
  
  
  

  جامعة الزقازيق
  كليـة اآلداب
  قسم علم النفس

  

األمن النفسي وتقدير الذات في عالقتھما 
ببعض االتجاھات التعصبية لدى الشباب 

  الجامعى
  

  

  رسالة 
  مقدمة للحصول على درجة الماجستير

   فى اآلداب تخصص علم نفس
  

  إعــــداد

  سالم ناجح سليمان محمد
  
  

  إشــــراف 
  الدكتورة

  ين صالحعواطف حس
  أستاذ علم النفس

   جامعة الزقازيق-كلية اآلداب 

2010 
  ِ◌شكر وتقدير وعرفان



وجعـل فـي كـل , ٍالحمد هللا الذي الراد لفضله وال مانع لعطائه وال معبود سواه ، تجلت قدرتـه ،وعظمـت حكمتـه
  . والشكران ًشيء له آية تدل علي أنه الواحد ، سبحانك يا اهللا ال أحصي ثناء عليك ألنك جدير بالحمد

ًوأصلي وأسلم علي خير البرية وسيد المرسلين سيدنا محمد خير من صلي وصـام وقـام صـالة وسـالما عليـك  ً
  .ياسيدي يارسول اهللا ثم أما بعد 

فــإن االعتــراف بالفــضل لذويــه وشــكرهم قــد أمرنــا بــه اهللا ، وال يــسعني بعــد أن أتممــت بعــون اهللا إعــداد هــذه 
  . أن  أتوجه بآيات الشكر والعرفان واالمتنان إلي أصحاب الفضل في إتمام هذا العمل إال– المتواضعة –الرسالة 

دكتورةوأنتهز هذه الفرصة ألتقـدم بخـالص شـكري وعميـق تقـديري وامتنـاني ألسـتاذتي الفاضـلة  عواطف /ال

ة اآلداب  نفس بكلي م ال تاذ عل ازيق –حسين صالح أس ة الزق تهـا العلميـة والـذي كـان إلشـرافها المتميـز ورعاي جامع
ٕومتابعتها وتوجيهاتها البناءة بالغ األثر في تجويد هذه الرسالة واثرائها وانجازهـا بهـذه الـصورة ، فكانـت نعـم العـون  ٕ

  .والسند فجزاها اهللا خير الجزاء ومتعها اهللا بموفور الصحة والعافية 

ه الرســالة متمثلــة فــي كمــا يــسرنى ان أتوجــه بخــالص شــكرى وتقــديرى إلــى لجنــة الحكــم والمناقــشة علــي هــذ
دكتور ة اآلداب / األستاذ ال نفس اإلكلينكي كلي م ال تاذ عل صبوة أس د نجيب ال اھرة –محم ة الق تاذة ,  جامع واألس

دكتورة ة اآلداب / ال نفس كلي م ال تاذ عل وقى أس ود الدس ة محم ازيق–راوي ة الزق ــول   جامع ــضلهم بقب ــى تف عل
  . التقدير واالحترام ومتعهم اهللا بموفور الصحة والعافيةمناقشتهم لهذه الرسالة المتواضعة فلهم منى كل 

د /األستاذ الدكتور ويتجه عرفاني بالجميل ألستاذي  سية وعمي تاذ الصحة النف رحمن أس محمد السيد عبد ال

 والذي قام بعمل المعالجة اإلحصائية للبيانـات الخاصـة بهـذا البحـث والـذي غمرنـي جامعة الزقازيق –كلية التربية 
ًم واألخالق معا ، وفتح لي بكل الكرم واإلخالص  قلبه وعقله ، وأخجلنـي تواضـعه ، وكـان لتوجيهاتـه المنهجيـة بالعل

  .ٕوارشاداته العلمية ومواقفه اإلنسانية أكبر األثر في إنجاز هذا البحث ، فجزاه اهللا خير الجزاء 

ألفاضـل بكليـة اآلداب قـسم علـم الـنفس  كما أود أن أتقدم باسمي آيات الشكر واالمتنان والتقـدير ألسـاتذتي ا
دكتور وعلــي رأســهم  ازيق ، /ال ة الزق ة جامع ة التربي ساعد بكلي سية الم صحة النف تاذ ال عفان أس د س د احم محم

 ، علي ما بذلوه من جهد وعناء طـوال جامعة الزقازيق –والدكتور ھاني الجزار مدرس علم النفس بكلية اآلداب 
ســاروا معــي منــذ البدايــة يــشدوا مــن آزري ويمــدونني بتوجيهــاتهم والنــصائح القيمــة مــدة إعــداد هــذه الرســالة ، فقــد 

ٕواعطائي من وقتهم وعلمهم وكانت ألفكارهم العلمية الدقيقة ووجهات نظرهم الثاقبة أكبر األثر في إنجـاز هـذا العمـل 
  .، فلهم مني خالص الشكر والعرفان والتقدير

و عامر / الحاج  شــكري وتقـديري ألفــراد أســرتي ولوالـدي  في هـذا المقــام أن أعبــر عـنيوال يفوتن اجح أب ن

لما قدموه من خبرة وعلم ومشاعر رقيقة ونصح   وإخواني سليمان ومحمد وأخواتي أطال اهللا في عمرهما ووالدتي
  .وعون ومساندة ، فلهم مني خالص الشكر والتقدير والعرفان 



تاذ لـي كما يسرني أن أتوجـه  بخـالص الـشكر والتقـدير إ اتم عامر/األس د ح تاذ  ، احم در ، /واألس ي حي عل

  . لمساعدتهم لي والوقوف بجانبي طوال فترة اعداد هذه الرسالة جزاهم اهللا عني خير الجزاءاحمد الداھم/واألستاذ

ٕ ، إن كنت قد أحسنت هذا العمل فـذلك الفـضل هللا يؤتيـه مـن يـشاء واهللا ذو الفـضل العظـيم ، وان كنـت ًوأخيرا
  .رت فعذري الوحيد أن الكمال هللا وحده ، وختام حديثي أن آخر دعوانا إن الحمد هللا رب العالمين قد قص

  
 ثــاحــالب
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  ةدمــمق

ت  فــى طبقــاوجــودهم تــتلخص فــى , وموضــوعيةة ألســباب ذاتيــ,يــشكل الــشباب فئــة متميــزة فــى أى مجتمــع بــشرى
بداع والتفوق ليفجر الطاقـات فـى مختلـف نـواحى  فهم الشريان الحيوى الذى يتدفق فاعلية فى اإل. فئاتهمختلف المجتمع و

متـداد ا فعلـى .عتماد على الشباب فليس هناك تحول حضارى دون اال,من المستقبلأ لتشييد ركائز الحاضر وضمان ,الحياة
وهــم بحكــم . مــة  وحــاملو مــشعل األمانــة لألجيــال القاد ر ثــروة المــستقبل ، ومــصد،التــاريخ كــان الــشباب هــم مركــز اإلبــداع

كل ، عديد من المشاستقبل ، ولكن هذه الفئة مليئة بصطالح مرادف لألمل والتقدم والتفاؤل والثقة بالماالمفهوم والخصائص 
 ال فائـدة منـه ، ًايعتبـر علمـمـع ت المج وال سيما أن العلـم الـذى ال يخـدم,هتمام بمشاكل الشبابولذلك يتوجب علينا زيادة اال

  .القيام بهذه الدراسةالبد من حجم المشكالت التى يعانى منها الشباب كان نظرا إلدراكنا لو

ً مهمـــا مـــن ً مـــن الظـــواهر العالميـــة التـــى تعـــانى منهـــا المجتمعـــات ، ولقـــد ظـــل التعـــصب موضـــوعاالتعـــصبويعـــد 
تجــاه يحكــم اوتــم تناولــه علــى أنــه .  مــن القــرن الماضــى وحتــى اآلن جتمــاعى منــذ فتــرات مبكــرةموضــوعات علــم الــنفس اال

ًتجاها سلبيا أو إيجابيااكان أ إلى مختلف الجماعات ، سواء التفاعل بين األفراد الذين ينتمون ً وقد حظى التعصب السلبى  . ً
جتماعيــة ية علــى النــواحى االيــه مــن آثــار ســلبهتمــام لمــا يترتــب علر مــن اإليــتجاهــات التعــصبية الــسلبية بالقــدر الكبأو اال
وتـنعكس هـذه اآلثـار الـسلبية علـى المجتمعـات فـى عمومهـا مثلمـا . ةينسانقتصادية والسياسية فى سائر المجتمعات اإلواال

نفـسها تجاهـات التعـصبية الـسلبية تـى عانـت ومازالـت تعـانى مـن االعديد مـن المجتمعـات الوهناك . ًتعود على األفراد تماما
  . )101 ,2000 معتز سيد عبد اهللا ،(   مواجهة هذه المشكلةوغير قادرة على

نه سوف يخطو باإلنسان إلـى األمـام أ حاليى والتقنى الذى شهده القرن الولقد توقع العالم بأكمله من التقدم العلم
بـشكل غيـر الجماعـات ً، إال أن الواقع كان مخالفا للتوقع ، فقد تزايدت معدالت الجرائم والمذابح بسبب العداء والصراع بـين 

( مذابح وجرائم القرون السابقة متواضعة بالقياس إلـى مـا جـرى فـى القـرن العـشرين وحتـى اآلن مسبوق وعلى نحو يجعل 
  . )2،  2002هانى الجزار، 

 - فـى األمـم المتحـدة ًممـثال -تجاهـات التعـصب وحـاول امجتمع الدولى قد أشار إلى خطـورة ومما الشك فيه أن ال
 فـى ديباجتـه علـى 1945 القرارات والتشريعات ما يحد من الظاهرة ، فنص ميثاق األمم المتحدة المعلن سنة أن يصوغ من

 وبكرامــة الفــرد وقــدره ، وبمــا للرجــال والنــساء واألمــم كبيرهــا -بــالحقوق األساســية لإلنــسان"دة  حــإيمــان شــعوب األمــم المت
نـص . المنظمـة التـى حـددتها المـادة األولـى مـن الميثـاق  وفى معرض الحديث عن أهـداف "وصغيرها من حقوق متساوية 

حتـرام حقـوق اإلنـسان والحريـات األساسـية للجميـع وبـدون ا تهيئة ودعـم ":على ) جـ(الفقرة ) 55: المادة (  الهدف الثالث
نـسان بقـرار عـالمى لحقـوق اإلومـن ناحيـة أخـرى جـاء اإلعـالن ال . "... تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين 

 ، ليقـر فـى ديباجتـه بمـا لجميـع أعـضاء األسـرة البـشرية مـن 1948ة العامة للمنظمة فى العاشر من ديسمبر سنة عيالجم
يولـد  " :)1(لة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة كأساس للحريـة والعـدل والـسالم فـى العـالم ، ويؤكـد فـى المـادة يكرامة أص



ًوهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعـضا بـروح . الكرامة والحقوق ومتساويين فى  ًجميع الناس أحرارا
تمييـز مـن  لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقـوق والحريـات المـذكورة وفـى هـذا اإلعـالن دون"  ):2( وفى المادة ,"اإلخاء 

ًدين أو الـرأى سياسـيا وغيـر سياسـى أو األصـل أى نوع والسيما التمييز بسبب العنـصر أو اللـون أو الجـنس أو اللغـة أو الـ
   ) .3 ، 2002هاني الجزار ، ( .. " الوطنى أو الثروة أو المولد او أى وضع آخر 

 دولـة -ففى الواليات المتحدة األمريكيـة : ستمرار حوادث التعصب ا المعطيات الراهنة ال تزال تؤكد نأ ,ومن المؤلم
 ترجمة ليلي الجبالي ، ، دانييل جولمان( هناك ضد الزنوج ًياال التعصب العنصرى قو ال يز-مون الحقوق والحريات كما يزع

2000، 222-227(.  

 إلــى التعــصب الطــائفى فــى المجتمــع اللبنــانى بــين الطوائــف العديــدة التــى يتكــون منهــا ولقــد أشــار معتــز عبــد اهللا
ع المسلح القائم هناك ، والـذى يتبـدى فـى كـل  وهو ما يتجلى فى صورة الصرا ,ينيًوخصوصا ميلشيات المسلمين والمسيح

  .)20, 1989 معتز سيد عبد اهللا،( شكال العنف التى يمكن توقعهاأ

  ترجمـة أحمـد مـستجير ،كـارل بـوبر،(قليات فى دول كثيرة فـى العـالم تعـانى مـن عنـف األغلبيـة ن االأ ويؤكد بوبر
1996، 153(.  

جـان فرانـسوا ( بـاوالعنصرية وتنامى التعصب والعنف العرقـى فـى أورإلى أن الدالئل تشير إلى إنبعاث  ويشير بايار
  .)8 ،1998  ترجمة حليم طوسون ،بايار،

األمر الـذى جعـل الـبعض يتـشكك فـى إمكانيـة . ًن حدتها تتزايد يوما بعد يومإ بل مستمرةوال تزال الصراعات والصدامات 
نـه أ - ًوفقـا للـشواهد المتاحـة  - ًالى مختلفا عن سابقه ، بـل يؤكـد وجود عالم بغير تعصب ، أو فى إمكانية أن يكون القرن الح

فرانـسيس  (. ًياتهـا مزيـدا مـن شـرور التعـصب وعمليـات اإلبـادة الجماعيـة الدمويـةطمن األرجح أن تحمل السنوات القادمـة فـى 
  .)21 ،1993 ترجمة حسين أحمد أمين ، فوكوياما،

ن القــرن أ و,"قــرن التعــصب"ن نطلــق عليــه بحــق  أين يمكــن ومــن خــالل العــرض الــسابق يتــضح أن القــرن العــشر
خـتالف تخصـصاته اماسـة إلـى دور العلـم علـى ال الحاجـة تـضحومـن هنـا ت.  القـرن الماضـى نه سـيكون مثـلأالحالى يبدو 

 ختلفة التى ينشأ عنها التعصب وطرق الوقايـة من خالل تحديد األصول المليضطلع بالدور المنوط به فى مواجهة التعصب
واليمكــن أن نتجاهــل المحــاوالت الجــادة والقيمــة التــى تمــت فــى هــذا الخــصوص والتــى بــدأت بــشكل . منــه وأســاليب عالجــه 

  .ملحوظ فى الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية وال تزال مستمرة حتى اآلن

 ىحتــتعــصب ، ف للنفــسي للفهــم ال فتــرات واضــحة تمثــل التطــور التــاريخى قــد ميــز بــين ســبعجــون دكــت نأونجــد 
 وفى العـشرينات وحتـى ,"للمتخلفين" ستعمارى ستعمار األبيض والحكم االن القرن الماضى كان السائد هو االات ميالعشرين
ات يات واألربعينيوفى الثالثينات من القرن الماضى كان السائد هو المواجهة وتحدى مشروعية السيطرة البيضاء ، يالثالثين



يــضاء فــى الواليــات المتحــدة ، وفــى الخمــسينيات كانــت العنــصرية النازيــة ومــذابح اليهــود ، وفــى نتــشار العنــصرية الباكــان 
 وفـى ,مريكـاأب والتمييـز فـى ـات كـان ظهـور التعـصيبعينــالستينيات كانت مشكلة التعصب فى الجنوب األمريكى ، وفى الـس

 ترجمـة عبدالحميـد صـفوت ، جـون دكـت،( ماعـات بالـصراع بـين الجالقتهـوعـواسـتمراره التعـصب ومية ـات كان عمـيعينـالتس
2000، 133-149(.  

  :ن يكون لھا دور فى تحديد وتشكيل التعصب وھىأوھناك أربع عمليات سببية مختلفة يمكن 

  .نخراط فى التعصبستعداد واإلمكانية لاللعمليات النفسية الشائعة تشكل االًن بعضا من اإ - 1

روط أو الظــروف التــى يحــدث فيهــا ميــات التفاعــل بــين الجماعــات تــصف الــشجتماعيــة ودينان الــديناميات االإ – 2
  .ستعداد للتعصبمكانية واال تشكل اإلى والتفاعل بين الجماعات وهى ذاتها التتواصلال

كيـف تنتقـل ديناميـات التفاعـل بـين الجماعـات ، واألنمـاط المـشتركة  Transmission  نتقـالاال تفسر آليـات -3
  . اآلخرين فى هذه الجماعاتللتعصب إلى األفراد

ــرد للتعــصب،- 4 ــة الف ــة مــدى قابلي ــاد الفــروق الفردي ــالى  تحــدد أبع ــار هــذه اآلوبالت ــى توصــيل آث ــات تعمــل عل  لي
  .ٕنتشار والى أفراد الجماعات بدرجات مختلفةجتماعية لالاال

لتــأثير المعــايير  الكبيــرة  رغــم األهميــةهتجاهــات التعــصبية فنجــد أنــوق الفرديــة والقابليــة إلكتــساب االمــا عــن الفــرأ
تجاهات فرد إزاء الجماعات الخارجية فقط من معرفة عـضويته بجماعـة اًه ليس من الممكن دائما التنبؤ ب إال أن,جتماعيةاال
تجاهات الفـرد إزاء هـذه اًا فى تحديد مهمً دورا ؤديتفالخصائص الفردية والتى يشار إليها فى الغالب بعوامل الشخصية . ما

  .)135 ،2002, هانى الجزار (الجماعات

ــأثر ذلــك االجتمــافــرد ال يكتــسب التعــصب مــن الوســط االوممــا ال شــك فيــه أن ال كتــساب ٕعى بــشكل آلــى، وانمــا يت
سـاس الفـروق أ علـى -ً جزئيـا علـى األقـل -ن نفـسر التعـصب أى تميز هذا الفرد وعلـى ذلـك يمكـن بالخصائص الفردية الت

 هذا التـصور للتعـصب مـن خـالل المتغيـرات الفرديـة . قابلية للتعصب بالمقارنة باآلخرينكثرأبين األفراد التى تجعل بعضهم 
ًظهر واضحا بعـد نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة وحمـالت اإلبـادة الجماعيـة لماليـين مـن اليهـود علـى يـد النظـام النـازى فـى 

 ,Franzoi(الح أو عالقـات القـوة والمكانـة ألمانيا ، إذ لم يكن من المنطقى تفسير هـذه اإلبـادة علـى أسـاس صـراع المـص

1996, 399(.  

شـارت لفكـرة أن التعـصب مـشكلة فـى الشخـصية هـى أ فـى علـم الـنفس اإلجتمـاعى التـى تقليديةونجد أن النظرية ال
تجاهـات الفـرد ان أوالتـى تؤكـد )  (Adorno, et al.,1950 هؤقترحها أدورنو وزمـالاوالتى " الشخصية التسلطية " رية نظ
ًجتماعية والسياسية تشكل نمطا مترابطا وأن هذا النمط يعبر عن ميول اال  ,Hewstone) نزعات عميقـة فـى الشخـصية/ ً

et al., 1993, 385) .  



دراسـة حـسن وخـاليكى : الشخصية بالتعصب ومن هذه الدراسات متغيرات رتباط اعديد من الدراسات إلى ر د أشاوق
)Hassan & Khalique,1987(مـن القلـق والتـسلطية ٍ بـين التعـصب وكـلً داالًا موجبـًاطـ أن هنـاك إرتبا وتوصـلت إلـى 

  .وعدم تحمل الغموض

إلى أن التصلب والتطرف والعداوة والجمود والمجاراة الـسلوكية كـسمات للشخـصية ) 1987(وتوصل معتز عبد اهللا 
تجاهــات هميــة فــى تحديــد اإلأالقيميــة  قنــساألكثــر عناصــر اأن أتجاهــات التعــصبية، وكــذلك وجــد ًرتباطــا باالانهــا أكثــر أب

  .فق والغيرية والحريةالتعصبية هى سعة األ

 مـن ٍ بين الصحة النفسية وكـلًا سالبًان هناك إرتباطأفقد توصلت إلى ) Hightower, 1997(ما دراسة هايتور أ
ابط بالوالدين وبعالقات ضطراب الرواوالتعصب الضمنى يرتبطان بداللة بالتعصب الصريح والضمنى ، وأن التعصب الصريح 

  .نفعالى باألقرانر آمنة يسودها القلق والتباعد االعدائية غي

ــد أوتوصــل  ــًاإلــى أن هنــاك إرتباطــ) 1998(حمــد زاي ــً داالًا موجب ه وبــين ســمات الشخــصية  بــين التعــصب ومكونات
نزعـة إلـى التـصنيف كأحـد أبعـاد  ، وكـذلك عـدم وجـود فـروق بـين طـالب التعلـيم الـدينى وطـالب التعلـيم العـام فـى الهذائيةال

  .التعصب

رتباطية سالبة دالة بـين سـمة التعـصب ومركـز اإلى أن هناك عالقة ) 2000( اهللا وكذلك توصلت دراسة معتز عبد
  . مط السلوكالتحكم ، وكذلك وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة بين سمة التعصب ون

ن بـشكل موجـب ئـانغـالق الهويـة ينباوت الهوية يًال من تشتتوصلت إلى أن كفقد ) 2002(أما دراسة هانى الجزار 
  .تجاهات التعصبيةدال باال

إال أنه من خالل مطالعة التراث النظرى والبحثى قد تبين للباحث الحالى أن هناك بعض متغيرات الشخصية الهامـة 
ــسم بالتعــصب ــد ,التــى تجعــل الفــرد يت ــذات واألمــن النفــسى ، وأن هــذين ا أال وهــى تق ــراير ال ــتم دراســتهمالمتغي ــم ي  فــى ن ل

 اك بعض الدراسات األجنبيـة التـىتجاهات التعصبية فى نطاق البيئة العربية وذلك فى حدود علم الباحث، وهنعالقاتهما باال
  : ، ومن هذه الدراساتن كانت قليلةٕتعرضت لهذا الموضوع وا

 التعــصب لــدى الــشباب يــرتبط نأحيــث توصــلت إلــى , Verkuyten, et al.,1996)(دراســة فيــركتين وآخــرون 
  . الذات بتقدير ًإيجابيا

فقـد توصـلت إلـى أن تقـدير الـذات الجمـاعى العـام هـو البعـد ) Ruttenberg, et al.,1996(ما دراسة روتنبـرج أ
 معرفيـة تـؤدى إلـى مـشاعر ، وهذا يوضح لنا أن تقدير الذات الجماعى قد ينتج عن خلفيةاألكثر قدرة على التنبؤ بالتعصب

   . تدفع بالفرد إلى النزوع نحو التعصبيةنفس

ً إلــى أن كــال مــن التوجهــات القيميــة ثــم تقــدير الــذات Boehnke, et al., 1998)(نيــك وآخــرون هوتوصــل بو



  .المنخفضالمنخفض أقل أهمية فى التنبؤ بكراهية األجانب، وبالتالى يمكن التنبؤ بكراهية األجانب من خالل تقدير الذات 

إلـى أن الطـالب الـذين يـشعرون بـاألمن أقـل ) Sharma, et al., 1989(ن سـة شـارما وآخـريوكـذلك توصـلت درا
  .ًتعصبا من الطالب الذين ال يشعرون باألمن

باإلتجاهات ) متغيرات الشخصية  ( ل فى إطار عالقة العوامل الفرديةعلى ما سبق فإن الدراسة الحالية تحاو ًوبناء
تجاهـات التعـصبية لـدى عينـة مـن  واألمـن النفـسى فـى عالقاتهمـا باالمن تقدير الذات ٍين كلالتعصبية أن تفحص العالقة ب

  .الشباب الجامعى

عتبــارهم اًى التوافــق والــذين غالبــا مــا يقــل نخفــاض تقــدير الــذات وعالقتــه بالتعــصب، فــإن األفــراد منخفــضاعــن أمــا 
فتراضــات والدراســات التــى تقتــرح أن بعديــد مــن اال يزخــر نفــسيفــالتراث ال. ًســتعدادا للتعــصبان يكونــوا أكثــر ألــذواتهم يمكــن 

أقـل ثقـة يكـون فـرد نخفاض تقـدير الـذات يعنـى أن الاخرين، فًتهم يبدون تقبال أقل لآلاألشخاص الذين ينخفض تقديرهم لذوا
جتماعيـة ات االتجاهوين اال رئيسية لقبول اآلخر وتكٕ بالنفس وتقبلها واحترامها شروطًحتراما لها، والثقةاًبنفسه وأقل تقبال و

   . )42-40  ،1997 هانى الجزار،( السوية 

ًجتماعيـا ، اًشخـصى ، يتـضمن تقـدير الـذات بعـدا ًحاديا ، فإضافة إلى البعد الأًلك فإن تقدير الذات ليس متغيرا وكذ
   .)22, 1991, صفوت فرج(هذا البعد يرتبط بوضوح بتقبل اآلخر 

ستحقاق يتقبلون اآلخـرين، الن ذواتهم ويرون فيها القيمة والجدارة وا فإن األشخاص الذين يتقبلو،ومن زاوية أخرى
ًفنحن دوما نرى اآلخرين وفقا لكيفية رؤيتنا   . Hamachek, 1982, 3 ) ( لذواتناً

ــراد ذوى اال ــا يمكــن أن نفتــرض أن األف ــد تكــون إتجاهــاتهم ســالبة نحــو ومــن هن ــسالبة نحــو أنفــسهم ق تجاهــات ال
ووظيفة الدفاع عن األنا التى صاغها كاتز .. تجاهات ًأخرى ووفقا للخاصية الوظيفية لالناحية الجماعات الخارجية ، ومن 

)Katz,1967  (تجاهات التعصبية تقى الفرد من المشاعر السالبة تجاه ذاته  مفاهيم التحليل النفسى ، فإن االًنطالقا منا
  .)  Hewstone, et al.,1993, 351(ية قلى األشخاص اآلخرين مثل جماعات األعبر إسقاط هذه المشاعر عل

 )( أو بعبــارة ثانيــة لحمايــة تقــدير الــذات ,ومــن هنــا نجــد أن التعــصب يوظــف كوســيلة للــدفاع عــن تقــدير الــذات 

Stephen et al., 1998, 31 .  

 أًجتمـاعى مـثال قـد يلجـتـه بـسبب تـدنى ترتيبـه فـى الهـرم اال ينخفض إعتبـاره لذا الذىن الشخصأومما ال شك فيه 
فـى كـل األحـوال يمكـن النظـر إلـى و. ًخـرى بمـا يمنحـه نوعـا مـن الـشعور بـالتفوقأحتقار والتقليل من شأن جماعـات إلى اال

   .)140-139  ،2002, رهانى الجزا(  عتباره لذاتهابقاء على تجاهات التعصبية كمحاولة من قبل الفرد لإلاال

د أشـار إلـى أهميـة  قـ( Maslow,1970 ) ن ماسـلوفنجـد أ. نخفـاض األمـن النفـسى وعالقتـه بالتعـصباأمـا عـن 
قتــصادية ســتقرار الــسياسى والــصعوبات االن يتــسم بــالحروب والكــوارث وعــدم االالــشعور بــاألمن النفــسى فــى عــالم غيــر آمــ



  .والبطالة وعدم إمكانية التنبؤ بالمستقبل، مما يجعل الطفل يشعر بالقلق والعجز واليأس

هتمــام بميــولهم  إعطــاء أبنــائهم التقبــل والحــب واالبــاء علــىى ينــتج عــن قــدرة اآلالــشعور بــاألمن النفــسك فــإن وكــذل
سـتماع لوجهـات طـائهم حريـة التعبيـر عـن الـرأى واالعٕاومشكالتهم، ووضع ضوابط وحدود معقولة وواضحة ومتسقة لهم، و

   .)614, 2003, عماد مخيمر ( نظرهم والسماح لهم بالمشاركة فى صنع بعض القرارات األسرية

ــد والخطــر -Maslow  كمــا عــرض لهــا ماســلو -مــن النفــسى فمــن أعــراض عــدم األ ــدائم بالتهدي ــشعور ال  , ال
ها ًالخطر دائما قد ينظـر إلـى الجماعـة الخارجيـة بوصـفبشعر  يلتالى فإن الفرد الذى الوالتعطش المستمر لتحقيق األمن وبا

لتـصاقه ا تزيـد مـن صدر تهديـدفـرد للجماعـة الخارجيـة كمـؤيـة ال فـإن ري آخـرناحيـه، ومـن ناحيـههذا من . ًمصدرا للتهديد 
اعـة الخارجيـة وبالتـالى سـوف يكـون بجماعته كمحاولـة لتحقيـق الـشعور بـاألمن وهـو مـا قـد يـؤدى إلـى تعزيـز العـداء للجم

   .)4-3 , ت. بعبد الرحمن عيسوى،(تجاهات تعصبية ضد هذه الجماعة ا

مــن يمكــن إشــباعها مــن خــالل رفــض ونبــذ الجماعــة الخارجيــة ، أن الحاجــة إلــى األ) 1985(ويــرى عــادل األشــول 
فمثــل هــذه . .فالــصراع بــين الجماعــة الداخليــة والجماعــة الخارجيــة يــؤدى إلــى التماســك بــين أعــضاء الجماعــة الداخليــة 

 والـصراع مـع  من التمييزً وهكذا يرى أن كال..وتعيد تأكيد هوية الجماعة الداخلية ,ختالفات تشحذ الحدود بين الجماعاتاال
عـادل ( سـتقرار أكبـر فـى أحـضان عـضويته داخـل الجماعـة الداخليـةاقد يجعل الشخص يشعر بأمـان أكثـر وجماعة خارجية 
  .)136, 1985 عزالدين األشول،

دير  على ما سبق فإن الدراسة الحالية تركز على العالقـة بـين بعـض متغيـرات الشخـصية متمثلـة فـى تقـًوبناء     
الـشباب الجـامعى فـى ضـوء  من المجتمع المصرى وهى نفسى وبين االتجاهات التعصبية لدى شريحة مهمةالذات واألمن ال

  .نتهاء من المرحلة الجامعيةلشباب فى النظرة للمستقبل بعد االجتماعية والبطالة التى يعانيها االضغوط االقتصادية واال

  :مشكلة الدراسة 

 الجــامعي مــن واالتجاهــات التعــصبية الدينيــة والرياضــية لــدى الــشباب بــين األمــن النفــسي هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة -1
  ؟الجنسين

 اب الجامعي مـن الجنـسين بين تقدير الذات واالتجاهات التعصبية الدينية والرياضية لدي الشبهل توجد عالقة ارتباطية -2
 ؟

  ؟ الجامعى من الجنسين الشبابهل يمكن التنبؤ باألمن النفسي من خالل االتجاهات التعصبية الدينية والرياضية لدى -3

  ؟الجامعي من الجنسينهل يمكن التنبؤ بتقدير الذات من خالل االتجاهات التعصبية الدينية والرياضية لدى الشباب  -4

فـى تأثيرهمـا المـشترك )  مرتفـع -مـنخفض (التعـصب ومـستوى ) إنـاث –ذكـور  ( ٍفاعل بـين كـل مـن النـوع هل يوجد ت– 5
  الشباب الجامعي ؟ لدى األمن النفسيعلى 



فـى تأثيرهمـا المـشترك )  مرتفـع -مـنخفض (التعـصب ومـستوى ) إنـاث –ذكـور  ( ٍهل يوجد تفاعل بين كـل مـن النـوع – 6
   لدى الشباب الجامعي ؟تقدير الذاتعلى 

  -:أھداف الدارسة 

  -:تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي 

  .لدي الشباب الجامعي من الجنسينني والرياضي  الكشف عن العالقة بين األمن النفسي والتعصب الدي-1

  . الكشف عن العالقة بين تقدير الذات والتعصب الديني والرياضي لدى الشباب الجامعي من الجنسين -2

  . الكشف عن مدى إمكانية التنبوء باألمن النفسي وتقدير الذات من خالل التعصب الديني والرياضي -3

  .مستوى التعصب في تأثيرهما المشترك على األمن النفسي وتقدير الذات من النوع وٍ معرفة مدى التفاعل بين كل -4

م البنــاء النفــسي لــدى الــشباب امج إرشــادية عالجيــة تهــدف إلــي دعــ االســتفادة مــن نتــائج هــذه الدارســة فــي وضــع بــر-5
   .الجامعي في مواجهة هذه االتجاهات التعصبية

  :أھمـية الدراسـة 

نتــشار كمــا أنــه وقــود التطــرف بح يمثــل مــشكلة عالميــة آخــذة فــي االالتعــصب أصــســة إلــي أن ترجــع أهميــة هــذه الدرا -1
  .تقتضي دراسة أسـبابه النفسية جتماعية والضرورة وقد درس من زوايا مختلفة اقتصادية وسياسية وا, إلرهاب وا

  فــيًاضــحا، كمــا كــان و  ًعــا علينــا جميً حقيقيــاًشكل خطــراتــ ظــاهرة التعــصب الــدينيتكمـن أهميــة هــذه الدراســة فــي أن و -2
علـي حـد ل حظه مـن المكاشـفة الـصادقة حتى اآلن لم ينإنه وبالرغم من خطورة الموضوع ف. أحداث الصعيد المتتالية 

التعصب و . انفجار قد يقضي على كل شيء جميل فيها أيولم نبدأ بعد أي عمل حقيقي لتأمين مصر منعلم الباحث 
مازلنـا حتـى اآلن نحـاول .  ئمة في نمو مطرد على كال الجانبين اإلسـالمي والمـسيحي اليوم هو حقيقة ظاهرة قاالديني
 هـذه  األمـر الـذي يكـسب,هـذه المـشكلة  دون دراسـة موضـوعية علميـة لحقيقـة الج األمر بالمسكنات والمهدئاتأن نع

 .َّ تحت مسميات مقنعة ال وجود لها في الواقعا كل يوم قوة أكثر، ويطورهالمشكلة

 التعصب الدينى حيـث عـرف متباينة من مجتمعنا مازال يعانى من ألوان عي الباحث إلي القيام بهذه الدراسة أنمما دو -3
ات يمجتمعنــا ظــاهرة الجماعــات الدينيــة المتعــصبة وقــد تــصاعد عنــف هــذه الجماعــات بــشكل خــاص مــع بدايــة الــسبعين

غتيـال، ًاال مختلفـة تراوحـت بـين أسـلوب االنـف أشـكتخـذ هـذا العوقـد ا,  هذه الجماعات أعداء الـدينًمستهدفا ما تعتبره
ًقتصادية ، إال أن اآلونة األخيرة قد شهدت هبوطا ملحوظا فى ئفى، وتخريب المنشأت والخدمات االوأسلوب العنف الطا ً

نشاط هذه الجماعات، وهو ما دفع مسئولينا إلى اإلعـالن عـن نجـاحهم فـى القـضاء علـى الظـاهرة ، إال أن بيـات هـذه 
عتبـار أن العوامـل التـى يفتـرض أنهـا تغـذيها ال خاصـة إذا وضـعنا فـى اال, ماعات إن جاز التعبير ال يعنى انتهاءهالجا

 .تزال قائمة



، لعل من أهمها التعصب الرياضى التـى  شكال أخرى من التعصب ، فثمة أتجاهات التعصبية الدينيةافة إلى االضوباإل -4
وفـى الواقـع، فـإن ". الهوس الكروى " فيما يسمى بـ " كرة القدم "صة فى مجال أخذت حدته تتزايد فى اآلونة األخيرة خا

فتحـى الـشرقاوى، (هتمام عدد من الباحثين، وتعـد دراسـة  استقطب  قد ا–نتشاره  مع تزايد ا–هذا الشكل من التعصب 
ٕعنـا وان كانـت تقـل من الدراسات المبكرة التى تعرضت لبحثـه وعكـست الحـدة التـى أخـذ ينتـشر بهـا فـى مجتم ) 1984

ًوأمريكـا الالتينيـة حيـث كثيـرا مـا تـسبب ) إنجلترا بصفة خاصة ( ًكثيرا عن الحدة التى تعانيها دول أخرى كدول أوروبا 
  ).8 -6، 2002هانى الجزار، ( التعصب الرياضى فى هذه الدول من حوادث قتل دموية 

تقدير الذات والشعور باألمن النفسى وهما متغيران لم يتم كونها تتناول عالقة متغيرين هما وترجع أهمية هذه الدراسة  -5
 .في عالقتهما بالتعصب في البلدان العربية - في حدود علم الباحث -ًدراستهما حتى االن 

  :مصطلحات الدراسة 

 : Esteem –Self تقدير الذات 

ى قبول الفرد يجابي للذات إلى مد اإلميتهما وقيمتها ويشير التقديريقصد به تقدير الفرد العام لذاته فيما يتعلق بأه
 أمـا التقـدير الـسلبي للـذات فسه علـى أنـه شـخص ذو قيمـة، جـدير بـاحترام وتقـدير األخـرين،ٕ وادراكه لنٕلذاته واعجابه بها ،
 ً  وغالبـاورة بالنقص عند مقارنته باألخرين، وشعول المرء لنفسه وخيبة أمله فيها ، وتقليله من شأنها ،فيشير إلى عدم قب

   .)7,  1989, ممدوحة سالمة(ما يرى نفسه  في هذه الحالة على أنه ليس له قيمة أو فائدة 

  :التعريف اإلجرائي 

  . كيفية رؤية اآلخرين وتقييمهم له  هو الفكره التي يدركها الفرد عنبأنه تقدير الذات ب يقصد



 : Feeling of Securityالشعور باألمن النفسي

ونـدرة شـعوره بـالخطر والتهديـد , ر الفرد بأنـه محبـوب ومقبـول ومقـدر مـن قبـل اآلخـرينيقصد باألمن النفسي شعو
, ً ًدين معـه بـدينا ونفـسياوجـمستجيبين لحاجاته ومو)   الوالدينخاصة(ٕوادراكه أن األخرين ذوي األهمية النفسية في حياته 

  .)617 ,2003,  عماد مخيمر (زمات لرعايته وحمايته ومساندته عند األ

  :ريف اإلجرائي التع

وعدم وجود أخطار خارجية تجعله يشعر بالقلق والتهديد ويترتب عليها  هو شعور الفرد بالراحة واألمان األمن النفسي        
على مواجهة اإلحباطـات اإلحساس باإلنتماء والتقدير والمساندة اإلنفعالية من اآلخرين من حولة والتي يصبح الفرد بها قادرآ 

ها في حياتـه ، والتـي تـؤثر علـى توافقـه الشخـصي واإلجتمـاعي واألسـري والجـسمي بطريقـة تجعـل الفـرد يـسلك التي يتعرض ل
  .السلوك المناسب مع اآلخرين 

  : Prejudicial Attitudesاإلتجاھات التعصبية 

بعـدة وقد مر هـذا المفهـوم . وتعني الحكم المسبق   Praejudiciumيشتق مفهوم التعصب من الكلمة الالتينية 
  : في ثالث مراحل هي–) Allport, 1958( كما يذكر ألبورت –تمثلت هذه التغيرات , تغيرات في معناه 

  .ساس القرارات والخبرات الفعليةلمسبق الذي يقوم على أويقصد به الحكم ا: المعني القديم   -أ 

ار وفحـص ل القيـام باختيـيـصدر عـن موضـوع معـين قبـ المفهـوم فـي اإلنجليزيـه معنـى الحكـم الـذي اكتـسب, وفيما بعد  - ب 
 .فهو هنا بمثابة حكم متعجل مبتسر. الحقائق المتاحة عن هذا الموضوع

(  التي تصطحب الحـكم األولـى الحالية، سواء بالتفضيل أو عدم التفضيل ،نفعالية ً وأخيرا، اكتسب المفهوم خاصية اال  -ج 
  .)48 , 1989,معتز سيد عبداهللا  (الذي ليس لـه أي سـند يدعمـه ) المسبق

  :بأنه مصطلح يتكون من عدة نقاط هي) 2002(ويعرفه هاني الجزار 

ًتجاه قد يكون سالبا أو موجباا -1 ً.  

 .ويصعب تغييره, ينطوي على حكم مسبق الينبني على شواهد معرفية  -2

ـــــــــضيل  -3 ـــــــــشاعر بالتف ـــــــــصحبه م ـــــــــم ت ـــــــــذا الحك ـــــــــضيل ) حـــــــــب ( ه ـــــــــة ( أو عـــــــــدم التف   إزاء موضـــــــــوع ) كراهي
 .     التعصب

ـــــــه -4 ـــــــب علي ـــــــزى ســـــــواء يترت ـــــــشكل تميي ـــــــسلوك ب ـــــــزوع لل ـــــــى صـــــــالح ( أو ) ضـــــــد (  ن ـــــــصب) ف   موضـــــــوع التع
  )76, 2002, هاني الجزار    ( 

  :التعريف اإلجرائي 



ًاالتجاهات التعصبية هي اتجاه سلبي أو إيجابي وغالبا مـا يكـون سـلبيا  يقـوم بـه أعـضاء جماعـة معينـة مـستمد مـن ً
  . نحو جماعة أخري أو أحد أعضائها ويوجه هذا االتجاهالمعايير والضوابط القائمة في هذه الجماعة 

   : University Youths الشباب الجامعي

يختلف الباحثون فـي تعريفـاتهم للـشباب فمـنهم مـن يقـصد بهـم األفـراد فـي مرحلـة المراهقـة أي األفـراد بـين مرحلـة 
 حتـى وقـد يمـدها بعـض البـاحثين , ر محـددةأما الفترة التي تنتهي عندها مرحلة الشباب فهي غي,  البلوغ الجنسي والنضج
  ين أن يــــــــــــــصاحب التعريــــــــــــــف بتحديــــــــــــــد زمنــــــــــــــىكثيــــــــــــــر مــــــــــــــن البــــــــــــــاحثويحــــــــــــــاول  , ســــــــــــــن الثالثــــــــــــــين

  . )6 , 1990, محمد يوسف  ( 

  :التعريف اإلجرائي 

الـذين تتـراوح أعمـارهم )  إنـاث-ذكـور(يقصد بالشباب الجامعى فى هذه الدراسة أنهم طالب الجامعـة مـن الجنـسين 
  . والدراسين فى جامعة الزقازيق بالكليات محل الدراسة والبحثعاما)  23 – 19  (مابين
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 من النفسي بالتعصب الدينيعالقة األ. 
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 مقدمة.  
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  نظريات التعصب. 
  التعصب الرياضي 
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  األمــن النفسي

وذلـك ,  فالبد أن يتوافر األمن لديها علي المـستوي االجتمـاعي ً مزدهراً حضارياًا أرادت أمة أن تحقق لنفسها تقدماإذ
لميـة أو وال نهـضة ع ,سـتقرار ت الحضارات العريقة فال إبداع بـدون اوفق ماشهد به التاريخ وأكدته تجارب األمم والشعوب ذا

كمـا أن األمـن هـو أهـم األسـس  ,من أو طمأنينة تلقح العقول وتشحذ العزائم وتعلي الهمـم وتطلـق الحريـات ماعية بدون أاجت
المجتمع المتقدم واألمـة وهو اللغة الرسمية التي يتميز بها الفرد المتحضر و, وأبرز القواعد التي يقام عليها صرح الحضارات 

ولـم تكـد تـسلم رقعـة مـن  ,نفجـار يوم يتأرجح فـوق بركـان علـي وشـك االجدال أن العالم الٕ وان الذي ال ريب فيه وال الواعدة ،
ضـطراب قـد أصـبح كأنـه ضـرورة مـن ضـرورات العـالم ال تكـاد والـذي الريـب فيـه أيـضا أن اال, زعج رقاعه من هذا البركان المـ

  .تستغني عنه بقعة من بقاعه

 ,لزمن ولكن ربما أصبحت أقوى وأكثـر إلحاحـا اآلن مـن ذى قبـل وظهرت الحاجة إلى األمن لدى االنسان منذ فجر ا 
باإلضـافة إلـى الخـوف المـروع مـن المـستقبل  ,ذلك أن السرعة المتزايدة للحـياة الحديثة وتعقيداتها ومتاعبها المطـردة الزيـادة 

 إلـي عـصور ًا نــنزلق رجوعـانيـه بـدأننفعالى روحي شــديد وكلمـا تقـدمت بنـا المد ذلك كله يحدث حالة اضطراب اغير المأمون
هيـام محفـوظ (التي يتعذر علـيهم تخيلهـا هوال األبئو من تختزاحمون في الكهوف  ليماقبل التاريخ المظلمة حين كان الناس ي

 ,2001 , 36( .                   

إن  ث يقـول فيـشر في تنمية سمة اإلبـداع لـدي األفـراد فالبـد مـن تـوفير الجـو اآلمـن للفـرد حيـولألمن النفسي أهميته
     ( Fisher,2001, 35 )والحرية النفسية, األمن النفسي : وا بعمل مبدع همايقوم  أنواأراد الناس يحتاجون إلى شرطين إذا

.  

 هـي أول واألم األمن النفسي أحد الحاجات المهمة للشخصية اإلنسانية حيث تمتد جذوره إلي طفولة المرء، ويعتبر
ن المرء النفسي يصير رات الطفولة دور مهم في درجة شعور المرء باألمن النفسي ، فأمولخب، مصدر لشعور الطفل باألمن

ممـا قـد يـؤدي إلـي , اجتماعيـة ال طاقـه لــه بهـا عمـر إذا مـا تعـرض لـضغوط نفـسيه أو ًمهددا فـي أيـة مرحلـة مـن مراحـل ال
د تحقيق حاجاتـه الـدنيا يتحقق بعلعليا لإلنسان وك يعـتبر األمن النفسي من الحاجات ذات المرتبة ا لذلاالضطراب النفسي ،

  ) .80,1996جبر محمد،(

أن الواليـات المتحـدة أخـذت علـي عاتقهـا تبنـي موضـوع  ( Ben-Meir ,2004 )ومـن وجهـة نظـره يقـول بـن مـاير 
ًن نفـسيا أو قوميـا أو اقتـصادياكـاأاألمن بكافـة أنواعـه سـواء  ً رب والحـد مـن  وذلـك مـن خـالل إعـداد جـيش قـوي لمواجهـة الحـً

قتـصادي حـر  اإلسالمية التي قامت بفتح نظام االمجتمعات ًاالعنف وتعميم األمن وذلك لمساندة المجتمعات الصغيرة وخصوص
ٕواعـادة بنـاء وتـشييد العـراق وأفغانـستان , ٕبينها وبين الغرب مثل األردن والمغرب والعمل علـي حـل مـشكلة فلـسطين واسـرائيل 

 Ben-Meir) يـؤمن العـالم ويحـد مـن موضـوع التعـصب الـديني وبالتـالي يقـوي األمـن الـدوليومن ثم فمن خالل ذلك سوف 



,2004, 43-60)  .  

ًأهم الحاجـات التـى تـضمن للفـرد نمـوا سـويا ، واألمن النفسي يعتبر من  ى ويتوقـف ذلـك علـى الوسـط االجتمـاعي الـذً
فالحـب والعطـف أمـران ضـروريان للـصحة النفـسية ونمـو   ،إلـخ.....والنـادي , والمدرسـه , سـره  مـن األًيحيا فيه الفرد مبتـدء

قه الرضـيع مـن  وأن األمـن الـذي يـشتاتـه إلـى الـدفء مـن األم والحمايـة المـستمرة حيفالشخص يحتاج في بدايـة. الشخصية 
 من األمـن ي قرار نفسه حيث ينبني عليه مزيد فًعتماده عليها ومن حنانها وعطفها وحمايتها يظل ثابتاتعامله مع أمه ومن ا

وعـدم الثقـة  إذا عاش الفرد في جو ملـىء بالقـسوة ، والـبطش ، زاد أمنه والعكس فكلما وجد الفرد المعاملة الرقيقة العطوفة. 
   .) 5,1995 محمد ملحم ،( ًأصبح مهددا باإلنهيار  

شخـصية إيجابيـة متزنـة اجها كي يتمتع بحة النفسية التى يحتفرد من المتطلبات األساسية للصويعتبراألمن النفسي لل
( لفــرد وأمنــه يــسبب لــه مــشكالت جديــة  اتكيــف وأن إخفــاق البيــت فــي المــساهمة اإليجابيــة بطمأنينــة علــي الومنتجــة وقــادرة

   .) 4,1995انتصار يوسف، 

 ويتحقق ً اجتماعياًلها وظيفة تهدف نحو نمو الطفل نموا,  إن األسرة كمجتمع صغير عبارة عن وحدة حية ديناميكية
 تكـوين شخـصية  فـيًا هامـً دوراالـذي يحـدث داخـل األسـرة والـذي يـؤديا الهدف بصفة مبدئية عن طريـق التفاعـل العـائلي هذ

   ) .124  ،1999, مصطفى فهمي  ( الطفل وتوجيه سلوكه

الشعور بالنقص وضعف الثقة بـالنفس ، الخوف قرين لشعور باألمن يشعر المرء بعدم االطمئنان والخوف، فوفقدان ا
ر طفيف وأنـه أثـر سـلبى  أثبى للخوف فى تقويم النفوس المعوجةي كرهه ، واألثر التهذًفمن خاف شيئاا أنه يؤدى للكراهية كم

   .) 94 ,1993, أحمد عزت راجح   (على كل حال

 الـدخل الثابـت ذات هم عن الوظائف المستقرة ويتمثل ذلك في بحثوالكبار في حاجة دائمة للشعور باألمن واالستقرار،
أو .ل مـع شـركات التـأمين دخـار المـال أو بالتعامـوالمستقبل المضمون ، وفي اهتمامهم بالمعاشات ، وفي تأمينهم لحياتهم با

ره وفـي ستقرادافع وأثره في حياة اإلنسان وفي ا بعد أن أحست بأهمية هذا الل أصبحت الحكومات والهيئات العامةبنحو ذلك، 
جتماعيـة عنـد المـرض أو الـشيخوخة أو غيـر ذلـك وعات لتأمين البطالـة والرعايـة االمشرنها تهتم بتحقيقه في صورة عمله فإ

ــالطمأنينــةمــن الخــدمات التــي تهــدف إلــي بــث  ــاتهم ومــستقبلهم ٕ فــي نفــوس النــاس واشــعارهم ب إبــراهيم  (األمن بالنــسبه لحي
   .) 73,1992,وجيه

  :مفھوم األمن النفسى 

  : التعريف اللغوي لألمن النفسي-أ

 :يـأمن ضـد خـان فهـو أمـين ، واألمـان وأمـن ) وهـو ضـد خـان (  بمعنى وثق به واطمـأن بـه تقد ورد) أمن  (كلمة 
ًواألمن ضد الخوف مطلقا أي سواء،  والذمة أو ما يقابل الخوف مأنينة و الصدق والعهد والحمايةالط كان من عدو أو غيـره أ ً



   . )11 , 1998, زينب سليم (  مكروه في الزمان اآلتي أو هو عدم توقع

  : تعريف األمن النفسي في القواميس والموسوعات -ب

 – واثـق secureثقـة والـصفة ال –طمأنينـة ال –سالم الـ قد دارت المعاني حـول) المورد(للغة االنجليزية في قاموس ا
  .مطمئن

لمخـاطر كمـا  عرف بأنه شعور الفرد بالحماية والطمأنينة وعدم التهديـد مـن اEnglish Dectionaryوفي قاموس 
  .أنه الحالة التي يكون عليها المرء بعد زوال الخطر

ن إرضاء حاجتـه إلـي بأنه حال يشعر فيها المرء بتأمي) 1988(ويعرفة كمال دسوقي في قاموس ذخيرة علوم النفس 
ة أو غيــر اجــات العــضويالتــي تلــح علــي طلــب اإلرضــاء أكثــر مــن الح) النفــسية(نفعاليــة  فــي الحاجــات اال– ًأن يكــون محبوبــا

   .)453,1988,كمال دسوقي (البيولوجية 

  :  المعني األصطالحي لألمن النفسي-ج

 نفعاالت العنيفة وتسليمه لقـانونفة اإلغريق القدامى للداللة على اجتناب المرء لالستخدمه فالسمصطلح الطمأنينة ا
ون بمعنـى الالمبـااله والحيـاد واالبتعـاد عـن أهـواء وائيعتبره الرها ، واستمتاع بالحد المالئم منالوجود ثم تمييزه بين الذات واال

 أسـعد مـرزوق ( فاإلنسان الكامل فى نظرهم هو الذى ال يعتريـه الخـوف وال يتملكـه الرجـاء أو األسـف والنـدمالعالم ونوازعه ، 
،171,1987(.   

ًان مطمئنـا علـي صـحته األمن متي كـنسان بمن الخوف أيا كان مصدر هذا الخوف ، ويشعر اإلاألمن يعني التحرر و
هـذه األشـياء ، أو إن توقـع الفـرد  األشـخاص ووعمله ومستقبله وأوالده وحقوقه ومركزه االجتماعي ، فإن حدث مايهـدد هـؤالء

  .) 113,1993,أحمد عزت راجح   (شعوره باألمن إلرضاء هذه الحاجة فقد هذه التهديدات 

  بالهـدوء، والـسكينة، والـسالم ، وأن يحـيط الفـردشـعور هـو ياألمـن النفـسإلي أن  ) 1987( وتذهب ناهد الخراشي 
   . )128 ، 1987 ،ناهد الخراشي (    ة التي يعيشها الفرد   حياال االطمئنان في كل لحظة وفي كل جانب من جوانب الفرد

 إلـى  الحاجـةيعـرفو األمـن النفـسي بأنـه أحـد الحاجـات األساسـية لإلنـسان ،) maslow , 1970  (ويعتبـر ماسـلو 
الحاجة إلى الطمأنينة واالستقرار واالعتمادية والحماية والتحرر من الخوف والقلق واالضطراب ، والحاجـة إلـى : " األمن بأنها 

سـتثارة طـر والتهديـد وتجنـب األلـم واإلعاقـة واالسـتقالل ونقـص الخالتنظيم والترتيب والقانون والمعرفة ، والـشعور بالـسالم واال
 "  ( والمـــرضتـــأمين ضـــد التعطـــل والعجـــز والـــشيخوخه والوالحاجـــة إلـــى الحمايـــة مـــن الـــضوائق الماليـــةحاجـــة إلـــى القـــوة وال

maslow,  1970,  120 (.   

