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دور املناخ السياسي السائد في تنمية الوعي السياسي لدى الشباب الفلسطيني 
غزة( قطاع  في  اجلامعات  طلبة  على  ميدانية  د. عبد الناصر قاسم الفّرا)دراسة 

ملخص: 

ال�سيا�سي  املناخ  دور  معرفة  اإىل  احلالية  الدرا�سة  هدفت 
ال�سباب  لدى  ال�سيا�سي  الوعي  تنمية  يف  غزة  مبحافظات  ال�سائد 
الفل�سطيني، وتكونت عينة الدرا�سة من )345( �سابًا جامعيًا من 
جامعة )الأزهر، والأق�سى( يف قطاع غزة، وا�ستخدمت ال�ستبانة، 
يف  الفل�سطيني  املناخ  دور  على  للتعرف  ال�سخ�سية  واملقابلة 
يف  الفل�سطيني  اجلامعي  ال�سباب  لدى  ال�سيا�سي  الوعي  تنمية 

قطاع غزة، وتو�صلت اإىل النتائج الآتية: 
تنمية  يف  ال�سائد  ال�سيا�سي  املناخ  لدور  الكلية  الدرجة  اإن 
الوعي ال�سيا�سي لدى ال�سباب اجلامعي الفل�سطيني بلغت )66.07 
اأن ترتيب درجة املوافقة  النتائج  واأظهرت  متو�سطة،  بدرجة   )%
ال�سيا�سي يف تنمية  لدور املناخ  الرئي�سية اخلم�سة  على املجالت 
على  جاءت  الفل�سطيني  اجلامعي  ال�سباب  لدى  ال�سيا�سي  الوعي 

النحو التايل: 
جمال اإيجابيات املناخ ال�سيا�سي ح�سل على ن�سبة )73.82 
يف تنمية  ال�سيا�سي  املناخ  دور  جمال  يليه  مرتفعة،  بدرجة   )%
الن�ساط ال�سيا�سي وح�سل على ن�سبة )68.08 %( بدرجة متو�سطة، 
ثم جمال �سلبيات املناخ ال�سيا�سي وح�سل على ن�سبة )66.88 %( 
بدرجة متو�سطة، ثم جمال دور املناخ ال�سيا�سي يف تنمية املعرفة 
من  متو�سطة،  بدرجة   )%  64.22( ن�سبة  على  وح�سل  ال�سيا�سية 

بني ا�ستجابات ال�سباب الفل�سطيني.
دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
اجلامعي  ال�سباب  ا�ستجابات  متو�سطات  بني  اإح�سائية 
يف  غزة  قطاع  يف  ال�سائد  ال�سيا�سي  املناخ  لدور  الفل�سطيني 
الفل�سطيني  اجلامعي  ال�سباب  لدى  ال�سيا�سي  الوعي  تنمية 
املعدل  الجتماعية،  احلالة  )اجلن�ص،  الدرا�سة  ملتغريات  تعزى 
اأدبيات  النتائج ومناق�ستها يف �سوء  ، وقد مت تف�سري  الرتاكمي( 

التو�سيات.  وتقدمي عدد من  الدرا�سة، 

The role of the prevailing political climate in the 
development of political awareness among Pal-
estinian youth (Field study on university students 

in Gaza Strip) 

Abstract:   

The study aimed to find out the role of the 
prevailing political climate in the provinces of Gaza, 
in strengthening the political awareness among 
Palestinian youth. The sample of the study is formed 
of (345) university youths from the University (of 
Al - Azhar, and Al - Aqsa) in Gaza Strip. The study 
used the questionnaire and the personal interview 
to get to know the role of Palestinian climate in the 
development of political awareness of the Palestinian 
university students in Gaza Strip. The study reached 
the following results: The total score of the role of 
the prevailing political climate in the development 
of political awareness among Palestinian university 
students was (66. 07 %) in a moderate level, and 
the results showed that the order of the degree 
of approval on the five key areas of the role of the 
political climate in the development of political 
awareness among Palestinian university students 
were as follows: the field of the positive aspects of 
the political climate obtained a percentage of (73. 82 
%) in a high level, followed by the field of the role of 
the political climate in the development of political 
activity which got a percentage of (68. 08 %) in a 
moderate level, then the area of the disadvantages 
of the political climate which got a percentage 
of (66. 88 %) in a moderate level, then the field of 
the role of the political climate in developing the 
political knowledge which got  a percentage of (64. 
22 %) in a moderate level, among the responses of 
the Palestinian youth. The study found that there 
were no statistically significant differences between 
the averages of Palestinian university students’ 
responses towards the role of the prevailing political 
climate in Gaza Strip in the development of political 
awareness among Palestinian university students 
in which it’s attributed to the variables of the study 
(sex, marital status, cumulative average) , and the 
results were interpreted and discussed in the light of 
the rules of the study, and submitting a number of 
recommendations. 
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مقدمة: 
ُيثري املناخ ال�سيا�سي العديد من الق�سايا والإ�سكاليات على 
املناخ  خ�سائ�ص  اأن  اعتبار  على  والر�سمي،  ال�سعبي  ال�سعيدين 
اإىل احلراك  يوؤدي  ال�ستقرار، وبالتايل  ي�سهم يف حتقيق  ال�سيا�سي 

ال�سيا�سي.
ع�رشي  �سيا�سي  نظام  اإىل  للو�سول  احلقيقي  املقيا�ص  اإن 
التفاعل  خلق  ال�سيا�سي  املناخ  ي�ستطيع  درجة  اأي  اإىل  معرفة  هو 
ال�سعبية دائمًا حتكم  اأبناء املجتمع، لأن الإرادة  البناء بينه وبني 
على جناح الدولة، من خالل نظامها، لذلك تريد من النظام ال�سلة 

. )Peter,2000( التامة معها لتغيري الواقع نحو الأف�سل
بتغريات  ال�سيا�سية  احلياة  يف  الأفراد  م�ساركة  وتتاأثر 
ال�سيا�سي  املناخ  عن  الناجتة  ال�سيا�سية  املوؤثرات  اأهمها  متعددة، 
توفر  ومدى  ال�سيا�سية،  التن�سئة  وخ�سائ�ص  لها،  يتعر�ص  التي 

وفاعلية القنوات املوؤ�س�سية لتنمية الوعي والعمل ال�سيا�سي.
الوعي  يزداد  ال�سيا�سية  للموؤثرات  املرء  تعر�ص  ومع 
اأن  غري  العامة،  احلياة  يف  م�ساركته  احتمال  وبالتايل  ال�سيا�سي، 
الوعي ال�سيا�سي ل يف�سي بال�رشورة اإىل امل�ساركة، وت�سدر عادًة 
تلك املوؤثرات ال�سيا�سية عن و�سائل الإعالم اجلماهريي واحلمالت 

النتخابية والجتماعات العامة واملناق�سات العامة...وغريها.
وُيكت�سب الوعي ال�سيا�سي عن طريق �سعي الأفراد لبلوغ القدر 
اأبعاد الظروف ال�سيا�سية التي ميّر بها  املطلوب من املعرفة حول 
املجتمع، اأو عن طريق الو�سائل املختلفة لتكوين الراأي العام داخل 
الإعالم  جمال  يف  العاملة  احلكومية  املوؤ�س�سات  مثل  املجتمع، 
والثقافة والتعليم، اأو املوؤ�س�سات غري احلكومية، كالنقابات املهنية 
والعمالية واجلمعيات اخلا�سة، والحتادات بالإ�سافة اإىل الأحزاب 

ال�سيا�سية )ال�سامي، 1237: 2011( .
اإعطاء  اإن الوعي ال�سيا�سي يقوم على عنا�رش رئي�سية وهي 
الفرد حق بلورة خيارات وطرحها، واأف�سليات خا�سة به، ثم حق 
لل�سعب  الأف�سليات  هذه  لإبراز  التناف�ص  يف  والقادة  ال�سيا�سيني 
حق  واأخرياً  النتخابات،  عرب  بينها  اخلالف  وح�سم  واحلكومة، 
ظيت بالدعم  اجلمهور باأن تظهر مطالبه ح�سب الأف�سليات التي حمَ
 The world(.احلكومة �سيا�سات  يف  القرتاع  �سناديق  يف  الأكرب 

 )Bank,2006: 110

ال�سيا�سي  الوعي  تنمية  على  الغربية  املجتمعات  وحتر�ص 
من خالل امل�ساركة ال�سيا�سية، ويرجع ذلك جزئيًا اإىل وجود الإطار 
الدورية  والنتخابات  الد�ستور  املالئم:  واملوؤ�س�سي  الد�ستوري 
والتعدد احلزبي واجلماعات امل�سلحية وحرية ال�سحافة والربملان 

واأجهزة احلكم املحلي..الخ.
دور  تفعيل  اإىل  احلزب  هيمنة  توؤدي  ال�سيوعية  الدول  ويف 
املواطن يف �سفة ال�سيا�سة واختيار القيادات، ومع ذلك فاإن ن�سبة 
املنخرطني يف الن�ساط ال�سيا�سي رمبا تتجاوز مثيالتها يف معظم 

الدول الدميقراطية الغربية )�سمحة، 12: 2005( .

اأزمة  من  تعاين  فاإنها  عامة،  ب�سفة  النامية  الدول  اأما 
ال�سيا�سي من  الوعي  اإىل ما يمَعرتي  ا  عود جزئيًّ تمَ م�ساركة �سيا�سية 
وبع�سها  د�ستور،  فيها  لي�ص  الدول  فبع�ص  ونقائ�ص؛  ت�سوهات 
الآخر لي�ص فيها جمال�ص نيابية، واإن وجدت فهي �سكلية، وتتفاوت 
اأو عدم  احلزبية،  والتعددية  الواحد  الأخذ باحلزب  الدول بني  هذه 

الأخذ بالنظام احلزبي من اأ�سا�سه )الطالع، 65: 2010( .
لهذا، ل ُبد من الرتكيز على جانب الوعي ال�سيا�سي للو�سول 
وتر�ّسخ  جهة،  من  التفكري  على  القدرة  لدرجة  املجتمع  باأفراد 
ول  اأخرى،  جهة  من  الدميقراطية  قّيم  بروح  والتعامل  امل�ساواتية 
ميكن ملا ورد اأن يتحقق اإذا مل يكن هناك املناخ ال�سيا�سي املبني 
)املعياري،  واملواطن  ال�سيا�سي  النظام  بني  واحلوار  الثقة  على 

. )2003  :110
ال�سيا�سي  الوعي  ُيحقق  �سيا�سي  مناخ  توفر  تطلب  يمَ لهذا، 
امل�سكالت  ملواجهة  �سويًا  للعمل  املجتمع  �رشائح  لكافة  ال�سامل 

ال�سيا�سية الداخلية واخلارجية ب�سكل علمي وواقعي.
الوعي  باأهمية  واقتناعها  ال�سيا�سية،  القيادة  اإميان  اأن  كما 
واإتاحة  العامة،  ال�سيا�سات  وتنفيذ  نع  �سُ يف  لل�سباب  ال�سيا�سي 
ال�سيا�سية،  احلرية  �سمان  خالل  من  م�ساركاتهم  لدعم  الفر�سة 
وطموحاتهم،  اآمالهم  عن  للتعبري  اجلماهري  اأمام  املجال  واإتاحة 
ت�رشيحات  ومناق�سة  وم�سكالته،  جمتمعاتهم  ق�سايا  يف  وراأيهم 
امل�سوؤولني، والقوانني العامة، �سواء داخل الربملان اأو عرب ال�سحف، 
عر�سهم لأي م�ساءلة  ويف الندوات العامة، يف ظل مناخ اآمن، دون تمَ

قانونية.
التي  الق�سايا  ال�سباب من  لدى  ال�سيا�سي  الوعي  اأزمة  وتعد 
حتظى باهتمام عاملي وحملي يف الآونة الأخرية، وقد تزايد هذا 
الهتمام يف ظل عزوف ال�سباب عن امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية 
ب�سكل جذب اهتمام الدوائر ال�سيا�سية والجتماعية يف درا�سة هذا 
ذات  ال�سباب  مرحلة  تعد  ثم  ومن  متباينة،  جوانب  من  املو�سوع 
يحاول  املرحلة  هذه  ففي  ال�سيا�سي،  املنظور  من  خا�سة  اأهمية 
ال�سباب النتقال اإىل مرحلة الر�سد، وُي�سبحون اأكرث اإدراكًا لل�سيا�سة 
ال�سباب  بها  مير  التي  وال�سيا�سية  الجتماعية  مواقفهم  وُيكونون 

