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 دراسة في التمركز االثني والتعصب واالفكار النمطية
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يوجد لدى الناس ميل 

واسع االنتشار الى تفضيل 
 جماعتهم على الجماعات االخرى 

 
 
ويشترك التمركز االثني مع 

العديد من العوامل مثل التنميط 
، والتطابق  ، والتعصب ، 

والتمييز ،والخوف من االجانب 
،والتحيز العرقي ،ونظرية كبش 

 الفداء ،وصور العدو 
 
 

ان الصور النمطية عبارة 
عن معتقدات حول الخصائص 

 النموذجية ألعضاء جماعة معينة 
 

 
حاولت نماذج التحليل 

النفسي والنماذج المعرفية 
على المستوى الفردي تفسير 

  ة ــــــمقدم

شار الى تفضيل جماعتهم على الجماعات االخرى ، ويمكن ان يوجد لدى الناس ميل واسع االنت
لدى عالم النفس سمنر  ethnocentrismنصف هذا الميل باشكال مختلفة مثل التمركز االثني 

)Sumner, 1906 ( والتحيز بين الجماعات لدى عالم النفس رابي)Rabbie, 1993 ( وتفضيل
 ,Tajfel, 1981(والخارجية لدى عالم النفس تاجفل الجماعات او االختالفات بين الجماعة الداخلية 

االنغالق (وبهذا الصدد تشير هذه المتغيرات والسيما التمركز االثني الى التشدد الثقافي ). 1982
الذي يتمثل بتمسك الفرد المتصلب بجماعته الداخلية والرفض  cultural narrowness) الثقافي

  .القاطع للجماعات الخارجية 

تقليد الفرد غير الواعي (التمركز االثني مع العديد من العوامل مثل التنميط ، والتطابق  ويشترك
،والتحيز العرقي xenophobia، والتعصب ، والتمييز ،والخوف من االجانب ) لسلوكيات جماعته

رؤية الفرد للذين ال ينتمون ( enemy images،وصور العدو   scapegoat،ونظرية كبش الفداء 
على سبيل المثال نجد ان ) . ه الداخلية بصور سلبية كالغباء واالنانية والخداع والعدوانية والشرلجماعت

الصور النمطية عبارة عن معتقدات حول الخصائص النموذجية ألعضاء جماعة معينة ، ويشير 
بب التعصب الى الشعور السلبي تجاه الجماعة الخارجية ، كذلك يشير التمييز الى السلوك الذي يس

  .(Taylor, 1997, 177) االضرار واالذى باألفراد

ويمكن تفسير التمركز االثني عبر مستويات مختلفة من التحليل النفسي ، إذ يمكن تفسيره على    
للصراع بين ) عالئقية(او رمزية ) ذرائعية(مستوى العالقات بين الجماعات وبوصفه نتيجة واقعية 

االنتماء (النفسي والنماذج المعرفية على المستوى الفردي تفسير الجماعات ؛ وحاولت نماذج التحليل 
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االنتماء للجماعة الداخلية (
والتوحد معها مقابل كراهية 

في ضوء ) الجماعة الخارجية
الدوافع النفسية والسمات 

 personalityة الشخصي
traits الموجودة لدى الفرد 

 
 

غرضنا من هذا البحث 
تزويد الباحثين بمنظورات 
كالسيكية ومعاصرة تساهم 

في دراسة التمركز االثني 
في مجال التربية وحل الصراع 

، كذلك محاولة تفسير 
التمركز االثني بمساعدة 

نماذج التحليل النفسي 
 والدينامية النفسية 

 
 

لنفس يعد عالم ا

اول  Sumner,1906سمنر
من استعمل مصطلح التمركز 

االثني ليصف من خالله ما 
يسمى بالتشدد الثقافي 

cultural narrowness  
 

 
ووفقا لعالم النفس سمنر 
 : فان التمركز االثني 

اسم تقني يشير الى 
االشياء التي ينظر في ضوئها 

الفرد الى جماعته الخاصة  
بانها مركز كل شيء ، وان 

كل االشياء تقاس وتقدر في 
 ضوء ارجاعها الى جماعته 
 

 
فيؤدي التمركز االثني 

بالناس الى تضخيم كل شيء 
وزيادة حدة اساليبهم الشعبية 

التي تكون خاصة ومختلفة 
عما لدى الجماعات االخرى 

في ضوء الدوافع النفسية والسمات ) للجماعة الداخلية والتوحد معها مقابل كراهية الجماعة الخارجية
 scapegoat theoryالموجودة لدى الفرد مثل نظرية كبش الفداء  personality traitsالشخصية 

او تلك النظريات التي ركزت بدرجة اساسية على ) التحليلية النفسية(طية ونظرية الشخصية التسل
لدى اعضاء  cognitive capabilitiesمعالجة المعلومات او القابليات المعرفية ) قيود(محددات 
  ).  (Rabbie, 1993, 86) النماذج المعرفية(الجماعة 

كية ومعاصرة تساهم في دراسة إن غرضنا من هذا البحث تزويد الباحثين بمنظورات كالسي
، كذلك محاولة تفسير التمركز  conflict resolutionالتمركز االثني في مجال التربية وحل الصراع 

وتتضمن هذه الورقة البحثية ثالثة اجزاء ، . االثني بمساعدة نماذج التحليل النفسي والدينامية النفسية 
وعالقته ببعض المفاهيم النفسية ، ومناقشة موجزة حول إذ يحاول الجزء االول تعريف التمركز االثني 

الخالفات الرئيسة والمنظرين ؛ ويحاول الجزء الثاني تقديم تفسيرات سيكوتحليلية لمفهوم التمركز 
التقليدية  ، ويمكن القول ان  Freudianاالثني من خالل التركيز على االفكار والمفاهيم الفرويدية