أن األمن هو ما يدركه الفرد من أن الوسط ال ينطوي على مصدر تهديد نفـسي أو خطـر ) 1994(ويرى سيد عثمان 
  :وألمن الوسط جانبان أمن نفسي وأمن مادي .. مادي 



ألمن النفسي يتحقق بأن يكون أعضاء هذا الوسط على درجـة مـن الطمأنينـة تجعلهـم ال يوجهـون إلـى الفـرد النـشط ا
أذى أو إحباط وال يعني أن الوسط اآلمن هو الوسط الذي يترك األمور تجري كما يهوي نشاط الفرد بل هو الوسط الذي يحـدد 

  .لذي ال يهدد الفرد الوسط ام بحكمهبرفق ويؤيد برحمة وينظم بروية ويعل

 أوتعاملــه معــه وأن قترابــه منــهوســط الفــرد مــا يلحــق بــه مــن أذي مــن اأمــا الوســط المــادي فيقــصد بــه أال يكــون فــي 
   .)250-1994،245،سيد عثمان (ًونشطا  ًاحساس بالطمأنينة يؤدي إلي أن يكون الفرد منجزاإل

 خــالل العالقــة الزوجيــة التــي تقــوم علــي الحــب  أن األمــن النفــسي يتحقــق مــنًأيــضا ) 1996( ويــذكر ســيد عثمــان 
 فبالزواج يكتمل دين وخلق كل من الزوجين وتستقر نفسهما في ذلك آزر بين الزوجين في بناء الحياة ،والمودة والتعاون والت

  والـــــــــــــــــــستر واإلشـــــــــــــــــــباع العفيـــــــــــــــــــف للحاجـــــــــــــــــــاتالحـــــــــــــــــــصن الـــــــــــــــــــذي يجـــــــــــــــــــدان فيـــــــــــــــــــه الحمايـــــــــــــــــــة 
   . )3 ،1996سيد عثمان ،  ( 

( لخطـر  وغيرمعـرض لًة يكون فيها إشباع الحاجات مـضمونا ،نه حالاألمن النفسي بأ ) 1989(ن ويعرف حامد زهرا
مثل الحاجات الفسيولوجية ، والحاجة إلي األمن ، والحاجـة إلـي الحـب والمحبـة ، والحاجـة إلـي االنتمـاء والمكانـة ، والحاجـة 

ًوأحيانا يكون اشباع الحاجات بدون مجهود ، وأحيانا) . الذات لحاجة إلي تقدير  واإلي التقدير ، والحاجة إلي احترام الذات ، ً 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيحت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لتحقيق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعي وب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ال    ال

   . )297 ,1989, حامد زهران ( 

ًإلـى أن األمـن النفـسي يتحقـق عنـدما يكـون الفـرد مطمئنـا علـى أن جميـع حاجاتـه )  1992( ويـشير شـعبان محمـد 
امهم لــه ، وشــعوره وأن أهــم مــا يحقــق أمــن المــواطن شــعوره بتقــدير النــاس واحتــراألساســية يمكــن إشــباعها فــي المــستقبل ، 

   . )188  ،1992شعبان محمد ، ( ؤهله للنجاح والتفوق في الحياة  اته ومواهبه التي تٕبقدراته وامكان

عيـــة لوجيـــة واالجتما لتـــأثره بـــالتغيرات التكنوًألمـــن النفـــسي بأنـــه مفهـــوم معقـــد نظـــراا) 1996(ويعـــرف جبـــر محمـــد 
 شـعور المـرء بـاألمن النفـسى  لـذلك فدرجـةة الـسريعة والمتالحقـة فـي حيـاة االنـسان خاصـة فـى الفتـره المعاصـرة ،قتصاديواال

  : ويرى أنه يتكون من مكونين مرتبطة بحالته البدنية وعالقاته االجتماعية ومدى إشباعه لدوافعه األولية و الثانوية،

بمعنى قدرة المرء علـى حـل الـصراعات التـى تواجهـه وتحمـل ,لنفسى مع الذات يتمثل في عملية التوافق ا:  داخلى-1

  .األزمات والحرمان

م مع البيئة الخارجية والتوفيق بـين تمثل فى عملية التكيف االجتماعى ، بمعنى قدرة المرء على التالؤوي:  خارجى-2

   . )82,1996, جبر محمد (علي المطالب الغريزية ومتطلبات العالم الخارجى واآلنا األ

أن الشعور باألمن النفسي هو حاجة نفسية دائمة ومستمرة للفـرد لمواجهـة مـا يهـدده ) 1997(ويرى سيد صبحي 
  .والتي تأتيه من الداخل وهي المصوبة من ذاته نفسها ) من البيئة المحيطة به ( من مخاطر ومخاوف تأتيه من الخارج 



لمخـاطر والمخـاوف المـستمرة وأن اإلحـساس بالطمأنينـة سـياج ضـروري وهذا الشعور إذا تالشى يكون الفرد مهيأ ل
   . )110، 109، 1997,سيد صبحي (ًوصا في السنوات األولى من عمره  ينبغي أن تحاط به حياة الطفل النفسية خص

ية أثره بــالمتغيرات التكنولوجيــة واالقتــصادنــه مفهــوم معقــد لتــفــسي علــي أمــن الناأل ) 2001( ويعــرف جمــال مختــار 
يــة بذاتـه وعالقاتــه حــساس وشـعور الفـرد بــاألمن النفـسي ذات عالقـة ارتباطواالجتماعيـة ذات النـوع الــسريع ، وبـذلك فدرجـة ا

ــــــــــــــــــه األساســــــــــــــــــية أو اال ــــــــــــــــــدي اشــــــــــــــــــباع حاجات ــــــــــــــــــه ، وم ــــــــــــــــــة أو النوأســــــــــــــــــلوب حيات ــــــــــــــــــسيةجتماعي   ف
  . ) 12 ،2001زة ، جمال مختار حم( 

سـتقرار التـى يستـشعرها األبنـاء وتتـضمن شـعور الطفـل  درجة االاألمن النفسي بأنه) 1998(صقربينما تعرف إيمان 
ن ذلـك بعـدد مـن العوامـل البيولوجيـة  ويقتـر،)من خالل اآلخـرين (ألمن الخارجي وشعوره با )من خالل ذاته (باألمن الداخلي 

   .)90,1998يمان صقر،إ(قتصادية   واالواالجتماعية

 لــه وحــبهم أيــاه و يعاملونــه بــدفء ، ومــودة ، د بتقبــل اآلخــرين شــعور الفــرأنــه) 1993(قــد عرفــه عــصام أبــوبكره ف
عــصام  ( ة شــعوره بــالخطر والتهديــد والقلــق  ونــدرٕ فيهــا ، واحــساسه بالــسالمة،ً وأن لــه دوراوشــعوره باإلنتمــاء إلــى الجماعــة

   . )6,1993,أبوبكره 

السعي المستمر للمحافظة علـي  جوهرها حاجة إلي األمن هي حاجة نفسيةأن ال ( Borrows , 2000 )ويري بروز 
   .  ( Borrows , 2000 , 37-40 ) .لحيوية والنفسيةالظروف التي تضمن إشباع الحاجات ا

راء استمرار عجلة الـسلوك  لألمن النفسي بأنها من أبرز الحاجات التى تقف والحاجة)  1995(ويعرف محمد ملحم 
 ً أساسـياً عـامالبمعـزل عـن بقيـة الحاجـات ، حيـث تعتبـر هـذه الحاجـةلفـرد للـشعور بـاألمن  االبشري ، إذ ال يمكن فهم حاجـة

 ( حاجـه للفـرد فإنـه يـشعر بـاألمن واالطمئنـان فيمـا يـرتبط بتلـك الحاجـة وى تحتـه جميـع أنـواع الـسلوك فعنـدما تـشبع أي تنط
   . )5,1995،محمد ملحم 

 والحـب والقبـول طمئنـان والـشعور باال،األمن النفسي بأنه هـو عـدم الخـوف) 2004(ويعرف السيد محمد عبدالمجيد 
لدعم والسند عند مواجهة المواقف ، مع القدرة علي مواجهـة المفاجـآت ، حساس بالحماية والرعاية واواالستقرار واالنتماء واإل

   .)241,2004،السيد محمد عبد المجيد ( شباع الحاجات وا

لم من أي نوع مـن الخـوف أو نعدام الشعور باألعني اأن الشعور باألمن النفسي ي)  2008( وتقول دالل عبدالعزيز 
   . )13 ,2008, دالل عبدالعزيز  (الخطر

يــري الباحـث الحـالي أن األمــن النفـسي هــو  األمـن النفـسي علـي عديــد مـن المراجـع حــول الباحـث ومـن خـالل إطــالع
ديـد ويترتـب عليهـا اإلحـساس باإلنتمـاء وعدم وجود أخطار خارجيـة تجعلـه يـشعر بـالقلق والته شعور الفرد بالراحة والطمأنينة

علـى مواجهـة اإلحباطـات التـي يتعـرض لهـا والتقدير والمساندة اإلنفعالية من اآلخرين من حوله والتي يصبح الفـرد بهـا قـادرآ 



جتماعي واألسري والجسمي بطريقة تجعل الفرد يسلك السلوك المناسب مـع االفي حياته ، والتي تؤثر على توافقه الشخصي و
  .آلخرين ا

  :مكونات األمن النفسي 

ًا  لـه ذاتـأن حيث يشعر الفـرد االجتماعي محيطه فيويتضمن شعور الفرد بإشباع حاجاته االجتماعية : االجتماعياألمن  -1
ــذات ــشعور ًا دوروأن لهــذه ال ــا مــؤثرا يدفعــه ال ــدرك أن لهــا دورا اجتماعي ــب، وان الفــرد ي ً فــي محيطهــا، وتفتقــد حيــث تغي ً ً ٕ

  . لى االنتماء للتمسك بتقاليد الجماعة ومعاييرها حيث يتمثلها الفرد كما لو كانت معاييره هو الذاتيةبالحاجة إ

 يـوفر ألفـراده الـذين المجتمـع حيـث أ  ، الفـرد لحاجاتـه البدنيـة والجـسميةحيـث يـشير إلـى مـدى إشـباع: الجـسمياألمن  -2
 أوقــات األزمــات يــضطرب فــيّإال أنــه  ا وفــره ألفــراده مــن األمــن يتناســب مــع مقــدار مــيحاجــاتهم األساســية يــضمن مــستو

ّشــعور الفــرد باالنتمــاء لمجتمــع ال يــوفر الحــد األدنــى مــن الحاجــات األساســية إال أن المجتمــع عنــدما ال يــستطيع تــوفير 
  تحمـلفـي شعور األمـن عنـد أفـراده عنـدما يتـساوى الجميـع فيالحاجات األساسية ألفراده قد ال يؤدى ذلك إلى اضطراب 

 فـيولعـل مـا حـدث . ة واحـدةتقـ بوفـيهذه الظروف الطارئة مما يجعل األفراد يتجاوزون هذه المحنة وتصهرهم الظـروف 
 تحمل هذه الظروف في اهللا عنه ما يؤكد هذا المعنى حيث تساوى الجميع رضي عهد عمر بن الخطاب فيعام المجاعة 

  . بما فيهم بيت أمير المؤمنين

إن حريـة : وهو أن يأمن الفرد على فكره، وعقيدتـه مـن أن يـتم قهـره علـى مـا يخـالف مـا يعتقـده: يدوالعقائ الفكري األمن -3
ًالتدين تحكم كل مقومات المجتمع المسلم إال أن هناك مطلبا يجب أن يوضع   االعتبار عند الحديث عن حريـة التـدين فيّ

ًحرية ممارسة عقائدهم شريطة أال يناصـروا أحـدا  تباعهأل المجتمع المسلم وهى أن كل دين غير دين اإلسالم مكفول في ّ
   . )29 ,2008, دالل عبدالعزيز  (  عقيدتهمفيالمسلمين، وال يحاربوا المسلمين  على

  :العوامل التي تؤثر في تكوين األمن النفسي

حاجاته الثانويـة ، جتماعية ، ومدى إشباعه لدوافعه األولية وعالقاته االوللفرد  العضوية الحالةبط األمن النفسي بتير
بالعوامــل وقــد يتــأثر بحالــة الفــرد العــضوية ًثابتــة نــسبيا ، والومــن ثــم فهــو حالــة مــن التوافــق الــذاتي ، والتكيــف االجتمــاعي 

شأن األطفال في األسرة واألنشطة والتـدريبات بوعية التنشئة االجتماب –ًقتصادية ، والثقافية المحيطة ، وأيضا اإلجتماعية واإل
الخبــرات والمواقــف التــي يمــر بهــا الفــرد أو و، وحالــة الفــرد الــصحية الجــسمية والنفــسية والمهــارات التــي يمتلكهــا ، المدرســية 

   . ( Bean  ,1997,23-35 )لها ، والخدمات التي تقدم للفرديتعرض 

منــذ الطفولــة نايــة بــالفرد نفعــالى يحتــاج إلــى العمن النفــسى واالطمئنــان االن تكــوين الــشعور اإليجــابى بــاألوال شــك أ
 واألمن النفسى هو أحد جوانب الصحة النفسية السليمة للفرد وهو أحد الحاجات األساسية التـى يجـب علـى الفـرد أن المبكرة،

  .)65,1998،ايمان صقر(ينة واإلستقرار والراحة النفسية يشبعها حتى يشعر بالطمأن



منـوط بـه ن الدور الجنسي الحيث إ. فسية االجتماعية يتأثر بعملية التنشئة النومن الجدير بالذكر أن األمن النفسي 
 تختلـف مــن مرحلــة ً ونفــسياً وعقليـاًكمـا أن خــصائص النمـو جــسمياالمـرء تحــدده الهرمونـات والتنــشئة النفـسية االجتماعيــة ، 

والتربوية ، كما تهم السابقة ومستوياتهم التعليمية ختالف خبرا الخطر باستجابات األفراد لمواقفعمرية إلي أخرى ، وتختلف ا
  الخبـرة والتربيـة" لـذلك يقـول ماسـلواألساسي لألمـن النفـسي منـذ طفولتـه ، يعتبر المدخل أن اشباع المرء لحاجته البيولوجية

   .           )81  ،1996مد ، جبر مح                                        ( "ًحددان نهائيا األخطار الظاهرهت

 فـإذا مـا أشـبع المـرء ة األولية التى تعينه علي البقاء ، لألمن النفسي تأتى بعد حاجاته الفطري حاجة اإلنسانكما أن
سعى الفـرد لتحقيـق تلك الحاجات األساسيه البيولوجيه يتجه سـلوكه نحـو تحقيـق الحاجـه لألمـن النفـسي والتـي مـن خاللهـا يـ

ذاتسـمي هـي تحقيـق فالحاجـة األماء ثم حاجته لالحترام والتقـدير ، نتحاجته للحب واال  والحاجـة  ،self actualization ال
ٕ التى تحرك السلوك اإلنسانى وتوجهه نحو غاياته واذا ما أخفق المـرء فـي تحقيـق يةجتماعلألمن هي أول الدوافع النفسية اال

 ) ي اليـأس والفـشل فـى تحقيـق الـذات يـؤدى إلـ نحـو تحقيـق ذاتـه ، التحـرك والتوجـهمن فإن ذلك يؤدى لعجزه عـنحاجته لأل

Rickett ,2005 , 133 ).  

   Karen Horneyحيث تري كـارين هـورنى , األولي عن تحقيق األمن النفسي ألبنائهاوتعتبر األسرة هي المسئولة
فى أسـرة يتـوافر فيهـا األمـن والثقـة أن الصراعات التى يقع فيها اإلنسان يمكن حلها إذا كان الطفل قد تمت تربيته أو تنشئته 

 العاطفى وهى كلها خصائص تضمن إمكانية تنـشئة الطفـل فـى منـاخ أسـرى صـحى وسـليم  حترام والتسامح والدفءوالحب واإل
  . )64, 1980نبيه إسماعيل  ( 

ألسـر  اوين وجـدوا أن األطفـال ذحيث إن المحللين النفـسيي ( Helen Bee,1992 ) دراسة هيلين بي وهذا ما أكدته
ًوأكثـر ارتباطـا عاطفيـا وحبـا , ًوأعلـي تقـديرا لـذاتهم , ن مـن مراحـل حيـاتهم من في أول سـني باألًالدافئة والمحبة أكثر إحساسا ً ً

تـضح خاصـة فـي مرحلـة مـا قبـل المدرسـة وكـذلك فـي  آلالم اآلخـرين وأحـزانهم وهـو مـا اسـتجابةًوأنهم أيضا أكثر ا. لآلخرين 
 Helen )اآلمـن تجـاه اآلبـاء وأنـه أول احتياجـاتهم مرحلة المراهقة وعلي ذلك فإن الدفء العاطفي يربـي فـي الطفـل التعلـق 

Bee, 1992, 256 ) .  

 أن أول مــا يتعلمــه الفــرد إنمــا يتــضمن صــلته بأمــه وأن ســائر أعــضاء األســرة   )( Davies , 1994ويــرى دافيــز 
قـد تتعـرض  إزاء أمـه يجابيـة التـي يتعلمهـااالنفعاليـة االفاالستجابات ، الصورة هذا النطاق واألصدقاء سرعان ما يدخلون في 

الفـرد الـذي خبـر األمـن والطمأنينـة فـي ًوبناءا علي ذلـك فـإن  . للتعميم وتؤثر علي اإلتصاالت اإلجتماعية بينه وبين اآلخرين
نـة التـي يـشعر بهـا الفـرد فـي متـداد لألمـن والطمأنيأنـه اأي ، بيئته األسـرية يـشعر بـاألمن والطمأنينـة مـع األصـدقاء والرفـاق 

   . )( Davies , 1994, 173 سابقة من عمره      المراحل ال

 درجـة أعظـم ًينقـصهم الـشعور بـاألمن يبـدون عمومـاإلي أنه بالنسبة لألطفـال الـذين  ) 1999( وتشير سهير كامل 
 , سـهير كامـل                                    ( هم الـذين يـشعرون بـاألمن واألمـانمن السلوك الال توافقي أكثر من أقـران



1999 , 141( .   

ويتفق علماء االجتماع والتربية والنفس على أن األم هي أول , وال شك في أن األم هي أول وأفضل من يربي أطفالها
وهــي التــي تبــدأ فــي تنبيــه , فهــي أول مــن يتلقــاه بالعنايــة والرعايــة واالهتمــام, وســيط للتنــشئة األســرية واالجتماعيــة للطفــل

كما تمكنه من أن يصبح عضوا مشاركا بـصورة ايجابيـة فـي المجتمـع  , ي الطفل الطبيعة اإلنسانيةالعواطف والرموز التي تعط
   ) .27: 2004, وفيق صفوت( 

 لديه ّ ، فإنه يولد، أو تحكمهما فيه ، أو إهمالهما له ، أو عدم احترامهما له بينما إدراك الطفل لعدم حب الوالدين له
  ، فيكــــــــون تــــــــصوره عــــــــن ذاتــــــــه أنــــــــه غيــــــــر اآلخــــــــرينعــــــــن بله ونمــــــــاذج معرفيــــــــة ســــــــلبية عــــــــن ذاتــــــــه ومــــــــستق

كمـا يتـوجس مـن اآلخـرين ويـشعر بالتهديـد والقلـق )  غيـر جـدير بالثقـة – ال يـستحق الرعايـة – ليست لـه قيمـة –محبوب ( 
 )لتـشاؤم ، وتمتد هـذه النظـرة إلـى المـستقبل فيـشعر بفقـدان األمـل وا ، وال يمكنه الوثوق فيهم ، ويدرك أنهم ال يحبونهم منه

Veschueren et al ,1996 , 2493-2511 )  .   

نـه أى أن يدرك أناحيه النفسيه هو الشعور باألمن ، وذهب كثير من الباحثين إلي أن أول ما يحتاج إليه الفرد من ال
   ) .5,1995,محمد ملحم ( وأنه موضع حب وتقدير اآلخرين محبوب كفرد ومرغوب فيه لذاته ، 

أن الحاجة لألمن واالستقرار ال يمكن إشباعها إال من خالل إشـباع بعـض الحاجـات  ) 1989( وتري عواطف صالح 
النفسية األخري في الزواج ، كإشباع الحاجة الجنسية والشعور بالحب والتقدير واالحترام من الشريك والتفـاهم والمـشاركة فـي 

وف يـؤدي إلـي الـشعور بعـدم االسـتقرار والطمأنينـة مختلف جوانب الحياة األسرية ، وأن عدم إشباع أي من هذه الحاجـات سـ
   )33 ، 1989عواطف صالح ، ( ًوالخوف والحذر دائما من الطرف األخر، والذي من شأنه أن يهدد العالقه الزوجية 

التربية الـذي يثيـر مـشاعر الخـوف وانعـدام  فأسلوب ل الفعالة في زعزعة أمن واطمئنان الفرد ،عديد من العواموهناك 
( أوتـأخر فـي نـواحي النمـو المختلفـة  , ضـطرابات نفـسية يترتـب عليـه تعـرض الفـرد لمـشكالت وا ن في مواقف التفاعـل ،األم

   . )32 ،2004مروة جمعة ، 

ي إشـباع إخفـاق الفـرد فـ: وقد يتعثر اإلنسان في إحساسه باألمن لعدة أسباب تعمـل كلهـا ، أو بـصورة منفـردة منهـا 
لذات ، وعدم الثقة بالنفس ، والشعور بعـدم تقـدير المجتمـع ، والقلـق والمخـاوف االجتماعيـة ،  تحقيق احاجاته ، والعجز عن

طئـة باالضـافة والضغط النفسي ، وتوقع الفشل ، وتهديد الذات ، وعدم اإلستمتاع بالحياة ، وأساليب التنشئة االجتماعيـة الخا
 ,Greenman )سـب فـي األسـرة أو المدرسـة أو المجتمـع التعامـل غيـر المناو األسـاليب غيـر التربويـة فـي التـدريس ، إلـي

1997,  66 - 68) .   

،  فـي مجتمـع آمـن يحكمـه النظـام جاته لألمن النفسي عـن طريـق وجـودهحتياا ذكرنا فإن اإلنسان يحقق إشباع اوكم
ذا تــم تــأمين حيــاة فـإ.  ومـن خــالل القــيم الروحيــة والدينيـة التــي يــؤمن بهــا ومـن خــالل عمــل مـستقر يــشعر باالســتمرار فيــه ،



اإلنسان بإشباع حاجاته الفـسيولوجية والجـسمية وحاجاتـه لألمـن فإنهـا تزيـد مـن دافعيـة الفـرد والتـأثير علـي سـلوكه مفـسحة 
  .   نتماء وتأتي في مقدمتها حاجات الحب واالالطريق أمام الحاجات األخري غير الملموسة 

  :عالقة األمن النفسي باالتجاھات التعصبية 

مـن النفـسى وعالقتـه عـن إنخفـاض األف, نخفاض األمن النفسي للفـرد يـؤدي لحـدوث التعـصب دير بالذكر أن امن الج

ن يتـسم بـالحروب والكـوارث وعـدم د أشار إلى أهمية الشعور بـاألمن النفـسى فـى عـالم غيـر آمـق" ماسلو"  أن نجد,بالتعصب 

نية التنبؤ بالمستقبل ، ممـا يجعـل الطفـل يـشعر بـالقلق والعجـز قتصادية والبطالة وعدم إمكاستقرار السياسى والصعوبات االاال

  .واليأس

هتمــام بميــولهم  إعطــاء أبنــائهم التقبــل والحــب واالن الــشعور بــاألمن النفــسى ينــتج عــن قــدرة األبــاء علــىفــإوكــذلك 

سـتماع لوجهـات طـائهم حريـة التعبيـر عـن الـرأى واالعٕاومشكالتهم ، ووضع ضوابط وحدود معقولة وواضحة ومتسقة لهـم ، و

   .) 614 ،2003عماد مخيمر، (رية ـنظرهم والسماح لهم بالمشاركة فى صنع بعض القرارات األس

ويــتم .  مــن األخــرينًأن األفــراد العــاجزين عــن تحمــل الغمــوض يكونــون أكثــر تعــصبا ) 1993 (ويــري فــاروق عثمــان

عــضاء الجماعــة التــي ذلــك يــؤدي إلــي تماســك أألن , إشــباع حاجــاتهم إلــي األمــن مــن خــالل رفــض ونبــذ الجماعــات األخــري 

   . )38 ، 1993 ، فاروق عثمان( ينتمون إليها  

 والـتعطش , الشعور الدائم بالتهديد والخطر - Maslow  كما عرض لها ماسلو -من النفسى فمن أعراض عدم األ

ًلـى الجماعـة الخارجيـة بوصـفها مـصدرا ًالخطـر دائمـا قـد ينظـر إلتالى فـإن الفـرد الـذى ال يستـشعر المستمر لتحقيق األمن وبا
لتـصاقه بجماعتـه كمحاولـة اللجماعـة الخارجيـة كمهـدد تزيـد مـن  آخـر فـإن رؤيـة الفـرد ومـن إتجـاه, هذا من إتجـاه. للتهديد 

لتحقيق الشعور باألمن وهو ما قد يؤدى إلـى تعزيـز العـداء للجماعـة الخارجيـة وبالتـالى سـوف يكـون إتجاهـات تعـصبية ضـد 

   .)4-3 :ص ص ت،. بعبد الرحمن عيسوى،(  اعةهذه الجم

 وقيام كل  ، الذي يتمثل في حسن التعامل بين الوالدين واألبناء–أن األستقرار األسري  ) 1998(وتؤكد زينب سليم  

فــرد فــي األســرة بــدوره تجــاه األخــر ومــشاركته الفعليــة فــي كــل مــا يــصادف األســرة مــن مــشكالت دون ضــغط أو إجبــار وشــيوع 

 من الشروط التي يجب توافرها في جو األسرة حتي يتسني ًسرة وعدم التعصب لألفكار يعد شرطاح والمحبة بين أفراد األالتسام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسي والطمأنينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةألفراده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمن النف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعور ب   ال

   . )30,1998،زينب سليم ( 

لخارجيــة ، أن الحاجــة إلــى األمــن يمكــن إشــباعها مــن خــالل رفــض ونبــذ الجماعــة ا) 1985(ويــرى عــادل األشــول 
فمثــل هـــذه . .فالــصراع بــين الجماعــة الداخليـــة والجماعــة الخارجيــة يــؤدى إلـــى التماســك بــين أعــضاء الجماعـــة الداخليــة 

 من التمييـز والـصراع مـع ً وهكذا يرى أن كال..وتعيد تأكيد هوية الجماعة الداخلية  ، ختالفات تشحذ الحدود بين الجماعاتاال



عـادل  ( ن عـضويته داخـل الجماعـة الداخليـة سـتقرار أكبـر فـى أحـضااشعر بأمـان أكثـر وقد يجعل الشخص يجماعة خارجية 
   .) 136 ، 1985 ، عزالدين األشول

وترى هورني أن الفرد إذا شعر بأنه محبوب حقيقة فإنه يستطيع أن يتغلب على ما يلقاه من سـوء المعاملـة لتعرضـه 
ب فإنـه أما إذا لم يشعر الفرد بأنه محبو،  مرضية ًاهذه الخبرات لديه آثارللعقاب البدني بين الحين واآلخر دون أن تترك مثل 

ًويصبح قلقا أساسـيا وأن الفـرد إ،  وهذا العداء سوف يسقط في النهاية على كل شيء وكل فرد يشعر بالعداء نحو والديه ، ذا ً
  . )27,1998 ، زينب سليم ( فسي ً متعصبا اليشعر باألمن النً فهو في طريقه ألن يصبح راشداكان لديه قلق أساسي

  :عالقة األمن النفسى بالتعصب الديني

مـن النفـسى هـو ذهبون إلـى أن طريـق الطمأنينـة واأل ويـ بين األمن النفـسى والتعـصب الـدينييربط كثير من الباحثين
م ال  وهــنــه وظروفــه ،اســاتهم قـيم المجتمــع وأخالقــه وديولــذلك فــإن علمـاء الــنفس ال يهملــون فــى در،  الفاضــلة ةطريـق الحيــا

ــة الــصحة النفــسية ــيمارســون مــسؤولياتهم فــى تنمي ــدا عــن قــيمهم وأخالقهــم  وفــى عــالج االنحرافــات وف ــه منهــا بعي ى الوقاي
( النفسية وشروطهما تتأثر إلـى حـد كبيـر بقيمـه وأخالقـه   ومعتقداتهم ، فنظره األخصائي النفسي إلى األمن النفسي والصحة

  .)  81,1992عبداللطيف خليفه ،

معتنقيها ومحتضنيها فكرا وسلوكا ، فاإليمان باهللا  ذات أثر كبير في توفير األمن النفسي لدي القيم االسالميةوتعتبر 
 ً فـالمؤمن بـاهللا إيمانـايعتبر القيمة األولى في الدين اإلسالمي ، فهـو يكـسب اإلنـسان مناعـة ووقايـة مـن األمـراض النفـسية ،

نــه لـن يــصيبه شـر أو أذى إال بمــشيئة اهللا تعـالى ، وال يمكــن ألى  فهـو يعلـم أ الحيـاة الــدنيا ، فـى هــذهً ال يخـاف شــيئاًصـادقا
لـصادق ال  وذلـك فـالمؤمن ا بمـشيئة اهللا تعـالى ، أن تلحـق بـه ضـررا أو تمنـع عنـه خيـرا إالإنسان أو ألية قوة في هذه الحياة

  .) 17,1985،سيد مرسي  (يتملكه الخوف أو القلق 

 ، والرضاء به هو ثمرة الصلة باهللا ، حيـث يبعـث األمـن والطمأنينـة فـى نفـس العبـد ن بقضاء اهللا وقدرهكما أن اإليما
القـضاء ب فـس المـؤمن ويطمـئن القلـب تحـت الرضـا فتـسكن نوالثقة بكل ما أمر اهللا به ، ومـا وعـد عبـاده ، وبكـل تـشريعاته ،

د والطمــع والــضيق  العبــد المــسلم مــن الغــرق فــى بحــر الحــس وينجــو، وتهــون علــي العبــد الحيــاة بــسرائها وضــرائها ،والقــدر 
ــــــــــــــــــــق ، أل ــــــــــــــــــــشاؤم والقل ــــــــــــــــــــه يتوجــــــــــــــــــــه إوالت ــــــــــــــــــــد األمــــــــــــــــــــورن ــــــــــــــــــــده مقالي ــــــــــــــــــــذى بي ــــــــــــــــــــى اهللا ال   ل

   .) 10,1993 عصام أبوبكره ، (

ان باهللا يجعل المؤمن يعيش في سعة من نفسه ، ولو لم يكن في سعة من عيشه ، ألن طبيعـة اإليمـان كما أن اإليم
فكيـره وأهدافـه  وتتوحد نوازعه وت الثقة باهللا تعالى ، فتستقيم حياه اإلنسان النفسيةتوكل عليه تربي النفس علي اهللا والومحبة

ها تربي العقل أيـضا علـي سـعه األفـق وبعـد النظـر وحـب االطـالع كما أن.  النفس وتخلو من الصراعات فيتحقق تكامل ووحدة
ن عـن اإليمـان بـاهللا ، فـإنهم فـي ضـنك وضـيق  أمـا المعرضـوسعت الحياة ،ٕعلي أسرار الكون والحياة ، واذا اتسعت النفس إت

 .) 35,1980يوسف القرضاوي،(حقيقي 



 مـن الكتـاب فـي موضـوع الـدين والعـالج النفـسي قـد أعلنـوا أن ًاأن هنـاك كثيـر " Ellis, 2000" ويورد  ألبـرت إلـيس 
ــ  حــل مــشكالتهم هــم أقــل الي يرعــاهم ويــساعدهم علــيأن اهللا ســبحانه وتعــذين يؤمنــون بعظمــة اهللا ويعتقــدون األشــخاص ال

ًاضطرابا انفعاليا    . )627 , 2001 , أحمد محمد عبدالخالق وصالح مراد( ًأكثر شعورا باألمن النفسي   وً

أن اهللا قسم األرزاق بين الناس وقدرها ، لذلك فهـو وهذا مايؤكده محمد نجاتي من أن المؤمن يعلم أن رزقه بيد اهللا و
ٕ واذا قـدر اهللا لـه أن يكـون قليـل الـرزق فهـو راض بمـا قـدره اهللا لـه قنـوع بالقليـل الـذى لديـه كثيـر الحمـد هللا الفقـر ،ال يخاف 

  .منها نعمة الحياة ونعمة اإليمان ونعمة الصحة وراحة البالوتعالى على نعمه األخرى الكثيرة 

إنـسان ن لكـل يعلـم أنـه حقيقـة المفـر منهـا ، وأال يخاف الموت ، فهو ينظر إلى الموت نظرة واقعيـة ، وهـو  كما أنه 
ًأجال محددا فإذا جاء أجله فلن تستطيع أية َولكل ُأمة َأجل فإذا جاء َأجلهم ال يستأخرون سـاعة وال يـستقدمون " قوة تأخيره ً َُ ِ ِ ٍْ َ َْ َْ َ َ َ َ ََ ََ َ ًَ ُ ْ ْ ُ ُ َ َِ ٌ َّ ِّ ُ ِ"  

   .) 51,1989,محمد نجاتى (  سورة األعراف) 34(. 

 لكانـت هـي األمـن النفـسي ، فـاألمن النفـسي هـو الـصفة  لطابع المؤمنبد من اختيار صفة واحدة جامعةٕواذا كان ال 
المفردة التى تدل على أن اإلنسان استطاع أن يسود مملكته الداخلية ويحكمها ، وهو الصفة المفردة التـى تـدل علـى انـسجام 

  . ) 34,1983سيد مرسي ،(  ر ال يوهب اال للمؤمن احبها وهو أم لصعناصرها وتوافقها وانقيادها فى خضوع وسالسة

قـق الـشعور  وتحتساعد في شفاء النفس من أمراضها ، إليمان وااللتزام بالقيم اإلسالميةمما سبق يمكن القول أن او
األيمـان ومما تجدر اإلشاره إليـه أن  . ق وما قد ينشا عنه من أمراض نفسية من الشعور بالذنب والقلباألمن النفسي والوقاية

 ولـذلك يمكـن القـول ية من اإلصابه باألمراض النفسية ، ووقانسان منذ الصغر فإنه يكسبه مناعةباهللا إذا ما بث في نفس اإل
  .أن الدراسات التربويه والفكر اإلسالمي النفسي كلها تؤكد وجود عالقه أيجابيه بين القيم االسالميه واألمن النفسي 

قرار ألنه عامل من أهم عوامل الراحة واالسـت ، ً وفضالن اإلسالم يعتبر األمن نعمةفإ ومن وجھه النظر اإلسالمية
 وينعمون في ظله بلذائذ الهدوء واالطمئنان ، حيث يتحصنون به من غوائل الفوضى وجوائر الشرورلبني البشر في الحياة ، 

 .  

َفليعبدوا رب هذ" رك وتعالى يقول في محكم التنزيل اهللا تبا َ َّ َ ُ ُ َْ ْ ِا البيتَ ْ َ ٍالذي َأطعمهم من جـوع وآمـنهم مـن خـوف ْ ِْ َ ْ ِّ ُِّ َُ َ ََ ٍَ ُ ْ َّ . " ) 4 
  . سورة قريش) 5 -

دنـه آمنـا فـي سـربه عنـده ًمـن بـات معافـا فـي ب(  األمن النفسي من مقومات السعادة في الـدنيا  )( وجعل الرسول 
 ومـن ثـم فـإن األمـن مطلـب أساسـي اآلمنين وتهديدهمعن ترويع  ) (ونهى الرسول . )  فقد حاز الدنيا وما فيها قوت يومه

 ى تحقيقهـا والمجتمعـات والحكومـاتومـن أهـم األهـداف التـي يـسعى األفـراد إلـ. نفـسي واجتمـاعي واقتـصادي ودينـي : للحياة 
 أي مجتمع كمـا توفير المناخ الذي يمكن في ظله التمتع بمعظم القيم كالثروة والرفاهية والتقدم وغيرها من القيم الالزمة لبقاء

   . )247 - 246، 2004السيد محمد عبد المجيد ،  ( قيمة في حد ذاته عند معظم الناس يمثل األمن 



عتبار األمن حاجة ملحـة مـن الحاجـات ت على أهمية شعور الفرد باألمن باولقد حث القرآن الكريم في كثير من اآليا
  :فقال اهللا تعالى ,سى للبشر ستقرار النفية التى لها أهميتها فى توفير االاإلنسان

  "َالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ُأولئك لهم اَألمن وهم مهتدون ُ َُ َ ْ ُّ ُ َ ُ َْ ُ ُ َُ َ ََ ِ ِْ ٍْ ُْ ِ َِ َُ َِ ْ َْ ْ   . سورة األنعام)  82:  آيه (.   "َّ

  "َادخلوها بسالم آمنين ِ ِ ٍَ َ ِ َ ُ ُ                                 .سورة الحجر)  46:  آيه  ( "ْ

  " ًواذ جعلنا البيت مثابة للناس وَأمنا ْ َ َ َِ َّ ِّ ً َ َ ََ َ َ ْ ْ َْ ْ   .  سورة البقرة)  125: آيه (" ِٕ

 " َيدعون فيها بكل فاكهة آمنين َِ ِ ٍ ِ َِ ََ ِّ ُ ِ ُ    .سورة الدخان)  55: آيه  ( "َْ

  : حيث قال ,وكذلك فقد حثت األحاديث الشريفة على أهمـية األمن النفسى  للبشر 

دنيا همه  همه جعل اهللا غناه فى قلبه ، وجمع عليه شمله ، وآتته الدنيا وهى راغمه ومن كانت الة من كانت اآلخر "
  .رواه بن ماجه " .  ، وفرق عليه شمله ، ولم يأتيه من الدنيا إال ما قدر له جعل اهللا فقره بين عينيه

ى جـسده ، عنـده قـوت يومــه ًمـن أصـبح آمنـا فـى سـربه ، معـافى فـ: " قـال  وعـن عبـداهللا بـن محـص الخطمـى أن 
  .رواه بن ماجه" . فكأنما حيزت له الدنيا بحزافيرها 

شعور اإلنسان باألمـان فـى جماعتـه والعافيـة ببدنـه ، وقناعتـه بالقليـل  : ة أمور هامةففى هذا الحديث الشريف ثالث
  . فى النفوس طمئنانأهم العوامل على بعث السعادة واالوهى مقومات أساسية للصحة النفسية ألنها من 

  :نظريات األمن النفسي

  : نظرية فرويد-1

 أهميـة الخبـرات التـي يتعـرض لهـا الفـرد فـي سـنوات الطفولـة المبكـرة ويد أول صاحب نظرية نفسية يؤكـدربما كان فر
عنـد والدور الحاسم الذي تلعبه في إرساء الخصائص األساسية لبناء الشخصية ويرى أن الشخصية يكتمل القدر األكبر فيهـا 

  .نهاية السنة الخامسة من العمر 

كما يرى فرويد أن الدوافع التي تعمل على حماية الذات وبقائها تنتج لما سماه بغرائـز الـذات وغريـزة البقـاء والعـدوان 
م لـم تـشبع ٕإذا أشبعت عنده الحاجة إلى الحب معناها الحب والبقاء واذا لم تشبع يؤدي إلى سـلوك عـدواني بمعنـى أن حـاجته

   .) 206  ،1982سعد جالل ، ( األمن   من 

ألولـى وتـأثيره  أهمية دور األم في السنوات األولي وفي إحساس الطفـل بـاألمن النفـسي فـي مراحـل عمـره اوأكد فرويد
  . بعد عالقة الطفل بأمه في مرحلة مبكرة كما أكد. ًعلى سمات شخصيته واتجاهاته مستقبال 

ُ والــشرجية فــي تــشكيل ســمات الشخــصية للفــرد وأن لــألم دورا هامــا فــي هــذه  أهميــة المرحلــة الفميــةوقــد أكــد فرويــد ً
ًالمرحلة فإذا أحاطت األم طفلها بجو آمن وكانت محبة عطوفة حنونة كان ذلـك لـه أثـره البـالغ علـى شخـصية الفـرد  مـستقبال  



   .)24-23 ,1998, زينب سليم (

  :نظرية اريكسون -2

 الطفولة ينمو على مراحل وكل مرحلة يمـر فيهـا الفـرد بأزمـة ولـيس المقـصود يرى اريكسون أن الفرد وهو في مرحلة
 ولكـل در لنـشوء قـوة الفـرد وتكاملـه كمـا أنهـا مـصدر لـسوء توافقـهبها كارثة تلحق بالفرد وتهدده بل نقطة تحول أي أنها مص

تبنـي علـى حـل الـصراعات النفـسية أزمة نفسية اجتماعية بعدها اإليجابي والسلبي فهو يـرى أن كـل مرحلـة مـن مراحـل النمـو 
  .االجتماعية السابقة وتكاملها 

وأول المراحــل التــي يــشير إليهــا اريكــسون الثقــة األساســية مقابــل عــدم الثقــة وهــي المرحلــة األولــى مــن مراحــل النمــو 
إلحـساس بعـدم الثقـة ثقـة أو االثمانية وتشغل العام األول من عمر الفرد ويتكون خالل هذا العام لـدى الفـرد إمـا اإلحـساس بال

 علـى تكـوين الثقـة يـستطيع الفـرد أن يـصنع ثقتـه فـي العـالم ً أسـاس الشخـصية الـسوية ألنـه بنـاء أن تكوين الثقة هـوويعتقد
وأن بالتـالي يـشعر بـاألمن والطمأنينـة ، المحيط به وأن يدرك المحيطين لـه كـأفراد عطـوفين ودوديـن مـانحين للحـب والرعايـة و

  .التي تقدم الرعاية والحب والقبول والدفء والمودة لطفلها هي يعتمد على األم بداية فاألم إحساس الفرد بالثقة 

 في العالم من حولـه وينتقـل هـذا اإلحـساس إلـى بـاقي األفـراد نة وتجعله يشعر بهماهذه الرعاية تمده باألمن والطمأني
   . )134,1990,بد الحميدجابر ع ( رب وغيرهم من حوله كاألب واإلخوة والمعلم واألصحاب واألقا

  :ھام ماسلو انظرية أبر -3

 مـن الخطـر يمكـن أن ينتفـع ر بانه يعيش ويحيا فى بيئة متحـررة تيسر للفرد الشعويري ماسلو أن الحاجة لألمن
ريبة ، وتتـضمن حاجـات األمـن الحاجـة إلـى النظـام والحاجـة بكثير من معطياتها ويتخلص من بعض مايساوره من شك و

ٕليـه األمـور واشـباع مثـل هـذه الحاجـات يبـدد مخـاوف الفـرد ويـشعره بأنـه جيدة تمكنه من التوقع بمـا ستـصير إإلى معرفة 
 فــى ســلم الحاجــات جــه للبحــث عــن إشــباع الحاجــة التاليــةلــى التوم بــاألمن واألمــان وهــذا مــا يدفعــه إيعــيش فــى بيئــة تتــس

   (Maslow, 1970, 37) اإلنسانية 

ًألساسية التي يعتبر إشباعها مطلبا رئيـسيااألمن من الحاجات ا إلي واعتبر ماسلو أن الحاجة لفـرد وصـحته  لتوافـق اً
ًالنفسية وتضمن له نموا نفسيا عبدالـسالم عبـدالغفار ( ًمـصدرا لقلقـه وشـعوره بعـدم األمـن  بينما يشكل عدم إشباعها  ،ً سليماً

،34,1980 (.   

ث تــشكل بحيـ , علـي شـكل هـرم متـدرج ً رأسـياً ترتيبـابــةن تـصنيف الحاجـات فـى مـستويات مرتأنـه يمكـويؤكـد ماسـلو 
الحاجات الفسيولوجية قاعدة الهرم ألنهـا ضـرورة بيولوجيـة الزمـة السـتمرار الكـائن الحـي باقيـا علـى قيـد الحيـاة ، ويلـي ذلـك 

واإلنتمـاء ، وله إشباع حاجات الحب  ويري ماسلو أن عدم إشباع حاجات األمن النفسي يؤثر فى محاحاجات األمن النفسي ،
 ويؤكد ماسلو إلى أن الحاجه إلـى األمـن ال تظهـر الذات ، إلى تحقيق لهرم حيث الحاجة اوتقدير الذات إلى أن تصل إلى قمة



   .)4,1995,محمد ملحم  ( ً ولو جزئيا بعد أن تشبع حاجاته الفسيولوجيةعند الفرد إال

ف علي مدي إرضاء حاجاته الدنيا فيصعب علي الفرد أن ويشير ماسلو أن قدرة الفرد علي إشباع حاجاته العليا تتوق
ينتج ويعمل بجداره وكفاءة دون أن يشعر أنه موضع تقدير للجماعة التي يعيش فيها ، كما يالحـظ أن الحاجـات الـدنيا طـرق 

ن الحاجـات اشباعها محدودة ، وهذا علي اختالف الحاجات العليا فهناك طرق شتى إلشباع الحاجـة إلـي األمـن المعنـوي ثـم إ
ًالدنيا يمكن تمييزها والشعور بها شعورا واضحا ، وهذا علي عكس الحاجات العليـا التـي يغلـب أن يلـتحم بعـضها مـع بعـض ،  ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي التحدي   فــــــــــــــــــــــــــــــــــــال يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يريــــــــــــــــــــــــــــــــــــده عل

   ) .37 ، 1986عواطف صالح ، ( 

 تعني غياب األعراض المرضية فقط  والصحة النفسية كحالة المن النفسي مرادف للصحة النفسيةويرى ماسلو أن األ
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 أسـباب الـصحة النفـسية ، بينمـا الطمأنينـة هـي واالنتماء ور الثالثة األولى الحب والقبولالعناصفي ويرى ماسلو أن 
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   .)4-1,ب ت, عبدالرحمن العيسوي ( ٕأساس شعور الفرد بالصحة النفسية في مرحلتي الرشد والنضج واحساسه باألمن

  : نظرية كارين ھورني-4

ًأن الفرد يعتمد علـى الوالـدين اعتمـادا  وترى هورني أن للطفولة حاجتين أساسيتين هما الحاجة لألمن والحاجة للرضا
   .ًتاما 

ًكما ترى هورني أن الوالدين إذا أبديا عطفا حقيقيا ودفئا نحو الفرد يـشبعان حاجتـه لألمـن ويـؤدي بالتـالي إلـى النمـو  ً ً
 النمـو النفـسي بالتـاليوهـذا يحـبط حاجـة الفـرد لألمـن الة وعداء بـل وكراهيـة نحـو الفـرد فـإن بينما إذا أبديا عدم مبا. السوي 
  .سوي الالغير 

 ومــن هــذه Basic evilوتعلــق هــورني علــى ســلوك الوالــدين الــذي يقلــل مــن شــعور الفــرد بــاألمن بالــشر األساســي 
ٕه عليه وعقابه ظلما والـسخرية منـه واذاللـه والتذبـذب فـي م بالفرد ونبذه ومعاداته وتفضيل إخوتاألنماط السلوكية عدم اإلهتما ً

وأن الفـرد الـذي تـساء معاملتـه بطريقـة أو أكثـر أو بخبـرة أو أكثـر  .الوفـاء بـالوعود وعزلـه عـن اآلخـرين السلوك إزاءه وعدم 
مشاعر العداء التي يـسببها الوالـدان ال تبقـى منعزلـة ولسوء الحظ فإن  . نحو والديه  Basic hostilityيشعر بعداء أساسي

أو يقـال أن الفـرد عنـد هـذه , ًعر بأن كـل شـيء وكـل فـرد يكـن خطـرا والفرد يش.  بل تعمم لتشمل العالم كله والناس أجمعين ,
, ًوأن هـذا االتجـاه ال يكـون عـصابا , النقطة لديه قلق أساسـي وهـو شـعور الطفـل بالعزلـة والوحـدة والعجـز فـي عـالم عـدائي 

مجموعــة كبيــرة مــن ًويمكـن أيــضا أن تــؤدي " القلــق األساســي" ولكـن تربــة خــصبة لينمــو فيهــا العـصاب ولهــذا أســمته هــورني 
بـاالة والـسلوك غيــر نعـدام األمـن النفــسي لـدى الفـرد وهـي الـتحكم والـسيطرة والالموامـل المتبادلـة فـي البيئـة إلـى الـشعور باالع

وترى هورني أن الفرد إذا شـعر بأنـه محبـوب  .سوية الغير ها من أساليب المعاملة لوالديه حترام حاجاته وغيرالمنتظم وعدم ا
تطيع أن يتغلب على ما يلقاه من سوء المعاملة لتعرضه للعقاب البدني بـين الحـين واآلخـر دون أن تتـرك مثـل حقيقة فإنه يس

وهـذا العـداء سـوف يـسقط ،  ب فإنه يشعر بالعداء نحو والديه مرضية أما إذا لم يشعر الفرد بأنه محبوًاهذه الخبرات لديه آثار
ًوأن الفـرد إذا كـان لديـه قلقـا أساسـيا فهـو فـي طريقـه ألن يـصبح , ًاسـيا ًفي النهاية على كل شيء وكل فـرد ويـصبح قلقـا أس ً

  . )27,1998,زينب سليم ( ً عصابيا ال يشعر باألمن النفسي ًراشدا

ن الــصراعات داخــل الشخــصية مالزمــة لكــل إنــسان، وتعتقــد أن نــشوء هــذه الــصراعات مــرتبط بــشعور ي أوتــري هــورن
طرح هورني مفهوم الصراع األساسي في داخل الشخصية المرتبط بتعرض الفـرد لمـا يهـدد اإلنسان الدائم بالقلق األساسي، وت

شعوره باألمن الناجم عن الشعور بعجز الكـائن البـشري والـذي تعارضـه القـوى الطبيعيـة واالجتماعيـة ، ولكـن هـورني تـرى أن 
مكونــات نفــسه نتيجــة المخــاوف التــي تعـرض الفــرد إلــى مــا يهــدد شــعوره بــاألمن ، فإنــه ينــشأ فــي نفــسه صــراع وتــضطرب بــه 



تعتريه ، فهـورني ال تقـصد الـصراع علـى أسـاس الـدوافع الغريزيـة ، إنمـا تـربط الحاجـة إلـى األمـن ، مـن حيـث إن الشخـصية 
ه  فخوف الفرد من توجيه عدوان العدوانية هي أكثر إثارة للقلقفي عالم عدواني ، ورأت أن شدة الدوافع كوحدة متكاملة تعيش

والذين يعتمد عليهم سيؤدي إلى قطع عالقتـه بهـم ، وهـي حالـة مؤلمـة سـيعاني منهـا لـذلك شخاص الذين يحيطون به إلى األ
الفـرد دوافعـه علـى األشـياء ًيكبت الطفل دوافعه العدوانية وتظهـر لـه بـصورة مقنعـة فـي الخيـاالت واألحـالم ، وكثيـرا مـا يـسقط 

   . )35 , 2002, منيب خضر سليم ( األخرى  



  ــدير الـــذاتتق

م عديـد عديد من المراحل وأسـهتقدير الذات مفهوم قديم ، حديث ، متجدد في دراسات علم النفس ، فقد مر المفهوم ب
ًث كانت الذات محورا أساسيا حيمن الباحثين في دراسته ، ف إليـه  وعنـدما أضـيًدراسـة الشخـصية فكـان المفهـوم معقـدا ، في ً
   .)429 ,2004,محمد خضر عبدالمختار(   ًالتقدير أصبح أكثر تعقيدا

النفـسية وويعتبر نمو الشخصية عملية متصلة مستمرة فى غاية التعقيد تتضمن التفاعل بـين الفـرد وبيئتـه الماديـة ، 
لون بهـا  ويكونون صورة عن أنفسهم تعتمد بطريقة كبيرة على الطريقة التـى يعـام، فاألشخاص ينمون أفكارهماالجتماعية و، 

تجاهـات الـسلبية فى حياتهم وصـورة الـذات هـى محتـوى إدراكـات الفـرد عـن نفـسه والقـيم واالين بالنسبة لهم المهماألشخاص 
 ( Cooper Smith,1981,19-44 ) واإليجابية التى يقدر بها الفرد صورته فى صورة تقييم وحكم يطلق عليها تقدير الذات

 .   

 ولـى فـى البحـوث النفـسية والشخـصية ،الـت تتـصدر المراكـز االزبر من الموضوعات المهمة التـى ما يعتوتقدير الذات
البـشرى فتزيـد مـن هـا تاثيرهـا  المباشـر علـى الكـائن فنحن  نعيش فـى عـصر محفـوف بتغيـرات سياسـية واقتـصادية وثقافيـة ل

 فتـؤثر  رد السليمة لتحول دون توافق الفمعدالت المشقة والضغط والتى بدورها ترفع من معدالت االضطرابات النفسية والجسمي
، عبــد الــرحمن ســيد ســليمان  (أحــد األجهــزة أال وهــو تقــديره لذاتــه    ممــا يــؤدى الــى خلــل فــى  علــى شخــصيتهً جوهريــاًتــأثيرا

1992 ،88 (.   

خيـرة حيـث يعتبـر لذات يعتبر من المفاهيم التى اتجه العلماء لدراسـتها فـى الـسنوات األومن الجدير بالذكر أن تقدير ا
ل العمـر علـى ى مرحلـة مـن مراحـ، ويتوقـف  تقـدير الفـرد لنفـسه فـى أ النفـسية  فى توافـق الفـرد وصـحتهً وفعاالً◌ً مهماًعامال

بنيـة  التقييمـى  فـى شـبكة معقـدة  مـن األهو ذلك البعد"  فتقدير  الذات البيئة وكيفية تفاعله مع المحيطين به ونظرتهم  إليه
وهـو بخـالف المكونـات الوصـفية  . "مفهـوم الـذات"  بالـذات وتـشكل فـي مجملهـاالمعرفية كاالتجاهات واالعتقادات التـي تتعلـق

صه النفسية  وخصائتى تتعلق بذات الفرد من حيث صفاته الجسمية وقدراتهلمفهوم الذات ينطوى على االعتقادات التقييمية ال
   .) 679,1991, ممدوحة سالمة  (آلخرين وقيمته الذاتية بشكل عام  باوعالقته باآلخرين وقيمته

ًويتفــق ذلــك مــع مــا ذهــب إليــه رودس مــن أن تقــدير الــذات يعتبــر نتاجــا للتقــديرات التــي يــدركها الفــرد مــن اآلخــرين 
ًالمهمين بالنسبة له ، كما يعتبر نتاجا أيـضا ستحـسان االجتمـاعي كفـاءة ، وتمثـل الوظيفـة األولـى اال الفـرد بالقـدرة وال لـشعورً

ــــــــــــــــــــــــــــــة اإلحــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــل الوظيفــــــــــــــــــــــــــــــة الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــالقوة والكفــــــــــــــــــــــــــــــاءةبينمــــــــــــــــــــــــــــــا تمث   ساس ب
 Rhodes , 2004 , 243-261 )( .   

ًباعتبـاره مفهومـا " تقـدير الـذات " وكذلك فنجد أن تراث علم النفس قد حفل بالعديد من الدراسات التي تناولت مفهـوم 
ًسيكولوجيا يتضمن العديد من أساليب السلوك فضال عن ارتباطه بمتغيرات متباينة ومحـددات شـتى ، مفهـوم يـرت بط بالعالقـات ً

لـى د بالتوافق مع ذاته ومع اآلخرين إلى جانب تحديد أهدافـه الذاتيـة ، وتجـدر اإلشـارة إمدى شعور الفرالشخصية المتنوعة و



هم خاصية به ات المكتسبة قد ترفع من معدالته أو تخفضها ، فأال يتسم بالثبات فهو قابل للتغير ، فالخبر" تقدير الذات " أن 
تحسين أنفسنا ومن ثم تحـسين الـذات ليتميـز ثل في تقيم وتقبل الذات ومحاولة  تتم–لم النفس اإلنساني  من وجهة نظر ع–

   . ) Erkut , 2000 , 345 (ذات بالخاصية اإليجابية المرتفعة تقدير ال

 ذاتـه ،  فقيمـة و أســــاس كـل إنجـــازاته الالحقـة ، بـل أنهـا أسـاس وجـود الفـرد أن إدراك الفـرد لقيـــــمته الذاتيـة هـكما
 ًذه القيمة الذاتية تتسم بالثبات ، وتظل أساساالتي تأتي من خالل عالقة تتسم بالدفء بين الطفل ووالديه ه و-الفرد الذاتية 

ر ومن يفتقـر هـذه القيمـة ال يـستطيع مواجهـة أخطـاة الذات مهمة لوجود الفرد وبقائه ، ٕلنجاحه وطموحه وانجازاته بل أن قيم
  .) 33,1996عماد مخيمر، ( وتحديات وجوده

  :Self – concept and self – esteem   مفھوم الذات وتقدير الذات

فمفهـوم الـذات . مفهوم الذات عبارة عن معلومـات عـن صـفات الـذات ، بينمـا تقـدير الـذات هـو تقيـيم لهـذه الـصفات 
ًيتضمن فهما موضوعيا أو معرفيا للذات ، بينما تقدير الذات فهم انفعالي  ً   .للذات يعكس الثقة بالنفس ً

ن مفهـوم الـذات مفهـوم الـذات وتقـدير الـذات ، حيـث إًتعريفـا للتفرقـة بـين  "  cooper smith" سميثوقـدم  كـوبر 
ت عنده يشمل مفهوم الشخص وآراءه عن نفسه ، بينما تقـدير الـذات يتـضمن التقيـيم الـذي يـصنعه ومـا يتمـسك بـه مـن عـاد

 ولهذا فإن تقدير الذات يعبر عـن اتجـاه القبـول أو الـرفض ، ويـشير إلـى معتقـدات الفـرد تجـاه  ،مألوفة لديه مع اعتباره لذاته
ًذاته ، وباختصار يكون تقدير الذات هو الحكم على مدي صـالحيته ، معبـرا عنهـا بواسـطة االتجـاه الـذي يحملـه نحـو ذاتـه ، 

ليلــي عبــد الحميــد الحــافظ ، ( ر عنهــا بالــسلوك الظــاهر ة ، ويعبــفهـو خبــرة ذاتيــة ينقلهــا لآلخــرين عــن طريــق التقــارير اللفظيــ
1982 ، 6-7(  0  

( واالصـطالح العـاطفي الوجـداني ) مفهـوم الـذات (  فيهـا بـين االصـطالح الوصـفي ت ميـزوقامت ساره ناصـر بدراسـة
ل اإلخباريـة  اسـتخدام سلـسلة مـن الجمـلـذات يـشير إلـى وصـف الـذات مـن خـاللقول إن مفهوم اا تففي تعليقه) تقدير الذات 

أمـا تقـدير الـذات فيهـتم بالعنـصر . وذلك لتكـوين وصـياغة صـورة شخـصية متعـددة الجوانـب ) أنا طالب ( ، ) أنا رجل ( مثل 
وببـساطة . ٕن األفراد يقومون بصياغة واصدار األحكام الخاصة بقيمتهم الشخصية كمـا يرونهـا حيث إالتقييمي لمفهوم الذات 

 بأن يصف نفسه في إطار تجربة مثيرة ، أما تقدير الذات فيهتم بالقيمة الوجدانية التي يربطهـا فإن مفهوم الذات يسمح للفرد
   . )87 ، 2001سارة ناصر ، ( الفرد بأدائه خالل هذه التجربة  

الـذى قـام بتكوينـه مـن خـالل خبرتـه الفيزيقيـة " مفهـوم الـذات "  أن تقدير الذات يمثل حكم الفـرد علـى ويقول سوتيلو
  .هو تقييم الفرد لما إذا كان قد حقق مستويات ونما مفهومه عن ذاته أم ال " تقدير الذات " تماعية أي أن واالج

 ويمكن القول أن هناك شبه إجماع علـى أن الـذات هـى أسـاس التوافـق بالنـسبة للفـرد وأنـه يـسعى إلـى تحقيـق ذاتـه 
روف البيئـة المحيطـة بـه وبمـدى نجـاح الفـرد فـي عن طريـق إشـباع حاجاتـه المختلفـة دون حـدوث تعـارض مـع متطلبـات وظـ



تحقيق هذا التوازن ينمو لديه مفهوم ذات مقبول ، أي صورة عن نفسه يحبها ويرغبها ، وعندئـذ يتكـون تقـديره لذاتـه بدرجـة 
  . ( Sotelo , 2000 , 734 ) عالية

أو علـى " مفهـوم الـذات " قدم هو هو أحد جوانب مفهوم أوسع وأ" تقدير الذات " عتبر البعض أن ومن ناحية أخري ا
   . ( Dubois , 2003 , 411 )و أحد مشتقات هذا المفهوم األصح ه

  :تعريفات تقدير الذات

من أوائل الذين كتبوا عـن مفهـوم تقـدير الـذات حيـث عرفـه بأنـه الحكـم الشخـصى للفـرد علـى " كوبر سميث " يعتبر  
تجاهات الفرد نحو نفسه وأن الـصورة الـصادقة التـى يكونهـا الفـرد عـن نفـسه قيمته الذاتية والتى يتم التعبير عنها من خالل ا

  ). 36 ، 1995نجوي السيد ،   (لى تقديره لذاتهتعتمد بالدرجة األولى ع

الفــرد عــن نفــسه كمحــصلة تقــدير الــذات علــي أنــه مجموعــة مــن األحكــام الشـــخــصية التــي يراهــا  ويعــرف كارلــسون
   .) ( Carlson , 2000 , 45 والجسميةنفعالية والعـقليةلخصائصه اال

دراكـات التـي يخبرهـا الفـرد مـن خـالل جموعـة مـن الخبـرات واالتجاهـات واإلم" وتعرف إيمان كاشف تقدير الـذات بأنـه 
ً، وأيـضا تقييمـه لهـذه الـذات ، ويـستجيب مـن خاللهـا تفاعله مع األفراد المحيطين به ، ويكون من خاللها صـورته عـن ذاتـه 

إيمان كاشـف "   ( الية أو سلوكية ، وتنعكس على تقديره لصفاته الجسمية وقدراته وخصائصه وعالقاته باآلخريننفعبصورة ا
 ،2004 ، 75( .   

