Byrne D. (1994). -

Allyn and Bacon.                                                                                           



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قــــــــالحــامل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  



96 
 

  ) 1( ملحق رقم 
  

  مقياس  العينة األساسية

  سجامعة قار یون

  كلیة اآلداب ـ قسم التربیة وعلم النفس

  أختي الطالبة 
  تحیة طیبة،،،

اقف ر األفراد تجاه الموتحتوي الصفحات التالیة على عدد من العبارات المتعلقة بردود فعل وتفكی

  .المختلفة في الحیاة

تجاھھـا، فـھناك  وشعورِك موقفـِك ي تحــددثـم ضعي العالمة المناسـبة الت قـرئي كل عـبارة جیدًاا

 ِكـرأی نع ـي تعبرة التالبدائل الخمس داحـ أمام) √( ةـارة ضعي عالمخمس بدائـل بجانب كـل عب

 ). تمامًا موافق غیر-مـوافـق غیر -غیر متأكـد -موافـق - تمامًاموافق  (الفعلي وھـي 

 الیومیة فتخیلي نفسك أنِت كما ستجدي أمامك مجموعة من المواقف قد تتعرضین لھـا فـي حیاتِك 

أن تقومـي بترتیب تلـك  صاحبة ھذا الموقف، فھنـاك سـت اختیـارات مختلفـة لكـل مـوقف وعلیِك

) 6 إلـى 1(یھـا مـن ي ھذا الموقف ورتبف ي تعبـر عـن تصرفِكـارة التـالعب يراختاالختیارات، فا

ك ـانب التصـرف الـذي یمثلـبج) 1(م ـرق ـيضع، فـویـة انطبـاق ذلـك التصـرف علیـِكب أولـحس

) 3(م ـرق ـيوضع ،ـي بالمرتبة الثانیة بالنسبة لِكبجانـب التصرف الذي یأت) 2(رقـم  يتمامـا ثـم ضـع

, بجانب التصرف الذي یأتي بالمرتبـة الرابعـة) 4(م ـة، ورقـي بالمرتبة الثالثـبجانب الصرف الذي یأت

ـي ذي یأتـبجانب التصـرف ال) 6(ة، ورقم ـي بالمرتبة الخامسـذي یأتـبجانب التصرف ال) 5(ورقـم 

 ًاعلم بالمـرتبـة السادسـة، والرجـاء اإلجابـة بصـدق ولیس كمـا تتمنـي أو ترغبـي أن تكون اإلجابة،

ي الفعل ـي التـي تعبـر عـن رأیِكالصحیحـة ھ ةـجابة وأخـرى خاطئـة، فا إلصحیحابة جإھ ال توجد بأن

كما یجب عدم تـرك  ة،ـراحبص ِكي عن رأیم أن تعبري أن یكون ذلك الرأي، والمھـولیس كما ترغب

 تـكجابإع علـى أنھ لـن یطل ياختیار واحد، واعلـم وعـدم اإلجابة بأكـثر مـن ،أي عبارة دون إجـابة

  : البیانات التالیة ملء لذا یرجـى منِكال لغرض البحث العلمي، إخدم أحــد ســوى الباحثـة، ولـن تست

  )                  (یة ـلة الدراسـالمرح   )             (        سم ـالق      )         (          یة ـالكل

  أنثـى: النـوع  

                                                                       

  .على حسن تعاونك والتقدیر جزیل الشكر ولِك                                                        
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موافق   العبارات                              الرقم
  تماما

غیر   موافق 
  متأكد 

غیر 
  موافق 

غیر 
موافق 

  تماما
1 

  ذكورالتي نعیشھا الیوم سببھا ال عتقد أن معظم المشكالتأ
          

2  
  عامالتي مع أفراد األدیان األخرىلتزم الحذر الشدید في تأ

          

3  
   في حیاتي لم أكذب إطالقًا

          

4  
  تي على أبناء بلدتي وأقاربي فقط ال تقتصر مساعد

          

5  
دین غیر عن مصاحبة األشخاص الذین یؤمنون ب أبتعد دائمًا

  دیني 

          

6  
  الشدید عند ھزیمة فریقي الریاضي شعر بالحزن أ

          

7  
  عل الناس یأخذون انطباع جید عني ال أج

          

8  
  أكره جمیع الذكور

          

9   
  المادي الزواج ممن ھم أقل مني في المستوىرفض أ

          

10  
  اعري الطیبة على أبناء دیني فقطتقتصر مش

          

11  
  صعب التخلص منھاالذكور بدرجة ی  الخیانة في دم

          

ألسرة تقل عنھ في حد أفراد عائلتنا ال یضایقني زواج أ  12
  المستوى المادي

          

  نع في الذھاب لطبیب من غیر دیني ال أما  13
          

احتساب الحكم خطأ على فریقي الذي أشجعھ یجعلني في حالة   14
  .توتر

          

  كل الجرائد األسبوعیة اقرأ دائمًا  15
          

  تتحدد قیمة الشخص حسب أصلھ وفصلھ  16
          

            من یختلف معي في األفكار الدینیةأحب الحوار مع  17

وم على فریقي الریاضي الذي ینتابني خوف شدید ألي ھج 18
  أشجعھ

          

  لم اغضب یوما ما  19
          

  مع الذكور القسوة الشدیدة ھي أفضل وسیلة للتعامل  20
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موافق   العبارات                              الرقم
  تماما

غیر   موافق 
  متأكد 

غیر 
  موافق 

غیر 
موافق 

  تماما

  ذي ینتمي إلى عائلة ذات حسب ونسبالشخص ال حترم كثیرًاأ  21
          

فریقي في أیة مباراة حتى شعر بالضیق الشدید عند ھزیمة أ  22
  ولو كانت ودیة

          