الدينامية النفسية صالحة في الغالب لتفسير التمركز االثني والتحيز للجماعة النظريات السيكو تحليلية و
  .الداخلية والصورة النمطية والتعصب

  يـــز االثنــتوم التمركــمفه. اوال 

اول من استعمل مصطلح التمركز االثني ليصف من خالله  Sumner,1906يعد عالم النفس سمنر
الى ) عرقهم(الذي هو تمركز الفرد حول اثنيته  cultural narrownessما يسمى بالتشدد الثقافي 

) قيم ومعايير وعادات واعراف جماعته(الدرجة التي يكون فيه متصلب في تقبله الثقافي لما يشبه 
اعتقاد الفرد بان جماعته الداخلية (التمركز االثني "  سنمر"والرفض القاطع لما يخالفها ، بينما عرف 

ووفقا لعالم النفس سمنر فان التمركز االثني ) جميع الجماعات الخارجية مركز كل شيء ومتوفقة على
 :  

اسم تقني يشير الى االشياء التي ينظر في ضوئها الفرد الى جماعته الخاصة  بانها مركـز كـل   
كما ان كل جماعـة تـدعم   ... شيء ، وان كل االشياء تقاس وتقدر في ضوء ارجاعها الى جماعته 

ر بالفخر والزهو ، وتبجح نفسها بالتفوق ، وتمجد الوهيتها الخاصة ، وتنظـر  نفسها من خالل الشعو
) طرائقهـا الشـعبية  (وتعتقد كل جماعـة بـان اسـاليبها الشـعبية     . باحتقار الى الجماعات الغريبة 

folkways   صحيحة فقط ، واذا الحظت بان الجماعات االخرى لها اساليب شعبية اخرى فـان هـذه
فيؤدي التمركز االثني بالناس الى تضخيم كـل  .... مشاعر االحتقار او االزدراء االساليب تثير لديها

شيء وزيادة حدة اساليبهم الشعبية التي تكون خاصـة ومختلفـة عمـا لـدى الجماعـات االخـرى        
(Sumner, 1906, 13; Levine and Campbell, 1972 8).  

إال ان الدراسة الرئيسة للتمركز  ورغم ان سمنر كان سباقا في عرض مفهوم التمركز االثني
عبر Adorno et.alرنوا وزمالؤه واالثني في علم النفس االجتماعي تم تطبيقها على يد عالم النفس اد

إذ رأوا  The Authoritarian Personality (1982)دراستهم الكالسيكية حول الشخصية التسلطية 
قات بين الجماعات بصورة عامة ، وهو ال يظهر في هذه الدراسة ان التمركز االثني  يشير الى العال

لدى العديد من اعضاء الجماعات في ضوء آرائهم واتجاهاتهم العدائية التي يحملونها نحو الجماعات 
المغايرة فحسب وانما يظهر التمركز بدرجة مهمة ومتساوية في ضوء استعداد االفراد وتوجههم 

  ) .Adorno 102(االيجابي نحو جماعاتهم 

 cultural relativismذا الصدد نجد ان التمركز االثني على النقيض من متغير النسبية الثقافية وبه
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)  سمنر  (
 

 
ان التمركز االثني على 

النقيض من متغير النسبية 
 culturalالثقافية 

relativism (Forbes, 
إذ يحمل ) 22 ,1985

التمركز االثني المعنى العام 
لضيق التفكير 

provincialism  او الضيق

 culturalالثقافي 
narrowness  الذي يعني

بانه ميل االفراد الى 
التمركز حول اثنيتهم 

ليكونوا متصلبين في قبولهم 
لما يشابه ثقافتهم ورفضهم لما 

 يخالفها 
 
 

 
اعتبر فرويد ان التمركز 

االثني شكل من اشكال 
 النرجسية على مستوى جماعي 

 
 

يذكر فرويد بصراحة ان 
الوظيفة االجتماعية لنرجسية 
الجماعة تظهر في تيسير عملية 

ازاحة العدوان من الجماعة 
الداخلية الى الجماعة 

 الخارجية 
 

 
ان حب الجماعة الداخلية 
بوصفه تعبيرا لحب الذات 

مرتبطا بكراهية الجماعة يصبح 
 الخارجية 

 
 

يعبر الفرد عن حب 
الذات لجماعته على شكل 

)Forbes, 1985, 22 ( إذ يحمل التمركز االثني المعنى العام لضيق التفكيرprovincialism  او
م ليكونوا الذي يعني بانه ميل االفراد الى التمركز حول اثنيته cultural narrownessالضيق الثقافي 

، ويعرفه عالم ) Rabbie, 1993,102(متصلبين في قبولهم لما يشابه ثقافتهم ورفضهم لما يخالفها  
بانه التحيز بين الجماعات الذي يظهر من خالل االتجاهات والصور النمطية  Rabbieالنفس رابي  

التجاهات والصور مقابل ظهور ا) جماعتنا(والسلوكيات االيجابية نحو اعضاء الجماعة الداخلية 
  ).Ibid,85)  (المختلفة عنا(النمطية والسلوكيات التمييزية نحو الجماعات الخارجية 

  ة ــة النفسيــي والديناميــل النفســات التحليــنظري. اـثاني

في دراستهما حول النظريات  Levine and Campbell,1972لخص عالما النفس ليفن وكامبل 
  :جيد ، لتقدم اسهامات مهمة في تفسير التمركز االثنيالتحليلية والدينامية النفسية بشكل 

حلل سيجموند فرويد في اعماله االخيرة التركيب :  Group Narcissismنرجسية الجماعة . 1
والى الجماعة واعضاء  the group leaderالنفسي الذي يجذب االفراد الى قائد او زعيم الجماعة 

مع الجماعة يصبح االفراد قادرين على تعزيز شعورهم  identifying الجماعة ، إذ من خالل التوحد 
بالقيمة االيجابية ، فاعتبر فرويد ان التمركز االثني شكل من اشكال النرجسية على مستوى جماعي ، 

