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  اإلھداء
  

  ..رحمهما المولى عزوجل ..وأمي ...إلى أبي
  ..عرفانا بفضلهما على في هذا الوجود

  ..حفظه اهللا ..إلى أخي الدكتور رمضان
 .. العيـون  وتألفهـا  ..ة جميلة تطرب لهـا اآلذان     الذي علمني كيف أجعل من الحرف لغ      

  ..وتعشقها القلوب

  ..أم عبداهللا ..إلى زوجتي الغالية
  ...حتى وصلت بحبها إلى بر األمان ..التي كابدت معي صعوبة الحياة وقسوتها

  ..أقمار عمري الخمسة ..إلى أبنائي
  ..محمد ..طاهر ..عبدالرحمن ..عبدالكريم ..عبداهللا

  ...رياتالذين ال زالت تربطني بهم أجمل الذك ..إلى إخواني وأخواتي

ا أهدي هذا الجهد المتواضعإلى هؤالء جميع...  
  الباحث،،
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  الشكر والعرفان
  

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمـت علـى   "يقول اهللا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز    
ـ " بالشكر تدوم النعم  "ويقول بعض التابعين     "..وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه      ا لقولـه   وفقً

ومن باب المنهج الديني الصحيح، ووفقا للحـديث الـشريف          "..ولئن شكرتم ألزيدنكم  " :تعالى
أتقدم بالـشكر  .. ا ذي بدءفإنني في هذا المقام الرفيع وبادًئ "..من ال يشكر الناس ال يـشكر اهللا  "

على أن من علي بهذا الفـضل        _صاحب الفضل والمنّة  _والعرفان إلى اهللا سبحانه وتعالى    
فلـه الحمـد    .. بإتمام رسالتي هذه مبتغيا مرضاته ورحماته سبحانه وتعـالى     وبهذه المنحة 

  ..ا يكافئ نعمه ويوازي مزيدهحمد ..والشكر حتى يرضى

ومن باب رد الفضل لذوي الفضل فإنني في هذا المقام الرفيع كرفعة شـأن أسـاتذتي           
محمـد  / لـدكتور إلى كل مـن ا     ..والعرفان الجليل  ..فإنني أتقدم بالشكر الجزيل    ..الكرام

عبد العظيم المصدر لتفضلهما بقبول اإلشـراف علـى فـي           / سفيان أبو نجيلة، والدكتور   
لما بذلوه من جهد عظيم على مدار الوقت وفي أي           ..ومن ناحية ثانية  .. رسالتي من ناحية  

ا في توجيهي وإسداء النصح واإلرشاد لي طوال فتـرة كتابـة             أو نهار  ليالً.. ساعة كانت 
وأحـضان   ..رسالتي هذه حتى خرجت إلى حيز النور بين يدي الـسادة العلمـاء            وإعداد  
  ..سائال اهللا سبحانه أن يبقيهم منارة للعلم والعلماء ..المكتبات

وفي هذا المقام أيضا، فإنني أسطر خالص آيات الـشكر والوفـاء إلـى كـل مـن                  
وسـام شـرف قبولهمـا      لتفضلهما علي ومنحي    /............ والدكتور/.......... الدكتور

فأساله سبحانه   ..اقوة وبالغة وعلم  .. اليثرياها بعلمهم  ..مناقشتي في أطروحة الرسالة هذه    
  ..أن يجعل هذا الجهد في ميزان حسناتهم ورفعة درجاتهم يوم القيامة

 أخطه بمداد الوفاء والعرفان للسادة األفاضل الدكاترة األفذاذ الـذين           والشكر موصوالً 
والذين لوال جهدهم مـع جهـد        .. مهما من وقتهم في تحكيم أداتي الرسالة       أعطوني جزءا 

فلهم مني كل الشكر والتقـدير علـى         ..المشرفين لما وقفت هذا الموقف الطيب بين أيديكم       
  ..جهدهم وعلمهم الذي منحوني إياه في تحكيم أداتي الرسالة



 ه 
 

 فـي الجامعـات مجتمـع    كما وال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أسـاتذة العلـم   
 المولى عز وجل أن يجعـل هـذا         سائالً ..الدراسة، الذين سهلوا لي مهمة تطبيق األداتين      

ا وللطلبة المحترمين الذين كانوا عينة البحث لهم منـي أيـض           ..الجهد في ميزان حسناتهم   
  ..وافر الشكر لقبولهم التعاطي معي في اإلجابة على أداتي الرسالة

قدم بالشكر الجزيل إلى أصدقائي وزمالئي على كل نصيحة أسـدوها       وال يفوتني أن أت   
  ..إلي أو تشجيع وضع في قلبي وعقلي من أجل إتمام هذه الرسالة وإخراجها للحياة

ال بـد وأن أتقـدم لزوجتـي الغاليـة وأقمـار عمـري              ..وقبل مغادرة هذا المقـام    
ـ     "..أبنائي األعزاء .."الخمسة ألنهـم وقفـوا بجـانبي       ..اءبكل الشكر والحب والثناء والوف

  ..وتحملوا معي مشاقّ رحلة البحث الطويلة

  ن بأسمائهم   ..ا أدونه في بداية رسالتي للذين أسعفتني بهم الذاكرة        هذا الشكر متممألزي
فهـم فـي    ..وللذين غابوا عن هذه السطور أو أغفلتهم بدون قصد     ..وألقابهم وجه رسالتي  

  ..فلهم مني كل الشكر والتقدير ..ونوفي الوجدان محفور ..القلب حاضرون
  

  الباحث،،،  
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  :مقدمة

يعتبر المجتمع الفلسطيني من أكثر المجتمعات في العالم الثالث تعقيدا؛ ويرجع ذلك إلـى عـدة     
 منذ أكثر من قرن من الزمان في ساحة فلسطين بـين العـدو   أهمها طبيعة الصراع الممتد،  أسباب

 الساحة الفلسطينية من أكثر الساحات خصوبة فـي تواجـد           والذي جعل ،  الصهيوني والفلسطينيين 
   حيث يصل مجموع هـذه األحـزاب        ؛ا بالكثافة السكانية ألهلها   الحركات واألحزاب السياسية قياس 
    لفـة فـي االنتمـاء والفكـر        ا مخت تحمل ألوانً ،   وتنظيم ا وحركة والحركات إلى تسعة وثالثين حزب

  .)2008، 9 :مركز القدس للتنمية والتطوير (والتوجه

شهدت الساحة الفلسطينية فـي سـنوات مـضت         ،  وفي خضم الصراع الصهيوني الفلسطيني    
كان يصل إلى حـد االتهامـات والتراشـق         ،  )الفلسطيني-الفلسطيني (حاالت من الصراع الداخلي   

 ليصل في سنوات خلت إلى حد االعتـداء الجـسدي   ،   بين هذه األحزاب في أولى أشكاله      اإلعالمي
والذي وصل في ذروته في الثمانينات من القرن الماضي وفي العقـد األول مـن القـرن         ،  العنيف

وكان ذلك تحت ذرائع ومـسميات مختلفـة بـين األحـزاب والتنظيمـات              ،   حد القتل  الحالي إلى 
  .المتقاتلةالمتناحرة والفلسطينية 

نعتقد أنها ليست وليـدة     ،  قبول التعايش أو االلتقاء معه     وعدم – نفي اآلخر  فكرة – هذه الفكرة 
اإلشكالية األولى في عدم تقبل اآلخـر       ف،   وفي النفس البشرية جمعاء     _نسانإاللحظة في اإلنسان ك   
وعب فكرة التعـايش     حيث أن األخ الذي تربطه أواصر عديدة بأخيه لم يست          ؛كانت منذ بدء الخليقة   

 وكانت نفسه تعاني من أزمات داخلية ترجمت في لحظة ما أن اعتدى األخ علـى أخيـه  ، مع أخيه 
سورة المائـدة   ("فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين        " بالقتل كما قال تعالى في كتابه العزيز      

  ).30آية رقم 
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وهى ،  تفهمها لآلخر   في – لم تكن سوية   إن –ويمكن القول أن هناك مشكلة في النفس البشرية         
على مدار األزمنة والحقب المتعاقبة والمختلفة في ظل تواجـد   تتكرر – النفس البشرية أي   –ذاتها  

  . في الحياةالنوع اإلنساني

    ليـصل األمـر فـي       ،ا عن إشكالية هذه النفس بكل تعقيداتها      ومجتمعنا الفلسطيني لم يكن بعيد 
ن يقتل الفلسطيني أخيه بدم بارد      أ و ،حد االقتتال   إلى – امرحلة الراهنة أيض  ال وفي – سنوات خلت 

  .تحت ذرائع ومسميات مختلفة

أو ، سواء في التوجـه الفكـري  ، أخيه اإلنسانأن يختلف مع من الطبيعي أن يختلف اإلنسان      و
 سنة كونيـة  حيث أن االختالف ظاهرة طبيعية وهو ؛يمكن تفهم ذلك،  االنتماء السياسي أو العقائدي   

لكن الذي ال يمكن تفهمه أن يصل االختالف في الرأي أو االجتهـاد إلـى حـد                 ،  من سنن الكون  
  . على البطاقة الشخصيةالقطيعة والقتل بدم بارد أو

 - اأحيانً وتكفيره – هذه النفس التي تصل إلى هذا المستوى من التفكير في رفض اآلخر ونفيه            
ن هناك دوافع عديـدة تقـود هـذه         أو،   أنها نفسا ليست سوية    نكاد نجزم ،  ى وسيلة كانت  أب وسحقه

هم هذه الدوافع هو التعصب الذي يحمله اإلنسان في داخله تجـاه            أو،  النفس إلى تلك الفعلة الشنيعة    
ا نحو الفرد أو الجماعة أو الفكرة أو الطائفـة أو الـوطن أو العـرق أو                 سواء كان تعصب  ،  اآلخر

  . من أشكال التعصبإلى آخر ذلك..  اللونالجنس أو

ظاهرة اجتماعية لهـا بواعثهـا      " وهذا ما أكده الدكتور مصطفى زيور في تعريف التعصب بأنه         
  .)1986، 212: زيور ("النفسية

ا به بل تلعـب الخبـرة       هو نتاج اجتماعي لم يولد الفرد مزود      "ن التعصب   ويرى مرعى وبلقيس بأ   
  والتعميم والمواقف دور مرعي وبلقيس  ("بيت دعائمه سواء كانت ايجابية أو سلبية      ا في تنميته وتث   ا أساسي :

204 ،1984(.  
وينحو ) اأو مضاد  (اا ما يكون سالب   نتاج اتجاه عنصري غالب   "وقد عرف عبد الرحمن التعصب بأنه       

أي أعلى وأكثر من ذلك االنفعال الـذي  ، بالفرد إلى أن يتخذ قراراته مصحوبة بشحنة انفعالية غير عادية        
 – واالتجاه العنصري هو ما يتكون نتيجة خبرة العنصر الذي قد يكـون           ،  االتجاه النفسي العادي  يصاحب  
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التي ترجع إلـى األصـل أو       ) اللون (والعقيدة أو المميزات الموروفولوجية مثل      الدين – هذا العنصر أي  
  .)1970، 114 ،عبد الرحمن ("القومية أو اللغة والتقاليد الحضارية

 أبناءها هم وقود وشعلة هذا    وألن،  رأس حربة الصراع في الشرق األوسط     ن فلسطين تمثل    وأل
فإن الباحث سيحاول في هذه الدراسة أن يتلمس التربيـة          ،  الصراع وال سيما شريحة الشباب منهم     

وقياس مـدى   ،  األحزاب والتنظيمات في تربية أبنائها في فلسطين       الحزبية وأساليبها التي تمارسها   
بما ينعكس على فكرة التعـصب لـدى   ، في سلوك وقناعات األفراد المنتمين إليها تأثير هذه التربية 

عند كثير من األحزاب إن     ) من ليس معي فهو ضدي     (والتي تقوم على قاعدة   ،  أبناء الحزب الواحد  
ا أن األحزاب والتنظيمات السياسية في المجتمع الفلسطيني أصـبحت تمثـل           معتقد،  لم يكن جميعها  

  . في المجتمع المدني الفلسطينيلتنشئة السياسيةحد أهم مصادر اأ

  :مشكلة الدراسة

  : بناء على ما سبق تطرح الدراسة الحالية التساؤالت التالية
  لالتجاهات التعصبية لدي الطلبة الجامعيين بقطاع غزة؟ محددة أساليب التربية الحزبيةهل تعد 

  : ويتفرع عن هذا التساؤل العام التساؤالت التالية
 وأكثر االتجاهات التعـصبية شـيوعا     ،  ثر أساليب التربية الحزبية شيوعا    ما هي أك  : األوللتساؤل  ا . 1

  الطلبة الجامعيين بقطاع غزة؟  لدي

 : ويتفرع عن هذا التساؤل العام التساؤالت التالية

   لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة؟ثر أساليب التربية الحزبية شيوعا ما هي أك1.1
  ي أكثر االتجاهات التعصبية شيوعاً لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة؟  ما ه2.1
   ما هي أكثر أساليب التربية الحزبية شيوعاً لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة؟3.1
   ما هي أكثر االتجاهات التعصبية شيوعاً لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة؟ 4.1
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عـدم تلقـي    / ت التعصبية لدى الطلبة الجامعيين باختالف تلقي      هل تختلف االتجاها  : الثانيلتساؤل  ا . 2
  أساليب التربية الحزبية؟

  : نعرضهما على النحو التالي،  فرعيانالنويتفرع عن هذا التساؤل العام تساؤ
عدم تلقي  /  هل تختلف االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة باختالف تلقي           1.2

  ية؟أساليب التربية الحزب
عـدم  /  هل تختلف االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة باختالف تلقـي            2.2

  تلقي أساليب التربية الحزبية؟

أساليب التربية  وما شكل هذه العالقة بين       ا؟ دالة إحصائي  ةارتباطيهل توجد عالقة    : الثالثلتساؤل  ا .3
  ين بقطاع غزة؟واالتجاهات التعصبية لدي الطلبة الجامعي ،الحزبية

  : نعرضهما على النحو التالي،  فرعيانالنلتساؤل الرئيس تساؤاويتفرع عن هذا 
، أساليب التربية الحزبيـة   وما شكل هذه العالقة بين       ؟إحصائيا دالة   ارتباطيةهل توجد عالقة     1.3

  واالتجاهات التعصبية لدي الطالب الجامعيين بقطاع غزة؟
، أساليب التربية الحزبيـة   وما شكل هذه العالقة بين       ؟إحصائياالة   د ارتباطيةهل توجد عالقة     2.3

  واالتجاهات التعصبية لدي الطالبات الجامعيات بقطاع غزة؟

واالتجاهات التعصبية بـين    ،  هل يوجد اختالف في كل من أساليب التربية الحزبية        : التساؤل الرابع  .4
  ؟الطالب والطالبات الجامعيات بقطاع غزة

  : التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التاليةويتفرع عن هذا 
  ؟ب والطالبات الجامعيات بقطاع غزة هل يوجد اختالف في أساليب التربية الحزبية بين الطال1.4
التعرض ألساليب التربية الحزبيـة بـين الطـالب         / هل يوجد اختالف في عدد مرات التلقي       2.4

  ؟والطالبات الجامعيات بقطاع غزة
  تالف في االتجاهات التعصبية بين الطالب والطالبات الجامعيات بقطاع غزة؟ هل يوجد اخ3.4
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بـاختالف  ف االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطـاع غـزة   هل تختل: الخامسلتساؤل  ا . 5
  ؟)الدرجة الكلية (أساليب التربية الحزبية

  : ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية
علـى  باختالف درجاتهم   ف االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة          تختل هل 1.5

 األسلوب التأطيري؟ مقياس

علـى  باختالف درجاتهم   ف االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة         هل تختل  2.5
 األسلوب الثقافي التربوي؟ مقياس

علـى  باختالف درجاتهم   ب الجامعيين بقطاع غزة     ف االتجاهات التعصبية لدى الطال    هل تختل  3.5
 األسلوب الترفيهي؟ مقياس

علـى  باختالف درجاتهم   ف االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة         هل تختل  4.5
 األسلوب التنشيطي الديني؟ مقياس

علـى  هم  باختالف درجات ف االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة         هل تختل  5.5
  األسلوب التعبوي اإلعالمي؟ مقياس

علـى  باختالف درجاتهم   ف االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة         هل تختل  6.5
  األسلوب االجتماعي؟ مقياس

بـاختالف  ف االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غـزة         هل تختل : السادسلتساؤل  ا . 6
  ؟)الدرجة الكلية( أساليب التربية الحزبية

  : ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية
على باختالف درجاتهم   ف االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة         هل تختل  1.6

  األسلوب التأطيري؟ مقياس
على  درجاتهم   باختالفف االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة         هل تختل  2.6

 األسلوب الثقافي التربوي؟ مقياس
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على باختالف درجاتهم   ف االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة         هل تختل  3.6
 األسلوب الترفيهي؟ مقياس

على باختالف درجاتهم   ف االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة         هل تختل  4.6
 شيطي الديني؟األسلوب التن مقياس

على باختالف درجاتهم   ف االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة         هل تختل  5.6
  األسلوب التعبوي اإلعالمي؟ مقياس

على باختالف درجاتهم   ف االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة         هل تختل  6.6
  األسلوب االجتماعي؟ مقياس

عدد باختالف  ف االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة         هل تختل : السابعلتساؤل  ا  . 7
  ؟)الدرجة الكلية (التعرض ألساليب التربية الحزبية/ مرات التلقي

  : ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية
عـدد مـرات    اختالف  بف االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة         هل تختل  1.7

  لألسلوب التأطيري؟ التعرض/ التلقي
عـدد مـرات    باختالف  ف االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة         هل تختل  2.7

 لألسلوب الثقافي التربوي؟ التعرض/ التلقي

عـدد مـرات    باختالف  ف االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة         هل تختل  3.7
 لألسلوب الترفيهي؟ التعرض /التلقي

عـدد مـرات    باختالف  ف االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة         هل تختل  4.7
 لألسلوب التنشيطي الديني؟ التعرض/ التلقي

عـدد مـرات    باختالف  ف االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة         هل تختل  5.7
   اإلعالمي؟لألسلوب التعبوي التعرض/ التلقي

عـدد مـرات    باختالف  ف االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة         هل تختل  6.7
  لألسلوب االجتماعي؟ التعرض/ التلقي
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عدد باختالف  ف االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة         هل تختل  :الثامنلتساؤل  ا . 8
  ؟)الدرجة الكلية (يةالتعرض ألساليب التربية الحزب/ مرات التلقي

  : ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية
عـدد مـرات   باختالف ف االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة        هل تختل  1.8

  لألسلوب التأطيري؟ التعرض/ التلقي
عـدد مـرات   باختالف ة ف االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غز       هل تختل  2.8

 لألسلوب الثقافي التربوي؟ التعرض/ التلقي

عـدد مـرات   باختالف ف االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة        هل تختل  3.8
 لألسلوب الترفيهي؟ التعرض/ التلقي

عـدد مـرات   باختالف ف االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة        هل تختل  4.8
 لألسلوب التنشيطي الديني؟ التعرض/ التلقي

عـدد مـرات   باختالف ف االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة        هل تختل  5.8
  لألسلوب التعبوي اإلعالمي؟ التعرض/ التلقي

عـدد مـرات   باختالف ف االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة        هل تختل  6.8
  لألسلوب االجتماعي؟ تعرضال/ التلقي

  بعـض الخـصائص  باختالفف أساليب التربية الحزبية للطلبة الجامعيين    ختلتهل   :التساؤل التاسع  . 9
   للمستجيبين؟) السياسية واالجتماعية والديموغرافية(

  ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية
  ؟ الجامعة التي ينتمون لهاباختالف الجامعيين ف أساليب التربية الحزبية للطلبةختلتهل  1.9
   المستوى التعليمي؟باختالفف أساليب التربية الحزبية للطلبة الجامعيين ختلتهل  2.9
   الكلية التي ينتمون لها؟باختالفف أساليب التربية الحزبية للطلبة الجامعيين ختلتهل  3.9
 التنظيمي أو الحركي؟  االنتماءباختالفعيين ف أساليب التربية الحزبية للطلبة الجامختلتهل  4.9

 ؟) مواطن–الجئ  (ف أساليب التربية الحزبية للطلبة الجامعيين باختالف المواطنةختلتهل  5.9
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 مكان اإلقامة فـي محافظـات       باختالفف أساليب التربية الحزبية للطلبة الجامعيين       ختلتهل   6.9
  ؟)رفح، خانيونس، الوسطى، غزة، شمال (غزة

التعرض ألسـاليب التربيـة الحزبيـة للطلبـة      / ف عدد مرات التلقي   ختليهل   :اؤل العاشر التس .10
  للمستجيبين؟ ) السياسية واالجتماعية والديموغرافية ( بعض الخصائصباختالفالجامعيين 

  ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية
 باختالف التربية الحزبية للطلبة الجامعيين      التعرض ألساليب / ف عدد مرات التلقي   ختليهل   1.10

  الجامعة التي ينتمون لها؟
 باختالفالتعرض ألساليب التربية الحزبية للطلبة الجامعيين       / ف عدد مرات التلقي   ختليهل   2.10

  المستوى التعليمي؟
 فباختالالتعرض ألساليب التربية الحزبية للطلبة الجامعيين       / ف عدد مرات التلقي   ختليهل   3.10

  الكلية التي ينتمون لها؟
 باختالفالتعرض ألساليب التربية الحزبية للطلبة الجامعيين       / ف عدد مرات التلقي   ختليهل   4.10

 التنظيمي أو الحركي؟ االنتماء

التعرض ألساليب التربية الحزبية للطلبة الجامعيين باختالف       / عدد مرات التلقي  ختلف  يهل   5.10
 ؟) مواطن–الجئ  (المواطنة

 باختالفالتعرض ألساليب التربية الحزبية للطلبة الجامعيين       / ف عدد مرات التلقي   ختليهل   6.10
 ؟)رفح، خانيونس، الوسطى، غزة، شمال (مكان اإلقامة في محافظات غزة

االتجاهات التعصبية لدى الطلبة الجـامعيين بقطـاع غـزة      ختلف  تهل  : التساؤل الحادي عشر   . 11
  ؟للمستجيبين) ة واالجتماعية والديموغرافيةالسياسي ( بعض الخصائصباختالف

  ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية
 الجامعـة التـي   باختالفاالتجاهات التعصبية لدى الطلبة الجامعيين بقطاع غزة ختلف تهل   1.11

  ؟ينتمون لها
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 المـستوى   بـاختالف  االتجاهات التعصبية لدى الطلبة الجامعيين بقطاع غـزة       ختلف  تهل   2.11
  التعليمي؟

 الكليـة التـي   بـاختالف االتجاهات التعصبية لدى الطلبة الجامعيين بقطاع غزة    ختلف  تهل   3.11
  ينتمون لها؟

  االنتمـاء  بـاختالف االتجاهات التعصبية لدى الطلبة الجامعيين بقطـاع غـزة          ختلف  تهل   4.11
 التنظيمي أو الحركي؟

الجئ  ( المواطنة باختالف لدى الطلبة الجامعيين بقطاع غزة       االتجاهات التعصبية ختلف  تهل   5.11
 ؟) مواطن–

االتجاهات التعصبية لدى الطلبة الجامعيين بقطاع غزة باختالف مكـان اإلقامـة   ختلف  تهل   6.11
  ؟)رفح، خانيونس، الوسطى، غزة، شمال (في محافظات غزة

  : أھمیة الدراسة

  : قاط التاليةيمكن القول أن أهمية الدراسة تتمثل في الن
إنها الدراسة األولى التي تعنى بقياس أساليب التربية الحزبية وأثرها على شريحة الـشباب     . 1

 .في المجتمع الفلسطيني

 .إنها ستعرض لدراسة االتجاهات التعصبية بشكل موضوعي في المجتمع الفلسطيني . 2

فلسطيني الصالح  ا في إعادة صياغة المواطن ال      مساعد ممكن لهذه الدراسة أن تكون عامالً      . 3
ة المتعصبةبعيدا عن التشنجات الحزبية والتربية المرضي. 

  : أھداف الدراسة

واالطالع على ظاهرة االتجاهات العـصبية والتربيـة        ،  من خالل القراءة التي قام بها الباحث      
  : يةالتنظيمية ألبناء المجتمع الفلسطيني فان الباحث يطمح في هذه الدراسة أن تحقق األهداف التال

 .معرفة طبيعة العالقات بين االتجاهات التعصبية والتربية الحزبية لدى أبناء الجامعات . 1

 .معرفة مفهوم ومعنى االتجاهات التعصبية بشكل عام . 2
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 .الوقوف على الفروق بين االتجاهات التعصبية من تنظيم إلى آخر في الساحة الفلسطينية . 3

 .واطنين والالجئينمعرفة الفروق بين االتجاهات التعصبية بين الم . 4

ألصحاب الشأن فـي      وموضوعية – أقصى درجة ممكنة   إلى – محاولة تقديم رؤية دقيقة    . 5
المجتمع الفلسطيني لعلها تساهم في تصحيح المسار التربـوي للتنظيمـات فـي الـساحة               

 .تقوم على فكرة تقبل اآلخر، الفلسطينية

لطـالب والطالبـات فـي      الوقوف على الفروق بين االتجاهات التعصبية بين شـريحة ا          . 6
  ).ذكور وإناث (الجامعات الفلسطينية

  : مصطلحات الدراسة

  : استخدم الباحث في هذه الدراسة مصطلحين هما
  ).التنظيمية (مصطلح التربية الحزبية . 1
 .مصطلح االتجاهات التعصبية . 2

  : لكل منهما  وفيما يلي التعريفات اإلجرائية

  : )ةالتنظيمي (تعريف التربية الحزبية :أوالً
هي تلك العملية التي يقصد بها غرس أفكار وقيم ومعتقدات واتجاهات تعكس األسس الفكريـة       "

  ".والفلسفية واأليديولوجية للحزب لدى األفراد في المجتمع

تعريف االتجاهات التعصبية :اثاني :  
 هو اتجاه نفسي يذهب بالفرد إلى أن يدرك ويشعر ويتجه بطرق توصف بالتعاطف الشديد مع              "

أو العداء الشديد نحو أفـراد أو جماعـات أو أفكـار أو             ،  )التعصب مع  (جماعته التي ينتمي إليها   
شحنة قويـة مـن االنفعـاالت       ) مع أو ضد   (يصاحب هذا التعصب  ،  )التعصب ضد  (موضوعات

والميل إلـى االنتقـاص   ،  والبعد عن الموضوعية والعقالنية،متالزمة مع ضيق في األفق والتفكير     
  ." واالعتداء عليهم والنيل منهم،خرين والتقليل من قدرهممن شان اآل

  :حدود الدراسة
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  :وتشمل النقاط التالية
  .وهى تمثل وحدة المفاهيم والتعريفات الخاصة في البحث: حدود خاصة بالمحتوى . 1
 والتـي تمثلـت فـي       ،وهى الفترة الزمنية التي تم إجراء الدراسة والبحث فيها        : حدود زمانية  . 2

  .م2009/ 2008للعام الدراسي الفصل الثاني 

 والتي تمثلـت    ،وهى تعنى البقعة الجغرافية التي أجريت الدراسة والبحث عليها        : حدود مكانية  . 3
  .في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة

  : منھج الدراسة
والذي يقوم بوصف ما هو كـائن       ،  المنهج الوصفي التحليلي   سيستخدم الباحث في هذه الدراسة    

 بتحديـد    هـذا المـنهج    كمـا يهـتم   ،  وتفسيره وتحديد العالقات بين الوقائع    ،  نات عنه وجمع البيا 
وطـرق نموهـا    ،  الممارسات الشائعة أو السائدة والتعرف على المعتقدات عند األفراد والجماعات         

  .)2004، 102 ،أبو ناهية( وتطورها
ـ ت ومن ثـم على أن يقوم بجمع البيانا    وسيجتهد الباحث من خالل هذا المنهج البحثي        ا تنظيمه

  .واستنباط االستنتاجات ذات الداللة والمغزى بالنسبة للمشكلة المطروحة للبحث، وتحليلها
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  الثاني الفصل

  اإلطار النظري والمفاھیم
  

  .التربية الحزبية وأساليبها: أوالً

  .االتجاهات: ثانيا

  .التعصب: ثالثًا
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  :االتربية الحزبية وأساليبه: أوال
تعتبر التربية الحزبية من المحددات الحديثة التي دخلت في حياة األحزاب والتنظيمات، والتـي      
تسهم بشكل كبير في تنشئة األفراد تنشئة تتناسب مع ثقافة وفلسفة هذا الحزب أو ذاك، وفـي هـذا    

ـ   سات القسم من الدراسة سيعرض الباحث لمفهوم التربية الحزبية، ومفهوم الحزب، وأساليب ومؤس
  .التربية الحزبية

  : مفهوم التربية  .  أ
من خالل العودة لمعاجم اللغة العربية نجد أن كلمة التربيـة لهـا ثالثـة               :  المعنى اللغوي للتربية   •

  : أصول لغوية هي

  .)1572لسان العرب، (ربا، يربو، ربوا، بمعنى زاد ونما، نميته : األول
  .ربى، يربي، بمعنى نشأ وترعرع: الثاني
  .)1983، 7عبد الرحمن الباني، (، يرب، بمعنى أصلحه وتولى أمره وساسه وقام عليه رب: الثالث

 للداللة على تربية النبـات أو الحيوانـات،         Educationوفي اللغة الالتينية استخدمت التربية      
، 22روتيـه أبـو بيـرو،       (وللداللة على الطعام وتهذيب البشر دونما تفريق بين هذه األحوال جميعا            

1983(.  

من خالل البحث واالطالع في كثير من كتب التربية وعلـم الـنفس             : المعنى االصطالحي للتربية   •
واالجتماع، يمكن القول أن التربية هي معنى مرادف للتنشئة، وأن التنشئة السياسية هي بحد ذاتهـا    

ية في  صورة أخرى للتربية الحزبية في المجتمعات، وعليه فيمكن االستدالل بمفهوم التنشئة السياس           
 على أنها تعني في أحد جوانبها وصـورها التنـشئة           – كما ذكرها نخبة من العلماء       –هذا البحث   

  :الحزبية، وهناك تعريفات مختلفة ومتعددة لمفهوم التنشئة السياسية نذكر بعضا منها كما يلي
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تجاهات اجتماعية ذات   عملية تلقين لقيم واتجاهات سياسية ولقيم وا      : " فقد عرفها إسماعيل عبد الكافي بأنها      -

  .)1996، 3، يعبد الكاف(" داللة سياسية
، عملية تعلـيم إدراكـي  " :حديثه عن التنشئة السياسية فيقول هي في Dennis Karavagh عرفهاوي -

وسـيلة  ا وهي االكتساب التدريجي ألي قيم كما أنه، والتوقعات التي تؤيد المؤسسات القائمة وهي عملية إدخال القيم
  .(Karavagh, 35, 1983)" شرعية على سيطرة النخبة أو نظام اجتماعيإضفاء ال

ولدى كل نظـام سياسـي      وتتغير  العملية التي تشكل بها الثقافة السياسية       : "بأنها" جبريال آلموند " وقد عرفها    -
 المهـارات  وتوجيـه  تنفذ مهمة التنشئة السياسية وتلقن المبادئ السياسية التي تحتوي على قيم سياسية هياكل مهمة

  . .(Ghibrial Almond, 23, 1980)"السياسية للمواطنين وللنخب معا
عملية نمو وتطوير لجانب من جوانب شخصية الفـرد، يـستطيع مـن خاللهـا             " ويعرفها على راشد بأنها      -

اكتساب مجموعة من المعلومات والمفاهيم والقيم واالتجاهات، وما يرتبط من عادات وسلوك ومهـارات، تـساعده     
  .)1996، 64راشد، ( "ةعلى فهم العالم السياسي الذي يعيش فيه، وأن يؤدى دوره فيما بعد بوعي وكفاءة ومسؤولي

" عملية نقل المجتمع من جيل إلـى جيـل        : "ويقول كينيث النجتون أن المقصود بالتنشئة السياسية هو        -
(Langton: 1969, P.U).  

رد تربية سياسية وفق توجيهات المجتمع ونظامـه الـسياسي،          تعني تربية الف  : " وتعرفها سناء منصور بأنها    -

  .)1996، 7سناء، ( "وقيمه واتجاهاته وأيديولوجيته السياسية
عملية بث مجموعة من المفاهيم والمبادئ إلى عقلية الفرد، بحيث يـتعلم عـن              : "بأنها" فرآد. جي" ويعرفها   -

يله ونحو الجيل التالي له، وذلك تمهيدا لدمجه فـي النظـام   طريقها أنماط السلوك المناسبة، وتتشكل اتجاهاته نحو ج   
  .)Fred.G.1988.18( "السياسي القائم

الطريقة الشاملة التي ينقل بها مجتمع ما تراثه الثقافي من جيل إلى جيل، وهـو مـا   " ويعرفها النجتون بأنها    -
  ).2002، 91علي، " (صة بهايساعد على الحفاظ على القيم السياسية التقليدية، وكذلك المؤسسات الخا

عملية تعلم الفرد ألنمـاط اجتماعيـة،   ": بأنها) التنشئة السياسية(م في كتابه 1959 وقد عرفها هربرت    -

، 38العلوي،  (" عن طريق مختلف مؤسسات المجتمع التي تساعده على أن يتعايش مع هذا المجتمع سلوكيا ونفسيا              

2005(.  
عملية نمو وتطور لجانب من جوانـب       : " رسالته البحثية على أنها    م في 2000 وقد ذكرها أبو لمظي،      -

شخصية الناشئ، يستطيع من خاللها أن يطور وينمي مجموعة من المعلومات والمفاهيم واالتجاهات والقناعـات،               
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وما يرتبط بها من العادات والمهارات والقيم، التي تساعده على فهم العالم السياسي الذي يعـيش فيـه وأن يـؤدي                  
  .)2000، 24أبو لمظي، (" ةدوره بوعي وخلق وكفاءة ومسؤولي

  : مفهوم الحزب  . ب
قبل البدء في البحث عن مفهوم الحزب اللغوي واالصطالحي، البـد مـن القـول أن ثقافـة                  

حـزب، تنظـيم،    (المجتمع الفلسطيني تشمل على كلمات ثالث، لها ذات الداللة في المعنى، وهي             
  .ها في الثقافة الفلسطينية بأنها مرادفات لمعنى واحد، هذه الكلمات يتعارف علي)حركة

  : المعنى اللغوي للحزب •
الحزب يعنى طائفة من الناس، والجمع هو أحزاب، وتحزب القـوم           : "جاء في كتاب المصباح المنير أن     

  .)1977، 133المصباح المنير، ( "صاروا أحزابا، والحزب النصيب
من الـذين فرقـوا     " الحزب يعنى الجماعة في قوله تعالى        وقد جاء في القرآن الكريم ما يؤكد أن       

  .32سورة الروم آية" دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون
جزء من كل، والكل هنا يكون كالً تعدديا، ولكن برغم أن الحزب يمثل جزءا من كل إال أن                  " :والحزب هو 

، 14حـرب،  (" يتصرف كجـزء ذي ارتبـاط بالكـل     هذا الجزء يجب أن يسلك نهجا غير جزئي إزاء الكل، أي            

1987(.  

  : تعريف الحزب عند علماء االجتماع والسياسة •
جماعة من األفراد تشترك في تصور واحد لبعض المسائل السياسية وتكون رأيـا             " يعرفه عاطف غيث بأنه      -

  .)2002، 92علي، (" انتخابيا واحدا
اد بين مجموعة من األفراد بغرض العمل معـا لتحقيـق           اتح" ويعرفه بطرس غالي ومحمود خيري بأنه        -

  .)1966، 507غالي وخيري، (" الصالح القومي وفقًا لمبادئ متفقين عليها جميعا
جماعة ذات فكر مذهبي معين، تسعى لوضعه موضع التنفيذ، عن طريق العمـل             " ويعرفه محمد بدوي بأنه      -

  .)1970، 13بدوي، (" للوصول إلى السلك
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جماعة منظمة مترابطة، تهدف إلى الفوز بالسلطة التشريعية عن طريق االنتخابـات،            : "بأنه) جيب( ويعرفه   -

، 93علـى،  (" في ظل منافسة مع أحزاب أخرى، كما أنها تسعى لالستيالء على الحكومة على المستوى الـواقعي          

2002(.  
ض دخـول الهيئـة     أي تنظيم يعين مرشـحين لالنتخابـات بغـر        ":  الحزب بأنه  Rigge ويعرف ريجز    -

  .)2002، 93على، (" التشريعية
جماعة من الناس يعتنقون أيديولوجية سياسية واحدة، ولهـم         ":  ويعرف الباحث شعبان الحداد الحزب بأنه      -

إستراتيجية سياسية يتفقون بصددها، كما يتفقون بصدد الخطوط القريبة والبعيدة التي يعلنهـا الحـزب أو التنظـيم،        
  ).2002، 63الحداد، " ( أفكار سياسية أو دينية أو عقائدية أو مذهبيةباإلضافة إلى تبني

مجموعة مـن المـواطنين يؤمنـون بأهـداف سياسـية      ":  ويعرف الدكتور نعمان الخطيب الحزب بأنه     -

  .)1983، 11الخطيب، ( "أيديولوجية مشتركة، وينظمون أنفسهم بهدف الوصول إلى السلطة وتحقيق برنامجهم

  : ئي للتربية الحزبيةالتعريف اإلجرا •
بعد االطالع والقراءة في المراجع ذات الشأن والصلة فإن الباحث يعرف التربية الحزبية بأنها              

تلك العملية التي يقصد بها غرس أفكار وقيم ومعتقدات واتجاهـات تعكـس األسـس الفكريـة                 " 
  ".والفلسفية واأليديولوجية للحزب لدي األفراد في المجتمع

  : ة الحزبيةمؤسسات التنشئ •
يمكن القول أن مؤسسات التنشئة الحزبية ال تختلف كثيرا عن مؤسسات التنشئة السياسية، بـل              
هناك محاكاة واضحة وقوية بين ذات المؤسسات التربوية، سواء كانت السياسية أو الحزبية، وفـي         

  .الصفحات التالية سيعرض الباحث ألهم هذه المؤسسات التربوية في المجال الحزبي

  : األسرة: أوال
تعتبر األسرة بمثابة الخلية األولى في بناء المجتمع مهما تنوعت األسباب وتعددت وتظل مـن               
حيث األساس والشكل ذات مدلول واحد، وتعتبر األسرة بمثابة الحاضنة األولى التي يعـيش فيهـا          

ـ     اليب التربويـة  اإلنسان منذ طفولته؛ وفي هذه الحاضنة يمكن لألسرة أن تمارس ما تشاء من األس
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التي تراها مناسبة لتربية أبناءها، ومن خالل هذه العالقة تستطيع األسرة أن تشكل شخصية الفـرد      
  : داخلها وفقًا للطرق الثالثة التالية

 حيث يقوم الوالدان بنقل اتجاهات وتقييمات سياسية معينة إلى أبنائهما، الجيـل             :نقل توجهات سياسية صريحة     . أ 

اهاته حول الحكومة وثقته فيها ومدى تجاوبها إلى األطفال بطريقة عفوية، فقد يلمح الوالـدان بـل   القديم قد ينقل اتج 
وقد يطلبان من أطفالهما تأييد حزب سياسي معين، وقد يحذرونهما مـن مخـاطر بعـض تـصرفات الحكومـة                    

التي ركزت ، فالدراسات )1990، 156داوسن وآخرون، ( ويوضحان لهم قيمة ومزايا تصرفات وأفعال أخرى     
على أطفال المدارس االبتدائية وجدت أن عددا كبيرا من الهويات السياسية واألساسية الهامة قد تم               

  .تكوينها قبل أن يدخل الطفل المدرسة

ومن خالل مجموعة من الدراسات في أمريكا لقياس مستوى التطابق بين الوالدين واألبناء في              
سبة عالية من األمريكيين الكبار في السن يعبرون عـن أن           االنتماء الحزبي، بينت الدراسات أن ن     

والديهم يحملون نفس االنتماءات الحزبية التي يحملونها، وكذلك وجد أن طلبة الجامعات يشاركون             
والديهم في االنتماءات الحزبية، وفي إحدى الدراسات الشاملة لطلبة الثانوية في السنة النهائية منها              

تطابق بين الوالدين واألبناء فيما يتعلق باالنتماء الحزبي وتأييـد قـادة            وجدت مستوى عالي من ال    
  .سياسيين

  : وهناك ثالثة عوامل تساهم في نقل التوجهات السياسية من األسرة لألبناء وهي
  .ثبات وتوافق توجهات الوالدين -1
  .وجود مواقف سياسية للوالدين ودرجة توضيحها ألبنائهم -2
  .ناءالعالقة بين الوالدين واألب -3

ويمكن القول أن حجم التفاعل األسري وعمق الروابط وأهمية السياسة بالنسبة ألفراد األسرة يعمـل بـصورة          
  .)1990، 157داوسن وآخرون، ( مستمرة على تكييف تأثير األسرة طوال دورة حياة الفرد

الـدين   من خالل التعليم الذي يتلقـاه الفـرد مـن الو           :نقل توجهات لها تأثير سياسي غير مباشر        .ب 
واألقارب، يتعلم الفرد كيف يتعامل مع اآلخرين والشعور بالقدرة على اتخـاذ القـرارات وتنميـة      
اإلحساس بقيمته الذاتية؛ هذه التوجهات لدى الفرد يتم نقلها إلى المحيط السياسي وكيفيـة التعامـل                
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 السياسية غيـر    معه والتحرك فيه، واألسرة هنا تترك بصماتها على الفرد من خالل عملية التنشئة            
  . المباشرة

 حيث تلعب األسرة دورا مهما في تحديد قنـوات          :تحديد كيفية التعرض لمؤثرات التنشئة األخرى       .ج 
التنشئة التي يتعرض لها الفرد، وفي تحديد أي الجماعات التي يقوم بدور الجماعـات المرجعيـة                

لتي يشارك فيها الفرد في مرحلتي      السياسية؛ فاألصدقاء والمدرسة والجماعات الدينية والترفيهية، ا      
الطفولة والشباب، تتحدد معظمها بالوضع االجتماعي والجغرافي الذي توفره األسرة، ومن أساليب            

  : األسرة في عملية التنشئة الحزبية ما يلي

  .توفير مناخ أسري عام يتميز بوجود القدوة الحزبية •
  .استخدام أسلوب تمثيل األدوار واللعب •
  .)2002، 101علي، ( القصص وترديد األناشيد استخدام أسلوب •

ويمكن إجمال أهم المبررات التي تكمن وراء هذه األهمية الفردية والمتميزة لألسرة فـي النقـاط                
  : التالية

مركز األسرة المتميز بالنسبة للطفل؛ حيث تظل األسرة لسنوات عديدة بمثابة المصدر الوحيـد    -1
أثناء اإلشباع لهذه الحاجات يمكن أن يشكل الفـرد كمـا           الذي يشبع للفرد حاجاته المتنوعة، و     

  .تريد األسرة
  .فلسفة نظام األسرة؛ حيث أنها تعكس نظاما للقيم يستوعبه االبن ويختزنه في ذاكرته -2
تعتبر األسرة أول نمط للسلطة يواجهه الفرد ويعايشه ويؤثر في قيمه واتجاهاتـه المـستقبلية، وهـذا الـنمط                    -3

  .)1990، 159داوسن وآخرون، ( لوك االبنسينعكس على حياة وس

وخالصة القول أن المنزل هو المزرعة األولى التي تنبت فيها بذور الشخـصية حيـث أكـد                 
خبراء التربية والباحثين أن سنوات الطفولة األولى لها أهميتها في تنشئة الفرد وفي حياته المقبلـة،      

  .ة في الحكم على سلوكه ونمو شخصيتهوأن خبرات الفرد الماضية وبيئته التي نشأ فيها هام
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  ": الجامعة_المدرسة_دور الحضانة"المؤسسات التعليمية وتشمل : ثانيا
  : دور الحضانة  . أ 

تمتد دور الحضانة من السنة الثالثة إلى المرحلة االبتدائية؛ حيث يدخل الطفل إلى هذه المرحلة               
ي في آخر عامين منها يـتم إعـداد         بعد أن أمضى سنوات مهمة من حياته في دور الحضانة، والت          

. الطفل وتربيته بشكل ينسجم مع المصلحة الوطنية بشكل عام والمصلحة الحزبية بـشكل خـاص              
ويتم تعليم الطفل في هذه المؤسسات ثقافة وأسلوب ومنهج وطريقة تفكير تخدم الجهة القائمة علـى       

هم بشكل واضح في عمليـة      دور الحضانة ورياض األطفال، وبمجمل القول فإن دور الحضانة تس         
؛ حيث أن هذه الدور تعتبر إحدى الهيئات التي         )1999،  71داوود،  (للفرد  " السياسية "ةالتنشئة الحزبي 

  .يتشرب فيها األطفال في سن مبكرة األفكار المراد غرسها في شخصية الطفل

 إلى المنـاهج    والمتتبع لرياض األطفال في قطاع غزة يجد أن السمة الحزبية في التربية تدخل            
والمواد التعليمية التي تضعها الروضة وفقًا للحزب الذي تنتمي إليـه؛ فريـاض األطفـال لـدى                 
األحزاب اإلسالمية يتم التركيز فيها على الثقافة الدينية، وعلى زرع بذور االنتماء الحزبي الـذي               

 الروضة أو تلـك،  يقف خلف الروضة، وذلك من خالل تعليم الطفل لألناشيد التي تؤكد حزبية هذه    
ورياض األطفال التي تحسب على توجهات أخرى تحتوى بكل تأكيد على مـواد تثقيفيـة أخـرى          
تتناغم والحزب اآلخر الذي يقف خلف هذه الروضة، وال يمكن أن نغفل في هذا السياق أن هنـاك                

بارات حزبية  رياض أطفال مستقلة التوجه هدفها فقط تربية األطفال تربية سليمة بعيدا عن أي اعت             
  .)حنان عبداهللا، مقابلة شخصية، مشرفة تربوية لرياض األطفال في مؤسسة كير(أو ثقافية موتورة ومرضية 

  :المدرسة  .ب 
  : ويرى الباحث أنه ال بد من التمييز هنا بين نوعين من المدارس وهما

  .المدرسة الحزبية . 1
  ".غير الحزبية"المدرسة العامة التابعة للدولة  . 2
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 :لحزبيةالمدرسة ا •

وهي تلك المؤسسة التعليمية التي تحرص على تعليم التالميذ تعليما خاصا ممنهجا ومبرمجـا              
بطريقة في مجملها تخدم الحزب الذي يقف خلف هذه المدرسة، في الوقت الـذي ال تلغـي مـن                   

  .برامجها التعليمية تلك المواد والمقررات التعليمية التي تقرها وزارة التربية والتعليم
  ":غير الحزبية"المدرسة العامة  •

 هذا النوع من المدارس منذ تأسيسه لم يرد له أن يكون حزبيا، بل الهـدف منـه أن يكـون                    
  .مؤسسة تعليمية تساهم في بناء جيل صالح لخدمة الوطن والمواطن

لكن طبيعة الواقع الفلسطيني بتعقيداته السياسية نقل السياسة إلى ساحات المـدارس وفـصولها        
ضا، وفي هذا السياق سيحاول الباحث أن يقف عند بعض العناوين في كيفيـة أن تكـون هـذه                   أي

  .المدارس بشكل غير مباشر مساهمة في التربية الحزبية

  : التقسيم الحزبي للطالب داخل المدرسة . 1
لو حاولنا الولوج إلى إحدى المدارس سواء من فئة الذكور أو اإلناث، سنجد بال شك أن هناك                 

اضحة لألحزاب السياسية التي خارج المدرسة نراها منعكسة داخـل المدرسـة، ونجـد              صورة و 
  .الطلبة منقسمين إلى جماعات تنتمي في تقسيماتها إلى األحزاب السياسية خارج المدرسة

هذا التقسيم الطالبي ينتج عنه األطر الطالبية والجماعات النقابية داخل المدرسـة، والتـي تمـارس أنـشطة                  
 محصلتها النهائية تخدم مصلحة االتجاه الحزبي الذي تنتمي إليه، وفي بعض الحاالت يتم تمويـل هـذه                 متنوعة في 

، 210داوسن وآخرون،   ( الجماعات داخل المدارس عن طريق األحزاب السياسية وغيرها من التجمعات السياسية          

1990(.  

  : شخصية المعلم ودورها في التنشئة الحزبية داخل المدرسة . 2
حتكاك المدرس ولسنوات طويلة باألبناء في مراحل سنوات التكوين، فإنـه يملـك             من خالل ا  

  : تأثيرا مهما على توجهات الطالب السياسية، وذلك يرجع إلى التالي
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ألن المدرس بالنسبة للطالب يمثل المتحدث السلطوي الملزم باسم المجتمـع، وهـو النمـوذج              -
 في سنوات تعليمه األولى، وهذه السلطة تختلـف         األول للسلطة السياسية التي يواجهها الطالب     

  .عن سلطة الوالد في األسرة والبيت
  .المدرس يستفيد من وضع االحترام العام والثقة التي يوليها له مجتمعه المحيط به -
  ".الطلبة"المدرس يقوم بدور المجتمع والشريك في مهمة تربية األطفال  -

ل نوعين مختلفين من القيم السياسية، وهي القيم التوافقيـة والقـيم            والمدرس عادة يقوم بالتعبير عن آرائه حو      "
الحزبية؛ حيث تمثل القيم التوافقية مجموع القيم التي تكون سائدة في المجتمع، مثل الثقة فـي نظـام الحكـم، فـي           

مهـوريين  إلخ، أما القيم الحزبية فهي تلك القيم التي تقـسم المجتمـع إلـى أحـزاب، مثـل ج          .. العملية االنتخابية 
  .)1990، 197داوسن وآخرون، (" وديمقراطيين، والمواقف تجاه السياسة العامة

فيصبح من الصعب على المدرس المحافظة على التوازن بين القيم التوافقية والقـيم الحزبيـة،       
خاصة في ظل متغيرات جديدة بعد تكوين النقابات والتهديد باإلضرابات؛ فحينما تغلـق المـدارس       

ابات، يلمس الطلبة عن كثب الدور الذي يقوم به المدرس والمواقف الحزبيـة التـي               بسبب اإلضر 
  . يتخذها

ويمارس المدرس دورا مهما أثناء تواجده في المدرسة، من خالل االحتكاك مع الطلبة وحواراته معهم سـواء                 
قوم بهـا المدرسـة أو النقابـات        في الساعات االحتياطية التي يعطيها، أو أثناء األنشطة المختلفة والمتنوعة التي ت           

الطالبية داخل المدرسة، ويحاول المدرس صاحب االنتماء الحزبي أن يطرح وجهة نظر الحزب الذي ينتمي إليـه                 
أثناء النقاش والحوار مع الطلبة في القضايا المعاصرة، والتي تكون محل نقاش في المجتمـع الفلـسطيني وبـين                    

ه دور أساسي في العملية التربوية ألنه ينمي التحصيل ويحسن التفكير ويكـون             أن النقاش ل  "طبقاته المختلفة؛ حيث    
  .)1999، 95داوود، (" االتجاهات

  :الجامعة   .ج 
تعتبر الجامعات من أهم المحاضن التي تحمل في رحمها شريحة اجتماعية تعتبر من أهم الشرائح المجتمعيـة               

تعليم السياسي األكثـر عرضـة للـتحكم والـسيطرة؛          وتعتبر الجامعات أحد مصادر ال    "أال وهي شريحة الشباب،     
فالمجتمع الذي يسعى إلى إيجاد تغيرات سريعة وواسعة في القيم السياسية، سيجد أن النظام التعليمي هو أحـد أهـم    

  .)1990، 220داوسن وآخرون، (" الوسائل المؤثرة لتطليق تحويرات وتعديالت موحدة
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عات الفلسطينية؛ حيث أن كل جامعـة تحمـل سـمة      ويعتبر قطاع غزة حاضنًا لعدد من الجام      
وصفة الجهة التي تقف خلفها، وتعمل على دعمها وإبقائها فاعلة في تخـريج الـشباب والفتيـات؛          
حيث تعمل كل جامعة وفقًا لرؤيتها وفلسفتها ومنهاجها ورغبتها في نوعية الطالب المراد تعليمـه               

  .لمجتمعوإنتاجه من داخل هذه المؤسسة التعليمية إلى ا
وتعتبر ساحات هذه الجامعات أرضا خصبة للتجاذبات السياسية بين الطالب، وفيها يمكـن أن              
تظهر االنتماءات السياسية والحزبية بصورة أكبر مما لو كانت في المدرسة؛ حيث أن الشاب قـد                

ية، وفـي   بلغ مرحلة من النضوج العقلي، تؤهله لتحديد وحسم اختياراته واتجاهاته السياسية والفكر           
االتحادات الطالبية ورثت الترميز السياسي بحيث ال يـرى حـد       : "أن" عمر حرب "هذا الصدد يقول الباحث     

يفصل بين األداء الحزبي الخارجي والنشاط الطالبي داخل الجامعة، لهذا ورثت اتحادات مجالس الطلبـة الـصبغة           
سية من خالل التشكيالت الطالبية الموازية لألحزاب       السياسية والطلبة أنفسهم أصبحوا يعبرون عن انتماءاتهم السيا       

وأصبحت الجماعات التنظيمية في الشارع الفلسطيني تصرف جل اهتمامهـا وإمكاناتهـا     ... في الشارع الفلسطيني  
وطاقاتها الفكرية والبشرية، في اتجاه الحصول على مقاعد مجلس الطلبة في هذه الجامعة أو تلك، والفـوز بـأكبر                   

ن أصوات الناخبين، وأصبحت األنشطة الطالبية بجميع أشكالها مجاال للتنافس بين الجماعات لحـصد              عدد ممكن م  
، 73حـرب،   (" إعجاب الطلبة واستمالتهم ومن ثم استيعابهم نحو الجماعة التي ترعى النشاط أو تقـوم بالتنـشيط               

2003(.  

  ": المرئيات_اإلذاعة_الصحف"المؤسسات اإلعالمية وتشمل : ثالثا
 وسائط اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة في تدعيم قيم التربية السياسية، من خالل ما تقدمـه مـن                  تقوم

برامج ومعلومات ولقاءات وحوارات ومقاالت في مختلف مجاالت الحياة بصفة عامة وفي المجال السياسي بـصفة   
ربيتـه سياسـيا واجتماعيـا واقتـصاديا         خاصة؛ فقد أصبح لهذه الوسائل اإلعالمية تأثير كبير في توجيه الفرد وت           

، ولقد أصبحت هذه الوسائل اآلن متوفرة لمعظم األحزاب الـسياسية إن لـم   )1995،  172الخطيب،  (
يكن لجميعها، وأصبحت الساحة الفلسطينية تشهد تمايزا إعالميا واضحا بين األحزاب والجماعات            

ه، سواء على مستوى اإلعـالم المقـروء، أو         السياسية؛ حيث أن كل له منبره اإلعالمي الخاص ب        
  .المسموع، أو المرئي
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وهذا بال شك يساهم في إعطاء الفرصة لكل حزب أن يقدم أفكاره الخاصة به، والتـي يـؤمن           
بها الجمهور الفلسطيني الذي يتابع عن كثب هذا اإلعالم، خاصة في األوقات التـي تـشهد فيهـا                  

  .ب السياسية يصل إلى حد االقتتالالساحة الفلسطينية سجاالً بين األحزا
وتعتبر الشريحة الطالبية في الجامعات من أكثر الناس استقباالً للرسـالة اإلعالميـة؛ حيـث               
يفترض في الطالب الجامعي حينما يتلقى الرسالة اإلعالمية أن يفهمها ويتفاعل معها فـي إطـار                

يؤثر لدى الطالب الجـامعي فـي المحـاور    ويمكن لإلعالم أن خبراته الشخصية المباشرة وغير المباشرة،   
  : التالية

  .تدعيم قيم التربية السياسية المرغوبة لدى الطلبة -1
  .إحداث تغييرات في معلومات الطلبة -2
  .إحداث تغييرات في اتجاهات الطلبة -3
  .)1986، 21عوض، (. إحداث تغييرات في سلوكيات الطلبة -4

نولوجيا من ناحية والتربية السياسية من ناحيـة أخـرى،          وقد تفاعلت وسائط اإلعالم مع التطور العلمي والتك       
بحيث أصبح الموجه ألدوار وسائط اإلعالم هو محصلة التفاعل االجتماعي مع التطور العلمي واألحداث الـسياسية   

  .)2000، 186حمد وآخرون، ( في وقت واحد
 إرسالها للمـستقبِل    ولكننا ال نستطيع أن نلغي أن الرسالة اإلعالمية حينما يتم اختيارها بهدف           

يكون هناك مجموعة من االعتبارات أخذت في الحسبان حول هذه الرسـالة، وحـول المرسـل،                
  .وحول المستقبل

فـي كتابـه التنـشئة      " داوسـن "وهنا يجب التنويه إلى مالحظة مهمة في هذا السياق يذكرها           
  : السياسية دراسة تحليلية فيقول

بدور الناقل لمؤشرات سياسية نشأت وانطلقت مـن        في غالب األحيان تقوم وسائل اإلعالم         . أ 
  .أدوات التنشئة األخرى

 . المعلومات التي تحملها الرسالة اإلعالمية تنقل خالل خطوتين أو مرحلتين . ب 

 . وسائل اإلعالم عادة ما تعزز توجهات سياسية قائمة بدال من خلق توجهات جديدة  .ج 
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تماعي وفي إطـار ميـول ونزعـات        وسائل اإلعالم يتم استقبالها وتفسيرها في محيط اج         .د 
  .محددة اجتماعيا

وبشكل عام تقوم وسائل اإلعالم الجماهيري بتعزيز وبلورة التوجهات القائمة بدالً من تعديل توجهات قديمة أو                
  .)1990، 250داوسن وآخرون، (خلق توجهات جديدة 

و سلبيا؛ فقد يكـون     ويرى الباحث أن اإلعالم قد يكون سالح ذو حدين، إما أن يكون ايجابيا أ             
ايجابيا من خالل غرس القيم الجميلة، قيم المحبة والتسامح والخير والبـذل والفـضيلة واالنتمـاء              
للوطن واإلنسان كإنسان، وقد يكون سلبيا من خالل نشره وبثه لرسائل إعالمية هدامة، لكل ما هو                

ة واالنقسام من خالل الحـرب   جميل على مستوى منظومة القيم واألخالق، أو تكريس حالة التجزئ         
اإلعالمية بين التنظيمات، كما شهدها قطاع غزة في مرحلة هي األشد قسوة ومرارة فـي تـاريخ                 
الشعب الفلسطيني، فيما عرف باسم االقتتال بين أكبر حزبين سياسيين متـصارعين فـي الـساحة     

  .الفلسطينية

  ": ترفيهية-ثقافية-رياضية"دور العبادة والمراكز االجتماعية : رابعا
تعتبر دور العبادة وتحديدا المساجد من مصادر التنشئة والتربية الحزبية المهمـة فـي قطـاع     
غزة؛ حيث يمكن القول أن هناك تقسيما واضحا للمساجد، فللوهلة األولى التي يدخل فيها المـصلي    

سجد أو ذاك،   إلى المسجد، يستطيع أن يعرف ويحدد بوضوح إلى أي حزب أو تنظيم يعود هذا الم              
  .وذلك من خالل الملصقات التي تمأل جدران المسجد أو طبيعة األنشطة التي تمارس فيه

وهذه المساجد والتي تعرف باسم المساجد الحزبية، هي بمثابة الحزب الموجود سلفًا بكوادره ونظمه وخاليـاه                
  .)1994، 81أبو القرايا، ( وجماهيره وثقافته

 سـواء قبلنـا أو      – متعددة األوجه ومتنوعة األغراض، لكـن        وللمسجد رسالة سماوية خالدة   
 نتيجة للواقع الموجود في قطاع غزة، فإن المسجد اآلن أصبح مسيسا، حتـى أصـبحت                –رفضنا  

المساجد تصنف وفقًا للحزب الذي يقيم ويشرف عليها، وتعرف باسم المساجد الحزبية، وهذا النوع              
  : تاليةمن المساجد يعمل على تحقيق األهداف ال
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تعليم الفرد والجماعة التعاليم الدينية والمعايير السماوية التي تحكم الـسلوك بمـا يـضمن       -1
  .سعادة الحزب والفرد الذي ينتمي إليه

إمداد الفرد بإطار سلوكي معياري ينسجم مع األفكار والثوابت الخاصة بالحزب الذي يقف              -2
  .خلف هذا المسجد

  .ثقافة الحزبيةتربية الفرد بما تمليه األفكار وال -3
العمل على تقوية الروابط بين أبناء الحزب في داخل المسجد وفي المنطقة التـي يتواجـد               -4

  .)55ت، .إسماعيل، ب(فيها هذا المسجد 

ويرى الباحث أنه وإلى جانب دور المسجد في التربية الحزبية، فـإن النـوادي االجتماعيـة                
ي المجتمع المدني، تستخدمها األحزاب في تكريس       والثقافية والرياضية تعتبر أيضا محضنًا مهما ف      

التربية الحزبية واالنتماء الحزبي، بحيث تكون هذه المؤسسات المدنية االجتماعية مفتوحـة علـى              
مصراعيها أمام أبناء الحزب الداعم والمتبني لهذه المؤسسات، والتي تتميـز باتجاهـات سياسـية               

  .واضحة المعالم

جتماعية مجموعة من األنـشطة، والتـي تقـدمها إدارة هـذه          وتمارس في هذه المؤسسات اال    
المؤسسة أو تلك وفقًا للفكر والمنهاج والرؤيا الحزبية الخاصة بكل مؤسسة على حدة، سواء كانت               

  .هذه األنشطة أو الخدمات أنشطة رياضية، أو ترفيهية، أو ثقافية، أو أية خدمات أخرى
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  :االتجاهات: ثانيا

وأول من استخدم هذا المصطلح هـو       ،  Attitudesح االتجاهات ترجمة لمصطلح     يعتبر مصطل 
إن وصولنا إلى أحكام صـحيحة وفـي        : " إذ قال في هذا المعنى     ؛"المبادئ األولى "هربرت سبنسر في كتابه     

مسائل مثيرة لكثير من الجدل، يعتمد إلى حد كبير على اتجاهنا الذهني ونحن نصغي إلى هذا الجـدل أو نـشارك                     
  .)1978، 338سويف، (" فيه

 تعريف كما   500ويمكن القول أن مفاهيم االتجاه متعددة قد تصل في مجملها إلى ما يقرب من               
. ، وهذه التعريفات كانت تختلف عن بعضها البعض إلى حد ما          "1972اجزين وفيشباين   "سجل ذلك   

  .)8ت، . خليفة ومحمود، ب(

 ولكن  – ليس على سبيل الحصر      –التعريفات  وفي هذه الدراسة سيضع الباحث بعضا من هذه         
  .من باب تقديم هذه التعريفات بين يدي القارئ ولإلثراء العلمي

من أوائل المهتمين بتحديد مفهوم االتجاه، وذلك في مقالتـه عـن             Alport هذا ويعتبر ألبورت  
بورت مفهـوم   ، واعتبر أل  1935والتي نشرها في المرجع العام لعلم النفس عام         " االتجاهات"مفهوم  

  .)1980، 46آدم، (االتجاه هو حجر األساس في بناء علم النفس االجتماعي 

هو حاله من االستعداد أو التأهب العصبي والنفسي تنـتظم مـن            " Alport االتجاه عند البورت   •
خالل خبرة الشخص، وتكون ذات تأثير توجيهي أو دينامي علـى اسـتجابة الفـرد لجميـع                 

  .)1978، 340سويف، (ي تستثيرها هذه االستجابة الموضوعات والمواقف الت
بأنه تنظيم من المعتقدات له طابع الثبات النسبي حول موضـوع أو موقـف            " روكتش"ويعرفه   •

  .)Rokeach 1976,112(معين يؤدي بصاحبه إلى االستجابة بشكل تفضيلي 
متسقة فيما بينها ولهـا     ما يعبر عنه الفرد باستجابات      " فهو   Campbellأما تعريف االتجاه عند كامبل       •

  ).1980، 47آدم، (من الموضوعات ) مجموعة( بالنسبة إلى Enduringقدر من الديمومة أو الثبات 
بأنه تنظيم نفسي مستقر للعمليات اإلدراكية والمعرفية       "أما مصطفى سويف فإنه يعرف االتجاه        •

 األشـياء واألشـخاص     والوجدانية لدى الفرد، يسهم في تحديد الشكل النهائي الستجابته نحـو          
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والمسميات المعنوية من حيث أن هذه االستجابة باإلقبال أو النفور، ويعتمد هذا التنظيم علـى               
  .)6، 1975-5مدكور، (خبرات الفرد وسماته المزاجية 

يقـع فيمـا بـين    (تكوين فرضي أو متغير كامن أو متوسط "أما تعريف االتجاه عند حامد زهران فهو        •

، وهو عبارة عن استعداد نفسي أو تهيؤ عقلي أو عصبي مـتعلم لالسـتجابة الموجبـة أو                  )المثير واالستجابة 
زهـران،  (السالبة، نحو أشخاص أو موضوعات أو مواقف أو رموز، في البيئة التي تستثير هذه االسـتجابة                 

136 ،1984.(  
 "االنفعالية والـسلوكية توجه ثابت أو تنظيم مستقر للعمليات المعرفية و  "بأنه  " دوكس"و" رايتسمان"ويعرفه   •

  .)1989، 46، عبداهللا(
نزعة الفرد أو استعداده لتقـويم موضـوع أو رمـز        :  فإنه يعرف االتجاه بأنه    Katzأما كاتز    •

  .(Bagley et al.: 1979, 1)بأسلوب تفضيلي أو عدم تفضيلي 
ـ       : "أما تعريف االتجاه عند فؤاد البهي السيد فهو        • ي أعماقـه،   ميل مكتسب، نسبي في ثبوته، عاطفي ف

  ).1954، 234السيد، " (يؤثر في الدوافع النوعية ويوجه سلوك الفرد

ويالحظ في التعريفات السابقة أن بعضها ركز على طبيعة االتجاه مثـل زهـران، والـبعض            
اآلخر ركز على أهمية االستجابة الظاهرية كمحدد لالتجاه مثل كامبل، والبعض اآلخر ركز علـى   

  .)1980، 47: آدم(االتجاه مثل سويف مكونات االتجاه ووظيفة 

وفي هذه الدراسة يمكن القول بأن االتجاه هو استعداد مكتسب لدى الفرد، يمتاز بأنـه ثابـت                 
نسبيا، تتسق وتنتظم فيه العمليات المعرفية والسلوكية واالنفعالية، محددة الستجابات الفـرد نحـو              

  .رفضبأسلوب القبول أو ال) األشخاص، الموضوعات، الرموز(

  : خصائص االتجاهات
من خالل البحث في العديد من الدراسات التي تناولت في علم النفس االجتماعي مفهوم االتجاه               
النفسي االجتماعي، يمكن القول أن هناك مجموعة من الخصائص المشتركة بين جميع من تنـاول               

  : هذا الموضوع، وأهم هذه الخصائص ما يلي
  . يعيش فيها الفرديكتسب ويتعلم من البيئة التي -1
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  .له خاصية تقويمية -2
  ).معرفيه، انفعالية، سلوكية(يتكون من ثالثة مكونات  -3
  .ال يالحظ مباشرة، وإنما يستدل عليه من أفعال الفرد الخارجية الخاضعة للقياس والمالحظة -4
  .يتضمن دائما عالقة بين الفرد وموضوع معين من موضوعات البيئة المتجادل عليها -5
  .محتواه الذاتيةيغلب على  -6
  .له صفة الثبات النسبي -7
  .يتعدد ويختلف حسب المثيرات المرتبطة به -8
  .من الممكن تعديله وتغييره -9
  .)2001، 41وحيد، ( يضفي النظام على أسلوب ردود أفعالنا وييسر التوافق االجتماعي -10

  : وظيفة االتجاهات
  : يمكن إجمال وظائف االتجاهات النفسية االجتماعية فيما يلي

  .التجاه يحدد طريق السلوك ويفسرها -1
االتجاه ينظم العمليات الدافعية والمعرفية واالنفعالية واإلدراكية حـول بعـض النـواحي              -2

 .الموجودة في المجال الذي يعيش فيه الفرد

االتجاهات تنعكس في سلوك الفرد وفي أقواله وأفعاله وتفاعله مع اآلخرين في الجماعـات        -3
 . يعيش فيهاالمختلفة في الثقافة التي

االتجاهات تيسر للفرد القدرة على اتخاذ القرار في المواقف النفسية، في شيء من االتساق               -4
 .والتوحيد

 .االتجاهات تبلور وتوضح العالقة بين الفرد وعالمه االجتماعي -5

االتجاه يحمل الفرد على أن يحس ويدرك ويفكر بطريقة محددة إزاء موضـوعات البيئـة         -6
 .الخارجية

، 175زهـران،   (يوجه استجابات الفرد لألشخاص واألشياء بطريقة تكاد تكون ثابتة          االتجاه   -7

2003(.  
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  : أنواع االتجاهات
ويمكن تصنيف االتجاهات على عدة أسس، كما ذكرها كثير من علماء الـنفس االجتمـاعي،               

  : نوردها كما يلي

 :  على أساس الموضوع  . أ 

  .تقاربةيكون معمما نحو موضوعات متعددة م: اتجاه عام -1
  .يكون محددا نحو موضوع نوعي محدد: اتجاه خاص -2

 : على أساس األفراد  .ب 

  .يشترك فيه جماعه من الناس: اتجاه جماعي -1
  .يوجد لدي فرد واحد فقط: اتجاه فردي -2

  : على أساس الوضوح  .ج 
  .وهو الذي يعلنه الفرد ويجهر به ويعبر عنه سلوكيا: اتجاه علني -1
  .وينكره ويتستر على السلوك المعبر عنهوهو الذي يخفيه الفرد : اتجاه سري -2

  : على أساس القوة  . د 
  .وهو الذي يتضح فيه السلوك القوي الفعلي، الذي يعبر عن العزم والتضحية:  اتجاه قوي -1
  .وهو الذي يكمن وراء السلوك المتراخي المتردد: اتجاه ضعيف -2

  : على أساس الهدف   . ه 
  .اهوهو الذي ينحو بالفرد نحو موضوع االتج: اتجاه موجب -1
  .)2003، 173زهران، (وهو الذي ينحو بالفرد بعيدا عن موضوع االتجاه : اتجاه سالب -2

  : مراحل تكوين االتجاه
  : إن االتجاه أثناء تكونه لدى الفرد يمر بعدة مراحل تتمثل في النقاط التالية

  .فيها يدرك الفرد مثيرات البيئة ويتصرف بموجبها: المرحلة اإلدراكية المعرفية
 .وفيها يتفاعل الفرد مع المثيرات وفق اإلطار المعرفي الذي كونه عنها: ة التقويميةالمرحل
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وفيها يصدر الفرد القرار الخاص بنوعية عالقته بهذه المثيـرات وعناصـرها؛   : المرحلة التقديرية 
  .)2004، 273: بني جابر(فإذا كان القرار إيجابيا فان االتجاه سيكون إيجابيا، وكذلك العكس 

  : كونات االتجاهم
من خالل االطالع على كثير من كتابات علم النفس االجتماعي، يمكن القول أن هناك توافقًـا                

  : حول مكونات االتجاه لدى علماء النفس االجتماعيين، وهذه المكونات هي
 ويتعلق بدرجة ميـل الفـرد علـى اإلقبـال أو            ":أو الشعوري "الوجداني"أو"االنفعالي"المكون   •

  .وبدرجة التحبيذ أو النفور بالنسبة لموضوع معيناإلحجام، 
 وهو الذي يشير إلى مجموعة من األفكار والمعتقدات والعمليات اإلدراكيـة            :المكون المعرفي  •

 .التي تعلق بموضوع االتجاه والتي على أساسها يتحدد موقفه

  .)2001، 47: وحيد( وهو االستجابة العملية نحو موضوع االتجاه :المكون السلوكي •

  : تغيير االتجاهات
ولـيم  (" إن العمل على تغيير أو استبدال اتجاه ما، يتطلب استخدام مبادئ التحويل والترابط وإشباع الحاجـة               "

  .)ت.، ب139: وواالس، ترجمة المال ونجاتي
ويذكر الدكتور أحمد وحيد أن هناك عدة طرائق يمكن أن تساهم في تغيير االتجاه لدى الفـرد                 

  : وهى كما يلي
  .لتغيير اتجاه الفرد ينبغي إبعاده عن الجماعة أوالً: ور الجماعةد -1
البيئة تمثل اإلطار المرجعي للفرد، وأى تغيير للفرد يجب أن يتم من            : تغيير اإلطار المرجعي   -2

  .خالل التغيير في اإلطار المرجعي
  .في موضوع ما تساهم إلى حد كبير في تغيير االتجاه: المعلومات الجديدة -3
ظاهرة مستمرة تمتاز بها الحياة، والجانب السلوكي لهذه الظاهرة هو الذي           : الجتماعيالتغيير ا  -4

  .يحدد حدوث التغيير االجتماعي المستند على تغيير قيم األفراد واتجاهاتهم
حيث يفيد في التعرف على موضوع االتجاه أكثر، مما قد          : االتصال المباشر بموضوع االتجاه    -5

  .يساعد في تغيير اتجاه الفرد
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مثال اتجاهات الشباب تتغير بعد الزواج عمـا كانـت عليـه قبـل      : تغيير الموقف االجتماعي   -6
  .الزواج

  .مثل االعتقال واألسر تساهم في تغيير االتجاه لدى الفرد أحيانًا: تأثير الضغوط -7
وحيـد،  (تلعب دورا مهما ومؤثرا لدى األفراد في تشكيل اتجاهاتهم أو تغييرها            : وسائل اإلعالم  -8

50 ،2001(.  

