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  -:الحاجة إلى الدراسة وأهميتها

 لقـد طغـى الحديـث عن المرأة على أقالم وألسنة الكتاب والفقهاء واللغويين واألطباء              

وعلمـاء النفس، حتى ضاقت الكتب والمؤلفات بقارئيها،  بعضهم أنصفها وبعضهم قال غير               

 .الحق فيها،  فسلبها حقوقها،  وتمادوا في ذلك

وحيـث أن المـرأة هـي نصف الحياة،  فإذا لم تدخل المجاالت كافة وتشارك الرجل،                  

ا تصبح معرضة للخطر،     كانـت الحـياة مبـتورة وقاتمـة،  كما أن التنمية إذا لم يتم تجنيسه               

وتصـبح نـتائجها غـير تمييزية وجائرة إذا استبعدت من فوائدها معظم النساء،  وحيث أن                 

،  لذلك أصبحت قضية     )سواء للرجل أو المرأة     ( المشاركة في التنمية هي أحد حقوق اإلنسان        

مسـاهمة المـرأة فـي عملـيات التنمـية قضية جوهرية تشغل بال المخططين والمسئولين                

 . المواطنين كافةو

ولقـد بـرز االهتمام العالمي بقضايا المرأة من خالل المؤتمرات والندوات والمحافل              

   سنة دولية للمرأة،  وحددت        1975الدولـية حيث اعتبرت الجمعية العامة لألمم المتحدة عام          

   فقد حدد   1985  عقـداً دولياً للمرأة، أما مؤتمر نيروبي عام           1985 – 1976الفـترة مـن     

 . م2000 – 1986االستراتيجيات والتدابير المرتقبة للنهوض بالمرأة في الفترة من  

وبالـرغم مـن هذه المؤتمرات والندوات والجهود التي تبذل للنهوض بالمرأة إال أن               

%  70جسـر الفجـوة بين الذكور واإلناث،  بات أمراً ليس باليسير ،  فال تزال النساء يشكلن        

،  وال   ) 1 : 2(  عدد النساء األميات في العالم يفوق عدد الرجال بنسبة          مـن فقراء العالم،  و     

من المقاعد البرلمانية    %  10من األعمال التنظيمية واإلدارية و        %  14تشـغل المرأة سوى       

،  هذا وحيث     )2000:  التقرير االقتصادي العربي    " .  (  من المناصب الوزارية     % 6و    

 جزء من هذا العالم تتأثر بكل المستجدات والتبدالت التي تطرأ في            أن المـرأة الفلسطينية هي    

العـالم،  ولكـنها تخـتلف عن باقي نساء العالم في أنها محكومة بواقع ديمغرافي وجغرافي                 

 .وسياسي كحال الرجل الفلسطيني الذي ال ينفصل عن تاريخ وتقلبات دوافع القضية الفلسطينية

الذي يحيط بمشاركة المرأة السياسية،  فإن هذا  إنـنا حيـن نـناقش مشـكالت الواقع           

المفهـوم يقودنـا إلى مفهوم المشاركة العامة بمدلوله الواسع،  فلم يعد يكفي أن نتباهى بوجود         

الحـق القانونـي في المساواة وفي االنتخاب والترشيح،   بل في ضمان تفعيله،  وال يكفي أن               

ك مشاركة،  وإنما تعني المشاركة ضمن إدماج        نباهـي بوجود امرأة هنا وأخرى هناك لتُعد ذل        



 تنمية الوعي بالمشاركة السياسية لدى الطالبة الجامعية

   آمال وطموحات
 ى شتات. د

 

  مـؤتمر
 

 تنميــــة وتطـويــــر قطــــــاع غــــــ                           ــــــزة بعــد االنسحــاب اإلســرائيــلــي      

1019

المـرأة في عملية التنمية الشاملة اقتصادياَ واجتماعياً وسياسياً وثقافياً،  بما في ذلك حق المرأة                

المباشـر في المشاركة في األطر السياسية واالجتماعية من أحزاب ونقابات واتحادات وأندية             

 .لتشريعي والتنفيذيومنظمات وجمعيات وفي مراكز صنع القرار ا

ولعـل مـا بين الواقع والطموح فجوة شاسعة تشهد إشكاليات متعددة تحيط بمشاركة               

 .المرأة في المجال السياسي
ولكـي تكـتمل الصورة يحدونا أن نشير إلى دور الجامعة ومكانتها كمفكرة ومؤسسة تبرز               " 

سانية كما يسهم في تطوير دور دور المـرأة ومكانـتها كعنصـر إنتاجي يسهم في إثراء المعرفة اإلن     

الجامعـة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدلة،  والتحرر السياسي واالقتصادي،  ومما يضاعف من               

  )2001: ضياء زاهر " ( دور المرأة هو نسبتها المرتفعة في أعداد الطالبات المستجدات بالجامعات، 

 -:مشكلة الدراسة  •

لطاتها أو عدد أفرادها،  بل بنوعية وكيفية إعداد         إن قـوة الـدول ال تقـاس بحجم س          

أفـرادها وجودة تعليمهم وتثقيفهم،  وإن استقرار النظام السياسي وثباته داخل المجتمع يتوقف              

 .على مدى االهتمام بالتنشئة السياسية ألفراده منذ الصغر وتربيته على قيم االنتماء واإليجابية

 :ي للسؤال الرئيس التالي لذا تتحدد مشكلة الدراسة في التصد 

ما السبيل لتنمية الوعي السياسي لدى طالبات الجامعات الفلسطينية ؟  ويتفرع من هذا              

 -:السؤال األسئلة الفرعية التالية 

 ما واقع التنشئة السياسية والوعي السياسي للفتاة الفلسطينية ؟ .1

 ؟ ما واقع مشاركة المرأة في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية  .2

 ما رأى المثقفين في كيفية تنمية الوعي السياسي للطالبة الجامعية الفلسطينية ؟ .3

 ما التصور المستقبلي لتنمية الوعي السياسي للطالبة الجامعية الفلسطينية ؟ .4

 -:أهداف الدراسة 

 -:تهدف الدراسة إلى ما يلي 

 .بيان واقع التنشئة السياسية والوعي السياسي للفتاة الفلسطينية -

 .ضاح واقع مشاركة المرأة في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينيةإي -

 بيان رأى المثقفين في كيفية تنمية الوعي السياسي للطالبة الجامعية الفلسطينية  -

 .وضع تصور مستقبلي لتنمية الوعي السياسي للطالبة الجامعية الفلسطينية -
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 -:أدوات الدراسة  •

ن المثقفين والمثقفات والطالبات الجامعيات في      قامـت الباحثة بتصميم استبانه لعينة م      

 .المجتمع الفلسطيني
 

 - :منهج الدراسة •

اسـتخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وذلك لتحليل الوعي السياسي لدى طالبات            

الجامعـات ومعوقـات تنميته،  ثم تقدم الدراسة تصور مستقبلي لرسم مسارات تنمية الوعي               

 .الجامعياتالسياسي لدى الطالبات 
 

 -:خطوات الدراسة  •

 الواردة في الدراسة وهي التنشئة السياسية،  والتربية         -:تعريف بالمصطلحات  -:أوالً 

 .السياسية،  الوعي السياسي

 -:  اإلطار النظري للدراسة ويشمل -:ثانياً 

 .واقع التنشئة السياسية والوعي السياسي للفتاة الفلسطينية .1

 .ةسسات السلطة الفلسطينيواقع مشاركة المرأة في مؤ .2

التصور المستقبلي لتنمية الوعي السياسي للطالبة الجامعية والمعوقات         .3

 المتوقعة 

   -:  اإلطار الميداني -:ثالثاً 

 .تصميم أداة الدراسة وتطبيقها ومناقشة النتائج والتوصيات
 

 -:  تعريف المصطلحات -:أوالً 

  :التنشئة السياسية •

 السياسية واضحاً في العصر الحديث إال بعد الحرب العالمية          لـم يظهـر مفهوم التنشئة     

الثانـية وبعـد حصول الكثير من البلدان على استقاللها،  وظهور الكتلتين الشرقية والغربية،               

حيـث سـعت كل دولة إلى استقرار نظامها السياسي،  من خالل غرس مبادئها وأفكارها في                 

 .نفوس أبنائها
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التنشئة السياسية بأنها عملية مستمرة طوال       )  1988 :حنان مصطفى   ( وقـد عرفت     

حـياة اإلنسان وهي ما يتعلمه الفرد من الثقافة السياسية،   وتعمل على تشكيل شخصية الفرد                 

