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 التعصب للطالب اجلامعيالعاملي ملقياس  البناء
 عمرو حسن أمحد بدراند/ .أ
علم  علم النفس الرايضي ورئيس قسمأستاذ 

 النفس الرايضي
 جامعة املنصورة –كلية الرتبية الرايضية 

 أمحد البيومي على البيومي د/م. 
 علم النفس الرايضيمدرس بقسم 

 جامعة املنصورة –كلية الرتبية الرايضية 

 الباحثة/ هدير عثمان عبد احلليم أمحد جاد هللا

 معيدة بقسم علم النفس الرايضي
 جامعة املنصورة –كلية الرتبية الرايضية 

 امللخص
، ومت اختيار عينة في، استخدم املنهج الوصعياس التعصب للطالب اجلاميإىل بناء مق يهدف البحث احلايل

ن اجلامعات املصرية، واستخدم صدق التحليل مطالب وطالبة  052ية، وبلغ قوامها ئواشالبحث ابلطريقة الع
 ة النصفية.ئللتحقق من صدق املقياس وثبات التجز  يالعامل

( عوامل 5إىل ) لومت التوص عي: بناء مقياس التعصب للطالب اجلاميلكالتا  ثالبح ئجنتا أهم وكانت
 وهى: مستخلصة،

 ارات.عب ٨ويتضمن  يول: التواصل االجتماعالعامل األ -

 عبارات. ٨اء ويتضمن تم: االنالعامل الثاين -

 عبارات. ٧ويتضمن  العامل الثالث: السلوك العدواين -

 عبارات. ٤ات ويتضمن ذقيق الحتالعامل الرابع:  -

 عبارات. ٣العامل اخلامس: الوالء ويتضمن  -
 البحث: مقدمة

ت ففراد واجلماعات وأن اختلألدم بني اقال ذن البشرية عرفت التعصب منأم(، 0225) اجلزار كر هاينذ ي
ن الصراع وسوء التفاهم بني محللقات مل تتوقف  ا  ساسأية والفكرية؛ مما شكل فسصحتهم الن ليع هثي صوره وأت
 (.52: 55) البشر

الوقت  ذات يفهم اإلشكاليات القدمية واملعاصرة أحد أم(، أن التعصب 0225) اجلزار ويضيف هاين
 يفوذلك  خرا  ؤ ان االهتمام بدراسة أسبابه وطرق عالجه مل يبدأ بشكل كاف إال مكى اجلامعة، وإن  لع وخصوصا  
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الكراهية  ليم عئانية، فالتعصب، مبا هو قانسجبني اإل يفأعقاب احلرب العاملية الثانية، والتعصب حبق وصمة 
 (.55: 55) احلب والتعاون والتسامح لين تقوم عأ غيينب ينسانية مبا هواالزدراء والتمييز، هو ضد اإل

رغم وجود ما  ب ومتعلم وليس فطري  تسم(، أن التعصب شيء مك0252) وحيدد خليل عبدالرمحن املعايطة
مير هبا الفرد، وكمحصلة لسلسلة  يتاربات الخلب ويكون نتيجة للمواقف واصللتع ن يسمى استعدادا  أكن مي

رة  تنمية التعصب أما بصورة مباش يفة دور متر بني الفرد ومن حييطون به، ولألسر  ماعية اليتتالتفاعالت االج
رة عن طريق إدراك الطالب والديه وحديثهما عن أفراد هذه اجلماعات، كذلك للصحبة شكالتلقني أو غي مبا

 (.050: ٤) هنبصحبته وجيا ثرا  أفيكتسب الطالب االجتاهات والقيم والسلوك مت هتنمية هذا االجتا يفواجلية دور 

 يف أنينإذا اعرتفت  إحد  مقوالته "أنين يفنه أ Tjafelm, 1984)عن ) و  نقال  حممد حسن عال كرذ وي
من  يأ يف، فلن خيتلف اثنان اخلاصة أو مصلحة أسريت يتني من أجل مصلحصقتلت شخ ياألسبوع املاض
من  تل ألفنيق يفببت تسقتلت أو  ياألسبوع املاض يف ينفت أبنرت ما إذا اعأجمرم،  نينأنعرفها على  اليتاجملتمعات 

أطار  يفو القبلية، أو الوطنية، فأقل ما ميكن قوله أنه أية، أو العنصرية، ساسيو الأالدينية،  البشر لصاحل مجاعيت
يكون اللوم  اجملتمعات فقد ال يقاب يفما أ، يككون هناك خالف على مد  أخالقية سلو يسبعض اجملتمعات 
 (.٨5:  50) صال  أ مطروحا   كو لعلى هذا الس

 ئيىل أنه مييل للعدوان العداإب تشي صات النفسية للمتعمسلن اأم(، 599٨) الو ع  حممد حسن وير 
بسهولة  ، ويتصف جبمود الفكر والتصلب وعدم املرونة ويتأثرحيان  أه سنف علىى األشياء أو لخرين أو عى اآللع

 اليتفراد أو اجلماعات األ لىعسقطه يال أنه قد يكبته و إعالم، ويشعر ابلقلق، لطة واإلسأبصحاب مراكز ال
 (.٧٤: 50)يها لإنتمى ي يتفراد مجاعته الر أليم التارب ئيتعصب ضدهم، كما أنه دا

د  إيل الغياب عن الواقع ويعد الفرد أو ؤ ىل أن التعصب يإ ،م(0225) ويفسر مخائل خليل العبيد 
ب الذ  يلون العالقات ص، لذا فالتعالتعصب هدراك والسلوك بطرق تتفق مع اجتاور والتفكي واإلعاجلماعة للش

؛ حيث يضع صنسان املعاصر بشكل خاسان بشكل عام واإلنكالت اإلشالعنصرية السلبية واحد من أخطر م
 حروب أهلية وفنت طائفية وصراعات داخلية يفالعامل كله على حافة هاوية احلرب املدمرة كما أنه يضع اجملتمعات 

(5 :0.) 

د  إىل التباعد بني الناس والتشاحن، فالشخص ؤ م(، أن التعصب ي022٤) كما ير  سعد البصر 
اءة وقدرات عقلية وأن هلم من الصفات غي املستحبة في أهنم أقل كلىل األفراد واجلماعات عإب ينظر صاملتع

 (.5: ٧) واملنفردة، وينظر إليهم نظرة عداء أينما وحيثما وجدوا

 أو مضاد يفىل القيام بسلوك ال أخالإب يدفع أفراد مجاعته م(، إىل أن املتعص59٧٨) اد زكريؤ ي فشوي
ابملساواة بني  هع مبادئه العامة كاعتقادمن أرائه تتعارض أضحاي تعصبهم، وقد يشعر املتعصب  هع جتامللمجت

 يصاحبه، ويعد التعصب من معوقات التفكي العلم يقشىل صراع يإ يؤديالبشر وإميانه ابلعدالة واحلرية، وهذا 
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يفتقر هلا، ومن مث فإهنم دائما  هن خالل هدم أراء اآلخرين إذ يعتقد املتعصب أنه حيمل احلقيقة والفضيلة وأن غي م
 (.٧9: 55) ونئون أو خاططئخم

