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﴿وَمَهْ أَحْسَهُ قَوْنًب مِمَّهْ دَعَب إِنَى انهَّوِ وَعَمِمَ صَبنِحًب وَقَبلَ إِوَّنًِ مِهَ
انْمُسْهِمِنيَ وَنَب تَسْتَوِي انْحَسَنَتُ وَنَب انسٍَِّّئَتُ ادْفَعْ بِبنَّتًِ ىًَِ أَحْسَهُ
فَإِذَا انَّرِي بٍَْنَكَ وَبٍَْنَوُ عَدَاوَةٌ كَأَوَّوُ وَنًٌِّ حَمٍِمٌ وَمَب ٌُهَقَّبىَب إِنَّب انَّرٌِهَ
صَبَسُوا وَمَب ٌُهَقَّبىَب إِنَّب ذُو حَظٍّ عَظٍِمٍ﴾
(فصمت)34-33 :

أ

اإلى ـ ـ ـداء
أىدي ىذا الجهد المتواضع لألمتين اإلسالمية والعربية ،ووطني الغالي فلسطين.
إلى أبي الحاج محمد حامد وأمي الحاجة شريفة محمد نصر اللذان لم أوف لهما حقهما
ما بقيت.
إلى القيادة الفلسطينية القائمة على مصلحة الوطن.
إلـ ــى أرواح الشهداء األبرار األخيار ،وإلى من كس ـ ــر معصمهم القيد أسرانـ ـ ـ ــا البواسـ ـ ـ ــل.
إلى األحزاب السياسة الفلسطينية وقادتها.
وإلى إخوتي وأخواتي :رياض الكبير واخي قاسم ورائدة وأخي رقي وىيثم وابراىيم وبالل
وصهيب ومصعب وزىراء وعبداهلل.
إلى زوجتي أم الحسن ،وأوالدي محمد وملك وآية وأيهم وآالء والحسن.
إلى خالي أبو نور الدين الداية حفظة اهلل ورعاه ،وإلي مدرائي في العمل الذين أكن لهم
كل االحترام والتقدير اصاحب المعالي االخ :نظمي مهنا أبو سامي ،واالخ م .رائد فتوح
أبو جبر مدير عام الجنة الرئاسية لتنسيق البضائع ،إلى أصدقائي وزمالئي الذين أحبهم.

الباحث
محمود محمد حامد الخور

ب

ذكر وتقدير
قال اهلل تعالى في كتابو الكريم ( :زَةِّ أَوْشِعْنًِ أَنْ أَشْكُسَ وِعْمَتَكَ انَّتًِ أَوْعَمْتَ عَهًََّ وَعَهَى وَانِدَيَّ وَأَنْ
أَعْمَمَ صَبنِحًب تَسْضَبهُ) فإني في المقام األول وقبل وبعد كل شيء أشكر اهلل سبحانو
وتعالى على أن من علي بفضلو وفيض كرمو ورحمتو ،بإتمام رسالتي ،مبتغياً بها
رضاه راجياً رحمتو فللو الحمد والشكر.
كما وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير لفضيلة الدكتور/

محمد عبد العزيز الجريسي..
حفظو اهلل لما قدم إلى من توجيو وارشاد ونصح وعطاء ،فقد أعطي وزاد في العطاء.
وأتقدم بالشكر الكبير للجنة المناقشة الدكتور المناقش عماد الدين محمد أبو رحمة والدكتور
المناقش أسامو عطيو المزيني على تكرمهما بقبول مناقشة الدراسة.
والشكر موصول ألكاديمية اإلدارة والسياسة ببرنامجها المشترك مع جامعة االقصى ،لتميزىا
بتقديم العلم والمعرفة والخبرة والعمل المنهج مفيدة بذلك المجتمع ،وأتقدم
بجزيل الشكر لكل من لو فضل علي إلتمام ىذه الرسالة.
فجزاىم اهلل عنا كل خير.
الباحث
محمود محمد حامد الخور

ج

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ الحوار المجتمعي وعبلقتو بالتعصب السياسي لدى طمبة الجامعات
الفمسطينية ،و مدى توافر الحوار المجتمعي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية ،ومعرفة مستوى التعصب
السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية ،والوقوؼ الحوار المجتمعي وعبلقتو ب التعصب السياسي لدى
طمبة الجامعات الفمسطينية.
واستخدـ الباحث لتحقيؽ ذلؾ المنيج الوصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،مستعيناً بما توفر
لديو مف المراجع والمصادر األولية والتي منيا االستبانة ،وقد طبقت عمى عينة قواميا ( )380استكممت
منيا( )367مف طمبة الجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر ،كاف منيا ()13عينة مفقودة.
أظيرت نتائج الدراسة:
 -1أف مستوى الحوار المجتمعي داخؿ الجامعات الفمسطينية والمتمثؿ بالجامعة اإلسبلمية وجامعة
األزىر ،بمغ نسبتو  %72.79وىي نسبة أعمى مف المتوسط العاـ وتعد درجة كبيرة.
 -2أف مستوى التعصب السياسي في الجامعات الفمسطينية والمتمثؿ بالجامعة اإلسبلمية وجامعة
األزىر ،بمغ نسبتو  %68.91وىي نسبة أعمى مف المتوسط العاـ وتعد درجة كبيرة.
 -3وجود عبلقة متوسطة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بيف توافر الحوار المجتمعي
والتعصب السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية.
وأوصت الدراسة ب :تبني الدولة ومؤسساتيا لمفيوـ الحوار المجتمعي ،وعبلقتو بالتعصب
السياسي ،والدعوة إلى استدامو الحوار المجتمعي مف أجؿ انياء االنقساـ السياسي الفمسطيني ،وتفعيؿ
دور الحوار المجتمعي داخؿ الجامعات الفمسطينية ،وتبني الجامعات مبدأ الحوار المجتمعي إلشراؾ
الشباب في حؿ القضايا المجتمعية ،وضرورة ترسيخ مبدأ الحوار المجتمعي داخؿ االحزاب السياسية،
وتعميـ ىذا المبدأ داخؿ الحزب الواحد ،لمعمؿ عمى خفض حدة التعصب ،ورفع مستوى الديمقراطية.

ث

Abstract
The study aimed to identify the role of community dialogue to reduce the
political intolerance in the Palestinian university students, and the availability of
community dialogue at the Palestinian university students, and to know the level of
political intolerance in the Palestinian university students, and to stand on the role of
community dialogue in the reduction of political intolerance in the Palestinian
university students.
To achieve this descriptive and analytical approach, The researcher used the
availability of his references and primary sources, Has been applied to a sample of
(380) of which were completed (367) from the Islamic University and Al-Azhar
University students, of which (13) are missing sample.

The results of the study showed:
1- The level of community dialogue within the Palestinian universities of the
Islamic University and Al-Azhar University, a total rate of %72.79, which is
higher than the average rate of the year and is a significant degree.
2- The political intolerance in the Palestinian universities of the Islamic
University and Al-Azhar University level, the rate reached% 68.91, which is
higher than the average rate of the year and is a significant degree.
3- no statistically significant relationship at the level of medium (α ≤0.05)
between the availability of community dialogue and political intolerance
among Palestinian university students.
The study recommended: the adoption of the state and its institutions to the
concept of community dialogue, and its role in the reduction of political intolerance,
and the call to the sustainability of community dialogue, in order to end the
Palestinian political split, and activating the role of community dialogue in the
Palestinian universities and the adoption of the principle of community dialogue to
engage young people in solving community issues, the need to consolidate the
principle of community dialogue in the political parties, and dissemination of this
principle in the one-party system, to reduce the severity of intolerance, and to raise
the level of democracy .
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الفصل األول

 مقدمة
 مشكمة الدراسة.
 تساؤالت الدراسة.
 أىداف الدراسة.
 أىمية الدراسة.
 فروض الدراسة.
 حدود الدراسة.
 مصطمحات الدراسة.

-1-

مقدمة:
تعتبر ظاىرة األحزاب السياسية مف الظواىر الميمة التي يعيشيا العالـ الحاضر ،وذلؾ ألنيا
دعامة مف الدعائـ االساسية في العمؿ السياسي ،داخؿ المجتمعات ،والتي فييا يسعى كؿ حزب
إلى تطبيؽ برامجو وتحقيؽ أىدافو ،التي تعمؿ عمى تحقيؽ مصالحو ومصالح أفراده.
ىناؾ عامبلف يؤثراف بشكؿ واضح عمى أداء الحزب ويجعمو يميؿ إلى االنحراؼ عف تأدية
الصالح العاـ وتغميب المصمحة الحزبية الجزئية عمى المصمحة الوطنية الكمية ،وىما التنافس
عمى السمطة ،والحرص عمى الجانب االقتصادي ،ذلؾ يظير التعصب ويرفع حدتو لممحافظة
عمى المكاسب لتمبية حاجيات الحزب (أبو حديد.)44 :2010،
واف المجتمع الفمسطيني مكوف مف أحزاب سياسية كاف ليا األثر الواضح في وقؼ تمدد
االحتبلؿ الصييوني وبسط سيطرتو الكمية عمى األراضي الفمسطينية ،وساىـ في الحد مف حمـ
االحتبلؿ الصييوني فيما يدعيو (بإسرائيؿ الكبرى) عمى حد زعمو.
ونظػ ػ اًر ألف األحػ ػزاب الفمس ػػطينية ل ػػـ يك ػػف لي ػػا مرجعي ػػة خاص ػػة بي ػػا ،فق ػػد كان ػػت تس ػػتمد دعمي ػػا
لممحافظػ ػػة عمػ ػػى بقائيػ ػػا مػػػف قػػػوى خارجيػ ػػة (إقميميػ ػػة ودوليػػػة) ،فقػ ػػد رفع ػػت األح ػ ػزاب الفمسػ ػػطينية
شػ ػػعارات متناقضػ ػػة ،ووجيػ ػػت انتقػ ػػادات لقادتيػ ػػا ،التػ ػػي اتيمػ ػػت بػ ػػالتفرد والسػ ػػمطوية واالرتباطيػ ػػة
م ػ ػ ػ ػ ػ ػػع نظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ عربي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،وص ػ ػ ػ ػ ػ ػػدور س ػ ػ ػ ػ ػ ػػموكيات خاطئ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة وانش ػ ػ ػ ػ ػ ػػقاقات وصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراعات وتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ مر
وتصفية(المرجع السابؽ.)71 :
األمر الذي أدى إلى وتعميؽ الفجوة بيف األحزاب واظيار الحدة بينيا ،وتغميب المصمحة
الخاصة لمحزب عمى المصمحة العامة لموطف في العديد مف األحياف ،وظيور التعصب الحزبي
الذي أوجد عدـ تقبؿ ،ولـ تتوقؼ الحدة بيف األحزاب السياسية ،فكاف مف الطبيعي أف يحدث
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االنقساـ السياسي الفمسطيني الذي لـ يكف وليد عاـ ( )2007ليناؿ مف القضية الفمسطينية
وخارجيا ،منتيياً بالحالة االقتصادية والحالة االجتماعية
برمتيا والمشروع الوطني داخمياً
ً
الصعبة(إبراىيـ :2012 ،نت)()1التي بدت ظاىرة ،ويصبح معضمة مف المعضبلت االجتماعية،
فقد انقسـ المجتمع إلى فئات متباعدة متخاصمة ،رافضة تقبؿ اآلخر مؤججة لمحقد والكراىية
لدى فئات واسعة مف أبناء الشعب الفمسطيني ومف أىـ تمؾ الفئات :فئة الشباب والتي تتجسد
غالبيتيا في طمبة الجامعات الفمسطينية ،حيث طاؿ ىذه الفئة الكبيرة ،والتي تمثؿ عصب
المجتمع الفمسطيني وعماده ومحط تطمعاتو وأمالو  ،كما وطاؿ باقي شرائح المجتمع ،فظيرت
الخبلفات السياسية وبرز التعصب السياسي في أبشع صورة لو ،وذلؾ مف خبلؿ رفض وتقبؿ
االخر ،كما وظيرت االعتداءات الجسدية والغير جسدية التي تعتبر مف السموكيات التعصبية
الواضحة ( زياد.)7:2010،
ىذا األمر جعؿ ضرورة إقامة مشاريع لمحد مف التعصب السياسي لدى طمبة الجامعات
الفمسطينية مف خبلؿ بناء الثقة واعادة تقبؿ واالعتراؼ باآلخر ،ويعد الحوار مف أنجح الطرؽ
والوسائؿ الموصمة لتغير االتجاىات ،حيث يدفع إلى تعديؿ السموؾ نحو األفضؿ ،باعتبار أنو
يقوـ عمى تقبؿ النقد واحتراـ لآلراء المختمفة وينمي النفس ويحد مف مشاعر الكبت ويحرر النفس
مف الصراعات والمشاعر العدائية والقمؽ والمخاوؼ ويعطي فرصة إلقامة عبلقات اجتماعية
ناجحة ،وتتعدد أشكاؿ الحوار ،ليظير الحوار المجتمعي كأحد أشكاؿ الحوار األساسية ،التي
يمكف مف خبللو الحد مف ظاىرة التعصب ،وتعتبر الجامعات ليا دور ميـ في إحداث تغيرات
سموكية إيجابية غير تعصبية لدي طمبتيا إذا ما اىتمت إدارتيا وىيئاتيا بيذا األمر(حسف،
 ،)61 :2010كما وتحتؿ الجمعيات االىمية ومنظمات العمؿ المدني دو اًر بار اًز في إدارة الحوار
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المجتمعي ،وقوفاً مع الجامعات ومع مؤسسات الدولة إلحداث تغيرات مقصودة لمف يواجيوف
إشكاليات ناتجة عف التعصب ،تسيـ في الحد مف ىذه اإلشكاليات ،وذلؾ عف طريؽ مشاريع
تقاـ مف أجؿ ىذا الخصوص(عبلء.) 5120-5219 :2010،
ليذا فإف الحوار المجتمعي بما فيو مف خصائص ومميزات يعد مدخبلً لموعي السياسي والثقافي
والفكري لطمبة الجامعات الفمسطينية الذي بدوره يحد مف التعصب السياسي الذي في انتشاره
يعيؽ فرص التنمية.

 مشكمة الدراسة:
بدأ التعصب السياسي الفمسطيني واضحاً منذ أف انتيت الخبلفة العثمانية وزادت حدتو بعد حرب
1967ـ؛ حيث تمت تمؾ الحرب انقساـ االتجاىات الفمسطينية الواحدة الى عدة فصائؿ متناحرة
متباعدة مختمفة ،ذات شعارات متناقضة ،وامتد التعصب السياسي داخؿ األراضي الفمسطينية
بعد خوض األحزاب الفمسطينية انتخابات عاـ()2006حيث انتيت بفوز حركة حماس ،وكنتيجة
وامتداد لبلنقساـ وتأجيجو مف قبؿ قوى خارجية واقميمية وحرصت عمى ابقائو ،كاف االنقساـ
الداخمي الذي ناؿ مف المشروع الوطني الفمسطيني وأدى الى إضعاؼ المجتمع وزاد مف
التعصب السياسي داخمة فطاؿ الفئة المثقفة -طمبة الجامعات الفمسطينية.
لذلؾ يعتبر التعصب لو خطورة كبيرة عمى المجتمع  ،فإنو يوصؿ الشخص المتعصب إلى
جماعتو بأنيا ىي السائدة مقابؿ باقي الجماعات والتي تعتبر أنيا أقؿ منيا حيث يصر
المتعصب عمى آرائو في المواقؼ المخالفة وتبرير األخطاء واسقاطيا عمى اآلخريف.
ومف خبلؿ مبلحظة الباحث لعمؽ حالة االنقساـ والتعصب السياسي الذي طاؿ طمبة الجامعات
الفمسطينية وىو ما أكدتو بعض الدراسات الفمسطينية مثؿ دراسة (عوض وعبد العزيز)2010 ،
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ودراسة (بركات ،)2010 ،دفع الباحث إلى تسميط الضوء عمى الحوار المجتمعي وعبلقتو
بالتعصب السياسي لدى طمبة الجامعات ،لما يمثؿ الحوار المجتمعي مف أىمية كبيرة تعيد
ترميـ العبلقة الفمسطينية الداخمية ،وخاصة لدى جيؿ المستقبؿ وعماد الدولة وىـ فئة الشباب
والمتمثؿ بطمبة الجامعات الفمسطينية ،وعميو يتبمور التساؤؿ الرئيس لمدراسة :ما عبلقة الحوار
المجتمعي بالتعصب السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية؟
 تساؤالت الدراسة:
 -1ما مدى توافر الحوار المجتمعي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية؟
 -2ما مستوى التعصب السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية؟
 -3ىؿ توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥0.05بيف توافر الحوار المجتمعي
والتعصب السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية؟
 -4ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.05في استجابات أفراد
العينة في مستوى الحوار المجتمعي ويعزى لمتغيرات (الجنس ،مكاف السكف ،المستوى
الجامعي ،الجامعة)؟
 -5ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى( )α ≥0.05في استجابات أفراد العينة في
مستوى التعصب السياسي ويعزى ذلؾ لمتغيرات (الجنس ،مكاف السكف ،المستوى الجامعي،
الجامعة)؟
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 أىداف الدراسة :
تيدؼ دراسة إلى التعرؼ عمى الحوار المجتمعي وعبلقتو بالتعصب السياسي لدى طمبة
الجامعات الفمسطينية:
 -1التعرؼ إلى مدى توافر الحوار المجتمعي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية.
 -2معرفة مستوى التعصب السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية .
 -3الوقوؼ عمى الحوار المجتمعي وعبلقتو بالتعصب السياسي لدى طمبة الجامعات
الفمسطينية.
 -4بياف فروؽ مستوى الحوار المجتمعي لدى طمبة الجامعات تعزى لمتغيرات ( الجنس،
الجامعة ،مكاف السكف ،المستوى الجامعي).
 -5الكشؼ عف مستوى التعصب السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغيرات
(الجنس ،الجامعة ،مكاف السكف ،المستوى الجامعي).
 أىمية الدراسة :
اوالً :األىمية النظرية-:
 -1تستمد الدراسة أىميتيا كونيا تضع المسؤوليف وصناع القرار في صورة واقع التعصب
السياسي.
 -2ويتوقع أف تفيد الدراسة الحالية الباحثيف والميتميف بموضوع الحوار المجتمعي والتعصب
السياسي.
 -3وتنبع أىمية الدراسة مف أف ممارسة الحوار المجتمعي الفعمي يغير اتجاىات التعصب
السياسي واعتماد ثقافة تقبؿ األخر ،والحوار والنقد البناء بيف األحزاب والفصائؿ السياسية.
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 -4تنبع أىمية ىذه الدراسة مف أىمية الشريحة التي طبقت عمييا الدراسة وىي عبارة عف فئة
طبلبية مف طمبة مف الجامعات الفمسطينية.
 -5مف المتوقع أف تشكؿ الدراسة إضافة إلى المكتبة العربية والفمسطينية ،كونيا تتناوؿ موضوع
حيوي يخص الحوار المجتمعي وعبلقتو بالتعصب السياسي.
ثانياً :األىمية العممية ( التطبيقية )-:
وتعتبر ىذه الدراسة جديرة باألىمية مف حيث الواقع التطبيقي ألنيا تنبع مف ما يمي:
-1