 .وتنعكس على سلوكه االجتماعي والسياسي ناحية المجتمع والنظام السياسي

لقين وغرس من جهة ومن     فقد عرفها بأنها عملية ت     ) 1989: عثمان عبد المعز    ( أما   

في كافة  )   تقويمات   – عواطف   – قيم   –معارف  ( جهـة هـي اكتسـاب لتوجيهات سياسية         

 .مراحل حياة اإلنسان

بأنها العملية التي من خاللها      )  1993: إيمان جابر ومحمد ياسر     (  فـي حين تعرفها     

ير والقواعد والمؤسسات   ينقل المجتمع ثقافة السياسة من جيل إلى جيل،  والمحافظة على المعاي           

 . السياسية التقليدية،  وهي في الوقت نفسه أداة التغيير السياسي واالجتماعي

       ومن خالل التعريفات السابقة يمكن اعتماد التعريف اإلجرائي للتنشئة االجتماعية          

تنعكس بأنهـا عملية تعليم واكتساب للثقافة السياسية،  والتي تعمل على تشكيل شخصية الفرد و  

على سلوكه االجتماعي والسياسي ناحية المجتمع والنظام السياسي،  وهي عملية مستمرة طيلة             

( حـياة اإلنسـان عن طريق األسرة والجامعة وجماعة الرفاق،  ووسائل اإلعالم واألحزاب               

  )2001: أحالم عبد الغفار ووضيئة أبو سعدة 
 

 -: التربية السياسية •  

اسية في تنمية الشعور الوطني باالنتماء والمسئولية ،  وإتاحة          يـبرز دور التربـية السي     

 :1985: بــــرنارد  (  الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع لتشكيل المستقبل، لذلك أكد

Bernard  (    علـى أن العالقـة بين التربية والسياسة هي عالقة متداخله بين النظام السياسي

التربية السياسية   )  1983: فاروق عبد الحميد    سعيد اسماعيل و  (  واألفـراد، لذا فقد عرف      

بأنهـا الجهـود الرسـمية المبذولة لمساعدة الناشئين والشباب على التفكير الحر حول الحكم،                

والسـلطة،  وتوعيتهم بالقضايا المحلية والقومية،  والعالمية  المعاصرة التي تهدف إلى تنمية               

رفع مستوى المشاركة للفرد في إطار فلسفة       وتكويـن المعـارف والقـيم واالتجاهات الكلية ل        

 .المجتمع
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بأنها الجهود المبذولة من قبل      )  1989: عـثمان عـبد المعز      ( فـي حيـن عـرفها       

المؤسسـات ووكاالت التربية الرسمية وغير الرسمية التي تعمل على تكوين وتنمية شخصية             

 .سياسية تتطابق مع ثقافة القائمين على هذه المؤسسات

الجهود التي يبذلها المجتمع    : " فقد عرفها بأنها     )  1999:  المجيد عزت    عـبد ( أمـا   

لمؤسسـاته الرسـمية وغـير الرسمية إلعداد المواطن سياسياً،  وذلك لتكوين وتنمية الوعي               

السياسـي بما يتضمن من فهم وإدراك للقيم والقضايا المحلية والعالمية المعاصرة بحيث يساهم              

وهذا التعريف سوف تعتمده الدراسة     ، مجتمعه إلى ما هو أفضل       الفـرد بفاعلـية فـي تطوير      

 .تعريفاً إجرائياً

 -:  الوعي السياسي •

الوعي السياسي بأنه يشير إلى  )  1991: هدى محمد وعلي ابراهيم  ( عرفـت كل من     

مستوى إدراك الشباب للواقع السياسي والتاريخي لمجتمعهم،  ودورهم في العملية السياسية بما             

 .منه من اتجاهاتهم السياسية وانتماءاتهم الحزبية وسلوكهم االنتخابيتتض

الوعي السياسي بأنه مجموع األفكار      )  1997: سعيد اسماعيل   ( فـي حيـن عـرف       

والمعلومـات المختلفة التي تكتسب من خالل الثقافة السياسية،  والتي تنتقل للفرد عبر عملية                

 .جتماعية المختلفةالتنشئة السياسية بواسطة المؤسسات اال

مـن خـالل الـتعريفات السـابقة يمكن تعريف الوعي السياسي إجرائياً بأنه مجموعة               

المعـارف والمفاهـيم واألفكار التي يستطيع من خاللها األفراد رؤية وإدراك الواقع السياسي              

 بحيـث يتمكن األفراد من تفسير وتحليل التصورات المحلية والعالمية في ضوء المنهج العلمي             

 .والتعبير عن وجهة النظر من خالل الوسائل المشروعة
 

 - :  اإلطار النظرى للدراسة-:       ثانياً 

 -:واقع التنشئة السياسية لدى الفتاة الفلسطينية  •

إن التنشـئة السياسية للفتاة ليست مجرد عملية قائمة على التعليم فحسب،  بل                   "  

قيم،  واالتجاهات الفكرية والسلوكية،  المراد تثبيتها تـنطلق مـن إيمان عميق بمجموعة من ال      

وغرسها لتشكل في النهاية السلوك اإلنساني والشخصي واالجتماعي للفتاة في إطار نسق قيمي             

  )2001: أحالم عبد الغفار ووضيئة أبو سعدة ". ( يسمح بالحوار وتبادل الرأى 
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ي الوطن العربي،  فال تزال نظرة              وال تخـتلف الفـتاة الفلسطينية عن مثيالتها ف        

المجتمع للمرأة تحمل انعكاسات لألوضاع الموروثة عبر العصور واألنظمة،  وال تزال تسود             

تقالـيد وأعراف ترى في دور المرأة في البيت دوراً ذا أفضلية على غيره من األدوار،  كما                  

لوضعية،  والمعيقات   تداخلـت عوامـل التنشـئة القائمة على النوع االجتماعي،  والضغوط ا            

الهيكلـية ضـد المـرأة في الترشيح للمواقع القيادية األولى في األحزاب السياسية،  فالنظرة                

 .التقليدية بشكل عام في المجتمع تجعله مجتمعاً ذكورياً بشكل عام وإقصاء للنساء بشكل خاص

وراً رئيسياً  كما أن التنشئة القائمة على النوع االجتماعي تكرس دور األمومة بوصفه د            

،  كلها   )الطموح،  المنافسة،  السلطة،  النفوذ        (للمرأة،  وحيث أن مميزات الفعاليات السياسية        

 .تعد صفات غير أنثوية،  حيث يجرى تسويغ عزل وإقصاء المرأة في مجال السياسة

  إن المتتـبع لوضـع المـرأة عموماً يكتشف أنها تعاني من القهر ألنها أنثى وامرأة،                  

ـ  ل الكثيريـن يحللون سبب عزوف المرأة عن المشاركة السياسية في أن اإلنسان المقهور              ولع

الذي يتعرض للظلم ألوقات طويلة تأتي مرحلة من المراحل يستكين لقبول األمر الواقع،  ويعد               

أكـثر راحـة من النضال المكلف في تغيير الواقع فمن المشاكل التي يواجهها مناضلو حقوق                

( نسـاء علـى وجه الخصوص هي الرغبة في عدم التحرك لتغيير هذا الواقع               اإلنسـان،  وال   

على عزوف الفتاة عن     ) 1993: محمد السيد   ( وتؤكـد دراسة     ) 1993: أسـماء خضـر     

المشـاركة السياسية حيث يرى أفراد العينة من اإلناث أن المشاركة السياسية،  والترشيح في               

تماعي،   وأن المشاركة السياسية تُعد مسئولية كبرى،          األحزاب يحتاج إلى نوع من النفاق االج      

 .ولذلك ترغب النساء في االبتعاد عن هذه المسئولية

      إن قضـية تفعيل الدور السياسي للمرأة المسلمة يجب أن تناقش وفق ما جاء في دستور                

 اإلسالم 

ة في ذلك،  ألن الحق      ،  والمناقشة هنا ال تكون من أجل إثبات أحقية المرأ          )القـرآن الكريم    ( 

 .مثبت مسبقاً في الكتاب،  ولكن من أجل تفعيل هذا الحق

كجنس وذات ونوع وعقل وسلوك     ) الرجل،  المرأة    ( لقد جاء اإلسالم مكرماً لإلنسان       

من حيث الكرامة والعدالة والمساواة في      )  المرأة والرجل   ( وموحداً لمؤسسي الحياة اإلنسانية     

 بعدما فرقت الجاهلية القديمة بينهما، واتهمت المرأة بنقص التكوين          جمـيع مناحـي الحـياة،       