 البحث: مشكلة

ن التعصب تتزايد أل يبدو حتميا   ة التعصب جبميع مظاهره وأنواعه أمرا  سأن درا ،م(0225) زارجلا ير  هاين
ين حررهتم املعرفة من قيود ذر من قبل الكثيين الذيبعد يوم، ومن هنا ارتفعت صيحات التح يوما   أعداد ضحايه
عندما ال يكون مثة  يتشىت صوره، ح يفعارضه ن، وأن من واجبنا أن مث دائما  إكدة أن التعصب: "ؤ التعصب م

هدافنا حنن الشخصية، أن أ هدافه معأوجه اخلصوص عندما تتفق  ليأهدافه ذاهتا بل وع ليع قيرتاض أخالعا
ن نتعلمها من أميكن  يتأخطار التعصب وواجبنا حنو معارضته حتت كل الظروف مها درسان من أهم الدروس ال

 (.55: 55) خيالتار 

لوك سيواجه أمن واستقرار اجملتمعات ف صعب ماأن مم(، أن التعصب 025٣) عموير  هبجت أمحد أبو طا
ة، إذ يتأثر حباجاته الشخصية واالجتماعية، وخباربات طفولته فثر بعوامل خمتلمكان أو زمان يتأ يأ يفالطالب 

 (.02: 5) يفثقالوا يينتسب إليها ومستواها االجتماع اليتسرة ثر بظروف األأوقدراته العقلية، كما يت

ة األخية الحظت نو اآل يفغب داخل اجلامعة بني الطالب شعمال الأومن خالل متابعة الباحثة لبعض 
 ب الذ  قدص نتج عنه التعنيخر وحتيز كل طرف لرأيه الذ  ينتمى جلماعة معينة وفكر معاآل يم تقبل الرأدع

 الطرق املناسبة للحد من ذلك التعصب. ذحافة اهلاوية إذا مل يتم اختا إيليقودن 

من  خرا  ؤ م م025٣كتوبر أسبوع السادس من شهر األ يف ةعلى ذلك ما شهدته جامعة املنصور  ودليال  
ه إصاابت لبعض الطالب نيه، ونتج عأوتعصب كل منهم لر  يالرأ يفاشتباكات بني الطالب نتيجة الختالفهم 

نشطة أمس احلاجة للتطبيق؛ حيث غاب دور األ يفر مادية ومعنوية، وهذا ما جعل من فكرة هذا البحث ئوخسا
 حداث.هذه األ يفض من حدة ومظاهر التعصب فخ يفالريضية 

ثي ثر على اجملتمع، فالريضة هلا أتؤ شطتها املتعددة وجماالهتا املتنوعة تنن الريضة أبأح  وعلى ذلك نال
ن يكونوا مواطنني تؤهلهم أل يتتكسبهم العديد من صفات املواطنة الصاحلة ال ياملمارسني هلا، فه ليع يحيو 

 ياجملتمع املصر  يفت شتف يتاخلطية النه من الظواهر نفعني ألنفسهم وجملتمعهم ومعاجلة التعصب جبميع أنواعه أل
متناظرة ومتخاصمة  اتئقد تقطع اجملتمع إىل ف اليتالظاهرة من املعضالت الرئيسة  هن هذأ، ابعتبار خرا  ؤ م

عن النواتج السلبية املدمرة هلا على الطالب واجملتمع ملا تنتجه من خالفات بني اجلماعات وما  ومتباعدة؛ فضال  
 هية وتباعد وجفاء بني أفراد اجملتمع الواحد.يتبعها من حقد وكرا

 :النظرية للبحثة ياألهم

 لطالب اجلامعة. عيتنبثق من أمهية التعصب ذاته كمحرك للسلوك االجتما -

 للدراسات والبحوث العلمية املتعلقة ابلتعصب يإثراء اجلانب النظر  -
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 :األهمية التطبيقية للبحث

 .عيلتعرف على مظاهر التعصب للطالب اجلاملقدم مقياس ن أنه يم تنبع أمهية هذا البحث تطبيقيا  

 اسات املرجعية: رالد
 ة:يبراسات العرالد

ىل قياس التعصب لد  طالب اجلامعة، والتعرف إهدفت  اليتم(، و 0225)ي دراسة مخائل خليل العبيد
طالب  ٣22م العينة ، وقد بلغ قوافيي اجلنس، واستخدم املنهج الوصغملت التعصب تبعا   يفروق فاللة الدعلى 

ي اجلنس، غملت وفقا   ياو تسية من جامعة بغداد واجلامعة املستنصرية متوزعني ابلئواشوطالبة اختيوا ابلطريقة الع
 .ذاتاق التسمقياس ال -: مقياس للتعصب تنمجع البيا يفواستخدم 

 ب العايلص األفراد ذو التعوحد بنيتلية الآاستخدام  يف يا  ئ: وجود فروق دالة إحصايفومتثلت أهم النتائج 
 (.5) ذاتلاق اتسوهناك عالقة ارتباطية عكسية بني التعصب وا يوالتعصب الواط

 ميوالقو  ير ئوالعشا )املذهيب تعصبلقياس ا إيلهدفت  اليتم(، و 0229) دراسة مشتاق خالد الكعيب
 252، وقد بلغ قوام العينة من يفالعمر واجلنس واستخدم املنهج الوص يملتغي  ( لد  املراهقني وتبعا  الديينو 

: تنمجع البيا يفمراهقة، واستخدم  02٧مراهق و ٣٤٣مدينة بغداد بواقع  يفمن طلبة املدارس الثانوية  مراهقا  
 اس التعصب.يمق

ب صالتع يف لد  عينة املراهقني ووجود فروق دالة إحصائيا   ير ئاش: وجود تعصب عيفومتثلت أهم النتائج 
 (.5٤ذكور)لب اجلنس لصاحل اسحب والديين يوالقوم هيبذامل

 يب الريضصهدفت إىل التعرف على: مستو  التع اليتم(، و 022٧)ي شهر لة عبد هللا غرم عبد هللا اسادر 
 يةعة االجتماشئومد  عالقته ببعض نظم التن يالتعصب الريض -ة الريض ينمد يف السعودية يلد  اجلماه

روق بني مستو  فال -، األندية الريضية( ضيعالم، البطل الرياإل لئ. وساسرة، املدرسة، مجاعة األصدقاء)األ
 يماعية، املستو  االقتصادتة االجل، احلايسن، املستو  التعليمل)ا للمتغيات التالية: وفقا   يب الريضعصالت
ة االجتماعية، شئومد  عالقته ببعض نظم التن يالفرق بني التعصب الريض -( يرة، ممارسة النشاط الريضسلأل

ين يتابعون لذضية ايجع من اجلماهي الر شم 5222، وبلغت عينة البحث فيواستخدم الباحث املنهج الوص
 ليت بساعة عيمدينة الريض قبل بداية املبار  يفة فو عارب وسائل اإلعالم املختلأاملالعب  يفاألنشطة الريضية 

 األقل.

