
 * المحاضرة األولي 

 * الموضوع السادس : التعصب 

مفهوم التعصب :  -  

مينوته ظالمين أو مظلهو أن ينصر الفرد عصب  

يقول صلي هللا عليه وسلم " انصر  " حديث الرسول الكريم " 

) تمنعه عن الظلم ( أخاك ظالم أو مظلوم "  

نيوكومب " اتجاه بعدم التفضيل _ ستيفان " اتجاهات سلبية  -

تجاه أفراد ينتمون إلي جماعة معينة قامت علي أساس ديني , 

 سياسي , اجتماعي . 

أولبورت : تبني أفكار سيئة عن اآلخرين دون توافر دالئل  -

 كافية تبرر ذلك .

 األشخاصاستجابات خاصة لدي بعض  أوكلينبرج : مشاعر  -

توجه نحو موضوع ال تقوم علي أساس واقعي وقد تكون , 

 ايجابية أو سلبية .

 * الخالصة : 

صل " أو بعد يتراوح ن التعصب يمكن تصوره علي أنه " متإ

بين أقصي درجات التفضيل والتسامح والميل إلي بذل أقصي 

درجات المساعدة ) تعصب إيجابي ( وأقصي درجات النفور 

 واإليذاء .)تعصب سلبي ( 



نري التعصب هو ميل انفعالي يؤدي بصاحبه إلي التفكير  إذا 

ل لشخص فق مع حكم بالتفضل أو عدم التفضوالسلوك بطرق تت

بقا علي وجود دليل منطقي ما أو جماعة ويكون هذا الحكم سا

 مناسب .

 * أسباب التعصب 

( الجهل والتخلف المعرفي 2( تضخم الذات " فرعون "       1

( االنغالق وضيق 4البشر والمغاالة في تقديرهم    ( تقدير3  

( الفهم الديني الخاطئ 6( التنشئة االجتماعية     5األفق         

( أخالقيات التعامل مع المخالفين في الرأي 7  

 * الشروط المؤدية لظاهرة التعصب 

 )أ( عوامل ترتبط بالفرد 

تصادية( الحاجات االق2الفرد لحاجته      إشباع( محاولة 1  

علي  الحصول( 5( اإلسقاط    4( التعبير عن العدوان     3

  مرتبة اجتماعية

 )ب( عوامل ترتبط بالبيئة المحيطة بالفرد 

( جماعة الرفاق 2( األسرة                1  

 * خصائص التعصب



( يتضمن 2( إنه اتجاه نفسي ال يقوم علي المعرفة         1

( أنه يؤدي 3حكما مسبقا ال أساس له وال يوجد له  سند منطقي 

( مجاراة الجماعة 4الذاتي لصاحب االتجاه      اإلرضاء إلي

الفرد  إليهاالتي ينتمي   

 * بعض المفاهيم المتصلة بالتعصب 

( مفهوم 2علي التطور     ( القوالب النمطية عدم قدرة الفرد1

عدم القدرة علي إحداث تغيير في و( التصلب 3ز    يالتمي

( الجمود وهو مرادف لالنغالق الذهني 4   الوقت المناسب   

 * مجاالت و مظاهر التعصب 

( السياق الديني 2( السياق القومي " حب الوطن "      1  

ياق ( الس4السياق السياسي "األحزاب السياسية "     ( 3

التعصب اإلقليمي ( 6السياق الطبقي   ( 5الرياضي    

( سياق الترقية علي أساس الجنس 7   الصعايدة " "الفالحين و  

( التفرقة علي أساس الجنس 8  

انتهت المحاضرة ولنا                                           

 لقاء الستكمال الموضوع .. مع تمنياتي لكم بالتوفيق

 

 



 

 *المحاضرة الثانية 

 * صور التعبير عن االتجاهات التعصبية 

 ( التعبير اللفظي داخل حدود الجماعة التي ينتمي إليها1

( سلوك التمييز 3اشي    ( سلوك التجنب أو التح2الشخص    

( العنف والعدوان الجسمي أو البدني   4أو التفرقة      

و اإلفناء ( اإلبادة 5  

لتكون وظهور التعصب :* العوامل المحددة   

عوامل خاصة بالفرد : -أ  

( التسلطية 2( نسق القيم الفردي )الحرية والمساواة(   1

( القلق النفسي  4( عدم تحمل الغموض   3االجتماعية     

( الرضي عن العمل 7( تقرير الذات    6( المجاراة    5  

( المستوي االقتصادي و االجتماعي 8  

 ب_ عوامل اجتماعية : 

( انتقال 2( يزيد التعصب بسبب التباين بين طبقات المجتمع   1

( التغيير االجتماعي السريع  3فرد من طبقة إلي طبقة      

( االستغالل الطبقي أو المهني6( حجم األقلية   5( الجهل    4   



  

 * بعض النظريات المفسرة لتكوين التعصب:

 أوال

 -الشيوعيين -( نظرية الصراع بين الجماعات )الرأس مالية 1

 الجماعات الدينية ( 

( نظرية الصراع الواقعي بين الجماعات علي أساس سياسي 2

اجتماعي  -اقتصادي  -  

( نظرية الصراع بين الريف والحضر 3  

( نظرية الحرمان النسبي ) شعور بعض األشخاص بالحرمان 4

ات أخري (مقارنة بغيرهم في مجتمع  

 ثانيا

نظرية  -السلوك بين الجماعات نظرية  -النظريات المعرفية :

اق المعتقداتانس  

 ثالثا 

نظرية التشريط  -التعلم االجتماعي  -نظريات التعلم :

 الكالسيكي والتشريط الفعال 

 رابعا * نظريات الشخصية



( و دور النفسي  النظريات الدينامية النفسية )التحليل:

  واإلزاحة اإلسقاطميكانزمات الالشعور مثل 

العدوان كبش  - اإلحباطنظرية  -نظرية الشخصية التسلطية   

 الفداء 

 * وسائل مقاومة التعصب :

( بث روح التعاطف 2( نشر معلومات وفيرة صحيحة  1

( اشتراك الفرد في عضوية 3والتعاون بين أفراد المجتمع  

( التشجيع علي االتصال الفعلي بين 4جماعة ليس فيها تعصب  

الجماعات وإتاحة الفرص أمام األفراد من جنسيات مختلفة علي 

( إظهار عيوب التعصب وأضراره النفسية 5التفاعل  

( تقديم كثير من البرامج التربوية واالجتماعية 6واالجتماعية  

 االيجابية 

انتهي الموضوع                                              

مع تمنياتي لكم بالتوفيق                                         


