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 :التعصب ماهيةً وانتشارا يف الوطن العريب

 

 
 :مقدمة 
مبحث التعصب حقال معرفيا يتوجسه الباحثون ، وذلك ملا ينطوي عليه هذا املوضوع مـن               يشكل  

" تابو"فقضية التعصب ما زالت تسجل نفسها يف عمق احلياة الفكرية العربية            .  حساسية وخصوصية 
، وهي يف هذا املدار املفعم باخلطر القضية اليت تشكل واحدة           مدجن بكل أنواع املنع والقمع واخلوف       

 . ن أهم القضايا االجتماعية اليت يغلفها الغموض والضبابية يف اتمعات العربية املعاصرة م
جواء الدميقراطية وحرية الرأي اليت     وحنن إذ نباشر هذه القضية بالتحليل العلمي فإننا ندين بذلك لأل          

لذي يتيح هلم مقاربة    تسود احلياة يف الكويت واليت توفر للباحثني جدارا من األمن األكادميي الكبري ا            
ومن هذا املنطلق فإن هذه الدراسة جتسد حماولة علمية للكشف          . أخطر القضايا الفكرية املعاصرة وأمهها    

عن خلفيات التعصب وحتليل مظاهره وهتك حجبه سعيا إىل دراسة الواقع االجتماعي العريب والكشف              
 . عن مكامن اخلطر فيه وحوله 

عية وفهم الواقع بكل ما ينطوي عليه من أمراض ونقائص وعيـوب            إن الكشف عن املخاطر االجتما    
يشكل اليوم منطلقا علميا وموضعيا ميكن أن يوظف يف خدمة اتمع يف خمتلـف مسـتويات وجـوده                

فالكشف العلمي عن مكامن اخلطر الفكري واالجتماعي يشكل        . وفعالياته الثقافية والعلمية واالجتماعية     
ات اليت تعتمل يف قلب احلياة االجتماعية  كما ميكنه أن يدخل يف بنية استراتيجية               منطلقا  ملواجهة التحدي   

 . علمية دف إىل تشخيص احلياة االجتماعية والكشف املبكر عن أمراضها ومعاجلتها 

                                                           
 .أستاذ يف كلية التربية جبامعة دمشق  *

   أستاذ يف كلية التربية جبامعة الكويت **



فالتعصب كان وما زال داء الشعوب ومرضها العضال ، إنه اخلطر الداهم وسرطان األمم ، ومن هنا                 
ف املبكر عن دواهي هذا الورم اخلبيث من أجل استئصاله ومحاية جسد اتمعات مـن               تأيت أمهية الكش  

 .آثاره املدمرة 
فمجتمعاتنا العربية تعاين كما هو احلال يف كثري من اتمعات اإلنسانية املعاصرة مـن هـذا الـداء                  

يسا على هذا ميكـن  وتأس. الصامت الذي يفتك بكل املعاين اإلنسانية عندما يستفحل ويأخذ مده ومداه        
القول بأن دراسة هذه القضية والكشف عن جماهلها يشكل نوعا من االختبارات الوقائية  اليت ميكنها أن                 

 .تكشف عن بدايات هذه الظاهرة واستشراف ما تشكله من حضور وخطر 

 : إشكالية الدراسة
 جمـال الدراسـات     أفرد الباحثون لقضية التعصب مباحث عديدة ولكن هذت املباحث تقع غالبا يف           

ويعـود غيـاب   . النفسية والسيكولوجية وهو املدخل املشروع املمكن هلذه القضية الشـائكة املعقـدة         
الدراسات السوسيولوجية إىل مجلة من الصعوبات املنهجية واحلساسيات اليت تفرضها قضية التعصب يف             

اليت أجريت يف هـذا     لسيكولوجية  لنا أن نتنكر ألمهية الدراسات ا      وليس. اتمعات العربية املعاصرة  
اال واليت ختتلف منهجيا وغائيا إىل حّد كبري عن الدراسات السوسيولوجية اليت تقتضي مواجهة الواقع               

 .االجتماعي  واحلفر يف تضاريسه جبرأة أكرب وعلى صورة مواجهة ال لبس فيها أو غموض 
فر حول هذه األلغام أن يتوخى احلذر ألن        فهذه القضية أشبه حبقل من األلغام وعلى الباحث عندما حي         

وهذا يعين أن الباحث االجتماعي أو التربوي عندما يبحث يف          . هذه األلغام قابلة لالنفجار يف أي حلظة        
ومن جهة ثانية   . هذه القضية فإنه ومن حيث ال يدري قد يثري شجوا ويغذيها ويعرض نفسه للمساءلة               

البا ما تعمل على وضع هذه القضية يف دائرة امللفات الصعبة واحلساسـة             فإن الدوائر العلمية والسياسية غ    
 : اليت جيب أن تكون خارج دائرة املناقشة والدراسة العتبارات شىت منها 

غـري   بعض هذه الدوائر تريد أن تقدم صورة مثالية تمعاا خالية من أية عيوب أو مظاهر                 - أوال
 .حضارية هلذه اتمعات مثل التعصب والعنصرية والتسلط والفساد االجتماعي

 بعض هذه الدوائر ختشى إثارة هذه القضايا خوفا من النعرات التعصبية اليت قد تنعكس سـلبا                 -ثانيا  
 .على طبيعة احلياة االجتماعية  بإثارة احلساسية بني فئات اتمع الواحد

ر ترى أن احلديث واحلوار يف مثل هذه القضايا يؤججها وحال الباحث فيها              بعض هذه الدوائ   -ثالثا
كحال الذي حيرك اجلمار اهلامدة فيؤججها ويعلي من سعريها ولذلك فإن هناك حالة من املنع املـبطن                 

 .واالستهجان الكبري لألحباث والباحثني يف مثل هذه القضايا 



التناقضات االجتماعية اليت تتصـل بالتعصـب        بعض املؤسسات توظف وبدرجة عالية هذه        -رابعا
األحـزاب  : والتعنت وذلك من أجل أن تبين رصيدا ثقافيا وسياسيا يوظف يف خدمتها ومثال ذلـك                

 . الطائفية واجلماعات الدينية املتطرفة واملؤسسات اليت تقوم على أساس عرقي وجغرايف 
ن الدراسات العلمية للواقع جتأر حبقيقة يف       ومع أمهية األسباب اليت ميكن أن ترصد يف هذا اخلصوص فإ          

منتهى األمهية وهي أن الكشف العلمي عن األمراض االجتماعية هو السبيل األهم واألكثر ضـرورة يف                
 . حماربة هذه املظاهر ويف حماصرة آثارها السلبية يف اتمع واحلياة

عصب تتجلى بصيغ خمتلفة ، خفية      لقد الحظنا على مدار عدد كبري من البلدان العربية حضور بوادر ت           
 ١)(يف أغلب األحيان صرحية أحيانا ، والحظنا يف سياق ذلك أن بعض املؤسسات االجتماعية والثقافيـة               

تعمل بصورة واعية أحيانا وال شعورية يف أغلب األحيان على تعزيز املظـاهر التعصـبية وتأصـيلها يف                  
 .النفوس حقيقة مدمرة 

ألن املالحظات  .  هذه القضية وتنهض دوافع العمل على رصد معاملها        ومن هنا يأيت هاجس البحث يف     
قد تكون خادعة أحيانا وألن احلقيقة جيب أن خترج من دائرة املالحظة لتأخذ مسارها العلمي يف سياقات   
حتكمها مقادير إحصائية وكيفيات علمية حتددها وترسم أبعادها وتدلل على وجودها مبقاييس الواقـع              

  .واسقاطاته 
كيف ينظر الطالب أفراد العينة إىل      : والسؤال املركزي الذي خيط تضاريس هذه الدراسة ومعاملها هو          

ظاهرة التعصب يف الكويت والوطن العريب ؟ هل يعاين اتمع العريب ويف دائرته اتمع الكـوييت مـن                  
معـام العربيـة ؟     مظاهر تعصبية ؟ وهل يدرك الشباب اجلامعي مدى حضور هذا اخلطر يف دائرة جمت             

وبالتايل ما موقف الطالب اجلامعيني من هذا اهلم التارخيي الذي يقض مضاجع الوجود ، ويؤرق النفوس                
 يف مستوياته احلضارية واالجتماعية والسياسية ؟ 

ويف كل األحوال فإن جوهر اإلشكالية يكمن يف استقراء حجم هذه الظاهرة من خالل وعي الطالب                
عين أن آراء طلبة اجلامعة يف مدى حضور هذه الظاهرة بصيغها املختلفة هو احلكـم               وهذا ي . حبضورها  

 . وبالتايل هو مبتدأ وخرب هذه الدراسة 

                                                           
 . اخل… مؤسسات إعالمية مثل إذاعات عربية وإسالمية ذات طابع ديين وطائفي ، أحزاب سياسية ، أحزاب دينية ، رجال سياسة ١



 

 :أسئلة الدراسة
باالستناد إىل إشكالية البحث ميكن تطوير أسئلة الدراسة وفرضياا بصورة إجرائية حيث ميكن ألسئلة              

 :البحث أن تطرح على الصورة اآلتية 
 ا آراء الطلبة أفراد العينة يف مدى حضور التعصب بأشكاله املختلفة  يف اتمع الكوييت؟م .١
 ما آراء الطلبة أفراد العينة يف مدى حضور التعصب بأشكاله املختلفة  يف اتمع العريب ؟ .٢
ما سلم وأولويات حضور التعصب يف الكويت والوطن العريب ؟ وهل هناك من وجه للمقارنـة                 .٣

 يت والوطن العريب يف هذا املستوى ؟ بني الكو
هل هناك من فروق دالة إحصائيا بني اجتاهات الطالب  فيما يتعلق باألسـئلة السـابقة  وفقـا                    .٤

اجلنس ، واجلنسية ، واالختصاص اجلامعي،  والسنة اجلامعية ، واحملافظـة ، واملسـتوى               : ملتغريات  
 التعليمي لألبوين ، وطبيعة عمل األم ، ومهنة األب؟

 :أمهية الدراسة 
 :تستند أمهية هذه الدراسة إىل عدد من االعتبارات 

األحباث السوسيولوجية اليت تباشر قضية التعصب نادرة جدا وال سـيما           يبني واقع احلال أن     :  أوال  
. يف مستوى احلياة االجتماعية العربية ملا متثله هذه القضية كما سبق أن أشرنا من حساسية وخصوصية                 

واقع احلال أن أغلب الدراسات اليت جتري يف هذا املدى تأخذ طابعا سـيكولوجيا ونفسـيا                ويتضح من   
وميكن القول يف هذا السياق أنه ميكن تصـنيف         . حيث ميكن جتنب تناول هذه القضية بصورة مباشرة         

كـون  هذه  الدراسة احلالية يف طليعة األحباث اليت تواجه هذه املسألة يف الوطن العريب كما ميكـن أن ت                  
 .الدراسة األوىل اليت ترصد هذه الظاهرة بصورة مباشرة يف اتمع الكوييت املعاصر

 يف جرأة الطرح حيث تباشر الدراسة هذه القضية على الرغم مـن             تتجلى أمهية هذه الدراسة   : ثانيا  
املؤسسات التربوية واالجتماعيـة يف اتمـع       وهي تباشر القضية يف إحدى أهم       . احلساسية اليت تغلفها    

وهي بذلك رمبا متهد الطريق لدراسة هذه القضية جبرأة يف بعض الدول العربية األخرى              . الكوييت املعاصر   
تؤكد الدراسة على أمهيـة تنـاول       . اليت مازالت تضع هذه القضية وغريها يف داخل القضبان احلمراء         

 .جة حساسيتها وخصوصيتها يف سبيل حتليل اتمع وفهمه ومحايتهالقضايا االجتماعية مهما كانت در



 الدراسة مع  موجات املطالبة حبقوق اإلنسان ونبذ التعصب والرتعـات العرقيـة              تتزامن هذه : ثالثا  
وهذا يعطي  . والشوفينية والتأكيد على التربية من أجل السالم والتفاهم بني األمم واتمعات اإلنسانية             

ية خاصة ميكن أن توصف يف جمرى الدعوات التربوية إىل تأكيد املناهج التربوية الداعيـة إىل                الدراسة أمه 
 . ترسيخ قيم السالم والتسامح ونبذ التعصب يف اتمع 

هذه الدراسة من أمهية املوضوع وخطورته يف اتمعات العربية املعاصـرة حيـث             تنبع أمهية   : رابعا  
شرائح اتمع ومن هنا فإن دراسة هذه القضية وحتديد معاملها ووضعها           تستشري هذه الظاهرة يف خمتلف      

يف مساراا اإلحصائية يصب يف مسار العمل على بناء تصورات علمية وفكرية وتربوية ميكنها أن تعمل                
 .على حماصرة هذه الظاهرة ومن مث العمل على عزهلا والتأثري يف عوامل وجودها

 تأمالت يف مفهوم التعصب 
 مفهوم التعصب من املفاهيم اإلشكالية اليت تنسج حضورها الكبري يف أدبيات العلـوم اإلنسـانية                يعد

وميكن لنا يف هذا السياق أن منيز يف التعصب أشكاال خمتلفة ومتباينة، فهنـاك التعصـب                . واالجتماعية
عصب يف خمتلف   التومع ذلك كله فإن     . العرقي، والتعصب الثقايف، والتعصب الديين، والتعصب الطائفي      

صوره وجتلياته يؤكد على جوهر واحد قوامه االنقياد العاطفي ألفكار وتصورات تتعارض مـع احلقيقـة                
 . املوضوعية

قد يأخذ صورة عقيـدة دينيـة أو        ) ٢ باللغة اإلنكليزية    Fanaticism) ( بالفرنسية (Fanatismeفالتعصب  
. والتصلب، حيث حتتل إرادة التغلب، وإرادة اإلقنـاع       سياسية متطرفة تتميز بدرجة عالية من االنغالق        

ولقد ظهر هذا املفهوم مع مفاهيم التعددية السياسية وترافق مع مفهوم التسامح الذي يتعارض مع مفهوم                
 . ٣)(التعصب 

 تشكيل رأي ما دون أخذ وقت كاف أو عناية للحكم عليه بإنصـاف، وقـد                :يعرف التعصب بأنه  
الـرأي  : ويعين التعصب أيضا  .  أو سلبيا، ويتم اعتناقه دون اعتبار للدالئل املتاحة        يكون هذا الرأي إجيابيا   

السليب جتاه أفراد ينتمون إىل جمموعة اجتماعية معينة ، حيث ينحو األفراد املتعصبون إىل حتريف وتشويه                
خص املتعصب  فقد يعتقد الش  . وإساءة وتفسري، بل وجتاهل الوقائع اليت تتعارض مع آرائهم احملددة سلفا          

مثال بأن مجيع األفراد املنتمني إىل سن معينة، أو أصل قومي أو عرق أو دين أو جنس أو منطقة يف بلـد                      

                                                           
معجم مصطلحات : أمحد زكي بدوي : وانظر أيضا . ١٩٩٤للماليني ، بريوت ، ،  دار العلم ٢٨.قاموس إنكليزي عريب ،ط: املورد :  منري البعلبكي ٢ ٢

  .١٩٧٨العلوم االجتماعية ، مكتبة لبنان ، بريوت 
٣ Madeline Grawitz, lexique des Sciences Sociales ,dalloz, Paris, 1983,P. 155.  



