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 دراسة :در�� ا����� ��ى ��� ا������ت ا�������� وا���دا���
  عبر ثقافية مقارنة

محمد عبد العزيز                                                                                                                     .حسني عوض                                   د.د
  السودان  /     جامعة أم درمان اإلسالمية  فلسطين                           /جامعة القدس المفتوحة

                                                                  
  

  :ملخص الدراسة
، والـسودانية     التعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينية     مستويهدفت الدراسة إلى معرفة      

المستوى  ، لنشأةمكان ا، التخصص  أو النوع(كل من متغيرات الفروق فيها التي تعزي الي    تحديد  و
 )800(طبقية بلغ قوامهـا عشوائية  ، واختار الباحثان عينة العمر  ،التحصيل االكاديمي  ، الصفي

سـتخدم  ق أغراض الدراسة أ   حقيت ، ول  وسودانية معات فلسطينية عدة جا موزعين على   طالبا وطالبة   
والتي تضمنت المعلومات المرتبطـة بـالتمتغيرات       ولية  األبيانات  استمار ال  ياألول :تينالباحثان أدا 

 التعـصب لـدى طلبـة الجامعـات الفلـسطينية          مقياسفي  الثانية  تمثلت  و الديمغرافية للمبحوثين، 
 وقد أظهرت ،  فقرة) 46 (حيث بلغ عدد هذه الفقرات    ،  ن صدقها وثباتها    التأكد م ، وقد تم    والسودانية  

  :الدراسة النتائج التالية
حيث بلغـت   متوسطة  والسودانية   طلبة الجامعات الفلسطينية  كل  التعصب لدى   الدرجة الكلية   أن  -1

 %).63.4(الطلبة الفلسطينيين الذين مثلوا عينة الدراسـة        النسبة المئوية الكلية لمتوسط استجابات      
  %).61 (الدرجة الكلية للتعصب لدى الطلبة السودانيينقيمة متوسطة بينما بلغت 

التعصب بين الطلبة   رجة  في د  )≥0.05α(فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة      وجود   -2
  .الفلسطينيين والسودانيين، وقد كنت الفروق لصالح الطلبة الفلسطينيين

التعصب لدى طلبة   رجة  في د  )≥0.05α(ائية على مستوى الداللة   فروق ذات داللة إحص   وجود   -3
  بالنسبة للطلبـة الفلـسطينيين     تبعا لمتغير النوع وقد كانت الفروق     والسودانية   الجامعات الفلسطينية 
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لـصالح الـذكور فـي العينـة         الفروق دالة إحصائيا في درجة التعصب        بينما كانت لصالح اإلناث، 
  .السودانية 

التعصب لدى طلبة   رجة  في د  )≥0.05α(ت داللة إحصائية على مستوى الداللة     فروق ذا وجود   -4
تبعا لمتغير التخصص في الثانوية العامة، وقد كانت الفروق لصالح          والسودانية   الجامعات الفلسطينية 

، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا لدى العينـة           الفلسطينية   لدي الطلبة من تخصص الفرع األدبي    
  .السودانية

التعصب لدى  رجة  في د  )≥0.05α( فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة       عدم وجود    -5
  .والسودانية تبعا لمتغير السنة الدراسية طلبة الجامعات الفلسطينية

التعصب لدى  رجة  في د  )≥0.05α( فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة       عدم وجود    -6
  . التحصيل الدراسيسودانية تبعا لمتغير وال طلبة الجامعات الفلسطينية

التعصب لدى طلبة   رجة  في د  )≥0.05α(فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة      وجود   -7
والسودانية تبعا لمتغير مكان السكن ، وقد كانت الفروق بين الطلبة من سكان              الجامعات الفلسطينية 

  ينة؟المدينة وسكان القرية لصالح الطلبة من سكان المد
    

 التوصـيات عدد مـن     إلى   انفي ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة خلص الباحث         و
  :فيما يلي أهمها

 ومحاولة تغييرها أو الوقاية منهـا مـن خـالل           ةإعداد برامج لمكافحة االتجاهات التعصبي     -1
  .وسائل األعالم

كل خـاص وعلـى     إصدار نشرات توعية تبين مخاطر التعصب على العملية التعليمية بش          -2
 . المجتمع بشكل عام 

عقد ندوات في حرم الجامعة تدعوا إلى التسامح وتقبل الرأي األخر يقـوم بهـا األسـاتذة                  -3
 .والطلبة ومشاركة الجهات ذات االهتمام في الموضوع
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  :مقدمة

ـ جاء اإلسالم ليخرج الناس من ظالم دامس عاشت       ، حيـث  جاهليتهـا ه البـشرية فـي   في
 للقبيلـة والجـنس والـرأي والحـزب     بزة األولى في حيـاتهم، أي التعـص     كانت العصبية الركي  

م لبـشر والحجـر، لـذلك حـر       اوغيرها من أشكال التعصب، التـي أدت إلـى تـدمير وفنـاء              
اإلسالم التعصب لما له من آثار مدمرة علـى الحيـاة البـشرية تمثلـت فـي كراهيـة اإلنـسان           

يـة، ومحاربـة األخ ألخيـه، وقتـل اإلنـسان           االجتماعالمسلم ألخيه المسلم، وتفسخ العالقـات       
والفرقـة بـدال     لإلنسان لمجرد إبداء رأيه في موضوع ما، ومخاصمة وجفـاء ونميمـة وغيبـة،             

من الوحدة، والتسلط بدال من المشاورة، والتبعية بـدال مـن االسـتقاللية، واألنانيـة بـدال مـن                   
   .العطاء، وانقسام المجتمع بدال من وحدته، وغيرها من أمور 

موضـوعا مـن الموضـوعات       )1989(كما يـري عبـد اهللا       تمثل االتجاهات التعصبية    
ي الحـديث والمعاصـر، فهـي التـي تحكـم           االجتمـاع الخصبة والمهمة في تراث علم الـنفس        

التعامل بين مختلف الجماعات متمثال في العالقات بـين األشـخاص الـذين ينتمـون إلـى هـذه                 
ـ      ضاء كـل جماعـة عـن أعـضاء الجماعـات األخـرى،             الجماعات والتوقعات التي يكونها أع

      لة التـي تتبـدى فـي المـودة والـصداقة والتعـاون             سواء في ذلك االتجاهات االيجابية المفـض
والتعاطف، أو االتجاهات السلبية الكريهة التي تتمثل فـي التعـصب الـسلبي والعـداوة والنفـور       

 .من قبل أعضاء جماعة معينة ضد جماعة أخرى

في درجاته الـشديدة إلـى مختلـف أشـكال التمييـز والعـدوان التـي                يؤدي التعصب   و
تصل إلى حد اإلبادة الجماعية ألعداد كبيـرة مـن األشـخاص طبقـا إلحـدى خـصالهم التـي                    
تضعهم في فئة تصنيفية معينـة تجعلهـم هـدفا لعـدوان اآلخـرين، ومـرورا بتـشريد اآلالف                   

والهروب بعيـدا مـن أجـل الحفـاظ         واغتصاب حقوقهم وإجبارهم على ترك أوالدهم ومساكنهم        
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على حياتهم، حتى نصل إلى الدرجات األخف التـي تتمثـل فـي عـدم إعطـاء الماليـين مـن                    
  .)1997قباني،(ساوية في العمل والتعليم والزواجاألشخاص فرصا مت

االنغـالق علـى     النغـالق بمعنـى   للتـسامح واالنفتـاح و رديـف        لالتعصب نقيض   ان  
حولهـا وال يـتم التفكيـر        ث يتم التمسك بأفكار معينة يـتم التقوقـع        الذات واالنغالق الفكري بحي   

ــار دون      ــذه األفك ــير ه ــرد أس ــى الف ــل يبق ــا، ب ــق خارجه ــي التحلي ــواها ف   .س
لتقبـل الـرأي اآلخـر       إذن التعصب يحمل معنى الشدة والتشدد بصحة الرأي وعـدم االسـتعداد           

وأسـبابه ولكـن     عـصب ويبدو أن هنـاك تقاطعـاً بـين مظـاهر الت          . حتى لو كان على صواب    
داللـة كبيـرة بحيـث       الذي ال شك فيه أن التعصب ارتبط بكلمه األعمى ويعـد لهـذا االرتبـاط              

المتعـصب إلـى شـخص       يعني ذلك أن التعصب هنا يعمي البصر والبصيرة فيتحـول اإلنـسان           
وراسـخ فـي عقلـه       فهو هنا ال يرى أمامه إال مـا هـو مرسـوم           . أعمى حتى لو كان مبصراً    

  ).1997قباني،(فقد العين هنا قدرتها على الرؤيةوبالتالي ت
التعصب كنمط سلوكي ينطلق من مرجعية فكريـة مغلقـة يـتم نقلـه وتعميمـه فـي                  ان  

حيث أن التعـصب هـو فـي الوقـت نفـسه مظهـر مـن مظـاهر         . من خالل التربية المجتمع
جتمـع، وهـي   في البيت على اعتبار أن األسرة هي اللبنـة األولـى فـي الم    التربية التي تمارس

 الذي يكتسب منها الفرد قيمه وثقافته، ومنظـوره إلـى العـالم الخـارجي المحـيط      البيئة األولى
  ).1997قباني،(

االرتباط بين البعـد التلقينـي والـسلطوي فـي التربيـة وبـين التعـصب ألن         وهنا يتم
عنهـا  تـي يغيـب   ارتباطاً عضوياً بمعنى أن التربية البيتيـة القمعيـة والتلقينيـة ال    االرتباط هنا

 التعبير عن الرأي وتقبل الرأي اآلخر ال يمكـن أن تنـتج إال شخـصاً متعـصباً سـلطوياً      حرية

أو  قمعياً تلقينياً يقوم بعملية تقمص مستمرة لشخصية من قام بقمعـه سـواء علـى صـعيد األب    
  . األم أو األخ األكبر، وهو هنا يدور في عملية ال متناهية من تقمص األدوار
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  يتطلب بالتأكيـد البحـث عـن األسـباب    المجتمعآفة التعصب في   فإن معالجةومن هنا
إال بالبحـث العملـي     واألنـواع، وال يتحقـق ذلـك         دون الخلط بينها وبين المظـاهر     والمسببات  

وتطوير مقاييس مقننة تقيس درجة التعصب بما ينسجم مع البيئة والواقـع المعـاش فـي البيئـة                  
 .العربية

العنـف وسـط طـالب الجامعـة تـم           فـي     ملحوظاً ارتفاعاًأن هناك   وقد الحظ الباحثان    
التعبير عنه بـصور وأشـكال مختلفـة كـالعنف الكالمـي واللفظـي واالقتتـال والـصراعات                  
الحزبية التي انتقلت إلى الجامعات ووجدت أرضـا خـصبة فيهـا ، ممـا يؤشـر الـي وجـود                     

 هـذه الدراسـة مـن أجـل         وهذا مـا دفعهمـا إلـى إجـراء        يهم ،   درجة التعصب لد  ارتفاع في   
    .درجة التعصب لدى طلبة الجامعة وعالقتها ببعض المتغيراتالكشف عن 

  :مشكلة البحث

  : اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتييمكن تلخيص مشكلة البحث في
  ؟  والسودانية  درجة التعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينيةمستوي ما 

  :تية الفرعية اآلوينبثق عن هذا السؤال الرئيس األسئلة
 ؟ الجنسية باختالف  والسودانيةدرجة التعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينيةهل تختلف -1

