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رؤية تربوية مقترحة للحد من التحديات التي تواجه طلبة اجلامعات في خدمة القضية الفلسطينية

A Proposed educational Vision to limit the challenges facing college students in serving the Palestinian cause

Abstract:

:ملخص
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل درجة تقدير طلبة اجلامعات
 والك�شف،للتحديات التي تواجههم يف خدمة الق�ضية الفل�سطينية
عما �إذا كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
) بني متو�سطات درجات تقديرهم لها تعزى �إىلα≤0.05(
 التخ�ص�ص) ومن ثم اقرتاح ر�ؤية تربوية للحد، (اجلن�س:املتغريات
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة اتبع الباحث املنهج.من هذه التحديات
) فقرة موزعة على45(  و�صمم ا�ستبانة مكونة من،الو�صفي
، التحديات الثقافية، (التحديات ال�سيا�سية:ثالثة جماالت هي
) طالب وطالبة557(  طبقت على عينة،)التحديات املجتمعية
 الأزهر) يف حمافظات،من اجلامعات الفل�سطينية (الإ�سالمية
:وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل.غزة
♦ ♦درجة تقدير طلبة اجلامعات للتحديات التي تواجههم
) حيث جاءت%63.36( يف خدمة الق�ضية الفل�سطينية كانت عند
)%65.80( التحديات ال�سيا�سية باملرتبة الأوىل بوزن ن�سبي
،)63.00%( يليه جمال التحديات املجتمعية بوزن ن�سبي
واخريا جاء جمال التحديات الثقافية يف املرتبة الأخرية بوزن
)61.29%( ن�سبي
♦ ♦توجد فروق دالة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
) بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة للتحدياتα≤0.05(
التي تواجههم يف خدمة الق�ضية الفل�سطينية تعزى �إىل متغري
يف حني توجد فروق تعزى �إىل متغري.اجلن�س ل�صالح الذكور
التخ�ص�ص يف الدرجة الكلية لال�ستبانة واملجالني (التحديات
. التحديات املجتمعية) ل�صالح التخ�ص�ص ال�رشعي،الثقافية
ويف �ضوء نتائج الدرا�سة مت و�ضع ر�ؤية تربوية تعتمد على
) واخلطوات الإجرائية، والأهداف،(املنطلقات
 الق�ضية الفل�سطينية، التحديات:الكلمات املفتاحية

The study aimed to identify the degree of
appreciation university students the challenges
they face in serving the Palestinian cause, and to
detect whether there are statistically significant
differences at the level of significance (a ≤ 0.05)
between the mean scores of appreciation for her
due to the variables: (sex, specialization) and
then educational vision proposal to reduce these
challenges.
To achieve the objectives of the study
researcher followed the descriptive approach, and
designed a questionnaire composed of 45 items
distributed on three areas: (political challenges,
cultural challenges, and societal challenges) ,
applied to a sample of (557) students of Palestinian
universities (Islamic University, Al- Azhar) in Gaza
governorates. The study found:
♦♦ The degree of university students’ appreciation
for the challenges they face in serving the
Palestinian cause was when (63.36) , where the
political challenges came first place relative
weight % (65.80 %) , followed by the field of
societal challenges relative weight (63.00 %) ,
and finally the field of cultural challenges came
in ranked last weight relative (61.29 %)
♦♦ There are significant differences at the level of
statistical significance (a≤0.05) between the
mean scores of the respondents estimate the
challenges they face in serving the Palestinian
cause is attributable to variable sex in favor
of males. While there are differences due to
variable specialization in the total score of the
questionnaire and spheres (cultural challenges
, societal challenges) in favor of forensic
specialization. In the light of the results of the
study put educational vision depends on the
(starting points , goals, and procedural steps)
Key words: challenges, the Palestinian cause
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يف خدمة الق�ضية ون�رصتها ،وهذا ما �أثبتته العديد من الدرا�سات
مثل درا�سة (ال�شامي )2011 ،التي �أظهرت عزوف ًا لدى ال�شباب
اجلامعي يف امل�شاركة ال�سيا�سية ودرا�سة (الزهار )2014 ،التي
�أظهرت م�ستوى �ضعف للم�شاركة ال�سيا�سية ،ومتثل قيم املواطنة
احلقيقية لدى طلبة اجلامعات.
فلم يعد االهتمام بالق�ضية الفل�سطينية يعني حترير
الأر�ض فقط ،فقد تعددت وتنوعت جوانبها يف الوقت احلايل
بفعل التغريات االقليمية املتالحقة ،وكذلك التغريات على ال�ساحة
الفل�سطينية نف�سها ،فاالختالف الفكري بني مكونات ال�شعب
الذي �أفرزه تواجد التنظيمات واحلركات النخبوية (الباحثة عن
ال�سلطة) ذات اخللفيات الفكرية وال�سيا�سية املختلفة ،وما �أنتجه
هذا االختالف من ق�ضايا وم�صطلحات جديدة مثل( :االنق�سام،
امل�صاحلة ،الأحزاب ،الت�سوية ... ،وغريها) �أدى �إىل ا�ستنزاف
الطاقات الفكرية الالزمة خلدمة الق�ضية الأم .ويف هذا ال�صدد
ي�شري (فهمي� )2012 ،إىل ان هناك تراجع ًا وا�ضح ًا يف اعتبار
حترير فل�سطني هو الق�ضية املركزية ،فقد ان�سحب االهتمام عنها
منذ عام  2011اقليمي ًا وحملياً ،نتيجة الن�شغال احلكومات
وال�شعوب العربية ب�أو�ضاعها الداخلية ،وان�شغال ال�شباب
الفل�سطيني نف�سه بالبحث عن الهوية وحتقيق الذات.

مقدمة:
ميثل ال�شباب عماد الأمة ،وم�ستقبلها املنتظر وواجهتها
احلقيقية �إذا ما اح�سن ا�ستثماره ،حيث ي�شكلون �أهم القطاعات
التي ت�شغل و�ضع ًا هام ًا يف بنية املجتمع .ولعل ال�شباب اجلامعي
ب�صفة خا�صة ميثلون �رشيحة متميزة لأنهم ي�ساهمون يف تكامل
عملية البناء املجتمعي ،بالإ�ضافة �إىل �أنهم يعدون نخبة منتقاة
من ال�شباب الذين �أتيحت لهم فر�صة احل�صول على خربات يف
اجلامعة مل تتح لغريهم( .العاجز ،وع�ساف )4 :2013 ،لذا كان
من الواجب �أن يكون ال�شباب الفل�سطيني بحالته اخلا�صة يف
جمتمع ي�سوده ت�شابك امل�صالح ،وتفكك العالقات االجتماعية،
وتعدد الثقافات والعادات والتقاليد ،قادراً على املحافظة
والتكيف مع الأ�صالة واملعا�رصة ،والتم�سك بانتمائه ووالئه
لدينه ووطنه ،و�أن يلتزم بواجباته ويخدم ق�ضيته ب�شتى ال�سبل
املتاحة له.
وتعترب جتربة ال�شباب الفل�سطيني خالل القرن املا�ضي
جتربة فريدة يف خدمة الق�ضية الوطنية ،فقد قام بدور كامل جتاه
م�صالح الوطن الن�ضالية �ضد االحتالل ،وكان حا�رض الوجود يف
كل املواقف التي مر بها ال�شعب الفل�سطيني ،و�أعطى من البذل
والت�ضحية ما مل تعطه فئات ال�شعب الأخرى ،وحتمل من املعاناة
وال�صعاب ما مل يتحمله �شعب �آخر ،حيث لعب ال�شباب دوراً بارزاً
يف احلركة الوطنية منذ ت�أ�سي�سها (�أبو عفيفة.)22 :2006 ،
فبناء املواطن ال�صالح الذي تقع عليه �أعباء التنمية وبناء
الوطن والدفاع عن ق�ضاياه يعد من �أهم الأهداف التي يجب �أن
يعمل على حتقيقها كل جمتمع ،من خالل تربية ال�شباب بطريقة
متكنهم من حتمل م�سئوالتهم مبا ال ي�ضعف الوالء واالنتماء،
ويقلل من فجوة اخلالف ،ويزيد من عزمهم على النهو�ض بقدرات
جمتمعهم ،ويحد من الظواهر ال�سلبية كالأنانية والعن�رصية
وتقدمي امل�صالح ال�شخ�صية على امل�صلحة العامة( .الكواري،
)118 :2001
وي�شري (عمارة� )434 :1993 ،إىل �أن الوطني املخل�ص
يف حب الوطن يفدي وطنه بجميع منافع نف�سه ،ويبذل جميع
ما ميلك ،ويدفع عنه كل من تعر�ض له ب�رضر ،كما يدفع عن ولده
ال�رش ،فينبغي � ّأن تكون منية �أبناء الوطن دائم ًا متوجهة يف حق
وطنهم �إىل الف�ضيلة وال�رشف ،وال يرتكبون �شيئ ًا مما يخل بحقوق
�أوطانهم ،فيكون ميلهم �إىل ما فيه النفع وال�صالح.
لكن كل ما �سبق قد يواجه بتحديات تنح�رص يف نوعني،
داخلية وخارجية ،فاخلارجية تتمثل يف ال�ضغوط والتدخالت
اخلارجية التي حتاول طم�س الهوية الوطنية وتذويبها ،وت�شويه
ال�شخ�صية الفل�سطينية وو�صفها بالتخلف واجلمود والرجعية
والتطرف ،والتدخل يف �صياغة املناهج والفل�سفات التعليمية،
و�أما الداخلية في�أتي على ر�أ�سها االنق�سام ال�سيا�سي ،وحجم
التناق�ض الكبري الوا�ضح والظاهر يف احلفاظ على الثوابت
الوطنية .ولعل هذا �أدى �إىل تراجع يف همة ال�شباب للم�شاركة

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
انطالق ًا مما �سبق ،وعطف ًا على ما �أثبتته الدرا�سات،
ومالحظة الباحث حلالة ال�سلبية والالمباالة واالغرتاب لدى
ال�شباب الفل�سطيني ،واملتمثلة يف متني ترك البالد والهجرة ،بحث ًا
عن الهوية وحتقيق الذات التي فقدها بفعل االنق�سام ال�سيا�سي،
وقلة الإمكانات والبطالة ،وعدم عدالة التوزيع مما �أدى �إىل
�ضعف االنتماء ،كان من الواجب البحث يف التحديات التي تواجه
الطلبة يف خدمة الق�ضية من خالل االنتماء وامل�شاركة .وعليه
تتحدد م�شكلة الدرا�سة احلالية يف ال�س�ؤال الرئي�س التايل:
ما الر�ؤية الرتبوية املقرتحة للحد من التحديات التي
تواجه طلبة اجلامعات يف خدمة الق�ضية الفل�سطينية؟
ويتفرع من هذا ال�س�ؤال ،الأ�سئلة الفرعية التالية:
● ●ما درجة تقدير طلبة اجلامعات للتحديات التي
تواجههم يف خدمة الق�ضية الفل�سطينية؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )α≤0.05بني متو�سطات درجات تقدير طلبة اجلامعات
للتحديات التي تواجههم يف خدمة الق�ضية الفل�سطينية تعزى �إىل
املتغريات( :اجلن�س ،التخ�ص�ص)؟
● ●ما الر�ؤية الرتبوية املقرتحة للحد من التحديات التي
تواجه طلبة اجلامعات يف خدمة الق�ضية الفل�سطينية؟

فرضيات الدراسة:
ينبثق عن ال�س�ؤال الثاين ،الفر�ضيات التالية:
Ú Úال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
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( )α≤0.05بني متو�سطات درجات تقدير طلبة اجلامعات
للتحديات التي تواجههم يف خدمة الق�ضية الفل�سطينية تعزى �إىل
متغري اجلن�س (طالب ،طالبة).
Ú Úال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≤0.05بني متو�سطات درجات تقدير طلبة اجلامعات
للتحديات التي تواجههم يف خدمة الق�ضية الفل�سطينية تعزى �إىل
متغري التخ�ص�ص (�إن�ساين ،علمي� ،رشعي).