يتوقع أف يستفيد مف الدراسة الحالية السياسيوف والتربويوف وصناع القرار في ضرورة

وضع برامج متكاممة لمحد مف التعصب السياسي.
-2

ينتظر أف تفيد الدراسة في وضع برامج عممية لتدعيـ الحوار المجتمعي داخؿ كافة

مكونات المجتمع الفمسطيني وخاصة طمبة الجامعات الفمسطينية.
-3

مف المتوقع أف تكوف مخرجات ىذه الدراسة ميمة جداً لقادة وعناصر االحزاب

السياسية ،حيث توجو أنظارىـ إلى ضرورة تبني الحوار لمواجية التعصب بوجو عاـ والتعصب
السياسي بوجو خاص.
-4

تستفيد مف الدراسة مؤسسات المجتمع المدني لتقديـ برامج تحد مف ظاىرة التعصب

السياسي ،الذي يفيد في إنماء المجتمع ضمف المشاركة السياسية الفعمية واحتراـ و تقبؿ اآلخر.
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 فروض الدراسة
 -1ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف الحوار المجتمعي
والتعصب السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية.
 -2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.05في استجابات أفراد العينة
في مستوى الحوار المجتمعي ويعزى ذلؾ لعدة متغيرات (الجنس ،الجامعة ،مكاف السكف،
المستوى الجامعي).
 -3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.05في استجابات افراد العينة
في مستوى التعصب السياسي تعزى لمتغيرات ( الجنس ،الجامعة ،مكاف السكف ،المستوى
الجامعي).
حدود الدراسة:
تـ تقسيـ حدود الدراسة الى ما يمي:
 الحد الموضوعي :تناولت الدراسة الحوار المجتمعي وعبلقتو بالتعصب السياسي لدى طمبةالجامعات الفمسطينية.
 الحد المكاني :تناولت الدراسة الحوار المجتمعي وعبلقتو بالتعصب السياسي لدى طمبةالجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة المتمثؿ بالجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر.
-

الحد الزماني :طبقت الدراسة الحالية خبلؿ عاـ 2016ـ.

 -الحد البشري :طبقت الدراسة الحالية عمى طمبة الجامعة االسبلمية وجامعة االزىر.
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مصطمحات الدراسة:
الحوار "اصطالحا":
ىو نوع مف الحديث بيف شخصيف يتـ تداوؿ الكبلـ بينيما بطريقة ما فبل يستأثر بو
أحدىما دوف االخر ويغمب اليدوء والبعد عف الخصومة و التعصب ،وىو ايضا عممية دوراف
ورجوع في الكبلـ مف طرؼ الى اخر (يوسؼ.) 155 :2005،
ويعرف خبراء الحوار بمنظمة الدول األمريكية الحوار المجتمعي عمى أنو :عممية لحؿ
المشكبلت تستخدـ لمعالجة القضايا االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي ال يمكف حميا
وفعاال عمى يد مؤسسة حكومية واحدة أو أكثر(براويت وتوماس.)19 :2011،
كافيا
ً
ً
حبل ً
ويعرفو الباحث إجرائياً :الحوار المجتمعي ىو تبلقي أطراؼ معينة حوؿ موضوع أو مشكمة
معينة ،يتـ فيو طرح الخواطر واألفكار وتوجيييا لمطرؼ اآلخر ليتفيميا ،ليعقد األطراؼ ذات
العبلقة النية عمى استمرار التبلقي لمسعي إلى معالجة المواضيع و المشكبلت واألزمات
المجتمع والمتحاور مف أجميا.
ُ
التعصب:
التشدد وأخذ األمر بشدة وعنؼ وعدـ قبوؿ المخالؼ ورفضو ،واألنفة مف أف يتبع غيره ولو كاف
عمى صواب منو أيضاً ىو نصرة قومو او جماعتو أو مف يؤمف بمبادئو سواء كانوا محقيف أو
مبطميف وسواء كانوا ظالميف أو مظموميف(حسني ومحمد.) 9 :2010 ،
التعصب السياسي :ىو شكؿ مف أشكاؿ التعصب بأنواعو وىو يتمثؿ بانتماء الفرد لجماعة
سياسية معينة ،ويمثؿ المبادئ األساسية ليذه المجموعة بحيث يدافع عنيا ومنك اًر لكؿ المبادئ
التي تخمفيا سواء كانت صحيحة أو خاطئة (بركات.)5:2010 ،
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ويعرف الباحث التعصب السياسي تعريفاً إجرائياً :بأنو اإلنتماء إلى جماعة أو حزب سياسي
وتبنى أفكاره ومعتقداتو اإليجابية منيا والسمبية ،بحيث ال يرى غيرىا ،ويعتبر كؿ ما سواىا
باطمة ،دوف دالئؿ منطقية يستند عمييا ،ويصدر أحكاـ مسبقة نتيجة انفعاالت خاصة مستمدة
في الغالب مف مبادئ ومعتقدات جماعتو السياسية سواء كانت ىذه االنفعاالت ليا أو عمى مف
يخالفيا.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

المبحث األول :الحوار المجتمعي.
 مقدمة.

 مفيوـ الحوار المجتمعي.
 مبادئ الحوار المجتمعي.
 أىداؼ الحوار المجتمعي.
 أدوات الحوار المجتمعي.

 معيقات الحوار المجتمعي.
 تعقيب الباحث.
المبحث الثاني :التعصب السياسي.
 مقدمة.

 مفيوـ التعصب والتعصب السياسي.
 النظريات المفسرة لمتعصب.
 أسباب التعصب.

 أسباب التعصب السياسي.
 سمات ومظاىر التعصب.
 الوقاية مف التعصب.

 التعقيب عمى المبحث.
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الفصل األول
اإلطار النظري
المبحث األول :الحوار المجتمعي
مقدمة:
يعتبػػر الح ػوار المجتمعػػي ىػػدفاً ووسػػيمةً لتحقي ػؽ جممػػة مػػف األىػػداؼ والمتطمبػػات االجتماعيػػة
والسياسية واالقتصادية ،فالحوار المجتمعي ليس بالمفيوـ الحديث ،فقػد تواجػد بأشػكاؿ مختمفػة
منذ عقود بعيدة ،وبرزت أىميتو في العقود األخيرة حيث أنو يأخذ أشكاؿ مختمفة.
وىو الضرورة والغاية في ذاتػو ،لصػد صػور ومظػاىر التعصػب والعنػؼ ضػد رعايػا الػدوؿ ،أو
الجماعػات المتنوعػػة ضػػد بعضػػيا الػػبعض ،أو الثقافػات ضػػد بعضػػيا الػػبعض ،أو ضػػد األفػراد
م ػػع بعض ػػيـ ال ػػبعض ،ويك ػػوف ب ػػذلؾ ق ػػد أعط ػػى بع ػػداً إنس ػػانياً ف ػػي ش ػػكمو بحي ػػث ال يس ػػمح ل ػػو
بػػالتحوؿ إلػػى طاقػػة تدميريػػة ،واف الح ػوار المجتمعػػي يخفػػض مػػف السػػموكيات السػػمبية ويعػػزز
ويرفع السموكيات االيجابية ليكوف الحوار المجتمعي رحمة وخير لمجميع.

 الحوار المجتمعي:
 الحوار لغة:
ق ػػاؿ اب ػػف ف ػػارس ف ػػي معج ػػـ مق ػػاييس المغ ػػة :الح ػػاء والػ ػواو والػ ػراء ثبلث ػػة أص ػػوؿ أح ػػدىا :ل ػػوف،
واآلخر :أف يدور الشيء دو اًر ،والثالث :الرجوع ( الرازي.)269 :1994،
ػور﴾ ( االنشػػقاؽ.)14 :
أمػا الرجػوع فيقػاؿ حػار الػػى الرجػع ،قػاؿ تعػالى﴿ :إَّنػػوُ َ
ظ َّػف أ َ
َف لَ َػف َي ُح َ
الحػوار ىػػو الرجػػوع عػػف الشػػيء ،إلػػى الشػػيء ،وعنػػو حػػار حػػو اًر ومحػػا اًر وحػؤو اًر أي رجػػع عنػػو
إلي ػة ،والح ػوار النقصػػاف بعػػد الزيػػادة ،ألنػػو الرجػػوع مػػف حػػاؿ إلػػى حػػاؿ ،والمحػػاورة :المجاوبػػة،
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والتجػ ػػاوب وىػػػـ يتحػ ػػاوروف أي يتراجعػػػوف الكػ ػػبلـ ،والمحػ ػػاورة ،مراجع ػػة المنطػ ػػؽ والكػ ػػبلـ فػ ػػي
المخاطبة(ابف منظور.)186 :1997 ،
اؿ لِ ِ ِ
ورد في القرآف الكريـ في ثبلث مواضع قاؿ تعالىَ ﴿ :ك َ
صاحبِو َو ُى َو ُي َحػ ِاوُرهُ
اف لَوُ ثَ َمٌر فَقَ َ َ
ػاؿ لَػػو صػ ِ
ػاحُبوُ و ُىػػو ُي َحػ ِ
َعػػز َنفَػ ًا
ػؾ َمػ ً
أ ََنػػا أَ َكثَػ ُػر ِم َنػ َ
ػاال َوأ َ
ػاوُرهُ
ػر﴾ ( الكيػػؼ ،) 34 :قػػاؿ تعػػالى﴿ :قَػ َ ُ َ
َ َ
ت بِالَِّذي َخمَقَ َؾ ِم َف تُػر ٍ
اؾ َرُج ًػبل﴾ ( الكيػؼ ،) 37 :وقولػو تعػالى:
اب ثُ َّػـ ِم َػف ُن َ
طفَ ٍػة ثُ َّػـ َس َّػو َ
أَ َكفَ َر َ
َ
﴿قَ َػد س ِػمع المَّػػو قَػو َؿ الَّتِػػي تُج ِادلُ َ ِ
َّ
َّ ِ َّ
ِ
ِ ِ
اوَرُك َمػا إِ َّف المػػوَ
َ
َ َ ُ َ
ػؾ فػي َزَوجيَػػا َوتَ َشػتَكي إلَػػى المػو َوالمػوُ َي َسػ َػمعُ تَ َح ُ
س ِميع ب ِ
ص ٌير﴾ (المجادلة.)1:
َ ٌَ
 الحوار اصطالحاً:
عرفت جامعة الجزيرة بالسودان الحوار باآلتي:
الحوار ىو نشاط عقمي ولفظي يقدـ المتحاوروف األدلة والحجج والبراىيف التي تبرز وجيات
نظرىـ بحرية تامة مف أجؿ الوصػوؿ إلػى حػؿ لمشػكمة أو توضػيح لقضػية مػا ،ويعػد الحػوار
وسػػيمة مػػف وسػػائؿ االتصػػاؿ بػػيف النػػاس ،بحيػػث يتعػػاوف المتحػػاوروف عمػػى المعرفػػة الحقيقػػة
والسػػعي إلػػى التوصػػؿ إلييػػا ،ليكشػػؼ كػػؿ طػػرؼ مػػنيـ مػػا خفػػي عػػف صػػاحبو منيػػا ،ويعتبػػر
الحػوار مطمبػاً إنسػػانياً ،يػػتـ اسػػتخداـ أسػػاليب الحػوار البنػػاء إلشػػباع حاجػػة اإلنسػػاف لبلنػػدماج
والتواصػػؿ مػػع محيطػػو ،وأسػػموب ييػتـ بػػالتعرؼ عمػػى وجيػػات النظػػر بطريقػػة متكافئػػة مكون ػاً
أسػػموباً حضػػارياً يػػتـ مػػف خبللػػو طػػرح موضػػوع فكػػري غيػػر مسػػبوؽ لنصػػؿ بػػو إلػػى النضػػج
الفكري الحواري الحضاري(جامعة الجزيرة.)7 :2016 ،
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الحوار ىو :تبادؿ الحديث بيف طرفيف أو أكثر متحاوريف ،وىو القدرة عمػى التفاعػؿ المعرفػي
والعػػاطفي والسػػموكي مػػع اآلخػريف ممػػا يسػػيؿ تبػػادؿ الخبػرات والمفػػاىيـ بػػيف األطػراؼ (حسػػف،
.)65 :2012
الحوار السياسي :يعرؼ الحوار السياسي أنو ذلؾ الحوار الذي يتـ عػادةً بػيف أطػراؼ سياسػية
واجتماعيػة حػػوؿ مجموعػػة مػػف المبػػادئ والتوجيػػات والسياسػػات العامػػة ذات الطػػابع السياسػػي،
أو تتعمؽ بالشػأف العػاـ والتػي قػد تكػوف محػؿ تعػارض أو اىتمػاـ أحػد أطػراؼ الحػوار أو محػؿ
االىتمػػاـ المشػػترؾ لمط ػرفيف المتحػػاوريف ،أو ذات تػػأثير جػػوىري عمػػى وضػػع أو موقػػؼ أحػػد
األطراؼ أو كمييما .ويشكؿ الحوار بيف الحزب الحاكـ وبيف األحػزاب السياسػية المعارضػة أو
القوى والمنظمات المجتمعية الفاعمة -النقػابات (-وفيؽ.)47-46 :2005 ،
مفيوم الحوار المجتمعي:
يتضمف الحوار المجتمعي مجموعة مف األبعاد المترابطة التي يفسر مف خبلليا نطاؽ الحياة
بالمجتمع بيف أطراؼ الحوار اعتماداً عمى منيجية توضح عبلقػة الدولػة بمؤسسػاتيا ،ويتضػح
مػػف خبلليػػا جػػذور االخػػتبلؼ لممارسػػة الديمقراطيػػة والػػدفاع عػػف الحريػػة  ،كمػػا تعػػد منيجيػػة
الحػ ػوار منطم ػػؽ لتنمي ػػة الف ػػرد ب ػػالقيـ الت ػػي توج ػػد حيات ػػو ف ػػي اإلط ػػار االجتم ػػاعي واالقتص ػػادي
والسياسي وتساعد في تحديد أولويات التوجيو االيدلوجي في عبلقتو بػالتنوع والتعدديػة الثقافيػة
بالمنطقة العالمية(عز.)1288 :2010 ،
فقددد عددرف خبدراء الحدوار فددي منظمددة الدددول األمريكيددة :ىػػو عمميػػة لحػػؿ المشػػكبلت تسػػتخدـ
لمعالجػػة القضػػايا االجتماعيػػة والسياسػػية واالقتص ػادية التػػي ال يمكػػف حميػػا ح ػبلً كافي ػاً وفعػػاالً
عمى يد مؤسسة حكومية واحدة أو أكثر(بريت وتوماس.)19 :2011،
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ىناؾ تبلقي لبعض عناصر الحوار االساسػية فػي التعريفػات فقػد عرفػو مػارؾ جيػرزوف بقولػو:
تكمف سمة الحوار حاسمة األىمية في التقاء أطرافو في حيػز آمػف ليػتفيـ وجيػة نظػر الػبعض
اآلخر ليوضع خيارات عديدة لمتصدي لمشكمة شائعة.
وعرفػػو ىػػاؿ سػػوندرز مػػف المعيػػد الػػدولي لمح ػوار المسػػتداـ ومؤسسػػة كيترنػػغ :الح ػوار عمميػػة
تفاعؿ حقيقي ينصت خبلليا البشر إلى بعضيـ البعض بعمؽ ٍ
كاؼ ليغيروا بفعمو ما يتعمموف
ويبذؿ كؿ واحد أقصى ما في وسعو لتفيـ اىتمامات اآلخر ،حتى واف بقيا عمى اختبلؼ ،وال
يتنػػازؿ أي مشػػارؾ عػػف ىويتػػو ،بػػؿ يقػػر كػػؿ واحػػد بقػػدر كػػاؼ مػػف مطالػػب االخػػر االنسػػانية
المشروعة حتى إنو يتصرؼ عمى نحو مختمؼ تجاه االخر.
ويرى الباحث مف تعريؼ ىاؿ سوندرز أف الرغبة في ذاتيا إلقامة الحوار مف العوامؿ الميمػة
فػػي اسػػتمرار ونجػػاح الحػوار ،وتعتبػػر المعرفػػة والتقصػػي واالستكشػػاؼ منيجػاً السػػتدامة الحػوار
وبقاءه.
يختمؼ الحوار عف الجداؿ ىذا ما قالتو المؤسسة الدولية لمديمقراطية واالنتخابػات ،حيػث أنػو
يشػػجع تنػػوع األفكػػار واآلراء ال الكبػػت ليػػذه األفكػػار ،وفػػي ممارسػػة الح ػوار ىنػػاؾ اتفػػاؽ عمػػى
مفػ ػ ػػاىيـ الشػ ػ ػػخص أو معتقداتػ ػ ػػو يجػ ػ ػػب اال تكػ ػ ػػوف ليػ ػ ػػا االسػ ػ ػػبقية عمػ ػ ػػى مفػ ػ ػػاىيـ اآلخػ ػ ػػر أو
معتقداتو(بريت وتوماس.)21-20 :
ليػػذا عرفػػو سػػيد أقػػا الممػػارس التػػابع لبرنػػامج األمػػـ المتحػػدة االنمػػائي ،إف الح ػوار يعتبػػر أكثػػر
ديناميكية وأكثر تغي اًر وتجديداً مف التفاوض ،ومف نتائج التفاوض اتفاؽ مممػوس بينمػا الحػوار
كيدؼ فيو تغير في العبلقة (المرجع السابؽ.)21-20 :
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والحوار المجتمعي ىو عممية جذب كافػة أطػراؼ المجتمػع فػي شػبكة تفاعػؿ مخطػط ليػا سػمفاً
تعمؿ عمى تنظيـ وتوفير كافة الموارد المجتمعية المتاحة لموصوؿ إلى اليدؼ المحدد ويراعي
زي ػػادة وع ػػي األفػ ػراد بالقض ػػايا اليام ػػة ف ػػي مج ػػتمعيـ وزي ػػادة التفاع ػػؿ ب ػػيف كاف ػػة األطراؼ(عب ػػد
المطيؼ.)939 :2009 ،
وعرف الحوار المجتمعي أيضاً بأنو عبارة عف مدخؿ تنموي يساعد الناس عمى تفيـ
مجتمعاتيـ بأسموب إجرائي يعتمد عمى التعمـ مف خبلؿ دعوة أطراؼ متنوعة مف المجتمع
لمحوار المباشر حوؿ موضوعات ذات أولوية بالنسبة ليـ ،ويتـ ترتيب األولويات والتوصؿ
لمختمؼ الق اررات بواسطة المجتمع ،ويساعد ذلؾ عمى تطوير ميارات أفراد ومؤسسات
المجتمع ،مما يؤدي إلى تشكيؿ آليات مستمرة لمتواصؿ ضمف مشاركة فعالة مف مختمؼ
األط ارؼ في عممية صنع القرار بصورة مستمرة(المؤسسة األمريكية لمتنمية.)3 :2004 ،
وعرف الباحث الحوار المجتمعي اجرائياً ىو تبلقي أطراؼ معينة حوؿ موضوع أو مشكمة
معينة ،يتـ فيو طرح الخواطر واألفكار وتوجيييا لمطرؼ اآلخر ليتفيميا ،ليعقد األطراؼ ذات
العبلقة النية عمى استمرار التبلقي لمسعي إلى معالجة المواضيع والمشكبلت واألزمات
المجتمعُ والمتحاور مف أجميا.
ُ
والحوار يختمؼ عف المداولة فالمداولة :عممية إمعاف النظر ودوراف الخيارات المطموبة
لبلتخاذ ق اررات صعبة ليا مدلوالت ميمة تمعب فييا القيـ دو اًر أساسياً لكنيا تعتبر مثؿ
التفاوض بالنسبة لمحوار ،رغـ أف الحوار ال يستغني عنيا ،فالحوار ييدؼ إلقامة سبلـ
مستداـ.
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 مبادئ الحوار المجتمعي:
لمحوار المجتمعي مبادئ ميمة وال يمكف لمحوار المجتمعي أف يقوـ بدوف ىذه المبادئ وال
ينعقد ،ومف ىذه المبادئ:
أوالً :وجود األطراف الرئيسية في الحوار المجتمعي
يعتمد نجاح الحوار المجتمعي عمى وجود األطراؼ المجتمعة لمتحاور ،فالحوار يعد عممية
جذب كافة األطراؼ المعنية في شبكة تفاعؿ مخطط ليا ،فبدوف األطراؼ ال يكوف ىناؾ
حوار ،وأمثؿ ما يكوف ذلؾ في النقابات العمالية ،والحوارات الطبلبية ،والحوارات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،وغيرىا مف الحوارات التي تقاـ بيدؼ الخروج مف مشكمة معينة،
واستقبللية األطراؼ ميمو بحيث تكوف مدعومة مف الحكومة أو أطراؼ ذات العبلقة دوف
أية ضغوط منيا عمى اتخاذ الق اررات(توفيؽ.)277 :2009 ،
ثانياً :اإلرادة الصادقة:
لـ يكف مسار الحوار المجتمعي سيبلً أو في المتناوؿ إذا لـ تكف إرادة لمحوار وايماف صادؽ
بيف األطراؼ المتحاورة عبر آلية لتجاوز العقبات والصعوبات لموصوؿ إلى التوافؽ حوؿ
القضايا الرئيسية التي تساىـ في االنفراج وتعدي األزمات واف وجود النية الصادقة الستدامة
الحوار يفرض عمى أطراؼ الحوار تنازالت قد تكوف صعبة ومؤلمة عمى طرؼ مف االطراؼ
المتحاورة ،وىذا ما حدث مع التجربة التونسية عندما اشتدت العوامؿ الداخمية المتمثمة في
االزمة االقتصادية واالجتماعية وتيديدات الرباعي ،وأخرى خارجية (الضغوط االقميمية
الدولية واالوربية واالمريكية) ،نجح الرباعي في دفع أكثر ما يمكف مف االحزاب لقبوؿ
مضموف خارطة الطريؽ(الحناشي ،)46 :2014 ،وانتيت الجولة االولى باختيار رئيس
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حكومة جديد عف طريؽ آلية االنتخاب وذلؾ بموافقة  9أحزاب وامتناع  7أحزاب عف
التصويت وانسحاب الحزب الجميوري مف الحوار؛ وقد قدمت حركة النيضة التي تممؾ
االغمبية في المجمس التأسيسي تنازالت مؤلمة ،خاصة عمى مستوى قواعدىا والمتعاطفيف
معيا مف أجؿ مسار التوافؽ والحوار الوطني ،ليذا إف نجاح أي حوار بيف األطراؼ يتطمب
التضحية بالمصمحة الحزبية لصالح المصمحة العامة (الحناشي.)46 :2014 ،
وبذلك يتضح أف تغميب المصمحة العامة عمى الخاصة والمصمحة الوطنية عمى المصمحة
الحزبية ،والتعرؼ إلى نقاط التقارب وااللتفاؼ حوليا ،والبعد عف الشكميات والطرؽ التي
يمكف أف تيدـ الحوار ،وتدخؿ األطراؼ االختبلؼ المتواصؿ بدالً مف استدامتو والوصوؿ
لوجود حؿ متفؽ عميو.
ثالثاً :المساواة بين االطراف
تعتبر المساواة مف مبادئ الحوار المجتمعي ،وسبب نجاحو إذ بدونو ال يكوف ىناؾ نجاح،
وىذا ما جاء في نص اتفاقية رقـ ( )111الخاصة بالتميز في مجاؿ االستخداـ والمينة
لمنظمة العمؿ الدولي( :أي تميز أو استثناء أو فصل يتم عمى أساس العنصر أو المون أو الجنس أو
الرأي السياسي أو االصل الوطني أو المنشأ االجتماعي ،ويفسر عن إبطال أو انتقاص المساواة في