ًأن تقدير الذات عبارة عن تقييم الشخص لذاته إيجابيا وسلبيا ، والتقييم الموجب يشير إلى تقدير الفرد  ويرى لورانس ً
   .( Lawrence, 1981, 246 ) السالب يشير إلى تقدير الفرد المنخفض لذاتهالمرتفع لذاته ، بينما التقييم 

 علـي محـصلة خبراتـه مـن النجـاح والفـشل ًرد لذاتـه بنـاءهـو تقيـيم الفـ" تقـدير الـذات " إلـي أن وتذهب أمينـة إبـراهيم 

  . )  138 : 1993, أمينة إبراهيم   ( وي طموحه وبالمقارنة مع اآلخرين مقارنة بمست

 نحــو نفــسه ، وهــذا يعنــي أن تقــدير – ســالبة كانــت أم موجبــة –أن تقــدير الــذات هــو اتجاهــات الفــرد الــبعض  ويــرى 

 قيمة وأهمية ، بينما تقدير الذات السلبي يشير إلـى عـدم رضـا الفـرد عـن تالذات اإليجابي يشير إلى أن الفرد يعتبر نفسه ذا

إيمــــــان  (  Self-Contempt أو إحتقـــــار الــــــذات Self-Rejection أو رفــــــض الــــــذات Self-Dissatisfactionذاتـــــه 

   . )46 ,1997, عبدالرحمن 

 وخبرتــه  ، يعكــس مــن خاللــه فكرتــه عــن ذاتــهتقــدير الــذات بأنــه اتجــاه مــن الفــرد نحــو نفــسهويعــرف صــفوت فــرج 

ى صـورة ًخـصية مـستجيبا لهـا سـواء فـالشخصية معها وهو بمثابـة عمليـة فينومولوجيـة يـدرك الفـرد بواسـطتها خصائـصه الش

نفعالية أو صورة سلوكية ، وعلى ذلك فإن تقـدير الـذات عبـارة عـن تقيـيم مـن الفـرد لذاتـه فـى سـعى منـه نحـو التمـسك بهـذا ا

ًحترام ذاتـه مقارنـا نفـسه بـاآلخرين وبمـا يتـضمنه هـذا التقيـيم أيـضا مـن سـلبيات ال  بما يتضمنه من إيجابيات تدعوه الالتقييم



   .) 8,1991صفوت فرج ،  (  الوقت الذى يسعى فيه للتخلص منهاتقلل من شأنه بين اآلخرين فى

أن وهـذا يعنـي  ,  موجبـةأوسـالبة كانـت نحـو نفـسه أنـه إتجاهـات الفـرد الـشاملة علـي قـدير الـذات ت هيـرش  فويعـر

م رضـا ير الـذات المـنخفض يـدل علـي عـددوتقـ, هميـة أوأنـه ذو قيمـة و,  الفرد عن نفـسه تقدير الذات المرتفع يدل علي رضا

  ار الـــــــــــــــــــــــــــــــذاتقـــــــــــــــــــــــــــــــأو رفـــــــــــــــــــــــــــــــض الـــــــــــــــــــــــــــــــذات او احت, د عـــــــــــــــــــــــــــــــن نفـــــــــــــــــــــــــــــــسه الفـــــــــــــــــــــــــــــــر
( Hirsch , 1991, 56 ) .   

تزازه برأيه وبنفـسه عو الثقة بالنفس والرضا عنها واحترام الفرد لذاته والنجازاته واإلي أن تقدير الذات ه ويذهب جراي

   .  ( Gray , 2000 , 39)ًا لآلخرينقتناع الفرد بأن لديه من القدرة ما يجعله عونوتقبله لها وا

بأنه ذلك البعد التقويمي في شبكة معقده من األبنيـة المعرفيـة كاالتجاهـات واالعتقـادات التـي  ممدوحة سالمة وتعرفه

تتعلــق بالــذات وتــشكل فــي مجملهــا مفهــوم الــذات وهــو بخــالف المكونــات الوصــفية لمفهــوم الــذات ينطــوي علــي االعتقــادات 

(    قدراتــه وخصائــصه النفــسية وقيمتــه الذاتيــة بــشكل عــام ولفــرد مــن حيــث صــفاته الجــسمية التقييميــة التــي تتعلــق بــذات ا

   . )679 : 1991.  سالمة ةممدوح

ًمتـضمنا اإليجابيـات التـي تـدعوه  قـدير عـام يـضعه الفـرد لنفـسه وبنفـسهأن تقـدير الـذات هـو تويري مجدي الدسوقي 
ً كان الفرد ناجحا إجتماعيا , اآلخرين ، وكلما ارتفع تقدير الفرد لذاته لتي ال تقلل من شأنه بينحترام ذاته والسلبيات اال أما , ً

   . )7  ،2004مجدي محمد الدسوقي ، ( جتماعية ًون أقل نجاحا من الناحية االإذا انخفض تقديره لذاته فإنه يك

 والروحية أوالعقلية أكثر من ليةبأنه إحساس الفرد بقيمته الشخصية الذي ينبثق من أفكاره وقيمه الداخنج وعرفه توي
  .( Twenge , 2002 , 402 )اإلحساس من ثناء وتقدير األخرين نبثاق هذا ا

 وتـشمل وجهـة تقدير الذات بأنه التقويم الـذي يـؤمن بـه الفـرد لذاتـه ويعمـل علـي الحفـاظ عليـهويعرف جمال مختار  
ًنظره عن ذاته إيجابيا أو سلبيا ، جاهاته نحـو نفـسه ومعتقداتـه ٕرد علي مدي كفاءته الشخصية وات فهو بمثابة المرآه لحكم الفً

  . )177 , 2002, جمال مختار  ( عنها 

 درجة تعبر عن قيمة الفرد لذاته أو عالقة لتقدير قيمة الفرد، ويتضمن القيم اإليجابية والـسلبية أنهيعرفه زيمرمان بو
   .  ( Zimmerman , 1997 , 121 )للفرد نحو ذاته 

إلـي أن تقـدير الـذات هـو مجموعـه مـن االتجاهـات والمعتقـدات التـي يـستدعيها الفـرد عنـدما يد مـصطفي  ويذهب وح
ً هنــا فــإن تقــدير الــذات يعطــي تجهيــزا عقليــا يعــد الــشخص لالســتجابة طبقــا لتوقعــات النجــاح ومــنط بــه ، يواجــه العــالم المحــي ً ً

( الموافقـة أو الـرفض  وقـد يكـون هـذا الحكـم والتقـدير ب وبالتـالي فهـو حكـم الـشخص تجـاه نفـسه والقبول والقوة الشخـصية ،
   . )34,2004وحيد مصطفي ، 

أنـه عبـارة عـن حكـم يتبنـاه الـشخص للحكـم علـى نفـسه وأسـلوب شخـصي " فعرف تقدير الـذات علـى أما نبيل الفحل 



نــه نــابع مــن للحكــم علــى ذات الــشخص فــي مواقــف حياتيــة حيــث يتقبــل هــذا الــشخص هــذا الحكــم دون اعتــراض أو تظلــم أل
نفعاالته تجاه األحداث ويرضى بهذا الحكم ويحاول أن يتباهى بذاته إذا كان هناك نوع من النجاح ويحجب نفسه  واهإحساسات

نبيل محمد "   (عن اآلخرين إذا كان حكمه عن ذاته بالفشل فهو تقييم ذاتي للصفات الذاتية التي تظهر في المواقف الحياتية
   .)11, 2000, الفحل 

   ة واإلعجـاب بالـذات واسـتحقاق الحـب في الكفاءة والقـو بأنه شعور الفرد باإليجابية عن نفسه متمثلةوتعرفه ماريا

Maria , 2000,  229 )( .   

 الحسنة والسيئة التـي تتـضمنها عبـارات االختيـار  مجموعة من التقديراتأن تقدير الذات هونم عبدالمقصود وتري ها
ذاتــه وأن تقــدير الفــرد لذاتــه ال يمكــن أن يكــون مــن عالقتــه بــاآلخرين فهــو يــرتبط بعالقــة الفــرد مــن حيــث درجــة توافرهــا فــي 

   .) 14,1983 ، هانم عبدالمقصود (ه األفراد المحيطين ويعيش معهم بالمجتمع الذي يعيش في

معرفـة الـذات التـي وتعرفه كريستين بأنه نظرة الشخص الشاملة لذاته أو لنفسه والتقدير يتضمن التقييم والحكم علي 

 Kristen )كتئـاببط باالفالتقدير اإليجابي يرتبط بالصحة النفسية والتوافق والتقدير الـسلبي يـرت, تتضمن اإليجاب أو السلب

,1999 , 470 )  .   

ويعكس تقدير الفرد لذاته شعوره بالجدارة والكفاية ويمثل الرؤية التي يرتـضيها الفـرد عـن ذاتـه ، وتـشير نتـائج عديـد 

ن الدراســات إلــى أن التغيــر فــي تقــدير الــذات يرجــع إلــى الحالــة المزاجيــة للفــرد ، حيــث تبــين وجــود فــرق بيــت تقــدير الــذات مــ

   . ) ( Heathrom , 1991, 865-866 والحالة المزاجية للفرد

م ورضـيعها تبـادل االنفعـالي المبكـر بـين األالحساس بالذات وبتقـدير الـذات مـن  اإليينمويقول كلنج أن تقدير الذات 

يجابي وفي كل مرحلـة مـن مراحـل النمـو ي تؤدي الى تكوين تقدير الذات اإلفالحب المتبادل بين الطفل ووالديه من العوامل الت

, ؤلمـا  ميكـون بعـضهاسـارة وتكـون شـياء المحيطـة بـه وبعـض هـذه الخبـرات نـسان واأليكون لدي الطفـل خبـرات مرتبطـة باإل

   . )  ( Kling , 1999 , 473 جابي فهذا يعتمد على التكامل بين تلك الخبراتيولكي يحافظ الفرد تقديره اإل

 حيث يرى أن ذوي التقدير المرتفع للذات يتميـزون بـسمات معينـة منهـا مع رأي عادل عبد اهللالرأي السابق ويتفق   

، وعلـى الجانـب اآلخـر نجـد أن نتمـاء يـشعرون بالكفـاءة ولـديهم شـعور باالأنهم يحترمون أنفـسهم ويعتبرونهـا ذات قيمـة ، و

ًذوي التقدير المنخفض للذات ينقصهم احترام الذات ويعتقدون أنهم غير أكفاء ويـسلكون بطريقـة تحـول دون تقـديرهم إيجابيـا 

ًمن جانب اآلخرين ، كما أنهم يفتقدون الثقة بأنفسهم ويخشون دائما التعبير عن األفكار غيـر المألوفـة ويميلـون إلـى الحيـاة 

عــادل   (علــى التعبيــر والمــشاركة اإليجابيــة نــسحاب مــنهم مــشاركين ويفــضلون العزلــة واالل اآلخــرين مــستمعين أكثــر فــي ظــ

  .) 9,1991, عبداهللا

  . كيفية رؤية اآلخرين وتقييمهم له   التي يدركها الفرد عنبأن تقدير الذات هو الفكرة ويعرفه الباحث الحالي



  :بيةعالقة تقدير الذات باالتجاھات التعص

فعن إنخفاض تقدير الذات وعالقته بالتعصب، فإن  تقدير الذات يؤدي لحدوث التعصب ، نخفاضمما ال شك فيه أن ا

فـالتراث الـسيكولوجى . ًا للتعـصبسـتعدادان يكونـوا أكثـر أعتبارهم لذواتهم يمكن اً التوافق والذين غالبا ما يقل واألفراد منخفض

خـرين ، ًرهم لذواتهم يبدون تقبال أقل لآل أن األشخاص الذين ينخفض تقديفترضت التى تفتراضات والدراساخر بعديد من االذي

حترامهــا شــروط ا لهــا ، والثقــة بــالنفس وتقبلهــا وًحترامــااًأقــل ثقــة بنفــسه وأقــل تقــبال ونخفــاض تقــدير الــذات يعنــى أن الفــرد اف

   . )42-40، 1997 جزار،هانى ال(  ية جتماعية السوتجاهات االرئيسية لقبول اآلخر وتكوين اال

ًجتماعيـا ، اًعـدا ضافة إلى البعد الشخـصى ، يتـضمن تقـدير الـذات بباإلًحاديا ، فأًلك فإن تقدير الذات ليس متغيرا وكذ
   .) 22 ،1991صفوت فرج،  ( هذا البعد يرتبط بوضوح بتقبل اآلخر

ستحقاق يتقبلون اآلخـرين ، ة والجدارة واال ويرون فيها القيم فإن األشخاص الذين يتقبلون ذواتهم ،ومن زاوية أخرى
ًفنحن دوما نرى اآلخرين وفقا لكيفية رؤيتنا   .  Hamachek, 1982, 3 )( لذواتنا ً

تجاهاتهم سالبة نحو الجماعات اهات السالبة نحو أنفسهم قد تكون تجاومن هنا يمكن أن نفترض أن األفراد ذوى اال
ــا للخاصــ ــة أخــرى ووفق ــا التــى صــاغها كــاتز .. ية الوظيفيــة لإلتجاهــات ًالخارجيــة ، ومــن ناحي ــدفاع عــن األن  (ووظيفــة ال

Katz,1967  (تجاهـات التعـصبية تقـى الفـرد مـن المـشاعر الـسالبة تجـاه ذاتـه  االًنطالقا من مفاهيم التحليل النفسى ، فـإنا
   )Hewstone, et al.,1993, 351  (        خاص اآلخرين مثل جماعات اآلقليةعبر إسقاط هذه المشاعر على األش

 )(   أو بعبــارة ثانيــة لحمايــة تقــدير الــذات,ومــن هنــا نجــد أن التعــصب يوظــف كوســيلة للــدفاع عــن تقــدير الــذات 

Stephen et al., 1998, 31  .  

 إلـى أًجتمـاعى مـثال قـد يلجـته بسبب تدنى ترتيبه فى الهرم االعتباره لذاا ينخفض  الذىن الشخصأومما ال شك فيه 
ــالتفوق أ والتقليــل مــن شــأن جماعــات حتقــاراال فــى كــل األحــوال يمكــن النظــر إلــى و. ًخــرى بمــا يمنحــه نوعــا مــن الــشعور ب
  0 )140-139 ،2002هانى الجزار ،( عتباره لذاته ابقاء على تجاهات التعصبية كمحاولة من قبل الفرد لإلاال

  :العوامل التي تؤثر في تقدير الذات

ؤثر في تقدير الذات والتي تؤدي إلـى تقـدير ذات مرتفـع أو مـنخفض لـدى األفـراد هناك مجموعة من العوامل التي ت

  :وهي 

  .تتعلق بالفرد نفسه :  عوامل ذاتية 

  .تتعلق بالبيئة الخارجية والمجتمع :  عوامل بيئية 

  العوامل الذاتية : ًأوال 



  :وهي عوامل تتعلق بالفرد نفسه ومنها ما يلي 



  : االنطـواء -1

وشـديد ، افعهـم ووي شديد الحرص والحساسية يجرح شعوره بسهولة وكثير الـشك فـي نيـات النـاس ودالشخص المنط
القلق على ما قد يأتي به الغد ومتقلب المزاج دون سبب ظاهر كل ذلك يجعله في حالة قلق مستمر وبالتـالي يكـون لـه تـأثير 

   .  )52 – 51  ،1999إبراهيم محمد الدخاخني ،  (   لذاتههعلى تقدير

   الذكاء-2

دعـاء سـيد ( كما يؤثر ذكاء الفرد وسـماته الشخـصية والمرحلـة العمريـة والتعليميـة التـي يمـر بهـا علـى تقـديره لذاتـه 
   ) .85  ،2000،  مهدي

  : الخوف -3

يعتبر الخوف من العوامل الذاتية التي تؤثر في تقدير الذات ، فلقد اتضح أن تقدير الذات يتحدد بقدر خلو الفـرد مـن 
ــــــــدة يكــــــــون تقــــــــديرا ــــــــصحة جــــــــسمية و نفــــــــسية جي ــــــــع ب ــــــــذي يتمت ــــــــه مرتفعــــــــا والعكــــــــسلخــــــــوف فــــــــالفرد ال   ًه لذات

   . )16  ،2005 ،براهيم محمد إ( 

 : القلق -4

ًوهو عبارة عن حالة من الشعور بعدم االرتياح واالضطراب والهم المتعلق بحوادث المستقبل وكثيرا ما يـصاحب القلـق 
  ّهذا مـن شـأنه أن يجعـل تقـدير الفـرد لذاتـه منخفـضا جية كتوتر العضالت واضطراب النوم و جسمية وتغيرات فسيولوتاضطرابا

   ) .16 ، 2005 ،المرجع السابق ( 

ًالمتغيـرات التـي وجـد أن لهـا تـأثيرا كبيـراحيـث يعتبرالقلـق مـن  ) 1992( وهذا ما ذهب إليه محمود عبـدالعزيز   علـي ً
رد فقد أوضحت العديـد مـن الدراسـات أن الفـرد الـسوي الـذي ال يعـاني مـن القلـق تكوين تقدير ذات مرتفع أو منخفض لدي الف

 يحـدث عنـدما يتعـرض اإلنـسان وقد أكـد روجـرز علـي أن تهديـد الـذات أو سـوء التوافـق,يتمتع بدرجة عالية من تقدير الذات 
 فـالقلق لمـنظم قـد أصـبح فـي خطـر ،يـان الـذات انفعالية للتهديد تنـذر بـأن بنللقلق ، ويضيف روجرز أن القلق هو استجابة ا

 أما إذا كـان الفـرد سـويا ال يعـاني مـن أي قلـق زائـد فـإن هـذا يـؤدي غيير خطير في صورة الفرد عن ذاته ،يؤدي إلي إحداث ت
   .) 33,1992 ،محمود عبدالعزيز ( تقدير ذات مرتفع لدي الفرد إلي إحداث التوافق الشخصي ويؤدي إلي

  : صورة الجسم -5

عنـدما تحـدث عـن ) أدلـر ( ًة الجسم والمظهر الخـارجي والقـدرة العقليـة دورا فـي تقيـيم الفـرد لذاتـه ويقـول تلعب صور
ًنظرية القصور العضوي أن وجود األعضاء القاصرة يؤثر دائما على صحة الشخص النفسية ألنه يحقـره فـي نظـره ويزيـد مـن 

  . ) 51 ، 1995لبنى إسماعيل الطحان ،   ( منشعوره بعدم األ

  عوامل بيئية : ًثانيا 



هي عوامل تتعلق بالبيئة الخارجية أو المجتمـع الـذي يعـيش فيـه ومنهـا ظـروف التنـشئة االجتماعيـة والظـروف التـي 
ًتربــي الفــرد ونــوع التربيــة فتقــدير الفــرد لذاتــه ال يمكــن أن يكــون أمــرا مــستقال عــن عالقتــه بــاآلخرين فهــو يــرتبط بعالقــة الفــرد  ً

  :ش فيه وباألفراد المحيطين به ويعيش بينهم ومن هذه العوامل البيئية ما يليبالمجتمع الذي يعي

  : الوالدين -1

ٕحيث تلعب أساليب المعاملة الوالدية دورا هاما في بناء شخصية الفـرد واشـعاره بأنـه شـخص هـام أو العكـس ويظهـر  ً ً
  :ذلك بوضوح فيما يلي 

أو مـن المؤسـسات التربويـة المتخصـصة فالمعاملـة الـسوية تـؤدي إلـى هـا الطفـل مـن الوالـدين انوع المعاملة التـي يتلق -أ

  .تقدير مرتفع للذات أما المعاملة السيئة فتؤدي إلى تقدير منخفض للذات 

يؤدي إلى حالة من االضطراب والتوتر إذ يشعر الفرد بالشك في ذاته ويتوقع أن يكون موضـع نقـد ، وفـي : النقد والنبذ  -ب

م الجـدارة واجهة أو كشف للذات يمكن أن يؤدي إلى شعور شديد بالنقد والنبذ يؤدي إلـى الـشعور بعـدهذه الحالة فإن أي م
 . على تقدير الذات وذلك يكون له تأثير سلبي

يؤدي إلى الشعور بعدم األمن ومثل هؤالء تعوزهم الثقة والخبرة ويشعرون بأنهم ضائعون ومهجورون وهـم ال : اإلهمال  -ج

ًالتي تحدد السلوك المناسب الذي يترك أثرا طيبا لدى اآلخرين ولديهم أنفسهم وهذا يمتلكون المعالم  على تقـدير الفـرد يؤثر ً
 .لذاته 

ما يالقيه الفرد مـن منـع وضـرب زجـر ومـا يجـد مـن مقاومـة ومعارضـة ممن العوامل التي تؤثر في تقدير الذات : العقاب  -د

 ،محمد إبراهيم  ( نه غير جدير باالعتبار وبالتالي يؤثر على تقديره لذاته على سلوكه ونشاطه الحر كل هذا يشعر الفرد بأ
2005 ، 17-18.(   

   : نظرة المجتمع -2

إذا كان ال يحظي بالقبول واإلحترام من األخرين في البيئة اإلجتماعية  ير الذات لدى الفردتؤثر نظرة المجتمع على تقدحيث 
( . قة بالنفس وينسحب من العالقات اإلجتماعية التي لم تشبع حاجتـه لتقـدير الـذات والدونية وعدم الثيشعر باإلحباط إنه ف

   ) .18 ,2005, المرجع السابق 

  : العالقات مع اآلخرين -3

لثقـة ة وجـدير باتقـدير الـذات إذا شـعر بأنـه ذو كفـاءأن الفرد يمكن أن يحـتفظ ب ) (Vohs , 2001حيث أوضح فوز 

الم مـن الكبـار يـشجعونه  ينمـو فـي ظـل عـ تنظيم تقدير ذات جيد على طفـل ذى كفـاءة ويعتمدوذو عالقة طيبة مع االخرين ،

 وتأتي  فيرتفع تقدير الذات عندما يثنى اآلخرون على قدرة الفرد التي تكون ذات أهمية لمفهومه عن ذاتهويساندونه ويحبونه

 ) .  ًن معتمـدا علـى عالقتنـا بالعـالم الخـارجي لذا فإن شـعورنا بالقيمـة الشخـصية سـوف يكـومن أشخاص ذوي قيمة للفرد ،



Vohs , 2001 , 339 )  

  :  المدرسة -4

ًتلعب المدرسة دورا كبيرا في تقدير الطفل لذاته حيث يشير ة تحتل المرتبة  إلى أن المدرس( Buunk , 1993 )  بنكً

 قبـول  وتكـوين اتجاهاتـه نحـوفـل نحـو ذاتـه ة الطصـورن األطفـال فـي تأثيرهـا علـى تكـوين  بالنسبة للعديد مالثانية بعد األسرة

  .( Buunk , 1993, 31) ذاته أو رفضها  

كلهـا عوامـل نظـام المدرسـي والعالقـة بـين المعلـم والتلميـذ ال أن نمـط المدرسـة و( Diener , 1995 ) كما رأي دينر 

  .( Diener , 1995 ,142 )   تؤثر علي تقدير الفرد لذاته

  : األصدقاء -5

يع مـشاركة اآلخـرين كمـا أنـه يكـون ًصـدقاء هـم الـسبب فـي تقـدير الفـرد لذاتـه سـلبيا وذلـك ألنـه ال يـستطقد يكون األ

ًفهو يفضل أن يعيش على هامش الجماعات واالنعزال بعيدا عـن النـاس وذلـك يـؤدي باعات سلبيه تجاه نفسه واآلخرين ، نطا
  ي يـــــــــــــــــؤدي إلـــــــــــــــــى انخفـــــــــــــــــاض تقـــــــــــــــــديره لذاتـــــــــــــــــهإلـــــــــــــــــى تعميـــــــــــــــــق الـــــــــــــــــنقص عنـــــــــــــــــده وبالتـــــــــــــــــال

 ( Farrugia, 1986 , 206 ).  

الظـروف يتـأثر بعـدد مـن العوامـل منهـا قـدير الـذات حيـث يـري ت )  Margan ,1990( وهذا ما ذهب إليـة مورجـان 

درتها وطاقتها يصبح تقدير  وتكشف عن قيجابية ، وتحترم الذات االنسانيةإ فإذا كانت مثيرات البيئة الفرد ،البيئية المحيطة ب

  . )  Margan , 1990 , 7( ه  تقديره لذاتوءبطة فإن الفرد يشعر بالدونية ويسذا كانت البيئة محإما أ، يجابيا إالذات 

ٕلـه اسـتدماج الحـسن واسـقاط القبـيح ، سـقاط يكـون فـي مجمراك الـذات وتقـديرها عـن طريـق االسـتدماج واإلأن إدكما 
 لـذلك نجـد أن النقـصان فـي الجانـب اآلخـر ، جانـب تـسبب  مما يجعـل الزيـادة فـيً تماماًوالتوازن بين العمليتين ليس مضمونا

نسجام بين الصورة ة لعوامل دينامية ذاتية تؤثر فيه ، وبعباره أخري نجد أن الشخص إذا عبر عن نقص االتقدير الذات عرض

حقيقتـه هـو فـي  ويمكـن أن نفتـرض أن غيـاب التعـرف علـي الـذات ًيـاالداخلية للذات والواقع الخاص بالـذات فإنـه يتـوتر إنفعال

لـي الـذات والحكـم فتـراض أن العوامـل الديناميـة الداخليـة تـسبب عـدم التعـرف عمقاومة للتعـرف علـي الـذات ، لـذا نـصل إلـي ا

  .)  31,1992, محمود عبدالعزيز                     (االنفعالي عليها

االحـساس " ن ره لها يرتفع عندما يتكـوته واعتباإلى أن تقدير الفرد لذا   )trautwine , 2006(  ويذهب تراوتوين 
ينمو االحـساس باالنتمـاء عنـدما يـري الفـرد ة ، وعندما يشعر بأنه متقبل وكفء وعندما يشعر باالستحقاق والجدار" باالنتماء 

كثـر عنـد الطفـل هـي والجماعـة األ. ًنفسه عضوا فـي جماعـة ، ألن هـذه العـضوية تمنحـه الـشعور بالقيمـة بالنـسبة لآلخـرين 
 وعندما يتوحد الطفل مع والديه ، وعندما يتلقي االستجابات الدالة على التقبل الوالدي وعلى أن له قيمة عندها وأنـه سرة ،األ

 trautwine , 2006 , 343(   وسوف ينعكس تقدير األباء على تقديره لذاته ها ، فإن إحساسه باالنتماء ينموموضع تقدير



( .   

 فــي نمــو تقــدير الــذات هــو نوعيــة عالقــات الطفــل مــع األشــخاص مــن ذوى األهميــة كمــا أن أهــم العوامــل التــي تــؤثر
 حــائزين علــى القــوة ًاوهــم األفــراد الــذين يتفاعــل معهــم الطفــل باســتمرار أو الــذين يــدركهم باعتبــارهم أفــراد. الــسيكولوجية لديــه 

 والكفاءة والتقدير وعندما ينمو الطفـل ويـدخل  من خالل هذا التفاعل يدعم الطفل شعوره باالنتماءهوالنفوذ والكفاءة ، حيث أن
عـالء الـدين كفـافى ، ( ة كاألصدقاء والزمالء والمعلمـين  ن في هذه األهميمو التالية ، يشارك اآلباء أفراد آخروفي مراحل الن

1989 ، 107( .   

فـسه مثـل اسـتعداداته وقدراتـه العوامل التي تؤثر في تقدير الفرد لذاته كثيرة منها مـا يتعلـق بـالفرد نومن هنا نجد أن 
ومنها ما يتعلق بالبيئة الخارجية وباألفراد الـذين يتعامـل معهـم فـإذا أن يستغلها بما يحقق له الفائدة ، والفرص التي يستطيع 

ضع أمــا اذا كانـت البيئــة محبطـة وتــإلبـداع  فــإن تقـديره لذاتــه يـزداد ، نطـالق واإلنتــاج وانـت البيئـة تهيــئ للفـرد المجــال واالكا
تــه فــإن تقــدير الفــرد لذاتــه ســتعداداته وال يــستطيع تحقيــق طموحاحيــث ال يــستطيع أن يــستغل قدراتــه واالعوائــق أمــام الفــرد ب

ب ولكنـه يتـأثر بعوامـل دائمـة مثـل ذكـاء الفـرد ر بالعوامل البيئيـة والموقفيـة فحـسيتأث كذلك فإن نمو تقدير الذات الينخفض ، 
   .) 21,1987 فاروق عبدالفتاح ،(العمرية والتعليمية التي يمر بها    والمرحلة  ية وسمات شخصيتة ،وقدراته العقل

سـتجابة االباإلضـافة إلـي  مـع اآلخـرين من خالل الخبـرات الحقيقيـةً تدريجيا  ينمو تقدير الذاتومن الجدير بالذكر أن
  . )  Malkah,1989,212-230(   لدي الفرد الداخلية العوامل النفسيةالناتجة عن

ًنـسان مجـاال مرنـايـه اإلنه كلما كـان المجـال الـذى يتحـرك فألى إ" كيرت ليفين  " يشيرو نـه قليـل الحـواجز أ بمعنـى - ً
ً كلمــا كــان ذلــك دافعــا إلــى مزيــد مــن حركــة الــشخص ونــشاطه -والعقبــات ماديــة كانــت أو ثقافيــة أمــام اشــباع حاجــات األفــراد 

حـساس التالى ينخفض تقدير الذات حيـث اإلاتها وبمكانإق حيز الحركة وتقل قد يضيوتقدمه وارتفاع تقديره لذاته وطموحه ، و
   .)460 ، 1987محمد المرشدى ، (  بعدم األهمية والتبعية

  :مظاھر تقدير الذات 

  :يقرر كوبر سميث أن هناك أربعة مظاهر تدل علي وجود تقدير الذات المرتفع لدي الفرد هي 

  ).القدرة علي السيطرة( القوة -

 .لقدرة علي تقبل اآلخرين والتأثير فيهم ا-

 . أي التحلي بالمستويات األخالقيةVirtue الفضيلة -

   .) 37,199محمود عبدالعزيز ،( النجاح عند القيام ببعض الصعوبات   المناقشة و-

  :مستويات تقدير الذات 



 Self-esteemقـدير الـذات  الهرمي للحاجات ان هناك مجموعة من الحاجات منهـا حاجـات تهيرى ماسلو في مدرج

needs وقسمها الى :-  

موضــع ثقــة ن يكــون المــرء أة والرغبــة فــي ءوالكفــا نجــاز بمعنــي الرغبــة فــي القــوة واإل:لــى تقــدير ذاتــهإحاجــة المــرء 
  خرين والرغبة في االستقالل والحريةاآل

ب و التقـدير مـن جانـأالعتـراف  واةنـ بمعنـي الرغبـة فـي الـسمعة الحـسنة والمكا: خـرين لـهلـى تقـدير اآلإحاجة المـرء 
 .خرين همية والتقدير من جانب اآلن يكون المرء موضع االنتباه واألأخرين وفي اآل

 وفي الثقـة بـالنفس ذاته تقدير المرء لإليلرغبات تتلخص جميعها في الحاجة ولي من ان المجموعة األأويرى ماسلو 
، خــرين ة والمكانــة واالحتــرام مــن جانــب األو الــشهرأخــرين لــه  اآلالمــرء لتقــديرفــي حــين تتمثــل المجموعــة الثانيــة فــي حاجــة 

 إيمـــان (  الدونيـــةوأن ينـــتج الـــشعور بـــالنقص أو تحقيقهـــا يمكـــن أشـــباع هـــذه الحاجـــات تاحـــة الفرصـــة إلإ دون ةوالحيلولـــ
   . )52 ، 1997 ،عبدالرحمن 

، نفـسهم ؤرة تركيز انتباهم عنـد تمثـيلهم ألبلى اختالفهم في إنفسهم الفات بين االفراد عند تقييمهم ألترجع االختكما 
أمــا ذوي التقــدير ، ة يبــشــخاص ذوي التقــدير المرتفــع لــذواتهم هــم مــن يؤكــدون قــدرتهم وجوانــب قــوتهم وخصائــصهم الطفاأل

ـــــــــــــــــــــزون ـــــــــــــــــــــ المـــــــــــــــــــــنخفض مـــــــــــــــــــــنهم يرك ـــــــــــــــــــــوبهم ونقائ ـــــــــــــــــــــى عي ـــــــــــــــــــــسلبيةصعل   هم وصـــــــــــــــــــــفاتهم ال
   . )680-679، 1991 ،ممدوحة سالمة  (

ن ذواتهــم ويــشعرون بأنهــا جــديرة بالتقــدير واإلحتــرام مــن اآلخــرين يتمتعــون بقــوة األنــا بالمقارنــة األفــراد الــذين يــدركوو
أن األشــخاص ذوى تقــدير " كــوبر ســميث " وقــد وجــد . باألشــخاص الــذين يتــسمون بمــشاعر الدونيــة وانخفــاض تقــدير الــذات 

تبـار بينمـا يعتبـر ذوى التقـدير الـسلبى للـذات أنهـم  يـستحقون اإلحتـرام والتقـدير واالعذات المرتفـع يعتبـرون أنفـسهم مهمـينال
ليس لهم أهمية من قبل اآلخرين وغير محبـوبين ولـيس لـديهم القـدرة علـى فعـل أشـياء كثيـرة يـودون فعلهـا ويعتبـرون أن مـا 
  يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى األخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضل ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديهم

   .) 72 ، 1994،فتحية رياض ( 

 ًا كـان تقـديره لنفـسه ولذاتـه مرتفعـ وواقعيـةهتخذها الفرد عن نفـسه عاليـ التي يكلما كانت الفكرةمما ال شك فيه أنه و
، يـه الثقـة بمـا يقـوم بـه مـن تـصرفات ر نفسه مسئوال عن تلك القرارات وهذا يعطاكان قادرا على اتخاذ القرارات وتنفيذها واعتب

لـى القلـق ٕات واالثقـة بمـا يتخـذه مـن قـرارقـدان لـى ف إن ذلـك يـؤديإ فـهوتقـديره لذاتـه ضـعيفذا كانت فكرة الفرد عن نفـسه إأما 
   .) 105,1991  ،على الديب ( المستمر والتوتر الذي ينتج عن ذلك

عتماد على النفس ،  صفات ترتبط بتقدير الذات مثل االإلى أن هناك )  Wrightsman,1983 ( ويشير رايتسمان 
وهنـاك دة واحتـرام الـذات فاعى ، وتقبـل الخبـرات الجديـٕومشاعر الثقة بالنفس واحـساس الفـرد بكفاءتـه والبعـد عـن الـسلوك الـد



  :ًبعض الخصائص السلوكية التى غالبا ما تصاحب تقدير الذات المنخفض وهى 

نفعاليــة أكثــر مــن الــذين لــديهم تقــدير ذات مرتفــع قــدير ذات مــنخفض يعــانون مــن مــشاكل ا أن األشــخاص الــذين لــديهم ت-1
  .يكوسوماتيةويعانون من القلق واألرق واألعراض الس

ً األفراد ذوى تقدير الذات المنخفض يعانون أيضا من ضعف الثقة بأنفسهم ، ويصنعون ألنفسهم أهدافا ضعيفة ومحـدودة -2 ً
  . حاولوا تحقيق ذلك اوال يستطيعون تحقيق النجاح إذ

 مرتبكين ولديهم القابلية قدير ذات منخفض بأنهم يكونون وفى إطار التفاعالت االجتماعية يتسم األشخاص الذين لديهم ت-3
 الحساسية الشديدة للتأثير االجتماعى والمسايرة والقابلية الشديدة ألن يكونوا مرفوضين ولديهم مفاهيم ذاتية سلبية منها

  .لإلقناع

  يـــــــــة للتــــــــصديق وغيـــــــــر جـــــــــديرين بالثقـــــــــة األفــــــــراد الـــــــــذين لـــــــــديهم مفهـــــــــوم ذات ســــــــلبى يكونـــــــــون أقـــــــــل قابل-4
      ) Wrightsman,1983,184-185  (.  

 إلي أن األشخاص الذين يحـصلون علـى درجـات مرتفعـة فـى تقـدير الـذات يكـون  )1992( ويذهب عبدالرحمن سيد 
لديهم قدر كبير من الثقة فى ذواتهم ويعتقدون فى أنفسهم الجدارة وأنهم محبوبون من قبل اآلخرين ، بينما األشخاص الـذين 

رة سـالبة عـن ذواتهـم بـل ويعتقـدون أنفـسهم فاشـلين وغيـر جـديرين ديهم فكيحصلون على درجات منخفضة فى تقدير الذات ل
  .  )88 , 1992, عبد الرحمن سيد سليمان( ًهتمام فضال عن قلة جاذبيتهم باال

  :             نظريات تقدير الذات 

   :Rosenberg نظرية روزنبرج -1

تقيــيم الفــرد لذاتــه وســلوكه مــن زاويــة المعــايير رتقــاء ســلوك اولتــه دراســة نمــو واحــول مح" روزنبــرج " تــدور أعمــال 
بـصفة عامـة بتقيـيم المـراهقين لـذواتهم ، ووسـع دائـرة " روزنبـرج "وقـد إهـتم , السائدة فـى الوسـط االجتمـاعى المحـيط بـالفرد 

األسـرة بـه إهتمامه بعد ذلك بحيث شملت ديناميات تطور صورة الذات االيجابية فى مرحلة المراهقة واهتم بالـدور الـذى تقـوم 
تمـاعى كون فى إطار األسرة وأساليب السلوك االج العالقة بين تقدير الذات الذى يتمل على توضيحفى تقدير الفرد لذاته ، وع

هـتم بـشرح وتفـسير الفـروق التـى توجـد بـين المجموعـات فـى تقـدير الـذات مثـل تلـك التـى بـين كمـا ا. الالحق للفرد فيمـا بعـد 
"  الـذى إسـتخدمه  والمـنهجفـى تقـدير الـذات خـالل مراحـل العمـر ،ين البيض والتغيـرات التـى تحـدث المراهقين الزنوج والمراهق

  ( عتبـاره أداة محوريـة تـربط بـين الـسابق والالحـق مـن األحـداث والـسلوكبا" اإلتجـاه " هو االعتمـاد علـى مفهـوم " روزنبرج 
   .) 72,1995،شوقي الجميل 

ً وطرح فكرة أن الفرد يكون اتجاها نحو كل فهوم يعكس اتجاه الفرد نحو نفسه ،مأن تقدير الذات " روزنبرج " واعتبر 
ًالموضوعات التي يتعامل معها ويخبرها ، وما الذات إال أحـد هـذه الموضـوعات ، ويكـون الفـرد نحوهـا اتجاهـا ال يختلـف كثيـرا  ً



 ولكنه فيما بعـد عـاد واعتـرف ود أستخدامهات التي يكونها نحو الموضوعات األخري ، ولو كانت أشياء بسيطة يعن االتجاها
معنــي ذلــك أن .  عــن اتجاهاتــه نحــو الموضــوعات اآلخــري – ولــو مــن الناحيــة الكميــة –بــأن اتجــاه الفــرد نحــو ذاتــه يختلــف 

د عـن اتجـاه االستحـسان ، وهـو بعـ" التقييم الذي يقوم به الفرد يحتفظ عادة لنفـسه " روزنبرج يؤكد على أن تقدير الذات هو 
   . )103 ، 1989عالء الدين كفافي ، ( و الرفض أ

  :تقدير الذات إلي  روزنبرجيقسمو

   .هميةأ قيمة واتفسه ذ نن الفرد يعتبرأتقدير الذات المرتفع ويعني بها  -

 selfأو رفــض الــذات   self dissatisfaction رضــا الفــرد عــن نفــسه  عــدمتقــدير الــذات المــنخفض يعنــي -

rejection   الذات ار قأو احت self contempt.  ) 47، 1997 ،إيمان عبدالرحمن( .  

  

   : Coopersmithنظرية كوبر سميث -2

يعتبر كوبر سميث من أوائل الذين كتبوا عن مفهوم تقدير الذات حيث عرفه بأنه تقديم الفرد لقيمه الذاتية والتـي يـتم 
بيريـة سـاليب التعخـرين باسـتخدام األلـى اآلإتـي ينقلهـا الفـرد لذاتية الالتعبير عنها من خالل اتجاهاته نحو نفسه وهو الخبرة ا

                      .تهاياته وقيمة قرارالذاتية هو تقييم القتداره ومستون تقييم الفرد لقيمته أالمختلفة ويضيف كوبر سميث 

او السلبية نحـو يجابية اإلفتقدير الذات عند كوبر سميث هو الحكم الذي يصدره الفرد نحو نفسه متضمنا االتجاهات 
  :لى قسمين إدقيق ويقسم تعبير الفرد عن ذاته ذاته والتي يراها أنها تصفه على نحو 

  .لفرد لذاته ووصفه لها ادراك إوهو :  التعبير الذاتي -

  . لخارجيةساليب السلوكية التي توضح تقدير الفرد لذاته والتي تكون متاحة للمالحظة اويشير الى األ:  التعبير السلوكي -

  : وھمايميز بين نوعين من تقدير الذات الدفاعينجده و

   .نهم غير ذي قيمةأفراد الذين يشعرون عند األ : تقدير الذات الحقيقي -

دفاعي - ذات ال دير ال طيعون االعتــراف بمثــل هــذا يــست نهــم غيــر ذي قــدرة ولكــنهم الأ يوجــد لــدي االفــراد الــذين يــشعرون  :تق
   . )49-48 ، 1997 ،يمان عبدالرحمن إ( خرين نفسهم ومع اآلأساسه مع أى و التعامل علأالشعور 

األفراد الذين لهم ثقـة فـي مـداركهم وأحكـامهم ، ويعتقـدون أن باسـتطاعتهم بـذل الجهـد بقـدر " كوبر سميث " يصف و
لهم واسـتنتاجهم وهـذا يـسمح م المقبولة نحو أنفسهم الى قبول آرائهـم والثقـة و االعتـزاز بـردود أفعـامعقول ، وتؤدى اتجاهاته

 ومـا يـصاحبها  فالثقـة بـالنفسا يـسمح بـاحترام األفكـار الجديـدة ،كم،  ا يختلف أراؤهم عن آراء اآلخرينحكامهم عندمباتباع أ
لــى ٕ الــشجاعة مــع التعبيــر عــن أفكــاره والــىي أنــه مقبــول ومحبــوب ، كمــا تدفعــه إ تــدعم فكــرة الــشخص فــمــن الــشعور بالرفعــة



 كذلك يمكنهم مواجهة ين صداقات كما يعبرون عن آرائهمتماعي واالبتكار وال يجد هؤالء األفراد صعوبة في تكواالستقالل االج
  . )   Coopersmith  ,  1981 ,  44 (و االنهيار لمدة طويلة   فى العمل دون أن يشعر بالحزن أالفشل في الحب أو 



  :Ropert Zeller نظرية روبرت زيلر  -3

 ال يحدث في معظم الحـاالت ات تقدير الذري أن كما ي ، تقدير الذات ما هو اال البناء االجتماعي للذات" زيلر "يعتبر 
و أ دور المتغير الوسـيط ؤديوي ويصف زيلر تقدير الذات بأنه تقدير يقوم به الفرد لذاته  ،طار المرجعي االجتماعيال في اإلإ
 ، تغيرات في بيئة الشخص االجتماعية أيةوعلى ذلك فعندما يحدث  ،واقعي ل المنطقة المتوسطة بين الذات والعالم الغنه يشأ

فتــرض أن  ، ولقــد ا لذاتــه تبعــا لــذلكدفــان تقــدير الــذات هــو العامــل الــذي يحــدد نوعيــة التغيــرات التــي ســتحدث فــي تقيــيم الفــر
 ، 1989 ،ء الــدين كفــافي عــال ( حظــي بدرجــة عاليــة مــن تقــدير الــذات الشخــصية التــي تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن التكامــل ت

103-105( .   

تقــدير الــذات " نــه العامــل االجتمــاعى جعلــه يــسمى مفهومــة ويوافقــه النقــاد علــى ذلــك بأعلــى " زيلــر " كمــا أن تأكيــد 
دعى أن المناهج أو المـداخل األخـرى فـى دراسـة تقـدير الـذات لـم تعـط العوامـل االجتماعيـة حقهـا فـى نـشأة وقد ا" اعى االجتم

   .) 65 ،1995،شوقي الجميل ( ر الذات ونمو تقدي



  اإلتجاه التعصبي

  : مقدمة

ن المجـاالت منهـا النظـري مـعديـد  الوثيـق بالتصاله بصفة عامة مكانة بارزة في علم النفس االجتماعي االتجاهيحتل 
ــات الجماعــةوالشخــصية ،  : مثــل ــل دينامي ــدريب: ، والتطبيقــي منهــا مث ــة، والعالقــات العامــة، والت ــادي، ومكافحــة  التربي القي

حـو اآلخـرين ونحـو ن العـالج النفـسي فـي معنـى مـن معانيـه هـو محاولـة لتغييـر اتجاهـات الفـرد نحـو ذاتـه ونإالعنصرية، بـل 
   . )140 ، 1989لويس مليكة، (  هعالم

وكـــان .  فـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة  (attitudes)ترجمـــة  عربيـــة لمـــصطلح" االتجاهـــات " كمـــا أن مـــصطلح         
إن :"حـين قـال " المبـادئ األولـى" أول من استخدمه في كتابه المـسمى (H. Spencer)لسوف اإلنجليزي هربرت سبنسر الفي

وصولنا إلى أحكام صحيحة في مسائل مثيرة لكثير من الجدل ، يعتمد إلى حـد كبيـر علـى اتجاهنـا الـذهني ونحـن نـصغي إلـي 
   ) .145، 1984توفيق مرعي وآخر ،  ( ".هذا الجدل ونشارك فيه

كمــا تــسعى مؤســسات التنــشئة االجتماعيــة علــى اختالفهــا وتنوعهــا إلــى تنميــة االتجاهــات االجتماعيــة التــي يرغبهــا 
ً أوال والتي تتفق مع أهداف المجتمع وقيمـه، وتطلعاتـه بـل إن االتجاهـات فـي األبوينالمجتمع بعد أن يكونوا قد اكتسبوها من 

   . )113 ، 1987عادل األشول ،  (ة عملية التطبيع االجتماعيغاينموها، وتعديلها، وتغييرها تعتبر 

 واالتجاه التعصبي له تاريخ ممتد في الدراسات االجتماعية، فألكثر من نصف قرن يـسعى البـاحثون إلـى دراسـته فـي
و تعديلـه فـي ً وتفـسير حدوثـه والـسعي أخيـرا إلـى تغييـره، أو تخفيـضه، أمحاولة للتوصل إلى تحديد طبيعته ومكوناته وأسـبابه

  .) 23,1997،إبراهيم الشافعي ( وسائل البحث، ومناهجه ضوء ما يستجد من تقدم في

 تفاقم وزيادة التعصب والعنف السياسي منذ أحداث الحادي عشر من سـبتمبر عـام ومن وجهة نظره يقول باندراج أن
حيـث أنهـا سـوف تـؤدي  األمنـي العـالمي ، أزمات في النظـاموأدي إلي تذبذب وخلل في النظام اإلجتماعي ، إلي أدي  2001

 والبـد مـن وضـع حلـول للحـد مـن مثـل هـذا التعـصب حتـي  وصـراعات قبليـة ودينيـة وعقائديـة ،بالمجتمع كله إلي حرب أهليـة
   .  (Bandarage ,2004,35- 41 )يسود اإلستقرار واألمن الدائم في العالم كله 

 منهــا العــرب فــي  مــن أكثــر أشــكال التعــصب التــي يعــانيًعمومــايوني ضــد الفلــسطينيين والعــرب ويعــد التعــصب الــصه
 حيث تستخدم سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي كل أشـكال األراضي المحتلة ، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة ، وكذلك في لبنان ،

   . )18-17 ، 1989 ،معتز سيد ( العنف مع العرب 

  : تعريف االتجاه التعصبي 

  :التعريف اللغوي للتعصب 



التعصب في اللغة مأخوذ من العصبية ومعناه دعوة الرجـل لنـصرة عـصبيته والتألـب معهـم علـى مـن ينـاوئهم ظـالمين 
، والعـصب هـم األقـارب مـن جهـة األب   وهـو الـذي يغـضب لعـصبته والعـصبي مـن يعـين قومـه علـى الظلـمكانوا أم مظلـومين،

   . )296 ، 1981 ابن منظور ،  ( المحاماة والتحامل والمدافعة والتعصب هو

  :تعريف التعصب في القواميس األجنبية 

 ويعني الحكم المسبق ، وقد مـر هـذا praejudiciumيشتق مفهوم التعصب في أصله األوربي من االسم الالتيني 
  :ما يلي يوتمثلت تلك المراحل ف. المفهوم بعدة مراحل تغير معناه في كل مرحلة حتى وصل إلى المعنى الحالي

 .وقصد بها الحكم المسبق الذي يقوم على أساس القرارات والخبرات الفعلية :   األولىالمرحـلة

وفيها اكتسب المفهوم في اللغة االنجليزية معنى الحكم الذي يصدر عن موضـوع معـين قبـل القيـام :  المرحلة الثانية
  . Prematureرمبتسبإختبار وفحص الحقائق المتاحة عن ذلك الموضوع فهو هنا بمثابة حكم متعجل 

التي تصاحب  ، سواء بالتفضيل أو عدم التفضيل وفيها اكتسب المفهوم خاصية االنفعالية والحالية : المرحلة الثالثة
  . )57-56 ،1997،معتز سيد (ذي ليس له أي سند أو دليل يدعمه ال) المسبق(الحكم األولى 

  :المعني االصطالحي للتعصب 

معتز  "  ( التفكير السيئ عن اآلخرين دون وجود دالئل كافية " هو أنه ًتعصب إيجازارت أن أكثر تعريفات اليري ألبو
   . )57 ، 1997سيد ،

بأن التعصب هو اإلنتماء لجماعـة معينـة مـع االتجـاه العـدائي تجـاه األفـراد والجماعـات األخـرى ،  ويعرفه فتحي الشرقاوي
ًواتخاذ حكم مسبق حيالها وغالبا ما يكون حكما سلبيا ً    )30 ، 1984فتحي الشرقاوي ،   (ً

نـة أو فئـة مـن الفئـات  التعصب علي أنه اتجاهات سلبية مـن نـوع خـاص تتعلـق بأعـضاء جماعـة معيويعرف كاستلو

  .( Castillo ,2007 , 243 )     األجتماعية 

 هـذا التقيـيم فـي ، ضد الجماعات الخارجية ، وأنه تقييم لجماعـة أو لفـرد بينما يعرفه سيرز علي أنه إتجاهات سلبية
   . ( Sears et al,1991,398)              ي علي أساس عضوية الفرد لجماعتة       الغالب ما يكون سلبي وينبن

درك علـي أنـه ينتمـي  سلبي ضـد جماعـة معينـة أو تجـاة أي شـخص يـليؤكد أن التعصب اتجاهويأتي تعريف بروهيل 
   .( Bruehel , 1996 , 49 )لهذه الجماعة 

، أو حكـم مـسبق مـع أو  ، أو عقيـدة ً نفسي جامد مشحون انفعاليـااتجاهإلى أن التعصب هونما يذهب حامد زهران بي
، ومـن و معرفـة كافيـة أو حقيقـة علميـة  ضد جماعة أو شئ أو موضوع وال يقوم على سند منطقـي أ- في األغلب واألعم -

ال يرى ما ال يجب أن يراه فهو يعمى ويصم ويشوه إدراك الواقع ، ب أن يراه فقط وتعديله ، ويجعل اإلنسان يرى ما يحالصعب 
 - 174 ، 1984حامـد زهـران ،  ( اه التعصب اتجر واإلدراك والسلوك بطرق تتفق معويعد الفرد أو الجماعة للشعور والتفكي



175(.   

ًحجــب كثيــرا عــن نــت يويعــرف بونــازو التعــصب علــى أنــه اإلعجــاب الــشديد بمبــدأ أو شــخص يرافقــه ميــل متــصلب متع
 .( Bonazzo , 2007 , 635 ) صاحبه الحقيقة 

ًتعريفا أكثر شمولية ودقة لمفهوم التعصب حيث يرى أنه ميل انفعالي ربما يـؤدي بـصاحبه ويضع معتز سيد عبد اهللا 
جماعـة  تتفـق مـع الحكـم بالتفـضيل أو فـي الغالـب عـدم التفـضيل لـشخص آخـر أو ًيفكر ويدرك ويسلك طرقـا وأسـاليبإلى أن 

 مـن دون أي دليـل وهـو ي مناسـب ، أوًخارجية أو موضوع يتصل بجماعة أخرى ويكون هـذا الحكـم سـابقا لوجـود دليـل منطقـ
 على نسق من القوالب النمطيـة غير قابل للتغير بسهولة بعد توافر الدالئل المعارضة التي تشير إلى عدم صحته ألنه ينطوي

   . )88، 1997معتز سيد عبد اهللا ، (

ن التعريفـات التـي اتـسمت بالـشمول والدقـة فـي تحديـدها لمفهـوم التعـصب وذلـك لتـوافر كافـة عتبـر هـذا التعريـف مـوي
 - وجــداني -معرفــي (مكونــات الــثالث الالــشروط الالزمــة للتعريــف الجيــد، باإلضــافة إلــى أنــه صــاغ مــن خــالل ذلــك التعريــف 

وهـو مـا لـم تـشر إليـه بعـض ) مـع أو ضـد(يل وعـدم التفـضيل كمـا أن هـذا التعريـف مكونـات اتجـاه يتمثـل فـي التفـض) نزوعي
التعريفات، وقد أشار هذا التعريف إلى أن التعصب قد يؤدي وظيفة غير عقالنية لصاحبه وفي النهايـة فـإن هـذا التعريـف قـد 

  .أشار إلى أن ميل الفرد تجاه موضوع التعصب غير قابل للتغيير بسهولة

ٕ الفرد مسبقا لتكوين واصـدار أحكـام مـسبقة باإليجـاب ئتعصب عبارة عن اتجاه يهيولكننا نجد ولمان يذهب إلى أن ال ً
 , Wolman )سـتناد علـى أسـاس منطقـي أو موضـوعيأو الـسلب عـن جماعـة أو أشـياء أو أشـخاص أو مفـاهيم دون اال

1989 , 259) .   

ٕ الجماعات العرقية فقـط وانمـا نه لم يقصر جماعات التعصب علىف يتميز بالشمولية واالتساع حيث إ هذا التعرينجد
، كما أنه بين أن هناك نـوعين مـن التعـصب همـا التعـصب اإليجـابي والتعـصب  اتجه ليشمل جماعات وأشياء و مفاهيم أخري

، كما أن هذا التعريف أشار إلى جانـب هـام ينطـوي عليـه التعـصب يتمثـل فـي عـدم  السلبي وهو ما افتقدته التعريفات األخرى
  .إلى أي سند منطقي أو موضوعي)  إيجابي-سلبي ( المتضمنة في موضوع التعصب استناد األحكام

صف أفعال أو أشياء من نوع معين ) لـ أو في (التعصب على أنه اتجاه مع تلون انفعالي معاد ويعرف كمال دسوقي 
ًأو أشخاص معينين ومبادئ معينة، قد صيغ مقدما دون توافر أدلة كافية ،وهو يهيئ الفـرد سـلفا  للـسلوك أو التفكيـر بطريقـة ً

أو عنـد ) بـالظن(ويتكون التعصب حال عدم وجود معلومات كافيـة ) أشخاص أو مبادئ (معينة تجاه بعض موضوعات البيئة 
كمال دسوقي (دة والذي يسمى بالتصلب أو التزمت   وجود قابلية أو إسراف في التعميم، ومقاومة المعلومات الصحيحة الجدي

 ،1990 ، 1121 - 1122(.   

 دون تـوافر يتوقف على الموقف االنفعالي ويفكـر فيـه الفـردنجد أن التعصب في هذا التعريف يتسم بأنه غير مستقر 
أدلــة كافيــة ، وأن الفــرد يحكــم علــى الجماعــات واألفــراد كمــا يحــب ويريــد هــو ، دون تــوفر معلومــات كافيــة ويقــاوم المعلومــات 



  .الصحيحة

ً علــى أنــه اتجــاه نفــسي لــدى الفــرد يجعلــه يــدرك فــردا معينــا أو جماعــة معينــة أو التعــصبويعــرف فــرج عبــد القــادر  ً
ًموضوعا معينا إدراكا إيجابيا أو سـلبيا دون أن يكـون لـذلك مـا يبـرره  ً ً ً فـرج عبـدالقادر ، (مـن المنطـق أو الـشواهد التجريبيـة   ً

1993،  127 (.   

 للتركيــز بــشكل كبيــر علــى الجانــب  نفــسه االتجــاهرت فــيعريفــات الــسابقة والتــي ســالقــد اختلــف هــذا التعريــف عــن الت
ًاإليجابي للتعصب ، كما أنه اتسعت دائرة التعصب فيه لتشمل أفـرادا مـع الميـل االنفعـالي لـذلك الـشخص أو لـذلك المبـدأ دون 

  .ًأن يكون مستندا إلى حقيقة أو منطق 

لتثبــت المباشــر مــن أســباب هــذا التفكيــر  دون التحقــق أو اPre-judgingبأنــه حكــم مــسبق ويعرفــه ســعد إبــراهيم 
 مسـعد إبـراهي(أفرادها منفـصلين واإلدراك والشعور والسلوك اإليجابي أو السلبي تجاه جماعة أخرى ككل ، أو تجاه كل فرد من 

   .)188 ، ص 1993،

ود أو  ما حسن أو ردئ علـى أسـاس مـن دليـل محـدًا ما ، أو شخصً يعرفه بأنه حكم مسبق أن شيئاونجد أن نلسون
   (Nilsson , 2007 , 219 )  . حرة المنطقية ومقاوم للتغيردون دليل ، فهو اتجاه ثابت بحزم غير منفتح للمناقشة ال

تنكار مـا يكـون علـي ضـد سـٕالمرء في اعتقاد الصحة بما يـراه ، واغراقـه فـي االتعصب بأنه غلو ويعرف أديب أسحق 
 مـع الهـوي فـي ًن إظهار مايعتقـدون ، ذهابـا ومنعهم مياد الناس لرأية بقوه ،لو علي اقت حتي يحمله اإلغراق والغذلك الرأي ،

  . )201  ،1993أديب أسحق ، ( ت النقص لمخالفيه من سائر الخلق ٕإدعاء الكمال لنفسه واثبا

التعـصب بأنـه حكـم مـسبق بـالقبول أو الـرفض مبنـي علـى معلومـات غيـر موضـوعية تـؤدي إلـى ويعرف وهمان فـراج 
 ، 1995وهمـان فـراج ، ( اعة أو رأي أو عقيدة أو موضوع ما  لكراهية تصاحبه مناصرة أو معاداة لشخص أو جمالحب أو ا

23( .   