)النابل�سي، 2: 2006( .
لديه  الفل�سطيني  املجتمع  فاإن  تقدم،  ما  �سوء  وعلى 
�سلوكيات  ب�سكل مبا�رش يف  توؤثر  اأفراده،  �سيا�سية عند  خ�سو�سية 
الإن�سان الفل�سطيني، بغ�ص النظر عن طبيعة املكت�سبات التي يتاأثر 
بها من الداخـل، واملوؤثرات التي بات يتاأثر بها من جراء التغريات 
متوارثـة،  ن�سالية  �سيا�سة  الفل�سطيني  املجتمع  ف�سيا�سة  الدولية، 
من  بالتخل�ص  والتوجه  العقيدة،  وُمعطيات  بالتاريـخ،  تاأثرت 
الحتالل الإ�رشائيلي، والتطلع امل�ستقبلي، لهذا اأ�سبحت ما ُي�سمى 
بثقافة الن�سال لالإن�سان حمور درا�سة عند النظام ال�سيا�سي للتعرف 
مو�سوعية  معرفة  اإىل  للو�سول  وذلك  معها،  التعامل  كيفية  على 
ملدى تفاعلها مع الإطار الجتماعي الذي يحكم الفرد، ويوؤثر يف 

النظام ال�سيا�سي.
ق�سوِة  اإىل  نظراً  م�سي�سًا  �سبابًا  ُيعدُّ  الفل�سطيني  ال�سباب  اإن 
الظروف التي عاي�سها ال�سعب الفل�سطيني منذ بدء ال�رشاع العربي 



194

دور املناخ السياسي السائد في تنمية الوعي السياسي لدى الشباب الفلسطيني 
غزة( قطاع  في  اجلامعات  طلبة  على  ميدانية  د. عبد الناصر قاسم الفّرا)دراسة 

ت�سكيل  اإىل  اأدى  والذي  عاي�سه  الذي  التاريخي  والظلم  ال�سهيوين، 
دفعه  والذي  ق�سيته  جتاه  الفل�سطيني  لل�سباب  ال�سيا�سي  الوعي 
طليعي،  دور  لهم  وكان  باأنواعه،  ال�سيا�سي  العمل  يف  لالنخراط 
وبارز يف تفجري الثورة الفل�سطينية املعا�رشة واأ�سهموا ب�سكل بارز 
واأ�سهموا يف  الفل�سطينية �سد الحتالل،  النتفا�سات  ورئي�سي يف 

دحر الحتالل عن قطاع غزة )الزبيدي، 76: 2003( .
ال�سيا�سية  واحلركات  التنظيمات  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
الفل�سطينية املتنوعة التي خا�ست �رشاعًا مع الحتالل ال�سهيوين 
مل  والدميقراطية،  وامل�ساواة  وال�ستقالل  احلرية  حتقيق  بهدف 
على  التناق�سات  من  كثري  تتوحد.وطغى  ومل  الأهداف  هذه  حُتقق 
عملها، وزاد ال�رشاع فيما بينها مما اأدى اإىل حالة النق�سام بدًل 
هذه  يواجه  الفل�سطيني  وال�سباب  الحتالل،  ملواجهة  التوحد  من 

الأزمات وُيعاي�ص م�سكالت كثرية منها الفقر والبطالة.
ونظراً  الفل�سطيني،  املجتمع  عي�ُسه  يمَ الذي  الواقع  هذا  واأمام 
متطلبات  اإىل  رتقي  يمَ معا�رش  �سيا�سي  نظام  اإىل  الو�سول  لأهمية 
احلالية  الدرا�سة  حتاول  الفل�سطيني،  لل�سعب  الن�سايل  التاريخ 
التعرف على دور املناخ ال�سيا�سي ال�سائد يف تنمية الوعي ال�سيا�سي 

لدى ال�سباب الفل�سطيني.

مشكلة الدراسة: 
ويف  ال�سيا�سية،  للن�ساطات  الفل�سطيني  ال�سباب  وعي  اإن 
يتيح  �سيا�سي  مناخ  بتاأمني  تتمثل  لها  املختلفة  امل�ستويات 
اأمامهم امل�ساركة الفاعلة يف و�سع اخلطط والربامج وال�سيا�سات، 
وتقييمها  وتوجيهها  عليها  والإ�رشاف  تنفيذها  يف  وامل�ساركة 
املجتمع  على  بل  فح�سب  ال�سباب  على  لي�ص  بالفائدة  عوُد  يمَ وهذا 
الفل�سطيني ب�سكل عام، كالدعوة لإ�سالحات �سيا�سية من مثل اإنهاء 

حالة النق�سام وامل�ساحلة الوطنية.
لل�سباب  ال�سيا�سي  الوعي  تنمية  اأن  �سبق  مما  ت�سح  يمَ
دميقراطي  ثقايف  �سيا�سي  مناخ  توافر  ظل  يف  تزدهر  الفل�سطيني 
يف املجتمع في�سمح بهذا الزدهار، ومن هذا املنطلق جاءت هذه 
الدرا�سة لتك�سف عن الدور الذي مُيكن اأن ُيتيحه املناخ ال�سائد يف 
حمافظات غزة يف تنمية الوعي ال�سيا�سي لدى ال�سباب الفل�سطيني 
من وجهة نظر طلبة اجلامعات لُي�سيف اإىل اجلامعات مهمة جديدة 

تتمثل يف ن�رش الوعي ال�سيا�سي وتنميته لدى ال�سباب اجلامعي.
يف �صوء ما تقدم ميكن اأن ت�صاغ م�صكلة الدرا�صة يف ال�صوؤال 

الرئي�س التايل: 

الوعي  تنمية  يف  ال�صائد  ال�صيا�صي  املناخ  دور  ما 
ال�صيا�صي لدى ال�صباب الفل�صطيني؟ 

ويتفرع من الت�صاوؤل الرئي�س الأ�صئلة الفرعية التالية: 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة  ●

اأفراد عينة الدرا�سة حول  ≥ α( يف متو�سطات ا�ستجابات   0.05(
ال�سباب  لدى  ال�سيا�سي  الوعي  تنمية  يف  ال�سيا�سي  املناخ  دور 

الفل�سطيني؟ 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة  ●

اأفراد عينة الدرا�سة حول  ≥ α( يف متو�سطات ا�ستجابات   0.05(
ال�سباب  لدى  ال�سيا�سي  الوعي  تنمية  يف  ال�سيا�سي  املناخ  دور 

الفل�سطيني تعزى ملتغري اجلن�ص؟ 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة  ●

اأفراد عينة الدرا�سة حول  ≥ α( يف متو�سطات ا�ستجابات   0.05(
ال�سباب  لدى  ال�سيا�سي  الوعي  تنمية  يف  ال�سيا�سي  املناخ  دور 

الفل�سطيني تعزى ملتغري احلالة الجتماعية؟ 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة  ●

اأفراد عينة الدرا�سة حول  ≥ α( يف متو�سطات ا�ستجابات   0.05(
ال�سباب  لدى  ال�سيا�سي  الوعي  تنمية  يف  ال�سيا�سي  املناخ  دور 

الفل�سطيني تعزى ملتغري املعدل الرتاكمي؟ 
ما اأبرز املقرتحات لتطوير الوعي ال�سيا�سي لدى ال�سباب  ●

الفل�سطيني يف حمافظات غزة؟ 

أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�صة احلالية اإىل التعرف على ما يلي: 

الك�سف عن الفروق يف متو�سطات ا�ستجابات اأفراد عينة  ●
الدرا�سة حول دور املناخ ال�سيا�سي يف تنمية الوعي ال�سيا�سي لدى 

ال�سباب الفل�سطيني.
الك�سف عن الفروق يف متو�سطات ا�ستجابات اأفراد عينة  ●

الدرا�سة حول دور املناخ ال�سيا�سي يف تنمية الوعي ال�سيا�سي لدى 
ال�سباب الفل�سطيني تعزى ملتغري اجلن�ص.

الك�سف عن الفروق يف متو�سطات ا�ستجابات اأفراد عينة  ●
الدرا�سة حول دور املناخ ال�سيا�سي يف تنمية الوعي ال�سيا�سي لدى 

ال�سباب الفل�سطيني تعزى ملتغري احلالة الجتماعية.
الك�سف عن الفروق يف متو�سطات ا�ستجابات اأفراد عينة  ●

الدرا�سة حول دور املناخ ال�سيا�سي يف تنمية الوعي ال�سيا�سي لدى 
ال�سباب الفل�سطيني تعزى ملتغري املعدل الرتاكمي.

م�ستوى  ● لتطوير  املنا�سبة  املقرتحات  اأبرز  اإىل  الو�سول 
الوعي ال�سيا�سي لدى ال�سباب الفل�سطيني يف حمافظات غزة.

أهمية الدراسة: 
َتاأتي اأهمية الدرا�صة من خلل اجلوانب التالية: 

ُتقّدم اإ�سافة يف بيان دور املناخ الفل�سطيني ال�سائد يف  ♦
تنمية الوعي ال�سيا�سي لدى ال�سباب اجلامعي، حيث اأن ُمتغرياتها 

من املتغريات التي مل يتناولها الباحثون الفل�سطينيون ميدانيًا.
وفائدة  ♦ علمية  بيانات  بقاعدة  العربية  املكتبة  تزود 

الوعي  تنمية  يف  ودوره  ال�سيا�سي  املناخ  عن  جديدة  عملية 
ال�سيا�سي.
تناولها متغري الوعي ال�سيا�سي من منظور �سو�سيولوجي،  ♦

ال�سيا�سي  الوعي  بني  الرتباط  طبيعة  على  الرتكيز  يحاول  الذي 
وال�سيا�سية  والجتماعية  الثقافية  واخل�سائ�ص  عامة  ب�سورة 

للمجتمع الفل�سطيني وما ي�سهده من حتولت.
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تعّرف باأهمية الوعي ال�سيا�سي لدى ال�سباب الفل�سطيني  ♦
يف  اجتماعية  ظاهرة  اأنها  بل  فقط،  �سيا�سية  كظاهرة  لي�ست 
والقت�سادية  الجتماعية  واملتغريات  العوامل  من  العديد  �سوء 
وال�سيا�سية والثقافية بوجه عام والفل�سطيني على وجه اخل�سو�ص.

نوع الدراسة ومنهجيتها: 
على  تعمل  التي  الو�سفية،  الدرا�سات  من  الدرا�سة  هذه  تعد 
خالل  من  عليها  ح�سل  التي  البيانات  وتف�سري  وحتليل  و�سف 
درا�سة دور املناخ ال�سيا�سي يف تنمية الوعي ال�سيا�سي لدى ال�سباب 

الفل�سطيني.
ال�سباب  جمهور  م�سح  منهج  الدرا�سة  ا�ستخدمت  وقد 
الفل�سطيني من خالل عينة ع�سوائية طبقية من ال�سباب الفل�سطيني 
باجلامعات الفل�سطينية، وهو يعد جهداً علميًا منظمًا ي�ساعد على 
الظاهرة  عن  ومعلومات  بيانات  على  واحل�سول  الظاهرة،  و�سف 
اأقرب ما يكون  اأو  واقعية  الظواهر وتقدمي �سورة  اأو جمموعة من 
ذلك  تطبيق  ومت   ،  )1994  :68 )عمر،  الظاهرة  عن  الواقع  من 
ُمالءمة  البيانات  جمع  اأدوات  اأكرث  تعد  التي  ال�ستبيان  اأداة  على 
اأهداف  اإح�سائيًا ِلتحقيق  الدرا�سة حيث مت ُمعاجلة نتائجها  لهذه 

الدرا�سة والإجابة عن ت�ساوؤلتها.

حدود الدراسة: 
و�سابة  �سابا   )345( من  املكونة  بالعينة  الدرا�سة  تحدد  تمَ
ل�سعوبة  والأق�سى  الأزهر  جامعة  طلبة  على  الدرا�سة  واقت�رشت 
التطبيق على جامعات حمافظات غزة كافة، والأداة امل�ستخدمة، 
الوعي  تنمية  ال�سيا�سي يف  املناخ  للتعرف على دور  ا�ستبانة  هي 

ال�سيا�سي لدى ال�سباب اجلامعي الفل�سطيني.

