جامعةةةةةةة ا ز ةةةةةةةر -غةةةةةةةزة
كليةةةةةةة ا درالةةةةةةةات ا عليةةةةةةةا
كليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا ر يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

قلةةةةةةةةةةم لةةةةةةةةةةم ا ةةةةةةةةةة س

ا عصب ا حز ي و الق ه اال جا ات ا ليالي
دى طل

جامع ا ز ر -غزة
إ داد ا احث /

رندة عبد العزيز أبو سويرح

ا دك ور /عبد العظيـ المصدر

إشراف/

ا دك ور /محمد جواد الخطيب

قدمت ىذه الدراسة استكماالً لمتطمبات الحصوؿ عمي درجة الماجستير في عمـ النفس
مف كمية التربية في جامعة األزىر بغزة – فمسطيف
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تسم اهلل الزمحه الزحيم
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صدؽ ا﵀ العظيـ
(سورة الروـ ،اآليات )54-53

أ

إهداء
إىل والدتي وثع احلنان وعنىان احملثح حفظها اهلل.
إىل والدي رمش احملثح والعطاء حفظه اهلل.
إىل أسزتي الكزميح عنىان احملثح والتضحيح.
إىل سميالتي وكل مه رافقين الدرب الصعة اجلميل.
إليهم مجيعاً أهدي مثزج هذا اجلهد املتىاضع وفاءً وتقديزاً...
الباحثة:
رندة أبو سويرح

ب

شكر وتقدير
الحمد ﵀ الذي ىدانا وما كنا لنيتدي لوال أف ىدانا ا﵀ وبعد،،
الجمَد والمثابرة ،بما م ّكنني مف إنجاز
فإنني بدايةً أشكر ا﵀ كثي اًر عمى ما أعطاني مف الصبر و َ
ىذه الدراسة واخراجيا بيذا الشكؿ ،فمو الحمد والمنة .يقوؿ ا﵀ -سبحانو وتعالى -في كتابو العزيز﴿ :
َر ِّب أَ ْو ِز ْعنًِ أَنْ أَ ْ
ضاهُ ﴾ [األحقاؼ:
صالِحا ً َت ْر َ
ي َوأَنْ أَ ْع َملَ َ
ش ُك َر ن ِْع َم َت َك ا َّلتًِ أَ ْن َع ْم َت َع َل ًَّ َو َع َلى َوالِدَ َّ
 ،]37ويقوؿ رسولنا الكريـ" :مف ال يشكر الناس ال يشكر ا﵀".

وانو لشرؼ عظيـ لمدراسة والباحثة أف يشترؾ في اإلشراؼ عالماف جميبلف مف أعبلـ كمية

التربية ،لذا فإني أتقدـ بالشكر الخالص والتقدير ،ألل اذ ا دك ور/

د ا عظيم ا مصدر ،وا دك ور/

محمد جواد ا خطيب ،إلشرافيما عمى ىذه الدراسة ،وعمى ما شمبلني بو مف الرعاية والعناية والتشجيع،
القيمة وآرائيـ السديدة وخبرتيـ الواسعة األثر الكبير في إنجاز ىذا العمؿ وخروجو
فقد كاف لتوجيياتيـ ّ
إلى النور  ،فميـ مني كؿ الشكر والتقدير ،وأدعو مف ا﵀ أف يحفظيـ ويرعاىـ ،وأف يديـ عمييـ الصحة
والعافية ،وجزاىـ ا﵀ كؿ خير عني وعف كؿ طالب عمـ وقفوا بجانبو.
وال يفوتني أف أتوجو بالشكر الجزيؿ لعمادة الدراسات العميا ،وأعضاء الييئة التدريسية في قسـ
عمـ النفس ،ولكؿ مف م ّد لي يد العوف إلنجاز ىذه الدراسة.
وال يفوتني أف أتقدـ بعميؽ الشكر واالمتناف لمدكتور عبد الرؤوؼ الطبلع والدكتور باسـ ابو

كويؾ عضوي لجنة المناقشة عمي تكرميما الفاضؿ بقبوؿ مناقشة رسالتي،وتحمؿ عناء قراءتيا
وتقويميا ،واثرائيا بمبلحظاتيـ القيمة،داعية ا﵀ اف يجزييـ عني وعف كؿ طالب عمـ خير الجزاء.

شجعنني
وأتقدـ بجزيؿ شكري وتقديري إلى زمبلئي وزميبلتي في العمؿ ،وصديقاتي المواتي ّ

ويسروا
عمى إكماؿ مسيرتي التعميمية .والى والدي ووالدتي وجميع أفراد أسرتي الذيف وقفوا معي دوماً ّ

لي كؿ السبؿ لموصوؿ إلي ما أنا عميو اآلف.

ىؤالء جميعاً مف ذكرتيـ مف أصحاب الفضؿ عمي الذيف لف أنسى ليـ ما قدموه ،أما مف

أغفمتيـ مف غير قصد ليـ مني كؿ الشكؿ والتقدير.
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واالجتماعية بالنسبة لمكاف اإلقامة
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مقدم ا درال :
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َ َ
َ
ْ
الفمسطينية في السنوات األخيرة الماضية حاالت مف الصراع الداخمي الفمسطيني -الفمسطيني كاف
يصؿ إلي حد االتيامات والتراشؽ اإلعبلمي بيف ىذه األحزاب في أولى أشكالو ،حيث تعتبر الساحة

الفمسطينية مف أكثر الساحات خصوبة في تواجد الحركات واألحزاب السياسية قياساً بالكثافة السكانية
ألىميا.

ويعد التعصب مشكمة حيوية في التفاعؿ االجتماعي وحاج اًز يبعد كؿ فكر جديد ويعزؿ

أصحابو عف الجماعات األخرى ،ويبعده عنيـ ويترؾ مؤيديو بمنأى عف التطور المتبلحؽ الذي تدفعو

جيود البشر في كؿ مكاف .لذلؾ يعد التعصب الحاجز الذي يعيؽ كؿ فكر جديد ويترؾ اصحباه بمنأى
عف التطور المتبلحؽ الذي تدفعو جيود البشرية في كؿ مكاف (حمزة.)267 :3;;4 ،

يتغمغؿ التعصب اليوـ في الحياة االجتماعية ،ويفرض نفسو في أكثر المؤسسات الثقافية

تحصيناً ومناعة وعقمنو ،وميما يكف أمر الدور العممي واألكاديمي الذي تؤديو الجامعات فإف ىذه
الجامعات تنتسب إلى أرومتيا االجتماعية وترتبط بمعايير وقيـ الحياة الثقافية السائدة في المجتمع،
فالدراسات الجارية تبيف لنا أف الحرـ الجامعي يرتبط بوشائج عميقة مع المجتمع وثقافتو وتياراتو

الفكرية ،وتأسيسا عمى ىذه الرؤية فإف انتشار مفاىيـ التعصب وتصوراتو وممارساتو أمر ممكف
ومحتمؿ في الحياة األكاديمية والجامعية عمى الرغـ مف المناعة الثقافية واألكاديمية التي تتميز بيا مثؿ

ىذه المؤسسات العممية (وطفة.)4224 ،

ويؤدي التعصب في درجاتو الشديدة إلى مختمؼ أشكاؿ التمييز والعدواف التي تصؿ إلى حد

اإلبادة الجماعية ألعداد كبيرة مف األشخاص طبقاً إلحدى خصاليـ التي تضعيـ في فئة تصنيفية معينة
تجعميـ ىدفاً لعدواف اآلخريف ،ومرو اًر بتشريد اآلالؼ واغتصاب حقوقيـ واجبارىـ عمى ترؾ أوالدىـ

ومساكنيـ واليروب بعيداً مف أجؿ الحفاظ عمى حياتيـ ،حتى نصؿ إلى الدرجات األخؼ التي تتمثؿ في

عدـ إعطاء المبلييف مف األشخاص فرصاً متساوية في العمؿ والتعميـ والزواج (قباني.)3;;9 ،

إف التعصب نقيض لمتسامح واالنفتاح ورديؼ لبلنغبلؽ بمعنى االنغبلؽ عمى الذات واالنغبلؽ

الفكري ،بحيث يتـ التمسؾ بأفكار معينة يتـ التقوقع حوليا ،وال يتـ التفكير في التحميؽ خارجيا ،بؿ يبقى
الفرد أسير ىذه األفكار دوف سواىا.

4

ومف ىنا فإف معالجة آفة التعصب في المجتمع يتطمب بالتأكيد البحث عف األسباب والمسببات

دوف الخمط بينيا وبيف المظاىر واألنواع ،وال يتحقؽ ذلؾ إال بالبحث العممي وتطوير مقاييس مقننة تقيس
درجة التعصب بما ينسجـ مع البيئة والواقع المعاش في البيئة.

فالتعصب الحزبي يفرض نفسو في عمؽ الحياة األكاديمية في الجامعات الفمسطينية سواء في

الضفة الغربية أو في قطاع غزة (جامعة األزىر ،والجامعة اإلسبلمية ،وجامعة القدس المفتوحة بأفرعيا
داخؿ الوطف ،وجامعة النجاح الوطنية ،وجامعة بيرزيت) ،وىذا ما تبديو المبلحظات اليومية والعممية،
إذ يفرض التعصب نفسو في جامعات الوطف عبر مظاىر شتى تتعمؽ بمختمؼ أوجو الحياة األكاديمية

وتجمياتيا ،وىذا التعصب يأتي امتداداً يأخذ معيف حركتو ونشاطو مف دائرة الحياة الثقافية واالجتماعية

والسياسية السائدة في فمسطيف ،ومما الشؾ فيو أف المجتمع الفمسطيني عامة والغزي خاصة كغيره مف

المجتمعات العربية يحمؿ في ذاتو وفي تكويناتو االجتماعية بذور ىذا التعصب الذي يأخذ أشكاالً
مختمفة لمتعصب سواء التعصب الحزبي أو القبمي بالدرجة األولى.

فالطمبة يممحوف في كثير مف األحياف إلى وجود ىذا التعصب في وسطيـ الجامعي ،وبعضيـ

يؤكده ويمارسو ،وأغمبيـ يرفع صوتو ارفضاً لمختمؼ الممارسات التعصبية ،وبعض الطبلب يعمف بأف
الممارسات التعصبية تأتي عبر ممارسات أكاديمية يفرضيا أساتذة وأكاديميوف في الجامعة عبر

انتماءاتيـ الحزبية أو السياسية ،كما ىو واقع الجامعات في قطاع غزة التي أصبحت تتبع حزب معيف
فمثبلً جامعة األزىر تتبع حركة فتح ،والجامعة اإلسبلمية تتبع حركة حماس ،وكذلؾ باقي الجامعات
أصبح ىدفيا سياسي وليس تعميمي ،وبعضيـ يعمف بأف ىذه الممارسات تنبع مف سموؾ طبلبي وترتع

في أوساط طبلب عاشوا ويعيشوف حقيقة ىذا التعصب

الحزبي في داخؿ كياناتيـ االجتماعية

الصغيرة والكبيرة ،ونحف نبلحظ وجود ىذه الحالة التعصبية في كثير مف أوجو نشاطات الحياة
األكاديمية في الجامعات ،وتبيف مبلحظاتنا أف ىذه الممارسات التي تحركيا نوازع التعصب تشكؿ

خط اًر عمى الثقافة والمجتمع والحياة االجتماعية برمتيا في المجتمع ،لقد لوحظ في السنوات األخيرة
بروز التعصب الحزبي بأشكالو المتعددة بيف الطبلب في تمؾ الجامعات ،مما تمثؿ في الصراع وما
حدث داخؿ الجامعات مف أحداث مؤسفة مات وأصيب بيا العديد مف الطبلب بيف فئات الطبلب الذي

يظير في صورة اليتافات الجارحة المتبادلة أو التعبيرات الرمزية أو النقاشات الحادة أو الكتابات

الجارحة ،ومف المؤسؼ أف تعاني الجامعة في حقيقة األمر ىذا الداء العضاؿ في الوقت الذي يتوجب

عمييا أف تكوف منارة لثقافة التسامح والمحبة وتعزيز ثقافة الحوار والتواصؿ ونبذ العصبية والتطرؼ

ومختمؼ أشكاؿ العنؼ االجتماعي والثقافي.

ومف الخطورة بمكاف اليوـ أف نعرؼ بأف ىذا الن ازع التعصبي يترافؽ مع األحداث الطائفية

والدينية التي تجري في مختمؼ أنحاء العالـ والسيما في لبناف والعراؽ والكويت ومصر بمغ فيو

التعصب والتطرؼ مبمغاً يفوؽ حدود التوقعات والتصورات ،فيناؾ اآلالؼ المؤلفة في العراؽ مف النساء
5

واألطفاؿ الذيف يسقطوف ضحايا التعصب الطائفي والمذىبي والديني ،وىذا بدوره يشكؿ دورة لمخاطر

تعـ المنطقة ما لـ ترسـ االستراتيجيات الكبرى لحماية المجتمعات مف ىذا الداء
كبيرة يمكف أف ّ
العضاؿ الذي ييدد الوجود والكينونة في مجتمعاتنا ،وىنا يترتب عمى الجامعات والسيما جامعات قطاع
غزة أف تكوف معقبلً لفكر التسامح ونبذ العصبية ورفض العنؼ والتطرؼ وبناء العقوؿ البازغة التي
تؤمف برسالة السبلـ والحؽ والحرية والحضارة.

واذا كنا نريد حقا لجامعاتنا بوصفيا المنبر األكثر أىمية في المجتمع ،أف تأخذ دورىا يتوجب

عمينا أف ندرس مواطف الضعؼ فييا ،وأف نرصد جوانب السمب في تكويناتيا مف أجؿ تحصينيا
وحمايتيا ورعايتيا ودفع مسيرتيا إلى أسمى ما يمكف ليا أف تمارسو مف فعؿ ثقافي إنساني مدجج

بعوامؿ الثراء والعطاء والخير وبناء ثقافة التسامح وقيـ الحرية.

يوجد في المجتمع الفمسطيني تصنيفات اجتماعية منيا مسمـ ومسيحي ،ومواطف والجئ ،قروي

ومدني وبدوي وفبلح ،ومقيـ وعائد ...الخ ،حيث تترؾ ىذه التصنيفات آثار واضحة عمى األفراد
وسموكيـ واتجاىاتيـ وعاداتيـ وتفاعبلتيـ االجتماعية.

وىكذا فالتعصب ظاىرة تيدد البناء االجتماعي وتعيؽ وحدة تماسؾ المجتمع ،وال يمكف

لمجتمع أف يحظوا نحو التقدـ وىو قائـ عمى أساس التعصب ،بؿ عمى العكس مف ذلؾ يكوف التعصب
عامبلً مف عوامؿ اإلحباط والتعويؽ ،كما أف التعصب يتنافى مع الشريعة اإلسبلمية ومع مبادئ حقوؽ
اإلنساف والعدالة االجتماعية والمساواة في الحقوؽ والكرامة ،إضافة إلي ذلؾ فيو المعطؿ لبناء

المجتمع الديمقراطي ومخالؼ لؤلخبلؽ البشرية ،وعميو فيو جريمة بحؽ ضمير البشرية يعزز الفروؽ
االقتصادية واالجتماعية بيف الجماعات ،ونظ اًر ألىمية التعصب وانتشاره في المجتمع قامت العديد

مف الدراسات تناولتيا مف جوانب مختمفة كدراسة عطاؼ أبو غالي ( ،)1999ودراسة حمزة (،)1992

ودراسة عثماف ( ،)3;;5ودراسة عمى عادؿ الشكعة ( ،)2002ودراسة عمر شمح (.)2010

ومما الشؾ فيو أف االتجاىات السياسية تقوـ بدور رئيسي في حياة الفرد ،حيث تعتبر مف

الدوافع االجتماعية والسياسية المكتسبة أو التي تقوـ بتييئة سموؾ األفراد.

ويأخذ موضوع االتجاىات والمواقؼ السياسية اىتماماً بالغاً في الدراسات الحديثة لمعموـ

السياسية ،ويعتبر أحد أىـ نتائج التنشئة االجتماعية والسياسية والثقافة السياسية ،حيث تؤدي عمميات
التنشئة إلي بناء مواقؼ واتجاىات وسموكيات األفراد مف خبلؿ المؤسسات التي ىي وسائؿ التنشئة

والتي تحدد بدورىا معرفة األفراد السياسية وتوجو سموكيـ السياسي (المشابقة.)120-87 :1993 ،

وانطبلقاً مف ضرورة ارتباط البحث العممي بقضايا ومشكبلت المجتمع ،والسيما أف الدراسات

في البيئة الفمسطينية تخطو خطوتيا األولى ،وايماناً مف ضرورة المواجية ليذه المشكبلت والسيما إذا

كانت تيدد بناء المجتمع وتماسكو ،فقد استشعرت الباحثة مشكمة التعصب الحزبي مف خبلؿ دراستيا

الجامعية ،ولما كاف يدور مف حساسيات واختبلفات حزبية سياسية وخاصة أف طمبة الجامعات ىـ
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أكثر فئات المجتمع تماسكاً باألفكار والمعتقدات ،واألكثر اىتماماً بقضايا المجتمع ،وقررت بناء عميو

دراسة التعصب الحزبي واالتجاىات السياسية لدى طمبة الجامعة.

ومف ثـ فاف انتشار ظاىرة التعصب الحزبي بيف الشباب الجامعي تيدد كياف المجتمع واستقرار

بنيتو وىو أخطر ما يواجو األمة ويفكؾ أوصارىا ويقودىا إلى االنييار.

لذلؾ تأمؿ الباحثة أف تفيد ىذه الدراسة القائميف عمى و ازرة اإلعبلـ لتوعية األفراد لخطورة

ظاىرة التعصب ،والتي ال يقتصر خطرىا عمى المجتمع فحسب ،بؿ ىي مدمرة لمفرد نفسو ،وأف تقوـ
بدورىا في توعية الوالديف في كيفية التعامؿ مع أبنائيـ بعيداً عف التسمط والعنؼ ،وموضوع التعصب
تندر فيو الدراسات ليس فقط عمى الصعيد المحمي بؿ أيضاً عمى الصعيد العربي ،لذلؾ جاءت ىذه

لسد النقص في البحوث التي تتعمؽ بدراسة أحد المتغيرات اليامة والمرتبطة بظاىرة التعصب،
الدراسة ّ
حيث تتناوؿ الدراسة الحالية العبلقة بيف التعصب الحزبي واالتجاىات السياسية لدى طمبة جامعة
األزىر الذيف يشكموف شريحة ىامة في المجتمع الفمسطيني.
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مشكله ا درال :
حدد مشكل ا درال في ا لاؤل ا رئيلي ا ا ي:

ما الق ا عصب ا حز ي اال جا ات ا ليالي دى طل

جامع ا ز ر غزة؟

وي رع من ا لؤال ا رئيلي ا لاؤالت ا ا ي :
 -3ما مستوي التعصب الحزبي لدي طمبة جامعة األزىر بغزة؟
 -4ما مستوى االتجاىات السياسية لدي طمبة جامعة األزىر بغزة؟

 -5ىػػؿ توجػػد عبلقػػة ارتباطيػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )α ≤ 2027بػػيف التعصػػب
الحزبي واالتجاىات السياسية واالجتماعية لدى طمبة جامعة األزىر بغزة؟

 -6ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التعصب الحزبي وأبعاده لدى طمبة جامعػة األزىػر
بغزة بالنسبة لنوع الجنس (ذكر ،أنثى)؟

 -7ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتوى التعصػػب الحزبػػي وأبعػػاده لػػدى طمبػػة جامعػػة
األزىر بغزة بالنسبة لمكاف اإلقامة (مخيـ ،مدينة ،قرية)؟

 -8ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التعصب الحزبي وأبعاده لدى طمبة جامعػة األزىػر
بغزة بالنسبة لنوع المحافظة (الشماؿ ،غزة ،الوسطى ،خانيونس ،رفح)؟

 -9ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التعصب الحزبي وأبعاده لدى طمبة جامعػة األزىػر
بغ ػ ػزة بالنسػ ػػبة لممسػ ػػتويات الد ارسػ ػػية التاليػ ػػة (المسػ ػػتوى األوؿ ،المسػ ػػتوى الثػ ػػاني ،المسػ ػػتوى الثالػ ػػث،

المستوى الرابع)؟

 -:ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التعصب الحزبي وأبعاده لدى طمبة جامعػة األزىػر
بغزة بالنسػبة لمسػتويات الػدخؿ التاليػة (أقػؿ مػف  3222شػيكؿ ،مػف  3222إلػى  3;22شػيكؿ ،مػف
 4222إلى  5222شيكؿ ،مف  5222شيكؿ فأكثر)؟

; -ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التعصب الحزبي وأبعاده لدى طمبة جامعػة األزىػر
بغزة بالنسبة لبلنتماء لمتنظيمات التاليػة (حركػة فػتح ،الجبيػة الشػعبية ،حركػة حمػاس ،حركػة الجيػاد

اإلسبلمي)؟

 -32ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتوى أبعػػاد االتجاىػػات السياسػػية واالجتماعيػػة لػػدى
طمبة جامعة األزىر بغزة بالنسبة لنوع الجنس (ذكر ،أنثى)؟

 -33ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتوى أبعػػاد االتجاىػػات السياسػػية واالجتماعيػػة لػػدى
طمبة جامعة األزىر بغزة بالنسبة لمكاف اإلقامة (مخيـ ،مدينة ،قرية)؟
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 -34ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتوى أبعػػاد االتجاىػػات السياسػػية واالجتماعيػػة لػػدى
طمبة جامعة األزىر بغزة بالنسبة لنوع المحافظة (الشماؿ ،غزة ،الوسطى ،خانيونس ،رفح)؟

 -35ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتوى أبعػػاد االتجاىػػات السياسػػية واالجتماعيػػة لػػدى
طمبػػة جامعػػة األزىػػر بغ ػزة بالنسػػبة لممسػػتويات الد ارسػػية التاليػػة (المسػػتوى األوؿ ،المسػػتوى الثػػاني،
المستوى الثالث ،المستوى الرابع)؟

 -36ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتوى أبعػػاد االتجاىػػات السياسػػية واالجتماعيػػة لػػدى
طمبة جامعة األزىر بغزة بالنسبة لمستويات الدخؿ التاليػة (أقػؿ مػف  3222شػيكؿ ،مػف  3222إلػى
 3;22شيكؿ ،مف  4222إلى  5222شيكؿ ،مف  5222شيكؿ فأكثر)؟

 -37ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتوى أبعػػاد االتجاىػػات السياسػػية واالجتماعيػػة لػػدى
طمبػػة جامعػػة األزىػػر بغػزة بالنسػػبة لبلنتمػػاء لمتنظيمػػات التاليػػة (حركػػة فػػتح ،الجبيػػة الشػػعبية ،حركػػة
حماس ،حركة الجياد اإلسبلمي).

أ داف ا درال :

 -3التعػػرؼ عمػػى مػػدي العبلقػػة بػػيف التعصػػب الحزبػػي واالتجاىػػات السياسػػية لػػدي طمبػػة جامعػػة األزىػػر
بغزة.

 -4التعرؼ عمى مستوى التعصب الحزبي لدي طمبة جامعة األزىر بغزة.

 -5التعرؼ عمى مستوي االتجاىات السياسية لدي طمبة جامعة األزىر بغزة.

أ مي ا دارل :

ترى الباحثة إف أىمية الدراسة الحالية تكمف في الفئة المستيدفة مف الدراسة وىي الشباب،

حيث إف الشباب ىـ عماد األمة ،لذلؾ البد مف التأكد مف سبلمة شخصياتيـ ،والوقوؼ عمى واقعيا
ومشكبلتيا ،وما يحممو ىؤالء الشباب مف قيـ واتجاىات وأفكار.

وتعود أىمية ىذه الدراسة أيضا إلى تأثيرات التعصب السمبية عمى سير العممية التعميمية في

الجامعات ،فقد أدى التعصب لجماعات وأحزاب سياسية إلى تعطيؿ العممية الدراسية في بعض الجامعات
الفمسطينية في قطاع غزة لفترة مف الزمف جراء أحداث العنؼ التي وقعت فييا نتيجة لمتعصب لممواقؼ

واآلراء السياسية والحزبية ،كذلؾ تعود إلى أىمية مجتمع الدراسة وىو طبلب الجامعات ،والذي تعد دراسة

نظر إلى أنيـ شريحة تمثؿ صناع
الكثير مف الظواىر مف خبللو منبئاً ىاماً لرصد مسار ىذه الظاىرة ،اً

الرأي وقادة المجتمع ،ومصدر ىاـ وأساسي لممعرفة لديو في المستقبؿ القريب ،كما أنيـ يمثموف نبض

المجتمع ومرآتو العاكسة لكافة شرائحو وبيئاتو المختمفة.
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تعد ىذه الدراسة األولى مف نوعيا في قطاع غزة عمي حد عمـ الباحثة التي تعالج موضوع

التعصب الحزبي في المؤسسة األكاديمية الجامعية ،وىي بذلؾ تفتح الباب عمى مصراعيو لمبحث

العممي في ىذا المجاؿ الصعب ،وفي المجاالت المحاورة لو أي كؿ األبحاث التي يمكف أف تتقصى

أبعاد ىذه الظاىرة وتجمياتيا في المجتمع العربي والفمسطيني عمى وجو التحديد.

وتأخذ ىذه الدراسة أىميتيا مف النتائج التي يمكف أف تتوصؿ إلييا ،فيي بإثارتيا ليذا

الموضوع تكشؼ النقاب عف واحدة مف المشكبلت الكبرى التي يواجييا المجتمع األكاديمي في

فمسطيف وجامعات قطاع غزة خاصة ،وتفتح آفاؽ االىتماـ السياسي واالجتماعي بيذه المسألة
لمعالجتيا والتصدي لنتائجيا الخطرة في المجتمع الفمسطيني.

وىذا ال يتسنى إال مف خبلؿ بحث عممي ،يتـ مف خبللو قياس اتجاىاتيـ بأسموب موضوعي

ومنيجية عممية .ومما ال شؾ فيو إف ىذا الجانب ينطوي عمى أىمية كبيرة مف الناحيتيف النظرية
والتطبيقية.
أوالً :ا مي ا ظري لدرال :

 -3تكمف األىمية في حيوية الجانب الذي يتصدى لدراستو ،وىو جانب مف الجوانب اليامة ،فالتعصب
الحزبي موضوع ىاـ في صمب عمـ النفس االجتماعي فيو ظاىرة نفسية اجتماعية.

 -4تفيد الدراسة في معرفة مسببات التعصب الحزبي وعبلقتو باالتجاىات السياسية لدي طمبة
الجامعة.

 -5تفيد الدراسة في دراسة االتجاىات وأثرىا في سموؾ األفراد بشكؿ عاـ.

 -6تفيد الدراسة في إعادة صياغة المواطف الفمسطيني الصالح بعيداً عف التعصبات الحزبية المريضة.

 -7تعطي الدراسة أىمية لمدور الرئيسي لمشباب وشرعيتيـ لما ليـ مف دور بارز في صناعة مستقبؿ
األمة مف خبلؿ البحث عف إنساف ينتمي إلي التاريخ والحضارة حالماً بصناعة مستقبؿ أفضؿ.

ثا ياً :ا مي ا ط يقي لدرال :

 -3تفيد الدراسة مؤسسات السمطة الوطنية ،وخاصة وسائؿ اإلعبلـ عمى اختبلؼ أنوعيا ،وذلؾ
بتكثيؼ البرامج التربوية واإلرشادية الداعية لمتسامح ونبذ العنصرية....الخ.

 -4تفيد االدراسة الحالية ألسر في كيفية التعامؿ مع األبناء في جو تسامح وديمقراطي بعيداً عف
التسمط والعنؼ والعدواف ،والتي ىي البذور لنشأة التعصب.

 -5تفيد ىذه الدراسة إدارة جامعة األزىر ومركز تطوير المناىج الفمسطينية في إدراج موضوع
التعصب ضمف المقررات الدراسية مف أجؿ توعية الطمبة لخطورة ىذه الظاىرة وأثارىا السمبية.

 -6تفيد ىذه الدراسة الباحثوف المختصوف وقادة األحزاب السياسية في إعادة البناء لممجتمع
الديمقراطي القائـ عمى العدؿ والمساواة وعدـ التمييز.
:

مصطلحات ا درال :
م هوم ا عصب:

التعصب الحزبي عند الباحثة "التأييد المطمؽ لمحزب المنتمي إليو وتفضيمو لو وتطبيؽ أفكاره

ومنياجو بدوف تردد أو تفكير ،والتقميؿ مف شأف الحزب اآلخر ،واالستخفاؼ بو وتحقيره.
ا عصب ا حز ي:
يعرؼ بأنو التعصب لمفئة أو الحزب أو الجماعة التي ينتسب إلييا الفرد واالنتصار ليا بالحؽ
والباطؿ ،واضفاء صفة العصمة والقداسة عمييا ،وذكر مزاياىا ومحاسنيا ومياجمة غيرىا بذكر عيوبيا
وسيئاتيا ويعظـ حزبو ويحتقر غيره (الدمخي.)5 :4227 ،

كما يعرؼ التعصب الحزبي بأنو التشدد لحزب أو جماعة ،وأخذ األمر بشدة وعنؼ ،مع عدـ

قبوؿ المخالؼ لمرأي ورفضو ،وىو يعني كذلؾ االنقياد ونصرة الحزب أو الجماعة سواء كانوا محقيف أـ

مخطئيف (إصدارات المركز الفمسطيني لمديمقراطية وحؿ النزاعات.)3 :4232 ،
اال جاه:

استعداد متعمـ مف جانب الفرد يستجيب لو سمباً أو إيجاباً حسب طبيعة الموضوعات والمواقؼ

والمفاىيـ التي يتعرض ليا مف البيئة الخارجية.
اال جا ات ا ليالي :

تتبني الباحثة تعريؼ ابو ناىية ( ) 2001بأنيا مجموعة مف اآلراء واألفكار والمشاعر
واإلدراكات المرتبطة المكونة لمتنظيـ النفسي المستقر نسبياً لدى مجموعة مف األفراد إزاء بعض

القضايا أو المواقؼ السياسية المطروحة في مجتمعيـ (أبو ناىية.)3 :2001،

ويعرؼ اجرائيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمي مقياس االتجاىات السياسية المستخدـ

في الدراسة.

أ عاد اال جا ات ا ليالي :

ا لامح ):(Permissiveness
الفرد الذي يحصؿ عمى درجات عالية عمى ىذا البعد يؤمف بالحرية االجتماعية واالنفتاح

والتواصؿ مع اآلخريف ،فضبلً عف التساىؿ معيـ ،مثؿ إقامة عبلقات مع الجنس اآلخر عف طريؽ

التعارؼ والصداقة وتأييد عمميات تنظيـ األسرة وتغيير قوانيف الطبلؽ ليصبح سيبلً ،وايقاؼ العمؿ
بعقوبة اإلعداـ واطبلؽ الحرية لمفرد ليختار نوع حياتو دوف تدخؿ المجتمع والغاء الرقابة عمى الكتب
;

واألفبلـ ،أما الفرد الذي يحصؿ عمى درجات منخفضة فيو يؤمف بتطبيؽ أشد العقوبات قسوة وصرامة

عمى المجرميف والخارجيف عف النظاـ والقانوف ،ويرفض العبلقات الجنسية خارج نطاؽ الزواج ويمتزـ
التزاماً كبي اًر بأسرتو (أبو ناىية.)4 :2001 ،
ا ع صري ):(Racism
الفرد الذي يحصؿ عمى درجات عالية عمى ىذا البعد يؤيد التفرقة والتمييز بيف األفراد عمى
أساس الموف أو الطبقة أو المستوي االجتماعي– االقتصادي ،وبالتالي فيو يرى فصؿ األفراد في

مناطؽ خاصة بيـ بسبب لونيـ وترؾ األفارقة بدوف مساعدة في حؿ المشكبلت التي خمقيا ليـ

االستعمار ،كما يرى أف الناس ليسوا متساوييف واف بعضيـ أفضؿ مف بعض ،وأف السود أدنى مرتبة
مف البيض ،وأف تطوير األحياء الفقيرة ىو إىدار لمماؿ العاـ ،أما الفرد الذي يحصؿ عمى درجات
منخفضة فيو يؤمف بالمساواة بيف األفراد ويرفض التمييز بينيـ عمى أي أساس كاف (أبو ناىية،

.)4 :2001
ا دين ):(Religionism

الفرد الذي يحصؿ عمى درجات عالية عمى ىذا البعد يؤمف با﵀ وبالكتاب وباألنبياء

وبالمرسميف وبالبعث (الحياة بعد الموت) ،كما يؤمف بالظواىر اإلليية الخارقة والغيبية ،فيو يعتقد

بوجود حياة أخرى بعد الموت ،وبضرورة أف يكوف لرجاؿ الديف تأثير كبير في حياة األمة ،كما يعتقد
أف الديف ىو الحصف األميف الذي يواجو نزعات الشر بالمجتمع وأف ا﵀ خالؽ الكوف ،وىو يرفض
إباحة الطبلؽ أو تسييمو ويؤمف دوف نقاش بكؿ ما تعممو عف الديف ،ويعظـ يوـ الجمعة والشعائر

الدينية األخرى ،أما الفرد الذي يحصؿ عمى درجات منخفضة ،فيو يؤمف بأفكار ومعتقدات الحادية
وجودية ،بحيث يرى أف بيوت ا﵀ ودور العبادة ىي مؤسسات اجتماعية ،وأف المتدينيف منافقوف وأف
المعتقدات الدينية خرافات ،وانو يستطيع أف يعيش في سعادة بدوف تديف أو ديف (أبو ناىية:2001 ،

.)4
االش راكي ):(Socialism
الفرد الذي يحصؿ عمى درجات عالية عمى ىذا البعد يفضؿ التعاوف مع األفراد مف الطبقة
العاممة ويؤيد مطالبيـ ،كما يؤيد إلغاء الممكية الخاصة ونظاـ اإلقطاع ،ويرفض مبدأ االستثناءات
واالمتيازات الخاصة لبعض األفراد ورجاؿ األعماؿ دوف غيرىـ مف أفراد الشعب ،ويرى أف أسموب

السوؽ الحرة واالنفتاح االقتصادي يضر بمصمحة الوطف ،وأف مشروعات الشركات متعددة الجنسيات،

وكذلؾ ما يعرؼ حالياً بنظاـ العولمة وسيمة أخرى الستغبلؿ العماؿ ،ويعتقد أف الرأسمالية غير عادلة

ألنيا ال تعطي العامؿ حقو كامبلً ،وأنو ال يمكف في ظميا تحقيؽ األمف االقتصادي ،بؿ أف العجز
االقتصادي والبطالة ىي النتائج الحتمية المترتبة عمييا ،وأف السبلـ االجتماعي يكوف ممكناً في النظاـ
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االشتراكي ،وحيف يتقاسـ الناس الثروات الضخمة في ببلدىـ ،أما الفرد الذي يحصؿ عمى درجات

منخفضة فيو يؤمف بالرأسمالية كنظاـ اجتماعي اقتصادي ،ويعتقد أنو مف خبلليا يتـ تطوير المجتمع
وتحقيؽ تقدمة ،وبالتالي فيو يرفض التأميـ ،وسيطرة الدولة عمى قطاع األعماؿ واعطاء أي دور

لمعماؿ ،ويؤمف بالسوؽ الحرة وحرية التجارة والصناعة واالنفتاح االقتصادي (أبو ناىية.)5 :2001 ،
ا حرري ):(Libertarianism

الفرد الذي يحصؿ عمى درجات عالية عمى ىذا البعد يعطي قيمة كبيرة لحرية الفرد ،ويرفض

تحد مف حرية الناس األساسية وتتدخؿ في اإلنتاج
تدخؿ الدولة في حياة الفرد ،فيو يعتقد بأف الحكومة ّ
والتجارة وقطاع األعماؿ المختمفة ،ويرى أف لؤلقميات الحؽ في حكـ نفسيا وأف لممتطرفيف السياسييف
الحؽ في الدفاع عف معتقداتيـ ،وأف لئلنساف مطمؽ الحرية في اختيار نوع حياتو بدوف تدخؿ مف
المجتمع وىو ليبرالي متحرر ،أما الفرد الذي يحصؿ عمى درجات منخفضة فيو يؤيد القيود والنظـ
التي تفرضيا الدولة عمى قطاع األعماؿ الضخمة والتجارة واإلنتاج ،وعمى كثير مف نواحي السموؾ

الفردي ،ويعطي قيمة كبيرة لممجتمع ولموطف وضرورة اإلخبلص ليما ،فيو يؤمف أف عميو واجبات

مقابؿ الحقوؽ التي يحصؿ عمييا ،وأف المحافظة عمى نظاـ الحكـ في ىذا الوطف أىـ بكثير مف منح

الحرية الكاممة ألفراده (أبو ناىية.)5 :2001 ،
ا رجعي ):(Reactionism
الفرد الذي يحصؿ عمى درجات عالية عمى ىذا البعد يعطي قيمة أو أىمية كبيرة لمقيـ

األخبلقية في بناء المجتمع ،ويؤمف بدور دور العبادة والمؤسسات الدينية التقميدية في حياتو ،ويتطمع

إلى الماضي باعتباره نموذجاً جيداً يجب أف يحتذى بو ،فيو يرى أف تحقيؽ التقدـ االجتماعي الحقيقي

يتـ مف خبلؿ العودة إلى ماضينا المجيد ،وأف الحياة كانت بالماضي أكثر سعادة مف ىذه األياـ ،وأف
الديف ىو الحصف المنيع الذي يحمي المجتمع ،ويرفض االنحرافات الجنسية ألنيا تدمر الحياة

الزوجية ،كما يرفض تغيير األشياء بصورة كبيرة وسريعة ،وكذلؾ البحث عف طرؽ جديدة لكؿ األشياء،

أما الفرد الذي يحصؿ عمى درجات منخفضة فيو يؤمف ويعتقد بأىمية التغيير ألنو سبيؿ التطوير
والرقي لممجتمع ،ولديو نظاـ قيمي مرتبط بالتوجو لممستقبؿ (أبو ناىية)6 :2001 ،

ا ملا م ):(Pacifism
الفرد الذي يحصؿ عمى درجات عالية عمى ىذا البعد يعتقد بأنو ال يوجد أي مبرر منطقي
لمحرب ،وأنو يجب حؿ المشاكؿ والصراعات بواسطة الحوار والمفاوضات بعيداً عف العنؼ واستخداـ
القوة ،أما الفرد الذي يحصؿ عمى درجات منخفضة فيو يؤمف بضرورة وجود قوة عسكرية قوية لحماية
الوطف مف أي عدواف ،ويؤيد السياسة العدوانية تجاه اآلخريف وعدـ ميادنة الخصوـ السياسييف ألنو
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يقمؿ مف شاننا ،ويعتقد بأف الحرب شيء فطري بالطبيعة اإلنسانية ،ومف ثـ يجب االستعداد ليا مف

خبلؿ اإلنفاؽ عمى القوات المسمحة (أبو ناىية.)6:2001 ،

حدود ا درال :

تحدد الباحثة حدود دراستيا بما يمي:

 ا حدود ا موضو ي  :يتحدد ىذا الموضوع بمجموعة المفاىيـ والعوامؿ التي سبؽ تحديدىا ،وىي"التعصب الحزبي وعبلقتو باالتجاىات السياسية لدي طمبة جامعة األزىر".

 حدود ا زم ي  :وىى الفترة الزمنية التي تـ إجراء الدراسة فييا ،والتي تمثمت في الفصؿ االوؿ مفالعاـ الدراسي 4233/4232ـ.

 حدود مكا ي  :وىي تعنى البقعة الجغرافية التي أجريت الدراسة عمييا ،والتي تمثمت في جامعةاألزىر في غزة.

 حدود شري  :تستيدؼ طمبة جامعة األزىر مف كافة التخصصات المختمفة لمكميات العمميةواألدبية.

م هج ا درال :

استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،والذي يقوـ بوصؼ ما ىو كائف

وجمع البيانات عنو ،وتفسيره وتحديد العبلقات بيف الوقائع ،كما ييتـ ىذا المنيج بتحديد الممارسات

الشائعة أو السائدة والتعرؼ عمى المعتقدات عند األفراد والجماعات ،والطرؽ لنموىا وتطورىا (أبو

ناىية.)324 :4226 ،
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انفصم انثاني
اإلطار اننظري
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ا صل ا ثا ي

اإلطار ا ظري
ا عصب:

يعتبر مفيوـ التعصب ىو المفيوـ األساسي في الدراسة الحالية ،ويمكف تناوؿ ىذا المفيوـ مف

جوانب متعددة ،حيث تتناولو مف الجذور المغوية لمفيوـ التعصب:

أوالً :ا عصب في معاجم لم ا س واالج ماع وا معاجم ا لل :
االش قاق ا لغوي م هوم ا عصب:

التعصب مف العصبية والعصبية أف يدعو الرجؿ ،أي نصرة عصبتو ،والتآلب معيـ عمى مف

يناوئيـ ظالميف كانوا أو مظموميف ،إذا تجمعوا ،فإذا تجمعوا عمى فريؽ آخر قيؿ :تعصبوا.

وفي الحديث :العصبي مف يعيف قومو عمى الظمـ ،والعصبي ىو الذي يغضب لعصبتو

ويحامي عنيـ (ابف منظور.)88 :3;:8 ،

وفي معجـ "المنجد" العصبية بأنو :شدة ارتباط المرء بعصبتو أو جماعتو والجد في نصرتيا

والتعصب لمبادئيا (اليسوعي.)531-530 :1952 ،

أما مفيوـ التعصب في أصمو األوروبي مشتؽ مف االسـ البلتيني "الحكـ المسبؽ"

مر ىذا المفيوـ لعدة تغيرات إلي أف وصؿ المعني الحالي:
) ،(Praejudiciumوقد ّ
 -3المعني القديـ :ويقصد بو الحكـ المسبؽ الذي يقوـ عمى أساس الق اررات والخبرات الفعمية.
 -4وفي ما بعد اكتسب المفيوـ في المغة االنجميزية معنى الحكـ الذي يصدر عػف موضػوع معػيف مثػؿ
القي ػػاـ باختب ػػار وفح ػػص الحق ػػائؽ المتاح ػػة ع ػػف ى ػػذا الموض ػػوع ،في ػػو بمثاب ػػة حك ػػـ متعج ػػؿ مبتس ػػر

).(Premature

 -5وأخيػ ػ اًر اكتسػػػب المفي ػػوـ خاصػػػيتو االنفعالي ػػة الحاليػ ػػة ،سػ ػواء بالتفضػػػيؿ أو ع ػػدـ التفضػ ػػيؿ ،والتػػػي
تصطحب الحكـ األولي (المسبؽ) الذي ليس لو أي سند يدعمو.)Allport, 1958: 7( .

وفي قاموس أكسفورد ) (Oxfordيعرفو ىورباي ) (Hornbay, 1990بأنو اعتقاد بالحب أو
(عدـ الحب) دوف مبررات أو أساليب منطقية ،ومف أىـ أشكالو السمبية التعصب العنصري الذي يوجو

ضد األفراد أو الجماعات التي تختمؼ في الموف أو السبللة أو المستوى االقتصادي ( Hornbay,

.)1990: 979

36

ا عريف االصطالحي ل عصب:

ىناؾ تعريفات عديدة وكثير لمتعصب سواء في معاجـ الفمسفة أو عمـ االجتماع أو عمـ

النفس ،وستقوـ الباحثة بعرض بعض التعريفات ألىميتيا الكبيرة في ىذه الدراسة.

 -3عريف ا عصب في معاجم ا لل :

يعرفػػو جميػػؿ صػػميبا فػػي المعجػػـ الفمسػػفي بقولػػة "تعصػػب لمرجػػؿ مػػاؿ إليػػو ،وجػػد فػػي نص ػرتو،

وتعصػػب عميػػو قاومػػو فػػي الػػديف والمػػذىب ،كػػاف غيػػو اًر عميػػو ومػػدافعاً عنيمػػا ،والمتعصػػب لمشػػيء وىػػو
المتصؼ بالميؿ الشديد إليو ،ويطمؽ اسـ المتعصبيف عمى كينة اآللية القديمػة الػذيف كػاف مػف عػاداتيـ

فػػي عبػػاداتيـ أف يعت ػرييـ ىػػذياف يحمميػػـ عمػػى طعػػف أجسػػاميـ بالمػػدى حتػػى يسػػيؿ منيػػا ال ػدـ (صػػميبا،
.)527 :3;9:

ويعرفو إبراىيـ مػذكور بأنػو غمػو فػي التعمػؽ بشػخص أو فكػرة أو مبػدأ أو عقيػدة ،بحيػث ال يػدع

مكاناً لمتسامح ،وىو ضرب مف الحماسة الشديدة التي قد تؤدي إلػى العنػؼ واالسػتماتة ،وىػو بيػذا حالػة
غير سوية عمػى مسػتوى الفػرد والجماعػة ،ويصػاحبيا ضػيؽ أفػؽ وبعػد عػف التعقػؿ ،والتعصػب ضػرباف،

ديني وأيديولوجي (مذكور.)6; :3;9; ،

 -3عريف لم االج ماع ل عصب:

يعرفو محمد عاطؼ غيػث فػي قػاموس عمػـ االجتمػاع ( )4224بأنػو "اتجػاه سػمبي نحػو جماعػة

معينػػة أو نحػػو أعضػػائيا ،ويتميػػز التعصػػب بوجػػود معتقػػدات نمطيػػة ،وغالبػاً مػػا يسػػتخدـ ىػػذا المصػػطمح
في العموـ االجتماعية في مجاؿ البحث عف السبللة أو العنصرية (غيث.)567 :4224 ،

 -1عريف لم ا س ل عصب:

تعددت تعريفات التعصب في عمـ النفس فمنيا ما يشير إلى التعصب السمبي ،ومنيا ما يحمػؿ

التعصب السمبي وااليجابي ،وفي ما يمي التعريفات التي تندرج تحت التعصب السمبي وااليجابي:
أ-

عري ات رز اال جاه ا لل ي:

 يعػػرؼ ألبػػورت ) (Alport, 1958التعصػػب "بأنػػو التفكيػػر السػػيئ عػػف اآلخػريف دوف وجػػود دالئػػؿ
كافية( .الجبالي.)684 :4225 ،

 ويعرف ػػو نيوكم ػػب وزمبلئ ػػو :بأن ػػو اتج ػػاه بع ػػدـ التفض ػػيؿ يمث ػػؿ اس ػػتعداداً لمتفكي ػػر والش ػػعور والس ػػموؾ
بأسموب مضاد ألشخاص آخريف ،لكونيـ أعضاء في جماعات معينة (الجبالي.)685 :4225 ،

 ويعرفو شريؼ شريؼ ( :)4227بأنػو اتجػاه سػمبي يتبنػاه أعضػاء جماعػة معينػة تسػتمد مػف معايرىػا
القائمة ويوجو نحو جماعة أخرى وأعضائيا.
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 تعريؼ باكماف :وىو اتجاه أو موقؼ غير مبرر يكوف فيو المرء مستعداً أو مييئاً ألف يعتقد ويػدرؾ

ويشػػعر ويتصػػرؼ بطريقػػة مؤيػػدة أو مناىضػػة بجماعػػة معينػػة مػػف النػػاس أو لفػػرد منيػػا( .مرعػػي،

وبمقيس.)484 :4226 ،

 تعريؼ حامد زىػراف" :وىػو اتجػاه نفسػي حاقػد مشػحوف انفعاليػاً أو ىػو عقيػدة أو حكػـ مسػبؽ مػع أو

ضد جماعة أو شيء أو موضوع ،وال يقوـ عمى سند منطقي أو معرفة كافية أو حقيقة عمميػة ،واف

كنا أف نحاوؿ أف نبرره ،ومف الصعب تغيره أو تعديمو ،ويجعؿ اإلنساف يرى ما يحب أف يرى فقط،

وال يرى ماال يحب أف يرى فيو يعمي ويصـ ويشوه إدراؾ الواقع ،ويييػئ الفػرد أو الجماعػة لمشػعور
والتفكير واإلدراؾ والسموؾ بطرؽ تتفؽ مع اتجاه التعصب" (سبلمة.):4.83 :4229 ،

 والتعص ػػب عنػ ػد رمض ػػاف الق ػػذافي ( )1991بأن ػػو إظي ػػار مجموع ػػة م ػػف االتجاى ػػات العدائي ػػة نح ػػو
مجموع ػػة معين ػػة اس ػػتناداً عم ػػى تعميم ػػات مس ػػتمدة م ػػف معموم ػػات خاطئ ػػة أو منقوص ػػة دوف اعتب ػػار
لمحقائؽ التي قد تتعارض معيا (القذافي.)344 :3;;3 ،

 تعري ػػؼ كػ ػرتش وكرتش ػػفيمد :يعرف ػػاف التعص ػػب بأن ػػو تم ػػؾ المعتق ػػدات واالتجاى ػػات المتعمق ػػة ب ػػبعض
المساوئ التي يوجييا فرد أو جماعة ضد أقمية عنصرية أو قومية.

 تعريػػؼ اسػػتيفاف :بأنػػو اتجاىػػات سػػمبية اتج ػاه أف ػراد ينتمػػوف إلػػي جماعػػة معينػػة ،س ػواء قامػػت ىػػذه
الجماعػػة عمػػى أسػػاس دينػػي أو سياسػػي أو أنيػػا تنتمػػي إلػػي طبقػػة اجتماعيػػة معينػػة أو كونيػػا تتسػػـ
بخصائص معينة (سبلمة.):5 :4229 ،
ب -عاريف رز اال جاه االيجا ي ا لل ي:

التعريفات التالية تبرز التعصب اإليجابي والتعصب السمبي التعصب مع والتعصب ضد.

 تعريؼ كمينبرج ( :)3;76التعصب مشاعر أو استجابات خاصة لدى بعض األشخاص توجو نحو
موضوع معيف.

 ويعرفػػو عػػادؿ األشػػوؿ ( :)3;:9بأنػػو اتجػػاه يعػػد الشػػخص قبمي ػاً أو يجعمػػو ميػػاالً لمتفكيػػر واإلدراؾ
واإلحساس والتصرؼ بطرؽ محابية أو غير محابية نحو جماعة معينة أو أعضائيا.

 ويعرفو فؤاد زكريا ( :)3;93أف التعصب مفيوـ يتضػمف عنصػريف ،أحػدىما إيجػابي واآلخػر سػمبي

وىػو "اعتقػاد المػػرء بػأف الفئػة التػػي ينتمػي إلييػا سػواء أكانػت قبميػة أو وطنػاً أو مػذىباً فكريػاً أو دينيػاً

أسمى وأرفع مف بقية الفئات ،والعنصر السػمبي ىػو اعتقػاده بػأف تمػؾ الفئػات األخػرى أحػط مػف تمػؾ
التي ينتمي إلييا (زكريا.)52 :3;93 ،

 ويعرف ػػو وارف )" (Warrenبأن ػػو اتج ػػاه س ػػالب أو موج ػػب يػ ػؤازره أو يض ػػاد أي ف ػػرص ل ػػـ يق ػػـ عم ػػى
صحتو أي دليؿ ،ويصطدـ بشحنة انفعالية ويحوؿ بيف الفػرد وتفكيػره السػميـ ،وييػدؼ التعصػب إلػى
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عزؿ األفراد والجماعات المتعارضة بعضػيا عػف الػبعض واقامػة الحػدود الفاصػمة بينيػا" (أبػو العػبل،

.)5: :3;;5

 -4ا عريف اإلجرائي ل عصب

التعصب ىي االستجابة التػي تصػدر مػف الفػرد تعبيػ ار عػف رفػض اآلخػر وعػدـ سػماعة وقبولػو ليػـ

والتشدد في التعامؿ والغمو في النقد وتكويف صورة سمبية اتجاه اآلخػريف واظيػار سػمبياتيـ وأخطائػو

وىي ما تمثميا الدرجة المرتفعة عمى المقياس.

أشكال ا عصب:
 -3ا عصةةب ا ط قةةي :وىػػو الػػذي يقػػوـ بػػيف األغنيػػاء والفق ػراء والرؤسػػاء والمرؤوسػػيف وأصػػحاب العمػػؿ
والعمػػاؿ ،ولق ػد أشػػارت بعػػض الد ارسػػات فػػي الواليػػات المتحػػدة إلػػى وجػػود بعػػض القوالػػب النمطيػػة
والتحيػ ػزات ب ػػيف س ػػكاف المن ػػاطؽ الش ػػمالية والمن ػػاطؽ الجنوبي ػػة ،أو ب ػػيف المن ػػاطؽ الريفي ػػة واألخ ػػرى

الحضرية.
 -3ا عصب ا ع صري:
ىو اتجاه عدائي نحو األقميات العنصرية ويقوـ بيف البيض والسود واألجناس ،ويكوف سػمباً فػي

بعػػض األحيػػاف باعتبػػاره مػػط لمعػػداوة فػػي العبلقػػات الشخصػػية يوجػػو مباش ػرة ضػػد جماعػػة كميػػة أو ضػػد
األفراد أعضاء ىذه الجماعة ،وكمثاؿ لمتعصب العنصري (التعصب لعنصري لمصييونية ضد العػرب)،

حي ػػث إف الفك ػػر الص ػػييوني يقس ػػـ البش ػػر إل ػػى يي ػػود (س ػػامييف) ،وأغي ػػار (غي ػػر اليي ػػود م ػػف البش ػػر أو

السامييف) ،وعبلقة الييود باألغيار (أو غير السامييف) ال تتسـ بػالمودة أو التعػاوف ،إذ أف األغيػار مػف
وجية نظرىـ "ذئاب" وقتمة يتربصوف دائماً بالييود ويحاولوف الفتؾ بيـ.
 -1ا عصب ا دي ي:
ىػػو حالػػة مػػف التزمػػت والغمػػو فػػي الحمػػاس والتمسػػؾ الضػػيؽ األفػػؽ بعقيػػدة أو فك ػرة دينيػػة ،ممػػا

يؤدي إلى االستخفاؼ بآراء ومعتقدات اآلخريف ،ومحاربتيا والصراع ضدىا وضد الذيف يحممونيا ،وىي

حالة مرضية عمى المستوى الفردي والجماعي تػدفع إلػي سػموكية تتصػؼ بالرعونػة والتطػرؼ والبعػد عػف
العقؿ واالستيانة باآلخريف ومعتقداتيـ.
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 -4ا عصب ا ج لي:
وى ػػو التعص ػػب الس ػػائد ب ػػيف ال ػػذكور واإلن ػػاث ،ويع ػػد التعص ػػب لج ػػنس دوف اآلخ ػػر م ػػف أش ػػكاؿ

التعصب الميمة في الوقػت الحاضػر ،وقػد وجػد البػاحثوف أف ثميمػا يشػبو اإلجمػاع عمػى الخصػاؿ التػي
تبدو مميزة مف القوالب النمطية التي تنطوي عمى مختمؼ أشكاؿ التحيز ضد المرأة.
 -5ا عصب ا كروي:
ويكػػوف بػػيف جم ػاىير ك ػرة القػػدـ التػػي تشػػجع األنديػػة ،وقػػد تظيػػر حدتػػو كمػػا حػػدث فػػي مبػػاراة

المنتخب القومي.

 -6ا عصب ا ليالي وا يد وجي:
ىػػو تبنػػي فكػػر سياسػػي معػػيف ،والسػػعي لبلنضػماـ إلػػي الحػػزب السياسػػي الػػذي يتبنػػى ىػػذا الفكػػر
السياسي ،وصعوبة تقبؿ األفكار األخرى المغايرة لو مثؿ موقؼ الييود مف العرب والمسمميف.
 -7ا عصب ا حب:
حيث يتمثؿ التعصب في حب الوطف والغيرة عميو ،والعمؿ لصالحة قبػؿ المصػمحة الشخصػية،

والشعور باالنتماء لو والتضحية مف أجمو ،والسعي إلي العيش والعمؿ في مودة وسعادة وحب مع سػائر

المواطنيف ،فميما اختمفت دياناتيـ بعيداً عف التعب الخفي ،مع الثقة في المنتوجات الوطنيػة "صػنع فػي
مصػػر" وكراىيػػة الػػدوؿ األخػػرى التػػي تحػػاوؿ نشػػر الشػػائعات العدائيػػة ضػػد الػػوطف مػػف خػػبلؿ وس ػػائؿ
إعبلميػػا ،ورفػػض الػػزواج مػػف األجنبيػػات ،والعػػزوؼ عػػف ش ػراء البضػػائع المسػػتوردة ،وااللت ػزاـ بالتعامػػؿ
بروح اإلخاء ،والمساواة (عدـ التمييز) في التعامؿ بيف أبناء الوطف الواحد ،حيث يسعي المتعصب إلى
منػػع أعضػػاء الجماعػػات المتعصػػب ضػػدىا مػػف الحصػػوؿ عمػػى االمتي ػازات التػػي يتمتػػع بيػػا اآلخػػروف

(جبالي .)695-694 :4225

لمات ا رد ا م عصب:
 -3االنتمػػاء الشػػديد ألفكػػار وآراء جماعػػة معينػػة -دينيػػة كانػػت -أـ حزبيػػة أـ طبقيػػة أـ رياض ػػيو دوف
أخرى ،ويتجمى ذلؾ في عدـ التنازؿ عنيا حتى في ضوء الشواىد المنافية لذلؾ.

 -4اإلحسػاس بتفػرد وسػيادة جماعػة التعصػب ،والنظػر إلػى الجماعػات األخػرى عمػى غيػر ذلػؾ ،والػػذي
نعكػػس عمػػى طبيعػػة العبلقػػة بػػيف ىػػذه الجماعػػات بمػػا يتضػػمنو مػػف عنػػؼ وعدوانيػػة بأخػػذ صػػورتيا
الجسمانية مثؿ الضرب والقتؿ واإليذاء البدني (الفتنة الطائفية– التعصػب الكػروي ،أو فػي صػورتيا

المفظية مثبلً اإلىانة والتمفظ بكممات خارجة أو استخداـ النكات).

3:

 -5عػػدـ القػػدرة عمػػى إدارة الح ػوار مػػع األف ػراد المخػػالفيف لجماعػػة التعصػػب وال يتطمػػع عمػػى كتػػبيـ أو
جرائدىـ وأفكارىـ.

 -6اعتناؽ الفرد ألفكار ومعتقدات بصرؼ النظر عف مضموف ىذه األفكػار والمعتقػات ونظػرة تسػمطية
في الحياة مع معارضة المعتقدات التي تخالؼ معتقداتو والجمود الػذىني ،ويشير ا جمةود
دة خصائص:

ةا إ ةى

أ -طريقة متعمقة عمى التفكير ترتبط بأي أيديولوجية بصرؼ النظر عف مضمونيا.

ب -نظرة تسمطية في الحياة.

ج -عدـ تحمؿ األشخاص الذيف يعارضوف المعتقدات الخاصة بأصحابيا.

د -تسامح مع األشخاص الذيف يعتنقوف معتقدات خاصة.

 -7التبري ػػر ال ػػدائـ لؤلح ػػداث واألم ػػور –سػ ػواء كان ػػت ل ػػو أو ض ػػده– ف ػػدائماً م ػػا يح ػػاوؿ الظي ػػور بمظي ػػر
المتفوؽ حتى واف كاف عكس ذلؾ تماماً.

 -8المسػػايرة وسػػيولة االنسػػياؽ وراء أف ػراد الجماعػػة المنتمػػيف إلييػػا ،مػػع عػػدـ القػػدرة عمػػى الػػتحكـ فػػي
الػػنفس ،فالشػػخص المتعصػػب فػػي معالجتػػو لؤلمػػور االجتماعيػػة يعػػد مجاري ػاً مجػػاراة عميػػاء ،حيػػث
يتماثؿ التعصػب ىنػا مػع مختمػؼ قػيـ واتجاىػات الجماعػة أو الجماعػات التػي ينتمػي إلييػا ،ونطبػؽ

ىذا القوؿ عمى التعصب العنصري وباقي أشكاؿ التعصب األخرى.

 -9ويؤكػػد العالمػػاف (ك ػرتش وكرتشػػفيمد) أف التعصػػب ال يوجػػد فػػي الغالػػب إال بػػيف الشخصػػيات التػػي
تعػػاني مػػف السػػادية ،ومشػػاعر العػػدواف واإلحبػػاط وحػػاالت اليػػذاء (البرانويػػا) ،كمػػا أظيػػرت أبحػػاث

(فيرن ػػوف) بػ ػػأف األف ػ ػراد الػ ػػذيف يتصػ ػػفوف بػ ػػالتفكير النمطػ ػػي الجامػ ػػد يميمػ ػػوف أيض ػ ػاً إلػػػي أف يتصػ ػػفوا
بالتعصب والتسمط وعدـ التسامح مع السبلالت واألجناس والجماعات األخرى ،ويؤكد (فرنوف) إلي

أف ذلؾ يرجع إلي عدـ األمف الذي يطغى عمى تكويف الشخصية لدييـ.

د ا فراد ورد ا فيما يلي:

و مثل ذه ا لمات عدد من ا حاجات ا شخصي

 الحاجػػة إلػػي تحقيػؽ مكانػػة متفوقػػة :وتبػػرز فػػي تصػػنيفو لجماعػػة مػػف النػػاس عمػػى أنيػػـ دوف مسػػتواه
فيتعصب ضدىـ وصنؼ نفسو في مستوي جماعة أخرى فيقوي انتمائو ليـ.

 الحاجة إلي األمف :الصراع بيف جماعة وأخرى يؤدي إلى تماسؾ الجماعة الواحدة وتعصب أفرادىا
ليا ضد الجماعة األخرى.

 الحاجة إلى التمايز واالستقبللية :إف شعور الفرد والجماعة بأنيـ فئة متمػايزة عػف غيرىػا يػؤدي إلػي
تعصب أفراداً ليا ضد غيرىا.

;3

مكو ات اال جا ات ا عص ي :
 -3ا مكو ات ا معرفي  :تتمثؿ في اإلدراكات والمعتقدات التػي يحمميػا الفػرد تجػاه المجموعػات المعرفيػة
المختمفة (أبو غالي.)56 :3;;; ،

 -3ا مكو ةةات اال عا ي ة  :تتمثػػؿ فػػي مشػػاعر التفضػػيؿ وعػػدـ التقبػػؿ والتػػي تجعػػؿ االتجػػاه ذات صػػبغة
عاطفية.

ففي الجانب اإليجابي تشمؿ المكونات مشاعر التعاطؼ واإلعجاب والتقرب ،وعمى الجانب السمبي
تشمؿ مشاعر االحتقار والخوؼ والحؽ واالبتعاد (أبو غالي.)57 :3;;; ،

ويعتبر المكوف االنفعالي أحد أىـ المظاىر والخصائص الجوىرية لبلتجاىات التعصبية ومػف دونػو

يصػػبح ىنػػاؾ شػػؾ فػػي موجػػود التعصػػب ،فػػالحكـ المسػػبؽ الػػذي يمثػػؿ الخاصػػية األساسػػية لتعريػػؼ
التعصب إذا افتقد المضموف االنفعالي يصعب القوؿ أنو تعصب (عبد ا﵀.)79 :3;:; ،

 -1ا مكو ةةات ا لةةلوكي  :بعػػد المعرفػػة والعاطفػػة يػػأتي دور النػػزوع والسػػموؾ لمتعبيػػر عػػف ىػػذه العاطفػػة
وىػػذه المعرفػػة ،فعنػػدما يكػػوف لمفػػرد رصػػيد مػػف المعرفػػة العنص ػرية وتتػػوفر عنػػده الشػػحنة االنفعاليػػة
العالية فبل يبقي سوى النزوع العممي ،فمثبلً في الكيفية والطريقػة التػي يجػب أف يعامػؿ بيػا أعضػاء

الجماعة التي يتحامؿ عمييا ويتعصب ضدىا (عبد الرحمف.)338 :3;92 ،

مراحل كوين اال جاه ا عص ي:
تشير أبو غالي (;;; )3بأف ىناؾ ثبلث مراحؿ يمػر بيػا االتجػاه العنصػري خػبلؿ الخمػس أو

الست سنوات األولى مف عمره ،و ذه ا مراحل ي:

 -3مرحلة ا مييةةز  :)Discriminationوفػػي ىػػذه المرحمػػة يػػدرؾ الطفػػؿ االختبلفػػات والفػػروؽ بػػيف
أفراد الجماعات الخارجية والتي ال ينتمي إلييا ،أي جانب أف الطفؿ يدرؾ في ىذه المرحمة صػفات
الجماعػ ػػة التػ ػػي ينتمػ ػػي إلييػ ػػا وصػ ػػفات الجماعػ ػػات التػ ػػي ال ينتمػ ػػي إلييػ ػػا ودالالت ىػ ػػذه الصػ ػػفات

االجتماعية.

 -3مرحل ا وحد  :)Identificationوفي ىذه المرحمة يتقمص الطفؿ صفات جماعتو ويتعمؽ بيا
ويتوح ػػد معي ػػا ،وي ػػدرؾ ى ػػذه الص ػػفات بص ػػورة وجداني ػػة إيجابي ػػة وي ػػدرؾ ص ػػفات أفػ ػراد الجماع ػػات
الخارجية األخرى ،وبصورة وجدانية سمبية ،أي أنو في ىذه المرحمة توضح تمامػاً الػدالالت المفظيػة

(نحف) و(ىـ).

 -1مرحل إصدار أحكام ا قيم

 :)Evaluationوفي ىذه المرحمة تظير استجابات الطفؿ السموكية

( )Behavioral Responsesاعتمػػاداً عمػػى الػػدالالت االجتماعيػػة لصػػفات جماعيػػة والجماعػػة
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الخارجية الغالبة سواء كانت باإليجاب أو بالسػمب مثػؿ اسػتجابات التعػالي أو الخضػوع أو الكراىيػة

أو العدواف أو التعاوف ...الخ (أبو غالي.)59 :3;;; ،

دي اميات ا عصب:
يػػري مصػػطفى زيػػور ( )3;;3أف التعصػػب يػػؤدي وظيفػػة نفسػػية خاصػػة تػػتمخص فػػي التنفػػيس

عما يعتمج في النفس مف كراىيػة وعػدواف مكبػوت ،وذلػؾ عػف طريػؽ عمميتػي النقػؿ واإلبػداؿ دفاعػاً عػف

الذات وعمف تحب ،فالمتعصب إذف يجني في موقفة كسباً ،غير أف ىػذا الكسػب ال يختمػؼ عمػا يجنيػو

العصابى مف سموكو الشاذ ،أي أنو كسب وىمي نػاقص يفػوت عمػى صػاحبو فرصػة حػؿ اشػكالياتة حػبلً

رشيداً واقعياً مجدياً (زيور.)436 :3;;3 ،

كمػػا ويؤكػػد زى ػراف بػػأف التعصػػب عبػػارة عػػف إسػػقاط نقػػائص الفػػرد ومشػػاعر الػػذنب لديػػو عمػػى

اآلخ ػريف ،الػػذيف يعتبػػروف كػػبش فػػداء أو ضػػحايا ،ومػػف ثػػـ يعتبػػر التعصػػب إحػػدى حيػػؿ الػػدفاع ،وتقػػوؿ
نظري ػػة ك ػػبش الف ػػداء أف اإلحب ػػاط يس ػػبب الع ػػدواف ،ويك ػػوف ىن ػػاؾ محاول ػػة لك ػػؼ الع ػػدواف ض ػػد المص ػػدر

الحقيقي لئلحباط ،وىذا يسبب إزاحة العدواف عمى جماعة أخرى (زىراف.)39: :3;:; ،

كما يؤكد البعض عمى أف التعصب معناه حب الذات أو عشؽ الذات (النرجسية) ويقوؿ أمبري

) (E.R.Embreeفي كتابة "أمريكا السمراء" أف التعصب نوع مف أنواع النرجسية ) (Narcissimeأو
عشؽ الذات ،فمغاالة األفراد في حبيـ ألنفسيـ واعجابيـ بيػا وبكػؿ مػا يماثميػا أمػر يمػوذ بيػا تجػنح بيػـ
إلى ضروب مختمفة مػف كػرة ومقػت األفػراد اآلخػريف الػذيف يختمفػوف عػنيـ اختبلفػاً بينػاً (السػيد:1958 ،

.)257

ويػري فػؤاد زكريػا ( )6 :1971أف ممارسػة األغمبيػة لبلضػطياد تػؤدي إلػى رد فعػؿ لػدى األقميػػة
يتمثػػؿ فػػي مزيػػد مػػف االنط ػواء عمػػى ذاتيػػا والحػػرص الشػػديد عمػػى مصػػالح أفرادىػػا ،وىػػذا الحػػرص يػػدفع

األغمبيػػة إلػػى مزيػػد مػػف االضػػطياد ،فتقابميػػا األقميػػة بمزيػػد مػػف األفعػػاؿ "الدفاعيػػة" التػػي تزيػػد مػػف كراىيػػة
األغمبيػػة ليػػا ،وىكػػذا تت ػوالى الحركػػة الجدليػػة حتػػى تصػػؿ إلػػى تضػػاد بػػيف قطبػػيف ال سػػبيؿ إلػػى التوفيػػؽ
بينيما( .زكريا.)1971 ،
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ا عوامل ا مؤدي إ ى ا عصب:

أ -عوامؿ شخصية (تنـ عف الصراع وعدـ التوافؽ).

