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وَمَهْ أَحْسَهُ قَوْنًب مِمَّهْ دَعَب إِنَى انهَّوِ وَعَمِمَ صَبنِحًب وَقَبلَ إِوَّنًِ مِهَ ﴿

انْمُسْهِمِنيَ وَنَب تَسْتَوِي انْحَسَنَتُ وَنَب انسٍَِّّئَتُ ادْفَعْ بِبنَّتًِ ىًَِ أَحْسَهُ 

نَكَ وَبٍَْنَوُ عَدَاوَةٌ كَأَوَّوُ وَنًٌِّ حَمٍِمٌ  وَمَب ٌُهَقَّبىَب إِنَّب انَّرٌِهَ فَإِذَا انَّرِي بٍَْ

 ﴾صَبَسُوا وَمَب ٌُهَقَّبىَب إِنَّب ذُو حَظٍّ عَظٍِمٍ
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 داءــــــاإلى
 فلسطين. الغالي اإلسالمية والعربية، ووطني أىدي ىذا الجهد المتواضع لألمتين

اللذان لم أوف لهما حقهما  الحاجة شريفة محمد نصر وأمي الحاج محمد حامد  إلى أبي 
 ما بقيت.

 القيادة الفلسطينية القائمة على مصلحة الوطن.إلى 

 .إلى من كســـــر معصمهم القيد أسرانــــــــا البواســــــــلو ألخيار، ار إلــــى أرواح الشهداء األبرا

 ية وقادتها.إلى األحزاب السياسة الفلسطين

: رياض الكبير واخي قاسم ورائدة وأخي رقي وىيثم وابراىيم وبالل وإلى إخوتي وأخواتي
 وصهيب ومصعب وزىراء وعبداهلل.

 الء والحسن.آية وأيهم و آزوجتي أم الحسن، وأوالدي محمد وملك و إلى 

أكن لهم   نفي العمل الذي يائمدر إلى خالي أبو نور الدين الداية حفظة اهلل ورعاه، وإلي  
واالخ م. رائد فتوح  ،نظمي مهنا أبو سامي :االخ صاحب المعاليكل االحترام والتقدير ا

 صدقائي وزمالئي الذين أحبهم.أتنسيق البضائع، إلى ل الرئاسية لجنةامدير عام أبو جبر 

 

 الباحث

محمود محمد حامد الخور   
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 ذكر وتقدير

زَةِّ أَوْشِعْنًِ أَنْ أَشْكُسَ وِعْمَتَكَ انَّتًِ أَوْعَمْتَ عَهًََّ وَعَهَى وَانِدَيَّ وَأَنْ قال اهلل تعالى في كتابو الكريم: )

  ( فإني في المقام األول وقبل وبعد كل شيء أشكر اهلل سبحانو أَعْمَمَ صَبنِحًب تَسْضَبهُ

  وتعالى على أن من علي بفضلو وفيض كرمو ورحمتو، بإتمام رسالتي، مبتغياً  بها

 راجياً رحمتو فللو الحمد والشكر. رضاه 

 كما وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير لفضيلة الدكتور/

 محمد عبد العزيز الجريسي..  

 وزاد في العطاء.حفظو اهلل لما قدم إلى من توجيو وارشاد ونصح وعطاء، فقد أعطي 

الدكتور و  عماد الدين محمد أبو رحمة لدكتور المناقشا الكبير للجنة المناقشة وأتقدم بالشكر 
 قبول مناقشة الدراسة.ب ماعلى تكرمهالمزيني  وعطي وأسام المناقش

والشكر موصول ألكاديمية اإلدارة والسياسة ببرنامجها المشترك مع جامعة االقصى، لتميزىا 
 بتقديم العلم والمعرفة والخبرة والعمل المنهج مفيدة بذلك المجتمع، وأتقدم 

 إلتمام ىذه الرسالة. يبجزيل الشكر لكل من لو فضل عل

 فجزاىم اهلل عنا كل خير.

 الباحث

محمود محمد حامد الخور
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 ممخص الدراسة  

الجامعات طمبة التعصب السياسي لدى ب وعبلقتوالحوار المجتمعي التعرؼ  إلى ىدفت الدراسة
معرفة مستوى التعصب و  ،عي لدى طمبة الجامعات الفمسطينيةمدى توافر الحوار المجتم و الفمسطينية،

التعصب السياسي لدى  ب وعبلقتووالوقوؼ الحوار المجتمعي  ،الجامعات الفمسطينية طمبةالسياسي لدى 
 .الجامعات الفمسطينيةطمبة 

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، مستعينًا بما توفر  واستخدـ الباحث لتحقيؽ ذلؾ المنيج الوصفي التحميمي
استكممت  (380) عينة قواميا ة والتي منيا االستبانة، وقد طبقت عمىمف المراجع والمصادر األولي لديو
 (عينة مفقودة.13)كاف منيا  ،مف طمبة الجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر (367منيا)

 :أظيرت نتائج الدراسة 

أف مستوى الحوار المجتمعي داخؿ الجامعات الفمسطينية والمتمثؿ بالجامعة اإلسبلمية وجامعة  -1
 % وىي نسبة أعمى مف المتوسط العاـ وتعد درجة كبيرة.72.79بمغ نسبتو األزىر، 

أف مستوى التعصب السياسي في الجامعات الفمسطينية والمتمثؿ بالجامعة اإلسبلمية وجامعة  -2
 % وىي نسبة أعمى مف المتوسط العاـ وتعد درجة كبيرة.68.91األزىر، بمغ نسبتو 

( بيف توافر الحوار المجتمعي α≤0.05عند مستوى )ذات داللة إحصائية  متوسطةعبلقة وجود  -3
 والتعصب السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية.

التعصب ب وعبلقتوتبني الدولة ومؤسساتيا لمفيوـ الحوار المجتمعي،  :ب وأوصت الدراسة
تفعيؿ و  ،مف أجؿ انياء االنقساـ السياسي الفمسطيني عوة إلى استدامو الحوار المجتمعيالد، و السياسي

مبدأ الحوار المجتمعي إلشراؾ الجامعات وتبني  ،دور الحوار المجتمعي داخؿ الجامعات الفمسطينية
ضرورة ترسيخ مبدأ الحوار المجتمعي داخؿ االحزاب السياسية، و  ،الشباب في حؿ القضايا المجتمعية

 وى الديمقراطية.مست رفع، و حدة التعصب خفضلمعمؿ عمى الحزب الواحد،  داخؿ وتعميـ ىذا المبدأ
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Abstract 

The study aimed to identify the role of community dialogue to reduce the 

political intolerance in the Palestinian university students, and the availability of 

community dialogue at the Palestinian university students, and to know the level of 

political intolerance in the Palestinian university students, and to stand on the role of 

community dialogue in the reduction of political intolerance in the Palestinian 

university students.                                                                                                      

To achieve this descriptive and analytical approach, The researcher used the 

availability of his references and primary sources,  Has been applied to a sample of 

(380) of which were completed (367) from the Islamic University and Al-Azhar 

University students, of which (13) are missing sample.      

The results of the study showed:  

1- The level of community dialogue within the Palestinian universities of the 

Islamic University and Al-Azhar University, a   total rate of %72.79, which is 

higher than the average rate of the year and is a  significant degree.                                                                                                                           

2- The political intolerance in the Palestinian universities of the Islamic 

University and Al-Azhar University level, the rate reached% 68.91, which is 

higher than the average rate of the year and is a significant degree.                                                     

3- no statistically significant relationship at the level of medium (α ≤0.05) 

between the availability of community dialogue and political intolerance 

among Palestinian university students. 

The study recommended: the adoption of the state and its  institutions to the 

concept of community dialogue, and its role in the reduction of political intolerance, 

and the call to the sustainability of community dialogue, in order to end the 

Palestinian  political split, and activating the role of community dialogue in the 

Palestinian universities and the adoption of the principle of community dialogue to 

engage young people in solving community issues, the need to consolidate the 

principle of community dialogue in the political parties, and dissemination of this 

principle in the one-party system, to reduce the severity of intolerance, and to raise 

the level of democracy .                                                                                                   
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 مقدمة:

 ألنيا وذلؾ الحاضر، العالـ يعيشيا التي الميمة الظواىر مف السياسية األحزاب ظاىرة تعتبر

داخؿ المجتمعات، والتي فييا يسعى كؿ حزب  السياسي، العمؿ في االساسية الدعائـ مف دعامة

 أىدافو، التي تعمؿ عمى تحقيؽ مصالحو ومصالح أفراده.  تطبيؽ برامجو وتحقيؽلى إ

 تأدية عف االنحراؼ لىإ يميؿ ويجعمو الحزب أداء عمى واضح بشكؿ يؤثراف عامبلف ىناؾ

الكمية، وىما التنافس  الوطنية المصمحة عمى الجزئية الحزبية المصمحة وتغميب العاـ الصالح

لممحافظة  التعصب ويرفع حدتو عمى السمطة، والحرص عمى الجانب االقتصادي، ذلؾ يظير

  .(44: 2010،أبو حديد)عمى المكاسب لتمبية حاجيات الحزب 

ف   تمدد وقؼ في الواضح األثر ليا كاف سياسية أحزاب مف الفمسطيني مكوف المجتمعوا 

 وساىـ في الحد مف حمـ الفمسطينية، األراضي عمى الكمية سيطرتو وبسط الصييوني ؿاالحتبل

 . وعمى حد زعم (الكبرى سرائيؿبإ) دعيوي االحتبلؿ الصييوني فيما

 دعميػػػػا تسػػػػتمد كانػػػػت فقػػػػد بيػػػػا، خاصػػػػة مرجعيػػػػة ليػػػػا يكػػػػف لػػػػـ الفمسػػػػطينية األحػػػػزاب ألف ونظػػػػراً 

 الفمسػػػػطينية األحػػػػزاب فقػػػػد رفعػػػػت، (ودوليػػػػة إقميميػػػػة) خارجيػػػػة قػػػػوى مػػػػف بقائيػػػػا عمػػػػى لممحافظػػػػة

واالرتباطيػػػػػة  اتيمػػػػػت بػػػػػالتفرد والسػػػػػمطويةالتػػػػػي ووجيػػػػػت انتقػػػػػادات لقادتيػػػػػا، متناقضػػػػػة،  شػػػػػعارات

مػػػػػػػػػػػػػع نظػػػػػػػػػػػػػـ عربيػػػػػػػػػػػػػة، وصػػػػػػػػػػػػػدور سػػػػػػػػػػػػػموكيات خاطئػػػػػػػػػػػػػة وانشػػػػػػػػػػػػػقاقات وصػػػػػػػػػػػػػراعات وتػػػػػػػػػػػػػ مر 

 (.71 المرجع السابؽ:وتصفية)

ظيار الحدة بيف األحزاب الفجوة وتعميؽ إلى مر الذي أدىاأل  المصمحة وتغميب بينيا، وا 

 الحزبي التعصب رو وظي ،في العديد مف األحياف لموطف العامة المصمحة عمى لمحزب الخاصة

، فكاف مف الطبيعي أف يحدث ةالسياسي الحدة بيف األحزاب وقؼتت لـو  ،تقبؿ عدـ أوجد الذي
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( ليناؿ مف القضية الفمسطينية 2007االنقساـ السياسي الفمسطيني الذي لـ يكف وليد عاـ )

االجتماعية برمتيا والمشروع الوطني داخميًا وخارجًيا، منتييًا بالحالة االقتصادية والحالة 

 ،االجتماعية المعضبلت مف معضمة ويصبح ظاىرة، بدت لتيا(1): نت(2012)إبراىيـ، الصعبة

 والكراىية لمحقد  مؤججة اآلخر تقبؿ رافضة متخاصمة، متباعدة فئات لىإ فقد انقسـ المجتمع

تتجسد ىـ تمؾ الفئات: فئة الشباب والتي لدى فئات واسعة مف أبناء الشعب الفمسطيني ومف أ

غالبيتيا في طمبة الجامعات الفمسطينية، حيث طاؿ ىذه الفئة الكبيرة، والتي تمثؿ عصب 

، فظيرت ، كما  وطاؿ باقي شرائح المجتمعوأمالو  وعماده ومحط تطمعاتو يالمجتمع الفمسطين

مف خبلؿ رفض وتقبؿ وذلؾ  لو، شع صورةفي أب الخبلفات السياسية وبرز التعصب السياسي

 السموكيات التعصبية التي تعتبر مفجسدية  الغيرو  ا وظيرت االعتداءات الجسديةاالخر، كم

 .(7:2010زياد،) الواضحة 

 الجامعات طمبة لدى السياسي التعصب مف لمحد مشاريع إقامة ضرورة جعؿ األمر ىذا

عادة الثقة بناء خبلؿ مف الفمسطينية  الطرؽ أنجح مف الحوار ويعد باآلخر، تقبؿ واالعتراؼ وا 

 عتبار أنوبا األفضؿ، نحو السموؾ تعديؿ لىإحيث يدفع  االتجاىات، لتغير الموصمة والوسائؿ

 النفس ويحرر الكبت مشاعر مف ويحد النفس وينمي المختمفة لآلراء واحتراـ النقد تقبؿ عمى يقوـ

 اجتماعية عبلقات إلقامة فرصة ويعطي والمخاوؼ والقمؽ العدائية والمشاعر الصراعات مف

، التي شكاؿ الحوار األساسيةأتمعي كأحد الحوار، ليظير الحوار المج شكاؿأ وتتعدد، ناجحة

 في إحداث تغيرات ميـتعتبر الجامعات ليا دور و  يمكف مف خبللو الحد مف ظاىرة التعصب،

)حسف، األمردارتيا وىيئاتيا بيذا إإذا ما اىتمت  تيالدي طمب غير تعصبية ةإيجابي سموكية

 الحوار إدارة في بارزاً  دوراً  المدني العمؿ ومنظمات االىمية الجمعيات كما وتحتؿ ،(61: 2010



 

 

- 4 - 

 

 يواجيوف لمف مقصودة تغيرات حداثإل وقوفًا مع الجامعات ومع مؤسسات الدولة المجتمعي،

 مشاريع طريؽ عف ، وذلؾمف ىذه اإلشكاليات الحد في التعصب، تسيـ  عف ناتجة شكالياتإ

  .( 5120-5219: 2010عبلء،)الخصوصىذا مف أجؿ  تقاـ

يعد مدخبًل لموعي السياسي والثقافي  ومميزات خصائص مف الحوار المجتمعي بما فيو فإف ليذا

 في انتشاره ذيال السياسي التعصب حد مفالذي بدوره ي لطمبة الجامعات الفمسطينية والفكري

 .التنمية فرص عيؽي

 الدراسة: مشكمة  

 حرب بعد حدتو وزادت العثمانية الخبلفة انتيت أف منذ واضحاً  الفمسطيني السياسي التعصب بدأ

 متناحرة فصائؿ عدة الى الواحدة الفمسطينية االتجاىات انقساـ الحرب تمؾ تمت حيث؛ ـ1967

 الفمسطينية األراضي داخؿ السياسي التعصب وامتد متناقضة، شعارات ذات مختمفة، متباعدة

 وكنتيجة حماس، حركة بفوز انتيت حيث(2006)عاـ انتخابات الفمسطينية األحزاب خوض بعد

 نقساـاال كاف ابقائو، عمى حرصتو  قميميةا  و  خارجية قوى قبؿ مف تأجيجوو  لبلنقساـ وامتداد

وزاد مف  المجتمع إضعاؼ الى وأدى الفمسطيني الوطني المشروع مف ناؿ الذي الداخمي

 .الفمسطينية الجامعات طمبة- المثقفة الفئة داخمة فطاؿ التعصب السياسي

 لىإ المتعصب الشخص يوصؿ نوفإ ، المجتمع عمى كبيرة خطورة لو التعصب لذلؾ يعتبر

 يصر حيث منيا أقؿ أنيا تعتبر والتي الجماعات باقي مقابؿ سائدةال ىي بأنيا جماعتو

 .اآلخريف عمى واسقاطيا األخطاء وتبرير المخالفة المواقؼ في آرائو عمى المتعصب

ومف خبلؿ مبلحظة الباحث لعمؽ حالة االنقساـ والتعصب السياسي الذي طاؿ طمبة الجامعات 

( 2010مثؿ دراسة )عوض وعبد العزيز،  الفمسطينية وىو ما أكدتو بعض الدراسات الفمسطينية
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وعبلقتو دفع الباحث إلى تسميط الضوء عمى الحوار المجتمعي ، (2010ودراسة )بركات، 

 تعيدمف أىمية  كبيرة  الحوار المجتمعي السياسي لدى طمبة الجامعات، لما يمثؿ التعصبب

ترميـ العبلقة الفمسطينية الداخمية، وخاصة لدى جيؿ المستقبؿ وعماد الدولة وىـ فئة الشباب 

الحوار  ما عبلقة  والمتمثؿ بطمبة الجامعات الفمسطينية، وعميو يتبمور التساؤؿ الرئيس لمدراسة:

 التعصب السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية؟  ب المجتمعي

 :تساؤالت الدراسة         

 الفمسطينية؟ الجامعات لدى طمبة المجتمعي ما مدى توافر الحوار -1

  الفمسطينية؟ الجامعات طمبة لدى السياسي التعصب مستوى ما -2

توافر الحوار المجتمعي  بيف ( α≤0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات توجد عبلقة ىؿ -3

 ؟والتعصب السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية

 أفراد استجابات في(  α≤0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ ىؿ توجد -4

 المستوى مكاف السكف، الجنس،) لمتغيرات عزىوي الحوار المجتمعي مستوى في العينة

 ؟(الجامعي، الجامعة

في استجابات أفراد العينة في  (α≤ 0.05إحصائية عند مستوى)ىؿ توجد فروؽ ذات داللة  -5

الجامعي،  المستوى السكف،مكاف  الجنس،) لمتغيرات ذلؾ عزىويمستوى التعصب السياسي 

  ؟(الجامعة

 

 

 



 

 

- 6 - 

 

 الدراسة أىداف : 

 طمبة لدى السياسي التعصبب وعبلقتو المجتمعي الحوارالتعرؼ عمى  إلى دراسة تيدؼ   

 الفمسطينية: الجامعات

 . الفمسطينية الجامعات لدى طمبة  المجتمعي الحوار إلى مدى توافر التعرؼ -1

 .  الفمسطينية الجامعات طمبة لدى السياسي التعصب مستوى معرفة -2

 الجامعات طمبة لدى السياسي التعصبب وعبلقتو المجتمعي الحوار عمى الوقوؼ -3

 . الفمسطينية

 الجنس،)  الحوار المجتمعي لدى طمبة الجامعات تعزى لمتغيراتبياف فروؽ مستوى  -4

 (.الجامعي المستوى ، مكاف السكف،الجامعة

 لمتغيرات الكشؼ عف مستوى التعصب السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية تعزى -5

 (.الجامعي المستوى ،مكاف السكفالجامعة،  الجنس،)

 الدراسة أىمية : 

 -النظرية: اواًل: األىمية    

الدراسة أىميتيا كونيا تضع المسؤوليف وصناع القرار في صورة واقع التعصب  تستمد -1

 السياسي.

يتوقع أف تفيد الدراسة الحالية الباحثيف والميتميف بموضوع الحوار المجتمعي والتعصب و  -2

 .السياسي

 التعصب اتجاىات يغير الفعمي المجتمعي الحوار ممارسة مف أف الدراسة أىمية وتنبع -3

 السياسية. األحزاب والفصائؿ بيف البناء والنقد والحوار األخر، تقبؿ ثقافة السياسي واعتماد
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فئة  عبارة عف يوى الدراسة عمييا تطبق الشريحة التي أىمية مف الدراسة ىذه أىمية تنبع -4

 .الفمسطينية الجامعات مف طمبة طبلبية مف

كونيا تتناوؿ موضوع  والفمسطينية، العربية المكتبة لىإ إضافة الدراسة مف المتوقع أف تشكؿ -5

  التعصب السياسي.وعبلقتو بحيوي يخص الحوار المجتمعي 

 -:( التطبيقية) العممية  ثانيًا: األىمية

 : يمي ما مف تنبع التطبيقي ألنيا الواقع حيث مف باألىمية جديرة الدراسة ىذه تعتبرو 

السياسيوف والتربويوف وصناع القرار في ضرورة يتوقع أف يستفيد مف الدراسة الحالية   -1

 وضع برامج متكاممة لمحد مف التعصب السياسي.

ينتظر أف تفيد الدراسة في وضع برامج عممية لتدعيـ الحوار المجتمعي داخؿ كافة   -2

 مكونات المجتمع الفمسطيني وخاصة طمبة الجامعات الفمسطينية.

 االحزاب وعناصر لقادة جداً  ميمة الدراسة ىذه مف المتوقع أف تكوف مخرجات  -3

 والتعصب عاـ بوجو التعصب إلى  ضرورة تبني الحوار لمواجية أنظارىـ توجو حيث السياسية،

  خاص. بوجو السياسي

 التعصب ظاىرة مف تحد برامج لتقديـ المدني المجتمع مف الدراسة مؤسسات تستفيد  -4

  اآلخر. واحتراـ و تقبؿ الفعمية السياسية المشاركة ضمف المجتمع إنماء في يفيد الذي السياسي،
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 الدراسة فروض  

 المجتمعي الحوار بيف (α≥0.05) عند مستوى داللة إحصائية داللة ذات عبلقة توجد ال  -1

  الفمسطينية. الجامعات طمبة لدى السياسي والتعصب

 العينة أفراد استجابات في( α ≤0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال  -2

 ،مكاف السكفالجنس، الجامعة، ) متغيراتعدة ل ذلؾ عزىوي المجتمعي الحوار مستوى في

  .(الجامعي المستوى

 العينة افراد استجابات في( α ≤0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال  -3

 المستوى ف،السكمكاف  الجنس، الجامعة،)  لمتغيرات تعزى السياسي التعصب مستوى في

 الجامعي(.

 الدراسة: حدود 

  ما يمي: الى الدراسة حدود تقسيـ تـ    

 طمبة لدى السياسي التعصبب وعبلقتو المجتمعي الحوار الدراسة تناولت :الموضوعي الحد -

 . الفمسطينية الجامعات

 طمبة لدى السياسي التعصبوعبلقتو ب المجتمعي الحوار الدراسة تناولت المكاني: الحد -

 .المتمثؿ بالجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر غزة بمحافظات الفمسطينية الجامعات

 . ـ2016 عاـ طبقت الدراسة الحالية خبلؿ :الزماني الحد  -

 طبقت الدراسة الحالية عمى طمبة الجامعة االسبلمية وجامعة االزىر. الحد البشري: -
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 الدراسة: مصطمحات

 : "اصطالحا" الحوار

 بو يستأثر فبل ما بطريقة بينيما الكبلـ تداوؿ يتـ شخصيف بيف الحديث مف نوع ىو     

 دوراف عممية ايضا و التعصب، وىو الخصومة عف والبعد اليدوء ويغمب االخر دوف أحدىما

 (.  155 :2005يوسؼ،) اخر الى طرؼ مف الكبلـ في ورجوع

             عممية لحؿ  المجتمعي عمى أنو:ويعرف خبراء الحوار بمنظمة الدول األمريكية الحوار      

المشكبلت تستخدـ لمعالجة القضايا االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي ال يمكف حميا 

 (. 19: 2011حبًل كافًيا وفعااًل عمى يد مؤسسة حكومية واحدة أو أكثر)براويت وتوماس،

أطراؼ معينة حوؿ موضوع أو مشكمة الحوار المجتمعي ىو تبلقي : اً الباحث إجرائي وعرفوي  

معينة، يتـ فيو طرح الخواطر واألفكار وتوجيييا لمطرؼ اآلخر ليتفيميا، ليعقد األطراؼ ذات 

ع و المشكبلت واألزمات  العبلقة النية عمى استمرار التبلقي لمسعي إلى معالجة المواضي

  والمتحاور مف أجميا. الُمجتمع

 :التعصب

 كاف ولو غيره يتبع أف مف واألنفة ورفضو، المخالؼ قبوؿ وعدـ وعنؼ بشدة األمر وأخذ التشدد

 أو محقيف كانوا سواء بمبادئو يؤمف مف أو جماعتو او قومو نصرة ىو أيضاً  منو صواب عمى

 .( 9: 2010ومحمد،  حسني)مظموميف أو ظالميف كانوا وسواء مبطميف

ىو شكؿ مف أشكاؿ التعصب بأنواعو وىو يتمثؿ بانتماء الفرد لجماعة  التعصب السياسي:

سياسية معينة، ويمثؿ المبادئ األساسية ليذه المجموعة بحيث يدافع عنيا ومنكرًا لكؿ المبادئ 

 (.5:2010ة أو خاطئة )بركات، حصحي التي تخمفيا سواء كانت
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بأنو اإلنتماء إلى جماعة أو حزب سياسي  ويعرف الباحث التعصب السياسي تعريفًا إجرائيًا: 

وتبنى أفكاره ومعتقداتو اإليجابية منيا والسمبية، بحيث ال يرى غيرىا، ويعتبر كؿ ما سواىا 

حكاـ مسبقة نتيجة انفعاالت خاصة مستمدة أباطمة، دوف دالئؿ منطقية يستند عمييا، ويصدر 

كانت ىذه االنفعاالت ليا أو عمى مف في الغالب مف مبادئ ومعتقدات جماعتو السياسية  سواء 

 يخالفيا.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 .المبحث األول: الحوار المجتمعي 
 .مقدمة 
 .مفيـو الحوار المجتمعي 
 .مبادئ الحوار المجتمعي 
 .أىداؼ الحوار المجتمعي 
 .أدوات الحوار المجتمعي 
 .معيقات الحوار المجتمعي 
 .تعقيب الباحث 

 المبحث الثاني: التعصب السياسي. 
 .مقدمة 
 .مفيـو التعصب والتعصب السياسي 
 .النظريات المفسرة لمتعصب 
 .أسباب التعصب 
 .أسباب التعصب السياسي 
 .سمات ومظاىر التعصب 
 .الوقاية مف التعصب 
 عمى المبحث تعقيبال. 
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 الفصل األول
 اإلطار النظري

 المبحث األول: الحوار المجتمعي  

 مقدمة: 

 جتماعيػػةاالؽ جممػػة مػػف األىػػداؼ والمتطمبػػات لتحقيػػ الحػػوار المجتمعػػي ىػػدفًا ووسػػيمةً تبػػر يع 

 مختمفػةالحديث، فقػد تواجػد بأشػكاؿ  السياسية واالقتصادية، فالحوار المجتمعي ليس بالمفيوـو 

 منذ عقود بعيدة، وبرزت أىميتو في العقود األخيرة حيث أنو يأخذ أشكاؿ مختمفة. 

غاية في ذاتػو، لصػد صػور ومظػاىر التعصػب والعنػؼ ضػد رعايػا الػدوؿ، أو الضرورة و الوىو 

الجماعػات المتنوعػػة ضػػد بعضػػيا الػػبعض، أو الثقافػات ضػػد بعضػػيا الػػبعض، أو ضػػد األفػػراد 

مػػػع بعضػػػيـ الػػػبعض، ويكػػػوف بػػػذلؾ قػػػد أعطػػػى بعػػػدًا إنسػػػانيًا فػػػي شػػػكمو بحيػػػث ال يسػػػمح لػػػو 

يخفػػػض مػػػف السػػموكيات السػػػمبية ويعػػػزز  المجتمعػػيف الحػػػوار ا  و  ،لػػػى طاقػػة تدميريػػػةإبػػالتحوؿ 

 ويرفع السموكيات االيجابية ليكوف الحوار المجتمعي رحمة وخير لمجميع. 

  :الحوار المجتمعي 

  :الحوار لغة 

أصػػػوؿ أحػػػدىا: لػػػوف،  قػػػاؿ ابػػػف فػػػارس فػػػي معجػػػـ مقػػػاييس المغػػػة: الحػػػاء والػػػواو والػػػراء ثبلثػػػة

 (.269: 1994) الرازي، الرجوع ، والثالث:دوراً  ءأف يدور الشيواآلخر: 

 .(14 :) االنشػػقاؽ ﴾نَّػػُو َظػفَّ َأَف لَػَف َيُحػورَ إ﴿رجػع، قػاؿ تعػالى: الأمػا الرجػوع فيقػاؿ حػار الػػى 

أي رجػػع عنػػو  وراً ؤ وحػػلشػػيء، وعنػػو حػػار حػػورًا ومحػػارًا الحػػوار ىػػو الرجػػوع عػػف الشػػيء، إلػػى ا

رجػػوع مػػف حػػاؿ إلػػى حػػاؿ، والمحػػاورة: المجاوبػػة، ال، ألنػػو ة، والحػػوار النقصػػاف بعػػد الزيػػادةإليػػ
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والتجػػػػاوب وىػػػػـ يتحػػػػاوروف أي يتراجعػػػػوف الكػػػػبلـ، والمحػػػػاورة، مراجعػػػػة المنطػػػػؽ والكػػػػبلـ فػػػػي 

 (.       186: 1997المخاطبة)ابف منظور، 

اِوُرُه َكاَف َلُو َثَمٌر َفَقاَؿ ِلَصاِحِبِو َوُىَو ُيَحػ  ﴿ ورد في القرآف الكريـ في ثبلث مواضع قاؿ تعالى:

﴿قَػػاَؿ لَػػُو َصػػاِحُبُو َوُىػػَو ُيَحػػاِوُرُه  (، قػػاؿ تعػػالى: 34 :) الكيػػؼ ﴾َأَنػػا َأَكثَػػُر ِمَنػػَؾ َمػػااًل َوَأَعػػز  َنفَػػًرا

َـّ َسػوَّاَؾ َرُجػبًل﴾ َـّ ِمػَف ُنَطفَػٍة ثُػ  :(، وقولػو تعػالى 37 :) الكيػؼ َأَكَفَرَت ِبالَِّذي َخَمَقَؾ ِمَف تُػَراٍب ثُػ

المَّػػُو قَػَوَؿ الَّتِػػي ُتَجاِدلُػَؾ ِفػي َزَوِجيَػػا َوَتَشػَتِكي ِإلَػػى المَّػِو َوالمَّػُو َيَسػػَمُع َتَحاُوَرُكَمػا ِإفَّ المَّػػَو ﴿قَػَد َسػِمَع 

  .(1:)المجادلة َسِميٌع َبِصيٌر﴾

 اً الحوار اصطالح  : 

 ة بالسودان الحوار باآلتي:ر عرفت جامعة الجزي

لتي تبرز وجيات انشاط عقمي ولفظي يقدـ المتحاوروف األدلة والحجج والبراىيف ىو الحوار 

يعػد الحػوار ، و نظرىـ بحرية تامة مف أجؿ الوصػوؿ إلػى حػؿ لمشػكمة أو توضػيح لقضػية مػا

معرفػػة الحقيقػػة الوسػػيمة مػػف وسػػائؿ االتصػػاؿ بػػيف النػػاس، بحيػػث يتعػػاوف المتحػػاوروف عمػػى 

يعتبػػر و ، كػػؿ طػػرؼ مػػنيـ مػػا خفػػي عػػف صػػاحبو منيػػاالتوصػػؿ إلييػػا، ليكشػػؼ السػػعي إلػػى و 

، يػػتـ اسػػتخداـ أسػػاليب الحػػوار البنػػاء إلشػػباع حاجػػة اإلنسػػاف لبلنػػدماج اً نسػػانيإ اً مطمبػػ الحػػوار

 مكونػػاً  بطريقػػة متكافئػػة تـ بػػالتعرؼ عمػػى وجيػػات النظػػرأسػػموب ييػػ، و والتواصػػؿ مػػع محيطػػو

يػػتـ مػػف خبللػػو طػػرح موضػػوع فكػػري غيػػر مسػػبوؽ لنصػػؿ بػػو إلػػى النضػػج  اً حضػػاري اً أسػػموب

 (.   7: 2016الفكري الحواري الحضاري)جامعة الجزيرة، 
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التفاعػؿ المعرفػي  ىتبادؿ الحديث بيف طرفيف أو أكثر متحاوريف، وىو القدرة عمػ :ىو الحوار

والعػػاطفي والسػػموكي مػػع اآلخػػريف ممػػا يسػػيؿ تبػػادؿ الخبػػرات والمفػػاىيـ بػػيف األطػػراؼ )حسػػف، 

2012 :65).     

عػادًة بػيف أطػراؼ سياسػية السياسي أنو ذلؾ الحوار الذي يتـ يعرؼ الحوار : الحوار السياسي

ت الطػػابع السياسػػي، حػػوؿ مجموعػػة مػػف المبػػادئ والتوجيػػات والسياسػػات العامػػة ذا ةواجتماعيػػ

أو تتعمؽ بالشػأف العػاـ والتػي قػد تكػوف محػؿ تعػارض أو اىتمػاـ أحػد أطػراؼ الحػوار أو محػؿ 

االىتمػػػاـ المشػػػترؾ لمطػػػرفيف المتحػػػاوريف، أو ذات تػػػأثير جػػػوىري عمػػػى وضػػػع أو موقػػػؼ أحػػػد 

و األطراؼ أو كمييما. ويشكؿ الحوار بيف الحزب الحاكـ وبيف األحػزاب السياسػية المعارضػة أ

 (.47-46: 2005) وفيؽ، -النقػابات-القوى والمنظمات المجتمعية الفاعمة 

 الحوار المجتمعي:  مفيوم

يا نطاؽ الحياة بلليتضمف الحوار المجتمعي مجموعة مف األبعاد المترابطة التي يفسر مف خ 

ويتضػح  ،اعتمادًا عمى منيجية توضح عبلقػة الدولػة بمؤسسػاتيابالمجتمع بيف أطراؼ الحوار 

، كمػػػا تعػػػد منيجيػػػة  مػػف خبلليػػػا جػػػذور االخػػػتبلؼ لممارسػػػة الديمقراطيػػػة والػػػدفاع عػػػف الحريػػػة

الحػػػوار منطمػػػؽ لتنميػػػة الفػػػرد بػػػالقيـ التػػػي توجػػػد حياتػػػو فػػػي اإلطػػػار االجتمػػػاعي واالقتصػػػادي 

في عبلقتو بػالتنوع والتعدديػة الثقافيػة  االيدلوجيوالسياسي وتساعد في تحديد أولويات التوجيو 

 . (1288: 2010)عز، لمنطقة العالميةبا

ىػػو عمميػػة لحػػؿ المشػػكبلت تسػػتخدـ  منظمددة الدددول األمريكيددة:فددي عددرف خبددراء الحددوار فقددد 

وفعػػااًل  اً كافيػػ ادية التػػي ال يمكػػف حميػػا حػػبلً لمعالجػػة القضػػايا االجتماعيػػة والسياسػػية واالقتصػػ

 (.19: 2011عمى يد مؤسسة حكومية واحدة أو أكثر)بريت وتوماس،
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ىناؾ تبلقي لبعض عناصر الحوار االساسػية فػي التعريفػات فقػد عرفػو مػارؾ جيػرزوف بقولػو: 

تكمف سمة الحوار حاسمة األىمية في التقاء أطرافو في حيػز آمػف ليػتفيـ وجيػة نظػر الػبعض 

  .اآلخر ليوضع خيارات عديدة لمتصدي لمشكمة شائعة

ومؤسسػػة كيترنػػغ: الحػػوار عمميػػة  وعرفػػو ىػػاؿ سػػوندرز مػػف المعيػػد  الػػدولي لمحػػوار المسػػتداـ

ما يتعمموف  وليغيروا بفعم تفاعؿ حقيقي ينصت خبلليا البشر إلى بعضيـ البعض بعمؽ كاؼٍ 

ف بقيا عمى اختبلؼويبذؿ كؿ واحد أقصى ما في وسعو لتفيـ اىتمامات ا ، وال آلخر، حتى وا 

يتنػػازؿ أي مشػػارؾ عػػف ىويتػػو، بػػؿ يقػػر كػػؿ واحػػد بقػػدر كػػاؼ مػػف مطالػػب االخػػر االنسػػانية 

 المشروعة حتى إنو يتصرؼ عمى نحو مختمؼ تجاه االخر. 

أف الرغبة في ذاتيا إلقامة الحوار مف العوامؿ الميمػة  ويرى الباحث مف تعريؼ ىاؿ سوندرز

لتقصػػي واالستكشػػاؼ منيجػػًا السػػتدامة الحػػوار فػػي اسػػتمرار ونجػػاح الحػػوار، وتعتبػػر المعرفػػة وا

   .وبقاءه

أنػو  حيػثلمديمقراطية واالنتخابػات، يختمؼ الحوار عف الجداؿ ىذا ما قالتو المؤسسة الدولية  

وفػػي ممارسػػة الحػػوار ىنػػاؾ اتفػػاؽ عمػػى  ،كبػػت ليػػذه األفكػػارالتنػػوع األفكػػار واآلراء ال يشػػجع 

ليػػػػػػػا االسػػػػػػػبقية عمػػػػػػػى مفػػػػػػػاىيـ اآلخػػػػػػػر أو مفػػػػػػػاىيـ الشػػػػػػػخص أو معتقداتػػػػػػػو يجػػػػػػػب اال تكػػػػػػػوف 

  (.21-20: بريت وتوماس)معتقداتو

أكثػػر يعتبػػر ف الحػػوار إ ،برنػػامج األمػػـ المتحػػدة االنمػػائيالممػػارس التػػابع ل أقػػاليػػذا عرفػػو سػػيد 

ومف نتائج التفاوض اتفاؽ مممػوس بينمػا الحػوار  ،مف التفاوض تجديداً و  ر تغيراً ديناميكية وأكث

  .(21-20: المرجع السابؽ) كيدؼ فيو تغير في العبلقة
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عممية جذب كافػة أطػراؼ المجتمػع فػي شػبكة تفاعػؿ مخطػط ليػا سػمفًا  ىووالحوار المجتمعي 

تعمؿ عمى تنظيـ وتوفير كافة الموارد المجتمعية المتاحة لموصوؿ إلى اليدؼ المحدد ويراعي 

)عبػػػد زيػػػادة وعػػػي األفػػػراد بالقضػػػايا اليامػػػة فػػػي مجػػػتمعيـ وزيػػػادة التفاعػػػؿ بػػػيف كافػػػة األطراؼ

 (.939: 2009المطيؼ، 

عبارة عف مدخؿ تنموي يساعد الناس عمى تفيـ  أيضًا بأنو المجتمعيالحوار وعرف 

مجتمعاتيـ بأسموب إجرائي يعتمد عمى التعمـ مف خبلؿ دعوة أطراؼ متنوعة مف المجتمع 

لمحوار المباشر حوؿ موضوعات ذات أولوية بالنسبة ليـ، ويتـ ترتيب األولويات والتوصؿ 

د ذلؾ عمى تطوير ميارات أفراد ومؤسسات لمختمؼ القرارات بواسطة المجتمع، ويساع

المجتمع، مما يؤدي إلى تشكيؿ آليات مستمرة لمتواصؿ ضمف مشاركة فعالة مف مختمؼ 

 (.    3: 2004في عممية صنع القرار بصورة مستمرة)المؤسسة األمريكية لمتنمية،  ؼاألطرا

ىو تبلقي أطراؼ معينة حوؿ موضوع أو مشكمة  الحوار المجتمعي اجرائياً  الباحث فوعر 

األطراؼ ذات  ليعقدلمطرؼ اآلخر ليتفيميا،  وتوجيييامعينة، يتـ فيو طرح الخواطر واألفكار 

واألزمات ت المشكبلع و يضاالمو  لمسعي إلى معالجةعمى استمرار التبلقي  النية العبلقة

  مف أجميا.  والمتحاور الُمجتمعُ 

والحوار يختمؼ عف المداولة فالمداولة: عممية إمعاف النظر ودوراف الخيارات المطموبة 

لبلتخاذ قرارات صعبة ليا مدلوالت ميمة تمعب فييا القيـ دورًا أساسيًا لكنيا تعتبر مثؿ 

التفاوض بالنسبة لمحوار، رغـ أف الحوار ال يستغني عنيا، فالحوار ييدؼ إلقامة سبلـ 

 مستداـ. 
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 ئ الحوار المجتمعي: مباد  

 الو  وف ىذه المبادئبد أف يقوـ محوار المجتمعيلال يمكف و  ميمة لمحوار المجتمعي مبادئ

  :مف ىذه المبادئ، و ينعقد

 وجود األطراف الرئيسية في الحوار المجتمعي أواًل: 

فالحوار يعد عممية  ،لمتحاوراألطراؼ المجتمعة  وجوديعتمد نجاح الحوار المجتمعي عمى 

جذب كافة األطراؼ المعنية في شبكة تفاعؿ مخطط ليا، فبدوف األطراؼ ال يكوف ىناؾ 

الحوارات السياسية حوارات الطبلبية، و في النقابات العمالية، وال ذلؾ وأمثؿ ما يكوف حوار، 

معينة،  ج مف مشكمةوغيرىا مف الحوارات التي تقاـ بيدؼ الخرو  واالقتصادية واالجتماعية، 

دوف  ميمو بحيث تكوف مدعومة مف الحكومة أو أطراؼ ذات العبلقة طراؼ واستقبللية األ

 .(277: 2009)توفيؽ، عمى اتخاذ القرارات أية ضغوط منيا

 ثانيًا: اإلرادة الصادقة:

يماف صادؽ   لـ يكف مسار الحوار المجتمعي سيبًل أو في المتناوؿ إذا لـ تكف إرادة لمحوار وا 

طراؼ المتحاورة عبر آلية لتجاوز العقبات والصعوبات لموصوؿ إلى التوافؽ حوؿ بيف األ

ف وجود النية الصادقة وتعدي ا نفراجاالقضايا الرئيسية التي تساىـ في ال  ستدامةالألزمات وا 

الحوار يفرض عمى أطراؼ الحوار تنازالت قد تكوف صعبة ومؤلمة عمى طرؼ مف االطراؼ 

المتحاورة، وىذا ما حدث مع التجربة التونسية عندما اشتدت العوامؿ الداخمية المتمثمة في 

االزمة االقتصادية واالجتماعية وتيديدات الرباعي، وأخرى خارجية )الضغوط االقميمية 

كثر ما يمكف مف االحزاب لقبوؿ أاالمريكية(، نجح الرباعي في دفع ة و الدولية واالوربي

رئيس  ختيارباوانتيت الجولة االولى  ،(46: 2014)الحناشي، ة الطريؽمضموف خارط
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أحزاب عف  7أحزاب وامتناع  9وذلؾ بموافقة  نتخاباالحكومة جديد عف طريؽ آلية 

ممؾ قدمت حركة النيضة التي توقد ؛ التصويت وانسحاب الحزب الجميوري مف الحوار

تنازالت مؤلمة، خاصة عمى مستوى قواعدىا والمتعاطفيف  االغمبية في المجمس التأسيسي

تطمب يذا إف نجاح أي حوار بيف األطراؼ معيا مف أجؿ مسار التوافؽ والحوار الوطني، لي

 (.46: 2014الحناشي، الحزبية لصالح المصمحة العامة ) التضحية بالمصمحة

 المصمحة تغميب المصمحة العامة عمى الخاصة والمصمحة الوطنية عمىأف  وبذلك يتضح

البعد عف الشكميات والطرؽ التي نقاط التقارب وااللتفاؼ حوليا، و  إلى تعرؼوالالحزبية، 

مف استدامتو والوصوؿ  طراؼ االختبلؼ المتواصؿ بدالً ف تيدـ الحوار، وتدخؿ األأيمكف 

 لوجود حؿ متفؽ عميو. 

 المساواة بين االطراف ثالثًا:

تعتبر المساواة مف مبادئ الحوار المجتمعي، وسبب نجاحو إذ بدونو ال يكوف ىناؾ نجاح، 

( الخاصة بالتميز في مجاؿ االستخداـ والمينة 111جاء في نص اتفاقية رقـ )ىذا ما و 

أو فصل يتم عمى أساس العنصر أو المون أو الجنس أو  اءميز أو استثنت)أي لمنظمة العمؿ الدولي: 

المساواة في  انتقاصويفسر عن إبطال أو اسي أو االصل الوطني أو المنشأ االجتماعي، يالرأي الس

، ويتعيد كؿ عضو ضمف ىذه االتفاقية بأف الفرص وفي العمالة عمى صعيد االستخدام والمينة(

رائؽ توائـ البمد وأعرافو، إلى تحقيؽ المساواة يضع ويطبؽ سياسة وطنية تيدؼ مف خبلؿ ط

في ىذا في الفرص وفي المعاممة عمى صعيد االستخداـ والمينة، بغية القضاء عمى أي تميز 

    (.59: 2006 المجاؿ)األمـ المتحدة،
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ذلؾ و وخصت المساواة بين الجنسين،  تحديدمن كثر ألى إوذىبت منظمة العمل الدولية  

المجتمعي ييتـ بالمشاركة المنصفة، فيي القناة التي يمكف مف خبلليا لمنساء لكوف الحوار 

نصاؼ واألمف ي ظروؼ تسودىا الحرية واإلوالرجاؿ أف يحققوا العمؿ البلئؽ والمنتج ف

 والكرامة االنسانية. 