23 
  

  تفوه بأي كلمات بذیئة طیلة حیاتيلم أ
          

طالب بغض أنتخب ابن مدینتي الذي رشح نفسھ في اتحاد ال  24
  النظر عن أحقیتھ في ذلك

          

            في سبیل الدفاع عن دیني جر كثیرًاأتشا  25

            عمل الیوم إلى الغد أؤجل إطالقًا ال  26

            الذكور تجعلني أخشى فكرة الزواج أخطاء ومساوئ  27

            راد المختلفین عني في لون البشرةأمیل لمصاحبة األف 28

            شعر بأن أعدائي الحقیقیون ھم الذین یؤمنون بدین غیر دیني أ  29

            وأھلل بصوت عالقفز تسجیل فریقي لھدف یجعلني أ  30

31 
  

            الصحیة عند إصابتي بأي مرضحالتي ال أھتم ب

             الذكور ال یثیرون في نفسي النفور  32

الذین ھم من نفس مستواي تقتصر معظم صداقاتي على   33
  التعلیمي

          

            مع جیراننا الذین ھم من غیر دینيأشعر بالراحة عند التعامل   34

            یقيصابي أثناء مشاھدة مباریات فرالسیطرة على أع أستطیع  35

            في اللعب أكسب دائمًا  36

37 
  

            للذكورینبغي عدم تجاوز أیة ھفوة 

نات األخرى یحاولون القضاء شعر بأن أصحاب بعض الدیاأ  38
  علینا
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موافق   العبارات                        الرقم 
  تماما

غیر   موافق
  متأكد

غیر   
  موافق

غیر 
موافق 

  تماما

  بھأي شخص أتعرف علیھ أح  39
          

  في لقاء یضم الذكور واإلناث معًا یضایقني وجودي   40
          

  ألقاربي حتى ولو كانوا مخطئین أتحیز دائمًا  41
          

  ت محصورة في نطاق أبناء دیني فقطأعمالي الخیریة لیس  42
          

  مع أي صدیق لم أدردش یومًا  43
          

  اصب العلیاال یضایقني تنافس الذكور معنا في تولي المن  44
          

  عي بأن األدیان األخرى تزداد قوةشعر بالضیق عند سماأ  45
          

  ةد أن الذكور یفكرون بطریقة سطحیأعتق  46
          

  على ابن عمى وابن عمى على الغریبأؤید نصر أخي   47
          

أصدقائي من مشجعي الفریق دخل في نقاش ودي مع أ  48
  المنافس

          

49  
  

  تحیز الحكام ھور نتائج فریقي الریاضي راجع إلىسبب تد
          

  كرة المساواة بین الذكور اإلناث أؤید ف  50
          

  وارث ألھل الدیانات األخرىحدوث كأشعر بالضیق عند   51
          

  فریقي الریاضي على الترتیب األولأتألم إن لم یحصل   52
          

من االھتمام  ھتمام بمصالح فریقي الریاضي بدًالأفضل اال  53
  بمصالح الفرق األخرى

          

  الریاضي یعتبر مصیبة بالنسبة لي إن خسارة فریقي  54
          

ریق المنافس لفریقي ي الفمع مشجع أتشاجر كثیرًا  55
  الریاضي

          

  دید عند ھزیمة الفریق الذي أشجعھینتابني البكاء الش  56
          

  إلى سوء الحظ اعتقد أن ھزیمة فریقي الذي أشجعھ ترجع  57
          

  



100 
 

  

موافق     العبارات                     الرقم 
تماما              

 
  موافق

غیر    
  متأكد

غیر  
  موافق

غیر  
ق مواف
  تماما

  بالحیاة یأتي من رؤیة كل شئ جمیلإحساسي   58
          

  ن طاعة السلطات واجبة على كل فردعتقد أأ  59
          

  أن یكون فیھ معصیة للخالق ئ خوفًاأفكر جیدا قبل  فعل أي ش  60
          

61  
  

  حساب مصلحتي الشخصیة ىاعمل من اجل اآلخرین ولو عل
          

  ترم إال المجتمع القوي اقتصادیًاأرى أن العالم الیوم ال یح  62
          

  في حیاتي البد أن أفھم نفسي جیدًانني لكي أنجح أعتقد أ  63
          

  ھي أھم انجازات الحضارة البشریة عتقد أن الفنون واآلدابأ  64
          

65  
 

  السلطة القویة أن مصدر القوة ألي مجتمع ینبع من أرى
          

  ل عن التزامھ الدینينسان ال ینفصعتقد أن سلوك اإلأ  66
          

  العائلیة مھما كلفني ذلك من جھد الروابط أحافظ على  67
          

  عتقد أن أھم شئ في الحیاة أن تصبح غنیًاأ  68
      

  
 

  
 

  

69  
  

  أعتقد أن العلوم اإلنسانیة ال تقل أھمیة عن العلوم الطبیعیة
          

و ألي مكان غیر منسق أ يإثر ذھاب قشعر بالتوتر والضیأ  70
  قبیح

          

جتمع الحالي ترجع لضعف من مشكالت الم عتقد أن كثیرًاأ  71
  القوانین

          

72  
 
  اللتزام الدیني عند البعض یعیق اإلنسان عن تحقیق أھدافھا

          

   یاتيال أستطیع العیش بدون أصدقاء فھم أھم شئ في ح  73
          

  قتصادیةآلن یقوم علي المنفعة االعتقد أن الزواج الناجح اأ  74
          

  والمفكرین ةفي العالم الیوم لیس ھناك مكان للفالسف أرى  75
          

  ونظیفًا ومرتبًا كل شئ حولي جمیًال جعلأحاول أن أ  76
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موافق     العبارات                     الرقم 
تماما              