د .محمود عبد اجمليد عساف

Ú Úاحلد املكاين :حمافظة غزة.
Ú Úاحلد الزمني :مت تطبيق ال�شق امليداين من هذه الدرا�سة
يف نهاية الف�صل الثاين من العام اجلامعي .2015

مصطلحات الدراسة:
◄◄الر�ؤية الرتبوية:
يعرفها الباحث �إجرائيا ب�أنها »« :ت�صور م�ستقبلي ذو �أبعاد
طويلة املدى ي�ستند �إىل منطلقات فكرية وفل�سفية ،يهدف �إىل
�إحداث تغريات يف حلد من التحديات التي تواجه طلبة اجلامعات
يف خدمة الق�ضية الفل�سطينية” .
◄◄التحديات:
يعرفها (امل�صيلحي )77 :1998 ،ب�أنها « :كل تغري �أو
حتول – كمي �أو كيفي – يفرت�ض متطلب ًا او متطلبات حمددة
تفوق �إمكانات املجتمع الآنية ،بحيث يجب عليه مواجهتها
واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيقها» ويعرفها (حبنكة:1975 ،
 )507ب�أنها « :فكرة �أو معلومة �أو برنامج �أو منهج ي�ستهدف
�رصاحة �أو �ضمن ًا حتطيم مقومات الأمة� ،أو يتحرى الت�شكيك فيها
واحلط من قيمتها وتف�ضيل غريها عليها و�إحالل �سواها حملها»
ويعرفها الباحث �إجرائي ًا ب�أنها « :جمموعة التغريات
ال�سيا�سية والثقافية واملجتمعية الآنية وامل�ستقبلية التي تنال
من جهود ال�شباب وتعرقل جهوده يف خدمة الق�ضية الفل�سطينية»
◄◄الق�ضية الفل�سطينية:
يعرفها الباحث �إجرائيا ب�أنها « :جمموعة املحددات
ذات العالقة بامل�ستقبل الفل�سطيني ،وحقه يف تقرير م�صريه
واال�ستقالل ،واملتمثلة يف( :الأ�رسى ،الالجئني ،القد�س،
اال�ستيطان ،ممار�سات االحتالل ،امل�صاحلة وغريها)

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة:
● ●التعرف �إىل درجات تقدير طلبة اجلامعات للتحديات
التي تواجههم يف خدمة الق�ضية الفل�سطينية.
● ●الك�شف عما �إذا كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )α≤0.05بني متو�سطات درجات تقدير
طلبة اجلامعات للتحديات التي تواجههم يف خدمة الق�ضية
الفل�سطينية تعزى �إىل املتغريات( :اجلن�س ،التخ�ص�ص).
● ●اقرتاح ر�ؤية تربوية للحد من التحديات التي تواجه
طلبة اجلامعات يف خدمة الق�ضية الفل�سطينية.

أهمية الدراسة:
 تربز �أهمية الدرا�سة املو�ضوعية من خالل مالحظة
الرتاجع الوا�ضح على امل�ستويني املحلي واالقليمي بالق�ضية
الفل�سطينية كق�ضية حمورية نتيجة للتغريات يف املنطقة،
وارتفاع وترية التحديات الداخلية التي تواجه ال�شباب نتيجة
للح�صار ،كما �أنها تعالج مو�ضوع ًا هام ًا وحيوياً ،وتتح�س�س
م�شكلة التحديات التي تواجه ال�شباب اجلامعي يف خدمة الق�ضية
التي متثل م�رشوع ًا ا�سرتاتيجي ًا وطني ًا مدى احلياة.
قد تفيد نتائج هذه الدرا�سة:
Ú Úامل�سئولني عن تخطيط الأن�شطة ال�شبابية يف املجتمع
واجلامعة ،من خالل توجيهها مبا ي�شحذ هممهم لن�رصة ق�ضايا
املجتمع.
Ú Úالقيادات ال�سيا�سية والوطنية املهتمة بق�ضايا املجتمع
وال�شباب ،وتوحيد اجلهود الوطنية.

الدراسات السابقة:
تعددت الدرا�سات التي تناولت دور ال�شباب يف خدمة
الق�ضية ،وت�أثري بع�ض امل�ؤ�س�سات يف تعزيز دورهم ،ومن هذه
الدرا�سات على �سبيل املثال ال احل�رص:
درا�سة (الزهار )2014 ،هدفت الك�شف عن درجة متثل طلبة
اجلامعات الفل�سطينية لقيم املواطنة وعالقة ذلك بامل�شاركة
ال�سيا�سية ،حيث ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي بتطبيق
ا�ستبانتني على ( )600طالب وطالبة من جامعة (الأزهر–
الإ�سالمية -الأق�صى) و�أثبتت الدرا�سة �أن الدرجة الكلية لتمثيل
قيم املواطنة كانت كبرية جداً ( )84%لكن درجة التقدير
للم�شاركة ال�سيا�سية كانت متو�سطة عند ( ،)% 63.38كما �أنه ال
توجد فروق ذات �إح�صائية بني متو�سطات درجات تقدير العينة
على متغريات الدرا�سة تعزى �إىل (اجلن�س ،اجلامعة ،التخ�ص�ص،
االنتماء احلزبي) و�أن هناك عالقة ارتباطيه موجبة ( )0.44بني
قيم املواطنة وامل�شاركة ال�سيا�سية.
درا�سة (عودة )2014 ،هدفت التعرف �إىل العالقة بني

حدود الدراسة:
Ú Úحد املو�ضوع :و�ضع ر�ؤية تربوية مقرتحة للحد من
التحديات التي تواجه طلبة اجلامعات يف خدمة الق�ضية بعد
حتديد هذه التحديات.
Ú Úاحلد الب�رشي :عينة من طلبة اجلامعات يف امل�ستوى
الرابع فما فوق من التخ�ص�صات (العلوم الإن�سانية ،والتطبيقية،
وال�رشعية)
Ú Úاحلد امل�ؤ�س�سي :اجلامعات الفل�سطينية (الأزهر،
الإ�سالمية)
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امل�شاركة ال�سيا�سية وامل�س�ؤولية االجتماعية وت�أثري الأقران على
خدمة الوطن والق�ضية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )366طالب ًا
وطالبة من جامعة القد�س املفتوحة وا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي ،و�أثبتت النتائج �أن م�ستوى امل�شاركة ال�سيا�سية جاء
متو�سط ًا عند ن�سبة ( )% 67.7وم�ستوى امل�س�ؤولية االجتماعية
جاء مرتفع ًا بن�سبة ( ،)80%و�أن هناك ت�أثريا للأقران على
امل�شاركة ال�سيا�سية.
درا�سة (�سكيك )2014 ،هدفت التعرف �إىل دور �شبكات
التوا�صل االجتماعي يف توعية ال�شباب الفل�سطيني بالق�ضايا
الوطنية ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،م�ستخدم ًا ثالث
�أدوات (حتليل امل�ضمون� -أداة ا�ستق�صاء – املقابلة) وتكونت
عينة الدرا�سة من (� )426شاب ًا و�شابة فل�سطينية ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن ال�شباب ال يقومون بالدور املتوقع منهم يف خدمة
الق�ضية من خالل مواقع التوا�صل ،كما حتتل ق�ضية الأ�رسى
املرتبة الأوىل يف الوعي والن�رش على �شبكة الفي�س بوك تليها
ق�ضية القد�س ثم اال�ستيطان ثم الالجئني.
درا�سة (حمدونة )2013 ،هدفت و�ضع ت�صور مقرتح
لتوظيف ثقافة التغري ال�سيا�سي لتعزيز قيم االنتماء الوطني
وخدمة الق�ضية ،والتعرف �إىل ال�صيغة املالئمة لال�ستفادة منها
يف تعزيز االنتماء الوطني.وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي،
وتكونت الدرا�سة من ( )50طالب ًا من اجلامعات (الأزهر-
الإ�سالمية – الأق�صى) وتو�صلت الدرا�سة �إىل:
 اجلهود املبذولة من احلركة الطالبية مر�ضية �إىل حد
ما يف خدمة الق�ضية.
 احلركات الطالبية ت�سعى �إىل �أن يكون للطلبة دور فعال
يف خدمة الق�ضية واالنتماء الوطني.
درا�سة (علوان )2012 ،هدفت التعرف �إىل التحديات
ال�سيا�سية التي تواجه الطلبة الفل�سطينية ودورهم يف مواجهتها،
وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )111طالب ًا وطالبة.وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن دور الطلبة
حمدود يف هذا املجال لقيام احلكومات على القمع واال�ضطهاد،
و�أو�صت ب�رضورة تكاتف اجلهود بني كافة الأطر الوطنية من
خالل بلورة الأفكار وتعزيز االنتماء الوطني.
درا�سة (�شبري )2012 ،هدفت التعرف �إىل امل�شكالت التي
تواجه احلركة الطالبية يف التغري ال�سيا�سي ،وقد اتبع الباحث
املنهج الو�صفي وتكونت العينة من ( )229طالب وطالبة من
جامعة دمنهور.وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الوعي الثقايف
وال�سيا�سي و�ضعف االنتماء هي الأ�سباب الرئي�سية وراء �ضعف
جهود احلركة الطالبية يف التغري ال�سيا�سي.
درا�سة (عي�سى )2012 ،هدفت التعرف �إىل مدى ا�ستخدام
طلبة اجلامعات الفل�سطينية ل�شبكات التوا�صل االجتماعي يف
التوعية بالق�ضية الفل�سطينية ،ومدى جناحهم يف ا�ستثمار هذه
ال�شبكات يف �إي�صال احلقائق حول الق�ضية �إىل اجلمهور العربي،
حيث ا�ستخدم الباحث املنهج امل�سح الإعالمي ،وتكونت عينة