وقد عرفه قـاموس الروس     . ٤)(ما، كساىل، أو عنيفون، أو أغبياء، أو غري مستقرين عاطفيا أو جشعون           

ويف هذا الصـدد تـبني      . ٥)( ما محاس أعمى لعقيدة أو رأي أو مشاعر جارفة حنو شيء         "  بأنه   الفرنسي
األحباث اجلارية حول التعصب أن األشخاص الذين لديهم أحكام مسبقة جتاه مجاعة ما يصدرون مثـل                

. هذه األحكام جتاه أي مجاعة أخرى، ويعربون عن هذه العداوة ضد خمتلف الفئات اليت يتباينون عنـها                
م أحكام مسبقة عن اآلخرين مصحوبة بسوء       ويالحظ أيضا أن األشخاص املتعصبني غالبا ما تكون لديه        

وتتميـز  . وتعرف هذه الشخصيات بأا شخصيات تعصبية سلطوية      . طوية عميقة وحقد شديد جتاههم    
بأا كارهة، ومؤمنة بالقدر، وذات رؤية كونية عنيفة، ، عدوانية، ومعارضة للفنطازيا، ولديها تصـور               

 . ٦)(مثايل للسلطة، وفكرها متجسد
ة خاصة من التصلب  الفكري أو اجلمود العقائدي، حيث جيسد اجتاهـات الفـرد أو                فالتعصب حال 

و يكشف املتعصب عن خضوع كبري لسلطة اجلماعة اليت ينتمي . اجلماعة حنو مجاعات أو طوائف أخرى    
رؤية العامل يف إطار جامـد مـن األبـيض إىل           ويرتبط بذلك ميل إىل     . إليها، مع نبذ للجماعات األخرى    

 . ٧) ()Taylor&Ryan,1988( مع ميل إىل استخدام العنف يف التعامل مع اآلخريناألسود، 
غلو يف التعلق بشخص أو فكرة أو مبدأ أو عقيدة          " يعرف قاموس العلوم االجتماعية التعصب بأنه       

والتعصب كما تشـري أدبيـات      . ٨)( حبيث ال يدع مكانا للتسامح، وقد يؤدي إىل العنف واالستماتة         
تماعية املعاصرة يشكل موقفا أو اجتاها ينطوي على التهيؤ الفردي أو اجلمـاعي للـتفكري أو               العلوم االج 

 . اإلدراك أو الشعور والسلوك بشكل إجيايب أو سليب جتاه مجاعة أخرى أو أي من أفرادها
 دون التحقيق يف أسباب     Pre-judgingهو احلكم املسبق    : واألساس يف التعصب، وفقا للمصطلح الغريب     

 . ٩)( احلكم جتاه مجاعة أخرى ككل، أو جتاه كل فرد من أفرادها منفصلنيهذا
 G .E .Simson and J .M .Yinger" ميلتون ينجـر "و" جورج مسبسون"ويف هذا السياق يرى كل من 

، وبالتايل  "موقف عاطفي وصارم جتاه مجاعة من الناس      " أن التعصب، سواء أكان سلبيا أم إجيابيا، هو       
 . ١٠)(نطوي على حكم مسبق فحسب، وإمنا ينطوي أيضا على سوء هذا احلكمفإن التعصب الي

                                                           
 ١٣-١٢ص. ١٢، ص١٩٩٦يع، الطبعة األوىل، السعودية،  املوسوعة العربية العاملية، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوز٤
 .  .C D. ROM الروس الفرنسي،  اسطوانية الكترونية ٥

٦ CF, T. W. Adorno, the Authiritarian personality, Harper, new york, 1950.  
 . ٣٠، ص٨٩-٨، صص١٩٩٦، ١٦عزت سيد إمساعيل، سيكولوجيا التطرف واإلرهاب، حوليات كلية اآلداب، الكويت، احلولية ٧
 . ١٥٤، ص ١٩٧٨ أمحد زكي بدوي ؛ معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بريوت، ٨
: األطفال والتعصب والتربية: اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية:  سعد الدين إبراهيم، التعصب والتحدي اجلديد للتربية يف الوطن العريب، ضمن٩

 . ٢٥ص)٧١-١٩(، صص١٩٨٩يار الداخلي للثقافة العربية املعاصرة، الكتاب السنوي السادس، احتماالت اال



من التزمت والغلو يف احلماس والتمسك الضيق األفق بعقيـدة          " ويعرف التعصب الديين بأنه حالة      
أو فكرة دينية مما يؤدي إىل االستخفاف بآراء ومعتقدات اآلخرين، وحماربتها والصراع ضدها وضد              

، وهي حالة مرضية على املستوى الفردي واجلماعي تدفع إىل سلوكية تتصف بالرعونـة              الذين حيملوا 
والتطرف والبعد عن العقل واالستهانة باآلخرين ومعتقدام، وكثريا ما يؤدي التعصب الديين إىل شـق               

يف وحدة األمة وإنكار احلقوق االجتماعية والسياسية للفئات األخرى، وهدم البىن االجتماعية، ولعـل              
تعصب الصهاينة مثال على ما يتضمنه التعصب الديين من افتئات وعدوان، ويف تعصـب الكاثوليـك                
والربوتستانت يف أيرلندة ما يشري إىل كونه عامل هدام، وقد اجتهت مجيع التيارات التحررية يف العصـر                 

 . ١١) (احلديث إىل إدانة التعصب الديين وحماربته
التنافس، األفكار  : وتشمل هذه العناصر  . كيل مشاعر التعصب  عدة عناصر يف تش   وميكن أن تسهم    

وقد ينشأ التعصب عندما ختشى جمموعة ما أن حيرمها . الدينية، اخلوف من الغرباء، التشدد يف القومية
وقـد أسـهمت    . تنافس جمموعة أخرى، من اهليبة واملزايا والقوة والسياسة، أو الفرص االقتصادية          

ما عدم التسامح مع اجلماعات اليت تعتنق دينا مغايرا، يف تأسيس التعصب العرقي             األفكار الدينية، وال سي   
 . ١٢)(والقومي

 إشكاليات التعصب يف العامل والوطن العريب
ما زالت مشكالت التعصب بأشكاله املختلفة العنصري تشهد منوا كبريا، وتعاظما مستمرا يف املستوى              

دون مصرعهم حتت تأثري الغارات واإلبادة اجلماعيـة واحلـروب          اإلنساين، فهناك ماليني األفراد الذين جي     
وميكن لنا يف هذا السياق أن نشري إىل وضعية احلروب األهليـة والطائفيـة              . والطائفية واازر السياسية  

كوسوفا وزائري والشيشان والكونغو والسودان واجلزائر      : والعرقية واحلزبية يف كثري من بلدان العامل مثل         
ومال، فاحلروب اليت تأخذ من حيث املظهر أشكاال دينية طائفية وعرقية تنتشر يف بقاع واسـعة                ويف الص 

من العامل، وتشكل ديدا متواصال للحياة البشرية، ويضاف إىل ذلك كله موجة التعصب العرقي الـيت                
 . العاملجتد هلا مكانا يف البلدان الغربية اليوم، واليت دد املاليني من البشر واألطفال يف 

فالسلطة، يف جمتمعاتنا العربية، مل توفق يف خلق االندماج االجتماعي بني فئات اتمع، بل كانت تساعد                
واملأزق يتجسد يف عدم قدرة السلطة على خلق        . أحيانا يف خلق العزلة والتعصب والتباعد بني اجلماعات       

                                                                                                                                                                                                 
 . ٢٠٠، ص١٩٩٤، جمموعة دلتا، الكويت، ٢مناذج خمتارة من جمتمعات عربية معاصرة، ط:  علي عيد راغب، مشكالت اجتماعية معاصرة١٠
 . ٧٦٨ى للنشر والطباعة، بريوت، ص، دار اهلد١عبد الوهاب الكيايل، املوسوعة السياسية، اجلزء١١
 .١٢، ص)١٣-١٢صص(، ١٩٩٦ املوسوعة العربية العاملية، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، السعودية، ١٢



نا للفرد الذي ينتمي إليها يف ظل غياب منوذج وطين، يوحد بني اجلماعات الفرعية، اليت أصبحت حتقق أم    
أمن اتمع والدولة، فأعضاء اجلماعة الفرعية متتاز بقوة روابطها وبدرجة عالية من االنغالق حبيث تقود               

 . ١٣)(إىل درجة عالية من النرجسية 
ـ                 وطن ويف هذا املسار ميكننا استعراض جمموعة من احملاور اليت جتسد اإلشكالية املسببة للتعصـب يف ال

 . ١٤)(العريب 
بالرغم من حدوث كثري من التغريات االقتصادية يف الوطن العريب، إال أن            : بنية العائلة العربية  : أوال  

فأصبحت األسرة العربية حتتـوي علـى   )  (...هذه التغريات مل تؤثر بشكل فعال يف بنية األسرة العربية 
 .عناصر ثقافية مضادة للتغيري ومناهضة له 

استطاعت البنية الدينية التقليدية احملافظة على استمراريتها وأصبحت تسيطر على          : ية الدينية   ثانيا البن 
معامل احلياة يف اتمع العريب واحلالة اللبنانية تشكل لنا خري دليل، والدولة مارست دورا كبريا يف تطوير                 

 . املؤسسة الدينية األصولية لتحقيق استمرارية وجودها ومحاية مصاحلها 
بالرغم من حدوث تغريات يف البنية السياسية العربية حيث أدخلت كثريا مـن          : البنية السياسية : ثالثا

الدول العربية دساتري حديثة، إال أن جوهر السلطة السياسية مازال تقليديا، فاألبوية والعائلية متثل مسـة                
 . أساسية يف بنيتنا السياسية العربية

مل تعجز السياسيات االقتصادية العربية عن محاية اقتصـادياا التقليديـة            :  البنية االقتصادية : رابعا
مما أدى )  (...فحسب بل عملت على حتطيمها، ويضاف إىل ذلك سوء توزيع الدخل بني فئات اتمع 

 .١٥)(إىل ترسيخ وتثبيت البنية التقليدية للمجتمع العريب 
الءات ال على الكفاءات ،  تعيد ، وبشكل ضمين،          فالدولة مبمارستها ، املبنية على التوازنات والو      

وليس مـن   .  ، عرب ما يسمى توزيع الوظائف احلساسة، أو الوظائف السياسية         تأكيد ممارسات التعصب  
الضروري أن يكون تعصبا معلنا، أو تفرقة معلنة، وإمنا الحظنا أن كل اجلماعات، األقليات،  تالحـظ                 

:  وزراء، أو حينما يعني أفراد يف مناصب معينة حساسـة مثـل        أدق التفاصيل، عندما يشكل مثال جملس     
فهي تستشعرها إذا كان يف هذا التعيني تكافؤ لفرص، أو جتاوز، أو حتيـز،              . اخل...األمن الدفاع اإلعالم  

 . ١٦)(وهذه مسألة ال يتحدث عنها الناس عالنية أو على صفحات اجلرائد 

                                                           
 . ٥٤ تعقيب علي الطراح على سعد الدين إبراهيم، التعصب والتحدي اجلديد للتربية يف الوطن العريب، مرجع سابق، ص١٣
 . ٥٥-٥٤ الدين إبراهيم، التعصب والتحدي اجلديد للتربية يف الوطن العريب، مرجع سابق، ص سعد١٤
 . ٥٥ تعقيب علي الطراح على سعد الدين إبراهيم، التعصب والتحدي اجلديد للتربية يف الوطن العريب، مرجع سابق، ص١٥
 . ٦٤-٦٣للتربية يف الوطن العريب، مرجع سابق، ص مداخلة سعد الدين إبراهيم، التعصب والتحدي اجلديد ١٦



 
  

 اليت تعين تدمري    سيادة التقاليد الكربى  فصالح الدين األيويب استطاع أن يستنفر املوحدات وأن يؤكد          
واملهم أال يتحول االعتـزاز بالقبيليـة إىل        التقاليد الصغرى، فالتقاليد الصغرى ال ميكن طحنها بسهولة،         

 . قبلية، واالعتزاز بالطائفة إىل طائفية

 اخللفيات التربوية للتعصب  
يف أن املؤسسـة التربويـة      ناك دالئل عديدة، وإن كانت غري موثقة بدراسات علمية بعْد، تشري إىل             ه

وهذا معناه بدايـة    . الديين أو الطائفي أو العرقي    " التعصب"التقطت جرثومة   عدد من األقطار العربية قد      
.  النفسي - االجتماعي -قايفالنفاق والشقاق يف اتمع لعدة أجيال قادمة من خالل آلية إعادة اإلنتاج الث            

والكارثة هي أن املؤسسة التربوية بدال من أن تساعد اتمع العريب على املواجهة العقالنية مع مشكالته                
 . وحتدياته فإا تضيف مشكالت وحتديات جديدة، أي أا أصبحت حبد ذاا مشكلة جديدة

إذ يتعلم كثري من األبناء التعصب مـن        ومن الكبار إىل الصغار،     فالتعصب ينتقل من جيل إىل جيل،       
ويف اتمعات املتعصبة، جتد قيم التعصب تعزيزا هلا يف إطار املؤسسـات والقـوانني              . آبائهم وأساتذم 

والعادات، ويف هذا الصدد يالحظ أن كثريا من الناس يرفضون مشاعر التعصب اليت تعززها جمتمعـام،        
ويعتمـد هـذا   . كون بعض الناس أكثر تعصبا من أناس آخرينوقد أدرك علماء االجتماع احتمال أن ي      

 . ١٧)(االختالف على التباينات يف خلفية الفرد، نفسه وجتاربه
فالتعصب ينطلق يف أعم أحواله من تصورات مسبقة تأخذ طابع منذجة يصنف فيها الناس إىل فئـات                 

امة اليت تنسب إىل مجيع أفـراد       اجتماعية ودينية وعرقية تنسب إليها جمموعة من الصفات واخلصائص الع         
وتعود التصورات النمطية إىل تركيبة ثقافية يكتسـبها الطفـل مـن حميطـه         . اجلماعة موضوع التصنيف  

، حيث جيري أن تنسب صفات حمددة إىل خمتلف الفئـات االجتماعيـة             االجتماعي خالل تنشئته املبكرة   
ويرى بعض املفكرين   . هذا من جهة السمات السلبية    اخليانة والغدر واإلحلاد واملذلة واخلسة      : والدينية مثل 

حيث هناك دائما فجوة قد تكـون       هي تصورات مشوهة وال تعرب عن الواقع،        " التصورات النمطية   "أن  
 ومع  صغرية أو كبرية بني احلقيقة املوضوعية من ناحية وما يذهب إليه التصور النمطي من ناحية ثاين، 

                                                           
١٧ Madeline Grawitz, lexique des Sciences Sociales , Dalloz, Paris , 1983,P. 155.  



عة بني األفراد واجلماعات ألن مثل هذه التصورات تعفي حامليهـا           ذلك فإن التصورات النمطية شائ    
 . مشقة التعامل مع تفصيالت ال حصر هلا يف الواقع اإلنساين واالجتماعي الذي يعايشه ويعيش فيه

 وهي توجد يف أصـوله، وقـد        ويشكل اكتساب التصورات النمطية منطلقا أساسيا حلدوث التعصب       
 مجاعات قومية أو دينية أو طائفية أو عرقية، حبيث أنه مبجرد مصـادفة        تتنوع هذه التصورات لتنسب إىل    

. أي فرد منها، يقوم حامل التصور النمطي بتعميم الصفات املتضمنة يف هذه التصورات بشكل عفـوي               
كأن يقال إن اإلجنليز يتصفون بالربودة، وإن األمريكيني يتصفون بالسطحية، وعند مصادفة شخص قد              

، ولكن مبجرد معرفـة     )للتشابه الفيزيقي واللغوي بينهما   (ا إذا كان إجنليزي أو أمريكي       ال ميكن معرفة م   
) غري احملسوسة (جنسيته، فإن حامل التصور النمطي يسترجع من حاسوبه العقلي كل الصفات األخرى             

من والتعصب مبا يسبقه    . اليت تعلم إلصاقها جبماعة هذا الشخص، ويفكر ويشعر حنوه طبقا هلذه الصفات           
تصورات منطية هو شيء مكتسب يتعلمه األطفال من الكبار من خالل آليات التنشئة االجتماعيـة، وال                

وتشتد حدة التعصب أو تضعف وفقا موعة من الفعاليات الثقافية والفرديـة            . سيما يف مرحلة الطفولة   
 . اليت تنمي التعصب وتنميه

فبعض األيديولوجيات الصرحية أو الضـمنية      . تعصبوتأخذ العوامل الثقافية أمهية كبرية يف تغذية ال       
فكثري من األيديولوجيات العنصرية تسـتند إىل       . تعمل على بناء التعصب ضد بعض اجلماعات اإلنسانية       

، أو من الكتب املقدسـة      )مثل أن أحد األجناس أفضل بيولوجيا من األجناس األخرى        (ادعاءات علمية   
التشكيك يف الدور السياسي جلماعـة معينـة، أو إلقـاء           (تارخيه  ، أو   )مثل مقوالت شعب اهللا املختار    (

واأليديولوجيات اليت تكرس التعصـب، وتفضـي عليـه         ). املسؤولية عليها من نكبات أو هزائم سابقة      
فهذه الرؤى األيديولوجية تشـوه  ).  Stéréotypes" (التصورات النمطية"مربرات وجيهة، هي شأا شأن 

 . لتارخيية واملعاصرةالواقع مبختلف جتلياته ا
يف مقالة له حول املنظومة األخالقية من منظور الدين والعلم، يرى عبد العزيز كامـل أن التربيـة يف                   

قيم التعصب العرقي والطائفي واملذهيب والديين وهي قيم تغرس جذورها يف أجـواء             األسرة العربية تغذي    
ويف هذا اال ينبه الباحث إىل      . ١٨)(ومية وعواصفها األسرة واتمع ويتنفسها الطفل مع نسمات احلياة الي       

قضية قلما يشار إليها يف األدبيات التربوية وهي أن القيم اليت تغرسها األسرة العربية هي قـيم تسـلطية                   
احلر مـع قـيم الطائفيـة       تتناىف مع مقومات الوجود اإلنساين، فماذا يبقى للحرية والفعل الدميقراطي           

                                                           
ع دراسات يف  عبد العزيز كامل و أسامة اخلويل، املنظومة األخالقية من منظور الدين والعلم، اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، الطفل واتم١٨

 . ٤٢٥، ص )٤٣٩-٤١٣صص (١٩٩٣التنشئة االجتماعية لألطفال، حترير حممد جواد رضا، نوفمرب، الكويت، 



قيم الدمار واملوت والعدم، أليست هي القيم اليت خترج اإلنسان من دائـرة             والعشائرية أليست هي    
فاألسر اليت تعمل على تعزيز قيم الطائفية والقبلية والعرقية والتمييز مبختلف أشكاله تـدعو إىل               . إنسانيته

فالتربية يف األسرة ال تقتل يف الطفل مقومات إنسانيته ووجـوده           وهبذا املعىن   . املوت والعبودية والعدم  
أال ميكـن   . اإلنساين فحسب بل جتعل منه جالدا ال يرحم قد يأخذ أقرب الناس إليه بسيفه ومقصلته              

لنا أن نقول بأن جمازر اجلزائر هي نتاج لصورة هذا اإلنسان اليت أنتجته تربية العبودية الـيت ال تـرحم                    
ي اليوم، طفولة األمس وحّولتهم إىل جمرد وحوش كاسرة، تفتـك تعطشـا إىل الـدم،     فقتلت يف جزار  

 . وتعبث حبا باملوت، وتلهو حبا بالدمار
كيف ميكن لنا تعزيز قيم التسـامح يف مواجهـة          : والسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا السياق هو       

عيب، ومشاركة اتمع املدين يف     التعصب يف جمتمعات مل تتجذر فيها تقاليد دميقراطية مثل التمثيل الش          
القرار؟ فاتمع العريب يشكو من غياب املقومات الثالثية اليت تشكل معامل النظام الدميقراطي،              عملية اختاذ 
 :واملتمثلة يف