 
  موافق

غیر    
  متأكد

غیر  
  موافق

غیر  
موافق 

  تماما

77  
  

  إن جمیع المشاكل قابلة للحل إذا توفر المالأرى 
          

  نفعیة ھي التي تحكم العالم الیومعتقد أن النظریة المادیة الأ  78
          

  فھو من األمور المھمة في حیاتي أھتم عادة بمظھري  79
          

  مرموقة بین أصدقائي دائما للوصول إلى مكانة أسعى  80
          

  المصاعبوة إیماني تھون أمامي كل ق  81
          

  ني مسئول عن كل محتاج في المجتمعأعتقد أن  82
          

83  
  

  على المال تقان العمل لم یعد شرطا للحصولإأعتقد أن 
          

یدنا للتعرف على ن االنفتاح اإلعالمي على العالم سیفأرى إ  84
  العالم من حولنا

          

  فاظ على البیئة نظیفة مظھر حضارياعتقد أن الح  85
          

  )21(شعار القرن  "البقاء لألقوى"اعتقد أن   86
          

87  
  

  الدین ن صالح المجتمع لن یكون إال بإتباع تعالیماعتقد إ
          

  مار وقت فراغھم في العمل التطوعيدعوا أصدقائي الستثأ  88
          

  زاد احترام الناس لھ إلنسان غنیًاأرى انھ كلما كان ا  89
          

90  
  

  درس أسبابھا أوًالأ ھ إي مشكلة، یجب أنستطیع أن أواجلكي أ
          

  ي األرض لما استطعنا العیش فیھا عتقد أنھ لوال الجمال فأ  91
          

  ى للحصول على مركز ذو سلطھ ونفوذیسععتقد أن الجمیع ا  92
          

  د بدینھ من خالل أدائھ للعباداتحكم على مدى تمسك الفرأ  93
          

  "راھم بالدراھم تكسبالد"ل القائل أؤمن بالمث  94
          

95  
  
  اآلخرون عتقد انھ لكي نتقدم البد أن نعرف كیف تقدمأ

          

  شئ جمیل تبعث على التفاؤل واألملعتقد أن رؤیة أي أ  96
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موافق     العبارات                     الرقم 
تماما              

 
  موافق

غیر    
  متأكد

غیر  
  موافق

غیر  
موافق 

  تماما

  ي ال یعیق الفرد عن تحقیق أھدافھن االلتزام الدینأعتقد إ  97
          

االجتماعیة ھو أساس أي عمل  عتقد أن الشعور بالمسئولیةأ  98
  ناجح

          

 عتقد أن سبب تأخر مجتمعنا اقتصادیا ھو تمسكھ بمبادئأ  99
  بعیدة عن عالم المال والسوق

          

  من العالم المتقدم جزءًا عتقد أن أھم شئ اآلن ھو كیف نصبحأ  100
          

  
  
  : حضور ندوة فإنك تتمني إذا دعیت إلىـ 1
  . أن تكون ندوة سیاسیة(    )  
   . أن تكون ندوة عن االقتصاد الحر في العالم(    )  
  .  أن تكون ندوة عن الفن والشعر الحدیث(    )  
  . أن تكون ندوة عن األعمال الخیریة(    )  
  . ندوة عن مناسبة دینیة أن تكون(    )  
  .  أن تكون ندوة عن فلسفة العلم(    )  

  
  : ـ عند وقوفك أمام بائع الكتب فإنك 2
  .تختار الكتب التي تتحدث عن القوانین العلمیة(    )  
  . تختار الكتب التي تتحدث عن المال والشھرة(    )  
  .  تختار الكتب التي تتحدث عن الفن والجمال(    )  
  . تختار الكتب التي تتحدث عن مجاالت العمل التطوعي)    (  
  . تختار الكتب التي تتحدث عن العبادات الدینیة(    )  
  . نتختار الكتب التي تتحدث عن زعماء العالم السیاسیی(    )  

  
  : مشاھدة الندوات التي مشاھدتك اإلذاعة المرئیة تحرص علىـ أثناء 3 
  . ممثلین والفنانینمن ال تضم عددًا(    )   
  .  لینووالمسئمن السیاسیین  تضم عددًا(    )   
  . من طالبي المساعدة االجتماعیة تضم عددًا(    )   
  . من رجال األعمال تضم عددًا(    )   
  .  من الكتاب والفالسفة تضم عددًا(    )   
  . من رجال الدین تضم عددًا(    )   

  
  : تصرف في ثروة المجتمع فإنكعن ال  ـ إذا كنت مسئوًال 4

  . تنشئ دار لرعایة األیتام(    )    
  . تقوم ببناء قاعات لالجتماعات السیاسیة(    )    
  . منھا في مردود مادي تستثمر قدرًا(    )    
  . تقوم ببناء مساجد ومنارات دینیة (    )   
  . تقیم مراكز خاصة باألبحاث العلمیة(    )    
  .  قوم ببناء متاحف ومعارض فنیةت)    (    
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  :  نك تفضلعندما تفكر في شریك الحیاة فإ -5

  . الشخص الذي یحب مساعدة اآلخرین (    )   
  . الشخص الفنان الموھوب (    )   
  . الشخص الملتزم دینیًا(    )    
  . الشخص الغني وصاحب األمالك(    )    
  . صاحب الشخصیة القویة (    )   
  . الشخص ذو العقل المفكر(    )    

  
  : ـ إذا طلب أحد منك القیام بعمل تطوعي فإنك6  
  . ترحب بھ ولكنك تطالب بمقابل مادي مھما كان(    )   
  . ترحب بھ ألنك ستظھر بمظھر جذاب(    )   
  . ترحب بھ ألنك تعلم أن جزاءه عند اهللا(    )   
  . ترحب بھ ألنھ یخدم المجتمع(    )   
  . مفیدًا تحاول أن تبتكر شیئًا(    )   
  . مكانة مرموقة استغاللھ في الحصول علىتحاول (    )   
  