  ؟  ختالف النوعاب والسودانية درجة التعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينيةهل تختلف -2
ـ     باختالف   درجة التعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينية     هل تختلف   -3 ان الجامعة بـاختالف مك
  ؟  نشأةال
الجامعة  باختالف   والسودانية درجة التعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينية     هل هناك فرق في     -4 

  ؟الطلبة تبعا للسنة الدراسية في الجامعةبين 
مـستوي  بـاختالف    والـسودانية  درجة التعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينية      هل تختلف    -5 

  ؟ للطالبالتحصيل الدراسي
  ؟التخصص   باختالفوالسودانية درجة التعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينيةف هل تختل-6  
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  ؟العمر  باختالفوالسودانية درجة التعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينية هل تختلف -7 
  

 :أهمية البحث

ازدياد تأثير التعصب على تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله حيث 
 التعصبية واالتجاهات:" بقوله )1989(وهذا ما يؤكده عبد اهللا معات اإلنسانية وتماسكها بنية المجت

 اإليجابي التعصب( الجماعات ينب االتجاهات شكلي كأحد التحديد وجه على Negative السلبية

 تشمل عديدة جوانب على سلبية آثار من عليها يترتب  ومااألهمية من كبير قدر لها )السلبي والتعصب
 السلبية اآلثار هذه وتنعكس .اإلنسانية تمعاتلمجا سائر في والسياسية واالقتصادية االجتماعية النواحي

 عانت التي تمعاتلمجا من العديد وهناك .األفراد على تعود مثلما عمومها في تمعاتلمجا هذه على

   ".شكلةالم هذه مواجهة على قادرة وغير ذلك من تعاني ومازالت
على سير العملية التعليمية في     ه الدراسة ايضاً الي تاثيرات التعصب السلبية        وتعود اهمية هذ  

 إلى تعطيل العملية الدراسـية فـي بعـض          التعصب لجماعات وأحزاب سياسية    فقد أدى  الجامعات
مثل جامعة بيرزيت وجامعة النجـاح الوطنيـة وجامعـة القـدس       والسودانية  الجامعات الفلسطينية   

 ،لعنف التي وقعت فيها نتيجة للتعصب للمواقف واآلراء السياسية والحزبية           أحداث ا جراء  المفتوحة  
  .وفي السودان ما من جامعة ما تعرضت لمشكالت العنف الطالبي

أهمية مجتمع الدراسة وهو طالب الجامعات، والذي تعد دراسة الكثير مـن             كذلك تعود الي  
 أنهم شريحة تمثل صناع الرأي      إلى نظراً   الله منبئاً هاماً لرصد مسار هذه الظاهرة،      خالظواهر من   

كما أنهـم يمثلـون نـبض    . وقادة المجتمع ومصدر هام وأساسي للمعرفة لديه في المستقبل القريب     
 . المجتمع ومرآته العاكسة لكافة شرائحه وبيئاته المختلفة
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 ، وكذلك الوقوف علـى    بقياس درجة التعصب     ونظرا لهذه األهمية كان ال بد من االهتمام         
التـي   ومحاولة اقتراح الحلول المناسبة       التعصب وعالقته ببعض المتغيرات الديمغرافية       اأسباب هذ 

  .     من شأنها أن تخفض درجة التعصب
كما تبدوا أهمية هذه الدراسة من الناحية التطبيقية في االستفادة من نتائجها في توجيه نظر               

ما وصلت إليه درجة التعـصب وتـداعياتها        ي  ووضعهم ف في العالم العربي واإلسالمي     المسئولين  
  .أن تخفض درجة التعصبوكذلك تقديم بعض التوصيات والمقترحات التي من شأنها 

  
  :أهداف البحث

  :تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي
  .والسودانية  طلبة الجامعات الفلسطينيةكل من درجة التعصب لدى  إلىالتعرف -1
والسودانية التي تعزي    لتعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينية    افي درجة    علي الفروق التعرف  -2
ـ  ،     نشأةالتخصص في الثانوية العامة ، مكان ال      الجنس ،    ،   الجنسية (متغيرات  ل ، صفيالمستوى ال
   ).تحصيل الدراسي، العمرال

  :منهجية الدراسة

نهج الوصفي  الباحثان الم في ضوء طبيعة الدارسة والبيانات المراد الحصول عليها استخدم            
التحليلي الذي  يصف الظاهرة كما هي في الواقع ويعبر عنها تعبيرا كميا وكيفيا بحيث يؤدي ذلـك                  

 الوصول إلى استنتاجات وتعميمات تـساعد       إلى الوصول إلى فهم لعالقات هذه الظاهرة إضافة         إلى
  ).1998أبو عالم، (في تطوير الواقع المدروس

  :حدود البحث

 والـسودانية  التعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينية    درجة   قياسية في   تنحصر الدراسة الحال  
جامعـة فلـسطين     ،   فلـسطين /جامعة القدس المفتوحة  ،  فلسطين/جامعة النجاح الوطنية   :وهي

ــة ــان/التقني ــسطين،جامعة أم درم ــالمية فل ــسودان / اإلس ــوم ال ــسودان للعل ،جامعة ال
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 وقد طبقت الدراسـة  السودان  /،جامعة النيلين السودان  /السودان ، جامعة الخرطوم   /والتكنولوجيا
الدراسـة علـى المحـددات    هذه  اقتصرت   .2008/2009من العام الدراسي    فصل األول   في ال 
  :التالية

  .كل من فلسطين والسودانأجريت هذه الدراسة في : محدد مكاني
  ).2009-2008 (من العام الدراسيول  هو الفصل األ:محدد زماني
جامعـة   :والسودانية وهـي   طلبة الجامعات الفلسطينية  ى   عل الدارسةذا  قتصر ه ت :محدد بشري 

فلسطين،جامعة /جامعة فلسطين التقنية  ،  فلسطين/جامعة القدس المفتوحة  ،  فلسطين/النجاح الوطنية 
الـسودان، جامعـة أم     /السودان، جامعة النيلين  /، جامعة العلوم والتكنولوجيا   السودان/أم درمان   

  .السودان/ان، جامعة الخرطومالسود/درمان اإلسالمية 
  .المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذه الدراسة: محدد مفاهيمي
  . الدراسة من حيث صدقها وإجراءات تطبيقهاةأدا: محدد إجرائي

  
  :مصطلحات البحث

  :التعصب-1

الطي الشديد،  : صلب شيد، وأتعصب أشتد، والعصب    :  يأتي بمعنى الشدة يقال لحم عصب      :لغةً
فالن ال تعصب   : ومن أمثال العرب   .شده واسم ما شد به العصابة     : ه وعصبه تعصيباً  وعصب رأس 

ومنه قوله عز    ).2005دمخي،(سلماته، يضرب مثالً للرجل الشديد العزيز الذي ال يقهر وال يستذل          
  .أي شديد" هذا يوم عصيب"وجل 

ابتـه ألبيـه    بنـوده وقر  : التجمع اإلحاطة والنصرة ومنه قوله عصبة الرجل      : ويأتي بمعنى 
والعرب تسمى قرابات الرجل أطرافه ولما أحاطت به هذه القرابات وعصبت بنسبه سموا عـصبة               
وكل شيء استدار بشيء فقد عصب به والعمائم يقال لها العصائب، ويقال عصب القوم بفـالن أي                 

  .استكفوا حوله والعصبة والعصابة جماعة ما بين العشرة إلى األربعين
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ة والعصبية أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتألب معهم على مـن             والتعصب من العصبي  
  . والعصبي هو الذي يغضب لعصبته ويحامي عنهم .يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين

ال يخرج المعنى االصطالحي عن المعنى اللغوي فالتعصب هو التشدد وأخذ األمـر              :اصطالحاً
وكذلك  .ة من أن يتبع غيره ولو كان على صواب        بشدة وعنف وعدم قبول المخالف ورفضه واألنف      

التعصب هو نصرة قومه أو جماعته أو من يؤمن بمبادئه سواء كانوا محقين أم مبطلـين، وسـواء                  
  .)57،56،ص1997معتز، (كانوا ظالمين أو مظلومين

هو المضمون االنفعالي للتعصب ،بمعنى انه يمثل البطانة أو الخلفيـة الوجدانيـة              : التحيز-2
  )1997,عبد اهللا.(هرة التعصب لظا

هو السلوك الظاهر أو الصريح المعبر عما يوجد لـدى الـشخص مـن مـشاعر                :التمييز  -3
 ) 1997,عبد اهللا.(ومعتقدات نمطية عن بعض األشخاص والجماعات 

هي أن يدعو الرجل إلى عصبته والتألب معهم على من يناديهم ،ظالمين كانوا أو              : العصبية  -4
 )1996,وسوعة العالمية الم. (مظلومين

هو العجز النسبي عن تغير الشخص لسلوكه أو اتجاهاته عندما تتطلب الظـروف       : التصلب  -5
  ) 1997,عبد اهللا.(الموضوعية لذلك 

  :الدراسات السابقة

استعرض الباحثان مجموعة من الدراسـات الـسابقة التـي عالجـت مـشكالت قريبـة                
فر لفريـق البحـث دراسـات سـابقة بحثـت           الم تتـو  إلى حد ما من مشكلة دراستهما، حيث أنه         

غيرهـا مـن الجامعـات العربيـة        م فـي    سواء في جامعة القدس المفتوحـة أ       هانفسفي المشكلة   
  :واألجنبية وهذه الدراسات هي

التـي  ) 1998(ومن الدراسات التي اهتمت بدراسته عند طلبة الجامعـات، دراسـة معتـز سـيد                
بـنمط الـسلوك أو مركـز الـتحكم عنـد طلبـة جامعـة               هدفت لدراسة سمة التعصب وعالقتها      

طالباً وطالبـةً، حيـث أظهـرت نتـائج الدراسـة أن            ) 419(القاهرة، وتكونت عينة الدراسة من      
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مجـال الـرفض دون اعتبـارات منطقيـة، مجـال           : (هناك مجاالت نوعية لسمة التعصب وهي     
ومجـال البعـد    التمسك بوجهـة النظـر الشخـصية، ومجـال االندفاعيـة، ومجـال التحيـز،                

وارتباطـاً سـلبياً   " أ"، كما ارتبطت سمة التعصب ارتباطاً موجبـاً داالً بـنمط الـسلوك       )االنفعالي
  .داالً بمركز التحكم في التدعيم

لدراسة مظـاهر التعـصب لـدى طـالب جامعـة           ) 1998(وفي دراسة قام بها سرمك ورؤوف       
اسـتخدام مقيـاس التعـصب      القاهرة، وقياس درجة التعصب لدى عينـة مـن طلبـة الجامعـة ب             

) 122(وأجريـت الدراسـة علـى عينـة بلغـت      . المستنبط من اختبار الشخصية متعدد األوجـه     
 سـنة، وبينـت هـذه الدراسـة         23-18طالباً وطالبةً في جامعة القاهرة، تراوحت أعمارهم بين         

% 48مـن اإلنـاث و      % 51ارتفاع درجة التعصب بين طالب جامعـة القـاهرة، واتـضح أن             
كور في العينة يأخذون موقعهم في أعلى مراتـب التعـصب فـي المقيـاس المـذكور وأن               من الذ 

  .سمة التعصب عند اإلناث أعلى منها عند الذكور
حول اتجاهـات طـالب الجامعـة نحـو بعـض           ) 1995(وفي دراسة قام بها خليفة وعبد المنعم        

مـن الـسودانيين   هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن اتجاهـات طـالب الجامعـة           . شعوب العالم 
طالبـاً  ) 654(والمصريين نحو بعض شعوب العالم، وقد أجريت الدراسـة علـى عينـة بلغـت                

