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َ ﴾٥١١﴿ الاحقاف

بتوفيقه تتم  الذي سلطانه بالشكر والحمد هلل حمدا كثيرا يليق بجالل وجه وعظيم أتوجه أن يسعدنيكم 
ونجاح  إتمام في أمل تتحول إلىتكاد فيها كل الصعوبات والمتاعب  التيهذه اللحظة  ففي ،الصالحات

 فيكل من ساهم  إلىالتقدير واالحترام  معاني بأسمى أتقدم ،السامية المعانيهذا العمل، وانطالقا من كل 
 الذي الجريسيدكتور / محمد عبد العزيز اخص بالذكر الف ،اماديً  معنويا أو وساعدنيانجاز هذا البحث، 

السديد والتوجيه الرشيد ما  الزاخر والنصحفوجدت منه العطاء الوافر والعلم  ،رسالتيعلى  باإلشرافتفضل 
 فجزاه اهلل عنى خير جزاء. ،هذا الجهد إتمامعلى  عاننيأ

 .وجميع العملين فيها محمد المدهون ا الدكتور/والسياسة ممثلة برئيسه ةألكاديمية اإلدار بالشكر  أتوجهكما 

 فلهم منى كل الشكر والعرفان. ،واعترف بكل ما قدموه من معونة ودعم أديناشكر وللجميع  فالجميع

على وقوفهم  وأ. ياسر بربخ بربخ و أ. محمود عصفور شاديكما ال يفوتني التقدم بالشكر ألحبائي أ. 
عمر القدرة  أبوأ.  األخوةاشكر  وأيضاللدراسة  اإلحصائيةمعالجة قام بال الذيوأ. جهاد عكاشة  جنبي
 هذا العمل لحيز الوجود. جإلخرا اومادي معنويمهند القدرة لما بذلوا من دعم أبو وأ.

 الباحث

 أسامة رسمي النجار
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 ملخص الدراسة

 .طلبة الجامعات الفلسطينية وعالقتها بالمشاركة المجتمعية لدى يبالحز التعصب 

نية وعالقته لبة الجامعات الفلسطيلدى ط الحزبيمستوى التعصب  ىعل لتعرفا إلىفت الدراسة هد
لدى طالب  الحزبيالحد من التعصب  فيبالمشاركة المجتمعية، والوقوف على دور المشاركة المجتمعية 

 الجامعات الفلسطينية.

المستوى الرابع  طلبةع الدراسة من وتكون مجتم ،التحليلي الوصفيهذه الدراسة المنهج  فيواتبع الباحث 
( وتكونت عينة الدراسة من  اإلسالمية، راألقصى، األزهقطاع غزة ) جامعة  فيالجامعات الفلسطينية  في
نتائج  وأظهرتللدراسة  كأداة االستبانةاستخدمت و  ،عات الفلسطينيةالجامطالبا وطالبة من طلبة  ( 365)

 : الدراسة

على كافة األحزاب في  بوج متوسطة ولهذاو هي نسبة  (%60.0)مستوى التعصب الحزبي  بلغ -1
 .مفهوم الوطن و المصلحة العامة على المصلحة الحزبية تغليبالجامعات الفلسطينية  

العمل على  بيج نسبة كبيرة وتعتبر سمةو هي  (%81.0) المشاركة المجتمعيةمستوى بلغ  -2
 .عتعزيزها و االستفادة منها لتنمية و تطوير المجتم

 .ةالفلسطينيالجامعات  لدى طلبة المجتمعيةالمشاركة  و التعصب الحزبيتوجد عالقة طردية بين  -3

برامج عمل المؤسسات  فيالمشاركة المجتمعية وتعزيزها  تبنى ضرورة : بالدراسة  وأوصت

التعصب  مل على توعية طالب الجامعات بمساوئالعو  ،التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني
 فيوذلك من خالل ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية وبيان أهميته  ،ضراره على المجتمعبي وأز الح

مشاركة كافة تفعيل مجالس الطلبة بحيث تضم  ضرورة و  ،الحد من ظاهرة التعصب الحزبي

 .في مجلس الطلبة األطر الطالبية
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Abstract 

Party fanaticism among Palestinian university students and their relation to 

community participation. 

 

Tha relationship between partisanship among the students of the Palestinian 
universities and social participation. This study aimed to identify the levels of 
partisanship among the students of the apalestinian universities and its relation 
to social participation, and to clarify the role of social participation in reducing 
partisanship among them. The researcher used the descriptive analytical 
approach. The study community consisted of the fourth grade students in the 
Palestinian universities in the Gaza Strip (Alaqsa University, Alazhar University, 
The Islamic University), while the study sample consisted of (365) students 
(male and female) of them. The researcher used the questionnaire and found 
the following results: 
1-The level of partisanship was (60%) which is a moderate level, so the 
parties in the Palestinian universities should reinforce the concept of homeland 
and prioritize the general interest upon the party's interest. 
2-The level of social participation was (81%) whis is high and is considered as 
a trait that should be reinforced and used to develop the society. 
3-There was a direct relationship between social participation and partisanship 
among the students of the Palestinian universities. 
The study recommended to adopt the social participation and to include it in 
the programs of educational organizations and NGO's; to aware the university 
students from the disadvantages and bad influences of partisanship on the 
society through strengthening the social participation principle and showing its 
importance in reducing partisanship; and to activate the students' counsils so 
as to include all of the students' frames 
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 األولالفصل 
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: مقدمة  

تعــانى منهــا المجتمعــات ، ولقــد ظــل التعــصب موضــوعًا مهمـــًا  التيــصب مــن الظــواهر العالميــة يعــد التع
 وحتـى اآلن . الماضيمنـذ فتـرات مبكـرة مـن القـرن  االجتماعيموضـوعات علـم الـنفس  مــن

مـون إلـى مختلـف الجماعـات ، سـواء أكـان التفاعـل بـين األفـراد الـذين ينت وتـم تناولـه علـى أنـه اتجــاه يحكــم 
لمــا يترتــب عليــه مــن رثــار ســلبية  االهتمامالتعصب بالقـدر الكبيــر مـن  حظياتجاها سلبيا أو إيجابيا. وقد 

وتـــنعكس هـــذه اآلثـــار  ،يةســائر المجتمعــات اإلنســان فــياالجتماعيـــة  واالقتصــادية والسياســية  النــواحيعلـــى 
 التـيعديـد مــن المجتمعــات الوهنـاك  ،عمومهـا مثلمـا  تعود على األفـراد تمامـاً  فيتمعـات الـسلبية علـى المج

وغيــر قــادرة علــى مواجهــة هــذه ال زالــت و نفـــسها ووجــدت عانـــت ومازالـــت تعـــانى مـــن االتجاهـــات التعـــصبية 
 .82 ) :2007 ،صدقيالمشكلة)

زاء مرور المجتمع الفلسطيني بمراحله السياسية  انتشـرت االحـزاب والمنظمـات السياسـية الوطنيـة  لفةالمختوا 
للواقع الذى يعيشه شعبنا الفلسـطيني مـن حالـة  ونظرا  في المجتمع الفلسطيني الذي يعيش تحت االحتالل،

الــدور  ةعــدم االســتقرار ســواء علــى المســتوى السياســي أو المســتوى االجتمــاعي، كــان للجامعــات الفلســطيني
لـــيس فقــط علـــى  منهــا، ى تــاريخ الجامعـــات يتــذكر انبعــاث الحركـــات الثوريــة والنـــاظر إلــاالســمى واالعلــى 

ن ا  و  ،الصـــعيد الثقـــافي بـــل وعلـــى الصـــعيد الفكـــري حتـــى طالـــت فـــي بعـــض األحيـــان الصـــعيد االجتمـــاعي 
بـث الـروح التعاونيـة ،  إلـى بـل يمتـد دورهـا ،والبحـث العلمـي فقـط  دراسـةالجامعات ال يقتصر دورها على ال

لـــذين سيشـــكلون فـــى معـــات التـــي تســـتقطب مجتمـــع الشـــباب افالجا ،توجيـــه علمـــي راقـــي  ىإلـــ تســـتندوالتـــي 
مؤثر في خلق االنسـجام التـام بـين دور فعال و  فمن الطبيعي أن يكون للجامعات ،المستقبل النخبة المثقفة 

 .أفراد المجتمع 

  

تقطاب حـاد بـين مكونـات اسـ ىإلـ ىلتعصـب الحزبـي المقيـت الـذي أدمـن رفـة ا الفلسـطينيويعـاني المجتمـع 
داخلـــــي صـــــراع مـــــن  ســـــنوات لـــــة االنقســـــام التـــــي نعيشـــــها منـــــذ عشـــــرالتعصـــــب إلـــــى حا ىوأد، المجتمـــــع 
اة االجتماعية فسادت لغة انقسام حاد في الحي ىإل ىوهذا االنقسام السياسي أد،  الفلسطيني( -)الفلسطيني

ولـة محا ىإلـ ىممـا أد خـرلآلطـرف  ، وعـدم تقبـل كـل خـرلآلوكيل االتهامات وتخوين كل طرف ، التشهير
، ولـم يكـن هـدف أي طـرف القضـاء علـى األخـر ، بـل الصـراع كـان علـى السـلطة خـرلآلإقصاء كل طرف 

كـل اء الشـعب الفلسـطيني فـي محاولـة إزهـاق أرواح الكثيـر مـن أبنـإلـى  ىمما أد ،والوصول إلي سدة الحكم
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ووقـف حـائاًل ، وطاقات المجتمع الفلسطيني  ستنزف هذا الصراع إمكانياتا، ف راآلخ  ىلقضاء علاطرف 
 . دون التقدم في مشروع التحرر الوطني من براثن االحتالل المقيت

المجتمــع الفلســطيني وخاصــة  طلبــة أفــراد التعصــب الحزبــي  التــي ســادت  بــين  انتشــارإلــى  ذلــك أدىوقــد  
ختلفــة والتنظيمـات المألحـزاب تحـت ذرائــع ومسـميات مختلفـة بـين ا،  جامعـات الفلسـطينية بمحافظـات غـزةال

 نت(. : 2016 ، )مسعود 

 والذى الشك فيه ان التعصب الحزبي وما تبعه من انقسام سياسي واجتماعي حاد ، هو الذي ولد االنغالق 
في المجتمع الفلسطيني وعـدم تقبـل االخـر، وهـو الـذى يقـف وراء ثقافـة االقصـاء والتهمـيش وصـوال الداخلي 

التي تعبر عن نفسها من خالل االقتتال الداخلي الذى يشكل ليس استنزافا بشريا بل الى حالة من التطهير 
قضيتنا ومشروعنا التحرري ، وهو الذى يقف وراء فشل جوالت الحوار  الواحدة تلو  يقيميا لما هو جميل ف

طريـق طريـق  فـي  فـييام ، وهو الذى يقف عثرة أو أ ألشهراالخرى ، وسقوط  االتفاقيات وعدم صمودها 
 نت(. : 2016،منتدى )ل الى شراكة وطنية حقيقية الوصو 

وللمشاركة المجتمعية دور أساسي في عملية التنمية فى المجتمع ، فهي إحدى الركائز األساسية التي تقوم 
بل نتيجة لوعيهم  ،التربويين بالمشاركة المجتمعية من فراغ  نالمسؤولي اهتمامفلم يأتي  ،عليها التنمية 

 (.12: 2001، الجوهريبأهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية بصفة عامة )الكامل 

سـواء  اإلصـالحمجتمعية تتوجب  إشكاليةفلسطين تمثل  فيالواقع للمشاركة المجتمعية ومظاهرها  وقد بات
المشـاركة  تفعيل بإعادةمن خالل رسم سياسات وخطط عمل كفيلة  ،رسميالغير  وأ الرسميعلى الصعيد 

 (.2003:9 ،مسلم) أمامهاالعقبات الماثلة  ةإزالالمجتمعية على كافة المستويات وبعد 

تلعب الجامعات الفلسطينية دورًا مهمًا في توعية طالبها بماهية دور هذا الصرح العلمي في دمج الطالـب و 
مجتمــع، بــل وهــى التــي جــزء مــن اللقــوى الحزبيــة التعصــب االعمــى لبــالمجتمع الــذي ينتمــي إليــه بعيــدًا عــن 

فاعل أساسـي فيـه ، فالمشـكلة ال تكمـن فـي العمـل السياسـي فـي الجامعـات ،فهـو موجـود فـي كـل مكـان فـى 
مــن جهــة وحرصــًا علــى عــدم  العــالم ، بــل بالتعصــب الــذي ومــا يترتــب عليــه مــن إشــكاالت تنقــل للجامعــة، 

لـى انتقـال االقتتـال بـين إ وقـد أدىالشارع إلى داخل الحرم الجـامعي مـن جهـة أخـرى ،  منانتقال أي حدث 
الفصائل بسهولة من الشارع إلى الساحات الجامعية بين طالب ينتمون ألطياف سياسـية مختلفـة ناسـين أو 

بعيدًا عن هذه الصراعات، وكذلك أهمية   التعليمية تالمؤسسا دورالحفاظ على  هم فيمتناسين حقيقة دور 
 (.26: 2004الكفارنة، ،) شرس  دورها في الحد من هذه الظواهر التي تفني المجتمع
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 ،المشــاركة المجتمعيــة والحــد مــن التعصــب  فــيولهــذا كــان للجامعــات دور هــام وأساســي كنخــب مجتمعيــة 
عـادة تقبـل الطـرف اوذلك من خالل إقامة جسـور مـن الثقـة  خـر بغـض النظـر عـن انتمـائهم آلبـين الطلبـة وا 

ل الطرق للحد مـن التعصـب الحزبـي لـدى الطلبـة قصر وأفضأولهذا تعد المشاركة المجتمعية من  ،الحزبي 
ن إوأيضــا فــ، مبــدأ أساســي تقــوم عليــه تنميــة المجتمــع  بشــكل عــام  هــيالمشــاركة المجتمعيــة  أنباعتبــار 

تحـد مـن التعصـب الحزبـي  الـذي يعيـق فـرص  فأنها أيضـا من أهمية ومميزات لهاركة المجتمعية بما المشا
من منظمات المجتمـع المـدني بمـا تاج إلى دعم كامل ومساندة معية تحن المشاركة المجتإولذلك ف ،التنمية 

فكـان  ، يعتبر مدخال لألطر الطالبيـة لتعزيـز مفهـوم المشـاركة المجتمعيـة لـدى طلبـة الجامعـات الفلسـطينية
 التـيا لتلك الظاهرة السيئة ونظرً ، تنا الفلسطينية االضارة بجامع اآلفةال بد من وجود دراسة تركز على تلك 

 الحزبــيدراســة تهــتم بدراســة التعصــب  إجــراءشــعر الباحــث بضــرورة  حيــثعصــفت بالجامعــات  الفلســطينية 
تكون هذه  ويأمل الباحث أنلدى طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة  مشاركة المجتمعيةوعالقته بال

 .التخفيف من حدة التعصب الحزبي  فية دللمساع الدراسة خطوة على الطريق الصحيح
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 الدراسة االستطالعية :
ودراسة 2010)،شلح)دراسة :السابقة مراجعته أدبيات الدراساتبمراجعة لباحث قام ا

 القيام بدراسة استطالعية تهدف إلىبغرض  استبانةبتصميم  2013)،راسة )سويرحود2004)،الشكعة)
( 20شملت بالتساوي)على الفئة المستهدفة بحيث  استبانة(40تقدير حجم المشكلة وقام بتوزيع عدد)

 ( على طلبة جامعة األزهر واستخلص النتائج التالية:20على طلبة الجامعة اإلسالمية و) استبانة
 

 ( الدراسة االستطالعية1جدول رقم )

 

ةاإلسالمي درجة التعصب الحزبي م  التقييم األزهر التقييم 
شعر باالرتياح عند االستماع للمناقشات أ .1

 4.23 السياسية الناقدة.
دةمرتفعة بش  

3.63 
 مرتفعة

أشعر بالكراهية اتجاه من ينتقد أحد من أفراد  .2
 مرتفعة 3.68 مرتفعة 3.76 تنظيمي.

 منخفضة 2.56 مرتفعة 3.88 ال يحق ألي تنظيم أن ينافس تنظيمي .3
لديها تأثير كبير في زيادة للجامعة أعتقد أن  .1

 مرتفعة  3.64 مرتفعة 4.16 حجم تنظيم معين

ألتزم بقواعد وبمبادئ تنظيمي التي قد تكون  .5
 متوسطة 2.80 مرتفعة 3.83 خاطئة ومخالفة لمبادئ المجتمع الفلسطيني.

أعتقد بأنه لكي يتم القبول بوظيفة ما البد  .6
 من االنتماء لتنظيم محدد.

3.96 
 مرتفعة

3.42 
 مرتفعة

 متوسط 3.25 مرتفع 3.96 المتوسط العام .2
 يمكن القول: رت الخماسي فإنهاوحسب مقياس ليك

 يشير إلي موافق بشدة أو مرتفعة بشدة. 5.0 إلى 4.21متوسط  -1
 يشير إلي موافق أو مرتفعة. 4.20 إلى 3.41متوسط من  -2
 يشير إلي محايد أو متوسطة. 3.40 إلى 2.61متوسط من  -3
 يشير إلي غير موافق أو منخفضة. 2.60 إلى1.81متوسط من  -1
 شير إي غير موافق مطلقا أو منعدمة.ي 1.80 إلى 1.0متوسط من  -5
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( 3.25الجدول أعاله بأن واقع التعصب الحزبي لدى طلبة جامعة األزهر مقداره ) خالل يتضح من
( أي بدرجة 3.96واقع التعصب الحزبي لدى طلبة الجامعة اإلسالمية بمقدار) بينما ،توسطةأي بدرجة م

وجود تعصب حزبي بدرجة متفاوتة بين طلبة جامعة وتشير هنا الدراسة االستطالعية بأن هناك  رتفعةم
 األزهر.

 مشكلة الدراسة:
ويعانى منها العديد من تعصف بالمجتمعات  التيإن ظاهرة التعصب الحزبي من المشكالت 

 فيسرت  قد الحزبيظاهرة التعصب  أنوقد أوضحت العديد من الدراسات الفلسطينية ، المجتمعات
وهذا ما أكدته العديد من الدراسات السابقة  ،دى طلبة الجامعات الفلسطينيةل المجتمع الفلسطيني وتحديدا

إن هذه ( وكما هو معروف ف2013سويرح، ( ودراسة )2016،الخور( ودراسة )2010كدراسة )شلح 
 .الحياة مناحيبظاللها السلبية على مختلف  الظاهرة تلقي
لدى  المجتمعية شاركةبالموعالقته  لحزبيالذا رأى الباحث أن يتناول بالدراسة المتعمقة التعصب  

طلبة الجامعات الفلسطينية لتسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة أمال بالخروج بتوصيات تفيد كافة 
 الجهات لمواجهتها.

لما  ،الجامعيتمس فئة الشباب إجراء الدراسة الحالية والتي وعليه اتجه الباحث الى 
التساؤل  لوريتب ليه وع األمة المستقبل وعماد أملكونهم ، ة كبير  أهميةيمثله هذا الجيل من 

 :للدراسة الرئيسي
لدى طلبة الجامعات الفلسطينية  المشاركة المجتمعيةالتعصب الحزبي و هل يوجد عالقة بين مستوى 

 ؟بقطاع غزة
 تساؤالت الدراسة: ومن هذا السؤال تنبثق تساؤالت فرعية اخري  

 دى طلبة الجامعات  الفلسطينية؟ل بيما مستوى التعصب الحز  -1

 لدى طلبة الجامعات  الفلسطينية ؟ المشاركة المجتمعيةمستوى  ما -2

 لدى طلبة الجامعات الفلسطينية ؟ و المشاركة المجتمعيةهل توجد عالقة بين التعصب الحزبي  -3

مستوى التعصب الحزبي  فيα ≤0.05 ))داللة ذات داللة إحصائية عند مستوى فروقهل توجد  -1
 منطقة السكن ( ؟،الجنس ،ى لمتغيرات ) الجامعةتعز 

المشاركة درجة  فيα ≤0.05 ) )داللة مستوىذات داللة إحصائية عند  فروقهل توجد  -5
 منطقة السكن (؟،الجنس ،تعزى لمتغيرات ) الجامعة المجتمعية



7 
 

 

 :أهداف الدراسة
 غزة. مستوى التعصب الحزبي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع علىالتعرف  -1
 .لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةالمشاركة المجتمعية معرفة  درجة  -2

لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في والمشاركة المجتمعية  الحزبيبيان العالقة بين التعصب  -3
 قطاع غزة.

 تعزى لمتغيرات التي  الحزبيمستوى التعصب  فيالكشف عن الفروق  -4

 لسكن (.منطقة ا ،الجنس ،) الجامعة

 تعزى لمتغيراتالتي المشاركة المجتمعية درجة  فيالكشف عن الفروق  -5

 منطقة السكن(.،الجنس ،) الجامعة

 

 أهمية الدراسة :
 -تنقسم أهمية الدراسة من وجهة نظر الباحث إلى قسمين:

 -همية نظرية:أ -أ
لدى طلبة الجامعات المجتمعية  بالمشاركة إنها الدراسة األولى التي تعنى بالتعصب الحزبي وعالقته -1

 .(حدود علم الباحث في)الفلسطينية
من  شريحة ال هذه للما تمثنظرًا  ،طالب الجامعات هممجتمع الدراسة و  إليتنبع أهمية هذه الدراسة  -2

كما أنهـم يمثلـون نـبض المجتمع ومررته العاكسة لكافة شرائحه  ،صناع الرأي وقادة المستقبل القريب
 .وبيئاته المختلفة

 ،وف علـى أسباب هذا التعصب وعالقته ببعض المتغيرات تعزى لمتغيرات ) الجامعةالوق -3
 منطقة السكن(.،الجنس

حيوي تتناول موضوع  االمكتبة العربية والفلسطينية، كونه إلىمن المتوقع أن تشكل الدراسة إضافة  -1
 التعصب الحزبي.  الحد من فيودوره المشاركة المجتمعية يخص 

 -:أهمية تطبيقية -ب
 :يلمن ما يأهميتها مية من حيث الواقع التطبيقي حيث تنبع هالدراسة جديرة باأل عتبر هذهت

تفيد الدراسة الحالية  السياسيين وصناع القرار التخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من  أنمن المتوقع  -1
 مشكلة التعصب الحزبي.
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المشاركة ف وضع برامج لتعزيز ينتظر أن تفيد الدراسة الحالية إدارات الجامعات الفلسطينية بهد -2

 بين كافة الطلبة.المجتمعية 

والمؤسسات النفسية  ،منظمات المجتمع المدني فيمن الدراسة الحالية العاملون  قد يستفيد -3
بين كافة أبناء المشاركة المجتمعية واالجتماعية لوضع استراتيجيات علمية للحد من التعصب وتعزيز 

 المجتمع الفلسطيني.

أبناء فئات داخل كافة المشاركة المجتمعية وضع برامج و أسس لتدعيم  فيتفيد الدراسة ينتظر أن  -1
 المجتمع الفلسطيني وخاصة طلبة الجامعات الفلسطينية. 

 فرضيات الدراسة
 وذلك على النحو التالي : ،فروض ةإطار موضوعها واألهداف المحددة لها عد فيتطرح هذه الدراسة 

 الحزبيبين التعصب  α ≤0.05 ))داللة إحصائية عند مستوى القة ذات داللةعتوجد ال  .1
 لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة.والمشاركة المجتمعية 

 الحزبيمستوى التعصب  في(α ≤0.05 ) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال توجد .2
 .(السكن ،الجنس ،الجامعة) لمتغيرات  ىتعز 

المشاركة مستوى درجة  يف(α≤0.05)داللة  لة إحصائية عند مستوىفروق ذات دال ال توجد .3
 .(السكن ،الجنس ،الجامعة) لمتغيرات  تعزى المجتمعية 

 حدود الدراسة
 تتحدد هذه الدراسة بالحدود التالية :

 بالمشاركةالدراسة على دراسة مستوى التعصب الحزبي وعالقته  : اقتصرت الحد الموضوعي -8

 الجامعات الفلسطينية . لدى طلبةالمجتمعية 
) جامعة االقصى ، جامعة  غزة محافظاتب الدراسة على طلبة الجامعات طبقت:  الحد المكاني -2

 األزهر، الجامعة االسالمية (.
بمحافطات الجامعات الثالث الكبرى )المستوى الرابع (بالدراسة على طلبة  طبقت:  يالحد البشر  -3

 .(وجامعة األقصى، ة األزهر وجامع، الجامعة اإلسالمية  )قطاع غزة 
 م.2017 خالل عام خالل الفصل الدراسي الثاني  الحالية الدراسة طبقت:  يالحد الزمان
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 -:مصطلحات الدراسة

 التعصب:
يتبع غيره ولو كان  أننفة من واأل ،خذ األمر بشدة وعنف وعدم قبول المخالف ورفضهأالتشدد و 

، مبطلين أو و من يؤمن بمبادئه سواء كانوا محقين أجماعته  وأعلى صواب منه، أيضا هو نصرة قومه 
 .( 2010 :9و مظلومين )حسنى ومحمد،أا ظالمين وسواء كانو 

 :التعصب الحزبي
واالنتصار لها بالحق  ،ينتسب إليها الفرد  يوهو التعصب للفئة أو الحزب أو الجماعة الت

ضفاء صفة العصمة والقداسة عليها ، والباطل ومهاجمة غيرها بذكر عيوبها ، زاياها ومحاسنها وذكر م، وا 
 .(2005:3،يويعظم حزبه ويحتقر غيره )الدمخ، وسيئاتها 

ورفضه  أيدة وعنف مع عدم قبول المخالف للر عرف انه " التشدد لحزب أو جماعة واخذ األمر بشكما ي  
 ين )المركزالفلسطينوهو يعنى كذلك االنقياد ونصرة للحزب أو الجماعة سواء كانوا محقين أو مخطئي

 .(2010،للديمقراطية وحل النزاعات
 : إجرائيا   الباحث ويعرفه

و أوقد يكون سلبيا  ،موضوع معين أومجموعة  أومشحون انفعاليا ضد جهة  نفسياتجاه  بأنه
بحيث ال يرى غيرها ويدافع عنها  الجهة أوو مناهضة لتلك الجماعة أيجابيا ويدرك ويشعر بطريقة مؤيدة إ

 .تخالفها التيا كل المبادئ والمعتقدات منكر 
الرسمية  األجهزةيمه للعمل مع فراد المجتمع وجماعته وتنظأتعبئة جهود  يه ثانيا:  المشاركة المجتمعية:

 (.5: 2006،ا )الخطيبا واجتماعيً والغير رسمية لرفع المجتمع اقتصاديً 
ومؤسسات المجتمع  ،راد بجميع فئاتهمالجهود التي يقوم بها األف بأنهاالمشاركة المجتمعية  تعرفو 

ويتحقق من هذه  2والتنفيذ، والتقييم لعناصر العملية التعلمية المدني في مجال التخطيط واتخاذ القرار
: 2003المشاركة استيفاء المشاركين من ناحية، وتحقيق الصالح العام من ناحية أخرى )القفاص،

98.) 
 :إجرائياث الباح ويعرفه 

ومجموعة من اإلسهامات والمبادرات التي يقوم بها ، مسؤولية اجتماعية  تمعية هيالمشاركة المج
و عينية و أيضا وسيلة للفهم والتواصل المتبادل بين شرائح المجتمع أاألفراد والجماعات سواء مادية 

س المجاالت المختلفة للمجتمع على أسا فيوالتنسيق والتشبيك بينهما على أساس تحقيق الصالح العام 
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تحريك همم  فياالحترام المتبادل والعدالة االجتماعية والمساواة بين جميع أفراد المجتمع بما يساهم 
وتكون المشاركة فعالة إذا ارتبطت بدور  ،تحديات التنمية البشرية مواجهة فيوطاقات الموطنين لإلسهام 

 وظيفة وخدمة أفراد المجتمع. فيفعال 
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 الثانيالفصل 
 

االطار النظري
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 الثانيالفصل 
 المبحث األول : التعصب الحزبي.

 .مقدمة 
 .مفهوم التعصب والتعصب الحزبي 
 .تطور ظاهرة التعصب 
 .التعصب  من وجهة نظر الديانات السماوية 
 .النظريات المفسرة للتعصب 
 .العوامل التي تؤدى للتعصب 
 .أسباب التعصب 
 .المظاهر الدالة للتعصب 
 ت( الفرد المتعصب.خصائص)سما 
 .مستويات وأشكال التعصب 
 .مكونات التعصب 
 .التخفيف)الوقاية( من التعصب 
 .التعقيب على المبحث 

 المشاركة المجتمعية المبحث الثاني: 

 مقدمة 

 .مفهوم المشاركة المجتمعية 

 .مبادئ المشاركة المجتمعية 

  المشاركة المجتمعية. فيالعوامل المؤثرة 

 معية.أهمية المشاركة المجت 

 .مرتكزات المشاركة المجتمعية 

 .أشكال المشاركة المجتمعية 

 .متطلبات المشاركة المجتمعية 

 .استراتيجيات المشاركة المجتمعية 

 .تحديات ومعوقات المشاركة المجتمعية وكيفية التغلب عليها 

 .تعقيب الباحث 
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 : مقدمة
الشعب  أطيافبين كافة سياسي ، يعاني المجتمع الفلسطيني ، منذ سنوات عديدة من االنقسام ال

الذي أصاب  الحزبيالتعصب أشكاله ولعل من أهمها ظهور التعصب بكافة  إلى أدى والذي الفلسطيني
على النسيج والتماسك  أثرتتكريس االنقسام وما تاله من مفاهيم  إلى أدى و شرائح المجتمع المختلفة

 ا.يعانى منه الفلسطينيما زال الشعب  والتي االجتماعي
 النظرياتو ، التعصب  أسباب وكذلك ،الحزبي التعصب مفهوم الباحث سيتناول ثهذا المبح وفي

 .التعصب حدة التخفيف منطرق و ،  ومستوياته ومكوناته،  للتعصب المفسرة تاوالدينامي
 مفهوم التعصب -8

 :ب لغةالتعص
 من على معهم لبأوالت "جماعته" عصبته رةنص إلى الرجل يدعو نأ تعني العصبيةو  لعصبية،ا نم مشتق
 .مظلومين أو كانوا لميناظ يعاديهم

 مبادئهال والتعصب  صرتهان يف والجد جماعته، وأ بعصبته لمرءا ارتباط شدة :هي لعصبيةا"المنجد" وفي
 : 508  ) .عصبة باب ، 48 ط واإلعالم، اللغة في المنجد (

 الشديد لطيا :العصب أ شتد، بأتعصو  شديد، صلب  :عصب حمل قالي الشدة معنىب أتيي أنه كما
عصب ت ال فالن :العرب مثالأ ومن .ا لعصابة به شد ما اسمو  شده :تعصيباً  وعصبه سهرأ  وعصب
 (. 86: 2005 دمخي، ( ستذلي وال يقهر ال الذي لعزيزا الشديد رجللل مثالً  يضرب سلماته،

 (.77: دسورة، هو شديد) أيتعالى " هذا يوم عصيب" ومنه قوله 

بأنه اعتقاد بالحب أو عدم )الحب( دون مبررات أو  oxfordرفه البعض فى قاموس أكسفورد كما وع
  أسس.

 :األوروبي الفكر في التعصب مفهوم

 .الحالي للمعنى وصل أن إلى تغيرات بعدة المفهوم هذا رم وقد" المسبق الحكم" الالتيني االسم من مشتق هو

 .الفعلية والخبرات القرارات أساس على يقوم ذيال المسبق الحكم به يقصد : القديم المعنى .أ
 موضوع عن يصدر الذي الحكم معنى االنجليزية اللغة في المفهوم هذا اكتسب الحقة مرحلة في .ب

  . متعجل حكم بمثابة فهو الموضوع، هذا عن المتاحة الحقائق وفحص باختبار القيام مثل معين،
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 عدم أو بالتفضيل سواء الحالية، فعاليةاالن خاصته اكتسب التعصب، مفهوم تطور ختام في .ت
 أبو) يدعمه سند أى له ليس والذي )المسبق( األولي الحكم تصطحب التي التفضيل،

 (.24:1999,غالي

 :للتعصب االصطالحي التعريف

 علم أو الجتماع،ا لمع وأ لفلسفة،ا عاجمم يف انتك واءس تعصب،لل وكثيرة عديدة عريفاتت هناك
إلى  رما يشيالمفاهيم التي يشير إليها هذا المصطلح ، فمن هذه التعريفات ولهذا تعددت ,لنفس،ا

االنحياز الموجب أو السالب ، والجمود ، والتصلب  ، والعدوانية ، واألحكام المسبقة وسنعطى 
 ذهه يف هميتهاأل لتعريفاتا ذهه نم عضاً ب وضعب لباحثا سيقومو  ، مثاال لهذه التعريفات 

 .لدراسةا

بانه اتجاه نفسي مشحون، انفعاليا ، أو عقيدة أو حكم مسبق مع أو ضد  التعصب زهران يعرف
جماعة أو شئ أو موضوع ، ال يقوم على سند منطقي أو معرفة كافية أو حقيقة علمية ، ويمكن 
له أن يستند إلى الخرافة واألساطير ، ويجعل اإلنسان يرى ما يحب أن يراه فقط وال يرى ما ال 

 .215): 2000زهران، يحب ان يراه ) 

ن يتبع أواألنفة من  ،خذ األمر بشدة وعنف وعدم قبول المخالف أبأنه " التشدد و  التعصب يعرف
غيره ولو كان على صواب منه أيضا هو نصرة قومه أو جماعته أو من يؤمن بمبادئه سواء كانوا 

 (.9  2010:محقين او مبطلين وسواء كانوا ظالمين او مظلومين) حسنى ومحمد ، 

) مبطلين أممن يؤمن بمبادئه سواء كانوا محقين  أو هتجماع أونصرة قومه  بأنه التعصب يعرف
 (    2001:20 ،الدمخى 

و موقف غير مبرر يكون فيه الفرد مستعدا الن يعتقد ويدرك ويشعر أبأنه " اتجاه  التعصب يعرف
 (.207: 2000، المعايطة ويتصرف بطريقة مؤيدة أو مناهضة لجماعة معينة  أو لفرد منها " )

على مجموعة من  ينطوياتجاه يتسم بعدم التفضيل نحو موضوع معين ،  بأنه يعرفه كريتش
 ر المعلومات المخالفة له )سالمة ،بعد توف هة ، ومن الصعب تغير يالقوالب النمطية شديدة العموم

2007 :8.) 
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ن يعتقد ويدرك ويشعر أل اأو متهيئ نه اتجاه غير مبرر ، يكون فيه المرء مستعداأب باكمان وعرفه
او لفرد منها )مرعى  ،مناهضة لجماعة معينة من الناس  أوويتصرف بطريقة مؤيدة 

 (.262:  2004،وبلقيس

جماعة  ضد جماعة تراها التي المبادئ ببعض المتعلقة واالتجاهات المعتقدات تلك" :نهأب يعرف
 (.38  1993 :، العال أبوقومية )  أو عنصرية أقلية

 من خالل التعريفات السابقة يتبين أنها ركزت على :

 الفرد ضد جماعة ما أو طبقة ما. يعتنقهاالتعصب معتقدات واتجاهات  -

 شحنة انفعالية تمنع الفرد من التفكير بطريقة محايدة.  -

 موقف غير مبرر أو رأى يؤخذ دون عناية بالحكم. -

 .أو مظلوم مظال أو جماعة نصرة شخص  -

 الحزبي : للتعصب الحياالصط التعريف
 هناك تعريفات عديدة للتعصب الحزبي منها ما يلي :

 التعصب الحزبي 
 هو التعصب للفئة أو الحزب أو الجماعة التي ينتسب إليها الفرد واالنتصار لها بالحق والباطل، 

ضفاء صفة العصمة والقداسة عليها وذكر مزاياها ومحاسنها ومهاجمة غيرها بذكر عيوبها  ،وا 
 .(2005:3،ويعظم حزبه ويحتقر غيره)الدمخى، ئاتها وسي

 ن يعتقد ويدرك ويشعر ويتصرف بطريقة و متهيئا ألأيكون فيه المرء مستعدا  ،هو اتجاه غير مبرر
 (.262:   2004،و مناهضة لجماعة معينة من الناس او لفرد منها )مرعى وبلقيسأمؤيدة 

 يتمثل بانتماء الفرد لجماعة سياسية أو دينية  نه شكل من أشكال التعصب العام الذيبأ وعرف كما
ويتمثل المبادئ األساسية لهذه المجموعة بحيث يدافع عنها ،أو اجتماعية أو إيديولوجية معينة 

 (.1997:65،المبادئ التي تخالفها في جماعات أخرى سواء كانت سليمة أو خاطئة)عقل ينكركلو 
 لتي يجب أن تمارس حقوقهم وحرياتهم السياسيةن في األحداث ااألخريعدم احترام  بأنه ويعرف، 

ويحدث إذا قامت مجموعة أو فرد بعدم السماح لآلخرين بالتصرف او التكلم او التفكير بطريقة 
 .واآلراء التي يعرب عنها األفراد او الجماعة المختلفة سياسيا أيمختلفة عن الر 

(2009 :369،  (Akindele 
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 أوضد جماعة  أوحكم مسبق مع  أوعقيدة  انفعاليا أوون جامد مشح نفسياتجاه  نهأب ويعرف 
ويمكن له ان يستند  ،حقيقة علمية أومعرفة كافية  و منطقياال يقوم على سند  ،موضوع أو شيء
 ،يراه أنيرى ما يحب ان يراه فقط وال يرى ما ال يحب  اإلنسانويجعل  ،واألساطيرالخرافة  إلى

والسلوك بطرق تتفق مع اتجاه التعصب  واإلدراكفكير ويعد الفرد او الجماعة للشعور بالت
 (.215: 2000،انر )زه

 
 تطور ظاهرة التعصب :

نه رفض أحيث  ،إن النصوص القررنية تشير إلى أن أول من سن هذا الطريق التعصبي السيئ هو إبليس

غضب اهلل  ومنذ ذلك اليوم، وتعصب ألصله واستعلى عن طاعة اهلل عز وجل ،عليه السالم دمآلالسجود 

والتشجيع على معصية اهلل ومخالفة اهلل تعالى أيضا يريد أن يكون هذا  ،تعالى عليه وأصبح رمزا للشر

يعني وجود إبليس والدور الذي يقوم به ليس غصبا وال خالف أرادة اهلل لو أن اهلل تعالي  الشيء موجود،

س ويقوم بهذا الدور، حتى يصبح هناك ابتالء يصبح إبليلرادة اهلل ولماذا كانت إ ما كان يريد ذلك لما كان،

وامتحان، إذا كان كل الظروف مشجعة على العبادة اهلل ليست هناك إغراءات وليست هناك صواف فال 

يصبح امتحانا وابتالء، إبليس لديه مجال العمل، وأيضا اهلل تعالى لم يترك اإلنسان فريسة لخدع إبليس 

ليعيش اإلنسان ؛ واألوصياء والحجج والكتب وزود اإلنسان بالعقلوتضليله بل  بعث األنبياء والرسل 

ْيَطاَن لَُكْم َعُدوٌّ َفاتَِّخُذوهُ )، قال تعالى معركة بين جهة إبليس وجهة العقل وليرى إرادة اإلنسان إِنَّ الشَّ

ِعيرِ  َما َيْدُعو ِحْزَبُه لَِيُكوُنوا ِمْن أَْصَحاِب السَّ ا ۚ إِنَّ  (.6ا:)سورة فاطر  (َعُدو ًّ
ويكون  ، عدادا للتعصبوالتعصب شيء مكتسب ومتعلم وليس فطري رغم وجود ما يمكن إن يسمى است

وكمحصلة لسلسلة التفاعالت االجتماعية التي تمر بالفرد  والخبرات التي يمر بها الفرد، نتيجة للمواقف
م سن الثالثة أو ومن يحيطون به، وأوضحت الدراسات أن التعصب يبدأ عند بعض األطفال عند بلوغه

الرابعة فالطفل منذ أن يبلغ من العمر ثالث سنوات يصبح قادرا على التمييز بين أفراد الجماعة التي 
 ينتمي إليها وأفراد الجماعات األخرى.