فينبغي أف تكفؿ السياسات والتشريعات السياسية والحقوقية العمالية، أي اعتماد عممية الحوار 

المجتمعي واالقرار بالحؽ في المفاوضة الجماعية، وحماية كافة الشباب والعمؿ عمى تحسيف 

بمشاركة حفز الدعـ واالجراءات فيما يتعمؽ لمنح التحالفات الحوارية الوطنية أفياميـ وت

المدني والقطاعيف العاـ والخاص لييا مؤسسات المجتمع إالشباب مف الجنسيف تضاؼ 

)مكتب العمؿ الدولي،  أمور ميمة لتعزيز الحوار الفاعؿـ، وىي يضا الشباب أنفسيأو 

2009:85 .) 

 سيادة الديمقراطية: عًا: برا

كونا تعمى أف عية مف مبادئ الحوار المجتمعي الفعاؿ انتشار الديمقراطية السياسية واالجتما

أيو مف خبلؿ تحكيـ عقمو دوف بداء ر إالديمقراطية الموجودة توجب عمى المواطف فف، تيمجتمع

وحرية التفكير البناء ىي جوىر العمؿ الديمقراطي ، و محاسبة مف الحاكـ أو المجتمعأخوؼ 

 ريف جواً او حمتفيي توفر لم، فتحو، وترفع الديكتاتورية وتقصيتياتدعـ الحوار و ألنيا توذلؾ 

جاربيـ لتجاوز ارىـ وتأفك فيوالمشاركوف يعرض و  تتـ فيو النقاشات بشكؿ مفتوح حيث ،آمناً 

مع أفكار  مقصودةوتنمو ىذه االفكار وتتطور بسبب دخوليا في مجابيو سميمة  ،االنعزالية

مستوى المتحاوريف إلى مستوى أرقى مف ىذا يرفع و  ة أو موازية أو متقاربة أو مكممةمتناقض

 (.15 -1 :2011في فيـ االمور المطروحة ) مبيض، 
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  ة إلى مجموعة من المبادئ في بمدان امريكا الالتينيوتشير منظمة العمل الدولية

 الميمة:

ماع  نوع الذي يقع عميو االختيار، وتعد القدرة عمى االستالالنظر عف  غضب التواصل: -1

عبلقات ال، وتعزيز لقضايا ومصالح واحتياجات كؿ طرؼ وسعأواالشتراؾ في خمؽ فيـ 

نجاح عممية الحوار أو ذلؾ وقؼ تىمية وسياالشخاص وبيف المؤسسات، حاسمة األبيف 

 فشميا عمي جودة التفاعبلت والتواصؿ بيف الجيات الفاعمة.

كوف لدعـ مختمؼ القطاعات االجتماعية وكذلؾ تمف الضروري أف  رادة السياسة:اإل  -2

 لى اتفاؽ.إفاؽ التوصؿ أومف ثـ زيادة  شفاؼ حوار إقامة اففي الدولة مف أجؿ ضم

ذا يقوي حؽ الجيات الفاعمة في ى لعمميات المؤسسية:تعزيز اليياكل القانونية وا -3

ىناؾ إطار قانوني يحميو، في عمميات حرة ومتساوية التخاذ القرار إذا كاف  نخراطاال

 ف يعمؿ ىذا اإلطار عمى تسيير سبؿ التفاعؿ بيف القطاعات االستراتيجية.أويتعيف 

يتيح لمجيات الفاعمة االجتماعية ومؤسسات الحكومة إمكانية متكافئة  تدفق المعمومات: -4

 . وعادلة لموصوؿ إلى المعمومات ذات العبلقة

 حيثلمجيات الفاعمة ب ومبتكراً  جديداً  يتطمب الحوار الناجح تدريباً  التدريب والثقيف: -5

 .     رؤية شاممة لعممية الحوار.يمكًنيا مف تأميف 

الدرجػػة األولػػى، مػػف مميػػات الحػػوار وتنفيػػذىا والتػػدريب يعتمػػد تصػػميـ ع المددوارد الماليددة: -6

  (.71: 2011لبشرية)برويت وتوماس،ولكف ليس حصريًا عمى الموارد ا
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 (.جرد بواسطة الباحث) ،( تفاعمية مبادئ الحوار الناجح1)يوضح شكؿ 

تكػػوف الثقػػة أف يجػػب ثمػػاره،  يػػؤتي حتػػى مجتمعػػيالحػػوار الىميػػة إنجػػاح أمػػف  ويػػرى الباحػػث

حتػى ، بػبعض بعضػيـطراؼ الحوار أ ، وذلؾ مف خبلؿ اعتراؼ ية عمى اإلرادة الصادقةالمبن

احتراـ كؿ فريؽ و  ،مشتركةالمصالح ال تفاؽ حوؿإلواطرؼ،  أيمجاؿ لتيميش  ال يكوف ىناؾ

 واالىتمامػات ف ىذه المصالحا  و  ،مبدأالذا ىألولويات واىتمامات الفريؽ اآلخر واالنطبلؽ مف 

يكوف لػدى جميػع األطػراؼ  أف ولبموغ النتائج المرجوة، يجب ، جديرة باالحتراـيجب أف تكوف 

الػداؿ عمػى تفيػـ و  ،ؿاعػالنتائج إال مػف خػبلؿ الحػوار الف ىذه إلى ؿو قناعة بأنو ال يمكف الوص

، وتقديـ المصالح الوطنيػة العميػا عمػى المصػالح الجميع لممصالح الكمية عف المصالح الجزئية

 بية الضيقة.الحز 
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 ىداف الحوار المجتمعي:أ

 كن من سياسة الدولة:م  الحوار المجتمعي ي  أواًل: 

تطبيؽ الحوار في الدولة يؤدي إلى تعزيز دور السمطات في الدولة بما يتضمنو مػف مجموعػة 

مػػػف األبعػػػاد المترابطػػػة التػػػي يفسػػػر مػػػف خبلليػػػا نطػػػاؽ الحيػػػاة بػػػالمجتمع بػػػيف أطػػػراؼ الحػػػوار 

منيجيػة توضػح عبلقػة الدولػة بمؤسسػاتيا ويتضػح مػف خبلليػا جػذور االخػتبلؼ اعتمادًا عمػى 

شػػػكؿ مػػػف خبلليػػػا البنػػػاء الثقػػػافي تكمحػػػور لممارسػػػة الديمقراطيػػػة والػػػدفاع عػػػف الحريػػػة، كمػػػا وي

تعد منيجية الحوار منطمقًا لتنميػة و المرتكز عمى معطيات التراث وأنماط التغيير الثقافي، كما 

 هتوجػو حياتػو فػي االطػار االجتمػاعي واالقتصػادي والسياسػي وتسػاعد شعور الفرد بػالقيـ التػي

فػػػػي تحديػػػػد أولويػػػػات التوجيػػػػو االيػػػػدلوجي فػػػػي عبلقتػػػػو بػػػػالتنوع والتعدديػػػػة الثقافيػػػػة بالمنظومػػػػة 

العالميػػػة، ويمثػػػؿ الحػػػوار دعػػػوة إلػػػى الشػػػراكة بػػػيف األفػػػراد والمنظمػػػات الرسػػػمية وغيػػػر الرسػػػمية 

االجتمػػػػػاعي والػػػػػدفاع عػػػػػف الحقػػػػػوؽ األساسػػػػػية)ابراىيـ، ويضػػػػػمف التعمػػػػػيـ والتػػػػػدريب الروحػػػػػي و 

2011 :905-906  .) 

 :جديد االسيام في عقد اجتماعي جديد لعالم: ثانياً 

الحػػػوار المجتمعػػػي يسػػػيـ فػػػي الوصػػػوؿ الػػػى العػػػامميف خػػػارج القطػػػاع الحكػػػومي واسػػػتيعاب إف 

مجتمعيػػة موجيػػة، الوافػػديف الجػػدد فػػي االسػػواؽ والعمػػؿ، ويزيػػد مػػف الحفزيػػة فػػي وضػػع بػػرامج 

تحقػػؽ ىػػذه البػػرامج فوائػػد منيػػا االسػػتقرار والتحػػويض باألنشػػطة االقتصػػادية وتيسػػير االتصػػاؿ 

حػػػد الركػػػائز تحػػػؿ أ مػػػف الحػػػوار المجتمعػػػي ىػػػو، ويعػػػد بػػػيف االفػػػراد وتػػػرميـ الػػػنيج المجتمعػػػي

ى إلػدفع تػالقضايا االقتصادية واالجتماعيػة وتشػجيع الحكومػة الرشػيدة وتتػيح عبلقػات سػميمة و 

 (.  26 -21: 2015) جيياف، جتماعيالتقدـ االقتصادي واال



 

 

- 23 - 

 

 :العمل عمى استدامة التنمية البشرية: ثالثاً 

يعتبػػػر حػػػوار الثقافػػػة والتنميػػػة منتػػػدى يجمػػػع المجتمػػػع المػػػدني والحكومػػػات والمػػػانحيف وصػػػناع 

السياسػػػات لمناقشػػػة وصػػػياغة أجنػػػدة التنميػػػة الػػػذي يعػػػدىا، ويسػػػيـ الحػػػوار فػػػي جعػػػؿ الثقافػػػة 

والمشتغميف بيػا فعػاليف فػي التنميػة السياسػية مػف أجػؿ تعزيػز كرامػة االنسػاف واستئصػاؿ الفقػر 

نمائي في مقػر االمػـ المتحػدة فػي نيويػورؾ مـ المتحدة اإلـ المساواة،  ليذا عقد برنامج األوعد

، ليػػػػدعـ األشػػػػكاؿ الجديػػػػدة لمتحػػػػرؾ الجمػػػػاعي ويػػػػدعـ مختمػػػػؼ المعارضػػػػة 2015مػػػارس  25

 (. 20: 2015في ذلؾ االنتخابات والمظاىرات السميمة )تقرير التنمية البشرية،الجماعية بما 

والحوار المجتمعي مػع المػواطنيف يسػاىـ فػي تعػديؿ األفكػار والمعػاني التقميديػة باإلضػافة إلػى 

توظيػػػؼ المػػػوارد البشػػػرية مػػػف خػػػبلؿ عمميػػػات المشػػػاركة الفاعمػػػة بػػػيف المػػػواطنيف ومؤسسػػػات 

سػات الدولػة، ويسػاىـ الحػوار المجتمعػي فػي زيػادة الػوعي واإلدراؾ المجتمع المدني وبػيف مؤس

: 2011براىيـ، إلدى المواطنيف مف خبلؿ تحديد احتياجاتيـ ومشكبلتيـ والمساىمة في حميا)

896.) 

 :يعزز الحوار المجتمعي الحكم الرشيد: رابعاً 

ماىيريػػة الفاعمػػة وذلػػؾ الرتباطػػو الشػػديد بمعظػػـ مؤشػػرات الحكػػـ الرشػػيد ومنيػػا المشػػاركة الج 

، وتطبيػػؽ األطػػر والنصػػوص القانونيػػة بصػػورة عامػػة دوف ميػػع الرجػػاؿ والنسػػاءالتػي تضػػمف لج

أي إقصاء بيف أفراد المجتمع، والشفافية لضماف التدفؽ والتبادؿ الحر لممعمومات التي تسػاعد 

فػػػي الشػػػراكة الفعالػػػة مػػػف خػػػبلؿ النظػػػر فػػػي معػػػامبلت المؤسسػػػات وحسػػػاباتيا، والتوجػػػو نحػػػو 

جمػاع واسػع حػوؿ إلػى إفية يتـ التوسط فييا لموصػوؿ الجماعة حيث أف جميع المصالح الخبل
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مػػا يعنػػي النفػػع العػػاـ لمػػوطف والجماعػػات المحميػػة، ويمكػػف مػػف المسػػاءلة مػػف متخػػذي القػػرارات 

 (.  24: 2008سواء في القطاع العاـ أو الخاص )أحمد، 

مسػػػتوى  2013وقػػػد رفعػػػت جمسػػػات الحػػػوار المجتمعػػػي الػػػوطني التػػػي شػػػيدتيا البحػػػريف عػػػاـ 

التمثيؿ السياسي والمحاسبة بحسب تقرير البنؾ الدولي لمؤشرات الحكـ الصالح، الصػادر فػي 

،ولكػػف دوف المسػػتوى الػػذي كػػاف  2014العاصػػمة االمريكيػػة واشػػنطف بتػػاريخ سػػبتمبر ايمػػوؿ 

شػار أيضػا الػى تحسػيف مسػتوى فعاليػة الحكومػة وكػذلؾ مسػتوى ، وأ 2011عميو قبػؿ أحػداث 

، وبمػػػغ عػػػدد التعميقػػػات عمػػػى الخبػػػر التػػػي أوردتػػػو 2012السػػػيطرة عمػػػى الفسػػػاد مقارنػػػة بالعػػػاـ 

رافضػػيف يػػدؿ ذلػػؾ عمػػى وجػػود تقػػدـ مممػػوس  8مؤيػػدا و 20تعميقػػا منيػػا  28صػػحيفة الوسػػط 

الوسػػػػػػػط، ] 2013عػػػػػػػاـ نػػػػػػػاتج عػػػػػػػف الحػػػػػػػوار المجتمعػػػػػػػي الػػػػػػػذي أطمقتػػػػػػػو حكومػػػػػػػة البحػػػػػػػريف 

 .[: صحيفة3/10/2014

المشػػػػػاركة والمسػػػػػاءلة والشػػػػػفافية والتػػػػػدقيؽ الحػػػػػر بتعزيػػػػػز و ذلػػػػػؾ يعنػػػػػي الحػػػػػوار المجتمعػػػػػي 

لممعمومػػػات وتػػػداوليا، والتوجػػػو نحػػػو الجماعيػػػة، ويزيػػػد مػػػف فعاليتيػػػا إذا تعاونػػػت الحكومػػػة مػػػع 

الحكػػػػـ الرشػػػػيد مؤسسػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني إلدارة حػػػػوار حػػػػوؿ مػػػػدى تطبيػػػػؽ الدولػػػػة لشػػػػروط 

ذلؾ يعنػػػي اف الجميػػػع غيػػػر متوجسػػػيف مػػػف المسػػػاءلة الجماعيػػػة ضػػػمف فػػػلمبادئػػػو ومؤشػػػراتو، و 

 حوار مجتمعي بناء. 

يمكػف أف تسػتخدمو كػأداة أوليػة لبنػاء التحالفػات بػيف  :األحزاب السياسية وتستفيد من: خامساً 

األحػػزاب والتعػػاوف بشػػاف مجموعػػة مػػف القضػػايا، أو التعػػاوف عمػػى أسػػاس مخصػػص داخػػؿ أو 

خػػارج المؤسسػػات المنتخبػػة بطريقػػة ديمقراطيػػة، حيػػث أنػػو ميػػـ بػػيف األحػػزاب والقػػوى السياسػػية 

 (.  26: 2013 لما لو مف دور في تخفيؼ التعصب والتوتر والصراع) كيمب،
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الحوار المجتمعي يًمكن إقامة الخدمات ألصحاب العمل والعمال ومنظماتيم التي : سادساً 

 . تشجع عمى قيام تشاور وتعاون فعال بين االطراف الثالث. 

ويصػػؼ الحػػوار المجتمعػػي مشػػاركة العمػػاؿ وأصػػحاب العمػػؿ والحكومػػات فػػي صػػنع القػػرارات 

بخصػػػوص مسػػػػائؿ العمالػػػػة ومكػػػػاف العمػػػػؿ ويشػػػمؿ كافػػػػة أنػػػػواع المفاوضػػػػة والتشػػػػاور وتبػػػػادؿ 

المعمومػػات بػػيف ممثمػػي ىػػذه المجموعػػات بشػػأف المصػػالح المشػػتركة فػػي السياسػػة االقتصػػادية 

 واالجتماعية وسياسة العمؿ. 

كؿ الحػػػوار االجتمػػاعي فػػػي الوقػػػت نفسػػو وسػػػيمة لتحقيػػػؽ التقػػدـ االجتمػػػاعي واالقتصػػػادي ويشػػ

وىػدفًا بحػد ذاتػو، اذ يمػنح النػاس صػوتًا وحػػافزًا فػي مجتمعػاتيـ وأمػاكف عمميػـ ) مكتػب العػػدؿ 

 (.5: 2013الدولي، 

ويعػػػد الحػػػوار المجتمعػػػي وسػػػيمة لئلصػػػبلح الػػػداخمي فػػػي المجتمعػػػات أطػػػراؼ الحػػػوار، ويؤكػػػد 

مقومػػات االسػػتقبلؿ واالكتمػػاؿ الػػذاتي، كمػػا ييسػػر تػػرابط المصػػالح عمػػى المػػدى القريػػب والبعيػػد 

ويصػػبح مػػف الضػػرورات الكفايػػة واالقتصػػاد فػػي مشػػروعات التنميػػة والتعميػػر والتصػػنيع واألمػػف 

 (.   5128: 2011الحضاري واالقتصادي ألطراؼ الحوار)محمد، والدفاع عف الكياف

وأظيرت أدبيات منظمة العمؿ الدولية في بند االىتماـ: بالعمؿ أف الحوار المجتمعي لو تأثيرًا 

ؿ، ولو القدرة عمى مباشرا عمى خفض حاالت الفقر وتحسف ظروؼ الفئات الميمشة مف العما

مػػؿ فػػي ظػػؿ األزمػػات االقتصػػادية، او خػػبلؿ مراحػػؿ سػػواؽ العأعػػادة ىيكمػػة إتمريػػر عمميػػات 

 لى اخر.إاالنتقاؿ االقتصادي مف نيج 
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ؿ الدولية، تؤكد عمى أىمية الحوار المجتمعي إلنفاذ المبادئ التي عممف الواضح أف منظمة ال

تحتوييػػا تمػػؾ االتفاقيػػات الصػػادرة عػػف المنظمػػة، التػػي ال تكػػاد يخمػػو صػػؾ مػػف صػػكوكيا عمػػى 

 (.4: 2014جتمعي )بوًىزاع، وجود الحوار الم

 :لحوار المجتمعي يخفض من االتجاىات التعصبيةاسابعًا:  

فػراد األوالطػائفي بػيف  يف التعصبية، ويوقؼ النزاع  العرقساىـ في الحد مالحوار المجتمعي ي

اذا ما توافرت االستعدادات، لتبني الحػوار كخيػار اسػتراتيجي لمخػروج مػف دوامػة ، توالمجتمعا

االخػػػتبلؼ والػػػدخوؿ فػػػي سػػػكينة الحػػػوار ويكػػػوف ذلػػػؾ بالصػػػدؽ مػػػع الػػػذات، وااليمػػػاف بوجػػػود 

 اآلخريف وبحقوقيـ. 

لقػػيـ ىػػالي المجتمػػع اأمميػػة تتضػػمف تعػػديؿ السػػموؾ إلكسػػاب ويتفػػؽ ذلػػؾ مػػف اتبػػاع اجػػراءات ع

يجاد طرؽ يػتـ مػف خبلليػا التكيػؼ بيػنيـ وبػيف بيئػتيـ وقػدراتيـ إوالمبادئ التي تساعدىـ عمى 

عمػػى تحديػػد احتياجػػاتيـ ومشػػاكميـ والرغبػػة بالقيػػاـ بعمػػؿ يػػتـ مػػف خبللػػو اشػػباع االحتياجػػات 

 (. 5123 -5122: 2011والحد مف ىذه المشكبلت) محمد، 

المجتمػػع المحمػػي عمػػى تنفيػػذ مشػػروعات وانجػػازات ىػػذه االجػػراءات تػػتـ بالتعػػاوف مػػع قيػػادات 

ممموسػػة تسػػاعد عمػػى الحػػد مػػف المشػػكبلت وقػػد تكػػوف فػػي صػػورة خػػدمات متنوعػػة اجتماعيػػة 

لػػى إسػػباب التػػي تػػؤدي مػػؿ الحػػوار المجتمعػػي عمػػى تحديػػد األوثقافيػػة وصػػحية وسػػكانية، ويع

نػاع القيػادات الموجػودة ىػالي، ويػتـ اقلصرعات العرقية والطائفية بػيف األالتعصب والنزاعات وا

فػػػي المجتمػػػع بضػػػرورة التعػػػاوف إلنيػػػاء وحػػػؿ المشػػػكبلت، ويسػػػيـ فػػػي خمػػػؽ رأي عػػػاـ مسػػػتعد 

الي والمجموعػػػات المشػػػاركة  عمػػػى لتحمػػػؿ المسػػػئولية، وكمػػػا أف الحػػػوار المجتمعػػػي يثيػػػر االىػػػ

 (. 5123 -5122: 2011طراؼ المتعصبة لكي يتراجعوا عف موقفيـ) محمد، األ
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والية ببلتو، في نيجريا بعد وقوع أعماؿ العنػؼ بػيف المسػمميف والمسػحييف،  وىذا ما حدث في

حػػاكـ الواليػػة إلػػى مػػؤتمر ، حيػػث دعػػا 2004شػػخص فػػي عػػاـ  1000والتػػي ذىػػب ضػػحيتيا 

ف توصػػػيات لحػػػؿ الصػػػراعات ، و فيػػػو صػػػدرت ألمسػػػبلـ،  تتػػػداخؿ اليويػػػة الدينيػػػة مػػػع اليويػػػة ا 

دي إلػػى حػػدوث نػػزاع وصػػراع طبقػػي، ومػػف العرقيػػة والسػػكاف وتػػداخؿ الوضػػع االقتصػػادي يػػؤ 

لقػػػاءات كػػػاف عمػػػى إثرىػػػا عقػػػد ديػػػاف عقػػػدت وار الخاصػػػة بنػػػزاع األخػػػبلؿ تطبيػػػؽ مبػػػادئ الحػػػ

اتفاقيػػػات تسػػػوية ومتابعػػػة عمميػػػة الحػػػوار إليجػػػاد تسػػػوية تكػػػوف مقبولػػػة بشػػػكؿ نيػػػائي مػػػف كػػػبل 

قبػػػػؿ المسػػػػمموف ىػػػػـ السػػػػبب باألحػػػػداث مػػػػف  تيػػػػـاانبيف، وضػػػػعت مسػػػػودة رائعػػػػة بعػػػػد أف الجػػػػ

دموا قػعترفوا وردوا برد غير متوقػع بػأف المسحييف، عمييا كاف موقؼ كبار قادة المسمميف أف ا

اعتػػذار أذىػػؿ الطػػرؼ االخػػر والحاضػػريف، والتػػي كػػاف مػػنيـ أف قػػدموا اعتػػذار مماثػػؿ عمػػى مػػا 

 بدر منيـ في موقؼ مؤثر، ىذه المسودة في أوليا: بياف السبلـ : 

المسػػمميف والمسػػحييف مػػف قوميػػات عرقيػػة مختمفػػة فػػي  فممثمػػو  نحػػفسممهللا ا رحمم الر رحمم ا هللا ب

شػػينداـ التابعػػة لمحكومػػة المحميػػة فػػي واليػػة ببلتػػو، وقػػد اجتمعنػػا ىنػػا لمصػػبلة مػػف أجػػؿ  طقػػةمن

راقػة الػػالسػبلـ الحقيقػػي فػي  ماء المػذيف يجردانػػا مػف الحػػؽ فػػي دمجتمعنػػا، نقػر بانتيػػاء العنػػؼ وا 

 (.37: 2008كي،الحياة والكرامة )معيد السبلـ االمري

مػػف ذلػػؾ يتبػػيف أف الحػػوار لػػو تػػأثير قػػوي عمػػى القضػػاء عمػػى االتجاىػػات التعصػػبية الخاصػػة 

 بالعنؼ والنزاع والصراع الديني والطائفي والطبقي.   

 الحوار المجتمعي يعتبر أىم لغة يمكن أن نتواصل بيا مع أنفسنا واآلخرين :ثامناً 

وذلؾ ألف الحوار أىـ لغة لتنمية االفكار وتطورىا فيو مذيب فكري لكؿ الموارد الصمبة التي  

حيػػػػث ال يمكػػػػف ألحػػػػد مػػػػف  فػػػػالحوار المجتمعػػػػي يبنػػػػي الػػػػوطف، يمكػػػػف أف توجػػػػد بػػػػيف البشػػػػر
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المتحػػػػاوريف أف يختمػػػػؼ لتقػػػػديـ شػػػػيء لمػػػػوطف وىػػػػذا ىػػػػو اليػػػػدؼ الػػػػذي ينطمػػػػؽ منػػػػو الحػػػػوار 

ز الحػوار المجتمعػي الػذي انعقػد بمنطقػة القصػيـ بالمممكػة يػركت عمػى سػبيؿ المثػاؿ، المجتمعي

العربية السعودية وتحت عنواف ) حوار بيف المجتمع ومؤسسات العمؿ ( عمى مجاالت العمؿ 

 ىتماـالالعمؿ، عكس رؤية واضحة وصريحة  والتوظيؼ وفتح حوار بيف المجتمع ومؤسسات

مػػف الحكومػػة  التػػي أجمسػػت ثبلثػػة مػػف وزرائيػػا عمػػى طاولػػة الحػػوار فػػي مقابػػؿ  بتػػداءً االجميػػع 

لػػػى إفئػػػات مختمفػػػة مػػػف المجتمػػػع ورجػػػاؿ أعمػػػاؿ ونخػػػب فكريػػػة وممثمػػػيف لممجتمػػػع ومنتجػػػيف 

مثػػؿ  نيفوالمػػواطمؤسسػػات الدولػػة وتحمميػػا مػػف أجػػؿ الػػوطف، والعمػػؿ فػػي قضػػايا تيػػـ الػػوطف 

ا ذات عبلقػػػػة بأنظمػػػة العمػػػػؿ والقػػػوانيف، والبعػػػػد جنبيػػػػة، وقضػػػايالتوظيػػػؼ وتػػػػداخؿ العمالػػػة األ

االجتمػػاعي وثقافػػة المجتمػػع حػػوؿ العمػػؿ وقيمػػو، ومعوقػػات عمػػؿ المػػرأة االجتماعيػػة، وقضػػية 

التعمػػػػػػػػػػػػػيـ ومخرجاتػػػػػػػػػػػػػو، والتػػػػػػػػػػػػػدريب المينػػػػػػػػػػػػػي لطػػػػػػػػػػػػػالبي العمػػػػػػػػػػػػػؿ، ويػػػػػػػػػػػػػدخؿ فػػػػػػػػػػػػػي البعػػػػػػػػػػػػػد 

 .[: صحيفة28/4/2008،الرياض]االقتصادي

سػػتداـ ميمػػة أساسػػية مػػف أجػػؿ بنػػاء الػػوطف وبنػػاء ويػػرى الباحػػث: إف إقامػػة حػػوار مجتمعػػي م

وأجيالو القادمة ىذا يساعد عمى استشراؼ المستقبؿ مف أجؿ تنمية قػدراتيـ المسػتقبمية ليكونػوا 

التػي تمػييـ، تبعػا لمػا تعممػوه مػف خػبلؿ اىتمػػاـ  سػؤولية إلعػداد االجيػاؿقػادريف عمػى تحمػؿ الم

مػا يحققػو الحػػوار ت الدولػة ومػػا وجػدوه مخػاص ومؤسسػاالمسػؤولية فػي القطػاعيف الحكػػومي وال

 المجتمعي في ىذا المضمار. 
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 أدوات الحوار المجتمعي 

عقػػد المقػػػاءات الحوريػػػة، تتعػػدد أدوات الحػػػوار المجتمعػػي تبعػػػا لمجيػػػات القائمػػة المسػػػتفيدة مػػػف 

كثيػػػرة ، وتختػػػار أدوات عمميػػػة الحػػػوار عمػػػى أسػػػاس السػػػياؽ الثقػػػافي  شػػػكااًل وأحجامػػػاً أوتأخػػػذ 

والسياسػػي لكػػؿ حالػػة، ويمكػػف التركيػػز عمػػى ثػػبلث جوانػػب بالغػػة األىميػػة مػػف مبػػادرة الحػػوار، 

 ستشكؿ نجاحيا ىي : الناس والمشكمة والعممية.

وتمييػػز ويقػػدـ مثمػػث الرضػػا الػػذي أعػػده كريسػػتوفر مػػور الػػذي  يعتبػػر أداة لتحميػػؿ الصػػراعات، 

 وضاع التي صممت الحوارات لمعالجتيا.صالح التي لدى الناس في أنواع األبيف مختمؼ الم

 

 شخاص )نفسي(األ                       ت )الفعمية(  المشكبل       

 

 

 جرائيةالعممية اإل        

 (2شكؿ)       

 (75المصدر )الحوار الديمقراطي، دليؿ عممي:          

 ويتناول التصميم أدوات الحوار باعتبار ما يمي:

شػػػخاص الػػذيف ىػػػـ جػػزء مػػف عمميػػػة الحػػوار مثػػػؿ )الجيػػات الراعيػػػة القضػػايا النفسػػية: األ -1

والجيػػػػات الداعيػػػػة والمشػػػػاركيف وجميػػػػور المتفػػػػرجيف الميتمػػػػيف(، ليػػػػـ مصػػػػمحة عاطفيػػػػة 

بيػـ واحتػراميـ وسػماعيـ، مػف خػبلؿ التصػميـ يتقػرر مػف  عتراؼبػاالونفسية في الشعور 

 الذي يتـ إشراكو، ويجب أف يفغ ذلؾ عمى نحو يمبي حاجات المشاركيف النفسية.

 مثلث الرضا
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المشػػكمة التػػي سػػيتـ التعامػػؿ معيػػا جوىريػػا  القضػػايا الجوىريػػة القضػػايا الجوىريػػة: تعتبػػر -2

يـ غرضا واضحًا ويبػيف ف يحدد التصمأى مبادرة الحوار أو ىدفيا، ويجب بالنسبة لمحتو 

نطاؽ القضايا التي ستناقش بحيث يمبي مصمحة المشػاركيف المتمثمػة فػي ضػماف تحقيػؽ 

 نتائج بشأف القضايا الجوىرية.

القضػػايا االجرائيػػة: تسػػػاعد الطريقػػة التػػي تتكشػػػؼ بيػػا العمميػػة عمػػػى تقريػػر مػػا إذا كػػػاف   -3

ىنػا يجػب دراسػة ىػذه ـ ال، ومف أباالىتماـ  وجديراً  وعادالً  الناس يروف أف الحوار شرعياً 

     .(75: 2011برويت وتوماس،)جرائية بدقة في عممية التصميـالقضايا اإل

جػػػراء إدوات التػػػي تسػػػتخدميا فػػػي مصػػػمحة واخػػػتبلؼ اشػػػكاليا، تختمػػػؼ األوتبعػػػًا ألصػػػحاب ال

الحػػوارات المجتمعيػػة، فمنظمػػة العمػػؿ الدوليػػة اقتضػػت وجػػود االطػػراؼ االساسػػية الفاعمػػة فػػي 

 :كأدوات في انجاح الحوار المجتمعي الخاص بتنمية العمالة وىيالثبلثية 

 الحكومات :أوالً 

ي اعبوصفيا الجية المعنية بإنفاذ سياسات وتشريعات العمؿ تارة، وتارة أخرى بوصفيا ر 

 .(4: 2014حينما يتعمؽ الموضوع وبالموظفيف والعماؿ والقطاع العمالي)بوىزاع، العمؿ 

ويمكػػػػػف أف تتحػػػػػد جيػػػػػود  تػػػػػوفر الحكومػػػػػات ظػػػػػروؼ سياسػػػػػية مناسػػػػػبة لقيػػػػػاـ حػػػػػوار فعمػػػػػي، و

المػػواطنيف والجيػػود الحكوميػػة لتحسػػيف األحػػػواؿ االقتصػػادية واالجتماعيػػة والثقافيػػة لممجتمػػػع، 

 (.907: 2011ر)إبراىيـ،جتمع األكبوربط المحميات بالم

 نقابات العمال :ثانياً 

لى الدفاع إتعمد إف لوجود نقابات عمؿ قوية أىمية حاسمة بالنسبة لمحوار المجتمعي،  فيي  

عػػف حريػػة التنظػػيـ النقػػابي واسػػتقبلليتو والتمسػػؾ بحػػؽ المفاوضػػة الجماعيػػة فػػي أمػػاكف العمػػؿ 
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غنى عنيا لمدفاع عف حقوؽ العماؿ وتعزيػز باعتبارىا مف الحقوؽ االساسية لمعمؿ ووسيمة ال 

 شرية والعدالة االجتماعية.بمكاسبيـ، ولتوسع نطاؽ الديمقراطية والكرامة ال

 أصحاب العمل :ثالثاً 

تمثيؿ أعضائيا واالستجابة لتطمعاتيـ مرغمة الييئات  ىتعمؿ منظمات أصحاب العمؿ عم

اإلدارية عمى مراجعة استراتيجيتيا والخدمات التي توفرىا ألعضائيا، فضبًل عف مراجعة 

  .ىياكميا بالذات، وتقوـ بتمثيؿ مصالح أصحاب العمؿ في ترتيبات المفاوضة الجماعية

مع وجود الحكومات كطرؼ وأداة رئيس  دواتياأولتعدد الحوارات المجتمعية ولتداخميا تكثر 

   .في الحوار، التي قد تكوف شريؾ في الحوار أو راعية 

 الدولية ة العملمنظم :رابعاً 

الحوار المجتمعي أحد المبادئ األساسية لمنظمة العمؿ الدولية، وتقـو الييكمية األساسية يعد 

تضطمع بيا، عمى الحوار المجتمعي وتضـ مشاركة الحكومات  يلممنظمة والوظائؼ الت

والعماؿ وأصحاب العمؿ في الوفاء بالتزاماتيا، ويشكؿ الحوار المجتمعي نموذج اإلدارة 

السديدة لمنظمة العمؿ الدولية مف أجؿ النيوض بالعدالة االجتماعية والعبلقات المنصفة في 

)مكتب العمؿ الدولي، ر االجتماعي والسياسيمكاف العمؿ والتنمية المستدامة واالستقرا

2013 :5-12 . )  

 :مؤسسات المجتمع المدني :خامساً 

تسيـ مؤسسات المجتمع المدني في إحداث التغيير االجتماعي، والسياسي في المجتمع، 

وىي مراكز خدمية ورعائية تسد الثغرات في أداء السياسات العامة الحكومية، وتجسد بشكؿ 

واضح أىمية المشاركة باعتبارىا عماد التنمية، وتوضح أىمية مشاركة السكاف في التخطيط 
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والتقويـ لمشروعات التنمية، حيث تأتي الخطط دائما متوافقة مع حاجات  والتنفيذ والمتابعة

 (.951-950: 2007السكاف نتيجة مشاركتيـ)عبد المطيؼ، 

-2007دني الفمسطيني حراكًا ممحوظًا خبلؿ الفترة موقد شيدت مؤسسات المجتمع ال

نياء االنقساـ، كونيا تشكؿ جزءًا مف 2010 حياة المجتمع ، لتحقيؽ المصالحة الوطنية وا 

التي رافقتو في مسيرة التكويف الوطني، وقناة لمتعبئة ورافعة لبناء المجتمع  المدنية ،الفمسطيني

امح واستيعاب اآلخر الفمسطيني واستنياض مقومات بقائو وتطوره، عبلوة عمى مفاىيـ التس

يناضؿ مف  الديمقراطي، ومفاىيـ العفو والمصمحة الوطنية ىي قناعات ندماجواالوالمصالحة 

أجميا المجتمع المدني وتسعى مؤسساتو إلى تعزيزه في المجتمع الفمسطيني، وقد تقدمت 

مؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني بعدة مبادرات، منيا مبادرات لمضغط إلجراء الحوار، 

وتمثمت في مبادرة القطاع الخاص وجمعية رجاؿ األعماؿ، ومبادرة مجموعة الحوار الوطني 

فيف واألكاديمييف في عدد مف المؤسسات المحمية والمراكز البحثية، ومبادرة مؤسسة مف المثق

 (. 7-69: 2012حؿ النزاعات)أبو مطر، باؿ ثنؾ، ومبادرة المركز الفمسطيني لمديمقراطية و 

 :وسائل االعالم :سادساً 

أدوات تعتبر وسائؿ االعبلـ المسموعة والمقروءة بكؿ انواعيا وتفاصيميا، أداة رئيس مف 

الحوار المجتمعي، ذلؾ لما توفره مف تدفؽ المعمومات الخاصة بمقاءات الحوار، وما يصدر 

عنيا مف تصريحات عمى النقاط المتفؽ عمييا، وتساىـ في خفض حدة التوترات وأعماؿ 

وذلك لما  (95: 2011متنازعة،)برويت وتوماس،العنؼ بيف جماىير وجماعات األطراؼ ال

 من: موسائل اإلعال قدموت

 مضاعفة المعمومات لدي االفراد والجماعات، مف خبلؿ التدفؽ المستمر لممعمومات. -1
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فراد والجماعات أكثر ميبًل  لمحوار بدال مف ف تجعؿ األأتستطيع وسائؿ االعبلـ  -2

وتحسيف  تجاىاتاال توفره مف تأثيرات نفسية قادرة عمى تغيير قصاء، بماإلالتيميش وا

 الوعي.

 والتوافؽ مف خبلؿ المراحؿ االنتقالية التي تمر بيا الحوارات. نسجاـاالتحقيؽ  -3

 (. 25: 2013، فراد وجميور المجتمعات)عامرأخمؽ الحوار المجتمعي الفاعؿ بيف  -4

 سابعًا: الجامعات والمؤسسات التعميمية: 

ويأتي دور الجامعات والمؤسسات التعميمية األخرى داعـ لمحوار، وذلؾ مف خبلؿ إمكانيتيا 

التثقفية في التنشئة االجتماعية وغرس ثوابت قيمية، وثقافة معتدلة قائمة عمى قبوؿ التعددية 

فاعمة وليا تأثير غير بعيدة عف المشاكؿ المجتمعية  فيي وتعتبر الجامعات وقبوؿ اآلخر، 

قيؽ التثقيؼ، الذي يؤثر عمى سموؾ الطالب الذي يمثؿ فيما بعد سموكيات مجتمعية في تح

سائدة ومتوارثة، بمعني آخر أنيا تصير مختمؼ التوجيات الفكرية والثقافية المختمفة في 

 (.81: 2010بوتقة واحدة)باقر، 

ر وخاصة ى عاـ تقوده إلتماـ جمسات الحواويرى الباحث أف الجامعات قادرة عمى تشكيؿ رأ

وعف طريؽ عمؿ لقاءات حوارية عندما يكوف الحوار يخص مستقبميـ، ويمبي طموحاتيـ، 

تتبع لبرامج ىادفة، ليتـ اشراكيـ في حؿ قضاياىـ وقضايا مجتمعيـ، وليكونوا قادريف عمى 

ومف ىنا يجب عمى القوى واالحزاب واألطراؼ المتحاورة أف تضع في إدارة ذواتيـ وأوطانيـ، 

 تبار نجاح الحوار واستمراره. عيف االع
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 :معوقات الحوار المجتمعي 

الدولة سياسًيا واجتماعيًا واقتصاديًا، وتطبيقو  ستقرارالالمجتمعي الفعاؿ يعتبر أساسًا  الحوار

 .وقات تحوؿ دوف إقامة حوار فًعاؿداخؿ الدولة ليس باألمر السيؿ، لوجود مع

 ومن أىم ىذه المعوقات:  

 الضابط الحضاري عند االختالفياب غ :أوالً 

و دينية أو عشائرية أو اختبلؼ بمعنى عدـ القبوؿ بالتعددية، سواء كانت تعددية عرقية أ 

ـَ ِمَف دياف أو المذاىب فالتعددية أصؿ المجتمعات قاؿ تعالى: األ ﴿َيا َأي َيا النَّاُس ِإنَّا َخَمَقَناُك

ـَ ُشُعوًبا وَ  ( إف عدـ االعتراؼ الرسمي 13:)الحجراتَقَباِئَؿ ِلَتَعاَرُفوا﴾ َذَكٍر َوُأَنَثى َوَجَعَمَناُك

حاد  ستياءاعنو باألقميات العرقية بما في ذلؾ الطبيعة الفاترة لسياسات تكافؤ الفرص، يتولد 

مشاعر العدائية لكؿ أقمية  إلذكاءباسـ حقوؽ المواطنة، ويشجع الفرصة أماـ المتطرفيف 

ف استمرار الحوار بيف نظـ التنوع يسفر عف تنازالت مقبولة لجميع  سابقة الذكر، وا 

 (. 153-128: 2013األطراؼ)راتانسي،

 الدور السمبي لقادة النظام السياسي واالحزاب والمؤسسات :ثانياً 

قمية في النظـ السياسية والحزبية واأل القادة لما ليـ مف درور مركزي في امتبلؾ مواضع القوة

والمؤسساتية العامة والخاصة، في خمؽ الصراعات وتسويتيا، وتعزيز غربة الدولة سياسًيا 

وثقافًيا عف مجتمعاتيا، الذي يوجد نفور بيف السمطة وأفراد المجتمع، ذلؾ الستئثارىا 

المؤدي الى اإلحباط وغياب ، الذي ُينتج الفساد (2): نت(2004)الجزيرة، لبلقتصاد والسمطة

العدالة، وألف القادة في مؤسسات الدولة والقادة في األحزاب ىـ بمثابة بوصمة التوجيو ونقطة 
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لى التعايش أو  التأثير في سموؾ االفراد، فإف مواقفيا وسموكيا يؤدي إلى الحوار أو عدمو وا 

 النزاع والصراع.

األىمية، وىما نظرية المؤامرة والنقد يرتبط نجاح الحوار مف عدمو، بقضيتيف في غاية 

جدوى الحوار، لذلؾ يروف أف  شؾ مف في يكونواالذاتي، نظرية المؤامرة أصحابيا غالًبا 

التشبث بيا ىاـ جدًا فيي عمى جانب مف الحذر الشديد لما ِحيَؾ في الماضي واالعتبار منو 

 .في المستقبؿ ؾفي الحاضر وما يكوف مؤشرًا عمى ما سيحا

لى الجذور الفكرية السميمة واشكاليات إلى ظاىرة الحوار بالرجوع إنظرية النقد الذاتي تستند 

قضايا التفاعؿ بيف التيارات واألحزاب السياسية ومواقفيا المتعددة وتقوـ ىذه النظرية عمى 

ما  وفي كمتا النظريتيف-تحديد أسس ىذه التيارات الفكرية عند بدايتيا ومتابعة تطورىا وتقيميا

 (. 28: 2011)لقماف،رمبررات ناقضة ورافضة لمبدأ الحواال إىي 

  التخمف العام ثالثًا:

لى إالصراعي أكثر مف اىتدائيـ  المتخمؼ يادة نزوع أفراد وجماعات المجتمعيرتبط بز 

التفاعؿ الحواري، بحيث يقمؿ مف قدرة المتخمؼ عمى المبادرة في أي مجاؿ كاف بما في ذلؾ 

دارتو، إليو وكيفية إوأفضمية الحوار وأىمية المبادرة دراكو ألىمية إالحوار، وذلؾ لعدـ 

لتخمؼ ىذا اليس أكثر،  لى الحوار كرد فعؿإويتصور أف الحوار ضعفًا، بحيث يمجأ 

تقرير الشأف العاـ ومراقبة العامميف عميو  وفعالية دارةإر الشعب في والضعؼ يضعؼ دو 

ومحاسبتيـ، وتكوف الحكومة ممتنعة عف الحوار في حسـ المسائؿ الخبلفية والنزاعية وتتجو 

 (. 28: المرجع السابؽلى القوة، وذلؾ لبلستمرار في السمطة واالنفراد بيا وبمغانميا)إ
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  امتالك القوة رابعًا:

األنظمة المستبدة وما تممكو مف أدوات السيطرة والقوة والمتمثمة بالحزب الواحد وقوة  تعتبر

: 2010شرطية قمعية واحتكار لوسائؿ اإلعبلـ وسيطرة القوات المسمحة)كوبوتشي، 

تغمؿ القوة المادية في بنية العبلقات السياسية يورث التفاعؿ الصدامي الدموي بيف ،و (506

عالجة النزاعات والخبلؼ باستخداـ القوة المادية وليس الحوار وبذلؾ االنظمة والمعارضة وم

ف إ، ومف ثـ فاتيكوف مف الطبيعي عدـ استخداـ نيج الحوار في معالجة النزاعات والخبلف

قوي وضعيؼ يولد  ىلإقياـ العبلقات عمى القوة وما يقترف بيا مف عدـ توازف القوة واالنقساـ 

غطرسة القوي يجعمو مستنكؼ عف الحوار مع الضعيؼ ويولد الخوؼ عند الضعيؼ مف أف 

 تعكس نتيجة الحوار لصالح القوي. 