ىل إة االجتماعية شئومد  عالقته ببعض نظم التن يلريضب اصالتع علىرف التعهم النتائج: أومتثلت 
املالعب الريضية؛ مما  يفزيد من مظاهر العنف والشغب تقد  اليتو  يب الريضصإمكانية التقليل من مشكلة التع

قد يوثر على استقرار اجملتمع ككل، وذلك بتكثيف التوعية للقائمني على هذه النظم االجتماعية للحد منها لد  
 (.٨)يباب السعودالش
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 ة:يبجناسات األرالد
وظاهرة انتشار التحيز  ييلشجامعة ت يف يهدفت إىل اجلو التعليم يتلوا (،Julia, 1992) دراسة جوليا

 يف ات التعليم العايلسسؤ ع اجلامعات وميمج يف ن الظاهرة أتخذ اجتاها متناميا  أبيض حيث وجد للجنس األ
؛ مبحوث   ٣9، وتناولت عينة قوامها فية استخدمت الباحثة املنهج الوصالظاهر  ه، ومن أجل استقصاء هذييلشت

: تنمجع البيا يف، واستخدم جامعيا   طالبا   5٣ف ابجلامعة، وظمو  5٣، ويأستاذ جامع 5٣حيث مشلت العينة 
مشاهدة تسجيل للمقابالت الشخصية لشخصيات عديدة من أساتذة اجلامعة وموظفيها  -رة شمقابالت مبا

 ا.وطالهب

 يف هلم فنياجلماعات املخال هصرية عند الطالب جتاعن: وجود اجتاهات تعصبية و يفهم النتائج أومتثلت 
ية تعصبية ومن مشاعر الكراهية ؤ هذا السياق فإن الطالب البيض يعانون من تكوين ر  يفو  قيوالعر  يفاملستو  الثقا

 السود أال أهنم ال هجتا تعصبيا   ا  هذون اجتاالبيض ال أيخ البواالحتقار ضد الطالب السود، ومع أن بعض الط
 (.5٨امة)عميتلكون مشاعر إجيابية جتاه امللونني بصفة 

ثي التعصب ىل معرفة أتإهدفت  اليت(، و Dimmock and Grove, 2005) دراسة دميوك، وجروف
 0٣5مشلت العينة  ، وقديأسرتاليا ابستجاابهتم حول العنف اجلماهي  يفالفرق الريضية احملرتفة  يلد  مشجع

 .مشجعا  

 يفسلوكياهتم العدوانية  يف ريق معني كانوا أقل حتكما  فل ر تعصبا  ثومتثلت أهم النتائج: أن اجلماهي األك
 (.5٧البسيط )ب املتوسط أو صون ابلتعفين يتصلذاملباريت من املشجعني ا

اجتماعية للتعرف على أثر  هدفت إىل تقدمي قراءة اليتو  ،(Amro, B، 2014) عمرو حسن بدرانسة ادر 
 فيهدين، واستخدم الباحث املنهج الوصشالد  مجهور امل ياستثارة التعصب الكرو  يفالقنوات الفضائية الريضية 

يل الريضية ناتني فضائيتني ريضيتني، ومها: القنأبسلوب الدراسات املسحية، وتضمن جمتمع البحث حتليل لاربامج 
شوائية وقوامها على النايل سات وغي مشفرتني، ومت اختيار العينة ابلطريقة المودرن سبورت، ومها يبثان ع -

 اربين يتابعون لعبة كرة القدم علذمن اجلماهي الريضية ا أنثى 0٨2، كرا  ذ  ٧22ومشاهدة بواقع  شاهدا  م 52٤2
 النيل الريضية ومودرن سبورت. ايتنق

 الرايضية. الفضائية لقنواتوأستخدم يف مجع البياانت: مقياس التعصب الكروي وا
 ومتثلت أهم النتائج متمثلة: 

بينما كانت لد   %٧٤49( لد  الذكور يالريض بص)التع العامل األول يف يبة التعصب الكرو نس -
ستو  ملل وفقا   - %٧04٣ان للحضر كبينما   %٧24٤الريف  يفة ئيلبل قا  وف - %٧٣4٧نث اإل

 يجامع- %٧٣4٨فوق متوسط  - %٧04٨متوسط  - %٧545: بدون النحو التايل على يالتعليم
٧04٤%. 
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( يب الريضصية الريضية للتعئضاف)استثارة حمتو  القنوات الين ثالالعامل ا يف يبة التعصب الكرو نس -
ان كبينما   %204٨للبيئة من الريف  وفقا   - %٧٨45بينما كانت لد  اإلنث  ،%2045لد  الذكور 

 - %2٨45متوسط  - %224٣: بدون النحو التايل على يليمعتللمستو  ال وفقا   - %٧24٨للحضر 
 (.52) %٧045 يجامع - %2942فوق متوسط 

 لكهداف ومتغيات تأأطار  يفن واتفاق يارت إليه الدراسات املرجعية من نقاط تباشضوء ما أ يفو 
 : النقاط التالية يفالعلمية واملنهجية البحثية  سسالدراسات، استخلص األ

 بناء القراءات النظرية للبحث يفة ابلدراسات املرجعية مت االستعان -

 ملتغياهتا.  يد الدراسة وفقا  قكيفية اختيار عينة البحث وتكوين اجملموعة  -

 ملناسبته لطبيعة ومتغيات وأهداف البحث. فياستخدام املنهج الوص -

 بحث.لحققت هدف ا يتاختيار االختبارات واملقاييس املقننة ال -

 البحث. لؤ ات وهدف وتساي ب املعاجلات اإلحصائية املناسبة لطبيعة ومتغيلساأالوقوف على  -

 هدف البحث:

 .يللطالب اجلامع التعصبإىل بناء مقياس  يهدف البحث احلايل

 بحث:لال تساؤ

 ؟.ياجلامع للطالب التعصبما العوامل املستخلصة لقياس 

 مصطلحات البحث:

 :Intoleranceالتعصب 
موضوع قد ال يقوم  وأو مجاعة أو ضد فرد أع مم(، أبنه: حكم مسبق 599٨) الو عيعرفه حممد حسن 

ويسمعه وال ير  وال يسمع ما ال  هن يراأرد ير  أو يسمع ما حيب الفو حقيقة علمية وجيعل أ يمنطق أساس ليع
 (. ٧٤ :55) يته أو مساعهؤ حيب ر 

 :منهج البحث وإجراءاته
 منهج البحث:

 .فياستخدم املنهج الوص

 :لبحثجمتمع ا

م/ 025٤ يالعام اجلامع يفطالبات( اجلامعات املصرية  -بة ل)ط يار عينة البحث من طالبتمت اخ
  .م0255

 :عينة البحث

 طالب وطالبة من اجلامعات املصرية. 052

 :أدوات مجع البياانت
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 دوات، وهى:جمموعة من األ علىا البحث ذهباملتعلقة  تنابيع المج يفمد تاع