الدرا�سة من (� )300شاب و�شابة.و�أفرزت النتائج �أن ن�سبة
املهتمني با�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي يف التوعية
بالق�ضية الفل�سطينية .% 36.9
درا�سة (ال�شامي )2011 ،هدفت التعرف �إىل م�ستوى
امل�شاركة ال�سيا�سية لدى ال�شباب اجلامعي الفل�سطيني خلدمة
الوطن ،وتكونت العينة من ( )469طالب ًا وطالبة من جامعة
الأق�صى واتبع الباحث املنهج الو�صفي ،وكان من �أهم النتائج �أن
م�ستوى امل�شاركة ال�سيا�سية جاء بدرجة متو�سطة � 66.9%إىل
م�ستوى امل�شاركة ال�سيا�سية لدى ال�شباب اجلامعي الفل�سطيني
خلدمة الوطن ،وتكونت العينة من ( )469طالب ًا وطالبة من
جامعة الأق�صى واتبع الباحث املنهج الو�صفي ،وكان من �أهم
النتائج �أن م�ستوى امل�شاركة ال�سيا�سية جاء بدرجة متو�سطة
 66.9%باعتبار �أن االنتماء احلزبي هو �أف�ضل �أ�شكال امل�شاركة
ال�سيا�سية خلدمة الق�ضية الفل�سطينية ،و�أن �أهم �أ�سباب عزوف
ال�شباب عن الن�شاط ال�سيا�سي هو �أن الأحزاب ت�سعى مل�صاحلها
ولي�س مل�صلحة الوطنية وانح�سار احلرية والت�سامح يف املجتمع.
درا�سة ( )Quintelier,2007هدفت �إىل مقارنة م�ستوى
امل�شاركة ال�سيا�سية والعمل الوطني بني �شباب وكبار ال�سن يف
كل من بلجيكا وكندا ،حيث تكونت العينة من ( )6000فرد من
كال البلدين ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج املقارن ،وا�ستمارة
امل�سح االجتماعي من �إعدادها ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �أهم
التحديات �أما م�شاركة ال�شباب يف احلياة ال�سيا�سية والعمل
الوطني مقارنة بكبار ال�سن فهو انخفا�ض الر�ضا عن احلياة
ال�سيا�سية وقلة االهتمام بها.
درا�سة ( )Wyness,2006هدفت �إىل التعرف �إىل م�ستوى
امل�شاركة ال�سيا�سية واملدنية و�أثرها على الق�ضايا الوطنية
ك�أ�سا�س للمواطنة لدى طلبة جامعة لندن يف بريطانيا ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )250طالب وطالبة ،وا�ستخدمت الباحثة
املنهج الو�صفي وا�ستبانة امل�شاركة ال�سيا�سية واملدنية ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن دور وم�ستوى الطلبة يف امل�شاركة ال�سيا�سية
وخدمة الق�ضايا الوطنية لي�ست بامل�ستوى املطلوب على الرغم
من وجود م�ساحات كبرية من احلرية ،كما �أنه ال توجد فروق ذات
داللة تعزى ملتغري اجلن�س يف امل�ستوى والدور لهذه امل�شاركة.
درا�سة (الغامدي )2000 ،هدفت التعرف �إىل �أثر التدين
والوعي الأمني والإح�سا�س بامل�سئولية الوطنية وخدمة الوطن
لدى ال�شباب ال�سعودي ،وقد ا�ستخدم الباحث منهج امل�سح
االجتماعي وطبق ا�ستبانة على ( )478طالب ًا من جامعة امللك
�سعود ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل:
 ر�سوخ كثري من القيم وا�ست�شعارها من �أهم عوامل
االنتماء للوطن واحلر�ص على تنميته.
 �ضعف امل�شاركة يف جهود التنمية االجتماعية
واالقت�صادية من قبل طلبة اجلامعات ناجت عن جمموعة من
التحديات �أهمها الغزو الفكري والت�شويهات الإعالمية.كما �أنه ال
توجد فروق ذات �إح�صائية بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد
العينة على متغريات الدرا�سة تعزى �إىل (الكلية -اجلن�س).
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املظاهر :الت�ضحية من �أجل الوطن والثوابت باملال والنف�س،
القيام بالواجب املطلوب و�إظهار اال�ستعداد للخدمة ،والقيام
بالأعمال التطوعية واخلريية دون مقابل ،واالعتزاز بالرموز
الوطنية وااللتزام بالقوانني والأنظمة (جت�سيد املواطنة)،
واملحافظة على ثروات ومقدرات ال�شعب دون ا�ستغالل.لكن
ميكن القول � ّإن حجم التحديات وتداخلها وت�شعب �أطراف الق�ضية
الفل�سطينية التي �ألقت بظاللها على املجتمع خا�صة بعد االنق�سام
ال�سيا�سي ،واحل�صار الذي انعك�س على �شتى مناحي احلياة ،و�أدى
�إىل ارتفاع ن�سبة البطالة ،وجهود احلزبية والعن�رصية يف التوزيع
العام ،ولدت حالة من حاالت ثبوط الهمة يف خدمة الق�ضية لدى
ال�شباب.
ومتثلت هذه التحديات يف جمموعة التغريات العلمية
والتكنولوجية واالقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية -الكمية
والكيفية -الآنية وامل�ستقبلية ،التي حتدث على امل�ستويني
الإقليمي واملحلي ،وت�ؤثر على املجاالت املجتمع املختلفة،
وتتطلب التخطيط واملواجهة (ع�شيبة )6 :2007 ،ومن هذه
التحديات:
● ●التحديات يف املجال الديني:
لعل هذه التحديات تتمثل فيما يواجه املجتمع من الكيد
ي�ستهدف �إ�ضعاف العقيدة ،وت�ضييع الهوية و�سلخها من مبادئها،
و�إثارة ال�شبهات والأ�ضاليل الفكرية والبلبلة ،ون�رش اخلرافات يف
الأمور العقدية والأحوال ال�شخ�صية(.نوفل)37 :2014 ،
وتعد فكرة احلق الديني املفرتى يف فل�سطني من �أهم الذرائع
التي تقوم عليها االحتالل ويحارب بها(.الرقب)16 :1998 ،
كما ي�سعى االحتالل وحلفا�ؤه �إىل الت�شكيك يف اجلهاد للم�سلمني
ورباطهم يف فل�سطني وو�صفهم بالإرهابيني واملتطرفني ،مما
يولد �ضعف عقيدة الوالء والرباء لدى بع�ض ال�شباب خ�شية الت�أثري
على م�ستقبلهم �أو حركة تنقلهم.ومن �صور �ضعف عقيدة الوالء
والرباء “ التع�صب احلزبي” للأفكار �أو الأ�شخا�ص �أو ال�شيوخ،
الذي جاءت تعاليم اال�سالم للق�ضاء عليه ،فلي�س يف اال�سالم
تع�صب حلزب �أو قبيلة(.الفقيهي)24 :1991 ،
ومن التحديات العقدية التي ظهرت يف الآونة الأخرية
يف حمافظات غزة ،ظاهرة الغلو والتفكري والتف�سري املغلوط
للن�صو�ص ال�رشعية النابع من الغرور والهوى �أو امليل القلبي
للحزب �أو التنظيم(.نوفل)42 :2014 ،
● ●التحديات يف املجال الفكري والثقايف:
لعل �أهم هذه التحديات حماولة طم�س الهوية العربية
والإ�سالمية لفل�سطني ،حيث تالقت امل�صالح ال�صهيونية مع
م�شاريع ال�سيطرة على فل�سطني منذ ت�أ�سي�س كيان �سيا�سي �أو
وطن يهودي يف العامل ،وجرت املحاوالت كذلك من خالل
ت�شويه املفاهيم ،وادخالها دائرة اجلدل مثل (حقوق املر�أة،
الدميقراطية )...وما تبع العوملة من غزو فكري وثقايف طال
�سلوك ال�شباب.وميكن �إجمال هذه التحديات يف:
 افتتان كثري من ال�شباب فيما ي�سمى باحل�ضارة الغربية

التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل العر�ض املب�سط لبع�ض الدرا�سات ال�سابقة ذات
العالقة مبو�ضوع الدرا�سة احلالية ،جند �أنها -يف حدود علم
الباحث -مل ترتبط ارتباط ًا مبا�رشاً ،لكنها تناولت متغريات ذات
�صلة.فمنها ما ارتبط بامل�شاركة ال�سيا�سية لل�شباب مثل درا�سة
(الزهار ( ،)2014 ،عودة( ،)2014 ،ال�شاميWyn�( ،)2011 ،
 ،)ess,2006ومنها ما ارتبط بجهود ال�شباب ودورهم يف التغيري
ال�سيا�سي وعالقته باالنتماء الوطني مثل درا�سة (حمدونة،
�( ،)2013شبري ،)2012 ،ومنها ما ارتبط مب�ستوى الوعي
بالق�ضايا الوطنية مثل درا�سة (الغامدي( ،)2000 ،عي�سى،
� ،)Quintelier,2007( ،)2012أما ما ارتبط بالتحديات ال�سيا�سية
فكانت درا�سة (علوان.)2012 ،
وتتفق الدرا�سة احلالية مع جميع الدرا�سات يف اتباع
املنهج الو�صفي ،ما عدا درا�سة ( )Quintelier,2007التي اتبعت
املنهج املقارن ،كما اتفقت يف اختيار العينة (طلبة اجلامعات)،
ما عدا درا�سة (�سكيك( ،)2014 ،عي�سى )2012 ،التي كانت
العينة فيها من ال�شباب ب�شكل عام.ولقد ا�ستفاد الباحث من هذه
الدرا�سات يف تكوين �أداة الدرا�سة ،واخللفية النظرية وتف�سري
النتائج.ولعل ما مييز هذه الدرا�سة عن �سابقاتها �أنها تبحث يف
ثالثة �أنواع من التحديات (ال�سيا�سية ،الثقافية ،املجتمعية) يف
فرتة حرجة مير بها املجتمع الفل�سطيني.

اإلطار النظري للدراسة:
ميثل ال�شباب يف �أي جمتمع ال�رشيحة الأكرث ت�أثرياً وقدرته
على التغيري ملا ميثلون من الطاقة واحليوية والقدرة امل�ستمرة
على العطاء والبذل ،ولعل هذا ما يتمثل يف خدمة املجتمع
وق�ضاياه و�إظهار االنتماء والدفاع عن الوطن ،وبذل الغايل
والنفي�س من �أجله.ولعل ال�شباب اجلامعي الفل�سطيني على مر
ابتداء من
ال�سنني كان له دور مميز يف امل�شهد ال�سيا�سي للق�ضية،
ً
وانتهاء بالأحزاب
العمل اجلماهريي مروراً باحلركة الطالبية
ً
والتكتالت ال�سيا�سية والع�سكرية.
ولقد كان لطلبة اجلامعات من خالل احلركات الطالبية،
دور مهم خالل ال�سنوات ال�سابقة ،خا�صة فرتة االنتفا�ضة الأوىل،
ومن مالمح هذا الدور�( :أديب)47 :2004 ،
 امل�شاركة املجتمعية يف احلياة العامة ،والعمل
التطوعي.
 تقدمي منوذج حي لل�شباب الوطني من خالل العالقات
والرتابط االجتماعي.
 احلفاظ على وحدة املوقف جتاه االحتالل.
 حماية وحدة ال�صف الداخلي للمجتمع.
وقد تعاظمت هذه الأدوار فيما بعد ،لتج�سد فعلي ًا مظاهر
االنتماء الوطني وال�سلوك االيجابي للقيم الوطنية خالل ال�سنوات
املا�ضية ،وخالل العدوان ال�صهيوين املتكرر ،ومن �أهم هذه
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(�سكيك)83 :2014 ،
الأمر اخلطري الآخر ،هو اجلرمية غري امل�سبوقة من قبل
كل مكونات االحتالل لتق�سيم القد�س وطم�س هويتها العربية
والإ�سالمية ،والتي حتولت �إىل خطوات عملية يف ال�سماح
لل�صهاينة باقتحام باحات امل�سجد الأق�صى ،وان�شاء املقاهي
واملتاحف املزورة ،و�سن قوانني بهذا اخل�صو�ص.وقد �أظهرت
درا�سة (ع�ساف� )2014 ،أن هناك دورا ايجابيا للجامعات يف
مواجهة تهويد القد�س يف �ضوء ال�سيا�سات الدولية اجتاهلها ،لكن
ال يرقى هذا �إىل حجم املخاطر التي حتاك �ضدها ،خا�صة يف ظل
ال�سيا�سات الدولية.
Ú Úق�ضية الأ�رسى /حيث متثل ق�ضية الأ�رسى من �أكرث
الق�ضايا التي ت�شغل بال ال�شعب قادة ومواطنني وف�صائل ،نظراً
ملا قدمته هذه احلركة الأ�سرية من ت�ضحيات من �أجل الق�ضية.
وي�سود يف الأو�ساط الفل�سطينية قاطبة �إجماع منقطع النظري
على ق�ضية املعتقلني واملعتقالت يف ال�سجون الإ�رسائيلية ،والتي
متثل �أهم امل�ؤ�رشات على حدة ال�رصاع مع ا�رسائيل وزخمه ،حيث
بلغت حاالت االعتقال ح�سب �إح�صائية وزارة الأ�رسى يف �أوائل
عام  2013حوايل ( ،)4750بينهم ( )198طفال� )12( ،أ�سرية و
( )12نائبا ( )186معتق ًال �إدارياً ،و�أن الغالبية العظمى (82.5
 )%من �سكان ال�ضفة الغربية )% 9.6( ،من �سكان قطاع غزة
والباقي من القد�س ،وهم مو ّزعون على ( )17معتقال(.فروانة،
 )6 :2013وقد �أظهرت درا�سة (ع�ساف� )2014 ،أن هناك ق�صوراً
يف دور الإعالم الرتبوي يف اجلامعات الفل�سطينية يف دعم
الق�ضية املعتقالت الفل�سطينيات يف �سجون االحتالل.مما ي�ستلزم
�إعادة النظر يف الأن�شطة املنظمة لن�رصة الق�ضية.
Ú Úق�ضية الالجئني /ي�شكل الالجئون الفل�سطينيون
املقتلعون من �أر�ضهم ما يقرب من ثلثي ال�شعب الفل�سطيني،
وحتديداً  63.5%بالأرقام يقرتب عددهم من اخلم�سة ماليني،
وامل�سجلون منهم يف وكالة الغوث (الأونروا) يتجاوز عددهم
( )3.6مليون ،ومن حيث ال�سكان فيتوزع ه�ؤالء على البلدان
العربية املحيطة بفل�سطني وخمتلف بلدان العامل بالإ�ضافة ملن
يعي�شون الجئني يف وطنهم داخل ال�ضفة وقطاع غزة وحده الذي
يتجاوز عدد �سكانه ( )1.8مليون �إن�سان يبلغ عدد الالجئني
بينهم �أكرث من � 750ألف ي�سكن ن�صفهم يف ثماين خميمات،
وحوايل ن�صف مليون الجئ يف ال�ضفة يعي�شون يف ت�سعة ع�رش
خميماً ،و�أما خميماتهم يف لبنان والأردن و�سوريا فيبلغ عددها
( )32خميم ًا يعي�ش فيها �أكرث من ن�صف مليون الجئ(.ال�صوراين،
)9 :2015
Ú Úق�ضية اال�ستيطان /تتمثل ق�ضية اال�ستيطان يف �أربع
مراحل �أولها �أواخر العهد العثماين (1914 - 1882م) حيث
و�صلت موجات من املهاجرين اليهود جلبتا (� )77 - 55ألف
مهاجر ،واملوجة الثانية �أقام امل�ستوطنون عدداً من امل�ستوطنات
فيها (1948 - 1919م) بعد موجات �ضمن � 484ألف مهاجر
عرب البحار حتى بلغ عدد ال�سكان اليهود حوايل  35%من
جمموع ال�سكان لعام 1946م�(.سكيك)89 :2014 ،