ب -عوامؿ اجتماعية ثقافية.

أوالً :ا عوامل ا شخصي ا مر ط

ا رد:

 -3اإلح اط وا عدوان:

فػي بعػػض د ارسػػات عممػػاء الػنفس يتضػػح أف اإلحبػػاط الػػذي يولػد عػػدواناً مػػف الممكػػف أف يسػػاعد

في تكويف االتجاىات التعصبية ،وذلؾ أف العدواف قد ال يرتبط منطقياً بالموقؼ المحبط بؿ مف الممكف

أف يػ ػزاح ى ػػذا الع ػػدواف إل ػػى جماع ػػة معين ػػة ،فتك ػػوف فرص ػػة لتك ػػويف اتج ػػاه تعص ػػبي يب ػػرز ى ػػذا الع ػػدواف
(الزيادي.)238 :1980 ،

وبػػذلؾ فػػإف التعصػػب كاتجػػاه عػػدائي عنػػد الفػػرد ينػػتج عػػف اإلحبػػاط الػػذي يعرقػػؿ إشػػباع حاجاتػػو

ويحوؿ دوف تحقيػؽ أىدافػو ،وعنػدما يعجػز الفػرد عػف توجيػو عدوانػو نحػو المصػدر األصػمي يبحػث عػف
المصدر البديؿ (والذي غالباً ما يكوف األضعؼ) وما يطمؽ عميو عمماء النفس مصطمح "كبش الفػداء"،

وعمى ذلؾ يعتبر التعصب منفذاً لتفريغ الشعور باإلحباط ،ومف ثـ يعتبر إحدى حيؿ الدفاع (أبو غالي،

.)73 :1999

 -3ا حاجات ا شخصي :

يري سارجت ووليامسوف ( )1958أف التعصب يرجع إلى عدد مف األسباب الثقافية التي تمعب

دورىػا عمػى أسػاس مػػف الحاجػات التػي يشػػعر الفػرد بالػدوافع إلػى إشػػباعيا (سػبلمة وعبػد الغفػػار ،ب.ت:
.)181

ومػػف الحاجػػات الشخصػػية الممحػػة حاجػػة الفػػرد لؤلمػػف والطمأنينػػة األمػػر الػػذي ال يتحقػػؽ إال مػػف

لفظ ورفض االخػتبلط بأعضػاء الجماعػة الخارجيػة محافظػاً بػذلؾ عمػى حػدود آمنػة مطمئنػة بينػو وبيػنيـ
وذلؾ عف طريؽ التعصب والتحامؿ (عبد الرحمف.)126 :1970 ،

 -1ا لم ا للطي :

إف قيـ الشخصية المتسمطة والطريقة التي يتفاعؿ بيا ،يبدوا أنيػا تسػاعد عمػى تكػويف التعصػب

نحو جماعات خارجية ،فعادة ما نجده يؤكد عمػى القػوة والسػمطة والمركػز والسػيادة ،فػاف كبػت عدوانيتػو،

والتعصب نحو الجماعات الخارجية المتسمطة التي أقرىا المجتمع يعطي مخرجاً ومتنفساً ليذه العػداوات

(األشوؿ.)137 :1987 ،
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إف الشخصية التسمطية ىي أكثر ما يميز األشخاص المتعصػبيف ،ىػذا ويػرتبط نمػط الشخصػية

التسمطية بالخبرات التي تمقاىا الفرد فػي طفولتػو وخاصػة فػي األسػرة ،فمػف المحتمػؿ أف يكػوف ىػذا الفػرد
قد تعرض إلػى أسػاليب التنشػئة الصػارمة ،ممػا خمػؽ لديػو أنمػاط مػف السػيادة والطاعػة ولكػف يحػوؿ مثػؿ

ىذه االتجاىات الصارمة نحو اآلخريف نظ اًر ألنو ال يستطيع أف يحوليا إلى والديو (أبو غػالي:1999 ،

.)53

ثا ياً :وامل اج ما ي ثقافي :
 -3وامل ثقافي :

حتػػى يتوافػػؽ الفػػرد مػػع مجتمعػػو البػػد أف يمػػتص منػػو الكثيػػر مػػف المعتقػػدات واالتجاىػػات والقػػيـ

والمعايير السائدة فيو ،مف ثـ يصػبح التعصػب ثمنػاً لػدخوؿ الفػرد فػي اإلطػار االجتمػاعي والتجػاوب مػع

ما فيو مف قيـ لمسايرة أنماط الثقافة السائدة فيو (أبو العبل.)39 :1993 ،

 -3ا عوامل االج ما ي و مثل في:
 03االختبلفػػات ف ػػي المظي ػػر أو الش ػػكؿ ،حي ػػث ينظ ػػر األف ػراد ب ػػازدراء إل ػػى ال ػػذيف يختمف ػػوف ع ػػنيـ م ػػف
المجموعات األخرى ،وليذا السبب يقمؿ األمريكاف مف شأف األفػراد مػف الجنسػيات األخػرى ،وبػذلؾ
ينشأ التعصب ويزداد كمما كاف ىناؾ اختبلؼ وتبايف بػيف الجماعػات التػي تكػوف المجتمػع ،فوجػود

جماعات تنتمي إلى سبلالت مختمفة أو أدياف مختمفة أو ثقافات مختمفة يعتبر أرضػاً خصػبة لنمػو

التعصب.

 04الجيػػؿ أي نقػػص المعرفػػة بماىيػػة الجنسػػيات (الشػػعوب األخػػرى) والتػػي ترجػػع لممعػػايير المضػػممة أو
الخادعػػة لمتعمػػيـ مػػع التأكيػػد عمػػى تقاليػػد بمػػدؾ واسػػتبعاد البمػػداف األخػػرى ،كػػذلؾ يرجػػع سػػبب جيػػؿ
جماع ػػة بجماع ػػة أخ ػػرى العزل ػػة االجتماعي ػػة الت ػػي ق ػػد تح ػػدث عن ػػدما يك ػػوف ىن ػػاؾ ق ػػدر كبي ػػر م ػػف

االحتكػػاؾ ،فقػػد يعػػيش حي ارنػاً فػػي ديػػار متجػػاورة ،بػػؿ وقػػد يعممػػوف معػاً ومػػع ذلػػؾ ال يتعػػارفوف عمػػى

بعضيـ بالضرورة كأفراد مف البشر ،و يصاحب التعصب كؿ عوامػؿ العزلػة الماديػة واالجتماعيػة،

والتي برغـ كونيا مف ضمف نتائج التعصب ،إال أنيا مف أسػبابو أيضػاً ،ألنيػا تسػاعد عمػى الجيػؿ
الذي بدوره يخدـ التعصب.

 05ومػػف المصػػادر العامػػة لمتعصػػب التنػػافس عمػػى العمػػؿ ،فاتجاىػػات العػػداوة ضػػد الينػػود الغ ػربييف لػػـ
تتشكؿ في بريطانيا إال عند زيادة نسبة البطالة ،فأينما تواجػدت منافسػة حػادة عمػى الوظػائؼ يبػرز

التعصب بػيف األشػخاص المتنافسػيف ،ويتعػزز ىػذا بشػكؿ ممحػوظ إذا كانػت األقميػة المنافسػة تممػؾ
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مستوى متدني مف المعيشة وذات أجػور متدنيػة ،وغالبػاً يبػدأ التعصػب بجماعػات اقتصػادىا متػدني
ثـ تنتشر بعد ذلؾ لدى الفئة ذات االقتصاد المرتفع.

 06التنافس عمى المركز االجتماعي ،بػيف أعضػاء األقميػة واألغمبيػة ،ففػي د ارسػة عمػى رجػاؿ األعمػاؿ
األمريكييف تبيف أف التعصب ضد الزنػوج بػيف الفقػراء مػف البػيض ،والػذيف ينتمػوف إلػى طبقػات أقػؿ

مػػف الطبقػػات التػػي ينتمػػي إلييػػا الكثيػػر مػػف الزنػػوج ،ولكػػف إذا ابتعػػد الزنػػوج عػػف المنافسػة فػػإف حػػدة
التعصب سوؼ تقؿ.

 07التغير االجتماعي السريع يصاحب عادة اختبلؿ ممموس في الػنظـ والمؤسسػات االجتماعيػة والقػيـ
التي يؤمف بيا الفرد ،كما يصاحب ىذه السرعة شيء مف عػدـ االتػزاف والقمػؽ مػف األفػراد فيمجئػوف

إلى التعصب كوسيمة لتغطية ىذا القمؽ واختبلؿ القيـ.

 08عدـ الثقة والخوؼ مػف الغربػاء ،بحيػث تعتبػر الجماعػة الغريبػة كمجموعػة معاديػة وأنيػـ أقػؿ شػأناً،
وحتى يثبت أعضائيا عكس ذلؾ ،فػاألفراد الػذيف لػـ يعرفػوىـ مػف قبػؿ ينظػر إلػييـ بعػدـ الثقػة (أبػو

غالي.)77 :3;;; ،

لير ا عصب:
ي ػػرى العدي ػػد م ػػف العمم ػػاء أف التعص ػػب ى ػػو تعبي ػػر عم ػػا يخػ ػتمج ف ػػي ال ػػنفس اإلنس ػػانية م ػػف حق ػػد

وكراىيػػة وكبػػت وفػػؽ طريقتػػي اإل ازحػػة واإلبػػداؿ دفاع ػاً عػػف الػػذات وعػػف األف ػراد تػػبعيـ ،حيػػث أف الحيػػاة
االجتماعية المنظمة تضـ بعض اإلحباط لمحاجات األساسية ،ويترتب عمى ذلؾ بالضرورة إمكاف إزاحة

مصػدر اإلحبػػاط المتػراكـ ومػػا يترتػب عميػػو مػػف العدائيػػة غيػػر المحػددة إلػػى جماعػػات أخػػرى .إال أف ىػػذا
الفعػؿ يخمػػو مػػف المنطقيػػة والعقبلنيػػة الرشػػيدة فػػي إدارة موقفيػػا إذ أف الفػػرد الػػذي يشػػعر باإلحبػػاط يحػػاوؿ

جاىداً أف يجد لو كبش فداء ليرضي نفسو بالكماؿ مقنعػا إياىػا بأنػو يخمػو مػف العيػوب خوفػاً مػف مواجػو

النقص.

ويػػري ك ػرتش وكرتشػػفمد أف العصػػب ال يوجػػد فػػي الغالػػب إال بػػيف الشخصػػيات التػػي تعػػاني مػػف

السادية ومشاعر العدواف واإلحباط واليذاء (البارانويا) حيث يشػمؿ السػموؾ االجتمػاعي لممتعصػب عمػى
عبلقػػات بػػيف الفػػرد والجماعػػة ،وىػػذا السػػموؾ مكتسػػب ويحتػػاج إلػػى تشػػغيؿ الم اركػػز العميػػا فػػي الجيػػاز

العصبي (شمح.)66 :4232 ،
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معايير ا شخصي ا م عص :
ىناؾ ثبلث معايير يتـ مف خبلليا الحكـ عمى الشخص المتعصب وىي:

 -ا ول :معيار البلعقبلنية ،والذي يعني إصدار األحكاـ بدوف أدلة وبراىيف عقبلنية عممية.

 ا ثا ي :معيار العدالة الذي يشير إلى عدـ العػدؿ بػيف النػاس واالنػزالؽ فػي مشػكمو التمييػز بػيف فػردوآخر والتحيز.

 ا ثا ث :وىو معيار عدـ الرضاء عف اآلخريف ورفضيـ والذي يؤدي إلى االنحراؼ والبلمبػاالة التػيتنتيي بعداوة اتجاه اآلخريف.

ا خ يف من ا عصب ومقاوم ه:
نشطت البحوث والدراسات لتخفيػؼ التعصػب ومقاومتػو ،ومػف بػيف ىػذه األسػاليب والطػرؽ التػي

يمكف أف تستخدـ لتخفيؼ حدة التعصب ما يمي:

 تشجيع اختبلط وتعرؼ العناصر البشرية بشتى (لشتى) الطرؽ إلزالة الفوارؽ التػي تقػوـ عمػى جيػؿالناس بعضيـ البعض ،وذلؾ بتقريب الشقة بيف األفراد والجماعات والشعوب المختمفة.

 التعم ػػيـ التع ػػاوني ،ويعتب ػػر أفض ػػؿ طريق ػػة لمحارب ػػة التميي ػػز العنص ػػري ،حي ػػث أف عمػ ػى التبلمي ػػذ أفيتعمموا ويتعاونوا مع بعضيـ لفيـ مشاكؿ معينة.

 إشراؾ الفرد في عضوية جماعة ليس فييا تعصب ضد الجماعة التي يتعصب الفرد ضدىا. -إصبلح الجماعات التي يصدر منيا التوتر.

 إظيار عيوب التعصب ومضارة بالنسبة لممتعصبيف أنفسيـ ،واستخداـ وسائؿ اإلعبلـ والدعاية فيىذا الصدد.

 نشر مبادئ الديمقراطية الصحيحة بيف الناس كافة لتعزيز االطمئناف لدى األقميات الضعيفة.-

القضاء عمى أسباب التعصب (زىراف.)223 :2003 ،

ويحدد جرين وجرين وامل يجب أن ضع في ا حل ان من أجل اال صال ين ا جما ات م ها:
 -3المساواة في المكانة لتخفيؼ التعصب.
 -4اإليماف باألىداؼ العامة المشتركة.

 -5النجاح يساىـ في تخفيؼ التعصب.
 -6المشاركة في صنع القرار).)Gergan & Gergan, 1981: 153-154
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ويلخص ليم لون وي جر أثيرات اال صال ا رئيلي في ا ا ي:
 -3اتصاؿ المكانة المتساوية محتمؿ أف يخفؼ التعصب.

 -4كس ػػر القوال ػػب النمطيػ ػػة الت ػػي تبػػػيف جماعػ ػات األقميػػػة ف ػػي أدوار غيػ ػػر مرتبط ػػة بي ػػـ ع ػػادة تخفػػػؼ
التعصب.

 -5االتصاالت التي تجمب جماعات األقمية واألغمبية في نشاطات فعالػة مػع بعضػيـ تخفػؼ التعصػب
).(Bloom, 1971: 164

ا ظريات ا م لرة ل عصب:
أوالً :ا ظريات ا دي امي ا لي

ظري ا حليل ا لي):

يرى عمماء التحميؿ النفسي أف التعصب يؤدي وظيفػة نفسػية خاصػة تػتمخص فػي التنفػيس عمػا

يتفاعػػؿ ف ػػي الػػنفس م ػػف تػػوتر وكراىي ػػة واحب ػػاط مكبػػوت ف ػػي ضػػوء بع ػػض الميكانيزمػػات مث ػػؿ اإلس ػػقاط
واإلزاحة واإلبداؿ والتبريػر دفاعػاً عػف الػذات وعمػف تحػب ،وأعتقػد فرويػد أف التعصػب دالػة عمػى الميػوؿ

البشػرية لئلسػػقاط ،ويقصػد بػػو الميػػؿ الموجػػود لػػدينا جميعػػا إلػػى أف نسػػقط انػػدفاعاتنا غيػػر المرغػػوب فييػػا
(وبوجو خاص ذات الطابع الجنسي العدواني) عمى اآلخريف ،حيث يساعدنا ذلؾ عمى أف نرى اآلخريف
يفعمػػوف األشػػياء التػػي نخػػاؼ أف ننسػػبيا إلػػى أنفسػػنا ،وىػػذا المػػاكنزـ يسػػمح ،فػػي رأي فرويػػد ،أف يقاتػػؿ

ويفسؽ أو يفعؿ أشياء مشينة العتقاده أف األشخاص اآلخريف ىـ الذيف بدأوا بذلؾ ،عمى سػبيؿ المثػاؿ،
إذا استخدـ رجؿ البوليس األبيض العنؼ بحرية ضد المواطنيف السود ،فإنو يعتقد أف عنفو كاف مطموبػاً
لمواجية عنؼ األقمية السوداء أكثػر مػف اعتقػاده أف ذلػؾ يرجػع بصػورة صػحيحة إلػى ميولػو الشخصػية

العدوانية (عبد ا﵀ وخميفة.)782-77; ،

وطبقػاً ليػػذه النظريػػة فػػإف التعصػػب يتطػػور لػػدى أشػػخاص يعػػانوف مػػف خمػػؿ أو ضػػعؼ فػػي بنيػػة

الشخصػػية ،وىػػذا التوجيػػو ال يقبػػؿ التعصػػب عمػػى أنػػو شػػيء طبيعػػي ،بػػؿ يفتػػرض أنػػو ينشػػأ مػػف القمػػؽ
الشديد وعدـ األماف عند األشخاص العصابييف (.(Deaux et.al., 1993: 363
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وفي ما يلي رض ظري ين لران ا عصب من وجه ظر ا حليل ا لي:
 -3ظري اإلح اط -ا عدوان ك ش ا داء)Frustration-Aggression (Scapegoat) :


اإلحباط

يسبب

عدواف  +كؼ العدواف ضػد المصػدر

يسببيييسيس

الحقيق ػػي لئلحب ػػاط أو غي ػػاب أو ع ػػدـ

يسبب

معرفة مصدر اإلحباط

إزاحة العدواف
عمى جماعة
أخرى

شكل رقم )3

يػػري دوالرد وزمبلئػػو أف اإلحبػػاط يػػؤدي دائمػاً إلػػي العػػدواف ،وأف العػػدواف يظيػػر نتيجػػة لئلحبػػاط

فػػي كػػؿ الحػػاالت ،واإلحبػػاط يعػػرؼ بأنػػو (حالػػة نفسػػية تنشػػأ عػػف إعاقػػة الفػػرد عػػف الوصػػوؿ إلػػى ىػػدؼ
مرغوب) ،وقد يكوف العدواف المباشر ضد مصدر اإلحباط ممكنػاً فػي بعػض األحيػاف ،وأنػو غيػر ممكػف
في أحياف أخرى ،وقد افترض دوالرد أننا عندما ال نتمكف مف االعتداء عمى مصدر اإلحباط فإننا نوجو

عػػداوتنا إلػػى ىػػدؼ بػػديؿ أو كػػبش فػػداء ،واختيػػار كػػبش الفػػداء ال يكػػوف عش ػوائياً فػػي العػػادة (المحاميػػد،

.)306 ،2003

إف اإلحباط يسبب العدواف فعجز المحبط عػف توجيػو عدوانػو نحػو المصػدر الحقيقػي إلحباطػو،

وقد ال يعرؼ ىذا المصدر ،نػراه يعمػؿ إلػى إ ازحػة ىػذا العػدواف واسػقاطو عمػى جماعػة أخػرى ،وقػد يتخػذ
التعصب القائـ عمى اإلحباط مظير العدواف المادي أو العػداء الكبلمػي المتمثػؿ فػي اإلشػاعة والسػخرية
والػتيكـ عمػػى مصػدر اإلحبػػاط ،ويػػرى بعػض البػػاحثيف فػػي التعصػب نمطػاً مػػف النرجسػية أو حػػب الػذات

والتسمطية (الجبالي.)69: :4225 ،

وأفضؿ مثاؿ عمى ذلػؾ اسػتخداـ المحتػؿ اإلسػرائيمي العنػؼ بحريػة ضػد المػواطنيف الفمسػطينييف

اعتقػػاداً مػػنيـ بػػأف عػػنفيـ كػػاف مطموبػاً لمواجيػػة العنػػؼ (االنتفاضػػة) أكثػػر مػػف اعتقػػادىـ أف ذلػػؾ يرجػػع،
بصػػورة صػػحيحة ،إلػػي ميػػوليـ العدوانيػػة تجػػاه الفمسػػطينيوف والعػػرب عموم ػاً ،وتختمػػؼ دوافػػع التعصػػب

وأسبابو مف جماعة إلي جماعة ومف بيئة إلى بيئة أخرى.

فقد يكوف التعصب ناتج مف إسقاط نقائص الفرد ومشاعر الذنب لديو عمى اآلخريف الذيف

يعتبروف "كبش فداء" أو ضحايا بمثابة ىدؼ بديؿ يوجو إليو األشخاص سموكيـ العدواني دوف توقع

تمقي أي شكؿ مف أشكاؿ العقاب مف الكبار ،ومف ثـ فإنو يعتبر نمط مف أنماط الحيؿ الدفاعية

البلشعورية وتقوؿ نظرية اإلحباط– العدواف "كبش الفداء" (الجبالي.)69: :4225 ،
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وبمعنػػى آخػػر اإلحػػبلؿ واإلبػػداؿ كاميكػػانزـ يػػنـ عػػف تػػوتر وتنػػاقص وقمػػؽ داخمػػي يحػػدث عنػػدما

يثير العداء نحو موضع أو شخص ،مثؿ الطفػؿ الػذي ال يسػتطيع مواجيػة أمػو التػي توبخػو فيتجػو نحػو
أختو (كبش فداء) ).(Collins, Ashmore, 1970: 265
والضػػحية "كػػبش الفػػداء" يػػتـ انتياكيػػا لفظيػاً وجسػػدياً ،عػػبلوة عمػػى ذلػػؾ القػػدرة عمػػى الػػرد بالمثػػؿ

غالبػاً محػػدودة ،وعميػػو فػػإف التمييػػز وعػػدـ التسػػامح يقعػػاف عمػػى أشػػخاص غيػػر قػػادريف عمػػى الػػرد بالمثػػؿ

).(Young, 1656: 509

وقد وصؼ دوالرد ) )1939أف مصدر العدواف القيود الثقافية في الطفولة وحدود الحياة اليومية
عنػػد البمػػوغ ،والتػػي تسػػبب اإلحبػػاط لكثيػػر مػػف النػػاس وتنشػػأ العػػداوة كاسػػتجابة ليػػذا اإلحبػػاط وطالمػػا أف
الشخص ال يستطيع أف يوجيو نحو مصدر اإلحباط األصمي )(Collins, Ashmore, 1970: 265

وعميػػو فالتعصػػب يػػؤدي وظيفػػة نفسػػيو تػػتمخص فػػي التنفػػيس عمػػا يتفاعػػؿ فػػي الػػنفس مػػف تػػوتر

وكراىيػ ػ ػ ػػة واحبػ ػ ػ ػػاط مكبػ ػ ػ ػػوت ،وذلػ ػ ػ ػػؾ يكػ ػ ػ ػػوف عػ ػ ػ ػػف طريػ ػ ػ ػػؽ اإل ازحػ ػ ػ ػػة ) ،(Displacementواإلبػ ػ ػ ػػداؿ

) (Substitutionدفاعاً عف الذات ومف تحب (القطاف.)4:6 :3;9; ،

ونقػػوؿ أخي ػ اًر أنػػو إذا كػػاف اإلحبػػاط يسػػبب العدوانيػػة فػػإف السػػموؾ العػػدواني النػػاتج سػػوؼ يحفػػظ

لمتحامؿ (التعصب) استم ارره وثباتو ،وتفسير ذلؾ أنو طالما أف السبب األساسػي فػي اإلحبػاط لػـ يػتمكف

الفرد مف إزالتو فاف الكراىية والتحامي سوؼ يعيشاف دائماً مف خبلؿ بحث الفرد الدائـ عف كبش الفػداء
(عبد الرحمف.)348 :3;92 ،

ولك ػػف نظري ػػة اإلحب ػػاط -الع ػػدواف ت ػػـ انتقادى ػػا م ػػف خ ػػبلؿ التس ػػاؤؿ الت ػػالي ،لم ػػاذا ي ػػتـ اختي ػػار
مجموعػػات معينػػة (كػػبش فػػداء) دوف غيرىػػا ،لمػػاذا تػػـ اختيػػار تعصػػب ضػػد السػػود فػػي الجنػػوب بػػدؿ مػػف

االس ػػكتمندييف ،لم ػػاذا ت ػػـ اختي ػػار اليي ػػود كي ػػدؼ لمتمي ػػز م ػػف قب ػػؿ األلم ػػاف ف ػػي الح ػػرب العالمي ػػة الثاني ػػة
).(Worchel & Copper, 1983: 361

وكػذلؾ يمكػػف القػػوؿ إف نظريػػة اإلحبػػاط -العػػدواف (كػػبش الفػػداء) تتجاىػػؿ المظػػاىر االجتماعيػػة

لمختمؼ أشكاؿ التعصب والصراع ،وتتجاىؿ كذلؾ سائر عمميات التعمـ والعمميات المعرفية التػي يمكػف
أف تساىـ في نشأة االتجاىات التعصبية والمظاىر السموكية (عبد ا﵀.)133 :1998 ،
وىك ػػذا رغ ػػـ م ػػا يوج ػػو لنظري ػػة اإلحب ػػاط– الع ػػدواف م ػػف انتق ػػادات إال أني ػػا موج ػػودة ف ػػي التػ ػراث

السػػيكولوجي ونظريػػة مػػف نظريػػات تفسػػير التعصػػب ،حيػػث تػربط ىػػذه النظريػػة بػػيف اإلحبػػاط والتعصػػب،
فاإلحباط والشعور بخيبة األمؿ ،وعجز الشخص المحبط عف الرد أو بػالتنفيس نحػو المصػدر الحقيقػي،
4:

يػػودي بػػالفرد إلػػى العػػدواف والتعصػػب والرغبػػة فػػي التنفػػيس عػػف اإلحبػػاط بإ ازحػػة التعصػػب والعػػدواف عمػػى

فرد آخر أو جماعة أخرى.

 -3ظري ا شخصي ا م للط :

ت ػرتبط ىػػذه النظريػػة ببحػػوث الشخصػػية التسػػمطية التػػي قػػاـ بيػػا (أدورنػػو وزمػػبلؤه) أثنػػاء العمػػؿ

المكثؼ الذي قاموا بو مف خػبلؿ المجنػة الييوديػة األمريكيػة فػي محاولػة لفيػـ أسػباب اتجاىػات المعاديػة
لمس ػػامية (لميي ػػود عم ػػى وج ػػو التحدي ػػد) ف ػػي ع ػػاـ ( )1930وس ػػموؾ اإلذع ػػاف ) (Complianceالخ ػػاص
باأللماف ليتمر (عبد ا﵀.)782 :4224 ،

وى ػذه الشخصػػية التسػػمطية عبػػارة عػػف زمػػره معقػػدة مػػف السػػمات التػػي تميػػز األشػػخاص مرتفعػػي
التعصػػب ،وبالتحديػػد فػػإف االتجاىػػات التعصػػبية تنشػػأ وتنمػػو مػػف زمػػرة سػػمات الشخصػػية التسػػمطية التػػي
وىػي التمسػػؾ الصػارـ بػػالقيـ المتفقػو مػػع التقاليػد االجتماعيػػة السػائدة والسػػموؾ النمطػي ،والعقػػاب القاسػػي

لممنحرفيف عنو والحاجة المبالغ فييا لمخضوع لمسػمطة القوميػة والتوحيػد معيػا ،وتقييػد الحريػة االنفعاليػة،

والقػػوة والغمظػػة العامػػة ،واإلسػػقاط واإليمػػاف بالروحانيػػات والخ ارفػػات ،والميػػؿ لمػػتيكـ والتػػدمير ،واالىتم ػاـ

المفرط بالجنس (عبد ا﵀.)782 :4224 ،

وتوصؿ أدورنو وزمبلؤه إلػى أف القسػوة والعقػاب الشػديد فػي ممارسػة التنشػئة الوالديػة تػؤدي إلػى

خمؽ الشخصيات التسمطية المميئة بالعداوة والتعصب ).(Gergen, 1974: 229

وعمي ػػو ف ػػإف اآلب ػػاء التس ػػمطييف ال ػػذيف يس ػػتخدموف نظامػ ػاً قاس ػػياً وح ػػب قمي ػػؿ فػ ػي تنش ػػئة أطف ػػاليـ

يعػػرض األطفػػاؿ إلػػى مشػػاعر غيػػر كافيػػة (نقػػص وقصػػور فػػي مشػػاعرىـ) ،إضػػافة إلػػى العػػداوة اتجػػاه
وال ػػدييـ وألف وال ػػدييـ (مع ػػاقبوف) وال يس ػػتطيعوف التعبي ػػر ع ػػف ع ػػدائيـ ،وألف آب ػػائيـ ينتظ ػػروف م ػػنيـ أف
يكونوا أسوياء ،ولكف األطفاؿ ال يستطيعوف التعبير عف عدـ األمف بصراحة ،يكبتوف عدائيـ أو قصور
مشاعرىـ ويوجيونيا مف خبلؿ التعصب نحو جماعات األقمية المختمفة .)(Lippa, 1994: 295

ويظؿ بحث بيريكمي ) (Berekeleyحوؿ الشخصية التسمطية أكبر جيد موجو لفيـ التعصػب

فيما يتعمؽ بممارسات تربية األطفاؿ وديناميات الشخصية ).)Lippa, 1994: 296

وتبعاً ألدورنو وزمبلئو ) )1950فإف الشخصية التسمطية تنشأ مف األنا األعمػى )(Superego

الصارمة والصمبة ،واليو ) (Ldاليمجي البدائي ) (Primitiveواألنا الضعيفة ).(Ego

وحسب سػتانفورد ) (Sanford, 1986تػؤدي التسػمطية إلػى أشػكاؿ مػف السػموؾ نحػو جماعػات

األقمية ).)Deaux et.al., 1993: 363

;4

وتعرضت نظرية "الشخصية التسمطية" إلى نقد ،وذلؾ فػي المشػكمة الخبلفيػة فػي فشػؿ البػاحثيف

فػػي التمييػػز بكفػػاءة بػػيف الػػتعمـ االجتمػػاعي الثقػػافي ،وعوامػػؿ الشخصػػية التػػي افترضػػوىا فػػي تفس ػػيرىـ
لمتمركػػز العرقػػي ولػػـ تميػػز بينيمػػا إجرائيػاً ،ولػػـ توضػػح العبلقػػة بينيمػػا فػػي ظػػؿ مشػػاىدات ووقػػائع دقيق ػة

(عبد ا﵀.)353 :3;:; ،

وظػ ػػؿ مفيػ ػػوـ التس ػ ػمطية فػ ػػي سػ ػػبات لعػ ػػدة سػ ػػنوات حتػ ػػى أعطػ ػػى لػ ػػو بػ ػػوب أليتيمػ ػػر

(Bob

) Altemyer, 1988لػػو معنػػى وحيػػاة جديػػدة وترادفػػو بأعػػداء الحريػػة وانح ػراؼ د ارمػػاتيكي عػػف أصػػؿ
النظريػػة فػػي جػػذور التعصػػب ،فيػػي ليسػػت نتيجػػة ص ػراعات فػػي الشخصػػية أو تناقضػػات داخميػػا ولكػػف
نتيجة:
 03التعميـ المباشر مف الوالديف واألقراف.

 04نقص الخبرات الشخصية مع األشخاص غير المتمسكيف بالعرؼ والتقاليد واألقميات.
ونظرتو مميئة باألمؿ بأف ىذه الشخصػيات يمكػف أف تتغيػر خػبلؿ عػبلج نفسػي طويػؿ األمػد ،وتتجػاوب
مع تجاوب التعميـ الجديد واالتصاؿ مع أنوع جديدة مف األفراد ).(Tayler et.al., 1994: 222

ثا ياً :ا ظريات ا معرفي :
ى ػػذه النظري ػػات تعط ػػي وزنػ ػاً أساس ػػياً لمعممي ػػات المعرفي ػػة الت ػػي تح ػػدث ل ػػدى األفػ ػراد ،ف ػػي نش ػػأة

االتجاىات التعصبية ونموىا واف اختمفت طبيعػة ىػذه العمميػات ودينامياتيػا مػف نظريػة إلػى أخػرى (عبػد

ا﵀ .)544 :2002 ،وفي ىذا السياؽ يمكف البحث في منحنييف:
أ -نظرية السموؾ بيف الجماعات.
ب -نظرية اتساؽ المعتقدات.

أ -ظري ا للوك ين ا جما ات:

وضح مبلمح ىذه النظرية وصاغيا بشكؿ عاـ تافؿ ) (Tajfelوزمبلءه ،وتؤكد ىػذه النظريػات

أىميػػة الػػدور الػػذي تؤديػػو العمميػػات المعرفيػػة فػػي تحديػػد أفكػػار األف ػراد عػػف الجماعػػات الداخميػػة (التػػي
ينتموف إلييا) والجماعات الخارجية (الجماعات األخرى التػي ال ينتمػوف إلييػا) والموجػودة فػي المجتمػع،

ويرتبط ىذا العمؿ ارتباطاً وثيقاً بالنظرية المعرفية أو بالكيفية التي تسػيـ بيػا العمميػات المعرفيػة العديػدة
في نشأة االتجاىات التعصبية بأشكاليا المختمفة بيف الجماعات (عبد ا﵀.)544 :2002 ،

وتقػػوـ ىػػذه النظريػػة عمػػى عمميػػة التصػػنيؼ إلػػى فئػػات إلػػى د ارسػػة القوالػػب النمطيػػة التػػي يكونيػػا

أفراد الجماعات المختمفػة عػف بعضػيـ الػبعض ،وأشػكاؿ التحيػزات التػي توجػد بػيف ىػذه الجماعػات ،ومػا
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يترتب عمى ذلؾ مػف تمييػز وأنيػا تيػتـ بػدور التصػورات العقميػة والمخططػات العقميػة فػي توجيػو معالجػة

المعمومات عف األشخاص واألحداث االجتماعية.

وتيػ ػػتـ ىػ ػػذه النظريػ ػػات بتطبيػ ػػؽ أدوات ومنػ ػػاىج البحػ ػػث المعرفيػ ػػة وبوجػ ػػو خػ ػػاص زمػ ػػف الرجػ ػػع

واالسػ ػػتدعاء والتعػ ػػرؼ عمػ ػػى السػ ػػياؽ االجتمػ ػػاعي ،وذلػ ػػؾ مػ ػػف أجػ ػػؿ البحػ ػػث عػ ػػف المترتبػ ػػات اإلدراكيػ ػػة
واالنفعالية لعممية التمييز بيف الفئات (عبد ا﵀.)544 :2002 ،

فالتحيزات المعرفية المنظمة تصاحب غالباً عممية تكويف االنطباعات عف األشخاص اآلخريف،

فحينما تقوـ مجموعة مف األشخاص بتكويف انطباع محدد عف شخص آخر ،فيغمب أف يؤدي ذلؾ إلػى
حػػدوث تشػػوييات فػػي اإلد اركػػات ،ممػػا يجعميػػـ يسػػتجيبوف غالب ػاً لمعظػػـ المنبيػػات السػػائدة ،باسػػتجابات

مفرطة ،وتؤدي ىذه المحاوالت نفسيا إلي حدوث التعصب وتكػويف القوالػب النمطيػة (عبػد ا﵀:2002 ،
.)544

ويؤكد ىاميمتوف وترولير ) (Hamilton & Trolier, 1986أف التقسيـ إلى الجماعة الداخمية

والجماعة الخارجية لو عدد مف التأثيرات المعرفية ،والتي يمكف أف تعزز القوالب النمطية السالبة وجعػؿ
التعصب والتمييز أكثر احتمالية (.)Bootzin ct.al., 1991: 645
أي أف التمييز بػيف الجماعػة الداخميػة والجماعػة الخارجيػة غالبػاً ىػو شػكؿ مػف القوالػب النمطيػة

الس ػػمبية الت ػػي تغػ ػػذي وتس ػػاند التعص ػػب والصػ ػػعوبة ف ػػي مقاومت ػػو التعص ػػب ت ػػنجـ م ػػف تش ػػابؾ العوامػ ػػؿ
السيكولوجية التي تساعد عمى تدعيمو ).(Hollander & Hunt, 1971: 622
ولكػف التصػػنيؼ لػػيس التعصػػب بػػؿ يعطػي أساسػاً لمتعصػػب ( )Mayor, 1990: 353وبػػذلؾ

أصبحت الصورة السائدة لمتعصب نتيجة حتميػة لمتصػنيؼ المعرفػي والجػدؿ العممػي االجتمػاعي الحاسػـ

أصبح كيؼ أف ىذه العممية المعرفية تحػدد بصػورة جوىريػة ظػواىر بػيف الجماعػات كالصػراع ،التنمػيط،

التحيز ،التعصب ).)Duckitt, 1992: 1189

يري تاجفيؿ أنو مف المرجع عدـ فيـ العبلقات داخؿ الجماعات دوف تحميؿ الظواىر المعرفيػة،

وى ػػذا التحمي ػػؿ ال يسػ ػتمد م ػػف ال ػػدوافع والس ػػموؾ الغري ػػزي ،ف ػػنحف نع ػػيش فػ ػي بيئ ػػة اجتماعي ػػة ف ػػي تغيي ػػر
متواصؿ ،وكؿ ما حدث لنا لو عبلقة بنشاطات الجماعة التي ننتمي أو ال ننتمي ليا ،وتغيير العبلقات
بيف ىذه الجماعات يتطمب إعادة توافؽ الخصاؿ المسػببة ،وىػذه الصػفات (الخصػاؿ) يقػوـ عمػى أسػاس

ثبلث عمميات التصنيؼ ،التمثؿ والبحث عف االتساؽ ).(Tajfel, 1981: 131

أما الشكؿ اآلخر مف النظريات المعرفية لمعبلقات بيف الجماعات ىو اليوية االجتماعية وتبدأ

بافتراض أف اليوية االجتماعية لؤلشخاص تستمد مف عضويتيـ في مختمؼ الجماعات ،وتضع في
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حسابيا كبل مف العمميات المعرفية والدافعية عند تفسير إدراكات الجماعة الداخمية وأشكاؿ سموكيـ نحو

أعضاء الجماعات الخارجية (عبد ا﵀.)548 :2002 ،

ويعبر" تافيؿ" و"فورجاز" يستمزـ التصنيؼ إلى فئات اجتماعية أكثر مف مجرد التصنيؼ

المعرفي لؤلحداث واألشخاص واألشياء ،إذ انو يتمثؿ في عممية تتأثر بالقيـ والثقافة والتصورات

االجتماعية ،وأكثر مف ىذا أىمية دور كؿ مف عضوية الفئة االجتماعية ،والمقارنة االجتماعية التي
تتـ بيف الفئات في استمرار اليوية االجتماعية اإليجابية لمشخص (عبد ا﵀.)549 :2002 ،
ويفترض تاجفيؿ ) (Tajfel, 1982وتيرنر ) (Turner, 1987أف كؿ مف يكافح لتعزيز

صورة إيجابية لمذات التي ليا مكونيف اليوية الشخصية واليوية االجتماعية التي تقوـ عمى أساس
الجماعات التي ينتمي إلييا ،أي أف األشخاص يعززوف (اعتبار الذات) مف خبلؿ إنجازاتيـ الشخصية

أو مف خبلؿ االنتساب إلى جماعات ناجحة ( (Berham & Kassin, 1996: 135لذلؾ ننزع جميعاً
أي تقييـ أعضاء الجماعة الداخمية بصورة أكثر إيجابية مف تقييمنا ألعضاء الجماعة الخارجية (مميكة،

.)291 :1989

ويشير تاجيفيؿ ( )1978إلى أف التعصب والتمييز وىو أحد مخرجات االنتماء لمجماعة ،حيث

أف الجماعات لدييا حاجة إلى خمؽ والمحافظة عمى ىوية اجتماعية إيجابية ،فكما يطور األفراد

مفيوميـ الخاص بالمقارنة مع اآلخريف تطور الجماعات ىويتيا بالمقارنة مع الجماعات األخرى ،وليذا

السبب أفراد جماعة ما لدييـ رغبة (دوافع) لفيـ جماعاتيـ بصورة إيجابية في حيف تقييـ الجماعات
الخارجية بصورة سابية ،تبعا ليذا الموقؼ تنمو جذور التعصب بمجرد تكويف الجماعة الداخمية
والخارجية ).(Worchel & Copper, 1983: 362-363
وىكذا فإف التعصب والتمييز نتائج عامة لمعبلقات بيف الجماعات ،فعندما تتصؿ الجماعات

مع بعضيا البعض ،ىذه العمميات تشمؿ اختبلفات بيف المجموعة الداخمية التي ينتمي إلييا الفرد
والمجموعة الخارجية التي ال ينتمي إلييا الفرد.
والجماعػة الداخميػة ال تشػير بالضػرورة إلػي المجموعػػة التػي تمتمػؾ القػوة أو األغمبيػة ،ومػا يحػػدد
المجموعة الداخمية والخارجية ىو عضوية الفرد لواحدة منيا ))Deaux et.al.,1993: 364

ومف االنتقادات التي وجيت ليذه النظريػة إىمػاؿ العوامػؿ االنفعاليػة والمتغيػرات االنفعاليػة وىػذا

ما أشار إليو ىاميمتوف ).(Hamilton, 1981

وكذلؾ يؤكد كوندر وبػرواف ) (Cender & Brown, 1981وبيتجػرو )(Pettigrew, 1981

عمى أف النظرية لـ تساىـ في تفسير االختبلفات الفردية في مواقؼ وسموؾ األفراد داخؿ الجماعات.
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ب -ظري ا لاق ا مع قدات:
يرجع الفضؿ في ىذه النظرية إلي ميمتػوف روكشػي ) (Rokeschودعميػا ىػو وزمػبلءه بالعديػد

مف الدراسات ،وتقوـ ىذه النظرية عمى أساس مفيوـ الجمود في عبلقتو بمفيومي تفتح الذىف وانغبلقو،
وىو ما يمثؿ جوىر اتساؽ المعتقدات (عبد ا﵀.)551 :2002 ،

ويرى روكشي أف الشخص الديمجاطيقي ىو شخص مغمؽ ،جامد ،يتسـ بتفكير قطعي ،تتحوؿ

بمقتضػػاه أكثػػر األفكػػار تفتح ػاً إلػػى منظومػػة مفعم ػة مػػف األفكػػار التػػي ال تقبػػؿ الجػػدؿ أو النقػػاش ،وتتسػػـ

اس ػػتجاباتو ب ػػالتطرؼ في ػػو إم ػػا أف يقب ػػؿ الش ػػيء قبػ ػوالً مطمقػ ػاً بص ػػرؼ النظ ػػر ع ػػف مض ػػموف الش ػػيء أو
معقوليتو ).(Rokeach, 1960: 51

وتمتد اتساؽ المعتقدات ىذه عبر متصػؿ ثنػائي القطػب يقػع األشػخاص منغمقػوا الػذىف فػي أحػد
قطبيػػو ،واألش ػػخاص متفتحػ ػوا ال ػػذىف فػػي القط ػػب اآلخ ػػر ،وب ػػيف ىػػاتيف الفئت ػػيف الطػػرفيتيف يق ػػع مختم ػػؼ
األشخاص عمى ىذا المتصؿ الذي ال يمكف قياسو بدقة (عبد ا﵀.)551 :2002 ،

إف التركيز يكوف عمى بناء المعتقدات أو صورتيا أو شكميا أكثر مف مضمونيا ،فالشخص ذو

التفكير الجامد منغمؽ الذىف ال يستطيع أف يتقبؿ أفكار الغير أو يتفيميػا ،بينمػا الشػخص متفػتح الػذىف

يمكن ػػو أف يفع ػػؿ ذل ػػؾ دوف أي ص ػػعوبات ،وذل ػػؾ عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف اخ ػػتبلؼ مض ػػمونيا مع ػػو (عب ػػد ا﵀،
.)551 :2002
يعد تعصب المعتقدات ىو الظاىرة األكثر عمومية والتي ينبغي إف توجيو االىتماـ إلييا ،بينمػا
يعػػد التعصػػب العنصػػري ظػػاىرة نوعيػػة أي أف التعصػػب العنصػػري يمكػػف تحميمػػو وارجاعػػو إلػػى تعصػػب

المعتقدات.

ف ػػالتمييز ف ػػي واق ػػع األم ػػر تميي ػػز معرف ػػي لمحس ػػف والس ػػيئ ،يق ػػوـ ف ػػي األس ػػاس عم ػػى تعصػػػب
المعتقدات أي عمى أساس االتفاؽ واالختبلؼ مع معتقدات الجماعة التي ينتمي إلييا الشخص.

فالشػػخص األبػػيض يتفػػؽ مػػع األسػػود الػػذي يتبن ػي نفػػس نسػػؽ معتقداتػػو ،ويختمػػؼ مػػع الشػػخص

األبػػيض (مػػف نفػػس عنص ػره) الػػذي يختمػػؼ معػػو فػػي نسػػؽ معتقداتػػو ،واألمػػر نفسػػو ينطبػػؽ عمػػى سػػائر
التمايزات المعرفية بيف الحسف والسيئ بالنسبة لمييود والروس.

إف المبػػدأ األساسػػي الػذي يحكػػـ الطريقػػة التػػي ينػػتظـ فػػي إطارىػػا عػػالـ األشػػخاص لػػيس مفػػاىيـ
الفئات العنصرية أو العرفية المجردة ،ولكف مفاىيـ الكيفية التي يتـ بيا تطابؽ اتساؽ معتقدات اآلخريف
معنا (عبد ا﵀.)551 :2002 ،
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ويؤك ػػد روك ػػيش إف النظري ػػة المناس ػػبة لطبيع ػػة التعص ػػب يج ػػب أف تك ػػوف ق ػػادرة عم ػػى التص ػػدي

لظاىرة التعصب الكمية (تعصب المعتقدات) ،وليس فقط جزئية منيا (التعصب العنصري).

والنقػػد الػػذي وجػػو ليػػذه النظريػػة عمػػى الػػرغـ مػػف أنيػػا قػػدمت تصػػو اًر نظري ػاً جيػػداً عػػف طريقػػة أو

صػػورة أو بنػػاء المعتقػػدات وتميزىػػا عػػف مضػػموف المعتقػػدات ،إال أنيػػا فشػػمت فػػي تقػػديـ أسػػموب أو أداة
يمكف مف خبلليا دراسة أو بحث ىذه التصورات أو وضعيا موضوع التطبيؽ ،فبل بد أف يسير الجانباف

النظري والواقعي جنباً إلى جنب مف أجؿ تحقيؽ تقدـ عممي ممموس (عبد ا﵀.)775 :2002 ،

ثا ثاً :ظريات ا صراع ين ا جما ات:
تركز ىذه النظريات عمى معرفة متى وكيؼ ينشأ التعصب في مجتمػع معػيف ،أو ثقافػة معينػة،
أو جماعة معينة ،نتيجة أشكاؿ الصراع المختمفة التي تنتج مف تفاعؿ الجماعات.

ينصب االىتماـ األساسي فيو عمى الجماعات ككؿ ،وليس عمى األفراد ،أي ليس عمى األفراد

بوصفيـ أفراداً ،ولكف بوصفيـ أعضاءنا في جماعات ليا كياف خاص ومتميز (عبد ا﵀:4224 ،

.)759

وبناء عميو يفترض شريؼ وشريؼ أف العوامؿ التي تقود األشخاص إلى تكويف اتجاىات
تعصبية ترتبط بصورة وظيفية بالعممية التي يصبح بمقتضاىا الشخص عضواً في جماعة ،أي ينتمي

إلى جماعة معينة يتبني قيميا (معاييرىا) عمى أساس أف ىذه المعايير وسيمتو األساسية في تنظيـ
خبراتو وسموكو.
وىناؾ أطر نظرية فرعية عديدة قدمت تفسيرات متباينة لنشأة االتجاىات التعصبية تدور جميعا

حوؿ أىمية الصراع بيف الجماعات بشكؿ أو بآخر ،وأ م ذه ا طر:
أ -نظرية الصراع الواقعي بيف الجماعات.
ب -نظرية الصراع بيف الريؼ والحضر.
ج -نظرية الحرماف النسبي.

د -نظرية التيديد الجماعي مقابؿ االىتماـ الفردي (عبد ا﵀.)538 :2002 ،
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أ -ظري ا صراع ا واقعي ين ا جما ات:
تركز ىذه النظرية عمػى أف الصػراع والتنػافس بػيف جمػاعتيف مػف الجماعػات نتيجػة ألي عوامػؿ

خارجية ،فإف ىاتيف الجماعتيف تيدد كؿ منيما األخػرى إلػى أف تتكػوف مشػاعر عدائيػة بينيمػا ،وىػو مػا
يػػؤدي إلػػى حػػدوث تقويمػػات سػػمبية متبادلػػة ،وبن ػاء عمػػى ذلػػؾ يمكػػف القػػوؿ أف التعصػػب يحػػدث نتيجػػة

الصراع الواقعي بيف الجماعات (عبد ا﵀.)538 :4224 ،
ودعمػت بحػوث برويػر ) ،(Brewer, 1979وكيػر ) ،(Curr, 1968ولػيف )(Lane, 1976
أف المنافسػػة الشػػديدة عمػػى المصػػادر النػػادرة تػػؤدي إلػػى عػػداوة شػػديدة بػػيف الجماعػػات العرقيػػة المختمفػػة
) ،(Gengen & Gergen, 1981: 133وعمػى ذلػؾ ألف التعصػب يحػدث نتيجػة الصػراع القػائـ بػيف

الجماعات ،فإنو ال يمكف التخمص منو تماماً ،وربما يمكف تحجيمو ألنو ناتج عػف حقػائؽ يتعػذر تجنبيػا
) ،)Cears et.al., 1985: 399ولكف يؤكد جػريف أف الصػراع الػذي يقػوـ بػيف الجماعػات عمػى أسػاس

اقتصػ ػػادي ال يعػ ػػد بالضػ ػػرورة حالػ ػػة مػ ػػف حػ ػػاالت التعصػ ػػب ألف التعصػ ػػب ال يختفػ ػػي أثنػ ػػاء االزدىػ ػػار
االقتصادي (عبد ا﵀.)538 :2002 ،

ب -ظري ا صراع ين ا ريف وا حضر:
تقوؿ ىذه النظرية عمى أف انتقاؿ األشخاص مف الحياة الريفية إلى الحيػاة الحضػرية فػي المػدف
يصحب أنواع كثيرة مف (الخوؼ) و(القمؽ) ،فحياة الحضر أكثر تعقيداً مف حياة الريؼ بما تحتويػو مػف

ضػػرورة التكيػػؼ لممخترعػػات وألنمػػاط السػػموؾ الكثيػرة والمعقػػدة ،وبمػػا تتطمبػػو مػػف جيػػود مختمفػػة ومنافسػػة

لموصوؿ إلي مستوى مناسب مف الحياة ،وفييا (خوؼ) مف أف ال يستطيع األشخاص لموصوؿ إلى ىذا
المستوى الذي تتطمبو الحياة الحضرية أو مف الفشؿ في الوصوؿ إليو.
فالتشػػكيؾ والتيديػػد والحػػذر أىػػـ ممي ػزات الحيػػاة الحض ػرية عمػػى وجػػو التحديػػد ،ول ػذلؾ فيػػي مػػف
األسباب التي تؤدي إلى نشأة بعض أشكاؿ التعصب في فترات زمنية معينة ،فظيور بعػض الجماعػات

عمى مسرح الحياة العامة وتميزىا يعد سبباً مف أسباب وقوعيا ضحية لموـ بصورة ال تناسب مع ما يقع
عمى الجماعات األخرى (عبد ا﵀.)538 :2002 ،

ج -ظري ا حرمان ا ل ي:
تؤك ػػد ى ػػذه النظري ػػة إف االس ػػتياء وع ػػدـ الرض ػػا الممي ػػز لبلتجاى ػػات التعص ػػبية ال ينش ػػأ نتيج ػػة

لمحرم ػػاف الموض ػػعي ،ولك ػػف ينش ػػأ م ػػف الش ػػعور ال ػػذاتي لمش ػػخص بأن ػػو مح ػػروـ نس ػػبياً أكث ػػر م ػػف بع ػػض
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األشػخاص اآلخػريف فػػي الجماعػػات األخػػرى ،أي أنػػو حينمػػا يشػػعر األشػػخاص بحرمػػاف نسػػبي بالمقارنػػة

بأعضاء جماعة أخرى ،فإنيـ يعبروف عف امتعاضيـ واستيائيـ في شكؿ (خصومة جماعية) (عبد ا﵀،

.)540 :2002
إف اخػػتبلؼ توقعاتنػػا بشػػأف مػػا نشػػعر بأننػػا نسػػتحقو عػػف إنجازاتنػػا يولػػد لػػدينا إحباطػاً (المحاميػػد،

.)306 :2003

تنشأ مشاعر الحرماف النسبي عف أولئؾ الذيف يروا أف أوضاعيـ تتحسف ببطء ،بينما اآلخروف

يقدروف عمى أشياء كثيرة ،ويوجد نوعاف مف الحرماف النسبي:

 -3الحرماف األناني (المغرور) :وىو مشاعر أنا محروـ نسبياً مع اآلخريف.

 -4الحرماف األخوي (الػودي) :وىػو جمػاعتي الداخميػة محرومػة نسػبياً مػع الجماعػات األخػرى بصػرؼ
النظر عني شخصياً.

والحرمػػاف األخػػوي أقػػوى مػػف الحرمػػاف األنػػاني فػػي إثػػارة الجماعػػات وبػػث العػػداوة (أبػػو غػػالي،

;;; .)96 :3وطبقاً "لبيرنشتايف" "وكروسػبي" يػؤدي الحرمػاف النسػبي إلػى الخصوصػية بػيف الجماعػات
حينما يشعر األشخاص بحػافز إلػى تحقيػؽ موضػوع قيمػي معػيف ال يتػوفر لػدييـ ،وذلػؾ بمقارنػة أنفسػيـ

ب ػػبعض الجماع ػػات األخ ػػرى الت ػػي تمتم ػػؾ ى ػػذا الموض ػػوع ،ويش ػػعروف ب ػػأف ف ػػي مق ػػدورىـ تحقيق ػػو ،إال أف

الظروؼ ال تساعدىـ (عبد ا﵀.)540 :2002 ،

د -ظري ا هديد ا جما ي في مقا ل اال مام ا ردي:
ترى ىذه النظرية أف الميكػانزـ األساسػي الػذي يمثػؿ مفػاتيح التفسػير ىػو اعتقػاد أعضػاء إحػدى
الجماعات أف حياتيا ميددة أو مستيدفة مف قبؿ جماعات أخرى ،وىذا يعكس االىتمػاـ الػذاتي المتمثػؿ
في اىتمامػات األفػراد كػؿ حسػب رغباتػو وأمانيػو الخاصػة ،فالتعصػب يتمثػؿ بشػكؿ رئيسػي فػي مجموعػة
مػػف االتجاىػػات الجماعيػػة الخاصػػة بالكيفيػػة التػػي تحكػػـ أسػػموب التفاعػػؿ بػػيف الجماعػػات فػػي المجتمػػع،

وليس الكيفية التي تسير بيػا حيػاة الشػخص ومشػاعره الخاصػة ،أي كػؿ مػا يحػيط بيػذه العمميػة الشػعور

الجماعي ،الذاتي ،بالكراىية ،لذا أكد بيتجرو عمى أىمية الشػعور الجمػاعي بالكراىيػة ،فالتعصػب يتمثػؿ
بشكؿ رئيسي في مجموعة مف االتجاىات االجتماعية الخاصة بالكيفية التي تحكـ أسػموب التفاعػؿ بػيف

الجماعػػات فػػي المجتمػػع ،ولػػيس بالكيفيػػة التػػي تسػػير بيػػا حيػػاة الشػػخص ومشػػاعره الخاصػػة (عبػػد ا﵀،
.)765-764 :4224
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ولكػػف عمػػى الػػرغـ مػػف وجػػود بعػػض الػػدالئؿ التاريخيػػة التػػي تؤيػػد نظريػػات الصػراع الػواقعي بػػيف

الجماعػػات إال أف ىنػػاؾ أدلػػة تاريخيػػة تؤكػػد أنيػػا لػػيس مػػف الضػػروري أف تكػػوف األحػػداث الواقعيػػة ىػػي
الس ػػبب ف ػػي نش ػػأة التعص ػػب ،وأف ىن ػػاؾ العدي ػػد م ػػف األس ػػباب ال تق ػػؿ أىمي ػػة مث ػػؿ العممي ػػات المعرفي ػػة،
وعمميػػات ال ػػتعمـ وس ػػمات الشخص ػػية ...ال ػػخ ،ك ػػذلؾ يؤكػػد الب ػػاحثوف عم ػػى أن ػػو ل ػػيس ش ػػرطاً أف تتط ػػابؽ
االتجاىػػات التعصػػبية المختمفػػة ألحػػد األشػػخاص مػػع اتجاىػػات أس ػرتو وطبقتػػو االجتماعيػػة أو جماعتػػو

المينية (نفس المرجع السابؽ).

ار عاً :ظريات ا علم:
تتنػػاوؿ نظريػػات الػػتعمـ المختمفػػة التعصػػب غمػػي أسػػاس أنػػو اتجػػاه يػػتـ تعممػػو واكتسػػابو بالطريقػػة

نفسػػيا التػػي تكتسػػب بيػػا سػػائر االتجاىػػات والقػػيـ النفسػػية االجتماعيػػة ،حيػػث يػػتـ تناقمػػو بػػيف األشػػخاص

كجزء مف المحصمة الكبرى لمعايير الثقافة (عبد ا﵀.)554 :4224 ،

ويكتسب األشػخاص االتجاىػات التعصػبية ،مثممػا يكتسػبوف االتجاىػات واالسػتعدادات السػموكية

األخرى مف خػبلؿ ثػبلث قنػوات أساسػية لعمميػة التنشػئة االجتماعيػة ىػي :الوالػديف والمدرسػوف واألقػراف،
فضبلً عما يمكف أف تسيـ بو وسائؿ التخاطب الجماىيري في ىذا السياؽ.
وتنشأ االتجاىػات التعصػبية أساسػاً مػف خبػرات الػتعمـ الخاصػة التػي يمػر بيػا الطفػؿ مػف خػبلؿ

ىػػذه القن ػوات ،وذلػػؾ ألف ظػػاىرة التنش ػئة االجتماعيػػة ألف ػراد المجتمػػع تقػػع داخػػؿ اإلطػػار النظػػري لمػػتعمـ
الذي يمثؿ في جوىرة تغيي اًر في سموؾ األفراد عمى أساس كؿ مف الخبرة والتدريب.
\ومن ظريات ا علم

لير ا عصب:

أ -نظرية التعمـ االجتماعي.
ب -نظريتي التشريط الكبلسيكي والتشريط الفعاؿ.

أ -ظري ا علم االج ما ي:
يتزعـ ىذا االتجاه باندو ار والترز وآخروف ،ويؤكد ىؤالء أف التعمـ يحدث مف خبلؿ نموذج

اجتماعي مف خبلؿ المحاكاة ،أو التعمـ مف خبلؿ العبرة ،وىو يتـ مف خبلؿ تدعيـ ذاتي بدؿ مف
التدعيـ الخارجي (عبد ا﵀.)776 :4224 ،
والتعصب ينقؿ بواسطة تأثيرات النموذج (باندو ار والترز )1963 ،حيث يسمع الطفؿ الوالديف

يتكمموف عف السود بطريقة تحط مف قدرىـ أو يرى مف يكبرىـ يستحؽ الطفؿ األسود ،فالوالديف وكؿ ما
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ىو أكبر مف الطفؿ يشكموف نماذج الطفؿ الكتساب اتجاىات العداء نحو السود مف خبلؿ المبلحظة

).(Collins & Ashmore, 1970: 286

كذلؾ يعد التقميد أو التوحد متغي اًر ىاماً في تعمـ الطفؿ لبلتجاىات التعصبية ،فيـ يقضوف وقتاً

طويبلً مع أبائيـ ،وبعد فترة مف الوقت يبدؤوف في االعتقاد بأف ما يشاىدونو مف سموؾ أبائيـ ىو
الصحيح والنموذج الذي ينبغي أف يتمثموه ويستجيبوا في إطاره واف لـ تكف ىناؾ محاولة منظمة

ومدروسة لمتأثير فييـ مف قبؿ أبائيـ ،وتحدث نفس ىذه العممية مع جماعات األقراف والمدرسيف وأي

قنوات أخرى ميمة لمتعمـ في حياة الطفؿ (عبد ا﵀.)554 :4224 ،

وينطبؽ المبدأ نفسو عمى وسائؿ اإلعبلـ كقناة ىامة لتعمـ االتجاىػات التعصػبية خػبلؿ التنشػئة

االجتماعيػػة ،واألطفػػاؿ يميمػػوف غالب ػاً إلػػى محاكػػة أشػػكاؿ العنػػؼ المختمفػػة التػػي يشػػاىدونيا مػػف خػػبلؿ
وسائؿ التخاطب الجماىيري العديدة ،وما يمكف أف تنطوي عميو المادة اإلعبلمية مف مشاعر كراىية أو

مودة لبعض األشخاص أو الجماعات.
ى ػػذا ى ػػو ل ػػب منحن ػػى ال ػػتعمـ االجتم ػػاعي ال ػػذي يمك ػػف تطبيق ػػو عم ػػى نش ػػأة وارتقػ ػاء االتجاى ػػات
التعصػػبية ،فاألطفػػاؿ الػػذيف يتوحػػدوف بال ارشػػديف يكونػػوف عرضػػة السػتدماج أشػػكاؿ التعصػػب التػػي توجػػد

لػدى ال ارشػػديف وبوجػػو خػػاص الوالػػديف والمدرسػػيف ،ألف ذلػػؾ يمثػػؿ بالنسػػبة ليػػـ دعمػاً لؤلشػػكاؿ المرغػػوب
فييا مف السموؾ ،ويميؿ األطفاؿ دوف تػدعيـ خػارجي إلػى اكتسػاب أشػكاؿ التعصػب السػائدة حػوليـ فػي
بيئتيـ االجتماعية مف خبلؿ النموذج ذات التأثير الفعاؿ (عبد ا﵀.)755 :2002 ،

ب -ظري ي االش راط ا عال ا كالليكي واالش راط ا عال:
كمتاىما ليا دور في اكتساب االتجاىات التعصبية مف خبلؿ عمميػة التػرابط والتػدعيـ المختمفػة،

وىػػو دور يتكامػػؿ مػػع دور الػػتعمـ االجتمػػاعي بشػػكؿ يصػػعب معػػو الفصػػؿ بينيمػػا فػػي أحيػػاف كثيػػرة فػػي
مواقؼ عممية (عبد ا﵀.)556 :4224 ،
ومف المرجح أف تحػدث التعصػبات مػف خػبلؿ التشػريط الفعػاؿ ،وذلػؾ يػتـ مػف خػبلؿ استحسػاف

أو عدـ استحساف الوالديف والمعمميف واألقراف لسموؾ ما ،فاالتجاىات التي تنسجـ معو يتـ تعزيزىا بينما
االتجاىات التي تنحرؼ وال تنسػجـ مػع اتجاىػاتيـ يػتـ معاقبتيػا .ىػذا مػا توصػؿ إلييػا بيتجػرو فػي بحثػو

المكثػؼ بػػأف التعصػب لمبػػيض مػػف الجنػوبييف اكتسػػب بكػؿ كبيػػر ىػػذه الطريقػة (Davidoff, 1981:
).571
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كذلؾ يمكف تعمـ االتجاىات التعصبية مف خبلؿ التشػريط الكبلسػيكي ،ويتضػح ذلػؾ مػف خػبلؿ

دراسة ستاتس وسػتاتس عمػى مجموعػة مػف طػبلب الجامعػة مػف قوميػات مختمفػة ،وأوضػحت النتػائج أنػو
حينم ػػا تزاوج ػػت القومي ػػة الس ػػويدية بكمم ػػات إيجابي ػػة ق ػ ّػدر الط ػػبلب األش ػػخاص الس ػػويدييف بص ػػورة أكث ػػر
تفض ػػيبلً (تأي ػػداً) ،وذل ػػؾ مقارن ػػة بم ػػا ق ػػاموا ب ػػو بالنس ػػبة لمقومي ػػة األلماني ػػة الت ػػي ل ػػـ تػػرتبط بي ػػذه الكمم ػػات
اإليجابيػػة ،وحينمػػا حػػدث العكػػس وتزاوج ػت القوميػػة السػػويدية بكممػػات سػػمبية ،قػ ّػدرىا الطػػبلب تقػػدي اًر اقػػؿ
تفضيبلً (تأيداً) مف تقديرىـ لمقومية األلمانية (عبد ا﵀.)557 :4224 ،

وىذا وتعد نظريات التعمـ مف أكثر النظريات قبوالً في ميداف عمـ النفس االجتماعي بوجو عاـ،

سػواء فػػي تفسػػيرىا لنشػػأة االتجاىػػات أو تغييرىػػا ،ألنيػػا تسػػتند فػػي بعػػض األحيػػاف إلػػي الػػدالئؿ التجريبيػػة

التػػي تػػدعـ فروضػػيا ،ولكػػف ىنػػاؾ منيػػا ال تتسػػؽ أحيانػاً نتػػائج الد ارسػػات المعمميػػة مػػع التنبػؤات النظريػػة
بشػػكؿ تقتػػرب فييػػا مػػف النظريػػات المعرفيػػة لمعبلقػػات بػػيف الجماعػػات ،وكػػذلؾ رغػػـ وجػػود أسػػس مشػػتركة

بػػيف منػػاحي التعمػػيـ إال أنيػػا تتبػػايف فػػي أىميتيػػا ،ويعػػد الػػتعمـ االجتمػػاعي أكثػػر ىػػذه المنػػاحي داللػػة فػػي

مجاؿ العبلقات االجتماعية بيف األشخاص والجماعات ،إضافة إلى ذلػؾ مػف الصػعب فػي أحيػاف كثيػرة
تمثؿ موقؼ التفاعؿ كما يحػدث فػي الجماعػة الطبيعيػة فػي المعمػؿ زىػو مػا ينطبػؽ عمػى كافػة الظػواىر

النفسية االجتماعية (عبد ا﵀.)7:;-77: :4224 ،

خاملاً :ا ظري ا يئي :
تنادي ىذه النظريػة أف التعصػب ىػو اتجػاه يكتسػبو الطفػؿ ،أي يتعممػو ،فالطفػؿ يػتعمـ أف ىنػاؾ

فػػي مجتمعػػو فئػػات مختمفػػة ،ويػػتعمـ أنػػو ينتمػػي إلػػى فئػػة معينػػة ،ويػػتعمـ أف لكػػؿ فئػػة صػػفاتيا ،ويػػتعمـ أف
يسمؾ سموكاً معينػاً حيػاؿ ىػذه الفئػات ،ويػتعمـ أنػو كػي يحصػؿ عمػى رضػا الجماعػة وقبوليػا لػو عميػو أف

يسػػمؾ السػػموؾ الػػذي اصػػطمحت عميػػو ،فػػإف تعصػػب ضػػد فئػػة معينػػة فعميػػو أف يتعصػػب ضػػد ىػػذه الفئػػة،

فالموافقة أمر ىاـ ،وىكذا فتعصب الفرد ما ىو إال انعكاس لما يتعممو أثناء نمػوه فػي البيئػة التػي ينتمػي

إلييا (ولي وآخروف.)48: :4226 ،

لادلاً :ا ظري ا ي ومي و وجي :
تعتمػػد ىػػذه النظريػػة فػػي تفسػػيرىا لمتعصػػب عمػػى أسػػاس الخب ػرة الحاضػرة لمموقػػؼ الػػذي يمػػر بػػو

الفرد ،آخذ في االعتبار جميع العوامؿ والقوى المؤثرة في الموقؼ الحاضر ،فسموؾ الفػرد فػي موقػؼ مػا
يعتمػػد عمػػى إد اركػػو لػػذلؾ الموقػػؼ ،ويػػدخؿ فػػي تحديػػد إد اركػػو لمموقػػؼ الحقػػائؽ الموضػػوعة ،وعمػػى ىػػذا
األساس قد يياجـ الفرد جماعة أو فرد ينتمي إلػى جماعػة معينػة ألنػو يػرى فيػو تيديػداً لػو أو مثيػ اًر لقمقػة
وكراىيتو ،أو يرى فيو صفاتي غير مقبولة ،والفرد قد يسمؾ ىذا السموؾ إما ألف اآلخريف يتصػفوف فعػبل
;5

بالصفات التي تثير الكراىيػة أو االحتقػار ،وامػا لوجػود عوامػؿ ذاتيػة مرتبطػة بالمتعػب تػؤثر فػي إد اركػو،

وتجعمػػو يػػرى فػػي ى ػؤالء اآلخ ػريف مػػا يثيػػر كراىيتػػو أو احتقػػاره ،وامػػا لوجػػود العػػامميف مع ػاً ،ومثػػاؿ ذلػػؾ

األمريك ػػي األب ػػيض يص ػػؼ اليي ػػودي بص ػػفات مث ػػؿ الغ ػػش والخ ػػداع وخاص ػػة ف ػػي المج ػػاؿ االقتص ػػادي

(المعايطة.)434 :4222 ،

اال جا ات ا ليالي :
ثا ياً :اال جا ات:
يعتبػػر مصػػطمح االتجاىػػات السياسػػية كترجمػػة لمصػػطمح ) (Attitudesفػػي المغػػة االنجميزيػػة

وأوؿ مف استخدـ ىذا المصطمح ىربر سبنسر الفيمسوؼ االنجميزي فػي كتابػة "المبػادئ األولػي " ،حيػث
قاؿ في ىذا المعني "إف وصولنا إلػى أحكػاـ صػحيحة وفػي مسػائؿ مثيػرة لكثيػر مػف الجػدؿ ،ويعتمػد إلػى

حد كبير عمى اتجاىنا الذىني ،ونحف نصغي إلي ىذا الجدؿ أو نشارؾ فيو" (سويؼ.)55: :3;9: ،

وتعددت مفاىيـ االتجاه واختمفت باختبلؼ العمماء عمى مر الزمف وسوؼ تقػوـ الباحثػة بعػرض
بعض التعريفات التي قاـ بتعريفيا بعض العمماء ،ومفاىيـ االتجاه متعددة وقد تصؿ في مجمميا إلى ما
يقرب مف  500تعريؼ ،كما سجؿ ذلؾ "اجزيف وفيشبايف  ،"1972وىذه التعريفات تختمػؼ عػف بعضػيا

البعض إلى حد ما (خميقة ومحمود ،ب.ت.)8 :

يعتبػػر ألبػػورت ) (Allportاالتجػػاه وىػػو مػػف أوؿ الميتمػػيف بتحديػػد مفيػػوـ االتجػػاه ،وذلػػؾ فػػي

مقالتػػو عػػف مفيػػوـ االتجاىػػات والتػػي نشػػرىا فػػي "المرجػػع العػػاـ لعمػػـ الػػنفس االجتمػػاعي" عػػاـ ،1935
واعتبر ألبورت مفيوـ االتجاه ىو حجر األساس في بناء عمـ النفس االجتماعي (آدـ.)46 :1980 ،
 03االتجاه عنػد ألبػورت )" :(Allportىػو حالػة مػف االسػتعداد أو التأىػب العصػبي والنفسػي تػنظـ مػف
خ ػ ػػبلؿ خبػ ػ ػرة الش ػ ػػخص ،وتك ػ ػػوف ذات ت ػ ػػأثير ت ػ ػػوجييي أو دين ػ ػػامى عم ػ ػػى اس ػ ػػتجابة الف ػ ػػرد لجمي ػ ػػع
الموضوعات والمواقؼ التي تستثيرىا ىذه االستجابة (سويؼ.)340 :1978 ،

 04ويرى كابا سوامي (:)1967إف االتجاه يشير إلى موقؼ الفرد اتجاه بعض المواقػؼ أو األشػخاص،
أو الجماعات المختارة (أبو غالي.)20 :1999 ،

 05أحمػػد عػػزت ارجػػح ( :)1968بأنػػو اسػػتعداد وجػػداني وثابػػت نسػػبياً ،ويميػػؿ بػػالفرد إلػػي موضػػوعات
معينة فيجعمو يقبؿ عمييا ويحبذىا ويرحب بيا ويحبيا ويبعد عنيا فيجعمو يعرض عنيػا أو يرفضػيا

أو يكرىيا (راجح.)95 :1968 ،
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 06ويعرفػػو ميمتػػوف روكيػػتش ) :(M.Rokeach, 1968بأنػػو عبػػارة عػػف تنظػػيـ مػػف المعتقػػدات حػػوؿ
موضػػوع أو موقػػؼ معػػيف يتسػػـ بالثبػػات النسػػبي ،يػػؤدي بصػػاحبو إلػػى االسػػتجابة بأسػػموب تفضػػيمي

(أبو غالي.)20 :3;;; ،

 07ويعرفػػو أحمػػد زكػػي صػػالح ( :)1972بأنػػو مفيػػوـ يعبػػر عػػف التنظيمػػات السػػموكية التػػي تعبػػر عػػف
عبلقػػة اإلنسػػاف بجػػزء معػػيف مػػف بيئتػػو الخارجيػػة أو الموضػػوعات االجتماعيػػة ،أو األمػػور المعنويػػة

العامة ،كما يعبر عف ذلػؾ لفظيػاً وعمػبلً بػالقبوؿ التػاـ أو الػرفض التػاـ أو عمػى أي نقطػة فػي البعػد
المستمر بيف نقطتيف يمثبلف الموافقة أو الرفض التاـ (صالح.)317 :1972 ،

 08ويعرفو ىولتزماف ) :(Holtzman, 1978بأنو استعداد تجاه شيء ،قد يكوف اتجاه فكرة أو شخص
أو ىػػدؼ ،أو موضػػوع ،وذلػػؾ االسػػتعداد يتضػػمف الشػػعور الػػذي يحمػػؿ الفػػرد عمػػى العمػػؿ والتصػػرؼ

قبؿ الشخص أو الفكرة موضوع االتجاه ).(Holtzman, 1978: 47

 09يعرفػػو حامػػد زىػراف ( :)1984بأنػػو تكػػويف فرضػػي أو متغيػػر كػػامف أو متوسػػط يقػػع فيمػػا بػػيف المثيػػر
واالسػػتجابة ،وىػػو عبػػارة عػػف اسػػتعداد نفسػػي ،أو تييػػؤ عقمػػي عصػػبي مػػتعمـ لبلسػػتجابة الموجبػػة أو

السػػالبة نحػػو أشػػخاص أو موضػػوعات أو مواقػػؼ أو رمػػوز فػػي البيئػػة التػػي تسػػتثير ىػػذه االسػػتجابة

(زىراف.)136 :1984 ،

خصائص اال جاه:
يوجد ىناؾ عدة خصائص لبلتجاه كما رأى عمماء االجتماع:

 -3االتجاه مكتسب وليس فطري ،أي يكتسبو الفرد خبلؿ تاريخ حياتو ومما يمر بو مف خب ارت.
 -4االتجاه ليس عاب اًر وال يتغير بسرعة بؿ يستقر ويستمر فترة مف الزماف بعد أف يتكوف.