  :وهذا اقتباس من كتابات فرويد

في كل مرة عندما يصبح هناك رابط بين عائلتين من خالل الزواج ، فان كل واحدة منهما تفكر 
ي نفسهما بانها اكثر تفوقا وافضل من االخرى ، وهذا ينطبق ايضا على مدينتين متجاورتين حيث ف

تتنافس كل واحدة مع االخرى بحسد وغيرة ، وان كل اقليم صغير ينظر الى االقليم االقل مكانة 
االتصال  لتجنب(باحتقار ، وبهذا فان االجناس ذات الصلة القريبة تترك مسافة معينة عن احدها االخر 

فال يستطيع االلماني الجنوبي تحمل االلماني الشمالي ، ويختار الرجل االنجليزي كل ) : الوثيق بينهما
انواع السب والتشهير ليقذفها على الرجل االسكتلندي ، ويحتقر االسبان الناس البرتغاليين ، اذن نحن 

فور الذي ال يمكن تجنبه في الغالب ، ال نندهش كثيرا بان االختالفات الكبيرة تؤدي الى الشعور بالن
مثل شعور الناس الذين يتحدثون الجاليكية تجاه االلمان ، او االرية تجاه السامية ، او االبيض تجاه 

  ) .1930:الحضارة وسخطها (في كتاب   (33 ,1921/1922)الملونين 

ير عملية ازاحة ويذكر فرويد بصراحة ان الوظيفة االجتماعية لنرجسية الجماعة تظهر في تيس
العدوان من الجماعة الداخلية الى الجماعة الخارجية ، وهكذا فان حب الجماعة الداخلية بوصفه تعبيرا 

  : لحب الذات يصبح مرتبطا بكراهية الجماعة الخارجية ، فيقول فرويد

رون انهم ال يشع. إن من الواضح ليس سهال للرجال ان يتخلوا عن اشباع هذه النزعة الى العدوان 
بالتنفيس ) العدوان(باالرتياح من دونه ، إذ ان الفائدة التي توفرها الجماعة الثقافية عندما تسمح لغريزة 

عنها على شكل كراهية ضد الغرباء صغيرة نسبيا وهو ليس احتقارا ، فالفائدة المحتملة تظهر من 
د اخرين تركوا الستالم او ، طالما يوجد افرا) حب الجماعة(خالل ربط عدد كبير من الناس في الحب 

  .(115‐114 ,1930)تلقي مظاهر عدوانيتهم

التمركز االثني بالنرجسية ذات االختالفات الصغيرة ) 1921/1922(وصف فرويد  
narcissism of minor differences  ويرى انه رغم الفروق بين الجماعات صغيرة وخالية من ،

على شكل فروق مبالغ فيها وتهدف الى القيام بمقارنة ) عاتعند التنافس بين الجما(المعنى فأنها تظهر 
بين جماعة الفرد وجماعة اخرى ، إذ يعبر الفرد   invidious comparisonحسودة او غير عادلة 
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وبغضاء antipathiesكراهية 
aversions  تجاه الغرباء )

 )فرويد  
 

 
وعندما تتشكل الجماعة 

فأن مشاعر عدم التسامح تجاه 
) داخل جماعة الفرد(االخرين 

تختفي ألن الفرد يكافئ 
في نفسه مع االعضاء االخرين 

 )فرويد  ( الجماعة 

 
 

ان النرجسية ذات 
االختالفات الصغيرة تصبح 

طريقة سهلة وغير مؤذية 
الشباع النزعة العدوانية 

بواسطة الوسائل التي تؤدي 
بين ) التالحم(الى التماسك 

 )فرويد   ( اعضاء الجماعة ، 

 
 

ان مصطلح التمركز االثني 
ليفن ( عبارة عن العالقة بين  

تمركز حول ال) وكامبل  
الجماعة والتمركز حول 

 الذات
 
 

بما ان التمركز االثني 
يزود اعضاء الجماعة باألمان 

والطمأنينة فأنه يشعرهم 
ليفن ( بالرضا النرجسي  

 )وكامبل 
 
 

اننا تحت بعض الظروف 
الضاغطة نميل الى استغالل 

الفروق الصغيرة بيننا وبين 
الجماعات االخرى لنشن 

ر تجاه الصراع الذي قد ينحد
, 1997(السلوك العدواني 

تجاه الغرباء ،   aversionsوبغضاء antipathiesعن حب الذات لجماعته على شكل كراهية 
تختفي ألن الفرد ) داخل جماعة الفرد(سامح تجاه االخرين وعندما تتشكل الجماعة فأن مشاعر عدم الت

بالمقابل تزداد كراهية الفرد تجاه الغرباء الذين ال (يكافئ نفسه مع االعضاء االخرين في الجماعة 
  ) .ينتمون لجماعته

فان النرجسية ذات االختالفات الصغيرة تصبح طريقة ) 1930; 1922/ 1921(ووفقا لفرويد 
بين ) التالحم(ة الشباع النزعة العدوانية بواسطة الوسائل التي تؤدي الى التماسك سهلة وغير مؤذي

االسبان (اعضاء الجماعة ، إذ الحظ فرويد ان الجماعات التي تعيش في اقاليم واراضي متجاورة مثل 
ظهرون كانوا ي)  االلمان من المناطق الشمالية والجنوبية(و) االنجليز واالسكتلنديين(و) والبرتغاليين

) Freud, 1930; Fromm, 1973) (موضع الكراهية(عدائية وسخرية مستمرة للجماعة االخرى 
  .وكانوا يؤكدون في الوقت ذاته على توحد وتماسك اعضاء الجماعة مع بعضهم البعض 

بان مصطلح التمركز االثني ) (Levine and Campbell ,1972وهذا ما اقترحه ليفن وكامبل 
، إذ قد يوجه االفراد ) 103(بين التمركز حول الجماعة والتمركز حول الذات  عبارة عن العالقة