 . االرتباط الفعلي بني مبادئ حقوق اإلنسان. ١
 . األطر التنظيمية للتعددية السياسية. ٢
 . ١٩)(سة عملية للحقوق واحلرياتاملشاركة السياسية كممار. ٣

ويف هذا الصدد ميكن العودة إىل نتائج الندوة اليت أعدها املعهد العريب حلقوق اإلنسان يف تونس ندوة                 
 وهـي األوىل مـن   ١٩٩٣فرباير /يف شباط ،  "التربية على حقوق اإلنسان والدميقراطية    "كان موضوعها   

لدراسة اليت أجراها املعهد حول واقع التربية على حقوق         نوعها يف الوطن العريب، حيث قدمت يف الندوة ا        
اإلنسان يف الدول العربية مشلت وزارات التربية يف إحدى وعشرين دولة عربية، ومائيت مؤسسة للتعلـيم                
العايل، ومخسني منظمة عربية غري حكومية تعمل يف جمال حقوق اإلنسان، وكانت نتـائج االسـتبيان                

 : ايلبشكل خمتصر على النحو الت
 غياب استراتيجية عربية يف جمال التربية تؤسس للتسامح وحقوق اإلنسان، وأن هنـاك              )١

 . خلطا بني مفهوم اخلطة، وبني املبادئ العامة حلقوق اإلنسان
 . غياب تشريعات خاصة بالتربية على التسامح وحقوق اإلنسان )٢

                                                           
عبد العايل ناصر عبد العايل، يف مسألة حقوق اإلنسان والدميقراطية والتدريب عليها، اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان، املنظمة العريب حلقوق ١٩

 . ٥١، ص١٩٩٣اإلنسان، الكويت، 



الشـريعة  حسـب رأيهـا و    -تقر بعض البلدان بعدم األخذ حبقوق اإلنسان لتعارضـها         )٣
 وهي ظاهرة تستحق الدراسة والتحليل والنقاش وذلـك بـالنظر لتعـدد القـراءات               -اإلسالمية  

 . ٢٠)(واالجتهادات من بلد عريب إىل أخر يف هذا اال 
ومن يتأمل بعمق يف مناهج احلياة املدرسية يف بعض البلدان العربية جيد بأن هذه املناهج متشـبعة                 

التاريخ العباسي واألموي الذي يدرس يف املرحلة اإلعدادية يف بعض البلدان           ف. بقيم العنف والدم والغدر   
فواضعو مفردات هذا املقـرر ال جيـدون يف التـاريخ           . ٢١)(العربية يربز اجلانب الدموي يف هذا التاريخ      

العباسي غري القضايا الدرامية الدموية اليت كانت تقع بني احلكام وإخوام وأبنائهم يف صـراع جمنـون                 
وهكذا تتم عملية غرس قيم الغدر والدم والعنف يف نفوس          . موي من أجل الوصول إىل احلكم والسلطة      د

هلذه التربية الـيت كانـت      أمل يكن   . الطالب واألطفال يف وقت مبكر من تاريخ منوهم النفسي والتربوي         
نـوع مـا    تصر على تلقني كل طفل، خطبة احلجاج عن الرؤوس اليت أينعت وحان قطافها، عالقة مـن                 

 . ٢٢)( هلاباالرتداد السهل والسريع عن ممارسة التجربة الدميقراطية والفكر املصاحب
 الـذين   ٢٣)(وجتدر اإلشارة يف هذا السياق أيضا إىل بعض املمارسات التعصبية لبعض رجال الـدين             

 هذا عـن    يكرسون وقتهم لغرس القيم الطائفية والتمييز الطائفي يف نفوس املؤمنني واملسلمني سواء أكان            
فرائحة بعض اخلطب الدينية ال ختلو يف كثري من األحيان من بعض التلميحات أو              . قصد أو عن حسن نية    

التصرحيات اليت حترض على اإلحساس بالتمايز وتعزيز احلس الطائفي بني طوائـف املسـلمني، أو بـني                 
 . املسلمني وغريهم من الطوائف الدينية األخرى

يت تأخذ لبوسا أدبية بينما هي تبث يف األصل بعض السموم القائمة            بعض الكتب والروايات ال   إن  
ويف هذا الصدد ميكن اإلشارة إىل      . على تعزيز مفاهيم وقيم اإلحساس الطائفي بني الطوائف اإلسالمية        

بعض أعمال الكتاب العرب الذين قدموا روايات اليت تأخذ طابعا أدبيا بينما هي تعمل على تعزيز العمق                 
 . ٢٤)(العنصري بني فئات الشباب يف الوطن العريبالطائفي و

                                                           
 . ٤٤عبد العايل ناصر عبد العايل، يف مسألة حقوق اإلنسان املرجع السابق، ص٢٠
 . انظر مقررات التاريخ لطالب املرحلة اإلعدادية يف سوريا 21
، ٢٣٠، العدد  حممد جواد رضا، العرب يف القرن احلادي والعشرين، تربية ماضوية وحتديات غري قابلة للتنبؤ، املستقبل العريب، السنة العشرون٢٢

 . ٦١، ص )٦٣-٤٧صص ( ، ١٩٩٨إبريل، /نيسان 
 منيز هنا بني علماء الدين املتخصصني الذين ميتلكون احلكمة والفقه واملعرفة واخلربة والكفاءة، وبني رجال الدين الذين ميارسون الشعائر الدينية من ٢٣

 . غري تأهيل معريف وديين يؤهلهم للممارسة الدينية الصحيحة
 . .  غادة كربالء جلورجي زيدان انظر24



، ومل يعد مسة شخصية لإلنسان التقليدي، وحىت اإلنسان         فالتعصب ميثل مسة بارزة يف اتمع العريب      
ويف هذا الصدد يقول سعد الدين إبـراهيم يف وصـفه           .  ٢٥)(احلديث يف اتمع العريب ميتاز هبذه السمة      

إن جيال كامال   : " فاهيم التمييز العنصري واإلباحية الدموية يف اخلليج العريب       للوضعية التربوية اليت تعزز م    
يف بعض دول منطقتنا اآلن عاش فترة تكوينه النفسي والعقلي يف ظل مفاهيم تبيح القتل والتدمري، وال ترى                  

. ٢٦)(" ، ومن شب على شيء شاب عليه وهـذه قاعـدة منطقيـة              "السالم طريقة عيش ومنهج حياة    
هو شيء مكتسب يتعلمه األطفال من الكبار خالل        ) …(فالتعصب مبا ينطوي عليه من تصورات منطية        
 . عملية التنشئة االجتماعية السائدة يف بالدنا

: ويف جمال التأكيد على وضعية التشبع بالعنف والتعصب يؤكد قاسم الصراف على هذه احلقيقة بقوله              
احلرب والدمار والعداوة، والبغضـاء، والعنـف، والظلـم،         ن مناهجنا التربوية مشبعة مبفاهيم      إ" 

 . ٢٧)("والكراهية
تتمثل حمنة الدميقراطيـة يف أن      : يقول ليث شبيالت يف معرض حديثه عن احلياة االجتماعية يف األردن          

اليت باتت مـع  أجياال قد متت تربيتها يف أجواء تعصبية غري دميقراطية فانتقل القمع إىل الشخصية اإلنسانية          
إحراز مبـدأ  )  (...واملدرسة العربية تسعى إىل . ٢٨)( الزمن مروضة من أجل البقاء بعيدا عن االضطهاد

فجزء كبري مما   . الطاعة العمياء واحملافظة على قيم ومعايري اتمع اليت حتافظ على وضعية القهر االجتماعي            
ا يقصد به طلب الطاعة املطلقـة وجعـل التلميـذ           يتعلمه التلميذ ليس له عالقة مبحتويات الدروس وإمن       

 . 29)( سلبيا كل التحيزات الدينية والقيمية واأليديولوجية اليت يزخر ا أي جمتمعيستهلك استهالكا 
احلياة االجتماعية العربية متشبعة بقضايا التمييـز العنصـري         ويف هذا اخلصوص يرى احلطاب أن       

وهنا ميكن للتربية   . ، وخرق املبادئ اإلنسانية يف اتمع     ت العرقية واستبداد األقوياء، واضطهاد األقليا   
احترام حقوق اإلنسان واحترام حقوق     "أن تؤدي أدوارا يف غاية األمهية واملوضوعية، ويكمن دورها يف           

" وهذا يعين على حد تعـبري احلطـاب         ". الطفل واحترام حقوق األقليات، واإلميان بالعدالة االجتماعية      

                                                           
 . ٥٣ تعقيب علي الطراح على سعد الدين إبراهيم، التعصب والتحدي اجلديد للتربية يف الوطن العريب، مرجع سابق، ص٢٥
االجتماعي، الكتاب السنوي العاشر مسري هوانة ، قضية السالم يف املناهج الدراسية احلديثة، اجلمعية الكويتية تربية التسامح وضرورة التكامل  26

 . ٢٣، ص١٩٩٥
 . ١٢١، ص)١٥١-١١٣صص(قاسم الصراف، غياب املفاهيم التربوية يف البيئة املدرسية، 27
 ) ٢٩-٢٦صص  (١٩٩٣، متوز آب، ٧٠، العدد ٧ انظر املنار، السنة ٢٨
، ١٩٩٣أغسطس، / ، آب١٧٤قافة، املستقبل العريب، عدد  خلدون حسن النقيب، املشكل التربوي والثورة الصامتة، دراسة يف سوسيولوجيا الث29
 . ٧٠، ص )٨٦-٦٧صص (



. ٣٠)(" على مبدأ التربية األخالقية وقيم التسامح بالدرجة األوىل يف املدارس واملؤسسات التربوية             التأكيد  
 . 31)(فاملدرسة أداة إلعادة إنتاج األمر الواقع بكل سلبياته واختناقاته التعصبية لصاحل النخبة املهيمنة 

 تفتقر إىل التسـامح واحلـب       ويف هذه األوساط التربوية املتسلطة غالبا ما تسود هذه العالقات اليت          
واحلنان والتساند والدعم النفسي، والتعزيز واملساندة والتفاهم، واحلوار بني أطراف العائلة، وخاصة بني             

وعلى خالف ذلك كله يسود التنافر العاطفي والتعصب ويمن أساليب التسلط والتعنيف      . اآلباء واألبناء 
ويف هـذا   . إىل إجياد احللول التربوية عن طريق القوة والقهر       وانفعاالت الغضب والعدوان وتسود الرتعة      

املناخ التسلطي يفرض اآلباء على األبناء أمناط سلوكهم وحركتهم وفعاليام وال يسمح هلم بإبداء الرأي               
 . أو االعتراض

أن وقبل  . وتتبدى وضعية التعصب يف صورة أساليب التنشئة االجتماعية السائدة يف اتمعات العربية           
نعول على أمهية التنشئة االجتماعية وخطورة دورها يف عملية بناء اجلدار القيمـي حلقـوق اإلنسـان                 
والسالم، يترتب علينا بادئ ذي بدء أن نرصد واقع هذه التنشئة مبا تنطوي عليه مـن مبـادئ وقـيم                    

 . وأساليب تعتمدها يف بناء املنظومة القيمية عند األطفال والناشئة
يف املستوى التربوي يف الوطن العريب كيف يوضع اإلنسان يف دائرة االغتراب واجلمـود              لقد تبني لنا    

فالتربية .  أساليب التنشئة االجتماعية القسرية اليت تنطلق من التعصب وتصنعه يف اآلن الواحد           من خالل   
. حلب والتسـامح  اليت تتصل مبعايري السالم وا     تتناىف مع كل القيم   العربية الرمسية تناهض حقوق اإلنسان و     

 . هنا تتم عملية إعادة إنتاج القهر والتسلط والعبودية يف اتمع بصورة واضحة

                                                           
 . ٣٨ أمحد احلطاب، الصفات اليت جيب أن تتسم ا التربية مرجع سابق، ص٣٠
 . ٨٣ خلدون حسن النقيب، املشكل التربوي، مرجع سابق، ص 31



 :الدراسات السابقة 

 : دراسات أجنبية 
ظاهرة انتشــار   اجلو التعليـمي يف جامعـة تشيلي و حول YANG  Juliaتبني دراسة يانغ جوليا 

لعنصرية تأخذ اجتاهـا  متناميـا يف مجيـع    أن ظاهرة ا٣٢) ( ١٩٩٢عام  التحيـز للجنس األبيـض،
ومن أجل استقصاء هذه الظاهرة بصورة علمية  يتنـاول   .اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل يف تشيلي

 موظفا باجلامعة، ١٣و    أستاذا جامعيا ،١٣ مبحوثا حيث مشلت هذه العينة ٣٩الباحث عينة  قوامها 

وتسـجيل   مشـاهدة،  الباحث إضافة إىل ذلك  بإجراء مقابالت مباشـرة، وقام   طالبا جامعيا،١٣و 
  .للمقابالت الشخصية لدى شخصيات عديدة من أساتذة اجلامعة وموظفيها وطالهبا

اجتاهات تعصبية وعنصرية عند الطـالب       من أهم النتـائج اليت  أظهرا هذه الدراسـة  وجود          
ويف هذا السياق فإن الطالب البيض  يعـانون   .لثقايف والعرقيجتاه اجلماعات املخالفني هلم يف املستوى ا

ومع أن بعض الطالب البـيض ال   .من رؤية تعصبية ومن مشاعر الكراهية واالحتقار ضد الطالب السود
 .يأخذون اجتاها تعصبيا ضد السود اال أم ال ميتلكون مشاعر إجيابية جتاه امللونني بصورة عامة 

العنصرية يف التعلـيم  :  حول Djangi Ahmadشارة إىل دراسة  يانغي أمحد ويف كندا تشري جتدر اإل
أجريت هذه الدراسة على عينة واسعة من طلبة علم النفس جبامعـة    .٣٣)(١٩٩٣العايل يف كندا عام  

وقد بينت هذه  .تورنتو الكندية، وتناولت أبعاد التعصب العنصري املوجودة يف مؤسسات التعليم العايل
 أن املؤسسات التربوية تعاين من أشكال خمتلفة من التعصب اليت عززا  التراكمات الثقافيـة و                 الدراسة  

وقد بينت الدراسة خماطر االجتاهات التعصبية يف اجلامعة واملؤسسات  .التارخيية وغياب القيم الدميقراطية
ب يف نوعية االهتمام الذي ويتجلى هذا التعص فالتعصب يؤدي إىل التفرقة بني الطلبة أنفسهم، التربوية،

يتلقاه الطلبة من املدرسيني، باإلضافة  إىل التحيز التعليمي الذي يتجلى يف العناية ببعض الطـالب دون                 
اآلخرين  وبينت الدراسة أن هذه املواقف االحنيازية لطلبة دون آخرين تؤدي إىل  إضعاف تفاعل الطلبة                 

ملؤسسة التربوية اليت يربز فيها االجتاه التعصيب تلجأ إىل اختيار فا .الذين يتم جتاهلهم أو عدم االهتمام هبم
أعضاء هيئة التدريس من جنس معني أو فئة معينه ومن مث تنتقل هذه النظرة التعصبية إىل إدارة املؤسسـة                   

                                                           
٣٢ YANG  Julia :Chilly campus climate. Qualitative study on white racial identity development attitudes , 
University of Pennstlvania ( Researsh report) , Pennsylvania ,1992.  
٣٣ Djangi Ahmad R.  ،Racism In Higher Education, Paper presented at the annual meeting of the american 
psychological association , Toranto-Canada , 1993.  



وقدمت  الدراسة عددا  من االقتراحات واحللول اليت حتد من أشكال العنصرية يف              . ٣٤)(التربوية نفسها   
واليت ميكنها أن  ختفف من أشكال التعصب املوجودة لدي أعضاء  سة التعليمية للمؤسسة التربوية،السيا

إن قضايا التعصب بأشكاله املختلفة : "   يقول الباحث يف هذا الصدد  .والطلبة أنفسهم هيئة التدريس،
عاملهـا   فالتعصب أصبح مشـكلة  تتضـح م   ،أصبحت ظاهرة  خطرة يف الكليات واجلامعات الغربية

ومن املؤسف أن املـدارس والتعلـيم مل    بدرجة أكرب مما كانت عليه يف فتره الستينات من هذا العصر،
إن التعصب الذي تتنامى مظاهره يف ":  ويضيف الباحث  .٣٥)(" يستطيعا حىت اآلن إزالة  أثار التعصب 

اتمع الذي يكرس مظـاهر العنصـرية والتمييـز         املدارس  واملؤسسات التربوية يأيت انعكاسا لطبيعة        
  .٣٦)("العنصري
 :من احللـول اليت ناقشتها الدراسة ميكن أن يشار إىل التايل   و
 تدريب أعضاء هيئة التدريس  وتوجيههم حنو تشجيع الطلبة على قبول بعضهم البعض، وتأكيد               -١

 . أو العرقي أمهية املشاركة واالحترام  مهما تكن درجة التباين الثقايف
 . توليد اهتمام أعضاء هيئة التدريس هبذه القضية وتأكيد دورهم احليوي يف السيطرة على خماطرها-٢
 وضع سياسة واضحة للمؤسسة التربوية  تعمل مبوجبها على حماربة خمتلف أشـكال التعصـب                -٣

  .والتمييز العنصري والثقايف بني الطالب
 .رسية وتنقيتها من خمتلف اإلشارات اليت تعزز القيم التعصبية  التشجيع على تصفية املناهج املد-٤

ومن الدراسات اهلامة اليت تتناول قضية العنف والتعصب يف آن واحد يشار إىل دراسة حممد حسـن                 
يرى الباحث يف سياق . ٣٧)("دراسة سيكولوجية: رؤية عينة من املثقفني املصريني لظاهرة العنف      : " غامن  

وانطالقـا  . تعصب والعنف واإلرهاب ظاهر تفرض نفسها يف اتمع املصري املعاصر           دراسته هذه أن ال   
من هذه املالحظة انبثقت بعض التساؤالت املنهجية حول أسباب وخلفيات هذه الظـواهر املـدمرة يف                

ومن أجل الوصول إىل إجابات علمية حول هذه القضية حاول الباحث اسـتجواب مواقـف               . اتمع  
ومن املهم يف هذه الدراسة     . ثقفني يف اتمع املصري واستطالع اجتاهام حنو هذه القضية          املفكرين وامل 

                                                           
٣٤ Djangi Ahmad R. , Racism In Higher Education ibid , P.1. 

٣٥ Djangi Ahmad R. , Racism In Higher Education, ibid , P.5 

٣٦ Djangi Ahmad R. , Racism In Higher Education, ibid P.10.  

مارس ، /فرباير/ ، يناير٤٥، جملة علم النفس ، عدد " لظاهرة العنف ، دراسة سيكولوجيةرؤية عينة من املثقفني املصريني "  حممد حسن غامن ، ٣٧
 . ٩٠-٧٨،صص ١٩٩٨



أن العينة يف أغلبها من أساتذة اجلامعة واملفكرين من سياسيني وقادة أحزاب سياسية ومؤرخني وصحفيني  
 :وقد أسفرت هذه الدراسة عن نتائج بالغة األمهية ومنها . 