 -5االتجاه عبلقة مستمرة بيف الفرد وموضوعات محددة وليس ىناؾ اتجاه يتكوف مػف فػراغ (عبػد ا﵀،
.)47 :1989

 -6ال يبلحظ مباشرة وانما يستدؿ عميو مف أفعاؿ الفرد الخارجية الخاضعة لمقياس والمبلحظة.
 -7يتضمف دائما عبلقة بيف الفرد وموضوع معيف مف موضوعات البيئة المتجادؿ عمييا.
 -8يغمب عمى محتواة الذاتية.
 -9لو صفة الثبات النسبي.

 -:يتعدد ويختمؼ حسب المثيرات المرتبطة بو (وحيد.)41 :2001 ،
; -االتجاه يرتبط باإلدراؾ ارتباطاً مباش اًر.

 -32االتجاه قابؿ ألف يكوف سمباً أو إيجاباً (بمقيس.)151 :4226 ،
 -33االتجاه يتسـ بالمرونة (الشاعر.)54-53 :2000 ،
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وظائف اال جا ات:

فيي تقػوـ بتحديػد السػموؾ وتفسػيره ،وتقػوـ أيضػاً بتنظػيـ العمميػات الدافعػة واالنفعاليػة واإلدراكيػة

والمعرفية لنواحي المجاؿ الذي يعيش فيو الفرد ،كما أنيا تنعكس في سموؾ الفرد وتفاعبلتو مع اآلخريف

وتمكنو مف القدرة عمى السموؾ واتخاذ الق اررات والمواقؼ النفسية المتعددة في انتظاـ وتوحيػد دوف تػردد،

أو التفكيػػر فػػي كػػؿ موقػػؼ وفػػي كػػؿ م ػرة تفكي ػ اًر مسػػتقبلً  ،وىػػذه االتجاىػػات توضػػح العبلقػػة بػػيف الفػػرد
وعالمو االجتماعي.

 -3االتجاه يحدد طريؽ السموؾ ويفسره.

 -4االتجاه ينظـ العمميات الدافعية والمعرفية واالنفعالية واإلدراكيػة حػوؿ بعػض النػواحي الموجػودة فػي
المجاؿ الذي يعيش فيو الفرد.

 -5االتجاىات تنعكس في سموؾ الفرد وأفعالو وتفاعمو مع اآلخريف في الجماعات المختمفة في الثقافة
التي يعيش فييا.

 -6االتجاى ػػات تيس ػػر لمف ػػرد الق ػػدرة عم ػػى اتخ ػػاذ القػ ػرار ف ػػي المواق ػػؼ النفس ػػية ف ػػي ش ػػيء م ػػف االتس ػػاؽ
والتوحيد.

 -7االتجاىات تبمور وتوضح العبلقة بيف الفرد وعالمو االجتماعي.
 -8االتجاه يحمؿ الفرد عمى أنو يحس ويدرؾ ويفكر بطريقة محددة إزاء موضوعات البيئة الخارجية.

 -9االتج ػػاه يوج ػػو اس ػػتجابات الف ػػرد لؤلش ػػخاص واألش ػػياء بطريق ػػة تك ػػاد تك ػػوف ثابت ػػة (زىػ ػراف:2003 ،
.)175

مراحل كوين اال جاه:
إف االتجاه أثناء تكوينو لدي الفرد يمر بعده مراحؿ:
 -3المرحمة اإلدراكية المعرفية :فييا يدرؾ الفرد مثيرات البيئة ويتصرؼ بموجبيا.

 -4المرحمة التقويمية :وفييا يتفاعؿ الفرد مع المثيرات وفؽ اإلطار المعرفي الذي كونو عنيا.
 -5المرحمة التقديرية :وفييا يصدر الفػرد القػرار الخػاص بنوعيػة عبلقتػو بيػذه المثيػرات وعناصػرىا ،فػإذا
كاف القرار إيجابي فإف االتجاه سيكوف إيجابي وكذلؾ العكس (بني جابر.)47 :2001 ،
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مكو ات اال جاه:
كمػػا حػػدد الكثي ػريف مػػف عممػػاء الػػنفس االجتمػػاعي عمػػى أف لبلتجػػاه عػػده مكونػػات ،وكػػاف ىػػذا

واضحاً في كتبات عمـ النفس االجتماعي:

 -3ا مكةةون اال عةةا ي لا شةةعوريلأو ا وجةةدا يل :ويتعمػػؽ بدرجػػة ميػػؿ الفػػرد عمػػى اإلقبػػاؿ أو اإلحجػػاـ،
بدرجة التحبيذ أو النفور بالنسبة لموضوع معيف.

 -3ا مكون ا معرفي :وىو الذي يشير إلى مجموعة مف األفكار والمعتقػدات والعمميػات اإلدراكيػة التػي
تتعمؽ بموضوع االتجاه والتي عمى أساسيا يتحدد موقفو.

 -1ا مكون ا للوكي :وىو االستجابة العممية نحو موضوع االتجاه (وحيد.)47 :2001 ،

ا رق ين اال جا ات و عض ا م ا يم ا خرى ذات ا عالق :
يوجد ىنا خمط عند بعض الكتاب والمؤلفيف بيف مفيوـ االتجػاه ،وبعػض المفػاىيـ مثػؿ "السػمة،

والقيمػػة ،الغري ػزة ،وال ػرأي الشخصػػي ،ال ػرأي العػػاـ ،الميػػؿ" ،وذلػػؾ بسػػبب وجػػود خيػػوط رفيعػػة ت ػربط بػػيف
االتجاه وبيف ىذه المفاىيـ.

 اال جاه وا لم :

يعتبر التمييز بيف االتجاه والسمة أمر صعباً إلي حد ما ،فقد اعتبر ألبورت أف كبلً مف االتجاه

والسمة ىو يعبر عف استعدادات مسبقة لبلستجابة ،كما أف أي منيما قد يكوف فريداً ،وقد يؤدي أي

منيما إيجاد أو توجيو السموؾ ،كما أف كمييما نتاج مشترؾ بيف العوامؿ الوراثية والتعمـ ،وبرغـ ذلؾ
فيوجد تمييز فيما بيف المفيوميف ،فاالتجاه يرتبط بموضوع معيف أو بفئة معينة مف الموضوعات ،أما

السمة ليست كذلؾ ،فإف عمومية السمة تكوف دائماً أكبر مف عمومية االتجاه ،فكمما تزداد عدد

الموضوعات التي يتعمؽ بيا االتجاه ،أصبح أكثر شبياً بالسمة ،وقد يختمؼ االتجاه في عموميتو مف

التخصص الشديد إلى العمومية النسبية ،عمى حيف يجب أف تكوف السمة عامة دائماً ،وكذلؾ فإف
االتجاه يتضمف عادة تعميماً "القبوؿ أو الرفض" لمموضوع الذي يتجو إليو ،في حيف أف السمة ليست

كذلؾ (ىوؿ ،لندزي.)348 :1971 ،

 اال جاه وا قيم :

ترتبط القيمة ارتباطاً قوياً بالثقافة السائدة في المجتمع أكثر مما يرتبط بيا االتجاه ،لذلؾ فيي

أكثر ثباتاً منو ،ألنيا تعتبر عامبلً مف المؤثرات الثقافية الموجية ألفراد المجتمع ،والتي يصعب تغييرىا
إال في إطار التغيير الكمي ليذه الثقافة ،وال يمكف أف يحدث ىذا التغيير الشامؿ إال بحدوث طفرات
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ثورية ثقافية في المجتمع ،أو عمى مراحؿ زمنية طويمة األجؿ خبلفاً لما يحدث لبلتجاه مف تغيير

جذري أو تعديؿ فيو ،وتعرؼ القيمة بأنيا "مفيوـ عقمي ينعكس في نظرة اإلنساف العامة لؤلمور ناتجة
عف إقناعو المطمؽ بما يصدره مف أحكاـ متعمقة بأفضمية سموكيات معينة دوف غيرىا (عمرو:1992 ،

.)163

 اال جاه وا رأي ا شخصي:

يرى بعض العمماء أف مفيوـ الرأي الشخصي يرتبط غالباً بوجود مشكمة يستطيع رأي الفرد

فييا حميا والتغمب عميو ،وليس بالضرورة أف يتفؽ رأي الفرد الشخصي مع آراء غيرة حوؿ مشكمة ما،

كما أ نو ال يسمـ بحتمية صواب الرأي الشخصي ألي كاف فيما يتعمؽ بأي أمر مف األمور ،وقد يبدي
األفراد أريو في موضوع معيف بسطحية متناىية دوف تعمؽ بجذوره وببل سابؽ خبرة فيو ،مما يضعؼ
مف قيمة رأيو ،وقد يبيف الفرد رأيو الشخصي في أمر ما بعد فحص دقيؽ لخصائصو وبناء عمى خبرة
مسبقة فيو ،مما يدعـ مف أىميو رأيو ،فالرأي الشخصي مرتبط بنوعيو تفكير الفرد الخاص بو وبنظرتو

المحددة لؤلمور ،ولذلؾ فيو يتخصص في نطاؽ أضيؽ مما يتصؼ ويتميز بو االتجاه ،سواء أكاف

اتجاىاً فردياً أو جماعياً (الشيخ.)180 :1992 ،

 اال جاه وا رأي ا عام:

يمكف تفسير الرأي العاـ عمى أنو محصمة لمجموع اآلراء الشخصية السائدة في المجتمع حوؿ

مشكمة معينة ،والتي يتفؽ أصحابيا بصورة عامة عمى أنيا أصمح وتعبر عف أفكارىـ المتقاربة
ووجيات نظرىـ المتطابقة فيما يتعمؽ بخصوصيا ،وبذلؾ فإف الرأي العاـ يمكف أف يكوف نتاج القوي

الفكرية المتصارعة ،والنظريات الشخصية المتضاربة حوؿ أمر مف األمور ،والمستخمص مف اتفاؽ
الحؿ بينيا واجماعيا عمى معنى واحد يمثؿ الرأي العاـ الذي يسود في المجتمع ،وينتج الرأي العاـ في

المجتمع غالباً نتيجة لمناقشات جدلية تتضمف طرح األفكار وابداء لوجيات النظر بيف التأييد والرفض،
وبيف االستحساف واالستنكار ،وبيف الموافقة والمعارضة ،حتى يتأثر غالبية األطراؼ المشتركة في

المناقشة بما يسود مف اتفاؽ عاـ في التفكير ووجيات النظر ،وليس بالضرورة أف يعبر الرأي العاـ عف

اإلجماع بيف أفراد المجتمع حوؿ قضية معينة ،ولكنو يعبر عف اآلراء الشخصية لغالبية أفراده،
ويختمؼ الرأي العاـ عف االتجاه في أف الرأي العاـ ناتج عف تأثير قوى خارجية عمى الفرد ،بينما ينتج

االتجاه مف طبيعة تكوينو المتعمقة باستعداد الفرد العقمي والعصبي (يونس.)287 :1978 ،
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 اال جاه وا ميل:

كثي اًر ما يخمط الناس بيف االتجاه والميؿ ،وذلؾ لمصمة القوية بينيما فيما يرتبطاف ارتباطاً

وثيقاً ،ولكف االتجاه اصطبلح أوسع في معناه وينطوي تحتو الميؿ ،بؿ كثي اًر ما يعرؼ عمماء النفس
االجتماعي الميؿ عمى أنو اتجاه موجب ،فالميوؿ ىي اتجاىات نفسية تجعؿ الشخص يبحث مف أوجو

نشاط أكثر في ميداف معيف ،فيي اتجاىات إيجابية نحو مجاالت مختارة مف البيئة ،وكؿ مف االتجاه
والميؿ فيي اتجاىات إيجابية نحو مجاالت مختارة مف البيئة ،وكؿ مف االتجاه والميؿ وصؼ الستعداد

الفرد لبلستجابة لشيء ما بطريقة معينة (الطواب.)7 :1990 ،

ص يف اال جا ات:

وتصػػنؼ االتجاىػػات عمػػى أكثػػر مػػف أسػػاس وىػػذه األسػػس كالتػػالي( :عمػػى أسػػاس الموضػػوع،

األفراد ،الوضوح ،القوة ،اليدؼ).

أوالً :لى ألاس ا موضوع:
 -3اال جاه ا خاص :وىػو االتجػاه الػذي يكػوف نحػو مواضػيع نوعيػة محػددة وىػي أقػؿ ثباتػا مػف االتجػاه
العاـ.

 -3اال جاه ا عام :وىو االتجاه الذي يكوف نحو مواضػيع متقاربػة ومتفػؽ عمييػا تقريبػاً (زىػراف:1977 ،
.)136

ثا ياً :لى ألاس ا فراد:
 -3اال جاه ا ردي:
حيػػث يخ ػػتص ىػػذا االتج ػػاه بف ػػرد دوف غي ػرة م ػػف األف ػراد حي ػػث ال ي ػػؤثر وال يتػػأثر بم ػػا يحمػػؿ غيػػرة م ػػف
اتجاىات

 -3اال جاه ا جما ي:
وىو االتجاه الذي يرتبط بما يشارؾ فيو مجموعة مف األفراد حيث يتشػابيوف فػي اتجاىػاتيـ نحػو ظػاىرة

أو فكرة معينة (عمر.)179 :1988 ،

ثا ثاً :لى ألاس ا وضوح:
 -3اال جاه ا لري :وىو االتجاه الذي ال يظير عمػى سػموؾ الفػرد فػي محاولػة منػو إلخفػاء ىػذا االتجػاه
واالحتفاظ لنفسو بيذا االتجاه ألنو يشعر بشيء مف الخجؿ منو.
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 -3اال جاه ا عل ي :وىو االتجاه الذي يظير عمى سموؾ الفرد ،ويكوف معمػف مػف قبػؿ الفػرد دوف خجػؿ
أو تحفظ (زىراف.)136 :1977 ،

ار عاً :لى ألاس ا قوة:
 -3اال جاه ا قوي :وىو االتجاه الذي تظير قوتو مف قوة الموقؼ الذي يظير عمى الشػخص نحػو ىػذا
االتجاه ونحو الدفاع بقوة عف ىذا االتجاه.

 -3اال جاه ا ضعيف :وىو االتجاه الذي يبدو ضعيفاً مف ضعؼ الموقؼ الذي يقفو الشخص نحو ىػذا
االتجاه ونحو الدفاع عنو (السيد.)99 :1970 ،

خاملاً :لى ألاس ا هدف:
 -3اال جاه ا موجب :ىو االتجاه الذي يقرب الفرد مف موضوع االتجاه.

 -3اال جاه ا لا ب :ىو االتجاه الذي يبعد الفرد عف موضوع االتجاه (زىراف.)173 :2000 ،

شروط كوين اال جاه:
 -3كامل ا خ رة :أي مػرور الفػرد بخبػرات قػد تولػد وترسػخ لديػو اتجاىػات نحػو ظػاىرة أو موقػؼ معػيف
يكتمؿ مع ما غرس لديو مف اتجاىات مختمفة.

 -3ك ةرار ا خ ةةرة :وىػػو مػػرور الفػػرد بػػأكثر مػػف موقػػؼ وتكػرار ىػػذا الموقػػؼ بحيػػث يصػػبح ىػػذا الموقػػؼ
راسخاً لدي الفرد.

 -1حةةةدة ا خ ةةةرة :أي أف حػػدة الخب ػرة وقوتيػػا ليػػا األثػػر فػػي التفاعػػؿ مػػع ىػػذه الخب ػرة بشػػكؿ مممػػوس،
وبالتػػالي تترسػػخ لديػػو اتجاىػػات تتماشػػى مػػع الخب ػرة وقوتيػػا ،ويعنػػى ىنػػا اإلحسػػاس والشػػعور بيػػذه

الخبرة.

 -4ا قال ا خ رة :ويكػوف انتقػاؿ الخبػرة إمػا عػف طريػؽ التقميػد أو التمقػيف أو الرغبػة أو االقتػداء بػبعض
األشػػخاص ،وبالتػػالي ىػػذا كمػػو مػػف البيئػػة المحيطػػة ،فػػالفرد يكتسػػب ىػػذه الخبػرة مػػف التفػػاعبلت التػػي
حولو (عبيدات.)117 :1988 ،
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ا عوامل ا مؤثرة في اال جاه:
 -3ا وراث  :نبلحظ أف وجود تأثير لموراثة عمى االتجاه يكاد يكػوف طفيفػاً جػداً ،ويظيػر ذلػؾ مػف خػبلؿ
الفػ ػػروؽ الفرديػ ػػة الموروثػ ػػة لػ ػػبعض السػ ػػمات الجسػ ػػدية والػ ػػذكاء ،ولكػ ػػف العامػ ػػؿ األىػ ػػـ فػ ػػي تكػ ػػويف
االتجاىػػات ىػػو البيئػػة بمفيوميػػا الواسػػع ،وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ التفاعػػؿ مػػع عناصػػرىا (بمقػػيس ومرعػػي،
.)428 :4226

 -3ا لرة :إف عممية التنشئة األسرية التػي يتعػرض ليػا الفػرد مػف الطفولػة ،ويكػوف ليػذا التفاعػؿ األثػر
الكبيػػر فػػي تكػػويف االتجاىػػات التػػي تػرتبط بالسػػنوات األولػػى لمتنشػػئة ،وتحػدد بالتػػالي شخصػػية الفػػرد

(البرميؿ.)17 :1992 ،

طرق قياس اال جا ات:
 -3طريق ة

وجةةاردوس مقيةةاس ا عةةد اآلخةةر) :لقػػد أظيػػرت ىػػذه الطريقػػة لقيػػاس البعػػد االجتمػػاعي أو

المسافة االجتماعية ) (Social distanceبيف الجماعػات القوميػة أو العنصػرية المختمفػة ،ويحتػوي
مقياس البعػد االجتمػاعي عمػى وحػدات أو عبػارات تمثػؿ بعػض مواقػؼ الحيػاة الحقيقيػة لمتعبيػر عػف
مػػدى البعػػد االجتمػػاعي أو المسػػافة االجتماعيػػة لقيػػاس تسػػامح الفػػرد أو تعصػػبو أو نفػػوره ،وقربػػو أو

بعده بالنسبة لجماعة عنصرية أو جنس أو شعب معيف.

 -3طريق ثيرل ون مقياس ا رات م لاوي ا ظهور) :حيث اقترح ثيرستوف (; )3;4طريقة لقيػاس
االتجاىػػات نحػػو عػػدد مػػف الموضػػوعات وأنشػػأ عػػدة مقػػاييس وحػػداتيا معروفػػة البعػػد عػػف بعضػػيا
الػػبعض أو متس ػػاوية البعػػد ،ويتك ػػوف المقيػػاس م ػػف عػػدد م ػػف الوحػػدات أو العبػ ػارات لكػػؿ مني ػػا وزف
خاص وقيمة خاصة معبرة عف وضعيا بالنسبة لممقياس ككؿ.

 -1طريق ة يكةةرت ا قةةديرات ا محمل ة ) :ابتكػػر ليكػػرت ( )3;54طريقػػة لقيػػاس االتجاىػػات ،وانتشػػرت
لقياس االتجاىات نحو شتى الموضوعات مثؿ المحافظة والتقدمية والنزوح والمرأة ...الخ.

 -4طريق ة جو مةةان ا مقيةةاس ا جميعةةي ا م ةةدرج) :حػػاوؿ جوتمػػاف ( )3;72إنشػػاء مقيػػاس تجمعػػي
متػػدرج يحقػػؽ فيػػو شػػرطاً ىامػاً ،وىػػو أنػػو إذا وافػػؽ المفحػػوص عمػػى عبػػارة معينػػة فيػػو فبلبػػد أف يعنػػي

ىػػذا أنػػو قػػد وافػػؽ عمػػى العبػػارات التػػي ىػػي أدنػػى منيػػا ولػػـ يوافػػؽ عمػػى كػػؿ العبػػارات التػػي تعموىػػا،
ودرجة الشخص ىي التػي تفصػؿ بػيف كػؿ العبػارات السػفمى التػي وافػؽ عمييػا والعميػا التػي لػـ يوافػؽ

عمييػػا ،وب ػػذلؾ ال يشػػترؾ ف ػػرداف ف ػػي درجػػة واح ػػدة عم ػػى ىػػذا المقي ػػاس إال إذا كن ػػا قػػد اخترن ػػا نف ػػس

العبارات.

 -5اخ ار مايز معا ي ا م ا يم :بدأ شارلز أووسجود وزمبلؤه ىذه الطريقػة فػي د ارسػتيـ عمػى اإلدراؾ
والمعاني واالتجاىات.
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واشمؿ اختبار تمايز معاني المفاىيـ عمى مكونيف أساسييف ىما:

 المفاىيـ التي نبحث عف معناىا ومضمونيا ودالالتيا بالنسبة ألفراد عينة البحث. -المقاييس التي يتحدد عمى أساسيا معنى ومضموف وداللة كؿ المفاىيـ والمعاني.

 -6االخ ةةةةارات اإللةةةةقاطي  :وم ػػف أمثم ػػة ى ػػذه االختب ػػارات ،االختب ػػارات المص ػػورة ،األس ػػاليب المفظي ػػة،
أساليب المعب ،تمثيؿ األدوار االجتماعية (زىراف.)3:4 :4225 ،
وخبلصة القوؿ أف االتجاىات النفسية تمثؿ نظاماً متطو اًر لممعتقدات ،تنمػو فػي الفػرد باسػتمرار

نموه وتطوره ،واالتجاىات دائماً تكوف تجػاه شػيء محػدد أو موضػوع معػيف ،وتمثػؿ تفػاعبلً وتشػابكاً بػيف
العناصػػر البيئيػػة المختمفػػة وال يسػػتطيع الفػػرد أف يكػػوف أو ينشػػئ اتجػػاه عػػف شػػيء معػػيف إال إذا كػػاف فػػي

محػػيط إد اركػػو ،أي أف الفػػرد ال يسػػتطيع تكػػويف اتجاىػػات حيػػاؿ أشػػياء ال يعرفيػػا أو حيػػاؿ أشػػخاص ال
يتفاعؿ معيـ ،وىو (االتجاه) عبارة عف وجية نظر يكونيا الفرد في محاولتو لمتػأقمـ مػع البيئػة المحيطػة

بػػو ،وأف تفسػػير السػػموؾ ي ػرتبط جزئي ػاً بػػالتعرؼ عمػػى اتجاىػػات األف ػراد وتعتبػػر عمميػػات القيػػاس عامػػة،
واالتجاه خاصػة،عمميات أساسػية فػي ميػداف عمػـ الػنفس االجتمػاعي ،ويعػود ذلػؾ إلػى أف عمميػة القيػاس

تح ػػدد إل ػػى أي م ػػدى يمك ػػف أف يعتم ػػد عم ػػى ص ػػحة النظري ػػات والف ػػروض القائمة.وب ػػذلؾ يمك ػػف مس ػػاعدة

ال ػ ػػدارس عم ػ ػػى تعزي ػ ػػز أو رف ػ ػػض بع ػ ػػض النظري ػ ػػات والف ػ ػػروع ،وف ػ ػػتح أمام ػ ػػو مج ػ ػػاالت أخ ػ ػػرى لمبح ػ ػػث
والتجريب.فاإلنساف يميؿ دائماً إلى التعميـ سواء عف طريؽ االستقصاء أو التبرير .وفي ىذا الميػؿ إلػى
التعمػػيـ يبػػدو وكػػأف االتجػػاه الػػذي يتحػػدث عنػػو الفػػرد ،إنمػػا ىػػو اتجػػاه عػػاـ وسػػائد .ولكػػف عنػػد اسػػتخداـ
األسموب العممي في القياس يثبت عكس ذلؾ ،بؿ قد يثبت أف مثػؿ ىػذا االتجػاه مػا ىػو إال اتجػاه فػردي

أو اتجاه محدود ،وبناء عمى ذلؾ ،فإف معظـ االفتراضات أو النظريات التي قامػت عمػى غيػر مثػؿ ىػذا

التعميـ ،تعتبر عمى غير أساس.

كما أف قياس االتجاه النفسي كأي عممية مف عمميات القياس يساعد عمى التنبؤ بما يحدث في
المجاؿ االجتماعي لمجماعة .وىذا ىو أىػـ ىػدؼ تسػعى غميػو البحػوث والد ارسػات النفسػية االجتماعيػة.
فعػػف طريػػؽ قيػػاس االتجػػاه النفسػػي االجتمػػاعي يمكػػف التنبػػؤ بمػػدى (حػػدود) وزمػػف التغيػػر االجتمػػاعي

المرتقب في أي جماعػة مػف الجماعػات .كمػا يمكػف التنبػؤ أيضػا بإمكانيػة إدخػاؿ عامػؿ جديػد إلػى حيػز

التفاعؿ النفسي االجتماعي لمجماعة .وعميو يمكػف القػوؿ بػأف عمميػة قيػاس االتجػاه النفسػي ،ىػي إحػدى
العمميػػات اليامػػة التػػي يجػػب أف يمػػـ بيػػا كػػؿ مػػف يعمػػؿ فػػي الميػػداف االجتمػػاعي الجمػػاىيري ،وخاصػػة

المعمـ.

6:

ا ظريات ا ي حاو ت لير كوين اال جا ات:
تتعدد وتتداخؿ النظريػات التػي تفسػر الكيفيػة التػي تتكػوف فييػا االتجاىػات النفسػية لػدى األفػراد

وتباينت تمؾ التفسيرات طبقاً لئلطار أو الخمفية التي تنطبؽ منيا النظرية ،ومن أ م ذه ا ظريات:

أوالً :ظري ا د م ا للوكي :وفوال د ):(Hovland
تؤكػػد ىػػذه النظريػػة عمػػى ثبلثػػة متغي ػرات يعتقػػد أف ليػػا أىميػػة فػػي تعمػػيـ االتجاىػػات الجديػػدة أال

وىي :االنتباه ( ،)Attentionالفيـ ( ،)Comprehensionالتقبؿ (.)Acceptance

فمكي يقتنع الشخص بمعمومات تصؿ إليو أف تدخؿ بؤرة اىتمامػو أوالً ،ويشػير النمػوذج إلػى أف

ى ػػذه العوام ػػؿ ى ػػو االنتب ػػاه ال يحظ ػػى بالتف ػػات ك ػػؿ الن ػػاس نح ػػو المثيػ ػرات الت ػػي تواجين ػػا ،ف ػػإذا أعطي ػػت
لمشخص معمومات عف موضوع ال ييمو ال يقتنع بيا بسػبب أنػو لػـ ينتبػو إلييػا ،فػإذا تحقػؽ االنتبػاه ألف

الموضوع ميـ بالنسبة لو فقد ال تقنعو ىذه المعمومات ألنو لػـ يفيميػا وتعمػؿ قواعػد الػتعمـ فيمػا يخػتص

باالنتبػػاه والفيػػـ فػػي عمميػػة اإلقنػػاع بػػنفس الطريقػػة التػػي تعمػػؿ بيػػا عمميػػة الػػتعمـ عمومػاً ،بخػػبلؼ التقبػػؿ

الذي يكوف مسمّماً بو في التعمـ المدروس لمادة ما بؿ مفروضػاً أنػو مػف المتوقػع أف يكػوف األسػتاذ عمػى
صواب دائماً ،غير أف التقبؿ ال يكوف عمى ىذه النحو فيما يتعمؽ بموقؼ تعمـ اتجاه مػا ،وحيػث يحتػاج
إلػػى جيػػد إضػػافي ال يحتاجػػو تقبػػؿ مػػادة د ارسػػية ،والجيػػد اإلضػػافي ىنػػا ىػػو الحػػافز أو مجمػػوع الح ػوافز
التي يسوقيا القائـ باإلعبلـ ،وقد تكوف ىذه الحوافز في صور حجج أو أسباب تبرز قبوؿ الرأي الجديػد

أو تعطػ ػػي معمومػ ػػات تثيػ ػػر توقعػ ػػات لظ ػ ػواىر مشػ ػػجعة أو معمومػ ػػات كانػ ػػت مرتبطػ ػػة بػ ػػدعـ أو إثابػ ػػة أو
استحساف.

ال جا

ا اه

غير أو كوين

فهم

ا جاه جديد

شكل رقم  :)3موذج وفال د غيير و كوين ا جاه جديد
(عزيز وحسيف)95-94 :3;;5 ،
;6

وقد أبرز ىوفبلند عدة عوامؿ يمكف أف تتحكـ في تقبؿ الرسالة التي يمكف أف تغيػر االتجػاه أو

تكويف اتجاه جديد ،و ضمن ذه ا عوامل ما يلي:

 03الرسالة المثيرة (مضمونيا ،حججيا ،مطالبيا).
 04خواص المصدر أو الشخص الذي يقدـ الرسالة اإلقناعية.

 05البيئة التي تعرض فييا الرسالة بما فييا مف خواص كؿ مف السامعيف والمتمقيف أنفسيـ.
 06االستحساف الجماعي الذي ينظر إليو عمى أنو مثيب (عزيز وحسيف.)96 :3;;5 ،

ثا ياً :ظري لحكم االج ما ي مظ ر شريف:
تمثؿ نظرية الحكـ االجتماعي فيماً أقرب إلػى المػنيج المعرفػي فػي د ارسػة االتجاىػات ،إذ تؤكػد

عمػى حكػـ الفػرد وتصػوره لوسػيمة االتصػاؿ اإلقناعيػة ) ،(Persuasive Communicationوتعػد ىػذه

األحكاـ وسائط لتغيير واكتساب اتجاىات جديدة .ويمكف فيـ مبادئ نظرية الحكـ االجتماعي مف ثبلثة
مفاىيـ صاغيا شريؼ ،و ي:

 03مدى التقبؿ ).(Iatitude of acceptance
 04مدى الرفض ).(Iatitude of rejection

 05مدى عدـ االلتزاـ).(Iatitude of non commitment

يمكف تمثيؿ ذلؾ بالشكؿ اآلتي:

5
5

4

مدى الرفض

3

4

3

مدى عدـ االلتزاـ

مدى التقبؿ

شكل رقم  :)1م ادئ ظري ا حكم االج ما ي كما يصور ا مظ ر شريف
(عزيز وحسيف)9: :3;;5 ،
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قثىل 


رفط

يشػػير كػػؿ رقػػـ إلػػى عبػػارة محػػددة تعكػػس قبػػوؿ أو رفػػض الشػػخص ،فػػإذا كػػاف الموضػػوع الجػػدي

المشػار إليػػو ىػو موضػػوع سياسػي فػػإف عبػارات مثػػؿ اإلنتػاج والتجػػارة يجػب أف تكػػوف متحػررة مػػف تػػدخؿ
الحكومػػة ،وأيض ػاً أسػػموب السػػوؽ الح ػرة واالنفتػػاح االقتصػػادي ثبػػت فعاليت ػو فػػي ىػػذه البمػػد ويجػػب عػػدـ
تغييػره ،وفػػي المقابػػؿ نطػػرح عبػػارات مثػػؿ يجػػب عمػػى الحكومػػات الػػتحكـ فػػي التجػػارة والصػػناعة ،ويجػػب

إلغاء الممكية الفردية واحبلؿ الممكية العامة بدالً منيا.

ويعكس ذلؾ االعتقاد "شريؼ" أف االتجاه ال يمكف تمثمو بنقط واحدة عمى مقيػاس ،واألصػح أف

يعػػرض عمػػى الشػػخص عبػػارات تخػػص قضػػية مػػا ويطمػػب مػػف المسػػتجيب أف يحػػدد كػػؿ العبػػارات التػػي
يشػػعر بأنيػػا تتجػػاوب مػػع اتجاىػػو ،وىػػذه العبػػارات تشػػكؿ مػػدى التقب ػؿ لمقضػػية فػػي المقابػػؿ ذلػػؾ يحػػدد

العبارات التي يعترض عمييا ،ومف ثـ تحدد مدى الرفض ،أما العبارات التي لـ تعد مقبولة وال تعد غير
مقبولة تشكؿ عدـ االلتزاـ.

وفقػ ػاً لنظري ػػة الحك ػػـ االجتم ػػاعي ف ػػإف احتم ػػاؿ تك ػػويف االتج ػػاه ف ػػي ض ػػوء م ػػا إذا كان ػػت وس ػػيمة

االتصػػاؿ اإلقناعيػػة داخػػؿ مػػدى تقبػػؿ شػػخص معػػيف أـ ال ،وكمػػا أف تكػػويف االتجػػاه يمكػػف أف يحػػدث

عندما تندرج وسيمة اإلقناع تحت مػدى االلتػزاـ لػدى أي فػرد وتقتػرب منػو لكنيػا ال تػدخؿ مػدى الػرفض،

ويبػدو أف النمػػوذج الػذي قدمػػو مظفػػر شػريؼ لمحكػػـ االجتمػػاعي يعتمػد عمػػى النظػػر إلػى النػػاس بوصػػفيـ

أكثر تمسكاً باتجاىات تكونت لدييـ ،وأف كؿ إنساف مجموعة مف االتجاىات عمى متصؿ يتضػمف أحػد
قطبيو أقصى درجات التقبػؿ ،ويتضػمف القطػب الثػاني أقصػى درجػات الػرفض ويتػدرج النػاس بػيف ىػذيف

القطبػػيف نحػػو القضػػايا التػػي تعػػرض ليػػـ ،وتػػرى نظريػػة الحكػػـ االجتمػػاعي أف النػػاس يعرفػػوف مػػا ىػػي
اتجاىاتيـ وأيف موقعيـ عمى طوؿ المتصؿ وأي االتجاىػات األخػرى التػي يمكػف أف يتقبموىػا وأييػا التػي

ال يمكػػنيـ تقبميػػا ولػػذلؾ تمقػػى مػػنيـ ال ػرفض ،وىػػذه األحكػػاـ المعرفيػػة يفتػػرض أنيػػا تسػػبؽ أي متغي ػرات

حقيقية يمكف أف تتـ نحو تكويف وتغيير االتجاىات (عزيز وحسيف.)9;-96 :3;;5 ،

ثا ثاً :ظري ا وازن ا معرفي هيدر:
ولقد أسيـ ىيدر في وضع نظرية تبرز مبلحظة الناس لعبلقتيـ مع غيرىـ مف اآلخريف ،كذلؾ

مػػع بيئػػتيـ وذواتيػػـ عمػػى أسػػاس مبػػدأ االتسػػاؽ ،وأبػػرز ىيػػدر ثبلثػػة عناصػػر يػػرى ضػػرورتيا فػػي تكػػويف

وتغيير االتجاىات ،و ي:

 -3الشخص حامؿ االتجاه :يرمز لو (أ).
 -4شخص آخر في المجاؿ :يرمز لو (ب).

 -5موضوع االتجاه قضية سياسية مثبلً :يرمز لو (س).
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يمكف أف نطبؽ نظرية ىيدر في الشكؿ رقـ ( ،)5والمتضمف قضية سياسية مثؿ" :االتجاه نحو

استخداـ نظاـ السوؽ الحرة في االقتصاد الوطني".
+

+

ب

ا
_

ب

ا

_

+

+

ش

ش

حا ا وازن ا معرفي
+

ا

حا ا وازن ا معرفي
ب

_

+

ا

+

+

ش

ب
_

ش

حا من دم ا وازن ا معرفي

حا من دم ا وازن ا معرفي

شكل رقم  :)4ظري ا وازن ا معرفي هيدر
(عزيز وحسيف):5 :3;;5 ،

نرمػػز بالشػػكؿ لحامػػؿ االتجػػاه بػػالرمز (أ) ،ولمصػػديؽ فػػي المجػػاؿ بػػالرمز (ب) ،و"االتجػػاه نحػػو

استخداـ النظاـ السوؽ الحرة االقتصادي الوطني بالرمز (س).
ويمكن مثيل صور يدر ل وازن ا معرفي كما يأ ي:

لما كاف حامؿ ىذا االتجاه يؤيد استخداـ نظاـ السػوؽ الحػرة فػي االقتصػاد الػوطني فػإف العبلقػة

بينػػو وبػػيف االتجػػاه نحػػو اسػػتخداـ ىػػذا النظػػاـ تكػػوف لػػو قيمػػة إيجابيػػة ،كػػذلؾ لمػػا كػػاف حامػػؿ االتجػػاه

وصديقو مرتبطيف بعبلقة حميمة فإف الصمة بينػو وبػيف صػديقو يكػوف ليػا قيمػة إيجابيػة والتػي نرمػز ليػا
( ،)+فػػإذا كػػاف الصػػديؽ يعػػارض اسػػتخداـ نظػػاـ السػػوؽ الح ػرة فػػي االقتصػػاد الػػوطني فػػإف الصػػمة بػػيف
الصديؽ واستخداـ ىذا النظاـ ليا قيمة سالبة ورمزىا سالب (.)-
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يسمى (ىيػدر) حالػة السػالب ب ػ (ال تػوازف) وتتميػز ىػذه الحالػة بػالقمؽ وعػدـ االرتيػاح ،ومػف ىنػا

تبرز دوافع االختزاؿ أو البلتوازف (عػدـ التػوازف) ،وقػد يسػتعيد الشػخص (أ) حالػة التػوازف بجيػر صػديقو
ورفضو أو يغير رأيو عف الموضوع االتجاه أو يحاوؿ إقناع صديقو أف يغير رأيو أو يشػوه كيفيػة إد اركػو
لصػػديقو أو يفصػػؿ بػػيف صػػديقو ،أو بػػيف موضػػوع االتجػػاه بحيػػث يخفػػض مػػف حالػػة عػػدـ االتسػػاؽ وعػػدـ

التجانس (عزيز وحسيف.):4-:3 :3;55 ،

ويتضح مػف تصػور ىيػدر أىميػة عبلقػة التػأثير والتػأثر بػيف الفػرد واآلخػريف فيمػا يتعمػؽ بتكػويف

وتغير االتجاىات ،وكيػؼ أننػا نميػؿ ألف نتبنػى اتجاىػات مػف بيننػا وبيػنيـ نػوع مػف التشػابو ،فاألصػدقاء
مثبلً الذيف يمثموف لمفرد جماعة مرجعيػة يتبنػى اتجاىػاتيـ واف كانػت إيجابيػة نحػو موضػع معػيف ،وذلػؾ
ألف قب ػػوليـ ل ػػو يتوق ػػؼ عم ػػى قبول ػػو ألفك ػػارىـ وس ػػموكيـ ،حي ػػث يك ػػوف التش ػػابو ف ػػي الس ػػموؾ والمعتق ػػدات

واالتجاىػػات أساس ػاً قاعػػدياً لمتجػػاذب بػػيف األف ػراد ،وفػػي ضػػوء مػػا تقػػدـ يبػػرز تػػأثير السػػياؽ االجتمػػاعي
واألشخاص في المجاؿ "الرفاؽ ،الوالديف ،المؤسسات االجتماعية "...عمى شخصية الفرد وسموكو.

ار عاً :ظري ا افر ا معرفي ل جر :)3957
اس ػػتبدؿ فس ػػتنجر مفي ػػوـ االتسػ ػػاؽ أو التػ ػوازف ومفي ػػوـ ع ػػدـ االتسػ ػػاؽ أو ع ػػدـ التػ ػوازف المػػػذيف
استخدما في نظريػات ىيػدر وأسػجود بمفيػوـ التنػاغـ ) ،(Consonanceومفيػوـ عػدـ االتسػاؽ أو عػدـ
التوازف بمفيوـ التنافر )( (Dissonanceعزيز وحسيف.):8 :3;;5 ،

وركػػز فسػػتنجر عمػػى العبلقػػات بػػيف عناصػػر المعرفػػة أي المعػػارؼ الفػػرد وآ ارئػػو ومعتقداتػػو عػػف

نفسو أو عف بيئتو أو عف سػموكو ،وقػد تكػوف ىػذه العناصػر المعرفيػة بينيػا اتسػاؽ أي تتسػؽ مػع سػموؾ

الفرد ،وقد يكوف بينيـ تنافر.

إف أىـ ما يميز نظرية فستنجر عف سائر النظريات األخرى إبرازىا ألثر نتائج الق اررات في

تكويف وتغيير االتجاىات ،فيي تيتـ بما يحدث مف تغيير بعد اتخاذ الق اررات ،ويفترض فستنجر أف
الوحدات األساسية في التنظيـ المعرفي لمفرد ىي العناصر التي تعد بمثابة معارؼ عف األشياء
واألحداث والوقائع والسموؾ ،وتتضمف أيضاً المعتقدات واآلراء واالتجاىات ،وقد يكوف بيف كؿ

عنصريف منيا عبلقات متنافرة.

يؤدي عدـ التناغـ المعرفي (التنافر المعرفي) إلى نشأة ضغوط عمى اختزاؿ التنافر الذي يمكف

أف يحدث ،أما بتغيير عنصر معرفي سموكي أو تغيير عنصر معرفي بيئي أو إضػافة عناصػر معرفيػة
جديدة وآراء جديدة
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ويربط فستنجر بيف عممية اتخاذ القرار والتنػافر المعرفػي ،فحػيف يواجػو الشػخص موقػؼ اختيػار

بػػيف عػػدة بػػدائؿ يكػػوف فػػي مواجيػػة حالػػة ص ػراع ) (Conflictومػػف ثػػـ تتكػػوف ضػػغوط االخت ػزاؿ ىػػذا

التنافر ،وي وقف ذ ك لى دة أمور ي:
 -3أىمية القرار.

 -4الجاذبية النسبية لموضوع ما.

 -5درجة التداخؿ أو التشابو المعرفي بيف عناصر الموضوع المطروح.
قام فل جر حديد أر ع مواقف ي شأ

ها ا افر ين ا للوك وا رأي ي:

 -3موقف االخ يار ا حر:
يحدث التنافر المعرفي في ىذا الموقؼ نتيجة التخاذ قرار ما ،ويمثؿ القرار ىنا في اختيار أحد

البدائؿ بيف شيئيف أو أكثر ،وفػي ىػذه الحالػة يعػاني الشػخص مػف حالػة صػراع يظػؿ قائمػاً حتػى يػتـ لػو

االختيار ،فإذا تـ االختيار انتيى الصراع وبدأ التنافر المعرفي وما يترتب عميو مف توتر.

فينػػا يفػػرؽ فسػػتنجر بػػيف الصػراع والتنػػافر إذ يكػػوف الشػػخص فػػي مواقػػؼ الصػراع مثػػؿ أف يتخػػذ

القػرار أمػػا بعػد اتخػػاذه لمقػرار فػػإف الصػراع يختفػػي (برفػػع) إذ يكػػوف قػػد تػػـ االسػػتقرار عمػػى اختيػػار معػػيف
وبمعنػػى آخػػر يكػػوف قػػد اسػػتطاع أف يرفػػع الص ػراع ولػػـ يصػػبح متػػردداً بػػيف اختيػػاريف يمػػي ذلػػؾ ظيػػور

التنافر ،وما يترتب عميو مف توتر وضغوط يود الفرد لو أمكف لو إزالتيا ،ومع ىذا ال يؤدي ىػذا التنػافر
إلػػى التشػػتت بػػيف اتجػػاىيف أو اختيػػاريف كمػػا كػػاف قبػؿ االختيػػار وأثنػػاء معانػػاة الصػراع (عزيػػز وحسػػيف،

.):: :3;;5

 -3موقف اإلذ ان ا قلري:
يقصد فستنجر باإلذعاف القسػري االضػط ارر لمخضػوع لمػرأي السػائد أو الػبلزـ دوف تغييػر الػرأي
الخػػاص بػػالفرد ،ويقابػػؿ ىػػذا اإلذعػػاف اتخػػاذ الق ػرار فػػي موقػػؼ االختيػػار الحػػر ،ويحػػدث نتيجػػة لمتيديػػد
بالعق ػػاب أو ب ػػالتمويح ب ػػالجزاء ،ف ػػإذا ح ػػدث اإلذع ػػاف نش ػػأ عن ػػو تن ػػافر ب ػػيف الػ ػرأي والس ػػموؾ ،أي تص ػػبح

العناصػػر المعرفيػػة المتعمقػػة بػػالرأي فػػي حالػػة تنػػافر مػػع العناصػػر المعرفيػػة المتعمقػػة بالسػػموؾ (المرجػػع
السابؽ).
ويرى فستنجر أف مقدار التنػافر الناشػئ عػف الخضػوع الجبػري يكػوف حصػيمة لمقػدار اإلثابػة أو

العقوبة التي تقدـ لمترغيب فػي السػموؾ المطمػوب ولدرجػة أىميػة الػرأي أو السػموؾ المطمػوب ،فػإذا حػدث
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اإلذع ػػاف قػ ػ ّؿ التن ػػافر الناش ػػئ عن ػػو كمم ػػا زادت قيم ػػة الج ػػزاء أو اش ػػتدت درج ػػة العق ػػاب (ج ػػودة:4223 ،
.)322

 -1موقف ا عرض ا الإرادي:
ينشػػأ التنػػافر فػػي ىػػذه الحالػػة إذا كانػػت المعمومػػات التػػي يتعػػرض ليػػا الشػػخص تحمػػؿ معػػارؼ

تتعارض مع معارفو السابقة والتعامؿ االجتماعي ووسائؿ اإلعبلـ كثيرة ما يؤدي إلى تعريض الشػخص

لمعمومات جديدة ،فإذا كانت ىذه المعمومات معاكسة لممعمومات التي لديو أدى ذلؾ إلى التنافر.

ويػػرى فسػػتنجر أف التنػػافر المعرفػػي ال ينشػػأ نتيجػػة االتخػػاذ ق ػرار ،فالشػػخص فػػي ىػػذه الحالػػة ال

يتخػػذ ق ػ ار اًر وال يختػػار أري ػاً وسػػموكاً ،وأف مػػا يحػػدث لػػو ويسػػبب لديػػو ىػػذا التن ػافر المعرفػػي ىػػو التعػػرض
إلعبلـ ييدؼ إلى التأثير في اتجاه معيف مضاد لبلتجاه الشخصي (عزيز وحسيف.):; :3;;5 ،

 -4موقف ا عرض اإلرادي:
ينشأ التنافر المعرفي في ىذه الحالة إذا كانت المعمومػات التػي يسػعى الشػخص لتحصػيميا عػف

إرادة حرة كي يؤيد اختيا ار يريد أف يحققو في المستقبؿ ،متعارضاً مع ما سبؽ لو تحصيمو مف معمومات

(عزيز وحسيف.):; :3;;5 ،

خاملاً :ا ظري ا وظي ي ال جا ات كا ز :)Katz
تق ػػوـ ى ػػذه النظري ػػة عم ػػى ع ػػدة فرض ػػيات أساس ػػية تؤك ػػد عم ػػى المكون ػػات المعرفي ػػة والمكون ػػات
الوجدانية (المشاعر واالنفعاالت) لبلتجاه وفقاً "كاتز" تقوـ االتجاىات بأربع وظائؼ أساسية:
 -3ا وظي

ا وليل ا كيي ي أو ا عي  :وىو ما تؤكػده نظريػات الػتعمـ حيػث تتكػوف االتجاىػات وفقػاً

الرتباطيا بما يترتب عمييا مف إثابة أو عقاب ،أو ما يرتبط بيا مف مشاعر ضيؽ أو ارتياح.

 -3وظي ة دفةةاع ا ةةا :إذا يحػػاوؿ الفػػرد حمايػػة ذاتػػو مػػف مواجيػػة حقػػائؽ أساسػػية تتعمػػؽ بيػػا أو حقػػائؽ
قاسية تتعمؽ بالعالـ الخارجي.

 -1وظي ة ا قيم ة ا مع ةةرة :فػػالفرد يحصػػؿ عمػػى الرضػػا مػػف التعبيػػر عػػف االتجاىػػات التػػي تتفػػؽ وقيمػػة
الشخصػػية ومفيومػػة لذاتػػو ،وىػػذه الوظيفػػة أساسػػية بالنسػػبة لمتوجيػػات التػػي تؤكػػد عمػػى نمػػو تحقيػػؽ

الذات.
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 -4ا وظي ة ا معرفي ة  :وتقػػوـ عمػػى أسػػاس حاجػػة الفػػرد أف يضػػفي تجانس ػاً وانتظام ػاً عمػػى العػػالـ ومػػف
حول ػػو ف ػػي س ػػعيو لمبح ػػث ع ػػف المعن ػػى ،ومحاول ػػة الفي ػػـ واالتج ػػاه نح ػػو اتس ػػاؽ وتنظ ػػيـ االعتق ػػادات
واإلدراكات بشكؿ يضفي الوضوح والتجانس.

ىذه الوظائؼ األربعة قد تظير في عدة مف االتجاىات التي يتمسػؾ بيػا الفػرد وقػد تظيػر كميػا

في أحد ىذه االتجاىات (سبلمة.);9 :3;;: ،

إف في ػػـ تك ػػويف وتغيي ػػر االتجاى ػػات وفقػ ػاً لنظري ػػة ك ػػاتز يتمث ػػؿ ف ػػي األس ػػاس ال ػػدافعي لبلتج ػػاه،

فاالتجاىػػات قػػد تكػػوف نفعيػػة فػػي كونيػػا تقػػود إلػػى مكافػػأة معينػػة أو تجنػػب عقػػاب مػػا ،كمػػا أنيػػا قػػد تعمػػؿ

لتحمي الشخص مف االعتراؼ بالحقائؽ غير المريحة عف نفسو أو الحقائؽ المؤلمة فػي بيئتػو ،أي أنيػا
قد تمنح اإلشباع في التعبير عػف الػذات وعػف القػيـ المركزيػة لمشػخص إلػى المػدى التػي تتكػوف فييػا فػي

اتساؽ إننا نجدىا تشػبع حػاف اًز رئيسػاً لبنػاء خبػرة الفػرد التػي تسػاعده فػي زيػادة الحػد األقصػى لمتوافػؽ مػع
نفسو وبيئتو (األشوؿ.)3;8-3;7 :3;:9 ،

لادلاً :ظري ا حليل ا لي:
تؤكػػد ىػػذه النظريػػة عمػػى أف االتجاىػػات الفػػرد دو اًر حيوي ػاً فػػي تكػػويف "األنػػا" ،وىػػذه "األنػػا" تمػػر

بم ارحػػؿ مختمفػػة ومتغيػرة مػػف النمػػو منػػذ الطفولػػة إلػػى مرحمػػة البمػػوغ متػػأثرة فػػي ذلػػؾ بمحصػػمة االتجاىػػات

التي يكونيا الفػرد نتيجػة لخفػض أو عػدـ خفػض توت ارتػو ،وأف اتجػاه الفػرد نحػو األشػياء يحػدده دور تمػؾ
األشػػياء فػػي خفػػض التػػوتر الناشػػئ عػػف الصػراع الػػداخمي بػػيف متطمبػػات "اليػػو" الغريزيػػة وبػػيف األع ػراؼ
والمعايير والقيـ االجتماعية ،إذ يتكوف اتجاه إيجابي نحو األشػياء التػي خفضػت التػوتر أو يتكػوف اتجػاه

سػػمبي نحػػو األشػػياء التػػي أعاقػػت أو منعػػت خفػػض التػػوتر ،ويمكػػف التجاىػػات الفػػرد أف تتميػػز إذا مػػا تػػـ
د ارسػػة ميكانزمػػات الػػدفاع لديػػو والحمػػوؿ التػػي تقػػدميا ،وكػػذلؾ األغ ػراض التػػي مػػف خبلليػػا يخفػػض مػػف
توتراتو ،ويتـ ذلػؾ عػف طريػؽ إخضػاع الفػرد لمتحميػؿ النفسػي لتبصػيره بأسػاس توافقاتػو المصػطنعة ،ومػا
يصاحبيا مف وجود اتجاىات قبوؿ ورفض (وحيد.)74 :4223 ،

في ضوء درال

ظريات كوين اال جا ات يمكن أن ل خلص ما يلي:

أ -وجود بؤرة اىتماـ أو محػور يعػد بمثابػة حجػر الزاويػة فػي بنػاء النظريػة ،وىػو يختمػؼ بالضػرورة مػف
نظرية إلى أخرى.

ب -التركيػػز عمػػى أسػػاس واح ػػد سػػيكولوجي وىػػو خف ػػض التػػوتر ،والحاجػػة لػػدى الف ػػرد حتػػى يتحقػػؽ ل ػػو
االتساؽ والتناغـ في شخصيتو ومف ثـ سموكو.
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ج -إبراز واضح لدور عممية التدعيـ والتركيز عمى دورىا في تغيير االتجاىات.
فػػنبلحظ أصػػحاب نظريػػة التحميػػؿ النفسػػي وعمػػى أرسػػيـ فرويػػد يؤكػػد عمػػى دور خفػػض التػػوتر
الناشئ عف الحاجة البلشعورية في تغيير السموؾ ،ويشير فستنجر صػاحب نظريػة التنػافر المعرفػي إلػى
ضرورة خفػض التػوتر الناشػئ عػف الحاجػة إلػى إ ازلػة التنػافر المعرفػي ،كػذلؾ يشػير رونبػرج إلػى ضػرورة
خفػػض التػػوتر الناشػػئ عػػف عػػدـ االتس ػػاؽ بػػيف العناصػػر الوجدانيػػة والعناصػػر المعرفيػػة لبلتج ػػاه (داود

وحسيف.)66 :3;;5 ،
د -تيتـ كؿ نظرية بمكوف أو أكثر مف مكونات االتجاه الثبلثة وفقاً لمنظرية المتبناة.
عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ نظريػػة رونبػػرج تيػػتـ بالجانػػب الوجػػداني والمعرفػػي والعبلقػػة الناتجػػة بينيمػػا،

وتػػرى النظريػػة التغييػػر فػػي مكونػػات الوجدانيػػة يتبعػػو بالضػػرورة تغييػػر فػػي المكونػػات المعرفيػػة ،ومػػف ث ػـ

ركزت عمى تغير الجانب الوجداني.

أما نظرية فستنجر اىتمت بالجوانب المعرفية والنزوعية لبلتجاىات ،وأكدت أىمية المكونات

اإلدراكية المعرفية في تغيير االتجاىات إذا أف تغير ىذه المكونات يؤثر بالضرورة في الجوانب
األخرى.
وتش ػػير نظري ػػة التحمي ػػؿ النفس ػػي إل ػػى أىمي ػػة الكب ػػرى لممكون ػػات الوجداني ػػة ،وتعتم ػػد ف ػػي تغييرى ػػا

لبلتجاىات عمى تغيير المكونات خصوصاً الجانب البلشعوري منيا إذ أف تغييرىا يؤدي بالضػرورة إلػى
تغير المكونات األخرى المعرفية والنزوعية.

أما النظرية السموكية فتركز عمػى أىميػة تعػديؿ المكونػات اإلجرائيػة أو السػموكية ،وبمعنػى آخػر
يكػػوف التركي ػػز عم ػػى الجان ػػب النزوع ػػي (الس ػػموكي) ،أي إدعػػاءات الف ػػرد المبلحظ ػػة الت ػػي ب ػػدورىا إذا م ػػا
تعدلت يتـ التعديؿ بالضرورة في مكونات الجانب المعرفي والجانب الوجداني.

اال جاه ا ليالي واالج ما ي:
بعػ ػػد أف قام ػ ػت الباحث ػ ػة باإلشػ ػػارة إلػ ػػى موضػ ػػوع االتجاىػ ػػات بشػ ػػكؿ عػ ػػاـ ومكوناتيػ ػػا ووظائفي ػ ػا

وخصائصيا أصبح البد مف توضيح معنػى االتجػاه السياسػي واالجتمػاعي الػذي ىػو متغيػر أساسػي فػي

الدراسة الحالية ،وىؿ يختمؼ عف االتجاىات العامة أـ ال.

يػػذكر شػػعباف أحمػػد ( )3;;6بأنػػو ال يوجػػد فػػرؽ بػػيف االتجػػاه بصػػفة عامػػة واالتجػػاه السياسػػي

واالجتماعي ،كمػا يوجػد شػبو اتفػاؽ بػيف البػاحثيف عمػى أف االتجػاه ىػو موقػؼ الفػرد إزاء موضػوعات أو
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أشػػياء أو ظ ػواىر ،وىػػذه قػػد تكػػوف سياسػػية أو اجتماعيػػة أو اقتصػػادية ،فاالتجػػاه السياسػػي شػػأف االتجػػاه
الػديني أو االقتصػادي (أحمػد ،)64 :3;;6 ،وىػو مػا يشػير إليػو رودي أندرسػوف ) (R. Andersoفػي
تصػػوره لبلتجاىػػات السياسػػية بأنيػػا نزعػػة أو اسػػتعداد أو قابميػػة لمسػػموؾ بشػػكؿ معػػيف فػػي مواجيػػة واقعػػة

معينة (األزىري.);7 :3;:7 ،

وتػػرى كيركياتريػػؾ وبيتػػت ( )3;94بػػأف االتجاىػػات السياسػػية ىػػي مجموعػػة مترابطػػة مػػف اآلراء
واألفكػ ػ ػػار والمشػ ػ ػػاعر واإلد اركػ ػ ػػات إزاء الموضػ ػ ػػوعات السياسػ ػ ػػية ،وىػ ػ ػػي األحػ ػ ػػداث والوقػ ػ ػػائع والقضػ ػ ػػايا

والمؤسسات المرتبطة بصناعة القرار في المجتمع أو السمطة.

ويرى أبو ناىية ( )4 :4223أف االتجػاه عبػارة عػف توجيػو ثابػت نسػبي أو تنظػيـ مسػتقر نسػبياً

لمعمميات المعرفية واالنفعالية والسػموكية لػدى الفػرد نحػو الموضػوعات أو األفكػار أو الظػواىر المختمفػة،

فإنػو يػرى االتجػػاه السياسػي يسػير فػػي نفػس المعنػػى تقريبػاً ويشػير إلػػى توجيػو ثابػت نسػػيباً واسػتعداد لػػدى

الفرد لمسموؾ بشكؿ معيف في مواجية قضايا أو مواقؼ سياسية معينة.

م هوم اال جا ات ا ليالي واالج ما ي :
ينقػػؿ أبػػو ناىيػػة ( )4223عػػف ايزينػػؾ ) (Eysenckوويمسػػوف تعريفيمػػا لبلتجاىػػات السياسػػية

بأنيػا مجموعػة مػف اآلراء واألفكػػار والمشػاعر واإلد اركػات المرتبطػة المكبوتػػة لمتنظػيـ النفسػي نسػيباً لػػدى

األفراد إزاء بعض القضايا أو المواقؼ السياسية المطروحة في مجتمعيـ.

كوين اال جا ات ا ليالي واالج ما ي كما يراه ايزي ك ):(Eysenck, 1999
يرى ايزينؾ ) (Eysenckأف االتجاىات ال تحدث بصورة منفػردة ولكػف تكػوف مرتبطػة معػاً فػي

نػػوع مػػف التركيػػب أو النمػػوذج المعػػيف واالتجاىػػات السياسػػية واالجتماعيػػة ،تتكػػوف مػػف خػػبلؿ ترتيػػب أو

نظاـ ىرمي مكوف مف أربع مستويات موضحة في الشكؿ رقـ (:)6
 -ا مل وى ا ول:

حيػػث يمثػػؿ قاعػػدة النظػػاـ يضػػع فيػػو اآلراء السػريعة التػػي ال تحمػػؿ صػػفة وخاصػػية لمفػػرد ،كمػػا أنيػػا

غي ػػر متك ػػررة وسػ ػريعة ال ػػزواؿ ،ول ػػيس لي ػػا قيم ػػة كبيػ ػرة وال تكش ػػؼ ع ػػف شخص ػػية أو اتجاى ػػات أو

األيدلوجية الخاصة بالفرد.