الفرص وفي العمالة عمى صعيد االستخدام والمينة) ،ويتعيد كؿ عضو ضمف ىذه االتفاقية بأف
يضع ويطبؽ سياسة وطنية تيدؼ مف خبلؿ طرائؽ توائـ البمد وأعرافو ،إلى تحقيؽ المساواة
في الفرص وفي المعاممة عمى صعيد االستخداـ والمينة ،بغية القضاء عمى أي تميز في ىذا
المجاؿ(األمـ المتحدة.)59 :2006 ،
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وذىبت منظمة العمل الدولية إلى أكثر من تحديد وخصت المساواة بين الجنسين ،وذلؾ
لكوف الحوار المجتمعي ييتـ بالمشاركة المنصفة ،فيي القناة التي يمكف مف خبلليا لمنساء
والرجاؿ أف يحققوا العمؿ البلئؽ والمنتج في ظروؼ تسودىا الحرية واإلنصاؼ واألمف
والكرامة االنسانية.
فينبغي أف تكفؿ السياسات والتشريعات السياسية والحقوقية العمالية ،أي اعتماد عممية الحوار
المجتمعي واالقرار بالحؽ في المفاوضة الجماعية ،وحماية كافة الشباب والعمؿ عمى تحسيف
أفياميـ وتمنح التحالفات الحوارية الوطنية لحفز الدعـ واالجراءات فيما يتعمؽ بمشاركة
الشباب مف الجنسيف تضاؼ إلييا مؤسسات المجتمع المدني والقطاعيف العاـ والخاص
وأيضا الشباب أنفسيـ ،وىي أمور ميمة لتعزيز الحوار الفاعؿ (مكتب العمؿ الدولي،
.)2009:85
اربعاً :سيادة الديمقراطية:
مف مبادئ الحوار المجتمعي الفعاؿ انتشار الديمقراطية السياسية واالجتماعية عمى أف تكونا
مجتمعتيف ،فالديمقراطية الموجودة توجب عمى المواطف إبداء رأيو مف خبلؿ تحكيـ عقمو دوف
خوؼ أو محاسبة مف الحاكـ أو المجتمع ،وحرية التفكير البناء ىي جوىر العمؿ الديمقراطي
وذلؾ ألنيا تدعـ الحوار وتفتحو ،وترفع الديكتاتورية وتقصيتيا ،فيي توفر لممتحاوريف جواً
آمناً ،حيث تتـ فيو النقاشات بشكؿ مفتوح ويعرض المشاركوف فيو أفكارىـ وتجاربيـ لتجاوز
االنعزالية ،وتنمو ىذه االفكار وتتطور بسبب دخوليا في مجابيو سميمة مقصودة مع أفكار
متناقضة أو موازية أو متقاربة أو مكممة وىذا يرفع مف مستوى المتحاوريف إلى مستوى أرقى
في فيـ االمور المطروحة ( مبيض.)15 -1 :2011 ،
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وتشير منظمة العمل الدولية في بمدان امريكا الالتينية إلى مجموعة من المبادئ
الميمة:

 -1التواصل :بغض النظر عف النوع الذي يقع عميو االختيار ،وتعد القدرة عمى االستماع
واالشتراؾ في خمؽ فيـ أوسع لقضايا ومصالح واحتياجات كؿ طرؼ ،وتعزيز العبلقات
بيف االشخاص وبيف المؤسسات ،حاسمة األىمية وسيتوقؼ ذلؾ نجاح عممية الحوار أو
فشميا عمي جودة التفاعبلت والتواصؿ بيف الجيات الفاعمة.
 -2اإل رادة السياسة :مف الضروري أف تكوف لدعـ مختمؼ القطاعات االجتماعية وكذلؾ
في الدولة مف أجؿ ضماف إقامة حوار شفاؼ ومف ثـ زيادة أفاؽ التوصؿ إلى اتفاؽ.
 -3تعزيز اليياكل القانونية والعمميات المؤسسية :ىذا يقوي حؽ الجيات الفاعمة في
االنخراط في عمميات حرة ومتساوية التخاذ القرار إذا كاف ىناؾ إطار قانوني يحميو،
ويتعيف أف يعمؿ ىذا اإلطار عمى تسيير سبؿ التفاعؿ بيف القطاعات االستراتيجية.
 -4تدفق المعمومات :يتيح لمجيات الفاعمة االجتماعية ومؤسسات الحكومة إمكانية متكافئة
وعادلة لموصوؿ إلى المعمومات ذات العبلقة.
 -5التدريب والثقيف :يتطمب الحوار الناجح تدريباً جديداً ومبتك اًر لمجيات الفاعمة بحيث
يمكنيا مف تأميف رؤية شاممة لعممية الحوار.
ً

.

 -6الم دوارد الماليددة :يعتمػػد تصػػميـ عمميػػات الح ػوار وتنفيػػذىا والتػػدريب مػػف الدرجػػة األولػػى،
ولكف ليس حصرياً عمى الموارد البشرية(برويت وتوماس.)71 :2011،
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اطراف
مجتمعة
ارادة صاقة
سياسية
واجتماعية