  سوء الظن وعدم الفيم لمقيم الحوارية خامسًا:

يؤثر سوء الظف في العبلقات بيف الحكومات ومعارضييا وتصؿ مظاىر التوجس والحذر 

ؼ ختبلايضًا ا ،تماعي، ىذا يوجد الشؾ في سبلمة وجدوى الحوارعمى المستوى االج

الثقافات في فيميا لمقيـ الحوارية، فيناؾ ثقافات تشجع الحوار وىناؾ ثقافات ال تشجعو، 

تشجيع لمحوار مف خبلؿ المورث الثقافي والفكري المتراكـ ال عدـوينتج عف ذلؾ تشجيع أو 

العربي وما تعرض إليو مف استعمار لؤلراضي ف عالمنا اإلسبلمي إ، إذ لدى الشعوب

واستعباد لمشعوب ولعب بالعقوؿ، وما تبله مف مرحمة الحكـ الديكتاتوري المتمثؿ باألنظمة 

 (.30: 2011القمعية العربية، كاف لو بالغ التأثير عمى الفيـ الحقيقي لمحوار وقيمو)لقماف، 
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 العوائق االجتماعية والنفسية :سادساً 

لمعوامؿ النفسية واالجتماعية أثرىا البالغ في انتياج السموؾ الحواري مف عدمو، ومصدر ىذه 

العوائؽ ىو المشاعر الغير مشجعة عمى الحوار كالخوؼ والخجؿ والكبرياء والطمع واالنفراد 

لى حوار جاد يحقؽ المشاركة والفعالية، وذلؾ ألف إبالسمطة كؿ ذلؾ يكوف عائؽ مف الدخوؿ 

الب الحؿ لمخبلفات والنزاعات بالحوار تستمـز تنازالت مف الطرفيف، وألف النفس في الغ

ف التنازؿ مف شأنو أف إف االضطرار،نو مف أالتنازؿ عف حقوقيا أو ما تعتقد  االنسانية ترفض

 (.  53: 2007)عمي،يحدث شعورًا بالخسارة والذلة واليواف ال تستطيع النفس حممو

  :الحوارالقيود عمى  :سابعاً 

تعتبر القيود عمى الحوار مف العوائؽ الرئيسية لمحوار وأكثر ما تكوف في الحوار السياسي 

وتشمؿ أيضا الحوارات األخرى كالحوار الديني واالجتماعي، ىذه القيود تكوف ناتجة مف 

ت والقيود تعاني منيا مختمؼ المجتمعا ،الجية األكثر نفوذًا ومركزًا لمقوة في المجاؿ المعني

وقد توضع القيود لمحد مف الفعاليات واألنشطة المناىضة لمحكومات ، البشرية بنسب متفاوتة

لى تعسؼ القيادات داخؿ إلتقويض أي أسموب مف أساليب الحوار السممي، بؿ ويصؿ 

لى القيود التشريعية والتنظيمية  والمالية التي تحد مف مشاركة إضافة الحزب الواحد، باإل

 ت العرقية والدينية، والمشاركة النسائية في الحوار السياسي . قميافعاليات األ

عمى مجرد الدخوؿ في الحوار عائؽ أماـ الحوار، ىذا األمر يعطي شعورًا  االشتراطويدخؿ 

 (.  53: 2007قامة الحوار)عمي،إسمبي  لمجريات الحوار، وبالتالي قد يمنع 
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 :الضغوط الخارجية: ثامناً 

مثؿ تمؾ المقدمة مف  –الخارجي  الدعـ معتمدة عمى التي تكوف في الحوارات يكوف ذلؾ

فيقمحوف  -الجيات المانحة الوطنية أو الدولية أو مف المنظمات الداعمة لمجيات المتحاورة

فقد تشكؿ خطرًا عؿ نجاح آرائيـ ووجيات نظرىـ في الحوار، إلى جانب أنيا قد تكوف مفيدة 

الخطورة في الطريقة التي تمارس فييا األطراؼ الخارجية الحوار، حيث يتوقؼ مدي 

الضغوط، وكيفيو استخداميا لصالحيـ، وذلؾ في حاؿ كاف دعميا مشروطًا بإدراج بعض 

 (.36: 2013الموضوعات في جدوؿ األعماؿ)كيمب، 

ويرى الباحث أف ما تقوـ بو الجيات الخارجية مف ضغوط عمى األطراؼ المتحاورة إلنياء 

ـ وتحقيؽ المصالحة المجتمعية في فمسطيف، كاف سببًا مف األسباب المباشرة في عدـ االنقسا

تمت بيف القوى مخرجات الحوارات التي و  الحوار ، حيث أنو يشترط لمموافقة عمىتحقيقيا

          قبوؿ الشروط الدولية، والمتمثمة في االعتراؼ باالحتبلؿ، والتخمي عف المقاومة. ، الفمسطينية

 الشخصنة: عاشراً 

ويقصد بيا التركيز عمى الجوانب الشخصية دوف الجوانب الموضوعية الخاصة بالحوار، 

فيخرج الحوار عف دائرة الموضوع الذي بصدده الجية أو الجيات المتحاورة، وقد يمجأ 

ما قد يجمع عنيـ لى عممية ابتزاز لؤلشخاص المصروف عمى مواقفيـ عف طريؽ إالمستبدوف 

ر، منية، نتيجة لذلؾ إما يتوقؼ الحواوضاع المتحاوريف االقتصادية واألأمف معمومات تخص 

 (.      53: 2007ف كاف ناقدًا)عمي،أأو يصبح المخالؼ مسايرًا بعد 
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ويندرج تحت الشخصنة واالستبداد، غمبة الرأي األوحد وعدـ تقبؿ االخر وتيميشو داخؿ 

لعمؿ والحزب والبرلماف والحكومة، فاالستبداد بالرأي المسئوؿ المباشر المؤسسات ودوائر ا

 (.95: 2006عف طباعة سموكيتنا ومعامبلتنا)بولعوالي،

 عمى المبحث تعقيبال 

، والتي  مجاالت شتى أىميتو في إلىالتعرؼ الحوار المجتمعي، و  موضوع تناوؿمف خبلؿ  

ونخص التعصب السياسي، إضافة أىميا خفض صور ومظاىر التعصب بكؿ أنواعو مف 

إلى ما يحققو مف رفع مستوى التنمية في الوطف، وذلؾ العتماده عمى التعميـ مف خبلؿ دعوة 

أطراؼ متنوعة مف المجتمع لمحوار المباشر حوؿ موضوعات ذات أولوية بالنسبة ليـ، 

تي تواجو كف جميع األطراؼ المعنية المختمفة لفيـ ومناقشة التحديات والمشكبلت اليمَ و 

رساء الحوار المجتمعي وتطبيقو، إوتعتبر الجامعات أولى المؤسسات التي تسيـ  مجتمعيـ،

وذلؾ لكونيا مؤسسة لمفكر والبحث في مواضيع تعزز تقدـ المجتمع، وتمد الدولة بالطاقات 

 والكوادر المدربة والمييأة إلدارة شؤونيا وتحقيؽ تنميتيا وتوجيو وتنفيذ سياساتيا.

 ةقامإ لمتظافر جيود مؤسسات الدولة العامة والخاصة مف أجؿ أحوج جتمع الفمسطينيأف الم 

أولوية خاصة في ظؿ الظروؼ و  و مف أىمية قصوى،يشكملما  ،حوار مجتمعي مستداـ

مشكبلت ال حؿمف خبللو يمكف التي و ، السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي يعيشيا

        .تحدياتالومواجو كؿ 
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 المبحث الثاني

 التعصب السياسي

 مقدمة:

عف الرغبة في تقيد حقوؽ شخص أو مجموعة غير مرغوبة، ألنيـ  يعبر التعصب السياسي

إلى  يفكروف بشكؿ مختمؼ، والتعصب السياسي أوؿ ما ييدد الديمقراطية السميمة، وييدؼ

سكات فئات معينة مف السكاف، ويحد مف المجاؿ السياسي لرؤية المواطنيف، ويحدد سموكيـ إ

بالمجتمعات ويدمرىا، لتوريثو شيوع العنؼ، واتخاذ مرار التعصب يفتؾ ت، واستيعًا ليذه األىداؼ

 الجماعات واألحزاب لو لحؿ مشكبلتيا يعتبر حؿ خاطئ.

والنظريات المفسرة لظاىرة  السياسي،في ىذا المبحث نبيف مفيـو التعصب والتعصب 

 قاية منو.ؿ الو بالتعصب واألسباب المؤدية لمتعصب والتعصب السياسي، وس

 مفيوم التعصب

و وذلؾ لما ل لموضوع التعصب بكؿ أنواعو اً كبير  لباحثوف في مجاؿ عمـ النفس اىتماماً أولى ا 

االفراد والجماعات ، ويعد البشرية  ؾ المتعصب وأثرىا عمى العبلقاتمف أىمية تبيف سمو 

، ويطرح نفسو بقوة كأحد أىـ القضايا السياسية كإشكالية يمكف أف تقوض وحدة المجتمع

 (.17: 2005الجزار، واالجتماعية) 

 لبوالت نصرة عصبتو  إلىأف يدعو الرجؿ تعني والعصبية  ،العصبية ىو مف :لغةً التعصب 

إذا تجمعوا، فإذا تجمعوا عمى فريؽ آخر قيؿ  ظالميف أو مظموميف معيـ عمى مف يناوئيـ
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)ابف  ، والذي يغضب لعصبتيـ عنيـظالمًا أـ مظموماً ، والعصبي مف يعيف قومو تعصبوا

 (. 66: 1986منظور،

الحكـ المسبؽ، وقد مر ىذا المفيـو   praejdiciumاستمد مفيـو التعصب مف الكممة البلتينية

بعدة تغيرات فمنيا الحكـ المسبؽ الذي يقـو عمى أساس القرارات والخبرات الفعمية، ومف معانيو 

فضيؿ أو عدـ التفضيؿ، تالحكـ المتعجؿ، واكتسب مفيوـ التعصب خاصية االنفعالية سواء بال

 .(19: 2005)الجزار، التي تصطحب الحكـ المسبؽ، الذي ليس لو أي سند مسبؽ

 تعريف التعصب في االصطالح: 

سمبي نحو جماعة معينة أو نحو التجاه االعاطؼ في قاموس عمـ االجتماع بأنو  محمدعرفو 

أعضائيا، ويتميز التعصب بوجود معتقدات نمطية، وغالبًا ما يستخدـ ىذا المصطمح في 

 (.  345: 2002العمـو االجتماعية في مجاؿ البحث عف السبللة أو العنصرية)غيث، 

اتجاه يتسـ بعدـ التفضيؿ نحو موضوع معيف، ينطوي عمى مجموعة مف  كريتش يعرفو بأنو

 القوالب النمطية شديدة العمومية، ومف الصعب تغير بعد توفر المعمومات المخالفة لو

 (.82: 2007)سبلمة،

لمتفكير والشعور والسموؾ بأسموب مضاد مثؿ استعدادًا يبعدـ التفضيؿ  اتجاهأنو  ويرى نيوكمب

 (.58-57: 1997)عبدا،  لؤلشخاص اآلخريف بوصفيـ أعضاء في جماعات معينة

 :ىو فمفيوم التعصب بناًء عمى ما سبق

 حكـ ال أساس لو مف الصحة، ويحدث بدوف توفر دالئؿ موضوعية.  -1

 مشاعر سمبية تتسؽ مع الحكـ. -2

 حياؿ أعضاء الجماعات موضوع الكراىية. التعصبية تؤثر التوجيات السموكية -3



 

 

- 43 - 

 

يجابي يتمثؿ إيوجد  تعصب  والتعصب، ركزت عمى الجانب السمبي مف التعريفات السابقة و 

، ويعتقدوف اعتقادات حسنة عنيـ دوف لؤلخريفاألشخاص ربما يتعصبوف في تفضيميـ  بأف

 توفر دالئؿ كافية عمى ذلؾ.

أنو اتجاه يجعؿ صاحبو يفكر ويشعر ويسمؾ بطرؽ مفضمة أو غير مفضمة  قد عرفو سيكوردو 

بػأف التعصػب اتجػاه وعرفو سيمسدون وينجدر نحو جماعة مف األشخاص أو أعضائيا األفػراد، 

بأنػػػو أحكػػػاـ مسػػػػبقة  وماكدددددوناج وريتشددددارد:شػػػخاص، األانفعػػػالي متصػػػمب نحػػػو جماعػػػػة مػػػف 

 رمشػاعأنػو عرفػو ب ، وكمينبرج:ومعتقدات خاطئة تتصؿ بأشخاص بعينيـ أو موضوعات معينة

واسػػتجابات خاصػػة تميػػز بعػػض االشػػخاص، وتكػػوف سػػابقة لحػػدوث الخبػػرات الواقعيػػة ولػػذلؾ ال 

 وىػػػػػي إيجابيػػػػػة أو سػػػػػمبية، وتوجػػػػػو نحػػػػػو أي موضػػػػػوع مػػػػػف الموضػػػػػوعات سػػػػػيااتقػػػػػـو عمػػػػػى أس

 (.  58-57: 1997)عبدا،

ييئًا ألف يعتقد ويدرؾ متأنو ىو اتجاه غير مبرر، يكوف فيو المرء مستعدًا أو ب وعرفو باكمان

)مرعي  لفرد منيا ، أوجماعة معينة مف الناسلأو مناىضة ويشعر ويتصرؼ بطريقة مؤيدة 

 (.262: 2004 وبمقيس،

اتجاه نفسي جامد مشحوف انفعاليا، أو عقيدة أو حكـ مسبؽ مع  التعصب ىو أما زىران فعرف

أو ضد جماعة أو شيء أو موضوع، ال يقوـ عمى سند منطقي أو معرفة كافية أو حقيقة 

راه فقط ير، ويجعؿ اإلنساف يرى ما يحب أف أف يستند إلى الخرافة واألساطي لو عممية، ويمكف

طرؽ بدراؾ والسموؾ ال يحب أف يراه، ويعد الفرد أو الجماعة لمشعور والتفكير واإل وال يرى ما

 (.   215: 2000تتفؽ مع اتجاه التعصب)زىراف،
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والتعصب يعد عمى أنو موقؼ معاد ضد الجماعات الخارجية وخاصة عندما ال يكوف ىناؾ 

 مي إلييا الفرد.تفاعؿ مباشر بيف ىذه الجماعات وبيف الجماعات التي ينت

محدده، وعندما يكوف ىناؾ تعصب مف  بأنو اتجاه سمبي تجاه جماعة وميوعرفو كوبوس

عصبوف ضد الجماعة األخرى ككؿ أخرى فأفراد الجماعة األولى ال يتجماعة جماعة ما ضد 

سو أفرادىا، ففي اليند ال ينظر الشخص المتعصب الذي ىو مف اليندوس إلى نف مف يضاً أبؿ 

 ما كعضو في جماعة اليندوس، وينظر إلى االخريف أيضاً نا  و  هباعتباره فردا مستقبًل عف غير 

، وقد المجتمع كجماعات المسمميف مثبلً  باعتبارىـ ينتموف إلى طوائؼ وجماعات أخرى مف

خرى ألالجماعات اة منيـ، والغير متعصب فيو يعامؿ يسيئ معاممتيـ وفقا التجاىاتيـ السمبي

، لمنظرة المتعصبة تنشأ المشكبلت وف مثمو إلى وطف واحد ويحسف معاممتيـ، وتبعاً كأفراد ينتم

بحيث ال ندرؾ أنفسنا مطمقًا كأفراد وال اآلخريف كأفراد، ويكوف مرجعنا دائمًا عف اآلخريف ىو 

 (.   202-201: 2001الفئات أو الجماعات التي ننتمي إلييا)كوبوسومي،

 :السياسي التعصب

نو  في الدفاع ع ةستماتواإليدور مضموف التعصب السياسي حوؿ تبني فكر سياسي معيف، 

الوحيد الصحيح واليادؼ، والسعي إلى االنضماـ  ىذا الفكر ىو بشتى الطرؽ، وااليماف بأف

إلى الحزب السياسي الذي يتبنى ىذا الفكر، وصعوبة تقبؿ األفكار األخرى المغايرة، والغيظ 

محاولة لنقده، وعدـ االرتياح لؤلشخاص الذيف تتبايف معتقداتيـ وآراؤىـ ليذه الشديد مف أية 

 (.283: 2005األفكار والمعتقدات السياسية التي يتبناىا الفرد )درويش،
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: بأنو عدـ احتراـ لؤلخريف في االحداث التي يجب أف تمارس يعرف التعصب السياسيو 

خريف بالتصرؼ مجموعة أو فرد بعدـ السماح لؤلمت إذا قاحقوقيـ وحرياتيـ السياسية، ويحدث 

يعرب عنيا االفراد أو الجماعة  أو التكمـ أو التفكير بطريقة مختمفة عف الرأي واآلراء التي

 .(Akindele,2009: 369) المختمفة سياسياً 

نتماء إلى جماعة أو حزب سياسي  اإل بأنو: تعريفًا إجرائياً  الباحث التعصب السياسي ويعرف

غيرىا، ويعتبر كؿ ما سواىا  بحيث ال يرى عتقداتو اإليجابية منيا والسمبيةأفكاره وم وتبنى

حكاـ مسبقة نتيجة انفعاالت خاصة مستمدة أ، دوف دالئؿ منطقية يستند عمييا، ويصدر باطؿ

ليا أو عمى مف  نفعاالتاالسواء كانت ىذه  اعتو السياسيةفي الغالب مف مبادئ ومعتقدات جم

 يخالفيا.

 :النظريات المفسرة لمتعصب

فو  ،تعدد العوامؿ التي تساىـ في ظيور التعصبت التعصب بكؿ أنواعو ال يقتصر عمى  ا 

لى نظريات الصراع بيف الجماعات إليذا تعددت النظريات المفسرة لو فيي تنقسـ  ،معيف سبب

نظرية التيديد و  نظرية الحرماف النسبي، نظرية الصراع بيف الريؼ والحضر ،ونظريات التعمـ

وغيرىا مف النظريات التي تفسر ، والنظريات المعرفية ،الجماعي في مقابؿ االىتماـ الفردي

  ظيور التعصب.

 أوال : نظريات الصراع بين الجماعات: 

ىذه النظريات التي تركز اىتماميا عمى معرفة وفحص متى وكيؼ تنشأ االتجاىات التعصبية 

أو جماعة معينة نتيجة ألشكاؿ الصراع المختمفة التي تنتج في مجتمع معيف أو ثقافة معينة 

عف تفاعؿ البيئة الثقافية، وتعرؼ أحيانا بنظرية مجاراة معايير الجماعة وترتبط بصورة وظيفية 
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لييا ينمي قيميا ومعاييرىا إفي جماعة، ينتمي  لشخص عضواً بالعممية التي يصبح بمقتضاىا ا

 تنظـ خبراتو وسموكو.  ىي األساس التي ىذه المعايير فأ فيو يعتبر

ىذه النظريات قدمت تفسيرات متباينة لنشأة االتجاىات التعصبية التي تدور حوؿ أىمية 

  وأىم ىذه النظريات: ،الصراع بيف الجماعات بشكؿ أو ب خر

 :نظرية الصراع الواقعي بين الجماعات -1

تقوـ ىذه النظرية عمى أساس التراضي أنو حينما يحدث صراع وتنافس بيف جماعتيف مف 

لى أف إالجماعات نتيجة ألي عوامؿ خارجية فإف ىاتيف الجماعتيف تيدد كؿ منيما األخرى 

مات سمبية لى حدوث تقويإ، وىو ما يؤدي (40: 2005)العبيدي،عر عدوانية بينيماتتكوف مشا

 يجة لمصراع الواقعي بيف الجماعاتيمكف القوؿ أف التعصب يحدث نت لؾمتبادلة وبناء عمى ذ

 (. 40: 2011 )عبد الصاحب،

لتدخبلت مف ا ذلؾ نتيجةويعزى صراعات بيف التنظيمات الفمسطينية لى وجود إوىذا ما أدى 

 .  لبلحتبلؿ الصييونيقبؿ األنظمة العربية المجاورة لفمسطيف، والتدخبلت الدولية الداعمة 

لى مرحمة الصراع سواء إويدخؿ العامؿ االقتصادي ضمف التنافس الواقعي، حيث يصؿ 

لى إبالنسبة لموظائؼ المينية المختمفة أو بالنسبة لؤلجور فالتنافس حينما يحتد البد أف يؤدي 

 خمؽ أشكاؿ متباينة مف المشاعر العدوانية. 

 نظرية الصراع بين الريف والحضر:  -2

لى الحياة الحضرية في المدف إشخاص مف الحياة الريفية ألأف انتقاؿ اتقوـ ىذه النظرية عمى 

و مف يصحب أنواع كثيرة مف الخوؼ والقمؽ، تتعقد حياة الحضر عف حياة الريؼ بما تحتوي

مف جيود مختمفة  تطمبونماط والسموؾ الكثيرة المعقدة، وبما ضرورة التكيؼ لممخترعات واأل
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مف الحياة وفييا خوؼ مف أف ال يستطيع األشخاص  لى مستوى مناسبإومنافسة لموصوؿ 

)مبارؾ، لى ىذا المستوى الذي تطمبو الحياة الحضرية أو مف الفشؿ في الوصوؿ اليوإلموصوؿ 

2013 :78) . 

ويرى الباحث أف ىذه النظرية ال تنطبؽ عمى المجتمع الفمسطيني، مع أنو مكوف مف قرى 

 التبادؿ ولوجود التفاعؿ المستمر مف خبلؿ، والمدفومدف، ويرجع ذلؾ لتقارب وتبلصؽ القرى 

يذا بالتجاري لممزروعات والسمع، ولوجود الجامعات التي بدورىا ترفع العوائؽ النفسية 

ضافة إلى وحدة الثقافة والمغة والظروؼ الحياتية المتشابية إلى حد كبير بيف إالخصوص، 

  القرى والمدف.   

 نظرية الحرمان النسبي:  -3

ه النظرية أف االستياء وعدـ الرضا المميز لبلتجاىات التعصبية ال ينشأ نتيجة تؤكد ىذ

لمحرماف الموضوعي ولكف ينشأ مف الشعور الذاتي لمشخص بأنو محروـ نسبيا أكثر مف بعض 

األشخاص اآلخريف في الجماعات األخرى، أي أنو حينما يشعر األشخاص بحرماف نسبي 

) عبد نيـ يعبروف عف استيائيـ في خصومة جماعيةبالمقارنة بأعضاء جماعة أخرى فإ

 .  (42: 2011الصاحب،

لى الخصومة بيف الجماعات حينما إطبقا " لبيرنشتايف" و" كروسبي" يؤدي الحرماف النسبي 

لى تحقيؽ موضوع قيمي معيف ال يتوفر لدييـ، وذلؾ بمقارنة أنفسيـ إيشعر األشخاص بحافز 

ال أف إويشعروف بأف في مقدورىـ تحقيقو  تمتمؾ ىذا الموضوعببعض الجماعات األخرى التي 

 الظروؼ ال تساعدىـ. 
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ويرى الباحث أف عدـ المشاركة السياسية لؤلحزاب القميمة أو لؤلقميات يولد حرماف يعقبو 

 فرد بالسمطة. متالحزب الحاكـ ال تعصب عمى

 نظرية التيديد الجماعي في مقابل االىتمام الفردي:  -4

حدى الجماعات أف حياتيا إالصراع بيف الجماعات ىو اعتقاد  صيغة بنظرياتترى ىذه ال

الجماعي لؤلفراد بمصيرىـ  ىتماـاالوىذا يعكس ميددة، أو مستيدفة مف قبؿ جماعات أخرى، 

العاـ ومستقبميـ وليس االىتماـ الذاتي المتمثؿ في اىتمامات األفراد كؿ حسب رغباتو وأمانيو 

 الخاصة. 

ضة لئلصابة بأذى لييا معر إحيث يولد احساس جماعي لؤلشخاص بأف الجماعة التي ينتموف 

ذا كاف الشخص عضو في ىذه الجماعة سيصاب بأذى مف جراء ذلؾ أـ ال، إدوف اعتبار لما 

 (. 42: 2011فالتيديد يوجو لمجماعة ككؿ وليس لمفرد الواحد) عبد الصاحب،

أف سيطرة كؿ واحدة عمى األخرى لو ىو فتح وحماس ويرى الباحث أف الحذر الشديد بيف 

 تأثير مباشر في تأخير المصالحة الفمسطينية. 

 ثانيًا: النظريات المعرفية: 

ف اختمفت ا  نشأ االتجاىات التعصبية ونموىا و تحدث النظريات المعرفية لدى األفراد حيف ت

لى أخرى، ويمكف تصورىا في أف نظريات السموؾ إطبيعة ىذه العمميات وديناميتاىا مف نظرية 

 بيف الجماعات ونظرية أنساؽ المعتقدات. 

 : نظرية السموك بين الجماعات -1

فراد عف ميات المعرفية في تحديد أفكار األتؤكد ىذه النظرية أىمية الدور الذي تؤديو العم

لى إيؼ الجماعات الجماعات والجماعات الخارجية الموجودة في المجتمع وتيتـ بعممية تصن
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فئات وباإلدراؾ ودراسة القوالب النمطية التي يكونيا أفراد الجماعات المختمفة عف بعضيـ 

البعض، وأشكاؿ التحيزات التي توجد بيف ىذه الجماعات وما يترتب عمى ذلؾ مف تمييز، 

حبو وتيتـ بالتصورات العقمية في توجيو معالجة المعمومات عف األحداث االجتماعية وما تصا

دراكات حداث تشوىات في اإلإلى إت عف األشخاص اآلخريف الذي يؤدي مف تكويف انطباعا

 .(44: 1999)جعموؾ،لى حدوث التعصبإتؤدي 

 نظرية أنساق المعتقدات:  -2

تقوـ ىذه النظرية عمى أساس مفيوـ الجمود في عبلقتو بمفيومي تفتح الذىف وانغبلقو وىو 

ىذه النظرية يكوف التركيز عمى بناء المعتقدات أو صورتيا يمثؿ جوىر أنساؽ المعتقدات في 

أو شكميا أكثر مف مضمونيا، أما الشخص ذو التفكير الحاد ال يستطيع أف ينقؿ أفكار الغير 

أو يتفيميا، بينما الشخص متفتح الذىف يمكف أف يفعؿ ذلؾ دوف أية صعوبات، وذلؾ عمى 

 (.46-45: 2010الرغـ مف اختبلؼ مضمونيا معو )شمح،

 ثالثًا: نظريات التعمم: 

تعالج نظريات التعمـ المختمفة التعصب عمى أساس أنو اتجاه يتـ تعممو واكتسابو بنفس 

جتماعية، حيث يتـ تناقمو بيف الطريقة التي تكتسب بيا سائر االتجاىات والقيـ النفسية اال

 (. 140: 1997شخاص كجزء مف المحطة الكبرى لمعايير الثقافة) عبدا، األ

فالتعصب يعد بمثابة معيار في ثقافة الشخص، يتـ اكتسابو مف خبلؿ عممية التنشئة 

يا يدعـ دورىا كمعيار ثقافي، فراد والتعبير عنتناقؿ االتجاىات التعصبية بيف األاالجتماعية و 

شخاص تفسير السبب في أف العديد مف األ يصبح مف السيؿ طار ىذه الوجية مف النظرإفي 
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 ، الذيف يعيشوف في ثقافة واحدة يشتركوف في أشكاؿ متشابية مف االتجاىات التعصبية

 .(134: 2008)ديمويي، جاىات التعصبيةويكتسب االشخاص االت

 ىي: السموكية األخرى، مف خبلؿ ثبلث قنوات أساسية ستعداداتاال األشخاص فيما يكتسب 

 فراد. االجتماعية الدالة والمدرسوف واألعممية التنشئة 

ف مختمؼ أشكاؿ السموؾ االنساني التي يتـ تعمميا تتأثر أرض نظرية التعمـ االجتماعي تتف

بعدد مف المتغيرات النفسية مثؿ التوقع والدافعية وتمثؿ متغيرات التدعيـ وما يعنيو ذلؾ مف 

 (.188: 2000واتجاه تأثيرىا)عبدا،منظمات مثؿ قوة المتغيرات 

 وتنقسم نظريات التعمم إلى:   

 نظرية التعمم االجتماعي:  -1

ف التعمـ يحدث مف خبلؿ نموذج اجتماعي ومف خبلؿ المحاكاة أو التعمـ أتؤكد ىذه النظرية 

مف خبلؿ العبرة، ومف ثـ يصبح التعصب ثمنًا لدخوؿ الفرد في اإلطار االجتماعي والتجارب 

 (.10: 2005مف فيو مف قيـ لمسايرة أنماط الثقافة السائدة فيو)الطيراوي،مع 

 نظرية التشريط الكالسيكي والتشريط الفعال:  -2

، أنو يمكف تكويف أو تعديؿ اتجاه معيف عندما ختصارباتقوؿ نظرية التشريط الكبلسيكي 

تشريط المعاني يقترف مثير أو محرؾ باستجابة معينة لدى الشخص، وعمى ىذا األساس يمكف 

ثرات سمبية أو ايجابية، ونظرية التشريط الفعاؿ ؤ التي تعطي لكممات معينة مف خبلؿ ربطيا بم

 تحاوؿ أف تجعؿ الشخص يسمؾ بإرادة وعف وعي وأف يحصؿ في النياية عمى تقوية التجاىاتو

 (.  140-139: 2007)ديمويي،
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خبلؿ الترابط والتدعيـ المختمفة وكبلىما لو دور ىاـ في اكتساب االتجاىات التعصبية مف 

وىو دور يتكامؿ مع دور التعمـ االجتماعي بشكؿ يصعب معو الفصؿ بينيما في أحياف كثيرة 

 (. 40: 2013)الممخ،  إال في مواقؼ الدراسة العممية

ويمكف القوؿ أف جممة ما يعترضو الفرد خبلؿ انتمائو لجماعة سياسية مف الجماعات وكنتيجة 

بؿ جماعتو عمى الجماعات األخرى، تؤثر في درجة شعورىـ بالسرور أو البغض لمتعبئة مف ق

 مف ىذه الجماعة. 

 رابعًا: نظريات التفاعل بين عناصر المعرفة وتغير االتجاىات: 

تقـو ىذه النظريات كميا عمى أف تغير االتجاىات يتـ عمى أساس الحصوؿ عمى معمومات 

جبلؿ، ) ات الفرد فيتغير بالتالي وجدانوى تغير معتقدلإلمعمومات الجديدة جديدة تؤدي ىذه ا

2004 :175 .) 

ضة نحو لى تكويف اتجاىات بالتأييد أو المعار إخرى راءات التشريط الفعاؿ تؤدي ىي األجا  و 

اتجاه معيف أو التعبير عف اتجاه  عتناقوالفراد فالشخص يكافأ جماعات معينة وأعضائيا األ

نحو عضو في جماعة أو جماعات معينة، وىكذا يشجع عمى أف يعاقب عمى تكرار تعبيرات 

فتوقع الشخص لمثناء عمى سموؾ يعكس اتجاه تؤيده جماعة نحو جماعة أخرى ، سموكية معينة

 . (139: 2008) ديمويي،ذا ما وجد عقابإتكرار ىذا السموؾ ويحدث عكس ذلؾ لى إيؤدي بو 

ة أف ، لدرجاألحزاب والفصائؿ والتنظيمات الفمسطينيةيحدث في جميع  ويرى الباحث أف ىذا

 عبلف اتجاىاتيـ الشعورية نحو فرد أو جماعة أخرى غير جماعتو خوفاً إف مىناؾ مف يخاؼ 

، وىذا نتاج التعصب الشديد الحاصؿ مف االرتباط القوي مف التشكيؾ أو االقصاء أو المحاربة

  باألحزاب والتنظيمات، إضاقة إلى ضعؼ االقتصاد الناتج عف وجود االحتبلؿ الصييوني.  
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 خامسًا: النظريات الدينامية النفسية: 

خص في التنفيس عما في النفس مف كراىية وعدواف مالتعصب يؤدي وظيفة نفسية خاصة، تت

ؾ عف طريؽ عمميتي النقؿ واإلبداؿ دفاعًا عف الذات وعمف تحبو، فالمتعصب إذ مكبوت، وذل

يجني في موقعو كسبًا، غير أف ىذا الكشب ال يختمؼ عما يجنيو العصابي مف سموكو الشاذ؛ 

 أي أنو كسب وىمي ناقص، يفوت عمى صاحبو فرصة حؿ إشكالو حبًل رشيدًا واقعيًا مجديًا.   

في إسقاط ما يخفيو اتجاه االخريف، مف خوؼ أف ينتسب إليو وقد  والتعصب أف يقوـ الفرد

شخاص اآلخريف ف األأمشينة العتقاده  رأى فرويد أف لمشخص أف يقاتؿ ويفسؽ أو يفعؿ أفعاالً 

 (. 39: 2010ىـ الذيف بدأوا بذلؾ)شمح،

إلى  تأد تيب الفمسطينية يعد مف األسباب الويرى الباحث: أف الخوؼ الذي ينتاب األحزا

عف فرض المبادئ والمعتقدات  بعيداً  -عدـ اتفاؽ األحزاب عمى برنامج وطني يضـ الجميع 

والخوؼ ىو مف يؤخر الوفاؽ الوطني الجامع، عمى   -الحزبية فيذا شأف كؿ حزب سياسي

مى عدـ إتماـ المصالحة عمي أساس أف كؿ طرؼ  يمقي سبب االنقساـ الفمسطيني ومف ثـ ع

مصالحة يجب عمي جميع األحزاب أف تتخمص مف ىذا الخوؼ، الذي ىو ، وكي تتـ الاألخر

الح الحزبية خر سوؼ يقضي عمى المصف نجاح االا  ادر عف عدـ ثقة كؿ حزب باآلخر، و ص

 وخاصة االقتصادية. 

 

 

 وتنقسم النظريات الدينامية النفسية الى: 

 نظرية الشخصية التسمطية:  -1
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مختمؼ المخاوؼ  اضطراب في الشخصية يماثؿ تماماً لى التعصب عمى أنو إينظر الباحثوف 

أف مختمؼ  مؤداهالمرضية أو الحاجات العصابية لممواقؼ ويقوـ ذلؾ عمى أساس فرض 

االعتقادات الخاصة بأحد األشخاص حوؿ الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية تشكؿ 

أجزائو ىذه، وىذا النمط لو جذور  ، يبدو أف ىناؾ كياف يجمع بيفوعريضاً  متماسكاً  غالبا نمطاً 

 (.  82: 2007عميقة في الشخصية تحدد مبلمح الشخصية التسمطية) سبلمة، 

شخاص مرتفعي وىذه الشخصية التسمطية عبارة عف زممة معقدة مف السمات التي تميز األ

 وتنمو مف زممة سمات الشخصية التسمطية التي تحدد كاآلتي:  ،التعصب

 مع التقاليد االجتماعية السائدة والسموؾ النمطي، والعقاب  المتفؽيـ التمسؾ الصاـر بالق

 القاسي لممنحرفيف عنو. 

 تقييد الحرية االنفعالية. ، الحاجة المبالغ فييا لمخضوع لمسمطة القومية والتوحد معيا 

 الميؿ لمتيكـ  -يماف بالروحانيات والخرافاتاإل -االسقاط -العداوة العامة -ظةالقوة والغم

 . (47: 1999)جعموؾ، االىتماـ المفرط بالجنس -والتدمير

  يوجو ذوو الشخصيات المتسمطة غضبيـ صوب األشخاص المسالميف ألنيـ غير قادريف

 عمى فعؿ ذلؾ حياؿ السمطة وىـ بذلؾ يستعيضوف عنيا بيذا النوع مف األشخاص. 

 ،(.143: 2007الخوؼ وبالتالي التحصف ضد أي فكر جديد)ديمويي 

 

 

 ية االحباط:نظر  -2
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فاعؿ في النفس مف ترى نظرية اإلحباط التعصب وظيفة نفسية خاصة في التنفيس عما يت

اإلحباط يسبب الدفاعية عف الذات، وترى أف  مف الطرؽحباط مكبوت ا  توتر وكراىية و 

وانو الى المصدر الحقيقي ليذا نساف المصاب باإلحباط عف توجيو عدالعدوانية ويعجز اإل

: 2007زالة ىذا العدواف واسقاطو عمى جماعة أخرى) سبلمة، إلى إحباط، وبالتالي يؤدي اإل

82 .) 

مف خبلؿ النظريات األربعة يمكف القوؿ أف ىذه النظريات المست تفسير التعصب، وأثبتت 

 يأخذ مف كؿأف  ويمكفعمى أنو ليس ىناؾ نظرية محددة وشاممة تفسر ظواىر التعصب، 

 .التعصبي عمى أنيا تبلمس الواقع نظرية تفسير معيف ليفسر التعصب

 أسباب التعصب: 

تعطي نظريات التعصب مجاالت لتفسير ظاىرة التعصب واألسباب المؤدية لظاىرة التعصب، 

لدى األفراد والجماعات، حيث حددت كؿ نظرية بعض جذور التعصب، ووصفت ىذه 

سقاط دراكية أو دافعية، وقد يكوف اإلإة الشائعة بيف البشر بمعرفية أو النظريات اآلليات النفسي

 (.181: 2000كت، حباط مف األسباب العامة لمتعصب) دواإل

 سقاط: إلاأواًل: 

ألف و الخاصة بو،  ناألا في العدوانية يدركيا الفرد في شخص آخر بدال مف أف يدركيا الحفزة

 سقاط وآليات الدفاعية األخرى يمكف اعتبارىا مظيراً ف اإلإنسانية فإلاع صميـ الحياة االصر 

االنسانية، مف خبلليا تبدو الصراعات ومف ثـ فاإلسقاط بما فيو مف و لمحياة االجتماعية  شائعاً 

خرى الذي تسقط عميو ودوافعنا الكريية وصفاتنا مف خمؼ االتجاىات السالبة نحو األميؿ قد يك

 الغير مرغوبة. 



 

 

- 55 - 

 

عداء تسقط ألى إف الجماعات تحتاج إعداء لى الحمفاء واألإب الحاجة في كتا قد بيف فاميؾ

ف الصراعات مع الجماعات الخارجية التي أفي نفسيا مف عدوانية وشرور وكيؼ عمييـ ما 

نناصبيا العداء يجسد في الواقع صراعنا النفسي الداخمي بيف الخير والشر في نفوسنا حيث 

-139: 1995) فطيـ، الخارج بحيث يمكننا قتالونخرج ما في نفوسنا مف شر فنجده في 

140) 

فيميو ىارلي في حديثو عف الجذور النفسية التي يشتؽ منيا " العدو" الذي  وىو ما يؤكده أيضاً 

أنتـ" أي اآلخر  لى "إنتعصب ضده فحسب التفسير النفسي نقوـ " نحف" بتحديد شرنا بنسبتو 

داخؿ الجماعة " النحف"  جماعياً  دية تأخذ طابعاً سقاط كعممية سيكولوجية فر ىـ " العدو" واإل

 . (56: 1999) ىارلي، معا بحيث يكوف العدو نتاج مشترؾ يتشكؿ منا جميعاً 

ف الميوؿ العدوانية تتجمى دائما في حياة الجماعة، ويستتبع ذلؾ أ ويذكر سوؿ شيدلنجر

ارجية ىي الجماعة الخلى الغير ابقاًء عمى تماسؾ الجماعة بحيث نرى إضرورة نسبة العدواف 

 العدوانية التي بداخمنا.  جـنياىذه الجماعة ف ذ نياجـا  التي تضمر لنا العداء و 

لمجماعة ويضيؼ  موحداً  عامبلً و  اً مشترك اً ومف ناحية أخرى تصبح ىذه الجماعة الخارجية عدو 

بؿ  ة عمى الجماعة الخارجينيتنا وايبيف أننا لسنا فقط نسقط عدف تحميؿ التعصب أجر شيدلن

يبلـز التعصب وىو  سقاط نفسنا، وقد أكد ىايناؿ وآخروف اإلنسقط عمييا كؿ ما ىو سيئ في أ

ة ضد المشار اليو كعدو كبش المحرقة وبحجة اقتبلع الشر، األعماؿ االجرامي والةإبيسوغ 

ذا كاف ال يتقبؿ نقصو، فبل بد مف وضعيا بالخارج بإوالة ذىانيو، حتى ال ينكسر إفاإلنساف 

مكانية أو إعبلقة بالتعصب وقد يشكؿ  عمىف االسقاط أويتضح ، الجرميةبتحت أوزار شعوره 

 (. 40-38: 2005يييئ لمتعصب )الجزار،  داخمياً  استعداداً 
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 حباط كسبب من أسباب التعصب: إلاثانيا: 

ي مف السادية ومشاعر العدواف ال بيف الشخصيات التي تعانإغالب ال يوجد في ال ف التعصبإ

 (. 22: 2000حباط واليذاء) زىراف، واإل

وغير محدد، فإننا  أو غامضاً  يثير العدواف في الغالب وعندما يكوف االحباط ميدداً  حباط واإل

يكوف بمثابة كبش الفداء  وجية جديدة نحو موضوع بديؿإلى عمى األرجح نعيد توجيو عدواننا 

 . (67: 2010) محمد، يصب عميو عدواننا في شكؿ تعصب

والميوؿ العدوانية تظير دوما داخؿ الجماعة شأنيا في ىذا شأف الدوافع الميبيدية وىذه الميوؿ 

 رد فعؿ عمى الحرماف.  قد تكوف أحياناً 

في اختيار كبش الفداء، والثقافة السائدة تحدد  ىاماً  االتجاىات السالبة المتعممة تمعب دوراً 

ف تكوف أل ومؤىمة اجتماعياً  ات معدة مسبقاً الموضوعات المستيدفة لمتعصب، وتكوف الجماع

 (.43-42: 2005كباش فداء)الجزار، 

ش فداء السنيف لكي تكوف كب االالؼ يمةختيار عمى أقمية طف وقوع اإلإويرى فؤاد زكريا  

لى البحث عف جذور إلى التأمؿ العميؽ ويدفعنا إف ىذا أمر يدعو إف مثبلً  كاألقمية الييودية

ف إيا في المجتمع المحيط وعمى ذلؾ فف نبحث عنأتعصب في ىذه االقمية ذاتيا، مثؿ ال

لى القصص إساسي، فيرجع صب مضاد وىو رد فعؿ عف التعصب األالتعصب ضد الييود تع

 ال يتجزأ مف الييود. وتاريخ الييود التي ظمت عمى الدواـ جزء 

غفاؿ عنو ولو دور حيوي يعمؿ في  يمكف اإلويضيؼ رويار شارفاف أف كبش الفداء لو دور ال

لى كبش فداء إ ىو مجتمع في حاجة عاجمة متأـزال مجتمعالظروؼ معينة يمر بيا مجتمع ما، 

كبش فداء يعتبر بمثابة  كسب المجموعةتُ ف بعض القوى السياسية إزمة ففيو يمتمؾ حموؿ األ



 

 

- 57 - 

 

عمى  بطريقة صريحة أو بطريقة مضمرة وتنجح في ذلؾ، وضرب شارفاف مثاالً ما أالعدواف 

العربي وكيؼ صار كبش الفداء المناسب كأحسف ما يكوف التناسب وكيؼ تـ تحميمو مسئولية 

انييارىا في العبء األكبر فيما تعانيو فرنسا، بعدما حـر اندحار الحركة الشيوعية في فرنسا و 

) شارفاف، المعادية لمشيوعية مما كاف ليا سابقا مف قدرة عمى تعميؿ الصعوبات عةنز الالعالـ 

1999 :587-597.) 