7:

 ا مل وى ا ثا ي:يمكػػف الوص ػػوؿ لي ػػذا المس ػػتوى عن ػػدما تك ػػوف اآلراء متكػػررة وتك ػػوف نس ػػبياً جزئػ ػاً ثابتػ ػاً م ػػف التركي ػػب

الشخصي لمفرد ويمكف تمثيميا بمفيوـ الرأي الشخصي.
 -ا مل وى ا ثا ث:

عنػػد ىػػذا المسػػتوى تتكػػوف االتجاىػػات حيػػث يػػرى ايزينػػؾ ) (Eysenckأف الفػػرد ال يحمػػؿ فقػػط أري ػاً

واحداً معيناً بأمر معيف بدرجة مف الثبات ،ولكنو يػرى بػأف الفػرد يحمػؿ فػي نفػس الوقػت عػدداً كبيػ اًر
مف اآلراء األخرى عف نفس الموضوع والتي تتحد لتعرؼ االتجاه الخػاص بالموضػوع ،ويضػرب لنػا

مثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ فػػي االتجاىػػات البلسػػامية فػػي أنيػػا تتكػػوف مػػف خػػبلؿ تػرابط مجمػػوع اآلراء المتعمقػػة
بنفس الموضوع والتي تعطي برو اًز لبلتجاه البلسامي لدى الفرد.

 ا مل وى ا ار ع:تكػػوف األيديولوجي ػة :يػػرى ايزينػػؾ ) (Eysenckأنػػو مػػف الممكػػف أف يحمػػؿ الفػػرد أكثػػر مػػف اتجػػاه،

فمثبلً شخص ذو اتجاه البلسامي يميؿ أف يكوف متديناً ومؤيداً لمجمد ولحكـ اإلعداـ ،ويحمػؿ وجيػة
نظ ػػر ص ػػارمة لتربي ػػة األطف ػػاؿ ،ول ػػو مي ػػوؿ وطني ػػة ومتمس ػػؾ ب ػػالعرؽ (أطم ػػؽ عم ػػى ى ػػذه االتجاى ػػات
المترابطة باإليديولوجية المحافظة) ،فيرى أف االتجاىات نفسيا تترابط ومف خبلؿ ىػذا التػرابط يبػرز

ما يسمى باالتجاه األعمى أو األيديولوجية.

الشكؿ التالي رقـ ( )6يوضح التركيب اليرمي لتكويف االتجاىػات الػذي يبػدأ بالعػدد الكبيػر جػداً

لآلراء المميزة غير مترابطة إلى عدد أقؿ مف اآلراء المتكررة ،إلى عدد أقؿ نسبياً مف االتجاىات ثـ إلى

المستوى األعمى (االتجاه األعمى) المسمى باإليديولوجية المحافظة كما يراىا ايزينؾ ).(Eysenck

;7

انًستىيانراتع-االَذونىجُا

انًحافظح

انًستىيانثانث-االتجاهاخ

انىطُُح

انصرايحفٍترتُحاألطفال

انتذٍَ

انتًسكتانعرق

المستوى األول -اآلراء الغير متكررة والغير مستقرة

شكل رقم  :)5يوضح ا ركيب ا هرمةي كةوين اال جا ةات ا ةذي ي ةدأ ا عةدد ا ك يةر جةداً ةيراء ا مميةزة ا غيةر

ا م ار ط ة إ ةةى ةةدد أقةةل مةةن اآلراء ا م كةةررة إ ةةى ةةدد أقةةل ل ة ياً مةةن اال جا ةةات ثةةم إ ةةى ا مل ة وى ا
اال جاه ا

لةةى

لى) ا ملمى ا يد وجي ا محافظ كما ي ار ا ايزي ك.

عقيب لى رأي ايزي ك ) (Eysenckفي كوين اال جا ات:
 -3اىتـ ايزينؾ ) (Eysenckبتفسير العبلقة بيف اآلراء واالتجاىات واأليديولوجية مف خبلؿ النظاـ أو
الترتيب اليرمي.

 -4اقتراح ايزينؾ ) (Eysenckنظاـ البعديف حتػى يسػتطيع فسػير العبلقػة بػيف االتجاىػات مػع بعضػيا
البعض ،وذلؾ لعدـ مبلئمة نظاـ البعد الواحد في تفسير ىذه العبلقة.

 -5اعتمد ايزينؾ ) (Eysenckعمى عممية االرتباط في بناء نظامو اليرمي في تركيب االتجاىات.
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 -6تحدث ايزينؾ ) (Eysenckعف االتجاىات المكتسبة أساساً وليس عف كيفية اكتسػاب االتجاىػات،
كما أنو لـ يتحدث عف العوامؿ المؤثرة في تبني اتجاه معيف في تفسيره لتركيب االتجاه.

ومػ ػػف خػ ػػبلؿ د ارسػ ػػة قػ ػػاـ بيػ ػػا ايزينػ ػػؾ ) (Eysenckلتحميػ ػػؿ العبلقػ ػػة اإلرتباطيػ ػػة بػ ػػيف مقػ ػػاييس

االتجاى ػػات ،والت ػػي طبق ػػت ف ػػي ع ػػدد م ػػف البم ػػداف ،فق ػػد وج ػػد أف ك ػػؿ ى ػػذه المعطي ػػات واالرتباط ػػات ب ػػيف
االتجاىات واآلراء يمكف أف تتمثؿ في محوريف أو بعديف أو عامميف:

 -ا محور ا ول :عامؿ المحافظة في مقابؿ عامؿ الراديكالية.

 ا محور ا ثا ي :عامؿ التصمب الفكري في مقابؿ عامؿ المرونة الفكرية.ي ػػرى ايزين ػػؾ ) (Eysenckم ػػف خ ػػبلؿ ى ػػذيف المح ػػوريف أن ػػو يمك ػػف لن ػػا التفري ػػؽ ب ػػيف أبع ػػاد االتجاى ػػات

المسػػتقمة األخػػرى والشػػكؿ التػػالي رقػػـ ( )7يوضػػح العبلقػػة اإلرتباطيػػة بػػيف االتجاىػػات وعامػػؿ المحافظػػة
والراديكالية والمرونة الفكرية والتصمب الفكري.

انتصهة انفكرٌ
•انفاشُح
•انتسهطُح إقايحعالقاخخارج •انًجتًعٍُُ 
•َطاقانسواج 
•انتًسكتانعرق •تأَذحكىاإلعذاو
•انتطىروانُشىء 
•تأَذانجهذ
انرجعح 
•تسهُمقاَىٌانطالق 
تأَذانًعايمانصاريح
•يعارظحاإلجهاض 
يعانًجريٍُ
•انتحكىتانُسم 
•االشتراكُح 
•االتصال 
ظذتًازجاألجُاش
•انًحافظح 
•انىطُُح 
•انقاَىٌ 
•انرقاتح 
•تأَذانتعهُىانذٍَُاإلجثارٌ 
•يعارظحتحذَذانُسم 
•انعىدجإنًانذٍَ 

•رادَكانُح 
•اجتًاعٍ 
إنغاءانًهكُحانخاصح 
•
قىجانىطُُحظذانسالو 
•
•يعارظحانتطعُىاإلجثارٌ 
•انتخهٍعٍانسُادجانىطُُح 
•نثرانُح 
•انًسانًح 
•دًَقراطُح 

•ظذانحرب 
اإلَساَُح 

انتذٍَ 
انًروَحانفكرَح 

شكل رقم  :)6ا عالق اإلر اطي

ين اال جا ات و امل ا محافظ وا راديكا ي وا مرو ا كري وا صلب
ا كري

يرى ايزينؾ ) (Eysenckأف الشكؿ السابؽ يساعد عمى تفسير معنى المحوريف مف خبلؿ

وجيات فضولية عديدة لتوزيع اآلراء واالتجاىات عمى المحوريف .ويرى المحور األوؿ المسمى بعامؿ

الراديكالية والمحافظة يوجد عدد مف االتجاىات واآلراء تمتمؾ ارتباطاً موجباً عالياً مع عامؿ المحافظة،
كما وجد أف ليذه االتجاىات واآلراء ارتباط سمبي ِ
عاؿ مع عامؿ الراديكالية ،كما وجد أيضاً عدداً مف
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عاؿ مع عامؿ الراديكالية ،وليا ارتباط سمبي ِ
االتجاىات واآلراء ليا ارتباط موجب ِ
عاؿ مع عامؿ
المحافظة ،حيث أف االتجاىات واآلراء التي ليا ارتباط موجب ِ
عاؿ مع المحافظة والتصمب الفكري،
حيث تمثمت في اتجاىات الفاشية وتأييد الجمد والمعاممة مع المجرميف والتمسؾ بالعرؽ ،ومعارضة
التمازج بيف األجناس ،كما ليذه االتجاىات ارتباط سالب ِ
عاؿ مع عامؿ الراديكالية.
أم ػػا االتجاى ػػات واآلراء الت ػػي لي ػػا ارتب ػػاط موج ػػب ع ػ ِ
ػاؿ م ػػع المحافظ ػػة والمرون ػػة الفكري ػػة ى ػػي
اتجاىات التديف والوطنية ،ومعارضػة تحديػد النسػؿ ،واتجاىػات مؤيػدة لفػرض القػانوف والرقابػة ،واإليمػاف

في وجود ا﵀ ،والذىاب إلى الكنيسة يوـ األحد.

أمػػا االتجاىػػات واآلراء التػػي ليػػا ارتبػػاط موجػػب عػ ِ
ػاؿ مػػع الراديكاليػػة والتصػػمب الفكػػري وارتبػػاط
سػػالب عػ ِ
ػاؿ مػػع المحافظػػة ىػػي اتجاىػػات االشػػتراكية والرجعيػػة ،ومؤيػػدي إقامػػة العبلقػػات خػػارج نطػػاؽ

الزواج (الحرية الجنسية) ،ومؤيػدي تحديػد النسػؿ ومعارضػي اإلجيػاض ،ومؤيػدي فػرض قػوانيف لتسػييؿ
الطػبلؽ ،ومؤيػػدي نظريػػة النشػػوء ،أمػا االتجاىػػات التػػي ليػػا ارتبػػاط موجػب عػ ِ
ػاؿ مػػع الراديكاليػػة والمرونػػة
الفكرية ىي اتجػاه مؤيػدي إلغػاء الممكيػة الخاصػة ،واتجاىػات قػوة الوطنيػة ضػد السػبلـ اتجاىػات التنػازؿ

عػف السػيادة الوطنيػة ومعارضػي التطعػيـ اإلجبػاري ،واتجػاه المسػالمة واإلنسػانية (Eysenck, 1999:

).119-146

ا يديو وجيا:
يعػػد مفيػػوـ األيػػديولوجيا السياسػػية مػػف المفػػاىيـ المرتبطػػة ارتباطػػا وثيق ػاً باالتجاىػػات السياسػػية

) ،(Political Doctineوالفمسػفة السياسػية ) ،(Political Philosophyوالنظريػة السياسػية والفكػر

السياسي واالتجاىات السياسية (مجاىد.)32 :3;:: ،

وقد تعددت تعريفات مفيوـ األيديولوجيا بتعدد الباحثيف الذيف تعرضوا لدراستو ،حيث أف مفيوـ
األيػػديولوجيا أصػػبح يحمػػؿ فػػي طياتػػو معػػاني كثي ػرة ،بمعنػػى آخػػر أف أفكارنػػا العامػػة ومفاىيمنػػا المتعػػددة
ح ػػوؿ ماىي ػػة األي ػػديولوجيا يتناس ػػب ك ػػؿ مني ػػا وأي ػػديولوجيا نح ػػف ،بمعن ػػى أنن ػػا نختم ػػؼ ألنن ػػا ننظ ػػر إل ػػى
األيػػديولوجيا مػػف وجيػػة نظػػر أيديولوجيػػة ،أي نبحػػث فييػا مػػف منطػػؽ أفكارنػػا كمحػػافظيف أو ليبػرالييف أو

ماركسييف ،واأليديولوجيا مف منطمؽ عمـ االجتماع والمعرفة ىي جميع األفكار والرؤى الخاصة بفرد مػا
أو جماعة أو فئػة أو طبقػة أو دولػة ،وتتنػوع ىػذه األفكػار والػرؤى والمعتقػدات ،فتجمػع بػيف القضػايا بػيف

القضايا السياسية واالجتماعية والمسائؿ االقتصادية فضبلً عف الثقافة (المدىوف.)47 :3;:: ،

وقد أكد فطيـ ( )7: :3;;2بأف األيديولوجيػة ىػي تركيبػة عقميػة وجدانيػة تخاطػب الػذىف ،كمػا

تحرؾ العاطفة وتساعد اإلنساف عمى تفيـ الحياة وتذوؽ طيباتيا ،كما تعينو عمػى تقبػؿ وتحمػؿ متاعبيػا
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والصػبر عمػػى نوائبيػػا ،فكمػا يسػػتحيؿ أف يعػػيش اإلنسػاف العػػادي بغيػػر ىػواء يسػػتحيؿ أف يعػػيش اإلنسػػاف
االجتماعي بغير األيديولوجيا (فطيـ.)7: :3;;7 ،

تكم ػػف أىمي ػػة األي ػػديولوجيات السياس ػػية قيمػ ػاً تقدم ػػو م ػػف معموم ػػات ع ػػف الجماع ػػات والش ػػعوب

األخرى ،ونظـ الحكػـ السػائد ،وكيفيػة اإلدارة واتخػاذ القػرار ،واختيػار النػواب والممثمػيف والحكػاـ ومػواقفيـ
مف الواقع القائـ ،وجانب القوة والضعؼ في تمؾ النظـ ،أو لدى الجماعات وكيفية النفوذ إلييا وزعزعتيا

(المرعشمي.)327 :3;:; ،
كمؿ تحتؿ األيديولوجيا موقفاً عامػاً فػي السياسػة تبنػي عمييػا االتجاىػات السياسػية ،والتػي تمثػؿ

إطا اًر مرجعياً لسموؾ المواطنيف ومشػاركتيـ ،وألنيػا أيضػاً األيػديولوجيا مػف وجيػة النظػر السياسػية تعنػي
أف نشبع الحاجات األساسية لئلنساف سواء مادية أو معنويػة ،مثػؿ الحاجػة لبلنتمػاء والحاجػة إلػى تقػدير

الذات وتجسيد رغبات وأحبلـ مصالح األفراد السياسية (فطيـ.)79 :3;;4 ،
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ويرى ايزينؾ ) (Eysenckبػأف األيػديولوجيا أعػـ وأشػمؿ مػف االتجاىػات (Eysenck, 1999:

كما يشير مفيوـ األيديولوجيا إلى مجموعة مف المعتقدات واألفكار المترابطة التي تميز جماعة

بعينيا ،وىػذا ىػو أقػؿ مػا تنطػوي عميػو مػف معنػى ،إذ أنيػا غالبػاً مػا تنصػرؼ إلػى أكثػر مػف ذلػؾ ،ومثػؿ

ىػػذه المجموعػػة مػػف األفكػػار أو المواقػػؼ يمكػػف أف تنحصػػر إلػػى قمػػة قميمػػة مػػف النػػاس أو يشػػترؾ فييػػا
كثي ػػروف ،ويمك ػػف أف يش ػػترؾ فيي ػػا ش ػػعب بأكمم ػػو كش ػػعوب أوروب ػػا الغربي ػػة أو ال ػػوطف العرب ػػي أو الع ػػالـ

اإلسػػبلمي ،ويمكػػف أف تشػترؾ كػػؿ الشػػعوب عمػػى اخػػتبلؼ أماكنيػػا خػػبلؿ فتػرة بعينيػػا مػػف فتػرات المحػػف
(عمي.)439 :3;;9 ،

لم ا س ا ليالي:
عمـ النفس السياسي يجمع بيف عمـ السياسة وعمـ النفس ،بحيػث يسػتفيد عمػـ السياسػة مػف عمػـ

ودرسػة العبلقػات بػيف
النفس وعمـ النفس مف عمـ السياسة في د ارسػة مواضػيع مختمفػة ،مثػؿ الشخصػية ا

األفراد المجتمع والسموؾ السياسي ،التربية األىمية (التعميـ المػدني) والصػراع الػدولي ،وصػياغة القػ اررات
والقوانيف الدولية ،والصراع بيف األفراد ،ودراسة القومية والحركػات السياسػية والتعبئػة السياسػية (David
).O. Dears, 2003: 3

كمػػا يػػرى د .فػػرج طػػو بػػأف عم ػـ الػػنفس السياسػػي ىػػو فػػرع مػػف فػػروع عمػػـ الػػنفس ييػػتـ بتطبيػػؽ

مبادئ عمـ الػنفس وأسسػو ومقوالتػو ونظرياتػو ومناىجػو فػي البحػث ،وطريقػة د ارسػة المشػكبلت السياسػية
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والقضػػايا المختمفػػة بػػيف الػػدوؿ وغيرىػػا لموصػػوؿ إلػػى أفضػػؿ الحمػػوؿ وأنجحيػػا وأفيػػدىا ،فيػػو ييػػتـ بد ارسػػة

أفضػػؿ سػػبؿ تحقيػػؽ السػػبلـ بػيف األعػػداء أو نشػػر السػػبلـ ومقاومػػة الحػػروب ومنػػع التػػورط فييػػا ،ويػػدرس
سيكولوجية التفاوض ،وأفضؿ أساليب الحػوار بػيف األطػراؼ المتصػارعة وأجػداىا ،وأنسػب السػبؿ إلقنػاع

الخصػػـ بوجيػػة النظػػر ،ووسػػائؿ الح ػوار كسػػب ال ػرأي العػػاـ الػػداخمي والػػدولي بعدالػػة قضػػايانا السياسػػية،
وكيفية تغيير اتجاىات الخصـ أو الرأي العاـ لزحزحتو عف موقفو إلى الموقؼ الذي ندعو لو أو نطالب

بػػو ،بحيػػث يصػػبح مقنع ػاً بعدالػػة قضػػيتنا ،ويػػرى أف عمػػـ الػػنفس السياسػػي ىػػو اسػػتقبلؿ األسػػس النفسػػية
لدراسة وفيـ وعبلج ظواىر والقضايا السياسية عمى نحو ما تعترؼ بيا وتحددىا (طو.)58 :3;;; ،

م هوم ا حزب:
ا مع ي ا لغوي لحزب:

جاء في كتاب المصباح المنير أف "الحزب يعني طائفة مف الناس ،والجمع ىو األحزاب،

وتحزب القوـ صاروا أحزاباً ،والحزب النصيب" (المصباح المنير.)355 :3;99 ،
ّ
ِ َِّ
يف فََّرقُوا
وقد جاء في القراف الكريـ ما يؤكد أف الحزب يعني جماعة في قولة تعالي ﴿ :م َف الذ َ
ِ
ِ
ِ
وف ﴾ (سورة الروـ.)32 ،
د َينيُ ْـ َو َك ُانوا ش َي ًعا ُك ُّؿ ح ْز ٍب بِ َما لَ َد ْي ِي ْـ فَ ِرُح َ

عريف ا حزاب

د لماء االج ماع وا ليال :

يعرفو عاطؼ غيث بأنو "جماعة مف األفراد تشترؾ في تصور واحد لبعض المسائؿ السياسية

وتكوف رأياً انتخابياً" (عمي.);4 :4224 ،

ويعرفو بطرس غالي ومحمود خيري بأنو "اتحاد بيف مجموعة مف األفراد بغرض العمؿ معاً

لتحقيؽ الصالح القومي وفقاً لمبادئ متفقيف عمييا جميعاً" (غالي وخيري.)729 :3;88 ،

ويعرفو محمد بدوي بأنو "جماعات ذات فكر مذىبي معيف ،تسعى لوضعو موضع التنفيذ عف

طريؽ العمؿ لموصوؿ إلى السموؾ" (بدوي.)35 :3;92 ،

ويعرفو الباحث شعباف الحداد بأنو "جماعة مف الناس يعتنقوف أيديولوجية سياسية واحدة ،وليـ

إستراتيجية سياسية يتفقوف بصددىا ،كما يتفقوف بصدد الخطوط القريبة والبعيدة التي يعمنيا الحزب أو

التنظيـ ،باإلضافة إلى تبني أفكار سياسية أو دينية أو عقائدية أو مذىبية (الحداد.)85 :4224 ،

ويعرؼ مشروع قانوف األحزاب السياسية الفمسطيني الحزب بأنو "كؿ تنظيـ سياسي يتشكؿ وفؽ

القانوف مف جماعة مف الفمسطينييف بيدؼ المشاركة في الحياة السياسية ،وتحقيؽ أىداؼ محددة تتعمؽ

بالشؤوف الوطنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية بوسائؿ مشروعة وسميمة في سعيو لتداوؿ
السمطة" (مسودة مشروع القانوف الفمسطيني.)6 ،
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ويعرؼ قانوف األحزاب السياسية األلماني الحزب بأنو "مجموعة مف المواطنيف تسعى لمتأثير

في السياسة مف خبلؿ الفوز في االنتخابات" ()13

ا حزاب ا للطي ي :

يعرؼ نعماف الخطيب الحزب بأنو "مجموعة مف المواطنيف يؤمنوف بأىداؼ سياسية

أيديولوجية ،وينظموف أنفسيـ بيدؼ الوصوؿ إلى السمطة وتحقيؽ برنامجيـ" (الخطيب.)33 :3;:5 ،

مقومات ا حزب:
إف أي حػػزب سياسػػي حتػػى يػػتمكف مػػف التواصػػؿ واالسػػتم اررية والبقػػاء فػػي المجتمػػع يحتػػاج إلػػى

عدة مقومات تضمف لو االستم اررية ،و ذه ا مقومات ي:

 -3وج ػػود أيديولوجي ػػة ،وتعن ػػي األفك ػػار والمب ػػادئ المش ػػتركة ،وأولوي ػػات ق ػػد تت ػػرجـ بػ ػرامج تط ػػرح عم ػػى
المواطنيف.

 -4وجػػود تنظ ػيـ يتمتػػع بالعموميػػة واالسػػتم اررية ،مػػع وجػػود شػػبكة اتصػػاالت عمػػى المسػػتوييف المحمػػي
والقومي.

 -5سعي ىذه الجماعة أو ىذا الحزب لموصوؿ إلى السػمطة والمسػاىمة فييػا واالحتفػاظ بيػا (الخطيػب،
.)3: :3;:5

مراحل ا ا ل ا حز ي:
يمػػر تفاعػػؿ الفػػرد مػػع الحػػزب الػػذي ينتمػػي إليػػو بم ارحػػؿ ودرجػػات كمػػا يمػػي :تصػػاعدية قػػد تبػػدأ

ضعيفة ،ولكف استمرارىا بتحقيؽ النجاح واإلشباع يزيدىا عمقاً وقوة وشموالً ،وأ م ذه ا مراحل:
 -3إحساس الفرد بوجود الحزب واىتمامو بو.

 -4التقييـ لذلؾ الحزب والرغبة في االنضماـ إليو.
 -5التعرؼ عمى أفراد ذلؾ الحزب وادراؾ أىدافو.

 -6تقبؿ الشخص ألولئؾ األفراد في الحزب وادراؾ األىداؼ.
 -7ابتداء االندماج في نطاؽ المشاعر واآلماؿ.

 -8ضبط ذاتي لمسموؾ ينسجـ مع سموؾ األفراد.
 -9قياـ قنوات اتصاؿ وتجاوب مع أفراد الحزب.

 -:التماسؾ في روح الحزب الذي يتفاعؿ معيا في كثرة استخداـ "نحف" بدؿ "أنا" مع الرضا.

87

; -تضحية سعيدة ببعض المصالح الفردية واألفكار الشخصية في سبيؿ االنتماء والتسػوية واالنصػياع
لذلؾ الحزب.

 -32التكامؿ مع أفراد الحزب وىو أعمى درجات التفاعؿ وثمرتيا في الحياة النفسية واالجتماعية (شقير،
.)83 :2001

ا خصائص ا عام لحزب:
يمكػػف القػػوؿ أف الحػػزب أو أي حػػزب فاعػػؿ يتمتػػع بعػػدد مػػف الخصػػائص اليامػػة ،يمكػػف تػػدوينيا
في النقاط التالية:
 -3عضوية فرديف أو أكثر.

 -4حدوث تفاعؿ اجتماعي متبادؿ بيف أفراده "تأثير وتأثر واعتماد متبادؿ".
 -5وجود معايير ومعتقدات وقيـ ودوافع وميوؿ مشتركة.
 -6وحدة أىداؼ ومصالح ومصير مشترؾ.
 -7بناء اجتماعي ثابت.

 -8دور اجتماعي محدد ومكانة معينة ألفراده.

 -9أداة اتصاؿ بيف أفراده تسيؿ عممية التفاعؿ االجتماعي بينيـ.
 -:عبلقات صريحة بيئية أو سياسية أو اقتصادية أو وحدة خصائص أو نشاط.
; -شعور مشترؾ باالنتماء بيف أفراده تجاه الحزب (شقير.)122 :2001 ،

دي اميات ا حزب:
تعتبػر ديناميػػة الحػزب ىػػو ذلػؾ الفػػرع مػف العمػػوـ اإلنسػانية الػػذي ييػتـ بالد ارسػػة العمميػة المنظمػػة لمحػػزب
وتكوينو ونموه ونشاطو وانتاجو ،وما يرتبط بو مف جوانب أخرى بغية الوصوؿ إلى القوانيف العممية التي
تػػنظـ ىػػذه الجوانػػب ،مؤكػػداً فػػي د ارسػػة التفاعػػؿ لمػػا سػػبؽ مػػف ح ػوادث عبلقػػات ىػػذه الجوانػػب بػػالعموـ

اإلنسػػانية المختمفػػة ،القيمػػة التطبيقيػػة لمػػا تصػػؿ إليػػو مػػف معمومػػات فػػي تحسػػيف عمػػؿ الحػػزب ،ومػػا يتبػػع

ذلؾ مف راحة ورفاىية لمفرد والمجتمع.

وعمػػى اعتبػػار أف ديناميػػات الحػػزب تيػػتـ بالتفاعػػؿ المصػػاحب لمتغييػػر داخػػؿ الحػػزب ،فػػإف ىنػػاؾ بعػػض
القواعػػد المتعمقػػة بػػديناميات الحػػزب وطبيعتػػو آثارىػػا المختمفػػة التػػي سػػجميا محمػػود أبػػو النيػػؿ وزىػراف فػػي

النقاط التالية:

 -3تحقيؽ الحزب ألفراده العديد مف األىداؼ والمصالح.

 -4يكسب الحزب أفراده المنتمييف إليو عديداً مف الميارات والخبرات.
88

 -5يميؿ األفراد لمحاكاة معدؿ اإلنتاج في الحزب والوصوؿ إلى مستواه.

 -6يؤدي االنضماـ إلى الحزب إلى زيادة إنتاج الفرد وسرعة معدلو فيما يتعمؽ بالنشاط الحركي.
 -7يميؿ األفراد لتعديؿ آرائيـ ومعتقداتيـ تبعاً لآلراء والمعتقدات السائدة في الحزب.

 -8تساىـ الق اررات الجماعية في تغيير سموؾ األفراد بشكؿ أكثر وضوحاً في الق اررات الفردية.

 -9مشاركة األفراد في اتخاذ القػ اررات الخاصػة لمحػزب يزيػد مػف درجػة التػزاـ األعضػاء بمعػايير الحػزب
ويزيد مف تماسكو.

 -:كممػػا زاد تماسػػؾ الحػػزب كممػػا زادت سػػيطرتو عمػػى األعضػػاء ،وفػػرض االنصػػياع لمعػػاييره عمػػييـ،
ويمجأ الحزب إلى الضغط عمى الفرد الذي ينحرؼ عف معاييره حتى ينصاع.

; -في داخؿ الحزب يكشؼ الشخص أخطاء غيره أسرع وأوضح مما يكتشؼ أخطاء نفسو.
 -32األحزاب المنظمة تكوف أكثر تماسكاً وأقؿ عرضة لمتفكؾ مف األحزاب غير المنظمة.

 -33غالباً مػا تكػوف األحػزاب الكبيػرة أصػعب فػي القيػادة ،وتحتػاج إلػى جيػد أكبػر لػذلؾ (شػقير:2001 ،
.)124
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انفصم انثانث
انذراسات انسابقة
 درالات او ت ا عصب
 درالات او ت اال جا ات ا ليالي
 ا عقيب لى ا درالات ا لا ق
 فروض ا درال

8:

ا صل ا ثا ث:

ا درالات ا لا ق
سيعرض ىذا الفصؿ الدراسات السابقة في البيئتيف العربية واالجنبية التي تمكنت الباحثة مف

االطبلع عمييا خبلؿ دراستيا.

أوالً :درالات خاص
 -3درال

ا عصب:

ا دا ور )3133 ،ع وان :ا دور ا ر وي لجامعات ا للطي ي في مواجه ا عصب

ا حز ي دى طل ها ،من وجه ظر أ ضاء ا هيئ ا دريلي .

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أىـ األدوار التربوية لمجامعة في مواجية التعصب الحزبي لدى
الطمبة مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية ،وذلؾ مف خبلؿ استخداـ المنيج الوصفي ،وقد تـ
تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف أعضاء الييئة التدريسية مف جامعتي األزىر والقدس المفتوحة بغزة ،بمغ

قواميا ( )427عضو ىيئة تدريس ،بواقع ( );:عضو مف جامعة القدس المفتوحة ،و( )329عضو
مف جامعة األزىر ،حيث تـ جمع البيانات عبر استبانو تكونت مف ( )62فقرة ،قسمت إلى ثبلث أبعاد

(رؤية وفمسفة الجامعة ،األنشطة التربوية ،االتصاؿ والتواصؿ المجتمعي).
وجاءت أبرز نتائج الدراسة كالتالي:

أف الوزف النسبي لممارسة الجامعة لدورىا التربوي بمستوى مرتفع بمغ ( ،)%26.34بينما

بمستوى منخفض بمغ ( ،)%10.73في حيف بمغ في المستوى المتوسط ( ،)%62.93ىذا وبينت عدـ
وجود فروؽ دالة إحصائيا في متوسط درجات أعضاء الييئة التدريسية الذكور ومتوسط درجات أعضاء

الييئة التدريسية اإلناث ،كما بيف عدـ وجود فروؽ في متوسط درجات أعضاء الييئة التدريسية األزىر
ومتوسط درجات أعضاء الييئة التدريسية لجامعة القدس المفتوحة ،إضافة إلى ذلؾ فقد أظيرت

الدراسة أيضا عدـ وجود فروؽ في استجابات العينة عمى االستبانو تعزى لسنوات خبرة العينة ،كما
أظيرت الدراسة عدـ وجود أثر داؿ إحصائيا لمتفاعؿ بيف المتغيرات التصنيفية لمعينة المستيدفة مف

أعضاء الييئة التدريسية (الجنس ،الجامعة ،سنوات الخبرة ،الدرجة العممية) عمى الدور التربوي لمجامعة

في مواجية التعصب الحزبي كدرجة كمية ،كدرجة كمية لؤلبعاد (رؤية وفمسفة الجامعة ،األنشطة
التربوية ،االتصاؿ والتواصؿ المجتمعي) ،مما أعطى صورة واضحة عمى أف النتائج التي خرجت بيا

ىذه الدراسة قد أجمع عمييا كافة أعضاء الييئة التدريسية بمختمؼ جامعاتيـ وجنسيـ ودرجاتيـ العممية

وخبراتيـ التربوية.

;8

وقد أوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بتطوير فمسفة ورؤية الجامعة ،واعطاء المساحات

الكافية ألعضاء الييئة التدريسية بممارسة كافة أنشطتيا السياسية واالجتماعية والثقافية داخؿ أسوار

الجامعة بعيدا عف التخوؼ أو القمؽ مف إدارة الجامعة ،وكذلؾ تكثيؼ الندوات والمؤتمرات العممية

داخؿ الجامعة والتي يقودىا الشباب والكادر الطبلبي لطرح موضوع التحزب السياسي ،وما يترتب عميو
مف تعصب أعمى.

 -3درال

وض و د ا عزيز )2010 ،ع وان :لا عصب دى طل

وا لودا ي  ،درال

ر ثقاف مقار ل.

ا جامعات ا للطي ي

ىدفت الدراسة إلى معرفة مستوى التعصب لدى طمبة الجامعات الفمسطينية والسودانية،حيث

استخدـ الباحثيف عينة مكونة مف ( )800طالب وطالبة موزعيف عمى عدة جامعات فمسطينية
وسودانية ،واستخدـ الباحثيف أداتيف لتحقيؽ أغراض الدراسة:
 استمارة لمبيانات األولية ،وتتضمف المعمومات المرتبطة بالمتغيرات الديموغرافية لممبحوثيف. مقياس التعصب لدى طمبة الجامعات الفمسطينية والسودانية ،ومكوف مف ( )46فقرة.وأظيرت نتائج الدراسة أف التعصب عند الطمبة الفمسطينييف أكثر مف السودانييف.
 -1درال
طل

شلح :)2010،ع وان :لألا يب ا ر ي ا حز ي و الق ها اال جا ات ا عص ي

ا جامعات في محافظات قطاع غزةل.

دى

ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف أساليب التربية الحزبية وعبلقتيا باالتجاىات التعصبية لدى طمبة

الجامعات في محافظات غزة ،حيث استخدـ الباحث عينة ( )1007طالباً مف الجنسيف منيـ ()502

مف الذكور بنسبة ( ،)%49و( )505مف اإلناث بنسبة ( )%51.1مف طمبة جامعات قطاع غزة
الجامعة اإلسبلمية واألزىر وجامعة األقصى ،وقد استخدـ الباحث مقياسي المقياس األوؿ مقياس
أساليب التربية الحزبية مف إعداد الباحث ،والمقياس الثاني استبياف االتجاىات التعصبية مف إعداد

الباحث أيضاً ،وبينت النتائج وجود عبلقة إرتباطية موجبة بيف أساليب التربية الحزبية واتجاىات
التعصب ،وىناؾ عبلقة بيف أغمب أساليب التربية الحزبية واتجاىات التعصب لدى الذكور خاصة

التعصب الديني ،والتعصب الفكري ،والتعصب نحو الجنس (الجندر) ،أما اإلناث فقد بينت النتائج

وجود ىذه العبلقة اإلرتباطية بصورة أكثر ،وجاءت العبلقة بيف أغمب أساليب التربية الحزبية وكؿ مف
التعصب الديني ،والتعصب التنظيمي والتعصب االجتماعي ،والدرجة الكمية لمتعصب.
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 -4درال

ا طهراوي )3115 ،ع وان :اال جا ات ا عص ي

و الق ها عض ا م غيرات ا لي .

دى طل

ا جامعات ا للطي ي

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى عبلقة االتجاىات التعصبية ببعض المتغيرات النفسية في إطار

عممية السبلـ ،عمى عينة عشوائية طبقية مف طمبة الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة ،بمغ
قواميا ( )766مف الطمبة ،بواقع ( )4:4ذكور )484(،إناث ،وذلؾ عبر استخداـ مقياس االتجاىات
التعصبية مف إعداد الباحث.

حيث جاءت أبرز النتائج أف التعصب لؤلطر الطبلبية جاء بوزف نسبي ( ،)%58.13والذي
دؿ عمى وجود تعصب لمكتؿ الطبلبية بالجامعات الفمسطينية بدرجة متوسطة ،كما أظيرت النتائج
ارتباط موجب داؿ إحصائيا بيف االتجاىات التعصبية وكؿ مف (الدوجماطيقية ،التسمطية ،التوكيدية،

القمؽ) ،باإلضافة إلى الفروؽ الدالة إحصائيا بيف الجنسيف في مستويات االتجاىات التعصبية لصالح

الذكور.

 -5درال

يومي )3114 ،ع وان :ا عاد االج ما ي ا ي أدت إ ى ظهور ا عصب.

ىدفت الدراسة الكشؼ عف األبعاد االجتماعية التي أدت إلى ظيور التعصب ،وطبقت الدراسة

عمى عينة قواميا ( )622طالب وطالبة مف المنتميف وغير المنتميف لجماعات إسبلمية ومف العامميف
وغير العامميف ،وقد استخدمت استمارة أسئمة مكونة مف ( )372سؤاؿ مف إعداد الباحث ،وفؽ المنيج

الوصفي التحميمي.

وقد أظيرت نتائج الدراسة أف مفيوـ التعصب عند (; )%6مف المنتميف إلى جماعات
إسبلمية يعتبر معاداة الماركسية واإللحاد ،وغير المنتميف اعتبروا أف التعصب ىو شطحات عف

الديف،وأف الفئات العمرية الكبيرة كانت ربطت مفيوـ التعصب بمعناه الديني والسياسي ،وأف أكثر
الناس تطرفا ىـ الجامعات الدينية ويمييا الجماعات الدينية ويمييا الجماعات السياسية ،ثـ

المفكريف،فالشباب،فالطمبة،فالعماؿ ،ونفي جميع أفراد العينة أف يكوف ليـ عبلقة بالتعصب أو
المتطرفيف أو أي ممارسات متطرفة.

 -6درال

ا شكع  )2004 ،ع وان :للم ا عصب دى طل

عض ا م غيراتل.

جامع ا جاح ا وط ي و الق ها

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مستوى سمة التعصب لدى طمبة جامعة النجاح الوطنية وعبلقتيا
ببعض المتغيرات ،وتكونت العينة مف (; )365طالب وطالبة.
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وطبؽ الباحث عمييـ مقياس التعصب مف إعداده مكوف مف ( )26فقرة ،وتوصؿ الباحث إلى

النتائج التالية أف سمة التعصب لدى طمبة جامعة النجاح الوطنية كانت قميمة ،حيث وصمت النسبة
المئوية لبلستجابة عمى الدرجة الكمية إلى (،)%740:وأف سمة التعصب لدى الطالبات كانت أعمى
وبداللة إحصائية مف لذكور وأف مستوى التعصب عند الطمبة ممف آباؤىف أصحاب المؤىؿ العممي

العالي أعمى مف الطمبة الذيف كاف آباؤىـ مف أصحاب المؤىؿ العممي األقؿ وأف لممستوى التعميمي
لمطالب دور في التقميؿ مف سمة التعصب ،حيث كانت العبلقة عكسية بيف المستوى التعميمي لمطالب

وسمة التعصب ،وكاف أعمى مستوى لمتعصب عند طمبة السنة األولى ،وأقميا عند مستوى السنة

الرابعة.
 -7درال
وا ال

 )Halk, 2003ع وان :اثر ر امج عليمي دريلي قائم لى دريس م دأ ا ال عصب

ف.

ىدفت الدراسة الكشؼ عف أثر برنامج تعميمي تدريسي قائـ عمى تدريس مبدأ البلتعصب

والبلعنؼ ،عمى عينة مف طمبة جامعة نيويورؾ بمختمؼ تخصصاتيا ،بمغ قواميا ( )336طالب
وطالبة يحمموف أصوالً أوروبية وأمريكية ،بواقع ( )79طالب ،و( )79طالبة ،مقسميف إلى أربع

مجموعات (مجموعتيف تجريبية وضابطة لذوي األصوؿ األوروبية) ،و(مجموعتيف تجريبية وضابطة
لذوي األصوؿ األمريكية) ،عبر تطبيؽ البرنامج التعميمي لمدة ثبلث شيور ،باستخداـ اختبار قبمي

بعدي (التعصب ،العنؼ) مف إعداد الباحث ،وفؽ المنيج التجريبي.
دلت أبرز النتائج إلى أف المجموعات التجريبية أظيرت تماسكاً معرفياً عالياً ،ونمو االتجاىات

االيجابية نحو فمسفة (البلتعصب ،والبلعنؼ) ،كما وحقؽ البرنامج السقؼ األعمى لغاياتو فيما يتعمؽ
باالتجاىات ،بينما لـ يحقؽ البرنامج األىداؼ المنشودة بشكؿ كامؿ ،فيما يتعمؽ بالجوانب السموكية

بشكؿ يعزى لمجنس (ذكر ،أنثى).
 -8درال

أ و غا ي )3999 ،ع وان :لا عالق

كما يدركها ا

اء دى طل

ا جامع ل.

ين اال جا ات ا عص ي وألا يب ا معامل ا وا دي

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف االتجاىات التعصبية وأساليب المعاممة الوالدية،
كما يدركيا األبناء لدى طبلب الجامعة،وكذلؾ التعرؼ عمى أكثر االتجاىات التعصبية شيوعاً بيف
الطمبة،ومعرفة الفروؽ بيف الطمبة في االتجاىات التعصبية ،وتكونت العينة مف ( )49:طالباً وطالبة
مف طبلب الجامعة ،واستخدمت الباحثة مقياسيف األوؿ لبلتجاىات التعصبية مف إعداد الباحثة،

والثاني مقياس المعاممة الوالدية لشايفر ايرؿ تعريب أبو ناىية ،وقد كشفت الدراسة عف أنو يوجد فروؽ
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دالة إحصائياً بيف االتجاىات التعصبية وبيف درجات التقبؿ والرفض لممعاممة الوالدية ،وكذلؾ كشفت
الدراسة عف أف أكثر االتجاىات التعصبية شيوعاً كانت االتجاىات التعصبية النوعية ،يمييا االتجاىات
التعصبية الدينية ،ثـ االتجاىات التعصبية االجتماعية ،وكانت االتجاىات التعصبية السياسية ىي

األقؿ في الدراسة.
 -9درال

لرمك ورؤوف )3998 ،ع وان :لدرال مظا ر ا عصب دى طل

جامع ا قا رةل.

وقد تـ قياس درجة التعصب لدى عينة مف طمبة الجامعة باستخداـ مقياس المستنبط مف

اختبار الشخصية المتعدد الوجو ،وأجريت الدراسة عمى عينة بمغت ( )122طالب وطالبة مف طمبة

جامعة القاىرة ،تراوحت أعمارىـ بيف ( )45-18سنة ،وبينت الدراسة ارتفاع درجة التعصب بيف طبلب
جامعة القاىرة ،واتضح أف ( )%51مف اإلناث ،و( )%48مف الذكور يأخذوف موقعيـ في أعمى مراتب
التعصب في المقياس المذكور ،وأف سمة التعصب عند اإلناث أعمى منيا عند الذكور.

-31درال

د اهلل )3998 ،ع وان :ا عصب و الق ه عض ا ماط ا للوكي ).

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى التعصب الحزبي وعبلقتو ببعض األنماط السموكية،

أجريت ىذه الدراسة عمى عينة مف (; )63مف الدارسيف بكمية اآلداب بجامعة القاىرة ،واعتمدت
الدراسة مقياساً لمتعصب أعده الباحث ويتكوف مف ( )62بنداً ،وبينت الدراسة وجود عوامؿ وأبعاد نوعية
لسمة التعصب ،كما كشفت عف تجانس كبير بيف عوامؿ مجموعة الذكور واإلناث ،وبينت بالتالي

وجود ارتباط كبير موجب بيف سمة التعصب وبيف نمط السموؾ االنفعالي عند أفراد العينة.
-33درال

حلن )3998 ،ع وان :ا مشكالت ا مدرلي ا مر ط

االج ما ي في ا عامل معهال.

ا عصب ا ق لي ودور ا خدم

ىدفت الدراسة إلى بياف المشكبلت المدرسية المرتبطة بالتعصب القبمي ودور الخدمة
االجتماعية في التعامؿ معيا ،وتوصمت الدراسة إلى أف النعرة داخؿ القبيمة بأنيا أفضؿ القبائؿ
والتنشئة االجتماعية لؤلسرة مف أىـ العوامؿ المؤدية إلى المشكبلت القبمية الموجودة في بعض

المدارس ،كما أف التعصب القبمي يؤدى إلى زيادة المشكبلت داخؿ المجتمع المدرسي ويضعؼ الوعي
بالمصمحة العامة ،ومف ىذه المشكبلت العنؼ المفظي والبدني والتشاجر بيف الطبلب ،ومساندة

الطبلب بعضيـ لبعض مف نفس القبيمة ضد اآلخريف.

95

-33درال

في ق ال.

د ا ظا ر )3997 ،ع وان ل عض ا عوامل ا لي ا مر ط

ظا رة ا عصب ا ق لي

ىدفت الدراسة إلى معرفة العوامؿ الخفية لدى الطبلب مرتفعي ومنخفضي التعصب القبمي،

ومعرفة الفروؽ في درجة التعصب القبمي بيف الذكور واإلناث ،وبالنسبة لمحضرييف والريفييف ،ومعرفة

الفروؽ في درجة التعصب تبعاً لمستوى تعميـ الوالديف ،والكشؼ عف الجوانب الشعورية والبلشعورية،
واضطرابات الشخصية ،والصراعات المؤدية إلى التعصب القبمي.

وقد توصمت الدراسة إلى أف التعصب القبمي يؤدي إلى تأثيرات نفسية واجتماعية واقتصادية

سيئة عمى األفراد والجماعات داخؿ المجتمع.
 -31درال

إلما يل )3996 ،ع وان :لليكو وجيا ا طرف واإلر ابل.

وقد أجريت في المجتمع الكويتي عاـ ()3;;8تيدؼ إلى استجبلء آراء عينة مف المواطنيف
حوؿ قضايا التطرؼ والتعصب ،وقد أجريت ىذه الدراسة عمى عينة بمغت ( )549فرداً مف الراشديف
ومف مستويات ثقافية متنوعة ،ومف مختمؼ شرائح المجتمع الكويتي ،وىذه الدراسة تقر واقع التعصب

بدقة متناىية مع أنيا تستخدـ مفيوـ التطرؼ الذي يكافئ مفيوـ التعصب ويعبر عنو ،كما سيتضح
مف خبلؿ النتائج التي أظيرتيا الدراسة والمتمثمة فيما يمي ( )%:3مف أفراد العينة يروف أف الرغبة في

التدمير والقتؿ مف دوافع المتطرفيف واإلرىابييف ،و( )%86يعتقدوف بأف المتطرؼ شخص مريض
نفسياً ،و( )%95يروف بأف المتطرفيف ينساقوف لقياداتيـ دوف تفكير ،و( )%7:يروف بأف المتطرؼ
يحمؿ عقمية قديمة بالية ،و( )%:6يروف أف اإلسبلـ ليس بحاجة إلى التطرؼ والتعصب ،و(;)%:
يروف أف التطرؼ والتعصب يتعارض مع الطبيعة السمحاء لئلسبلـ و( )%98منيـ يروف بأف التطرؼ

الديني ظاىرة تتخفى وراء الديف ،وىذه النتائج تبيف موقفاً رافضاً لمتعصب وقيمو واتجاىاتو وخمفياتو مف

قبؿ أفراد العينة في المجتمع الكويتي المعاصر.
 -34درال

ا عا مل.

خلي

و د ا م عم )1995،ع وان :لا جا ات طالب ا جامع

حو عض شعوب

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف اتجاىات طبلب الجامعة مف السودانييف والمصرييف نحو
بعض شعوب العالـ ،وقد أجريت الدراسة عمى عينة بمغت ( )876طالباً وطالبة بمرحمة التعميـ
الجامعي مف الطبلب السودانييف والمصرييف الذيف يدرسوف بكمية اآلداب في جامعة القاىرة ،ومف

النتائج التي خرجت بيا الدراسة عدـ وجود فروؽ جوىرية بيف الطمبة والطالبات مف حيث االتجاه نحو

( )83شعباً مف الشعوب العالمية،وأف أغمبية الطبلب السودانييف ( )%:4يوجد لدييـ اتجاه إيجابي
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نحو الشعب المصري واتصؼ اتجاه أفراد العينة نحو الشعوب اإلفريقية بالحياد دوف السمب أو

اإليجاب ،واتسـ اتجاه أفراد العينة باإليجابية نحو الشعوب العربية واإلسبلمية ،وأف أكثر الشعوب
كراىية بالنسبة ألفراد العينة ىو الشعب اإلسرائيمي ،وأكثرىا حباً ىو الشعب الفمسطيني والياباني.
 -35درال

ثمان )3991 ،ع وان :لا كير ا اقد و الق ه ا عصب دى طل

ا جامع ل.

ىدفت الدراسة إلى بياف التفكير الناقد وعبلقتو بالتعصب لدى طمبة الجامعة ،وتكونت العينة

في الدراسة مف ( )333طالباً وطالبة ممف يدرسوف مقرر عمـ النفس التربوي في جامعة البحريف،
وتوزعت العينة عمى ثبلث مجموعات (مجموعة تجربيو جماعية ،ومجموعة فردية ،ومجموعة

ضابطة) ،وقد بينت النتائج أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة التجريبية والضابطة،

أي أف التجريبية أقؿ تعصباً مف الضابطة ،وأف الفرؽ بيف المجموعة التجريبية والفردية والضابطة غير

داؿ إحصائياً ،رغـ أف المجموعة الفردية أقؿ تعصباًمف الضابطة.

ثا ياً :درالات خاص
 -3درال

اال جا ات ا ليالي :

أ و ودة )2006 ،ع وان :لدرال

عض اال جا ات ا ليالي واالج ما ي و الق ها

مل ويات ا من ا لي وا وافق ا درالي دى طل جامع ا ز ر غزةل.

ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف وجود عبلقة إرتباطية بيف االتجاىات السياسية واالجتماعية مف

جية ،وكؿ مف األمف النفسي والتوافؽ الدراسي مف جية أخرى ،والتعرؼ عمى أثر التفاعؿ بيف

مستويات األمف النفسي والتوافؽ الدراسي عمى االتجاىات السياسية واالجتماعية ،وبمغت عينة الدراسة

( )256طالب وطالبة.
وال خدم ا احث ا دوات ا ا ي :
 03مقياس االتجاىات السياسية واالجتماعية مف إعداد أيزنؾ وويمسوف تقنيف ،وتعريب الدكتور صبلح
أبو ناىية (.)2001

 04مقياس األمف النفسي مف إعداد الباحث.

 05مقياس التوافؽ الدراسي مف إعداد يونجماف ،وتعريب حسف الدريني (.)3;:7
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وال خدم ا احث ا لا يب اإلحصائي ا ا ي :
 03معامؿ االرتباط بيرسوف.
 04اختبار ماف وتني.

 05استخداـ النسب المئوية والمتوسطات الحسابية.

 06االنحراؼ المعياري ،واختبار "ت" ،وتحميؿ التبايف الثنائي.
 -3درال

ا لو ي )2005 ،ع وان :ل عد ا صرام ا عقلي  -ا مرو و الق ها اال جا ات ا ليالي

واالج ما ي دى طل

جامع ا قصى غزةل.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة االتجاىات السياسية واالجتماعية الشائعة لدى طمبة
جامعة األقصى بغزة وعبلقتيا بسمات الشخصية في بعد الصرامة العقمية والتعرؼ عمى المكونات
العاممية بيف سمات الشخصية واالتجاىات السياسية لدى طمبة جامعة األقصى ،وتكونت عينة الدراسة

مف ( )422طالب وطالبة مف طمبة جامعة األقصى،وال خدم ا احث ا دوات ا ا ي :
 03قائمة سمات الشخصية في بعد الصرامة العقمية.

 04مقياس االتجاىات السياسية واالجتماعية مف إعداد أيزنؾ وويمسوف ونقميما لمعربية أبو ناىية.
واستخدـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية:
 03التحميؿ العاممي.

 04معامؿ االرتباط بيرسوف.
 05تحميؿ االنحدار المتدرج.
 -1درال

أ و زيد )2003 ،ع وان :لا شئ االج ما ي و الق ها اال جا ات ا لالي دى طل

ا جامعات ا للطي ي

قطاع غزةل.

ىدفت الدراسة إلى اإلجابة عمى التساؤؿ الرئيسي وىو عبلقة االتجاىات السياسية بالتنشئة

االجتماعية لدى طمبة الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة ،وتكونت عينة الدراسة مف ()320
طالب وطالبة مف طمبة الجامعات بمحافظة غزة بجميع مستوياتيا ،واستخدـ الباحث المقاييس مف

إعدادىا:

 03مقياس االتجاىات السياسية (االتجاه الرأسمالي ،االتجاه االشتراكي ،االتجاه الميبرالي،االتجاه
المحافظ الديني ،االتجاىات السياسية الفمسطينية).

 04مقياس أثر جماعة الرفاؽ والمجتمع ووسائؿ اإلعبلـ.
 05مقياس التنشئة الوالدية واألسرية.
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واستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية منيا المتوسط الحسابي ،واالنحراؼ المعياري،

والتك اررات ،والنسب المئوية ،ومعامؿ االرتباط بيرسوف ،واختبار ) (T-Testلعينتيف مستقمتيف،وتوصمت
الباحثة إلى النتائج التالية:
 03احتؿ االتجاه الديمقراطي المرتبة األولى في ترتيب االتجاىات الفكرية والسياسية ،ثـ تبله االتجاه
الديني ،فاالتجاه االشتراكي ثـ الرأسمالي.

 04وجود عبلقة إرتباطية سالبة غير دالة إحصائياً بيف التنشئة الوالدية واألسرية ،وبيف االتجاه
ال أرسمالي.

 05وجود عبلقة إرتباطية موجبة غير دالة إحصائياً بيف التنشئة الوالدية واالتجاه االشتراكي.

 06وجود عبلقة إرتباطية موجبة دالة إحصائياً بيف التنشئة الوالدية واالتجاه الديمقراطي واالتجاه الديني
المحافظ.

 07وجود عبلقة إرتباطية موجبة دالة إحصائياً بيف المؤثرات الخارجية ،وبيف االتجاه الرأسمالي
واالتجاه االشتراكي.

 08وجود عبلقة إرتباطية موجبة غير دالة إحصائياً بيف المؤثرات الخارجية ،وبيف االتجاه الديمقراطي
واالتجاه الديني.

وأشارت النتائج إلى أف الذكور يميموف إلى االتجاه الرأسمالي واالتجاه الديني أكثر مف اإلناث،
ال توجد فروؽ ذات داللة بيف الذكور واإلناث في االتجاه الديمقراطي واالتجاه االشتراكي.
 -4درال

ا حداد )2002 ،ع وان :لدرال

عض ا عوامل اال عا ي و الق ها اال جا ات ا ليال

دى ا م ميين ل ظيمات ا ليالي ا للطي ي في جامع ي ا ز ر واإللالمي ل.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة االتجاىات السياسية السائدة في المجتمع الفمسطيني،
ونوع العبلقة ومداىا بيف العوامؿ االنفعالية واالتجاىات السياسية لدى المنتمييف لؤلحزاب السياسية في

جامعتي األزىر واإلسبلمية بغزة .وتكونت عينة الدراسة مف ( )472طالباً وطالبة ،واستخدـ الباحث

المقاييس التالية:

 03مقياس االتجاىات السياسية واالجتماعية مف إعداد أيزنؾ وويمسوف تقنيف الدكتور صبلح أبو
ناىية.

 04مقياس االنطواء/االنبساط مف إعداد أيزنؾ وويمسوف تقنيف الدكتور صبلح الديف أبو ناىية.

 05مقياس العصابية/االتزاف االنفعالي مف إعداد أيزنؾ وويمسوف تقنيف الدكتور صبلح الديف أبو
ناىية.
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واستخدـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية:

 03التحمؿ العاممي.

 04معامؿ االرتباط بيرسوف.

 05تحمؿ االنحدار المتعدد المتدرج.
أظيرت نتائج الدراسة:
 03أفرز التحميؿ العاممي ثبلث عوامؿ مف الدرجة األولىتشبعت عمييا العوامؿ االنفعالية واالتجاىات

تشبع عميو االجتماعية -الرجعية،العامؿ الثاني تشبع عميو التديف
السياسية ،وىي العامؿ األوؿ ّ
واالشتراكية– التسامح والتحررية ،العامؿ الثالث تشبع عميو المسئولية وتقدير الذات واالستقبللية–
االندفاعية.

 04وجود عبلقة إيجابية بيف عامؿ االجتماعية واتجاه التديف واالشتراكية.
 05وجود عبلقة إيجابية بيف عامؿ تقدير الذات واالستقبلؿ واتجاه التديف.
 06وجود عبلقة إيجابية بيف عامؿ القمؽ واتجاه الرجعية.

 07ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف عامؿ االجتماعية واتجاه التسامح.

 08ال توجد عبلقة ذات داللةإحصائية بيف عامؿ االندفاعية واتجاه التسامح واالشتراكية والتحررية.
 09ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف عامؿ االستقبلؿ واتجاه االشتراكية والرجعية.

 0:وجود عبلقة إيجابية بيف عامؿ االجتماعية واتجاه االشتراكية لدى اإلناث ،في حيف ال توجد عبلقة
ذات داللة إحصائية لدى الذكور.

; 0وجود عبلقة إيجابية بيف عامؿ االجتماعية والمسئولية وتقدير الذات واتجاه التديف لدى كؿ مف
الذكور واإلناث.

وجود عبلقة سالبة بيف كؿ مف عوامؿ المسئولية وتقدير الذات واالستقبلؿ واتجاه التسامح لدى الذكور،
في حيف ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية لدى اإلناث.
 -5درال

ي ر وا لا و يس )2002 ،ع وان :ل أثير ا خ رة في ا جامع

واالج ما ي لدرال طو ي ل.

لى اال جا ات ا ليالي

ىدفت الدراسة إلى فحص أليمدى تتغير االتجاىات السياسية االجتماعية لطبلب إحدى

الجامعات في الشاطئ الشرقي لمواليات المتحدة خبلؿ سنوات الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة مف

( )557طالباً وطالبة في السنة األولى( ،)1987وبعد مرور أربع سنوات تكونت العينة مف ( )303مف
السنة الرابعة عاـ ( ،)1991واستخدـ الباحث المقاييس التالية في عاـ (:)1991-1987

9:

 03مقياس الوعي االجتماعي.
 04مقياس االتجاه الميبرالي.

 05مقياس االتجاه نحو المرأة.

 06مقياس االتجاه نحو السيطرة الذكورية.
 07مقياس االتجاه نحو المثمية الجنسية.

وتوصؿ الباحث إلى وجود عبلقة بيف خبرة الكمية واالتجاىات السياسية ،بحيث أف أفراد العينة

أصبحوا أكثر ليبرالية وأكثر وعياًفي المجتمع ،وأكثر مناصرة لحقوؽ المرأة ،ومعارضيف أكثر لمسيطرة
الذكورية ،وأكثر تسامحاً مع المثمية الجنسية.

 -6درال

ا مشاق

وا هزايم  )2000 ،ع وان :لاال جا ات ا ليالي

ا رد ي ا ثا ث شر -درال ملحي ل.

ضاء مجلس ا واب

ىدفت الدراسة معرفة االتجاىات السياسية ألعضاء مجمس النواب الثالث عشر ،والتعرؼ عمى
العبلقة القائمة بيف الخصائص الديموغرافية والدخؿ الشيري والمنطقة الجغ ارفية ألعضاء المجمس

النيابي واتجاىاتيـ السياسية.

استخدـ الباحثاف لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استبانة مكونة مف مجموعتيف األولى تتضمف

الخصائص الديموغرافية لمعرفة عبلقتيا باالتجاىات السياسية ،والثانية تضمنت فقرات االستبانة لمعرفة

اتجاىات النواب السياسية ،ثـ توزيع االستبانة عمى كافة أعضاء المجمس النيابي الثالث عشر المكوف
مف ثمانيف عضواً دوف استثناء،وتـ التعامؿ مع ()63استبانة ،حيث مثؿ ىذا العدد نسبة ()%78.75

مف مجتمع الدراسة ،وتوصؿ الباحثاف إلى عدـ وجود عبلقة بيف المتغيرات الديموغرافية واالتجاىات

السياسية المستخدمة في الدراسة.
 -7درال

ا حديدي )2000 ،ع وان لا جا ات طل

ا ليالي في ا ردنل.

ا جامعات ا رد ي ا رلمي

حو ا حزاب

ىدفت الدراسة إلى معرفة اتجاىات طمبة الجامعة األردنية الرسمية نحو األحزاب السياسية في

األردف ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )966طالباً وطالبة مف مستوى البكالوريوس ،واختيرت العينة مف
مجتمع الدراسة طمبة جامعة مؤتة والجامعة األردنية وجامعة اليرموؾ وجامعة العموـ والتكنولوجيا ،وقاـ
الباحثاف بإعداد أداة لقياس اتجاىات الطمبة نحو األحزاب السياسية في األردف ،واستخدـ الباحثاف

;9

المعالجة اإلحصائية عف طريؽ حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية واختبارات
تحميؿ التبايف المتعدد لكشؼ الفروؽ اإلحصائية ،وتوصؿ الباحثاف إلى النتائج التالية:

 03أف اتجاىات طمبة الجامعات األردنية نحو األحزاب السياسية (حيادية).

 04وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات طمبة التخصصات العممية واإلنسانية.
 05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات الذكور واإلناث.
 -8درال

ا مد ون )1998 ،ع وان :لدرال

اال جا ات ا ليالي دى طل

عض ا م غيرات ا شخصي واالج ما ي و الق ها

جامع ا ز ر غزةل.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف سمات الشخصية واالتجاىات السياسية وأساليب
المعاممة الوالدية لدى طمبة الجامعة ،وتكونت العينة مف ( )404طالب وطالبة مف طبلب الجامعة.

واستخدـ الباحث المقاييس التالية:

 03مقياس االتجاىات السياسية مف إعداد الباحث.
 04اختبار أيزنؾ لمشخصية.

 05قائمة أساليب المعاممة الوالدية الذي صممو أريؿ شيفر/وأعده أبو ناىية وموسي.
 06مقياس السيطرة وصممو جؼ ،وأعده لمعربية أبو ناىية وموسي.

 07مقياس المسئولية االجتماعية وصممو جؼ ،وأعده لمعربية أبو ناىية وموسي.
وتوصؿ الباحث إلى النتائج التالية:

 .1وجود عبلقة ارتباطيو موجبة بيف الراديكالية والعصابية.

 .2وجود عبلقة ارتباطيو سالبة بيف المحافظة واالستقبلؿ المتطرؼ (أب وأـ)والرفض (أـ).
 .3وجود عبلقة ارتباطيو موجبة بيف المحافظة والتقبؿ.

 .4وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف مرتفعي ومنخفضي التقبؿ (أب و أـ) في بعد الميبرالية.
 .5وجود فروؽ في متوسطات المجموعتيف لمرتفعي ولمنخفضي التقبؿ في بعد الميبرالية.

 .6وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف مرتفعي ومنخفضي المسئولية االجتماعية في بعدي المحافظة
والفاشية.

:2

 -9درال

ا مي ل.

ر اديت )1995 ،ع وان:ل أثير ا هوي

ا دي ي

لى اال جا ات ا ليالي

لمقار

ىدفت الدراسة إلى اختبار التأثيرات المختمفة لمتعريؼ الديني عمى االتجاىات السياسية في

ثماني دوؿ غربية (الواليات المتحدة ،بريطانيا ،النرويج ،ىولندا ،ألمانيا الغربية ،أيرلندا الشمالية،

إيطاليا) اختيرت عينة عشوائية مف مواطنيف الدوؿ الثمانية تتراوح أعمارىـ مف ( )18عاـ فأعمى،
وتوصؿ الباحث أنو يمكف التنبؤ باالتجاىات السياسية مف خبلؿ اليوية الدينية (التعريؼ الديني)

وبخصوص االتجاىات السياسية فإف االنتماءات الدينية تتغير وتختمؼ بصورة يمكف توقعيا.
 -31درال

أحمد )3994 ،ع وان :لمكو ات ا عالق

واال جا ات ا ليالي طالب ا جامع ل.

ين ا شئ

االج ما ي

وا شخصي

استيدفت الدراسة معرفة العبلقات بيف التنشئة االجتماعية والشخصية واالتجاىات السياسية
لدي طمبة وطالبات جامعة عيف شمس .وتكونت عينة الدراسة ( )148طالباً وطالبة)89( ،

طالباً )59(،طالبة مف طمبة الجامعة ،واستخدـ الباحث مقياس االتجاىات السياسية مف إعداده،
واختبار الشخصية اإلسقاطي ) ،(G.P.P.Tومقياس آراء األبناء في معاممة اآلباء ،وتوصؿ الباحث

إلى:
 03ارتباط االتجاه الفاشي بشكؿ سالب داؿ بتسامح األب بشكؿ موجب داؿ برفض األب واتجاه
المحافظة.
 04ارتباط االتجاه الميبرالي بشكؿ موجب داؿ بتسامح (أب وأـ) واتجاه المحافظة.
 05ارتباط االتجاه المحافظة بشكؿ سالب داؿ بالتوتر والعصبية والدرجة الكمية (سوء التوافؽ) ،وبرفض
األب واألـ ،وتشدد األـ ،واىماؿ األب واألـ ،وعدـ اتساؽ األب واألـ.

 06ارتباط االتجاه المحافظ بشكؿ موجب داؿ بالتقبؿ واالستقبلؿ والمبالغة في رعاية األب واألـ،
وتسامح األـ ،واالتجاه الفاشي ،واالتجاه الميبرالي.

 07ارتباط االتجاه الراديكالية (االتجاه نحو الفكر االشتراكي) بشكؿ سالب داؿ بالتوتر والعصبية
والدرجة الكمية (سوء التوافؽ) ،والرفض واإلىماؿ لؤلـ.
وأظيرت نتائج الدراسة أثر العوامؿ الديموغرافية مثؿ (عوامؿ السف،الجنس،التخصص العممي)

عمى مكونات العبلقة العاممية بيف متغيرات الدراسة.
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 -33درال

حلن )1993 ،ع وان :لاالغ راب و الق ه ا دين واال جا ات ا ليالي

ا جامع ل.

دى طالب

استيدفت الدراسة بحث العبلقة بيف التديف واالتجاىات السياسية لدى طمبة الجامعة وعبلقتو

باالغتراب ،وتكونت العينة مف ( )632طالباً وطالبة مف جامعات عيف شمس والمنيا والمنصورة،

واستخدـ الباحث المقاييس التالية:
 03مقياس االغتراب.

 04مقياس االتجاىات السياسية.
 05مقياس التديف.
وتوصؿ الباحث إلى ما يمي:
 03وجود عبلقة دالة سالبة بيف االغتراب والتديف وبيف االغتراب واالتجاىات السياسية.
 04وجود ارتباط موجب وداؿ بيف التديف واالتجاىات السياسية.
 05وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في التديف لصالح الذكور.

 06عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في االغتراب واالتجاىات السياسية.
 -33درال

ا ي )1991 ،ع وان :لا جا ات طالب ا جامع

حو عض ا قضايا ا ليالي ل.

استيدفت الدراسة التعرؼ عمى اتجاىات طمبة الجامعة نحو بعض القضايا السياسية ،وعبلقة

ذلؾ بالتخصص "عممي وأدبي" والجنس "ذكر وأنثي" ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )400طالب وطالبة
مف طبلب الفرقة الثالثة مف الكميات العممية والنظرية في جامعتي األزىر وعيف شمس ،واستخدـ

الباحث المقياس التالي مقياس االتجاىات السياسية ،وتوصؿ الباحث إلى النتائج التالية:
 04أف نوع التعميـ لـ يكف لو تأثير واضح عمى اتجاىات وآراء الطبلب السياسية.
 05ال تأثير لمتخصص الدراسي "عممي ونظري "عمى اتجاىات وأراء الطبلب السياسية.

 06أف لمجنس تأثي اًر عمى االتجاىات السياسية لصالح الذكور ،فالذكور أكثر تحر اًر وتعبي اًر عف آ ارئيـ
مف اإلناث.

 -13درال (كايد ديلكوكس )1990 ،ع وان :لا دين وا ليال
ا م غيرات ا دي ي

لى اال جا ات ا ليالي ل.

ين ا رو ل ت ا يض و أثير

ىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير المتغيرات الدنية كمحددات ميمة لبلتجاىات السياسية الخاصة

باإلنجيمييف البيض ،والى أي مدى يمكف لممذىب الديني أو المعتقد الديني االرتباط مع المعتقدات
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السياسية ،وىؿ يممؾ تأثير مميز عمى االتجاىات السياسية،وتكونت عينة الدراسة مف ( )1000فرد،

واستخدـ الباحث عدد مف المتغيرات منيا:
 03السيطرة.

 04المذىب.

 05اليوية الدينية.
 06تكرار زيارة الكنيسة.
وأظيرت الدراسة أف المتغيرات الدينية ىي عوامؿ منبأ ومميز لبلتجاىات السياسية الخارجية
باإلنجيمييف البيض البروتستنت ،ووجود اختبلؼ أقؿ في المتغيرات المستقمة الدينية بيف باالنجولييف

منيا مف الجميور العاـ.
 -34درال

ا مشا ق  )3991 ،ع وان :لاال جا ات ا ليالي

ميدا ي ل.