التدريب
والتنسيق
والموارد
المالية

تتدفق
المعلوما
ت

الحوار
الناجح

المساواة
بين
االطراف

سيادة

تعزيز الهياكل
القاتنونية

الديمقراطية

التواصل

يوضح شكؿ ( )1تفاعمية مبادئ الحوار الناجح( ،جرد بواسطة الباحث).
ويػػرى الباحػػث مػػف أىميػػة إنجػػاح الح ػوار المجتمعػػي حتػػى يػػؤتي ثمػػاره ،يجػػب أف تكػػوف الثقػػة
المبنية عمى اإلرادة الصادقة  ،وذلؾ مف خبلؿ اعتراؼ أطراؼ الحوار بعضػيـ بػبعض ،حتػى
ال يكوف ىناؾ مجاؿ لتيميش أي طرؼ ،واإلتفاؽ حوؿ المصالح المشتركة ،واحتراـ كؿ فريؽ
ألولويات واىتمامات الفريؽ اآلخر واالنطبلؽ مف ىذا المبدأ ،واف ىذه المصالح واالىتمامػات
يجب أف تكوف جديرة باالحتراـ ،ولبموغ النتائج المرجوة ،يجب أف يكوف لػدى جميػع األطػراؼ
قناعة بأنو ال يمكف الوصوؿ إلى ىذه النتائج إال مػف خػبلؿ الحػوار الفعػاؿ ،والػداؿ عمػى تفيػـ
الجميع لممصالح الكمية عف المصالح الجزئية ،وتقديـ المصالح الوطنيػة العميػا عمػى المصػالح
الحزبية الضيقة.
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أىداف الحوار المجتمعي:
أوالً :الحوار المجتمعي يمكن من سياسة الدولة:
تطبيؽ الحوار في الدولة يؤدي إلى تعزيز دور السمطات في الدولة بما يتضمنو مػف مجموعػة
م ػػف األبع ػػاد المترابط ػػة الت ػػي يفس ػػر م ػػف خبللي ػػا نط ػػاؽ الحي ػػاة ب ػػالمجتمع ب ػػيف أطػػراؼ الحػ ػوار
اعتماداً عمػى منيجيػة توضػح عبلقػة الدولػة بمؤسسػاتيا ويتضػح مػف خبلليػا جػذور االخػتبلؼ
كمحػػور لممارسػػة الديمقراطيػػة والػػدفاع عػػف الحريػػة ،كمػػا ويتشػػكؿ مػػف خبلليػػا البنػػاء الثقػػافي
المرتكز عمى معطيات التراث وأنماط التغيير الثقافي ،كما وتعد منيجية الحوار منطمقاً لتنميػة
شعور الفرد بػالقيـ التػي توجػو حياتػو فػي االطػار االجتمػاعي واالقتصػادي والسياسػي وتسػاعده
ف ػػي تحديػػػد أولويػ ػػات التوجي ػػو االيػػػدلوجي فػ ػػي عبلقتػ ػػو ب ػػالتنوع والتعددي ػػة الثقافي ػػة بالمنظومػػػة
العالميػػة ،ويمثػػؿ الح ػوار دعػػوة إلػػى الش ػراكة بػػيف األف ػراد والمنظمػػات الرسػػمية وغيػػر الرسػػمية
ويضػ ػػمف التعمػ ػػيـ والتػ ػػدريب الروحػ ػػي واالجتمػ ػػاعي والػ ػػدفاع عػ ػػف الحقػ ػػوؽ األساسػ ػػية(ابراىيـ،
.)906-905 :2011
ثانياً :االسيام في عقد اجتماعي جديد لعالم جديد:
إف الح ػوار المجتمعػػي يسػػيـ فػػي الوصػػوؿ الػػى العػػامميف خػػارج القطػػاع الحكػػومي واسػػتيعاب
الوافػػديف الجػػدد فػػي االس ػواؽ والعمػػؿ ،ويزيػػد مػػف الحفزيػػة فػػي وضػػع ب ػرامج مجتمعيػػة موجيػػة،
تحقػػؽ ىػػذه الب ػرامج فوائػػد منيػػا االسػػتقرار والتحػػويض باألنشػػطة االقتصػػادية وتيسػػير االتصػػاؿ
ب ػػيف االفػ ػراد وت ػػرميـ ال ػػنيج المجتمع ػػي ،ويع ػػد الحػ ػوار المجتمع ػػي ى ػػو م ػػف أح ػػد الرك ػػائز تح ػػؿ
القضايا االقتصادية واالجتماعيػة وتشػجيع الحكومػة الرشػيدة وتتػيح عبلقػات سػميمة وتػدفع إلػى
التقدـ االقتصادي واالجتماعي ( جيياف.) 26 -21 :2015،
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ثالثاً :العمل عمى استدامة التنمية البشرية:
يعتبػػر ح ػوار الثقافػػة والتنميػػة منتػػدى يجمػػع المجتمػػع المػػدني والحكومػػات والمػػانحيف وصػػناع
السياس ػػات لمناقش ػػة وص ػػياغة أجن ػػدة التنمي ػػة ال ػػذي يع ػػدىا ،ويس ػػيـ الحػ ػوار ف ػػي جع ػػؿ الثقاف ػػة
والمشتغميف بيػا فعػاليف فػي التنميػة السياسػية مػف أجػؿ تعزيػز ك ارمػة االنسػاف واستئصػاؿ الفقػر
وعدـ المساواة ،ليذا عقد برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في مقػر االمػـ المتحػدة فػي نيويػورؾ
 25م ػػارس  ،2015لي ػػدعـ األش ػػكاؿ الجدي ػػدة لمتح ػػرؾ الجم ػػاعي وي ػػدعـ مختم ػػؼ المعارض ػػة
الجماعية بما في ذلؾ االنتخابات والمظاىرات السميمة (تقرير التنمية البشرية.) 20 :2015،
والحوار المجتمعي مػع المػواطنيف يسػاىـ فػي تعػديؿ األفكػار والمعػاني التقميديػة باإلضػافة إلػى
توظي ػػؼ المػ ػوارد البشػ ػرية م ػػف خ ػػبلؿ عممي ػػات المش ػػاركة الفاعم ػػة ب ػػيف المػ ػواطنيف ومؤسس ػػات
المجتمع المدني وبػيف مؤسسػات الدولػة ،ويسػاىـ الحػوار المجتمعػي فػي زيػادة الػوعي واإلدراؾ
لدى المواطنيف مف خبلؿ تحديد احتياجاتيـ ومشكبلتيـ والمساىمة في حميا(إبراىيـ:2011 ،
.)896
رابعاً :يعزز الحوار المجتمعي الحكم الرشيد:
وذلػػؾ الرتباطػػو الشػػديد بمعظػػـ مؤش ػرات الحكػػـ الرشػػيد ومنيػػا المشػػاركة الجماىيريػػة الفاعمػػة
التػي تضػػمف لجميػػع الرجػػاؿ والنسػػاء ،وتطبيػػؽ األطػػر والنصػػوص القانونيػػة بصػػورة عامػػة دوف
أي إقصاء بيف أفراد المجتمع ،والشفافية لضماف التدفؽ والتبادؿ الحر لممعمومات التي تسػاعد
ف ػػي الشػ ػراكة الفعال ػػة م ػػف خ ػػبلؿ النظ ػػر ف ػػي مع ػػامبلت المؤسس ػػات وحس ػػاباتيا ،والتوج ػػو نح ػػو
الجماعة حيث أف جميع المصالح الخبلفية يتـ التوسط فييا لموصػوؿ إلػى إجمػاع واسػع حػوؿ
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مػػا يعنػػي النفػػع العػػاـ لمػػوطف والجماعػػات المحميػػة ،ويمكػػف مػػف المسػػاءلة مػػف متخػػذي القػ اررات
سواء في القطاع العاـ أو الخاص (أحمد.) 24 :2008 ،
وق ػػد رفع ػػت جمس ػػات الحػ ػوار المجتمع ػػي ال ػػوطني الت ػػي ش ػػيدتيا البحػ ػريف ع ػػاـ  2013مس ػػتوى
التمثيؿ السياسي والمحاسبة بحسب تقرير البنؾ الدولي لمؤشرات الحكـ الصالح ،الصػادر فػي
العاصػػمة االمريكيػػة واشػػنطف بتػػاريخ سػػبتمبر ايمػػوؿ ، 2014ولكػػف دوف المسػػتوى الػػذي كػػاف
عميو قبػؿ أحػداث  ، 2011وأشػار أيضػا الػى تحسػيف مسػتوى فعاليػة الحكومػة وكػذلؾ مسػتوى
السػػيطرة عمػػى الفسػػاد مقارنػػة بالعػػاـ  ،2012وبمػػغ عػػدد التعميقػػات عمػػى الخبػػر التػػي أوردتػػو
صػػحيفة الوسػػط  28تعميقػػا منيػػا  20مؤيػػدا و 8رافضػػيف يػػدؿ ذلػػؾ عمػػى وجػػود تقػػدـ مممػػوس
ن ػ ػ ػػاتج ع ػ ػ ػػف الحػ ػ ػ ػوار المجتمع ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػػذي أطمقت ػ ػ ػػو حكوم ػ ػ ػػة البحػ ػ ػ ػريف ع ػ ػ ػػاـ [ 2013الوس ػ ػ ػػط،
 :2014/10/3صحيفة].
و ذل ػ ػػؾ يعن ػ ػػي الحػ ػ ػوار المجتمع ػ ػػي بتعزي ػ ػػز المش ػ ػػاركة والمس ػ ػػاءلة والش ػ ػػفافية والت ػ ػػدقيؽ الح ػ ػػر
لممعمومػػات وتػػداوليا ،والتوجػػو نحػػو الجماعيػػة ،ويزيػػد مػػف فعاليتيػػا إذا تعاونػػت الحكومػػة مػػع
مؤسس ػػات المجتم ػػع الم ػػدني إلدارة حػ ػوار ح ػػوؿ مػ ػػدى تطبي ػػؽ الدول ػػة لش ػػروط الحك ػػـ الرشػػػيد
ولمبادئػػو ومؤش ػراتو ،ف ػذلؾ يعنػػي اف الجميػػع غيػػر متوجسػػيف مػػف المسػػاءلة الجماعيػػة ضػػمف
حوار مجتمعي بناء.
خامساً :تستفيد منو األحزاب السياسية :يمكػف أف تسػتخدمو كػأداة أوليػة لبنػاء التحالفػات بػيف
األحػزاب والتعػػاوف بشػػاف مجموعػػة مػػف القضػػايا ،أو التعػػاوف عمػػى أسػػاس مخصػػص داخػػؿ أو
خػػارج المؤسسػػات المنتخبػػة بطريقػػة ديمقراطيػػة ،حيػػث أنػػو ميػػـ بػػيف األحػزاب والقػػوى السياسػػية
لما لو مف دور في تخفيؼ التعصب والتوتر والصراع( كيمب.)26 :2013 ،
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يمكن إقامة الخدمات ألصحاب العمل والعمال ومنظماتيم التي
سادساً :الحوار المجتمعي ً
تشجع عمى قيام تشاور وتعاون فعال بين االطراف الثالث. .
ويصػػؼ الح ػوار المجتمعػػي مشػػاركة العمػػاؿ وأصػػحاب العمػػؿ والحكومػػات فػػي صػػنع الق ػ اررات
بخص ػػوص مس ػػائؿ العمال ػػة ومك ػػاف العم ػػؿ ويش ػػمؿ كاف ػػة أنػ ػواع المفاوض ػػة والتش ػػاور وتب ػػادؿ
المعمومػػات بػػيف ممثمػػي ىػػذه المجموعػػات بشػػأف المصػػالح المشػػتركة فػػي السياسػػة االقتصػػادية
واالجتماعية وسياسة العمؿ.
ويش ػكؿ الح ػوار االجتمػػاعي فػػي الوقػػت نفسػػو وسػػيمة لتحقيػػؽ التقػػدـ االجتمػػاعي واالقتصػػادي
وىػدفاً بحػد ذاتػو ،اذ يمػنح النػاس صػوتاً وحػػاف اًز فػي مجتمعػاتيـ وأمػاكف عمميػـ ( مكتػب العػػدؿ
الدولي.)5 :2013 ،
ويع ػػد الحػ ػوار المجتمع ػػي وس ػػيمة لئلص ػػبلح ال ػػداخمي ف ػػي المجتمع ػػات أطػ ػراؼ الحػ ػوار ،ويؤك ػػد
مقومػػات االسػػتقبلؿ واالكتمػػاؿ الػػذاتي ،كمػػا ييسػػر تػرابط المصػػالح عمػػى المػػدى القريػػب والبعيػػد
ويصػػبح مػػف الضػػرورات الكفايػػة واالقتصػػاد فػػي مشػػروعات التنميػػة والتعميػػر والتصػػنيع واألمػػف
والدفاع عف الكياف الحضاري واالقتصادي ألطراؼ الحوار(محمد.)5128 :2011،
وأظيرت أدبيات منظمة العمؿ الدولية في بند االىتماـ :بالعمؿ أف الحوار المجتمعي لو تأثي اًر
مباش ار عمى خفض حاالت الفقر وتحسف ظروؼ الفئات الميمشة مف العماؿ ،ولو القدرة عمى
تمريػػر عمميػػات إعػػادة ىيكمػػة أس ػواؽ العمػػؿ فػػي ظػػؿ األزمػػات االقتصػػادية ،او خػػبلؿ م ارحػػؿ
االنتقاؿ االقتصادي مف نيج إلى اخر.
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مف الواضح أف منظمة العمؿ الدولية ،تؤكد عمى أىمية الحوار المجتمعي إلنفاذ المبادئ التي
تحتوييػػا تمػػؾ االتفاقيػػات الصػػادرة عػػف المنظمػػة ،التػػي ال تكػػاد يخمػػو صػػؾ مػػف صػػكوكيا عمػػى
(بوىزاع.)4 :2014 ،
وجود الحوار المجتمعي ً
سابعاً :الحوار المجتمعي يخفض من االتجاىات التعصبية:
الحوار المجتمعي يساىـ في الحد مف التعصبية ،ويوقؼ النزاع العرقي والطػائفي بػيف األفػراد
والمجتمعات ،اذا ما توافرت االستعدادات ،لتبني الحػوار كخيػار اسػتراتيجي لمخػروج مػف دوامػة
االخ ػػتبلؼ وال ػػدخوؿ ف ػػي س ػػكينة الحػ ػوار ويك ػػوف ذل ػػؾ بالص ػػدؽ م ػػع ال ػػذات ،وااليم ػػاف بوج ػػود
اآلخريف وبحقوقيـ.
ويتفػػؽ ذلػػؾ مػػف اتبػػاع اجػراءات عمميػػة تتضػػمف تعػػديؿ السػػموؾ إلكسػػاب أىػػالي المجتمػػع القػػيـ
والمبادئ التي تساعدىـ عمى إيجاد طرؽ يػتـ مػف خبلليػا التكيػؼ بيػنيـ وبػيف بيئػتيـ وقػدراتيـ
عمػػى تحديػػد احتياجػػاتيـ ومشػػاكميـ والرغبػػة بالقيػػاـ بعمػػؿ يػػتـ مػػف خبللػػو اشػػباع االحتياجػػات
والحد مف ىذه المشكبلت( محمد.)5123 -5122 :2011 ،
ىػػذه االج ػراءات تػػتـ بالتعػػاوف مػػع قيػػادات المجتمػػع المحمػػي عمػػى تنفيػػذ مشػػروعات وانجػػازات
ممموسػػة تسػػاعد عمػػى الحػػد مػػف المشػػكبلت وقػػد تكػػوف فػػي صػػورة خػػدمات متنوعػػة اجتماعيػػة
وثقافيػػة وصػػحية وسػػكانية ،ويعمػػؿ الح ػوار المجتمعػػي عمػػى تحديػػد األسػػباب التػػي تػػؤدي إلػػى
التعصب والنزاعات والصرعات العرقية والطائفية بػيف األىػالي ،ويػتـ اقنػاع القيػادات الموجػودة
فػػي المجتم ػػع بضػػرورة التع ػػاوف إلنيػػاء وح ػػؿ المشػػكبلت ،ويس ػػيـ فػػي خم ػػؽ رأي عػػاـ مس ػػتعد
لتحمػػؿ المسػػئولية ،وكمػػا أف الح ػوار المجتمعػػي يثيػػر االى ػالي والمجموعػػات المشػػاركة عمػػى
األطراؼ المتعصبة لكي يتراجعوا عف موقفيـ( محمد.)5123 -5122 :2011 ،
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وىذا ما حدث في والية ببلتو ،في نيجريا بعد وقوع أعماؿ العنػؼ بػيف المسػمميف والمسػحييف،
والتػػي ذىػػب ضػػحيتيا  1000شػػخص فػػي عػػاـ  ،2004حيػػث دعػػا حػػاكـ الواليػػة إلػػى مػػؤتمر
لمس ػػبلـ ،أص ػػدرت في ػػو توص ػػيات لح ػػؿ الصػ ػراعات  ،واف تت ػػداخؿ اليوي ػػة الديني ػػة م ػػع اليوي ػػة
العرقيػػة والسػػكاف وتػػداخؿ الوضػػع االقتصػػادي يػػؤدي إلػػى حػػدوث ن ػزاع وص ػراع طبقػػي ،ومػػف
خ ػػبلؿ تطبي ػػؽ مب ػػادئ الحػ ػوار الخاص ػػة بنػ ػزاع األدي ػػاف عق ػػدت لق ػػاءات ك ػػاف عم ػػى إثرى ػػا عق ػػد
اتفاقيػػات تسػػوية ومتابعػػة عمميػػة الح ػوار إليجػػاد تسػػوية تكػػوف مقبولػػة بشػػكؿ نيػػائي مػػف كػػبل
الج ػ ػانبيف ،وضػ ػػعت مسػػػودة رائعػػػة بعػػػد أف اتيػػػـ المسػ ػػمموف ى ػػـ الس ػػبب باألح ػػداث م ػػف قبػ ػػؿ
المسحييف ،عمييا كاف موقؼ كبار قادة المسمميف أف اعترفوا وردوا برد غير متوقػع بػأف قػدموا
اعتػػذار أذىػػؿ الطػػرؼ االخػػر والحاضػريف ،والتػػي كػػاف مػػنيـ أف قػػدموا اعتػػذار مماثػػؿ عمػػى مػػا
بدر منيـ في موقؼ مؤثر ،ىذه المسودة في أوليا :بياف السبلـ :
بس مهللا ا رح م الر رح م ا هللا نحػػف ممثمػػوف المسػػمميف والمسػػحييف مػػف قوميػػات عرقيػػة مختمفػػة فػػي
منطقػػة شػػينداـ التابعػػة لمحكومػػة المحميػػة فػػي واليػػة ببلتػػو ،وقػػد اجتمعنػػا ىنػػا لمصػػبلة مػػف أجػػؿ
السػبلـ الحقيقػػي فػي مجتمعنػػا ،نقػر بانتيػػاء العنػػؼ وا ارقػة الػدماء المػذيف يجردانػػا مػف الحػػؽ فػػي
الحياة والكرامة (معيد السبلـ االمريكي.)37 :2008،
مػػف ذلػػؾ يتبػػيف أف الح ػوار لػػو تػػأثير قػػوي عمػػى القضػػاء عمػػى االتجاىػػات التعصػػبية الخاصػػة
بالعنؼ والنزاع والصراع الديني والطائفي والطبقي.
ثامناً :الحوار المجتمعي يعتبر أىم لغة يمكن أن نتواصل بيا مع أنفسنا واآلخرين
وذلؾ ألف الحوار أىـ لغة لتنمية االفكار وتطورىا فيو مذيب فكري لكؿ الموارد الصمبة التي
يمكػ ػػف أف توجػ ػػد بػ ػػيف البشػ ػػر ،فػ ػػالحوار المجتمعػ ػػي يبنػ ػػي الػ ػػوطف حيػ ػػث ال يمكػ ػػف ألحػ ػػد مػ ػػف
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المتحػ ػػاوريف أف يختمػ ػػؼ لتقػ ػػديـ شػ ػػيء لمػ ػػوطف وىػ ػػذا ىػ ػػو اليػ ػػدؼ الػ ػػذي ينطمػ ػػؽ منػ ػػو الح ػ ػوار
المجتمعي ،عمػى سػبيؿ المثػاؿ تركيػز الحػوار المجتمعػي الػذي انعقػد بمنطقػة القصػيـ بالمممكػة
العربية السعودية وتحت عنواف ( حوار بيف المجتمع ومؤسسات العمؿ ) عمى مجاالت العمؿ
والتوظيؼ وفتح حوار بيف المجتمع ومؤسسات العمؿ ،عكس رؤية واضحة وصريحة الىتماـ
ػداء مػػف الحكومػػة التػػي أجمسػػت ثبلثػػة مػػف وزرائيػػا عمػػى طاولػػة الحػوار فػػي مقابػػؿ
الجميػػع ابتػ ً
فئ ػػات مختمف ػػة م ػػف المجتم ػػع ورج ػػاؿ أعم ػػاؿ ونخ ػػب فكري ػػة وممثم ػػيف لممجتم ػػع ومنتج ػػيف إل ػػى
مؤسسػػات الدولػػة وتحمميػػا مػػف أجػػؿ الػػوطف ،والعمػػؿ فػػي قضػػايا تيػػـ الػػوطف والم ػواطنيف مثػػؿ
التوظي ػػؼ وت ػػداخؿ العمال ػػة األجنبي ػػة ،وقض ػػايا ذات عبلق ػػة بأنظم ػػة العم ػػؿ والقػ ػوانيف ،والبع ػػد
االجتمػػاعي وثقافػػة المجتمػػع حػػوؿ العمػػؿ وقيمػػو ،ومعوقػػات عمػػؿ الم ػرأة االجتماعيػػة ،وقضػػية
التعم ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ ومخرجات ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،والت ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريب المين ػ ػ ػ ػ ػ ػػي لط ػ ػ ػ ػ ػ ػػالبي العم ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ،وي ػ ػ ػ ػ ػ ػػدخؿ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي البع ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
االقتصادي[الرياض :2008/4/28،صحيفة].
ويػػرى الباحػػث :إف إقامػػة ح ػوار مجتمعػػي مسػػتداـ ميمػػة أساسػػية مػػف أجػػؿ بنػػاء الػػوطف وبنػػاء
وأجيالو القادمة ىذا يساعد عمى استشراؼ المستقبؿ مف أجؿ تنمية قػدراتيـ المسػتقبمية ليكونػوا
قػادريف عمػى تحمػؿ المسػؤولية إلعػداد االجيػاؿ التػي تمػييـ ،تبعػا لمػا تعممػوه مػف خػبلؿ اىتمػػاـ
المسػؤولية فػي القطػاعيف الحكػػومي والخػاص ومؤسسػات الدولػة ومػػا وجػدوه ممػا يحققػو الحػوار
المجتمعي في ىذا المضمار.
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أدوات الحوار المجتمعي

تتعػػدد أدوات الح ػوار المجتمعػػي تبعػػا لمجيػػات القائمػػة المسػػتفيدة مػػف عقػػد المقػػاءات الحوريػػة،
وتأخ ػػذ أش ػػكاالً وأحجامػ ػاً كثيػ ػرة  ،وتخت ػػار أدوات عممي ػػة الحػ ػوار عم ػػى أس ػػاس الس ػػياؽ الثق ػػافي
والسياسػػي لكػػؿ حالػػة ،ويمكػػف التركيػػز عمػػى ثػػبلث جوانػػب بالغػػة األىميػػة مػػف مبػػادرة الح ػوار،
ستشكؿ نجاحيا ىي  :الناس والمشكمة والعممية.
ويقػػدـ مثمػػث الرضػػا الػػذي أعػػده كريسػػتوفر مػػور الػػذي يعتبػػر أداة لتحميػػؿ الصػراعات ،وتمييػػز
بيف مختمؼ المصالح التي لدى الناس في أنواع األوضاع التي صممت الحوارات لمعالجتيا.