اإلطار النظري للدراسة: 
اأُثري مو�سوع املناخ ال�سيا�سي ومدى ارتباطه بنوعية النظم 
ال�سيا�سية يف ال�ستينات وال�سبعينات من القرن الع�رشين حني قام 
»جربائيل  راأ�سهم  وعلى  والجتماع،  ال�سيا�سة  علماء  من  العديد 
املوند« و«�سيدين فريبا« باإجراء اأبحاث عديدة، الكثري منها ميداين، 
وكان  تف�سريية،  �سببية  بعالقة  ع�سهما  بمَ مع  املفهومني  لربط 
جُمتمع  يف  ال�سائد  ال�سيا�سي  املناخ  نوعية  اأن  لذلك  ال�ستخال�ص 
اأو  �سلطوي  اأو  دميقراطي  حمدد،  �سيا�سي  نظام  وجود  ُتعزز  ُمعني 
النظام  يف  ويوؤثر  واأ�سمل  اأعم  ال�سيا�سي  فاملناخ  بالتايل  مفكك، 

ال�سيا�سي.
خا�ست  التي  العلمية  الدرا�سات  بع�ص  توافرت  ذلك  ورغم 
املناخ  اجتاهات  تفا�سيل  يف  البحث  يف  وميدانيًا(  )نظريًا 
والتعددية  كالدميقراطية  رئي�سة  مبحاور  وارتباطه  ال�سيا�سي، 
والجتماعية  ال�سيا�سية  والتنمية  ال�سيا�سية  وامل�ساركة  ال�سيا�سية، 
اأن مثل هذا  والقت�ساد والثقافة والإعالم وغريها، مع املالحظة 
تف�سيلي  ب�سكل  درا�سته  اإىل  يحتاج،  ال�سيا�سي(  )املناخ  املو�سوع 
توجهات  معرفة  يف  بالغة  اأهمية  يف  اخلو�ص  ميثله  ملا  و�سامل 

النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني، وكذلك الوعي ال�سيا�سي يف فل�سطني.

املناخ  مو�سوع  تناولت  التي  الدرا�سات  تتفق  وتكاد 
ال�سيا�سي، باأنها تتعلق باختيار ال�سيا�سات العامة، واإدارة ال�سوؤون 
حكومي،  م�ستوى:  اأي  على  ال�سيا�سيني  القادة  اختيار  اأو  العامة، 
وال�سيا�سة،  احلكم  �سوؤون  نحو  ما،  جمتمع  يف  قومي  اأو  حملي،  اأو 
ومدى الأن�سطة ال�سيا�سية التي يقوم بها املواطنون؛ بهدف التاأثري 
اأو التاأثري  اأو غري مبا�رش، يف عملية اختيار احلكام،  ب�سكل مبا�رش 
 :62 وحممود،  )عليوة،  يتخذونها  التي  وال�سيا�سات  القرارات  يف 
لعب الفرد من خالله  2000( .واملناخ ال�سيا�سي هو النمط الذي يمَ
كون لديه الفر�سة كي ُي�سهم  دوًرا يف احلياة ال�سيا�سية ملجتمعِه، وتمَ
يف مناق�سة الأهداف العامة لذلك املجتمع، وحتديداأف�سل الو�سائل 
لإجنازها، وقد يتوفرذلك من خالل اأن�سطة �سيا�سية مبا�رشة اأو غري 

مبا�رشة )ال�سلوي، 2003: 41( 
املجتمع،  حداثة  درجة  اأن  التاأكيد  �رشورة  بع�سهم  رى  ويمَ
معني  منط  ورواج  �سيادة  تفرت�ص  القائم  ال�سيا�سي  النظام  وُبنية 
مناخ  واإ�ساعة  بن�رش  ُيعنى  الفردي  ال�سيا�سي.فاحلكم  املناخ  من 
لفر�ص  له  والإذعان  ال�سلطة  من  اخلوف  يف  عنا�رشه  يتمحور 
الطاعة والتحكم يف ال�سبط الجتماعي، و�سعف امليل للم�ساركة.
كما اأن مناخ قّيم العتدال والت�سامح ال�سيا�سي والفكري، والقبول 
باحلوار  والإميان  ال�سيا�سة،  والثقافة  الفكر  جمال  يف  بالتعددية 
كو�سيلة اإقناع واقتناع واأحد اأهم م�سالك اإدارة الختالف، والتناف�ص 
وامل�ساركة  ال�سلطة،  اإىل  للو�سول  اجلمهور  ثقة  لك�سب  ال�سلمي 
تعترب  القانون،  و�سيادة  وامل�ساواة  واملواطنة  واحلرية  ال�سيا�سية، 
جميعا من مالمح املناخ ال�سيا�سي املعززة للدميوقراطية )�سمحة: 

. )2005  ،51
كما يوؤدي املناخ ال�سيا�سي اإىل مزيد من ال�ستقرار والنظام 
الإح�سا�ص  وتعميق  تو�سيع  اإىل  بدوره  يوؤدى  مما  املجتمع،  يف 
حقًا  اجلماهري  يعطي  ال�سيا�سي  املناخ  اأن  ذلك  النظام،  ب�رشعية 
ما  اإذا  اأعمالهم،  عن  امل�سوؤولني  حما�سبة  من  مُيكنهم  دميقراطيًا 
وعلم  معرفة  لديهم  الذين  املواطنني  لأن  ذلك  الأداء؛  يف  ق�رّشوا 
الأداء  جودة  مدى  على  متامًا  احلكم  ميكنهم  الأمور،  مبجريات 
الفرد  بني  العالقة  تدعم  امل�ساركة  اأن  اإىل  بالإ�سافة  احلكومي، 
وجمتمعه، الأمر الذي �سينعك�ص بال�رشورة، على �سعوره بالنتماء 

لوطنه الكبري )�سقر، 53: 2010( .
اجلماهري  يجعل  الدميقراطي  ال�سيا�سي  املناخ  تفعيل  اإن 
ولالإمكانيات  مبجتمعهم  املتعلقة  امل�ساكل  حلجم  اإدراكًا  اأكرث 
املتاحة لها؛ فتفتح بابًا للتعاون البناء بني اجلماهري واملوؤ�س�سات 

احلكومية.)املدهون، 73: 2012( 
ال�سيا�سي احلقيقي  اأن املناخ   )2012  :61( ال�رشايف  ويرى 
من  بكثري  احلكومي  الفكر  تدعيم  الأحيان،  من  كثري  يف  عني  يمَ
البريوقراطية  بتقاليد  تتاأثر  مل  التي  ال�ساحلة،  اجلماهريية  الآراء 
اأنف�سهم يف  اأنها ُتوؤدي اإىل قيام اجلماهري بتنظيم  وحدودها، كما 
جمعيات اأهلية، ت�ساند الهيئات احلكومية يف مقابلة الحتياجات 

العامة للجماهري ككل.
جمتمع  اأي  يف  ال�سيا�سي  املناخ  اأن  الباحث  رى  يمَ �سبق  مما 
القت�سادية  الجتماعية  العوامل  من  جلملة  نهائية  حم�سلة  هو 
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دور املناخ السياسي السائد في تنمية الوعي السياسي لدى الشباب الفلسطيني 
غزة( قطاع  في  اجلامعات  طلبة  على  ميدانية  د. عبد الناصر قاسم الفّرا)دراسة 

حتديد  يف  تت�سافر  والأخالقية؛  وال�سيا�سية  والثقافية  واملعرفية 
واآليات  و�سماتهما  ال�سيا�سي  ونظامه  املعني  املجتمع  بنية 
ا�ستغالهما، وحتدد منط العالقات ال�سيا�سية ومدى توافقها مع مبداأ 
املدنية  املجتمعات  معامل  من  رئي�سًا  علمًا  ممَ بات  الذي  امل�ساركة 
احلديثة، وذلك على اأ�سا�ص العمل اخلالق واملبادرة احلرة واملنفعة 
حديثة،  وطنية  دولة  اإطار  يف  القانون،  وُحكم  والإجناز  واجلدوى 

هي جتريد عمومية املجتمع و�سكله ال�سيا�سي وحتديده الذاتي. 
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن املناخ ال�سيا�سي يف النظم التقليدية حتكمه 
كرثة  وما  احلزبية،  والعتبارات  ال�سخ�سية  الأع�ساء  م�سالح 
املختلفة  املجتمع  فئات  جانب  من  واملظاهرات  ال�سطرابات 
الدميقراطية  اإّل يف ظل  يقوم  ال�سحيح ل  الوعي  اأن  دليل على  اإّل 

 )200: 179 Albert،(.ال�سحيحة
يف  ال�سيا�سي  الوعي  اأن   )45  :2003( املعياري  ويوؤكد 
ل  ال�سيا�سي”  العداء  وتقاليد”  بطيئة،  عملية  النامية  املجتمعات 
تزال قوية، فقد يكون ازدهار الدميقراطية م�سحوبًا برتاجع الوعي 

ال�سيا�سي للمواطنني والعك�ص �سحيح.
بدور  الفرد  ي�سارك  اأن  ميكن  ال�سيا�سي  الوعي  خالل  ومن 
يف احلياة ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية ملجتمعه، بق�سد 
حتقيق اأهداف التنمية ال�ساملة، على اأن تتاح الفر�سة لكل مواطن 
كي ُي�سهم يف و�سع هذه الأهداف وحتديدها، والتعرف اإىل اأف�سل 
الأ�ساليب والو�سائل لتحقيقها، وعلى اأن يكون ا�سرتاك املواطنني 
الدور دون  القيام بهذا  بناًء على رغبة منهم يف  يف تلك اجلهود 
�سغط اأو اإجبار من جانب ال�سلطات )الطالع، 22: 2010( ، ويف 
جم �سعور املواطنني  هذه احلالة ميكن القول: اإن هذه امل�ساركة ُترتمَ
امل�سرتكة  وامل�سكالت  جمتمعهم،  جتاه  الجتماعية  بامل�سوؤولية 
التي تواجههم والرغبة يف حتويل الأهداف التي يريدون بلوغها 

اإىل واقع ملمو�ص.)ال�رشايف، 62: 20( 
تنمية  يف  للم�ساركة  اأ�سا�سي  مبداأ  ال�سيا�سي  الوعي  اإذن 
م�ساركة،  بدون  تتم  ل  الناجحة  احلقيقية  فالتنمية  املجتمع، 
ال�سخ�سية  لتدعيم  و�سيلة  اأف�سل  ُتعد  ال�سيا�سية  امل�ساركة  اأن  كما 
واملجتمع  واجلماعة  الفرد  م�ستوى  على  وتنميتها  الدميقراطية 

)عبداملطلب، 42: 2003( .
ويرتبط الوعي ال�سيا�سي ارتباطًا وثيقًا بالتن�سئة؛ فالتن�سئة 
الجتماعية ال�سيا�سية: هي العملية التي يكت�سب الفرد من خاللها 
للتن�سئة  واأدوات  اآليات  وهناك  ويطورها  ال�سيا�سية  اجتاهاته 
ال�سيا�سية منها الأ�رشة، واملوؤ�س�سات التعليمية، والأحزاب ال�سيا�سية، 
الإعالمية،  واملوؤ�س�سات  الدينية،  واملوؤ�س�سات  الرفاق،  وجماعة 
الوعي  وتنمية  للمواطنني  ال�سيا�سية  التن�سئة  اأ�سبحت عملية  ولقد 
ال�سيا�سي لديهم من الأمور املهمة التي توليها الدول الدميقراطية 
اهتمامًا بالغًا وتخ�سعها للدرا�سات العلمية امل�ستفي�سة، فالتن�سئة 
العمل  وممار�سة  ال�سيا�سي،  الوعي  وج  ُن�سُ اإىل  توؤدي  ال�سيا�سية 
ال�سيا�سية  للتن�سئة  العلمية  الأ�ساليب  هذه  طريق  وعن  ال�سيا�سي، 
ل�سيا�ستها  العام  الراأي  ولء  تك�سب  اأن  احلكومة  ت�سمن  للمواطن، 
ال�سيا�سي  الوعي  تنمية  عملية  جناح  يتوقف  ولذلك  الدميقراطية، 
على ما تت�سمنه عملية التن�سئة ال�سيا�سية من قيم �سيا�سية يتقبلها 

التي  الدميقراطية  خالل  من  اإّل  ذلك  يتحقق  ل  وبالطبع  املواطن، 
ل تكون جمرد اإجراءات، واإمناهي قيم وم�ساعر واجتاهات مواتية 