  : أساس وعلیھ یكون اختیارك للموظفین على ـ تصور نفسك مدیر مؤسسة كبیرة7   
  . الكفاءة في اإلنتاج(    )   
  .االھتمام بالمظھر والملبس(    )   
  .صية في الشخالصفات القیادی(    )   
  .المھارة في التعامل مع اآلخرین )  (     
   . التمسك بالشعائر الدینیة(    )   
  . ابتكار األفكار واآلراء(    )   
  
  : ـ إذا كنت في حجرة انتظار یوجد بھا عدد من المجالت فإنك تقرأ8

  .  المجلة التي تبحث في العلوم والتكنولوجیا(    ) 
  . تبحث في األحداث السیاسیةالمجلة التي (    ) 
  .  المجلة التي تبحث في علم الفقھ والشریعة(    ) 
  . المجلة التي تبحث في القضایا ومشكالت المجتمع(    ) 
  .  المجلة التي تبحث في أسعار العمالت واألسواق الدولیة(    ) 
  . المجلة التي تبحث في األزیاء واألناقة(    ) 

  
  : مستقبل وإنكـ تفكر دائما في ال9

  . أثبت ذاتك وأصبحت من المشاھیر في الفن(   ) 
  . أثبت ذاتك وأصبحت من المشاھیر في عالم السیاسة(   ) 
  . أثبت ذاتك وأصبحت من المشاھیر في عالم المال(   ) 
  . أثبت ذاتك وأصبحت من المشاھیر في مجال العمل الخیري(   ) 
  .  في الفكر واألدبأثبت ذاتك وأصبحت من المشاھیر (   ) 
  . أثبت ذاتك وأصبحت من المشاھیر في الفكر الدیني(   ) 

   
  : بسبب ـ یري البعض أن االنفتاح اإلعالمي على العالم سیكون مفیدًا10

  . كل ما ھو جدید في عالم الفكر والعلم طالع علىاإل(    ) 
  . كل ما ھو جدید في عالم المال واالقتصاد ىطالع علاإل(    ) 

  . كل ما ھو جدید في عالم السیاسیة طالع علىاإل)     (
  . كل ما ھو جدید في عالم الفقھ والعقائد الدینیة طالع علىاإل(    ) 
  . كل ما ھو جدید في عالم الفن واإلبداع طالع علىاإل(    ) 
  ...اناإلنسحمر، حقوق الھالل األ: تطوعیة مثلكل ما ھو جدید في مجال المنظمات الدولیة ال طالع علىاإل(    ) 
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  : ـ أیھما في نظرك أھم بالنسبة للطفل11
  . التربیة الدینیة(    ) 
  . التربیة االجتماعیة(    ) 
  .  قیةیالتربیة الفنیة والموس(    ) 
  . التربیة العلمیة والتكنولوجیة(    ) 
  . ورجل أعمال في المستقبل ث یكون تاجرًایالتربیة بح(    ) 
  . في المستقبل عسكریًا ث یكون قائدًاییة بحالترب(    ) 

  
  : تعتقد انھ یوجھ حیاتك ـ أھم شئ12

  . العقیدة الدینیة(    ) 
  . االلتزام السیاسي(    ) 
  . الجانب االقتصادي(    ) 
  . الفنون واآلداب(    ) 
  . التطور الفكري والعلمي(    ) 
  . الزمالءالتفاعل والتواصل االجتماعي مع األصدقاء و(    ) 

  
  ؟ ـ ما الذي تفضل أن تفعلھ أثناء عطلتك الصیفیة 13

  . تقرأ الكتب العلمیة والفكریةأن (    ) 
  . أن تكرس وقتك للعبادة والتأمل(    ) 
  . أن تشارك في النشاطات االجتماعیة في الحي الذي تسكنھ(    ) 
  . تجاریًا أن تقیم مشروعًا(    ) 
  . ن أنت رئیسھتكو أن تقیم نشاطًا(    ) 
  . أن تقضى وقتك في االھتمام بأناقة وتنسیق حدیقتك(    ) 

  
  : ـ تحلم بأنك بعد تخرجك قد14

  . أصبحت في مركز مرموق وال یھم المكسب المادي(    ) 
  . أصبحت من األغنیاء ورجال المال(    ) 
  . مرموق سیاسیًا أصبحت قائدًا(    ) 
  . ترعینأصبحت من المبتكرین والمخ(    ) 
  . أصبحت داعیة لدینك في أحدى المؤسسات(    ) 
  . أنشأت مؤسسة خیریة لرعایة الفقراء والمحتاجین(    ) 

  
  : نكلغ من المال وفكرت في عمل مشروع فإـ إذا كان لدیك مب15

  . تنشئ مجلة فنیة لنشر كل ما یتصل بالفنون(    ) 
  .  ت والمبتكرات الجدیدةتنشئ مجلة علمیة تھتم بنشر أھم المخترعا(    ) 
  . تنشئ مركز لخدمة المعاقین(    ) 
  . تنشئ مجلة ثقافیة دینیة(    ) 
  . تنشئ مجلة سیاسیة لنشر أحداث العالم السیاسیة(    ) 
  . تنشئ مجلة اقتصادیة لنشر الثقافة االقتصادیة وأسالیب االستثمار(    ) 
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  سقار یونجامعة 

  لتربیة وعلم النفسكلیة اآلداب ـ قسم ا

  أخي الطالب 

  تحیة طیبة،،،
تحتـوي الصفحـات التالیـة علـى عـدد مـن العبـارات المتعـلقـة بـردود فعـل وتفكیــر األفراد تجاه 

  .المواقف المختلفة في الحیاة

ھناك خمس فأقرا كل عبارة جیدا ثم ضع العالمة المناسبة التي تحــدد موقفـك وشعـورك تجاھھـا 

ي ـن رأیك الفعلـتعبر ع التـيالبدائل الخمسة  احدام ـأم) √( ةـرة ضع عالمال بجانب كل عببدائ