تجاه جماعتهم ، مما ينجم عنه ظهور النرجسية الجماعية المسببة ) نرجسيتهم الفردية(حبهم لذاتهم 
لظهور التمركز االثني، وبما ان التمركز االثني يزود اعضاء الجماعة باألمان والطمأنينة فأنه 

 Levine and)؛ واشار ليفن وكامبل  narcissistic gratification2بالرضا النرجسي يشعرهم 
Campbell ,1972)    الى ان هذه الطاقة النرجسيةnarcissistic energy  وسيلة مهمة لبقاء

  ).Ibid, 103(الجماعة ألن اعضاء الجماعة سيضحون بحياتهم من اجل بقاء جماعتهم 

مصطلح التمركز االثني ليفسر ) (Volkan 1985, 1988كانوبطريقة مشابهة استعمل فول
، إذ يدعي فولكان ان هناك ) the need for enemies and allies :الحاجة الى االعداء والحلفاء (

بيننا واعدائنا ألن الحاجة الى العدو والحليف يميل بالناس الى ) اختالف(حاجة الى  وجود فجوة نفسية 
ين الجماعات ، ويجعلهم يركزون على التشابهات بين اعضاء الجماعة تضخيم الفروق الصغيرة ب

  .الواحدة 

وعلى خالف فرويد نجد ان فولكان يدعي اننا تحت بعض الظروف الضاغطة نميل الى استغالل  
الفروق الصغيرة بيننا وبين الجماعات االخرى لنشن الصراع الذي قد ينحدر تجاه السلوك العدواني 

ى سبيل المثال ، نجد ان اللون له نتائج نفسية على المواقف الصراعية ، ففي عل). 109, 1997(
الصراع االيرلندي الشمالي تميز القرى الكاثوليكية نفسها عن البروتستانت بشيء واحد ، الذي يتمثل 

حيث يلون الكاثوليك ابواب منازلهم االمامية : برمز لوني دقيق يلتزم به كل عضو من اعضاء القرية 
للون االخضر في حين يلون البروتستانت الوان ابوابهم باألزرق ، لذا ال يوجد تطابق مباشر بين با

اللونين للمجموعتين وديانتهم ، وااللوان هي  فروق صغيرة مستحيلة التغيير وتفصل بين المجموعتين 
ليد الهندية الشائعة وتحافظ على المجموعة تحت تأثير تقاليدها الشائعة ، على سبيل المثال نجد في التقا

ان اللون الكركمي يرمز الى الهندوس في حين يرمز اللون االخضر الى المسلمين ، وهذان اللونان ال 
  ). 110, 1997(يمكن ان تستعملها كال المجموعتين بشكل متبادل  

، هو عزو االندفاعات غير المقبول او التخيالت الذاتية نحو االخرين :  Projectionاالسقاط . 2
نموذجا حول االسقاط ، واطلقا من خالله ) (Ackerman and Jahoda ,1950وقدم اجرمانوجاهودا

 ان النموذج هذا يرى) 146(  ) اليهودي بقعة حبر في الحياة(قولهما المأثور المتعلق بضد السامية 
ر النمطية حول الجماعة الخارجية عبارة عن تخيالت بسيطة بشكل كلي ، يتم ابتكارها من الصو
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على سبيل المثال ، ). 109
نجد ان اللون له نتائج نفسية 

( على المواقف الصراعية  
 )فولكان  

 
 

ان تشكيل الهوية يتضمن 
صراعات مستمرة مع عناصر 

هي ما : الهوية السلبية القوية 
نعرفه او نخافه او ما اخبرونا 

 )اريكسون ( به  

 
 

ان اصل الصراع بين 
الجماعات ليس في ازاحة 

االندفاعات العدوانية 
الداخلية تجاه االخرين وانما 

يظهر الصراع نتيجة اسقاطات 
الفرد الداخلية نحو اهداف 
خارجية  

 
 

ان االفراد والجماعات 
تخرج خصائصها غير المرغوبة 

وتنسبها الى اهداف خارجية 
مناسبة تتمثل بالجماعة 

خالل عملية  من(الخارجية
، ومن ) projectionاالسقاط 

ثم تعمل على تبرير عنفها ضد 

ازاحة العدوان (هذه الجماعة 
)aggression 

displacement.( 
 

 
وتوقع ان الذنب الناجم 
عن االتجاهات المتناقضة نحو 

عقدة اوديب (الوالدين 
يمكن حله من خالل ) والكترا

تمجيد رموز السلطة وتوجيه 
بعيدا عن  مشاعر الكراهية

االباء وتوجيهها نحو الجماعة 
 الخارجية 

مع ) متماثلة(الحاجات الالشعورية لدى اعضاء الجماعة الداخلية من دون ان تكون متطابقة 
ان تشكيل ) (Erikson ,1964الخصائص الموضوعية للجماعة الخارجية ؛ كذلك اقترح اريكسون 
هي ما نعرفه او نخافه او ما : الهوية يتضمن صراعات مستمرة مع عناصر الهوية السلبية القوية 

ولكن حاول ان ال تكون كذلك او )  الصور والخصائص السلبية حول الجماعة الخارجية(ا به اخبرون
ويمكن ان تثير لدى الرجل في اوقات االزمات . ال تراه ، ونحن نتيجة لذلك نرى المبالغة في االخرين

 van der)المختلفة من الغرباء وفي نفسه ) الجماعات(المضطربة كراهية القتل تجاه جميع االنواع 
Dennen, 1986). ورغم وجهتي النظر السابقة اقترحDeutsch 1990, 1991) ( ان هناك عالقة

بين مفهوم الفصل في نظرية العالقات الشخصية والنزعة الى رؤية الجماعات االنسانية كجماعة سيئة 
  :وتظهر هذه الحاجة لدينا منذ مرحلة الطفولة ، إذ لدى الطفل حاجة الى . او جيدة 