 وتم تقسيم التعصب إلى ثالثة مراحل هي:
 رية المختلفة.: ويقصد بها قدرة الطفل على التمييز بين أفراد الجماعات العنصمرحلة التمييز-1
 الجماعة التي ينتمي إليها وتوحده معها.في : ويقصد بها انغماس ذات الفرد مرحلة التقمص-2
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نوع من  أو: وفي هذه المرحلة تظهر االستجابات التي قد تشير إلى نوع من التعالي مرحلة التقويم-3
جماعة التي ينتمي ال عن صدرأن المجتمع قد أشعر الطفل بالشعور بالنقص تبعا للحكم الذي ي  

 (.208:2000،  إليها)المعايطة
 ويرى الباحث 

و مكتسب وه ،بحيث يبدأ لدى االطفال منذ السنوات االولى الخليقة ن التعصب موجود منذ أول أ
ثم ، لديه االستعداد النفسي للتعصب  أالتي يحاكيها الفرد، فينش الخبرات والمواقفاالسرة و من خالل 

في الجانب ، مشكال اتجاهات  تعصبه عندهلديه بتطور المفاهيم والميول والرغبات يتطور هذا االستعداد 
المعرفي والسلوكي لديه ، ولهذا كان لألسرة الدور البارز في تنشئة الفرد من ميول واتجاهات ودوافع منذ 

 االجتماعية تعزز مكانة الفرد في المجتمع نحو األفضل. ةالتنشئ
 :التعصبمن  الديانات السماوية موقف

إن جميع الرسائل السماوية حملت رسالة سماوية أساسية واحدة واضحة، كما هي دعوة جميع 
ليتعامل البشر على أساس هذه  ؛األنبياء وهي توحيد العبودية هلل الواحد األحد وتهذيب النفس البشرية

أو كبير وال غني أو فقير  اوون فيما بينهم ال فرق بين صغيرنهم متسأا عبيد هلل وحده و القاعدة أنهم جميعً 
وال فرق بين لون ورخر  أو جنس ورخر، تلك هي القواعد األساسية التي يجب أن تحكم البشر في حياتهم 
الدنيا، ولكن سنة التدافع التي فطر اهلل عليها البشر تمثل قانون التدافع القائم على أساس المصالح، ولذا 

 ؛ام الذي ينظم هذا التدافع على مستوى الجماعة الواحدةوجب البحث عن التشريع أو القانون أو النظ
وهو كذلك  على مستوى الجماعات المختلفة والمتباينة وصوال إلى  ،لينظم مصالحها ويحكم عالقتها

مما أفسح المجال ، جماعات الدول والكيانات التي تمثل هذه الجماعات على سطح األرض الفسيح 
من التعاون واألمن والسالم للجميع، فظاهرة التعصب والغلو ليست  لتنظيم العالقات الدولية على أسس

مقتصرة على دين معين أو شعب معين أو فكر معين أو زمان معين بعينه ولكنها رفة ال وطن لها وال دين 
ن ،لها وال زمان لها وال بد من نبذها عالج المصابين بها يعد ضرورة ملحة إلنقاذ المجتمعات المختلفة  وا 

ائجها الكارثية المدمرة على مستوى أفراد المجتمع الواحد وعلى مستوى الجماعات المختلفة من نت
 (. 2003:28،أيضا)فرج

بما فيه السلوك المتبادل  ،إن الدين بوصفه وسيلة لتنظيم السلوك اإلنساني في المجاالت المتنوعة
بان إضع مبادئه موضع التنفيذ وو ، هذا الجانب بشأنتم التعرف على أحكامه  أنه إذداخل األسرة من ش

ر أن هناك أن  يؤدي إلى تدني معدالت العنف داخلها وحري بالذكو األسرة  أفرادالتفاعالت المتبادلة بين 
ة إلدارة ميتتعلق بالسبل القو   ىوه،  أصحابهو الرسول عليه الصالة والسالم  لوكيات متنوعة التزمهاس

 وتقديم نماذج يقتدى العاديين، األفرادنها في حالة وعي أش التفاعالت والخالفات أيضا داخل األسرة من
نه إذا سادت أساليب في التعامل أمن  اوانطالق ،ابتداءبها في مواجهة تلك المواقف  أو تحاشي حدوثها 

 فإنه ،واعتبار مشاعره، ومراعاة حقوق األخر، وكظم الغيظ، داخل األسرة تنطوي على التقبل واإليثار
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 وهو مايبرز قيمة تلك التعاليم على مستوى، ألسرة مناخ يصعب في ظله نشوب العنفاداخل ل سوف يظ
ي وال يفوتنا في هذا السياق التنويه إلى انه ثمة اهتماما متناميا للباحثين التعامل الوقائي مع العنف األسر 

عض البحوث الغربيين حول العالقة بين التدين والعنف في األسرة، ومن مؤشرات ذلك ما توصلت إليه ب
فمن يواظبون مثال على ، من وجود عالقة سلبية بين مستوى التدين ومعدل شيوع العنف في األسرة 

 (. 29-28:دور العبادة اقل ممارسة للعنف )المرجع السابقالذهاب ل
لو كان ضد غير المسلمين إال في حالة واحدة، وهي إذا لم يأمن لقد حرم اإلسالم التعصب حتى 

اهلل  فإنن انتهوا إوقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل ف" :وفتنتهم قال تعالى المسلمون شرهم
 (.40-39)سورة األنفال  "بما يعملون بصير، وان تولوا فاعلموا أن اهلل موالكم نعم المولى ونعم النصير
أمل في كتاب اهلل المت فإن ،فإذا كان اإلسالم حرم التعصب ولو كان ضد غير المسلمين بعضهم البعض

ليجد الكثير من اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة التي تحثنا على التمسك بكتاب اهلل  اهلل وسنة رسول
صحيح " َأَصاِبَعه بعضا وشبك يشد بعضه َكاْلب ْنَيانِ  ِلْلم ْؤِمنِ  لمؤمنا إن" : -:، وقالاهلل وسنة رسول

وال تنافسوا وال تحاسدوا وال  ا" ال تجسسو هلل عليه وسلم:وقال صلى ا، (103/ 1) ةطوق النجا -يالبخار 
مثل المؤمنون " صلى اهلل عليه وسلم-:كما قال  (2563، مسلم)  "تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهلل إخوانا

 البخاري) "عى له سائر الجسد بالسهر والحمىفي توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدا

 عز وجل_ نرجع إلى اهلل_ رن األوان ألنفهل   قليل من كثير، وهذا (النعمان بن بشير ومسلم عن
خالص من الخوانا، حتى نتمكن من إونتمسك بديننا الحنيف الذي هو حبل اهلل المتين، ونكون عباد اهلل 

 (. 2003:30،)فرج هذا الوباء الذي أصاب األمة اإلسالمية.
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 أسباب التعصب :
بداية  فين الفرد يكون ا  و  ،ذور للتعصب ترجع إلى المراحل المبكرة من حياة الفردهناك أسباب وج
وينمو الشعور ويزداد ارتباطه بجماعته،  ،وينمو ليصبح متمركزا حول الجماعة ،حياته متمركزا  حول ذاته

ذا حدث  ،وتتضح المسافة االجتماعية بين جماعته والجماعات األخرى ن لعبت أثناء هذا النمو العادي أوا 
إكساب الطفل وتعليمه اتجاهات مناهضة أو معادية إلحدى هذه الجماعات  فيالتنشئة االجتماعية دورا 

حن انفعاليا وأصبح تعصبا مكتسبا ضد هذه الجماعة وش  ، زادت المسافة االجتماعية ونما االتجاه السالب 
معايير والقيم وان معايير وخاصة إذا علمته جماعته أن الجماعة األخرى تختلف عن جماعته في ال

 (.178: 2003،)زهران جماعته هي الصحيحة ومعايير الجماعة األخرى هي الخطأ
 األسباب التي تؤدى إلى التعصب :العوامل و 

 الحاجة إلى تبرير نشاطاتنا ومعتقداتنا بشكل يرضينا ويتالءم مع اتجاهاتنا. -1
اع النفسية كما في حاالت اإلسقاط مظاهرميكانيزمات الدفتخدم التعصب كمظهر من نه قد يس  أ -2

 واإلبدال ومفهوم الشخص من ذاته.
ففي العديد من بالد العالم تعمل تكتالت قبلية أو ، نه قد يكون نتيجة للقوى السياسية واالقتصادية أ -3

التعصب ضد األفراد والمجموعات  عبرعرقية أو دينية على السيطرة على مقاليد األمور أو الثروة 
 (.123:1991-124،يخرى)القذافوالطوائف األ

 تضخم الذات: حيث أن الذات المتضخمة قد تكون ذات الشخص أو الجماعة أو ذات الدولة. -1
خر، وعدم توسيع المدارك بمعرفته واالطالع على ما يؤمن جهل والتخلف المعرفي: فالجهل باآلال -5

إلسالم  اليوم ن الهجوم على اأوحسبنا أن نقول ، يدعوه إلى التعصب ضده ورفضه ، به 
هذا ،  حقيقتهومحاربته من كثير من الشعوب الغربية هو بسبب الجهل بمبادئه وعدم معرفته على 

لقاء الشبهات المتعمد وغير   1997المتعمد من وسائل اإلعالم وغيرها )عبد اهلل ، مع التشويه وا 
:125-126 .) 

إضفاء صفة العصمة والقداسة مما تقديس البشر والغلو فيهم: وهذا التقديس والغلو يصل إلى حد  -6
 الجماعة. داخليؤدى إلى التعصب 

أسرة تميز ضد اللون أو الجنس أو القبيلة او الجماعة أو الفكر  فيالتنشئة االجتماعية: فالنشأة  -7
 ، وتغذى روح التعصب والتطرف ضد األخر تنتج لنا أناسا متعصبين ومتحجرين ومتطرفين

المجتمع  وقد يغلب فيكون التعصب هو  فيتنشئتها ال بد وان يظهر وتأثير  ،واألسرة نواة المجتمع
 (.4: 2001، الصبغة العامة له )الدمخى

لنفسها  إاللجماعات منغلقة على ذاتها التسمح  االنغالق وضيق األفق: نجد كثيرا من الطوائف وا -8
في األوكار  تنشأاألفكار المتطرفة والمتعصبة  من اوكثير  ،من االستماع لغيرها وتمنع متابعيها
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خر والعنف الموجه وتكفير جواء مغلقة تعلم اإلرهاب ورفض اآلالسرية وسراديب الظالم في أ
 (.123-199:124،)القذافيالمخالف

. يعتبر االستغالل من العوامل الهامة لنشأة التعصب ويأخذ عدة أشكال منها االستغالل 1 -9
اعة معينة ضد جماعة أخرى، وتصفها االقتصادي أو السياسي أو االجتماعي، وقد تتعصب جم

من المنافسة  ، ويرى الباحثون أن خوف األمريكيونبصفات تبرر لها استغالل هذه الجماعة
ورغبتهم  في استغالل اآلخرين يلعب دورا هاما في تعصبهم ضد السود وغيرهم من األقليات 

 (.128: 1997الموجودة في المجتمع األمريكي )عبد اهلل،
نافسة في ميادين العمل والخوف من الفشل الذي يصاحب المنافسات دورها في تلعب الم-12 

نشأة التعصب وزيادته، فقد يلجأ الفرد الذي يخشى المنافسة إلى اضطهاد من ينافسه حتى يحس 
 (. 51:  2007باألمان نحوه )صافى،

   
البشر، ولكنها أغفلت  لدى كافة هي أهم األسباب التي تسبب التعصباألسباب  هذه  أن  ويرى الباحث

 الجانب العقائدي المتمثل في اإليمان باهلل عز وجل، من غير غلو وتعصب لرأى أو فكرة أو حزب معين،
سباب أيضا هذه األتجعل اإلنسان يميل لمصلحة الوطن بغض النظر عن المصالح األخرى، و  وعليه

ليثبت كل حزب أنه موجود على  موجودة داخل مجتمعنا الفلسطيني من منافسة بين األحزاب؛معظمها 
الساحة الفلسطينية حتى لو كان على حساب الثوابت الوطنية، فالحزب يهمه فقط أين مكانته على الساحة 
الفلسطينية، وأيضا الحصار الجائر واالغالق للمعابر بين فترة وأخرى وضيق األفق للطلبة الخريجين 

، وأيضا كان لألحزاب  %40الة بنسبة تجاوزت والعمال العاطلين عن العمل، وانتشار معدل البط
الفلسطينية دور المنافس في الميدان سواء من ناحية خدماتية أو اجتماعية من أجل الوصول إلى أكبر 
عدد من المالين للحزب بغض النظر عن االهداف العامة للحزب ، فالحزب يهمه فقط أن يكون له دور 

ية واخذ زمام التقدم في أغلب مجاالت المجتمع الفلسطيني ، وايضا الريادة والنفوذ داخل الساحة الفلسطين
توجد هناك في مجتمعنا الفلسطيني أحزاب منغلقة ال تسمح إال لنفسها وتمنع أنصارها من متابعة أو 

ومن بينها غياب االستقرار السياسي الفلسطيني وفي ظل االطالع على مجمل العوامل  االستماع لغيرها ،
ا على حالة االستقرار السياسي والذى كان له االثر السلبي في تكريس االنقسام الفلسطيني، المؤثرة سلبً 

دون الحوار الوطني الفلسطيني الشامل الذى ال يميز بين فصيل وحزب ، ورسخت الفرقة بين أطراف 
ضمن  الحياة السياسية حول القواسم الوطنية المشتركة وتبين أن أحد أهم تلك العوامل يمكن تأصيله

 كل ذلك أدى إلى وجود تعصب حزبي بين أفراد مجتمعنا الفلسطيني .أسباب التعصب الفلسطيني 
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 :التعصب إلى تؤدي التي العوامل

 وهذه العوامل التعصب، إلى تؤدي التي العوامل بعض هناك أن القول يمكن النفس علم تراث خالل من
 :التالي في تمثلت

 :وتشمل "مباشرة بالفرد طةالمرتب" الشخصية العوامل :أوال

 الممكن من عدواًنا يولد الذي اإلحباط أن يتضح النفس علماء دراسات بعض في : والعدوان اإلحباط 1-
 من بل المحبط، بالموقف منطقيا يرتبط ال قد العدوان أن ذلك التعصبية؛ االتجاهات تكوين في أن يساعد
 هذا يبرز تعصبي اتجاه لتكوين فرصة تكونف معينة، جماعة إلى العدوان هذا يزاح الممكن أن
 (. 2007 :51، صافىالعدوان)

 من األسباب عدد إلى يرجع التعصب نأ ( 1958 ) ووليامسون سارجت يرى :الشخصية الحاجات 2-
 وعبد )سالمة إشباعها إلى بالدافع الفرد يشعر التي الحاجات من أساس على دورها تلعب التيالثقافية،
 (.181 ت،.ب الغفار،

لدى بعض  يتحقق ال قد الذي األمر والطمأنينة، لألمن الفرد حاجة الملحة، الشخصية الحاجات ومن
 رمنة حدود على بذلك محافظا الخارجية، الجماعة بأعضاء االختالط ورفض لفظ إال من الجماعات

 (.126:  2001الرحمن،  والتحامل ) عبد التعصب طريق عن وذلك وبينهم، مطمئنة  بينه

 على تكوين تساعد أنها يبدو بها، يتفاعل التي والطريقة المتسلطة الشخصية قيم إن :التسلطية السمة 3-
 والسلطة على  القوة – التسلطية الشخصية أي – تؤكد نجدها ما فعادة خارجية؛ جماعات نحو التعصب
 ومتنفسا مخرجا عطيي الخارجية  الجماعات نحو وتعصبها عدوانيتها، كبت فإن لذلك ، والسيادة والمركز

 (.137: 1999األشول ، (العدوات لهذه

 :وتشمل "بالفرد تحيط التي" االجتماعية العوامل :ثانيا

المعتقدات  من الكثير منه يمتص أن من البد مجتمعه مع الفرد يتوافق حتى :الثقافية العوامل 1-
 اإلطار االجتماعي في الفرد لدخول ثمنا التعصب يصبح ثم ومن فيه، السائدة والمعايير والقيم واالتجاهات
 .39:1993) ،العال ) أبو.فيه السائدة الثقافة أنماط لمسايرة قيم من فيه ما مع والتجاوب

 :وتشمل االجتماعية العوامل 2-
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 .الشكل أو المظهر في االختالفات .1

لعزلة ا عوامل كل التعصب يصاحب حتى ،الـأخرى الجنسيات بماهية المعرفة نقص أي الجهل، .2
 تساعد ألنها ،اأسبابه أيض من أنها إال التعصب، نتائج ضمن من كونها برغم والتي واالجتماعية، المادية
 .التعصب يخدم بدوره الذي الجهل على

 نسبة عند زيادة إال بريطانيا في تتشكل لم الغربيين الهنود ضد العداوة فاتجاهات العمل، على التنافس .3
 .البطالة

 .واألغلبية األقلية أعضاء بين االجتماعي، المركز ىعل التنافس .1

 والمؤسسات االجتماعية النظم في ملموس اختالل عادة يصاحب حيث السريع، االجتماعي التغيير .5
 فيلجئون األفراد، عند االتزان والقلق عدم من شيء السرعة هذه يصاحب كما الفرد، بها يؤمن التي والقيم
 .القيم واختالل القلق هذا لتغطية كوسيلة التعصب إلى

 حتى أقل شأًنا، وأنهم معادية كمجموعة الغريبة الجماعة تعتبر بحيث الغرباء، من والخوف الثقة عدم .6
 1999 ،بعدم الثقة . ) ابوغالى إليهم ينظر قبل من يعرفوهم لم الذين فاألفراد ذلك، عكس أعضائها يثبت
 :55.) 

 

 :التعصب فسرت التي النظرياتأبرز 

 ظاهرة في تفسير وفلسفتها رؤيتها لها نظرية كل شك وبال التعصب، فسرت التي النظريات تعددت لقد
 .تفسيرها  للتعصب في النظريات هذه رؤية التالية الصفحات في الباحث وسيعرض التعصب،

 : "النفسي التحليل مدارس" النفسية الدينامية النظريات :أوال  

 األشخاص يتمسكون أن يرى والذي "فرويد "النفسي التحليل رسةمد رائد إلى النظريات هذه تنسب
 ما ضوء في تفسر التعصب الدينامية النظرية أن أي الالشعورية، احتياجاتهم لتبرير ،واتجاهات بمعتقدات
حساسنا حل عن فعجزنا اإلسقاط؛ خاصة الدفاع، بميكنزمات نسميه  على نسقطه بالضعف مشكالتنا وا 

 .ادونن ونراهم اآلخرين
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 بنية الشخصية، في ضعف أو خلل من يعانون أشخاص لدى يتطور التعصب نإف النظريات لهذه وطبقا
 عند األمان وعدم القلق الشديد من ينشأ أنه يفترض بل طبيعي شئ أنه على التعصب يقبل ال التوجه وهذا

 (. 39:2010 ،  شلح) "األشخاص

 :النفسي التحليل مدارس ظرن وجهة من تفسران التعصب لنظريتين الباحث وسيعرض

 " الفداء كبش" العدوان/اإلحباط نظرية 1-

 نفسية خالصة، وظيفة بتأدية يقوم التعصب أن في النفسي التحليل علماء يراها كما النظرية هذه تتلخص
 في الفرد فحياة ، وعدوان مكبوت وكراهية إحباط من يعانيه لما وذلك المتعصب، للفرد التنفيس من كنوع
 أنواع تثير اإلحباطية المواقف ومثل هذه والقلق، والصراعات اإلحباط بأنواع مليئة المعقد لمجتمعا هذا

 والقلق الصراعات عن التعبير يمكنها ال نفسها،وحين عن وتعبر لتنطلق سهل طريق عن وتبحث العداوة،
 أفراد إلى والكراهية حباطواإل القلق هذا توجه العام، فإنها المجتمع أو الكبيرة الجماعات إزاء واإلحباط
 واإلبدال، اإلسقاط وعمليات ،الالشعورية الدفاعية طريق الحيل عن العنصرية، الجماعة أو األقليات
 وكبت عدوان عليها يسقط التي "الفداء كبش" بمثابة الجماعة العنصرية أو األقليات جماعة فتصبح

 (. 354:  1999،)معوض "األخرى الجماعات

 :التسلطية ةالشخصي نظرية 2-

 أسباب محاولة لفهم في "وزمالؤه أدورنو" بها قام التي التسلطية الشخصية بأبحاث النظرية هذه ترتبط
 الخاص وسلوك اإلذعان ، (1930) عام في التحديد وجه على ولليهود للسامية المعادية االتجاهات
 (.  82: 2007،  سالمة) لرهت نحو باأللمان

 لقيم باالمتثال المطلق تتصف التي السمات من بمجموعة تتميز بأنها ،الشخصية هذه أدرنو" ويصف
 لمطلقا واإليمان ،العدوان  على والحض ألحكامها والخضوع الفكري( )التعصب الجماعة وأحكام

 باآلخرين واالستخفاف التذمر إلى والميل اآلخرين على الجماعة في السائد الرأي وفرض بالغيبيات،
  التنشئة ممارسة في الشديد القسوة  والعقاب أن إلى "وزمالؤه أدرنو" وتوصل الجنسي، واالنشغال واإلسقاط

 التسلطيين اآلباء فان وعليه بالعداوة  والتعصب، المليئة التسلطية الشخصيات خلق إلى تؤدي الوالدينمن 
 كافية غير مشاعر إلى أطفالهم أطفالهم، يعرض تنشئة في قليالً  وحبا قاسيا نظاما يستخدمون الذين

 يستطيعون وال معاقبون والديهم وألن تجاه والديهم، العداوة إلى إضافة مشاعرهم( في وقصور نقص(
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 عن التعبير يستطيعون ال األطفال لكن أسوياء، يكونوا منهم أن ينتظرون رباءهم وألن عدائهم، عن التعبير
 جماعات نحو التعصب خالل من فيوجهونها مشاعرهم، قصور عداءهم أو فيكبتون بصراحة، األمن عدم

 (.143:  2007ديلويى،) ..المختلفة األقلية

 التعلم نظرياتثانيا : 

 تكتسب التي بالطريقة واكتسابه تعلمه يتم تجاها أنه" ساسأ على لتعصبا لمختلفةا لتعلما نظريات تتناول
 المحصلة من جزءك ألشخاصا ينب ناقلهت تمي حيث االجتماعيةو  النفسية والقيم االتجاهات سائر بها

:   1993،.. " ) عطوة الجتماعيةا لتنشئةا مليةع خالل طفلال نم نقلها تمي التي الثقافة، لمعايير الكبرى
294.) 

 :يلي ما باحثلا سيعرضها التي التعلم نظريات ومن 

 االجتماعي التعلم نظرية -أ

 السلوك من لكثيرا نأ التجاها ذاه صحابأ يعتقد حيث ،"ورخرون الترزو  ارباندو " االتجاه هذا يتزعم"
 فعالأل مثيالت رمزيةت وه لمالحظا تعلمهي ام أنو  لمالحظة،ا ريقط عن لتعلما مليةع خالل من كتسبم
 (.  2005:10 ،الطهراوى (  بعد يماف لسلوكا رشدت كيل ة،الذاكر  يف كتسبي ام رموز تسجيلو  لنموذج،ا

 حطت بطريقة لسودا نع تكلموني لوالدينا لطفلا سمعي يثح لنموذج؛ا يراتتأث واسطةب ينقلا هن والتعصب
 يشكلون الطفل نم كبرأ وه من كلو  الوالدانف ألسود،ا لطفلا سحقي كبرهمي نم رىي وأ، درهمق نم
 و التوحدأ لتقليدا يعد كذلكو  لمالحظة،ا اللخ نم لسودا حون لعداءا تجاهاتا كتسابال لطفلا ماذجن

 من فترة بعدو  بائهم،ر عم ويالً ط قتاً و  قضوني همف لتعصبية،ا تجاهاتالل لطفلا علمت يف اماً ه راتمتغي
 أن ينبغي لذيا لنموذجاو  لصحيحا وه بائهمر لوكس نم شاهدونهي ام أنب العتقادا يف ونؤ يبد لوقتا

 ربائهم بلق نم يهمف لتأثيرل مدروسةو  نظمةم حاولةم ناكه كنت مل نا  و  طاره،إ يف يستجيبواو  يتمثلوا
  لحياة الطف يف لتعلمل همةم خرىأ نواتق أيو  المدرسين،و  قراناأل ماعاتج عم لعمليةا ذهه فسن وتحدث

 (.1992 :130 ،عبد اهلل  )
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 واالشتراط الكالسيكي الفعال االشتراط نظرية  -ب

 لترابط والتدعيما مليةع اللخ نم لتعصبيةا التجاهاتا كتسابا يف همم ورد لهما ريتانلنظن اااته كلتا
 ثيرةك أحيان في ينهماب لفصلا عهم صعبي شكلب الجتماعيا لتعلما ورد عم تكاملي ورد هوو  لمختلفة،ا
 نأ لمرجحا ومن الكالسيكي لتشريطا اللخ نم لتعصبيةا التجاهاتا علمت مكني وكذلك ملية،ع واقفم يف
 انلوالدا ستحسانا عدم وأ ستحسانا اللخ نم وذلك لفعال،ا لتشريطا اللخ نم لتعصباتا حدثت
 نسجمت الو  نحرفت التي االتجاهات بينما عزيزها،ت تمي عهمم نسجمت لتيا االتجاهاتف ،ام سلوكل المعلمينو 
 كتسبا لجنوبيينا نم لبيضل التعصب بأن لبعض،ا ليهإ وصلت ما هذاو  عاقبتها،م تمي اتجاهاتهم عم
 (.140:2007 ديلويى ، ) الطريقة هذهب بيرك شكلب

الفرد من اتجاهات تعصبية تؤثر على التماسك االجتماعي ودرجة الرضا أن ما يتعرض له  ويرى الباحث
 والسرور بين عملية التعلم االجتماعي.

  الجماعات بين الصراعات نظريات: ثالثا  

 جماعة معينة  أو قافةث وأ عين،م جتمعم يف لتعصبا نشأي كيفو  تىم عرفةم لىع لنظرياتا ذهه تركز
 ولكن األفراد، على ليسو  كلك لجماعاتا فاعلت نم نتجت لتيا تلفةلمخا راعالص شكالأ تيجةن عينة،م
 دورت لتعصبا لتنشئة متباينة تفسيرات دةع ناكه لعنوانا ذاه وحول عينة،م ماعاتج يف عضاءأ وصفهمب
 ذهه أهمو  (.2005:40 ،)العبيدى آخرب وأ شكلب لجماعاتا ينب لصراعاتا هميةأ ولح ميعهاج

 :  النظريات

 الجماعات بين الواقعي نظرية الصراع -أ

 سبب أقوى التهديد مثلي حينئذف اقعية،و  صورةب ألخرىا نهمام كل ددته ماعتينج نأ دثح إذا
 عرضة راألكث رادألفا نأ معنىب لتهديد،ا رجةد ساسأ لىع ذلكو  ، رادألفا دىل لتعصبا لنشأة سيكولوجي

 (.42:المرجع السابق (لتعصبا نشأةل رضةع كثرأ كونوني لتهديدل

أن هذا واضح جليا في الواقع الفلسطيني حيث يوجد أحزاب وتنظيمات يوجد بينها صراعات  ويرى الباحث
نتيجة تداخل المصالح الخاصة لألحزاب، أو تداخل قوى عربية وأجنبية تخدم مصالحها في الواقع ؛ 

 الفلسطيني المرير.
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 والحضر الريف بين صراعال نظرية  -ب

 صحبهي لمدنا يف لحضريةا لحياةا لىإ لريفيةا لحياةا من ألشخاصا النتقا نتقوم هذه النظرية على أ
 لحياةا ت تطلبه لذيا لمستوىا ذاه لىإ لوصولا ألشخاصا ستطيعي ال أن من القلقو  الخوف من كثيرة نواعأ

لذين ا لحضريةا لمناطقا اطنيق ليهإ وصل لذيا لجيدا لمستوىا لىإ لوصولا يف الفشل نم أو ،ةالحضري
 ألنهم الغربية لمجتمعاتا يف لبيضا بلق نم كراهية صدرم اليهودف هم،ل النسبةب هيةار ك صدرم يصبحون

 (.87: 2013،مبارك (نافستهمم نم تخوفوني البيض نا  و  لمدنيةا لحياةا رمز مثلوني

 يبالنس الحرمان نظرية -ج

نشأ من الشعور الذاتي هذه النظرية تعتبر الحرمان النسبي هو عدم الرضا لالتجاهات التعصبية ، وأنه ي
تؤكد هذه النظرية أن للشخص على اساس أنه محروم نسبيأ أكثر من بعض األشخاص األخرين ، و 

 وضوعم تحقيق في الرغبةب ألشخاصا شعري يثح لجماعات،ا ينب لخصومةا لىإ يؤدي النسبي الحرمان
 نأ الإ ،هقدورهم تحقيقم يف أنب ويشعرون متلكه،ت خرىأ جماعاتل توفري كنهل ديهم،ل توفري ال عينم
 نم لعديدا وفي شروعاتهم،م قامةإ مكنهم  مني لذيا لمالا رأس متلكوني ال كنهمل،  ساعدهمت ال لظروفا
 نم الرجل، نم قديرات قلأ ظرةن ليهاإ ينظر  المجتمع أن عتقدت يثح المرأة، عورش وه لكذ كوني لثقافاتا
 (.2011:42عبد الصاحب ،  (  لبيتا هو الطبيعي نهاكام نأ وأ لعلياا لمناصبا وليت وأ ألجرا يثح

 الجنوبية المناطق في وخاصة األمريكية، المتحدة الواليات في سائد هو ما على النظرية هذه وتنطبق
 عامة ماكنأو  ومالهي منتزهات خاصة مدارس للسود ويخصص ،بالسود البيض اختالط يمنع حيث منها،
 عزز السلوك هذا أن شك وال للبيض، المخصصة المماثلة األماكن ارتياد من ويمنعون ،مبه خاصة أخرى

 الجنوبية المناطق بين وخاصة األمريكية البيئة سمات من سمة وجعلها الطرفين، عند التعصب مشاعر
 نمط أن إال السود ضد العنصري التعصب بمنع المتتالية األمريكية التشريعات ورغم ،المتحدة الواليات من

 االختالف على تبقي معظمهم فيها يعيش التي المتخلفة الفقيرة والبيئة السود يحياها التي اعيةاالجتم الحياة
 من الملونة الجماعات بين التباعد من مزيد إلى يؤدي الذي المتبادل، التعصب مشاعر وتعزيز الطبقي
 (.479 2003:،)الجبالى بينهم فيما القبلي الشعور زيادة إلى ويؤدي أخرى، جهة من والبيض جهة،

أن هذا الحرمان النسبي بين األحزاب يؤدى إلى زيادة الخصومة واالنقسام بين األحزاب ،  ويرى الباحث
 حيث تفضيل حزب ألفراده على غيرهم يؤدى إلى وجود تعصب للفرد للحزب.
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 الفردي االهتمام مقابل في الجماعي التهديد نظرية -د

 نأ الجماعات إحدى عضاءأ عتقادا وه التفسير مفتاح مثلي لذيا ألساسيا لميكانيزما نأ لنظريةا ذهه ترى
 هتماماتا في المتمثل لذاتيا الهتماما يعكس هذاو  خرى،أ ماعاتج قبل نم ستهدفةم وأ هددةم ياتهاح
 االتجاهات موعةجم يف ئيسير  شكلب تمثلي التعصبف ،لخاصةا أمانيهو  غباتهر  حسب لك  رادألفا
 لتيا وليس الكيفية لمجتمع،ا يف لجماعاتا ينب لتفاعلا سلوبأ حكمت لتيا الكيفيةب لخاصةا لجماعية،ا

لذاتي ا -الجماعي ورالشع لعمليةا ذهه حكمي ام لك يأ لخاصة،ا مشاعرهو  لشخصا ياةح هاب تسير
 (. 2011:42،عبد الصاحب)  يةبالكراه

 

 البيئية النظريةرابعا  :  

 جتمعهم في  هناك نأ تعلمي الطفلف تعلمه؛ي يأ لطفل،ا هكتسبي تجاها وه لتعصبا أنب النظرية ذهه تنادي
 عيناً م لوكاً س يسلك أن يتعلمو  فاتها،ص ئةف كلل نأ يتعلمو  عينة،م ئةف لىإ نتميي نهأ ويتعلم ختلفة،م ئاتف
 لذيا لسلوكا يسلك أن ليهع هل قبولهاو  لجماعةا ضار  لىع حصلي لكي نهأ يتعلمو  لفئات،ا ذهه يالح
 هكذاو  ام،ه مرأ لفئة فالموافقةا ذهه ضد تعصبي نأ عليهف عينةم ئةف دض عصبت نإف ليه؛ع صطلحتا
  2004،خرونرو  )باسم إليها ينتمي التي لبيئةا يف موهن أثناء تعلمهي مال نعكاسا الإ وه ام لفردا تعصبف
 :268.) 

 

 : الفينومينولوجية النظريةخامسا  :  

 خذاً ر الفرد، به مري لذيا لموقفل لحاضرةا لخدمةا ساسأ على لتعصبل فسيرهات يف لنظريةا ذهه تعتمد
 لىع يعتمد ما وقفم يف لفردا سلوكف لحاضر؛ا لموقفا يف لمؤثرةا القوىو  لعواملا ميعج العتبارا يف
 هاجمي دق األساس اهذ علىو  لموضوعية،ا لحقائقا لموقفلدراكه إ حديدت يف يدخلو  لموقف،ا ذلكل اكهر دإ
 يهف رىي وأ ، وكراهيته لقلقله ثيرام وأ له تهديداً  يهف يرى نهأل عينةم ماعةج لىإ تميني ردف وأ ماعةج لفردا

 ثيرت لتيا عاًل بالصفاتف يتصفون آلخرينا نأل ماإ لسلوكا ذاه سلكي دق الفردو  قبولة،م يرغ فاتص
ما الحتقار،ا وأ لكراهيةا  ؤالءه يف رىي وتجعله ،راكهدإ يف ؤثرت المتعصبب رتبطةم ذاتية واملع لوجود وا 
ما حتقاره،ا وأ ثير كراهيتهي ام آلخرينا  ( .200:   2012)المعايطة،  اً مع لعاملينا وجودل وا 
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 :تعقيب الباحث على النظريات المفسرة للتعصب 

أن العجز والضعف الذي ينتاب األحزاب الوطنية في مجتمعنا الفلسطيني هو تقديم مصلحة  يرى الباحث
سقاط وتبرير الخصوم على األحزاب األخرى الحزب على مصلحة الوطن و  وهذا يتضح من خالل  ا 

، وهذا يؤدي إلى نتائج سلبية تعمل على تكريس النظرية الدينامية النفسية ومطابقتها للواقع الفلسطيني
االنقسام وعدم االتفاق على برنامج وطني يضم كافة األطياف الحزبية المختلفة ، والعمل على تقديم رؤية 

ؤكد وحدة وتماسك الصف الفلسطيني تحت راية أن الوطن للجميع، وما سبق من نظريات تؤكد واضحة ت
جميعها على ان التعصب في مجتمعنا الفلسطيني ، لن يتم القضاء عليه إال إذا تكاثفت وتوحدت كافة 

، وتظهر مدرسة والجامعةبالتنشئة األسرية ومن ثم مرورًا بال ابتداءاألطراف للتخلص من أسباب التعصب 
نظرية التهديد الجماعي من قبل وجهة نظر الباحث أن التنافس الشديد بين فتح وحماس كان له االثر 

طويلة، ، وأيضا نظرية االشتراط الفعال من السلبي في تأخير االنقسام والمصالحة الفلسطينية لفترات 
اتجاهات تعصبية تؤثر على خالل واقعنا الفلسطيني ، يمكن تطبيقه من خالل ما يتعرض له الفرد من 

، ويمكن إسقاط نظرية  ودرجة القبول والرضا بين اطياف وشرائح المجتمع الفلسطيني االجتماعيالنسيج 
الصراع الواقعي بين الجماعات ، على واقعنا الفلسطيني من خالل وجود صراع خفي وظاهر أحيانا بين 

فيما بينهما ، وصوال لتداخل  لألحزابح الخاصة االحزاب والتنظيمات الفلسطينية ، نتيجة تداخل المصال
 الفلسطيني. المجتمعيقوى عربية وأجنبية تخدم مصالحها ، مما يؤثر سلبا على النسيج والترابط 

  والسلوك التعصبية الشخصية

 دلت والتي( Argyle:)  مثل عدة راساتد أشارت كما البشرية الشخصية سمات من سمة التعصب يشكل
 وتتميز متطرفة وفكرية سياسية وتنظيمات أحزاب في ويدخل العنف إلى يميل بالمتعص أن على

 خالل نم الظهور حب على ويعمل ،االجتماعية بالمنزلة ويهتم اآلخرين، تقبل وعدم بالعدوانية شخصيته
 إلى دبع فيما يتحول والذي ) والهدوء القلق، العدوان، ( بالثالثية شخصيته وتتمازج والقوة للسيطرة امتالكه

 (.179:2003 ،)زهران  األخرى الجماعات دض ) وتسلطية إقصاء، تهميش،(

 :التعصب عن سلوكيا تعبر درجات خمس تسمية على والنفسي والتربوي األدبي التراث في درج وقد

 عن والتمييز والتجنب( Antipathyالحاد ) فظيلال التعبير أو(  Antilocutionض )معار  كالمي أسلوب
 Physical) الفعلي والعدوان ،االجتماعية الحقوق بعض من المقصودة الجماعة أعضاء ءاستثنا طريق

Attack، ) وبالفعل (Extemination، ) التعصب عن للتعبير أدنى مستوى ذات سلوكيات وأضافوا 
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إلسنادي ا زوالتميي لآلخر، الشخصي الحيز  راماحت وعدم، Voice Tone)،وت  )الص نبرة :منها
(Attributional Bias ، )فيه كانوا الذي الموقف مالبسات عن ناتجا باعتباره السلبي السلوك تفسير مثل 

 (.2000: 109 ،دكت )  اإليجابي للسلوك العكس ويحدث

 ولهذا ؛اآلخرين عن المتعصب عزل على يعمل مما األنا أنانية يحمل التعصب أن سبق مما نالحظ
  .االجتماعي لتفاعلوا الحراك في بالغ أثر ذات التعصب فمشكلة

ويرى الباحث ذلك جليًا في واقعنا الفلسطيني األن، فمشكلة التعصب ال زالت لها االثر البالغ فى التفاعل 
 االجتماعي ، وأثرت في النسيج والترابط االسري داخل العائالت الفلسطينية

 النفس في فطري أو غريزي أنه إلى تشير أدلة فال مكتسب، التعصب أن من الدراسات كثير تشير
 املع رأسها على ويأتي بلورته، في معينة عوامل تسهمي ، اجتماع كناتج متعلم مكتسب ولكنه اإلنسانية،
 وتجاربه الفرد نفس في االختالفات بحسب وفقها التعصب دراجات تختلف والتي .االجتماعية التنشئة
 (.12:1996 ،العالمية العربية الموسوعة) المتعددة

 الذي األمر األخرى، الجماعات مع التالزم عدم خالل من تدريجيًا، الفرد مع ينمو صبفالتعكما أن 
 في موجود فالتعصب لديه، التعصبية تكريس إلى تؤدي تهم من يشاء ما فيها يلصق الفرد يجعل

 لكذ بعدو  الجماعة مع االندماج عند تنعكس ثم الذات، حول متمحورة تكون بحيث الطفولة منذ الشخصية
 وراد الجتماعيةا بالتنشئة لخاصةا لظروفا لعبت ام ذاإ خصوصاً و  لجماعاتا ينب ما ليةج صورةب تضحت
 (.45:2003 ،زهران) جماعاتلا ينب الختالفاتا تعميقو  عزيزت يف

ويرى الباحث ان المجتمع الفلسطيني مجتمع  قائم على الترابط االسري من الدرجة االولى ، ولهذا كان 
األولى ، فيسير االبن  ةتماعية الدور البارز والهام في تحديد شخصية الطفل منذ التنشئلعامل التنشئة االج

على ما سار عليه ابويه فتعمل على صقل شخصيته وما تحمل في طياتها من تصعب لرأى او فكرة او 
 حزب معين.