وطالبةً بمرحلة التعليم الجامعي من الطالب الـسودانيين والمـصريين، الـذين يدرسـون بكليـة                
  :اآلداب في جامعة القاهرة، ومن النتائج التي خرجت بها الدراسة

) 61( الطـالب والطالبـات مـن حيـث االتجـاه نحـو              عدم وجود فروق جوهرية بين     -
  .شعباً من شعوب العالم

 .يوجد لديهم اتجاه ايجابي نحو الشعب المصري% 82أغلبية الطالب السودانيين  -

 .اتصف اتجاه أفراد العينة نحو الشعوب األفريقية بالحياد دون السلب أو اإليجاب -

ـ          - و الـشعب اإلسـرائيلي، وأكثرهـا       إن أكثر الشعوب مكروهية بالنسبة ألفراد العينـة ه
 .حباً هو الشعب الفلسطيني والشعب الياباني
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حـول التعـصب وعالقتـه بـبعض األنمـاط الـسلوكية،            ) 1992(وفي دراسة قام بها عبد اهللا       
مـن الدارسـين بكليـة اآلداب جامعـة القـاهرة،           ) 419(أجريت هذه الدراسة على عينـة مـن         

 بنـداًن وبينـت الدراسـة       40 الباحـث ويتكـون مـن        واعتمدت الدراسة مقياساً للتعصب أعـده     
وجود عوامل وأبعاد نوعية لسمة التعصب، كمـا كـشفت عـن تجـانس كبيـر بـين عوامـل                    
مجموعة الذكور واإلناث، وبينت بالتالي وجود ارتبـاط كبيـر موجـب بـين سـمة التعـصب                  

  .ونمط السلوك االنفعالي عند أفراد العينة
حـول االتجاهـات التعـصبية، وأهـم أشـكالها ومـدى            ) 1990(وفي دراسة قام بها عبـد اهللا        

طالـب وطالبـة مـن طـالب جـامعتي          ) 400(عموميتها، أجريت هذه الدراسة على عينة بلغت        
  :م، ومن النتائج التي وصلت إليها1990القاهرة وعين شمس عام 

مثـل  إن اتجـاه المحافظـة ي      .أكدت عمومية مجال االتجاهات التنصيبية عنـد طـالب الجامعـة              
  محكاً جيداً لالتجاهات التعصبية في إطار الثقافة المص

   )1987عبد اهللا ، (المذكور في حسان« و » لسينا« ونجد ايضا من الدرسات السابقة دراسة
 R. Sinha & M. Hassan « الذين الذكور الجامعة طالب من مبحوث مائتي من تتكون لعينة 

 وجودين ت الهندي تمعلمجا في االجتماعي-القتصاديا ستوىلما مرتفعة الهندوس لطائفة ينتمون
 ضد الديني التعصب :هي التعصبية لالتجاهات أبعاد ثالثة بين ٠2٠١ مستوى عند داللة ذات ارتباطات

 الشخص ن اذلك ويعني. لمرأةا ضد للجنس والتعصب الهاريجان ضد الطائفي والتعصب سلملما

 يدعم ما وهو بالعكس والعكس للجنس وتعصب ائفيط تعصب أيضا لديه يوجد سلملما ضد تعصبالم 

 التعصب لعمومية السابقة النتائج

 ينسلملما التالميذ من عينة لدى التعصب مدى عن » A. Khalique لكاليك« مشابهة دراسة وفي

 أبعاد على متوسطة درجات على حصلوا ينبحوثلما أغلبية أن ين تبينالريفي من وأخرى يين الحضر

 على الريفية العينة حصلت كما والطبقي والجنسي والطائفي الديني :وهي االهتمام موضوع التعصب

 دراسة وفي  ووضوحا انتشارا أكثر للجنس التعصب وكان الحضرية العينة من أعلى تعصب درجات
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 ارتباط معامالت إلى الوصول أمكن  & R. Weigel « P. Howes هاوس« و » لوايجل« حديثة

 يتسمون الذين األشخاص ضد والتعصب العنصري التعصب :هي لتصعبفي ا أبعاد ثالثة ينب دالة

 بعض يوجد ذلك إلى وباإلضافة السن كبار ضد والتعصب » Homosexuality ثليةالم بالجنسية«

 .ND كامبل« أقر فقد .لها عرضنا التي الدراسات نتائج مع نتائجها تتعارض التي األخرى الدراسات

T. Campbell «لخمس للتعصب نوعية مجاالت خمسة تغطى التي) والعشرين الخمسة مقاييسه أن 

 يعبر واحد تغيرلم مقياسا يعد منها كال إن للقول تكفى بصورة مرتبطة تكن لم مختلفة عرقية جماعات

 كنيم الجماعات بعض نحو تفضيل اتجاهات يتبنى ينبحوثلما من عددا هناك أن وجد إذ .عنه منها كل

  قياسلما على الكلية همدرجات من بها التنبؤ
  الطريقة واإلجراءات
 في تحديد مجتمـع     ها الباحثان  واإلجراءات التي اتبع    الطرق جزء من الدراسة  ليتناول هذا ا  

في بناء أداة الدراسـة ووصـفها،ثم شـرح         ات واإلجراءات العملية    الدراسة والعينة وشرح الخطو   
ختبارات اإلحصائية التي استخدمت فـي      مخطط تصميم الدراسة ومتغيراتها،واإلشارة إلى أنواع اال      

  .الدراسة
  :مجتمع الدراسة

 الفلسطينية التي تقع في شمال فلسطين  الجامعات في الطلبةتكون مجتمع الدراسة من جميع   
والجامعات السودانية ) جامعة القدس المفتوحة، جامعة النجاح الوطنية، جامعة فلسطين التقنية(وهي 

ويبلغ ) امعة الخرطوم، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، جامعة النيلين وجأم درمان اإلسالمية، (
بية والتعليم العالي الفلسطينية للعام وزارة الترحسب مصادر عدد طلبة الجامعات الفلسطينية 

  .الف طالبة وطالبة )130 (2008/2009الدراسي 
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  :عينة الدراسة

 والـسودانية  ةالجامعات الفلسطيني من با وطالبةطال) 800(أجريت الدراسة على عينة قوامها     
) 300(من الجامعات الـسودانية     من  وللطلبة الفلسطينيين من الجامعات الفلسطينية المختلفة       ) 500(

تقريباً مـن المجتمـع     بالنسبة للمجتمع الفلسطيني    %) 5(وقد شكلت العينية ما نسبته      طالب وطالبة،   
إلـى أن   ) 1992(حيث يشير عودة ومكـاوي      ومقبولة   جيدة   وتعتبر هذه النسبة   ،   األصلي للدراسة 

ون نـسبة  آالف عندما تكمئات العينة تكون ممثلة بالبحوث المسحية التي يكون فيها مجتمع الدراسة  
 ألف طالب وطالبة فإن هذه النسبة    مائة،  وبما أن مجتمع الدراسة يتجاوز        فما فوق % ) 5 ( التمثيل  

بين توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها ي  )1(رقموالجدول  الدراسةمعقولة ويمكن أن تمثل مجتمع 
  :المستقلة

  )1(الجدول

  وصف عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلة
 ��������%�ت   ا�$�#�"ات  ا���دان    

  ا�$�#�"ات
  %ا����� ا�$'�%�  ا��&"ار  %ا����� ا�$'�%�  ا��&"ار

  50.0  150  49.8  249  ذكر

  50.0  150  50.2  251  أنثى

  

  ا���(
  %100  300  %100  500  المجموع

FGHI  88  17.6  150  50.0  
FJ50.0  150  82.4  412  أد  

التخصص في 
  الثانوية العامة

  %100  300  %100  500  المجموع

	
L��  176  35.2  142  47.3  
	LMN  269  53.8  158  52.7  
OPQ�  55  11.0  --  --  

  

  مكان السكن

  %100  300  %100  500  المجموع
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RS28.7  86  37.8  189  أو�  
	PU�V 	
R  133  26.6  87  29.0  
	��V 	
R  98  19.6  74  24.7  

 	
R	�J17.7  53  16.0  80  را  

  المستوى الدراسي

  %100  300  %100  500  المجموع

�PX Y� ZN27.7  83  8.0  40  ا  
�PX  304  60.8  137  45.7  

�X �PX19.7  59  26.4  132  ا  
    24  4.8  21  7.0�G\�ز

  

  المعدل التراكمي

  %100  300  %100  500  المجموع

18-24	
R   406  81.2  214  71.3  
25-29	
R   62  12.4  78  26.0  
 Y�30 �G] 	
R
  [_ق

32  6.4  8  2.7  

  
  العمر

  %100  300  %100  500  المجموع

  
  
  
  

  

  :أداة الدراسة

 بتطوير  اراسات السابقة واألدوات المستخدمة فيها قام      على عدد من الد    انبعد إطالع الباحث  
وقـد  ،  والـسودانية    درجة التعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينية     قياس  استبانه خاصة من أجل     

 األول تضمن بيانات أولية عن المفحوصين تمثلت في:  جزأين النهائية منتكونت األداة في صورتها
 ،  المعدل التراكمي  ،   السنة الدراسية     ، ي الثانوية العامة    التخصص ف  ،   العمر ، الجنس   ،  الجامعة  

حيث والسودانية   التعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينية    درجة  تقيس  والثاني تضمن الفقرات التي     
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ليكرت خماسي األبعاد    مقياس    أساس علىالمقياس  تم تصميم   وقد  فقرة  ) 46 (بلغ عدد هذه الفقرات     
  : كما هو آتي الستجابات المبحوثين األوزانوأعيت  السلبي الفقرات باالتجاهوقد بنيت 

  خمس درجات :يحدث دائما 
  أربع درجات : يحدث غالبا 
   ثالث درجات :يحدث أحيانا
  درجتين : يحدث نادرا 

  درجة واحدة :  ال يحدث مطلقا 
  230= 46× 5=وبذلك تكون أعلى درجة في المقياس 

  46= 46× 1= وتكون أقل درجة 
  

  :داة الدراسةثبات أ

للمقيـاس المـستخدم     عدة أنواع من الثبات من أجل اسـتخراج معامـل الثبـات              اناستخدم الباحث 
  :في الدراسة على النحو التالي

حيث تم تطبيق أداة الدراسة على عينـة  ) Test- Retest Method (طريقة إعادة االختبار :أوال 
، لم يتم تضمينهم فـي      طالبة  ) 15( و طالب )15( بواقع   طالبا وطالبة   ) 30(استطالعية مكونة من    

يوماً بين التطبيقين، ثم تم احتساب معامل ارتباط سيبرمان ) 14(عينة الدراسة األصلية وبفرق زمني   
  .وهو معامل مرتفع ويمكن الوثوق به) 0.89(بين درجات مرتي التطبيق، وقد بلغ

لثبات يشير إلى قوة االرتباط   ، وهذا النوع من ا    )Consistency(ثبات التجانس الداخلي  :ثانيا
كرونبـاخ  (بين الفقرات في أداة الدراسة، ومن أجل تقدير معامل التجانس استخدم الباحث طريقـة               

وهذا يعتبر معامل ثبـات  ) 0.92) (الفا(حيث بلغ معامل الثبات الكلي ). Cronbach Alpha)(ألفا
  .مناسب ألغراض الدراسة الحاليةمرتفع و
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حيث تم تقسيم فقرات االستبانة إلى قـسمين  ):Split-Half Method(ئة النصفيةطريقة التجز: ثالثا
واحتوى القسم الثاني على    ....) 5،  3،  1(متساويين بحيث احتوى القسم األول على الفقرات الفردية       