و�ضياع الهوية ،واالنبهار بالتقنية التكنولوجية والتقليد الأعمى
ملا جاء فيها.
 تغليب امل�صالح واملاديات على القيم والأخالق.
(زمزمي)10 :2002 ،
● ●التحديات يف اجلانب االجتماعي:
ال يخفى على �أحد �أن ما �آلت �إليه �أحوال الأ�رسة الفل�سطينية
يف تفكك يف العالقات بني �أفرادها نتيجة لالختالف يف االنتماء
احلزبي ،وارتفاع معدالت الطالق يف الآونة الأخرية نتيجة
ل�ضيق الأحوال االقت�صادية ،وجهود الأعداء يف الدعوة �إىل �إف�ساد
املجتمع من خالل التناق�ض بني الواقعي واملتوقع ،وتزهيد
املر�أة يف وظيفتها يف احلياة وجعلها تتجاوز احلدود ورفع �شعار
حترير املر�أة.
ومن التحديات االجتماعية ذات البعد الأمني يف املجتمع
الفل�سطيني ظاهرة التخابر مع االحتالل ،فهي جرمية يجمع
عليها ال�شعب بكافة فئاته على رف�ضها ملا تبقي هذه اجلرمية من
�شبح العار للأ�رسة من جيل �إىل �أخر(.نوفل)47 :2014 ،
كما برز التحدي الأكرب يف زيادة معدالت الفقر والبطالة،
�إذ �إن حوايل  40%من �أفراد املجتمع يعي�شون حتت خط الفقر،
مما دفع ال�شباب �إىل الهجرة بحث ًا عن لقمة العي�ش وحتقيق الذات،
�أ�ضف �إىل ذلك �أن هناك العديد من ال�شواهد والتجارب الدالة على
ارتباط البطالة بارتفاع معدالت اجلرمية(.تقرير واقع ال�شباب
الفل�سطيني)9 :2013 ،
● ●التحديات يف اجلانب ال�سيا�سي:
لعل خ�صو�صية ال�شعب الفل�سطيني تفر�ض حتديات �سيا�سية
من نوع خا�ص ،ولعل �أهم هذه التحديات:
 احل�صار ال�صهيوين على حمافظات غزة ،ف�أغلقت
املعابر واحلدود ومنع دخول املواد الغذائية ومواد البناء
وم�ستلزمات احلياة ،من �أجل تركيع ال�شعب مما �أثر على ن�سبة
البطالة وعلى ال�سلوك ب�شكل �سلبي.
 االنق�سام ال�سيا�سي وما ي�شكله من حتدي ًا خطرياً مبا
ي�ؤثر �سلب ًا على الن�سيج االجتماعي ،والعالقات االجتماعية،
ف�أحدث فيها فجوات و�رشوخ ًا على �صعيد العالقات واالنتماءات
احلزبية� ،أو التع�صب الأعمى.
كل هذه التحديات ال�سابقة واملتداخلة� ،أثرت بال �أدنى �شك
على جهود اجلميع يف خدمة الق�ضية خا�صة ال�شباب ،وذلك يف
املجاالت التالية:
Ú Úق�ضية القد�س /حيث مرت القد�س منذ احتاللها
مبراحل م�صريية �صبغت حا�رضها و�شوهت وجهها ومعاملها
و�أثرت على �سكانها كل مرة بطريقة خمتلفة.حيث منع االحتالل
�أهلها من البناء يف م�ساحة ت�شكل  87%منها ،كما �سمحت
�سلطات االحتالل � 2000ألف م�ستوطن غري �رشعي للإقامة يف
القد�س ،يعي�شون يف � 54ألف وحدة �سكنية ،وهناك نحو 50
�ألف وحدة ا�ستيطانية جديدة يف مراحل خمتلفة من الرتخي�ص.
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د .محمود عبد اجمليد عساف

غزة ،والبالغ عددهم ( )5344طالب ًا وطالبة موزعني (1751
يف الأزهر 3593 ،يف الإ�سالمية).
وتكونت العينة اال�ستطالعية من ( )40طالب ًا وطالبة مت
اختيارهم بالطريقة الع�شوائية من خارج العينة الأ�صلية ليتم
تقنني �أداة الدرا�سة عليهم من خالل ال�صدق والثبات بالطرق
املنا�سبة وقد مت ا�ستبعادهم من التطبيق النهائي.
يف حني تكونت العينة الأ�صلية للدرا�سة من ( )600طالب
وطالبه بن�سبة  11.2%مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية ب�سيطة.
وبعد تطبيق اال�ستبانات مت ا�سرتداد ( )581منهم ،وبعد فح�ص
اال�ستبانات ،مت ا�ستبعاد ( ،)24ليبقى اجمايل العينة ()557
�إ�ستبانة ،موزعني ح�سب اجلدول التايل:

واملرحلة الثالثة مرحلة ن�ش�أة الدولة (1967 - 1948م)
حيث فتح االحتالل باب الهجرة لليهود حتى بلغ عددهم 2.3
مليون حتى عام 1993م ،واملرحلة الرابعة من (– 1967
2000م) والذي امتد �إىل يومنا هذا�(.سالمة)7 :2005 ،
وت�شري البيانات �إىل �أن عدد امل�ستوطنات يف ال�ضفة العربية
قد بلغ  144م�ستوطنة ،وذلك يف نهاية  2012ت�شمل 563,546
م�ستوطناً(.اجلهاز املركزي للإح�صاء)17 :2013 ،
Ú Úق�ضية امل�صاحلة الفل�سطينية واالنق�سام /بد�أت هذه
الق�ضية بعد االنق�سام الفل�سطيني يف �صيف  ،2007ون�شوء
�سلطتني �سيا�سيتني تنفيذيتني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
بعد اقتتال داخلي بني حركتي حما�س وفتح.وقد مرت امل�صاحلة
الفل�سطينية بعدة حمطات زمنية خالل (� )7سنوات ،باءت بالف�شل،
وهذه املراحل ( )13هي�( :سكيك)91 :2014 ،
  25مايو  :2006قيادات احلركة الأ�سرية تطلق وثيقة
امل�صاحلة ،وعقد على �أثرها م�ؤمتر احلوار الوطني ،ويف فرباير
 2007مت توقيع اتفاق مكة مببادرة من امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز ون�ص على ت�شكيل حكومة وحدة.
 مار�س � :2008أول حوار بني فتح وحما�س منذ بدء
االنق�سام برعاية مينية يف �صنعاء ،واتفاق على وثيقة امل�صاحلة
دون تنفيذ ،ويف يونيو  2008عقد لقاء بني فتح وحما�س يف
دكار بال�سنغال واالتفاق حول (حوار �أخوي) بو�ساطة من الرئي�س
ال�سنغايل عبد اهلل واد ،من دون �أي تقدم.
 مار�س  :2009بدء �سل�سلة اجتماعات يف القاهرة لبحث
�سبل ت�شكيل حكومة وحدة وطنية و�إ�صالح الأجهزة ،و�إعادة بناء
منظمة التحرير والتح�ضري لالنتخابات ،ويف �سبتمرب:2009
م�رص تطرح (الورقة امل�رصية للم�صاحلة) ،ويف نوفمرب 2010
لقاء بني حما�س وفتح يف دم�شق دون نتائج عملية.
 مايو  :2011الف�صائل الفل�سطينية توقع على الورقة
امل�رصية (وثيقة الوفاق الوطني).
 فرباير  :2012توقيع �إعالن الدوحة الذي ن�ص على
تويل الرئي�س عبا�س رئا�سة حكومة انتقالية حت�رض لإجراء
انتخابات عامة بعد � 6أ�شهر ،ويف يناير  :2013اتفاق بني
الرئي�س عبا�س وخالد م�شعل رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س يف
القاهرة على تنفيذ اتفاق امل�صاحلة.
 ابريل  :2014توقيع (�إعالن ال�شاطئ) بني منظمة
التحرير وحركة حما�س لت�شكيل حكومة التوافق خالل � 5أ�سابيع
و�إجراء انتخابات عامة بعد فرتة ال تقل عن � 6أ�شهر.
 يونيو  :2014حكومة التوافق ت�ؤدي اليمني الد�ستورية
�أمام الرئي�س عبا�س ،وتبا�رش عملها حتى تاريخه بني م�ؤيد
ومعار�ض.

جدول ()1
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات التصنيفية

�أنثى

ذكر

الكلي

اجلن�س
العدد

247

310

557

الن�سبة

44.3

55.7

100

�إن�ساين

علمي

�رشعي

الكلي

التخ�ص�ص
العدد

233

176

148

557

الن�سبة

41.8

31.6

26.6

100

أداة الدراسة:
قام الباحث بت�صميم ا�ستبانة التحديات التي تواجه طلبة
اجلامعات يف خدمة الق�ضية الفل�سطينية ،يف �صورتها الأولية
والتي �شملت ( )48فقرة وبعد عر�ضها على ( )11من املحكمني
الرتبويني ،من �أع�ضاء هيئات التدري�س يف كل من اجلامعة
الإ�سالمية ،وجامعة الأزهر ،وبعد �إجراء التعديالت التي �أو�صى
بها املحكمون مت حذف وتعديل و�صياغة بع�ض الفقرات وقد
بلغ عدد فقرات اال�ستبانة بعد �صياغتها النهائية ( )45فقرة
موزعة على ثالثة جماالت هي( :التحديات ال�سيا�سية ،التحديات
الثقافية ،التحديات املجتمعية) ،حيث �أعطي لكل فقرة وزن مدرج
وفق �سلم ليكرت اخلما�سي (كبرية جداً ،كبرية ،متو�سطة ،قليلة،
قليلة جدا) �أعطيت الأوزان التالية ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5بذلك تنح�رص
درجات �أفراد عينة الدرا�سة ما بني (.)225 ،45
صدق االستبانة:
�Ú Úصدق املحكمني :حيث مت عر�ض اال�ستبانة على
بع�ض ( )11من �أ�ساتذة اجلامعات الفل�سطينية من الرتبويني
واملهتمني بعلم االجتماع ال�سيا�سي ،للأخذ ب�آرائهم حول مدى
منا�سبة فقرات اال�ستبانة ،ومدى انتماء الفقرات �إىل كل جمال من
املجاالت الثالثة لال�ستبانة ،وكذلك و�ضوح �صياغاتها اللغوية،
ويف �ضوء تلك الآراء مت ا�ستبعاد بع�ض الفقرات وتعديل بع�ضها
الآخر لي�صبح عدد فقرات اال�ستبانة ( )45فقرة.