  : طرق قياس االتجاهات
ظهرت هذه الطريقة لقياس البعد االجتمـاعي أو    ): مقياس البعد اآلخر  ( طريقة بوجاردوس    -1

بين الجماعات القومية أو العنـصرية المختلفـة، ويحتـوى     Social distanceالمسافة االجتماعية 
ياة الحقيقية للتعبيـر عـن   مقياس البعد االجتماعي على وحدات أو عبارات تمثل بعض مواقف الح          

مدى البعد االجتماعي أو المسافة االجتماعية لقياس تسامح الفرد أو تعصبه أو نفـوره، وقربـه أو             
  .بعده بالنسبة لجماعة عنصرية أو جنس أو شعب معين

) 1929(حيـث اقتـرح ثيرسـتون       ): مقياس الفترات متساوية الظهور   ( طريقة ثيرستون    -2
نحو عدد من الموضوعات، وأنشأ عدة مقاييس وحداتها معروفـة البعـد           طريقته لقياس االتجاهات    

عن بعضها البعض أو متساوية البعد، ويتكون المقياس من عدد من الوحدات أو العبـارات لكـل                 
 .منها وزن خاص وقيمة خاصة معبرة عن وضعها بالنسبة للمقياس ككل

طريقته لقياس االتجاهـات،    ) 1932(ابتكر ليكيرت   ): التقديرات المحملة ( طريقة ليكيرت    -3
.. وانتشرت لقياس االتجاهات نحو شتى الموضوعات مثل المحافظة والتقدمية والزنـوج والمـرأة            

 .إلخ

إنـشاء  ) 1950-19747(حـاول جوتمـان   ): المقياس التجمعي المتدرج( طريقة جوتمان  -4
 عبارة معينة فيه فال     مقياس تجمعي متدرج يحقق فيه شرطًا هاما، هو أنه إذا وافق المفحوص على            

بد أن يعني هذا أنه قد وافق على العبارات التي هي أدنى منها، ولم يوافق على كل العبارات التي                   
تعلوها، ودرجة الشخص هي النقطة التي تفصل بين كل العبارات السفلى التي وافق عليها والعليـا          
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ى هذا المقياس إال إذا كانـا قـد         التي لم يوافق عليها، وبذلك ال يشترك فردان في درجة واحدة عل           
 .اختارا نفس العبارات

، 1952، 1954(بدا شارلز أوسجود وزمالؤه هذه الطريقـة  :  اختبار تمايز معاني المفاهيم   -5
في دراساتهم عن اإلدراك والمعاني واالتجاهات، ويشتمل اختبار تمـايز معـاني            ) 1962،  1957

 : المفاهيم على مكونين أساسيين هما

  .م التي نبحث عن معناها ومضمونها وداللتها بالنسبة ألفراد عينة البحثالمفاهي •
 .المقاييس التي يتحدد على أساسها معنى ومضمون وداللة كل من المفاهيم والمعاني •

االختبـارات المـصورة، األسـاليب      (ومن أمثلة هذه االختبارات     :  االختبارات االسقاطية  -6
  .)2003، 182زهران، () ار االجتماعيةاللفظية، أساليب اللعب، تمثيل األدو
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  التعصب: ثالثًا

يعتبر مفهوم التعصب من المفاهيم األساسية في هذه الدراسة، لذلك سيحاول الباحث أن يجمـع           
  .معظم ما كتب عن التعصب كاتجاه نفسي تناولته كتب علم النفس االجتماعي والباحثين األفذاذ

  : التعصب في اللغة •
والتآلـب  " جماعتـه "بية، والعصبية تعني أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته          مشتق من العص  

  .معهم على من يعاديهم ظالمين كانوا أو مظلومين
شدة ارتباط المرء بعصبته أو جماعتـه، والجـد فـي نـصرتها             : العصبية هي " المنجد"وفي  

  .)508، باب عصبة، 42المنجد في اللغة واإلعالم، ط(والتعصب لمبادئها 

  :  مفهوم التعصب في الفهم األوروبيتأصيل •
، وقد مر هذا المفهوم بعدة تغيرات إلى      Prejudice" الحكم المسبق "هو مشتق من االسم الالتيني      

  .أن وصل للمعنى الحالي
  .يقصد به الحكم المسبق الذي يقوم على أساس القرارات والخبرات الفعلية: المعنى القديم. أ

ا المفهوم في اللغة االنجليزية معنى الحكم الذي يصدر عـن           في مرحلة الحقة، اكتسب هذ    . ب
موضوع معين، مثل القيام باختبار وفحص الحقائق المتاحة عن هذا الموضوع، فهو بمثابـة حكـم     

  .Prematureمتعجل مبستر 
في ختام تطور مفهوم التعصب، اكتسب خاصته االنفعالية الحالية، سواء بالتفضيل أو عدم             . ج

، 24أبـو غـالي،     (والذي ليس له أى سند يدعمـه        ) المسبق( تصطحب الحكم األولي     التفضيل، التي 

1999(.  

  : التعريف االصطالحي للتعصب
هناك تعريفات عديدة وكثيرة للتعصب، سواء كانت في معاجم الفلسفة، أو علم االجتمـاع، أو               

  .لدراسةعلم النفس، وسيقوم الباحث بوضع بعضا من هذه التعريفات ألهميتها في هذه ا
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تعصب للرجل أى مال إليه وجد في نصرته، وتعـصب  : "يعرفه جميل صليبا في المعجم الفلسفي بقوله  
والمتعصب للشيء هو المتـصف بالميـل الـشديد    . عليه قاومه في الدين والمذهب كان غيورا عليه ومدافعا عنهما    

 عاداتهم في عباداتهم أن يعتريهم هذيان يحملهم        إليه، ويطلق اسم المتعصبين على كهنة اآللهة القديمة الذين كان من          
  .)1978، 305صليبا، (" إلى طعن أجسامهم بالمدي حتى يسيل منهم الدم

اتجاه سـلبي نحـو     : "بأنه) 1977(في حين يعرفه محمد عاطف غيث في قاموس على االجتماع           
ا يستخدم هذا المصطلح في العلوم      جماعة معينة أو نحو أعضائها، ويتميز التعصب بوجود معتقدات نمطية وغالبا م           

  .)1977، 345غيث، (" االجتماعية في مجال البحث عن الجماعات الساللية أو العنصرية
عـدم  (بأنه اعتقـاد بالحـب أو   ) Oxford )1990فيعرفه في قاموس أكسفورد     " هورنباي" أما  

صري الذي يوجـه    دون مبررات أو أساليب منطقية، ومن أهم أشكاله السلبية التعصب العن          ) الحب
  .ضد األفراد، أو الجماعات التي تختلف في اللون، أو الساللة، أو المستوى االقتصادي

وإذا انتقلنا إلى مجال علم النفس، فقد تعددت التعريفات لمفهوم التعصب وتنوعـت، وسـيذكر               
  : الباحث هنا بعضا من هذه التعريفات ألهميتها وذلك على النحو التالي

ويعرفـه  ،  "بأنه التفكير السيئ عن اآلخرين دون وجود دالئل كافية        ): "Alport) 1958يعرفه ألبورت    •
اتجاه يتسم بعدم التفضيل نحو موضوع، ينطوي على مجموعة من القوالب النمطية            ": كرتيش وزميليه بأنه  

  .)1989، 49عبداهللا، (" شديدة العمومية، من الصعب تغييره بعد توفي المعلومات المخالفة له

، ينحـو  )أو مضادا(نتاج اتجاه عنصري، غالبا ما يكون سالبا : "بأنه) 1970(فه سعد عبد الرحمن   ويعر •
بالفرد إلى أن يتخذ قراراته مصحوبة بشحنة انفعالية غير عادية، أي أعلى وأكثر من ذلـك االنفعـال الـذي                    

 أي هذا   -عنصر الذي قد يكون   يصاحب االتجاه النفسي العادي، واالتجاه العنصري هو ما يتكون نتيجة خبرة ال           
التي ترجع إلى األصل أو القومية أو اللغة        ) اللون( الدين والعقيدة أو المميزات الموروفولوجية مثل        –العنصر  

  .)1970-114-113عبد الرحمن، (" والتقاليد الحضارية
 معينـة،   إظهار مجموعة من االتجاهات العدائية نحو مجموعة      : "بأنه) 1991(ويعرفه رمضان القذافي     •

". استنادا على تعميمات مستمدة من معلومات خاطئة أو منقوصة، دون اعتبار للحقائق التي قد تتعارض معهـا     
  .)1991، 122القذافي، (

تلك المعتقدات واالتجاهات المتعلقة ببعض المبادئ التي تراها جماعة ضـد          : "ويعرفه محمد أبو العال بأنه     •

  .)1993، 38 العال، أبو(" جماعة أقلية عنصرية أو قومية
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اتجاه يعد الشخصية قبليـا أو يجعلـه ميـاالً للتفكيـر واإلدراك             : "بأنه) 1987(ويعرفه عادل األشول     •

، 120األشـول،  (" واإلحساس والتصرف بطرق محابية أو غير محابية نحو جماعة معينة أو نحو أعـضائها          

1987(.  
بي نحو شخص ألنه عضو في جماعـة       فيعرف التعصب بأنه اتجاه سل    ) Lippa )1994أما ليبا    •

  .)Lippa: 1994, 272(اجتماعية أخرى 
عبارة عن مفهوم يتضمن عنصرين، أحدهما إيجابي واآلخـر سـلبي،   : "ويرى فؤاد زكريا بأن التعصب    •

والعنصر السلبي هو اعتقاد المرء بأن الفئة التي ينتمي إليها، سواء كانت قبيلة أو وطنًـا أو مـذهبا فكريـا أو      
ا، أسمى من بقية الفئات، والعنصر السلبي هو اعتقاد بأن تلك الفئات األخرى أحط من تلك التـي ينتمـي                    ديني
  .)1971، 30زكريا، (" إليها

التعـصب يكـون نتيجـة لعمليـة التنـشئة      : "بأن Ashmore & D.Bocaوعرفه أشمور، وديل بوكا  •
قة موجبـة دالـة بـين الوالـدين واالتجاهـات          االجتماعية، ودور الوالدين في إكسابه لألبناء، وإن هناك عال        

  .)Taylor eta.1994،220(" العنصرية والعرقية لألطفال
اتجاه سالب أو موجب، يؤازر أو يضاد أى فرض لم يقم علـى صـحته أى                "بأنه   Warrenويعرفه وارن    •

ألفـراد  دليل، ويصطدم بشحنة انفعالية، ويحول بين الفرد وتفكيره السليم، ويهـدف التعـصب إلـى عـزل ا                 
  .)1993، 38أبو العال، (" والجماعات المتعارضة بعضها عن البعض، وإقامة الحدود الفاصلة بينها

  Prejudicial Attitudes: مفهوم االتجاهات التعصبية
بأنه اتجاه أحد األفراد نحو فرد مـن الجماعـات          "االتجاه التعصبي   ) 1954(يعرف هاردنج وآخرون    

ا أو نحو فريق منهم أو نحوهم جميعا، على أن نأخذ في االعتبار تأثير هـذا االتجـاه                  العنصرية التي ال ينتمي إليه    
واالتجاه هو ميل أو جملة من الميول لـدى الفـرد، تدفعـه ألن             . بالمعلومات التي يحصل عليها الفرد من جماعته      

سـالمة  (" ادالً أو سـالبا   يستجيب بطريقة معينة، حيال فرد آخر أو جماعة أخرى، وقد يكون االتجاه موجبا أو متع              

  .)167. ت.وعبد الغفار، ب
ميل انفعالي ربمـا يـؤدي      : "فهي) 1989(أما تعريف االتجاهات التعصبية عند معتز سيد عبداهللا         

عـدم التفـضيل   ) الغالـب (بصاحبه إلى أن يفكر ويدرك ويسلك بطرائق وأساليب تتفق مع حكم بالتفضيل أو فـي      
وضوع يتصل بجماعة أخرى، ويحدث هذا الحكم سابقًا لوجود دليل منطقـي            لشخص آخر أو جماعة خارجية أو م      
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مناسب أو دون أي دليل، وهو غير قابل للتغيير بسهولة بعد توفر الدالئل المعارضة التي تشير إلى عدم صـحته،                    
  .)1989، 77عبداهللا، (" ألنه ينطوي على نسق من القوالب النمطية

  : يةالتعريف اإلجرائي لالتجاهات التعصب
: نظرا لهذا التنوع والتباين في تعريف التعصب، فيرى الباحث وفقًا لبحثـه واطالعـه بأنهـا               

اتجاه نفسي يذهب بالفرد إلى أن يدرك ويشعر ويتجه بطرق تتصف بالتعاطف الشديد مع جماعته               "
ات ، أو العداء الشديد نحو أفراد أو جماعات أو أفكار أو موضـوع            )التعصب مع (التي ينتمي إليها    

شحنة قوية من االنفعاالت متالزمة مع ضيق       ) مع أو ضد  (، يصاحب هذا التعصب     )التعصب ضد (
في األفق والتفكير والبعد عن الموضوعية والعقالنية والميل إلى االنتقاص مـن شـأن اآلخـرين                

  ".والتقليل من قدرهم واالعتداء عليهم والنيل منهم

  : مكونات االتجاهات التعصبية
لم النفس، وفي ضوء التعريف السابق، فإن لالتجاه التعصبي ثالث مكونـات      في ضوء تراث ع   

  : هي
 تتمثل في االدراكات والمعتقدات والتوقعات التـي يحملهـا الفـرد تجـاه              :المكونات المعرفية  -1

  .)1999، 34أبو غالي، (المجموعات العرقية المختلفة 
يل، والتي تجعل االتجاه ذا صـبغة عاطفيـة؛         تتمثل في مشاعر التفضيل وعدم التفض      :المكونات االنفعالية  -2

ففي الجانب اإليجابي تشمل المكونات مشاعر التعاطف، اإلعجاب، التقرب، وعلى الجانـب الـسلبي تـشمل                
  .)1999، 35أبو غالي، ( مشاعر االحتقار والخوف والحق واالبتعاد

التجاهـات  أحد أهـم المظـاهر أو الخـصائص الجوهريـة ل         ) االنفعالي(ويعتبر هذا المكون    
الذي يمثل الخاصـية    (التعصبية، ومن دونه يصبح هناك شك في موجود التعصب؛ فالحكم المسبق            

، 57عبـداهللا،   (إذا افتقد المضمون االنفعالي يصعب القول أنه تعـصب          ) األساسية لتعريف التعصب  

1989(.  
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صب، وهي أيضا ذلك اللـون  فاالنفعال والعاطفة هي الشحنة التي تصحب رد فعل الفرد المتحامل المتع         "لذلك  

-115عبـد الـرحمن،   (" الذي بناء على درجة كثافته وشدته نسمي هذا السلوك أو ذاك تعصب أو غير تعـصب              

116-1970(.  
 بعد المعرفة والعاطفة يأتي دور النزوع والسلوك للتعبير عن هذه العاطفة            :المكونات السلوكية  -3

، وتتوفر عنده الـشحنة     )العنصرية(لمعرفة  وهذه المعرفة، فعندما يكون لدى الفرد رصيد من ا        
االنفعالية العالية، فال يبقى سوى النزوع العملي، فمثال في الكيفية والطريقـة التـي يجـب أن           

  .)1970، 116عبد الرحمن، (يعامل بها أعضاء الجماعة التي يتحامل عليها ويتعصب ضدها 

  : أشكال االتجاهات التعصبية
وتعني االنضمام إلى حزب سياسي وتبني فكر هـذا الحـزب           : ةاالتجاهات التعصبية السياسي   -1

وعدم تقبل آراء مغايرة له وعدم االرتياح لألشخاص الذين تختلف معتقـداتهم وأرائهـم مـع                
  .)1999، 38أبو غالي، (األفكار والمعتقدات التي يتبناها الفرد 

األفـراد علـى أسـاس    وتعني التمييز بين  ): نحو الجنس اآلخر  (االتجاهات التعصبية النوعية     -2
جنسهم، كونهم ذكورا أو إناثًا، ويقصد بالجنس فئتا الذكور واإلناث طبقًا لألسـس البيولوجيـة               
. لكل منهما، بينما يشير النوع إلى المالمح السيكولوجية التي ترتبط بالخـصائص البيولوجيـة             

  .)1997، 59عبداهللا، (
بقية بـين األفـراد، ويجـب أن تقتـصر       وتعني اختالفات ط  : االتجاهات التعصبية االجتماعية   -3

إلخ، وفقًا للتماثل في المستوى المادي واالجتماعي، فاالختالفات        .. التعامالت كالصداقة الزواج  
  .الطبقية والطائفية هي قاعدة أساسية تقوم عليها الجماعات الداخلية والخارجية

ينون بنفس الدين، والنفور    وتعني التعاطف مع األشخاص الذين يد     : االتجاهات التعصبية الدينية   -4
ممن يعتنقون دينًا آخر والغيظ الشديد منهم، وعدم الموافقة على إقامة عالقات مـع أشـخاص                

وجماعات التعصب الديني تسعى إلى أسلوب مـنظم لكـسب الـدعاة لالنتمـاء         . غير متدينين 
 فيهـا   لجماعات التعصب، كذلك يتحمل المتعصب دينيا األذى في سبيل فكرته، حتى لو كـان             

هالكه، كذلك تستلهم جماعة التعصب الديني شريعة وجودها كجماعة وأفراد من خالل دستور             
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سماوي، ولوائح ونصوص دينية مكتوبة ال يمكن البت فيها أو الشك في محتواها، إضافة إلـى                
أن التعصب الديني يمتد ليشمل جميع جوانب الحياة المعاشة تقريبا في المنزل، في العمل، فـي    

  .)1984-187-186الشرقاوي، (إلخ .. ارعالش
وتعني البخل الفكري وعدم السماح لآلخرين بزيارة عقولنا، مما         : االتجاهات التعصبية الفكرية   -5

قد يؤدي إلى عدم احترام الرأي اآلخر، وهي االنحراف وإلغاء العقل، سواء كان بـإرادة أو ال      
 لو كان يحمل الحقيقة بـين طياتـه   شعوريا، وتعني أيضا الرفض ألي اتجاه فكري آخر، حتى       

  .)2005، 5المطوع، (

  : ديناميات التعصب
إن التعصب يؤدي وظيفة نفسية خاصة، تلخص فـي التنفـيس           ) 1986(يرى مصطفي زيور    

عما يختلج في النفس من كراهية وعدوان مكبوت، وذلك عن طريق عمليتي النقل واإلبدال دفاعـا              
ذن يجني في موقعه كسبا، وغير أن هذا الكـسب ال يختلـف             عن الذات وعمن تحبه؛ فالمتعصب إ     

عما يجنيه العصابي من سلوكه الشاذ؛ أى أنه كسب وهمي ناقص، يفوت على صاحبه فرصة حل                 
ويؤدي التعصب بالـشخص ألن يكـون   . )1986، 214زيـور،  (... إشكاله حالً رشيدا واقعيا مجديا 

  .)Akalkar: 1960, 243(ره الناقد متهورا، ويفسد مالحظته غير المنحازة وتفكي
إن التعصب عبارة عن إسقاط نقائص الفرد ومشاعر الذنب لديه على           ): 1984(ويقول زهران   

أن اإلحباط يسبب العدوان، ويكون هنـاك محاولـة لكـف           " كبش الفداء "اآلخرين، وتقول نظرية    
حباط، وهذا يسبب إزاحة   وقد يغيب أو ال يعرف مصدر اإل      . العدوان ضد المصدر الحقيقي لإلحباط    

فالعامل السيكولوجي لديناميات التعـصب هـو   . )1984، 178زهران،  (العدوان على جماعة أخرى     
  .)Bonner: 359(الدافع، والتعصب يساعد على تبرير حاجات األمن، المكانة، التعويض لألماني 

، ويقـول   )النرجـسية (كما يؤكد البعض على أن التعصب معناه حب الذات أو عشق الـذات              
 Narcissismأن التعصب نوع من أنواع النرجسية ): "أمريكا السمراء( في كتابه  E.R. Embreeإمبري 

أو عشق الذات، فمغاالة األفراد في حبهم ألنفسهم أو إعجابهم بها وبكل ما يماثلها أمر يلوذ بها، تجـنح بهـم إلـى                
  ).1954، 257السيد(عنهم اختالفا بينا ضروب مختلفة من كره ومقت األفراد اآلخرين الذين يختلفون 
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  : العوامل التي تؤدي إلى التعصب
من خالل تراث علم النفس يمكن القول أن هناك بعض العوامل تؤدي إلى التعـصب، وهـذه                 

  : العوامل تمثلت في التالي
  ).تنم عن الصراع وعدم التوافق(عوامل شخصية : أوال
  ).18، .ت.د الغفار، بسالمة وعب(عوامل اجتماعية ثقافية : ثانيا

  : وتشمل" المرتبطة بالفرد مباشرة"العوامل الشخصية : أوالً
في بعض دراسات علماء النفس يتضح أن اإلحباط الذي يولد عدوانًا مـن الممكـن أن                 :اإلحباط والعدوان  -1

 من الممكـن    يساعد في تكوين االتجاهات التعصبية؛ ذلك أن العدوان قد ال يرتبط منطقيا بالموقف المحبط، بل              
الزيـادي،  ( أن يزاح هذا العدوان إلى جماعة معينة، فتكون فرصة لتكوين اتجاه تعصبي يبرز هـذا العـدوان     

238 ،1980(.  
إن التعصب يرجع إلـى عـدد مـن         ) 1958( يرى سارجت ووليامسون     :الحاجات الشخصية  -2

دوافع إلى إشباعها   األسباب الثقافية، تلعب دورها على أساس من الحاجات التي يشعر الفرد بال           
  .)181ت، .، برسالمة وعبد الغفا(

ومن الحاجات الشخصية الملحة، حاجة الفرد لألمن والطمأنينة، األمر الذي ال يتحقـق إال              
من لفظ ورفض االختالط بأعضاء الجماعة الخارجية، محافظا بذلك على حدود آمنة مطمئنـة            

  .)1970، 126، نالرحمعبد (بينه وبينهم، وذلك عن طريق التعصب والتحامل 
إن قيم الشخصية المتسلطة والطريقة التي يتفاعل بها، يبدو أنها تساعد علـى       : السمة التسلطية  -3

 على  – أى الشخصية التسلطية     –تكوين التعصب نحو جماعات خارجية؛ فعادة ما نجدها تؤكد          
ـ           ات الخارجيـة   القوة والسلطة والمركز والسيادة، فإن كبت عدوانيتها، والتعصب نحو الجماع

  . )1987، 137األشول، (المتسلطة التي أقرها المجتمع، يعطي مخرجا ومتنفسا لهذه العداوات 

  : وتشمل" التي تحيط بالفرد"العوامل االجتماعية : ثانيا
حتى يتوافق الفرد مع مجتمعه البد من أن يمتص منه الكثير من المعتقـدات              : العوامل الثقافية  -1

المعايير السائدة فيه، ومن ثم يصبح التعصب ثمنا لدخول الفرد في اإلطار            واالتجاهات والقيم و  
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، 39أبـو العـال،     . (االجتماعي والتجاوب مع ما فيه من قيم لمسايرة أنماط الثقافة السائدة فيه           
1993.(  

 : العوامل االجتماعية وتشمل -2

  .االختالفات في المظهر أو الشكل  . أ 
ت، حتى يصاحب التعصب كل عوامـل العزلـة         الجهل، أى نقص المعرفة بماهية الجنسيا      . ب 

المادية واالجتماعية، والتي برغم كونها من ضمن نتائج التعصب، إال أنهـا مـن أسـبابه         
 .أيضا، ألنها تساعد على الجهل الذي بدوره يخدم التعصب

التنافس على العمل، فاتجاهات العداوة ضد الهنود الغربيين لم تتشكل في بريطانيا إال عند                 .ج 
 . نسبة البطالةزيادة

 .التنافس على المركز االجتماعي، بين أعضاء األقلية واألغلبية  .د 

التغيير االجتماعي السريع، حيث يصاحب عادة اختالل ملموس في الـنظم والمؤسـسات               . ه 
االجتماعية والقيم التي يؤمن بها الفرد، كما يصاحب هذه السرعة شيء من عدم االتـزان               

 .ى التعصب كوسيلة لتغطية هذا القلق واختالل القيموالقلق عند األفراد، فيلجأون إل

عدم الثقة والخوف من الغرباء، بحيث تعتبر الجماعة الغريبة كمجموعة معادية وأنهم أقل               . و 
شأنًا، حتى يثبت أعضائها عكس ذلك، فاألفراد الذين لم يعرفوهم من قبل ينظر إليهم بعدم               

  .)1999، 55أبو غالي، (الثقة 

  :  ومقاومتهالتخفيف من التعصب
لقد نشطت البحوث والدراسات لتخفيف التعصب ومقاومته، ومن بين تلك األساليب التي يمكن             

  : أن تستخدم في تخفيف التعصب ما يلي

تشجيع االختالط، وتعريف العناصر البشرية لشتى الطرق إلزالة الفوارق التي تقوم على جهل              -1
  .راد والجماعات والشعوب المختلفةالناس بعضهم البعض، وذلك بتقريب الشقة بين األف

التعليم التعاوني، يعتبر أفضل طريقة لمحاربة التمييز العنصري، حيث أنه علـى التالميـذ أن             -2
 .يتعلموا ويتعاونوا مع بعضهم لفهم مشاكل معينة
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بث روح التعاون بين أفراد المجتمع، عن طريق التربية التقدمية والتنشئة االجتماعية الـسليمة             -3
 .ولة المبكرةمنذ الطف

 .إشراك الفرد في عضوية جماعة ليس فيها تعصب ضد الجماعة التي يتعصب الفرد ضدها -4

 .إصالح الجماعات التي يصدر منها التوتر -5

إظهار عيوب التعصب ومضاره بالنسبة للمتعصبين أنفسهم، واستخدام وسائل اإلعالم والدعاية            -6
 .في هذا الصدد

 .ين الناس كافة لتعزيز االطمئنان لدى األقليات الضعيفةنشر المبادئ الديمقراطية الصحيحة ب -7

  .)2003، 223زهران، (القضاء على أسباب التعصب  -8

 ويحدد جيرجان وجيرجان عدة عوامل يجب أن توضع في الحسبان من أجل االتـصال بـين         
  : الجماعات وهذه العوامل هي

  .المساواة في المكانة لتخفيف التعصب -1
  . المشتركةاإليمان باألهداف العامة -2
  .النجاح يساهم في تخفيف التعصب -3
  .)Gergan & Gergan: 1981,153(المشاركة في صنع القرار  -4

  :  ويلخص سيمبسون وينجر تأثيرات االتصال الرئيسية في التالي
  .اتصال المكانة المتساوية محتمل أن يخفف التعصب -1
رتبطة بهـم عـادة تخفـف       كسر القوالب النمطية التي تبين جماعات األقلية في أدوار غير م           -2

  .التعصب
االتصاالت التي تجلب جماعات األقلية واألغلبية في نشاطات فعالـة مـع بعـضهم تخفـف                 -3

  .)Bloom: 1971,164(التعصب 
 

  : النظريات التي فسرت التعصب
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لقد تعددت النظريات التي فسرت التعصب، وبال شك كل نظرية لها رؤيتهـا وفلـسفتها فـي                 
سيعرض الباحث في الصفحات التالية رؤية هذه النظريات في تفـسيرها           تفسير ظاهرة التعصب، و   

  .للتعصب

  ": مدارس التحليل النفسي"النظريات الدينامية النفسية : أوال
تنسب هذه النظريات إلى رائد مدرسة التحليل النفسي فرويـد والـذي يـرى أن األشـخاص      "

ة، أي أن النظريـة الديناميـة تفـسر         يتمسكون بمعتقدات واتجاهات لتبرير احتياجاتهم الالشعوري     
التعصب في ضوء ما نسميه بميكنزمات الدفاع، خاصة اإلسقاط؛ فعجزنـا عـن حـل مـشكالتنا                

  .وإحساسنا بالضعف نسقطه على اآلخرين ونراهم دوننا
وطبقا لهذه النظريات فان التعصب يتطور لدى أشخاص يعانون من خلل أو ضعف في بنيـة                

 يقبل التعصب على أنه شئ طبيعي بل يفترض أنه ينـشأ مـن القلـق                الشخصية، وهذا التوجه ال   
وسيعرض الباحث لنظريتين تفـسران  . )1992، 216الشيخ،  (.." الشديد وعدم األمان عند األشخاص    

  .التعصب من وجهة نظر مدارس التحليل النفسي
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  ": كبش الفداء"العدوان /نظرية اإلحباط -1
لتحليل النفسي في أن التعصب يقوم بتأدية وظيفة نفسية         تتلخص هذه النظرية كما يراها علماء ا      

خالصة، كنوع من التنفيس للفرد المتعصب، وذلك لما يعانيه من إحباطـات وكراهيـة وعـدوان                
فحياة الفرد في هذا المجتمع المعقد مليئة بأنواع االحباطات والصراعات والقلق، ومثـل             "مكبوت؛  

اوة، وتبحث عن طريق سهل لتنطلق وتعبر عـن نفـسها،           هذه المواقف اإلحباطية تثير أنواع العد     
وحين ال يمكنها التعبير عن الصراعات والقلق واإلحباط إزاء الجماعات الكبيرة أو المجتمع العام،              
فإنها توجه هذا القلق واإلحباط والكراهية إلى أفراد األقليات أو الجماعة العنصرية، عـن طريـق              

ات اإلسقاط واإلبدال، فتـصبح جماعـة األقليـات أو الجماعـة           الحيل الدفاعية الالشعورية وعملي   
، 354معـوض،   (" التي يسقط عليها عدوان وكبت الجماعات األخرى      " كبش الفداء "العنصرية بمثابة   

1999(.  

  : نظرية الشخصية التسلطية -2
فـي محاولـة    " أدورنو وزمالؤه "ترتبط هذه النظرية بأبحاث الشخصية التسلطية التي قام بها          "

م، وسـلوك  1930فهم أسباب االتجاهات المعادية للسامية ولليهود على وجه التحديـد فـي عـام       ل
  ) 1989، 130عبداهللا، .." (اإلذعان الخاص باأللمان نحو هتلر

بأنها تتميز بمجموعة من السمات التـي تتـصف باالمتثـال           "هذه الشخصية   " أدرنو"ويصف  
 والخضوع ألحكامهـا والحـض علـى العـدوان     )التعصب الفكري(المطلق لقيم وأحكام الجماعة  

واإليمان بالمطلق بالغيبيات، وفرض الرأي السائد في الجماعة على اآلخرين والميل إلى التـدمير              
إلـى أن القـسوة     " أدرنو وزمالؤه "واالستخفاف باآلخرين واإلسقاط واالنشغال الجنسي، وتوصل       

ى خلق الشخصيات التسلطية المليئة بالعـداوة       والعقاب الشديد في ممارسة التنشئة الوالدية تؤدي إل       
والتعصب، وعليه فان اآلباء التسلطيين الذين يستخدمون نظاما قاسيا وحبا قليالً في تنشئة أطفالهم،              

، إضافة إلى العـداوة تجـاه   )نقص وقصور في مشاعرهم(يعرض األطفال إلى مشاعر غير كافية      
تطيعون التعبير عن عدائهم، وألن آباءهم ينتظرون مـنهم      وال يس ) معاقبون(والديهم، وألن والديهم    
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أن يكونوا أسوياء، لكن األطفال ال يستطيعون التعبير عن عدم األمن بصراحة، فيكبتون عـداءهم               
، 135عبداهللا،  (.." أو قصور مشاعرهم، فيوجهونها من خالل التعصب نحو جماعات األقلية المختلفة          

1989(.  

  :ةالنظريات المعرفي: ثانيا
تؤكد هذه النظريات على أهمية العمليات المعرفية التي تحدث لدى األفراد فـي نـشأة ونمـو                 
االتجاهات التعصبية، وإن اختلفت طبيعة هذه العمليات المعرفية وديناميتها من نظريـة ألخـرى،              

  : ومن أمثلة هذه النظريات ما يلي

  :نظرية السلوك بين الجماعات -1
ر الذي تؤديه العمليات المعرفية في تحديد أفكار األفـراد عـن            تؤكد هذه النظرية على الدو    " 

والموجودة في  ) التي ال ينتمون إليها   (والجماعات الخارجية   ) التي ينتمون إليها  (الجماعات الداخلية   
المجتمع، وتستعين هذه النظريات بمفاهيم معرفية مثل التصنيف إلى فئات، وباإلدراك االجتماعي،            

قوالب النمطية التي يكونها األفراد في الجماعات عن بعضهم البعض، وأشكال           إضافة إلى دراسة ال   
التحيزات التي توجد بين هذه الجماعات وما يترتب على ذلك من تمييـز؛ أي أنهـا تهـتم بـدور          
التصورات الفعلية والمخططات العقلية في توجيه معالجة المعلومات عن األشـخاص واألحـداث             

عليها من تشويهات إدراكية تؤدي إلى تحيزات معرفية منظمة تـصاحب       االجتماعية، وما قد يطرأ     
 عملية تكوين االنطباعات عن األشخاص اآلخرين؛ فحينما تقوم مجموعة من األشخاص            – غالبا   –

بعملية تكوين انطباع محدد عن شخص آخر، يغلب أن يؤدي ذلك إلـى حـدوث تـشوهات فـي                   
ظم المنبهات السائدة اسـتجابة مفرطـة، وتـؤدي هـذه           اإلدراك، مما يجعلهم يستجيبون غالبا لمع     

  .)2003، 480الجبالي، (.." المحاوالت نفسها إلى حدوث التعصب وتكوين القوالب النمطية

  : نظرية اتساق المعتقدات -2
تعصب المعتقدات هو الظاهرة األكثر عمومية، والتـي ينبغـي     " من خالل هذه النظرية يعتبر      

 التعصب العنصري يمكن تحليله وإرجاعه إلـى تعـصب المعتقـدات،            توجيه االهتمام إليها بينما   
في تقديم هذه النظرية من خالل بحوثه المتعددة عن الجمود العقلـي           " روكتيش"ويرجع الفضل إلى    
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وضيق األفق وطبيعة التفكير القطعي؛ حيث تقوم نظريته على أساس مفهوم الجمود فـي عالقتـه                
األشـخاص  ) يحبون(ارت هذه البحوث إلى أن األفراد يفضلون بمفهومي تفتح الذهن وانغالقه، وأش  

  .)1989، 118عبداهللا، (.." الذين يشبهونهم في معتقداتهم عن أولئك الذين يختلفون عنهم
إن فكرة روكيتش عن التعصب تتمثل في الـتمكن فـي مـدى التـشابه بـين                 "ويمكن القول   

شخصي بينما عندما تزداد االختالفات فـان        ذلك إلى التجاذب ال    ياالتجاهات والمعتقدات، وما يؤد   
.." الكره والتعصب يزداد، أي ربطنا حبنا وكرهنا ألي شخص وفقا للمعتقدات أكثر مـن العنـصر   

  .)1989، 120عبداهللا، (

  :نظريات التعلّم: ثالثا
أنه اتجاه يتم تعلمه واكتـسابه بالطريقـة        "تتناول نظريات التعلم المختلفة التعصب على أساس        

تكتسب بها سائر االتجاهات والقيم النفسية واالجتماعية؛ حيث يتم تناقله بين األشخاص كجزء             التي  
.." من المحصلة الكبرى لمعايير الثقافة، التي يتم نقلها من الطفل خالل عملية التنشئة االجتماعيـة              

  : ومن نظريات التعلم التي سيعرضها الباحث ما يلي. )1993، 294عطوة، (

  :االجتماعينظرية التعلم  -1
، حيث يعتقد هؤالء أن الكثيـر مـن الـسلوك           "باندورا والترز وآخرون  "يتزعم هذا االتجاه    " 

مكتسب من خالل عملية التعلم عن طريق المالحظة، وأن ما يتعلمه المالحظ هو تمثيالت رمزيـة        
، 32يكـة،  مل(.." ألفعال النموذج، وتسجيل رموز ما يكتسب في الذاكرة، لكي ترشد السلوك فيما بعد       

1989(.  
ينقل بواسطة تأثيرات النموذج؛ حيث يسمع الطفل الوالدين يتكلمون عن السود           "والتعصب هنا   

بطريقة تحط من قدرهم أو يرى من يكبرهم يسحق الطفل األسود، فالوالدان وكل ما هو أكبر مـن         
ة، وكذلك يعد   الطفل يشكلون نماذج الطفل الكتساب اتجاهات العداء نحو السود من خالل المالحظ           

التقليد أو التوحد متغيرا هاما في تعلم الطفل لالتجاهات التعصبية، فهم يقضون وقتًا طـويالً مـع                 
آبائهم، وبعد فترة من الوقت يبدأون في االعتقاد بأن ما يشاهدونه من سلوك آبائهم هـو الـصحيح            

اك محاولة منظمة ومدروسة    والنموذج الذي ينبغي أن يتمثلوه ويستجيبوا في إطاره، وإن لم تكن هن           
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للتأثير فيهم من قبل آبائهم وتحدث نفس هذه العملية مع جماعات األقران والمدرسين، وأي قنـوات       
  .)1992، 310عبداهللا، (.." أخرى مهمة للتعلم في حياة الطفل

  : نظريتا االشتراط الفعال واالشتراط الكالسيكي -2
ب االتجاهات التعصبية من خالل عملية الترابط       لهما دور مهم في اكتسا    "كلتا هاتين النظريتين    

والتدعيم المختلفة، وهو دور يتكامل مع دور التعلم االجتماعي بشكل يصعب معه الفصل بينهمـا                
  .)1989، 124عبداهللا، (" في أحيان كثيرة في مواقف عملية

و ومن المرجح أن تحدث التعصبات من خالل التشريط الفعال، وذلك من خالل استحـسان أ              "
عدم استحسان الوالدين والمعلمين واألقران لسلوك ما؛ فاالتجاهات التي تنسجم معهم يتم تعزيزها،             

" بيتجـرو "بينما االتجاهات التي تنحرف وال تنسجم مع اتجاهاتهم يتم معاقبتها، وهذا ما توصل إليه          
  .ةفي بحثه المكثف، بأن التعصب للبيض من الجنوبيين اكتسب بشكل كبير بهذه الطريق

وكذلك يمكن تعلم االتجاهات التعصبية من خالل التشريط الكالسيكي، ويتضح ذلك من خـالل         
على مجموعة من طالب الجامعة من قوميات مختلفة؛ حيـث أوضـحت            " ستانس ورفاقه "دراسة  

النتائج أنه حينما تزاوجت القومية السويدية بكلمات ايجابية قدر الطـالب األشـخاص الـسويديين               
، وذلك مقارنة بما قاموا به بالنسبة للقومية األلمانية التي ترتبط بهـذه             )تأييدا( تفضيال   بصورة أكثر 

الكلمات االيجابية، وحينما حدث العكس وتزاوجت القومية السويدية بكلمات سلبية، قدرها الطـالب        
  .)1989، 125عبداهللا، (" من تقديرهم للقومية األلمانية) تأييدا(تقديرا أقل تفضيال 

  :نظريات الصراع بين الجماعات: بعارا
تركز هذه النظريات على معرفة متى وكيف ينشأ التعصب في مجتمع معين، أو ثقافة معينـة،                
أو جماعة معينة، نتيجة أشكال الصراع المختلفة التي تنتج من تفاعل الجماعات ككل وليس علـى                

وان هناك عدة تفسيرات متباينة     وحول هذا العن  . األفراد، ولكن بوصفهم أعضاء في جماعات معينة      
لنشأة التعصب تدور جميعها حول أهمية الصراع بين الجماعات بـشكل أو بـآخر، وأهـم هـذه                  

  : النظريات ما يلي
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  :نظرية الصراع الواقعي بين الجماعات -1
إذا حدث أن جماعتين هددت كل منهما األخرى بصورة واقعية، فحينئذ يمثل التهديـد أقـوى                

ة التعصب لدى األفراد، وذلك على أساس درجة التهديد؛ بمعنى أن األفـراد             سبب سيكولوجي لنشأ  
  .األكثر عرضة للتهديد يكونون أكثر عرضة لنشأة التعصب لديهم

  :نظرية الصراع بين الريف والحضر -2
إن انتقال األشخاص من الحياة الريفية إلى الحياة الحضرية في المدن يصحبه أنواع كثيرة من               

 أن ال يستطيع األشخاص الوصول إلى هذا المـستوى الـذي تتطلبـه الحيـاة          الخوف، والقلق من  
الحضرية، أو من الفشل في الوصول إلى المستوى الجيد الـذي وصـل إليـه قـاطني المنـاطق         

فاليهود مصدر كراهية من قبل البيض فـي        . الحضرية الذين يصبحون مصدر كراهية بالنسبة لهم      
  .ز الحياة المدنية وان البيض يتخوفون من منافستهمالمجتمعات الغربية ألنهم يمثلون رم

  :نظرية الحرمان النسبي -3
يؤدي الحرمان النسبي إلى الخصومة بين الجماعات؛ حيث يشعر األشـخاص بالرغبـة فـي               
تحقيق موضوع معين ال يتوفر لديهم، لكنه يتوفر لجماعات أخرى تمتلكه، ويـشعرون بـأن فـي                 

 تساعدهم فهم أقدر من اآلخرين، لكنهم ال يمتلكون رأس المال        مقدورهم تحقيقه، إال أن الظروف ال     
الذي يمكنهم من إقامة مشروعاتهم، وفي العديد من الثقافات يكون ذلك هو شعور المـرأة؛ حيـث                 
تعتقد أن المجتمع ينظر إليها نظرة أقل تقديرا من الرجل، من حيث األجر أو تولى المناصب العليا                 

  .بيتوأن مكانها الطبيعي هو ال

وتنطبق هذه النظرية على ما هو سائد في الواليات المتحدة األمريكية، وخاصة في المنـاطق               
الجنوبية منها، حيث يمنع اختالط البيض بالسود ويخصص للسود مدارس خاصة ومتنزهات وماله             
وأماكن عامة أخرى خاصة بهم، ويمنعون من ارتياد األماكن المماثلة المخصصة للبيض، وال شك              

هذا السلوك عزز مشاعر التعصب عند الطرفين، وجعلها سمة من سـمات البيئـة األمريكيـة           أن  
ورغم التشريعات األمريكية المتتاليـة بمنـع       . وخاصة بين المناطق الجنوبية من الواليات المتحدة      

التعصب العنصري ضد السود إال أن نمط الحياة االجتماعية التي يحياها الـسود والبيئـة الفقيـرة      
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خلفة التي يعيش فيها معظمهم تبقي على االختالف الطبقي وتعزيز مشاعر التعصب المتبـادل،              المت
الذي يؤدي إلى مزيد من التباعد بين الجماعات الملونة من جهة، والبيض من جهة أخرى، ويؤدي                

  .)2003، 479الجبالي، (.." إلى زيادة الشعور القبلي فيما بينهم

  ل االهتمام الفردينظرية التهديد الجماعي في مقاب -4
 األساسي الذي يمثل مفتاح التفسير هو اعتقاد أعضاء إحـدى           مترى هذه النظرية أن الميكانيز    

الجماعات أن حياتها مهددة أو مستهدفة من قبل جماعات أخرى، وهذا يعكـس االهتمـام الـذاتي                 
ـ         شكل رئيـسي  المتمثل في اهتمامات األفراد كل حسب رغباته وأمانيه الخاصة؛ فالتعصب يتمثل ب

في مجموعة من االتجاهات الجماعية، الخاصة بالكيفية التي تحكم أسلوب التفاعل بين الجماعـات              
في المجتمع، وليس الكيفية التي تسير بها حياة الشخص ومشاعره الخاصة، أى كل ما يحكم هـذه                 

الجمـاعي  علـى أهميـة الـشعور       " بيتجرو"الذاتي، بالكراهية لهذا أكد     _العملية الشعور الجماعي  
  .بالكراهية

فالتعصب يتمثل بشكل رئيسي في مجموعة من االتجاهات الجماعية الخاصة بالكيفيـة التـي              
تحكم أسلوب التفاعل بين الجماعات في المجتمع، وليس بالكيفية التي تسير بهـا حيـاة الـشخص                 

  .)1989، 108عبداهللا، (ومشاعره الخاصة 

  :النظرية البيئية: خامسا
رية أن التعصب هو اتجاه يكتسبه الطفل، أي يتعلمه؛ فالطفل يتعلم أن هناك في              تنادي هذه النظ  

مجتمعه فئات مختلفة، ويتعلم أنه ينتمي إلى فئة معينة، ويتعلم أن لكل فئة صفاتها، ويتعلم أن يسلك                 
سلوكًا معينا حيال هذه الفئات، ويتعلم أنه لكي يحصل على رضا الجماعة وقبولهـا لـه عليـه أن             

لسلوك الذي اصطلحت عليه؛ فإن تعصب ضد فئة معينة فعليه أن يتعصب ضد هـذه الفئـة    يسلك ا 
فالموافقة أمر هام، وهكذا فتعصب الفرد ما هو إال انعكاس لما يتعلمه أثناء نموه في البيئـة التـي                   

  .)2004، 268ولي وآخرون، (ينتمي إليها 
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  :النظرية الفينومينولوجية: سادسا
 في تفسيرها للتعصب على أساس الخبرة الحاضرة للموقف الذي يمـر بـه           تعتمد هذه النظرية  

الفرد، آخذًا في االعتبار جميع العوامل والقوى المؤثرة في الموقف الحاضر؛ فسلوك الفـرد فـي                
موقف ما يعتمد على إدراكه لذلك الموقف، ويدخل في تحديد إدراكه للموقف الحقائق الموضوعية،              

جم الفرد جماعة أو فرد ينتمي إلى جماعة معينه ألنه يرى فيه تهديدا لـه      وعلى هذا األساس قد يها    
أو مثيرا لقلقه وكراهيته، أو يرى فيه صفات غير مقبولة، والفرد قد يسلك هذا الـسلوك إمـا ألن                   
اآلخرين يتصفون فعالً بالصفات التي تثير الكراهية أو االحتقار، وإما لوجود عوامل ذاتية مرتبطة              

ثر في إدراكه، وتجعله يرى في هؤالء اآلخرين ما يثير كراهيتـه أو احتقـاره، وإمـا                بالمتعب تؤ 
لوجود العاملين معا، ومثال ذلك األمريكي األبيض يصف اليهودي بصفات مثل الغش والخـداع،              

  .)2000، 212المعايطة، (خاصة في المجال االقتصادي 
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  

  :لدراسات السابقة وتشملا: أوالً

 .دراسات تناولت التعصب •

 .دراسات تناولت التربية الحزبية •

 . التعقيب على الدراسات السابقة •

 .فروض الدراسة: ثانيا

  

  

  :دراسات تناولت التعصب
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نظرا ألهمية دراسة التعصب كموضوع نفسي اجتماعي، فقد اهتم العديد من الباحثين بدراسته             
سيعرض الباحث في دراسته هذه ما يتناسب وموضوع وأهداف هذا البحث،           في مختلف الميادين، و   

من دراسات تناولت التعصب كظاهرة اجتماعية نفسية، وفي الصفحات التالية سيقدم الباحث عـددا            
  .من الدراسات التي تناولت التعصب

يـة  والتي كانت حول سمة التعصب لدى طلبة جامعة النجاح الوطن ) 2004(في دراسة الشكعة    
ا وطالبة فـي    طالب) 1439(وعالقتها ببعض المتغيرات، حيث استخدم عينة الدراسة والتي قوامها          

 وأظهرت النتائج أن سـمة التعـصب   ،مختلف التخصصات في الجامعة وتم االختيار العشوائي لها 
 إلى   حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية        ؛لدى طلبة جامعة النجاح كانت قليلة     

ا أن مـستوى    وقد أظهرت الدراسـة أيـض     .وأن سمة التعصب لدى الطالبات كانت أعلى      %.52.8
التعصب عند الطلبة ممن كان آباؤهم من أصحاب المؤهل العلمي العالي أعلى من الطلبـة الـذين           

  .كان آباؤهم من أصحاب المؤهل األقل

قة بين االتجاهات التعـصبية  التي هدفت إلى التعرف على العال    ) 1999(وفي دراسة أبو غالي     
وأساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء لدى طلبة الجامعة، فقـد اسـتخدمت الباحثـة عينـة        

إناث من طالب وطالبات كلية التربية      ) 166(ذكور و ) 112(كان منهم   ) 278(للدراسة مكونة من    
تجاهات التعصبية مـن إعـداد       وقد استخدمت الباحثة مقياسين األول لال      ،في جامعة األزهر بغزة   

ـ ،الباحثة  وقامت بتقنيتـه بمـا يتناسـب والبيئـة     ،"شايفر ايرل"  والثاني مقياس المعاملة الوالدية ل
ا بين االتجاهات التعصبية وبـين      نه يوجد فروق دالة إحصائي    أ عن كشفت الدراسة    ، وقد الفلسطينية

 أن أكثر االتجاهات التعصبية     عنلدراسة   وكذلك كشفت ا   ،درجات التقبل والرفض للمعاملة الوالدية    
ثـم االتجاهـات     ، يليها االتجاهات التعـصبية الدينيـة      ،ا كانت االتجاهات التعصبية النوعية    شيوع 

  . وكانت االتجاهات التعصبية السياسية هي األقل في الدراسة،التعصبية االجتماعية

التعصب وعالقتهـا بـنمط     والتي هدفت لدراسة سمة     ) 1998(وفي دراسة معتز سيد عبداهللا      
) 419( فقد تناولت الدراسة عينه مكونـة مـن          ،السلوك أو مركز التحكم عند طلبة جامعة القاهرة       

مجـال  ( وهي   ، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن هناك مجاالت نوعية لسمة التعصب          ؛ا وطلبة طالب
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الندفاعيـة،  مجال التمسك بوجهة النظر الشخـصية، ومجـال ا        والرفض دون اعتبارات منطقية،     
ـ      ،)ومجال التحيز، ومجال البعد االنفعالي     ـ   كما ارتبطت سمة التعصب ارتباطً بـنمط   ا داالً ا موجب 

 . بمركز التحكم في التدعيما داالًا سلبيوارتباطً" أ" السلوك

لدراسة مظاهر التعصب لـدى طلبـة جامعـة         ) 1998(وفي دراسة قام بها سرمك ورءوف       
لدى عينة من طلبة الجامعة باستخدام مقياس التعـصب المـستنبط        وقياس درجة التعصب     القاهرة،

طالب وطالبة فـي    ) 122( وأجريت الدراسة على عينة بلغت       ،من اختبار الشخصية متعدد األوجه    
 سنة، وبينت الدراسة ارتفاع درجة التعصب بـين         23-18 تراوحت أعمارهم بين     ،جامعة القاهرة 

من الذكور يأخذون موقعهم في أعلى      %48اإلناث، و من  % 51 طالب جامعة القاهرة، واتضح أن    
 .مراتب التعصب في المقياس المذكور، وأن سمة التعصب عند اإلناث أعلى منها عند الذكور

 ،حول القوالب النمطية النوعية والتميـز ضـد الرجـال         ) 1997(وهناك دراسة فايبر وماير     
إناث من طالب جامعـة فـي       ) 20(ذكور و ) 18(تحت التخرج   ) 38(وتكونت عينة الدراسة من     

ـ         ،والية كاليفورنيا  ا فـي الحجـم وتوزيـع        وتم تقسيم العينة إلى خمس مجموعات متساوية تقريب
 وفي كل مجموعة أعطي المشتركون تعليمات لالستجابة على مجموعة مـن العبـارات              ،الجنسين

مطية الثقافية لكل    وعلى كل طالب أن يكتب ويعبر باأللفاظ القوالب الن         ،بخصوص الرجل أو المرأة   
 وكشفت النتـائج مـن      ،)لخإ..غير عاطفي  تنافسي، - الرجل مصدر الرزق  (صفة أو عبارة مثال     

 .تحليل مربع كاي أن المشاركين قدموا قوالب نمطية سلبية بصورة واضحة للرجال من النساء

 والتي أجراهـا فـي     ،حول سيكولوجيا التطرف واإلرهاب   ) 1996(وفي دراسة قام بها عزت      
 الستجالء آراء عينة مـن المـواطنين حـول قـضايا التطـرف              ،م1996المجتمع الكويتي عام    

ا من الراشدين ومـن مـستويات    فرد) 327( وقد أجريت هذه الدراسة على عينة بلغت         ،والتعصب
وهذه الدراسة تقـرأ واقـع التعـصب بدقـة      ثقافية متنوعة ومن مختلف شرائح المجتمع الكويتي،    

 ومن أهم نتـائج     ،نه ع تستخدم مفهوم التطرف الذي يكافئ مفهوم التعصب ويعبر        مع أنها    ،متناهية
ن الرغبة في التـدمير والقتـل هـي مـن دوافـع      أمن أفراد العينة يرون  % 81هذه الدراسة أن    

 .ايعتقدون أن المتطرف شخص مريض نفسي% 64 وأن،المتطرفين واإلرهابيين
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حول اتجاهات طالب الجامعـة نحـو بعـض    ) 1995(وفي دراسة قام بها خليفة وعبد المنعم  
 هدفت الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات طالب الجامعة من المصريين والسودانيين            ،شعوب العالم 

ـ ) 645( وقد أجريت الدراسة على عينة بلغت        ،نحو بعض شعوب العالم    وطالبـة بمرحلـة     اطالب 
سـون بكليـة اآلداب بجامعـة        من الطالب السودانيين والمـصريين الـذين يدر        ،التعليم الجامعي 

ومن نتائج الدراسة كان عدم وجود فروق جوهرية بين الطالب والطالبـات مـن حيـث                .القاهرة
ا أظهرت الدراسة أن أغلبية الطالب الـسودانيين        وأيض ا من شعوب العالم،   شعب) 61(االتجاه نحو   

أفراد العينـة نحـو      هذا وقد اتصف اتجاه      ،يوجد لديهم اتجاه سلبي نحو الشعب المصري      %) 82(
 وأضافت الدراسة أن أكثر الـشعوب مكروهـة     ،الشعوب اإلفريقية بالحياد دون السلب أو اإليجاب      

ا هو الشعب الفلسطيني والشعب اليابانيبالنسبة ألفراد العينة هو الشعب اإلسرائيلي، وأكثرها حب.  