ثم تم استخراج معامل االرتباط بين الـدرجات الفرديـة          ...) 6،  4،  2(الفقرات الزوجية لالستبانة    
وهذا يعتبر معامل   ) 0.90(حيث بلغ معامل الثبات الكلي    ) 310ص:2002ملحم،  (لزوجيةوالدرجات ا 

  .ثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة الحالية
صـدق  :وهمـا  نوعين من الصدق من أجل فحـص صـدق األداة          دم الباحثان استخ: صدق األداة   

داة علـى عـدد مـن       الصدق الظاهري وذلك بتوزيع األ     و المحكمين أو ما يعرف بالصدق المنطقي     
 الذين استجابوا عليها بسهولة وبيسر حيث كانـت األسـئلة والفقـرات      عينة الدراسة من  بحوثين  الم

واضحة بالنسبة لهم وقد كان ذلك مؤشرا على صدق األداة الظاهري، أما النوع الثاني من أنـواع                 
داة على عدد من    صدق المحكمين حيث قام الباحثان بعرض األ      :الصدق الذي استخدمه الباحث فهو      

بهدف التأكد من مناسبة المقياس لما أعـد         المختصين في علم النفس ومناهج البحث العلمي      الزمالء  
، حيث تم األخذ بالمالحظـات      بدوا مالحظاتهم على األداة   أالذين   من أجله وسالمة صياغة الفقرات    

% 95 على عبارات المقياس    وقد بلغت نسبة االتفاق بين المحكمين      .التي اجمع عليها غالبية الزمالء    
 وقد أجريت التعديالت ).383، ص1998عودة، (وهو ما يشير إلى أن المقياس يتمتع بصدق مقبول 

ومن ثم اخضع المقياس     الفقرات المتكررة      الالزمة التي اجمع عليها المحكمون وقد تم حذف إحدى        
  .لفحص الثبات

  :خطوات تطبيق وإجراء الدراسة

  :وفق الخطوات التاليةراسة بالتسلسل لقد تم إجراء هذه الد
، وموافقة الجامعـات    الجهات المختصة   القيام باإلجراءات الفنية من قبيل الحصول على موافقة          )1

 الدراسة على عينة عشوائية بـسيطة مـن         اة  التي ستقع ضمن العينة المختارة وذلك لتطبيق أد       
 .طالبها
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ويشمل كل التخصصات وكل  والسودانية الجامعات الفلسطينيةحصر مجتمع الدراسة في مختلف  )2
 . الدراسة على عينة ممثلة وبنسبة تفي بغرض الدراسةأداةالمستويات وذلك لتطبيق 

 . الدراسة على عينة الدراسةأداةق تطبي )3
  . المعبأة من الطالب والتأكد من اكتمالهاتالستبيانااجمع  )4
  .إحصائياتفريغ البيانات على جهاز الحاسوب تمهيدا لتحليلها تحليال  )5
  .استخالص النتائج ومقارنتها بالفرضيات ومن ثم تحليلها وتفسيرها )6
  .التعليق على النتائج ووضع التوصيات بناء عليها )7

  :منهج وتصميم الدراسة

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لدراسة العالقة بين متغيرات الدراسة، وجمع   
حص الفرضيات بهدف تفسير النتائج، وشملت الدراسة المعلومات، واستخدام التحليل اإلحصائي لف

  :المتغيرات التالية
  ) : classification variables( المتغيرات التصنيفية: أوالً

   أنثى-2 ذكر  -1: وله مستويان: الجنس-1
   سنة 30أكثر من – 3   سنة 29-25من -2  سنة  24-18من-1:  مستوياتثالثوله : العمر -2
  .   ادبي-2علمي  -1: يانوله مستو : انوية العامةالتخصص في الث -3
  سنة رابعة -4سنة ثالثة  -3سنة ثانية  -2سنة أولى -1: مستوياتأربع وله  :السنة الدراسية-5
  مخيم -3مدينة  -2قرية  -1:  مستوياتثالثوله  :نشأةمكان ال-6
  ممتاز -4جيد جدا  -3جيد  -2أقل من جيد -1:المعدل التراكمي-7

وتمثلت في مقياس التعصب لـدى الطلبـة    ) Dependent Variables( المتغيرات التابعة:ثانياً
  .الجامعيين الذي طوره الباحثان
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  :اإلحصائية المستخدمة في الدراسة المعالجات 
) SPSS(من أجل معالجة البيانات استخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة               

  :التاليةحصائية المعالجات اإل وذلك باستخدام
  . النسب المئوية المتوسطات الحسابية-1
  للعينات المستقلة " ت"اختبار  -2
  .األحاديتحليل التباين اختبار -3

  لقياس الثبات وطريقة التجزئة النصفية  معادلة كرونباخ الفا-4
  .التمثيل البياني للمتغيرات المستقلة-5
   للمقارنات البعديةLSDاختبار -6
  

  : ومناقشتهااسةنتائج الدر

، والـسودانية    درجة التعصب لدى طلبة الجامعات الفلـسطينية      هدفت الدراسة إلى معرفة       
 ،مكان السكن ، السنة الدراسية   ،    العمرجنس ،   ال الجنسية ،  تحديد أثر كل من متغيرات       إضافة إلى 

 جمع البيانـات  ، وبعد عملية التعصبدرجة  على ، التخصص في الثانوية العامة، المعدل التراكمي     
وفيما يلي عرضـا    )SPSS(عولجت إحصائيا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية       

  :للنتائج التي توصلت إليها الدراسة
  

  :ج المتعلقة بسؤال الدراسة األساسالنتائ: أوال

  ؟والسودانية  طلبة الجامعات الفلسطينيةكل من  التعصب لدى درجةما 
النـسب المئويـة ودرجـة      و الحسابية المتوسطات استخدمت السؤال هذا عن جابةاإل أجل من     

 أجـل  ومـن  ،،  ذلك بينت) 2(لوالجدنتائج  و التعصب لدى كل من الطلبة الفلسطينيين والسودانيين      
  :التالي التقويمي المعيار  الباحثاناعتمد النتائج تفسير

  التعصبرجة النسب المئوية ودمعيار تفسير النتائج حسب : )3(جدول 
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@A��Bا� CD��$ا�  

)1 -5(  

  ا�����در�� ا��زن ��A���� ا�$'�%�                         

�� IJ2.5أ   �� IJ50أ%  N�O��� ا��   

 ��2.5-2.9  ��50-59.9%   �N�O��  

��3 -3.4   ��60-69.9%   ��D���  

  آ��"ة  79.9-% 70  �3.5-3.9� 

  آ��"ة ��ا   $�  �ق % 80    $�  �ق 4

 

  )3(لجدو
درجة التعصب لدى كل من طلبة الجامعات الفلسطينية والسودانية ودرجة  والنسب المئوية المتوسطات الحسابية

  تعصبمرتبة تنازليا حسب درجة ال
 ����   

  500=ن
  ا���دان 

  300=ن

I�
�

ا��
  

  ا��Y"ة

 CD��$در��   %   ا�
  ا�����

 CD��$در��   %   ا�
  ا�����

 ��D���  2.78  55.65  �N�O��  68.68  3.43  اg F\Hh�I  YI iPG\YLMjkأو F\HPfN أنأري   1
 آ��"ة   73.04  3.65  آ��"ة  q  3.81  76.20 أpn ا��oG�H	 F] S\n ا�GHm�ت  2
3  rsوا MPtو u��t _ه �� ZGwg xPy\Rا q  3.34  66.76  ��D��� 2.76  55.22  �N�O��   
4   zU�اذا آ 	�_}�J يMI�~� MPP�g xPy\Rا q

 pnأو�Mآ   
3.44  68.88  ��D��� 2.57  51.30   �N�O��  

5  FJ��Iأ MPL �� Zآ p
og57.12  2.86  أ  �N�O��  2.78  55.65   �N�O��  
6  �}
I FHQ\ا� pا��� Y� 	
P�� ر�m]أ S
fg69.76  3.49  أ  ��D���  2.76  55.22   �N�O��  
7  �nا FHI ق_�g ة اذا�~J F��U 57.28  2.86  أ�_م  �N�O��  2.59  51.74  �N�O��  
8  �� �Xأ q x� Z���gأ ���
I FHjدا F] 	J_

F
� SHIه_ أ Y�  
3.22  64.48  ��D��� 3.74  44.78  �N�O�� 

 ��ا
9   �G}� �H��Iأن أ pnأ q �Q� zهMإذا آ

  آ�zU ا��Mوف
3.42  68.36  ��D��� 3.65  73.04  آ��"ة 

  ��D��� 2.59  51.74   �N�O��  60.88  3.04  اZN� Z��U اfRq�ب  10



  


	 46ا���د �� Issue 46, Year 8th  2010 ا��
	 ا�

 

 20

11  _n F] MG\Rول أن ا�nأ q �Q� x� ار
F�� �H\QL  

3.00  59.92   �N�O�� 2.48  49.57  �N�O�� 
  ��ا

12  zf�t اذا Fgq���Uا FHI ةMyP55.20  2.76  .ا[�� ا��   �N�O�� 2.76  55.22  �N�O�� 
13  	�_}�J YLMjkا r��Rأن أ xPy\Rا q  3.14  62.80  ��D���  2.80  56.09  �N�O�� 
14  	�]�

��� اهiم [F اي �I FJ��I55.36  2.77  .ا[�� أ   �N�O��  2.76  55.22  �N�O�� 

��� ادF] Zj اي �U�ش  15I Fg_� x�gML  3.15  63.04  ��D��� 2.59  51.74  آ��"ة  

�N~�ت  16Gا� �Nا_� F] qً�\�� 69.84  3.49  اآ_ن  ��D��� 2.62  51.76  �N�O��  
ا���P���J M واP\Rq�ء اذا هi�F] z اي   17

  �U�ش
3.00  60.04  ��D��� 3.57  71.30  ةآ�"�  

18  �Nا_� F] Mg_\وا� �H���J M60.32  3.02  ا��  ��D��� 3.33  66.52  ��D���  
19   F�N_ا�أو  Fhرا MPtان ا pا��� Y�.  3.15  63.08  ��D��� 3.00  60.04   ��D���  
20   �P] مiع ه�G\Xا F] z
اV_ر واpw�U اذا آ

�Lرا  
2.92  58.36  �N�O��  2.80  56.09  �N�O�� 

21  �Rا x� ت�]�j F] Zjاد	PHmوادارة ا� Fg�g  3.00  60.08  ��D��� 2.76  55.22  �N�O�� 
22  �Mء ا��ي أآF~ا� YI �Ghث دا�wg61.40  3.07  أ  ��D��� 3.65  72.17  آ��"ة  
ا��g� Z�x اP�q�ء وا�G_اJ �N��� أuPJ أو   23

  أR_د
3.22  64.46  ��D��� 3.02  60.43  ��D���  


F ا�Mاي  24U_���QL Y� pnا q  3.13  62.61  �D���� 2.61  52.17  �N�O��  
25  �yj �Uا zاذا ادرآ Fhرا YI زل�
gان ا YmGL  3.94  78.84  آ��"ة 73.04  3.65 آ��"ة  
أ�X p��gا إ�S ا���LM او ا�iwب ا��ي   26

�}Pأ� FG\Uا  
  آ��"ة   73.04  3.65 آ��"ة 75.66  3.78

  
  )3(جدولتابع 

كل من طلبة الجامعات الفلسطينية والسودانية درجة التعصب لدى ودرجة  والنسب المئوية المتوسطات الحسابية

  مرتبة تنازليا حسب درجة التعصب
 ����   

  500=ن
  ا���دان 

  300=ن

I�
�

ا��
  

  ا��Y"ة

 CD��$در��   %   ا�
  ا�����

 CD��$در��   %   ا�
  ا�����


 F�I_Go	 إي أN_د آ
z إذا  27U�] rGRا Y� 
 F
U_���QL ن�J O}أي�Mا�  

3.28  65.58   ��D���  3.24  64.78  ��D���  
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28   ��\Iا qا أن�nأ MPP�g xPy\�L ري�m]65.58  3.28  أ  ��D��� 3.52  70.43  آ��"ة  
29   OHا� ���
IMm]أ	HPRي و�J  م��\Uq�J   3.37  67.43  ��D��� 2.98  59.57  �N�O��  
30  _�Nأ MPt FHI Oه Y� FHI ري�m]58.23  2.91  أ  �N�O��  3.52  70.43  آ��"ة  
31   q ة�nوا F\GHا�آXاM\x �}
I .  3.20  63.98  ��D��� 2.74  54.78  �N�O�� 
32   ��U Fh�N��
��� ��Lم �F اI �L��gا

  m]q�ري او اF] FJ_HR ا�Pw�ة
3.39  67.71  ��D��� 2.98  59.57  �N�O�� 

 آ��"ة  D��� 3.63  72.61��  61.57  3.08  ار[u ���هMة اي HPfN	 او Hh�I	 اMjي  33

��� Mّ�Lq اMjkون   34I �P���J Mأ��

�\Lأد ZGI F] Fgد�X�J  
2.31  46.10   �N�O��

  ��ا
2.76  55.22  �N�O�� 


F ا��J Fh�N�ن  fـ�n FI�دة   35��L
	�P
Iو.  