للن�ساط الدميقراطي.)داود، 174: 2006( 
وُيعد الوعي ال�سيا�سي ناجتا من نواجت وجود الإن�سان داخل 
منه  يتاأتى  والقانون  الدولة  بني  الرتابط  اأن  خفيًا  فلي�ص  دولة، 
 )shevsov,2005 ترابط مواز بني الوعي ال�سيا�سي والوعي القانوين
ال�سيا�سية قائمة،  ومادامت الطبقات والدولة م�ستمرة، فالعالقات 
وبالتايل فاإن الوعي ال�سيا�سي يبقى اأكرث اأنواع الوعي الجتماعي 
)تغريه  الوعي  من  النوع  لهذا  النوعية  ال�سفات  وتتحدد  اأهمية 
ال�سيا�سية  العالقات  خالل  من  املجتمع(  يف  ودوره  وتطوره 

)الق�سا�ص، 9: 2006( .
والهتمام  الروؤية  اأ�سلوب  ال�سيا�سي  الوعي  ويت�سمن 
والعدالة  الإن�سان  بحقوق  تعهد  وفق  �سري  يمَ العامل.وهو  يف  والفعل 
وال�سيا�سية  القت�سادية  النظم  يف  امل�ساواة  وعدم  القوى  وتفهم 
الظلم  برف�ص  يتعلق  فهو  والقيم،  للعالقات  ووفقًا  والجتماعية 
رف�ص  لي�ص  لكن  الظلم،  هذا  متار�ص  التي  والبناءات  والأنظمة 
اأنه  على  لالآخر  والنظر  معه  والعمل  الآخر  احرتام  فن  الأفراد.فهو 
اأجل  من  م�ستمر  �رشاع  يف  رتبط  ويمَ اجتماعية  قوى  مُتّيزه  اإن�سان 

 )،Miller 2002( اإحراز مكانة حمرتمة
الجتماعية  العدالة  لدعاة  بالن�سبة  ال�سيا�سي  الوعي  وُيعد 
الناقد  التحليل  تثري  و�سيلة  فهو  وهدفا؛  و�سيلة  واملجتمع 
فاملنوط  وهو هدف؛  متعددة،  م�ستويات  على  القوة  لديناميكيات 
امل�ساركة  من  لنوع  اأ�سا�سًا  ُيوفر  اأن  ال�سيا�سي  الوعي  بتطوير  منه 
املقبولة واملعلومة للمواطن التي تلزم لو�سع الهتمامات الهامة 
يف احل�سبان.وعندما ي�سبح الفرد واعيًا �سيا�سيًا، فاإن ذلك ي�ساعد 
كما  والتمييز،  التبعية  تعززها  التي  الذاتية  ال�سكوك  اإخفاء  على 
كي  الآخرين  مع  والرتابط  الفردية  قوته  اإدراك  من  الفرد  مُيّكن 
 Paulo « يت�سنى له مواجهة امل�سكالت العامة، وهو ما يطلق عليه
ما  مع  ويت�سابه   Critical consciousness الناقد  الوعي   «  freire

ي�سميه الآخرون الوعي الجتماعي لكن مبزيد من التاأكيد على فهم 
. )Miller,2002: 16( عالقات القوى

اأن  يف  ال�سيا�سي  للوعي  املميزة  النوعية  ال�سفات  وُتعد 
اأي�سًا امل�سالح  الوعي يعك�ص القت�ساد ب�سورة مبا�رشة، ويعك�ص 
الرئي�سية للطبقات.وُتعرّب الأفكار ال�سيا�سية عن نف�سها يف النظريات 
والبيانات،  ال�سيا�سية،  الأحزاب  وبرامج  املختلفة،  ال�سيا�سية 

و�سواها من الوثائق.
املجتمع،  يف  ن�ساطا  الأدوار  اأكرث  ال�سيا�سي  الوعى  لعب  ويمَ
الوعى  اأنواع  وخمتلف  القت�ساد  بني  الو�سل  حلقة  مُيثل  لأنه 
وخ�سو�سًا  ال�سيا�سية  ال�سلوكيات  تف�سري  الجتماعي.وميكن 
حتليل  اأما  الجتماعي،  الوعي  خالل  من  �سليم  ب�سكل  النتخابية 
ال�سـلوكيات بال�ستناد اإىل الطبقات القتـ�سادية فاإنه ل يزيل كل 

الغمـو�ص الذى يحيط بتلك ال�سلوكيات )الق�سا�ص، 11: 2006( .

دراسات سابقة: 
والبحوث  الدرا�صات  من  جمموعة  على  الباحث  اطلع  لقد 



197

2017 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي واألربعني (2) - كانون 

ال�صابقة، وفيما يلي اأهمها: 
درا�سة حممود ال�صامي )2011( : 

هدفت اإىل معرفة م�ستوى امل�ساركة ال�سيا�سية لدى ال�سباب 
طالبًا   )469( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  الفل�سطيني،  اجلامعي 
وجود  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  الأق�سى،  جامعة  طلبة  من  وطالبة 
 ،  )%  66.9( بلغت  الفل�سطيني  ال�سباب  لدى  �سيا�سية  م�ساركة 
يليه   ،  )%  73.5( ن�سبة  على  ح�سل  ال�سيا�سي  الن�ساط  وجمال 
جمال املعرفة ال�سيا�سية وح�سل على ن�سبة.) 63.7%( ثم جمال 

الهتمام ال�سيا�سي، وح�سل على ن�سبة )63.6 %( .
امل�ساركة  من  م�ستويني  بني  الفل�سطيني  ال�سباب  و�سنف 
اأكرث من ن�سف جمتمع  و�سكل  �سيا�سيا،  ن�سيط  م�ستوى  ال�سيا�سية؛ 
الدرا�سة، وم�ستوى غري ن�سيٍط �سيا�سيا و�سكل اأكرث من الثلث، واأظهرت 
الدرا�سة وجود عالقة بني م�ستوى امل�ساركة ال�سيا�سية لدى ال�سباب 
اجلامعي الفل�سطيني وبع�ص املتغريات: النوع الجتماعي، ودخل 
الأ�رشة، والنتماء التنظيمي، ونوع الكلية، واحلالة الجتماعية، ول 
توجد عالقة مل�ستوى امل�ساركة ال�سيا�سية تبعا ملكان ال�سكن، واأن 
امل�ساركة  اأ�سكال  اأف�سل  احلزبي هو  النتماء  ال�سباب يف  م�ساركة 

ال�سيا�سية.
درا�سة عبد الروؤوف الطلع )2010( : 

هدفت اإىل التعرف على الوعي ال�سيا�سي وامل�ساركة وعالقتها 
من  والتحقق  غزة،  قطاع  يف  الفل�سطيني  ال�سباب  لدى  الأنا  بقوة 
واملوؤهل  اجلن�ص  متغريي  �سوء  يف  بينها  ارتباطية  عالقة  وجود 
منهم  و�سابة،  �سابًا   )139( من  الدرا�سة  عينة  الدرا�سي.وتكونت 
)76( من الذكور و )63( من الإناث، وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  يف  اإح�سائيًا  دالة  موجبة  ارتباطية  عالقة 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  ووجود  الأنا،  وقوة 
وقوة الأنا بني اجلن�سني ل�سالح الذكور، ووجود فروق يف امل�ساركة 
فاأقل،  الثانوية  موؤهل  ل�سالح  العلمي  للموؤهل  تعود  ال�سيا�سية 

اإ�سافة اإىل عدم وجود فروق يف قوة الأنا تعزى للمتغري العلمي.
درا�سة منذر احلويل )2009( : 

اأثر الثقافة ال�سيا�سية يف التحولت  هدفت اإىل التعرف على 
الفل�سطينية، وحتاول الإجابة عن �سوؤال: الدميقراطية  الدميقراطية 
اآليات  اأ�سلوب حكم لل�سلطة وممار�سة ال�سعب حلريته، والك�سف عن 
ارتباط  ومدى  الفل�سطيني،  املجتمع  يف  الدميقراطي  التحول 
ال�سيا�سية؟  الثقافة  التحولت الدميقراطية مب�ساألة  اإ�سكاليات تعرث 
وا�ستخدم الباحث الأ�سلوب الو�سفي التحليلي، وكانت اأداة الدرا�سة 
ال�سخ�سيات  الفل�سطيني من خالل عينة من  املقابلة يف املجتمع 
اأن  الدرا�سة،  نتائج  وبينت  والإ�سالمية.الفل�سطينية  الوطنية 
الثقافة ال�سيا�سية الفل�سطينية اعرتتها �رشاعات فكرية متناق�سة، 
املجتمع  لقوى  ال�سيا�سي  العمل  اأ�سا�ص  هي:  التعبئة  واأ�سبحت 
الفل�سطيني ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية، وت�سكل الأغلبية 
اأفراد املجتمع،  ال�سامتة يف املجتمع الفل�سطيني ن�سبة كبرية من 
ولكنها م�سابة بالعجز وال�سلل، و�سيطرة ا�ستقطاب، وثقافة تع�سب 
الفل�سطينية  القوى  ت�سكل  واحلكم.واأي�سًا  التوجه  اأحادي  واأ�سلوب 

اآليات  يف  �سعفا  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  ال�سيا�سية  والأحزاب 
م�ستوى  على  �سواء  الفل�سطيني  املجتمع  يف  الدميقراطي  العمل 
كالحتالل  اخلارجية  العوامل  تاأثري  بفعل   ، الأفراد  اأو  ال�سارع 
الإ�رشائيلي، والتدخل العربي والإقليمي والدويل، و�سعف ممار�سة 

الأ�رشة الفل�سطينية لقيم الدميقراطية وحقوق الإن�سان مع اأبنائها.
درا�سة هناء النابل�صي )2006( : 

العمل  يف  اجلامعي  ال�سباب  دور  على  التعرف  اإىل  هدفت 
من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  ال�سيا�سية،  وامل�ساركة  التطوعي 
الأردنية،  اجلامعة  طلبة  من   %  4.34 ي�سكلون  طالبا   )1150(
وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن امل�ساركة يف العمل التطوعي وامل�ساركة 
ال�سيا�سية �سعيفةـ و اأن دور الأ�رشة �سعيف يف التاأثري على اأبنائها 
تاأثري  و  ال�سيا�سية،  وامل�ساركة  التطوعي،  العمل  يف  للم�ساركة 
و  التطوعي،  للعمل  اإيجابية  نظرة  توجد  كما  �سعيف،  الأ�سدقاء 

امل�ساركة ال�سيا�سية يف بناء الوطن ودعم م�سرية التنمية.
وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن معوقات م�ساركة ال�سباب يف العمل 
ال�سخ�سية،  التطوعي هي: الن�سغال بالدرا�سة، والهتمام بالأمور 
وعدم توافر املعلومات حول التطوع واأماكنه واأوقاته، عدم وجود 
وعدم  قدوة،  وعدم وجود  بالأ�سلوب،  اقتناع  يوجد  ول  م�سداقية، 
توافر املعلومات حول الق�سايا ال�سيا�سية، ويوجد توجهات اإيجابية 

م�ستقبلية للم�ساركة يف العمل التطوعي وامل�ساركة ال�سيا�سية.
درا�سة مهدي الق�صا�س )2006( : 

دور  طبيعة  وحتليل  عر�ص  حماولة  يف  البحث  هدف  متثل 
الوعي  تنمية  وم�ساهمته يف  الأهليه(  )اجلمعيات  املدين  املجتمع 

ال�سيا�سي وحتقيق احلكم الرا�سد.
و مت اختيار عينة من ع�رش حالت لتطبيق درا�سات احلالة 
الباحث  لدى  معروفني  اأ�سخا�ص  وعلى  عمدية  بطريقة  امليدانية 
بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  متعلمون،  اأنهم  يف  خ�سائ�سهم  وتتمثل 
الذكور، وهم متزوجون، ويعملون ويقيمون  – 45 عامًا، من   30
بدائرة كوم حمادة النتخابية يف م�رش، ولهم ن�ساط على امل�ستوى 
الجتماعية،  اخلدمات  و  املحلية  البيئة  خدمة  جمال  يف  ال�سعبي 
ولهم  احلاكم(  )احلزب  الوطني  احلزب  اإىل  منهم   %  70 وينتمى 

ن�ساط �سيا�سي.
ومت التو�سل اإىل اأهمية زيادة الوعي ال�سيا�سي، والتاأكيد على 
احلكومة  مع  التناحر  ولي�ص  التعاون  هو  املدين  املجتمع  دور  اأن 

لتحقيق توجهات الإ�سالح بهدف ترقية الدميقراطية
 :Frank Thomas Aug )2003( درا�سة فرانك ثوما�س