جتماعية الوالديـة  بدراسة حول التنشئة اال) Phinney & Chavira) 1995قام فيني وشافيرا 
وتغلب المراهقين على المشاكل المتعلقة بالعرقية، والتعرف علـى التنـشئة االجتماعيـة آلبـاء                

طالبا في المرحلة الثانوية منهم     ) 60(المراهقين في مجموعة عرقية، وقد تكونت عينة الدراسة من          
جميعهم ولدوا في الواليـات      مكسيكيين، و  – أفريقيين، أمريكيين    - يابانيين، أمريكيين    -أمريكيين  

  . عاما، وأيضا أب واحد لكل منهم) 18-16(المتحدة، وممن تتراوح أعمارهم بين 

واستخدم الباحثان أسلوب إجراء المقابالت العميقة للحصول على البيانات، وأظهرت النتـائج             
األمـريكيين  أن هناك فروق مجموعية واضحة للمجموعات في التنشئة العرقية األبوية، وأن آباء              

اليابانيين واألمريكيين األفريقيين، يؤكدون على التكيف مع المجتمع أكثر من اآلبـاء األمـريكيين              
  .المكسيكيين

كذلك شدد اآلباء األمريكيون اليابانيون على اإلنجاز أكثر من المجمـوعتين األخـريين، وأن              
نمطية والتمييز، مـرتبط بقيمـة      استخدام المراهق ألسلوب ذو فاعلية الحقه للتغلب على القوالب ال         

  .الذات العالية، واستخدام الردود اللفظية ارتبط بقيمة الذات المنخفضة
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حول العوامل االجتماعية فـي المجتمعـات   ) Hite, et  al.)1994 أما دراسة هايت وآخرون 
 الريفية ومدى تأثيرها على الحراك االجتماعي لألعلى لدى اإلداريات مـن النـساء الطموحـات،              

اإلدراية عقبات على خلفيـة     ) المناصب(وكيف تواجه المعلمات الالتي تحاول أن تدخل الوظائف         
امـرأة ممـن    ) 40(القوالب النمطية، لدور الجندر والتعصب والتمييز، وقد أجريت مقابالت مـع            

  . Wyoming, New Utah, Mexicoيحملن شهادات إدارية في مقاطعات 

لإلداريات الريفيات الطموحات عـن مثـيالتهن فـي البيئـات         وقد وجد أن الدين يكون عائقًا       
الحضرية، باإلضافة إلى أن الدين السائد في المدن الريفية يميل إلى تحديـد دور النـساء بطـرق          

كذلك من غير المقبول    . تقليدية جدا، كذلك كون المرأة مطلقة أو عزباء، ينظر إليه بأنه عائق كبير            
وعلى النساء أن يقمن بأدوار أنثوية، ويحمـل    . م المرأة بدور الرجال   في المجتمعات الريفية أن تقو    

كذلك تتصور المجتمعـات الريفيـة النـساء        . بشكل قوي ) ذكور وإناث ( هذه اآلراء كال النوعين     
  .لكونهن لسن قويات بدرجة كافية لكي تتعامل مع المهام اإلدارية مثل النظام، إدارة الجماعات

حيث قام بدراسة التفكير الناقد وعالقته بالتعصب لدى طلبة         ) 1993(ان  وفي دراسة قام بها عثم      
 وطالبة ممن يدرسون مقـرر علـم الـنفس    اطالب) 111(الجامعة، وتكونت العينة في الدراسة من       

مجموعة تجريبية جماعيـة،    ( وتوزعت العينة على ثالث مجموعات       ،التربوي في جامعة البحرين   
 وقد بينت النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بـين            ،)ةومجموعة فردية، ومجموعة ضابط   

       ا مـن الـضابطة، وأن الفـرق بـين          المجموعة التجريبية والضابطة، أي أن التجريبية أقل تعصب
     االمجموعة التجريبية الفردية والضابطة غير دال إحصائي، ا  رغم أن المجموعة الفردية أقل تعـصب

 .من الضابطة

 بهـدف   ،مانيحول الخجل والتعصب لدى بعض الشباب الع      ) 1993(ولى  وفي دراسة عبد الم   
 واشتملت الدراسـة  ، التعصب لدى عينة من الطالبوالتعرف على العالقة بين الخجل واالتجاه نح      

         جمـيعهم مـن    ) 138( بلغ حجمهـا     ،مانعلى عينة من طالب كلية المعلمين بنزوي في سلطنة ع
 ة وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطي        ،نة س 22-20الذكور تراوحت أعمارهم بين     

 .موجبة ودالة بين الخجل والتعصب



56 
 

حيث تقوم الدراسة على دراسة اتجاهات طالب كلية       ) 1992(وفي دراسة قام بها عبد الرحمن       
ب  وطالبة من كلية اآلدا    اطالب) 231( وقد تكونت العينة من      ،"التعصب"التربية بالمنيا نحو المدافعة     

 أشارت نتائج الدراسة إلى أن التعـصب        ، وقد أعد الباحث مقياس لالتجاهات نحو المدافعة       ،بالمنيا
 بينما ال توجد فروق بين أبناء الريف والحـضر، وكـذلك التعـصب              ،العائلي أعلى بين المسلمين   

لمين  وعند الذكور أكثر من اإلناث مـن المـس  ،الديني كان أقوى عند أبناء الريف أكثر من المدينة     
 كذلك بينت النتائج عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في التعصبات الرياضية             ،عن المسيحيين 

 .والعائلية والوطنية

لمعرفة الوعي الديني وعالقته بالتعـصب لـدى طـالب          ) 1992(وفي دراسة قام بها حمزة      
-الجـوهري "ه   حيث هدف الباحث إلى التعرف على العالقة بين الوعي الـديني بـشقي             ؛الجامعة
 وتكونت عينـة الدراسـة   ، والتعصب واالتجاهات التعصبية من ناحية أخرى      ،من ناحية  "الظاهري

 ومقيـاس التعـصب     ، واستخدم الباحث منها مقيـاس الـوعي الـديني         ة،ا وطالب طالب) 813(من  
 واسـتمارة للمـستوى     ،)ميدل سـكس  ( واستخبار آيزنك ومقياس مستشفى      ،واالتجاهات التعصبية 

لحـساب  " T" وقام بتحليل البيانات باسـتخدام اختبـار         ،ي واالجتماعي من إعداد الباحث    االقتصاد
 وأشارت النتائج إلى ارتباط الـوعي الـديني        ،والتحليل العاملي " بيرسون"  ومعامل ارتباط  ،الفروق

 وعدم وجود عالقة بين الوعي الديني الجـوهري والتعـصب واالتجاهـات             ،الظاهري بالتعصب 
 كذلك ارتباط الوعي الديني الجوهري بشكل موجب ودال بالعـصابية، وارتبـاط        ،يةالتعصبية الدين 

سالب باالنبساط والكذب، وارتباط الوعي الديني الظاهري بشكل موجب ودال بالعصابية والذهانية            
 ولم تظهر فروق دالة بين المسلمين والمسيحيين على متغيـرات           ،واإلجرامية وسالب ودال بالكذب   

 وارتبـاط  ،نما كانت فروق دالة بين الريفيين والحضريين على معظم متغيرات الدراسة      بي ،الدراسة
 كذلك يوجد فروق دالة لصالح      ،التعصب واالتجاهات التعصبية بشكل دال بجميع األعراض النفسية       

 ولـصالح   ،اإلناث على متغيرات التعصب واالتجاهات التعصبية الدينية والعـصابية واإلجراميـة          
 ويوجد فروق بين الكليات النظرية والعلميـة فـي بعـض            ،قياس الوعي الجوهري  الذكور على م  

 .المتغيرات وال يوجد فروق بين الطالب األقدم واألحدث
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حـول التـسلطية واألصـولية والدينيـة، الحاجـة          ) 1992(وفي دراسة ألتيمر وهنسبيرغر     
والمؤشـرات  " مينيـة الي" هذه الدراسة تفحص العالقات بين تسلطية الجنـاح األيمـن            ،والتعصب

من الطـالب الجـامعيين   ) 701( واشتملت عينة الدراسة على ،المتنوعة للتوجه الديني، والتعصب   
 وطلب من أفراد العينة إكمال مقاييس طـورت  ،)726(بينما بلغ عدد أفراد العينة من آباء الطالب       

ـ        ،جل قياس األصولية الدينية والحاجة الدينيـة      أمن   حتها وسـالمتها    أثبتـت هـذه المقـاييس ص
 عبـر مقـاييس متنوعـة       ، وقدرتها على التمييز بين المتعصبين وغير المتعـصبين        ،السيكومترية

 وأظهرت النتائج أن هناك ارتباط قوي بين األصولية الدينية والحاجـة            ،للتعصب والعداء التسلطي  
ى الـرغم مـن أن       عل ،ومقياس األرثوذكسية المسيحية  ) اليمين(الدينية مع التسلطية الجناح األيمن      
  . لالرتباط بالتعصباألرثوذكسية نفسها لم تظهر ميالً

بدراسة حول التأثيرات األبويـة فـي   ) Phinney & Nakayama) 1991قام فيني ونكاياما 
العالقة بين االتجاهات العرقية لآلباء وممارسـات التنـشئة   وتكوين الهوية العرقية عند المراهقين،   

  .ة ألطفالهم األمريكي المولداالجتماعية والهوية العرقي

عاما مـن ثـالث     ) 18-16(مراهقًا تراوحت أعمارهم بين     ) 60(وتكونت عينة الدراسة من     
، ووالد وواحد لكل مراهـق،      )أمريكي أسود، أمريكي آسيوي، أمريكي أسباني     (مجموعات عرقية   

 تـسجيلهم درجـات     وتم اختيار المراهقين الذين درسوا في مدرسة ثانوية متنوعة عرقيا، بموجب          
  .عالية ومنخفضة في الهوية العرقية

وقد أظهرت النتائج أن آباء المراهقين الذين سجل أبناؤهم درجات عاليـة، كـانوا مختلفـين                
بدرجة كبيرة، عن أولئك الذين سجل أبناؤهم درجات منخفضة في العرقية في طريقين، األهميـة                

مدى الذي حاولوا فيه تعليم أطفالهم طرق التعامـل         التي ألصقوها للمحافظة على تراثهم الثقافي وال      
كذلك كان هنـاك اختالفـات فـي ممارسـات التنـشئة            . مع هذه القضايا، مثل التعصب والتمييز     

االجتماعية لآلباء؛ فمثالً اآلباء اآلسيويين كانوا أكثر احتماالً في الحديث مع أوالدهم عن الثقافـة،               
واآلباء الذين سـجل أبنـاؤهم   . الً في ممارسة  التقاليد في البيتواآلباء اإلسبانيين كانوا أكثر احتما  
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المراهقين درجات عالية، قدموا معلومات أكثر بخصوص جميع جوانب التنشئة االجتماعية التـي             
  .تعلقت بالعرقية

حول االتجاهات التعصبية وأهم أشـكالها  ) 1990(وفي دراسة أخرى قام بها معتز سيد عبداهللا   
 وطالبة من جامعتي القاهرة وعـين شـمس        اطالب) 40( أجريت على عينة بلغت      ،ومدى عموميتها 

 ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أنها أكدت على عمومية االتجاهات التعصبية             ،م1990عام  
ا لالتجاهات التعـصبية    ا جيد  وأكدت أيضا على أن اتجاه المحافظة يعتبر محكً        ،عند طالب الجامعة  

 .فة المصريةفي إطار الثقا

حول تأثير مستوى الهوية األنثوية على التعصب الجنسي تجـاه          ) 1990(وفي دراسة ريكارد    
 وهـو مـستوى     ، حيث هدفت الدراسة إلى فحص تأثير متغير تطويري واحد         ؛تصويرات الفنانين 

 وتكونت عينة الدراسـة مـن   ،الهوية األنثوية ومعدالت كفاءة العمل المنسوب إما لرجل أو المرأة      
امرأة من مستوى الكلية في فصل الجنسية اإلنسانية، وحكم أفراد العينة على شرائح ألوان              ) 145(

   وطلـب تقيـيم التـصويرات الفنيـة،         ،ا العتبار الكتب المنهجية   مائية لتصويرات أعدت خصيص 
 الموهبة، اإلبداع الفني، مناسبتها لكتاب حول الجنسية اإلنسانية، الجـودة الكليـة، توقـع النجـاح               
المستقبلي للفنان، وكشفت النتائج عن أحكام مختلفة عندما نسبت التصويرات إلـى فنـان مقابـل                

 وعينات متطورة كن أقـل  ،وخاصة من عينات في المراحل األولى من تطور الهوية األنثوية        .فنانة
 .احتمالية لتقييم قيمة العمل على أساس الجنس

 الجماعة والتعصب لدى طلبة الجامعـة،       حول العالقة بين حجم   ) 1989(وفي دراسة المرسي    
 والعالقة بين التعصب ونوعية     ، من دراسته الكشف عن عالقة الجماعة بالتعصب        الباحث هدفاست

ـ ) 100( واشتملت الدراسة على عينة مكونة من        ، والفروق بين الطالبات   ،الجماعة 159( و اطالب (
 وطالبة مـن    اطالب) 259(لعينة الكلية    ا وقد بلغت  ؛طالبة من المستوى الثالث في جامعة المنصورة      

 وقد كشفت الدراسة عن وجود    ،تخصصات لغة عربية ولغة انجليزية ولغة فرنسية ومواد اجتماعية        
 حيث كانـت الجماعـات      ؛فروق ذات داللة إحصائية بين الجماعات الصغيرة والجماعات الكبيرة        

  دراسة على أنه يوجد فـروق ذات        وكذلك أظهرت ال   ،ا من الجماعات الكبيرة   الصغيرة أكثر تعصب
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ا  الدراسة أن الطالبات أكثر تعـصب إذ أظهرت  ؛داللة إحصائية بين الطالب والطالبات في التعصب      
  .من الطالب

التي هدفت التعـرف علـى آراء اآلبـاء بخـصوص           ) Wessell )1986وفي دراسة ويسل    
 أن االختصاصيين في النمـو      المستخدمين الذكور في دور الرعاية اليومية للطفل؛ فعلى الرغم من         

فمـن  ، طالبوا بزيادة عدد المدرسين الذكور في مجاالت رعاية الطفل في مرحلة التعلـيم المبكـر   
الممكن أن اآلباء الذين لديهم أطفال في الرعاية اليومية أن يكونوا متعـصبين ضـد المـستخدمين       

وتم وصـف   ، مل لكفاءة المركز  من اآلباء طلب منهم تقييم شا     ) 60(الذكور، وقد تكونت العينة من      
والنـصف  ، نصف الرسائل وقعتّ بواسطة مستخدم ذكر     ، الخدمات التي يقدمها المركز في رسالة     

  .الثاني بواسطة مستخدم أنثى

وكـذلك لـن    ، وأشارت النتائج إلى عدم وجود تعصب من اآلباء تجاه المستخدمين من الذكور           
في دور الرعاية من أى جنس من األبـوين أو       توجد تحيزات مهمة تظهر اتجاه جنس المستخدمين        

  .التوجه األبوي لدور الجنس

حول عالقة الوعي الديني بالتعـصب  ) Batson et,al.) 1986وفي دراسة باتسون وآخرون 
طالبا جامعيا من جامعة كنساس واستخدم الباحث       ) 44(الظاهر والكامن، تكونت عينة الدراسة من       

  ).الضمنية/ الصريحة(هات الدينية عدة مقاييس منها مقياس التوج

وأظهرت النتائج إلى أن التدين الجوهري يرتبط بظهور مستوى أقل من التعصب العنـصري              
بينما التدين الظـاهري يـرتبط      . حينما يكون التعصب صريحا، وال يرتبط به حينما يكون ضمنيا         

ـ   . حتى عندما يكون التعصب ضمنيا    / بظهور تعصب عنصري أقل    اط سـالب دال    ووجـود ارتب
 والحديث لباتـسون  –وهذه النتائج  . إحصائيا بين التوجهات الدينية والتعصب نحو أشخاص معينين       

 تدعم حتمية الفرض القائل بأن التدين في كل حاالته يـرتبط بمـستوى أقـل مـن التعـصب                    –
  .العنصري
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يـة  دراسة للتعرف على العالقـة بـين الطبقـة االجتماع   ) Wilson) 1981وأجرى ويلسون  
شخص مقـسمين  ) 100(وتكونت عينة الدراسة من ، والتعصب العرقي للمهارات اإلدارية المنزلية 

البـيض مـن الطبقـة      ، منها السود من الطبقة االجتماعية المتدنيـة      ، إلى أربع مجموعات فرعية   
والبيض مـن الطبقـة االجتماعيـة    ، والسود من الطبقة االجتماعية المتوسطة، االجتماعية المتدنية 

واستخدم الباحث استبيان للحصول على البيانات، وكان موضوع االستبيان هـو إدارة            ، لمتوسطةا
تدبير المنازل، التكيـف  ، تربية األطفال، إدارة األموال، اإلدارة المنزلية ، تحضير الطعام ، الوجبات

ول أم  مع األزمات، التسويق، كذلك اشتمل االستبيان أيضا على أسئلة تدور حول هل التعليم معـز              
  .ال، نوع الجوار هل هو معزول أم ال

وأظهرت النتائج من خالل تحليل االستبيانات أن المعرفة بهذه المهارات تبدو قليلة لدى عينات              
الدراسة، كما أظهرت عالقة بين الطبقة االجتماعية ومهارات اإلدارة المنزلية بين الـسود، كـذلك    

 معهم المقابالت، أن هنـاك عالقـة بـين التعـصب     أشارت النتائج أن غالبية السود الذين أجريت 
  .العرقي ومهارات اإلدارة المنزلية

حول نوعية تعليم النساء في الجامعـة  ومـا   ) 1980(وفي دراسة مسحية في جامعة هارفارد    
من الطالبـات   ) 258(تتعرض له من التمييز الجنسي في الكليات الجامعية والمهنية، أجريت على            

، وأرسلت استبيانات مفتوحة ومغلقة لوصف التمييز الجنـسي         )1979(ر عام   الخريجات منذ أواخ  
كذلك استجابات  ، وأنواع الخبرات التي تقلل من وصول النساء إلى المساواة التعليمية         ، في الجامعة 

والترتيبات واألنظمة والعالقـات    ، الطالبات متضمنة أنواع ردود الفعل الال شعورية والمالحظات       
  .لطالبات تمييزيةالتي تعتبرها ا

وتم جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها من خالل الدراسة المسحية وتبين أن التمييز من وجهـة               
نظر الخريجات يتركز في الصعوبات التي واجهتهن في عملية التعليم، والتـي تتـضمن معاملـة                

  .تمييزية من الكلية والزمالء
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خبـرات والمـساهمات للنـساء فـي        كذلك أشارت الخريجات إلى أن هناك حذف وإلغـاء لل         
المحاضرات والمساقات األساسية، وقد سجلت معظم المستجيبات من النساء أنه هناك حاجة إلـى              

  .مزيد من البورفيسورات

حول التعصب الطبقي والعنصري وتأثيراته النسبية      ) 1976(أما دراسة ميشيل جيل وآخرون      
م الباحثون بدراسة مسحية لآلباء ممن لـديهم  على المحتجين على الدمج العنصري في المدرسة، قا    

  .تستخدم أسلوب الدمج في ضواحي المدينة)  مدارس7(أطفال شملت 

وأظهرت النتائج أن األفراد الذين لديهم دخل مرتفع وذوي التعليم المرتفـع لـديهم التعـصب            
 .الفعالالطبقي وهو أكثر فاعلية، بينما باقي أفراد العينة وجدوا أن التعصب العنصري هو 

  :دراسات تناولت التربية الحزبية

 لـذلك وجـد الباحـث       ،يعتبر موضوع التربية الحزبية من المواضيع حديثة البحث والتأريخ        
 ورغـم صـعوبة     ،صعوبة في الحصول على عدد كبير من الدراسات السابقة في هـذا المجـال             

اسات التي سـجلها     الحصول على بعض الدر    عالحصول على دراسات سابقة إال أن الباحث استطا       
  :تمثلت في التالي، وبحثه على صفحات

 حيـث   ،حول تطور تفاعل المواطن األردني مع الحياة الحزبيـة        ) 2001( للمشاقبة   في دراسة    
هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات أفراد المجتمع األردني حـول أسـباب عـزوفهم عـن        

ى عينة عشوائية من مختلف فئـات وشـرائح    وقد شملت الدراسة عل ،االنضمام لألحزاب السياسية  
 وقد وزعت االستبانة لتغطـي مختلـف        ،ا ومواطنة مواطنً) 475( وبلغ حجمها    ،المجتمع األردني 

الجندر، الديانـة، العمـر، مكـان        ": وقد كانت متغيرات الدراسة هي     ،محافظات المملكة األردنية  
  ."السكن، المستوى التعليمي، الدخل الشهري

 ؛راسة في نتائجها إلى أن الدور الذي تلعبه التجربة الحزبية السابقة دور سـلبي     وقد أشارت الد  
 أمـا حـول   ،%12.5 بينما غير الموافقين بلغت ،%71.8حيث أن نسبة الموافقين على ذلك بلغت       
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تأثر المواطن المعاصر نتيجة التجربة السابقة على أفراد أسرته فقد وصلت نسبة المـوافقين إلـى                
وهناك موافقة على أن الموروث التـاريخي يـؤثر علـى           % 20.8لموافقين إلى   ، وغير ا  65.5%

  .موضوع مشاركة المواطنين وانضمامهم لألحزاب السياسية
وحول متغير الجندر فقد أشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية حـول     

 وكذلك األمر ال يوجد فـروق  ،ليةاألسئلة المتعلقة بتأثير التجربة الحزبية السابقة على التجربة الحا       
  . إال في فئات العمر العليا فقد كانت بشكل واسع،ذات داللة إحصائية حول متغير العمر

 من حيـث أن     ،وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن هناك تأثير للمستوى التعليمي ألفراد العينة           
نـه كلمـا    أالحزبية الـسابقة، و   ا ذات داللة إحصائية فيما يتعلق باألسئلة حول التجربة          هناك فروقً 

  .زادت درجة التحصيل العلمي كان هناك رفض لتأثير التجربة السابقة
وحول متغير الدخل لم تظهر الدراسة أية فروق ذات داللة إحصائية كبيرة، وحـول متغيـر                

 هناك تقارب في نسب اإلجابات      إذ كان  ؛السكن فقط ظهرت في الدراسة فروق ذات داللة إحصائية        
 ، المدينة والقرية ولكن الفروق ظهرت لدى سكان المخيمات والبادية وبالذات سكان الباديـة             لسكان

 وقد أظهرت الدراسة إلـى أن مـا         ، فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الدين       لم تكن هناك  و
 وعـارض ذلـك فقـط    ،يعتبر إن االنتماء العشائري يعتبر بديل لالنتماء الحزبـي    % 74.3نسبته  
  .عينة الدراسةمن % 19.8

يـرون أن  % 79.8وحول دور األحزاب وقدرتها على التواصل الجماهيري فان مـا نـسبته             
يرون أنها قادرة على خلق هـذا       % 15األحزاب غير قادرة على خلق التواصل الجماهيري، بينما         

ولـى إذ   ا أظهرت الدراسة أن البنى االجتماعية التقليدية ال زالت تحتل المرتبة األ            وأخير ؛التواصل
  .أنها بديل لالنتماء الحزبي

المنهاج الفلسطيني والتنـشئة الـسياسية للطفـل        " حول) 2001(وفي دراسة عيسى أبو زهيرة      
 حيث هدفت الدراسة إلى إجالء الدور الذي تضطلع به المدرسة في التربية الـسياسية               ،"الفلسطيني

ية، والتي يقصد بهـا مجمـوع        وذلك من خالل رصد عناصر الثقافة السياس       ،لألطفال في فلسطين  
 سواء كانـت ذات مـضمون سياسـي    ،المفاهيم والرؤى والمعارف والتوجهات التي تلقن لألطفال      
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 وقد كانت عينة الدراسة متمثلة فـي كتـب          ،مباشر أو ذات مضمون اجتماعي له دالالته السياسية       
هاج الفلـسطيني توصـلت      وبعد عملية تحليل المضمون للمن     ،المنهاج الفلسطيني للمرحلة االبتدائية   

 أن الطفل ينشأ في المدرسة الفلسطينية على أسس كثيرة أهمها التوحيد بين الحكومـة               إلىالدراسة  
  .والدولة والوقوف بجانب السلطة القانونية والشرعية واالعتماد عليها

 ا على التـسليم بـدور     ا ونفسي  النشئ عقلي  يئ وقد أظهرت نتائج الدراسة أيضا أن المدرسة ته       
ا إلـى أن التنـشئة       وأضافت الدراسـة أيـض     ، مع التهوين من دور الفرد وعدم تمجيده       ،الجماعة

السياسية ترمي إلى إكساب الطفل هويته الوطنية من خالل ارتباطه باألرض والتاريخ والبشر من              
 وقد أضافت الدراسة في تحليلها أن المدرسة بمقرراتها تهيـئ النـشئ             ،خالل المقررات الدراسية  

 وتمجيد دور القـانون  ، وخاصة المسيحية،ا على التسامح والتعايش مع األديان األخرى      ا ونفسي ليعق
 وتوصلت الدراسة إلى أن التنشئة السياسية تهدف إلى ربـط           ،والمؤسسات التشريعية والديمقراطية  

  وختمـت   ، وتغذي فيه االستعداد للذود عنها بالنفس والنفـيس        ،اا ودينً ا وتاريخً الطفل بالقدس أرض 
الـسلطة  "و" الضفة الغربيـة  " ن المقررات الفلسطينية ال تتحدث بكثرة عن      إالدراسة نتائجها بالقول    

، وتهيئ الطالب إلى نسيان هذه الكلمات، في حين يتم التركيـز علـى كلمـة                "الوطنية الفلسطينية 
  ".دولة فلسطين"و" بالدنا"و" فلسطين"و" وطن"

دور مجالت األطفال في التنشئة الـسياسية   "حول  ) 2001(وفي دراسة الدكتور محمود إسماعيل      
 حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على دور مجالت األطفال في التنشئة السياسية  ؛"للطفل في مـصر   

 وذلك من خالل مدى مالءمة الموضوعات المقدمة على صفحات تلك المجالت الحتياجات             ،للطفل
 وقد استخدمت الدراسة عينـة مـن        ،يلها إلى الطفل   وتدعيمها للمعارف والقيم المراد توص     ،الطفل

برز مجالت  أ حيث تعتبران من أهم و     ،عالء الدين ، ومجلة    تتمثل في مجلة سمير    ،مجالت األطفال 
 تـم  ن الذي، تم توزيعها على عينة التالميذ     ة وقد استخدمت الدراسة تحليل استبان     ،األطفال في مصر  

  .سنة) 12-9( تلميذ من الفئة العمرية من )400( بلغ عددهم وقد ،استهدافهم في الدراسة
ن اإلناث كـانوا أكثـر      أوقد توصلت الدراسة إلى ارتفاع معدل قراءات األطفال لمجالتهم، و         

وطالب المدارس الخاصة أكثر مـن طـالب المـدارس    ،ا على قراءة المجالت من الذكور     حرص 
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عـالء الـدين فـي المرتبـة      مجلة وجاءت ، وقد حظيت مجلة ميكي بأعلى نسبة قراءة ،الحكومية
  . ثم مجلة سمير ثم مجلة صندوق الدنيا،الثانية

   ا أن البيت هو المصدر األول لحصول األطفال على مجالتهم، وكان           وقد أظهرت الدراسة أيض
         ا االسـتعارة مـن الـزمالء      المصدر الثاني هو األطفال أنفسهم ثم المكتبة كمصدر ثالث، وأخير، 

حيـث عـرف     ؛راسة إلمام األطفال بقدر كبير من المعلومات الـسياسية        ا أظهرت نتائج الد   وأخير 
شخـصية رئـيس مجلـس    % 63 و،من أفراد العينـة % 81.2 شخصية رئيس الوزراء المصري 

  .شخصية وزير التربية والتعليم% 73.2الشعب، و
وكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في معرفة الشخصيات المـصرية           

كما كان تالميذ المدارس الخاصة أكثر معرفة من تالميذ المـدارس             وذلك لصالح الذكور،   ،مةالمه
  .الحكومية

دور التنـشئة الـسياسية فـي الـوعي         " والتي كانت بعنوان  ) 2000(في دراسة محمد الشرعة     
هيـة   الدراسة اإلجابة عن ما    واستهدفت ،"دراسة ميدانية  :بالظاهرة الحزبية لدى طلبة جامعة اليرموك     

 وقـد   ،الدور الذي تقوم به أدوات التنشئة السياسية في تنمية الوعي بالظاهرة الحزبية فـي األردن              
 عينة الدراسة مـن     ، وتكونت  في محافظة اربد شمال األردن     ،أجريت الدراسة في جامعة اليرموك    

)1075 (موزعين على سبع كليات من مستويات وتخصصات مختلفة في الكليـات            ،ا وطالبة طالب 
 وقد ذكر الباحث في دراسته أن مؤسسات التنشئة السياسية التـي            ،العملية وكليات العلوم اإلنسانية   

 أمـا عـن     ،)األسرة، المدرسة، اإلعالم، التنظـيم الحزبـي      (اعتمد عليها في الدراسة تمثلت في       
التخـصص، مـستوى الدراسـة،     ،]النوع االجتماعي / الجنس[الجندر(متغيرات الدراسة فقد كانت     

  .)قامة، الدين، الجنسيةاإل

وفي نتائج الدراسة فقد كشفت حول متغير الجندر أن هناك فروق في اتجاهات العينة لـصالح                
 تعزى لمتغير الجندر وذلـك  ،الذكور نحو أهمية التنظيم الحزبي في تنمية الوعي بالظاهرة الحزبية  

ول متغير التخصص فقد كشفت      أما ح  ،الهتمام الذكور باألمور السياسية والحزبية أكثر من اإلناث       
الدراسة الى هناك فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو دور األسـرة فـي تنميـة                  
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 الوعي بالظاهرة الحزبية، ويوجد فروق ذات داللة إحصائية بشكل عـام للمجموعـات األربعـة              
  .سرة كانت أعلى في دور األلكنها" التنظيم الحزبي األسرة، المدرسة، اإلعالم،"

أما عن متغير مستوى الدراسة فقد أظهرت الدراسة وجود فروقات في دور األسرة في تنميـة            
الوعي بالظاهرة الحزبية حسب متغير مستوى الدراسة، كما أظهرت الدراسة وجود فـروق فـي               

 تعـزى لمتغيـر مـستوى       ،اتجاهات الطلبة نحو دور المدرسة في تنمية الوعي بالظاهرة الحزبية         
كذلك وجود فروق في اتجاهات الطلبة نحو أهمية التنظيم الحزبي فـي تنميـة الـوعي          و ،الدراسة

     عدم وجـود فروقـات فـي        ا أظهرت الدراسة    بالظاهرة الحزبية تعزى لمستوى الدراسة، وأيض 
اتجاهات الطلبة نحو دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي بالظاهرة الحزبية حسب متغير مـستوى           

ن هناك تفاوت في إجابات     إوحسب الجداول اإلحصائية التي بينتها الدراسة ف       وبشكل عام    ؛الدراسة
 حيث أظهـرت النتـائج   ؛أفراد العينة نحو دور التنشئة السياسية في تنمية الوعي بالظاهرة الحزبية 

من العينة كانت توجهاتهم ايجابية لدور التنشئة السياسية في تنمية          % 52.8اإلحصائية أن ما نسبته     
  ."موافقون" لظاهرة الحزبيةالوعي با

 قد بلغـت " موافقون"يجابية أما عن دور األسرة فقد أظهرت النتائج اإلحصائية أن التوجهات اإل 
% 54 أما عن دور المدرسة فقد كانت نتائج اإلحصاء في العينة أن             ة،من أفراد عينة الدراس   % 56

مـن أفـراد    % 65.1 نـسبته   ما  وفي هذا الصدد فقد كشفت العينة أن       ،"موافقون"يجابية  إتوجهات  
    للمدرس الحزبي في إيضاح الصورة الحزبية لدى طالبه أكثـر           ا فاعالً العينة يرون أن هناك دور 
ا قد يؤدي إلى تشويه الصورة       كما بينت الدراسة أن تحيز المدرس حزبي       ،من المدرس غير الحزبي   

ا فـي تنميـة   ا كبيرللمدرسة دورمن أفراد العينة أن     % 65 ويعتقد ما نسبته     ،الحزبية لدى الطالب  
 من خالل قيام اإلدارة المدرسية باستضافة شخصيات حزبية كجزء مـن       ،الوعي بالظاهرة الحزبية  

  .األنشطة الالمنهجية
وفيما يتعلق بدور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي بالظاهرة الحزبية فقد أظهـرت النتـائج أن                

 وحـول الـوعي بأهميـة    ،من عينة الدراسـة % 55لغت قد ب" موافقون"نسبة التوجهات االيجابية    
من أفراد العينـة يمثلـون توجهـات ايجابيـة          % 48التنظيم الحزبي فقد أظهرت نتائج العينة أن        
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فيمـا  % 28.8" غير موافقون " وهذا الدور بينما كانت التوجهات السلبية        ،في هذه النقطة  " موافقون"
  .سةمن عينة الدرا% 23كانت نسبة غير المتأكدين 

وتختتم الدراسة بالقول بالمجمل أن هناك عالقة قائمة بين وسائل وأدوات التنـشئة الـسياسية               
  .وتنمية الوعي بالظاهرة الحزبية حيث أثبتت ذلك جميع الفرضيات المستخدمة في الدراسة

 :وسائل التنشئة السياسية الخاصة بالقـضية الفلـسطينية      "عن  ) 1997(وفي دراسة نظام بركات     
 حيث هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف       ؛"ميدانية لطالب العلوم السياسية في الجامعات العربية      دراسة  

 بخـصوص القـضية     ،بعض عمليات التنشئة السياسية التي يمر بها الطالب في الجامعات العربية          
 وقـد   ، في محاولة الكتشاف مواطن القوة والضعف في هذه العملية وكيفية معالجتهـا            ،الفلسطينية

ـ ) 240( حيث بلغ مجموع أفراد العينة       ؛دمت الدراسة عينة من الجامعات العربية     استخ مـن   اطالب 
 موزعة على بعض الدول العربية تمثلت في الـدول          ،أقسام العلوم السياسية في عدد من الجامعات      

 حيث  ،)السودان العراق، الجزائر، المغرب،  عمان، الكويت، القاهرة،  السعودية، فلسطين، (:التالية
 ، وقد روعي فـي توزيـع العينـة        ، على الدول السابقة   ةبلغ عدد الجامعات عشرة جامعات موزع     

 وقـد تـم     ، أن يكون معظم طالب العينة يمثلون الجنسيات العربيـة         ،إضافة إلى التمثيل الجغرافي   
ـ        % 20تخصيص   وذلـك فـي محاولـة       ،امن أفراد العينة من الطلبة الفلسطينيين واألردنيين مع 

  .ى تميز هذه الجماعات بالذات عن غيرها من أفراد العينةالستكشاف مد
            ا فـي   وقد حرصت الدراسة على متابعة وسائل ومؤسسات التنشئة السياسية التي تلعـب دور

 بخصوص القضية الفلسطينية لدى عينـة مـن طـالب الجامعـات     ،بلورة الثقافة السياسية السائدة 
الذين يفترض بحكم تخصصهم أنهم أكثر الطـالب         و ،السابقة هم من طالب أقسام العلوم السياسية      

  .ة السياسيةئالمعنيين بعملية التنش
وقد ناقشت الدراسة أهمية المناهج الدراسية في المؤسسات التعليمية، وفي هـذا المجـال تـم                
اكتشاف مدى قصور المناهج الدراسية عن الوفاء لمتطلبات خلق ثقافة عالية للطالب تؤهلهم علـى      

ضية الفلسطينية المختلفة، وبعد ذلك تعرضت الدراسة لوسائل أخـرى فـي عمليـة    فهم جوانب الق 
حد الروافد األساسـية للثقافـة فـي        أالتنشئة السياسية شملت الكتب والمطالعات الثقافية باعتبارها        
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 والتـي تملـك   ، وكذلك دور وسائل اإلعالم من إذاعة وتلفزيون وصحافة يومية،المرحلة الجامعية 
قدرتها فـي الوصـول   ، إضافة إلى ث القضية الفلسطينية بصورة دائمةاحدأى متابعة كبر علأقدرة  

  .إلى قطاعات عريضة من المجتمع
وتناولت الدراسة دور المنظمات واألحزاب السياسية وهي مؤسـسات بطبيعتهـا مؤسـسات             

قلـت  ا انت وأخيـر ،سياسية ولكنها في الغالب فشلت في ممارسة دور فعال في التنـشئة الـسياسية             
الدراسة لمتابعة دور مؤسسات التنشئة االجتماعية وهي مؤسسات بطبيعتهـا ذات دور اجتمـاعي              

اأساس،ولكنها في نفس الوقت تمارس دور ا أو غير مباشر في التنشئة السياسيةا مباشر.  
كبر فـي عمليـة   أا  التي تلعب دور   ،ومن خالل متابعة ترتيب أدوات ووسائل التنشئة السياسية       

ن وسائل األعالم   أ وجد ب  ،ئة السياسية لدى طالب أقسام العلوم السياسية في الجامعات العربية         التنش
 ولقد أثبتت الدراسة الميدانية أهمية هـذه        ،تلعب الدور األكبر وتتفوق على جميع الوسائل األخرى       

 وكان هناك شبه إجماع على وضعها في المرتبة األولى ويليهـا فـي الترتيـب الثـاني                ،  الوسيلة
 وفـي المرتبـة الرابعـة    ، وفي المرتبة الثالثة مؤسسات التنشئة االجتماعيـة    ،المؤسسات التعليمية 

  . وفي المرتبة الخامسة التنظيمات واألحزاب السياسية،المطالعة الحرة
            ا ومن خالل مقارنة إجابات الطالب الفلسطينيين واألردنيين بغيرهم كانت النتائج قد أكدت أيض

ا واضحة كانت فـي      ولكن المتغيرات التي أظهرت فروقً     ،اإلعالم لدى الطرفين  على أهمية وسائل    
  . أما وسائل التعليم والمطالعة فكانت متقاربة بين الطرفين،وسائل التنشئة االجتماعية واألحزاب

دور بيوت الحضانة وروضات األطفال العربية      "حول  ) 1992(وفي دراسة أخرى لهزار حجازي      
حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المربيات فـي دور           ؛  "تنشئة السياسية العكية في عملية ال   

 وفـي   ، المجتمع بشكل عام    في رياض األطفال لدى    ،الحضانة في عملية التنشئة السياسية لألطفال     
 وكانت عينة الدراسة متمثلة فـي       ،"48عرب  "المجتمع العربي داخل فلسطين المحتلة بشكل خاص      

 مـع اخـتالف الـسلطات والهيئـات         ، ودور الحضانة العربية العكية    ،مربيات روضات األطفال  
 وافترضت الدراسة أن الدور في عملية التنـشئة الـسياسية   ،المسئولة عن هذه المؤسسات التربوية    

  .لألطفال يختلف باختالف السلطة أو الهيئة المسئولة عن دور الحضانة ورياض األطفال
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نه يوجد تنشئة سياسـية ولكنهـا مختلفـة فـي     أوأضافت وتوصلت الدراسة إلى نتائج ايجابية     
نـه ال يوجـد     أا   ونتج من الدراسة أيض    ،ماهيتها ومجالها بالنسبة للمؤسسات ذات الهيئات المختلفة      

تأثير كبير في كون المربية متدينة محافظة أو غير متدينة في تبنيها لألسس والمعـايير التربويـة                 
  ..المختصة بالتنشئة السياسية

 فـي دراسـة     "التنشئة السياسية للطفل العربـي    " عن) 1983(دراسة الدكتورة نادية سالم     وفي  
 حيث كانت تفتـرض أن محتـوى المـواد الدراسـية يـرتبط              ؛لتحليل مضمون الكتب المدرسية   

     ا التغيرات في الواقع االقتصادي والسياسي  بالمتغيرات التي تحدث في المجتمع وخصوص، ا  وأيـض
 وقد ،ا لمدلول االستقرار السياسي  ة من خالل عملية التعليم المدرسي تمثل تجسيد       أن التنشئة السياسي  

استخدمت عينة من الكتب المدرسية في التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية في المرحلة االبتدائية             
  .في كل من مصر وسوريا ولبنان واألردن

 إلى تأكيد   ،الكيفي للكتب المدرسية   من خالل التحليل الكمي و     ، في نتائجها   الدراسة وقد توصلت 
 واتضح من التحليل أن الكتب المدرسية في المرحلة االبتدائية في كل من             ،فروض الدراسة السابقة  

 متشابهة في تكوين الطالب البعيد عن تحمل مـسؤولية المـشاركة    ،مصر وسوريا واألردن ولبنان   
 رغم بعض الفوارق    ، السياسية العربية   بما يضمن االستقرار السياسي لألنظمة     ،في قضايا المجتمع  
ا بـين األوضـاع الـسياسية     ا قوي ا أن هناك ارتباطً    وقد أظهرت الدراسة أيض    ،في طريقة العرض  

  .واالقتصادية السائدة في كل بلد عربي ومضمون المواد الدراسية

  

  

  :التعليق على الدراسات السابقة
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عـصب وخاصـة فـي المجتمـع        حـول الت  ) 2004(من خالل الوقوف عند دراسة الشكعة       
الفلسطيني وتحديدا في الجامعات منه، فقد أظهرت الدراسة نتائج نوعا ما تميـل إلـى الغرابـة؛                 
فالطلبة الذين يكون آباؤهم من المؤهل العلمي العالي، يكونوا على درجة أعلى في التعـصب مـن    

ض أن أصـحاب العلـم      أولئك الذين يكون آباؤهم من أصحاب المؤهل األقل، مع أنه من المفتـر            
يكونوا متواضعين مثل السنابل الممتلئة بالحبوب تنثني من كثرتها، مما يعكس ذلك علـى تربيـة                

  .األبناء في األسرة، أما السنابل الفارغة فنراها متعالية متكبرة في الهواء وبال فائدة

ة بينها وبـين    ا والعالق والتي تناولت االتجاهات التعصبية أيض    ) 1999(حول دراسة أبو غالي     
الحظ أنها استهدفت أيضا في دراستها طلبة        ي ،أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها أبناء الجامعات      

الجامعة، ومن نتائج دراستها التي استوقفت الباحث أن أعلى درجة فـي التعـصب كانـت نحـو                  
 الدراسة بالقول    ولكن الباحث يعلق على هذه     ،قلها التعصب السياسي  أو" النوعي" التعصب الجندري 

       ن التعصب السياسي اآلن هو من أكثـر سـمات          أا، و أن هذه النتائج كانت قبل عشرة أعوام تقريب
 حيث أن شريحة كبيـرة مـنهم منتميـة ألحـزاب سياسـية      ؛المجتمع خاصة بين طلبة الجامعات    

  .والتعصب واضح بينهم في الجامعات الفلسطينية

نت عن التعـصب وفـي المجتمـع الفلـسطيني وفـي            يالحظ أن الدراسات الثالثة السابقة كا     
  ولكنها قـد تكـون   ،ا، ومن نتائج هذه الدراسات الثالثة وجود ظاهرة التعصب  الجامعات منه تحديد 

ا ا جـزء  وهذا التعصب الموجود في هذه الشريحة قد يفسر أحيانً،بدرجة مختلفة من جامعة ألخرى    
  .لتعرض لها في دراستهمن نفي اآلخر وعدم تقبله والتي يحاول الباحث ا

فقد أشارت إلى العالقة بين االتجاهات التعـصبية وعالقتهـا        ) 1998(أما دراسة معتز عبداهللا     
  .بسمات الشخصية لدى طالب الجامعة بشكل خاص واإلنسان بشكل عام

 ،فقد قامت بدراسة مظاهر التعصب لدى طلبة الجامعـة        ) 1998(وفي دراسة سرمك ورءوف     
دراسة أن درجات التعصب لدى اإلناث أعلى منها لدى الذكور لدى طلبة جامعة          وكانت من نتائج ال   
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 ويرى الباحث أن هذه النتائج قد تفسر الدور االجتماعي الذي تلعبه األنثى في البيت داخل                ،القاهرة
  .العائلة المصرية في حال كونها ربة بيت

نمطيـة سـلبية بـصورة      فقد توصلت إلى أن هناك قوالـب        ) 1997(أما دراسة فايبر وماير     
  .واضحة للرجال تقدمها النساء عنهم

 حيث اعتبـرت    ؛والتي وازى فيها بين مفهوم التطرف والتعصب      ) 1996(وفي دراسة عزت    
الدراسة أن مفهوم التطرف يكافئ مفهوم التعصب، والعينة التي استخدمت في الدراسة هـي مـن                

مـن  % 80لدراسـة أن مـا يقـارب مـن      وأكدت نتائج ا،الراشدين ومن مستويات ثقافية مختلفة    
ن أكثـر   أالمبحوثين يعتبرون أن الرغبة في التدمير والقتل هي من دوافع الشخص المتطـرف، و             

  .ااعتبروا أن المتطرف شخص مريض نفسي% 60من

 ،ويختلف الباحث هنا مع عزت في الربط بين اإلرهـاب والتعـصب مـن حيـث التعريـف               
ث يعتبر الباحث أن اإلرهاب كممارسة على األرض في حق           حي ؛واعتبارهما مرادفان لمعنى واحد   

حـدهما سـبب والثـاني نتيجـة،        أن التعصب هو سبب، بمعنى أن       أ و ،اإلنسان هو نتاج للتعصب   
  .فالتعصب هنا هو السبب واإلرهاب هو النتيجة الطبيعة لهذا التعصب

وب العالم، فقد   حول اتجاهات طالب الجامعة نحو شع     ) 1995(وفي دراسة خليفة وعبد المنعم      
وجد في الدراسة التي تناولت مجموعة من الطلبة المـصريين والـسودانيين أن أكثـر الـشعوب             

        ا هو الشعب الفلـسطيني واليابـاني      مكروهة لدى أفراد العينة هو الشعب اإلسرائيلي، وأكثرها حب، 
 ،ية أمر طبيعـي   ويعلق الباحث على هذه النتيجة بالقول أن كراهية إسرائيل من قبل الشعوب العرب            

 منها التظاهرات الشعبية في بعض شوارع وعواصم        ،وقد تأكدت هذه الكراهية في أكثر من مناسبة       
 ،"إحنا بنكره إسـرائيل   ..إحنا نقولها جيل ورا جيل    ": العالم العربي وهي تهتف ضد إسرائيل بالقول      

ـ         ى القتـل والمجـازر   وهذه الكراهية لها تفسيرها البسيط وهو أن إسرائيل دولة عدوانية قامت عل
 أما حب الشعب الفلسطيني لدى أفراد العينة له دوافعه وربمـا أهمهـا وجـود                ،بحقنا كفلسطينيين 

 مما دفع شعوب العالم العربي للتعاطف       ،المظلومية في حياتنا كفلسطينيين منذ فجر القرن الماضي       
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قصت لـدى المـواطن      لكن الباحث يعتقد أن درجة الحب والتعاطف هذه قد تكون تنا           ،معنا وحبنا 
العربي بسبب ما وصل إليه حال الفلسطيني من تشرذم وانقسام واقتتال أودى بحياة المئـات مـن                 

  .الفلسطينيين

حول التفكير الناقد وعالقته بالتعصب لدى طلبـة الجامعـة فـي            ) 1993(وفي دراسة عثمان    
لتفكير الناقد لدى أفـراد  ا في درجة التعصب وعالقته با  وجد أن هناك فروق دالة إحصائي      البحرين،

 ويرى الباحث أن مستوى التفكير يختلف من شخص آلخـر سـواء        ،العينة التي قسمها إلى قسمين    
كان تفكيروهذا يرجع بشكل طبيعي للفروق الفردية بين األفرادا أو مستقبالًا ناقد .  

فكيـر الناقـد    ا في درجات التعصب نتيجة هذا الت      ويتفق الباحث مع عثمان في أن هناك اختالفً       
  .لدى طلبة الجامعة نتيجة للفروق الفردية بين األفراد

ا  موجبة ودالـة إحـصائي   ةثبت فيها أن هناك عالقة ارتباطي     أ) 1993(وفي دراسة عبد المولى     
 ويعلق الباحث هنا على ضرورة التمييز بين الخجـل كظـاهرة اجتماعيـة    ،بين الخجل والتعصب 

 إذ أن الحياء ظاهرة صحية، بـل إن أكثـر النـاس    ، اإلنسانمرضية وبين الحياء الذي يكون لدى  
هدوء ا وتواضع ا لآلخر هم األكثر حياء، لذلك من الضروري التمييز بين الخجل والحياء            ا واحترام

ما كان الحيـاء فـي شـئ إال    ": نه قالأوقد ورد في الحديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
  ".إال شانهزانه، وما انتقص الحياء من شيء 

حول التعصب العائلي والديني، والـذي أظهـرت نتـائج          ) 1992(وفي دراسة عبد الرحمن     
ن التعـصب الـديني كـان    أدراسته أن التعصب العائلي بين المسلمين أعلى منه من المسيحيين، و  

 ويتفق الباحـث مـع      ،أقوى في القرى والريف منه في المدينة، وعند الذكور أعلى منه من اإلناث            
ئج الدراسة في موضوع التعصب العائلي عند المسلمين، وقد سجل التاريخ ظـاهرة التعـصب               نتا

العائلي بين المهاجرين واألنصار في صدر اإلسالم األول، ولكن المشكلة في التعصب هنـا لـيس        
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رفض فكرة التعصب العـائلي             أل ؛في المنهج بل في األشخاص    

  ".ا يضرب بعضكم رقاب بعضال ترجعوا بعدى كفار": ن واألنصار وقالبين المهاجري
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؛ وكذلك يتفق الباحث مع عبد الرحمن على أن التعصب الديني في الريف أكثر منه في المدينة               
قـرب إلـى    أ فالحياة هناك تكـون      ؛وذلك لوجود االنفتاح في الحياة في المدنية على خالف الريف         

 المجتمع المغلق يلتزم بالجانب الديني أكثر منه لو كان في مجتمـع             المجتمع المغلق، واإلنسان في   
  .منفتح

حول معرفة الوعي الديني وعالقته بالتعـصب، أوجـدت نتـائج           ) 1992(وفي دراسة حمزة    
الدراسة وجود فروق دالة لصالح اإلناث على متغيرات التعصب واالتجاهات التعـصبية الدينيـة              

  .والعصابية واإلجرامية

حول العالقة بين حجم الجماعة والتعصب لدى طلبـة الجامعـة   ) 1989(ة المرسي وفي دراس 
ا مـن الجماعـة ذات   أكدت الدراسة أن الجماعة ذات الحجم الصغير أكثر تعـصب        في المنصورة، 
 ويتفق الباحث مع نتائج هذه الدراسة إذ أن سمة التعصب لدى الجماعات الـصغيرة               ،الحجم الكبير 

  .صغر الجماعةحد أهم أسباب أيعتبر 

حول االتجاهات السياسية لدى الطلبة الجامعيين باألردن، بينـت  ) 1993(وفي دراسة المشاقبة    
 ال سيما الـذكور     ،ا لدى شرائح الطلبة الجامعيين نحو األمور السياسية        كبير الدراسة أن هناك ميالً   

 ،حـو األمـور الـسياسية   ن هذا الميل هو ظاهرة طبيعية نأ ويعلق الباحث على هذه النتائج ب    ،منهم
ن شـريحة طلبـة     أو خاصة في منطقة الشرق األوسط المزدحم باألحداث الـسياسية المتالحقـة،          

   الجامعات هي من الشرائح األكثر وعيا هـذا الميـل نحـو    ا في المجتمعات، لذلك من المنطقي جد
مع الفلسطيني،  في المجت   موجودة – في األمور السياسية   خاصة – األمور السياسية، وذات الصورة   

وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى إثباته علـى  وتتعدى طلبة الجامعة بل تمتد إلى المدارس والمعاهد،     
  . المدرسة كمحضن للتربية الحزبية في بعض األحيانأن

دور أدوات التنشئة السياسية فـي      "والتي هدفت إلى اإلجابة عن      ) 2000(وفي دراسة الشرعة    
، حيث أكدت الدراسة أن أهم وسائل التنشئة السياسية هي "حزبية فـي األردن تنمية الوعي بالظاهرة ال  

ا في عملية   ا مهم ن هذه األدوات تمارس دور    أ، و ")الحزب"  والتنظيم ، واإلعالم ، والمدرسة ،األسرة(
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ن العالقة بين هـذه األدوات وبـين عمليـة          أالتنشئة السياسية وتنمية الوعي بالظاهرة الحزبية، و      
وهذا مـا     وهنا يتفق الباحث مع ما جاء في دراسة الشرعة،         ،اهرة الحزبية عالقة قوية   الوعي بالظ 

سجله الباحث في رسالته مبينا األدوار التي تلعبها هذه األدوات وأخرى غيرها في عملية التنـشئة                
  .السياسية والتربية الحزبية

 مع الحيـاة الحزبيـة      تطور تفاعل المواطن األردني   "حول  ) 2001( وفي دراسة أخرى للمشاقبة     
 فقد أكدت الدراسـة أن مـا        ،"وأسباب عزوف أفراد المجتمع األردني عن االنضمام لألحزاب السياسية        

 وهنا يتفق الباحـث     ،األحزاب غير قادرة على خلق التواصل الجماهيري      أن  يعتبرون  % 80نسبته  
 دون االهتمـام بأبنـاء    إذ أن األحزاب فقط تهـتم بأبنائهـا    ؛مع هذا التوصيف الذي قدمه المشاقبة     

 والمجتمع الفلسطيني شاهد حـي وقـوي        ،"من ليس معنا فهو ضدنا    " المجتمع اآلخرين تحت قاعدة   
  .على صدق وصوابية هذه النتائج والحياة الحزبية الفلسطينية واضحة للعيان

التنشئة السياسية للطفل العربـي مـن خـالل دراسـة لتحليـل             "عن  ) 1983(وفي دراسة نادية    
، حيث أكدت في دراستها وجود      "ن للكتب المدرسية في كل من مصر واألردن وسوريا ولبنان         المضمو

 إذ أن التعلـيم يـرتبط       ؛عالقة بين االستقرار السياسي في البلد وبين عمليـة التعلـيم المدرسـي            
 ويـرى الباحـث أن      ،بالمتغيرات التي تحدث في المجتمع خاصة المتغيرات االقتصادية والسياسية        

  .عرف بتسييس التعليمهذا ما ي

عكـا   دور الحضانة وعالقتها بالتنشئة السياسية لألطفـال فـي  "حول ) 1992(وفي دراسة هزار   
 يختلـف بـاختالف   ،، أكدت الدراسة أن الدور المتبع في عملية التنشئة السياسية لألطفـال   "ةمالقدي

ع هذه النتيجة حيث أن      ويتفق الباحث م   ،لة عن دار الحضانة أو الروضة     و أو الهيئة المسؤ   ،السلطة
الباحث أكد في رسالته حينما تعرض لرياض األطفال في قطاع غزة، كيف أن كل روضة تقـوم                  

 وهذا كله   ،ا للهيئة أو الحزب أو الجماعة الذي تتبع لها الروضة أو دار الحضانة            بعملية التربية وفقً  
أو الهيئـة الراعيـة لـدار        ، أو الحزب  ،يهدف إلى تنشئة سياسية للطفل تنسجم مع أفكار الجماعة        

  .الحضانة أو الروضة
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 فـي  "دور مجالت األطفال في التنـشئة الـسياسية للطفـل    "حول  ) 2001(وفي دراسة إسماعيل    
مصر، أكدت الدراسة أن المجالت الطفولية تعطى األطفال قدر كبير من المعلومات السياسية وهذا              

 .ت األطفاليعنى أن هناك تنشئة سياسية لألطفال تتم من خالل مجال

، "المنهاج الفلسطيني والتنشئة السياسية للطفل الفلسطيني     "حول  ) 2001(وفي دراسة أبو زهيرة     
 تقوم على التـسامح  ،حيث أكدت الدراسة على قيم مهمة يتم تعليمها لألطفال في المنهاج الفلسطيني   

 وتكـريس بعـض     ، والدفاع عنها بالغالي والنفـيس     ، وحب القدس  ،خرىوالتعايش مع الديانات األ   
 ويـرى الباحـث ضـرورة       ، واألرض والجغرافيا الفلسطينية   ،الجمل التي تربط اإلنسان بالتاريخ    

ن المدرس في المدرسة    أ و ، ألنها تحمل قيم ومعاني مهمة لإلنسان الفلسطيني       ،تكريس هذه المفاهيم  
ـ    بعيد ،يجب أن يتبع األساليب الصحيحة لتعليم األطفال هذه المفاهيم         ة الحزبيـة التـي     ا عن الخلفي

 بكل ما في الكلمـة      ،ن يكون داخل الفصل الدراسي فلسطيني وليس حزبي       أ و ،ينتمي إليها المدرس  
  .من معنى

دراسة  :وسائل التنشئة السياسية الخاصة بالقضية الفلسطيني     "حول  ) 1997(وفي دراسة بركات    
 التـي  ،لتنـشئة الـسياسية  أدوات ووسائل ا ترتيب خالل متابعة  ومن ، أكدت نتائج الدراسة   "ميدانية

 كبر في عملية التنشئة السياسية لدى طالب أقسام العلـوم الـسياسية فـي الجامعـات        أا  تلعب دور
ولقـد   .عالم تلعب الدور األكبر وتتفوق على جميع الوسائل األخـرى        ن وسائل اإل  أ وجد   _العربية

 شبه إجماع على وضعها فـي        وكان هناك  ،أثبتت الدراسة الميدانية لعينة البحث أهمية هذه الوسيلة       
 وفي المرتبـة الثالثـة مؤسـسات        ، ويليها في الترتيب الثاني المؤسسات التعليمية      ،المرتبة األولى 

 وفـي المرتبـة الخامـسة التنظيمـات         ، وفي المرتبة الرابعة المطالعة الحرة     ،التنشئة االجتماعية 
ين واألردنيين بغيـرهم كانـت       ومن خالل مقارنة إجابات الطالب الفلسطيني      ؛واألحزاب السياسية 

   ولكن المتغيرات التـي أظهـرت       ،ا على أهمية وسائل اإلعالم لدى الطرفين      النتائج قد أكدت أيض 
 أما وسائل التعليم والمطالعة فكانت      ،ا واضحة كانت في وسائل التنشئة االجتماعية واألحزاب       فروقً

  .متقاربة بين الطرفين
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 والتـي ذكرهـا   ،ة دور مؤسسات التنـشئة الـسياسية    ويتفق الباحث هنا مع بركات على أهمي      
           ا مهمـا فـي عمليـة       الباحث في رسالته ولكن الفارق في ترتيب هذه المؤسسات والتي تلعب دور

  .التنشئة والتربية السياسية لدى األحزاب في الساحة الفلسطينية

فروض الدراسة: اثاني:  

فروض رئيسة   عشرة– دة لهاإطار موضوعها واألهداف المحد في –تطرح هذه الدراسة 
  :  وذلك على النحو التالي،ينبثق عنها العديد من الفروض الفرعية األخرى

، أساليب التربية الحزبيةال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً، بين : الرئيس األولالفرض  .1
  .واالتجاهات التعصبية لدي الطلبة الجامعيين بقطاع غزة

  :س فرضان فرعيان، نعرضهما على النحو التاليويتفرع عن هذا الفرض الرئي
، واالتجاهات التعصبية أساليب التربية الحزبيةال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً، بين  1.1

  .لدي الطالب الجامعيين بقطاع غزة
ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً، بين أساليب التربية الحزبية، واالتجاهات التعصبية  2.1

  .ي الطالبات الجامعيات بقطاع غزةلد

 ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية بين طلبة :الرئيس الثانيالفرض  .2
  .عدم تلقي أساليب التربية الحزبية/الجامعة تعزى الختالف تلقي

  :ويتفرع عن هذا الفرض الرئيس فرضان فرعيان، نعرضهما على النحو التالي
لة إحصائياً في االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة ال توجد فروق دا 1.2

  .عدم تلقي أساليب التربية الحزبية/تعزى الختالف تلقي
ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة  2.2

  .عدم تلقي أساليب التربية الحزبية/تعزى الختالف تلقي
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، أساليب التربية الحزبيةال توجد فروق دالة إحصائياً في كل من : الرئيس الثالثرض الف .3
  .واالتجاهات التعصبية بين الطالب والطالبات الجامعيات بقطاع غزة
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  :ويتفرع عن هذا الفرض الرئيس الفروض الفرعية التالية

طالب والطالبات الجامعيات بين ال أساليب التربية الحزبية  ال توجد فروق دالة إحصائياً في1.3
  .بقطاع غزة

التعرض ألساليب التربية الحزبية بين / ال توجد فروق دالة إحصائياً في عدد مرات التلقي2.3
  .الطالب والطالبات الجامعيات بقطاع غزة

 ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية بين الطالب والطالبات الجامعيات 3.3
  .بقطاع غزة

ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية لـدى الطـالب             :الرابعالرئيس  فرض  ال . 4
الدرجـة  (الجامعيين بقطاع غزة باختالف درجاتهم على مقياس أسـاليب التربيـة الحزبيـة              

 ).الكلية

  :ويتفرع عن هذا الفرض الرئيس الفروض الفرعية التالية
هات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجا 1.4

  .باختالف درجاتهم على مقياس األسلوب التأطيري
ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة  2.4

 .باختالف درجاتهم على مقياس األسلوب الثقافي التربوي

 االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة ال توجد فروق دالة إحصائياً في 3.4
  .باختالف درجاتهم على مقياس األسلوب الترفيهي

 ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة 4.4
 .باختالف درجاتهم على مقياس األسلوب التنشيطي الديني

ئياً في االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة  ال توجد فروق دالة إحصا5.4
 . باختالف درجاتهم على مقياس األسلوب التعبوي اإلعالمي
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 ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة 6.4
 .باختالف درجاتهم على مقياس األسلوب االجتماعي

ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية لدى الطالبـات     : امسالخالرئيس  الفرض   . 5
الدرجـة   (أساليب التربيـة الحزبيـة     باختالف درجاتهن على مقياس      الجامعيات بقطاع غزة  

 ).الكلية

  :ويتفرع عن هذا الفرض الرئيس الفروض الفرعية التالية
 لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة  ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية1.5

  .باختالف درجاتهن على مقياس األسلوب التأطيري
 ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة 2.5

  .باختالف درجاتهن على مقياس األسلوب الثقافي التربوي
ات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة  ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاه3.5

 .باختالف درجاتهن على مقياس األسلوب الترفيهي

 ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة 4.5
 .باختالف درجاتهن على مقياس األسلوب التنشيطي الديني

 في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة  ال توجد فروق دالة إحصائيا5.5ً
 . باختالف درجاتهن على مقياس األسلوب التعبوي اإلعالمي

 ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة 6.5
  .باختالف درجاتهن على مقياس األسلوب االجتماعي

 ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية لدى الطـالب          : ادسالسالرئيس  الفرض   . 6
الدرجـة   (ساليب التربية الحزبية  التعرض أل / باختالف عدد مرات التلقي    الجامعيين بقطاع غزة  

 ).الكلية

  :ويتفرع عن هذا الفرض الرئيس الفروض الفرعية التالية
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  الجامعيين بقطاع غزةصبية لدى الطالبال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التع 1.6
  .لألسلوب التأطيريالتعرض /باختالف عدد مرات التلقي

  الجامعيين بقطاع غزةال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية لدى الطالب 2.6
  .لألسلوب الثقافي التربويالتعرض /باختالف عدد مرات التلقي

  الجامعيين بقطاع غزةفي االتجاهات التعصبية لدى الطالبال توجد فروق دالة إحصائياً  3.6
 .لألسلوب الترفيهيالتعرض /باختالف عدد مرات التلقي

  الجامعيين بقطاع غزةال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية لدى الطالب 4.6
 .لألسلوب التنشيطي الدينيالتعرض /باختالف عدد مرات التلقي

  الجامعيين بقطاع غزةوق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية لدى الطالبال توجد فر 5.6
  .لألسلوب التعبوي اإلعالميالتعرض /باختالف عدد مرات التلقي

  الجامعيين بقطاع غزةال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية لدى الطالب 6.6
  .ماعيلألسلوب االجتالتعرض /باختالف عدد مرات التلقي

ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية لدى الطالبـات           : السابعالرئيس  الفرض   . 7
الدرجـة  (التعرض ألساليب التربية الحزبية     /الجامعيات بقطاع غزة باختالف عدد مرات التلقي      

 ).الكلية

  :ويتفرع عن هذا الفرض الرئيس الفروض الفرعية التالية
صائياً في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة ال توجد فروق دالة إح 1.7

  .التعرض لألسلوب التأطيري/باختالف عدد مرات التلقي
ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة  2.7

  .التعرض لألسلوب الثقافي التربوي/باختالف عدد مرات التلقي
ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة  3.7

 .التعرض لألسلوب الترفيهي/باختالف عدد مرات التلقي
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ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة  4.7
 . التنشيطي الدينيالتعرض لألسلوب/باختالف عدد مرات التلقي

ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة  5.7
 . التعرض لألسلوب التعبوي اإلعالمي/باختالف عدد مرات التلقي

ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة  6.7
  .التعرض لألسلوب االجتماعي/عدد مرات التلقيباختالف 

ال توجد فروق دالة إحصائياً بين الطلبة الجامعيين في درجاتهم علـى   : الثامنالرئيس  الفرض   . 8
مقياس أساليب التربية الحزبية تعزى الختالف بعض الخـصائص الـسياسية واالجتماعيـة             

  .والديموغرافية

  :ة التاليةويتفرع عن هذا الفرض الرئيس الفروض الفرعي
ال توجد فروق دالة إحصائياً بين الطلبة الجامعيين في درجاتهم على مقياس أساليب التربية  1.8

  .الحزبية تعزى الختالف الجامعة التي ينتمون لها
ال توجد فروق دالة إحصائياً بين الطلبة الجامعيين في درجاتهم على مقياس أساليب التربية  2.8

  .كلية التي ينتمون لهاالحزبية تعزى الختالف ال
ال توجد فروق دالة إحصائياً بين الطلبة الجامعيين في درجاتهم على مقياس أساليب التربية  3.8

  .الحزبية تعزى الختالف المستوى التعليمي
ال توجد فروق دالة إحصائياً بين الطلبة الجامعيين في درجاتهم على مقياس أساليب التربية  4.8

 .ف االنتماء التنظيمي أو الحركيالحزبية تعزى الختال

ال توجد فروق دالة إحصائياً بين الطلبة الجامعيين في درجاتهم على مقياس أساليب التربية  5.8
 ). مواطن–الجئ (الحزبية تعزى الختالف المواطنة 

ال توجد فروق دالة إحصائياً بين الطلبة الجامعيين في درجاتهم على مقياس أساليب التربية  6.8
شمال، غزة، الوسطى، خانيونس، (زبية تعزى الختالف مكان اإلقامة في محافظات غزة الح
 ).رفح
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ال توجد فروق دالة إحصائياً بين الطلبة الجامعيين في عـدد مـرات             : التاسعالرئيس  الفرض   . 9
التعرض ألساليب التربية الحزبية تعـزى الخـتالف بعـض الخـصائص الـسياسية              /التلقي

  .فيةواالجتماعية والديموغرا

  :ويتفرع عن هذا الفرض الرئيس الفروض الفرعية التالية
التعرض ألساليب /ال توجد فروق دالة إحصائياً بين الطلبة الجامعيين في عدد مرات التلقي 1.9

  .التربية الحزبية تعزى الختالف الجامعة التي ينتمون لها
التعرض ألساليب /رات التلقيال توجد فروق دالة إحصائياً بين الطلبة الجامعيين في عدد م 2.9

  .التربية الحزبية تعزى الختالف الكلية التي ينتمون لها
التعرض ألساليب /ال توجد فروق دالة إحصائياً بين الطلبة الجامعيين في عدد مرات التلقي 3.9

  .التربية الحزبية تعزى الختالف المستوى التعليمي
التعرض ألساليب /جامعيين في عدد مرات التلقيال توجد فروق دالة إحصائياً بين الطلبة ال 4.9

 .التربية الحزبية تعزى الختالف االنتماء التنظيمي أو الحركي

التعرض ألساليب /ال توجد فروق دالة إحصائياً بين الطلبة الجامعيين في عدد مرات التلقي 5.9
 ). مواطن–الجئ (التربية الحزبية تعزى الختالف المواطنة 

التعرض ألساليب / دالة إحصائياً بين الطلبة الجامعيين في عدد مرات التلقيال توجد فروق 6.9
شمال، غزة، الوسطى، (التربية الحزبية تعزى الختالف مكان اإلقامة في محافظات غزة 

  ).خانيونس، رفح

ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية بين الطلبـة    : العاشرالرئيس  الفرض   . 10
  .اع غزة تعزى الختالف بعض الخصائص السياسية واالجتماعية والديموغرافيةالجامعيين بقط
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  :ويتفرع عن هذا الفرض الرئيس الفروض الفرعية التالية
ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية بين الطلبة الجامعيين بقطاع غزة  1.10

  .تعزى الختالف الجامعة التي ينتمون لها
 فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية بين الطلبة الجامعيين بقطاع غزة ال توجد 2.10

  .تعزى الختالف الكلية التي ينتمون لها
ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية بين الطلبة الجامعيين بقطاع غزة  3.10

  .تعزى الختالف المستوى التعليمي
 في االتجاهات التعصبية بين الطلبة الجامعيين بقطاع غزة ال توجد فروق دالة إحصائياً 4.10

 .تعزى الختالف االنتماء التنظيمي أو الحركي

ال توجد فروق دالة إحصائياً في االتجاهات التعصبية بين الطلبة الجامعيين بقطاع غزة  5.10
 ). مواطن–الجئ (تعزى الختالف المواطنة 