الفسـيولوجي مقابل التكوين المتكامل للرجل،  وبالشر واإلثم والخطيئة مقابل الخيرية المطلقة             
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للـرجل،  وبالعـبودية الدائمة مقابل السيادة المطلقة للرجل،  ثم جاء اإلسالم فوحد عنصرية                

ن الرجل والمرأة كمبدأ أول لتنظير المساواة والعدالة بينهما في قوله           التكويـن الفسـيولوجي بي    

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما               :" تعـالى   

 ).1:النساء(".رجاالً كثيراً ونساء، واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيباً 

النساء شقائق   ( تأتي المساواة اإلنسانية المطلقة التي جسدها النبي الكريم في قول                ثـم   

 ). الرجال 

إن العقـل والعلم واألمانة هي مصادر مسئولية االستخالف في األرض،  وفي النص القرآني               

ات إنا عرضنا األمانة على السمو    : " ألـزم تعالى المرأة والرجل بتنفيذ هذا النظام،  قال تعالى          

" ( واألرض والجـبال فأبيـن أن يحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان إنه كان ظلوماً جهوالً                

،  إن ما يترتب على حمل األمانة من والية ونصرة هي بين الرجل والمرأة،                )72:األحـزاب 

لذلـك فالمـرأة معنـية بنصرة الرسالة الربانية،  وإقامة المجتمع المسلم ومن ثم الدولة،  لقد                  

طـى اإلسالم للمرأة حق المشاركة مناصفة مع الرجل في المسئوليات والواجبات والتكاليف             أع

: " والعمـل التوعوي سواء كان سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً ويتجلى ذلك في قوله تعالى                

والمؤمـنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون            

ـ    "  ( ون الزكاة ويطيعون اهللا ورسوله أولئك سيرحمهم اهللا إن اهللا عزيز حكيم             الصـالة ويؤت

  ).71:  التوبة 

لقـد شاركت المرأة المسلمة في المشهد السياسي منذ بداية البعثة المحمدية،  بداية من                

بـيعة العقـبة،  ومـبايعة المـرأة في العهد والدعوة واإليمان الذى يثبت حقها الشرعي في                  

ة المؤثرة في المجتمع،  كما تجاوزت مشاركة المرأة للرجل في اإلسالم حدود التنفيذ         المشـارك 

لتصـل إلى مستوى الشورى والتفكير واتخاذ القرار في جميع مناحي الحياة بما فيها السياسة               

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم          :" لقوـله تعالـي     

 ).النساء والرجال ( فالخطاب في هذه اآلية موجه للمؤمنين عامة  ) 38:لشورى ا" ( ينفقون 

  - :مصادر تشكيل الوعي السياسي للطالبة الجامعية •

     لعـل مـن أهم المؤسسات التي يجب أن تؤدي دورها في تشكيل الوعي السياسي للطالبة                

 .الجامعية هي األسرة وسائل اإلعالم األحزاب السياسية
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 -:دور األسرة  -أ 

     تعـد األسرة أول جماعة إنسانية يتعامل معها الفرد،  وهي اإلطار المرجعي األول التي               

 .يتلقى فيها أسس التنشئة االجتماعية والسياسية

لقد أكدت كثير من األبحاث أن التشكيل السياسي يتواجد لدى الفرد في مرحلة ما قبل                      " 

ة،  كما تتحدد شخصية الفرد بواسطة األسرة من خالل التلقين           الدراسـة بين الرابعة والخامس    

الظاهـر والكـامل،  فـثقافة األسرة السياسية تؤثر في ثقافة الفرد ومعلوماته واتجاهاته نحو                

،  هذا باإلضافة إلى ما تسمح به األسرة          )1994: سمير عبد الحميد    " ( النشـاطات السياسية    

وإبداء رأى ،  وتقبل رأى اآلخرين،   أو العكس من            " ر  من حريات ألبنائها من مناقشة وحوا     

 .تسلط وإكراه وسلبية وال مباالة

ولكـن نظـراً لخصوصـية المجتمع الفلسطيني وطول مدة االحتالل وما يتعرض له الشعب     

فاألبناء في معظمهم يشاركون آباءهم     ، الفلسـطيني كافـة مـن ألوان القهر والظلم والعدوان         

غم اختالف الجيل بين اآلباء واألبناء، إضافة إلى ذلك تأثير ثقافة اإلعالم            التفصيالت الحزبية ر  

 .وال سيما المرئي على ثقافة الوالدين واألجداد

 -:وسائل اإلعالم  -ب 

لإلعـالم دور أساسي في تشكيل الوعي السياسي لألفراد حيث يجب أن تنشر             

ية بطريقة موضوعية،    الحقـائق والمعلومـات عـن القضايا السياسية المحلية والعالم         

وتفسـرها بعـيداً عن الهوى،  والمالحظ على اإلعالم الفلسطيني الحكومي أنه  يخدم               

لون واحد بل شريحة واحدة وهي طبقة الحزب الحاكم،  مما يجعل وجود فجوة كبيرة               

بيـن المواطـن وبين الحكومة، فتعدد األحزاب في المجتمع يستوجب تعدد وتنويع في            

 . حتى يفي جميع شرائح المجتمعالخطاب اإلعالمي

 -:وتقوم وسائل اإلعالم بوظيفتها السياسية بطرق عدة أهمها 

 .وذلك من خالل نشر الحقائق والمعلومات عن القضايا المحلية والعالمية:       التوعية -

بمعنى استشراف بعض المشكالت السياسية المستقبلية،  وتنبيه        :        التعبـئة السياسـية           -

 مع بها،المجت

  )1988: محمد سعد (         وشحذ القدرات وتعبئة النفوس نحوها سواء سلباً أو إيجاباً 
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 -:األحزاب السياسية  -ج 

     ال شك أن األحزاب السياسية من أهم معالم الديمقراطية ولكن إذا كانت تؤدى دوراً ريادياً               

هم في عملية التربية والتنشئة السياسية،       فاألحزاب لها دور م   ،  منبثقاً من فكرة المصلحة العامة    

فهـي وسـيلة مهمة في إعداد الكوادر السياسية التي تشارك في النهضة التنموية،  وفي حكم                 

الـبالد بعـيدة عن أهمية الوعي بدورها،  وبعيدة عن الشعور بأهمية تواجدها ومشاركتها في                

 .مواقع اتخاذ القرار السياسي

دراسات على قصور األحزاب في التنشئة السياسية،  وأن دور               ولقـد أكـدت كثير من ال      

عبد ( بين التنشئة السياسية والوعي السياسي    % 30األحـزاب في التثقيف السياسي ال يتجاوز        

وبالتالي عند متابعة دور المرأة الفلسطينية في النشاط الحزبي نجد           ) 1999: المجـيد عـزت   

 -:الحزبي ويعزى ذلك العتبارات منهاغياباً شبه كامل من المشاركة في النشاط 

االعتـبارات المجتمعـية والتـي تتعلق بالصعوبات والمعوقات التي تعترض مشاركة         -

 .المرأة       والمضايقات التي قد تتعرض لها وهي بصدد االنتخابات

االعتـبارات السياسية المتعلقة بسيطرة قيم واتجاهات وسلوكيات نظام الحزب الواحد            - 

  )1999: غاده علي ( ، "وقف السياسي العام للعملية الحزبية على الم

 -:واقع مشاركة المرأة الفلسطينية في مؤسسات السلطة الفلسطينية  •  

  نص على المساواة والعدالة االجتماعية       1988       إذا كان إعالن االستقالل الفلسطيني عام       

لكن التمييز على   "  الدين أو الجنس،     وعـدم التميـيز في الحقوق العامة على أساس العرق أو          

أسـاس الجنس بقي مبدءأ عاماً ولم يتحول إلى مشروع للتطبيق العملي في المجاالت المختلفة،               

 )2001: سهى هندية " (و الواقع الممارس ،بتعبير آخر ما تزال هناك فجوة بين المبادئ 

 يضمن مشاركة كل من          ومـع دخـول السلطة تزايد االهتمام بترسيخ أسس مجتمع مدني          

المـرأة والرجل في عملية البناء،  وكانت اآلمال معقودة على توسيع قاعدة مشاركة المرأة من           

خـالل توفـير أجـواء ديمقراطية تتيح لها طرح نفسها من منطلق معيار الكفاءة،  ولكن هذه                  

 أي توجه   إذ لم يبرز للسلطة الوطنية    " الصـورة المشرقة المتخيلة اصطدمت بصخرة الواقع،        