مثمة الجمية لظاىرة كبش الفداء موقؼ ألمانيا النازية مف الييود، فبعد ىزيمتيـ في ومف األ

السياسي أثناء الثبلثينات في القرف الحرب العالمية األولى وفترة الكساد االقتصادي والتوتر 

العشريف والتي كانت تنذر بقياـ ثورة أو حرب أىمية كاف يمكف أف تقوض المجتمع األلماني 

زاحة ىذه مف لمدولة ككؿ وقد مكنتيـ عممية اإل بأسره اتخذ األلماف مف الييود كباش فداء

ؾ وحمت الوحدة مكاف تصريؼ قدر عظيـ مف العدواف أصمو ظروفيـ الداخمية، ومف التماس

لى إالتفكؾ وفي ذلؾ يذكر قائد ألماني أنو لو لـ يكف ىناؾ ييود الضطر معادي السامية 

 .) (Myers,1996: 413  اختراعيـ 

مع سكاف فمسطيف مف ممارسات  االحتبلؿ الصييونيفعمو يو  يمارسو ويرى الباحث أف ما

لتضيؽ بكؿ أنواعو ستعمرات عمييا وااالعتقاؿ والتيويد لممقدسات وسرقة األراضي وبناء الم

 زاحة لمعدواف الذي بداخميا عمى أىؿ فمسطيف. إال إوأشكالو ما ىو 

الواليات المتحدة األمريكية نفسيا، مف  أظيرتقد أف  :سقاط في العبلقات الدوليةمف أمثمة اإلو 

خبلؿ سياستيا واقتصادىا واستراتيجيتيا وثقافيتيا ورؤيتيا المستقبمية عمى أساس أنو تواجو 

لى نفسو إالذي ال يعرؼ كيؼ يتعرؼ  ناألايا، وقد حدد محمد الجابري مشكمة عدو يتربص ب

يتحدد بو، فماذا يمكف أف ننتظر  ذيذا ىو فقد فجأة ىذا اآلخر الإ، فوجييو  ال مف خبلؿ آخر إ
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ننتظر منو أف يفتؾ ذاتو ويعيد تركيبو ؟ وكيؼ؟ وكيانو جميعو موجو كمو أو  ؿمف ىذا األنا، ى

آخر خارجي لف يكوف عمى   ف بقاء الواليات المتحدة بدوفإأجزاء منو، الى معاداة كياف آخر، 

مفة وثقافات متعددة ومصالح مخت وثنياتحساب وحدة األنا فييا، وىي مجموعات مف أصوؿ 

) اسماعيؿ، متعددة، فكيؼ نحافظ عمى وحدة األنا فييا بدوف آخر يمثؿ العدو المشترؾ

2009 :75-77). 

، فعندما رتباؾواالصاب الواليات المتحدة الصدمة ف غياب العدو المفاجئ أإوليذا يمكف القوؿ 

أباتوؼ ) مستشار جورباتشوؼ( انتيت الحرب الباردة في أواخر الثمانينيات، ىمس جورجي 

ذ نفقدكـ العدو " إننا نصيبكـ بخطب جمؿ إر المسئوليف األمريكييف قائبل " في آذاف أحد كبا

 صموئيؿوقد تبينت أمريكا أىمية وجود عدو ليا، ومف المستشعريف أىمية وجود العدو 

ـ يكف ليحصؿ لو ىوما لذ أكد أف انفجار أوكبلإت كؿ المصالح الحكومية  ىنتجتوف في مقالتو

وكػأنو يحذر أف غياب العدو يستتبع االنفجار  أت المتحدة عدو خارجي وىو بذلؾ بدكاف لمواليا

سبلـ وىو ما استغمتو الواليات المتحدة األمريكية في وضى الداخمية وقد رشح ىنتجتوف اإلوالف

رية و اتجاىات عنصح، أعقبيا خطاب سياسي واعبلمي يدفع ن 2001سبتمبر  11أحداث 

 (. 77-75: 2009وأيديولوجية ضد العرب والمسمميف) اسماعيؿ، 

ونجد في حادثة أوكبلىوما مثااًل عف مدى العدواف الذي يكمف داخؿ فئات ليست بقميمة داخؿ 

شعب الواليات المتحدة األمريكية المتعدد الثقافات واالقتصاديات والسياسات وكما أف سياستيا 

 تعبر عف أىمية وجود عدو ييدد الشعب األمريكي لكي يحافظ عمى وحدتو. 
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  :من أسباب التعصب 

ينشأ التعصب وتزداد حدتو كمما كاف ىناؾ اختبلؼ أو تبايف بيف الجماعات النوعية التي  -1

أو  اف مختمفةيتكوف منيا المجتمع، فوجود جماعات تنتمي الى عناصر مختمفة أو أدي

فرعية مختمفة يعتبر أرضا خصبة لنشأة ونمو التعصب، وحدوث الصراع بيف  ثقافات

 الجماعات. 

الفرد مف طبقة اجتماعية الى أخرى تعمؿ عمى  نتقاؿبالتي تسمح وجد أف المجتمعات ا -2

، فقد يخشى الفرد الذي ينتمي الى طبقة أعمى نتقاؿاالوليد نوع مف المنافسة حوؿ ىذا ت

منافسة فرد ينتمي الى طبقة أدنى نظرًا العتقاده أنو ربما يتمكف مف المحاؽ بو أومف 

 . (51: 2007)صافي، احتبلؿ مكانتو

اف التغير االجتماعي سريعًا ازداد التعصب إذ أنو في كثير مف األحياف ما كمما ك  -3

يصاحب ىذه السرعة اختبلؿ ممموس في النظـ والمؤسسات االجتماعية والقيـ التي يؤمف 

بيا الفرد، كما يصاحب ىذه السرعة نوع مف عدـ االتزاف والقمؽ عند األفراد، فيمجؤوف 

  (.127-126: 1997عبدا،) قمؽالى التعصب كوسيمة لتغطية ىذا ال

الجيؿ وعدـ وجود فرص لبلتصاؿ بيف الجماعات المختمفة في المجتمع الواحد فقد أثبتت  -4

بعض الدراسات أنو كمما ازدادت معرفة الفرد بالحقائؽ والمعمومات عف الجماعات  التي 

 يتعصب ضدىا قؿ تعصبو. 

الذي يصاحب المنافسات دورىا في تمعب المنافسة في مياديف العمؿ والخوؼ مف الفشؿ  -5

نشأة التعصب وزيادتو، فقد يمجأ الفرد الذي يخشى المنافسة الى اضطياد مف ينافسو حتى 

 . (51: 2007)صافي، يحس باألماف نحوه
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اقتصاديًا أو سياسيًا أو  ستغبلؿااللنشأة التعصب وقد يكوف  ميماً  يعتبر االستغبلؿ عامبلً  -6

معينة ضد جماعة أخرى، وتصفيا بصفات تبرر ليا  اجتماعيًا، فقد تتعصب جماعة

استغبلؿ ىذه الجماعة ويرى بعض الباحثيف أف خوؼ األمريكييف مف المنافسة ورغبتيـ 

في تعصبيـ ضد السود وغيرىـ مف األقميات  استغبلؿ اآلخريف يمعب دورًا ىاماً في 

 (. 127-126: 1997الموجودة في المجتمع األمريكي)عبدا،

جماعة األغمبية ربما يمجؤوف الى التعصب واضطياد أفراد جماعات األقميات  أف أفراد -7

ذا كانت ىناؾ أخطار تيددىـ مف قبؿ إد وتقوية العبلقات بينيـ، وخاصة بقصد توحي

 (.82: 2007جماعة مف جماعات األقميات) سبلمة، 

مستوى ن، أحدىما عمى وىناك من الباحثين من وضع تفسيرات لمتعصب من خالل مجموعتي

 :خر عمى مستوى الفرد كاآلتيالجماعة واأل

 تفسير التعصب عمى مستوى الجماعة:

يفسر التعصب عمى مستوى الجماعة وظيوره إلى نظاـ اجتماعي ما، يرى كارؿ كاركس أف  

استغبلليا شأ عندما يحاوؿ أعضاء جماعة ما الحصوؿ تنالتعصب ينتج عف االستغبلؿ، و 

أساليب القير الذي تمارسو الجماعات األكثر قوة بحؽ الجماعات بممارسة ، ى لجماعة أخر 

الضعيفة، فالتعصب ساعد في ىذه الحالة في تبرير التفوؽ أو في خدمة التفوؽ ليؤالء الذيف 

 .(Myers, 1996: 402)يممكوف القوة والنفوذ

ثيؿ ، ويمكف تممع بعضيا البعضماعات في تفاعميا التعصب ينشأ لسوء العبلقات بيف الجو 

وجب محدىما أف يتقيـ أو بعد واحد متصؿ لو طرفالعبلقات بيف الجماعات عمى شكؿ مس

واآلخر سالب، حيث تكوف العبلقات عمى القطب الموجب عمى شكؿ تعاوف بيف الجماعات 
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وكميا لتحقيؽ ىدؼ واحد مشترؾ، أما عمى القطب السالب فتظير عمية الجماعات متنافسة 

 لمصمحتو.      يستغؿ بعضيا اآلخر ويسخره

لػى العػدا وة فيمػا ويرى كامبؿ أف صراع المصالح بػيف الجماعػات يػؤدي إلػى الشػعور بالتيديػد وا 

في صراع الينػود والصػينيف بسػبب المشػكبلت الحدوديػة بػيف البمػديف عػاـ  بينيا وذلؾ كما حدث

، وقد أظيػر شػريؼ وزمػبلؤه كيػؼ ينشػأ التعصػب والصػراع بػيف الجماعػات وأيضػًا كيػؼ 1959

تتطمػػػػب تعاونػػػػا فيمػػػػا بػػػػيف  جيودىمػػػػا نحػػػػو أىػػػػداؼ مشػػػػتركة توجيػػػػتيمكػػػػف أف يختفيػػػػا عنػػػػدما 

 .(204-203: 2001) كوبوسومي،الجماعات

حالة ، ىو حزاب السياسية الفمسطينيةلدى األوعمى ذلؾ يمكف القوؿ أف مف أسباب التعصب 

أعضاء كؿ حزب، حزاب، وحالة االستقطاب المستمرة لزيادة التنافس الشديدة بيف ىذه األ

   .ومحاولة تمبية احتياجات أعضاء الحزب االقتصادية

 أسباب التعصب عمى مستوى الفرد: رتفسي 

صراعات عميقة  يمثؿمنيا  تفسر أسباب التعصب عمى مستوى الفردىناؾ عدة نظريات    

في شخصية الفرد وسوء توافؽ، وقد وصؼ ديوتش وكرس في نظرية التحميؿ النفسي في مجاؿ 

التعصب، وقاؿ بأف فرويد قد زعـ بأف الصراعات بيف المكونات الثبلث مف شخصية الفرد ىي 

( ما يعرؼ بنظرية كبش 1939التي تشير إلى أشكاؿ التعصب، ثـ اقترح دوالرد وزمبلءه )

وىناؾ مجموعة مف اآلراء  تركز عمى أىمية  ،اإلسقاط والتسمط يضا أإلحباط و اء أو الفدا

العوامؿ الثقافية واالجتماعية، حيث يرى أصحابيا أف التعصب ىو اتجاه يتـ تعممو عندما 

يتفاعؿ الفرد مع بيئتو االجتماعية، وبذلؾ يؤكدوف عمى عممية التطبيع االجتماعي وىي العممية 

يا الطفؿ الثقافة السائدة في مجتمعو، ومف ىذه الثقافة يتعمـ اتجاىاتو نحو التي يتعمـ ب
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برزىا تقميد اآلخريف وبخاصة أاألطفاؿ بوسائؿ مختمفة، لعؿ  اعممييتخرى و المجموعات األ

يجاد إخرى تعمؿ أوتوجد عممية ؛ ج نفسية يقتدي بووذيف أو الكبار في بيئة الطفؿ كنماألبوي

وتتضمف تبني سموؾ أفراد الجماعة حيث يمقى الفرد عادة ضغوطا التعصب، ىي المسايرة 

 .(49: 2007) صافي، نفسية متنوعة كي يحتذي بجماعتو

ذا تظافرت الجيود إالفمسطيني إال  المجتمعينتيي مف ف التعصب لف أ يتبيف ومما سبؽ

ووسائؿ  ،الرفقة والمدرسة والجامعةو لمتخمص مف أسباب التعصب ابتداًء بالتنشئة األسرية، 

  .إلى أحزاب وفصائؿ وجماعات يمينية أو يسارية االنتماءو  اإلعبلـ،

 كما وتوجد عدة عوامل تساعد عمى استمرار التعصب منيا: 

التكويف االجتماعي عندما يرسخ التعصب والتميز العنصري في نفوس أفراد جماعة ما ضد 

نيما يكتسباف صفة إ، دينية ، اقمية، عرقية،....( ف أفراد جماعة أخرى سواء كانت) سياسية

المعايير عند أفراد الجماعة األولى، وكؿ عضو فييا يتمسؾ باتجاىاتو المتعصب، حيث 

فرد منيـ  ف أيظير أأخرى، فإذا ما صياع منيـ نحو معاداة الجماعة األيكوف ىناؾ ان

األخرى لقى مف أفراد جماعتو  تجاه أفراد ىذه الجماعةاًا يتـ عف الصداقة ياًل سموكامث

العداء والكراىية ضد الجماعة  استنكارًا لذلؾ، ويمقى استحسانًا في اظياره

 (.205-204: 2001خرى)كوبوسومي،األ

غزة،  ومحافظاتفي الواقع الفمسطيني ونخص محافظات الضفة  موجود أف ىذاالباحث  يريو 

(، التيديد بقطع 2006المؤسفة عاـ )حداث طرؼ، فقد كاف في أوؿ األ دوفوال نخص طرؼ 

الراتب عمى جموع الموظفيف داخؿ السمطة الفمسطينية في غزة بمجرد الوقوؼ مع أخيو مف 

ظر ُين أي شخص مرتبط بالسمطة،ا كاف العكس كؿ مف يقؼ أو يصادؽ الطرؼ االخر، ولربم
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المبلحظ أف ومف ، -كانت األمور صعبة جداً  -خراأل الطرؼ إليو أنو عمى اتصاؿ مع أمف

ىناؾ تحسف في ىذا اإلطار، فالعبلقات االجتماعية بيف كافة مكونات المجتمع الفمسطيني 

 تشيد تطورًا ايجابيًا.  

 أسباب التعصب السياسي: 

 عدـ المساواة في النظاـ االجتماعي والسياسي. -1

 أزمة الثقة الناشئة مف سنوات اإلحباط وخيبات األمؿ. -2

زيد مف فرص التدخؿ الخارجي مف ناحية، ويزيد فاعمية ي بداية التحوؿ الديمقراطي -3

 (.77: 2010التجمعات والتنظيمات النشطة ويزيد مف التعصب مف ناحية أخرى)باقر، 

المجتمعات التي تمارس الديمقراطية مف فترة طويمة لدييـ مستويات أعمى مف وتعتبر 

راسات أف دواًل مثؿ كندا ظيرت بعض الدأالتسامح بالمقارنة مع المجتمعات الحديثة، فقد 

أو الواليات المتحدة وكوستاريكا، لدييا مستويات منخفضة مف التعصب السياسي وذلؾ 

بسبب الدعـ الديمقراطي، وفي المقابؿ الدوؿ الوليدة في ممارسة الديمقراطية مثؿ بنما 

 س واالكوادور.اور وبوليفيا وىند

        ؿشيء أو التوقؼ عف أي شيء مف أج يأالسياسة داخؿ الحكومة التي تسعي لمقياـ ب -4

       .(Akindele, 2009: 369-370) تحقيؽ األىداؼ الخفية ليا

ظؿ ي ف شتباؾاالحوؿ قواعد يرجع التعصب السياسي إلى جيؿ الفاعمييف السياسييف  -5

تعامؿ بيا خبلؿ التجمعات الحزبية في أماكف طريقة التي يُ ى اللإيضًا أالديمقراطية، و 

 . يمنع مف خبلليا التواجد ألي حزب سياسي مختمؼمخصصة 
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الفيـ الصحيح لقواعد الديمقراطية أو غيابو أو عدـ  عند غيابالتعصب السياسي يحدث  -6

 .تطبيؽ أو تطبيؽ قواعدىا بشكؿ غير صحيح وغير عادؿ

سبؿ الحوار والمشاركة البناءة  انعداـبالتعصب السياسي يكثر عندما يشعر المواطنيف  -7

 .(370-369)المرجع السابؽ،  التعددية والتنوع السياسييقاؼ ا  و 

 سمات ومظاىر التعصب: 

ولمتعصب سمات ومظاىر يحممو المتعصب تظير جميو في سموكو مع األخريف، حيث ارتبط 

التعصب بسمات التحيز والقوالب النمطية المسافة االجتماعية الجمود والتمييز التصمب 

 نستدل عمى ىذه السمات بتعريفيا: يا يموفيموالعنصرية والتسامح وعدمو، 

البطانة أو الخمفية الوجدانية بمثؿ تتلمتعصب، و  نفعاليااليشير إلى المضموف  التحيز: -1

 لظاىرة التعصب.

فيي معتقد أو تصور عف جماعة معينة، يتـ في ضوئو وصؼ  :القوالب النمطية -1

ا، وتصنيؼ األشخاص المنتميف ليذه الجماعة بناًء عمى مجموعة مف الخصائص المميزة لي

تسـ بالتعميـ الزائد أو تنطوي عمى بعض الحقيقة، إال أنو تورغـ أف ىذه الظواىر يمكف أف 

 (. 45: 2007)صافي، التبسيط المفرط

القوالب النمطية مف منظور سياسي، تدؿ عمى مساطر معينة لمسموؾ أو األداء السياسي، حيث 

أف اإلشاعات تمعب دورًا في تكويف الصورة السياسية لمحكاـ والمحكوميف، والسموؾ السياسي 

باالنفعاالت ومنعزاًل عما يدور في العالـ مف االتجاىات السياسية الناتج سيكوف سموكًا متسمًا 

  (.37: 2008جديدة) ديمويي،ال
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طفي والتقارب بيف الجماعات أو ويمكف تعريفيا بأنيا الفيـ  التعا :المسافة االجتماعية -3

فراد ويمكف تعريفيا باعتبارىا تعكس درجة التقارب التي يفصميا الشخص في اتصالو األ

 (.       88: 2000وعبلقاتو مع أعضاء الجماعات األخرى) جوف دكت، 

يشير إلى السموؾ الظاىر أو الصريح  المعبر عما يوجد لدى الشخص المتعصب  التمييز: -4

مف مشاعر، ومعتقدات نمطية عف بعض األشخاص أو الجماعات أو ىو سموؾ يعكس 

مدى تقبؿ الفرد لشخص معيف ورفض لشخص معيف، عمى أساس عضوية كؿ منيما 

ب يشير إلى اتجاه معيف فإف لجماعة معينة فحسب، ومعنى ذلؾ أنو إذا كاف التعص

 .(76: 2005)الطيراوي، التمييز ىو السموؾ الفعمي المعبر عف ىذا االتجاه

ىو مدى السيولة والصعوبة التي يمقاىا الشخص مف إحداث تغيرات مجرى  التصمب: -5

سموكو في االتجاه المناسب، أو ىو العجز النسبي عف تغيير الشخص لسموكو أو اتجاىاتو 

مب الظروؼ الموضوعية ذلؾ ، والتمسؾ بطرائؽ غير مبلئمة لمشعور عندما تتط

 . (28: 2008)المجمي، والسموؾ

يشير الجمود إلى مجموعة المظاىر المعرفية والسموكية المتعمقة باألفكار  الجمود: -6

أو  األنساؽنسبيا، ويعنى مقاومة التغيير  والمعتقدات المنتظمة في نسؽ ذىني مغمؽ

ذىف، أو يسمؾ بجمود، ية لممعتقدات، معنى ذلؾ أف الشخص يكوف جامد اللممنظومات الكم

، أو يدافع عف بعض األنساؽ العامة مف المعتقدات في حينما يتمسؾ، أو يمتـز أو يعتنؽ

 (.  282 -280: 2005الديف أو السياسية أو العمـ)درويش،
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اعيوف ، واالجتمعصبـ العنصرية كمرادؼ لمفيوـ التيستخدـ النفسيوف مفيو  العنصرية: -7

أيديولوجية تؤكد عمى سيادة عنصر أو  عتبارهباأعطوه معنى خاص، فقدمو ويمسوف 

 استغبللو لعناصر أخرى، تشمؿ ىذه االيديولوجية :

 طار لبلعتقادات في التدني البيولوجي أو الثقافي لعنصر معيف.إ -

 .ألفراد ىذه الجماعةاستخداـ مثؿ ىذه المعتقدات في تبرير المعاممة غير عادلة  -

العموـ السياسية والنظريات الديمقراطية عف في أدبيات  يعبر مصطمح التسامح التسامح: -8

احتراـ مبادئ ديمقراطية معينة، أما في أدبيات العبلقات بيف الجماعات فيستخدـ عمى نحو 

وبذلؾ  ،مختمؼ لكي يدؿ عمى عدـ التعصب لمجماعة واالستعداد لمحكـ عمى األفراد كأفراد

خرى، أو بيف التمييز بيف جماعتو والجماعات األ، أو لعدـ يشير المعني لتجنب التعصب

 تخاذاليشير عدـ التسامح إلى ميؿ عاـ  موقفو ومواقؼ غيره مف الناس، مف جية أخرى

مواقؼ سمبية مف الجماعات الخارجية، وخبلفًا لمتمركز العنصري، فإف مصطمح عدـ 

 (.89-88: 2000) جوف دكت،  التسامح ليس لو آثار عمى نظرة صاحبة إلى جماعتو

 الوقاية من التعصب 

يجب أف تتظافر الجيود لمحد مف التصعب السمبي ومقاومتو والمحاولة مف تخفيض حدتو  

لما يسببو مف عنؼ عدواف  وضع استراتيجيات لتغيير االتجاىات، نظراً والتخمص منو عبر 

وقير، تؤثر في مختمؼ مظاىر الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية في المجتمعات التي 

 تعاني منو.

ف العمؿ الممنيج والمدروس القائـ عمى تحديد أنماط األىداؼ التي تسعى مختمؼ  وا 

الجماعات إلى تحقيقيا، وكذلؾ أنماط األشخاص الذيف تيدؼ إلى التأثير بمفاىيـ عبلقتيـ 
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بالتعصب والتميز، وأيضًا أنماط المواقؼ بالزماف والمكاف التي مف الممكف أف تتطبؽ فييا 

 التعصب.برامج لخفض وتتغير 

 من البرامج التي تستخدم في مواجو االتجاىات التعصبية ىما:  أساسيتانن اىناك فئت

 البرامج القائمة عمى تغير المواقؼ الذي يسود فيو التعصب. -

    .(171: 1997)عبدا،البرامج القائمة عمى تغيير اتجاىات األشخاص المتعصبيف -

 وتيدف ىذه البرامج بشكل عام إلى:

إقناع جماعات األغمبية بتمثيؿ جماعات األقميات، وقبوؿ الفوارؽ الموجودة مف وجية  -1

 التعدد الثقافي.بنظرىـ قدر اإلمكاف، والتسامح معيـ والعيش معًا في ظؿ ما يطمؽ عمية 

محاولة التخمص مف القوالب النمطية والمعتقدات الخاطئة التي تكونيا كؿ جماعة عف  -2

 .في ضوء الوقائع والمعمومات الحقيقيةاألخرى، وذلؾ بتصحيحيا 

تخفيؼ حدة مشاعر الكراىية والعداوة التي تكنيا مختمؼ الجماعات نحو بعضيا  -3

أف توجد بعض  نوايا السموؾ السمبية التي يمكفتغيير مقاصد السموؾ أو ، و البعض

في  والجماعات التي في ضوئيا تسمؾ الجماعات التمييز لمجماعات األخرى، األشخاص

ة كافة العوامؿ امراع، و -االقتصادية والسياسية واالجتماعية والدينية-النواحي  شتى

والمتغيرات التي تضمف تغيرًا فعميًا وايجابيًا في االتجاىات التعصبية 

 (.172 -171 :1997السمبية)عبدا،
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 :السياسيالتعصب والتعصب ومن أىم البرامج واالستراتيجيات التي يمكن استخداميا لمواجية 

الدعاية لمواجية التعصب مف خبلؿ التخاطب الجماىيري، وذلؾ مف خبلؿ أساليب  -1

التي تتـ عف طريؽ وسائؿ التخاطب  االستمالةمتمثمة في محاوالت اإلقناع أو الدعاية، ال

الجماىيري مثؿ التمفاز والمذياع والصحؼ والمواقع االلكترونية ومواقع التواصؿ االجتماعي 

وغيرىا، والتي يمكف أف تقمؿ أو تخفض التعصب والعداوة وما يرتبط بيما مف أشكاؿ التمييز 

و حديف، فيمكف مف خبلليا وتعتبر الدعاية سبلح ذ ،المختمفة بيف الجماعات إلى حد معقوؿ

بلليا أف تنشر المحبة بيف ويمكف مف خ ،تيدـ أو تحي االتجاىات التعصبيةأف 

 .(186: 1997)عبدا،البشر

 المباشر بين الجماعات: تصالاال سبل  تيسير -2

يمثؿ االتصاؿ بيف الجماعات المختمفة أحد األساليب اليامة لمواجية االتجاىات التعصبية، 

التخفيؼ مف حدتيا، أو الوقاية منيا، ويقوـ الغرض األساسي ىنا في ضوء االعتقاد ومحاولة 

بأف االتصاؿ المباشر بيف الجماعات يسيـ في تخفيؼ حدة القوالب النمطية واالعتقادات 

الخاطئة والعمؿ عمى تغييرىا، وأف التقارب والتفاعؿ يزيداف مف المودة والمحبة كما يحدث عادة 

 (.300: 2005الطبيعية)درويش، في ظروؼ الحياة

 التعميم:  -3

تشير نتائج الدراسات بصفة عامة إلى األفراد المتعمميف أقؿ تعصبًا مف غيػر المتعممػيف، يعنػي 

ذلػػػؾ أف ىنػػػاؾ معػػػامبلت ارتبػػػاط سػػػالبة بػػػيف التعمػػػيـ وانخفػػػاض مسػػػتوى التعصػػػب عنػػػد األفػػػراد، 

وييدؼ ، (78: 2008مويي، )ديويمكف أف يكوف التعميـ مسؤوؿ عف انخفاض مستوى التعصب

التعميـ إلى بناء المواطف الصالح ذو الفائدة، وتعتبػر التربيػة االجتماعيػة والتعمػيـ بمثابػة محاولػة 
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لفحص وممارسة معتقدات عدة حوؿ أىمية المجتمع في االتصاؿ واالتزاف، ويعمؿ التعميـ عمػى 

بػالمجتمع وقػدرة الجماعػة عمػى فػراد عمػى التربيػة االجتماعيػة التػي ترتكػز عمػى الػوعي األتدريب 

التغييػػر االجتمػػاعي والسياسػػي، كمػػا أف التربيػػة والتعمػػيـ ميمػػة فػػي تنشػػئة الجيػػؿ الجديػػد  احػػداث

(، والتربيػة االجتماعيػة والتعمػيـ عمػى 47-46: 2008تنشئة اجتماعية منيجية منظمة) جػرار، 

التمسؾ بأساليب نمطية تقميدية قد وجد ستمبر أف األفراد األقؿ تعميمًا يميموف إلى عكسو تمامًا ف

: 2001)كوبوسػػػومي، فػػػي المجتمػػػع، كحػػػب التمييػػػز والميػػػؿ إلػػػى معػػػاداة جماعػػػات األقميػػػة فيػػػو

209.) 

 :المختمفةتعديل أساليب التنشئة  -4

االجتماعية قبلؿ مف التعصب والوقاية منو تعديؿ أساليب التنشئة ومف الطرؽ الفعالة في اإل

والسياسية بواسطة أدوات التنشئة كاألسرة والمدرسة والجامعات وجماعات األصدقاء ومؤسسات 

المجتمع المدني ووسائؿ اإلعبلـ، ويعد ذلؾ عممية كاممة يمكف مف خبلليا نقؿ الثقافة السياسية 

والمواطنة وترتبط بمفاىيـ أخرى مثؿ الشرعية واليوية والوالء لممجتمع مف جيؿ إلى جيؿ 

، ويحقؽ تطورًا في اتجاىات والمشاركة السياسية، وىذا يحقؽ استقرار بيف الحاكـ والمحكوـ

معينة تعزز الروابط بيف أفراد الشعب مع بعضيـ البعض، ويتغمب الحوار والتعايش ويحد 

   (.  67: 2010التعصب والعنؼ )حسف،

 :لثقافيةواالجتماعية وا االقتصاديةالمجاالت السياسية و اصالح  -5

تيدد معيشة فقدانيا اصبلح المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية التي 

، (30: 2015الشعوب والتي تعتبر مف العوامؿ الرئيسة المؤدية لمتعصب والعنؼ) مزارة،

ألنو يعد الياجس األبرز والمسيطر  ويعتبر تفعيؿ تمؾ المجاالت وخاصة المجاؿ االقتصادي،
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والمتحكـ في سموؾ األفراد، وتحقيؽ األمف يكوف بتدعيـ كافة المؤسسات اإلنتاجية والخدمية 

وتبني آلية الضماف االجتماعي عبر إنشاء شبكة الحماية االجتماعية لكؿ األفراد دوف 

    (.80: 2010مرتضى، استثناء)

 منحنى المشاركة في العمل:  -6

راد  الجماعات لتحقيؽ أىداؼ مشتركة يقمؿ مف بينت الدراسات أف التعاوف المشترؾ بيف أف

التعصب فيما بينيما وقد يزيمو، ألف األىداؼ المشتركة تجعؿ كؿ مف أفراد الجماعتيف يعتمد 

 عمى اآلخر وىذا مف شأنو يزيؿ األفكار النمطية السمبية التي يحتفظ بيا كؿ فريؽ عف اآلخر. 

 التدريب عمى االستبصار بالذات: -7

حد ما عمى اإلقبلؿ مف التعصب فقد استخدـ كارتز وزمبلءه المحاضرات  فيو يساعد إلى 

لتوعية األفراد المتعصبيف ضد جماعات األقمية، وشرحوا فييا كيفية تحوؿ الصراعات الداخمية 

عند الفرد إلى عداء نحو ىذه الجماعات وىو ما يعرؼ بنظرية كبش الفداء، وقد اتضح فاعمية 

 (.207: 2001مف مستوى التعصب)كوبوسومي،  ىذه المحاضرات في اإلقبلؿ

بمورة سياسية االنتقاؿ السممي والمتحكـ بو، مف خبلؿ التأثير في الرأي العاـ والنخب  -8

التغمب عمى مشاعر االجتماعية، لحمميا عمى التفكير بمنطؽ المستقبؿ وتجاوز الماضي، و 

مواجيو الواقع، وكسب ثقة الناس االنتقاؿ السممي الذي يقـو عمى الجرأة في و  ،التعصب والعنؼ

عادة بناء البناء السياسي لمبيئة االجتماعية، ، و واقناعيـ بالتغيير عادة التوازنات الفكرية وا  ا 

واالجتماعية والسياسية، وذلؾ بالتمسؾ بمبدأ العدؿ والنزاىة والمساواة الفعمية بيف كافة الناس 

حقيقة السياسة قبؿ كؿ شيء  أف، واعتبار ئفيةوالكؼ عف أشكاؿ التمييز والعصبية والقبمية والطا
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ىي التفاىـ والتفاوض مع القوى الواقعية الموجودة في البيئة االجتماعية والوصوؿ معيا إلى 

  (.80: 2010)باقر، تسويات مؤقتة وبعيدة التي تساعد عمى تحقيؽ االىداؼ الوطنية المحددة

 ىم الطرق المتبعة لمقاومة التعصب :أومن 

فراد والجماعات ألعطاء البيانات الموضوعية عف اا  المعمومات الوافرة الصحيحة و نشر  -

العنصرية خاصة في مجاؿ عمـ االجتماع وعمـ اإلنساف والجغرافيا البشرية، وتقديـ قراءات 

 ىامًا في ىذا الصدد. عبلـ دوراً ـ بزيارات منظمة، وتمعب وسائؿ اإلمختارة والقيا

)زىراف، لصحيحة والقيـ اإلنسانية ومبادئ التسامح االجتماعيديمقراطية انشر مبادئ ال -

2000 :223). 

بث روح التعاطؼ بيف افراد المجتمع عف طريؽ التربية التقدمية، والتنشئة االجتماعية السميمة  -

 منذ الطفولة المبكرة.

 الفرد في عضوية لجماعة ليس بيا تعصب ضد الجماعة التي يتعصب الفرد ضدىا. إشراؾ -

-269: 2004، و محمد ،إصبلح الجماعات التي يصدر منيا التعصب والتوتر)ولي -

270.) 

ويمكن أن نضيف إلى ما سبق دور الحوار المجتمعي في الحد من التعصب والقضاء عمى 

 .المتعصبةوالمجموعات  االحزابالخالفات بين 

 ،التعصبأحد الوسائؿ التي يمكف مف خبلليا أف تقضي عمى  يعتبر الحوار المجتمعي

لما لو مف زيادة القدرة عمى حؿ  (،59: 2010ويساعد في تبلقح األفكار بيف الفرقاء)الطائي، 

الصراعات بطرؽ سممية، حيث يشمؿ الحوار عمى ديناميكية التغيير الجوىرية في عمميات 

ـ وعممياتيـ الفكرية ولمطريقة التي نشكؿ الناس منظورا ما ألفكارى الحوار عمى اكتساب
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، فإف الناس في معظـ األحياف ال  (5128: 2011محمد، )العمميات الفكرية الحسية لمواقع

ا عمى تفكيرن يكوف لدييـ ذلؾ المنظور، إذ أننا نفكر فحسب دوف أف نعي القوى التي تؤثر

والثقافة ، يمكف أف نكوف عمى وعي بأفعالنا الجسدية أثناء حدوثيا لكننا  عتقادواالكالذاكرة 

نفتقر عمومًا إلى ىذا النوع مف الميارة في مجاؿ الفكر، فنحف عمى سبيؿ المثاؿ ال نبلحظ أف 

موقفنا نحو ىذا الشخص ينشأ عف تصرفاتو الفعمية مباشرة ، مشكمة الفكر ىي أف نوع االىتماـ 

ىذا التنافر نادرَا ما يبدو متاحًا عندما نكوف في أشد الحاجة إليو، ويعنى المطموب لمبلحظة 

الحوار بإتاحة حيز يمكف إعارة مثؿ ىذا، ويعنى الحوار بإتاحة حيز يمكف إعارة مثؿ ىذا 

 .(3)(Dialogue Proposal, net)  االىتماـ

مجموعة األخرى مف خبلؿ الحوار يمكف أف تبدأ كؿ مجموعة في التعرؼ عمى مشاعر الو 

دراكاتيا الحسية ، وفي تصبح أقدر عمى االستماعف ،وتميف صبلبة ما عند أفرادىا مف صور وا 

 الجميورو  المجموعات أفراد الحوار المجتمعي الذي يؤثرب يمعكثير مف األحواؿ يمكف أف 

ميؿ، ، فالفكر يتقدـ بتبادؿ األفكار ومناقشة كؿ منيا)حسف وخيعمؿ عمى تشكؿ اتجاىاتيـ الذي

2012 :512).     

 العقمية :  زحالنماتأثيرات التحوالت في  -9

الذي يعطيو  -(3شكؿ)– الجبؿ الجميدي تصويرا بصريًا لمتفسير نموذج كاتريف كاوفريوفر 

العقمية والمشاعر واالدراكات  حز النماتوفير التغيرات العميقة في معظـ الممارسيف لكيفية 

 .أساسًا لتغيرات ممموسة ومرئية بدرجة أكبرالحسية التي تحدث  تحت خط  الماء 
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 (3شكؿ )

 (36المصدر )الحوار الديمقراطي، دليؿ عممي: 

الممارسوف في التفكير والعبلقات والشبكات والسموكيات الجديدة التي تبرز مف الحوارات  ىفير  

أنواع التغيرات عمى المستوى الفردي التي يمكف أف تترجـ إلى آثار أكبر عمى النحو الذي 

وتعج أوصاف الممارسين لمحظات  مدني، وسيناريتصفو كاوفر في تحميييا لثمث عمميات 

 تدلل عل التحوالت التي حدثت منيا: الحوارية بأمثمة 

إيجاد الفصائؿ الريفية والحضرية في منطقة مزقتيا الحرب مف غواتيماال سببًل مبتكرة  -

قامة حكومة بمدية تخدـ مصالح الجميع.  لمتغمب عمى العقبات وا 

اتفاؽ األحزاب السياسية المتعارضة في بنما عمى التنافس في االنتخابات عمى أساس  -

 تنفيذ كؿ منيا أجندة وطنية مشتركة ومدى جودة ىذا التنفيذ.كيفية 

 .تعاوف ائتبلؼ مف كانوا أعداء في السابؽ عمى تشجيع ديمقراطي في بوركينا فاسو -

 عمؿ الثورييف الماركسييف السابقيف ورجاؿ األعماؿ المحافظيف معًا عمى المضي قدماً  -

 .(37-36: 2011)برويت وبيتي،ب أفريقيابرؤية مشتركة لتنمية اقتصاديًة مستدامة في جنو 
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 تعقيب الباحث عمى المبحث الثاني:  -10

مرورًا بتعريفات التعصب المتعددة ونظرياتو التي أظيرت أسباب التعصب وسماتو ومظاىره 

التي أبرزت السموؾ لممتعصب الناتج عف اإلحباط والخوؼ والقير، إني أجد آثار التعصب 

والضفة الغربية والبمدات المدف والقري المحتمة وىذا ما أظيرتو عمى واقعنا الفمسطيني في غزة 

 الدراسات السابقة.

عمى الشخصية الفمسطينية مف أقصى درجات القير  تـ ممارستويرجع ىذا التعصب إلى ما 

وما  االحتبلؿ الصييونيوالعدواف، الذي نجـ في المقاـ األوؿ عف احتبلؿ فمسطيف مف قبؿ 

مف تيجير وترىيب وقتؿ وسرقة لؤلراضي والتاريخ وتشويو الصورة الفمسطينية، مدعـو  واتبع

مف قوى دولية كبيرة عمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية، يتقدـ اإلعبلـ لتثبيت االحتبلؿ 

لعبلقات العربية مع ا أثر عمى فمسطيف حتبلؿالحقائؽ، وعقب اويو الصورة وقمب وتش

األمر جعؿ مف القضية الفمسطينية حالة تنافس لمقضايا الداخمية والخارجية الفمسطينييف، ىذا 

في الببلد العربية تضـ أو تبعد الفمسطينييف، ولفترة طويمة مف الزمف، لـ تنتيي مف تراكمات 

قير وخوؼ ورغبة في القير واالحباط، جعؿ الفمسطينيوف يسقطوف ما بداخميـ مف احباط و 

تطمع أف يخمص الفمسطينييف مما ىـ فيو، وعمى ذلؾ ما  عمى كؿ مف الخبلص مف ىذا

تعبير عف االحباط واليأس مف الوضع المفروض عمى ال أف إالتصفيؽ الفمسطينييف لصداـ 

والواليات المتحدة األمريكية، رغـ أف ىناؾ تقدما  االحتبلؿ الصييونيالفمسطينييف مف قبؿ 

يخص الصراعات اإلقميمية والدولية، وحذر  ممحوظًا في السياسة الخارجية لمفمسطينييف فيما

ف لـ يكف سوى أف  التنظيمات الفمسطينية مف الوقوع فيما حدث في الصراع العراقي الكويتي وا 

امتنعت منظمة التحرير الفمسطينية عمى القرار بخصوص إدانة العراؽ الحتبلليا الكويت، مع 
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َد تصويتًا ضد ، فقد عُ ترجمتو فةأت الصحاىذا الموقؼ أسو أف منظمة التحرير ليست دولة، 

زاد مف معاناة  الذي غضب كويتي عمى الفمسطينييف سببمما  –وىو لـ يكف كذلؾ  -الكويت

 الفمسطينييف االقتصادية، والسياسية.

المتمثؿ باألحزاب الفمسطينية المتباينة حيث لـ تنتيي حالة اإلسقاط  يبقى التعامؿ الفمسطينيو 

وف جراءه مف قبؿ األحزاب المختمفة عمى بعضيـ البعض، الذي انتيى بانقساـ يعاني الفمسطيني

قميم سبب ضعؼ الذي  حصار عمى المعابر الفمسطينية،أعقب االنقساـ  ،اً داخميًا وعربيًا وا 

فقد لفئة الشباب رؤية واضحة لممستقبؿ، ذلؾ لزيادة أت غزة، و اقتصادي وخاصة داخؿ محافظا

اضاقة الحالة السياسية السائدة بيف األحزاب  عدد الخارجيف دوف توفير فرص عمؿ دائمة،

الفمسطينية وطريؽ التربية داخميا والتي تعتبر مف البلديمقراطية، وفقداف التداوؿ السممي 

 األمثؿوالطريؽ  وكؿ ىذا أوجد التعصب السياسي، لمسمطة، ومركزية الحزب الواحد عمييا،

الحوار تفعيؿ ىو لمقضاء عمى التعصب، والخروج مف ظممة االنقساـ إلى نور الوحدة، 

عثرة يمكف أف تقؼ في  ظرؼ كاف أو المجتمعي واستدامتو وعدـ االعراض عنو تحت أي

طريقو، لما لو مف تأثير كبير عمى تفيـ أكبر مف قبؿ كؿ األحزاب الفمسطينية، يمكف مف 

     والمشكبلت بينيا. استدامتو أف نجد حمواًل كاممة أو شبة كاممة عاجمة أو آجمة لمقضايا 
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 

 الدراسات الفمسطينية:أواًل: 

   ،( التعصب الحزبي وعالقتو باالتجاىات السياسية لدى طمبة 2013دراسة )سويرح

 غزة -جامعة األزىر

مستوى  عمى، و التعصب الحزبي لدى طمبة الجامعة مستوى إلىالتعرؼ  ىدفت الدراسة     

المنيج الوصفي التحميمي، وكانت  مستخدمةالجامعة نفسيا،  لدى طمبة االتجاىات السياسية

( مفردة 500ىداؼ وفرضيات الدراسة، بعينة تتكوف مف)أه الدراسة االستبانة لموصوؿ إلى آدا

زىر نتائج أىميا: أف طمبة جامعة األعدة ى مف مجتمع الدراسة، وقد توصمت الدراسة إل

ماء الحزبي ، واختبلؼ درجة االنت%69.3ث بمغ مستوى التعصب الحزبي لدييـ تعصب حي

مستويات الطمبة، حيث أف  بيفيضًا اختبلؼ مستوى التعصب وأ، بيف محافظات قطاع غزة

الذيف في المستوى الدراسي األوؿ والثاني أقؿ مف  ىمستو ذيف في اللامستوى التعصب لمطمبة 

لمتخفيؼ مف الثالث والرابع، وكاف مف أىـ ما أوصت بو الدراسة: تصميـ برنامج الدراسي 

، والتقميؿ مف اآلثار السمبية لمتعصب الحزبي، وتعزيز دور بالتوتر بيف الطبلحدة 

الجامعات، وتحييد دور العبادة والمساجد، وتوضيح رأي الديف في ذلؾ، وتفعيؿ دور العائمة 

 وتقوية الروابط االجتماعية والوطنية.
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  الحزبي لدى  دوار التربوية لمجامعة في مواجية التعصب( األ2012 ،دراسة )الداعور

 الطمبة من وجية نظر الييئة التدريسية.

دوار التربوية لمجامعة في مواجية التعصب الحزبي لدى ىدفت الدراسة إلى معرفة األ      

التعرؼ و الطمبة مف وجية نظر الييئة التدريسية، وذلؾ مف خبلؿ المنيج الوصفي التحميمي، 

التي تمارسيا الجامعة في مواجية التعصب الحزبي لدى و  دوار التربوية شيوعاً لى أكثر األإ

امعة في مواجية التعصب أثر التفاعؿ بيف متغيرات الدراسة عمى الدور التربوي لمجطمبتيا، و 

سبؿ تفعيؿ وتطوير الدور التربوي لمجامعات في مواجية التعصب الحزبي لدى الحزبي، و 

الييئة التدريسية مف جامعتي االزىر  عضاءأد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف طمبتيا، وق

 ( عضو ىيئة تدريسية.205)  تبمغ حيث والقدس المفتوحة بغزة

 ىي ابعادلى ثبلث إقسمت و ( فقرة 40استبانة تكونت مف ) مف خبلؿحيث تـ جمع البيانات 

 نشطة التربوية، االتصاؿ والتواصؿ المجتمعي( رؤية وفمسفة الجامعة، األ)

دورىا في ف الوزف النسبي لممارسة الجامعة أ التي أظيرتيا الدراسة ىي برز النتائجأ وكانت

%( في حيف 10.73%( بينما بمستوى منخفض بمغ )26.34التربوي بمستوى مرتفع بمغ )

 %( .62.73بمغ المستوى المتوسط )

يضا عدـ وجود فروؽ في استجابات العينة عمى االستبياف لسنوات خبرات أظيرت الدراسة أ

لمتفاعؿ بيف المتغيرات التصنيفية لمعينة  ثر داؿ احصائياً أظيرت الدراسة عدـ وجود أو العينة 

ة التعصب المتغيرة مف اعضاء الييئة التدريسية عمى الدور التربوي لمجامعة في مواجي

رؤية وفمسفة الجامعة، االنشطة التربوية، االتصاؿ والتواصؿ الحزبي كدرجة لؤلبعاد )

عطاء ا  ماـ بتطوير فمسفة رؤية الجامعة و لدراسة بضرورة االىتالمجتمعي( وقد أوصت ا



 

 

- 79 - 

 

المساحات الكافية ألعضاء الييئة التدريسية بممارسة كافة انشطتيا السياسية واالجتماعية 

يقودىا الشباب والكادر  والثقافية وتكثيؼ الندوات والمؤتمرات العممية داخؿ الجامعة، والتي

 ياسي وما يترتب عميو مف تعصب.  طرح موضوع التحزب السفي الطبلبي 

 ( فاعمية2012لفميت، ادراسة )  برنامج إرشادي لتنمية ثقافة الحوار وعالقتيا بتحسين

 جودة الحياة لدى طالب الجامعة بفمسطين.