 .املقابالت الشخصية -

 رعاية الطالب.لدارة العامة ىل اإلإسجالت اجلامعات الرمسية؛ حيت مت الرجوع  -

 مة املراجع.ئقا يفاالستعانة مبا ورد  -

 راء السادة اخلارباء.آ -

 ةثإعداد/ الباح -ي مقياس التعصب للطالب اجلامع -
 :ياجلامع قياس التعصب للطالب

 وذلك أبتباع اخلطوات التالية: يمعب للطالب اجلاصضوء أهداف البحث مت إعداد مقياس التع يف
 األطر النظرية والدراسات املرتبطة ابلتعصب للطالب اجلامعي: 

 يفعي اولت موضوع التعصب للطالب اجلامتن اليتالكثي من كتب والدراسات املرجعية  ليمت االطالع ع
 .{(5٤(،)5٣(، )50(، )52(، )2(،)٤}) ل:ث، مضيم االجتماع الريلجمال ع

 :ياجلامع ختبارات ومقاييس التعصب للطالبمراجعة ا

جمال علم  يف ياولت موضوع التعصب للطالب اجلامعتن اليتمت االطالع على الكثي من مقاييس التعصب 
 ، مثل:ضياالجتماع وعلم االجتماع الري

 (.5٣م()59٧٨) حممد شحاته ربيع /وجه ... إعداداختبار الشخصية املتعدد األ يفب صمقياس التع -

 (.9م()0255) محد بدرانأعمرو حسن  /عدادإ...  ياس التعصب الكرو مقي -

 (.2م()025٣سويرح ) عبدالعزيز أبو رندة /عدادإ... يبب احلز صمقياس التع -

 :ياجلامع بناء عبارات مقياس التعصب للطالب

عرف تلهبدف ا يمت إعداد مقياس التعصب للطالب اجلامع ن خالل القراءات النظرية والدراسات املرجعية،م
صورته املبدئية، وذلك عن طريق  يفعدد عبارات املقياس  يددحت، ومت يب لد  الطالب اجلامعصعلى مستو  التع
 بعض اخلطوات:

 املبدئية. ورتهص يفريف عوضع عبارات تشمل كل جوانب الت -

 (.ي)التحليل العامل ةنعينة استطالعية من اجملتمع الكلى للعي علىعمل تطبيق أوىل  -

 .عياجلام ب للطالبتعصه النهائية وحتديد مخس عوامل ملقياس التصور  يف بارات املقياسمت إخراج ع -

وعى ر وقد  يعوامل مقياس التعصب للطالب اجلامع لكل عامل من يريف إجرائعمت تسميتها ووضع ت -
 عند صياغة العبارات ما يلى:

 أن تكون العبارات واضحة ومفهومه. -

 ملطلوبة.توحى العبارات بنوع االستجابة ا أال -

 ن استخدام عبارات مركبة.عالبعد  -
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 ال(.)ـــالعبارة ب أأال تبد -

 :الثبات( –املعامالت السيكومرتية ملقياس التعصب لطالب اجلامعي )الصدق 
 صدق التحليل العاملي:

دق صال الكالذ  يعدا من أش يرضفاب صدق التكوين السصدق املقياس قامت الباحثة حب منللتحقق 
 هبدف. ي، ابستخدام طريقة التحليل العاملئياصدق اإلحصوال يطقنكل من الصدق امللكونه يربط بني  

يفرتض  اليتلة االرتباطات املرتفعة صال ذاتثل العبارات مت اليتالتوصل إىل عدد من العوامل املستخلصة و  -
 ص مشرتكة.ئأهنا تعكس خصا

جمموعات  علىامل أمساء وصفية تطلق العو  ذهعد هتالعبارات؛ حيث  كإجياد جمموعة العوامل املناسبة لتل -
 االرتباطات املرتفعة. ذاتمن العبارات 

 :ياجلامعالتحليل العاملي ملقياس التعصب للطالب 

من جمموعة  5٧42 اإلصدارابستخدام  PCAاألساسية  تنلتحليل املكو  ٤٤خضعت عبارات املقياس 
، يحليل العاملتهلذا ال تنمد  مالءمة البيااألساسية مت تقييم  تنجراء حتليل املكو إ، وقبل SPSSبرامج 

 -وتزيد عنها، وكانت قيمة  245تبلغ  اليتوجود الكثي من املعامالت  عنف فحص مصفوفة االرتباط شوك
Kaiser Meyer- Oklin  ووصل اختبار الكروية 245 هبا صيتزيد عن القيمة املو  يأ 2452تبلغ ،Barlett 

 فوفة االرتباط.صيعزز عامليه مستو  الداللة اإلحصائية؛ مما مل

 
 (: القائمة الركامية لعدد العوامل وجذورها الكامنة2شكل )

 يف Hotteling Princpal Componentsج تلناألساسية هلو  تنطريقة املكو  ةوقد استخدمت الباحث
 يخر  للتحليل العاملحتليل املصفوفة العاملية ملتغيات البحث، وقد مت اختيار هذه الطريقة لتميزها عن الطرق األ

عن  األساسية؛ فضال   تناملكو  علىباين للمصفوفة االرتباطية، كما أهنا تسمح ابحلصول تاستخالص أقصى  يف
يزيد جذرها الكامن عن الواحد  اليتلتحديد عدد العوامل، وهذا احملك يقبل العوامل  Kaisserتقبلها حملك كايزر 

 حيح.صال
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احلالة استخالص عوامل  ههذ يفدد متغيات يزيد عن اخلمسني، فاملتوقع مع ع كوعند استخدام هذا احمل
كبية  ن من بواق قليلة القيمة ولكنكو ر الكامن لعامل مذول هذا احملك ذلك أن اجلقبمما جيب من خالل  أكثر

 حالة املصفوفات الكبية. يفحيح صالواحد ال إيلالعدد ميكن أن يصل 

 ينمن خالل رسم بيا Scree Testمة الركامية ئواملسمى ابلقا Cattellحمك كاتل  ةلذا، استخدم الباحث
ر ذلوحدات متساوية متثل قيمة اجل يسأالتحليل ويقسم احملور الر  يفعدد العوامل  يفقاحملور األ لييوضح به ع

نقطة  ف علىعر تمن خالل ال تخالص العوامل من الشكل البياينسة، ويتم افالكامن املستخلص من العوامل املختل
 زر.ير الكامن هلا بطريقة كاذاب اجلحسار العوامل بعد تتوقف تناقص واستواء اخلط، مث خن

واملسمى  Cattell، وحمك كاتل Kaisserلشروط حمك كايزر  ( عوامل وفقا  5وقد استخلصت الباحثة )
 .Scree Plot Testمة الركامية ئابلقا

 (0جدول )
 تعامد لعبارات املقياسمصفوفة ارتباط العوامل قبل التدوير امل

 (521)ن =                                                                              

 م
 العوامل                            

 العبارات
 قيم الشيوع اخلامس الرابع الثالث الثاين األول

 .50٧ .29٣ .2٤5 .592 .5٤0 .0٤5 أوصف أبنين حزين 5
 .9٨2 .2٨5- .2٣5- .50٣- .5٣0- .٨02 ابين قلق عندما ارتكب أخطاءينت 0
 .٣92 .222- .0٣5 .202- .055 .55٧ استطيع التغلب علي املصائب. ٣
 .0٣2 .2٨٣- .255- .502 .2٤٧ .٤52 أمتتع بسمات شخصية متيزين عن غيي ٤
 .955 .2٧2 .2٣5- .505- .555- .٨22 احناز لزمالء جامعيت اليت انتمي إليها. 5
 .92٤ .2٧0 .2٤2- .5٣٨- .522- .٨20 أشعر ابلكسل داخل احملاضرات. 2
 .595 .2٤2- .00٣ .2٨0 .20٣- .٣٧2 استطيع حتمل املسئولية اليت أكلف هبا. ٧
 .9٨2 .2٨5 .2٣5- .50٣- .5٣0- .٨02 أشارك يف األنشطة االجتماعية ابجلامعة. ٨
 .٣50 .2٤5- .5٤5- .525- .2٣٣ .552 لدي القدرة علي التحكم يف أفعايل. 9

52 
ـــــيت تتصـــــف  أفضـــــل املشـــــاركة يف الريضـــــة ال

 .92٤ .2٧٧ .209- .5٣2- .525- .٨20 ابلعنف.