  ) .االم الجيدة مقابل االم السيئة(فصل وتقسيم مقدم الرعاية على نوعين . ا

، ) تي السيئةذا(عن ) ذاتي الجيدة(المتمثل بفصل الذات الى correspondingميل التطابق . ب
وهذه الحاجة ال تختفي ولكنها تنضج بمرور الزمن وتظهر بمظهر أخر ، حيث يحتاج االفراد الى 

  .التمييز بين الحلفاء ومعرفة االعداء في العالم ليكونوا بمثابة محور وتركيزهم السلبي 

ي ازاحة ووفقا لذلك يفسر نموذج العالقات الشخصية ان اصل الصراع بين الجماعات ليس ف    
االندفاعات العدوانية الداخلية تجاه االخرين وانما يظهر الصراع نتيجة اسقاطات الفرد الداخلية نحو 
اهداف خارجية  ، وهذا السلوك فطري نابع من حاجة الذات للحفاظ على صورة الذات الجيدة 

good-self   عن الذات السيئةbad-self )Deutsch, 1990, 1991 .(شبه مفهوم وهذا التحليل ي
الصور التي ( 3suitable targets of externalizationفولكمان حول االهداف المناسبة للتخريج

يكونها الطفل حول نفسه وجماعته من خالل تجاربه الخاصة والبيئة الثقافية واالفراد المهمين في 
  ) .حياته كالوالدين والمعلمين وغيرهم من الكبار

ان أي طفل يستخرج الصور غير المتكاملة والواضحة حول نفسه نجد : ولتوضيح هذا المفهوم 
 ,Volkan, 1985, 1988,1991; Barash(واالخرين الى ما يمكن ان نطلق عليه باالهداف 

وهذه االهداف تتضمن مواضيع جامدة وغير انسانية في الغالب مثل االعالم واالغاني ) 1991
ولكنها تتضمن ايضا االفراد ) Ross, 1995(وانات والطعام واماكن العمل ورموز دينية وبعض الحي

  :الذي ينقسمون على ) Volkan, 1985, 1988(والجماعات 

الناس الذين يشكلون اهداف ايجابية مناسبة للتخريج ومصدرها خزائن الذاكرة للتمثيالت  -
  )اسقاط الخصائص االيجابية(الجيدة غير المتكاملة كالحلفاء واالصدقاء والقادة 

لذين يشكلون اهداف سلبية مناسبة للتخريج  ومصدرها خزائن الذاكرة للتمثيالت الناس ا -
 ).اسقاط الخصائص السلبية(السيئة غير المتكاملة مثل االعداء 

وباختصار ترى هذه النماذج النظرية ان االفراد والجماعات تخرج خصائصها غير المرغوبة 
) projectionمن خالل عملية االسقاط (الخارجية وتنسبها الى اهداف خارجية مناسبة تتمثل بالجماعة

 aggression(ازاحة العدوان (، ومن ثم تعمل على تبرير عنفها ضد هذه الجماعة 
displacement.( 

  : Authoritarian Personalityالشخصية التسلطية . 3

ة لعالم ينبثق احد التراكيب النظرية الكبيرة في البحث حول التعصب من عمل الشخصية التسلطي
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ان ميكانزم كراهية 
الجماعة الخارجية يكمن في 

تناقض الشعور بالذنب فان 
نتائجه تظهر من خالل التأثير 

على العمليات المعرفية 
والتصنيف الفئوي الحاد 

 .لتقسيم للجماعات
 
 

ان االباء الذين يهتمون 
لة بالحا) مفرطة(بصورة زائدة 

االجتماعية والسلوكيات 
المناسبة ويستعملون طرق 

تأديب قاسية من اجل ان 
يتربى اطفالهم ويصبحون 

مقبولين اجتماعيا واخالقيا 
فأن االطفال يقمعون 
كراهيتهم نحو االباء 

ويسقطون عدوانيتهم على 
االقليات الضعيفة مثل اليهود 

 والسود
 

 
ان قمع الميول العدوانية  

لدين تعد الموجه نحو الوا
جزءا هاما من النزعة العامة 
لقمع الميول واالندفاعات 

الداخلية غير المقبولة في 
الذات مثل الخوف والضعف 

 والسلبية واالندفاعات الجنسية
 

 
الكثير من االشياء التي ال 
يمكن قبولها بوصفها جزءا 

يتم تخريجها ) انا الفرد(من 
والصاقها باالخرين ) اسقاطها(

التي (لك فان االنا ، ونتيجة لذ
تحتوي اشياء سيئة وغير 

ال تصبح مصدرا ) مقبولة
لتهديد الفرد وانما يصبح 

والذي تم اشتقاقه من نظرية التحليل النفسي ، وال يعتمد هذا العمل ) Adorno, 1982(النفس ادورنوا 
 ,Levine and Campbell,1972)العدوان والنظريات المعرفية -على مفهوم تقدير الذات واالحباط

148; Campbell, 1965)عن االتجاهات  وانما يركز على الفروق الفردية وتوقع ان الذنب الناجم
يمكن حله من خالل تمجيد رموز السلطة وتوجيه ) عقدة اوديب والكترا(المتناقضة نحو الوالدين 

  .مشاعر الكراهية بعيدا عن االباء وتوجيهها نحو الجماعة الخارجية 

وعلى الرغم من ان ميكانزم كراهية الجماعة الخارجية يكمن في تناقض الشعور بالذنب فان     
  .ظهر من خالل التأثير على العمليات المعرفية والتصنيف الفئوي الحاد لتقسيم للجماعاتنتائجه ت

لقد بدأت دراسة الشخصية التسلطية عبر دراسة االتجاهات المضادة للسامية        
anti‐Semitism  في ضوء استعمال مقياس االتجاه النفسي للتعصب ضد اليهود ، ويتركب المقياس