 الفرد وشعور  نتماءاال مثل النفسية حاجاته إشباع من توفره لما وجماعاته حزبه على يتوكأ الفرد أن يبدو
 الهدف تحقيق نحو تقاءر واال الشخصي، التهديد عوامل بإزالة األمن إلى الحاجة وكذلك له، ناصر بوجود

 االجتماعي التفاعل داخله في يحدث الذي المرجعي اإلطار تشكل فالجماعة هنا جاء ما ووفق المشترك،
 الجماعة، وحدة عن المعبر التنفيذي ساألسا مشتركة معايير وجود على يقوم الذي السلوك ويشكل، 
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 عنها يخرج الذي الفرد على العقاب خاللها من يحدد والتي المقبول، السلوك تحديد في دور فللمعايير
 (.2010 :219 ،يونس)

 ،بالتعص ةظاهر  مع واضحة بصورة تلتقي الشخصية في أزمة حصول إلى النهاية في تؤدي سمات هذه
 إلى كذلك ويميل افعلي يفقده حين أو بذلك، يتوهم حيث االجتماعي، مركزه فقدان من المتعصب يخاف إذ

 اللفظي أو الجسدي باإليذاء إما باآلخرين، األذى إلحاق على يقوم الذي( Aggression) العدوان
 (.517:2002 ،الدمخى)

 قد رةخطي ومسالك مضطربة سلوكيات إلى النهاية في يؤدي حيث سابق، إحباط نتيجة العدوان ويأتي 
 تتقبل وال بالمجتمع، المتعصبة العدوانية الشخصية  تهتم وال كما ،والثأر االنتقام حد إلى بالمتعصب تصل
 يصل قد، و  رافواالنح والعدوانية التمرد بصورة ذلك عن الشخصية وتعبر فيه، السائدة ومعاييره قيمه
،  رياض ) المختلفة النحرافا وصور أشكال في توافقهم حسب بهم خاص مجتمع تشكيل حد إلى األمر

2005  :118-119.) 

 تصرفرار بتك الفرد إمعان خالل من (Fixation)الجمود المتعصب بها يتصف التي الصور ومن
 وتهميش اآلخر رفض على المبني ،األعمى العناد عليه نطلق أن يمكن بما خطأ، بأنه علمه مع متحجر  
 لكنها خطئه، لتبرير معقولة أسباب بانتحال الشخص يقوم حيث (Rationalization)التبرير ومنها ،ررائه

 في للتمييز عادلة غير سيلةو  االمتحان أن فيدعي ما، امتحان في الطالب كفشل حقيقية، غير أسباب
 فهو" التعصبية السمات من سمة (Projection) اإلسقاط ويشكل (.-554 556:1990،راجح) الكفايات
 المقبولة غير السمات أو نسبة طريق عن داخلي صراع حل إلى يهدف دفاعي (رلية)اميكانزم إلى يشير

ما .رخرين إلى والمكبوتة  مظاهر مظهر من يعتبر المقبولة غير للدفعات الداخلي والصراع  الكبت دام و 
 لتكوين اإلنساني الميل خلف يكمن شائعا ميكانزما اإلسقاط اعتبار فيمكن اإلنسانية، االجتماعية الحياة
 (.158:2000،)دكت عليهم ويحقد يكرهه وبذلك الخارجية، للجماعة سلبية جامدة طيةنم صورة

 يحمل اإلسقاط حين في دفاعية، نظر وجهة يحمل فالتبرير ،اإلسقاط عن يختلف التبرير أن هنا يالحظ 
 الشخص يعمي اإلسقاط وكذلك بالذنب، الشعور يخفف ذلك ألن ،للغير التهم بتلفيق هجومية نظر وجهة
 دفاعية حيلة بأنه وصفه من النهاية في يمكننا مما ،له ا آلخرين نقد عن بعيداً  ويجهله حقيقته، رؤية عن
 (.558:1997-554،راجح ) عيوبه من الكثير إلخفاء المتعصب إليها يلجأ
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ان التعصب الموجود في جامعاتنا أيغلب عليه طابع الجمود احيانا وتبرير ان حزب هو الذي  يرى الباحث
صواب غالبا ، وأسقط أي عيوب على االحزاب االخرى ، مما يؤدي إلى وجود صورة سلبية نمطية على 

 جامدة تؤثر على النسيج والترابط االجتماعي الفلسطيني.

 
 المظاهر الدالة على التعصب

 توجد هناك عدة مظاهر للتعصب منها : 
 2الحديث الذي يغلب عليه طابع االثارة-1
 2الحديث مهمو رائهم رير عن عبخرين للتعدم إعطاء الفرصة لآل-2
 2خذ المواقف ببساطةأوعدم  الرأيالتشدد في -3
 2تسم بالعنف والغلظةيقناع لآلخرين إ-1
خر لالشتراك معه في عمل ونشاط إذا لم يكن ينتمي الي عقيدته وفكره وحزبه عدم إعطاء الفرصة لآل-5

 2اوناديه
 ،زهرانكانوا أو مظلومين ) يناوئهم ظالمينى من معهم عل بئوالتاالدعوة إلى نصرة عصبته -6

67:2003.) 
 خصائص )سمات (الفرد المتعصب

 ،ىدون أخر  "أم طبقية أم رياضية كانت أم حزينة نيهيد" اء جماعة معينةرر االنتماء الشديد ألفكار و -1
 2ذلك في عدم التنازل عنها حتى في ضوء الشواهد المنافية لذلك ىويتجل

والذي ، غير ذلك أنهاعلي  األخرىالجماعات  إلىوسيادة جماعة التعصب والنظر  اإلحساس بتفرد-2
صورتها  بمختلف صورهاينعكس على طبيعة العالقة بين هذه الجماعات بما يتضمنه من عنف وعدائية 

 .النكات التعصب الطائفيةالفتنة  ،إليذاء البدنياو  ،والقتل ،الجسمانية مثل الضرب
 .يطلع على كتبهم وأفكارهملتعصب والرة الحوار مع اإلفراد المخالفين لجماعة اإدا ىعدم القدرة عل-3
 ةنظر النظر بو اعتناق الفرد ألفكار ومعتقدات بصرف النظر عن مضمون هذه األفكار والمعتقدات -1

 .والجمود ،لحياة مع معارضة المعتقدات التي تخالف معتقداتهلتسلطية 
حاول الظهور بمظهر المتفوق حتى ي فدائما ما ،ضده وأكانت له  سواء واألمورحداث التبرير الدائم لأل-5
 2ن كان عكس ذلك تماماا  و 
 ،النفس فيليها مع عدم القدرة علي التحكم إالجماعة المنتمي  أفراداالنسياق وراء  ةوسهول المسايرة-6

حيث يتماثل ، ، عمياء لحزبه االجتماعية يعد مجاريا مجاراةلألمور فالشخص المتعصب في معالجته 
وينطبق هذا القول علي  ،التعصب هنا مع مختلف قيم واتجاهات الجماعة والجماعة التي ينتمي اليها

 (. 2004:122،خرونر)باسم و شكال التعصب األخرى أالتعصب العنصري وباقي 
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 مستويات التعصب:

ى مستوى عل احداهما الباحثون للتعصب إلى مجموعتين إيمكن تصنيف التفسيرات التي وضعه
 تي:مستوى الفرد كاآل األخرى فهي على الجماعة أما

تجاهات بين كأحد شكلي اال، : االتجاهات التعصبية السلبية على وجه التحديدالفرد على مستوى
ثار رلها قدر كبير من األهمية لما يترتب عليها من  يجابي والتعصب السلبي(الجماعات )التعصب اإل

النواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية في سائر المجتمعات  سلبية على جوانب عديدة تشمل
، افراد تمامً مثلما تعود على األ ،وتنعكس هذه اآلثار السلبية على هذه المجتمعات في عمومها ،اإلنسانية

 من ذلك وغير قادر على مواجهة هذه المشكلة. ،ومازالت تعاني، وهناك العديد من المجتمعات التي عانت
إذا وصل التعصب إلى درجة معينة من الحدة يصبح عامال من عوامل تقويض ة أخرى، وبعبار 
وينم عن اضطراب في ميزان الصحة النفسية االجتماعية مما يفسد المجتمع ويهدد كيانه ، وحدة المجتمع

 (.15-1989:14،)عبد اهلل
الكشف  : يحاول أصحاب التفسيرات التي وضعت على مستوى الجماعةعلى مستوى الجماعة

عن كيفية نشأة التعصب وظهوره في نظام اجتماعي ما،فمن المعروف مثال أن كارل ماركس يرى أن 
عندما يحاول أعضاء جماعة ما الحصول على مكاسب  ومزايا  ، فهو ينشأالتعصب ينتج عن االستغالل 
خضاعها مزيد منها لحصول على الوله من يملكون أو عندهم األموال لأو محا، لقمع جماعة أخرى وا 

 (.2001:203،ويمثل رأيه هذا االتجاه السلبي نحو الفقراء)موسي وعطية، باستغالل من ال يملكون
 التعصب :العوامل المؤثرة في 

 العوامل االجتماعية: -أوال  
تمثل عوامل مساعدة على تكون وانتشار ، فرادهأعايشها يو ، هناك ظروف معينه يواجهها المجتمع

 ذلك ما يأتي:اتجاهات التعصب ومن 
للمجتمع  ةلمكوناالتعصب ويزداد كلما كان هناك اختالف أو تباين شديد بين الجماعات  أينش .1

يعتبر ، أو  ثقافات فرعيه مختلفة، أو أديان  مختلفة، فوجود جماعة تنتمي إلى عناصر مختلفة
 ونمو التعصب. أرضا خصبة لنشأة

أخرى تعمل على توليد نوع  بقة اجتماعية إلىنتقال الفرد من طالمجتمعات التي تسمح با أنتبين  .2
طبقة عليا منافسة فرد رخر  فقد يخشى الفرد الذي ينتمي إلى، من المنافسة حول هذا االنتقال

 نه ربما يتمكن من اللحاق به أو من احتالل مكانته.بأ عتقادهأدنى، الينتمي إلي طبقة 
ي كثير من األحيان بصاحب هذه ف بالتعص ازداد، سريعا كلما كان التغيير االجتماعي  أنه .3

كما  والمؤسسات االجتماعية والتقييم التي يؤمن بها الفرد السرعة اختالس ملموس في النظم
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إلي  التعصب كوسيلة  نفيلجئو  فرادوع من عدم االتزان والقلق عند األيصاحب هذه السرعة ن
 واختالل القيم.، لتغطية هذا القلق 

ل بين الجماعات المختلفة في المجتمع الواحد يمثل عامال رخر الجهل وعدم وجود فرص لالتصا .1
فقد أثبتت بعض الدراسات انه كلما ازدادت معرفة الفرد ،يمكن أن يؤدي إلى ازدياد التعصب 

 بالحقائق والمعلومات عن الجماعات التي يتعصب  ضدها قل تعصبه ضدها.
فقد تبين  ،التجاه التعصبي ضدهاشدة ا فيخر يؤثر ريمثل حجم األقلية موضع التعصب عامال  .5

موضوع االتجاه التعصبي وكلما ارتفع معدل الزيادة  األقليةازداد حجم كلما يزداد التعصب  أن
بين ألفرادها بصورة مثيرة للقلق والخوف لدى جماعة األغلبية مما يزيد من حدة الصراع فيما 

 (.2005:291،)درويشالجماعتين األقلية واألغلبية 
 

 العوامل الفردية: -ثاني ا
وقد يحدث هذا  ،به في المحافظة على التعصب  بأسن تلعب العوامل الشخصية دورا ال أيمكن 

مثل هذا الفرد إلى  فربما يلجأ اويكون مركز الفرد مهددً  ،أحيانا عندما يشتد التنافس على زعامة جماعة ما
كي يحقق مكاسب شخصية له تساعده تدعيم التعصب ضد الجماعية المعادية وبث الكراهية ضد أفرادها 

وقد يكون تصرفه هذا طائشا يتمسك بالحمق ويشيع الفتنة عندما يعادى ، على تسحين مركزه في جماعته
من خارج الوطن تعمل على  أخرىا عند مقاومته جماعة بً ائجماعة من بني وطنه وقد يكون سلوكه ص

 (.2001:204لخارجي)كوبوسومي،أو الغزو ا لالحتاللتدميره كما هو الحال عند التصدي 
 العوامل الثقافية: -اثالث  

وقد ، ن تصبح االتجاهات نحو جماعات األقلية أو األغلبية جزءا من اإليديولوجية الثقافيةأيمكن 
لذا فالعوامل الثقافية لها ، يرتبط بهذه االتجاهات أفكار واتجاهات ومعتقدات على درجة عالية من التعقيد

وقد أدت هذه العوامل إلى تقسيم بعض الدول خالل ، كوين التعصب واستمرارهأهمية كبيرة في ت
الثقافية أيضا من حيث  العواملكما تتضح أهمية ، ومثال هذا فصل بنجالديش عن باكستان، األربعينات

رسخ خالل مراحل أنها هي المسئولة عن عمليات التطبيع االجتماعي التي يترتب عنها التعصب الذي ي  
عة من و يتم من خالل مجم لذلك فاالتجاه نحو جماعات األقلية أو التعصب ضدها عادة ما، لفردطفولة ا

 (.207-2001:206،األفكار واالتجاهات والمعتقدات المرتبطة بالقيم الثقافية.)موسي وعطية
 العوامل االنفعالية: -رابع ا

و عدم أوكذلك التفضيل ، يتعلق هذا المكون بما يظهر لدى الفرد من مشاعر حب أو كره أو نفور
ويتضح هذا المكون عندما نتحدث عن االتجاه ، و جنس معينأو شخص معين ، أالتفضيل لجماعة معينة

حيث نجد هذا المكون في هذا االتجاه يشمل مشاعر النفور والتعالي التي يحملها الفرد إلى من  ،التسلطي
انه يشمل مشاعر حب القومية والنفور مما  وأيضا عندما نتحدث عن اتجاه قومي حيث نجد، قل منهأهم 
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فهو ، ويعتبر هذا المكون من احد المكونات الجوهرية التي يمكن إن تشكل التعصب، هو غير قومي
، بمثابة البطانة الوجدانية التي تغلف المكونين اآلخرين وبدونه يصبح هناك شك في وجود التعصب

وتحدد االستجابة التعصبية إن كانت ، تصاحب التعصبويظهر هذا المكون في الشحنة االنفعالية التي 
التعصب كانت ترتكز  لذلك نجد أن الدراسات التي تناولت، من خالل درجة وشدة الشحنة، تعصبا أم ال

 (.2007:67،صافىهذه الشحنة االنفعالية التي تصاحب التعصب ) على عمق وكمية
ب، ولكن يني والرياضي وجميع أنواع التعصأن هذه العوامل هي المسببة للتعصب الد :ويرى الباحث

ا عبر األجيال.يعتبر العامل الثقافي من أهم العوامل التي تساعد على ترسيخ فكرة التعصب وانتقاله  

 مظاهر وأشكال التعصب: 
و الجماعة التي ينتسب إليها الفرد واالنتصار لها أ: وهو التعصب للفئة أو الحزب التعصب الحزبي.1

ضفاء صفة العصمة والقداسة عليها بالحق والباطل وذكر مزاياها ومحاسنها ومهاجمة غيرها بذكر ، وا 
 (.2005:3ويعظم حزبه ويحتقر غيره ) الدمخى ، ،وسيئاتهاعيوبها 

: وهو االنتصار للقومية التي ينتسب إليها لمجرد القومية، كما تعصب األتراك لقوميتهم التعصب القومي.2
مقابل هذا التعصب وحروب القوميات ال تخطئ  ،لقومتيهموكما تعصب العرب في رخر الخالفة العثمانية 

 على الناظر وقد تقع في البلد الواحد.
: هذا التعصب الذي فرق المسلمين وجعل لهم أربعة منابر في الحرم المكي حول التعصب المذهبي.3

ق باب االجتهاد في وجه وأغل ،والحنبلي خلف المالكي ،ومنع الشافعي يصلي خلف الحنبلي ،بيت اهلل
والتعصب الطائفي الذي أشعل نار الفتنة والقتال بين طوائف األمة كتعصب الخوارج ضد الصحابة ، األمة

 وقتالهم.
أو اللون كتمييز األبيض ضد األسود أو ، الجنس كتمييز الذكور ضد اإلناث ب: بسبالعنصري التمييز.1

و القبيلة كالتمييز ضد أبناء القبائل ، أنو الالجئيأ األرض والوطن كالتمييز الحاصل ضد المهاجرين
 األخرى واحتقارهم.

خر وعدم قبوله واالستماع إليه وترك التجرد واإلنصاف في الحكم : وهو رفض فكر اآلالتعصب الفكري.5
طار معين لفكر المخالف مشوبة  عليه والتشديد في التعامل معه ونقده بالذع الصور وتكوين صورة وا 

 (.2001:3،على أسس واهية من التعصب والتحجر )الدمخي ن األخطاء والمغالطات ألنها قائمةبكثير م
 
والميل  ،في االهتمام الشديد بالنواحي الرياضية الرياضي التعصب ى: حيث يتجلالتعصب الرياضي.6

ن سائر واالعتقاد بأنه أفضل م ،والشعور باالنتماء له ،لتشجيع الفرق الرياضية لناد معين دون سواه
والشعور  ،ن العبيه ذوى مهارات فنيه تفوق الموجودة لدى العبي األندية األخرىا  و  ،األندية األخرى

وتفضيل عقد صداقات مع األشخاص  ،والتوتر الشديد قبل بدء المباريات،بالحزن والضيق عند الهزيمة 
والدخول في  ،الفرق األخرى و الكراهية للنجوم البارزين فيأوالشعور بالنفور  ،النادي سالمشجعين لنف



35 
 

 ،ثناء مشاهدة المبارياتأوعدم القدرة على إخفاء التعبيرات الحماسية  ،نقاش حاد حول نتائج المباريات
ن ما يحدث من شغب في ا  و  ،ن هناك مشاعر كراهة متبادلة بين العبي الفرق المختلفةأواالعتقاد ب
 (.2005:238لة طبيعية)درويش،أالمالعب مس

 
والعمل لصالحه قبل المصلحة  : حيث يتمثل التعصب في حب الوطن والغيرة عليه،بالحب التعصب. 7

إلي العيش والعمل في مودة وسعادة وحب  والسعيباالنتماء له والتضحية من أجله،  والشعور الشخصية،
 نية الوطمع الثقة في المنتجات  ،اختلف دياناتهم بعيدا عن التعصب الخفيفمهما  مع سائر المواطنين،

ورفض  التي تحاول نشر الشائعات العدائية ضد الوطن من خالل وسائل أعالمها، األخرىوكراهية الدول 
 ،وااللتزام بالتعامل بروح اإلخاء ،المستوردةوالعزوف عن شراء البضائع  ،الزواج من أجنبيات

لي منع أعضاء والمساواة)عدم التمييز(في التعامل بين أبناء الوطن الواحد حيث يسعى المتعصب إ
سواء في  ،الجماعات المتعصب ضدها من الحصول علي التسهيالت واالمتيازات التي يتمنع بها اآلخرون

بعض  عات موضوع الكراهية من الحصول علىمنع كل أعضاء الجما أي التعليم أو السكن، وأالعمل 
 والترقي، ،فرص التعليممن  السياسية وحرمانهمحقوقهم  معينة وسلبأو اإلقامة في أماكن  ،الوظائف

ويعد عدم التمييز بين أبناء الوطن هو تعصب  ،والعالج وعدم التمييز بين أبناء الوطن الرجال والنساء
 (.266:2003 ،زهرانبالحب كذلك )

 
أن التعصب الحزبي يعتبر من أهم أشكال التعصب، لما فيه من أهمية تمثل مجتمع  :ويرى الباحث

لسطيني  نظرا لتركيبة المجتمع الفلسطيني، من خالل وجود محتل ألرض ، خاصة المجتمع الفبأكمله
الذى يسعى لتحرير الوطن  له برنامجه السياسي المختلف نشأت األحزاب  المختلفة كالأ  وعليه فلسطين 
، والتعصب الحزبي له أساس وطابع ثقافي وأيدلوجي وكذلك مذهبي لدى البعض ، فمجتمعنا  من خالله

ف بالتعصب للحزب لدرجة التقديس للبعض ويعتبرونه االفضل من بين االحزاب والقادر الفلسطيني يعص
والعراك السياسي الفلسطيني ، وكان لذلك التعصب االثر البالغ فى الحياة على خوض غمار السياسة 

 االسرية واالجتماعية ككل وأيضا على المسيرة التعليمية خاصة في الجامعات الفلسطينية .
 

 لتعصب:مكونات ا
 هناك جانبين للتعصب:

وهو الجانب البناء الذي يؤدي إلى تماسك الجماعة واتحادها في مواجهة الجماعات ويجعل  -األول
الجماعة تحافظ على تراثها الثقافي بانتقاله عبر األجيال من خالل التنشئة االجتماعية وتوارث وانتقال 

 او القبيلة. العادات والتقاليد لألجيال الجديدة داخل الجماعة
و النفوذ أجل السلطة أاء من ذي يؤدي إلى صراع الجماعات أو األفراد سو وهو الجانب الهدام ال -الثاني

 (.1987:127غراض األخرى التي يسعى إليها أعضاء كل جماعة وقبيلة)األشول،ألأو غير ذلك من ا
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 وهناك من يرى أن مكونات التعصب ثالث وهي:

 أو المعتقدات التي يتبناهايشير ببساطة إلى مجموعة األفكار من المدركات : فهو  المكون المعرفي.1
فراد هذه أو ايجابية عن أالشخص عن الجماعات المختلفة بما في ذلك األفكار الشائعة سلبية كانت 

 (.2005:78فراد هذه الجماعات من صفات أم ال)على،أوسواء أكانت تتناول مايتصف به  ،الجماعات
االتجاه  أنإذ  يعتبر العنصر الوجداني بمثابة المكون الثاني لالتجاه للتعصبي، جداني:المكون الو .2

بل يحتوي أيضا على  جماعة ما،تي يكونها الفرد عن التعصبي ال يقتصر فقط على المعتقدات واألفكار ال
اء جماعة من عن أعض فإذا كانت لدى الفرد معتقدات سالبة مشاعر الفرد وانفعاالته تجاه هذه الجماعات،

كان بإمكانه  بهم،أو يوجه إليهم العقاب بأي صورة من الصور إذ إما أن يتحاشى اللقاء إنهالجماعات ف
إما إن كانت معتقداته ايجابية فانه يكون مستعدا للتفاعل معهم أو تقديم المساعدة  ذلك،
 (.2005:87،الجزارإليهم)

كان هناك  احية االنفعالية كي يتعصب ضد جماعة ما،من الن حيثما كان الفرد مهيأً  الجانب السلوكي:.3
كون مثال مجموعة من اآلراء واألفكار ي   ناتخاذ سياسة معينة حيالها، كأ إلىنه سينزع أاحتمال قائما في 

 (.2000:201فراد هذه الجماعة)المعايطة،يتعامل بها أ أنحول الطريقة التي ينبغي 
يؤدي إلى تماسك الجماعة وترابطها االسري واالجتماعي  ان مكون التعصب البناء الذي الباحثيرى 

 فيمواجهة التعصب السلبي الذي يؤثر على مختلف نواحي الحياة االجتماعية  في اتحادهاوالعمل على 
 التيالتنشئة االجتماعية من خالل توارث العادات الجميلة  ألثرداخل المجتمع الفلسطيني ، ولهذا كان 

مع ، بينما على الوجه االخر وهو الجانب الهدام الذى نعانى وال زلنا نعيشه تحافظ على تماسك المجت
داخل مجتمعنا الفلسطيني ، وأدى إلى صراع داخلي من أجل السلطة والنفوذ على حساب مصلحة 

 .الوطن
 هي المجاالت التي اعتمد عليها في إعدادلالتجاه مما سبق إن هذه المكونات  الثالثة  وقد استفاد الباحث

 وفي الفقرات التي قام بصياغتها. ،الحزبيالتعصب  استبانة
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 :ومقاومته التعصب من التخفيف

 تستخدم يمكن أن التي األساليب تلك بين ومن ومقاومته، التعصب لتخفيف والدراسات البحوث نشطت لقد
 :يلي ما التعصب تخفيف في

 جهل الناس على تقوم التي الفوارق زالةإل؛ الطرق شتىب البشرية العناصر وتعريف ،االختالط، تشجيع 1-
 .المختلفة والشعوب والجماعات األفراد بين الشقة بتقريب وذلك بعض،ب بعضهم

أن  التالميذ علىوجب  أنه حيث العنصري، التمييز لمحاربة طريقة أفضل يعتبر التعاوني، التعليم 2-
 .معينة مشاكل لفهم بعضهم مع ويتعاونوا يتعلموا

 الطفولة السليمة  منذ االجتماعية والتنشئة التقدمية التربية طريق عن المجتمع، أفراد بين تعاونال روح بث 3-
 .المبكرة

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

 .التوتر منها يصدر التي الجماعات إصالح 5-

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

 .الضعيفة األقليات لدى االطمئنان لتعزيز؛ كافة الناس بين الصحيحة الديمقراطية المبادئ نشر 7-

  (. 223:  2003،  زهرانالتعصب )  أسباب على القضاء 8-
 صال بين الجماعات وهذه العوامل تتمثل في جل االتوامل يجب أن توضع في الحسبان من أوهناك عدة ع

 .المساواة في المكانة لتخفيف التعصب 
 .اإليمان باألهداف العامة المشتركة 
 .النجاح يساهم فى تخفيف التعصب 
 المشاركة فى صنع القرار Gergn& Gergan:1981-153)) 

 ويلخص البعض تأثيرات االتصال الرئيسية فى التالي :
 وية محتمل أن يخفف التعصب.اتصال المكانة المتسا 
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  عادة ما تخفف  ،دوار غير مرتبطة بهمتظهر جماعات األقلية في أكسر القوالب النمطية التي
 التعصب.

 عضها تخفف التعصباالتصاالت التي تجلب جماعات األقلية واألغلبية في نشاطات فعالة مع ب 

(199: 164، bloom). 

ي الى التخفيف من حدة التعصب ومواجهته هو وجود قيم تؤد التيأن من اهم العوامل  ويرى الباحث
من خالل غرس هذه القيم بين جميع أطياف الفلسطيني  وراقية تؤثر في النسيج والترابط االجتماعيسامية 

المجتمع الفلسطيني بدءًا بالتعليم في كافة المراحل الدراسية وحتى الجامعية، وتكثيف حمالت التوعية من 
رة ودعاة الفضيلة من الشخصيات االجتماعية المقبولة لتعزيز هذه القيم األخوية وتوضيح خالل المنابر الح

مدى تأثيرها في حفظ ل ْحَمة النسيج الوطني الفلسطيني، وتسليط الضوء على اآلثار السلبية التي سّببها 
والمساواة وكرامة يؤمنون بالعدل  التعّصب الحزبي؛ إذ إن كثيرًا من الذين يتعّصبون ألحزابهم ضد غيرها

يعاملهم على أنهم بشر أسوياء محترمون، لكنهم ال  اإلنسان، وهم من وجه رخر، يحبون من غيرهم أن
يفعلون ذلك مع اآلخرين، إن توعية الناس بهذه المعاني على نحو مستمر، قد تساعد فعاًل في تخفيف 

ة لالرتقاء في أدائها، وتحسين بجملة من الخطوات المتناسقة والمنتظم والعمل.غلو التعّصب للحزب
واقعها، وتصليب وضعها نحو األفضل تدريجًيا، ومن هذه الخطوات، تحري األمانة، والمصداقية، والشمول 
في نقل األحداث، واالبتعاد عن اإلشاعات التي تربك المجتمع الفلسطيني، وتفكك أسس استقراره وتقدمه، 

وأيضا ، ال من التجريح والتخوين وتبني مبدأ المساءلة، بدً لبية، واالبتعاد عن استخدام المصطلحات الس
ترسيخ مبدأ حرية الرأي وتقبل األفكار الحزبية المختلفة بين كافة أطياف وتركيبة المجتمع  العمل على

الفلسطيني فالرأي يختلف من إنسان إلى رخر تجاه نفس الموضوع، وال ي غيَّر بالقوة أو باإلكراه، كما أن 
حد قد يغير رأيه تجاه واقعة معينة بناًء على كم ونوعية المعلومات التي يحصل عليها ودرجة الفرد الوا

وتوقيت تلقيها، وبالتالي فإن المرونة في تقبل أفكار اآلخرين هو أول خطوات العالج سيما وأنها  الثقة
نما هي أفكار تحتمل الصواب والخطأ، ويمكن  أن نساهم في تعزيز تعالج رراء ليست بقوانين أو عقائد، وا 

الصائب منها وتوضيح الخطأ بأسلوب حضاري يستند للحجة والبرهان دونما تجريح أو تشهير، وانتهاج 
،وأيضا  الحوار وتبادل األفكار كأسلوب أوحد في مناقشة القضايا والمشكالت التي تثير التعّصب الحزبي

ضع القضية الفلسطينية على سلم بو  توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التعصب الحزبي العمل على
األولويات في غايات جميع األحزاب بتشكيل مجلس أو لجنة تحتضن جميع األحزاب لتضع برنامجًا 

مشتركًا متوافقًا يوحد الخطاب الوطني لكافة ممثلي القوى الفلسطينية، ويخدم مشروع فلسطين كوحدة واحدة 
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لمتباعدة، والعمل على استيعابها واحتوائها وطنيًا، وتقريب وجهات النظر بين االتجاهات المتشاحنة وا
وعادت األمم المتحضرة إلى المعيار  فنظريات التفّوق العرقي والتي سادت فترة طويلة من الزمان قد انتهت

ينا نشر هذا والتفّوق في األداء، وصار من الواجب عل اإلسالمي في التفاضل، وهو االستقامة والنفع العام
التربية والتعليم على الحب ق داخل مجتمعنا الفلسطيني الفاضل ، وأيضا عامل اسع نطالمعنى على أو 

فالشعب الفلسطيني يوحده ويجمعه أكثر ما يفرقه، وكفى بالدين   ونبذ الكراهية بين أبناء الشعب الفلسطيني
ب الفلسطيني بأنه اإلسالمي محورًا لهذه الوحدة، التي تجاوزت وحدة اللغة والعرق والمنشأ، وقد تميز الشع

الشعب المرابط إلى يوم الدين، وبالتالي ال بد من تحقيق مبدأ التحاب والتآخي والتربية على نبذ الكراهية 
وصب جل اهتمام وتنشئة األبناء على استرداد الحقوق واألراضي المسلوبة من العدو الصهيوني 

الدور  لعشائرية والحمية العائلية، وللتعليمالغاصب، ونبذ الطائفية في المواطنة والهجرة، أو القبلية وا
التي   الدول األساسي في التخفيف من مشاعر التعّصب عن طريق االتصال الفّعال، وقد قامت بعض

التجربة التركية أكبر دليل  في، ولنا  تعاني من العنصرية بإتباع سياسات تعليمية بّناءة في هذا المجال
تعزيز مبدأ االنفتاح على فكر لتخفيف من التعصب الحزبي ، وأيضا وبرهان لنجاح سياسة التعليم في ا

 واالسالمية منها االنفتاح اإليجابي هو المطلوب، بالتعرف على حقيقة األحزاب الوطنية األحزاب األخرى
كما تقدم هي أفكارها للشعب الفلسطيني، وليس من إناء الحزب الذي ينتمي له المقيم، فاالنفتاح على 

الحوار الهادئ البناء يفسح المجال ألفكار ورراء جديدة، تساهم في التقليل من حدة التوتر األحزاب و 
يدفع التعّصب في اتجاه العداوة وال الحزبي، وتجعل هذه االنتقادات محل انطالق للتطوير الحزبي البناء، 

ا فإن علينا ولهذا فإن كثيرًا من التعّصب الحزبي سببه الجهل وضعف االتصال، ومن هن والعزلة،
 الساحةبين االحزاب الفلسطينية الموجودة على  في الوسائل التي تساعد على االتصال الفعال التفكير

بينهما والتناسق واالتصال الجيد الفعال بينهما يعمل على تعزيز الصف  الذؤبالفلسطينية والعمل 
ل االحتالل أو من جراء ظل الظروف الصعبة والوضع المترهل والمثقل من قب فيالفلسطيني خاصة 

بريق أمل يبشر بوحدة وطنية تعزز  أياالفق القريب  فيوسد االفق ، حيث ال يوجد  السياسياالنغالق 
تحت مظلة أن الوطن للجميع ومصلحته أهم من مصلحة  ةوتلم شمل االحزاب والفصائل الفلسطيني

 الحزب.

 

 



41 
 

 
 تعقيب الباحث على المبحث : 

بتقديم تعريفات متعددة للتعصب مرورا بتعريف التعصب الحزبي والذي هو بعد أن قام الباحث 
 ،هم النظريات التي حاولت تفسير التعصبأور ظاهرة التعصب و ظهر الباحث تطأوأيضا  ،موضع الدراسة

ومن خالل دراسات سابقة  والوقاية من التعصب ،عليهوناته والمظاهر الدالة وأسباب التعصب وسماته ومك
أن التعصب موجود بدرجات متفاوتة في مجتمعنا  ثوجد الباح ،ه ضوع التعصب بكافة أشكالتناولت مو 
وال زلنا  ،شطري الوطن في الضفة الغربية أو قطاع غزة كان االنقسام على مستوى سواء ،الفلسطيني

نتيجة واالنقسام هو مظهر من مظاهر التعصب الحزبي  ،نعيش في ظل انقسام بين شطري الوطن
واقعنا الفلسطيني الذى نعيشه يدفع ثمنها المواطن الفلسطيني، فال بد من وقفة تأمل على  ،حزبيةخالفات 

 جل النهوض سويا لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.أمن 
باعتبار أن هذا التعصب  من المعضالت  ،والمشاهد للواقع الفلسطيني الذي  يشهد تعصب حزبي

ويرجع هذا التعصب إلى  ،لى فئات متناحرة ومتخاصمة فيما بينهماالرئيسية التي قد تقطع المجتمع إ
نشاء أحزاب سياسية لها برامجها  خاصية أننا نقع تحت احتالل صهيوني ألرضنا تسبب في ظهور وا 

ن كانت بعض االحزاب موجودة قبل االحتالل ووجود برامجها السياسية المختلفة  ،السياسة المختلفة وما وا 
وما اتبع القضية الفلسطينية من  ،من تهجير وتشريد وقتل ألبناء شعبنا الفلسطيني تبع هذا االحتاللأ

عطائه الفيتو  اإلسرائيليواالنحياز األمريكي الواضح لالحتالل  ،تهميش من القوى الغربية والعربية وا 
 ،فترة طويلةعن أجندة القوى العربية سطينية الفلابعاد القضية كل ذلك أدى إلى  ،الحتالل مزيدا من أرضنا

كون لها الكلمة العليا من اجل حزاب الفلسطينية المختلفة حتى يويبقى الوضع الفلسطيني مرهونا باأل
إسقاط مخطط األعداء اللذين يتربصون بنا ويعملون ليل نهار من اجل تكريس وتعزيز االنقسام الفلسطيني 

هو العمل الجاد من قبل األحزاب الداخلي، ولكن الطريق الوحيد لتوحيد الصف الفلسطيني الممزق، 
غالق الطريق أمام من يتربصون بقضيتنا الفلسطينية،  الفلسطينية على توحيد الصف والوحدة الوطنية، وا 

ب على المشاركة المجتمعية لما لها االثر و ، وأيضا العمل الدؤ ويعملون على تعزيز االنقسام الفلسطيني
ن الوطن أعية بين أطياف المجتمع الفلسطيني على اساس مبدأ لوحدة االجتمااالفعال في إعادة التماسك و 

النهوض  بالوطن  إلىيؤدى ذلك  مما مصلحة الوطن على مصلحة الحزب العمل على تقديمللجميع و 
فى تقديم مصلحة الوطن على مصلحة  ى بهذحتولنا في التجربة التركية نموذج ي   ،الحزب معاب واالرتقاء
 الحزب.
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 .مبادئ المشاركة المجتمعية 
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 مقدمة :
فهي إحدى الركائز األساسية  ،للمشاركة المجتمعية دور أساسي في عملية التنمية في المجتمع

تعليم من فراغ، فلم يأت اهتمام المسئولين  التربويين بالمشاركة المجتمعية في ال، التنمية التي تقوم عليها 
 بل نتيجة لوعيهم الكامل بأهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية بصفة عامة.

المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع ضرورة حتمية فرضتها ظروف العولمة  أصبحتولقد 
 فيسخة له جذور را المفهومهذا  أنعلينا، حيث  ةوهى ليست بجديد ،تمر بها المجتمعات التيوالتغيرات 
تاحةمفهوم الشفافية والنزاهة وحرية العمل  تعزز وحيث أنها ،العريقة اإلسالمية أمتناتاريخ  فرص  وا 

 .يلك يعزز مفهوم المشاركة المجتمعية نحو مجتمع مثالذكل  ،المشاركة
 ) بيئة المشاركة المجتمعية فى الجاماعات(؟ مشاركة المجتمعيةما هو المجتمع المحيط بال

كان البد أن نعرف المحيط الذي تتم به  ،ض ونستعرض تعريف المشاركة المجتمعيةقبل أن نخو 
فالمجتمع هو عبارة عن المكان الذى يعيش فيه مجموعة من األفراد بينهم تفاعل  ،المشاركة المجتمعية
والمشاركة المجتمعية  ،ولديهم خبرات يمكن من خاللها مواجهة المشكالت والتحديات ،ومصالح مشتركة

تحقيق اشباع و  ،مواجهة وحل مشكالت المجتمع فييجابية تتم من خالل المساهمة  اإل خل المجتمعدا
وتكوين احساس قوى ومتين لالنتماء الوطني  ،رغبات المجتمع وتحقيق التعاون والتكامل بين افراد المجتمع

 بين أفراد المجتمع .
ة واألهلية واألفراد الذين يحيطون يقصد بالمجتمع المحيط بالجامعة : هو كافة الجهات الحكومي

كما ال تقتصر العالقة على الحصول على  ،بشريا أويقدموا لها الدعم سواء كان ماديا  أنبالجامعة ويمكن 
نما تمتد لتقديم الدعم من الجامعة لهم  ،الدعم من هذه الجهات  لتصبح العالقة تبادلية . أيضاوا 

 والمشاركة بين المجتمع والجامعة :وفيما يلي نموذج لتوضيح خريطة العالقات 
 ( نموذج للعالقات بين المجتمع والجامعة.1يوضح شكل )

 
 
 
 
 
 

 
 ( جرد بواسطة الباحث8شكل )

 
 

 ج

 معةالجا

 الحكومة     

 لمدنيامؤسسات المجتمع  قيادات وشخصيات

 مراكز شباب –جمعيات  -قطاع خاص أفراد

 أولياء األمور
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 والمشاركة المجتمعية تتم من خالل :
 .والثقافية ةواالجتماعيانجاح البرامج التعليمية  فيالمساهمة االيجابية -1
 ماعية واشباع الحاجات.حل المشكالت االجت فيالمساهمة -2
 تحقيق التعاون والتكامل بين وحدات ومكونات المجتمع.-3
 توفير إحساس قوي باالنتماء الوطني.-1
 وقوية. مجتمعية متينة ةعلى صنع قوى منتجة من الشباب نحو مسؤولي باعلمل الدؤو -5

 :يرى الباحث
تؤدى إلى عائد فعال للشباب  ،ةيجابية للشباب في الحياة االجتماعيالمشاركة المجتمعية اإل أن

ى طرف من أطراف المجتمع المحيط ألحتى ال يكون هناك تهميش  ،أنفسهم وللمجتمع الذي يعيشون به
به والعمل على االتفاق حول المصالح المشتركة وان تكون لتلك المصالح االهتمام من قبل األطراف 

لطرف األخر وتقديم المصلحة العامة الوطنية على المشتركة بينهما وان تكون جديرة باالهتمام والتقدير ل
 المصالح الحزبية .