جمتمع الدراسة وعينتها:
يت�ألف جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة امل�ستوى الرابع فما
فوق يف اجلامعات الفل�سطينية (الإ�سالمية ،الأزهر) مبحافظات
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�Ú Úصدق االت�ساق الداخلي :جرى التحقق من �صدق االت�ساق الداخلي لال�ستبانة بتطبيق اال�ستبانة على العينة اال�ستطالعية،
با�ستخدام:
 معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات اال�ستبانة والدرجة الكلية لال�ستبانة :كما يو�ضحها اجلدول رقم (:)2
جدول رقم ()2
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة

م

معامل االرتباط م�ستوى الداللة

معامل االرتباط م�ستوى الداللة

م

م

م�ستوى الداللة معامل االرتباط

املجال الأول
1

0.66

0.01

2

0.68

0.01

3

0.71

0.01

4

0.74

0.01

5

0.42

0.01

6

0.48

0.01

7

0.62

0.01

8

0.73

0.01

9

0.44

0.01

10

0.67

0.01

11

0.71

0.01

12

0.52

0.01

13

0.58

0.01

14

0.73

0.01

15

0.72

0.01

املجال الثاين
1

0.79

0.01

2

0.75

0.01

3

0.76

0.01

4

0.73

0.01

5

0.83

0.01

6

0.70

0.01

7

0.88

0.01

8

0.84

0.01

9

0.87

0.01

10

0.79

0.01

11

0.86

0.01

12

0.86

0.01

13

0.87

0.01

14

0.83

0.01

15

0.64

0.01

املجال الثالث
1

0.75

0.01

2

0.62

0.01

3

0.68

0.01

4

0.74

0.01

5

0.65

0.01

6

0.63

0.01

7

0.82

0.01

8

0.68

0.01

9

0.71

0.01

10

0.70

0.01

11

0.55

0.01

12

0.68

0.01

13

0.51

0.01

14

0.57

0.01

15

0.75

0.01

م

املجاالت

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع فقرات اال�ستبانة
مرتبطة ارتباط ًا ذا داللة �إح�صائية مع الدرجة الكلية لال�ستبانة،
وهذا يدلل على �صدق الأداة.
 معامل االرتباط بني كل جمال مع الدرجة الكلية
لال�ستبانة :قام الباحث بح�ساب معامل االرتباط بني كل جمال
من جماالت اال�ستبانة مع الدرجة الكلية وهي كما يو�ضحها
اجلدول رقم ()3

3

يوضح معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة

عدد
الفقرات

معامل
االرتباط

1

التحديات ال�سيا�سية

15

0.93

0.01

2

التحديات الثقافية

15

0.89

0.01

م

املجاالت

15

0.77

0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع جماالت اال�ستبانة
مرتبطة ارتباط ًا ذا داللة �إح�صائية مع الدرجة الكلية لال�ستبانة.
ثبات اال�ستبانة� :أجرى الباحث خطوات الت�أكد من ثبات
اال�ستبانة بعد تطبيقها على �أفراد العينة اال�ستطالعية بطريقتني
وهما طريقة جتمان ومعامل كرونباخ �ألفا.
 طريقة جتمان (وذلك لفردية عدد الفقرات) :مت
ا�ستخدام طريقة جتمان حل�ساب ثبات اال�ستبانة بعد جتريبها
على العينة اال�ستطالعية ،ومت ح�ساب معامل الثبات
 طريقة كرونباخ �ألفا :مت ا�ستخدام طريقة �ألفا كرونباخ

جدول رقم ()3

م�ستوى
الداللة

التحديات املجتمعية

عدد
الفقرات

معامل
االرتباط

م�ستوى
الداللة
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حل�ساب ثبات اال�ستبانة بعد جتريبها على العينة اال�ستطالعية،
واجلدول التايل يو�ضح معامل الثبات.

الجدول رقم ()6
قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمجاالت

جدول رقم ()4

م

قيمة معامل جتمان ،كرونباخ ألفا للدرجة الكلية للمقياس وابعاده

املجاالت

املجاالت

 1التحديات ال�سيا�سية

3.29

0.74

65.80

1

 2التحديات الثقافية

3.06

0.89

61.29

3

3.15

0.78

63.00

2

3.17

0.71

63.36

**

معامل جتمان

معامل الفا كرونباخ

التحديات ال�سيا�سية

0.87

0.89

 3التحديات املجتمعية

التحديات الثقافية

0.92

0.95

الدرجة الكلية

التحديات املجتمعية

0.85

0.92

0.92

0.96

املجموع

من خالل اجلدول ال�سابق يت�ضح �أن درجة التقدير الكلية
لطلبة اجلامعات للتحديات التي تواجههم يف خدمة الق�ضية
الفل�سطينية كانت عند ( )%63.36وهي درجة متو�سطة،
حيث جاءت التحديات ال�سيا�سية باملرتبة الأوىل بوزن ن�سبي
( )%65.80يليه جمال التحديات املجتمعية بوزن ن�سبي
( ،)63.00%واخريا جاء جمال التحديات الثقافية يف املرتبة
الأخرية بوزن ن�سبي ( )61.29%وهذا يعني �أن التحديات
ال�سيا�سية هي �أكرث ما يعيق خدمة ال�شباب للق�ضية الفل�سطينية.
وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة (علوان ،)2012 ،ودرا�سة
(ال�شامي ،)2011 ،ودرا�سة (�سكيك )2014 ،التي �أثبتت �أن
ال�شباب ال يقومون بالدور املتوقع منهم يف خدمة الق�ضية ،كما
يتفق مع ما جاءت به درا�سة (الزهار( ،)2014 ،عودة،)2014 ،
ودرا�سة ( )Quintelier,2007التي كانت فيها امل�شاركة ال�سيا�سية،
والدور ال�سيا�سي يف الق�ضية الفل�سطينية بدرجة متو�سطة.
ويعزى ال�سبب يف درجة التقدير هذه من وجهة نظر ال�شباب
�إىل حالة الرتدي العامة يف املجتمع ،وانعكا�سات االنق�سام
ال�سيا�سي التي طالت �شتى نواحي احلياة الفل�سطينية ،و�أثرت
ب�شكل �أو ب�آخر على م�ستوى االنتماء� ،أو قناعاتهم حول جدوى
دورهم يف ظل التجاذبات ال�سيا�سية على �أر�ض الواقع ،وكذلك
ان�شغال ال�شباب يف البحث عن الهوية ولقمة العي�س وحتقيق
الذات يف ظل الرتاجع االقت�صادي الناجم عن احل�صار.
وفيما يلي عر�ض ومناق�شة كل جمال من جماالت
اال�ستبانة ،حيث قام الباحث بح�ساب املتو�سط احل�سابي
واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي لدرجات �أفراد العينة على
الفقرات والدرجة الكلية لكل جمال.
● ●املجال الأول :التحديات ال�سيا�سية

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معامل الثبات الكلي ()0.92
وهذا يدل على �أن اال�ستبانة تتميز بدرجة عالية من الثبات،
كما يت�ضح �أن معامل الثبات الكلي ( )0.96وهذا يدل على �أن
اال�ستبانة تتميز بدرجة عالية من الثبات.

املعاجلات اإلحصائية:
مت ترميز و�إدخال البيانات �إىل احلا�سب الآيل ح�سب مقيا�س
ليكرت اخلما�سي (قليلة جدا ،قليلة ،متو�سطة ،كبرية ،كبرية جدا)
ولتحديد طول فرتة مقيا�س ليكرت (احلدود الدنيا والعليا)
امل�ستخدم يف جماالت الدرا�سة وثم ح�ساب املدى ()4=1 - 5
قم تق�سيمه على عدد فرتات املقيا�س اخلم�س للح�صول على طول
الفقرة� ،أي ( ،)0.8=5 /4وبعد ذلك مت �إ�ضافة هذه القيمة �إىل
�أقل قيمة يف القيا�س ،وذلك لتحديد احلد الأعلى للفرتة الأوىل،
وهكذا ،..واجلدول ( )7يو�ضح �أطوال الفرتات.
جدول ()5
الدرجة والوزن النسبي المقابل له

طول اخللية

الوزن الن�سبي املقابل له

درجة التوافر

� –1أقل من 1.80

� - 20%أقل من %36

درجة قليلة جداً

� – 1.80أقل من 2.60

� -% 36أقل من %52

بدرجة قليلة

� - 1.60أقل من 3.40

� - %52أقل من % 68

بدرجة متو�سطة

� - 3.40أقل من 4.20

� - % 68أقل من % 84

بدرجة كبرية

5.0 - 4.20

% 100 -% 84

بدرجة كبرية جداً

املتو�سط االنحراف الوزن
احل�سابي املعياري الن�سبي

الرتتيب

جدول ()7
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال األول

◄◄الإجابة عن ال�س�ؤال الأول- :
ين�ص ال�س�ؤال على « :ما درجة تقدير طلبة اجلامعات
للتحديات التي تواجههم يف خدمة الق�ضية الفل�سطينية؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث با�ستخدام التكرارات
واملتو�سطات والن�سب املئوية ،واجلدول التايل يو�ضح ذلك.

م
1
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الفقرة
عدم �إجماع الف�صائل على
موقف وطني موحد جتاه
دور ال�شباب

االنحراف الوزن
املتو�سط
املعياري الن�سبي
3.28

1.05

65.64

الرتتيب
7
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م
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15

الفقرة
ال�شعور باالغرتاب نتيجة
لعدم توافر العدل وامل�ساواة
املجتمعية
�ضعف م�شاركة القاعدة
ال�شبابية يف اتخاذ القرار
ال�شعور ب�ضعف الثقة
الناجمة عن عدم القدرة
على الت�أثري
االنق�سام ال�سيا�سي وتبعياته
على احلياة العامة
تعقد الو�ضع ال�سيا�سي العام
ت�ضارب �آراء القيادات
والف�صائل حول امل�رشوع
الوطني
�إجراءات االحتالل املنتهكة
للحقوق الإن�سانية
املتغريات التي حتول دون
حماكاة الواقع ال�سيا�سي
�ضعف م�ستوى الوعي
ال�سيا�سي
الفجوة ال�سيا�سية بني
متخذي القرار ومتطلبات
ال�شارع
تقييد فر�ص حرية التعبري
من خالل (االعالم،
امل�شاركة ،تنظيم الفعاليات)
تدين الثقة بجدوى العمل
الوطني نتيجة للتع�صب
احلزبي
�ضعف الإدراكات حول
م�ستقبل الثوابت الوطنية
�ضبابية العالقة بني ال�سلطة
وامل�صالح العامة لل�شعب
الدرجة الكلية

االنحراف الوزن
املتو�سط
املعياري الن�سبي

درا�سة (�سكيك ،)2014 ،ويختلف مع درا�سة (حمدونة.)2013 ،
و�أن �أدنى فقرتني يف املجال كانت :الفقرة (�« )10ضعف م�ستوى
الوعي ال�سيا�سي ».بوزن ن�سبي ( )54.22%والفقرة ()12
“ تقييد فر�ص حرية التعبري من خالل (االعالم ،امل�شاركة،
تنظيم الفعاليات) » بوزن ن�سبي ( )58.10%ويرجع ال�سبب
يف ذلك �إىل �أن ال�شباب الفل�سطيني بحكم خ�صو�صية جمتمعه
لديه من الوعي ال�سيا�سي ما قد ال يعيق خدمة الق�ضية ،وذلك
لتواتر الأحداث وتتابعها خالل ال�سنوات القليلة ال�سابقة وهذا
ما يختلف مع درا�سة (�شبري )2012 ،التي �أثبتت �ضعف الوعي
ال�سيا�سي هو ال�سبب وراء �ضعف اجلهود يف التغيري.كما �أن دور
ال�شباب حم�صور لوجود اعتبارات �سيا�سية داخلية حتد من اطالق
حرياتهم ،وهذا ما يتفق مع درا�سة (علوان )2012 ،التي �أثبتت
الدور املحدود للطلبة ب�سبب ت�رصفات احلكومة اال�ضطهادية،
ودرا�سة ( )Wyness,2006رغم وجود م�ساحة كافية من احلرية.
● ●املجال الثاين :التحديات الثقافية