التجاهات التعصبية بين الطلبة الجامعيين بقطاع غزة ال توجد فروق دالة إحصائياً في ا 6.10
 ).شمال، غزة، الوسطى، خانيونس، رفح(تعزى الختالف مكان اإلقامة في محافظات غزة 
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  الفصل الرابع
  المنھج واإلجراءات

  
  .مقدمة •
  .منهج الدراسة •
  .مجتمع الدراسة •
  .عينة الدراسة •
  .وصف العينة •
  .أدوات الدراسة •
  .يق أدوات الدراسةإجراءات تطب •
  .األساليب اإلحصائية المستخدمة •
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  :مقدمة

 لما يبذله الباحث من جهد ؛يعتبر هذا الفصل في الدراسة من الفصول ذات األهمية الكبرى
  . وتقديم إجابات على أسئلة الدراسة،لإلجابة على فرضيات الدراسة بشكل إحصائي

 ومجتمع ،منهج الدراسة  على– إلجراءاتهو بعنوان المنهج وا والذي –ويحتوي هذا الفصل 
 ، إضافة إلى مبررات سحب عينة الدراسة متبوعة بوصف لعينة الدراسة، وعينة الدراسة،الدراسة

ثم األدوات التي استخدمها الباحث في دراسته، ومن ثم اإلجراءات التي اتبعها الباحث في تطبيق 
وفي  .خدمة في الدراسة من قبل الباحثمقاييس الدراسة متبوعة باألساليب اإلحصائية المست

  .ا لهذه المفرداتالصفحات التالية سيعرض الباحث وصفً

  :منهج الدراسة: أوالً

استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والذي يقوم بوصف ما هو كـائن                
 ،الممارسات الـشائعة   يدبتحد وجمع البيانات عنه، وتفسيره وتحديد العالقات بين الوقائع، كما يهتم         

 أبو ناهيـة،  (  والتعرف على المعتقدات عند األفراد والجماعات، وطرق نموها وتطورها         ،أو السائدة 

102، 2004(.  
 واسـتنباط  ، ومن ثم تنظيمهـا وتحليلهـا  ،ا لهذا المنهج على جمع البيانات  وسيعمل الباحث وفقً  

  .حث المطروحةاالستنتاجات ذات الداللة والمغزى بالنسبة لمشكلة الب

  :عينة الدراسة وتشمل :ثانيا

  :مجتمع الدراسة .1
هو طالب وطالبات الجامعات في كل من جامعة األزهر واألقصى واإلسالمية في 

  .م2008/2009مدينة غزة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
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  :عينة الدراسة .2
  :العينة االستطالعية  . أ

من طلبة الجامعة من الجنسين مـن  ) 90(العية قوامها قام الباحث باختيار عينة عشوائية استط  
مجتمع الدراسة األصلي، وتم تطبيق األداة المستخدمة في هذه الدراسة على هـذه العينـة بهـدف          
التحقق من صالحيتها للتطبيق على أفراد العينة الكلية، وذلك من خالل حـساب صـدقها وثباتهـا     

  .بالطرق اإلحصائية المالئمة
  :يةالعينة األساس  . ب

طالـب  ) 1200(قام الباحث بالعمل في هذا العنوان من خالل أخذ عينة عشوائية تكونت مـن             
التربيـة،  ( فـي كليـات      ،م2008/2009 من طلبة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي         ،وطالبة

، اإلسـالمية بمدينـة غـزة     الجامعة   و ، واألقصى ،في جامعات األزهر  ) اآلداب، العلوم، الحاسوب  
 وبعد تطبيق االستبيان وعمـل فـرز لالسـتجابات          ،عينة طلبة الكليات النظرية والعملية    شملت ال و

 لعدم استيفاء الشروط الالزمـة بهـا، وقـد    ةاستبان) 193( تم استبعاد ،الصالحة من غير الصالحة 
  ).1(  في الجدول رقمويتضح ذلك ة،استبان) 1007(كانت العينة النهائية لالستبيان بعد الفرز هو

  

  )1( رقم جدول
  یبین توزیع أفراد العینة األولى

  المجموع  الحاسوبكلية   العلومكلية   التربيةكلية   اآلدابكلية   الجامعة
  341  87  91  84  79  األزهر
  343  85  95  90  73  األقصى
  323  81  86  76  70  االسالمية
  1007  253  272  260  222  المجموع
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  :وصف العينة .3
  .ا للعينة التي تم سحبها من الجامعات الثالثفًوصالتالي ) 2(يوضح الجدول رقم 

  )2(جدول رقم 
  توزیع العینة وفًقا لبعض الخصائص االجتماعیة والدیموغرافیة

النسبة   العدد  التصنيف  متغيرات الدراسة
  المئوية

  المجموع

  49,9  502  ذكور
  "الجنس" الجندر

  1007  50,1  505  إناث

  47,1  475  كليات نظرية
  التخصص الدراسي

  1007  52,9  532  كليات عملية

  32,4  327  مواطن
  المواطنة  67,2  677  الجئ

  0,3  3  غير محدد
1007  

  15,6  167  شمال غزة
  40,6  409  غزة

  21,05  212  الوسطى
  9,1  92  خانيونس

  10,3  104  رفح

  المحافظة

  2,28  23  غير محدد

1007  

  32,07  323  االسالمية
  الجامعة  33,8  341  زهراأل

  34,06  343  األقصى
1007  

  23,7  239  األول
  21,9  221  الثاني
  32,2  325  الثالث
  21,8  220  الرابع

  المستوى الدراسي

  0,19  2  غير محدد

1007  
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  31,08  313  فتح
  27,3  275  حماس

  12,5  126  الجهاد اإلسالمي
  0,99  10  الجبهة الشعبية

  0,29  3  الجبهة الديمقراطية
  0,99  10  أخرى

  26,3  265  غير منتمي

  االنتماء التنظيمي

  0,09  1  عير محدد

1007  

  97,4  891  أعزب
  الحالة االجتماعية

  1007  11,6  116  متزوج

  

  :أدوات الدراسة: اثالثً

  : وهاتان األداتان هما،قام الباحث بإعداد أداتين لهذه الدراسة بهدف استخدامهما في دراسته
  .مقياس أساليب التربية الحزبية •
  .استبيان االتجاهات التعصبية •

  :وفيما يلي سيعرض الباحث للخطوات العملية التي اتبعها في إعداد المقياس واالستبيان

  :مقياس أساليب التربية الحزبية: أوالً

  ":مقياس أساليب التربية الحزبية" مرحلة إعداد وتصميم األداة األولى  . أ 
عداد هذا المقياس باالطالع على بعض المقاييس بهدف االستفادة واالسـتنارة           قام الباحث قبل إ   

  .بها أثناء إعداده للمقياس
 إضافة لما قام به الباحث من االطالع على عدد من المقاييس فقد أضاف الباحـث العـاملين                 

  :التاليين في مرحلة إعداد المقياس األول وهما
لتنظيمي التربوي لدى عـدد مـن التنظيمـات         اطالع الباحث على ما ورد في المحتوى ا        •

  .الفلسطينية في قطاع غزة
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االستفادة من تجربة الباحث نفسه من خالل قضاء عدة سـنوات فـي الحقـل التنظيمـي                  •
 .الفلسطيني

". مقياس أساليب التربيـة الحزبيـة  " وبعد ذلك قام الباحث بإعداد مقياسه األول والموسوم باسم       
 وكل أسلوب له عدد من الفقرات الخاصة به كما هـو موضـح              ،حيث شمل المقياس ستة أساليب    

أبعاد كما يبين الجـدول     ) 6(فقرة موزعة على    ) 84( حيث يتكون المقياس من      ؛)3( بالجدول رقم 
  :التالي

  )3(جدول رقم 
  یبین توزیع فقرات مقیاس أسالیب التربیة الحزبیة

  وعدد الفقرات لكل أسلوب 

عدد   األبعاد
  قراتتوزيع الف الفقرات

  12 - 1 12   األسلوب التأطيري-1
  27 - 13 15   األسلوب الثقافي التربوي-2
  40 - 28 13   األسلوب التنشيطي الترفيهي-3
  58 - 41 18   األسلوب التعبوي الديني-4
  70 – 59 12   األسلوب اإلعالمي-5
  84 – 71 14   األسلوب االجتماعي-6

  -  84  المجموع

  :صياغة بنود المقياس  .ب 
اك مجموعة من القواعد العامة والمشتركة بين األداتين قام الباحث باالمتثـال لهـا أثنـاء                هن

  : وتمثلت هذه القواعد في النقاط التالية،صياغة بنود األداتين
ا بـالتعريف    مـستعينً  ،األخذ في الحسبان لمعنى التربية الحزبية ومفهومها لـدى التنظيمـات           . 1

  .ي شملته الدراسةاإلجرائي لمعنى التربية الحزبية الذ
 . وأساليبها المتنوعة لدى التنظيمات المختلفة في قطاع غزة،االطالع على محتوى هذه التربية . 2

 . سواء الجانب المعرفي أو االنفعالي أو السلوكي،األخذ في الحسبان لمعنى االتجاه ومكوناته . 3

 .حرص الباحث على أن تكون بنود األداتين مناسبة لطالب المرحلة الجامعية . 4

 .حرص الباحث على السالمة اللغوية والصياغة السليمة للعبارات . 5

 .االبتعاد عن العبارات الركيكة والضعيفة أثناء الصياغة . 6
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ا عن ازدواجية الفكرة في      بعيد ،أن تشتمل كل فقرة من الفقرات على معنى واحد وفكرة واحدة           . 7
 .الفقرة الواحدة من فقرات األداتين

  .لعبارات والفقراتالحرص على عدم التكرار في ا .8

  :تصحيح المقياس  .ج 

  :تتم االستجابة على كل فقرة من فقرات المقياس بطريقتين
 ويجيـب   ،لقياس تلقي أو عدم تلقي المفحوص ألسـاليب التربيـة الحزبيـة           : الطريقة األولى 

 وال توجد   ، وتصحح درجة واحدة   )ال( أو   ، وتصحح درجتين  )نعم(ـ  المفحوص على كل فقرة إما ب     
  .ة التصحيحفقرات عكسي

 وجمع درجاته على كـل األبعـاد       ،ويتم احتساب درجة المفحوص بجمع درجاته على كل بعد        
 168 – 84(للحصول على الدرجة الكلية، وتتراوح الدرجة الكلية للمفحوص على المقياس بـين             

 أمـا الدرجـة المرتفعـة    ،والدرجة المنخفضة تعني تدني تلقي المفحوص للتربية الحزبية        ).درجة
  .ني ارتفاع مستوى تلقي المفحوص للتربية الحزبية لدى أفراد العينةفتع

لقياس مدى تلقي أو تعرض المفحوص ألساليب التربية الحزبيـة، ويـستجيب     : الطريقة الثانية 
مرات كثيـرة   (المفحوص على نفس الفقرات التي استجاب عليها في الطريقة األولى بتدرج ثالثي             

 وال توجـد  ،)1 - 2 – 3( وتصحح على التـوالي بالـدرجات   ،) مرات قليلة – مرات متوسطة    –
  .فقرات عكسية التصحيح

 ، وجمع درجاته على كل األبعـاد      ،ويتم احتساب درجة المفحوص بجمع درجاته على كل بعد        
 252 – 84(للحصول على الدرجة الكلية، وتتراوح الدرجة الكلية للمفحوص على المقياس بـين             

  ).درجة
ني تدني عدد مرات مشاركة المفحوص في أساليب التربية الحزبية أمـا      والدرجة المنخفضة تع  

الدرجة المرتفعة فتعني ارتفاع عدد مرات مشاركة المفحوص في أساليب التربية الحزبيـة لـدى               
  .أفراد العينة



90 
 

 

  :صدق مقياس أساليب التربية الحزبية  .د 
فالـصدق يعنـي    ،  )254 ،1997فـرج،   (يقصد بصدق األداة هو أن تقيس ما صممت لقياسه          

 مـن  ا وقد اتبع الباحـث عـدد  ،درجة تحقيق األهداف التربوية التي صممت من أجلها أداة القياس       
  :الطرق لحساب صدق األداة

  ":صدق المحكمين"ون صدق المحتوى أو المضم .1
 حيث عرض الباحث كال من ؛ تم إجراء صدق المحكمين لهما،بعد صياغة بنود األداتين

 متخصصين في علم ، مكونة من سبعة أساتذة،ى مجموعة من المحكمينالمقياس واالستبيان عل
 ، وذلك للوقوف على الصحة العلمية واللغوية لكل من المقياس واالستبيان،النفس والعلوم السياسية

 وإبداء الرأي في مدى الموافقة على التعريف اإلجرائي لكل أسلوب ،وتحديد مدى مالئمة العبارات
وإضافة ما يرونه ،باإلضافة إلى حذف وتصويب العبارات التي بحاجة إلى ذلكعد في األداتين، وب 

  .مناسبا من العبارات
وكانت بعض المالحظات الجيدة والمهمة والتي تم األخذ بها في الصياغة النهائية لكل مقياس، 

، كما هو موضح في %85.7وكانت نسبة الموافقة على المقياس من قبل المحكمين قد بلغت 
لحق  في المومرفق أسماء الدكاترة الذين تشرف الباحث بتحكيمهم ألداتي الرسالة، )1(حق رقم ملال

  .)2(رقم

  :صدق االتساق الداخلي .2
 من الجنسين افرد) 90( بلغت ،لقد قام الباحث بتطبيق المقياس على عينة استطالعية عشوائية

  . بهدف حساب صدق وثبات األداة،من مجتمع الدراسة األصلي
 فقد قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل ،اب صدق االتساق الداخليولحس

فقرة والدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد المقياس، ثم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد 
  .مع الدرجة الكلية للمقياس
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  :ارتباط الفقرة مع البعد الذي تنتمي إليه  .أ 

 )4(جدول 
  ات كل بعد مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليهارتباطات درجات فقر

  تلقي أساليب التربية الحزبية
عدد مرات تلقي أساليب التربية 

  الحزبية
  الفقرة  األبعاد

  معامل
  االرتباط

  مستوى الداللة
  معامل
  االرتباط

  مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.860 0.01دالة عند  0.846 1

 0.01دالة عند  0.907 0.01دالة عند  0.861 2
 0.01دالة عند  0.825 0.01دالة عند  0.703 3

 0.01دالة عند  0.916 0.01دالة عند  0.902 4

 0.01دالة عند  0.913 0.01دالة عند  0.864 5

 0.01دالة عند  0.787 0.01دالة عند  0.749 6
 0.01دالة عند  0.722 0.01دالة عند  0.692 7

 0.01دالة عند  0.807 0.01دالة عند  0.787 8

 0.01دالة عند  0.898 0.01دالة عند  0.843 9

 0.01دالة عند  0.918 0.01دالة عند  0.881 10

 0.01دالة عند  0.847 0.01دالة عند  0.831 11

   األسلوب التأطيري.1

 0.01دالة عند  0.885 0.01دالة عند  0.817 12

 0.01دالة عند  0.901 0.01دالة عند  0.917 13
 0.01دالة عند  0.864 0.01دالة عند   8540. 14

 0.01دالة عند  0.888 0.01دالة عند  0.897 15

 0.01دالة عند  0.823 0.01دالة عند   7790. 16

 0.01دالة عند  0.905 0.01دالة عند   8800. 17

 0.01لة عند دا 0.849 0.01دالة عند  0.886 18

 0.01دالة عند  0.884 0.01دالة عند  0.897 19

 0.01دالة عند  0.856 0.01دالة عند  0.819 20

   األسلوب الثقافي التربوي.2

 0.01دالة عند  0.685 0.01دالة عند  0.731 21
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 0.01دالة عند  0.837 0.01دالة عند  0.858 22

 0.01دالة عند  0.306 0.01دالة عند  0.366 23
 0.01دالة عند  0.849 0.01 دالة عند 0.872  24

 0.01دالة عند  0.839 0.01دالة عند  0.839 25

 0.01دالة عند  0.769 0.01دالة عند  0.788 26

 0.01دالة عند  0.796 0.01دالة عند  0.786 27

  تلقي أساليب التربية الحزبية
عدد مرات تلقي أساليب التربية 

  الفقرة  األبعاد  الحزبية
  معامل

  مستوى الداللة  تباطاالر
  معامل
  مستوى الداللة  االرتباط

 0.01دالة عند  0.801 0.01دالة عند  0.812 28

 0.01دالة عند  0.786 0.01دالة عند  0.823 29

 0.01دالة عند  0.830 0.01دالة عند  0.821 30
 0.01دالة عند  0.819 0.01دالة عند  0.803 31

 0.01دالة عند  0.704 0.01دالة عند  0.725 32

 0.01دالة عند  0.637 0.01دالة عند  0.655 33
 0.01دالة عند  0.689 0.01دالة عند  0.664 34

 0.01دالة عند  0.756 0.01دالة عند  0.661 35

 0.01دالة عند  0.770 0.01دالة عند  0.764 36

 0.01دالة عند  0.455 0.01دالة عند  0.421 37
 0.01دالة عند  0.330 0.05دالة عند  0.272 38

 0.01دالة عند  0.422 0.01دالة عند  0.488 39

 األسلوب التنشيطي .3
  الترفيهي

 0.01دالة عند  0.615 0.01دالة عند  0.563 40

 0.01دالة عند  0.401 0.01دالة عند   3850. 41

 0.01ند دالة ع 0.710 0.01دالة عند  0.701 42

 0.01دالة عند  0.863 0.01دالة عند  0.834 43

 0.01دالة عند  0.746 0.01دالة عند  0.741 44
 0.01دالة عند  0.707 0.01دالة عند  0.721 45

 0.01دالة عند  0.559 0.01دالة عند  0.522 46

 0.01دالة عند  0.880 0.01دالة عند  0.855 47

   األسلوب التعبوي الديني.4

 0.01دالة عند  0.903 0.01دالة عند  0.890 48
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 0.01دالة عند  0.881 0.01دالة عند  0.872 49

 0.01دالة عند  0.804 0.01دالة عند  0.828 50
 0.01دالة عند  0.824 0.01دالة عند  0.842 51

 0.01دالة عند  0.791 0.01دالة عند  0.827 52

 0.01دالة عند  0.873 0.01دالة عند  0.840 53

 0.01دالة عند  0.891 0.01دالة عند  0.837 54
 0.01دالة عند  0.556 0.01دالة عند  0.623 55

 0.01دالة عند  0.597 0.01دالة عند  0.648 56

 0.01دالة عند  0.429 0.01دالة عند  0.448  57

 0.01دالة عند  0.749 0.01دالة عند  0.836 58

  بيةتلقي أساليب التربية الحز
عدد مرات تلقي أساليب التربية 

  الحزبية
  الفقرة  األبعاد

  معامل
  معامل  مستوى الداللة  االرتباط

  مستوى الداللة  االرتباط

 0.01دالة عند  0.837 0.01دالة عند  0.817 59

 0.01دالة عند  0.878 0.01دالة عند  0.897 60
 0.01دالة عند  0.878 0.01دالة عند  0.882 61

 0.01دالة عند  0.865 0.01دالة عند  0.854 62

 0.01دالة عند  0.882 0.01دالة عند  0.882 63

 0.01دالة عند  0.902 0.01دالة عند  0.880 64
 0.01دالة عند  0.897 0.01دالة عند  0.871 65

 0.01دالة عند  0.371 0.01دالة عند  0.464 66

 0.01دالة عند  0.762 0.01دالة عند  0.782 67

 0.01دالة عند  0.475 0.01دالة عند  0.566 68
 0.01دالة عند  0.823 0.01دالة عند  0.862 69

   األسلوب اإلعالمي.5

 0.01دالة عند  0.664 0.01دالة عند  0.695 70

 0.01دالة عند  0.607 0.01دالة عند  0.598 71
 0.01دالة عند  0.625 0.01دالة عند  0.628 72

 0.01دالة عند  0.499 0.01دالة عند  0.544 73

 0.01دالة عند  0.433 0.01دالة عند  0.415 74

   األسلوب االجتماعي.6

 0.01دالة عند   0.847 0.01دالة عند  0.827 75
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 0.01دالة عند  0.761 0.01دالة عند  0.725 76

 0.01دالة عند  0.800 0.01دالة عند  0.840 77
 0.01دالة عند  0.827 0.01دالة عند  0.835 78

 0.01دالة عند  0.825 0.01دالة عند  0.859 79

 0.01دالة عند  0.777 0.01دالة عند  0.804 80

 0.01دالة عند  0.831 0.01دالة عند  0.863 81
 0.01دالة عند  0.683 0.01دالة عند  0.658 82

 0.01دالة عند  0.610 0.01دالة عند  0.702 83

 0.01دالة عند  0.351 0.05ة عند دال 0.261 84

  .0.288=  0.01، وعند مستوى 0.217=  0.05عند مستوى ) 88= . ح .د(قيمة ر الجدولية 

حققت ارتباطات دالة مع درجة )  فقرة84(جميع فقرات المقياس  يتبين من الجدول السابق أنو
 لكل من تطبيق المقياس ،0.05، ومستوى داللة 0.01 عند مستوى داللة ،البعد الذي تنتمي إليه

لفحص تلقي أساليب التربية الحزبية وتطبيق فحص مدى مشاركة العينة في أساليب التربية 
 .الحزبية

  :ارتباط درجة كل بعد مع الدرجة الكلية للمقياس  .ب 

  )5(جدول 
  یبین ارتباطات درجات كل بعد مع الدرجة الكلیة للمقیاس

 مرات تلقي أساليب عدد  تلقي أساليب التربية الحزبية
  التربية الحزبية

 األبعاد
  معامل
 االرتباط

  مستوى الداللة
  معامل
 االرتباط

  مستوى الداللة

  0.01دالة عند  0.937  0.01دالة عند  0.936   األسلوب التأطيري.1
  0.01دالة عند  0.957  0.01دالة عند  0.955   األسلوب الثقافي التربوي.2
  0.01دالة عند  0.892  0.01دالة عند  0.923   األسلوب التنشيطي الترفيهي.3
  0.01دالة عند  0.951  0.01دالة عند  0.956   األسلوب التعبوي الديني.4
  0.01دالة عند  0.914  0.01دالة عند  0.931   األسلوب اإلعالمي.5
  0.01دالة عند  0.948  0.01دالة عند  0.957   األسلوب االجتماعي.6

  .0.288=  0.01، وعند مستوى 0.217=  0.05 عند مستوى )88= . ح .د(قيمة ر الجدولية 
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 أن معامالت االرتباطات لدرجات كل بعد مع الدرجة الكلية ،يتضح من الجدول السابقو
وبذلك يتضح أن المقياس يتسم بدرجة جيدة من 0.01 عند مستوى ا،للمقياس جميعها دالة إحصائي ،

  .صممت لقياسهصدق االتساق الداخلي، أي أن األداة تقيس ما 

   :مقياس أساليب التربية الحزبيةثبات . هـ
الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة وفي "يقصد بثبات االختبار 

، وقد قام الباحث بحساب معامل ثبات المقياس بالطريقتين )2002، 120 األغا،" (نفس الظروف
  :التاليتين

  : طريقة التجزئة النصفية .1
، ودرجـات   ) فقـرة  42(قام الباحث بحساب معامل االرتباط بين درجات الفقـرات الفرديـة            

 للطريقة األولى لالستجابة على مقياس أساليب التربية الحزبية ككـل،         )  فقرة 42(الفقرات الزوجية   
، ثم استخدم معادلـة سـبيرمان بـراون         )0.955(وقد كانت قيمة االرتباط بين درجات النصفين        

وهـي  ) 0.977(، وقد كانت قيمة الثبات تساوي       )النصفين متساويين (تعديل طول المقياس    التنبؤية ل 
  .0.01دالة عند مستوى 

كما قدر الباحث ثبات التجزئة النصفية للمقياس للطريقة الثانية لالستجابة على مدى المـشاركة     
، )0.937(لنـصفين    وكانت قيمة االرتباط بين درجات ا      ،في تلقي أساليب التربية الحزبية المقياس     

، وقد كانـت    )النصفين متساويين (ثم استخدم معادلة سبيرمان براون التنبؤية لتعديل طول المقياس          
، مما يشير إلى أن المقيـاس يتـسم         )0.01(، وهي دالة عند مستوى      )0.967(قيمة الثبات تساوي    

  .بدرجة جيدة من الثبات

  :استخدام معامل كرونباخ ألفا . 2
دير ثبات المقياس في صورته النهائية بحساب معامل كرونباخ ألفا لفقرات           قام الباحث كذلك بتق   

لالستجابة بالطريقـة األولـى،   ) 0.991(، وكان معامل الثبات ألفا يساوي   ) فقرة 84(المقياس ككل   
 وهي قيم دالة عند مستوى      ،لالستجابة بالطريقة الثانية  ) 0.988(كما كان معامل الثبات ألفا يساوي       

)0.01(.  
ا سبق اتضح للباحث أن المقياس موضوع الدراسة يتسم بدرجـة عاليـة مـن الـصدق                 ومم

  .والثبات؛ تعزز النتائج التي سيتم جمعها للحصول على النتائج النهائية للدراسة
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استبيان االتجاهات التعصبية: اثاني:  

ت التعـصبية    ولجمع البيانات والمعلومات والحقائق المتعلقة باالتجاها      ،لتحقيق أهداف الدراسة  
أبعـاد  ) 5( موزعة علـى  ،فقرة) 48(لدى طالب الجامعة، فقد قام الباحث ببناء مقياس يتكون من          

  .تمثل االتجاهات التعصبية
  :ولبناء هذا المقياس قام الباحث بإتباع الخطوات التالية

  ":استبيان االتجاهات التعصبية"مرحلة إعداد وتصميم   . أ 
ان باالطالع على بعض المقاييس بهدف االستفادة واالستنارة        قام الباحث قبل إعداد هذا االستبي     

  :ومن هذه المقاييس ما يلي، بها أثناء إعداده لالستبيان

والذي اشتمل على عدد من األبعاد تمثلت في        ) 1987( مقياس االتجاهات التعصبية من إعداد معتز سيد عبداهللا        . 1
، "الجنـدر " النوعيـة  الثقافيـة،  الرياضية، االجتماعية، اسية،السي الدينية، االتجاهات التعصبية القومية، (: التالي

  .)1987 عبداهللا،( )والمحافظ واالنتقائي واإلقليمي، واالتجاه التعصبي التحرري،
مقياس التعصب للدكتور محمد ربيع شحادة من خالل موقع السحاب االلكتروني على الشبكة العنكبوتيـة فـي           . 2

 .Www.alsahab.comم 2009بريلأشهر 

 حيث يقيس أبعـاد االتجاهـات التعـصبية         ؛)1996( مقياس االتجاهات التعصبية من إعداد طاحون وعثمان       . 3
 ).1996 ،144، طاحون وعثمان( القومية والدينية والرياضية والنوعية

سن مصطفى في رسـالة دكتـوراه   مقياس االتجاهات التعصبية نحو المرأة من إعداد الدكتورة زينب عبد المح         . 4
" تباين االتجاهات التعصبية خاصة نحو المرأة بتباين المتغيرات النفسية والديموغرافيـة          ": غير منشورة بعنوان  

 ).1996 زينب،(

العالقة بين االتجاهات التعـصبية وأسـاليب المعاملـة         ": مقياس عطاف أبو غالي في رسالة ماجستير بعنوان        . 5
: ا أربعة في االتجاهات التعصبية هـي       وقد شمل المقياس أبعاد    ،"ألبناء لدى طلبة الجامعة   الوالدية كما يدركها ا   

  ).1999 أبو غالي،( "والدينية واالجتماعية، والنوعية، االتجاهات التعصبية السياسية،"

http://www.alsahab.com
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 قام بإعداد أداتـه الثانيـة       ،بعد عملية االطالع التي قام بها الباحث على المقاييس سابقة الذكر          
 حيث شمل االستبيان على خمسة أبعاد، وكل بعـد     ؛"استبيان االتجاهات التعصبية  " وسومة باسم والم

  ).6(له عدد من الفقرات كما هو موضح في الجدول رقم 

  )6(جدول رقم 
  یبین أبعاد استبیان االتجاھات التعصبیة وعدد الفقرات لكل بعد

  عدد العبارات  األبعـــــاد
  11  البعد التنظيمي

  9  الدينيالبعد 
  7  البعد االجتماعي
  12  "النوعي" البعد الجندري
  9  البعد الفكري

  48  المجمـــــوع

  :صياغة بنود المقياس  .ب 
 قام الباحث باالمتثـال لهـا أثنـاء         ،هناك مجموعة من القواعد العامة والمشتركة بين األداتين       

  : وتمثلت هذه القواعد في النقاط التالية،صياغة بنود األداتين

ا بـالتعريف    مـستعينً  ،خذ في الحسبان لمعنى التربية الحزبية ومفهومها لـدى التنظيمـات          األ . 1
  .اإلجرائي لمعنى التربية الحزبية الذي شملته الدراسة

 . لدى التنظيمات المختلفة في قطاع غزة،االطالع على محتوى هذه التربية وأساليبها المتنوعة . 2

 .سواء الجانب المعرفي أو االنفعالي أو السلوكي ،األخذ في الحسبان لمعنى االتجاه ومكوناته . 3

 .حرص الباحث على أن تكون بنود األداتين مناسبة لطالب المرحلة الجامعية . 4

 .حرص الباحث على السالمة اللغوية والصياغة السليمة للعبارات . 5

 .االبتعاد عن العبارات الركيكة والضعيفة أثناء الصياغة . 6

ا عن ازدواجية الفكرة فـي  معنى واحد وفكرة واحدة بعيد أن تشتمل كل فقرة من الفقرات على         . 7
 .الفقرة الواحدة من فقرات األداتين
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  .الحرص على عدم التكرار في العبارات والفقرات .8

  :تصحيح االستبيان  .ج 

 على  ،)1 -2 -3(تتم االستجابة على فقرات االستبيان وفقاً لثالثة خيارات وتصحح بالدرجات           
 وجمع درجاتـه علـى كـل        ،المفحوص بجمع درجاته على كل بعد     ويتم احتساب درجة    ،  التوالي

 – 48(األبعاد للحصول على الدرجة الكلية، وتتراوح الدرجة الكلية للمفحوص على المقياس بـين          
 أما الدرجة المرتفعـة     ،والدرجة المنخفضة تعني تدني مستوى االتجاهات التعصبية       ). درجة 144

  .يةفتعني ارتفاع مستوى االتجاهات التعصب

  :صدق استبيان االتجاهات التعصبية  .د 
  ":صدق المحكمين"صدق المحتوى أو المضمنون  .1

 حيث عرض الباحث كال من ؛بعد صياغة بنود األداتين تم إجراء صدق المحكمين لهما
 مكونة من سبعة أساتذة متخصصين في علم ،المقياس واالستبيان على مجموعة من المحكمين

 ،ك للوقوف على الصحة العلمية واللغوية لكل من المقياس واالستبيان وذل،النفس والعلوم السياسية
 وإبداء الرأي في مدى الموافقة على التعريف اإلجرائي لكل أسلوب ،وتحديد مدى مالئمة العبارات

وإضافة ما يرونه ،عد في األداتين، باإلضافة إلى حذف وتصويب العبارات التي بحاجة إلى ذلكوب 
وكانت بعض المالحظات الجيدة والمهمة والتي تم األخذ بها في الصياغة ، تمناسبا من العبارا

، كما %85.7النهائية لكل مقياس، وكانت نسبة الموافقة على االستبيان من قبل المحكمين قد بلغت 
ومرفق أسماء الدكاترة الذين تشرف الباحث بتحكيمهم ألداتي  ).1(لحق رقم هو موضح في الم

  .)2(  رقملحق في المالرسالة

  :صدق االتساق الداخلي .2
فرداً من الجنسين ) 90( بلغت ،لقد قام الباحث بتطبيق المقياس على عينة استطالعية عشوائية

  . بهدف حساب صدق وثبات األداة،من مجتمع الدراسة األصلي
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لحساب صدق االتساق الداخلي قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة و
لكلية لكل بعد من أبعاد المقياس الخمسة، ثم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة ا

 .مع الدرجة الكلية للمقياس

  :ارتباط الفقرة مع البعد الذي تنتمي إليه. أ

 )7(جدول 
  ارتباطات درجات فقرات كل بعد

  مع الدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیھ

  الفقرة  المتغير
  معامل
  الفقرة  المتغير  ستوى الداللةم  االرتباط

  معامل
  مستوى الداللة  االرتباط

 0.01دالة عند  0.423 12 0.01دالة عند  0.507 1
 0.01دالة عند  0.538 13 0.01دالة عند  0.636 2

 0.01دالة عند  0.499 14 0.01دالة عند  0.759 3

 0.01دالة عند  0.578 15 0.01دالة عند  0.645 4

 0.01دالة عند  0.568 16 0.01دالة عند  0.596 5

 0.05دالة عند  0.220 17 0.01دالة عند  0.741 6

 0.01دالة عند  0.363 18 0.01دالة عند  0.698 7

 0.01دالة عند  0.428 19 0.01دالة عند  0.705 8
 0.01دالة عند  0.439 9

2-   
التعصب 
  الديني

 0.01لة عند دا 0.475  20

 0.01دالة عند  0.607 28 0.01دالة عند  0.445 10

 التعصب -1
  التنظيمي

 0.01دالة عند  0.628 29 0.01دالة عند  0.392 11

 0.01دالة عند  0.631 30 0.01دالة عند  0.727 21

 0.01دالة عند  0.335 31 0.01دالة عند  0.737 22

 0.01دالة عند  0.618 32 0.01دالة عند  0.752 23

 0.01دالة عند  0.403 33 0.01دالة عند  0.661 24
 0.01دالة عند  0.456 34 0.01دالة عند  0.679 25

 0.01دالة عند  0.513 35 0.01دالة عند  0.744 26

3-   
التعصب 
  االجتماعي

 0.01دالة عند  0.401 36 0.01دالة عند  0.435  27

   -5 0.01دالة عند  0.564 37 0.01دالة عند  0.369 40
 0.01دالة عند  0.541 41التعصب 

4-   
التعصب 
  النوعي

 0.01دالة عند  0.466 38
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 0.01دالة عند  0.333 39 0.01دالة عند  0.652 42

      0.01دالة عند  0.547 43

      0.01دالة عند  0.601 44

      0.01دالة عند  0.401 45

      0.01دالة عند  0.526 46

      0.01دالة عند  0.523 47

  الفكري

      0.01دالة عند  0.638 48

  .0.288=  0.01، وعند مستوى 0.217=  0.05عند مستوى ) 88= . ح.د(قيمة ر الجدولية 

حققت )  فقرة48(يتبين من الجدول السابق أن جميع فقرات مقياس االتجاهات التعصبية 
، ومستوى داللة )0.01(يه عند مستوى داللة ارتباطات دالة مع درجة البعد الذي تنتمي إل

)0.05(.  

  :ارتباط درجة كل بعد مع الدرجة الكلية للمقياس. ب

  )8(جدول 
  یبین ارتباطات درجات كل بعد مع الدرجة الكلیة للمقیاس

  مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد
  0.01دالة عند  0.749   التعصب التنظيمي.1
  0.01دالة عند  0.777   التعصب الديني.2
  0.01دالة عند  0.720   التعصب االجتماعي.3
  0.01دالة عند  0.726   التعصب النوعي.4
  0.01دالة عند  0.678   التعصب الفكري.5

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباطات لدرجات كل بعد من أبعاد المقيـاس مـع                
، وجميعها دالة إحـصائياً عنـد مـستوى         )0.777 – 0.678(الدرجة الكلية للمقياس تتراوح بين      

 وبذلك يتضح أن أبعاد المقياس يتسم بدرجة عالية من صدق االتـساق الـداخلي، أي أن                 ،)0.01(
  .األداة تقيس ما صممت لقياسه
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  :استبيان االتجاهات التعصبية ثبات -هـ

  : طريقة التجزئة النصفية .1

، ودرجات ) فقرة24(فقرات الفردية قام الباحث بحساب معامل االرتباط بين درجات ال
لمقياس االتجاهات التعصبية ككل، وقد كانت قيمة االرتباط بين )  فقرة24(الفقرات الزوجية 
، ثم استخدم معادلة سبيرمان براون التنبؤية لتعديل طول المقياس )0.495(درجات النصفين 

، مما 0.01 دالة عند مستوى وهي) 0.662(، وقد كانت قيمة الثبات تساوي )النصفين متساويين(
  .يشير إلى أن المقياس يتسم بدرجة جيدة من الثبات

  :استخدام معامل كرونباخ ألفا .2

قام الباحث كذلك بتقدير ثبات المقياس في صورته النهائية بحساب معامل كرونباخ ألفا لفقرات 
 دالة عند مستوى ، وهي قيمة)0.887(، وكان معامل الثبات ألفا يساوي ) فقرة48(المقياس ككل 

)0.01(.  
ومما سبق اتضح للباحث أن المقياس موضوع الدراسة يتسم بدرجة عالية من الصدق 

  .والثبات؛ تعزز النتائج التي سيتم جمعها للحصول على النتائج النهائية للدراسة
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  :إجراءات الدراسة: رابعا

 أساليب التربيـة الحزبيـة      هدف الباحث من رسالته هذه إلى التعرف على طبيعة العالقة بين          
  .واالتجاهات التعصبية لدى طلبة الجامعات

 قام الباحث بعدة خطـوات لتطبيـق أدوات         ، ومن أجل تطبيق أدوات الدراسة في هذا البحث       
  :الدراسة على العينة التي تم سحبها من مجتمع الدراسة وتمثلت هذه الخطوات فيما يلي

تربية في جامعة األزهر للمساعدة في تسهيل مهمته فـي          قام الباحث بالتوجه إلى عمادة كلية ال      
تطبيق األداتين على طالب جامعة األزهر واإلسالمية واألقصى في الفصل الدراسي الثاني للعـام              

  .م2008/2009الجامعي 
حصل الباحث على كتاب من عمادة كلية التربية موجه إلى عمادة الدراسات العليا في جامعـة             

  ).3(انظر ملحق رقم ، الباحث في تطبيق األداتيناألزهر بهدف مساعدة 
حصل الباحث على كتابين موجهين إلى جامعة األقصى واإلسـالمية بهـدف تـسهيل مهمـة      

وملحـق  ) 4(انظر ملحق رقـم  ، الباحث وكتاب إلى عمداء الكليات قيد الدراسة في جامعة األزهر   
  ).6(وملحق رقم ) 5(رقم 

س واحد وذلك لسهولة التطبيق ولـضمان أن يلتـزم نفـس            قام الباحث بدمج األداتين في كرا     
االطالب باإلجابة على األداتين مع. 

، بعد ذلك قام الباحث بالبدء في عملية التطبيق لألداتين على عينة الدراسة في الجامعات الثالثة              

وقد قام الباحث بترتيب آلية اختيار عينة الطلبة من خالل التنسيق مع عمادة الكليات              
لفة لمعرفة موعد محاضرات الطلبة والتوجه إليهم في القاعات التي يتواجـدون            المخت

فيها للمحاضرات المختلفة، وقد تم اختيار أفراد العينة بالشكل الذي يكون فيه احتمال             
وقد قام الباحث بمتابعة إجابات الطلبة   ،  اختيار جميع مفردات العينة متساوي ويمكن حسابه      

-25لجامعات وقد كانت فترة اإلجابة على كراس األداتين تستغرق مـن       على األداتين في قاعات ا    



103 
 

 دقيقة يتخللها بعض االستفسارات واإليضاحات من الطلبة موجهة للباحث أثناء اإلجابـة علـى    30
حيـث قـام    ،  واستغرق تطبيق األداتين عشرة أيام كاملة موزعة على الجامعات الثالثـة           .األداتين

  .طالب وطالبة وهي عينة الدراسة من الجامعات الثالثة )1200(ى الباحث بتطبيق األداتين عل
بعد ذلك قام الباحث بمراجعة إجابات الطلبة على أسئلة األداتين  في الكراس الذي تم توزيعـه            

  .وذلك لمعرفة اإلجابات الدقيقة من اإلجابات التي كانت عشوائية وبدون قراءة لفقرات األداتين
مراجعة هذه بإدخال بيانـات اإلجابـات الـصالحة عبـر البرنـامج             قام الباحث بعد عملية ال    

  .إجابة) 193( واستبعاد إجابات الطلبة غير الصالحة والتي بلغ عددها" SPSS"اإلحصائي 
 

  :المعالجات اإلحصائية
 قام الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة ألسئلة وفروض الدراسـة، حيـث تمـت              

 SPSSخدام الحاسوب بواسطة برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة          معالجة البيانات باست  
  :بهدف اختبار صحة فرضيات الدراسة وذلك بالطرق اإلحصائية التالية

  :األساليب المستخدمة في التحليل اإلحصائي: خامسا

  .وهو عبارة عن مجموع القيم على عددها: المتوسط الحسابي •
  .ة عن انحراف القيم عن متوسطها الحسابيوهو عبار: االنحراف المعياري •
هو متوسط الدرجة للمفحوص على المقياس مقسوماً على الدرجة القـصوى           : األوزان النسبية  •

  .للمقياس مضروباً في مائة
  .  للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات عينتين مستقلتينT-test" ت" اختبار •
 للتعرف على داللة الفروق بـين متوسـطات   "One- way ANOVA"تحليل التباين األحادي  •

 .درجات أكثر من مجموعتين

 .اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق الناتجة عن تحليل التباين األحادي •
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة

  

  .نتائج التساؤل الرئيسي األول •
  .نتائج الفرض الرئيسي األول •
 .نتائج الفرض الرئيسي الثاني •

 .لفرض الرئيسي الثالثنتائج ا •

 .نتائج الفرض الرئيسي الرابع •

 .نتائج الفرض الرئيسي الخامس •

 .نتائج الفرض الرئيسي السادس •

 .نتائج الفرض الرئيسي السابع •

 .نتائج الفرض الرئيسي الثامن •

 .نتائج الفرض الرئيسي التاسع •

  .نتائج الفرض الرئيسي العاشر •
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  : األولالتساؤل  . 1
  الطلبة الجامعيين بقطاع غزة؟  ربية الحزبية شيوعا لديما هي أكثر أساليب الت

 :ويتفرع عن هذا التساؤل العام التساؤلين التاليين

   ما هي أكثر أساليب التربية الحزبية شيوعا لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة؟1.1
وزن لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتقدير المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وال          

النسبي لدرجات الطالب الجامعيين على كل بعد من أبعاد مقياس أساليب التربية الحزبية والدرجة              
  :كما في الجدول التاليالكلية للمقياس، 

  )9(جدول 
  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن 

  النسبي لدرجات الطالب الجامعیین على مقیاس أسالیب التربیة الحزبیة

د عد  األبعاد
  الفقرات

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  الوزن
 %النسبي 

  الترتيب

  2 74.9 4.146 17.98 12   األسلوب التأطيري-1
 1 76.6 5.225 22.99 15   األسلوب الثقافي التربوي-2

 6 66.2 3.646 17.20 13   األسلوب التنشيطي الترفيهي-3

 5 69.1 5.759 24.87 18   األسلوب التعبوي الديني-4

 3 74.0 4.330 17.76 12   األسلوب اإلعالمي-5

 4 69.5 4.442 19.46 14   األسلوب االجتماعي-6

 - 71.6 24.842 120.29  84  أساليب التربية الحزبية ككل

يتضح من الجدول السابق أن الوزن النسبي للدرجة الكلية ألساليب التربيـة الحزبيـة لـدى                و
ويتبين أن األوزان النسبية ألسـاليب التربيـة        ،  %)71.6(سبي  الطالب الجامعيين يقع عند وزن ن     

  : ، وهي كما يلي%)66.2 – 76.6(الحزبية لدى الطالب الجامعيين تترتب في سلم يتراوح بين 

  %).76.6( بوزن نسبي : األسلوب الثقافي التربوي-
  %).74.9(يأتي في المرتبة الثانية بوزن نسبي :  األسلوب التأطيري-
  %).74.0(في المرتبة الثالثة بوزن نسبي :  اإلعالمي األسلوب-
  %).69.5(يأتي في المرتبة الرابعة بوزن نسبي :  األسلوب االجتماعي-
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  %).69.1(بوزن نسبي :  األسلوب التعبوي الديني-
  %).66.2(يأتي في المرتبة السادسة واألخيرة بوزن نسبي :  األسلوب التنشيطي الترفيهي-

  اليب التربية الحزبية شيوعا لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة؟ ما هي أكثر أس2.1
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتقدير المتوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري والـوزن              
النسبي لدرجات الطالبات الجامعيات على كل بعد من أبعاد مقيـاس أسـاليب التربيـة الحزبيـة                 

  : الجدول التاليكما فيوالدرجة الكلية للمقياس، 

  )10(جدول 
  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن 

  النسبي لدرجات الطالبات الجامعیات على مقیاس أسالیب التربیة الحزبیة

عدد   األبعاد
  الفقرات

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  الوزن
 %النسبي 

  الترتيب

  3 63.7  3.472  15.28  12   األسلوب التأطيري-1
 2 67.0  4.932  20.11 15   األسلوب الثقافي التربوي-2

 6 57.7  2.716  15.01 13   األسلوب التنشيطي الترفيهي-3

 4 60.0  4.719  21.60 18   األسلوب التعبوي الديني-4

 1 67.3  4.245  16.15 12   األسلوب اإلعالمي-5

 5 59.2  3.361  16.58 14   األسلوب االجتماعي-6

 - 62.4 20.894  104.75  84  زبية ككلأساليب التربية الح

يتضح من الجدول السابق أن الوزن النسبي للدرجة الكلية ألساليب التربيـة الحزبيـة لـدى                و
وأن األوزان النسبية ألساليب التربية الحزبية      ،  %)62.4(الطالبات الجامعيات يقع عند وزن نسبي       

  : ، وهي كما يلي%)57.7 – 67.3(لدى الطالبات الجامعيات تترتب في سلم يتراوح بين 

  %).67.3(بوزن نسبي :  األسلوب اإلعالمي-
  %).67.0(يأتي في المرتبة الثانية بوزن نسبي :  األسلوب الثقافي التربوي-
  %).63.7(في المرتبة الثالثة بوزن نسبي :  األسلوب التأطيري-
  %).60.0(بوزن نسبي :  األسلوب التعبوي الديني-
  %).59.2(يأتي في المرتبة الرابعة بوزن نسبي :  األسلوب االجتماعي-
  %).57.7(يأتي في المرتبة السادسة واألخيرة بوزن نسبي :  األسلوب التنشيطي الترفيهي-
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  : الثانيالتساؤل  . 2
الطلبة الجامعيين بقطاع غزة؟   لدياما هي أكثر االتجاهات التعصبية شيوع  

 :ليينويتفرع عن هذا التساؤل العام التساؤلين التا

1.2لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة؟ ا ما هي أكثر االتجاهات التعصبية شيوع   
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتقدير المتوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري والـوزن              
النسبي لدرجات الطالب الجامعيين على كل بعد من أبعاد مقياس االتجاهات التعـصبية والدرجـة               

  :كما في الجدول التاليقياس، الكلية للم

  )11(جدول 
  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن

  النسبي لدرجات الطالب الجامعیین على مقیاس االتجاھات التعصبیة

عدد   األبعاد
  الفقرات

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  الوزن
 %النسبي 

  الترتيب

  2 63.2  4.825  20.85 11   التعصب التنظيمي-1
 1 65.2  3.576  17.61 9   التعصب الديني-2

 5 56.5  3.448  11.87 7   التعصب االجتماعي-3

 4 59.4  5.045  21.39 12   التعصب النوعي-4

 3 61.7  3.640  16.66 9   التعصب الفكري-5

 - 61.4 16.401  88.39  48  االتجاهات التعصبية ككل

 الكلية لالتجاهـات التعـصبية لـدى    يتضح من الجدول السابق أن الوزن النسبي للدرجة    و
ويتبين أن األوزان النـسبية للدرجـة الكليـة         ،  %)61.4(الطالب الجامعيين يقع عند وزن نسبي       

، وهي  %)56.5 – 65.2(لالتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين تترتب في سلم يتراوح بين           
  : كما يلي

  %).65.2(بوزن نسبي :  التعصب الديني-
  %).63.2(يأتي في المرتبة الثانية بوزن نسبي : نظيمي التعصب الت-
  %).61.7(في المرتبة الثالثة بوزن نسبي :  التعصب الفكري-
  %).59.4(يأتي في المرتبة الرابعة بوزن نسبي :  التعصب النوعي-
  %).56.5(في المرتبة الخامسة واألخيرة بوزن نسبي :  التعصب االجتماعي-
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   التعصبية شيوعا لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة؟  ما هي أكثر االتجاهات2.2
 والـوزن   ، واالنحراف المعياري  ،لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتقدير المتوسط الحسابي        

 على كل بعد من أبعاد مقياس االتجاهات التعصبية والدرجـة    ،النسبي لدرجات الطالبات الجامعيات   
  :اليكما في الجدول التالكلية للمقياس، 

  )12(جدول 
  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن

  النسبي لدرجات الطالبات الجامعیات على مقیاس االتجاھات التعصبیة

عدد   األبعاد
  الفقرات

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

  الوزن
 %النسبي 

  الترتيب

  1 61.5  4.655  20.31 11   التعصب التنظيمي-1
 2 61.1  3.239  16.50 9   التعصب الديني-2

 5 50.5  2.739  10.60 7   التعصب االجتماعي-3

 4 54.3  3.765  19.54 12   التعصب النوعي-4

 3 58.6  3.039  15.81 9   التعصب الفكري-5

  57.5 12.849  82.78  48  االتجاهات التعصبية ككل

ـ      و صبية لـدى  يتضح من الجدول السابق أن الوزن النسبي للدرجة الكلية لالتجاهـات التع
ويتبين أن األوزان النـسبية للدرجـة الكليـة    ، %)57.5(الطالبات الجامعيات يقع عند وزن نسبي      

، %)50.5 – 61.5(لالتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات تترتب في سلم يتـراوح بـين             
  : وهي كما يلي

  %).61.5(بوزن نسبي :  التعصب التنظيمي-
  %).61.1(رتبة الثانية بوزن نسبي يأتي في الم:  التعصب الديني-
  %).58.6(في المرتبة الثالثة بوزن نسبي :  التعصب الفكري-
  %).54.3(يأتي في المرتبة الرابعة بوزن نسبي :  التعصب النوعي-
  %).50.5(في المرتبة الخامسة واألخيرة بوزن نسبي :  التعصب االجتماعي-
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  :نتائج اإلجابة عن فروض الدراسة
 الدراسة في إطار موضوعها واألهداف المحددة لها عشرة فـروض رئيـسة             تطرح هذه 

  :ينبثق عنها العديد من الفروض الفرعية األخرى، وذلك على النحو التالي

 : الرئيس األولنتائج اإلجابة عن الفرض  . 1

واالتجاهـات  ،  أساليب التربية الحزبية   توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً، بين        ال"ينص الفرض   
  ."لتعصبية لدي الطلبة الجامعيين بقطاع غزةا

  : فرعيان، نعرضهما على النحو التاليالفرض الرئيس فرضان ويتفرع عن هذا 
، أسـاليب التربيـة الحزبيـة      توجد عالقة ارتباطية دالة إحـصائياً، بـين          ال" ينص الفرض    1.1

  ".واالتجاهات التعصبية لدي الطالب الجامعيين بقطاع غزة

= ن(الطالب الذين لم يتلقوا أسـاليب التربيـة الحزبيـة            تم استبعاد الفرض   هذاللتحقق من   
وبعد ذلك تـم    ،  )391= ن(، وبقيت عينة الطالب الذين تلقوا أساليب التربية الحزبية          ) طالب 111

استخدام معامل ارتباط بيرسون للكشف عن العالقة بين أساليب التربيـة الحزبيـة واالتجاهـات               
  :ينة من الطالب الجامعيين، والجدول التالي يبين ذلكالتعصبية ألفراد الع
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  )13( جدول 
  یبین معامالت االرتباط بین أسالیب التربیة الحزبیة

  )391= ن  (واالتجاھات التعصبیة لدى الطالب الجامعیین

  أسالیب التربیة الحزبیة  

الثقافي   التأطیري  االتجاھات التعصبیة
 التربوي

التنشیطي 
 الترفیھي

ي التعبو
 االجتماعي اإلعالمي الدیني

التربیة 
الحزبیة 
  ككل

   **  0.047  0.061  التعصب التنظیمي
0.129  

*  
 0.101 0.072 0.039 0.094 

   **  0.147 **  التعصب الدیني
0.159 

**   
0.149 

**   
0.245 

**   
0.138  

**   
0.146 

**   
0.211 

   ** 0.002 0.059  التعصب االجتماعي
0.158 

*  
0.099 0.022 0.085 0.090 

   ** 0.056 0.066  التعصب النوعي
0.172 

**   
0.139 0.075 **   

0.156 
**   

0.141 

   ** 0.078 0.088  التعصب الفكري
0.188 

**   
0.187 

*  
0.129 

**   
0.144 

**   
0.173 

  *  التعصب ككل
 0.103  0.084  **   

0.200  
**   

0.190  
*  

0.108 
**   

0.143 
**   

0.176 
 0.129 = 0.01، وعند 0.099 = 0.05عند ) 389= ح.د(قیمة ر الجدولیة 

  :ويتضح من الجدول السابق ما يلي
وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً بين أسلوب التربية الحزبية التأطيري وبين التعصب الـديني       -

 . لدى الطالب من أفراد العينة0.05، والتعصب ككل عند مستوى 0.01عند مستوى 

 بين أسلوب التربيـة الحزبيـة الثقـافي         0.01 عند مستوى    وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً     -
 .التربوي والتعصب الديني لدى الطالب من أفراد العينة

 بين أسـلوبي التربيـة      0.05 ومستوى   0.01وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً عند مستوى         -
ب ككـل   الحزبية التنشيطي الترفيهي والتعبوي الديني وبين جميع االتجاهات التعصبية والتعص         

 .لدى الطالب من أفراد العينة

 بين أسـاليب التربيـة      0.05 ومستوى   0.01وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً عند مستوى         -
الحزبية اإلعالمي واالجتماعي والتربية الحزبية ككل وبين التعصب الديني والنوعي والفكري           

 .والتعصب ككل لدى الطالب من أفراد العينة
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، أسـاليب التربيـة الحزبيـة     توجد عالقة ارتباطية دالة إحـصائياً، بـين          ال" ينص الفرض    2.1
  ".واالتجاهات التعصبية لدي الطالبات الجامعيات بقطاع غزة

= ن(الطالبات غير متلقيات أساليب التربيـة الحزبيـة         الباحث  استبعد  الفرض  هذا  للتحقق من   
= ن(أسـاليب التربيـة الحزبيـة    ، وبقيت عينة الطالبات متلقيات مرات متباينة مـن          ) طالبة 176
  :، واستخدم معامل ارتباط بيرسون، كما في الجدول التالي)329

  )14(جدول 
 یبین معامالت االرتباط بین أسالیب التربیة 
)329= ن(الحزبیة واالتجاھات التعصبیة لدى الطالبات الجامعیات   

  أسالیب التربیة الحزبیة  

 الثقافي  التأطیري  االتجاھات التعصبیة
 التربوي

التنشیطي 
 الترفیھي

التعبوي 
التربیة  االجتماعي اإلعالمي الدیني

  الحزبیة ككل

  *  التعصب التنظیمي
0.119 

*  
0.109 

*  
0.126 

*  
0.140  

*  
0.137  

**  
0.148 

**  
0.160 

  **  التعصب الدیني
0.201 

**  
0.137 

**  
0.192 

**  
0.257 

**  
0.201 

**  
0.220 

**  
0.250 

  *  التعصب االجتماعي
0.110 0.088 **  

0.155 
**  

0.135 0.103 **  
0.199 

**  
0.159 

  ** 0.074 0.035 0.037  التعصب النوعي
0.133 0.072 *  

0.120 0.100 

  ** 0.098 0.100 0.034 0.038  التعصب الفكري
0.154 0.094 0.106 

  **  التعصب ككل
0.142 

*  
0.116 

**  
0.180 

**  
0.215 

**  
0.188 

**  
0.218 

**  
0.227 

  0.142 = 0.01، وعند 0.107 = 0.05عند ) 327= ح.د(الجدولية قيمة ر 

  :ويتضح من الجدول السابق ما يلي
 بين أسـاليب التربيـة      0.05 ومستوى   0.01وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً عند مستوى         -

الحزبية التأطيري والتنشيطي الترفيهي والتربية الحزبية ككل وبين التعصب التنظيمي والديني           
 .ماعي والتعصب ككل لدى الطالبات من أفراد العينةواالجت

 بين أسـلوب التربيـة      0.05 ومستوى   0.01وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً عند مستوى         -
الحزبية الثقافي التربوي والتعصب التنظيمي والديني والتعصب ككل لدى الطالبات من أفـراد             

 .العينة
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 بين أسـلوبي التربيـة      0.05 ومستوى   0.01وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً عند مستوى         -
الحزبية التعبوي الديني واالجتماعي وبين االتجاهات التعصبية التنظيمي والديني واالجتمـاعي       

 .والنوعي والتعصب ككل لدى الطالبات من أفراد العينة

 بين أسـلوب التربيـة      0.05 ومستوى   0.01وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً عند مستوى         -
إلعالمي وبين االتجاهات التعصبية التنظيمي والديني والفكري والتعصب ككل لـدى           الحزبية ا 

 .الطالبات من أفراد العينة
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  : الرئيس الثانيالفرض  . 2
ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية بـين طلبـة الجامعـة تعـزى        " ينص الفرض 

  ."عدم تلقي أساليب التربية الحزبية/الختالف تلقي

  :رع عن هذا الفرض الرئيس فرضان فرعيان، نعرضهما على النحو التاليويتف
ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع            " ينص الفرض  1.2

  ."عدم تلقي أساليب التربية الحزبية/غزة تعزى الختالف تلقي

  )15(جدول 
  بیة لدى الطالبللفروق في االتجاھات التعص) ت(اختبار 

  عدم تلقي أسالیب التربیة الحزبیة/تعزى الختالف تلقيالتي الجامعیین 

متلقي أساليب التربية 
  الحزبية

غير متلقي أساليب 
  التربية الحزبية

  المتغيرات  111= ن  391= ن
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  ياريالمع

  مستوى الداللة  قيمة ت

  0.05دالة عند  2.41 5.765 21.78 4.496 20.58  التعصب التنظيمي
  غير دالة إحصائيا 0.004 4.260 17.61 3.363 17.61  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 0.19 3.772 11.92 3.355 11.85  التعصب االجتماعي
  غير دالة إحصائيا 0.43 5.721 21.57 4.843 21.34  التعصب النوعي
  غير دالة إحصائيا 0.72 3.905 16.88 3.564 16.59  التعصب الفكري

  غير دالة إحصائيا  1.01 19.06  89.78  15.59 87.99  االتجاهات التعصبية ككل
  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 500 =. ح .د(الجدولية ) ت(قيمة 

  :يتبين من الجدول السابق أنهو
، فـي التعـصب التنظيمـي تبعـا         0.05جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         تو -

 وكانت الفروق لصالح غير متلقي التربيـة        ،الختالف تلقي وعدم تلقي أساليب التربية الحزبية      
 .الحزبية من الطالب أفراد العينة

 والدرجـة الكليـة      ذات داللة إحصائية في بقية أبعاد التعـصب        افي حين لم تجد النتائج فروقً      -
 . تبعا الختالف تلقي وعدم تلقي أساليب التربية الحزبية لدى الطالب أفراد العينة،للتعصب
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ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لـدى الطالبـات الجامعيـات              " ينص الفرض  2.2
  ".عدم تلقي أساليب التربية الحزبية/بقطاع غزة تعزى الختالف تلقي

  )16 (جدول
  للفروق في االتجاھات التعصبیة لدى الطالبات) ت(اختبار 

  عدم تلقي أسالیب التربیة الحزبیة/الجامعیات تعزى الختالف تلقي
متلقيات أساليب التربية 

  الحزبية
غير متلقيات أساليب 

  التربية الحزبية
  المتغيرات  176= ن  329= ن
المتوسط 
  الحسابي

حراف االن
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  0.05دالة عند  2.67 5.573 21.06 4.032  19.90  التعصب التنظيمي
  غير دالة إحصائيا 0.30 3.638 16.56 3.009 16.47  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 0.17 3.100 10.63 2.529 10.59  التعصب االجتماعي
  غير دالة إحصائيا 1.37 4.257 19.23 3.469 19.71  التعصب النوعي
  غير دالة إحصائيا 1.60 3.315 15.52 2.873 15.97  التعصب الفكري

  غير دالة إحصائيا  0.29 15.451 83.01 11.238 82.66  االتجاهات التعصبية ككل
  2.58 = 0.01 ، وعند مستوى داللة1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 503 =. ح .د(الجدولية ) ت(قيمة 

  :يتبين من الجدول السابق أنهو
، فـي التعـصب التنظيمـي تبعـا         0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -

 وكانت الفروق لصالح غير متلقي التربيـة        ،الختالف تلقي وعدم تلقي أساليب التربية الحزبية      
 .الحزبية لدى الطالبات من أفراد العينة

تائج فروقًا ذات داللة إحصائية في بقية أبعاد التعـصب والدرجـة الكليـة              في حين لم تجد الن     -
 .للتعصب تبعا الختالف تلقي وعدم تلقي أساليب التربية الحزبية لدى الطالبات من أفراد العينة
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  : الفرض الرئيس الثالث . 3
التجاهات التعـصبية   ال توجد فروق دالة إحصائيا في كل من أساليب التربية الحزبية، وا           " ينص الفرض 

  ".بين الطالب والطالبات الجامعيين بقطاع غزة
) 502= ن(للتحقق من هذا الفرض قام الباحث بالمقارنة بـين متوسـط درجـات الطـالب                

 ومـدى التعـرض     ،على مقاييس أساليب التربية الحزبيـة     ) 507= ن(ومتوسط درجات الطالبات    
للفرق بين متوسطي عينتين مستقلتين     ) ت(م اختبار   للتربية الحزبية واالتجاهات التعصبية، باستخدا    

  : ، كما يتبين من الجداول التي تجيب على الفروض الفرعية الثالثة التالية)210: 2005عالم، (

  :ويتفرع عن هذا الفرض الرئيس الفروض الفرعية التالية
طالبات الجـامعيين بقطـاع   بين الطالب وال  أساليب التربية الحزبيةال توجد فروق دالة إحصائيا في   " 1.3

  ".غزة
  )17(جدول 

   أسالیب التربیة الحزبیةللفروق في) ت(اختبار 

  بین الطالب والطالبات الجامعیات بقطاع غزة

  الطالبات  الطالب
  505= ن  502= ن

المتوسط   المتغيرات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  ريالمعيا

  مستوى الداللة  قيمة ت

  0.01دالة عند  11.20 3.472 15.28 4.146 17.98  األسلوب التأطيري

  0.01دالة عند  9.01 4.932 20.11 5.225 22.99  األسلوب الثقافي التربوي

  0.01دالة عند  10.82 2.716 15.01 3.646 17.20  التنشيطي الترفيهي

  0.01دالة عند  9.84 4.719 21.60 5.759 24.87  التعبوي الديني

  0.01دالة عند  5.96 4.245 16.15 4.330 17.76  اإلعالمي

  0.01دالة عند  11.60 3.361 16.58 4.442 19.46  االجتماعي

  0.01دالة عند  10.74 20.894 104.75 24.842 120.29  أساليب التربية الحزبية ككل

  2.58 = 0.01وى داللة ، وعند مست1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 1005 =. ح .د(الجدولية ) ت(قيمة 
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، بـين   0.01يتبين من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة              
 بأبعادهـا   ،متوسط درجات الطالب ومتوسط درجات الطالبات على جميع أساليب التربية الحزبية          

 .ودرجتها الكلية، وكانت جميع الفروق لصالح الذكور من أفراد العينة

  
ال توجد فروق دالة إحصائيا في مدى التعرض ألساليب التربية الحزبية بين الطـالب والطالبـات                 " 2.3

  ".الجامعيين بقطاع غزة

  )18(جدول 
   مدى التعرض ألسالیب للفروق في) ت(اختبار 
  بین الطالب والطالبات الجامعیین بقطاع غزة التربیة الحزبیة

  الطالبات  الطالب
  505= ن  502= ن

المتوسط   المتغيرات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  لداللةمستوى ا  قيمة ت

  0.01دالة عند  12.02 8.138 6.604 10.868 13.87  مدى التعرض لألسلوب التأطيري
  0.01دالة عند  9.97 11.109 10.20 13.209 17.88  مدى التعرض لألسلوب الثقافي التربوي

  0.01دالة عند  10.93 5.913 3.8752 8.376 8.87   التعرض لألسلوب التنشيطي الترفيهيمدى
  0.01دالة عند  10.45 10.085 7.15 13.835 15.12  مدى التعرض لألسلوب التعبوي الديني

  0.01دالة عند  6.06 10.385 9.299 10.941 13.37  مدى التعرض لألسلوب اإلعالمي
  0.01دالة عند  11.71 7.143 4.804 10.310 11.34  تماعيمدى التعرض لألسلوب االج

  0.01دالة عند  11.29 47.371 41.95 60.179 80.47  مدى التعرض ألساليب التربية الحزبية ككل
  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 1005 =. ح .د(الجدولية ) ت(قيمة 

، بـين  0.01 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       يتبين من الجدول السابق أنه    و
متوسط درجات الطالب ومتوسط درجات الطالبات في مدى التعرض ألساليب التربيـة الحزبيـة              

 .بأبعادها ودرجتها الكلية، وكانت جميع الفروق لصالح الذكور من أفراد العينة
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عصبية بين الطـالب والطالبـات الجـامعيين        ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات الت        "3.3
  ".بقطاع غزة

  )19(جدول 
  االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 

  بین الطالب والطالبات الجامعیین بقطاع غزة
  الطالبات  الطالب

  505= ن  502= ن
المتوسط   المتغيرات

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 1.81 4.655 20.31 4.825 20.85  التعصب التنظيمي
  0.01دالة عند  5.15 3.239 16.50 3.576 17.61  التعصب الديني