األشخاص (نفسي)

المشكبلت (الفعمية)
مثلث الرضا

العممية اإلجرائية
شكؿ()2
المصدر (الحوار الديمقراطي ،دليؿ عممي)75 :
ويتناول التصميم أدوات الحوار باعتبار ما يمي:
 -1القضػػايا النفسػػية :األشػػخاص الػػذيف ىػػـ جػػزء مػػف عمميػػة الح ػوار مثػػؿ (الجيػػات الراعيػػة
والجي ػػات الداعي ػػة والمش ػػاركيف وجمي ػػور المتف ػػرجيف الميتم ػػيف) ،لي ػػـ مص ػػمحة عاطفي ػػة
ونفسية في الشعور بػاالعتراؼ بيػـ واحتػراميـ وسػماعيـ ،مػف خػبلؿ التصػميـ يتقػرر مػف
الذي يتـ إشراكو ،ويجب أف يفغ ذلؾ عمى نحو يمبي حاجات المشاركيف النفسية.
- 29 -

 -2القضػػايا الجوىريػػة :تعتبػػر القضػػايا الجوىريػػة المشػػكمة التػػي سػػيتـ التعامػػؿ معيػػا جوىريػػا
بالنسبة لمحتوى مبادرة الحوار أو ىدفيا ،ويجب أف يحدد التصميـ غرضا واضحاً ويبػيف
نطاؽ القضايا التي ستناقش بحيث يمبي مصمحة المشػاركيف المتمثمػة فػي ضػماف تحقيػؽ
نتائج بشأف القضايا الجوىرية.
 -3القضػػايا االجرائيػػة :تسػػاعد الطريقػػة التػػي تتكشػػؼ بيػػا العمميػػة عمػػى تقريػػر مػػا إذا كػػاف
الناس يروف أف الحوار شرعياً وعادالً وجدي اًر باالىتماـ أـ ال ،ومف ىنػا يجػب د ارسػة ىػذه
القضايا اإلجرائية بدقة في عممية التصميـ(برويت وتوماس.)75 :2011،
وتبعػ ػاً ألص ػػحاب المص ػػمحة واخ ػػتبلؼ اش ػػكاليا ،تختم ػػؼ األدوات الت ػػي تس ػػتخدميا ف ػػي إجػ ػراء
الح ػوارات المجتمعيػػة ،فمنظمػػة العمػػؿ الدوليػػة اقتضػػت وجػػود االط ػراؼ االساسػػية الفاعمػػة فػػي
الثبلثية كأدوات في انجاح الحوار المجتمعي الخاص بتنمية العمالة وىي:
أوالً :الحكومات
بوصفيا الجية المعنية بإنفاذ سياسات وتشريعات العمؿ تارة ،وتارة أخرى بوصفيا راعي
العمؿ حينما يتعمؽ الموضوع وبالموظفيف والعماؿ والقطاع العمالي(بوىزاع.)4 :2014 ،
و تػ ػػوفر الحكومػ ػػات ظػ ػػروؼ سياسػ ػػية مناسػ ػػبة لقيػ ػػاـ ح ػ ػوار فعمػ ػػي ،ويمكػ ػػف أف تتحػ ػػد جيػ ػػود
الم ػواطنيف والجيػػود الحكوميػػة لتحسػػيف األح ػواؿ االقتصػػادية واالجتماعيػػة والثقافيػػة لممجتمػػع،
وربط المحميات بالمجتمع األكبر(إبراىيـ.)907 :2011،
ثانياً :نقابات العمال
إف لوجود نقابات عمؿ قوية أىمية حاسمة بالنسبة لمحوار المجتمعي ،فيي تعمد إلى الدفاع
عػػف حريػػة التنظػػيـ النقػػابي واسػػتقبلليتو والتمسػػؾ بحػػؽ المفاوضػػة الجماعيػػة فػػي أمػػاكف العمػػؿ
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باعتبارىا مف الحقوؽ االساسية لمعمؿ ووسيمة ال غنى عنيا لمدفاع عف حقوؽ العماؿ وتعزيػز
مكاسبيـ ،ولتوسع نطاؽ الديمقراطية والكرامة البشرية والعدالة االجتماعية.
ثالثاً :أصحاب العمل
تعمؿ منظمات أصحاب العمؿ عمى تمثيؿ أعضائيا واالستجابة لتطمعاتيـ مرغمة الييئات
اإلدارية عمى مراجعة استراتيجيتيا والخدمات التي توفرىا ألعضائيا ،فضبلً عف مراجعة
ىياكميا بالذات ،وتقوـ بتمثيؿ مصالح أصحاب العمؿ في ترتيبات المفاوضة الجماعية.
ولتعدد الحوارات المجتمعية ولتداخميا تكثر أدواتيا مع وجود الحكومات كطرؼ وأداة رئيس
في الحوار ،التي قد تكوف شريؾ في الحوار أو راعية .
رابعاً :منظمة العمل الدولية
يعد الحوار المجتمعي أحد المبادئ األساسية لمنظمة العمؿ الدولية ،وتقوـ الييكمية األساسية
لممنظمة والوظائؼ التي تضطمع بيا ،عمى الحوار المجتمعي وتضـ مشاركة الحكومات
والعماؿ وأصحاب العمؿ في الوفاء بالتزاماتيا ،ويشكؿ الحوار المجتمعي نموذج اإلدارة
السديدة لمنظمة العمؿ الدولية مف أجؿ النيوض بالعدالة االجتماعية والعبلقات المنصفة في
مكاف العمؿ والتنمية المستدامة واالستق ارر االجتماعي والسياسي(مكتب العمؿ الدولي،
. )12-5 :2013
خامساً :مؤسسات المجتمع المدني:
تسيـ مؤسسات المجتمع المدني في إحداث التغيير االجتماعي ،والسياسي في المجتمع،
وىي مراكز خدمية ورعائية تسد الثغرات في أداء السياسات العامة الحكومية ،وتجسد بشكؿ
واضح أىمية المشاركة باعتبارىا عماد التنمية ،وتوضح أىمية مشاركة السكاف في التخطيط
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والتنفيذ والمتابعة والتقويـ لمشروعات التنمية ،حيث تأتي الخطط دائما متوافقة مع حاجات
السكاف نتيجة مشاركتيـ(عبد المطيؼ.)951-950 :2007 ،
وقد شيدت مؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني حراكاً ممحوظاً خبلؿ الفترة -2007
 ،2010لتحقيؽ المصالحة الوطنية وانياء االنقساـ ،كونيا تشكؿ جزءاً مف حياة المجتمع
الفمسطيني ،المدنية التي رافقتو في مسيرة التكويف الوطني ،وقناة لمتعبئة ورافعة لبناء المجتمع
الفمسطيني واستنياض مقومات بقائو وتطوره ،عبلوة عمى مفاىيـ التسامح واستيعاب اآلخر
والمصالحة واالندماج الديمقراطي ،ومفاىيـ العفو والمصمحة الوطنية ىي قناعات يناضؿ مف
أجميا المجتمع المدني وتسعى مؤسساتو إلى تعزيزه في المجتمع الفمسطيني ،وقد تقدمت
مؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني بعدة مبادرات ،منيا مبادرات لمضغط إلجراء الحوار،
وتمثمت في مبادرة القطاع الخاص وجمعية رجاؿ األعماؿ ،ومبادرة مجموعة الحوار الوطني
مف المثق فيف واألكاديمييف في عدد مف المؤسسات المحمية والمراكز البحثية ،ومبادرة مؤسسة
باؿ ثنؾ ،ومبادرة المركز الفمسطيني لمديمقراطية وحؿ النزاعات(أبو مطر.)7-69 :2012 ،
سادساً :وسائل االعالم:
تعتبر وسائؿ االعبلـ المسموعة والمقروءة بكؿ انواعيا وتفاصيميا ،أداة رئيس مف أدوات
الحوار المجتمعي ،ذلؾ لما توفره مف تدفؽ المعمومات الخاصة بمقاءات الحوار ،وما يصدر
عنيا مف تصريحات عمى النقاط المتفؽ عمييا ،وتساىـ في خفض حدة التوترات وأعماؿ
العنؼ بيف جماىير وجماعات األطراؼ المتنازعة(،برويت وتوماس )95 :2011،وذلك لما
تقدمو وسائل اإلعالم من:
 -1مضاعفة المعمومات لدي االفراد والجماعات ،مف خبلؿ التدفؽ المستمر لممعمومات.
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ميبل لمحوار بدال مف
 -2تستطيع وسائؿ االعبلـ أف تجعؿ األفراد والجماعات أكثر ً
التيميش واإلقصاء ،بما توفره مف تأثيرات نفسية قادرة عمى تغيير االتجاىات وتحسيف
الوعي.
 -3تحقيؽ االنسجاـ والتوافؽ مف خبلؿ المراحؿ االنتقالية التي تمر بيا الحوارات.
 -4خمؽ الحوار المجتمعي الفاعؿ بيف أفراد وجميور المجتمعات(عامر.)25 :2013 ،
سابعاً :الجامعات والمؤسسات التعميمية:
ويأتي دور الجامعات والمؤسسات التعميمية األخرى داعـ لمحوار ،وذلؾ مف خبلؿ إمكانيتيا
التثقفية في التنشئة االجتماعية وغرس ثوابت قيمية ،وثقافة معتدلة قائمة عمى قبوؿ التعددية
وقبوؿ اآلخر ،وتعتبر الجامعات غير بعيدة عف المشاكؿ المجتمعية فيي فاعمة وليا تأثير
في تح قيؽ التثقيؼ ،الذي يؤثر عمى سموؾ الطالب الذي يمثؿ فيما بعد سموكيات مجتمعية
سائدة ومتوارثة ،بمعني آخر أنيا تصير مختمؼ التوجيات الفكرية والثقافية المختمفة في
بوتقة واحدة(باقر.)81 :2010 ،
ويرى الباحث أف الجامعات قادرة عمى تشكيؿ أرى عاـ تقوده إلتماـ جمسات الحوار وخاصة
عندما يكوف الحوار يخص مستقبميـ ،ويمبي طموحاتيـ ،وعف طريؽ عمؿ لقاءات حوارية
تتبع لبرامج ىادفة ،ليتـ اشراكيـ في حؿ قضاياىـ وقضايا مجتمعيـ ،وليكونوا قادريف عمى
إدارة ذواتيـ وأوطانيـ ،ومف ىنا يجب عمى القوى واالحزاب واألطراؼ المتحاورة أف تضع في
عيف االعتبار نجاح الحوار واستم ارره.
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 معوقات الحوار المجتمعي:
سياسيا واجتماعياً واقتصادياً ،وتطبيقو
الحوار المجتمعي الفعاؿ يعتبر أساساً الستقرار الدولة
ً
فعاؿ.
داخؿ الدولة ليس باألمر السيؿ ،لوجود معوقات تحوؿ دوف إقامة حوار ً
ومن أىم ىذه المعوقات:
أوالً :غياب الضابط الحضاري عند االختالف
بمعنى عدـ القبوؿ بالتعددية ،سواء كانت تعددية عرقية أو دينية أو عشائرية أو اختبلؼ
اس إِنَّا َخمَ َق َنا ُك َـ ِم َف
األدياف أو المذاىب فالتعددية أصؿ المجتمعات قاؿ تعالىَ :
﴿يا أَييَا النَّ ُ
وبا َوقََبائِ َؿ لِتَ َع َارفُوا﴾ (الحجرات )13:إف عدـ االعتراؼ الرسمي
َذ َك ٍر َوأ َُنثَى َو َج َعَم َنا ُك َـ ُش ُع ً
باألقميات العرقية بما في ذلؾ الطبيعة الفاترة لسياسات تكافؤ الفرص ،يتولد عنو استياء حاد
باسـ حقوؽ المواطنة ،ويشجع الفرصة أماـ المتطرفيف إلذكاء مشاعر العدائية لكؿ أقمية
سابقة الذكر ،واف استمرار الحوار بيف نظـ التنوع يسفر عف تنازالت مقبولة لجميع
األطراؼ(راتانسي.)153-128 :2013،
ثانياً :الدور السمبي لقادة النظام السياسي واالحزاب والمؤسسات
القادة لما ليـ مف درور مركزي في امتبلؾ مواضع القوة في النظـ السياسية والحزبية واألقمية
سياسيا
والمؤسساتية العامة والخاصة ،في خمؽ الصراعات وتسويتيا ،وتعزيز غربة الدولة
ً
وثقافيا عف مجتمعاتيا ،الذي يوجد نفور بيف السمطة وأفراد المجتمع ،ذلؾ الستئثارىا
ً
لبلقتصاد والسمطة(الجزيرة :2004 ،نت)( ،)2الذي ُينتج الفساد المؤدي الى اإلحباط وغياب
العدالة ،وألف القادة في مؤسسات الدولة والقادة في األحزاب ىـ بمثابة بوصمة التوجيو ونقطة
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التأثير في سموؾ االفراد ،فإف مواقفيا وسموكيا يؤدي إلى الحوار أو عدمو والى التعايش أو
النزاع والصراع.
يرتبط نجاح الحوار مف عدمو ،بقضيتيف في غاية األىمية ،وىما نظرية المؤامرة والنقد
غالبا يكونوا في شؾ مف جدوى الحوار ،لذلؾ يروف أف
الذاتي ،نظرية المؤامرة أصحابيا ً
ؾ في الماضي واالعتبار منو
التشبث بيا ىاـ جداً فيي عمى جانب مف الحذر الشديد لما ِحي َ
في الحاضر وما يكوف مؤش اًر عمى ما سيحاؾ في المستقبؿ.
نظرية النقد الذاتي تستند إلى ظاىرة الحوار بالرجوع إلى الجذور الفكرية السميمة واشكاليات
قضايا التفاعؿ بيف التيارات واألحزاب السياسية ومواقفيا المتعددة وتقوـ ىذه النظرية عمى
تحديد أسس ىذه التيارات الفكرية عند بدايتيا ومتابعة تطورىا وتقيميا-وفي كمتا النظريتيف ما
ىي إال مبررات ناقضة ورافضة لمبدأ الحوار(لقماف.)28 :2011،
ثالثاً :التخمف العام
يرتبط بزيادة نزوع أفراد وجماعات المجتمع المتخمؼ الصراعي أكثر مف اىتدائيـ إلى
التفاعؿ الحواري ،بحيث يقمؿ مف قدرة المتخمؼ عمى المبادرة في أي مجاؿ كاف بما في ذلؾ
الحوار ،وذلؾ لعدـ إدراكو ألىمية وأفضمية الحوار وأىمية المبادرة إليو وكيفية إدارتو،
ويتصور أف الحوار ضعفاً ،بحيث يمجأ إلى الحوار كرد فعؿ ليس أكثر ،ىذا التخمؼ
والضعؼ يضعؼ دور الشعب في إدارة وفعالية تقرير الشأف العاـ ومراقبة العامميف عميو
ومحاسبتيـ ،وتكوف الحكومة ممتنعة عف الحوار في حسـ المسائؿ الخبلفية والنزاعية وتتجو
إلى القوة ،وذلؾ لبلستمرار في السمطة واالنفراد بيا وبمغانميا(المرجع السابؽ.)28 :
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رابعاً :امتالك القوة
تعتبر األنظمة المستبدة وما تممكو مف أدوات السيطرة والقوة والمتمثمة بالحزب الواحد وقوة
شرطية قمعية واحتكار لوسائؿ اإلعبلـ وسيطرة القوات المسمحة(كوبوتشي:2010 ،
،)506وتغمؿ القوة المادية في بنية العبلقات السياسية يورث التفاعؿ الصدامي الدموي بيف
االنظمة والمعارضة ومعالجة النزاعات والخبلؼ باستخداـ القوة المادية وليس الحوار وبذلؾ
يكوف مف الطبيعي عدـ استخداـ نيج الحوار في معالجة النزاعات والخبلفات ،ومف ثـ فإف
قياـ العبلقات عمى القوة وما يقترف بيا مف عدـ توازف القوة واالنقساـ إلى قوي وضعيؼ يولد
غطرسة القوي يجعمو مستنكؼ عف الحوار مع الضعيؼ ويولد الخوؼ عند الضعيؼ مف أف
تعكس نتيجة الحوار لصالح القوي.
خامساً :سوء الظن وعدم الفيم لمقيم الحوارية
يؤثر سوء الظف في العبلقات بيف الحكومات ومعارضييا وتصؿ مظاىر التوجس والحذر
عمى المستوى االجتماعي ،ىذا يوجد الشؾ في سبلمة وجدوى الحوار ،ايضاً اختبلؼ
الثقافات في فيميا لمقيـ الحوارية ،فيناؾ ثقافات تشجع الحوار وىناؾ ثقافات ال تشجعو،
وينتج عف ذلؾ تشجيع أو عدـ التشجيع لمحوار مف خبلؿ المورث الثقافي والفكري المتراكـ
لدى الشعوب ،إذ إف عالمنا اإلسبلمي العربي وما تعرض إليو مف استعمار لؤلراضي
واستعباد لمشعوب ولعب بالعقوؿ ،وما تبله مف مرحمة الحكـ الديكتاتوري المتمثؿ باألنظمة
القمعية العربية ،كاف لو بالغ التأثير عمى الفيـ الحقيقي لمحوار وقيمو(لقماف.)30 :2011 ،