ية التمييز املنهجي بني مفاهيم اإلرهاب والعنف والتعصـب والعـدوان           أكد املبحوثون على أمه    
 .وحتديد حماور االتصال والتجانس واالنفصال بني هذه املفاهيم 

العنف املشروع الذي متارسه السلطة واملؤسسات اتمعية       :  مّيز املبحوثون بني نوعني من العنف        
 .لدينية واملنظمات واألحزابوبني العنف غري املشروع الذي متارسه اجلماعات ا

 يرى أغلب املستفتني أن العنف يف مصر ال يعود وال يفسر بعوامل خارجية ، بل يعرب عن الروح                   
وهذا يعين أن العنف يولد يف رحم اتمع وينشأ بني          .الداخلية للحياة االجتماعية والسياسية يف مصر       

 .رجية ظهرانيه ويفسر مبنظومة من العوامل الداخلية ال اخلا
االرتفـاع يف   :  أكد املستفتون على أمهية املشكالت االجتماعية يف توليد ظاهرة العنف مثـل              

 .األسعار والتضخم والبطالة وغياب الدميقراطية 
 وأعلن املستفتون عن أمهية التجربة الدميقراطية وإجياد احللول للمشكالت االجتماعية املزمنـة يف              

 . وجودها حماصرة ظاهرة العنف وتصفية 
Sومن الدراسات اهلامة يف هذا اال دراسة سينها  i n h a وأوباد هيا  UPADHYA حول االجتاهات 

العنصرية للشباب اهلندي حنو الصني قبل ويف أثناء الرتاع اهلندي الصيين املسلح حول احلدود املشـتركة                
صينيني كانت إجيابية قبل الصراع     ومن نتائج هذه الدراسة أن اجتاهات الشباب اهلندي حنو ال         .  38)(بينها  

 . املسلح ومن مث حتولت إىل سلبية بعده 
. اجتاهات طالب جامعة برنستون حنو بعض الشـعوب  :  حول  BRALY وبرايل  Katsدراسة كاتس 

أجريت هذه الدراسة على عينة بلغت مائة طالب من طالب جامعة برنستون وطلـب منـهم حتديـد                  
وأفـرزت  . إخل  … وب وال سيما األمريكيني والصينيني واإلنكليـز        السمات اليت تناسب بعض الشع    

 : الدراسة النتائج التالية 
 .  جمدون -علميون : األملان  
 .  جمدون -اليهود مرتزقة  
 .  مرحون - خرافيون -كساىل : الزنوج  
 .  مندفعون -فنانون : اإليطاليون  

                                                           
)٣٨( Sinha, a, and Upadhya ya, " Stereotypes of mal and female students. J. Soc. Psychol, 1960. 



 .  تقليديون -أذكياء : اإلجنليز  
واملهم يف هذا النتائج جتانس آراء الطالب يف إطالق هذه الصفات وهذا يعين أن هذه اآلراء نابعة من 

) صورة منوذجية سائدة يف اتمع حول هذه الصور واآلراء النموذجية حول شعوب العامل  )39 . 
  من أهم وأشهر الدراسات اليت تناولت قضـية التعصـب    BOGARDUSوتعد دراسة بوجاردس 

 ١٧٢٥حيث قام بتطبيق مقياسه التعصيب املشهور على عينة كبرية بلغـت            . )40(لعالقات بني الشعوب    وا
 : من األمريكيني وبينت النتائج ما يلي

 زنوج يهود األملان اإلجنليز  

 %١% ٨%٥٤%٩٤ أتزوج منهم 

% ٩% ٢٢%٦٧%٩٧ أصادقهم 
% ١٢%٢٦%٧٩%٩٧معهم  أسكن 

أقبلهم 
 كمواطنني  

٥٧ % ٥٤% ٨٧% ٩٦ %

 ومل جيـد أي     ١٩٥٠ومن الطريف أن بوكاردس أعاد تطبيق هذا املقياس بعد عشرين عام ، يف عام               
 . ٤١)(تغيري يف اجتاهات األمريكيني حنو هذه الشعوب 

 
 :دراسات عربية  

جتلت . 42)(التعصب والتحدي اجلديد للتربية يف الوطن العريب      : إبراهيم ، حول    دراسة سعد الدين    
وبينت أن التربيـة يف الـوطن العـريب تعـزز           هذه الدراسة  إشكالية العالقة بني التربية والتعصب ،          

فالتربية العربية وال سيما يف مستوى األسرة العربية تعـزز القـيم السـلبية               ،   االجتاهات التعصبية 
واألفكار اخلاصة عن الفئات االجتماعية والطائفية والعرقية وتعزز تصورات منطية سلبية عن اآلخـر              

وبينت الدراسة مجلة  من العوامل الثقافية اليت تغذي التعصب يف الوطن العريب وال               . بصورة غري عقالنية  
           وقد خلصت  . تمعات العربية   سيما مؤسسات الدولة القطرية اليت تعمل على تغذية الروح التعصبية يف ا

                                                           
(٣٩)Katz, d, and Braly, k, Racial Stereotypes, J. Abn. Soc. Psy Chol, 1933 .    
(٤٠)Katz, d, and Braly , k, Racial Stereotypes , Même source.   

)٤١( Bogardus,E.S., Measuring Social Distance , J.App. Social, 1925. 
العريب ، ضمن الكتاب السنوي السادس للجمعية الكونية لتقدم الطفولة العربية ،            سعد الدين إبراهيم ، التعصب والتحدي اجلديد للتربية يف الوطن           )٤٢(

  ) .   ٢٠٩ - ١٩٥صص  ( ١٩٩٩ - ١٩٨٨األطفال والتعصب والتربية ، احتماالت االيار الداخلي للثقافة العربية املعاصرة ، الكويت 



الدراسة إىل التأكيد على أمهية مواجهة التعصب وحتديده وحماصرته وإطفاء جذوته يف خمتلف جوانـب               
 .احلياة االجتماعية والتربوية 

والتعصب يف جمتمعاتنا    عملية التطبيع االجتماعي وأزمات التحامل    : عد عبد الرمحن حول     دراسة س 
 .٤٣)(العربية املعاصرة

. يستجوب الباحث قضية التعصب وماهية دوره يف ضوء اخللفيات النفسية واالجتماعية هلذه الظاهرة              
ويف نسق هذه الدراسة حياول الباحث أن يفصل بني ظاهرة التعصب وبـني جمموعـة مـن الظـواهر                   

ياق النتائج  ويف س . التطرف والرتعة العرقية واإلرهاب والعنف والعدوان       :  االجتماعية اليت جتانسها مثل     
ومن .  يؤكد الباحث على األصول االجتماعية هلذه الظاهرة مؤكدا أن التعصب ليس فطريا بل اجتماعيا             

ويف هذا اخلصوص   . مث يتأمل الباحث يف العوامل التربوية اليت تعزز هذه الظاهرة وتنتجها يف اآلن الواحد               
ج هذه املظاهر التعصبية مبينا خطرها وعلى       يعلن الباحث أن األسرة يف الوطن العريب تلعب دورا يف إنتا          

 . اتمع واحلياة االجتماعية
 أو حنو صيغة تربوية مقترحة ملواجهـة        دراسة السيد سالمة اخلميسي حول تربية التسامح الفكري       

تبني هذه الدراسة أن التعصب يشكل إحدى أخطر املشكالت اليت تواجه الشباب العريب             .  ٤٤)(التطرف
 .تاج إىل جهود تربوية حضارية بعيدة املدى تربط باجلهود اإلمنائية العامة للمجتمعوهذه املشكلة حت

والباحث ينطلق من مالحظاته اخلاصة بانتشار التعصب الفكري و الديين يف اتمع العريب و ال سيما                
 اإلسالمية  عند فئة الشباب وعرب التحليل يبني الباحث أن مشكلة التعصب و التطرف يف جمتمعاتنا العربية              

. بعامة إمنا تكشف عن قصور وعجز األنظمة التربوية والتعليمية قبل غريها من األنظمة اتمعة األخرى              
 :وعدد الباحث عدة نقاط وعوامل أساسية تدخل يف تكوين ظاهرة التعصب يف مصر وهي 

 .احلجر على تفكري اآلخرين وفرض الوصايا عليهم باسم الدين وفرض العفوية عليهم  .١
 .انتشار ظاهرة العنف الديين وتكفري اآلخرين  .٢
 .شيوع أمناط سلوكية تتسم بالعنف يف جمال األسرة و املدرسة  .٣
التطرف مظهر من مظاهر التعصب للرأي ويف النيابة يقترح الباحث مشروعا تربويا يؤكـد فيـه                 .٤

 .        التسامح و يرفض التعصب و التطرف 

                                                           
/  ، أبريل ١تعصب يف جمتمعاتنا العربية املعاصرة ، عامل الفكر الكويتية ، عدد  سعد عبد الرمحن ، عملية التطبيع االجتماعي وأزمات التحامل وال٤٣

  ) .١٣٢ - ٨٣(  ، الد األول ، صص ١٩٧٠يونيو ، / مايو 
ار  مارس ،آذ١٠،شهر ٢٦التربية املعاصرة، عدد ) صيغة تربوية مقترحة ملواجهة التطرف ( دراسة السيد سالمة اخلميسي تربية التسامح الفكري ٤٤

 ) .١٠٩-٧٧صص (١٩٩١



 قياس التعصب لدى عينة مـن طـالب          :يد رؤوف دراسة حسني سرمك حسن ومفيد حممد سع      
 اجلامعة، هدفت  دراسة حسني سرمك حسن ومفيد حممد سعيد رؤوف اليت كرست لدراسة مظـاهر               
التعصب لدى طالب جامعة  القاهرة  إىل قياس درجة التعصب لدى عينة من طلبة اجلامعة باسـتخدام                  

 ١٢٢وأجريت الدراسة على عينة بلغت      .  وجهمقياس التعصب املستنبط من اختبار الشخصية املتعدد األ       
وبينت هذه الدراسـة ارتفـاع       سنة،   ٢٣-١٨طالبا وطالبة يف جامعة القاهرة  تراوحت أعمارهم بني          
مـن الـذكور يف   % ٤٨من اإلناث و% ٥١درجة التعصب بني طالب جامعة القاهرة واتضح أن   

  . 45)(ذكورالعينة يأخذون موقعهم يف أعلى مراتب التعصب يف املقياس امل
 . 46)(دراسة عبد اهللا خليفة واحلسني عبد املنعم، اجتاهات طالب اجلامعة حنو بعض شعوب العـامل                

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن اجتاهات طالب اجلامعة من السودانيني واملصـريني حنـو بعـض                 
 طالبا وطالبة مبرحلة التعليم  اجلـامعي مـن          ٦٥٤وقد أجريت الدراسة على عينة بلغت       شعوب العامل،   

الطالب السودانيني واملصريني الذين يدرسون بكلية اآلداب يف جامعة القاهرة ومن النتائج اليت خرجت              
  :هبا الدراسة

لشـعوب   شعبا من ا   ٦١عدم وجود فروق جوهرية بني الطلبة والطالبات من حيث االجتاه حنو             
 . العاملية

 .يوجد لديهم اجتاه إجيايب حنو الشعب املصري% ٨٢ أغلبية الطالب السودانيني  
 . اتصف  اجتاه أفراد العينة حنو الشعوب اإلفريقية باحلياد دون السلب أو اإلجياب 
 .اتسم اجتاه أفراد العينة  باإلجيابية  حنو الشعوب العربية واإلسالمية 
النسبة ألفراد العينة هو الشعب اإلسرائيلي وأثرها حب هو الشـعب           ن أكثر الشعوب كراهية ب     

 . الفلسطيين والياباين
)دراسة معتز سيد عبد اهللا  حول التعصب وعالقته ببعض األمناط السلوكية              أجريـت هـذه     . 47(

 من الدراسيني بكلية اآلداب جامعة القاهرة واعتمدت الدراسـة مقياسـا            ٤١٩الدراسة على عينة من     
 بندا ، وبينت الدراسة  وجود عوامل وأبعـاد نوعيـة لسـمة              ٤٠ب أعده الباحث ويتكون من      للتعص

                                                           
كـانون  / فربايـر -حسني سرمك حسن، مفيد حممد سعيد رؤف ، قياس التعصب لدى عينة من طالب اجلامعـة، جملـة علـم الـنفس، ينـاير                )٤٥(

 ). ٦٥-٦١(،صص ١٩٩٨شباط،/الثاين
 بني الطالب السودانيني واملصريني،  جملة علـم         عبد اهللا خليفة، احلسني عبد املنعم، اجتاهات طالب اجلامعة حنو بعض شعوب العامل، دراسة مقارنة              )٤٦(

 ). ١٣١-١٠٦(،صص١٩٩٥تشرين الثاين، /تشرين األول/ نوفمرب/، أكتوبر٣٦، عدد ٩النفس، اهليئة العامة املصرية للكتاب، السنة 
 ١٩٩٨نيسان  /  ، إبريل    ٢ ، العدد    ٨معتز سيد عبد اهللا ، مسة التعصب وعالقتها بكل من منط السلوك ومركز التحكم ، دراسات نفسية ، الد                    )٤٧(

 ).  ٢٨٨ - ٢٤٦( صص 



وبينت بالتـايل وجـود     . التعصب كما كشفت عن جتانس كبري بني عوامل جمموعة الذكور واإلناث            
 .ارتباط كبري موجب بني مسة التعصب وبني منط السلوك االنفعايل عند أفراد العينة

 .48)(اهللا  حول  االجتاهات التعصبية ، أهم أشكاهلا ومدى عموميتها عتز سيد عبد دراسة م
 طالب وطالبة من طالب جامعات القاهرة وعني مشـس          ٤٠٠أجريت هذه الدراسة على عينة بلغت       

 :  ومن النتائج اليت وصلت إليها هي ١٩٩٠عام 
 .أكدت عمومية جمال االجتاهات التنصيبية عند طالب اجلامعة  
 .فظة ميثل حمكا جيدا لالجتاهات التعصبية يف إطار الثقافة املصرية إن اجتاه احملا 

 :دراسات كويتية  

 ويف الكويت حتظى دراسة أمحد البغدادي وفالح املديريس حول اجتاهات الرأي العـام الكـوييت              
  بأمهية خاصة نابعة من أمهية القضايا اليت تعاجلها وال سـيما           ١٩٩٣حول خمتلف القضايا السياسية عام      

أجريت هذه الدراسة على عينة عشـوائية بلغـت         .  اجلوانب التعصبية يف سلوك واجتاهات أفراد العينة        
لإلنـاث،  % ٣٠,٣مقابـل  % ٦٩,٧حيث بلغت نسبة الذكور يف العينة   فرد من الكويتيني،٣٠٠٠

رقت من أفراد العينة، وقد تط% ٧٢,٦وطبقت يف الديوانيات وكانت نسبة احلاصلني على شهادات عليا          
الدراسة إىل موضوعات عدة تتعلق بالقضايا السياسية خنتار منها ما يتعلق ببحثنا، حيث أسفرت الدراسة               

 : عن النتائج التالية
 باملعارضة % ٥٨باملوافقة و% ٤٥,٧أجاب : هل تؤيد جتنيس البدون-
  .نيمن املعارض % ٣٣,٣مقابل % ٦٦,٧أجاب باملوافقة :  هل تؤيد إلغاء اجلنسية الثانية-
من أفراد العينة باإلجياب بينمـا بلـغ عـدد    % ٤٨أجاب :  هل تؤيد إعطاء املرأة حق االنتخاب        -

 .من أفراد العينة% ٥١,٧املعارضني 
باإلجيـاب مقابـل    % ٢٥,٣أجـاب   : هو تؤيد إعطـاء املـرأة حـق االنتخـاب والترشـيح           -
 .٤٩)(بالرفض%٧٣,٧

                                                           
معتز سيد عبد اهللا ، االجتاهات التعصبية ، أهم أشكاهلا ومدى عموميتها ، ضمن لويس كامل ملكية، قراءات يف علم النفس االجتماعي يف الـوطن            )٤٨(