ــويعــرف أحمــد شــافعي  ــاالتعــصب علــي أن  أو حكــم مــسبق بالتفــضيل أو عــدم ًه أتجــاه نفــسي جامــد مــشحون أنفعالي
نطقــي أو معرفــة كافيــة تجعــل األنــسان يفكــر ويــدرك التفــضيل مــع أو ضــد جماعــة أو أفــراد أو شــئ مــا وال يــستند علــي ســند م

   . )21  ،2000أحمد شافعي ، ( ينة تجاه جماعة أو أحد أفرادها ويشعر ويسلك بطريقة مع

ًويعرفه هاني الجزار بأنه إتجاه قد يكون سالبا أو موجبا ، وينطوي على حكم مسبق ال ينبنـي ع لـى شـواهد معرفيـة ، ً
   . )12 ، 2002، هاني الجزار  (ويصعب تغييره 

يـة البـاحثين العـاملين فـي الميـدان ، تجاهات التعصبية وتلمـس خصائـصها لـدي غالبوبعد عرض مختلف تعريفات اال
 مـا ً اتجـاه سـلبي أو إيجـابي وغالبـاتجاهـات التعـصبية علـي أنهـافات أمكن للباحث الحـالي تعريـف االوبعد مناقشة هذه التعري

 نحـو  معينة مستمد من المعايير والضوابط القائمة في هذه الجماعـة ويوجـه هـذا االتجـاه يقوم به أعضاء جماعةًايكون سلبي



  .جماعة أخري أو أحد أعضائها 

  :عالقة االتجاه التعصبي ببعض المفاھيم االخري

ً لبعض المفاهيم ذات الصلة بمفهوم التعصب والمرتبطة به والمتداخلة أحيانـا معـه ، ًفي هذا الجزء سوف نقدم عرضا
سوف يقتصر العرض على بعض المفاهيم دون التعرض لمناقشة كـل المفـاهيم ، وفـي نهايـة عـرض كـل مفهـوم  سـوف يـتم و

التعقيب عليه مع محاولة توضيح الفرق بينه و بين مفهوم التعصب ومن بين المفاهيم التي سوف يتم التعرض لهـا فـي هـذا 
  . الجمود  ، التطرف ،الجانب هي اإلرهاب

  :صب باإلرھاب  عالقة التع-1

   .ٕلقتل والقاء المتفجرات أو التخريب من الفعل رهب وتعني التهديد واألخذ بالعنف والتخويف كاًيعرف اإلرهاب لغويا

وأن التعــصب تبــاع ديــن معــين دون بقيــة األديــان ، أن اإلرهــاب ظــاهرة عالميــة ال يخــتص بهــا أويــري محمــود زقــزوق 
محمـود حمـدي (  م أعـين الجميـع فـي عالمنـا المعاصـرماثلـة أمـا، وهـذه حقيقـة اعات في كل األديـان موجود لدي بعض الجم

   . ) 86,1999زقزوق ،

رهاب يعني االستخدام العمدي و المنظم لوسائل من طبعهـا إثـارة الرعـب والقلـق والبلبلـة بـين ويرى مفيد شهاب أن اال
ب عنـف ضـد شـخص معـين أو أشـخاص معينـين الناس بقصد تحقيق أهداف سياسية واجتماعية معينة دون القصد من ارتكا

ٕ تلك الجـرائم التـي تـستهدف فـي األسـاس ترويـع النـاس واثـارة القلـق والـذعر فـيهم هًيعرف اإلرهاب قانونيا على أن كما .بذاتهم
 أفراد محددين أو غيـر وهو فعل ينطوي على عنف موجه إلى ألهداف ال يمكن أن تكون كريمة وال يمكن أن تكون مشروعة ،

   . )24-23 ، 2000أحمد شافعي ، : في ( دين  محد

ين ويـشمل ذلـك أعمـال االختطـاف أن اإلرهاب هو كل سـلوك يحـدث الخـوف و الترويـع لآلخـرويرى سامي عبد القوي 
   .) 54، 1994سامي عبد القوي ،   ( عتداء المسلح على األفراد والتصفية الجسديةواال

  :ومن خالل العرض السابق يتضح اآلتي 

 .ٕنتج عن اإلرهاب أعمال تخريب وعنف كالقتل والقاء المتفجرات ي-1

  . اإلرهاب بأنه عمل منظم  يوصف-2

  . بها وهو في هذا يختلف عن التعصبأو التلويحًفعليا ً أن اإلرهاب يعنى استخدام القوة استخداما -3

  . من الواضح أن معظم أهداف اإلرهاب تكون سياسية -4

 .صب في كونهما يوجهان ضد األفراد والجماعات يتساوى اإلرهاب مع التع-5

 : عالقة التطرف بالتعصب -2



تطـرف فـي عتـدال فـي المـسألة ، واسـتخدمت كلمـة الالقاموس المحيط بأنـه تجـاوز حـد االيعرفه : التطرف في اللغة 

ـــــــشدد وهـــــــي مـــــــن األمـــــــور المنهـــــــي عنهـــــــا شـــــــرعا تـــــــصديقا لقـــــــول الرســـــــولصـــــــورة كلمـــــــات أخـــــــرى كـــــــالغلو  ًوالت ً  
 ):(  " إياكم والغلو في الدين ، هلك المتنطعون ، ال تتشددوا على أنفسكم. "  

ًيأخــذ موقفــا متــشددا يتــسم بالقطعيــأن التطــرف هــو أن الفــرد  ) 1982( ويــرى رزق ســند  ة فــي اســتجاباته للمواقــف ً
  .)5 ,1982رزق سند، (» الرفض « ًأو سلبيا » القبول « ًيجابيا االجتماعية وقد يكون إ

التطرف بأنه هو الخروج عن الوسط أو البعد عن االعتدال أو أتباع طرق  ) 2001( دة حسين وأخرون وتعرف ماج
   . )132، 2001 ،ماجدة حسين وأخرون ( المجتمع في التفكير والشعور غير معتادة لمعظم الناس في 

غير مدرك عتقاد خاطئ التطرف على أنه ميل أو وجهة نظر الفرد والمبنية على ا ) 1990( ويعرف حمدي حسانين 
  ًلجماعـــــــــة معينـــــــــة يتوحـــــــــد معهـــــــــا ســـــــــلوكيا أو موقـــــــــف مـــــــــا نتيجـــــــــة لمـــــــــسايرة الفـــــــــرد وجامـــــــــد تجـــــــــاه قـــــــــضية

   .) 301-300 ، 1990حمدي حسانين ، ( 

ًأن التطــرف عبــارة عــن الثــورة علــى الواقــع أن لــم يكــن الواقــع مقنعــا أو  ) 1993( ويــرى محمــد عبــد الظــاهر الطيــب 
   .) 73 ، 1993محمد عبد الظاهر الطيب ،( من ذلك الواقع ًا لمحاولة الهروب سلوك

  :ومن خالل العرض السابق يتضح اآلتي 

  . يمكن القول أن التطرف يمثل إحصائيا االبتعاد عن نقطة المنتصف-1

 أو ً والقيم وقد يكون موضوع التطرف فكريا»العرف ، القانون « رف عبارة عن الخروج على القواعد  من الواضح أن التط-2
 .ًسلوكيا 

  : عالقة التعصب بالجمود -3

الجمـود علـى أنـه مجموعـة المظـاهر الـسلوكية والمعرفيـة المتعلقـة باألفكـار والمعتقـدات  ) 1997( يعرف معتز سـيد 
معتـز سـيد عبـد اهللا ، ( قـة فـي التفكيـر المنتظمة في نسق ذهني مغلـق ، وبـذلك يتبـين أن الجمـود عبـارة عـن الطريقـة المنغل

1997، 94 (.   

دما تتطلـب إلى أن الجمود هو عدم القدرة على تغير أفعـال الفـرد أو اتجاهاتـه عنـ ) 1993( ويذهب فرج عبد القادر 
   .)121 ،1993فرج عبد القادر ، (الشروط الموضوعية ذلك  

  :  العوامل المساھمة في نشأة اإلتجاه التعصبي 

وكان نتيجة صب ، دراسة التعصب والعوامل التي تؤدي إلي التعهتم علماء النفس اإلجتماعيين منذ وقت طويل بلقد ا
   .تعددت التفسيرات وتنوعت بتنوع الباحثين وبتنوع الفترة الزمنية لهمأن ذلك 



القوالــب النمطيــة المباشــرة ، وأن  التعــصب يــستجيبون بــصورة متــشابهة لتنــشيط أن األفــراد منخفــضوويــذكر الريــال 
 التعصب يشتركون في مـا بيـنهم فـي المعلومـات التصنيف ، كما أن األفراد مرتفعو ومنخفضو ستجاباتهم تختلف تجاه تنشيطا

 التعــصب يكــون لــديهم إنطبــاع أكثــر ســلبية وأقــل إيجابيــة تجــاه الــسود ، وكــذلك فــإن األفــراد مرتفعــووالقوالــب النمطيــة تجــاه 
  .( Lorella , 1997, 190 – 198)   كس التعصب يميلون إلى اإلتجاه المعاخص المستهدف ، وأن األفراد منخفضوالش

لتـي ينتمـون إليهـا  التعصب العنصري الذين يرتبطون إلى حـد كبيـر بالجماعـة العرقيـة ا إلى أن األفراد ذوويذهب جيم
ًال  أكثر مي كما أن األفراد المتعصبين يكونون.ًا للقيام بتصنيفات عرقية دقيقة أكثر من األفراد غير المتعصبين كانوا أكثر تحفز

إلصدار تعديالت لفظية من األفراد غير المتعصبين ، وكذلك فإن األفراد المتعصبين يهتمون إلى حد كبير بالقيام بتحديد دقيق 
ًألعضاء الجماعة الداخلية الذين ينتمون إليها وأيضا أعضاء الجماعات الخارجية الخارجة عنهم ، كما أن األفراد المتعـصبين 

 ( Jim , 1997,  92 – 98 )  .       بإصدار تصنيفات عرقية   يتوخون الحذر عند القيام

بعــض األحيــان يحــصل فــي ، و ن المجتمعــات اإلنــسانية تختلــف مــن حيــث درجــة التفــاوت والتبــاينأممــا ال شــك فيــه و
فعنـد .. ابهاً، أو التـشدد فـي تعلـيم أبنائهـا قيمـا البـد مـن اكتـس ، أو إهمال قـيم أخـرى اختالف في مدى اكتساب قيم ما بعينها

، والثقافـة التـي تمـنح األفـراد  ، والمعتقـدات الـسائدة ٍ، تعكـس حينئـذ طبيعـة القـيم االجتماعيـة هيمنة هذه القيم في مجتمع مـا
، فالمجتمع األمريكي يغرس في نفوس األطفال منذ سن الثالثة من العمر اتجاهـات محـددة عـن ً مكونات شخصياتهم مستقبال
، وهـذه االتجاهـات تثبـت بـسهولة نتيجـة  ً، ويغـرس الـبعض مـنهم التعـصب فـي الـصغار عمـدا لفـةالنـاس مـن األجنـاس المخت

، ومــن  ، فيكــون الــتعلم بالمالحظــة داخــل أســرهم)  الزنــوج-الــسود (، وخاصــة عنــدما يتحــدث اآلبــاء عــن  الخبــرات اليوميــة
  )  .18,1999محمد حمدي ،  (األقرانًالمحتمل أن يتم تعلم التعصب عمليا من توجيهات المعلمين واآلباء وجماعات 

اس (قد أرجعت الدراسـات النظريـة أسـباب التعـصب إلـى عوامـل منهـا الجـنس لو و النـواحي التاريخيـة ) Race  األجن
  .)   470,1985محمود السيد أبوالنيل ،  ( والمستوى االقتصادي ، المكانة االجتماعية والطبقةو

عــضاء الجماعــة الداخليــة يــرتبط بعالقــة وثيقــة مــع أحــد أعــضاء جماعــة  إذا كــان هنــاك فــرد مــن أهأنــويــري ســتيفن 
 .( Stephen , 1997, 429 – 443)  جاهات أكثر إيجابية داخل الجماعة خارجية فإنه يمكن أن يؤدي إلى تكوين إت

 البـيض من أن السلوك السلبي لدى األفراد الـسود الـذكور يـؤثر علـى إدراكـات األفـراد ويتكون التعصب عند هندرسون
  .تجاه األمريكين السود ، وكذلك تجاه شخص آخر أسود 

الـسود تجاهـات نمطيـة تجـاه  بالـسود كـانوا يميلـون إلـى تكـوين اوأن األفراد الذين يظلون تحت ظروف سلبية خاصـة 
 ن ، وبالتـــالي فـــإن األفـــراد البـــيض كـــانوا يتجنبـــون الـــشخص األســـود أكثـــر مـــن أي وقـــت أكثـــر مـــن ميـــل األفـــراد اآلخـــري

(Henderson ,1996, 229 – 234 ).  

،  و العرقـي أو الـسياسي التجاهـات التعـصب العنـصري أاأما اتجاهات التعصب الديني فهي أيضا تأخذ منحى مـشابه



سـعد البـصري    (  فيما بين الخامسة والرابعـة عـشرةالتعصب الديني والعنصري يحدث في فترات مبكرة من الحياة فقد وجد أن
،26,2001   (.  

  :ناك عوامل أخري تؤدي بالفرد إلي نشأة االتجاه التعصبي لديه ومن ھذه العوامل وھ

بـرات مـع أفـراد  حيث تؤدي الخة بكل فرد دورها في ظهور التعصب ، العوامل الفردية الخاصتؤدي:  العوامل الفردية
سحب على جميع افـراد هـذه الجماعـة ن ويلعب التعميم دوره في جعل هذا القرار يالجماعة الخارجية إلى تكوين شعور مضاد ،

 المـسايرة او المجـاراة وقـد سـبق الحـديث:  كما ان هناك بعض االشخاص لديهم شخصية تساعد فـي ظهـور التعـصب منهـا ،
والجمـود التـصلب ، واعـة مميـزة متعـصبة كمـا ان التـسلط ، عـصبا اذا مـا كـانوا ضـمن جمعن ان المسايرين هم اكثـر النـاس ت

ًاحبها كثيرا من التعصب كما أن النفور من الغموض ، والتطرف فـي الـرأي واالسـتجابة تعـد محـددات ذات رب بصكمتغيرات تقت
ن تتـوافر لهـا  ظـروف بيئيـة مواتيـة تظـل فـي الظـل إلـى أذا لم تدعمهاأهمية في ظهور التعصب ،إال أن هذه العوامل الفردية إ

  .)  29-28 ، 1997اهيم الشافعي ،إبر (المدعمات لكي تظهر 

ئــين إلكتــساب التعــصب تظهــر علــيهم الــسمات النمطيــة الــسلبية بقــوة أكثــر مــن ظهــور الــسمات يهكمــا أن األفــراد الم
بينما األفراد البيض المهيئين إلكتساب التعـصب تظهـر علـيهم الـسمات النمطيـة الموجبـة أكثـر . النمطية الموجبة لدى السود 

  .( Bernd , 1997, 341 – 356 ) سلبية من ال

  بـالغ األهميـة فـي دعـمً دوراعمون معـايير التعـصب والتمييـز يـؤدين ظهور القـادة الـذين يـدإ : يمات القياديةالتصم
شـخاص ة علـى المكاسـب التـي حـصلوا عليهـا ، كمـا أن األوترسيخ التعصب السيما اذا وعد هؤالء القادة الجمـاهير بالمحافظـ

 القـادة يكتـسبون القـوة نادرا ما ينجحون في االنتخابات ، وهكذا وبما أ نالذين لديهم اتجاهات مغايرة لهذه المعايير المتعصبة
  .)131,1987عادل االشول ،   (Statuesqueكبر في تدعيم الحالة الراهنة والسلطة فإنهم يبذلون مجهودات أ

د  تعـصب وتمييـز ضـة التـي يوجـد بهـاحيث ينـشأ التعـصب مـن خـالل الـسير علـي نهـج الجماعـ  :اإلقتداء بالجماعة
 وهنـا يكتـسب التعـصب نينهـا هـو اسـاس تماسـكها وترابطهـا ،ن االلتـزام بقواوأن هـذه الجماعـة تـرى أ. ي خارجيه جماعة أخر

.   يتمـسكون بهـذه االتجاهـاتًيـضاضاء الجماعة ويتوقع كل عضو فيها أن األخـرين أنوعا من المعيارية التي يشارك فيها اع
 )  ًفراد تعصبا ضد الجماعات األخرى كثر األالذين يتبعون قوانين الجماعة هم أشخاص دراسات عديدة إلى أن األوقد أشارت 

Cowan , 2007 , 121 ).  

ه عندما تحدث تغيرات سريعة ، ومتالحقة فـي مختلـف جوانـب حيث أننا نجد أن : التغيرات السريعة غير المتوازنة 
فمـا , التعـصب : فـراد فينـتج عنهـا ظـواهر منهـا قى بكاهلها على األذه التغيرات تل هتعامل معها فإنلالحياة إذا لم يعد األفراد ل

كثرهـا وحـدوث تغيـرات هائلـة فـي توزيـع  كـان مهيـأ لبعـضها ولـم يكـن مهيـأ أليحدث في المجتمع المـصري مـن تغيـرات جذريـة
قضة في االغلب ارات متنا عليها وانحسار المشاركة وما تموج به الخريطة التعليمية من تيلثروة وانقسام السلطة أواالستحواذا

وزيع بين فئات تعاني من التخمة وأخرى تحصل على إعانـات الكفـاف وظهـرت ن ظهر امتداد لمتصل توقد ترتب على ذلك أ, 



صبحت تمثـل تهديـدا لقطاعـات عريـضة مـن الـشباب الشباع وتوقعات للمستقبل وهذه األخيرة أنماط من التفاوت في التعليم واأ
           أو العــدوان واألخيــر اكثــر خطــورةحبــاط الــذي يــؤدي الــى االنــسحاباركة اإليجابيــة الفعالــة ، وكــذا اإلإلــى المــشالــذي يتطلــع 

  .) 413,1993 ،صفوت فرج (

ن الجماعة المتعـصبة يتخلـق لـديها نمـاذج معينـة مـن التفاعـل التـي تـدعم حيث إ : التفاعل داخل الجماعة وأنماطه
 وهـذا يـدعم سـلطة سـيما فـي األوقـات التـي تعلوهـا األزمـات المتـصلة بالتعـصب ،ال "ة الراهنـة والتـي تزيـد مـن تماسـكها الحال

  . )27 ، 1993،فاروق عثمان ( "   اة والمسايرةالجماعة في تحقيق مستوى من المجار

اكـز ومكانـات األفـراد فـي عـادل مرحيث يتكون التعصب عنـدما ال تت : المكانة والمنزلة غير المتوازنة بين الجماعات
مـع إلـى جماعـة تـضم جميـع  حيـث ينقـسم المجت،ومن ثم حقوق ومزايا الجماعات التي يتألف منهـا هـذا المجتمـع المجتمع ، 

هــذه المزايــا المقدمــة . خــرى تــضم بعــض المزايــا وتقــوم بكــل الواجبــات المزايــا إلــي جانــب القيــام بــبعض األعبــاء ، وجماعــات أ
لسحب هذه المزايا ويؤدي ذلك زمة تضغط ة أيتنظر اليها الجماعة المميزة على أنها من قبيل التفضل ، وفي أية لجماعة االقل

مكاسـب والمزايـا التـي يحـصل عليهـا أفرادهـا فعلى صعيد الجماعـة المميـزة تـؤدي ال.  من الجماعتين ٍالى آثار متباينة لدى كل
 تـسحب ن هنـاك مميـزات سـوفلمـا ظهـرت دعـوات المـساواة استـشعر أ لهـا وكلى توثيق صلة الفرد بالجماعة وزيادة انتمائـهإ

هـا فـي تعزيـز  ومحـدداتها دوركمـا تلعـب مـدعمات الجماعـة ،. ه هـو  هذا من وجهـة نظـرمنه ليحصل عليها غيره بال أحقية ،
خـرين خلقـوا لخدمـة وأن اآل. نـازل عنـه ن ما يحصلون عليه هو حق مكتسب ال يجوز التوأ. الشعور بالتفوق لدي أعضائها 

في دراسة له أن " رسل"ولقد رأي . مصالح هذه الجماعات يسفر ذلك عن قوالب نمطية لتبرير هذا الموقف المتفوق للجماعة 
مــام تغييــر االتجــاه مة الفعالــة هــذه القــيم كانــت عقبــة أ وتعلــي مــن المــساهلقــيم األمريكيــه التــي تركــز علــى اإلنجــاز الفــردي ،ا

عـن  ولذا فان أي حديث  ضد السود حيث يرى البيض أن السود كسالي وغير جادين ومحدودو الذكاء ،ى البيضالتعصبي لد
   .  ( Russell ,1985,132 )لقيم االمريكية و شبه تناقض مع االمساواة في الحقوق يعد منحة أ

 أعـضاؤها بـأنهم خارجيـة عنـدما يـشعرأما عن الجماعات الضعيفة فنجد أن الجماعة موضوع التعصب أو الجماعة ال
 مـن المجتمـع نـسحابفي أدنى منزلة وأقل دخوال ومن ثم حقوقا مـن اآلخـرين ، فـإنهم يـشعرون باإلحبـاط الـذي يـؤدي إلـى اإل

حساس بالظلم وضياع الحقوق دوره إلاحصول على الحقوق المهدرة ويلعب لى العدوان والعنف للًوالنقمة عليه وأحيانا يؤدي إ
وهـذا يفـسر أن جماعـة . د تعـصب هـذه الجماعـة  الجماعـة وتقويـة انتمـائهم لهـا وبالتـالي يـزداعـضاء هـذه جهـود أفي توحيد

مـا يحـدث فـي المجتمـع الهنـدي ذي غلبيـة مثل السيما إذا كانت أقلية في مجتمع تسود فيه أًشد الجماعات تعصباالهدف تعد أ
  . ( Hassan , 1987 ,84  )بية الهندوسية واألقلية المسلمة غلاأل

 حيث يسعى المجتمع من خالل قيمـه إلـى تنـشئة أفـراده تنـشئة اجتماعيـة تتناسـب مـع  :ئط التطبيع االجتماعيوسا
طفالهـا وذلـك دعيم ونقـل هـذا الـنمط مـن التربيـة إلـى ألى ت وبالطبع تسعى الجماعات المتميزة أو المسيطرة إهدافه وطموحاتهأ
 ( Paul )حيـث وجـد بـاول . نـشطة الترويحيـة حبوبين والمدرسـين واألوالقادة المعالم وسائل اإل: ن خالل عدة وسائل مثل م



ود ن ظهـور الـس  ، أي أ5:1ن عدد مرات ظهور السود على شاشة التليفزيون بالمقارنة مع عدد مـرات ظهـور البـيض هـي أ
مـور  مـن أوليـاء األًان عددا كبيركان في الغالب في أشكال تشير إلى الحط من شأنهم واإلقالل من دورهم ، كما وجد الباحث أ

لى المدارس متعددة الثقافات ويقصدون بذلك المدارس التي تعني بالثقافة والتاريخ الخاص  أبنائهم إ البيض يرفضون انضمام
  .)    (Paul , 1985 , 119بالجنس األبيض 

  :نظريات التعصب 
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، وهـي عبـارة عـن أهـداف بديلـة عنـدما  )1915(التـي قـدمها فرويـد " اإلزاحـة " قامت هذه الفكـرة علـى أسـاس فكـرة 
 ,Cardwell, 1994 )                                     لى السبب األصلي لمصدر اإلحباطيعجز العدوان من أن يوجه إ

70 ).  

، وتحــدث هــذه   التــي تعامــل التعــصب علــى أنــه عــدوان مــزاحي النظريــاتمــن أحــد" عــدوانال–اإلحبــاط "وتعتبــر نظريــة 
ــــــــــاجم ــــــــــرد أن يه ــــــــــدما ال يــــــــــستطيع الف ــــــــــدوان عن ــــــــــة للع ــــــــــوف والعجــــــــــزاإلزاح ــــــــــسبب الخ ــــــــــصدر اإلحبــــــــــاط ب    م

( Sears, etal, 1991, 405 ).   

ًكون سبب اإلحباط غامـضا وغيـر ًإلى أن اإلحباط غالبا ما يثير العدوان، وعندما ي ( Taylor, 1997 )ويذهب تايلر 
حيـث نـصب عليـه   scapegoatمحـدد، فإننـا نعيـد توجيـه عـدواننا مـن جديـد نحـو موضـوع بـديل يكـون بمثابـة كـبش الفـداء 
ًعـداوانا فـي شـكل تعـصب، وبـذلك تتعامـل هـذه النظريـة مـع التعـصب بوصـفه عـدوانا مزاحـا  ًDisplaced Aggression  ( 

Taylor, 1997, 182-183 ) .   

هـي عبـارة عـن عمليـة عـن طريقهـا يحمـل أشـخاص ينتمـون لجماعـات أخـرى مـا يعـانوه مـن " كـبش الفـداء "وعمليـة 
، بمعنـى أنهـا هــي العمليـة التـي تجعــل أعـضاء ينتمـون لجماعـة لهــا مكانـة اجتماعيـة عاليــة، يوجهـون اللـوم تجــاه  مـشكالت

  عـــــــــــــــة جماعـــــــــــــــة أقـــــــــــــــل منهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي المكانـــــــــــــــة علـــــــــــــــى المـــــــــــــــشكالت التـــــــــــــــي تخـــــــــــــــص هـــــــــــــــذه الجما
 ( Devine , 1991 , 820 ).  

 يوجـه إليـه األشـخاص سـلوكهم العـدواني دون أن substitute Targetبمثابـة هـدف بـديل "  كبش الفداء "ويعتبر 
ًغالبا عضوا في إحدى جماعـات " كبش الفداء"ويكون . يتوقعوا أن يتلقوا أي شكل من أشكال العقاب وخاصة من قبل الوالدين ً

ً، فقط حينما توجد أهـداف بديلـة مناسـبة، وينظـر إلـى جماعـات األقليـات دائمـا علـى  ما يؤدي اإلحباط للعدوانًاألقلية، وغالبا 
 , Swim , 1995 )   إلحباطـات جماعـات األغلبيـة" كـبش فـداء"أنها أهداف مناسبة إلزاحة العدوان، وبالتالي تقـوم بإعـداد 

205 ). 

النظريــة يقومــان بــأداء وظيفــة نفــسية ألفــراد الجماعــة التــي تعرضــت ًويمكــن القــول أن التعــصب والعــدوان وفقــا لهــذه 
  .لإلحباط وفي الغالب تكون هذه الجماعة من جماعة األغلبية أو ممن يتسمون بالقوة



 ، وفـي ًويعتبر العدوان طاقة إنفعالية البد لها من منصرف وال مناص من أن يتخذ لـه هـدفا يفـرغ فيـه شـحنته الزائـدة
 في أنواع النميمـة وتجـريح الغيـر أو فـي النكتـة، وعنـدما يـصل العـدوان إلـى ًالعادية يجد العدوان منصرفاة جتماعيالظروف اال

ٕى الفتـك مباشـرا بمـصدر النقمـة ، وادرجة بالغة من الشدة أو عندما تتخاذل أساليب ضبطه فإنه يميـل إلـ ذا اسـتحال الوصـول ً
  .)202، 1986مصطفى زيور، (كبش الفداء ًلتمس هدفا آخر يسمى إلى مصدر النقمة فإن العدوان ي

 ). ً دورا بـــالغ األهميـــة فـــي إختيـــار كـــبش الفـــداء االتجاهـــات الـــسلبية المتعلمـــة تـــؤديويـــذهب برجمـــان إلـــى أن

Bergmann, 1994, 577 )  

ن ًإلى أن اإلحباط يؤدي دائما إلى زيادة التعصب حيث وجد أن األفراد الذين يفقدون وظائفهم ويـضطرور ويذهب شاف
إلى قبول مرتبة أقل يصبح لديهم قدر كبير من التوتر والقلق مما يدفعهم للبحث عن كـبش فـداء ليتحمـل مـسئولية إحبـاطهم، 

       ( Sehafer, etal, 1988, 63 )ويتمثل كبش الفداء في الجماعات الدينية أوالعرقية

  

 ، جتماعيـة أو سياسـية أو جنـسيةو ادية أقتـصاًجموعة من األسباب قـد تكـون أسـبابا ام" كبش الفداء"وتحدد عملية 
  ، حيـــــــــــث يــــــــــــذكر  أوضـــــــــــح هـــــــــــذه األســـــــــــباب فـــــــــــي نـــــــــــشأة العــــــــــــدوان هـــــــــــي األســـــــــــباب اإلقتـــــــــــصاديةإال أن
 أن نظرة األلمان إلـى اليهـود بعـد فتـرة الكـساد اإلقتـصادي التـي حـدثت فـي ألمانيـا عقـب الحـرب ( Mayers, 1993 )مايرز 

علـى " أدولـف هتلـر"ترة كانـت نظـرتهم لهـم علـى إنهـم أوغـاد فـي حـين أنـه قبـل قـدوم ، فبعد هذه الف العالمية األولى قد تغيرت
   .( Mayers, 1993, 395 )   في ألمانيا ، أنه ال يعارض وجود اليهود الساحة السياسية أللمانيا قد أقر قائد ألماني

 المختلفـة الطبـاعاإلجتماعية وأنـواع  العدوان ال تخبرنا عن دور الظروف –أن نظرية اإلحباط " ألبورت"وفي النهاية يرى 
وكذلك أنماط الشخصيات التي تميل إلى البحث عن مخارج عدوانية عند إحباطها، وهو ال يبـين لنـا كـذلك مـا هـي المـصادر التـي 

   ) .63، 1992طارق عبد الوهاب ، ( يمكن أن تؤدي إلى اإلحباط  
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،  ، مثــل اآلبــاء يــث يــرى أصــحاب هــذه النظريــة أن معظــم أشــكال التعــصب متعلمــة مــن أفــراد هــم بالفعــل متعــصبونح
تقط منهم ، باإلضافة إلى العديد من األفراد المتعصبين الذين يقابلهم الفرد خالل حياته حيث يل والمدرسين ، وأصدقاء الدراسة
   .) 66، 1992 ، طارق عبدالوهاب( تعصبهم ويندمج في سلوكه  

ويذهب أصحاب هذه النظرية إلي أن الوالدان لهما دور كبير في تعلم التعصب، حيث يكتسب الطفل من الوالدين ذلك 
ومع إتساع دائرة عالقات الطفل مع تقدم . اإلتجاه من خالل محاكاة ومالحظة سلوكيات اآلباء وتقليدها في المواقف المختلفة

ًماعية األخرى دورا بارزا في إكتـساب التعـصب كجماعـة األقـران والتـي يكـون لهـا دورا بـارزا العمر تلعب بعض الجماعات اإلجت ً ً ً
فــي تــدعيم آراء ووجهــات نظــر األبــاء، وذلــك لتــشابه القــيم والمعــايير اإلجتماعيــة بينهمــا، ويتــوالى تــأثير بعــض المؤســسات 

حاكــاة وتقليــد تلــك النمــاذج خاصــة فيمــا تــسلكه مــن اإلجتماعيــة فيــأتي دور المدرســة ووســائل اإلعــالم حيــث يقــوم األطفــال بم
  .( Sears, etal, 1989, 402 – 403 ) إتجاهات معادية لبعض الجماعات اإلجتماعية

، ومحاكاتهمــا كحــب  ، حيــث يبــدأ فــي مالحظتهمــا وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن أول مــا يقتــدي بــه الطفــل همــا الوالــدين
ة أو جماعة داخليـة ٕواذا كان األبوان ينتميان لجماعة متعصب.  ً، وكسبا لرضاهما باهً، وجذبا لإلنت ٕ، واظهار للبراعة إستطالع

  .( Case , 2007 , 234 )عصبي ينقل لألطفال من خالل اآلباء ثم وسائط التنشئة اإلجتماعية تتجاه المتعصبة فإن اال

ًوكذلك فالمدرسون واألصدقاء يلعبون دورا هامـا فـي إكتـساب التعـصب ً اإلعـالم دورا مهمـا فـي لعـب وسـائل، وكـذلك ت ً ً
، على سبيل المثال تظهر األقليات العنصرية والعرقية في التليفزيون أو شـرائط الـسينما كطبقـات دنيـا  تجاه التعصبإكتساب ا

low statusهذا العرض يظهر بشكل متكرر يجعـل األطفـال  ، وتدعو إلى التهكم والسخرية  تتصرف تصرفات تثير الضحك ،
   .( Cowan , 2007 , 125 )   أن هؤالء األشخاص المنتمين لهذه الجماعات البد أن يكونوا أقل منهم فى المكانةيدركون

تجاههم المتعصب نحـو تالميذ في إحدى المدارس قد تغير اوجد أن ال حيث)  رسل (وما يؤكد ذلك ما وجد في دراسة 
أخـرى لـم يظهـر التالميـذ الـسود مقارنـة بالتالميـذ فـي مـدارس تجاهـات مواتيـة ومتـسامحة مـع د عندما تبنـى المدرسـون االسو

  .)  34، 1997،   إبراهيم الشافعي  (تجاهاتمدرسوها مثل هذه اال

 ، فاألطفال ال يتعلمـون فقـط التعـصب Adopted ومن الجدير بالذكر أن التعصب ال ينمو هنا بقدر ما يكون متبنى 
ــائهم والمــراهقين اآل ــة مــن أب ــار النمطي ــضا أشــكال التفاعــل مــع أعــضاء  خــرين ووســائل اإلعــالمواألفك ــنهم يتعلمــون أي ً، ولك

، فقــد أوضــحت البحــوث التــى أجريــت عــن تبنــي التعــصب فــي عمليــة التنــشئة اإلجتماعيــة أن األطفــال  الجماعــات الخارجيــة
  .( Bergmann, 1994, 581 )       ًيتعلمون األفكار النمطية الجنسية والعنصرية والعرقية في عمر صغير جدا 
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فتــراض أن أشــكال التعــصب المختلفــة تنــشأ مــن الخــوف التقليــدي والعــداوة حيــث تقــوم هــذه النظريــة علــى أســاس ا
ن يـسببه ذلـك مـن المتبادلة بين قاطني الريف والحضر، بناء علـى مـا لـدى كـل منهمـا مـن توقعـات عـن اآلخـر، وبمـا يمكـن أ

  . أضرار لكل منهما

" الخــوف" كثيــرة مــن ًاكمــا أن إنتقــال األشــخاص مــن الحيــاة الريفيــة إلــى الحيــاة الحــضرية فــي المــدن يــصحبه أنواعــ
ًفحيــاة الحــضر أكثــر تعقيــدا مــن حيــاة الريــف بمــا تحتويــه مــن ضــرورة التكيــف للمخترعــات وألنمــاط الــسلوك الكثيــرة ". القلــق"و

 يـستطيع مـن أال" خـوف"وفيهـا .  مـن الحيـاة تتطلبه من جهود مختلفة ومنافسة للوصول إلى مستوى مناسـب، وبما والمعقدة
، 1997معتـز سـيد ،  ( هاألشخاص الوصول إلى هذا المستوى الذي تتطلبه الحياة الحضرية أو من الفـشل فـي الوصـول إليـ

122. (  

، ولذلك فهي من األسباب التي تـؤدي إلـى   وجه التحديدفالتشكيك والتهديد والحذر أهم مميزات الحياة الحضرية على
ً، فظهور بعض الجماعـات علـى مـسرح الحيـاة العامـة وتميزهـا يعـدان سـببا  نشاة بعض أشكال التعصب في فترة زمنية معينة

   . )28-27، 1995،  وهمان فراج (يقع على الجماعات األخرى من أسباب وقوعها ضحية للوم بصورة ال تتناسب مع ما 

عديـد مـن و. ًا لحياة المدينـة ، ألنهم يمثلون رمز فاليهود مصدر كراهية من قبل البيض في بعض المجتمعات الغربية
،  البيض قاطني المناطق شبه الحضرية يقرون أن السود الحضريين هـم الـسبب فـي معظـم الجـرائم التـي تحـدث فـي الـشوارع

  .حتي ولو تعرض السود أنفسهم لهذه الجرائم

، والقلـق مـن عـدم القـدرة علـى  ية البـيض لليهـود وبعـض الـسود تقـوم علـى أسـاس الخـوف مـن منافـستهم لهـمفكراه
وعلى الرغم من المحاوالت العديدة التـي تبـذل مـن أجـل النجـاح والوصـول إلـى . الوصول إلى المستوى الجيد الذي وصلوا إليه

ًيتطلب جهدا نفسيا وجسميا شاقا مما يجعل األمر معقدا عتبار أن هذا النجاح البد أن نضع في االهذا المستوي، فإنه  ً ً ً فهـو . ً
  .) 122، 1997معتز سيد ،  (حباط المؤلمة طريق ملئ بالمنافسات والمشاحنات وأنواع الصراع القيمي، ومواقف اإل

اث التحامـل تجاهات النفسية تكون مسئولة عن أحـداالًكما أن نوعية العالقات السائدة بين جماعتين تخلق نوعا من 
، فعلـى سـبيل المثـال العالقـات اإلجتماعيـة واإلقتـصادية التـي نـشأت بـين الزنـوج  والتعصب من إحدى الجماعتين ضد األخـرى

تجاهـات هـي المـسئولة وجـدت تلـك االتجاهـات وكانـت هـذه االوالبيض في أمريكا أو بين اليهود واأللمان في أوربا هي التـي أ
شــبه ثابتــة مــن ًمعنــى آخــر فــإن تركيــب العالقــة أيــا كــان نوعهــا وعناصــرها يولــد مجموعــة ، وب عــن التعــصب عنــد الجمــاعتين

، وتلـك األسـباب تكـون مـسئولة عـن تكـوين حكـم إحـدى  حتكـاك ، التي تنشأ عـن خبـرة التعامـل واالتجاهاتاألحكام والقيم واال
  .الجماعتين على األخرى

ً يفيــد بــأن هنــاك دلــيال فــسيولوجيا أو نفــسيا علــى وجــود والتعــصب ســلوك مكتــسب ومــتعلم وال يوجــد أي ســند أو دليــل ً ً



غريزة التعصب أو أن التعصب فطري ولكن هناك إستعداد للتعصب، وينمو التعصب مع الفرد بالتدريج، فالطفل وهو ينمـو فـي 
 يـصبح مجتمعه يالحظ تباعد جماعته عن الجماعة التي يتعصبون ضدها، ويصفونهم بصفات النقص والدونيـة ومـن ثـم فهـو

ًمهيئا ومعدا لكي يالحظ الفروق ويدركهم كأفراد مهددين ألمنه ومكانته   .)36-35، 2000،  أحمد محمد الشافعي ( ً
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. ودعمهــاهو وزمالئــه بالعديــد مــن الدراســات التجريبيــة" Milton Rokeech ميلتــون روكــيش "قــدم هــذه النظريــة 
 ، Closedٕوانغالقه " Open Mindedتفتح الذهن  "في عالقته بمفهومي " الجمود"ذه النظرية على أساس مفهوم وتقوم ه

  .وهو يمثل جوهر نسق المعتقد 

، واألشـخاص  في أحد قطبيه"   الذهنمنغلقو" ثنائي القطب يقع األشخاص وتمتد أنساق المعتقدات هذه عبر متصل 
 وبـين هـاتين الفئتـين المتطـرفتين يقـع مختلـف األشـخاص علـى هـذا المتـصل الـذي يمكـن .فـي القطـب اآلخـر" متفتحو الذهن"

  . قياسه بدقة

أن هناك ثالثة جوانب هامة ينبغي وضعها في الحسبان أثناء تناول أنساق المعتقدات هي المعرفية "  روكيش "ويرى 
بالتبـادل علـى ى عالقة ببعضها البعض، وتـستخدم وأن هذه الجوانب عل) الشخصية(نفعالية  واالIdeologicalواأليديولوجية 

يمكـن القـول بـأن أنـساق المعتقـدات لهـا ثالثـة : ومعنـى آخـر . نفعالي متطابق معهـاأساس إفتراض أن أي انفعال له مظهر ا
والــنمط .  هــي قبــول ورفــض األفكــار واألشــخاص والــسلطةRejection والــرفض Acceptanceأنمــاط أساســية مــن القبــول 

  . )137، 1997معتز سيد ،  ( تعصب والنفور والثالث هو السلطة في والثاني يمثل الاألول معر

 فـي - في معتقـدات األفـراد يحـدد Congruence أو التطابق Similarityقد إفترض أن التماثل "  روكيش "وكان 
  ( Argyle , 1995, 60 ) .        تجاهاتهم تجاه جماعة أخرى ا–جزء كبير منه 

 )اللـــة العظمـــى فـــي أســـاس التعـــصب إلـــى أن إدراك اإلخـــتالف فـــي أنـــساق المعتقـــد لـــه الد" روكـــيش "وقـــد أشـــار 

Liudegreu, 1991, 442 ).  

حيــث أن المبــدأ " Beliefs Prejudice تعــصب المعتقــدات  "تجــاه التعــصبي كمــا يــراه روكــيش هــو نمــط مــن واال
ــتظم فــي إطارهــا توجهــات األ ــذي يحكــم الطريقــة التــي ين ــاتاألساســي ال ــة أو  شــخاص لــيس هــي الفئ ، أو التــصنيفات العرقي

العنصرية ولكن الطريقة التي يتم التعبير بهـا بحيـث تتطـابق مـع أنـساق معتقـدات مـع اآلخـرين بمعنـى أن التعـصب العنـصري 
   .) 36، 1997 ، إبرهيم الشافعي (ٕله ، وارجاعه إلي تعصب المعتقدات يمكن تحلي

 Assumptionون بسبب اإلختالفات الفيزيقية بين البـيض والـسود ولكـن بـإفتراض ال يك" روكيش"ًوالتعصب طبقا لـ 

                                                 
  رى في سلوكه التفاعلي مع األفراد  يعرف المعتقد على أنه تصور يحدد بمقتضاه الفرد وضع األفراد أو األشياء بالنسبة له ومن ثم فإن ھذا المعتقد يؤثر بصورة أو أخ
   .)117 ، 1991محيي الدين حسين، (
 



ًا على المعتقـد أكثـر مـن العنـصر، فعنـدما يكـون هنـاك جماعـة ينعتقدات والقيم ، فالتعصب يكون مبأن هناك إختالفات في الم
لــى هــذا االعتقــاد فــإنهم يميلــون إ) متــشابهة(مــن األفــراد مــن أجنــاس مختلفــة لكــنهم يــشتركون فــي معتقــدات دينيــة متقاربــة 

  .( Goldstein, 1980, 357 )ويهملون عنصرهم 

 ، ويختلـف مـع الـشخص فعلى سبيل المثال فإن الشخص األبيض يتفق مع األسود الذي يتبنى نفـس نـسق معتقداتـه
 .)137، 1997معتز سيد ، ( الذي يختلف معه في نسق معتقداته )من نفس عنصره (األبيض 

  :Athletic Prejudice اضي التعصب الري

  :مقــدمة

ــابعي الرياضــة وخاصــةًأصــبحت ظــاهرة التعــصب الرياضــي ســمة  فــي مجــال كــرة القــدم ألنهــا تحظــى  للكثيــر مــن مت
 وتعاون الجميع للحـد مـن  تحتاج إلي تكاتفوى الرياضات جميعها دون منازع ، فهي ظاهرة خطيرةمست باالهتمام األكثر على

نارية تشير بشكل أو بآخر إلى حالة مرضـية ال  من تصاريحًيوميا  الصحافة نه ال يمر يوم إال وتتصدر نجد أفإنناخطورتها ، 
مـدرجات  زادت فـي حـدة ذلـك, إلى أن العقلية الرياضية ال زالـت أسـيرة لـنمط غريـب مـن التعـصب  بقدر ما تشيرتماءتعني االن

الممارسـات الكالميـة والجـسدية واالنفعـاالت   مـنًخـر تأخـذ أشـكاالٍنتمائهـا لنـاد أو آلا الكرة وما تحفل به من جماهير تعبر عن
  .، ويساعدها في ذلك أفراد متعصبون  التي تنعكس في أضرارعلى المجتمع

 األخيــرة ، مــا عــرف بظــاهرة العنــف افــسات الرياضــية وبخاصــة فــي اآلونــةومــن األمــور المؤســفة التــي التــصقت بالمن
 مشاهدته إلحدى المباريات ل ، فكم من إنسان فقد حياته أو أصيب إصابة خطيرة خالوالتعصب الرياضي للمشاهدين للرياضة

الرياضية ، وربما يرجع ذلك إلي األصول األثنوجوانية للمنافسات الرياضية القديمة لإلنسان البدائي حيث الصراع إلي نهايتـه 
  . ) 269 ، 1996أمين الخولي ، (  وحل النزاعات بطرق شبة سلمية  وحيث المباراة شكل من أشكال المعارك

 التــي تــؤدي إلــي زيــادة ســرعة القابليــة لالســتثارة لــدي  تعــصب الجمــاهير مــن العوامــل المهمــةومــن جانــب أخــر يعتبــر
ليـل سـرعة الالعبين أثنـاء المنافـسة الرياضـية ، ولـذا مـن األهميـة اسـتخدام بـرامج التوعيـة الجماهيريـة كعامـل مـساعد فـي تق

   . )225 ، 1997أسامة راتب ، (   القابلية لالستثارة

ويدل سلوك األفراد في الجمهرة على انخفاض فـي مـستوي التفكيـر نتيجـة للتـوتر واالسـتثارة  االنفعاليـة الـشديدة ممـا 
   . )24 ، 1998محمد حسن عالوي ، ( لى شل العمليات العقلية العليا يعمل ع

نــذ أن وجــدت الرياضــة كــان العــدوان والعنــف والتعــصب  وقــد أشــار بعــض المــؤرخين فــي المجــال الرياضــي إلــي أنــه م
ـــــــــــدامى أ ـــــــــــق الق ـــــــــــي ألعـــــــــــاب اإلغري ـــــــــــرون الوســـــــــــطيمالزمـــــــــــين لهـــــــــــا ، ســـــــــــواء ف ـــــــــــي الق   و الرومـــــــــــان أو ف

   . ) 36 ، 2002محمد حسن عالوي ، ( 

  :تعريف التعصب الرياضي



 مــرض الحــب فــسهالعميــاء للمنــافس وفــي الوقــت ن مــرض الكراهيــة يعــرف محمــد عــالوي التعــصب فــي الرياضــة بأنــه
يتمـسك وهو حالة يتغلب فيها االنفعال على العقل حتـى إن الحقـائق الدامغـة تعجـز عـن زلزلـة مـا . فريق المتعصب لاألعمى ل

  ) .30 ،1983 محمد حسن عالوي ،(ًبه المتعصب فردا أو جماعة 

راد تجاهه العـدائي لألفـع االفرد وتشجيعه لفريق رياضي معين ، مأن التعصب الرياضي هو إنتماء ويري رشيد حلمي 
ًلهـا مـا يبررهـا مـن أسـانيد وغالبـا مـا تكـون  مـسبقة لـيس ًوالفرق األخري وعدم ثباته االنفعالي وجموده النسبي واتخاذ أحكاما

ًأحكاما سلبية وينزع دائما    . )9,1986،رشيد حلمي  ( ن الصعب العدول عن رآيه وأفكاره ٕ إلي تبرير الخطأ وازاحته ومً

يــؤدي إلــي حبــه وحــب ، بأنــه حكــم مــسبق خــاطيء بــالقبول لنــاد معــين مــن األنديــة الرياضــية همــان همــام ويعرفــه و
   .) 24-23 ،1995وهمان همام ،( ية األخري ومشجعيها والرفض والكره والمعاداه لألند، ومناصرته ، مشجعيه 

نفعالي ربما يؤدي بصاحبه إلى أن ًتعريفا أكثر شمولية ودقة للتعصب الرياضي حيث يرى أنه ميل اويضع معتز سيد 
ِل إلي العب آخـر أو نـاد رياضـي آخـر  تتفق مع الحكم بالتفضيل أو في الغالب عدم التفضيًيفكر ويدرك ويسلك طرقا وأساليب

، أم من دون أي دليل وهو غير قابل للتغير بسهولة بعد توافر الـدالئل  ًويكون هذا الحكم سابقا لوجود دليل منطقي مناسب، 
   . )88، 1997 معتز سيد ، ( معارضة التي تشير إلى عدم صحته ألنه ينطوي على نسق من القوالب النمطيةال

اضية أو  نحو أو ضد العب أو فريق أو هيئة ريًبأنه اتجاه نفسي مشحون إنفعاليا) 1999(رفه حنان عبدالمنعم وتع
   . )6,1999،حنان عبد المنعم (  العقل  ما يتحكم فيه الشعور الًفكرة رياضية معينة ، هذا اإلتجاة غالبا

 ًو أتجاه نفـسي جامـد مـشحون إنفعاليـاحيث يري أن التعصب الرياضي ه) 2000(ويأتي تعريف أحمد محمد شافعي 
الميـل نحـو حـب ذلـك النـادي النـوادي الرياضـية األخـري و رياضـي علـي بعـض بق بالتفضيل أو عدم التفـضيل لنـادأو حكم مس

   . )22,2000،أحمد محمد شافعي ( فراد النادي اآلخر ومشجعيه اة أومشجعيه وكره ومعاد

التعصب الرياضي بأنه هو حكم مسبق مع أو ضد فرد أو جماعة أو موضـوع وقـد ال ) 2002(ويعرف محمد عالوي 
 يسمع يقوم على أساس منطقي أو حقيقة علمية ويجعل الفرد المتعصب يري أو يسمع ما يحب أن يراه أو يسمعه وال يري وال

  . ) 37 ، 2002محمد حسن عالوى ، ( ماال يحب رؤيته أو سماعة  

والمـــشاهد  , Spectatorالمـــشاهد العـــادي : بـــين نـــوعين مـــن المـــشاهدين همـــا ) 2002(ويفـــرق محمـــد حجـــاج 
إذ يغلــب علــي ســلوك المــشاهد العــادي طــابع الحيــاد النــسبي علــي افتــراض ان المنافــسة الرياضــية  .  Fanaticالمتعــصب 

نتائجها و الفرق المتنافسة والالعبين المتنافسين ال يشكلون بالنسبة له أهميـة خاصـة فـي حـين أن المـشاهد المتعـصب لـه و
   .) 31,2002،محمد يوسف حجاج  (اهتمامات مباشرة بكل العوامل أو معظمها 

 ٍتحيـز إلـي العـب أو نـادأنه هو اإلفراط والمبالغة في حـب وتـشجيع والالتعصب الرياضي علي  الباحث الحالي ويعرف
  .أو مؤسسة رياضية معينة بصوره تتغلب فيها العاطفه علي العقل مع كره ومعاداة األندية األخري ومشجعيها



  :أسباب التعصب الرياضي 

  : اإلشباعات النفسية وتتمثل في -أ

  . الرغبة في تأكيد الذات -2                            .نفعالية  تفريغ الشحنات اال-1

  . الرغبة في الحصول علي التأييد -4                          . التمايز والشعور بالتفرد -3

  . ارتداد العدوان علي الذات -6                   . الرغبة في إيذاء اآلخر وتدميره -5



  : اإلشباعات االجتماعية وتتمثل في-ب

  .جتماعيقدير االة قوية ليزداد شعوره بالتنتماء لجماع الحاجة إلي اال-1

  .خرين عن طريق الهتافات العدائيه أيجاد مخرج لتوجيه العدوان تجاه اآل-2

ـــ (خـــرين  الوجـــود فـــي صـــحبة اآل-3  وهمـــان همـــام(  نفـــسه  الهـــدفالمـــشتركين فـــيو) راد المنتمـــين للجماعـــة نفـــسها االف
،71,1995( .   

جابـة علـي هـذا التـساؤل  ضـد فريـق آخـر ؟ ولإلصب االفـراد لفريـق رياضـيوالتساؤل الذي يطرح نفسه هنا لماذا يتعـ
حيـث يكـون الـثمن النفـسي للـوالء لفريـق رياضـي ,  ترجع إلي مرحلة الطفولـة والمراهقـة ًا ،البد وأن نعترف أن للتعصب جذور

لم  مـن الـتعً التعـصب نوعـاحيث يعتبـر, هو كراهية فريق آخر خاصة عندما يكون هناك تاريخ طويل من العداء بين الفريقين 
 2002, محمـد حجـاج  (  االنفعالي يتم في وقت مبكر من العمر مما يجعل من الصعب للغاية التخلص من هذه االستجابات

 ,32(    

 بالمعـاني الحقيقيـة  الـشبابعـدم إلمـام و ،قلـة الـوعي الرياضـي هناك أسباب أخري للتعصب الرياضـي تتمثـل فـي ً      وأيضا
،  نظـر اآلخـرين  االستماع لوجهـاتأووالتي ال تقبل استقبال النقد ) األنانية ( حب الذات وكذلك ،  الشريف للتنافس الرياضي

تقــديم المــصلحة الخاصــة علــى وكــذلك  ، المتعــصبين التــأثر الــسريع بــاإلعالم غيــر الهــادف مــن خــالل أعمــدة الكتــاب ًوأيــضا
 العنــصرية بــين جمــاهير الفــريقينو، مثيــرة ســلوكيات الالعبــين ال تــصرفات و ً ، وأيــضانالمــصلحة العامــة وهــي مــصلحة الــوط

  .  للحدثنالفوضويياستغالل  و ، الشباب وثورة الهيجانوحماس

  :ًسمات الشخص المتعصب رياضيا 

   .صاب الشخص المتعصب بحاالت من التوتر والقلق النفسيي -1

  .وال يقبل آراء اآلخرين تجده مستبدا برأيه -2

  .سريع الغضب ومتسرع في تصرفاته -3

  .تمكنه من تقبل النتائج مهما كانت حصيلتها روحا رياضيةال يملك  -4

  .يعيش على األوهام ويؤمن بصحتها -5

  . قليل األصدقاء وخاصة المخلصين منهم بسبب تعصبه األعمىكوني -6

  .يتحكم بحياته من خالل اختيار لون سيارته وواجهة منزله لون ناديه المفضل -7

 . ه ألن فاقد الشيء ال يعطيهيمكن التحاور مع ثقافته هشة ولذلك التكون  -8

   . )2006, بندر عقل (   . شارد الذهن ومشتت األفكاريكون
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  :طرق الوقاية من التعصب الرياضي 

  .د اإلقدام على أي تصرفتحكيم العقل عن -1

 .ةن الرياضة فوز وخسارأالرياضي الشريف و معرفة المعاني الحقيقية للتنافس -2

  .إلسعاد الناس وليس لزرع األحقاد بينهم اإليمان الكامل بأن الرياضة وسيلة -3

ــــة األ العالقــــات المتينــــة بــــين الرياضــــيين ممــــا يحقــــق  بــــأن الرياضــــة وســــيلة لتكــــوين المتعــــصبينإدراك -4   هــــداف النبيل
  .للتنافس الرياضي الشريف     

   .مما ينفعهتفريغ طاقات الشباب البدنية في  -5

  .العقوبات الصارمة للفوضويين  -6

  . بهويتهم االعتزازتربية الشباب على  -7

  .وضع ضوابط حازمة على الصفحات الرياضية  -8

  .التربية على الروح الرياضية اإلسالمية  -9

بندر عقـل  (  يضعها في عين االعتبار أن  في الحياة أهم من الرياضة البدًا اإلنسان المتعصب أن هناك أمورأن يعرف -10
 ,2006( .   
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  :   Religious Prejudiceالتعصب الديني

  :مقـــدمة 

، يتجـه إلـى  فـاإلنـسـان مـؤمن بفطرته ، على فطرة التوحـيـد واإليـمـانخلقه اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان منذ أن خلق 
، أو قــد تنحــرف وتمـرض  بتــأثير بعــض  هـــذه الفطــرة قــد يغـشاها مــا يغـشاها ، ولكـن اهللا عـز وجــل وحـده بالعبــادة والخــضوع

ُفمنه تصاغ .  ، والقضايا الفكرية ، والمنظومة الثقافية في البالد العربية على عرش العالقات البشريةلدين يتربع ، وا العوامل
ــة ــاهج التربوي ــة المن ــسياسية والجزائي ــة وال ــوانين االجتماعي ،  ، وهــو الموجــه األول لعقــول العامــة ، وحتــى االقتــصادية ، والق

، التي يسودها ويفتك بها الجهل والفقر  وهو المحرك والقائد الرئيسي لهذه المجتمعات،  واألكثرية الساحقة من متعلمي البالد
، ونـــشوء  ، وتـــأجيج نـــار البغـــضاء كمـــا أن التعـــصب الـــديني مـــن أكبـــر المـــساهمين فـــي زرع األحقـــاد.  والتخلـــف والخرافـــات

  .   المنازعات



ن هذا الجانب المهم من حياة كـل ة والبحث ، ألكما أن الجانب الديني من أصعب الجوانب اإلنسانية من حيث الدراس
   . )183،  2000 ،محمد عاطف زعتر ( أنسان إنما يقوم في جوهره علي معتقدات النفس البشرية 

لـذلك كـان علـي .  طرادً بل ومن المرجح أن تستمر مـستقبال وبـاً وحاضراًفظاهرة التعصب الديني ظاهرة عالمية ماضيا
وقـد قـدمت فـي هـذا .  قتـراح الحلـولات أن يتـصدوا لهـذه الظـاهرة بالبحـث والرصـد والتـشخيص والباحثين فـي مختلـف المجـاال

كمـا  .  فـرض نظامـه وقيمـه ورؤيتـه علـي دولـهالصدد عدة تفسيرات منها انفراد قطب واحد بالهيمنة علي العالم كله ومحاولة
وفـسرها فريـق ثالـث علـي أنهـا نتيجــة .  لم الثالـثقـام فريـق آخـر بـرد هـذه الظـاهرة إلـي سياسـة التبعيـة والعجــز فـي دول العـا
 فـسرها فريـق بأنهـا نتيجـة لفـراغ الـشباب ًوأخيرا ، . حتمية للفساد والبطالة والتضخم واألمية واألنظمة الشمولية والديكتاتورية

   . )128،  2001 ،ماجدة حسين وآخرون ( وعجزه عن تلبية طموحاته 

  تعريف التعصب الديني

م  أو حكم مسبق بالتفـضيل أو عـدًون إنفعالياتجاه نفسي جامد مشحي التعصب الديني بأنه ا شافعيعرف أحمد محمد
 والميــل نحــو أفــراد ديــن معــين وكــره ومعــاداة أفــراد األديــان األخــري واإلعتقــاد بــأن العالقــات التفــضيل آلراء وأفــراد ديــن معــين ،

   . )22,2000،أحمد محمد شافعي  ( اء األديان األخري التها بين أبنالقائمة بين أبناء الدين الواحد أقوي من مثي

 التعصب الديني بأنه حكم مـسبق خـاطيء بـالقبول واإلعتقـاد فـي بعـض القـضايا واآلراء وتـصور ويعرف وهمان همام
عتقــادات والــديانات األخــري  ، ورفــض وكــره أهــل االعتقــاد ومناصــرتهملــدين ممــا يــؤدي إلــي حــب أهــل ذلــك االأن لهــا صــله با

   .) 24 ،1995، وهمان همام  ( اداتهم ومع

ً تعريفا أكثر شمولية ودقة لمفهوم التعصب الديني حيـث يـرى أنـه ميـل انفعـالي ربمـا يـؤدي ويضع معتز سيد عبد اهللا
تفـضيل لـشخص آخـر أو  تتفـق مـع الحكـم بالتفـضيل أو فـي الغالـب عـدم الًيفكر ويدرك ويسلك طرقا وأساليببصاحبه إلى أن 
 ، أم مـن ً ويكون هذا الحكم سابقا لوجود دليل منطقي مناسـبى ، أخر- دينية–أو موضوع يتصل بجماعة  ، جماعة خارجية
طـوي علـى  ألنـه ينالمعارضـة التـي تـشير إلـى عـدم صـحته ، وهو غير قابل للتغير بسهولة بعد توافر الـدالئل دون أي دليل ،

   . )88، 1997سيد عبد اهللا ،معتز     (                      نسق من القوالب النمطية

ــديني بأنــه اويعــرف ال ــةتجــاباحــث الحــالي التعــصب ال ــه أعــضاء جماعــة معين  مــستمد مــن المعــايير ه ســلبي يقــوم ب
  . تجاه نحو جماعة أخري أو نحو أحد أعضائها ئمة في هذه الجماعة ويوجه هذا االوالضوابط القا

  :جوانب التعصب الديني 

  :والتعصب الديني له جانبان 

هـا أو بعـض منهـا وعـدم تمـسكه بتعاد الفرد عن ممارسة العبادات بجميع أنواعهو ا : االتجاه السلبي نحو الدين -1
  .خالقيات النابعة من الدين اإلسالمي والتي تظهر في سلوكه ويمكن الحكم عليه بأنه فرد ذو اتجاه سلبي نحو الدين باال



الخاصـة بالعبـادات علـى ك الفـرد وميلـه للقيـام بالممارسـات الدينيـة هو درجة تمـس : االتجاه اإليجابي نحو الدين -2
بأنه ذو إتجـاه إيجـابي لتزامه باألخالقيات الدينية في جميع مظاهر سلوكه التي يمكن من خاللها أن نحكم عليه أفضل وجه وا

   . )49-48 ، 1997 ،خالد السيد  ( نحو الدين 

  :أنواع التعصب الديني 

  :ه التعصبي الديني إلى نوعين يقسم ألبورت االتجا

وســعهم فــي حالــة تــآلف وتوافــق مــع فــي يجعــل األفــراد يــستدمجون معتقــداتهم وهــم بكــل مــا  : اتجــاه دينــي جــوهري -
  .المعتقدات والنصوص الدينية بغض النظر عن العوامل الخارجية وبذلك يفنى في دينه 

ة للحـصول علـى المكانـة واألمـن تبريـر الـذات والمكانـة يجعل األفراد يستخدمون الدين كوسيل : اتجاه ديني ظاهري -
ًاالجتماعيــة فــالقيم الظاهريــة دائمــا مغرضــة ونفعيــة ، وهــم يعتبــرون الــدين أداة طيعــة إلشــباع حاجــاتهم وتحقيــق أهــدافهم 

ًالشخصية وبمنطق علم الالهوت يتجه المتدين ظاهريا إلى اهللا ولكن دون أن يتجه بعيدا  غمضها حقهـا عن ذاته أو دون أن يً
   . )17 ، 1992طارق محمد عبد الوهاب ، ( 

  :أسباب ودوافع التعصب الديني 

تحمــل الغمــوض أو ســلوب اســتجابة التعــصب الــديني هــو نتيجــة للتــصلب أو عــدم أن أ) 1995(يــرى مجــدي حبيــب 
   .)106 ، 1995، مجدي حبيب ( نحراف السلوكي العام مظهر من مظاهر اال

ًإن االستجابات المتعصبة علـى المـستوى الفـردي تعـد مقياسـا لمقـدار حيث  ة للتعصب الدينياألسباب المختلفعدد توت
  بعــدم التطــرف والتعــصب والمغــاالة ، فهــو يوصــيالــدين يــساعد علــي االهتــداء إلــي األنمــاط الــسلوكية ،ف .تــوتر الشخــصية 

  ،2002رجاء عبدالرحمن ، ( كامل الشخصية  ً تحقيقا للتوافق وتوبضرورة إحداث توازن بين جانبي الحياة المادي والروحي
6( .   