 آ��"ة   70.43  3.52  آ��"ة  73.78  3.69

36  	¡L�J �ً��ل أ��_Nأ pا��� F
J�\
L ���
I.  2.73  54.58   �N�O�� 2.65  53.04  �N�O�� 
37  F
U_���QL YLراء ا��¢ ��ّg57.75  2.89  ا   �N�O�� 2.96  59.13  �N�O�� 
38  Fhارا YI زل�
���N�O   47.75  2.39   أpn ا�\

  ��ا 
2.37  47.39   �N�O��

  ��ا 

F رft	 Ms F]ب �oL Y�د�
�wJ Fة  39J�\
g  3.67  73.33  آ��"ة   76.52  3.83  آ��"ة 
40   �P] مiع ه�G\Xا F] z
اV_ر واpw�U اذا آ

  .�L را
2.73  54.58   �N�O�� 2.63  52.61  �N�O�� 

41   ��
g q 	P�GX اي Y� 	���\Rq�J Mm]�R
  ا[m�ري

2.82  56.43   �N�O�� 2.57  51.30   �N�O��  

�_ آ
z رJ zHfN �G� ��Ph�ن mg_ن ه
�ك   42
 FU��\
g 	sر���.  

2.65  52.97   �N�O�� 2.98  59.57   �N�O�� 

43  Pأي د�Mا� FHI ارM�FHI Z أؤ�Y ان ا¤
	P�Q~ة ا�_N  

2.96  59.16   �N�O�� 2.91  58.26   �N�O�� 

44   F\n ف�j ة اوMX�~� اي F] FfLMN �U�Rا
�n FHI YmL O� _و�  

   ���N�O  70.09  3.50  آ��"ة  72.09  3.60

45   F
G}L qو �ًwPw� رأياZGI �� ارا� 
YLMjkا�P]   

3.20  64.06  ��D���  2.98  59.57  �N�O�� 

46   pا��� Y�أن PtأMF�N_ا�أو  Fhآ��"ة   71.30  3.57  آ��"ة  71.24  3.56   را 
  ���D���  3.035  60.76  ��D�� 63.40  3.17 الدرجة الكلية للتعصب للفلسطينيين  

   )   5(أقصى درجة للفقرة*
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 التعصب كانت كبيرة لدى عينة الطلبة الفلـسطينيين علـى           أن درجة ) 8(يتضح من خالل الجدول     
حيث تراوحت استجابات المبحوثين من أفراد العينة ما ) 46، 41، 29، 35، 26،  25،  2(الفقرات  

 (بينما كانت درجة التعصب كبيرة لدى الطلبة السودانيين على الفقرات         %)  71.2-% 78.8( بين  
حيث تراوحت استجابات المبحوثين مـن       ،) 46،  35،39،  33،  28 ،  26،  25،  22،  17،  9،  2

لـدى عينـة الطلبـة      وكانت درجة التعـصب متوسـطة        %)70-% 76.5( أفراد العينة ما بين     
 ، 23، 22، 21، 19، 18، 16،17، 13،15، 10، 8،9، 6، 4، 3، 1(على الفقرات  الفلسطينيين

حيث تراوحت استجابات المبحوثين من أفراد العينة ما         ) 45،  33،  32،  31،  29،  28،  27،  24
علـى   ينة الطلبة الـسودانيين     لدى ع  كما كانت درجة التعصب متوسطة       %)60-% 69.8( بين  

( حيث تراوحت استجابات المبحوثين من أفراد العينـة مـا بـين             ) 27،  23،  19،  18( الفقرات  
(  لدى عينة الطلبة الفلسطينيين على الفقرات        منخفضة    التعصب درجة ، وكانت    %)60-% 66.5

ــتج ) 43، 42، 41، 40، 37، 36، 30، 20، 14، 12، 11، 7، 5 ــت اس ــث تراوح ابات حي
بينما كانت درجة التعـصب منخفـضة        %)  52.9-% 59.1( المبحوثين من أفراد العينة ما بين       

، 21،  20،  16،  14،  13،  12،  10،  7،  6،  5،  4،  3،  1( لدى الطلبة السودانيين على الفقـرات     
 حيث تراوحـت اسـتجابات      )45،  44،  43،  42،  41،  40،  37،  36،  34،  32،  31،  29،  24

 منخفضة جدا    درجة التعصب ، كما كانت    %)51.3-% 59.5( د العينة ما بين     المبحوثين من أفرا  
حيـث بلغـت النـسبة المئويـة الكليـة           ) 38،  34(  لدى عينة الطلبة الفلسطينيين على الفقرات       

بينما %)  47.7،  % 46.1( الستجابات المبحوثين من أفراد العينة على هذه الفقرات على التوالي           
 حيث بلغت   )38،  11،  8( خفضة جدا  لدى الطلبة السودانيين على الفقرات       كانت درجة التعصب من   

 ( النسبة المئوية الكلية الستجابات المبحوثين من أفراد العينة على هـذه الفقـرات علـى التـوالي                
 قيمة متوسط النسبة المئويـة      فقد بلغت  أما الدرجة الكلية للتعصب   %).47.3،  49.5%، ،   44.7%
#]Z    %) 63.4 ( من عينة الطلبة الفلسطينيين     لدى المبحوثين  الكليةA �$��A    الدرجة الكليـة للتعـصب 

 ويفسر الباحثان هذه النتيجة التي ال يمكن االستهانة بها أو التقليل من             %).60.7(للطلبة السودانيين   
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أهميتها إلى الظروف الصعبة والحالة المتردية التي تعيشها األمتين العربية واإلسالمية وما تتعرض             
من حروب ومذابح وكوارث بدءا من أفغانستان ومروا بالعراق وانتهاء  بفلسطين ، كـل هـذه                  ه  ل

الظروف والكوارث وما رافقها من انتهاك صارخ للقيم والعادات واألعراف والـشرائع الـسماوية              
أمـا  . واألرضية قد دفع الشباب في المجتمعات العربية واإلسـالمية نحـو التطـرف والتعـصب              

لدى الطلبة الفلسطينيين عن إخوتهم الطلبة السودانيين فقد فـسر          اع درجة التعصب    بخصوص ارتف 
الباحثان هذه النتيجة إلى ما يمر به المجتمع الفلسطيني في هذه الحقبة التاريخية،فمن ناحية تـسيطر         
حالة االنقسام الداخلي والتعصب الحزبي على المجتمع الفلسطيني ومن جهة  أخرى يتعرض الشعب        

 آخرها مجزره غزة التي تجاوز      االحتالل الصهيوني يد  سطيني لحرب إبادة ومجازر بشعة على       الفل
عدد شهداءها األلف شهيد واآلالف الجرحى، كل ذلك يغذي التعصب وينمي االتجاهات التعـصبية              

   .خاصة لدى فئة الشباب
  

����\ :A �Y  : ا��را��D"_��تا����^[ ا�$��
  :ولىالنتائج المتعلقة بالفرضية األ

التعصب بين  رجة  دفي   )≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة       ال ت 
  . الطلبة الفلسطينيين والسودانيين

 ونتائج )Independent t-test(لمجموعتين مستقلتين) ت(ومن أجل فحص الفرضية استخدم اختبار
  : تبين ذلك) 4 (الجدول 

  )4(الجدول 
  . التعصب بين الطلبة الفلسطينيين والسودانييندرجة الفروق في لداللة ) ت(نتائج اختبار 

  الطلبة الفلسطينيين 
  )500=ن(

  الطلبة السودانيين 
  )300=ن(

  الجنسية 
  

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط          

  )ت(
  المحسوبة

  مستوى الداللة
  المحسوب

  3.1620  للتعصب ة الكلية جالدر
  

0.38013  
 

3.0356   0.47288  4.15  0.00*  
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  )≥0.05αααα(دال إحصائيا عند مستوى * 

  ) 798(بدرجة حرية *

الدرجـة الكليـة    أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت علـى          ) 4(يتضح من الجدول    
من قيمة مستوى الداللـة المحـدد       أقل  وهي  )0.00 (التعصب بين الطلبة الفلسطينيين والسودانيين      

 وجود فروق جوهرية في درجة التعـصب بـين الطلبـة الفلـسطينيين              بمعنى) ≥0.05α(للدراسة
والسودانيين وقد كانت الفروق لصالح الطلبة الفلسطينيين، بمعنى أن الطلبة الفلسطينيين أكثر تعصبا             

  .من الطلبة السودانيين
اختالف الظروف السياسية وتداعياتها االجتماعية بـين   الباحثان هذه النتيجة إلى أن عزووي

 من صراع دام ومواجهات عنيفة ومسلحة وعـدوان         نمجتمعين حيث نجد أن ما يعانيه الفلسطينيي      ال
 من قبل الـصهيونية     1948مستمر علي حقهم في الوجود ، وتطلعاتهم كشعب حر مستقل منذ العام             

مة العالمية متمثلة في الكيان اإلسرائيلي الغاصب ، كل ذلك فرض واقعاً نفسياً واجتماعياً سمته العا              
شعورا دائما بالتهديد الموجه نحو الهوية والوجود مما يجعل الفرد يتجه نحو  تكـريس انتماءاتـه                 
وتعصبه لها ، كما أن التعصب وعدم قبول األخر ينتج ويتـصاعد فـي منـاخ التعبئـة الحربيـة                    
والمواجهة ، ومعلوم أن الشعب الفلسطيني يرزح تحت األزمات والظروف الحربية وظروف عـدم              

تقرار منذ أمد بعيد ، ولعل ظروف الصراع السياسي بين األحزاب السياسية  حيـث االنقـسام                 االس
والتشرذم والتعصب الفكري الذي امتد إلى الجامعات بحيث أصبحت الجامعات الفلـسطينية سـاحة              
للتجاذب الفكري وللصراعات الحزبية والفئوية الضيقة ، األمر الذي أحاله إلـي وضـعية الـشعب     