 .05٧ .555 .55٨- .5٤٨- .٣٤٨ .0٧5 أحتيز لفريقي ابلرغم من أخطائه. 55
 .٤2٤ .5٤٧ .025- .٤5٣ .525- .٤09 أشعر ابلكراهية جتاه املنافسني يل. 50
 .92٤ .2٧٧ .2٣0- .5٤5- .522- .٧92 يف انفعااليت وفقا لكل موقف. كمحتأ 5٣
 .050 .220- .295 .55٣ .٣59 .05٨ أتبين أحكام مسبقة جتاه أساتذيت. 5٤
 .0٤٣ .525 .252- .002 .5٤9 .٣٧٨ أحتدث بصوت مرتفع مع زمالئي ابجلامعة. 55
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 م
 العوامل                            

 العبارات
 قيم الشيوع اخلامس الرابع الثالث الثاين األول

 .٣22 .099 .02٧- .٣5٨ .502- .092 تشحنين وسائل اإلعالم جتاه جامعيت. 52
 .٣22 .525- .000- .02٣ .5٨٣- .٤5٧ أتواضع عند فوزي يف مشاركة جامعية. 5٧
 .٣95 .2٤٣- .55٧ .2٨٣ .555 .0٤2 أبرز أخطائي. 5٨
 .5٨2 .552 .555 .250 .05٤ .٣٣5 اشعر حبساسية جتاه كلييت. 59

أقـــــوم أبعمــــــال الشــــــغب أثنــــــاء املشــــــاركة يف  02
 األنشطة اجلامعية.

529. -05٤٣٨ .٤. -295. 2٤5. 502. 

 .٣2٧ .2٨2 .5٣2 .222 .20٧ .5٣0 وار طريقيت يف املناقشة.حلفن ا 05
 .0٨0 .29٤ .2٣5 .52٤ .2٧9 .٤٨9 أن متسامح. 00
 .٤55 .025 .٣29- .002 .2٨5 .٣90 أثق يف قدرات غيي. 0٣
 .505 .252 .029- .٤٧٨ .0٨5- .٤52 أشجع زمالئي علي ارتكاب األخطاء. 0٤
 .٤٤5 .٤٣٧- .2٨5- .2٤2 .555 .٤٧٨ متكنين قدرايت من حتقيق أهدايف. 05
 .٣2٧ .255 .025- .292 .٣5٤ .٤٣2 استطيع إخفاء مظاهر الغضب لد  02
 .٣0٧ .٣59- .5٧٨- .2٣٤ .0٨٣ .٣٣5 أحب التعامل مع املواقف الطارئة 0٧
 .52٧ .٤92- .55٣- .0٣٤ .2٣5 .٤٣9 انتظم يف حضور احملاضرات. 0٨

يضـــــايقين أســـــتاذي ابلـــــرغم مـــــن التزامـــــي يف  09
 .٤92 .2٨٣- .٣22- .55٤ .50٤ .005 احملاضرات.

 .٣2٨ .٤٣2- .5٨5- .5٧9 .259- .٣09 أمتسك بواجهة نظري. ٣2
 .022 .2٨٣ .022- .0٣9 .5٧٧ .022 أومن مبقولة: الغاية تاربر الوسيلة ٣5
 .225 .2٣٨ .020 .2٨٧- .299 .05٨ أحب التعامل مع من جنسي. ٣0
 .552 .55٤ .2٣9 .2٤0- .2٧0 .59٣ أحب التعامل مع من علي دينيت. ٣٣
 .٣٨2 .0٨٣- .05٣ .005 .525- .٤05 التزم بتعليمات األمن داخل اجلامعة. ٣٤
 .٤٨5 .٣٤0 .٣5٤ .220- .٤٧5 .052 أتعامل مع من هم يف مستواي االقتصادي ٣5

٣2 
 حتـــث علـــي اســـتمتع مبشـــاهدة الـــاربامج الـــيت

 .50٧ .٣2٧ .20٤- .٤٣2 .05٤- .٤05 التخريب.

 .52٨ .5٨5- .٣5٨ .052 .0٨0- .٤5٣ أحاف  علي منشأيت اجلامعية. ٣٧
 .5٤٤ .٣2٨- .09٧ .05٧ .5٣٧- .525 أحاف  علي هوييت الثقافية داخل اجلامعة. ٣٨
 .٤5٤ .٣25- .009 .2٨5 .02٨ .٤٧2 اعارب عن أرائي حبرية داخل احملاضرات ٣9
 .025 .550 .5٣2 .0٤٤ .22٧ .٣٣9 أكره صحيفة بعينها بسبب ميويل. ٤2
 .09٣ .529 .295- .2٨٣ .٣5٨ .٣٧2أقــــوم حبضــــور نــــدوة شــــعرية يقــــوم بتنظيمهــــا  ٤5
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 م
 العوامل                            

 العبارات
 قيم الشيوع اخلامس الرابع الثالث الثاين األول

 إطار غي اإلطار الطاليب الذي انتمي إليه.
 .٣90 .505 .5٤2 .٣٧٧ .002- .٤2٨ أشارك يف املظاهرات دخل اجلامعة. ٤0

م القــــــــوة بــــــــدافع الســــــــيطرة علــــــــي اســــــــتخدا ٤٣
 اآلخرين.

٣55. -0٧2. ٤50. 00٤ .٧0٣. 2٣٤. 