  :ثالثة أسباب للتعصب الديني وھي  ) 2001( وقد حددت ماجدة حسين وآخرون 

ألنـه كلمـا تجـانس البنـاء قـل التنـوع فـي الرصـيد ) ومعنـاه الفقـر فـي بنـاء الشخـصية ( نخفاض درجـة تغـاير الشخـصية  ا-1
لتنوع في مواقف الحياة ومقتضيات التوافق ، ومن هنا يظهر تطرف السلوك السلوكي الذي يمكن أن يواجه به الشخص ا

.  

نخفاض درجة تغاير في بناء منطقة بعينها من مناطق الشخصية ، مما يترتب عليـه تـصلب الـسلوك المعتمـد علـى هـذه  ا-2
 .النقطة 

م التأكد من النتـائج التـي سـتترتب نخفاض مستوى الشعور باألمن النفسي والطمأنينة في موقف معين من الفشل أو عد ا-3
أنه قـد تـم ربـط ثـراء الشخـصية والـشعور التوجس في المواقف غير المألوفة وبالتالي نجد على الخطوات التالية والتردد و



   جهـــــــــــــــــــــة ومرونـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــسلوك مـــــــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــــريبـــــــــــــــــــــاألمن النفـــــــــــــــــــــسي مـــــــــــــــــــــن
  .) 134 – 133 ، 2001ماجدة حسين وآخرون ، ( 

  :أن ھناك ثالثة أسباب للتعصب الديني وھي  ) 1993 ( ويرى محمد عبد الظاھر الطيب

ً إما أن يكون ثورة على الواقع ، إن لم يكن ذلك الواقع مقنعا أو كافيا -1 ً.  

ً واما أن يكون هروبا من ذلك الواقع ، إذا كانت الثورة عليه مستحيلة -2 ٕ. 

ً واما أن يكون راجعا ال-3  . )3، 1993بد الظاهر الطيب ، محمد ع (ضطراب في الشخصية أو قصور فيها ٕ

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  

  

  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة وفروض الدراسة
  

  مقدمة  -

  . االتجاھات التعصبية واآلمن النفسيدراسات تناولت العالقة بين -

  .تقدير الذاتدراسات تناولت العالقة بين االتجاھات التعصبية و -

ات - ي عالدراس صبية ف ات التع ت االتجاھ سية  تناول رات نف ا بمتغي قتھ

 وشخصية أخري

 .تعليق عام علي الدراسات السابقة  -

 .فروض الدراسة  -



  الدراسـات الســابقة

 ةتجاهـات التعـصبية وجـد أنهـا ترتكـز علـى ثالثـوالبحـوث الـسابقة ذات العالقـة باالبعد إطالع الباحث علـى الدراسـات 
 ، ودراســات تناولــت العالقــة بــين االمــن النفــسي االتجاهــات التعــصبية و دراســات تناولــت العالقــة بــين: محــاور رئيــسية هــي

  . ، ودراسات تناولت االتجاهات التعصبية في عالقتها بمتغيرات نفسية وشخصية أخري تقدير الذاتتجاهات التعصبية واال

  :ور باألمن النفسي  دراسات تناولت العالقة بين اإلتجاھات التعصبية والشع:ُ اوال

والمكتبـة المركزيـة ,   بأكاديمية البحث العلمـي Computer Search م الباحث بعمل إستقصاء بالحاسوب      قا
 لهــم عالقــة بالــشعور بــاألمن النفــسي ولــم يجــد الباحــث ســوى دراســتين. وكــذلك علــى شــبكة المعلومــات, عــين شــمسبجامعــة 

  :والتعصب وهي

هـدفت الـى معرفـة العالقـة بـين الـشعور بـاألمن وعـدم حيـث  )Sharma et al., 1989(شـارما وآخـرون  دراسة 

وقد طبق عليهم . طالب من الذكور من الطالب الجامعيين ) 100(وتكونت عينة الدراسة من . الشعور باألمن وبين التعصب
, كامـار وآخـرون (دم من خـالل وكذلك مقياس التعصب الذي ق, مقياس الرؤية الهندية للشعور باألمن وعدم الشعور باألمن 

1986 , J. Qamar, et al., 1986(, وتوصـلت نتـائج الدراسـة إلـى أن الطـالب الـذين يـشعرون بـاألمن أقـل تعـصبا مـن ً
 .الطالب الذين ال يشعرون باألمن

 مـن بدراسة عن االتجاه نحو التطرف وعالقته بالحاجة لألمن النفسى لدى عينة)  1996( هشام إبراهيم  وقد قام 

  ًذكــــــــــــــرا  ) 158( فــــــــــــــردا مــــــــــــــنهم  ) 317( وأجريــــــــــــــت الدراســــــــــــــة علــــــــــــــى . العــــــــــــــاملين وغيــــــــــــــر العــــــــــــــاملين 
وطبــق علــيهم مقيــاس االتجــاه نحــو  ) . 22.79(  ســنه بمتوســط عمــرى 50 – 19تراوحــت أعمــارهم بــين . أنثــى  ) 159( 

  حمـــــــــدىإعـــــــــداد الباحـــــــــث ، ومقيـــــــــاس حاجـــــــــات األمـــــــــان النفـــــــــسي إعـــــــــداد صـــــــــالح الـــــــــدين ) م أ ت ( التطـــــــــرف 
ٕبين االتجاه الـسوي نحـو التطـرف واشـباع الحاجـة  ) 0.01( توصلت النتائج إلى وجود عالقة سالبة دالة عند  ) . 1987( 

 – دينـي –فكـرى ( لألمن النفسي ، كذلك وجدت عالقة ارتباطيه موجبة دالة بين االتجاة نحو التطرف فـى مجاالتـه المختلفـة 
 بداللـة 2.18= ت ( أعلـى مـن متوسـط درجـات اإلنـاث فـى االتجـاه نحـو التطـرف ، وكان متوسـط درجـات الـذكور ) سياسي 

، بينمــا ال يوجــد تــأثير دال لمتغيــر الجــنس فــى الحاجــة لألمــن النفــسي ، كــذلك ال يوجــد تــأثير دال لمتغيــر المــستوى  ) 0.05
لدراسـي ، والجـنس ونـوع العمـل الدراسي على االتجاه نحو التطرف ، فى حين وجد تفاعل ثنـائي دال بـين الجـنس والمـستوى ا

أكثر حاجة لألمن النفسي مـن  ) 160.46= م (في تأثيرهما المشترك على االتجاه نحو التطرف ، فكان طالب الفرقة الثانية 
أكثر سوية فى االتجاه نحو التطرف من  ) 149.43=م( وكان العاملون من الذكور  ) 153.42= م ( طالب الفرقة الرابعة 

   ) .156.03= م ( ر الطالب الذكو

  :ولكن ھناك دراسات تناولت األمن النفسي في عالقته بمتغيرات أخري منھا



بدراســـة عـــن الـــشعور بـــاألمن النفـــسي فـــى ضـــوء متغيـــرات المـــستوى والتخـــصص )  1990( محمـــود عطـــا  قـــام 

  وشـــــــــملت عينـــــــــة الدراســـــــــة. والتحـــــــــصيل الدراســـــــــي لـــــــــدى طـــــــــالب المرحلـــــــــة الثانويـــــــــة فـــــــــي مدينـــــــــة الريـــــــــاض 
واستخدام استبيان ماسلو للشعور باألمن النفـسى  ) 18.32( بمتوسط  ) 23 – 15( طالبا تراوحت أعمارهم بين  ) 182( 
لــديهم % ) 43.60( مــن أفــراد العينــه ، وأن % ) 16.5( أوضــحت النتــائج أن نــسبة الــذين لــديهم شــعور مرتفــع بــاألمن . 

ــــــــــــــــــــــشعور % ) 23.07( شــــــــــــــــــــــعور متوســــــــــــــــــــــط ، وأن  ــــــــــــــــــــــدم ال ــــــــــــــــــــــديهم نزعــــــــــــــــــــــة بع ــــــــــــــــــــــاألمن ول   ب
لديهم نزعة عدم األمن ويتجهون نحو الالسواء ويعانون من اضطرابات نفسية ويحتاجون إلى رعاية ومتابعة  % ) 14.83( 
  و ال توجــــــــــد فــــــــــروق دالــــــــــة بــــــــــين الطــــــــــالب مــــــــــن حيــــــــــث المرحلــــــــــة التعليميــــــــــة أو التخــــــــــصص الدراســــــــــي. 
فى درجة الشعور باألمن النفسى ، كذلك ال توجد )  متأخرين – عاديين –متفوقين ( أو التحصيل الدراسي )  أدبى –علمى ( 

  .عالقة دالة بين تفاعل المتغيرات المدرسية ودرجة الشعور باألمن 

. قــام بدراســة هــدفت إلــي دراســة فقــدان األمــن وعالقتــه بقــوة األنــا لــدي المــراهقين )  1992( محمــد إبــراهيم عيــد  

  لمـــــــــــــدارس اإلعداديـــــــــــــة والثانويـــــــــــــةتلميـــــــــــــذ مـــــــــــــن تالميـــــــــــــذ ا ) 300( وتكونـــــــــــــت عينـــــــــــــة الدراســـــــــــــة مـــــــــــــن 
: أعـداد ( وأستخدمت الدراسة مقيـاس قـوة األنـا .  عاما 18-12تتراوح أعمارهم ما بين , إناث  ) 150( , ذكور  ) 150( 

وتوصلت نتائج الدراسـة إلـي أن فقـدان األمـن وقـوة ). الباحث : إعداد ( مقياس فقدان األمن , ) بارون وترجمة عالء كفافي 
كمـا أنـه يمكـن التنبـؤ بفقـدان األمـن عنـد الـذكور مـن خـالل عـدم , ران ال يلتقيـان وأن العالقـة بينهمـا عالقـة تـضاد األنا متغيـ

وكذلك وجـد أن هنـاك فـروق , األتزان اإلنفعالي واإلجهاد النفسي و التطرف في العقيدة وفي المواقف وعدم اإلحساس بالواقع 
 . لصالح اإلناث 0.01لعقيدة عند مستوي بين الذكور واإلناث في متغير اإلتجاه نحو ا

حيث هدفت الدراسة إلي تقصي العالقة بين القيم الدينية واألمن النفسي ) 1993(عصام سليمان أبو بكره  دراسة 

هـل هنـاك عالقـة بـين القـيم الدينيـة واألمـن :وذلك مـن خـالل اإلجابـة عـن الـسؤال التـالي , لدي طلبة جامعة اليرموك باألردن 
طالبـآ وطالبـة مـن طلبـة جامعـة اليرمـوك بـاألردن تـم ) 560(وتكونـت عينـة الدراسـة مـن . ؟ وما هو إتجاه العالقة ؟ النفسي 

وأستخدمت ) . من إعداد الباحث(وأستخدمت الدراسة مقياس القيم الدينية ومقياس األمن النفسي . إختيارهم بطريقة عشوائية
وتوصـلت نتـائج الدراسـة إلـي وجـود ) .  وتحليل التباين األحـادي -تباط بيرسونمعامل إر(الدراسة األساليب اإلحصائية األتية 

  وكـــذلك وجـــود فـــروق ذات داللـــه إحـــصائية, بـــين اإللتـــزام بـــالقيم الدينيـــة واألمـــن النفـــسي ) 0.41(إرتبـــاط موجـــب مقـــداره 
)α= 0.001 (كما تبـين أيـضآ , يم الدينية بين متوسطات الدرجات علي مقياس األمن النفسي تعزي إلي مستوي اإللتزام بالق

ــدي مجمــوعتي المــستوي القيمــي  ــه ل ــدي مجموعــة المــستوي القيمــي القــوي أعلــي من ــاألمن النفــسي ل ــشعور ب أن مــستوي ال
  .المتوسط والضعيف 

بدراسة هدفت إلي معرفة أنماط القيادة اإلدارية وعالقتهـا بـاآلمن النفـسى للعـاملين  ) 1993( جبر محمد  وقد قام 

. ًعاما  ) 59 – 25( من العاملين بالجهاز الحكومى وقطاع األعمال ترواحت أعمارهم بين  ) 127( نة الدراسة شملت عي. 



ــــــــــــــــــار  ــــــــــــــــــام إعــــــــــــــــــداد الباحــــــــــــــــــث ، واختب ــــــــــــــــــة الع ــــــــــــــــــادة اإلداراي ــــــــــــــــــاط القي ــــــــــــــــــاس أنم   ٕواســــــــــــــــــتخدم مقي
( عاملــة إنــسانية ، مــن العينــة تعامــل م% ) 32.28( أظهــرت النتــائج أن . لماســلو ترجمــة عبــدالرحمن العيــسوى )  خ –أ ( 

  تعامـــــــــــــــــــــل معاملـــــــــــــــــــــة ديكتاتوريـــــــــــــــــــــة ،% ) 19.69( تعامـــــــــــــــــــــل معاملـــــــــــــــــــــة ديمقرطيـــــــــــــــــــــة ، % ) 28.35
مقابل معاملة فوضوية ، كما أن مستوى األمن النفسى متوسط للعاملين بالوظائف العليا والمتوسطة ، كما أن % ) 19.69( 

كتاتوري والفوضـوي غيـر آمـن ، وأن العـاملين مـع قيـادات مستوى األمن النفسى عند العـاملين مـع قيـادات تتبـع التطبيـق الـدي
= ت ( تتبع النمط اإلنساني من القيادة اكثر شعورآ باألمن النفسى من كل مـن العـاملين مـع قيـادات تتبـع الـنمط الـديمقراطي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2.31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديكتاتوري ) 0.02 بدالل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمط ال   ، وال
، وكــان العــاملون مــع القيــادات تتبــع  ) 0.0005داللــة  ب5.37= ت ( والــنمط الفوضــوي  ) 0.0005 بداللــة 7.09= ت ( 

 بداللـة 3.44= ت ( ًالنمط الديمقراطي أكثر شعورا باألمن النفسي من كل من العاملين مع القيادات تتبع الـنمط الـديكتاتوري 
فــسي مــن ، بينمــا لــم توجــد فــروق دالــة فــى مــشاعر األمــن الن ) 0.01 بداللــة 2.69= ت ( ، والــنمط الفوضــوي  ) 0.001

العاملين مع قيادات تتبع التطبيق الديكتاتوري والفوضوي ، كما أن العاملين بالوظائف العليا أكثـر شـعورا بـاألمن النفـسى مـن 
، بينمـا لـم توجـد فـروق دالـة فـى الـشعور بـاألمن النفـسى بـين  ) 0.02 بداللـة 2.31= ت ( العاملين بالوظائف المتوسـطة 
  .العاملين بالوظائف الدنيا العاملين بالوظائف المتوسطة و

 المــدارس  إلــي معرفــة الــشعور بــاألمن النفــسي لــدي طلبــة)1995(إنتــصار يوســف الفراعنــه   وقــد ســعت دراســة

 إلخـتالف عـدد مـن المتغيـرات كعمـل األم والجـنس وعـدد أفـراد األسـرة ً درجـات الـشعور بـاألمن النفـسي وفقـامعرفـة، و الثانويـة
طالــب وطالبــة مــن طلبــة المــدارس ) 1242(وتكونــت عينــة الدراســة مــن .  التعليمــي لــألم ودخــل األســرة الــشهري والمــستوي

ٕواسـتخدمت الدراسـة مقيـاس ماسـلو . وعجلـون بـاألردن , الثانوية الحكومية التابعة لمـديريات التربيـة والتعلـيم لمنطقـة الرمثـا 

النتائج إلي أن درجات الشعور باألمن النفـسي وتوصلت ) . 1983,دواني وديراني (للشعور باألمن النفسي والمعرب من قبل 
أمــا بالنــسبه لمتغيــر الجــنس فقــد . لــدي األمهــات العــامالت أعلــي وبداللــه إحــصائية منــه لــدي أبنــاء األمهــات غيــر العــامالت 

 بعـدد أمـا النتـائج المتعلقـة. أظهرت النتائج أن الشعور باألمن النفسي لدي الـذكور أعلـي وبداللـة إحـصائية منـه لـدي اإلنـاث
  .أفراد األسره فلم تظهر أية فروق ذات داللة إحصائية 

 حيـث هـدفت إلـي معرفـة أنمـاط الـسلوك القيـادي لمـدربي كـرة القـدم كمـا يدركـه )1995(محمد أمـين ملحـم  دراسة 

شعور الالعبون وعلي مستوي الشعور باألمن النفـسي لـديهم ومـدي العالقـه بـين نمـط الـسلوك القيـادي لمـدربي كـرة القـدم والـ
مـن إعـداد (وأسـتخدمت الدراسـة مقيـاس أنمـاط الـسلوك القيـادي لمـدربي كـرة القـدم . باألمن النفسي لدي الالعبين في األردن 

العب من العبي كرة ) 300(وتكونت عينة الدراسة من . وكذلك مقياس الشعور باألمن النفسي وعدم األمن لماسلو ) الباحث
ــي والثان ــدم مــن فــرق الدرجــة األول ــة العــشوائية الق ــارهم بالطريق ــم إختي ــة ت ــة , ي ٕواســتخدم الباحــث األســاليب اإلحــصائية األتي

وتوصلت نتـائج الدراسـه إلـي أنـه لـيس ) . المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري وتحليل التباين األحادي ومعامالت اإلرتباط(



  .عبين هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوي الشعور باألمن النفسي لدي الال

(  بدراســة أخــري هــدفت إلــي معرفــة العالقــة بــين بعــض المتغيــرات الديمجرافيــة  )1996( جبــر محمــد جبــر  وقــام 

 ) 342( وتكونـت عينـة الدراسـة مـن . ومـستوي األمـن النفـسي )  المـستوي التعليمـي – الحالـة الزواجيـة – السن –الجنس 
 –وأسـتخدمت الدراسـة مقيـاس األمـان ) . ٕوجين وعزاب وذكور وانـاث متز( عاما  ) 59-17( تتراوح أعمارهم ما بين , فردآ 

وتوصـلت نتـائج الدراسـة إلـي أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـه إحـصائية ). عبدالرحمن العيـسوي : إعداد  ( عدم األمان لماسلو
ي بين المراحل العمريـة وكذلك وجد فروق ذات داللة في مستوي األمن النفس, في مستوي األمن النفسي بين الذكور واإلناث 

وأيـضآ , وكذلك وجـد أن هنـاك إرتفـاع فـي مـستوي األمـن النفـسي عنـد المتـزوجين إرتفاعـآ داآل بالمقارنـة بـالعزاب , المختلفة 
  .وجد أن المتعلمون تعلما عاليا يشعرون باألمن النفسي بدرجة أفضل من المتعلمين تعليما متوسطا وأقل من المتوسط 

وأجريـت الدراسـة علـى . بدراسة بهدف التعرف على خصائص األمـن النفـسي وشـروطه   )Fall, 1997(ل فا وقام 

وتوصلت الدراسة إلى أن األمن منبعه الـذات ، والعالقـات . ًفردا ، وأربع قيادات لمجموعات عملية في المجال التربوي  ) 44(
شطة التـي يمارسـها الفـرد مـع الجماعـة ، وقـدرة القائـد بين أفراد الجماعة والدفء االجتماعي ، والمساندة االجتماعيـة ، واألنـ

  .على توثيق العالقات مع جماعته 

 بدراســة هــدفت إلــي معرفــة عالقــة أســاليب المعاملــة الزواجيــة  )1998( إيمــان محمــد الــسيد صــقر  وقــد قامــت 

ن النفـسي لألبنـاء مـن خـالل وكـذلك محاولـة التنبـؤ بمـستوي األمـ, والمستوي األجتماعي األقتصادي والجنس باألمن النفسي 
و , ذكـور  ) 110( تلميذا وتلميذة تـم تقـسيمهم إلـي  ) 220( وتكونت عينة الدراسة من . بعض أساليب المعاملة الزواجية 

وتكونت أدوات الدراسـة مـن مقيـاس أسـاليب المعاملـة الزواجيـة . إناث من تالميذ وتلميذات الصف األول اإلعدادي  ) 110( 
ٕواســتمارة المـستوي اإلجتمــاعي , ) إعـداد الباحثـة ( ومقيــاس األمـن النفـسي لألبنــاء , ) إعـداد الباحثـة ( بنــاء كمـا يـدركها األ

, وأسـتخدمت الباحثـة معامـل اإلرتبـاط البـسيط ) . ومحمد بيومي خليل , كمال دسوقي : إعداد ( اإلقتصادي لألسرة المصرية 
وصــلت نتــائج الدراســة إلــي وجــود عالقــة إرتباطيــة موجبــة دالــة بــين كــل مــن وت . وتحليــل اإلنحــدار المتعــدد, لتبــاين وتحليــل ا

وبــين أمــن الطفــل مــن خــالل ذاتــه وأمنــه مــن خــالل اآلخــرين , والتعــاون , والتفــاهم , واألهتمــام , أســلوب األحتــرام المتبــادل 
 مـن خـالل ذاتـه وشـعور الطفـل وكذلك وجد فروق دالة بـين الـذكور واإلنـاث فـي شـعور الطفـل بـاألمن. والدرجة الكلية لألمن 

  .باألمن من خالل اآلخرين لصالح اإلناث 

تكونت العينـة .  بدراسة عن  قياس التعصب لدى عينه من طلبة الجامعة  )1998( حسين حسن وآخر  وقد قام 

م  سـنه وقـد تـ23 – 18ذكـور ضـمن الفئـة العمريـة مـن  ) 29(انـاث ، ) 93(مـنهم  ) 122= ن ( من طلب جامعه تكريت 
الـذى أعـدة لـويس كامـل و محمـد عمـاد )  أ – م – ش –أ ( تطبيق مقياس التعصب اعداد محمد شحاته ربيع المقتـبس مـن 

 55اوضحت النتائج أن اعلى نسبة للتعصب بين افراد العينـة مـن الـذكور واألنـاث ضـمن الفئـة . الدين إسماعيل وعطية هنا 
ــاث % ) 51.65(  حيــث تــضمنت 69 – ــذكور % ) 48.28( و مــن األن ــين ال ــة للتعــصب ب ــسبة التالي ــا الن ــذكور  أم مــن ال



وبــين الــذكور % ) 28.57( حيــث كانــت النــسبة بــين األنــاث )  درجــة 54 -46( واألنــاث فقــد كانــت ضــمن فئــة االعتــدال 
% 16.48( حيث كانت النسبة )  درجة 45 -31( ويلى ذلك الفئة التى كانت درجة التعصب لديها منخفضة % ) 24.14(
وكانـت )  درجـة فـأكثر 70( ويلـى ذلـك الفئـة الالسـواء مـن حيـث التعـصب العـالى , بين الذكور % ) 17.24( بين األناث ) 

ًبـين الــذكور ويتـسم الفــرد بهـذه الفئـة بكونــه حقـودا وكثيــر الـشعور بــالمرارة وال % ) 10.24( بـين األنــاث %) 3.3( النـسبة 
ًلحمـق بجانـب شـكة بالنجـاح فـى الحيـاة ويـري المـستقبل كـاحال مظلمـا بينمـا لـم يكـن يشعر بالثقة ويضاف الى ذلك الطـيش وا ً

اللـة بـين االنـاث سوياء ولـم تظهـر هنـاك فـروق ذات دوالتى تمثل اال) درجة فاقل 30( هناك أى من افراد العينة ضمن الفئة 
  .والذكور 

فـسى وعالقتـه بـبعض أسـاليب المعاملـة  بدراسـة عـن الـشعور بـاألمن الن )1999( أماني عبدالمقـصود وقد قامت 

  تلميـــــــــــــــذ وتلميـــــــــــــــذة ، ) 300( شـــــــــــــــملت العينـــــــــــــــة . الوالديـــــــــــــــه لـــــــــــــــدى تالميـــــــــــــــذ المدرســـــــــــــــة االبتدائيـــــــــــــــة 
مــن تالميــذ وتلميــذات الــصف الخــامس االبتــدائى ، وقــسمت كــل مجموعــة إلــى مجمــوعتين )  تلميــذة 150ً تلميــذا ، 150( 

مجموعتـان ذات درجـات : بالتالى قد تم تقـسيمهم إلـي أربـع مجموعـات فرعيتين حسب درجاتهم على مقياس الشعور باألمن و
 للـذكاء االبتـدائى إعـداد عبـدالعزيز المقياس ، واسـتخدم اختبـارمرتفعة على المقياس ومجموعتان ذات درجات منخفضة على 

ٕم عبدالغفار وابراهيم  ، مقياس تقدير الوضع االجتماعي االقتصادي لألسرة المصرية إعداد عبدالسال1974القوصى وآخرون 
وتبـين وجـود معـامالت ارتبـاط دالـة . قشقوش وتعديل عبدالعزيز الشخص ، مقياس أسـاليب المعاملـة الوالديـة إعـداد الباحثـة 

بين درجات التلميذات على مقياس الشعور باألمن وأبعاد مقياس المعاملـة والوالديـة التفرقـة ، والـتحكم والـسيطرة ، التذبـذب ، 
األساليب السوية أو الصحيحة على الصورة الخاصة باألب والصورة الخاصة باألم على التوالي وتراوحت قيم , ائدة الحماية الز

 ، ووجـد تـأثير دال للـشعور بـاألمن النفـسي علـى أبعـاد مقيـاس المعاملـة الوالديـة التفرقـة، 0.1دالـة عنـد ) 0.230(بين " ر"
ة ، األساليب الصحيحة السوية سواء الصورة الخاصة بـاألب أواألم وقـيم ف علـى والتحكم والسيطرة ، والتذبذب، الحماية الزائد

   .  0.1دالة عند وكلها التوالى، 

حيـث تركـز الدراسـة علـى .  بدراسة عن تقدير الذات وتحقيق األمن النفـسي )Jackson , 2000( جاكسون وقام 

مـن ) 105(اسـة مـن وتكونت عينـة الدر. ة يعزز تقدير الذات ٕالشعور الشخصي بالثقة واألمن واإلحترام الوالدي واشباع الرغب
ًحتــى يمكــن أن يقــدم كــال منهمــا وصــفا لآلخــر ، وكــان متوســط )  إســتمرت عالقــتهم عــامين علــى األقــل الــذين( المتــزوجين  ً

 تبادل –ذات للذات واآلخر يتضمن تقدير ال) A(إستبانة نموذج : واستخدمت الدراسة المقاييس التالية.  سنة 38.5أعمارهم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام ووصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس الرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا, اإلحت   ومقي

 )B  ( ومقيــاس الــصفات الشخــصية ,  التنــاقض الوجــداني – الــصراع –يتــضمن الثقــة)IQS   ( العدائيــة، وكــذلك / الــدفء
وتوصـلت النتـائج إلـى أن . للمشاركين من المتـزوجين لوصـف أنفـسهم ووصـف شـريك الحيـاة )   SAQ(مقياس عزو الذات 

كــذلك إرتفــاع الدرجــة علــى تقــدير الــذات لــدى النــساء , ام المتبــادل بــين الــزوجين يــؤدي إلــى زيــادة تقــدير الــذات إدراك اإلحتــر



وكذلك وجد إنخفاض في تقدير الذات للزوج نتيجة لإلدراك السلبي مـن , المتزوجات نتيجة لإلدراك اإليجابي من شريك الحياة 
  .لعالقات وتبادل اإلحترام بين الشريكين يؤدي إلى تقدير الذات المرتفع ًوأخيرآ قدم جون نموذجا إلدراك ا, شريك الحياة 

.  بدراسة عن ادراك األطفال لألمن النفـسى مـن الوالـدين وعالقتـه بـالقلق واليـأس  )2003( عماد مخيمر  وقد قام 

ـــــــــــــــــة الدراســـــــــــــــــة  ـــــــــــــــــة  ) 104( طفـــــــــــــــــال و  ) 102( شـــــــــــــــــملت عين ـــــــــــــــــين, طفل   تراوحـــــــــــــــــت أعمـــــــــــــــــارهم ب
, واســتخدمت اســتمارة بيانــات عامــة إعــداد الباحــث . لبــة وطالبــات المــدارس اإلبتدائيــة واإلعداديــة ســنه مــن ط ) 12 - 9( 

, ومقيـاس القلـق الـصريح لألطفـال تـأليف كاسـتانيدا وآخـرين وترجمـة فيـوال البـبالوى , ومقياس األمـن النفـسى إعـداده أيـضا 
( وتبين أن اإلناث أعلى فى القلق من الذكور . الرحمن ومقياس اليأس لدى األطفال إعداد كازدن وآخرين وتعريب محمد عبد

وتبـين وجـود ارتبـاط .  فى إدراك األمن النفسى من األب واألم فـى اليـأس ، بينما لم تظهر فروق ) 0.05 بداللة 2.13= ت 
ى مقيـاس  درجـات كـل مـن الـذكور واإلنـاث علـى مقيـاس األمـن النفـسى مـن األب واألم ودرجـاتهم علـ إحصائيا بـينسالب دال

فى االتجاه الـسالب نحـو المـستقبل وفـى االتجـاه الـسالب  ) 0.54 -، 0.27 -( اليأس حيث تراوحت معامالت األرتباط بين 
فيما عدا االتجـاه الـسالب نحـو المـستقبل لـدى الـذكور بـإدراك األمـن النفـسى مـن  ) 0.56 - ، 0.21 -( نحو الحاضر بين 

بين درجـات كـل مـن الـذكور واإلنـاث فـى إدراك األمـن النفـسى سـواء إحصائيا  ارتباط دال كما أن هناك. يرتبط األم ، بينما لم 
وقـد  . 0.01بداللـة  ) 0.47 -، 0.57 -( تبـاط بـين ر االت معـامالتترواحـحيـث من األم أو من األب ودرجاتهم فى القلق 

بينما لم توجد فروق بين الجنسين . لنفسى تبين أن منخفضي إدراك األمن النفسى اتجاهاتهم أكثر سلبية من مرتفعى األمن ا
ووجــد أثــر دال لتفاعــل الجــنس مــع إدراك األمــن . فــى االتجــاه الــسالب نحــو الحاضــر أو المــستقبل أو الدرجــة الكليــة لليــأس 

 وجود أثر دال النخفاض مـستوى األمـن النفـسى المـدرك مـن األب علـى القلـق حيـث كما تبين. نفسى من األب على اليأس ال
. فى اتجاه أن المنخفـضين أكثـر قلقـا مـن المـرتفعين  ) 0.01 بداللة 6.45( بين منخفضي األمن ومرتفعيه " ت"قيمة بلغت 

  . حيث كانت اإلناث أعلى من الذكور  ) 0.05 بداللة 2.13= ت ( كذلك وجدت فروق دالة بين الجنسين فى القلق 

حيـث . حث كآل من إساءة المعاملة واألمن النفـسي  بدراسة هدفت إلي ب )2004( السيد محمد عبدالمجيد  وقام 

وأســتخدمت الدراســة مقيــاس . تلميــذآ وتلميــذه مــن التعلــيم اإلبتــدائي الحكــومي والخــاص  ) 331( تكونــت عينــة الدراســة مــن 
ة وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــي وجــود عالقــ) . إعــداد الباحــث ( ومقيــاس ســوء المعاملــة , ) إعــداد الباحــث ( األمــن النفــسي 

وكـذلك وجـد أن تالميـذ المـدارس الحكوميـة يعـانون مـن سـوء المعاملـة أكثـر مـن , سالبة بين سـوء المعاملـة واألمـن النفـسي 
ووجد فروق دالة إحصائيآ بين المـدارس الحكوميـة والخاصـة فـي األمـن النفـسي لـصالح المـدارس , تالميذ المدارس الخاصة 

  .ن الجنس ونوعية الدراسة في األمن النفسي وكذلك وجد تفاعل دال إحصائيآ بي, الحكومية 

  :دراسات تناولت العالقة بين االتجاھات التعصبية وتقدير الذات –ً ثانيا

دراسة هدفت إلي معرفة العالقة بين التعصب وتقدير الـذات والـضبط الـداخلي  ) Robert , 1985 (رت ـروبأجري 

 169(  حجـم العينـة  ، وبلـغ بشيكاغوLayola الثالثة من جامعة أعتمدت الدراسة على عينة من طالبات تمريض بالفرقة. 



ن يخـرالتعصب الذي قدم من خـالل برينـد وآمقياس  : قت ثالث أدوات في هذه الدراسة هيوطب.  سنة 22طالبة تحت سن ) 
(Bernd,et al,1983)  , تمــدت  واعاس روتــر للــضبط الــداخلي والخــارجي ، مقيــ،) كــوبر ســميث ( ومقيــاس تقــدير الــذات

ومجموعـة تجريبيـة تعتمـد علـى طريقـة ) (الـذاتي ( مجموعـة ضـابطة تتـسم بـالتعليم الحـر " الدراسة علـى التـصميم التجريبـي 
ًال توجــد تفــاعالت دالــة إحــصائيا بــين األداء الحــر : وتوصــلت النتــائج إلــى أنــه ) . التــدريس داخــل الــصف علــى الممرضــات 

 ال ً، وأيـضا) تحليـل تبـاين (لـضبط الـداخلي والخـارجي مـن خـالل دير الـذات واواألداء داخل الصف علـى التعـصب للجـنس وتقـ
  .ًتوجد فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين على األداء في االختبارات التحصيلية بناء على الدرجات 

قــدات بدراســة تهــدف إلــي الكــشف عــن العالقــة بــين تقــدير الــذات والمعت )Parker, 1990 ( باركـــر كمــا قــام 

ً طالبـا وطالبـة مـن 56وأجريـت الدراسـة علـى .  كمـا تهـدف إلـي الكـشف عـن تـساؤالت الدراسـة مسيحية واألحكام الخلقيـة ،ال
وطبق عليهم مقياس كوبر سـميث لتقـدير الـذات ، .  طالب بعد 6طالب الجامعة تحت التدريب اإلرشادي ، ولم يكمل الدراسة 

فـان هـوس (  مـن إعـداد ) EJS ( ومقيـاس الحكـم األخالقـي )Stark   ، سـتاركGlockجلـوك ( ومقياس أبعـاد المعتقـدات 
وتوصـلت نتـائج الدراسـة إلـى أن متوسـط الدرجـة علـى مقيـاس تقـدير الـذات هـي  . )Van Hoose& Paradise وبـاردس 
 5.28( درجة بمتوسـط  ) 13صفر ، (  ، كما تراوحت الدرجة على أبعاد المعتقدات بين 24.96ٕ وانحراف معياري 128.26

ــــــــى مقيــــــــاس الحكــــــــم األخالقــــــــي تتــــــــراوح بــــــــين  ) 3.08(ٕوانحــــــــراف معيــــــــاري )    بمتوســــــــط ) 5 ،2( ، والدرجــــــــة عل
قية وهي واألحكام األخال ) 0.23 -(  وكذلك وجد عالقة دالة سالبة بين تقدير الذات ، ) 0.91( ٕوانحراف معياري ) 4.16 (

( بين تقدير الذات والمعتقدات المـسيحية ) 0.05(  مستوى  موجبة ودالة عند وكذلك وجد عالقة،) 0.05(دالة عند مستوى 
  ) .0.65= ر 

 النشاط الـذاتي والمحكـم لألفكـار النمطيـة إلي دراسة (Vance, et al, 1994 ) فانس وأخرون وقد هدفت دراسة 

عينـة الدراسـة طلبـة وقـد شـملت  .  )Devine, ديفـين ( وأستخدمت الدراسة الدليل التجريبي بالنقد والتحليـل الـذي قـام بـه . 
ًمواطنــا ســنغافوريا ، والثانيــة  ) 20(األولــي : الجامعيــة تــم تقــسيمهم إلــي مجمــوعتين المرحلــة األولــي مــن الدراســة  ً )20 ( 

ًمواطنا أستراليا وتوصلت نتائج الدراسة إلي أنـه لـم تـرتبط األفكـار النمطيـة بالمجموعـة األولـي ولكنهـا .  من السكان األصليين ً
 ووجــد أن هنــاك ن النتــائج متــسقة مــع نمــوذج ديفــين ، وكــذلك وجــد أموعــة الثانيــة وهــم الــسكان األصــليون ،مجإرتبطــت بال

إختالفــات فــي النــشاط الــذاتي لمحتــوي الفكــر النمطــي أكثــر مــن اإلخــتالف فــي النزعــة إلــي توظيــف األســتراتيجيات لكــف هــذا 
 أن النتائج المستمدة من عينـة سـنغافورة لـم تحقـق ً أيضامعدالت التعصب تجاه هدف الجماعة ، ووجدالمحتوي الذي إرتبط ب

 بالنزعـة إلـي ً التعـصب عنـد عينـة سـنغافورة مرتبطـا وكـانتام للعمليات الذاتيـة فـي التعـصب ،الفكر النمطي الذي أكد الدور ال
  .من المفاهيم اإليجابية ٕالنشاط الذاتي في التعصب وارتبط التعصب عند هذه العينة بالنزعة إلي النشاط الذاتي السلبي أكثر 

 دراسة هـدفت إلـى فحـص العالقـة بـين تقـدير الـذات )Verkuyten, et al., 1995(فيركتين وآخرون كما أجرى 

) 372(شـاب مـنهم ) 530(مـن وتكونـت عينـة الدراسـة . والعالقات العنـصرية بـين األقليـة واألغلبيـة مـن الـشباب فـي هولنـدا



وقد توصلت النتائج من خالل األستبيان أن األغلبية من الشباب الهولندى أكثر . ولنداتركي في روتردام به) 158 (هولندي ،
ً وثبت أيضا أن التعصب لدى الـشباب يـرتبط إيجابيـا بتقـديرا من األقلية من الشباب التركي ،ًتعصب  بينمـا وجـد أيـضا  الـذات ،ً

ً التعصب العنصري يرتبط إرتباطـا قويـا مـع معـايير البعـد  وتوصلت الدراسة إلى أنً يرتبط سلبيا بين األقلية منهم ،أن التعصب
  .االجتماعي 

 أيضا بدراسة حيث هدفت إلى الكشف ) (Verkuyten, et al. , 1996فيركتين وآخرون وفي نفس اإلتجاه قام 

ن مجموعـه وتكونـت العينـة مـ. عن العالقة بين تقدير الذات والتعصب الشخصي بـين األقليـة واألغلبيـة مـن الـشباب العنـصري
) 16:13(من الشباب الهولندي تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات من شباب هولندي وتركي ومغربي تراوحت أعمارهم ما بين 

لية من الشباب وجـدت عالقـة ًوتوصلت الدراسة إلى أن تقدير الذات مرتبط إيجابيا بالتعصب بين األغلبية بينما بين األق. سنة
 األقليـة مـنهم مجموعات المشاركة فـي عالقاتهمـا بالتعـصب ظهـرت فـي أغلبيـة مـن الـشباب بينمـا والتقييم األيجابي للسلبية ،

 وقد ثبت أن األغلبية من الشباب معظمهم على وفاق مع نظرية المقارنة اإلجتماعية بينما األقلية غيـر وجدت عالقة سلبية ،
  .متوافقين مع نظرية الكفاية النفسية 

تعـديل المعتقـدات الدينيـة بدراسة تهدف إلي تحسين تقدير الـذات بواسـطة   )Nielson, 1996 ( نيلسون كما قام 
 وكـذلك الـذات المـنخفض ، كما هدفت الدراسة إلي الكشف عن البنية المعرفية للمعتقدات الدينية التي ترتبط بتقدير الخاصة ،

وأجريت الدراسة على طالب الصف الحادي . ت ٕالكشف عن العالقة بين المعتقدات الدينية ومركز التحكم وانخفاض تقدير الذا
 لدراسـة مقيـاس المعتقـدات الدينيـة ،ٕواسـتخدمت ا. ًطالبـا ) 85(عشر المسجلين فـي علـم الـنفس ، وبلـغ عـدد عينـة الدراسـة 

قـدير ًوتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة دالة إحصائيا بين المعتقدات الدينيـة وت.  مقياس التحكم  ،مقياس تقدير الذات
  . وأجريت درسات وبرامج لتعديل وتحسين تقدير الذات قلق يرتبط بتقدير الذات المنخفض ،الذات المنخفض ، ووجد أن ال

دراسـة إسـتهدفت بحـث عالقـة مؤشـرات الهويـة  )Ruttenberg, et al., 1996(روتينبرج وآخـرون  وقد أجـرى 
وتكونـت عينـة . والتعـصب بـين الجمـاعتين) المنظمـات العرقيـة عـضوية , مستوى التـدين, تقدير الذات الجماعي(اإلجتماعية 

. ســنة ) 18-24(تراوحــت أعمــارهم مــا بــين , عربيــا مــسيحيا ) 20(عربيــا مــسلما و ) 29(ًيهوديــا و ) 42(الدراســة مــن 
التـدين  ومقيـاس انن وكروكر لتقدير الذات الجماعي ، ومقياس عضوية المنظمات العرقيـة ،مقياس لوت: ٕواستخدمت الدراسة 

ولقياس التعصب استخدام مقياس المشاعر العدائيـة ضـد , لتقدير مستويات االلتزام الديني والموظبة على الذهاب الى المعبد 
وكـذلك وجـد أن تقـدير الـذات , ًوتوصلت الدراسـة إلـى أن الطـالب اليهـود أقـل تعـصبا مـن الطـالب العـرب . الجماعة الخارجية 

وقــد تنبــأت كــل مــن العــضوية فــي منظمــات متعــددة , األكثــر قــدرة علــى التنبــؤ بالتعــصب  هــو البعــد PCSEالجمــاعي العــام 
 .والدرجة المنخفضة على تقدير الذات الجماعي بإرتفاع تقديرات العينة للفكاهة التي تثيرها النكات التي تصور اليهود 

دراسة إلي بحث العالقة بين  بدراسة عن التعصب كحمايه لصورة الذات وهدفت ال(Steven ,1997) إستيفن وقام 
وذلـك مـن خـالل قيـام بعـض األفـراد بتقـويم أحـد أعـضاء , التعصب وتكوين األتجاهات النمطية وعمليات حمايـة صـورة الـذات 



كما سعت الدراسـة إلـي التحقـق مـن اإلفتـراض القائـل بإنخفـاض الـصوره الـسلبية , الجماعة ما لديها من أفكار نمطية تجاهها
. طالبـآ جامعيـآ ) 164(وتكونـت عينـة الدراسـه مـن . إذا تم تدعيمها من خالل أحد أساليب التأكيد الـذاتي عن تلك الجماعة 

وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــي أن اإلنتقــاص مــن الفــرد . ومقيــاس تقــدير الــذات , وطبــق علــي أفــراد العينــه إختبــار التعــصب 
كمـا أشـارت الدراسـة إلـي أن التعـصب , لذاتي لدي هؤالء األفـراد المستهدف الذي لديه أفكار نمطية يؤدي إلي إزدياد التقدير ا

  .وتشكيل اإلتجاهات النمطية يعدان من بين الوسائل العامه الشائعة للحفاظ علي الصوره الذاتية لدي األفراد

إلـى فحـص العالقـة بـين اإلتجاهـات العدائيـة (Boehnke, et al., 1998) ن بوهنيـك وآخـري وقـد تـصدت دراسـة 

. وبين التوجهات القيمية الذاتية وتقدير الذات وعـدد مـن المتغيـرات الديموجرافيـة ) Xenophobiaزينوفوبيا ( ألجانب نحو ا
وتراوحــت أعمــارهم مــا بــين " بــرلين الــشرقية وبــرلين الغربيــة " مراهــق مــن تالميــذ مــدارس ) 600(وتكونــت عينــة الدراســة مــن 

ومقيـاس اإلكـس ينوفوبيـا , ومقياس تقدير الذات , هات القيمية للمراهق مقياس التوج: وأستخدمت الدراسة. سنة) 16-13(
وتوصلت الدراسة بإسـتخدام تحليـل التبـاين إلـى أن كراهيـة األجانـب تنتـشر فـي بـرلين الـشرقية . وهما من إعداد فريق الدراسة

نبؤ بكراهيـة األجانـب مـن خـالل تقـدير وتوصلت أيضا إلى إمكانية الت, وبين الذكور أكثر من االناث , أكثر من برلين الغربية 
  .ووجد أن كال من التوجهات القيمية ثم تقدير الذات المنخفض أقل أهمية في التنبؤ بكراهية األجانب, الذات المنخفض 

,  بدراسة هدفت إل معرفة تأثير تقدير الذات الضمني علي التعـصب الواضـح ( Bonner , 2002 ) بونر وقد قام 

 وكـذلك األرجـاع إزاء االتجاهـات لـدي إلي تحديد تأثير العالقة بين تقدير الذات الضمني والتعـصب الواضـح كما هدفت الدراسة
 ) 68-10( كانـت أعمـارهم مـا بـين ,  عبـر األنترنـت ًامشارك ) 248( وقد شملت عينة الدراسة . األمريكان السود والبيض 

. ير الــذات الفجــائي وتــأثيره علــي التعــصب الواضــح والــضمني وقــد تمــت هــذه الدراســة علــي المــشاركين فــي تــأثير تقــد, عــام 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس   وأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدمت الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مقي

 )L.D.T ( لـ  ) ويتنبرنكWittenbrink  ( , وكذلك مقياس تقدير الذات لـ ) كوبر سميثCooper Smith ( ,  ومقياس
 )M.R.S(  2000 مـن خـالل عـدة أبحـاث عـام وهذه المقاييس تـم تطبيقهـا,  لقياس إمكانية التحكم في رد الفعل التعصبي 

وتوصـلت نتـائج الدراسـة إلـي أنـه هنـاك إرتبـاط ضـعيف بـين تقـدير  . ( Greenwald and Farnham , 2000 )بواسطة 
  . بين تقدير الذات األصلي وتقدير الذات الضمني وكذلك وجد إرتباط ضعيف, تعصب الذات األصلي والقابلية إلكتساب ال

, دراسة هدفت إلي تغييـر التعـصب فـي مرحلـة الطفولـة ( Nesdale, et al ,2005 )  نسدال وآخرون  وقد أجري

حيث أن هذه الدراسة أخذت علي عاتقها محاوالت ربط تعصب األطفال بمراحل التطور األخالقي إذا ما تم توضيح العالقة بين 
ئة األطفــال وتقويــة نمــوهم وضــمائرهم وهــدفت الدراســة إلــي إبتكــار نظــام تعليمــي لتنــش, مرحلــة أخالقيــة والتعــصب العنــصري 

طفـل فـي الـصف الخـامس فـي مـدن متنوعـة مـن  ) 154( وتكونت عينـة الدراسـة مـن  .  وتقوية تقدير الذات لديهماألخالقية
وتم إسـتخدام دراسـة الحالـة علـي عـشرة أطفـال مـنهم مـن الـصف الخـامس وجـد أن . مدارس ضواحي والية بوستن األمريكية 

وتوصـلت نتـائج الدراسـة إلـي أن . صري لهم يكمن بشكل دائم بداخلهم ويكون لـديهم تقـدير ذات مـنخفض معظم التعصب العن



ل مـن وكذلك يمكن لألصالح المدرسي أن يمكـن األطفـا, التعلم والتربية يمكن أن تزيد من اإلحترام لمختلف الناس العنصريين 
  .ي تقديرهم لذواتهم ًوأكثر إرتفاعا ف ٕالعزم علي أن يكونوا معطائيين وايجابيين

  : دراسات تناولت اإلتجاھات التعصبية في عالقتھا بمتغيرات نفسية وشخصية اخرى–ًثالثا 

 إلى التعرف على دوافع التعصب الديني والتعصب الرياضي وأوجـه  )1984( فتحى الشرقاوى  حيث هدفت دراسة 

رائــد الرياضــية والدينيــة وكــذلك مــن خــالل المالحظــة أســتخدم الباحــث أســلوب تحليــل المــضمون لــبعض الج. التــشابه بينهمــا 
وتوصلت نتـائج الدراسـة . فردا ) 50(وتكونت عينة الدراسة من . وأيضآ من خالل المقابلة , بالمشاركة لجمهور المتعصبين 

 أن التعــصب كــأي ظــاهرة إنــسانية أخــري حيــث أن الظــروف الــسائده هــي التــي تــشكله وفقــآ للــصيغة: إلــى عــدة نتــائج منهــا
كما أن أهـم دوافـع التعـصب الـديني تتمثـل فـي , األجتماعيه التي يطرحها المجتمع علي الفرد المتعصب في فترة زمنية معينه 

ًوأيضا توصلت إلى تحديد عددا مـن الـسمات التـي تميـز . والرغبة في إيذاء األخر بتدميره, الرغبة في تفريغ الطاقة اإلنفعالية  ً
ًويـرفض فكـرة إقامـة حـوار مـع المختلـف إعتقـادا منـه بعـدم جـدوى ,  ال يعترف بخطأ معتقداتهحيث أنه: صورة الفرد المتعصب

  .ًهذا األسلوب في التعامل مع االخر المغاير

هـدفت الدراسـة .  بدراسة بعنوان قياس التعصب في المجـال الرياضـي  )1986( رشيد حلمي عبدالسالم  وقد قام 

. مــشجع متعــصب مــن نــادي الزمالــك  ) 100( بلــغ قــوام العينــة .  كــرة القــدم إلــي بنــاء مقيــاس التعــصب الرياضــي لمــشجعي
ولقــد . وأســتخدم الباحــث المقــابالت الشخــصية والمالحظــة بالمــشاركة ومقيــاس التعــصب كوســيلة لجمــع البيانــات مــن العينــة 

والثـاني , ة والجمـود األول يـشتمل علـي مظـاهر الـصالب, توصل البحث إلي بعض اإلسـتنتاجات وهـي أن هنـاك ثالثـة عوامـل 
والثالث يشتمل علي مظاهر األنتماء والتحيز المعبر عـن التعـصب الرياضـي فـي مجـال , يشتمل علي مظاهر اإلتجاه العدائي 

  .لعبة كرة القدم 

 إلـى تحديـد عالقـة التعـصب بكـل مـن القلـق  ) (Hassan & Khalique, 1987حـسن وخـاليكيوهدفت دراسـة 

ًمـسلما ) 160(وتكونت عينة الدراسة من , اضافة الى تحديد الفروق العرقية في التعصب , وض والتسلطية وعدم تحمل الغم
وقــد أشـارت النتــائج إلــى أن هنـاك إرتبــاط موجـب دال بــين التعــصب وكـل مــن القلــق . ًهندوسـيا مــن طـالب الجامعــة) 160(و 

  . الهندوسينًوكذلك أن الطالب المسلمين أكثر تعصبا من, والتسلطية وعدم تحمل الغموض 

ثـم ,  إلـى التحقـق مـن فرضـية عموميـة اإلتجاهـات التعـصبية )1987( معتز سـيد عبـد اهللا  وقد إستهدفت دراسة 

وهـل هنـاك عالقـة , هل هناك سمات عامة للشخصية تميز المتعـصب فـي سـائر اشـكال التعـصب : اإلجابة على تساؤلين هما
ًفردا من المراهقين والمراهقـات والراشـدين ) 800( وتكونت عينة الدراسة من ,ٕبين االنساق القيمية للفرد واتجاهاته التعصبية 

وكـذلك , ومقيـاس سـمات الشخـصية , وأستخدمت الدراسة مقاييس االتجاهات التعصبية وهو مـن اعـداد الباحـث , والراشدات 
ظـم مقـاييس اإلتجاهـات التعـصبية ولقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك إرتباطـات دالـة بـين مع, مقياس األنساق القيمية 



وقد أشارت معامالت اإلرتباط بـين اإلتجاهـات التعـصبية وسـمات , وبين اتجاهات التحرر والمحافظة واإلنتقاء من ناحية أخرى
الشخـــصية إلـــى أن التـــصلب والتطـــرف والعـــداوة والجمـــود والمجـــاراة الـــسلوكية أكثـــر ســـمات الشخـــصية كفـــاءة فـــي إرتباطهـــا 

أمــا عــن األنــساق القيميــة فــي عالقاتهــا .  ســمات الشخــصية كفــاءة فــي إرتباطهــاوأن العــصابية أقــل, عــصبية باإلتجاهــات الت
باإلتجاهات التعصبية وجد أن أكثر عناصر األنساق القيمية أهمية في تحديد اإلتجاهـات التعـصبية هـي سـعة األفـق والغيريـة 

ضح أنــه أقــل عناصــر األنــساق القيميــة أهميــة فــي تحديــد أمــا التــسامح فجــاء علــى عكــس إتجــاه التنبــؤ حيــث إتــ, والحريــة 
  .اإلتجاهات التعصبية 

 بدراسة هدفت إلي تقييم العالقة بين الوعي الديني والتعـصب ( Ronald,et al,1989 ) رونالد وأخرون وقد قام 

. ألولــي بالجامعــة أنثــي مــن طــالب الــسنوات ا ) 220( , ذكــر  ) 159( وتكونــت عينــة الدراســة مــن . والقبــول األجتمــاعي 
وتوصـلت نتـائج الدراسـة . ومقيـاس اإلتجاهـات األجتماعيـة  , ومقيـاس التعـصب , وأستخدمت الدراسة مقياس الوعي الديني 

ووجـد أرتبـاط موجـب دال بـين الـوعي الـديني , إلي أن الوعي الديني إرتبط بـشكل دال بالتقـارير الذاتيـة عـن التعـصب العرقـي 
وبتحليل أنمـاط التـدين فـي الدراسـة أتـضح أن المـضطرب , مقياس األتجاهات األجتماعية المرغوبة والتفاعل والمصادقة علي 

  .الذي يقف ضد الدين يتشابة في درجته علي التعصب العرقي مع المضطرب المناصر للدين دون أي إختالفات 

أثـر التظـاهر مـن  دراسـة هـدفت إلـي معرفـة ( Byrnes,D.A. & Kiger G.,1990 )بيرنز وكيجر  وقد أجري 