عصباً مقارنة مع الشعب السوداني والذي يتمتع نسبيا بمستوي اقل كثيرا من تلك الظروف ،               األكثر ت 
كما أن الوجدان الصوفي الذي يعتبر مرتكزا في الشخصية السودانية والذي يتـسم بـشكل أعمـق                 

 تربوية يقوم بها مشايخ الطرق الصوفية المنتشرين فـي كافـة أنحـاء              عملياتبالتسامح الناتج من    
 للتصوف  دوراً مركزاً في صياغة الشخـصية الـسودانية           أن العديد من الدارسين     ىن وير السودا

  . هذه النتيجة منطقية اذا قرئت مع الواقعأن كل نجد ىوبنائها ، وعل
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  :الثانيةالنتائج المتعلقة بالفرضية 

التعصب لدى  رجة  في د  )≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة       ال ت 
  .النوعتبعا لمتغير والسودانية  ة الجامعات الفلسطينيةطلب

 ونتائج )Independent t-test(لمجموعتين مستقلتين) ت(ومن أجل فحص الفرضية استخدم اختبار
  : تبين ذلك) 5(الجدول 

  )6(الجدول 
والسودانية  التعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينيةفي درجة لداللة الفروق ) ت(نتائج اختبار 

  .عا لمتغير النوعتب

  )249=فلسطين/ن(ذكر
  )150=السودان/ن( 

  )251=فلسطين/ن(أنثى
  )150=السودان/ن(

  النوع
  

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط          

  )ت(
  المحسوبة

  مستوى الداللة
  المحسوب

 للتعصب للطلبة ة الكليةجالدر
  الفلسطينيين 

3.1278  
  

0.37446  
  

3.2118   0.39955   -2.42  0.01*  

 للتعصب للطلبة ة الكليةجالدر

 السودانيين 

3.2071  
  

0.52550  
 

3.0336   0.82587  2.17  0.03*   

  )≥0.05αααα(دال إحصائيا عند مستوى * 

  ) 798(بدرجة حرية *

للتعصب للطلبـة  الدرجة الكلية أن قيمة مستوى الداللة المحسوب على ) 6(يتضح من الجدول   

 المحـدد   من قيمة مستوى الداللـة    ذه القيمة أقل    وه)0.01(قد بلغت    نسالج تبعا لمتغير الفلـسطينيين   
بالنسبة للطلبة الفلسطينيين بمعنى وجود فروق      الفرضية الصفرية    نرفضأي أننا    )≥0.05αααα( للدراسة

اإلناث وقد كانت الفروق لصالح     ،  في درجة التعصب تبعا لمتغير الجنس بالنسبة للطلبة الفلسطينيين          
الدرجـة الكليـة    قيمة مستوى الداللـة المحـسوب علـى          فقد بلغت    طلبة السودانيين أما بالنسبة لل  
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ـ أي أننا    )≥0.05αααα(  المحدد للدراسة  من قيمة مستوى الداللة   ذه القيمة أقل    وه) 0.03(للتعصب رفض ن
ن تبعا لمتغيـر    ،ويعني ذلك وجود فروق في درجة التعصب لدى الطلبة السودانيي         الفرضية الصفرية 

  .وقد كانت الفروق لصالح الذكور) نثىذكر ، أ(النوع
ويعلل الباحثان هذه النتيجة بالنسبة للمجتمع الفلسطيني بارتفاع درجـة التعـصب لـدى اإلنـاث                 

 والحزبيـة منـذ     ةأكثر من الذكور بسبب انخراط المرأة الفلـسطينية بمعتـرك الحيـاة الـسياسي             
ـ          ة والوطنيـة وبالتـالي أصـبحت       جذور القضية الفلسطينية فلعبت دور المرأة المقاتلـة والحزبي

جزءا من الصراع السياسي والفكري والحزبي السائد علـى الـساحة الفلـسطينية وطرفـا فيـه                 
،وعلى اعتبار أن المرأة فسيولوجيا أكثر عاطفية وتأثرا فـي المواقـف واالتجاهـات التعـصبية                

اتفقـت   وقـد ، جاءت هذه النتيجة في الدراسة بأن الطالبات أكثر تعـصبا  مـن الطلبـة الـذكور             
والتـي اوضـحت أن     ) 1998(نتيجة العينة الفلسطينية مع دراسـة قـام بهـا سـرمك ورؤوف              

مـن الـذكور فـي العينـة يأخـذون مـوقعهم فـي أعلـى مراتـب             % 48من اإلناث و    % 51
  .التعصب في المقياس المذكور وأن سمة التعصب عند اإلناث أعلى منها عند الذكور

دانية المتعلقة بهذا الفرض مـع نتيجـة دراسـة قـام بهـا عبـد اهللا                 بينما تتفق نتيجة العينة السو    
  . كما كشفت عن تجانس كبير بين عوامل مجموعة الذكور واإلناث) 1992(

  السودانيين فان الطالبة السودانية عاشت ظروف تنشئة طبيعية ، جعلتها محل حماية   ىاما لد 
واقل تعصباً واقل تشدداً في المواقف ،       ورعاية وحتي وصاية من الذكور ، مما جعلها أكثر عاطفة           

 الذي يجعل المرأة خاضعة بالضرورة وتابعة للرجـل وبالتـالي        الذكوري وهي نتاج لثقافة المجتمع   
ليس لها القوة النفسية التي تجعلها متعصبة ، فالطالبة السودانية أو االنثي عموما خضعت لعمليـات                

والثقافة السودانية محتشدة بالعديد من المتـضمنات       تربوية صارمة تجعلها في منزلة اقل من الذكر         
المرأة كان بقت فاس مـا بتـشق   ) (المراة شاورها وخافها (التي تحدد موقف الرجل من المراة مثل        

وعلي كل فان المراة بفعل تلك العمليات اصبحت اقل تشددا فـي المواقـف ، سـيما ان                  )  الراس  
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ات العالي وعلي االدراك الراسخ بصحة المواقـف        التعصب في بعض جوانبه يعتمد علي تقدير الذ       
  .تاة عموماً صيغت علي نحو غير ذلكبشكل مطلق ولكن المرأة السودانية والف

  :الثالثةالنتائج المتعلقة بالفرضية 

التعصب لدى طلبـة    رجة  في د  )≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة       ال ت 
   .ية تبعا لمتغير التخصص في الثانوية العامة والسودان الجامعات الفلسطينية

 ونتائج )Independent t-test(لمجموعتين مستقلتين) ت(ومن أجل فحص الفرضية استخدم اختبار
  : تبين ذلك) 7(الجدول 

  )7(الجدول 
التعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينية والسودانية تبعا في درجة لداللة الفروق ) ت(نتائج اختبار 

  ر التخصص في الثانوية العامة لمتغي

  )88=فلسطين/ن(علمي 

  )150=السودان/ن (

  )412=فلسطين/ن(أدبي 

  )150=السودان/ن(

  التخصص في الثانوية العامة 

  
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط          

  )ت(

  المحسوبة

  مستوى الداللة

  المحسوب

 للتعصب للطلبة ة الكليةجالدر
  الفلسطينيين 

3.0792  
  

0.34413  
  

3.1798   0.38546   -2.26  0.02*  

 للتعصب للطلبة ة الكليةجالدر
 السودانيين 

3.1587  
  

0.67873  
 

3.0820   0.71395  0.95  0.34  

  )≥0.05αααα(دال إحصائيا عند مستوى * 
  ) 798(بدرجة حرية *

لطلبـة  للتعصب لالدرجة الكلية أن قيمة مستوى الداللة المحسوب على ) 7(يتضح من الجدول   

مـن قيمـة     أقل   ذه القيمة وه) 0.02(تبعا لمتغير التخصص في الثانوية العامة قد بلغت         الفلسطينيين  
بالنسبة للطلبة الفلسطينيين بمعنى    نرفض الفرضية   أي أننا    )≥0.05αααα(  المحدد للدراسة  مستوى الداللة 

 واألدبـي  من تخـصص العلمـي  وجود فروق جوهرية في درجة التعصب بين الطلبة الفلسطينيين     
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الدرجة قيمة مستوى الداللة المحسوب على       فقد بلغت    أما بالنسبة للطلبة السودانيين   لصالح األدبي ،    
نقبل أننا   )≥0.05αααα(  المحدد للدراسة  من قيمة مستوى الداللة   وهذه القيمة أكبر    ) 0.34 (للتعصبالكلية  

عا لمتغيـر التخـصص فـي       الفرضية ، بمعنى عدم وجود فروق جوهرية بين الطلبة السودانيين تب          
  .الثانوية العامة

 الطلبة من التخصـصات األدبيـة     بانبالنسبة للعينة الفلسطينية    ويفسر الباحثان هذه النتيجة     
لديهم اهتمام أكبر باالنتماء لألحزاب السياسية واالجتماعية بحكم تركيـز المـواد الدراسـية فـي                

،في الوقت الذي يركز التخصص العلمـي       التخصص األدبي على التاريخ والسياسة واالجتماعيات       
دراسة الحقائق والوقائع العلمية المجردة والتعامل مع الواقع بعقالنية  وحسابات           على المواد العلمية    

صارمة ال تقبل الجدال أو التعصب للرأي إما صح أو خطأ، في مقابل التخصصات األدبية والتـي                 
عبـد اهللا،   ( بالعواطف واالنفعاالت كما تشير دراسـة      تتشبع بالقدرات التعبيرية والتي تتشبع بدورها     

والتي بينت وجود ارتباط كبير موجب بين سمة التعصب ونمط السلوك االنفعالي عند أفراد              ) 1987
، ولما كان التعصب انفعاال أصبح الفرد كلما كان ابعد من الموضوعية وأكثر نزوعـاً نحـو                 العينة

لـذلك يـصبح     ة كلما كان أكثر ترشيحا لالتصاف بالتعـصب         التفكير العاطفي والمعالجات االنفعالي   
  .الطلبة من التخصصات األدبية عرضة لالتجاهات التعصبية أكثر من طلبة التخصصات العلمية

أما بالنسبة للعينة السودانية والتي أظهرت انه ليس لديها فروقاً بين التخصصين ، نجـد أن                
جتمع وليس لخصائص الطالب ، وذلك ألسـباب        التخصص في السودان يخضع لرغبة األسرة والم      

عديدة أهمها انه ليس هناك مرشدين نفسانيين يمكنهم المساعدة في توجيه الطالب وتمكيـنهم مـن                
اكتشاف ما يتناسب مع إمكاناتهم وميولهم واتجاهاتهم النفسية ولذا فان التنصيف يكون قـائم علـى                

لك يري الباحثان أن هذه النتيجة منطقية خـصوصا  معايير تدلل علي طبيعة البناء النفسي للطالب لذ       
إذا الحظنا أن بفلسطين تتم عملية تصنيف للطالب علي أساس علمي يراعي التباين بينهما من حيث               

  .الخواص النفسية وعلي يد مختص لذلك كانت لديهم فروقاً في التعصب
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  :الرابعة النتائج المتعلقة بالفرضية 

التعصب لدى طلبـة    رجة  في د  )≥0.05α(ائية على مستوى الداللة   وجد فروق ذات داللة إحص    ال ت 
   .والسودانية تبعا لمتغير العمر  الجامعات الفلسطينية

 ومـن ثـم   العمر المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير   ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج     
 التعـصب درجة في رف داللة الفروق تع ل)One-way ANOVA(استخدم تحليل التباين األحادي 

  :تبين ذلك) 9(و)8(والجداول  العمرتبعا  لمتغير 
  )8(جدول

  . العمرالتعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينية والسودانية تبعا لمتغيرالمتوسطات الحسابية لدرجة 