  ) .  ٣٩ - ١٣صص  ( ١٩٩٠العريب ، الد اخلامس ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، 
السنة  أمحد  املديريس ، دراسة حتليلية الجتاهات الرأس العام الكوييت حول خمتلف القضايا السياسية احمللية جملة املستقبل العريب، أمحد  البغدادي، .٤٩
 )١٠٥- ٨٧ص (١٩٩٣آذار  ،١٦٩العدد  ،١٥



 تبني بكل وضوح اجتاهات تعصبية ضد املـرأة         هذه الصورة السوسيولوجية اليت تقدمها هذه الدراسة      
والبدون وهذا يعين أن الوعي الدميقراطي يعاين إشكالية كبرية وال سيما إذا أخذنا بعني االعتبار أن أغلب                 

وإلغاء متايز اجلنسيات وإعطاء املرأة حقوقها  فتجنيس البدون، .أفراد العينة حيملون شهادات جامعية وعليا
ومع ذلك فإن  .ايا احملورية الساخنة للمسالة الدميقراطية املعاصرة يف اتمع الكوييتالسياسية تشكل القض

الوعي الدميقراطي مير مبفازات عريضة وما زال اتمع الكوييت يواجه عددا من التحديات الدميقراطية اليت               
  .تواجه مسار منائه وتطوره يف مستوى تشكل الوعي الدميقراطي

 الـيت أجريـت يف       سيد إمساعيل حول سيكولوجيا التطرف واإلرهاب      وقد هدفت دراسة عزت   
وقد . ٥٠)( إىل استجالء آراء عينة من املواطنني حول قضايا التطرف والتعصب          ١٩٩٦اتمع الكوييت عام    

 فردا من الراشدين ومن مستويات ثقافية متنوعة ومن خمتلف          ٣٢٧أجريت هذه الدراسة على عينة بلغت       
هذه الدراسة تقرأ واقع التعصب بدقة متناهية مع أا تسـتخدم مفهـوم             و. وييت  شرائح اتمع الك  

. التطرف الذي يكافئ مفهوم التعصب ويعرب عنه كما سيتضح من خالل النتائج اليت أظهرا الدراسـة               
 :ومن النتائج اهلامة اليت أفرزا الدراسة 

 .  من دوافع املتطرفني واإلرهابيني من أفراد العينة يرون أن الرغبة يف التدمري والقتل% ٨١ -
 .يعتقدون بأن املتطرف شخص مريض نفسيا % ٦٤ -
 . يرون بأن املتطرفني ينساقون لقيادام دون تفكري % ٧٣ -
 .يرون بأن املتطرف حيمل عقلية قدمية بالية% ٥٨ -
 .يرون أن اإلسالم ليس حباجة إىل التطرف والتعصب % ٨٤ -
 . التعصب يتعارض مع الطبيعة السمحاء لإلسالم يرون أن التطرف و% ٨٩ -
 .منهم يرون بأن التطرف الديين ظاهرة تتخفى وراء الدين % ٧٦ -

وهذه النتائج تبني موقفا رافضا للتعصب وقيمه واجتاهاته وخلفياته من قبل أفراد العينـة يف اتمـع                 
 . الكوييت املعاصر

 . ٥١)(علقة بالتسامح يف مناهج املرحلـة االبتدائيـة         دراسة قاسم الصراف ، املفاهيم التربوية املت      
يكرس حبث قاسم الصراف نفسه الستقصاء قيم التسامح يف مناهج املرحلة االبتدائية بدولة الكويت عام               

وقد اعتمد الباحث منهج حتليل املضمون  حيث مشل التحليل مقررات اللغة العربية  والتربيـة                 . ١٩٩٥

                                                           
 . ١٩٩٦، جامعة الكويت ، ١٦ب ، العدد  عزت سيد امساعيل ، سيكولوجيا التطرف واإلرهاب ، حولية كلية اآلدا٥٠

-٦صـص   (،  ١٩٩٥نيسـان ،    /، إبريل   ١٣قاسم الصراف ، املفاهيم التربوية املتعلقة بالتسامح يف مناهج املرحلة االبتدائية ، جملة التربية، عدد                )٥١(
١٤       .( 



. ومت استقصاء مفاهيم التسامح ، والتعاون ، والصداقة ، واالحترام والود          . االجتماعية  اإلسالمية واملواد   
وقد بينت الدراسة يف النهاية أن قيم التسامح ما زالت دون املستوى املطلـوب حلضـورها حيـث       

لـود يف   جاءت يف املرتبة اخلامسة بينما احتلت كلمة احملبة املرتبة األوىل تلتها الصداقة مث التعاون مث ا               
  .املرتبة الرابعة

 

 منهج الدراسة 
.    جتري الدراسة وفقا ملنهج البحث الوصفي مبا يشتمل عليه هذا املنهج من خطوات علمية ومنهجية              
هلا وغين عن البيان أن هذا املنهج يستجيب لطبيعة القضية املطروحة اليت حتتاج إىل خطة ميدانية يتم وفقا                  

حتديد الفرضيات وميكّن من اختبار الفرضيات والتساؤالت وفقا ملعطيـات البحـث وعلـى أسـاس                
 . االختبارات اإلحصائية القادرة على الفصل بني خمتلف اجلوانب اإلشكالية للقضية املدروسة

 أداة الدراسة 
الرتعات العرقيـة   أعدت استبانة البحث  بناء على عدد من القراءات املنهجية حول قضايا التعصب و             

اشتملت أداة الدراسة على  صحيفة املعلومات األساسية وعلى عدد مـن األسـئلة               . وحقوق اإلنسان   
واشتمل املقيـاس   . األساسية املتعلقة مبواقف الطالب وآرائهم حول التعصب يف الكويت والوطن العريب          

 أشكال من الصيغ التعصبية الـيت       على طائفتني من األسئلة تتضمن الطائفة األوىل ستة أسئلة تغطي ستة          
. ختص اتمع الكوييت بينما تتضمن الطائفة الثانية األسئلة الستة نفسها يف مسـتوى الـوطن العـريب                  

التعصب االجتماعي ، والتعصب الديين ، والتعصـب القبلـي،          : واملفردات اليت تغطيها اموعتان هي      
ص الكويت يقابله التعصب اإلقليمي فيمـا خيـص         والتعصب الطائفي، والتعصب ضد الوافدين فيما خي      

 . الوطن العريب ، وأخريا التعصب العائلي 

   :Validity of the scale صدق األداة 
مت حساب الصدق اخلارجي وفقا آلراء  عدد من احملكمني يف كلية التربية ويف كلية اآلداب قسم علم                  

 .ظات اليت أبداها السادة احملكموناالجتماع يف جامعة الكويت ومت تعديلها وفقا للمالح
 وفقا ملصـفوفة االرتبـاط   Content Validityومن مث مت حساب صدق املضمون أو صدق احملتوى  

وقد بينت مصفوفة االرتباط اخلاصة باألداة  أن االرتبـاط بـني خمتلـف    .  واالتساق الداخلي للفقرات



 بصورة كلية يف    ٠,٠١د حتقق يف مستوى     واتضح أن االرتباط ق   %  ١٠٠العبارات دال  بصورة كاملة      
وهذه النتيجة تدل على درجة عاليـة مـن         . مستوى املقياس اخلاص باتمع الكوييت واتعات العربية        

 ) .٢(ورقم ) ١(صدق االتساق الداخلي لبنود املقياس كما يبني اجلدوالن رقم 
 مصفوفة الترابط بني  بنود األداة) ١(جدول رقم 

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 ١ تعصب اجتماعي ١
(**)290. تعصب ديين ٢

 

(**)224.(**)312. تعصب قبلي ٣

 

(**)382.(**)194.(**)203. تعصب طائفي 4

 

(**)267.(**)124.(**)171.(**)195. تعصب ضد الوافدين 5

 

(**)192.(**)182.(**)275.(**)140.(**)309. تعصب عائلي 6

 ٠,٠١دالة يف مستوى    * *    . ٠,٠٥ دالة يف مستوى   *
 مصفوفة الترابط بني  بنود األداة فيما خيص اتمعات العربية ) ٢(جدول رقم 

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 ١ تعصب اجتماعي ١
(**)168. تعصب ديين ٢

 

(**)310.(**)196. تعصب قبلي ٣

 

(**)322.(**)255.(**)110. تعصب طائفي 4

 

(**)156.(**)152.(**)116.(**)142. تعصب ضد الوافدين 5

 

(**)229.(**)163.(**)291.(**)115.(**)239. تعصب عائلي 6

 ٠,٠١دالة يف مستوى    * *    . ٠,٠٥ دالة يف مستوى   *

 :  Reliability of the scaleثبات اآلداة 
 : ثبات األداةمت توظيف طريقتني حلساب 

 حلساب الثبات، وتعد هذه  Gronbach Alpha مت حساب معامل الثبات وفقا ملعادلة كرونباخ ألفا :  أوال
 :  ويعرف معامل الثبات.  ٥٢)Nunnaly 1978(الطريقة  هي األفضل واألكثر شيوعا حلساب الثبات 

 ر٢       ن               جمع
  )—— -١ ( X   ——  =   ألفا 

 ن٢ع)            ١-ن     (
   وهذه النتيجة تشري إىل معامل ثبات  عـال            ٠,٦٨٠٣وقد بلغ معامل الثبات لألداة بصورا الكلية        

 . مناسب
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، وتنطلق  هذه املنهجية من تقسـيم   Split -half ومن مث  مت حساب الثبات وفقا ملنهجية التجزئة: ثانيا 
بينهما، وقد مت تقسـيم املفـردات إىل        مفردات املقياس إىل نصفني  ومن مث إجراء قياس معامل الترابط            

جمموعتني إحدامها تتوافق مع األرقام الفردية والثانية مع األرقام الزوجية ، ومن هذا املنطلق مت حسـاب                 
وفقـا ملقيـاس     0.456معامل الترابط بني بنود النصف األول والثاين للمقياس حيث بلغ معامل االرتباط             

التـرابط بـني    (، وهذا ميثل ارتباطا عاليا يدل على ثبات األداة املستخدمة بدرجة عالية             سبريمان براون   
 ). ٣( كما هو مبني يف رقم ٠,٠١نصفي املقياس دال يف مستوى 

2 1 معامل االرتباط بني نصفي املقياس

 ١النصف األول
Spearman-Brown 

النصف الثاين
.4605 

 ١
 ٠,٠١دالة يف مستوى ** 

 عينة البحث 
 ومت اختيار عينة البحث وفقا ملنهجيـة        ١٩٩٩بدأت إجراءات الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين عام         

العينة باحلصة وتعد هذه العينة مناسبة جدا ألغراض البحث احلايل حيث روعي يف هذه العينة أن تشمل                 
ومن أجل ضمان قدرة هذه العينة على متثيل اتمع اإلحصائي املدروس مت            .  ٥٣)(أغلب الكليات اجلامعية  

ويف  .  طالبا وطالبة من الطالب الكويتيني حصـرا       ٧١٤بلغت  التأكيد على أمهية حجم العينة حيث       
هذا الصدد تؤكد األحباث اإلحصائية  بأنه كلما ازداد حجم العينة كلما قل اخلطأ املعيـاري للمعاينـة                  

ويضاف إىل ذلك أن العينة اليت حنن بصددها تتجـانس إىل           . را على متثيل جمتمع الدراسة      وازدادت قد 
 ٢٠,١٤حد كبري مع خصائص اتمع اجلامعي املدروس ، حيث بلغ متوسط أعمـار أفـراد العينـة                  

قد و.   عاما ، وهذه هي تقريبا مواصفات اتمع األصلي للعينة         ١٩ عاما بينما بلغ املنوال      ٢٠والوسيط  
% ٥٨,٤ طالبة بنسبة    ٤١٧وبلغ عدد الطالبات اإلناث     % ٤١,٦ طالبا بنسبة    ٢٩٧بلغ عدد  الذكور       
 ) . 4(انظر اجلدول رقم 
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 .  ٢٤، ص ) ٣١ ١١صص (، ١٩٨٨ ، يناير ١ ن العدد ٨التربوية الد 



 )4(اجلدول رقم 
 توزع أفراد العينة وفقا ملتغريي اجلنس والكلية 

 جمموع إناث ذكور  الكلية العلمية 
 66 29 37 عدد

 حقوق وجتارة
 %9.2 %7.0 %12.5 نسبة 
 178 125 53 عدد

 علوم
 %24.9 %30.0 %17.8 نسبة 
 118 31 87 عدد

 هندسة
 %16.5 %7.4 %29.3 نسبة 
 67 41 26 عدد

 طب وصيدلة
 %9.4 %9.8 %8.8 نسبة 
 285 191 94 عدد

تربية وآداب وشريعة
 %39.9 %45.8 %31.6 نسبة 
 714 417 297 عدد

 جمموع
 100 100 100 نسبة 

 
 
 

 نتائج الدراسة 

 :مفهوم التعصب وفقا ألفراد العينة
منهجية البحث وقبل مرحة توزيع االستبانة استقراء حدود مفهوم التعصب كما يتبـدى يف              اقتضت  

وهذه اخلطوة املنهجية كانت ضرورية للتأكد من قدرة أفراد العينة علـى التعامـل              .  وعي أفراد العينة  
دراسة ما مل   إذ ال ميكن أن يعول على نتائج مثل هذه ال         . مبصداقية مع األسئلة اليت تتعلق مبفهوم التعصب        

هل يعـي   : والسؤال الذي طرح نفسه يف هذا املستوى هو         . يتم حتديد مفهوم التعصب عند أفراد العينة        
أفراد العينة حقا داللة مفهوم التعصب ؟ وهل يدركون جوهر هذا املفهوم وأبعاده وخلفياتـه ؟ وهـل                  

 يقارب تصورهم هلذا املفهوم حدود التصورات العليمة املطروحة ؟
أجل اإلجابة عن هذه األسئلة واختبار حدودها مت تصميم استبانة أولية تتضـمن جمموعـة مـن                 من  

األسئلة اليت يطلب فيها من الطالب اجلامعيني تعريف التعصب بصورة عامة ومن مث تقـدمي تعريفـات                 



 من  للتعصب القبلي والطائفي والديين والسياسي واالجتماعي والقومي وتقدمي أمثلة واضحة لكل مفهوم           
 . مفاهيم التعصب املطروحة 

ثالثة شـعب وكـل     (  طالبا وطالبة يف كلية التربية جبامعة الكويت         ١٢٠وزعت هذه االستبانة على     
 طالبا والطالب ينتمون إىل خمتلف كليات اجلامعة وفقا لنظام املقـررات الـيت              ٤٠شعبة تتضمن حدود    

منهم قدموا إجابات   %) ٩٧( ن أغلب الطالب    وقد تبني بعد حتليل النتائج أ     ) تعتمدها جامعة الكويت    
فالتعصب يف صورته العامة أحكام مسـبقة سـلبية وغـري           : تدخل يف صميم املفهوم العلمي للتعصب       

التعصب : واألمثلة كانت أكثر وضوحا     . موضوعية وسلوك متحيز ضد مجاعات وأمم وشعوب مغايرة         
التعصب العرقي هو   . وائف الدينية أو بني األديان      الديين ويأخذ صور الكراهية والسلوك املتحيز بني الط       

منظومة من التصورات السلبية والسلوكات املتحيزة اليت ميارسها البيض ضد السود أو مـا حـدث يف                 
وقد أشري  . اخل…البوسنة واهلرسك بني عرقني بني الصرب وغريهم من العروق مثال البوسنة واهلرسك             

 الطائفي وغريها أمثلة واضحة تدل على فهم موضوعي ملا تعنيـه            فيما يتعلق بالتعصب القومي والتعصب    
وقد استخلص من هذا التحليل أن الطالب يف اجلامعة         . كلمة التعصب بأبعادها املختلفة وجتلياا املتنوعة     

يدركون جيدا مضامني املفهوم وحدوده وهم بالتايل ميتلكون القدرة على التجاوب مع معطيات االستبانة 
وهذا ميكنه أن يعطي النتائج اليت مت التوصل إليها مصداقية كـبرية وموثوقيـة              .  هلذا الغرض    اليت أعدت 

 .عالية
 

 :مكان التعصب يف نسق التحديات االجتماعية يف الكويت والوطن العريب
تضمنت استبانة الدراسة سؤالني مفتوحني يقضي كل منهما بأن يسجل الطالب عددا من التحديات              

ماعية اليت تواجهها اتمعات العربية من جهة وهذه اليت يواجهها اتمع الكوييت مـن              السياسية واالجت 
اذكر أهم التحديات السياسية واالجتماعية اليت يواجههـا اتمـع          : ينص السؤال األول    . جهة أخرى   

جهها اتمع  ذكر أهم التحديات السياسية واالجتماعية اليت يوا      : العريب املعاصر ؟ و ينص السؤال الثاين        
 . الكوييت  املعاصر  ؟ وقد مت حتليل هذين السؤالني بعدما مت ترميز اإلجابات حيث مت تصنيفها وتبويبها 

 
حدد الشباب أفراد العينة عدة حتديات رئيسة تواجـه         فيما يتعلق بالتحديات اليت تواجه اتمع العريب        

لن الشباب بأن اهلوية العربية اإلسالمية يف خطـر ،          ويف طليعة هذه التحديات يع    . اتمع العريب املعاصر    
وأن التقليد للغرب والتماهي فيه يضع العرب واملسلمني على شفا هاوية خطرة حيث بلغت تكـرارات                



ويلي ذلك مباشرة غياب الدميقراطية وحقوق اإلنسـان يف الـوطن العـريب              % . ٢٣,٩هذا التحدي   
عصب مل يأخذ حيزا كبريا من األمهية حيث احتل املرتبـة           ويالحظ هنا أن الت   .  من التكرارات    %١٩,٤