 مفهوم المشاركة
عرفها قاموس علم االجتماع : بأنها الجزء الذى يأخذه العضو في لعب الدور ، وذلك من خالل 

وتوصف مشاركة االعضاء بأنها فعالة إذا  نشاطه البنائي، وطبيعة الجماعة ، وعادة ما يكون وجها لوجه،
 .(1991:102ارتبطت بدور فعال في وظيفة الجامعة ومواقفها)غيث ،

" تفاعل الفرد عقلًيا وانفعاليًا مع الجماعة التي يعمل معها بما يمكنه  هيويرى ديفيد أن المشاركة 
ررائها بوعي وحماس ذاتي)عطية ،  ة،لتحقيق أهدافها ، وتحمل مسؤوليمن تعبئة جهوده وطاقاته 

2001:227.) 
 المشاركة المجتمعية  اتتعريف

 هناك العديد من التعريفات لمفهوم المشاركة المجتمعية نذكر منها ما يلي :
يرغب ان يلعب بها المواطنون بما يستطيعوا أن يملكوا من رغبة حقيقية دورا في  يالعملية الت -1

ك بوضع وذل ،بلدهم فيالحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية  فيبرامج ومشروعات التنمية 
واقتراح أفضل الوسائل لتحقيق تلك األهداف وتقيم  تهااواستراتيجيأهداف وسياسات المشاركة 

 (.65: 2007،يانجازاتها )األنصار 
ما يقوم به أعضاء المجتمع من أنشطة لخدمة العملية التعليمية وقد يكون هؤالء  ابأنه تعرف -2

اتهم على التطوعية وااللتزام والوعي وتعتمد سلوكي ،او مؤسسات ،أو جماعات ،األعضاء أفرادا
مباشرة أو غير مباشرة  وقد تكون هذه األنشطة نظرية وعملية تمارس بطرق ،والوجدان والشفافية

 (.91:2007 ،  ي)العجم
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ويتضمن التفاوض  ،التعليم فيبأنها االرتباط الكامل بالمجتمع المدني بجميع منظماته  وتعرف -3
والمساءلة عن األداء، والتقويم  ،والمتابعة ،والتنفيذ ،خطيط المشتركوالمشاركة في صنع القرار، والت

 (.2007:225 ،) حسين
والتي تنفذ من خالل شراكة فاعلة  ،األنشطة التعليمية التي تستهدف تحسين جودة التعليمهي  -1

 (.2006:93،استمرارية هذه األنشطة )سالم يجابية من المجتمع  ومؤسساته لتضمنا  و 
ومؤسسات المجتمع  ،الجهود التي يقوم بها األفراد بجميع فئاتهم بأنهاالمجتمعية  المشاركة تعرفو  -5

ويتحقق من  2والتقييم لعناصر العملية التعلمية ،والتنفيذ المدني في مجال التخطيط واتخاذ القرار
هذه المشاركة استيفاء المشاركين من ناحية، وتحقيق الصالح العام من ناحية أخرى 

 (.98: 2003،)القفاص
أنها الدور الذي يلعبه األفراد في العمليات الحكومية من حيث بالمشاركة المجتمعية  وتعرف -6

وتوجد المشاركة كنوع من التطوع في كل  2واالشتراك في عمليات التنمية  ،واالستشارات ،التمثيل
الخدمة مل في دول العالم إال أنها أكثر تطورا في الدول التي بها درجة كبيرة من الوعي والع

  12:2001)،المدنية )الجوهري
قاموس علم االجتماع بأنها مشاركة في الجماعات االجتماعية ومشاركة في المنظمات  ويعرفها  -7

وخاصة مما ينصب دورها على النشاط المجتمعي المحلي أو المشروعات  ،التطوعية من جانب رخر
كما أنها الدور الذي يأخذه الفرد أو يعطيه الحق  ،وتتم المشاركة خارج مواقف العمل المهني للفرد .المحلية

ا ويكون ذلك عادة وجهً  ،في لعب األدوار المختلفة وذلك من خالل نشاطه البنائي في وظيفة المجتمع
لمجتمع أو موافقتهم وتوصف مشاركة األعضاء بأنها فعالة إذا ارتبطت بدور فعال في وظيفة أفراد ا .لوجه

 (.147:2010،الرمحىعلى ذلك )
 فيدد من األهالي ليساهموا لعالمشاركة بأنها العملية التي من خاللها تتاح الفرصة األكبر  وتعرف -7

 (.1996:251هدى، تبعا لنوع خبرته واهتمامه ) كل ،مختلف العمليات
 ما يلي :تشمل المشاركة المجتمعية  قول بانومما سبق يمكن ال

في جهود تحسن التعليم وزيادة فاعلية المدرسة هي رغبة المجتمع واستعداده للمشاركة الفعالة 
ليمية والجامعة في تحقيق وظيفتها التربوية وزيادة اهتمام المجتمع المحلي نحو ملكية العملية التع

 والجامعية والمساهمة فيها.
 أهمية المشاركة المجتمعية : 

 : ك كالتاليوذلللمشاركة المجتمعية اهمية كبيرة وضرورة حتمية لكافة شرائح المجتمع 
. المشاركة هي مبدأ أساسي من مبادئ تنمية المجتمع، فالتنمية الحقيقية الناجحة ال تتم بدون مشاركة 1

 شعبية.
 كيف يحلون مشاكلهم. ،من خالل المشاركة ،. يتعلم المواطنون2
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 ،مؤازرتهاو  بها هتمامالوا . يؤدى اشتراك المواطنون في عمليات التنمية، إلي مساندتهم لتلك العمليات3
 عم فائدة.أا و مما يجعلها أكثر ثباتً 

 أكثر حساسية من غيرهم لما يصلح لمجتمعيهم . في العادة، .  يعتبر المواطنون في المجتمع المحلي1
مما يصعب اكتشافها والعمل على حلها عن طريق العاملين  ،. أصبحت المشاكل المجتمعية كثيرة5

 المهنيين فقط.
 بية مساندة حقيقية لإلنفاق الحكومي..  في المشاركة الشع6
ودور المشاركة الشعبية دور تدعيمي  ،تقوم بجميع األعمال والخدمات أن.  ال تستطيع الحكومة 7

 وهو ضروري وأساسي لتحقيق الخطة. وتكميلي لدور الحكومة،
االشتراك  ىية المواطنين علوحث بق ،لشعبلركة الشعبية من الوعي االجتماعي .  تزيد عمليات المشا8

 والمساهمة.
وهو أمر ضروري يساعد الحكومة على  ،. يمكن للمشاركة الشعبية أن تقوم بدور الرقابة والضبط9

من المسئولين التنفيذيين إذ أن ذلك يكون بمثابة  أويقلل بل يمنع أحيانا وقوع خط ،اكتشاف نقاط الضعف
 صمام أمان أمام أي احتماالت لالنحراف.

 لمواطنين أكثر إدراكا لحجم مشاكل مجتمعهم واإلمكانيات المتاحة لحلها.مشاركة اتجعل  .11
. تفتح مشاركة المواطنين الكاملة بابا للتعاون البناء بين المواطنين والمؤسسات الحكومية  كما تفتح 12

 (. 122:  1997،ورخرون قنوات االتصال السليمة بينهما ) الجوهري
 

 : بار للمجتمع في مجال المشاركة المجتمعيةاالعتبارات التي تؤخذ بعين االعت
 ،هنالك ضرورة لمساهمة الناس في صنع التغييرات الهامة التي تجري بمجتمعاتهم والسيطرة عليها

ومساهمة الناس في العمل المجتمعي يتم عن طريق تكوين التنظيمات التي تعمل على تحقيق أهدافهم 
السكان في ر بدون الرجوع إلى المجتمع إال أن مشاركة بيغوليس من المستحيل أن يتم الت ،المشتركة

 بالنظر إلى بعض االعتبارات الهامة : ةأهمي إحداث التغير يصبح ذا
 . بدون مساهمة المجتمع ومشاركتهم ال يصبح هنالك معنى للديمقراطية.1
 . غياب المساهمة يؤدي إلى االنعزال والسلبية والمشاكل.2
 توجيه حياته تؤدي إلى نمو إحساسه بكيانه الشخصي..  إن مساهمة اإلنسان في 3
تدوم أطول  اكما انه ،فيها ذات أهمية نو يشتركو أ. تصبح التغييرات التي يقوم بها المواطنون أنفسهم 1

 من التغييرات المفروضة عليهم.
مكانية كبيرة في التعامل مع المشكالته. إن المشاركة تؤدي إلى ف5 ان هم السك أنذلك  ،م متكامل وا 

ومن ثم فانه من  ،وهم الذين يشعرون بحقيقة المشاكل التي تواجه حياتهم ،أصحاب المصلحة الحقيقة
 المنطقي أن يشتركوا في حلها.
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السكان يؤدي إلى رفضه ومقاومته  ىالتغيير عل ضوفر  ،.إن المشاركة تضمن استمرار ونجاح التغيير6
 (.2007:71،ين)حس فشل أي جهود حادة لعالج المشكالتوبالتالي 

 
 مها :نحدد المشاركة في عدة نواح أه أنويمكنا 
 المشاركة في تحيد المطالب واالحتياجات. -1
 مواجهة.التقييم اقتراح أساليب و المشاركة في التخطيط للبرامج  -2
 المشاركة في تنفيذ الخطط والبرامج ومتابعتها والرقابة على تنفيذها. -3
 (.67:  2005،)نايفامج المنفذة المشاركة في االستفادة من الخطط والبر  -1

وتختلف أساليب المشاركة باختالف أشكال المساهمة التي يقوم بها األفراد وتحديد األعمال التي 
 ويمكن أن تحدث المشاركة المجتمعية بعدة طرق وأساليب أهمها: ،يقومون بها

 المشاركة المباشرة :
جماعات منتظمة مستهدفه للسلطات  أوات مشاركة مختلف فئات الشعب أو هيئ بأنهافها ييمكن تعر 

من المشاركة أشكاال عدة  هذا النوع منها ويأخذ ةحلأي مر في الحكومية في كل ما يتعلق بالعملية التنموية 
 : أهمها
 المؤتمرات العامة.و المقابالت، و االجتماعات  :استشارة األهالي والمجموعات المستهدفة من خالل -1
تتمثل في إيجاد مؤسسات وهيئات تخطيط على المستوى اإلداري الالمركزية اإلدارية والتي  -2

 المحلي.
الهيئات و  ،برامج تنمية المجتمع المحلي وخصوصا ما يتعلق منها ببرامج االعتماد على النفس -3

 التطوعية وموظفي اإلرشاد.
 وسائل اإلعالم المختلفة. -1
 االستبيان والدراسات المختلفة. -5

 .قضايا معينه  أواالستفتاء العام حول قضية -6
 

 المشاركة الغير مباشرة:  
إن المشاركة ، وبتكليف من جهات معينه أو بدوافع ذاتيه  نينتحدث بواسطة أشخاص مع

لهذا االهتمام الزائد ظهور مفهوم  نتيجةوكانت  ،المجتمعية حظيت باهتمام كبير من قبل الدول والحكومات
 (ل إلى أعلى تمييزا له عن التخطيط دون مشاركة التخطيط بالمشاركة أو ما يعرف بالتخطيط من أسف

 (.2001:178غنيم،
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 مرتكزات المشاركة المجتمعية.
المحتوى والمضمون،  العقالنية، وترتكز المشاركة المجتمعية على مجموعة من األساسيات أهمها:

 القابلية للتطبيق على النحو التالي. ،التنفيذ العملي
ودقيقا من الناحية  ،يكون العمل الناجح معلنا من الناحية النظرية أنضروري جدا ال: من العقالنية.1

 .منطقية ومتماسكة ةولحم ةومميزا بتركيب ،األكاديمية
إن تحليل المساهمة المجتمعية يتطلب القدرة على وضع العملية ضمن إطار  :.المحتوى والمضمون2

لذلك  ،لة بشكل كبير مع البيئة الماديةالتطوير تصبح متكام مليةبطريقة متماسكة  ومنطقية، فع أوسع
ريق مابين البيئة فاألخيرة تعتبر عامال مهما وله تأثير كبير على عملية المساهمة المجتمعية في التف

 .أشملتقتصر على البيئة المادية أما مفهوم المحيط فانه يستخدم لوصف حاله  ىوالمحيط فاألول
فكل عمل في  ،ستراتيجية التنفيذ العمليةاعن إيجاد  ةمسئول ن المساهمة المجتمعيةإ :العملي التنفيذ.3

المساهمة المجتمعية يجب أن يخاطب هذا الجانب من المساهمة وقد نتج عن هذا مجموعة من المفاهيم 
 ، إلدارة مجتمع سليم فعال يرتبط بالمحيط . المحددة أولها تطوير مجتمعي، ومن ثم تفويض سياسي

وهذا هو المعيار رغم أن هذا  ،الضروري أن يكون أي نموذج قابل للتطبيق من :القابلية للتطبيق. 1
نه إذا وصف نموذج أالمبدأ القائل  -األول :من البدائل بينأسلو  أقترحذلك  أجلمن  ،النموذج المقترح
 واألسلوب الثاني ،شرح وتوحيد المفاهيم القائمة في المساهمة المجتمعية ىن ذلك يساعد علإالعمل برمته ف

 ،1997 :  12)  مجتمعيه كعنصر أساسي ةاسات موثقه بشكل جيد يحتوى مساهمدر  ةلى حالإيتطلع 
abott.) 

 مبادئ المشاركة المجتمعية 
 توجد عدة مبادئ للمشاركة المجتمعية من أهمهما :

نمانها تنحصر بين أناس من طأالمجتمعية على البعد األفقي أي  ال تقتصر المشاركة -1  بيعة واحدة وا 
 سي أي بين السكان والهيئات والمؤسسات والمنظمات في المستويات اإلدارية المختلفة.أتشمل البعد الر 

ن ال تزاوله فقط الصفوة بمفردها أي عملية المشاركة المجتمعية يجب اتخاذ القرار وتحديد األولويات ف -2
نما ال بد من اشتراك الهيئات والمؤسسات الشعبية المختلفة في ذلك  حتى ال يتم توجيه التنمية في  ؛وا 

 طريق يخدم مصالح هذه الفئات دون غيرها.
والمجموعة  ،يجب أن تعكس عمليات التخطيط والتنمية حاجات ورغبات السكان المحليين -2

وال يجب تطبيق نماذج تنموية مستوردة إال  ،ةوأهلي ةبمعني أن تكون العمليات واقعي، فة المستهد
)   الثقافية السائدةو  السياسية،و  اعية،االجتمو  ،األوضاع االقتصاديةبعد تطويعها بما يتالءم و 

 .(123:  2013 ،ذياب
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 دور المشاركة المجتمعية في العملية التخطيطية.
تحديد الصعوبات والمشكالت التي تواجه حياة السكان وهذا بدوره يساعد في رسم السياسات  -1

 لمعالجة الصعوبات والمشكالت.
 ترتبط بالعملية التخطيطية. التيسيق اون والتنزيادة أوجه التع -2
 تساهم في خفض التكاليف الالزمة لبدء واستعمال الخطوات الضرورية إلعداد الخطة التنموية. -3
 وخلق شخصية مسئولة متعاونة. ،النفس ىاالعتماد عل ، وتعزز المشاركة المجتمعية -1
 تماعية واالقتصادية.تعمل المشاركة المجتمعية على تقليل الفوارق الطبقية االج -5
 تساعد المشاركة المجتمعية في تدعيم مفهوم الديمقراطية بالمجتمع. -6
 قبول القرارات التي تتم بالمشاركة والعمل على تنفيذها والدفاع عنها. -7
 ذلك. دونتهيئة السكان نفسيا لتقبل والعمل على الحد من المعوقات التي تحول  -8
وذلك إليجاد حلول للتغلب على هذه  ؛يات المتوفرةتعزيز وعى األفراد بمشكالتهم واإلمكان -9

 المشكالت.
 عملية تصويب القرارات والسياسات التنموية مما يؤدي إلى رراء مطورة أكثر. تعزيز -12
 .(2006:140الخطيب ورخرون،والقرارات التنموية الناجمة عن  لجان التخطيط )السياسات  -11

 ثرة في المشاركة المجتمعية:ؤ العوامل الم
 .ة الرأي والتغيير والتفكير بكافة المجاالت وخصوصا ما يتعلق منها بالمسائل التنموية حري -1
 .مدى إيمان واهتمام السلطات المسئولة بأهمية ردود المشاركة في عملية التخطيط والتنمية -2
 توفير قنوات اتصال مفتوحة بين السكان المنتفعين من هذه  المؤسسات وبين الجهات -3

 ن جانب رخر.المسئولة م
 انتشار الوعي الثقافي واالجتماعي والسياسي بين سكان المجتمع فكلما ارتقت نسبة الوعي -1
 كبر.أعملية المشاركة أكثر فاعلية و  ةامتدت إلى مجاالت أكثر كانت أهميو 
 سياسة التنمية االجتماعية واالقتصادية المتبعة في المجتمع فكلما اهتمت السياسة التنموية -5

 المشاركة المجتمعية في قضايا التخطيط والتنمية. ةاد نسبياجات المجتمع تزدباحت
مبدأ الحوافز بحيث تشكل أهم العوامل المؤثرة في المشاركة في شكل وطبيعة واتجاه ومحتوى  -6

 (.1994:34، )خاطر االمشاركة وليس فقط في حجمه
 
 

 متطلبات المشاركة المجتمعية: 
هناك ظروف ومشكالت ومصالح  نأوب ، المجتمعلى هذا إجتمع بانتمائه فرد من أفراد الم شعور كل -1

 (.2005:86) قدومي ، ات متبادلة بينه وبين كل فرد فيهمشتركة وعالق
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مصالح والمشتركة الهداف األيهدف إلى تحقيق  ،تعاون طوعي بين أفراد المجتمع المحلي ومجموعاته -2
 واالحتياجات األساسية لهم.

 ت محلية تمكن من االعتماد  على الذات.معارف وخبرا -3
مؤسسات وتنظيمات مجتمعية فعالة وقادرة على تعبئة طاقات أفراد المجتمع المحلي وتمثيل أهدافهم  -1

 وتطلعاتهم.
نظم ال مركزية وعالقات ديمقراطية تشجع وتدعم المبادرات المحلية في برامج التنمية المجتمعية  -5

 الشاملة بكافة مراحلها 
 م وتنمية اإلحساس بالمسؤولية وتشجيع القيادات على تحمل المسؤولية.دع -6
 توظيف الجهود الحكومية واألهلية بفاعلية لمقابلة االحتياجات المجتمعية.  -7
 .واألهليةالحكومية  األجهزةتنمية اآلليات المناسبة لتحقيق المشاركة من المواطنين من خالل  -8
 المرجع)عملية تنمية المجتمع  فيدربين ذوي مهارات للمشاركة توفير كادر من العاملين الم -9

 (.88:السابق
 أشكال المشاركة المجتمعية 

 توجد عدة أشكال للمشاركة المجتمعية منها :
 اجتماعات عامة مع أفراد المجتمع المحلي:-1

 حيث تعقد اجتماعات ،الستقبال عدد كبير من أفراد المجتمع المحليقاعات عمالقة مخصصة 
ليتسنى للحضور من السكان المحليين ليدلي برأيه  ،مع المسئولين في شتى المجاالت في المجتمع المحلي

 ومشاركته.
 المجلس البلدي: -2

ويمكن للسكان التخطيطية والتنفيذية للبلدية، هأو تعيينه ليقوم بمهام ،هو مجلس يتم انتخابه
 ليكونوا أعضاء مجلس بلدي. يهالمحليين الترشيح ف

 لجان األحياء : -3
عمل هي لجان من المجتمع المحلي تهدف إلى تنشيط الحياة العامة واستعادة المواطنين إلى حقل ال

وتحفيز المبادرة الذاتية وتطوير  ،لى إعادة تفعيل مفهوم التعاون والتعاضدا  و  يجابية،العام والمشاركة اإل
عمل الجماعي الفعال وتعريفهم إلى قدراتهم األعمال  التطوعية من خالل إشراك أبناء الحي في لجان ال

 الحقيقية واالستجابة لمطالبهم الحياتية المشتركة.
 

 المحلية : قنوات الراديو المحلية وكذلك المرئيات المحلية. اإلذاعة-1
صندوق اقتراحات وشكاوي : أداة تقييم وتقويم األداء وتعكس رأي المواطنين في العديد من  -5

 (.Bryan ، 2003 :165)المسارات
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 : استراتيجيات المشاركة المجتمعية 
 إنشاء مركز معلومات تربوي. .1

 إنشاء إدارة لتطوير استراتيجيات مساندة لألفراد. .2

 بناء شبكة من المنظمات على مختلف المستويات )عالقة الجامعة بالمجتمع(. .3

 إصدار تشريعات تلزم بالمشاركة المجتمعية. .1

 امج إعداد المعلم في كافة المراحل الدراسية.بر  فيدمج المشاركة المجتمعية  .5

 (.2001:132تشجيع المؤسسات التعليمية على المشاركة المجتمعية )غنيم، .6

 المتغيرات المعصرة وأثرها على مفهوم المشاركة المجتمعية
التي يؤكدها الواقع المعيش، وتنشغل بها االوساط السياسية والثقافية تشير االحداث اليومية 

العربي المجتمعية ومفاهيمها في العالم  ةية الى تحد واضح ومتجدد لمبدا المسؤوليواالعالم
، وتتعدد هه العوامل التي تقف خلف هذا التحدي لتشمل  خصوصواالسالمي على وجه ال

متغيرات فكرية وثقافية وسياسية واجتماعية تبلورت في إطار القوة الواحدة في العالم ونظرتها لما 
اليه من مصالح جعلتها تروج لمصطلح جديد لمواطنة عالمية في عصر يعرف  حولها وما تهدف

 المجتمعية : ةبعصر العولمة ، ومن اهم المتغيرات للمسؤولي
 االختالف الثقافي سوف يصبح النقطة المركزية للسياسات القومية والدولية.-1
 المجتمعية. ةؤوليالهويات الدينية والعرقية سوف تزداد بما يؤثر على المشاركة والمس-2
 عملية المشاركة المجتمعية. فيالتطور العلمي بمختلف اشكاله له االثر البالغ -3
اهم في توحد االفهام عبر الثقافات تشجيع االتصال وستس فيتقنية االتصاالت لها االثر البالغ -1

 واالمم.
بشكل ملحوظ االقليمي(سوف يزداد -الديني-الصراع داخل الجماعات والدول ) االخالقي-5

 داخل االمم وبينها.
إن تأثير )التطرف واالرهاب( من خالل أنظمة سياسية وطوائف وحركات ومذاهب وتيارات -6

 سوف يتصاعد بشكل أفقي.
 تأثير االعالم العالمي في السلوك االنساني سوف يزداد بشكل مثير. -7
 فجر العنف .تزايد المشكالت العرقية والدينية في اقطار كثيرة من العالم ت-8

إن كثيرا من االزمات والتوترات الرابضة على أرض عربية هي فى المحصلة جزء من جراء 
والمشاركة  ةاالجتماعية ، وعبر هذا المنهج الذى غيب وألغى المسؤولي ةتغييب مفاهيم المسؤولي

قان المجتمعية لصلح تيارات خاصة ، مما أثرت على النسيج االجتماعي بينهما وزاد من االحت
فى بعض الدول )اسالم اون السياسي والذى بدوره أدى الى زعزعة وهشاشة االستقرار االجتماعي 

 (.2016الين نت: 



51 
 

 
 تحديات ومعوقات المشاركة المجتمعية  وكيفية التغلب عليها:

يمان كافة األطراف االجتماعية بأهميتها، إال أننا نجد أن  رغم أهمية المشاركة المجتمعية وا 
المجتمعية تواجهها العديد من الصعوبات والتحديات التي تعوق تفعيلها بالشكل الكافي لالستفادة  المشاركة

 منها في المجتمع المحيط.
 المجتمع دراسة أسباب ومعوقات تفعيل المشاركة المجتمعية فيلذا كان لزاما على كافة األطراف 

وما هي األدوار  ،على مثل هذه التحدياتبالمدرسة والجامعة، والوقوف على كيفية التغلب  بالمجتمع و
 . المختلفة التي يجب على كل طرف ممارستها لتحقيق المشاركة المجتمعية
 ولهذا هناك معوقات تحد من عملية المشاركة المجتمعية من أهمها :

لة من حيث إيمانها بضرورة المشاركة في عملية التخطيط و الضعف في حيز السلطات المسؤ  -1
 والتنمية.

 القدرة على التعبير وحرية الرأي لجميع األفراد بشكل كاف بغض النظر عن عدم  -2
 مسئولياتهم االقتصادية واالجتماعية.

ك بسبب محدودية وذل ،عدم إتاحة الفرصة الكافية للمساهمة في إحدى مراحل العمل المجتمعي -3
 .النطاق االقتصادي

 نموية والعاملين فيها من جهة الفجوة الواسعة بين أصحاب القرار في مؤسسات المجتمع الت -1
 والسكان من جهة أخرى.

 غياب سياسات التحفيز والتشجيع من الدولة. -5
 .عدم معرفة العاملين لمحدودة مشاركتهم وفهمهم للمشاركة المجتمعية ومتطلباتهم وظروفها  -6
 تعدد وتعارض القوانين والنشرات المنظمة للعمل الجماعي داخل المؤسسات التعليمة. -7
 يل مبدأ الالمركزية في صنع واتخاذ القرار في المستويات المختلفة.عدم تفع -8
 (.1999:38في نشر ثقافة المشاركة المجتمعية)حلبي،غياب وقصور من وسائل اإلعالم  -9
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 كيفية التغلب على معوقات وتحديات المشاركة المجتمعية :
 مجال التعليم. فيخاصة  ،مجتمعفراد الأي بالمشاركة المجتمعية بين كافة االهتمام بنشر الوع -1
والعمل على تغيير هذه القوانين بما  ،تعديل بعض القوانين التي تحد من عملية المشاركة المجتمعية -2

 يلبى  مفهوم المشاركة المجتمعية.
توضح أهمية المشاركة المجتمعية لكافة أطياف   ،عمل دورات تدريبية لقيادات العمل المجتمعي -3

 ل هيئاته ومؤسساته الحكومية والغير حكومية.وأحزاب المجتمع بكام
 -مسموعة -زيادة الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة )مقروءة -1

 مرئية(.
إعداد رؤية  فيوذلك بإشراك الجميع  ،إزالة الحواجز الوهمية بين المجتمع والمؤسسة التعليمية -5

 مل على تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية لكافة األفراد.ورسالة المؤسسة التعليمية، وهذا يع
 العالقة بين أفراد المجتمع . زيبمبدأ الشفافية وذلك لتوطيد وتعز االلتزام  -6
 وجود قيادات تعليمية تؤمن بأهمية المشاركة ومفهوم الالمركزية . -7
يالئم وتلبيتها بما  والعمل على دراسة احتياجاته، ،خدمة المجتمع فيتفعيل دور المؤسسات التعليمة  -8

قراضإمكانيات المجتمع )دليل صندوق   .3):2011،البلديات وا 
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 التعقيب على المبحث

 
والتعرف على مفهومه وأهميته ومبادئه  ،موضوع المشاركة المجتمعية فيمن خالل ما تم سرده 

والعمل على التغلب  ،ة المجتمعيةوالتحديات والمعوقات التي تواجه المشارك ،والعوامل التي تؤثر فيه
ويرى الباحث أن تفعيل المجاالت المختلفة للمشاركة  ،عليها، واالستراتيجيات المشاركة المجتمعية

لذا فعلى منظمات المجتمع وتنظيماته وأحزابه  ،سوف يؤتى بنتائج طيبة ومردود ايجابي ،المجتمعية
لما تمثله تلك  ،منها  جالت الحياة خاصة التعليميةن تهتم بالمشاركة المجتمعية في كافة مأالمختلفة 

، وأصبحت المشاركة المجتمعية  ر المشاركة المجتمعية في المجتمعالمؤسسات من أهمية في تفعيل دو 
 جزءًا أصياًل من الفكر االداري الحديث من منطلق تقديم الواجب وتعميق هذه التجربة االدارية االخالقية .

 
معدله جيد ومقبول  قع في المجتمع الفلسطيني من ناحية المشاركة المجتمعيةويرى الباحث أن الوا

ويتطلب مزيدا من العمل والجهود لتكون الفلسطيني الظروف التي يعيشها المواطن  ظل فيخاصة  ،به
مجتمعية حقيقية  ةهذه الممارسة جزءأ أصياًل وممارسة واعية وصحيحة ولتدعيم اتجاهات ممارسة مسؤولي

مفهوم المشاركة المجتمعية  يزك الظروف األثر االيجابي في تعز كان لتلو  نا الفلسطيني المعاصر في واقع
تضافر كافة الجهود لهذا وجب و  ،في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة ،بين كافة أطياف المجتمع

جل دعم أاجح بين كافة أطياف المجتمع من لدعم المشاركة المجتمعية وذلك  بإقامة اتصال فعال ون
وذلك لتحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة دولة  ،المصالحة الفلسطينية والعمل على وحدة الصف الفلسطيني

 تحت مبدأ أن الوطن للجميع. ية تجمع كافة أطياف وأحزاب الوطنفلسطين
ومن هنا يرى الباحث أن الكل مطالب بالمشاركة المجتمعية من مؤسسات مجتمع مدني 

نحو مجتمع متماسك  مومبدأ المشاركة المجتمعية بما يعزز هذا المفهو  مزز مفهو ومؤسسات تعليمية تع
 . داخليا بما يؤهله لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تحاك ضد المجتمع الفلسطيني
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 الفصل الثالث

 
 الدراسات السابقة 
 الفلسطينية)المحلية(الدراسات:  أوال. 
  : الدراسات العربيةثانيا. 
 األجنبيةالدراسات :  ثالثا. 
 رابعا : الفجوة البحثية 
 تعقيب عام على الدراسات السابقة. 
 االستفادة من الدراسات السابقة أوجه. 
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 الدراسات السابقة

 تمهيد
يستعرض هذا الفصل الدراسات السابقة في البيئة المحلية و العربية واألجنبية التي تمكن الباحث 

يه في المكتبات المحلية والدوريات األجنبية عبر المكتبات العامة والشبكة من االطالع عليها مما توفر لد
 ،في هذا المجالإليه نتائج الدراسة  وذلك لبيان ما وصلت ،والمتعلقة بمجال الدراسة الحالية ،العنكبوتية

حيث ينوى الباحث توضيح نتائج الدراسات  ،والتي يأمل أن تساعده في صياغة ومناقشة نتائج فروضه
عبر استعراضها من األحدث إلى األقدم، وسيتم تناول هذه الدراسات من خالل محورين وذلك  ،السابقة 
 :كالتالي

 المحور األول : يتناول الدراسات المتعلقة بالتعصب الحزبي .
 المحور الثاني : يتناول الدراسات المتعلقة بالمشاركة المجتمعية.

ساليب اإلحصائية المناسبة للتحقق من فروض الدراسة، كما يهدف منها إلى االسترشاد بأنسب األ
هذا باإلضافة إلى التحقق من حجم  ،واالطالع على األدوات المستخدمة لقياس المتغيرات محل الدراسة

العينة المناسب لهذه الدراسة من خالل إجماع الدراسات على عينة محددة يستطيع الباحث من خالل 
 لمنبثقة من عينة دراسته.االطمئنان على نتائج دراسته ا

 وفيما يلي عرض لهذه الدراسات من خالل المحورين التاليين :
 المحور األول : يتناول الدراسات المتعلقة بالتعصب الحزبي .

 -الدراسات الفلسطينية : -8

 لدى طلبة الجامعات  السياسيوعالقته بالتعصب  المجتمعي( الحوار 2016،دراسة ) الخور
 .الفلسطينية

لدى طلبة  السياسيالحد من التعصب  في المجتمعيالتعرف على دور الحوار  إلىلدراسة هدفت ا
والوقوف على  ،الفلسطينيةت الدى طلبة الجامع السياسيومعرفة مستوى التعصب  ،الفلسطينيةالجامعات 
حث الفلسطينية، واستخدم البالدى طلبة الجامعات  السياسيالحد من التعصب  في المجتمعيدور الحوار 

وطبقت  ،وفرضيات الدراسة أهداف إلىللوصول  االستبانةالدراسة  أداة، وكانت المنهج الوصفي التحليلي
: أهمهاالدراسة نتائج من  وأظهرت األزهروجامعة  اإلسالمية( من طلبة الجامعة 367الدراسة على عينة )

تقريبا وهى   72%نسبتنه بلغت اإلسالميةوالجامعة  األزهرداخل جامعة  المجتمعيمستوى الحوار  أن
 %68بلغت  واإلسالمية األزهربين طلبة جامعة  السياسيوبلغت نسبة التعصب  وأيضا ،نسبة مرتفعة
الدراسة على ضرورة تبنى الدولة ومؤسساتها لتعزيز  وأوصتمن المتوسط ومرتفعة،  أعلىوهى نسبة 

لعمل على تفعيل دور الحوار وا ،السياسيولدوره من الحد من التعصب  ،المجتمعيمفهوم الحوار 
والعمل  المجتمعي، وضرورة تبنى الجامعات لمبدأ تعزيز الحوار الفلسطينيةبين طلبة الجامعات  المجتمعي

 على خفض حدة التعصب.
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 األزهرجامعة  لدى طلبةوعالقته باالتجاهات السياسية  الحزبي( التعصب  2013،دراسة )سويرح 

 بغزة.
بغزة وقياس  األزهرلدى طلبة جامعة   الحزبيفة وقياس مستوى التعصب معر  إلىهدفت هذه الدراسة 

واستخدم  ،للدراسة التحليلي الوصفيواستخدم الباحث المنهج  ،مستوى االتجاهات السياسية لدى الطلبة
( من مجتمع 500من )وتكونت عينة الدراسة   ،وفرضيات الدراسة ألهدافدراسة للوصول  كأداة االستبانة
لديهم تعصب مرتفع كثيرا  األزهرطلبة جامعة  أن:  أهمهاعدة نتائج من  إلىوتوصلت الدراسة  ،الدراسة
طالب  أنمستوى الدراسة حيث  فييوجد اختالف بين مستوى التعصب للطلبة  وأيضا( %69بلغ )

ئج نتا إلىرابع، وتوصلت الدراسة الثالث و المستوى القل من طالب ألديهم تعصب  والثاني األولمستوى ال
السلبية  اآلثارمن حدت التوتر بين الطلبة والتقليل من  للتخفيف: العمل على تصميم برامج  أهمهامن 

وتفعيل دور  ،العمل على تعزيز دور الجامعات للتخفيف من حدة التعصب وأيضا ،الحزبيللتعصب 
 .العائلة وتقوية الروابط االجتماعية والوطنية

 
 

 ( األدوار ال2012،ورالداعدراسة)من واجهة التعصب الحزبي لدى الطلبة تربوية للجامعة في م
 .وجهة نظر الهيئة التدريسية

هدفت الدراسة إلى معرفة األدوار التربوية للجامعة في مواجهة  التعصب الحزبي لدى الطلبة ومن 
 ةلتربويا التعرف إلى أكثر األدوارو وجهة نظر الهيئة التدريسية، وذلك من خالل المنهج الوصفي التحليلي، 

شيوعا التي تمارسها الجامعة في مواجهة التعصب الحزبي لدى طلبتها،و اثر التفاعل بين متغيرات 
وقد تم تطبيق الدراسة على ،الدراسة على الدور التربوي للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي لدى طلبتها
(عضو هيئة 205بغزة بلغ ) عينة من أعضاء الهيئة التدريسية من جامعتي األزهر والقدس المفتوحة 

 تدريسية.
بعاد )رؤية وفلسفة أفقرة قسمت إلى ثالث  (40تكونت من )  ةحيث تم جمع البيانات عن استبان

 االتصال والتواصل المجتمعي( ،األنشطة التربوية الجامعة،
غ ن الوزن النسبي لممارسة الجامعة لدورها التربوي بمستوي مرتفع بلأبرز النتائج أوقد أظهرت 

 (.%62.73بلغ المتوسط ) ( في حين% 10.73بينما بمستوى منخفض بلغ ) (%26.34)
وأظهرت الدراسة أيضا عدم وجود فروق في استجابات العينة على االستبيان لسنوات خبرات العينة 
 وأظهرت الدراسة عدم وجود اثر دال إحصائيا للتفاعل بين المتغيرات التصنيفية للعينة المتغيرة من أعضاء

)رؤية وفلسفة  لألبعادالهيئة التدريسية على الدور التربوي للجامعة في مواجهة التعصب الحزبي كدرجة 
وقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام  ،األنشطة التربوي، االتصال والتواصل المجتمعي( ، الجامعة
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عطاء المساحات الكافية ألعضاء الهيئة التدريسية بممارسها كافة أنشطتها  بتطوير فلسفة رؤية الجامعة وا 
والتي يقودها الشباب  ،وتكثيف الندوات والمؤتمرات العلمية داخل الجامعة ،السياسية واالجتماعية والثقافية

 والكادر الطالبي لطرح موضوع التحزب السياسي وما يترتب عليه من تعصب.
 

 لديني( الحوار المجتمعي وعالقته بالتخفيف من حدة التعصب ا2011،دراسة )محمد. 
من خالل  ،تخفيف من حدة التعصب الدينيالهدفت الدراسة إلى بيان الحوار المجتمعي وعالقته ب

للمسح الشامل ألعضاء جمعية مسلم بن عقيل والبالغ عددهم  االستبانةالمنهج الوصفي التحليلي مستخدما 
دين والبالغ عددهم ، وعينة عشوائية من المستفي8)(وبعض المتخصصين والخبراء والبالغ عددهم )9)
والتعرف إلى الصعوبات التي قد  ،إلى تحديد أكثر المشكالت المجتمعية المرتبطة بالتعصب الديني ،(50)

االجتماعي في التعامل مع المشكالت المرتبطة بالتعصب الديني والتوصل إلى تصور  اإلخصائيتواجه 
 مقترح لطريقة وتنظيم المجتمع للتعامل مع هذه المشكالت.

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التعصب الديني ومحل الميالد لصت بنتائج  أهمها: أوخ
كما وأكدت على وجود مشكالت اجتماعية مرتبطة  ،سواء كان من الريف أو المدينة ،المتعصبين لألهالي

على  نهوأظهرت ا ،ن التعصب الديني يضعف من تحقيق المصلحة العامة للمجتمعوأ ،بالتعصب الديني
ينتمون إلى احد األطراف المتنازعة لتحريك الحوار  ،وأعضاء مجلس اإلدارة اإلدارة أال يكون األخصائيون

ووجود  ،األهاليفي االتجاه االيجابي الذي يسهم في نبذ الخالفات الدينية وتقريب وجهات النظر بين 
لمحلية واألخصائيين وأعضاء ين وتعاون القيادات المجتمعية اصبإشراف متخص األهاليجمع تأنشطة 

وضرورة نبذ الخالفات بين األطراف  ،مجلس اإلدارة وبعض القيادات للتخفيف من حدة التعصب الديني
وضرورة استخدام الحوار المجتمعي في التخفيف  ،المتحاورة حتى يمكن التأثير على األطراف المتنازعة

 من حدة التعصب الديني.
 