 طالبـآ 57( طالبـآ جامعيـآ تـم تقـسيمهم إلـي ) 164(وتكونـت عينـة الدراسـة مـن . خالل خفض التعصب علي تغيير األتجـاه 
ــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــآ مجموعــــــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــــــابطة 107, مجموعــــــــــــــــــــــــة تجريبي   بمتوســــــــــــــــــــــــط عمــــــــــــــــــــــــري)  طالب

ومقيــــاس , ) لباحـــث مــــن إعـــداد ا( وأســـتخدمت الدراســــة مقياســـآ إجتماعيـــآ لبيــــان األتجاهـــات الـــساللية . ســـنه  ) 21( 
وقـد طبقـت , وتدل الدرجات العالية علي المقياسين السابقين علي إتجاهات ساللية أكثر إيجابيـة , السيناريوهات األجتماعية 

بحيث يـشعر , المقاييس علي العينة قبل وبعد البرنامج الذي يقوم علي التمييز بين ذوي العيون الزرقاء وذوي العيون البنية 
وقـد عمـل البرنـامج , ويشعر ذوي العيون البنيـة بـالتفوق والتـسامح والتعـالي , لزرقاء بالدونية والتمرد والغضب ذوي العيون ا

وتوصــلت نتــائج الدراســة علــي فعاليــة التظــاهر . علــي تظــاهر بعــض المجموعــات يخفــض التعــصب أمــام المجموعــات األخــري 
ض األتجاهات الساللية لدي المجموعـات التجريبيـة بمقارنتهـا وقد تغيرت بع, بخفض التعصب في تغيير األتجاهات الساللية 

بمعني أن الشخص إذا دافع عن وجهة نظر معارضـة , وهذه النتيجة تتفق مع نظرية التنافر المعرفي , بالمجموعة الضابطة 
ل هذا التنافر غير في رأيه فإذا أراد أن يزي, فإنه ينشأ عنده علي ذلك تنافر معرفي , أو مثل دورا غير مساير لعقائده , لرأيه 

  .بحيث يصبح هذا الرأي متمشيآ مع سلوكه 

 بدراسـة هـدفت إلـي تحديـد وتقـويم محـددات األتجـاه التعـصبي وذلـك مـن ( Haddock , 1991 ) هادوك وقد قام 

تجـاه التعـصبي مـع الدرجـة الكليـة علـي مقيـاس األ) نية الـسلوك , الوجدان , المعتقدات النمطية ( قة بين  خالل دراسة العال
,  بكنـدا Waterloطالـب مـن طـالب جامعـة واترلـو  ) 71( حيث تكونت عينة الدراسة من . الذي تم أستخدامه في الدراسة 



ومقيـاس القوالـب , مقيـاس التعـصب العـام : وأسـتخدمت الدراسـة العديـد مـن األدوات منهـا . وكانت العينة من أصـل إنجليـزي 
وقـد توصـلت نتـائج الدراسـة إلـي أنـه هنـاك عالقـة . ومقياس نية الـسلوك , عواطف والوجدان ومقياس ال, النمطية للمعتقدات 

ووجـد , إرتباطية موجبة دالة بين كل من المكونات الثالثة مع بعضها البعض من ناحية ومع الدرجة الكلية من ناحيـة أخـري 
  .أن المعتقدات أكثر إرتباطآ بالوجدان عنها مع نية السلوك 

ــد هــدفت  ــدالوهاب دراســة  وق ــد عب ــين األعــراض المرضــية المختلفــة  )1992( طــارق محم ــة ب ــى بحــث العالق  ال

وقــد تكونــت عينــة , واإلتجاهــات التعــصبية )  الظــاهري –الجــوهري (واإلتجاهــات التعــصبية وكــذلك العالقــة بــين الــوعي الــديني 
 عمليـة ومـن المـسلمين والمـسيحيين حيـث من طلبة وطالبـات جامعـة اسـيوط  مـن كليـات نظريـة وكليـات) 813(الدراسة من 

إعـداد عبـدالرقيب ( مقيـاس الـوعي الـديني : واستخدمت الدراسة خمسة مقاييس هما . سنة) 22-19(تراوحت  أعمارهم من 
ومقيـاس اإلتجاهـات التعـصبية , ) 1987إعـداد معتـز عبـداهللا ( ومقيـاس سـمة التعـصب ,  )1988البحيري وعادل دمرداش 

" ( ميـدل سـكس" ٕواسـتبيان مستـشفى , )إعداد سويف(للشخصية " ايزنك " إختبار  , 1987س معتز عبداهللا الدينية من مقيا
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك إرتباطات موجبة دالة بـين كـل ). 1989أعده للعربية محمود سامي عبدالجواد واخرون 

وعي الــديني الظــاهري إرتبــاط موجــب دال بــسمة التعــصب مــن ســمة التعــصب و اإلتجاهــات التعــصبية الدينيــة بينمــا إرتــبط الــ
  .وباالتجاهات التعصبية الدينية

 بدراسـة هـدفت إلـي معرفـة مـدي عموميـة األتجـاه التعـصبي لـدي ( Beran,et al,1992 ) ران وأخـرونبـ وقـام 

ولي من األسوياء وعددهم األ: وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين .  األمريكية Ohioمجموعة من األفراد في والية أوهايو 
وأسـتخدمت . فـردآ  ) 649(  وعـددهم Gaysوالثانيـة مـن الـشواذ ,  سنه 36 – 22فردآ تتراوح أعمارهم من بين  ) 324( 

والعائدين بعد إدمـان , الشيوعيين , النساء , اليهود , السود ( الدراسة ستة مقاييس لقياس التعصب لدي ست جماعات هي 
وقد توصلت نتائج الدراسة إلي وجود معامالت إرتباط موجبة دالـة بـين درجـات األفـراد علـي ) .  الذكور والشواذ من, الكحول 

أما عينة الشواذ فلم تكن الصورة مثل الصورة السابقة حيث , جميع مقاييس التعصب المستخدمة فيما يتعلق بعينة األسوياء 
جــب ودال بــين درجــات عينــة الــشواذ علــي مقياســين فقــط مــن وكــذلك وجــد إرتبــاط مو, لــم يظهــر لــديهم أتجــاه عــام للتعــصب 

  .المقاييس الست هما التعصب ضد اليهود والشيوعيين 

 بدراسـة عـن التفكيـر الناقـد وعالقتـه بتخفـيض مـستوي التعـصب لـدي  )1993( فـاروق الـسيد عثمـان  وقد قـام  

وتكونـت عينـة . ريـق تنميـة التفكيـر الناقـد  درجات التعـصب عـن طحيث هدفت الدراسة إلي خفض, معة عينه من طالب الجا
وقــد وزعــت العينــة فــي ثــالث , طالبــآ وطالبــه يدرســون مقــرر علــم الــنفس التربــوي بجامعــة البحــرين  ) 111( الدراســة مــن 

  مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تجريبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددها: مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
طالبـا  ) 31( جموعـه ضـابطه وعـددها وم, طالبـا وطالبـه  ) 40( ومجموعة تجريبية فردية وعـددها , طالبا وطالبة  ) 40( 

محمـد شـحاته ربيـع إقتباسـآ مـن إختبـار الشخـصية المتعـدد األوجـه / إعـداد ( وأستخدمت الدراسة مقيـاس التعـصب . وطالبه 



M.M.P.I.برنــامج تنميــة , وقــد تــم تطبيقــه علــي العينــه مــرتين وبعــد برنــامج التفكيــر الناقــد ) ا  المعــروف بإختبــار مينــسوت
وقـد إسـتغرق تطبيـق , ناقد من خالل خطوات إجرائيـة حـددها الباحـث مـن خـالل اإلطـار النظـري والدراسـات الـسابقة التفكير ال
وتوصلت نتائج الدراسة إلي أن تنميـة  . 91 / 90 أسبوعآ دراسيآ من الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 15البرنامج 

كما أنه لم توجد فروق بـين الطريقـة الفرديـة والطريقـة , ل من التعصب التفكير الناقد سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي يقل
  .الجماعية في تنمية التفكير الناقد فيما يتعلق بفاعليتهما في خفض مستوي التعصب 

القوالب : بدراسة هدفت إلي معرفة أثر كآل من  ( Kleinpenning,et al,1993 )كلينبينج وأخرون  وقد قامت 

والمـشاعر الـسالبة والـسلوكيات المتحيـزة علـي األتجاهـات التعـصبية لـدي طـالب المرحلـة , ت الخارجيـة النمطية عن الجماعـا
وكانـت العينـة , طالـب مـن طـالب المـدارس الثانويـة مـن الجنـسين  ) 750( وتكونت عينة الدراسة مـن . الثانوية في هولندا 

كمـا تـم تطبيـق إختبـار , دراسة مقياس التعصب العنصري وأستخدمت ال. متجانسة في العرق والساللة والسن والحي السكني 
وتوصـلت نتـائج الدراسـة إلـي أن القوالـب . فرعي لقياس األفعال اإليجابية التي تتخطي العرق في مواقف التفاعـل األجتمـاعي 

 والدرجـة الكليـة النمطية تلعب دورآ كبيرآ في تحديد األتجاهات التعصبية حيـث وجـد إرتبـاط موجـب ودال بـين القوالـب النمطيـة
وكذلك وجد عالقة إرتباطية موجبة ودالة بين المشاعر السالبة المعبرة عن الكراهية ضد السالالت األخري والدرجة , للمقياس 

  .الكلية علي مقياس التعصب 

اقتــصرت ) . دراســة حالــة (  بدراســة المكونــات المعرفيــة للتطــرف  )1993( محمــد أحمــد شــلبي وآخــر  وقــد قــام 

تطـرف ألنـه عـضو بإحـدى الجماعـات ً عامـا ويعتبـر حالـة نموذجيـة لل19 يبلغ من العمـر حالة واحدة وهو شابة على الدراس
ً شـهريا ولديـه أخـوة ً جنيهـا50 ووالده متـوفى ودخـل أسـرته الدينية المتطرفة بصعيد مصر وطالب بقسم علم النفس بالجامعة

 بعض األسئلة المفتوحة علي طريقة قضاء الوقت ومميزات الطالب وعيوبه  يشملًاواستخدم الباحثان استبيان. وترتيبه الثانى 
ترجمة سـميحة نـصر " أليزنك" و مقياس الجمود وهو مقياس فرعى من استبيان صالبة التفكير , ن التى يتردد  عليها اكواألم

اس االسـتقالل عـدم االسـتقرار  ، ومقيـ" هنـا"ومقياس السيطرة وهـو أحـد مقيـاس قائمـة كاليفورنيـا للشخـصية إعـداد وترجمـة , 
ًومقيــاس التطــرف الــدينى مــن إعــداد الدســوقى أيــضا ، كمــا ,  التــوفقى ، ومقيــاس العــدوان مــن إعــداد الدســوقى –الوجــدانى 

استخدم الباحثون تحليل المـضمون لتـصنيف الجمـل التـى حـصل عليهـا مـن المفحـوص ، وتـم حـساب ثبـات المـصححين بـين 
ق معــدالت مرتفعــة فــى جميــع المخططــات عــدا المخطــط األســرى ، وبلغــت المخططــات الرئيــسية البــاحثين وبلغــت نــسب االتفــا

وعنــد .  الــسياسى – المــادى – األســرى – األقــارب - اإلنجــاز – الــذات – االجتمــاعى – مخططــات وهــى الــدينى 8للمبحــوث 
الذنب والتطـرف الـدينى بـدرجات عينـة مقارنة درجات المفحوص على مقياس الجمود والسيطرة واالستقالل والعدوان والشعور ب

متطرفين تبين أنها تقع فى حدود دائرة التطرف ، فى حـين أن درجتـة علـى مقيـاس الجمـود لـم تتجـاوز الزيـادة عـن المتوسـط 
  .انحرافا معياريا واحدا ولكنها بعيدة عن حدود السواء ، كما أن المخطط الدينى أوضح المخططات لديه 

ًطالبـا )  71( وتكونـت عينـة الدراسـة فيهـا مـن .  دراسة حـول طبيعـة التعـصب ( Zana , 1994 ) زانا وقد أجري 



وقد تم إنجـاز مقيـاس خـصص لتقيـيم التعـصب واألفكـار النمطيـة والتـصنع والمعتقـدات .  من الذين يدرسون علم النفس ًكنديا
زيـة واإلنفعـاالت والخبـرات الماضـية كانـت بعيـدة وقد أظهرت النتـائج أن األفكـار النمطيـة والمعتقـدات الرم. الرمزية والتسلطية 

تجاهـات تعـصبية أكثـر مـن وهذا يعنـي أنهـا تبـدوا كا, تعصبية تجاهات الًامل كان منبئا هاما لالوكل ع, عن أن تكون متكررة 
  .كونها معتقدات نمطية 

ســاليب المعاملــة  دراســة هــدفت إلــى معرفــة العالقــة بــين التعــصب وأ )1997( محمــد إســماعيل هديــة  وقــد أجــرى 

ٕواكتشاف الجوانب الوجدانيـة والمعرفيـة التـي تميـز شخـصية المتعـصب وعالقـة التعـصب بالعـداء , الوالدية كما يدركها األبناء 

ٕواسـتخدمت . ًفردا من مراهقي ومراهقات الريـف والحـضر مـن الـذكور واالنـاث ) 600(وتكونت العينة من , المطلق والتصلب 
وتوصـلت ) . إعـداد إسـماعيل بـدر(ومقياس اساليب المعاملـة الوالديـة المدركـة  , ) إعداد الباحث (مقياس التعصب: الدراسة 

وكــذلك عــدم وجــود عالقــة بــين التعــصب , نتــائج الدراســة إلــى أن أســلوبي التــسلط والقــسوة لهــم القــدرة علــى التنبــؤ بالتعــصب 
لــدور الــذي تلعبــه أســاليب المعاملــة الوالديــة فــي تنميــة وتوصــلت الدراســة إلــى أظهــار ا , ةوأســلوبي الحمايــه الزائــدة والتفرقــ

  .التعصب والسمات التي تميز الشخصية المتعصبة

تكونـت . المفهـوم واإلبعـاد :  بدراسة عن االتجاهات التعـصبية بـين الـذكور واألنـاث  )1997( معتز عبداهللا  وقام 

 ) 400(ً عامـا ، 18.46ذكـور متوسـط عمـري مقـداره ) 400= (ب الثانوي العام والجامعـة ، ن من طال) 800( العينة من 
وقـد أسـفر التحليـل العـاملي لمـصفوفة ,   ، وقـد اسـتخدم مقيـاس االتجاهـات التعـصبية للجـنس 17.62إناث بمتوسط عمري 

مـن % 54.20معامالت االرتباط بين بنود مقياس االتجاهات التعصبية لعينه الذكور عـن اسـتخراج ثمانيـة عوامـل اسـتوعبت 
فقدان الثقـة : والثاني , من التباين الكلى % 24.40ضرورة عودة المرأة للبيت واستوعب : باين الكلى سمي العامل األول الت

 التــشاور مــع: والرابــع , % 4.40وعب والثالــث فقــدان الثقــة فــى إبــداع المــرأة واســت, % 8.50فــى أخــالق المــرأة واســتوعب 
، والـسادس رفـض المـساواة بـين الرجـل ) لـم يـذكره الباحـث ( والخـامس , % 3.90الزوجة فى مقابل عدم التشاور استوعب 

% 3.20التشكك فى كفاءة المرأة فى العمل الشاق فى مقابل التشدد معهـا واسـتوعب : والسابع , % 3.20والمرأة واستوعب 
د اسـفر التحليـل العـاملى عـن أما بالنـسبة لعينـة اإلنـاث فقـ% . 3.10التشكك فى قدرات المرأة العقلية واستوعب : والثامن , 

 عوامــل هــى المــساواة بــين الرجــل والمــرأة فــى 7وامكــن تفــسير , فــى التبــاين الكلــى % 60.7 عوامــل اســتوعبت 10اســتخراج 
وتقبـل وجـود الرجـل فـى مركـز الـسلطة ، والحاجـة الـى الرجـل فـى مقابـل , مقابل كفاءه المرأة وفقدان الثقة فـى اخـالق الرجـل 

وتقدير المجتمع للرجـال اكثـر ممـا يجـب ، , عدم الثقة فى الرجل ، فى مقابل تحسن اداء المرأة بعد الزواج و, االستغناء عنه 
  . وضرورة الزواج للمرأة فى مقابل الضيق من غرور الرجل 

ــام  ــد ق ــد  وق ــين ا )1998( أحمــد محمــد زاي لتعــصب وســمات  بدراســة هــدفت إلــي التعــرف علــي طبيعــة العالقــة ب

مبحوثآ  ) 155( ٕمبحوثآ من الجنسين واشتملت هذه العينة علي  ) 292( وتكونت عينة الدراسة من   . ةالشخصية الهذائي
مبحوثــآ مــن طــالب التعلــيم  ) 137( كمــا إشــتملت العينــة أيــضآ علــي , )  إنــاث 80,  ذكــور 75( مــن طــالب التعلــيم العــام 



ومقيــاس البارانويــا مــن إختبــار ميللــون المتعــدد , ب وأســتخدمت الدراســة إختبــار التعــص) .  إنــاث 63,  ذكــور 74( الــديني 
 , ( M.M.P.I )ومقياس البارانويا من إختبار مينسوتا المتعدد األوجـه للشخـصية ,  ( M.C.M.I-11 )المحاور الكلينيكية 
صب وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــي وجــود عالقــة موجبــة ودالــة بــين التعــ. ٕواســتمارة المــستوي اإلقتــصادي , ومقيــاس الــصدق 

" وكذلك تبين عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث علي متغيـرات الدراسـة فيمـا عـدا متغيـر البارانويـا مـن مقيـاس , ومكوناته 
M.C.M.I-11 "  وكــذلك وجــد أن طــالب التعلــيم الــديني يــشيع بيــنهم التفكيــر األضــطهادي أكثــر مــن , وذلــك لــصالح الــذكور

 علي عدم الثبـات اإلنفعـالي والتفكيـر الجامـد والعـدوان والكراهيـة والتحيـز والبارانويـا ونفس النتيجة تنطبق,طالب التعليم العام 
  " . M.M.P.I" وال توجد فروق دالة بين المجموعتين في النزعة إلي التصنيف والبارانويا من الـ " M.C.M.I-11" من الـ 

بنـــاء العـــاملي البـــسيط للتعـــصب  بدراســـة هـــدفت إلـــي تحديـــد ال )1999( حنـــان عبـــدالمنعم عبدالحميـــد  وقامـــت 

( نـت عينـة الدراسـة مـن وتكو. وكذلك تحديـد فـروق التعـصب الرياضـي لـدي نوعيـة أنديـة البحـث , الرياضي لدي المشجعين 
ًمـشجعا مـن  ) 55( , ًمـشجعا مـن نـادي الزمالـك  ) 229( , مـن النـادي األهلـي مـشجعآ  ) 213: (  مـنهم ًمشجعا ) 515

محمـد صـبحي ( وأستخدمت الدراسة مقياس التعصب الرياضي الذي أعـده .  من نادي الجزيرة ًجعامش ) 18( , نادي الصيد 
 معامـل اإللتـواء - اإلنحراف المعيـاري -المتوسط الحسابي ( وأستخدمت معالجات إحصائية مكونه من ) . حسانين وأخرون 

 ال يختلف مستوي التعصب الرياضي بإختالف النـادي وتوصلت نتائج الدراسة إلي أنه) .  تحليل التباين – التحليل العاملي –
وكـذلك ال يختلـف مـستوي التعـصب الرياضـي بـإختالف األنـشطة التـي يـشجعها أفـراد عينـة , الذي تشجعه أفراد عينـة البحـث 

  .واليختلف مستوي التعصب الرياضي بإختالف المراحل السنية وال المؤهل الدراسي , البحث 

 تهــدف إلــي التعــرف علــي العالقــة بــين التعــصب وبعــض أســاليب التنــشئة )2000(أحمــد محمــد شــافعي  دراســة 

وكـذلك الكـشف , ) الـسواء , إثارة األلم النفسي , األهمال , التذبذب , التفرقة , التسلط ( اإلجتماعية كما يدركها األبناء مثل 
ك هــدفت إلــي الكــشف عــن الفــروق بــين وكــذل, عــن العالقــة بــين التعــصب والــضغوط النفــسية واألجتماعيــة لــدي عينــة البحــث 

طالبـآ وطالبـه مـن  ) 491( وتكونت عينة الدراسـة مـن . الريف والحضر في درجات التعصب والضغوط النفسية واألجتماعية 
مـن ( وأسـتخدمت الدراسـة مقيـاس التعـصب . طالب وطالبات الصف الثاني الثانوي العام واألزهري من أبنـاء الريـف والحـضر 

إعـداد سـيد ( ومقيـاس اإلتجاهـات الوالديـة , ) من إعـداد الباحـث ( ومقياس الضغوط النفسية واألجتماعية ,  ) إعداد الباحث
وتوصـلت نتـائج الدراسـة إلـي وجـود عالقـة ) . إعـداد عبـدالعزيز الـشخص ( ودليل الوضـع اإلجتمـاعي اإلقتـصادي ,) صبحي 

وكذلك وجد أيضآ عدم ,لتنشئة اإلجتماعية ما عدا أسلوب السواء بين التعصب للجنس وكافة أساليب اإحصائيا إرتباطية دالة 
وكـذلك وجـد , بـين التعـصب الـديني وأي مـن أسـاليب المعاملـة الوالديـة بإسـتثناء التفرقـة إحـصائيا وجود عالقة إرتباطية دالة 

 بينما لم تكن هناك عالقة دالة أسلوب التذبذب والتفرقة والدرجة الكليةإحصائيا بين التعصب الرياضي و عالقة إرتباطية دالة 
بـين التعـصب الطبقـي وكافـة أسـاليب إحـصائيا وكذلك وجد عالقة إرتباطية دالـة , مع باقي أساليب المعاملة الوالدية إحصائيا 

 .المعاملة الوالدية 



 ونمط  من مركز التحكمٍعرفة العالقة بين سمة التعصب وكل إلى م )2000( معتز سيد عبداهللا  وقد هدفت دراسة 

ًفردا من طالب وطالبـات كليـة االداب جامعـة القـاهرة ) 419(وتكونت عينة الدراسة من ). أ(السلوك  ) 144(ٕوانقـسمت إلـى , ً
) ( أ(مقيــاس نمــط الــسلوك , )إعــداد الباحــث(واســتخدمت الدراســة مقيــاس ســمة التعــصب . مــن االنــاث) 275(مـن الــذكور و 

وقـد توصـلت نتـائج الدراسـة إلـى أنـه توجـد سـمة عامـة للتعـصب ). إعـداد روتـر(ومقياس مركز التحكم , )إعداد جمعة يوسف
بـين إحـصائيا  دالـة  وكـذلك وجـود عالقـة إرتباطيـة سـالبة,تكشف عن نفسها في مجموعة من عوامل الدرجة االولى المـستقلة

  ).أ(ب ونمط السلوك بين سمة التعصإحصائيا وأيضا وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة , سمة التعصب ومركز التحكم 

 التعــصبية وعالقتهــا بــبعض المتغيــرات الديمجرافيــة لــدى االتجاهــات بدراســة عــن  )2001( يوســف الرجيــب  وقــام 

 ) 216( ، )   سـنه 20.09( ذكـور بمتوسـط  ) 184( فـردآ مـنهم  ) 400( شملت الدراسـة . عينه من المجتمع المصري 
أظهـرت النتـائج أن وقـد . تخدام مقيـاس االتجـاه نحـو التعـصب أعـداد الباحـث سـقـد تـم إو) .   سـنه 26.69( ًإناثا بمتوسـط 

،  ) 0.01 بداللـة 2.9= ت ( والتـسلطية  ) 0.01 بداللـة 3.16= ت ( االناث اعلى من الذكور فى كل من استبعاد اآلخر 
، كمــا كــان الطلبــة )  0.01 بداللــة2.75=ت(والدرجــة الكليــة لمقيــاس التعــصب  ) 0.01 بداللــة3.16= ت(وســلوك التجنــب 

  بــين متغيــر التعلــيم  فــروق دالــةد، بينمــا ال توجــ ) 0.05 بداللــة 3.68= ت ( أعلــى مــن المــوظفين فــى اســتبعاد اآلخــر 
على عوامل مقيـاس التعـصب والدرجـة )  أعلى من الجامعي – جامعي – دبلوم – ثانوي – متوسط – ابتدائي –يقرأ ويكتب ( 

علـى عوامـل مقيـاس )  أرمـل – مطلـق – متـزوج –أعـزب (  فروق دالة بين الحالة االجتماعية الكلية للمقياس ، كما ال توجد
، كمـا  ) 0.05 بداللـة 4.60= ت ( التعصب فيما عدا عامل التسلطية حيث كان األرمل أكثر تسلطية من األعزب والمتـزوج 

ب أو الدرجـة الكليـة ، بينمـا كـان المتطوعـون بين المغادرين وغير المغادرين فـى مقيـاس التعـصإحصائيا ق دالة وال توجد فر
 ) 0.01 بداللـة 3.41= ت ( وسـلوك التجنـب , ) 0.01بداللـة3.09=ت(  من التـسلطية في كآل أعلى من غير المتطوعين

  والدرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
لـى عوامـل بينما ال توجد فروق دالة بين المتطوعين وغير المتطـوعين فـى جمعيـات النفـع العـام ع,  ) 0.01اللة  بد1.96( 

  .للتعصب الكلية مقياس التعصب والدرجة 

 حيث هـدفت الدراسـة بـشكل أساسـي إلـي إختبـار العالقـة األفتراضـية بـين رتـب الهويـة )2002(هاني الجزار دراسة 

ٕوالي جانب الهدف الرئيسي إستهدفت الدراسة أيضآ التعـرف علـي ترتيـب , واألتجاهات التعصبية الدينية والجنسية والرياضية 
باألضــافة إلــي إختبــار فرضــية عموميــة األتجاهــات , رتــب الهويــة واألتجاهــات التعــصبية الثالثــة :فــراد العينــة علــي كــل مــن أ

مــن الــذكور ومــن المــسلمين فقــط مــن طــالب بعــض معاهــد وكليــات جامعــة ) 158(وتكونــت عينــة الدراســه مــن . التعــصبية 
وأسـتخدمت الدراسـه المقيـاس الموضـوعي . سنه ) 21.57(ي سنه بمتوسط عمر) 25-18(تراوحت أعمارهم من , الزقازيق 

إبـراهيم : إعـداد ( ومقيـاس األتجاهـات التعـصبية , ) 1998,ترجمه وأعده للعربية محمد السيد عبدالرحمن (لرتب هوية األنا 
ـــــشافعي  ـــــثالث) . 1997, ال ـــــي وجـــــود عامـــــل عـــــام واحـــــد وراء األتجاهـــــات التعـــــصبية ال ـــــائج الدراســـــه إل   وتوصـــــلت نت



( كما يمكن التنبؤ باألتجاهات التعصبية من درجات أفراد العينـة علـي رتـب الهويـة األربعـة , ) الدينية والجنسية والرياضية ( 
وكذلك توصلت نتائج الدراسة إلي أن إنغالق الهوية وتشتت الهوية , كل علي حدة ) نغالق اإل, ق التحقي, التعليق , التشتت 

  .قدرة علي التنبؤء باألتجاهات التعصبية هما أفضل رتب الهوية من حيث ال

  :تعليق عام على الدراسات والبحوث السابقة 

بعـض الجوانـب ذات االهميـة التعليق علـي من خالل عرض الدراسات السابقة بمحاورها الثالث سوف يتناول الباحث 
  -:فى البحث الراهن ، ومنها الهدف والعينة واألدوات والنتائج وهى كالتالى 

  : الھدف من حيث

ـــــرت ـــــا دراســـــة روب ـــــذات ومنه ـــــدير ال ـــــصب وتق ـــــين التع ـــــة ب ـــــة العالق ـــــى معرف ـــــض الدراســـــات إل ـــــدفت بع ـــــد ه   فق
  ) .2002( ، بونر  ) 1996( ، نيلسون  ) 1996( ، فيركتين  ) 1990( ، باركر  ) 1985( 

بية ومنها دراسة كما هدفت بعض الدراسات االخرى إلى معرفة مدى تأثير االمن النفسى على بعض االتجاهات التعص
  ) .1996( ، هشام ابراهيم  ) 1989( شارما 

كما هدفت معظم الدراسات االخرى إلى معرفة مدى تأثير بعض المتغيرات النفسية والشخصية االخرى على االتجاهات 
 1992( ، بيـران  ) 1991( ، هـادوك  ) 1987(، معتز سيد عبـداهللا  ) 1984( التعصبية ومنها دراسات فتحى الشرقاوى 

  ) .2002( ، هانى الجزار  ) 2001( ، يوسف الرجيب  ) 2000( ، احمد شافعى  ) 1997( ، محمد اسماعيل هديه ) 

  :من حيث العينة  

(  اختلفت العينات من دراسة إلى اخرى حيـث اجريـت بعـض الدراسـات علـى طـالب الجامعـة كمـا فـى دراسـة فـانس -
،  ) 1990( ، بيرنـز ) 1989(، رونالـد  ) 1993( ، عصام ابو بكره  ) 1989( ، شارما  ) 1997( ، استيفن  ) 1994

   ) .2002( ، هانى الجزار  ) 2000( ، معتز سيد عبداهللا  ) 1993( ، فاروق عثمان  ) 1992( طارق عبدالوهاب 

  ، بوهينــــــك ) 1996( جــــــرى علــــــى عينــــــة مــــــن المــــــراهقين كمــــــا فــــــى دراســــــة فيــــــركتين  والــــــبعض االخــــــر أ-
ـــد  ) 1998(  ـــراهيم عي ـــة  ) 1992( ، محمـــد اب ـــصار الفراعن ـــداهللا  ) 1995( ، انت ـــز ســـيد عب ـــد  ) 1987( ، معت ، محم

   ) .1990( ، محمود عطا  ) 1997( اسماعيل هديه 

ـــــــصود  - ـــــــال منهـــــــا دراســـــــة امـــــــانى عبدالمق ـــــــى االطف ـــــــت عل ـــــــسدال ) 1999( وبعـــــــض الدراســـــــات اجري   ، ن
  ) .2004( المجيد ، السيد عبد ) 2003( ، عماد مخيمر  ) 2005( 

  ، ) 1996, روتينبـــــــرج  ( عـــــــض الدراســـــــات علـــــــى عينـــــــات مـــــــشتركة مختلفـــــــة منهـــــــا دراســـــــة بتاعتمـــــــد و-
  ) . 1999, حنان عبد المنعم ( ،  ) 1998, احمد محمد زايد (  ، ) 1992, بيران وآخرون ( ،  ) 1995, فير كتين ( 

  :من حيث األدوات 



،  ) 1990( ، محمود عطا  ) 1996( نفسى ومنها دراسة هشام ابراهيم استخدمت بعض الدراسات مقياس االمن ال
، جبـر  ) 1995( ، محمـد امـين ملحـم  ) 1995( ، انتصار الفراعنـة  ) 1993( ، جبر محمد  ) 1993( عصام ابو بكره 
ــــــــــــــــــــــــــــسيد  ) 1996( محمــــــــــــــــــــــــــــد    ، حــــــــــــــــــــــــــــسين حــــــــــــــــــــــــــــسن ) 1998( ، ايمــــــــــــــــــــــــــــان محمــــــــــــــــــــــــــــد ال

ـــد  ) 2003( ، عمـــاد مخيمـــر  ) 2000( جاكـــسون ،  ) 1999( ، امـــانى عبدالمقـــصود  ) 1998(  ـــسيد عبدالمجي ( ، ال
2004. (   

  ، بـــــــاركر ) 1985( كمـــــــا اســـــــتخدمت بعـــــــض الدراســـــــات مقيـــــــاس تقـــــــدير الـــــــذات ومنهـــــــا دراســـــــة روبـــــــرت 
  ) .2002( ، بونر  ) 1998( ، بوهينك  ) 1997( ، استيفن  ) 1996( ، نيلسون  ) 1990( 

ـــــداهللا كمـــــا أن بعـــــض الدراســـــات اســـــتخدمت مق ـــــز عب ـــــصب ومنهـــــا دراســـــة معت ـــــاس التع ـــــد ) 1987( ي   ، رونال
ــــــــدالوهاب  ) 1989(  ــــــــان  ) 1992( ، طــــــــارق عب ــــــــسيد عثم ــــــــاروق ال ــــــــه ) 1993( ، ف ــــــــد اســــــــماعيل هدي   ، محم
 ) 2002( ، هانى الجـزار  ) 2000( ، احمد شافعى  ) 1998( ، احمد محمد زايد  ) 1997( ، معتز عبداهللا  ) 1997( 
. 

  :ئج من حيث النتا

اظهرت نتائج بعض الدراسات السابقة وجود عالقة ارتباطية بين بعض االتجاهات التعصبية وتقدير الذات وان تقـدير 
الذات هو البعد االكثر قدرة على التنبؤ باالتجاهات التعصبية وان التعصب يستخدم كوسيلة لحماية صورة الذات ومنها دراسة 

( ، روتينبـــرج  ) 2005( ، نـــسدال  ) 1998( ، بوهينـــك  ) 1997( اســـتيفن ،  ) 1994( ، فـــانس  ) 1996( فيـــركتين 
1996. (  

ًواظهرت بعض الدراسات السابقة أن الطالب الذين يشعرون باالمن النفسى يكونوا اقل تعـصبا مـن الـذين ال يـشعرون 
ة سـالبة دالـة احـصائيا بـين ، بينما توصـلت بعـض الدراسـات إلـى وجـود عالقـ ) 1989( باالمن النفسى ومنها دراسة شارما 

   ) . 1996( االتجاه السوى نحو التطرف فى مجاالته المختلفة الفكرى والدينى والسياسى ومنها دراسة هشام إبراهيم 

أما الدراسات التي تناولت األمن النفسي فـي عالقتـه بمتغيـرات نفـسية وشخـصية أخـري فقـد تنوعـت وتباينـت نتائجهـا 
ًارتفاع في مستوي األمن النفسي عند المتـزوجين ارتفاعـا داال بالمقارنـة بـالعزاب كمـا فـي دراسـة فبعضها توصل إلي أن هناك  ً

، كـذلك وصـلت بعـض الدراسـات إلـي أن العالقـات بـين أفـراد الجماعـة والـدفء االجتمـاعي والمـساندة  ) 1996( جبر محمـد 
(  دراسـة فـال فـي شـعور الفـرد بـاألمن النفـسي كمـا فـياالجتماعية واألنشطة التي يمارسها الفرد مع الجماعـة لهـا تـأثير قـوي

 وجــدت بعــض الدراســات أن األمهــات العــامالت لــديهم أمــن نفــسي مرتفــع مــن األمهــات غيــر العــامالت وقــد ، وكــذلك ) 1997
ــنمط  ) 1993( ، ووجــد جبــر محمــد  )  1995( إتــضح ذلــك فــي دراســة انتــصار يوســف  أن العــاملين مــع قيــادات تتبــع ال

أن االلتـزام بـالقيم الدينيـة والروحيـة  ) 1993( ًفي القيـادة أكثـر شـعورا بـاألمن النفـسي ، توصـل عـصام أبـو بكـرة  اإلنساني 
ً، وهناك دراسات تناولت األطفال فبعضها توصل إلى أن هناك عالقة ارتباطية موجبة دالة بين كـال . يؤدي إلى األمن النفسي 



لتفاهم والتعاون وبين أمن الطفل من خالل ذاته وأمنه من خالل األخرين وهذا واضح من أسلوب االحترام المتبادل واالهتمام وا
وجــود معــامالت ارتبــاط دالــة بــين درجــات  ) 1999( بينمــا تبــين ألمــاني عبــد المقــصود  ). 1998(  فــي دراســة إيمــان صــقر

التحكم والسيطرة والتذبـذب والحمايـة الزائـدة التالميذ على مقياس األمن النفسي وبين ابعاد مقياس المعاملة الوالدية كالتفرقة و
وكذلك وجد أن األطفال منخفضي أدراك األمن النفسي تكون اتجاهاتهم أكثر سلبية من االطفال . واالساليب السوية الصحيحة 

دت فقد وجـ ) 2004( أما دراسة السيد عبد المجيد  ) . 2003( مرتفعي األمن النفسي وهذا واضح في دراسة عماد مخيمر 
ًفروقا دالة احصائيا بين المدارس الحكومية والخاصة في األمن النفسي وكانت لصالح المدارس الحكومية  ً. 

وقد اوضحت بعض الدراسات أن التعـصب الرياضـى كظـاهرة انـسانية تتـشكل وفقـا للـصيغة االجتماعيـة التـي يطرحهـا 
االتجــاه العــدائي ومظــاهر االنتمــاء والتحيــز همــا مــن المجتمــع علــي الفــرد المتعــصب وان مظــاهر الــصالبة والجمــود ومظــاهر 

وأن مــستوي التعــصب الرياضــي ال يختلــف بــاختالف النــادي الــذي يــشجعه الفــرد وال . العوامــل التــي تــؤدي للتعــصب الرياضــي 
يختلــف بــاختالف األنــشطة التــي يــشجعها الفــرد ، كمــا أن المؤهــل الدراســي والمرحلــة الــسنية ال تــؤثر فــي مــستوي التعــصب 

 ) .1999(، حنان عبد المنعم  ) 1986( ، رشيد حلمي  ) 1984( الرياضي ومن هذه الدراسات دراسة فتحي الشرقاوي 

وهناك دراسات اهتمت بتحديد اهم العوامل التي تؤدي لحدوث التعصب ومن هذه العوامـل القلـق ، والتـسلطية ، وعـدم           
، والتصلب ، والتطرف ، والعداوة ، والجمود ، والمجاراة السلوكية  ) 1987حسن وخاليكي ، ( تحمل الغموض كما في دراسة 

ـــــــــــــــــــــي دراســـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــــا ف ـــــــــــــــــــــق والغيري ـــــــــــــــــــــة منهـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــعة األف ـــــــــــــــــــــساق القيمي   ، واألن
( ، والقوالـب النمطيـة كمـا فـي دراسـة  ) 1991هـادوك ، ( ، والمعتقدات النمطية كما في دراسـة  ) 1987معتز عبد اهللا ، ( 

، والتـسلط ،  ) 1994زانـا ، ( معتقـدات الرمزيـة ، واالنفعـاالت ، والخبـرات الماضـية كمـا فـي دراسـة ، وال ) 1993كلينبنج ، 
، والتفرقـة ـ والتذبـذب ، واإلهمـال ، وأثـارة األلـم النفـسي كمـا فـي  ) 1997محمـد إسـماعيل هديـة ، ( والقسوة كما في دراسـة 

( واالنغـالق كمـا فـي دراسـة , تـشتت ، والتعليـق ، والتحقيـق ، ورتـب الهويـة منهـا ال ) 2000أحمد محمد شـافعي ، ( دراسة 
  ) . 2002هاني الجزار ، 

   فــروض الـدراســـة

  :الفرض األول

ــين األمــن النفــسي وتوجــد عالقــة ا ــة ســالبة ب ــشبابكــل مــن رتباطي  االتجاهــات التعــصبية الدينيــة والرياضــية لــدى ال
  .الجامعي من الجنسين 

  :الفرض الثاني

االتجاهات التعصبية الدينية والرياضـية لـدي الـشباب الجـامعي كل من تباطية سالبة بين تقدير الذات ورتوجد عالقة ا
 .من الجنسين

  :الفرض الثالث



  .الجنسين يمكن التنبؤ باألمن النفسي من خالل االتجاهات التعصبية الدينية والرياضية لدى الشباب الجامعى من 

  : الفرض الرابع

 .الجامعي من الجنسين لذات من خالل االتجاهات التعصبية الدينية والرياضية لدى الشباب يمكن التنبؤ بتقدير ا

  :الفرض الخامس

فى تأثيرهما المشترك علـى )  مرتفع -منخفض(ومستوى التعصب )  إناث –ذكور (  من الجنس ٍيوجد تفاعل بين كل
  .األمن النفسي لدى الشباب الجامعي

  :الفرض السادس

فى تأثيرهما المشترك علـى )  مرتفع -منخفض(ومستوى التعصب )  إناث –ذكور (  من الجنس ٍكليوجد تفاعل بين 
  .تقدير الذات لدى الشباب الجامعي

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفصل الرابع

  المنھج واإلجراءات
   

  

ة - مقدم
  

ة - نھج الدراس  م
  

ة - ة الدراس  عين
  

ة -  أدوات الدراس
  

صائية - اليب اإلح  األس
ستخدمة الم



  
    

  

  

  

  :مقدمة 

نعرض في هذا الفصل للمنهج المستخدم في الدراسة الراهنة ، وصف عينة الدراسة ، واألدوات المستخدمة ومراحل 
 ٕإعدادها ، واجراءات التطبيق وجمع بيانات الدراسة ، وأساليب حساب معامالت الصدق والثبات علـى العينـة االسـتطالعية ،

  .واألساليب اإلحصائية المستخدمة لتحليل النتائج 

  :منھج الدراسة 

ًمنهج الدراسة الحالية هو المـنهج الوصـفي اإلرتبـاطي المقـارن والـذي يعتمـد علـى دراسـة الظـاهرة ووصـفها وصـفا 
ع المعلومات وجم, ًدقيقا يعبر عنها كما أنه يقوم بتوضيح خصائص تلك الظاهرة عن طريق التعرف على سماتها وصفاتها 

   ) .146 ، 2008علي محمد ، ( المتعلقة بها وتحليلها وتفسيرها ومن ثم عرض النتائج وصياغتها في ضوئها 

  :عينة الدراسة 

ًطالبــا مــن طلبــة وطالبــات جامعــة الزقــازيق مــن كليــات اآلداب  ) 319( تكونــت عينــة الدراســة بــصفة مبدئيــة مــن 
 8 – ذكور 17( ًطالبا حيث لم يستكملوا إجاباتهم علي مقاييس الدراسة  ) 25( عاد وتم استب, والتجارة والتربية الرياضية 

ــــــــــــــــــــاث  ــــــــــــــــــــة , ) إن ــــــــــــــــــــراد العين ــــــــــــــــــــدد النهــــــــــــــــــــائي ألف ــــــــــــــــــــالي أصــــــــــــــــــــبح الع ــــــــــــــــــــا ) 294( وبالت   ًطالب
ٕ ، وانحـراف 19.78بمتوسط عمـري قـدره  (  عاما ، 23 – 19، وتراوحت أعمارهم مابين )   طالبة 157 –ً طالبا 137( 

   ) . 0.78  معياري قدره

  :أدوات الدراسة  والكفاءة السيكومترية لھا

  )إبراهيم الشافعي : إعداد (  مقياس االتجاهات التعصبية -1

 )مجدي محمد الدسوقي : تعريب (  دليل تقدير الذات لهودسون -2

  )عبدالرحمن محمد عيسوي : تعريب (  عدم األمان لماسلو – مقياس األمان -3

   )1997, إبراھيم الشافعي / إعداد( التعصبية  مقياس االتجاھات - 1



   وصف مكونات المقياس-أ

التعصب القومي ، والتعصب الديني ، والتعصب الجنسي : عبارة تقيس خمسة مجاالت هي )180(يتكون المقياس من 
صــة باالتجاهــات اســتخدم فــي الدراســة الراهنــة االختبــارات الفرعيــة الخا. ، والتعــصب الرياضــي ، والتعــصب لمهنــة التــدريس 

عبـارة تقـيس االتجـاه التعـصبي ، ويتـألف مـن ثالثـة ) 36(هـذا ويـشمل كـل اختبـار فرعـي . التعصبية الدينية والرياضـية فقـط 
المعرفـي : وهـذه األبعـاد الثالثـة هـي ) . ضـد ( والنـصف اآلخـر للتعـصب ) مـع ( عبارة نصفها للتعـصب ) 12(أبعاد لكل بعد 

  .والوجداني و السلوكي 

  :ة التصحيحطريق

ًموافــق جــدا ، موافــق ، ال أدري ، ال : ً       يــتم تــصحيح عبــارات االختبــار وفقــا لطريقــة ليكــرت وهــي خمــسة مــستويات همــا 
، وال أوافـق ) 2(، وال أوافـق ) 3(لموافـق ، و ال أدري ) 4(ًلموافق جـدا ، و)  5(وقد أعطيت الدرجة . ًأوافق ، ال أوافق مطلقا

 ، وتـدل الدرجـة المرتفعـة علـى 36 ، وأدنـى درجـة هـي 180) الفرعـي(تكون أقصي درجة علـى االختبـار ، وبذلك ) 1(ًمطلقا 
  .التعصب والدرجة المخفضة  على التحرر من التعصب 

  :الكفاءة السيكومترية لمقياس االتجاھات التعصبية في الدراسة الراھنة ) ب (

مـن طلبـة المرحلـة ) 60= ن (يـق أدوات الدراسـة علـى عينـة  أجريت الدراسة االستطالعية بشكلها النهائي وذلك بتطب
 وانحــراف 19.79 ســنة بمتوســط عمــري 23 -18الجامعيــة ، وهــى عينــة مــشابهة للعينــة الفعليــة ، وتراوحــت أعمــارهم مــن 

  : ، وقد تم التحقق من الثبات والصدق للمقياس كما يلي 0.76±معياري  

  : معامل الثبات -أ

لمقياس االتجاهات التعصبية بأستخدام معادلة ألفا كرونباخ وكانت معامالت الثبات كما هـي فـي تم حساب معامل الثبات 
  :الجدول التالي 

   )1( جدول 

  يوضح معامالت الثبات لمقياس االتجاھات التعصبية 

  الثبات
  أبعاد األتجاھات التعصبية

  60=ن

  0.76  االتجاهات التعصبية الدينية
  0.87  اضيةاالتجاهات التعصبية الري
  0.79  الدرجة الكلية

  )                               0.01(دال عند مستوى                  **  

  .يبين الجدول السابق أن معامالت الثبات مرضية إلي حد ما وهذا يؤكد لنا أن المقياس ثابت فيما يقيسه 

  : معـامل صدق التكوين بمؤشر التجانس الداخلي -ب



 بحساب الصدق بأستخدام صدق البناء أو التكوين ومعرفة التجانس الداخلي لمفردات المقيـاس بإيجـاد معامـل قام الباحث
  .اإلرتباط بين كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس والجدول التالي يوضح ذلك



  ) 2 (جدول
  اھات التعصبيةمقياس االتج عبارات االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لجميع معامالتيوضح 

  التعصب الرياضي  التعصب الديني

رقم
الع
بار
 ة

معام
 ل
االر
تباط

رقم
الع
بار
 ة

معام
 ل
االر
تباط

رقم
الع
بار
 ة

معام
 ل
االر
تباط

رقم
الع
بار
 ة

معام
 ل
االر
تباط

1  0.452*  19  0.217* 37  0.364*  55  0.503**  
2  0.421**  20  0.542** 38  0.458**  56  0.287*  
3  0.352*  21  0.399** 39  0.245*  57  0.398** 
4 0.423** 22  0.210*  40  0.389** 58  0.257*  
5  0.289*  23  0.417** 41  0.288*  59  0.506** 
6 0.589** 24  0.409* 42  0.512** 60  0.477** 
7 0.309* 25  0.378**  43  0.289* 61  0.399**  
8 0.441** 26  0.313*  44  0.364*  62  0.478**  
9 0.501** 27  0.419**  45  0.239*  63  0.269*  
10 0.436** 28  0.247*  46  0.587**  64  0.222*  
11 0.399** 29  0.567**  47  0.247*  65  0.247*  
12 0.487** 30  0.299*  48  0.302*  66  0.625** 
13  0.289*  31  0.410** 49  0.501** 67  0.235*  
14 0.449** 32  0.298*  50  0.314*  68  0.448** 
15 0.320*  33  0.387** 51  0.444** 69  0.324* 
16  0.478** 34  0.429** 52  0.326* 70  0.556** 
17 0.520** 35  0.399**  53  0.514** 71  0.329* 
18 0.389**  36  0.259*  54  0.479** 72  0.468** 

   )0.01( ً إحصائيا عند مستوى دال**                                 )0.05( ً إحصائيا عند مستوى دال*         
  

ًيتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت اإلرتباط دالة إحصائيا في بعدي التعصب الديني والرياضي مما يجعلنا نثق 
) 0.589 -0.210( في مدي صـالحية المقيـاس للفئـة التـي وضـع لقياسـها ، وتراوحـت معـامالت الـصدق للـشباب بـين 

  .صب الرياضي لبعد التع) 0.625 -0.235( لبعد التعصب الديني ، و

   )2004مجدي محمد الدسوقي / تعريب(   دليل تقدير الذات لھودسون -2

  وصف مكونات االختبار) أ  ( 



وذلك لقياس المشاكل المتعلقة بتقدير الفرد لذاته ، ويتكون الـدليل ) Hudson , 1994 (      أعد هذا الدليل هودسون 
  .خمسة وعشرين عبارة  ) 25( من 

ًلدليل في صورته العربية قام معد الدليل بترجمة عباراته ، وقد كان حريصا على أن تتم الترجمة إلى اللغـة       وإلعداد ا
العربية بأكبر درجة من درجات الحياد والموضوعية بحيث ال يتغير المعنى بـأي حـال مـن األحـوال وال تختـل الـدالالت التـي 

، وبعد ذلك تم عرض الترجمة على عدد مـن أسـاتذة اللغـة اإلنجليزيـة هدف المؤلف األصلي إلى إبرازها في ثنايا العبارات 
لمطابقة الترجمة العربية على النص اإلنجليزي لتوضيح ما إذا كانت الترجمة العربية تنقـل نفـس المعنـى المقـصود باللغـة 

ة تــم إجــراء الترجمــة اإلنجليزيــة أم ال ، وبعــد أن تــم االطمئنــان إلــى أن الترجمــة قــد وصــلت إلــى درجــة معقولــة مــن الدقــ
العكسية من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية بواسطة أستاذين متخصصين في اللغة اإلنجليزية قام كل منهما على حدة 

 بترجمـة الـنص العربـي إلـى اإلنجليزيـة ، وعنـد القيـام بالمطابقـة بـين – دون اإلطالع على النسخة اإلنجليزية األصلية -
  .ًالمترجمين والنص األصلي تبين أن الترجمة مطابقة تماما للنص األصلي النصين اإلنجليزيين 

       وبعد ذلك تم عـرض الـدليل علـى أربعـة محكمـين مـن أسـاتذة الـصحة النفـسية للتعـرف علـى مـدى مالءمـة عبـارات 
  .الدليل لقياس تقدير الذات ، وقد اتفق المحكمون على عبارات الدليل 

، وعينـة  ) 60= ن ( د ذلك بتطبيقه على عينـة مبدئيـة مـن تالميـذ وتلميـذات المرحلـة الثانويـة       وقام معد الدليل بع
وذلك للتأكد من وضوح عبارات الدليل ، والوقوف بشكل دقيق على أي مشكالت ) 90= ن ( من طالب وطالبات الجامعة 

درجـة عاليـة مـن البـساطة والوضـوح ، وأنـه تتعلق بفهم العبارات ، أو التطبيق أو التصحيح ، وقد إتضح أن الـدليل علـى 
  .مناسب للتطبيق على تالميذ وتلميذات المرحلة الثانوية ، وكذلك طالب وطالبات الجامعة 

  :طريقة التصحيح

ً، نادرا جدا ) 1(ًأبدا : ًيتم تصحيح عبارات المقياس وفقا لمقياس سباعي الشدة وهي سبعة إختيارات هما  ً، قلـيال ) 2(ً
، مــع مالحظــة أن العبــارات التــي  ) 7( ، كــل الوقــت  ) 6( ، معظــم الوقــت  ) 5( ، مــرات كثيــرة  ) 4( ً، أحيانــا  ) 3( ًجــدا 

  .يتم تصحيحها في االتجاه العكسي) 25 ، 23 ، 22 ، 21 ، 18 ، 15 ، 14 ، 7، 6 ، 5 ، 4 ، 3( تحمل أرقام 

   :ًويتم حساب الدرجة النھائية على المقياس وفقا للخطوات التالية

  .يتم حساب الدرجة الكلية للعبارات العكسية  -1

 .يتم حساب الدرجة الكلية لباقي العبارات  -2

  ) .2 + 1( تجمع الخطوة رقم  -3

 .للحصول على المجموع الكلي  ) 3( يطرح إجمالي عدد العبارات التي أجاب عنها المستجيب من ناتج الخطوة   -4

  .100× يضرب المجموع الكلي  -5



  .6× التي أجاب عنها المستجيب يضرب عدد العبارات  -6

  ) .6(على الخطوة ) 5(لحساب الدرجة النهائية تقسم الخطوة  -7

، والدرجة المرتفعة تشير إلـى حـدة أو صـعوبة المـشكلة  ) 100صفر ، ( وتتراوح الدرجة النهائية على الدليل بين 
  .التي تتعلق بتقدير الفرد لذاته والعكس صحيح 

) 0.87( ات المقياس على عينة من الـشباب الجـامعي عـن طريـق إعـادة التطبيـق وبلـغ وقام معد المقياس بحساب ثب
، أما عن صدق المقياس فتم حسابه عن طريق الصدق التمييـزي ، ) 0.84(والثانية بطريقة ألفا كرونباخ وبلغ معامل الثبات 
وعـة علـى حـدة ، فجـاءت قيمـة ألفـراد كـل مجم% 27، ودرجـات أدنـى % 27حيث تم حـساب النـسبة الحرجـة لـدرجات أعلـى 

  .بالنسبة لطلبة وطالب الجامعة) 23.18(النسبة الحرجة 

عـادل :  ودرجاتهم على اختبار تقدير الذات للمراهقين والراشدين إعداد كما تم حساب الصدق التالزمي بين المقياس و
  ) .0.92(  وبلغ معامل االرتباط بينهم ) 1991(عبد اهللا محمد 

  سيكومترية لدليل تقدير الذات في الدراسة الراھنة الكفاءة ال) ب ( 

أما الباحث فـي الدراسـة الراهنـة فـتم حـساب ثبـات وصـدق دليـل تقـدير الـذات علـى العينـة االسـتطالعية نفـسها الـسابق 
  :، كما تم حساب صدق التكوين للدليل ويوضحها الجدول التالي ) 0.65(ذكرها ، وبلغ عن طريق ألفا كرونباخ 

  )3 (جدول
  دليل تقدير الذات عبارات االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لجميع معامالتيوضح  

 رقم
العبارة

 معامل
االرتباط

 رقم
العبارة

 معامل
االرتباط

1  0.357*  14 0.277* 
2  0.487**  15 0.628** 
3  0.305*  16  0.483** 
4 0.361* 17 0.234*  
5  0.237*  18 0.545** 
6 0.347* 19  0.428** 
7 0.319* 20  0.366*  
8 0.459** 21  0.325*  
9 0.496** 22  0.499**  
10 0.680** 23  0.259*  
11 0.495** 24  0.437**  
12 0.378* 25  0.295*  
13  0.412**      

   )0.01( ً إحصائيا عند مستوى دال**                                 )0.05( ً إحصائيا عند مستوى دال*         
  



 التـي تتـضمنها جميـع بنـود لمقيـاس الكليـة لوالدرجـةعبـارة ل  أن معـامالت االرتبـاط بـين درجـة كـ)3(جـدول  من يتضح
 االرتبـاط معـامالت معظـموأن , فـي حـدها األدنـى) 0.234(وبـين ,  فـي حـدها األعلـى) 0.680(   قد تراوحـت بـينالدليل الدالة

  .) 0.05( ومستوى )0.01(ًدالة إحصائيا عند مستوى 

  )عبد الرحمن محمد عيسوي / إعداد(  مقياس األمن النفسي - 3

  وصف مكونات االختبار) أ ( 

عبارة يستخدم هذا االختبار على نطاق واسع في مجاالت البحوث الخاصـة بالمـسح النفـسي ) 75(يتكون المقياس من 
العلميــة وحيــث أن األمــان معــرف فــي هــذا للجماعــات الكبيــرة ، أو لعقــد المقارنــات ، أو للتحقــق مــن صــحة بعــض الفــروض 

 فـــإن االختبـــار يـــستخدم فـــي الجامعـــات والكليـــات المختلفـــة وفـــي Mental Health االختبـــار كمـــرادف للـــصحة العقليـــة 
المستــشفيات والعيــادات النفــسية ومراكــز رعايــة األحــداث وذلــك للكــشف عــن الحــاالت التــي تحتــاج إلــى الرعايــة الــسيكولوجية 

عاني من العصاب النفسي ، وسوء التكيف والصراع ، والنزعات االنتحارية وغير ذلـك مـن االضـطرابات الذاتيـة كالحاالت التي ت
ولقد استخدم بنجاح كبير في مجال الفحص السيكولوجي والتشخيص النفسي وفي جميع المجاالت التي يوجد بها جماعـات . 

  .بشرية كبيرة كالمدارس والمصانع والجيش 

ختبار على المتقدمين للوظائف المختلفة ثم تقديم العالج النفسي للذين يحـصلون علـى درجـات عاليـة ويمكن تطبيق اال
  .أي الذين يفتقرون إلى الشعور باألمان 

  :طريقة التصحيح

، ال ) 2(، ال اعـرف ) 3(نعـم :  يجيب المفحوص على االختبار بتحديد موقفه مـن كـل عبـارة باختيـار واحـد مـن ثالثـة 
)1 (  

  .ًمستوي الفرد في األمان بعدد االستجابات الكلية على االختبار طبقا لمفتاح التصحيح الخاص باالختبار ويقدر 

ًويطبق االختبار ذاتيا ، ويمكن استخدامه جماعيا أو فرديـا وفـي حالـة أسـئلة المفحوصـين يمكـن الـرد علـيهم فـي ضـوء  ً ً
 10مـن الجماعـات العاديـة حـوالي % 90فـي الغالـب مـا يـستغرق تعليمات االختبار وليس هناك وقت محدد ألداء االختبار ، و

وينبغي أن يشير الباحث إلى ضرورة توخي األمانة والصدق والتعـاون . ونسبة قليلة تستغرق أكثر من ذلك . دقائق في أدائه 
جـد اسـتجابة صـواب أو كمـا ينبغـي أن يؤكـد لهـم الباحـث أنـه ال يو. ولن تفيـد االسـتجابات إال إذا كانـت صـادقة . في اإلجابة 

ًخطأ، وأن االختبار مصمم أساسا للتفرقة بين األفراد وليس لتصنيفهم في فئـات الممتـازين وغيـر الممتـازين أو أصـحاب الـرأي 
  .السليم وأصحاب الرأي الخطأ

عامـة ٕويفضل أال يعرف المفحوصون الغرض من االختبار إال بعد أدائه واذا سأل أحد المفحوصين فيمكن إعطاء إجابة 
  .إنه لمعرفة آراء الشباب ... إنه يقيس الشخصية ... 