لقيم  الطلبة  وممار�سات  اجتاهات  على  التعرف  اإىل  هدفت 
الدرا�سة  واعتمدت  ال�سيوعية،  بعد  ما  لفرتة  الدميقراطية  واأفكار 
املدار�ص  طلبة  جميع  على  الدرا�سة  اأجريت  و  الكيفي  الأ�سلوب 
والبالغ  وبدب�ست  هنغاريا(  اأنحاء  )جميع  الهنغارية  الثانوية 
عددهم )2500( طالب، ولقد مت اختيار هذه ال�رشيحة باعتبارهم 
الدميقراطية،  الرتبية  تلقى  جيل  واأول  ال�سيوعية،  بعد  جيل  اأول 
دميقراطيني  اإىل  يتحولون  الطالب  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
ولديهم ميل للم�ساركة يف احلياة العامة، واأن الطلبة لديهم حر�ص 
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دور املناخ السياسي السائد في تنمية الوعي السياسي لدى الشباب الفلسطيني 
غزة( قطاع  في  اجلامعات  طلبة  على  ميدانية  د. عبد الناصر قاسم الفّرا)دراسة 

للم�ساركة ال�سيا�سية الفعالة يف احلياة ال�سيا�سية، ومت الك�سف عن 
ال�سيا�سية التي كانت ل  بع�ص عيوب الرتبية الهنغارية، والثقافة 
تدعم ب�سكل وا�سح تقوية احلياة الدميقراطية وامل�ساركة ال�سيا�سية 

الفاعلة.
درا�سة حممود ميعاري )2003( : 

والثقافة  الدميقراطية  ملفاهيم  تو�سيح  تقدمي  اإىل  هدفت 
التحول  على  ت�ساعد  الدميقراطية،  ال�سيا�سية  والثقافة  ال�سيا�سية 
الثقافة  اأما  الدميقراطية،  ا�ستقرار  عملية  يف  وت�ساعد  الدميقراطي 
ال�سيا�سية فهي خليط لعنا�رش وقيم من ثقافات خمتلفة، وقد تكون 

هذه الثقافة ذات توجهات دميقراطية اأو على النقي�ص منها.
تتقاطع  الفل�سطينية  ال�سيا�سية  الثقافة  اأن  الدرا�سة  وبّينت 
يف الكثري من ميزاتها وخ�سائ�سها مع الثقافة ال�سيا�سية العربية، 
لأن املجتمع الفل�سطيني جزء من املجتمع العربي.كما اأن الثقافة 
العربية  ال�سيا�سية  الثقافة  مع  ت�سرتك  الفل�سطينية  ال�سيا�سية 
مثل:  الدميقراطية  غري  القيم  من  جمموعة   17 على  باحتوائهما 

ال�سلطة الأبوية، والنزعة الع�سوية، واملعتقدات اجلربية وال�سلفية.
ال�سيا�سية  للثقافة  اخل�سو�سية  بع�ص  وجود  بّينت  وكما 
ال�سيا�سية  الثقافة  باأن  انطباع  وجود  اإىل  م�سرية  الفل�سطينية، 
تكون  ما  اأقرب  وامل�رشية،  اللبنانية  اإىل  بالإ�سافة  الفل�سطينية 
اإىل الثقافة الدميقراطية من الثقافات ال�سيا�سية ال�سائدة يف الوطن 
العربي.ويرجع الباحث هذا التمايز املوجود يف الثقافة ال�سيا�سية 
ال�سيا�سية  التعددية  وهي:  العوامل  من  جمموعة  اإىل  الفل�سطينية 
الأوىل،  النتفا�سة  وجتربة  الدينية،  والتعددية  الفل�سطينية، 
التجارب  اإىل  بالإ�سافة  هذا  الإ�رشائيلية،  ال�سيا�سية  والتجربة 

ال�سيا�سية لبع�ص الدول العربية.
درا�سة حممد حافظ )1995( : 

اإىل التعرف على الروؤى الجتماعية وال�سيا�سية لدى  هدفت 
ال�سباب  مواقف  وعلى  املن�سورة،  جامعة  يف  اجلامعي  ال�سباب 
عالقة  ذات  تكون  قد  لأنها  الجتماعية  الق�سايا  بع�ص  جتاه 
قوية ب�سلوكهم يف احلا�رش و امل�ستقبل وعلى مدى تقييم ال�سباب 

حلياتهم ال�سخ�سية وتوجهاتهم نحو العمل وامل�ستقبل.
ترتاوح  وطالبة(  )148طالبًا  من  الدرا�سة  عينة  وتكونت 
22 �سنة( ، من طلبة جامعة املن�سورة من  اأعمارهم بني )20 - 
اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  والعلوم،  والتجارة  والآداب  احلقوق  كليات 
ات�سح  وقد  الجتماعية  موؤ�س�ساتهم  عن  اجلامعي  ال�سباب  ر�سا 
يف  الفاعل  والوعي  والتجاوب  واحلما�ص،  التقبل،  خالل  من  هذا 
املجتمع، و اأن ثلثي العينة غري را�ٍص عما يدور يف جمتمعهم، لأن 
العمل ال�ساق ل يجازى ول توؤخذ وجهات نظرهم بعني العتبار، و 
اأن ن�سبة كبرية من ال�سباب قد منحوا العمل تقديراً عاليًا، واأظهروا 

ا�ستح�سانًا لكثري من الأمور يف حياتهم ال�سخ�سية والجتماعية.

تعقيب على الدراسات السابقة: 
دللته  ♦ على  واأكدت  ال�سيا�سي،  الوعي  الدرا�سات  تناولت 

من خالل امل�ساركة ال�سيا�سية، واأكدت اأنه عملية مكت�سبة يتعلمها 

الفرد اأثناء حياته، وتفاعله مع العديد من اجلماعات املرجعية.
وتت�سابه غالبية الدرا�سات يف اأن الوعي ال�سيا�سي يوؤدي  ♦

اإىل امل�ساركة ال�سيا�سية، وتتوقف على مدى توافر املقدرة والدوافع 
تطبيق  واأن  ال�سيا�سية،  وتقاليده  املجتمع  يتيحها  التي  والفر�ص 
الدميقراطية،  عليه  تقوم  التي  الأ�سا�ص  فهي  بامل�ساركة،  الوعي 
اأمام  امل�ساركة  فر�ص  اإتاحة  يتطلب  اإمنا  الدميقراطية  تطور  واأن 
يف  اإن�سان  كل  بها  يتمتع  حقًا  تكون  واأن  وطبقاته  ال�سعب  فئات 
ا�ستغالل  عمليات  قلت  ال�سيا�سي  الوعي  زاد  كلما  واأنه  املجتمع، 
حتققت  كلما  اأنه  كما  اجلماهري،  لدى  بالغرتاب  وال�سعور  ال�سلطة 
قيم امل�ساواة واحلرية حتقق ال�ستقرار ال�سيا�سي العام يف املجتمع، 

وي�ساعد على حتقيق ال�رشوط الالزمة لنجاح خطط التنمية.
واملجتمع  ♦ ال�سيا�سية  الثقافة  اأن  على  الدرا�سات  واأكدت 

املدين يلعبان دوراً مهمًا يف الوعي ال�سيا�سي.
ال�سيا�سي  ♦ للمناخ  التطرق  اإىل  الدرا�سات  هذه  وتفتقر 

وابتعدت  حينًا  اقرتبت  وبالتايل  وتداعياته،  ال�سائد  الفل�سطيني 
حينًا يف التعر�ص ملو�سع الدرا�سة احلالية، لذا كانت هذه الدرا�سة 
الدرا�سة  هذه  تعتمد  حيث  املو�سوع،  هذا  تناولت  التي  اجلديدة 
احل�سول على نتائج عملية، يف التعرف على دور املناخ ال�سيا�سي 
م�ستخدمة  الفل�سطيني،  ال�سباب  لدى  ال�سيا�سي  الوعي  تنمية  يف 
املنهج امل�سحي، وحتاول التو�سل اإىل نتائج حتقق اأهداف الدرا�سة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
منهجية  عر�ص  هنا  �سيتم  النتائج  اإىل  للو�سول  متهيداً 
وو�سف  وعيِّنتها،  الدِّرا�سة  جمتمع  على  امل�ستملة  الدرا�سة 
واملعاجلات  الدِّرا�سة،  تطبيق  وفقها  متَّ  التِّي  واإجراءاتها  لأدواتها 
اإىل  البيانات، والو�سول  الإح�سائيَّة امل�ستخدمة والَّالزمة لتحليل 

ال�ستنتاجات، وذلك كما يلي: 
Ú  اأولً: منهج الدرا�صة: تعتمد الدرا�سة على املنهج الو�سفي

ة  ال�ستطالعي، وهو منهج قائم على جمموعة من الإجراءات البحثيَّ
التِّي تعتمد على جمع احلقائق والبيانات، وت�سنيفها ومعاجلتها 
والو�سول  دللتها،  ل�ستخال�ص  ودقيًقا  كافًيا  حتلياًل  وحتليلها 
الدِّرا�سة، وبالتايل مت جمع  للظاهرة حمل  اأو تعميمات  نتائج  اإىل 
ال�سيا�سي  املناخ  دور  على  للتعرف  البيانات  وحتليل  املعلومات 
لدى طلبة  ال�سيا�سي  الوعي  تنمية  ال�سائد يف حمافظات غزة على 
على  ا�ستبانة   )345( توزيع  خالل  من  والأق�سى،  الأزهر  جامعة 
 )% ال�سباب، منهم )180( �سابًا بن�سبة )52.1  عينة الدرا�سة من 
بالطريقة  اختيارهم  ومت   ،  )%  48.8( بن�سبة  �سابة   )165( و   ،
الع�سوائية الب�سيطة، وهذه تعد ن�سبة مقبولة تفي ملتطلبات البحث 
ال�سخ�سية  باملقابالت  خا�سًا  حموراً  املنهجية  اأخذت  العلمي.ثم 
مع بع�ص ال�سباب، ومت حتليل ما جاء فيها واإ�سافتها اإىل النتائج 

والتو�سيات.
Ú  ال�ستبانة �سدق  من  التاأكد  مت  ال�صتبانة:  دق  �صِ ثانياً: 

عن طريق: 
دق املنطقي، وذلك  � دق املحكِّمني: وهو ما ُيعرف بال�سِّ �سِ
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الخت�سا�ص  ذوي  املحكمني من  ال�ستبانة على عدد من  بعر�ص 
بهدف  وذلك  متعددة،  جامعات  من  وال�سيا�سة  الجتماع  علم  يف 
�سياغة  و�سالمة  اأجله،  من  اأُعدَّ  ملا  ال�ستبانة  منا�سبة  من  اأكد  التَّ
واإعادة �سياغة بع�ص  الإفادة من مالحظتهم،  الفقرات، وقد متت 
الأ�سئلة وفقًا ملالحظاتهم، ولقد اأقر املحكمون جميعا اأن املقيا�ص 
اأن ال�ستبانة تتمتَّع  اإىل  ُي�سري  يقي�ص ما و�سع لأجل قيا�سه، وهذا 

ب�سدق منطقي مقبول.
الت�ساق  � �سدق  من  التاأكد  مت  الداخلي:  الت�ساق  دق  �سِ

الداخلي بح�ساب معامالت ارتباط بري�سون بني درجات كل حمور 
عينة  على  بالتطبيق  لال�ستبانة  الكلية  والدرجة  املحاور،  من 
الرتباط  معامالت  لإيجاد  وذاك  فرداً،   )30( عددها  ا�ستطالعية 
كل  بني  الرتباط  ومعامالت  اإليه،  تنتمي  الذي  بالبعد  فقرة  لكل 
جمال والدرجة الكلية، وتبني اأن ن�سبة الثبات يف هذا البحث بلغت 
�سالحية  اإىل  ي�سري  عال  ثبات  وهو  ككل،  لال�ستبيان   ،  )0.85(

ال�ستبانة.
Ú  :ثالثاُ: ثبات ال�صتبانة
التجزئة الن�سفية: با�ستخدام - معامل �سبريمان براون  �

 )0.86( قدره  عاليا  الثبات  معامل  كان  الن�سفية  التجزئة  - يف 
يعزز  وهذا  عال،  ثبات  على  ح�سلت  ال�ستبانة  اأن  على  يدلل  مما 

اإمكانية الوثوق بالنتائج.
الأداة،  � الثبات ملحاور  األفا كرونباخ: مت ح�ساب معامل 

ككل  لالأداة  كرونباخ  األفا  معامل  قيمة  وبلغت  ككل،  ولالأداة 
)0.84( وهذا معامل ثبات عال مقبول، كما اأن معامالت الثبات 
ملحاور الأداة تعد معامالت ثبات جيدة ومقبولة، وميكن تو�سيح 
والأداة  الدرا�سة  لأداة  املكونة  الرئي�سة  للمحاور  الثبات  معامالت 

ككل من خالل اجلدول التايل.
جدول رقم )1( 

قيم معامالت الثبات للمحاور الرئيسة لالستبانة

معاملت عدد الفقراتاملحاور
الثبات

دور املناخ ال�سيا�سي 
يف تنمية الن�ساط 

ال�سيا�سي
70.83

دور املناخ ال�سيا�سي 
يف تنمية املعرفة 

ال�سيا�سية
60.86

دور املناخ ال�سيا�سي 
يف تنمية الهتمام 

ال�سيا�سي
60.84

اإيجابيات املناخ 
90.85ال�سيا�سي

�سلبيات املناخ 
50.86ال�سيا�سي

330.84الدرجة الكلية

كل  يف  الرتباط  معامالت  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  ت�سح  يمَ

مرتفعة  كانت  لال�ستبانة  الكلية  والدرجة  املجالت،  من  جمال 
اأن ال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من ال�سدق  كلها، مما يدل على 

والثبات.