 .٣٧2 .2٣٨ .٣٨9 .09٧ .22٣- .٣2٧ يزعجين إن أساء أي فرد جلامعيت. ٤٤
 024059 54٨٨5 545٨2 ٣4٨20 ٣4050 94٧٣٧ اجلذر الكامن
 ٤54950 ٤40٧2 ٣422٤ ٨42٤0 ٧4٣22 0045٣5 نسبة التباين

 :Orthogonal Rotation التدوير املتعامد

للعوامل املستخلصة؛ مما يسهل عملية  بعاد إىل الوصول لشكل أكثر بساطة وانتظاما  د  عملية تدوير األؤ ت
 متعامدا   البسيط، ومت تدوير العوامل املستخلصة تدويرا   ليفضل احللول للبناء العامأتفسي العوامل واحلصول على 
؛ حيث يعتمد هذا األسلوب من التدوير على Varimux Rotation كسابستخدام طريقة التدوير الفارمي

للصفر، لتكون  مة مساوي  ئدرجة بني احملورين؛ حبيث يكون جيب متام الزاوية القا 92اظ بزاوية قدرها تفاالح
 .ات تصنيفية غي متداخلةئو فأا أمام عوامل مستقلة ننأ يعاملني متعامدين عالقة صفرية، أ يالعالقة بني أ

 :يلالتدوير املتعامد إ ويهدف

العوامل؛ مما يؤد  لتقارب األمهية  يتشبعات العامل على ابق تتوزع أن ىنارب قيم تباين العوامل مبعتق -
 موجبه. رر العامل األول من عموميته ويالح  أن معظم تشبعاتهحتالنسبية للعوامل و 

استبعاد بعض املتغيات كما  لكى ذشبعات الصفرية والسالبة على العوامل؛ مما يرتتب علتقالل من الاإل -
 يهبط تشبعها ابلعامل إىل الصفر.

 ات الداللة ابلنسبة للعوامل بعد التدوير عنها قبل التدوير. ذن التشبعات ماإلقالل  -

 نتيجة ثبتة وموحدة.لول صمن ذلك الو ضويل طمط التشبعات إىل الرتكيب البسيط؛ حيث يحت
 (5جدول )

 (521)ن =     بعد التدوير املتعامد لعبارات املقياسمصفوفة ارتباط العوامل 

 م
 العوامل                          

 العبارات
 قيم الشيوع اخلامس الرابع الثالث الثاين األول

 .50٧ .5٣٨ .2٣5 .059 .0٤0 .25٨ أوصف أبنين حزين 5
 .9٨2 .5٣0 .52٤ .292 .29٨ .922 ينتابين قلق عندما ارتكب أخطاء 0
 .٣92 .٣٣5 .5٣٧ .202 .٤52 .٣25 استطيع التغلب علي املصائب. ٣
 .0٣2 .5٧٧ .02٤ .0٣9 .5٧2 .052 أمتتع بسمات شخصية متيزين عن غيي ٤
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 م
 العوامل                          

 العبارات
 قيم الشيوع اخلامس الرابع الثالث الثاين األول

 .955 .505 .520 .292 .2٧٤ .95٧ احناز لزمالء جامعيت اليت انتمي إليها. 5
 .92٤ .55٨ .52٣ .2٨0 .225 .92٤ أشعر ابلكسل داخل احملاضرات. 2
 .595 .٣25 .2٧2 .522 .55٧ .5٨٤ استطيع حتمل املسئولية اليت أكلف هبا. ٧
 .9٨2 .5٣0 .52٤ .292 29٨ .922 أشارك يف األنشطة االجتماعية ابجلامعة. ٨
 .٣50 .2٣9 .0٤2 .555 .52٤ .٤٨9 لدي القدرة علي التحكم يف أفعايل. 9

أفضــــــــل املشــــــــاركة يف الريضــــــــة الــــــــيت تتصــــــــف  52
 ابلعنف.

92٣. 22٣. 2٨0. 295. 50٨. 92٤. 

 .05٧ .2٧٧- .529 .0٤0 .٤05 .25٤ أحتيز لفريقي ابلرغم من أخطائه. 55
 .٤2٤ .5٣0 .5٧9 .2٣٨ .2٧٤ .2٤2 أشعر ابلكراهية جتاه املنافسني يل. 50
 .92٤ .502 .290 .2٧2 .255 .922 وفقا لكل موقف.أحتكم يف انفعااليت  5٣
 .050 .5٤5 .5٣٨ .2٣9 .٤5٣ .2٣٤- أتبين أحكام مسبقة جتاه أساتذيت. 5٤
 .0٤٣ .52٤ .22٣ .٣22 .09٣ .550 أحتدث بصوت مرتفع مع زمالئي ابجلامعة. 55
 .٣22 .200 .255- .59٨ .20٨ .2٣9 تشحنين وسائل اإلعالم جتاه جامعيت. 52
 .٣22 .50٧ .٤20 .٣2٨ .220- .02٨ أتواضع عند فوزي يف مشاركة جامعية. 5٧
 .٣95 .5٣5 .520 .25٧- .220 .229- أبرز أخطائي. 5٨
 .5٨2 .525 .229- .5٣٤ .٣٣٧ .522 اشعر حبساسية جتاه كلييت. 59

أقوم أبعمال الشغب أثناء املشاركة يف األنشـطة  02
 .502 .٣2٤ .0٣5 .22٤ .2٤٤- .55٨ اجلامعية.

 .٣2٧ .095 .252 .050 .522 .٣٨5 وار طريقيت يف املناقشة.حلفن ا 05
 .0٨0 .02٤ .290 .٣52 .555 .05٤ أن متسامح. 00
 .٤55 .55٤- .52٤ .555 .05٧ .5٧0 أثق يف قدرات غيي. 0٣
 .505 .022 .٣٣5 .59٤ .50٤- .200 أشجع زمالئي علي ارتكاب األخطاء. 0٤
 .٤٤5 .592 .52٧ .202 .5٧5 .00٨ من حتقيق أهدايف.متكنين قدرايت  05
 .٣2٧ .2٨9- .0٧٧ .0٧5 .٤2٨ .025 استطيع إخفاء مظاهر الغضب لد  02
 .٣0٧ .22٧ .٤٧5 .250 .09٨ .50٧ أحب التعامل مع املواقف الطارئة 0٧
 .52٧ .0٣٧ .2٤٧ .5٣2 .292 .2٨5 انتظم يف حضور احملاضرات. 0٨

09 
ــــــــرغم مــــــــن التزامــــــــي يف يضــــــــايقين أســــــــتاذي اب ل

 .٤92 .02٣- .٣5٤ .529 .552 .2٣2- احملاضرات.

 .٣2٨ .509 .5٧٤ .50٧ .20٨- .2٧٣ جهة نظري.أمتسك بو  ٣2
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 م
 العوامل                          

 العبارات
 قيم الشيوع اخلامس الرابع الثالث الثاين األول

 .022 .2٤9- .552 .٣٣٧ .055 .250 أومن مبقولة: الغاية تاربر الوسيلة ٣5
 .225 .2٧٧ .222 .5٧2- .٧٤٨ .299 أحب التعامل مع من جنسي. ٣0
 .552 .2٨٤- .2٤5- .2٤٤- .٧2٨ .252 ل مع من علي دينيت.أحب التعام ٣٣
 .٣٨2 .٤95 .٣5٨ .5٣٧ .200- .505 التزم بتعليمات األمن داخل اجلامعة. ٣٤
 .٤٨5 .52٧ .٣50- .25٨ .59٤ .2٨٣ أتعامل مع من هم يف مستواي االقتصادي ٣5

ــــــي  ٣2 ــــــيت حتــــــث عل ــــــاربامج ال اســــــتمتع مبشــــــاهدة ال
 التخريب.

2٨9. -200. 225. -2٤٣. 0٧0. 50٧. 