  .) غیر موافق تمامًا -غیر مـوافـق -غیر متأكـد -موافـق -موافق تمامًا(  ـيوھ

 ـة فتخیل نفسك أنتا فـي حیاتك الیومیـد تتعرض لھـك مجموعـة مـن المـواقف قـد أمامـكما ستج    

وم بترتیـب تلـك ـك أن تقـف وعلیـة لكل موقـارات مختلفـوقف، فھناك سـت اختیـھذا المب ـصاح

) 6إلـى  1(االختیـارات، فاختـار العبـارة التـي تعبر عـن تصرفـك فـي ھـذا الموقف ورتبھـا مـن 

ثـم  بجانب التصرف الـذي یمثلـك تمامـًا) 1(حسب أولویة انطباق ذلك التصرف علیك، فضع رقم 

بجانـب ) 3(بجـانب التصرف الـذي یأتي بالمـرتبة الثانـیة بالنسـبة لـك، وضع رقـم ) 2(ضع رقم 

, بجانـب التصرف الـذي یأتي بالمرتـبة الرابعـة) 4(التصرف الـذي یأتـي بالمرتبـة الثالثة، ورقـم 

التصرف الـذي  بجـانب) 6(بجـانب التصـرف الـذي یأتـي بالمـرتبـة الخـامسـة، ورقـم ) 5(ورقم 

یأتـي بالمرتبة السادسة، والرجـاء اإلجابـة بصـدق ولیس كمـا تتمنـى أو ترغب أن تكون اإلجابة، 

الصحیحة ھـي التـي تعـبر عن رأیك  ابةـجصحیحة وأخرى خاطئة، فا إلجابة إبأنھ ال توجد  علمـًا

ذلـك الرأي، والمھم أن تعبر عن رأیك بصراحـة، كمـا یجب الفعـلي ولیـس كمـا ترغب أن یكـون 

عـدم تـرك أي عبارة دون إجـابة، وعـدم اإلجابة بأكـثر مـن اختـیار واحـد، واعلـم أنـھ لـن یطـلع 

 البحث العلمي، لذا یرجـى منـك ملءال لـغرض إتـك أحـد سـوى الباحثـة، ولـن تستخدم جابإعلـى 

  :البیانات التالیة

                                 ) (         المرحلة الدراسیة   (                  ) القســـم  (                  ) یة الكل
  ذكـــر                                                                :  النوع

                                            
     .حسن تعاونك ىولك جزیل الشكر عل                                                  
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موافق   العبارات                              ت
  تماما

غیر   موافق 
  متأكد 

غیر 
  موافق 

غیر 
موافق 
  تماما 

1  
  ا اإلناثالتي نعیشھا الیوم سببھ عتقد أن معظم المشكالتأ

          

2  
  عامالتي مع أفراد األدیان األخرىلتزم الحذر الشدید في تأ

          

3  
   في حیاتي كذب إطالقًالم أ

          

4  
  تي على أبناء بلدتي وأقاربي فقط ال تقتصر مساعد

          

5  
   شخاص الذین یؤمنون بدین غیر دینيعن مصاحبة األ أبتعد دائمًا

          

6  
  د ھزیمة فریقي الریاضي الشدید عنشعر بالحزن أ

          

7  
  عل الناس یأخذون انطباع جید عني ال أج

          

8  
  أكره جمیع اإلناث

          

9    
  المادي الزواج ممن ھم اقل مني في المستوىرفض أ

          

10  
   على أبناء دیني فقط  تقتصر مشاعري الطیبة

          

  
11  
  

  اإلناث بدرجة یصعب التخلص منھا  الخیانة في دم
          

 عائلتنا ألسرة تقل عنھ في المستوىحد أفراد ال یضایقني زواج أ  12
  المادي

          

  نع في الذھاب لطبیب من غیر دیني ال أما  13
          

  ي في حالة توتراحتساب الحكم خطأ على فریقي الذي أشجعھ یجعلن  14
          

  كل الجرائد األسبوعیة أقرأ دائمًا  15
          

  ب أصلھ وفصلھتتحدد قیمة الشخص حس  16
          

  من یختلف معي في األفكار الدینیةأحب الحوار مع   17
          

  وم على فریقي الریاضي الذي أشجعھینتابني خوف شدید ألي ھج  18
          

  لم اغضب یوما ما  19
          

  القسوة الشدیدة ھي أفضل وسیلة للتعامل مع اإلناث  20
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موافق   العبارات                              ت
  تماما

غیر   موافق 
  متأكد 

غیر 
  موافق 

غیر 
موافق 
  تماما 

  
  ذي ینتمي إلى عائلة ذات حسب ونسبالشخص ال احترم كثیرًا  21

          

حتى ولو  في أیة مباراةشعر بالضیق الشدید عند ھزیمة فریقي أ  22
  كانت ودیة

          

   لم أتفوه بأي كلمات بذیئة طلیة حیاتي  23
          

أنتخب ابن مدینتي الذي رشح نفسھ في اتحاد الطالب بغض النظر   24
  .عن أحقیتھ في ذلك

          

            بیل الدفاع عن دیني في س أتشاجر كثیرًا  25

            عمل الیوم إلى الغد أؤجل إطالقًا ال  26

            مساوئ اإلناث تجعلني أخشى فكرة الزواجأخطاء و  27

            راد المختلفین عني في لون البشرةأمیل لمصاحبة األف 28

            ھم الذین یؤمنون بدین غیر دیني  شعر بأن أعدائي الحقیقیونأ  29

            لھدف یجعلني أقفز وأھلل بصوت عالتسجیل فریقي   30

            بأي مرضحالتي الصحیة عند إصابتي ال اھتم ب  31

            اإلناث ال یثرن في نفسي النفور  32

            الذین ھم من نفس مستواي التعلیميتقتصر معظم صداقاتي على   33

            غیر دیني أشعر بالراحة عند التعامل مع جیراننا الذین ھم من  34

            صابي أثناء مشاھدة مباریات فریقيأستطیع السیطرة على أع  35

            في اللعب مًاأكسب دائ  36

          ینبغي عدم تجاوز أیة ھفوة لإلناث  37
  

          أشعر بأن أصحاب بعض الدیانات األخرى یحاولون القضاء علینا  38
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موافق     العبارات                        ت
تماما              