واليت تتمثـل يف    ) . ٥(كما هو مبني يف اجلدول رقم       % ٣الثامنة  يف سلم التحديات املشار إليه وبنسبة         
 . التعصب والعنف واإلرهاب وغياب الدميقراطية والتخلف العلمي والتكنولوجي 

 
 

ية واالجتماعية اليت يواجهها اتمع العريب املعاصر وفقا ملتغري جلنسالتحديات السياس): ٥(اجلدول رقم 

 %جمموع %إناث%ذكور  التحديات املعلنة

١
التقليد األعمى للغرب وضياع اهلوية العربية 

 اإلسالمية
24.7 23.3 23.9 

 19.4 19.1 19.8وحقوق اإلنسان يف الوطن العريبغياب الدميقراطية ٢

 18.4 18.0 19.0 حتقيق الوحدة العربية اإلسالمية ٣

 10.6 9.6 11.9 االحتالل اإلسرائيلي لألرض العربية ٤

 6.3 7.7 4.4 حتقيق السالم العادل يف املنطقة٥

 5.3 6.4 3.7 والتفكك األسريالطالق ٥

 3.5 3.3 3.8 التخلف التكنولوجي والعلمي واالقتصادي٧

 3.0 2.8 3.3 التعصب والتمييز والعنصرية٨

 9.6 9.8 ٩,٤ حتديات متنوعة أخرى  

% 100 100 100 
 اموع 

 2018 1158 860 تكرارات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ومن أجل بناء تصور آخر يتكامل مع التصور األول حول التحديات اليت يواجهها اتمـع العـريب                 
املعاصر طلبنا من أفراد العينة يف سؤال مفتوح آخر حتديد أربع من التحديات االجتماعية اليت يواجههـا                 

الجتماعيـة السـلبية الـيت      وهذا السؤال يأخذ بعني االعتبار األوضاع ا      . اتمع الكوييت املعاصر خباصة   
 مفردة صنفت يف اجلدول رقـم       ٢٢٠٩وبلغت املفردات اليت أعلنها الطالب      . يواجهها اتمع الكوييت    

 .وفقا ملعيار النسب املئوية )  ٦(
 التحديات االجتماعية يف اتمع الكوييت وفقا ملتغري اجلنس  ) ٦(اجلدول رقم 

جمموع إناثذكور 

%20.9%21.1%20.7 حب املظهر والترف واإلسراف١

%18.0%17.0%19.5 التعصب القبلي واالجتماعي والطائفي٢

%16.4%16.0%17.0 الواسطة والرشوة واحملسوبية٣

%9.8 %8.5%11.7 التقليد األعمى للغرب٤

 ٣٤,١ ٣٧,٥ ٣١,١ حتديات أخرى ٥

2209 1311 898تكرارات 
 جمموع 

% 100 100 100 

إحساس الطالب باملشكالت والتحديات االجتماعية الـيت يواجههـا         )  ٦(ويتضح من اجلدول رقم     
فاألدبيات االجتماعية تؤكد وبصورة دائمة على عمق املعانـاة         . الكوييت واخلليجي بصورة عامة     اتمع  

مث تاله حتدي   النامجة عن البذخ واإلسراف وحب املظاهر حيث احتل هذا التحدي صدارة التحديات ،              
الثـة جـاء    ويف املرتبة الث   . التعصب الذي يعد أخطبوط املخاطر اليت دد الوجود العريب واإلسالمي         

وبصورة عامة ميكن القول بأن     . خطر الواسطة والرشوة واحملسوبية اليت تنخر الوجود العريب االجتماعي          
الصورة اليت قدمها الطالب للواقع االجتماعي تقترب إىل حد كبري من الصورة اليت تقدمها التصـورات                

 . السوسيولوجية يف املنطقة العربية 

 : التعصب يف الوطن العريب 
ل يعاين اتمع العريب من التعصب ؟ وما سلم أولويات التعصب يف هذا اتمع ؟ وما هو الشـكل                   ه

التعصيب األكثر حضورا يف اتمع العريب ؟ هذه هي األسئلة اليت ميكن اإلجابة عنها يف هذه املساحة من                  
ليقـدم رؤيـة    ) ٧(قم  ومن أجل هذه الغاية صمم اجلدول ر      . الدراسة وفقا لرأي الطالب أفراد العينة       

 . متناسقة وفقا لسلم تتحدد فيه أولويات اإلجابات من خالل آراء الطالب يف هذا اال 



 :هل يعاين اتمع العريب من مظاهر التعصب التالية ) ٧(اجلدول رقم 
 .إجابات الطالب أفراد العينة 

تسلسل 
األولوية 

 عبارات املقياس
 نعم 
 كثريا

 نعم
 قليال 

 ال
 .أبدا

جمموع 
موافقة.مج

 % 
النقاط * متوسط

 الوزنية  

 1.811 91.4 ١٠٠%8.50%44.50%46.90 تعصب طائفي  ١
 1.846 94.7 100%5.30%48.10%46.60 تعصب ديين  ٢
 1.798 91.6 100%8.40%45.80%45.80 تعصب إقليمي  ٣
 1.685 88.6 100%11.40%46.80%41.80 تعصب قبلي  ٤
 1.618 89.7 100%10.30%51.90%37.80 تعصب عائلي  ٥
نعم "ثالث نقاط ، وأعطيت  إجابة " نعم كثريا"  النقاط الوزنية وفقا ملقياس ليكرت حيث أعطيت إجابة حسبت* 

نقطة واحدة ومت حساب اموع ومن مث حسبت املتوسطات على هذا األساس " ال"نقطتان بينما أعطيت إجابة " قليال

 
قراءة واضحة بذاا عن رأي الطالب يف أشكال التعصب العريب فأفراد العينة            ) ٧(اجلدول رقم   يقدم  

يؤكدون بصورة كبرية حضور التعصب بأنواعه املختلفة يف الوطن العريب حيـث تراوحـت نسـبة      
فيمـا يتعلـق    % ٨٨,٦فيما يتعلق بالتعصب الديين و    % ٩٤,٧ بني   )موافق جدا + موافق  (املوافقة  

) .  موافق كثريا ( وقد مت تصنيف العبارات وفقا لتسلسل أمهية النسبة املئوية يف عمود             . القبليبالتعصب  
وضمن هذه الصيغة ميكن القول بأن صيغة التعصب الطائفي تأخذ قمة اهلرم من بني صـيغ التعصـب                  

ثالثـة ، والتعصـب     األخرى ، ويأيت التعصب الديين يف املرتبة الثانية ، مث التعصب اإلقليمي يف املرتبة ال              
 .القبلي والعائلي يف املرتبيتني األخريتني

 التعصب يف اتمع الكوييت
على غرار السؤال الذي طرح يف مستوى الوطن العريب طلب من أفراد العينة اإلجابة عـن السـؤال                  

وقد . الذي يتوجب عليهم من خالله حتديد مدى حضور التعصب بأشكاله املختلفة يف اتمع الكوييت               
الذي يتضمن سلما متدرجا يأخذ فيه كل شكل تعصيب أمهيته          ) ٨(صنفت هذه املعطيات يف اجلدول رقم       

 .وفقا لرأي أفراد العينة 
 :هل يعاين اتمع الكوييت من مظاهر التعصب التالية ) ٨(اجلدول رقم 

 .إجابات الطالب أفراد العينة  

تسلسل 
األولوية 

 عبارات املقياس
 نعم 
 كثريا

 نعم
 قليال 

 ال
 .أبدا

جمموع 
% 

املوافقة.مج
% 

* متوسط
النقاط 

الوزنية  

 1.577 100٩٤,٦%5.40%30.70%63.90 تعصب قبلي  ١



 1.335 10089.2%10.70%43.90%45.30 تعصب عائلي  ٢
 1.303 10086.8%13.20%41.90%44.90 تعصب طائفي  ٣
 1.154 10087.6%12.50%58.20%29.40 تعصب ديين  ٤
 0.878 10069.2%30.30%50.10%19.10تعصب ضد الوافدين ٥
ثالث نقاط ، وأعطيت  " نعم كثريا" حيث أعطيت إجابة  النقاط الوزنية وفقا ملقياس ليكرت حسبت* 

نقطة واحدة ومت حساب اموع ومن مث حسبت " ال"نقطتان بينما أعطيت إجابة " نعم قليال"إجابة 
 . املتوسطات على هذا األساس

 
أن التعصب القبلـي    ) وعلى خالف ما الحظناه يف مستوى اتمعات العربية       ) (٨(يبني اجلدول رقم    

ويف املرتبة الثانية يأيت التعصب العائلي      %) . ٩٤,٦(يأخذ مكانة الصدارة بني أشكال التعصب األخرى        
مث التعصـب ضـد     % ٨٧,٦وعلى التوايل التعصب الديين     ،  % ٨٦,٨مث التعصب الطائفي    % ٨٩,٢

 % . ٦٩,٢الوافدين 

 :املقارنة بني أشكال التعصب يف الكويت والوطن العريب 
من أجل املقارنة بني صيغ التعصب ومكانة كل صيغة يف سلم إجابات أفراد العينة  بني الكويت 

 . الذي يوضح هذه الصورة ) ٩(والوطن العريب مت بناء اجلدول املقارن رقم 



 
 سلم مقارن بني أولويات التعصب يف الكويت والوطن العريب ) ٩(جدول رقم 

 سلم التعصب يف الوطن العريب  سلم التعصب يف الكويت 

 عبارات املقياس  تسلسل
نقاط 
وزنية 

 متوسطنقاط وزنية  عبارات املقياستسلسل متوسط

 1.846 1318 تعصب ديين 11261.577١ تعصب قبلي ١
 1.811 1291 تعصب طائفي  9531.3352 تعصب عائلي  2
 1.798 1284 تعصب إقليمي  9301.3033 تعصب طائفي 3
 1.685 1203 تعصب قبلي 8241.1544 تعصب ديين 4
 1.618 1155 تعصب عائلي  6240.8785تعصب ضد الوافدين 5

نعم "ثالث نقاط ، وأعطيت  إجابة " نعم كثريا"  حيث أعطيت إجابة  النقاط الوزنية وفقا ملقياس ليكرتحسبت* 

.نقطة واحدة ومت حساب اموع ومن مث حسبت املتوسطات على هذا األساس" ال"نقطتان بينما أعطيت إجابة " قليال
 

تبني املقارنة بني إجابات أفراد العينة يف مستوى اتمع الكويت والوطن العريب وجود تباين كبري بني                
يبني صورة مقلوبة للسلم بـني      ) ٩(رقم  فاجلدول  .سلمي التعصب يف كل من الكويت والوطن العريب         

ففي الوقت الذي حيتل فيه كل من التعصب القبلي والتعصب العائلي املرتبتني األوىل والثانيـة               : املستويني
ويف الوقـت   . يف السلم الكوييت تأخذ هاتان الصيغتان من التعصب املرتبتني األخريتني يف السلم العريب              

والديين املرتبتني األوىل والثانية يف السلم العريب ترتد هاتان املرتبتان إىل           الذي يأخذ فيه التعصب الطائفي      
 . األخريتني يف السلم الكوييت 

أفراد العينة يشددون على احلضور التعصيب يف الوطن العريب         وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن        
وتتضح هذه احلقيقية عندما نقارن بني املتوسطات الوزنية الـيت          . بدرجة أكرب منها يف اتمع الكوييت       

ومن أجل حتديد الفروق املالحظـة      . ناهلا كل شكل من أشكال التعصب يف الكويت ويف الوطن العريب            
 . الذي يوضح أبعاد هذه القضية١٠من حيث الشدة ال من حيث الترتيب مت بناء اجلدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 



 أولويات التعصب يف الكويت والوطن العريبسلم )  ١٠(جدول رقم 

 عبارات املقياس  تسلسل
عدد 

املستفتني 
نقاط 
 وزنية

متوسط النقاط 
 الوزنية 

 1.846 1318 714 )جمتمع عريب (تعصب ديين   .١
 1.811 1291 713 )  جمتمع عريب (تعصب طائفي  .٢
 1.798 1284 714 )  جمتمع عريب (تعصب إقليمي   .٣

 1.685 1203 714 )جمتمع عريب (تعصب قبلي   .٤
 1.618 1155 714 )  جمتمع عريب (تعصب عائلي   .٥
 1.577 1126 714 )كويت(تعصب قبلي   .٦
 1.335 953 714 ) كويت(تعصب عائلي   .٧
 1.303 930 714 )كويت(طائفي تعصب   .٨
 1.154 824 714 )كويت(تعصب ديين   .٩
 0.878 624 711 )كويت(تعصب ضد الوافدين   .١
 107081.500 7136 جمموع  

 

العليا باملقارنة مـع التعصـب يف       أن التعصب يف الوطن ياخذ مداه وحدوده        ) ١٠(يبني اجلدول رقم    
الكويت حيث أخذت أشكال التعصب يف الكويت تسجل حضورها يف اية السلم يف اجلـدول رقـم                 

ومن أجل قياس الفروق بني حضور التعصب يف الكويت والوطن العريب قمنا ومن خالل اجلدول               ). ١٠(
 املستوى الكـوييت ويف املسـتوى       يف) كل األشكال معا  ( حبساب النقاط الوزنية اليت أعطيت للتعصب       

من جمموع النقـاط    % ٥٨ نقطة وزنية للتعصب يف الوطن العريب بنسبة         ٦٢٥١إذ مت حساب    . العريب  
من جمموع النقاط   % ٤١,٦ نقطة وزنية يف مستوى اتمع الكوييت بنسبة         ٤٤٥٧الوزنية احلاصلة مقابل    

ري للتعصب يف مستوى الـوطن العـريب        هذا يعين أن إجابات الطالب تنم عن حضور كب        و. الوزنية  
  % .٤١,٦وتقر بتعصب أقل أمهية وخطورة يف الكويت بنسبة % ٥٨

 :تأثري متغري اجلنس يف مواقف الطالب من التعصب يف الكويت 
يعكس رأي الطالب يف التعصب ومدى حضوره يف احلياة االجتماعية تأثري عدد من املتغريات التربوية               

وهذا يعين أن وعي األفراد بقضايا التعصـب وإشـكالياته          .  اآلراء واالجتاهات    واالجتماعية اليت تكون  
مرهونة بعدة عوامل مؤثرة وال سيما التجارب احلياتية االجتماعية اخلاصة لألفراد  ومستوى تعلـيمهم               

 . والبيئة اليت يعيشون فيها ، ومصادر املعلومات واألجواء العامة اليت حتيط هبم 



اجلنس ، والسنوات اجلامعية ، واحملافظة ، ومسـتوى تعلـيم          : الذي متارسه عوامل    وقد شكل التأثري    
األب ، واالختصاص اجلامعي ، يف تصورات الطالب اخلاصة بالتعصب حمور تساؤالت منهجية تبدت يف               

 . أسئلة البحث وفرضياته 
ص التعصب يف الكويت    ومن أجل اختبار تأثري متغري اجلنس ومدى تأثريه يف آراء أفراد العينة فيما خي             

 آلراء أفراد العينـة يف   ANOVAالذي يشتمل على نتائج حتليل التباين البسيط ) ١١(مت بناء اجلدول رقم 
 . التعصب ومدى حضوره وفقا ملتغري جنس أفراد العينة 

حتليل التباين آلراء أفراد العينة يف مدى حضور التعصب يف اتمع الكوييت وفقا) ١١(جدول رقم  
 ملتغري اجلنس يف الكويت

  
جمموع 
 املربعات

مستوىالداللة.SigقيمةFمتوسط التباينحرية.د

 0.158 1 0.158 اموعات بني
 تعصب ديين 

 7030.391 274.756 داخل اموعات
0.4040.525

 1.045 1 1.045 اموعات بني
 تعصب قبلي 

 7080.349 247.214 داخل اموعات
2.9930.084

 0.215 1 0.215 اموعات بني
 تعصب طائفي 

 7040.481 338.714 داخل اموعات
0.4480.504

 0.339 1 0.339 اموعات بني
 تعصب ضد الوافدين 

 7040.498 350.427 داخل اموعات
0.6820.409

 2.583 1 2.583 اموعات بني
 تعصب عائلي 

 7060.439 309.636 داخل اموعات
5.890.051

غري دالة

 متغري اجلنس ال يؤثر يف تباين إجابات أفراد العينة يف مدى انتشار             أن) ١١(يتضح من اجلدول رقم     
ظواهر التعصب يف اتمع الكوييت وهذا يعين أن الفروق املالحظة بني إجابات اجلنسني غري جوهرية               

نتائج حتليل التباين دون احلد املطلوب للداللة اإلحصائية كما هو مـبني يف             : وتعود إىل جمرد املصادفة     
 ) . ١١(اجلدول رقم 

وهذه النتائج تسجل نفسها يف مستوى إجابات الطالب املتعلقة باتمعات العربية مل يلحظ أي فروق               
 ) . ١٢(إحصائية دالة كما يبني اجلدول رقم 



 
 حتليل التباين آلراء أفراد العينة يف مدى حضور التعصب ) ١٢(دول رقم 

 يف اتمع العريب  وفقا ملتغري اجلنس 

  
جمموع 
 املربعات

.SigقيمةFمتوسط التباينحرية.د

 0.116 1 0.116 اموعات بني
  تعصب ديين

 6990.349 243.912 داخل اموعات
0.333
 

0.564
 

2.500E-031 2.500E-03 اموعات بني
  تعصب قبلي

 6970.441 307.7 داخل اموعات
0.006
 

0.94
 

2.976E-021 2.976E-02 اموعات بني
  تعصب طائفي

 6950.963 669.31 داخل اموعات
0.031
 

0.861
 

1.953E-021 1.953E-02 اموعات بني
  تعصب ضد الوافدين

 6990.407 284.309 داخل اموعات
0.048
 

0.827
 

 0.998 1 0.998 اموعات بني
  تعصب عائلي

 6970.303 210.91 داخل اموعات
3.299
 

0.07
 

 