  0.01دالة عند  6.44 2.739 10.60 3.448 11.87  التعصب االجتماعي
  0.01 دالة عند 6.58 3.765 19.54 5.045 21.39  التعصب النوعي
  0.01دالة عند  3.98 3.039 15.81 3.640 16.66  التعصب الفكري

  0.01دالة عند  6.03 12.849 82.78 16.401 88.39  االتجاهات التعصبية ككل
  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 1005 =. ح .د(الجدولية ) ت(قيمة 

  :يتبين من الجدول السابق أنه
، بين متوسـطي درجـات الطـالب    0.01د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    توج -

ودرجات الطالبات في معظم أبعاد التعصب والدرجة الكلية، وكانت جميـع الفـروق لـصالح          
 .الطالب من أفراد العينة

في حين لم تجد النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية فـي التعـصب التنظيمـي بـين الطـالب                    -
 .ات من أفراد العينةوالطالب
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  :  الرابعالرئيس الفرض  . 4
ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجـامعيين بقطـاع غـزة بـاختالف            "

  )". الدرجة الكلية(درجاتهم على مقياس أساليب التربية الحزبية 
ور من أفـراد عينـة      للتحقق من هذا الفرض قام الباحث بحساب الدرجات الكلية للطالب الذك          

 على أساليب التربية الحزبية بأبعادها ودرجتها الكلية موضوع الدراسة، ثم تـم ترتيـب               ،الدراسة
 واختيار مجموعتي المقارنة منخفضي الدرجات الذين يـشكلون نـسبة           ،الدرجات تنازليا لكل بعد   

ـ    )136= ن(من الطرف السفلي لدرجات أفراد العينة       % 27 ذين يـشكلون   ، ومرتفعي الدرجات ال
، ثـم تمـت المقارنـة بـين     )136= ن(من الطرف العلوي لدرجات أفـراد العينـة        % 27نسبة  

المجموعتين المذكورتين في أدائهما على االتجاهات التعصبية بأبعادها ودرجتها الكلية، باسـتخدام            
يبين ، والجدول التالي    )210: 2005عالم،  (للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين      ) ت(اختبار  

  :ذلك
  )20(جدول 

  تبًعا  االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 
  الختالف أسالیب التربیة الحزبیة ككل لدى الطالب الجامعیین بقطاع غزة

منخفضي أساليب التربية 
  الحزبية ككل

مرتفعي أساليب التربية 
  الحزبية ككل

  المتغيرات  136= ن  136= ن
وسط المت

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا  730. 4.505 20.86 5.652 21.31  التعصب التنظيمي
  غير دالة إحصائيا 1.94  3.693 18.19 4.149 17.26  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 0.52 3.500 12.02 3.701 11.80  التعصب االجتماعي
  غير دالة إحصائيا 0.59 4.738 21.78 5.578 21.41  التعصب النوعي
  غير دالة إحصائيا 1.28 3.838 17.19 3.986 16.58  التعصب الفكري

  غير دالة إحصائيا 0.79 16.150 90.06 18.759 88.37  االتجاهات التعصبية ككل
  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 270 =. ح .د(الجدولية ) ت(قيمة 
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يتبين من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي جميـع االتجاهـات                  و
التعصبية والدرجة الكلية لالتجاهات بين متوسطي درجات منخفضي ومرتفعي أسـاليب التربيـة             

  .الحزبية ككل لدى أفراد العينة

  :لفرعية التاليةويتفرع عن هذا الفرض الرئيس الفروض ا
ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة بـاختالف                "1.4

  ".درجاتهم على مقياس األسلوب التأطيري
  )21(جدول 

   لدى الطالب الجامعیین بقطاع غزة االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 

  یاس األسلوب التأطیري تبًعا الختالف درجاتھم على مق

منخفضي األسلوب 
  التأطيري

مرتفعي األسلوب 
  التأطيري

  المتغيرات  136= ن  136= ن
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 1.18 4.598 20.59 5.597 21.33  التعصب التنظيمي
  غير دالة إحصائيا 1.23 3.558 17.94 4.107 17.36  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 0.57 3.562 11.95 3.602 11.70  التعصب االجتماعي
  غير دالة إحصائيا 0.07 4.897 21.39 5.521 21.35  التعصب النوعي
  غير دالة إحصائيا 0.41 3.733 16.77 3.791 16.58  التعصب الفكري

  غير دالة إحصائيا 0.15 16.532 88.66 18.287 88.34  اهات التعصبية ككلاالتج
  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 270 =. ح .د(الجدولية ) ت(قيمة 

 بـين متوسـطي درجـات    ،يتبين من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية         و
 بأبعادهـا   ، في االتجاهات التعـصبية    ،ب التأطيري من التربية الحزبية    منخفضي ومرتفعي األسلو  

 .ودرجتها الكلية لدى أفراد العينة من الطالب الجامعيين
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ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة بـاختالف               " 2.4
  ."درجاتهم على مقياس األسلوب الثقافي التربوي

  )22(جدول 
  لدى الطالب االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 

  تبًعا الختالف درجاتھم على مقیاس األسلوب الثقافي التربوي   الجامعیین بقطاع غزة

منخفضي األسلوب 
  الثقافي التربوي 

مرتفعي األسلوب الثقافي 
  التربوي

  المتغيرات  136= ن  136= ن
لمتوسط ا

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا  840. 4.312 21.03 5.429 21.53  التعصب التنظيمي
  غير دالة إحصائيا 1.74 3.594 18.33 4.165 17.50  التعصب الديني

  ياغير دالة إحصائ 0.18 3.597 11.91 3.740 11.99  التعصب االجتماعي
  غير دالة إحصائيا 0.61 4.880 21.71 5.711 21.31  التعصب النوعي
  غير دالة إحصائيا 0.46 3.875 16.80 3.941 16.58  التعصب الفكري

  غير دالة إحصائيا 0.40 16.285 89.79 18.654 88.93  االتجاهات التعصبية ككل
  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 270=ح.د(الجدولية ) ت(قيمة 

 بـين متوسـطي درجـات    ،يتبين من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية         و
 ، من التربية الحزبية فـي االتجاهـات التعـصبية         ،منخفضي ومرتفعي األسلوب الثقافي التربوي    

 . لدى أفراد العينة من الطالب الجامعيين،بأبعادها ودرجتها الكلية
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ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة بـاختالف               " 3.4
  ".درجاتهم على مقياس األسلوب التنشيطي الترفيهي

  )23(جدول 
   لدى الطالب الجامعیین بقطاع غزة االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 

    األسلوب التنشیطي الترفیھيتبًعا الختالف درجاتھم على مقیاس
منخفضي األسلوب 
  التنشيطي الترفيهي 

مرتفعي األسلوب 
  التنشيطي الترفيهي

  المتغيرات  136= ن  136= ن
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 0.15 4.933 21.33 5.537 21.43  التعصب التنظيمي
  غير دالة إحصائيا 1.82 3.909 18.28 4.059 17.40  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 1.70 3.716 12.58 3.684 11.81  التعصب االجتماعي
  غير دالة إحصائيا 1.60 5.457 22.57 5.553 21.50  التعصب النوعي
  غير دالة إحصائيا 1.90 4.177 17.54 3.782 16.62  التعصب الفكري

  غير دالة إحصائيا 1.59 18.382 92.32 18.251 88.77  االتجاهات التعصبية ككل
  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 270 =. ح .د(الجدولية ) ت(قيمة 

جـات   بـين متوسـطي در  ،يتبين من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية         و
 في االتجاهـات التعـصبية      ،منخفضي ومرتفعي األسلوب التنشيطي الترفيهي من التربية الحزبية       

 . لدى أفراد العينة من الطالب الجامعيين،بأبعادها ودرجتها الكلية
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ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة بـاختالف               " 4.4
 ".على مقياس األسلوب التعبوي الدينيدرجاتهم 

  )24(جدول 
   لدى الطالب الجامعیین بقطاع غزة االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 

  تبًعا الختالف درجاتھم على مقیاس األسلوب التعبوي الدیني 

منخفضي األسلوب 
  التعبوي الديني 

مرتفعي األسلوب 
  التعبوي الديني

  المتغيرات  136= ن  136= ن
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

   الداللةمستوى  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا  850. 4.919 20.96 5.594 21.50  التعصب التنظيمي
  0.05دالة عند  2.12 3.697 18.46 4.221 17.44  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 0.99 3.596 12.23 3.724 11.79  التعصب االجتماعي
  غير دالة إحصائيا 1.14 4.981 22.19 5.723 21.45  التعصب النوعي
  غير دالة إحصائيا 1.20 3.844 17.30 3.998 16.73  التعصب الفكري

  غير دالة إحصائيا 1.02 17.072 91.16 18.988 88.93  االتجاهات التعصبية ككل
  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 270 =. ح .د(الجدولية ) ت(قيمة 

  :يتبين من الجدول السابق أنهو
 بـين متوسـطي درجـات       ، في التعصب الديني   0.05توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى        -

منخفضي ومرتفعي األسلوب التعبوي الديني من التربية الحزبية، وكانـت الفـروق لـصالح              
 . التعبوي الدينيمرتفعي األسلوب

في حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات منخفـضي ومرتفعـي                  -
 ، في معظم االتجاهات التعصبية ودرجتها الكليـة       ،األسلوب التعبوي الديني من التربية الحزبية     

 .لدى أفراد العينة من الطالب الجامعيين
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هات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة بـاختالف         ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجا       "5.4
 ".  درجاتهم على مقياس األسلوب اإلعالمي

  )25(جدول 
  لدى  االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 

   تبًعا الختالف درجاتھم على مقیاس األسلوب اإلعالمي الطالب الجامعیین بقطاع غزة
منخفضي األسلوب 

   اإلعالمي
مرتفعي األسلوب 

  اإلعالمي
  المتغيرات  136= ن  136= ن

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 0.67 4.553 21.08 5.742 21.51  التعصب التنظيمي
  صائياغير دالة إح 1.23 3.519 17.93 4.130 17.36  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 0.59 3.418 12.02 3.669 11.77  التعصب االجتماعي
  غير دالة إحصائيا 0.53 4.801 21.73 5.620 21.39  التعصب النوعي
  غير دالة إحصائيا 0.81 3.752 17.03 4.030 16.65  التعصب الفكري

  الة إحصائياغير د 0.53 15.866 89.82 18.880 88.69  االتجاهات التعصبية ككل
  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 270 =. ح .د(الجدولية ) ت(قيمة 

 النتائج فروقًا ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـطي         لم تظهر يتبين من الجدول السابق أنه      و
لتعـصبية   فـي االتجاهـات ا     ،درجات منخفضي ومرتفعي األسلوب اإلعالمي من التربية الحزبية       

 . لدى أفراد العينة من الطالب الجامعيين،بأبعادها ودرجتها الكلية
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ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة بـاختالف               " 6.4
 ".درجاتهم على مقياس األسلوب االجتماعي

  )26(جدول 
   ى الطالب الجامعیین بقطاع غزةلد االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 

   تبًعا الختالف درجاتھم على مقیاس األسلوب االجتماعي
منخفضي األسلوب 

  االجتماعي 
مرتفعي األسلوب 

  االجتماعي
  المتغيرات  136= ن  136= ن

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 0.62 4.509 21.00 5.642 21.39  تعصب التنظيميال
  0.05دالة عند  2.49 3.743 18.38 4.082 17.19  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 0.99 3.447 12.11 3.727 11.68  التعصب االجتماعي
  غير دالة إحصائيا 1.37 4.936 22.11 5.677 21.22  التعصب النوعي

  غير دالة إحصائيا 1.03 3.790 17.02 3.955 16.54  فكريالتعصب ال
  غير دالة إحصائيا 1.22 16.016 90.64 18.861 88.04  االتجاهات التعصبية ككل

  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 270 =. ح .د(الجدولية ) ت(قيمة 

  :يتبين من الجدول السابق أنهو
 بين متوسطي درجـات منخفـضي ومرتفعـي         0.05الة إحصائيا عند مستوى     توجد فروق د   -

األسلوب االجتماعي من التربية الحزبية في التعصب الديني لدى الطالب الجامعيين، وكانـت             
 .الفروق لصالح مرتفعي األسلوب االجتماعي

فعـي  في حين لم تجد النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات منخفضي ومرت              -
األسلوب االجتماعي من التربية الحزبية في معظم االتجاهات التعصبية ودرجتها الكلية لـدى             

 .أفراد العينة من الطالب الجامعيين
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  : الخامسالرئيس الفرض  .5
ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطـاع غـزة بـاختالف                 "

 ". )الدرجة الكلية(اليب التربية الحزبية درجاتهن على مقياس أس

  )27(جدول 
  تبًعا  االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 

  الختالف أسالیب التربیة الحزبیة ككل لدى الطالبات الجامعیات بقطاع غزة

منخفضات أساليب 
  التربية الحزبية

مرتفعات أساليب التربية 
  الحزبية

  المتغيرات  137= ن  137= ن
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ةمستوى الدالل  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 1.15 4.362 20.32 5.628 21.02  التعصب التنظيمي
  غير دالة إحصائيا 1.24 3.077 17.15 3.755 16.63  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 0.34 2.628 10.98 3.281 10.86  التعصب االجتماعي

  غير دالة إحصائيا 1.07 3.396 20.10 4.580 19.57  التعصب النوعي
  غير دالة إحصائيا 0.50 2.919 16.10 3.296 15.91  التعصب الفكري

  غير دالة إحصائيا 0.38 11.824 84.67 16.353 84.02  االتجاهات التعصبية ككل
  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05 عند مستوى داللة )272 =. ح .د(الجدولية ) ت(قيمة 

يتبين من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطي درجـات                 و
منخفضات ومرتفعات أساليب التربية الحزبية في االتجاهات التعصبية بأبعادها ودرجتهـا الكليـة             

  .ياتلدى أفراد العينة من الطالبات الجامع
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  :ويتفرع عن هذا الفرض الرئيس الفروض الفرعية التالية
 باختالف  الجامعيات بقطاع غزة  ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات            "1.5

  ".درجاتهن على مقياس األسلوب التأطيري

  )28(جدول 
  ت لدى الطالبا االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 

  تبًعا الختالف درجاتھن على مقیاس األسلوب التأطیري  الجامعیات بقطاع غزة

منخفضات األسلوب 
  التأطيري

مرتفعات األسلوب 
  التأطيري

  المتغيرات  137= ن  137= ن
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 1.03 4.374 20.38 5.636 21.01  ظيميالتعصب التن
  غير دالة إحصائيا 0.87 3.270 16.97 3.767 16.60  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 0.22 2.714 10.74 3.274 10.82  التعصب االجتماعي
  غير دالة إحصائيا 0.78 3.473 19.92 4.572 19.54  التعصب النوعي
  غير دالة إحصائيا 0.35 2.849 16.02 3.312 15.89  التعصب الفكري

  غير دالة إحصائيا 0.10 12.169 84.06 16.399 83.88  االتجاهات التعصبية ككل
  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 272 =. ح.د(الجدولية ) ت(قيمة 

اللة إحصائية بـين متوسـطي درجـات        يتبين من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات د         و
منخفضات ومرتفعات األسلوب التأطيري من التربية الحزبية في االتجاهات التعـصبية بأبعادهـا             

 .ودرجتها الكلية لدى أفراد العينة الطالبات الجامعيات
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 باختالف  ةالجامعيات بقطاع غز  ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات           " 2.5
  ".درجاتهن على مقياس األسلوب الثقافي التربوي

  )29(جدول 
  لدى الطالبات  االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 

  تبًعا الختالف درجاتھن على مقیاس األسلوب الثقافي التربوي  الجامعیات بقطاع غزة

منخفضات األسلوب 
  الثقافي التربوي

مرتفعات األسلوب 
  قافي التربويالث

  المتغيرات  137= ن  137= ن
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 1.47  4.515 20.10 5.631 21.02  التعصب التنظيمي
  غير دالة إحصائيا 0.27  3.288 16.72 3.761 16.61  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 0.34  2.657 10.70 3.271 10.83  ب االجتماعيالتعص
  غير دالة إحصائيا 0.51  3.637 19.80 4.571 19.54  التعصب النوعي
  غير دالة إحصائيا 0.35  2.875 16.05 3.296 15.91  التعصب الفكري

  غير دالة إحصائيا 300. 12.599 83.40 16.364 83.93  االتجاهات التعصبية ككل
  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 272 =. ح.د(الجدولية ) ت(قيمة 

يتبين من الجدول السابق أنه لم تجد النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجـات      و
 منخفضات ومرتفعات األسلوب الثقافي التربوي من التربية الحزبية فـي االتجاهـات التعـصبية             

  .بأبعادها ودرجتها الكلية لدى أفراد العينة من الطالبات الجامعيات
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 الجامعيـات بقطـاع غـزة   ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لـدى الطالبـات            " 3.5
 ".باختالف درجاتهن على مقياس األسلوب التنشيطي الترفيهي

  )30(جدول 
  لدى الطالبات  تعصبیةاالتجاھات ال للفروق في) ت(اختبار 
   تبًعا الختالف درجاتھن على مقیاس األسلوب التنشیطي الترفیھي الجامعیات بقطاع غزة

منخفضات األسلوب 
  التنشيطي الترفيهي

مرتفعات األسلوب 
  التنشيطي الترفيهي

  المتغيرات  137= ن  137= ن
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

توسط الم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 1.57 4.072 20.10 5.633 21.04  التعصب التنظيمي
  غير دالة إحصائيا 0.50 3.094 16.81 3.760 16.60  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 0.10 2.625 10.83 3.263 10.79  التعصب االجتماعي
  غير دالة إحصائيا 0.46 3.373 19.72 4.560 19.49  التعصب النوعي
  غير دالة إحصائيا 0.02 2.776 15.89 3.291 15.90  التعصب الفكري

  غير دالة إحصائيا 0.27 11.526 83.37 16.341 83.84  االتجاهات التعصبية ككل
  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 272 =. ح.د(الجدولية ) ت(قيمة 

يتبين من الجدول السابق أنه لم تجد النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجـات      و
منخفضات ومرتفعات األسلوب التنشيطي الترفيهي من التربية الحزبية في االتجاهـات التعـصبية             

 .ودرجتها الكلية لدى أفراد العينة من الطالبات الجامعيات
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 باختالف  الجامعيات بقطاع غزة  ائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات       ال توجد فروق دالة إحص    " 4.5
 ".درجاتهن على مقياس األسلوب التعبوي الديني

  )31(جدول 
  لدى الطالبات االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 

  تبًعا الختالف درجاتھن على مقیاس األسلوب التعبوي الدیني الجامعیات بقطاع غزة
منخفضات األسلوب 

  التعبوي الديني
مرتفعات األسلوب 

  التعبوي الديني
  راتالمتغي  137= ن  137= ن

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 0.96 4.195 20.45 5.628 21.02  التعصب التنظيمي
  غير دالة إحصائيا 1.42 3.009 17.21 3.755 16.63  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 0.48 2.663 11.03 3.281 10.86  التعصب االجتماعي
  غير دالة إحصائيا 1.43 3.350 20.27 4.580 19.57  التعصب النوعي
  غير دالة إحصائيا 0.86 2.947 16.24 3.296 15.91  التعصب الفكري

  غير دالة إحصائيا 0.71 11.110 85.22 16.353 84.02  ككلاالتجاهات التعصبية 
  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 272. =ح. د(الجدولية ) ت(قيمة 

يتبين من الجدول السابق أنه لم تجد النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات                 
وي الديني من التربية الحزبيـة فـي االتجاهـات التعـصبية            منخفضات ومرتفعات األسلوب التعب   

 .بأبعادها ودرجتها الكلية لدى أفراد العينة من الطالبات الجامعيات
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 باختالف  الجامعيات بقطاع غزة  ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات           " 5.5
 ".  درجاتهن على مقياس األسلوب اإلعالمي

  )32(جدول 
  لدى الطالبات االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 

  تبًعا الختالف درجاتھن على مقیاس األسلوب اإلعالمي الجامعیات بقطاع غزة
منخفضات األسلوب 

  اإلعالمي
مرتفعات األسلوب 

  اإلعالمي
  المتغيرات  137= ن  137= ن

المتوسط 
  الحسابي

ف االنحرا
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 0.92 4.207 20.47 5.628 21.02  التعصب التنظيمي
  غير دالة إحصائيا 1.42 3.183 17.23 3.755 16.63  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 0.12 2.609 10.81 3.281 10.86  التعصب االجتماعي
  غير دالة إحصائيا 1.02 3.506 20.08 4.580 19.57  التعصب النوعي
  غير دالة إحصائيا 1.02 2.961 16.30 3.296 15.91  التعصب الفكري

  غير دالة إحصائيا 0.51 11.703 84.91 16.353 84.02  االتجاهات التعصبية ككل
  2.58 = 0.01 ، وعند مستوى داللة1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 272. =ح. د(الجدولية ) ت(قيمة 

يتبين من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوسـط درجـات                 و
منخفضات ومرتفعات األسلوب اإلعالمي من التربية الحزبية في االتجاهات التعـصبية بأبعادهـا             

  .ودرجتها الكلية لدى أفراد العينة من الطالبات الجامعيات
  
  
  
  
  
  



132 
 

 باختالف  الجامعيات بقطاع غزة   إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات        ال توجد فروق دالة   " 6.5
  ".درجاتهن على مقياس األسلوب االجتماعي

  )33(جدول 
  لدى الطالبات االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 

  تبًعا الختالف درجاتھن على مقیاس األسلوب االجتماعي الجامعیات بقطاع غزة
خفضات األسلوب من

  االجتماعي
مرتفعات األسلوب 

  االجتماعي
  المتغيرات  137= ن  137= ن

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 1.25 4.351  20.24 5.641 21.00  التعصب التنظيمي
  غير دالة إحصائيا 1.38 3.185 17.19 3.761 16.61  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 0.58 2.726 11.03 3.274 10.82  التعصب االجتماعي
  غير دالة إحصائيا 1.21 3.603 20.15 4.571 19.54  التعصب النوعي
  غير دالة إحصائيا 0.44 2.859 16.06 3.312 15.89  التعصب الفكري

  غير دالة إحصائيا 0.46 11.916 84.69 16.393 83.89  االتجاهات التعصبية ككل
  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 272. =ح. د(الجدولية ) ت(قيمة 

يتبين من الجدول السابق أنه لم تجد النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات                و
 الحزبية في االتجاهات التعـصبية بأبعادهـا   منخفضات ومرتفعات األسلوب االجتماعي من التربية  

  .ودرجتها الكلية لدى أفراد العينة من الطالبات الجامعيات
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  :السادسالرئيس الفرض  . 6

  الجـامعيين بقطـاع غـزة   ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لـدى الطـالب           "
  )". الدرجة الكلية (يةساليب التربية الحزبالتعرض أل/باختالف عدد مرات التلقي

= ن(للتحقق من هذا الفرض استبعد الباحث الطالب الذين لم يتلقوا أساليب التربيـة الحزبيـة        
) 391= ن(وبقيت عينة الطالب الذين تلقوا مرات متباينة من أساليب التربية الحزبية            )  طالب 111

ها ودرجتهـا الكليـة موضـوع       ثم تم ترتيب الدرجات تنازليا على أساليب التربية الحزبية بأبعاد         
من الطرف  % 27الدراسة، وتم اختيار مجموعتي المقارنة منخفضي الدرجات الذين يشكلون نسبة           

مـن  % 27، ومرتفعي الدرجات الـذين يـشكلون نـسبة    )106= ن(السفلي لدرجات أفراد العينة  
ين المـذكورتين   ، ثم تمت المقارنة بين المجموعت     )106= ن(الطرف العلوي لدرجات أفراد العينة      

للفـرق بـين    ) ت(في أدائهما على االتجاهات التعصبية بأبعادها ودرجتها الكلية، باستخدام اختبار           
  :، والجدول التالي يبين ذلك)210: 2005عالم، (متوسطي مجموعتين مستقلتين 

  )34(جدول 
  تبعا الختالف  االتجاهات التعصبية للفروق في) ت(اختبار 

  اليب التربية الحزبية ككل لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزةعدد مرات التلقي ألس

منخفضي عدد مرات التلقي 
  ألساليب التربية الحزبية ككل

مرتفعي عدد مرات التلقي 
  ألساليب التربية الحزبية ككل

  المتغيرات  106= ن  106= ن
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  بيالحسا

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 0.895  4.72 21.26 4.939 20.66  التعصب التنظيمي

  0.01دالة عند  3.604  3.73 18.68 3.306 16.94  التعصب الديني
  غير دالة إحصائيا 1.149 3.648 12.21 3.521 11.65  التعصب االجتماعي

  غير دالة إحصائيا 1.905 4.997 22.14 5.167 20.81  التعصب النوعي
  غير دالة إحصائيا 1.817 3.815 16.91 3.589 15.99  التعصب الفكري

  غير دالة إحصائيا 2.258 16.980 91.22 16.287 86.06  االتجاهات التعصبية ككل
  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 210. =ح. د(الجدولية ) ت(قيمة 
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  :لجدول السابقيتبين من او
 في التعصب الديني بين متوسـطي درجـات    0.01أنه توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى         -

منخفضي ومرتفعي عدد مرات التلقي ألساليب التربية الحزبية ككل، لصالح مرتفعـي عـدد              
  .مرات التلقي ألساليب التربية الحزبية ككل

في معظم االتجاهـات التعـصبية بأبعادهـا     في حين لم تجد النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية           -
ودرجتها الكلية بين متوسطي درجات منخفضي ومرتفعي عدد مرات التلقي ألساليب التربيـة             

  .الحزبية

  :ويتفرع عن هذا الفرض الرئيس الفروض الفرعية التالية
 باختالف غزة الجامعيين بقطاع ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالب" 1.6

  ".التعرض لألسلوب التأطيري/عدد مرات التلقي

  )35(جدول 
  تبًعا الختالف  االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 

  عدد مرات التلقي لألسلوب التأطیري لدى الطالب الجامعیین بقطاع غزة

منخفضي عدد مرات التلقي 
  لألسلوب التأطيري

مرتفعي عدد مرات التلقي 
  لألسلوب التأطيري

  المتغيرات  106= ن  106= ن
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 1.286 4.841 21.05 4.663 20.21  التعصب التنظيمي
  0.01دالة عند  3.418 3.761 18.29 2.750 16.74  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 1.034 3.695 12.08 3.191 11.59  عصب االجتماعيالت
  غير دالة إحصائيا 1.189 5.421 21.68 4.469 20.87  التعصب النوعي

  غير دالة إحصائيا 1.393 3.932 16.89 3.229 16.20  التعصب الفكري
  0.05دالة عند  1.998 17.738 90.01 13.927 85.64  االتجاهات التعصبية ككل

  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 210. =ح. د(الجدولية ) ت(قيمة 
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  :يتبين من الجدول السابقو
 في التعصب الديني بين متوسـطي درجـات    0.01أنه توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى         -

ي عدد مرات التلقـي     منخفضي ومرتفعي عدد مرات التلقي لألسلوب التأطيري، لصالح مرتفع        
 .لألسلوب التأطيري

 في الدرجة الكلية لالتجاهات التعصبية بين متوسطي        0.05كما كانت هناك فروق عند مستوى        -
درجات منخفضي ومرتفعي عدد مرات التلقي لألسلوب التأطيري، لصالح مرتفعي عدد مرات            

  .التلقي لألسلوب التأطيري
ة إحصائية في معظم االتجاهات التعصبية بين متوسطي        في حين لم تجد النتائج فروقًا ذات دالل        -

  .درجات منخفضي ومرتفعي عدد مرات التلقي لألسلوب التأطيري لدى الطالب الجامعيين

 باختالف  الجامعيين بقطاع غزةال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالب" 2.6
  ".التربويالتعرض لألسلوب الثقافي /عدد مرات التلقي

  )36(جدول 
  تبًعا الختالف  االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 

  عدد مرات التلقي لألسلوب الثقافي التربوي لدى الطالب الجامعیین بقطاع غزة

منخفضي عدد مرات التلقي 
  لألسلوب الثقافي التربوي

مرتفعي عدد مرات التلقي 
  لألسلوب الثقافي التربوي

  المتغيرات  106= ن  106= ن
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 0.761 4.365 20.87 5.003 20.38  التعصب التنظيمي
  0.01دالة عند  3.089 3.557 18.36 3.238 16.92  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 0.615 3.523 11.92 3.401 11.63  التعصب االجتماعي

  غير دالة إحصائيا 0.349 4.745 21.14 5.100 20.90  التعصب النوعي
  غير دالة إحصائيا 1.758 3.867 16.91 3.708 16.00  التعصب الفكري

  غير دالة إحصائيا 1.504 16.31 89.22 16.37 85.84  االتجاهات التعصبية ككل
  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 210. =ح. د(الجدولية ) ت(قيمة 
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  :يتبين من الجدول السابقو
 في التعصب الديني بين متوسـطي درجـات    0.01أنه توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى         -

رتفعي عدد مـرات    منخفضي ومرتفعي عدد مرات التلقي لألسلوب الثقافي التربوي، لصالح م         
 .التلقي لألسلوب الثقافي التربوي

في حين لم تجد النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية في معظم االتجاهات التعصبية بين متوسطي                -
درجات منخفضي ومرتفعي عدد مرات التلقي لألسـلوب الثقـافي التربـوي لـدى الطـالب           

  .الجامعيين

 باختالف  الجامعيين بقطاع غزةهات التعصبية لدى الطالبال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجا" 3.6
  ".التعرض لألسلوب التنشيطي الترفيهي/عدد مرات التلقي

  )37(جدول 
  تبًعا الختالف  االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 

  عدد مرات التلقي لألسلوب التنشیطي الترفیھي لدى الطالب الجامعیین بقطاع غزة
ي عدد مرات التلقي منخفض

  لألسلوب التنشيطي الترفيهي
مرتفعي عدد مرات التلقي 
  لألسلوب التنشيطي الترفيهي

  المتغيرات  106= ن  106= ن
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

 0.05عند دالة  2.108 4.748 21.89 4.631 20.53  التعصب التنظيمي

 0.01دالة عند  3.248 3.737 18.64 3.175 17.09  التعصب الديني

 0.01دالة عند  2.939 3.695 13.03 3.402 11.60  التعصب االجتماعي

 0.01دالة عند  2.642 5.311 22.83 5.084 20.95  التعصب النوعي

 0.01دالة عند  3.324 4.034 17.85 3.640 16.10  التعصب الفكري

 0.01دالة عند  3.442 17.394 94.27 16.346 86.29  ات التعصبية ككلاالتجاه

  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 210. =ح. د(الجدولية ) ت(قيمة 

  :يتبين من الجدول السابقو
 في معظم االتجاهـات التعـصبية والدرجـة    0.01أنه توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى         -

 في التعصب التنظيمي بين متوسطي درجات منخفضي ومرتفعـي          0.05لكلية وعند مستوى    ا
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عدد مرات التلقي لألسلوب التنشيطي الترفيهي، وكانت جميع الفروق لصالح مرتفعـي عـدد              
 .مرات التلقي لألسلوب التنشيطي الترفيهي

 
 باختالف الجامعيين بقطاع غزة ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالب" 4.6

  ".التعرض لألسلوب التعبوي الديني/عدد مرات التلقي

  )38(جدول 
  تبًعا الختالف  االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 

  عدد مرات التلقي لألسلوب التعبوي الدیني لدى الطالب الجامعیین بقطاع غزة

منخفضي عدد مرات التلقي 
  بوي الدينيلألسلوب التع

مرتفعي عدد مرات التلقي 
  لألسلوب التعبوي الديني

  المتغيرات  106= ن  106= ن
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 1.686  4.716  21.13  4.570 20.05  التعصب التنظيمي
 0.01دالة عند  4.271 3.697 18.59 3.335 16.52  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 1.013 3.652 12.02 3.395 11.53  التعصب االجتماعي

 0.05دالة عند  2.148 5.005 21.99 4.968 20.51  التعصب النوعي

 0.05دالة عند  2.061 3.805 16.73 3.379 15.71  التعصب الفكري

 0.01دالة عند  2.745 16.810 90.48 15.646 84.35  االتجاهات التعصبية ككل

  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 210. =ح. د(الجدولية ) ت(قيمة 

  :يتبين من الجدول السابقو
 فـي التعـصب الـديني والدرجـة الكليـة           0.01أنه توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى         -

 في التعـصب النـوعي والتعـصب الفكـري بـين      0.05لالتجاهات التعصبية وعند مستوى    
متوسطي درجات منخفضي ومرتفعي عدد مرات التلقي لألسلوب التعبـوي الـديني، وكانـت      

 .جميع الفروق لصالح مرتفعي عدد مرات التلقي لألسلوب التعبوي الديني

ن متوسـطي   في حين لم تجد النتائج فروقًا دالة إحصائيا في بقية أبعاد االتجاهات التعصبية بي              -
 .درجات منخفضي ومرتفعي عدد مرات التلقي لألسلوب التعبوي الديني
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 باختالف  الجامعيين بقطاع غزةال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالب" 5.6
  ". التعرض لألسلوب اإلعالمي/عدد مرات التلقي

  )39(جدول 
  تبًعا الختالف  ةاالتجاھات التعصبی للفروق في) ت(اختبار 

  عدد مرات التلقي لألسلوب اإلعالمي لدى الطالب الجامعیین بقطاع غزة
منخفضي عدد مرات التلقي 

  لألسلوب اإلعالمي
مرتفعي عدد مرات التلقي 

  لألسلوب اإلعالمي
  المتغيرات  106= ن  106= ن
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  حسابيال

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 1.469 4.779 21.19 4.850 20.22  التعصب التنظيمي
 0.01دالة عند  3.798 3.652 18.37 3.164 16.59  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 0.183 3.364 11.83 3.399 11.75  التعصب االجتماعي
  غير دالة إحصائيا 1.386 4.646 21.50 5.059 20.58  التعصب النوعي
 0.05دالة عند  2.017 4.011 16.94 3.746 15.86  التعصب الفكري

 0.05دالة عند  2.160 16.420 89.86 16.203 85.02  االتجاهات التعصبية ككل

  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 210. =ح. د(الجدولية ) ت(قيمة 

  :ول السابقيتبين من الجدو
 فـي  0.05 في التعصب الديني وعند مستوى     0.01أنه توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى         -

التعصب الفكري والدرجة الكلية لالتجاهات التعصبية بـين متوسـطي درجـات منخفـضي              
ومرتفعي عدد مرات التلقي لألسلوب اإلعالمي، وكانت جميع الفروق لصالح مرتفعـي عـدد              

 .وب اإلعالميمرات التلقي لألسل

في حين لم تجد النتائج فروقًا دالة إحصائيا في بقية أبعاد االتجاهات التعصبية بين متوسـطي                  -
 .درجات منخفضي ومرتفعي عدد مرات التلقي لألسلوب اإلعالمي
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 باختالف  الجامعيين بقطاع غزةال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالب" 6.6
  ".التعرض لألسلوب االجتماعي/ات التلقيعدد مر

  )40(جدول 
  تبًعا الختالف  االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 

  عدد مرات التلقي لألسلوب االجتماعي لدى الطالب الجامعیین بقطاع غزة
منخفضي عدد مرات التلقي 

  لألسلوب االجتماعي
مرتفعي عدد مرات التلقي 

  عيلألسلوب االجتما
  المتغيرات  106= ن  106= ن
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 0.142 4.056 20.44 4.635 20.52  التعصب التنظيمي
 0.05دالة عند  2.324 3.559 17.86 2.975 16.82  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 1.119 3.348 11.75 3.277 11.24  التعصب االجتماعي
 0.05دالة عند  2.084 4.737 21.52 4.553 20.19  التعصب النوعي

  غير دالة إحصائيا 1.721 3.478 16.51 3.383 15.70  التعصب الفكري
  غير دالة إحصائيا 1.755 15.005 88.11 14.967 84.50  االتجاهات التعصبية ككل

  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 210. =ح. د(جدولية ال) ت(قيمة 

  :يتبين من الجدول السابقو
 في التعصب الديني والتعصب النوعي بـين        0.05أنه توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى         -

ق متوسطي درجات منخفضي ومرتفعي عدد مرات التلقي لألسلوب االجتماعي، وكانت الفـرو   
 .لصالح مرتفعي عدد مرات التلقي لألسلوب االجتماعي

في حين لم تجد النتائج فروقًا دالة إحصائيا في بقية أبعاد االتجاهات التعصبية والدرجة الكليـة              -
 .بين متوسطي درجات منخفضي ومرتفعي عدد مرات التلقي لألسلوب االجتماعي

 



140 
 

  : السابعالرئيس الفرض . 7
صائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطـاع غـزة   ال توجد فروق دالة إح   "

  )". الدرجة الكلية(التعرض ألساليب التربية الحزبية /باختالف عدد مرات التلقي

للتحقق من هذا الفرض استبعد الباحث الطالبات اللواتي غير متلقيات أساليب التربية الحزبيـة           
= ن(ت متلقيات مرات متباينة من أساليب التربية الحزبيـة          ، وبقيت عينة الطالبا   ) طالبة 176= ن(

ثم تم ترتيب الدرجات تنازليا على أساليب التربية الحزبية بأبعادها ودرجتها الكلية موضوع             ) 329
الدراسة كل على حدة، وتم اختيار مجموعتي المقارنة منخفضات الدرجات اللواتي يـشكلن نـسبة          

، ومرتفعي الدرجات اللواتي يشكلن نسبة      )89= ن(راد العينة   من الطرف السفلي لدرجات أف    % 27
، ثم تمت المقارنـة بـين المجمـوعتين         )89= ن(من الطرف العلوي لدرجات أفراد العينة       % 27

) ت(المذكورتين في أدائهما على االتجاهات التعصبية بأبعادها ودرجتها الكلية، باستخدام اختبـار             
  :، والجدول التالي يبين ذلك)2005 ،210 عالم،(تين للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقل

  )41(جدول 
  تبًعا الختالف  االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 

  عدد مرات التلقي ألسالیب التربیة الحزبیة ككل لدى الطالبات الجامعیات بقطاع غزة

منخفضات عدد مرات التلقي 
  ألساليب التربية الحزبية ككل

عات عدد مرات التلقي مرتف
  ألساليب التربية الحزبية ككل

  المتغيرات  89= ن  89= ن
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  0.05دالة عند  2.514 4.272 20.94 3.950 19.39  التعصب التنظيمي
  0.01دالة عند  3.988 3.205 17.49 2.915 15.66  التعصب الديني

  0.01دالة عند  3.330 2.734 11.44 2.236 10.20  التعصب االجتماعي
  0.05دالة عند  2.082 3.482 20.61 3.503 19.52  التعصب النوعي
  غير دالة إحصائيا 1.857 2.941 16.26 2.950 15.44  التعصب الفكري

  0.01دالة عند  3.796 11.950 86.77 11.016 80.23  االتجاهات التعصبية ككل
  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 176. =ح. د(الجدولية ) ت(قيمة 
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  :يتبين من الجدول السابقو
 في التعصب التنظيمي والتعـصب النـوعي        0.05أنه توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى         -

جتماعي والدرجة الكلية بين متوسـطي       في التعصب الديني والتعصب اال     0.01وعند مستوى   
درجات منخفضات ومرتفعات عدد مرات التلقي ألساليب التربيـة الحزبيـة ككـل، لـصالح               

  .مرتفعات عدد مرات التلقي ألساليب التربية الحزبية ككل
في حين لم تجد النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية في التعصب الفكري بين متوسطي درجـات              -

 .ات عدد مرات التلقي ألساليب التربية الحزبيةمنخفضات ومرتفع

  :ويتفرع عن هذا الفرض الرئيس الفروض الفرعية التالية
 باختالف  الجامعيات بقطاع غزة  ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات           " 1.7

  ".التعرض لألسلوب التأطيري/عدد مرات التلقي

  )42(جدول 
  تبًعا الختالف  االتجاھات التعصبیة روق فيللف) ت(اختبار 

  عدد مرات التلقي لألسلوب التأطیري لدى الطالبات الجامعیات بقطاع غزة

منخفضات عدد مرات التلقي 
  لألسلوب التأطيري

مرتفعات عدد مرات التلقي 
  لألسلوب التأطيري

  المتغيرات  89= ن  89= ن
المتوسط 
  الحسابي

نحراف اال
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  0.05دالة عند  2.308 4.346 20.62 3.818 19.21  التعصب التنظيمي

  0.01دالة عند  3.391 3.463 17.43 2.825 15.83  التعصب الديني
  غير دالة إحصائيا 1.699 2.852 11.15 2.326 10.49  التعصب االجتماعي

  غير دالة إحصائيا 1.218 3.641 20.30 3.367 19.66  التعصب النوعي
  غير دالة إحصائيا 0.128 3.054 16.08 2.781 16.03  التعصب الفكري

  0.05دالة عند  2.421 13.096 85.61 10.961 81.23  االتجاهات التعصبية ككل
  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 176. =ح. د(الجدولية ) ت(قيمة 
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  :يتبين من الجدول السابقو
 في التعـصب التنظيمـي والدرجـة الكليـة       0.05أنه توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى         -

 في التعـصب الـديني بـين متوسـطي درجـات            0.01لالتجاهات التعصبية وعند مستوى     
ات منخفضات ومرتفعات عدد مرات التلقي لألسلوب التأطيري، لصالح مرتفعات عـدد مـر             

 .التلقي لألسلوب التأطيري

في حين لم تجد النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية في بقية االتجاهات التعصبية بين متوسـطي                 -
  .درجات منخفضات ومرتفعات عدد مرات التلقي لألسلوب التأطيري لدى الطالبات الجامعيات

 باختالف  الجامعيات بقطاع غزة  بات  ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطال         " 2.7
  ".التعرض لألسلوب الثقافي التربوي/عدد مرات التلقي

  )43(جدول 
  تبًعا الختالف  االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 

  عدد مرات التلقي لألسلوب الثقافي التربوي لدى الطالبات الجامعیات بقطاع غزة
منخفضات عدد مرات التلقي 

  سلوب الثقافي التربويلأل
مرتفعات عدد مرات التلقي 
  لألسلوب الثقافي التربوي

  المتغيرات  89= ن  89= ن
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 1.867 4.707 20.50 3.658 19.32  التعصب التنظيمي
  0.05دالة عند  1.970 3.432 17.05 2.597 16.15  يالتعصب الدين

  غير دالة إحصائيا 1.461 2.793 11.05 2.536 10.47  التعصب االجتماعي
  غير دالة إحصائيا 0.779 3.751 20.07 3.558 19.65  التعصب النوعي

  غير دالة إحصائيا 0.276 3.009 16.03 2.379 15.92  التعصب الفكري
  غير دالة إحصائيا 1.818 13.321 84.73 9.939 81.52  ة ككلاالتجاهات التعصبي

  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 176. =ح. د(الجدولية ) ت(قيمة 
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  :يتبين من الجدول السابقو
 في التعصب الديني بين متوسـطي درجـات    0.05أنه توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى         -

 ومرتفعات عدد مرات التلقي لألسلوب الثقافي التربوي، لـصالح مرتفعـات عـدد              منخفضات
 .مرات التلقي لألسلوب الثقافي التربوي

في حين لم تجد النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية في معظم االتجاهات التعصبية بين متوسطي                -
ى الطالبـات   درجات منخفضات ومرتفعات عدد مرات التلقي لألسلوب الثقافي التربـوي لـد           

  .الجامعيات

 باختالف  الجامعيات بقطاع غزة  ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات           " 3.7
  ".التعرض لألسلوب الترفيهي/عدد مرات التلقي

  )44(جدول 
  تبًعا الختالف  االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 

   الترفیھي لدى الطالبات الجامعیات بقطاع غزةعدد مرات التلقي لألسلوب التنشیطي

منخفضات عدد مرات التلقي 
  لألسلوب التنشيطي الترفيهي

مرتفعات عدد مرات التلقي 
  لألسلوب التنشيطي الترفيهي

  المتغيرات  89= ن  89= ن
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  اريالمعي

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 1.771 4.289 20.30 4.176 19.17  التعصب التنظيمي
 0.01دالة عند  3.696 3.130 17.47 2.694 15.85  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 1.463 2.705 10.89 2.517 10.32  التعصب االجتماعي

  اغير دالة إحصائي 0.543 3.441 20.13 3.726 19.84  التعصب النوعي
  غير دالة إحصائيا 1.154 3.115 16.02 3.119 15.48  التعصب الفكري

 0.05دالة عند  2.308 12.441 84.83 11.507 80.68  االتجاهات التعصبية ككل

  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 176. =ح. د(الجدولية ) ت(قيمة 

  :يتبين من الجدول السابقو
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 فـي  0.05 في التعصب الديني وعند مستوى     0.01وجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى       أنه ت  -
الدرجة الكلية لالتجاهات التعصبية بين متوسطي درجات منخفضات ومرتفعات عـدد مـرات         
التلقي لألسلوب التنشيطي الترفيهي، وكانت جميع الفروق لصالح مرتفعات عدد مرات التلقـي             

 .يلألسلوب التنشيطي الترفيه

في حين لم تجد النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية في معظم االتجاهات التعصبية بين متوسطي                -
  .درجات منخفضات ومرتفعات عدد مرات التلقي لألسلوب التنشيطي الترفيهي

 باختالف  الجامعيات بقطاع غزة  ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات           " 4.7
  ".التعرض لألسلوب التنشيطي الديني/ت التلقيعدد مرا

  )45(جدول 
  تبًعا الختالف  االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 

  عدد مرات التلقي لألسلوب التعبوي الدیني لدى الطالب الجامعیین بقطاع غزة
منخفضات عدد مرات التلقي 

  لألسلوب التعبوي الديني
ي مرتفعات عدد مرات التلق
  لألسلوب التعبوي الديني

  المتغيرات  89= ن  89= ن
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 1.331 4.448 20.39 3.744 19.57  التعصب التنظيمي

 0.01دالة عند  4.010 3.233 17.46 2.644 15.68  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 3.272 2.809 11.24 2.085 10.03  التعصب االجتماعي
 0.05دالة عند  2.398 3.480 20.51 3.394 19.28  التعصب النوعي

  غير دالة إحصائيا 1.693 2.928 16.05 2.641 15.34  التعصب الفكري
 0.01دالة عند  3.582 11.860 85.67 9.425 79.92  االتجاهات التعصبية ككل

  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 176. =ح. د(الجدولية ) ت(قيمة 

  :يتبين من الجدول السابقو
 فـي التعـصب الـديني والدرجـة الكليـة           0.01أنه توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى         -

درجـات   في التعـصب النـوعي بـين متوسـطي           0.05لالتجاهات التعصبية وعند مستوى     
منخفضات ومرتفعات عدد مرات التلقي لألسلوب التعبوي الديني، وكانـت جميـع الفـروق              

 .لصالح مرتفعات عدد مرات التلقي لألسلوب التعبوي الديني
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في حين لم تجد النتائج فروقًا دالة إحصائيا في بقية أبعاد االتجاهات التعصبية بين متوسـطي                  -
 .تلقي لألسلوب التعبوي الدينيدرجات منخفضات ومرتفعات عدد مرات ال
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 باختالف  الجامعيات بقطاع غزة  ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات           " 5.7
  ".التعرض لألسلوب اإلعالمي/عدد مرات التلقي

  )46(جدول 
  تبًعا الختالف  االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 

  اإلعالمي لدى الطالبات الجامعیات بقطاع غزةعدد مرات التلقي لألسلوب 
منخفضات عدد مرات التلقي 

  لألسلوب اإلعالمي
مرتفعات عدد مرات التلقي 

  لألسلوب اإلعالمي
  المتغيرات  89= ن  89= ن
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

 0.01دالة عند  2.701 4.205  21.07  4.064 19.40  يميالتعصب التنظ

 0.01دالة عند  3.918 3.371 17.49 2.967 15.62  التعصب الديني

 0.05دالة عند  2.253 2.606 10.84 2.378 10.00  التعصب االجتماعي

  غير دالة إحصائيا 1.556 3.354 20.20 3.579 19.39  التعصب النوعي
 0.05دالة عند  2.121 3.004 16.29 2.711 15.38  التعصب الفكري

 0.01دالة عند  3.521 11.639 85.91 11.476 79.80  االتجاهات التعصبية ككل

  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 176. =ح. د(الجدولية ) ت(قيمة 

  :يتبين من الجدول السابقو
 في التعصب التنظيمـي والـديني والدرجـة       0.01ى  أنه توجد فروق دالة إحصائيا عند مستو       -

 في التعصب االجتماعي والتعـصب الفكـري        0.05الكلية لالتجاهات التعصبية وعند مستوى      
بين متوسطي درجات منخفضات ومرتفعات عدد مرات التلقي لألسلوب اإلعالمـي، وكانـت             

 .جميع الفروق لصالح مرتفعات عدد مرات التلقي لألسلوب اإلعالمي

حين لم تجد النتائج فروقًا دالة إحصائيا في التعصب النـوعي بـين متوسـطي درجـات                 في   -
 .منخفضات ومرتفعات عدد مرات التلقي لألسلوب اإلعالمي
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 باختالف  الجامعيات بقطاع غزة  ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات            "6.7
  ".جتماعيالتعرض لألسلوب اال/عدد مرات التلقي

 
  )47(جدول 

  تبًعا الختالف  االتجاھات التعصبیة للفروق في) ت(اختبار 
  عدد مرات التلقي لألسلوب االجتماعي لدى الطالبات الجامعیات بقطاع غزة

منخفضات عدد مرات التلقي 
  لألسلوب االجتماعي

مرتفعات عدد مرات التلقي 
  لألسلوب االجتماعي

  المتغيرات  89= ن  89= ن
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 1.630 4.478 20.82 4.161 19.76  التعصب التنظيمي
 0.01دالة عند  3.212 3.462 17.38 2.907 15.84  التعصب الديني

 0.01دالة عند  2.827 2.788 11.13 2.449 10.02  التعصب االجتماعي

 0.05دالة عند  2.192 3.735 20.56 3.649  19.34  التعصب النوعي

  غير دالة إحصائيا 1.656 2.857 16.24 3.112 15.50  التعصب الفكري
 0.01دالة عند  3.103 12.714 86.14 11.605 80.48  االتجاهات التعصبية ككل

  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05لة عند مستوى دال) 176. =ح. د(الجدولية ) ت(قيمة 

  :يتبين من الجدول السابقو
 في التعصب الديني والتعـصب االجتمـاعي        0.01أنه توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى         -

 في التعصب النوعي بين متوسطي درجـات        0.05والدرجة الكلية لالتجاهات التعصبية وعند      
قي لألسلوب االجتماعي، وكانت الفروق لصالح مرتفعات       منخفضات ومرتفعات عدد مرات التل    
 .عدد مرات التلقي لألسلوب االجتماعي

في حين لم تجد النتائج فروقًا دالة إحصائيا في بقية أبعاد االتجاهات التعصبية والدرجة الكليـة              -
 .بين متوسطي درجات منخفضات ومرتفعات عدد مرات التلقي لألسلوب االجتماعي
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  : الثامنرئيس الالفرض . 8
ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الطلبة الجامعيين في درجاتهم علـى مقيـاس أسـاليب                "

  ". التربية الحزبية تعزى الختالف بعض الخصائص السياسية واالجتماعية والديموغرافية

  :ويتفرع عن هذا الفرض الرئيس الفروض الفرعية التالية
الطلبة الجامعيين في درجاتهم على مقياس أساليب التربيـة       ال توجد فروق دالة إحصائيا بين        1.8

  ".الجامعة التي ينتمون لهاالحزبية تعزى الختالف 

  ) 48(جدول رقم 
  یبین نتائج تحلیل التباین أحادي االتجاه لمعرفة 

  الفروق في أسالیب التربیة الحزبیة لدى الطلبة  باختالف الجامعة

  درجات  اتمجموع المربع  مصدر التباين  المتغير
  مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات  الحرية

 102.021 2 204.043  بين المجموعات

  األسلوب التأطيري  16.261  1004  16326.273  داخل المجموعات
    1006  16530.316 المجموع

 0.01دالة عند  6.27

 121.531 2 243.062  بين المجموعات

  27.685  1004  27796.155  داخل المجموعات
األسلوب الثقافي 

  التربوي
    1006  28039.217 المجموع

 0.05 عند دالة 4.39

 38.854 2 77.708  بين المجموعات

  11.468  1004  11514.276  داخل المجموعات
األسلوب التنشيطي 

  الترفيهي
    1006  11591.984 المجموع

 0.05دالة عند  3.38

 439.837 2 879.674  موعاتبين المج

 29.536  1004  29653.951  داخل المجموعات
األسلوب التعبوي 

  الديني
    1006  30533.625 المجموع

 0.01دالة عند  14.89

 39.020 2 78.040  بين المجموعات

  األسلوب اإلعالمي  18.975  1004  19051.291  داخل المجموعات
    1006  19129.331 المجموع

2.05 
غير دالة 
 إحصائيا

 86.882 2 173.765  بين المجموعات

  سلوب االجتماعياأل  17.426  1004  17495.838  داخل المجموعات
    1006  17669.603 المجموع

 0.01دالة عند  4.98

 3791.748 2 7583.496  بين المجموعات

  580.114  1004  582434.248  داخل المجموعات
أساليب التربية الحزبية 

  ككل
    1006  590017.744 المجموع

 0.01دالة عند  6.53
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  4.61 = 0.01، وعند مستوى داللة 3.00 = 0.05عند مستوى داللة ) 1004، 2. =ح. د(الجدولية عند ) ف(قيمة 
  :يتبين من الجدول السابق

ديني األسلوب التأطيري واألسلوب التعبوي ال    ( في أساليب التربية الحزبية      0.01وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى        -
تبعا للجامعة التي ينتمي إليها أفراد العينـة مـن الطلبـة    ) واألسلوب االجتماعي والدرجة الكلية ألساليب التربية الحزبية     

 .الجامعيين

األسـلوب الثقـافي التربـوي      ( في أساليب التربية الحزبيـة       0.05كما وجدت النتائج فروقًا دالة إحصائيا عند مستوى          -
  .تبعا للجامعة التي ينتمي إليها أفراد العينة من الطلبة الجامعيين) يهيواألسلوب التنشيطي الترف

في حين لم تجد النتائج فروقًا دالة إحصائيا في األسلوب اإلعالمي  تبعا للجامعة التي ينتمي إليها أفراد العينة من الطلبـة        -
 .الجامعيين

رية لدرجات أفراد العينـة فـي       والجدول التالي يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا      
  :أساليب التربية الحزبية ذات الداللة تبعا للجامعة التي ينتمي إليها الطلبة

  )49(جدول رقم 
  يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

  أفراد العينة على أساليب التربية الحزبية ذات الداللة تبعا للجامعة

المتوسط   العدد  البيان  المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 4.30866 17.2848 323 الجامعة اإلسالمية

  األسلوب التأطيري 3.73808 16.3636 341 جامعة األزهر
 4.04563 16.2828 343 جامعة األقصى

 5.52301 22.2477 323 الجامعة اإلسالمية

 5.01520 21.3519 341 جامعة األزهر
األسلوب الثقافي 

  التربوي
 5.24884 21.0904 343 جامعة األقصى

 3.44822 16.4830 323 الجامعة اإلسالمية

 3.15283 16.0616 341 جامعة األزهر
األسلوب التنشيطي 

  الترفيهي
 3.54829 15.8047 343 جامعة األقصى

 5.84048 24.5542 323 الجامعة اإلسالمية

 4.94991 22.3402 341 جامعة األزهر
األسلوب التعبوي 

  الديني
 5.49843 22.8746 343 جامعة األقصى
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 4.22133 18.6223 323 الجامعة اإلسالمية

  األسلوب االجتماعي 3.99598 17.7771 341 جامعة األزهر
 4.30179 17.6939 343 جامعة األقصى

 25.49148  116.4830 323 الجامعة اإلسالمية

 22.13123 110.8915 341 زهرجامعة األ
أساليب التربية 

  الحزبية ككل
 24.58216 110.3557 343 جامعة األقصى

  
األبعـاد  والجدول التالي يبين نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات             

  :تبعا للجامعةذات الداللة 
  )50(جدول رقم 

  نتائج اختبار شیفیھ للكشف عن اتجاه الفروق
   تبًعا للجامعةاللةاألسالیب ذات الدبین متوسطات 

  األزهر  اإلسالمية  البيان  المتغير
  األسلوب التأطيري  * 0.921  األزهر
 0.080 *  1.0020  األقصى

األسلوب الثقافي    0.895  األزهر
 0.261  *  1.1573  األقصى  التربوي

األسلوب التنشيطي    0.421  األزهر
 0.256  *0.678  األقصى  الترفيهي

األسلوب التعبوي     *2.2140  األزهر
 0.534 * 1.6795  األقصى  لدينيا

  األسلوب االجتماعي    *0.845  األزهر
 0.083  *0.928  األقصى

أساليب التربية الحزبية     *5.5915  األزهر
 0.535  * 6.1273  األقصى  ككل

  :يتبين من الجدولين السابقين
لجامعة اإلسالمية ومجموعتي طـالب جامعـة األزهـر    أن الفروق في األسلوب التأطيري كانت بين مجموعة طالب ا      -

  .وجامعة األقصى، لصالح مجموعة طالب الجامعة اإلسالمية
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أن الفروق في األسلوب الثقافي التربوي كانت بين مجموعة طالب الجامعة اإلسـالمية ومجموعـة طـالب جامعـة                    -
 .األقصى، لصالح مجموعة طالب الجامعة اإلسالمية

 التنشيطي الترفيهي كانت بين مجموعة طالب الجامعة اإلسالمية ومجموعـة طـالب جامعـة        أن الفروق في األسلوب    -
 .األقصى، لصالح مجموعة طالب الجامعة اإلسالمية

أن الفروق في األسلوب التعبوي الديني كانت بين مجموعة طالب الجامعة اإلسالمية ومجموعتي طالب جامعة األزهر                 -
  . الجامعة اإلسالميةوجامعة األقصى، لصالح مجموعة طالب

أن الفروق في األسلوب االجتماعي كانت بين مجموعة طالب الجامعة اإلسالمية ومجموعتي طالب جامعـة األزهـر                  -
  .وجامعة األقصى، لصالح مجموعة طالب الجامعة اإلسالمية

 طـالب جامعـة     أن الفروق في أساليب التربية الحزبية ككل كانت بين مجموعة طالب الجامعة اإلسالمية ومجموعتي              -
 .األزهر وجامعة األقصى، لصالح مجموعة طالب الجامعة اإلسالمية

 ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الطلبة الجامعيين في درجاتهم على مقياس أساليب التربيـة             2.8
  ".الحزبية تعزى الختالف الكلية التي ينتمون لها

  )51(جدول 
   یةأسالیب التربیة الحزب للفروق في) ت(اختبار 

  تبًعا الختالف الكلیة التي ینتمون إلیھا لدى الطلبة الجامعیین بقطاع غزة
  طلبة الكليات العلمية  طلبة الكليات النظرية

  532= ن  475= ن
المتوسط   المتغيرات

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 1.01 4.138 16.50 3.956 16.76  األسلوب التأطيري
  غير دالة إحصائيا 1.52 5.364 21.31 5.174 21.81  األسلوب الثقافي التربوي

  غير دالة إحصائيا 0.27 3.501 16.13 3.273 16.07  األسلوب التنشيطي الترفيهي
  صائياغير دالة إح 1.42 5.639 22.99 5.353 23.49  األسلوب التعبوي الديني

  غير دالة إحصائيا 1.77 4.444 16.72 4.255 17.21  األسلوب اإلعالمي
  غير دالة إحصائيا 1.03 4.262 17.89 4.108 18.16  األسلوب االجتماعي

  غير دالة إحصائيا 1.28 24.781 111.57 23.552 113.54  أساليب التربية الحزبية ككل
  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05توى داللة عند مس) 1005. =ح. د(الجدولية ) ت(قيمة 

يتبين من الجدول السابق أنه لم تجد النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجـات                
طلبة الكليات النظرية وطلبة الكليات العلمية في أساليب التربية الحزبية ودرجتها الكلية لدى أفـراد   

  .العينة من طلبة الجامعة
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ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الطلبة الجامعيين في درجاتهم على مقياس أساليب التربية              " 3.8
  ".الحزبية تعزى الختالف المستوى التعليمي

  ) 52(جدول رقم 
  یبین نتائج تحلیل التباین أحادي االتجاه لمعرفة 

   التعلیميالفروق في أسالیب التربیة الحزبیة لدى الطلبة تبًعا الختالف المستوى

  مجموع المربعات  مصدر التباين  المتغير
  درجات
  مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات  الحرية

 101.327 3 303.982  بين المجموعات

  األسلوب التأطيري  16.167  1001  16183.345  داخل المجموعات
    1004  16487.327 المجموع

 0.01دالة عند  6.267

 141.636 3 424.908  بين المجموعات

  27.501  1001  27528.330  داخل المجموعات
األسلوب الثقافي 

  ويالترب
    1004  27953.238 المجموع

 0.01دالة عند  5.150

 69.462 3 208.387  بين المجموعات

  11.353  1001  11364.224  داخل المجموعات
األسلوب التنشيطي 

  الترفيهي
    1004  11572.611 المجموع

 0.01دالة عند  6.118

 168.208 3 504.624  بين المجموعات

 29.944  1001  29974.136  داخل المجموعات
األسلوب التعبوي 

  الديني
    1004  30478.760 المجموع

 0.01دالة عند  5.617

 52.523 3 157.570  بين المجموعات

  األسلوب اإلعالمي  18.904  1001  18922.474  داخل المجموعات
    1004  19080.044 المجموع

 0.05دالة عند  2.778

 104.146 3 312.439  بين المجموعات

  األسلوب االجتماعي  17.307  1001  17324.781  داخل المجموعات
    1004  17637.220 المجموع

 0.01دالة عند  6.017

 3460.568 3 10381.704  بين المجموعات

  577.431  1001  578008.023  داخل المجموعات
أساليب التربية الحزبية 

  ككل
    1004  588389.727 المجموع

 0.01عند دالة  5.993

  3.78 = 0.01، وعند مستوى داللة 2.60 = 0.05عند مستوى داللة ) 1001، 3. =ح. د(الجدولية عند ) ف(قيمة 
  :يتبين من الجدول السابق

 التربية الحزبيـة تبعـا للمـستوى التعليمـي  للطلبـة        في معظم أساليب   0.01وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى        -
  .الجامعيين

 في األسلوب اإلعالمي  تبعا للمستوى التعليمي  للطلبـة           0.05في حين وجدت النتائج فروقًا دالة إحصائيا عند مستوى           -
  .الجامعيين
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ينـة فـي    والجدول التالي يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد الع         
  :أساليب التربية الحزبية ذات الداللة تبعا للمستوى التعليمي

  )53(جدول رقم 
  یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات 

  أفراد العینة على أسالیب التربیة الحزبیة ذات الداللة تبًعا للمستوى التعلیمي

المتوسط   العدد  البيان  المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  لمعياريا

 3.67636 15.8828 239 المستوى األول

 3.98363 17.4977 221 المستوى الثاني

 4.07509 16.6985 325 المستوى الثالث
  األسلوب التأطيري

 4.32415 16.5182 220 المستوى الرابع

 5.06922 20.8536 239 المستوى األول

 5.15599 22.6109 221 المستوى الثاني

 5.18033 21.7108 325 المستوى الثالث

األسلوب الثقافي 
  التربوي

 5.60052 21.0636 220 المستوى الرابع

 3.12104 15.9163 239 المستوى األول

 3.66088 16.9502 221 المستوى الثاني

 3.34666 15.9785 325 المستوى الثالث

األسلوب التنشيطي 
  الترفيهي

 3.35740 15.6955 220 المستوى الرابع

 5.05582 22.3682 239 المستوى األول

 5.52861 24.4389 221 المستوى الثاني

 5.49191 23.1446 325 المستوى الثالث
  األسلوب التعبوي الديني

 5.81052 23.1364 220 المستوى الرابع

 4.32815 16.7531 239 المستوى األول

 4.27140 17.6561 221 المستوى الثاني

 4.36222 16.9569 325 المستوى الثالث
  األسلوب اإلعالمي

 4.42326 16.5318 220 المستوى الرابع
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 3.83289 17.4268 239 المستوى األول

 4.36618 18.9910 221 المستوى الثاني

 4.16919 18.0246 325 المستوى الثالث
  األسلوب االجتماعي

 4.27509 17.7182 220 المستوى الرابع

 22.26826 109.2008 239 المستوى األول

 24.24322 118.1448 221 المستوى الثاني

 23.93414 112.5138 325 المستوى الثالث

ية الحزبية أساليب الترب
  ككل

 25.73904 110.6636 220 المستوى الرابع

  
األسـاليب  والجدول التالي يبين نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسـطات           

  :تبعا للمستوى التعليميالداللة ذات 
  )54(جدول رقم 

  نتائج اختبار شیفیھ للكشف عن اتجاه الفروق 
   تبًعا للمستوى التعلیمياألسالیب ذات الداللةبین متوسطات 

  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  البيان  المتغير
    *1.614  المستوى الثاني

  األسلوب التأطيري   0.799 0.815  الثالثالمستوى 
 0.180 0.979 0.635  المستوى الرابع

     *1.757  المستوى الثاني

  األسلوب الثقافي التربوي   0.900  0.857  المستوى الثالث
 0.647  * 1.5472  0.210  المستوى الرابع

     *1.033  المستوى الثاني

    *0.971  0.062  المستوى الثالث
األسلوب التنشيطي 

  الترفيهي
 0.283  * 1.2548 0.220  المستوى الرابع

     *2.070  المستوى الثاني

  األسلوب التعبوي الديني   1.2943  2.070  المستوى الثالث
 0.008 1.3026  0.768  المستوى الرابع