 .52٨ .2٤2 .5٨5 .5٨٨ .295- .5٤٨ أحاف  علي منشأيت اجلامعية. ٣٧
 .5٤٤ .225 .٣٨5 .292 .202 .559 أحاف  علي هوييت الثقافية داخل اجلامعة. ٣٨
 .٤5٤ .٤25 .٣٣9 .2٣٣- .٣05 .5٧2 اعارب عن أرائي حبرية داخل احملاضرات ٣9
 .025 .09٣ .229 .09٤ .52٤ .2٧5 .أكره صحيفة بعينها بسبب ميويل ٤2

أقــوم حبضــور نــدوة شــعرية يقــوم بتنظيمهــا إطــار  ٤5
 .09٣ .252- .52٧ .055 .٤25 .552 غي اإلطار الطاليب الذي انتمي إليه.

 .٣90 .٤5٧ .2٣2 .٤22 .255- .2٧2 أشارك يف املظاهرات دخل اجلامعة. ٤0
 .2٣٤ .٤٣9 .059- .252 .252- .2٣٣ استخدام القوة بدافع السيطرة علي اآلخرين. ٤٣
 .٣٧2 .5٤5 .25٤- .052 .5٨٤ .2٣0 يزعجين إن أساء أي فرد جلامعيت. ٤٤

 024059 ٣425٨ .04٧٣0 ٤42٣٨ ٣4٧٨2 24222 اجلذر الكامن
 ٤54950 249٤9 24029 945٧٧ ٨4225 55425٣ نسبة التباين
ارميكس؛ فبطريقة ال متعامدا   را  يتدويرها تدو  ن مصفوفة ارتباط العوامل بعدأ(، يتبني: 0) بدراسة جدول

 حيث
وهذا  (،5بعات العبارات على العوامل املستخلصة قد تغيت عما كانت عليه ابجلدول )شيم تقن أيتضح 
 ية للعوامل. ئفعادة توزيع القيم الرقمية للتشبعات؛ حبيث تتضح التجمعات الطاإيدل على 

 : تفسري العوامل وحتديد عبارات كل عامل
 أستند يف تفسي العوامل املستخلصة من طريقة التدوير املتعامد املستخدمة على الشروط التالية: 

اجلوانب  مع إبراز يتتضمن االقتصاد يف الوصف العامل يتل، واThurstonإتباع تعليمات ثرستون  -
 .ىنهلا مع يتاملتفردة واختالف تشبعات العوامل مع الرتكيز على العوامل ال

ع احلقائق املعروفة والعوامل متفق تضمن تقبل العوامل اليت تت يت، والCattelتعليمات كاتل مراعاة  -
 هلا معين. يتبعات العوامل مع الرتكيز على العوامل الشواختالف ت املستخلصة سابقا  
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 24٤5±يتم قبول العامل الذ  يتشبع عليه ثالثة عبارات دالة على األقل، بقيمة تشبع  -

 ل واحد فقط.مال على عاإ ومرتفعا   العبارة" تشبعا كبيا  "ي غأال يتشبع املت -

 (2جدول )
 العبارات املتشبعة على العوامل بعد التدوير املتعامد

 العبارات العوامل
 عدد العبارات

 اجملموع سلبية إجيابية
 ٨ 0 2 05، 5٣، 52، 9، ٨، 2، 5، 0 األول
 ٨ 5 ٣ ٤5، ٣٣، ٣0، 02، 59، 5٨، 5٤، 55 الثاين
 ٧ 5 0 ٣2، ٣5، ٣0، 00، 52، 55، 50 الثالث
 ٤ - ٤ 09، 0٨، 0٧، 05 الرابع
 ٣ - ٣ ٤٤، ٣٧، ٧ اخلامس

 ٣2 50 5٨ مقياس التعصب للطالب اجلامعي
عبارة فقط، أربعة عشر  فذبارة، ومت حع (٣2)(، يتبني: أن عدد عبارات املقياس بلغ ٣) بدراسة جدول

  (.٤٣ -٤0 -٤2 -٣9 -٣٨ -٣5 -٣٤ -٣2 -0٤ -02 -5٧ -٤ -٣ -5: )وهى أرقام

 :ثبات مقياس التعصب للطالب اجلامعي

 براون: طريقة التجزئة النصفية لسبريمان

حيث  ؛التعصب للطالب اجلامعيبيمان براون للتأكد من ثبات مقياس سأستخدم طريقة التجزئة النصفية ل
 .(٤كما هو موضح جبدول)  ،اينثني األول والزئاب معامل االرتباط بني عبارات اجلسمت ح

 (2جدول )
 ثبات مقياس التعصب للطالب اجلامعي

 األبعاد م
معامل  العبارات الزوجية العبارات الفردية

 االرتباط
معامل 
 التصحيح

 سبريمان
لفا  أ

 ع س ع س كرونباخ
 .95٤ .*955 .9٣٤ .*922 0452 94٧2 04٧٣ 942٤ العامل األول 5
 .٧22 .*2٣٤ .2٣2 .*٤2٤ 0459 ٧4٨2 549٣ ٨4٨5 العامل الثاين 0
 .2٧٤ .*222 .225 .*٤99 54٤5 ٧45٤ 5429 9490 العامل الثالث ٣
 .559 .*255 .22٧ .*٤٤2 545٨ ٤4٣٤ 542٤ ٤4٧2 العامل الرابع ٤
 .20 .*٤5٤ .٤٧5 .*٣2٨ 2422 0452 2492 54٣٨ العامل اخلامس 5

 .٨٧2 .*252 .25٧ .*٤٨9 545٧ ٣٣495 245٨ ٣24٤2 ثبات املقياس ككل
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؛ حيث بلغ معامل الثبات بطريقة بيسون بعد استخدام وأبعاده(، يتبني: ثبات املقياس ٤) بدراسة جدول
اع تفمما يشي الر ؛ 24٨٧2بينما بلغ بطريقة ألفا كرونباخ  ،2425براون  وبطريقة سبيمان 2425٧معادلة التصحيح 

 .يد البحثق معامل ثبات املقياس
 ة:ئياحصة اإلجلعاب امليسالأ

معامل  -النسب املئوية %  – ياالحنراف املعيار  -ابية سطات احلسحصائية يف: املتو ت املعاجلات اإللمتث
 معامل الثبات. – االستكشايف يالتحليل العامل -االرتباط بطريقة بيسون 

مستو   ائية عنداللة إحصدستو  مىل إريني، واستند يف النتائج شىل كسرين عإوقد مت تقريب النتائج 
 ({.9(، )5}) 2425، و 2425

 :عرض نتائج البحث ومناقشتها
 عرض نتائج البحث:

 حتديد عوامل املقياس املستخلصة وتسميتها:

للمراجع العلمية وآراء احملكمني والدراسات املرجعية مت حتديد عوامل للمقياس،  ملمن خالل املسح الشا
 وقد بلغ عدد العوامل أربعة عوامل، وهى:

 .التواصل االجتماعي إيليف جمملها  عبارة، وهى تشي ٨ول: اشتمل على العامل األ -

 .نتماءعبارات، وهى تشي يف جمملها اىل اال ٨: اشتمل على العامل الثاين -

 .العدواينالسلوك ىل إيف جمملها  يتشعبارات، وهى  ٧العامل الثالث: اشتمل على  -

 .حتقيق الذاتىل إى تشي يف جمملها عبارات، وه ٤ العامل الرابع: اشتمل على -

 الوالء. ىلإعبارات، وهى تشي يف جمملها  ٣ اشتمل علىالعامل اخلامس:  -

 عبارات عوامل التعصب للطالب اجلامعي:

اخلاص لكل عامل مت إعداد وصياغة العبارات حتت كل عامل من العوامل  ييف ضوء الفهم والتحليل النظر 
 ه.ب طبيعتسة السابقة كال حمساخل

 (2جدول )
 التوزيع النهائي لعبارات مقياس التعصب للطالب اجلامعي

 العبارات مسمى العامل العوامل
 عدد العبارات

 اجملموع سلبية إجيابية
 ٨ 0 2 ٨: 5 التواصل االجتماعي األول
 ٨ 5 ٣ 52: 9 االنتماء الثاين
 ٧ 5 0 0٣: 5٧ السلوك العدواين الثالث
 ٤ - ٤ 0٧: 0٤ حتقيق الذات الرابع
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 ٣ - ٣ ٣2: 0٨ الوالء اخلامس
 ٣2 50 5٨ مقياس التعصب للطالب اجلامعي

عبارة موزعة  ٣2(، يتبني: أن عدد عبارات عوامل مقياس التعصب للطالب اجلامعي 5بدراسة جدول )
 علي مخس عوامل.

 :استنتاجات البحث وتوصياته
 ات البحث:جاتنتاس

دوات أها، ويف ضوء املنهج املستخدم، و ئصاصعينة البحث وخيف ضوء هدف البحث وتساؤله يف حدود 
مت بناء مقياس  هذا البحث يستنتج ما يلى: ئج، وانطالقا من نتائيمجع البيانت، ومن خالل التحليل اإلحصا

 :( عوامل، وهي5العصب للطالب اجلامعي موزعة على )
 .اتعبار  ٨التواصل االجتماعي ويتضمن ول: ألالعامل ا -

 عبارات. ٨ويتضمن  نتماء: االثاينالعامل ال -

 عبارات. ٧تضمن يو  السلوك العدواينالعامل الثالث:  -

 عبارات. ٤ويتضمن  حتقيق الذاتالعامل الرابع:  -

  عبارات. ٣العامل اخلامس: الوالء ويتضمن  -

قياس ما للم الكليةوترتاوح الدرجة ال؛  –حمايدا   –نعم  :ثالثي مليزان تقدير للمقياس درجة استجابة وفقا  
 عبارة سلبية. 55عبارة إجيابية،  59و  املقياس على تدرجة كحد أدىن وحي ٤٣درجة كحد أقصى و 055بني 

 ات البحث:يتوص

 بحث يوصى مبا يلى:لا ونتائج ئيسلوب اإلحصايف ضوء عينة البحث واأل

 .عصب للطالب اجلامعياستخدام مقياس ال -

 امعات املصرية للتعرف علي مستوي تعصبهم.تطبيق املقياس علي عينات خمتلفة من طالب اجل -

 تكثيف الاربامج التثقيفية يف املناطق القبلية لتخفيف مستوي التعصب. -

 قائمة املراجع:
 املراجع باللغة العربية:

 يناهر السلوك العدواظم ناحلد ميف (: األنشطة الريضية املدرسية ودورها 025٣)ع طام هبجت أمحد أبو .5
 الرابع. ديب، القيادة العامة للشرطة، املؤمتر الدويل ،املدارس الفلسطينيةيف 

دار  (، القاهرة،50 -، )طSPSS جابستخدام برام ئيحصاالتحليل اإل :م(0222ت )نجون ابال .0
 م.0222اروق للنشر والتوزيع، فال

 الكتب. القاهرة، عامل ،(٤-، )طالنفسي جم(: الصحة النفسية والعال0225حامد عبد السالم زهران) .٣

 عمان، دار الفكر. ،(٣-، )طعيس االجتمانفعلم ال :م(0252عبدالرمحن املعايطة) خليل .٤
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، رسالة عات الدفا يوعالقتها ببعض آل التعصب واتساق الذات :م(0225) مخائل خليل العبيد  .5
 دكتوراه، غي منشورة، جامعة بغداد، كلية الرتبية ابن رشد.

وعالقته ابالجتاهات السياسية لد  طلبة جامعة  يباحلز التعصب  م(:025٣سويرح) رندة عبدالعزيز أبو .2
 األزهر، رسالة ماجستي، غي منشورة، جامعة األزهر، فلسطني، كلية الدراسات العليا.

 (.52) العدد ،أجملة النب، واالجتماعية لظاهرة التعصب: التداعيات النفسية م(022٤د البصر )عس .٧

 ةئالتنش نظمعالقته ببعض  يومد ضييالر م(: التعصب 022٧عبد هللا غرم عبد هللا الشهر ) .٨
الريض، رسالة ماجستي، غي منشوره، جامعة امللك  مدينة يفاالجتماعية لد  اجلماهي السعودية 

 سعود، كلية الرتبية.

د  ل ياستثارة التعصب الكرو  يفنوات الفضائية الريضية وآثرها قال :م(0255عمرو حسن امحد بدران) .9
 معة املنصورة، كلية الرتبية الريضية.شاهدين، جامجهور امل

نسانية األخر ، القاهرة، دار والعلوم اإل لعلم النفسية ئحصام(: اجلداول اإل022٧) دلسيا ياد البهؤ ف .52
 .يبالفكر العر 

 الكويت، دار املعرفة. مي،: التفكي العل(59٧٨اد زكري)ؤ ف .55

 ضة، القاهرة، مركز الكتاب للنشر.يالر  سيكولوجية العدوان والعنف يف :م(599٨حممد حسن عالو ) .50

كلية  صية املتعدد األوجه، جامعة األزهر،خاختبار الش م(: مقياس التعصب يف59٧٨حممد شحاته ربيع) .5٣
 .اإلسالميةالبنات 

التعصب لد  املراهقني، رسالة ماجستي غي منشورة، جامعة  اقعو  :م(0229)الكعيب خالد مشتاق .5٤
 بغداد، كلية الرتبية ابن رشد.

 و رؤية تكاملية(، القاهرة.طماب التعصب )بأس يف :م(0225اجلزار) ينها .55
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The Research aims to build intolerance for student academic scale, the 

researcher used the descriptive method was chosen as the research sample 

randomly, and stood strong 250 students from Egyptian universities sample 

reconnaissance, and the researcher used the sincerity of factor analysis to check 

the veracity of the scale and stability of retail midterm. 

The research findings as follows: construction of intolerance for student 

academic scale was reached (5) derived factors, namely: 

The first factor: social networking and includes 8 phrases. 

The second factor: belonging and includes 8 phrases. 

The third factor: aggressive behavior and includes 7 phrases. 

The fourth factor: self-realization and includes 4 phrases. 

The fifth factor: Loyalty and includes 3 phrases. 
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