 :تأثري متغري السنوات اجلامعية 
ومن أجل اختبار تأثري متغري السنوات اجلامعية ومدى تأثريه يف آراء أفراد العينة فيما خيص التعصب يف                 

 آلراء أفـراد   ANOVAالبسـيط  الذي يشتمل على نتائج حتليل التباين ) ١3(الكويت مت بناء اجلدول رقم 
 . العينة يف التعصب ومدى حضوره وفقا ملتغري جنس أفراد العينة 

 حتليل التباين آلراء أفراد العينة يف مدى انتشار التعصب) ١٣(جدول رقم 
  يف اتمع الكوييت وفقا ملتغري السنة اجلامعية

  
جمموع 
 املربعات

حر.د
 ية

 .Sig قيمةFمتوسط التباين

 تعصب ديين  1.842 3 5.527 اموعات بني
  4.787 269.3587000.385 داخل اموعات

**0.003

 تعصب قبلي  3.225 3 9.676 اموعات بني
 0** 9.545 238.2397050.338 داخل اموعات

 تعصب طائفي  3.567 3 10.701 اموعات بني
 0** 7.659 326.4917010.466 داخل اموعات

 تعصب ضد الوافدين  2.555 3 7.666 اموعات بني
0.001** 5.221 343.0867010.489 داخل اموعات

 تعصب عائلي  0.443 3 1.329 اموعات بني
0.391 1.002 310.777030.442 داخل اموعات



 ٠,٠٥دالة يف مستوى      * ٠,٠١دالة يف مستوى ** 

أن تأثري متغري السنة اجلامعية كبري وجوهري ودال يف خمتلف صيغ وجتليـات             ) ١٣(يبني اجلدول رقم    
ويتضح من خالل نتائج حتليل التباين أن الفروق بني آراء الطالب أفراد      . التعصب الذي يعلنه أفراد العينة      

ذا االختالف ؟ ومـا     والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف نفسر ه        . ٠,٠١العينة جوهرية يف مستوى     
 اجتاه التباين بني آراء أفراد العينة يف هذا املستوى ؟  

الذي يبني معامل هذا االختالف وفقا ملتوسطات مـتغري         ) ١٤(ومن أجل اإلجابة مت بناء اجلدول رقم        
 . السنة اجلامعية كل على حدة 

متوسطات إجابات أفراد العينة حول انتشار التعصب يف اتمع الكوييت) ١٤(جدول رقم 
 حسب متغري السنة اجلامعية 

متوسط اإلجاباتعدد املستفتني السنة اجلامعية  
 1.88 128 السنة األوىل
 1.93 228 السنة الثانية
 1.78 200 السنة الثالثة

 تعصب ديين 

 1.7 148 السنة الرابعة
 1.62 129 السنة األوىل
 1.45 231 السنة الثانية
 1.31 200 السنة الثالثة

 تعصب قبلي 

 1.31 149 السنة الرابعة
 1.68 128 السنة األوىل
 تعصب طائفي  1.85 230 السنة الثانية
 1.58 199 السنة الثالثة
 2.14 128 السنة األوىل
 2.24 229 السنة الثانية
 2.09 200 السنة الثالثة

 تعصب ضد الوافدين 

 1.96 148 السنة الرابعة

 
) ١٣(أن الفروق اإلحصائية اليت أكدها حتليل التباين يف اجلدول رقـم            ) ١٤(من اجلدول رقم    يتضح  

ويالحـظ  . تعود إىل متوسطات أكرب لطالب السنتني األوىل الثانية بالقياس إىل السنتني الرابعة والثالثـة        
وهذا .لعكس صحيح   أيضا أن متوسطات اإلجابة تنخفض تدرجييا انطالقا من السنة األوىل حىت الرابعة وا            

يعين أن طالب السنوات األوىل يعتقدون  بانتشار ظاهرة التعصب وحضورها يف اتمع بدرجة أكرب من                
 . طالب السنوات األخرية 

 :هذه النتيجة على غاية من األمهية وحتمل دالالت شىت منها 



ملعـايري  يعمل التعليم اجلامعي على إعادة تشكيل الوعي االجتماعي عند الطالب وفقـا              .١
فالطالب يكتشف هذه املبالغات اليت حيملها      . جديدة أكثر تفاؤال وأكثر اعتداال ورمبا أكثر موضوعية       
 .من بيئته حول احلقيقة االجتماعية ومظاهرها املختلفة 

 يؤكد الوسط اجلامعي وتفاعالته املختلفة على قيم جديدة تتصـل بـالعلم والتسـامح               .٢
 . عات السلبية حول الكون واحلياةورفض التعصب والتحرر من االنطبا

 تؤكد التجربة اجلامعية للطالب وبصورة متنامية عرب الزمن وعيا يتأسس على قيم التفاعل              .٣
والتبادل واحلوار والتواصل مع اآلخر وهذه التجربة ختفف من غلواء النظرة االجتماعية السـائدة يف               

 . األسرة واحلي ومنطقة السكناألوساط االجتماعية احملدودة مثل 
غياب الفروق اإلحصائية بني إجابات الطالب      )  ١٥(وعلى خالف املستوى احمللي يني اجلدول رقم        

وهذا يعين أن موقف الطالب من انتشار التعصـب يف الـوطن العـريب              . وفقا ملتغري السنوات اجلامعية     
 . متجانس رغم متغري السنوات اجلامعية 

 حتليل التباين آلراء أفراد العينة يف مدى حضور التعصب ) ١٥(جدول رقم 
 يف اتمعات العربية  وفقا ملتغري السنوات اجلامعية 

  
جمموع 
 املربعات

.SigقيمةFمتوسط التباينحرية.د

 0.316 3 0.949 اموعات بني
  تعصب ديين

 6960.349 242.908 داخل اموعات
0.906

 
0.438
 

 0.582 3 1.745 اموعات بني
 تعصب قبلي 

 6940.441 305.865 داخل اموعات
1.32
 

0.267
 

 0.33 3 0.99 اموعات بني
  تعصب طائفي

 6920.966 668.177 داخل اموعات
0.342
 

0.795
 

 0.416 3 1.249 اموعات بني
  تعصب ضد الوافدين

 6960.406 282.689 داخل اموعات
1.025
 

0.381
 

 0.156 3 0.469 اموعات بني
  تعصب عائلي

 6940.304 211.321 داخل اموعات
0.513
 

0.673
 

 

 :تأثري االختصاص اجلامعي 
هل يؤثر االختصاص اجلامعي للطالب جوهريا يف تباين آراء الطلبة حول مدى انتشار التعصـب يف                

الذي يتضمن نتـائج    ) ١6(اتمع؟  من أجل تقدمي تصور واضح حول هذه القضية مت بناء اجلدول رقم               
 . حتليل التباين إلجابات الطالب وآرائهم وفقا ملتغري االختصاص اجلامعي 



 
 حتليل التباين آلراء أفراد العينة يف مدى انتشار التعصب) ١٦(جدول رقم 

  يف اتمع الكوييت وفقا ملتغري االختصاص اجلامعي 

  
جمموع 
 املربعات

حر.د
 ية

متوسط 
 التباين

FقيمةSig. 

 1.316 5.2634 اموعات بني
269.6517000.385داخل اموعات  تعصب ديين

 274.913704 جمموع  
3.415**0.009

 2.351 9.4054 اموعات بني
238.8547050.339داخل اموعات  تعصب قبلي 

 248.259709 جمموع 
6.94**0 

 1.353 5.4124 اموعات بني
333.5177010.476داخل اموعات  تعصب طائفي 

 338.929705 جمموع 
2.844*0.023

 2.439 9.7544 اموعات بني
341.0127010.486داخل اموعات تعصب ضد الوافدين

 350.766705 جمموع
5.013**0.001

 0.559 2.2384 اموعات بني
309.9817030.441داخل اموعات  تعصب عائلي

 312.219707 جمموع  
1.2690.281

 ٠,٠٥دالة يف مستوى      * ٠,٠١دالة يف مستوى ** 
اختصاصـام  أن آراء الطالب أفراد العينة متباينة جوهريا وفقا ملتغري          ) ١٦(يتضح من اجلدول رقم     

وهذا يعين أن الفـروق بـني       . العلمية باستثناء دالة التعصب العائلي حيث تغيب هذه الفروق اجلوهرية           
وبعبارة أخرى يتضح أن    ) . ١٦(إجابات الطالب يف هذا املستوى دال إحصائيا كما يبني اجلدول رقم            
. تشـار التعصـب يف اتمـع        متغري  االختصاص اجلامعي للطالب يؤثر يف حتديد طبيعة نظرته ملدى ان           

 .فالطالب يكون رأيا حول هذه القضية وفقا للفرع اجلامعي الذي يدرس فيه 
ومن أجل هـذه    . وهنا جيب علينا أن حندد اجتاه وطبيعة هذا التباين بني أفراد العينة يف هذا املستوى                

 .تغري االختصاص اجلامعيالذي يتضمن متوسطات اإلجابات وفقا مل) ١7(الغاية أيضا مت بناء اجلدول رقم



 
متوسطات إجابات أفراد العينة حول انتشار التعصب يف اتمع الكوييت ) ١7(جدول رقم 

 حسب متغري االختصاص اجلامعي 

عدد املستجوبني  االختصاص اجلامعي  
متوسط 
 اإلجابة 

 1.9 282 تربية وآداب وشريعة
 1.89 174 علوم
 1.75 117 هندسة

 1.72 65 حقوق وإدارة أعمال
 تعصب ديين 

 1.66 67 صيدلة طب
 1.6 175 علوم

 1.47 66 حقوق وإدارة أعمال
 1.38 118 هندسة

 1.33 284 تربية وآداب وشريعة
 تعصب قبلي 

 1.3 67 صيدلة طب
 1.75 280 تربية وآداب وشريعة

 1.75 175 علوم
 1.58 118 هندسة

 1.55 66 حقوق وإدارة أعمال
 تعصب طائفي 

 1.55 67 صيدلة طب
 2.22 282 تربية وآداب وشريعة

 2.18 174 علوم
 1.98 66 حقوق وإدارة أعمال

 1.97 117 هندسة
 تعصب ضد الوافدين 

 1.94 67 صيدلة طب

يبني اجلدول حقيقتني يف منتهى األمهية ومها أن طالب كلية الطب والصيدلة يأخـذون املتوسـطات                
العليا الدنيا هذا من جهة ويقابل هذا أن طالب كلية اآلداب والشريعة والتربية يأخذون غالبا املتوسطات                

يعتقدون وبدرجة أكرب من الطـالب يف       ) تربية شريعة آداب  ( وهذا يعين أن طالب الكليات اإلنسانية       . 
وعلى خالف ذلك يعتقـد طـالب       . ااالت العلمية  بانتشار التعصب وحضوره يف اتمع الكوييت          

ـ              م يف الكليـات    الكليات العلمية وال سيما طالب الطب والصيدلة بانتشار أقل للتعصب مـن زمالئه
وبعبارة أخرى يوجد عند طالب الكليات النظرية انطباعات أشد من انطباعات زمالئهـم يف              . األخرى

وميكن االفتراض بأن هذا التباين يعود إىل       . الكليات العلمية حبضور التعصب وانتشاره يف اتمع الكوييت         
ليات النظرية حيث تتم مناقشة مثـل هـذه         احملتوى العلمي واملناقشات اليت تتم أثناء احملاضرات يف الك        



وقد يعود ذلك أيضا إىل خصائص اجتماعية تفرضها االنتماءات         . القضايا اإلنسانية على بساط البحث      
يتحدرون غالبا مـن أصـول      ) هندسة وطب وصيدلة    ( فطالب العلوم التطبيقية    : االجتماعية للطالب   

 . اجتماعية متميزة ثقافيا وميسورة اقتصاديا 
هذه النتيجة يصعب تفسريها يف هذا املستوى وذلك بسبب تدخل متغريات أخرى ال ميكن عزهلا يف                و

. هذا املستوى مثل األصل االجتماعي للطالب يف هذه االختصاصات واالنتماء اإلداري وغـري ذلـك                
ويرجح يف هذا املستوى القول بأن االختصاصات العلمية اليت تؤسس لتوجهات إنسانية مثـل الطـب                
والصيدلة تؤثر لصاحل رؤية متفائلة للحياة االجتماعية تتعلق باحلب والتسامح وجتاوز االعتبارات الطائفية             

وعلى خالف ذلك فإن بعض االختصاصات مثل الشريعة والتربيـة واآلداب قـد             . والعشائرية والدينية   
وهذه الرؤية والتفسري   . تغذي رؤية سلبية للحياة وتعزز انطباعات أقل تفاؤال حول الوجود االجتماعي            

 . يفسح اال لتفسريات أخرى أكثر أمهية 
: تأثري متغري االختصاص اجلامعي يف جانـب واحـد          ) ١٨(ويف املستوى العريب  يبني اجلدول رقم        

وفيما عدا ذلك تتضح حيادية االختصاص اجلامعي وعدم تدخله بوصفه متغريا           . التعصب ضد الوافدين    
 . ب مؤثرا يف إجابات الطال

 حتليل التباين آلراء أفراد العينة يف مدى حضور التعصب ) ١٨(جدول رقم 
 يف اتمع العريب  وفقا ملتغري االختصاص اجلامعي 

  
جمموع 
 املربعات

.SigقيمةFمتوسط التباينحرية.د

 0.167 4 0.669 اموعات بني
  تعصب ديين

 6960.35 243.36 داخل اموعات
0.478
 

0.752
 

 0.728 4 2.91 اموعات بني
  تعصب قبلي

 6940.439 304.792 داخل اموعات
1.657
 

0.158
 

 0.558 4 2.233 اموعات بني
  تعصب طائفي

 6920.964 667.107 داخل اموعات
0.579
 

0.678
 

 1.178 4 4.714 اموعات بني
  تعصب ضد الوافدين

 6960.402 279.615 داخل اموعات
2.933
 

0.02
 

 0.474 4 1.895 اموعات بني
  تعصب عائلي

 6940.303 210.014 داخل اموعات
1.565
 

0.182
 

ومن أجل حتديد اجتاه الفروق اإلحصائية الدالة املشار إليها يف مستوى التعصب ضد الوافدين مت بناء                
 ) . ١٩(اجلدول رقم 

 
 



متوسطات إجابات أفراد العينة حول انتشار التعصب إزاء  الوافدين يف ) ١٩(جدول رقم 
 اتمع الكوييت حسب متغري االختصاص اجلامعي 

عدد املستجوبني  االختصاص اجلامعي  
متوسط 
 اإلجابة 

 2.5 115 هندسة
 2.46 67 صيدلة طب

 2.38 282 تربية وآداب وشريعة
 2.38 64 حقوق وإدارة أعمال

 تعصب ضد الوافدين 

 2.25 173 علوم

أن طالب الكليات العلمية يعتقدون بدرجة أكـرب مبـدى انتشـار            ) ١٩(ويتضح من اجلدول رقم     
 . التعصب ضد الوافدين 

 : تأثري متغري احملافظات 
أجل اختبار تأثري متغري احملافظة أو املنطقة اإلدارية اليت ينتمي إليها أفراد العينة ومدى تـأثريه يف                 ومن  

الذي يشتمل على نتائج حتليل     ) ٢٠(آراء أفراد العينة فيما خيص التعصب يف الكويت مت بناء اجلدول رقم             
 . قا ملتغري جنس أفراد العينة  آلراء أفراد العينة يف التعصب ومدى حضوره وف ANOVAالتباين البسيط 

 حتليل التباين آلراء أفراد العينة يف مدى انتشار التعصب) 20(جدول رقم 
  يف اتمع الكوييت وفقا ملتغري احملافظة  

 اجتاه التباين  
جمموع 
 املربعات

 .SigقيمةFمتوسط التباينحرية.د

 0.734 4 2.937 اموعات بني
 تعصب ديين  266.8836850.39 داخل اموعات

 689 269.82 جمموع
1.8840.111

 0.78 4 3.119 اموعات بني
 تعصب قبلي  6900.343 237.01 داخل اموعات

 240.129694 جمموع
2.270.06 

 0.152 4 0.61 اموعات بني
 تعصب طائفي  332.0686860.484 داخل اموعات

 332.677690 جمموع
0.3150.868

 1.254 4 5.016 اموعات بني
تعصب ضد الوافدين  339.2536860.495 داخل اموعات

 344.269690 جمموع
2.536*0.039

 تعصب عائلي  0.881 4 3.526 اموعات بني
 299.6646880.436 داخل اموعات

2.0240.089



   303.189692 جمموع 

 ٠,٠٥دالة يف مستوى      * ٠,٠١دالة يف مستوى ** 
فالفروق املالحظـة غـري     . أن أفراد العينة ال خيتلفون كثريا يف هذا املستوى          ) ٢٠(يبني اجلدول رقم    

إحصائيا باستثناء قضية التعصب إزاء الوافدين حيث أفرزت النتـائج فروقـا            ذات أمهية وهي غري دالة      
الـذي  ) ٢١(ومن أجل حتديد طبيعة هذه الفروق ُبّين اجلدول رقـم            . ٠,٠٥إحصائية دالة يف مستوى     

 . يوضح اجتاه الفروق فيما يتعلق بالتعصب ضد الوافدين 
 

 
متوسطات إجابات أفراد العينة حول انتشار التعصب ) ٢١(جدول رقم 

 إزاء الوافدين يف اتمع الكوييت حسب متغري احملافظة 
 املتوسطات  عدد  احملافظات  

 2.26 74 اجلهراء
 2.23 116 األمحدي
 2.12 159 الفروانية
 2.08 220 حويل

تعصب ضد 
 الوافدين 

 2 122)العاصمة ( الكويت 

 
 