رسمي من أجل إدماج النساء في عملية التنمية والبناء،  سوى إلحاق عدد غير قليل من قيادات                 

 .العمل النسوي األصلي في إطار العمل الحكومي
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(      فعـند تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية نالحظ أن نسبة النساء كانت متدنية فمن أصل               

  عينت فقط    1996جديد الذي أعلن في منتصف عام       وزيـراً فـي التشكيل الوزاري ال       )  23

فقط من مجموع الوزراء،  ثم إنه في الوقت ذاته          %  8وزيـرتان،  أي أن النساء شكلن نحو           

لـم تعين أية امرأة بمنصب وكيل وزارة،  ولم تتعد نسبة النساء اللواتي يشغلن منصب مدير                  

  )2001:سهى هندية % ".( 16عام 

ي الوظائف في وزارات السلطة فلم تقم على أساس المساواة بين           أمـا عـن التعيين ف      - 4

الـرجل والمـرأة كما هو منصوص عليه في الوثائق الفلسطينية الرسمية،  وال على               

أسـاس مهنـي وفق الكفاءات المهنية والخبرات السابقة،  بل جاء حسب ما يوضحه               

من الوظائف كانت   الجـدول على أساس الوالء السياسي،  وخاصة وأن النسبة األعلى            

تنسـيب مـن الرئـيس،  فيما لم يقم الوزراء بتنسيب أية امرأة ،  متجاهلة اللقاءات                  

 % )63( النسوية الموجودة،  فهناك نسبة عالية تبلغ 

مـن الرجال الذين يشغلون وظائف عليا في الوزارات ينتمون سياسياً إلى حركة فتح              

 -:يوضح ذلك  )  1( والجدول رقم 

  )1( جدول رقم 

 يوضح الوظائف في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية

المجموع
طرق 

 أخرى

تعيين 

بكوتا 

سياسية

حواالت 

من 

اإلدارة 

 المدنية

االنتقال من 

دوائر 

منظمة 

التحرير في 

 الخارج

تنسيب من 

الوزير 

 وكتاب

 من الرئيس

تعيين 

من 

رئيس 

السلطة 

 الوطنية

الفصيل 

 السياسي

 ذكور 27 9 3 1 4 3 47

 إناث 5 - - - - 2 7

 المجموع 32 9 3 1 4 5 54
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 -:أشكال ممارسة المرأة لحقوقها السياسية  •

 -:االنتخابات  -أ 

  أحدث أشكال مشاركة المرأة      20/1/1996       تعد المشاركة في االنتخابات التشريعية في         

ل الشعارات التي   السياسية،  وقد جاءت هذه المشاركة بشيء من الحماس،  نلمس ذلك من خال             

 .رفعتها المؤسسات واألطر التي أبدت عملية إجراء االنتخابات

  517 ،   396امرأة مقابل      ) 495،    839(       وقد بلغ عدد السجالت في القوائم االنتخابية        

 .27/12/1995للنساء حتى    %  49أي بنسبة   )  13 ،  235( رجل من أصل  

  مرشحاً أي بنسبة      672امرأة من أصل       ) 25(لتشريعي    فـيما بلغ عدد مرشحات المجلس ا      

 .أسماء ) 5( وقد نجح منها %  3.7

      ويعـد فـوز خمـس نسـاء فـي أول انتخابات فلسطينية إنجازاً كبيراً للحركة النسوية                 

 .الفلسطينية ،  إذ جاء هذا ليدل على وعي المرأة الفلسطينية بأهمية وجودها في مراكز القرار

 -:والحكم المحلي المرأة  •

        تـبرز أهمـية وجـود المرأة في المجالس المحلية،  حيث تقترب فعلياً من الجماهير                

ويصبح هناك نوع من التقبل لوجود المرأة،  مما يوجد حوار مجتمعي قائم على مبدأ المشاركة                

 .يساعد في دمج المرأة على أساس الكفاءة والقدرة

عضواً في مجالس الحكم     ) 2053(س عشرة سيدة من بين               وفي ظل السلطة توجد خم    

وقد استمدت النساء هذه    .  وهذه نسبة منخفضة مقارنة مع الرجال     %  5المحلـي أي بنسـبة        

دائرة ( النسـبة من الدور المباشر الذي تلعبه في التعليم والصحة وبرامج الخدمة االجتماعية              

 )1998(ة والرجل غزه اإلحصاء المركزية الفلسطينية، إحصاءات المرأ

 -: الدراسة الميدانية -: ثالثاً 

      تهـدف الدراسة الميدانية إلى وضع تصور مستقبلي لتنمية الوعي السياسي لدى الطالبة             

 -:الجامعية وسوف تسعى الدراسة لتحقيق ذلك من خالل محورين 

 .إجراءات الدراسة الميدانية - 1

جامعة في تنمية الوعي السياسي للطالبة الجامعية       مالمـح التصـور المستقبلي لدور ال       - 2

 .والمعوقات المتوقعة
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 -:إجراءات الدراسة الميدانية : المحور األول 

 :بناء االستبانة  -

قامـت الباحـثة بـإعداد اسـتبانه استطالع رأى المثقفين والمثقفات في تنمية الوعي                -

 في صورتها النهائية على خمسة      السياسي لدى الطالبة الجامعية،  وقد احتوت االستبانة       

 -:محاور هي 

 .واقع الوعي السياسي للطالبة الجامعية وتتضمن ثمان عبارات - 1

 بعض المعوقات التي تقف حائالً دون تنمية الوعي السياسي للطالبة الجامعية وتضمنت  - 2

 .أربع عشرة عبارة 

 .ت عباراتدور األسرة في صياغة الوعي السياسي للفتاة وقد تضمن س - 3

 .دور الجامعة في صياغة الوعي السياسي للفتاة وقد تضمن خمس عبارات - 4

 .دور اإلعالم في صياغة الوعي السياسي وقد تضمن ست عبارات - 5

 -:صدق األداة 

تم عرض االستبانة على مجموعة من أساتذة التربية وعلم النفس الذين أوصوا بحذف             

 .بعض العبارات وأضافوا عبارات أخرى

 -:ثبات األداة 

      للـتحقق مـن ثـبات األداة تـم تطبيقها على عينة من المثقفين والمثقفات في المجتمع                 

باستخدام المعادلة العامة   % 92الفلسـطيني،  ثـم تم حساب معامل ثبات االستبانة حيث بلغت             

 .01وهي قيمة دالة عند مستوى ) معامل ألفا كرونباخ ( باالتساق الداخلي لكرونباخ 

 -:عينة الدراسة 

من اإلناث وقد لوحظ    )  36(من الذكور و    )  60(فرداً منهم     )  96(     بلغت عينة الدراسة    

أن معظـم أفراد العينة ممن ليس لهم إنتماءات حزبية وهم مجموعة من المثقفين والمثقفات و                

 .طالبات الجامعة 

 -:المعالجة اإلحصائية 

ي المعالجة اإلحصائية بالبحث عن التكرارات والنسب             نظـراً لصـغر حجم العينة ستكتف      

     .المئوية
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 -:  نتائج الدراسة الميدانية 

  )2( جدول رقم 

     يوضح التكرارات والنسب المئويه إلجابات عينة الدراسة مقارنة بين الذكور واإلناث عن            

 :واقع الوعي السياسي للطالبة الجامعية 

 60=  ذكور  ن  36=  إناث  ن 

 نعم ال نعم ال

 ك % ك % ك % ك %

 
 العبارات

 
م

11.1 4 88.9 32 27.7 16 72.3 44 
تسعى الطالبة الجامعية إلى حضور الندوات 

 السياسية داخل الجامعة وخارجها
1

33.3 12 66.7 24 30 20 70 40 
تشترك الطالبة الجامعية في االتحادات 

 الطالبية على كافة توجهاتها
2

- - 100 36 20 18 80 42 
تدلي الطالبة الجامعية برأيها في 

 المشكالت السياسية
3

22.2 8 77.8 28 30 20 70 40 
تحرص الطالبة الجامعية ألن تكون 

 عضواً في األحزاب السياسية
4

11.1 4 88.9 32 18 16 72 44 
تشارك الطالبة الجامعية في أنشطة األسر 

 الحزبية
5

16.7 6 83.3 30 10 6 90 54 
تميز الطالبة الجامعية بين التوجهات 

 السياسية لألحزاب
6

11.1 4 88.9 32 30 20 70 40 
تناقش الطالبة الجامعية أساتذتها في 

 القضايا السياسية
7

- - 100 36 10 4 90 56 
تتحمل المرأة الفلسطينية مسئوليات 

 وضغوط العمل السياسي
8

39.5 34 60.5 218 35 120 75 360   ــوعالمجمــــ
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أن إجمالي عينة الدراسة اتفقت على أن الطالبة الجامعية لديها           )  2(يتضـح من الجدول رقم      