الرتتيب

3.37

1.18

67.32

5

3.27

1.14

65.31

8

3.07

1.10

61.44

12

3.83

1.10

76.70

2

3.18

1.11

63.52

9

3.09

1.25

61.76

10

3.08

1.06

61.58

11

2.99

1.19

59.89

13

2.71

1.16

54.22

15

3.31

1.19

66.18

6

2.90

1.31

58.10

14

3.73

1.14

74.54

3

3.99

1.11

79.78

1

3.55

1.05

71.06

4

3.29

0.74

65.80

جدول ()8
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثاني

م

الفقرة

�ضعف املعرفة بحقوق
 1الإن�سان وممار�ستها يف
االن�شطة احلياتية
اجلهل املعريف مبتطلبات
2
املواطنة ال�صاحلة
تراجع امل�شهد الثقايف
3
الفل�سطيني ب�شكل عام
�ضعف ت�أثري املقررات
 4اجلامعية على امل�شاركة
والوعي ال�سيا�سي
�سطحية الن�شاطات
 5الثقافية املرتبطة بالق�ضية
الفل�سطينية داخل اجلامعة
حماولة ن�رش ثقافة التطبيع
6
مع االحتالل
التبعية الإعالمية
7
وانعكا�ساتها على اجلمهور
انح�سار اهتمامات اجلامعة
8
يف العمل الأكادميي.
�ضحالة الر�سائل الإعالمية
9
املوجهة
ا�ستبعاد ثقافة املقاومة
 10يف التعامل مع الق�ضية
الفل�سطينية
التبعية الثقافية وارتباطها
11
بت�أثريات العوملة
قلة الوعي مبظاهر
12
ومقومات الهوية الوطنية

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن درجات التقدير يف هذا
املجال تراوحت بني ( )54.22%–79.78ما بني متو�سطة
وكبرية ،حيث كانت �أعلى فقرتني يف املجال :الفقرة (« )14
�ضعف الإدراكات حول م�ستقبل الثوابت الوطنية “ بوزن ن�سبي
( )79.78%والفقرة ( « )5االنق�سام ال�سيا�سي وتبعياته على
احلياة العامة « بوزن ن�سبي ()76.70%
ويرجع ال�سبب يف هذه الدرجة العالية من التقدير �إىل ت�أثر
ال�شباب بالتجاذبات ال�سيا�سية ،وعدم وانح�سار الر�ؤية لديهم
فيما يخ�ص الثوابت الوطنية (حق الالجئني والعودة ،الأ�رسى،
الوحدة الوطنية ،وغريها) باجتاهات الأحزاب والتنظيمات
ال�سيا�سية ،وكذلك �إدراكهم العميق ب�آثار االنق�سام البغي�ض على
املجتمع ب�شتى �صوره و�أ�شكاله ،وهذا ما يتفق مع ما جاءت به
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الوزن
الن�سبي

الرتتيب

االنحراف
املتو�سط
املعياري
3.12

1.27

62.33

7

3.05

1.13

61.08

8

3.24

1.08

64.81

2

3.14

1.09

62.87

5

3.24

1.09

64.81

3

2.83

1.22

56.59

15

3.23

1.14

64.52

4

3.33

1.22

66.64

1

3.05

1.19

61.04

9

3.04

1.10

60.72

10

2.96

1.15

59.10

11

2.91

1.21

58.28

12
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م

االنحراف
املتو�سط
املعياري

الفقرة

ا�شتمال املقررات على
تناق�ضات ومغالطات
13
فكرية وثقافية مرتبطة
بتاريخ الق�ضية
االنفتاح غري املن�ضبط على
14
الثقافات الغربية
ثقافة التقزمي (تقريب
15
الثقات وحرمان الكفاءات)
الدرجة الكلية

الوزن
الن�سبي

م�سريتها والدخول يف دوائر �سيا�سية�.أ�ضف �إىل ال�ضائقة املالية
التي متر بها اجلامعات ،وتراجع التمويل احلكومي لها يف ظل
الظروف ال�سيا�سية القائمة.وهذا ما يتفق مع درا�سة (ع�ساف،
 ،)2014و (الغامدي.)2000 ،كما ت�شري الإجابات �إىل انح�سار
امل�شهد الثقايف الن�شغال املجتمع و�صناع القرار فيه بق�ضايا
�أكرث ح�سا�سية مرتبط بالواقع ال�سيا�سي مثل( :االنق�سام ال�سيا�سي،
و�إعادة الإعمار ،وغريها).و�أن �أدنى فقرتني يف املجال كانت:
الفقرة ( « )6حماولة ن�رش ثقافة التطبيع مع االحتالل ».بوزن
ن�سبي ( )56.59%والفقرة ( “ )13ا�شتمال املقررات على
تناق�ضات ومغالطات فكرية وثقافية مرتبطة بتاريخ الق�ضية “
بوزن ن�سبي ( )56.84%ويرجع ال�سبب يف ذلك �إىل �أن قناعة
ال�شباب الفل�سطيني بتجرمي التطبيع مع املحتل ،وعدم قبوله لأي
فكرة من هذا القبيل بعد العدوان املتكرر 2014 ،2012 ،2008م
على ال�شعب الفل�سطيني ،وقناعتهم الكاملة ب�أن االحتالل يحيك
امل�ؤامرات ب�شكل م�ستمر �ضد ال�شعب الفل�سطيني.كما �أن ثقافة
ال�شباب حول الق�ضية متوارثة وال تقبل التحريف �أو املغالطات،
وال ت�سقط حق ال�شعب بالتقادم ،وهذا ما ي�ستلزم التخطيط للربامج
واملقررات مبا ي�ضمن احلق التاريخي لفل�سطني.
● ●املجال الثاين :التحديات املجتمعية

الرتتيب

2.84

1.26

56.84

14

2.85

1.16

56.91

13

3.14

1.29

62.84

6

3.06

0.89

د .محمود عبد اجمليد عساف

61.29

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن درجات التقدير يف هذا
املجال تراوحت بني ( )56.59% – 66.64وهي درجات
يف معظمها متو�سطة ،حيث كانت �أعلى فقرتني يف املجال:
الفقرة ( « )8انح�سار اهتمامات اجلامعة يف العمل الأكادميي“.
بوزن ن�سبي ( )66.64%والفقرة ( « )3تراجع امل�شهد الثقايف
الفل�سطيني ب�شكل عام “ بوزن ن�سبي ( )64.81%وهذا ما ي�ؤكد
من وجهة نظر ال�شباب �أن اجلامعات ال تقوم بدورها املتوقع
يف ذلك ،كما �أن اجلامعات حتاول �أن تنظم عملها مبا ال يعيق
جدول ()9

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثالث

م

الفقرة

املتو�سط

االنحراف
املعياري

الوزن
الن�سبي

الرتتيب

1

تدين روح التكافل االجتماعي نتيجة لرتدي الو�ضع االقت�صادي العام

3.13

1.08

62.51

9

2

انعكا�سات االنق�سام على اللحمة والبناء االجتماعي يف احلياة العامة

3.36

1.13

67.11

2

3

ت�ضارب امل�صالح العامة االجتماعية بني املبادئ واحلاجات

3.14

1.08

62.76

8

4

عدم االكرتاث للأنظمة وم�شاعر الآخرين عند حتقيق امل�صالح

3.17

1.09

63.48

7

5

تغليب امل�صلحة ال�شخ�صية على امل�صلحة العامة

3.25

1.20

64.92

5

3.01

1.15

60.29

12

3.11

1.14

62.19

10

8

�ضعف الوازع الديني املرتبط باملعامالت بني النا�س

3.29

1.14

65.75

3

9

�ضعف الردع القانوين يف احلد من اجلرمية

2.93

1.16

58.67

14

2.89

1.17

57.74

15

3.45

1.24

69.01

1

12

قلة العدالة يف تطبيق القانون.

3.25

1.18

64.96

4

13

تراجع الرغبة املجتمعية جتاه العمل التطوعي

3.11

1.27

62.12

11

14

�ضعف الوالء املجتمعي (انح�سار الغاية يف املجتمع)

3.23

1.05

64.60

6

15

القناعة مبحدودية دور ال�شباب يف التغري املجتمعي

2.94

1.18

58.85

13

3.15

0.78

63.00

6
7

10
11

ت�شوه النظرة جتاه بع�ض النماذج املجتمعية نتيجة للتغريات
ال�سيا�سية
اعطاء مربرات باطلة لل�سلوك املجتمعي اخلاطئ من قبل بع�ض
املتنفذين.

انت�شار بع�ض الآفات املجتمعية (الإدمان ،التخابر ،الو�ساطة،
العن�رصية ،وغريها)
تراجع النظرة املجتمعية ملفهوم النخبة (�أ�صحاب لأموال والنفوذ
على ح�ساب املتعلمني واملثقفني)

الدرجة الكلية

300

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد اخلامس  -ع ( - )18نيسان 2017

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن درجات التقدير يف هذا
املجال تراوحت بني ( )57.74% – 69.01بني متو�سطة
وكبرية حيث كانت �أعلى فقرتني يف املجال :الفقرة ( « )11تراجع
النظرة املجتمعية ملفهوم النخبة (�أ�صحاب الأموال والنفوذ على
ح�ساب املتعلمني واملثقفني) » بوزن ن�سبي ( )69.01%والفقرة
( « )2انعكا�سات االنق�سام على اللحمة والبناء االجتماعي
يف احلياة العامة « بوزن ن�سبي ( )67.11%ويرجع ال�سبب
يف ذلك �إىل قناعة ال�شباب (اجلامعي) ب�ضعف جدوى تعلمهم
نتيجة لغلبة عنا�رص املادة وال�سلطة والوا�سطة واملح�سوبية على
ت�شكيل البناء االجتماعي ،وتداخل ا�صطالح النخبة ،وارتباطه
مبعايري تنظيمية بعيدة عن الكفاءة ،وكذلك ارتفاع معدالت
البطالة واحل�صار اخلانق على املجتمع منذ �سنوات.و�أن �أدنى
فقرتني يف املجال كانت :الفقرة ( « )10انت�شار بع�ض الآفات
املجتمعية (الإدمان ،التخابر ،الو�ساطة ،العن�رصية ،وغريها)».
بوزن ن�سبي ( )57.74%والفقرة (� “ )9ضعف الردع القانوين
يف احلد من اجلرمية» بوزن ن�سبي ( )58.67%ويرجع ال�سبب يف
ذلك �إىل �أن هذه الأ�سباب من وجهة نظر ال�شباب ،و�إن كانت متثل
ظواهر موجودة �إال �أن الأغلب حم�صنون منها ،وال تعيق خدمتهم
للق�ضية�.أ�ضف �إىل �أن ال�شباب الفل�سطيني على درجة مقبولة من
الوعي بالقانون مقارنة بال�شعوب الأخرى ،كما �أن احل�صار �ضيق
دائرة الإقالت من القانون.
◄◄�إجابة ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α≤0.05بني متو�سطات درجات
تقدير طلبة اجلامعات للتحديات التي تواجههم يف خدمة
الق�ضية الفل�سطينية تعزى �إىل املتغريات( :اجلن�س ،التخ�ص�ص)؟
وللإجابة على هذا ال�س�ؤال مت �صياغة الفر�ضيات:
Ú Úالفر�ضية الأوىل :وتن�ص على « :ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α≤0.05بني متو�سطات
درجات تقدير طلبة اجلامعات للتحديات التي تواجههم يف
خدمة الق�ضية الفل�سطينية تعزى �إىل متغري اجلن�س (ذكر� -أنثى)
”.وللتحقق من �صحة هذه الفر�ضية مت ا�ستخدام اختبار “ت”
لعينتني م�ستقلتني للك�شف عن داللة الفروق بني اجلن�سني،
واجلدول رقم ( )10يو�ضح ذلك.