  (2010،أبو حدايددراسة) عصب القبلي في السلوك الفلسطيني وأثره على التنمية السياسية.الت 
وأثره على التنمية السياسية، من خالل المنهج  لمعرفة مستوى التعصب القبليهدفت دراسة 

مع جمهور الناس وسلوك الفصيل الفلسطيني، وسيره نحو هدف  يالسلوكي، على عالقة السلوك الفصائل
وارتباط الشعار الذي عملت به الفصائل بالحزب وبالدولة  ،ل لآلراء العمليةالتحرير المعلن واستماع الفصي

 والمجتمع، ومدى تعامل الفصائل الفلسطينية فيما بينها بروح العصبية القبلية. 
وقد عملت هذه العصبية  ،الفلسطيني يتسم بالعصبية يوأظهرت نتائج  الدراسة أن السلوك الفصائل

رساء أسعلى منع تكوين شعور وطني م س ديمقراطي سليم، وكان ناتج اوجه حالت دون إنماء الوطنية وا 
التعصب القبلي هو اقتتال حركت حماس وفتح وكما أظهرت النتائج رفض الديمقراطية وانعدامها واالنسداد 

 الحياة التنظيمية واالنشقاقات والصدمات المستمرة فيما بينها. في
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واقع الفلسطيني إلى الديمقراطية وانتقاد الفصائل الفلسطينية ومن أهم ما أوصت به الدراسة انتهاج ال
ويجب أن تدرك الفصائل أن أسلوب اإلقصاء والتهميش يقتل اإلبداع ويشوه المعرفة وأظهرت  ،لذاتها

والعمل  ،وأوصت بتكريس التعددية السياسية وتحقيق الديمقراطية واللجوء للحوار ،ضرورة إنهاء االنقسام
 الحاكم عن أجهزة الدولة والسلطة.على فصل الحزب 

 
 ( التعصب الحزبي لدى فئة الشباب في الجامعات الفلسطينية بشمال 2010،بركات دراسة  )

وجامعة فلسطين  ،وجامعة النجاح الوطنية بنابلس ،جامعة القدس المفتوحة بطولكرم ،فلسطين
 .التقنية بطولكرم 

لحزبي لدى فئة الشباب في الجامعات هدفت الدراسة التعرف إلى معرفة مستوى التعصب ا
م وجامعة النجاح الوطنية بنابلس وجامعة ر :جامعة القدس المفتوحة بطولكالفلسطينية بشمال فلسطين 

من خالل المنهج الوصفي التحليلي بهدف التعرف على مستوى التعصب الحزبي لدى  مر بطولك التقنية
عد لقياس التعصب الحزبي على عينة مكونة من أن وقد تم تطبيق استبيا ،طلبة الجامعات  الفلسطينية

( طالب وطالبة موزعين تبعا لمتغيرات الدارسة بطريقة عشوائية وقد أظهرت أهم النتائج أن 243)
يعد و ( 3.5المتوسط العام لمستوى التعصب الحزبي لدى إفراد العينة كان بمستوى متوسط حيث بلغ ) 

    ،ات القدس المفتوحة وفلسطين التقنيةهذا التعصب متوسطا لفئة الطلبة الجامع
 بينما كان هذا المتوسط منخفضا لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية .

وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى التعصب الحزبي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في 
قدس المفتوحة ثم شمال فلسطين تبعا للجامعة التي يلتحق بها الطالب للدراسة وذلك لصالح جامعة ال

عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى التعصب  ،جامعة فلسطين التقنية ثم جامعة النجاح الوطنية
الحزبي لدي الجامعات الفلسطينية في شمال فلسطين تبعا لمتغيرات الجنس والسكن والسنة الدراسية 

كيل قسم طالبي موحد في وقد خلصت الدارسة إلي أهم  التوصيات: ضرورة تش ،والتحصيل الدراسي
الجامعات الفلسطينية يعمل علي تنظيم الفعاليات الوطنية وخدمة الطلبة وهذا يقلل من مستوى التعصب 

عقد لقاءات شبابية على اختالف  ىخالقية ومبدأ التسامح، إضافة إلوالتأكيد على مستوى مبدأ التربية األ
 البناء.الحوار  استراتيجيةالحزبية من اجل بناء  افهمأطي

 
 لدى طالب الجامعات  ،(األساليب الحزبية وعالقتها باالتجاهات التعصبية2010،شلح )دراسة

 الفلسطينية في محافظات غزة.

على عينة طبقت الدراسة إلى التعرف على عالقة األساليب الحزبية باالتجاهات الحزبية و  هدفت 
( (1007بلغ قوامها( اإلسالمية -قصىاأل –عشوائية طبقية من طالب الجامعات الفلسطينية )األزهر

طالب من الجامعة (323)طالب من جامعة األقصى343))طالب من جامعة األزهر(371) طالب بواقع
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، وفق المنهج الوصفي ثإعداد الباحاإلسالمية، وذلك عبر استخدام مقياس االتجاهات التعصبية من 
في (  (%62.4بوزن نسبي  تالتعصبية جاءالتحليلي. حيث بينت أبرز النتائج أن مستوى االتجاهات 

بالتعصب التنظيمي بمقدمة االتجاهات  حين ظهرت أبعاد االتجاهات التعصبية وفق مستوى الشيوع
كما دلت النتائج بوجود فروق بين الجنسين  التعصبية والتعصب الفكري في نهاية االتجاهات التعصبية،

 .في مستوى االتجاهات التعصبية لصالح الذكور
من اهمها : ضرورة إعادة النظر فى االساليب التربوية لدى  تأوصت الدراسة بعدة توصياو 

االحزاب، والحركات السياسية الفلسطينية، وأيضا العمل على عقد ورش عمل متعددة حول خطورة التربية 
النظر في  إعادة‘، والعمل على  تالحزبية ، وأيضا الدعوة إلى وجود فلسفة  تعليمية موحدة بين الجامعا

الموجه للجمهور ، والعمل أيضا على توجيه الجهود والطاقات في برامج تساعدهم في  الخطاب االعالمي
والعمل على ضرورة إدراج موضوع التعصب في المناهج األفراد ،  اتجاهوتعصبهم  متفريغ انفعاالته

  التعليمية ضمن مقررات التعليم.
 
 ( 2008،محسندراسة) لي " الصحافة االلكترونية ي في تأجيج الصراع الداخدور اإلعالم الحزب

 .نموذجا
تأجيج الصراع الداخلي الفلسطيني  فيلى التعرف على دور اإلعالم الفلسطيني إهدفت الدراسة 

وتناولت الدراسة موقع وكالة وفا ممثلة لصوت حركة "فتح" والمركز الفلسطيني لإلعالم ممثال لحركة 
أدار واختارت الدراسة شهر  ،تأجيج الصراع الداخلي فيعالم الحزبي "حماس" بهدف معرفة دور اإل

م عينة، وتوصلت الدراسة إلى أن المنبرين المذكورين سجال مخالفات للمعايير الدولية  2008" س"مار 
للسلطة الوطنية الفلسطينية  األساسيوالقانون  ،والتعبير الرأيحرية  فيلحقوق اإلنسان ذات العالقة 

 إلى منبر للهجوم وللتحريض على الطرف اآلخر. تحولوكليهما  ،نشر والمطبوعاتولقانون ال
واوصت الدراسة على : ضرورة احترام المنبر الحر من خالل عدم التحريض وكيل الخالفات بين 

االخبارية بين التنظيمات الفلسطينية ، وأيضا العمل على بث روح التعاون بين مختلف ادوات  تالوكاال
العمل على إيجاد قانون ينظم العمل في وسائل االعالم المختلفة بما يحافظ على الهوية  االعالم ،

 الفلسطينية بعيدا عن المصالح الحزبية.
 

 المتغيرات النفسية في إطار عملية  عالقة االتجاهات التعصبية ببعض(2005،الطهراوي)دراسة
 .لدى طلبة الجامعات الفلسطينية السالم

إطار  فيت النفسية اة وجود عالقة بين االتجاهات التعصبية ببعض المتغير هدفت الدراسة لمعرف
 اختيار وتم ،)االسرائيلي( ينحو عملية السالم الفلسطين عملية السالم لدى طلبة الجامعات الفلسطينية

طالب بواقع ) ( 544محافظات غزة بلغ قوامها )  يالفلسطينية فعينة عشوائية طبقية من طلبة الجامعات 
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صبية من إعداد الباحث، حيث االتجاهات التع ساستخدام مقيا، وذلك عبر ( أنثى262ذكر،  282
والذي دل على وجود ( 58.13بوزن نسبي )% ءجا ةالطالبيبرز النتائج أن التعصب لألطر أجاءت 

  .ةالفلسطينيتعصب للكتل الطالبية بالجامعات 
كافة مجالس الطلبة وتوحيد جهوده واوصت الدراسة : بضرورة تشكيل مجلس طالبي موحد من 

من اجل خفض االتجاه التعصبي ، وايضا العمل على نشر ثقافة الحوار البنا وبث روح التعاون المثمر 
بين الطلبة، وايضا االتجاه نحو وسائل االعالم وتوعيتها بأضراره ومستوى التعصب واضراره على المجتمع 

 ككل.
 

 النجاح الوطنية وعالقتها ببعض  دى طلبة جامعةسمة التعصب ل (  2004،)الشكعةدراسة
 .المتغيرات

حيث  جامعة النجاح بنابلس  فيهدفت الدراسة للتعرف على مستوى التعصب لدى الطلبة 
وطالبة في مختلف التخصصات بالجامعة، وتم طالبا  1493 ) )استخدم عينة الدراسة والتي قوامها

إعداد الباحث، وفق المنهج الوصفي التحليلي. وأظهرت  ان مناالختيار العشوائي لها، عبر استخدام استبي
النجاح كانت قليلة، حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة  النتائج أن سمة التعصب لدى طلبة جامعة

الدارسة  التعصب لدى الطالبات كانت أعلى، وقد أظهرت ونسبة(  ( %52.08على الدرجة الكلية إلى
ممن كان رباؤهم من أصحاب المؤهل العلمي العالي أعلى من  الطلبةالتعصب ضد  أيضا أن مستوى

: القيام  أهمهاعدة وصايا من  إلىالمؤهل األقل، وتوصلت الدراسة  من أصحاب الطلبة الذين كان رباؤهم
 إيجادالعمل على  وأيضا ،التعصب؛ للحد من مراحلهم التعليمية المختلفة فيودراسات للطلبة  بأبحاث

 للتسامح بين الطلبة للحد من التعصب بين الطلبة. استراتيجية
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 لدراسات العربية :ا -2
  ، ( التعصب الفكري والمنهجي والحزبي آفة الجماعات اإلسالمية 2014دراسة ) البطران. 

هدفت الدراسة إلى معرفة ظاهرة سلبية وهي اشكالية التعصب الفكري والمنهجي والحزبي فى 
تبع الدراسة وترصد صورا من مظاهر ذلك التعصب الذي يراه أنه من الجامعات االسالمية ، حيث ت

رفات الجماعات االسالمية ، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها : أن التعصب الفكري والحزبي 
، وعلى الجماعات االسالمية االعتراف بوجود  اواسط الجماعات االسالمية فيظاهرة فكرية منتشرة 
ضفاء صفة ثم هذه الظاهرة اوال ومن  التعامل معها ومعالجتها ، وأيضا تقديس القادة والشخصيات وا 

القداسة على أفكرهم وأعمالهم سبب رئيسي فى صناعة الوثنية الفكرية المعاصرة ، وبالتالي ضعفت 
الجماعات االسالمية ، وايضا عملت تلك العوامل على تأجيج الصراع والعداء بين تلك الجماعات 

 االسالمية .
وصت الدراسة إلى ضرورة ان تتخلص تلك الجماعات من رفة التعصب بشتى صوره والتحزب وأ

المقيت ، وايضا تكريس جهودها في الدعوة والعمل على خدمة الدعوة االسالمية وتنزيل االسالم بقيمه 
 وردابه عمليا في حياة الناس.

 
 
  لتعصب الديني.( الحوار المجتمعي وعالقته بتخفيف من حدة ا 2011،محمد)دراسة 

من  ،حدة التعصب الدينيالحوار المجتمعي وعالقته بتخفيف بيان  معرفة هدفت الدراسة إلى
خالل المنهج الوصفي التحليلي مستخدما االستبيان للمسح الشامل ألعضاء جمعية مسلم بن عقيلة والبالغ 

المستفيدين والبالغ  (،وعينة عشوائية من8(،وبعض المتخصصين والخبراء والبالغ عددهم )9عددهم)
والتعرف إلى الصعوبة  ،(،إلى تحديد أكثر المشكالت المجتمعية المرتبطة بالتعصب الديني50عددهم )

صل إلى والتو  ت المرتبطة بالتعصب الديني،مشكالالالتي تواجه األخصائي االجتماعي في التعامل مع 
 تصور مقترح لطريق وتنظيم المجتمع للتعامل مع هذه المشكالت.

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا بين التعصب الديني أ وخلصت بنتائج وتوصيات أهمها:
كما وأكدت على وجود مشكالت  ،ومحل الميالد لألهالي المتعصبين سواء كان من الريف أو المدينة

 ،لمجتمعلي يضعف من تحقيق المصلحة العامة ن التعصب الدينا  و  اجتماعية مرتبطة بالتعصب الديني،
 األطرافحد أوأعضاء مجلس اإلدارة ينتمون إلى  ونال يكون األخصائيأنه على اإلدارة أأظهرت و 

المتنازعة لتحريك الحوار في االتجاه االيجابي الذي يسهم في نبذ الخالفات الدينية وتقريب جهات النظر 
تبطة بالتعصب وأكدت علي ضرورة الحوار المجتمعي للتخفيف من حدة المشكالت المر  بين األهالي،

ووجود أنشطة تجمع بين األهالي بإشراف متخصصين وتعاون القيادات المجتمعية المحلية   ،الديني
وضرورة نبذ  ،حدة التعصب الديني من واألخصائي  أعضاء مجلس اإلدارة وبعض القيادات للتخفيف
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ضرورة استخدام الحوار و  ،المتنازعة األطرافالمحاورة حتى يمكن التأثير على  األطرافالخالفات بين 
 المجتمعي في التخفيف من وحدة التعصب الديني.

 
 ( االتجاهات التعصبية وعالقتها ببعض التغيرات لدى طلبة الجامعات.2011،دراسة )عبد الصاحب 

مستوى المواقف  فيوالتعرف الى الفروق  ،اتجاهات التعصب لقياسبناء مقياس  إلىهدفت الدراسة 
( 400وقد شملت الدراسة عينة من ) ،( التعليميالمستوى  ،ات )الجنس، التخصصالمتعصبة وفقا لمتغير 

يوجد تناسق تام بين طلبة الجامعة اتجاه وتوصلت الدراسة لعدة نتائج:  ،طالب وطالبة من جامعة بغداد
مع الذكور واألعراف منها التعصب ويوجد تأثير التجاهات اإلناث بالتنشئة االجتماعية الصارمة 

وأوصت الدراسة : إلجراء دراسة عن االتجاهات التعصبية وعالقتها  ،المجتمع فياعية السائدة االجتم
وأيضا عمل دراسة تبحث عن عالقة التعصب ببعض المفاهيم النفسية ودراسة  ،بأساليب المعاملة الوالدية

 عن عالقة االتجاهات التعصبية وعالقتها ببعض المتغيرات لدى الموظفين داخل الدولة.
 

 
 

 بشمال العراق ( االتجاهات التعصبية بين الجماعات العرقية2008،دراسة )ديلوبى . 
 فيعصبية لدى الجماعات العرقية الموجودة تلى معرفة وقياس االتجاهات الهدفت الدراسة إ

من معرفة وجود  للتأكدالعرب( وذلك ،التركمان،ابيل وكركوك بشمال العراق )الكرد، الكلدواشو يمدينت
ثير عضوية أمعرفة وجود ت وأيضا ،تعصبية فيما بينهم اتجاهاتومعرفة هل توجد  ،ب من عدمهالتعص

 كأداة االستبانةواستخدام  االجتماعيواستخدمت منهج المسح  ،األفرادالسياسية لدى  األحزاب إلىاالنتماء 
: يوجد اتسام وتوصلت الدراسة لنتائج ،من اربيل 73و ،األكرادمن   143بلغ تعدادها  قصديهبعينة 

ذات طابع  بأنهابشكل عام ووصفت  األربعةلالتجاهات االجتماعية النفسية بين الجماعات العرقية 
 فيتأثير المجتمع حتى يكون له  فيومظاهره لم يعد عنصرا ثقافيا  العرقيالتعصب  إن وأيضا ،ايجابي
دينة اربيل العراقية منذ م في وثقافي واقتصادي سياسيوان  وجود خالف  ،سالب تعصبياتجاه تكوين 
وهذا اثر  ،الغير كردية بالكثير من الحقوق السياسية والثقافية األقليةعليه تتمتع  يم وكما ه 1991عام 

دل ذلك على وجود تناسق واتصال بين  وأيضا ،نحو الجماعات العرقية األفرادنحو اتجاهات  باإليجاب
 إطاررة ترسيخ وتعزيز مفهوم المواطنة من خالل : ضرو إلىوتوصلت الدراسة  ،المدينتين في األحزاب
 إقليم في لألقلياتتعززي مفهوم المشاركة السياسية  وأيضا ،يضمن المساواة وعدم التمييز دستوري قانوني
 ديان.ان العراق بما يحافظ على حرية األكردست

 جامعات المصرية.لدى طلبة ال أدت إلى ظهور التعصب ياالجتماعية التاألبعاد ( 2004،يمبيو )دراسة 
الكشف عن األبعاد االجتماعية التي أدت إلى ظهور التعصب، وطبقت هذه  ىالدراسة إلهدفت 

طالب وطالبة من المنتمين وغير المنتمين لجماعات إسالمية ومن  (400) الدراسة على عينه قوامها
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إعداد الباحث، وفق  سؤال من(150)العاملين وغير العاملين، وقد استخدمت استمارة أسئلة مكونة من 
من المنتمين إلى 49%)المنهج الوصفي التحليلي. وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن مفهوم التعصب عند)

جماعات إسالمية يعتبر معاداة الماركسية واإللحاد،  وغير المنتمين اعتبروا أن التعصب هو شطحات 
عصب بمعناه الديني والسياسي، وأن أكثر عن الدين، وأن الفئات العمرية لكبيرة كانت ربطت مفهوم الت

الناس تطرفا هم الجماعات الدينية ويليها الجماعات السياسية ثم المفكرين فالشباب فالطلبة فالعمال. ونفى 
 .جميع أفراد العينة أن يكون لهم عالقة بالتعصب أو المتطرفين أو أي ممارسات متطرفة

   قته بمدى تحقيق الفرد لذاتهالتعصب بأنواعه  وعال( 2002،عفيفي )دراسة. 
طبيعة التعصب بأنواعه المختلفة وعالقته بمدى تحقيق الفرد لذاته،  علىالتعرف إلى هدفت 

طالب وطالبة من جامعة عين شمس، واستخدمت الباحثة (200) وطبقت هذه الدراسة على عينة قوامها
ذات، وفق وقياس تحقيق ال ،ه الشخصيواختبار التوج ،األدوات اآلتية: مقياس التعصب من إعداد الباحثة

سالبة بين  ةلت إليها أنه توجد عالقة ارتباطيوكانت نتائج الدراسة التي توص ،المنهج الوصفي التحليلي
شباعالتعصب   الحاجة إلى تحقيق الذات وتوجد فروق دالة بين متوسطات درجات الذكور واإلناث. وا 
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 -الدراسات األجنبية :  -3
 

  دراسةOjimbo ،2009 ) نهج طريقة التهديد المتكامل أفريقياجنوب  فياستكشاف التعصب. 
التعصب على  تأثيرومدى  أفريقياجنوب  فياستكشاف مستوى التعصب  إلىهدفت الدراسة 

 يواستخدم الباحث منهج التحليل الكم ،المتعصبة سياسيا تبعا لنظرية التهديد المتكاملة المجموعات
كيب  جامعتي( طالب من طالب 113وطبقت عينة الدراسة على ) ،بانةاالست أداةمن خالل  ،للدراسة

 ياالقتصاديشمل التهديد  واقعيمن نتائج الدراسة : وجود تهديد  وكان ،أفريقياجنوب  فيوويسترن كيب 
 وأوصت ،إفريقياجنوب  فيتسامح بين المجتمعات الحزبية عدم الوايضا ودل على وجود مؤشر  ،يمنألوا

الكتشاف العالقة بين التهديد  وأيضا السياسيجة الى عمل دراسات لتحسين الوضع الدراسة : للحا
 من اجل توسيع المعرفة . السياسيوالتعصب 
 

 دراسة(Moore dahlia, 2000التعصب بين الطالب الفلسطينيين واليهود في إسرائيل" ) ." 
وعة وتقارن المواقف وهدفت الدارسة إلى تحليل التعصب ضد مجموعات سياسية أو اجتماعية متن

االجتماعية والسياسية لمجموعتين متميزين ومتمايزتين بشكل هائل من طالب المدارس العليا اليهود 
لتعصب اق السياسي كنموذج مقترح للحد من وفحصت )اختيار(تصوراتهم للسيا ،والفلسطينيين في إسرائيل

وقد أسفرت النتائج عن أن النموذج  م،لتعصبه ىقصيجاد العوامل التي تؤثر على الحد األإوهدفت إلى 
ويظهر أن التعصب تجاه  ،المقترح أكثر قابلية للتطبيق للطالب اليهود عن نظرائهم الفلسطينيين

وقضايا اآلمن القومي والعقيدة  لمدنية،االمجموعات الخارجية يتأثر بالتدين المفرط وبروز الهوية الوطنية و 
 )االيدولوجيا(السياسية.

 
 
  دراسة(1992G،A Timer)  لدى الطلبة الجامعيين والتعصب الدينية،حول التسلطية واألصولية. 

الديني والمؤشرات المتنوعة للتوجه واألصولية الدينية هذه الدراسة تفحص العالقات بين التسلطية 
 (من الطالب الجامعيين بينما بلغ عدد أفراد العينة من أباء الطالب701عينه الدراسة على ) واشتملت

 مقاييس طورت من اجل قياس األصولية الدينية والحاجة الدينية، إكمالوطلب من أفراد العينة  ،أبا(276)
وقدرتها علي التمييز بين المتعصبين وغير  ،أثبتت هذه المقاييس صحتها وسالمتها السيكومترية

بين  اقوى اك  ارتباطوأظهرت النتائج أن هنا ،عبر مقاييس متنوعة للتعصب والعداء التسلطي المتعصبين،
على  األصولية الدينية والحاجة الدينية مع التسلطية الجناح " األيمن" ومقياس األرثوذكسية المسيحية،

 الرغم من أن األرثوذكسية نفسها لم تظهر ميال لالرتباط بالتعصب
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 المحور الثاني : يتناول الدراسات المتعلقة بالمشاركة المجتمعية :
 : لمحليةاوال : الدراسات ا

  ( 2015، الهابيلو  الشرفادراسة) المشاركة المجتمعية في رسم خطط وسياسات الهيئات  دور
 (غزة) دراسة حالة بلدية  المحلية في قطاع غزة

هدفت هذه الدراسة الى بيان دور المشاركة المجتمعية في رسم خطط وسياسات الهيئات المحلية في 
حديد أولوية العمل على تحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية لدى قطاع غزة )دراسة حالة بلدية غزة(، وت

فئة الدراسة، والى قياس مدى تطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية في بلدية غزة من حيث منهجية عمل 
البلدية ورلية اتخاذ القرار في المجلس البلدي ولجان األحياء واجتماعات البلدية العامة مع المواطنين. 

( 70دراسة من جميع أعضاء لجان األحياء حيث بلغ عددهم وفق إدارة  البلدية )ويتكون مجتمع ال
( 50عضوا؛ حيث استخدام الباحثان  أسلوب العينة العشوائية لجمع بيانات الدراسة حيث تم توزيع )

بحيث ال يوجد إشارة إلى تأثير مشاركة المواطنين لدراسة لعديد من النتائج الهامة وتوصلت ا ،استبانة
التخطيط الحضري و رلية اتخاذ القرار؛ فضال عن تمثيل المواطنين من خالل المجلس البلدي أو  في

تنسيق البلدية مع لجان األحياء واجتماعات البلدية العامة مع المواطنين على المشاركة المجتمعية 
في رسم خطط وسياسات بلدية غزة. وخلصت الدراسة بتوصيات حول تعزيز مفهوم المشاركة 

مجتمعية للمواطنين عبر اعتماد رلية للمشاركة في خطط عمل وسياسات بلدية غزة ومجلسها ال
البلدي. كما توصي بالمساهمة في إيجاد مزيد من الدعم التقني والمعنوي لمبدأ المشاركة المجتمعية 
ي عبر تخصيص جزء من الموازنات السنوية لهذا األمر، وتسويق مفهوم المشاركة المجتمعية ف

اعتماد برامج تدريبية وتوعوية للعاملين في بلدية غزة تهدف إلي تمكين ديد من القنوات اإلعالمية و الع
العاملين بها من انتهاج مبدأ المشاركة. وتعزيزها في برامج عمل مؤسسات المجتمع المدني وخاصة 

 .البلديات

 
 لدى الطلبة المتوقع ( دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز قيم التسامح 2009،دراسة )المزين

 تخرجهم من طلبة الجامعات الفلسطينية .
تعزيز قيم التسامح لدى الطلبة من  فيإلى التعرف على دور الجامعات الفلسطينية الدراسة هدفت 
( 294بلغت ) ،األقصى( بغزة –األزهر -على عينة عشوائية من طلبة جامعة )اإلسالمية ،وجهة نظرهم

تعزيز قيم  فيأداة االستبيان الستطالع أراء العينة حول دور الجامعة  طالبا وطالبة، عبر استخدام
ن دور الجامعات الفلسطينية في تعزيز أبرز النتائج أحيث بينت  ،وفق المنهج الوصفي التحليلي ،التسامح

(، وكما بينت النتائج وجود فروق 65.21%) ينسبقيم التسامح تراوح بين مستوى ضعيف ومتوسط بوزن 
دور الجامعة بتعزيز قيم  فيبين الجامعات الفلسطينية الثالثة لصالح جامعة األزهر ثم األقصى  إحصائية
فروق دالة إحصائية في دور الجامعات الثالثة في تعزيز قيم التسامح الفكري وجود وكذلك  ،التسامح
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ور الجامعة بتعزيز والثقافي والسياسي والعلمي لصالح جامعة األزهر، بينما لم تظهر نتائج اى فروق في د
باإلضافة إلى عدم وجود فروق بين الجنسين في ررائهم نحو دور  ،قيم التسامح الديني واالجتماعي

، واوصت الدراسة : على إشاعة مناخ تسامحي داخل الجامعة ، وأيضا تقديم األسس العلمية الجامعة
 ت.الجامعا تسيسللتصدي للمشكالت التي تواجه الشباب الجامعي ، وتجنب 

 
 ( دور المشاركة المجتمعية 2007،الشرعيدراسة )المدرسياإلصالح  في. 

جل لتي يجب أن يقوم بها المجتمع من أهدفت الدراسة إلى التعرف على األدوار األساسية ا
كما هدفت الدراسة الى  ،اإلصالح المدرسي وذلك من خالل مؤسساته المتنوعة فيالمشاركة الحقيقية 

 ،اإلصالح المدرسي فياجهة التحديات والمعيقات التي تعيق المشاركة المجتمعية التعرف على كيفية مو 
والعمل على  ،بان التعليم مسؤولية الجميعومنها  قيم الوقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها : غرس 

لمجتمع وتشجيع منظمات ا ،أساليب االتصال بين المدرسة والمجتمع فيوالتنوع  ،تشجيع المبادرات الفردية
جل العمل على اإلصالح المدرسي والعمل على الربط بين تقديم الدعم المالي والمعنوي من أ فيالمدني 

 .ظام التعليمي وحاجات السوق المحليالن
 جل التسامح بين التنظيمات السياسية في المجتمع أالتربية من  (2006،الخطيب )دراسة

 الفلسطيني.
واقع التسامح ومدى شيوعه بين التنظيمات السياسية في هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 

هدفت إلى  كما، الفلسطيني ودور التربية في تعزيز قيم وثقافة التسامح في المجتمع  ،المجتمع الفلسطيني
ا ا وتسامحً أكثر وئامً  تقديم توصيات ومقترحات يؤمل من خاللها اإلسهام في بناء مجتمع فلسطيني للغد،

 وحرية وتكامال.
كان  ،وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليليو 

 منها:
بين التنظيمات واألحزاب السياسية  .تراجع قيم التسامح إلى حد كبير في إطار العالقات الوطنية،1

 في السنوات األخيرة. الفلسطينية،
كان يتحقق  وى وأحزاب وتنظيمات الشعب الفلسطيني،.انه عندما يحل التسامح والتوافق بين فئات وق2

 كان يضطرب المجتمع ويتخلف برمته. ،يحل الخالف واالزدهار وعندماالتقدم 
ترشيح فيما يتعلق بنشر و  .إن التربية بمختلف مؤسساتها ومستوياتها بحاجة إلى إعادة النظر في دورها،3

 وسلوكا. افكرا ومنهج ثقافة التسامح،
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  مدينة  -ة في تنمية وتطوير المجتمع المحلي( دور المشاركة المجتمعي2005،ميدراسة )قدو
 نابلس نموذج.

 ،هدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور المشاركة المجتمعية في تنمية وتطوير المجتمع المحلى
سة  وأوصت الدرا ،وكذلك البحث في العالقة بين المشاركة المجتمعية ومستواها في تنمية المجتمع المحلى

بضرورة توسيع نطاق العمل التطوعي ألفراد الحي وذلك لتعزيز قدرات لجان األحياء على مواجهة 
وكذلك ضرورة توعية السكان المحليين بأهمية العمل التطوعي وحثهم على  ،المشكالت ومعالجتها

ية ما تقوم به كما أكدت الدراسة على أهم ،المشاركة الفعالة في أنشطة وفعاليات لجان األحياء السكنية
 وأ ،الجهات المعنية في تفقد حاجات المجتمع والتعرف على مطالبهم حول الخدمات المقدمة لهم

والعمل على تزويد تلك اللجان بالمعلومات  ،ن يتم إيجاد نظام لعمل لجان األحياء السكنية
 .والتقارير اإلحصائية المتعلقة باألحياء السكنية داخل المجتمع المحلى

 ( حداث التنمية  2005عبد الكريم،  دراسة ( دور الهيئات المحلية في تعزيز المشاركة وا 
 السياسية.

حداث التنمية السياسية  هدفت الدراسة إلى معرفة دور الهيئات المحلية في تعزيز المشاركة وا 
 على الديمقراطية وسياسة مبدأ المشاركة والديمقراطية من أجل بناء حكم صالح مبني وضرورة ترسيخ

ود الهموم والطموحات وأوصت الدراسة على : ضرورة التركيز على اإلنسان كمحور للجه فيالمشاركة 
وأيضا على أهمية اإلصالحات اإلدارية في المؤسسات المحلية وأيضا العمل  ،جل التنميةالمبذولة من أ

م ديمقراطي منظم جسر من الثقة بين المواطن والمسؤول في المجتمع المحلي وأيضا تبني نظا على بناء
لهيئة المحلية والعمل على إيجاد قادة للعمل في مؤسسات لديها القدرة على البناء الديمقراطي لتشريعات ا
 السليم . 

 سياسية والعامة ) قطاع ( واقع المرأة الفلسطينية في المشاركة في الحياة ال2005،دراسة )  رياض
 (. غزة نموذج

واقع المرأة الفلسطينية ومشاركتها في الحياة السياسية  إليقرب  عنهدفت الدراسة إلى التعرف 
الحياة السياسية  فيوتوصلت الدراسة التي تناولت التطور التاريخي لمشاركة المرأة  ،مة في قطاع غزةاالع

وهناك عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية  ،تفعيل دورها فيلى دور المؤسسات الفلسطينية بغزة وا  
تقف حائال أمام المرأة الفلسطينية لتشارك بقوة في  و المشاركة السياسية في ةالمرأ دوروقانونية تعيق 

 إضافة إلى العوائق التي تضعها المرأة نفسها أمام مشاركتها السياسية. ،المجاالت السياسة والعامة
 البلديات الفلسطينية المستحدثة . في( التخطيط بالمشاركة المجتمعية 2005،دراسة )خليفة 

في عملية  وء على دور مشاركة المجتمع المحليهدفت هذه الدراسة إلى معرفة وتسليط الض
المستخدمة  كما ركزت الدراسة على الوسائل واألدوات ،التخطيط في البلديات الفلسطينية المستحدثة

جود هم ما توصلت به الدراسة : إلى و وأ ،في التخطيط وصنع القرار والعقبات إلشراك المجتمع المحلي
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وأيضا هناك عدم وجود اهتمام  ،دور ايجابي ورغبة بين أفراد عينة الدراسة نحو المشاركة المجتمعية
بنى وتنفيذ وأوصت الدراسة بضرورة العمل ت ،لموضوع التخطيط بالمشاركة المجتمعية في البلديات

ح تحفز على التخطيط ولوائ ة الحكم المحلي في وضع قوانينوزار  يضا أن يشمل دورالتخطيط بالمشاركة وأ
وأيضا العمل الجاد على إيجاد وحدة للتخطيط بالمشاركة  ،بالمشاركة المجتمعية بين البلديات الفلسطينية

وأيضا العمل على تنظيم دورات مستمرة تهتم بمبدأ التخطيط بالمشاركة  ،داخل البلديات الفلسطينية
 .المجتمعية
 

 ثانيا : الدراسات العربية
 لمهارات  "حالة الصف الثامن االساسي" نالطلبة األردنييدرجة ممارسة  (2015، دراسة )القاعود

 األردن. فيالمشاركة المجتمعية والقيادة 
هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة ممارسة الطلبة في الصف الثامن االساسي لمهارات المشاركة 

، وتكونت عينة الدراسة من لوصفيالمجتمعية ومهارة القيادة في التربية ، وأعتمد الباحث المنهج ا
، وقد أظهرت الدراسة عدة نتائج من أهمها  2015/2014( طالبا وطالبة من العام الدراسي 297)

أن ممارسة الطلبة لمهارات القيادة جاءت عالية وأوصت الدراسة : إلى ضرورة تفعيل  االدارات 
الها ، وتزويد معلمي التربية المدرسية ودور الطلبة في المشاركة المجتمعية في مختلف اشك

 . معيةتاالجتماعية بأدوات تساعد على غرس مفاهيم المشاركة المج

  ، في( المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير اداء المدارس الحكومية  2015دراسة ) القرشي 
 المملكة العربية السعودية .

منهج وير اداء المدارس الحكومية ، هدفت الدراسة إلى الكشف عن المشاركة المجتمعية المطلوبة لتط

مجتمع الدراسة : تك ون مجتمع ،  الدراسة : تم اتباع المنهج الوصفي المسحي في هذه الدراسة

ضرورة العمل على واوصت الدراسة على ، ومدرس  ف(مدير ومشر 229الدراسة النهائي من ) 

عمل اللجان المدرسية ، في  راألمو أولياء  من خالل اعتماد مشاركة المجتمعية تفعيل المشاركة
 من خالل التواصل مع جميع مؤسساتالمجتمع المحيط  العمل على فتح قنوات االتصال معو

 لمجتمع المدني  على دعم  انشطة وفعاليات المدارس.دعوة مؤسسات ا المجتمع المدني ، و
  ،( دور المشاركة الشعبية في التنمية الريفية.2011دراسة ) عمر 

ة إلى على التعرف لدور المشاركة المجتمعية الريفية الفاعلة للمواطنين في جميع مراحل هدفت الدراس
العملية اإلنتاجية ، ومن خالل الدراسة برزت أهمية المشاركة للمستفيدين من العملية التنموية باعتبار 

ة الشعبية دور أن اإلنسان هو وسيلة التنمية وهدفها ، وبالتالي فإن من نتائج الدراسة : ان للمشارك
فعال في التنمية الريفية ، وتهدف أيضا إلي إحداث تغيرات أساسية في البنية االجتماعية 

، وهذا يظهر من خالل عدة  محاور هي :  واالقتصادية، وهذا مؤشر للتوزيع العادل للثروة والدخل
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قدرات التنموية ، محور بناء القدرات المؤسسية ، ومحور بناء القدرات البشرية ، ومحمور بناء ال
  ومحمور بناء القدرات البيئية.

 ( العوامل االجتماعية المؤثرة على المشاركة السياسية للشباب الجامعي.2011،دراسة )مرعى 
تؤثر على المشاركة السياسية للشباب الجامعي  هدفت الدراسة لمعرفة العوامل االجتماعية التي

ي عن المشاركة السياسية، ومعرفة المعوقات التي تواجه إحجام الشباب الجامع والعوامل المؤدية إلى
حد االجتماعي وهو يعتبر أنحو المشاركة السياسية، واعتمدت الدراسة على منهج المسح  يالشباب الجامع

طالب من طلبة جامعة حلوان،   200نماذج المنهج الوصفي التحليلي واختارت عينة عشوائية من 
، وقد توصلت الدراسة إلى عدت نتائج أهمها : ضعف المشاركة في ةاالستبانواستخدم الباحث أداة 

االنتخابات داخل الجامعة ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها عدم استخراج البطاقة االنتخابية، وأيضا ضعف 
وعدم وجود ثقة في االنتخابات ونتائجها، وعدم تمكين الشباب  ا،اهتمام الجامعة بتثقيف الطالب سياسيً 

 ررائهم بحرية في حرم الجامعة. للتعبير عن
وأوصت الدراسة بضرورة تبنى برامج تساعد الشباب الجامعي فى االنخراط فى المشاركة السياسية وايضا 

 العمل الجاد في مشاركة الشباب الجامعي النهم يعتبرون النخب في المجتمع.
 
 

 ،ارس الثانوية في تأثير تهميش التماسك االجتماعي في المد تالدال(  2008دراسة) شعيب
 .اتجاهات التالمذة السياسية واالجتماعية والمدنية في لبنان

هدفت هذه الدراسة إلى معالجة توجهات الطلبة في المدارس الثانوية في لبنان لتعزيز التماسك 
 االجتماعي، وانعكاسات هذه الممارسات على توجهات الطلبة السياسية والطائفية واالجتماعية .

" مدرسة 14" مدرسة ثانوية عشر منها حكومية و" 24الدراسة على عينة البحث "ملت تشإوقد 
خاصة، بما في ذلك مدارس علمانية ودينية، كما ضمت مدارس أخرى من طوائف أخرى، وأجريت 
مقابالت مع أساتذة وطالب هذه المدارس للوقوف على سياسات المدارس اتجاه موضوع التماسك 

ان لتوجهات التالمذة وررائهم السياسية واالجتماعية، وذلك لمعرفة اثر االجتماعي، كما طبق استبي
 سياسات المدارس في ررائهم.

غلب المدارس مفهوما ضيقا للتماسك االجتماعي انحصر في أنتائج تلك الدراسة لدى  وأظهرت
جود خمس التعددية المذهبية والمواطنة، ولم يشمل مفهوم العدالة االجتماعية، كما الحظت الدراسة و 

 مقاربات للتماسك االجتماعي تالزم بعضها مع توجهات طائفية لدى التالميذ.
 ( المشاركة المجتمعية في تمويل المشروعات التعليمية 2007 :األنصاري ،الحمديدراسة )

 .الواقع والمأمول–للمدارس الثانوية بدولة الكويت 
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لمجتمعية في تمويل المشروعات هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع وأنواع المشاركات ا
ستطالع رراء ال االستبانةالتعليمية في المدارس الثانوية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي  واستخدم 

من نتائج الدراسة : أن اكبر قدر من التمويل كان من نصيب تكريم الطلبة  مدراء المدارس، وكان
وأوصت الدراسة :أن توفر وزارة  لمختبرات العلمية،لبناء ا هيالمتفوقين، وان اقل المشروعات تمويال 

التربية والتعليم الدعم المالي والمعنوي للمدارس وأوصت أيضا بوضع خطة إعالمية توعية توضح أهمية 
وأيضا العمل على تشكيل لجان ومجالس محلية  مية،المشاركة المجتمعية في تمويل المشروعات التعلي

جل اقتراح أساليب تمويلية فعالة ووضع لخبرة ورجال الفكر والعلم من أو اتتمتع بصالحيات وبمشاركة ذ
 خطط للتعاون بين وزارة التربية والتعليم والجهات التمويلية.

 
 
 

  ( دراسة تحليلية"   دور المشاركة المجتمعية في اإلصالح المدرسي   2007 )   ، الشرعيدراسة" 
سابقة التي تناولت دور المشاركة المجتمعية في اإلصالح استنادًا إلى الدراسات واألبحاث والتجارب ال

التعليمي فإن الدراسة الحالية تهدف إلى إبراز أهمية دور المشاركة المجتمعية بمختلف مؤسساتها 
ومنظماتها وأفرادها في اإلصالح المدرسي وارتباطها بالتطورات المعاصرة والتوجه العالمي الجديد 

( ودعم المجتمع لهذا االتجاه، إضافة إلى الوقوف على التحديات التي حول مفهوم )التعليم للجميع
 تواجهها المدرسة ورليات التعاون لتفعيل العالقة والشراكة بين المجتمع والمدرسة.