ىدفت الدراسة إلى تنمية ثقافة الحوار وبياف عبلقتيا بتحسف جودة الحياة لدى طبلب       

ريبي، بعينة عشوائية مف استخدـ الباحث لتحقيؽ ىدفو المنيج التجالجامعة بفمسطيف، وقد 

( طالب مف طبلب المستوى األوؿ في كمية التربية بجامعة 200زىر مكونة مف )جامعة األ

األزىر، وقد صحح الباحث المقياس واختار عينة مف خمسيف طالبًا حصموا عمى أقؿ 

( 25وعة تضـ )مى مجموعتيف كؿ مجمالدراجات في مقياس ثقافة الحوار، وتـ تقسيميـ ع

زىر، وأظيرت نتائج الدراسة فاعمية البرنامج اإلرشادي المقترح في تنمية طالبًا مف جامعة األ

الحوار وجودة لدى طبلب الجامعة  ثقافة الحوار ووجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف ثقافة

منظومة التربوية ليؤسس ي الفمسطيف، وكاف مف أىـ ما أوصت بو الدراسة إحداث تعديبلت ف

ب عمى ثقافة الحوار وأدب االختبلؼ وتقبؿ الرأي المخالؼ وقبوؿ اآلخر فييا برامج التدر 

ليحؿ التسامح والتقبؿ محؿ التعصب والرفض والعدواف، والتنسيؽ مع وزارة التربية والتعميـ 

التعميـ  في مراحؿ تصاؿواالأجؿ تبني مادة لثقافة الحوار والجامعات الفمسطينية مف 

  األساسي والثانوي والجامعي.
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 ( التعصب الحزبي لدى فئة الشباب في الجامعات الفمسطينية 2010 ،دراسة )بركات

جامعة القدس المفتوحة بطولكـر وجامعة النجاح الوطنية بنابمس بشمال فمسطين: 

 .وجامعة فمسطيف التقنية بطولكـر

معرفة مستوى التعصب الحزبي لدى فئة الشباب في  إلىىدفت الدراسة التعرؼ      

: جامعة القدس المفتوحة بطولكـر منيا شماؿ فمسطيففي مناطؽ الفمسطينية  الجامعات

وجامعة النجاح الوطنية بنابمس وجامعة فمسطيف التقنية بطولكـر مف خبلؿ المنيج الوصفي 

مستوى التعصب الحزبي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية، وقد  إلىالتحميمي بيدؼ التعرؼ 

( طالب وطالبة 243تـ تطبيؽ استبياف ُأعد لقياس التعصب الحزبي عمى عينة مكونة مف )

موزعيف تبعا لمتغيرات الدراسة بطريقة عشوائية وقد أظيرت أىـ النتائج أف المتوسط العاـ 

( يعد ىذا 3.5ف بمستوى متوسط حيث بمغ ) لمستوى التعصب الحزبي لدى أفراد العينة كا

ذا وفمسطيف التقنية، بينما كاف ى المفتوحالقدس  جامعتيمف  بلفئة الطبل التعصب متوسطاً 

 النجاح الوطنية.  ةالمتوسط منخفضا لدى طمبة جامع

في مستوى التعصب الحزبي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية  ةدالة احصائي ذات وجود فروؽ

لمجامعة التي يمتحؽ بيا الطالب لمدراسة وذلؾ لصالح جامعة القدس  سطيف تبعاً في شماؿ فم

 المفتوحة ثـ جامعة فمسطيف التقنية ثـ جامعة النجاح الوطنية. 

في مستوى التعصب الحزبي لدى طمبة الجامعات  ةعدـ وجود فروؽ دالة احصائيو 

لسنة الدراسية والتحصيؿ لمتغيرات الجنس والسكف وا الفمسطينية في شماؿ فمسطيف تبعاً 

: ضرورة تشكيؿ قسـ طبلبي موحد في ىي ىـ التوصياتألى إالدراسي وقد خمصت الدراسة 

الجامعات الفمسطينية يعمؿ عمى تنظيـ الفعاليات الوطنية، وخدمة الطمبة وىذا يقمؿ مف 
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لقاءات  قدضافة إلى عإمبدأ التربية االخبلقية ومبدأ التسامح،  عمى مستوى التعصب والتأكيد

 يـ الحزبية مف أجؿ بناء استراتيجية الحوار البناء.اتقشبابية عمى اختبلؼ طب

 ( بعنوان التعصب القبمي في السموك الفمسطيني وأثرة عمى 2010، )أبو حديد دراسة

 .التنمية السياسة

طيني وأثره عمى ىدفت دراسة التعصب القبمي في السموؾ السياسي الفصائمي الفمس     

عمى عبلقة السموؾ الفصائمي مع جميور الناس  السياسية مف خبلؿ المنيج السموكيالتنمية 

وسموؾ الفصيؿ الفمسطيني، وسيره نحو ىدؼ التحرير المعمف واستماع الفصيؿ لآلراء 

العممية، وارتباط الشعار الذي عممت بو الفصائؿ بالحزب وبالدولة والمجتمع، ومدى تعامؿ 

 نيا بروح العصبية القبمية. الفصائؿ الفمسطينية فيما بي

وأظيرت نتائج الدراسة أف السموؾ الفصائمي الفمسطيني يتسـ بالعصبية، وقد عممت ىذه 

سس أرساء ا  دوف انماء الوطنية و  ي موجو حاؿالعصبية عمى منع تكويف شعور وطن

 . اقتتاؿ حركتي حماس وفتح التعصبىذا ، وكاف ناتج ةسميم ةديمقراطي

الفصائؿ لى الديمقراطية وانتقاد إومف أىـ ما أوصت بو الدراسة انتياج الواقع الفمسطيني 

بداع ويشوه اإلسموب االقصاء والتيميش يقتؿ أف أف تدرؾ الفصائؿ أالفمسطينية لذاتيا ويجب 

وصت بتكريس التعددية السياسية وتحقيؽ أ، و نقساـاال نياءإظيرت ضرورة أرفة و المع

 .جيزة الدولة والسمطةأوالعمؿ عمى فصؿ الحزب الحاكـ عف الديمقراطية والمجوء لمحوار 
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 ،( االتجاىات التعصبية وعالقتيا ببعض المتغيرات النفسية 2005دراسة )الطيراوي

 في إطار عممية السالم.   

دي طمبة الجامعات في االتجاىات التعصبية ل مستوىمعرفة ىدفت الدراسة التعرؼ إلى      

بية السياسية والتعصب واألطر الطبل ،(ياالسرائيم) عممية السبلـ الفمسطينيو قطاع غزة نح

الوصفي التحميمي، واستخدمت الدراسة آداه مقياس  منيجالقومي، واستخدمت الدراسة ال

طالبًا  (544ممت عمى )عداد الباحث، بعينة اشتإمف التي كانت االتجاىات التعصبية 

ما يمي:  أىـ نتائج الدراسة وطالبة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في محافظة غزة، وبينت

لكتؿ دي ال )اإلسرائيمي(، وجود تعصب لتعصب ضد عممية السبلـ الفمسطينيارتفاع درجة ا

لدى ارتفاع مستوى التعصب القومي أيضًا أف ظيرت النتائج أالطبلبية بدرجة متوسطة، و 

 %(.77.4الطمبة بدرجة كبيرة حيث بمغت )

 ،( سمة التعصب لدى طمبة جامعة النجاح الوطنية وعالقتيا 2004دراسة ) شكعة

 ببعض المتغيرات

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى سمة التعصب لدى طمبة جامعة النجاح الوطنية وعبلقتيا       

 ذلؾ ، ولتحقيؽ(والمستوى الدراسيؤلب، ي لتعميمالالجنس، ومستوى )ببعض المتغيرات 

داة االستبانة، وأجريت الدراسة عمى كانت األاستخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي، و 

سمة التعصب لدى طمبة  ظيرت نتائج الدراسة أف( طالبًا وطالبة، وأ1439)قواميا  عينة

مذكور، وأف إلناث أكثر منيا لاحيث أظيرت أف سمة التعصب لدى الجامعة كانت قميمة، 

مستوى التعصب عند الطمبة ممف كاف أباءىـ مف أصحاب المؤىؿ العممي العالي أعمى مف 

أف لممستوى التعميمي أظيرت الطمبة الذيف كاف أباءىـ مف أصحاب المؤىؿ العممي األقؿ، و 
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لطالب دورًا في تقميؿ مف سمة التعصب، وأىـ ما اوصت بو الدراسة القياـ بأبحاث عند ا

استراتيجية التسامح ، واتباع اه طمبة المراحؿ التعميمية المختمفة نحو سمة التعصبعممية تج

    ساسية لمواجو التعصب عند األفراد.كاستراتيجية أ

 ،( ظاىرة العنف السياسي في النظام السياسي الفمسطيني دراسة 2003دراسة )طو

 .2000-1994تحميمية 

العنؼ السياسي و مدي تأثير غياب االندماج السياسي  عمىالتعرؼ  إلى ىدفت الدراسة     

في النظاـ السياسي الفمسطيني، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، ووصمت 

نتائج أىميا: شكؿ العنؼ السياسي خبلؿ فترة الدراسة مظيرًا مف مظاىر عدة لى إالدراسة 

أسباب العنؼ في السموؾ  حو وضالرسمي والشعبي،  والسموؾ السياسي في فمسطيف بشقي

غياب االندماج السياسي والسموكي لمقوى المكونة لممجتمع،  ظؿ السياسي الفمسطيني في

متمثمة )بإسرائيؿ( في اضعاؼ عناصر بناء االندماج الولعبت مجموعة مف المحددات 

: عبلج العنؼ السياسي يكمف في وأىـ ما أوصت بو الدراسةالسياسي في فمسطيف وتغيبيا، 

الندماج السياسي القيمي زالة المحددات المؤثرة في ظيوره مف خبلؿ العمؿ عمى إعادة اإ

يجاد صيغة إؿ عمى ، والعمياسيعمى تحديد اليوية السياسية لمنظاـ السواالجماع ، والسموكي

 طراؼ كافة في صناعة القرار السياسي.  سياسية تشرؾ األ
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 :اسات العربيةر : الدثانياً 

  ( الحوار الفعال وعالقتو ببعض المتغيرات لدى طمبة 2015، وىاشممسمم )دراسة
 جامعة بغداد.

الحوار الفعاؿ وعبلقتو ببعض المتغيرات لدى  إلىالتعرؼ  وىاشـ ىدفت دراسة مسمـ    
لى معرفة الحوار الفعاؿ لدى و طمبة جامعة بغداد  الفعاؿ ، والموازنة في الحوار طمبة الجامعةا 

الباحثاف المنيج  ، ولتحقيؽ ذلؾ استخدـ(والمرحمة، والتخصص ،النوع)متغيرات عدة وفقًا ل
 ( طالب500) بطريقة عشوائية عمى وزعةالوصفي التحميمي، مستخدميف أداة االستبانة م

د نتائج منيا: أف طمبة جامعة بغداعدة ، وتوصمت الدراسة إلى الجامعةوطالبة مف طمبة 
لتخصص ث مف طمبة الجامعة طبقًا لمنوع واالبح عينةالحوار لدى  لدييـ حوار فعاؿ، وجود

ؽ التدريس في المرحمة الجامعية، والمرحمة، وقد أوصت الدراسة بتحديث المناىج وطر 
  وتصميـ أنشطة وخبرات تشجع عمى تنمية الحوار الفعاؿ لدى الطمبة. 

 ،االتجاىات التعصبية وعالقتيا ببعض المتغيرات لدى طمبة  (2011دراسة )عبدالصاحب
 الجامعة. 

تجاىات التعصب، والتعرؼ إلى الفروؽ في مستوى اإلى بناء مقياس  ىدفت الدراسة      
شممت  وقد ) الجنس، التخصص، المستوى العممي(، المواقؼ المتعصبة وفقًا لممتغيرات

ظيرت نتائج الدراسة: اتساـ أجامعة بغداد، و  ( طالب وطالبة مف400) قوامياعينة الدراسة 
طمبة الجامعة بشكؿ عاـ وواضح باالتجاىات التعصبية، وتأثر اتجاىات عينة اإلناث 

عراؼ االجتماعية السائدة في المجتمع، اعية الصارمة مع عينة الذكور واألبالتنشئة االجتم
التعصبية وعبلقاتيا بأساليب جراء دراسة عف االتجاىات إوجاء أىـ ما أوصت بو الدراسة: 

المعاممة الوالدية و دراسة  تبحث في العبلقة بيف التعصب ومفاىيـ نفسية ودراسة تستيدؼ 
 االتجاىات التعصبية وعبلقاتيا ببعض المتغيرات لدى موظفي الدولة.
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  ،(  تصور مقترح لدور األخصائي االجتماعي في تنمية ثقافة 2011دراسة) محمد
 ابي لدى جماعات الشباب الجامعي.الحوار اإليج

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى جوانب ثقافة الحوار اإليجابي لدى جماعات الشباب       
ابي التعرؼ عمى الدور الميني لؤلخصائي االجتماعي في تنمية ثقافة الحوار اإليجو الجامعي 

دور  محاولة التعرؼ عمى المعوقات التي تحد مفو  ،لدى جماعات الشباب الجامعي
األخصائي االجتماعي في تنمية ثقافية الحوار اإليجابي لدى جماعات الشباب الجامعي، 

 ةألخصائي االجتماعي في تنمية ثقافالتعرؼ عمى المقترحات التي تعمؿ عمى تفعيؿ دور ا
ر مقترح مف منظور طريقة يالتوصؿ لتصو و  الحوار اإليجابي لدى جماعات الشاب الجامعي

محوار اإليجابي لدى جماعات الشباب الجامعي، وقد استخدمت لثقافية لاخدمة الجماعية ال
شاب وقد اعتمدت  (120)الدراسة منيج المسح االجتماعي بطريقة العينة العشوائية وقواميا 

استمارة  -تية استمارة استباف لمشباب الجامعي بكميات جامعة حمواف دوات اآلالدراسة عمى األ
وقد توصمت  ،يف العامميف بأجيزة رعاية الشباباالجتماعياستبياف خاصة باألخصائييف 

الدراسة الى وضع تصور مقترح مف منظور طريقة خدمة الجماعة لدور األخصائي 
 االجتماعي في تنمية ثقافة الحوار اإليجابي لدى جماعات الشباب الجامعي.    

  ب الديني.( الحوار المجتمعي وعالقتو بتخفيف من حدة التعص 2011 ،محمد)دراسة 

بياف الحوار المجتمعي وعبلقتو بتخفيؼ مف حدة التعصب الديني؛ ة إلى ىدفت الدراس    
مف خبلؿ المنيج الوصفي التحميمي مستخدما االستبانة لممسح الشامؿ ألعضاء جمعية وذلؾ 

وعينة  (،8(، وبعض المتخصصيف والخبراء والبالغ عددىـ )9مسمـ بف عقيؿ والبالغ عددىـ)
كثر المشكبلت المجتمعية ألى تحديد إ(، 50والبالغ عددىـ ) مف المستفيديف عشوائية

التي تواجو االخصائي االجتماعي في  اتالمرتبطة بالتعصب الديني، والتعرؼ الى الصعوب
تنظيـ لى تصور مقترح لطريقة إوالتوصؿ  التعامؿ مع المشكبلت المرتبطة بالتعصب الديني

 لمشكبلت.ىذه امثؿ المجتمع لمتعامؿ مع 
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بيف  ةو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائينأىميا: أنتائج وتوصيات عدة بالدراسة  وخمصت
كاف مف الريؼ او المدينة، كما  التعصب الديني ومحؿ الميبلد لؤلىالي المتعصبيف سواء

ف التعصب الديني أتماعية مرتبطة بالتعصب الديني، و كدت عمى وجود مشكبلت اجأو 
ال يكوف أنو عمى االدارة أالدراسة ظيرت أو صمحة العامة لممجتمع، تحقيؽ الم يضعؼ مف

طراؼ المتنازعة لتحريؾ الحوار في حد األألى إنتموف دارة يعضاء مجمس اإلأخصائييف و إلا
ىالي، جيات النظر بيف األو لدينية وتقريب االتجاه االيجابي الذي يسيـ في نبذ الخبلفات ا

المرتبطة بالتعصب كدت عمى ضرورة الحوار المجتمعي لمتخفيؼ مف حدة المشكبلت أو 
القيادات  بيف ىالي بإشراؼ متخصصيف وتعاوفنشطة تجمع بيف األأالديني، ووجود 

ات لمتخفيؼ مف حدة ددارة وبعض القياإلعضاء مجمس اأالمجتمعية المحمية واالخصائييف و 
متحاورة حتى يمكف التأثير عمى بيف االطراؼ ال التعصب الديني، وضرورة نبذ الخبلفات

طراؼ المتنازعة، وضرورة استخداـ الحوار المجتمعي في التخفيؼ مف حدة التعصب األ
 الديني.   

  ( العوامل االجتماعية المؤثرة عمى المشاركة السياسية لمشباب 2011،مرعي)دراسة
 الجامعي.

سياسية لمشباب الجامعي عمى المشاركة الىدفت دراسة العوامؿ االجتماعية المؤثرة      
 حجاـ الشباب الجامعي عف المشاركةإالعوامؿ االجتماعية المؤدية إلى  إلىالتعرؼ 

ياسية، اب الجامعي نحو المشاركة السالسياسية، والتعرؼ عمى المعوقات التي تواجو الش
صفي، بعينة الو  نيجمال جواعتمدت الدراسة عمى منيج المسح االجتماعي وىو أحد نماذ

مف طمبة جامعة حمواف، ولتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحث أداة طالب  (200)عشوائية قواميا 
ضعؼ المشاركة في االنتخابات داخؿ  :ائج منيانتعدة االستبانة، وقد خمصت الدراسة ب

عف عدـ  ذلؾ تجاقة انتخابية، ونا عدـ استخراج بطميىويرجع ذلؾ لعدة أسباب أالجامعة 
لعدـ الوثوؽ في و بتثقيؼ الطبلب سياسيًا، اىتماـ الجامعة  ، وضعؼالتشجيع الستخراجيا
  راطية.قوعدـ تمكيف الشباب لمتعبير عف آرائيـ وتحقيؽ مبدأ الديم جدوى االنتخابات،
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  ( استخدام الجمعيات االىمية لمحوار المجتمعي لمتوعية بمخاطر 2010 ،عز)دراسة
 اليجرة غير شرعية.

لمتوعية بمخاطر اليجرة ىمية لمحوار المجتمعي استخداـ الجمعيات األإلى دفت الدراسة ى     
: مسح قسميف ىما مف خبلؿ المنيج المسح االجتماعي والذي ينقسـ الى غير شرعية

عضاء مجالس أختارة، ومسح اجتماعي شامؿ لجميع اجتماعي بالعينة العمدية لمجمعيات الم
داة االستبياف عمى أالباحث  واستخدـة والعامميف بيا، ىمية المختار ألدارات لمجمعيات ااإل

 (93)دارة  الجمعيات محؿ الدراسة وىي خمس جمعيات اىمية، بعينة مقدارىا إمجالس 
تحقيؽ الوعي ى لإسعى تالحوار المجتمعي واالىداؼ التي  عمىلى التعرؼ إوىدفت عينة، 

ات التي تـ تنفيذىا كثر البرامج والمشروعأليجرة الغير شرعية، والتعرؼ عمى بمخاطر ا
ف تحقيؽ الحوار ىمية مف خبلؿ الحوار المجتمعي والصعوبات التي تحوؿ دو بالجمعيات األ

في سياـ ووضع مقترحات يمكف مف خبلليا اإل ىمية،ىدافو بالجمعيات األأالمجتمعي لتحقيؽ 
في التوعية  ىداؼ الحوار المجتمعيألتحقيؽ  ىميةتمعات األتدعيـ المجو ـ المجتمع تنظي

 بمخاطر اليجرة الغير شرعية.

معي دور في خمؽ قنوات ف لمحوار المجتإىميا: أنتائج وتوصيات عدة الدراسة ب وقد خمصت
لمجتمع مف اكف مبمخاطر اليجرة الغير شرعية، وي طراؼ المجتمع لمتوعيةأاتصاؿ بيف 

ولويات المجتمع أالحوار المجتمعي يسيـ في تحديد  فأواستثمارىا، و  هعمى مواردالتعرؼ 
دراؾ لدى كؿ المواطنيف لمتعرؼ عمى احتياجاتيـ ؿ عمى تحقيقيا، وزيادة الوعي واإلوالعم

ومشكبلتيـ والمساىمة في حميا، مف خبلؿ البرامج والمشروعات التي يتـ تنفيذىا بالجمعيات 
عدـ ل وذلؾدة مف البرامج والمشروعات تحوؿ دوف االستفااالىمية، ووجد أف ىناؾ صعوبات 

المسئوليف، وعدـ وعي  مف اىتماـ وجود ـخدمات الجمعيات وعد وضوح كيفية االستفادة مف
بالخبراء  ستعانةاالاسة ىالي بدور الجمعيات في تطوير المجتمع، وكانت مف توصيات الدر األ

 اتولويأأساليب عممية في اختيار لجمعية اوالمتخصصيف في توعيو وتثقيؼ المجتمع، واتباع 
والبرامج التي تسيـ في انجاح الحوار المجتمعي لمتوعية بمخاطر اليجرة غير  اريعالمش

 شرعية. 
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  ( نحو نشر ثقافة الشفافية في إدارة الحوار المجتمعي الفعال 2009، توفيق )دراسة
 لدى الشباب المصري. 

دارة الحوار المجتمعي الفعاؿ لدى الشباب إراسة نحو نشر ثقافة الشفافية في ىدفت د      
المصري إلى تعزيز وتبني وتسييؿ نشر ثقافة الشفافية في إدارة  الحوار المجتمعي الفعاؿ 
لدى الشباب المصري، والتعرؼ عمى أىـ الميمات الحوارية التي يجب استخداميا في الحوار 

تي تواجو نشر ثقافة الشفافية في إدارة الحوار المجتمعي، وطرؽ المجتمعي، والتحديات ال
تحسيف الشفافية بالمجتمع المدني، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة 

، وقد استخدمت الدارسة منيج المسح االجتماعي تدعـ الشفافيةالفعالة في االنشطة التي 
مصر بمحافظة قنا، ولجميع مشرفي برلمانات الشامؿ بنوعيو، وذلؾ لجميع برلمانات شباب 

شباب مصر محؿ الدراسة، واستخدـ الباحث منيج المسح االجتماعي بالعينة العمدية 
عضاء ىيئة مكتب أألعضاء برلمانات شباب مصر وذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ الدراسة عمى 

 البرلماف محؿ الدراسة.

برلمانات، العضاء مف أعمى عدد  وزعت ( استباف،361واستخدـ الباحث االستبياف بعينات )
باب مصر، وبينت نتائج الدراسة برلمانات شالاستباف عمى مشرفي  (19واستخدـ الباحث )

وضحت أء نوع مف الحوار المجتمعي الفعاؿ، و استخداميا إلجرا ىـ المراحؿ التي يمكفأ: أف
وبينت مخرجات عممية  ىـ المؤشرات التي يجب مراعاتيا لنجاح الشفافية في الحوار،أأيضًا 

الحوار المختمفة، وكمية المعمومات المتاحة، ومجموعة الوثائؽ والمستندات ذات الصمة 
تي تواجو نشر ثقافة ىـ العقبات الأتوقيت النشر والعرض كما وأظيرت  بالموضوع ومراعاة

ء آلية دارة الحوار المجتمعي الفعاؿ، وكاف مف أىـ ما أوصت بو الدراسة انشاإالشفافية في 
التنمية المحمية، واعطاء  مؤسسية لرعاية الحوار المجتمعي الفعاؿ والتشاور المجتمعي في

عداد والمناقشة والحوار والمشاركة مختمفة في اإلالالمدني ومؤسساتو  كبر لممجتمعأمساحة 
 في صنع القرار السميـ.  
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  ،العرقية( االتجاىات التعصبية بين الجماعات 2008دراسة )ديمويي.  

عات العرقية الموجودة اماالتجاىات التعصبية لدي الج إلى قياس التعرؼ ةىدفت الدراس    
د التعصب مف )الكرد، التركماف، العرب، الكمدواشو( لمتأكد مف وجو  في مدينتي ابيؿ وكركوؾ

عضوية معرفة تأثير كاف أفراد العينة لو تأثير في اتجاىاتيـ أـ ال، و  ذاإعدمو، ومعرفة ما 
، واستخدمت الدراسة منيج المسح لسياسية في اتجاىات أفراد العينةحزاب ااألفراد في األ

فراد أقصدية بمغ  حصصيةبعينة  -استبانة نة، وكانت آداه الدراسة استمارةاالجتماعي بالعي
(، وكاف مف أىـ النتائج التي توصمت 73ربيؿ بمغت)أ، وعينة مديف (143العينة الكردية )

ربعة بشكؿ ألالدراسة ىي: اتساـ االتجاىات االجتماعية النفسية بيف الجماعات العرقية االييا 
لـ يصبح عنصرًا ثقافيا في  هيجابي، وأف التعصب العرقي ومظاىر عاـ بأنيا ذات طابع ا

رضية ف اختبلؼ األوا  اىات تعصبية سمبية، المجتمع لكي يكوف لو تأثير في تكويف اتج
ربيؿ منذ أتجمع الجماعات العرقية في مدينة االجتماعية والثقافية التي السياسية والقانونية و 

 حقوؽالكردية الموجودة فييا بكثير مف غير التتمتع القوميات عمية و كما ىي  1991عاـ 
السياسية والثقافية، وىو ما قد أثر باإليجاب في اتجاىات أفرادىا نحو الجماعات العرقية، 

ؤية االحزاب السياسية في المدينتيف، والرؤية المجتمعية بشكؿ اضافة إلى وجود تناسؽ بيف ر 
ترسخ مفيوـ المواطنة  ىو: ىـ ما أوصت بو الدراسةأعاـ حياؿ طبيعة العبلقات العرقية، و 

مف خبلؿ وجود إطار دستوري وقانوني يضمف المساواة وعدـ التمييز، ويضمف حؽ 
قميـ كردستاف، يعطي الفرص لممشاركة وتبوأ إميات الموجودة في المشاركة السياسية لمقو 

 المناصب ويحافظ عمى الخصوصية والحرية الدينية.  

 ،( ثقافة الحوار في المجتمع السعودي من وجية رؤية أعضاء 2007دراسة )معمر
 ىيئة التدريس بالجامعات السعودية.

مى مدى ع ؼلتعر وا فت الدراسة إلى قياس مستوي ثقافة الحوار في المجتمع السعوديىد     
فع مستوى ثقافة الحوار، استعداد المجتمع لتفعيؿ الحوار وتجديد العوامؿ المساىمة في ر 

مى مدى فعالية المقاءات التي يشرؼ عمييا مركز الممؾ عبد العزيز لمحوار عوالتعرؼ 
وأظيرت  مبحوث، (1200) الوطني، واستخدمت الدراسة المسحية عينة عشوائية قواميا
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رفع مستوى ثقافة تي تعمؿ عمى لا سرية مف أقوي العوامؿألالتربية االدراسة أف التعميـ و نتائج 
يا شرؼ عمييلقاءات حوارية بوجود الحوار في المجتمع السعودي، وعدـ معرفة أفراد العينة 

 الوطني.  مركز الممؾ عبد العزيز لمحوار

 :األجنبيةالدراسات : لثاً ثا

 ( 2011دراسة Zaidi,)  وتعبئة  ائل اإلعالمالحوار لبناء السالم من خالل وستعزيز

 .الشباب في باكستان

لشباب والمجتمع ومشاركة وتشجيع ابناء السبلـ مف أجؿ تعزيز الحوار ى لإ ىدفت الدراسة   

عبلـ في التخفيؼ مف حدة الصراعات، وتحويؿ المواقؼ والتفاعبلت اليومية بيف وسائؿ األ

لبناء مجتمعيـ، واختيار  متخاصمة حتى يتمكنوا مف العمؿ معاً المجموعات مف الناس 

التوافؽ المشترؾ عمى حؿ المشاكؿ بدال مف العنؼ، واشراؾ جميع المستويات المجتمعية 

 : الحوار والمجتمع واالعبلـ. وىي لبناء سبلـ مستداـ، مف خبلؿ ثبلث مسارات رئيسية

عدد مف االنشطة لى تخطيط إالقائميف عمى الدراسة  ىداؼ عمدجؿ تحقيؽ ىذه األأومف  

ناء السبلـ، مف أجؿ بعبلـ اإل المحددة والتي تضمنت تيارات النشاط المختمفة التالية: وسائؿ

دور االذاعة في  تعزز مفذاعية وعروض إساعة عمى انتاج برامج  60دة ولية لمأتدريبات 

 30التجارية( و) FMركا مف قنوات مشا 30) تحويؿ الصراع وتحتوي عينة الدراسة عمى

ساعة لبناء السبلـ  30لمدة مشاركا مف ىيئة االذاعة الباكستانية( وتدريب المستوى المتقدـ 

مشاركا  25، وتدريب 25ذاعة الباكستانية، تدريبات بناء السبلـ بمغ عدد المشاركيف إلا يف

حافظات وبعض ربع ممنطقة، موزعة عمى  25فت الدراسة مف الصحفييف حيث استيد
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المناطؽ القبمية في باكستاف، وخمس جمسات عمؿ تدريبية حوؿ القيادة والصراع بمغ عدد 

 ( مشاركا.125المشاركيف )

بيف  وضوحالازداد و مف أىـ نتائج ىذه الدراسة ىو ظيور واضح لمدراسة عمى وسائؿ االعبلـ 

، والسماح ـالسبلعبلـ والشباب وبناء والجماعات التي تعمؿ في مجاؿ اإل المؤسسات

في خمؽ السبلـ وتعزيز التسامح والتعايش واستكشاؼ  كثر نشاطاً أدوار ألعب  فيلممشاركيف 

ىمية النزاع المحمية، والقضايا ذات األالقضايا التي تيميـ، وساعدت في زيادة فيـ ديناميات 

ت لزيادة مف خبلؿ الحوارا والعمؿ معاً  بناء القدراتفي ، وفر ليـ فرص بساسية لمشبااأل

، والعمؿ عمى تعزيز ثقافة السمـ المستداـ في باكستاف، وأظيرت توصيات الدراسة التوعية

زيادة المشاريع التي تضمنت النيج المشترؾ والتفاعؿ مع الشباب ووسائط االعبلـ وتعزيز 

 .ناء عبلقات عمى المستوى المحميالدعـ وب

استكشاف التعصب في جنوب أفريقيا نيج نظرية التيديد  (,Ojimbo 2009) دراسة

 المتكامل.

تأثير التيديد المشترؾ بيف و  تكشاؼ التعصب في جنوب أفريقيااس إلى ىدفت دراسة     

حيث تقترح  ؛تبعًا لنظرية التيديد المتكاممة المجموعات التي ينظر إلييا أنيا متعصبة سياسيًا،

القمؽ  ،التيديد الرمزي ،مف التيديد وىي: التيديد الواقعي مختمفةة التيديد أريعو أنواع نظري

والقوالب النمطية، واستخدمت الدراسة منيج التحميؿ الكمي، مف خبلؿ آداه الدراسة االستبانة 

( طالب مف طبلب جامعتي كيب وجامعة ويسترف كيب، وكاف مف أىـ 113بعينة قواميا )

ي والتيديد بالتيميش تيديد واقعي يشمؿ  التيديد االقتصادبينتيا الدراسة: وجود  يالنتائج الت

  تسامحبلالمجتمعات الحزبية عمى وجود مؤشر مني، ودؿ مؤشر التيديد بيف الوالتيديد األ
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الحاجة الماسة لمزيد مف الدراسات لتحسيف المواقؼ توصيات أىميا: عدة وأوصت الدراسة ب

 مفؼ العبلقة بيف التيديد والتعصب السياسي السياسية والتحقؽ مف صحتيا، والحاجة الكتشا

 أجؿ توسيع المعرفة في ىذا المجاؿ.  

  دراسة(Andres, 2007)ومنصة لبناء السالم  ،جموعة الحوار متعدد الثقافاتم

 .وحل النزاعات في الجامعة األوروبية لمسالم

النزاعات في سبلـ وحؿ ومنصة لبناء ال ،ة مجموعة الحوار متعددة الثقافاتىدفت دراس    

لى التحقؽ ما إذا كاف مف الممكف بناء مجموعة و وربية لمسبلـ دراسة الحوار، الجامعة األ ا 

تقـو عمى حوارات في بيئة تعميمية متعددة الثقافات: مثؿ الجامعة االوربية لمسبلـ في النمسا، 

ة، ومف يرى المشاركوف التجرب واكتشاؼ كيفية الحوار، وتطوير ىذه المجموعة والنظر كيؼ

 ،مرحمة االعدادىي جؿ تحقيؽ ذلؾ اعتمد الباحث منيجية مختمفة تتكوف مف ثبلث مراحؿ أ

( 8جتمعت المجموعات لمحوار عمى مدار)، وقد ا ومرحمة التحميؿ ،ومرحمة البحث التجريبية

 مشاركًا.  22وقد تكونت كؿ مجموعة مف  لقاءات ولمدة ثبلث اشير،

  .مشاركيفثبلثة الجتماع عمى عينة قواميا لطبلب بعد اقاـ الباحث بإعداد المسح عمى ا

 الدراسة: تشجيع الحوار وعقد منصات حوارية تضـ مجموعات متعددة الثقافات،وصت قد أ

تعميؽ اآلراء فيما يخص الصراع والسمـ الختيار أفضؿ في عمؿ دراسات تركز عمى القدرة و 

 وتحد مف الصراع.الفرضيات التي ممف الممكف أف تسيـ في بناء السبلـ 
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  دراسة(Barry Hand others, 2005)  مشاركة الشباب في السياسة العامة عمى

 .مستوى البمديات

سياسة العامة عمى مستوى البمديات، وبياف دعـ مشاركة الشباب في ال ىدفت الدراسة    

ف أنشطة التي يمكف مف خبلىا والتعرؼ عمى األعبلـ ، وجو القصور مف قبؿ وسائؿ اإلأ

ولتحقيؽ ذلؾ  التي تيميـ بشأف القضايا راؾ الشباب في السياسات العامةتزيد مف اش

عف الشباب في ًا مفوض( 17)الدراسة اختارت و اعتمدت الدراسة عمى المنيج التجريبي، 

مشاركة الشباب في وضع  السياسات  نتائج الدراسة:اىـ ، وكاف مف ورانسسكمدينة ساف ف

القرارات التي تؤثر عمى وصنع  ،بلؿ تفعيميـ في المؤسساتالعامة التي تيميـ، مف خ

ارت الدراسة إلى أف ىذه أشحيث ، ظيـ القضايا السياسية التي تيميـحياتيـ، والمبادرة في تن

 .الجيود يمكف أف تؤثر عمى التنمية االجتماعية لمشباب، وتعزيز معارفيـ ومياراتيـ العممية

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

عبلقة الفمسطينية والعربية واألجنبية، ذات ال اتالباحث خبلؿ الدراسة عددًا مف الدراساستعرض 

مباشرة لبعض المتغيرات بموضوع الدراسة، وتوصمت الدراسة إلى  والعبلقة الغيرالمباشرة 

مجموعة مف النتائج التي أعانت الباحث في إثراء دراستو، واستعاف الباحث بالمعمومات 

 ي.خبلؿ اعداده لخطة الدراسة ولئلطار النظر بيا  الموجودة

والتعصب القبمي والحزبي وعبلقاتو  اسييالعنؼ الس مسطينية السابقة أفأبرزت الدراسات الفو 

في مواجية التعصب، وبينت ثقافة الحوار وعبلقتيا  ىات السياسية، واألدوار التربويةاالتجاب

االتجاىات  الفمسطينية، ووضحت الدراسات العربيةبتحسيف جودة الحياة لدي طمبة الجامعات 

لتوعية مف التعصب الديني، واتخفيؼ قة الحوار المجتمعي بالتنمية مف خبلؿ الالتعصبية، وعبل
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حؿ المجتمعي في السموكيات، وأظيرت الدراسات األجنبية أىمية الحوار  بعض بمخاطر

 .األزمات وبناء السبلـ وتعبئة وتفعيؿ مشاركة الشباب

 نية منيا إلى مجموعة مف النتائج أىمياالفمسطيالدراسات وخاصة  ات السابقةتوصمت الدراسو 

وجود تعصب حزبي واضح لدى فئة الشباب مف طمبة الجامعات الفمسطينية، والحظ أف ىناؾ 

 تباطؤ ظاىر مف قبؿ الجيات المعنية في التخفيؼ مف حدتو والقضاء عميو.

أىميتو في تخفيؼ التعصب بكؿ أنواعو،  بالحوار المجتمعي السابقة الخاصةوأثبتت الدراسات 

 وبناء المجتمع والدولة. يا المجتمعية، والمساىمة في تنميةوقدرتو عمى حؿ كثير مف القضا

التخفيؼ مف تبني أجيزة الدولة والجيات المعنية عمى ضرورة  أف صت الدراسات السابقةو وأ

 في انجاح العبلقات اإلنسانية. لو مف تأثير واضحلما  التعصب، وتفعيؿ دور الحوار المجتمعي

 :أوجو االستفادة من الدراسات السابقة

مف خبلؿ اطبلع الباحث عمى الدراسات السابقة، استفاد مف الجيد المبذوؿ في اعدادىا، بعدة 

 أمور منيا: 

 الدراسة. االستفادة مف بعض المصادر والمراجع المحمية والعربية واألجنبية التي تناولت موضع  -1

 ثراء الدراسة بما فييا مف معمومات تخص موضوعيا.إ  -2

 االستفادة في صياغة منيجية الدراسة.  -3

 والمساىمة في تحديد متغيراتيا.  -4

 ىداؼ وأىمية الدراسة. األمشكمة و الفي تحديد  االستفادة  -5
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 : ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقةأىم 

نيا تناولت الحوار المجتمعي باعتباره قاعدة الفمسطينية بأ ف الدراسات السابقةالدراسة عتميزت 

ىامة مف قواعد تعديؿ السموؾ، ومدخؿ مف مداخؿ الديمقراطية السميمة، وتميزت عف الدراسات 

كفكر وممارسة، وربطت  ة الفمسطينية والعربية واألجنبية بتناوليا التعصب السياسيالسابق

الحد مف التعصب السياسي لدى طمبة الجامعات الدراسة بيف دور الحوار المجتمعي في 

 .مف خبلؿ وضع تصور مقترح لتفعيؿ ذلؾ الفمسطينية

 :  وة البحثيةالفج

( الفجوة البحثية في الدراسات السابقة التي الحظيا الباحث خبلؿ اعداد 1يبيف جدوؿ رقـ )

 الرسالة.

 ( تبين الفجوة البحثية1جدول)

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية  الدراسات السابقة جية الفجوة

الحد المكاني، 

 والحد البشري 

تناولػػػػت الدراسػػػػات السػػػػابقة وخاصػػػػة 

الفمسػػػطينية، التعصػػػب الحزبػػػي لػػػدى 

جامعػػػػػػػػػػػػػات  محافظػػػػػػػػػػػػػات الضػػػػػػػػػػػػػفة 

الغربيػػػػػػػػػػة، وجامعػػػػػػػػػػة األزىػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػي 

 محافظة غزة.

لػػػػـ تبحػػػػث الدراسػػػػات السػػػػابقة التعصػػػػب 

السياسػػػػػػي لػػػػػػدى الطمبػػػػػػة فػػػػػػي الجامعػػػػػػة 

المعروفة بتوجييا السياسػي، اإلسبلمية، 

كونيا تستقطب فئة غير قميمػة مػف طمبػة 

 محافظات غزة.

طبقت دراسػتيا التعصػب السياسػي 

عمػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية وجامعػػػة 

 األزىر.

كػػػػػاف آخػػػػػر دراسػػػػػة عمػػػػػى حػػػػػد عمػػػػػـ  الحد الزمان

الباحػػػػػث تػػػػػدرس التعصػػػػػب الحزبػػػػػي 

2013. 

لػػـ تسػػتكمؿ الدراسػػات السػػابقة التعصػػب 

السياسػػػي خاصػػػة بعػػػد عامػػػة والتعصػػػب 

 عمى محافظات غزة. 2014حرب 

بينػػػػت الدراسػػػػػة مسػػػػتوى التعصػػػػػب 

، 2014السياسػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػرب 

واستمرار وزيادة قوة الحصار عمى 

 محافظات غزة. 
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تحػػػػػػػػدثت الدراسػػػػػػػػات السػػػػػػػػابقة عػػػػػػػػف  متغيرات الدراسة

الحػػػػػػوار المجتمعػػػػػػي، منفصػػػػػػؿ عػػػػػػف 

التعصػػػػػػػػػػػػب الحزبػػػػػػػػػػػػي، والتعصػػػػػػػػػػػػب 

الحزبػػػػػػػػػػي منفصػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػػوار 

 المجتمعي. 

الدراسػػػػػػػات السػػػػػػػابقة الحػػػػػػػوار  فلػػػػػػػـ تبػػػػػػػي

التعصػػب السياسػػي ب وعبلقتػػو المجتمعػػي

 لدي طمبة الجامعات الفمسطينية. 

ربطػػػػػػت بػػػػػػيف الحػػػػػػوار المجتمعػػػػػػي 

ى التعصػػب السياسػػي لػػدب وعبلقتػػو

 طمبة الجامعات الفمسطينية.

اىتمامات 

 الدراسة

اىتمػػػػػت الدراسػػػػػات السػػػػػابقة فػػػػػي -1

نشػػػػر ثقافػػػػة الحػػػػوار المجتمعػػػػي بػػػػيف 

 الشباب الجامعي.

اىتمػػت الدراسػػات السػػابقة بػػدور  -2

 الحوار المجتمعي.

لػػػػػػػـ تبػػػػػػػيف سػػػػػػػبؿ الحػػػػػػػد مػػػػػػػف التعصػػػػػػػب 

السياسي بػيف الشػباب الجػامعي وخاصػة 

 طمبة الجامعات الفمسطينية.

تبػيف مػػدى فاعميػة االنشػػطة فػي الحػػد  لػـ

 .مف التعصب السياسي

تيػػػػػػػػتـ الدراسػػػػػػػػة الحاليػػػػػػػػة الحػػػػػػػػوار 

ظػػػػػػػػػػاىرة ب  وعبلقتػػػػػػػػػػوالمجتمعػػػػػػػػػػي 

التعصػػػػب السياسػػػػي لػػػػدى طػػػػػبلب 

 وطالبػػػػػػات الجامعػػػػػػات الفمسػػػػػػطينية

باعتبػػػػػاره كأسػػػػػاس عممػػػػػي لتعػػػػػديؿ 

 السموؾ.

سػػػػػػػػػمطت الضػػػػػػػػػوء عمػػػػػػػػػى فعاليػػػػػػػػػة 

األنشػػػػػػػػػػػػطة والبػػػػػػػػػػػػرامج الخاصػػػػػػػػػػػػة 

وضػػػػػػػػػعت بػػػػػػػػػالحوار المجتمعػػػػػػػػػي و 

مقترحػػػػػػػات لمحػػػػػػػد مػػػػػػػف التعصػػػػػػػب 

 السياسي.

 جرد بواسطة الباحث
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 مقدمة :

جراءاتيا محورًا رئيسيًا يتـ مف خبللو إنجاز الجانب دتع التطبيقي مػف الدراسػة،  منيجية الدراسة وا 

يتـ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتوصؿ إلى النتائج  مف خبللياو 

تحقػػؽ األىػػداؼ ت ىكػػذالمتعمقػػة بموضػػوع الدراسػػة، و التػػي يػػتـ تفسػػيرىا فػػي ضػػوء أدبيػػات الدراسػػة ا

 إلى تحقيقيا.  الدراسة التي تسعى

لممػػػنيج المتبػػػع ومجتمػػػع وعينػػػة الدراسػػػة، وكػػػذلؾ أداة الدراسػػػة  حيػػػث تنػػػاوؿ ىػػػذا الفصػػػؿ وصػػػفاً 

المستخدمة وطريقة إعدادىا وكيفية بنائيا وتطويرىػا، ومػدى صػدقيا وثباتيػا. كمػا يتضػمف وصػفًا 

واألدوات التي اسػتخدمتيا لجمػع  ينياالدراسة وتقن لئلجراءات التي قاـ بيا الباحث في تصميـ أداة

بيانػػػات الدراسػػػة، وينتيػػػي الفصػػػؿ بالمعالجػػػات اإلحصػػػائية التػػػي اسػػػتخدمت فػػػي تحميػػػؿ البيانػػػات 

 واستخبلص النتائج، وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.