   سنة18-24
  )406=فلسطين/ن(
  )214=السودان/ن (

   سنة25-29
 )62=فلسطين/ن(
  )78=السودان/ن(

  قسنة فما فو30من 
  )32=فلسطين/ن(

  )8=السودان/ن (

  العمر  

  المتوسط   المتوسط  المتوسط 

 للتعصب للطلبة ة الكليةجالدر
  الفلسطينيين 

3.1697  3.2332  3.0510   

 للتعصب للطلبة ة الكليةجالدر

 السودانيين 

3.0711  
  

3.2678  
  

3.0000   

 ما إذارفة جود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل مع و)8( يتضح من خالل الجدول   
  األحـادي   م اختبار تحليل التباين   ااستخدتم  كانت هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية         

)One-way ANOVA(  والجدول)يوضح ذلك) 9:  
  )9(جدول 

التعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينية والسودانية في درجة الفروق نتائج تحليل التباين األحادي لداللة 

  . العمرتبعا لمتغير

مستوى   "ف"متوسط مجموع مربعات درجات   مصدر التباين  العمر 
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  الداللة   المحسوبة   االنحراف  االنحراف  الحرية

 ة الكليةجالدر

للتعصب للطلبة 
  الفلسطينيين 

  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  المجموع

2  
497  
499   

0.701  
74.868  
75.569   

0.350  
0.151   

2.32  0.09  

 ة الكليةجالدر
للتعصب للطلبة 

 السودانيين 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
297  
299   

2.331  
142.699  
145.031   

1.166  
0.480   

2.42  0.08  

  )≥0.05αααα(دال إحصائيا عند مستوى  •

ـ الدرالدرجـة   قد بلغت على    أن قيمة مستوى الداللة المحسوب      ) 9(يتضح من الجدول     ة ج
 من قيمـة مـستوى      اكبروهذه القيمة   )0.09 (العمرتبعا لمتغير   يين   للتعصب للطلبة الفلسطين   الكلية

في درجة التعصب  فروق ذات داللة إحصائية بمعنى عدم وجود ) ≥0.05α(الداللة المحدد للدراسة 
قيمـة مـستوى     لدى الطلبة الفلسطينيين تبعا لمتغير العمر ، أما بالنسبة للطلبة السودانيين فقد بلغت            

وهذه القيمة اكبـر    )0.08( للتعصب تبعا لمتغير العمر قد بلغت        الدرجة الكلية ى  الداللة المحسوب عل  
 فروق ذات داللة إحـصائية  بمعنى عدم وجود ) ≥0.05α(من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة      

هذه النتيجـة   الباحثان قد فسرو ،  تبعا لمتغير العمر  السودانيين كذلك في درجة التعصب لدى الطلبة      
ارب الكبير في األعمار لدى العينتين الفلسطينية والسودانية من طلبة الجامعات الفلـسطينية             التقإلى  

والسودانية فغالبيتهم ينتمون إلى مرحلة عمرية واحدة تقريبا لها نفس الخصائص والسمات العقليـة              
  .والنفسية واالجتماعية األمر الذي يجعلهم متقاربين في اتجاهاتهم التعصبية

  
  :الخامسةمتعلقة بالفرضية النتائج ال

التعصب لدى طلبـة    رجة  في د  )≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة       ال ت 
   .والسودانية تبعا لمتغير السنة الدراسية الجامعات الفلسطينية
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  المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير السنة الدراسـية        ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج     
درجـة  في  لتعرف داللة الفروق )One-way ANOVA(م تحليل التباين األحادي ومن ثم استخد

  :تبين ذلك) 11(و)10(والجداول التعصب تبعا  لمتغير السنة الدراسية 
  )10(جدول

 السنة التعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينية والسودانية تبعا لمتغيرالمتوسطات الحسابية لدرجة 
  .الدراسية

  سنة أولى 

  )189=فلسطين/ن(
  )86=السودان/ن (

  سنة ثانية 

  )133=فلسطين/ن(
  )87=السودان/ن (

  سنة ثالثة 

  )98=فلسطين/ن(
  )74=السودان/ن (

  سنة رابعة 

  )80=فلسطين/ن(
  )53=السودان/ن (

  السنة الدراسية

  المتوسط  المتوسط   المتوسط  المتوسط 

 للتعصب للطلبة ة الكليةجالدر

  الفلسطينيين 

3.2065  
  

3.1134  
  

3.1556  
  

3.1954   

 للتعصب للطلبة ة الكليةجالدر
 السودانيين 

2.9714  
  

3.0617  
  

3.0517  
  

3.0742   

ما جود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة         و)10( يتضح من خالل الجدول   
 حادي  األم اختبار تحليل التباينااستخدتم  كانت هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية إذا
)One-way ANOVA(  والجدول)يوضح ذلك) 11:  

  )11(جدول 
التعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينية والسودانية في درجة الفروق نتائج تحليل التباين األحادي لداللة 

  .السنة الدراسية تبعا لمتغير

درجات   مصدر التباين  السنة الدراسية

  الحرية

مجموع مربعات 

  االنحراف

متوسط 

  فاالنحرا

  "ف"

  المحسوبة 

مستوى 

  الداللة 

 ة الكليةجالدر
للتعصب للطلبة 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

3  
496  

0.749  
74.821  

0.250  
0.151   

1.65  0.17  
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   75.569   499  المجموع  الفلسطينيين 

 ة الكليةجالدر

للتعصب للطلبة 
 السودانيين 

  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  المجموع

3  
296  
299   

0.171  
0.224   

0.171  
0.224   

0.76  0.51  

  )≥0.05αααα(دال إحصائيا عند مستوى  •

 الدرجـة الكليـة   أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على         ) 11(يتضح من الجدول    
وهذه القيمة اكبر من قيمـة     )0.17( قد بلغت    السنة الدراسية للتعصب للطلبة الفلسطينيين تبعا لمتغير      

في درجة   فروق ذات داللة إحصائية      بمعنى عدم وجود    ) ≥0.05α(لدراسة  مستوى الداللة المحدد ل   
أما بالنسبة للطلبة الـسودانيين فقـد        ،   السنة الدراسية التعصب لدى الطلبة الفلسطينيين تبعا لمتغير       

ـ   الدرجة الكليةبلغت قيمة مستوى الداللة المحسوب على         سنة الدراسـية  للتعصب تبعـا لمتغيـر ال
 بمعنى عـدم وجـود     ) ≥0.05α(ة اكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة         وهذه القيم )0.51(

النـسبة  في درجة التعصب لدى الطلبة السودانيين كذلك تبعـا لمتغيـر            فروق ذات داللة إحصائية     
  .الدراسية
ويري الباحثان أن هذه النتيجة منطقية ، حيث انها تنسجم مع النتيجة السابقة والمتـضمنة                

 الصفي يعود بالدرجة األولي     ى للعمر ، ولعل مرد عدم وجود تأثير للمستو        ىروق تعز عدم وجود ف  
إلي أن المناهج التي تدرج فيها الطالب ال تحتوي علي برامج ومواد من شانها ان تكـرس ثقافـة                   
الحوار وقبول اآلخر ، وتكافح التعصب بل تغفل معظم المناهج هذا الجانب وال توليه من االهتمـام             

ق ، األمر الذي يجعل اثر التقدم في الصفوف الدراسية عديم االثر في تحديد درجة تعصب                ما يستح 
الطالب الجامعي ، ولعل ما نشهده من زيادة في الممارسات العنيفة داخل اسوار الجامعات ومن قبل                
طالب الجامعة ال يعني ان البيئة الجامعية هي التي صاغت الشخصية العنيفة المتعصبة انما مـرد                
ذلك في نظر الباحثان إلي ان الطالب المتعصب هو في االصل متعصب ولكن البيئة الجامعية تتيح                

  .له منابر ووسائل بعضها مشروع واآلخر غير مشروع يعبر خاللها عن تعصبه 
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  :السادسةالنتائج المتعلقة بالفرضية 

لتعصب لدى طلبـة    ارجة  في د  )≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة       ال ت 
   .والسودانية تبعا لمتغير مكان السكن الجامعات الفلسطينية

 ومن   المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير مكان السكن       ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج     
درجـة  فـي   لتعرف داللـة الفـروق   )One-way ANOVA(ثم استخدم تحليل التباين األحادي 
  :تبين ذلك) 13(و)12(والجداول  التعصب تبعا  لمتغير مكان السكن

  
  )12(جدول

 مكان التعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينية والسودانية تبعا لمتغيرالمتوسطات الحسابية لدرجة 
  السكن 

  مدينة

  )176=فلسطين/ن(

  قرية 

  )269=فلسطين/ن(

  مخيم 

  )55=فلسطين/ن(

  مكان السكن 
  

  المتوسط   المتوسط  المتوسط 

عصب للطلبة  للتة الكليةجالدر
  الفلسطينيين 

3.2726  
  

3.1247  
  

3.0628   

ما جود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة         و)12( يتضح من خالل الجدول   
  األحادي م اختبار تحليل التباينااستخدتم  كانت هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية إذا
)One-way ANOVA(  والجدول)يوضح ذلك) 13:  
  

  )13(جدول 
 التعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تبعا لمتغيرفي درجة الفروق نتائج تحليل التباين األحادي لداللة 

  .مكان السكن

درجات   مصدر التباين  السنة الدراسية
  الحرية

مجموع مربعات 
  االنحراف

متوسط 
  االنحراف

  "ف"
  المحسوبة 

مستوى 
  الداللة 
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 ة الكليةجالدر

ة للتعصب للطلب
  الفلسطينيين 

  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  المجموع

2  
497  
499   

3.035  
72.534  
75.569   

1.518  
0.146   

10.39  0.00**  

  )≥0.05αααα(دال إحصائيا عند مستوى  •

 الدرجـة الكليـة   أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على         ) 13(يتضح من الجدول    
 مـن قيمـة     قلوهذه القيمة ا  )0.00( قد بلغت    مكان السكن للتعصب للطلبة الفلسطينيين تبعا لمتغير      

فـي درجـة     فروق ذات داللة إحصائية      بمعنى وجود   ) ≥0.05α(مستوى الداللة المحدد للدراسة     
ومن أجل تحديد لصالح مـن كانـت        ،    مكان السكن التعصب لدى الطلبة الفلسطينيين تبعا لمتغير       

  :تبين ذلك)14( للمقارنات البعدية ونتائج الجدول )LSD (تباين األحادي باختبارتبع تحليل الا الفروق
  )14( جدول رقم

 التعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تبعا لمتغيرفي درجة  لداللة الفروق للمقارنات البعدية LSDنتائج اختبار
  مكان السكن

  مخيم  قرية  مدينة  المتوسط  المقارنات

  3.2726  مدينة
  

 *-0.147 *-0.209 

  3.1247  قرية 
  

     

        3.0628 مخيم 

  )≥0.05αααα(دال إحصائيا عند مستوى الداللة*

  :ما يلي) 14(يتضح من خالل الجدول 
وجود فروق في درجة التعصب بين الطلبة الفلسطينيين من سكان المدينة والطلبة مـن سـكان                -1

  .القرية لصالح سكان المدينة
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ين من سكان المدينة والطلبة مـن سـكان         وجود فروق في درجة التعصب بين الطلبة الفلسطيني       -2
  . لصالح سكان المدينةالمخيم 