دى ا طل

ا جامعيين -درال

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع االتجاىات السياسية لمطمبة الجامعييف ،وابراز العبلقة

بيف االتجاىات السياسية لمطمبة وعدد مف المتغيرات االقتصادية واالجتماعية كالديف والدخؿ والجنس
ومينة الوالديف ومستوي تعميميـ ،واظيار دور التنشئة السياسية والثقافية في تشكيؿ تمؾ االتجاىات،

وتكونت عينة الدراسة مف ( )972طالباً وطالبة مف جامعة اليرموؾ ،واستخدـ الباحث استبانة مف
إعداده تغطي االتجاىات والميوؿ والمواقؼ السياسية لمطمبة ،واستخدـ الباحث المتوسطات الحسابية

والنسب المئوية واختبار "كاي تربيع".
وأظيرت النتائج أف ىناؾ ميؿ واىتماـ كبير لدى شرائح الطمبة المختمفة نحو األمور السياسية،
واىتماـ كبير بالصالح العاـ والقضايا المرتبطة بو،وتشير النسب المئوية إلى وجود تفاوت بيف

اىتمامات الذكور واإلناث في ممارسة العمؿ السياسي والمشاركة السياسية (; )%7:0لمذكور ،مقابؿ

( )%6303لئلناث ،كما أظيرت الدراسة أف ما نسبتو ( )%9604مف الطمبة لدييـ والء سياسي قوي
وانتماء وطني شديد ،وأف ( )%790:مف العينة تؤيد االتجاه الديني.
ودلت نتائج الدراسة عمى اىتماـ كبير لدى الطمبة بالمبادئ الديمقراطية والحريات العامة مع
تدني في االىتماـ بالعشائر.
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ثا ثاً :ا عقيب لى ا درالات ا لا ق :
مف خبلؿ اطبلع الباحثة عمي الدراسات السابقة والتي اىتمت فيما يتعمؽ بالتعصب الحزبي

انصب اىتماميا عمي دراسة التعصب بشكؿ عاـ واالتجاه نحو التعصب مثؿ دراسة(الداعور،

 ،)2012ودراسة (حسني عوض ومحمد عبد العزيز ،)2010،ودراسة (عمر شمح ،)2010 ،ودراسة
(زياد بركات ،)2010،ودراسة (جميؿ الطيراوي ،)2010 ،ودراسات تربط بيف التعصب وبعض

المتغيرات مثؿ دراسة (عطاؼ أبو غالي ،)1999 ،ودراسة (حسني سرمؾ ومفيد رؤوؼ،)1998،
ودراسة (حسف األنصاري ،)1998 ،ودراسة (معتز عبد ا﵀ ،)1998 ،ودراسة(إسماعيؿ،)1996 ،
ودراسة (فاروؽ عثماف ،)1993،ودراسات حاولت أف تظير مستوى التعصب لدى الفئة المستيدفة مثؿ

دراسة (عمي الشكعة ،)2004،ودراسة (حسني سرمؾ ومفيد رؤوؼ ،)1998،ودراسة (معتز عبد

ا﵀ ،)1998،ومف جية أخرى قامت بعض الدراسات عمى إظيار العبلقة التي تربط التعصب مع

بعض المتغيرات األخرى مثؿ دراسة (عمر شمح ،)2010،ودراسة (عطاؼ أبو غالي ،)1990،ودراسة

(حسف األنصاري ،)1998،ودراسة (محمد المرسي.)1998،
 ا رق ين ا ئات :دراسة (فاروؽ عثماف ،)1993،ودراسة (ىالؾ  )2003،Halkحاولت تفسيرأثر المتغيرات عمي التعصب.

 ا م هج ا مل خدم في ا درال  :غالبية الدراسات استخدمت المنيج الوصفي التحميمي مثؿ دراسة(الداعور ،)2012 ،ودراسة (عمر شمح ،)2010،ودراسة (عمي الشكعة ،)2004،ودراسة(عطاؼ
أبو غالي ،)1998،ودراسة (حسني سرمؾ ومفيد رؤوؼ ،)1998،ودراسة(معتز عبد ا﵀،)1998،

ودراسة (حسف األنصاري ،)1998،ودراسة (عبد الظاىر عبد الجابر ،)1997،ودراسة (محمد

المرسي ،)1998،وىناؾ دراسات استخدمت المنيج التجريبي مثؿ دراسة (فاروؽ عثماف،)1993،
ودراسة (ىالؾ  ،)2003،Halkواستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي لمتعرؼ عمي درجة

التعصب الحزبي وعبلقتو باالتجاىات السياسية لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.

 -مج مع و ي

ا درال  :دراسة (الداعور )2012 ،طبقت ىذه الدراسة عمى الجامعات األزىر

والقدس المفتوحة مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية ،ودراسة (حسنى عوض ومحمد عبد

العزيز )2010،طبقت ىذه الدراسة عمى جامعات فمسطينية وجامعات سودانية ،و(دراسة عمر

شمح )2010 ،طبقت ىذه الدراسة عمى جامعات قطاع غزة الجامعة اإلسبلمية واألزىر وجامعة
األقصى ،ودراسة (زياد بركات )2010،طبقت ىذه الدراسة بشماؿ فمسطيف جامعة القدس المفتوحة

طولكرـ ،جامعة النجاح الوطنية بنابمس ،جامعة فمسطيف التقنية (خضوري) بطولكرـ ،ودراسة

(عمى الشكعة )2004 ،طبؽ دراستو عمى طمبة جامعة النجاح الوطنية ،ودراسة (عطاؼ أبو

غالى )1990،طبقت ىذه الدراسة عمى طبلب وطالبات كمية التربية بجامعة األزىر ،ودراسة
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(حسنى سرمؾ ومفيد رؤوؼ )1998 ،طبقت ىذه الدراسة عمى طمبة جامعة القاىرة ،ودراسة

(معتز عبد ا﵀ )1998،طبقت ىذه الدراسة عمى طبلب كمية اآلداب بجامعة القاىرة ،ودراسة
(خميفة وعبد المنعـ )1995،طبقت ىذه الدراسة عمى طبلب كمية اآلداب جامعة القاىرة طمبة

سودانييف ومصرييف ،ودراسة (فاروؽ عثماف )1993،طبقت ىذه الدراسة لدى طمبة الجامعة في

البحريف ،ودراسة (معتز عبد ﵀ )1990،طبقت ىذه الدراسة عمى طبلب جامعة القاىرة ،وطمبة
جامعة عيف شمس.

 أداة ا درال  :تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة ،وكاف تنوعيا يتفؽ وطبيعة تمؾالدراسات ،فمنيا دراسات استخدمت مقاييس االتجاىات التعصبية مثؿ دراسة (عمر شمح،
 ،)2010ودراسة (عطاؼ أبو غالى )1990 ،مقياس االتجاىات التعصبية مف إعدادىا،ودراسة

(عمى الشكعة )2004 ،بإعداد مقياس مف إعداده ،وقاـ (ىالؾ )2003 ،HALKبتطبيؽ اختبار

قبمي وبعدي (التعصب ،العنؼ) مف إعداده عمى أربع مجموعات (مجموعتيف تجريبية وضابطة
لذوي األصوؿ األوروبية) ،و(مجموعتيف تجريبية وضابطة لذوي األصوؿ األمريكية) عبر تطبيؽ
برنامج تعميمي لمدة ثبلث شيور ،واستخدمت دراسة (فاروؽ عثماف  )1993برنامج قائـ عمي

التفكير اإلبداعي طبؽ عمى العينة بعد تقسيميا إلى ثبلث مجموعات (األولى مجموعة تجريبية
-

جماعية،الثانية مجموعة تجريبية فردية ،والثالثة مجموعة تجريبية ضابطة).

ائج ا درال  :تباينت نتائج الدراسات المتعمقة بالتعصب الحزبي في مستوي سمة التعصب لدي

طمبتيا ففي حيف أظيرت نتائج دراسة (عمر شمح ،)2010 ،ودراسة (حسنى سرمؾ ومفيد
رؤوؼ ،)1998 ،ودراسة (حسني عوض ومحمد عبد العزيز )2010،ارتفاع درجة التعصب لدى

طمبتيا سواء في جامعة األزىر بفمسطيف أو جامعة القاىرة بجميورية مصر العربية ،وجاءت

دراسة (عمي الشكعة )2004 ،لتظير تدني مستوي التعصب لدى طمبة جامعة النجاح الوطنية
بفمسطيف وعمومية االتجاىات التعصبية.كما أظيرت دراسة (عمر شمح)2010 ،أف التعصب

الديني جاء في مقدمة االتجاىات التعصبية وجاء التعصب الفكري في نياية االتجاىات ،وبينت
دراسة (عطاؼ أبو غالي)1999 ،أف االتجاىات التعصبية النوعية جاءت في مقدمة االتجاىات

التعصبية يمييا االتجاىات التعصبية الدينية وأقميا االتجاىات السياسية ،وفيما يتعمؽ بمتغير

الجنس فقد اتفقت نتائج دراسة (عمي الشكعة ،)2004 ،ودراسة(حسنى سرمؾ ومفيد رؤوؼ،

 ،)1998أما دراسة (ىالؾ  )2003 ،Halkفقد أظيرت النتائج أف المجموعة التجريبية أظيرت

تماسكاً معرفياً عالياً نحو االتجاىات اإليجابية نحو فمسفة (البلتعصب والبلعنؼ) ،وأكدت كذلؾ

دراسة (فاروؽ عثماف )1993 ،عندما أظيرت انخفاض مستوى التعصب لدى المجموعة

التجريبية.
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اال جا ات ا ليالي :
 موضوع ا درال وأ دافها :تبيف مف الدراسات السابقة أف غالبية الدراسات ربطت االتجاىاتالسياسية مع سمات الشخصية أو اتجاىات طمبة الجامعات نحو قضايا سياسية واجتماعية معينة

مثؿ دراسة (محمود أبو عودة ،)2006،ودراسة (رفيؽ التمولي )2005،التي ىدفت إلى التعرؼ
عمي طبيعة االتجاىات السياسية واالجتماعية الشائعة لدى طمبة الجامعات في قطاع غزة وعبلقتيا

ببعض المتغيرات ،ودراسة (أبو زيد ،)2003،ودراسة (شعباف الحداد ،)2003،ودراسة (شعباف

أحمد عبد الصمد ،)1994،ودراسة (المشابقة واليزايمة ،)2000،ودراسة (الحديدي،)2000،
ودراسة (عبد الكريـ المدىوف ،)1998،ودراسة (برناديت.)1995،
 ا م هج ا مل خدم :غالبية الدراسات السابقة استخدمت المنيج الوصفي مثؿ دراسة (الداعور، ،)2012ودراسة (محمود أبو عودة ،)2006،ودراسة (رفيؽ التمولي ،)2005،ودراسة (شعباف

الحداد ،)2002،ودراسة (شعباف أحمد عبد الصمد ،)1994،ودراسة (المشابقة واليزايمة،)2000،
ودراسة (الحديدي ،)2000،ودراسة (عبد الكريـ المدىوف ،)1998،ودراسة (برناديت.)1995،
 مج مع ا درال  :اشتركت ىذه الدراسة في عينتيا عمى طمبة جامعة األزىر مع دراسة (محمود أبوعودة ،)2006،ودراسة (عبد الكريـ المدىوف،(1998،ودراسة (سناء أبو زيد ،)2003،ودراسة

(رفيؽ التمولي،)2005،ودراسة (شعباف الحداد )2002،التي طبقت عمى عينة طمبة الجامعات في
قطاع غزة ،ودراسة (شعباف أحمد عبد الصمد )1994،طبقت عمى طمبة جامعة عيف شمس
بجميورية مصر العربية ،ودراسة (بركات حسف حمزة )1993،طبقت عمى عينة طبلب جامعات

عيف شمس وجامعة المنيا وجامعة المنصورة بجميورية مصر العربية ،ودراسة (أسامة

باىي )1991،طبقت الدراسة عمىعينة طمبة جامعة األزىر وعيف شمس بجميورية مصر العربية،
ودراسة (أميف المشابقة واليزايمة )2000،اختمفت الفئة المستيدفة وكانت مف أعضاء مجمس

النواب في المممكة األردنية الياشمية ،ودراسة (الحديدي )2000،كانت عينة الدراسة مف طمبة

الجامعات األردنية ،جامعة مؤتة والجامعة األردنية وجامعة اليرموؾ وجامعة العموـ والتكنولوجيا،
ودراسة (أميف المشابقة )1993،تكونت عينة الدراسة مف طمبة جامعة اليرموؾ بالمممكة األردنية

الياشمية ،ودراسة (بيتر والسا لوتيس )2002،طبقت الدراسة عمى إحدى الجامعات عمى الشاطئ
الشرقي لمواليات المتحدة األمريكية ،ودراسة (برناديت )1995،طبقت عمي عينة مف مواطنيف
ثماني دوؿ غربية "الواليات المتحدة وبريطانيا والنرويج وىولندا وألمانيا الغربية وأيرلندا الشمالية

وايطاليا".
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 ا دوات ا مل خدم  :تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة كاف تنوعيا يتفؽ وتمؾالدراسات ،دراسات استخدمت مقاييس االتجاىات السياسة واالجتماعية مف إعداد أيزنؾ وويمسوف

تعريب الدكتور صبلح الديف أبو ناىية منيا دراسة (محمود أبو عودة ،)2006،ودراسة (رفيؽ

التمولي ،)2005،ودراسة (شعباف الحداد ،)2002،ودراسة (سناء أبو زيد)2003،استخدمت

الباحثة مقاييس مف إعدادىا مقياس لبلتجاىات السياسية (االتجاه الرأسمالي واالتجاه االشتراكي

واالتجاه الميبرالي واالتجاه المحافظ الديني واالتجاىات السياسية الفمسطينية) ،ودراسة (أميف

المشابقة واليزايمة )2000،استخدـ استبانو مف إعداده ،ودراسة (الحديدي )2000،استخدـ استبانو
مف إعداده ،ودراسة (عبد الكريـ المدىوف )1998،قاـ بإعداد مقياس لبلتجاىات السياسية ،ودراسة

(شعباف أحمد عبد الصمد )1994،استخدـ مقياس لبلتجاىات السياسية مف إعداده ،ودراسة
(بركات حسف حمزة )1993،استخدـ الباحث مقياس لبلتجاىات السياسية مف إعداده.

-

ائج ا درالات :تباينت النتائج المتعمقة باالتجاىات السياسية ،فقد أظيرت نتائج دراسة (أميف
المشابقة واليزايمة )1993،إلى عدـ وجود عبلقة بيف المتغيرات الديمغرافية واالتجاىات
السياسية،ودراسة (المشابقة(1993،وأظيرت نتائجيا أف ىناؾ اىتماـ كبير لدى الطمبة بالمبادئ
الديمقراطية والحريات العامة مع تدني في االىتماـ بالعشائر ،ودراسة (باىي)1989،أف لمجنس

تأثي اًر عمى االتجاىات السياسية لصالح الذكور ،فالذكور أكثر تحر اًر وتعبي اًر عف آرائيـ مف اإلناث.

وخبلصة القوؿ أف الدراسات السابقة تشكؿ أىمية كبيرة في البحوث العممية ،فقد استفادت

الباحثة مف ىذه الدراسات في الكثير مف المجاالت ،فمف خبلليا استطاعت الباحثة أف تحدد منيج
البحث المناسب ليذه الدراسة واألساليب اإلحصائية المناسبة ،وكيفية اختيار عينة الدراسة وأدواتيا ،كما

استفادت منيا في تنظيـ اإلطار النظري وتفسير النتائج وتحميميا ،وعمى الرغـ مف اتفاؽ الباحثة في
دراستيا الحالية مع بعض الدراسات السابقة في المنيج والعينة وموضوع الدراسة ،إال أنيا اختمفت عنيا

في كونيا ربطت التعصب الحزبي باالتجاىات السياسية لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.

وىذا ما لـ تتعرض لو الدراسات السابقة ،فقد حرصت الباحثة أال تكوف ىذه الدراسة تك ار اًر آلياً،

وصورة معدلة تماماً مف الدراسات التي تـ عرضيا فيما سبؽ.
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فروض ا درال :
 ا رض ا ول :ال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤2027بيفالتعصب الحزبي واالتجاىات السياسية واالجتماعية لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.

 ا رض ا ثا ي :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التعصب الحزبي وأبعاده لدى طمبةجامعة األزىر بغزة بالنسبة لنوع الجنس (ذكر ،أنثى).

 ا رض ا ثا ث :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التعصب الحزبي وأبعاده لدى طمبةجامعة األزىر بغزة بالنسبة لمكاف اإلقامة (مخيـ ،مدينة ،قرية).

 ا رض ا ار ع :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التعصب الحزبي وأبعاده لدى طمبةجامعة األزىر بغزة بالنسبة لنوع المحافظة (الشماؿ،غزة ،الوسطى ،خانيونس ،رفح).

 ا رض ا خامس :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التعصب الحزبي وأبعاده لدىطمبة جامعة األزىر بغزة بالنسبة لممستويات الدراسية التالية (المستوى األوؿ ،المستوى الثاني،
المستوى الثالث ،المستوى الرابع).

 ا رض ا لادس :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التعصب الحزبي وأبعاده لدىطمبة جامعة األزىر بغزة بالنسبة لمستويات الدخؿ التالية (أقؿ مف  3222شيكؿ ،مف  3222إلى
 3;22شيكؿ ،مف  4222إلى  5222شيكؿ ،مف  5222شيكؿ فأكثر).

 ا رض ا لا ع :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التعصب الحزبي وأبعاده لدى طمبةجامعة األزىر بغزة بالنسبة لبلنتماء لمتنظيمات التالية (حركة فتح ،الجبية الشعبية ،حركة حماس،

حركة الجياد اإلسبلمي).

 ا رض ا ثامن :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى أبعاد االتجاىات السياسيةواالجتماعية لدى طمبة جامعة األزىر بغزة بالنسبة لنوع الجنس (ذكر ،أنثى).

 ا رض ا الع :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى أبعاد االتجاىات السياسيةواالجتماعية لدى طمبة جامعة األزىر بغزة بالنسبة لمكاف اإلقامة (مخيـ ،مدينة ،قرية).

 ا رض ا عاشر :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى أبعاد االتجاىات السياسيةواالجتماعية لدى طمبة جامعة األزىر بغزة بالنسبة لنوع المحافظة (الشماؿ،غزة ،الوسطى،

خانيونس ،رفح).

 ا رض ا حادي شر :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى أبعاد االتجاىات السياسيةواالجتماعية لدى طمبة جامعة األزىر بغزة بالنسبة لممستويات الدراسية التالية (المستوى األوؿ،

المستوى الثاني ،المستوى الثالث ،المستوى الرابع).

::

 ا رض ا ثا ي شر :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى أبعاد االتجاىات السياسيةواالجتماعية لدى طمبة جامعة األزىر بغزة بالنسبة لمستويات الدخؿ التالية (أقؿ مف  3222شيكؿ،

مف  3222إلى  3;22شيكؿ ،مف  4222إلى  5222شيكؿ ،مف  5222شيكؿ فأكثر).

 ا رض ا ثا ث شر :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى أبعاد االتجاىات السياسيةواالجتماعية لدى طمبة جامعة األزىر بغزة بالنسبة لبلنتماء لمتنظيمات التالية (حركة فتح ،الجبية

الشعبية ،حركة حماس ،حركة الجياد اإلسبلمي).

;:

انفصـم انرابـع

إجــراءات انذراسـة
 مقدم
 م هج ا درال
 مج مع ا درال


ي

ا درال

 أدوات ا درال
 ا لا يب اإلحصائي
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ا صل ا ار ع

إجراءات ا درال
مقدم :

يعػػرض ىػػذا الفصػػؿ اإلج ػراءات والخط ػوات المنيجيػػة التػػي تمػػت فػػي مجػػاؿ الد ارسػػة الميدانيػػة،

حيث يتناوؿ مػنيج الد ارسػة ،ومجتمػع الد ارسػة ،والعينػة التػي طبقػت عمييػا الد ارسػة ،إضػافةً إلػى توضػيح
األدوات المسػػتخدمة فػػي الد ارسػػة وخطواتيػػا ،واألسػػاليب اإلحصػػائية التػػي اسػػتخدمت فػػي تحميػػؿ البيانػػات

لمتوصؿ إلى النتائج ومف ثـ تحقيؽ أىداؼ الدراسة .وفيما يمي تفاصيؿ ما تقدـ:

م هج ا درال :
اتبعت الباحثة المنيج الوصػفي التحميمػي الػذي يحػاوؿ اإلجابػة عمػى السػؤاؿ األساسػي فػي العمػـ

وماىيػػة وطبيعػػة الظػػاىرة موضػػوع البحػػث ،ويشػػمؿ ذلػػؾ تحميػػؿ الظػػاىرة ،وبيئتيػػا ،وبيػػاف العبلقػػة بػػيف
مكوناتي ػ ػػا ،ومعن ػ ػػى ذل ػ ػػؾ أف الوص ػ ػػؼ ي ػ ػػتـ أساسػ ػ ػاً بالوح ػ ػػدات أو الش ػ ػػروط أو العبلق ػ ػػات أو الفئ ػ ػػات أو
التصػػنيفات أو األنسػػاؽ التػػي توجػػد بالفع ػػؿ ،وقػػد يشػػمؿ ذلػػؾ اآلراء حوليػػا واالتجاىػػات إزائيػػا ،وكػػذلؾ

العممي ػػات الت ػػي تتض ػػمنيا واآلث ػػار الت ػػي تح ػػدثيا والمتجي ػػات الت ػػي ب ػػزغ عميي ػػا ،ومعن ػػى ذل ػػؾ أف الم ػػنيج

الوصفي يمتد إلى تناوؿ كيؼ تعمؿ الظاىرة( .أبو حطب وصادؽ.)326-326 :3;;3 ،

مج مع ا درالة :
يتكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع طمبػػة جامعػػة األزىػػر -غػزة لمعػػاـ 4233 –4232ـ ،حيػػث بمػػغ عػػدد

الطمبة اإلجمالي ( )33349طالب وطالبة ،وىي موضحة في الجدوؿ التالي:
جدول  )3يوضح حجم مج مع ا درال
وع ا كلي

ا كليات االد ي

ا كليات ا علمي

دد طل

جامع ا ز ر غزة

ا كلي

ا كلي

ذكور

ا اث

ا حقوق

884

683

201

ا شريع

69

51

18

اآلداب

1501

829

672

ا ري

3552

1254

2298

ا جارة

2082

1403

679

ا علوم ا ط ي وا ط يقي

702

295

407

567

358

209

ا ه دل و ك و وجيا
ا معلومات
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ا كلي

ذكور

ا اث

ا كلي

وع ا كلي

218

183

35

ا صيد

715

151

564

ا طب

194

60

134

ا علوم

524

298

226

طب ا ل ان

119

34

85

مجموع ا كليات االد ي

8088

4220

3868

مجموع ا كليات ا علمي

3039

1379

1660

ا مجموع ا كلي

11127

5599

5528

ا ز ار

ي
-3

وا يئ

ا درال :
ي

ال طال ي  :حيث تـ اختيار ( )52طالب وطالبة مف جامعة األزىر بغزة بالطريقة العشػوائية

البسيطة بغرض التأكد مف صبلحية أدوات البحث واستخداميا لحساب الصدؽ والثبات.
-4

ي ة ا درال ة ا كلي ة  :تكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )772طالػػب وطالبػػة مػػف طمبػػة جامعػػة األزىػػر
بغ ػزة ،حيػػث تػػـ اختيارىػػا بطريقػػة العينػػة الطبقيػػة العش ػوائية ،حيػػث تػػـ أخػػذ عينػػة بنسػػبة ; %60مػػف
مجتمػػع الد ارسػػة ،وىػػي ويتضػػح مػػف خػػبلؿ التػػالي توزيػػع أفػراد العينػػة حسػػب المتغيػرات الديموغرافي ػة

لؤلفراد في العينة:
-

وزيع أفراد ا عي

حلب ا ج س:

تبيف مف خبلؿ النتائج أف عدد الطمبة الذكور في العينة كاف ( )539طالب وبنسبة ()%7908

مف العينة ،بينما كاف عدد اإلناث ( )455طالبة وبنسبة ( )%6406مف العينة ،ويتضح ذلؾ مف خبلؿ

الجدوؿ والشكؿ التالي:

جدول  )2يوضح وزيع أفراد ا عي
وع ا ج س

ا عدد

ذكر

317

57.6

أ ثى

233

42.4

ا مجموع

550

100
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ا ل

حلب ا ج س
ا مئوي

شكل  )7يوضح وزيع أفراد ا عي

 -وزيع أفراد ا عي

حلب ا ج س

حلب مكان اإلقام :

تبيف مف خبلؿ النتائج أف عدد الطمبة الذيف يسكنوف في مدينة ( )57:طالب وطالبة وبنسبة

( )%8703مف العينة ،وأف عدد الطمبة الذيف يسكنوف في مخيـ ( )378طالب وطالبة وبنسبة
( )%4:.6مف العينة ،أما عدد الطمبة الذيف يسكنوف في قرية فكاف ( )58طالب وطالبة وبنسبة
( )%807مف العينة ،وتتضح النتائج مف خبلؿ الجدوؿ والشكؿ التالي:
جدول  )3يوضح وزيع أفراد ا عي

حلب مكان اإلقام

مكان اإلقام

ا عدد

مخيم

156

28.4

مدي

358

65.1

قري

36

6.5

ا مجموع

550

100.0

شكل  )8يوضح وزيع أفراد ا عي
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ا ل

ا مئوي

حلب مكان اإلقام

 -وزيع أفراد ا عي

حلب وع ا محافظ :

تبيف مف خبلؿ النتائج أف عدد الطمبة مف محافظة غزة كاف ( )488طالب وطالبة وبنسبة

( %)6:06مف العينة ،وأف عدد الطمبة مف محافظة الشماؿ ( )338طالب وطالبة وبنسبة ()%4303

مف العينة ،وأف عدد الطمبة مف محافظة الوسطى ( ):6طالب وطالبة وبنسبة ( )%3705مف العينة،

أما عدد الطمبة مف محافظة خانيونس فبمغ ( )82طالب وطالبة وبنسبة (; )%320مف العينة،
وبالنسبة لعدد الطمبة مف محافظة رفح فبمغ ( )46طالب وطالبة وبنسبة ( )%606مف العينة ،ويتضح

ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ والشكؿ التالي:
جدول  )4يوضح وزيع أفراد ا عي
وع ا محافظ

ا عدد

ا شمال

116

21.1

غزة

266

48.4

ا ولطى

84

15.3

خا يو س

60

10.9

رفح

24

4.4

ا مجموع

550

100.0

شكل  )9يوضح وزيع أفراد ا عي

 -وزيع أفراد ا عي

حلب وع ا محافظ
ا ل

ا مئوي

حلب وع ا محافظ

حلب ا مل وى ا درالي:

تبيف مف خبلؿ النتائج أف عدد الطمبة مف المستوى الثاني في العينة بمغ ( )452طالب وطالبة

وبنسػػبة ( )%630:مػػف العينػػة ،فػػي حػػيف بمػػغ عػػدد الطمبػػة مػػف المسػػتوى األوؿ ( )359طالػػب وطالبػػة
وبنسػػبة (; )%460مػػف العينػػة ،وكػػاف عػػدد الطمبػػة فػػي المسػػتوى ال اربػػع ( )353طالػػب وطالبػػة وبنسػػبة
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( )%450:مف العينة ،في حيف بمغ عػدد الطمبػة مػف المسػتوى الثالػث ( )74طالػب وطالبػة فقػط وبنسػبة
( )%;07مف العينة ،ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ التالي:
جدول  )5يوضح وزيع أفراد ا عي
ا مل وى ا درالي

ا عدد

ا مل وى ا ول

137

24.9

ا مل وى ا ثا ي

230

41.8

ا مل وى ا ثا ث

52

9.5

ا مل وى ا ار ع

131

23.8

ا مجموع

550

100.0

شكل  )10يوضح وزيع أفراد ا عي

 -وزيع أفراد ا عي

حلب ا مل وى ا درالي
ا مئوي

ا ل

حلب ا مل وى ا درالي

حلب وع ا كلي :

تب ػػيف م ػػف خ ػػبلؿ النت ػػائج أف ع ػػدد الطمب ػػة م ػػف الكمي ػػات األدبي ػػة ( )379طال ػػب وطالب ػػة وبنس ػػبة

( )%68.9مػػف العينػػة ،فػػي حػػيف بمػػغ عػػدد الطمبػػة مػػف الكميػػات العمميػػة ( )171طالػػب وطالبػػة وبنسػػبة
( )%31.1مف العينة ،ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ والشكؿ التالي:
جدول  )6يوضح وزيع أفراد ا عي

حلب وع ا كلي

وع ا كلي

ا عدد

لمي

171

31.1

أد ي

379

68.9

ا مجموع

550

100.0
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ا ل

ا مئوي

شكل  )11يوضح وزيع أفراد ا عي

 -وزيع أفراد ا عي

حلب وع ا كلي

حلب مل وى ا دخل ا شهري:

تبيف مف خػبلؿ النتػائج أف عػدد الطمبػة الػذيف يقػؿ دخميػـ الشػيري عػف ( )3222شػيكؿ ()4;4
طالب وطالبػة بنسػبة ( )%7503مػف العينػة ،وأف عػدد الطمبػة الػذيف يتػراوح دخميػـ الشػيري مػف (3222

إلى  )3;22شيكؿ بمغ ( )347طالب وطالبة وبنسبة ( )%4409مػف العينػة ،فػي حػيف بمػغ عػدد الطمبػة
الذيف يتراوح دخميـ الشيري ( )96طالب وطالبػة وبنسػبة ( )%3507مػف العينػة ،كػذلؾ بمػغ عػدد الطمبػة

الػػذيف يزيػػد دخميػػـ الشػػيري عػػف ( )5222شػػيكؿ (; )7طالػػب وطالبػػة وبنسػػبة ( )%3209مػػف العينػػة،
ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ والشكؿ التالي:

حلب مل وى ا دخل ا شهري

جدول  )7يوضح وزيع أفراد ا عي
ا دخل ا شهري

ا عدد

اقل من  1000شيكل

292

53.1

من 1900-1000شيكل

125

22.7

من 2900-2000شيكل

74

13.5

من 3000شيكل فأكثر

59

10.7

ا مجموع

550

100.0

شكل  )12يوضح وزيع أفراد ا عي

;8

ا ل

ا مئوي

حلب مل وى ا دخل ا شهري

 -وزيع أفراد ا عي

حلب وع اال ماء ا ظيمي:

تبيف مف خبلؿ النتائج أف عدد الطمبة الذيف ينتموف لمنظمة فتح (; )53طالب وطالبة بنسبة

( )%7:02مف العينة ،وأف عدد الطمبة الذيف ينتموف لحماس ( )335طالب وطالبة وبنسبة ()%4207

مف العينة ،في حيف بمغ عدد الطمبة الذيف ينتموف لمجبية الشعبية ( )89طالب وطالبة وبنسبة

( )%3404مف العينة ،وعدد الطمبة الذيف ينتموف لمجياد اإلسبلمي ( )73طالب وطالبة وبنسبة
( )%;05مف العينة ،ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ والشكؿ التالي:
جدول  )8يوضح وزيع أفراد ا عي

حلب وع اال ماء ا ظيمي

اال ماء ا ظيمي

ا عدد

فح

319

58.0

ا ج ه ا شع ي

67

12.2

حماس

113

20.5

ا جهاد اإللالمي

51

9.3

ا مجموع

550

100.0

شكل  )13يوضح وزيع أفراد ا عي

;9

ا ل

ا مئوي

حلب وع اال ماء ا ظيمي

أدوات ا درال :
اعتمدت الباحثة في جمع البيانات عمى استبانة تتكوف مف ثبلثة أقساـ رئيسية ىي:

أوالً :ا يا ات ا شخصي :
القسػػـ األوؿ :وىػػو عبػػارة عػػف بيانػػات شخصػػية عػػف المسػػتجيب (العمػػر ،الجػػنس ،مكػػاف اإلقامػػة ،نػػوع
المحافظة ،المستوى الدراسي ،نوع الكمية ،مستوى الدخؿ الشيري ،نوع االنتماء التنظيمي).

ثا ياً :مقياس ا عصب ا حز ي:
 أوالً :وصف مقياس ا عصب ا حز ي:بعد االطبلع عمي الدراسات السابقة والمراجع والكتب الخاصة بموضوع البحث قامت الباحثة

بإعداد مقياس التعصب الحزبي ،وأعدت ىذا المقياس لقياس درجة التعصب الحزبي لدى أفراد العينة،
وينقسـ مقياس التعصب الحزبي لثبلث أبعاد:
 .3عد اال ماء ا حز ي :ويقيس درجة االنتماء الحزبي لدى أفراد العينة ويتكوف مف ( )3:فقرة.
 .3عد اال جاه ا حز ي :ويقيس درجة االتجاه الحزبي لدى أفراد العينة و يتكوف مف ( )35فقرة.

 .1عد ا مل وى ا معرفي :ويقيس درجة المستوى المعرفي لدى أفراد العينة و يتكوف مف ( )9فقرات.
ىذا وقد تـ تصحيح المقياس تبعاً لتصحيح ليكرت الثبلثي (أؤيد ،أحياناً ،ال أؤيد) ،بحيث تأخذ

الفقرات اإليجابية درجة التصحيح ( )5 ،4 ،3وفقاً لمترتيب السابؽ ،أما الفقرات السالبة فتأخذ (،4 ،5

 .)3ويبلحظ أف الباحثة قامت بصياغة بنود االختبار واضعة في االعتبار مناسبة الفقرات لموضوع

الدراسة.

 ثا ياً :صدق مقياس ا عصب ا حز ي:لمتحقؽ مف صدؽ االختبار قامت الباحثة بحساب الصدؽ باستخداـ الطرؽ التالية:
 .3صدق ا محكمين:
تـ عرض االختبار في صػورتو األوليػة عمػى عػدد مػف المتخصصػيف فػي مجػاؿ السياسػية وعمػـ

النفس ،وعمى ضوء آرائيـ تـ االحتفاظ بالفقرات التي وصمت نسبة االتفاؽ عمييا ( )%:7فما فوؽ.

;:

 .3صدق اال لاق ا داخلي ):(Internal consistency
يقصػػد باالتسػػاؽ الػػداخمي مػػدى اتسػػاؽ كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات المقيػػاس مػػع البعػػد الػػذي تنتمػػي إليػػو

ىذه الفقرة ،وىو عبارة عف معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجة كؿ بعػد مػع الدرجػة الكميػة لممقيػاس ،وعميػو
فقد تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لممقيػاس ،وذلػؾ لمعرفػة مػدى ارتبػاط

المجػاالت بالدرجػػة الكميػػة لممقيػاس ،وليػػدؼ التحقػػؽ مػػف مػدى صػػدؽ المقيػػاس ،ويتضػح ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ
جدوؿ التالي:

جدول  )9معامالت االر اط ين أ عاد ا مقياس وا درج ا كلي لمقياس
ا عاد

معامل االر اط

اال ماء ا حز ي

0.91

**0.001

اال جاه ا حز ي

0.94

**0.001

ا مل وى ا معرفي

0.82

**0.001

** دا إحصائياً

د 0.01

* دا

إحصائياً

مل وى ا دال

د 0.05

 //غير دا إحصائياً

تبيف مف النتائج الموضحة مف خبلؿ جدوؿ السابؽ أف أبعػاد المقيػاس تتمتػع بمعػامبلت ارتبػاط

قوية ودالة إحصائياً عند مستوى داللػة أقػؿ مػف  ،2023حيػث بمػغ معامػؿ االرتبػاط لمبعػد األوؿ االنتمػاء

الحزبػػي  ،20;3وبمػػغ معامػػؿ االرتبػػاط لمبعػػد الثػػاني قمػػؽ االتجػػاه الحزبػػي  ،20;6ولمبعػػد الثالػػث المسػػتوى

المعرفي  ،20:4وىذا دليؿ كػافي عمػى أف المقيػاس يتمتػع بمعامػؿ صػدؽ عػالي ،أي أف المقيػاس يعتبػر
صادقاً لما وضع لقياسو.

وبما أف المقياس يتكوف مف ثبلث أبعاد فقد تـ إجراء معامبلت االرتباط بيف فقرات كؿ بعد مف

األبعاد والدرجة الكمية لكؿ بعد عمى حده ،ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجداوؿ (;:)33-

جدول  )10معامالت االر اط ين فقرات عد اال ماء ا حز ي وا درج ا كلي ل عد
رقم

فقرات عد اال ماء ا حز ي

ا قرة

معامل

االر اط

مل وى ا دال

1

أشعر بأف حزبي ىو األقدر عمى قيادة العمؿ الجماىيري.

0.66

**0.001

2

ليس لدى رغبة في إقامة عبلقة مع أشخاص ينتموف لحزب غير حزبي.

0.31

//0.50

3

أقوـ بالمشاركة في الندوات الثقافية واالجتماعية التي ينظميا حزبي.

0.35

**0.001

0.52

**0.001

0.74

**0.001

0.19

//0.26

4
5
6

عبلقتي االجتماعيػة مػع أبنػاء تنظيمػي قويػة وواسػعة جػدا بعكػس عبلقتػي مػع

أبناء التنظيمات األخرى واف كانوا أقاربي.

أرى فػ ػػي أبنػ ػػاء تنظيمػ ػػي األحقيػ ػػة فػ ػػي اخػ ػػذ الم اركػ ػػز القياديػ ػػة العميػ ػػا وداخػ ػػؿ
المؤسسات.
إذا أعطاني أحدا منشورات لحزب آخر أقػوـ بتقطيػع المنشػورات قبػؿ أف أقػوـ
بقراءتيا.
;;

رقم

فقرات عد اال ماء ا حز ي

ا قرة
7

معامل

االر اط

اعتقد أف تنظيمي (حزبي) الذي انتمى إليو يتمتع ببنية تنظيمية قوية تسػاعده

مل وى ا دال

0.59

**0.001

8

الحزب الذي انتمى إليو ىو األقدر لموصوؿ إلى طريؽ التحرير.

0.68

**0.001

9

لدى التزاـ بالقواعد ولمبادئ التنظيـ بدوف نقاش.

0.53

**0.001

10

أكوف سعيدا عندما أجد أشخاصا يرغبوف باالنتماء إلى حزبي.

0.55

**0.001

0.34

**0.001

12

اشعر باف حزبي ال يفرط بالقضية كمثؿ األحزاب األخرى.

0.56

**0.001

13

أقوـ بمساعدة أبناء حزبي لو كانوا مظموميف أو ظالميف.

0.51

**0.001

14

يصعب عمى أف أكوف محايداً عندما يتعمؽ الموضوع بتنظيمي.

0.51

**0.001

0.16

//0.44

0.25

//0.27

17

ال ارغب بالزواج مف أسرة ال تنتمي لنفس تنظيمي.

0.20

//0.26

18

أشارؾ في مجمة جامعية يدعميا حزب آخر غير حزبي.

-0.05

11

15
16

عمى التواصؿ واالستمرار.

أق ػػوـ بمتابعػ ػػة اإلذاع ػػات المحميػ ػػة الخاص ػػة بحزبػ ػػي دوف اإلذاعػػػات المحميػ ػػة

األخرى.

أقػػوـ بحضػػور نػػدوة شػػعرية يقػػوـ بتنظيميػػا إطػػار غيػػر اإلطػػار الطبلبػػي الػػذي

انتمى إليو.

اسػػمح بممارس ػػة األطػػر الطبلبي ػػة األخ ػػرى حتػػى إف كن ػػت ف ػػي إط ػػار تدعم ػػو
الحكومة.

** دا إحصائياً

د 0.01

* دا

إحصائياً

د 0.05

//0.55

 //غير دا إحصائياً

تبػػيف مػػف جػػدوؿ السػػابؽ أف فق ػرات بعػػد االنتمػػاء الحزبػػي يتمتػػع بمعػػامبلت ارتبػػاط قويػػة ودالػػة
إحصائيا عند مستوي داللػة أقػؿ مػف ( ،)2027 ،2023حيػث تراوحػت معػامبلت االرتبػاط بػيف (– 2056

 ،)2096وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف بعػػد االنتمػػاء الحزبػػي وفق ارتػػو يتمتػػع بمعامػػؿ صػػدؽ عػػالي ،أي أف المجػػاؿ
يعتبر صادؽ لما وضػع لقياسػو .مػا عػدا الفقػرات التاليػة ( )39،3: ،38 ،37 ،8 ،4ألنيػـ غيػر داالت

إحصائياً فمذلؾ يجب حذفيـ مف البعد والمقياس.
جدول  )11معامالت االر اط ين عد اال جاه ا حز ي وا درج ا كلي
رقم

فقرات عد اال جاه ا حز ي

ا قرة
19
20
21

أرى أف النشرات التي يصدىا حزبي ىي نشرات ثقافية مفيدة لمجميع ويجب
أف تصؿ لجميع إفراد المجتمع
حزبي ىو المحافظ عمى الثوابت الوطنية
أشارؾ في فعاليات الحزب الذي انتمى إليو واف أقوـ بالمشاركة في الفعاليات
التي ينظميا حزبي
322

معامل
االر اط

ل عد 
مل وى ا دال

0.52

**0.001

0.68

**0.001

0.57

**0.001

رقم

معامل

فقرات عد اال جاه ا حز ي

ا قرة

االر اط
0.44

**0.001

0.68

**0.001

24

يصعب عمى أف أتعامؿ مع أشخاص الذيف ال ينتموف لحزبي

0.63

**0.001

25

اشعر باف قضاء وقتي مع أبناء حزبي يزيدني سعادة

0.52

**0.001

26

أيدلوجية حزبي مناسبة لثقافة مجتمعنا

0.65

**0.001

27

احتقر بعض القيادات السياسية ألنني اشعر بأنيا ضد مصمحة حزبي

0.45

**0.001

0.65

**0.001

0.36

**0.001

0.69

**0.001

0.57

**0.001

22
23

28
29
30
31

ال اذىب إلى الندوات الدينية يقوـ بيا أشخاص ال ينتموف لمحزب الذي اتبعو

مل وى ا دال

حزبي ىو األقدر لمدفاع عف قضايا الشعب السياسية واالقتصادية
واالجتماعية

أىاجـ أبناء التنظيمات األخرى لكي أحافظ عمى مكانة حزبي ووضعو داخؿ

المجتمع

ارغب بتمزيؽ الممصقات والنشرات التي تمثؿ األحزاب األخرى ألنو لـ تتح
لي فرصة لوضع ممصقاتي
اشعر بالقمؽ عندما تزيد شعبية حزب آخر عمى حساب حزبي
اشعر باف أفكار وممارسات ومعتقدات بعض األحزاب قد تضر بالقضية
الفمسطينية
** دا إحصائياً

د 0.01

* دا

إحصائياً

د 0.05

 //غير دا إحصائياً

تبػػيف مػػف جػػدوؿ السػػابؽ أف فق ػرات بعػػد االتجػػاه الحزبػػي تتمتػػع بمعػػامبلت ارتبػػاط قويػػة ودالػػة

إحصائيا عند مستوي داللػة أقػؿ مػف ( ،)2027 ،2023حيػث تراوحػت معػامبلت االرتبػاط بػيف (– 2058

; ،)208وىذا يدؿ عمى أف بعد االتجاه الحزبي وفقراتو يتمتع بمعامػؿ صػدؽ عػالي ،أي أف البعػد يعتبػر
صادؽ لما وضع لقياسو.
جدول  )12معامالت االر اط ين عد ا مل وى ا معرفي وا درج ا كلي ل عد
رقم
الفقرة

فقرات بعد المستوى المعرفً

معامل
االرتباط

مستوى الداللة

 32

تمقيت نشرات تشرح أساسيات ومفاىيـ االنتماء وااللتزاـ التنظيمي داخؿ حزبي

0.60

**20223

0.70

**20223

0.33

**20223

0.59

**20223

0.50

**20223

33

34

35
36

أفضؿ االستماع إلى اإلذاعة التابعة لحزبي عمى الرغـ مف وجود إذاعات
محمية أخرى
لـ أقوـ بالمشاركة في المظاىرات التي تدعو ليا التنظيمات األخرى وحتى لو

كانت في الصالح العاـ

في حالة االنتخابات ،فإذا خسر حزبي نتيجة االنتخابات ،فإنني أقوـ فو ار
بالطعف في نتائجيا
نشا حزبي بعد أف فشؿ الجميع في إدارة الصراع
323

رقم
الفقرة
37
38

فقرات بعد المستوى المعرفً

إستراتيجية حزبي العممية ىي القادرة عمى بناء دولة حرة وقوية وليا كيانيا
السياسي والجغرافي
الييكمية التنظيمي داخؿ حزبي تقوـ عمى مبدأ الديمقراطية المركزية
** دا إحصائياً

د 0.01

* دا

إحصائياً

د 0.05

معامل
االرتباط

مستوى الداللة

0.56

**20223

0.69

**20223

 //غير دا إحصائياً

تبػػيف مػػف جػػدوؿ السػػابؽ أف فق ػرات بعػػد المسػػتوى المعرفػػي تتمتػػع بمعػػامبلت ارتبػػاط قويػػة ودالػػة
إحصائيا عند مستوي داللة أقؿ مف ( ،)2023حيث تراوحت معػامبلت االرتبػاط بػيف (،)2092 – 2055

وىذا يدؿ عمى أف بعد المستوى المعرفي وفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.

وممػػا سػػبؽ تسػػتنتج أف المقيػػاس بأبعػػاده يتمتػػع بمسػػتوى صػػدؽ عػػاؿ ،ممػػا يػػدؿ عمػػى صػػبلحية

االختبار لئلجابة عمى الفروض و تساؤالت الدراسة.

ث ات مقياس ا عصب ا حز ي :Reliability
يقصػد بثبػات المقيػاس أف يعطػي ىػذا المقيػاس نفػس النتيجػة لػو تػـ إعػادة توزيعػو أكثػر مػف مػرة

تحػػت نفػػس الظػػروؼ والشػػروط ،أو بعبػػارة أخػػرى أف ثبػػات المقيػػاس يعنػػي االسػػتقرار فػػي نتػػائج المقيػػاس
وعػػدـ تغييرىػػا بشػػكؿ كبيػػر فيمػػا لػػو تػػـ إعػػادة توزيعيػػا عمػػى أف ػراد العينػػة عػػدة م ػرات خػػبلؿ فت ػرات زمنيػػة

معين ػػة .بع ػػد تطبي ػػؽ االختب ػػار تحقق ػػت الباحث ػػة م ػػف ثب ػػات المقي ػػاس حي ػػث ت ػػـ حس ػػاب الثب ػػات لبلختب ػػار
بطريقتيف ىما معامؿ ألفا كرونباخ ومعامبلت التجزئة النصفية ،النتائج موضحة كالتالي:
 .3ا ث ات طريق أ ا – كرو اخ : Cronbach's Alpha

تـ حساب معامؿ ألفا كرونباخ لقياس الثبات ،حيث وجد أف قيمة معامؿ ألفا كرونبػاخ لممقيػاس

الكمػػي يسػػاوي ( ،)20;3وىػػذا دليػػؿ كػػافي عمػػى أف المقيػػاس بتمتػػع بمعامػػؿ ثبػػات عػػالي ،وبػػذلؾ ينصػػح
باستخدامو لئلجابة عمى فرضيات الدارسة ،والجدوؿ التالي يوضػح معامػؿ ألفػا كرونبػاخ لممقيػاس الكمػي

باإلضافة لقيمة ىذا المعامؿ ألبعاد المقياس:

جدول  )13يوضح قيم أ ا كرو اخ و دد ا قرات كل عد
ا عد

دد ا قرات

أ ا كرو اخ

اال ماء ا حز ي

34

20:4

اال جاه ا حز ي

35

20:4

ا مل وى ا معرفي

9

2087

مقياس ا عصب ا حز ي

13

1993
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 .3ا ث ات طريق ا جزئ ا ص ي :Split _half method
تـ حساب معامبلت الثبات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية ،حيث تـ قسمة بنود المقياس

الكمي إلى نصفيف وتـ حساب معامؿ االرتباط بيف مجموع فقرات النصؼ األوؿ ومجموع فقرات
النصؼ الثاني لممقياس ،وقد بمغ معامؿ ارتباط بيرسوف لممقياس بيذه الطريقة ( ،)2097وباستخداـ

معادلة سبيرماف براوف المعدلة أصبح معامؿ الثبات ( .)20:7وىذا دليؿ كافي عمى أف المقياس يتمتع

بدرجة ثبات عالية كما ىو موضح في جدوؿ التالي.



جدول  )14يوضح قيم معامل االر اط يرلون ول يرمان راون
قياس ا ث ات لمقياس ا كلي وأ عاده

ا جزئ ا ص ي

ا مجال

معامل االر اط

ل يرمان راون

اال ماء ا حز ي

2089

20:2

اال جاه ا حز ي

2082

2097

ا مل وى ا معرفي

2057

2074

مقياس ا عصب ا حز ي

1975

1985

يتضػػح مػػف الجػػدوليف السػػابقيف ( )35-34أف معػػامبلت الثبػػات بطريقػػة ألفػػا كرونبػػاخ والتجزئػػة

النصفية بعد التعديؿ جميعيا جاءت عالية ،وىذا يدؿ عمى أف االختبػار يتمتػع بدرجػة عاليػة مػف الثبػات
يطمئف الباحثة إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة.

ثا ثا :مقياس اال جا ات ا ليالي
أوالً :وصف مقياس اال جا ات ا ليالي :
لقد قامت الباحثة باعتماد مقياس االتجاىات السياسية فػي د ارسػتيا ،وىػو مقيػاس جػاىز ويطمػؽ
عميػػو مقيػػاس االتجاىػػات السياسػػية واالجتماعيػػة وىػػو مػػف تعريػػب وتقنػػيف أ .د .صػػبلح الػػديف أبػػو ناىيػػة

أستاذ عمـ النفس بجامعة األزىر ،ويحتوي عمى مجموعػة مػف األسػئمة التػي تتنػاوؿ مواقػؼ مختمفػة تجػاه
بع ػػض القض ػػايا االجتماعي ػػة والسياس ػػية الموج ػػودة ف ػػي مجتمعن ػػا والمجتمع ػػات األخ ػػرى ،وينقس ػػـ مقي ػػاس

االتجاىات السياسية لسبعة أبعاد:

 .3عد اإل احي  :ويقيس درجة اإلباحية لدى أفراد العينة يتكوف مف ( )52فقرة.
 .3عد ا عرقي  :ويقيس درجة العرقية لدى أفراد العينة ويتكوف مف ( )13فقرة.
 .1عد ا دين :ويقيس درجة التديف لدى أفراد العينة ويتكوف مف ( )13فقرة.
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 .4عد االش راكي  :ويقيس درجة االشتراكية لدى أفراد العينة ويتكوف مف (; )6فقرة.
 .5عد ا حرري  :ويقيس درجة التحررية لدى أفراد العينة ويتكوف مف ( )45فقرة.
 .6عد ا رجعي  :ويقيس درجة الرجعية لدى أفراد العينة ويتكوف مف ( )3:فقرة.
 .7عد ا ز

إ ى ا للم :ويقيس درجة النزعة إلى السمـ لدى أفراد العينة ويتكوف مف ( )38فقرة.

ىذا وقد تـ تصحيح المقياس تبعاً لتصحيح ليكارت الخماسي (أوافؽ بشدة ،أوافؽ ،متردد،

أعارض ،أعارض بشدة) ،بحيث تأخذ الفقرات اإليجابية درجة التصحيح ( )7،6،5،4،3وفقاً لمترتيب

السابؽ ،أما الفقرات السالبة فتأخذ (.)3،4،5،6،7
ثا ياً :صدق مقياس اال جا ات ا ليالي :

تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس عمى النحو التالي:

 03صدق ا محكمين:

تـ عرض االختبار في صورتو األولية عمى عدد مف المتخصصيف في مجاؿ السياسة وعمـ
النفس ،وعمى ضوء آرائيـ تـ االحتفاظ بالفقرات التي وصمت نسبة االتفاؽ عمييا ( )%:7فما فوؽ.
 .3صدق اال لاق ا داخلي:Internal consistency
يقصػػد باالتسػػاؽ الػػداخمي مػػدى اتسػػاؽ كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات المقيػػاس مػػع البعػػد الػػذي تنتمػػي إليػػو
ىذه الفقرة ،وىو عبارة عف معامؿ ارتبػاط بيرسػوف بػيف درجػة كػؿ بعػد مػع الدرجػة الكميػة لممقيػاس وعميػو

فقد تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لممقيػاس ،وذلػؾ لمعرفػة مػدى ارتبػاط

األبعػػاد بالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس ،وليػػدؼ التحقػػؽ مػػف مػػدى صػػدؽ المقيػػاس ،ويتضػػح ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ
جدوؿ التالي:

جدول  )15يوضح معامالت االر اط ين إ عاد ا مقياس وا درج ا كلي لمقياس
ا عاد

معامل االر اط

اإل احي

0.65

** 0.001

ا عرقي

0.60

** 0.001

ا دين

0.36

** 0.001

االش راكي

0.87

** 0.001

ا حرري

0.73

** 0.001

ا رجعي

0.60

** 0.001

0.67

** 0.001

ا ز
** دا إحصائياً

إ ى ا للم
د 0.01

* دا

إحصائياً
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د 0.05

مل وى ا دال

 //غير دا إحصائياً

تبيف مف النتائج الموضحة مف الجدوؿ السابؽ أف إبعاد المقيػاس تتمتػع بمعػامبلت ارتبػاط قويػة

ودالة إحصائياً عند مستوى داللة أقؿ مف ( ،)2023حيث تراوحت معػامبلت االرتبػاط بػيف أبعػاد مقيػاس

االتجاىػػات السياسػػية ب ػػيف ( ،)20:9 – 2058وىػػذا دلي ػػؿ كػػافي عمػػى أف مقي ػػاس االتجاىػػات السياس ػػية
يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي ،بما أف المقياس يتكوف مف سبعة أبعاد فقد تـ إجراء معامبلت االرتباط بيف

فقػرات كػػؿ بعػػد مػػف األبعػػاد والدرجػػة الكميػػة لكػػؿ بعػػد عمػػى حػػده ويتضػػح ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ الجػػداوؿ (-37
:)43

جدول  )36معامالت االر اط ين فقرات عد اإل احي وا درج ا كلي
رقم

ل عد 

معامل

مل وى

االر اط

ا دال

9

العقوبة القاسية والصارمة لممجرميف تمنع الجريمة.

0.32

*0.04

31

الشاذوف في سموكيـ ليسوا بمجرميف ويجب أال يعامموا كذلؾ

0.31

*0.05

38

يجب أف تكوف قوانيف مكافحة المخدرات والسموـ صارمة جدا.

0.31

0.05

0.26

//0.12

0.07

//0.66

0.32

*0.05

0.18

//0.27

-0.19

//0.26

0.11

//0.51

0.13

//0.44

0.36

*0.02

0.35

*0.03

87

رؤية شاب بشعر طويؿ منظر يقزز.

0.33

*0.04

89

معاممتنا لممجرميف قاسية ويجب عمينا إصبلحيـ وليس عقابيـ.

0.46

**0.01

96

إف شباب اليوـ أقؿ خمقاً وتيذيباً.

0.34

*0.03

0.45

**0.001

0.34

*0.04

ا قرات

ا قرة

43
48
57
66
67
73
75
76
81

98
316

الطبلب المعاصروف يظيروف عدـ ارتياحيـ مف أساليب التعميـ القديمة التػي
أثبتت فشميا.
لمرجاؿ والنساء الحػؽ فػي معرفػة إذا كػانوا مناسػبيف لبعضػيـ قبػؿ الػزواج عػف
طريؽ التعارؼ والصداقة أـ ال.

يجب اعتبار عمميات تنظيـ األسرة (تحديد النسؿ) غير قانونيػة إال إذا نصػح
األطباء بذلؾ.
يجب اف تغير قوانيف الطبلؽ ليصبح الطبلؽ سيبلً.
يحتاج األطفاؿ إلى تأديب أكثر ىذه األياـ.

الرؤيػػة الجديػػدة فػػي التمثيميػػات التمفزيوني ػػة ىػػي تطػػوير لمنوعيػػة القديمػػة م ػػف
برامج التسمية.
االنحرافات الجنسية تدمر العبلقات الزوجية التي ىي أساساً حضارتنا.

الطريقة الحرة البسيطة في التدريس لمصغار ينجـ عنيػا مسػتوي كتابػة وقػراءة
ضعيؼ.

وصمت اإلباحية في المجتمعات حداً بعيداً.

الج ػرائـ الجنسػػية مثػػؿ االغتصػػاب وخطػػؼ األطفػػاؿ تسػػتحؽ أكثػػر مػػف مجػػرد
السجف ،فيؤالء المجرموف يجب جمدىـ وايقاع العقوبات عمييـ.

إف تعػػاطي المخػػدرات مػػف قبػػؿ الشػػباب الصػػغار يعطػػي مثػػاال واضػػحا عمػػى
انحدار المجتمع.
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رقم

معامل

ا قرات

ا قرة

االر اط

مل وى
ا دال

317

إف عقوبة اإلعداـ بربرية لذا فإف وقفيا واقعي صحيح.

0.38

**0.02

334

معظـ الفف الحديث شكمي وعديـ الجدوى.

0.001

//1.00

336

لئلنساف مطمؽ الحرية في اختيار نوع حياتو بدوف تدخؿ مف المجتمع.

0.52

**0.001

313

يجب أف يدرؾ الناس أف التزاميـ األكبر ىو اتجاه أسرىـ.

0.39

*0.02

315

العبلقات الجنسية خارج نطاؽ الزواج دائما خاطئة.

-0.04

//0.81

0.32

*0.04

0.37

*0.02

0.37

*0.02

359

يجب إلغاء الرقابة عمى الكتب واألفبلـ.

0.32

*0.04

361

يجب إلغاء القيود المفروضة عمى اإلجياض.

0.35

*0.03

0.36

*0.03

0.08

//0.65

344
351
354

364
376

يجب تشجيع عبلقات الصداقة المتحررة بيف الرجػاؿ والنسػاء كوسػيمة لتحقيػؽ
الصحة النفسية والجسمية.
يجب عدـ تشجيع الناس عمى تحديد النسؿ.
المراىقوف في ىذه األياـ ليسو أكثر انحرافا مف آبائيـ وأجػدادىـ عنػدما كػانوا
في سنيـ.

الطػػرؽ الحديثػػة المتسػػاىمة فػػي تربيػػة األطفػػاؿ ىػػي تحسػػيف وتطػػوير لمطػػرؽ
القديمة.

القيـ األخبلقية في ىذا البمد سيئة وتسير نحو األسوأ.
** دا إحصائياً

* دا

د 0.01

إحصائياً

د 0.05

 //غير دا إحصائياً

تبيف مػف الجػدوؿ السػابؽ أف فقػرات بعػد اإلباحيػة تتمتػع بمعػامبلت ارتبػاط قويػة ودالػة إحصػائيا
عنػد مسػتوي داللػة أقػػؿ مػف ( ،)2027 ،2023حيػث تراوحػػت معػامبلت االرتبػاط بػػيف (،)2074 – 2053

وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف بعػػد اإلباحيػػة وفق ارتػػو يتمتػػع بمعامػػؿ صػػدؽ عػػالي ،أي أف البعػػد يعتبػػر صػػادؽ لم ػا

وضػػع لقياسػػو ،مػػا عػػدا الفق ػرات التاليػػة ( )398 ،135 ،346 ،97 ،93 ،89 ،88 ،6: ،64حيػػث أف

ىذه الفقرات غير دالة إحصائياً ،فمذلؾ يجب حذفيما مف البعد والمقياس.

جدول  )37معامالت االر اط ين عد ا عرقي وا درج ا كلي
رقم

ل عد 
معامل

مل وى

االر اط

ا دال

0.50

**0.001

33

.يجب ترؾ األفارقة بدوف مساعدة في حؿ المشكبلت التي خمفيا ليـ االستعمار.

0.32

*0.05

36

لـ يخمؽ الناس متساوييف فمف الواضح أف بعضيـ أفضؿ مف بعض.

0.44

**0.01

59

السود ادني مرتبو بالفطرة مف البيض.

0.54

**0.001

63

.تطوير األحياء الفقيرة يعد إىدا اًر لمماؿ

0.45

**0.001

ا قرات

ا قرة
5

يجب فصؿ الممونيف في مناطؽ معينة ومدارس خاصة بيـ لمنع احتكاكيـ
بالبيض.
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رقم

معامل

ا قرات

ا قرة

مل وى

االر اط

ا دال

68

الييود مواطنوف ليـ قيمة مثؿ أي طائفة أخري.

0.41

**0.001

77

مف الخطأ أف نضع الرجاؿ الممونيف قادة البيض.

0.51

**0.001

0.04

//0.80

0.35

*0.03

347

يحرـ السود مف الوظائؼ الجيدة والترقيات التي تمنح لمبيض.

0.48

**0.001

355

قد تكوف ىناؾ بعض االستثناءات ،ولكف بصفة عامة فإف الييود متشابيوف تقريباً.

0.38

*0.02

0.41

**0.001

0.49

**0.001

85
94

365
374

قد يكوف الزنوج وراء الكثير مف انجازات البيض ولكف ال يوجد بينيما فرؽ واضح

في الذكاء.

يجب أف نضع قيوداً مشددة عمى اليجرة ليذا البمد.

جميع أنواع التفرقة العنصرية القائمة عمى أساس الموف أو الطبقة أو الديف يجب
أف تكوف غير شرعية وموضوعا لعقوبات شديدة.
عندما يتعمؽ األمر بتقييـ األشياء فاف جميع األجناس ليست متساوية بالتأكيد.
** دا إحصائياً

د 0.01

إحصائياً

* دا

د 0.05

 //غير دا إحصائياً

تبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف فقػرات بعػػد العرقيػػة يتمتػػع بمعػػامبلت ارتبػػاط قويػػة ودالػػة إحصػػائيا

عنػد مسػتوي داللػة أقػػؿ مػف ( ،)2027 ،2023حيػث تراوحػػت معػامبلت االرتبػاط بػػيف (،)2076 – 2054
وىذا يدؿ عمى أف بعد العرقية وفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي ،أي أف البعد يعتبر صادؽ لما وضػع

لقياسو ،ما عدا الفقرة رقـ  :7فيي غير دالة إحصائياً ،فمذلؾ يجب حذفيا مف البعد.
جدول  )38معامالت االر اط ين عد ا دين وا درج ا كلي
رقم

معامل

ا قرات

ا قرة

ل عد 
االر اط

مل وى ا دال

4

ال توجد حياة أخري بعد الموت.

0.56

**0.001

34

يجب أف يكوف لرجاؿ الديف تأثير كبير عمي حياة األمة.

0.38

*0.02

31

معظـ المتدينيف منافقوف.

0.60

**0.001

13

الحياة في الماضي أكثر سعادة مف ىذه األياـ.

0.59

*0.02

41

المعتقدات الدينية خرافات.

0.35

*0.03

51

ا﵀ خالؽ الكوف.

0.39

*0.02

66

يجب اف تغير قوانيف الطبلؽ ليصبح الطبلؽ سيبلً.

0.51

**0.001

91

فكرة اإللو (الرب) ىي الحقيقة األولي في الفكر اإلنساني.

0.04

//0.80

313

يستطيع اإلنساف أف يحيا حياة سعيدة بدوف تديف.

0.32

*0.05

333

يجب عمينا أف نؤمف ودوف نقاش بكؿ ما تعممناه عف الديف.

0.35

*0.04

-0.21

//0.21

331

تعظيـ يوـ الجمعة والشعائر الدينية األخرى ىو أسموب حياة ممتزميف بو ويؤثر

في سموكنا.

329

رقم

ا قرات

ا قرة
339
318

معامل

االر اط

كاف السيد المسيح نبياً ومباركاً ويختمؼ عف بقية البشر.
ليس ىناؾ أشياء تعرؼ بالقوي الخارقة أو الغيبية.
** دا إحصائياً

* دا

د 0.01

إحصائياً

د 0.05

مل وى ا دال

0.33

*0.05

0.43

**0.01

 //غير دا إحصائياً

تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف فقرات بعد التديف تتمتع بمعامبلت ارتباط قوية ودالة إحصائيا عند

مستوي داللة أقؿ مف ( ،)2027 ،2023حيث تراوحت معامبلت االرتباط بيف ( ،)2082 – 2054وىذا
يدؿ عمى أف بعد التديف وفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ عالي ،أي أف البعد يعتبر صادؽ لما وضع

لقياسو ،ما عدا الفقرات التالية ( )342 ،;5حيث أف ىذه الفقرات غير دالة إحصائياً ،فمذلؾ يجب

حذفيما مف البعد والمقياس.

جدول  )39معامالت االر اط ين عد االش راكي وا درج ا كلي
رقم

ا قرات

ا قرة

يجب أال يسمح ألي شخص بالحصوؿ عمى امتيازات خاصة في مجاؿ التعمػيـ

ل عد 
معامل

مل وى

االر اط

ا دال

0.38

*0.02
*0.02

6

أو الرعاية الطبية ألسرتو.

15

ال يوجد صراع طبقي في ىذا البمد اليوـ.

0.38

16

يجب أف يدفع ذوي الدخؿ المرتفع ضرائب مرتفعة.

0.34

*0.03

20

تحد وتقمؿ الحكومة بالتدريج مف حرياتنا األساسية.

0.56

**0.01

0.43

**0.01

25

مف غير العدؿ أف يحقؽ بعض الناس دخبل كبي ار مف الميراث إال مف العمؿ.

0.53

**0.01

26

لـ يخمؽ الناس متساوييف فمف الواضح أف بعضيـ أفضؿ مف بعض.

-0.03

//0.84

29

تنفؽ الحكومة أمواؿ طائمة عمى التعميـ والرفاه االجتماعي.

0.45

**0.01

30

صراع الحياة يضر ببعض الناس الذيف ال يستطيعوف مواصمة المسيرة.

0.44

**0.01

0.45

**0.01

0.39

*0.02
*0.02

24

31

الديمقراطيػػة الحقيقيػػة محػػدودة فػػي ى ػػذا البمػػد بسػػبب االمتي ػػازات الخاصػػة الت ػػي

يتمتع بيا رجاؿ األعماؿ والصناعة.

اغمػ ػ ػػب مشػ ػ ػػاكؿ العمػ ػ ػػؿ ناتجػ ػ ػػة عػ ػ ػػف مثي ػ ػ ػريف الفػ ػ ػػتف مػ ػ ػػف العمػ ػ ػػاؿ الميب ػ ػ ػرالييف
(التحررييف).
أسػػموب السػػوؽ الح ػرة واالنفتػػاح االقتصػػادي ثبػػت فعاليتػػو فػػي ىػػذا البمػػد ويجػػب

34

عدـ تغييره.

35

مشروعات الشركات متعددة الجنسيات ىي وسمة أخري الستغبلؿ العماؿ.

0.38

44

يجب إلغاء الممكية الفردية واحبلؿ الممكية العامة بدال منيا.

0.57

**0.01

47

مف المستحيؿ أف تكوف ىناؾ حكومة رسمية عالمية واحدة.

0.42

**0.01

32:

رقم

معامل

ا قرات

ا قرة

مل وى

االر اط

ا دال

52

المضاربوف والممولوف مسئولوف عف مشاكمنا االقتصادية.

0.39

*0.02

53

يجب منع االضطرابات.