عرض النتائج وتفسريها: 

وؤال الأول: وين�ص على ما يلي: هل  ◄ اأوًل: الإجابة عن ال�سُّ
م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  توجد 
ا�صتجابات  ≥ α( يف متو�صطات   0.05( دللة 
اأفراد عينة الدرا�صة حول دور املناخ ال�صيا�صي 
ال�صباب  لدى  ال�صيا�صي  الوعي  تنمية  يف 

الفل�صطيني؟ 
طات  وؤال، قام الباحث با�ستخراج املتو�سِّ ولالإجابة عن هذا ال�سُّ
اأفراد  ا�ستجابات  ملتو�سطات  ة،  املعياريَّ والنحرافات  احل�سابيَّة، 
العينة )ال�سباب اجلامعي الفل�سطيني( عن كل فقرة من ال�ستبانة، 
طة  واملتو�سِّ املرتفعة  الدَّرجات  بني  ما  للف�سل  الباحث،  واعتمد 

واملنخف�سة التقدير الآتي 
 %  59.9  -  %  50 من  جًدا،  منخف�سة   %   50 من  اأقل 
منخف�سة، من 60 % - 69.9 % متو�سطة، من 70 % - 79.9 
رقم  واجلدول  جًدا،  % مرتفعة   100  - %  80 من  % مرتفعة، 

)2( يو�سح هذه النَّتائج.
جدول رقم )2( 

طات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة والنِّسب المئويَّة والتَّقديرات لدور المناخ  المتوسِّ
السياسي في تنمية الوعي السياسي 

املتو�صط املجالم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الن�صبة 
الرتتيباملئوية

1

دور املناخ 
ال�سيا�سي يف 

تنمية الن�ساط 
ال�سيا�سي

3.401.0968.082

2

دور املناخ 
ال�سيا�سي يف 

تنمية املعرفة 
ال�سيا�سية

3.211.0964.224

3

دور املناخ 
ال�سيا�سي يف 

تنمية الهتمام 
ال�سيا�سي

2.941.0957.365

4
اإيجابيات املناخ 

3.670.9873.821ال�سيا�سي

5
�سلبيات املناخ 

3.391.0866.883ال�سيا�سي

3.321.06666.07الدرجة الكلية

a = 0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة

املناخ  لدور  الكلية  الدرجة  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
ال�سيا�سي ال�سائد يف تنمية الوعي ال�سيا�سي لدى ال�سباب الفل�سطيني 
املوافقة  درجة  ترتيب  واأن  متو�سطة،  بدرجة   )%  66.07( بلغت 
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دور املناخ السياسي السائد في تنمية الوعي السياسي لدى الشباب الفلسطيني 
غزة( قطاع  في  اجلامعات  طلبة  على  ميدانية  د. عبد الناصر قاسم الفّرا)دراسة 

على املجالت الرئي�صية اخلم�صة لدور املناخ ال�صيا�صي يف تنمية 
الوعي ال�صيا�صي لدى ال�صباب الفل�صطيني جاءت على النحو التايل: 

الأوىل  � ال�سيا�سي باملرتبة  املناخ  اإيجابيات  جاء جمال 
ن�سبي  ح�سابي  مبتو�سط  فقراتها  على  املوافقة  درجة  حيث  من 
)73.82 %( بدرجة مرتفعة، من بني متو�سطات ا�ستجابة ال�سباب 

الفل�سطيني.
الن�ساط  � تنمية  يف  ال�سيا�سي  املناخ  دور  جمال  جاء 

فقراتها  املوافقة على  الثانية من حيث درجة  ال�سيا�سي باملرتبة 
بني  من  متو�سطة،  بدرجة   )%   68.08( ن�سبي  ح�سابي  مبتو�سط 

متو�سطات ا�ستجابة ال�سباب الفل�سطيني.
جاء جمال �سلبيات املناخ ال�سيا�سي باملرتبة الثالثة من  �

حيث درجة املوافقة على فقراتها مبتو�سط ح�سابي ن�سبي )66.88 
ال�سباب  ا�ستجابة  متو�سطات  بني  من  متو�سطة،  بدرجة   )%

الفل�سطيني.
املعرفة  � تنمية  يف  ال�سيا�سي  املناخ  دور  جمال  جاء 

الرابعة من حيث درجة املوافقة على فقراتها  ال�سيا�سية باملرتبة 
بني  من  متو�سطة،  بدرجة   )%  64.22( ن�سبي  ح�سابي  مبتو�سط 

متو�سطات ا�ستجابة ال�سباب الفل�سطيني.
الهتمام  � تنمية  يف  ال�سيا�سي  املناخ  دور  جمال  جاء 

ال�سيا�سي باملرتبة اخلام�سة من حيث درجة املوافقة على فقراتها 
بني  من  منخف�سة،  بدرجة   )%  57.36( ن�سبي  ح�سابي  مبتو�سط 

متو�سطات ا�ستجابة ال�سباب الفل�سطيني.
يعي�سه  الذي  ال�سيا�سي  الواقع  مع  النتائج  هذه  وتن�سجم 
ن�سطًا  يكون  اأن  ال�سباب  على  يفر�ص  الذي  الفل�سطيني  ال�سباب 
�سيا�سيًا، ولديه وعي واإملام ومعرفة بالق�سايا والأحداث ال�سيا�سية 
واملعلومات  الأحداث  ملتابعة  حر�ص  ولديه  والعاملية،  الإقليمية 
ال�سيا�سية؛ لذا فاإن الواقع ال�سيا�سي يفر�ص على ال�سباب الفل�سطيني 

اأن يكون لديه اهتمام بالأحداث التي تدور حوله، خا�سة واأن هذه 
وت�سغل  ومثرية  يومية  تكون  اأحيانًا  بل  ومتغرية،  الأحداث كثرية 
بال كل فرد يف املجتمع الفل�سطيني، ومما زاد من ن�ساط ال�سباب 
والهتمام  املعرفة  على  اجلامعي  ال�سباب  وعي  ومن  �سيا�سيًا، 
اأكرب  بني  وقعت  اأحداث  من  غزة  قطاع  عا�سه  ما  هو  ال�سيا�سي 
الدميوغرايف  النق�سام  اإيل حالة  اأدى  الفل�سطينية؛ مما  التنظيمات 
يعانيه  خانق  ح�سار  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  الفل�سطيني،  وال�سيا�سي 
احلياة  نواحي  كل  على  احل�سار  هذا  واأثر  الفل�سطيني،  املجتمع 
الجتماعية، وزاد من الفقر والبطالة، واأثر ب�سكل �سلبي على الأ�رشة 
الفل�سطينية، مع العلم اأن اأ�سا�ص هذا النق�سام واحل�سار املفرو�ص 
على  اإمالءاته  فر�ص  ال�سهيوين  الحتالل  يحاول  اإذ  �سيا�سي،  هو 
اجلانب الفل�سطيني، وتطويعه لقبول اأقل من احلد الأدنى من احلقوق 
الفل�سطينية والتفريط باحلقوق املركزية؛ لذا فاإن الدرا�سة توؤكد اأن 
املجتمع الفل�سطيني هو جمتمع �سيا�سي ومفرو�ص على كل فرد من 
املجتمع الفل�سطيني متابعة كل ما يدور من اأحداث �سيا�سية على 
الفل�سطينية عرب  بالق�سية  يتعلق  الفل�سطينية ومتابعة ما  ال�ساحة 
و�سائل الإعالم املختلفة، ل�سيما واأننا �سعب حمتل وحما�رش، ومل 
ن�ستكمل اأهدافنا الوطنية املتمثلة بدحر الحتالل، وبناء ما دمره 
الحتالل، وال�سباب ي�سكلون ثلث املجتمع الفل�سطيني وهم خمرية 
الأمل، بل هم اأكرث فئات املجتمع احتكاكًا بهذه الأحداث والق�سايا 
والتنظيمات  الأحزاب  اإىل  انتماء  ال�رشائح  اأكرث  وهم  ال�سيا�سية، 

ال�سيا�سية.

حتليل فقرات جماالت الدراسة: 
املعلمية  الختبارات  ا�ستخدام  مت  ال�ستبانة  فقرات  لتحليل 
)اختبار T لعينة واحدة( ملعرفة اإذا كان متو�سط درجة ال�ستجابة 
املناخ  دور  يف  ل،  اأو   3 وهي  املتو�سطة  الدرجة  اإىل  و�سل  قد 
اجلامعي  ال�سباب  لدى  ال�سيا�سي  الوعي  تنمية  يف  ال�سيا�سي 

الفل�سطيني، والنتائج مو�سحة يف جدول رقم )3( 
جدول رقم )3( 

المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال Sig لكل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة

املتو�صطالفقراتم
احل�صابي

النحراف
املعياري

الن�صب
التقديراملئوية

اأولً: دور املناخ ال�صيا�صي يف تنمية الن�صاط ال�صيا�صي

متو�سطة3.461.1469.23ي�سجع على النتماء احلزبي اأو التنظيمي ويعده من اأهم اأ�س�ص العمل ال�سبابي ال�سيا�سي.1

متو�سطة3.441.1268.84ي�سجع على تقدمي الدعم املادي واملعنوي لالأحزاب اأو التنظيمات ال�سيا�سية يف مواقفها.2

متو�سطة3.411.0468.22يوفر لل�سباب فر�ص ح�سور الجتماعات ال�سيا�سية 3

متو�سطة3.391.0967.85ي�سجع ال�سباب على اإجراء حوارات �سيا�سية مع الآخرين.4

متو�سطة3.391.0567.75ي�سع على امل�ساركة يف امل�سريات والحتجاجات ال�سيا�سية.5

متو�سطة3.371.0267.38يتيح فر�ص تعديل القناعات ال�سيا�سية.6

متو�سطة3.371.2167.34ي�سجع ال�سباب على حتمل امل�سوؤولية والقيام بدور قيادي.7

3.401.0968.08الدرجة الكلية

ثانياً: دور املناخ ال�صيا�صي يف تنمية املعرفة ال�صيا�صية
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املتو�صطالفقراتم
احل�صابي

النحراف
املعياري

الن�صب
التقديراملئوية

متو�سطة3.361.0167.13يتيح فر�ص النقا�ص يف الق�سايا واملو�سوعات اخلالفية بني الف�سائل الفل�سطينية.1

متو�سطة66.98 3.351.11يوفر املعرفة بالق�سايا ال�سيا�سية الإقليمية والعاملية.2

متو�سطة3.461.0469.23يتيح لل�سباب فر�ص ن�رش اأفكار وبرامج التنظيمات والأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية.3

متو�سطة3.051.0960.93يتيح فر�ص ات�ساع املعرفة بالنظام ال�سيا�سي الإ�رشائيلي.4

متو�سطة3.051.0260.62ي�سجع على الإملام بالقرارات اخلا�سة بالق�سية الفل�سطينية وال�سادرة عن الأمم املتحدة.5

متو�سطة3.031.3060.46ي�سجع ال�سباب على قراءة الن�رشات واجلرائد ال�سيا�سية دائمًا.6

64.22 1.09 3.21الدرجة الكلية

ثالثاً: دور املناخ ال�صيا�صي يف تنمية الهتمام ال�صيا�صي

متو�سطة3.021.0160.31يتيح فر�ص متابعة الأحداث ال�سيا�سية الوطنية.1

متو�سطة3.141.0060.31ي�سمح بامل�ساركة بعقد املوؤمترات والندوات التي تخت�ص بالعمل ال�سيا�سي.2