 منيجية وأسموب البحث: 

 الدراسة: متغيرات

 الحوار المجتمعي.المتغير المستقل /  -ا

 نية.يالتعصب السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسط المتغير التابع / -ب

   :الدراسة منيج

 أنو حيث الحالية لدراسةفي ا األنسب كونو التحميمي الوصفي المنيج الباحث تخدـاس   

 ييتـ، حيث وخصائصو لوقائعو مبلئمة االجتماعي البحث مناىج أكثر مف المنيج يعتبر

 وخصائصو الراىف والوضع الحادثة يصؼ فيو كائف ىو ما ضوء في يالوصف المنيج

 العبلقات ويحدد بو تحيط التي والظروؼ عميو تؤثر التي العوامؿ ويصؼ ومركباتو
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 التنبؤ يمكف ذلؾ ومف والظواىر الظروؼ تمؾ في تؤثر التي المتغيرات بيف االرتباطية

  .( 96: 2002 كامؿ،)  الظاىرة ىذه ليياإ ستؤوؿ التي المستقبمية باألوضاع واالستنتاج

 : التالية الخطوات يتبع التحميمي الوصفي والبحث

 وذلؾ تامة وعناية مركز بتفكير جوانبو جميع مف وموضوعيا المشكمة مجاؿ تفحص  -1

 . مبرر لو ليس وظف وىـ مجرد يكف لـ مشكمة بوجود االحساس بأف التأكيد أجؿ مف

 .دقيقاً  تحديداً  المشكمة تحديد  -2

 . بالمشكمة المتعمقة االفتراضات وضع -3

 . والمعمومات البيانات جمع طرؽ وتحديد اختيار -4

 معينة تنظيـ في وتنسيقيا وتصنيفيا البيانات وجمع المشكمة لموضوع المبدئية الدراسة -5

 دوف لمظواىر وصؼ مع بينيا القائمة العبلقات ومبينا واالختبلؼ الشبو أوجو عمى بناءً 

 . األسباب الى  التعرض

 . التعميـ الى التوصؿ ثـ وتصنيفيا وتمخيصيا النتائج ووصفت -6

 . والفروض النتائج بيف العبلقة خبلؿ مف عممياً  تفسيرىا ثـ التعميمات تحميؿ -7

 .المقصود القارئ مستوى وعمى ومفيومة وسميمة واضحة بمغة التحميمي التقرير كتابة -8

 مصادر الدراسة:

 لممعمومات:وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين 

الكتػب والمراجػع العربيػة واألجنبيػة ذات العبلقػة، إلػى حيث اتجو الباحػث  المصادر الثانوية:( 1)

والػػػػػدوريات والتقػػػػػارير، واألبحػػػػػاث والدراسػػػػػات السػػػػػابقة التػػػػػي تناولػػػػػت موضػػػػػوع البحػػػػػث، والبحػػػػػث 

 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.
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  المصادر األولية:( 2)

لكونيػػا األنسػػػب فػػي فيػػػـ اتجاىػػات الطمبػػة لػػػدى الجامعػػات الفمسػػػطينية فػػي التعصػػػب االسػػتبياف:  

وأيضػا لمػا ليػا  مػف  ،في أماكف متفرقة وأعدادىـ كبيػرة السياسي وذلؾ ألف أفراد العينة  منتشريف

القػػدرة عمػػى إعطػػاء الفرصػػة الكافيػػة ألفػػراد العينػػة مػػف اإلجابػػة عػػف األسػػئمة بدقػػة وألف االسػػتبياف 

الحصػػوؿ عمػػى بيانػػات حساسػػة أو محرجػػة قػػد يخجػػؿ المبحػػوث مػػف اإلدالء بيػػا أمػػاـ يسػػاعد فػػي 

 (.20 -18: 2010الباحث، فأفراد العينة يدلوف برأييـ بصدؽ وصراحة ) زياد، : 

 :الدراسة مجتمع

زة، حيػػث بمػػغ عػػدد سػػبلمية بغػػ(،مػػوزعيف عمػػى جػػامعتي األزىػػر واإل27426) بمػػغ مجتمػػع الدراسػػة

 وبمػػغ عػدد طمبػػة ، (2016لعػاـ  الجامعػػة اإلسػبلمية( طالبػًا )17191ية )سػػبلمطمبػة الجامعػة اإل

 (.2016لعاـ  ( طالبًا )جامعة االزىر10235جامعة األزىر)

 :الدراسةعينة 

 عينة قواميابحيث تـ اختيار  الطبقيةالباحث باستخداـ طريقة العينة  ( قياـ2)يبيف جدوؿ

 (. 421: 2006)أوما سيكاراف، غزة( مف طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات 380)

 الدراسةعينة  (2جدول)

 جامعة االزىر الجامعة االسبلمية 

 10235 17191 مجتمع الدراسة

 142 238 عينة الدراسة

 37.4 62.6 380الجزء /اجمالي مجتمع الدراسة *
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 : االستبانةخطوات بناء 

التعصب السياسي لدى طمبة وعالقتو بالحوار المجتمعي قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة 

 : االستبانة، واتبع الباحث الخطوات  التالية لبناء الجامعات الفمسطينية

عمى األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة، واالستفادة منيا  االطبلع

امعات الفمسطينية الباحث عددًا مف أساتذة الج استشارو ، وصياغة فقراتيا االستبانةفي بناء 

 وفقراتيا. االستبانةوالمشرفيف اإلدارييف في تحديد أبعاد 

  االستبانةتحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا. 

 .تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ 

 .بداء المبلحظات  عرض االستبانة عمى المشرؼ لمنقاش وا 

  أساسييف محوريففي صورتيا األولية وقد تكونت مف  االستبانةتـ تصميـ. 

عمـ النفس  ( مف المحكميف ذوي الخبرة في المجاالت األكاديمية9عمى ) االستبانةتـ عرض 

 واإلحصائية في كؿ مف الجامعات والمؤسسات الحكومية. و السياسية  والتربية

في ضوء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض . و يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ (1والممحؽ رقـ )

في صورتيا النيائية  االستبانةمف حيث الحذؼ أو اإلضافة والتعديؿ، لتستقر  االستبانةفقرات 

 (.2)رقـ  ممحؽ وظير ذلؾ في ( فقرة62عمى )
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 :أداة الدراسة

التعصب السياسي لدى طمبة الجامعات ب وعالقتوالحوار المجتمعي  "حوؿ  استبانةتـ إعداد 

عينة مف جامعتي اإلسبلمية واألزىر في محافظة  عمىطبقت دراسة ميدانية وىي  "،الفمسطينية

 ستبانة الدارسة من قسمين رئيسين :اتتكون و غزة،

، الجامعة، مكاف الجنسوىو عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب )القسم األول: 

 (.السكف، المستوى الدراسي

التعصب ب وعبلقتوالحوار المجتمعي  الستبانة ) الدراسة محاوروىو عبارة عف  :القسم الثاني

 :فقرة (62)، ويتكوف مف ( السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية

 ( فقرات.22ويتكوف مف ) المجتمعي الحوار :المحور االول

، ( فقرة20التعصب السياسي )تؤيد حزبؾ داخؿ السمطة( ويتكوف مف ) :المحور الثاني

 ( فقرة.20ويتكوف مف ) داخؿ السمطة(( xالتعصب السياسي )ال تؤيد حزب )و 

 .(3لفقرات االستبياف حسب جدوؿ رقـ )( لقياس استجابات المبحوثيف 5-1تـ استخداـ التدرج )

 درجات مقياس  ( 3جدول رقم ) 

 معارض بشدة االستجابة
  بشدةموافق 

 5 4 3 2 1 المقياس

 
دؿ عمى  (5) وكمما اقتربت االجابة مف ،( لبلستجابة5_1اختار الباحث التدرج ) -

 .%20الموافقة العالية عمى ما ورد في الفقرة المعنية وكؿ تدرج لو وزف نسبي 
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 : صدق االستبيان

تػػػػـ توزيػػػػع عينػػػػة  و مػػػػا وضػػػػعت لقياسػػػػو، سػػػػتبانةاالأف تقػػػػيس أسػػػػئمة  االسػػػػتبانةيقصػػػػد بصػػػػدؽ 

  .االستبانةوالصدؽ البنائي وثبات الختبار االتساؽ الداخمي  استبانة (33)استطبلعية حجميا 

 بطريقتين: االستبانةوقد قام الباحث بالتأكد من صدق 

 :الصدق الظاىري -1

مف أساتذة متخصصيف  (9)عمى مجموعة مف المحكميف تألفت مف  االستبانة عرض الباحث

آلراء المحكميف  ، وقد استجاب الباحث(1أسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ) الجامعة الفمسطينية،

بإجراء ما يمـز مف حذؼ وتعديؿ في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلؾ خرج االستبياف في  قاـو 

 (. 2 انظر الممحؽ رقـ ) النيائية صورتو

 صدق المقياس : -1

 Internal Validityاالتساق الداخمي  :أوالً 

مع المجاؿ الذي تنتمي  االستبانةيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 

وذلؾ مف خبلؿ حساب  لبلستبانةإلية ىذه الفقرة، وقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي 

 والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو. االستبانةمعامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت 

 نتائج االتساق الداخمي : 

 المحور األول: الحوار المجتمعي

" الحوار المجتمعي( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "4)رقـ يوضح جدوؿ 

معنوية  ىوالدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستو 

(1015 ≥α) .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو 
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 (4)رقم جدول 

المجتمعي " والدرجة الكمية لممجال معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال الحوار  

 البيئة #
 معامل

 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

(Sig) 
 0.000 *0.537 تقيـ الجامعة ممتقيات لمحوار والمناقشة.  1
 0.000 *0.554 تيتـ الجامعة بإشراؾ طبلبيا باألنشطة السياسية واالجتماعية.  2
 0.000 *0.516 لمتعبير عف آرائيـ بحرية.تشجع الييئة التدريسية الطمبة   3
 0.000 *0.624 تيتـ الجامعة بعقد مؤتمرات لمتوعية السياسية.   4
 0.000 *0.614 تنظـ الجامعة ندوات لمتوعية السياسية.   5
 0.000 *0.335 الطمبة.تشجع األطر والكتؿ الطبلبية عمى الحوار بيف   6
 0.000 *0.427 بمعنى المشاركة السياسية.أعتقد أنني عمى وعى وفيـ تاـ   7
 0.000 *0.571 أرغب في المشاركة في الحوارات السياسية.  8
 0.000 *0.634 اشارؾ في فعاليات مجمس الطمبة.  9
 0.000 *0.614 أحرص عمى متابعة البرامج الحوارية السياسية داخؿ الجامعة.  10
 0.000 *0.451 تجربة إيجابية لتعزيز الحوار البناء.الكتؿ الطبلبية داخؿ الجامعة لدييا   11
 0.000 *0.398 ىناؾ حاجة إلقامة حوارات مجتمعية داخؿ الجامعة.   12
 0.000 *0.405 أحرص عمى االنصات خبلؿ حواري مع اآلخريف.  13
 0.000 *0.409 ال أسعى إللغاء اآلخريف مف خبلؿ حواري.  14
 0.000 *0.537 واالجتماعية.يساعد الحوار عمى التدفؽ الحر لممعاني واألفكار السياسية   15
 0.000 *0.425 تنوعيـ بيف فئات الطمبة عمى يتـ  تبادؿ المعمومات واألفكار السياسية بكؿ شفافية  16
 0.000 *0.521 المختمفة. أسعى مف خبلؿ الحوار الى توضيح رؤيتي في المواقؼ االجتماعية  17
 0.000 *0.591 أعتقد بأف ىناؾ فيمًا مشتركًا لمقضايا االجتماعية والسياسية المطروحة.  18
 0.000 *0.542 واضح لثقافة الحوار االجتماعي لدى الطمبة داخؿ الجامعة .  فيـ يوجد  19
 0.000 *0.634 يوجد حالة مف الثقة بيف األطر الطبلبية المختمفة.  20
 0.000 *0.613 ىناؾ مساحة متكافئة لمطمبة لمتعبير عف آرائيـ بحريًة.   21
 0.000 *0.492 النقاشات التي تدور بيف الطمبة يغمب عمييا طابع الموضوعية.   22
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 .α≤0.0.داللة  ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو  *

" والدرجة التعصب السياسيمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (5)جدوؿ رقـ يوضح 

 (α≤ 1015)معنوية  ىالكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستو 

 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التعصب السياسي " والدرجة الكمية لممجال (5)جدول رقم 

 السياسيالتعصب  #
 معامل

 بيرسون
 لالرتباط

 االحتمالية القيمة
(Sig.) 

 0.000 *0.773 يقدـ كؿ ما ىو خير لموطف. ( x)حزب   1
 0.000 *0.792 ييتـ حقًا لتعزيز مستوى المعيشة لجميع الناس في الوطف.( x)حزب  2
 0.000 *0.736 ييمو تعزيز مستوى المعيشي الناس في الوطف دوف غيره.( x)حزب  3
 0.000 *0.784 .تقصير يبذؿ قصار جيده لتعزيز فرص عمؿ عادلة لجميع الفئات دوف( x)حزب  4
 0.000 *0.784 تحيز طائفيفي الوطف دوف  يحتـر حقوؽ الممكية وممكية جميع المجموعات( x)حزب  5
 0.000 *0.749 يحتـر الديمقراطية حتى ولـ توافؽ أىدافو.( x)حزب  6
 0.000 *0.796 الوثوؽ بو لمتعامؿ مع السمطة بمسؤولية.يمكف ( x)حزب  7
 0.000 *0.794 يعمؿ عمى توزيع عادؿ لمسمطة  بيف جميع الفئات.( x)أعتقد أف حزب  8
 0.000 *0.815 يحاوؿ بصدؽ تمبية االحتياجات والقضايا لجميع الفئات دوف تحيز.( x)حزب  9
 0.000 *0.811 .يعمؿ عمى احتراـ و حماية حقوؽ الناس ( x)أنا عمى ثقة بأف حزب  10
 0.000 *0.786 .نحو جعؿ الوطف أكثر أمنا والمجتمع أكثر استقرارا( x)يعمؿ حزب  11
 0.000 *0.771 .يفيـ الطريقة التي يمكف مف خبلليا أف تنفتح فمسطيف  عمى العالـ( x)حزب  12
 0.000 *0.760 في فمسطيف. يحتـر الدستور( x)أنا عمى ثقة بأف حزب  13
 0.000 *0.766 .يحتـر حقا التنوع الثقافي( x)حزب  14
 0.000 *0.780 قيـ األمة في فمسطيف.( x)يمثؿ حزب  15
 0.000 *0.687 .فمسطيف متشابية مع القيـ األخبلقية لمناس داخؿ ( x)القيـ األخبلقية في حزب  16
 0.000 *0.703 .تحقيؽ اليوية الوطنية الفمسطينيةتشجع الناس عمى ( x)سياسات الحزب  17
 0.000 *0.664 يسمح بعقد التجمعات السياسية لؤلحزاب المختمفة. ( x)حزب  18
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 0.000 *0.743 يسمح لسياسة الحوار في المجتمع ( x)حزب   19
 0.000 *0.604 .نفس الحقوؽ والحريات لحزبي واألحزاب األخرى( x)ينبغي أف يكوف لحزب  20

 .α≤0.0.االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة  *

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "التعصب الحزبي )حزب  (6)جدوؿ رقـ يوضح 

داخؿ السمطة(" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة  ال تؤيدهالذي 

 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو. (α≤ 0.05)معنوية  ىدالة عند مستو 

 داخل السمطة( هال تؤيدالتعصب الحزبي )حزب الذي اط بين كل فقرة من فقرات مجال "معامل االرتب( 6جدول )

 داخل السمطة( هال تؤيدالتعصب الحزبي )حزب الذي  
 معامل

 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

*0.636 وضع السياسات االقتصادية في الوطف.غير كؼء إلدارة ( x)حزب  1  0.000 
*0.679 ( في السمطة لئلضرار بصالح الناس.xسوؼ تؤدي سياسات حزب)  2  0.000 
*0.570 يتغاضى عف الفساد. ( x)حزب   3  0.000 
*0.683 يسئ استخداـ السمطة مف أجؿ تحقيؽ أىدافو الحزبية. ( x)حزب   4  0.000 
*0.633 ال تشجع الناس لكسب فرص العمؿ.  ( x)سياسات حزب   5  0.000 
*0.714 تمكيف مجموعات معينة تخصو لموصوؿ إلى السمطة. يريد فقط ( x)حزب  6  0.000 
*0.722 .يسعى إلى تيميش الناس الذيف ال يؤيدوه( x)حزب  7  0.000 
*0.404 .يتغاضى عف استخداـ العنؼ الترىيب( x)حزب  8  0.000 
*0.692 .باستخداـ القوة المفرطة مف قوات األمف مف أجؿ تحقيؽ أىدافوسوؼ يسمح ( x)حزب  9  0.000 

11  
في السمطة، سوؼ ينعدـ القانوف في الوطف عمى نحو متزايد ( x)مع وجود حزب

 .وعنيؼ
0.694*  0.000 

*0.733 .يعزز الصراع والنزاع( x)خبلؿ الحمبلت االنتخابية، واإلجراءات مف طرؼ  11  0.000 
*0.750 .في السمطة يجعؿ الناس عرضة لمقمع والعنؼ( x)وجود حزب  12  0.000 
*0.672 .في السمطة، ييدد األمف الشخصي( x)وجود حزب  13  0.000 
*0.444 .بتوفير الحماية لجميع المواطنيف عمى قدـ المساواة( x)يرغب الحزب  14  0.000 
*0.709ومجموعات مف  يسمح لمؤيديو باستيداؼ بعض األفراد( x)حزب خبلؿ االنتخابات،  15  0.000 
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 .أجؿ التخويؼ
*0.522 لديو قيمًا مختمفة عف معظـ سكاف فمسطيف.( x)حزب  16  0.000 
*0.693 ال يوجد لديو احتراما لتعددية الحزبية في فمسطيف.( x)حزب  17  0.000 
*0.685 لديو رؤيا سياسية ال ترضى غالبية أفراد المجتمع.( x)حزب  18  0.000 
*0.675 .ثقافة ومعتقدات الناسال يفيـ ( x)حزب  19  0.000 
*0.640 مقبواًل. ال يعد(x)فعؿ حزب أعتقد في التسامح السياسي مسؤولية االحزاب جميعا ولكف  21  0.000 

 .α≤0.0.داللة  ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو  *

 Structure Validityثانيًا : الصدق البنائي 

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 

الوصوؿ إلييا، ويبيف مدي ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات 

 .االستبانة

دالة إحصائيًا عند  االستبانةأف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت  (7)يبيف جدوؿ رقـ 

 صادقو لما وضع لقياسو. االستبانةوبذلؾ يعتبر جميع مجاالت  (α≤0.05)معنوية  ىمستو 

 (الفمسطينية لتعصب السياسي لدى طمبة الجامعاتامحور )معامل االرتباط بين درجة كل مجال من 

 (7جدول رقم )

 
 
# 

 
 المجاالت

 معامل
 بيرسون
 لالرتباط

 االحتمالية القيمة
(Sig.) 

1.  
اجمالي محور التعصب 

 السياسي

داخؿ  تؤيدهالتعصب الحزبي )حزبؾ الذي 
 السمطة(

0.803* 0.000 

2.  
داخؿ  هال تؤيدالتعصب الحزبي )حزب الذي 

 السمطة(
0.641* 0.000 

 .α≤0.0.داللة  ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو  *
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  :Reliability االستبانةثبات 

 االستبانةلو تـ إعادة توزيع  حتى نفس النتيجة االستبانةأف تعطي ىذه  االستبانةيقصد بثبات 

يعني االستقرار  االستبانةأكثر مف مرة تحت نفس الظروؼ والشروط، أو بعبارة أخرى أف ثبات 

وعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لو تـ إعادة توزيعيا عمى األفراد عدة مرات  االستبانةفي نتائج 

 معينة.خبلؿ فترات زمنية 

 الدراسة من خالل: استبانةوقد تحقق الباحث من ثبات 

وكانػػت وطريقػػة التجزئػػة النصػػفية Cronbach's Alpha Coefficient معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ  

 (.8)رقـ النتائج كما ىي مبينة في جدوؿ 

 االستبانةلقياس ثبات والتجزئة النصفية معامل ألفا كرونباخ  (8)جدول رقم 

 
 
# 

 
 المجاالت

 عدد
 الفقرات

 معامل ألفا
 كرونباخ

التجزئة 
 النصفية

1.  
دور الحوار المجتمعي في 

الحد من التعصب 
السياسي لدى طمبة 
 الجامعات الفمسطينية

 0.758 0.867 22 الحوار المجتمعي

2.  
 تؤيدهالتعصب الحزبي )حزبؾ الذي 

 داخؿ السمطة(
20 

0.964 0.979 

3.  
 هال تؤيدالتعصب الحزبي )حزب الذي 

 داخؿ السمطة(
20 

0.962 0.927 

 0.921 0.933 40 التعصب الحزبياجمالي محور   .4

 

 لمحػورمرتفعػة  خكػرو نبػا( أف قيمػة معامػؿ ألفػا 8واضػح مػف النتػائج الموضػحة فػي جػدوؿ رقػـ )

امػا حسػب ، (33900)(التعصػب السياسػي)بينمػا بمغػت ( 10867) بمغػتحيػث  الحوار المجتمعي
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بينمػا  ( 10756) نبػاخ حيػت بمغػتو فكانت النتائج مشابية لطريقة الفا كر طريقة التجزئة النصفية 

 (. 339.0)لمحور التعصب السياسيبمغت 

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 Statistical Package forالتحميػؿ اإلحصػائيمػف خػبلؿ برنػامج  االسػتبانةتػـ تفريػغ وتحميػؿ 

the Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبػار  K-S) ) Kolmogorov-Smirnov Testسػمرنوؼ – اختبار كولمجػوروؼ تـ استخداـ

فػي جػدوؿ ، وكانػت النتػائج كمػا ىػي مبينػة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مػف عدمػو

 (. 9 )رقـ 

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار  (9)رقم جدول 

 
 
# 

 

 المجاالت
 عدد

 الفقرات

 كولمجوروف
– 

-Kسمرنوف

S) ) 

Sig.المعنوية 

1.  
 وعالقتو الحوار المجتمعي 

التعصب السياسي لدى ب
 طمبة الجامعات الفمسطينية

 0.511 0.821 22 الحوار المجتمعي

2.  
داخؿ  تؤيدهالتعصب الحزبي )حزبؾ الذي 

 السمطة(
20 

0.856 0.456 

3.  
 تؤيده التعصب الحزبي )حزبؾ الذي ال

 داخؿ السمطة(
20 

0.628 0.825 

 0.522 0.814 40 اجمالي محور التعصب الحزبي  .4
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ت مجػػػاالجميػػػع ل (.Sig) حتماليػػػةاال( أف القيمػػػة 9)رقػػػـ واضػػػح مػػػف النتػػػائج الموضػػػحة فػػػي جػػػدوؿ 

يذه المجػاالت يتبػع التوزيػع وبذلؾ فإف توزيع البيانات ل 1015مستوى الداللة مف  كبرأالدراسة كانت 

 لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.  معمميةالسيتـ استخداـ االختبارات  حيثو  ،الطبيعي

 : تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية

يسػػتخدـ ىػػذا األمػػر بشػػكؿ أساسػػي ألغػػراض  ئويػػة والتكػػرارات والمتوسػػط الحسػػابي،النسػػب الم -1

 . تكرار فئات متغير ما ويتـ االستفادة منيا في وصؼ عينة الدراسةمعرفة 

 .االستبانة(، لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ -2

 .االستبانةلمعرفة ثبات فقرات ( split halfاختبار التجزئة النصفية ) -3

 K-S) )  : Kolmogorov-Smirnov Testسػػمرنوؼ – اختبػػار كولمجػػوروؼ اسػػتخداـ -4

 .ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو لمعرفة ختبارالايستخدـ ىذا 

  ،( لقيػاس درجػة االرتبػاطPearson Correlation Coefficientمعامػؿ ارتبػاط بيرسػوف ) -5

االتسػػاؽ . وقػػد تػػـ اسػػتخدامو لحسػػاب يقػػـو ىػػذا االختبػػار عمػػى دراسػػة العبلقػػة بػػيف متغيػػريف

 الداخمي والصدؽ البنائي لبلستبانة، والعبلقة بيف المتغيرات.

ولقد تـ اسػتخدامو لمتأكػد مػف داللػة المتوسػط لكػؿ ( T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  -6

 فقرة مف فقرات االستبانة.

( لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف Independent Samples T-Test) فػػي حالػػة عينتػػيف Tاختبػػار  -7

 ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة.  تىناؾ فروقا

( لمعرفػة One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي  -8

 ما إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجموعات أو أكثر مف البيانات.
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 الفصل الخامس
 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 
:مقدمة   

، وذلؾ مف خبلؿ واختبار فرضيات الدراسة ،تحميؿ البياناتالفصؿ عرضًا ليتضمف ىذا 
اإلجابة عف أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ 

الجامعة، مكاف س، اشتممت عمى )الجن تمتغيراعدد مف التحميؿ فقراتيا، والوقوؼ عمى 
الدراسي(، لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف  السكف، المستوى

 (SPSS) جتماعيةاالنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات الدراسة، إذ تـ استخداـ بر  استبانة
 لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ. 

 صية :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخ

 . نة الدراسة وفق البيانات الشخصيةعرض لخصائص عي(10( وجدول )4يوضح شكل ) وفيما يمي 

96.6%

3.4%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

استمارات مكتملة

استمارات مفقودة 

 (4شكؿ) 
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 (10جدوؿ )

 النسبة التكرار 
 96.6 367 استمارات مكتممة

 3.4 13 استمارات مفقودة )لـ يتـ االجابة عمييا(
 100.0 380 المجموع

 

تـ استكماليا بالتعبئة  ستماراتاالمف  %96.6( إف10) جدوؿو  (4شكؿ )يتضح مف خبلؿ 
 %مف االستمارات لـ تستكمؿ وتـ اعتبارىا استمارات مفقودة .3.4مف المبحوثيف بينما 

من االستمارات التي تم استكماليا بالتعبئة من ( البيانات الشخصية 11يوضح جدول )
 المبحوثين.

 بيانات الشخصيةال يوضح (11جدول )
 النسبة التكرار البند 

 الجنس
 50.4 185 ذكر
 49.6 182 أنثى

 

 الجامعة
 62.7 230 الجامعة االسبلمية
 37.3 137 جامعة االزىر

 

 مكان السكن
 68.7 252 مدينة
 5.4 20 قرية
 25.9 95 مخيـ

 

 المستوى الدراسي

 25.1 92 االوؿ
 25.3 93 الثاني
 29.2 107 الثالث
 20.4 75 الرابع
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% مف اإلناث ويعزو 49.6مف الذكور بينما   %50.4يتضح أف  (11)مف خبلؿ جدوؿ

، ونظرًا لمشاركة المرأة أف نسبة الذكور واالناث متساوية نوعًا ما في فمسطيف ؛الباحث ذلؾ إلى

التشريعية حتي أنيا االنتخابات مجاالت السياسية، إضافة لظيورىا في  في ؿاعوحضورىا الف

أصبحت عنصر جذب لؤلحزاب الفمسطينية، وقد شيدت انتخابات البمديات التي كاف مف المقرر 

، لتسجيؿ المرأة في سجؿ االنتخابي االحزاب سباؽ واضح مف قبؿ ، 8/10/2016أف تبدأ في 

     فقد عمد الباحث أف تكوف العينة متساوية بيف الذكور واإلناث.

% مف الجامعة االسبلمية 62.7، بينما مف الطمبة مف جامعة االزىر %37.3 أف يتضحو 

، ىذا ويعزو الباحث ذلؾ أف عدد المسجميف في الجامعة اإلسبلمية أكثر منيا في جامعة األزىر

  ما جاء بو الباحث مف مصادر موثوؽ ليا مف داخؿ الجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر.

% مف 5.4و% مف سكاف المخيمات 25.9و لمدف% مف سكاف ا68.7ف الغالبية أيتضح 

والقرى إلى  ازدحاـ المدف بالسكاف ونزوح السكاف مف المخيماتإلى يعزو الباحث ذلؾ و القرى 

 .فييا توفر الخدمات والمرافؽ الحياتية مف أجؿالمدف 

%، 25.1 المستوى االول :يتضح أف توزيع الطبلب عمى المستويات الدراسية كاف كالتالي

 % 20.4 المستوى الرابع%، 29.2 المستوى الثالث%، 25.3 المستوى الثاني

 ذلك لعدة اسباب :  يعزو الباحثو 

(ب المتمثمةتأجيؿ الدراسة بسبب الحالة االقتصادية السيئة ) -1  .عدـ دفع الرسـو

 .آخر إلى تخصصدراسي تحويؿ مف تخصص  -2

 توزيع التخصصات ضمف تخصص الكمية الواحدة.  -3

 .....الخ( ،العمؿ ،الرسوـ عدـ دفع ،الدراسة نيائيًا بسبب) اليجرةالخروج مف  -4



 

 

- 115 - 

 

 الوزن النسبي لفقرات المجاالت ثانيا: 

 تحميل فقرات االستبانة :

لعينة  Tتـ استخداـ االختبارات العممية )اختبارحيث تحميؿ فقرات االستبانة (  12يبيف جدوؿ )
ىي الحياد  3حيث اعتبرت الدرجة ، واحدة( لمعرفة ما إذا كانت متوسطات درجات االستجابة

 % عمى مقياس الدراسة.60وىي تمثؿ 
 (α)قيمة مستوى الداللة( 12يوضح جدوؿ )

 موافقة بدرجة ضعيفة موافقة بدرجة متوسطة موافقة بدرجة كبيرة
المتوسط < المتوسط العاـ 

 (3المفترض)
المتوسط = المتوسط العاـ 

 (3المفترض)
المتوسط > المتوسط العاـ 

 (3المفترض)
مستوى الداللة يكوف اكبر  مف  0.05مستوى الداللة يكوف اقؿ  مف 

0.05 
مستوى الداللة يكوف اقؿ  مف 

0.05 
 

يكوف ىناؾ فروؽ  0.05قؿ مف أ (αيتضح انو اذا كانت قيمة مستوى الداللة ) (12)مف جدوؿ
فاذا كانت قيمة  ،و المجاؿأ( والمتوسط الحقيقي لمفقرة 3معنوية بيف المتوسط العاـ المفترض)

، بينما اذا كاف المتوسط ( تكوف الموافقة درجة كبيرة3ترض)مف المتوسط المفى عمأالمتوسط 
قة بدرجة ضعيفة، اما اذا و المجاؿ تكوف الموافأ ؛عمى مف المتوسط الحقيقي لمفقرةأالمفترض 

ففي ىذه الحالة  0.05، أي اف مستوى الداللة اكبر مف انت النتيجة ال توجد فروؽ معنويةك
( قريب او مساوي مف المتوسط الحقيقي لمبيانات لذلؾ تكوف 3يكوف المتوسط العاـ المفترض)

 الموافقة بدرجة متوسطة.
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 المحور األول: الحوار المجتمعي
 جميع فقرات االستبيان :تحميل 

، الخاصة بالحوار المجتمعي لمعرفة متوسطات االستجابة لجميع الفقرات Tتم استخدام اختبار 
 والذي يفسر السؤال: ما مدى توافر الحوار المجتمعي داخل الجامعات الفمسطينية؟

 -: الجدول التاليموضحة في  التحميل تائجن 
 النسبي لمجال الحوار المجتمعي( الوسط الحسابي والوزن 13جدول )

 الحوار المجتمعي أوال
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 النسبي %

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

 كبيرة 9 0.00 16.55 75.12 0.87 3.76 تقيـ الجامعة ممتقيات لمحوار والمناقشة.  -1

2-  
طبلبيا باألنشطة تيتـ الجامعة بإشراؾ 
 السياسية واالجتماعية.

3.72 0.98 74.41 14.09 0.00 
 كبيرة 10

3-  
تشجع الييئة التدريسية الطمبة لمتعبير 

 عف آرائيـ بحرية.
3.84 1.01 76.77 15.86 0.00 

 كبيرة 6

4-  
تيتـ الجامعة بعقد مؤتمرات لمتوعية 

 السياسية. 
3.54 1.07 70.77 9.59 0.00 

 كبيرة 12

 كبيرة 14 0.00 8.10 69.28 1.09 3.46 تنظـ الجامعة ندوات لمتوعية السياسية.   -5

6-  
تشجع األطر والكتؿ الطبلبية عمى 

 الحوار بيف الطمبة .
3.79 1.01 75.79 14.91 0.00 

 كبيرة 7

7-  
أعتقد أنني عمى وعى وفيـ تاـ بمعنى 

 المشاركة السياسية.
3.77 0.93 75.32 15.64 0.00 

 كبيرة 8

8-  
أرغب في المشاركة في الحوارات 

 السياسية.
3.29 1.27 65.82 4.39 0.00 

 كبيرة 18

 كبيرة 21 0.00 4.03 65.18 1.22 3.26 شارؾ في فعاليات مجمس الطمبة.أ  -9

10-  
أحرص عمى متابعة البرامج الحوارية 

 السياسية داخؿ الجامعة.
3.16 1.21 63.27 2.60 0.01 

 كبيرة 22
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11-  
الجامعة لدييا الكتؿ الطبلبية داخؿ 

 تجربة إيجابية لتعزيز الحوار البناء.
3.47 1.14 69.32 7.85 0.00 

 كبيرة 13

12-  
ىناؾ حاجة إلقامة حوارات مجتمعية 

 داخؿ الجامعة. 
4.17 0.69 83.39 32.45 0.00 

 كبيرة 4

13-  
أحرص عمى االنصات خبلؿ حواري 

 مع اآلخريف.
4.39 0.76 87.70 34.72 0.00 

 كبيرة 1

14-  
إللغاء اآلخريف مف خبلؿ ال أسعى 
 حواري.

4.21 0.92 84.21 25.03 0.00 
 كبيرة 3

15-  
يساعد الحوار عمى التدفؽ الحر 

لممعاني واألفكار السياسية واالجتماعية 
. 

4.25 0.75 84.92 31.74 0.00 

2 
 كبيرة

16-  
يتـ  تبادؿ المعمومات واألفكار السياسية 

بكؿ شفافية بيف فئات الطمبة عمى 
 تنوعيـ. 

3.61 1.13 72.11 10.23 0.00 

11 
 كبيرة

17-  
أسعى مف خبلؿ الحوار الى توضيح 

رؤيتي في المواقؼ االجتماعية 
 المختمفة.

4.16 0.82 83.13 26.91 0.00 

5 
 كبيرة

18-  
أعتقد بأف ىناؾ فيمًا مشتركًا لمقضايا 

 االجتماعية والسياسية المطروحة.
3.42 1.12 68.35 7.14 0.00 

 كبيرة 16

19-  
يوجد فيـ  واضح لثقافة الحوار 

 االجتماعي لدى الطمبة داخؿ الجامعة . 
3.39 1.16 67.75 6.38 0.00 

 كبيرة 17

20-  
يوجد حالة مف الثقة بيف األطر 

 الطبلبية المختمفة.
3.25 1.21 65.08 4.02 0.00 

 كبيرة 20

21-  
ىناؾ مساحة متكافئة لمطمبة لمتعبير 

 عف آرائيـ بحريًة. 
3.27 1.18 65.33 4.32 0.00 

 كبيرة 19

22-  
النقاشات التي تدور بيف الطمبة يغمب 

 عمييا طابع الموضوعية. 
3.42 1.09 68.39 7.37 0.00 

 كبيرة 15

 كبيرة  0.00 21.63 72.79 0.57 3.64 اجمالي محور الحوار المجتمعي 



 

 

- 118 - 

 

   الحوار المجتمعي( يتضح اف المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ 13مف خبلؿ جدوؿ)

ف إف (Tوحسب نتيجة اختبار ) (3)عمى مف المتوسط العاـ المعبر عنة بالقيمة أكانت 

 المتوسطات كانت تزيد مف المتوسط العاـ وبالتالي توجد فروؽ معنوية. 

بينما لفقرات  (%72.79 )و يتضح اف الوزف النسبي إلجمالي محور الحوار المجتمعي بمغ

أحرص عمى االنصات خالل حواري مع ) محور الحوار المجتمعي كانت الفقرة الثالثة عشرة

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف العينة  ،(%87.7 )احتمت المرتبة االولى بوزف نسبي بمغاآلخرين( 

تعممة موتعتبر الفئة ال ،متعممة فئةطبقت عمى طمبة الجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر وىي 

أظيرت حيث  (2007، معمر) فيـ طبيعة الحوار، وىذا ما أثبتتو دراسةى معأقدر مف غيرىا 

رفع مستوى ثقافة الحوار في في سرية مف أقوي العوامؿ ألج الدراسة أف التعميـ والتربية انتائ

بوجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف ثقافة  (2012، الفميت)وقد أثبت دراسة السعودي،  المجتمع

 .الحوار ووجوده لدى طبلب الجامعة بفمسطيف

بينما كانت الفقرة العاشرة )أحرص عمى متابعة البرامج الحوارية السياسية داخؿ الجامعة(  

 :إلى ويعزو الباحث ذلك (%63.27)احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي 

الخرجيف  ، ومشاكؿالتي تقاـ مف أجؿ حؿ المشكبلت السياسية عدـ جدية الحوارات والمقاءات 

عدـ ويضاؼ إلييا عف االنقساـ السياسي،  ةاإلحباط السياسي ناتج مف حالةوجود الطمبة،  مف

وينظر إلييا الباحث أنيا نتيجة ميمة وذلؾ رغـ أف الحوار  جدية الحوارات التي جرت إلنيائو،

ف دؿ فإنما يدؿ عمى عدـ المجتمعي نسبتو كانت عالية فقد كان ت ىنا النتيجة مغايرة، ىذا وا 

فقرات وقد عززت ىذه النتيجة يا، طبيؽ مخرجاتت وعدـالثقة بالحوارات المقامة داخؿ الجامعات 

)أشارؾ في  المشاركة في الحوارات السياسية( والفقرة التاسعةأرغب في االستبانة الثامنة )
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ة البرامج الحوارية رص عمى متابعحأ)الطمبة(، حيث كانت النسبة مقاربة لمفقرة  سفعاليات مجم

، والعمؿ ويعزو الباحث ذلؾ أيضا لعدـ الفيـ لطبيعة مفيوـ الحوار المجتمعي، (داخؿ الجامعة

  (.2014وىو ما اتفؽ مع دراسة )عودة، بالقادة والمسؤوليفبو داخؿ أماكف تجمع الطمبة 

ف القادة ليـ دور مركزي في ما بينو الباحث في معوقات الحوار المجتمعي، باعتبار أوىذا 

 (.2011، وأيضًا ما دلت عميو دراسة)مرعي، توجيو سموؾ األفراد سياسيًا واجتماعيًا وثقافياً 

 لمحور الثاني: التعصب السياسيا

الذي يبيف النتائج الخاصة بمحور التعصب السياسي ويجيب عف التساؤؿ  (14)خبلؿ جدوؿمف 

 ما مستوى التعصب لدى طمبة الجامعات الفمسطينية؟

( الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال التعصب السياسي )الحزب الذي تؤيده 14جدول )
 داخل السمطة(

 التعصب السياسي أوال
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

1-  
(  يقدـ كؿ ما ىو خير xحزب )
 لموطف.

3.29 1.28 65.77 4.31 0.00 
14 

 كبيرة

2-  
( ييتـ حقًا لتعزيز مستوى xحزب)

 المعيشة لجميع الناس في الوطف.
3.21 1.30 64.19 3.06 0.00 

15 
 كبيرة

3-  
( ييمو تعزيز مستوى المعيشي xحزب)

 لمناس في الوطف دوف غيره.
3.13 1.30 62.51 1.84 0.07 

19 
 متوسطة

4-  
( يبذؿ قصار جيده لتعزيز xحزب)

فرص عمؿ عادلة لجميع الفئات دوف 
 تقصير.

3.08 1.33 61.70 1.22 0.22 
20 

 متوسطة

 كبيرة 13 0.00 4.52 66.26 1.32 3.31( يحتـر حقوؽ الممكية وممكية xحزب)  -5
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 جميع المجموعات في الوطف دوف
 تحيز طائفي.

6-  
( يحتـر الديمقراطية حتى ولـ xحزب)

 توافؽ أىدافو.
3.18 1.31 63.64 2.65 0.01 

17 
 كبيرة

7-  
( يمكف الوثوؽ بو لمتعامؿ مع xحزب)

 السمطة بمسؤولية.
3.37 1.28 67.35 5.45 0.00 

10 
 كبيرة

8-  
( يعمؿ عمى توزيع xأعتقد أف حزب)

 لمسمطة  بيف جميع الفئات. عادؿ
3.16 1.32 63.13 2.26 0.02 

18 
 كبيرة

9-  
( يحاوؿ بصدؽ تمبية xحزب)

االحتياجات والقضايا لجميع الفئات 
 دوف تحيز.

3.19 1.29 63.70 2.72 0.01 
16 

 كبيرة

10-  
(  يعمؿ عمى xأنا عمى ثقة بأف حزب)

 احتراـ و حماية حقوؽ الناس.
3.42 1.29 68.35 6.16 0.00 

8 
 كبيرة

11-  
( نحو جعؿ الوطف أكثر xيعمؿ حزب)

 أمنا والمجتمع أكثر استقرارا.
3.43 1.33 68.55 6.15 0.00 

7 
 كبيرة

12-  
( يفيـ الطريقة التي يمكف مف xحزب)

 خبلليا أف تنفتح فمسطيف  عمى العالـ.
3.39 1.25 67.76 5.96 0.00 

9 
 كبيرة

13-  
( يحتـر xأنا عمى ثقة بأف حزب)
 الدستور في فمسطيف.

3.35 1.31 66.94 5.08 0.00 
12 

 كبيرة

 كبيرة 5 0.00 8.28 70.33 1.19 3.52 ( يحتـر حقا التنوع الثقافي.xحزب)  -14
 كبيرة 4 0.00 8.45 71.16 1.26 3.56 ( قيـ األمة في فمسطيف.xيمثؿ حزب)  -15

16-  
( متشابية xالقيـ األخبلقية في حزب)

مع القيـ األخبلقية لمناس داخؿ 
 فمسطيف.