%  60.5من الذكور و      %  75وعـي سياسـي ولكن ليس بالدرجة الكبيرة حيث وافقت نسبة            

، مـن اإلنـاث فقط وقد جاء أن المرأة الفلسطينية تتحمل مسئوليات وضغوط العمل السياسي                

البة الجامعية تميز بين التوجهات السياسية لألحزاب نالت أعلى الدرجات وقد اتفق            وكذلـك الط  

  .في ذلك عينة الذكور واإلناث

  )3( جدول رقم 

يوضح التكرارت والنسب المئوية إلجابات أفراد العينة مقارنة بين الذكور واإلناث عن بعض 

 :لبات المعوقات التي تقف حائالً دون تنمية الوعي السياسي للطا

 60=  ذكور  ن  36=  إناث  ن 

 نعم ال نعم ال

 ك % ك % ك % ك %

 
 العبارات

 
 م

16.7 6 83.3 30 23.3 14 67.7 46 
ضعف وعي الطالبة الجامعية بحقوقها 

 السياسية
1 

- - % 36 13.3 8 86.7 52 
العادات والتقاليد الموروثة تقف حائالً 

 دون مشاركة المرأة السياسية
2 

- - % 36 13.3 8 86.7 52 
نظرة الكثيرين من أفراد المجتمع أن 

 السياسة هي للرجال وليس للنساء
3 

11.1 4 88.9 32 20 12 80 48 
انشغال الطالبة الجامعية بالمناهج 

 الدراسية
4 

- - % 36 16.7 10 83.3 50 
ابتعاد المرأة الفلسطينية عن الدخول في 

جالالصراعات السياسية وال سيما مع الر
5 

33.3 12 66.7 24 16.7 10 83.3 50 
ضعف اهتمام الطالبة الجامعية 

 باألمور السياسية
6 

11.1 4 88.9 32 13.3 8 86.7 52 
غياب اإلعالم المسموع والمقروء في 

 تشجيع المرأة لمشاركتها في السياسية
7 
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11.1 4 88.9 32 20 12 80 48 
التربية في المجتمع الفلسطيني تكرس 

 المجتمعذكورية 
8 

33.3 12 66.7 24 33.3 20 66.7 40 
عجز األسرة الفلسطينية عن تنمية 

 الوعي السياسي لبناتها
9 

16.7 6 83.3 30 13.3 8 86.6 قلة عدد نماذج القدوة السياسية النسائية 52 10 

22.2 8 77.8 28 16.7 10 83.3 50 
اقتصار مفهوم المشاركة السياسية على 

 الرجال دون النساء
11 

11.1 4 88.9 32 13.3 8 86.7 52 

صورة المرأة في اإلعالم الفلسطيني 

ال تشجع المرأة لالنخراط في الحياة 

 السياسية

12 

33.3 12 66.7 24 36.7 22 63.3 38 

التقويم في الجامعات يؤكد على ثقافة 

الطاعة والخضوع لدى الطالبة للحزب 

 .الذي تنتمي له الجامعة

13 

16.7 6 83.3 30 23.3 14 67.7 46 
ضعف قناعة أفراد المجتمع لدور 

 المرأة في عملية التنمية
14 

15.5 78 84.5 426 19.6 164 80.4   المجمـــــــــوع 676

      من الجدول السابق يتضح أن غالبية أفراد العينة من الذكور واإلناث توافق على معوقات              

نت نسبة موافقة اإلناث أعلى من نسبة الموافقة        تنمـية الوعي السياسي للطالبة الجامعية وإن كا       

 .على التوالي%  84.5و  %  80.4بين الذكور حيث بلغت النسبة المئوية 

ويمكن القول أن أهم المعوقات التي اتفق عليها أفراد العينة والتي نالت أعلى الدرجات               

 أن السياسة هي للرجال     كانت العادات والتقاليد الموروثة،  ونظرة الكثيرين من أفراد المجتمع         

دون النسـاء وكذلك العبارة،  صورة المرأة في اإلعالم الفلسطيني ال يشجع المرأة لالنخراط               

 .في الحياة السياسية

هذا في حين نالت بعض العبارات أقل الدرجات وهي التقويم في الجامعات يؤكد على               -

 الجامعية باألمور   ثقافـة الطاعـة والخضـوع،  كذلك العبارة ضعف اهتمام الطالبة           
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السياسـية وهذا يفسر أن هناك حرية رأى وإبداء للرأي في الجامعات واحترام لرأى              

الطالـبات كذلـك الوضـع السياسي العام في فلسطين يفرض على الطالبة الجامعية              

االهـتمام بـه حتى ولم يكن هناك تشجيع من أحد فهو واقع معاش في الحياة اليومية                 

 .عاموكما يقال هو ملح الط

كما أن عبارة قلة نماذج القدوة السياسية في المجتمع الفلسطيني نالت درجة عالية لدى               -

أفـراد العيـنة ولعـل المـناخ الثقافـي في فلسطين باإلضافة إلى العادات والتقاليد                

 .والموروثات الثقافية تؤثر سلباً على وجود نماذج سياسية قدوة في السياسة
 

  )4( جدول رقم 

رارت والنسب المئوية إلجابات أفراد العينة مقارنة الذكور واإلناث عن          يوضـح الـتك   

 :دور األسرة في تنمية الوعي السياسي للطالبة الجامعية 

 60=  ذكور  ن  36=  إناث  ن 

 نعم ال نعم ال

 ك % ك % ك % ك %

 
 العبارات

 
 م

33.3 12 66.7 24 6.7 4 93.3  1 .ي األسرةالمساواة بين الذكور واإلناث ف 56

33.3 12 66.7 24 13.3 8 86.7 تعويد األبناء على حرية التعبير عن آرائهم 52 2 

- - 100 36 6.7 4 93.3 56 
تنمـية قـدرة األبـناء على الحوار والمناقشة         

 .والتفكير الناقد للقضايا السياسية
3 

33.3 12 66.7 24 13.3 8 86.7 52 
الء احـترام رأى الفتاة وتشجيعها على اإلد      

 برأيها
4 

- - 100 36 - - % 60 
حرص أفراد األسرة على القراءة واإلطالع      

 على األمور السياسية الجارية
5 

- - 100 36 13.3 8 86.7 52 
قـيام اآلبـاء واألجداد بسرد القصص التي        

 .تؤكد على دور المرأة في التنمية
6 

16.7 36 83.3 180 8.9 32 91.1   اإلجمالــــــــــي 328
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أن غالبية أفراد العينة توافق على أهمية دور         )  4( يتضـح مـن خالل الجدول رقم        

األسرة في تنمية الوعي السياسي للطالبة الجامعية،  ولكن كانت نسبة موافقة اإلناث أكثر منها               

أما العبارات التي نالت أعلى الدرجات عند       ،  مـن نسـبة موافقة الذكور في بعض العبارات          

 تنمية قدرة األبناء على الحوار والمناقشة والتفكير الناقد للقضايا السياسية،            الجنسـين فكانـت   

وحـرص أفراد األسرة على القراءة واإلطالع على األمور السياسية الجارية،  وهذا يبين دور              

األسـرة الفلسـطينية اإليجابي في توعية أفرادها سياسياً وتنمية أفقهم السياسي،  أما العبارات               

 أقل الدرجات فكانت من وجهة  نظر اإلناث عبارة المساواة بين الذكور واإلناث في               التي نالت 

األسـرة،  احـترام رأى الفتاة وتشجيعها على اإلدالء برأيها وكان هذا من وجهة نظر اإلناث                 

ولعـل تفسـير ذلـك بأن هناك صفة ذكورية للمجتمع الفلسيطيني كسائر المجتمعات العربية               

ثم إن المجتمع الفلسطيني محكوم بعادات وتقاليد وموروثات ثقافية         ، نثى  وتمييز للذكر على األ   

 .تفضل الذكر عن األنثى في أمور عدة وال سيما أمور السياسة
  )5( جدول رقم 

يوضح التكرارات والنسب المئوية إلجابات عينة الدراسة مقارنة الذكور واإلناث عن 
 :ة الجامعيةدور الجامعة في تنمية الوعي السياسي للطالب