 
  موافق

غیر    
  متأكد

غیر  
  موافق

غیر  
موافق 

  تماما

  أي شخص أتعرف علیھ أحبھ  39
          

  ذكور واإلناث معًایضایقني وجودي في لقاء یضم ال   40
          

  ألقاربي حتى ولو كانوا مخطئین أتحیز دائمًا  41
          

  ت محصورة في نطاق أبناء دیني فقطأعمالي الخیریة لیس  42
          

  مع أي صدیق لم أدردش یومًا  43
          

  ناث معنا في تولي المناصب العلیاال یضایقني تنافس اإل  44
          

  بأن األدیان األخرى تزداد قوة شعر بالضیق عند سماعيأ  45
          

  قد أن اإلناث یفكرن بطریقة سطحیةأعت  46
          

  على ابن عمي وابن عمي على الغریبأؤید نصر أخي   47
          

  أصدقائي من مشجعي الفریق المنافسدخل في نقاش ودي مع أ  48
          

49  
 

  تحیز الحكام ھور نتائج فریقي الریاضي راجع إلىسبب تد
          

  كرة المساواة بین الذكور اإلناث أؤید ف  50
          

  ل الدیانات األخرىحدوث كوارث ألھأشعر بالضیق عند   51
          

  فریقي الریاضي على الترتیب األولأتألم إن لم یحصل   52
          

من االھتمام بمصالح أفضل االھتمام بمصالح فریقي الریاضي بدال   53
  الفرق األخرى

          

  الریاضي تعتبر مصیبة بالنسبة لي إن خسارة فریقي  54
          

  فس لفریقي الریاضيي الفریق المنامع مشجع أتشاجر كثیرًا  55
          

  دید عند ھزیمة الفریق الذي أشجعھینتابني البكاء الش  56
          

  قي الذي أشجعھ ترجع إلى سوء الحظعتقد أن ھزیمة فریأ  57
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موافق     العبارات                     الرقم 
تماما              

 
  موافق

غیر    
  متأكد

غیر  
  موافق

غیر  
موافق 

  تماما

  بالحیاة یأتي من رؤیة كل شئ جمیلإحساسي   58
          

  ن طاعة السلطات واجبة على كل فردعتقد أأ  59
          

أن یكون فیھ معصیة  ئ خوفًاأفكر جیدا قبل  فعل أي ش  60
  للخالق

          

61  
  

  حساب مصلحتي الشخصیة ىاعمل من اجل اآلخرین ولو عل
          

  المجتمع القوي اقتصادیًا أرى أن العالم الیوم ال یحترم إال  62
          

  في حیاتي البد أن أفھم نفسي جیدًانني لكي أنجح أعتقد أ  63
          

  ھي أھم انجازات الحضارة البشریة عتقد أن الفنون واآلدابأ  64
          

65  
 

  السلطة القویة أن مصدر القوة ألي مجتمع ینبع من أرى
          

  تزامھ الدینينسان ال ینفصل عن العتقد أن سلوك اإلأ  66
          

  العائلیة مھما كلفني ذلك من جھد الروابط أحافظ على  67
          

  عتقد أن أھم شئ في الحیاة أن تصبح غنیًاأ  68
      

  
 

  
 

  

69  
  

  أعتقد أن العلوم اإلنسانیة ال تقل أھمیة عن العلوم الطبیعیة
          

ألي مكان غیر منسق أو  يإثر ذھاب قشعر بالتوتر والضیأ  70
  قبیح

          

جتمع الحالي ترجع لضعف من مشكالت الم عتقد أن كثیرًاأ  71
  القوانین

          

72  
 
  اللتزام الدیني عند البعض یعیق اإلنسان عن تحقیق أھدافھا

          

   یاتيال أستطیع العیش بدون أصدقاء فھم أھم شئ في ح  73
          

  آلن یقوم علي المنفعة االقتصادیةعتقد أن الزواج الناجح اأ  74
          

  والمفكرین ةفي العالم الیوم لیس ھناك مكان للفالسف أرى  75
          

  ونظیفًا ومرتبًا كل شئ حولي جمیًال جعلأحاول أن أ  76
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موافق     العبارات                     الرقم 
تماما              

 
  موافق

غیر    
  متأكد

غیر  
  موافق

غیر  
موافق 

  تماما

77  
  

  المشاكل قابلة للحل إذا توفر المال أرى إن جمیع
          

  نفعیة ھي التي تحكم العالم الیومعتقد أن النظریة المادیة الأ  78
          

  فھو من األمور المھمة في حیاتي أھتم عادة بمظھري  79
          

  مرموقة بین أصدقائي دائما للوصول إلى مكانة أسعى  80
          

  وة إیماني تھون أمامي كل المصاعبق  81
          

  ني مسئول عن كل محتاج في المجتمعأعتقد أن  82
          

83  
  

  على المال تقان العمل لم یعد شرطا للحصولإأعتقد أن 
          

یدنا للتعرف على ن االنفتاح اإلعالمي على العالم سیفأرى إ  84
  العالم من حولنا

          

  فاظ على البیئة نظیفة مظھر حضارياعتقد أن الح  85
          

  )21(شعار القرن  "البقاء لألقوى"د أن اعتق  86
          

87  
  

  الدین ن صالح المجتمع لن یكون إال بإتباع تعالیماعتقد إ
          

  مار وقت فراغھم في العمل التطوعيدعوا أصدقائي الستثأ  88
          

  زاد احترام الناس لھ إلنسان غنیًاأرى انھ كلما كان ا  89
          

90  
  

درس أسبابھا أ كلة، یجب أنستطیع أن أواجھ إي مشلكي أ
  أوًال

          