3.57 1.19 71.44 9.11 0.00 
3 

 كبيرة

17-  
( تشجع الناس عمى xسياسات الحزب)

 تحقيؽ اليوية الوطنية الفمسطينية.
3.67 1.20 73.42 10.66 0.00 

2 
 كبيرة

18-  
( يسمح بعقد التجمعات xحزب)

 السياسية لؤلحزاب المختمفة. 
3.37 1.21 67.34 5.78 0.00 

11 
 كبيرة
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19-  
(  يسمح لسياسة الحوار في xحزب )
 المجتمع

3.43 1.20 68.61 6.79 0.00 
6 

 كبيرة

20-  
( نفس الحقوؽ xينبغي أف يكوف لحزب)

 والحريات لحزبي واألحزاب األخرى.
3.73 1.19 74.68 11.79 0.00 

1 
 كبيرة

 
اجمالي محور التعصب السياسي 
 0.00 6.62 66.91 1.00 3.35 )الحزب الذي تؤيده داخل السمطة(

 
 كبيرة

 

 

استغبلؿ واستثمار ف المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ أيتضح  (14مف خبلؿ جدوؿ)  

وحسب  (3)بالقيمة  وعمى مف المتوسط العاـ المعبر عنأكانت  ةستراتيجيالاالقدرات والمواىب 

معنوية، ف المتوسطات كانت تزيد مف المتوسط العاـ وبالتالي توجد فروؽ إف  (T) ختبارانتيجة 

كبر أمعنوية حيث كانت مستوى الداللة  ( فقد وجد الباحث عدـ وجود فروؽ3،4ف )يالفقرتعدا 

( 3ف المتوسط الحقيقي لمفقرتيف كاف قريب مف الوسط العاـ المفترض )أمما يبيف  (0.05)مف 

ويعزو الباحث ذلؾ   ،ال توجد فروؽ حقيقية، لذلؾ كانت درجة التأثير متوسطة في الفقرتيفلذلؾ 

وحرص الحزب أف يتولى المناصب ، نتماء السياسي لمحزب الذي يؤيده أفراد العينةإلالطبيعة 

، األمر الذي مف خبللو يعتقد أفراد الحزب السياسي أنو الوظيفية أفراد الحزب السياسي الحاكـ

، وقد بيف الوظائؼ المركزية والمحورية لمدولةو  ،سمطتو داخؿ الوظائؼ الحكوميةيقوـ بتعزيز 

يكوف التركيز بأنو  ،المفسرة لمتعصب في الدراسة مف خبلؿ نظرية أنساؽ المعتقداتالباحث 

     .دوف مضمونيا عمى بناء المعتقدات في صورتيا

ف الوزف النسبي لفقرات مجاؿ التعصب السياسي )الحزب الذي تؤيده داخؿ السمطة( أو يتضح 

والحريات لحزبي واألحزاب  ( نفس الحقوؽxفكانت الفقرة العشريف )ينبغي أف يكوف لحزب)

حدى متطمبات إتوضح ىذه النتيجة %، 74.68ولى بوزف نسبي بمغ ألاألخرى( احتمت المرتبة ا
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التسامح في أدبيات العموـ السياسية والنظريات  يعتبرو ، عمى وجود تسامحالديمقراطية 

العبلقات بيف الجماعات ت  الديمقراطية يعبر عف احتراـ مبادئ ديمقراطية معينة، أما في أدبيا

ستخدـ عمى نحو مختمؼ، لكى يدؿ عمى التعصب لمجماعة، ويشير المعنى لتجنب التعصب تف

السابعة بأف ، وىذا جاءت بو الفقرة ألمر مف سمات التعصبأو لعدـ التمييز، ويعتبر ىذا ا

%، 67.35وقد احتمت وزف نسبي ( يمكف الوثوؽ بو لمتعامؿ مع السمطة بمسؤولية x)حزب ))

%، وىي 70.33وقد احتمت وزف نسبي  (( يحتـر التنوع الثقافي(xحزب )والفقرة الرابعة عشر 

 .مف المتوسط العاـ عمىنسبة أ

تعزيز فرص عمؿ عادلة لجميع في ( يبذؿ قصار جيده xبينما كانت الفقرة الرابعة )حزب) 

 الفقرةيجد الباحث في % 61.7الفئات دوف تقصير( احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي 

( نفس الحقوؽ والحريات لحزبي واألحزاب األخرى( احتمت xالعشريف)ينبغي أف يكوف لحزب)

ولكف  %، مطمب مف متطمبات الديمقراطية والتسامح،74.68ولى بوزف نسبي بمغ ألالمرتبة ا

ة الفقرة الرابعة بوزف نسبي نتيج وءت بوىذا ما جا ،يجري التطبيؽ يكوف الشيء مختمؼ دماعن

 بيفالمعتقد مف  عبئة الحزبية المبنية عمى الصراعالت أف إلى ، ويفسر الباحث ىذامتوسط

ميددة أو مستيدفة مف قبؿ الجماعات األخرى، وىذا يعكس  ة الجماعةالجماعات، أف حيا

االىتماـ الجماعي لؤلفراد بمصيرىـ العاـ ومستقبميـ، وليس االىتماـ الذاتي المتمثؿ في 

مر يولد إحساس جماعي لؤلشخاص ألفراد كؿ حسب رغباتو وأمانيو الخاصة، ىذا األاىتمامات ا

ابة بأذى وأف التيديد يوجو لمجماعة ككؿ، وىذا ما ف الجماعة التي ينتموف إلييا معرضة لئلصأب

(  ييمو تعزيز مستوى xحزب))ىذه الفقرة دعمًا لمفقرة رقـ ثبلثةو  ،فسرتو نظرية التيديد الجماعي

 . (2009)اوجيامبو، الحالية مع دراسة  دراسةال اتفقت، قد (المعيشي لمناس في الوطف دوف غيره
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( الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال  التعصب السياسي )الحزب الذي ال 15جدول )
 السمطة(تؤيده داخل 

الوسط   
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 النسبي %

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p-value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

1-  
( غير كؼء إلدارة وضع السياسات xحزب)

 االقتصادية في الوطف.
3.75 1.09 74.95 13.09 0.00 5 

 كبيرة

2-  
( في السمطة xسوؼ تؤدي سياسات حزب)

 لئلضرار بصالح الناس.
3.78 1.17 75.55 12.70 0.00 3 

 كبيرة

 كبيرة 7 0.00 10.15 73.20 1.24 3.66 (  يتغاضى عف الفساد.xحزب )  -3

4-  
(  يسئ استخداـ السمطة مف أجؿ xحزب )

 تحقيؽ أىدافو الحزبية.
3.85 1.17 77.09 13.93 0.00 1 

 كبيرة

5-  
(  ال تشجع الناس لكسب xسياسات حزب )
 فرص العمؿ. 

 كبيرة 8 0.00 10.04 72.60 1.20 3.63

( يريد فقط تمكيف مجموعات معينة xحزب)  -6
 تخصو لموصوؿ إلى السمطة.

 كبيرة 2 0.00 13.06 76.22 1.19 3.81

7-  
( يسعى إلى تيميش الناس الذيف ال xحزب)
 يؤيدوه.

3.77 1.24 75.45 11.92 0.00 4 
 كبيرة

8-  
( يتغاضى عف استخداـ العنؼ xحزب)

 الترىيب.
3.26 1.28 65.19 3.85 0.00 18 

 كبيرة

9-  
( سوؼ يسمح باستخداـ القوة المفرطة xحزب)

 مف قوات األمف مف أجؿ تحقيؽ أىدافو.
 كبيرة 6 0.00 10.32 73.68 1.26 3.68

10-  
ينعدـ ( في السمطة، سوؼ xمع وجود حزب)

 و عنيؼ. القانوف في الوطف عمى نحو متزايد
3.44 1.21 68.87 6.99 0.00 16 

 كبيرة

11-  
خبلؿ الحمبلت االنتخابية، واإلجراءات مف 

 ( يعزز الصراع والنزاع.xطرؼ)
3.62 1.22 72.43 9.73 0.00 10 

 كبيرة

12-  
( في السمطة يجعؿ الناس xوجود حزب)

 عرضة لمقمع والعنؼ.
 كبيرة 11 0.00 9.35 72.19 1.24 3.61

13-  
( في السمطة، ييدد األمف xوجود حزب)
 الشخصي.

3.53 1.24 70.69 8.20 0.00 15 
 كبيرة

14-  
( بتوفير الحماية لجميع xيرغب الحزب)

 المواطنيف عمى قدـ المساواة.
3.02 1.30 60.50 0.36 0.72 20 

 متوسطة
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15-  
( يسمح لمؤيديو xحزب) خبلؿ االنتخابات،
األفراد ومجموعات مف أجؿ باستيداؼ بعض 

 التخويؼ.

3.54 1.29 70.71 7.95 0.00 
14 

 كبيرة

16-  
( لديو قيمًا مختمفة عف معظـ سكاف xحزب)

 فمسطيف.
3.35 1.25 67.06 5.37 0.00 19 

 كبيرة

17-  
لتعددية الحزبية مًا ( ال يوجد لديو احتراxحزب)

 في فمسطيف.
 كبيرة 12 0.00 8.80 71.53 1.24 3.58

لديو رؤيا سياسية ال ترضى غالبية ( xحزب)  -18
 أفراد المجتمع.

 كبيرة 9 0.00 9.44 72.75 1.29 3.64

 كبيرة 17 0.00 6.44 68.59 1.27 3.43 ( ال يفيـ ثقافة ومعتقدات الناس.xحزب)  -19

20-  
أعتقد في التسامح السياسي مسؤولية االحزاب 

 (   ال يعد مقبواًل.xجميعا ولكف فعؿ حزب )
 كبيرة 13 0.00 8.92 71.40 1.22 3.57

 
التعصب الحزبي )حزب الذي ال تؤيده داخؿ 

 0.00 12.93 71.11 0.82 3.56 السمطة(
 

 كبيرة

  

التعصب مجال جميع فقرات في ف المتوسطات الحسابية أ( يتضح 15مف خبلؿ جدوؿ)

 وتوسط العاـ المعبر عنعمى مف المأكانت ( السياسي)الحزب الذي ال تؤيده داخل السمطة

ف المتوسطات كانت تزيد مف المتوسط العاـ وبالتالي إف  (Tوحسب نتيجة اختبار ) (3)بالقيمة 

توجد فروؽ معنوية، عدا الفقرة الرابعة عشرة فقد وجد الباحث عدـ وجود فروؽ معنوية حيث 

ف المتوسط الحقيقي لمفقرة كاف قريب مف أمما يبيف ( 0.05)كبر مفأكانت مستوى الداللة 

 ( لذلؾ ال توجد فروؽ حقيقية، لذلؾ كانت درجة التأثير متوسطة.. 3الوسط العاـ المفترض )

مجال التعصب السياسي)الحزب الذي ال تؤيده داخل السمطة( ويتضح أف الوزف النسبي لفقرات 

 أجل تحقيق أىدافو الحزبية((  يسئ استخدام السمطة من xفكانت الفقرة الرابعة )حزب )

الحالة أف الباحث في ىذه النتيجة  ويعزو، (%77.09 )احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ

 الحزبية المسيطرة عمى مؤسسات السمطة الفمسطينية في الضفة وغزة، مف خبلؿ أفراد الحزب 
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 ،الحوار الفمسطيني ورفض المصالحة الوطنية عمى مراكز المحورية، ىذا األمر عكسلممعتميف ال

والتي مف عقباتيا المعابر الفمسطينية والموظفيف، تمؾ العقبتاف كانتا سببًا في استمرار االنقساـ، 

الوطنية والمعيشية، واستمرار عجز  فوتعتبر قضية المصالحة الفمسطينية قمب وحياة الفمسطينيي

 فالنظرية إلى واقع عممي، أدخؿ الفمسطينيي اتتفاقيالاطرفي االنقساـ عف تحويؿ نصوص 

وخاصة فئة الشباب والطمبة في حالة مف اليأس واالحباط، ىذا الواقع المرير كاف سبب بياف 

           (. 2013، وىذا ما بينتو دراسة) بشير،ىذه النتيجة، بنسبة كبيرة وىي أعمى مف المتوسط العاـ

( بتوفير الحماية لجميع المواطنين عمى قدم x)يرغب الحزب)الفقرة الرابعة عشرة بينما كانت  

ويرى الباحث أف ىذه النتيجة داعمة ، (%60.5 )( احتمت المرتبة االخيرة بوزف نسبيالمساواة

(  يسئ استخداـ السمطة مف أجؿ تحقيؽ أىدافو xفكانت الفقرة الرابعة )حزب ) لمنتيجة السابقة

، فطالما أف ىذه النتيجة نسبتيا عالية، كاف مف الطبيعي أف الحزب الذي ال تؤيده الحزبية(

قمؽ الطمبة  ذلؾ إلى الباحث ويعزوالطمبة ال ييتـ بتوفير الحماية لممواطنيف عمى قدـ المساواة، 

نتيجة الشعور باألمف واالستقرار  مف عدـ توفير الحماية ليـ كونيـ معارضيف، واستمرار عدـ

ف لعنصر نسانية أساسية، إحاجة  أفراد الحزب في السمطة، ويعد األمف واالستقرارتمركز  وا 

 أف عنصر األمف لـ يقتصر عمى الحمايةب ، عمماً استقرار أي نظاـ سياسيفي  األمف أىمية

 يةالغذائي والصحي واالقتصادي، وفي نار االنقساـ وتعنت أطرافو، واستمرار  ف، فيناؾ األمفقط

 أوجد الخوؼ إلى وجود االحتبلؿ وعممو المستمر إلبقاء الحاؿ كما ىو عميو،إضافة الحصار، 

، وىذا ما بينتو اً واضح اً إلى وجود تعصب ىذا أدى ،مف الطمبة ليست بقميمة لدى فئة تيديدالو 

أف الشعور بالتيديد وخاصة فيما يشغؿ الطمبة والشباب مف الحالة  وىي (2010محمد، ) دراسة

   .لدييـ يولد التعصب االقتصادية الحالية
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 ( الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجاالت التعصب السياسي16جدول )

 التعصب السياسي أوال
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
النسبي 
% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

1-  
التعصب السياسي )لمحزب الذي تؤيده داخؿ 

 2 0.00 6.62 66.91 1.00 3.35 السمطة(
 كبيرة

2-  
التعصب السياسي )لمحزب الذي ال تؤيده داخؿ 

 1 0.00 12.93 71.11 0.82 3.56 السمطة(
 كبيرة

 كبيرة  0.00 12.26 68.91 0.70 3.45 اجمالي محوري التعصب السياسي 

 

 السياسيالتعصب ف المتوسطات الحسابية لجميع فقرات محور أ( يتضح 16مف خبلؿ جدوؿ)

ف إف (T)وحسب نتيجة اختبار (3)كانت أعمى مف المتوسط العاـ المعبر عنة بالقيمة 

 المتوسطات كانت تزيد مف المتوسط العاـ وبالتالي توجد فروؽ معنوية. 

ما المجاالت أ (%68.91 )و يتضح أف الوزف النسبي إلجمالي محور التعصب السياسي

 احتؿ المرتبة )لمحزب الذي ال تؤيده داخل السمطة(( المحور )التعصب السياسيالفرعية فكاف 

السائدة والقائمة عمى السياسية  ويعزو الباحث ذلؾ لمحالة ،(%71.11 )ولى بوزف نسبي بمغألا

أف السموؾ الفصائمي الفمسطيني ( 2010حديد،  بوأ)وىذا ما أكدتو دراسة  ،االنقساـ السياسي

العصبية حالت و ، وقد عممت ىذه العصبية عمى منع تكويف شعور وطني موجو يتسـ بالعصبية

، وقد فسرت نظريات الصراع بيف الجماعات، التي تنتج عف ةسميم ةسس ديمقراطيأرساء دوف إ

الذي يحدث صراع وتنافس بيف و ، ئة الثقافيةيأشكاؿ الصراع المختمفة الناتجة عف تفاعؿ الب

يتكوف الشعور لدييـ أنيـ  لمحرماف النسبي لؤلشخاص حيث نتيجةجماعات، جماعتيف مف ال

ضافة إلى خمؽ عنصري محروموف أكثر مف األشخاص في الجماعات األخرى،  التيديد وا 
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حزبي فتح  اقتتاؿ بيف االمر الذي نتج عنو، (2009)اوجيامبو، كما جاء في دراسة والخوؼ

، لتحؿ لتعديؿ ىذه الحالة القائمةعدـ وجود أمؿ مع ، حزب الواحدلمسمطة الوبقيت  وحماس،

 .في جميع مؤسسات الدولةراطية السميمة والديمق مشاركة السياسيةال

احتمت المرتبة الثانية  )لمحزب الذي تؤيده داخل السمطة( )التعصب السياسيالمجاؿ  بينما كاف 

الناتج عف الفيـ  ،ويقوة تأثير الحزب عمى مؤيدإلى % ويعزو الباحث ذلؾ 66.91بوزف نسبي 

حزب، والتحيز الذي يشير إلى المضموف االنفعالي لمتعصب، التعاطفي والتقارب بيف أفراد ال

والنمطية التي تشير إلى المعتقدات والسمات الشخصية لؤلحزاب الفمسطينية باعتبارىا جماعات، 

وىذا  المتعصبوالتمييز الذي يوضح السموؾ الظاىر والصريح المعبر عما يوجد لدى الشخص 

إضافة إلى أساليب التعبئة والتربية الحزبية التي ألقت  ،(2009)اوجيامبو، ما وضحتو دراسة 

 .(2010وىذا ما أكدتو دراسة)شمح،  بتبعاتيا عمى أفراد الحزب

 رابعا: اختبار الفرضيات :
 األولى(: اختبار الفرضيات حوؿ العبلقة بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة )الفرضية الرئيسية

الفرضية الصفرية : ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات  .1

  .الدراسة

 الفرضية البديمة : توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة. .2

(  فإنو ال يمكف رفض الفرضية α≤0.05أكبر مف مستوى الداللة ) Sig.(P-value)إذا كانت 

رية وبالتالي ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة، أما إذا الصف

( فيتـ رفض الفرضية الصفرية α≤0.05أقؿ مف مستوى الداللة ) Sig.(P-value)كانت 
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وقبوؿ الفرضية البديمة القائمة بأنو توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات 

 الدراسة.

 الدراسة فرضياتالثًا: ث

 الفرضية الرئيسية األولى:

( بين توافر الحوار المجتمعي   α≤0.05ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 والتعصب السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية.

الحوار المجتمعي والتعصب السياسي لدى طمبة الجامعات ( معامل االرتباط بين 17جدول )
 .الفمسطينية

 التساؤل
 معامل بيرسون

 لالرتباط
 القيمة االحتمالية

(Sig.) 
( بػيف تػوافر   α≤0.05ىػؿ توجػد عبلقػة ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى )

 0.000 *0.429 الحوار المجتمعي والتعصب السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية

 .α≤0.05داللة  ىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند مستو  *

( .Sig، وأف القيمة االحتمالية )(0.429)( أف معامؿ االرتباط يساوي 17يبيف جدوؿ رقـ )

وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة  (α ≤ 0.05)وىي أقؿ مف مستوي الداللة  (0.00)تساوي 

ت متوسطة ذات داللة إحصائية بيف الحوار المجتمعي والتعصب السياسي لدى طمبة الجامعا

حوار  عممية نجاح أي تعيؽ التي وجود المعيقاتاستمرار  ذلؾالفمسطينية يعزو الباحث 

 داخؿ الجامعتيف، فالجامعتاف معروؼ توجياتيما السياسية، وامتبلؾ عناصر السيطرةمجتمعي 

في تطبيؽ مخرجاتو ليصبح إقامة وفرض قيود عمى استمرار أي حوار وعدـ الجدية ، لكؿ توجو

ال ييتـ  -رغـ أىميتيا–ت شكمياوال مف قبيؿ األنشطة الحوارات والمؤتمرات والندوات ماىي إال

 .بمخرجاتيا وال يؤخذ بتوصياتيا
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ومف المعروؼ أف الحوار قادر عمى خفض مستوى االنفعاالت بعد تداوليا وتفيميا، وبالتالي 

 والجماعات  خفض حدة التعصب، ونظرًا لعدـ جدية الحوارات التي أقيمت بيف األحزاب

لدى فئة عالج تبعيات االنقساـ، أفقد األمؿ يداخؿ الجامعات لكي  إقامتوركاكة ، و الفمسطينية

أدى األمر وىذا في ترميـ ما ىدمو االنقساـ السياسي واالجتماعي،  كبيرة مف طمبة الجامعات

دراسة  ليو، وىذا ما أشارت إلدى طمبة الجامعات الفمسطينيةالتعصب السياسي  ةدياز  إلى

يفقدىـ المشاركة  بموضوعية لتعبير عف آرائيـ( أف عدـ تمكيف الشباب مف ا2011)مرعي، 

 السياسية.

  فرضيتين فرعيين: الفرضية األولى يتفرع من
( بين توافر الحوار α≤0.05ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )أوال: 

داخل السمطة( لدى طمبة الجامعات المجتمعي والتعصب السياسي )حزبك الذي تؤيده 

 الفمسطينية .

( بين توافر الحوار α≤0.05)قة ذات داللة إحصائية عند مستوىىل توجد عال ثانيا:

المجتمعي والتعصب السياسي )الحزب الذي ال تؤيده داخل السمطة( لدى طمبة الجامعات 

 الفمسطينية.

( .Sig، وأف القيمة االحتمالية )(0.521)( أف معامؿ االرتباط يساوي 17يبيف جدوؿ رقـ )

وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة متوسطة  (α ≤ 0.05)وىي أقؿ مف مستوي الداللة  (0.00)تساوي

ذات داللة إحصائية بيف توافر الحوار المجتمعي والتعصب السياسي )حزبؾ الذي تؤيده داخؿ 

أف معظـ أفراد الشعب الباحث ىذه النتيجة  يعزوو ، الفمسطينيةالسمطة( لدى طمبة الجامعات 

الفمسطيني وخاصة فئة الطمبة مؤطريف سياسيًا أو يؤيدوف حزبًا سياسيًا، فمف الطبيعي أف يكوف 
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الحزب الذي يتـ تأييده مف الطمبة يمتمؾ الحوار ومقوماتو دوف غيره مف األحزاب بحيث يرى أف 

الباحث في  يجدو ياسية، محوار المجتمعي  داخؿ األحزاب السل ، ومقيـالديمقراطيةتبني ي وحزب

يرجعيا الباحث إلى  ىذا األمر تحيزًا واضحًا لمحزب الذي تؤيده، ومظيرًا مف مظاىر التعصب

( مف أف 2010التربية والتعبئة الحزبية الموجية ألفراد الحزب، وىذا ما بينتو دراسة)شمح، 

 .المؤيدةمواقؼ وأراء االفراد تكوف لصالخ الحزب الذي 

معامل االرتباط بين توافر الحوار المجتمعي ومجال التعصب السياسي )حزبك الذي تؤيده داخل ( 18جدول ) 

 السمطة( ومجال التعصب السياسي )الحزب الذي ال تؤيده داخل السمطة(

 التساؤل
 معامل بيرسون

 لالرتباط
 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

بيف توافر ( α≤0.05ىؿ توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
الحوار المجتمعي والتعصب السياسي )حزبؾ الذي تؤيده داخؿ السمطة( لدى 

 طمبة الجامعات الفمسطينية
0.521* 0.000 

بيف توافر  (α≤0.05ىؿ توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
الحوار المجتمعي والتعصب السياسي )الحزب الذي ال تؤيده داخؿ السمطة( 

 الجامعات الفمسطينيةلدى طمبة 
0.092 0.079 

 

( أف معامؿ االرتباط بيف توافر الحوار المجتمعي والتعصب السياسي 18ويبيف جدوؿ رقـ )

، وأف 0.092)الحزب الذي ال تؤيده داخؿ السمطة( لدى طمبة الجامعات الفمسطينية يساوي 

وىذا يدؿ   α ≤ 0.05كبر مف مستوي الداللة أوىي  0.079( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )

التأطير السياسي لمشعب  يعزو الباحث ذلؾ إلى عمى عدـ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية

وذلؾ لوجود االحتبلؿ الصييوني، اضافة إلى الحالة المستمرة  ستثنائيةاحالة  الفمسطيني وىى

بؿ األحزاب الفمسطينية، فمعظـ مف االستقطاب لفئة الشباب وخاصة الطمبة الجامعييف مف ق
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 فإف ىذه النتيجةوعمى ذلؾ  مؤيدوف،الشباب مف الطمبة إف لـ يكونوا منتميف لحزب سياسي، فيـ 

ىذه  أف يده، ىذا مف جية، أما مف جية أخرىأتيتـ الحزب الذي ال  عمى، تظير التعصب

والمشاركة السياسية، لمحوار المجتمعي، وعدـ الثقة بالمقاءات فيـ  وجود عدـتبيف  النتيجة

إلقامة الحاجة الماسة ، بالرغـ مف ب الذي ال تؤيدهز مف الح وخاصة عندما تكوف أحادية الجانب

عشر مف  ، وىذا ما أظيرتو نتيجة الفقرة الثانيةمحوار والندوات والمناقشاتل حوارات مجتمعية

معة(، نسبة عالية ىناؾ حاجة إلقامة حوارات مجتمعية داخؿ الجافقرات الحوار المجتمعي )

االىتماـ  (2012دراسة )الفميت،  ما دلت عميو وىذا ،أعمى مف المتوسط العاـوىي % 83.39

ليحؿ التسامح محؿ  اآلخر الرأي الرأي المخالؼ وقبوؿدب االختبلؼ وتقبؿ أو  ،ثقافة الحوارب

        التعصب.

 :نيةالفرضية الرئيسية الثا

 ةستجابا(  بين متوسط α ≤0.05عند مستوى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية  هل -

عزى لممتغيرات التالية )الجنس، مكان السكن، المستوى ي و حول الحوار المجتمعي ينالمبحوث

 ؟الجامعي ، الجامعة(

( بػػػػػيف متوسػػػػػطات α≤0.05توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتوى داللػػػػػة ) ال: أوالً 

 لمتغير الجنس. يعزى المجتمعياستجابات المبحوثيف حوؿ الحوار 

 الجنس –اختبار )ت( لعينتين مستقمتين ( نتائج19جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 tاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 انثى ذكر

 0.000 5.22 3.49 3.79 اجمالي محور الحوار المجتمعي
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)ت( لعينتػػػيف  راختبػػػا المقابمػػػة الختبػػػار نتػػػائج (.Sig)( أف القيمػػػة االحتماليػػػة 19يبػػػيف جػػػدوؿ)

، بالنسػػػػبة إلجمػػػالي المحػػػػور )اجمػػػالي محػػػػور  α ≤ 0.05قػػػػؿ مػػػف مسػػػػتوى الداللػػػة أمسػػػتقمتيف  

ممػػػا يوضػػػح وجػػػود فػػػروؽ معنويػػػة بػػػيف  0.00 المعنويػػػة تػػػوالحػػػوار المجتمعػػػي( حيػػػث كانػػػت قيم

وكانت الفروؽ  ،لمتغير الجنسعزى ياستجابات المبحوثيف حوؿ اجمالي محور الحوار المجتمعي 

 نػاتجال لصالح الذكور ويعزو الباحث ذلؾ إلػى اىتمػاـ الػذكور بوجػود الحػوار المجتمعػي واسػتمراره

 أسباب منيا: ةلعدذلك و  في الجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر الطبيعة الحياتية لمشباب عف

الحػوار المجتمعػي يطمئػنيـ أف الذكور ىـ مف يمقى عمى عاتقيـ المسئولية المعيشية ووجػود  -1

عمى مستقبميـ، إيمانًا منيـ بأف  استمرار الحػوار المجتمعػي قػادر إلنيػاء أي خػبلؼ بفقػدىـ 

 تطمعاتيـ.

فوضػػػى أكثػػػر مػػػف  وأ حالػػػة وجػػػود فبلتػػػاف مػػػفومعنويػػػًا  ماديػػػاً وأف الػػػذكور ىػػػـ المتضػػػرروف  -2

 اإلناث، باعتبارىـ المتصدروف لؤلحداث الناتجة عف ذلؾ.

االختبلط والمشاركة والمناقشة السياسية واالىتمػاـ بالقضػايا السياسػية عنػد الػذكور أكثػر مػف  -3

 كونيـ ييتموف بالقضايا السياسية بشكؿ أكبر مف اإلناث. اإلناث، 

( حيػػث كػػادت نسػػبة الػػذكور واالنػػاث 2015)مسػػمـ وىاشػػـ، دراسةمػػع نتيجػػة الدراسػػة فػػت تمخاوقػػد 

 الباحثػػػػػاف ألي سػػػػػبب، وُيرجحيػػػػػا الباحػػػػػث لمتنشػػػػػئة االجتماعيػػػػػة،أف تكػػػػػوف متسػػػػػاوية ولػػػػػـ ُيعزىػػػػػا 

 .لما تولية مف تعزيز لمحوار الفعاؿ لكبل الطرفيف ولمجامعة

( بػػػػيف متوسػػػػطات α≤0.05توجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة ) ال ثانيددددا:

 متغير مكاف السكف.ؾ للى ذيعز  المبحوثيف حوؿ الحوار المجتمعي ةاستجاب
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 مكان السكن-( نتائج اختبار "التباين األحادي 20جدول رقم ) 

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 مخيم قرية مدينة

 0.000 11.33 3.80 4.00 3.55 اجمالي محور الحوار المجتمعي
 

الختبػػار "التبػايف األحػػادي "  المقابمػة (.Sig)( أف القيمػة االحتماليػػة 20)رقػػـ  جػدوؿاليبػػيف حيػث 

 )اجمػالي محػور الحػوار المجتمعػي(بالنسبة إلجمالي المجاؿ  α ≤ 0.05قؿ مف مستوى الداللة أ

مما يوضح وجود فروؽ معنوية بيف استجابات المبحوثيف  0.00حيث كانت قيمة مستوى الداللة 

يعػزو الباحػث و  ،فالسػكلمتغيػر مكػاف ىػذه الفػروؽ تعػزى و  اجمالي محور الحوار المجتمعػيحوؿ 

لمتقػػػارب العػػػائمي  وذلػػػؾالقريػػػة والمخػػػيـ أكثػػػر منػػػو فػػػي المدينػػػة،  داخػػػؿذلػػػؾ لمتػػػرابط االجتمػػػاعي 

مػا يػتـ فييػا مػف داخػؿ القػرى و  مجػالس العػائبلتالمقاءات بػيف العائمػة الواحػدة فػي  ةوالمنزلي وكثر 

والتػػي يغمػػب عمييػػا طػػابع المقػػاءات  الجيػػراف  التفاعػػؿ بػػيفوجػػود و  ،المقػػاءات والجمسػػات الشػػبابية

اسػتبداؿ ىػذا األسػموب الحوارية والمناقشات المجتمعية فيمػا يشػغميـ ويخػص قضػاياىـ الحياتيػة، و 

 .المتوارث عف صخب الحياة المدنية 

( بػػيف متوسػػػطات α≤0.05) توجدددد فددروق ذات داللدددة إحصددائية عندددد مسددتوى داللدددة ال ثالثددا:

 لمتغير المستوى الدراسي.ذلك   يعزىو  المجتمعياستجابات المبحوثيف حوؿ الحوار 

 المستوى الدراسي ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي"  (21جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 المستوى االول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

المستوى 
 الرابع

 0.025 3.156 3.64 3.51 3.73 3.70 المجتمعياجمالي محور الحوار 
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قؿ مف مستوى أالمقابمة الختبار "التبايف األحادي"  (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 21يبيف جدوؿ)

( حيػػث كانػػت اجمددالي محددور الحددوار المجتمعدديبالنسػػبة إلجمػػالي المجػػاؿ ) α ≤ 0.05الداللػػة 

اجمدالي مما يوضح وجود فروؽ معنوية بػيف اسػتجابات المبحػوثيف حػوؿ  0.025مستوى الداللة 

لمتغيػر المسػتوى الدراسػي وكانػت الفػروؽ لصػالح المسػتوى  ذلػؾ عػزىوي محور الحوار المجتمعدي

عمػى يعزو الباحث ىذا األمػر لطبيعػة االسػتقرار التػي تحػدث لمطمبػة بعػد تعػرفيـ و الدراسي الثاني 

مػػا  امػػف خػػبلؿ الحػػوار، وىػػذوتكػػويف الرغبػػة فػػي اثبػػات وجػػوده  الجامعػػة، وتكػػويف زمالػػة وصػػداقة،

دراؾ  (2009دراسػػػػة)توفيؽ وظيرتػػػػأ مجامعػػػػة والييئػػػػة التدريسػػػػية والطمبػػػػة ل السياسػػػػية توجيػػػػاتالوا 

المسػتوى األوؿ، أمػا عػف المسػتوى الثالػث فيعػزو الباحػث تػدني  فػيأكثػر منيػا  ،االصدقاء الجددو 

 دراسػية، وتفضػيؿالسػاعات البتسػجيؿ أكثػر وذلػؾ نيػاء الدراسػة إسبتو إلػى انشػغاؿ الطمبػة بسػبؿ ن

 آخر.  شغاؿانأو  عف أي اىتماـ الدراسة

( بػػيف متوسػػطات α≤0.05) توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى داللددة ال: رابعدداً 

 لمتغير الجامعة. يعزى استجابات المبحوثيف حوؿ الحوار المجتمعي

 الجامعة –اختبار)ت( لعينتين مستقمتين نتائج( 22)جدول رقم 

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 tاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 زىرأل ا سالميةإلا

 0.571 0.322 3.65 3.62 اجمالي محور الحوار المجتمعي
 

)ت( لعينتػػػيف  اختبػػػار جالمقابمػػػة الختبػػػار نتػػػائ (.Sig)( أف القيمػػػة االحتماليػػػة 22يبػػػيف جػػػدوؿ)

اجمػػالي محػػور الحػػوار بالنسػػبة إلجمػػالي المجػػاؿ  α ≤ 0.05كبػػر مػػف مسػػتوى الداللػػة أمسػػتقمتيف 
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ممػػػا يوضػػػح عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ معنويػػػة بػػػيف  0.571حيػػػث كانػػػت مسػػػتوى الداللػػػة المجتمعػػػي( 

ويعػزو  لمتغيػر الجامعػة ذلػؾ عػزىيو  اجمالي محور الحػوار المجتمعػياستجابات المبحوثيف حوؿ 

 لػدي الطمبػة وذلػؾ لمػدور الػذي توليػولما لمجامعػات مػف اسػيامات فػي تعزيػز الحػوار  ذلؾ الباحث

وعمميػػػًا، لتحقيػػػؽ التقػػػدـ  فػػػي تطػػػوير المجتمػػػع وتقدمػػػو، وتقػػػديـ الكػػػوادر والقيػػػادات المؤىمػػػة عممػػػاً 

لتقػارب اذلػؾ إلػى  ويعػزو الباحػث (،2015ىذا ما  تحدثت عنو دراسة)مسمـ وىاشػـ، و  الحضاري

مرحمػػػة التسػػػاوي فػػػي كمتػػػا الجػػػامعتيف لمطبيعػػػة السياسػػػية والفكػػػر السياسػػػي فػػػي  إلػػػى وصػػػؿ الػػػذى

، فكؿ جامعة مف الجامعتيف معروفػة بانتمائيػا السياسػي المختمػؼ عػف األخػرى  الجامعة الواحدة،

مف جامعة كيب تاوف المعروفة أثرت اختيار  حيث( 2009، اوجيامبو) دراسة بو وىذا ما جاءت

 رالي عمى أفراد العينة.بموقفيا الميب

ار الييئة التدريسية واالدارية ومجمس الطمبة وطبيعة االنشطة عمى اختب كبير أثرلو  ىذا التوجو 

    .وكيفيتيا في كمتا الجامعتيف

 الفرضية الرئيسية الثالثة:

(  بددين متوسددطات α ≤0.05توجددد فددروق  ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى داللددة ) ىددل -

 الجدنس، مكدان السدكن،المبحوثين حول التعصدب السياسدي تعدزى لممتغيدرات التاليدة ) ةاستجاب

 (؟المستوى الجامعي ، الجامعة

 ة( بدين متوسدطات اسدتجابα ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مسدتوى ) الوال: أ

 المبحوثين حول التعصب السياسي تعزى لمتغير الجنس.
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 الجنس –)ت( لعينتين مستقمتين اختبار  ( نتائج23جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 tاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 انثى ذكر

 0.000 4.983 3.09 3.59 التعصب الحزبي )حزبؾ الذي تؤيده داخؿ السمطة(
 0.857 0.180 3.55 3.56 التعصب الحزبي )حزب الذي ال تؤيده داخؿ السمطة(

 0.001 3.493 3.32 3.57 السياسي اجمالي محوري التعصب
 

)ت( لعينتػػػيف  اختبػػػار المقابمػػػة الختبػػػار نتػػػائج (.Sig)( أف القيمػػػة االحتماليػػػة 23يبػػػيف جػػػدوؿ)

،بالنسػػػػبة إلجمػػػػالي المحػػػػور )اجمػػػػالي محػػػػور  α ≤ 0.05قػػػػؿ مػػػػف مسػػػػتوى الداللػػػػة أمسػػػػتقمتيف  

ممػػا يوضػػح وجػػود فػػروؽ معنويػػة بػػيف  0.001 حيػػث كانػػت قيمػػة المعنويػػة التعصػػب السياسػػي(

وكانػػػت  ،تعػػػزى لمتغيػػػر الجػػػنسالتعصػػػب السياسػػػي  اجمػػػالي محػػػوراسػػػتجابات المبحػػػوثيف حػػػوؿ 

فػػي مجػػاؿ  مػػف قبػػؿ الػػذكور  إلػػى التفاعػػؿ المسػػتمر ذلػػؾ الباحػػث ويفسػػر ر،الفػػروؽ لصػػالح الػػذكو 

-مػف اإلنػاث ىػذا المجػاؿ باعتبػار الػذكور أكثػر اختبلطػاً  والعمؿ الفعمي داخؿ األحزاب السياسة،

يقػع عمػييـ المسػؤولية  ولكػف  -الت التي يقوـ بيا الػذكوردوف إنكار لعمؿ اإلناث في شتي المجا

الكبػػرى فػػي مختمػػؼ األنشػػطة الحزبيػػة والعمػػؿ المقػػاوـ، وأيضػػا عمػػى الػػذكور المزاوجػػة بػػيف العمػػؿ 

 ا:مني لعدة عواملغير مستقرة نتيجة  لسياسي ومسؤولية اقتصادية معيشيةا

طبػػؽ عمػػى قطػػاع غػػزة منػػذ فتػػرة الحصػػار الم وثانييددا: ،االنقسػػاـ السياسػػي واالجتمػػاعي أوليددا: 

انخفػػػػاض مسػػػػتوى  ورابعيددددا:، سػػػػيطرة حػػػػزب سياسػػػػي عمػػػػى مؤسسػػػػات الدولػػػػة وثالثيددددا: طويمػػػػة،

مػر أوجػد الخػوؼ والتيديػد عمػى مسػتقبميـ ألالديمقراطية بيف االحػزاب السياسػية داخميػًا وخارجيػًا، ا

 ىذا يؤدي الى تعصب الذكور أكثر مف اإلناث.التنظيمي واالقتصادي، 
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( فقػػد كانػػت نتيجػػة التعصػػب لػػدى 2010وقػػد خالفػػت ىػػذه النتيجػػة دراسػػة )عػػوض وعبػػد العزيػػز: 

 ، والبيئػػػػة الثقافيػػػػةاإلنػػػػاث أكثػػػػر منػػػػو لػػػػدى الػػػػذكور، ويعػػػػزو الباحػػػػث ذلػػػػؾ إلػػػػى اخػػػػتبلؼ المكػػػػاف

الضػػفة الغربيػػة وتمػػؾ الجامعػػػات:  ، فقػػد طبقػػت الدراسػػة عمػػػى جامعػػاتواالقتصػػادية واالجتماعيػػة

اتفقػت الدراسػة مػع و ، جامعػة فمسػطيف التقنيػة( ،جامعػة النجػاح الوطنيػة ،جامعة القػدس المفتوحػة)

 فكانت لصالح الذكور أكثر مف اإلناث. (2005ي: دراسة )الطيراو 

( بددين متوسددطات α≤0.05توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى داللددة ) ال: ثانيدداً 

 لمتغير مكان السكن. استجابات المبحوثين حول التعصب السياسي يعزى

 مكان السكن-( نتائج اختبار "التباين األحادي 24جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

  Fاالختبار قيمة
 االحتمالية القيمة
(Sig.) مخيم قرية مدينة 

التعصب الحزبي )حزبؾ الذي تؤيده داخؿ 
 3.56 3.74 3.23 السمطة(

5.610 0.004 

التعصب الحزبي )حزب الذي ال تؤيده داخؿ 
 3.57 3.66 3.54 السمطة(

0.192 0.826 

 0.020 3.936 3.57 3.70 3.38 اجمالي محوري التعصب السياسي
قؿ مف مستوى أ التبايف األحاديالمقابمة  الختبار  (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 24يبيف جدوؿ)

حيػػث كانػػت  )اجمػػالي محػػور التعصػػب السياسػػي(بالنسػػبة إلجمػػالي المجػػاؿ   α ≤ 0.05الداللػػة 

ممػػػا يوضػػػح وجػػػود فػػػروؽ معنويػػػة بػػػيف اسػػػتجابات المبحػػػوثيف حػػػوؿ  0.02قيمػػػة مسػػػتوى الداللػػػة 

، القريػػػة تعػػػزى لمتغيػػػر مكػػػاف السػػػكف وكانػػػت الفػػػروؽ لصػػػالح اجمػػػالي محػػػور التعصػػػب السياسػػػي

 (20يبينيػا جػدوؿ رقػـ) ة والتػينيويربط الباحث ىذه النتيجة بنتيجة الجزء الثاني مف الفرضية الثا

، وذلػػؾ لمتقػػارب العػػائمي لمتػػرابط االجتمػػاعي داخػػؿ القريػػة  الباحػػث وىػػايعز  كانػػت لصػػالح القريػػة 
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داخػػؿ  ويف والمقػػاءات والجمسػػات الشػػبابيةالعائمػػة الواحػػدة فػػي الػػدواكثػػرة المقػػاءات بػػيف النػػاتج مػػف 

لى تػأثير العائمػة أو العشػيرة أو القبيمػة عمػى أفرادىػا، وتبعيػو  القرى، وقػد خػالؼ  ،ىاأفرادىػا لقائػد ةا 

بأنو ال يوجػد فػروؽ تبعػًا لمتغيػرات )الجػنس، مكػاف السػكف، سػنوات  (2010)بركات:  دراسة ذلؾ

حصيؿ العممي(، واسندىا الباحػث إلػى المعتقػدات واألفكػار المرجعيػة والثقافيػة الدراسة، مستوى الت

فقػػد كانػػت  (2010قػػد خالفػػت دراسػػة )عػػوض ومحمػػد:و  ،مػػف خػػبلؿ التنشػػئة األسػػرية واالجتماعيػػة

، وعزاىػا الباحثػاف إلػى الضػغوط التػي يوجييػا الشػباب الجػامعي فػي المػػدف لصػالح المػدفالنتيجػة 

ف المػػػدف لمتجػػػاذب التنظيمػػػي االصػػػييوني، ولمػػػا يتعػػػرض لػػػو طمبػػػة سػػػكمػػػف ممارسػػػات االحػػػتبلؿ 

فػي أكثر مف المدينػة القرى  ويعزو الباحث التعصب عند ،والسياسي مف قبؿ االحزاب الفمسطينية

أف  مػػف المدينػػة أكثػػر تنوعػػًا لمثقافػػة وأكثػػر انفتاحػػًا مػػف القريػػة، وكمػػا سػػبؽ ذكػػرة أف غػػزة، باعتبػػار

الػذيف ىػـ فػي  ينػة، فيػو تػابع لمتػأثير العشػائريمنو فػي المد ترابطاً  أكثرالنسيج االجتماعي لمقرية 

التعصػب عنػد أىػؿ  الغالب ينتموف ألحزاب سياسية، تمؾ االعتبارات تعد مػف أسػباب ازديػاد نسػبة

الباحػػػث الحالػػػة السياسػػػية الناتجػػػة عػػػف االنقسػػػاـ السياسػػػي والحصػػػار  ويعتبػػػر القػػػرى مػػػف المػػػدف،

والػػػذي كانػػػت القػػػرى أكثػػػر تػػػأثرًا مػػػف المدينػػػة العتمػػػاد مػػػدخبلتيـ  المطبػػػؽ عمػػػى محافظػػػات غػػػزة،

وليػػذا  ( 2011وىػذا مػػا أشػػارت إليػو دراسػػة)محمد،  بشػكؿ شػػبو كامػػؿ،االقتصػادية عمػػى الزراعػػة 

 التعصب لدى القرى في غزة أكثر منو في الضفة.في زيادة  وجوديعزو الباحث 

( بدددين متوسدددط α≤0.05توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى داللدددة ) ال :ثالثدددا

 .لمتغير المستوى الدراسيذلك  يعزى المبحوثين حول التعصب السياسي ةاستجاب
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 المستوى الدراسي ANOVA( نتائج اختبار "التباين األحادي" 25)جدول رقم 

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
المستوى 

 االول
المستوى 

 الثاني
المستوى 

 الثالث
المستوى 

 الرابع
التعصب الحزبي )حزبؾ الذي تؤيده 

 3.45 3.17 3.42 3.39 داخؿ السمطة(
1.558 0.199 

التعصب الحزبي )حزب الذي ال تؤيده 
 3.65 3.63 3.63 3.32 داخؿ السمطة(

3.361 0.019 

 0.156 1.751 3.55 3.40 3.52 3.34 اجمالي محوري التعصب السياسي
 

كبػػػر مػػػف أابمػػػة الختبػػػار "التبػػػايف األحػػػادي" المق (.Sig)أف القيمػػػة االحتماليػػػة  (25)يبػػػيف جػػػدوؿ

حيػػث  )اجمػالي محػػور التعصػػب السياسػػي(بالنسػػبة إلجمػػالي المجػػاؿ  α ≤ 0.05مسػتوى الداللػػة 

ممػػا يوضػػح عػػدـ وجػػود فػػروؽ معنويػػة بػػيف اسػػتجابات المبحػػوثيف  0.156كانػػت مسػػتوى الداللػػة 

ويفسػػر الباحػػث عػػزى لمتغيػػر المسػتوى الدراسػػي الثػػاني ي اجمددالي محددور التعصددب السياسدديحػوؿ 

بتشػػػكؿ قناعػػػات  وذلػػػؾ وضػػػوح الرؤيػػػة السياسػػػية فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة عػػػف غيرىػػػا،ب ؛ىػػػذه النتيجػػػة

وىػذا  مف خبلؿ االساليب التربوية والثقافية والتعبوية والتأطريػةسياسي،  واتجاىات سياسية لحزب

، واألسػػاليب ضػػمف ىػػذه القناعػػات واالتجاىػػات فيتكػػوف ،(2010مػػا أظيػػرت نتػػائج دراسة)شػػمح: 

أف  فقػػد بينػػت( 2004، واتفقػت الدراسػػة مػػع دراسة)الشػكعة، رأيػو وميمػػو لحػػزب سياسػي عمػػى آخػػر

كسػػػيًا مػػػع زيػػػادة المسػػػتوى الدراسػػػي، والسػػػبب فػػػي ذلػػػؾ نضػػػج سػػػمة التعصػػػب تتناسػػػب تناسػػػبًا ع

    التعصب. مف ، والتي تحديا المناىج الدراسية الجامعية لمطمبةتالمعمومات والخبرات التي عكس

 ة( بػيف متوسػط اسػتجابα≤0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال رابعا:

 لمتغير الجامعة. ذلك يعزى و المبحوثيف حوؿ الحوار المجتمعي
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 الجامعة –)ت( لعينتين مستقمتيناختبار ( نتائج26جدول رقم )

 المجال
 المتوسطات

 tاالختبار  قيمة
 االحتمالية القيمة
(Sig.) االزىر االسالمية 

 0.738 0.335 3.33 3.37 التعصب الحزبي )حزبؾ الذي تؤيده داخؿ السمطة(
 0.587 0.543- 3.58 3.53 داخؿ السمطة( التعصب الحزبي )حزب الذي ال تؤيده

 0.814 0.236- 3.45 3.44 اجمالي محوري التعصب السياسي

 
اختبػػار  )ت( لعينتػػيف  المقابمػػة الختبػػار نتػػائج (.Sig)( أف القيمػػة االحتماليػػة 26يبػػيف جػػدوؿ)

التعصػب المجاؿ اجمالي محػور بالنسبة إلجمالي  α ≤ 0.05كبر مف مستوى الداللة أمستقمتيف 

 بةدـ وجػود فػروؽ معنويػة بػيف اسػتجامما يوضح ع 0.814حيث كانت مستوى الداللة  السياسي

الباحث ذلؾ إلػى ويعزو  عزى لمتغير الجامعةي جمالي محور التعصب السياسيإ المبحوثيف حوؿ

السياسػية وطريقػة التػدريس  سرية، إضافة طبيعػة توجػو الجػامعتيفوالتربية األ ،التنشئة االجتماعية

التفاعػؿ بػيف  ةفي كػؿ منيػا، وطريقػة عػرض البػرامج والمقػاءات والمناقشػات فػي كػؿ منيػا، وطبيعػ

الظػروؼ  وبػاألخص ،ادية واالجتماعيػة لمطمبػةالبيئػة واالقتصػ روؼوأيضا إلى تماثػؿ الظػالطمبة، 

 لحصػار عمػى غػزة منػذ زمػفاسػتمرار او المتمثػؿ بوجػود االحػتبلؿ  السياسية وتػداعيتيا االجتماعيػة

األمر   ،(2010العزيز، )عوض وعبد ىذا ما أكدتو دراسةوبقاء االنقساـ السياسي واالجتماعي، 

آلخر الذي يزداد والتعصب وعدـ قبوؿ ا بالتيديدو الشعور متالذي فرض واقعًا نفسيًا واجتماعيًا س

  .رعف عدـ االستقرا الناتجة والمواجية في مناخ التعبئة
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 : التوصيات

 مقترحات لمدراسة: من خالل ما أظيرت النتائج عمد الباحث إلى وضع وتوصيات

 التوصيات:أواًل: 

 لمفيـو الحوار المجتمعي، ولدوره في الحد مف التعصب السياسي.ومؤسساتيا تبني الدولة  -1

وعدـ الدعوة إلى استدامو الحوار المجتمعي، مف أجؿ انياء االنقساـ السياسي الفمسطيني،  -2

اتفاؽ، فاستمراره كفيؿ بأف يقضي عمى االتجاىات التعصبية،  وجود لـ يتـلو توقفو حتى و 

 ومف ثـ ايجاد حؿ لمعظـ القضايا المحورية.  