منهج الدراسة: تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لغرض تحليل محتوى الوثائق والدراسات 
 .  التي تتعلق بالموضوع للوصول إلى ما يحقق الهدف من الدارسةواألبحاث واألدبيات المنشورة 

اصرة من ثورة معرفية تقديم المقترحات المتعلقة بالتطورات المع وكان من اهم توصيات الدراسة :
دعم األبحاث والدراسات ريبية لتنمية العاملين بالمدرسة، دعم حلقات النقاش والدورات التدوتكنولوجية ، 
عقد الندوات والمؤتمرات المشتركة بين أولياء األمور والعاملين بالمدرسة ،  صالح المدرسيالمتعلقة باإل

 لتبادل الخبرات. 
        

 

 

 

 

 

 



71 
 

 ثالثا : الدراسات األجنبية
 
 ( دراسةEmmanuel marfo :2008   المشاركة المجتمعية والتمثيل المجتمعي )إدارة  في

 .نموذج دولة غانا –الموارد الطبيعية 
هدفت هذه الدراسة الى تطبيق المشاركة المجتمعية إلدارة الموارد الطبيعية عبر المشاركة المجتمعية، 
وكدراسة حالة تم اتخاذ مسألة استجالب األخشاب من غانا، وتفحصت الدراسة توقعات المواطنين 

سي للمشاركة للمشاركة ، وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات منها ضرورة االنفتاح االجتماعي والسيا
المجتمعية ، وضرورة المرونة للسماح بدور ديناميكي فعال ، وأيضا العمل على خلق واعي فعال 

 لضمان المشاركة المجتمعية بشكل أفضل.
   ( دراسة Barry Hand others،2005  مشاركة الشباب في السياسة العامة على مستوى )

 البلديات.
السياسة العامة للبلديات، وبيان القصور من قبل  يهدفت الدراسة إلى دعم مشاركة الشباب ف

يمكن من خاللها إشراك الشباب في  يوأيضا التعرف على المهام واألنشطة الت وسائل اإلعالم المختلفة،
من مفوضي الشباب عن مدينة   17السياسات العامة، واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي، وعينة من 

صت الدراسة عدة نتائج من أهمها : ضرورة مشاركة الشباب في وضع ، واستخلةفرانسيسكو األمريكي
وأيضا صنع القرارات التي توثر على حياتهم، حيث أشارت  السياسات العامة التي تهمهم في المؤسسات،

الدراسة إلى ضرورة تكثيف الجهود التي تؤثر على التنمية االجتماعية للشباب وتعزيز مشاركتهم 
 سة العامة.االجتماعية في السيا
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 تعليق عام على الدراسات السابقة :
بعد االطالع على ما توفر من دراسات محلية وعربية وأجنبية سابقة ذات صلة بموضوع الدراسة 

 بعاد والمحاور المختلفة لموضوع الدراسة،حيث تناولت األ الباحث أوثقها صلة بدراسته، ختارا الحالية،
  ،ارها التربوية في إكساب الطلبة أنماطا مختلفة من القيم وتنميتها لديهمفمنها ما دار حول الجامعات وأدو 

والمشاركة ما تناول شريحة الشباب الجامعي والسمات الشخصية لديهم وعالقتهم بالمسئولية االجتماعية 
 حيث امتازت الدراسات السابقة:، ظومات السائدة لدى طلبة الجامعاتكما تناولت المن ،ةاالجتماعي

ية ما بين دراسات ركزت على الدور التربوي للجامعات الفلسطين بانقسامهااسات السابقة الدر  -1
 ودراسات تناولت التعصب الحزبي ودراسات متعلقة بالمشاركة المجتمعية

 على المنهج الوصفي التحليلي. اغلبها المتبعة في الدراسات السابقة وركزت مناهجهاتنوع  -2
 ت عينتها من طلبة الجامعات أو أعضاء الهيئة التدريسية.إن غالبية الدراسات السابقة كان -3
 والعروض الوثائقية وتحليل الصحف. االستبانةتنوع أدوات الدراسة ما بين و  -1
تباينت الدراسات السابقة من حيث نتائجها فمنها ما اظهر ارتفاع مستوى التعصب الحزبي لدى  -5

 طلبة الجامعات ومنهم من اظهر انخفاضه .
دراسات أن الطالبات أكثر تعصبا من الطلبة في حين أظهرت دراسات أخرى أن أظهرت بعض ال -6

 وأخرى عدم وجود فرق بينهم. ،الطالب أكثر تعصبا من الطالبات
ومحدودية  أظهرت غالبية الدراسات السابقة أن هناك ضعف في الدور التربوي للجامعات، -7

 ات اتجاه طلبة الجامعة.المشاركة من األساتذة والمنهاج في الدور التربوي للجامع
اغلب الدراسات المتعلقة بالمشاركة المجتمعية ركزت على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية بكافة  -8

عملية البناء الديمقراطي والتمثيل  فيالسياسية واالقتصادية واالجتماعية وعلى دورها  أوجهها
 النسبي السياسي بين كافة أفراد المجتمع دون تمييز.

قطاع  فيوما رلت إليه األوضاع  الواقع الفلسطيني االهتمامبضرورة راسات السابقة أوصت الد -9
 ،وأوصت بتكريس التعددية السياسية وتحقيق الديمقراطية ،وأظهرت ضرورة إنهاء االنقسام غزة 
 .الفلسطينيعلى الصف  بمخاطرهوالتوعية  الحزبيالعمل على التخفيف من حدة التعصب  وأيضا
ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من اجل بناء حكم صالح مبنى على  حث علىال ضرورةب -12

 الهموم والطموحات. فيالديمقراطية وسياسة المشاركة 
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 ما يلي : فيسة الحالية عن الدراسات السابقة اختلفت الدرا
ي وليس كما في الدراسات السابقة الت ،أنها تناولت مفهوم التعصب الحزبي كمفهوم مستقل قائم -1

وهذا يعطي لمفهوم التعصب الحزبي مساحة  تعاملت معه كمفهوم جزئي مترابط مع تكوينه العام،
وكذلك الخروج بتوصيات ومقترحات تالمس بشكل حقيقي  كبيرة من البحث والتحقق العلمي،

 متطلبات هذا المفهوم.
مفهوم التعصب في اللحظة التي اتفقت فيها الدراسة الحالية مع كثير من الدراسات باستخدام  -2

 الحزبي لدى طلبة الجامعات.، لم يسبق أن تناولتها أي من الدراسات السابقة.
كما أن هذه الدراسة قامت على تعريفات إجرائية مختلفة بنيت على أساسها قواعد جمع البيانات  -3

والذي يخدم ،استنادا إلى استبيان قادر على معالجة التعريف اإلجرائي المنشود للتعصب الحزبي
 أسس وأهداف الدراسة موضوع البحث.

 الوقت الذي تم فيه إعداد هذه الدراسة في ظل استمرار أجواء االنقسام الفلسطيني.في  -1
 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:

  لطلبة الجامعات وعالقته بالمشاركة بيان الجوانب التي تم البحث فيها في مجال التعصب الحزبي
 .المجتمعية

 ن النظري والعلمي للدراسة.بناء اإلطاري 
 .ساعدت في تحديد واختيار منهج الدراسة وهو المنهج الوصفي التحليلي 
 ،عداد فروضها وأدواتها. ساعدت في صياغة مشكلة الدراسة  وا 
 الفلسطينية. تلطلبة الجامعا أعطت صورة واضحة عن درجة  التعصب الحزبي 
 خطوات الواجب إتباعها عند إعداد أدوات أتاحت الفرصة في التعرف إلى األدوات البحثية وال

 الدراسة وخاصة االستبيان.
 االتعرف إلى األساليب اإلحصائية المستخدمة واإلفادة منه 
 .عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها وتقديم التوصيات والمقترحات 
 : تتميز به هذه الدراسةما 
لدى طلبة الجامعات وفق إطار  حزبياللمواجهة التعصب  لتقديم رؤية واضحة وأنموذج مقترح سعيها -8

 .المشاركة المجتمعية
مفهوم جزئي كوليس كما في الدراسات السابقة  مفهوم مستقل قائمبمفهوم التعصب الحزبي  لهاتناو  -7

مساحة كبيرة من البحث والتحقق  وهذا يعطي لمفهوم التعصب الحزبي مع مفاهيم أخرى مترابط
 .متطلبات المفهوم أساسي ات تالمس بشكلالعلمي، وكذلك الخروج بتوصيات ومقترح

مفهوم المشاركة المجتمعية للحد من التعصب الحزبي لدى طلبة الجامعات  الكشف عن عالقة بين -4
 الفلسطينية.
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 .الفلسطيني الداخلي ظل استمرار أجواء االنقسام في هاتم إعداد -3

 الفجوة البحثية
 دراسات السابقة.( يبين فيه الباحث الفجوة البحثية في ال2جدول رقم )

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة جهة الفجوة

 الحد المكاني
 والحد البشرى

غلب الدراسات تناولت أ
السابقة طلبة الجامعات 
الفلسطينية سواء في 
محافظات الضفة الغربية أو 

 .قطاع غزة

تتميز الدراسة الحالية عن العديد من 
تمت مراجعتها التي  الدراسات السابقة

من حيث  احديث اموضوعهنا بتناولها 
دراسة العالقة بين التعصب الحزبي 
وعالقته بالمشاركة المجتمعية وهذا لم 

لدراسات السابقة بشكل مباشر تعالجه ا
أن لم يتم تناول كال المتغيرين  بمعنى

 مع بعضهما البعض.

 تم الدراسة الحالية بعالقةهت
 من في الحدالمشاركة المجتمعية 

طالب  لدى الحزبيرة التعصب هظا
قطاع  فيكبرى الجامعات وطالبات 

-جامعة األقصى-األزهرغزة )جامعة
 الجامعة اإلسالمية(.

 
 
 

 يالحد الزمان

تناولت  قد رخر دراسة تكان
التعصب الحزبي عام 

على حد علم  2016
 الباحث.

 لم تتناول مخاطر وأضرار التعصب
 المشروع الوطنيعلى الحزبي 

خاصة بعد االنقسام  سطينيلالف
 .2006عام

سعت لتقديم رؤية واضحة وأنموذج 
مقترح لمواجهة التعصب الحزبي لدى 
طلبة الجامعات وفق إطار المشاركة 

كما بينت مستوى  ،المجتمعية
التعصب الحزبي بين كبرى جامعات 

 .غزة
 

 متغيرات الدراسة
كانت معظم الدراسات 
السابقة تتحدث عن 

دون  التعصب الحزبي
مقارنته بالمشاركة 

 المجتمعية.

من  تحدالجهود واألنشطة التي  تبين لم
التعصب الحزبي بين طلبة الجامعات 

 .الفلسطينية 

تم عمل ربط بين التعصب الحزبي 
ومحور المشاركة المجتمعية بين 

 .طالب الجامعات الفلسطينية

رت الدراسات السابقة هأظ يميز الدراسة ما
ي في الحزب وجود التعصب
 .سطينيةلالجامعات الف

من  سبل الحدلم تبين الدراسات السابقة 
التعصب الحزبي بين الشباب  وخاصة 

 .طلبة الجامعات الفلسطينية

ية لبمقترحات عم تم الدراسة الحاليةهت
 بةللدى ط الحزبيالتعصب  حد منلل

 .سطينيةلالجامعات الف
 الباحث جرد بواسطة
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 الفصل الرابع
 سةإجراءات الدرا

 .مقدمة 
 .منهجية الدراسة 
 .متغيرات الدراسة 
 . مصادر الدراسة 
 .مجتمع وعينة الدراسة 
 .أدوات الدراسة 
 إجراءات تطبيق أدوات الدراسة 
  االستبانةصدق. 
 الجات  اإلحصائية للدراسة.المع 
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 مقدمة :
جراءاتيحتوى هذا الفصل على منهجية  العينة، وتحديد  ،ووصف مجتمع الدراسةالدراسة  وا 

معالجة  فياستخدمت  يالت اإلحصائية واألساليب ،من صدقها وثباتها والتأكد ،الدراسة أدواتوعرض 
 وصف لهذه اإلجراءات. وفيما يلي ،نتائج الدراسة

 الدراسة : ية واسلوبمنهج
 متغيرات الدراسة :

 التعصب الحزبي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية. المتغير المستقل /  -أ
 .المجتمعية المشاركة/  لتابعا المتغير -ب

 منهج الدراسة :
يحاول الباحث  الذي التحليلي الوصفياستخدم الباحث المنهج  ،الدراسة أهدافجل تحقيق من أ

تطرح  التي واآلراء وبيان العالقة بين مكوناتها ،تهاناابيمن خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة وتحليل 
 (.1991،105حطب وصادق :  أبوتحدثها ) التي ثارواآلتتضمنها  التي حولها والعمليات
 يتبع الخطوات التالية : يالتحليل يوالبحث الوصف

 بوجود مشكلة. اإلحساسمن  والتأكدتفحص مجال المشكلة وموضوعها  -1
 تحديد المشكلة تحديدا دقيقا. -2
 وضع االفتراضات المتعلقة للمشكلة. -3
 بالمشكلة.تحديد طرق اختيار المعلومات والبيانات المتعلقة  -1
 الدراسة المبدئية للمشكلة. -5
ظهار -6  النتائج وتصنيفها. وا 
 تحليل النتائج وتفسيرها. -7
 بلغة واضحة ومفهومة. النهائيبشكله  التحليليكتابة التقرير  -8

حيث يعتمد الباحث على جمع البيانات  ،فالمنهج الوصفي التحليلي يتناسب مع الدراسة الحالية
وذلك من  ،تسهم في فهم الواقع التيدلوالتها والوصول إلى االستنتاجات وتبويبها وتحليها والربط بين م

 جل معرفة العالقة بين التعصب الحزبي والمشاركة المجتمعية بين طلبة الجامعات الفلسطينية.أ
 مصادر الدراسة :

عالقة  والتي لها واألجنبيةالكتب والمراجع المحلية والعربية  الباحثالمصادر الثانوية : حيث استخدم  -1
 بالدراسة واألبحاث والدراسات السابقة ومواقع االنترنت.

االستبيان : تعتبر األقرب واألنسب لطلبة الجامعات لقياس معدل التعصب الحزبي لديهم، وأيضا  -2
الحصول على معلومات دقيقة  فييساعد  ألنهنظرا لكبر مجتمع الدراسة كان البد من إعداد استبيان 

 (.2010:20،زياد)بصدق وصراحة  برأيهمالعينة يدلون  فرادفأ ،اإلحراجوبعيدا عن 
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 مجتمع الدراسة :
( طالبا 54464والبالغ عددهم ) قطاع غزة  في يتكون مجتمع الدراسة من طلبة الجامعات الفلسطينية

ويستهدف باألخص طالب  ،اإلسالمية بغزةوالجامعة  األقصىوجامعة  األزهرمن طلبة جامعة وطالبة 
 : كالتاليتم توزيعهم حيث  الرابع للطالب راسيالدلمستوى ا

  حيث بلغ عدد طالب المستوى الرابع: عدد الطالب  (13459بلغ عدد طلبتها ) األزهرجامعة
 (.2017القبول والتسجيل : ،األزهرجامعة )1635وعدد الطالبات /  1193

  الطالب /  عدد:(حيث بلغ عدد طالب المستوى الرابع 26.200بلغ عدد طلبتها ) األقصىجامعة
 (.2017القبول والتسجيل : ،جامعة األقصى) 3209وعدد الطالبات /  1138

  ( طالبا حيث بلغ عدد طالب المستوى الرابع : عدد 14805بلغ عدد طلبتها ) اإلسالميةالجامعة
 .(2017القبول والتسجيل : ،اإلسالميةالجامعة )(2140)وعدد الطالبات (1285) الطالب 

 :الخاصة بالعينة الشخصية البيانات-أوال  

 (3جدول رقم )

 البيانات الشخصية  

 النسبة العدد البيان م.
 العمر .8
 33.4 122 سنة فأقل 20 

 28.8 105 سنة  21 

 26.8 98 سنة 22 

 11.0 40 سنة 22أكثر من  

 100.0 365 المجموع 

 عنوان السكن .7
 8.5 31 رفح 

 12.3 45 خان يونس 

 24.9 91 الوسطى 

 38.4 140 غزة 

 15.9 58 الشمال 

 100.0 365 المجموع 

 الجنس .4
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 النسبة العدد البيان م.
 35.1 128 ذكر 

 64.9 237 أنثى 

 100.0 365 المجموع 

 الجامعة .3

 32.9 120 اإلسالمية 

 27.9 102 األزهر 

 39.2 143 األقصى 

 100.00 365 المجموع 

سنة بينما  20ت أعمارهم أقل من من المستجيبين كان %33.4( يوضح أن ما نسبته 1جدول )
سنة فقط و كانت نسبة الذين يسكنون  22كانت أعمارهم  %26.8سنة و  21أعمارهم كانت  28.8%

، و كانت %38.4، ونسبة الطالب من مدينة غزة كان %20.8جنوب قطاع غزة ) خان يونس ورفح( 
و قد بلغت نسبة المستجيبين من كانوا من الذكور،  %35.1بينما  %64.9نسبة المستجيبين من اإلناث 

 . %39.2بينما من جامعة األقصى  %27.9ومن األزهر  %31.9الجامعة اإلسالمية 
 العينة االستطالعية للدراسة : -8

بغرض القيام بدراسة  استبانةقام الباحث بعد مراجعته أدبيات الدراسات السابقة بتصميم 
على الفئة المستهدفة بحيث  استبانة(60توزيع عدد)استطالعية تهدف إلي تقدير حجم المشكلة وقام ب

األزهر على طلبة جامعة  استبانة(20على طلبة الجامعة اإلسالمية و) استبانة( 20شملت بالتساوي)
 على طلبة جامعة األقصى. استبانة( 20و)

أن واقع التعصب الحزبي لدى طلبة جامعة األزهر مقداره يتضح من الدراسة االستطالعية 
أي بدرجة متوسطة وكذلك فإن واقع التعصب الحزبي لدى طلبة الجامعة اإلسالمية  (3.25)

هناك وجود تعصب حزبي  شير هنا الدراسة االستطالعية إلي أن( أي بدرجة مرتفعة وت3.96بمقدار)
 بدرجة متفاوتة بين طلبة جامعة األزهر لصالح الجامعة اإلسالمية.

 
 
 العينة األصلية للدراسة :-7

ر والجامعة ( طالبا من طالب جامعة األقصى وجامعة األزه365ينة الدراسة من )تكونت ع
 (.421: 2006،سيكاران اإلسالمية بغزة ) أوما
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 : األصلية( يوضح  بالتفصيل مجتمع الدراسة وعينة الدراسة 4جدول رقم ) 
 

 الدراسة : أدوات
ودراسة ) ( 2016من دراسة )الخور باالستبانة: حيث قام الباحث باالستعانة  الحزبيالتعصب  استبانه-8

ضافة 2013)الملخ  انات ن اتضح ندرة االستبيبعد أ ،عدة فقرات بعد التعديل عليها من قبل المحكمين وا 
 :االستبانةإلعداد ، وقد قام بالخطوات التالية الحزبيتتعلق بمحور التعصب  التي

  (.2013( ودراسة )الملخ2016)الخوركدراسة  الحزبيالسابقة للتعصب  األدواتفحص 
  فيمتخصصين  أساتذةمحكمين من  10حيث تم عرضها على  األوليةبصورتها  االستبانةتحكيم 

دارة األعماعلم النفس   .لوا 
 بعد تنفيذ المقترحات وتعديالت السادة المحكمين على عبارات  ستبانةلالالصورة المعدلة  إعداد

 .االستبانة
 لالستبانةالصورة النهائية  إعداد. 

 :الحزبيالتعصب  بانةتاسوصف 
  : ( فقرة.20يؤيده الطالب للحكومة حيث بلغ عدد الفقرات ) الذيالحزب البعد األول 
  : ( فقرة.19الحكومة حيث بلغ عدد الفقرات ) فيال يؤيده الطالب  الذيزب الحالبعد الثاني 

 المشاركة المجتمعية : استبانةوصف 
  مجتمع قائم ال بد  أييقوم عليها  األساسيةالتي: العالقات االجتماعية وهو يعد الركيزة األولالبعد

تماعية حيث بلغ عدد ومشاركة اآلخرين في مناسباتهم االج من وجود عالقات اجتماعية بينهما
 ( فقرات.10الفقرات)

  وهو الذي يتمثل في المشاعر والعواطف المختلفة التي تسيطر  : المشاركة الوجدانيةالثانيالبعد
مما يدفعه إلى سلوكيات مختلفة  ،على الطالب داخل الجامعة أثناء مواجهته مع اآلخرين
على انضباط انفعاالته داخل إطار  كالسعادة والحزن والشعور بالرضا اتجاه اآلخرين وقدرته

 ( فقرات.10حيث بلغ عدد الفقرات) الجامعة

 لدراسةامجتمع  الجامعة
 عينة الدراسة

 طالب المستوى الرابع

 120 14805 اإلسالمية

 102 13459 األزهر

 143 26.200 األقصى

 365 55046 المجموع
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  معارض بشدة( وذلك حسب -معارض-محايد-موافق-التدرج ) موافق بشدة أسلوبتم استخدام
 (.5جدول رقم )
 معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة تجابةاالس

 :االستبانةصدق وثبات 
(، وذلك على االستبانةالتحقق من صدق وثبات أداة الدراسة ) انةاالستبيقصد بصدق وثبات 

 النحو التالي:

 :االستبانةصدق -أوال  
لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية،  االستبانةيقصد بالصدق شمول 

لصدق ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها، كما يقصد با
أن أداة القياس تقيس ما وضعت لقياسه وال تقيس شيئًا رخر، وت عد الدراسة صادقة إذا حددت مدى 

 اختبارات الصدق التالية: ةالباحث تصالحية درجاتها، ومن أجل التحقق من صدق أداة الدراسة، أجر 

 صدق المحكمين "الصدق الظاهري": -8
ألولية على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم حيث قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها ا

والذين قاموا بدورهم بتقديم  ،وعلم النفس ( محكمًا، مختصين في مجال إدارة األعمال واإلحصاء10)
 .االستبانةفقرات  منالنصح واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم 

وضعت ألجله،  العبارات لقياس ما مالئمةمن المحكمين إبداء ررائهم في مدى  وقد طلب الباحث
ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي إليه، ومدى كفاية العبارات 
لتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسة األساسية، هذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه مناسبًا 

دة ألداة الدراسة، وكذلك إبداء وضروريًا من تعديل صياغة العبارات أو حذفها، أو إضافة عبارات جدي
(، إلى عينة الدراسةررائهم فيما يتعلق بالبيانات األولية )الخصائص الشخصية والوظيفية المطلوبة من 

، وبذلك خرج االستبيان في االستبانةالمستخدم في  الخماسي)ليكرت(  (Likert-Scale)جانب مقياس
 صورته النهائية.

 صدق المقياس: -7
 :االستبانةخلي لفقرات صدق االتساق الدا -أ

مع المحور الذي تنتمي  االستبانةيقصد بصدق االتساق الداخلي، مدى اتساق كل فقرة من فقرات 
على عينة الدراسة االستطالعية البالغ  االستبانةإليه هذه الفقرة، حيث تم حساب االتساق الداخلي لفقرات 
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ل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له على ك ن( مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بي32حجمها )
 النحو التالي:

لجميع مجاالت المحور األول: التعصب الحزبي لدى طلبة الجامعات الداخلي  االتساق صدق .8
 الفلسطينية: 

 :(6جدول رقم )
التعصب الحزبي لدى طلبة الجامعات لجميع المجاالت المحور األول: الداخلي االتساق صدق 

 الفلسطينية:

معامل  عدد الفقرات المحاور .م
 الداللة االرتباط

 0.001 0.837 20 الحزب الذي يؤيده الطالب والمشارك في الحكومة –البعد األول .1

 0.001 0.763 19 الحزب الذي ال يؤيده الطالب والمشارك في الحكومة –البعد الثاني .2
 ألول

التعصب مجاالت المحور األول: من  مجال( معامالت االرتباط بين كل 6يبين جدول رقم )
، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة للمحورالكلي  والمعدل الحزبي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية

 (.0.05أقل من ) ب عد(، حيث أن القيمة االحتمالية لكل 0.05دالة عند مستوى داللة )
 المشارك في الحكومةو يده الطالب الحزب الذي يؤ للبعد األول: الداخلي  االتساق صدق 1.1

 :(7جدول رقم )
 المشارك في الحكومةو : الحزب الذي يؤيده الطالب لللبعد األوالداخلي االتساق صدق 

 المحاور .م
معامل 
 االرتباط

 الداللة

 0.000 0.785 خير للوطن. و(يقدم كل ماهXحزب ) .1

 0.001 0.788 ي الوطن.مستوى المعيشة لجميع الناس ف بتعزيز(يهتم حقا Xحزب) .2

 0.001 0.647 .ناس في الوطن دون غيرهةللمعيشالهمه تعزيز  مستوى ي (Xحزب) .3

 0.001 0.731 .(يبذل قصارى جهده لتعزيز فرص عمل عادلة لجميع الفئات دون تقصيرXحزب) .1

 0.001 0.78 .جميع المجموعات في الوطن دون تحيز طائفي الملكية وملكية( يحترم حقوق Xحزب ) .5

 0.001 0.756 .ولم توافق أهدافهول( يحترم الديمقراطية حتى Xحزب ) .6

 0.001 0.798 به للتعامل مع السلطة بمسؤولية. يمكن الوثوق (Xحزب ) .7

 0.001 0.728 .(يعمل على توزيع عادل للسلطة بين جميع الفئاتXاعتقد أن حزب ) .8

 0.001 0.765 .والقضايا لجميع الفئات دون تحيز (يحاول بصدق تلبية االحتياجاتXحزب) .9

 0.001 0.776 (يعمل على احترام وحماية حقوق الناس.Xأنا على ثقة بان حزب) .12

 0.001 0.784 .(نحو جعل الوطن أكثر أمنا والمجتمع أكثر استقراراXيعمل حزب) .11

 0.001 0.776 .لى العالمن تنفتح فلسطين عأ(يفهم الطريقة التي يمكن من خاللها Xحزب) .12
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 المحاور .م
معامل 
 االرتباط

 الداللة

 0.001 0.721 (يحترم الدستور في فلسطين.Xعلى ثقة بان حزب) أنا .13

 0.001 0.733 (يحترم حقا التنوع الثقافي.Xحزب) .11

 0.001 0.782 .(قيم األمة في فلسطينXيمثل حزب) .15

 0.001 0.666 .طين(متشابهة مع القيم األخالقية للناس داخل فلسXالقيم األخالقية في حزب) .16

 0.001 0.361 (تشجع الناس على تحقيق الهوية الوطنية الفلسطينية.Xسياسات الحزب) .17

 0.001 0.667 (يسمح بعقد التجمعات السياسية لألحزاب المختلفة.Xحزب) .18

 0.001 0.794 (يسمح لسياسة الحوار في المجتمع.Xحزب) .19

 0.001 0.596 األخرى. كاألحزابوالحريات   (نفس الحقوقXيكون لحزب) أنينبغي  .22

 

الحزب الذي يؤيده الطالب كل فقرات البعد األول ( معامالت االرتباط بين 7يبين جدول رقم )
، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند للبعد األولالكلي  والمعدل المشارك في الحكومة

 (.0.05حتمالية لكل فقرة أقل من )(، حيث أن القيمة اال0.05مستوى داللة )

 الحزب الذي ال يؤيده الطالب والمشارك في الحكومةللبعد الثاني: الداخلي  االتساق صدق 2.1

 (8جدول رقم )
 : الحزب الذي ال يؤيده الطالب والمشارك في الحكومةيللبعد الثانالداخلي االتساق صدق 

معامل  المحاور .م
 الداللة االرتباط

 0.001 0.650 غير كفء في إدارته للبالد (X) حزب .1

 0.001 0.771 .في السلطة لإلضرار بصالح الناس (X) سوف تؤدي سياسات حزب .2

 0.001 0.691 .يتغاضى عن الفساد (X) حزب .3

 0.001 0.758 .يسئ استخدام السلطة من اجل تحقيق أهدافه الحزبية (X) حزب .1

 0.001 0.686 .لكسب فرص العمل ال تشجع الناس (X) سياسات حزب .5

 0.001 0.774 .يريد فقط تمكين مجموعات معينة تخصه للوصول إلى السلطة (X) حزب .6

 0.001 0.76 .يسعى إلى تهميش الناس الذين ال يؤيدوه (X) حزب .7

 0.001 0.455 .يتغاضى عن استخدام العنف والترهيب بحق المواطنين العزل (X) حزب .8

 0.001 0.758 .سوف يسمح باستخدام القوة المفرطة من قوات األمن من اجل تحقيق أهدافه (X) حزب .9

 0.001 0.728 . يعزز الصراع والنزاع خالل الحمالت االنتخابية (X) حزب .12

 0.001 0.768 .يجعل الناس عرضه للقمع والعنف،في السلطة (X)وجود حزب .11

 0.001 0.731 .من الشخصي واالجتماعيفي السلطة، يهدد األ (X) وجود حزب .12

 0.001 0.730 .بتوفير الحماية لجميع المواطنين على قدم المساواة (X) يرغب الحزب .13

 0.001 0.713 .يسمح لمؤيديه باستهداف بعض األفراد ومجموعات من اجل التخويف (X) االنتخابات حزبخالل  .11

 0.001 0.454 .ان فلسطينلديه قيما مختلفة عن معظم سك (X) حزب .15
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معامل  المحاور .م
 الداللة االرتباط

 0.001 0.716 ال يوجد لديه احترام التعددية الحزبية في فلسطين (X) حزب .16

 0.001 0.678 غالبية أفراد المجتمع الديه رؤيا سياسية ال يرضاه (X) حزب .17

 0.001 0.671 اليفهم ثقافة ومعتقدات الناس (X) حزب .18

 0.001 0.649 .ال يعد مقبوال (X) سؤولية األحزاب جميعا ولكن فعل حزبمأنه اعتقد في التسامح السياسي  .19

 

الحزب الذي ال يؤيده الطالب كل فقرات البعد الثاني ( معامالت االرتباط بين 8يبين جدول رقم )
، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند للبعد الثانيالكلي  والمعدل والمشارك في الحكومة

 (.0.05(، حيث أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من )0.05داللة ) مستوى

لجميع مجاالت المحور الثاني: المشاركة المجتمعية لدى طلبة الجامعات الداخلي  االتساق صدق
 الفلسطينية

 :(9جدول رقم )

معات المشاركة المجتمعية لدى طلبة الجالجميع المجاالت المحور الثاني: الداخلي االتساق صدق 
 الفلسطينية

 الداللة معامل االرتباط عدد الفقرات المحاور .م
 0.001 0.906 10 االجتماعيةالعالقات : البعد األول .1

 0.001 0.918 10 المشاركة الوجدانية –البعد الثاني .2

ة المشاركة المجتمعيمجاالت المحور الثاني: من  مجال( معامالت االرتباط بين كل 9بين جدول رقم )ي
، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند للمحورالكلي  والمعدل لدى طلبة الجامعات الفلسطينية

 (.0.05أقل من ) ب عد(، حيث أن القيمة االحتمالية لكل 0.05مستوى داللة )
 للمحور الثاني:للبعد األول: العالقات االجتماعية الداخلي االتساق صدق 3.1

 (10جدول رقم )
 العالقات االجتماعية: للبعداألولالداخلي االتساق دق ص

 الداللة معامل االرتباط المحاور .م
 0.001 0.590 .هم السياسيئة مع اآلخرين بغض النظر عن انتماحرص على إقامة عالقات جيدأ .1

 0.001 0.658 بتهم االجتماعية.اأشارك اآلخرين في مناس .2

 0.001 0.674 عرفه.أن لم أكن ا  سوء حتى و أي المجتمع من أفراد  أحدإذا أصاب  أحزن .3

 0.001 0.659 أفضل أن أمارس األنشطة الثقافية بمشاركة الناس. .1

 0.659 رأييحترم رأى اآلخرين حتى وان اختلف مع أ .5
0.001 



84 
 

 الداللة معامل االرتباط المحاور .م
 0.612 مع األحزاب السياسية المختلفة. األنشطة الطالبية المختلفة فيحرص على المشاركة أ .6

0.001 

 0.566 أشارك بالفعاليات الوطنية بغض النظر عن الحزب الذي ينظمها. .7
0.001 

 0.645 شعر بالسعادة حين تكون كافة األطر الطالبية منسجمة ومتفاهمة فيما بينها.أ .8
0.001 

 0.514 حين أناقش اآلخرين. ررائي أتجنب التغلب على .9
0.001 

 0.001 0.562 .أستطيعدر ما حرص على مساعدة اآلخرين على قأ .12
 

كل فقرات البعد األول: العالقات االجتماعية ( معامالت االرتباط بين 10يبين جدول رقم )
(، 0.05، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )للبعد األولالكلي  والمعدل

 (.0.05حيث أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من )
 للمحور الثاني: للبعد الثاني: المشاركة الوجدانيةالداخلي  االتساق صدق 1.1

 (11جدول رقم )
 المشاركة الوجدانية: يللبعد الثانالداخلي االتساق صدق 

 الداللة معامل االرتباط المحاور .م
 0.001 0.655 .اوطني احزب انجاز  أيشعر بالسعادة إذا حقق أ .1

 0.001 0.77 كنت اعرفه أم ال واءاحد من زمالئي سوء س أي ينتابني الحزن إذا أصاب .2

 0.001 0.722 شعر بالرضا إذا كان الناس حولي فرحين.أ .3

 0.001 0.794 جانب زمالئي إذا أصابهم مكروه إلىحرص على الوقوف أ .1

 0.711 أتمنى أن اسعد كافة الناس .5
0.001 

 0.735 ى قلب رجل واحد.أحب أن تكون كافة األحزاب الفلسطينية عل .6
0.001 

 0.679 األخرى.أتمنى السالمة والنجاح لكافة الطلبة من األحزاب  .7
0.001 

 0.702 أعارض فكرة االنتقام من احد حتى لو ظلمني. .8
0.001 

 0.592 عرفه.أعرفه أو ال أأحب الخير لكل من  .9
0.001 

 0.592 ر.رغب أن يعيش كافة أبناء شعبنا بسكينة واستقراأ .12
0.001 

 

 والمعدل المشاركة الوجدانيةكل فقرات البعد الثاني ( معامالت االرتباط بين 11يبين جدول رقم )
(، حيث أن 0.05، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة )للبعد الثانيالكلي 

 (.0.05القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من )
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 :Reliabilityالستبانةاثبات فقرات 
أكثر من  االستبانةنفس النتيجة لو تم إعادة توزيع  االستبانةأن تعطي هذه  االستبانةيقصد بثبات 

وعدم تغييرها بشكل  االستبانةمرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى يعني االستقرار في نتائج 
 استبانةت خالل فترات زمنية معينة، وللتحقق من ثبات كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على األفراد عدة مرا

الدراسة أجريت خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين هما: التجزئة النصفية ومعامل 
 ألفا كرونباخ.

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -8

الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة  تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية
براون للتصحيح  سيبرمانلكل بعد وقد تم تصحيح معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط 

(Spearman-Brown Coefficient :حسب المعادلة التالية ) 

1معامل الثبات =

2

ر

ر

( يبين أن هناك معامل 6وقد بين جدول رقم ) ،معامل االرتباط (ر)حيث 
كما  بكل طمأنينة. االستبانةمما يطمئن الباحث على استخدام  ،بير نسبيًا لفقرات االستبيانثبات ك

بين أن معامالت تكطريقة ثانية لقياس الثبات وقد  االستبانةاستخدم طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات و 
 بكل طمأنينة.  االستبانةالثبات مرتفعة مما يطمئن الباحث على استخدام 

 :(12جدول رقم )
 و كرونباخ ألفا يوضح معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية(

 سبيرمان براون كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجاالت م
 0.704 0.871 39 التعصب الحزبي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية 1
 0.730 0.751 20 المشاركة المجتمعية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية 2

 0.815 0.903 59 اإلجمالي 

( صادقة في االستبانةلصدق والثبات أن أداة الدراسة )من نتائج اختباري ا ويستخلص الباحث
قياس ما وضعت لقياسه، كما أنها ثابتة بدرجة عالية جدًا، ما يؤهلها لتكون أداة قياس مناسبة وفاعلة لهذه 

 . ئيةفي صورتها النها االستبانةالدراسة ويمكن تطبيقها بثقة، وبذلك تكون 

 :التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة

-Sample K -1سمرنوف –يركز هذا المبحث على نتائج استخدام اختبار)كولمجروف 

S) لمعرفة أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه، باإلضافة إلى ذلك سيتم تحليل استجابات أفراد))
وسيقوم الباحث بعرض وتحليل اإلجابات عن كل  عينة الدراسة نحو متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة،
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متغير على حدة، للوصول إلى استنتاجات ترتبط به، ثم سيتم تفسير تلك النتائج، وذلك بعد عرض 
 الجداول اإلحصائية التي توضح نتائج االختبارات.

 ((:(Sample K-S -1سمرنوف–اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كولمجروف -8

((لمعرفة هل تتبع البيانات (Sample K-S -1سمرنوف –ار )كولمجروف الباحث اختب استخدم
 المعمليةالتوزيع الطبيعي أم ال؟ وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات ألن معظم االختبارات 

 تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعيًا.

 (13جدول رقم )

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)الطبيعي يوضح اختبار التوزيع 

 القيمة االحتمالية Zقيمة  عدد الفقرات المحاور

 اإلجمالي
58 0.062 0.089 

ور أكبر من امحال( نتائج االختبار، حيث أن القيمة االحتمالية لكل 13ويوضح الجدول رقم )
 .يةلمالمع، وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات 0.05

 الدراسة :  فياإلحصائية المستخدمة  األساليب

وفروض الدراسة  حيث تمت معالجة  ألسئلةالمناسبة  ةاألساليب اإلحصائيباستخدام  الباحث  قام 
في عملية التحليل اإلحصائي إليجاد النتائج مستخدما  SPSSاإلحصائيةالرزم  برنامجباستخدام  البيانات
 اإلحصائية التالية:  الطرق
  معامل ألفا كرو( نباخCronbachs Alpha إليجاد صدق وثبات )االستبانة. 
  والنسب المئوية لمعالجة أسئلة الدراسة المعيارية الحسابية واالنحرافات المتوسطات. 
 مربعات كاي واالرتباط إليجاد العالقة بين المتغيرات. 
  األحاديتحليل التباينANOVA(On Way Analysis of Variance)جابات إليجاد الفروق بين إ

 .عينة الدراسة

 (معامل ارتباط بيرسونPearson Correlation Coefficient وذلك لقياس ).درجة االرتباط 
  اختبار t للعينة الواحدة ( (One Sample t test االستبانةلتحليل فقرات. 
 مقياس(Likert-Scale)  )االستبيان في  لخروج، وبذلك االستبانةالمستخدم في  الخماسي)ليكرت

 ه النهائية.صورت
 ( اختبار التجزئة النصفيةSplit half لمعرفة ثبات فقرات )االستبانة. 
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 الدراسة مناقشة نتائج 
 : مقدمة

من نتائج من خالل تطبيق  إليهلما توصل  تفصيليهذا الفصل بتقديم عرض  فيقام الباحث 
توصل  التي االستبانةنتائج  أهم واستعراضتساؤالت الدراسة  عن اإلجابةمن خالل  وأيضا ،دراسةال أدوات
 الحزبي، وذلك بهدف معرفة العالقة بين التعصب االستبيانالباحث من خالل تحليل فقرات  إليها

اشتملت  والتيوالوقوف على متغيرات الدراسة  ،الفلسطينيةوالمشاركة المجتمعية لدى طلبة الجامعات 
المعالجات اإلحصائية للبيانات من  بإجراءعنوان السكن( ولقد قام الباحث  ،الجامعة ،)العمر، الجنس

( للحصول على نتائج SPSSالدراسة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية ) استبانة
 سيتم عرضها وتحليلها ومناقشتها. التيالدراسة 

 :ةاالستبانتحليل فقرات 
 عتبر، وتاالستبانةلتحليل فقرات (One Sample T test)للعينة الواحدة  tتم استخدام اختبار 

 tكبر من قيمة أالمحسوبة  tالفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة
 عتبر(، وت%60كبر من أوالوزن النسبي  0.05قل من أالقيمة االحتمالية)أو 1.97الجدولية والتي تساوي 

 tالمحسوبة أصغر من قيمة   t الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة
(، وتكون رراء %60قل من أوالوزن النسبي  0.05قل من أالقيمة االحتمالية)أو 1.97الجدولية والتي تساوي

 (.0.05) كبر منألها  حتماليةالقيمة االالعينة في الفقرة محايدة إذا كان 

 تساؤالت الدراسة وتفسيرها : عناإلجابة 

 ول من تساؤالت الدراسة والذي ينص على : االجابة عن التساؤل األ 
  ؟ لدى طلبة الجامعات  الفلسطينية بيما مستوى التعصب الحز 

قام الباحث  ،قطاع غزة يالفلسطينية فلدى طلبة الجامعات  الحزبيللتعرف على مستوى التعصب 
ويتضح   الحزبيالتعصب  أبعادلكل بعد من  النسبيبحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن 

 : للتعصب الحزبي كما يلي األولتحليل فقرات البعد ذلك من خالل 
 التعصب الحزبي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية:تحليل فقرات المحور األول: -أوال  

  تم استخدام اختبارt  للعينة الواحدة(One Sample T test) والذي االستبانةلتحليل فقرات ،
 ؟ لدى طلبة الجامعات  الفلسطينية بيما مستوى التعصب الحز يفسر السؤال : 

 األول: الحزب الذي يؤيده الطالب والمشارك في الحكومة البعدتحليل فقرات : 8.8
  

والذي يبين رراء أفراد عينة  (14)ينة في جدول رقم للعينة الواحدة والنتائج مب tتم استخدام اختبار 
 .لحزب الذي يؤيده الطالب والمشارك في الحكومةل ولاأل البعد في فقراتالدراسة 
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 .الحزبيلمجال مستوى التعصب  tالوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة  (14جدول رقم )
 ك في الحكومةالحزب الذي يؤيده الطالب والمشار  :األول البعدلفقرات  تحليل

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 االحتمالية
 الترتيب

 7 0.024 2.274 1.3 63.2 3.2 خير للوطن. و(يقدم كل ماهXحزب ) .1

مستوى المعيشة  بتعزيز(يهتم حقا Xحزب) .2
 16 0.364 0.908- 1.3 58.8 2.9 لجميع الناس في الوطن.