    0.903  المستوى الثاني

  األسلوب اإلعالمي   0.699  0.203  المستوى الثالث
 0.425  * 1.1243   0.221  المستوى الرابع
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    *1.564  المستوى الثاني

  األسلوب االجتماعي   0.966 0.597  المستوى الثالث
 0.306  * 1.2728 0.291  المستوى الرابع

     *8.944  المستوى الثاني

   5.6310  3.313  المستوى الثالث
أساليب التربية الحزبية 

  ككل
 1.850  * 7.4812  1.462  المستوى الرابع

  

  :ن من الجدولين السابقينيتبي
أن الفروق في األسلوب التأطيري كانت بـين مجموعـة طلبـة المـستوى التعليمـي األول                  -

 .ومجموعة طلبة المستوى التعليمي الثاني، لصالح مجموعة طلبة المستوى التعليمي الثاني

ية ككـل   أن الفروق في األسلوب الثقافي التربوي واألسلوب االجتماعي وأساليب التربية الحزب           -
كانت بين مجموعة طلبة المستوى التعليمي الثاني ومجموعتي طلبة المستوى التعليمـي األول             

  .وطلبة المستوى التعليمي الرابع، لصالح مجموعة طلبة المستوى التعليمي الثاني
أن الفروق في األسلوب التنشيطي الترفيهي كانت بين مجموعة طلبة المستوى التعليمي الثاني              -

  .جموعات، لصالح مجموعة طلبة المستوى التعليمي الثانيوباقي الم
أن الفروق في األسلوب التعبوي الديني كانت بين مجموعة طلبة المـستوى التعليمـي األول                -

 .ومجموعة طلبة المستوى التعليمي الثاني، لصالح مجموعة طلبة المستوى التعليمي الثاني

 مجموعة طلبة المستوى التعليمـي الثـاني        أن الفروق في األسلوب التعبوي الديني كانت بين        -
  .ومجموعة طلبة المستوى التعليمي الرابع، لصالح مجموعة طلبة المستوى التعليمي الثاني
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في درجاتهم على مقياس أساليب التربية       ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الطلبة الجامعيين       " 4.8
  ".ياالنتماء التنظيمي أو الحركالحزبية تعزى الختالف 

  ) 55(جدول رقم 
  یبین نتائج تحلیل التباین أحادي االتجاه لمعرفة 

  الفروق في أسالیب التربیة الحزبیة لدى الطلبة تبًعا الختالف االنتماء التنظیمي

  درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين  المتغير
  مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات  الحرية

 2011.881 4 8047.525  اتبين المجموع

  األسلوب التأطيري  8.455  1001  8463.688  داخل المجموعات
    1005  16511.214 المجموع

 0.01دالة عند  237.94

 3991.619 4 15966.477  بين المجموعات

  12.058  1001  12070.335  داخل المجموعات
األسلوب الثقافي 

  التربوي
    1005  28036.812 المجموع

 0.01دالة عند  331.02

 890.818 4 3563.273  بين المجموعات

  8.012  1001  8020.346  داخل المجموعات
األسلوب التنشيطي 

  الترفيهي
    1005  11583.619 المجموع

 0.01دالة عند  111.18

 3009.813 4 12039.251  بين المجموعات

 18.476  1001  18494.320  داخل المجموعات
األسلوب التعبوي 

  الديني
    1005  30533.571 المجموع

 0.01دالة عند  162.90

 2274.147 4 9096.589  بين المجموعات

  األسلوب اإلعالمي  10.019  1001  10028.899  داخل المجموعات
    1005  19125.488 المجموع

 0.01دالة عند  226.98

 1452.441 4 5809.766  بين المجموعات

  األسلوب االجتماعي  11.839  1001  11850.708  داخل المجموعات
    1005  17660.474 المجموع

 0.01 دالة عند 122.68

 76314.506 4 305258.023  بين المجموعات

  284.475  1001  284759.474  داخل المجموعات
أساليب التربية الحزبية 

  ككل
    1005  590017.496 المجموع

 0.01دالة عند  268.26

  3.32 = 0.01، وعند مستوى داللة 2.37 = 0.05عند مستوى داللة ) 1001، 4. =ح. د(الجدولية عند ) ف(قيمة 
 في جميع أساليب التربية الحزبية 0.01يتبين من الجدول السابق أنه توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى 

  .ودرجتها الكلية تبعا لالنتماء التنظيمي للطلبة الجامعيين
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طات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينـة فـي          والجدول التالي يبين المتوس   
  :أساليب التربية الحزبية ذات الداللة تبعا لالنتماء التنظيمي

  )56(جدول رقم 
  یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات 
  نظیميأفراد العینة على أسالیب التربیة الحزبیة ذات الداللة تبًعا لالنتماء الت

المتوسط   العدد  البيان  المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 3.47897 18.8836  275 حماس

 3.24604 17.5495 313 فتح

 3.43669 19.0714 126 الجهاد اإلسالمي

 3.81629 16.7778 27 أخرى

  األسلوب التأطيري

 0.13632 12.0189 265 بدون انتماء تنظيمي

 4.07385 24.5709 275 حماس

 4.04980 23.1118 313 فتح

 3.77535 24.8968 126 الجهاد اإلسالمي

 4.85722 21.1481 27 أخرى

األسلوب الثقافي 
  بويالتر

 0.20240 15.0264 265 بدون انتماء تنظيمي

 3.17573 17.6109 275 حماس

 3.44802 16.8435 313  فتح

 3.09368 17.4048 126 الجهاد اإلسالمي

 3.67055 16.6296 27 أخرى

األسلوب التنشيطي 
  الترفيهي

 0.06143 13.0038 265 بدون انتماء تنظيمي

 4.99606 26.5745 275 حماس

 4.87267 23.3355 313 فتح

 5.18279 26.8968 126 الجهاد اإلسالمي

 5.84632 22.2222 27 أخرى

األسلوب التعبوي 
  الديني

 0.06143 18.0038 265 بدون انتماء تنظيمي
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 3.65441 18.7927 275 حماس

 3.68716 18.7157 313 فتح

 3.65990 19.2619 126 الجهاد اإلسالمي

 4.17256 15.8889 27 أخرى

  األسلوب اإلعالمي

 0.06143 12.0038 265 بدون انتماء تنظيمي

 3.76484 19.7491 275 حماس

 4.17865 18.8850 313 فتح

 3.96873 20.4286 126 الجهاد اإلسالمي

 4.32642 17.4444 27 أخرى

  األسلوب االجتماعي

 0.49097 14.1283 265 بدون انتماء تنظيمي

 19.63786 126.1818 275 حماس

 19.31778 118.4409 313 فتح

 19.86651 127.9603 126 الجهاد اإلسالمي

 22.57012 110.1111 27 أخرى

أساليب التربية 
  الحزبية ككل

 0.55712 84.1849 265 بدون انتماء تنظيمي
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األساليب والجدول التالي يبين نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات 
  :تبعا لالنتماء التنظيميذات الداللة 

  )57(جدول رقم 
  نتائج اختبار شیفیھ للكشف عن اتجاه الفروق 

   تبًعا لالنتماء التنظیمياألسالیب ذات الداللةبین متوسطات 

  فتح  حماس  البيان  المتغير
الجهاد 
  أخرى  اإلسالمي

      *1.3341 فتح
     *1.5219  0.187 الجهاد اإلسالمي

    *2.2937  0.771   *2.1059 أخرى
  األسلوب التأطيري

  *4.758  * 7.0526  * 5.5307  * 6.8648 بدون انتماء تنظيمي

      *1.4591 تحف
     *1.7850  0.325 الجهاد اإلسالمي

    *3.7487  1.9637   *3.4228 أخرى
األسلوب الثقافي 

  التربوي
  *6.121  * 9.8704  * 8.0854  * 9.5445 بدون انتماء تنظيمي

      *0.767 فتح
    0.561  0.206 الجهاد اإلسالمي

   0.775  0.213  0.981 أخرى
األسلوب التنشيطي 

  الترفيهي
  *3.625  * 4.4010  * 3.8397  * 4.6071 تنظيميبدون انتماء 

      *3.2391 فتح
     *3.5614  0.322 الجهاد اإلسالمي

    *4.6746  1.1132   *4.3523 أخرى
األسلوب التعبوي 

  الديني
  *4.218  * 8.8931  * 5.3317  * 8.5708 بدون انتماء تنظيمي

     0.077 فتح
    0.546  0.469 الميالجهاد اإلس
    *3.3730   *2.8268   *2.9038 أخرى

  األسلوب اإلعالمي
  *3.885  * 7.2581  * 6.7119  * 6.7890 بدون انتماء تنظيمي

     0.864 فتح
     *1.5436  0.679 الجهاد اإلسالمي

    *2.9841  1.4405   *2.3046 أخرى
األسلوب 
  االجتماعي

  *3.316  * 6.3003  * 4.7567  * 5.6208 بدون انتماء تنظيمي

      *7.7409 فتح
     *9.5194  1.7785 الجهاد اإلسالمي

    *17.8492  8.3298   *16.0707 أخرى
أساليب التربية 

  الحزبية ككل
  *25.926  * 43.7754  * 34.2560  * 41.9969 بدون انتماء تنظيمي
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  :يتبين من الجدولين السابقين
الثقافي التربوي والتعبوي الديني والدرجة الكلية ألساليب       التأطيري و (أن الفروق في األساليب      -

كانت بين مجموعة الطلبة المنتمين لحركة حماس ومجموعات الطلبة المنتمين          ) التربية الحزبية 
لحركة فتح ولتنظيمات أخرى وغير المنتمين ألي تنظيم، لصالح مجموعة الطلبـة المنتمـين              

بين مجموعـة الطلبـة     ) اإلعالمي واالجتماعي  (وكانت الفروق في األسلوبين   . لحركة حماس 
المنتمين لحركة حماس ومجموعات الطلبة المنتمين لتنظيمات أخـرى وغيـر المنتمـين ألي              
تنظيم، لصالح مجموعة الطلبة المنتمين لحركة حماس، بينما كانت الفـروق فـي األسـلوب               

عتي الطلبـة الـذين     التنشيطي الترفيهي بين مجموعة الطلبة المنتمين لحركة حماس ومجمـو         
 .ينتمون لحركة فتح وغير المنتمين ألي تنظيم، لصالح مجموعة الطلبة المنتمين لحركة حماس

التأطيري والثقافي التربوي والتعبوي الديني واالجتماعي والدرجـة        (أن الفروق في األساليب      -
ح ومجموعـة   كانت بين مجموعة الطلبة المنتمين لحركة فـت       ) الكلية ألساليب التربية الحزبية   

كما . الطلبة المنتمين لحركة الجهاد اإلسالمي، لصالح الطلبة المنتمين لحركة الجهاد اإلسالمي          
كانت هناك فروق في هذه األساليب بين مجموعة الطلبة المنتمين لحركة فتح ومجموعة غيـر              

 .المنتمين ألي تنظيم، لصالح مجموعة الطلبة المنتمين لحركة فتح

وب التنشيطي الترفيهي كانت بين مجموعة الطلبة المنتمين لحركـة فـتح            أن الفروق في األسل    -
 .ومجموعة الطلبة غير المنتمين ألي تنظيم، لصالح مجموعة الطلبة المنتمين لحركة فتح

أن الفروق في األسلوب اإلعالمي كانت بين مجموعة الطلبة المنتمين لحركة فتح ومجموعتي              -
ر المنتمين ألي تنظيم، لصالح الطلبة المنتمـين لحركـة          الطلبة المنتمين لتنظيمات أخرى وغي    

 .فتح

أن الفروق في جميع األساليب والدرجة الكلية ألساليب التربية الحزبية كانت بـين مجموعـة                -
الطلبة المنتمين لحركة الجهاد اإلسالمي ومجموعتي الطلبة المنتمين لتنظيمات أخرى وغيـر            

 .مين لحركة الجهاد اإلسالميالمنتمين لتنظيمات، لصالح الطلبة المنت

أن الفروق في جميع األساليب والدرجة الكلية ألساليب التربية الحزبية كانت بـين مجموعـة                -
الطلبة المنتمين لتنظيمات أخرى ومجموعة الطلبة غير المنتمين لتنظيمـات، لـصالح الطلبـة      

 .المنتمين لتنظيمات أخرى
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بة الجامعيين في درجاتهم علـى مقيـاس أسـاليب التربيـة            ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الطل       5.8
  )". الجئ-مواطن (الحزبية تعزى الختالف المواطنة 

  )58(جدول 
   أسالیب التربیة الحزبیة للفروق في) ت(اختبار 

  تبًعا الختالف المواطنة لدى الطلبة الجامعیین بقطاع غزة

  الجئ  مواطن
  677= ن  327= ن

المتوسط   المتغيرات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 1.366 4.038 16.50 4.073 16.88  األسلوب التأطيري
  غير دالة إحصائيا  3180. 5.293 21.51 5.257 21.63  األسلوب الثقافي التربوي

  غير دالة إحصائيا 1.254 3.362 16.01 3.445 16.29  األسلوب التنشيطي الترفيهي
  غير دالة إحصائيا 0.482 5.458 23.17 5.634 23.35  األسلوب التعبوي الديني

  غير دالة إحصائيا 0.278 4.384 16.93 4.313 17.01  األسلوب اإلعالمي
  غير دالة إحصائيا 1.530 4.144 17.87 4.277 18.30  األسلوب االجتماعي

  غير دالة إحصائيا 0.898 24.187 112.02 24.278 113.49  بية الحزبية ككلأساليب التر
  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 1002. =ح. د(الجدولية ) ت(قيمة 

يتبين من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات                و
لبة الالجئين في أساليب التربية الحزبية ودرجتها الكلية تبعا للمواطنة لـدى            الطلبة المواطنين والط  

  .أفراد العينة من طلبة الجامعة
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ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الطلبة الجامعيين في درجاتهم علـى مقيـاس أسـاليب التربيـة                   6.8
 غزة، الوسطى، خانيونس،    شمال غزة، (الحزبية تعزى الختالف مكان اإلقامة في محافظات غزة         

 )".رفح
  ) 59(جدول رقم 

  یبین نتائج تحلیل التباین أحادي االتجاه لمعرفة الفروق 
  في أسالیب التربیة الحزبیة لدى الطلبة تبًعا الختالف مكان اإلقامة في محافظات غزة

  درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين  المتغير
  لداللةمستوى ا  قيمة ف  متوسط المربعات  الحرية

 45.889 4 183.558  بين المجموعات

  األسلوب التأطيري  16.307  979  15964.482  داخل المجموعات
    983  16148.040 المجموع

 0.05دالة عند  2.814

 104.557 4 418.228  بين المجموعات

  27.542  979  26963.804  داخل المجموعات
األسلوب الثقافي 

  التربوي
    983  27382.033 المجموع

 0.01دالة عند  3.796

 29.922 4 119.688  بين المجموعات

  11.453  979  11212.162  داخل المجموعات
األسلوب التنشيطي 

  الترفيهي
    983  11331.850 المجموع

 0.05دالة عند  2.613

 93.819 4 375.276  بين المجموعات

 30.090  979  29458.187  ل المجموعاتداخ
األسلوب التعبوي 

  الديني
    983  29833.463 المجموع

 0.05دالة عند  3.118

 40.518 4 162.073  بين المجموعات

  األسلوب اإلعالمي  18.921  979  18523.950  داخل المجموعات
    983  18686.023 المجموع

 غير دالة إحصائيا 2.141

 51.765 4 207.058  بين المجموعات

  األسلوب االجتماعي  17.513  979  17145.087  داخل المجموعات
    983  17352.145 المجموع

 0.05دالة عند  2.956

 1981.465 4 7925.858  بين المجموعات

  582.263  979  570035.068  داخل المجموعات
أساليب التربية الحزبية 

  ككل
    983  577960.926 المجموع

 0.01دالة عند  3.403

  3.32 = 0.01، وعند مستوى داللة 2.37 = 0.05عند مستوى داللة ) 979، 4. =ح. د(د الجدولية عن) ف(قيمة 
  :يتبين من الجدول السابق

 في معظم أساليب التربية الحزبية ودرجتها الكلية تبعا 0.05 وعند مستوى    0.01وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى        -
 .الختالف مكان إقامة الطلبة الجامعيين

  . ذات داللة إحصائيا في األسلوب اإلعالمي لدى الطلبة تبعا الختالف مكان اإلقامةال توجد فروق -
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والجدول التالي يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينـة فـي             
  :أساليب التربية الحزبية ذات الداللة تبعا لمكان اإلقامة

  )60(جدول رقم 
   واالنحرافات المعيارية لدرجات يبين المتوسطات الحسابية

  أفراد العينة على أساليب التربية الحزبية ذات الداللة تبعا لمكان اإلقامة

المتوسط   العدد  البيان  المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 4.18230 16.9521 167 الشمال

 4.07021 16.4132 409 غزة

 3.85783 16.2028 212 الوسطى

 4.18653 17.4783 92 خانيونس

  األسلوب التأطيري

 3.89979 17.2692 104 رفح

 5.33684 21.9222 167 الشمال

 5.34792 21.0171 409 غزة

 5.03045 21.2123 212 الوسطى

 5.33569 22.5543 92 خانيونس

األسلوب الثقافي 
  التربوي

 5.05961 22.7981 104 رفح

 3.45974 16.3713 167 الشمال

 3.45880 16.0489 409 غزة

 3.23555 15.5991 212 الوسطى

 3.34052 16.6957 92 خانيونس

األسلوب التنشيطي 
  الترفيهي

 3.29719 16.5481 104 رفح

 5.59428 23.9281 167 الشمال

 5.68915 22.9218 409 غزة

 5.00655 22.5283 212 الوسطى

 5.48893 24.1196 92 خانيونس

األسلوب التعبوي 
  الديني

 5.42114 24.0962 104 رفح
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 4.30123 18.5629 167 الشمال

 4.15944 17.7066 409 غزة

 4.09676 17.6321 212 الوسطى

 4.20872 18.6087 92 خانيونس

  األسلوب االجتماعي

 4.25177 18.7404 104 رفح

 24.98900 115.0419 167 الشمال

 24.69893 110.8093 409 غزة

 22.65463 109.7830  212 الوسطى

 24.37780 117.1739 92 خانيونس

أساليب التربية 
  الحزبية ككل

 23.13112 117.0000 104 رفح

األساليب والجدول التالي يبين نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات 
  :تبعا لمكان اإلقامةذات الداللة 

  )61(جدول رقم 
  ھ للكشف عن اتجاه الفروق نتائج اختبار شیفی

   تبًعا لمكان اإلقامةاألسالیب ذات الداللةبین متوسطات 

 خانيونس الوسطى غزة الشمال  البيان  المتغير

     0.538 غزة
    0.210  0.749 الوسطى
    *1.275  1.065  0.526 خانيونس

  األسلوب التأطيري
 0.209  1.066  0.856 0.317 رفح

     0.905 غزة
    0.195  0.709 الوسطى
   1.342  1.537  0.632 خانيونس

األسلوب الثقافي 
  ويالترب

 0.243  1.585   *1.781 0.875 رفح

     0.322 غزة
    0.449  0.772 الوسطى
    *1.096  0.646  0.324 خانيونس

األسلوب التنشيطي 
  الترفيهي

 0.147  0.949 0.499 0.176 رفح
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     1.006 غزة
    0.493  1.399 الوسطى
    *1.591  1.197  0.191 خانيونس

األسلوب التعبوي 
  الديني

 0.023 1.567 1.174 0.168 رفح

     0.856 غزة
    0.074  0.930 الوسطى
   0.976  0.902  0.045 خانيونس

األسلوب 
  االجتماعي

 0.131   *1.108 1.033 0.177 رفح

     4.232 غزة
    1.026  5.258 الوسطى
    *7.390  6.364  2.132 خانيونس

أساليب التربية 
  الحزبية ككل

 0.173 7.217 6.190 1.958 رفح

  :يتبين من الجدولين السابقينو
التأطيري والتنشيطي الترفيهي والتعبـوي الـديني والـردة الكليـة           (أن الفروق في األساليب      -

نيونس ومجموعة  كانت بين مجموعة الطلبة المقيمين في محافظة خا       ) ألساليب التربية الحزبية  
 .الطلبة المقيمين في محافظة الوسطى، لصالح الطلبة المقيمين في محافظة خانيونس

أن الفروق في األسلوب الثقافي التربوي كانت بين مجموعة الطلبة المقيمين في محافظة رفـح          -
 .ومجموعة الطلبة المقيمين في محافظة غزة، لصالح الطلبة المقيمين في محافظة رفح

ق في األسلوب االجتماعي كانت بين مجموعة الطلبة المقيمين فـي محافظـة رفـح               أن الفرو  -
  .ومجموعة الطلبة المقيمين في محافظة الوسطى، لصالح الطلبة المقيمين في محافظة رفح
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  : التاسعالرئيس الفرض . 9
ب التعرض ألسالي /ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الطلبة الجامعيين في عدد مرات التلقي           "

  ". التربية الحزبية تعزى الختالف بعض الخصائص السياسية واالجتماعية والديموغرافية

  :ويتفرع عن هذا الفرض الرئيس الفروض الفرعية التالية
التعرض ألساليب التربيـة  /ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الطلبة الجامعيين في عدد مرات التلقي           " 1.9

  ".التي ينتمون لهاالحزبية تعزى الختالف الجامعة 

  ) 62(جدول رقم 
  یبین نتائج تحلیل التباین أحادي االتجاه لمعرفة 

  الفروق في عدد مرات التلقي ألسالیب التربیة الحزبیة لدى الطلبة باختالف الجامعة

  درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين  المتغير
  مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات  الحرية

 1112.928 2 2225.857  بين المجموعات

  86.210  717  61812.538  داخل المجموعات
ب مشاركة األسلو
  التأطيري

    719  64038.394 المجموع
 0.01دالة عند  12.910

 1581.233 2 3162.466  بين المجموعات

  115.043  717  82485.500  داخل المجموعات
مشاركة األسلوب 
  الثقافي التربوي

    719  85647.965 المجموع
 0.01دالة عند  13.745

 340.134 2 680.267  بين المجموعات

  58.761  717  42131.731  داخل المجموعات
مشاركة األسلوب 
  التنشيطي الترفيهي

    719  42811.999 المجموع
 0.01دالة عند  5.788

 4129.465 2 8258.929  بين المجموعات

 146.809  717  105262.258  داخل المجموعات
مشاركة األسلوب 
  التعبوي الديني

    719  113521.187 المجموع
 0.01دالة عند  28.128

 333.211 2 666.422  بين المجموعات

  92.491  717  66316.077  داخل المجموعات
مشاركة األسلوب 

  اإلعالمي
    719  66982.499 المجموع

 0.05دالة عند  3.603

 585.718 2 1171.436  ين المجموعاتب

  88.106  717  63171.896  داخل المجموعات
مشاركة األسلوب 

  االجتماعي
    719  64343.332 المجموع

 0.01دالة عند  6.648

 0.01دالة عند  15.895 38773.453 2 77546.906  بين المجموعاتمشاركة أساليب 
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  التربية الحزبية ككل  2439.420  717  1749064.082  داخل المجموعات
    719  1826610.988 المجموع

  4.61 = 0.01، وعند مستوى داللة 3.00 = 0.05عند مستوى داللة ) 717، 2. =ح. د(الجدولية عند ) ف(قيمة 
  :يتبين من الجدول السابق

 في عدد مرات تلقي معظم أساليب التربية الحزبية تبعـا للجامعـة التـي           0.01وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى        -
 .ي إليها أفراد العينة من الطلبة الجامعيينينتم

 في عدد مرات تلقي األسلوب اإلعالمي تبعا للجامعـة التـي            0.05كما وجدت النتائج فروقًا دالة إحصائيا عند مستوى          -
  .ينتمي إليها أفراد العينة من الطلبة الجامعيين

درجات أفراد العينـة فـي      والجدول التالي يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل       
التعرض ألساليب التربية الحزبية ذات الداللة تبعا للجامعة التي ينتمـي إليهـا             / عدد مرات التلقي  

  :الطلبة
  )63(جدول رقم 

  یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات 
  ة تبًعا للجامعةأفراد العینة على عدد مرات التلقي ألسالیب التربیة الحزبیة ذات الدالل

المتوسط   العدد  البيان  المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 9.56563 16.7137 234 الجامعة اإلسالمية

 8.43889 12.5080 250 جامعة األزهر
مشاركة األسلوب 

 9.84135 13.7966 236 جامعة األقصى  التأطيري

 11.19658 22.5598 234 الجامعة اإلسالمية

 9.95443 17.6400 250 جامعة األزهر
مشاركة األسلوب 
 11.03230 18.7966 236 جامعة األقصى  الثقافي التربوي

 7.44987 10.2479 234 الجامعة اإلسالمية

 6.74521 7.9360 250 جامعة األزهر
مشاركة األسلوب 
 8.72051 8.5890 236 جامعة األقصى  التنشيطي الترفيهي

 12.59364 20.0342 234 الجامعة اإلسالمية

 10.29863 11.8040 250 جامعة األزهر
مشاركة األسلوب 

 13.35268 15.1102 236 جامعة األقصى  دينيالتعبوي ال

مشاركة األسلوب  9.54908 17.2350 234 الجامعة اإلسالمية
 9.44117 15.1920 250 جامعة األزهر
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 9.86617 15.1695 236 جامعة األقصى  اإلعالمي

 9.54816 13.0000 234 الجامعة اإلسالمية

  ب االجتماعياألسلو 8.77169 9.9640 250 جامعة األزهر
 9.84372 10.8305  236 جامعة األقصى

 50.83385 99.7906 234 الجامعة اإلسالمية

 43.36566 75.0440 250 جامعة األزهر
مشاركة أساليب 
 53.74126 82.2924 236 جامعة األقصى  التربية الحزبية ككل

  
عـدد  والجدول التالي يبين نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسـطات              

  :تبعا للجامعةمرات تلقي أساليب التربية الحزبية ذات الداللة 

  )64(جدول رقم 
  نتائج اختبار شیفیھ للكشف عن اتجاه الفروق 

   للجامعة تبًعااألسالیب ذات الداللةبین متوسطات عدد مرات تلقي 

  األزهر  اإلسالمية  البيان  المتغير
مشاركة األسلوب     *4.2057  األزهر

 1.288  * 2.9171  األقصى  التأطيري

مشاركة األسلوب     *4.9198  األزهر
 1.156  * 3.7632  األقصى  الثقافي التربوي

مشاركة األسلوب     *2.3119  األزهر
 0.653 1.6589  األقصى  التنشيطي الترفيهي

مشاركة األسلوب     *8.2302  األزهر
  *3.306  * 4.9240  األقصى  التعبوي الديني

مشاركة األسلوب     *2.0430  األزهر
 0.022  * 2.0656  األقصى  اإلعالمي

مشاركة األسلوب     *3.0360  األزهر
 0.866  * 2.1695  األقصى  االجتماعي

مشاركة أساليب     *24.7466  األزهر
 7.248  * 17.4982  األقصى  التربية الحزبية ككل
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  :يتبين من الجدولين السابقينو
التـأطيري والثقـافي التربـوي      (أن الفروق في عدد مرات تلقي أساليب التربيـة الحزبيـة             -

كانت بين مجموعة طـالب     ) واإلعالمي واالجتماعي والدرجة الكلية ألساليب التربية الحزبية      
معة األزهر وجامعة األقـصى، لـصالح مجموعـة         الجامعة اإلسالمية ومجموعتي طالب جا    

 .طالب الجامعة اإلسالمية

أن الفروق في عدد مرات تلقي األسلوب التنشيطي الترفيهي كانـت بـين مجموعـة طـالب           -
الجامعة اإلسالمية ومجموعة طالب جامعة األزهـر، لـصالح مجموعـة طـالب الجامعـة             

  .اإلسالمية
تعبوي الديني كانت بين مجموعة طالب الجامعـة        أن الفروق في عدد مرات تلقي األسلوب ال        -

اإلسالمية ومجموعتي طالب جامعة األزهر وجامعة األقـصى، لـصالح مجموعـة طـالب              
كما وجدت فروق بين مجموعة طالب جامعة األزهر ومجموعة طـالب           . الجامعة اإلسالمية 

  .جامعة األقصى، لصالح مجموعة طالب جامعة األقصى

التعرض ألسـاليب   /إحصائيا بين الطلبة الجامعيين في عدد مرات التلقي       ال توجد فروق دالة      "2.9
  ".التربية الحزبية تعزى الختالف الكلية التي ينتمون لها

  )65(جدول 
   أسالیب التربیة الحزبیة عدد مرات تلقي للفروق في) ت(اختبار 

  تبًعا الختالف الكلیة التي ینتمون إلیھا لدى الطلبة الجامعیین بقطاع غزة
  طلبة الكليات العلمية  طلبة الكليات النظرية

  364= ن  356= ن
المتوسط   المتغيرات

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 0.717 9.436 14.54 9.445 14.04  مشاركة األسلوب التأطيري
  غير دالة إحصائيا 0.252 10.828 19.51 11.015 19.72  قافي التربويمشاركة األسلوب الث

 0.05دالة عند  2.090 7.991 9.494 7.386 8.29  مشاركة األسلوب التنشيطي الترفيهي

  غير دالة إحصائيا 0220. 12.904 15.55 12.226 15.57  مشاركة األسلوب التعبوي الديني
  غير دالة إحصائيا 0.209 9.853 15.92 9.454 15.77  مشاركة األسلوب اإلعالمي
  غير دالة إحصائيا 0.154 9.417 11.28 9.515 11.17  مشاركة األسلوب االجتماعي
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  غير دالة إحصائيا 0.462 50.651 86.32 50.204 84.58  مشاركة أساليب التربية الحزبية ككل
  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 718. =ح. د(الجدولية ) ت(قيمة 
  :يتبين من الجدول السابق أنهو
 بين متوسطي درجـات طلبـة الكليـات         0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -

النظرية وطلبة الكليات العلمية في عدد مرات تلقي األسلوب التنـشيطي الترفيهـي، وكانـت               
  .الفروق لصالح طلبة الكليات العلمية

م تجد النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة الكليات النظرية             في حين ل   -
وطلبة الكليات العلمية في عدد مرات تلقي معظم أساليب التربية الحزبية ودرجتها الكلية لـدى           

  .أفراد العينة من طلبة الجامعة

التعرض ألسـاليب   /ت التلقي ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الطلبة الجامعيين في عدد مرا           "3.9
  ".التربية الحزبية تعزى الختالف المستوى التعليمي

  ) 66(جدول رقم 
  یبین نتائج تحلیل التباین أحادي االتجاه لمعرفة الفروق 

  في عدد مرات التلقي ألسالیب التربیة الحزبیة لدى الطلبة تبًعا الختالف المستوى التعلیمي

  ربعاتمجموع الم  مصدر التباين  المتغير
  درجات
  مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات  الحرية

 564.034 3 1692.101  بين المجموعات

  87.076  716  62346.293  داخل المجموعات
مشاركة األسلوب 

  التأطيري
    719  64038.394 المجموع

 0.01دالة عند  6.478

 402.425 3 1207.275  بين المجموعات

  117.934  716  84440.690  داخل المجموعات
مشاركة األسلوب 
  الثقافي التربوي

    719  85647.965 المجموع
 0.05دالة عند  3.412

 161.942 3 485.826  بين المجموعات

  59.115  716  42326.173  داخل المجموعات
مشاركة األسلوب 
  التنشيطي الترفيهي

    719  42811.999 المجموع
 0.05دالة عند  2.739

 1059.570 3 3178.710  بين المجموعات

 154.110  716  110342.478  داخل المجموعات
ة األسلوب مشارك

  التعبوي الديني
    719  113521.188 المجموع

 0.01دالة عند  6.875

 168.521 3 505.563  بين المجموعات

  92.845  716  66476.936  داخل المجموعات
مشاركة األسلوب 

  اإلعالمي
    719  66982.499 المجموع

1.815 
غير دالة 
 إحصائيا
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 346.363 3 1039.089  بين المجموعات

  88.414  716  63304.243  داخل المجموعات
مشاركة األسلوب 

  االجتماعي
    719  64343.332 المجموع

 0.01دالة عند  3.918

 12988.969 3 38966.906  بين المجموعات

  2496.710  716  1787644.081  داخل المجموعات
مشاركة أساليب 
  التربية الحزبية ككل

    719  1826610.988 المجموع
 0.01دالة عند  5.202

  3.78 = 0.01، وعند مستوى داللة 2.60 = 0.05عند مستوى داللة ) 716، 3. =ح. د(الجدولية عند ) ف(قيمة 
  

  :يتبين من الجدول السابقو
 في عدد مرات تلقي أساليب التربيـة الحزبيـة          0.01وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى        -

تبعـا  ) التأطيري والتعبوي الديني واالجتماعي والدرجة الكلية ألسـاليب التربيـة الحزبيـة           (
 .للمستوى التعليمي  للطلبة الجامعيين

 في عدد مـرات التلقـي ألسـاليب         0.05كما وجدت النتائج فروقًا دالة إحصائيا عند مستوى          -
تبعـا للمـستوى التعليمـي للطلبـة        ) الثقافي التربوي والتنشيطي الترفيهـي    (ة  التربية الحزبي 

  .الجامعيين
في حين لم تجد النتائج فروقًا دالة إحصائيا في األسلوب اإلعالمي  تبعا للمـستوى التعليمـي                   -

 .للطلبة الجامعيين

راد العينـة فـي     والجدول التالي يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أف        
  :التعرض ألساليب التربية الحزبية ذات الداللة تبعا للمستوى التعليمي/ عدد مرات التلقي

  )67(جدول رقم 
  یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات 

  أفراد العینة على عدد مرات تلقي أسالیب التربیة الحزبیة ذات الداللة تبًعا للمستوى التعلیمي

المتوسط   العدد  البيان  لمتغيرا
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 8.33372 11.9398 166 المستوى األول

 8.84291 15.5872 172 المستوى الثاني

 9.68190 13.9502 241 المستوى الثالث

مشاركة األسلوب 
  التأطيري

 10.35712 16.0922 141 المستوى الرابع



173 
 

 

 10.86649 17.7711 166 المستوى األول

 10.44224 20.9767 172 المستوى الثاني

 10.76907 19.1203 241 المستوى الثالث

مشاركة األسلوب 
  ويالثقافي الترب

 11.48849 20.9858 141 المستوى الرابع

 6.84429 8.2289 166 المستوى األول

 7.78913 10.3081 172 المستوى الثاني

 7.92874 8.3610 241 المستوى الثالث

مشاركة األسلوب 
  التنشيطي الترفيهي

 8.07757 8.9007 141 المستوى الرابع

 10.82399 12.8133 166 المستوى األول

 12.58589 17.8721 172 المستوى الثاني

 12.48936 14.4813 241 المستوى الثالث

مشاركة األسلوب 
  التعبوي الديني

 13.75498 17.8298 141 المستوى الرابع

 8.92369 9.6145 166 المستوى األول

 9.35675 13.0291 172 المستوى الثاني

 9.40119 10.8672 241 المستوى الثالث

ركة األسلوب مشا
  االجتماعي

 9.99368 11.5816 141 المستوى الرابع

 45.79863 75.9759 166 المستوى األول

 48.10127 94.7500 172 المستوى الثاني

 50.91646 81.6515 241 المستوى الثالث

مشاركة أساليب 
  التربية الحزبية ككل

 55.01358 91.8156 141 المستوى الرابع
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والجدول التالي يبين نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات عدد مـرات         
  :تبعا للمستوى التعليميلألساليب ذات الداللة التلقي 

  )68(جدول رقم 
  ار شیفیھ للكشف عن اتجاه الفروق نتائج اختب
   تبًعا للمستوى التعلیميلألسالیب ذات الداللةالتعرض / بین متوسطات عدد مرات التلقي

  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  البيان  المتغير
    *3.647  المستوى الثاني

   1.6370 2.010  المستوى الثالث
مشاركة األسلوب 

 2.142 0.505  *4.152  مستوى الرابعال  التأطيري

     *3.205  المستوى الثاني

   1.856  1.349  المستوى الثالث
مشاركة األسلوب 
  الثقافي التربوي

 1.865 0.009   *3.214  المستوى الرابع

     *2.079  المستوى الثاني

   1.947  0.132  المستوى الثالث
مشاركة األسلوب 
  التنشيطي الترفيهي

 0.539 1.407 0.671  الرابعالمستوى 

     *5.058  المستوى الثاني

   3.390  1.668  المستوى الثالث
مشاركة األسلوب 
  التعبوي الديني

 3.348- 0.042   *5.016  المستوى الرابع

    *3.414  المستوى الثاني

   2.161 1.252  المستوى الثالث
مشاركة األسلوب 

 0.714 1.447 1.967  المستوى الرابع  االجتماعي

     *18.774  المستوى الثاني

   13.0985  5.6755  المستوى الثالث
مشاركة أساليب 
 10.164 2.9344  15.839  المستوى الرابع  التربية الحزبية ككل
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  :يتبين من الجدولين السابقين
وي التأطيري والثقافي التربوي والتعب   (أن الفروق في عدد مرات تلقي أساليب التربية الحزبية           -

كانت بين مجموعة طلبة المستوى التعليمي األول ومجموعتي طلبة المستوى التعليمي           ) الديني
الثاني وطلبة المستوى التعليمي الرابع، لصالح مجموعتي طلبة المستوى التعليمي الثاني وطلبة            

 .المستوى التعليمي الرابع

ي الترفيهـي واالجتمـاعي     التنـشيط (أن الفروق في عدد مرات تلقي أساليب التربية الحزبية           -
كانت بين مجموعة طلبة المستوى التعليمـي الثـاني         ) والدرجة الكلية ألساليب التربية الحزبية    

  .ومجموعة طلبة المستوى التعليمي األول، لصالح مجموعة طلبة المستوى التعليمي الثاني

التعرض ألساليب التربيـة  /قيال توجد فروق دالة إحصائيا بين الطلبة الجامعيين في عدد مرات التل          " 4.9
  ".الحزبية تعزى الختالف االنتماء التنظيمي أو الحركي

  ) 69(جدول رقم 
  یبین نتائج تحلیل التباین أحادي االتجاه لمعرفة 

  الفروق في عدد مرات تلقي أسالیب التربیة الحزبیة لدى الطلبة تبًعا الختالف االنتماء التنظیمي

  درجات  المربعاتمجموع   مصدر التباين  المتغير
  مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات  الحرية

 853.209 3 2559.626  بين المجموعات

  85.792  715  61341.623  داخل المجموعات
مشاركة األسلوب 

  التأطيري
    718  63901.249 المجموع

 0.01دالة عند  9.945

 1849.637 3 5548.911  بين المجموعات

  111.923  715  80024.680  داخل المجموعات
مشاركة األسلوب 
  الثقافي التربوي

    718  85573.591 المجموع
 0.01دالة عند  16.526

 288.714 3 866.142  بين المجموعات

  58.659  715  41941.446  داخل المجموعات
مشاركة األسلوب 
  التنشيطي الترفيهي

    718  42807.588 المجموع
 0.01دالة عند  4.922

 4593.840 3 13781.519  بين المجموعات

 139.487  715  99733.093  داخل المجموعات
مشاركة األسلوب 
  التعبوي الديني

    718  113514.612 المجموع
 0.01دالة عند  32.934

 496.848 3 1490.543  بين المجموعات

  91.401  715  65351.371  داخل المجموعات
مشاركة األسلوب 

  اإلعالمي
    718  66841.914 المجموع

 0.01دالة عند  5.436
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 544.072 3 1632.216  بين المجموعات

  87.613  715  62643.211  داخل المجموعات
مشاركة األسلوب 

  االجتماعي
    718  64275.427 المجموع

 0.01دالة عند  6.210

 37262.999 3 111788.996  بين المجموعات

  2397.925  715  1714516.628  داخل المجموعات
مشاركة أساليب 
  التربية الحزبية ككل

    718  1826305.624 المجموع
 0.01دالة عند  15.540

  3.78 = 0.01، وعند مستوى داللة 2.60 = 0.05عند مستوى داللة ) 715، 3. =ح. د(الجدولية عند ) ف(قيمة 
  

 في عدد مرات 0.01ستوى يتبين من الجدول السابق أنه توجد فروق دالة إحصائيا عند م
  .تلقي جميع أساليب التربية الحزبية ودرجتها الكلية تبعا لالنتماء التنظيمي للطلبة الجامعيين

والجدول التالي يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة في 
  :بعا لالنتماء التنظيميالتعرض ألساليب التربية الحزبية ذات الداللة ت/عدد مرات التلقي

  )70(جدول رقم 
  یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات 

  أفراد العینة على عدد مرات تلقي أسالیب التربیة الحزبیة ذات الداللة تبًعا لالنتماء التنظیمي

المتوسط   العدد  البيان  المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 9.63596 15.5613 269 حماس

 8.79792 12.2680 306 فتح

 9.51034 16.8443 122 الجهاد اإلسالمي

مشاركة األسلوب 
  أطيريالت

 9.52520 12.4091 22 أخرى

 11.21846 21.9740 269 حماس

 9.82488 16.7092 306 فتح

 10.92195 22.5656 122 الجهاد اإلسالمي

مشاركة األسلوب 
  الثقافي التربوي

 10.73661 15.3182 22 أخرى
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 7.56527 10.0743 269 حماس

 7.78776 7.6667 306 فتح

 7.26426 9.3934 122 الجهاد اإلسالمي

مشاركة األسلوب 
  التنشيطي الترفيهي

 9.04965 8.9091 22 أخرى

 12.35021 19.1784 269 حماس

 11.11931 10.7026 306 فتح

 11.75522 20.3689 122 اإلسالميالجهاد 

مشاركة األسلوب 
  التعبوي الديني

 14.51652 12.4091 22 أخرى

 9.67898 16.1227 269 حماس

 9.37902 15.1928 306 فتح

 9.61266 18.0410 122 الجهاد اإلسالمي

مشاركة األسلوب 
  اإلعالمي

 10.31411 10.0000 22 أخرى

 8.84473 11.8216 269 حماس

 9.59359 9.8758 306 فتح

 9.64949 13.8607 122 الجهاد اإلسالمي

مشاركة األسلوب 
  االجتماعي

 10.55567 8.7727 22 أخرى

 50.22081 94.7323 269 حماس

 46.49697 72.4150 306 فتح

 50.91448 101.0738 122 الجهاد اإلسالمي

مشاركة أساليب 
  التربية الحزبية ككل

 55.85665 67.8182 22 أخرى
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 يبين نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات عدد مراتوالجدول التالي 
  :تبعا لالنتماء التنظيميلألساليب ذات الداللة التعرض /التلقي

  )71(جدول رقم 
  نتائج اختبار شیفیھ للكشف عن اتجاه الفروق 

   تبًعا لالنتماء التنظیميلألسالیب ذات الداللةبین متوسطات عدد مرات التلقي 

  الجهاد اإلسالمي  فتح  حماس  البيان  المتغير
     *3.293 فتح

    *4.576  1.282 الجهاد اإلسالمي
مشاركة األسلوب 

 4.435  0.141 3.152 أخرى  التأطيري
     *5.264 فتح

    *5.856  0.591 الجهاد اإلسالمي
مشاركة األسلوب 
  *7.247  1.391  * 6.655 أخرى  الثقافي التربوي

     *2.407 فتح
   1.726  0.680 الجهاد اإلسالمي

سلوب مشاركة األ
 0.484  1.242 1.165 أخرى  التنشيطي الترفيهي

     *8.475 فتح
    *9.666  1.190 الجهاد اإلسالمي

مشاركة األسلوب 
  *7.959  1.706 6.769 أخرى  التعبوي الديني

    0.929 فتح
   2.848  1.918 الجهاد اإلسالمي

مشاركة األسلوب 
  *8.041  5.192  * 6.122 أخرى  اإلعالمي

    1.9457 فتح
    *3.984  2.0391 الجهاد اإلسالمي

مشاركة األسلوب 
 5.087  1.1031 3.048 أخرى  االجتماعي

     *22.317 فتح
    *28.658  6.341 الجهاد اإلسالمي

مشاركة أساليب 
التربية الحزبية 

  *33.255  4.596 26.914 أخرى  ككل

  :تبين من الجدولين السابقينيو
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أن الفروق في عدد مرات تلقي األسلوب التأطيري كانت بين مجموعة الطلبة المنتمين لحركة               -
. حماس ومجموعة الطلبة المنتمين لحركة فتح، لصالح مجموعة الطلبة المنتمين لحركة حماس           

طلبـة المنتمـين    كما كانت هناك فروق بين مجموعة الطلبة المنتمين لحركة فتح ومجموعة ال           
 .لحركة الجهاد اإلسالمي، لصالح مجموعة الطلبة المنتمين لحركة الجهاد اإلسالمي

أن الفروق في عدد مرات تلقي األسلوب الثقافي التربوي كانت بين مجموعة الطلبة المنتمـين                -
لحركة حماس ومجموعتي الطلبة المنتمين لحركة فتح والطلبة المنتمـين لتنظيمـات أخـرى،         

كما كانت هناك فروق بين مجموعـة الطلبـة   . مجموعة الطلبة المنتمين لحركة حماس   لصالح  
المنتمين لحركة الجهاد اإلسالمي ومجموعتي الطلبة المنتمين لحركة فتح والطلبـة المنتمـين             

 .لتنظيمات أخرى، لصالح مجموعة الطلبة المنتمين لحركة الجهاد اإلسالمي

 التنشيطي الترفيهي كانـت بـين مجموعـة الطلبـة        أن الفروق في عدد مرات تلقي األسلوب       -
المنتمين لحركة حماس ومجموعة الطلبة المنتمين لحركة فـتح، لـصالح مجموعـة الطلبـة               

 .المنتمين لحركة حماس

أن الفروق في عدد مرات تلقي األسلوب التعبوي الديني والدرجة الكليـة ألسـاليب التربيـة                 -
مين لحركة حماس والطلبة المنتمين لحركـة الجهـاد    الحزبية كانت بين مجموعتي الطلبة المنت     

اإلسالمي ومجموعة الطلبة المنتمين لحركة فتح، لصالح مجموعتي الطلبة المنتمـين لحركـة             
كما كانت هناك فروق بين مجموعة الطلبـة       . حماس والطلبة المنتمين لحركة الجهاد اإلسالمي     

نتمين لتنظيمات أخرى، لصالح مجموعة     المنتمين لحركة الجهاد اإلسالمي ومجموعة الطلبة الم      
 .الطلبة المنتمين لحركة الجهاد اإلسالمي

أن الفروق في عدد مرات تلقي األسلوب اإلعالمي كانت بين مجمـوعتي الطلبـة المنتمـين                 -
لحركة حماس والطلبة المنتمين لحركة الجهاد اإلسالمي ومجموعة الطلبة المنتمين لتنظيمـات            

لبة المنتمين لحركة حماس والطلبة المنتمـين لحركـة الجهـاد           أخرى، لصالح مجموعتي الط   
 .اإلسالمي

أن الفروق في عدد مرات تلقي األسلوب االجتماعي كانت بين مجموعـة الطلبـة المنتمـين                 -
لحركة الجهاد اإلسالمي ومجموعة الطلبة المنتمين لحركة فتح، لـصالح مجموعـة الطلبـة               

 .المنتمين لحركة الجهاد اإلسالمي
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التعرض ألساليب التربيـة  /ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الطلبة الجامعيين في عدد مرات التلقي           " 5.9
  )". مواطن–الجئ (الحزبية تعزى الختالف المواطنة 

  )72(جدول 
   أسالیب التربیة الحزبیة عدد مرات تلقي للفروق في) ت(اختبار 

  مواطنةتبًعا الختالف ال لدى الطلبة الجامعیین بقطاع غزة
  الجئ  مواطن

  481= ن  237= ن
المتوسط   المتغيرات

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 0.726 9.558 14.10 9.167 14.64  مشاركة األسلوب التأطيري
  غير دالة إحصائيا 0.402 11.139 19.73 10.423 19.38  مشاركة األسلوب الثقافي التربوي

  غير دالة إحصائيا 1.144 7.620 8.65 7.881 9.358  مشاركة األسلوب التنشيطي الترفيهي
  غير دالة إحصائيا 0.759 12.643 15.32 12.447 16.08  مشاركة األسلوب التعبوي الديني

  ير دالة إحصائياغ 0.387 9.709 15.93 9.523 15.63  مشاركة األسلوب اإلعالمي
  غير دالة إحصائيا 1.414 9.341 10.88 9.691 11.94  مشاركة األسلوب االجتماعي

  غير دالة إحصائيا 0.605 50.667 84.64 49.830 87.06  مشاركة أساليب التربية الحزبية ككل
  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 716. =ح. د(الجدولية ) ت(قيمة 

يتبين من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة               
المواطنين والطلبة الالجئين في عدد مرات تلقي أساليب التربية الحزبية ودرجتها الكلية لدى أفراد              

  .العينة من طلبة الجامعة
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التعرض ألسـاليب   /جامعيين في عدد مرات التلقي    ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الطلبة ال        "6.9
شمال، غـزة، الوسـطى،     (التربية الحزبية تعزى الختالف مكان اإلقامة في محافظات غزة          

 )".خانيونس، رفح
  ) 73(جدول رقم 

  یبین نتائج تحلیل التباین أحادي االتجاه لمعرفة الفروق 
  ة تبًعا الختالف مكان اإلقامة في محافظات غزةفي عدد مرات التلقي ألسالیب التربیة الحزبیة لدى الطلب

  درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين  المتغير
  مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات  الحرية

 262.541 4 1050.164  بين المجموعات

  87.771  699  61351.995  داخل المجموعات
األسلوب  مشاركة

  التأطيري
    703  62402.159 المجموع

 0.05دالة عند  2.991

 259.307 4 1037.228  بين المجموعات

  118.854  699  83078.630  داخل المجموعات
األسلوب  مشاركة

  الثقافي التربوي
    703  84115.858 المجموع

 غير دالة إحصائيا 2.182

 111.708 4 446.832  بين المجموعات

  58.999  699  41240.054  داخل المجموعات
األسلوب  مشاركة

  التنشيطي الترفيهي
    703  41686.886 المجموع

 إحصائياغير دالة  1.893

 220.142 4 880.570  بين المجموعات

 157.320  699  109966.815  داخل المجموعات
األسلوب  مشاركة

  التعبوي الديني
    703  110847.385 المجموع

 غير دالة إحصائيا 1.399

 65.727 4 262.906  بين المجموعات

  93.334  699  65240.433  داخل المجموعات
األسلوب  مشاركة

  ياإلعالم
    703  65503.339 المجموع

 غير دالة إحصائيا 704.

 91.234 4 364.936  بين المجموعات

  90.424  699  63206.245  داخل المجموعات
األسلوب  مشاركة

  االجتماعي
    703  63571.180 المجموع

 غير دالة إحصائيا 1.009

 4936.965 4 19747.860  بين المجموعات

  2541.754  699  1776685.900  داخل المجموعات
أساليب  مشاركة

  التربية الحزبية ككل
    703  1796433.760 المجموع

 غير دالة إحصائيا 1.942

  3.32 = 0.01ستوى داللة ، وعند م2.37 = 0.05عند مستوى داللة ) 699، 4. =ح. د(الجدولية عند ) ف(قيمة 
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  :يتبين من الجدول السابق
 في عدد مرات تلقي األسلوب التـأطيري تبعـا          0.05وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى        -

 .الختالف مكان إقامة الطلبة الجامعيين

كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا في عدد مرات تلقي معظم أساليب التربيـة الحزبيـة                  -
  .كلية لدى الطلبة تبعا الختالف مكان اإلقامةودرجتها ال

والجدول التالي يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينـة فـي             
  :التعرض ألساليب التربية الحزبية ذات الداللة تبعا لمكان اإلقامة/عدد مرات التلقي

  )74(جدول رقم 
  ت المعیاریة لدرجات یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافا

  أفراد العینة على عدد مرات التلقي ألسالیب التربیة الحزبیة ذات الداللة تبًعا لمكان اإلقامة

المتوسط   العدد  البيان  المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 10.19519 15.0400 125 الشمال

 9.31239 14.3986 276 غزة

 8.98768 12.2848 151 الوسطى

 9.71440  16.5000 70 خانيونس

األسلوب  مشاركة
  التأطيري

 8.59714 14.8780 82 رفح

  
والجدول التالي يبين نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات عدد مرات 

  :تبعا لمكان اإلقامةاألساليب ذات الداللة تلقي 
  )75(جدول رقم 

  نتائج اختبار شیفیھ للكشف عن اتجاه الفروق 
   تبًعا لمكان اإلقامةاألسالیب ذات الداللةبین متوسطات عدد مرات تلقي 

 خانيونس الوسطى غزة الشمال  البيان  المتغير

     0.641 غزة
    2.1138  2.7552 الوسطى

  األسلوب التأطيري

    *4.2152  2.1014  1.4600 خانيونس
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 1.622  2.5933 0.479 0.162 رفح

  :نيتبين من الجدولين السابقي
أن الفروق في األسلوب التأطيري كانت بين مجموعة الطلبة المقيمين في محافظة خـانيونس               -

ومجموعة الطلبة المقيمين في محافظة الوسطى، لـصالح الطلبـة المقيمـين فـي محافظـة                
 .خانيونس

  

  :  العاشر الرئيسالفرض. 10
جـامعيين بقطـاع غـزة      ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية بين الطلبة ال          "

  ".تعزى الختالف بعض الخصائص السياسية واالجتماعية والديموغرافية

  :ويتفرع عن هذا الفرض الرئيس الفروض الفرعية التالية
ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية بين الطلبة الجامعيين بقطاع غـزة تعـزى                " 1.10

  ".الختالف الجامعة التي ينتمون لها

  ) 76(جدول رقم 
  یبین نتائج تحلیل التباین أحادي االتجاه لمعرفة 

  الفروق في االتجاھات التعصبیة لدى الطلبة باختالف الجامعة

  درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين  المتغير
  مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات  الحرية

 68.915 2 137.829  بين المجموعات

  التعصب التنظيمي  22.436  1004  22525.325  داخل المجموعات
    1006  22663.154 المجموع

 0.05دالة عند  3.072

 90.492 2 180.985  بين المجموعات

  التعصب الديني  11.779  1004  11825.901  داخل المجموعات
    1006  12006.886 المجموع

 0.01دالة عند  7.683

 2.989 2 5.978  بين المجموعات

  التعصب االجتماعي  10.096  1004  10136.823  داخل المجموعات
    1006  10142.800 المجموع

0.296 
غير دالة 
 إحصائيا

 32.739 2 65.477  بين المجموعات

  التعصب النوعي 20.615  1004  20697.224  داخل المجموعات
    1006  20762.701 المجموع

1.588 
غير دالة 
 إحصائيا
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 5.020 2 10.040  بين المجموعات

  التعصب الفكري  11.418  1004  11463.283  داخل المجموعات
    1006  11473.323 المجموع

0.440 
غير دالة 
 إحصائيا

 399.644 2 799.288  بين المجموعات

  224.209  1004  225105.703  داخل المجموعات
االتجاهات التعصبية 

  ككل
    1006  225904.991 المجموع

1.782 
غير دالة 
 إحصائيا

  4.61 = 0.01، وعند مستوى داللة 3.00 = 0.05عند مستوى داللة ) 1004، 2. =ح. د(الجدولية عند ) ف(قيمة 
  

  :يتبين من الجدول السابق
 في التعصب التنظيمي تبعا للجامعة التي ينتمـي         0.05وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى        -

 .جامعيينإليها أفراد العينة من الطلبة ال

 في التعصب الديني تبعـا للجامعـة        0.01كما وجدت النتائج فروقًا دالة إحصائيا عند مستوى          -
 .التي ينتمي إليها أفراد العينة من الطلبة الجامعيين

في حين لم تجد النتائج فروقًا ذات داللة إحصائيا في معظم االتجاهـات التعـصبية بأبعادهـا                  -
  .ينة من الطلبة الجامعيينودرجتها الكلية لدى أفراد الع

والجدول التالي يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينـة فـي             
  :أبعاد االتجاهات التعصبية ذات الداللة تبعا للجامعة التي ينتمي إليها الطلبة

  )77(جدول رقم 
  یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

  اد العینة على األبعاد ذات الداللة تبًعا للجامعةلدرجات أفر

المتوسط   العدد  البيان  المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 4.73053 20.9690 323 الجامعة اإلسالمية

  التعصب التنظيمي 4.71052 20.7097 341 جامعة األزهر
 4.76813 20.0875 343 جامعة األقصى

 3.33503 17.6285 323 ميةالجامعة اإلسال

  التعصب الديني 3.42045 16.9765 341 جامعة األزهر
 3.53209 16.5948 343 جامعة األقصى
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األبعاد ذات  والجدول التالي يبين نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات             

  :تبعا للجامعةالداللة 
  )78(جدول رقم 

  نتائج اختبار شیفیھ للكشف عن اتجاه 
   تبًعا للجامعة ذات الداللةفروق بین متوسطات األبعادال

  األزهر  اإلسالمية  البيان  المتغير
  التعصب التنظيمي   0.259  األزهر
 0.622   *0.881  األقصى

  التعصب الديني   0.651  األزهر
 0.381  * 1.033  األقصى

لديني كانـت بـين     يتبين من الجدولين السابقين أن الفروق في التعصب التنظيمي والتعصب ا          
مجموعة طالب الجامعة اإلسالمية ومجموعة طالب جامعة األقصى، لصالح مجموعـة طـالب             

 .الجامعة اإلسالمية

ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية بين الطلبة الجامعيين بقطاع غـزة تعـزى                " 2.10
  ".الختالف الكلية التي ينتمون لها

  )79(جدول 
    االتجاھات التعصبیةفروق فيلل) ت(اختبار 

  تبًعا الختالف الكلیة التي ینتمون إلیھا لدى الطلبة الجامعیین بقطاع غزة
  طلبة الكليات العلمية  طلبة الكليات النظرية

  532= ن  475= ن
المتوسط   المتغيرات

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  ريالمعيا

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 0.293 4.795 20.53 4.695 20.62  التعصب التنظيمي
  غير دالة إحصائيا 0.358 3.411 17.01 3.505 17.09  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 0.700 3.258 11.30 3.080 11.16  التعصب االجتماعي
  ائياغير دالة إحص 1.309 4.586 20.64 4.490 20.26  التعصب النوعي
  غير دالة إحصائيا 0.062 3.520 16.23 3.212 16.24  التعصب الفكري

  غير دالة إحصائيا 0.355 15.251 85.74 14.695 85.40  االتجاهات التعصبية ككل
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  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96 = 0.05عند مستوى داللة ) 1005 . =ح. د(الجدولية ) ت(قيمة 
ق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبـة             يتبين من الجدول الساب   

الكليات النظرية وطلبة الكليات العلمية في جميع االتجاهات التعصبية بأبعادها ودرجتها الكلية لدى             
  .أفراد العينة من الطلبة الجامعيين

معيين بقطاع غـزة تعـزى      ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية بين الطلبة الجا          " 3.10
  ".الختالف المستوى التعليمي

  ) 80(جدول رقم 
  یبین نتائج تحلیل التباین أحادي االتجاه لمعرفة 

  الفروق في االتجاھات التعصبیة لدى الطلبة تبًعا الختالف المستوى التعلیمي

  درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين  المتغير
  ى الداللةمستو  قيمة ف  متوسط المربعات  الحرية

 10.815 3 32.445  بين المجموعات

  التعصب التنظيمي  22.514  1001  22536.835  داخل المجموعات
    1004  22569.280 المجموع

.4800 
غير دالة 
 إحصائيا

 8.843 3 26.529  بين المجموعات

  التعصب الديني  11.899  1001  11911.137  داخل المجموعات
    1004  11937.666 المجموع

0.743 
غير دالة 
 إحصائيا

 20.344 3 61.031  بين المجموعات

  التعصب االجتماعي  10.051  1001  10060.696  داخل المجموعات
    1004  10121.727 المجموع

2.024 
غير دالة 
 إحصائيا

 39.620 3 118.859  بين المجموعات

  التعصب النوعي 20.539  1001  20559.639  اتداخل المجموع
    1004  20678.498 المجموع

1.929 
غير دالة 
 إحصائيا

 11.401 3 34.204  بين المجموعات

  التعصب الفكري  11.368  1001  11379.069  داخل المجموعات
    1004  11413.274 المجموع

1.003 
غير دالة 
 إحصائيا

 126.301 3 378.902  بين المجموعات

  223.834  1001  224057.755  داخل المجموعات
االتجاهات التعصبية 

  ككل
    1004  224436.657 المجموع

0.564 
ير دالة غ

 إحصائيا

  3.78 = 0.01، وعند مستوى داللة 2.60 = 0.05عند مستوى داللة ) 1001، 3. =ح. د(الجدولية عند ) ف(قيمة 
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ميع االتجاهات التعصبية   يتبين من الجدول السابق أنه لم تجد النتائج فروقًا دالة إحصائيا في ج            
 .بأبعادها ودرجتها الكلية تبعا للمستوى التعليمي للطلبة الجامعيين

ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية بين الطلبة الجامعيين بقطاع غـزة تعـزى                " 4.10
  ".الختالف االنتماء التنظيمي أو الحركي

  ) 81(جدول رقم 
   أحادي االتجاه لمعرفة الفروق في یبین نتائج تحلیل التباین

  االتجاھات التعصبیة لدى الطلبة تبًعا الختالف االنتماء التنظیمي

  درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين  المتغير
  مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات  الحرية

 74.222 4 296.886  بين المجموعات

  التعصب التنظيمي  22.286  1001  22308.740  لمجموعاتداخل ا
    1005  22605.626 المجموع

 0.01دالة عند  3.330

 38.199 4 152.796  بين المجموعات

  التعصب الديني  11.841  1001  11853.197  داخل المجموعات
    1005  12005.993 المجموع

 0.05دالة عند  3.226

 59.540 4 238.159  بين المجموعات

  التعصب االجتماعي  9.890  1001  9899.627  داخل المجموعات
    1005  10137.785 المجموع

 0.01عند دالة  6.020

 77.160 4 308.639  بين المجموعات

  التعصب النوعي 20.431  1001  20451.712  داخل المجموعات
    1005  20760.351 المجموع

 0.01دالة عند  3.777

 56.212 4 224.847  بين المجموعات

  التعصب الفكري  11.237  1001  11247.897  داخل المجموعات
    1005  11472.744 المجموع

 0.01دالة عند  5.003

 469.189 4 1876.756  بين المجموعات

  223.761  1001  223984.870  داخل المجموعات
االتجاهات التعصبية 

  ككل
    1005  225861.626 المجموع

2.097 
غير دالة 
 إحصائيا

  3.32 = 0.01، وعند مستوى داللة 2.37 = 0.05عند مستوى داللة ) 1001، 4. =ح. د(دولية عند الج) ف(قيمة 
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  :يتبين من الجدول السابقو
 فـي معظـم االتجاهـات       0.01  وعند مستوى     0.05وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى        -

 .التعصبية تبعا لالنتماء التنظيمي للطلبة الجامعيين

ئج فروقًا ذات داللة إحصائيا في الدرجة الكلية لالتجاهات التعصبية لـدى            في حين لم تجد النتا     -
  .أفراد العينة من الطلبة الجامعيين

والجدول التالي يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة في األبعاد            
  :ذات الداللة تبعا لالنتماء التنظيمي

  )82(جدول رقم 
  سطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات یبین المتو

  أفراد العینة على األبعاد ذات الداللة تبًعا لالنتماء التنظیمي

المتوسط   العدد  البيان  المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 4.29634 19.8364 275 حماس

 4.33962 20.5431 313 فتح

 4.18263 20.8175 126 الجهاد اإلسالمي

 5.09595 20.7407 27 أخرى

  التعصب التنظيمي

 5.67872  21.2981 265 بدون انتماء تنظيمي

 3.07720 17.4727 275 حماس

 3.36876 16.6326 313 فتح

 3.01484 17.6032 126 الجهاد اإلسالمي

 4.73244 16.6296 27 أخرى

  التعصب الديني

 3.89223 16.9019 265 بدون انتماء تنظيمي

 2.84363 10.7345 275 حماس

 3.35063 11.6550 313 فتح

 2.85025 11.4921 126 الجهاد اإلسالمي

 3.74660 13.0370 27 أخرى

  االجتماعيالتعصب 

 3.25717 10.9736 265 بدون انتماء تنظيمي
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 3.55416 20.2073 275 حماس

 5.00725 20.8818 313 فتح

 3.99600 20.6667 126 الجهاد اإلسالمي

 5.63667 22.8148 27 أخرى

  التعصب النوعي

 4.90278 19.9094 265 بدون انتماء تنظيمي

 3.23414 15.8945 275 حماس

 3.41591 16.7508 313 فتح

 2.97955 16.0476 126 الجهاد اإلسالمي

 3.89206 17.9259 27 أخرى

  التعصب الفكري

 3.50207 15.9094 265 بدون انتماء تنظيمي

 ذات الجدول التالي يبين نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات األبعادو
  :تبعا لالنتماء التنظيميالداللة 

  )83(جدول رقم 
  نتائج اختبار شیفیھ للكشف عن اتجاه الفروق 

   تبًعا لالنتماء التنظیمي ذات الداللةبین متوسطات األبعاد

  أخرى  هاد اإلسالميالج  فتح  حماس  البيان  المتغير
     0.706 فتح

    0.274  0.981 الجهاد اإلسالمي
  0.76  0.197  0.904 أخرى

التعصب 
  التنظيمي

 0.557 0.480  0.775   *1.461 بدون انتماء تنظيمي
     0.840 فتح

     *0.970  0.130 الجهاد اإلسالمي

   *0.973  0.003  0.843 أخرى
  التعصب الديني

 0.272 0.701  0.269 0.570 تنظيميبدون انتماء 
      *0.920 فتح

   0.162  0.757 الجهاد اإلسالمي
  1.545  1.382   *2.3025 أخرى

التعصب 
  االجتماعي

  *2.063 0.518  0.681 0.239 بدون انتماء تنظيمي
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     0.674 فتح
   0.215  0.459 الجهاد اإلسالمي

  التعصب النوعي  2.148  1.933  2.6075 أخرى
  *2.905 0.757  0.972 0.297 بدون انتماء تنظيمي

      *0.856 فتح
   0.703  0.153 الجهاد اإلسالمي

   1.878  1.175  2.031 أخرى
  التعصب الفكري

 2.016 0.138  0.841 0.014 بدون انتماء تنظيمي

  :يتبين من الجدولين السابقين
عة الطلبة المنتمين لحركة حماس ومجموعة      أن الفروق في التعصب التنظيمي كانت بين مجمو        -

 .الطلبة غير المنتمين ألي تنظيم، لصالح مجموعة الطلبة غير المنتمين ألي تنظيم

أن الفروق في التعصب الديني كانت بين مجموعة الطلبة المنتمين لحركة الجهـاد اإلسـالمي              -
خرى، لـصالح مجموعـة   ومجموعتي الطلبة المنتمين لحركة فتح والطلبة المنتمين لتنظيمات أ 

 .الطلبة المنتمين لحركة الجهاد اإلسالمي

أن الفروق في التعصب الديني كانت بين مجموعة الطلبة المنتمين لحركة حماس ومجمـوعتي        -
الطلبة المنتمين لحركة فتح والطلبة المنتمين لتنظيمات أخـرى، لـصالح مجمـوعتي الطلبـة      

كما كانت هناك فروق بين مجموعـة       . مات أخرى المنتمين لحركة فتح والطلبة المنتمين لتنظي     
الطلبة المنتمين لتنظيمات أخرى ومجموعة الطلبة غير المنتمين ألي تنظيم، وكانـت لـصالح              

 .مجموعة الطلبة المنتمين لتنظيمات أخرى

أن الفروق في التعصب النوعي كانت بين مجموعـة الطلبـة المنتمـين لتنظيمـات أخـرى                  -
 .مين ألي تنظيم، لصالح مجموعة الطلبة المنتمين لتنظيمات أخرىومجموعة الطلبة غير المنت

أن الفروق في التعصب الفكري كانت بين مجموعة الطلبة المنتمين لحركة حماس ومجموعـة            -
 .الطلبة المنتمين لحركة فتح، وكانت لصالح مجموعة الطلبة المنتمين لحركة فتح
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ات التعصبية بين الطلبة الجامعيين بقطاع غـزة تعـزى    ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاه      "  5.10
  )". الجئ-مواطن (الختالف المواطنة 

  )84(جدول 
    االتجاھات التعصبیةللفروق في) ت(اختبار 

  تبًعا الختالف المواطنة لدى الطلبة الجامعیین بقطاع غزة
  الجئ  مواطن

 المتوسط  المتغيرات  677= ن  327= ن
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة ت

  غير دالة إحصائيا 0.698 4.686 20.64 4.879 20.42  التعصب التنظيمي

  غير دالة إحصائيا 0.754 3.433 16.99 3.511 17.17  التعصب الديني

  غير دالة إحصائيا 2.306 3.117 11.07 3.270 11.56  التعصب االجتماعي

  غير دالة إحصائيا 1.411 4.520 20.32 4.601 20.76  التعصب النوعي

  غير دالة إحصائيا 0.215 3.319 16.22 3.509 16.26  التعصب الفكري

  غير دالة إحصائيا 0.916 14.794 85.26 15.434 86.19  االتجاهات التعصبية ككل

  2.58 = 0.01، وعند مستوى داللة 1.96  =0.05عند مستوى داللة ) 1002. =ح. د(الجدولية ) ت(قيمة 

يتبين من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة               
المواطنين والطلبة الالجئين في جميع االتجاهات التعصبية بأبعادها ودرجتها الكليـة لـدى أفـراد          

  .العينة من طلبة الجامعة
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 إحصائيا في االتجاهات التعصبية بين الطلبة الجامعيين بقطاع غـزة تعـزى             ال توجد فروق دالة   " 6.10
  )".شمال، غزة، الوسطى، خانيونس، رفح(الختالف مكان اإلقامة في محافظات غزة 

  ) 85(جدول رقم 
  یبین نتائج تحلیل التباین أحادي االتجاه لمعرفة الفروق 

  الف مكان اإلقامة في محافظات غزةفي أسالیب التربیة الحزبیة لدى الطلبة تبًعا الخت

  درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين  المتغير
  مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات  الحرية

 31.270 4 125.078  بين المجموعات

  التعصب التنظيمي  22.534  979  22060.418  داخل المجموعات
    983  22185.496 المجموع

 غير دالة إحصائيا 1.388

 9.835 4 39.341  بين المجموعات

  التعصب الديني  11.877  979  11627.911  داخل المجموعات
    983  11667.252 المجموع

 غير دالة إحصائيا 8280.