املجال

املجال
التحديات
ال�سيا�سية
التحديات
الثقافية

اجلن�س

العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

ذكور

310

3.41

0.70

�إناث

247

3.14

0.77

ذكور

310

3.14

0.86

�إناث

247

2.97

0.92

4.22

دالة عند
0.01

2.25

دالة عند
0.05

التحديات
املجتمعية
�إناث

247

2.95

0.75

ذكور

310

3.29

0.67

�إناث

247

3.02

0.73

5.62

دالة عند
0.01

4.48

دالة عند
0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن املتو�سط احل�سابي لإجابات
الذكور �أكرب من املتو�سط احل�سابي لإجابات الإناث وكانت قيمة
« ت « املح�سوبة �أكرب من قيمة «ت» اجلدولية عند م�ستوى داللة
( )0.05 ،0.01يف جميع املجاالت والدرجة الكلية وبذلك
يرف�ض الفر�ض ال�صفري ونقبل الفر�ض البديل ،وهذا يعني �أنه
توجد فروق دالة �إح�صائية بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد
العينة تعزى �إىل متغري اجلن�س وذلك ل�صالح الذكور.ويعزى
ال�سبب يف ذلك �إىل ال�شباب الذكور �أكرث احتكاكا وتكليف ًا يف
خدمة الق�ضية الفل�سطينية وقرب ًا من الواقع ال�سيا�سي ،باعتبار �أن
املجتمع الفل�سطيني من املجتمعات املحافظة التي تقيد جهود
الإناث يف خو�ض التجربة ال�سيا�سية والق�ضايا الوطنية.وهذا
ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة (ال�شامي )2011 ،و (حمدونة،
 )2013وتختلف مع درا�سة (الزهار )2014 ،و (الغامدي،
 ،)2000ودرا�سة ( )Wyness,2006التي مل جتد فروق ًا دالة
�إح�صائي ًا تعزى ملتغري اجلن�س.
Ú Úالفر�ضية الثانية :وتن�ص على« :ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α≤0.05بني متو�سطات
درجات تقدير طلبة اجلامعات للتحديات التي تواجههم يف
خدمة الق�ضية الفل�سطينية تعزى �إىل متغري التخ�ص�ص (�إن�ساين،
علمي� ،رشعي).وللتحقق من �صحة هذه الفر�ضية مت ح�ساب
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري واختبار “ حتليل
التباين الأحادي  “ One Way ANOVAللك�شف عن داللة الفروق
بني متغري التخ�ص�ص (�إن�ساين ،علمي� ،رشعي) ،واجلداول التالية
تو�ضح ذلك.
جدول رقم ()11
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقدير أفراد العينة تعزى إلى متغير التخصص

املجال

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار “ ت “ لالستبانة تبعا لمتغير
الجنس

قيمة
«ت»

ذكور

310

3.31

0.76

الدرجة
الكلية

جدول رقم ()10

م�ستوى
الداللة

اجلن�س

العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

قيمة
«ت»

م�ستوى
الداللة

التحديات ال�سيا�سية

التحديات الثقافية
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املتغري

العدد

املتو�سط االنحراف املعياري

�رشعي

148

3.17

0.77

علمي

176

3.33

0.71

ان�ساين

233

3.34

0.75

الدرجة
الكلية

557

3.29

0.74

�رشعي

148

2.87

0.85

علمي

176

3.10

0.91

ان�ساين

233

3.16

0.89

الدرجة
الكلية

557

3.06

0.89

رؤية تربوية مقترحة للحد من التحديات التي تواجه طلبة اجلامعات في خدمة القضية الفلسطينية

املجال

التحديات املجتمعية

الدرجة الكلية

املتغري

العدد

التحديات املجتمعية) مت ا�ستخدام اختبار
يو�ضحها اجلدول رقم (.)13

املتو�سط االنحراف املعياري

�رشعي

148

3.00

0.71

علمي

176

3.23

0.77

ان�ساين

233

3.18

0.81

الدرجة
الكلية

557

3.15

8.78

�رشعي

148

3.02

0.69

علمي

176

3.22

0.68

ان�ساين

233

3.23

0.73

الدرجة
الكلية

557

3.17

0.71

نتائج اختبار  LSDللتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتها في الدرجة الكلية وكل بعد تعزى
لمتغير التخصص

م�صدر
املعوقات
التباين
بني
املجموعات
التحديات داخل
ال�سيا�سية املجموعات
املجموع

التحديات
الثقافية

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

بني
املجموعات
التحديات داخل
املجتمعية املجموعات
املجموع

الدرجة
الكلية

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

2.75

2.00

1.37

304.03

554.00

0.55

306.78

556.00

7.55

2.00

3.77

432.30

554.00

0.78

439.85

556.00

4.65

2.00

2.33

331.99

554.00

0.60

336.64

556.00

4.64

2.00

2.32

273.67

554.00

0.49

278.31

556.00

2.51

�رشعي
علمي

3.88

م�ستوى
الداللة
غري
دالة
عند

دالة
عند

0.01

دالة
عند

0.05

4.70

علمي

*0.22826 -

*0.22819 -

*0.20381 -

ان�ساين

*0.28145 -

*0.18263 -

*0.20866 -

ان�ساين

0.05319 -

0.04557

0.00485

�Ú Úأوالً :التحديات ال�سيا�سية :كانت قيمة ف ت�ساوي
( )2.51وهي �أقل من قيمة “ت” اجلدولية عند م�ستوى داللة
� ،0.05أي �أننا نرف�ض الفر�ض البديل ونقبل الفر�ض ال�صفري،
وهذا يعني �أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائية عند م�ستوى 0.05
بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة للتحديات ،تعزى �إىل
متغري التخ�ص�ص ،وذلك لأن ال�شباب الفل�سطيني ب�شتى قطاعاته
يتعر�ض لنف�س امل�ستوى من ال�ضغوط ،ويت�أثر بذات القدر من
الت�أثريات ال�سيا�سية ،ولديه درجات متقاربة من االهتمامات
جتاه الق�ضية الفل�سطينية ،لكن تداخل امل�ؤثرات اخلارجية و�ضيق
احلال هو الذي يحول دون ذلك.
Ú Úثانياً :التحديات الثقافية :كانت قيمة ف ت�ساوي
( )4.84وهي �أكرب من قيمة “ت” اجلدولية عند م�ستوى داللة
� ،0.01أي �أننا نرف�ض الفر�ض ال�صفري ونقبل الفر�ض البديل،
وهذا يعني �أنه توجد فروق دالة �إح�صائية عند م�ستوى  0.01بني
متو�سطات درجات تقدير توجد فروق دالة �إح�صائية عند م�ستوى
 0.05بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة للتحديات تعزى
ملتغري التخ�ص�ص.وبا�ستخدام اختبار  LSDمت حتديد الفروق
ل�صالح �أي فئة ،فكانت الفروق بني تقديرات الطلبة للتحديات
لفئة (ال�رشعي) وفئتي (العلمي ،الإن�ساين) ل�صالح فئة (ال�رشعي).
Ú Úثالثاً :التحديات املجتمعية :كانت قيمة ف ت�ساوي
( )3.88وهي �أكرب من قيمة “ت” اجلدولية عند م�ستوى داللة
� ،0.05أي �أننا نرف�ض الفر�ض ال�صفري ونقبل الفر�ض البديل،
وهذا يعني �أنه توجد فروق دالة �إح�صائية عند م�ستوى 0.05
بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة للتحديات تعزى
ملتغري التخ�ص�ص.وبا�ستخدام اختبار  LSDمت حتديد الفروق
ل�صالح فكانت الفروق لفئة �أقل (ال�رشعي) وفئتي من (العلمي،
والإن�ساين) ل�صالح فئة (ال�رشعي).ويعزى ال�سبب يف داللة الفروق
ل�صالح (ال�رشعي) �أن ال�شباب من هذا التخ�ص�ص يعتربون خدمة
الق�ضية واجب ًا �رشعياً ،وعبادة يتقرب بها �إىل اهلل ،وفر�ض عني
بغ�ض النظر عن الواجب الوطني وال�شعور باالنتماء ،وهذا يختلف
مع ما جاءت به درا�سة (الغامدي )2000 ،و (عودة )2014 ،و
(الزهار)2014 ،
◄◄�إجابة ال�س�ؤال الثالث:

0.05

4.84

التحديات
الثقافية

التحديات
املجتمعية

الدرجة الكلية

املعوقات

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة « ف “
لتقدير أفراد العينة ومستوى الداللة تبعا لمتغير التخصص

F

LSD

وهي كما

جدول رقم ()13

جدول رقم ()12

قيمة

د .محمود عبد اجمليد عساف

دالة
عند

0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أنه توجد فروق دالة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بني متو�سطات درجات تقدير
�أفراد العينة للتحديات التي تواجههم يف خدمة الق�ضية تعزى
�إىل متغري التخ�ص�ص يف الدرجة الكلية لال�ستبانة واملجالني
(التحديات الثقافية ،التحديات املجتمعية) يف حني مل توجد
فروق يف جمال (التحديات ال�سيا�سية).وللك�شف عن الفروق يف
الدرجة الكلية لال�ستبانة وجمال كال من (التحديات الثقافية،
302

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد اخلامس  -ع ( - )18نيسان 2017

ين�ص على “ :ما الر�ؤية الرتبوية املقرتحة للحد من
التحديات التي تواجه طلبة اجلامعات يف خدمة الق�ضية
الفل�سطينية؟ »
اذا مل تتح الفر�صة الكافية لل�شباب يف �سنوات التعليم
املختلفة من خدمة ق�ضايا جمتمعهم ،فمن ال�صعب حتقيق ذلك
فيما بعد ،لذا ويف �ضوء نتائج الدرا�سة ،كان ال بد من و�ضع ر�ؤية
تربوية للحد من التحديات التي تواجه طلبة اجلامعات يف خدمة
الق�ضية ،تنطلق من عدة منطلقات.
منطلقات الر�ؤية:
 خدمة الق�ضية يجب �أال ترتك للم�صادفة ،بل يجب
�أن تكون هدف ًا �أ�سا�سي ًا للتعليم اجلامعي ،و�رضورة للنهو�ض
باملجتمع الذي يعاين ويالت االنق�سام ال�سيا�سي.

�أهداف الر�ؤية

 الربط بني املقررات اجلامعية والق�ضية الوطنية قدر
الإمكان يف التخ�ص�صات (الرتبية ،الآداب ،وال�رشيعة ،القانون..
وغريها)
 التوجه العاملي نحو الت�أكيد على :قيم الدميقراطية،
وا�ستقالل الأوطان ،و�أهمية فهم مبادئ امل�شاركة ،والوعي
ال�سيا�سي ،واحلريات.
  االهتمام الدويل بربامج الرتبية على احلقوق
والواجبات ،وتنمية القيم واالجتاهات وال�سلوكيات الالزمة يف
جمتمع واع وحر من خالل الأن�شطة الطالبية التي تعتمد احلوار
مدخال للتفاهم وامل�شاركة الوطنية.
 تزايد انتهاكات االحتالل اال�رسائيلي حلقوق االن�سان
والقانون الدويل االن�ساين ،واملقابل بال�صمت العربي والدويل.