واظهرت هذه . تهديد اليهود ، وعزلهم ، والطابع المسيء اتجاههم : تتضمن من عدة مجاالت ، 
المكونات المعادية للسامية عالقة قوية بين بعضها البعض ، وتطورت فيما بعد على شكل مقياس 

  . Anti‐Semitism Scaleموحد يدعى مقياس معادات السامية 

ة الخارجية فجاءت من خالل تراكيب اما الدراسة االوسع نطاقا لتعرف التوجهات نحو الجماع
، الذي يتضمن فقرات موجه نحو عدد من  the Ethnocentrism Scaleمقياس التمركز االثني 

) الطريقة االمريكية(االقليات العرقية واالثنية ، فضال عن فقرات تقيس والء وتمجيد الجماعة الداخلية 
) االتساق الداخلي(لعالقة بين المجاالت الفرعية ؛ واظهرت الدراسة ان العالقة بين فقرات المقياس وا

وارتباطها مع مقياس ضد السامية يدعم مفهوم التمركز االثني ، وهذه االستجابة تظهر قبول او رفض 
عام لمختلف الجماعات الخارجية ، وان االفراد الذين يرفضون الجماعات الخارجية يميلون الى تمجيد 

 ;Allport, 1954)ية البيضاء وان يكونوا مخلصين لها الجماعة البروتستانتية االمريك
Adorno,1982)  

بالنسبة للمؤلفين يجدون ان تفسيرات هذه الظاهرة ظهرت من خالل الديناميات الشخصية للتمركز 
ويفترضون تأثير الحياة المبكرة على الطفل في ظهور ) Fisher, 1990, 23(االثني الفردي 

بالحالة االجتماعية ) مفرطة(باء الذين يهتمون بصورة زائدة الشخصية المتسلطة ، إذ ان اال
والسلوكيات المناسبة ويستعملون طرق تأديب قاسية من اجل ان يتربى اطفالهم ويصبحون مقبولين 
اجتماعيا واخالقيا فأن االطفال يقمعون كراهيتهم نحو االباء ويسقطون عدوانيتهم على االقليات 

، كذلك ان من خالل االزاحة يعاد توجيه العدوان نحو الجماعات  الضعيفة مثل اليهود والسود
الخارجية في أي شكل من اشكال الخصومة والعداء ، وبهذا فان تفسيرات ادورنوا في الشخصية 
التسلطية تشبه تفسيرات فرويد التقليدية ألنها ركزت استجابات االفراد لخبرات الطفولة وعالقتها هذه 

إذ ان قمع الميول العدوانية  الموجه نحو الوالدين تُعد جزءا هاما من النزعة الخبرات بالوالدين ، 
العامة لقمع الميول واالندفاعات الداخلية غير المقبولة في الذات مثل الخوف والضعف والسلبية 

والكثير من االشياء التي ال يمكن قبولها بوصفها  .(Adorno, 1982 474)واالندفاعات الجنسية 
التي تحتوي (والصاقها باالخرين ، ونتيجة لذلك فان االنا ) اسقاطها(يتم تخريجها ) انا الفرد(جزءا من 

ال تصبح مصدرا لتهديد الفرد وانما يصبح االخرون مصدر التهديد ، والذين ) اشياء سيئة وغير مقبولة
  ).474(ينظر اليهم بعين الكراهية والعداوة 

  

  :العدوان  –نظرية االزاحة لالحباط . 4
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 االخرون مصدر التهديد 
 

 
ان العدوان عبارة عن 

نتيجة الحقة لمشاعر االحباط ، 
وان االحباط يؤدي دائما 

الى بعض اشكال السلوك 
 العدواني

 
 
التعصب والتمركز االثني 

والمشاعر  ينتجان عن العمليات
الداخلية مثل كبش 

.  scapegoatingالفداء
ويعد كبش الفداء احد 

المفاهيم المرتبطة بنموذج 
 العدوان -االحباط

 
 
ان التعصب والعدوان 

تجاه اعضاء الجماعة الخارجية 
عبارة عن ازاحة للعدوان من 

) الجماعة المحبطة(قوة المحبط 
 .نحو جماعة االقلية الضعيفة 

 
 

ال يوجد منهج واحد مقبول 
يتناول تفسير قضية التمركز 
االثني وعالقته بالمفاهيم 

 االخرى 
 

 
يحتوي نموذج التحليل 

النفسي لدى فرويد حول 
العمليات النفسية االجتماعية 
تطبيقات مهمة حول التمركز 

االثني ، وان اهم نتائج هذا 
النموذج ان العداء تجاه 

الجماعة الخارجية له نتيجة 
 .تمية في تماسك الجماعةح

 
 

العدوان على النظرية االولى لفرويد حول العدوان ، إذ كان تفسير فرويد –يعتمد مبدأ االحباط 
شامال للعديد من السلوكيات االجتماعية المختلفة ، وعلى الرغم من ان هذه النظرية تم اقتراحها من 

نفس جون العدوان تم تطويرها من قبل ال –قبل ماكدوجلوفرويد واخرون إال ان نظرية االحباط 
  .وزمالؤه في جامعة يايل االمريكية  John Dollardدوالرد

وتفترض النظرية بصورة اساسية ان العدوان عبارة عن نتيجة الحقة لمشاعر االحباط ، وان 
االحباط يؤدي دائما الى بعض اشكال السلوك العدواني ، ووفقا لهذه النظرية نجد ان التعصب 

ويعد .  scapegoatingليات والمشاعر الداخلية مثل كبش الفداءوالتمركز االثني ينتجان عن العم
العدوان ، الذي يساعدنا على فهم التمركز االثني - كبش الفداء احد المفاهيم المرتبطة بنموذج االحباط

في ضوء نظريات التحليل النفسي والدينامية النفسية ، ووفقا لكبش الفداء نجد ان التعصب والعدوان 
نحو ) الجماعة المحبطة(جماعة الخارجية عبارة عن ازاحة للعدوان من قوة المحبط تجاه اعضاء ال