0.65

**0.01

0.40

**0.01

0.03

//0.85

0.42

**0.01

0.32

*0.05
*0.02

54

يشػػجع أصػػحاب النفػػوذ واألعيػػاف عمػػي وجػػود المتسػػمقيف واالنتيػػازييف فػػي ىػػذا

البمد ،وىذا يتعارض مع الديمقراطية.

إذا حػػدث ن ػزاع أو إض ػراب بػػيف العمػػاؿ وأربػػاب العمػػؿ فػػأنني أقػػؼ إلػػى جانػػب

55

العماؿ.

61

تطوير األحياء الفقيرة يعد إىدا اًر لمماؿ.

72

عمييا مف الضرائب.

73

الكثير مف السياسييف يمكف شراؤىـ ببعض اىتماماتيـ ومصالحيـ الخاصة.

0.37

78

الذي يحكـ في ىذا البمد طبقة رجاؿ األعماؿ وليس الشعب.

0.08

//0.65

79

التحكـ في التضخـ أكثر أىمية مف انخفاض معدؿ البطالة.

0.62

**0.01

88

تعطي الدوؿ الغنية مساعدات كبيرة لؤلفراد الذيف يرفضوف أداء عمميـ اليومي.

0.33

*0.05

91

مف الضروري وجود رجاؿ أقوياء قادريف عمى إدارة وتسيير األمور.

0.59

**0.01

95

الفائدة الشخصية ىي الحافز الرئيسي لمعمؿ الشاؽ.

0.57

**0.01

99

يجب أال يتقمد الشيوعيوف المناصب العميا في الحكومة.

0.35

*0.03

040

**0.01

0.67

**0.001

0.08

//0.63
**0.01

314
319

ال يمكػػف لممجتمػػع أف يكػػوف متحض ػ ار إال إذا كػػاف فيػػو خػػدمات صػػحية يصػػرؼ

يجب أف يتقاسـ الناس الثروات الضخمة في ببلدىػـ بشػكؿ أكبػر ممػا ىػو عميػو
اآلف.
ال يستحؽ الكسالى العطؼ والمساعدة مف الناجحيف وذو المنزلة الرفيعة.
يج ػ ػػب أف تن ػ ػػتج الش ػ ػػركات المنتج ػ ػػات المناس ػ ػػبة لمش ػ ػػعب ،ول ػ ػػيس كم ػ ػػا ترغ ػ ػػب

113

الحكومة.

117

الفقر واإلمراض العقمية والمشاكؿ األخرى ىي مسئولية المجتمع ككؿ.

0.41

121

الرأسمالية غير عادلة ألنيا ال تعطي العامؿ حقو كامبل.

0.56

**0.01

125

إف حكومات الرفاىية في الدوؿ الغنية تميؿ إلى تحطيـ المبادرة الفردية.

0.46

**0.001

127

بصفة عامة فإف أرباب العمؿ يعامموف العماؿ بطريقة عادلة.

0.60

**0.01

0.53

**0.01
**0.01

إف تػػأميـ الصػػناعات الضػػخمة يػػؤدي إلػػى انعػداـ الكفػػاءة والبيروقراطيػػة والكسػػاد

130

االقتصادي.

132

التنافس في األعماؿ ضروري لرفاىية الشعب.

0.60

133

معظـ اإلضرابات يكوف سببيا سوء اإلدارة.

0.53

**0.01

0.40

**0.01

0.43

**0.01

يجب أف تكوف ىناؾ حكومػة عالميػة لضػماف الرفاىيػة لكػؿ األمػـ بغػض النظػر

134

عف حقوؽ أي أمو أخرى.

136

الطريقة التي توزع بيا الثروة في ىذه األياـ غير عادلة وال منصفة.
;32

رقم

معامل

ا قرات

ا قرة

مل وى

االر اط

ا دال

139

مف المستحيؿ تحقيؽ األمف االقتصادي في ظؿ الرأسمالية.

0.34

*0.03

142

اتحادات العماؿ تؤثر سمبا عمي تقدـ الصناعة.

0.37

*0.02

149

لف يصبح اإلسكاف كافياً إال إذا امتمكت الحكومة كؿ األراضي.

0.33

*0.04

151

يجب أف تعمؿ الحكومة أكثر لتنظيـ االتحادات العمالية ونشاطاتيا.

0.41

**0.01

156

يجب أف يشارؾ العماؿ في إدارة األعماؿ التي يعمموف بيا.

0.39

*0.02

0.44

**0.01
//0.96

نظاـ الخدمة الصحية في المستوصفات ال تعطي الفرصة لؤلطباء لبذؿ أقصي

160

جيدىـ مع مرضاىـ.

166

تعتمد الديمقراطية أساسا عمي وجود حرية العمؿ.

0.01

167

العجز االقتصادي والبطالة ىي النتائج الحتمية المترتبة عمي وجود الرأسمالية.

0.32

*0.05

168

يجب أف تعمؿ الحكومة عمى خفض معدؿ البطالة.

0.55

**0.01

175

سوؼ يكوف السبلـ المستقر ممكناً فقط في العالـ االشتراكي.

0.43

**0.01

** دا إحصائياً

د 0.01

إحصائياً

* دا

د 0.05

 //غير دا إحصائياً

تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف فقرات بعد االشتراكية تتمتع بمعامبلت ارتباط قويػة ودالػة إحصػائيا
عنػد مسػتوي داللػة أقػػؿ مػف ( ،)2027 ،2023حيػث تراوحػػت معػامبلت االرتبػاط بػػيف (،)2089 – 2054
وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف بعػػد االشػػتراكية وفق ارتػػو يتمتػػع بمعامػػؿ صػػدؽ عػػالي ،أي أف البعػػد يعتبػػر صػػادؽ لمػػا

وضػػع لقياسػػو ،مػػا عػػدا الفق ػرات التاليػػة ( )335 ،388 ،9: ،77 ،48حيػػث أف ىػػذه الفق ػرات غيػػر دالػػة

إحصائياً ،فمذلؾ يجب حذفيما مف البعد والمقياس.

جدول  )31معامالت االر اط ين عد ا حرري وا درج ا كلي
رقم

ل عد 
معامل

مل وى

االر اط

ا دال

0.35

*0.03

0.46

**0.01

0.35

*0.03

18

يجب أف تمنح األقميات الحؽ في حكـ نفسيا.

0.40

**0.01

20

تحد وتقمؿ الحكومة بالتدريج مف حرياتنا األساسية.

0.66

**0.001

0.26

//0.11

ا قرات

ا قرة

يجب أال يسمح ألي شخص بالحصوؿ عمػى امتيػازات خاصػة فػي مجػاؿ التعمػيـ

6

أو الرعاية الطبية ألسرتو.

11

يجب أف يكوف لؤلقمية الحرية في نقد ق اررات األغمبية.

17

24

لػػيس ىنػػاؾ ضػػرر مػػف اسػػتخداـ وسػػائؿ المواصػػبلت بػػيف وقػػت وآخػػر بػػدوف دفػػع

ثمف التذكرة إذا استطعت ذلؾ.

الديمقراطية الحقيقية محدودة في ىذا البمد بسبب االمتيازات الخاصػة التػي يتمتػع
بيا رجاؿ األعماؿ والصناعة.
332

رقم

معامل

ا قرات

ا قرة

االر اط

الجماعػػة التػػي تسػػمح بق ػػدر كبيػػر مػػف اخػػتبلؼ اآلراء بػػيف أعض ػػائيا ال تسػػتمر

مل وى
ا دال

0.39

**0.01

41

يستحيؿ وجود مجتمع ال طبقي.

0.06

//0.72

51

النتاج والتجارة يجب أف تكوف متحررة مف تدخؿ الحكومة.

0.01

//0.93

64

يجب أف تقوـ جية محايدة بتحديد أجور العماؿ ومراقبة األسعار.

0.35

*0.03

70

المتطرفوف السياسيوف يجب أف يكوف ليـ الحؽ في الدفاع عف معتقداتيـ.

0.03

//0.86

47

مف الخطأ معاقبة الرجؿ الذي يعمؿ لحساب دولة أخري ألنو يفضميا عمى بمده.

0.33

*0.05

78

الذي يحكـ في ىذا البمد طبقة رجاؿ األعماؿ وليس الشعب.

0.35

*0.04

84

يجب أف نعي أف عمينا واجبات اتجاه مجتمعنا كما إف لنا حقوؽ.

0.40

**0.01

86

التخطيط االجتماعي يؤدي إلى نظاـ إنساني موحد.

0.37

*0.02

59

الفائدة الشخصية ىي الحافز الرئيسي لمعمؿ الشاؽ.

0.33

*0.04

0.32

*0.03

0.41

**0.01

122

في ىذه األياـ يتدخؿ الكثير مف الناس في أمور ال تعنييـ.

0.41

**0.01

125

إف حكومات الرفاىية في الدوؿ الغنية تميؿ الي تحطيـ المبادرة الفردية.

0.32

*0.04

126

لئلنساف مطمؽ الحرية في اختيار نوع حياتو بدوف تدخؿ مف المجتمع.

0.38

*0.02

140

كمما قؿ تدخؿ الحكومة في قطاعات األعماؿ المختمفة كاف ذلؾ أفضؿ.

0.33

*0.05

0.32

*0.05

37

108
116

169

طويبل.

إف لمشرطة الحؽ في االستماع أو التنصت عمى محادثات اليواتؼ الخاصة مف
اجؿ اكتشاؼ الجريمة.
إف الحفػاظ عمػى نظػاـ الحكػػـ داخػؿ الػوطف أكثػر أىميػػة مػف مػنج الحريػة الكاممػػة

لمجميع.

يجب رفع السف القانونية لترؾ المدرسة (مرحمػة التعمػيـ اإلل ازمػي) مػا أمكػف سػواء
أراد الطبلب ذلؾ أو لـ يريدوا.
** دا إحصائياً

د 0.01

* دا

إحصائياً

د 0.05

 //غير دا إحصائياً

تبيف مف الجدوؿ السػابؽ أف فقػرات بعػد التحرريػة تتمتػع بمعػامبلت ارتبػاط قويػة ودالػة إحصػائيا
عنػد مسػتوي داللػة أقػػؿ مػف ( ،)2027 ،2023حيػث تراوحػػت معػامبلت االرتبػاط بػػيف (،)2088 – 2054

وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف بعػػد التحرريػػة وفق ارتػػو يتمتػػع بمعامػػؿ صػػدؽ عػػالي ،أي أف البعػػد يعتبػػر صػػادؽ لمػػا
وضػػع لقياسػػو ،مػػا عػػدا الفقػرات التاليػػة ( )،63،92،73 ،46حيػػث أف ىػػذه الفقػرات غيػػر دالػػة إحصػػائياً،

فمذلؾ يجب حذفيـ مف البعد والمقياس.

333

جدول  )33معامالت االر اط ين عد ا رجعي وا درج ا كلي
رقم

معامل

ا قرات

ا قرة

ل عد 
االر اط

مل وى
ا دال

8

يمكف تحقيؽ التقدـ االجتماعي الحقيقي عف طريؽ العودة إلي ماضينا المجيد.

0.44

**0.01

32

الحياة في الماضي أكثر سعادة مف ىذه األياـ.

0.35

*0.02

33

الديف ىو الحصف المنيع الذي يواجو نزعات الشر في المجتمع الحديث.

0.45

**0.01

0.37

*0.02

0.49

**0.001

0.36

*0.02

0.63

**0.001

0.38

*0.02

58

التقاليد ليا تأثير كبير في ىذا البمد.

0.62

**0.001

75

االنحرافات الجنسية تدمر العبلقات الزوجية التي ىي أساساً حضارتنا.

0.09

//0.60

0.47

**0.001

124

معظـ الفف الحديث شكمي وعديـ الجدوى.

0.36

*0.03

128

إذا بدأت في تغيير األشياء بصورة كبيرة وسريعة فإنؾ تحوليا إلى األسوأ.

-0.03

//0.86

137

أنيا لفكرة جيدة أف تبحث دائما عف طرؽ جديدة لعمؿ األشياء.

0.05

//0.75

0.38

*0.02

0.48

**0.01

38

محمود درويػش وفػاروؽ جويػدة وبعػض الشػعراء المعاصػريف ليسػوا اقػؿ كفػاءة مػف
الشعراء القدامى مثؿ احمد شوقي وحافظ إبراىيـ.
الطػػبلب المعاصػػروف يظيػػروف عػػدـ ارتيػػاحيـ مػػف أسػػاليب التعمػػيـ القديمػػة التػػي

42

أثبتت فشميا.

45

معظـ الدوؿ التي تمقت منا معونات اقتصادية مختمفة تنكر المعروؼ.

46
49

119

التيدي ػػدات الكبيػ ػرة لي ػػذا البم ػػد خ ػػبلؿ الخمس ػػيف س ػػنة الماض ػػية ناتج ػػة ع ػػف ت ػػدخؿ
األجانب في حياتنا.
مف األفضؿ أف تكتفي بما عندؾ بدال مف أف تحػاوؿ معرفػة أشػياء جديػدة ال تعمػـ

عنيا شيئا.

الحياة ليست كما يجب ىذه األياـ ،ولكنيا أفضؿ كثي اًر مما كانت عمية.

االكتشػػافات العمميػػة دفعػػت بنػػا إلػػى آفػػاؽ بعيػػدة وسػػرعة كبي ػرة ،وعمينػػا إف نتوقػػؼ

145

قميبل لنستريح.

176

القيـ األخبلقية في ىذا البمد سيئة وتسير نحو األسوأ.
** دا إحصائياً

د 0.01

* دا

إحصائياً

د 0.05

 //غير دا إحصائياً

تبػيف مػػف الجػػدوؿ السػابؽ أف فقػرات بعػػد الرجعيػة تتمتػػع بمعػػامبلت ارتبػاط قويػػة ودالػػة إحصػػائيا
عنػد مسػتوي داللػة أقػػؿ مػف ( ،)2027 ،2023حيػث تراوحػػت معػامبلت االرتبػاط بػػيف (،)206; – 2057
وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف بعػػد الرجعيػػة وفق ارتػػو يتمتػػع بمعامػػؿ صػػدؽ عػػالي ،أي أف البعػػد يعتبػػر صػػادؽ لمػػا

وضػػع لقياسػػو ،مػػا عػػدا الفق ػرات ( )359 ،34: ،97حيػػث تبػػيف أف ىػػذه الفق ػرات غيػػر دالػػة إحص ػائياً،

فمذلؾ يجب حذفيـ مف البعد والمقياس.
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جدول  )33معامالت االر اط ين عد ا ز
رقم

إ ى ا للم وا درج ا كلي
معامل

ا قرات

ا قرة

يجب أف نتوقؼ عف لعب دور عالمي أكبر مف قدرتيا.

2

ال يمكف تبرير المجوء إلى الحرب حتى لو بػدا أنيػا الطريقػة الوحيػدة لحمايػة

3

ل عد 

حقوقنا الوطنية وشرفنا

يجب منع األلعاب الرياضية العنيفة مثؿ المبلكمة والمصارعة ألنيا وحشػية

مل وى

االر اط

ا دال

0.47

**0.001

-0.01

//0.95

0.50

**0.01
*0.03

7

ودموية.

13

التجنيد اإلجباري في وقت السمـ ضروري لسبلمة الوطف.

0.34

22

إف شرور الحرب وويبلتيا أكبر مف فوائدىا التي يمكف تصورىا.

0.49

**0.001

27

مف الخطأ التصالح مع خصومنا السياسييف الف ذلؾ يقمؿ مف شأننا.

0.09

//0.60

62

النزوع إلى الحرب شيء فطري في الطبيعة اإلنسانية.

0.44

**0.01

65

يجب التخمي عف جزء مف سيادتنا الوطنية مف أجؿ السبلـ.

0.39

**0.01

83

ننفؽ القميؿ عمي قواتنا المسمحة.

0.35

*0.03

91

منظمة األمـ المتحدة عديمة الفائدة وال تستحؽ دعمنا.

0.54

**0.001

92

المسالمة فمسفة غير عممية في عالـ اليوـ.

0.41

**0.01

101

إف االحتبلؿ بواسطة قوات أجنبية أفضؿ مف الحرب.

0.33

*0.04

110

يجب أال نخوض حرباً غير عادلة.

0.41

**0.01

0.32

*0.05

0.32

*0.05

0.72

**0.001

إف إسػػقاط القنبمػػة الذريػػة عمػػى مدينػػة بنيانيػػو وقتػػؿ األلػػؼ مػػف األبريػػاء كػػاف

118

خطاً فادحاً وغير حضاري.

162

لوطنيـ ويجب التعامؿ معيـ طبقا لذلؾ.

172

يجب إلغاء الصناعات الحربية مف اجؿ السبلـ.

المعارض ػػوف ال ػػذيف ينش ػػروف مب ػػادئيـ السياس ػػية ب ػػالقوة والس ػػبلح ى ػػـ خون ػػة

** دا إحصائياً

د 0.01

إحصائياً

* دا

د 0.05

 //غير دا إحصائياً

تبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف فقػرات بعػػد النزعػػة إلػػى السػػمـ تتمتػػع بمعػػامبلت ارتبػػاط قويػػة ودالػػة

إحصائيا عند مستوي داللػة أقػؿ مػف ( ،)2027 ،2023حيػث تراوحػت معػامبلت االرتبػاط بػيف (– 2054
 ،)2076وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف بعػػد النزعػػة إلػػى السػػمـ وفق ارتػػو يتمتػػع بمعامػػؿ صػػدؽ عػػالي ،أي أف البعػػد
يعتبػػر صػػادؽ لمػػا وضػػع لقياسػػو ،مػػا عػػدا الفق ػرات التاليػػة ( )49 ،5حيػػث أف ىػػذه الفق ػرات غيػػر دالػػة

إحصائياً ،فمذلؾ يجب حذفيما مف البعد والمقياس.
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ث ات مقياس اال جا ات ا ليالي :
تحققػػت الباحثػػة مػػف ثبػػات مقيػػاس االتجاىػػات السياسػػية مػػف خػػبلؿ طريقػػة معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ

والتجزئة النصفية ،النتائج موضحة مف خبلؿ التالي:

 -3ا ث ات طريق أ ا – كرو اخ :Cronbach's Alpha
تـ حساب معامؿ ألفا كرونباخ لقياس الثبات ،حيث وجػد أف قيمػة معامػؿ ألفػا كرونبػاخ لبلسػتبانة الكميػة

يسػ ػػاوي ( ،)20:6وىػ ػػذا دليػ ػػؿ كػ ػػافي عمػ ػػى أف المقيػ ػػاس تتمتػ ػػع بمعامػ ػػؿ ثبػ ػػات عػ ػػالي ،وبػ ػػذلؾ ينصػ ػػح
باستخداميا لئلجابة عمى فرضيات الدارسة ،والجدوؿ التالي يوضح معامؿ ألفا كرونباخ لممقيػاس الكمػي

باإلضافة لقيمة ىذا المعامؿ ألبعاد المقياس:

جدول  )23يوضح قيم أ ا كرو اخ و دد ا قرات كل عد من أ عاد مقياس اال جا ات ا ليالي
ا عاد

دد ا قرات

أ ا كرو اخ

اإل احي

42

20:4

ا عرقي

34

2095

ا دين

33

2087

االش راكي

67

2092

ا حرري

42

2099

ا رجعي

37

20:2

36

2095

317

1984

ا ز

إ ى ا للم

ا مقياس ا كلي

 -3ا ث ات طريق ا جزئ ا ص ي :Split _half methods
تـ حساب معامبلت الثبات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية ،حيث تـ قسمة بنود المقياس

الكمي إلى نصفيف وحيث تـ حساب معامؿ االرتباط بيف مجموع فق ارت النصؼ األوؿ ومجموع فقرات

النصؼ الثاني لممقياس ،فقد بمغ معامؿ االرتباط بيرسوف لممقياس بيذه الطريقة ( ،)2092وباستخداـ

معادلة سبيرماف-براوف المعدلة أصبح معامؿ الثبات ( ،)20:4وىذا دليؿ كافي عمى أف المقياس يتمتع
بدرجة ثبات عالية .كما ىو موضح في جدوؿ التالي:
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جدول  )24يوضح معامالت ار اط يرلون ول يرمان راون قياس ا ث ات مقياس اال جا ات ا ليالي وأ عاده
ا عاد

ا جزئ ا ص ي
معامل االر اط

ل يرمان راون

اإل احي

0.60

0.75

ا عرقي

0.50

0.67

ا دين

0.52

0.68

االش راكي

0.48

0.65

ا حرري

0.66

0.80

ا رجعي

0.56

0.72

0.52

0.68

1971

1983

ا ز

إ ى ا للم

ا مقياس ا كلي

خطوات إجراء ا درال :
قامت الباحثة بإعداد ىذه الدراسة وفقا لمخطوات التالية:
 -3قامت الباحثة بإجراء مسح لمدراسات السابقة ذات الصمة.
 -4قامت الباحثة بإعداد اإلطار النظري لمدراسة وتحديد المتغي ارت الخمسة وىي( :الجنس ،والعمر،
المستوى الدراسي ،نوع الكمية ،مكاف اإلقامة ،المحافظة ،مستوى الدخؿ ،االنتماء التنظيمي).

 -5قامت الباحثة بتجييز اداة الدراسة وتقنينيا والتأكد مف صدقيا وثباتيا مف خبلؿ العينة
االستطبلعية.

 -6بعد التأكد مف صدؽ وثبات األدوات قامت الباحثة بتحديد عينة الدراسة وتطبيؽ األدوات عمييا
 -7خرجت الباحثة بمجموعة نتائج قامت بتفسيرىا في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة.

بناء عمييا
-8
وبناء عمى تمؾ النتائج وتفسيرىا خرجت الباحثة بمجموعة مف االستنتاجات حيث قدمت ً
ً
عدة توصيات لبلستفادة منيا في ميداف العمؿ النفسي والوضع األكاديمي لمطمبة في الجامعات.
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ا معا ج اإلحصائي :
قامت الباحثة بتفريغ وتحميؿ االستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي )(SPSS 17.0

) ،(Statistical Package for the Social Sciencesوقد تـ استخداـ األساليب اإلحصائية

التالية:

 -3إحصاءات وصفية منيا :الوزف النسبي والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري.
 -4معامؿ ألفا كرونباخ (.)Cronbach's Alpha

 -5معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية ).(Split half methods

 -6معامؿ ارتباط بيرسوف ( :)Person Correlation Coefficientلمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ
الداخمي بيف فقرات االختبار والدرجة الكمية لبلستبانة ولقياس درجة االرتباط ،ولدراسة العبلقة بيف

أبعاد الدراسة.

 -7معادلة سبيرماف براوف لتعديؿ ثبات االختبار.
 -8اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف (.)Independent Sample T-test
 -9اختبار (تحميؿ التبايف األحادي – .)One -Way ANOVA
 -:اختبار  LSDلمكشؼ عف الفروؽ بيف أفراد العينة.
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انفصم اخلامس

عرض نتائج انذراسة وتفسرياتها ومناقشتها
 ائج لاؤالت ا درال
 ائج فرضيات ا درال
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ا صل ا خامس

رض ا ائج و لير ا
فيما يمي تعرض الباحثة النتائج التي تـ الوصوؿ إلييا بعد التحميؿ اإلحصائي لمبيانات ،واإلجابة
عمى تساؤالت وفروض الدراسة.

أوالً :لاؤالت ا درال :
فػػي ضػػوء مػػا تناولتػػو الد ارسػػة مػػف إطػػار نظػػري ومػػف نتػػائج البحػػوث والد ارسػػات السػػابقة ،فػػإف

مشكمة الدراسة يمكف تحديدىا في التساؤليف الرئيسييف التالييف:

ا لاؤل ا ول :ما مل وى ا عصب ا حز ي دى طل

جامع ا ز ر غزة؟

لمتعرؼ إلى مستوى التعصب الحزبي لدى طمبة جامعة األزىر بغزة ،فقد قامت الباحثة بحساب

المتوسػػطات واالنح ارفػػات المعياريػػة والػػوزف النسػػبي لكػػؿ بعػػد مػػف التعصػػب الحزبػػي ،ويتضػػح ذلػػؾ مػػف
خبلؿ الجدوؿ التالي:

جدول  )35يوضح ا م ولط ا حلا ي واال حراف ا معياري وا وزن ا ل ي ل عصب ا حز ي وأ عاده دى طل

جامع

ا ز ر غزة
اال حراف

ا وزن

مقياس ا عصب
اال ماء ا حز ي

12

36

24.9

5.7

69.3

2

اال جاه ا حز ي

13

39

27.1

5.5

69.5

3

ا مل وى ا معرفي

7

21

14.5

3.3

69.0

3

ا درج ا كلي

32

96

66.6

13.2

69.3

-

ا حز ي

دد ا قرات

ا درج

ا م ولط

ا كلي

ا معياري

ا ل ي%

ا ر يب

ي م حلاب ا وزن ا ل ي قلم ا ولط ا حلا ي لى ا درج ا كلي ثم ضرب ا ا ج في 311

يتبيف مف خػبلؿ النتػائج الموضػحة فػي جػدوؿ السػابؽ أف المتوسػط الحسػابي لػدرجات التعصػب

الحزبي الكمي بمغ ( )8808درجة ،وبانحراؼ معياري ( )3504درجة ،فقد بمغ الػوزف النسػبي (،)%8;05
وىذا يشير إلى أف أفراد العينة لدييـ تعصب حزبي مرتفع ،وبما أف مقياس التعصب الحزبي لديو ثبلث

أبعػػاد ،فقػػد تبػػيف أف االتجػػاه الحزبػػي احتػػؿ المرتبػػة األولػػى مػػف حيػػث األىميػػة وبػػوزف نسػػبي (،)%8;07
بينما احتؿ االنتماء الحزبي المرتبة الثانية وبوزف نسبي ( ،)%8;05ثػـ احتػؿ المسػتوى المعرفػي المرتبػة

الثالثة واألخيرة وبوزف نسبي (;.)%8
33:

وتفسر الباحثة ذلؾ بأف االتجاه النفسي لدى الطمبة مشحوف عاطفياً ،ويتحوؿ ىذا االنفعاؿ إلى

الشدة والعنؼ في التصدي لرأي اآلخر ،ويتمسؾ برأيو ويتفرد بو دوف غيره ،وىنػاؾ مبػررات عديػدة ليػذا

االتجػاه الػذي يعػد مػف قبػؿ الخبػراء وعممػاء الػػنفس عمػى أنػو سػمبياً ولكػف فػي فمسػطيف بشػكؿ الخصػػوص
ىنػػاؾ بعػػض المبػػررات ،وىػػي أف ىػػذه الفئػػة الشػػابة تعرضػػت وتتعػػرض يوميػػا لكافػػة أشػػكاؿ العنػػؼ الػػذي

يمػػارس عمييػػا مػػف االحػػتبلؿ اإلسػرائيمي ،وتوجػػو إلػػييـ آلػػة التػػدمير ،والتػػي تحػػاوؿ أف تنػػاؿ مػػف عػػزيمتيـ
وصبرىـ ،وتتحوؿ طاقة العزـ والصبر لدييـ في تمسكـ بدينيـ وعقيدتيـ ومقاومتيـ ،وتجمػدىـ وصػبرىـ

عمػػى الشػػدائد ،ولػػذلؾ ت ػراه لديػػو مػػف الفكػػر وال ػرأي مػػا لػػيس عنػػد غي ػره ،ففػػي ظػػؿ التجاذبػػات السياسػػية
والحزبيػػة واالختبلفػػات التػػي تعصػػؼ بالشػػعب الفمسػػطيني تشػػكمت أرضػػية خصػػبة لمتعصػػب والتشػػدد فػػي

الرأي ووجية النظر الواحدة وأصبحت سمة ،واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (حسني عػوض ومحمػد عبػد

العزيز  )4232ودراسة (عمي أبو زىري  )422:ودراسة (مفيد سػرمؾ وحسػني رؤوؼ  ،)3;;:ود ارسػة
(أبو غالي ،)3;;; ،ودراسة (البغدادي والمديرس.)3;;5 ،
شكل  )14يوضح وا وزن ا ل ي و ا ر ي ات ل عصب ا حز ي وأ عاده دى طل
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جامع ا ز ر غزة

ا لاؤل ا ثا ي :ما مل وى اال جا ات ا ليالي واالج ما ي دى طل

جامع ا ز ر غزة؟

لمتعػػرؼ عمػػى مسػػتوى االتجاىػػات السياسػػية واالجتماعيػػة لػػدى طمبػػة جامعػػة األزىػػر بغ ػزة ،فقػػد

قامت الباحثة بحساب المتوسطات واالنحرافات المعياريػة والػوزف النسػبي لكػؿ ُبعػد مػف أبعػاد االتجاىػات
السياسية واالجتماعية ،ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ التالي:
جدول  )36يوضح ا م ولط ا حلا ي واال حراف ا معياري وا وزن ا ل ي
واالج ما ي دى طل

جامع ا ز ر غزة

عاد مقياس اال جا ات ا ليالي

أ عاد مقياس اال جا ات

دد

ا درج

ا ليالي واالج ما ي

ا قرات

ا كلي

اإل احي

42

100

49.9

ا عرقي

34

60

37.9

6.3

ا دين

33

55

30.2

4.6

54.9

االش راكي

67

225

116.5

11.8

51.8

3

ا حرري

42

100

51.6

7.2

51.6

4

ا رجعي

37

75

37.2

5.5

49.6

7

36

70

35.7

5.2

51.0

5

137

685

358.8

47.4

52.3

-

ا ز

إ ى ا للم

ا درج ا كلي

ا م ولط

اال حراف

ا وزن

ا معياري

ا ل ي%

6.8

49.9

6

63.2

1
2

ا ر يب

ي م حلاب ا وزن ا ل ي قلم ا ولط ا حلا ي لى ا درج ا كلي ثم ضرب ا ا ج في 311

تبيف مف خبلؿ النتائج الموضحة في جػدوؿ السػابؽ أف المتوسػط الحسػابي لػدرجات االتجاىػات

السياسػػية واالجتماعيػػة الكمػػي بمػػغ ( )57:0:درجػػة ،وبػػانحراؼ معيػػاري ( )6906درجػػة ،وقػػد بمػػغ الػػوزف
النسبي ( ،)%7405وىػذا يشػير إلػى أف أفػراد العينػة لػدييـ اتجاىػات سياسػية واجتماعيػة متوسػطة ،وبمػا

أف مقيػػاس االتجاىػػات السياسػػية واالجتماعيػػة لديػػو سػػبعة أبعػػاد فقػػد تبػػيف أف ُبعػػد العرقيػػة احتػػؿ المرتبػػة
األولى مف حيث األىمية وبوزف نسبي ( ،)%8504بينمػا احتػؿ ُبعػد التػديف المرتبػة الثانيػة وبػوزف نسػبي

(; ،)%760يميػػو ُبعػػد االشػػتراكية فػػي المرتبػػة الثالثػػة وبػػوزف نسػػبي ( ،)%730:ثػػـ احتػػؿ ُبعػػد التحرريػػة
المرتبة الرابعة وبػوزف نسػبي ( ،)%7308ثػـ احتػؿ ُبعػد النزعػة إلػى السػمـ المرتبػة الخامسػة وبػوزف نسػبي
( ،)%51يميو ُبعد اإلباحية في المرتبة السادسػة وبػوزف نسػبي (; ،)%6;0فػي حػيف احتػؿ ُبعػد الرجعيػة
المرتبة السابعة واألخيرة وبوزف نسبي (.)%6;08
وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف الش ػعب الفمسػػطيني ينتمػػي إلػػى أمتػػو العربيػػة واإلسػػبلمية ومتمسػػؾ
بدينػػو وعروبتػػو ،كمػػا أف وجػػود قػػوة احتبلليػػة عنصػرية فاشػػية تتغنػػي بعرقيتيػػا ،فمػػف الطبيعػػي أف يتمسػػؾ

الفمسطيني بعروبتو ودينو ،وىذا أدي إلى ظيور إلى أف بعد العرقية وبعد التديف احتؿ المػرتبتيف األولػي
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والثانيػػة ،أمػػا بع ػد االشػػتراكية والتحرريػػة والػػذيف احػػتبل المرتبػػة الثالثػػة والرابعػػة فتعزي ػو الباحثػػة أف بعػػض
األحزاب الفمسطينية كالجبية الشعبية وفتح تدعو إلى االشتراكية والتحررية وىػي أحػزاب ليػا وزنيػا عمػي

السػػاحة الفمسػػطينية ،أمػػا النزعػػة إلػػى السػػمـ فقػػد احتمػػت المرتبػػة الخامسػػة وتػػرى الباحثػػة انػػو يرجػػع إلػػى
الظروؼ الصعبة التي يعيشيا الشعب الفمسطيني مف قتؿ وتشريد وحصار مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي
وذلؾ تراه يدافع عف نفسػو بكػؿ مػا أوتػي مػف السػبؿ واإلمكانػات ،وجػاءت اإلباحيػة فػي المرتبػة السادسػة

فنظ اًر إلي أف المجتمع الفمسطيني متديف ومحافظ إلى حد ما ومتمسؾ بالعادات والتقاليػد فقػد ت ارجػع ىػذا
البعد إلى أدنى السمـ التقديري ،كما جاءت الرجعية في المرتبة السابعة واألخيرة فتفسر الباحثة ذلؾ بأف

المجتمع الفمسطيني مجتمع متعمـ ويحارب األفكػار المتخمفػة ،ويحػرص عمػى العمػـ والتعمػيـ ويعتبػر جػزء

أصػػيؿ لديػػو ،وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة (بيػػومي ،)4226 ،ود ارسػػة (أبػػو غػػالي ،)3;;; ،ود ارسػػة

(البغدادي والمديرس.)3;;5 ،

شكل  )15يوضح ا وزن ا ل ي و ا ر ي ات

عاد مقياس اال جا ات ا ليالي واالج ما ي دى طل
ا ز ر غزة
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جامع

ثا يا :فرضيات ا درال :
في ضوء أسئمة الدراسة صيغت الفرضيات عمى النحو التالي:
إحصائي

ا رضي ا و ى :ال وجد الق ار اطي ذات دال

ا عصب ا حز ي واال جا ات ا ليالي واالج ما ي دى طل

د مل وى ا دال

جامع ا ز ر غزة.

 )α ≤ 1.05ين

لمتحقؽ مف صحة الفرضية األولى ،قامت الباحثة باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لدراسة

العبلقة بيف التعصب الحزبي وأبعاده وأبعاد االتجاىات السياسية واالجتماعية لدى طمبة جامعة األزىر
بغزة ،ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ التالي:
جدول  )27يوضح مص وف معامالت االر اط ين مقياس ا عصب ا حز ي وأ عاده
وأ عاد مقياس اال جا ات ا ليالي واالج ما ي دى طل
ا عصب ا حز ي
اال جا ات

اال جاه

اال ماء

ا حز ي

ا حز ي

جامع ا ز ر غزة.

ا مل وى
ا معرفي

ا درج ا كلي

لا عصب ا حز يل

ا ليالي واالج ما ي
اإل احي

//-0.06

**-0.13

*-0.10

*-0.10

ا عرقي

**-0.11

*-0.08

//-0.03

*-0.09

ا دين

**-0.13

*-0.09

//-0.05

**-0.11

االش راكي

**-0.18

**-0.18

*-0.17

**-0.19

ا حرري

**-0.16

*-0.14

**-0.11

**-0.15

ا رجعي

//-0.05

//-0.07

//-0.06

//-0.06

//-0.07

//-0.04

*-0.09

//-0.06

ا ز

إ ى ا للم

** دا إحصائياً

د 0.01

* دا

إحصائياً

د 0.05

 //غير دا إحصائياً

ين من خالل ا ائج ا موضح في جدول ا لا ق ما يلي:
 وجػػود عبلقػػة عكسػػية ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف درجػػات ُبعػػد االنتمػػاء الحزبػػي وبػػيف أبعػػاد مقيػػاساالتجاىات السياسية واالجتماعية التالية (العرقية ،التػديف ،االشػتراكية ،التحرريػة) لػدى طمبػة جامعػة
األزىر بغزة ،وىذا يدؿ عمى أنو كممػا زاد االنتمػاء الحزبػي لػدى طمبػة جامعػة األزىػر بغػزة كممػا أدى
ذلؾ إلى النقصاف في أبعاد االتجاىػات السياسػية واالجتماعيػة التاليػة (العرقيػة ،التػديف ،االشػتراكية،

التحررية) والعكس صحيح.
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وتػري الباحثػة أف ىػػذه النتيجػة منطقيػػة وطبيعيػة فػي أف المنتمػػي حزبيػاً ويصػػؿ لدرجػة التعصػػب

يك ػػوف لدي ػػو انخف ػػاض ف ػػي اتج ػػاه الت ػػديف ،حي ػػث أف الش ػػخص المت ػػديف ال ػػذي ي ػػؤمف ب ػػا﵀ وكتب ػػو وأنبيائ ػػو
والمرسميف ،يري أف الديف ىو الحصف األميف الذي يوجيو في تيسػير أمػور حياتػو ،والػذي يكػبح نزعػات

الشر لديو ،ويحمي المجتمع مف ىذه النزعات ،لذلؾ كانت النتيجة كمما زاد االنتماء الحزبػي قػؿ االتجػاه
نحو التديف وانخفض.

 وجػػود عبلقػػة عكسػػية ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف درجػػات ُبعػػد االتجػػاه الحزبػػي وبػػيف أبعػػاد مقي ػػاساالتجاىػػات السياسػػية واالجتماعيػػة التاليػػة (اإلباحيػػة ،العرقيػػة ،التػػديف ،االشػػتراكية ،التحرريػػة) لػػدى
طمبػػة جامعػػة األزىػػر بغػزة ،وىػػذا يػػدؿ عمػػى أنػػو كممػػا زاد االتجػػاه الحزبػػي لػػدى طمبػػة جامعػػة األزىػػر
بغ ػزة كممػػا أدى ذلػػؾ إلػػى النقصػػاف فػػي أبعػػاد االتجاىػػات السياسػػية واالجتماعيػػة التاليػػة (اإلباحيػػة،

العرقية ،التديف ،االشتراكية ،التحررية) والعكس صحيح.

وتفسر الباحثة ذلؾ بأف االحتكاؾ بالجماعة الحزبية ،والعبلقات واألشكاؿ المختمفة مف التفاعػؿ

بيف أفرادىا ،سواء كاف داخؿ الجماعة أو خارجيا مػع األفػراد اآلخػريف ،فػإف ذلػؾ يتػيح الفرصػة لموقػوؼ
عمى اإلدراكات والتوقعات المتبادلة بيف األفراد في عبلقاتيـ ،وكذلؾ فػي اتجاىػاتيـ نحػو إصػباغ سػموؾ

ما ،مف خبلؿ وجود توجو لدى الفرد بتميزه عف اآلخر بما يشكؿ ويحدد اتجاىو وىويتو الحزبية بدقة.

 وجػػود عبلقػػة عكسػػية ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف درجػػات ُبعػػد المسػػتوى المعرفػػي وبػػيف أبعػػاد مقيػػاساالتجاىػػات السياسػػية واالجتماعيػػة التاليػػة (اإلباحيػػة ،االشػػتراكية ،التحرريػػة ،النزعػػة إلػػى السػػمـ) لػػدى
طمبة جامعة األزىر بغزة ،وىذا يػدؿ عمػى أنػو كممػا زاد المسػتوى المعرفػي لػدى طمبػة جامعػة األزىػر
بغ ػزة كممػػا أدى ذلػػؾ إلػػى النقصػػاف فػػي أبعػػاد االتجاىػػات السياسػػية واالجتماعيػػة التاليػػة (اإلباحيػػة،

االشتراكية ،التحررية ،النزعة إلى السمـ) والعكس صحيح.

وتؤكد الباحثة عمى ىذه النتيجة وتعتبرىا صادقة إلى حد كبير حيث أف العمميات المعرفية التي

تقػػوـ بيػػا الجماعػػات الحزبيػػة تحػػدد أفكػػار أفرادىػػا وتوجييػػا سػواء كػػاف ذلػػؾ مػػع الجماعػػة الداخميػػة (التػػي
ينتمػػوف إلييػػا) ،والجماعػػات الخارجيػػة (التػػي ال ينتمػػوف ليػػا) ،والموجػػودة فػػي الشػػعب الفمسػػطيني ،أي أف

التصورات الفعمية والمخططات العقمية التي يتـ توجيييا لمفرد ،يط أر عمييػا تشػوييات إدراكيػة تػؤدي إلػى
تحي ػزات معرفيػػة منظمػػة تكػػوف لػػدييـ انطباعػػات سػػمبية أو إيجابيػػة عػػف األشػػخاص اآلخ ػريف ،واسػػتجابة
لتكويف فكرة معينة يقؼ عندىا ىذا الشخص ويؤمف بيا ،ويدافع عنيا ويمارسيا بكؿ ثقة واقتدار.

 وجود عبلقػة عكسػية ذات داللػة إحصػائية بػيف الدرجػة الكميػة لمقيػاس التعصػب الحزبػي وبػيف أبعػادمقياس االتجاىات السياسػية واالجتماعيػة التاليػة (اإلباحيػة ،العرقيػة ،التػديف ،االشػتراكية ،التحرريػة)

لػػدى طمبػػة جامعػػة األزىػػر بغ ػزة ،وىػػذا يػػدؿ عمػػى أنػػو كممػػا زاد التعصػػب الحزبػػي لػػدى طمبػػة جامعػػة
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األزى ػػر بغػ ػزة كمم ػػا أدى ذل ػػؾ إل ػػى النقص ػػاف ف ػػي أبع ػػاد االتجاى ػػات السياس ػػية واالجتماعي ػػة التالي ػػة
(اإلباحية ،العرقية ،التديف ،االشتراكية ،التحررية) والعكس صحيح.

يتبيف لمباحثة مف ىذه النتيجػة أف التعصػب لمفئػة أو الجماعػة الحزبيػة يطغػي فيػو فكػر االنسػاف

عمى كؿ مف سػواه ،ولػذلؾ فيمػو األكبػر ىػو االنتمػاء والػوالء والػدفاع عػف الحػزب بغػض النظػر عػف أي
اعتبارات أخرى يمكف أف يكوف ليا تأثير عمى اتجاىاتو وانتماءاتو الحزبيػة ،ولػذلؾ فيػو مػؤمف بالطريقػة

والتوجو والتفرد بالفكر والرأي ليذا الحزب.

 ع ػػدـ وج ػػود عبلق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف درج ػػات ُبع ػػد االنتم ػػاء الحزب ػػي وب ػػيف أبع ػػاد مقي ػػاساالتجاىات السياسػية واالجتماعيػة التاليػة (اإلباحيػة ،الرجعيػة ،النزعػة إلػى السػمـ) لػدى طمبػة جامعػة
األزىر بغزة.

 ع ػػدـ وج ػػود عبلق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف درج ػػات ُبع ػػد االتج ػػاه الحزب ػػي وب ػػيف أبع ػػاد مقي ػػاساالتجاىػػات السياسػػية واالجتماعيػػة التاليػػة (الرجعيػػة ،النزعػػة إلػػى السػػمـ) لػػدى طمبػػة جامعػػة األزىػػر
بغزة.

 ع ػػدـ وج ػػود عبلق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف درج ػػات ُبع ػػد المس ػػتوى المعرف ػػي وب ػػيف أبع ػػاد مقي ػػاساالتجاىات السياسية واالجتماعية التالية (العرقية ،التديف ،الرجعية) لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.
 عػػدـ وجػػود عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس التعصػػب الحزبػػي وبػػيف أبعػػادمقيػػاس االتجاىػػات السياسػػية واالجتماعيػػة التاليػػة (الرجعيػػة ،النزعػػة إلػػى السػػمـ) لػػدى طمبػػة جامعػػة

األزىر بغزة.
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ا رضيةة ا ثا ي  :ال وجد فروق ذات دال

إحصائي في مل وى ا عصب ا حز ي وأ عاده دى طل ة

جامع ا ز ر غزة عاً م غير ا ج س ذكر ،أ ثى).

لمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخداـ اختبار ( )Tلعينتيف مستقمتيف لكشؼ الفروؽ بيف الذكور واإلناث

بالنسبة لمتوسط التعصب الحزبي وأبعاده ،ويوضح الجدوؿ التالي النتائج المتعمقة بيذه الفرضية.
جدول  )38ائج اخ ار  )Tكشف ا روق ين م ولطي ا ذكور واإل اث ا ل
ا عصب ا حز ي وأ عاده

اجس

ا م ولط

اال حراف ا معياري

ا عصب ا حز ي وأ عاده

ذكر

25.1

5.7

أنثى

24.8

5.7

ذكر

27.3

5.5

أنثى

26.9

5.4

ذكر

14.6

3.3

أنثى

14.3

3.2

الدرجة الكمية "التعصب

ذكر

67.0

13.2

الحزبي"

أنثى

66.0

13.1

االنتماء الحزبي
االتجاه الحزبي
المستوى المعرفي

** دا إحصائياً

د 0.01

* دا

إحصائياً

د 0.05

م ولط

قيم ت مل وى ا دال
0.84

0.55

0.70

1.28

//0.62

//0.5:

;//0.4

//0.42

 //غير دا إحصائياً

ين من ا ائج ا موضح في ا جدول ا لا ق ما يلي:

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث بالنسبة لدرجات مقياس التعصب

الحزبي وأبعاده التالية (االنتماء الحزبي ،االتجاه الحزبي ،المستوى المعرفي).

وت ػػرى الباحث ػػة أف الش ػػعب الفمس ػػطيني يواج ػػو حمم ػػة شرس ػػة وش ػػعواء لتن ػػاؿ م ػػف عزيم ػػة الش ػػعب

الفمسػػطيني وتثػػبط مػػف ىممػػو وتقمػػؿ مػػف سػػقؼ توقعاتػػو فيمػػا يتعمػػؽ بالحػػؿ النيػػائي لمدولػػة الفمسػػطينية
وعاصػػمتيا القػػدس الش ػريؼ ،لػػذلؾ فيػػو يواجػػو أوضػػاعا صػػعبة مػػف حصػػار خػػانؽ ،وانقسػػاـ واخػػتبلؼ
وتجاذبات سياسية وأوضاع اقتصادية صعبة ،وكؿ ذلؾ يتعرض لو فئات الشعب الفمسطيني سواء كانوا

ذكو ار أـ إناثاً ...الخ.

وتتفػػؽ نتيجػػة ىػػذه الد ارسػػة مػػع د ارسػػة ( ،)Halk, 2003ود ارسػػة (عبػػد ا﵀ ،)3;;: ،ود ارسػػة

(خميفة وعبد المنعـ.)3;;7 ،
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وتختمػػؼ نتيجػػة الد ارسػػة الحاليػػة عػػف د ارسػػة (المرسػػي ،)3;:; ،والتػػي أظيػػرت أف ىنػػاؾ فروقػػا

ذات داللة إحصائية بيف الطبلب والطالبات فػي التعصػب ،وأظيػرت الد ارسػة أف الطالبػات أكثػر تعصػبا
مف الطبلب.
شكل  )16يوضح ا روق ين ا ذكور واإل اث ا ل

ا رضي ا ثا ث  :ال وجد فروق ذات دال
جامع ا ز ر غزة ا ل

مكان اإلقام

ل عصب ا حز ي وأ عاده

إحصائي في مل وى ا عصب ا حز ي وأ عةاده ةدى طل ة

مخيم ،مدي  ،قري ).

لمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخداـ اختبار (تحميؿ التبايف األحادي– )One -Way ANOVA
لدراسة الفروقات بيف أماكف اإلقامة التالية (مخيـ ،مدينة ،قرية) ،بالنسبة لمستوى التعصب الحزبي
وأبعاده لدى طمبة جامعة األزىر بغزة ،والنتائج موضحة مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

جدول  )29ائج حليل ا اين ا حادي كشف ا روق في مل وى ا عصب ا حز ي
وأ عاده ا ل

ا عصب ا حز ي
وأ عاده

االنتماء الحزبي

االتجاه الحزبي

المستوى المعرفي

ا مر عات

درجات
ا حري

م ولط

بيف المجموعات

96.5

2.0

183.2

داخؿ المجموعات

17746.9

547.0

174.0

المجموع

17843.5

549.0

بيف المجموعات

88.8

2.0

48.3

داخؿ المجموعات

16330.2

547.0

32.4

المجموع

16419.0

549.0

بيف المجموعات

1.7

2.0

44.4

داخؿ المجموعات

5797.8

547.0

29.9

المجموع

5799.5

549.0

مصدر ا اين

مجموع

مكان اإلقام
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ا مر عات

قيم F

ا محلو
1.1

1.5

1.5

مل وى
ا دال

//0.35

//0.23

//0.23

مجموع

درجات

م ولط

قيم F

ا عصب ا حز ي

ا مر عات

ا حري

ا مر عات

ا محلو

ين ا مجمو ات

366.3

2.0

0.9

داخل ا مجمو ات

95159.5

547.0

10.6

ا مجموع

95525.9

549.0

مصدر ا اين

وأ عاده
ا درج ا كلي
لا عصب ا حز يل

** دا إحصائياً

د 0.01

إحصائياً

* دا

د 0.05

0.1

مل وى
ا دال
//0.92

 //غير دا إحصائياً

ين من ا جدول ا لا ق ما يلي:
عدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية في مستوى التعصب الحزبي وأبعاده التالية

(االنتماء الحزبي ،االتجاه الحزبي ،المستوى المعرفي) بالنسبة ألماكف اإلقامة التالية (مخيـ ،مدينة،
قرية) وىذا يعطي مؤشر عمى أف متغير مكاف اإلقامة لـ يكف لو أثر جوىري عمى مستوى التعصب
الحزبي وأبعاده.

وترجع الباحثة ذلؾ إلى أف محدودية قطاع غزة وتداخؿ السكاف وتشابو الظروؼ المعيشية

حدت مف وجود االختبلؼ بيف طمبة سكاف المدينة عف طمبة سكاف القرية والمخيـ واشتركوا في تشابو
ّ
الظروؼ السياسية واالجتماعية واالقتصادية في ظؿ الحصار الظالـ والخانؽ واالنقساـ والفرقة بيف
أفراد الشعب الواحد ،وتختمؼ نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة (أبو زىري وآخروف.)2008 ،
ا رضيةة ا ار ع  :ال وجد فروق ذات دال
جامع ا ز ر غزة ا ل

وع ا محافظ

إحصائي في مل وى ا عصب ا حز ي وأ عاده دى طل ة

ا شمال ،غزة ،ا ولطى ،خا يو س ،رفح).

لمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخداـ اختبار (تحميؿ التبايف األحادي – )One -Way ANOVA
لدراسة الفروقات بيف نوع المحافظة (الشماؿ ،غزة ،الوسطى ،خانيونس ،رفح) ،بالنسبة لمستوى
التعصب الحزبي وأبعاده لدى طمبة جامعة األزىر بغزة ،والنتائج موضحة مف خبلؿ الجدوؿ التالي:
جدول  )30ائج حليل ا اين ا حادي كشف ا روق في مل وى ا عصب ا حز ي
وأ عاده ا ل

ا عصب ا حز ي
وأ عاده

االنتماء الحزبي

االتجاه الحزبي

ا مر عات

درجات
ا حري

م ولط

بيف المجموعات

334.0

4.0

83.5

داخؿ المجموعات

17509.5

545.0

32.1

المجموع

17843.5

549.0

بيف المجموعات

112.9

4.0

28.2

داخؿ المجموعات

16306.1

545.0

29.9

المجموع

16419.0

549.0

مصدر ا اين

مجموع

وع ا محافظ
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ا مر عات

قيم F

مل وى

2.6

*0.04

ا محلو

0.9

ا دال

//0.44

مجموع

درجات

م ولط

قيم F

ا عصب ا حز ي

ا مر عات

ا حري

ا مر عات

ا محلو

بيف المجموعات

137.6

4.0

34.4

داخؿ المجموعات

5661.9

545.0

10.4

المجموع

5799.5

549.0

بيف المجموعات

1559.9

4.0

390.0

داخؿ المجموعات

93965.9

545.0

172.4

المجموع

95525.9

549.0

مصدر ا اين

وأ عاده
المستوى المعرفي
الدرجة الكمية

"التعصب الحزبي"

** دا إحصائياً

ين من ا جداول ا لا ق

د 0.01

* دا

إحصائياً

د 0.05

3.3

2.3

مل وى
ا دال
**0.01

//0.06

 //غير دا إحصائياً

< )63-5ما يلي:

 وجػدت فػػروؽ جوىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتوى درجػػات ُبعػػد االنتمػػاء الحزبػػي بالنسػػبة لنػػوع
المحافظة (الشماؿ ،غزة ،الوسطى ،خانيونس ،رفح) لدى طمبػة جامعػة األزىػر ،ولكشػؼ الفػروؽ تػـ
استخداـ اختبار  LSDلممقارنات البعدية فػي حالػة عػدـ تجػانس التبػايف ،فقػد تبػيف أف الطمبػة الػذيف
يسػػكنوف فػػي محافظػػة الشػػماؿ لػػدييـ درجػػة انتمػػاء حزبػػي أقػػؿ مػػف درجػػة الطمبػػة الػػذيف يسػػكنوف فػػي
محافظة خانيونس ،وأف الطمبػة الػذيف يسػكنوف فػي محافظػة غػزة لػدييـ درجػة انتمػاء حزبػي أقػؿ مػف

درجػػة االنتمػػاء لػػدى الطمبػػة الػػذيف يسػػكنوف فػػي محافظػػة (الوسػػطى ،خػػانيونس) ،وىػػذه الفػػروؽ ذات

داللة إحصائية ،في حػيف لػـ يبلحػظ أي فػروؽ بػيف المجموعػات األخػرى ،وىػذا يعطػي مؤشػر عمػى
أف متغير نوع المحافظة لديو أثر جوىري عمى االنتماء الحزبي لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.

 وجدت فروؽ جوىرية ذات داللة إحصػائية فػي مسػتوى درجػات ُبعػد المسػتوى المعرفػي بالنسػبة لنػوع
المحافظة (الشماؿ ،غزة ،الوسطى ،خانيونس ،رفح) لدى طمبػة جامعػة األزىػر ،ولكشػؼ الفػروؽ تػـ
استخداـ اختبار  LSDلممقارنات البعديػة فػي حالػة عػدـ تجػانس التبػايف ،فقػد تبػيف أف الطمبػة الػذيف
يسكنوف في محافظتي (الوسطى ،خػانيونس) لػدييـ المسػتوى المعرفػي أكبػر مػف المسػتوى المعرفػي

لدى الطمبة الذيف يسكنوف في محافظػة (الشػماؿ ،غػزة  ،رفػح) ،وىػذه الفػروؽ ذات داللػة إحصػائية،
فػػي حػػيف لػػـ يبلحػػظ أي فػػروؽ بػػيف المجموعػػات األخػػرى ،وىػػذا يعطػػي مؤشػػر عمػػى أف متغيػػر نػػوع

المحافظة لديو أثر جوىري عمى المستوى المعرفي لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.

وبعػده التػالي (االتجػاه
 عدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللػة إحصػائية فػي مسػتوى التعصػب الحزبػي ُ
الحزبي) بالنسبة لنوع المحافظة (الشماؿ ،غزة ،الوسطى ،خانيونس ،رفح) وىذا يعطػي مؤشػر عمػى
أف متغي ػػر ن ػػوع المحافظ ػػة ل ػػـ يك ػػف ل ػػو أث ػػر ج ػػوىري عم ػػى مس ػػتوى التعص ػػب الحزب ػػي وبع ػػده الت ػػالي

(االتجاه الحزبي).
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وترى الباحثة أف الفروؽ في بعدي االنتماء الحزبي والمستوى المعرفي فيما يتعمؽ بنوع

المحافظة يتأثر تماما باألساليب التي يتربى عمييا أبناء المحافظات بغزة ،في التربية الحزبية والتعبئة
التنظيمية فيي تتبايف بيف المحافظات ،ولذلؾ نرى بأنو ال توجد فروؽ في مستوى التعصب واالتجاه
الحزبي لما لمممارسات االحتبللية التي تواجو كافة فئات الشعب الفمسطيني وتجتاح الكؿ الفمسطيني
بغض النظر عف انتماءه ،كما يجدر اإلشارة إلى أف الشعب الفمسطيني لديو مف الوعي الديني والثقافي

والسياسي والحضاري ما يفوؽ بو غيره مف الدوؿ ،حيث أف المصالح الشخصية تنتفي عند وجود خطر

حقيقي يتيدد الشعب الفمسطيني ويتيدد وجوده ولذلؾ فيو يتكاتؼ ويدافع وينافح عف مقدراتو بكؿ
أطيافو التنظيمية والحزبية ويقؼ سدا منيعا في وجو المحاوالت التي تناؿ مف عزيمة الشعب

الفمسطيني ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (أبو زىري وآخروف.)422: ،

جدول  )13ائج اخ ار  LSDلمقار ات ا عدي في مقياس ا عصب ا حز ي وأ عاده ا ل
ا عد

االنتماء
الحزبي

المستوى
المعرفي

وع ا محافظ

ا محافظ

ا م ولط

ا شمال

غزة

ا ولطى

خا يو س

الشماؿ

24.4

1

//0.86

//0.06

//0.56 **0.001

غزة

24.5

1

*0.04

//0.60 **0.001

الوسطى

25.9

خانيونس

26.6

رفح

25.1

الشماؿ

14.1

غزة

14.3

الوسطى

15.3

خانيونس

15.3

رفح

13.8

** دا إحصائياً

د 0.01

1

رفح

//0.47

//0.54

1

//0.28
1

1

//0.8:

**0.01

*0.02

//0.44

1

**0.01

*0.02

//0.44

1

//0.95

*0.04

1

*0.04
1

* دا

إحصائياً

;34

د 0.05

 //غير دا إحصائياً

شكل  )17يوضح أولاط مقياس ا عصب ا حز ي وأ عاده ا ل

ا رضي ا خامل  :ال وجد فروق ذات دال
طل

جامع ا ز ر غزة ا ل

ا مل وى ا ثا ث ،ا مل وى ا ار ع).

وع ا محافظ

إحصائي في مل وى ا عصب ا حز ي وأ عاده دى

لمل ويات ا درالي ا ا ي

ا مل وى ا ول ،ا مل وى ا ثا ي،

لمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخداـ اختبار (تحميؿ التبايف األحادي – )One -Way ANOVA

لدراسة الفروقات بيف المستويات الدراسية التالية (المستوى األوؿ ،المستوى الثاني ،المستوى الثالث،

المستوى الرابع) ،بالنسبة لمستوى التعصب الحزبي وأبعاده لدى طمبة جامعة األزىر بغزة ،والنتائج

موضحة مف خبلؿ الجداوؿ التالية (:)54-53

جدول  )32ائج حليل ا اين ا حادي كشف ا روق في مل وى ا عصب ا حز ي
وأ عاده ا ل

ا عصب ا حز ي
وأ عاده

االنتماء الحزبي

االتجاه الحزبي

المستوى المعرفي

لمل وى ا درالي

ا مر عات

درجات
ا حري

م ولط

بيف المجموعات

1397.5

3.0

465.8

داخؿ المجموعات

16446.0

546.0

30.1

المجموع

17843.5

549.0

بيف المجموعات

691.6

3.0

230.5

داخؿ المجموعات

15727.4

546.0

28.8

المجموع

16419.0

549.0

بيف المجموعات

370.9

3.0

123.6

داخؿ المجموعات

5428.6

546.0

9.9

مصدر ا اين

مجموع
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ا مر عات

قيم F

ا محلو
15.4

8.0

12.4

مل وى
ا دال

**0.001

**0.001

**0.001

ا عصب ا حز ي
وأ عاده
الدرجة الكمية

"التعصب الحزبي"

مجموع

درجات

م ولط

قيم F

ا مر عات

ا حري

ا مر عات

ا محلو

المجموع

5799.5

549.0

بيف المجموعات

6743.4

3.0

2247.8

داخؿ المجموعات

88782.5

546.0

162.6

المجموع

95525.9

549.0

مصدر ا اين

** دا إحصائياً

د 0.01

* دا

إحصائياً

د 0.05

13.8

مل وى
ا دال

**0.001

 //غير دا إحصائياً

ين من ا جداول  )13-13ما يلي:
 وجػ ػػود فػ ػػروؽ جوىريػ ػػة ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية فػ ػػي مسػ ػػتوى درجػ ػػات ُبعػ ػػد االنتمػ ػػاء الحزبػ ػػي بالنسػ ػػبة
لممستويات الدراسية التالية (المستوى األوؿ ،المستوى الثاني ،المستوى الثالث ،المستوى الرابع) لدى
أفػراد العينػػة ،ولكشػػؼ الفػػروؽ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  LSDلممقارنػػات البعديػػة فػػي حالػػة عػػدـ تجػػانس

التبػػايف ،فقػػد تبػػيف أف الطمبػػة ذوي المسػػتوي الد ارسػػي األوؿ لػػدييـ االنتمػػاء الحزبػػي أقػػؿ مػػف الطمب ػة
الذيف مستواىـ الدراسي الثاني والثالػث وال اربػع ،كمػا تبػيف أف الطمبػة الػذيف مسػتواىـ الد ارسػي الثالػث

لدييـ االنتماء الحزبي أكبر مف الطمبة الذيف مسػتواىـ الد ارسػي (الثػاني ،ال اربػع) ،وىػذه الفػروؽ ذات
داللة إحصائية ،في حػيف لػـ يبلحػظ أي فػروؽ بػيف المجموعػات األخػرى ،وىػذا يعطػي مؤشػر عمػى
أف متغير المستوى الدراسي لديو أثر جوىري عمى االنتماء الحزبي لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.

 وجػ ػػود فػ ػػروؽ جوىريػ ػػة ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية فػ ػػي مسػ ػػتوى درجػ ػػات ُبعػ ػػد االتجػ ػػاه الحزبػ ػػي بالنسػ ػػبة
لممستويات الدراسية التالية (المستوى األوؿ ،المستوى الثاني ،المستوى الثالث ،المستوى الرابع) لدى
أف ػراد العينػػة ،ولكشػػؼ الفػػروؽ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  LSDلممقارنػػات البعديػػة فػػي حالػػة عػػدـ تجػػانس

التبػػايف ،فقػػد تبػػيف أف الطمبػػة ذوي المسػػتوي الد ارسػػي األوؿ لػػدييـ االتجػػاه الحزبػػي أقػػؿ مػػف الطمبػػة
الػػذيف مسػػتواىـ الد ارسػػي الثػػاني والثالػػث وال اربػػع ،وىػػذه الفػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية ،فػػي حػػيف لػػـ

يبلحػػظ أي فػػروؽ بػػيف المجموعػػات األخػػرى ،وىػػذا يعطػػي مؤشػػر عمػػى أف متغيػػر المسػػتوى الد ارسػػي

لديو أثر جوىري عمى االتجاه الحزبي لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.
 وج ػػود ف ػػروؽ جوىري ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي مس ػػتوى درج ػػات ُبع ػػد المس ػػتوى المعرف ػػي بالنس ػػبة
لممستويات الدراسية التالية (المستوى األوؿ ،المستوى الثاني ،المستوى الثالث ،المستوى الرابع) لدى
أفػراد العينػػة ،ولكشػػؼ الفػػروؽ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  LSDلممقارنػػات البعديػػة فػػي حالػػة عػػدـ تجػػانس
التبػػايف ،فقػػد تبػػيف أف الطمبػػة ذوي المسػػتوي الد ارسػػي األوؿ لػػدييـ المسػػتوى المعرفػػي أقػػؿ مػػف الطمبػػة
الذيف مستواىـ الد ارسػي الثػاني والثالػث وال اربػع ،كمػا تبػيف أف الطمبػة الػذيف مسػتواىـ الد ارسػي الثػاني

لػدييـ المسػتوى المعرفػػي أقػؿ مػف الطمبػػة الػذيف مسػػتواىـ الد ارسػي الثالػث وال اربػػع ،وىػذه الفػػروؽ ذات
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داللة إحصائية ،في حػيف لػـ يبلحػظ أي فػروؽ بػيف المجموعػات األخػرى ،وىػذا يعطػي مؤشػر عمػى
أف متغيػػر المسػػتوى الد ارسػػي لديػػو أثػػر جػػوىري عمػػى المسػػتوى المعرفػػي لػػدى طمبػػة جامعػػة األزىػػر

بغزة.
 وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية في مستوى التعصب الحزبي بالنسػبة لممسػتويات الد ارسػية

التالي ػػة (المس ػػتوى األوؿ ،المس ػػتوى الث ػػاني ،المس ػػتوى الثال ػػث ،المس ػػتوى ال ارب ػػع) ل ػػدى أفػ ػراد العين ػػة،
ولكشػػؼ الفػػروؽ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  LSDلممقارنػػات البعديػػة فػػي حالػػة عػػدـ تجػػانس التبػػايف ،فقػػد
تبيف أف الطمبة ذوي المستوي الدراسي األوؿ لدييـ التعصب الحزبي أقؿ مف الطمبة الػذيف مسػتواىـ
الدراسي الثاني والثالث والرابع ،كما تبػيف أف الطمبػة الػذيف مسػتواىـ الد ارسػي الثػاني لػدييـ التعصػب

الحزبي أقؿ مف الطمبػة الػذيف مسػتواىـ الد ارسػي الثالػث وال اربػع ،وىػذه الفػروؽ ذات داللػة إحصػائية،

في حيف لـ يبلحظ أي فروؽ بيف المجموعات األخرى ،وىذا يعطي مؤشر عمى أف متغير المستوى
الدراسي لديو أثر جوىري عمى التعصب الحزبي لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.

وتري الباحثة وجود فروؽ بيف مستوي التعصب وأبعاده "االنتماء الحزبي واالتجاه الحزبي والمستوي
المعرفي " بالنسبة لمستويات الدراسة األوؿ والثاني والثالث والرابع إلى تبايف خمفياتيـ الثقافية العممية
والسياسية ،حيث أف طبلب المستوي األوؿ أصغر سناً وحديثي العيد بالجامعة واألحزاب السياسية
واألطر الطبلبية ،بينما باقي المستويات تتدرج معارفيـ وأفكارىـ مما أدي إلى ظيور ىذه النتيجة.
جدول  )33ائج اخ ار LSDلمقار ات ا عدي في مقياس ا عصب ا حز ي
وأ عاده ا ل

ا عد

االنتماء الحزبي

االتجاه الحزبي

المستوى المعرفي

ا مل وى ا درالي

ا م ولط

المستوى األوؿ

22.5

المستوى الثاني

25.1

المستوى الثالث

27.8

المستوى الرابع

26.1

المستوى األوؿ

25.4

المستوى الثاني

27.2

المستوى الثالث

28.7

المستوى الرابع

28.2

المستوى األوؿ

13.4

المستوى الثاني

14.3

المستوى الثالث

15.6
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لمل وى ا درالي
ا مل وى

ا مل وى

ا مل وى

ا مل وى

ا ول

ا ثا ي

ا ثا ث

ا ار ع

1

**0.001 **0.001 **0.001
1

**0.001

//0.08

1

*0.05
1

1

**0.01
1

**0.001 **0.001
//0.08

//0.10

1

//0.57
1

1

**0.001 **0.001 **0.005
1

**0.001 **0.008
1

//0.76

ا عد

الدرجة الكمية
"التعصب الحزبي"
** دا إحصائياً

ا مل وى ا درالي

ا م ولط

المستوى الرابع

15.5

المستوى األوؿ

61.3

المستوى الثاني

66.6

المستوى الثالث

72.1

المستوى الرابع

69.7

د 0.01

* دا

ا مل وى

ا مل وى

ا مل وى

ا مل وى

ا ول

ا ثا ي

ا ثا ث

ا ار ع
1

**0.001 **0.001 **0.001

1

1

**0.007

*0.028

1

//0.28
1

إحصائياً

د 0.05

 //غير دا إحصائياً

شكل  )18ائج اخ ار  LSDلمقار ات ا عدي في مقياس ا عصب ا حز ي وأ عاده ا ل

لمل وى

ا درالي

ا رضةي ا لادلة  :ال وجةةد فةةروق ذات دال ة إحصةةائي فةةي ملة وى ا عصةةب ا حز ةةي وأ عةةاده ةةدى

طل

جامع ا ز ر غةزة ا لة

ملة ويات ا ةدخل ا ا ية

أقةل مةن  3111شةيكل ،مةن  3111إ ةى

 3911شيكل ،من  3111إ ى  1111شيكل ،من  1111شيكل فأكثر).

لمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخداـ اختبار (تحميؿ التبايف األحادي – )One -Way ANOVA

لدراسة الفروقات بيف مستويات الدخؿ التالية (أقؿ مف  3222شيكؿ ،مف  3222إلى  3;22شيكؿ،
مف  4222إلى  5222شيكؿ ،مف  5222شيكؿ فأكثر) ،بالنسبة لمستوى التعصب الحزبي وأبعاده
لدى طمبة جامعة األزىر بغزة ،والنتائج موضحة مف خبلؿ الجداوؿ ( )56-55التالية:
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جدول  )34ائج حليل ا اين ا حادي كشف ا روق في مل وى ا عصب ا حز ي
وأ عاده ا ل

ا عصب ا حز ي
وأ عاده

اال ماء ا حز ي

اال جاه ا حز ي

ا مل وى ا معرفي
ا درج ا كلي

لا عصب ا حز يل

مل وى ا دخل ا شهري

ا مر عات

درجات
ا حري

م ولط

ين ا مجمو ات

193.7

3.0

64.6

داخل ا مجمو ات

17649.7

546.0

32.3

ا مجموع

17843.5

549.0

ين ا مجمو ات

186.5

3.0

62.2

داخل ا مجمو ات

16232.5

546.0

29.7

ا مجموع

16419.0

549.0

ين ا مجمو ات

138.6

3.0

46.2

داخل ا مجمو ات

5660.9

546.0

10.4

ا مجموع

5799.5

549.0

ين ا مجمو ات

1432.5

3.0

477.5

داخل ا مجمو ات

94093.4

546.0

172.3

ا مجموع

95525.9

549.0

مصدر ا اين

** دا إحصائياً

د 0.01

مجموع

* دا

إحصائياً

د 0.05

ا مر عات

قيم F

ا محلو

1.9

2.0

4.5

2.8

مل وى
ا دال

//0.11

//0.10

**0.001

*0.04

 //غير دا إحصائياً

ين من ا جداول  )67-66ما يلي:
 وج ػػود ف ػػروؽ جوىري ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي مس ػػتوى درج ػػات ُبع ػػد المس ػػتوى المعرف ػػي بالنس ػػبة
لمسػػتويات الػػدخؿ التاليػػة (أقػػؿ مػػف  3222شػػيكؿ ،مػػف  3222إلػػى  3;22شػػيكؿ ،مػػف  4222إلػػى

 5222شيكؿ ،مف  5222شيكؿ فأكثر) لدى أفراد العينة ،ولكشؼ الفػروؽ تػـ إيجػاد اختبػار LSD
لممقارنػػات البعديػػة فػػي حالػػة عػػدـ تجػػانس التبػػايف ،فقػػد تبػػيف أف الطمبػػة الػػذيف مسػػتوى دخميػػـ مػػف

 2000إلػػى  3000شػػيكؿ لػػدييـ المسػػتوى المعرفػػي أكبػػر مػػف المسػػتوى المعرفػػي لػػدى الطمبػػة الػػذيف

دخميػػـ (أقػػؿ مػػف  1000شػػيكؿ 1000 ،إلػػى  1900شػػيكؿ 3000 ،شػػيكؿ فػػأكثر) ،وىػػذه الفػػروؽ
ذات داللة إحصػائية ،فػي حػيف لػـ يبلحػظ أي فػروؽ بػيف المجموعػات األخػرى ،وىػذا يعطػي مؤشػر
عمى أف متغير مستوى الدخؿ الشػيري لديػو أثػر جػوىري عمػى المسػتوى المعرفػي لػدى طمبػة جامعػة

األزىر بغزة.
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة بأف ىؤالء الطمبة لدييـ إمكانيات مادية ووسائؿ تكنولوجية تساعد

في زيادة مستوي المعرفة لدييـ وىـ في تطور دائـ لذواتيـ ويواكبوف التطور التكنولوجي.
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 وجػػود فػػروؽ جوىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتوى التعصػػب الحزبػػي بالنسػػبة لمسػػتويات الػػدخؿ

التاليػػة (أقػػؿ مػػف  3222شػػيكؿ ،مػػف  3222إلػػى  3;22شػػيكؿ ،مػػف  4222إلػػى  5222شػػيكؿ ،مػػف
 5222شيكؿ فأكثر) لدى أفراد العينة ،ولكشؼ الفروؽ تـ استخداـ اختبار  LSDلممقارنات البعدية في

حالػػة عػػدـ تجػػانس التبػػايف ،فقػػد تبػػيف أف الطمبػػة الػػذيف يت ػراوح مسػػتوى دخميػػـ مػػف  2000إلػػى 3000
شيكؿ لدييـ التعصب الحزبي أكبر مف الطمبة الذيف مستوى دخميـ (أقؿ مف  1000شيكؿ  1000إلى

 1900شػػيكؿ) ،وىػػذه الفػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية ،فػػي حػػيف لػػـ يبلحػػظ أي فػػروؽ بػػيف المجموعػػات

األخػػرى ،وىػػذا يعطػػي مؤشػػر عمػػى أف متغيػػر مسػػتوى الػػدخؿ الشػػيري لديػػو أثػػر جػػوىري عمػػى التعصػػب
الحزبي لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.

وتعزوا الباحثة ىذه النتيجة بأف الطمبة الذيف مستوي دخميـ مف  2000إلى  3000شيكؿ

لدييـ تعصب حزبي اكبر وذلؾ لوجود اإلمكانيات المادية لدييـ ولوالدييـ ارتياح مادي لذلؾ لدييـ
تعصب حزبي أعمى مف غيرىـ.

 عدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصػائية فػي مسػتوى أبعػاد التعصػب الحزبػي التاليػة (االنتمػاء
الحزبي ،االتجاه الحزبي) بالنسػبة لمسػتويات الػدخؿ التاليػة أقػؿ مػف  3222شػيكؿ ،مػف  3222إلػى
 3;22شػػيكؿ ،مػػف  4222إلػػى  5222شػػيكؿ ،مػػف  5222شػػيكؿ فػػأكثر) وىػػذا يعطػػي مؤشػػر عمػػى

أف متغيػػر المسػػتوى الػػدخؿ لػػـ يكػػف لػػو أثػػر جػػوىري عمػػى مسػػتوى أبعػػاد التعصػػب الحزبػػي السػػابقة.
ويتضح ذلمؾ مف خبلؿ الجدوؿ والشكؿ التالي:
جدول  )35ائج اخ ار  LSDلمقار ات ا عدي في مقياس ا عصب ا حز ي
وأ عاده ا ل

ا عصب ا حز ي
وأ عاده

المستوى المعرفي

الدرجة الكمية
"التعصب الحزبي"

ا دخل ا شهري

مل وى ا دخل ا شهري

ا م ولط

أقل من 3111

ا حلا ي

شيكل

أقؿ مف  3222شيكؿ

14.2

1

مف  3222عمى  3;22شيكؿ

14.6

مف  4222إلى  5222شيكؿ

15.7

مف  5222شيكؿ فأكثر

14.2

أقؿ مف  3222شيكؿ

65.7

مف  3222عمى  3;22شيكؿ

66.3

مف  4222إلى  5222شيكؿ

70.6

مف  5222شيكؿ فأكثر

66.5

** دا إحصائياً

د 0.01

* دا

إحصائياً
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من 3111

من 3111

إ ى 3911

إ ى 1111

شيكل

شيكل

//0.18

**0.001

//0.97

1

*0.03

//0.38

1

**0.009

من 1111
شيكل فأكثر

1
1

//0.67

**0.001

//0.64

1

**0.001

//0.89

1

//0.08
1

د 0.05

 //غير دا إحصائياً

شكل  )19ائج اخ ار  LSDلمقار ات ا عدي في مقياس ا عصب ا حز ي
وأ عاده ا ل

ا رضي ا لا ع  :ال وجد فروق ذات دال
جامع ا ز ر غزة ا ل

مل وى ا دخل ا شهري

إحصائي في مل وى ا عصب ا حز ي وأ عاده دى طل

ال ماء ل ظيمات ا ا ي

حرك ف ح ،ا ج ه ا شع ي  ،حرك حماس،

حرك ا جهاد اإللالمي).
لمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخداـ اختبار (تحميؿ التبايف األحادي – )One -Way ANOVA

لدراسة الفروقات بيف االنتماء لمتنظيمات التالية (حركة فتح ،الجبية الشعبية ،حركة حماس ،حركة

الجياد اإلسبلمي) ،بالنسبة لمستوى التعصب الحزبي وأبعاده لدى طمبة جامعة األزىر بغزة ،والنتائج

موضحة مف خبلؿ الجداوؿ ( )58-57التالية:

جدول  )36ائج حليل ا اين ا حادي كشف ا روق في مل وى ا عصب ا حز ي
وأ عاده ا ل

ا عد

االنتماء الحزبي

االتجاه الحزبي

ال ماء ا ظيمي

مجموع

درجات

م ولط

Fقيم

ا مر عات

ا حري

ا مر عات

ا محلو

بيف المجموعات

1029.7

3.0

343.2

داخؿ المجموعات

16813.7

546.0

30.8

المجموع

17843.5

549.0

بيف المجموعات

941.9

3.0

314.0

داخؿ المجموعات

15477.1

546.0

28.3

المجموع

16419.0

549.0

مصدر ا اين
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11.1

11.1

مل وى
ا دال
**0.001

**0.001

ا عد

المستوى المعرفي

الدرجة الكمية
"التعصب الحزبي"

مجموع

درجات

م ولط

Fقيم

ا مر عات

ا حري

ا مر عات

ا محلو

بيف المجموعات

467.5

3.0

155.8

داخؿ المجموعات

5331.9

546.0

9.8

المجموع

5799.5

549.0

بيف المجموعات

7041.3

3.0

2347.1

داخؿ المجموعات

88484.5

546.0

162.1

المجموع

95525.9

549.0

مصدر ا اين

** دا إحصائياً

د 0.01

* دا

إحصائياً

د 0.05

16.0

14.5

مل وى
ا دال
**0.001

**0.001

 //غير دا إحصائياً

ين من ا جدول  )69-68ما يلي:
 وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية في مستوى درجات ُبعد االنتماء الحزبي بالنسبة لبلنتماء
التنظيمي لمحركات التالية (حركة فتح ،الجبية الشعبية ،حركة حماس ،حركة الجياد اإلسبلمي)
لدى أفراد العينة ،ولكشؼ الفروؽ تـ استخداـ اختبار  LSDلممقارنات البعدية في حالة عدـ
تجانس التبايف ،فقد تبيف أف الطمبة الذيف انتمائيـ التنظيمي لحركة فتح لدييـ االنتماء الحزبي أكبر
مف الطمبة الذيف انتمائيـ التنظيمي(لمجبية الشعبية وحركة حماس وحركة الجياد اإلسبلمي) ،وىذه

الفروؽ ذات داللة إحصائية ،في حيف لـ يبلحظ أي فروؽ بيف المجموعات األخرى ،وىذا يعطي
مؤشر عمى أف متغير االنتماء التنظيمي لديو أثر جوىري عمى االنتماء الحزبي لدى طمبة جامعة

األزىر بغزة.

 وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية في مستوى درجات بعد االتجاه الحزبي بالنسبة لبلنتماء
لمتنظيمات التالية (حركة فتح ،الجبية الشعبية ،حركة حماس ،حركة الجياد اإلسبلمي) لدى أفراد

العينة ،ولكشؼ الفروؽ تـ استخداـ اختبار  LSDلممقارنات البعدية في حالة عدـ تجانس التبايف،
فقد تبيف أف الطمبة الذيف انتمائيـ التنظيمي لحركة فتح لدييـ االتجاه الحزبي أكبر مف الطمبة الذيف
انتمائيـ التنظيمي (لمجبية الشعبية وحركة حماس وحركة الجياد اإلسبلمي) ،وىذه الفروؽ ذات

داللة إحصائية ،في حيف لـ يبلحظ أي فروؽ بيف المجموعات األخرى ،وىذا يعطي مؤشر عمى
أف متغير االنتماء التنظيمي لديو أثر جوىري عمى االتجاه الحزبي لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.

 وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية في مستوى درجات ُبعد المستوى المعرفي بالنسبة
لبلنتماء لمتنظيمات التالية (حركة فتح ،الجبية الشعبية ،حركة حماس ،حركة الجياد اإلسبلمي)
لدى أفراد العينة ،ولكشؼ الفروؽ تـ استخداـ اختبار  LSDلممقارنات البعدية في حالة عدـ
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تجانس التبايف ،فقد تبيف أف الطمبة الذيف انتمائيـ التنظيمي لحركة فتح لدييـ المستوى المعرفي
أكبر مف الطمبة الذيف انتمائيـ التنظيمي (لمجبية الشعبية وحركة حماس وحركة الجياد

اإلسبلمي) ،وىذه الفروؽ ذات داللة إحصائية ،في حيف لـ يبلحظ أي فروؽ بيف المجموعات

األخرى ،وىذا يعطي مؤشر عمى أف متغير االنتماء التنظيمي لديو أثر جوىري عمى المستوى
المعرفي لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.

 وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية في مستوى التعصب الحزبي بالنسبة لممستويات لبلنتماء

لمتنظيمات التالية (حركة فتح ،الجبية الشعبية ،حركة حماس ،حركة الجياد اإلسبلمي) لدى أفراد

العينة ،ولكشؼ الفروؽ تـ استخداـ اختبار  LSDلممقارنات البعدية في حالة عدـ تجانس التبايف ،فقد
تبيف أف الطمبة الذيف انتمائيـ التنظيمي لحركة فتح لدييـ التعصب الحزبي أكبر مف الطمبة الذيف

انتمائيـ التنظيمي (لمجبية الشعبية وحركة حماس وحركة الجياد اإلسبلمي) ،وىذه الفروؽ ذات داللة

إحصائية ،في حيف لـ يبلحظ أي فروؽ بيف المجموعات األخرى ،وىذا يعطي مؤشر عمى أف متغير
االنتماء التنظيمي لديو أثر جوىري عمى التعصب الحزبي لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.

وترى الباحثة أف وجود فروؽ بيف الطمبة المنتمييف إلى األحزاب السياسية في جامعة األزىر
إلى أف أبناء حركة فتح يعتبرونيا صرحا فتحاوياً مما جعميـ ينتسبوف إلى ىذه الجامعة ،وىذا يفسر
ىذه النتيجة التي أظيرت ارتفاع نسبة االنتماء الحزبي والمستوي المعرفي واالتجاه الحزبي لصالح

حركة فتح ،وىذا يفسر وجود تعصب أكبر لدي الطمبة المنتمييف لحركة فتح نتيجة لمظروؼ التي يمر
بيا قطاع غزة مف انقساـ وسيطرة الفصيؿ المنافس لحركة فتح وىي حركة حماس عمى قطاع غزة،

واحساس الطمبة المنتمييف لحركة فتح بالغبف نتيجة لممارسات االنقساـ المختمفة مما جعميـ أكثر
تعصباً مف غيرىـ.

جدول  )37ائج اخ ار  LSDلمقار ات ا عدي في مقياس ا عصب ا حز ي
وأ عاده ا ل

ا عد

االنتماء الحزبي

االتجاه الحزبي

اال ماء ا ظيمي

ا م ولط

حركة فتح

26.1

الجبية الشعبية

23.9

حركة حماس

23.3

حركة الجياد اإلسبلمي

22.9

حركة فتح

28.2

الجبية الشعبية

25.9

حركة حماس

25.4

حركة الجياد اإلسبلمي

25.7
35:

ال ماء ا ظيمي
حرك

فح
1

اجه

ا شع ي

حرك

حماس

**0.001 **0.006
1

حرك ا جهاد
اإللالمي

**0.001

//0.42

//0.29

1

//0.67
1

1

**0.001 **0.001
1

**0.002

//0.54

//0.87

1

//0.70
1

اال ماء ا ظيمي

ا م ولط

ا عد

حركة فتح

15.3

الجبية الشعبية

13.8

حركة حماس

13.5

حركة الجياد اإلسبلمي

12.8

حركة فتح

69.6

الدرجة الكمية

الجبية الشعبية

63.6

"التعصب الحزبي"

حركة حماس

62.1

حركة الجياد اإلسبلمي

61.4

المستوى المعرفي

** دا إحصائياً

د 0.01

* دا

إحصائياً

حرك

فح
1

حرك

اجه

حماس

ا شع ي

**0.001 **0.001
1

حرك ا جهاد
اإللالمي

**0.001

//0.51

//0.08

1

//0.19
1

1

**0.001 **0.001
1

**0.001

//0.44

//0.34

1

//0.73
1

د 0.05

 //غير دا إحصائياً

كما تعزو الباحثة حصوؿ حركة التحرير الوطني الفمسطيني (فتح) عمى ىذه النتيجة بأف
األساليب التي تستخدميا فتح مف اختبلط بيف كافة أفرادىا ،وازالة الفوارؽ وتقريب األفراد مف القيادة،
وبث روح التعاوف بيف الجميع ،ونبذ الفرقة واالختبلؼ ،والبعد عف التعصب والوالء األعمى ،ونشرىا

لمبادئ الديمقراطية السميمة والصحيحة ،كؿ ذلؾ يبعث روح االطمئناف والراحة لدى أفرادىا ،لذلؾ

يتمسكوف بيا وينتموف إلييا ،ويدافعوف عنيا ،ويخمصوف ليا بعيداً عف الحقد والغؿ والحسد والكراىية.
شكل  )20يوضح أولاط مقياس ا عصب ا حز ي وأ عاده ا ل

;35

ال ماء ا ظيمي

ا رضيةة ا ثام  :ال وجد فروق ذات دال
واالج ما ي دى طل

إحصائي في مل وى أ عاد اال جا ات ا ليالي

جامع ا ز ر غزة عزي م غير ا ج س.

لمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخداـ اختبار ( )Tلعينتيف مستقمتيف لكشؼ الفروؽ بيف الذكور واإلناث

بالنسبة لمتوسط أبعاد االتجاىات السياسية واالجتماعية ،ويوضح الجدوؿ التالي النتائج المتعمقة بيذه
الفرضية.
جدول  )18ائج اخ ار  )Tكشف ا روق ين م ولطي ا ذكور واإل اث ا ل
أ عاد اال جا ات ا ليالي واالج ما ي

أ عاد اال جا ات ا ليالي
واالج ما ي
اإلباحية
العرقية
التديف
االشتراكية
التحررية
الرجعية
النزعة إلى السمـ
** دا إحصائياً

د 0.01

اال حراف

اجس

ا م ولط

ذكر

50.1

6.9

أنثى

49.6

6.6

ذكر

36.8

6.9

أنثى

39.4

5.1

ذكر

30.2

4.9

أنثى

30.2

4.3

ذكر

116.3

12.5

أنثى

116.9

10.8

ذكر

51.5

7.7

أنثى

51.7

6.4

ذكر

37.4

5.6

أنثى

36.8

5.3

ذكر

35.6

5.1

أنثى

35.8

5.5

* دا

إحصائياً

ا معياري

د 0.05

قيم ت
0.76

-5.24

0.05

-0.60

م ولط
مل وى
ا دال

//0.45

**0.001

//0.96

//0.55

-0.27

;//209

1.32

;//203

-0.58

//2078

 //غير دا إحصائياً

ين من ا ائج ا موضح في ا جدول ا لا ق ما يلي:
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث بالنسبة لمتوسط بعد العرقية (t -test= -

 ،)p –value < 0.01،5.24والفروؽ كانت لصالح اإلناث ،وىذا يدؿ عمى أف اإلناث لدييـ بعد

العرقية أكبر مف الذكور ،فقد بمغ متوسط درجات اإلناث  ،5;06وبانحراؼ معياري  ،703في حيف

بمغ متوسط درجات الذكور  ،580:وبانحراؼ معياري ;.80
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وترى الباحثة اف ىذا يعني اف االناث أكثر تأييداً لمعنصرية ،والتمييز بيف االفراد عمى أساس

الموف أو العنصر أو الطبقة أو المستوي االجتماعي واالقتصادي أكثر مف الذكور ،وأف اإلناث ترى
الناس غير متساوييف وأف بعضيـ أفضؿ مف بعض ،ويرجع ذلؾ إلى طبيعتيف األنثوية ،وما جبمت

عميو.

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث بالنسبة لمتوسط درجات أبعاد
االتجاىات السياسية واالجتماعية التالية (اإلباحية ،التديف ،االشتراكية ،التحررية ،الرجعية ،النزعة

إلى السمـ).

وترى الباحثة أف عدـ وجود فرؽ بيف اإلناث والذكور في بعد التديف أف المجتمع الفمسطيني لو

طبيعة خاصة تختمؼ عف باقي الشعوب العربية واختمفت الباحثة مع دراسة (أبو عودة،)4228 ،
ودراسة (يوبمتوف ويكمجوف ،)3;:7 ،حيث كانت ىناؾ فروؽ لصالح اإلناث باف اإلناث اكثر تديف مف

تديف مف
الذكور وأما دراسة (رجبي ودنسمي ،)3;:7 ،ودراسة (أبو زيد )4225 ،بأف الذكور أكثر ّ
اإلناث ،وتعزو الباحثة ىذا االختبلؼ مع ىذه الدراسة إلى اختبلؼ المقاييس المستخدمة والظروؼ
التي نعيشيا ،واتفقت الباحثة مع دراسة (حسف ،)3;;5 ،ودراسة (المشابقة ومينا )3;;5 ،حيث أكدت

ىذه الدراسات عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف.

شكل  )21يوضح ا روق ين م ولطي ا ذكور واإل اث ا ل
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عاد اال جا ات ا ليالي واالج ما ي

ا رضي ا الع  :ال وجد فروق ذات دال
واالج ما ي دى طل

جامع ا ز ر غزة ا ل

إحصائي في مل وى أ عاد اال جا ات ا ليالي
مكان اإلقام

مخيم ،مدي  ،قري ).

لمتحقػػؽ مػػف ذلػػؾ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار (تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي – )One -Way ANOVA

لد ارسػ ػػة الفروقػ ػػات بػ ػػيف أمػ ػػاكف اإلقامػ ػػة التاليػ ػػة (مخػ ػػيـ ،مدينػ ػػة ،قريػ ػػة) ،وذلػ ػػؾ بالنسػ ػػبة لمتوسػ ػػط أبعػ ػػاد

االتجاىػ ػػات السياسػ ػػية واالجتماعيػ ػػة لػ ػػدى طمبػ ػػة جامعػ ػػة األزىػ ػػر بغ ػ ػزة ،والنتػ ػػائج موضػ ػػحة مػ ػػف خػ ػػبلؿ

الجداوؿ(:)5;-5:

جدول  )39ائج حليل ا اين ا حادي كشف ا روق في مل وى أ عاد اال جا ات ا ليالي واالج ما ي

ا ل

مكان اإلقام
اال جا ات ا ليالي
واالج ما ي
اإلباحية

العرقية

التديف

االشتراكية

التحررية

الرجعية

النزعة إلى السمـ

مجموع

درجات

م ولط

قيم F

ا مر عات

ا حري

ا مر عات

ا محلو

بيف المجموعات

180.6

2.0

90.3

داخؿ المجموعات

25129.4

547.0

45.9

المجموع

25310.0

549.0

بيف المجموعات

566.0

2.0

283.0

داخؿ المجموعات

21239.1

547.0

38.8

المجموع

21805.1

549.0

بيف المجموعات

54.3

2.0

27.1

داخؿ المجموعات

11668.3

547.0

21.3

المجموع

11722.6

549.0

بيف المجموعات

313.6

2.0

156.8

داخؿ المجموعات

76671.3

547.0

140.2

المجموع

76984.9

549.0

بيف المجموعات

123.0

2.0

61.5

داخؿ المجموعات

27954.5

547.0

51.1

المجموع

28077.5

549.0

بيف المجموعات

206.4

2.0

103.2

داخؿ المجموعات

16433.4

547.0

30.0

المجموع

16639.8

549.0

بيف المجموعات

74.3

2.0

37.1

داخؿ المجموعات

15045.8

547.0

27.5

المجموع

15120.1

549.0

مصدر ا اين

** دا إحصائياً

د 0.01

* دا

إحصائياً
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د 0.05

2.0

7.3

1.3

1.1

1.2

3.4

1.3

 //غير دا إحصائياً

مل وى
ا دال

//0.14

**0.001

//0.28

//0.33

//2052

*2025

//2048

ين من ا جداول ; )6<-6ما يلي:
 وجػود فػروؽ جوىريػػة ذات داللػة إحصػػائية فػي مسػتوى درجػات ُبعػػد العرقيػة بالنسػػبة ألمػاكف اإلقامػػة
التالية (مخيـ ،مدينة ،قرية) لدى أفراد العينة ،ولكشؼ الفروؽ تـ اسػتخداـ اختبػار  LSDلممقارنػات
البعدية في حالة عدـ تجانس التبايف ،فقػد تبػيف أف الطمبػة الػذيف يقيمػوف فػي (القريػة) لػدييـ العرقيػة

أكبر مف الطمبة الذيف يقيموف في المدينػة ،وىػذه الفػروؽ ذات داللػة إحصػائية ،فػي حػيف لػـ يبلحػظ

أي فػػروؽ بػػيف المجموعػػات األخػػرى ،وىػػذا يعطػػي مؤشػػر عمػػى أف متغيػػر مكػػاف اإلقامػػة لديػػو أثػػر
جوىري عمى العرقية لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.
 وجود فروؽ جوىرية ذات داللػة إحصػائية فػي مسػتوى درجػات ُبعػد الرجعيػة بالنسػبة المػاكف اإلقامػة
التالية (مخيـ ،مدينة ،قرية) لدى أفراد العينة ،ولكشؼ الفروؽ تـ اسػتخداـ اختبػار  LSDلممقارنػات
البعدية في حالة عدـ تجانس التبايف ،فقد تبيف أف الطمبػة الػذيف يقيمػوف فػي (مخػيـ  ،مدينػة) لػدييـ

الرجعيػة أقػػؿ مػػف الطمبػػة الػػذيف يقيمػػوف فػػي القريػػة ،وىػػذه الفػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية ،فػػي حػػيف لػػـ
يبلحظ أي فروؽ بيف المجموعػات األخػرى ،وىػذا يعطػي مؤشػر عمػى أف متغيػر مكػاف اإلقامػة لديػو

أثر جوىري عمى الرجعية لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.
 عدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللػة إحصػائية فػي مسػتوى أبعػاد االتجاىػات السياسػية واالجتماعيػة
التاليػػة (اإلباحيػػة ،التػػديف ،االشػػتراكية ،التحرريػػة والنزعػػة إلػػى السػػمـ) بالنسػػبة ألمػػاكف اإلقامػػة التاليػػة

(مخيـ ،مدينة ،قرية) وىذا يعطي مؤشر عمى أف متغير مكاف اإلقامة لـ يكػف لػو أثػر جػوىري عمػى
مستوى أبعاد االتجاىات السياسية واالجتماعية السابقة.
جدول  )40ائج اخ ار  LSDلمقار ات ا عدي في أ عاد مقياس اال جا ات ا ليالي واالج ما ي
ا ل
اال جا ات ا ليالي
واالج ما ي
ا عرقي

ا رجعي
** دا إحصائياً

مكان اإلقام

مكان اإلقام

ا م ولط

مخيم

مخيم

39.1

1

مدي

37.2

قري

39.8

مخيم

36.5

مدي

37.3

قري

39.1

د 0.01

* دا

إحصائياً
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مدي

قري

**0.001

//0.56

1

**0.04
1

1

//0.16

**0.01

1

*0.05
1

د 0.05

 //غير دا إحصائياً

وتعزو الباحثة حصوؿ مف يقيموف بالمخيـ والقرية بأف لدييـ العرقية أكبر مف الذيف يقيموف

بالمدينة لما تتميز بو التنشئة األسرية واالجتماعية القاسية والتي تمارس في بناء الجانب الوجداني
والمعرفي والنفسي لدى األبناء ،وبما يمثمو االلتزاـ بالعادات والتقاليد العشائرية والقبمية ،والدعوة إلى
تماسؾ األفراد وترابطيـ ،وتأصيؿ كؿ ذلؾ لدييـ يجعؿ مف اتجاىيـ نحو العرقية الدافع نحو حب

الذات والقبيمة والعشيرة ومكاف السكف الذي تربى وترعرع فيو.
شكل  )22يوضح أولاط أ عاد مقياس اال جا ات ا ليالي واالج ما ي

ا رضي ا عاشرة :ال وجد فروق ذات دال
واالج ما ي

دى طل

خا يو س ،رفح).

ا ل

مكان اإلقام

إحصائي في مل وى أ عاد اال جا ات ا ليالي

جامع ا ز ر غزة ا ل

وع ا محافظ

ا شمال ،غزة ،ا ولطى،

لمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخداـ اختبار (تحميؿ التبايف األحادي – )One -Way ANOVA

لدراسة الفروقات بيف نوع المحافظة (الشماؿ ،غزة ،الوسطى ،خانيونس ،رفح) ،بالنسبة لمتوسط أبعاد

االتجاىات السياسية واالجتماعية لدى طمبة جامعة األزىر بغزة ،والنتائج موضحة مف خبلؿ الجداوؿ

( )63-62التالية:
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جدول  )41ائج حليل ا اين ا حادي كشف ا روق في مل وى أ عاد اال جا ات ا ليالي واالج ما ي
وع ا محافظ

اال جا ات ا ليالي
واالج ما ي
اإلباحية

العرقية

التديف

االشتراكية

التحررية

الرجعية

النزعة إلى السمـ

ا مر عات

درجات
ا حري

م ولط

بيف المجموعات

148.9

4.0

37.2

داخؿ المجموعات

25161.2

545.0

46.2

المجموع

25310.0

549.0

بيف المجموعات

962.3

4.0

240.6

داخؿ المجموعات

20842.8

545.0

38.2

المجموع

21805.1

549.0

بيف المجموعات

270.3

4.0

67.6

داخؿ المجموعات

11452.3

545.0

21.0

المجموع

11722.6

549.0

بيف المجموعات

679.2

4.0

169.8

داخؿ المجموعات

76305.7

545.0

140.0

المجموع

76984.9

549.0

بيف المجموعات

336.1

4.0

84.0

داخؿ المجموعات

27741.4

545.0

50.9

المجموع

28077.5

549.0

بيف المجموعات

194.9

4.0

48.7

داخؿ المجموعات

16444.9

545.0

30.2

المجموع

16639.8

549.0

بيف المجموعات

111.8

4.0

27.9

داخؿ المجموعات

15008.3

545.0

27.5

المجموع

15120.1

549.0

مصدر ا اين

** دا إحصائياً

د 0.01

مجموع

* دا

إحصائياً

د 0.05

ا مر عات

قيم F

ا محلو
0.8

6.3

3.2

1.2

1.7

1.6

1.0

ا ل

مل وى
ا دال

//0.52

**0.001

**0.013

//0.30

//0.16

//0.17

//0.40

 //غير دا إحصائياً

ين من ا جداول  )74-73ما يلي:
 عدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللػة إحصػائية فػي مسػتوى أبعػاد االتجاىػات السياسػية واالجتماعيػة

ما عػدا بعػدي (العرقيػة والتػديف) بالنسػبة لنػوع المحافظػة (الشػماؿ ،غػزة ،الوسػطى ،خػانيونس ،رفػح)

وىػػذا يعط ػػي مؤش ػػر عم ػػى أف متغي ػػر ن ػػوع المحافظ ػػة ل ػػـ يك ػػف ل ػػو أث ػػر ج ػػوىري عم ػػى مس ػػتوى أبع ػػاد

االتجاىػػات السياسػػية مػػا عػػدا بعػػدي (العرقيػػة والتػػديف) ،ولكشػػؼ الفػػروؽ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار LSD
لممقارنػػات البعديػػة فػػي حالػػة عػػدـ تجػػانس التبػػايف ،فقػػد تبػػيف أف الطمبػػة الػػذيف يسػػكنوف فػػي محافظػػة
367

شماؿ غزة لدييـ العرقية أكبر مف الطمبة الذيف يسكنوف في محافظة غػزة ومحافظػة رفػح ،كمػا تبػيف
أف الطمبة الذيف يسكنوف في محافظة غزة لدييـ العرقية أقؿ مف الطمبة الذيف يسػكنوف فػي محافظػة

الوسطى وأكبر مف الطمبة الذيف يسػكنوف فػي محافظػة رفػح ،وتبػيف أيضػا أف الطمبػة الػذيف يسػكنوف

فػي محافظػػة الوسػػطى لػػدييـ العرقيػة أكبػػر مػػف الطمبػػة الػػذيف يسػكنوف فػػي محافظػػة خػػانيونس ورفػػح،
فػػي حػػيف أف الطمبػػة الػػذيف يسػػكنوف فػػي محافظػػة خػػانيونس لػػدييـ العرقيػػة أكبػػر مػػف الطمبػػة الػػذيف

يسػكنوف فػػي محافظػػة رفػػح ،وىػػذه الفػػروؽ ذات داللػػة إحصػائية ،فػػي حػػيف لػػـ يبلحػػظ أي فػػروؽ بػػيف

المجموعػػات األخػػرى ،وىػػذا يعطػػي مؤشػػر عمػػى أف متغيػػر نػػوع المحافظػػة لديػػو أثػػر جػػوىري عمػػى
العرقية لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.

 كذلؾ فقد تبيف أف الطمبة الذيف يسكنوف في محافظة شماؿ غزة لدييـ التديف أكبر مف الطمبة الذيف
يسػكنوف فػي محافظػة رفػػح ،كمػا تبػيف أف الطمبػة الػػذيف يسػكنوف فػي محافظػة غػزة لػدييـ التػديف أقػػؿ

مف الطمبة الذيف يسكنوف في محافظة خانيونس ،وتبيف أيضاً أف الطمبة الذيف يسكنوف في محافظة
الوسطى لدييـ التديف أقؿ مف الطمبة الذيف يسكنوف في محافظػة خػانيونس وأكبػر مػف الطمبػة الػذيف
يسكنوف في محافظة رفح ،في حػيف تبػيف أف الطمبػة الػذيف يسػكنوف فػي محافظػة خػاف يػونس لػدييـ

التػػديف أكبػػر مػػف الطمبػػة الػػذيف يسػػكنوف فػػي محافظػػة رفػػح ،وىػػذه الفػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية ،فػػي

ح ػػيف ل ػػـ يبلح ػػظ أي ف ػػروؽ ب ػػيف المجموع ػػات األخ ػػرى ،وى ػػذا يعط ػػي مؤش ػػر عم ػػى أف متغي ػػر ن ػػوع
المحافظة لديو أثر جوىري عمى التديف لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.
جدول  )42ائج اخ ار  LSDلمقار ات ا عدي في أ عاد مقياس اال جا ات ا ليالي واالج ما ي
ا ل

اال جا ات ا ليالي
واالج ما ي

العرقية

التديف

** دا إحصائياً

ا محافظ

وع ا محافظ

ا م ولط ا شمال

الشماؿ

38.8

غزة

37.4

الوسطى

39.8

خانيونس

37.7

رفح

33.4

الشماؿ

30.4

غزة

30.1

الوسطى

29.6

خانيونس

31.7

رفح

28.3

د 0.01

* دا

1

غزة

ا ولطى

//0.25 *0.04
1

رفح

خا يو س

**0.001 //0.24

**0.003 //0.74 **0.002
1

*0.04

*0.001

1

*0.005
1

1

//0.21 //0.49
1

//0.06

*0.04

//0.072 **0.011 //0.41
1

**0.06

**0.22

1

**0.002
1

إحصائياً
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د 0.05

 //غير دا إحصائياً

وتتبنى الباحثة أف وجود فروؽ بيف أفراد العينة بالنسبة لبعد العرقية أكبر وذلؾ في المناطؽ

(الشماؿ والوسطى وخانيونس) وىذه النتيجة صادقة إلى حد كبير حيث أف ىذه المناطؽ الثبلث تتميز
عف المناطؽ األخرى بسمات مشتركة تكوف روابط بيف أفرادىا ،حيث أف العائبلت فييا متماسكة،
ولدييـ اعتقاد كامؿ بالتبعية لكبارىـ ومشايخيـ ورجاالتيـ ،كذلؾ المغة والعادات والتقاليد مترابطة،
وىناؾ ارتباط أصيؿ باألرض والوطف ،ولدييـ شعور كامؿ بالتماسؾ ،ولذلؾ جاءت ىذه النتيجة لتؤكد

عمى ما ذكرتو سابقا.
أما وجود تديف بشكؿ كبير في شماؿ غزة والوسطى وخاف يونس فذلؾ يرجع إلى خصوصية
ىذه المناطؽ ،وال يعني ذلؾ عدـ وجود تديف في المناطؽ األخرى ،لكف فيما يخص الشماؿ فيي البوابة
التي تحمي باقي قطاع غزة ،وكؿ يوـ تتعرض لمقصؼ والترويع والقتؿ والتدمير وكافة أشكاؿ اليمجية

الصييونية ،فيـ لذلؾ في حالة ترقب وانتظار لمموت دائما ،لذا يحرص الجميع فييا عمى التوجو نحو
الصبلة واالستغفار والتقرب إلى ا﵀ ليمقى ا﵀ شييدا بإذف ا﵀ ،وينطبؽ ذلؾ عمى الوسطى وخاف يونس

مع وجود تمركز إسبلمي في المناطؽ الثبلث بشكؿ كبير.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (الحداد ،)4224 ،ودراسة (برناديت ،)3;;7 ،ودراسة (حسف،)3;;5 ،
ودراسة (المشاقبة.)3;;5 ،
شكل  )23يوضح أولاط أ عاد مقياس اال جا ات ا ليالي واالج ما ي

369

ا ل

وع ا محافظ

ا رضي ا حادي
واالج ما ي

شر :ال وجد فروق ذات دال

دى طل

جامع ا ز ر غزة ا ل

إحصائي في مل وى أ عاد اال جا ات ا ليالي

ا مل وى ا ثا ي ،ا مل وى ا ثا ث ،ا مل وى ا ار ع).

لمل ويات ا درالي ا ا ي

ا مل وى ا ول،

لمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخداـ اختبار (تحميؿ التبايف األحادي – )One -Way ANOVA
لدراسة الفروقات بيف المستويات الدراسية التالية (المستوى األوؿ ،المستوى الثاني ،المستوى الثالث،
المستوى الرابع) ،وذلؾ بالنسبة لمستوى أبعاد االتجاىات السياسية واالجتماعية لدى طمبة جامعة

األزىر بغزة ،والنتائج موضحة مف خبلؿ الجداوؿ ( )65-64التالية:

جدول  )43ائج حليل ا اين ا حادي كشف ا روق في مل وى
أ عاد اال جا ات ا ليالي واالج ما ي

اال جا ات ا ليالي
واالج ما ي
اإلباحية

العرقية

التديف

االشتراكية

التحررية

الرجعية

ا مر عات

درجات
ا حري

م ولط

بيف المجموعات

222.6

3.0

74.2

داخؿ المجموعات

25087.4

546.0

45.9

المجموع

25310.0

549.0

بيف المجموعات

511.8

3.0

170.6

داخؿ المجموعات

21293.3

546.0

39.0

المجموع

21805.1

549.0

بيف المجموعات

119.7

3.0

39.9

داخؿ المجموعات

11602.9

546.0

21.3

المجموع

11722.6

549.0

بيف المجموعات

1737.0

3.0

579.0

داخؿ المجموعات

75247.9

546.0

137.8

المجموع

76984.9

549.0

بيف المجموعات

216.2

3.0

72.1

داخؿ المجموعات

27861.3

546.0

51.0

المجموع

28077.5

549.0

بيف المجموعات

81.3

3.0

27.1

داخؿ المجموعات

16558.5

546.0

30.3

مصدر ا اين

المجموع

مجموع

ا ل

لمل وى ا درالي

16639.8
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549.0

ا مر عات

قيم F

ا محلو
1.6

4.4

1.9

4.2

1.4

0.9

مل وى
ا دال

//0.18

**0.005

//0.13

**0.006

//0.24

//0.44

اال جا ات ا ليالي
واالج ما ي
النزعة إلى السمـ

مجموع

درجات

م ولط

قيم F

ا مر عات

ا حري

ا مر عات

ا محلو

بيف المجموعات

217.6

3.0

72.5

داخؿ المجموعات

14902.5

546.0

27.3

المجموع

15120.1

549.0

مصدر ا اين

** دا إحصائياً

د 0.01

* دا

إحصائياً

د 0.05

2.7

مل وى
ا دال
*0.05

 //غير دا إحصائياً

ين من ا جداول  )76-75ما يلي:
 وج ػػود ف ػػروؽ جوىري ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي مس ػػتوى درج ػػات ُبع ػػد العرقي ػػة بالنس ػػبة لممس ػػتويات
الد ارسػػية التالي ػػة (المسػػتوى األوؿ ،المس ػػتوى الثػػاني ،المس ػػتوى الثالػػث ،المسػ ػتوى ال اربػػع) ل ػػدى أفػػراد
العينة ،ولكشؼ الفروؽ تـ استخداـ اختبار  LSDلممقارنات البعدية في حالة عػدـ تجػانس التبػايف،

فقػػد تبػػيف أف الطمبػػة ذوي المسػػتوي الد ارسػػي الثػػاني لػػدييـ العرقيػػة أكبػػر مػػف الطمبػػة الػػذيف مسػػتواىـ
الد ارسػػي (األوؿ  ،الثالػػث  ،ال اربػػع) ،وىػػذه الفػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية ،فػػي حػػيف لػػـ يبلح ػػظ أي

فػػروؽ بػػيف المجموعػػات األخػػرى ،وىػػذا يعطػػي مؤشػػر عمػػى أف متغيػػر المسػػتوى الد ارسػػي لديػػو أثػػر
جوىري عمى العرقية لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.

 وجػػود فػػروؽ جوىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتوى درجػػات بعػػد االشػػتراكية بالنسػػبة لممسػػتويات
الد ارسػػية التالي ػػة (المسػػتوى األوؿ ،المس ػػتوى الثػػاني ،المس ػػتوى الثالػػث ،المس ػػتوى ال اربػػع) ل ػػدى أفػػراد

العينة ،ولكشؼ الفروؽ تـ استخداـ اختبار  LSDلممقارنات البعدية في حالة عػدـ تجػانس التبػايف،
فقػػد تبػػيف أف الطمبػػة ذوي المسػػتوي الد ارسػػي (األوؿ  ،الثػػاني) لػػدييـ مسػػتوى االشػػتراكية أكبػػر مػػف
الطمبػػة الػػذيف مسػػتواىـ الد ارسػػي (الثالػػث ،ال اربػػع) ،وىػػذه الفػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية ،فػػي حػػيف لػػـ
يبلحػػظ أي فػػروؽ بػػيف المجموعػػات األخػػرى ،وىػػذا يعطػػي مؤشػػر عمػػى أف متغيػػر المسػػتوى الد ارسػػي

لديو أثر جوىري عمى االشتراكية لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.

 وج ػػود ف ػػروؽ جوىري ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي مس ػػتوى درج ػػات بع ػػد النزع ػػة إل ػػى الس ػػمـ بالنس ػػبة
لممستويات الدراسية التالية (المستوى األوؿ ،المستوى الثاني ،المستوى الثالث ،المستوى الرابع) لدى

أفػراد العينػػة ،ولكشػػؼ الفػػروؽ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  LSDلممقارنػػات البعديػػة فػػي حالػػة عػػدـ تجػػانس
التبايف ،فقد تبػيف أف الطمبػة ذوي المسػتوي الد ارسػي األوؿ لػدييـ النزعػة إلػى السػمـ أكبػر مػف الطمبػة
الػػذيف مسػػتواىـ الد ارسػػي الثػػاني والثالػػث وال اربػػع ،وىػػذه الفػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية ،فػػي حػػيف لػػـ

يبلحػػظ أي فػػروؽ بػػيف المجموعػػات األخػػرى ،وىػػذا يعطػػي مؤشػػر عمػػى أف متغيػػر المسػػتوى الد ارسػػي

لديو أثر جوىري عمى النزعة إلى السمـ لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.
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 عدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللػة إحصػائية فػي مسػتوى أبعػاد االتجاىػات السياسػية واالجتماعيػة
التالية (اإلباحية ،التديف ،التحررية ،الرجعية) ،بالنسبة لممسػتويات الد ارسػية التاليػة (المسػتوى األوؿ،

المسػػتوى الثػػاني ،المسػػتوى الثالػػث ،المسػػتوى ال اربػػع) ،وىػػذا يعطػػي مؤشػػر عمػػى أف متغيػػر المسػػتوى

الدراسي لـ يكف لو أثر جوىري عمى مستوى أبعاد االتجاىات السياسية واالجتماعية السابقة.

ويمكف تفسير ىذه النتيجة بشكؿ عاـ واجمالي إذا عرفنا بأف فئة الشباب الفمسطيني بشكؿ
عاـ ،وأفراد الدراسة (طمبة الجامعات الفمسطينية) بشكؿ خاص ،فيـ يعيشوف ظروفا ليا عبلقة
بمعتقداتيـ وأفكارىـ المرجعية والثقافية والتي يكتسبيا الفرد مف خبلؿ التنشئة األسرية واالجتماعية،
وأساليب التربية الرسمية التي يتمقاىا كؿ واحد منيـ ،وغير الرسمية التي يخضع إلييا الفرد خبلؿ

مراحؿ حياتو المتتابعة ،ولذلؾ فيناؾ تفاوت ال يبدوا كبي ار في وجية النظر لدييـ في مسألة العرقية
واالشتراكية والنزعة إلى السمـ ،ومرد ذلؾ لوجودىـ في بيئات مختمفة ونتاج لطبيعة ما يتمقونو داخؿ

البيت وخارجيا ،وتأثرىا بما حوليـ مف متغيرات ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (أحمد.)3;;6 ،
جدول  )44ائج اخ ار  LSDلمقار ات ا عدي في أ عاد مقياس اال جا ات ا ليالي واالج ما ي
لمل وى ا درالي

اال جا ات ا ليالي
واالج ما ي

العرقية

االشتراكية

النزعة إلى السمـ

** دا إحصائياً

ا مل وى ا درالي ا م ولط
المستوى األوؿ

37.5

المستوى الثاني

39.0

المستوى الثالث

36.2

المستوى الرابع

37.1

المستوى األوؿ

118.1

المستوى الثاني

117.6

المستوى الثالث

113.5

المستوى الرابع

114.3

المستوى األوؿ

36.8

المستوى الثاني

35.3

المستوى الثالث

35.3

المستوى الرابع

35.3

د 0.01

* دا

ا مل وى

ا مل وى

ا مل وى

ا مل وى

1

*0.03

;//0.1

//0.61

إحصائياً

372

ا ل

ا ول

ا ثا ي
1

ا ثا ث

ا ار ع

**0.00: **0.006
//0.35

1

1
1

//0.67

**0.04

**0.00:

1

**0.05

*0.03

1

//0.70
1

1

**0.03

//0.08

*0.02

1

//0.96

//0.99

1

//0.95
1

د 0.05

 //غير دا إحصائياً

شكل  )24يوضح أولاط أ عاد مقياس اال جا ات ا ليالي واالج ما ي

ا رضي ا ثا ي

ا ل

لمل وى ا درالي

شر :ال وجةد فةروق ذات دال ة إحصةائي فةي ملة وى أ عةاد اال جا ةات ا ليالةي

واالج ما ي دى طل

مل ويات ا دخل ا ا ية

جامع ا ز ر غزة ا ل

أقةل مةن  3111شةيكل،

من  3111إ ى  3911شيكل ،من  3111إ ى  1111شيكل ،من  1111شيكل فأكثر).

لمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخداـ اختبار (تحميؿ التبايف األحادي – )One -Way ANOVA

لدراسة الفروقات بيف مستويات الدخؿ التالية (أقؿ مف  3222شيكؿ ،مف  3222إلى  3;22شيكؿ،
مف  4222إلى  5222شيكؿ ،مف  5222شيكؿ فأكثر) ،بالنسبة لمستوى أبعاد االتجاىات السياسية
واالجتماعية لدى طمبة جامعة األزىر بغزة ،والنتائج موضحة مف خبلؿ الجداوؿ ( )67-66التالية:
جدول  )45ائج حليل ا اين ا حادي كشف ا روق في مل وى
أ عاد اال جا ات ا ليالي واالج ما ي
اال جا ات ا ليالي
واالج ما ي
اإل احي

ا عرقي

ا دين

مل وى ا دخل ا شهري

ا ل

مجموع

درجات

م ولط

قيم F

ا مر عات

ا حري

ا مر عات

ا محلو

بيف المجموعات

198.3

3.0

66.1

داخؿ المجموعات

25111.8

546.0

46.0

المجموع

25310.0

549.0

بيف المجموعات

225.8

3.0

75.3

داخؿ المجموعات

21579.3

546.0

39.5

المجموع

21805.1

549.0

بيف المجموعات

188.3

3.0

62.8

داخؿ المجموعات

11534.3

546.0

21.1

المجموع

11722.6

549.0

مصدر ا اين

373

1.4

1.9

3.0

مل وى
ا دال
//0.23

//0.13

*0.03

اال جا ات ا ليالي
واالج ما ي
االش اركي

ا حرري

ا رجعي

ا ز

إ ى ا للم

مجموع

درجات

م ولط

قيم F

ا مر عات

ا حري

ا مر عات

ا محلو

بيف المجموعات

248.3

3.0

82.8

داخؿ المجموعات

76736.6

546.0

140.5

المجموع

76984.9

549.0

بيف المجموعات

7.8

3.0

2.6

داخؿ المجموعات

28069.7

546.0

51.4

المجموع

28077.5

549.0

بيف المجموعات

789.8

3.0

263.3

داخؿ المجموعات

15850.0

546.0

29.0

المجموع

16639.8

549.0

بيف المجموعات

44.1

3.0

14.7

داخؿ المجموعات

15076.1

546.0

27.6

المجموع

15120.1

549.0

مصدر ا اين

** دا إحصائياً

د 0.01

* دا

إحصائياً

د 0.05

0.6

0.1

9.1

0.5

مل وى
ا دال
//0.62

//0.98

**0.001

//0.66

 //غير دا إحصائياً

ين من ا جداول  )78-77ما يلي:
 وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية فػي مسػتوى درجػات ُبعػد التػديف بالنسػبة لمسػتويات الػدخؿ
التالية (أقؿ مف  3222شيكؿ ،مػف  3222إلػى  3;22شػيكؿ ،مػف  4222إلػى  5222شػيكؿ ،مػف
 5222ش ػػيكؿ ف ػػأكثر) ل ػػدى أفػ ػراد العين ػػة ،ولكش ػػؼ الف ػػروؽ ت ػػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار  LSDلممقارن ػػات

البعديػػة فػػي حالػػة عػػدـ تجػػانس التبػػايف ،فقػػد تبػػيف أف الطمبػػة الػػذيف مسػػتوى دخميػػـ (أقػػؿ مػػف 1000

شػػيكؿ  ،مػػف  1000إلػػى  1900شػػيكؿ ،مػػف  2000إلػػى  3000شػػيكؿ) لػػدييـ التػػديف أكبػػر مػػف
الطمبة الذيف مستوى دخميـ مف  3000شيكؿ فأكثر ،وىػذه الفػروؽ ذات داللػة إحصػائية ،فػي حػيف

لػػـ يبلحػػظ أي فػػروؽ بػػيف المجموعػػات األخػػرى ،وىػػذا يعطػػي مؤشػػر عمػػى أف متغيػػر مسػػتوى الػػدخؿ
الشيري لديو أثر جوىري عمى التديف لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.
 وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية في مستوى درجات ُبعد الرجعية بالنسبة لمستويات الػدخؿ
التالية (أقؿ مف  3222شيكؿ ،مػف  3222إلػى  3;22شػيكؿ ،مػف  4222إلػى  5222شػيكؿ ،مػف
 5222ش ػػيكؿ ف ػػأكثر) ل ػػدى أفػ ػراد العين ػػة ،ولكش ػػؼ الف ػػروؽ ت ػػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار  LSDلممقارن ػػات

البعديػػة فػػي حالػػة عػػدـ تجػػانس التبػػايف ،فقػػد تبػػيف أف الطمبػػة الػػذيف مسػػتوى دخميػػـ أقػػؿ مػػف 1000
شػػيكؿ لػػدييـ الرجعيػػة أكبػػر مػػف الطمبػػة الػػذيف يتػراوح مسػػتوى دخميػػـ مػػف  2000إلػػى  3000شػػيكؿ
والطمبػػة الػػذيف مسػػتوى دخميػػـ أكثػػر مػػف  3000شػػيكؿ فػػأكثر ،كمػػا تبػػيف أف الطمبػػة الػػذيف مسػػتوى
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دخميـ يتراوح مف  1000إلى  1900شػيكؿ لػدييـ الرجعيػة أكبػر مػف الطمبػة الػذيف مسػتوى دخميػـ

مػف  3000شػػيكؿ فػػأكثر ،وىػػذه الفػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية ،فػػي حػػيف لػػـ يبلحػػظ أي فػػروؽ بػػيف
المجموعات األخػرى ،وىػذا يعطػي مؤشػر عمػى أف متغيػر مسػتوى الػدخؿ الشػيري لديػو أثػر جػوىري
عمى الرجعية لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.

 عدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللػة إحصػائية فػي مسػتوى أبعػاد االتجاىػات السياسػية واالجتماعيػة
التالي ػػة (اإلباحي ػػة ،العرقي ػػة ،االش ػػتراكية ،التحرري ػػة ،النزع ػػة إل ػػى الس ػػمـ) ،بالنس ػػبة لمس ػػتويات ال ػػدخؿ

التالية (أقؿ مف  3222شيكؿ ،مػف  3222إلػى  3;22شػيكؿ ،مػف  4222إلػى  5222شػيكؿ ،مػف
 5222شػػيكؿ فػػأكثر) ،وىػػذا يعطػػي مؤشػػر عمػػى أف متغيػػر مسػػتوى الػػدخؿ الشػػيري لػػـ يكػػف لػػو أثػػر

جػػوىري عمػػى مسػػتوى أبعػػاد االتجاىػػات السياسػػية واالجتماعيػػة السػػابقة .ويتضػػح ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ

الجدوؿ والشكؿ التالي:

جدول  )46ائج اخ ار  LSDلمقار ات ا عدي في أ عاد مقياس اال جا ات ا ليالي واالج ما ي
ا ل

اال جا ات ا ليالي
واالج ما ي

التديف

الرجعية

مل وى ا دخل ا شهري

ا م ولط

ا دخل ا شهري

ا حلا ي

أقؿ مف  3222شيكؿ

30.3

مف  3222عمى  3;22شيكؿ

30.7

مف  4222إلى  5222شيكؿ

29.9

مف  5222شيكؿ فأكثر

28.6

أقؿ مف  3222شيكؿ

38.0

مف  3222عمى  3;22شيكؿ

37.3

مف  4222إلى  5222شيكؿ

36.0

مف  5222شيكؿ فأكثر

34.4

** دا إحصائياً

د 0.01

* دا

إحصائياً
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أقل من

من 3111

من 3111

3111

إ ى 3911

إ ى 1111

شيكل

شيكل

شيكل

1

//0.37

//0.53

**0.01

1

//0.23

**0.004

1

//0.11

من 1111
شيكل فأكثر

1
1

//0.19

**0.003

**0.001

1

//0.097

**0.001

1

//0.09
1

د 0.05

 //غير دا إحصائياً

شكل  )25يوضح أولاط أ عاد مقياس اال جا ات ا ليالي واالج ما ي

ا رضي ا ثا ث

ا ل

مل وى ا دخل ا شهري

شةر :ال وجةد فةروق ذات دال ة إحصةائي فةي ملة وى أ عةاد اال جا ةات ا ليالةي

واالج ما ي دى طل

جامع ا ز ر غةزة ا لة

ا شع ي  ،حرك حماس ،حرك ا جهاد اإللالمي).

ال مةاء ل ظيمةات ا ا ية

حركة فة ح ،ا ج هة

لمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخداـ اختبار (تحميؿ التبايف األحادي– )One -Way ANOVA

لدراسة الفروقات بيف االنتماء لمتنظيمات التالية (حركة فتح ،الجبية الشعبية ،حركة حماس ،حركة
الجياد اإلسبلمي) ،بالنسبة لمستوى أبعاد االتجاىات السياسية واالجتماعية لدى طمبة جامعة األزىر
بغزة ،والنتائج موضحة مف خبلؿ الجداوؿ ( )69-68التالية:

جدول  )47ائج حليل ا اين ا حادي كشف ا روق في مل وى أ عاد اال جا ات ا ليالي واالج ما ي
ال ماء ا ظيمي

اال جا ات ا ليالي
واالج ما ي
اإلباحية

العرقية

التديف

مجموع

درجات

م ولط

قيم F

ا مر عات

ا حري

ا مر عات

ا محلو

بيف المجموعات

588.7

3.0

196.2

داخؿ المجموعات

24721.4

546.0

45.3

المجموع

25310.0

549.0

بيف المجموعات

316.9

3.0

105.6

داخؿ المجموعات

21488.2

546.0

39.4

المجموع

21805.1

549.0

بيف المجموعات

261.2

3.0

87.1

داخؿ المجموعات

11461.4

546.0

21.0

المجموع

11722.6

549.0

مصدر ا اين
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4.3

2.7

4.1

ا ل

مل وى
ا دال
**0.007

*0.05

**0.008

مجموع

درجات

م ولط

قيم F

اال جا ات ا ليالي

ا مر عات

ا حري

ا مر عات

ا محلو

بيف المجموعات

334.1

3.0

111.4

داخؿ المجموعات

76650.8

546.0

140.4

المجموع

76984.9

549.0

بيف المجموعات

231.3

3.0

77.1

داخؿ المجموعات

27846.2

546.0

51.0

المجموع

28077.5

549.0

بيف المجموعات

55.9

3.0

18.6

داخؿ المجموعات

16583.9

546.0

30.4

المجموع

16639.8

549.0

بيف المجموعات

54.9

3.0

18.3

داخؿ المجموعات

15065.2

546.0

27.6

المجموع

15120.1

549.0

مصدر ا اين

واالج ما ي
االشتراكية

التحررية

الرجعية

النزعة إلى السمـ

** دا إحصائياً

د 0.01

* دا

إحصائياً

د 0.05

0.8

1.5

0.6

0.7

مل وى
ا دال
//0.50

//0.21

//0.61

//0.57

 //غير دا إحصائياً

ين من ا جداول  )7:-79ما يلي:
 وج ػػود ف ػػروؽ جوىري ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي مس ػػتوى درج ػػات ُبع ػػد اإلباحي ػػة بالنس ػػبة لبلنتم ػػاء
لمتنظيمات التالية (حركة فتح ،الجبيػة الشػعبية ،حركػة حمػاس ،حركػة الجيػاد اإلسػبلمي) لػدى أفػراد
العينة ،ولكشؼ الفروؽ تـ استخداـ اختبار  LSDلممقارنات البعدية فػي حالػة عػدـ تجػانس التبػايف،

فقػػد تب ػػيف أف الطمبػػة ال ػػذيف انتمػػائيـ التنظيم ػػي لحركػػة ف ػػتح لػػدييـ اإلباحي ػػة أقػػؿ م ػػف الطمبػػة ال ػػذيف
انتم ػػائيـ التنظيم ػػي لحرك ػػة حرك ػػة حم ػػاس وحرك ػػة الجي ػػاد اإلس ػػبلمي ،كم ػػا تب ػػيف أف الطمب ػػة ال ػػذيف
انتمػػائيـ التنظيمػػي لمجبيػػة الشػػعبية لػػدييـ اإلباحيػػة أقػػؿ مػػف الطمبػػة الػػذيف انتمػػائيـ لحركػػة الجيػػاد

اإلسػػبلمي ،وى ػػذه الفػػروؽ ذات دالل ػػة إحصػػائية ،ف ػػي حػػيف ل ػػـ يبلحػػظ أي ف ػػروؽ بػػيف المجموع ػػات

األخرى ،وىذا يعطي مؤشر عمى أف متغير االنتماء التنظيمي لديو أثر جوىري عمى اإلباحيػة لػدى
طمبة جامعة األزىر بغزة.
 وجػ ػػود فػ ػػروؽ جوىريػ ػػة ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية فػ ػػي مسػ ػػتوى درجػ ػػات ُبعػ ػػد العرقيػ ػػة بالنسػ ػػبة لبلنتمػ ػػاء
لمتنظيمات التالية (حركة فتح ،الجبيػة الشػعبية ،حركػة حمػاس ،حركػة الجيػاد اإلسػبلمي) لػدى أفػراد
العينة ،ولكشؼ الفروؽ تـ استخداـ اختبار  LSDلممقارنات البعدية في حالة عػدـ تجػانس التبػايف،
فقد تبيف أف الطمبة الذيف انتمائيـ التنظيمي لحركة الجياد اإلسبلمي لدييـ العرقية أكبر مػف الطمبػة
الػ ػػذيف انتمػ ػػائيـ التنظيمػ ػػي لحركتػ ػػي (فػ ػػتح ،حمػ ػػاس ،الجيػ ػػة الشػ ػػعبية) ،وىػ ػػذه الفػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة
377

إحصػػائية ،فػػي حػػيف لػػـ يبلحػػظ أي فػػروؽ بػػيف المجموعػػات األخػػرى ،وىػػذا يعطػػي مؤشػػر عمػػى أف
متغير االنتماء التنظيمي لديو أثر جوىري عمى العرقية لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.

 وجػ ػػود فػ ػػروؽ جوىريػ ػػة ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية فػ ػػي مسػ ػػتوى درجػ ػػات ُبعػ ػػد التػ ػػديف بالنسػ ػػبة لبلنتمػ ػػاء
لمتنظيمات التالية (حركة فتح ،الجبيػة الشػعبية ،حركػة حمػاس ،حركػة الجيػاد اإلسػبلمي) لػدى أفػراد
العينة ،ولكشؼ الفروؽ تـ استخداـ اختبار  LSDلممقارنات البعدية في حالة عػدـ تجػانس التبػايف،
فقد تبيف أف الطمبة الذيف انتمائيـ التنظيمي لحركتي (حماس ،الجياد اإلسبلمي) لدييـ التديف أكبر
م ػػف الطمب ػػة ال ػػذيف انتم ػػائيـ التنظيم ػػي لحركت ػػي (ف ػػتح ،الجبي ػػة الش ػػعبية) ،ى ػػذه الف ػػروؽ ذات دالل ػػة

إحصػػائية ،فػػي حػػيف لػػـ يبلحػػظ أي فػػروؽ بػػيف المجموعػػات األخػػرى ،وىػػذا يعطػػي مؤشػػر عمػػى أف
متغير االنتماء التنظيمي لديو أثر جوىري عمى التديف لدى طمبة جامعة األزىر بغزة.

 عدـ وجود فروؽ جوىرية ذات داللػة إحصػائية فػي مسػتوى أبعػاد االتجاىػات السياسػية واالجتماعيػة
التالي ػػة (االش ػػتراكية ،التحرري ػػة ،الرجعي ػػة ،النزع ػػة إل ػػى الس ػػمـ) ،بالنس ػػبة لبلنتم ػػاء لمتنظيم ػػات التالي ػػة

(حركة فتح ،الجبية الشعبية ،حركة حماس ،حركة الجياد اإلسبلمي) ،وىػذا يعطػي مؤشػر عمػى أف
متغيػ ػػر االنتمػ ػػاء التنظيمػ ػػي لػ ػػـ يكػ ػػف لػ ػػو أثػ ػػر جػ ػػوىري عمػ ػػى مسػ ػػتوى أبعػ ػػاد االتجاىػ ػػات السياسػ ػػية
واالجتماعية السابقة.
جدول  )48ائج اخ ار  LSDلمقار ات ا عدي في مقياس

أ عاد اال جا ات ا ليالي واالج ما ي
اال جا ات ا ليالي
واالج ما ي

اإلباحية

العرقية

التديف

اال ماء ا ظيمي

ا م ولط

حركة فتح

49.2

الجبية الشعبية

49.5

حركة حماس

50.9

حركة الجياد اإلسبلمي

52.4

حركة فتح

37.8

الجبية الشعبية

38.5

حركة حماس

37.0

حركة الجياد اإلسبلمي

39.9

حركة فتح

29.8

الجبية الشعبية

29.3

حركة حماس

30.9

حركة الجياد اإلسبلمي

31.6

** دا إحصائياً

د 0.01

* دا

إحصائياً
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ا ل

حرك

ال ماء ا ظيمي

اجه

حرك

حرك ا جهاد

فح

ا شع ي

حماس

اإللالمي

1

//0.69

**0.02

*0.002

1

//0.42

*0.03

1

//0.19
1

1

//0.42

//0.24

*0.03

1

//0.12

//0.23

1

**0.007
1

1

//0.44

*0.03

**0.009

1

*0.02

**0.007

1

//0.35
1

د 0.05
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مسيسػػة بمعنػػى أنيػػا تتماشػػى مػػع
تعػػزو الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف طبيعػػة الشػػعب الفمسػػطيني ّ
وجود فئات وأحزاب وجماعات مختمفة تقود الشعب الفمسطيني في م ارحػؿ النضػاؿ المختمفػة ،وفػؽ رؤيػة
نضػػالية ومقاومػػة تتوافػػؽ مػػع توجياتػػو ،ولػػذلؾ ال يمكػػف لمشػػعب الفمسػػطيني أف يوحػػد ىػػذه األح ػزاب أو

الجماعات ،في ظؿ وجود االختبلؼ الفكري واالجتياد السياسػي والػديني بػيف ىػذه األحػزاب والجماعػات

المختمف ػػة ،ول ػػذلؾ فك ػػوف حرك ػػة حم ػػاس وحرك ػػة الجي ػػاد اإلس ػػبلمي ذات ط ػػابع دين ػػي ف ػػذلؾ ي ػػنعس عم ػػى
مسػتوى التػديف لػدى أفرادىمػا ،واف كػاف ىنػاؾ اخػتبلؼ بػيف فػتح وحمػاس والجيػاد فػي مسػتوى اإلباحيػة،
وىػذا التبػػايف الواضػح يعكػػس رأي العينػػة الػذيف يطرحػػوف آرائيػـ بحريػػة ويعبػػروف عنيػا بحسػػب توجيػػاتيـ

وأفكػػارىـ وممارسػػاتيـ التنظيميػػة عمػػى األرض ،وىػػذه االختبلفػػات مردىػػا إلػػى مػػا تقدمػػو ىػػذه األح ػزاب

والجماعػػات مػػف أسػػاليب تربويػػة نضػػالية مقاومػػة ضػػد المحتػػؿ ومػػا تمارسػػو عمػػى األرض مػػف ممارسػػات
تؤصػػؿ الفكػرة لػػدى أفرادىػػا وتػػدفعيـ لكػػي يػػدافعوا عػػف ق ارراتيػػا ومعتقػػداتيا ،وتبػػدع فػػي تقػػديـ كػػؿ مػػا مػػف

شػػأنو لتػػدعيـ انتمػػاءىـ التنظيمػػي ،وبالتػػالي االسػػتفادة مػػف قػػدراتيـ ومػواىبيـ لتسػػخيرىا فػػي سػػبيؿ الػػدفاع
عػػف األوطػػاف والمقػػدرات ضػػد العػػدواف الغاشػػـ مػػف المحتػػؿ الصػػييوني .ويتضػػح ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ الشػػكؿ

التالي:
شكل  )26يوضح أولاط مقياس اال جا ات ا ليالي واالج ما ي وأ عاده ا ل
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ال ماء ا ظيمي

انفصم انسادس
مهخص انذراسة وتطبيقاتها
 أوالً :ملخص ا درال
 ثا ياً :وصيات ا درال
 ثا ثاً :ا حوث ا مق رح

37:

ملخص ا درال
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى عبلقة التعصػب الحزبػي باالتجاىػات السياسػية لػدى طمبػة
جامعة األزىر في غزة ،وذلؾ مف خبلؿ إجراء دراسة ميدانية عمى عينة مػف طمبػة جامعػة األزىػر بغػزة،

حيث أجابوا عمى بعض التساؤالت التي تضمنت الكشؼ عف مستوى التعصػب الحزبػي عنػدىـ ،وكػذلؾ
الكشؼ عف مستوى االتجاىات السياسية عندىـ.
وتعتمد الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي ،حيث يقوـ بوصؼ وتفسير ما ىػو كػائف ويعبػر

عنو تعبي اًر كمياً وكيفياً.