  ي األرض لما استطعنا العیش فیھا عتقد أنھ لوال الجمال فأ  91
          

  ى للحصول على مركز ذو سلطھ ونفوذعتقد أن الجمیع یسعا  92
          

  د بدینھ من خالل أدائھ للعباداتحكم على مدى تمسك الفرأ  93
          

  "لدراھم تكسبالدراھم با"ل القائل أؤمن بالمث  94
          

95  
  
  اآلخرون عتقد انھ لكي نتقدم البد أن نعرف كیف تقدمأ

          

  شئ جمیل تبعث على التفاؤل واألملعتقد أن رؤیة أي أ  96
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موافق     العبارات                     الرقم 
تماما              

 
  موافق

غیر    
  متأكد

غیر  
  موافق

غیر  
موافق 

  تماما

  ي ال یعیق الفرد عن تحقیق أھدافھن االلتزام الدینتقد إأع  97
          

االجتماعیة ھو أساس أي عمل  عتقد أن الشعور بالمسئولیةأ  98
  ناجح

          

 عتقد أن سبب تأخر مجتمعنا اقتصادیا ھو تمسكھ بمبادئأ  99
  بعیدة عن عالم المال والسوق

          

من العالم  عتقد أن أھم شئ اآلن ھو كیف نصبح جزءًاأ  100
  المتقدم

          

  
  
  : حضور ندوة فإنك تتمني إذا دعیت إلىـ 1
  . أن تكون ندوة سیاسیة(    )  
  . أن تكون ندوة عن االقتصاد الحر في العالم(    )  
  .  أن تكون ندوة عن الفن والشعر الحدیث(    )  
  . أن تكون ندوة عن األعمال الخیریة(    )  
  . مناسبة دینیة أن تكون ندوة عن(    )  
  .  أن تكون ندوة عن فلسفة العلم(    )  

  
  : ـ عند وقوفك أمام بائع الكتب فإنك 2
  . تختار الكتب التي تتحدث عن القوانین العلمیة(    )  
  . تختار الكتب التي تتحدث عن المال والشھرة(    )  
  .   تختار الكتب التي تتحدث عن الفن والجمال(    )  
  . ختار الكتب التي تتحدث عن مجاالت العمل التطوعيت(    )  
  . تختار الكتب التي تتحدث عن العبادات الدینیة(    )  
  . نتختار الكتب التي تتحدث عن زعماء العالم السیاسیی(    )  

  
  : مشاھدة الندوات التي مشاھدتك اإلذاعة المرئیة تحرص علىـ أثناء 3 
  . والفنانین من الممثلین تضم عددًا(    )   
  .  لینمن السیاسیین والمسئو تضم عددًا(    )   
  . من طالبي المساعدة االجتماعیة تضم عددًا(    )   
  . من رجال األعمال تضم عددًا(    )   
  .  من الكتاب والفالسفة تضم عددًا(    )   
  . من رجال الدین تضم عددًا(    )   

  
  : ي ثروة المجتمع فإنكعن التصرف ف  ـ إذا كنت مسئوًال 4

  .تنشئ دار لرعایة األیتام(    )    
  . تقوم ببناء قاعات لالجتماعات السیاسیة(    )    
  . منھا في مردود مادي تستثمر قدرًا(    )    
  . تقوم ببناء مساجد ومنارات دینیة (    )   
  . تقیم مراكز خاصة باألبحاث العلمیة(    )    
  .  اء متاحف ومعارض فنیةتقوم ببن)    (    
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  :  نك تفضلعندما تفكر في شریك الحیاة فإ -5

  . الشخص الذي یحب مساعدة اآلخرین (    )   
  . الشخص الفنان الموھوب (    )   
  . الشخص الملتزم دینیًا(    )    
  . الشخص الغني وصاحب األمالك(    )    
  . صاحب الشخصیة القویة (    )   
  . الشخص ذو العقل المفكر (    )   

  
  : ـ إذا طلب أحد منك القیام بعمل تطوعي فإنك6  
  . ترحب بھ ولكنك تطالب بمقابل مادي مھما كان(    )   
  .ب ترحب بھ ألنك ستظھر بمظھر جذا(    )   
  . ترحب بھ ألنك تعلم أن جزاءه عند اهللا(    )   
  . ترحب بھ ألنھ یخدم المجتمع(    )   
   . مفیدًا تحاول أن تبتكر شیئًا) (      
  . مكانة مرموقة استغاللھ في الحصول علىتحاول (    )   
  
  : أساس وعلیھ یكون اختیارك للموظفین على ـ تصور نفسك مدیر مؤسسة كبیرة7   
  . الكفاءة في اإلنتاج(    )   
  . االھتمام بالمظھر والملبس(    )   
  . خصیةالصفات القیادیة في الش(    )   
  . المھارة في التعامل مع اآلخرین(    )   
  . التمسك بالشعائر الدینیة(    )   
  . ابتكار األفكار واآلراء(    )   
  
  : ـ إذا كنت في حجرة انتظار یوجد بھا عدد من المجالت فإنك تقرأ8

  .  المجلة التي تبحث في العلوم والتكنولوجیا(    ) 
  . األحداث السیاسیة المجلة التي تبحث في(    ) 
  .  المجلة التي تبحث في علم الفقھ والشریعة(    ) 
  . المجلة التي تبحث في القضایا ومشكالت المجتمع(    ) 
  .  المجلة التي تبحث في أسعار العمالت واألسواق الدولیة(    ) 
  . المجلة التي تبحث في األزیاء واألناقة(    ) 