 60=  ذكور  ن  36=  إناث  ن 
 نعم ال نعم ال

 ك % ك % ك % ك %

 
 العبارات

 
م

11.1 4 88.9 32 3.3 2 96.7 58 
إجراء حوارات سياسية بين الطالبات واألساتذة 

 على كافة توجهاتهم
1

- - 100 36 3.3 2 96.7 58 
عقد الندوات والمؤتمرات الثقافية التي تعني تنمية 

 .الوعي السياسي للفتاة
2

  100 36 6.7 4 93.3 56 
وضع مساقات جامعية كمتطلب جامعي للفتاة تؤكد 

 على دورها في التنمية
3

11.1 4 88.9 32 6.7 4 93.3 56 
إصدار نشرات ومجالت ودوريات تعبر من خاللها 

 الطالبات عن آرائهن السياسية بكل حرية
4

11.1 4 88.9 32 6.7 4 93.3 56 
بط المواضيع الدراسية بالقضايا المجتمعية ر

 والشعور بالمسئولية من قبل الطالبة الجامعية
5

6.7 12 93.3 168 5.4 16 94.6   اإلجمالـــــــــي 284
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يتضح أن غالبية أفراد العينة توافق على أهمية دور          ) 5( مـن خـالل الجدول رقم       

ية،  ولكن كانت نسبة عينة اإلناث أعلى منها         الجامعة في تنمية الوعي السياسي للطالبة الجامع      

عند عينة الذكور،  ولعل هذا يؤكد على حرص الطالبات ألن تقوم الجامعة بدورها الفعلي في                

 .تلك المجاالت

  )6( جدول رقم 

يوضح التكرارات والنسب المئوية إلجابات عينة الدراسة مقارنة الذكور واإلناث عن 

 : السياسي للطالبة الجامعية دور اإلعالم في تنمية الوعي

 60=  ذكور  ن  36=  إناث  ن 

 نعم ال نعم ال

 ك % ك % ك % ك %

 العبارات
 
 م

- - 100 36 - - 100 60 
تكثيف الجهود بتوعية الفتاة بدورها التنموي 

 والسياسي
1 

- - 100 36 - - 100 60 
تحسين صورة المرأة في األفالم 

 اإلذاعيةوالمسلسالت التلفزيونية و
2 

- - 100 36 3.3 2 96.7 58 
تقديم نماذج متميزة للقدوة السياسية النسائية 

 في الماضي والحاضر
3 

- - 100 36 - - 100 60 
تشجيع المرأة لالعتزاز بنفسها وتحملها 

 المسئولية
4 

- - 100 36 - - 100 60 
عقد لقاءات تلفزيونية لنماذج نساء ناجحات 

 في المجتمع الفلسطيني
5 

- - 100 36 3.3 2 96.7 58 
إشراك المرأة في المسئولية مع الرجل 

 مناصفة،  فهي األم والزوجة واإلبنة
6 

- - 100 2.6 1.2   اإلجمالـــــــــي 356 98.8 4
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تبين أن جميع أفراد العينة من الذكور واإلناث         ) 6( مـن خالل الجدول رقم      

ور اإلعالم في تنمية الوعي السياسي للطالبة       لديهم اتفاق شبه تام وبدرجة كبيرة على د       

 .وهذا مما يؤكد دور اإلعالم المسموع و المقروء في توعية أفراد المجتمع، الجامعية 

تصـور مسـتقبلي لـدور الجامعـة في تنمية الوعي السياسي للطالبة الجامعية والمعوقات               

 المتوقعة

 تطرح مسألة التحرر عنواناً لها، بل       إن قضية المرأة ليست محصورة بفئة من النساء                

هـي قضـية المجتمع بأسره، فمن الناحية الكمية تشكل النساء طاقة بشرية ما يقرب من حجم                 

الذكـور في المجتمعات العربية، وإن مساهمة المرأة في عمليات التنمية تؤدي إلى زج طاقات               

 .بشرية إضافية لمواجهة التطوير والتغيير والنمو في المجتمعات

ولعـل معظـم الخطط التنموية في الوطن العربي تغفل التركيز على العنصر البشري عموماً                   

ادة للموارد البشرية، ولعل المفكر     ج النسائي بالتحديد، حيث أنها تفتقر إلى رؤية تنموية          عنصـر وال

 سـالمي عبد الرحمن الكواكبي تحدث عن دور المرأة ودعا إلى تحريرها من الجهل حيث قال               إلا

إن النحالل أخالقنا سبباً مهما آخر يتعلق بالنساء، فهو تركهن جاهالت على خالف ما كان عليه                :

أسالفنا، حيث كان يوجد في نسائنا كأم المؤمنين عائشة التي أخذنا عنها نصف علوم ديننا وكمئات                

العهد  وجودهن في    كان من العامالت والشاعرات الالئي      آالفات فضالً عن    يالصـحابيات والتابع  

 . حجة داحضة ترغم أنوف  الذين يزعمون أن جهل النساء أحفظ لعفتهنإنكاراألول بدون 

ومن هذا المنطلق تظهر ضرورة اشتراك المرأة الفلسطينية في جهود التنمية الوطنية وتوفير                  

الشـروط والظـروف الحافـزة لمشـاركتها، فال تكفي دعوتها من دون إزالة العوائق من دربها                 

باعتبارها مورداً بشرياً ال بد من إعداده ومشاركته         ة للمساهمة المطلوبة  يائهـا الفرصة الحقيق   إلعط

فـي العطـاء إلـى جانـب توفير احتياجاتها األساسية للقيام بأدوارها المتنوعة في حياة األسرة                 

 .والمجتمع

ه التحديات يتجلى   ن نواجه الكثير من التحديات في جهود التنمية، ولعل أهم هذ          يونحن كفلسطيني     

 على أفضل وجه، وال سيما في ضوء        مكانـات والطاقات البشرية رجاالً ونساء     إلفـي اسـتثمار ا    

ضعف الموارد الطبيعية بل انعدامها، ومن هنا تبرز أهمية التعليم والتدريب والسيما للمرأة كعامل              

 .جتماعية المنشودةرئيس في تنمية الموارد البشرية ومن ثم تحقيق التنمية االقتصادية واال
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ولكـي تسـاهم المـرأة بشـكل مناسب في عمليات التنمية، يجب استغالل وتوجيه قدراتها                     

مكانياتها، ومن هنا نرى ضرورة تضافر      إوتوجيهها التوجيه السليم بما يتناسب ووضعها األسري و       

 .صناع القرارسرة، ألعالم، اإلالجهود لإلسهام في تشجيع مساهمة المرأة التنموية من خالل ا

 الصـيغة الضـرورية لتحديد رسالة الجامعة هو خدمة المجتمع،عن طريق بناء                  وإذا كانـت  

نسـان الذي يجب أن يكون هو األداة األساسية للتنمية، وحيث أن التنمية بمعناها الواسع تتعدى                إلا

كبر في تفعيل دور    إلـى رفع مستوى نوعية الحياة اإلنسانية، لذا يقع على عاتق الجامعة الدور األ             

 .المرأة التنموي

 وهي أخطر أجهزة الدولة  المسئولة        ،وتعد الجامعة من أهم المؤسسات التربوية في المجتمع             

عداد إلعـن إعداد الشباب للحياة، ولقد اتسعت مسئولية الجامعة حيث أنها لم تقف مسئولياتها عند ا               

ة في ميادين العلم، وإنما اتسعت لتشمل إعداد        األكاديمـي فحسـب وتزويد المعرفة والخبرة المهني       

الشباب للحياة والمشاركة االيجابية في شتى مناحيها، وتسليح الشباب بالقيم واالتجاهات والمهارات            

لوطن والتعددية  لاالجتماعية وأنماط التفكير الحر المستنير، لذا يستلزم هذا تعميق االنتماء والوالء            

 من  نداء ما عليه  أ والحرص على    ،     بالمسئولية وروح المبادرة   باتطالالفكـرية، وتنمية شعور ال    

 .نواجبات إزاء مجتمعه

 : سوف نتناوله من محاور وهيتنمية الوعي السياسي للطالبات ولتحديد دور الجامعة في        

دور أعضـاء هيئة التدريس، دور المقررات الدراسية، دور التنظيمات الطالبية، ودور جماعة              ( 

 ).اقالرف

 :  دور أعضاء هيئة التدريس -أ

لمـا كان عضو هيئة التدريس هو أحد المحاور الرئيسية في الجامعة فإنه يقع عليه مسئوليات                 -

وذلك باعتباره صاحب فكر ورأي ومن حق طالباته عليه أن            تنمـية وعـي الفـتاة بدورها،      