منخف�سة3.011.2158يوفر فر�ص متابعة الربامج احلوارية ال�سيا�سية يف الف�سائيات والإذاعات.3

منخف�سة2.901.2956.09يهتم مب�ساركة ال�سباب يف النتخابات 4

منخف�سة2.801.0254.77ي�سجع ال�سباب على امل�ساركة يف احلمالت والدعايات النتخابية وال�سيا�سية.5

منخف�سة2.781.0354.73ي�سجع ال�سباب على متابعة الربامج احلوارية ال�سيا�سية التي تركز على الوحدة الوطنية.6

2.941.0957.36الدرجة الكلية

رابعاً: اإيجابيات املناخ ال�صيا�صي

منخف�سة2.071.1053.16يوفر املمار�سة الدميقراطية.1

3.900.8174.65يوفر فر�سة للتفاعل الجتماعي.2
مرتفعة 

جًدا

4.230.9684.15يوفر حرية ت�سكيل املجموعات التفاعلية.3
مرتفعة 

جًدا

4.110.7977.98يهيئ اإمكانية اإن�ساء حوار فردي اأو جماعي4
مرتفعة 

جًدا
مرتفعة3.781.0775.68ي�سجع على تكوين الآراء وتق�سري امل�سافات وتوفري الأوقات للمناق�سة.5

مرتفعة3.771.1575.38و�سيلة لزيادة الوعي الثقايف ال�سيا�سي.6

مرتفعة3.751.0975.04يتيح توظيف املعلومات الفكرية والثقافية عرب �سفحات الأ�سخا�ص واحلركات ال�سيا�سية.7

مرتفعة3.720.9974.31يربز ال�سورة احلقيقية لالأفكار والأن�سطة ال�سيا�سية احلركية.8

مرتفعة3.710.9674.11ي�سجع على الطالع على ا�سرتاتيجيات العمل ال�سيا�سي لعدد كبري من اجلمهور.9

3.670.9873.82الدرجة الكلية

خام�صاً: �صلبيات املناخ ال�صيا�صي

مرتفعة3.671.0673.38يقيد فر�ص امل�ساركة يف املعلومات والأيدولوجيات احلركية ال�سيا�سية.1

متو�سطة3.661.1473.13و�سيلة لتبادل ال�سائعات ون�رشها.2

متو�سطة3.481.0269.61ي�ستخدم لأغرا�ص تثري البلبلة ال�سيا�سية، وتعطل الوحدة الوطنية.3

متو�سطة3.141.0060.31يحد من اإبداء الآراء والنقا�سات يف الت�رشيحات ال�سيا�سية.4

منخف�سة3.011.2158ممكن اأن ي�سبب حالة من القلق واخلوف الأمني والنف�سي والجتماعي.5

3.391.0866.88الدرجة الكلية
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دور املناخ السياسي السائد في تنمية الوعي السياسي لدى الشباب الفلسطيني 
غزة( قطاع  في  اجلامعات  طلبة  على  ميدانية  د. عبد الناصر قاسم الفّرا)دراسة 

ال�سباب  موافقة  درجة  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
املناخ  لدور  اخلم�ص  الرئي�سية  املجالت  فقرات  على  الفل�سطيني 
اجلامعي  ال�سباب  لدى  ال�سيا�سي  الوعي  تنمية  يف  ال�سيا�سي 
الفل�سطيني، وتراوحت النتائج بني مرتفعة ومتو�سطة ومنخف�سة، 
بعدم  ذلك  الباحث  بدرجة مرتفعة، ويربر  الأغلبية  ولكن مل حتظ 
وهم  ال�سيا�سي  بالوعي  اجلامعي  ال�سباب  من  جمموعة  اكرتاث 
اأفراد يحتقرون ال�سيا�سة؛ لأنها تبدو لهم خدعة ذاتية، ونوعًا من 
الإ�سقاط  النظر هذه كنوع من  الف�ساد، وقد يتبنى بع�سهم وجهة 
التعبري  اأو  اخلا�سة،  حياتهم  عن  الر�سا  وعدم  العداوة،  مل�ساعر 
لأن  اأو  املثالية،  حتقيق  يف  للف�سل  امل�ساحبة  الأمل  خيبة  عن 
ال�سيا�سة يف  لأن  اأو  يخدم م�ساحلهم،  القائم ل  ال�سيا�سي  املناخ 
الواقعي  الجتاه  واأ�سحاب  معنى،  اأو  مغزى  ذات  تبدو  ل  نظرهم 
التاأثري  باأن فر�ستهم يف  اقتنعوا  الذين  يف هذه املجموعة منهم 
لهم  ت�سمن  ول  تافهة،  فر�سة  الهائل  ال�سيا�سي  املناخ  على 
املناخ  باأن  واقتنعوا  ووقت،  جهد  من  ينفقونه  ملا  ا�ستثمار  اأي 
التي  اجلهود  كل  اأن  و  اأ�سيلة،  بدائل  اأية  لهم  يقدم  ل  ال�سيا�سي 
الذاتي، ومن  تبذل للتغيري جهود عقيمة، ومتثل نوعًا من اخلداع 
لوا البتعاد عن ال�سيا�سة والعمل بها، ومن هنا تبداأ ال�سلبية  ّم ف�سّ ثمَ
من  �سبق  مبا  الفل�سطيني  ال�ساب  و�سعور  الظهور،  يف  والالمبالة 
امل�سجع،  ال�سيا�سي  املناخ  اإيجابية  وبني  بينه  تباعد  اأحا�سي�ص 
متبلدة  نظرة  ال�سيا�سية  والق�سايا  والأحداث  الأمور  اإىل  وينظر 
وبجانب  املجتمع،  هذا  يف  يعي�ص  ل  وكاأنه  �سيء،  يف  تعنيه  ل 
حيال  نق�سانه  اأو  الهتمام،  عدم  اأي  الالمبالة؛  تتولد  �سلبيته 
ن�ساطات  من  بها  يتعلق  ما  وكل  ال�سيا�سية،  وامل�سائل  الق�سايا 
بال�سيا�سة  املت�سلة  امل�سائل  يف  الراأي  عن  كالتعبري  وقرارات، 
املناخ  اإىل  والالمبالة  ال�سلبية  ترجع  وقد  ال�سيا�سي،  والوعي 
يرجع  وهذا  الفل�سطيني،  والنق�سام  كالقتتال  ذاته،  ال�سيا�سي 
ال�سيا�سية وهو نق�سان  الأفراد على تتبع امل�سائل  اإىل عدم قدرة 

ال�سيا�سي. الوعي 

توجد  ◄ هل   ” الثاين::  وؤال  ال�سُّ عن  الإجابة  ثانيًا: 
دللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق 
اأفراد  ا�صتجابات  متو�صطات  ≥ α( يف   0.05(
يف  ال�صيا�صي  املناخ  دور  حول  الدرا�صة  عينة 
تنمية الوعي ال�صيا�صي لدى ال�صباب الفل�صطيني 

تعزى ملتغري اجلن�س )ذكور واإناث( ؟ “ 
 بالن�سبة ملتغري اجلن�ص )ذكر - اأنثى( قام الباحث بح�ساب 
ال�سباب  لتقديرات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 
كما  املختلفة،  املجالت  يف  ال�سيا�سي  املناخ  لدور  الفل�سطيني 
الختبار  ا�ستخدام  ومت  نتائجها،  واملبينة  الفروق  هذه  فح�ص  مت 
كما   )Independent T � test( م�ستقلتني  ملجموعتني  التائي 

يو�سحه اجلدول التايل: 

الجدول رقم )4( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار »ت« لداللة الفروق بين 

تقديرات الشباب الفلسطيني لدور المناخ السياسي في المجاالت المختلفة تبعًا لمتغير الجنس 

املتو�صط العددالنوعاملجالت
احل�صابي

النحراف 
املعياري

ت
املح�صوبة

م�صتوى 
الدللة

دور املناخ 
ال�سيا�سي يف 

تنمية الن�ساط 
ال�سيا�سي

1802.850.81ذكر

0.917
غري 
دالة 1652.930.86اأنثى

دور املناخ 
ال�سيا�سي يف 

تنمية املعرفة 
ال�سيا�سية

1802.610.84ذكر

0.862
غري 
دالة 1652.690.96اأنثى

دور املناخ 
ال�سيا�سي يف 

تنمية الهتمام 
ال�سيا�سي

1802.490.70ذكر

0.532
غري 
دالة 1652.530.75اأنثى

اإيجابيات املناخ 
ال�سيا�سي

1802.610.84ذكر
0.632

غري 
دالة 1652.490.70اأنثى

�سلبيات املناخ 
ال�سيا�سي

1802.550.764ذكر
0.725

غري 
دالة 1652.630.838اأنثى

ت�سري النتائج يف اجلدول ال�سابق اإىل عدم وجود فروق دالة 
 ،  )α ≤  0.05( والإناث عند م�ستوى دلله  الذكور  اإح�سائيًا بني 
الذكور  تقدير  درجة  بني  جوهري  اختالف  يوجد  ل  اأنه  مبعنى 
والإناث وا�ستجاباتهم فيما يخ�ص دور املناخ ال�سيا�سي يف تنمية 
ملتغري  تعزى  الفل�سطيني  اجلامعي  ال�سباب  لدى  ال�سيا�سي  الوعي 
اجلن�ص يف بنود ال�ستبيان، وهذا يدل على اأن املناخ ال�سيا�سي هو 
حمدد اأ�سا�سي لل�سلوك الإن�ساين ب�سكل عام، كما يتبني من النتائج 
ت�ساوي م�ساركة الإناث يف احلياة العامة مبجالتها الجتماعية، 
منذ  العربية  املجتمعات  �سهدت  ولقد  ال�سيا�سية،  و  والقت�سادية 
الن�سف الثاين من القرن الع�رشين تطورات اجتماعية واقت�سادية 
تغري  اإحداث  اإىل  هدف  الذي  التنموي  التخطيط  تطبيق  طريق  عن 
والجتماعية  الدميغرافية  اخل�سائ�ص  يف  خمطط  اجتماعي 
البلدان  يف  التنموية  اجلهود  اأ�سهمت  وقد  لل�سكان،  والقت�سادية 
العربية يف زيادة م�ساركة املراأة بن�سب متفاوتة، وعلى الرغم من 
البلدان  يف  التنمية  عمليات  من  عقود  اأربعة  عن  يقل  ل  ما  مرور 
التنمية  يف  م�ساركتها  تدين  من  تعاين  املراأة  تزال  ل  العربية، 
املواقف  تغيري  يف  ت�سهم  مل  التطورات  هذه  و  ال�سمويل،  باملعني 
فل�سطني،  العربية.لكن يف  املراأة  ال�سلبية جتاه  الجتماعية  والقيم 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  باأهمية  ر�سمي  واعرتاف  متزايد  قبول  هناك 
للمراأة، وذلك بعد ال�ستبعاد والتهمي�ص، وت�سكل الن�ساء ن�سف القوة 
الب�رشية يف املجتمع الفل�سطيني، واأ�سهمت املراأة الفل�سطينية بدور 
اإيجابي يف الن�سال �سد الحتالل ال�سهيوين، وانخرطت يف العمل 
التنمية  عملية  يف  اإيجابي  بدور  واأ�سهمت  الفل�سطيني،  ال�سيا�سي 
وال�سيا�سية،  والقت�سادية  الجتماعية  التطورات  من  واأفادت 
بت�سديها  العامل  يف  الن�ساء  عن  متيزت  الفل�سطينية  فاملراأة  لذا 
املناخ  يف  والإناث  الذكور  م�ساركة  النتيجة  فكانت  لالحتالل، 
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ال�سيا�سي يف تنمية الوعي ال�سيا�سي.
توجد  ◄ هل   ” الثالث::  وؤال  ال�سُّ عن  الإجابة  ثالثًا: 

دللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق 
اأفراد  ا�صتجابات  متو�صطات  α( يف   ≤  0.05(
يف  ال�صيا�صي  املناخ  دور  حول  الدرا�صة  عينة 
تنمية الوعي ال�صيا�صي لدى ال�صباب الفل�صطيني 
تعزى ملتغري احلالة الجتماعية )متزوج، اأعزب، 

مطلق، اأرمل( ؟ ” 

اإىل  ت�سنيفها  مت  التي  الجتماعية  باحلالة  يتعلق  وفيما 
)حتليل  اختبار  اإجراء  مت  فقد   ، اأرمل(  مطلق،  اأعزب،  )متزوج، 
على  ال�سابقة  للمتغريات  امل�ستقلة  للعينات  الأحادي(  التباين 
كل حمور من حماور ال�ستبانة .وقام الباحث با�ستخدام اختبار 
الفرق  من  للتحقق   )One Way Anova( الأحادي  التباين  حتليل 
 )5( رقم  واجلدول  م�ستقلتني،  عينتني  من  اأكرث  متو�سطات  بني 

يو�سح ذلك.