  
  : وإنكـ تفكر دائما في المستقبل 9

  . أثبت ذاتك وأصبحت من المشاھیر في الفن(   ) 
  . أثبت ذاتك وأصبحت من المشاھیر في عالم السیاسة(   ) 
  . أثبت ذاتك وأصبحت من المشاھیر في عالم المال(   ) 
  . أثبت ذاتك وأصبحت من المشاھیر في مجال العمل الخیري(   ) 
  .  ر واألدبأثبت ذاتك وأصبحت من المشاھیر في الفك(   ) 
  . أثبت ذاتك وأصبحت من المشاھیر في الفكر الدیني(   ) 

  
  : بسبب ـ یري البعض أن االنفتاح اإلعالمي على العالم سیكون مفیدًا10

  . كل ما ھو جدید في عالم الفكر والعلم طالع علىاإل(    ) 
  . كل ما ھو جدید في عالم المال واالقتصاد ىطالع علاإل(    ) 
  . كل ما ھو جدید في عالم السیاسیة طالع علىاإل(    ) 
  . كل ما ھو جدید في عالم الفقھ والعقائد الدینیة طالع علىاإل(    ) 
  . كل ما ھو جدید في عالم الفن واإلبداع طالع علىاإل(    ) 
  ...اناإلنسق الھالل األحمر، حقو: تطوعیة مثلكل ما ھو جدید في مجال المنظمات الدولیة ال طالع علىاإل(    ) 
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  : ـ أیھما في نظرك أھم بالنسبة للطفل11

  . التربیة الدینیة(    ) 
  . التربیة االجتماعیة(    ) 
  .  قیةیسالتربیة الفنیة والمو(    ) 
  . التربیة العلمیة والتكنولوجیة(    ) 
   .ورجل أعمال في المستقبل التربیة بحث یكون تاجرًا(    ) 
  . في المستقبل عسكریًا كون قائدًاالتربیة بحث ی(    ) 

  
  : تعتقد انھ یوجھ حیاتك ـ أھم شئ12

  . العقیدة الدینیة(    ) 
  . االلتزام السیاسي(    ) 
  . الجانب االقتصادي(    ) 
  . الفنون واآلداب(    ) 
  . التطور الفكري والعلمي(    ) 
  . التفاعل والتواصل االجتماعي مع األصدقاء والزمالء(    ) 

  
  : ـ ما الذي تفضل أن تفعلھ أثناء عطلتك الصیفیة 13

  . تقرأ الكتب العلمیة والفكریةأن (    ) 
  . أن تكرس وقتك للعبادة والتأمل(    ) 
  . أن تشارك في النشاطات االجتماعیة في الحي الذي تسكنھ(    ) 
  . تجاریًا أن تقیم مشروعًا(    ) 
  . سھتكون أنت رئی أن تقیم نشاطًا(    ) 
  .أن تقضى وقتك في االھتمام بأناقة وتنسیق حدیقتك(    ) 

  
  : ـ تحلم بأنك بعد تخرجك قد14

  . أصبحت في مركز مرموق وال یھم المكسب المادي(    ) 
  . أصبحت من األغنیاء ورجال المال(    ) 
  . سیاسیا مرموق أصبحت قائدًا(    ) 
  . أصبحت من المبتكرین والمخترعین(    ) 

  . أصبحت داعیة لدینك في أحدى المؤسسات)   (  
  .أنشأت مؤسسة خیریة لرعایة الفقراء والمحتاجین(    ) 

  
  : ـ إذا كان لدیك مبلغ من المال وفكرت في عمل مشروع فأنك15

  . تنشئ مجلة فنیة لنشر كل ما یتصل بالفنون(    ) 
  .  الجدیدة تنشئ مجلة علمیة تھتم بنشر أھم المخترعات والمبتكرات(    ) 
  . تنشئ مركز لخدمة المعاقین(    ) 
  . تنشئ مجلة ثقافیة دینیة(    ) 
  . تنشئ مجلة سیاسیة لنشر أحداث العالم السیاسیة(    ) 
  . تنشئ مجلة اقتصادیة لنشر الثقافة االقتصادیة وأسالیب االستثمار(    ) 
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ABSTRACT 
 

The current study aimed at investigating the level of prejudice and its 
dimensions (religious , gender, social, and sport), the elements of the value 
system (aesthetic, lealership, religious, social, economic and theoretical 
values), and the nature of the correlational  relationship between the two 
variables, and gender and specialization differences in prejudice. The sample 
consisted of 212 students from the third year of the College of Arts and fifth 
and sixth semesters of the Engineering College Benghazi University. The Al-
Shafee prejudice test (2000) and Al - Kashif  value test (2001), (which is 
consisted of two parts, a belief part which measures opinions regarding the 
values and behavior part which measures responses to situations were used. 
The psychometric properties (validity and reliability) of the two test were 
varified. The results showed that the prejudice level was hihger than the 
theoretical mean, also  the value order of the belief part was aesthetic, 
leadership, theoretical, religious, social, and economical respectively, while 
for the behavior part the order was religious, social, theoretical economic, 
leadership and aesthetic respectively. Significant positive correlations 
between  prejudice and values were obtained only with theoretical  value 
(belief  part) and with aesthetic value (behavioral part). Significant positive 
correlations between prejudice dimensions and value system were obtained 
between sport prejudice and aesthetic, social, and theoretical (belief part) and 
aesthetic value (behavior part). For the male sample there were no significant 
correlation obtained between prejudice and value system, and only for 
theoretical value -belief part- and social value - behavior part -. As for the 
arts students the only positive significant correlation was with the theoretical 
value – belief  part - ; while for the science students it was with the social 
value - belief part -. The results  also showed that prejudice in general and 
sport prejudice in particular were higher for males than females, and no 
differences in prejudice were found between arts and science students. The 
results, in general, indicated that the relationship between prejudice and the   
value system is unclear and needs further investigation.                              .    
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