  .جماعة االقلية الضعيفة 

وتفترض نظرية كبش الفداء ببساطة ان اعضاء جماعة االقلية بوصفهم هدف لالزاحة يظهرون 
ه االزاحة ، وتظهر هذ) تفسير مشتق من نظرية فرويد(كاهداف تُزاح نحوهم السلوكيات العدوانية 

كسلوك مبرر يتم عبر القاء اللوم على االقلية التي تمثل متنفسا لمشاعر االحباط التي تشعر به الجماعة 
 Stroebe and Insko, 1989او من خالل عزو الخصائص السيئة للجماعة الداخلية الى االقلية 

ء الجماعات الخارجية ومثل ما اكد فرويد ودوالرد وزمالؤه ان الجماعة الداخلية ترى اعضا  (18
 Taylor and)بدرجة متشابهة ، وهناك احتمال قليل جدا ان ال يتم اختيارهم جميعا كهدف للعدوان 

Moghaddam, 1994, 28)  على سبيل المثال تعرض جميع اليهود في المانيا النازية إلزاحة
  .العدوان اتجاههم 

  :االستنتاج  -

ج واحد مقبول يتناول تفسير قضية التمركز االثني يصبح واضحا لدينا انه ال يوجد منه. اوال
كذلك يحتوي نموذج التحليل النفسي لدى فرويد حول العمليات النفسية . وعالقته بالمفاهيم االخرى 

االجتماعية تطبيقات مهمة حول التمركز االثني ، وان اهم نتائج هذا النموذج ان العداء تجاه الجماعة 
 .تماسك الجماعة الخارجية له نتيجة حتمية في

نفترض ان الحاجة للكراهية ال تظهر نتيجة االزاحة نحو الجماعة الخارجية ، ولكن يمكن . ثانيا 
، على اية حال يظهر  competitive sportsتوجيهها نحو مسارات بناءة مثل المنافسات الرياضية 

  .تهم المتشائمة حول الصراعاالفراد غير العقالنيين واالختزاليين تقديرهم للنزاع نتيجة استنتاجا

وتوجد انتقادات لنظرية الشخصية التسلطية ، وذلك من عدة اسباب في تفسير التمركز االثني ، 
تعاني من نقاط ضعف منهجية ، والتي تثير الشك ) (Adorno, et.al. ,1982اولها ان نظرية ادورنوا

المفهوم ، نجد ان نظرية فعلى مستوى ) (Fisher,1990, 23حول مدى صدق نتائجها الرئيسة 
وتجاهلت ارتباط  authoritarianism of the rightالشخصية التسلطية انحصرت بالسلطوية اليمينية 
 ,StroebeandInsko, 1989) (كاليسار المتطرف(السلطوية مع نظم المعتقدات السياسية االخرى 

ا ندرك ان بعض العوامل ومع ذلك فان احد االسهامات النظرية للشخصية التسلطية يجعلن). 18
  .او غير الواقعية تمارس دورا في ظهور التمركز االثني ) الباثولوجية(المرضية 

اقترحت نظريتي كبش الفداء والشخصية التسلطية وقدمتا على افضل تقدير تفسير جزئي . ثالثا 
ثقافة معينة إال  لمفهوم التمركز االثني ، ورغم انهما قدمتا شروحات متنوعة حول التمركز االثني في
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ان احد االسهامات 
النظرية للشخصية التسلطية 

يجعلنا ندرك ان بعض 
العوامل المرضية 

او غير الواقعية ) الباثولوجية(
تمارس دورا في ظهور 

 .التمركز االثني 
 

 
ان نشير الى ان التمركز 
االثني يعتمد ايضا على عوامل 

اخرى تم تجاهلها في 
مثل االنفعال  النظريات السابقة

وااليدولوجية الثقافية 
 والمؤسسة السياسية 

 
 

نجد ان الذين يفترضون 
ان صراعات الجماعات عبارة 
عن نماذج لسلوك الجماعة 

ووسيلة لتطوير الجماعة 
والحفاظ عليها يرون ان 

للتمركز االثني قيمة تكيفية 
-في السياق االجتماعي

 الثقافي الرجولي
 

 
ة تقترح النماذج المعرفي

ان تقليل الحدود بين 

الجماعات وتشجيع زيادة 
االهتمامات المشتركة بينهما 

يؤدي الى الحد من تضخيم 
التشابهات داخل الجماعة 

الواحدة واختالفات بين 
 الجماعات المتعددة 
 

 
تساعد العالقات التعاونية 

بين الجماعات على تأكيد 
تفرد اعضاء الجماعة الخارجية 

ضحة او تقليل الحدود الوا
بين الجماعات من اجل 

انهما فشلتا في تفسير االختالفات بين الثقافات والمناطق المختلفة ، فضال عن ذلك لم تستطع 
النظريتين في الواقع تفسير لماذا اصبحت الجماعات المختلفة اهداف للتمركز االثني او لماذا يتم 

  .  ؟ تطوير محتوى خاص من نظم المعتقدات من قبل االفراد التمركزين اثنيا

نحن لدينا اعتبار على النظريات االربعة السابقة في تفسير التمركز االثني ، إذ ان جميع هذه 
النظريات الواسعة تطرح عوامل مختلفة كمسببات لظهور التمركز االثني ، رغم ان هناك بعض 

با على اسس ركزت غال) التحليل النفسي والدينامية النفسية(الحقيقة في جميعها ، وان هذه النظريات 
وينبغي ان نشير الى ان التمركز االثني يعتمد ايضا على عوامل اخرى . وجذور التمركز االثني فقط 

  .تم تجاهلها في النظريات السابقة مثل االنفعال وااليدولوجية الثقافية والمؤسسة السياسية 