- 36 -

سادساً :العوائق االجتماعية والنفسية
لمعوامؿ النفسية واالجتماعية أثرىا البالغ في انتياج السموؾ الحواري مف عدمو ،ومصدر ىذه
العوائؽ ىو المشاعر الغير مشجعة عمى الحوار كالخوؼ والخجؿ والكبرياء والطمع واالنفراد
بالسمطة كؿ ذلؾ يكوف عائؽ مف الدخوؿ إلى حوار جاد يحقؽ المشاركة والفعالية ،وذلؾ ألف
في الغالب الحؿ لمخبلفات والنزاعات بالحوار تستمزـ تنازالت مف الطرفيف ،وألف النفس
االنسانية ترفض التنازؿ عف حقوقيا أو ما تعتقد أنو مف االضطرار ،فإف التنازؿ مف شأنو أف
يحدث شعو اًر بالخسارة والذلة واليواف ال تستطيع النفس حممو(عمي.)53 :2007،
سابعاً :القيود عمى الحوار:
تعتبر القيود عمى الحوار مف العوائؽ الرئيسية لمحوار وأكثر ما تكوف في الحوار السياسي
وتشمؿ أيضا الحوارات األخرى كالحوار الديني واالجتماعي ،ىذه القيود تكوف ناتجة مف
الجية األكثر نفوذاً ومرك اًز لمقوة في المجاؿ المعني ،والقيود تعاني منيا مختمؼ المجتمعات
البشرية بنسب متفاوتة ،وقد توضع القيود لمحد مف الفعاليات واألنشطة المناىضة لمحكومات
لتقويض أي أسموب مف أساليب الحوار السممي ،بؿ ويصؿ إلى تعسؼ القيادات داخؿ
الحزب الواحد ،باإلضافة إلى القيود التشريعية والتنظيمية والمالية التي تحد مف مشاركة
فعاليات األقميات العرقية والدينية ،والمشاركة النسائية في الحوار السياسي .
ويدخؿ االشتراط عمى مجرد الدخوؿ في الحوار عائؽ أماـ الحوار ،ىذا األمر يعطي شعو اًر
سمبي لمجريات الحوار ،وبالتالي قد يمنع إقامة الحوار(عمي.)53 :2007،
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ثامناً :الضغوط الخارجية:
يكوف ذلؾ في الحوارات التي تكوف معتمدة عمى الدعـ الخارجي – مثؿ تمؾ المقدمة مف
الجيات المانحة الوطنية أو الدولية أو مف المنظمات الداعمة لمجيات المتحاورة -فيقمحوف
آرائيـ ووجيات نظرىـ في الحوار ،إلى جانب أنيا قد تكوف مفيدة فقد تشكؿ خط اًر عؿ نجاح
الحوار ،حيث يتوقؼ مدي الخطورة في الطريقة التي تمارس فييا األطراؼ الخارجية
الضغوط ،وكيفيو استخداميا لصالحيـ ،وذلؾ في حاؿ كاف دعميا مشروطاً بإدراج بعض
الموضوعات في جدوؿ األعماؿ(كيمب.)36 :2013 ،
ويرى الباحث أف ما تقوـ بو الجيات الخارجية مف ضغوط عمى األطراؼ المتحاورة إلنياء
االنقساـ وتحقيؽ المصالحة المجتمعية في فمسطيف ،كاف سبباً مف األسباب المباشرة في عدـ
تحقيقيا ،حيث أنو يشترط لمموافقة عمى الحوار ومخرجات الحوارات التي تمت بيف القوى
الفمسطينية ،قبوؿ الشروط الدولية ،والمتمثمة في االعتراؼ باالحتبلؿ ،والتخمي عف المقاومة.
عاش ارً :الشخصنة
ويقصد بيا التركيز عمى الجوانب الشخصية دوف الجوانب الموضوعية الخاصة بالحوار،
فيخرج الحوار عف دائرة الموضوع الذي بصدده الجية أو الجيات المتحاورة ،وقد يمجأ
المستبدوف إلى عممية ابتزاز لؤلشخاص المصروف عمى مواقفيـ عف طريؽ ما قد يجمع عنيـ
مف معمومات تخص أوضاع المتحاوريف االقتصادية واألمنية ،نتيجة لذلؾ إما يتوقؼ الحوار،
أو يصبح المخالؼ مساي اًر بعد أف كاف ناقداً(عمي.)53 :2007،
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ويندرج تحت الشخصنة واالستبداد ،غمبة الرأي األوحد وعدـ تقبؿ االخر وتيميشو داخؿ
المؤسسات ودوائر العمؿ والحزب والبرلماف والحكومة ،فاالستبداد بالرأي المسئوؿ المباشر
عف طباعة سموكيتنا ومعامبلتنا(بولعوالي.)95 :2006،
 التعقيب عمى المبحث
مف خبلؿ تناوؿ موضوع الحوار المجتمعي ،والتعرؼ إلى أىميتو في شتى مجاالت ،والتي
مف أىميا خفض صور ومظاىر التعصب بكؿ أنواعو ونخص التعصب السياسي ،إضافة
إلى ما يحققو مف رفع مستوى التنمية في الوطف ،وذلؾ العتماده عمى التعميـ مف خبلؿ دعوة
أطراؼ متنوعة مف المجتمع لمحوار المباشر حوؿ موضوعات ذات أولوية بالنسبة ليـ،
يمكف جميع األطراؼ المعنية المختمفة لفيـ ومناقشة التحديات والمشكبلت التي تواجو
وَ
مجتمعيـ ،وتعتبر الجامعات أولى المؤسسات التي تسيـ إرساء الحوار المجتمعي وتطبيقو،
وذلؾ لكونيا مؤسسة لمفكر والبحث في مواضيع تعزز تقدـ المجتمع ،وتمد الدولة بالطاقات
والكوادر المدربة والمييأة إلدارة شؤونيا وتحقيؽ تنميتيا وتوجيو وتنفيذ سياساتيا.
أف المجتمع الفمسطيني أحوج لمتظافر جيود مؤسسات الدولة العامة والخاصة مف أجؿ إقامة
حوار مجتمعي مستداـ ،لما يشكمو مف أىمية قصوى ،وأولوية خاصة في ظؿ الظروؼ
السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي يعيشيا ،والتي مف خبللو يمكف حؿ المشكبلت
ومواجو كؿ التحديات.

- 39 -

المبحث الثاني
التعصب السياسي:
 مقدمة
 مفيوم التعصب والتعصب السياسي.
 النظريات المفسرة لمتعصب.
 أسباب التعصب.
 أسباب التعصب السياسي.
 سمات ومظاىر التعصب.
 الوقاية من التعصب.
 التعقيب عمى المبحث.
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المبحث الثاني
التعصب السياسي
مقدمة:
يعبر التعصب السياسي عف الرغبة في تقيد حقوؽ شخص أو مجموعة غير مرغوبة ،ألنيـ
يفكروف بشكؿ مختمؼ ،والتعصب السياسي أوؿ ما ييدد الديمقراطية السميمة ،وييدؼ إلى
إسكات فئات معينة مف السكاف ،ويحد مف المجاؿ السياسي لرؤية المواطنيف ،ويحدد سموكيـ
تيعاً ليذه األىداؼ ،واستمرار التعصب يفتؾ بالمجتمعات ويدمرىا ،لتوريثو شيوع العنؼ ،واتخاذ
الجماعات واألحزاب لو لحؿ مشكبلتيا يعتبر حؿ خاطئ.
في ىذا المبحث نبيف مفيوـ التعصب والتعصب السياسي ،والنظريات المفسرة لظاىرة
التعصب واألسباب المؤدية لمتعصب والتعصب السياسي ،وسبؿ الوقاية منو.