اجتاه الفروق اإلحصائية بني الطالب وفقـا ملـتغري احملافظـة           ) ٢١(بوضوح كبري يبني اجلدول رقم      
وهذا يعين أن الطـالب     . فاحملافظات تتدرج وفقا لتصنيفاا التقليدية من أقصى البداوة إىل أقصى املدنية            

نسبة (الذي يعيشون يف احملافظات التقليدية قد خربوا بدرجة أكرب من زمالئهم يف احملافظات األكثر متدنا                
وهنا ميكن اإلشارة إىل أن شـروط وجـود الوافـدين يف            . حاالت تعصب ضد الوافدين     ) إىل املدنية 

 .ينة وال سيما يف العاصمة وحويلاحملافظات التقليدية قد تكون أكثر قسوة وإجحافا من املد
الذي يتضمن نتائج   ) ٢٢(ومن أجل حتديد طبيعة تأثري هذا العامل يف املستوى العريب  مت بناء اجلدول               

 . حتليل التباين للفروق بني إجابات الطالب وفقا ملتغري احملافظات 
 
 
 



 
 حتليل التباين آلراء أفراد العينة يف مدى حضور التعصب ) ٢٢(جدول رقم 

 يف اتمع العريب  وفقا ملتغري احملافظات 

  
جمموع 
 املربعات

.SigقيمةFمتوسط التباينحرية.د

 0.238 4 0.953 اموعات بني
  تعصب ديين

 6810.348 237.299 داخل اموعات
0.684
 

0.603
 

 0.868 4 3.471 اموعات بني
  تعصب قبلي

 6800.44 298.976 داخل اموعات
1.973
 

0.097
 

 1.082 4 4.326 اموعات بني
  تعصب طائفي

 6780.968 656.388 داخل اموعات
1.117
 

0.347
 

 0.187 4 0.747 اموعات بني
  تعصب ضد الوافدين

 6820.399 271.803 داخل اموعات
0.469
 

0.759
 

 0.378 4 1.512 اموعات بني
  تعصب عائلي

 6790.299 202.75 داخل اموعات
1.266
 

0.282
 

 
 

غياب الفروق الدالة إحصائيا يف هذا املستوى فإجابـات الطـالب           ) ٢٢(ويتضح من اجلدول رقم     
متجانسة وهذا يعين أن الفروق املالحظة يف هذا املستوى ليست جوهرية وإمنا هي فروق تعود إىل جمرد                 

 . اخلالصة املصادفة 
 

  :تأثري مستوى تعليم األب 
أن مستوى تعليم األب ال يلعب أي دور يف حتديد اجتاه ) 23(تبني النتائج اليت يستعرضها اجلدول رقم 

غياب الفروق ) 23(حيث يتضح من اجلدول رقم . وآراء الطالب حنو التعصب ودرجة انتشاره يف اتمع
 .اإلحصائية الدالة بني أفراد العينة يف هذا املستوى 

 
 
 
 
 



 
 حتليل التباين إلجابات أفراد العينة وفقا ملتغري مستوى تعليم األب ) 23(جدول رقم 

  
جمموع 
 املربعات

حرية.د
متوسط 
 التباين

FقيمةSig. 

 تعصب ديين  0.332 6 1.994 اموعات بني
 0.8650.52 262.4356830.384 داخل اموعات

 تعصب قبلي  0.589 6 3.533 اموعات بني
1.7130.115 236.4156880.344 داخل اموعات

 تعصب طائفي  0.782 6 4.69 اموعات بني
1.6380.134 326.3436840.477 داخل اموعات

تعصب ضد الوافدين  0.579 6 3.476 اموعات بني
1.1590.326 6840.5 341.72 داخل اموعات

 تعصب عائلي  0.531 6 3.186 اموعات بني
 1.2070.3 301.6976860.44 داخل اموعات

 ٠,٠٥دالة يف مستوى      * ٠,٠١دالة يف مستوى ** 

رقـم  وقد بينت النتائج أيضا أن مستوى تعليم األب غري مؤثر يف املستوى العريب كما يبني اجلدول                 
 . حيث يتضح من اجلدول غياب الفروق اإلحصائية الدالة بني أفراد العينة يف هذا املستوى ) ٢٤(

 حتليل التباين آلراء أفراد العينة يف مدى حضور التعصب) ٢٣(جدول رقم 
 يف اتمع العريب  وفقا ملتغري املستوى التعليمي لألب

  
جمموع 
 املربعات

.SigقيمةFمتوسط التباينحرية.د

 0.277 6 1.664 اموعات بني
 تعصب ديين

 6790.346 234.761 داخل اموعات
0.8020.568

 0.451 6 2.706 اموعات بني
 تعصب قبلي

 6770.438 296.82 داخل اموعات
1.0290.405

 0.54 6 3.238 اموعات بني
 تعصب طائفي

 6750.974 657.144 داخل اموعات
0.5540.767

 0.467 6 2.801 اموعات بني
 تعصب ضد الوافدين

 6790.406 275.411 داخل اموعات
1.151

.331
 

 0.271 6 1.628 اموعات بني
 تعصب عائلي

 6770.298 202.003 داخل اموعات
0.909

.488
 

 



 :خالصة وتوصيات 
التحـديات  واحدا مـن    ) أفراد العينة   ( يشكل التعصب بأشكاله املختلفة كما يعلن طالب اجلامعة         

وهذه احلقيقة تتوافق مع    ) . ٦جدول  ( االجتماعية الكربى اليت تواجه اتمع يف الكويت والوطن العريب          
وهذا يعين أن واقع الرأي الطـاليب       . خمتلف الرؤى واالجتاهات الفكرية السوسيولوجية يف الوطن العريب         

 . يعزز معطيات الدراسات النظرية اجلارية يف هذا امليدان
 تضاريس هذا التأكيد على حضور التعصب يف اتمعات العربية ويف اتمع الكوييت املعاصـرة                ويف

يؤكد الطالب على أن التعصب الطائفي أكثر انتشارا وخطورة يف اتمعات العربية مقارنة بالكويت ،               
.   التعصبية األخرى  حيث بينت نتائج الدراسة أن هذا النوع من التعصب حيتل املكانة األوىل بني األشكال             

ويلي هذا التعصب من حيث احلضور واالنتشار التعصب الديين مث التعصب اإلقليمي والقبلـي وأخـريا                
ويف خمتلف هذه األنواع فإن نسبة موافقة الطالب على حضور التعصب تتراوح بـني              . التعصب العائلي   

 ). ٧انظر جدول% ( ٨٨,٦و % ٩٤,٧
حيتل التعصب القبلي املرتبة األوىل من      بيناه يف املستوى العريب     ويف مستوى الكويت وعلى خالف ما       

.   ، يليه على التوايل التعصب العائلي ، مث الطائفي ، وأخريا الديين والتعصب ضد الوافدين               حيث االنتشار 
% ٩٤,٦وقد تراوحت نسبة املوافقة على حضور التعصب بأشكاله املختلفة يف هـذا املسـتوى بـني                 

 ) .٨ اجلدول انظر%  ( ٦٩,٢و
وقد بينت املقارنة بني آراء الطالب يف املستويني الكوييت والعريب أن الطالب يرون أن التعصب يوجد                
بدرجة أكرب يف اتمعات العربية وأن أزمة التعصب تأخذ طابعا أقل أمهية وخطورة يف الكويت باملقارنة                

 ) . ١٠جدول ( مع الوطن العريب 
ريات االجتماعية يف رأي الطالب يف مدى انتشار التعصب يف الكويت بينـت             وفيما يتعلق بتأثري املتغ   

 :نتائج حتليل التباين ما يلي 
يف تنوع إجابات الطالب ورأيهـم يف حضـور         ) ذكور وإناث   ( ال يؤثر متغري اجلنس      .١

 . التعصب حمليا أو عربيا 
لقـد بينـت    . يؤثر متغري السنوات اجلامعية جوهريا يف رأي الطالب حنو هذه القضية             .٢

الدراسة أن  طالب السنوات العليا  يعتقدون أن التعصب أقل انتشارا يف اتمع من طالب السنوات                 
األوىل وهذا يعين أن جتربة احلياة اجلامعية مبا تنطوي عليه من حياة إنسانية واجتماعيـة تـؤدي إىل                  

عين أن اجلامعـة والتعلـيم   وهذا ي. تعديل يف رأي الطالب فيما يتعلق بالتعصب وحضوره وانتشاره     



اجلامعي يلعب دورا كبريا يف بناء اإلنسان على صورة التسامح واحملبة ورفض األفكـار السـائدة يف        
 .اتمع 
وقد بينت الدراسة أيضا أن متغري االختصاص اجلامعي يؤثر يف رأي الطالب حنو قضـية                .٣

رأيا معتدال يف   )  والطب واهلندسة    الصيدلة( التعصب يف الكويت ، إذ يبدي طالب الكليات العلمية          
وهذا ) . ١٧جدول  ( مدى حضور التعصب يف الكويت وذلك باملقارنة مع طالب العلوم اإلنسانية            

وهذا يعـود برأينـا إىل      . يعين أيضا أن طالب الكليات العلمية أكثر تفاؤال فيما يتعلق هبذه القضية             
 . ع الثراء الثقايف ونبذ التعصب األصول االجتماعية هلؤالء الطالب الذي يتميز بطاب

وفيما يتعلق بالفروق اجلوهرية بني آراء الطالب يف مدى حضور التعصب يف اتمعات العربية وفقـا                
ملتغريات اجلنس واالختصاص والسنوات اجلامعية ، أوضحت الدراسة ومقاييسها اإلحصـائية غيـاب             

راء الطالب متجانسة فيما يتعلق مبدى انتشـار        الفروق اإلحصائية يف خمتلف املستويات وهذا يعين أن آ        
 .التعصب يف اتمعات العربية وذلك على خالف ما الحظناه يف املستوى الوطين الكوييت 

وهنا ميكن القول أن التعصب حقيقة حية  تنبض يف وعي طالب اجلامعة ومهما يكن األمـر، فيمـا                   
جتماعي املعيوش ، فإن حقيقة الرأي ال تقل أمهية         يتعلق مبدى تعبري رأي الطالب عن احلقيقة والواقع اال        

 . عن حقيقة الواقع بل تكاد تتجاوزها من حيث األمهية واخلطورة
فالطالب جيمعون من حيث املبدأ بأن التعصب حقيقة تنتشر يف دائرة الواقـع االجتمـاعي وـدد                 

شون سلبيات هذا الواقع من     وهذا املوقف قد يعين أن الطالب يعاي      . طموحات وتطلعات اإلنسان العريب     
جهة ويدركون خماطرها من جهة أخرى ويف هذا عطاء سوسيولوجي جيب العمل على توظيفه يف نـداء                 
تربوي وحضاري أصيل يدعو إىل نبذ التعصب والكشف عن عوامل وجوده يف جمتمعاتنا ومن مث العمل                

د مشاعره حنو جمتمعات عربية آمنة      بصورة تارخيية متواصلة على اجتثاث اجلذور اليت تغذي التعصب وتول         
 :ومن أجل هذه الغاية فإن الدراسة ترفع عددا من التوصيات أبلغها . من آفة التعصب 

دون خوف أو وجل    ) التعصب  ( إجراء دراسات سوسيولوجية وتربوية جريئة تباشر هذا اخلطر          -
عرية أسـبابه متهيـدا     أو خجل وذلك ألن الدراسات املوضوعية هي مبتدأ الكشف عن جذور اخلطر وت            

 .لعملية اجتثاثها واقتالعها 
 تعزيز قيم التسامح ونبذ التعصب يف خمتلف مستويات احلياة املدرسية منذ املرحلة االبتدائية حىت               -

اجلامعية وإحداث تغريات جوهرية يف املناهج والرؤى وطرق العمل واملضامني اليت تشكل منطلقا حلماية              
 . جتماعي مبختلف جتلياته وتنوعاتهالناشئة من خطر التعصب اال



 العمل على توظيف ثقايف وتربوي لإلعالم وطاقاته يف مواجهة هذا التحدي اخلطري الذي يواجه               -
اتمع حيث يترتب على اإلعالم أن خيصص مساحة أكرب لبناء وعي الشباب والناشئة مبدى اخلطر الذي                

 .يواجهه اتمع إزاء مظاهر التعصب وصيغ وجوده
لعمل مبختلف الوسائل واإلمكانيات املتاحة ثقافيا وسياسيا وإعالميا وتربويا على بناء اإلنسان             ا -

وتنمية وعيه بروح تساحمية دميقراطية وتعزيز قيم السالم والدميقراطية واحلق واخلري والعدل واجلمال وحق              
ه قـيم ومفـاهيم معاديـة     اآلخر يف الوجود اليت ميكنها أن تناهض كل اآلثار السلبية لوعي مشوه دنست            

 . لإلنسان واإلنسانية 
 
 



 :مراجع الدراسة 
دراسة حتليلية الجتاهات الرأس العام الكوييت حول خمتلف القضايا السياسية احمللية جملة : أمحد  املديريس  أمحد  البغدادي، .١

 )١٠٥- ٨٧ص (١٩٩٣آذار  ،١٦٩العدد  ،١٥السنة  املستقبل العريب،

 . ١٩٧٨بدوي ؛ معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بريوت، أمحد زكي  .٢
،شهر ٢٦التربية املعاصرة، عدد    ) صيغة تربوية مقترحة ملواجهة التطرف      (السيد سالمة اخلميسي تربية التسامح الفكري        .٣
 ) .١٠٩-٧٧صص (١٩٩١ مارس ،آذار ١٠
-١٢صـص (،  ١٩٩٦املوسوعة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، السـعودية،        املوسوعة العربية العاملية، مؤسسة أعمال       .٤
١٣ .( 
حسني سرمك حسن، مفيد حممد سعيد رؤف ، قياس التعصب لدى عينة من طالب اجلامعـة، جملـة علـم الـنفس،                       .٥
 ). ٦٥-٦١صص (،١٩٩٨شباط،/كانون الثاين/ فرباير/يناير
، ١٧٤لصامتة، دراسة يف سوسيولوجيا الثقافة، املستقبل العريب، عـدد  املشكل التربوي والثورة ا: خلدون حسن النقيب  .٦
 ). ٨٦-٦٧صص (، ١٩٩٣أغسطس، / آب
 .  ١٩٩٢زايد احلارثي، بناء االستفتاءات وقياس االجتاهات، دار الفنون للطباعة والنشر، جدة،  .٧
التعصب والتحدي اجلديد للتربية يف الوطن العريب ، ضمن الكتاب السنوي السـادس للجمعيـة               سعد الدين إبراهيم ،      .٨

الكونية لتقدم الطفولة العربية ، األطفال والتعصب والتربية ، احتماالت االيار الداخلي للثقافة العربية املعاصـرة ، الكويـت                   
  ) .   ٢٠٩ - ١٩٥صص  ( ١٩٩٩ - ١٩٨٨
: اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية    : التعصب والتحدي اجلديد للتربية يف الوطن العريب، ضمن       : سعد الدين ايراهيم   .٩

، ١٩٨٩احتماالت االيار الداخلي للثقافة العربيـة املعاصـرة، الكتـاب السـنوي السـادس،               : األطفال والتعصب والتربية  
 ). ٧١-١٩صص(

عملية التطبيع االجتماعي وأزمات التحامل والتعصب يف جمتمعاتنا العربية املعاصرة ، عـامل الفكـر               سعد عبد الرمحن ،      .١٠
  ) .١٣٢ - ٨٣صص ( ، الد األول ، ١٩٧٠يونيو ، / مايو /  ، أبريل ١الكويتية ، عدد 

مح وضرورة التكامل االجتمـاعي،     مسري هوانة ، قضية السالم يف املناهج الدراسية احلديثة، اجلمعية الكويتية تربية التسا             .١١
 . ١٩٩٥الكتاب السنوي العاشر 

يف مسألة حقوق اإلنسان والدميقراطية والتدريب عليها، اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسـان،            : عبد العايل ناصر عبد العايل     .١٢
 . ١٩٩٣املنظمة العريب حلقوق اإلنسان، الكويت، 

املنظومة األخالقية من منظور الدين والعلم، اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، : عبد العزيز كامل و أسامة اخلويل .١٣
١الطفل واتمع دراسات يف التنشئة االجتماعية لألطفال، حترير حممد جواد رضا، نوفمرب، الكويت،  ٩ ٩ صص (٣

٤٣٩-٤١٣(  
عض شعوب العامل، دراسة مقارنة بني الطالب السودانيني        عبد اهللا خليفة، احلسني عبد املنعم، اجتاهات طالب اجلامعة حنو ب           .١٤

تشـرين الثـاين،    /تشرين األول / نوفمرب/، أكتوبر ٣٦، عدد   ٩واملصريني،  جملة علم النفس، اهليئة العامة املصرية للكتاب، السنة           
 ). ١٣١-١٠٦(،صص١٩٩٥
 . باعة، بريوت، غ ت ، دار اهلدى للنشر والط١املوسوعة السياسية، اجلزء: عبد الوهاب الكيايل .١٥



-٨صص(، ١٩٩٦، ١٦سيكولوجيا التطرف واإلرهاب، حوليات كلية اآلداب، الكويت، احلولية       : عزت سيد إمساعيل   .١٦
٨٩ .(. 
، جمموعة دلتا، الكويـت،  ٢مناذج خمتارة من جمتمعات عربية معاصرة، ط: مشكالت اجتماعية معاصرة: علي عيد راغب   .١٧

١٩٩٤ . 
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