الجدول رقم )5( 
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة »ف« ومستوى الداللة اإلحصائية لمتغير الحالة االجتماعية )متزوج، أعزب، مطلق، أرمل( 

م�صتوى الدللةقيمة "ف"متو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التبايناملجال

دور املناخ ال�سيا�سي يف تنمية الن�ساط 
ال�سيا�سي

4.363.001.45بني املجموعات

غري دالة1.22 359.89342.000.72داخل املجموعات

364.24345.00املجموع

دور املناخ ال�سيا�سي يف تنمية املعرفة 
ال�سيا�سية

3.413.001.14بني املجموعات

غري دالة1.30 436.89342.000.87داخل املجموعات

440.29345.00املجموع

دور املناخ ال�سيا�سي يف تنمية الهتمام 
ال�سيا�سي

0.373.000.12بني املجموعات

غري دالة0.23 271.25342.000.54داخل املجموعات

 271.62345.00املجموع

اإيجابيات املناخ ال�سيا�سي

5.543.000.12بني املجموعات

غري دالة0.25 300.52342.000.56داخل املجموعات

 306.06345.00املجموع

�سلبيات املناخ ال�سيا�سي

2.623.000.77بني املجموعات

غري دالة1.49 290.65342.000.67داخل املجموعات

293.26345.00املجموع

* قيمة ف عند درجات حرية 3، 500 ومستوى داللة 0.05 =2.60

** قيمة ف عند درجات حرية 3، 500 ومستوى داللة 0.01 =3.78 

اأقل  املح�سوبة  »ف«  قيمة  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
ل  اأنه  اأي  ؛   )0.05( دللة  م�ستوى  عند  اجلدولية  »ف«  قيمة  من 
بتنمية  ال�سيا�سي  املناخ  لدور  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد 
جمالت  على  الفل�سطيني  اجلامعي  ال�سباب  لدى  ال�سيا�سي  الوعي 
ال�ستبانة، اأي اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري 
احلالة الجتماعية، وبالتايل فاإن ال�سباب اجلامعي الفل�سطيني يف 
حالته الجتماعية كافة يرى اأن للمناخ ال�سيا�سي دوراً يف التحفيز 

على الهتمام بالأمور ال�سيا�سية وممار�سة الأن�سطة ال�سيا�سية.
توجد  ◄ “هل  الرابع:  وؤال  ال�سُّ عن  الإجابة  رابعًا: 

اإح�صائية عند م�صتوى دللة  فروق ذات دللة 

)α ≤ 0.05( يف متو�صطات ا�صتجابات اأفراد 
ال�صيا�صي  املناخ  دور  حول  الدرا�صة  عينة 
ال�صباب  لدى  ال�صيا�صي  الوعي  تنمية  يف 
الرتاكمي  املعدل  ملتغري  تعزى  الفل�صطيني 
 100  � 86  ،% 85  � 76  ،% 75  � 60(

%؟ ” 
اأما ما يتعلق باملعدل الرتاكمي، الذي مت ت�سنيفه اإىل )60 
- 75 %، 76 - 85 %، 86 - 100 %( ، فقد مت اإجراء اختبار 
ال�سابقة  للمتغريات  امل�ستقلة  للعينات  الأحادي(  التباين  )حتليل 
با�ستخدام  الباحث  وقام  ال�ستبانة،  حماور  من  حمور  كل  على 
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للتحقق من   )One Way Anova( الأحادي  التباين  اختبار حتليل 
الفرق بني متو�سطات اأكرث من عينتني م�ستقلتني، واجلدول رقم )6( 

يو�سح ذلك.
الجدول رقم )6( 

مصدر التباين، ومجموع المربعات، ودرجات الحرية، ومتوسط المربعات وقيمة »ف« 
ومستوى الداللة اإلحصائية لمتغير المعدل التراكمي إلى )60 - 75 %، 76 - 85 %، 

 )% 100 - 86

م�صدر املجال
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
"ف"

م�صتوى 
الدللة

دور 
املناخ 

ال�سيا�سي 
يف تنمية 

الن�ساط 
ال�سيا�سي

بني 
0.682.000.22املجموعات

1.64
غري 
دالة

داخل 
188.65343.000.39املجموعات

189.33345.00املجموع

دور 
املناخ 

ال�سيا�سي 
يف تنمية 

املعرفة 
ال�سيا�سية

بني 
1.502.000.50املجموعات

1.98
غري 
دالة

داخل 
292.66343.000.60املجموعات

294.16345.00املجموع

دور 
املناخ 

ال�سيا�سي 
يف تنمية 
الهتمام 
ال�سيا�سي

بني 
3.132.001.04املجموعات

1.09
غري 
دالة

داخل 
186.19343.000.38املجموعات

189.32345.00املجموع

اإيجابيات 
املناخ 

ال�سيا�سي

بني 
2.242.000.74املجموعات

1.78
غري 
دالة

داخل 
217.70343.000.45املجموعات

219.94345.00املجموع

�سلبيات 
املناخ 
ال�سيا�سي

بني 
0.952.000.31املجموعات

0.91
غري 
دالة

داخل 
167.39343.000.34املجموعات

168.34345.00املجموع

* قيمة ف عند درجات حرية 2، ومستوى داللة 0.05 =2.60

** قيمة ف عند درجات حرية 2، ومستوى داللة 0.01 =3.78

اأقل  املح�سوبة  »ف«  قيمة  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
ل  اأنه  اأي   ،  )0.05( دللة  م�ستوى  عند  اجلدولية  »ف«  قيمة  من 
بتنمية  ال�سيا�سي  املناخ  لدور  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد 
جمالت  على  الفل�سطيني  اجلامعي  ال�سباب  لدى  ال�سيا�سي  الوعي 
ال�ستبانة، اأي اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري 
الفل�سطيني  اجلامعي  ال�سباب  فاإن  وبالتايل  الرتاكمي،  املعدل 
واحدة،  اجتماعية  ظروف  يعي�ص  الأكادميية  قدراته  باختالف 
واأن راأيهم نحو املناخ ال�سيا�سي يف التحفيز والهتمام باملتابعة 

ال�سيا�سية مت�سابهة لفئات ال�سباب اجلامعي كافة.
اأهم  عن  ال�سخ�سية  املقابلة  يف  املبحوثني  وب�ســـــــوؤال 

اأكرث دوراً  ال�سيا�سي يف حمافظات غزة  املناخ  ليكون  املقرتحات 
يف تنمية الوعي ال�سيا�سي لدى ال�سباب اجلامعي الفل�سطيني.

اقرتح املبحوثون الآتي: 
واللتزام . 1 الكاذبة  الإعالمية  املواقع  مكافحة 

بامل�سداقية، وتناقل املو�سوعات والأخبار ب�سكل مو�سوعي.
قدرات . 2 لتطوير  وثقافية  اجتماعية  مو�سوعات  فتح 

ال�سباب ال�سيا�سية.
البّناء . 3 واحلوار  الدميقراطية  ثقافة  ن�رش  على  العمل 

للحفاظ على حرية الراأي والراأي الآخر والتعبري.
املحافظة على قدر عال من امل�سداقية وامل�سوؤولية لدى . 4

القيادات ال�سيا�سية.
الإفادة من و�سائل الإعالم وغريها يف عر�ص الن�ساطات . 5

ال�سيا�سية والو�سول اإىل جماهري ال�سباب.
ا�ستغالل . 6 لكيفية  املهتمني  من  ا�سرتاتيجية  خطة  اإعداد 

و�سعبيًا  ر�سميًا  الإعالمية  الو�سائل  ومنها  املتاحة،  الإمكانات 
الإ�رشائيلي،  الحتالل  مقاومة  يف  الفل�سطينية  الق�سية  خلدمة 

وتفعيل دور ال�سباب يف ذلك.
تقليل ال�رشاع بني القيادات ال�سيا�سية، يف ظل التناف�ص . 7

التاأييد  �سبيل ك�سب  ال�سلطة، واملناف�سة كقوى مت�سارعة يف  على 
امل�ساركة  لفكرة  ال�رشعية  يعطى  ذاته  حد  يف  وهذا  ال�سعبي، 

اجلماهريية.
وجود الت�رشيعات التي ت�سمن وتوؤكد وحتمي امل�ساركة، . 8

وكذلك الو�سائل والأ�ساليب املتنوعة؛ لتقدمي وعر�ص الآراء والأفكار 
الأ�ساليب  توافر  كاملةمع  وحرية  تام  بو�سوح  والقرتاحات 
التي  الأفكار،  هذه  تو�سيل  على  ت�ساعد  التي  والأدوات  والو�سائل 

ت�سمن و�سول هذه امل�ساركات ل�سانع القرار.
فاعليتها، . 9 م�ستوى  ورفع  ال�سيا�سية  الفعاليات  زيادة 

كل  ويف  مكان  كل  يف  فتنت�رش  ممكنة،  م�ساحة  اأكرب  تغطي  حتى 
ن�ساط، واأن يكون لها دور فاعل من خالل اإتاحة �سالحيات اأكرث 

لها، مّما يجعلها اأكرث تاأثرًيا يف خدمة املجتمع.

توصيات ومقرتحات الدراسة: 
بناًء على نتائج الدرا�صة؛ يو�صي الباحث مبا يلي: 

باأهمية . 1 الفل�سطيني  ال�سباب  وعي  زيادة  على  العمل 
دوره وم�ساركاته يف حتقيق الفعالية ال�سيا�سية للنهو�ص بالو�سع 

الفل�سطيني القائم.
حث امل�سوؤولني ال�سيا�سيني على توفري املناخ ال�سيا�سي . 2

الفل�سطيني، نحو  ال�سباب  لنجاح دور  الالزمة  والآليات  بالو�سائل 
امل�ساركة والتنمية الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية.

من . 3 ال�سباب  لدى  ال�سيا�سي  الوعي  زيادة  على  العمل 
خالل تخ�سي�ص ن�سب معينة لهم من املقاعد يف جمال�ص الإدارات 

باجلمعيات الأهلية والأحزاب.
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ومنظمات . 4 ال�سيا�سية  التنظيمات  بني  �رشاكة  عمل 
املجتمع املدين لتوعية ال�سباب باأهمية امل�ساركة ال�سيا�سية.

قيم . 5 تر�سيخ  على  ال�سيا�سية  التنظيمات  تعمل  اأن 
حتى  بها،  الداخلي  ال�رشاع  واإنهاء  ال�سلطة  وتداول  الدميقراطية 

تكت�سب براجمها امل�سداقية لدى املواطنني.
والهتمام . 6 ال�سيقة،  واحلزبية  الفئوية  الثقافة  جتاوز 

تعك�ص هموم  والتي  الجتماعي  الطابع  ذات  امل�سرتكة  بامل�سالح 
وتطلعات واحتياجات ال�سباب ب�سورة عامة.

النزعة . 7 حالة  من  ال�سيا�سي  املناخ  خلو  على  العمل 
الثقافية الفئوية مبا يف ذلك التع�سب، وتف�سيل امل�سلحة الفردية 
العالقة  الأزمات  غبار  نف�ص  يحاولوا  واأن  العامة،  امل�سلحة  على 
اإدارة  عرب  وم�سرتكة  موحدة  ب�سورة  وي�سريوا  اأج�سادهم،  على 
ب�سورة  مل�سكالتهم  بالت�سدي  للم�ساهمة  الجتماعية  احلركة 
جماعية، وعلى قاعدة دميقراطية واجتماعية، ولتحقيق ذلك فنحن 

بحاجة اإىل الآتي: 
Ú  بالقانون باللتزام  النافذة  ال�سيا�سية  القوى  مطالبة 

بحرية  وال�سماح  ال�سيا�سي،  العتقال  مبداأ  ورف�ص  الأ�سا�سي، 
ال�سحافة والنقد والتعبري عن الراأي والتجمع ال�سلمي.

Ú  وال�سيا�سية الجتماعية  التن�سئة  موؤ�س�سات  دور  تقوية 
والأحزاب،  الدينية  واملوؤ�س�سات  واجلامعة  واملدر�سة  الأ�رشة  مثل: 
الوعي  قيم  غر�ص  على  وت�سجيعها  وغريها،  الت�سال  وو�سائل 

ال�سيا�سي.
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