 3.829 4 15.318  بين المجموعات

  التعصب االجتماعي  10.096  979  9884.388  داخل المجموعات
    983  9899.706 المجموع

 غير دالة إحصائيا 0.379

 15.028 4 60.113  بين المجموعات

  التعصب النوعي 20.532  979  20100.712  داخل المجموعات
    983  20160.825 المجموع

 غير دالة إحصائيا 0.732

 8.246 4 32.984  بين المجموعات

  التعصب الفكري  11.394  979  11154.316  داخل المجموعات
    983  11187.301 المجموع

 غير دالة إحصائيا 0.724

 210.105 4 840.419  بين المجموعات

  224.452  979  219738.409  داخل المجموعات
االتجاهات التعصبية 

  ككل
    983  220578.828 المجموع

 غير دالة إحصائيا 0.936

  3.32 = 0.01وى داللة ، وعند مست2.37 = 0.05عند مستوى داللة ) 979، 4. =ح. د(الجدولية عند ) ف(قيمة 

يتبين من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي جميـع االتجاهـات                  
 .التعصبية بأبعادها ودرجتها الكلية تبعا الختالف مكان اإلقامة لدى أفراد العينة من طلبة الجامعة
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سسادالفصل ال  
نتائج الدراسةتفسیر   

.ي األول تفسير نتائج التساؤل الرئيس-  

. تفسير نتائج الفرض الرئيسي األول-  

. تفسير نتائج الفرض الرئيسي الثاني-  

. تفسير نتائج الفرض الرئيسي الثالث-  

. تفسير نتائج الفرض الرئيسي الرابع-  

. تفسير نتائج الفرض الرئيسي الخامس-  

. تفسير نتائج الفرض الرئيسي السادس-  

.بع تفسير نتائج الفرض الرئيسي السا-  

. تفسير نتائج الفرض الرئيسي الثامن-  

. تفسير نتائج الفرض الرئيسي التاسع-  

. تفسير نتائج الفرض الرئيسي العاشر-  
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 حيث سيقدم تحليالً لنتائج ؛يعتبر هذا الفصل لدى الباحث بمثابة الزبد الذي سيقدمه لدراسته
ا السابق، وسيحاول الباحث جاهدا للفرضيات التي سبق وأن أجاب عليها في الفصل  ونقاشً،دراسته

 . لما له من تعقيدات على المستوى التنظيمي والحزبي،أن يربط تحليل النتائج بواقعنا الفلسطيني

 ، واطالعه على التجربة الحزبية،ا لقراءتهوفي الصفحات التالية سيقدم الباحث هذا التحليل وفقً
ا  في الساحة الفلسطينية عموم،لفلسطينيةوأساليب التربية الحزبية لدى التنظيمات واألحزاب ا

اوقطاع غزة خصوص.  

 :تفسير نتائج التساؤل األول وفروعه

ا لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة يتضح من فيما يتعلق بأكثر أساليب التربية الحزبية شيوع
في ، ويليه %76.6 حيث بلغت نسبته المئوية ؛هو األسلوب الثقافي التربوي) 9( الجدول رقم

، وفي المرتبة الثالثة يأتي %74.9 حيث بلغت نسبته المئوية ؛المرتبة الثانية األسلوب التأطيري
، أما في المرتبة الرابعة فيأتي األسلوب %74األسلوب اإلعالمي حيث بلغت نسبته المئوية 

لديني ، وفي المرتبة الخامسة يأتي األسلوب التعبوي ا%69.5االجتماعي حيث بلغت نسبته المئوية 
، وفي المرتبة السادسة واألخيرة يقف األسلوب التنشيطي %69.1حيث بلغت نسبته المئوية 

 %.66.2الترفيهي حيث بلغت نسبته المئوية 

ا لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة أما فيما يتعلق بأكثر األساليب التربية الحزبية شيوع
، ويليه في %67.3حيث بلغت نسبته المئوية هو األسلوب اإلعالمي ) 10( فيتضح من الجدول رقم

، وفي المرتبة الثالثة يأتي %67المرتبة الثانية األسلوب الثقافي التربوي حيث بلغت نسبته المئوية 
، أما في المرتبة الرابعة فيأتي %63.7 حيث بلغت نسبته المئوية ؛األسلوب الثقافي التأطيري
، وفي المرتبة الخامسة يأتي األسلوب %60المئوية  حيث بلغت نسبته ؛األسلوب التعبوي الديني

، وفي المرتبة السادسة واألخيرة يقف األسلوب %59.2االجتماعي حيث بلغت نسبته المئوية 
 %.57.7التنشيطي الترفيهي حيث بلغت نسبته المئوية 
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ب ا في ترتيب أولويات األساليب التربوية لدى الطالا طفيفًويالحظ الباحث أن هناك اختالفً
ا يعزوه الباحث إلى اجتهادات األحزاب في تحديد  وهذا االختالف ليس كبير،عنها لدى الطالبات

أن األسلوب التأطيري هو " أ" فقد يرى الحزب ؛سلم أولويات أساليب التربية الحزبية لدى األحزاب
ة االجتهاد وهكذا في دائر ..أن األسلوب الثقافي التربوي هو األهم" ب"األهم بينما يرى الحزب 
 .الحزبي في العمل التنظيمي

من ناحية أخرى فيعتقد الباحث بأن دراسته هي األولى في هذا المجال في فلسطين عامة 
لذلك يجد الباحث صعوبة في مقارنة النتائج ، وقطاع غزة خاصة التي تطرق هذا المجال البحثي

 ،سابقة  دراسات– د علمهح على –  حيث لم يجد الباحث،في هذا التساؤل مع دراسات سابقة
 ".التنظيمية"ا والمقصود بها  تناولت التربية الحزبية تحديد،كدراسات علمية ومنهجية

وكل ما وجده الباحث في هذا المجال هو عبارة عن مقاالت في الصحف أو المجالت أو 
ليه مواقع االنترنت خالية من أي دراسات إحصائية، حتى الكتاب الوحيد الذي حصل الباحث ع

لم يتطرق " الشيوعيون والكتائب تجربة التربية الحزبية في لبنان" للدكتور شوكت آشتي وهو بعنوان
إلى دراسة إحصائية لهذه التجربة، بل كان معظم الكتاب يتناول تركيبات الحزبين من الداخل 

  .وكيفية عملهما التنظيمي ولوائحهما الداخلية والهيكليات التنظيمية لكل حزب منهما

 :تفسير نتائج التساؤل الثاني وفروعه

ا لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة فيتضح أما فيما يتعلق بأكثر االتجاهات التعصبية شيوع
أن التعصب الديني يأتي في المرتبة األولى،  ثم التنظيمي ثم الفكري ) 11( للباحث من جدول رقم

التعصبية لدى الطالبات الجامعيات بقطاع على خالف االتجاهات ، وذلك ثم الجندري ثم االجتماعي
 حيث يرى الباحث أن هناك اختالفا في ترتيب االتجاهات التعصبية بين كل من الطالب ؛غزة

والطالبات فعند الطالب كما ذكرنا آنفا يقف التعصب الديني في المرتبة األولى، أما عند الطالبات 
، ثم )12( البات كما هو واضح في جدول رقمفيقف التعصب التنظيمي في المرتبة األولى لدى الط

 يليه التعصب الديني ومن ثم الفكري والجندري واالجتماعي تباعا، وهذا يتفق مع دراسة المرسي
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 – حول الجماعات والتعصب حيث أثبت في دراسته أن الطالبات في جامعة المنصورة) 1989(
 . في نفس العينة وفي ذات الجامعةا من الطالبا تنظيميتعصب أكثر – إجراء الدراسة مكان

 – ويفسر الباحث هذا التعصب لدى الطالبات لكونه أعلى منه لدى الطالب ربما يعود
ا في الحياة لتفريغ بعض شحنات التعصب ا ومنفذًأن الطالب يجدون متنفس  إلى– للباحث والحديث

ن التعصب تبقى محدودة والتوتر لديهم، على خالف الطالبات فمساحة التفريغ لهذه الشحنات م
هذا من ، وضيقة، مما ينعكس على ارتفاع وزيادة في معدل التعصب التنظيمي لديهن عن الطالب

ن الطالبة تعتبر الحزب الذي تنتمي إليه هو بيتها الذي ال ناحية، أما من ناحية أخرى فربما أل
ينتمي إليه لو حدث على خالف الطالب الذي يمكن أن يترك الحزب الذي  .يمكن أن تنفصل عنه

وتتفق الطالبات مع الطالب في بقية الترتيب ، اختالف بينه وبين الحزب على مصلحة أو أخرى
 حيث يأتي لكليهما التعصب الفكري ثم الجندري ثم ؛لالتجاهات التعصبية من حيث الموقع والمكانة

  .ينياالجتماعي، واالختالف فقط بينهما في مكان وترتيب التعصب التنظيمي والد

 :تفسير نتائج الفرض الرئيسي األول وفروعه

ال يوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين أساليب التربية الحزبية "ينص الفرض على 
 ".واالتجاهات التعصبية لدى الطلبة الجامعيين بقطاع غزة

ا ، يجد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي بم)14( ،)13(من خالل النظر إلى جدول رقم و
ال يدع مجاال للشك أنه توجد عالقة واضحة وقوية بين أساليب التربية الحزبية واالتجاهات 

 .التعصبية سواء على الدرجة الكلية أو الفرعية لكال المقياسين

ففي الصورة العامة يوجد عالقة موجبة بين أساليب التربية الحزبية التي تمارسها األحزاب 
تجاهات التعصبية لدى الطلبة الجامعيين الذين ينتمون لهذه األحزاب مع أبنائها من الطلبة وبين اال

 .في جامعات قطاع غزة

وفي تفاصيل هذه النتائج يقف على رأس االتجاهات التعصبية التي كانت بسبب التربية 
الحزبية، يقف التعصب الديني الذي ظهرت نتائجه سواء على الدرجة الكلية مع أساليب التربية 
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بمعنى آخر لو نظرنا إلى ، مع الدرجة الفرعية لكل أسلوب من أساليب التربية الحزبيةالحزبية أو 
األسلوب التأطيري سنجد عالقة بينه وبين التعصب الديني وكذلك لو نظرنا إلى األسلوب الثقافي 

سنجد عالقة ، وهكذا مع بقية األساليب األخرى، التربوي سنجد عالقة بينه وبين التعصب الديني
ويرجع الباحث هذا األمر إلى نقطتين، األولى أن المجتمع ، ذه األساليب والتعصب الدينيبين ه

، بصفة عامة هو مجتمع مسلم محافظ ملتزم والسمة الدينية هي التي تغلب عليه بأنه مجتمع محافظ
 الرغبة لدى األحزاب هي – للباحث والتعليل – أما النقطة الثانية التي تقف وراء التعصب الديني

مع ، والجماعات إلى ربط التربية ألبنائها بالفهم الديني لما للدين من تأثير على شخصية الفرد
 . التعصب الديني لدى الطالب والطالبات بنفس الصورةنالتأكيد أ

أما النقطة الثانية الالفتة للنظر في نتائج الطالبات تحديدا في ا، نجد أن الطالبات أكثر تعصب
في نتائجهن من الطالب، مع التأكيد على وجود التعصب الديني لديهن كما هو الصورة التفصيلية 

واالتفاق مع الطالب في هذه التعصب على الدرجة الكلية لكال المقياسين ، لدى الطالب بالضبط
 .أيضا

والتي ، ويرجع الباحث تعصب الطالبات نتيجة األساليب التربوية الحزبية إلى طبيعة األنثى
ا باألشياء من الذكر، وهذا جزء من عاطفتها، مما يجعلها أكثر تعصبا ألن جزء ثرتعتبر أكثر تأ

  .مهم من تأثرها يقوم على التأثر العاطفي بالمواقف

 :مناقشة نتائج الفرض الرئيسي الثاني وفروعه

ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية بين طلبة الجامعة "ينص الفرض على 
 ".عدم تلقي أساليب التربية الحزبية/ف تلقيتعزى الختال

نه ال توجد أ يمكن القول )16( ،)15(بالنظر إلى نتائج التحليل اإلحصائي وفي الجداول رقم 
أية فروق في االتجاهات التعصبية بين الطالب والطالبات الذين تلقوا تربية حزبية والذين لم يتلقوا 

بمعنى ؛ وهو موجود لدى الطالب والطالبات، ي التنظيميتربية حزبية إال فقط في االتجاه التعصب
نه وفي حال المقارنة التي تمت في الجداول السابقة الذكر يتضح أن الطالب الذين تلقوا والذين لم أ
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 وهو التعصب التنظيمي لصالح ،يتلقوا تربية حزبية يوجد فرق واحد في االتجاهات التعصبية بينهم
 .حزبية وكذلك الحال بالنسبة للطالبات بالضبطالذين تلقوا هذه التربية ال

نه من البديهي أن اإلنسان الذي ينتمي إلى جماعة أو أويرى الباحث أن هذا الفرق يرجع إلى 
حزب أو تنظيم، سيقوم هذا الحزب أو تلك الجماعة بتعبئة هذا الفرد بصورة تخدم الحزب، مما 

 يتلقوا التربية الحزبية من خالل حزب أو على خالف الذين لم، ينعكس على درجة التعصب لديه
 .نه سيكون غير متعصب لهذه الجماعة أو تلك ألنه أصالً ال ينتمي إليهاأفالمنطق يقول ، جماعة

أما بقية النتائج في هذا الفرض والتي تقول بعدم وجود فروق في بقية االتجاهات التعصبية 
 فهذا األمر يرده الباحث إلى أن ،حزبيةاألخرى بسبب تلقي أو عدم تلقي ألساليب التربية ال

لذلك ال يوجد فروق في االتجاهات التعصبية سواء على ، المجتمع بشكل عام هو مجتمع متعصب
على خالف ، الدرجة الفرعية أو الكلية تعزى الختالف تلقي أو عدم تلقي لهذه التربية الحزبية

والذي بدوره يزداد كلما زادت ، بالتعصب التنظيمي وهو حالة تفرضها طبيعة االنتماء للحز
  .وهو موجود لدى الطالب والطالبات في العينة، التربية الحزبية للفرد

 :مناقشة نتائج الفرض الرئيسي الثالث وفروعه

ال توجد فروق دالة إحصائيا في كل من أساليب التربية "نه أينص الفرض الرئيسي على 
 ".والطالبات الجامعيين بقطاع غزةالحزبية، واالتجاهات التعصبية بين الطالب 

، يرى الباحث أن وجود فروق دالة )19(، )18(، )17(من خالل العودة إلى جداول رقم 
حيث أن ؛ إحصائيا في أساليب التربية الحزبية بين الطالب والطالبات أمر طبيعي ومنطقي وسليم

أن يكون هناك أساليب  وهذا يستدعي )وليس الذكر كاألنثى (طبيعة األنثى تختلف عن الذكر
والتجربة الحزبية لدى األحزاب والجماعات توضح ، تربوية حزبية تناسب كل شريحة على حدة

وكذلك األمر فيما يتعلق بمدى تعرض الطالب والطالبات ، هذا الفرق بشكل جوهري وجلي
 التربية فالنتائج أظهرت وجود فروق جوهرية في مدى التعرض ألساليب، ألساليب التربية الحزبية

 وهذا يرجعه الباحث مرة أخرى إلى طبيعة األنثى التي تختلف ،الحزبية بين الطالب والطالبات
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وفيما يتعلق بالفروق في االتجاهات التعصبية بين الطالب والطالبات فقد ، عن طبيعة الذكر
ع نه يوجد فروق واضحة بين الطالب والطالبات كانت لصالح الطالب في جميأأظهرت النتائج 

االتجاهات التعصبية باستثناء التعصب التنظيمي فقد أظهرت النتائج عدم وجود اختالف في 
وهذا يرجعه الباحث إلى أهمية ، التعصب التنظيمي بين الطالب والطالبات في جامعات غزة

فثقافة ، وتأكيد درجة االنتماء التنظيمي من قبل الحزب ألبنائه سواء كانوا طالب أو طالبات
 تربية األبناء تنظيميا هي ملزمة لجميع أبناء الحزب ولكن االختالف يبقى في األسلوب الحزب في

  .فقط بما يتناسب مع طبيعة كل منهم سواء كان ذكر أو أنثى

 :مناقشة نتائج الفرض الرئيسي الرابع وفروعه

 ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين"ينص الفرض 
 )".الدرجة الكلية(بقطاع غزة باختالف درجاتهم على مقياس أساليب التربية الحزبية

يتضح من خالل النظر في نتائج الفرض الثاني السابق صوابية نتائج الفرض الرابع ويليه 
نه ال أسنجد ) 26-20جدول رقم (حيث لو نظرنا إلى الجداول اإلحصائية من ، الخامس فيما بعد

لطالب الجامعيين في االتجاهات التعصبية على الدرجة الكلية لالتجاهات يوجد فروق لدى ا
 – وهذا يعنى، التعصبية تقريبا، سواء كانوا منخفضي التربية الحزبية أو مرتفعي التربية الحزبية

لو قمنا بمقارنة االتجاهات التعصبية للمستجيبين الذين تعرضوا لتربية  نهأ – للباحث والحديث
 سنجد عدم ، مع الطالب الذين تعرضوا للتربية الحزبية وبصورة مرتفعة،نخفضةحزبية بصورة م

وجود اختالف أو فروق بينهما في االتجاهات التعصبية على الدرجة الكلية لمقياس أساليب التربية 
 .الحزبية

ويعزو الباحث عدم وجود اختالف إلى رغبة الحزب منذ اللحظة األولى التي ينتمي فيها الفرد 
ا في اتجاهات الحزب في أن تبدأ عملية التربية والتي تحمل في طياتها منذ لحظة البدء تعصبإلى 

ويمكن ، الحزب بشكل عام والتي تنعكس على الفرد أثناء عملية التربية التي يتعرض لها الفرد
ة القول أن القاسم المشترك بين أبناء الحزب سواء الذين تعرضوا لتربية حزبية منخفضة أو مرتفع
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وهذا يندرج على الدرجة الكلية لالتجاهات والدرجة الكلية لمقياس ، في االتجاهات" التعصب"هو 
وكذلك مع الدرجة الفرعية أو الكلية لكل بعد من أبعاد االتجاهات ، أساليب التربية الحزبية معا

رتفعي أو التعصبية مع األساليب التربوية الحزبية ال يوجد فروق في االتجاهات التعصبية بين م
منخفضي التربية باستثناء التعصب الديني على الدرجة الفرعية ظهر في النتائج تعصب ديني 

 ،ويختلف الباحث مع هذه النتيجة، لصالح مرتفعي التربية الحزبية في األسلوب التعبوي الديني
أكثر نه من المفروض كلما زادت التعبئة الدينية يفترض في الفرد أن يكون أحيث يرى الباحث 

ا ووسطية وفهم لآلخر على خالف الموجودرحمة ووعي. 

ويرجع الباحث هذا التعصب في التوجه الديني الموجود نتيجة تفسيرات ومفاهيم ضيقة يقدمها 
، الحزب ألبنائه من خالل تربيتهم تربية دينية ذات أفق ضيق ال تتجاوز حدود النصوص الحرفية

، فان االجتهاد الفقهي هذا سيكون في خدمة مصالح الحزبوإذا كان هناك ال بد من اجتهاد فقهي 
ومن خالل تقديم الدين ألبناء الحزب في تربيتهم وتعبئتهم كأنه مخصص لحزبهم ومن حقهم لوي 

وهذا ينعكس على الوعي الديني لدى أبناء الحزب بما ، عنق النصوص بما يخدم مصلحة حزبهم
  .ينعكس على درجة التعصب الديني لديهم

 :شة نتائج الفرض الرئيسي الخامس وفروعهمناق

ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى "ينص الفرض الرئيسي على 
الدرجة ( الطالبات الجامعيات بقطاع غزة باختالف درجاتهن على مقياس أساليب التربية الحزبية

 )".الكلية

تائجها، يتبين من نتائج الفرض الرئيسي ون) 33-27(من خالل النظر إلى الجداول اإلحصائية 
نه ال توجد أية فروق بين الطالبات في جميع االتجاهات التعصبية والدرجة الكلية أوفروعه 

لالتجاهات بين كل من ذوي الدرجة المنخفضة وذوي الدرجة المرتفعة على أساليب التربية 
الالتي تعرضن لتربية حزبية منخفضة بمعنى آخر لو حاولنا المقارنة بين عينة الطالبات ، الحزبية

والالتي تعرضن لتربية حزبية مرتفعة لن نجد هناك أية فروق تذكر سواء كانت االتجاهات 
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أو كانت مع الدرجات " الدرجة الكلية للمقياس"التعصبية مع مقياس أساليب التربية الحزبية ككل
لفرض الرئيسي الثاني وفروعه في هذه وهذه النتائج تؤكد ما توصلت إليه نتائج ا، الفرعية للمقياس

الدراسة التي تقضي بالقول أنه ال توجد فروق في االتجاهات التعصبية تعزى الختالف أساليب 
  .التربية الحزبية

 :مناقشة نتائج الفرض الرئيسي السادس وفروعه

ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالب "ينص الفرض على 
الدرجة ( التعرض ألساليب التربية الحزبية/معيين بقطاع غزة باختالف عدد مرات التلقيالجا
 )".الكلية

التعرض ألساليب التربية الحزبية، سنجد /وإذا انتقلنا لمعرفة تأثير اختالف عدد مرات التلقي
 التعرض في تحديد/ا لعدد مرات التلقيتأثيرا ملحوظً) 40-34(من خالل النظر للجداول رقم

اتجاهات أفراد العينة، حيث بينت النتائج وجود اختالفات جوهرية في االتجاهات التعصبية لدى 
التعرض ألساليب التربية الحزبية، وخاصة لكل /الطالب الجامعيين  باختالف عدد مرات التلقي

من األسلوب التنشيطي الترفيهي، واألسلوب التعبوي الديني، يليهما وبدرجة أقل األسلوب 
المي، ثم كل من األسلوب التأطيري واألسلوب االجتماعي، وأخيرا أساليب التربية الحزبية اإلع

ويفسر الباحث هذه الفروق خاصة في األسلوب التنشيطي ، ككل، األسلوب الثقافي التربوي
الترفيهي بأنه كلما زاد عدد مرات التلقي أو التعرض لهذا األسلوب التربوي الحزبي، كلما كان 

ويعزي الباحث هذا التعصب في االتجاهات نتيجة هذا ، صب في االتجاهات قيد الدراسةهناك تع
حيث تهدف ؛ األسلوب إلى طبيعة البرامج واألدوات التي تستخدم في تنفيذ وتطبيق هذا األسلوب

فقرات هذا األسلوب إلى تمرير وأحداث عملية التربية الحزبية بوسائل شيقة وممتعة من خالل 
بل يكون ، والفرد هنا ال يشعر بالملل أثناء هذه الرحالت وتنفيذ البرامج فيها، مخيماتالرحالت وال

 .ا مع هذه الفقرات والبرامج أثناء النشاط الترفيهي التنشيطييكون منسجم على عكس ذلك،
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أما حول عدد مرات التلقي أو التعرض لألسلوب التعبوي الديني، فهناك على الدرجة الكلية 
ا،  فروق لصالح مرتفعي عدد مرات التلقي وعلى الدرجات الفرعية للتعصب أيضللتعصب يوجد

، فيوجد فروق لصالح مرتفعي عدد مرات التلقي مع كل من التعصب الديني والنوعي والفكري
وهنا يختلف الباحث مع النتيجة حيث يرى الباحث أنه من المفترض ولسماحة هذا الدين، كلما زاد 

وقد ترجع ، التربية والتعبئة الدينية أن يكون هناك تسامحا أكثر وليس العكسالوعي الديني وزادت 
هذه النتيجة الى وجود التعصب التنظيمي الموجود أصال لدى األحزاب والذي انعكس على بعض 

وفي األسلوب االعالمي لدى الطالب ، األساليب التربوية الحزبية مثل األسلوب التعبوي الديني
 فيوجد فرق لصالح ،أو مرتفعي عدد مرات التلقي أو التعرض لهذا األسلوبالجامعيين منخفضي 

 ،مرتفعي عدد مرات التلقي أو التعرض لهذا األسلوب بين هذا االسلوب والدرجة الكلية للتعصب
والماكينة اإلعالمية ، ن السمة العامة للطالب متعصبينأ حيث ،وهنا يتفق الباحث مع هذه النتيجة

تلعب دورو الفضائياتأو االذاعة أ سواء على مستوى المجلة ، في توجيه التربية الحزبيةاا مهم ،
وهذه المؤسسات العامة تساهم في خلق صورة عامة من التعصب من خالل البرامج التي تحتوي 

 .ذا كانت هذه المؤسسات االعالمية مؤسسات حزبيةإعليها خاصة 

 لصالح مرتفعي ،روق في التعصب الدينين هناك فأوالالفت للنظر في كل الفروض الفرعية 
ا ن هناك تعصبأسلوب نجد أفمع كل ؛ و التعرض لكل أساليب التربية الحزبيةأعدد مرات التلقي 

و ذاك تكون النتيجة المتكررة هي وجود أ فكلما زاد عدد مرات التعرض لهذا االسلوب ،اديني
 هذا من ناحية، ،بيعته مجتمع مسلمن المجتمع بطألى إمر ويرجع الباحث هذا األ، تعصب ديني

شياء في لى ربط التربية بالجانب الديني وبناء فلسفة دينية لألإومن ناحية أخرى توجه األحزاب 
 .جابات المستجيبينإوهذا بدوره انعكس على طبيعة ، حياة أفراد الحزب

لدرجة الكلية  فيوجد فروق في االتجاهات التعصبية على ا،األسلوب التأطيريبأما فيما يتعلق 
 حيث يتضح أن ؛طيريأسلوب الت لصالح مرتفعي عدد مرات التلقي لأل،لالتجاهات التعصبية

الصور العامة لالتجاهات التعصبية للذين تلقوا عدد مرات أعلى من األسلوب التأطيري يوجد فيها 
أن يلتزم ن الفرد لمجرد  أل؛نتيجة منطقية هي – خالل نظرة الباحث من – وهذه النتيجة، تعصب
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وهذا في النهاية ،  تبدأ عملية التربية الحزبية من نقطة الصفر،طيره في حزبأوينتمي أو يتم ت
سيعطي وسينتج فردأما في تفاصيل هذه ، ا بالصورة اإلجمالية للحزب الذي يتم تأطيره فيها متعصب

وهكذا حسب خطة ، اثقافيا أكثر منه ا أو فكريا أكثر منه اجتماعيا ديني فقد يكون متعصب،الصورة
  .التربية الحزبية داخل الحزب الواحد

 :مناقشة نتائج الفرض الرئيسي السابع وفروعه

 لدى الطالبات ،ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية ": أنهينص الفرض على
الدرجة (ية التعرض ألساليب التربية الحزب/ باختالف عدد مرات التلقي،الجامعيات بقطاع غزة

سنجد نفس النتيجة السابقة ) 47-41(فمن خالل النظر إلى الجداول اإلحصائية رقم ؛ )"الكلية
 حيث جاءت على النحو ؛بالنسبة للطالبات تقريبا، مع اختالف في تحديد األساليب األكثر تأثيرا

 االجتماعي، يليهم كل من أساليب التربية الحزبية ككل، األسلوب اإلعالمي وكذلك األسلوب: التالي
وبدرجة أقل األسلوب التأطيري، واألسلوب التعبوي الديني، وأخيرا األسلوب التنشيطي الترفيهي، 

 .يليه األسلوب الثقافي التربوي

طالب "ا لقاعدة االختالف بين الذكور واإلناث وفي تفسير الباحث للنتائج فيمكن القول أنه وفقً
ا لدى الطالبات نتيجة ف في تحديد أكثر األساليب تأثير، يجد الباحث بعض االختال"وطالبات

ويرى الباحث أن االختالف في ، االختالف في عدد مرات التلقي أو التعرض لهذا األسلوب أو ذاك
ترتيب االتجاهات التعصبية بين الطالب والطالبات أمر طبيعي يرجع إلى االختالف األصلي بين 

ا لكن الالفت للنظر في هذا الفرض أيض، اهتمامات كل منهمااألنثى والذكر واختالف احتياجات و
 سواء على الدرجة الكلية ألساليب التربية الحزبية ،هو أن التعصب الديني موجود لدى الطالبات

ككل أو مع كل أسلوب من أساليب التربية الحزبية بشكل مستقل، يكون هناك تعصب ديني لصالح 
التعرض لألسلوب التربوي الحزبي باختالف نوعه أو / يالطالبات مرتفعات عدد مرات التلق

 .مسماه



205 
 

 ويرجع الباحث هذا االتفاق إلى أن المجتمع ؛وهذا يتفق مع الطالب في الفرض السابق
بالدرجة األولى هو مجتمع مسلم وبالدرجة الثانية يرجع إلى توحيد المواد التربوية والفلسفة 

واألمر اآلخر الالفت للنظر هو أن ، ا والطالبات معالحزبية للحزب والتي تنعكس على الطالب
ا موجودة مع الدرجة الفرعية لكل أسلوب من أساليب االتجاهات التعصبية على الدرجة الكلية أيض

الطالبات الالتي تعرضن لعدد   أن– نظر الباحث في –وهذا يعنى ، التربية الحزبية بشكل منفرد
عليهن   يغلب– بشكل كلي أو فرعي  سواء– ية الحزبيةأكثر من مرات التلقي ألساليب الترب

ولكن االختالف في التفاصيل لهذا التعصب أو ذاك، فقد يكن متعصبات ، الطابع التعصبي العام
دينيا وغير متعصبات فكريوهكذا،اا أو اجتماعي .  

 :مناقشة نتائج الفرض الرئيسي الثامن وفروعه

إحصائيا بين الطلبة الجامعيين في درجاتهم على ال توجد فروق دالة "ينص الفرض على 
مقياس أساليب التربية الحزبية تعزى الختالف بعض الخصائص السياسية واالجتماعية 

 ".والديموغرافية

يرى الباحث أن النتائج كشفت عن وجود ) 61-48(من خالل النظر إلى الجداول اإلحصائية 
عدم التعرض ألساليب /لتعرضا والديموغرافية على تأثير لبعض المتغيرات السياسية واالجتماعية

الجامعة التي يلتحق فيها الطلبة، المستوى التعليمي، االنتماء : التربية الحزبية، وهذه المتغيرات هي
 .التنظيمي للطلبة، مكان اإلقامة في محافظات غزة

يب التربية عدم التعرض ألسال/في حين لم تبين النتائج وجود تأثير أو عالقة بين التعرض
الكليات النظرية في مقابل الكليات العملية، المواطنة : الحزبية، وكل من المتغيرات التالية

 ).الالجئين في مقابل المواطنين(

وفي معرض تفسير النتائج فيرى الباحث أن المتغير األول وهو الجامعة، تعطينا النتائج 
ة لدى الطلبة الجامعيين تعزى إلى اختالف اإلحصائية أنه يوجد فروق في أساليب التربية الحزبي

الجامعة، وهذا يكون مع الدرجة الكلية لمقياس أساليب التربية الحزبية، ومع جميع الدرجات 
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الفرعية لألساليب باستثناء األسلوب اإلعالمي، فقد أثبتت النتائج اإلحصائية أن متغير الجامعة ال 
ورة العامة أن هناك تأثير واضح لدور الجامعة والص، يعطي فروق بين الطلبة في هذا األسلوب

والمقصود هنا ، في وجود فروق بين الطلبة في أساليب التربية الحزبية يعزى إلى اختالف الجامعة
ويرجع ، )األزهر، األقصى االسالمية،(: هو الحديث عن الجامعات الثالث التي تم أخذ العينة منها

ن في األساليب بسبب الفلسفة التي تحملها الجامعة وبرامجها الباحث هذا الفرق بين الطلبة الجامعيي
لى نوعية الطلبة الذين ينتمون إلى هذه الجامعة أو تلك هذا من ناحية إ و، هذا من ناحية،التعليمية

 .وكل الفروق كانت لصالح مجموع طلبة الجامعة االسالمية، ثانية

هر نتائج التحليل اإلحصائي أن متغير  فلم تظ،)نظرية أو عملية( أما في متغير الكلية سواء
ويرى الباحث أن هذه ، الكلية له تأثير على الفروق في أساليب التربية الحزبية لدى طلبة الجامعة

يتم اعتمادها ، حيث أن األساليب التربوية الحزبية بالدرجة األولى؛ النتيجة هي نتيجة طبيعية
ا  وليس وفقً،ا لما يخدم مصلحة الحزبقً وف،وإقرارها داخل أروقة الحزب وأطره الحزبية

 . حتى يكون هناك اختالف في األساليب التربوية الحزبية يعزى الختالف الكلية،لتخصص الطلبة

أما حول المستوى التعليمي فمن خالل النظر إلى الجداول السابقة، فقد أظهرت النتائج وجود 
 الدرجة الكلية أو الدرجة الفرعية للمقياس  بين أساليب التربية الحزبية على،فروق دالة إحصائيا

ويرى الباحث أن هذا الفرق أمر ،  تعزى الختالف المستوى التعليمي،لدى الطلبة الجامعيين
حيث أن الطلبة في المستوى األول يكونوا أصغرا عمرا من المستوى الثالث ؛ منطقي وصحي

،  العمرية لكل األساليب التربوية الحزبيةوهذا يعنى أن األحزاب تأخذ بعين االعتبار الفئة، والرابع
فال يعقل أن يقوم الحزب بوضع برامج ، "خاطبوا الناس على قدر عقولهم"  وفقا للقاعدة التي تقول

يقوم باستخدامها مع طلبة ، واستخدام أساليب تربوية حزبية لطلبة المستوى الرابعة،تربوي 
 .ات والمستويات التعليمية وخاصة أنهم حديثي عهد بالجامع،المستوى األول

فمن ، أما حول متغير االنتماء التنظيمي أو الحركي وعالقته باختالف أساليب التربية الحزبية
 في أساليب التربية الحزبية بين ،، يتضح أنه يوجد فروق دالة إحصائيا)55( خالل الجدول رقم

ا ا طبيعيويرى الباحث أن هذا أمر، الطلبة الجامعيين تعزى الختالف االنتماء التنظيمي أو الحركي
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فكل حزب يرغب في ؛ ا أن يكون هناك اختالف في األساليب التربوية لدى األحزابومنطقي
 .استخدام أساليب تربوية تتناسب مع فلسفته ورؤيته لألشياء في الواقع

 يعني ولو كان العكس وأن األحزاب اتفقت على توحيد مصادر التربية الحزبية وأساليبها، فهذا
أن كل األحزاب يمكن أن تجتمع وتصبح حزبوهذا ما ال يمكن حصوله في ظل وجود ،اا واحد 

ولكن الالفت للنظر ،  بين األحزاب _لخ إ..التدافع واالختالف واالجتهاد السياسي والفكري والديني
ماس يظهر عدم وجود فروق بين الجهاد اإلسالمي وح) 57(أن التحليل اإلحصائي في جدول رقم 

في األساليب التربوية الحزبية، ويعزو الباحث ذلك لكون الحركتين ذات طابع ديني مما ينعكس 
ا بين كل من حماس وفتح وفتح ولكن االختالف في األساليب كان واضح، على األساليب التربوية

 نجد أنه ال يوجد فروق في أساليب التربية) 58(وبالنظر إلى جدول رقم ، والجهاد اإلسالمي
 ،وهذه نتائج يرى الباحث أنها صحيحة، الحزبية لدى الطلبة الجامعيين تعزى الختالف المواطنة

ا  ال تنظر إلى عنصر المواطنة إن كان الفرد مواطنً، ومن خالل تأطيرها،ألن األحزاب في داخلها
 .ا بقدر ما يهم الحزب هو عملية التأطير والتنظيم ذاتهاأو الجًئ

وق بين الطلبة الجامعيين في درجاتهم على مقياس التربية الحزبية تعزى أما فيما يتعلق بالفر
ا بين ، نجد أن هناك فروقً)61( ،)59( فمن خالل النظر إلى جدول رقم، الختالف محل اإلقامة

 تعزى الختالف محل اإلقامة نجدها في منطقة رفح ومدينة غزة والوسطى لصالح مدينة ،الطلبة
ويختلف ، خانيونس مع المنطقة الوسطى لصالح المنطقة الوسطىغزة والوسطى، وفي منطقة 

 حيث يرى الباحث أنه من الصواب في العمل التنظيمي والحزبي أن يكون ؛الباحث هنا مع النتائج
 وخاصة أن مساحة قطاع غزة كله من رفح إلى بيت ،هناك توحيد للبرامج واألساليب التربوية

 ؛احة التي تستدعي التغيير في األساليب التربوية الحزبية وليست بالمس،حانون هي مساحة صغيرة
 للتغير في المساحات الجغرافية الكبيرة والواسعة ألن بعض أنماط حيث يكون هناك مجاالً

ولو كانت النتائج تتعلق باختالف الدولة لربما كان ، وأساليب الحياة تختلف من هذه المساحة أو تلك
ف المحافظة في مكان مثل قطاع غزة ال يتعدى طوله من رفح لبيت  أكثر منه الختالاألمر مقبوالً

ويعزو الباحث هذه النتائج بوجود فروق، إلى اجتهادات في داخل ؛ كيلو متر طوالً 45حانون 
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 من ، والتي تحاول التغيير في األساليب التربوية،الحزب تكون في المستويات الدنيا في الحزب
  إلقراره،ا تقدمه للمستويات العليا للحزبا جديد ولعلها تبدع شيًئ،باب التنافس مع المناطق األخرى

  .فيما بعد كأسلوب يمكن االستفادة منه في بقية المناطق األخرى التي يتواجد فيها الحزب

 :مناقشة نتائج الفرض الرئيسي التاسع وفروعه

دد مرات ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الطلبة الجامعيين في ع"ينص الفرض على 
التعرض ألساليب التربية الحزبية تعزى الختالف بعض الخصائص السياسية واالجتماعية /التلقي

 ".والديموغرافية

يرى الباحث أن النتائج كشفت عن ) 75-62(من خالل النظر إلى الجداول اإلحصائية رقم 
د مرات  على عد، والديموغرافية، واالجتماعية،وجود تأثير لبعض المتغيرات السياسية

الجامعة التي يلتحق فيها الطلبة، :  وهذه المتغيرات هي،التعرض ألساليب التربية الحزبية/التلقي
في حين لم تبين النتائج وجود تأثير أو عالقة بين ، المستوى التعليمي، االنتماء التنظيمي للطلبة

الكليات النظرية  :اليةالتعرض ألساليب التربية الحزبية، وكل من المتغيرات الت/عدد مرات التلقي
، اختالف مكان اإلقامة في )الالجئين في مقابل المواطنين( في مقابل الكليات العملية، المواطنة 

 ،ا مع نتائج الفرض الرئيسي الثامنويرى الباحث أن هذه النتائج متشابهة تمام، محافظات غزة
ية الحزبية سواء كانت منخفضة التعرض ألساليب الترب/ولكن الفارق هنا هو في عدد مرات التلقي

الجامعة، (  فلو نظرنا إلى الجداول السابقة سنجد النتائج هي واحدة ومع ذات المتغيراتة،أو مرتفع
، في حين ال يوجد فروق في عدد مرات )المستوى التعليمي،االنتماء التنظيمي، مكان اإلقامة

كلية أو المواطنة، وهذه النتيجة هي التعرض ألساليب التربية الحزبية تعزى الختالف ال /التلقي
ويعلل الباحث هذه ،  مع وجود الفارق كما ذكر الباحث من قبل،ذات النتيجة في الفرض الثامن

النتيجة إلى حرص الحزب أو الجماعة على الحصول على نفس النتائج في التربية الحزبية سواء 
حزب بالدرجة األولى هو الحصول  وما يهم ال،التعرض منخفض أو مرتفع/ كان عدد مرات التلقي

حيث قد ؛  سواء من خالل المرات المنخفضة أو المرتفعة،على عنصر تمت تربيته تربية حزبية
يلجأ الحزب في بعض األحيان إلى زيادة عدد مرات تعريض األبناء لمزيد من مرات التلقي 
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ارها في التربية الحزبية،  لمعرفة الحزب أن المرات القليلة لم تأت ثم،ألساليب التربية الحزبية
التعرض ألساليب التربية وفي ذات المؤسسات السابقة التي / فيلجأ إلى زيادة عدد مرات التلقي
  .كان فيها فروق في الفرض الثامن

 :مناقشة نتائج الفرض الرئيسي العاشر وفروعه

بة ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية بين الطل"ينص الفرض على 
 ".الجامعيين تعزى الختالف بعض الخصائص السياسية واالجتماعية والديموغرافية

عن عدم نجد أن النتائج قد كشفت ) 85-76(من خالل النظر إلى الجداول اإلحصائية رقم 
االتجاهات التعصبية لدى الطلبة على وجود تأثير للمتغيرات السياسية واالجتماعية والديموغرافية، 

طاع غزة، ما عدا متغير االنتماء التنظيمي، وإلى حد ما الجامعة التي يلتحق فيها الجامعيين بق
 كما يقيسها االستبيان المستخدم في هذه – حيث تختلف جميع أشكال االتجاهات التعصبية ؛الطلبة

االنتماء التنظيمي، كذلك يوجد اختالف في كل من االتجاهات التعصبية   باختالف– الدراسة
 .والتعصب الديني باختالف الجامعة التي يلتحق بها الطلبةالتنظيمية، 

وفي تفاصيل نتائج التحليل اإلحصائي لهذا الفرض، فيرى الباحث أنه مع متغير الجامعة يوجد 
فروق في االتجاهات التعصبية التنظيمية والدينية بين الطلبة الجامعيين تعزى الختالف الجامعة، 

وفي ، ين الطلبة فال يوجد فيها فروق تعزى الختالف الجامعةأما بقية االتجاهات التعصبية ب
 نجد التعصب التنظيمي بين طلبة الجامعة االسالمية ،تفاصيل هذا االختالف التنظيمي والديني

االسالمية، والتعصب الديني نجده بين طلبة االسالمية واألقصى لصالح الجامعة واألقصى لصالح 
 .ااالسالمية أيضالجامعة 

يما يتعلق بمتغير الكلية فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين الطلبة الجامعيين تعزى أما ف
 األمر إلى أن الطلبة بشكل عام متعصبين سواء كانوا في اويعزو الباحث هذ، الختالف الكلية

وهذا ما أكدته الفروض السابقة والتي أكدت وجود تعصب لدى الطلبة ، الكليات النظرية أو العملية
 .ي الجامعات ولكنها كانت بدرجات متفاوتة بين الطالب والطالباتف
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وحول متغير المستوى التعليمي فقد أظهرت النتائج أيضا أنه ال يوجد فروق بين الطلبة 
ن جميع الطلبة أويعزو الباحث هذا األمر إلى ، الجامعيين تعزى الختالف المستوى التعليمي

تعصب عام سواء كان الطلبة في المستوى التعليمي األول أو باختالف مستوياتهم التعليمية لديهم 
بمعنى آخر أن الجميع في الطلبة متعصب في الصورة العامة وهذا ما ، المستوى التعليمي الرابع

  .أكدته نتائج الفروض السابقة

أما فيما يتعلق بمتغير االنتماء التنظيمي وعالقته باالتجاهات التعصبية والفروق بينها لدى 
األمر : فقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أمرين مهمين في هذا المتغير وهما، طلبة الجامعيينال

األول أن الصورة العامة للتعصب بين الطلبة الجامعيين ال يوجد فيها أيه فروق، بمعنى أن 
األحزاب بشكل عام هي أحزاب متعصبة وعلى الدرجة الكلية لمقياس التعصب فال يوجد فروق 

  .لطلبةبين ا

أما األمر الثاني أنه في تفاصيل االتجاهات التعصبية بسبب اختالف الحزب وعلى الدرجة 
الفرعية لهذه االتجاهات منفردة، يجد الباحث أنه يوجد فروق بين الطلبة الجامعيين تعزى الختالف 

ي أو  سواء كان هذا االتجاه هو االتجاه التنظيمي أو الديني أو االجتماعي أو النوع،الحزب
  .الفكري

ا متعصبين  حيث أن كل حزب أو جماعة تخرج أفراد؛ويعتبر الباحث أن هذا األمر طبيعي
 حصائية في الفصل الخامسوهذا ما ستوضحه النتائج اال، بدرجات مختلفة عن بعضها البعض

  .لتفاصيل هذا المتغير

هات التعصبية بين أما في متغيري المواطنة ومكان االقامة فال يوجد اختالفات في االتجا
الطلبة الجامعيين تعزى لهذين المتغيرين، ويفسر هذا األمر ما قاله الباحث من قبل، أن المجتمع 

  .بصفة عامة تغلب عليه صفة التعصب
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 التوصیات
بناء على ما توصل إليه الباحث من نتائج في هذه الدراسة، فإن الباحث يوصي بالنتائج 

  :التالية

 األساليب التربوية لدى األحزاب والحركات السياسية ضرورة إعادة النظر في -1
  .الفلسطينية، لما تؤدي إليه هذه األساليب من تعصب بين الطلبة

عقد ورشات عمل متعددة حول خطورة التربية الحزبية المرضية وما يمكن أن تؤدي  -2
 .إليه من تعصب قاتل

 ومكانتها في المجتمع عقد ندوات وورشات عمل في المجتمع المدني تبين أهمية األنثى -3
اإلنساني، وما هو الدور المناط بها في هذه الحياة، حتى تتقلص نسبة التعصب تجاهها 

 .في المجتمع بشكل أفضل مما هي عليه اآلن

الدعوة إلى فلسفة تعليمية موحدة بين الجامعات، بحيث ال تكون الجامعات محضنا  -4
 .للتعصب بين الطلبة

سياسية الفلسطينية لصياغة ميثاق شرف، يحارب ويجرم دعوة األحزاب والحركات ال -5
 .التعصب التنظيمي والحزبي تحديدا، بما يخدم القضية الفلسطينية وليس الحزب فقط

عمل ورشات عمل للمدرسين، وخاصة في المدارس الثانوية، حول كيفية ممارسة التربية  -6
س ذلك على الطلبة الصحيحة، وتوضيح خطورة التعصب بأبعاده المختلفة، حتى ينعك

 .قبيل دخولهم الجامعات

يجب إعادة النظر في الخطاب اإلعالمي الموجه للمواطن، من قبل األحزاب والحركات  -7
 .السياسية، الذي له تأثير في إذكاء نار التعصب في المجتمع الواحد

ضرورة أن يكون الخطاب الديني خطابا وسطيا متسامحا، وليس خطابا تعصبيا، وعدم  -8
 .ج بالدين في الحرب الطاحنة بين الحركات واألحزاب السياسيةالز

العمل على توجيه طاقات الشباب والشابات في برامج تساعدهم على تفريغ انفعاالتهم  -9
 .وتعصبهم تجاه األفراد
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ضرورة النظر في إدراج موضوع التعصب في المناهج التعليمية من ضمن المقررات  -10
لطلبة معرفة خطورة التعصب وانعكاساته على في المدارس والجامعات، ليتسنى ل

 .اإلنسان في المجتمع

العمل على تكريس مبدأ حرية الرأي وقبول اآلخر حتى لو كان ضدي، وزيادة مساحة  -11
 .الديمقراطية في المؤسسات الحقوقية والمدنية في المجتمع

هاض الدعوة إلى االستفادة من طاقات الشباب في خدمة المجتمع الفلسطيني، واستن -12
طاقاتهم بشكل إيجابي لصالح القضية الفلسطينية عامة، وليس لصالح النظرة الحزبية هنا 

  .أو هناك
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 بحوث مقترحة
دراسة العالقة بين أساليب التربية الحزبية والتعصب، لدى مدرسي الجامعات في قطاع غزة  -1

  ) .الجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر نموذجا(
األسرية، وعالقتها بالتعصب الحزبي لدى أبناء المرحلة األساسية في دراسة التربية  -2

 .محافظات غزة

دراسة العالقة بين التعصب التنظيمي، لدى األحزاب والحركات السياسية في قطاع غزة  -3
 .وعالقته باالقتتال الداخلي

دراسة التعصب الفكري وعالقته بالسلوك األخالقي، لدى طلبة الجامعات في محافظات  -4
 .زةغ

 .دراسة استشهاد الزوج وعالقته بالضغط النفسي لدى زوجات الشهداء في قطاع غزة -5

دراسة الخطاب اإلعالمي لدى األحزاب والحركات السياسية وعالقته بإذكاء االقتتال  -6
 ) .حركتي حماس وفتح نموذجا(الداخلي في المجتمع الفلسطيني 

، وعالقته بالتعصب الحزبي لدى يه وسلمصلى اهللا علدراسة الخطاب الديني في حياة النبي  -7
 .الحركات االسالمية في فلسطين

دراسة الضغط النفسي لدى قيادات األحزاب والحركات السياسية، وانعكاساته على آلية  -8
 .اتخاذ القرار لديهم

دراسة األسلوب الثقافي التربوي لدى الحركات االسالمية وعالقته بالتعصب الحزبي لدى  -9
 ) .حركتي حماس والجهاد نموذجا(قطاع غزة طلبة الجامعات ب

 دراسة المساقات الدراسية وعالقتها بالتعصب الحزبي لدى طلبة الكليات النظرية في -10
  ) .الجامعة االسالمية وجامعة األزهر نموذجا(جامعات غزة 
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  ملخص الرسالة باللغة العربیة

  :الدراسة موضوع

  االتجاهات التعصبيةأساليب التربية الحزبية وعالقتها ب

  لدى طلبة الجامعات في محافظات غزة

  :خلفية الدراسة: الفصل األول

  :مشكلة البحث

 محددة أساليب التربية الحزبيةهل تعد :  في التساؤل العام التاليمشكلة البحثتحددت 
  لالتجاهات التعصبية لدي الطلبة الجامعيين بقطاع غزة؟ 

  .أحد عشر تساؤالً رئيسا تم عرضها في متن البحث ويتفرع عن هذا التساؤل العام

  :أهداف الدراسة
  . معرفة طبيعة العالقات بين والتربية الحزبية واالتجاهات التعصبية لدى طلبة الجامعات-1

 . الوقوف على الفروق في االتجاهات التعصبية من تنظيم إلى آخر في الساحة الفلسطينية-2

وضوعية ألصحاب الشأن في المجتمع الفلسطيني لعلها تساهم في  محاولة تقديم رؤية علمية م-3
 .تصحيح المسار التربوي للتنظيمات في الساحة الفلسطينية، تقوم على فكرة تقبل اآلخر

 الوقوف على الفروق في االتجاهات التعصبية بين شريحة الطالب والطالبات في الجامعات -4
  ) .ذكور وإناث(الفلسطينية 

  :ةأهمية الدراس
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 إنها الدراسة األولى التي تعنى بقياس أساليب التربية الحزبية وعالقتها باالتجاهات التعصبية -1
  .في المجتمع الفلسطيني

 . إنها ستعرض لدراسة االتجاهات التعصبية بشكل موضوعي في المجتمع الفلسطيني-2

 الفلسطيني الصالح  ممكن لهذه الدراسة أن تكون عامالً مساعدا في إعادة صياغة المواطن-3
 .بعيدا عن التشنجات الحزبية والتربية المرضية المتعصبة



216 
 

 

  :لمفاهيموا اإلطار النظري:  الفصل الثاني

وقد انتهى الباحث إلى تعريف أساليب التربية الحزبية : أساليب التربية الحزبية:  المفهوم األول
قدات واتجاهات تعكس األسس الفكرية العملية التي يقصد بها غرس أفكار وقيم ومعت"على أنها 

موضوع  -ساليب وتتمثل أهم تلك األ". والفلسفية واأليديولوجية للحزب لدى األفراد في المجتمع
  :التاليةساليب  فيما يرى الباحث في األ-البحث 

  األسلوب التأطيري: أوال

  األسلوب الثقافي التربوي: ثانيا

  األسلوب التنشيطي الترفيهي: ثالثا

  األسلوب التعبوي الديني: ارابع

  األسلوب اإلعالمي: خامسا

  األسلوب االجتماعي: سادسا

  :االتجاهات التعصبية، ويعرفها الباحث على النحو التالي: المفهوم الثاني

هو اتجاه نفسي يذهب بالفرد إلى أن يدرك ويشعر ويتجه بطرق توصف بالتعاطف الشديد مع "
،أو العداء الشديد نحو أفراد أو جماعات أو أفكار أو ) معالتعصب (جماعته التي ينتمي إليها 

شحنة قوية من االنفعاالت ) مع أو ضد(، يصاحب هذا التعصب ) التعصب ضد(موضوعات 
متالزمة مع ضيق في األفق والتفكير والبعد عن الموضوعية والعقالنية، والميل إلى االنتقاص من 

  ".عليهم والنيل منهمشأن اآلخرين والتقليل من قدرهم واالعتداء 

  :شكال التالية فيما يرى الباحث في األ-موضوع البحث-وتتمثل أهم أشكال التعصب 

  .التعصب التنظيمي •



217 
 

  .التعصب الديني •
  .التعصب االجتماعي •
  ".الجندر"التعصب النوعي أو الجنسي  •
  .التعصب الفكري •

  :الدراسات السابقة والفروض:  الفصل الثالث

للعديد من الدراسات العربية منها، واألجنبية، و قد تم اختيارها  وقد عرضنا في هذا الفصل
بحسب قرب موضوعها و ارتباطه بموضوع الدراسة، وقد تم تصنيف تلك الدراسات على النحو 

  :التالي

 .الدراسات التي تناولت موضوع التربية الحزبية •

 .دراسات تناولت موضوع التعصب •

تعقيب عليها مبينا أوجه التوافق واالختالف بعد عرض تلك الدراسات قام الباحث بال
والتحفظات فيما يخص بعض عناوين الدراسة واستطاع الباحث أن يستفيد من الدراسات السابقة، 
من حيث النتائج والتوصيات والمقترحات واألدوات والمنهج المستخدم، وصوالً إلى فروض 

  .الدراسة

  :  الدارسة وفروضتساؤالت
 ، وعشرة فروضلينتساؤ إطار موضوعها واألهداف المحددة لها تطرح هذه الدراسة في

  : رئيسة ينبثق عنها العديد من الفروض الفرعية األخرى وذلك على النحو التالي

  : األوللتساؤل ا. 1

  ما هي أكثر أساليب التربية الحزبية شيوعا، لدى الطلبة الجامعيين بقطاع غزة؟ 

 :الت التاليةويتفرع عن هذا التساؤل العام التساؤ

   ما هي أكثر أساليب التربية الحزبية شيوعا لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة؟1.1
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   ما هي أكثر أساليب التربية الحزبية شيوعا لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة؟2.1

  : الثانيلتساؤل ا. 2

  ؟ما هي أكثر االتجاهات التعصبية شيوعا لدى الطلبة الجامعيين بقطاع غزة

  :ويتفرع عن هذا التساؤل العام التساؤالت التالية

   ما هي أكثر االتجاهات التعصبية شيوعا لدى الطالب الجامعيين بقطاع غزة؟1.2

   ما هي أكثر االتجاهات التعصبية شيوعا لدى الطالبات الجامعيات بقطاع غزة؟2.2

  :فروض الدراسة

  : الرئيس األول فرضلا. 1

واالتجاهات ، أساليب التربية الحزبيةقة ارتباطية دالة إحصائيا، بين  توجد عالال"ينص الفرض 
  ".التعصبية لدي الطلبة الجامعيين بقطاع غزة

  :فرعيان، نعرضهما على النحو التاليالفرض الرئيس فرضان ويتفرع عن هذا 

 ،أساليب التربية الحزبية توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا، بين ال" ينص الفرض 1.1
  ".واالتجاهات التعصبية لدي الطالب الجامعيين بقطاع غزة

، أساليب التربية الحزبية توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا، بين ال" ينص الفرض 2.1
  ".واالتجاهات التعصبية لدي الطالبات الجامعيات بقطاع غزة

   :الرئيس الثاني فرضلا. 2

االتجاهات التعصبية بين طلبة الجامعة تعزى ال توجد فروق دالة إحصائيا في "ينص الفرض 
  ".عدم تلقي أساليب التربية الحزبية/الختالف تلقي
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  :فرعيان، نعرضهما على النحو التاليالفرض الرئيس فرضان ويتفرع عن هذا 

ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين " ينص الفرض 1.2
  ".عدم تلقي أساليب التربية الحزبية/ختالف تلقيبقطاع غزة تعزى ال

ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات الجامعيات " ينص الفرض 2.2
  ".عدم تلقي أساليب التربية الحزبية/بقطاع غزة تعزى الختالف تلقي

  : الرئيس الثالث فرضلا. 3

واالتجاهات ، أساليب التربية الحزبيةا في كل من ال توجد فروق دالة إحصائي"ينص الفرض 
  ".التعصبية بين الطالب والطالبات الجامعيات بقطاع غزة

  :الفرعية التاليةالفرض الرئيس الفروض ويتفرع عن هذا 

بين الطالب والطالبات الجامعيات   أساليب التربية الحزبيةال توجد فروق دالة إحصائيا في "1.3
  ".بقطاع غزة

التعرض ألساليب التربية الحزبية بين / توجد فروق دالة إحصائيا في عدد مرات التلقيال "2.3
  ".الطالب والطالبات الجامعيات بقطاع غزة

ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية بين الطالب والطالبات الجامعيات  "3.3
  ".بقطاع غزة

  : الرابعالرئيس  فرضلا. 4

  الجامعيين بقطاع غزةالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالبال توجد فروق د"
 . ") الدرجة الكلية ( التربية الحزبيةدرجاتهم على مقياس أساليبباختالف 

  الرابع ستة فروض فرعية،الرئيس الفرض ويتفرع عن هذا 
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  . الفرعية لمقياس أساليب التربية الحزبيةدهي عدد األبعا
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  : الخامس الرئيس فرضلا. 5

 الجامعيات بقطاع غزةال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات "
 . ")الدرجة الكلية (أساليب التربية الحزبية مقياسدرجاتهن على باختالف 

 الفرعية لمقياس دالخامس ستة فروض فرعية، هي عدد األبعاالرئيس الفرض ويتفرع عن هذا 
  .الحزبيةأساليب التربية 

  : السادسالرئيس  فرضلا. 6

  الجامعيين بقطاع غزةال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالب"
 . ") الدرجة الكلية (ساليب التربية الحزبيةالتعرض أل/عدد مرات التلقيباختالف 

لفرعية لمقياس  ادالسادس ستة فروض فرعية، هي عدد األبعاالرئيس الفرض ويتفرع عن هذا 
  .أساليب التربية الحزبية

  : السابعالرئيس  فرضلا. 7

 الجامعيات بقطاع غزةال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاهات التعصبية لدى الطالبات "
 . ") الدرجة الكلية (ساليب التربية الحزبيةالتعرض أل/عدد مرات التلقيباختالف 

 الفرعية لمقياس دتة فروض فرعية، هي عدد األبعاالسابع سالرئيس الفرض ويتفرع عن هذا 
  .أساليب التربية الحزبية

   :الثامنالرئيس  فرضلا. 8

في درجاتهم على مقياس أساليب التربية  ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الطلبة الجامعيين" 
  . "الحزبية تعزى الختالف بعض الخصائص السياسية واالجتماعية والديموغرافية 
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الثامن ستة فروض فرعية، هي عدد المتغيرات الديموغرافية الرئيس الفرض رع عن هذا ويتف
الجامعة التي ينتمون لها، الكلية التي ينتمون : واالجتماعية والسياسية التي يتناولها هذا البحث وهي

مكان ، )  مواطن–الجئ (التنظيمي أو الحركي، المواطنة  لها، المستوى التعليمي، االنتماء
  .قامةاإل

   :التاسعالرئيس  فرضلا. 9

التعرض ألساليب / عدد مرات التلقيفيال توجد فروق دالة إحصائيا بين الطلبة الجامعيين " 
  . "التربية الحزبية تعزى الختالف بعض الخصائص السياسية واالجتماعية والديموغرافية 

تغيرات الديموغرافية التاسع ستة فروض فرعية، هي عدد المالرئيس الفرض ويتفرع عن هذا 
الجامعة التي ينتمون لها، الكلية التي ينتمون لها، : واالجتماعية والسياسية التي يتناولها هذا البحث وهي

  .اإلقامةمكان ، )  مواطن–الجئ (التنظيمي أو الحركي، المواطنة  المستوى التعليمي، االنتماء

  ): طالب وطالباتهذا الفرض للعينة الكلية (:العاشرالرئيس  فرضلا. 10

االتجاهات التعصبية بين الطلبة الجامعيين بقطاع غزة تعزى ال توجد فروق دالة إحصائيا في "
  . "الختالف بعض الخصائص السياسية واالجتماعية والديموغرافية 

العاشر ستة فروض فرعية، هي عدد المتغيرات الديموغرافية الرئيس الفرض ويتفرع عن هذا 
، الكلية التي ينتمون لها، الجامعة التي ينتمون لها: سياسية التي يتناولها هذا البحث وهيواالجتماعية وال

  .اإلقامةمكان ، )  مواطن–الجئ (المواطنة ، التنظيمي أو الحركي االنتماء، المستوى التعليمي

  :اإلجراءات الميدانية للدراسةالمنهج و: الرابعالفصل 

  . الدراسة على المنهج الوصفى التحليلياعتمد الباحث فى هذه: منهج الدراسة

تكونت عينة الدراسة من طلبة الجامعة، في كل من جامعة األزهر واألقصى : عينة الدراسة
 من الذكور 502(طالبا من الجنسين، منهم ) 1007(بلغ عدد أفراد العينة واإلسالمية بغزة، و

  %) . 51.1 من اإلناث بنسبة 505(و %) 49.9بنسبة 
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  :لإلجابة على تساؤالت الدراسة استخدم الباحث األدوات التالية: دراسةأدوات ال

  ) الباحثإعداد : (أساليب التربية الحزبيةمقياس : 1

  ) الباحثإعداد : (االتجاهات التعصبية استبيان. 2

 لعلوملزم اإلحصائية الرتمت معالجة البيانات باستخدام برنامج : التحليل اإلحصائي للبيانات
  :باستخدام الحاسوب، وذلك بالطرق اإلحصائية التالية" SPSS"ية االجتماع

  :ة المستخدمة في التحقق من فروض الدراسةاألساليب اإلحصائي -أ

 .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري -

  .للكشف عن العالقة بين المتغيرات بيرسون طارتبامعامل  -
 .ت درجات عينتين مستقلتين للكشف عن داللة الفروق بين متوسطاT-Test" ت "اختبار -

 .تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق بين متوسطات درجات ثالث عينات مستقلة فأكثر -

اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق في المتغيرات ذات الداللة الناتجة عن تحليل التباين  -
 .األحادي

 : للتحقق من صدق وثبات األدوات استخدم الباحث-ب

للكشف عن صدق االتساق الداخلي لألدوات والتجزئة النصفية في  :بيرسون طاارتبمعامل  -
  .احتساب الثبات

 .لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية: معادلتي سبيرمان براون وجتمان -

 .إليجاد ثبات المقاييس: معامل كرونباخ ألفا -
  
 

  :نتائج الدراسة: الخامسالفصل 

  :ولنتائج اإلجابة عن الفرض الرئيس األ -1
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، بينت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين أساليب التربية الحزبية واتجاهات التعصب
وبصورة أكثر دقة، هناك عالقة بين أغلب أساليب التربية الحزبية واتجاهات التعصب لدى الذكور 

. بالجندر، والدرجة الكلية للتعص/خاصة التعصب الديني، والتعصب الفكري، والتعصب نحو الجنس
أما بالنسبة لإلناث فقد بينت النتائج وجود هذه العالقة االرتباطية بصورة أكثر، وجاءت العالقة بين 
أغلب أساليب التربية الحزبية، وكل من التعصب الديني، والتعصب التنظيمي، والتعصب االجتماعي، 

  . والدرجة الكلية للتعصب

  :الرئيس الثانينتائج اإلجابة عن الفرض . 2

فالصورة العامة للنتائج تشير إلى عدم  أساليب التربية الحزبية محددة لالتجاهات التعصبية، ال تعد
 بين الذين - تقريبا-وجود فروق واختالفات في جميع االتجاهات التعصبية والدرجة الكلية لالتجاهات 
هات التعصبية يعزى تلقوا أساليب تربية حزبية، والذين لم يتلقوا، بمعنى أنه ال يوجد اختالف في االتجا

   ألساليب التربية الحزبية

  :الثالثالرئيس نتائج اإلجابة عن الفرض . 3

 في أساليب التربية الحزبية من بينت النتائج وجود فروق واختالفات جوهرية بين الطالب والطالبات
التجاهات التعرض ألساليب التربية الحزبية، وأخيرا في ا/جهة، ومن جهة ثانية في عدد مرات التلقي

فالطالب أكثر تعرضا وتلقيا ألساليب التربية الحزبية، كما أنهم تلقوا أو تعرضوا لعدد أكثر من . التعصبية
مرات التلقي التعرض ألساليب التربية الحزبية، كما أنهم أكثر تعصبا من االناث على جميع أبعاد مقياس 

تكشف النتائج عن وجود اختالفات جوهرية بين االتجاهات التعصبية، ما عدا التعصب التنظيمي، حيث لم 
  .المجموعتين

  

  

  الرابع والخامسالرئيس نتائج اإلجابة عن الفرض . 4
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ويؤكد النتيجة السابقة ما بينته نتائج الدراسة فيما يتعلق بكل من الفرض الرابع والفرض 
التجاهات التعصبية  حيث لم تبين النتائج وجود أية اختالفات أو فروق جوهرية في جميع االخامس،

 بين كل من ذوي الدرجة المنخفضة وذوي الدرجة المرتفعة على - تقريبا-والدرجة الكلية لالتجاهات 
بعبارة أخرى بمقارنة االتجاهات التعصبية للمستجيبين الذين تعرضوا للتربية . أساليب التربية الحزبية

رة منخفضة أو قليلة، نجد عدم وجود الحزبية بصورة مرتفعة، والذين تعرضوا لنفس األساليب بصو
  اختالفات أو فروق بين المجموعتين في اتجاهاتهم التعصبية

  :السادسالرئيس نتائج اإلجابة عن الفرض . 6

، نجد تأثيرا التعرض ألساليب التربية الحزبية/عدد مرات التلقياختالف وإذا انتقلنا لمعرفة تأثير  
تحديد اتجاهات أفراد العينة، حيث بينت النتائج وجود اختالفات التعرض في /ملحوظا لعدد مرات التلقي

التعرض ألساليب /عدد مرات التلقياختالف جوهرية في االتجاهات التعصبية لدى الطالب الجامعيين ب
التربية الحزبية، وخاصة لكل من األسلوب التنشيطي الترفيهي، واألسلوب التعبوي الديني، يليهما وبدرجة 

اإلعالمي، ثم كل من األسلوب التأطيري واألسلوب االجتماعي، وأخيرا أساليب التربية أقل األسلوب 
  .الحزبية ككل، األسلوب الثقافي التربوي

  :السابعالرئيس نتائج اإلجابة عن الفرض . 7

ونفس النتيجة السابقة نجدها بالنسبة للطالبات تقريبا، مع اختالف في تحديد األساليب األكثر  
كل من أساليب التربية الحزبية ككل، األسلوب اإلعالمي وكذلك : حيث جاءت على النحو التالي تأثيرا،

األسلوب االجتماعي، يليهم وبدرجة أقل األسلوب التأطيري، واألسلوب التعبوي الديني، وأخيرا األسلوب 
  .التنشيطي الترفيهي، يليه األسلوب الثقافي التربوي

  

  

  :الثامنالرئيس نتائج اإلجابة عن الفرض . 8
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 كشفت النتائج عن وجود تأثير لبعض المتغيرات السياسية واالجتماعية والديموغرافية على
الجامعة التي يلتحق فيها الطلبة، : عدم التعرض ألساليب التربية الحزبية، وهذه المتغيرات هي/لتعرض

  .  غزةالمستوى التعليمي، االنتماء التنظيمي للطلبة، مكان اإلقامة في محافظات

 وكل عدم التعرض ألساليب التربية الحزبية،/في حين لم تبين النتائج وجود تأثير أو عالقة بين التعرض
  ).المواطنين الالجئين في مقابل(الكليات النظرية في مقابل الكليات العملية، المواطنة :من المتغيرات التالية

  :التاسعالرئيس نتائج اإلجابة عن الفرض . 9

عدد مرات  ج عن وجود تأثير لبعض المتغيرات السياسية واالجتماعية والديموغرافية علىكشفت النتائ
الجامعة التي يلتحق فيها الطلبة، المستوى :  وهذه المتغيرات هيالتعرض ألساليب التربية الحزبية/التلقي

  .التعليمي، االنتماء التنظيمي للطلبة

 التعرض ألسالیب التربیة/عدد مرات التلقيين في حين لم تبين النتائج وجود تأثير أو عالقة ب
الالجئين في (الكليات النظرية في مقابل الكليات العملية، المواطنة : وكل من المتغيرات التالية،الحزبية
  .اختالف مكان اإلقامة في محافظات غزة، ) المواطنين مقابل

  :العاشرالرئيس نتائج اإلجابة عن الفرض . 10

االتجاھات   وجود تأثير للمتغيرات السياسية واالجتماعية والديموغرافية، علىكشفت النتائج عن عدم

الجامعة ما عدا متغير االنتماء التنظيمي، وإلى حد ما التعصبیة لدى الطلبة الجامعیین بقطاع غزة، 
خدم  كما يقيسها االستبيان المست–حيث تختلف جميع أشكال االتجاهات التعصبية . التي يلتحق فيها الطلبة

التعصبیة  باختالف االنتماء التنظيمي، كذلك يوجد اختالف في كل من االتجاهات -في هذه الدراسة

  .التعصب الدیني باختالف الجامعة التي یلتحق بھا الطلبةوالتنظیمیة، 
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Summary of the Study in English 

Subject of the Study : Methods of  Partisan breeding ( education ) 
and their relation to fanatical trends among students in the 
universities of Gaza Governorates. 