ضرورة ترسيخ مبدأ الحوار المجتمعي داخؿ االحزاب السياسية، وتعميـ ىذا المبدأ داخؿ  -3

ة، ومف ثـ التعامؿ بو يمقراطيالحزب الواحد، لخفض مف حدة التعصب، ولرفع مستوى الد

يتـ قبوؿ التعددية الحزبية دوف تعمد اإلقصاء حتى خارج الحزب ومع االحزاب األخرى، 

 سياسي.أو فصيؿ ألي حزب 

انشاء وتفعيؿ دور اتحاد الطمبة لمجامعات الفمسطينية، عمى أف تكوف إدارتو مشتركة مف  -4

 ارية تنموية.جميع األحزاب الفمسطينية، تحكمو قوانيف وضوابط اد

فعيؿ دور الحوار المجتمعي داخؿ الجامعات الفمسطينية وتبني مبدأ الحوار المجتمعي ت -5

عمؿ مؤتمرات طبلبية حوارية بيف األطر ، وإلشراؾ الشباب في حؿ القضايا المجتمعية

 الطبلبية المختمفة داخؿ الجامعة وبيف الجامعات الفمسطينية.

 االجاد عمى القضاء عميي األطر الطبلبية، والعمؿياسي بيف إظيار مساوئ التعصب الس -6

، مف خبلؿ تبني الييئة االدارية والتدريسية لمبدأ الحوار المجتمعي وألىميتو التعصب وانياء
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في القضاء عمى التعصب السياسي، مستخدمة في ذلؾ كؿ األدوات والوسائؿ التي مف 

 شأنيا أف تفضي عميو.

 وذلؾ، الموجودة مؤسسات المجتمع المدنيالدور  تفعيؿانشاء مؤسسات مجتمع مدني، و  -7

ظيار تدعيـ دور الحوار المجتمعي، ل لسياسي، والقضاء عمى التعصب اب عبلقتو اإليجابيةوا 

 المجتمع الفمسطيني، والمتمثؿ باالنقساـ السياسي. مظاىره داخؿ

 العمؿ الجاد لنشر مخاطر التعصب السياسي ومساوئو، وايجابيات الحوار المجتمعي  -8

ووسائؿ  ،والمسموعة ،، مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ المرئيةتمؾ المخاطرلالقضاء  درتو عميقو 

 .، وعمؿ المؤتمرات والمقاءات والندوات الحواريةاالتصاؿ االجتماعي

ز يقود المجتمع المدني لنشر ثقافة الحوار متمي لمحوار المجتمعي عداد دليؿ تدريبيإ -9

 الفعاؿ، بدال مف ثقافة التعصب واإلحبلؿ واإلقصاء والعنؼ.      

 :ثانيًا: مقترحات الدراسة

 :الدراسات المقترحة -1

   اضعاؼ النسيج االجتماعيفي  هالتعصب السياسي ودور. 

 .دور قادة األحزاب السياسية في الحد مف التعصب السياسي 

  المجتمع المدني ودورىا في الحد مف التعصب السياسي.مؤسسات 

 .عمؿ أجيزة الدولة وقادة األحزاب في تفعيؿ الحوار المجتمعي 

 .الحوار المجتمعي ودوره في انياء االنقساـ الفمسطيني 
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تصور مقترح لتفعيل دور الحوار المجتمعي في الحد من التعصب السياسي لدى طمبة  -2

 (.27جدول رقم) يبينوالجامعات الفمسطينية 

عبلقتو في  وألىمية ،ماسة لتفعيؿ الحوار المجتمعي بكافة جوانبو المجتمع الفمسطيني بحاجة

االنقساـ السياسي واالجتماعي في  ةاألخير  ومف نتائج الذي كاف ،التعصب السياسيتخفيض 

 .اآلتي  بالجدوؿ ممثمة وخطة عمؿ نضع تصور ىذه األىميةفمسطيف، وبناًء عمى 

 .التعصب السياسيب وعالقتوتصور مقترح لتفعيل الحوار المجتمعي  ينبي (27رقم )جدول 

 المستخدمة دواتاألالوسائل و  اإلجراءات المتبعة اليدف المرحمة 

المرحمػػػػػػػػػة األولػػػػػػػػػى 
العمػػػػػػؿ مػػػػػػف أجػػػػػػؿ 
تفعيػػػػػػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػػػػػػوار 

 المجتمعي

تفعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ دور الدولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
وأجيزتيػػػا المختمفػػػة، وذلػػػؾ 
عبػػػػػػػر صػػػػػػػياغة سياسػػػػػػػات 
وتنفيػػػػػػػذ قػػػػػػػرارات وتشػػػػػػػػكيؿ 
إدارات تشػػجع عمػػى تفعيػػؿ 

 الحوار المجتمعي.  

 الحاكمة. الفصؿ بيف أجيزة الدولة واألحزاب -1
 رساء قيـ ومبادئ تدعيـ الحوار.إ -2
القضػػاء عمػػى صػػور الفسػػاد اإلداري بػػالمجتمع،  -3

 عي.والذي يعيؽ الحوار المجتم
 تدعيـ الدور الرقابي لممجمس التشريعي. -4
 تبني الدولة لبرامج التدريب الحوارية لمشباب. -5
تبنػػي الدولػػة حػػؿ القضػػايا المجتمعيػػة مػػف خػػبلؿ  -6

 البرامج الحوارية لكؿ قضية.  

المجمػػػػػػػػػس التشػػػػػػػػػريعي، منظمػػػػػػػػػات 
المجتمػػػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػػػدني، اإلعػػػػػػػػػػػػبلـ، 
النقابػػػات المينيػػػة، نػػػدوات جمسػػػات 
 حوارية، برامج ودورات تدريبة.    

 المرحمة الثانية:
دور االحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاب 
السياسػػػػػػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػػػػػػي 
تػػػػػػػػػػػػدعيـ الحػػػػػػػػػػػػوار 
المجتمعػي وخفػض 
االتجاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 التعصبية

تفعيػػػػؿ الحػػػػوار المجتمعػػػػي 
ولغتػػػػػػػػػػػو داخػػػػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػػػػزب 
السياسػػػػػػػي الواحػػػػػػػػد، ومػػػػػػػػع 

 لمقضػػػاءاالحػػػزاب األخػػػرى 
 التعصب السياسي.  عمى

تبنػػػي الحػػػوار واعتبػػػاره مبػػػدأ مػػػف مبػػػادئ الحػػػزب  -1
السياسػػي، فيػػو ال يتنػػافى مػػع مبػػادئ أي حػػزب 

 سياسي كاف.  
الحػػػػػزب الواحػػػػػد  عمػػػػػؿ لقػػػػػاءات حواريػػػػػة داخػػػػػؿ -2

اليػػوة بػػيف القيػػادة  ، وتقمػػيصلتعميػػؽ لغػػة الحػػوار
حػػػػػػد مػػػػػػف التعصػػػػػػب السياسػػػػػػي، موالعناصػػػػػػر، ول
 وقبوؿ التعددية.

مػػػع أعضػػػاء االحػػػزاب  إقامػػػة لقػػػاءات حواريػػػة   -3
خرى لحؿ القضػايا الخبلفيػة التػي مػف شػائنيا األ

 أف تساعد مف الحد مف التعصب السياسي.

دارتيػا، رؤساء االحزاب ودوائر  ىا وا 
، وعقػػػػػد مػػػػػف خػػػػػبلؿ عقػػػػػد لقػػػػػاءات

مػػػػؤتمرات حواريػػػػة شػػػػبابية، إعػػػػداد 
بػػػػػػرامج حواريػػػػػػة ، وورش ونػػػػػػدوات  
لتفعيػػػػػػػؿ الحػػػػػػػوار المجتمعػػػػػػػي فػػػػػػػي 

مػػػػػػػف التعصػػػػػػػب  تخفػػػػػػػيض والحػػػػػػػد
 السياسي.    
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 المرحمة الثالثة:
وضع خطة تربوية 
تقرىػػػا وزارة التربيػػػة 
 والتعميـ العالي .

تعمػػػػػيـ الحػػػػػوار المجتمعػػػػػي 
وتفعيمو لمحد مف التعصػب 

المػػدارس السياسػػي، لطمبػػو 
والجامعػػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػػػطينية 
باعتبػػػػػػػػػػػػػػػاره أوؿ مػػػػػػػػػػػػػػػداخؿ 

 الديمقراطية.

تػػػػدريس الحػػػػوار والحػػػػوار  المجتمعػػػػي كمتطمػػػػب  -1
 دراسي وجامعي تدريبي وميني.

تبني الييئػة االداريػة والييئػة التدريسػية الجامعيػة  -2
 لمتطمبات الحوار المجتمعي.

عمػػػػػؿ لقػػػػػاءت حواريػػػػػة  طبلبيػػػػػة لحػػػػػؿ القضػػػػػايا  -3
 الجامعية.

لقػػاءات سياسػػية  معػػدة لمطمبػػة عمػػى كافػػة عمػػؿ  -4
توجيػػػػػػاتيـ  السياسػػػػػػية  لنشػػػػػػر مبػػػػػػادئ الحػػػػػػوار 

 وخفض التعصب والتعصب السياسي.
عمػػػػػػػؿ مػػػػػػػؤتمرات سػػػػػػػنوية داخػػػػػػػؿ الجامعػػػػػػػات    -5

خ الحػػػػوار المجتمعػػػػي والعمػػػػؿ يالفمسػػػػطينية لترسػػػػ
 عمى انياء التعصب السياسي.

ادارة الجامعات، الييئػة التدريسػية، 
ؿ لقػػػػػاءات الشػػػػػؤف الطبلبيػػػػػة، عمػػػػػ

، واعػػػػػػػػػػػػداد مػػػػػػػػػػػػؤتمرات ةالسياسػػػػػػػػػػػػي
طبلبيػػػػػػػة وورش ونػػػػػػػدوات خاصػػػػػػػة 
لتفعيػػػػػػػػػػؿ  الحػػػػػػػػػػوار والحػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف 

 التعصب.

المرحمػػػػػػػة الرابعػػػػػػػة: 
تفعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ دور   
مؤسسات المجتمػع 

 المدني.   

بػػػػػػػػػػػػػػػراز دور مؤسسػػػػػػػػػػػػػػػات إ
المجتمػػػػػع المػػػػػدني، وبيػػػػػاف 

رسػػػػػاء قواعػػػػػد إدورىػػػػػا فػػػػػي 
الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػوار المجتمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، 

لغػػػة اساسػػػية فػػػي  واعتبػػػاره
 المجتمعية.    حؿ القضايا

التوعيػػػػة المجتمعيػػػػة ألىميػػػػة الحػػػػوار المجتمعػػػػي  -1
 وأخطار التعصب السياسي.

بػػػراز خطػػػر إالوقػػػوؼ مػػػع الدولػػػة وأجيزتيػػػا فػػػي  -2
القضػػػػايا المجتمعيػػػػة السػػػػيئة، وخاصػػػػة االنقسػػػػاـ 

 السياسي واالجتماعي.
التشػػبيؾ والتواصػػؿ مػػع المجتمػػع المػػدني، خػػبلؿ  -3

تنسػػيؽ الجيػػود المختمفػػة الراميػػة لتبػػادؿ الخبػػرات 
والمعمومػػػات والتجػػػارب المختمفػػػة لتفعيػػػؿ الحػػػوار 

 التعصب  السياسي. والقضاء
العمؿ الجماعي والمجتمعي لنشر أىميػة الحػوار  -4

المجتمعػػي وتفعيمػػة ليحػػؿ محػػؿ التحاشػػي وبيػػاف 
    خطر التعصب السياسي. 

االجتماعػػػػػػػات لمػػػػػػػػدراء ومسػػػػػػػػؤولي 
مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني كافػػػة، 
العمؿ الجماعي المدروس مف قبؿ 
مؤسسػػػات المػػػػدني لتفعيػػػؿ الحػػػػوار 
المجتمعػػػػػػػػػي، عمػػػػػػػػػؿ ورش عمػػػػػػػػػؿ 
وبػػػرامج تدريبيػػػو  ولقػػػاءات حواريػػػة 

 مجتمعية .
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المرحمػػة الخامسػػة: 
 العمؿ االعبلمي .

النيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوض بالعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
االعبلمػػػػػػي وبيػػػػػػاف أىميػػػػػػة 
دوره فػػػػػػػي تفعيػػػػػػػؿ الحػػػػػػػوار 
المجتمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريـ 
التعصػػػػػػػػػػػػػب، والتعصػػػػػػػػػػػػػػب 

 السياسي. 
 

تبنػػػي وزارة االعػػػبلـ لمحػػػوار المجتمعػػػي، وخطػػػر  -1
فػػػي القضػػػاء التعصػػػب السياسػػػي، ودور الحػػػوار 

 التعصب السياسي. عمى
عمؿ بػرامج حواريػة مرئيػة ومسػموعة، واسػتخداـ  -2

 جتماعي.وسائؿ االتصاؿ اال
طػر الطبلبيػة ألعمؿ برامج حوارية بيف القيادة وا -3

 والشبابية لحؿ القضايا المجتمعية.
 نشر الوعي بيف المواطنيف.  -4
اسػػػػػتمرار عطػػػػػاء أداء وسػػػػػائؿ االعػػػػػبلـ  بكافػػػػػة  -5

انواعيػػػػػػػػػا، وذلػػػػػػػػػؾ لترسػػػػػػػػػيخ وتجسػػػػػػػػػيد الحػػػػػػػػػوار 
المجتمعػػي، والقضػػاء عمػػى التعصػػب والتعصػػب 

 السياسي.      

تشػػػػػػػػػػريعي، الدولػػػػػػػػػػة ، المجمػػػػػػػػػػس ال
الحكومػػػػػػػة ، مؤسسػػػػػػػات المجتمػػػػػػػع 
المػػػػػػػػػػػػػدني، المقػػػػػػػػػػػػػاءات، وبػػػػػػػػػػػػػرامج 
التدريب، وعمػؿ مػؤتمرات حواريػة، 
 ،استخداـ وسائؿ االتصػاؿ المرئيػة

ووسػػػػػػػائؿ االتصػػػػػػػاؿ  ،والمسػػػػػػػموعة
 االجتماعي. 

المرحمػػػة السادسػػػة: 
متابعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 الديمقراطية. 

ترسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ الديمقراطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
والتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوف والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوار 
المجتمعػػػي والقضػػػاء عمػػػى 

 التعصب السياسي.

 سيادة القانوف . -1
 نشر الوعي العاـ . -2
 التنمية المستدامة. -3
 تعزيز الديمقراطية. -4
 احتراـ قيـ واتجاىات وآراء اآلخريف.   -5

اجيػػػػػػػػػػػػػػػزة الدولػػػػػػػػػػػػػػػة ، الحػػػػػػػػػػػػػػػوارات 
المجتمعية داخؿ مؤسسات الدولة، 
مؤسسػػػػػػػػات التعمػػػػػػػػيـ، ومؤسسػػػػػػػػات 
المجتمػػػػػػػػع المػػػػػػػػدني، والمؤسسػػػػػػػػات 

 االعبلمية.   
 الباحثجرد بواسطة 
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 المصادر والمراجع
 أواًل: المصادر:

 .ف الكريـآالقر  -1
 ثانيًا: المراجع:

نياء حالة إسياـ مؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني في إ :(2012أبو مطر، محمد ) -2
 ا.  ، راـ37، مجمة تسامح العدد 2010-2007االنقساـ وتحقيؽ المصالحة الوطنية الفترة 

التعصب الحزبي وعبلقتو باالتجاىات السياسية لدى  :(2013العزيز)أبو سويرح، رندة عبد  -3
 غزة.، ، رسالة ماجستير، جامعة األزىر غزةطمبة جامعة األزىر

المؤشرات المفاىيمية والعممية لمحكـ الصالح في الييئات  :(2008، أيمف طو حسف)أحمد -4
 المحمية الفمسطينية. 

استخداـ الحوار المجتمعي لزيادة مشاركة المواطنيف في تنمية  :(2011ابراىيـ، نرميف) -5
العشوائيات، مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية، جامعة حمواف، العدد الحادي 

 ، مصر.  2والثبلثوف ج
 المعاىدات األساسية لحقوؽ اإلنساف، نيويورؾ وجنيؼ. :(2006األمـ المتحدة ) -6
 لبناف.، 2لساف العرب، ط  :(1997ابف منظور) -7
( دار صادر 10لساف العرب جزء ) :(1986ابف منظور، أبو الفضؿ جماؿ الديف) -8

 لمطباعة ولمنشر ودار بيروت لمطباعة  والنشر، بيروت. 
المنطمؽ الذرائعي لؤلمف، رؤية لؤلمف القومي االمريكي  :(2009اسماعيؿ، وائؿ محمد ) -9

 . 50ية العدد ، مجمة البحوث والدراسات العرب2001سبتمبر 11بعد أحداث 
البعد النفسي لمتفاوض، مركز االسكندرية لمكتاب،  :( 2007اسماعيؿ، نبيو ابراىيـ، ) -10

 مصر.
دور الجامعات في تعزيز ثقافة الحوار وبناء الوطف في  :(2010باقر، أسامة مرتضى ) -11

 ، العراؽ.82ص-75، ص15مجمة السياسية الدولية، العدد  مقالة، العراؽ،
تأثير التغيرات العربية واإلقميمية عمى السياسة  :(2013سميماف)بشير، عمر يوسؼ  -12

 ، رسالة ماجستير، جامعة االزىر، فمسطيف.  2011-2000الداخمية الفمسطينية 
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التعصب الحزبي لدى الشباب في بعض الجامعات في شماؿ : ( 2010بركات، زياد ) -13
 راـ ا.، جامعة القدس المفتوحة، مؤتمر العدالة االجتماعية، فمسطيف

دليؿ عممي، طباعة برانت  -الحوار الديمقراطي :(2011برويت، بيتي وتوماس، فيميب) -14
 عبلف، القاىرة .لئلرايت 

(: المسمموف في الغرب بيف تناقضات الواقع وتحديات 2006بولعوالي، التجاني) -15
 المستقبؿ، مركز الحضارة العربية، المغرب.  

التعصب القبمي في السموؾ السياسي  :(2010)توفيؽ "عزات فريد " محمود أبو حديد  -16
 ، دراسة ماجستير، فمسطيف. الفصائمي الفمسطيني وأثره عمى التنمية السياسية

في أسباب التعصب نحو رؤية تكاممية، الييئة العامة لمكتاب،  :(2005الجزار، ىاني) -17
 مصر.

ر الراتب ..أـ لغة األقوياء، دا فاء؟عالحوار لغة الض :(1999جعموؾ، محمد عمي) -18
 ، لبناف.1طالجامعية، 

يرفع مؤشر الحكـ  2013الحوار الوطني في الحوار الوطني في   :(2014جريدة الوسط) -19
 ، البحريف.2014أكتوبر  03الجمعة  - 4409الصالح لمبحريف، العدد 

االثنيف  -14553الحوار الوطني طريقنا مف أجؿ الوطف، العدد  :(2008جريدة الرياض) -20
  ، الرياض.2008أبريؿ  28

 مقترح مبادرة الجامعة عف الحوار المجتمعي والوطني، السوداف. :(2016جامعة الجزيرة) -21
( لمحة عامة، تقرير التنمية البشرية، ط الواليات المتحدة األمريكية 2015جيياف، سميـ) -22

pBmGraphics تابعة لشركة ،الRRDonnelley . 
الحوار االجتماعي، المناقشة المتكررة بموجب  :(2013جنيؼ، مكتب العمؿ الدولي) -23

إعبلف منظمة العمؿ الدولية بشأف العدالة االجتماعية مف أجؿ العولمة، مؤتمر العمؿ 
 الدولي، التقرير السادس، جنيؼ.

يف في صميـ العمؿ البلئؽ المساواة بيف الجنس :(2009جنيؼ، مكتب العمؿ الدولي) -24
 . جنيؼالبند السادس مف جدوؿ االعماؿ، 
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حقوؽ اإلنساف، دار  -الديمقراطية -التربية السياسية السبلـ :(2008جرار، أماني غازي) -25
  ، عماف. 1وائؿ لمنشر، ط

القواعد المنيجية لبناء االستبياف،  :( 2011الجرجاوي، زياد بف عمي بف محمود ) -26
 الطبعة: الثانية مطبعة الجراح بفمسطيف مدينة غزة.

التنشئة االجتماعية السياسية في الجامعات العراقية ودورىا في  :(2010حسف، طو ) -27
 ، العراؽ.  80ص-61، ص14تنمية ثقافة الحوار، مجمة السياسة الدولية، العدد 

البرامج الحوارية ودورىا في تشكيؿ  :(2012طارؽ) حسف، راضي رشيد وخميؿ، إيثار -28
، 18، ج73مف وجية نظر طمبة اإلعبلـ، مجمة التربية األساسية العدد الرأي العاـ 

 . 536ص-511ص
درجة التعصب لدى طمبة الجامعات  :(2010حسني، عوض ومحمد، عبد العزيز) -29

 .السوداف ،46سانية العدد الفمسطينية السودانية دراسة عبر ثقافية مقارنة: مجمة عمـو ان
مركز الجزيرة لمدراسات ، تقارير الحوار الوطني في  :(2014الحناشي، عبد المطيؼ ) -30

 تونس اآلليات والمأالت، قطر.
صفوت  عمـ النفس االجتماعي والتعصب، تعريب عبد الحميد :(2000دكت، جوف) -31

 ، مصر.  ابراىيـ، دار الفكر العربي
عمـ النفس االجتماعي اسسو وتطبيقاتو، دار الفكر  :(2005درويش، زيف العابديف) -32

 العربي، القاىرة.  
االتجاىات التعصبية بيف الجماعات العرقية، دراسة  :(2008ديمويي، ىيوا حاجي) -33

 اجتماعية ميدانية في اقميـ كوردستاف العراؽ، اربيؿ.
 صر.عمـ النفس االجتماعي، الطبعة السادسة، م :(2000زىراف، حامد عبد السبلـ) -34
الرازي، ابو الحسف احمد بف فارس بف زكريا القزويني، معجـ المقاييس  في المغة، بيروت  -35

 .1994لبناف: دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع 
التعددية الثقافية مقدمة قصيرة حدًا، ترجمة لبنى تركي، مؤسسة  :(2013راتانسي، عمي ) -36

   ىنداوي لمتعميـ والثقافة، الطبعة األولى، مصر.
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السمطة والسياسة والثقافة، حوارات مع ادوارد سعيد، تقديـ غاوري  :(2008سعيد، ادوارد) -37
 فسواناثاف، ترجمة نائمة محازي، دار األدب، بيروت. 

طرؽ البحث في االدارة، دار المريخ لمنشر_ الرياض المممكة  :(2006سيكاراف، أوما ) -38
 العربية السعودية.

النفس االجتماعي، دار اليازوري العممية لمنشر  عمـ :(2007سبلمة، عبد الحافظ) -39
 والتوزيع، عماف.

اآلخر في فرنسا المعاصرة: العربي كبش فداء، مركز دراسات  :(1999شارفاف، روبار) -40
 ، بيروت. 1الوحدة العربية، الجمعية العربية لعمـ االجتماع، ط

عبلقة التعصب بسمتي السيطرة واالجتماعية لدى عماؿ  :(2007صافي، عبدا) -41
 المحروقات، رسالة ماجستير، الجزائر.  

االتجاىات التعصبية وعبلقتيا ببعض المتغيرات النفسية في  :(2005الطيراوي، جميؿ) -42
 فمسطيف.  ،دكتوراهاطروحة  إطار عممية السبلـ،

ة الحوار، مقالة، مجمة دور الجامعات في ترسخ ثقاف :(2010الطائي، صالح عباس) -43
   ، العراؽ.60ص -53، ص14 السياسة الدولية، العد

ظاىرة العنؼ السياسي في النظاـ السياسي الفمسطيني  :(2003طو، صالح عبد الخالؽ ) -44
 ، فمسطيف.2000-1994دراسة تحميمية 

إزاحة المشاركة السياسية وتأثيرىا عمى عممية التحوؿ  :(2013عامر، باسؿ أحمد ذياب ) -45
 الديمقراطي في فمسطيف. 

بحوث في عمـ النفس االجتماعي الشخصي المجمد الثالث،  :(2000عبدا، معتز سيد ) -46
 دار غريب لمطباعة والتميز والتوزيع، القاىرة.

االىمية، دراسة الحوار المجتمعي واتخاذ القرار بالجمعيات  :(2007عبدالمطيؼ، ىبة) -47
، مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموـ  مطبقة عمى الجمعيات االىمية بمدينة الفيـو

 الجزء الثاني، مصر.    23االنسانية، العدد 
لمحوار المجتمعي لمتوعية بمخاطر  األىميةعز، ىناء محمد احمد، استخداـ الجمعيات  -48

 ،مصر.1309ص-1281،الجزء الثالث،ص29اليجرة غير شرعية،العدد:
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االتجاىات التعصبية وعبلقتيا ببعض المتغيرات  :(2011عبد الصاحب، سالـ جمعة) -49
 بغداد. ،دكتوراهوحة أطر  لدى طمبة الجامعة،

التعصب واتساؽ الذات وعبلقتيما ببعض  :(2005العبيدي، خمائؿ خميؿ اسماعيؿ ) -50
 آليات الدفاع، اطروحة دكتوراه، بغداد. 

الحوار منياجا وثقافة، دار السبلـ لمطباعة والنشر  :(2007إسماعيؿ)عمي، سعيد  -51
 القاىرة.  ،والتوزيع والترجمة

(: المشاركة السياسية)االتجاه والممارسة( وعبلقاتيا بالمسؤولية 2014عودة، ياسر عمي) -52
االجتماعية وتأثير األقراف لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة، رسالة ماجستير، الجامعة 

 بلمية، غزة.  اإلس
 قاموس عمـ االجتماع ، دار المعرفية الجامعية. :(1997غيث، محمد عاطؼ) -53
فاعمية برنامج إرشادي لتنمية ثقافة الحوار وعبلقتيا  :(2012الفميت، كماؿ كامؿ خميؿ) -54

 جامعة القاىرة، اطروحة دكتوراه، ،بتحسيف جودة الحياة لدى طبلب الجامعة بفمسطيف
 غزة.

 ،1ط المدخؿ إلي عمـ النفس االجتماعي، االنجمو المصرية، :(1995)فطيـ، لطفي  -55
 .القاىرة

تصور مقترح لدور األخصائي االجتماعي في تنمية  :(2011قنديؿ، محمد  بسيوني) -56
 ثقافة الحوار اإليجابي لدى جماعات الشباب الجامعي، حمواف، مصر. 

الحوار، مؤسسة  حوار األحزاب السياسية دليؿ ميسر :(2019كيمب، بريختشي ) -57
 كورييس، ىولندا. 

(: أعداء الحوار ترجمة عبد الفتاح حسف، الييئة العاـ 2010كوبوتشي، مايكؿ انجمويا ) -58
 المصرية لمكتاب، القاىرة.

يز موسى وعز عمي عبد العز  تماعي، ترجمةمبادئ عمـ النفس االج :(2001كوبوسومي) -59
 القاىرة.، دار النيضة العربية ، الديف جميؿ ابو عطية

التعصب الرياضي واالتزاف االنفعالي داخؿ الممعب لدي  :(2013الممخ، ماىر غازي) -60
 العبي كرة اليد في قطاع غزة، فمسطيف.
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البند التاسع الحوار االجتماعي مف أجؿ تنمية مستدامة،  :(2011لقماف، أحمد محمد) -61
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 لمالحقا

 

 (1ممحق رقم )

 المحكمين سادةيبين الرسالة الموجية لم

 بسن اهلل الرمحن الرحين

 اهلل احفظه................/ ةالدكتىر سعادة

 املىضىع: طلب حتكين استبانت 

يطيب لي أف أضع بيف أيديكـ استبانة تتعمؽ ب ) دور الحوار المجتمعي في الحد مف التعصب 
السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية(، وأود احاطتكـ بأني أقـو حاليًا بإجراء دراسة أكاديمية 
 لنيؿ درجة الماجستير في الدبموماسية والعبلقات الدولية، ولتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة قاـ
الباحث بتصميـ ىذه االستبانة المكونة مف محوريف أحدىما يتعمؽ بالحوار المجتمعي والثاني 
يتعمؽ بالتعصب السياسي، ونظرًا لخبرتكـ ومعرفتكـ العممية والعممية، فإنو يشرفني  مساىمتكـ 

بداء الرأي والنصح والمشورة بمدى مناس بتيا في تحكيـ ىذه االستبانة، وأرجو تفضمكـ بقراءتيا وا 
 بموضوع الدراسة، ولبلستفادة مف مبلحظاتكـ.    

 ولكـ فائؽ الشكر والتقدير لحسف تعاونكـ ومساعدتكـ.                    

 الباحث                                           

 محمود محمد الخور    
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 (2ممحق رقم )

 االستبانة وىـ:( أسماء مف قاموا مشكوريف بتحكيـ 2يبيف ممحؽ رقـ)

 الجامعة الجية المحكمة الرقـ

الدكتور: نبيؿ دخاف أستاذ عمـ النفس، المساعد، الجامعة  1
 االسبلمية

 الجامعة اإلسبلمية.

الدكتور: عاطؼ األغا، استاذ عمـ النفس، المساعد الجامعة  2
  اإلسبلمية.

 الجامعة اإلسبلمية.

السياسية، ورئيس قسـ الدكتور: وليد مدلمة، أستاذ العمـو  3
 كمية العمـو السياسية في الجامعة اإلسبلمية.

 الجامعة اإلسبلمية.

الدكتور: أحمد الوادية، أستاذ العبلقات الدولية والنائب  4
 األكاديمي بأكاديمية اإلدارة والسياسة.

 أكاديمية اإلدارة والسياسة.

 كمية فمسطيف التقنية. الدكتور: خالد أبو غوطة، أستاذ اإلعبلـ السياسي. 5

الدكتور: مطيع أبو جبؿ، أستاذ أصوؿ التربية، ورئيس قسـ  6
 اإلشراؼ التربوي.

 جامعة األزىر.

 الجامعة اإلسبلمية. الدكتور زكريا السنوار، أستاذ مشارؾ في التاريخ الحديث. 7

 جامعة األزىر. الدكتور: أبراىيـ شاىيف، دكتوراه مناىج وطرؽ التدريس 8
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 (3)ممحق رقم 

 يبين الرسالة الموجية لمطمبة في الجامعتين اإلسالمية واألزىر

 بسن اهلل الرمحن الرحين

 

 .المحترمين ........................  بغزة األخوات:  طلبة الجامعات الفلدطينية  االخوة /  

 ،،،،،د ــــــــــــــــت وبعــــــــــــــــت طيبــــــــــــــتحي      

 

 الموضوع/ تعبئة استبانة

" دور الحوار المجتمعي في الحد من التعصب السياسي لدى نضع بيف أيديكـ دراستنا بعنواف 
وذلؾ لعممنا أنكـ جزء مف وعبلقات دولية،  ةتخصص دبموماسي طمبة الجامعات الفمسطينية"

عممًا بأف البيانات أيديكـ، االستبانة التي بيف ىذه الدراسة، لذا نييب بكـ باإلجابة عمى فقرات 
 سوؼ تبقى سرية وال  نستخدميا إال ألغراض البحث العممي فقط.

 ذاكرين لكم حدن تعاونكم                   

 وتفضلىا بقبىل فائق االحرام والتقدير،،،

 الباحث                                                                                                                                              

        محمود محمد الخور                  
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 (4ممحق رقم)

 االستبانة في شكميا النيائي  

 السادة مالحظات عمييا وفق تعديلالبعد ما تم في شكميا النيائي  االستبانة ظير ت
 المحكمين، فكانت عمى النحو التالي:

 :البيانات الشخصية       

  الجنس:   ذكر                       انثي -1
 
 ةجامعة االزىر بغز              الجامعة التي تنتمي إلييا: االسبلمية بغزة  -2
 

    مخيـ                    قرية    مكاف السكف:  مدينة -3

 

    الثاني  المستوى                 المستوى الدراسي:  المستوى  األوؿ       -4
       الرابع  المستوى                  ستوى الثالث      الم                           
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عممية تفاعؿ حقيقي ينصت خبلليا البشر إلى بعضيـ البعض  الحوار المجتمعي بأنو:ي عرف 

بعمؽ كاؼ ليغيروا بفعؿ ما يتعمموف ويبذؿ كؿ واحد أقصى ما في وسعو لتفيـ اىتمامات 

ف بقيا عمى اختبلفيما، وال يتنازؿ أي مشارؾ عف ىويتو، بؿ يقر كؿ واحد بقدر  اآلخر، حتى وا 

 يتصرؼ عمى نحو مختمؼ تجاه االخر.االنسانية المشروعة حتى إنو كاؼ مف مطالب االخر 

  معارض معارض بشدة محايد  موافق موافق بشدة العبارة م
      تقيـ الجامعة ممتقيات لمحوار والمناقشة. 1
تيتـ الجامعة بإشراؾ طبلبيا باألنشطة السياسية  2

 واالجتماعية.
     

لمتعبير عف آرائيـ تشجع الييئة التدريسية الطمبة  3
 بحرية .

     

      تيتـ الجامعة بعقد مؤتمرات لمتوعية السياسية. 4
      تنظـ الجامعة ندوات لمتوعية السياسية. 5
تشجع األطر والكتؿ الطبلبية عمى الحوار بيف  6

 الطمبة .
     

أعتقد أنني عمى وعى وفيـ تاـ بمعنى المشاركة  7
 السياسية.

     

      في المشاركة في الحوارات السياسية.أرغب  8
      اشارؾ في فعاليات مجمس الطمبة. 9
أحرص عمى متابعة البرامج الحوارية السياسية  10

 داخؿ الجامعة.
     

الكتؿ الطبلبية داخؿ الجامعة لدييا تجربة إيجابية  11
 لتعزيز الحوار البناء.
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 معارضو بشدة معارض محايد  موافق بشدة موافق العبارة م
      ىناؾ حاجة إلقامة حوارات مجتمعية داخؿ الجامعة. 12
      أحرص عمى االنصات خبلؿ حواري مع اآلخريف. 13
      ال أسعى إللغاء اآلخريف مف خبلؿ حواري. 14
يساعد الحوار عمى التدفؽ الحر لممعاني واألفكار  15

 السياسية واالجتماعية .
     

يتـ  تبادؿ المعمومات واألفكار السياسية بكؿ شفافية  16
 بيف فئات الطمبة عمى تنوعيـ.

     

أسعى مف خبلؿ الحوار الى توضيح رؤيتي في  17
 المواقؼ االجتماعية المختمفة.

     

أعتقد بأف ىناؾ فيمًا مشتركًا لمقضايا االجتماعية  18
 والسياسية المطروحة.

     

لثقافة الحوار االجتماعي لدى  يوجد فيـ  واضح 19
 الطمبة داخؿ الجامعة .

     

      يوجد حالة مف الثقة بيف األطر الطبلبية المختمفة. 20
ىناؾ مساحة متكافئة لمطمبة لمتعبير عف آرائيـ  21

 بحريًة.
     

النقاشات التي تدور بيف الطمبة يغمب عمييا طابع  22
 الموضوعية.
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 التعصب السياسيثانيًا: 

( عند إبداء xجميع العبارات التالية  تشير الى الطرف الذي تؤيده وسيشار عنو بحزب ) - أ

 رايك فيو عمى أنو داخل السمطة.

 
 معارض  بشدة معارض محايد موافق  بشدةق مواف العبارة م
      (  يقدـ كؿ ما ىو خير لموطف.xحزب ) 23
المعيشة لجميع (  ييتـ حقًا لتعزيز مستوى xحزب ) 24

 الناس في الوطف.
     

(  ييمو تعزيز مستوى المعيشي الناس في xحزب ) 25
 الوطف دوف غيره.

     

(  يبذؿ قصارى جيده لتعزيز فرص عمؿ xحزب ) 26
 عادلة لجميع الفئات دوف تقصير.

     

(  يحتـر حقوؽ الممكية وممكية جميع xحزب ) 27
 طائفي.المجموعات في الوطف دوف تحيز 

     

(  يحتـر الديمقراطية حتى ولـ توافؽ xحزب ) 28
 أىدافو.

     

( يمكف الوثوؽ بو لمتعامؿ مع السمطة xحزب) 29
 بمسؤولية.

     

(  يعمؿ عمى توزيع عادؿ لمسمطة  xأعتقد أف حزب) 30
 بيف جميع الفئات .

     

(  يحاوؿ بصدؽ تمبية االحتياجات والقضايا xحزب ) 31
 الفئات دوف تحيز. لجميع

     

(  يعمؿ عمى احتراـ xأنا عمى ثقة بأف حزب ) 32
 وحماية حقوؽ الناس.

     

(  نحو جعؿ الوطف أكثر أمنا xيعمؿ حزب ) 33
 والمجتمع أكثر استقرارا.
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(  يفيـ الطريقة التي يمكف مف خبلليا أف xحزب ) 34
 تنفتح فمسطيف  عمى العالـ.

     

(  يحتـر الدستور في xثقة بأف حزب )أنا عمى  35
 فمسطيف.

     

      (  يحتـر حقا التنوع الثقافي.xحزب ) 36
      (  قيـ األمة في فمسطيف.xيمثؿ حزب ) 37
(  متشابية مع القيـ xالقيـ األخبلقية في حزب ) 38

 األخبلقية لمناس داخؿ فمسطيف.
     

تحقيؽ (  تشجع الناس عمى xسياسات الحزب ) 39
 اليوية الوطنية الفمسطينية.

     

(  يسمح بعقد التجمعات السياسية  xحزب ) 40
 لؤلحزاب المختمفة.

     

      (  يسمح لسياسة الحوار في المجتمعxحزب ) 41
(   نفس الحقوؽ والحريات xينبغي أف يكوف لحزب ) 42

 لحزبي واألحزاب األخرى.
     

 
( عند xتشير الى الطرف الذي ال تؤيده وسيشار عنو بحزب )جميع العبارات التالية   - ب

 إبداء رايك فيو عمى أنو داخل السمطة.

 العبارة م
 موافق
 بشدة

 محايد  موافق
 معارض
 بشدة

  معارض

غير كؼء إلدارة وضع السياسات االقتصادية ( xحزب) 43
 في الوطف.

     

(  في السمطة لئلضرار xسوؼ تؤدي سياسات حزب) 44
 بصالح الناس.

     

      (  يتغاضى عف الفساد.xحزب ) 45
(  يسئ استخداـ السمطة مف أجؿ تحقيؽ أىدافو xحزب ) 46

 الحزبية.
     

      (  ال تشجع الناس لكسب فرص العمؿ.xسياسات حزب ) 47
     (  يريد فقط تمكيف مجموعات معينة تخصو xحزب ) 48
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 لموصوؿ إلى السمطة.
      (  يسعى  إلى تيميش الناس الذيف ال يؤيدوه.xحزب ) 49
      (   يتغاضى عف استخداـ العنؼ الترىيب.xحزب ) 50
(  سوؼ يسمح باستخداـ القوة المفرطة مف قوات xحزب ) 51

 األمف مف أجؿ تحقيؽ أىدافو.
     

(  في السمطة، سوؼ  ينعدـ القانوف xمع وجود حزب ) 52
 متزايد وعنيؼ.في الوطف عمى نحو 

     

(  xخبلؿ الحمبلت االنتخابية، واإلجراءات مف طرؼ ) 53
 يعزز الصراع والنزاع .

     

(  في السمطة يجعؿ الناس عرضة لمقمع xوجود حزب ) 54
 والعنؼ.

     

      (  في السمطة، ييدد األمف الشخصي.xوجود حزب ) 55
المواطنيف عمى (  بتوفير الحماية لجميع xيرغب الحزب ) 56

 قدـ المساواة.
     

(  يسمح لمؤيديو باستيداؼ xخبلؿ االنتخابات، حزب ) 57
 بعض األفراد ومجموعات مف أجؿ التخويؼ.

     

      (  لديو قيمًا مختمفة عف معظـ سكاف فمسطيف.xحزب ) 58
(  ال يوجد لديو احتراـ التعددية الحزبية في xحزب ) 59

 فمسطيف.
     

(  لديو رؤيا سياسية ال ترضى غالبية أفراد xحزب ) 60
 المجتمع.

     

      (  ال يفيـ ثقافة ومعتقدات الناس.xحزب ) 61
أعتقد في التسامح السياسي مسؤولية االحزاب جميعا ولكف  62

 (   ال يعد مقبواًل.xفعؿ حزب )
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