همه تعزيز مستوى ي (Xحزب) .3
 20 0.000 4.515- 1.2 54.4 2.7 .ناس في الوطن دون غيرهةللمعيشال

(يبذل قصارى جهده لتعزيز فرص Xحزب) .1
 .عمل عادلة لجميع الفئات دون تقصير

2.8 56.0 1.3 -2.910 0.004 18 

 الملكية وملكية( يحترم حقوق Xحزب ) .5
ز جميع المجموعات في الوطن دون تحي

 .طائفي
3.0 60.2 1.3 0.119 0.905 13 

ولم ول( يحترم الديمقراطية حتى Xحزب ) .6
 19 0.000 3.794- 1.3 55.0 2.8 .توافق أهدافه

به للتعامل مع  يمكن الوثوق (Xحزب ) .7
 السلطة بمسؤولية.

3.0 59.8 1.3 -0.159 0.874 14 

(يعمل على توزيع Xاعتقد أن حزب ) .8
 17 0.006 2.743- 1.2 56.6 2.8 .ميع الفئاتعادل للسلطة بين ج

(يحاول بصدق تلبية االحتياجات Xحزب) .9
 15 0.465 0.731- 1.3 59.0 3.0 .والقضايا لجميع الفئات دون تحيز

(يعمل على Xأنا على ثقة بان حزب) .12
 احترام وحماية حقوق الناس.

3.1 61.4 1.2 1.063 0.288 11 

وطن أكثر (نحو جعل الXيعمل حزب) .11
 .أمنا والمجتمع أكثر استقرارا

3.3 66.8 1.3 4.849 0.000 3 

(يفهم الطريقة التي يمكن من Xحزب) .12
 5 0.001 3.305 1.3 64.4 3.2 .ن تنفتح فلسطين على العالمأخاللها 

(يحترم الدستور Xانأ على ثقة بان حزب) .13
 10 0.154 1.427 1.3 62.0 3.1 في فلسطين.

 8 0.027 2.226 1.2 63.0 3.2 حترم حقا التنوع الثقافي.(يXحزب) .11

 6 0.003 3.019 1.3 64.2 3.2 .(قيم األمة في فلسطينXيمثل حزب) .15

(متشابهة مع Xالقيم األخالقية في حزب) .16
 .القيم األخالقية للناس داخل فلسطين

3.3 65.0 1.2 3.927 0.000 4 

 2 0.008 2.679 3.0 68.4 3.4(تشجع الناس على Xسياسات الحزب) .17
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الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 االحتمالية
 الترتيب

 قيق الهوية الوطنية الفلسطينية.تح
(يسمح بعقد التجمعات السياسية Xحزب) .18

 12 0.343 0.949 1.3 61.2 3.1 لألحزاب المختلفة.

(يسمح لسياسة الحوار في Xحزب) .19
 9 0.104 1.631 1.3 62.2 3.1 المجتمع.

(نفس الحقوق Xيكون لحزب) أنينبغي  .22
 األخرى. كاألحزابت والحريا

3.4 68.6 1.3 6.279 0.000 1 

  0.000 58.309 19.2 61.5 3.1 جميع الفقرات 

الحزب الذي يؤيده الطالب أن الوزن النسبي للبعد األول "تبين النتائج ( 14من خالل جدول )
و  %60.0( أي أكبر من 6( وهو أكبر من القيمة االفتراضية العدد )%61.5) "والمشارك في الحكومة

على  عينة الدراسة( وهذا يعني أن استجابات 0.05( و هي أقل من )0.000كانت القيمة االحتمالية )
 ألنهله  اهتماماتي أولىيكون  أؤيده الذيالحزب  أن إلىويعزو الباحث ذلك ، هذا البعد كانت إيجابية

عينة يجابية بين ة مرتفعة وا  متطلبات الحياة ولهذا فإنه أخذ نسب يويوفر ل الوظيفياالستقرار  ييحقق ل
 "( نفس الحقوق والحريات كاألحزاب األخرىXينبغي أن يكون لحزب )( "20جاءت الفقرة ) وقد الدراسة

( وهو أكبر من العدد %68.6)بلغ الوزن النسبي  في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا البعد، حيث
مما يدل على  (0.05) من أقلوهي  (،0.000) والقيمة االحتمالية تساوي (،%60.0( أي أكبر من )6)
حرية بين وجود  إلىذلك  الباحثويعزو  عينة الدراسةه الفقرة إيجابيًا حسب اآلراء كانت في هذن أ

 نفس الحقوق والحرياتبحزب  كل يتمتع أنالبد ف األحزابالحرية بين  ثقافةوالعمل على تعزيز  األحزاب
( Xحزب )( وهي "3بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة ) ،لحكومةا فييتمتع بها الحزب المشارك  يالت

( وهي أقل %54.4" حيث بلغ الوزن النسبي )المعيشة للناس في الوطن دون غيره ىتعزيز مستو يهمه 
مما ( 0.05( وهي أقل من )0.000والقيمة االحتمالية للفقرة بلغت ) %60.0( أي أقل من 6من العدد )
ذلك الى سيطرة الحزب على الشعب  الباحثه الفقرة كانت سلبية، حيث يعزو اآلراء في هذن أيدل على 

القادر على تعزيز مستوى المعيشة للناس على حساب  الفلسطينيالشارع  فييظهر  الذينه الوحيد وأ
 سياسية. أجندة

على ارتفاع مستوى التعصب الحزبي بشكل عام بين طلبة الجامعات الفلسطينية ب الباحثيفسر 
سواء كانت تلك المعتقدات سلبية أو ايجابية  اأو عرضي اتعصب الحزبي ليس سلوكا أو معتقدا طارئأن ال

وهذا يدل على مؤشر خطير إلى ما وصلنا إليه اليوم على الساحة الفلسطينية من تشدد اتجاه اآلخر 
 السياسيقسام االن أهمهاالباحث ذلك إلى عدة أسباب من  عزووتعصب للحزب الذي أؤيده وانتمى إليه وي

ونتيجة للحصار  االجتماعيالنسيج  فيمن تفكك  اآلن الفلسطينيالوضع  إليه رلوما  الفلسطينيللبيت 
تشير النتائج في الدراسة أن مستوى التعصب  ، والمفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات تقريبا 
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في الجامعات  كافة على األحزاب توجبأ متوسطةو هي نسبة  %60.0الحزبي بشكل عام قد قاربت 
الوطن و المشاركة المجتمعية ألجل دماء الشهداء واألسرى وتغليب مصلحة  الفلسطينية تعزيز مفهوم 

قطاع غزة  فيطلبة الجامعات الفلسطينية  الحزبي لدىالمصلحة العامة على المصلحة الحزبية أو المفهوم 
شرف عليها انتخابات ديمقراطية ونزيهة وت نهابأعدم احترام نتائج االنتخابات مع العلم  أسبابهمن  وأيضا

بعض  فيبسبب وجود مجالس طالبية معطلة  وأيضام 2006انتخابات  في كما حصلجهات دولية 
 في أهمهامن  والتيشتى مجاالت الحياة  فيظاهرة التعصب وجود وانتشار  إلى أدىكل ذلك  ،الجامعات

وقد اتفقت تلك طبقت الدراسة على عينة من طالبها،  والتيقطاع غزة  فيالجامعات الفلسطينية الكبرى 
لدى طلبة الجامعات الفلسطينية كدراسة  الحزبيوجود مستوى من التعصب  فيالدراسة مع دراسات سابقة 

 أيضا أظهرت والتي( 2013( ودراسة )سويرح %68تعصب مرتفع بلغ ) أظهرت التي( 2016)الخور
( واختلفت الدراسة الحالية مع %69) ياألزهر حوالجامعة  فيالتعصب لدى الطلبة  مستوى فيارتفاع 
 مستوى تعصب منخفض لدى طلبة الجامعات. أظهرت والتي( 2010بركاتدراسة )

طراف المعنية من مجالس طلبة وكتل طالبية تدعم األحزاب والفصائل ألومن هنا يجب على جميع ا
لتحيز لحزبه وضرورة دون ااالنتماء الحزبي على الوطني  االنتماءتغليب داخل حرم الجامعة إلى ضرورة 

ومن ثم خارج الجامعة بما يعزز من  بي داخل الجامعة اواًل من اجل وحدة النسيج الحز  التعاون البناء
 المشاركة المجتمعية بين كافة أفراد المجتمع.

 : الحزب الذي ال يؤيده الطالب والمشارك في الحكومةيالبعد الثانتحليل فقرات  8.7
  

والذي يبين رراء أفراد عينة  15للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tخدام اختبار تم است
 .لحزب الذي ال يؤيده الطالب والمشارك في الحكومةل الثاني دفقرات البعفي الدراسة 

 جدول رقم 15

الحزب الذي ال يؤيده الطالب والمشارك في الحكومة :يالبعد الثانلفقرات  تحليل   

الوسط  بيانال م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري

 االحتمالية
 الترتيب

 19 0.000 6.178- 1.4 50.8 2.5 غير كفء في إدارته للبالد (X) حزب .8

في السلطة  (X) سوف تؤدي سياسات حزب .7
 .لإلضرار بصالح الناس

2.7 53.4 1.3 -4.803 0.000 14 

 6 0.259 1.130- 1.3 58.4 2.9 .عن الفساديتغاضى  (X) حزب .4

يسئ استخدام السلطة من اجل تحقيق  (X) حزب .3
 .أهدافه الحزبية

2.7 53.4 1.3 -4.682 0.000 15 

ال تشجع الناس لكسب فرص  (X) سياسات حزب .5
 .العمل

2.9 57.6 1.3 -1.791 0.074 8 
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الوسط  بيانال م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

القيمة  tقيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

يريد فقط تمكين مجموعات معينة  (X) حزب .6
 .ل إلى السلطةتخصه للوصو 

2.7 53.4 1.3 -4.795 0.000 16 

يسعى إلى تهميش الناس الذين ال  (X) حزب .2
 .يؤيدوه

2.6 52 1.3 -5.750 0.000 18 

يتغاضى عن استخدام العنف والترهيب  (X) حزب .1
 .بحق المواطنين العزل

3.1 61.6 1.3 1.155 0.249 1 

 سوف يسمح باستخدام القوة المفرطة (X) حزب .9
 .من قوات األمن من اجل تحقيق أهدافه

2.7 53.4 1.4 -4.570 0.000 17 

يعزز الصراع والنزاع خالل الحمالت  (X) حزب .81
 . االنتخابية

2.9 57.6 1.3 -1.811 0.071 9 

يجعل الناس عرضه ،في السلطة (X)وجود حزب .88
 .للقمع والعنف

2.8 56.8 1.4 -2.318 0.021 11 

في السلطة، يهدد األمن  (X) وجود حزب .87
 .الشخصي واالجتماعي

2.9 58.4 1.3 -1.180 0.239 7 

بتوفير الحماية لجميع  (X) يرغب الحزب .84
 .المواطنين على قدم المساواة

3.0 60.6 1.3 0.408 0.684 3 

يسمح لمؤيديه  (X) االنتخابات حزبخالل  .83
باستهداف بعض األفراد ومجموعات من اجل 

 .التخويف
2.8 55.2 1.3 -3.407 0.001 12 

لديه قيما مختلفة عن معظم سكان  (X) حزب .85
 .فلسطين

3.0 59.6 1.2 -0.267 0.790 4 

ال يوجد لديه احترام التعددية الحزبية  (X) حزب .86
 في فلسطين

2.9 57.4 1.3 -1.891 0.059 10 

لديه رؤيا سياسية ال يرضاه غالبية أفراد  (X) حزب .82
 المجتمع

2.8 55.2 1.3 -3.592 0.000 13 

 2 0.510 0.659 1.3 60.8 3.0 اليفهم ثقافة ومعتقدات الناس (X) حزب .81

اعتقد في التسامح السياسي مسؤولية األحزاب  .89
 .ال يعد مقبوال (X) جميعا ولكن فعل حزب

3.0 59.4 1.3 -0.440 0.661 5 

  0.000 59.792 17.1 56.5 2.8 جميع الفقرات 

يؤيده الطالب ال الحزب الذي أن الوزن النسبي للبعد الثاني "تبين النتائج ( 15ل جدول )من خال
وكانت  %60.0( أي أكبر من 6)( وهي أكبر القيمة المفترضة العدد%56.5) "والمشارك في الحكومة

البعد على هذا  عينة الدراسة( وهذا يعني أن استجابات 0.05( وهي أقل من )0.000القيمة االحتمالية )
في المرتبة األولى في ترتيب  "( غير كفء في إدارته للبالد Xحزب )( "1جاءت الفقرة )وقد ، كانت سلبية
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 (،%60.0( أي أقل من )6( وهو أقل من العدد )%50.8)بلغ الوزن النسبي  فقرات هذا البعد، حيث
راء كانت في هذه الفقرة اآلن أمما يدل على  (0.05) من أقلوهي  (،0.000)والقيمة االحتمالية تساوي 

 .في إدارته للبالد يعتقدون بأن الحزب كفء عينة الدراسةأي أن  عينة الدراسةسلبية حسب 
تشهدها الساحة الفلسطينية من انقسام  التيالحالة السياسة  أن إلىهذه النتيجة  الباحثويعزو 

لغت اعلى مستوى لها منذ والتي ب عليه من ارتفاع نسبة الفقر سياسي وحصار اقتصادي وما يترتب
البطالة  وتفشي وفق ما ذكره مركز االحصاء الفلسطيني  %41.5سنوات حيث بلغت فى قطاع غزة 

، وبحسب احصائيات رسمية من  %51خاصة بين الطلبة الخريجين حيث بلغت نسبة كبية بلغت حوالي 
وهذا ما أكدته دراسة ن العمل الف طالب خريج عاطل ع 150وزارة التعليم العالي بأن هناك ما يزيد عن 

( وهي 7. بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة )على وجود تعصب لدى الكتل الطالبية2005)ي)الطهراو 
" و هذا يعني أن المستجيبين ( يتغاضى عن استخدام العنف والترهيب بحق المواطنين العزلXحزب )"

حق المواطنين العزل حيث بلغ الوزن بأن الحزب يتغاضى عن استخدام العنف و الترهيب ب يعتقدون
( وهي أكبر من 0.249والقيمة االحتمالية للفقرة بلغت ) %60.0وهي أكبر من  %61.1النسبي 

 . عينة الدراسةاآلراء كانت في هذه الفقرة على الحياد حسب ن أمما يدل على ( 0.05)
رغيب والترهيب ضد الت أسلوبيستخدم  أنالحزب ليس من مصلحته  أن إلىذلك  الباحثويعزو 
الحالة الفلسطينية القائمة ال تستجوب وجود إرهاب وتنكيل واعتقاالت ضد أبناء الشعب  أبناء وطنه ألن

دراسة  أكدتهوهذا ما  ،ألننا كشعب فلسطيني محتل ذاق ويالت االحتالل وما تبعه من قتل وتشريد وهدم
غياب االندماج  فلسطيني والتي منهاال يالسلوك السياسفي  العنف أسباب أظهرت والتي2003))طه 

السياسي والسلوكي للمجتمع وأيضا غياب تحديد الهوية الفلسطينية وعدم وجود إجماع فصائلي وحزبي 
فصيل أو الحزب يقود البالد أن  أيولهذا كان البد من  تشارك في صنع القرار السياسي الفلسطيني

العزل وفى المقابل أن تسود لغة المشاركة  يتغاضى عن استخدام العنف والترهيب بحق المواطنين
المجتمعية والعمل على إنهاء االنقسام والعمل الجاد على مصالحة وطنية تجمع األحزاب والفصائل 

 عتبار وان الوطن للجميع.اأن مصلحة الوطن فوق كل االتحاد و تحت راية كافة الفلسطينية 
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 اركة المجتمعية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية:المشثانيا : تحليل فقرات المحور الثاني: 
 العالقات االجتماعية: لالبعد األوتحليل فقرات  8.4

والذي يبين رراء أفراد عينة  16للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار  
 .العالقات االجتماعية البعد األول في فقراتالدراسة 

 
 (16جدول رقم )

 االجتماعية تاألول: العالقا البعدقرات لف تحليل
الوسط  البيان م.

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

القيمة  tقيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

احرص على إقامة عالقات جيدة مع اآلخرين  .8
 1 0.000 29.909 0.9 87.6 4.4 .بغض النظر عن انتماءهم السياسية

 3 0.000 23.538 0.9 83.0 4.2 .م االجتماعيةأشارك اآلخرين في مناسبته .7

من أفراد المجتمع أي سوء  أحدحزن إذا أصاب أ .4
 4 0.000 23.688 0.9 83.0 4.2 .حتى وان لم أكن اعرفه

أفضل أن أمارس األنشطة الثقافية بمشاركة  .3
 7 0.000 18.287 1.0 79.4 4.0 .الناس

 6 0.000 17.995 1.1 80.4 4.0 .أيير احترم رأى اآلخرين حتى وان اختلف مع  .5

احرص على المشاركة في األنشطة الطالبية  .6
 10 0.052 1.955 1.3 62.6 3.1 .المختلفة مع األحزاب السياسية المختلفة

أشارك بالفعاليات الوطنية بغض النظر عن  .2
 9 0.031 2.172 1.2 62.8 3.1 .الحزب الذي ينظمها

كافة األطر الطالبية  اشعر بالسعادة حين تكون .1
 5 0.000 18.825 1.0 80.6 4.0 .منسجمة ومتفاهمة فيما بينها

 8 0.000 7.960 1.1 69.4 3.5 .أتجنب التغلب على ررائي حين أناقش اآلخرين .9

احرص على مساعدة اآلخرين على قدر ما  .81
 2 0.000 19.093 1.3 86.0 4.3 .أستطيع

  0.000 107.626 13.2 77.5 3.9 جميع الفقرات 

 "العالقات االجتماعيةأن الوزن النسبي للبعد األول "تبين النتائج ( 16من خالل جدول )
وكانت القيمة االحتمالية  %60.0( أي أكبر من 6(  وهي أكبر القيمة المفترضة العدد )77.5%)
، كانت إيجابيةعلى هذا البعد  عينة الدراسة( وهذا يعني أن استجابات 0.05( وهي أقل من )0.000)

هم ئة مع اآلخرين بغض النظر عن انتماحرص على إقامة عالقات جيدأ( "1جاءت الفقرة )وقد 
( وهو أكبر %87.6)بلغ الوزن النسبي  في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا البعد، حيث "السياسي

مما  (0.05)من أقل وهي (،0.000)والقيمة االحتمالية تساوي  (،%60.0( أي أكبر من )3من العدد )
ينما كانت أضعف الفقرات الفقرة . بعينة الدراسةاآلراء كانت في هذه الفقرة إيجابيًا حسب ن أيدل على 
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حيث " احرص على المشاركة في األنشطة الطالبية المختلفة مع األحزاب السياسية المختلفة( وهي "6)
( وهي أقل 0.050تمالية للفقرة بلغت )والقيمة االح %60.0وهي أكبر من  %62.6بلغ الوزن النسبي 

ويعزو الباحث ذلك  ،عينة الدراسةه الفقرة إيجابية حسب اآلراء كانت في هذن أمما يدل على ( 0.05من )
ن دل ذلك وا   ،له نتمىوأ أؤيده الذيالطالبية بغض النظر عن الحزب  األطربين  االجتماعيالترابط  إلى

نشر ثقافة  إلىيؤدى  الذي األمرم المشاركة المجتمعية بينهم الطلبة لديهم وعى كامل بمفهو  أنعلى 
 .التسامح والود فيما بينهم

و هي  %81.1بلغ بشكل عام قد  المشاركة المجتمعيةأن مستوى   ىإل الدراسةتشير النتائج في و 
 .يجب العمل على تعزيزها و االستفادة منها لتنمية و تطوير المجتمع ممتازةنسبة 

صفوة إلى انهم يعتبرون  ارتفاع مستوى المشاركة المجتمعية بين الطلبةنسبة يعزو الباحث و 
 الذي المجتمعيتحسين الواقع  فيالمجتمع  أفرادتعكس رغبة  كثر ثقافة وعلما وهىاألالمجتمع والفئة 

 يالوطنالمجتمع واالتحاد واالنتماء  أفرادوتدل كذلك على التقارب الشديد بين  قطاع غزة في اآلننعيشه 
منها  يعاني التيظل الظروف الحالية  فيوخصوصا  أؤيده الذيالفصيل  أوبغض النظر عن الحزب 
وعلى األحزاب العمل  ،وظروف اقتصادية صعبة سياسيومن انقسام  إسرائيليقطاع غزة من حصار 

هم طلبة على استثمار ارتفاع نسبة المشاركة المجتمعية بين الفئة المستهدفة وهم نخبة وصفوة المجتمع و 
عي بما يحافظ على الترابط جل المحافظة على النسيج االجتماب والمكثف من أو الجامعات والعمل الدؤ 

 واالجتماعي بين أفراد المجتمع الفلسطيني.األسري 
( والتي توصلت إلى أن نسبة الحوار المجتمعي بين 2016،وتتفق هذه الدراسة مع دراسة  )الخور

حيث أظهرت نتائج الدراسة أن التعليم  ،جامعتي األزهر واإلسالمية بغزةلدى طلبة   %72الطلبة بلغت 
 المجتمع الفلسطيني. فيرفع مستوى ثقافة الحوار  فيقوي العوامل والتربية األسرية تعتبر من أهم وأ

 المشاركة الوجدانية: يالبعد الثانتحليل فقرات  7.7
  

والذي يبين رراء أفراد عينة  15نة في جدول رقم للعينة الواحدة والنتائج مبي tتم استخدام اختبار 
 .لمشاركة الوجدانيةل البعد الثاني في فقراتالدراسة 

 جدول رقم (17)

 المشاركة الوجدانية :يالبعد الثانلفقرات  تحليل
الوسط  البيان م.

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 tقيمة  المعياري

القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

 9 0.000 21.417 1.0 82.4 4.1 حزب انجاز وطني. أيعادة إذا حقق اشعر بالس .8

احد من زمالئي  أيينتابني الحزن إذا أصاب  .7
 كنت اعرفه أم ال واءسوء س

4.2 84.0 1.0 23.744 0.000 8 

 6 0.000 26.873 0.9 85.4 4.3 اشعر بالرضا إذا كان الناس حولي فرحين. .4

 4 0.000 27.839 0.9 86.2 4.3زمالئي إذا جانب  إلىاحرص على الوقوف  .3
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 أصابهم مكروه
 7 0.000 22.444 1.0 84.4 4.2 كافة أتمنى أن اسعد الناس .5

 5 0.000 24.204 1.0 86.0 4.3 أحب أن تكون كافة األحزاب الفلسطينية على قلب رجل واحد. .6

أتمنى السالمة والنجاح لكافة الطلبة من األحزاب  .2
 األخرى.

4.3 86.6 0.9 26.844 0.000 3 

 10 0.000 11.922 1.2 75.2 3.8 أعارض فكرة االنتقام من احد حتى لو ظلمني. .1

 2 0.000 29.708 0.9 87.2 4.4 أحب الخير لكل من اعرفه أو ال اعرفه. .9

ارغب أن يعيش كافة أبناء شعبنا بسكينة  .81
 واستقرار.

4.5 89.2 0.9 29.858 0.000 1 

  0.000 110.781 14.1 84.7 4.2 فقراتجميع ال 

 "المشاركة الوجدانيةأن الوزن النسبي للبعد الثاني "تبين النتائج ( 17من خالل جدول )
وكانت القيمة االحتمالية  %60.0( أي أكبر من 6المفترضة العدد ) ( وهي أكبر القيم84.7%)
، على هذا البعد كانت إيجابية راسةعينة الد( وهذا يعني أن استجابات 0.05( وهي أقل من )0.000)

،  في المرتبة األولى في "رغب أن يعيش كافة أبناء شعبنا بسكينة واستقرارأ( " 1وقد جاءت الفقرة )
( أي أكبر من 6( وهو أكبر من العدد )%89.2ترتيب فقرات هذا البعد، حيث بلغ الوزن النسبي )

( مما يدل على أن اآلراء كانت 0.05أقل من ) (، وهي0.000(، والقيمة االحتمالية تساوي )60.0%)
أبناء الشعب الفلسطيني :إلى حاجة  إلىويعزو الباحث ذلك  عينة الدراسةفي هذه الفقرة إيجابيًا حسب 

( وهي 8. بينما كانت أضعف الفقرات الفقرة )والسياسي واالجتماعي االقتصاديواالستقرار  باألمن الشعو
 %60.0من  أكبروهي  %75.2" حيث بلغ الوزن النسبي حتى لو ظلمني أعارض فكرة االنتقام من احد"

( مما يدل على أن اآلراء كانت في هذه 0.05( وهي أقل من )0.000والقيمة االحتمالية للفقرة بلغت )
مجتمعنا  في عدم وجود فكرة االنتقام من احدحيث يعزو الباحث  عينة الدراسةحسب  إيجابيةالفقرة 

التنشئة االجتماعية السليمة  والمبادئ االسالمية واالخالقية وايضا مالقي أهمهامن  سبابألعدة  الفلسطيني
ظلمني وأيضا ألننا شعب محتل ن القبيلة حتى وا   أوعلى حساب الحزب  باآلخرالضرر  مبدأترفض  التي

 .ذاق ويالت الحروب والظلم كل ذلك يعمل على التأثير في صقل شخصية الطلبة
 بعاد محاور الدراسة:أتحليل ثالثا : 

 (18جدول رقم )
 أبعاد محاور الدراسة تحليل

الوسط  المحاور
 الحسابي

الوسيط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 14.6 59.5 59.1 التعصب الحزبي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية

 19.2 63.0 61.5 الحزب الذي يؤيده الطالب والمشارك في الحكومة

 17.1 54.7 56.5 لطالب والمشارك في الحكومةالحزب الذي ال يؤيده ا
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 12.4 83.0 81.1 المشاركة المجتمعية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية

 13.2 78.0 77.5 العالقات االجتماعية

 14.1 88.0 84.7 المشاركة الوجدانية

 11.2 66.4 66.5 اإلجمالي العام
 

، حزبي لدى طلبة الجامعات الفلسطينيةلتعصب اللالوزن النسبي   ةعالق أن( يوضح 18جدول )
، وقد جاء في المرتبة األولى المشاركة الوجدانية بوزن % 66.5عالقته بالمشاركة المجتمعية قد بلغ 

حيث جاء في المرتبة الثانية بينما جاء  %77.5يليه العالقات االجتماعية بوزن نسبي  % 84.7نسبي 
في المرتبة األخيرة حيث بلغ الوزن النسبي له  ك في الحكومةيؤيده الطالب والمشار ال الحزب الذي ب عد 

56.5 % . 
وذلك من خالل مؤشر  أفضلاغلب الطالب يمكنهم مواجهة التعصب بشكل  أن إلىيرى الباحث ذلك  و

الطالبية فيما بينها  األطرمن خالل التواصل بشكل مستمر بين  وأيضاالمشاركة المجتمعية المرتفع لديهم 
بناء جسور من الثقة بين الطالب داخل الجامعة مما يجعلهم يتسمون بالتسامح وتجنب  فيمما يساعد 
الشعور  فيالمتمثلة  %84.7ارتفاع مؤشر المشاركة الوجدانية بنسبة  الباحث ويرجح ،الحزبيالتعصب 

والتماسك  إلى التفاهم الحزبيبغض النظر عن انتمائهم  وأحزانهم أفراحهمبالسعادة والحزن ومشاركة الناس 
ر عن اإلنتماء أو اللون بين أبناء الشعب الفلسطيني والمشاركة الفعالة فى األحزان واألفراح بغض النظ

الفصائلي ، وعليه يتميز الشعب الفلسطيني بمشاركة مجتمعية عالية ، فنجد الكثير من أفراد المجتمع 
نظر عن إنتمائهم الفصائلي او الحزبي الفلسطيني يشارك أقاربه وجيران في االفراح وفي االتراح بغض ال

على أساس من الترابط األسري بين الننا مجتمع قائم بطبيعته السمحاء من الناحية الدينية واالجتماعية 
 أعضاء المجتمع الفلسطيني.
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 ختبار الفرضيات :ا
 الدراسة.متغيرين من متغيرات بين  إحصائيةداللة  عالقة ذاتالفرضية الصفرية : ال توجد  -1
 .الفرضية البديلة : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدارسة -2

 : فرضيات الدراسة
 :األولىة الفرضية الرئيس

 الحزبيبين مستوى التعصب ≥α)  0.05) داللة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىتوجد  هل
 .ية بمحافظات غزةالمجتمعية لدى طلبة الجامعات الفلسطين ةوالمشارك

 (19جدول )
 الداللة الداللة معامل االرتباط المحاور

 دال 0.012 0.132 التعصب الحزبي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية 
وهى  0.12(، وان قيمة الداللة (0.132معمل االرتباط يساوى  أنيتبين ( 19من خالل جدول )

طردية بين المشاركة المجتمعية و  د عالقةوجو  على وهذا يدل (α≥ 1.15)الداللة   كبر مستوىأ
أن مفهوم المشاركة المجتمعية لدى طالب الجامعات  إلىالتعصب الحزبي األمر الذي يعزوه الباحث 

 األمر الذي يجعل الحزب في المقام األول للتعامل مع المجتمع.، يقتصر على المفهوم الحزبي 
كة المجتمعية و التعصب الحزبي األمر الذي تشير النتائج أنه يوجد عالقة طردية بين المشار 

يعزوه الباحث الى أن مفهوم المشاركة المجتمعية لدى طالب الجامعات يقتصر على المفهوم الحزبي األمر 
 .الذي يجعل من الحزب في المقام األول للتعامل مع المجتمع

انه كلما  إلىتمعية والمشاركة المج الحزبيبين التعصب  وجود عالقة طردية إلىتوصلت الدراسة 
 .لدى الطلبة زادت نسبة المشاركة المجتمعية  الحزبيزاد التعصب 

للطلبة يقتصر فقط لدى طلبة الجامعات  الحزبيالتعصب  إلى أن ويعزو الباحث تلك النتيجة 
وهذا مؤشر خطير يؤثر على  ،بشكل عام الوطنيله فقط بعيدا عن االنتماء  ينتمي الذيعلى الحزب 

مل على تكثيف الجهود ذلك يجب الع ألجل ،اقتصر على الحزب فقط ألنه االجتماعيالتماسك النسيج و 
 .الفلسطينيالمشاركة المجتمعية لصالح الصف  ألهميةجل القيام بحمالت توعية شاملة الوطنية من أ
 ركةالمشاتعزيز  فيفلسطين  فيالمحلية  لهيئاتا دور( حول 2005،سعدأ )دراسة الدراسة معوتتفق تلك 

حداث تعزيز المشاركة االجتماعية والتنمية بكافة  أهميةالتنمية السياسية، وتركزت هذه الرسالة حول  وا 
برازالسياسية واالقتصادية واالجتماعية  أشكالها  السياسيوالتمثيل  الديمقراطيعملية البناء  فيدورها  وا 

المشاركة  مبدأوضرورة ترسيخ  هميةأ إلىوالمشاركة بين جمهور المواطنين والحكومة، وخلصت الدراسة 
كافة مجاالت الحياة للموطنين  فيعلى الديمقراطية وسياسة المشاركة  المجتمعية من أجل بناء صالح مبني

والود والتسامح، وايضا تتفق هذه الدراسة مع  الطمأنينةبما يؤمن لهم حياة مستقرة تسودها 
ين الطلبة بمعدل مرتفع واختالف درجة االنتماءو ( والتي أظهرت وجود تعصب حزبي ب2013دراسة)سويرح
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التعصب بين الطلبة  داخل  تالحزبي بين محافظات قطاع غزة وايضا اختالف مستويا 201حدايد
 الجامعة.

يتسم ( والتي اظهرت ان السلوك الفصائلي الفلسطيني 2010بو حدايدوتختلف تلك النتيجة مع دراسة )ا
سليم،  يعلى منع تكوين شعور وطني موجه يمنع وجود نظام ديمقراطبالعصبية وقد عملت هذه العصبية 

( والتي أظهرت وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى التعصب الحزبي لدى 2010وايضا دراسة )بركات 
 طلبة الجامعات الفلسطينية في شمال فلسطين.

لخالف ، وهي مثقلة بالرأي يتبين لنا ان حياتنا أصبحت تضيق باوبالنظر سريعا على ساحتنا الفلسطينية 
، وان كل فصيل أو حزب لديه وجهة نظر مغايرة  الواحد وبمبدأ التعصب ، فأضحينا ال نطيق الرأي االخر

ن الضيق بالرأي األخر ورفض  عن الفصيل االخر، وان فصيله يمتلك الصواب والمنهج المتكامل ، وا 
ن ناحية المشاركة المجتمعية ، فهي تعكس ذلك االخرين ، كل ذلك يكون داخل الحزب الذي يؤيده ، أما م

الخال فالجوهري فى الراي والمنهج والتفكير ، فنرى مجتمعنا الفلسطنيى يحافظ على مبدأ المشاركة 
المجتمعية والتى اصالا نابعة من عاداتنا وتقاليدنا الفلسطينية التي ورثناها عن أجدادنا ، فشعبنا الفلسطنيي 

تلك العادات والتقاليد من ديننا االسالمي الحنيف الذي يحث ات والتقاليد ، يستمد شعب محافظ تحكمه العاد
على التماسك والوحدة والمشاركة المجتمعية وذلك مصداقًا لقوله تعالى " واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال 

 صدق اهلل العظيم.تفرقوا" 
 

تعزى  الحزبيمستوى التعصب  في≥α) .0.05) داللة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىتوجد  هل
 الجامعة(. ،السكن ،لمتغيرات) الجنس

 الفرضية الفرعية األولى: 
بين مستوى التعصب الحزبي  ≥α).0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوية هل

 تعزي للجنس.
 

 سوالجن الحزبيمستوى التعصب الفروق اإلحصائية بين 
 (20جدول )

 الداللة اإلحصائية قيمة ت االنحراف المعياري الحسابي الوسط العدد الجنس

 15.7 59.4 128 ذكر
.2752 .7832 

 14.0 58.9 237 أنثى

 سالحزبي والجن( يوضح أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى التعصب 20جدول )
وهذا يعني أنه ال  0.05وهي أكبر من  0.783وقيمة الداللة اإلحصائية  0.275حيث بلغت قيمة ت 

 يوجد فروق بين استجابات الذكور و اإلناث حول التعصب الحزبي.
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فروق بين مستوى التعصب الحزبي والجنس بين الذكور واإلناث  دال توجأنه  ذلك إلىويعزو الباحث 
غلب التنظيمات الفلسطينية تقوم على المشاركة بين ين يعمل على خدمة حزبه وتنظيمه وأكال الجنس ألنه

انه ال فروق بينهما ما دام كل جنس يعمل من اجل مصلحة حزبه، واغلب الفصائل  أي واإلناثالذكور 
 اإلناثمشاركة  فيالحياة السياسية وهذا يتضح جليا  يللمرأة فالفلسطينية تؤمن بمشاركة واسعة وفعالة 

الشابات  -ئيالنساالفلسطينية من خالل عدة مسميات حزبية) العمل  واألحزابداخل التنظيمات 
 وأيضا ،المجتمع فيالحياة الحزبية والسياسية  فيبشكل مباشر  المرأةالمسلمات( وهذا يدل على مشاركة 

الحياة السياسة الفلسطينية من خالل االنتخابات المحلية والتشريعية فعلى سبيل  يالمرأة فيتضح مشاركة 
بعدد  التشريعيدخول المجلس  فين حونجم 2005االنتخابات التشريعية عام  يالمرأة فالمثال شاركت 

ارتفاع  فيوهذا يتضح جليا  ،فقط من النساء 5نجدم 1996االنتخابات التشريعية عام  فيبينما  امرأة17
 الجنس. أساسعلى  للمرأةالحياة السياسية للوطن ولذلك لم تظهر الفروق  يالمرأة فبة مشاركة سن

جميعها  توالتي أظهر (  2006( ودراسة )العاجز، 2009،يوتتفق هذه الدراسة مع دراسة )المزين
 .الحزبيوجود فروق بين الجنسين بين مستوى التعصب  عدم

 وجود أظهرت والتي(  2002،ي( ودراسة )عفيف2010،هذا واختلفت نتائج الدراسة مع دراسة )شلح
 والتي  (2004،الذكور، كما واختلف تلك الدراسة مع دراسة ) الشكعة الجنسين لصالحق بين و فر 

 مواجهة التعصب الحزبي. فيوجود فروق لصالح اإلناث  أظهرت
 
 

 الفرضية الفرعية الثانية: 
مستوى التعصب  في≥α) .0.05) داللة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد 

 تعزى لمتغير السكن. الحزبي
 (21جدول )

 الفروق اإلحصائية بين مستوى التعصب الحزبي والسكن
ددالع السكن ةالداللة اإلحصائي قيمة ف االنحراف المعياري الوسط الحسابي   

 0.255 1.338 16.1 57.2 31 رفح

   14.2 58.8 45 خان يونس

   14.1 56.6 91 الوسطى

   13.0 60.8 140 غزة

   17.8 60.1 58 الشمال

   14.6 59.1 365 المجموع
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مستوى التعصب الحزبي واقع ئية بين ( يوضح أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصا21جدول )  
 .0.05و هي أكبر من  0.255وقيمة الداللة اإلحصائية  1.338والسكن حيث بلغت قيمة ف 

لكل تنظيم هو موحد بغض النظر عن مكان  والحزبي السياسيالبرنامج  أن إلى ذلك يعزو الباحث
داخل التنظيم  واألفرادافة الكوادر شارك فيه كنشاط يقوم به الحزب ت أومهرجان  أوفاعلية  فأي ،السكن

نشاط  أوفعالية  إقامةفكل تنظيم يريد  ،نظرا لصغر مساحة قطاع غزة وأيضاعلى مختلف مكان سكناهم 
 االجتماعيخاصة مواقع التواصل  اإلعالملدور وسائل  وأيضايعمل الحزب على توفير مواصالت للنشاط 

 .فعالية  بغض النظر عن مكان سكناهم أونشاط  يألالحزب  أفرادلها الدور الفعال لجلب وتجميع 
 الفرضية الفرعية الثالثة: 

تعزى  الحزبيمستوى التعصب  في≥α) .0.05) داللة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد 
 لمتغير الجامعة.