مفيوم التعصب
كبير لموضوع التعصب بكؿ أنواعو وذلؾ لما لو
أولى الباحثوف في مجاؿ عمـ النفس اىتماماً اً
مف أىمية تبيف سموؾ المتعصب وأثرىا عمى العبلقات البشرية االفراد والجماعات  ،ويعد
كإشكالية يمكف أف تقوض وحدة المجتمع ،ويطرح نفسو بقوة كأحد أىـ القضايا السياسية
واالجتماعية( الجزار.)17 :2005 ،
التعصب لغ ًة :ىو مف العصبية ،والعصبية تعني أف يدعو الرجؿ إلى نصرة عصبتو والت لب
معيـ عمى مف يناوئيـ ظالميف أو مظموميف إذا تجمعوا ،فإذا تجمعوا عمى فريؽ آخر قيؿ
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تعصبوا ،والعصبي مف يعيف قومو ظالماً أـ مظموماً ،والذي يغضب لعصبتيـ عنيـ (ابف
منظور.)66 :1986،
استمد مفيوـ التعصب مف الكممة البلتينية  praejdiciumالحكـ المسبؽ ،وقد مر ىذا المفيوـ
بعدة تغيرات فمنيا الحكـ المسبؽ الذي يقوـ عمى أساس الق اررات والخبرات الفعمية ،ومف معانيو
الحكـ المتعجؿ ،واكتسب مفيوـ التعصب خاصية االنفعالية سواء بالتفضيؿ أو عدـ التفضيؿ،
التي تصطحب الحكـ المسبؽ ،الذي ليس لو أي سند مسبؽ(الجزار.)19 :2005 ،
تعريف التعصب في االصطالح:
عرفو محمد عاطؼ في قاموس عمـ االجتماع بأنو االتجاه السمبي نحو جماعة معينة أو نحو
أعضائيا ،ويتميز التعصب بوجود معتقدات نمطية ،وغالباً ما يستخدـ ىذا المصطمح في
العموـ االجتماعية في مجاؿ البحث عف السبللة أو العنصرية(غيث.)345 :2002 ،
كريتش يعرفو بأنو اتجاه يتسـ بعدـ التفضيؿ نحو موضوع معيف ،ينطوي عمى مجموعة مف
القوالب النمطية شديدة العمومية ،ومف الصعب تغير بعد توفر المعمومات المخالفة لو
(سبلمة.)82 :2007،
ويرى نيوكمب أنو اتجاه بعدـ التفضيؿ يمثؿ استعداداً لمتفكير والشعور والسموؾ بأسموب مضاد
لؤلشخاص اآلخريف بوصفيـ أعضاء في جماعات معينة (عبدا﵀.)58-57 :1997 ،
بناء عمى ما سبق ىو:
فمفيوم التعصب ً
 -1حكـ ال أساس لو مف الصحة ،ويحدث بدوف توفر دالئؿ موضوعية.
 -2مشاعر سمبية تتسؽ مع الحكـ.
 -3تؤثر التوجيات السموكية التعصبية حياؿ أعضاء الجماعات موضوع الكراىية.
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والتعريفات السابقة ركزت عمى الجانب السمبي مف التعصب ،و يوجد تعصب إيجابي يتمثؿ
بأف األشخاص ربما يتعصبوف في تفضيميـ لؤلخريف ،ويعتقدوف اعتقادات حسنة عنيـ دوف
توفر دالئؿ كافية عمى ذلؾ.
وقد عرفو سيكورد أنو اتجاه يجعؿ صاحبو يفكر ويشعر ويسمؾ بطرؽ مفضمة أو غير مفضمة
نحو جماعة مف األشخاص أو أعضائيا األفػراد ،وعرفو سيمسدون وينجدر بػأف التعصػب اتجػاه
انفع ػػالي متص ػػمب نح ػػو جماع ػػة م ػػف األش ػػخاص ،وماكدددددوناج وريتشددددارد :بأن ػػو أحك ػػاـ مس ػػبقة
ومعتقدات خاطئة تتصؿ بأشخاص بعينيـ أو موضوعات معينة ،وكمينبرج :عرفػو بأنػو مشػاعر
واسػػتجابات خاصػػة تميػػز بعػػض االشػػخاص ،وتكػػوف سػػابقة لحػػدوث الخب ػرات الواقعيػػة ولػػذلؾ ال
تق ػ ػػوـ عم ػ ػػى أساس ػ ػػيا وى ػ ػػي إيجابي ػ ػػة أو س ػ ػػمبية ،وتوج ػ ػػو نح ػ ػػو أي موض ػ ػػوع م ػ ػػف الموض ػ ػػوعات
(عبدا﵀.)58-57 :1997،
وعرفو باكمان بأنو ىو اتجاه غير مبرر ،يكوف فيو المرء مستعداً أو متييئاً ألف يعتقد ويدرؾ
ويشعر ويتصرؼ بطريقة مؤيدة أو مناىضة لجماعة معينة مف الناس ،أو لفرد منيا (مرعي
وبمقيس.)262 :2004 ،
أما زىران فعرف التعصب ىو اتجاه نفسي جامد مشحوف انفعاليا ،أو عقيدة أو حكـ مسبؽ مع
أو ضد جماعة أو شيء أو موضوع ،ال يقوـ عمى سند منطقي أو معرفة كافية أو حقيقة
عممية ،ويمكف لو أف يستند إلى الخرافة واألساطير ،ويجعؿ اإلنساف يرى ما يحب أف يراه فقط
وال يرى ما ال يحب أف يراه ،ويعد الفرد أو الجماعة لمشعور والتفكير واإلدراؾ والسموؾ بطرؽ
تتفؽ مع اتجاه التعصب(زىراف.)215 :2000،
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والتعصب يعد عمى أنو موقؼ معاد ضد الجماعات الخارجية وخاصة عندما ال يكوف ىناؾ
تفاعؿ مباشر بيف ىذه الجماعات وبيف الجماعات التي ينتمي إلييا الفرد.
وعرفو كوبوسومي بأنو اتجاه سمبي تجاه جماعة محدده ،وعندما يكوف ىناؾ تعصب مف
جماعة ما ضد جماعة أخرى فأفراد الجماعة األولى ال يتعصبوف ضد الجماعة األخرى ككؿ
بؿ أيضاً مف أفرادىا ،ففي اليند ال ينظر الشخص المتعصب الذي ىو مف اليندوس إلى نفسو
باعتباره فردا مستقبلً عف غيره وانما كعضو في جماعة اليندوس ،وينظر إلى االخريف أيضاً
باعتبارىـ ينتموف إلى طوائؼ وجماعات أخرى مف المجتمع كجماعات المسمميف مثبلً ،وقد
يسيئ معاممتيـ وفقا التجاىاتيـ السمبية منيـ ،والغير متعصب فيو يعامؿ الجماعات األخرى
كأفراد ينتموف مثمو إلى وطف واحد ويحسف معاممتيـ ،وتبعاً لمنظرة المتعصبة تنشأ المشكبلت،
بحيث ال ندرؾ أنفسنا مطمقاً كأفراد وال اآلخريف كأفراد ،ويكوف مرجعنا دائماً عف اآلخريف ىو
الفئات أو الجماعات التي ننتمي إلييا(كوبوسومي.)202-201 :2001،
التعصب السياسي:
يدور مضموف التعصب السياسي حوؿ تبني فكر سياسي معيف ،واإلستماتة في الدفاع عنو
بشتى الطرؽ ،وااليماف بأف ىذا الفكر ىو الوحيد الصحيح واليادؼ ،والسعي إلى االنضماـ
إلى الحزب السياسي الذي يتبنى ىذا الفكر ،وصعوبة تقبؿ األفكار األخرى المغايرة ،والغيظ
الشديد مف أية محاولة لنقده ،وعدـ االرتياح لؤلشخاص الذيف تتبايف معتقداتيـ وآراؤىـ ليذه
األفكار والمعتقدات السياسية التي يتبناىا الفرد (درويش.)283 :2005،
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ويعرف التعصب السياسي :بأنو عدـ احتراـ لؤلخريف في االحداث التي يجب أف تمارس
حقوقيـ وحرياتيـ السياسية ،ويحدث إذا قامت مجموعة أو فرد بعدـ السماح لؤلخريف بالتصرؼ
أو التكمـ أو التفكير بطريقة مختمفة عف الرأي واآلراء التي يعرب عنيا االفراد أو الجماعة
المختمفة سياسياً ).(Akindele,2009: 369
ويعرف الباحث التعصب السياسي تعريفاً إجرائياً :بأنو اإلنتماء إلى جماعة أو حزب سياسي
وتبنى أفكاره ومعتقداتو اإليجابية منيا والسمبية بحيث ال يرى غيرىا ،ويعتبر كؿ ما سواىا
باطؿ ،دوف دالئؿ منطقية يستند عمييا ،ويصدر أحكاـ مسبقة نتيجة انفعاالت خاصة مستمدة
في الغالب مف مبادئ ومعتقدات جماعتو السياسية سواء كانت ىذه االنفعاالت ليا أو عمى مف
يخالفيا.
النظريات المفسرة لمتعصب:
تتعدد العوامؿ التي تساىـ في ظيور التعصب ،واف التعصب بكؿ أنواعو ال يقتصر عمى
سبب معيف ،ليذا تعددت النظريات المفسرة لو فيي تنقسـ إلى نظريات الصراع بيف الجماعات
ونظريات التعمـ ،نظرية الصراع بيف الريؼ والحضر ،نظرية الحرماف النسبي ونظرية التيديد
الجماعي في مقابؿ االىتماـ الفردي ،والنظريات المعرفية ،وغيرىا مف النظريات التي تفسر
ظيور التعصب.
أوال :نظريات الصراع بين الجماعات:
ىذه النظريات التي تركز اىتماميا عمى معرفة وفحص متى وكيؼ تنشأ االتجاىات التعصبية
في مجتمع معيف أو ثقافة معينة أو جماعة معينة نتيجة ألشكاؿ الصراع المختمفة التي تنتج
عف تفاعؿ البيئة الثقافية ،وتعرؼ أحيانا بنظرية مجاراة معايير الجماعة وترتبط بصورة وظيفية
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بالعممية التي يصبح بمقتضاىا الشخص عضواً في جماعة ،ينتمي إلييا ينمي قيميا ومعاييرىا
فيو يعتبر أف ىذه المعايير ىي األساس التي تنظـ خبراتو وسموكو.
ىذه النظريات قدمت تفسيرات متباينة لنشأة االتجاىات التعصبية التي تدور حوؿ أىمية
الصراع بيف الجماعات بشكؿ أو ب خر ،وأىم ىذه النظريات:
 -1نظرية الصراع الواقعي بين الجماعات:
تقوـ ىذه النظرية عمى أساس التراضي أنو حينما يحدث صراع وتنافس بيف جماعتيف مف
الجماعات نتيجة ألي عوامؿ خارجية فإف ىاتيف الجماعتيف تيدد كؿ منيما األخرى إلى أف
تتكوف مشاعر عدوانية بينيما(العبيدي ،)40 :2005،وىو ما يؤدي إلى حدوث تقويمات سمبية
متبادلة وبناء عمى ذلؾ يمكف القوؿ أف التعصب يحدث نتيجة لمصراع الواقعي بيف الجماعات
(عبد الصاحب.)40 :2011 ،
وىذا ما أدى إلى وجود صراعات بيف التنظيمات الفمسطينية ويعزى ذلؾ نتيجة التدخبلت مف
قبؿ األنظمة العربية المجاورة لفمسطيف ،والتدخبلت الدولية الداعمة لبلحتبلؿ الصييوني.
ويدخؿ العامؿ االقتصادي ضمف التنافس الواقعي ،حيث يصؿ إلى مرحمة الصراع سواء
بالنسبة لموظائؼ المينية المختمفة أو بالنسبة لؤلجور فالتنافس حينما يحتد البد أف يؤدي إلى
خمؽ أشكاؿ متباينة مف المشاعر العدوانية.
 -2نظرية الصراع بين الريف والحضر:
تقوـ ىذه النظرية عمى أف انتقاؿ األشخاص مف الحياة الريفية إلى الحياة الحضرية في المدف
يصحب أنواع كثيرة مف الخوؼ والقمؽ ،تتعقد حياة الحضر عف حياة الريؼ بما تحتويو مف
ضرورة التكيؼ لممخترعات واألنماط والسموؾ الكثيرة المعقدة ،وبما تطمبو مف جيود مختمفة
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ومنافسة لموصوؿ إلى مستوى مناسب مف الحياة وفييا خوؼ مف أف ال يستطيع األشخاص
لموصوؿ إلى ىذا المستوى الذي تطمبو الحياة الحضرية أو مف الفشؿ في الوصوؿ اليو(مبارؾ،
.)78 :2013
ويرى الباحث أف ىذه النظرية ال تنطبؽ عمى المجتمع الفمسطيني ،مع أنو مكوف مف قرى
ومدف ،ويرجع ذلؾ لتقارب وتبلصؽ القرى والمدف ،ولوجود التفاعؿ المستمر مف خبلؿ التبادؿ
التجاري لممزروعات والسمع ،ولوجود الجامعات التي بدورىا ترفع العوائؽ النفسية بيذا
الخصوص ،إضافة إلى وحدة الثقافة والمغة والظروؼ الحياتية المتشابية إلى حد كبير بيف
القرى والمدف.
 -3نظرية الحرمان النسبي:
تؤكد ىذه النظرية أف االستياء وعدـ الرضا المميز لبلتجاىات التعصبية ال ينشأ نتيجة
لمحرماف الموضوعي ولكف ينشأ مف الشعور الذاتي لمشخص بأنو محروـ نسبيا أكثر مف بعض
األشخاص اآلخريف في الجماعات األخرى ،أي أنو حينما يشعر األشخاص بحرماف نسبي
بالمقارنة بأعضاء جماعة أخرى فإنيـ يعبروف عف استيائيـ في خصومة جماعية( عبد
الصاحب. )42 :2011،
طبقا " لبيرنشتايف" و" كروسبي" يؤدي الحرماف النسبي إلى الخصومة بيف الجماعات حينما
يشعر األشخاص بحافز إلى تحقيؽ موضوع قيمي معيف ال يتوفر لدييـ ،وذلؾ بمقارنة أنفسيـ
ببعض الجماعات األخرى التي تمتمؾ ىذا الموضوع ويشعروف بأف في مقدورىـ تحقيقو إال أف
الظروؼ ال تساعدىـ.
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ويرى الباحث أف عدـ المشاركة السياسية لؤلحزاب القميمة أو لؤلقميات يولد حرماف يعقبو
تعصب عمى الحزب الحاكـ المتفرد بالسمطة.
 -4نظرية التيديد الجماعي في مقابل االىتمام الفردي:
ترى ىذه الصيغة بنظريات الصراع بيف الجماعات ىو اعتقاد إحدى الجماعات أف حياتيا
ميددة ،أو مستيدفة مف قبؿ جماعات أخرى ،وىذا يعكس االىتماـ الجماعي لؤلفراد بمصيرىـ
العاـ ومستقبميـ وليس االىتماـ الذاتي المتمثؿ في اىتمامات األفراد كؿ حسب رغباتو وأمانيو
الخاصة.
حيث يولد احساس جماعي لؤلشخاص بأف الجماعة التي ينتموف إلييا معرضة لئلصابة بأذى
دوف اعتبار لما إذا كاف الشخص عضو في ىذه الجماعة سيصاب بأذى مف جراء ذلؾ أـ ال،
فالتيديد يوجو لمجماعة ككؿ وليس لمفرد الواحد( عبد الصاحب.)42 :2011،
ويرى الباحث أف الحذر الشديد بيف فتح وحماس ىو أف سيطرة كؿ واحدة عمى األخرى لو
تأثير مباشر في تأخير المصالحة الفمسطينية.
ثانياً :النظريات المعرفية:
تحدث النظريات المعرفية لدى األفراد حيف تنشأ االتجاىات التعصبية ونموىا واف اختمفت
طبيعة ىذه العمميات وديناميتاىا مف نظرية إلى أخرى ،ويمكف تصورىا في أف نظريات السموؾ
بيف الجماعات ونظرية أنساؽ المعتقدات.
-1

نظرية السموك بين الجماعات:

تؤكد ىذه النظرية أىمية الدور الذي تؤديو العمميات المعرفية في تحديد أفكار األفراد عف
الجماعات والجماعات الخارجية الموجودة في المجتمع وتيتـ بعممية تصنيؼ الجماعات إلى
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فئات وباإلدراؾ ودراسة القوالب النمطية التي يكونيا أفراد الجماعات المختمفة عف بعضيـ
البعض ،وأشكاؿ التحيزات التي توجد بيف ىذه الجماعات وما يترتب عمى ذلؾ مف تمييز،
وتيتـ بالتصورات العقمية في توجيو معالجة المعمومات عف األحداث االجتماعية وما تصاحبو
مف تكويف انطباعات عف األشخاص اآلخريف الذي يؤدي إلى إحداث تشوىات في اإلدراكات
تؤدي إلى حدوث التعصب(جعموؾ.)44 :1999،
 -2نظرية أنساق المعتقدات:
تقوـ ىذه النظرية عمى أساس مفيوـ الجمود في عبلقتو بمفيومي تفتح الذىف وانغبلقو وىو
يمثؿ جوىر أنساؽ المعتقدات في ىذه النظرية يكوف التركيز عمى بناء المعتقدات أو صورتيا
أو شكميا أكثر مف مضمونيا ،أما الشخص ذو التفكير الحاد ال يستطيع أف ينقؿ أفكار الغير
أو يتفيميا ،بينما الشخص متفتح الذىف يمكف أف يفعؿ ذلؾ دوف أية صعوبات ،وذلؾ عمى
الرغـ مف اختبلؼ مضمونيا معو (شمح.)46-45 :2010،
ثالثاً :نظريات التعمم:
تعالج نظريات التعمـ المختمفة التعصب عمى أساس أنو اتجاه يتـ تعممو واكتسابو بنفس
الطريقة التي تكتسب بيا سائر االتجاىات والقيـ النفسية االجتماعية ،حيث يتـ تناقمو بيف
األشخاص كجزء مف المحطة الكبرى لمعايير الثقافة( عبدا﵀.)140 :1997 ،
فالتعصب يعد بمثابة معيار في ثقافة الشخص ،يتـ اكتسابو مف خبلؿ عممية التنشئة
االجتماعية وتناقؿ االتجاىات التعصبية بيف األفراد والتعبير عنيا يدعـ دورىا كمعيار ثقافي،
في إطار ىذه الوجية مف النظر يصبح مف السيؿ تفسير السبب في أف العديد مف األشخاص
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الذيف يعيشوف في ثقافة واحدة يشتركوف في أشكاؿ متشابية مف االتجاىات التعصبية،
ويكتسب االشخاص االتجاىات التعصبية(ديمويي.)134 :2008 ،
فيما يكتسب األشخاص االستعدادات السموكية األخرى ،مف خبلؿ ثبلث قنوات أساسية ىي:
عممية التنشئة االجتماعية الدالة والمدرسوف واألفراد.
تفترض نظرية التعمـ االجتماعي أف مختمؼ أشكاؿ السموؾ االنساني التي يتـ تعمميا تتأثر
بعدد مف المتغيرات النفسية مثؿ التوقع والدافعية وتمثؿ متغيرات التدعيـ وما يعنيو ذلؾ مف
منظمات مثؿ قوة المتغيرات واتجاه تأثيرىا(عبدا﵀.)188 :2000،
وتنقسم نظريات التعمم إلى:
 -1نظرية التعمم االجتماعي:
تؤكد ىذه النظرية أف التعمـ يحدث مف خبلؿ نموذج اجتماعي ومف خبلؿ المحاكاة أو التعمـ
مف خبلؿ العبرة ،ومف ثـ يصبح التعصب ثمناً لدخوؿ الفرد في اإلطار االجتماعي والتجارب
مع مف فيو مف قيـ لمسايرة أنماط الثقافة السائدة فيو(الطيراوي.)10 :2005،
-2

نظرية التشريط الكالسيكي والتشريط الفعال:

تقوؿ نظرية التشريط الكبلسيكي باختصار ،أنو يمكف تكويف أو تعديؿ اتجاه معيف عندما
يقترف مثير أو محرؾ باستجابة معينة لدى الشخص ،وعمى ىذا األساس يمكف تشريط المعاني
التي تعطي لكممات معينة مف خبلؿ ربطيا بمؤثرات سمبية أو ايجابية ،ونظرية التشريط الفعاؿ
تحاوؿ أف تجعؿ الشخص يسمؾ بإرادة وعف وعي وأف يحصؿ في النياية عمى تقوية التجاىاتو
(ديمويي.)140-139 :2007،
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وكبلىما لو دور ىاـ في اكتساب االتجاىات التعصبية مف خبلؿ الترابط والتدعيـ المختمفة
وىو دور يتكامؿ مع دور التعمـ االجتماعي بشكؿ يصعب معو الفصؿ بينيما في أحياف كثيرة
إال في مواقؼ الدراسة العممية (الممخ.)40 :2013 ،
ويمكف القوؿ أف جممة ما يعترضو الفرد خبلؿ انتمائو لجماعة سياسية مف الجماعات وكنتيجة
لمتعبئة مف قبؿ جماعتو عمى الجماعات األخرى ،تؤثر في درجة شعورىـ بالسرور أو البغض
مف ىذه الجماعة.
رابعاً :نظريات التفاعل بين عناصر المعرفة وتغير االتجاىات:
تقوـ ىذه النظريات كميا عمى أف تغير االتجاىات يتـ عمى أساس الحصوؿ عمى معمومات
جديدة تؤدي ىذه المعمومات الجديدة إلى تغير معتقدات الفرد فيتغير بالتالي وجدانو (جبلؿ،
.)175 :2004
واجراءات التشريط الفعاؿ تؤدي ىي األخرى إلى تكويف اتجاىات بالتأييد أو المعارضة نحو
جماعات معينة وأعضائيا األفراد فالشخص يكافأ العتناقو اتجاه معيف أو التعبير عف اتجاه
نحو عضو في جماعة أو جماعات معينة ،وىكذا يشجع عمى أف يعاقب عمى تكرار تعبيرات
سموكية معينة ،فتوقع الشخص لمثناء عمى سموؾ يعكس اتجاه تؤيده جماعة نحو جماعة أخرى
يؤدي بو إلى تكرار ىذا السموؾ ويحدث عكس ذلؾ إذا ما وجد عقاب( ديمويي.)139 :2008،
ويرى الباحث أف ىذا يحدث في جميع األحزاب والفصائؿ والتنظيمات الفمسطينية ،لدرجة أف
ىناؾ مف يخاؼ مف إعبلف اتجاىاتيـ الشعورية نحو فرد أو جماعة أخرى غير جماعتو خوفاً
مف التشكيؾ أو االقصاء أو المحاربة ،وىذا نتاج التعصب الشديد الحاصؿ مف االرتباط القوي
باألحزاب والتنظيمات ،إضاقة إلى ضعؼ االقتصاد الناتج عف وجود االحتبلؿ الصييوني.
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خامساً :النظريات الدينامية النفسية:
التعصب يؤدي وظيفة نفسية خاصة ،تتمخص في التنفيس عما في النفس مف كراىية وعدواف
مكبوت ،وذلؾ عف طريؽ عمميتي النقؿ واإلبداؿ دفاعاً عف الذات وعمف تحبو ،فالمتعصب إذ
يجني في موقعو كسباً ،غير أف ىذا الكشب ال يختمؼ عما يجنيو العصابي مف سموكو الشاذ؛
أي أنو كسب وىمي ناقص ،يفوت عمى صاحبو فرصة حؿ إشكالو حبلً رشيداً واقعياً مجدياً.
والتعصب أف يقوـ الفرد في إسقاط ما يخفيو اتجاه االخريف ،مف خوؼ أف ينتسب إليو وقد
رأى فرويد أف لمشخص أف يقاتؿ ويفسؽ أو يفعؿ أفعاالً مشينة العتقاده أف األشخاص اآلخريف
ىـ الذيف بدأوا بذلؾ(شمح.)39 :2010،
ويرى الباحث :أف الخوؼ الذي ينتاب األح ازب الفمسطينية يعد مف األسباب التي أدت إلى
عدـ اتفاؽ األحزاب عمى برنامج وطني يضـ الجميع  -بعيداً عف فرض المبادئ والمعتقدات
الحزبية فيذا شأف كؿ حزب سياسي -والخوؼ ىو مف يؤخر الوفاؽ الوطني الجامع ،عمى
أساس أف كؿ طرؼ يمقي سبب االنقساـ الفمسطيني ومف ثـ عمى عدـ إتماـ المصالحة عمي
األخر ،وكي تتـ المصالحة يجب عمي جميع األحزاب أف تتخمص مف ىذا الخوؼ ،الذي ىو
صادر عف عدـ ثقة كؿ حزب باآلخر ،واف نجاح االخر سوؼ يقضي عمى المصالح الحزبية
وخاصة االقتصادية.