لتالي يقع عليه مسئولية    يوعيهن بأدوارهن التنموية، وضرورة مشاركتهن في عملية التنمية وبا        

، وأن المرأة   طالبة ومحاولة القضاء على الشعور بالدونية من داخل ال        طالبةرفـع معـنويات ال    

 .تمتلك من المقومات واإلرادات الكثيرة والتي تجعلها في مصاف أصحاب القرار

ومن هنا ضرورة أن يكون هناك تواصل فكري بين الطالبات وأعضاء هيئة التدريس             

ومدعماً لسلوكياتهن    تسوده الحرية التي تجعل األستاذ الجامعي قدوة ومرشد للطالبات،        فـي مناخ    

  فالربط بين أيدلوجية طالبات الجامعة وأساتذتهن         من مصادر التوعية العامة،    اًااليجابية، ومصدر 
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تـؤدى إلـى تواصـل األجيال وعدم إحساسهن باالغتراب الفكري مما يدفعهن إلى العمل وحسن                

ء والشـعور بالمسئولية وكذلك ربط الموضوعات الدراسية بالقضايا المجتمعية والمشاركة           االنـتما 

التـنموية والشعور بالمسئولية واالعتماد على الحوار والمناقشة في طريقة التدريس،  والبعد عن              

 .أسلوب التلقين وحشو المعلومات

 : دور المقررات الدراسية _ ب 

 المرأة بدورها التنموي، فهي المحتوى الذي يتم وعي  عملية للمقـررات الجامعية دور أساسي في   

بل هي الحافز لدى      ة، كما أن تلك المقررات لها تأثير كبير،       يإدخالـه فـي ثقافـة الطالبة الجامع       

الطالـبة لإلحسـاس بدورهـا التنموي وضرورة مشاركتها في الحياة، ومن خالل نظرة سريعة               

 -:ات الفلسطينية نرى ما يلي لموضوعات ومناهج الطالبات في الجامع

تكدس المناهج الدراسية لدى الطالبات مما يعيق تفكيرهن في الجوانب العملية للتنمية وال سيما               -

 .النواحي  المجتمعية والميدانية

عـدم احـتواء المـناهج الجامعية على مقررات تهتم بموضوعات التنمية البشرية واالنتماء               -

 والوالء الحقيقي 

 .مناهج الخاصة بالمرأة كنموذج وعنصر أساسي في التنميةوال سيما ال -

 .عدم ربط المناهج الجامعية بالواقع العملي للطالبات -

تؤكـد الكثـير من الدراسات أن أساليب التدريس في الجامعات تقوم في معظمها على التلقين                 -

فس، وتحمل  والـتكرار ممـا يـؤدي إلى جمود التفكير، وفقدان القدرة على التعبير والثقة بالن              

  وعلـى أية حال فعضو هيئة التدريس ضروري أن يمارس حقه في التعبير عن                المسـئولية، 

 .رأيه دون خوف ولكن بعيداً عن التحريض أو التجريح باآلخرين

هـي القنوات الشرعية التي يعبر  الطلبة من خاللها عن احتياجاتهم             :التنظـيمات الطالبـية     

ومن هنا يأتي     في جامعاتنا من خالل االتحادات الطالبية،     وتوجـيهاتهم واهتماماتهم، وتتمثل     

دور الطالـبات في االتحادات الطالبية من تبصير المنتسبات إليها بأهمية دور المرأة ومناقشة              

  وذلك من خالل الصحف والنشرات،  وعقد الندوات،  واللقاءات بين             قضـاياها واحتياجاتها،  

لنزول إلى المجتمع والمشاركة المجتمعية في قضايا       الطالـبات وأعضـاء هيئة التدريس،  ثم ا        

مكاناتها إ ثقة ببنات جنسها، وثقة بقدرات المرأة و       المجتمع والتركيز على أن يتكون لدى الطالبة      
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وضـرب المـثل القـدوة الحسـنة لباقي الطالبات مع ضرب األمثلة لنساء قياديات سواء في                 

 .سالمية أو العصور الحديثةإلالعصور ا

 :المشاركة التنموية للمرأة معوقات 

في مختلف مجاالت الحياة كالعلوم     ةً   ومسلمة أدواراً بارز   اإلسالم عربية لقـد لعبت المرأة قبل      

 الحروب والتمريض الدينـية والتدريس، إضافة إلى دورها البارز في األسرة، كما شاركت في             

 .إلخ..…رات اوالتجارة واتخاذ القر

اركات للمرأة إال أن الكثير من المتشككين يذهبون إلى حد     هـذا وبالـرغم مـن تلك المش            

القـول بـأن المـرأة قلمـا تسـتطيع أن تتفوق على الرجل حتى لو أعطيت لها التسهيالت                   

 للبحث من الظروف التي تحدد دور المرأة        عديدهوالضمانات، وعلى أية حال فهناك اتجاهات       

العوائق النفسية واالجتماعية،والسياسية،   ودراسـة للمعيقات التي تؤثر على حركة المرأة وهي          

  .واالقتصادية

   -:معوقات المشاركة السياسية للمرأة   

الـثقافة الذكوريـة المسيطرة على نظم أداء المجتمع والتي ترسخ التفرقة بين الذكور               .1

واإلنـاث والتـي تكـرس فكرة أن دور المرأة هو في البيت ودور الرجل في خارج                 

 .البيت

 لنفسها والتي تنبع من داخلها والتي تقاوم من داخلها التغيير والتطوير            نظـرة المـرأة    .2

 .تحت ذريعة االلتزامات األسرية في أغلب األحوال

اعتبار أن المطالبة بتصحيح أوضاع المرأة دعوة إلى السفور وإشاعة الرذيلة والتفكك             .3

لى حقوقها  في حين أن المرأة لم تحصل ع      ، األسـري واعتبار أن هذه أفكار مستوردة        

 .كاملة إال في ظل اإلسالم

فعندما تحاول الفتيات ، التميـيز المجتمعـي بيـن الرجل والمرأة في سائر المجتمعات        .4

فاقدات األنوثة فيحاولن   " مسترجالت  "إظهـار قدراتهـن يـنظر إليهـن علـى أنهن            

 . االنسحاب والتنحي

ملة والسيما التي   قلـة وضـعف الخدمـات المجتمعية التي يقدمها المجتمع للمرأة العا            .5

من ذلك عدم توافر الحضانات ذات الوقت الطويل        ، تقضـي وقـتا طويـال في العمل       

 . وصعوبة المواصالت
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االلـتزامات األسرية للمرأة تولد لديها صراع األدوار فهي مطالبة بأن تعمل بإخالص              .6

هنا فهذه  ومن  ، والتزاماتها المنزلية ، مع التزامها بإعطاء حق األولوية الكاملة ألسرتها      

االلتزامات والصراعات تجعل المرأة ال تتمتع بالوقت الكافي للعمل والنهوض والترقي           

والتنمـية وقـد أكـدت ذلـك إيمان الحوراني في دراستها حيث أظهرت أن المجال                

 للمرأة يأتي على رأس المجاالت الضيقة أمام        ياالجتماعي والمتعلق بالتكوين البيولوج   

 . متها في التنميةتقدم ورقي المرأة ومساه

اإلعالم بكافة صوره والذي ال تظهر المرأة في أدوار تساهم في عملية التنمية وأدوار               .7

بل كثيراً ما تظهر المرأة أنها ضعيفة تحتاج لمن         ، ناجحة في المجتمع تشارك في البناء     

كما تظهرها في أدوار    ، ويساعدها وال سيما الزوج أو األخ أو اإلبن         ، يـأخذ بـيدها     

 . ية هزيلة وليس أدواراً أساسية بنائيةأسر

ومحاولة إخراجها من الفكر المتقوقع حول نفسها       ، ضـعف التوجيه واإلرشاد للمرأة       .8

 .وإشعارها بأنها تحمل رسالة وأمانة المشاركة التنموية في المجتمع

حيث من غير المتصور أن تشجع النساء على العمل         ، الوضـع االقتصادي المتدهور      .9

ولهذا فإن ضعف النمو االقتصادي يؤثر على النساء سلباً أكثر          ،ال للبطالة   ويترك الرج 

في حين يفضل   ،فالمرأة توظف إذا كانت هناك ضرورة ملحة لألسرة       ، مـن الـرجال     

 . الرجل ألنه عائل األسرة

تصـاعد القوى االجتماعية واألحزاب الضاغطة سواء األحزاب العلمانية أو بعض            .10