 ((22جدول 
 والجامعةالفروق اإلحصائية بين مستوى التعصب الحزبي 

ابيالوسط الحس العدد الجامعة ةالداللة اإلحصائي قيمة ف االنحراف المعياري   

 0.000 8.535 14.4 63.0 120 اإلسالمية

   16.4 55.1 102 األزهر

   12.5 58.6 143 األقصى

   14.6 59.1 365 المجموع

د فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى التعصب الحزبي والجامعة و ( يوضح وج22جدول )  
. حيث كانت الفروق 0.05وهي أقل من  0.000وقيمة الداللة اإلحصائية  8.535حيث بلغت قيمة ف 

يليه جامعة . و %58.6بوزن نسبي  األقصىجامعة  تليها % 63.0لصالح الجامعة اإلسالمية بوزن نسبي
وجامعة  األزهرمن طالب جامعة هذا يعني أن طالب الجامعة اإلسالمية أكثر تعصبا   55.1بوزن نسبى  األزهر

 .األقصى
والجامعة بين الطلبة كما  الحزبيوجود فروق بين مستوى التعصب  إلى ذلك يعزو الباحث

الجامعة  ألنمرتفع  اإلسالميةلطلبة الجامعة  الحزبيمعدل التعصب  أننتائج الدراسة  أوضحت
مجلس طلبة بشكل مستمر  إلقامةتكفل  والتيتتمتع بحرية سياسية بعيدة عن التعصب   اإلسالمية
يسمح مجلس طلبة الجامعة  وأيضا الحزبيافة طالب الجامعة بغض النظر عن انتمائهم لخدمة ك
قامة أنشطبالحرية السياسة  اإلسالمية يخالف  أوشروط  بما ال يخل  أودون قيود  لألحزابمختلفة  ةوا 

 أن أي نشاط طالبي يمر عبر مجلس الطالب ، أيضا النه معظم الطلبة اللدينوقوانين الجامعة  أنظمة
يلتحقوا بالدراسة بها يغلب عليهم الطابع االسالمي البحت من ناحية الحزب الذي ينتمون إليه ، وال 
يخفى على أحد بأن الجامعة االسالمية بغزة يسيطر عليها حزب واحد فقط وقد فز أكثر من مرة بالتزكية 
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عن الترشح لالنتخابات  ، فى االنتخابات الطالبية لمجلس الطلبة بالتزكية نظر لغياب االحزاب االخرى 
كل ذلك كرس مبدأ التعصب للطلبة ، ويرى الباحث  أن  لالنقسام السياسي بين أطياف المجتمع 

تفشي ظاهرة التعصب بين الطلبة داخل أسوار الجامعة االسالمية  فيالفلسطيني له الدور البارز والهام 
م 2007أحداث االنقسام عام  فيزب االخر نتقام من الححزب االسالمي من أضرار والما كان للتيار وال

خالفا لدى طلبتها ،  التعصبكل تلك العوامل جعلت من الجامعة االسالمية النصيب االكبر من 
هناك يوجد قيود الطابع الحزبي غالبا و  ايغلب عليه والتي ىاألزهر واألقص جامعتي فيالطلبة لمجالس 

 فيشير األزهرفيما يخص جامعة  أما ،فعالية أونشاط  يأبعند القيام  ةاألحزاب اإلسالميوشروط لبعض 
تعيق وتحول  والتي فيما بين التنظيمات التنظيميةوجود بعض المشاكل السابقة والخالفات  إلىالباحث 

مجلس طلبة  فيعدم وجود مرونة  وأيضاللتنظيم  الحزبيالنشاط  فيالطالبية  األطربين مشاركة 
فان الوضع  األقصىما يخص جامعة  وأما، األزهرداخل جامعة  خرىاأل األحزاباتجاه  األزهرجامعة 
عامل مهم يحصل  إضافةولكن يمكن  األزهرداخل مجلس الطلبة ال يختلف كثيرا عن جامعة  الطالبي

 أنويعزو الباحث  ،أخرىرام اهلل من جهة و غزة من جهة  حكومةحاليا نتيجة الخالفات الكبيرة بين 
التعصب  مبدأالضفة وغزة عمل على تعزيز  فيالوطن  شطريرة التعليم بين بين وزا الجوهريالخالف 
ناسين  اآلخرالطرف  علىوتبعات االنقسام والخالف  مسؤولية ين كل حزب يلقبين الطلبة وأ الحزبي

والفصائل الفلسطينية داخل  األحزاببين  السلبي األثر، مما كان له الفلسطينيومتناسين وحدة الصف 
 الجامعة.

 2005)الطهراوي( ودراسة )2010ودراسة )بركات 2011)،)المطيرينتفق الدراسة الحالية مع دراسةوت
والتي أظهرت مستوى التعصب الحزبي للطلبة  بشكل متوسط بالنسبة لجامعة فلسطين التقنية وجامعة 

 القدس المفتوحة وبنسبة منخفضة لجامعة النجاح الوطنية.
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 لثة:ة الثالرئيسالفرضية ا
مستوى المشاركة المجتمعية  في≥α) .0.05) داللة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد 

 الجامعة(. ،السكن ،تعزى لمتغيرات) الجنس
 الفرضية الفرعية األولى: 

مستوى المشاركة  في≥α) .0.05) داللة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد 
 نس .المجتمعية تعزى لمتغيرات الج

 والجنس ةالمشاركة المجتمعيدرجة مستوى الفروق اإلحصائية بين 
 (21جدول )

الداللة  قيمة ت االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد الجنس
 اإلحصائية

 13.9 78.9 128 ذكر
-2.391 0.017 

 11.4 82.2 237 أنثى
 سالمجتمعية والجنمشاركة ( يوضح أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى ال21جدول )

حيث كانت الفروق  0.05وهي أقل من  0.017وقيمة الداللة اإلحصائية  2.391-حيث بلغت قيمة ت 
 . وهذا يعني أن المشاركة المجتمعية لإلناث كانت أكبر من الذكور.%82.2لصالح اإلناث بوزن نسبي 

قع على إلى أن الذكور هم الذين ت يعزو الباحث وجود فروق بين مستوى المشاركة المجتمعية والجنس
واالجتماعية  األسريةعن توفير المطالب  المسؤوليةالمجتمع فهم تكون لديهم  فيالكبرى  المسؤوليةعاتقهم 
 مختلف المجاالت دائما للذكر النصيب األكبر منها  فيوأيضا المشاركة للرجل أكثر من المرأة ،للحياة 

تتمتع  التي األنثىعكس  ،يكونوا مقيدين حسب طبيعة عملهم ياناوأحوكون الذكور تحكمهم ظروف عملهم 
والحنان  األمومةولديها عاطفة   كأنثى األولىشتى مجاالت الحياة كون طبيعتها  فيكبر من الحرية بقدر أ

 مستوى المشاركة المجتمعية والجنس. فيوجود فروق  مبدأر، فهذا يعزز و عكس الذك
الحياة  في المرأةمستوى مشاركة  أن أظهرت والتي( 2005،لعيلةوتتفق تلك الدراسة مع دراسة )ا

الحياة السياسية بدءا من انتخابات  فيمشاركتها  فيقطاع غزة كانت متوسطة ودورها  فيالسياسية 
المشاركة  في المرأةكل ذلك يعزز دور  ،م وكانت بشكل مرتفع 2006ومن ثم انتخابات م  1996

 جتماعية أو السياسية.المجتمعية سواء من الناحية اال
مستوى  أن أظهرت والتي( 2010، ( ودراسة )شلح2016،)الخورتلك الدراسة مع دراسة  ختلفوت
ألنه الذكور هم من يتولون المسؤولية المجتمعية لألسرة وهم لصالح الذكور  اكان مرتفع االجتماعيالحوار 

 .المشاركة االجتماعية والسياسية فيلهم النصيب األكبر 
 ضية الفرعية الثانية: الفر 
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 المجتمعيةالمشاركة مستوى  في≥α)  0.05) داللة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد 
 لمتغير السكن . ىتعز 

 المشاركة المجتمعيةمستوى  في( α≥ 0.05) داللة ىفروق ذات داللة إحصائية عند مستو ال توجد 
 .للسكنتعزى 

 (22جدول)

 توى المشاركة المجتمعية والسكنالفروق اإلحصائية بين مس
ةالداللة اإلحصائي قيمة ف االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد السكن  

 2.607 2.679 16.1 79.5 31 رفح

   12.3 80.6 45 خان يونس

   12.1 82.1 91 الوسطى

   12.0 80.2 140 غزة

   12.2 82.6 58 الشمال

   12.4 81.1 365 المجموع

( يوضح أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى المشاركة المجتمعية 22جدول )  
 .0.05وهي أكبر من  0.607وقيمة الداللة اإلحصائية  0.679والسكن حيث بلغت قيمة ف 

مستوى المشاركة المجتمعية  إلى أن الحزبيالتعصب  مبدأ فيويعزو الباحث ذلك كما ذكر سابقا   
 األحزابوتعمل فيما بينها قطاع غزة  فيوالمحافظات  األقاليمبينهما بسبب قرب والسكن ال توجد فروق 

وكذلك لصغر  ،الحزب وأنشطةمن اجل حضور فعاليات  ألفرادهاوالفصائل على توفير وسائل نقل مجانية 
 توجدفال  ،ينظمها كل حزب التيالفعاليات  فيمساحة قطاع غزة عامل هام لتقريب مستوى المشاركة 

 الحزب الهامة. أنشطةلديهم فتكون هناك مشاركة واسعة لمعظم  مشكلة
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 الفرضية الفرعية الثالثة: 

 .للجامعةتعزى  المشاركة المجتمعيةمستوى  في( α≥ 0.05) داللة ىفروق ذات داللة إحصائية عند مستو ال توجد 

 (23جدول )

 ةالمجتمعية والجامعالمشاركة الفروق اإلحصائية بين مستوى 
امعةالج ةالداللة اإلحصائي قيمة ف االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد   

 0.184 1.698 10.9 82.7 120 اإلسالمية

   12.2 80.6 102 األزهر

   13.7 80.0 143 األقصى

   12.4 81.1 365 المجموع

معية بين مستوى المشاركة المجت)فروق ذات داللة إحصائية  دال يوج( يوضح أنه 23جدول )  
 . 0.05وهي أكبر من  0.184وقيمة الداللة اإلحصائية  1.698والجامعة حيث بلغت قيمة ف 

إال أن شاركة المجتمعية والجامعة عدم وجود فروق بين مستوى الم إلى ذلك ويعزو الباحث
من مصلحة  أهمفمصلحة الوطن  ،للطلبة بغض النظر عن الحزب فقط األولالمقام  يأخذ الوطنياالنتماء 

غلبهم لديهم طابع المشاركة المجتمعية فيما أ بأفراد األحزافكل  ةالمجتمعيالحزب من ناحية المشاركة 
 فيخالل نتائج الدراسة  قد ظهر هذا جليا منو  ،بينهم بغض النظر عن الحزبية والفصائلية والتنظيمية

 مبدأتعزيز  فياهم مما يس يؤيده الذيالفصيل  أوالمشاركة المجتمعية بغض النظر عن الحزب  مبدأ
 ،قادة المستقبل وصفوة المجتمع ألنهمتعزيز دورهم  فيالمشاركة المجتمعية بينهم ويعزز دور الطلبة 

( 2010،ودراسة )بركات( 2012،ودراسة ) الداعور( 2015،)مسلم وهاشموتتفق تلك الدراسة مع دراسة 
غض النظر عن الجامعات الفلسطينية ب فيذلك المشاركة المجتمعية موجودة بدرجة كبيرة ويعزو الباحث 

الجامعة تساهم  أن( والتي أظهرت 2006،وتختلف تلك الدراسة مع دراسة)القطب ،األحزاب الفلسطينية
تعميق  فيدور الجامعة  وأيضا تدني ،تعميقها لقيم االنتماء لدى الطلبة فيمتوسطة  إلىبدرجة ضعيفة 

 قيم االنتماء لدى الطلبة .
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 صل الخامسالف  
 

 النتائج والتوصيات
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 النتائج: -أوال  
و هي  %60.0تشير النتائج في الدراسة أن مستوى التعصب الحزبي بشكل عام قد قاربت  -1

وجب على كافة األحزاب في الجامعات الفلسطينية متوسطة فوق المعدل العام ولهذا نسبة 
 .أو المفهوم الحزبيتعزيز مفهوم الوطن و المصلحة العامة على المصلحة الحزبية 

و  %81.0بلغ بشكل عام قد  المشاركة المجتمعيةأن مستوى إلى تشير النتائج في الدراسة  -2
 .يجب العمل على تعزيزها و االستفادة منها لتنمية و تطوير المجتمع كبيرةهي نسبة 

لذي عالقة طردية بين المشاركة المجتمعية و التعصب الحزبي األمر ا إلى وجودتشير النتائج  -3
أن مفهوم المشاركة المجتمعية لدى طالب الجامعات يقتصر على المفهوم  إلىيعزوه الباحث 

 .الحزبي األمر الذي يجعل من الحزب في المقام األول للتعامل مع المجتمع
 أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى التعصب الحزبيإلى تشير النتائج  -1

 وهي أكبر من  0.783وقيمة الداللة اإلحصائية  0.275والجنس حيث بلغت قيمة ت 
 .وهذا يعني أنه ال يوجد فروق بين استجابات الذكور و اإلناث حول التعصب الحزبي0.05

مستوى التعصب الحزبي واقع أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  إلى تشير النتائج -5
و هي أكبر من  0.255ة وقيمة الداللة اإلحصائي 1.388والسكن حيث بلغت قيمة ف 

0.05 
فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى التعصب الحزبي والجامعة إلى وجود تشير النتائج  -6

 . 0.05وهي أقل من  0.000وقيمة الداللة اإلحصائية  8.535حيث بلغت قيمة ف 
والجنس  فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى المشاركة المجتمعية وجود إلىر النتائج يتش -7

 0.05وهي أقل من 0.017وقيمة الداللة اإلحصائية 2.391-يث بلغت قيمة ت ح
تشير النتائج أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى المشاركة المجتمعية والسكن  -8

 .0.05وهي أكبر من  0.607وقيمة الداللة اإلحصائية 0.679 حيث بلغت قيمة ف 
اللة إحصائية بين مستوى المشاركة المجتمعية فروق ذات د تشير النتائج إلى عدم وجود -9

من وهي أكبر  0.184وقيمة الداللة اإلحصائية  1.698والجامعة حيث بلغت قيمة ف 
0.05. 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى التعصب الحزبي والجامعة حيث بلغت قيمة  -12
انت الفروق . حيث ك0.05وهي أقل من  0.000وقيمة الداللة اإلحصائية  8.535ف 

 %58.6بوزن نسبي  األقصىجامعة  تليها%63.0 لصالح الجامعة اإلسالمية بوزن نسبي 
هذا يعني أن طالب الجامعة اإلسالمية أكثر و % 55.0 بوزن نسبى  األزهرجامعة  وتليها

 .تعصبًا يليهم طالب جامعة األزهر
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 ا: التوصياتثاني  
 كما يلى : ىالدراسة يمكن تقديم عدد من التوصيات وه اإليهتوصلت  التيا على النتائج السابقة بناءً 

برامج عمل المؤسسات التعليمية  فيخطوات تطبيق المشاركة المجتمعية وتعزيزها  تبني .1
 .المدنيومؤسسات المجتمع 

الحد من  فيأساسية تساهم  كاستراتيجيةالتسامح والمشاركة المجتمعية  استراتيجيةالعمل على بناء  .2
 . الحزبيالتعصب 

وذلك من  ،وأضراره على المجتمع ب الحزبيالتعص وئالعمل على توعية طالب الجامعات بمسا .3
 الحد من ظاهرة التعصب الحزبي. فيخالل ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية وبيان أهميته 

ن أهمية ، لما له مالحزبيالقيام بمزيد من الدراسات واألبحاث  التي تتناول موضوع التعصب  .1
المناهج التعليمية  فيج موضوع التعصب الوحدة الوطنية وأيضا العمل على إدر كبرى تمس ا

 للمدارس والجامعات لمعرفة خطورته وانعكاساته على الفرد والمجتمع

وأضرار التعصب الحزبي بين طالب  وئالقيام بعمل حمالت ولقاءات وورش عمل توضح مسا .5
لمشاركة المجتمعية بين أطياف األحزاب الجامعات وأثره على الوحدة الوطنية من خالل مبدأ ا

 .كافة لسطينيةالف

 في مجلس الطلبة.كافة  األطر الطالبية الس الطلبة بحيث تضمتفعيل مج ضرورة  .6

وذلك للتوصل لحلول تقربنا من إنهاء  ،كافة حزاب الفلسطينيةألترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية ل .7
 .نية ظر بين األحزاب الفلسطياالنقسام السياسي والعمل على تقريب وجهات الن

تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية خاصة بين  فيتفعيل دور إشراك مؤسسات المجتمع المدني  .8
اختيار أولويات المشاريع والبرامج  فيوذلك بإتباع أساليب علمية  طالب الجامعات الفلسطينية

 .الحزبيعصب إنجاح مبدأ المشاركة المجتمعية للتوعية بمخاطر الت فيالتي تسهم 

فلسطينية تشارك فيها األحزاب والفصائل  )وثيقة شرف( العمل على إيجاد صيغة سياسية .9
صناعة القرار الفلسطيني الموحد والقادر على تغليب مصلحة  فيتساهم كافة بحيث الفلسطينية 

 أن الوطن للجميع.الحزب و على  الوطن

( ووسائل االتصال المكتوبة -المرئية -عة) المسمو  اإلعالملوسائل  االستثماراألمثلالعمل على  .12
برا الحزبيالتعصب وذلك للحد من  االجتماعي ذلك والعمل على  فيز دور المشاركة المجتمعية وا 

ثر والذى له أالموجه للمواطن من األحزاب والفصائل الفلسطينية  الحزبيالخطاب  فيإعادة النظر 
نهاء االنقسام. فيكبير   تعزيز الوحدة الوطنية وا 

 األحزابتشارك فيه  ،يدعو لتعزيز المشاركة المجتمعية وطني يلمؤتمر تسامحوالتحضير اإلعداد  .11
بهدف تعزيز  ،برعاية كافة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة كافة الطالبية واألطرالفلسطينية 

 الفلسطيني.الوحدة الوطنية ولم الشمل 
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والمحافظة على  الحزبيالى نبذ التعصب  تزيين مداخل الجامعات الفلسطينية بملصقات تدعو .12
 .النسيج االجتماعي بين الطلبة

 
 ثالثا : مقترحات الدراسة :

 : الدراسات المقترحة
 .اثر االنقسام السياسي على التعصب السياسي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية -1

لجامعات دور األحزاب والفصائل الفلسطينية في الحد من ظاهرة التعصب الحزبي بين طالب ا -2
 الفلسطينية.

 تعزيز المشاركة المجتمعية بين طلبة الجامعات الفلسطينية. في المدنيدور منظمات المجتمع  -3

 لدى طلبة الجامعات الفلسطينية. الحزبيااللتزام الديني وعالقته بالتعصب  -1

 لدى طلبة الجامعات الفلسطينية. الحزبيللحد من التعصب  إرشاديسلوكي مدى فاعلية برنامج  -5
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.المشاركة المجتمعية  للحد من التعصب الحزبي وتعزيز تصور مقترح  

ألسرة تثار التساؤالت والمالحظات حول دور الجامعات والمساجد والمؤسسات اإلعالمية، إلى جانب دور ا
لسطيني فوالمجتمع المدني واألحزاب في معالجة ومواجهة رفة التعصب الحزبي ونار االنقسام الداخلي ال

 توجد هناكف ،ىمن جهة، ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية والتماسك المجتمعي والديمقراطية من جهة أخر 
 الحث فيا عدة أصعدة يكون لها الدور الفعال والبارز في معالجة  رفة التعصب الحزبي من ناحية وأيض

:كالتالي أخرى ناحية من وتعزيزه المجتمعي التماسك على  
 

دف االسمىالغاية واله  االصعدة المتوفرة الوسائل المستخدمة 

 الشباب على ثقافة المشاركةحث 
.المجتمعية والديمقراطية  

ه لبكل أشكا نبذ ثقافة التعصب
ه.وأنواع   

م طر الطالبية لنشر قيتفعيل األ

ت.التسامح والحوار بدال من المناكفا  

 الندوات . 

.الورش الهادفة  

 اللقاءات الشبابية

    

 

 

معات والمعاهد التعليميةالجا  

تكريس دورها اإليجابي من خالل 
تلطيف األجواء، ونشر األخبار 

 تعزز قية، وتقديم البرامج التيبمصدا
ثقافة الوحدة والحوار، من خالل 
بذ استضافة األصوات الداعية إلى ن

وعودة اللحمة للمجتمع  الفتنة
 وهناك بعض اإلذاعات الفلسطيني

ًا قدمت نموذجالمحلية في غزة التي 
  رائعًا ومشرفًا في هذا اإلطار.

 

منابر االعالم 
-ةوءالمقر -المختلفة)السمعية

.المكتوبة(  

ية.وسائل االتصال االجتماع  

 الصحف والمجالت.

 مواقع االنترنت .

 

 

 

 المؤسسات االعالمية
)السلطة الرابعة(المختلفة  
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دور كبير يمكن لها القيام به، 
ن يقدموه وخصوصا ما يمكن لقادتها أ
تزم من نماذج صالحة ومشرفة تل
 ىبحرمة الدم الفلسطيني، وتتبن
ة مصداقية ثقافة الحوار والوحد
قطاعات ل والشعور بـالمصير المشترك 

، بداًل من ثقافة كافة  وشرائح الشعب
اإلقصاء واإللغاء والتطرف الفكري 

أوقعتنا في والديني والسياسي الذي 
المساجد  ولدعاة حالة االنقسام الكبير

دور ال يبارى في المحافظة على 
المجتمع الفلسطيني في حالة من السلم 
األهلي، فدورهم يعزز ثقافة المشاركة 
عادة اللحمة الوطنية بين  المجتمعية وا 

من كافة أطياف المجتمع الفلسطيني  
الصوت الهادف والهادئ، خالل 

وتعزيز قيم التسامح والعدالة واالرتقاء 
من خالل تعليم ريات برواد المساجد 

وأحاديث إسالمية وليس شعارات 
حزبية وسياسية تكرس حالة التعصب 

 .واالنقسام

عمل لقاءات سياسية مع 
. يالسياسقادة الفكر والعمل   

عقد مؤتمرات سياسية 
 لمناقشة تطورات االوضاع

 سيالسياالمختلفة للوضع 
 خاصة.

 

 

 

 

ة دور األحزاب والحركات الوطني
 واإلسالمية

ث يقع على عاتقها مسؤولية حي
مواجهة تفشي ظاهرة التعصب والعنف 
بين صفوف األبناء والشباب، والعمل 

على تغيير تلك الثقافة والسلوك 
المرعب والمخيف من خالل غرس قيم 

سرة.األ  

 المجتمع المحيط.

 

 االسرة الفلسطينية
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وثقافة المشاركة المجتمعية  والتفاهم 
والعيش المشترك ونبذ كل أشكال 

وممارسات العنف والتعصب والتطرف 
الديني أو الحزبي. وليس  الفكري أو

خافيا أن األسرة الفلسطينية الواحدة 
نجد فيها كل ألوان الطيف السياسي 
الفلسطيني، لكننا نالحظ، في هذه 

اللحظة الفرقة من تاريخ شعبنا، وأن 
هذا التنوع في الميول واالتجاهات 

داخل األسرة الواحدة تحول من ظاهرة 
إيجابية إلى حالة مخجلة ومحزنة في 

ات الوقت، فالكثير من الحاالت التي ذ
نعاينها يوميا تفيد باشتعال نار 

الخصومة والعنف واإليذاء المادي 
والمعنوي بين أفراد األسرة الواحدة 

عندما يتحاورون، فيتحول حوارهم إلى 
سجاالت ومناكفات غالبًا ما تنتهي بمد 

األيدي والشتائم. حتى على مستوى 
اور بأدب الكبار يغيب عنهم روح التح

واحترام نتيجة الجو السياسي المشحون 
السائد في المجتمع، حيث أن حالة 

االحتقان واالنفعال بسبب نار االنقسام 
وظلم الحصار أدت إلى تراجع الكثير 

من المعاني الجميلة داخل األسرة 
الواحدة، مما أدي إلى تدهور أساليب 
التنشئة والتربية األسرية واالجتماعية 
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 .ةالفلسطيني

ضرورة تبني ميثاق  مدعوة إلى  كلها
شرف فلسطيني يحث كل أعضائها 

وروادها على تبني وتعزيز قيم التسامح 
واالنفتاح وثقافة الحوار ونبذ التطرف 

 .والتعصب بكل أشكاله

 نقابات واتحادات وجمعيات
أهلية ونواد  ومؤسسات 

نسا نية كذلك حقوقية وا 
ة المؤسسات العمالية العامل
فى قطاع غزة والتنموية 

.الشبابية والنسائية  

 مؤسسات المجتمع المدني 
.الفلسطيني  

، فعلى الرغم من ضعفها وترهلها 
وتراجع دورها تجاه المواطن الفلسطيني 

في الضفة والقطاع، إال أنه من 
الممكن لها لعب دور أكبر في نشر 

الحوار والتسامح وتعزيز قيم وثقافة 
بين الموظفين والمسئولين واإلدارات 

والمؤسسات الرسمية، من خالل تقديم 
 انموذج قيادي وطني مشرف بدءً 

بالرئاسة والحكومة بوزاراتها وأجهزتها 
المختلفة، وليس انتهاًء بنواب البرلمان 
الفلسطيني الذي يشهد منذ انتخابات 

م حالة من االنقسام  2006عام 
لكامل لدوره التشريعي والتعطل ا

  .والرقابي والوطني

المجلس -)مجلس الوزراء
 نيالوطالمجلس – التشريعي

احزاب  وفصائل منظمة 
 التحرير(.

مؤسسات النظام السياسي 
. الفلسطيني  
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 (1ملحق رقم )
 يبين الرسالة الموجهة للسادة المحكمين

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 غــزة –سيـاســة للدراســات العليا أكاديميـــة اإلدارة وال                 
 برنامج إدارة دولة وحكم رشيد                                        

 
 

 حفظه اهلل ورعاه،،...................................................السيد الدكتور/
 .................................................................. المسمى الوظيفي ومكان العمل/

 ................................................................................. الدرجة العلمية/
 ..........................بريد إلكتروني .............................  بيانات االتصال /  جوال

 
 الموضوع // تحكيم استبانة

 
 مشاركةالتعصب الحزبي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية وعالقته بالبعنوان " ث بإجراء دراسة يقوم الباح

وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول علي درجة الماجستير في إدارة الدولة والحكم الرشيد مجتمعية ال
ة فإنه يشرفني بإشراف الدكتور / محمد عبدالعزيز الجريسى حفظه اهلل، ونظرًا لخبرتكم العلمية والعملي

بالتكرم بتحكيم التفضل بإعطائي جزءًا من وقتكم الثمين  ، فأرجوةستباناإلهمساهمتكم في تحكيم هذ
ثرائها بمالحظاتكم بما ترونه مناسبًا. االستبانة  وا 

 ،،،شاكرًا لكم حسن تعاونكم
 وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

 

 رأسامة رسمي النجاالباحث/ 
 1599219143جوال رقم / 
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 االستبيانالسادة محكمين (2ملحق رقم )
 

 الجامعة ودرجته العلمية اسم المحكم الرقم 
الدكتور : جميل الطهراوي ،استاذ مشارك   .1

 في علم النفس بالجامعة االسالمية.
 الجامعة االسالمية

الدكتور : نبيل دخان استاذ مساعد ورئيس   .2
 االسالمية. ةقسم علم النفس بالجامع

 جامعة االسالميةال

الدكتور : وليد مدللة ،استاذ مشارك  ورئيس   .3
 قسم العلوم السياسية بالجامعة االسالمية.

 الجامعة االسالمية

ابوزيد ، عميد التخطيط  الدكتور : على  .1
 والجودة بجامعة االزهر.

 جامعة االزهر

: محمد المدهون ، أستاذ مشارك  رالدكتو   .5
 سياسة بغزة.ورئيس اكاديمية االدارة وال

 اكاديمية االدارة والسياسة

الدكتور : وسام عاشور، استاذ مشارك بكلية   .6
الهندسة ومساعد نائب الرئيس للبحث 

 العلمي والدراسات العليا.

 الجامعة االسالمية

الدكتور : سناء ابو دقة ، عميد التخطيط   .7
 والجودة بالجامعة االسالمية.

 الجامعة االسالمية

سف عاشور ، استاذ مشارك الدكتور : يو   .8
بقسم ادارة االعمال ورئيس قسم ادارة 

 االعمال بالجامعة االسالمية.

 الجامعة االسالمية

الدكتور : وسم الهابيل ، استاذ مشارك بقسم   .9
 ادارة االعمال بالجامعة االسالمية.

 اإلسالميةالجامعة 

الدكتور : محمد يوسف العكر، أستاذ   .12
 ة للعلوم التطبيقية.مشارك  ، الكلية العربي

 الكلية العربية للعلوم التطبيقية

الدكتور: عيسى المحتسب ، مدرس بجامعة   .11
 األقصى.

 جامعة األقصى
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 (3ملحق رقم )
 (.اإلسالميةالجامعة  –األقصىجامعة  -األزهراالستبيان الموجه لطلبة الجامعات الفلسطينية )جامعة 

 
 

 ين أكاديمية اإلدارة والسياسةالدراسات العليا المشترك ب برنامج
  للدراسات العليا وجامعة األقصى بغزة 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 األخوة / األخوات:  طلبة الجامعات الفلسطينية  بغزة........................ المحترمين .  

 ،،،،،تحية طيبة وبعد
 استبانةالموضوع/ تعبئة 

بدراسة بعنوان "  صوهو خا وروية بتأن يديك بين الذي االستبيان ىباإلجابة عل التكرم سيادتكم نرجومن
وذلك لنيل درجة "  بالمشاركة المجتمعيةالتعصب الحزبي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية وعالقته 

 إدارة الدولة والحكم الرشيد من أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا . فيالماجستير 
التي بين أيديكم،  االستبانةن هذه الدراسة، لذا نهيب بكم باإلجابة على فقرات وذلك لعلمنا أنكم جزء م

دعما  إجابتك علمًا بأن البيانات سوف تبقى سرية وال  نستخدمها إال ألغراض البحث العلمي فقط وستكون
 .معنا تعاونكم نوتزدهر شاكري بتتطور الشعو  خالله من الذي العلمي والبحث مللعل

 فائق االحترام والتقدير،،، وتفضلوا بقبول
 

 أسامة رسمي النجار/ الباحث
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 البيانات الشخصية
 ةالمعلومات الشخصيأوال : 

 العمر:...........  
 عنوان السكن:
 محافظة الشمال(    –محافظة غزة  -المحافظة الوسطى -محافظة خان يونس –)محافظة رفح 

 الجنس : 
 أنثى ) (    ذكر )(

 :  فيها  تدرس يالجامعة الت
 )  ( األقصى(  )                                   هراألز  (  )                    ةياإلسالم
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بالمشاركة وعالقته  الحزبي التعصب مواجهة فيطلبة الجامعات الفلسطينية  آراء لقياس استبيان
 1 المجتمعية

 .ينيةاالستبيان الخاص بالتعصب الحزبي لدى طلبة الجامعات الفلسط -8
شكل من أشكال التعصب العام الذي يتمثل بانتماء الفرد يعرف التعصب الحزبي على انه " 

ويتمثل المبادئ األساسية لهذه ،لجماعة سياسية أو دينية أو اجتماعية أو إيديولوجية معينة 
المجموعة بحيث يدافع عنها ومنكرا كل المبادئ التي تخالفها في جماعات أخرى سواء كانت 

 ة أو خاطئة.سليم
عند إبداء رأيك فيه على انه داخل (X)جميع العبارات التالية تشير إلى الطرف الذي تؤيده وسيشار عنه بحزب -أوال

 السلطة.
 موافق العبارة م

 بشدة
 معارض معارض محايد موافق

 بشدة
      خير للوطن. و(يقدم كل ماهXحزب ) 1
ع مستوى المعيشة لجمي بتعزيز(يهتم حقا Xحزب) 2

 الناس في الوطن.
     

ناس في ةللمعيشالهمه تعزيز  مستوى ي (Xحزب) 3
 .الوطن دون غيره

     

(يبذل قصارى جهده لتعزيز فرص عمل Xحزب) 4
 .عادلة لجميع الفئات دون تقصير

     

( يحترم حقوق الملكية  وملكية جميع Xحزب ) 5
 .المجموعات في الوطن دون تحيز طائفي

     

ولم توافق وليحترم الديمقراطية حتى  (Xحزب ) 6
 .أهدافه

     

(يمكن  الوثوق به للتعامل مع السلطة Xحزب ) 7
 بمسؤولية.

     

(يعمل على توزيع عادل Xاعتقد أن حزب ) 8
 .للسلطة بين جميع الفئات

     

(يحاول بصدق تلبية االحتياجات Xحزب) 9
 .والقضايا لجميع الفئات دون تحيز

     

(يعمل على احترام Xعلى ثقة بان حزب) أنا 10
 وحماية حقوق الناس.

     

(نحو جعل الوطن أكثر أمنا Xيعمل حزب) 11
 .والمجتمع أكثر استقرارا
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 موافق العبارة م

 بشدة
 معارض معارض محايد موافق

 بشدة
ن أ(يفهم الطريقة التي يمكن من خاللها Xحزب) 12

 .تنفتح فلسطين على العالم
     

(يحترم الدستور في Xانأ على ثقة بان حزب) 13
 فلسطين.

     

      (يحترم حقا التنوع الثقافي.Xحزب) 14
      .(قيم األمة في فلسطينXيمثل حزب) 15
(متشابهة مع القيم Xالقيم  األخالقية في حزب) 16

 .األخالقية للناس داخل فلسطين
     

(تشجع الناس على تحقيق Xسياسات الحزب) 17
 الهوية الوطنية الفلسطينية.

     

د التجمعات السياسية لألحزاب (يسمح بعقXحزب) 18
 المختلفة.

     

      (يسمح لسياسة الحوار في المجتمع.Xحزب) 19
(نفس الحقوق والحريات  Xيكون لحزب) أنينبغي  20

 األخرى. كاألحزاب
     

 
على انه داخل (عند إبداء رأيك فيه Xجميع العبارات التالية تشير إلى الطرف الذي ال تؤيده وسيشار عنه بحزب ) -ثانيا 

 السلطة.
 موافق العبارة م

 بشدة
 معارض معارض محايد موافق

 بشدة
      في إدارته للبالد(غير كفء Xحزب) 21
(في السلطة Xسوف تؤدي سياسات حزب) 22

 لإلضرار بصالح الناس.
     

      .(يتغاضى عن الفسادXحزب) 23
(يسئ استخدام السلطة من اجل تحقيق Xحزب) 24

 لحزبية.أهدافه ا
     

تشجع الناس لكسب فرص ال  (Xسياسات حزب) 25
 العمل.

     

(يريد فقط تمكين مجموعات معينة Xحزب) 26
 تخصه للوصول إلى السلطة.

     

(يسعى إلى تهميش الناس الذين ال Xحزب) 27
 يؤيدوه.

     

      الترهيبو (يتغاضى عن استخدام العنف Xحزب) 28
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 موافق العبارة م
 بشدة

 معارض معارض محايد موافق
 بشدة

 .بحق المواطنين العزل
(سوف يسمح باستخدام القوة المفرطة Xحزب ) 29

 من قوات األمن من اجل تحقيق أهدافه.
     

(يعزز الصراع والنزاع خالل الحمالت X)حزب  30
 االنتخابية.

     

يجعل الناس عرضه ،( في السلطةXوجود حزب) 31
 للقمع والعنف.

     

(في السلطة، يهدد األمن Xوجود حزب) 32
 اعي.واالجتم الشخصي

     

(بتوفير الحماية لجميع Xيرغب الحزب) 33
 .المواطنين على قدم المساواة

     
 

(يسمح لمؤيديه Xخالل االنتخابات  حزب) 34
ومجموعات من اجل  األفرادباستهداف بعض 

 التخويف.

     

(لديه قيما مختلفة عن معظم سكان Xحزب) 35
 .فلسطين

     

التعددية الحزبية (ال يوجد لديه احترام Xحزب) 36
 في فلسطين

     

غالبية أفراد اهرضي(لديه رؤيا سياسية ال Xحزب) 37
 المجتمع

     

      (اليفهم ثقافة ومعتقدات الناسXحزب ) 38
اعتقد في التسامح السياسي مسؤولية األحزاب  39

 .(ال يعد مقبوالXجميعا ولكن فعل حزب)
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 
 

 
 .لدى طلبة الجامعات الفلسطينية المشاركة المجتمعية بمقياساالستبيان الخاص 

عملية تعكس رغبة المجتمع واستعداده لالندماج والمساهمة الفعالة " أنهاعلى  تعرف المشاركة المجتمعية
ويتضمن التقارب الشديد بين  ،مدى قوة الروابط التي تربط بين األفرادو  في تحسين وتنمية المجتمع

قوة والعمل بروح الفريق، ويتضمن شعور األفراد بانتمائهم إلى الجماعة والوالء لها مكوناتها واالتحاد وال
 ."سبيل تحقيق هدف فيوتمسكهم بعضويتها ومعاييرها وعملهم معا 

 محور العالقات االجتماعية -أ
 موافق الفقرة الرقم

 جد ا
 معارض معارض محايد موافق

 جد ا
احرص على إقامة عالقات جيدة مع  1

غض النظر عن انتماءهم اآلخرين ب
 السياسية.

     

      أشارك اآلخرين في مناسبتهم االجتماعية. 2
احزن إذا أصاب احد من أفراد المجتمع  3

 سوء حتى وان لم أكن اعرفه. أي 
     

أفضل أن أمارس األنشطة الثقافية  4
 بمشاركة الناس.

     

احترم رأى اآلخرين حتى وان اختلف مع  5
 .رأيي 

     

األنشطة  فياحرص على المشاركة  6
مع األحزاب السياسية  الطالبية المختلفة

 المختلفة.

     

أشارك بالفعاليات الوطنية بغض النظر  7
 عن الحزب الذي ينظمها.

     

اشعر بالسعادة حين تكون كافة األطر  8
 الطالبية منسجمة ومتفاهمة فيما بينها.

     

حين أناقش  يررائ أتجنب التغلب على 9
 اآلخرين.

     

احرص على مساعدة اآلخرين على قدر  10
 .ما استطيع
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 محور المشاركة الوجدانية -ب

 موافق الفقرة الرقم
 جد ا

 معارض معارض محايد موافق
 جد ا

اشعر بالسعادة إذا حقق اى حزب  1
 انجاز وطني.

     

ينتابني الحزن إذا أصاب اى احد من  2
 كنت اعرفه أم ال ءوازمالئي سوء س

     

اشعر بالرضا إذا كان الناس حولي  3
 فرحين.

     

جانب  إلىاحرص على الوقوف  4
 زمالئي إذا أصابهم مكروه

     

      أتمنى أن اسعد كافة الناس 5
أحب أن تكون كافة األحزاب  6

 الفلسطينية على قلب رجل واحد.
     

بة أتمنى السالمة والنجاح لكافة الطل 7
 األخرى.من األحزاب 

     

أعارض فكرة االنتقام من احد حتى لو  8
 ظلمني.

     

أحب الخير لكل من اعرفه أو ال  9
 اعرفه.

     

ارغب أن يعيش كافة أبناء شعبنا  10
 بسكينة واستقرار.
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