وفــي حالــة قيــام أشــخاص آخــرين غيــر الباحــث بتــصحيح االختبــار ينبغــي أن يتأكــد مــن ضــمان ســرية االســتجابات ، 
ٕولضمان هذه السرية فقـد طلـب مؤلـف االختبـار مـن المفحوصـين عـدم كتابـة أسـمائهم وانمـا كتبـوا أسـماء عـائالت أمهـاتهم ، 

وهـذه طريقـة . بذلك ال يمكن أن يعرفـوا درجـات بعـضهم الـبعض حتـى عنـد سـماعها علنيـة أو عرضـها فـي لوحـة اإلعالنـات و
اقتصادية في تقديم نتائج االختبار لعدد كبير من األفراد دفعة واحدة وقام معد المقياس بحساب ثبات المقياس بطريقة القسمة 

  ).0.91( وبلغ 

ولقـد حكـم علـى . عـن طريـق مقارنتـه بالتقـدير الـذاتي للمفحوصـين الـذين أدوا االختبـار كما تم حساب صـدق االختبـار 
علـى نتـائج اختبـار  % 81بينما حكمت نـسبة مـن هـؤالء الطـالب قـدرها . من المجموعة  % 88نتائج االختبار بالدقة حوالي 

  ) .معامل ارتباط  ( 0.91لغ الشخصية االجتماعية بالصحة والدقة وهو اختبار لدينا أدلة قاطعة على صدقه تب

  :الكفاءة السيكومترية لمقياس األمن النفسي في الدراسة الراھنة ) ب(

أما الباحث في الدراسة الراهنة فتم حساب ثبات وصدق مقياس األمن النفسي علـى نفـس العينـة االسـتطالعية الـسابق 
  :صدق البنائي للمقياس ويوضحها الجدول التالي ، كما تم حساب ال) 0.71(ذكرها، وبلغ عن طريق معامل ألفا كرونباخ 

  ) 4 (جدول
  مقياس األمن النفسي عبارات االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لجميع معامالتيوضح 
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2  
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0.33
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0.47
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0.44
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69  0.49
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0.25

0* 
25  0.54

9**  
40  0.35

7*  
55  0.33

2*  
70  0.32

1*  
11 0.2726  0.3441  0.3356  0.3671  0.32
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ر
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ر
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بارة

ر
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ر
1* 4* 9* 4*  4*  

12  
0.39

8** 
27  0.57

8** 
42  0.44

7** 
57  0.27

6*  
72  0.24

5*  

13  
0.29

3* 
28  0.40

4** 
43  0.36

9*  
58  0.51

0** 
73  0.56

7** 

14 
0.48

9** 
29  0.29

3*  
44  0.34

5*  
59  0.33

4*  
74  0.28

8*  

15  
0.52

8** 
30  

0.28
3* 

45  0.47
9**  

60  0.31
2* 

75  0.37
8*  

   )0.01( ً إحصائيا عند مستوى دال**                                ) 0.05( ً إحصائيا عند مستوى دال*         

لعبـارات التـي تتـضمنها جميـع بنـود ل الكليـة والدرجـةعبـارة ل  أن معـامالت االرتبـاط بـين درجـة كـ)4(جـدول  مـن يتضح
 االرتبـاط دالـة معـامالت معظـموأن  , في حـدها األدنـى) 0.245(وبين ,  في حدها األعلى) 0.697(   قد تراوحت بينالمقياس

  .)0.05( ومستوى )0.01(ًإحصائيا عند مستوى 

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة 
تم حساب عدة أسـاليب إحـصائية للتحقـق مـن تـساؤالت وفـروض الدراسـة عـن طريـق برنـامج الحـزم اإلحـصائية للعلـوم 

  :SPSS االجتماعية  

 .رتباط الخطي المستقيم لكارل بيرسون  معامل اال-2   المتوسطات واالنحرافات المعيارية-1

  . تحليل االنحدار المتعدد -4    . تحليل التباين الثنائي -3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  الفصـل الخـامس

  نتــائج الدراســة ومناقشتھا
  

  

ة - مقدم
  

ة - ائج الدراس رض نت ع
شتھا ومناق

  

ة - يات الدراس توص
  

ة - ات المقترح الدراس
  

  
  

  

  

  

  



  :مقـــدمة 
قـام الباحـث بعـد ذلـك , ن انتهى الباحث من عرض إجراءات الدراسة واألساليب اإلحـصائية التـي تـم اسـتخدامها بعد أ

 ربطها بنتائج الدراسات السابقة واإلطار عثم ناقش الباحث هذه النتائج م, ا التحليل اإلحصائي هبعرض النتائج التي أسفر عن
  - :وكانت فروض الدراسة على النحو التالي, النظري 

  :وينص على أنه   : الفرض األول

دى  ة والرياضية ل سي وكل من االتجاھات التعصبية الديني ين األمن النف البة ب ة س توجد عالقة ارتباطي

  .الشباب الجامعي من الجنسين 

مــن خــالل إيجــاد معامــل ارتبــاط بيرســون بــين األمــن النفــسي ) ر(للتحقــق مــن هــذا الفــرض قــام الباحــث بإيجــاد قــيم 
  : عن النتائج التي يوضحها الجدول التالي) ر(وقد أسفرت قيم , اهات التعصبية الدينية والرياضية واالتج

  )5( جـــدول رقم 

  يوضح العالقة بين األمن النفسي واالتجاھات التعصبية الدينية والرياضية لدى الشباب الجامعي من الجنسين

 العينة       ينة الكليةالع  عينة اإلناث  عينة الذكور
  األمــن النفسـي  المتغير   

  **0.150-  **0.242- 0.014  االتجاهات التعصبية الدينية
  **0.209-  **0.304- 0.012  االتجاهات التعصبية الرياضية

  **0.213-  **0.322-  0.016  الدرجة الكلية لالتجاهات التعصبية

  )0.01(االرتباط دال عند مستوى    ** 

ًتباطيــه ســالبة دالــة إحــصائيا بــين األمــن النفــسي واالتجاهــات التعــصبية الدينيــة وجــود عالقــة ار) 5(يبــين جــدول 
والرياضية لدى عينة اإلناث والعينة الكلية ، بينمـا لـم تتبـين أي عالقـة بـين االتجاهـات التعـصبية واألمـن النفـسي لـدى عينـة 

  .الذكور 
  :تفسير الفرض األول 

ًيا ، ويرجـع ذلـك إلـى مـا تـراه هـورني أن الوالـدين إذا أبـديا عطفـا يتضح من الجدول السابق تحقق الفرض األول جزئ ً
ًحقيقيا ودفئا نحو الفرد يشبعان حاجته لألمن ويؤدي بالتالي إلى النمو السوي  بينما إذا أبدي الوالدين عدم مباالة وعداء بل . ً

الــسوي  وأن الفــرد الــذي تــساء معاملتــه وكراهيــة نحــو الفــرد فــإن هــذا يحــبط حاجــة الفــرد لألمــن وبالتــالي النمــو النفــسي غيــر 
  . نحو والديه بل ونحو اآلخرين  Basic hostilityبطريقة أو أكثر أو بخبرة أو أكثر يشعر بعداء أساسي

ًولــسوء الحــظ فــإن مــشاعر العــداء التــي يــسببها الوالــدان ال تبقــى منعزلــة وبــدال مــن هــذا بــل تعمــم لتــشمل العــالم كلــه 
ًشعر أن كل شيء وكل فرد يكـون خطـرا أو يقـال أن الفـرد عنـد هـذه النقطـة لديـه قلـق أساسـي وهـو والفرد ي, والناس أجمعين 

ًوأن هــذا االتجــاه ال يكــون عــصابا ولكــن تربــة خــصبة لينمــو فيهــا , شــعور الطفــل بالعزلــة والوحــدة والعجــز فــي عــالم عــدائي 
وعة كبيرة من العوامل المتبادلة في البيئة إلى هذا ًويمكن أيضا أن تؤدي مجم" القلق األساسي" العصاب ولهذا أسمته هورني 



الشعور بإنعدام األمن النفـسي لـدى الفـرد وهـذه العوامـل هـي الـتحكم والـسيطرة والالمبـاالة والـسلوك الغيـر منـتظم وعـدم احتـرام 
  .حاجاته وغيرها من أساليب المعاملة لوالديه الغير سوية 

حقيقة فإنه يستطيع أن يتغلب على ما يلقاه من سـوء المعاملـة بتعرضـه وترى هورني أن الفرد إذا شعر بأنه محبوب 
ًللعقاب البدني بين الحين واآلخر دون أن تترك مثل هذه الخبرات لديه آثارا مرضـية أمـا إذا لـم يـشعر الفـرد بأنـه محبـوب فإنـه 

  ع من العداء أو التعصب بأنواعهوهو ما يخلق لديه نو ) 27,1998,زينب سليم( يشعر بالعداء نحو والديه ونحو اآلخرين 

كما أن هذه النتيجة منطقية بما توصل إليه اريكـسون فـي نظريتـه عـن األمـن النفـسي حيـث يـرى اريكـسون أن الفـرد 
وهو في مرحلة الطفولة ينمو على مراحل وكل مرحلة يمر فيها الفرد بأزمة وليس المقصود بها كارثة تلحق بالفرد وتهـدده بـل 

ولكــل أزمــة نفــسية اجتماعيــة بعــدها . هــا مــصدر لنــشوء قــوة الفــرد وتكاملــه كمــا أنهــا مــصدر لــسوء توافقــه نقطــة تحــول أي أن
  .اإليجابي والسلبي فهو يرى أن كل مرحلة من مراحل النمو تبني على حل الصراعات النفسية االجتماعية السابقة وتكاملها 

  :وينص على أنه : الفرض الثاني  

ال ة س ة ارتباطي د عالق دى توج ة والرياضية ل صبية الديني ات التع ن االتجاھ ل م ذات وك دير ال ين تق بة ب

  .الشباب الجامعي من الجنسين 

ــام الباحــث بإيجــاد قــيم  ــذات ) ر(للتحقــق مــن هــذا الفــرض ق مــن خــالل إيجــاد معامــل ارتبــاط بيرســون بــين تقــدير ال
  :ج الذي يوضحها الجدول التاليعن النتائ) ر(واالتجاهات التعصبية الدينية والرياضية وقد أسفرت قيم 



  )6( جــدول رقم 

  يوضح العالقة بين تقدير الذات واالتجاھات التعصبية الدينية والرياضية لدى الشباب الجامعي من الجنسين

  العينة                        العينة الكلية  عينة اإلناث  عينة الذكور
  تقدير الذات     المتغير

  **0.150-  **0.242- 0.014  لدينيةاالتجاهات التعصبية ا
  **0.209-  **0.304- 0.012  االتجاهات التعصبية الرياضية

  **0.213-  **0.322-  0.016  الدرجة الكلية لالتجاهات التعصبية

  )0.01(االرتباط دال عند مستوى ** 

 التعصبية الدينيـة والرياضـية ًوجود عالقة ارتباطيه سالبة دالة إحصائيا بين تقدير الذات واالتجاهات) 6(يبين جدول 
لدى عينة اإلناث والعينة الكلية ، بينما على الجانب اآلخر لم تتضح أي عالقة بين تقدير الذات واالتجاهات التعصبية الدينية 

  .والرياضية لدى عينة الذكور

  تفسير الفرض الثاني

انخفـاض تقـدير ن بـأ سير هـذه النتيجـةًيتضح من الجدول السابق أن هذا الفرض قد تحقق صحتة جزئيا ، ويمكن تفـ
ً التوافـق والـذين غالبـا مـا يقـل منخفضياألفراد ف تقدير الذات وعالقته بالتعصب، انخفاضفعن , الذات يؤدي لحدوث التعصب 

ًال  تقـدير الـذات يعنـى أن الفـرد أقـل ثقـة بنفـسه وأقـل تقـبفانخفـاضًن يكونوا أكثر إستعدادا للتعصب ، أ يمكن لذواتهم اعتبارهم

هـانى ( ية   الـسواالجتماعيـة االتجاهـاتحترامها شروط رئيـسية لقبـول اآلخـر وتكـوين اًحتراما لها ، والثقة بالنفس وتقبلها واو
   . )42-40  ،1997 الجزار،

 يتقبلـون اآلخـرين ، واالسـتحقاق فإن األشخاص الذين يتقبلون ذواتهم ويرون فيها القيمة والجـدارة ,ومن زاوية أخرى
ًما نرى اآلخرين وفقا لكيفية رؤيتنافنحن دو    .  Hamachek, 1982, 3 )( لذواتنا  ً

 السالبة نحو أنفسهم قد تكون إتجاهاتهم سالبة نحو الجماعات االتجاهاتومن هنا يمكن أن نفترض أن األفراد ذوى 
 Katz( صـاغها كـاتز التـينـا ووظيفـة الـدفاع عـن األ .. لالتجاهـاتًالخارجية ، ومن ناحية أخرى ووفقـا للخاصـية الوظيفيـة 

 التعــصبية تقــى الفــرد مــن المــشاعر الــسالبة تجــاه ذاتــه عبــر االتجاهــاتً إنطالقــا مــن مفــاهيم التحليــل النفــسى ، فــإن )1967,
  . )  Hewstone, et al.,1993, 351( مثل جماعات األقلية إسقاط هذه المشاعر على األشخاص اآلخرين

  نيلـسون– ودراسة  ديفيد )Verkuyten, et al., 1995(دراسة فيركتين وآخرين واتفقت نتائج الدراسة الراهنة مع 

)Devid; M& Nielson, 1996 (  ًوالتي توصلت نتائجها إلـي أن األغلبيـة مـن الـشباب الهولنـدى أكثـر تعـصبا مـن األقليـة
ًوثبت أيضا أن التعصب لدى الشباب يرتبط إيجابيـا بتقـدير الـذات , من الشباب التركي  بينمـا وجـد أيـضا أن التعـصب يـرتبط , ً

  ًسلبيا بين األقلية منهم



دراسة هـدفت إلـي معرفـة العالقـة بـين  ) Robert , 1985( واختلفت نتائج الدراسة الراهنة مع دراسة أجراها روبرت 
صف علــى ًالتعــصب وتقــدير الــذات والتــي توصــلت إلــى عــدم وجــود تفــاعالت دالــة إحــصائيا بــين األداء الحــر واألداء داخــل الــ

  .التعصب للجنس وتقدير الذات 

 والتـي تهـدف إلـي الكـشف عـن العالقـة بـين تقـدير )Parker, 1990 (كما اختلفت الدراسة الراهنة مع دراسة باركر 
( ًوتوصــلت إلــى وجــود عالقــة إرتباطيــة موجبــة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى , الــذات والمعتقــدات المــسيحية واألحكــام الخلقيــة 

  ) .0.65= ر ( دير الذات والمعتقدات المسيحية  وبين تق) 0.05

وتوصلت نتائج الدراسة إلي وجـود . ( Bonner,et al,2002 )ًويدعم هذا االتجاه أيضا ما ذهب إليه بونر وآخرون 
وكــذلك وجــد ارتبــاط بــين تقــدير الــذات األصــلي وتقــدير الــذات , ارتبــاط بــين تقــدير الــذات األصــلي والقابليــة الكتــساب التعــصب 

  .الضمني 

  :وينص على أنه : الفرض الثالث 

شباب الجامعي من  دى ال ة والرياضية ل يمكن التنبؤ باألمن النفسي من خالل االتجاھات التعصبية الديني

 . الجنسين 

ًللتحقق من صحة الفرض ، تم استخدام تحليـل االنحـدار المتعـدد لمعرفـة أقـوى المتغيـرات تـأثيرا فـي األمـن النفـسي ، 
  ) .7(من الجدول كما يتضح 

   )7( جدول 

  يوضح تحليل االنحدار المتعدد لالتجاھات التعصبية الدينية والرياضية لدى العينة على األمن النفسي

  المتغيرات المستقلة المتغير التابع
االرتباط 
  المتعدد

نسبة 
  المساھمة

  قيمة ت  قيما بيتا

األمن 
  النفسي

االتجاهات 
  **3.27  0.19-  0.04  0.19 التعصبية الرياضية 

  199.37الثابت العام 

  )                               0.01(دال عند مستوى ** 

% 4يتضح من الجدول السابق أن األمن النفسي يتأثر بمتغير االتجاهـات التعـصبية الرياضـية فقـط بنـسبة مـساهمة 
   -:ويمكن صياغة المعادلة التنبؤية بين المتغيرات على النحو التالي 

   199.37+ االتجاهات التعصبية الرياضية  × 0.19-= من النفسي األ

بينمــا وجــد مــن خــالل التحليــل اإلحــصائي أن االمــن النفــسي لــم يتــأثر بمتغيــر األتجاهــات التعــصبية الدينيــة بــل يتــأثر 
  .بمتغير االتجاهات التعصبية الرياضية فقط 



  : تفسير الفرض الثالث 

زينــب ســليم ( ًالفــرض قــد تحقــق جزئيــا وهــذا مــا اتفــق مــع وجهــة نظــر مــن خــالل العــرض الــسابق نجــد أن هــذه 
,  الذي يتمثل في حسن التعامل بين الوالدين وبين الوالدين واألبنـاء مـن جهـه أخـري–في أن االستقرار األسري  ) 30,1998,

ت دون ضـغط أو إجبـار وقيام كل فرد في األسـرة بـدوره تجـاه األخـر ومـشاركته الفعليـة فـي كـل مـا يـصادف األسـرة مـن مـشكال
وشيوع التسامح والمحبة بين أفراد األسرة وعدم التعصب لألفكار يعد شرطآ من الشروط التي يجب توافرها في جو األسرة حتي 

  .يتسني ألفرادها الشعور باألمن النفسي والطمأنينة

وضوع األمن بكافـة أنواعـه  أن الواليات المتحدة أخذت علي عاتقها تبني م( Ben-Meir ,2004 )بن ماير كما أكد 
ًسواء كان نفسيا أو قوميا أو اقتصاديا وذلك من خالل إعداد جيش قوي لمواجهة الحرب والحد من العنف وتعميم األمن وذلك  ً ً

المجتمعـات اإلسـالمية التـي قامـت بفـتح نظـام اقتـصادي حـر بينهـا وبـين الغـرب مثـل  لمساندة المجتمعات الصغيرة وخصوصآ
ٕواعادة بناء وتشييد العـراق وأفغانـستان ومـن ثـم فمـن خـالل ذلـك , ٕ والعمل علي حل مشكلة فلسطين واسرائيل األردن والمغرب

   . (Ben-Meir ,2004, 43-60)سوف يؤمن العالم ويحد من موضوع التعصب الديني وبالتالي يقوي األمن الدولي 

كمـا ,رين الشعور بالنقص وضعف الثقة بـالنفسق, كما أن فقدان الشعور باألمن يشعر المرء بعدم االطمئنان والخوف
وأنـه أثـر سـلبي علـى ,واألثر التهزيبى للخوف في تقويم النفوس المعوجه أثـر طفيـف,فمن خاف شيئا كرهه,أنه يؤدى للكراهية

  ) .94 ,1993, أحمد عزت راجح (كل حال 

رد بتقبـل اآلخـرين لـه وحـبهم إيـاه بأن األمن النفسي هو شعور الف) 1993(ويدعم ذلك ما ذهب إليه عصام أبو بكره 
ونـدره شـعوره بـالخطر , ٕواحـساسه بالـسالمة, وشـعوره باالنتمـاء إلـى الجماعـة وأن لـه دورا فيهـا ,وموده , و يعاملونه بدفء 

   ) .6,1993,عصام أبوبكره ( والتهديد والقلق 

 ,الـدائم بالتهديـد والخطــر الـشعور ب - Maslow  ماسـلو يراهـا كمـا - ولألمـن النفـسي عـدد مـن األعـراض تـرتبط 
ً ال يستشعر بالخطر دائما قد ينظر إلـى الجماعـة الخارجيـة بوصـفها الذيوالتعطش المستمر لتحقيق األمن وبالتالى فإن الفرد 

 آخــر فــإن رؤيــة الفــرد للجماعــة الخارجيــة كمهــدد تزيــد مــن إلتــصاقه بجماعتــه ومــن اتجــاه, اتجــاههــذا مــن . ًمــصدرا للتهديــد 
 تعصبية اتجاهات سوف يكون وبالتاليقيق الشعور باألمن وهو ما قد يؤدى إلى تعزيز العداء للجماعة الخارجية كمحاولة لتح

  .) 4-3 :ص ص ت،. بعبد الرحمن عيسوى،(ضد هذه الجماعة

والتـي توصـلت إلـى أنـه يمكـن التنبـؤ بفقـدان األمـن  ) 1992( وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة محمد إبـراهيم عيـد 
  . الذكور من خالل عدم االتزان االنفعالي واإلجهاد النفسي و التطرف في العقيدة وفي المواقف وعدم اإلحساس بالواقععند 

  : وينص على أنه :الفرض الرابع 

شباب الجامعي من  دى ال ة والرياضية ل يمكن التنبؤ بتقدير الذات من خالل االتجاھات التعصبية الديني

 . الجنسين 



ًلفرض ، تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة أقوى المتغيرات تأثيرا في تقـدير الـذات ، كمـا للتحقق من صحة ا
  ) .8(يتضح من الجدول 

   )8( جدول 

  تحليل االنحدار المتعدد لالتجاھات التعصبية الدينية والرياضية لدى العينة على تقدير الذات

  المتغيرات المستقلة  المتغير التابع
االرتباط 

  متعددال
نسبة 
 المساھمة

  قيمة ت  قيما بيتا

الدرجة الكلية   تقدير الذات
  **3.73  0.21-  0.05  0.21 لالتجاهات التعصبية 

  117.91الثابت العام 

  )      0.01(دال عند مستوى ** 

 ويمكــن% 5يتــضح مــن الجــدول الــسابق أن تقــدير الــذات يتأثربالدرجــة الكليــة لالتجاهــات التعــصبية بنــسبة مــساهمة 
   -:صياغة المعادلة التنبؤية بين المتغيرات على النحو التالي 

   117.91+ الدرجة الكلية لالتجاهات التعصبية  × 0.21-= تقدير الذات 

بينمــا وجــد مــن خــالل التحليــل األحــصائي أن تقــدير الــذات لــم يتــأثر بمتغيــر االتجاهــات التعــصبية الدينيــة وال بمتغيــر 
  . ولكن يتأثر بالدرجة الكلية لالتجاهات التعصبية فقط االتجاهات التعصبية الرياضية



  تفسير الفرض الرابع

ًيمكن تفـسير ذلـك بـأن تقـدير الـذات يمثـل عـامال هامـا ورئيـسيا فـي تـشكيل االتجاهـات التعـصبية ، ألنهـا تـؤثر علـى  ً ً
 , Dubois , 2003 )لالتـوافقي  صورة الذات ، والشعور بالكفاءة الذاتيـة ، وقـد تقـود أحيانـا إلـى عـدد مـن أنمـاط الـسلوك ا

429 )    

التعصب يوظف كوسـيلة للـدفاع  في أن Stephen et al., 1998 )(وتتفق هذه النتيجة مع ما يراه ستيفن وآخرون 
   Stephen et al., 1998, 31 ) (   أو بعبارة ثانية لحماية تقدير الذات,عن تقدير الذات 

ً الهـرم اإلجتمـاعى مـثال قـد فـيلذاتـه بـسبب تـدنى ترتيبـه وتقديره باره  ينخفض إعت الذين الشخصأومما ال شك فيه 
وفـى كـل األحـوال يمكـن . والتعـصب  رفونًخرى بما يمنحه نوعا مـن الـشعور بـالأ والتقليل من شأن جماعات االحتقار إلى أيلج

  )140-139 ،2002 الجزار ،هانى( عتباره لذاته إبقاء على  التعصبية كمحاولة من قبل الفرد لإلاالتجاهاتالنظر إلى 

فـي أن إدراك الـذات وتقـديرها عـن   )1992( كمـا يمكـن تفـسير هـذه النتيجـة علـى مـا ذهـب إليـه محمـود عبـدالعزيز 
ًطريق االستدماج واإلسقاط يكون في مجمله استدماج الحسن واسقاط القبيح ، والتوازن بين العمليتين ليس مـضمونا تمامـا ،  ً ٕ

نب تسبب النقصان في الجانب اآلخر ، لذلك نجد أن تقدير الذات عرضة لعوامـل ديناميـة ذاتيـة تـؤثر مما يجعل الزيادة في جا
فيه وبعبارة أخري ، نجد أن الشخص إذا عبر عن نقص االنسجام بين الصورة الداخلية للذات والواقـع الخـاص بالـذات ، فإنـه 

ًيتوتر انفعاليا ويكون متعصبا   لتعرف على الذات هو في حقيقته مقاومة للتعرف على الذات ، ويمكن أن نفترض أن غياب ا. ً
محمــود (لــذا نــصل إلــى افتــراض أن العوامــل الديناميــة الداخليــة تــسبب عــدم التعــرف علــى الــذات والحكــم االنفعــالي عليهــا 

  )31,1992,عبدالعزيز

 بالحالة االنفعالية والتعصبية وهناك نوعان من العوامل المؤدية إلى تكوين تقدير ذات مرتفع أو منخفض والتي تتعلق
   :للفرد، هما 

فلقـد ثبـت أن درجـة تقـدير الـذات لـدى الطفـل تتحـدد بقـدر خلـوه مـن القلـق ، أو عـدم : عوامل تتعلـق بـالفرد نفـسه 

ًاالستقرار النفسي ، بمعنى أنه إذا كان الفرد متمتعا بصحة نفسية جيدة ، ساعد ذلك علـى نمـوه نمـوا طبيعيـا ، ويكـون تقـدي ً ره ً
ًلذاته مرتفعا، أما إذا كان الفرد من النوع القلق غير المستقر ، فإن فكرته عن ذاته تكون منخفضة ، وبالتالي ينخفض تقـديره 

  .لذاته 

وهى متصلة بظروف التنشئة االجتماعيـة والظـروف التـي تربـي ونـشأ فيهـا الفـرد ، : عوامل تتعلق بالبيئة الخارجية

 :وكذلك نوع التربية ، ومنها 

  هل يسمح له بالمشاركة في أمور العائلة ؟

 هل يقرر لنفسه ما يريد ؟



  ُما نوع العقاب الذي يفرض عليه ؟

  . )Conger, et. Al , 2002( ؟          ) محبة أم عداوة( نظرة األسرة ألصدقاء الفرد 

ثيـرة ، منهـا مـا يتعلـق بـالفرد إلى أن العوامل التي تؤثر في تقدير الفرد لذاتـه ك ) 1987( ويذهب فاروق عبد الفتاح 
نفسه مثل استعداداته وقدراته ، والفرص التي يستطيع أن يستغلها بما يحقق له الفائدة، ومنهـا مـا يتعلـق بالبيئـة الخارجيـة ، 

زداد ، أمـا وباألفراد الذين يتعامل معهم ، فإذا كانت البيئة تهيئ للفرد المجال واالنطالق واإلنتاج واإلبداع ، فإن تقديره لذاتـه يـ
إذا كانــت البيئــة محبطــه، وتــضع العوائــق أمــام الفــرد بحيــث ال يــستطيع أن يــستغل قدراتــه واســتعداداته ، وال يــستطيع تحقيــق 
طموحاته ، فأن تقدير الفرد لذاته ينخفض ، كذلك فإن نمـو تقـدير الـذات ال يتـأثر بالعوامـل البيئيـة والموقفيـة فحـسب ، ولكنـه 

فـاروق (  ذكاء الفرد وقدراته العقلية ، وسمات شخصيته ، والمرحلة العمرية والتعليمية التـي يمـر بهـا يتأثر بعوامل دائمة مثل
  ) .21 ، 1987عبد الفتاح ، 

فـي أن تقـدير الـذات  ) Ruttenberg, et al., 1996(واتفقت هذه النتيجة مع ما توصل إليه  روتينبـرج وآخـرون  
 .رة على التنبؤ بالتعصب  هو البعد األكثر قدPCSEالجماعي العام 

 إلـى إمكانيـة التنبـؤ بكراهيـة األجانـب مـن خـالل (Boehnke, et al., 1998 ) كمـا أكـدت دراسـة بوهنيـك وآخـرين 
ووجــد أن كــال مــن التوجهــات القيميــة ثــم تقــدير الــذات المــنخفض أقــل أهميــة فــي التنبــؤ بكراهيــة , تقــدير الــذات المــنخفض 

  .األجانب

    :لى انهينص ع: الفرض الخامس 

اث _ ذكور ( ٍيوجد تفاعل بين كل من الجنس  نخفض(ومستوي التعصب ) إن ع-م ا )   مرتف في تأثيرھم

  .المشترك على األمن النفسي لدى الشباب الجامعي 

وللتحقق من صحة هذا الفرض ، تم تقسيم درجات أفراد العينة حسب الوسيط لكل من الذكور واإلناث إلـي منخفـضي 
التعــصب ، ثــم اســتخدم الباحــث تحليــل التبــاين الثنــائي لمعرفــة الفــروق بــين منخفــضي التعــصب ومرتفعــي التعــصب ومرتفعــي 

  :والجدول التالي يوضح ذلك . التعصب في األمن النفسي 

   )9(جدول 

  يوضح نتائج تحليل التباين الثنائي في األمن النفسي من حيث الجنس ومستوى االتجاھات التعصبية

 المربعاتمجموع  مصدر التباين
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
 )ف ( 

مستوى 
  الداللة

 غير دالة 0.934 208.688  1 208.688 )أ(الجنس 

  دالة *4.688 1047.740 1 1047.740)ب(مستوى التعصب 
 غير دالة 1.996 446.047 1 446.047 ب× أ 



 __ __ 223.472 290 64806.861  )الخطأ( البواقي 

 __ __  __ 294 9637423.00  الدرجة الكلية 

  )0.05( ً إحصائيا عند مستوى دال* 

  :ما يلي ) 9(يتضح من جدول 

  .التوجد فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث في األمن النفسي -1

 توجــد فــروق ذات داللــة احــصائية بــين منخفــضي مــستوي التعــصب ومرتفعــي مــستوي التعــصب فــي االمــن النفــسي كانــت -2
  0 منخفضي التعصب لصالح

فـي تأثيرهمـا )  مرتفعـي التعـصب–منخفـضي التعـصب (ومـستوي التعـصب )  انثي-ذكر( اليوجد تفاعل بين متغير الجنس -3
  0علي المشترك علي االمن النفسي لدي الشباب الجامعي

ة، أو حكم إلى أن التعصب هو نفسي جامد مشحون انفعاليا، أو عقيد) 1984(ويرجع ذلك حسب تفسير حامد زهران 
 ضد جماعة أو شئ أو موضـوع وال يقـوم علـى سـند منطقـي أو معرفـة كافيـة أو حقيقـة - في األغلب واألعم -مسبق مع أو 

، ومن الصعب تعديله ، ويجعل اإلنـسان يـرى مـا يجـب أن يـراه فقـط وال يـرى مـا ال يحـب أن يـراه فهـو يعمـى ويـصم ...علمية 
  .لجماعة للشعور والتفكير واإلدراك والسلوك بطرق تتفق مع اتجاه التعصب ويشوه إدراك الواقع ، ويعد الفرد أو ا

 ه تغيــب فيــالــذيفــالمجتمع .  العــدوان لــى الظــروف الهامــة المــساعدة ع كأحــددور  الفــرده يعــيش فيــالــذيلمجتمــع ول
 ، وضــعف اإلحبــاطو ، تنتــشر فيــه مــشاعر الحرمــان األفــراد الحاجــات لــدى ٕواشــباع توزيــع المكاســب فــيالعدالــة االجتماعيــة 

نواعـة المختلفـة كالـسلبية والالمبـاالة والخـروج عـن أ مثل هذا المجتمع يثير العـدوان بإن. االنتماء للوطن والشعور باالغتراب 
   .القانون وارتكاب الجريمة 

  :وينص على انه : الفرض السادس 

نخفض( ومستوي التعصب )   إناث -ذكور( ٍيوجد تفاعل بين كل من الجنس  ع  م-م ا ) رتف في تأثيرھم

  .المشترك على تقدير الذات لدى الشباب الجامعي 

وللتحقق من صحة هذا الفرض ، تم تقسيم درجات أفراد العينة حسب الوسيط لكل من الذكور واإلناث إلـي منخفـضي 
ب ومرتفعــي التعــصب ومرتفعــي التعــصب ، ثــم اســتخدم الباحــث تحليــل التبــاين الثنــائي لمعرفــة الفــروق بــين منخفــضي التعــص

  :والجدول التالي يوضح ذلك. التعصب في تقدير الذات 

   ) 10(جـــدول 

  يوضح نتائج تحليل التباين الثنائي في تقدير الذات من حيث الجنس ومستوى االتجاھات التعصبية

مستوى   قيمةمتوسط درجة مجموع  مصدر التباين



  الداللة "ف"  المربعات الحرية المربعات

 دالة *5.171 521.149  1 521.149 )أ(الجنس 

  غير دالة 3.320 332.723 1 332.723)ب(مستوى التعصب 
 دالة **7.527 758.505 1 758.505 ب× أ 

  __ __ 100.775 290 29224.806  )الخطأ( البواقي 
 __ __ __ 294 2979046.00  الدرجة الكلية 

  :ما يلي ) 10(يتضح من جدول 

  0ين كل من الذكور واالناث في تقدير الذات وذلك لصالح االناث ً توجد فروق دالة احصائيا ب-1

  0ً التوجد فروق دالة احصائيا بين منخفضي التعصب ومرتفعي التعصب في تقدير الذات -2

فــي تأثيرهمــا المــشترك علــي تقــدير الــذات لــدي )  مرتفــع–مــنخفض ( يوجــد تفاعــل بــين كــل مــن الجــنس ومــستوي التعــصب-3
  0 الشباب الجامعي

  :كما هو موضح بالجدول التالي , استخدم الباحث اختبار شفيه, تحديد اتجاه الفروق بين متوسطات المجموعات ول

  



   )11( جدول 
  يوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعات الثالث في تقدير الذات بإستخدام معادلة شفية

  المتوسط  مجموعات المقارنة  األبعاد   الداللةفروق المتوسطات واتجاه

1  2  3  4  
 ذكور منخفضي -1

  التعصب
        ـ  97.91

      ـ  1.09  99.01   ذكور مرتفعي التعصب-2
 إناث منخفضي -3

  التعصب
    ـ  *4.85  **5.95  103.86

  تقدير الذات

  ـ  *5.40  0.56  0.54  98.43   إناث مرتفعي التعصب-4

  0.01دالة عند مستوى *  

  0.05دالة عند مستوي ** 

  : ما يلي ) 11(الجدول رقم يتضح من 

ًتوجد فروق دالة احصائيا بين الذكور منخفضي التعصب واإلناث منخفضي التعصب في تقدير الذات وذلك لـصالح اإلنـاث -1
  .منخفضي التعصب 

ًتوجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور مرتفعي التعصب واإلناث منخفـضي التعـصب فـي تقـدير الـذات وذلـك لـصالح اإلنـاث -2
  .خفضي التعصب من

ًتوجد فروق دالة احصائيا بين اإلناث منخفضي التعصب واإلنـاث مرتفعـي التعـصب فـي تقـدير الـذات وذلـك لـصالح اإلنـاث -3
  .منخفضي التعصب 

  .ً ال توجد فروق دالة احصائيا بين باقي المجموعات مع بعضها بعضا -4

  تفسير الفرض السادس

  :ضي التعصب في تقدير الذات مقارنة بغيرهن في ضوء ما يلي ويمكن أن نسرد تفسير تفوق اإلناث منخف

أن أرتفاع تقدير الذات لدي الشباب قـد يـساهم فـي التفاعـل مـع اآلخـرين وفـي تحديـد طبيعـة تـصوراتهم عـن أنفـسهم 
   ).Kleinpenning,et al,1993( لدى الشباب حول مجتمعهم ةًوتبني أفكارا إيجابي



ــات ممــن يمــتلكن ــك الفتي ــا أن تل ــسلوكيات كم ــد مــن ال ــتعلم المزي ــديهم فرصــة ل ــذات ل ــدير ال ــى تق ــة عل  درجــات مرتفع
 ( Gray , 2000 , 49 ) .              االجتماعية اإليجابية، وتقبل نقد اآلخرين وتكوين صداقات وعالقات اجتماعية فعالة

    

هتمام واالحترام والضوابط المعقولـة كما يمكن تفسير ذلك بأن األطفال الذين هم أسر تتسم بمناخ يسود فيه الحب واال
  .يكون لديهم شعور بالقيمة والكفاءة والقدرة على النجاح الدراسي والقدرة على مواجهة مشكالت الحياة بكفاءة وفاعلية 

كما أن انخفاض تقدير الذات يعنـي شـعور الطفـل بالقـصور نحـو إدراك النجـاح فـي مواجهـة المطالـب اليوميـة للحيـاة 
 )" شعور بعــدم الثقــة بــالنفس والعجــز والــضآلة والفــشل وعــدم القــدرة علــى التنــافس مــن أجــل تحقيــق أهدافــه العاديــة، والــ

Rohner, 1986, 78).   

ــه ) Cooper Smith,1980, 6-16 (  حيــث أشــار كــوبر ســميث  ــه ولكفايت ــرد االيجــابي لذات ــيم الف ــى أن تقي إل
تغلب على مشكالته والوفـاء بحاجاتـه، وفـي نفـس الوقـت فـإن الشخصية واالجتماعية هو أساس نجاحه وأساس قدرته على ال

  .النجاح واالنجاز يزيدان من  تقييم الفرد االيجابي لذاته ولكفايته فالعالقة بينهما دائرية وهى عالقة تأثير وتأثر

رد على اعتبـار تقـدير الـذات يتوقـف علـى شـعور الفـ) Freud,1914 ( كما يمكن تفسير ذلك بما توصل إليه فرويد 
ًبأنه محبوب ، بنفس الطريقة التي يحتاج بها االبن للدفء والطعـام ، وطبقـا لفرويـد ليـسا أسـاس تقـدير الـذات بالنـسبة للفـرد 
فقط ولكنهما أساس وجوده ، ويؤكد فرويد أن األنا األعلى عندما تنشأ فأنها تضطلع بالتنظيم الداخلي لتقدير الذات ، حيث لم 

 هو الشرط الضروري والوحيد لمشاعر االرتياح ، ولكن شعور الطفل بأنه فعل الـشيء الـصحيح يعد شعور الطفل بأنه محبوب
   ) 52 – 51 ، 1999إبراهيم محمد الدخاخني ، ( هو الشرط الضروري 

 هو أحد أهم متغيرات الشخصية ، والتي تمثل وقاية أو حـصانة فـي Self- Esteemوخالصة األمر أن تقدير الذات 
   الــــــــــضاغطة علــــــــــى الــــــــــصحة الجــــــــــسمية والنفــــــــــسية للفــــــــــرد ومواجهــــــــــة األفكــــــــــار الــــــــــسلبيةمواجهــــــــــة األحــــــــــداث

، فإدراك الفرد لقيمته الذاتية وكفاءته ال يعتبر فقط أهم متغير في قدرة الفرد على المواجهة الناجحة للضغوط فحـسب ، ولكنـه 
دعـاء سـيد  ( ي سـلوك الفـرد طـوال حياتـهيعتبر أهم متغير في حياة الفرد وشخصيته على اإلطالق، ويظل هذا المتغير يؤثر فـ

  . )85 ، 2000مهدي ، 

 توصيـات الدراسة

   -: توصل الباحث بعد عرض نتائج الدراسة الحالية إلى عدد من التوصيات التطبيقية وهى 

هم  االهتمام بعمل برامج إرشادية لدى الشباب لخفض العدوان والتعـصب وتحـسين تقـدير الـذات واألمـن النفـسي ، وتـشجيع-1
 .على االستقاللية والتقبل والتسامح ومنح فرص للحوار بينهم وبين آبائهم 

 . ضرورة الربط بين خصائص الشخصية المختلفة اإليجابية والسلبية وأنماط التعصب المختلفة لدى الشاب الجامعي-2



وكيفيـة التعامـل معـه وباألضـرار  ب بأضـرار التعـصاألسـرة ضرورة قيام وسائل اإلعالم المختلفة بالمساهمة في زيادة وعـي -3
 .التي يمكن أن تلحق بالمجتمع جراء ذلك 

ً توعية المتعصبين رياضيا من خالل وسائل اإلعالم المختلفة بالمعاني الحقيقية للتنـافس الرياضـي الـشريف وأن الرياضـة -4
فــي مبــاراة المنتخــب المــصري فــوز وخــسارة وأنهــا وســيلة إلســعاد النــاس ولــيس لــزرع األحقــاد بيــنهم ولعــل كــان هــذا واضــح 

 ومـا ترتـب عليهـا مـن مـشاحنات وأعمـال عنـف وشـغب 2010والمنتخب الجزائري األخيرة في التصفيات المؤهلـة لكـأس العـالم 
كما أن الرياضة وسيلة لتكوين العالقات المتينة بين الرياضيين مما يحقق األهـداف النبيلـة , بين الشعبين المصري والجزائري 

  .ياضي الشريف للتنافس الر

 وكذلك البد من وضع ضوابط حازمة على الصفحات الرياضية في الصحف اليومية والبرامج الرياضية التي انتشرت بشكل -5
كبير في القنوات الفضائية في اآلونة األخيرة والتي زادت مـن حـدة التعـصب الرياضـي بـين الـشباب ، والبـد أن يعـرف اإلنـسان 

  . الحياة أهم من الرياضة البد أن يضعها في عين االعتبار ًالمتعصب أن هناك أمورا في

ٕ البد من التربية الواعية الهادفة المخطط لها من أهـل العلـم والـصالح والخبـرة ، واشـغال الفـراغ الفكـري للـشباب وتـوعيتهم -6
  .ٕتوعية دينية واعالمية كافية 

ًلديني والعمل على ضبط السلوك المنحرف لذا يـصبح الزمـا  البد من تضافر جهود كل أفراد المجتمع للوقاية من التعصب ا-7
على المجتمـع بجميـع مؤسـساته الرسـمية وغيـر الرسـمية تنـشئة أفـراده تنـشئة أسـرية واجتماعيـة ومعرفيـة وثقافيـة وحـضارية 

ًالكتساب االنماط السلوكية السليمة وفهم الدين فهما صحيحا  ً.  

سـاليب التربويـة بعقليـة انفتاحيـة جديـدة يكـون لـديها الرغبـة والقـدرة والـصالحيات  البد من إعادة النظـر فـي الكثيـر مـن األ-8
ٕلحذف ما أصبح غير مالئم لمعطيات العصر واضافة ما هو ضروري ومالئـم لمعطيـات العـصر فـي عـصر العولمـة والـسماوات 

  .المفتوحة 
 الديني واالنحراف توضح كيف يمكن للـشباب  البد من اضافة مناهج جديدة في التعليم الجامعي حول الوقاية من التعصب-9

تحصين انفسهم من الجريمة ومعرفة السبل الناجحة واإلبتعاد عن التعـصب الـديني واالنحـراف وذلـك مـن خـالل االسـتفادة مـن 
  .التجارب الدولية حول دور مؤسسات التربية في الوقاية من التعصب الديني واالنحراف 

مع المحلــي وتفعيــل دورهــا فــي حمايــة أمــن المجتمــع المحلــي وعــدم قــصر نــشاطها داخــل  البــد مــن ربــط الجامعــة بــالمجت-10
  الجامعة فقط 

ً إن عضو هيئة التدريس بالجامعة ممثل للقيم ونموذجا سلوكيا حيا للطالب ويتأثر الطالب بهذه القـيم التـي تكمـن خلفهـا -11 ً ً
والبعض االخر قـد ,ق مع أنظمة  المجتمع وقوانينه المختلفة عديد من االتجاهات والتي قد تكون بعضها اتجاهات ايجابية تتف

ولهــذا البــد ان تكــون عالقــة عــضو هيئــة التــدريس ,يمثــل اتجاهــات تعــصبية متطرفــة ومتعارضــة مــع سياســة الدولــة وأمنهــا 
التعــصبية ًبــالطالب قــد يتجــاوز تاثيرهــا مــا يــستفيد منــه الطالــب مــن علــم إلــي احــداث تغيــرا أبعــد وأعمــق مــن هــذه اإلتجاهــات 



وتحريــك دوافــع الطــالب للعمــل لتحقيــق النجــاح فــي حيــاتهم العمليــة واإلجتماعيــة ، للحفــاظ علــى أمــن مــصر وســالمتها مــن 
  .الجماعات اإلرهابية والمتطرفة 

  .  ٕ نشر الوعي الثقافي بين الشباب واشغال اوقات فراغهم بالهوايات والمشاريع الهادفة-12

  :الدراسـات  المقـترحة 
 :       من خالل نتائج الدراسة الراهنة يقترح الباحث الحالي بعض الموضوعات اآلتية       

  دراسة العالقة بين بعض خصائص الشخصية واالتجاهات التعصبية لدي الشباب الجامعي.  
  دراسة للتعرف على طرق وأساليب تنمية خصائص الشخصية االيجابية لدى الشباب لتقليل من حدة التعصب . 

 العالقة بين صراع الدور الزواجي واالتجاهات التعصبية لدي المتزوجين دراسة . 

  دراسة العنف السياسي وعالقتة باالتجاهات التعصبية لدي الشباب الجامعي. 

  دراسة الحاجات السياسية وعالقتها باالتجاهات التعصبية لدي الشباب الجامعي. 

  دراسة العالقة بين انماط وجرائم العنف السياسي. 

  دراسة عن مدي فعالية برنامج لإلرشاد الديني لخفض مستوي التعصب لدي الشباب الجامعي .  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  
  
  

  قائمة المراجع

  
  

  

 

  مراجع باللغة العربية.  

  مراجع باللغة االنجليزية.
  
  
  
  

 



  قــائمة المراجــع

  :المراجـع العـربية : ًاوال 

ــراهيم إبــراهيم الــشافعي ا -1 ــامج مقتــرحين علــى االتجاهــات التتعــصبية دراســة عامليــه ،  ) : 1997( لــشافعي إب أثــر برن
 .تشخيصية ، إرشادية ، رسالة دكتوراه غير منشوره ، كلية التربية ، جامعة طنطا

وعالقتهـا المشكالت النفسية واالجتماعية لالطفال المحرومين من الوالـدين ) : 1999(ابراهيم محمد ابراهيم الدخاخنى  -2
ــذات والممارســة العالجيــة للخدمــة االجتماعيــة ، رســالة ماجــستير ، معهــد  بتقــدير ال

  .الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس 

 .ية االنجلو المصر القاهرة ،،) اسسه ونظرياته وتطبيقاته (التعلم ) : 1992( محمود وجيهبراهيم إ -3

 . ، دار المعارف  لسان العرب ، القاهرة ) : 1981( أبن منظور  -4

 .معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ، بيروت ،  مكتبة لبنان  ) : 1982( أحمد ذكي بدوي  -5

 .المكتب المصرى الحديث اإلسكندرية ، صول علم النفس ، الطبعه التاسعه ، أ) : 1993(حمد عزت راجح أ -6

ـــــــــــدأحمـــــــــــد محمـــــــــــد  -7 ـــــــــــ) : 1998 (زاي ـــــــــــسمات الشخـــــــــــصية البارانويدي ـــــــــــه ب ة ، رســـــــــــالة          التعـــــــــــصب وعالقت
  .      ًماجستير غير منشورة ، كلية االداب ، جامعة جنوب الوادى

عـصب وعالقتـه بـبعض المتغيـرات النفـسية واالجتماعيـة دراسـة مقارنـة علـى الت ) : 2000( أحمد محمد شافعي أحمـد  -8
عينـــة مـــن طـــالب التعلـــيم العـــام واألزهـــري ، رســـالة دكتـــوراه غيـــر منـــشورة ، معهـــد 

  . الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس 

دراسة ألهم منبئاته ، مجلة التقدير الذاتي للصحة النفسية ،  ) : 2001(  وصالح احمد مراد الخالقحمد محمد عبد أ -9
  .635 - 623 ، ص ص دارسات نفسية ، المجلد الحادي عشر ، العدد الرابع 

  .أضواء علي التعصب ، الطبعة األولي ، بيروت ، دار أمواج للطباعة والنشر  ) : 1993( أديب أسحق  - 10

الثانيــة ، القــاهرة ، دار الفكــر ، الطبعــة )  التطبيقــات –المفــاهيم ( علــم نفــس الرياضــة  ) : 1997( أســامة راتــب  - 11
  .العربي  

  . ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، القاهرة  الثالثة ةلطبعا علم النفس ، ةموسوع ) : 1987 ( مرزوقأسعد  - 12

الشعور باألمن النفسى وعالقته ببعض أسـاليب المعاملـة الوالديـة لـدى  ) : 1999(  عبدالوهاب عبدالمقصودأمانى  - 13
سة االبتدائية ، المؤتمر الدولى السادس لمركز اإلرشاد النفسى ، جامعـة تالميذ المدر

   .760 – 691: عين شمس ، ص ص 



المجلــس الــوطنى للثقافــة والفنــون الرياضــة والمجتمــع ، سلــسلة عــالم المعرفــة ،  ) : 1996( أمــين أنــور الخــولي  - 14
   . 216 ، الكويت ، العدد واآلداب

لعالقة بين اختالف التفسير السببي لدافعية اإلنجـاز وتقـدير الـذات واالتجـاه نحـو ا ) : 1993( أمينة إبراهيم شلبي  - 15
الدروس الخصوصية لدى طالب المرحلة الثانوية ، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة ، 

  .كلية التربية ، جامعة المنصورة 

نويــه وعالقتــه بــبعض الــشعور بــاالمن النفــسى لــدى طلبــة المرحلــه الثا) : 1995( حمــاده الفراعنــه يوســفنتــصار أ - 16
 اليرمـوك  ةالمتغيرات ، رسالة ماجستير غير منـشوره ، كليـة التربيـه والفنـون ، جامعـ

.  

الــسلوك الغيــري لــدى األطفــال وعالقتــه بتقــديرهم لــذواتهم ، رســالة  ) : 1997( إيمــان عبــد الــرحمن معــاذ محمــد  - 17
  .ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق 

ًالمشكالت السلوكية وتقدير الذات لدى المعاق سمعيا في ظل نظامي العـزل والـدمج  ) : 2004(  كاشف إيمان فؤاد - 18
   .121 -69: ، مجلة دراسات نفسية ، المجلد الرابع عشر  ، ص ص 

 النفـسي لـديهم بـاألمن وعالقتها األبناءجية كما يدركها اأساليب المعاملة الزو ) : 1998(  صقر السيدإيمان محمد  - 19
   .  قالزقازي رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة ،

الميسر في علم النفس االجتماعي ، الطبعة الثانية ، عمان ، دار الفرقـان  ) : 1984( توفيق مرعي وأحمد بلقيس  - 20
  . للنشر والتوزيع 

  .بية نظريات الشخصية ، القاهرة ، دار النهضة العر ) : 1990(  جابر الحميدجابر عبد  - 21

  .أوهام الهوية ، ترجمة حليم طوسون ، الطبعة األولى ، القاهرة ، دار العالم الثالث ): 1998 (بايار فرانسواجان  - 22

أنماط القيادة االدارية وعالقتها باألمن النفسى للعاملين ، مجلة كلية اآلداب ، جامعـة  ) : 1993(  جبر محمدجبر  - 23
   .203 – 181: المنوفية ، العدد الثانى عشر ، ص ص 

 مجلــة علــم الــنفس ، الهيئــة بعــض المتغيــرات الديمجرافيــه المرتبطــه بــاالمن النفــسى ، : )1996(جبــر محمــد جبــر - 24
   . )39(العددالمصرية العامة للكتاب ، 

علـى األمـن النفـسي لـه ، مجلـة علـم الـنفس ،  سلوك الوالدين االيذائي للطفل وأثـره ) : 2001(  حمزة مختارجمال  - 25
ـــــــــــــــــــــــدد  ـــــــــــــــــــــــاب  ،)58(الع ـــــــــــــــــــــــة للكت ـــــــــــــــــــــــصرية العام ـــــــــــــــــــــــة الم    الهيئ

 )128 - 143 ( .  



صورة األب وتقدير الـذات لـدي األبنـاء مـن مرحلـة التعلـيم الثـانوي ، مجلـة علـم الـنفس ، ينـاير ،  ) : 2002( ــــــــــ  - 26
  . الهيئة المصرية العامة للكتاب  

 ،        الطبعــة األولــى ، علــم الــنفس اإلجتمــاعى والتعــصب ، ترجمــة عبــد الحميــد صــفوت): 2000(جــون دكــت  - 27
  .القاهرة ، دار الفكر العربى 

  .علم النفس االجتماعي ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، عالم الكتب  ) : 1984(  زهران السالمحامد عبد  - 28

ع ، األمن النفـسي دعامـة أساسـية لألمـن القـومي العربـي ، مجلـة دراسـات تربويـة ، المجلـد الرابـ ) : 1989 ( ـــــــــــــ - 29
  . 320-293ص ص 

قياس التعصب لدى عينـة مـن طلبـة الجامعـة ، مجلـة علـم الـنفس ، الهيئـة  ) : 1998(  سعيد ومفيد حسنحسين  - 30
   .65 – 62: ، ص ص  )  45( المصرية العامة للكتاب ، العدد 

كليــة الشخــصية المتطرفــة فــي وضــوء االضــطرابات الــسلوكية ومفهــوم الــذات ، مجلــة  ) : 1990( حمــدي حــسانين  - 31
  )  .1(، مجلد ) 6(التربية جامعة أسيوط ، العدد 

البناء العاملي للتعصب الرياضي لدى المشجعين ، رسالة ماجـستير غيـر ) : 1999( حنان عبد المنعم عبد الحميد  - 32
  . منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم ، جامعة حلوان  

توجه الديني وعالقته ببعض أبعـاد الشخـصية لـدى طـالب المرحلـة ال ) : 1997( خالد السيد محمد محمد الدسوقي  - 33
الثانوية ، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة ، معهـد الدراسـات العليـا للطفولـة ، جامعـة 

  .عين شمس 

الــذكاء العــاطفى ، ترجمــة ليلــى الجبــالى ، الكويــت ، عــالم المعرفــة ، المجلــس الــوطنى ) : 2000(دانييــل جولمــان  - 34
  ) .262(واآلداب ، العدد للثقافة والفنون 

الرفض الوالدي لدي عينة من األمهـات علـى األمـن النفـسي لـدي / أثر القبول  ) : 2008 ( موريا العزيزدالل عبد  - 35
أطفــالهن ، بحــث غيــر منــشور متطلــب للحــصول علــى درجــة البكــالوريوس فــي علــم 

 . النفس ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، جامعة الملك عبد العزيز  

اتجـاه الطفـل العامـل نحـو العمـل وعالقتـه بالعـدوان وتقـدير الـذات فـى الريـف  ) : 2000( دعاء سيد ابراهيم مهدى  - 36
  .والحضر ، رسالة ماجستير ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس 

األزهـر، مجلـة علـم التـدين وعالقتـه باالكتئـاب لـدي طلبـة وطالبـات جامعـة  ) : 2002( رجاء عبد الرحمن الخطيب  - 37
  .النفس ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، أكتوبر 



ديناميــات التطــرف فــي المحافظــة والتحــرر لــدى الــشباب الجــامعي ، رســالة ماجــستير غيــر  ) : 1982( رزق ســند  - 38
  . منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة عين شمس 

ياضـي ، رسـالة دكتـوراه غيـر منـشورة ، كليـة قيـاس التعـصب فـي المجـال الر ) : 1986( رشيد حلمي عبـد الـسالم  - 39
  .التربية الرياضية للبنين بالهرم ، جامعة حلوان 

لمدرسـة ، ا لدي أطفـال مـا قبـل يدراسة بعض المتغيرات المرتبطة باألمن النفس) : 1998 (حسنمتولى سليم زينب  - 40
 ن شـمسي عـة ، جامعـةللطفوللدراسات العليا ارسالة ماجستير غير منشورة ، معهد 

.  

إدراك القبول والتحكم الوالدى لدي طلبة الجامعة وعالقتها بتقدير الـذات والفاعليـة  ) : 2001(سارة ناصر الدوسري  - 41
  . الذاتية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة الملك سعود  

، مجلـة علـم دراسـة نفـسية اسـتطالعية . رؤيـة عينـة مـن الـشباب لظـاهرة األرهـاب  ) : 1994( سامي عبـد القـوي  - 42
   ) .31( النفس ،القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، العدد 

التعــصب والتحــدي الجديــد للتربيــة العربيــة ، الكتــاب الــسنوي الــسادس للجمعيــة الكويتيــة  ) : 1993( ســعد إبــراهيم  - 43
  . لتقدم الطفولة ، نوفمبر 

  ) .56(اهرة التعصب ، مجلة النبأ ،  العدد التداعيات النفسية واالجتماعية الظ ) : 2001( سعد البصري  - 44

  .مرجع في علم النفس ، القاهرة ، دار الفكر العربي   ) : 1982( سعد جالل  - 45

  .ية واالرشاد النفسي ، االسكندرية ، مركز االسكندرية للكتابجالتو ) : 1999(  أحمد كاملسهير  - 46

  . ، مكتبة االنجلو ، القاهرةولة ونمو اإلنسان دراسة في الطف:  النفسي اإلثراء ) : 1994( سيد احمد عثمان  - 47

  . مكتبة االنجلو المصرية  القاهرة ، التحليل االخالقي للمسئولية االجتماعية ،  ) : 1996 ( ـــــــــ - 48

  . دار الكتب  القاهرة ،  ، ةاإلنسان والصحة النفسي ) : 1997 ( صبحيسيد  - 49

ة  بـ مكتبـة وه القـاهرة ، ، دراسات نفـسية ، الطبعـة األولـي ،الشخصية السوية ) : 1985 ( مرسي الحميد عبدسيد  - 50
.  