 .  تناهض الممارسة السياسة للمرأةاألحزاب اإلسالمية والتي

عدم وجود توجه عام من الدولة يتبلور في شكل تبني سياسات وبرامج حقيقية تدعم               .11

 . المرأة في السياسة الرسمية وغير الرسمية

وربما هذا يعود إلى التنشئة     ، كثير من النساء ترى أن العمل السياسي ينقض أنوثتها         .12

 . االجتماعية

تطوير وعيهن السياسي واإلكتفاء  بالعمل المجتمعي البعيد عن         عـدم اهتمام النساء ب     .13

 . صنع القرار
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   -:التوصيات 

في ضوء نتائج الدراسة ترى الباحثة صياغة رؤية ثقافية ومن خالل منظومة تتضافر             

فيها كل القوى والمؤسسات التي تجمع بين أجهزة التعليم والتدقيق واإلعالم والبحث العلمي             

   -:المرأة ويمكن أن تتحقق هذه المبادئ من خالل ما يلي وذلك للنهوض ب

التأكـيد على أن الدين اإلسالمي ال يقف حجر عثرة أمام تقدم المرأة واقتحامها لجميع                .1

 . اآلفاق السياسية واالجتماعية والثقافية

إصدار القوانين واللوائح التي تساهم في تنمية عمل المرأة وتطويره وتمكينها من القيام              .2

 .دورها والحصول على حقوقهاب

البحـث فـي الخطاب الديني واإلعالمي الموجه للمرأة وهل يعالج فعال قضايا المرأة               .3

 . باعتبارها قضية مجتمعية يجب أن يهتم بها المجتمع كله

وضـع إسـتراتيجية إعالمية واضحة تخلو من القيم المناهضة للمرأة وتطرح تصور              .4

 .تصحيح األفكار السلبية عنهافكري نموذجي عن المرأة وتسعى إلى 

إذا كـان البد من استخدام المرأة في اإلعالم فالبد من إظهارها في أدوار قيم إيجابية                 .5

 .وضرب األمثلة للنساء الناجحات في تراثنا وحاضرنا، بناءة 

اسـتنهاض جمـيع الجهـود المستندة على كل األصعدة لطرح إطار مرجعي للتنمية               .6

هذا اإلطار يتميز بتجاوبه مع معطيات      ، في خطط التنمية    ومشـاركة المرأة األساسية     

 .ولكن ضمن قيمنا وثوابتنا األصيلة. العصر

تكثـيف الجهـود لتعديل االتجاهات نحو المرأة وتربية المجتمع بكل فئاته إلبراز دور               .7

 .ومناهضة الضعف عندها، المرأة اإليجابي داخل األسرة وفي المجتمع 

درات المرأة وحقوقها الكاملة في التعليم والعمل والمساهمة        زيادة الوعي االجتماعي بق    .8

 .في كافة أوجه التنمية االقتصادية واالجتماعية

وإزالة ، تقديـم رؤيـة مسـتنيرة لإلسالم الذي يحض على قيم العلم والعمل والتقدم                .9

 . الخاطئة في أذهان عامة أفراد المجتمع عن المرأة ومشاركتها السياسيةمالمفاهي

وتقديمها على  ، قدرة المرأة على صنع القرار في األمور المتعلقة بقضاياها          إبراز   .10

 .أنها متفاعلة مع األحداث وليست متفرجة فقط وأنها قادرة على التفكير العقالني
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السعي الستنهاض همم النساء في الشجاعة في طرح اآلراء الجديدة والتعبير عن             .11

 . الرأي

 .ائف القياديةزيادة نسبة مشاركة المرأة في الوظ .12

وضـع بـرامج مكثفة إلعداد الكوادر العلمية من النساء والكوادر القيادية القادرة              .13

 .على التعامل مع األجهزة والمعدات الحديثة

إعـادة تحصـين المجتمع الفلسطيني ثقافيا والسيما بين طبقة المثقفين ضد جميع              .14

ت المرأة تحت ذريعة    والتقليل من قدرا  ، التشويهات التي تقضي إلى إقصاء المرأة       

 .دون فهم صحيح لمضمون الحديث السليم" النساء ناقصات عقل ودين"الحديث 
 

  -:المراجع
تصور مستقبلي لتنمية الوعي السياسي  :"أحـالم رجب عبد الغفار ووضيئة محمد أبو سعدة           -

بحث مقدم لمؤتمر تنمية     "لـدى طالـبات الجامعة المصرية في ضوء آراء النخبة الفكرية          

 .القاهرة ، 2001 فبراير7-5، اإلشكاليات وآفاق المستقبل ، رأة العربية الم

مركز بن خلدون    " األبعاد الثقافية لحقوق المرأة في الوطن العربي      :" أسـماء خضـر      -

 . 1993، للدراسات اإلنمائية 

 " األحزاب والتنشئة السياسية في مصر    :" محمد ياسر الخواجة    ، إيمـان جابـر شومان     -

 ديسمبر7-4ؤتمر الثقافة السياسية في مصر بين االستمرارية والتغيير بحـث مقـدم لم    

 .1994القاهرة  ، 2المجلد  ، 1993

، مطبعة أكسفورد   ، نيويورك   " تقرير التنمية البشرية  :" برنامج األمم المتحدة اإلنمائي      -

1996. 

 .2000التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام  -

نشئة السياسية لتالميذ مرحلة التعليم األساسي في       الت:" حـنان مصـطفى محمـد كفافي         -

جامعة ، كلية التربية    ، رسالة ماجستير ، " دراسة ميدانية   " ،  " جمهورية مصر العربية  

 . 1992عين شمس 

، "  األصول السياسية للتربية     :"سـعيد إسـماعيل علـي وفـاروق عبد الحميد اللقاني             -

 .1983، منشأة المعارف ، اإلسكندرية 

 .1997القاهرة ، عالم الكتب ، "  األصول السياسية للتربية :" إسماعيل علي سعيد -
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 التربية السياسية في كتابات مفكري االتجاه اإلصالحي        :"سمير عبد الحميد القطب أحمد       -

رسالة ، دراسة تحليلية   ، " 1928 إلى   1871في القاهرة من  ، اإلسـالمي فـي مصـر     

 .1994، جامعة طنطا ، بية كلية التر، ماجستير قسم أصول التربية 

بحث ، "واقع مشاركة المرأة في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية         :" سـهى هـندية      -

 .2000األردن، مقدم إلى مؤتمر المرأة العربية والمشاركة السياسية 

دور النشاط الدراسي في التربية السياسية لطال ب المرحلة         :" عـبد المجيد أحمد عزت       -

، كلية البنات ، مقدمة لقسم أصول التربية   ، رسالة ماجستير   ، سة ميدانية   درا، " الثانوية  

 .1999جامعة عين شمس 

في الفترة  ، " التربية السياسية عند جماعة األخوان المسلمين        :"عثمان عبد المعز رسالن      -

كلية ، رسالة ماجستير   ، " دراسة تحليلية تقويمية    "، فـي مصر     1854 – 1928مـن   

 .1989طنطا جامعة ، التربية 

مركز الدراسات وبحوث   ، ")اآلفاق والتحديات (المرأة والتنمية   :" غـادة علـي مومسي       -

 .1999جامعة القاهرة ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، الدول النامية 

، الكتاب السنوي في التربية وعلم النفس       ، "الجامعة والسلطة   :" ضـياء الديـن زاهـر        -

 .1985دار الثقافة ، القاهرة ، المجلد العاشر ، ديمقراطية التعليم في مصر 

 المشاركة السياسية للشباب في المجتمع المصري بالتطبيق على         :"محمـد السيد علوان      -

الثقافة السياسية في ، المؤتمر السنوي السابع للبحث والسياسة  " شـباب شـمال سـيناء       

مركز البحوث   ، 1993 ديسمبر   7-4القاهرة  ، مصـر بيـن االسـتمرارية والتغيـير         

 .والدراسات

مجلة الدراسات اإلعالمية   ، "الوظائف السياسية لوسائل اإلعالم     :" محمد سعد أبو عامود      -

 .1988القاهرة ، المركز العربي للدراسات اإلعالمية ، يناير مارس ، ) 50(العدد ، 

دار  : األردن، " المرأة الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي     :" ميسـون العطاونة الوحيدي      -

 .1987، الجليل للنشر 

، التنمية واالنتخابات   ، " المرأة الفلسطينية ومجالس الحكم المحلي      :" نـادر عزت سعيد      -

 .1997جامعة بير زيت : رام اهللا 
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