أما بالنسبة للطلبة السودانيين فمن أجل معرفة الفروق في درجة التعصب لـدى طلبـة الجامعـات                 
 Independent(لمجموعتين مستقلتين) ت(اختبار فقد تم استخدام الفلسطينية تبعا لمتغير مكان السكن

t-test(ول  ونتائج الجد)تبين ذلك) 15 :  
  )15(الجدول 

مكان السودانية تبعا لمتغير عات التعصب لدى طلبة الجامفي درجة لداللة الفروق ) ت(نتائج اختبار 
   السكن 

   مدينة 
  )142=السودان/ن (

   قرية 
  )158=السودان/ن(

  مكان السكن 
  

  االنحراف  متوسطال  االنحراف  المتوسط          

  )ت(
  المحسوبة

  مستوى الداللة
  المحسوب

 للتعصب للطلبة ة الكليةجالدر

  السودانيين 

3.2460  
  

0.68812  
  

3.0074   0.68658   3.00  0.00*  

  )≥0.05αααα(دال إحصائيا عند مستوى * 

  ) 298(بدرجة حرية *

للتعـصب للطلبـة    الدرجـة الكليـة     أن قيمة مستوى الداللة المحسوب على       ) 15(يتضح من الجدول    

 من قيمة مـستوى الداللـة  قل ذه القيمة أوه) 0.00(متغير مكان السكن  قد بلغت       تبعا ل الفلـسطينيين   
 بمعنى وجود فـروق     رفض الفرضية بالنسبة للطلبة السودانيين      نأي أننا    )≥0.05αααα( المحدد للدراسة 

وقـد كانـت الفـروق      .جوهرية في درجة التعصب بين الطلبة السودانيين تبعا لمتغير مكان السكن          
  .دينةلصالح سكان الم

كنتيجة ويفسر الباحثان وجود فروق في درجة التعصب بين الطلبة الفلسطينيين لصالح سكان المدن              
للضغوط الكبيرة التي يواجهها الشباب الجامعي الفلسطيني في المدن ومـا يتعرضـون لـه مـن                 
 ممارسات قمعية من قبل االحتالل الصهيوني الذي استباح المدن وحاصر الجامعات واقتحمها فـي             



  


	 46ا���د �� Issue 46, Year 8th  2010 ا��
	 ا�

 

 36

كثير من األحيان، كما أن الطلبة من سكان المدن عرضة أكثر للتجاذب التنظيمي والسياسي من قبل                
التنظيمات واألحزاب السياسية، كما أن التنظيمات واألحزاب السياسية تعتبر المدن ميدان رئيـسي             

  .لممارسة أنشطتها الحزبية والتنظيمية وعلميات  االستقطاب الفكري والسياسي
التعصب لصالح سكان   في درجة   السودانيين  الطلبة  نتيجة وجود فروق لدي     باحثان   ال ويفسر

 مـن  عينـة  لدى التعصب مدى عن » A. Khalique لكاليك والتي اتفقت مع نتيجة دراسة القري

 درجـات  على حصلوا ينبحوثلما أغلبية أن ين تبينالريفي من وأخرى يين الحضر ينسلملما التالميذ

 حصلت كما والطبقي والجنسي والطائفي الديني :وهي االهتمام موضوع لتعصبا أبعاد على متوسطة

 انتـشارا  أكثـر  للجنس التعصب وكان الحضرية العينة من أعلى تعصب درجات على الريفية العينة

ويري الباحثان انه نظرا الي ظروف تطور المجتمع السوداني الطبيعية والـذي تتميـز     ووضوحا
صها سيادة النظام االبوي التقليدي انه يقوم على العصبية القبلية وتمـاهي            اريافه بان من اهم خصائ    

الفرد مع القبيلة التي تبادله الوالء بوصفها مسؤولة على الصعيد االجتماعي والسياسي عن كل فرد               
من افراد القبيلة، وهو ما يؤدي الى تعزيز النظام القبلي القائم على العصبية، الذي يجعل من العائلة                 

ال يمكن تجزئته باعتبارهـا  " كل"ر الزاوية في البنية االجتماعية كما تفترض ان بنية القبيلة هي     حج
عائلة موسعة او عشيرة او مجموعة من العشائر التي تكون القبيلة، التي تعـزز كيانهـا بـسيطرة                 

التي تنبع  كما ان من شأن المجتمعات التقليدية قوة االواصر         . متنوعة واشكال متباينة من العصبيات    
، ولما كان المجتمع يقدم للفـرد        باالنساب تزازواالعمما ذهبنا اليه اعاله والي روابط الدم والقربي         

ضمانات الحماية من مهددات، البقاء ويشبع له العديد من الدوافع وهذه من العوامل القوية في تحديد                
 المجتمع الـي   نزعلحضر حيث هذا في مقابل سكان ا    . مدي التزام الفرد وتوحده بجماعته المرجعية     

 الشخـصية  بمكتـسباتهم البناء النووي القائم علي االسرة النووية واصبح من خواصه تقدير االفراد           
المجتمع المدني يمثل    والطائفي ، ف   والجهوي التعصب التقليدية كالتعصب العرقي      أشكال كافة   بإسقاط
ناء اجتماعياً، وبنية ثقافية محددة، وهـو فـي          حياة ونمطاً معيشياً معيناً ونسقاً اقتصادياً، وب       أسلوب

 الزراعي، اي انه حالة اجتماعية متطورة، وحالة حضرية تمثـل تفاعـل             أومقابل المجتمع البدوي    
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االنسان مع الطبيعة وسيطرته عليها، وشيوع نمط من العالقات االجتماعية يختلف عن الحياة فـي               
ني التطور التكنولوجي، والتقدم في مجـال الـصناعة         واهم مظاهر المجتمع المد   . البادية او القرية  

وشيوع العالقات االجتماعية الثانوية، واهم ما يميز المجتمع المدني تطـور التجـارة والخـدمات،               
 ،حسنين محمد تقي( المدينة، في مقابل االنتماء الى القبيلة والعشيرة في المجتمع البدوي   إلىواالنتماء  

2000( .  
  

  :السابعة الفرضية النتائج المتعلقة ب

التعصب لدى طلبـة    رجة  في د  )≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة       ال ت 
   .والسودانية تبعا لمتغير المعدل التراكمي الجامعات الفلسطينية

  المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير المعدل التراكمي       ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج     
درجـة  في  لتعرف داللة الفروق )One-way ANOVA(يل التباين األحادي ومن ثم استخدم تحل

  :تبين ذلك) 17(و)16( والجداول التعصب تبعا  لمتغير المعدل التراكمي
  )16(جدول

 المعدل التعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينية والسودانية تبعا لمتغيرالمتوسطات الحسابية لدرجة 

  التراكمي

  ل من جيداق
  )40=فلسطين/ن(

  )83=السودان/ن (

 جيد
 )304=فلسطين/ن(

  )137=السودان/ن(

 جيد جدا
  )132=فلسطين/ن(

  )59=السودان/ن(

 ممتاز
  )24=فلسطين/ن(

  )21=السودان/ن(

  المعدل التراكمي
  

    المتوسط  المتوسط  المتوسط 

 للتعصب للطلبة ة الكليةجالدر
  الفلسطينيين 

3.0603  
  

3.1798  
  

3.1484  
  

3.3478   

 للتعصب للطلبة  الكليةةجالدر
 السودانيين 

3.0448  
  

3.0298  
  

3.0107  
  

3.1066   
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ما جود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة         و)16( يتضح من خالل الجدول   
  األحادي م اختبار تحليل التباينااستخدتم  كانت هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية إذا
)One-way ANOVA( دول والج)يوضح ذلك) 17:  
  

  )17(جدول 
التعصب لدى طلبة الجامعات الفلسطينية والسودانية في درجة الفروق نتائج تحليل التباين األحادي لداللة 

  المعدل التراكمي تبعا لمتغير

درجات   مصدر التباين  المعدل التراكمي 
  الحرية

مجموع مربعات 
  االنحراف

متوسط 
  االنحراف

  "ف"
  المحسوبة 

مستوى 
  لداللة ا

 ة الكليةجالدر
للتعصب للطلبة 

  الفلسطينيين 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

3  
496  
499   

1.331  
74.239  
75.569   

0.444  
0.150   

1.96  0.06  

 ة الكليةجالدر

للتعصب للطلبة 
 السودانيين 

  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  المجموع

3  
296  
299   

0.154  
66.707  
66.861   

0.051  
0.225   

0.22  0.87  

  )≥0.05αααα(دال إحصائيا عند مستوى  •

 للتعصب الدرجة الكليةأن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على ) 17(يتضح من الجدول 
 من قيمة مستوى    كبروهذه القيمة ا  )0.06( قد بلغت    المعدل التراكمي   للطلبة الفلسطينيين تبعا لمتغير     

في درجة التعصب   فروق ذات داللة إحصائية     وجود  عدم  بمعنى  ) ≥0.05α(الداللة المحدد للدراسة    
قـد    ، أما بالنسبة للطلبة السودانيين فقد بلغت       المعدل التراكمي   لدى الطلبة الفلسطينيين تبعا لمتغير      

نقبـل   أي أننـا     )≥0.05αααα(  المحدد للدراسة  من قيمة مستوى الداللة   ذه القيمة أكبر    وه) 0.87(بلغت  
 للطلبة السودانيين بمعنى عدم وجود فروق جوهرية في درجة التعصب بين الطلبة             الفرضية بالنسبة 

  .المعدل التراكمي السودانيين تبعا لمتغير 
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ويري الباحثان أن هذه النتيجة منطقية ويمكن قبولها، باعتبار انه ليس للذكاء والقدرات العقليـة               
 ولكن الذكاء يتجلـي فـي الـسلوك         عالقة بالتعصب، فالشخص كونه ذكياً ال يعني انه ال يتعصب         

التعصبي بمعني انه يعبر عن تعصبه بذكاء، وكذلك المستويات العقلية األخـرى ، فمعلـوم مـدي                 
  .ارتباط التحصيل الدراسي بالذكاء

  

  التوصيات
  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحثان بما يأتي

 ومحاولة تغييرها أو الوقاية منهـا مـن خـالل           ةإعداد برامج لمكافحة االتجاهات التعصبي     -4
  .وسائل األعالم

إصدار نشرات توعية تبين مخاطر التعصب على العملية التعليمية بشكل خـاص وعلـى               -5
 . المجتمع بشكل عام 

عقد ندوات في حرم الجامعة تدعوا إلى التسامح وتقبل الرأي األخر يقـوم بهـا األسـاتذة                  -6
 .هتمام في الموضوعوالطلبة ومشاركة الجهات ذات اال

إجراء دراسة تجريبية متخصصة تهدف إلى تصميم برامج إرشادية تخـض مـن درجـة                -7
 .بدال منها ثقافة الحوار والتسامح وإحالل التعصب 

 .تجنب سياسات اإلثارة والترويج الباطل لظواهر الجريمة و التطرف واإلرهاب -8

حث الطالب على ثقافـة الحـوار       عقد الورش والمؤتمرات واللقاءات الشبابية والطالبية ل       -9
والديمقراطية ونبذ ثقافة التطرف والتعصب بكل أشكاله وأنواعـه، وتفعيـل دور األطـر              

 .الطالبية لنشر قيم التسامح والحوار بدالً من المناكفات ودعوات التأزم واالنتقامالسلمية 

 دفـع   إشاعة الديمقراطية والشورى في المجتمعات العربية واإلسالمية ، ومحاولـة          -10
األسرة لتبني نظم تربوية تنسجم مع أهداف البناء الديمقراطي الشامل القائم علي أبنية نفسية         

 .تحترم اآلخر وتقدره ، بعيدا عن التسلط ونفي اآلخر 
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