ن القرارات التي وبسبب اختالف النظريات وفقا لفرضياتها ومنهجياتها ومسلماتها المتنوعة فا
تتخذها حول التمركز االثني مختلفة ، إذ نجد ان المنظرين الذين افترضوا ان الصراعات بين 
الجماعات تظهر نتيجة عوامل بيولوجية تعتمد على االستعدادات الفطرية المشتركة بين البشر ، وتعتقد 

التخلص (ان ، وبهذا ال يمكن ازالتها بان النزعة العدوانية والعرقية احد الشروط العالمية في حياة االنس
  . كعامل رئيس في سلوكيات الجماعة) منها

كذلك نجد ان الذين يفترضون ان صراعات الجماعات عبارة عن نماذج لسلوك الجماعة ووسيلة 
الثقافي -لتطوير الجماعة والحفاظ عليها يرون ان للتمركز االثني قيمة تكيفية في السياق االجتماعي

تحت الشروط البيئية والسيما تلك الظروف المتسمة بسوء ) التمركز(وينبغي ان يزول الرجولي ، 
  .التوافق

وتقترح النماذج المعرفية ان تقليل الحدود بين الجماعات وتشجيع زيادة االهتمامات المشتركة 
لمتعددة بينهما يؤدي الى الحد من تضخيم التشابهات داخل الجماعة الواحدة واختالفات بين الجماعات ا

، لذا تساعد العالقات التعاونية بين الجماعات على تأكيد تفرد اعضاء الجماعة الخارجية او تقليل 
الحدود الواضحة بين الجماعات من اجل التخلص من تحيز وتمييز الجماعة الداخلية، على اية حال ال 

يا ذو نزعة تخريبيه او واضح في تحديد اذا ما كان السلوك المتمركز اثن) امبريقي(يوجد حل عملي 
  . وسيلة تكيفيه 

ويرفض العديد من انصار النموذج المعرفي فكرة تفسير التمركز االثني والصورة النمطية وفق 
  : التحيزات في الوظيفة المعرفية فقط 

يمكن تحديده من خالل عمليات التعلم   racismإن أي تنميط او تعصب معين مثل العنصرية 
يات المعرفية والدافعية ، إذ تؤثر هذه العمليات بصورة مجتمعة في السياق االجتماعي ، والعمل

االجتماعي لينتج عنها احكام معينة وظواهر سلوكية ، لذا فان فهم مثل هذه الظاهرة بوصفها ناتجة 
  (Hamilton and Troiler, 1986, 153)عن احد العمليات السابقة فقط يعطنا تفسير خاطئ ومظلل 

ج لتطوير نظرية تتناول مختلف العمليات في تفسير التنميط والتمركز االثني ، على اذن نحن نحتا
مشتركة بين ) التي تصنف االفراد وتتحامل عليهم(سبيل المثال تبدو العديد من الصور النمطية 

الثقافات على نحو واسع ، لذا نحن نحتاج الى ضم متغير الثقافة الى دراسة تفضيل الجماعة الداخلية 
 Tajfel)وبطريقة مشابه تفترض نظرية الهوية االجتماعية لتجافل وتيرنر. فض الجماعة الخارجية ور

and Turner 1979, 1985; Turner, 1987, 1997)  ان تفسير العمليات حول تفضيل الجماعة
لتركيز الداخلية واالنتقاص من الجماعة الخارجية يتم وفق العمليات الدافعية والمعرفية التي تؤدي الى ا
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التخلص من تحيز وتمييز 
 الجماعة الداخلية

 
 

نحن نحتاج لتطوير نظرية 
تتناول مختلف العمليات في 

تفسير التنميط والتمركز 
 االثني 

 
 
من الضروري ان يكون 

لدى العلماء والممارسون 
المهنيون هدف لتقليل 

والتخلص من الميول 
والسلوكيات المتمركزة اثنيا 

ما يرغبون بدراسة عند
التمركز االثني وادارة 

  الصراع

  . need for a positive identityعلى عمليات تصنيف الذات والحاجة الى هوية ايجابية 

ومن المهم ان نشير في هذه المقالة الى ان هناك اسهامات وتطبيقات نظرية لحل الصراع   
conflict resolution ع في دراسة التمركز االثني ، إذ توجد حاجة الى فهم كيفية التعامل مع الصرا

او الظروف التي تجعل عمليات الصراع االجتماعي بين  (Rupesnighe, 1987)االثني العنيف 
 ,Burton(او تلك التي تزيد عمليات الصراع عمقا وتجذرا) Azar, 1990(الجماعات طويلة االمد 

1987 .(  

، لذا  ويزودنا منحى حل الصراع بدرجة كبيرة باالسهامات والحلول في مجال التطبيق العملي    
فان من الضروري ان يكون لدى العلماء والممارسون المهنيون هدف لتقليل والتخلص من الميول 

على سبيل المثال . والسلوكيات المتمركزة اثنيا عندما يرغبون بدراسة التمركز االثني وادارة الصراع
 gradual reduction inاستراتيجية االنخفاض التدريجي للتوتر  Osgood، قدم عالم النفس اوسجود

tension  وهي وسيلة لتخفيض صور العدو السلبية وبناء الثقة بين الخصوم ، وبطريقة مشابهة تقدم ،
استراتيجية دبلوماسية المسارين المحاولة لتطوير الفهم والصداقة بين الجماعات من اسفل الى اعلى 

للمشاركين بان يستبصروا  بدال من اعلى الى اسفل ، ويسمح لنا نموذج ورشة عمل حل المشكالت
ثانية وجهة نظر الحزب االخر لخلق مناخ جديد بين الخصوم واكتشاف الحاجات والقيم المشتركة 

 ,Azar(وتأسيس شبكات غير رسمية وتوسيع برنامجها حتى يقبل كال طرف الصراع الحل المقبول 
1990; Kelman, 1986 ( 

 

  

***  ****  *** 
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