Chapter I : Background  

The research problem : The research problem identified in the 
following general question : Are the methods of partisan breeding 
identified to the fanatical trends among students of universities in 
Gaza Strip ? 

This question is divided into eleven prime questions in the body of the 
research. 

Objectives of the Study  

1. To know the nature of relationship between the partisan 
breeding and fanatical trends among universities students. 

2. To know the differences in the fanatical trends from an 
organization to another in the Palestinian yard. 

3. To attempt to provide on objective scientific vision of those 
important personalities in Palestinian community may it will 
participate to correct the educational path of organizations in 
the Palestinian yard based on the idea of accepting the other. 

4. To know the differences in fanatical trends between the 
category of male & female in the Palestinian Universities . 

 

Importance of the study 

1. It is the first study dealing with the measurement of methods of 
partisan breeding and their relationship to fanatical trends in the 
Palestinian Community. 

2. It will be presented to study the fanatical trends in an objective 
form in the Palestinian Community. 
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3. It is possible that the study be a helpful factor in forming the 
good Palestinian citizen far from the partisan tensions and the 
fanatical sick education. 

 

Chapter II Theoretical Scope & Concepts 

First Concept : Methods of Partisan Education : 

The researcher finished the definition of partisan education methods 
on the basis that the process which is intended to inject ideas, values, 
beliefs and trends reflect the fundamentals of intellectual. 
philosophical and ideological of the party among individuals in the 
society. The most important methods – research topic – are 
represented in the following methods as seen by the researcher: 

First : Frame method 

Second : Educational Cultural Method 

Third : Activating recreational method 

Fourth : Mobilized religious method 

Fifth : Media method 

Sixth : Social method 

Second Concept : fanatical trends whose definition by the 
researcher is as follows :  

It is a psychological trend lead the individual to aware, feel, and move 
in ways that are described with profound sympathy with his group of 
same fanaticism and severe hostility towards individuals, groups, 
ideas or subjects of other fanatical trend. This is a accomplished by a 
strong charge of emotions adjacent to narrow-minded, thinking and 
far from objectivity and rationality, and tend to belittle of other 
prestige, and attack them. 
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The most important forms of fanaticism as seen by the 
researcher are as follows :  

Organizational fanaticism 

Religious fanaticism 

Social fanaticism 

Specific or sexual ( Gender ) fanaticism 

Intellectual fanaticism 

 

Chapter III Previous Studies & Hypothesis (Supposals) 

In this chapter we have offered several Arab and foreign studies , and 
have selected as near the subject as its association with the subject 
of the study. Those studies have been classified as follows :  

• Studies dealt with partisan education. 
• Studies dealt with fanaticism. 

 

After the presentation of these studies, the researcher commented 
showing the coincidence , difference and preservations with respect 
to some addresses of study. The researcher was able to get benefit 
of the previous studies as regards results, recommendations, 
proposals, tools and the used syllabus  to reach the hypothesis of the 
study. 

 

Hypothesis of the Study  

This study is presented within its subjective and determined objective, 
a question and ten main hypothesis from which emerged several 
other sub-hypothesis as follows : 

1. First Question 
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What are the most common partisan breeding methods and the most 
common fanatical trends among University students in Gaza Strip? 

This general question is divided into the following questions : 

What are the most common partisan education methods among 
university students in Gaza Strip? 
What are the most common fanatical trends among university 
students in Gaza Strip? 
What are the most common partisan education methods among 
university female students  in Gaza Strip? 
What are the most common fanatical trends among university female 
students in Gaza Strip? 
 

Study Supposals 

1. First Main Supposal 
Supposal defines " There is no linkage relationship statistically 
between the partisan education and fanatical trends among 
university students in Gaza Strip?". 

The Main Supposal is divided into two branches as follows : 

 The supposal defines " There is no linkage relationship statistically 
between the method of partisan education and fanatical trends 
among university students in Gaza Strip ". 
 The supposal defines " There is no linkage relationship statistically 
between the method of partisan education and fanatical trends 
among female university students in Gaza Strip ". 

 

2. Second Main Supposal  
 

Supposal defines " There are no significant differences statistically 
in the fanatical trends between the university students that 
attribute to the difference of receiving / not receiving the partisan 
education methods. 

 

The main supposal is divided into two branches as follows : 



231 
 

 The supposal defines " There are no significant differences 
statistically in the fanatical trends among the university students in 
Gaza Strip that attribute to the difference of receiving / not receiving 
the partisan education methods. 
 The supposal defines " There are no significant differences 
statistically in the fanatical trends among female university students in 
Gaza Strip that attribute to the difference of receiving / not receiving 
the partisan education methods". 

 

3. Third Main Supposal 
 

Supposal defined " There are no significant differences statistically 
in both of partisan education methods and fanatical trends 
methods among male & female university students in Gaza Strip" . 
This supposal is divided into the following sub-supposals : 

 " There are no significant differences statistically in the partisan 
education methods among male & female university students in Gaza 
Strip ". 
 " There are no significant differences statistically in number of 
receiving / exposed to  partisan education methods among male & 
female university students in Gaza Strip ". 
 " There are no significant differences statistically in the fanatical 
trends among male & female university students in Gaza Strip ". 
 

4. Fourth Main Supposal 
  

" There are no significant differences statistically in the fanatical 
trends among the university students in Gaza Strip according to 
their grades on the basis of partisan education methods scale ( 
The total grade ) ". 

This main fourth supposal is divided into six sub-supposals which 
are the number of sub-dimensions of partisan education methods 
scale. 

5. Fifth Main Supposal  
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" There are no significant differences statistically in the fanatical 
trends among the female university students in Gaza Strip 
according to their grades on the basis of partisan education 
methods scale ( The total grade ) ". 

This main fifth supposal is divided into six sub-supposals which 
are the number of sub-dimensions of partisan education methods 
scale. 

6. Sixth Main Supposal  
 

" There are no significant differences statistically in the fanatical 
trends among the university students in Gaza Strip in number of 
receiving / exposed  to partisan education methods ( The total 
grade )". 

This main sixth supposal is divided into six sub-supposals which 
are the number of sub-dimensions of partisan education methods 
scale. 

7. Seventh Main Supposal 
 

"There are no significant differences statistically in the fanatical 
trends among the female university students in Gaza Strip in 
number of receiving / exposed  to partisan education methods ( 
The total grade )". 

This main seventh supposal is divided into six sub-supposals 
which are the number of sub-dimensions of partisan education 
methods scale. 

8. Eighth Main Supposal  
 

" There are no significant differences statistically among the 
university students in their grades on the scale of partisan 
education methods which are attributed to the difference of some 
political, social, and demographic characteristics ". 
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This main eighth supposal is divided into six sub-supposals which 
are the number of political, social, and demographic variables 
dealt by this research i.e. their university, college, educational 
level, organizational or movement affiliation, citizenship ( citizen – 
refugee ) and residence place. 

9. Ninth Main Supposal  
 

" There are no significant differences statistically among the 
university students  in number of receiving / exposed  to partisan 
education methods  which are attributed to the difference of some 
political, social, and demographic characteristics ". 

This main ninth supposal is divided into six sub-supposals which 
are the number of political, social, and demographic variables 
dealt by this research i.e. their university, college, educational 
level, organizational or movement affiliation, citizenship ( citizen – 
refugee ) and residence place. 

10. Tenth Main Supposal ( This supposal is for entire sample 
of both male and female students ) 

 

" There are no significant differences statistically in the fanatical 
trends among the university students  in Gaza Strip which are 
attributed to the difference of some political, social, and 
demographic characteristics ". 

This main tenth supposal is divided into six sub-supposals which 
are the number of political, social, and demographic variables 
dealt by this research i.e. student university, college, educational 
level, organizational or movement affiliation, citizenship ( citizen – 
refugee ) and residence place. 

Chapter IV Syllabus and Field Procedures of Study 

Syllabus of Study : In this study the researcher adopted the 
analytical      descriptive syllabus. 
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Sample of Study : Sample of university students in Alazhar, Alaqsa 
and     Islamic Universities. 

Number of students amounted (1007) from both sexes , of whom 502 
male by 49.9% and 505 female by 51.1%. 

Study tools : TO answer the question of study researcher used the 
following tool : 

1. Scale of Partisan education methods ( prepared by the 
researcher ). 

2. Questionnaire of fanatical trends ( prepared by the researcher ). 
Statistical Analysis of Data: Data was processed using the 
statistical package program of social science ( SPSS ) using the 
computer and the flowing statistical methods. 

A. Statistical Methods used in the verification of supposals of 
study  

- The arithmetic average and measuring deviation. 
- Pearson correlation coefficient to detect the relationship 

between the variables. 
- T-Test to detect the significant differences between the average 

degrees of separate samples. 
- Analysis of unilateral variance to detect the differences between 

the average of three or more separate samples. 
- Scheffe test to detect the differences in the variables that are 

resulted from the unilateral variance analysis. 
 

B. Verification of the validity and reliability of tools used by the 
researcher : 

- Pearson Correlation Coefficient to detect the truth of the 
internal consistency of the tools and mid partition in the 
calculation of stability. 

- Spearman Brown and Jtman equations to calculate stability in a 
mid partition way. 

- Kronbach  Alfa coefficient to find out stability of measurements. 
 

Chapter V Results of the Study 
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1) Results of answers to the first main supposal. 
 

The results showed a positive linkage relationship between the 
methods of partisan education and fanatical trends , and more 
precisely, there is relationship between most of partisan education 
and fanatical trends methods among males especially in religious, 
intellectual , sex ( gender ) fanaticism and the entire degree of 
fanaticism. As for females results have shown this linkage 
relationship more, and made most of the partisan education 
method and each of religious, organizational, social and entire 
degree fanaticism.  

2) Results of answers to the second main supposal. 
 

Partisan education methods are considered designated to 
fanatical trends, the overall picture of the results indicate no 
significant differences in all fanatical trends and the entire degree 
of trends – almost – between those who didn't receive . i.e. there is 
no difference in fanatical trends that is attributed to partisan 
education methods.  

3) Results of answers to the third main supposal. 
 

The results showed the existence of differences and fundamental 
variation between the male and female students in the methods of 
partisan education on one side, and in number of receiving / 
exposed to methods of partisan education on the other hand, and 
recently in the fanatical trends. Students are more vulnerable and 
receivable to the partisan education methods. Also they receive or 
exposed to a greater number of the methods of partisan 
education. They are more fanatical than females with regard to all 
dimensions scale of fanatical trends where results did not show 
the existence of substantial differences between the two groups. 

4) Results of answers to fourth and fifth main supposals. 
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The previous result is confirmed by the results of the study with 
respect to both fourth & fifth supposals where results didn’t show 
any differences or substantial variations in all fanatical trends and 
the entire degree of the trends – almost – between each of low 
degree and high degree of partisan education methods. In another 
way to compare the fanatical trends of positive attitudes who were 
exposed to partisan education with high degree and those 
exposed to some methods with lower or little degree, we find out 
that there are no differences or variations between the two groups 
in their fanatical trends. 

5) Results of answer to sixth main supposal : 
 

If we moved to know the effect of the deference of number of 
receiving / exposed to the partisan education methods we find a 
significant effect to the number of receiving / exposed to 
determination of trends of the sample students where results 
showed the existence of substantial differences in the fanatical 
trends among university  students in the different numbers of 
receiving / exposed to partisan education methods especially in 
the activating recreational method and the mobilized religious 
method, and in less degree the media method then the frame and 
social method and recently methods of partisan education as a 
whole and the educational cultural method. 

6) Results of answer to seventh main supposal : 
 

We find same previous result with respect to the female students 
with difference in determining the most effective method where it 
came as follows : 

Each of partisan education method as a whole, media , method , 
social method, followed by less degree the frame method, the 
mobilized religious method and recently the activating recreational 
method followed by educational cultural method. 

7) Results of answer to eight main supposal : 
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The findings revealed the existence of the impact variables for 
exposure / not exposure of partisan education method. These 
variables are the university to which the student are admitted , 
educational level, organizational affiliation of students, and 
residence place in Gaza Governorates. 

While findings did not show the existence of impact or relationship 
between the exposure / not exposure to partisan education 
methods, and each of the following variables : theoretical colleges 
against practical colleges , citizenship ( Refugees against citizens 
). 

8) Results of answer to eight main supposal : 
 

Findings revealed the impact of some political, social and 
demographic variables on the number of times of receiving / not 
receiving the partisan education methods and these variables are : 

The university, educational level and organizational affiliation of 
students.While findings did not show the existence of impact or 
relationship between the number of receiving / exposed to partisan 
education method and each of the following variables : theoretical 
colleges against practical colleges , citizenship ( Refugees against 
citizen ) , difference of residence place in Gaza Governorates. 

9) Results of answer to tenth main supposal : 
 

Findings revealed the existence of impact of political. Social and 
demographic variables on the fanatical trends among university 
students in Gaza Strip except the variable of organizational 
affiliation, and to certain limit the university of students ; where all 
forms of fanatical trends are different – as measured by the 
questionnaire used in this study – except the organizational 
affiliations. Also there is difference in organizational fanatical 
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trends, religious fanaticism according to the university students 
enroll.   
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)1(ملحق رقم   

 رسالة موجهة للدكاترة المحكمين لألداتين

  ..حفظه اهللا/                            األخ الفاضل الدكتور
  وبعد....السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  مقياسطلب تحكيم / الموضوع
يقوم الباحث بإعداد بحثه للحصول على درجة الماجستير في علم النفس من كلية التربية بجامعـة                

  :األزهر والبحث بعنوان
  "أساليب التربية الحزبية وعالقتها باالتجاهات التعصبية لدى طلبة الجامعات بقطاع غزة"

ن لها دور مهم فـي توجيـه        ويتشرف الباحث بان يتلقى آراءكم ومقترحاتكم التي ترون أنه سيكو         
  ..وخروج هذا المقياس على الوجه األكمل

وتهدف الدراسة إلى التعرف على أساليب التربية الحزبية ودورها في تشكيل االتجاهات التعصبية             
معتمدا الباحث على التعريـف  .. لدى شريحة مهمة جدا في المجتمع، وهي شريحة طلبة الجامعات        

تلك العملية التـي يقـصد بهـا        "بية الحزبية والتي عرفها الباحث بأنها       اإلجرائي التالي لمعنى التر   
غرس أفكار وقيم ومعتقدات واتجاهات تعكس األسس الفكرية والفلسفية واأليديولوجية للحزب لدى            

  "..األفراد في المجتمع
ى ويتكون المقياس من جزأين، األول عبارة عن مقياس ألساليب التربية الحزبية والتي تتمثـل لـد      

التأطيري،الثقافي التربوي، التعبوي الديني، التنـشيطي الترفيهي،اإلعالمـي،    " الباحث في األسلوب  
أما الجزء الثاني فهو عبارة عن مقياس لالتجاهات التعصبية وهو يقيس خمسة أبعـاد              "..االجتماعي
  "..التنظيمي، الديني، االجتماعي، الجندر، الفكري" هي البعد 

ة عبارات المقياس وإعطاء رأيكم في مدى صـالحيتها ومالءمتهـا لمـا             الرجاء التفضل بمراجع  
مع الرجـاء  ..وضعت من أجله، وتوضيح مدى انتماء كل عبارة لألسلوب والبعد الذي وضعت فيه          

  ..بالتكرم وتعديل أيا من العبارات التي ترون أنها بحاجة إلى تعديل
  مع خالص الشكر والتقدير،،،

                                                      الباحث                        
                                                                            عمر عبد اهللا شلح
  ة                                                                          جامعة األزهر بغز
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)2(ملحق رقم   

سماء الدكاترة المحكمين لألداتينأ  

:فيما يلي أسماء الدكاترة الذين تشرف الباحث بتحكيمهم ألداتي الرسالة وهم  

 

  قسم علم النفس_جامعة األزهر  محمد عليان/  الدكتور-1
  قسم علم النفس_جامعة األزهر  أسامة حمدونه/  الدكتور-2
  وم السياسيةقسم العل_جامعة األزهر  مخيمر أبو سعده/  الدكتور-3
  قسم علم النفس_ الجامعة االسالمية  عاطف األغا/  الدكتور-4
  قسم علم النفس_ جامعة األقصى  أنور البنّا/  الدكتور-5
  قسم علم النفس_ جامعة األقصى  فضل أبو هين/  الدكتور-6
  قسم علم النفس_ جامعة األقصى  محمد عسلية/  الدكتور-7
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)3(ملحق رقم   

ا بجامعة األزهرن عمادة كلية التربية للدراسات العليرسالة م  
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)4(ملحق رقم   

 رسالة موجهة من الدراسات العليا بجامعة األزهر لجامعة األقصى
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)5(ملحق رقم   

 رسالة موجهة من الدراسات العليا بجامعة األزهر للجامعة اإلسالمية
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)6(ملحق رقم   

جامعة األزهررسالة موجهة من الدراسات العليا ب  

 للكليات قيد الدراسة في جامعة األزهر
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)7(ملحق رقم   

 كراس يشتمل على أداتي الدراسة الذي تم تطبيقه على عينة الدراسة

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 منوذج استبيان للبحث العلمي

 أختي الطالبة..أخي الطالب 

  بعد،..السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

اس جزء من دراسة علمية للحصول على درجة الماجستير في علم الـنفس بكليـة               يعتبر هذا المقي  
  ..التربية من جامعة األزهر بغزة

ويسعدنا أن نتوجه إليك بطلب التعاون معنا في االستجابة لفقرات المقياس الموجود بين يديك مـع                
مي لدراسة بعـض  التنويه لشخصك أن هذه البيانات التي ستدلي بها ستستخدم ألغراض البحث العل     

  ... القضايا االجتماعية و التربوية و السياسية 

لذلك نرجو منكم مساعدتنا في الحفاظ على سرية المعلومات التي تزودوننا بها، وذلك بعدم كتابـة                
ونتمنـى عليـك    ..ناسمك الشخصي أو لقبك المعروف به على أية ورقة من أوراق هذا االسـتبيا             

  ..نك اإلجابة عليهااإلجابة على األسئلة التي يمك

  شاكرين لكم حسن التفضل بالمساعدة والتعاون،،

  ،مع خالص االحترام والتقدير،

   الباحث                                                                         
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  ح                                                                     عمر عبد اهللا شلّ

                                                                      جامعة األزهر بغزة

 

 المعلومات الشخصیة

  :............................................................................العنوان : ................    العمر 

  :   الحالة االجتماعیة 

  :                      متزوج                  عدد األفراد إن وجد      أعزب 

  :      الجنس 

        ذكر                          أنثى

  :الجامعة التي تدرس فیھا 

         اإلسالمیة                   األزھر                        األقصى 

  : المستوى الدراسي

  ل                         الثاني                         الثالث                   الرابع       األو

  : التخصص الدراسي

        كلیات نظریة              كلیات عملیة

  :      المواطنة 

        مواطن                     الجئ

  : الحزب الذي تنتمي إلیھ

               فتح                             الجھاد اإلسالمي        حماس          
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/ ...........................        الجبھة الشعبیة             الجبھة الدیمقراطیة          غیر ذلك ، حدد  

         غیر منتمي

 القسم األول من المقیاس

  مدى المشاركة      

  ال  نعم  ـــرةالفقـــــــــــــــــــــ  م
مـــــــــرات 
  كثیـــــــــرة

7-10  

مـــــــــرات 
  متوســــطة

4-6  

مــــــــرات 
  قلیلــــــــة

1-3  
ھل سبق وان كنت عضوا في أسرة حزبیة أو خلیة   1

  تنظیمیة؟
          

ھل سبق وان أعطیت عھدا أو قسما أو بیعة في الحزب   2
  أو التنظیم؟

          

أ السمع والطاعة أو ما یعرف ھل سبق وان تعلمت مبد  3
  بمصطلح نفذ ثم ناقش؟

          

ھل سبق وان حضرت جلسات حزبیة خاصة بالحزب   4
  الذي تنتمي إلیھ؟

          

ھل سبق وان حضرت جلسات حزبیة تناقش عالقة   5
  حزبك باألحزاب األخرى؟

          

ھل سبق وان شاركت في صیاغة ووضع خطة الحزب   6
  الذي تنتمي إلیھ؟

          

ھل سبق وان قدمت أنت خطة لحزبك في كیفیة تكریس   7
  أفكار الحزب في المجتمع؟

          

ھل سبق وان حضرت لقاء عاما بزعیم  حزبك یجیب   8
  عن أسئلة أبناء الحزب؟

          

ھل سبق وان شاركت في التظاھرات التي یقیمھا   9
  الحزب الذي تنتمي إلیھ؟

          

الت ھل سبق وان شاركت في حضور االحتفا  10
  الجماھیریة التي یقیمھا حزبك؟

          

ھل سبق وان قمت أنت بجذب آخرین للحزب الذي   11
  تنتمي إلیھ؟ 

          

ھل سبق وان التزمت  باإلضرابات العامة التي یدعو   12
  إلیھا حزبك؟

          

ھل سبق وان تلقیت نشرات ثقافیة داخل الحزب تشرح   13
  أفكار ومبادئ  الحزب الذي تنتمي إلیھ؟

          

ھل سبق وان تلقیت نشرات تشرح مفھوم الوالء   14
  والبراء في الحزب الذي تنتمي إلیھ؟

          

ھل سبق وأن تلقیت نشرات تشرح مفھوم االلتزام   15
  التنظیمي والحزبي في حزبك أو تنظیمیك؟

          

ھل سبق وان تلقیت نشرات تحمل تعلیمات إداریة   16
  خاصة بأفراد الحزب؟

          

سبق وان تلقیت نشرات تحمل الموقف السیاسي ھل   17
  للحزب؟

          

ھل سبق وان درست تاریخ فلسطین من وجھة نظر   18
  حزبك؟

          

ھل سبق وان تلقیت ثقافة تتعلق بتاریخ شخصیات   19
  الحزب المؤسسین؟
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  مدى المشاركة      

  ال  نعم  الفقــــــــــــــــــــــــرة  م
مـــــــــرات 

  ـــــــــرةكثی
7-10  

مـــــــــرات 
  متوســــطة

4-6  

مــــــــرات 
  قلیلــــــــة

1-3  
ھل سبق وان تلقیت ثقافة تتعلق بتاریخ شخصیات الحزب   20

  الذین استشھدوا ؟
          

ھل سبق وان تلقیت ثقافة تتعلق بتاریخ شخصیات الحزب   21
  الذین الزالوا أحیاء؟

          

رفاقك في الحزب أشرطة ھل سبق وان تبادلت مع   22
  واسطوانات خاصة بوصایا الشھداء في حزبك؟

          

ھل سبق وان تلقیت نشرات ثقافیة تتعلق بالتحریض على   23
  األحزاب األخرى؟

          

ھل سبق وان حضرت ندوات أو محاضرات خاصة بالحزب   24
  الذي تنتمي إلیھ؟

          

 عن  L C Dھل سبق وان شاھدت عرضا خاصا السطوانات   25
  نشأة وتأسیس الحزب الذي تنتمي إلیھ؟

          

ھل سبق وان تلقیت تعبئة خاصة عن طبیعة الصراع من   26
  وجھة نظر حزبك ؟

          

ھل تعلمت في حزبك أن نظرة الحزب  للصراع تختلف عن   27
  األحزاب األخرى؟

          

ھل سبق وان شاركت في الرحالت الترفیھیة التي یقیمھا   28
  حزبك؟

          

ھل سبق وان شاركت في الرحالت الكشفیة التي یقیمھا   29
  حزبك؟

          

ھل سبق وان شاركت في الرحالت الدعویة التي یقیمھا   30
  حزبك؟

          

ھل سبق وان شاركت في الدورات التعبویة في المخیمات التي   31
  یقیمھا حزبك؟

          

            ھل سبق وان شاركت في المسرحیات التي یقیمھا حزبك؟  32
ھل سبق وان شاركت في أداء األغاني أو األناشید التي تعبر   33

  عن حزبك؟
          

            ھل سبق وان شاركت في بطوالت ریاضیة یقیمھا حزبك؟  34
ھل سبق وان احضر الحزب لك ھدیة بمناسبة فوزك في   35

  المباراة أو البطولة؟
          

ي ھل سبق وأن احضر لك الحزب ھدیة بمناسبة تفوقك ف  36
  الدراسة؟

          

ھل سبق وان منحك الحزب ھدیة بسبب وجود أبیك في   37
  السجن؟

          

            ھل سبق وان منحك الحزب ھدیة بسبب انك ابن شھید؟  38
            ھل شعرت أن الھدیة مقدمة لك ألنك ابن الحزب فقط؟  39
            ھل لك عضویة في النادي التابع للحزب الذي تنتمي إلیھ؟  40
            تعتقد بالفتوى التي تقول بتخوین أو بتكفیر اآلخر؟ھل   41
ھل سبق وان أثرت شخصیة الشیخ أو الزعیم في الحزب في   42

  توجھك الدیني؟
          

ھل تحرص على قراءة الكتب الدینیة التي یعطیك إیاھا   43
   في الحزب؟سئولك م

          

ھل تحرص على أداء الصلوات الخمس في المسجد التابع   44
  زبك؟لح
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ھل سبق وأن استمعت إلى محاضرات مسجلة لزعیم حزبك لم   45
  تسمعھا من قبل؟

          

ھل تحرص على أداء صالة الجمعة خلف زعیم حزبك بغض   46
  النظر عن مكان المسجد؟

          

ھل سبق وأن طلب منك مسؤلك في الحزب أن تحفظ آیات أو   47
  سور معینة من القرآن الكریم؟

          

سبق وأن طلب منك مسؤلك في الحزب أن تحفظ أحادیث ھل   48
  نبویة معینة من  السنة النبویة؟

          

ھل تحرص على حضور الندوات الدینیة التي یعطیھا الحزب   49
  عندك؟

          

مع أبناء حزبك بشكل " أدعیة معینة"ھل تقرأ المأثورات  50
  جماعي؟

          

عطي ندوة ھل سبق وأن طلب منك مسؤلك في الحزب أن ت  51
  دینیة في موضوع ھو حدده لك؟

          

            ھل تحرص على قراءة قدر معین من القران مع أبناء حزبك؟  52
ھل سبق وان صمت نوافال متطوعا مع أبناء حزبك غیر   53

  الفریضة وأفطرتم معا؟
          

ھل سبق وأن صلیت قیام لیل مع أبناء حزبك بشكل غیر   54
  صالة؟دوري بغض النظر عن مكان ال

          

ھل سبق وان نصحك مسؤلك في الحزب  بسماع األناشید   55
  الدینیة التي یرددھا أبناء حزبك؟

          

ھل سبق وأن طلب منك مسؤلك في الحزب أن تكتب مقاال في   56
  التربیة الدینیة كي ینشره لك؟

          

ھل سبق وأن تعلمت في الحزب بأن نظرتك للزعیم أو الشیخ   57
   من القداسة؟تبني على شيء

          

ھل سبق وأن استمعت لزعیم حزبك وھو یدعو إلى أن احترام   58
  اآلخر یجب أن یكون على أساس دیني؟

          

على فرض وجود فضائیة خاصة بحزبك فھل تحرص على   59
  مشاھدتھا دون الفضائیات  األخرى؟

          

ھل تحرص على مشاھدة حوارا مع زعماء حزبك السیاسیین   60
   الفضائیة؟في ھذه

          

ھل تحرص على مشاھدة الحوار في ھذه الفضائیة مع أي   61
  قیادي میداني من حزبك ؟

          

ھل ساھمت ھذه الفضائیة في تثبیت األفكار والمعتقدات التي   62
  تؤمن بھا في الحزب؟

          

ھل كان لطبیعة البرامج السیاسیة المطروحة في ھذه الفضائیة   63
  ائك الحزبي؟دور في تعزیز انتم

          

ھل كان لطبیعة البرامج الدینیة المطروحة في ھذه الفضائیة   64
  دور في تعزیز انتمائك الحزبي والدیني؟

          

ھل كان لطبیعة البرامج االجتماعیة المطروحة في ھذه   65
  الفضائیة دور في تعزیز انتمائك الحزبي؟

          

شوارع ھل سبق وان كتبت على جدران البیوت في ال  66
  والطرقات شعارات حزبك السیاسیة؟

  

          

إذاعة،  صحافة،" ھل ساھمت الوسائط اإلعالمیة الحزبیة  67
  في تشكیل ثقافتك وھویتك  الحزبیة؟" تلفزیون

          

ھل سبق وأن اختارك الحزب إللقاء بیان في مظاھرة تابعة   68
  للحزب؟

          

 لحزبك رغم ھل تحرص على سماع اإلذاعة المحلیة التابعة  69
  تعدد اإلذاعات األخرى؟

          

ھل سبق وان قمت بتوزیع مجالت أو نشرات تابعة للحزب في   70
  مكان إقامتك ودراستك؟

          

ھل سبق وان تلقت أسرتك مساعدات مالیة من حزبك الذي   71
  تنتمي إلیھ ؟

          

          من حزبك " كوبونات"ھل سبق وان تلقت أسرتك مساعدات  72
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  ھ؟الذي تنتمي إلی
ھل سبق وان تلقیت وعدا من حزبك بالتوظیف في حال   73

  انتھیت من دراستك الجامعیة؟
          

ھل سبق وان قام الحزب بتوفیر فرصة عمل ألبیك دون   74
  جارك؟

          

ھل یحرص الحزب الذي تنتمي إلیھ على زیارتكم في البیت   75
  بین الحین واآلخر؟

          

 حزبك بمنطقتك لزیارة قیادة أخرى ھل سبق وان أخذتك قیادة  76
  من حزبك في منطقة أخرى؟

          

ھل سبق وان تم اصطحابك مع أبناء الحزب لزیارة عوائل   77
  شھداء الحزب؟

          

ھل سبق وان تم اصطحابك مع أبناء الحزب لزیارة عوائل   78
  أسرى الحزب؟

          

 ھل سبق وان تم اصطحابك مع أبناء الحزب لزیارة عوائل  79
  جرحى ومعاقین الحزب؟

          

 بھا ھل سبق وان شاركت في األعمال التطوعیة التي یقوم   80
  حزبك في منطقتك؟

          

ھل سبق وان دعاك الحزب لتناول طعام الغداء أو العشاء في   81
  لقاء خاص بأبناء الحزب؟

          

ھل تحرص على حضور مآتم العزاء الخاصة بحزبك دون   82
  األحزاب األخرى؟

          

ھل سبق وان شاركت في حفالت الزفاف الجماعیة التي یقیمھا   83
  حزبك؟

          

ھل سبق وان تلقیت أنت مساعدات من حزبك لیال دون   84
  الجیران؟
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 القسم الثاني من المقیاس

 الموقف األول:

.لدفاع عن حزبھ حتى لو كان على خطأكان یدافع عن حزبھ الذي ینتمي إلیھ، ویؤمن أنھ من الواجب علیھ ا  

  سیواصل الدفاع عن الحزب ومواقفھ على الدوام                            
  سیدافع في أوقات دون األخرى عن الحزب                                
 لن یدافع بعد اآلن 

 

 الموقف الثاني:

وجھا البن حزبھ رغم أنھ أقل كفاءة من الشخص المتقدم تقدم شخص ذو مواصفات جیدة لخطبة ابنتھ وھو یرید أن یز  

  سیجبرھا على الزواج من ابن حزبھ للحفاظ على ترابط وتماسك الحزب        
  سیحاول أن یقنع ابنتھ بالفكرة                                                
 سیتجاھل الرغبة الحزبیة لدیھ ویسمح البنتھ بحریة االختیار 

 

  الموقف الثالث:

. كان یسیر في الطریق فسمع أحد األفراد یذكر زعیم حزبھ بسوء،ویصفھ بأوصاف قاسیة ونابیة  

  سیرد على ذلك الشخص بالشتم والسب وربما یتعاركا باألیدي                 
  سیحاور الشخص المذكور بھدوء في محاولة لتصحیح فھمھ عن زعیم حزبھ  
 یئاسیواصل مسیره وكأنھ لم یسمع ش 

 

 الموقف الرابع:

غیر ..یا متحّزب طّل علّى وشوف" رأیتھ مرارا ال یقرأ إال في صحیفة تتبع للحزب الذي ینتمي إلیھ،فمازحتھ مرة بالقول
" أشوفبّديالحزب بتاعي ما   

  سیدافع عن الصحیفة التي یقرأھا كأنھا الحقیقة المطلقة وما غیرھا باطل       
  ءتھ للصحیفة بأھمیة أقل              سیضحك على ممازحتي ویواصل قرا 
 "      ل قراءتھا بعدین خلینا نتحدث اآلنبنكّم"سیضع الصحیفة جانبا ویقول  

 

 الموقف الخامس:

..كان یسیر في الطریق فرأى مسیرة في ذكرى وطنیة یقودھا حزب غیر حزبھ الذي ینتمي إلیھ  

  ي إلیھ               لن یشارك في ھذه المسیرة ألنھا لیست للحزب الذي ینتم 
  "                                 عشان خاطر الوطن"سیشارك بشكل جزئي 
 سیمضي في حال سبیلھ وكأنھ لم یشاھد المسیرة         
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 الموقف السادس:

 النتائج التي أظھرت خسارة حزبھ في  كنا ننتظر نتائج االنتخابات بفارغ الصبر وكان ھو یجلس معنا،وأخیرا ظھرت
 االنتخابات

  سیطعن في نتائج االنتخابات على الفور ویتھمھا بالتزویر                        
  سیحزن حزنا شدیدا إلى حد الصدمة التي لم تسعفھ للحدیث فیلتزم الصمت      
 الناس سیستوعب األمر وكأن ھذه ھي الدیمقراطیة الفلسطینیة التي یتحدث عنھا  

 

 الموقف السابع:

 كان یجلس معنا على ناصیة الحارة وكنا نتحدث عن األحزاب في الساحة الفلسطینیة ونذكر محاسنھا،وتحدثنا عن حزبھ أیضا 
 ولكننا ذكرنا محاسنھ بدرجة أقل

  سیترك الجلسة ویتھمنا بعدم الموضوعیة واإلنصاف في حدیثنا عن األحزاب        
  ذا الحدیث خاصة أننا ذكرنا محاسن حزبھ بدرجة أقل  سیبقى جالسا ویغضب لھ 
 سیبتسم ویحاول أن یوحي أن األمر عادي جدا عنده 

  
 الموقف الثامن:

كان یقف معي عند لوحة اإلعالنات واألخبار في حرم الجامعة فوجدنا استطالعا للرأي یظھر انخفاض نسبة الحزب الذي 
 ینتمي إلیھ ھو

  بر من على لوحة اإلعالنات                           سیمزق الورقة التي فیھا الخ 
  "        فكرة المؤامرة"سیغضب ویتھم جھة معینة تكید لحزبھ من ھذا االستطالع  
 سیعتبر االستطالع غیر موضوعي وغیر منصف لحزبھ ثم یمشي في طریقھ       

 

 الموقف التاسع:

 كان یشرح عن األحزاب الفلسطینیة وطرح الدكتور فكرة التقبل لآلخر  كنا في نفس قاعة المحاضرة ننصت إلى الدكتور الذي
.بین األحزاب  

  ال أوافق على ما طرحھ الدكتور في المحاضرة                                      
  أوافق على تقبل األحزاب القریبة من حزبي في االیدولوجیا                        
 خرى في حال كان ھناك حاجة أو مصلحة بین حزبیناأوافق على تقبل األحزاب األ 

  

 الموقف العاشر:

  عالقتي معھ جیده فعرضت علیھ یوما أن یلتحق بالحزب الذي انتمي إلیھ ویترك حزبھ

  بي بسبب ھذا الموقف                                سیرفض األمر وسیقطع عالقتھ 
  "                   خلینا أصدقاء أحسن"سیرفض األمر ویبقي عالقتھ بي ویردف بالقول 
 سیطلب فرصة للتفكیر من باب الھروب من الفكرة بدون إحراج لي             

     

 الموقف الحادي عشر:

 الساعة تقترب من العاشرة لیال فإذا بالمیكروفون ینادي في الشوارع بتوجیھ دعوة ألبناء حزبھ بأن یتجمعوا اآلن في مقر 
عيالمجلس التشری  
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  سیلبي الدعوة فورا مھما كانت ظروفھ                                               
  سیقارن بین الدعوة وظروفھ أیھما أھم ومن ثّم یقرر                               
 اللي بحضر بسد"سیتجاھل األمر كلیا ویبقى في بیتھ مع أھلھ تحت عنوان 

  
  

 الموقف الثاني عشر:

ا على حضور الندوات التي یقیمھا حزبھ بشكل منتظم وفي آخر ندوة كان ضیف اللقاء شخصا آخرا من حزب غیر  كان حریص
 حزبھ الذي ینتمي إلیھ

  سیخرج من الندوة وال یجلس لالستماع                                                          
                                        سیحضر الندوة بشكل جزئي ثم یخرج                   
 سیحضر الندوة كلھا   

 

 الموقف الثالث عشر:

  كانت تربط أبیھ عالقة صداقة مع رجل من الحي الذي یسكن فیھ ھو وأسرتھ، فعلم أن صدیق أبیھ على دیانة غیر دیانة أبیھ

               سیحاول أن یقنع أبیھ بضرورة قطع عالقتھ بصدیقھ ألنھ من دیانة أخرى    
  سیعتبر األمر عالقات شخصیة ألبیھ ولیس من حقھ التدخل فیھا                         
 سیتجاھل ما سمعھ وكأنھ لم یسمع شیئا مطلقا    

 

 الموقف الرابع عشر:

لیھ،نصحتھ بأن  كانت المساجد كثیرة في الحي الذي یسكن فیھ،وكان یصلي في أحدھا باستمرار ألنھ تابع للحزب الذي ینتمي إ
 یجرب الصالة في مساجد أخرى

  سیرفض النصیحة ویبقى على حالھ كما ھو                                                    
  "                                                           جبر الخواطر"سیذھب مرة أو مرتین من باب  
 صلي كل جمعة في مسجد مختلف  سیأخذ بنصیحتي على محمل الجد وی 

 

 الموقف الخامس عشر:

  تعرض لموقف صعب في حیاتھ یحتاج إلى رأي الدین فیھ مخافة أن یقع في الحرام

  سیتوجھ إلى شیخھ أو مسئولھ في الحزب لیستفتیھ                                                            
  وقاف لیستفتیھ                                                          سیتوجھ إلى المفتي العام بوزارة األ 
  سیحاول أن یجتھد ھو شخصیا في الفتوى دون أن یذھب ألحد كي یستفتیھ   

 

 الموقف السادس عشر:

سطیني یشارك  ھو شخص ذو توجھ دیني، ودعي الحتفال فیھ بعض االنفتاح تمثل في وجود فرقة للدبكة من التراث الشعبي الفل
 فیھا فتیات

                                               سیقوم ویغادر االحتفال فورا لتعارض ھذا مع توجھاتھ الدینیة 
  سیخرج من القاعة أثناء تأدیة ھذه الفقرة في الحفل ثم یعود                                
 وجھاتھ الدینّیة  سیبقى حاضرا وكأن األمر طبیعي وال یتعارض مع ت 
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 الموقف السابع عشر:

فعلم  في ذلك .. كان في العشرینات من عمره،تعّلق قلبھ بفتاة جمیلة تسكن في المدینة التي یسكن فیھا،وتعّلق بھا لدرجة الخیال
 المساء الخریفي أنھا على دیانة غیر دیانتھ

                                                  سیتركھا على الفور لمجرد أن علم باختالف دیانتھا           
  سیطلب نصیحة بعض األصدقاء المقربین                                                    
 سیتزوجھا حتى لو بقیت على دینھا   

 

 الموقف الثامن عشر:

وكأنھا موجودة في الدین لھذا الغرض ولھذه  كان حریصا أثناء حدیثھ على أن یستدل باآلیات واألحادیث التي تخدم حزبھ 
 الغایة

                تعجبني ھذه الطریقة خاصة أنھا تحاكي ما بداخلي والسیما من منظور دیني 
  ھذا یكون من باب االجتھاد في اإلسالم وھذا یعطیھ الحق في االستدالل باآلیات واألحادیث         
  بھذا الشكل ھذا فھم خاطئ للدین ألن الدین لیس ضیقا 

   
 الموقف التاسع عشر:

 ألنھ شخص متدین والدین مصدر حیاتھ الوحید، كان یظھر في كل حواراتھ أنھ یملك الحق المطلق وأن اآلخرون یمتلكون 
 الباطل والزور

  لو كنت شخصا متدینا والدین مصدر حیاتي الوحید لفعلت نفس الذي یفعلھ               
  قف وفي بعضھا ال افعل            ال ما فعلھ في بعض المولو كنت شخصا متدینا افع 
  لو كنت شخصا متدینا ال أفعل ما یفعلھ  

 

 الموقف العشرون:

 ھو شخص  متدین،كنت اسمع حدیثھ عن الناس غیر المتدینین،كان یحمل لھم كثیرا من االزدراء واالحتقار في حدیثھ وأنھم 
..أناس مفرغین من داخلھم  

  ھ شخص متدین                                                                  یحق لھ ذلك ألن 
  ال یحق لھ التعبیر واإلفصاح عن ذلك ویبقى ھذا الحدیث في داخلھ أفضل              
 ال أھتم كثیرا بأحادیث مثل ھذا الشخص  

  
 الموقف الحادي والعشرون:

النادل یشاركنا الحدیث بعد أن قدم لنا المشروباتبینما نحن جلوس نتسامر في النادي،فإذا ب  

  سأقوم وأترك الجلسة امتعاضا من مشاركتھ                                      
                                              سأعتذر من النادل بأدب ألننا نتحدث في موضوع خاص 
 یث  حتى لو بقي النادل یشاركنا الحدًاسأبقى جالس 
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 الموقف الثاني والعشرون:

 علمت في األمس أن شخصا تقدم للزواج من إحدى بنات عائلتنا وھو ذو كفاءة عالیة ولكن مستواه االجتماعي أقل من مستوى 
 عائلتنا

  سأرفض ھذا الزواج بقوة ألنھ یسئ للعائلة                                                 
  الد الفتاة بالحوار على أن یرفض ھذه المصاھرة                         سأحاول أن اقنع و 
 سأتجاھل الموضوع واعتبره غیر مھم             

                             

 الموقف الثالث والعشرون:

  طلب مني رئیسي في العمل أن أقدم لھ كشفا بعدد من األسماء لكي یقدم لھم مساعدات عینّیة

  على أن تكون نسبة األسماء األكثر ھي من أسماء الحزب الذي أنتمي إلیھسأحرص  
  سأجعل الكشف مختلط من أبناء الحزب واألصدقاء والمعارف                     
 سأجعل الكشف من الذین یستحقون المساعدات بغض النظر عن الجانب الحزبي 

 

 الموقف الرابع والعشرون:

بلغنا أن قریبنا فقد منصبھ العالي في الوزارة وأن ھذا المنصب أعطي لشخص آخر غیره مؤھل  دخل علینا أبي في المساء وأ
 أكثر من قریبنا

  سأتضایق جدا من ھذا األمر ألنھ ینال من مكانة العائلة االجتماعیة 
 سأتضایق مؤقتا ثم سأستوعب األمر خاصة إذا كان الشخص الجدید مؤھل أكثر من قریبي  
 ث في كل الوزارات د وھذا إجراء إداري یحسأعتبر األمر عادي  

                                                                            

 الموقف الخامس والعشرون:

 طلب أبي أن أحضر لدیوان العائلة، فوجدتھم في شجار مع عائلة أخرى صدیقة لي، یحملون العصي والھراوات واألسلحة، 
د سبب الشجار أو دوافعھولم أعرف بع  

  سأشارك في الشجار وأحمل عصا وأدافع عن عائلتي سواء ظالمین أو مظلومین     
  سأستوضح األمر عن سبب الشجار أوال ومن ثم أقرر                            
 سأتصل بالشرطة لتضبط الموقف وتفض الشجار  

 

 الموقف السادس والعشرون:

ینة غزة وشاءت األقدار أن التقى بزمیل لھ في المھنة لیكتشف بعد أن تعارفا جیدا أن زمیلھ  ھو یسكن في حي راقي في مد
 یسكن في حي شعبي بسیط في نفس المدینة

  سیحاول أن یتھرب منھ قدر اإلمكان الختالف ظروف البیئة                        
                 سیجعل عالقتھ بھ فقط أثناء العمل ووفق الحاجة والضرورة         
 سیتجاھل الفارق ویتعامل مع زمیلھ بشكل طبیعي 
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 الموقف السابع والعشرون:

 أراد أن یغیر مكان سكنھ إلى بیت جدید وكلما اكتشف أن جیرانھ الجدد سیكونون من مستوى أقل من مستواه االجتماعي،كان 
 یعكف عن البیت ویبحث عن بیت آخر

  ناس مقامات                                           من الطبیعي أن یفعل ھذا فال 
  یمكن أن یسكن إذا كان الجار على خلق حسن ولیس بالضرورة أن یحتك معھ     
  "كیفك یا جاري ؟أنت بحالك وأنا بحالي"یمكن أن یسكن بدون النظر لكینونة الجار من یكون 

  
 الموقف الثامن والعشرون:

إذا ھاي المرة بتجیبي بنت راح أتزوج "س عنده ذكور وزوجتھ كانت حامل سمعتھ وھو یقول لھا  جارنا عنده ثالث بنات ولی
"علیك  

  أعجبني ما قالھ الجار لزوجتھ وأؤیده في ذلك ھو ناقصو بنات                      
  من حقھ أن یكون عنده ذكور لكن لیس بھذه الطریقة                              
 لجار لزوجتھ أرفض ما قالھ ا 

 

 الموقف التاسع والعشرون:

 كنا جلوسا نشاھد األخبار في التلفاز،فظھرت امرأة تتحدث عن القضیة الفلسطینیة،فقطع أبي صمتنا فجأة بصوت مرتفع 
"واهللا ھزلت ما ضّل في رجال یحكو عن فلسطین" بالقول  

                   أعتقد أن والدي على حق وأنا اتفق معھ فیما قالھ                  
  إذا كانت المرأة على درجة من الذكاء والوعي فال مانع من أن أستمع إلیھا        
 األمر عندي سیان سواء كان المتحدث رجل أو امرأة المھم یوجد من یتحدث عن القضیة  الفلسطینیة    

                                       
 الموقف الثالثون:

بي حول فرصة إكمال تعلیم أختي في الجامعة بعد الثانویة العامة، وأنا أحضر النقاش الذي احتّد بین كانت أمي تناقش أ
....." فاھمة..البنت لو راحت على المریخ آخرتھا للطبیخ " فأنھى أبي النقاش بالقول ألمي..والدّي  

      أبي على حق في موقفھ بكفي للتوجیھي تعلیم للبنت وھذا كثیر علیھا           
  زوجھا یعلمھا بعد زواجھما                                                      
 لیس عیبا أن تكمل البنت تعلیمھا لكن بضوابط معینة یتم االتفاق علیھا في البیت  

  
 الموقف الحادي والثالثون: 

"رجال یا مأمّنة للمّیة  في الغربال یا مأمّنة لل " من األمثال الشعبیة الشائعة في المجتمع المثل  الذي یقول  

  أوافق على المثل فالرجال من طبیعتھم الغدر                                      
  أوافق على المثل في بعض األحیان فلیس كل الرجال غدارون                   
 ال أوافق على المثل فالرجال لیسوا غدارین 
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 الموقف الثاني والثالثون:

یرى البعض أن المرأة ال تقل عن الرجل قدرة وكفاءة في كثیر من المیادین المختلفة في الحیاة بل أنھا تفوقت،لكن ثقافة حصار  
 المرأة وتفضیل الرجل ھو الذي أعطى الرجل ھذه المكانة

  ال أوافق على ھذا الرأي فالنساء أقل قدرة وكفاءة من الرجال                       
  عض األحیان على ھذا القول                                         أوافق في ب 
 أوافق على ھذا الرأي             

                                                

 الموقف الثالث والثالثون:

ع أبي،فقال الجد ألبي كان جدي كبیر السن وأراد أن یقسم میراثھ قبل أن یتوفاه اهللا،فاستدعى أعمامي وكنت جالسا م
"یشابن ابنك ربي وابن بنتك مترّب"البنات لیس لھن میراث ألن أبناءھن لیسوا من أصالبنا والمثل بیقول:وأعمامي  

  جدي محق فیما قالھ                                                             
  المیراث        یمكن أن نعطي البنات جزء من المال بالتراضي ویتنازلن عن  
 أنا ال أھتم بھذه األمور فھي لیست من اختصاصي ومسؤولیتي    

 
 الموقف الرابع والثالثون:

 استمعت في أحد الدروس إلى شخص یحاضر في المسجد عن بعض الحقوق السیاسیة للرجل والمرأة في الدولة وحینما وصل 
خص وكأنھ یتحدث عن المرأة في عھد طالبانالحدیث عن المرأة قامت الدنیا ولم تقعد في حدیث ذلك الش  

  ال یحق للمرأة أن تتبوأ أي موقع أو منصب سیاسي في الدولة فھي ضعیفة      
  یمكن للمرأة أن تشارك في الحیاة المدنیة بمھام اجتماعیة ولیست سیاسیة       
 سواء شاركت أو لم تشارك ال یھمني المھم ھو من یقود صح في ھا البلد 

 

 الموقف الخامس والثالثون:

  من المعتقدات الشائعة في المجتمع لدى بعض الرجال أن من حقھم ضرب زوجاتھم ألتفھ األسباب

  من حق الزوج أن یضرب زوجتھ ألتفھ األسباب                                         
  من حق الزوج أن یؤدب زوجتھ لو أخطأت بما یتناسب مع الخطأ              
 لزوج أن یؤدب زوجتھ لكن لیس بالضرب       من حق ا 

          

 الموقف السادس والثالثون:

أنھا لیست ماكینة (من بیت أھلھا،كان والد الزوجة یحمل مطالبھا والتي ذكر منھا" الحردانة" حینما ذھب أبیھ لیعید زوجة ابنھ
) یغّیر من ھذا األسلوبفي البیت علیھا السمع والطاعة فقط بدون نقاش أو سؤال وعلى الزوج أن  

  ال یحق لھا وعلیھا طاعة زوجھا                                                
  یحق لھا أن تطلب من زوجھا أن یغّیر من ھذا النمط ولكن لیس على إطالقھ فبعض األمور تحتاج إلى قرارات 
 ر فقطالزوجة على صواب في مطلبھا فرجال الیوم موجودون في البیت لألوام 
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 الموقف السابع والثالثون:

یتردد بین الحین واآلخر في ظل الحدیث عن التضحیة واإلیثار، أن الرجل شخصا أنانّیا بما ینعكس على حبھ لذاتھ أكثر من 
 حبھ لزوجتھ

  أوافق على ھذا القول ألن اهللا أعطى الرجل ضعف المرأة                           
  ال ولیس عند الجمیع منھم                            ھذا موجود عند بعض الرج 
 ال أوافق على ھذا القول ألنھ یتعارض مع طبیعة دور الرجل في الحیاة  

 

 الموقف الثامن والثالثون:

  كبریاء الرجل تمنعھ من التنازل في كثیر من مواقفھ مع زوجتھ لذلك یكون من الصعب علیھ أن یعتذر لھا لو أخطأ معھا

  مع ھذا الوصف خاصة الرجل في المجتمع العربي                           أتفق  
  لیس كل الرجال سواء في ھذا األمر                                              
 لیس خطأ أن یعتذر الرجل لزوجتھ إذا كان مخطئا وھذا ال ینقص من قدره    

 

 الموقف التاسع والثالثون:

ي تحدث في البیوت تكون بسبب إھمال الرجل وعدم المباالة التي یظھرھا في البیت واألسرة بعض المشاكل الت  

  أوافق على ھذا خاصة في رجال الیوم                                              
  ھذا یحدث فقط مع الرجل الذي لھ ارتباطات كثیرة خارج البیت ولیس مع الجمیع  
 ن الرجل السوي ال یقبل بھذا األمر في حیاتھال أوافق على ھذا القول أل 

  
 الموقف األربعون

  كان یدافع عن بعض األفكار التي یحملھا بشكل جنوني ووصلنا في الحوار إلى نقطة ساخنة تھدد وجوده الفكري

  أنا مقتنع بأفكاري وال شيء سواھا"سیعتذر عن مواصلة الحوار بالقول 
  س من باب االستفادة                                                     سیواصل الحوار من باب الجدل فقط ولی 
 سیختلق موعدا وھمیا على وعد منھ لي بمواصلة الحوار فیما بعد  

 

 الموقف الحادي واألربعون:

وقال معقبا على  حینما دخلت الجامعة كنت احمل كتابا غیر الكتب الجامعّیة ، ورأى الكتاب في یدي فطلب أن یلقي نظرة علیھ،
 اسم المؤلف ال تنسجم أفكاره مع أفكاري

  سیعید لي الكتاب وال یطلب قراءتھ الختالف توجھاتھ عن توجھات المؤلف                                                    
  سیتصفح الكتاب لعدة دقائق ونحن جلوس ثم یعیده لي                                   
 لكتاب ویقرأه بغض النظر عن المؤلف من یكون سیأخذ ا 
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 الموقف الثاني واألربعون:

لمتحدث من حزب غیر الحزب الذي أنتمي إلیھ فطلبت " القضیة الفلسطینیة" كان في النادي المجاور لبیتنا لقاءا جماھیریا حول
 من مسئولي في الحزب أن أحضر اللقاء

  ثر فكریا من اللقاء مسئولي لم یسمح لي بالذھاب خوفا من أن أتأ 
  سیحاول أن یقنعني بأن اللقاء لن یكون فیھ شيء مھم وجدید وال داعي ألن أذھب                             
 سیترك لي حریة الذھاب ولن یتدخل ھو في األمر   

 

 الموقف الثالث واألربعون:

فعلمت ..بالكھرباء فجأة تنقطع في المسجد فقط،جاء شخص یعطى محاضرة في المسجد الذي أصلي فیھ بعد صالة المغرب،فإذا 
.بعد ذلك أن خادم المسجد فعل ذلك نكایة بالشیخ المحاضر ألنھ ینتمي إلى حزب غیر الحزب الذي ینتمي إلیھ الخادم  

  ھو محق فیما فعل حتى ال یؤثر الشخص المحاضر على المستمعین بفكره وعلمھ                                
  یعطي فرصة للضیف المحاضر أن یعطي محاضرتھ وال یجلس ھو لالستماع                    األصل أن  
 یجلس ویستمع مع الجالسین ولیس بالضرورة أن یأخذ شيء مما قالھ المحاضر 

  
 الموقف الرابع واألربعون:

حتى وصل إلى تكفیر بعض  كنت أحضر لھ محاضرة في مكان عام وأمام تصفیق المؤیدین لھ أخذتھ النشوة على ما یبدو، 
 األحزاب وتخوینھا في المجتمع المدني الذي نعیش فیھ

  أعجبتني محاضرتھ وكنت ممن صفق لھ بحرارة           
  أختلف مع اآلخرین ولكن لیس إلى حد التكفیر والتخوین  
 سأترك المحاضرة ألن الحكي ما عجبني 

  
 الموقف الخامس واألربعون:        

معظم حدیثھ كان في تعبئة ..حدیثھ مسموع وواضح  الجامعة، وكان ھو یجلس مع مجموعة من الشباب، كنت أجلس في فناء
 ھؤالء الشباب بأفكار غریبة تقوم على مصادرة أفكار اآلخرین

  سأستأذن للجلوس معھم ألن الحدیث أعجبني ویتناغم مع ما في داخلي من فكر                                      
  اني وأستمع الحدیث عن بعد بدون أن یشعر أحد بي                                                     سأبقي مك 
 سأترك المكان وأجلس في مكان آخر 

 الموقف السادس واألربعون:

دیقي الذي كثیرا  أنا أؤمن بأن النقد والنقد الذاتي مھم في بناء اإلنسان واألحزاب والحركات السیاسیة،لذلك حاولت أن أنتقد ص
 ما أراه منتفخا كالطاووس من شدة إعجابھ بحزبھ

  سیرفض ھذا النقد بشكل مطلق 
  سیظھر حرصھ على مبدأ القبول بالنقد والنقد الذاتي ولكنھ سیتھمني بعدم الموضوعیة 
 سیجادلني في نقدي لھ بھدف الجدال فقط ولیس بھدف الوصول للحقیقة 

 

 الموقف السابع واألربعون:

تحدث عن االیدولوجیا التي یقوم علیھا حزبھ وكأنھا مقطوعة األوصاف فیما اآلخرون أیدیولوجیاتھم تقوم على الخطأ  كان ی
فھل تعتقد أن..وعدم المنھجّیة  
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  ھذا حق طبیعي لھ مادام غیر مؤمن باالنفتاح على اآلخرین 
 یخطئھم آلخرین بالمطلق أولھ الحق في أن یتحدث عن أیدیولوجیتھ ویظھر محاسنھا لكن یجب أن ال ینفي ا 
 رأیھ صواب یحتمل الخطأ ورأي غیره خطأ یحتمل الصواب 

 
 
 
 

 الموقف الثامن واألربعون:

 كنت أنا وصدیقي نقف على باب قاعة المؤتمرات بالجامعة وكان ھناك لقاءا فكریا لشخصیة واعیة لكنھا من حزب آخر غیر 
فماذا تفعل لو كنت مكانھ.. ل معيفطلبت منھ الدخو.. الحزب الذي ینتمي إلیھ صدیقي  

  لن أدخل من البدایة ألحضر اللقاء 
  سأدخل القاعة وأحضر جزء من اللقاء مجاملة لصدیقي على غیر رغبة مني 
  الحكمة ضالة المؤمن سأدخل القاعة وان قال علما سآخذ بھ 
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