وقد استخدمت الباحثة استبانة لموصوؿ إلي أىداؼ وفرضيات الدراسة ،ولجمع البيانات األوليػة

البلزمة مف عينة الدراسة .حيث اعتمدت عمى بعض األساليب اإلحصائية في مناقشة النتائج وتحميميا
عمى البرنامج اإلحصائي لمرزـ االجتماعية (.)SPSS
يتكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف طمبػػة البكػػالوريوس فػػي جامعػػة األزىػػر بغػزة .وأجريػػت الد ارسػػة عمػػى

الدرسػػة ،وبعػػد توزيػػع االسػػتبيانات وتفريغيا،حيػػث توصػػمت
عينػػة تتكػػوف مػػف ( )722مفػػردة مػػف مجتمػػع ا

الدراسة إلى العديد مف النتائج ،أىميا:

 بمػػغ مسػػتوى التعصػػب الحزبػػي ( ،)%8;05وىػػذا يشػػير إلػػى أف أف ػراد العينػػة لػػدييـ تعصػػب حزبػػيمرتفع.

 ظير بأف ُبعد العرقية احتؿ المرتبة األولى وبوزف نسبي ( ،)%8504بينما احتؿ ُبعػد التػديف المرتبػةالثانية وبوزف نسبي (; ،)%760يميو ُبعد االشتراكية في المرتبة الثالثة وبوزف نسبي ( ،)%730:ثػـ

احتؿ ُبعد التحررية المرتبة الرابعة وبوزف نسبي ( ،)%7308ثـ احتػؿ ُبعػد النزعػة إلػى السػمـ المرتبػة
الخامسػػة وبػػوزف نسػػبي ( ،)%51يميػػو ُبعػػد اإلباحيػػة فػػي المرتبػػة السادسػػة وبػػوزف نسػػبي (;،)%6;0

في حيف احتؿ ُبعد الرجعية المرتبة السابعة واألخيرة وبوزف نسبي (.)%6;08
 وجدت عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف درجات مقياس التعصب الحزبي وبػيف أبعػاد مقيػاساالتجاىات السياسية واالجتماعية التالية (العرقية ،التػديف ،االشػتراكية ،التحرريػة) لػدى طمبػة جامعػة

األزىر في قطاع غزة ،وىذا يدؿ عمى أنػو كممػا زاد التعصػب الحزبػي لػدى طمبػة جامعػة األزىػر فػي
قطاع غزة كمما أدى ذلؾ إلى النقصاف في أبعاد االتجاىات السياسية واالجتماعية التاليػة (العرقيػة،

التديف ،االشتراكية ،التحررية) والعكس صحيح.
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 ظيػر عػدـ وجػود فػروؽ جوىريػة ذات داللػة إحصػػائية بػيف الػذكور واإلنػاث بالنسػبة لػدرجات مقيػػاسالتعصب الحزبي وأبعاده التالية (االنتماء الحزبي ،االتجاه الحزبي ،المستوى المعرفي).

 ظيػػر عػػدـ وجػػود فػػروؽ جوىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتوى التعصػػب الحزبػػي وأبعػػاده التاليػػة(االنتماء الحزبي ،االتجاه الحزبي ،المستوى المعرفي) بالنسبة ألماكف اإلقامة التالية (مخيـ ،مدينة،

قري ػػة) وى ػػذا يعط ػػي مؤش ػػر عم ػػى أف متغي ػػر مك ػػاف اإلقام ػػة ل ػػـ يك ػػف ل ػػو أث ػػر ج ػػوىري عم ػػى مس ػػتوى
التعصب الحزبي وأبعاده.

 تبيف أف الطمبة الذيف يسكنوف في محافظة الشماؿ لػدييـ درجػة انتمػاء حزبػي أقػؿ مػف درجػة الطمبػةالػػذيف يسػػكنوف فػػي محافظػػة خػػانيونس ،وأف الطمبػػة الػػذيف يسػػكنوف فػػي محافظػػة غ ػزة لػػدييـ درجػػة
انتماء حزبي أقؿ مف درجة االنتماء لدى الطمبة الذيف يسكنوف في محافظة (الوسطى ،خانيونس).

 تبػػيف أف الطمبػػة الػػذيف يسػػكنوف فػػي محػػافظتي (الوسػػطى ،خػػانيونس) لػػدييـ المسػػتوى المعرفػػي أكبػػرمف المستوى المعرفي لدى الطمبة الذيف يسكنوف في محافظة (الشماؿ ،غزة  ،خانيونس).

وبعػػده التػػالي
 ظيػػر عػػدـ وجػػود فػػروؽ جوىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتوى التعصػػب الحزبػػي ُ(االتجػػاه الحزبػػي) بالنسػػبة لنػػوع المحافظػػة (الشػػماؿ ،غػػزة ،الوسػػطى ،خػػانيونس ،رفػػح) وىػػذا يعطػػي
مؤشر عمى أف متغير نوع المحافظة لػـ يكػف لػو أثػر جػوىري عمػى مسػتوى التعصػب الحزبػي وبعػده

التالي (االتجاه الحزبي).

 تبيف أف الطمبة الذيف مستواىـ الدراسي األوؿ لدييـ التعصب الحزبي أقؿ مف الطمبة الذيف مستواىـالدراسي الثاني والثالث والرابع ،كما تبػيف أف الطمبػة الػذيف مسػتواىـ الد ارسػي الثػاني لػدييـ التعصػب
الحزبي أقؿ مف الطمبة الذيف مستواىـ الدراسي الثالث والرابع.

 تبيف أف الطمبة الذيف يتراوح مستوى دخميـ (مف  4222إلى  )5222شيكؿ لدييـ التعصػب الحزبػيأكبر مف الطمبة الذيف مستوى دخميـ (أقؿ مف  3222شيكؿ  3222إلى  3;22شيكؿ).

 تبيف أف الطمبة الذيف انتمائيـ التنظيمي لحركة فتح لػدييـ التعصػب الحزبػي أكبػر مػف الطمبػة الػذيفانتمائيـ التنظيمي (لمجبية الشعبية وحركة حماس وحركة الجياد اإلسبلمي).

-

تبػػيف عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الػػذكور واإلنػػاث بالنسػػبة لمتوسػػط درجػػات أبعػػاد

االتجاىات السياسية واالجتماعية التاليػة (اإلباحيػة ،التػديف ،االشػتراكية ،التحرريػة ،الرجعيػة ،النزعػة

إلى السمـ).
-

تب ػػيف ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ جوىري ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي مس ػػتوى أبع ػػاد االتجاى ػػات السياس ػػية

واالجتماعيػػة التاليػػة (اإلباحيػػة ،التػػديف ،االشػػتراكية ،التحرريػػة والنزعػػة إلػػى السػػمـ) بالنسػػبة ألمػػاكف
اإلقامة التالية (مخيـ ،مدينة ،قرية) وىذا يعطي مؤشر عمى أف متغير مكاف اإلقامة لـ يكف لو أثػر

جوىري عمى مستوى أبعاد االتجاىات السياسية واالجتماعية السابقة.
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 تبػػػيف عػػػدـ وجػ ػػود فػ ػػروؽ جوىريػ ػػة ذات داللػػػة إحصػ ػػائية فػ ػػي مس ػػتوى أبعػ ػػاد االتجاىػ ػػات السياسػ ػػيةواالجتماعي ػػة التالي ػػة (اإلباحي ػػة ،االش ػػتراكية ،التحرري ػػة ،الرجعي ػػة ،النزع ػػة إل ػػى الس ػػمـ) بالنس ػػبة لن ػػوع

المحافظ ػػة (الش ػػماؿ ،غ ػػزة ،الوس ػػطى ،خ ػػانيونس ،رف ػػح) وى ػػذا يعط ػػي مؤش ػػر عم ػػى أف متغي ػػر ن ػػوع
-

المحافظة لـ يكف لو أثر جوىري عمى مستوى أبعاد االتجاىات السياسية السابقة.

تب ػػيف ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ جوىري ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي مس ػػتوى أبع ػػاد االتجاى ػػات السياس ػػية

واالجتماعي ػػة التالي ػػة (اإلباحي ػػة ،الت ػػديف ،التحرري ػػة ،الرجعي ػػة) ،بالنس ػػبة لممس ػػتويات الد ارس ػػية التالي ػػة

(المسػتوى األوؿ ،المسػتوى الثػاني ،المسػتوى الثالػث ،المسػتوى ال اربػع) ،وىػذا يعطػي مؤشػر عمػػى أف
متغيػ ػػر المسػ ػػتوى الد ارسػ ػػي لػ ػػـ يكػ ػػف لػ ػػو أثػ ػػر جػ ػػوىري عمػ ػػى مسػ ػػتوى أبع ػ ػاد االتجاىػ ػػات السياسػ ػػية
-

واالجتماعية السابقة.

تب ػػيف ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ جوىري ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي مس ػػتوى أبع ػػاد االتجاى ػػات السياس ػػية

واالجتماعية التالية (اإلباحية ،العرقية ،االشتراكية ،التحررية ،النزعة إلى السمـ) ،بالنسبة لمسػتويات

ال ػػدخؿ التالي ػػة (أق ػػؿ م ػػف  3222ش ػػيكؿ ،م ػػف  3222إل ػػى  3;22ش ػػيكؿ ،م ػػف  4222إل ػػى 5222
شيكؿ ،مف  5222شيكؿ فأكثر) ،وىذا يعطي مؤشر عمى أف متغير مستوى الدخؿ الشيري لـ يكف

-

لو أثر جوىري عمى مستوى أبعاد االتجاىات السياسية واالجتماعية السابقة.

تب ػػيف ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ جوىري ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي مس ػػتوى أبع ػػاد االتجاى ػػات السياس ػػية

واالجتماعية التالية (االشتراكية ،التحررية ،الرجعية ،النزعة إلى السمـ) ،بالنسبة لبلنتماء لمتنظيمػات

التاليػة (حركػة فػػتح ،الجبيػة الشػػعبية ،حركػة حمػػاس ،حركػة الجيػػاد اإلسػبلمي) ،وىػػذا يعطػي مؤشػػر
عمى أف متغير االنتماء التنظيمػي لػـ يكػف لػو أثػر جػوىري عمػى مسػتوى أبعػاد االتجاىػات السياسػية

واالجتماعية السابقة.

اء لى ائج ا درال فإ ا وصي ما يلي:
و ً
 تصميـ برنامج تدخؿ لمتخفيؼ مف حدة التوتر ما بيف الطمبة وبعضيـ البعض ،والتقميػؿ مػف اآلثػارالسمبية لمتعصب الحزبي.

 تعزيػػز دور الجامعػػات وأف يكػػوف لمجامعػػة الػػدور األكبػػر ،وتحييػػد دور العبػػادة والمسػػاجد ،وتوضػػيحرأي الديف في ذلؾ.

 وجود خطة إستراتيجية لمتدخؿ والحد مف ظاىرة التعصب الحزبي ،وخاصة بعد األحداث األخيرة. تفعيػػؿ دور العائمػػة لمتخفيػػؼ مػػف حػػدة التعصػػب الحزبػػي لػػدى أبنػػاىـ وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ زيػػادة الػػروابطاالجتماعية وتقوية المحمة الوطنية.

 -تفعيؿ دور الجامعة وتحيدىا عف أي انتماء سياسي والحفاظ عمى حرمة الحرـ الجامعي.

موسع ،وخاصة اإلرشاد الجماعي.
 توفير الدعـ النفسي واالجتماعي لمطمبة داخؿ الجامعات بشكؿ ّ383

موح ػػد داخ ػػؿ الجامع ػػة يعم ػػؿ عم ػػى خدم ػػة الطمب ػػة وتنظ ػػيـ الفعالي ػػات
 ض ػػرورة تش ػػكيؿ جس ػػـ طبلب ػػي ّالوطنية.
 تعزيػػز مبػػدأ التسػػامح والح ػوار البنػػاء داخػػؿ المجتمػػع مػػف خػػبلؿ عقػػد لقػػاءات دوريػػة داخػػؿ الجامعػػةتشمؿ جميع األحزاب السياسية مف أجؿ بناء إستراتيجية حوار ّبناء.

 إعداد برامج لمكافحة التعصب ومحاولة التخفيؼ والوقاية مف انتشاره مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ. -تحييد وسائؿ اإلعبلـ والكؼ مف الترويج واثارة البمبمة بالباطؿ.

 عقد ورش عمؿ ولقاءات مع ممثميف األحزاب وتوعيتيـ بخطورة الظاىرة. ضػػرورة إدراج موضػػوع التعصػػب فػػي المنػػاىج التعميمػػة داخػػؿ المػػدارس ،وعمػػى الجامعػػات أيض ػاً أفتكوف مف ضمف المقررات المقترحة داخؿ مواد الجامعة.

حوث مق رح :
 -3د ارسػػة العبلقػػة بػػيف التعصػػب الحزبػػي وأسػػاليب التربيػػة الحزبيػػة لػػدي طمبػػة الجامعػػات فػػي محافظػػات
غزة.

 -4دراسة التعصب الحزبي وعبلقتو بسمات الشخصية.
 -5دراسة التعصب الحزبي لدي أعضاء األحزاب السياسية وعبلقتيا باالقتتاؿ الداخمي.

 -6دراسة العبلقة بيف التعصب الحزبي وتأثيره عمى الصحة النفسية لدى قيادات األحزاب السياسية.
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قائم ا مراجع

 القرآف الكريـ.

أوالً :ا ك ب:
 -3ابف منظور ،أبو الفضؿ جماؿ الديف ،)1986( :لان ا عرب ،جزء ( ،)10دار صادر لمطباعة
والنشر ،ودار بيروت لمطباعة والنشر،بيروت.
 -4أبو العبل ،محمد ( :)3;;5عمـ النفس االجتماعي ،بدوف دار نشر.

 -5أبو ناىية ،صبلح الديف ،)2001( :قائم اال جا ات ا ليالي واالج ما ي  ،مكتبة األنجمو
المصرية.

 -6األشوؿ ،عادؿ عز الديف ،)1987( :لم ا س االج ما ي ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة.
 -7بمقيس ،مرعي ،)4226( :ا ميلر في

لم ا س االج ما ي ،دار الفرقاف لمطباعة والنشر،

عماف.

 -8البيومي ،محمد ،)4226( :ظا رة ا عصب ا ل اب وا عالج ،دار المعرفة الجامعية ،القاىرة.
 -9جابر ،جابر عبد الحميد ،)3;;2( :ظريات ا شخصي  ،دار النيضة العربية ،القاىرة.
 -:الجبالي ،حسنى،)4225( :

لم ا س االج ما ي ين ا ظري وا ط يق ،مكتبة األنجمو

المصرية.

; -حمد ،إبراىيـ حمد ،)3;;9( :لم االج ماع ا ليالي ،الطبعة األولى.
 -32الحنفي ،عبد المنعـ ( :)3;;7الموسوعة النفسية ،عمـ النفس في حياتنا اليومية ،ط ،3مكتبة
مدبولي ،القاىرة.

 -33داوود ،عزيز حنا ،وتحسيف عمى حسيف ،)3;;5( :لم غير اال جا ات ا لي واالج ما ي ،
مكتبة األنجمو المصرية،القاىرة.

 -34درويش ،زيف العابديف ،)3;;;( :لم ا س االج ما ي ألله و ط يقا ه ،دار الفكر العربي
لمنشر.

 -35دكت ،جوف،)4222( :

لم ا س االج ما ي وا عصب( ،ترجمة :عبد الحميد صفوت

إبراىيـ) ،دار الفكر العربي لمنشر ،القاىرة.

 -36الدمخي ،عادؿ ،)4227( :ا عصب ل مظا رة ة أل ا ه ة ائجه ة ا عد ا شر ي " ،بدوف نشر.
 -37راجح ،أحمد عزت ،)3;:7( :أصول لم ا س ،دار المعارؼ ،القاىرة.

 -38رالؼ بيري ،ترجمة محمد عمي الرياف ،)1965( :أفكار وشخصي و يم جيمس ،دار النيضة
العربية ،القاىرة.
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 -39رضواف ،شفيؽ،)422:( .

لم ا س االج ما ي ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر

والتوزيع.

 -3:رمزي ،ناىد ،)3;;3( :ا رأي ا عام وليكو وجيا ا ليال  ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة.

; -3الزبيدى ،كامؿ عمواف ،)4225( :لم ا س االج ما ي ،مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع ،عماف.
 -42زكريا ،فؤاد ( :)3;93التعصب مف زاوية جدلية ،مجمة الفكر المعاصر ،العدد  ،96ابريؿ.

 -43زىراف حامد عبد السبلـ ،)3;:;( :األمف النفسي دعامة أساسية لؤلمف القومي العربي ،مجل
درالات ر وي  ،المجمد الرابع،جزء (;.)3

 -44الزيادي ،محمود ( :)3;:2أسس عمـ النفس العاـ ،مكتبة األنجمو المصرية.
 -45زيور ،مصطفي ( :)3;:8في النفس بحوث مجمعة في التحميؿ النفسي ،دار النيضة العربية،
بيروت.

 -46سبيبل ،محمد ،)3;;4( :االيدو وجيا حو ظرة كاملي  ،الطبعة األولى ،المركز الثقافي العربي،
بيروت.

 -47سبلمة ،أحمد عبد العزيز وعبد الغفار ،عبد السبلـ (ب.ت) :عمـ النفس االجتماعي ،دار
النيضة العربية ،القاىرة.

 -48سبلمة،عبد الحافظ ،)4229( :لم ا س االج ما ي ،الطبعة ( ،)3دار اليازوري العممية لمنشر
والتوزيع ،القاىرة.

 -49السيد ،فؤاد البيى وسعد عبد الرحمف ،)3;;;( :لم ا س االج ما ي ،رؤيا معاصرة ،سمسة
المراجع في التربية وعمـ النفس ،دار الفكر العربي لمنشر والطباعة.

 -4:السيد ،محمد توفيؽ وسعاد جادا ﵀ ومصطفى زيداف ،)3;92(:حوث في لم ا س ،مك
ا جلو ا مصري  ،مصر.

; -4الشخص ،عبد العزيز السيد،)4223( :

لم ا س االج ما ي ،الطبعة ( ،)3مكتبة القاىرة

لمكتاب.

 -52الشيخ ،عبد السبلـ ،)3;;4( :لم ا س االج ما ي ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.
 -53صميبا ،جميؿ ،)3;9:( :المعجـ الفمسفي ،دار الكتاب المبناني ،بيروت.

 -54طو ،فرج عبد القادر وشاكر قنديؿ وحسف محمد ومصطفي عبد الفتاح ،)2003( :مولو
ا س وا حليل ا لي ،دار الغريب لمطباعة والنشر والتوزيع.

لم

 -55طو ،فرج عبد القادر ،)1999( :أصوؿ عمـ النفس الحديث ،ين لدرالات وا حوث اال لا ي
واالج ما ي  ،الطبعة الثالثة ،مصر.

 -56الطواب ،سيد محمود )1990( :االتجاىات النفسية وكيفية تغييرىا ،مجل
الخامس عشر السنة الرابعة،الييئة المصرية لمكتاب ،القاىرة.
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لم ا س ،العدد

 -57عبد ا﵀ ،مجدي احمد ،)1996( :ا للوك االج ما ي دي امي ه ،محاو
الجامعية.

 -58عبد ا﵀ ،معتز السيد وعبد المطيؼ خميفة،)2001( :

ليره ،دار المعرفة

لم ا س االج ما ي ،دار غريب

لمطباعة والنشر والتوزيع.

 -59عبد ا﵀ ،معتز سيد ،)1989(:اال جا ات ا عص ي  ،عالـ المعرفة ،القاىرة.
 -5:عبد ا﵀ ،معتز ،(1997):ا عصب درال

لي اج ما ي  ،الطبعة الثانية ،دار غريب لمطباعة

والنشر والتوزيع ،القاىرة.

; -5عدس ،عبد الرحمف ومحي الديف طوقة ،)1993( :ا مدخل إ ى لم ا س ،دار الفكر لمنشر
والتوزيع.

 -62عدس ،عبد الرحمف ونايفة قطاني ،)2000( :م ادئ لم ا س ،الطبعة األولي ،دار الفكر
لمطباعة والنشر والتوزيع.

 -63عكاشة ،محمود فتحي ومحمد شفيؽ زكي( :ب ،ت) ،مدخل إ ى لم ا س االج ما ي ،دار
المعارؼ الكبرى ،القاىرة.

 -64عمرو ،ماىر محمود ،(1992) :ليكو وجيه ا عالقات االج ما ي  ،دار المعرفة الجامعية،
اإلسكندرية.

 -65غيث ،محمد عاطؼ ( :)3;;9قاموس عمـ االجتماع ،دار المعرفة الجامعية.

 -66الفيومي ،احمد بف محمد عمي المغربي (ب،ت) ،ا مص اح ا م ير في غريب ا شرح ا ك ير
لرافعي ،مكتبة مصطفي الحمبي وأوالده ،مصر.

 -67قباني ،عبد العزيز ،(1997):ا عص ي

ي ا مج مع ا عر ي ،الطبعة األولى ،منشورات دار اآلفاؽ

الجديدة ،بيروت.

 -68القذافي ،رمضاف محمد(:ب ،ت) ،ا دين وا وافق االج ما ي طالب ا جامع  ،القاىرة.
 -69المحاميد ،شاكر،)2003(:

لم ا س االج ما ي ،الطبعة ( ،)3المدى لمنشر ومركز يزيد

لمخدمات الطبلبية ،األردف.

 -6:مدكور ،إبراىيـ (; :)3;9المعجـ الفمسفي ،عالـ الكتب ،بيروت.

; -6مرعي ،توفيؽ واحمد بمقيس ،)4226( :ا ميلر في لم ا س االج ما ي ،الطبعة االولي ،دار
الفرقاف لمنشر والتوزيع ،عماف.

 -72المعايطة ،خميؿ ،)4222( :لم ا س االج ما ي ،الطبعة األولى ،دار الفكر لمطباعة والنشر
والتوزيع ،عماف.

 -73معوض ،خميؿ ميخائيؿ ،)1999( :لم ا س االج ما ي ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.
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 -74ىوؿ ،لندزي ،)1971) :ظريات ا شخصي  ،ترجمو – فرج احمد فرج ،قدري حفني ،لطفي فطيـ
القاىرة ،مصر.

 -75وحيد ،احمد عبد المطيؼ،)2001( :

لم ا س االج ما ي ،دار الميسرة لمنشر والتوزيع

والطباعة ،اإلسكندرية ،مصر.

 -76ولي ،باسـ وآخروف ،)2004( :ا مدخل إ ى لم ا س االج ما ي ،الطبعة ( ،)3مكتبة دار
الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف.

 -77اليسوعي ،األب لويس معموؼ ،)3;74( :قاموس المنجد.

 -78يونس ،انتصار ،)1978( :ا للوك اإل لا ي ،دار المعارؼ ،القاىرة ،مصر.

ثا يا :ا رلائل ا علمي :
 -79أبو زيد ،سناء عمر عبد ا﵀ ،)2003( :التنشئة االجتماعية وعبلقتيا باالتجاىات السياسية لدي
طمبة الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة ،رلا

ماجل ير غير م شورة ،البرنامج المشترؾ بيف

جامعتي األقصى بقطاع غزة وجامعة عيف شمس بالقاىرة.
 -7:أبو غالي ،عطاؼ ،)1999( :العبلقة بيف االتجاىات التعصبية وأساليب المعاممة الوالدية كما
يدركيا األبناء لدي طمبة الجامعة ،رلا

ماجل ير غير م شورة ،كمية التربية ،جامعة األزىر،

غزة.

; -7أحمد ،شعباف عبد الصمد ،)1994( :دراسة في مكونات العبلقة بيف التنشئة االجتماعية
والشخصية واالتجاىات السياسية لدي طبلب الجامعة ،رلا

دك وراه غير م شورة ،كمية

اآلداب ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.

 -82جودة ،آماؿ عبد القادر ،)4223( :االتجاىات نحو اتفاقية أوسمو وعبلقتيا باالنتماء السياسي
وتقدير الشخصية لدى الشباب الجامعي الفمسطيني ،رلا

دك وراه غير م شورة ،البرنامج

المشترؾ بيف جامعة األقصى بغزة وجامعة عيف شمس بالقاىرة.

 -83الحداد ،شعباف كماؿ ،)4224( :دراسة لبعض العوامؿ االنفعالية وعبلقتيا باالتجاىات السياسية
لدى المنتميف لمتنظيمات السياسية الفمسطينية في جامعتي األزىر واإلسبلمية بغزة ،رلا

ماجل ير غير م شورة ،كمية التربية ،جامعة األزىر بغزة.

 -84حسف ،بركات حمزة ،)3;;5( :االغتراب وعبلقتو بالتديف واالتجاىات السياسية لدى طبلب
الجامعة ،رلا دك وراه غير م شورة ،جامعة عيف شمس.
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 -85حمزة ،طارؽ ،)3;;4( :الوعي الديني وعبلقتو بالتعصب لدي طبلب الجامعة ،دراسة
سسيولوجية ،رلا

ماجل ير غير م شورة ،كمية اآلداب ،جامعة أسيوط فرع سوىاج ،جميورية

مصر العربية.
 -86الداعور ،يوسؼ زكريا إبراىيـ ،)4234( :الدور التربوي لمجامعات الفمسطينية في مواجية
التعصب الحزبي لدى طمبتيا ،مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية ،رلا

م شورة ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة.

ماجل ير غير

 -87الشكعة ،عادؿ ،)3;:8( :تغير القيـ االجتماعية والتوافؽ النفسي عند الشباب الفمسطيني في
جامعات الضفة وقطاع غزة ،رلا

دك وراه غير م شورة ،كمية اآلداب ،جامعة عيف شمس،

مصر.
 -88شمح ،عمر عبد ا﵀ ،)4232( :أساليب التربية الحزبية وعبلقتيا باالتجاىات التعصبية لدي طمبة
الجامعات في محافظات غزة ،رلا ماجل ير غير م شورة ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة.

 -89الطيراوي ،جميؿ ،)4227( :االتجاىات التعصبية وعبلقتيا ببعض المتغيرات النفسية في إطار
عممية السبلـ ،رلا دك وراه غير م شورة ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.

 -8:مخيمر ،أبو سعده :)3;;:( :االنتماء الحزبي وعبلقتو باالتجاىات السياسية نحو عممية السبلـ،
رلا دك وراه غير منشورة ،مودعة في مكتبة جامعة األزىر ،غزة.

; -8المدىوف ،عبد الكريـ ،)1998( :دراسة لبعض المتغيرات الشخصية واالجتماعية وعبلقتيا
باالتجاىات السياسية لدي لطبلب جامعة األزىر بغزة ،رلا

ماجل ير غير م شورة ،كمية

التربية ،جامعة األزىر ،غزة.

 -92المرعشمي ،ىاني عبد الرحمف ،)1989( :مفيوـ االيدولوجيا لمفكر الحديث المعاصر ،رلا
دك وراه غير م شورة ،جامعة عيف شمس ،القاىرة ،مصر.

ثا ثا :ا صحف وا مجالت ا علمي :
 -93أبو زىري ،عمي وآخروف ،)422:( :اتجاىات طبلب الجامعات الفمسطينية نحو العنؼ ومستوي
ممارستيـ لو ،مجل جامع ا قصى ،المجمد  ،34العدد  ،3جامعة األقصى ،غزة.

 -94إسماعيؿ ،عزت سيد ،)3;;8( :سيكولوجية التطرؼ واإلرىاب ،حوليات كمية اآلداب بجامعة
الكويت.

 -95بخيت ،محمد السيد ،)4224( :اتجاه التحرر"المحافظة وعبلقتو بالدافع لبلنجاز لدى عينة مف

طبلب كمية التربية النوعية" ،مجل كلي ا ر ي  ،التربية وعمـ النفس ،جامعة عيف شمس ،العدد

السادس والعشروف ،الجزء الثالث.
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 -96البغدادي ،أحمد والمديرسي ،فبلح ،)3;;5( :اتجاىات الرأي العاـ الكويتي حوؿ مختمؼ القضايا
السياسية.

 -97الحداد ،مينا ،)1992( :اتجاىات األردنييف نحو األحزاب السياسية (دراسة ميدانية) ،مجل مؤ
ل حوث وا درالات ،المجمد السابع ،العدد الخامس.

 -98الحديدي ،فايز ومحمد رجا الحيا ،)4222( :اتجاىات طمبة جامعة األردف الرسمية نحو األحزاب
السياسية في األردف ،ـجل مؤ

ل حوث وا درالات ،سمسة العموـ اإلنسانية واالجتماعية ،مجمد

( ،)37عدد (.)9

 -99حسف ،حسيف سرمؾ ،رؤوؼ ،مفيد محمد سعيد ،)3;;:( :قياس التعصب لدى عينة مف
طبلب الجامعة ،مجل

لم ا س ،العدد( ،)44الييئة العامة المصرية لمكتاب ،القاىرة.

 -9:حسني عوض ومحمد عبد العزيز ،)4232( :درجة التعصب لدى طمبة الجامعات الفمسطينية
والسودانية :دارسة عبر ثقافية مقارنو ،مجل

لوم اإل لان ،العدد السادس واألربعوف ،العدد

الثامنة.http://www.ulum.nl/،

; -9خميفة ،عبد ا﵀ ،الحسيف ،عبد المنعـ ،)3;;7( :اتجاىات طبلب الجامعة نحو بعض شعوب
العالـ ،دراسة مقارنة بيف الطبلب السودانييف والمصرييف ،مجل

المصرية لمكتاب ،الجزء; ،عدد .58

 -:2زيور ،مصطفى ،)3;;3( :سيكولوجية التعصب،

لم ا س ،الييئة العامة

مجل دارلات ر وي  ،المجمد السادس،

الجزء ،54ربطة التربية الحديثة ،القاىرة.

 -:3سرمؾ ،ومفيد رؤوؼ ،)3;;3( :قياس التعصب لدى عينة مف طبلب الجامعة ،مجل
ا س ،يناير /فبراير /كانوف الثاني /شباط.

لم

 -:4سعد ،عبد الرحمف،)3;;4( :عممية التطبيع االجتماعي وأزمات التعامؿ والتعصب في مجتمعاتنا
المعاصرة ،مجل

ا م ا كر،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،المجمد األوؿ ،العدد

األوؿ ،الكويت.

 -:5صفوت ،عبد الحميد والدسوقي ،محمد ،)3;;5(:إسيامات البحوث النفسية المصرية في دراسة
التعصب ،مجل درالات

لي ،رابطة األخصائييف النفسييف المصرية "رانـ" ،العدد الرابع،

مصر.

 -:6عبد المولي ،صابر حجازي ( ،)3;;5الخجؿ والتعصب ،دراسة لدي الشباب الجامعي ،مجمة
البحث في التربية وعمـ النفس ،جامعة المنيا ،العدد األوؿ ،المجمد السابع ،يوليو.

 -:7عثماف ،فاروؽ السيد ( :)3;;5التفكير الناقد وعبلقتو بتخفيؼ مستوي التعصب لدي عينة مف
طبلب الجامعة ،مجمة عمـ النفس ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،السنة السابعة ،العدد السابع

والعشروف ،القاىرة.
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 سمة التعصب لدى طمبة جامعة النجاح الوطنية وعبلقتيا ببعض،)4226( : عمي، العكشة-:8
. القاىرة،66  العدد،  مجل ا حاد ا جامعات ا عر ي،المتغيرات

 مجل كلي، العبلقة بيف حجـ الجماعة والتعصب لدى طبلب الجماعة،)3;3;( : المرسي محمد-:9
. جامعة المنصورة، العدد العاشر، الجزء األوؿ، ا ر ي

. بدوف نشر، ورقة عمؿ،)4232( : المركز الفمسطيني لمديمقراطية وحؿ النزاعات-::
 االتجاىات السياسية ألعضاء مجمس النواب األردني،)2000( : أميف ومحمد اليزايمة، المشابقة-:;
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.)1(

 مجل، دراسة ميدانية، االتجاىات السياسية لدي الطمبة الجامعييف،)3;;5( : أميف، المشابقة-;2
،ا م ا كر

. األردف، جامعة اليرموؾ، العدد األوؿ، المجمد التاسع،أ حاث ا يرموك

 مجل، التعصب ماىية وانتشاره في الوطف العربي،)4224( : عمي اسعد، وطفة-;3
. الكويت،5  العدد،52  المجمد،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب في الكويت
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قائمـة املالحــق
 االل ا

ا هائي

 قائم ا محكمين
 ك اب لهيل مهم
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ملحق رقم )3
االل ا

ا صورة ا هائي

جامع ا ز ر – غزة

كلي ا درالات ا عليا

كلي ا ر ي – قلم لم ا س

ا طا ات وا طل

ا مح رمين،،،

تحية طبية وبعد،،،
نضع بيف أيديكـ ىذه الدراسة بعنواف "ا عصب ا حز ي و الق ه اال جا ات ا ليالي
طل

دى

جامع ا ز ر غزة" ،وذلؾ ألننا نعمـ أنكـ جزء مف ىذه الدراسة في اإلجابة عدد التساؤالت

اليامة بيذه الدراسة  ،لذا نرجو مف سيادتكـ اإلجابة عمى ىذه االستبانة مف اجؿ استكماؿ الدراسة.
وعمما بأف البيانات سوؼ تستخدـ فقط ألغراض البحث العممي ،ونتعيد لكـ بأف البيانات سوؼ تكوف
سرية وال تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.
ق لوا ذ ك مع فائق االح رام وا قدير..
ا احث

ر دة أ و لويرح
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أوالً :ا يا ات ا شخصي :
 -3ا عمر :ػ ػ ػ ػ
 -3وع ا ج س:

أنثى

ذكر

 -1مكان اإلقام ا حا ي:

مخيـ

 -4وع ا محافظ :

الشماؿ

غزة

خاف يونس

رفح

 -5ا مل وى ا درالي:
 -6وع ا كلي :
 -7مل وى ا دخل ا شهري:
 -8وع اال ماء ا ظيمي:

قرية

مدينة

الوسطى

المستوى األوؿ

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المستوى الرابع

عممية

أدبية

أقؿ مف  3222شيكؿ

مف  3;22 -3222شيكؿ

مف  4;22 -4222شيكؿ

مف  5222شيكؿ فأكثر

فتح

الجبية الشعبية

الجياد اإلسبلمي
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حماس
مستقميف

أرجو مف سػيادتكـ قػراءة كػؿ فقػرة عمػى حػده وأختػار اإلجابػة التػي تنطبػؽ عميػؾ بصػراحة تامػة،
وذلؾ لخدمة البحث العممي.
م.

أؤيد

ا ع ارة

ا عد ا ول :اال ماء ا حز ي
3

أشعر بأف حزبي ىو األقدر عمى قيادة العمؿ الجماىيري.

3

ليس لدي رغبة في إقامة عبلقة مع أشخاص ينتموف لحزب غير حزبي.

1

أقوـ بالمشاركة في الندوات الثقافية واالجتماعية التي ينظميا حزبي.

4

عبلقاتي االجتماعية مػع أبنػاء تنظيمػي قويػة وواسػعة جػداً بعكػس عبلقتػي مػع أبنػاء

5

أرى في أبناء تنظيمي األحقية في أخذ المراكز القيادية العميا وداخؿ المؤسسات.

6
7

التنظيمات األخرى واف كانوا أقاربي.

إذا أعط ػػاني أحػ ػػدا منش ػػورات لح ػػزب أخ ػػر أق ػػوـ بتقطي ػػع المنشػػػورات قب ػػؿ أف أقػػػوـ

بقراءتيا.

اعتقد أف تنظيمي (حزبي) الذي انتمي إليو يتمتع ببنيػة تنظيميػة قويػة تسػاعده عمػي
التواصؿ واالستمرار.

8

الحزب الذي انتمي إليو ىو األقدر لموصوؿ إلى طريؽ التحرير.

9

لدي التزاـ بالقواعد ولمبادئ التنظيـ بدوف نقاش.

31

أكوف سعيدا عندما أجد أشخاصا يرغبوف باالنتماء إلى حزبي.

33

أقوـ بمتابعة اإلذاعات المحمية الخاصة بحزبي دوف اإلذاعات المحمية األخرى.

33

اشعر بأف حزبي ال يفرط بالقضية كمثؿ األحزاب األخرى.

31

أقوـ بمساعدة أبناء حزبي لو كانوا مظموميف أو ظالميف.

34

يصعب عمي أف أكوف محايدا عندما يتعمؽ الموضوع بتنظيمي.

35

أقػػوـ بحضػػور نػػدوة شػػعرية يقػػوـ بتنظيميػػا إطػػار غيػػر اإلطػػار الطبلبػػي الػػذي انتمػػي

إليو.

36

اسمح بممارسة األطر الطبلبية األخرى حتى أف كنت في إطار تدعمو الحكومة.

37

ال أرغب بالزواج مف أسرة ال تنتمي لنفس تنظيمي.

38

أشارؾ في مجمة جامعية يدعميا حزب آخر غير حزبي.

ا عد ا ثا ي :عد اال جاه ا حز ي
39
31
33
33

أري أف النش ػرات التػػي يصػػدرىا حزبػػي ىػػي نش ػرات ثقافيػػة مفيػػدة لمجميػػع ويجػػب أف
تصؿ لجميع أفراد المجتمع.
حزبي ىو المحافظ عمى الثوابت الوطنية.
أشارؾ في فعاليات الحزب الذي انتمي إليو واف أقوـ بالمشػاركة فػي الفعاليػات التػي
ينظميا حزبي.
ال اذىب إلى الندوات الدينية يقوـ بيا أشخاص ال ينتموف لمحزب الذي أتبعو.
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أحيا ا

ال أؤيد

م.

أؤيد

ا ع ارة

31

حزبي ىو األقدر لمدفاع عف قضايا الشعب السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

34

يصعب عمي أف أتعامؿ مع أشخاص الذيف ال ينتموف لحزبي.

35

اشعر باف قضاء وقتي مع أبناء حزبي يزيدني سعادة.

36

أيدلوجية حزبي مناسبة لثقافة مجتمعنا.

37

أحتقر بعض القيادات السياسية ألنني اشعر بأنيا ضد مصمحة حزبي.

38
39
11
13

أى ػػاجـ أبن ػػاء التنظيم ػػات األخ ػػرى لك ػػي أح ػػافظ عم ػػي مكان ػػة حزب ػػي ووض ػػعو داخ ػػؿ
المجتمع.
أرغػػب بتمزيػػؽ الممصػػقات والنش ػرات التػػي تمثػػؿ األح ػزاب األخػػرى ألنػػو لػػـ تػػتح لػػي
فرصة لوضع ممصقاتي.
اشعر بالقمؽ عندما تزيد شعبية حزب أخر عمى حساب حزبي.
اش ػ ػػعر ب ػ ػػأف أفك ػ ػػار وممارس ػ ػػات ومعتق ػ ػػدات بع ػ ػػض األحػ ػ ػزاب ق ػ ػػد تض ػ ػػر بالقض ػ ػػية
الفمسطينية.

ا عد ا ثا ث :ا مل وي ا معرفي
13
11
14
15
16
17
18

تمقيت نشرات تشرح أساسيات ومفاىيـ االنتماء وااللتزاـ التنظيمي داخؿ حزبي.
أفضؿ االسػتماع إلػي اإلذاعػة التابعػة لحزبػي عمػى الػرغـ مػف وجػود إذاعػات محميػة
أخرى.
لػػـ أقػػوـ بالمشػػاركة فػػي المظػػاىرات التػػي تػػدعو ليػػا التنظيمػػات األخػػرى وحتػػى لػػو
كانت في الصالح العاـ.
في حالو االنتخابات ،فإذا خسػر حزبػي نتيجػة االنتخابػات ،فػإنني أقػوـ فػو ار بػالطعف
في نتائجيا.
نشأ حزبي بعد أف فشؿ الجميع في إدارة الصراع.
إس ػػتراتيجية حزب ػػي العممي ػػة ى ػػي الق ػػادرة عم ػػى بن ػػاء دول ػػة حػ ػرة وقوي ػػة ولي ػػا كياني ػػا
السياسي والجغرافي.
الييكمية التنظيمي داخؿ حزبي تقوـ عمى مبدأ الديمقراطية المركزية.
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أحيا ا

ال أؤيد

كرال ألئل
مقياس اال جا ات ا ليالي واالج ما ي
عريب و ق ين
أ .د .صالح ا دين أ و ا ي
أل اذ لم ا س جامع ا ز ر

عليمات:
زيزي ا طا ب:

تحتوي ىذه الكراسة عمي مجموعة مف األسئمة التي تتناوؿ مواقؼ مختمفة تجاه بعض القضايا

االجتماعية والسياسية الموجودة في مجتمعنا والمجتمعات األخرى.
والمرجو منؾ أف تق أر كؿ عبارة جيداً ،وتحدد درجة موافقتؾ أو معارضتؾ ليا بحيث تعكس إجابتؾ

شعورؾ الحقيقي بكؿ صدؽ ،وذلؾ بوضع عبلمة واحدة فقط ( )Xأماـ رقـ كؿ عبارة في ورقة اإلجابة.
وا يك ا مثال ا ا ي:
 -3م يخلق ا اس م لاويين فمن ا واضح أن ا عض أفضل من اآلخرين.
أوافق شدة

أوافق

م ردد

أ ارض

أ ارض شدة

(الحظ أف تسجيؿ اإلجابة يتـ في ورقة إجابة منفصمة ،وال تكتب شيئاً في ىذه الكراسة).
 -3فإف كنت (توفؽ بشدة) عمي ىذه العبارة فضع عبلمة ( )Xتحت الخانة األولي.
 -4واذا كنت (توافؽ) عمي ىذه العبارة فضع عبلمة ( )Xتحت الخانة الثانية.
 -5واف كنت (متردد) عمي ىذه العبارة فضع عبلمة ( )Xتحت الخانة الثالثة.
 -6واذا كنت (تعارض) ىذه العبارة فضع عبلمة ( )Xتحت الخانة الرابعة.
 -7إذا كنت (تعارض بشدة) ىذه العبارة فضع عبلمة ( )Xتحت الخانة الخامسة.
 و س ا طريق لجل إجا ك ن قي ا لئل ا موجودة في كرال ا لئل .


أكد أ ك لجل إجا ك في ا مكان ا صحيح لي ورق اإلجا

وضع  )xحت اإلجا

من خالل مطا ق رقم ا لؤال ا ذي قرأه في ا كرال مع رقم ا لؤال ا ذي ضع ه ا عالم
صح

لجيل اإلجا .
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ا ي اخ ر ها
 )Xفي

 93القميؿ مف الناس يعرفوف ما في مصمحتيـ عمي المدى البعيد
 93يجب أف نتوقؼ عف لعب دور عالمي أكبر مف قدرتيا.
 91ال يمكف تبرير المجوء إلي الحرب حتى لو بدا أنيا الطريقة الوحيدة لحماية حقوقنا الوطنية وشرفنا.
 94ال توجد حياة أخري بعد الموت.

 95يجب فصؿ الممونيف في مناطؽ معينة ومدارس خاصة بيـ لمنع احتكاكيـ بالبيض.
 96يجب أال يسمح ألي شخص بالحصوؿ عمي امتيازات خاصة في مجاؿ التعميـ أو الرعاية الطبية ألسرتو.
 97يجب منع األلعاب الرياضية العنيفة مثؿ المبلكمة والمصارعة ألنيا وحشية ودموية.
 98يمكف تحقيؽ التقدـ االجتماعي الحقيقي عف طريؽ العودة إلي ماضينا المجيد.
 99العقوبة القاسية والصارمة لممجرميف تمنع الجريمة.

 931الشاذوف في سموكيـ ليسوا بمجرميف ويجب أال يعامموا كذلؾ
 933يجب أف يكوف لؤلقمية الحرية في نقد ق اررات األغمبية.

 933يجب ترؾ األفارقة بدوف مساعدة في حؿ المشكبلت التي خمفيا ليـ االستعمار.
 931التجنيد اإلجباري في وقت السمـ ضروري لسبلمة الوطف.
 934يجب أف يكوف لرجاؿ الديف تأثير كبير عمي حياة األمة.
 935ال يوجد صراع طبقي في ىذا البمد اليوـ.
 936يجب أف يدفع ذوي الدخؿ المرتفع ضرائب مرتفعة.

 937ليس ىناؾ ضرر مف استخداـ وسائؿ المواصبلت بيف وقت وآخر بدوف دفع ثمف التذكرة إذا استطعت
ذلؾ.
 938يجب أف تمنح األقميات الحؽ في حكـ نفسيا.
 939يجب أف نعاقب مرتكبي جرائـ العنؼ بقسوة أشد مف السجف.
 931تحد وتقمؿ الحكومة بالتدريج مف حرياتنا األساسية.

 933األفراد الذيف يعانوف مف األمراض التي ال يرجي شفاؤىا يجب أف نعطييـ الحؽ في اختيار الموت بدوف
ألـ.

 933إف شرور الحرب وويبلتيا أكبر مف فوائدىا التي يمكف تصورىا.
 931معظـ المتدينيف منافقوف.

 934الديمقراطية الحقيقية محدودة في ىذا البمد بسبب االمتيازات الخاصة التي يتمتع بيا رجاؿ األعماؿ
والصناعة.
 935مف غير العدؿ أف يحقؽ بعض الناس دخبل كبي ار مف الميراث إال مف العمؿ.
 936لـ يخمؽ الناس متساوييف فمف الواضح أف بعضيـ أفضؿ مف بعض.
 937مف الخطأ التصالح مع خصومنا السياسييف الف ذلؾ يقمؿ مف شأننا.
 938يجب أف تكوف قوانيف مكافحة المخدرات والسموـ صارمة جدا.
 939تنفؽ الحكومة أمواؿ طائمة عمي التعميـ والرفاه االجتماعي.
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 911صراع الحياة يضر ببعض الناس الذيف ال يستطيعوف مواصمة المسيرة.
 913اغمب مشاكؿ العمؿ ناتجة عف مثيريف الفتف مف العماؿ الميبرالييف (التحررييف).
 913الحياة في الماضي أكثر سعادة مف ىذه األياـ.
 911الديف ىو الحصف المنيع الذي يواجو نزعات الشر في المجتمع الحديث.

 914أسموب السوؽ الحرة واالنفتاح االقتصادي ثبت فعاليتو في ىذا البمد ويجب عدـ تغييره.
 915مشروعات الشركات متعددة الجنسيات ىي وسمة أخري الستغبلؿ العماؿ.

 916الحياة قصيرة جدا لذلؾ عمي اإلنساف أف يمتع نفسو فييا بقدر ما يستطيع.
 917الجماعة التي تسمح بقدر كبير مف اختبلؼ اآلراء بيف أعضائيا ال تستمر طويبل.
 918محمود درويش وفاروؽ جويدة وبعض الشعراء المعاصريف ليسوا اقؿ كفاءة مف الشعراء القدامى مثؿ
احمد شوقي وحافظ إبراىيـ.

 919الكساد الصناعي أو األزمة االقتصادية يمكف تجنبيا بالتخطيط الحكومي المناسب.
 941يجب تعقيـ األشخاص حامميف األمراض الوراثية الخطيرة إجبارياً.
 943يستحيؿ وجود مجتمع ال طبقي.

 943الطبلب المعاصروف يظيروف عدـ ارتياحيـ مف أساليب التعميـ القديمة التي أثبتت فشميا.
 941المعتقدات الدينية خرافات.
 944يجب إلغاء الممكية الفردية واحبلؿ الممكية العامة بدال منيا.

 945معظـ الدوؿ التي تمقت منا معونات اقتصادية مختمفة تنكر المعروؼ.
 946التيديدات الكبيرة ليذا البمد خبلؿ الخمسيف سنة الماضية ناتجة عف تدخؿ األجانب في حياتنا.
 947مف المستحيؿ أف تكوف ىناؾ حكومة رسمية عالمية واحدة.
 948لمرجاؿ والنساء الحؽ في معرفة إذا كانوا مناسبيف لبعضيـ قبؿ الزواج عف طريؽ التعارؼ والصداقة أـ
ال.

 949مف األفضؿ أف تكتفي بما عندؾ بدال مف أف تحاوؿ معرفة أشياء جديدة ال تعمـ عنيا شيئا.
 951ا﵀ خالؽ الكوف.

 953النتاج والتجارة يجب أف تكوف متحررة مف تدخؿ الحكومة.
 953المضاربوف والممولوف مسئولوف عف مشاكمنا االقتصادية.
 951يجب منع االضطرابات.

 954يشجع أصحاب النفوذ واألعياف عمي وجود المتسمقيف واالنتيازييف في ىذا البمد ،وىذا يتعارض مع
الديمقراطية.

 955إذا حدث نزاع أو إضراب بيف العماؿ وأرباب العمؿ فأنني أقؼ إلي جانب العماؿ.
 956بمدنا ليست أفضؿ مف الببلد األخرى.

 957يجب اعتبار عمميات تنظيـ األسرة (تحديد النسؿ)غير قانونية إال إذا نصح األطباء بذلؾ.
 958التقاليد ليا تأثير كبير في ىذا البمد.
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 959السود ادني مرتبو بالفطرة مف البيض.
 961ثبت عممياً أف الفقراء واألغنياء ليسوا سواسية أماـ القانوف.
 963تطوير األحياء الفقيرة يعد إىدا اًر لمماؿ.

 963النزوع إلي الحرب شيء فطري في الطبيعة اإلنسانية.

 961المساواة بيف الرجؿ والمرأة في العمؿ ىو استحقاؽ طاؿ انتظاره وما يجري اليوـ غير منصؼ لمنساء.
 964يجب أف تقوـ جية محايدة بتحديد أجور العماؿ ومراقبة األسعار.
 965يجب التخمي عف جزء مف سيادتنا الوطنية مف أجؿ السبلـ.
 966يجب أف تغير قوانيف الطبلؽ ليصبح الطبلؽ سيبلً.
 967يحتاج األطفاؿ إلي تأديب أكثر ىذه األياـ.

 968الييود مواطنوف ليـ قيمة مثؿ أي طائفة أخري.
 969توجد نوعية أو طبقة مف الناس تؤىميـ عائبلتيـ وتقاليدىـ العريقة لقيادة الببلد.
 971المتطرفوف السياسيوف يجب أف يكوف ليـ الحؽ في الدفاع عف معتقداتيـ.

 973الرؤية الجديدة في التمثيميات التمفزيونية ىي تطوير لمنوعية القديمة مف برامج التسمية.

 973ال يمكف لممجتمع أف يكوف متحض ار إال إذا كاف فيو خدمات صحية يصرؼ عمييا مف الضرائب.
 971الكثير مف السياسييف يمكف شراؤىـ ببعض اىتماماتيـ ومصالحيـ الخاصة.
 974مف الخطأ معاقبة الرجؿ الذي يعمؿ لحساب دولة أخري ألنو يفضميا عمي بمده.
 975االنحرافات الجنسية تدمر العبلقات الزوجية التي ىي أساس ًا حضارتنا.

 976الطريقة الحرة البسيطة في التدريس لمصغار ينجـ عنيا مستوي كتابة وقراءة ضعيؼ.
 977مف الخطأ أف نضع الرجاؿ الممونيف قادة البيض.
 978الذي يحكـ في ىذا البمد طبقة رجاؿ األعماؿ وليس الشعب.
 979التحكـ في التضخـ أكثر أىمية مف انخفاض معدؿ البطالة.
 981وصمت اإلباحية في المجتمعات حداً بعيدًا.

 983يبدوا أف معظـ السياسييف ال يعوا ما يقولوف.

" 983انو وطني سواء كاف عمي صواب أو خطأ " ىذا القوؿ يعبر عف اتجاه غير مرغوب فيو.
 981ننفؽ القميؿ مف قواتنا المسمحة.

 984يجب أف نعي أف عمينا واجبات اتجاه مجتمعنا كما إف لنا حقوؽ.
 985قد يكوف الزنوج وراء الكثير مف انجازات البيض ولكف ال يوجد بينيما فرؽ واضح في الذكاء.
 986التخطيط االجتماعي يؤدي إلي نظاـ إنساني موحد.
 987رؤية شاب بشعر طويؿ منظر يقزز.

 988تعطي الدوؿ الغنية مساعدات كبيرة لؤلفراد الذيف يرفضوف أداء عمميـ اليومي.
 989معاممتنا لممجرميف قاسية ويجب عمينا إصبلحيـ وليس عقابيـ.

 991مف الضروري وجود رجاؿ أقوياء قادريف عمي إدارة وتسيير األمور.
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 993منظمة األمـ المتحدة عديمة الفائدة وال تستحؽ دعمنا.
 993المسالمة فمسفة غير عممية في عالـ اليوـ.
 991فكرة اإللو (الرب) ىي الحقيقة األولي في الفكر اإلنساني.
 994يجب أف نضع قيودًا مشددة عمي اليجرة ليذا البمد.

 995الفائدة الشخصية ىي الحافز الرئيسي لمعمؿ الشاؽ.
 996إف شباب اليوـ أقؿ خمقاً وتيذيباً.

 997مف واجب الدوؿ القوية أف تحمي وتطور الدوؿ الفقيرة والضعيفة.
 998الجرائـ الجنسية مثؿ االغتصاب وخطؼ األطفاؿ تستحؽ أكثر مف مجرد السجف ،فيؤالء المجرموف يجب
جمدىـ وايقاع العقوبات عمييـ.

 999يجب أال يتقمد الشيوعيوف المناصب العميا في الحكومة.
 9311إننا ننفؽ أموالً قميمة عمي المساعدات الخارجية.

 9313إف االحتبلؿ بواسطة قوات أجنبية أفضؿ مف الحرب.
 9313يستطيع اإلنساف أف يحيا حياة سعيدة بدوف تديف.

 9311يوجد صراع حتمي بيف العماؿ وأرباب العمؿ في الدوؿ الرأسمالية.
 9314يجب أف يتقاسـ الناس الثروات الضخمة في ببلدىـ بشكؿ اكبر مما ىو عميو اآلف.
 9315غالبا ما تكوف الكذبة البيضاء شيء جيد ،

 9316إف تعاطي المخدرات مف قبؿ الشباب الصغار يعطي مثاال واضحا عمي انحدار المجتمع.
 9317إف عقوبة اإلعداـ بربرية لذا فإف وقفيا واقعي صحيح.
 9318إف لمشرطة الحؽ في االستماع أو التنصت عمي محادثات اليواتؼ الخاصة مف اجؿ اكتشاؼ الجريمة.
 9319ال يستحؽ ال كسالى العطؼ والمساعدة مف الناجحيف وذو المنزلة الرفيعة.
 9331يجب أف ال نخوض حرباً غير عادلة.

 9333يجب عمينا أف نؤمف ودوف نقاش بكؿ ما تعممناه عف الديف.
 9333يستطيع الشخص في ىذا البمد أف يصؿ إلي القمة.

 9331يجب أف تنتج الشركات المنتجات المناسبة لمشعب ،وليس كما ترغب الحكومة.
 9334الرجؿ العممي أكثر فائدة ونفعا لممجتمع مف المفكر.

 9335بالرغـ مف أف الجماىير تتصرؼ بغباء أحياناً إال إنني أؤمف إيماناً كبي ار بمنطؽ الشخص العادي.
 9336إف الحفاظ عمي نظاـ الحكـ داخؿ الوطف أكثر أىمية مف منج الحرية الكاممة لمجميع.
 9337الفقر واإلمراض العقمية والمشاكؿ األخرى ىي مسئولية المجتمع ككؿ.

 9338إف إسقاط القنبمة الذرية عمي مدينة يابانية وقتؿ األلؼ مف األبرياء كاف خطاً فادحاً وغير حضاري.
 9339الحياة ليست كما يجب ىذه األياـ ،ولكنيا أفضؿ كثي ًار مما كانت عمية.

 9331تعظيـ يوـ الجمعة والشعائر الدينية األخرى ىو أسموب حياة ممتزميف بو ويؤثر في سموكنا.
 9333الرأسمالية غير عادلة ألنيا ال تعطي العامؿ حقو كامبل.
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 9333في ىذه األياـ يتدخؿ الكثير مف الناس في أمور ال تعنييـ.
 9331ىناؾ مزايا عديدة لمحكـ الممكي بشرط أال يتمتع الممؾ أو الممكة بسمطات كبيرة.
 9334معظـ الفف الحديث شكمي وعديـ الجدوى.
 9335إف حكومات الرفاىية في الدوؿ الغنية تميؿ إلى تحطيـ المبادرة الفردية.
 9336لئلنساف مطمؽ الحرية في اختيار نوع حياتو بدوف تدخؿ مف المجتمع.
 9337بصفة عامة فإف أرباب العمؿ يعامموف العماؿ بطريقة عادلة.

 9338إذا بدأت في تغيير األشياء بصورة كبيرة وسريعة فإنؾ تحوليا إلي األسوأ.
 9339كاف السيد المسيح نبياً ومباركاً ويختمؼ عف بقية البشر.

 9311إف تأميـ الصناعات الضخمة يؤدي إلي انعداـ الكفاءة والبيروقراطية والكساد االقتصادي.
 9313يجب أف يدرؾ الناس أف التزاميـ األكبر ىو اتجاه أسرىـ.
 9313التنافس في األعماؿ ضروري لرفاىية الشعب.
 9311معظـ اإلضرابات يكوف سببيا سوء اإلدارة.

 9314يجب أف تكوف ىناؾ حكومة عالمية لضماف الرفاىية لكؿ األمـ بغض النظر عف حقوؽ أي أمو
أخرى.

 9315العبلقات الجنسية خارج نطاؽ الزواج دائما خاطئة.
 9316الطريقة التي توزع بيا الثروة في ىذه األياـ غير عادلة وال منصفة.
 9317أنيا لفكرة جيدة أف تبحث دائما عف طرؽ جديدة لعمؿ األشياء.
 9318ليس ىناؾ أشياء تعرؼ بالقوي الخارقة أو الغيبية.
 9319مف المستحيؿ تحقيؽ األمف االقتصادي في ظؿ الرأسمالية.
 9341كمما قؿ تدخؿ الحكومة في قطاعات األعماؿ المختمفة كاف ذلؾ أفضؿ.
 9343ىناؾ عدة مناصب قيادية ال تصمح ليا المرأة مثؿ القضاء والو ازرة والوظائؼ العميا في البنوؾ
والصناعة.

 9343اتحادات العماؿ تؤثر سمبا عمي تقدـ الصناعة.

 9341إنني أؤيد بمدي في أي موقؼ حتى لو كاف ذلؾ ضد قناعاتي.
 9344يجب تشجيع عبلقات الصداقة المتحررة بيف الرجاؿ والنساء كوسيمة لتحقيؽ الصحة النفسية والجسمية.
 9345االكتشافات العممية دفعت بنا إلي آفاؽ بعيدة وسرعة كبيرة ،وعمينا إف نتوقؼ قميبل لنستريح.
 9346معظـ الحكومات اليوـ تميؿ إلي المركزية الشديدة.
 9347يحرـ السود مف الوظائؼ الجيدة والترقيات التي تمنح لمبيض.
 9348بمدنا أكثر ديمقراطية مف أي بمد آخر.

 9349لف يصبح اإلسكاف كافياً إال إذا امتمكت الحكومة كؿ األراضي.
 9351مف الخطأ إعطاء الرجاؿ حرية أكثر مف النساء.

 9353يجب أف تعمؿ الحكومة أكثر لتنظيـ االتحادات العمالية ونشاطاتيا.
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 9353عندما نأخذ دو ار في المشاركة في أي منظمة دولية يجب أال يؤثر ذلؾ عمي قوتنا واستقبللنا.
 9351يجب عدـ تشجيع الناس عمي تحديد النسؿ.
 9354المراىقوف في ىذه األياـ ليسو أكثر انحرافا مف آبائيـ وأجدادىـ عندما كانوا في سنيـ.
 9355قد تكوف ىناؾ بعض االستثناءات ،ولكف بصفة عامة فإف الييود متشابيوف تقريب ًا.
 9356يجب أف يشارؾ العماؿ في إدارة األعماؿ التي يعمموف بيا.
 9357النساء حقيقة غير متساويف مع الرجاؿ ولف يكونوا كذلؾ.
 9358المدرسوف ليس مف أدوارىـ المشاركة في السياسة.
 9359يجب إلغاء الرقابة عمي الكتب واألفبلـ.
 9361نظاـ الخدمة الصحية في المستوصفات ال تعطي الفرصة لؤلطباء لبذؿ أقصي جيدىـ مع مرضاىـ.
 9363معظـ السياسييف يمكف أف نثؽ بيـ في أف يعمموا ما يعتقدوف انو األفضؿ لموطف.

 9363المعارضوف الذيف ينشروف مبادئيـ السياسية بالقوة والسبلح ىـ خونة لوطنيـ ويجب التعامؿ معيـ طبقاً
لذلؾ.

 9361يجب إلغاء القيود المفروضة عمي اإلجياض.

 9364الطرؽ الحديثة المتساىمة في تربية األطفاؿ ىي تحسيف وتطوير لمطرؽ القديمة.
 9365جميع أنواع التفرقة العنصرية القائمة عمي أساس الموف أو الطبقة أو الديف يجب أف تكوف غير شرعية
وموضوعا لعقوبات شديدة.

 9366تعتمد الديمقراطية أساسا عمي وجود حرية العمؿ.
 9367العجز االقتصادي والبطالة ىي النتائج الحتمية المترتبة عمي وجود الرأسمالية.
 9368يجب أف تعمؿ الحكومة عمي خفض معدؿ البطالة.
 9369يجب رفع السف القانونية لترؾ المدرسة (مرحمة التعميـ اإللزامي) ما أمكف سواء أراد الطبلب ذلؾ أو لـ
يريدوا.

 9371يبدوا بالنسبة لي انو أيا كاف مف ننتخبو فإف األمور تسير بنفس الطريقة تقريبا.
 9373ىذا البمد أناني مثؿ أي بمد آخر.

 9373يجب إلغاء الصناعات الحربية مف اجؿ السبلـ.
 9371الوطف وجد مف اجؿ مصمحة الفرد وليس الفرد مف اجؿ مصمحة الوطف.

 9374عندما يتعمؽ األمر بتقييـ األشياء فاف جميع األجناس ليست متساوية بالتأكيد.
 9375سوؼ يكوف السبلـ المستقر ممكناً فقط في العالـ االشتراكي.
 9376القيـ األخبلقية في ىذا البمد سيئة وتسير نحو األسوأ.
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Abstract
This study aims to identify the relationship between partisanship and
political trends of students of Al-Azhar University in Gaza through answering
questions to detect the level of partisanship as well as political trends0
The researcher applied the descriptive analytical approach and used a
questionnaire as the main tool of data collection. The data were processed by
computer using the SPSS package. The study population consisted of
undergraduate students at Al-Azhar University in Gaza and questionnaire was
distributed to a random sample of (500) students.
The study revealed the following results:
1- The level of partisanship (69.3%) and this indicates that respondents have
high intolerance partisan.
2- Ethnic ranked first with relative weight of (63.2%), religious with relative
weight of (54.9%), socialist with relative weight of (51.8%), liberal with
relative weight of (51.6%), peace with relative weight of (51%),
pornography with relative weight (49.9%), and finally reactionary with
weight relative of (49.6%) respectively.
3- There is an inverse statistical significance relationship between grades
measure of partisanship and the following dimensions measure of political
and social trends (ethnic, religious, socialist, and libertarian) among the
students of Al-Azhar University in the Gaza Strip. This indicates that the
more partisanship among the students of Al-Azhar University in Gaza, the
decrease in the dimensions of political and social trends and vice versa.
4- There is no statistical significant differences between males and females
related to grades measure of partisanship and the following dimensions
(party affiliation, partisan direction, and cognitive level).
5- There is no statistical significant differences between the level of
partisanship and its dimensions (party affiliation, direction partisan, and
cognitive level) and place of residence (camp, city, village).
6- The students who live in the North Governorate have less degree of party
affiliation than students who live in Khanyounis Governorate. The
students who live in the Gaza Governorate have less degree of party
affiliation than the students who live in Middle and Khanyounis
Governorates.
7- The students who live in the Middle and Khanyounis Governorates have a
greater level of knowledge than students who live in North Gaza and Gaza
Governorates.
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8- There is no statistical significant differences of the level of partisanship
and its dimension (trend partisan) related to Governorate (North Gaza,
Middle, Khanyounis, and Rafah).
9- The students in first semester have less partisanship than students in
second, third and fourth semester. Also the students in second semester
have less partisanship than of students in third and fourth semester.
10- The students whose income level ranges from 2000 to 3000 NIS have
partisanship more students whose income level less than 1000 NIS or
ranged from 1000 to 1900 NIS.
11- The students who support Fateh party have a greater partisanship of
students who support other parties (Jabha, Hamas, and Islamic Jihad).
12- There is no statistical significant differences between males and females
for the average score of following political and social trends
(pornography, religious, socialist, liberal, reactionary, and tendency to
peace).
13- There is no statistical significant differences between political and social
trends and its dimensions (pornography, religion, socialism, liberalism,
and tendency to peace) and place of residence (camp, city, and village).
14- There is no statistical significant differences between the level of
following dimensions of political and social trends (pornography,
socialist, liberal, reactionary, and tendency to peace).
15- There is no statistical significant differences between the level of
following dimensions of political and social trends (pornography,
religious, liberal, and reactionary) and following educational levels (first,
second, third, and fourth level)0
16- There is no statistical significant differences between the level of
following dimensions of political and social trends (pornography, ethnic,
socialist, liberal, and tendency to peace) and the following levels of
income (less than 1000 NIS, 1000-1900 NIS, 2000-3000 NIS, and more
than 3000 NIS).
17- There is no statistical significant differences between the level of
following dimensions of political and social trends (socialist, liberal,
reactionary, and tendency to peace) and affiliation to the following
parties (Fateh, Jabha, Hamas, and Islamic Jihad).
Based on the study results, we recommend the following:
1- Design an intervention program to reduce tension between students and to
minimize the negative effects of partisan intolerance0
2- Strengthening the role of Universities to have a larger role and neutralize
the houses of worship and mosques and clarify the view of religion.
3- The existence of a strategic plan to reduce the phenomenon of partisanship
especially after recent events0
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4- Activate the role of family to alleviate partisanship through increased
social ties and strengthen national cohesion0
5- Activate the role of the University and neutralize from any political
affiliation and maintain the sanctity of the university campus0
6- Provide psychological and social support for students in universities
broadly especially collective and private counseling0
7- The need to form a unified student body within the university that will
serve the students and the organization of national events0
8- Promote the principle of tolerance and constructive dialogue within the
community by holding regular meetings within the university including all
political parties in order to build a constructive dialogue strategy0
9- Develop programs to combat intolerance and try to mitigate and prevent
the spread of the disease through the media0
10- Neutralize the media and desist from promoting and causing confusion
vanities0
11- Holding workshops and meetings with representatives of political parties
and make them aware of the seriousness of the phenomenon0
12- The need to include the subject of intolerance in the curriculum
instruction in schools and universities0
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