اخلطوات الإجرائية

املعيار

العمل على ا�ستجالء املعامل املميزة لثقافة العمل الوطني الداعمة لت�أكيد العالقة بني
م�شاركة �أو�سع يف املنا�سبات
طاقة ال�شباب وخدمة الق�ضية ،وذلك من خالل:
يف التحديات ال�سيا�سية:
ال�سيا�سية ،وتنظيم املبادرات
تنمية �ضوابط الأحكام القيمية اللتزامات الطلبة وممثليهم داخل اجلامعات املتعلقة
والوقفات االحتجاجية ال�سلمية الداعية
تعزيز االنتماء الوطني مبا ي�ضمن ات�ساع دائرة
ب�سمات الوحدة ال�سيا�سية الفل�سطينية ب�أ�شكالها.
�إىل التغيري واملقاومة
امل�شاركة املجتمعية.
�إقامة الندوات الثقافية وامل�ؤمترات العامة املهتمة بربامج موجهة نحو م�سئوليات
تفعيل املجال�س الطالبية وتنظيمها
االهتمام بحل ال�رصاعات والعمل على احلد من
ال�شباب جتاه الق�ضايا الوطنية ،و�آليات امل�شاركة.
على �أ�سا�س وطني موحد ،يطبق
االنق�سام الداخلي.
تنمية وعي الطالب بقيمة االنتماء للوطن ال للحزب �أو الف�صيل ودور ذلك يف بناء
الدميقراطية.
جمتمع الكفاءة.
العمل على ا�ستجالء املعامل املميزة لثقافة العمل الوطني الداعمة لت�أكيد العالقة بني
يف التحديات املجتمعية:
ا�شرتاك ال�شباب يف احلراك املجتمعي،
طاقة ال�شباب وخدمة الق�ضية ،وذلك من خالل:
تدريب ال�شباب على االلتزام الطوعي مبعايري
تنمية �ضوابط الأحكام القيمية اللتزامات الطلبة وممثليهم داخل اجلامعات املتعلقة وتنظيم الندوات التوعوية ،ذات الطابع
ال�سلوك الوطني دون احلاجة �إىل م�ؤثرات
االجتماعي.
ب�سمات الوحدة ال�سيا�سية الفل�سطينية ب�أ�شكالها.
خارجية (قانون� ،أحزاب).. ،
االقبال على العمل التطوعي ،دون
�إقامة الندوات الثقافية وامل�ؤمترات العامة املهتمة بربامج موجهة نحو م�سئوليات
تعويد ال�شباب على امل�شاركة يف اخلطاب املدين
انتظار مقابل ،مع القناعة ب�أنه
ال�شباب جتاه الق�ضايا الوطنية ،و�آليات امل�شاركة.
واملناق�شات العامة حول الق�ضايا ال�سيا�سية
اخلطوة الأوىل يف طريق التغيري.
تنمية وعي الطالب بقيمة االنتماء للوطن ال للحزب �أو الف�صيل ودور ذلك يف بناء
واملدنية.
جمتمع الكفاءة.
التخطيط اجليد لأن�شطة الطالب وم�رشوعات العمل الوطني من قبل �إدارة اجلامعة
متكني الطالب من تكوين الر�ؤية
ولي�س الأحزاب والتكتالت الطالبية ،وذلك من خالل:
الوطنية كمرجعية لإ�صدار الأحكام
تن�شيط مهارات �إدارة الأزمات واحلوارات بر�ؤية تتجاوز ال�سلبيات �إىل املعاين
واتخاذ قرارات امل�شاركة يف الأعمال
اخلا�صة مب�سئوليات امل�شاركة ال�سيا�سية ،ودعم الوحدة الوطنية.
يف التحديات الثقافية:
اجلماعية �أو التطوعية.
االميان بالكرامة الإن�سانية واحلقوق واحلريات .حماية الأطر الفكرية الوطنية لأحكام الطالب يف مواجهة التيارات الفكرية املغايرة.
تكوين ر�ؤية نقدية وم�شاركة املجتمع
االهتمام بامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص وقبول الآخر .تدري�س مقررات خا�صة بالثقافة والوعي ال�سيا�سي واالنتماء الوطني ،كمتطلب
يف تعميق الن�شاطات الثقافية،
جامعة قائم على عالقة الفرد بالآخر.
تنمية مهارات احلوار و�صنع القرار من خالل
وتوجيه االعالم للم�صلحة الوطنية.
م�شاركة الأ�ساتذة الطلبة يف ن�شاطات ميدانية تتعلق بق�ضايا املجتمع ،ون�رصة
الأن�شطة املتعددة.
اعادة النظر لدى ال�شباب جتاه النخبة
حقوق امل�ست�ضعفني ،وتعزيز الثوابت الوطنية.
الثقافية ،ومدى ت�أثريها يف املجتمع.
ت�شجيع امل�سابقات يف جمال العمل ال�سيا�سي والوطني (حوار حول ق�ضايا املجتمع،
م�رشوعات بحثية ،ر�ؤى نقدية واقرتاحات للتطوير)... ،

التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة ،يو�صي الباحث مبا يلي:
1 .1التخطيط اجليد للأن�شطة الطالبية يف اجلامعات مبا يحث على خدمة الق�ضية الفل�سطينية من خالل اجلهد املحلي ،والن�رش االلكرتوين.
2 .2تفعيل املجل�س الأعلى لل�شباب من خالل جلان م�شرتكة من (وزارة ال�شباب ،ووزارة الرتبية) مبا ي�ضمن م�ساعدتهم يف تنفيذ
مقرتحاتهم وتبني م�شاريعهم ،ومبادراتهم التي حتقق لهم ذاتهم ،وحتافظ على هويتهم.
3 .3توعية ال�شباب ب�أهمية العمل ال�سيا�سي امل�شرتك ،وخا�صة يف الق�ضايا امل�صريية واعتماد التكاملية بني الأحزاب والتنظيمات
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د .محمود عبد اجمليد عساف

1212ال�شامي ،حممود ( :)2011م�ستوى امل�شاركة ال�سيا�سية
لدى ال�شباب اجلامعي الفل�سطيني يف ع�رص العوملة ،جملة
اجلامعة الإ�سالمية (�سل�سلة الدرا�سات الإن�سانية) ،املجلد
( ،)19العدد (� ،)1ص .1277 - 1237
�1313شبري ،حممد ( :)2012م�شكالت احلركة الطالبية يف التغيري
ال�سيا�سي ،ر�سالة ماج�ستري ،اجلامعة الأردنية ،عمان.
1414ال�صوراين ،غازي ( :)2015توزيع �أبناء ال�شعب الفل�سطيني
يف الوطن وال�شتات ،اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني،
رام اهلل.
1515العاجز ،ف�ؤاد وع�ساف ،حممود ( :)2013دور الأن�شطة
الطالبية يف تنمية الوعي الوطني القائم على االنتماء
لدى طلبة اجلامعات الفل�سطينية مبحافظات غزة ،امل�ؤمتر
الدويل الأول لعمادة �شئون الطلبة (طلبة اجلامعات الواقع
والآمال) /13 12- ،فرباير ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.
1616ع�ساف ،حممود عبد املجيد ( :)2014جهود اجلامعات
الفل�سطينية يف مواجهة تهويد القد�س يف ظل ال�سيا�سات
الدولية جتاهها و�سبل تفعيلها ،م�ؤمتر القد�س العلمي
(الثامن) ،م�ؤ�س�سة القد�س الدولية ،غزة 25 ،دي�سمرب.
 :)2014( ----------------1717دور الإعالم
الرتبوي باجلامعات الفل�سطينية يف دعم ق�ضية املعتقالت
الفل�سطينيات يف �سجون االحتالل ،جملة جمعية القد�س
للبحوث والدرا�سات ،املجلد ال�سابع� ،ص .348 - 312
1818ع�شيبة ،فتحي (� :)2007أدوار الإدارة اجلامعية يف م�رص
على �ضوء التحديات املعا�رصة ،جملة كلية الرتبية
بدمنهور ،جامعة الإ�سكندرية ،م�رص.
�1919أبو عفيفة ،طالل ( :)2006ق�ضايا ال�شباب (واقع –
م�شاكل -احتياجات) ،دار ال�رشوق ،رام اهلل.
2020علوان� ،أحمد ( :)2012احلركة الطالبية يف مواجهة
التحديات ال�سيا�سية ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة طيبة،
الريا�ض.
2121عمارة ،حممد ( :)1993الأعمال الكاملة لرفاعة رافع
الطهطاوي ،ج( 2ال�سيا�سة والوطنية والرتبية) ،امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�رش ،بريوت.
2222عودة ،يا�رس ( :)2014امل�شاركة ال�سيا�سية (االجتاه
واملمار�سة) وعالقتها بامل�سئولية االجتماعية وت�أثري
الأقران لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة ،ر�سالة ماج�ستري،
اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.
 2323عي�سى ،طلعت ( :)2012ا�ستخدامات طلبة اجلامعات
الفل�سطينية ل�شبكات التوا�صل االجتماعي يف التوعية
بالق�ضية الفل�سطينية ،املنتدى ال�ساد�س للجمعية ال�سعودية
للإعالم واالت�صال :الإعالم اجلديد ..التحديات النظرية
والتطبيقية ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض.
2424الغامدي ،عبد اهلل ( :)2000طبيعة امل�س�ؤولية الوطنية كما

ال�سيا�سية من خالل خطة ا�سرتاتيجية م�شرتكة مع الوزارات
ذات العالقة.
4 .4الت�أكيد على �أن الهدف الأ�سا�سي للوعي الوطني لدى طلبة
اجلامعات هو تكوين املواطن ال�صالح القادر على امل�شاركة
الإيجابية يف خدمة الق�ضية.

املصادر واملراجع:
أوالً :املصادر العربية
�1 .1أديب ،حازم ( :)2004دور احلركة الطالبية يف تنمية القيم
الرتبوية لدى ال�شباب اجلامعي الفل�سطيني ،ر�سالة ماج�ستري،
معهد البحوث والدرا�سات العربية ،القاهرة.
 2 .2تقرير واقع ال�شباب الفل�سطيني ( :)2013منتدى �شارك
ال�شبابي بال�رشاكة مع مركز التمكني االقت�صادي لل�شباب،
فل�سطني.
3 .3اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( :)2013امل�ستعمرات
الإ�رسائيلية يف فل�سطني ،التقرير الإح�صائي ال�سنوي ،2012
رام اهلل.
4 .4حبنكة ،عبد الرحمن ( :)1975الغزو الفكري والتيارات
املعادية للإ�سالم ،م�ؤمتر الفقه الإ�سالمي ،جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية ،الريا�ض.
5 .5حمدونة ،ح�سام ( :)2013ت�صور مقرتح لتوظيف ثقافة
التغري ال�سيا�سي لتعزيز قيم االنتماء الوطني لدى احلركة
الطالبية يف �ضوء الثورات العربية ،بحث مقدم �إىل امل�ؤمتر
الدويل الأول لعمادة �شئون الطلبة (طلبة اجلامعات الواقع
والآمال) ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة /13 - 12 ،فرباير.
6 .6احلوراين ،عبد اهلل ( :)2001الالجئون ق�ضية وموقف ،املركز
القومي للدرا�سات والتوثيق ،غزة.
7 .7الرقب� ،صالح ( :)1998لي�س لليهود حق ديني يف فل�سطني،
جملة اجلامعة الإ�سالمية ،جملد ( ،)6العدد ( ،)1غزة.
8 .8زمزمي ،يحيى ( :)2004م�سئولية علماء الأمة يف مواجهة
التحديات املعا�رصة يف �ضوء القر�آن الكرمي ،م�ؤمتر تداعيات
انح�سار املد الإ�سالمي و�أولويات العمل ،جامعة جر�ش،
الأردن.
9 .9الزهار ،ماي�سة ( :)2014درجة متثل الطلبة اجلامعات
مبحافظات غزة لقيم املواطنة وعالقتها بامل�شاركة
ال�سيا�سية ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة الأزهر ،غزة.
�1010سكيك ،ها�شم ( :)2014دور �شبكات التوا�صل االجتماعي
يف توعية ال�شباب الفل�سطيني بالق�ضايا الوطنية ،ر�سالة
ماج�ستري ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.
�1111سالمة ،ه�شام ( :)2005اال�ستيطان ال�صهيوين يف فل�سطني
ودور امل�ستوطنات يف انتفا�ضة الأق�صى ،دار الأق�صى
للدرا�سات والن�رش ،دم�شق.
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يدركها ال�شباب اجلامعي ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
كلية الآداب ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض.
2525فروانة ،عبد النا�رص ( :)2013دائرة الإح�صاء بوزارة
الأ�رسى واملحررين يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،فل�سطني
خلف الق�ضبان)www. palestinebehindbars. org( .
2626الفقيهي ،حممد ( :)1991البدعة� -ضوابطها و�أثرها ال�سيئ
يف الأمة ،الريا�ض.
2727فهمي ،طارق ( :)2012م�ستقبل الق�ضية الفل�سطينية يف
�ضوء املتغريات الإقليمية والدولية.
www. harmees. com/ articles/ view/ 90818. htm2828
2929الكواري ،علي ( :)2001مفهوم املواطنة يف الدول
الدميقراطية ،جملة امل�ستقبل العربي ،مركز درا�سات الوحدة
العربية ،العدد  ،264ال�سنة .23
3030امل�صيلحي ،حممد ( :)1998وعي الطالب اجلامعي ببع�ض
التحديات التي تواجه املجتمع امل�رصي يف الآونة الراهنة،
جملة كلية الرتبية ،جامعة الأزهر ،العدد � ،75ص - 175
.277
�3131أبو معيلق ،هيثم ( :)2012الآثار النف�سية الناجتة عن
االنق�سام الفل�سطيني يف �ضوء بع�ض املتغريات ال�شخ�صية،
ر�سالة ماج�ستري ،معهد البحوث والدرا�سات العربية ،القاهرة.
3232النجار ،و�سام ( :)2012جرمية تعاطي املخدرات يف
حمافظة غزة – درا�سة يف جغرافية اجلرمية ،ر�سالة
ماج�ستري ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.
3333نوفل ،حممد ( :)2014التحديات الرتبوية املعا�رصة التي
تواجه الدعاة يف حمافظات غزة و�سبل التغلب عليها ،ر�سالة
ماج�ستري ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.
ثانياً :املصادر االجنبية
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