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عصبب   أهتبد  الباثبا البش  ةبكلع البنبا  با خبقا اوثتكباي والمعايةبع اليق يبع ل ثبدا  التبج  

لالعراق وهج  اتسمش لاإلثتقان الطائ ج  ا تبب  لعبا اوابرا: البكيا البارقا يريبدون أن يببرلوا التلبقن 

ال مي  لمكقرات الةع  العراتج   لتنقيل  كاس  شخصيع    داقعيا لكلك  ا ألبرا  اتريبد القثبد  

 والتقاال والتعايش السلمج ليا ألياء الةع  .

لبع الطباهر  وتعتباالاه ل،با   اقبد تباس لدراسبع التعصب  وعقتتبب لبالتقاال والباثا والأثد ألياء هكه التر

الي سج اإلعتماعج لد  للبع ال ا عع   لمبا ل،بكا اات باه  با أطبر خطيبر علبش الم تمب    والبأ   بقالا 

شريف ين  للده   يتقع  علييا عميعاه  قاع،ع السلقاليات التج ت رتيا ال   ا  قتعب   والباثا ثرص 

هكببكا سببلقاليات :خيلببع علببش   تمعيببا   ويكببقن أثببد المقبباتليا اببج خيببدق  قاع،ببع الببكيا  علببش  نارلببع

 يناولقن أن يندطقا شرخاه اج وثد    تمعيا .

ادراسبببع التعصببب  وعقتتبببب لبببالتقاال الي سبببج اإلعتمببباعج تعبببد  ةبببكلع  بببا القاعببب  التعبببر  علي،بببا 

 و قاع،ت،ا لناس لما ل،ا  ا أطر سلبج علش الم تم  .

ـار  الظاهبـر  التعصب  ضبـ  العلـقس الي سيـع وااعتماعيـع تعيـش لدراسـع الظـقاهر والتـج تعد ولمـا الار

  البان لاا باه علييببا :راسبع هبكه الظبباهر  لمبا ل،با  ببا وبلع  باشبر  ووطيقببع لنيبا  اارسبان والم تمبب    

 . ميع البناوهيا تتضح أه وإلرعكاسات،ا السلبيع اج تقليد  قعات العيف والكراهيع :اخ  الم تم 

 أهداف البحث

 -وتتلخص أهدا  البنا اج  ايلج ا 

  ستق  التعص  لد  للبع ال ا عع . -      

 .علش التعص  تبعاه لمتغيرات ال ي  والتخصص الدراسج والمرثلع الدراسيع  -      

 ع .التعر  علش ال روق اج التعص  وتبعاه لمتغيرات ال ي  واوختصاص والمرثلع الدراسي -      

 تياس  ستق  التقاال الي سج اإلعتماعج لد  للبع ال ا عع . -      

   التعبببر  علبببش التقاابببل الي سبببج اإلعتمببباعج تبعببباه لمتغيبببرات ال بببي  و التخصبببص الدراسبببج والمرثلبببع  -

 . الدراسيع

 ج التقاال الي سج ااعتماعج وتبعاه لمتغيرات ال ي  واوختصاص الدراسج والمرثلع علش ال روق ا  -      

 .التعر  علش لبيعع العقتع ليا التعص  والتقاال الي سج اإلعتماعج  -       

 

 عينة البحث 

ت العلميبع ا  لال  ولالبع   و ا المرثلع اوولش والرالعبع اقب،   و با اوختصاوب020أختار الباثا )

ال   ا الليع  أرلعع الليات اج عا عع الرالقي وهج رساريع   ولصقر  لبقيع عةقائيع    قلعيا علشواإل

 . القارقن   والليع الترليع   والليع العلقس   والليع الاراعع 

 

 أدوات البحث

تبم و ستقع  تستخداس أ:اتيا   هما  قياس التعص  الك  تاس الباثبا لععبدا:ه  اولتنقيل أهدا  البنا 

  المبا ولأسبلقع تعبا:  اإلختببار  والثببات الصدق الظباهر   الصدق لمقياس التعص  لأسلقعراج استخ

لتقاال الي سبج اإلعتمباعج أ ا لاليسبع لمقياس ا. و ييات اقرات  قياس التعص  لأثتساع التمييا ل،ا 

عا عبع    اقد وتع  يد الباثا علش  قياس عيد  ا ثيا اإلعدا:   ولكقرب أيضاه أعبد لطلببع ال ا عبع ابج

تعا   اتم تكي ب للبيئع العراتيع   ولبل     قيباس التعصب  علبش للببع ال ا عبع   وعلبك لعبد تسبتخراج 



المبا وأحثتسب     لقيباس الصبدق  أستخدس الصدق الظاهر  ب   ثيا الخصائص السيكق تريع المياسبع ل

 .الثبات لأسلقع تعا:  اوختبار 

 نتائج البحث

 -ليع ا تقو  الباثا الش اليتائج التا

 للبع ال ا عع لدي،م تعص  اقق المتقس، . -     

   واوختصبباص والمرثلببع  أاببرا: العييببع لببدي،م  سببتق  :اا اثصببائياه اببج التعصبب  تبعبباه لمتغيببرات ال ببي  -   

 الدراسيع .

ع الرالعببع ـوعببق: اببروق عات :الببع اثصببائيع اببج المرثلببع الدراسببيع لببيا المرثلببع اوولببش والمرثلبب -   

 قر وااربا   ـــــــبـ  لبيا الكالــــبـ ستق  التعص    وعبدس وعبق: ابروق ابج  سبتق  التعص    ــجـــــا

 والكلك ليا الطلبع اج اوتساس العلميع والطلبع اج اوتساس اإلرساريع .

 للبع ال ا عع لدي،م تقاال ر سج أعتماعج عالج . -    

 واوختصباص   ي ــــبـلل  ج  تبعباه ـبـج اوعتماعـــبـلي سل اــبـيع لمسبتق  :اا  با التقااـــــبـيتمت  أابرا: العي-

 والمرثلع الدراسيع .

 اه لمتغيــببـراتـليــببـ  هيببـاي اـببـروق :الببع اثصببائياه اببج  ستـببـق  التقااـببـل الي سـببـج اإلعتمـببـاعج تبعبب -   

 . الدراسيع واوختصاص والمرثلع ي ــــــــال 

 . التقاال الي سج اإلعتماعجوعق: عقتع ارتباليع عكسيع ليا التعص  و -

 