 عينـة مـن تالميـذ المدرسـة االبتدائيـة ، يإسـاءة المعاملـة واألمـن النفـسي لـد ) : 2004 ( المجيد عبد محمدالسيد  - 51
  .مجلة دراسات نفسية ، المجلد الرابع عشر ، العدد الثاني ، أبريل 



كونــات الحــاجز النفــسي بــين المــواطن ورجــل الــشرطة وعالقتهــا بــاألمن  بعــض مدراســة ) : 1991 ( محمــدشــعبان  - 52
النفسي ، مجلة البحـث فـي التربيـة وعلـم الـنفس ، المجلـد الخـامس ، العـدد الرابـع ، 

   . 218-185: ص ص 

الدوجماتية وتقدير الـذات واتجاهـات الـشباب نحـو حجـم األسـرة ، رسـالة دكتـوراه  ) : 1995( شوقي سامي الجميل  - 53
  .نشورة ، كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق غير م

مـصدر الـضبط وتقـدير الـذات وعالقتهمـا باالنبـساط والعـصابية ، مجلـة دراسـات نفـسية ،  ) : 1991( صفوت فـرج  - 54
   26-7القاهرة ، المجلد األول ، ص ص 

د الثـاني ، القـاهرة ، محاولة للفهم الـسيكولوجي ، مجلـة دراسـات نفـسية ،  المجلـ: قضية األرهاب  ) : 1993( ـــــــ  - 55
   . 428 – 413ص ص : العدد الرابع 

الوعي الديني وعالقته بالتعصب لدى طالب الجامعة ، رسالة ماجستير  ) : 1992( طارق محمد عبد الوهاب حمزة  - 56
  .غير منشورة ، كلية اآلداب بسوهاج ، جامعة أسيوط 

  .ين والراشدين ، القاهرة ، دار الفكر العربي أختبار تقدير الذات للمراهق ) : 1991( عادل عبد اهللا محمد  - 57

  .علم النفس اآلجتماعى ، القاهرة ، األنجلو المصرية ) : 1985(عادل عز الدين األشول  - 58

القـاهرة ، ، التعريـف واألسـاس النظـري ، )  خ -أ ( اختبار الصحة النفـسية ) : ت .د( عيسوي محمد  الرحمنعبد  - 59
  .  دار النهضة العربية 

بناء مقياس تقدير الذات لدى عينـة مـن أطفـال المرحلـة االبتدائيـة ، قطـر ،  ) : 1992( ن سيد سليمان عبد الرحم - 60
  .، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب  ) 24(مجلة علم النفس ، العدد 

  .لنهضة العربية ادار القاهرة ، ة النفسية ، صحمقدمة في ال ) : 1980( عبد السالم عبد الغفار  - 61

المجلـس سلـسلة عـالم المعرفـة ،  الكويـت ،   نفـسية ،ةدراسـ :رتقـاء القـيم إ ) : 1992(  اللطيف محمد خليفة عبد - 62
  . )160(العدد  ، الوطنى للثقافة والفنون واآلداب

 بين القيم الدينيـة واألمـن النفـسي لـدي طلبـة جامعـة اليرمـوك ، ةالعالق ) : 1993( مان صباح أبو بكرة يعصام سل - 63
  .  غير منشورة ، كلية التربية والفنون ، جامعة اليرموك تيرماجسرسالة 

تقــدير الــذات فــي عالقتــه بالتنــشئة الوالديــة واألمــن النفــسي  ، الكويــت ، المجلــة  ) : 1989( عــالء الــدين كفــافي  - 64
  ) . 30(العربية للعلوم اإلنسانية ، المجلد التاسع ، العدد 

 .، القاهرة ، دار هجر للطباعة بعة الثالثةالصحة النفسية ، الط ) : 1990 (  ـــــــــ - 65



أســاليب المعاملــة الوالديــة وعالقتهــا بتقــدير الشخــصية وتوكيــد الــذات لــدي  ) : 2008(  علــي محمــد حيــدر محمــد  - 66
األطفال الذين يعـانون مـن اضـطراب القـراءة ، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة ، كليـة 

  .األداب ، جامعة الزقازيق 

العالقــة بــين تقــدير الــذات ومركــز الــتحكم واإلنجــاز األكــاديمي فــي ضــوء حجــم األســرة  ) 1991( علــى محمــد الــديب  - 67
وترتيب الطفل في الميالد ، الجمعيـة المـصرية للدراسـات النفـسية ، القـاهرة ، الهيئـة 

 .المصرية العامة للكتاب ، العدد األول

سية لـدي المـراهقين والمراهقـات فـي دراسـة مقارنـة لـبعض الحاجـات النفـ ) : 1986( عواطف حسين صالح صـالح  - 68
 .الريف والحضر ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق 

دراسة لـبعض المتغيـرات النفـسية لـدي المتـزوجين والمطلقـين ، رسـالة دكتـوراه غيـر منـشورة ،  ) : 1989(  ـــــــــــــــ  - 69
  .كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق 

خـصائص نفـسية وسـيطة فـي العالقـة بـين ضـغوط : تقدير الذات ومـصدر الـضبط  ) : 1995( مخيمر عماد محمد  - 70
الحيــاة وأعـــراض القلــق واالكتئـــاب ، رســالة دكتـــوراه غيــر منـــشورة ، كليـــة اآلداب ، 

  .جامعة الزقازيق 

ـــ - 71  مجلــة دراســات نفــسية ، أدراك األطفــال لألمــن النفــسي مــن الوالــدين وعالقتــه بــالقلق واليــأس ، ) : 2003 (  ـــــــــ
   .677 – 613:  ، ص ص المجلد الثالث عشر ، العدد الرابع ، أكتوبر

التفكير الناقد وعالقته بتخفيض مستوي التعصب لـدى عينـة مـن طـالب الجامعـة  ) : 1993( فاروق السيد عثمان  - 72
 في البحرين ، مجلة علم النفس ، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب ، القـاهرة ، الـسنة

   . 58 -27: ، ص ص ) 27(السابعة ، العدد 

دراسـة ميدانيـة : مقارنة نحو الذكاء ونحو تقدير الذات في الطفولة والمراهقـة) :  1987(فاروق عبد الفتاح سالمة  - 73
  .يناير . ، مجلة كلية التربية ، جامعة الزقازيق ، المجلد الثاني ، العدد الثالث 

ســيكولوجية التعــصب ، رســالة ماجــستير غيــر منــشورة ، كليــة اآلداب ، دراســة فــي  ) : 1984( فتحــي الــشرقاوي  - 74
  جامعة عين شمس 

دراسـة استكـشافية للخـصائص النفـسية . اإلنجاب ومركز الـتحكم  وتقـدير الـذات  ) : 1994(فتحية رياض عبد اهللا  - 75
  .  للمرأة المنجبة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق 



نهاية التاريخ وخاتم البشر ، ترجمة حـسين أحمـد أمـين ، الطبعـة األولـى ، القـاهرة ، ) : 1993(يس فوكوياما فرانس - 76
  .مركز األهرام للترجمة والنشر

موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ، الطبعة األولي ، الكويت ، دار سعاد  ) : 1993( فرج عبد القادر وآخرون  - 77
  .الصباح للطباعة

  .ًبحثا عن عالم أفضل ، ترجمة أحمد مستجير ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب) : 1996  (بوبركارل  - 78

ــاموس  ) : 1988 ( دســوقي محمــدكمــال  - 79 ــوم ذق ــرة عل ــنفس خي ــد ال ــة لللاألو، المجل ــدار الدولي ــاهرة ، ال ــ ، الق شر ن
  .لتوزيع او

 . الثاني ، القاهرة ، وكالة األهرام للتوزيعقاموس ذخيرة علوم النفس ، المجلد ) : 1990( كمال محمد دسوقي  - 80

تقدير الذات وعالقته ببعض المخاوف لـدى الطفـل االصـم ، رسـالة ماجـستير ،  ) : 1995( لبنى اسماعيل الطحان  - 81
  .معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس 

ي ، القـاهرة ، الهيئـة المـصرية العامـة سيكولوجية الجماعات والقيـادة ، الجـزء الثـان ) : 1989( لويس كامل مليكة  - 82
  .للكتاب

  .         مقياس تقدير الذات للصغار والكبار ، القاهرة ، دار النهضة ) : 1982( ليلي عبد الحميد عبد الحافظ  - 83

التطـرف الـديني وأثـره علـى الرؤيـة اإلقـصائية فـي ضـوء  ) : 2001( ماجدة حسين محمود وأحمـد حـسين الـشافعي  - 84
جنسين ، مجلة دراسات نفسية ، المجلد الحادي عشر ، العدد األول ، الفروق بين ال

  .159 – 127: يناير ، ص ص 

أسـاليب المعاملـة الوالديـة وحجـم األسـرة كمحـددات مبكـرة لتطـرف األبنـاء فـي  ) : 1995( مجدي عبد الكريم حبيب  - 85
   .   127 – 98: ، ص ص ) 33(استجاباتهم ، مجلة علم النفس ، العدد 

  .دليل تقدير الذات ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ) : 2004( حمد الدسوقي مجدي م - 86

فقدان األمـن وعالقتـه بقـوة االنـا لـدى المـراهقين ، مجلـة كليـة التربيـة ، جامعـة عـين  ) 1992 ( عيد ابراهيممحمد  - 87
   .187 – 163: ص . شمس ، العدد السادس عشر ، ص 

فاعلية برنامج إرشادي لزيادة تقدير الذات لدي المراهقين ضعاف السمع ، :  ) 2005( محمد إبراهيم محمد األنور  - 88
  .رسالة دكتوراه غير منشورة ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس

، مجلة دراسات نفسية ) دراسة حالة ( المكونات المعرفية للتطرف  ) : 1993(  الدسوقى ومحمدمحمد احمد شلبى  - 89
   .32 – 11: ث ، العدد األول ، ص ص ، المجلد الثال



أثـر أسـاليب المعاملـة الوالديـة كمـا يـدركها المراهقـون فـى التعـصب ، ) : 1997(  على أحمـد هديـة إسماعيلمحمد  - 90
  .رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة أسيوط

دي طـالب الجامعـة ، مجلـة كليـة دراسة معملية لمستوي الطالب وتقـدير الـذات لـ) : 1987(محمد المرشدي موسي  - 91
  .التربية ، جامعة المنصورة ، العدد التاسع 

العالقـه بـين نمـط الـسلوك القيـادى لمـدربى كـرة القـدم والـشعور بـاالمن النفـسى ) : 1995( ملحم  حسينمحمد امين - 92
 رســالة ماجــستير غيــر منــشوره ،كليــة الدراســات العليــا ، لــدى الالعبــين فــى االردن ،

  .نيه الجامعه االرد

شغب المالعب في كـرة القـدم المـصرية ، مـؤتمر الرياضـة للجميـع ، كليـة التربيـة  ) : 1983( محمد حسن عالوي  - 93
  . الرياضية للبنين بالهرم ، جامعة حلوان 

سيكولوجية الجماعات الرياضية ، الطبعة األولي ، القـاهرة ، مركـز الكتـاب للنـشر  ) : 1998( محمد حسن عالوي  - 94
.  

  .علم نفس التدريبات والمنافسة الرياضية  ، القاهرة ، دار الفكر العربي  ) : 2002( ــــــــــ  - 95

 ، 38أفــالم العنــف والــسلوك العــدواني ، بيــروت ، مجلــة الثقافــة النفــسية ، العــدد ) : 1999( محمــد حمــدي حجــار  - 96
  . ، فبراير10المجلد 

الــذات لــدي عينــة مــصرية وعمانيــة ، مجلــة العالقــة بــين الجمــود وتقــدير  ) : 2004( محمــد خــضر عبــد المختــار  - 97
 459-324: دراسات نفسية ، المجلد الرابع عشر ، العدد الثالث ، يوليو ، ص ص 

.  

دراسة ثقافية مقارنة للتوجه الديني والسلوك العدواني لـدى الـشباب الجـامعي  ) : 2000( محمد عاطف رشاد زعتر  - 98
– 183لثـاني ، أبريــل ، ص ص ، مجلـة دراسـات نفـسية ، المجلـد العاشـر ، العـدد ا

214 .   

شبابنا وظاهرة التطرف المجلة المصرية للدارسات النفسية ، العـدد الـسادس  ) : 1993( محمد عبد الظاهر الطيب  - 99
   .7 – 1: ، ص ص 

  . ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، دار الشروقالقرآن وعلم النفس ) : 1989 ( نجاتيمحمد عثمان  -100

  . التعصب والعدوان في الرياضة ، القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية ) : 2002( محمد يوسف حجاج  -101



مظاهر القلق والعدوان لـدى الـشباب الفلـسطينى، رسـالة ماجـستير غيـر ) : 1990(  الشريف محمد يوسفمحمد  -102
 .منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق

ــدين حــسين  -103 ــة " ى المخــدرات فــى ســيكولوجيتى االتجاهــات وتعــاط ) : 1991( محــى ال ــادئ العامــة واالجرائي المب
، المجلــة االجتماعيــة القوميــة ، " الحاكمــة لتغيــر االتجاهــات إذاء تعــاطى المخــدرات 

   .137 – 117: المجلد الثامن والعشرون ، العدد الثانى ، مايو ، ص ص 

 ، القـاهرة ، المجلـس اإلسـالم فـي مواجهـة حمـالت التـشكيك ، الطبعـة الثانيـة ) : 1999( محمود حمدي زقزوق  -104
  . األعلى للشئون اإلسالمية

تقدير الذات وعالقتـه بـبعض المتغيـرات النفـسية لـدى المـراهقين ،  ) : 1992( محمود عبد العزيز محمود قاعود  -105
  .رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق 

فـــى ضـــوء متغيـــرات المـــستوى والتخـــصص دراســـة للـــشعور بـــاالمن النفـــسى  ) : 1990 ( حـــسين عطـــامحمـــود  -106
والتحصيل الدراسى لدى طالب المرحلة الثانوية فى مدينة الرياض ، المجلة التربويـة 

   .326 – 305: ، المجلد السادس ، العدد الثانى والعشرون ، ص  ص 

ال المحرومين برنامج مقترح لالرشاد بالفن لتدعيم األمن النفسي لدي االطف ) : 2004(  احمد محمد جمعةمروة  -107
  .أسريا ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان 

ــور  -108 ــنفس  ) : 1986( مــصطفي زي ــاهرة ، دار النهــضة " ســيكولوجية التعــصب " فــي ال ــشورة ، الق ، محاضــرة من
  .العربية

  .طباعةسيكولوجية الطفولة والمراهقة ، القاهرة ، دار مصر لل ) : 1999 ( فهميمصطفي  -109

اإلتجاهات التعصبية وعالقتها ببعض سمات الشخصية واألنساق القيميـة ، رسـالة ) : 1987 (معتز سيد عبد اهللا -110
 دكتوراه غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة القاهرة

ـــ  -111 ــسلة عــالم المعرفــة  ) : 1989( ـــــــــ  ، المجلــس الــوطنى للثقافــة والفنــوناالتجاهــات التعــصبية ، الكويــت ، سل
  ) . 137( ، العدد واآلداب

  .التعصب دراسة نفسية اجتماعية ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، دار غريب للطباعة والنشر ) : 1997( ــــــــــ  -112

بحــوث فــى علــم الــنفس االجتمــاعى والشخــصية ، المجلــد الثالــث ، القــاهرة ، دار غريــب للطباعــة ) : 2000(ــــــــــــ  -113
  .والنشر

 .إستبيان تقدير الشخصية لألطفال ، القاهرة ، األنجلو المصرية) : 1989 (سالمةممدوحة  -114



تقدير الذات والضبط الوالدي في نهاية المراهقة وبداية الرشـد ، مجلـة دراسـات نفـسية ، المجلـد  ) : 1991( ـــــــــ  -115
   .702 – 679األول ، ص ص 

ت الشخـصية والمتغيـرات الديمرجرافيـة لـدي األمن النفسي وعالقته ببعض المتغيـرا ) : 2002 ( سليممنيب خضر  -116
طلبـــة الـــصف الحـــادي عـــشر فـــي مـــدارس محافظـــات غـــزة ، رســـالة ماجـــستير غيـــر 

  .منشورة ، كلية التربية ، جامعة عين شمس 

دراســة تقــدير الــذات ودافعيــة االنجــاز لــدى المرحلــة الثانويــة فــي كــل مــن مــصر  ) : 2000( نبيــل محمــد الفحــل  -117
، مجلة علم النفس ، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب ، ) فية دراسة ثقا( والسعودية 

   .23-6، ص ص  )  54( العدد 

دراسة لبعض العوامل النفسية المرتبطة بالصحة النفسية السليمة لـدي طـالب  ) : 1980 ( إبراهيمنبيه إسماعيل  -118
  .الجامعة ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة عين شمس 

الكفايــة الشخــصية وتقــدير الــذات وعالقتهــا بــأعراض االكتئــاب لــدى  ) : 1995: (  بنــيس نجــوى الــسيد محمــود -119
  .المراهقين ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق 

نمــو القــدرة األبتكاريــة وعالقتهمــا بنمــو تقــدير الــذات ، رســالة ماجــستير غيــر  ) : 1983( هــانم عبــد المقــصود  -120
  .ة التربية ، جامعة عين شمس منشورة ، كلي

المهارات األجتماعية وتقدير الذات والشعور بالوحدة النفسية لدى طـالب الجامعـة ) : 1997 (الجزارهانى إبراهيم  -121
 .، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق 

ى الـشباب ، رسـالة دكتـوراه غيـر منـشورة ، كليـة أزمة الهوية وعالقتها باإلتجاهات التعصبية لد) : 2002( ـــــــــــ  -122
  .االداب ، جامعة الزقازيق

االتجــاه نحــو التطــرف وعالقتــه بالحاجــة الــى االمــن النفــسى لــدى عينــة مــن  ) : 1996(  عبــداهللا ابــراهيمهــشام  -123
العاملين وغير العاملين ، مجلـة االرشـاد النفـسى ، المجلـد الرابـع ، العـدد الخـامس ، 

   .82 – 21: ص  ص 

نينــه االنفعاليــه لــدى المــسنين ، أالمــسانده النفــسيه االجتماعيــه والطم:  )2001( احمــد عبــدالمتعال محفــوظهيــام  -124
  .كلية التربيه ، جامعة الزقازيق رسالة ماجستير غير منشوره ،

عالقــة تقــدير الــذات بــالقلق االجتمــاعي لــدى األطفــال ضــعاف الــسمع ، مجلــة  ) : 2004( وحيــد مــصطفي كامــل  -125
  .68 -31 ، ص ص 1سات نفسية ، المجلد الرابع عشر ، العدد درا



  .األسرة وأساليب تربية الطفل ، القاهرة ، دار العلم والثقافة  ) : 2004 ( مختار صفوتوفيق  -126

االتجاهـــات التعـــصبية لـــدى الطالـــب المعلـــم وتعـــديلها بتنميـــة المـــسئولية  ) : 1995( وهمـــان همـــام الـــسيد فـــرج  -127
  .كتوراه غير منشورة ، كلية تربية ، جامعة حلوان االجتماعية ، رسالة د

االتجاهات التعصبية وعالقتها ببعض المتغيرات الديمجرافية لدى عينـة مـن المجتمـع  ) : 2001 ( الرجيبيوسف  -128
  .المصرى ، مجلة علم النفس المعاصر والعلوم االنسانية ، قاعدة معلومات رانم 

  .   ، القاهرة ، مكتبة وهبه اة ، الطبعة السابعة والحياإليمان ) : 1980 ( القرضاوييوسف  -129
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  مقياس االتجاھات التعصبية
  ابراھيم الشافعي/ إعداد دكتور

  

  :بيانات أولية 

  )أنثى / ذكر( النوع : ................................................................... االسم 
  : ............................خصص الشعبة أو الت: ................................ الكلية / المدرسة 

  : ....................................................................................تاريخ الميـالد 
  : .....................................................................................تاريخ اإلجراء 
  ...................................................................................:  ..بيانات اخرى 

  
  
  

  :المطلوب منك 

  .اسفل االختيار الذى ينطبق عليك  ) ( أن تقرأ كل عبارة بدقة ثم تبدى رأيك بوضع عالمة  -
 .أن تكون إجابتك على كل عبارة من واقع خبرتك الشخصية أو شعورك بنفسك  -

 .ًكد من قراءة كل عبارة جيدا قبل أن تختار اإلجابة التى تنطبق عليك التأ -

 .ال تترك عبارة دون اإلجابة عليها  -



 طالمـا تعبـر عـن – فقـط –الحظ انه ال توجد اجابة صحيحة واخـرى خاطئـة ، واالجابـة الـصحيحة تعـد صـحيحة    
ليــه أن البيانــات التــى يــتم الحــصول عليهــا مــن حقيقــة شــعورك تجــاه المعنــى الــذى تحملــه العبــارة ، وممــا يجــب التأكــد ع

  .استجابتك على العبارات المكونة للمقياس تحاط بالسرية التامة ، وال تستخدم فى غير اغراض البحث العلمى
  
  

  ًوشكرا على تعاونك
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األديان األخرى يعتقدون أن ديننا ھو األفضل من داخلھم ولكنھم المثقفون من أصحاب  1
 .يكابرون 

     

      .ال أشعر بالراحة واألمان إذا جمعني لقاء مع بعض المخالفين لي في العقيدة  2

       .ًال أذھب لمشاركة من يخالفوني في العقيدة في أي مناسبة حتى لو كان زميال لي   3

       .ان األخرى ال يلتزمون بأداء طقوسھم إال في الظاھر فقط معظم أنصار األدي  4

        من النفور ، والرغبة في التھكم بأنصار األديان األخرىءأشعر بشي  5

       .أنصرف عن مشاھدة برنامج  يتحدث فيه أحد رجال الدين المخالفين لي في العقيدة   6

       .ه ، وشكله الخارجي بإمكاني أن أحدد ديانة الشخص من خالل رائحت  7

       .ال أتشدد في الحصول على حق لي إذا كان األمر يتعلق بأحد أبناء عقيدتي   8

       .ًأطلب نقلي من عملي ، وأصر على ذلك إذا كان رئيسي مخالفا لي في الدين   9

       .أعتقد بأنه ال أمان لمن لم يتبع ديانتي   10

       .حققه الدين المخالف لي ، حتى ولو لم يكن على حساب ديني أشعر بالحقد ألي انتشار ي  11

       .ًقد أتسامح في حق لي لدى أبناء عقيدتي أما مخالفي في العقيدة فال أتسامح مطلقا   12

       .معظم الممارسات اآلن في المجتمع ال تتفق مع صحيح الدين   13

       .ا يكون الضحايا من أبناء عقيدتي عندما تقع كارثة فإني أشعر باألسى فقط عندم  14

       .ال أمنح صوتي في االنتخابات لمرشح مخالف لي في الدين حتى ولو كان األفضل   15

أرى أنه من الضروري أن تتوقف جميع أنشطة الدولة وقت الصالة ويذھب الجميع   16
  .ألدائھا 

     

       .انب المخالفين لنا في العقيدة يساورني إحساس دائم بأن مصالح ديني مھددة من ج  17

       .يجب منع األديان األخرى من اعتالء المناصب القيادية   18

اعتقد أنه البد من غلق كل أماكن اللھو ، والتسلية المنتشرة اآلن ، وتحويلھا إلي   19
  . مؤسسات نافعة

     

       .ر األديان األخرى ًأشعر بالسعادة كلما حققت نصرا في مجال المنافسة مع أنصا  20

ًعندما أحكم بين اثنين أحدھما من أبناء عقيدتي ، فإني أقف إلى جواره ظالما أو مظلوما   21 ً.       

       .ًال أثق كثيرا في غالبية اآلراء الصادرة عن رجال الدين الرسميين   22

       .نا أرى أن تعاطف بعضنا مع المخالفين لنا في الدين يعد خيانة لعقيدت  23

       .ًال أذھب مطلقا لطبيب مخالف لي في العقيدة حتى ولو كان البديل أقل كفاءة منه   24

       .ال مانع من تعليم البنات على أن يتم ذلك في مدارس خاصة بھن   25

       .أشعر بالضيق كلما رأيت رجال األديان األخرى يتحدثون في وسائل اإلعالم   26

ً بتعاليم ديني سواء داخليا أو ظاھريا ًألتزم تماما  27 ً.       
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       .جميع األديان األخرى اختلط الدين بالخرافات ، وما ال يقبله العقل والمنطق   28

       . في أي مجال ًتغمرني السعادة كلما حقق أحد أبناء عقيدتي تقدما  29

       .ال أستمر في عمل يكون رئيسه مخالف لي في العقيدة   30

       .أعتقد أن ديننا ھو الموجه الوحيد الصحيح لتحقيق التقدم في مختلف المجاالت   31

       .حبي وإخالصي لعقيدتي يتفوق على أي شئ آخر   32

       .قيدة أرفض عقد صداقة كاملة مع من يخالفوني في الع  33

       .أعتقد أن عقيدتنا ھي العقيدة الوحيدة الصحيحة الخالية من التحريف   34

       .ًيزداد كمدي ، وحزني كلما رأيت أحد أنصار األديان األخرى متفوقا   35

       .تجنب المشاركة في عمل تكون أغلبية المشاركين فيه مخالفين لي في العقيدة   36

        .إن أنصار فريقي المفضل ھم من ذوي المناصب العليا ف: في الغالب   37

        .أشعر بالحزن والضيق كلما أحرزت الفرق المنافسة انتصارات   38

        .ًمھما كانت مشاغلي فإني أحرص على مشاھدة أي مباراة يكون فريقي طرفا فيھا   39

        ًلة مطلقا من بين يدي فريقي لما خرجت البطو: لو أمكن توفير شروط المنافسة الشريفة   40

        . أحس بالنفور ، والبغض من نجوم الفرق المنافسة   41

        .قد أشارك في نقد الحكم بعنف إذا رأيت أنه تحيز ضد فريقي   42

        .ًمھما كان مستوي فريقي منخفضا ، فھو أفضل الفرق على اإلطالق   43

        .افسة الذين يتركونھا وينضمون لفريقي يزداد إعجابي بنجوم الفرق المن  44

        .ال أتردد في الدفاع  عن أحد مشجعي فريقي إذا اشتبك مع خصومنا   45

        " .والد ناس " معظم نجوم فريقي من ذوي األخالق الرفيعة   46

        .أغضب عندما يھاجم أحد فريقي ألن دوافعھم ليست شريفة   47

        .ريقي حتى ولو ظھر بمستوى منخفض أستمر في تشجيع ف  48

        .كثير من الحكام يتحيزون ضد فريقي لكي يحققوا الشھرة   49

ًأحيانا يكون مستوي فريقي سيئا ويھزم ومع ذلك فإني أشعر بالحزن واألسف   50 ً.        

ت ًغالبا ما أحرك جسمي ال إراديا ًمع تحرك العبي فريقي في اللعب خاصة في الھجما  51
  .الخطيرة 

      

        .يعتمد فريقي على أبنائه أما اآلخرين فيعتمدون على العبين مرتزقة   52

        .مما يزيد من انسجامي وسعادتي  مع زمالئي أن يكونوا مشجعين لفريقي   53

        .ًفي مباراة الفريق المنافس وفريق آخر أجدني مدفوعا لتشجيع الفريق اآلخر   54
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       .الفرق األخرى ال تجيد اللعب إال أمام فريقي لتحقيق شھرتھا   55

ًيسيطر على شعور بالزھو والفخار كلما ً حقق فريقي انتصارا وكأني أنا محققه   56 ّ.       

       . لفريقي أرفض الجلوس في مدرجات الفريق المنافس  57

       .الھزائم التي مني بھا فريقي يرجع معظمھا لسوء الحظ وتحيز الحكام   58

       .إذا حقق فريق انتصارا في مجال ما فإني أتمنى أن يكون فريقي ھو صاحبه   59

       . قد تتحول المنافسة مع أنصار الفرق المنافسة إلى خصام إذا ھاجموا فريقي   60

لمنافسة تلجأ إلى بعض الطرق الغير مشروعة للحصول على مكاسب على حساب الفرق ا  61
  .فريقي 

     

       .ًأشعر بالتوتر الشديد قبل بداية أي مباراة يكون فريقي طرفا فيھا   62

       .يجب منع الحكام المتحيزين  من التحكيم ألنھم السبب وراء ھزائم فريقي   63

        .ى بأنھم من ذوي المھن المنخفضة القيمة يتميز أنصار الفرق األخر  64

        .ال أستطيع إخفاء مشاعري عند مشاھدة فريقي في مباراة يؤديھا   65

        .ال أذھب لمشاھدة مباراة للفريق المنافس حتى ولو كانت في بطولة دولية   66

        .معظم كبار المسئولين و المثقفين ھم من أنصار فريقي وإن أخفوا ذلك   67

        .العبي الفرق المنافسة يحقدون على العبي فريقي ، وإن تظاھروا بعكس ذلك   68

        .ًعندما يخطئ نجم من فريقي ، أجدني مدفوعا إلى الدفاع عنه مع اعتقادي أنه مخطئ   69

        .كثير من العبي الفرق األخرى يتمنون اللعب لفريقي لتحقيق شھرتھم   70

        .جم جمھور فريقي الحكم فإنه في الغالب يستحق ذلك لتحيزه عندما يھا  71

        .احرص على متابعة أخبار فريقي المفضل بصفة مستمرة   72



   عدم األمان–اختبــار األمان 
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ة واحدة من بين اإلجابات الممكنة لكل سؤال حاول أن تجيب على جميع األسئلة بقدر اإلمكان ، ال تضع إال إجاب
 تأكد أن كل إجاباتك سوف سوف تعامل معاملة سرية تامة ولن يسمح ألحد و ) .  اعرفال( ، ) ال ( ، ) نعم ( وهي 
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  ال اعرف  ال  نعم  هل تفضل عادة أن تكون مع الناس عن البقاء بمفردك-1
  ال اعرف  ال  نعم  هل تتمتع بالحياة االجتماعية السهلة -2
  ال اعرف  ال  نعم  هل تفتقر إلى الثقة بالنفس-3
  ال اعرف  ال  نعم  هل تعتقد إنك تحصل على المديح الكافي -4
  ال اعرف  ال  نعم  لحنق ضد العالم ًهل تشعر دائما با-5
  ال اعرف  ال  نعم  هل تعتقد أن الناس يحبونك كما يحبون اآلخرين -6
  ال اعرف  ال  نعم  ًهل تقلق كثيرا من خبرات اإلهانة-7
  ال اعرف  ال  نعم  ًهل تستطيع أن تكون مرتاحا مع نفسك-8
  ال اعرف  ال  نعم  هل أنت عامة شخص غير أناني-9

  ال اعرف  ال  نعم  مواقف الغير سارة عن طريق الهربهل تميل إلى تجنب ال- 10
  ال اعرف  ال  نعم  ًهل لديك غالبا شعور بالوحدة حتى عندما تكون مع الناس- 11
  ال اعرف  ال  نعم  هل تشعر أنك تحصل على نصيب عادل في الحياة - 12
ًعندما ينتقدك أصدقاؤك فهل تأخذها مأخذا حسنا- 13   ال اعرف  ال  نعم  ً
  ال اعرف  ال  نعم  ةهل تفتر همتك بسهول- 14
  ال اعرف  ال  نعم  ًهل تشعر غالبا بالود تجاه غالبية الناس - 15
  ال اعرف  ال  نعم  ًهل تشعر غالبا بأن الحياة ال تستحق البقاء فيها- 16
  ال اعرف  ال  نعم  هل أنت متفائل- 17
ًهل تعتبر نفسك شخصا عصبيا نوعا ما- 18 ً   ال اعرف  ال  نعم  ً
ًهل أنت عموما شخصا سعيدا- 19 ً   ال اعرف  ال  نعم  ً
  ال اعرف  ال  نعم  ًهل أنت عادة واثقا من نفسك- 20
  ال اعرف  ال  نعم  هل دائما تالحظ ذاتك وتعيبها - 21
  ال اعرف  ال  نعم  ٍهل تميل أن تكون غير راض عن نفسك- 22
  ال اعرف  ال  نعم  ًهل أنت دائما في حالة معنوية منخفضة - 23
  ال اعرف  ال  نعم  لن يتحدثون إليك ًعندما تلتقي مع الناس ألول مرة هل تشعر دائما أنهم - 24
  ال اعرف  ال  نعم  ٍهل لديك إيمان كاف بنفسك - 25
  ال اعرف  ال  نعم  هل تشعر على وجه العموم أن معظم الناس يمكن الثقة فيهم- 26
  ال اعرف  ال  نعم  هل تشعر أنك مفيد في العالم- 27
ًهل تحت الظروف العادية تتعامل مع الناس تعامال حسنا - 28   رفال اع  ال  نعم  ً
ًهل تقضي كثيرا من الوقت قلقا حول المستقبل- 29   ال اعرف  ال  نعم  ً
  ال اعرف  ال  نعم  هل تشعر أنك قوي وفي حالة طيبة- 30
  ال اعرف  ال  نعم  هل أنت تجيد المحادثة - 31
  ال اعرف  ال  نعم  هل لديك شعور بأنك عبء على اآلخرين- 32



  ال اعرف  ال  نعم  هل لديك صعوبات في التعبير عن مشاعرك- 33
  ال اعرف  ال  نعم  ًل أنت دائما تسعد بسعادة اآلخرين أو لحسن حظهمه- 34
  ال اعرف  ال  نعم  ًهل تشعر دائما أنك بعيد عن المواقف االجتماعية- 35
  ال اعرف  ال  نعم  ًهل تميل أن تكون شخصا شكاك- 36
  ال اعرف  ال  نعم  ًهل أنت تحت الظروف العادية تفكر في العالم كمكان جميال للحياة فيه- 37
  ال اعرف  ال  نعم  ًصبح حزينا بسهولة هل ت- 38
  ال اعرف  ال  نعم  ًهل تفكر في نفسك كثيرا - 39
  ال اعرف  ال  نعم  ًهل تشعر أنك تحيا كما تريد أنت أكثر مما تحيا كما يريد شخصا آخر- 40
  ال اعرف  ال  نعم  هل تشعر باألسف والشفقة على نفسك عندما تصبح األمور غير مواتية- 41
  ال اعرف  ال  نعم  ملك أو في وظيفتكهل تشعر أنك ناجح في ع- 42
  ال اعرف  ال  نعم  هل تدع الناس تحت الظروف العادية يفهمون حقيقتك- 43
ًهل تشعر أنك لست متكيفا حسنا مع الحياة- 44   ال اعرف  ال  نعم  ً
ًهل تسلك تحت الظروف العادية مفترضا أن األمور سوف تتحول في - 45

  ال اعرف  ال  نعم  النهاية وتصبح حسنة

  ال اعرف  ال  نعم  أن الحياة عبأ ثقيل هل تشعر - 46
  ال اعرف  ال  نعم  هل تنزعج لمشاعر النقص- 47
  ال اعرف  ال  نعم  هل تشعر عامة أنك طيب- 48
  ال اعرف  ال  نعم  هل تستطيع أن تتعامل معاملة حسنة مع أفراد الجنس اآلخر - 49
  ال اعرف  ال  نعم  هل حدث لك أن أزعجتك فكرة أن الناس ترقبك في الطريق - 50
  ال اعرف  ال  نعم  يجرح شعورك بسهولة هل - 51
  ال اعرف  ال  نعم  هل تشعر بالراحة واأللفة في هذا العالم- 52
  ال اعرف  ال  نعم  هل تقلق إزاء ذكائك - 53
  ال اعرف  ال  نعم  هل تضع عامة الناس فيما يريحهم - 54
  ال اعرف  ال  نعم  هل لديك خوف غامض من المستقبل - 55
ًهل تسلك سلوكا طبيعيا - 56    اعرفال  ال  نعم  ً
  ال اعرف  ال  نعم  ًهل تشعر عموما أنك سعيد الحظ- 57
  ال اعرف  ال  نعم  هل كنت تتمتع بطفولة سعيدة - 58
  ال اعرف  ال  نعم  هل لديك أصدقاء حقيقيين كثيرين - 59
  ال اعرف  ال  نعم  هل تشعر بعدم الراحة معظم الوقت- 60
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  :مقدمـة 

 تتلخص فى تواجدهم فى طبقات المجتمع , وموضوعيةة ألسباب ذاتي,يشكل الشباب فئة متميزة فى أى مجتمع بشرى
   ومصدر ثروة المستقبل, فعلى إمتداد التاريخ كان الشباب هم مركز اإلبداع. .المختلفة وفئاته 

ً، ولقد ظل التعصب موضوعا مهما من موضوعات التعصب يعد من الظواهر العالمية التى تعانى منها المجتمعات و ً
ــرات مبكــرة مــن القــرن الماضــى وحتــى اآلن ــذ فت ــنفس اإلجتمــاعى من ــم ال ــسلبى أو األتجاهــات .  عل ــد حظــى التعــصب ال وق

هتمــام لمــا يترتــب عليــه مــن آثــار ســلبية علــى النــواحى األجتماعيــة واألقتــصادية ر مــن اإليــالتعــصبية الــسلبية بالقــدر الكب
وتـنعكس هـذه اآلثـار الـسلبية علـى المجتمعـات فـى عمومهـا مثلمـا تعـود علـى . ةينـسانة فـى سـائر المجتمعـات اإلوالسياسي

وهناك العديد من المجتمعات التى عانـت ومازالـت تعـانى مـن نفـس اإلتجاهـات التعـصبية الـسلبية وغيـر قـادرة . ًاألفراد تماما
  . )101 ,2000 معتز سيد عبد اهللا ،( .على مواجهة هذه المشكلة

ومن األمور المؤسفة التي التـصقت بالمنافـسات الرياضـية وبخاصـة فـي اآلونـة األخيـرة ، مـا عـرف بظـاهرة التعـصب 
الرياضي للمشاهدين للرياضة ، فكم من إنسان فقد حياته أو أصيب إصابة خطيرة خالل مشاهدته إلحدى المباريات الرياضية 

ة للمنافسات الرياضـية القديمـة لإلنـسان البـدائي حيـث الـصراع إلـي نهايتـه وحيـث ، وربما يرجع ذلك إلي األصول األثنوجواني
   ) .269 ، 1996أمين الخولي ، ( المباراة شكل من أشكال المعارك وحل النزاعات بطرق شبة سلمية  

ًوظاهرة التعصب الـديني ظـاهرة عالميـة ماضـيا وحاضـرا بـل ومـن المـرجح أن تـستمر مـستقبال وبـاطراد  ً ك كـان لـذل. ً
وقـد قـدمت فـي . علي الباحثين في مختلف المجاالت أن يتصدوا لهذه الظاهرة بالبحث والرصد والتـشخيص واقتـراح الحلـول 

. هذا الصدد عدة تفسيرات منها انفراد قطب واحد بالهيمنة علي العالم كله ومحاولة فرض نظامه وقيمه ورؤيته علي دولـه 
وفسرها فريق ثالث علي أنها نتيجة . ي سياسة التبعية والعجز في دول العالم الثالث كما قام فريق آخر برد هذه الظاهرة إل

ًوأخيرا ، فسرها فريق بأنها نتيجة لفراغ الشباب . حتمية للفساد والبطالة والتضخم واألمية واألنظمة الشمولية والديكتاتورية 
   ) .128 ، 2001ماجدة حسين وآخرون ، ( وعجزه عن تلبية طموحاته 

  

 بانه سوف يخطو باإلنسان إلى األمام حاليولقد توقع العالم بأكمله من التقدم العلمى والتقنى الذى شهده القرن ال
ً، إال أن الواقع كان مخالفا للتوقع ، فقد تزايدت معدالت الجرائم والمذابح بسبب العداء والصراع بـين الجماعـات بـشكل غيـر 

. ( قرون السابقة متواضعة بالقياس إلى ما جرى فى القرن العشرين وحتـى اآلن مسبوق وعلى نحو يجعل مذابح وجرائم ال
  . )2،  2002هانى الجزار، 

ويتوقـف ذلـك علـى الوسـط االجتمـاعي الـذى ,واألمن النفسي يعتبر من أهـم الحاجـات التـى تـضمن للفـرد نمـوآ سـويآ 



الحــب والعطــف أمــران ضــروريان للــصحه النفــسيه ونمــو ف, إلــخ.....النــادي , المدرســه , يحيــا فيــه الفــرد مبتــدءآ مــن األســره 
فالشخص يحتاج في بدايـه حياتـه إلـى الـدفء مـن األم والحمايـه المـستمره وأن األمـن الـذي يـشتقه الرضـيع مـن . الشخصيه 

تعامله مع أمه ومـن إعتمـاده عليهـا ومـن حنانهـا وعطفهـا وحمايتهـا يظـل ثابتـا فـي قـرار نفـسه حيـث ينبنـي عليـه مزيـدآ مـن 
وعـدم , والـبطش , فكلما وجد الفرد المعامله الرقيقه العطوفه زاد أمنه والعكس إذا عاش الفرد في جو ملىء بالقـسوه . األمن 

  ) .5,1995, محمد ملحم (الثقة أصبح مهدد باإلنهيار  

ب، فـإن فعن إنخفاض تقدير الذات وعالقتـه بالتعـص,مما ال شك فيه أن إنخفاض تقدير الذات يؤدي لحدوث التعصب 
فـالتراث الـسيكولوجى . ًن يكونوا أكثـر إسـتعدادا للتعـصبأًاألفراد منخفضى التوافق والذين غالبا ما يقل إعتبارهم لذواتهم يمكن 

ًيزخر بالعديد من اإلفتراضات والدراسات التى تقترح أن األشخاص الذين ينخفض تقديرهم لذواتهم يبدون تقـبال أقـل لألخـرين ، 
ًات يعنــى أن الفــرد أقــل ثقــة بنفــسه وأقــل تقــبال واحترامــا لهــا ، والثقــة بــالنفس وتقبلهــا واحترامهــا شــروطا فإنخفــاض تقــدير الــذ ً ًٕ ٕ

   . )42-40، 1997 هانى الجزار،( ية  جتماعية السورئيسية لقبول اآلخر وتكوين اإلتجاهات اإل

  :مشكلة الدراسة 

بية الدينيــة والرياضــية لــدى الــشباب الجــامعي مــن هــل توجــد عالقــة إرتباطيــة بــين األمــن النفــسي واالتجاهــات التعــص -5
 الجنسين ؟

هل توجد عالقة إرتباطية بين تقدير الذات واالتجاهات التعصبية الدينية والرياضية لدي الشباب الجامعي مـن الجنـسين  -6
 ؟

 من الجنسين ؟هل يمكن التنبؤ باألمن النفسي من خالل االتجاهات التعصبية الدينية والرياضية لدى الشباب الجامعى  -7

 هل يمكن التنبؤ بتقدير الذات من خالل االتجاهات التعصبية الدينية والرياضية لدى الشباب الجامعي من الجنسين ؟ -8

فـى تأثيرهمـا المـشترك )  مرتفـع -مـنخفض (التعـصب ومـستوى ) إنـاث –ذكـور  ( ً هل يوجد تفاعل بـين كـال مـن النـوع– 5
  ؟ لدى الشباب الجامعي األمن النفسيعلى 

فـى تأثيرهمـا المـشترك )  مرتفـع -مـنخفض (التعـصب ومـستوى ) إنـاث –ذكـور  ( ًهل يوجد تفاعل بـين كـال مـن النـوع – 6
   لدى الشباب الجامعي ؟تقدير الذاتعلى 

  -:أھداف الدارسة 

  -:تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي 

  .ي الشباب الجامعي من الجنسين  الكشف عن العالقة بين األمن النفسي والتعصب الديني والرياضي لد-1

  . الكشف عن العالقة بين تقدير الذات والتعصب الديني والرياضي لدى الشباب الجامعي من الجنسين -2



  .ً معرفة مدى التفاعل بين كال من الجنس والمستوى التعصب في تأثيرهما المشترك على األمن النفسي وتقدير الذات -3

  .نبوء باألمن النفسي وتقدير الذات من خالل التعصب الديني والرياضي  الكشف عن مدى إمكانية الت-4

 االستفادة من نتائج هذه الدارسة في وضع برامج إرشادية عالجية تهدف إلي تدعيم البناء النفسي لدى الشباب الجـامعي -5
  في مواجهة هذه االتجاهات التعصبية

  :أھمـية الدراسـة 

ن التعصب أصبح يمثل مشكلة عالمية آخذة في اإلنتشار كما أنه وقود التطرف واإلرهاب ترجع أهمية هذه الدراسة إلي أ-1
  .ٕوقد درس من زوايا مختلفة إقتصادية وسياسية واجتماعية والضرورة تقتضي دراسة أسـبابه السـيكولوجيـة

نى حيث عرف مجتمعنا ظـاهرة كما ترجع أهمية هذه الدراسة أن مجتمعنا مازال يعانى من ألوان متباينة من التعصب الدي-2
ًالجماعات الدينية المتعصبة وقد تصاعد عنف هـذه الجماعـات بـشكل خـاص مـع بدايـة الـسبعينات مـستهدفا مـا تعتبـره هـذه 

ًوقــد أتخــذ هــذا العنــف أشــكاال مختلفــة تراوحــت بــين أســلوب اإلغتيــال، وأســلوب العنــف الطــائفى، , الجماعــات أعــداء الــدين
ًت اإلقتصادية ، إال أن اآلونة األخيرة قد شهدت هبوطا ملحوظا فى نشاط هذه الجماعات، وهو ما وتخريب المنشآت والخدما ً

دفع مسئولينا إلى اإلعـالن عـن نجـاحهم فـى القـضاء علـى الظـاهرة ، إال أن بيـات هـذه الجماعـات إن جـاز التعبيـر ال يعنـى 
 .نها تغذيها ال تزال قائمةخاصة إذا وضعنا فى اإلعتبار أن العوامل التى يفترض أ, إنتهائها

وباإلضافة إلى اإلتجاهات التعصبية الدينيـة، فثمـة إشـكال أخـرى مـن التعـصب، لعـل مـن أهمهـا التعـصب الرياضـى التـى -3
وفـى الواقـع، فـإن هـذا ". الهوس الكـروى " فيما يسمى بـ " كرة القدم "أخذت حدته تتزايد فى اآلونة األخيرة خاصة فى مجال 

 ) 1984فتحـى الـشرقاوى، ( قد إستقطب إهتمام عدد من البـاحثين، وتعـد دراسـة  – مع تزايد إنتشاره –ب الشكل من التعص
ًمن الدراسات المبكرة التى تعرضت لبحثه وعكست الحدة التى أخذ ينتـشر بهـا فـى مجتمعنـا وان كانـت تقـل كثيـرا عـن الحـدة  ٕ

ًوأمريكا الالتينية حيث كثيرا ما تـسبب التعـصب الرياضـى فـى ) إنجلترا بصفة خاصة ( التى تعانيها دول أخرى كدول أوروبا 
  ).8 -6، 2002هانى الجزار، . ( هذه الدول من حوادث قتل دموية

كما تكمن أهمية هـذه الدراسـة إلـى مـا يمكـن أن تـسفر عنـه هـذه الدراسـة مـن نتـائج تفيـد عنـد التخطـيط لتـصميم بـرامج -4
ة هذه الدراسة لكونها تجري في نطاق التصور السيكولوجي المعاصر للتعـصب إرشادية وعالجية للتعصب ، ومما يؤكد أهمي

  .والخاص بمتغيرات الشخصية كعوامل يمكن أن تهيئ للتعصب

  فروض الدراسة 

توجد عالقة إرتباطية سـالبة بـين األمـن النفـسي واالتجاهـات التعـصبية الدينيـة والرياضـية لـدى الـشباب الجـامعي مـن  -1
  .الجنسين 

 إرتباطيــة ســالبة بــين تقــدير الــذات واالتجاهــات التعــصبية الدينيــة والرياضــية لــدي الــشباب الجــامعي مــن توجــد عالقــة -2



 .الجنسين

 . يمكن التنبؤ باألمن النفسي من خالل االتجاهات التعصبية الدينية والرياضية لدى الشباب الجامعى من الجنسين -3

 .الدينية والرياضية لدى الشباب الجامعي من الجنسين يمكن التنبؤ بتقدير الذات من خالل االتجاهات التعصبية  -4

فى تأثيرهمـا المـشترك علـى )  مرتفع -منخفض(ومستوى التعصب )  إناث –ذكور ( ًيوجد تفاعل بين كال من الجنس  -5
 .األمن النفسي لدى الشباب الجامعي

 فى تأثيرهمـا المـشترك علـى ) مرتفع -منخفض(ومستوى التعصب )  إناث –ذكور ( ًيوجد تفاعل بين كال من الجنس  -6
  .تقدير الذات لدى الشباب الجامعي

  حدود الدراسة 

  .تتحدد الدراسة الراهنة ونتائجها بالعينة واألدوات والمعالجات االحصائية المستخدمة فيها 

  :عينة الدراسة 

داب والتجـارة مـن طلبـة وطالبـات كليـات اآل)  طالبـة 157 – طالـب 137( ًطالبـا  ) 294( تتكون عينة البحث مـن 
   . 0,78ٕ وانحراف معياري قدره 19,78والتربية الرياضية بجامعة الزقازيق بمتوسط عمري قدره 

  :أدوات الدراسة 

  )عبدالرحمن العيسوي : تعريب (  عدم األمان لماسلو –مقياس األمان  -1

 )مجدي محمد الدسوقي : تعريب ( دليل تقدير الذات لهودسون  -2

  )إبراهيم الشافعي : إعداد ( ة مقياس االتجاهات التعصبي -3

  :نتائج الدراسة

  : نتائج الفرض األول -1

توجد عالقة ارتباطيه سالبة دالة إحصائية بين األمن النفسي واالتجاهات التعصبية الدينية والرياضية لدي عينة اإلنـاث 
  دي عينة الذكور والعينة الكلية ،بينما لم تتبين اي عالقة بين االتجاهات التعصبية واألمن النفسي ل

  :  نتائج الفرض الثاني -2

توجد عالقة ارتباطيه سالبة دالة إحصائيا بين تقدير الـذات واالتجاهـات التعـصبية الدينيـة والرياضـية لـدي عينـة اإلنـاث 
  0وروالعينة الكلية ،بينما لم تتضح اي عالقة بين تقدير الذات واالتجاهات التعصبية الدينية والرياضية لدي عينة الذك

  :  نتائج الفرض الثالث -3

  ويمكن صياغة%4يتأثر األمن النفسي بمتغير االتجاهات التعصبية الرياضية فقط بنسبة مساهمة 



   -: المعادلة التنبؤية بين المتغيرات علي النحو التالي 

   199.37+االتجاهات التعصبية الرياضية × ., 19-= األمن النفسي 

حليل اإلحصائي ان األمن النفسي لم يتأثر بمتغير االتجاهات التعصبية الدينية بل يتأثر بمتغير        بينما وجد من خالل الت
  0االتجاهات التعصبية الرياضية فقط 

  :     نتائج الفرض الرابع – 4

  ويمكن صياغة المعادلة% 5يتأثر تقدير الذات بالدرجة الكلية لالتجاهات التعصبية بنسبة مساهمة 

   -:لمتغيرات علي النحو التالي التنبؤية بين ا

   117.91+الدرجة الكلية لالتجاهات التعصبية  ×0.21-=تقدير الذات 

ــأثر بمتغيــر االتجاهــات التعــصبية الدينيــة وال متغيــر  ــم يت ــذات ل        بينمــا وجــد مــن خــالل التحليــل االحــصائي ان تقــدير ال
  0التجاهات التعصبية فقطاالتجاهات التعصبية الرياضية ولكن يتأثر بالدرجة الكلية ل

  :  نتائج الفرض الخامس-5

  التوجد فروض ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث في االمن النفسي -

   توجد فروق ذات داللة احصائية بين منخفضي مستوي التعصب ومرتفعي مستوي التعصب في االمن-

  0 النفسي كانت لصالح منخفضي التعصب 

في تأثيرهما )  مرتفعي التعصب–منخفضي التعصب (ومستوي التعصب )  انثي-ذكر(ر الجنس اليوجد تفاعل بين متغي-
  0علي المشترك علي االمن النفسي لدي الشباب الجامعي

  : نتائج الفرض السادس-6

  0 توجد فروق دالة احصائيا بين كل من الذكور واالناث في تقدير الذات وذلك لصالح االناث -

  ائيا بين منخفضي التعصب ومرتفعي التعصب في تقدير الذات  التوجد فروق دالة احص-

  في تأثيرهما المشترك علي)  مرتفع–منخفض ( يوجد تفاعل بين كل من الجنس ومستوي التعصب-

 0 تقدير الذات لدي الشباب الجامعي 

  

Summary 

Introduction: 



        Youths form a distinguished class in any human society ,for subjective and 

objective reasons , as they form different  social classes .  

Over years, young people have been the source of creativeness and the future wealth 

of any nation.  

          Prejudice is one of the international problems that different countries suffer 

from. Prejudice has been  an important  topic  in social psychology from the earliest 

periods of the last century up till now .Negative prejudice and negative prejudicial 

attitudes have been given due care as they have negative effects on social, economical 

and political aspects in all human societies .There are a lot of societies which suffer 

from the same prejudicial attitudes and they can't face this problem.  

            The whole world expected that the latest scientific progress  would lead to the 

welfare of humanity  but unfortunately  there have been a lot of crimes and 

massacres due to the  hostility and conflict between  human groups . 

           Feeling of security is considered one of the most important needs which 

ensures human sound development .It depends on the social  environment in which 

individuals live whether it is a family , a school, a club…..etc. 

Love and affection are essential requirements for mental health which everybody 

needs  in order to have a positive balanced  personality . 

      No doubt that low self-esteem leads to prejudice .Concerning low self –esteem and 

its relation with prejudice ,individuals with low adjustment are more liable to 

prejudice .The history of psychology is full of  hypotheses  and studies that show 

people with low self–esteem show less admittance towards others. Low self-esteem  

means that the individual has less self-confidence which is necessary for  admitting 

others and forming positive social attitudes.  



The problem of the study  :  

  The problem of the research can be summarised in these questions : 

Q1: Is there a correlative relation  between feeling of security  and athletic, religious 

and prejudicial attitudes for male and female  university youths   ? 

Q2: Is there a correlative relation  between self-esteem and athletic ,religious and 

prejudicial attitudes for male and female  university youths   ?  

Q3: Can we predict feeling of security through athletic,religious and prejudicial 

attitudes for male and female  university youths   ?  

Q4: Can we predict self-esteem through athletic, religious and prejudicial attitudes 

for male and female  university youths   ?  

Q5: Is there interaction between sex(male-female) and the level of prejudice  ( low-

high ) in their effect on feeling of security  for male and female  university 

youths   ?  

Q6: Is there interaction between sex(male-female) and the level of prejudice  ( low-

high ) in their effect on self-esteem for male and female  university youths   ?  

 The  Aims of the study :  

 This study aims to achieve these aims 
1–Revealing the relation between feeling of security  and athletic,religious and 

prejudicial attitudes for male and female  university youths   ? 

2–Revealing the relation between self-esteem and athletic,religious and prejudicial 

attitudes for male and female  university youths   ? 

3–Knowing the range of interaction between sex and the level of prejudice in their 

effect on feeling of security  for male and female  university youths   ?  



4-Revealing the possibility of prediction feeling of security and self –esteem through 

athletic ,religious and prejudice  

5-Making use of this study results in designing  curative guidance programs aiming 

to support the psychological  structure for university youths to face these prejudicial 

attitudes  ?  

 

 

Research Hypotheses : 

 

1- There is a correlative relation  between feeling of security  and athletic,religious 

and prejudicial attitudes for male and female  university youths   ? 

2- There is a correlative relation  between self-esteem and and athletic,religious and 

prejudicial attitudes for male and female  university youths   ?  

3- We can predict feeling of security through athletic,religious and prejudicial 

attitudes for male and female  university youths   ?  

4-We can predict self-esteem through athletic,religious and prejudicial attitudes for 

male and female  university youths   ?  

5-There is an interaction between sex(male-female)and the level of prejudice(low-

high) in their effect on feeling of security  for male and female  university youths   

?  

6-There is an interaction between sex(male-female)and the level of prejudice(low-

high ) in their effect on self-esteem for male and female  university youths   ?  

Research Limitation : 



 This research & its results are limited by the sample, instruments &statistics 

methods that had been used in it. 



The sample : 

The sample of this research consists of 294 students  (137 male - 157 female) in  different 

faculties : Arts , Commerce , Physical Education with median 19.78 and standard 

deviation 0.78 

The Instruments :   

1-Scale of  security – by Maslo ( translated by Abd al Rahman  Al Esawee). 

2-Self-esteem Guide by Hodoson (translated by Magdy Mohamed Al Dosoky ) 

3-Sacle of Prejudicial Attitudes (by Ibrahim Al Shafey)  

Results: 

The first Hypothesis : 

         There is a significant negative correlative relation  between feeling of security  

and athletic,religious and prejudicial attitudes for the female sample and the 

whole sample   while it isn't proved in the male sample  

The second Hypothesis : 

There is a significant negative correlative relation  between self-esteem and 

athletic,religious and prejudicial attitudes for the female sample and the whole sample  

while it isn't proved in the male sample 

  The third  Hypothesis : 

Feeling of security is affected by the variant of athletic and prejudicial attitudes only 

by 4% .The predictive formula can be formed : 

Feeling of security =-19,0×athleticand prejudicial  attitudes +199,37 



While the statistical analysis  shows that feeling of security wasn't affected by the 

variant of religious  and prejudicial attitudes but it is affected by the variant of athletic 

and prejudicial attitudes 

The fourth  Hypothesis : 

Self-esteem is affected by the total degree of prejudicial attitudes only by 5% .The 

predictive formula can be formed : 

Self-esteem =-21,0× the total degree of prejudicial attitudes +177,91 

While the statistical analysis  shows that self-esteem  wasn't affected by the variant of 

religious  and prejudicial attitudes or the variant of athletic and prejudicial attitudes 

but it is affected by the total degree of prejudicial attitudes 

The fifth   Hypothesis : 

- There are significant differences between males and females in Feeling of 

security 

- There are significant differences between those with low standard of prejudice  

and those with high  standard of prejudice in   Feeling of security for those with 

low standard of prejudice 

- There is interaction between the variant of sex(male-female)  and the standard 

of   prejudice (low-high) in their common effect on  Feeling of security for  

university youths    

 

 

- The sixth   Hypothesis : 

- There are significant differences between males and females in self –esteem for 

females 



- There are significant differences between those with low  prejudice  and those 

with high  prejudice in   self –esteem  

- There is interaction between the variant of sex(male-female)  and the standard 

of prejudice (low-high) in their common effect on  self –esteem for  university 

youths    
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