وتنقسم النظريات الدينامية النفسية الى:
-1

نظرية الشخصية التسمطية:
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ينظر الباحثوف إلى التعصب عمى أنو اضطراب في الشخصية يماثؿ تماماً مختمؼ المخاوؼ
المرضية أو الحاجات العصابية لممواقؼ ويقوـ ذلؾ عمى أساس فرض مؤداه أف مختمؼ
االعتقادات الخاصة بأحد األشخاص حوؿ الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية تشكؿ
غالبا نمطاً متماسكاً وعريضاً ،يبدو أف ىناؾ كياف يجمع بيف أجزائو ىذه ،وىذا النمط لو جذور
عميقة في الشخصية تحدد مبلمح الشخصية التسمطية( سبلمة.)82 :2007 ،
وىذه الشخصية التسمطية عبارة عف زممة معقدة مف السمات التي تميز األشخاص مرتفعي
التعصب ،وتنمو مف زممة سمات الشخصية التسمطية التي تحدد كاآلتي:
 التمسؾ الصارـ بالقيـ المتفؽ مع التقاليد االجتماعية السائدة والسموؾ النمطي ،والعقاب
القاسي لممنحرفيف عنو.
 الحاجة المبالغ فييا لمخضوع لمسمطة القومية والتوحد معيا ،تقييد الحرية االنفعالية.
 القوة والغمظة -العداوة العامة -االسقاط -اإليماف بالروحانيات والخرافات -الميؿ لمتيكـ
والتدمير -االىتماـ المفرط بالجنس(جعموؾ.)47 :1999 ،
 يوجو ذوو الشخصيات المتسمطة غضبيـ صوب األشخاص المسالميف ألنيـ غير قادريف
عمى فعؿ ذلؾ حياؿ السمطة وىـ بذلؾ يستعيضوف عنيا بيذا النوع مف األشخاص.
 الخوؼ وبالتالي التحصف ضد أي فكر جديد(ديمويي.)143 :2007،

-2

نظرية االحباط:
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ترى نظرية اإلحباط التعصب وظيفة نفسية خاصة في التنفيس عما يتفاعؿ في النفس مف
توتر وكراىية واحباط مكبوت مف الطرؽ الدفاعية عف الذات ،وترى أف اإلحباط يسبب
العدوانية ويعجز اإلنساف المصاب باإلحباط عف توجيو عدوانو الى المصدر الحقيقي ليذا
اإلحباط ،وبالتالي يؤدي إلى إزالة ىذا العدواف واسقاطو عمى جماعة أخرى( سبلمة:2007 ،
.)82
مف خبلؿ النظريات األربعة يمكف القوؿ أف ىذه النظريات المست تفسير التعصب ،وأثبتت
عمى أنو ليس ىناؾ نظرية محددة وشاممة تفسر ظواىر التعصب ،ويمكف أف يأخذ مف كؿ
نظرية تفسير معيف ليفسر التعصب عمى أنيا تبلمس الواقع التعصبي.
 أسباب التعصب:
تعطي نظريات التعصب مجاالت لتفسير ظاىرة التعصب واألسباب المؤدية لظاىرة التعصب،
لدى األفراد والجماعات ،حيث حددت كؿ نظرية بعض جذور التعصب ،ووصفت ىذه
النظريات اآلليات النفسية الشائعة بيف البشر بمعرفية أو إدراكية أو دافعية ،وقد يكوف اإلسقاط
واإلحباط مف األسباب العامة لمتعصب( دكت.)181 :2000 ،
أوالً :اإلسقاط:
الحفزة العدوانية يدركيا الفرد في شخص آخر بدال مف أف يدركيا في األنا الخاصة بو ،وألف
الصراع صميـ الحياة اإلنسانية فإف اإلسقاط وآليات الدفاعية األخرى يمكف اعتبارىا مظي اًر
شائعاً لمحياة االجتماعية واالنسانية ،مف خبلليا تبدو الصراعات ومف ثـ فاإلسقاط بما فيو مف
ميؿ قد يكمف خمؼ االتجاىات السالبة نحو األخرى الذي تسقط عميو ودوافعنا الكريية وصفاتنا
الغير مرغوبة.
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قد بيف فاميؾ في كتاب الحاجة إلى الحمفاء واألعداء إف الجماعات تحتاج إلى أعداء تسقط
عمييـ ما في نفسيا مف عدوانية وشرور وكيؼ أف الصراعات مع الجماعات الخارجية التي
نناصبيا العداء يجسد في الواقع صراعنا النفسي الداخمي بيف الخير والشر في نفوسنا حيث
نخرج ما في نفوسنا مف شر فنجده في الخارج بحيث يمكننا قتالو( فطيـ-139 :1995 ،
)140
وىو ما يؤكده أيضاً فيميو ىارلي في حديثو عف الجذور النفسية التي يشتؽ منيا " العدو" الذي
نتعصب ضده فحسب التفسير النفسي نقوـ " نحف" بتحديد شرنا بنسبتو إلى " أنتـ" أي اآلخر
ىـ " العدو" واإلسقاط كعممية سيكولوجية فردية تأخذ طابعاً جماعياً داخؿ الجماعة " النحف"
بحيث يكوف العدو نتاج مشترؾ يتشكؿ منا جميعاً معا( ىارلي.)56 :1999 ،
ويذكر سوؿ شيدلنجر أف الميوؿ العدوانية تتجمى دائما في حياة الجماعة ،ويستتبع ذلؾ
ابقاء عمى تماسؾ الجماعة بحيث نرى الجماعة الخارجية ىي
ضرورة نسبة العدواف إلى الغير ً
التي تضمر لنا العداء واذ نياجـ ىذه الجماعة فنياجـ العدوانية التي بداخمنا.
ومف ناحية أخرى تصبح ىذه الجماعة الخارجية عدواً مشتركاً وعامبلً موحداً لمجماعة ويضيؼ
شيدلنجر أف تحميؿ التعصب يبيف أننا لسنا فقط نسقط عدوانيتنا عمى الجماعة الخارجية بؿ
نسقط عمييا كؿ ما ىو سيئ في أنفسنا ،وقد أكد ىايناؿ وآخروف اإلسقاط يبلزـ التعصب وىو
يسوغ بإوالة كبش المحرقة وبحجة اقتبلع الشر ،األعماؿ االجرامية ضد المشار اليو كعدو
فاإلنساف إذا كاف ال يتقبؿ نقصو ،فبل بد مف وضعيا بالخارج بإوالة ذىانيو ،حتى ال ينكسر
تحت أوزار شعوره بالجرمية ،ويتضح أف االسقاط عمى عبلقة بالتعصب وقد يشكؿ إمكانية أو
استعداداً داخمياً يييئ لمتعصب (الجزار.)40-38 :2005 ،
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ثانيا :اإلحباط كسبب من أسباب التعصب:
إف التعصب ال يوجد في الغالب إال بيف الشخصيات التي تعاني مف السادية ومشاعر العدواف
واإلحباط واليذاء( زىراف.)22 :2000 ،
واإلحباط يثير العدواف في الغالب وعندما يكوف االحباط ميدداً أو غامضاً وغير محدد ،فإننا
عمى األرجح نعيد توجيو عدواننا إلى وجية جديدة نحو موضوع بديؿ يكوف بمثابة كبش الفداء
يصب عميو عدواننا في شكؿ تعصب( محمد.)67 :2010 ،
والميوؿ العدوانية تظير دوما داخؿ الجماعة شأنيا في ىذا شأف الدوافع الميبيدية وىذه الميوؿ
قد تكوف أحياناً رد فعؿ عمى الحرماف.
االتجاىات السالبة المتعممة تمعب دو اًر ىاماً في اختيار كبش الفداء ،والثقافة السائدة تحدد
الموضوعات المستيدفة لمتعصب ،وتكوف الجماعات معدة مسبقاً ومؤىمة اجتماعياً ألف تكوف
كباش فداء(الجزار.)43-42 :2005 ،
ويرى فؤاد زكريا إف وقوع اإلختيار عمى أقمية طيمة االالؼ السنيف لكي تكوف كبش فداء
كاألقمية الييودية مثبلً فإف ىذا أمر يدعو إلى التأمؿ العميؽ ويدفعنا إلى البحث عف جذور
التعصب في ىذه االقمية ذاتيا ،مثؿ أف نبحث عنيا في المجتمع المحيط وعمى ذلؾ فإف
التعصب ضد الييود تعصب مضاد وىو رد فعؿ عف التعصب األساسي ،فيرجع إلى القصص
وتاريخ الييود التي ظمت عمى الدواـ جزء ال يتج أز مف الييود.
ويضيؼ رويار شارفاف أف كبش الفداء لو دور ال يمكف اإلغفاؿ عنو ولو دور حيوي يعمؿ في
ظروؼ معينة يمر بيا مجتمع ما ،المجتمع المتأزـ ىو مجتمع في حاجة عاجمة إلى كبش فداء
فيو يمتمؾ حموؿ األزمة فإف بعض القوى السياسية تُكسب المجموعة كبش فداء يعتبر بمثابة
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العدواف أما بطريقة صريحة أو بطريقة مضمرة وتنجح في ذلؾ ،وضرب شارفاف مثاالً عمى
العربي وكيؼ صار كبش الفداء المناسب كأحسف ما يكوف التناسب وكيؼ تـ تحميمو مسئولية
العبء األكبر فيما تعانيو فرنسا ،بعدما حرـ اندحار الحركة الشيوعية في فرنسا وانييارىا في
العالـ النزعة المعادية لمشيوعية مما كاف ليا سابقا مف قدرة عمى تعميؿ الصعوبات( شارفاف،
.)597-587 :1999
ومف األمثمة الجمية لظاىرة كبش الفداء موقؼ ألمانيا النازية مف الييود ،فبعد ىزيمتيـ في
الحرب العالمية األولى وفترة الكساد االقتصادي والتوتر السياسي أثناء الثبلثينات في القرف
العشريف والتي كانت تنذر بقياـ ثورة أو حرب أىمية كاف يمكف أف تقوض المجتمع األلماني
بأسره اتخذ األلماف مف الييود كباش فداء لمدولة ككؿ وقد مكنتيـ عممية اإلزاحة ىذه مف
تصريؼ قدر عظيـ مف العدواف أصمو ظروفيـ الداخمية ،ومف التماسؾ وحمت الوحدة مكاف
التفكؾ وفي ذلؾ يذكر قائد ألماني أنو لو لـ يكف ىناؾ ييود الضطر معادي السامية إلى
اختراعيـ ).( Myers,1996: 413
ويرى الباحث أف ما يمارسو ويفعمو االحتبلؿ الصييوني مع سكاف فمسطيف مف ممارسات
االعتقاؿ والتيويد لممقدسات وسرقة األراضي وبناء المستعمرات عمييا والتضيؽ بكؿ أنواعو
وأشكالو ما ىو إال إزاحة لمعدواف الذي بداخميا عمى أىؿ فمسطيف.
ومف أمثمة اإلسقاط في العبلقات الدولية :أف قد أظيرت الواليات المتحدة األمريكية نفسيا ،مف
خبلؿ سياستيا واقتصادىا واستراتيجيتيا وثقافيتيا ورؤيتيا المستقبمية عمى أساس أنو تواجو
عدو يتربص بيا ،وقد حدد محمد الجابري مشكمة األنا الذي ال يعرؼ كيؼ يتعرؼ إلى نفسو
إال مف خبلؿ آخر يوجيو ،فإذا ىو فقد فجأة ىذا اآلخر الذي يتحدد بو ،فماذا يمكف أف ننتظر
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مف ىذا األنا ،ىؿ ننتظر منو أف يفتؾ ذاتو ويعيد تركيبو ؟ وكيؼ؟ وكيانو جميعو موجو كمو أو
أجزاء منو ،الى معاداة كياف آخر ،إف بقاء الواليات المتحدة بدوف آخر خارجي لف يكوف عمى
حساب وحدة األنا فييا ،وىي مجموعات مف أصوؿ وثنيات مختمفة وثقافات متعددة ومصالح
متعددة ،فكيؼ نحافظ عمى وحدة األنا فييا بدوف آخر يمثؿ العدو المشترؾ( اسماعيؿ،
.)77-75 :2009
وليذا يمكف القوؿ إف غياب العدو المفاجئ أصاب الواليات المتحدة الصدمة واالرتباؾ ،فعندما
انتيت الحرب الباردة في أواخر الثمانينيات ،ىمس جورجي أباتوؼ ( مستشار جورباتشوؼ)
في آذاف أحد كبار المسئوليف األمريكييف قائبل " إننا نصيبكـ بخطب جمؿ إذ نفقدكـ العدو "
وقد تبينت أمريكا أىمية وجود عدو ليا ،ومف المستشعريف أىمية وجود العدو صموئيؿ
ىنتجتوف في مقالتو ت كؿ المصالح الحكومية إذ أكد أف انفجار أوكبلىوما لـ يكف ليحصؿ لو
كاف لمواليات المتحدة عدو خارجي وىو بذلؾ بدأ وكػأنو يحذر أف غياب العدو يستتبع االنفجار
والفوضى الداخمية وقد رشح ىنتجتوف اإلسبلـ وىو ما استغمتو الواليات المتحدة األمريكية في
أحداث  11سبتمبر  ، 2001أعقبيا خطاب سياسي واعبلمي يدفع نحو اتجاىات عنصرية
وأيديولوجية ضد العرب والمسمميف( اسماعيؿ.)77-75 :2009 ،
ونجد في حادثة أوكبلىوما مثاالً عف مدى العدواف الذي يكمف داخؿ فئات ليست بقميمة داخؿ
شعب الواليات المتحدة األمريكية المتعدد الثقافات واالقتصاديات والسياسات وكما أف سياستيا
تعبر عف أىمية وجود عدو ييدد الشعب األمريكي لكي يحافظ عمى وحدتو.
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 من أسباب التعصب:
 -1ينشأ التعصب وتزداد حدتو كمما كاف ىناؾ اختبلؼ أو تبايف بيف الجماعات النوعية التي
يتكوف منيا المجتمع ،فوجود جماعات تنتمي الى عناصر مختمفة أو أدياف مختمفة أو
ثقافات فرعية مختمفة يعتبر أرضا خصبة لنشأة ونمو التعصب ،وحدوث الصراع بيف
الجماعات.
 -2وجد أف المجتمعات التي تسمح بانتقاؿ الفرد مف طبقة اجتماعية الى أخرى تعمؿ عمى
توليد نوع مف المنافسة حوؿ ىذا االنتقاؿ ،فقد يخشى الفرد الذي ينتمي الى طبقة أعمى
منافسة فرد ينتمي الى طبقة أدنى نظ اًر العتقاده أنو ربما يتمكف مف المحاؽ بو أومف
احتبلؿ مكانتو(صافي.)51 :2007 ،
-3

كمما كاف التغير االجتماعي سريعاً ازداد التعصب إذ أنو في كثير مف األحياف ما
يصاحب ىذه السرعة اختبلؿ ممموس في النظـ والمؤسسات االجتماعية والقيـ التي يؤمف
بيا الفرد ،كما يصاحب ىذه السرعة نوع مف عدـ االتزاف والقمؽ عند األفراد ،فيمجؤوف
الى التعصب كوسيمة لتغطية ىذا القمؽ (عبدا﵀.)127-126 :1997،

 -4الجيؿ وعدـ وجود فرص لبلتصاؿ بيف الجماعات المختمفة في المجتمع الواحد فقد أثبتت
بعض الدراسات أنو كمما ازدادت معرفة الفرد بالحقائؽ والمعمومات عف الجماعات التي
يتعصب ضدىا قؿ تعصبو.
 -5تمعب المنافسة في مياديف العمؿ والخوؼ مف الفشؿ الذي يصاحب المنافسات دورىا في
نشأة التعصب وزيادتو ،فقد يمجأ الفرد الذي يخشى المنافسة الى اضطياد مف ينافسو حتى
يحس باألماف نحوه(صافي.)51 :2007 ،
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 -6يعتبر االستغبلؿ عامبلً ميماً لنشأة التعصب وقد يكوف االستغبلؿ اقتصادياً أو سياسياً أو
اجتماعياً ،فقد تتعصب جماعة معينة ضد جماعة أخرى ،وتصفيا بصفات تبرر ليا
استغبلؿ ىذه الجماعة ويرى بعض الباحثيف أف خوؼ األمريكييف مف المنافسة ورغبتيـ
في استغبلؿ اآلخريف يمعب دو اًر ىاماً في تعصبيـ ضد السود وغيرىـ مف األقميات
الموجودة في المجتمع األمريكي(عبدا﵀.)127-126 :1997،
 -7أف أفراد جماعة األغمبية ربما يمجؤوف الى التعصب واضطياد أفراد جماعات األقميات
بقصد توحيد وتقوية العبلقات بينيـ ،وخاصة إذا كانت ىناؾ أخطار تيددىـ مف قبؿ
جماعة مف جماعات األقميات( سبلمة.)82 :2007 ،
وىناك من الباحثين من وضع تفسيرات لمتعصب من خالل مجموعتين ،أحدىما عمى مستوى
الجماعة واألخر عمى مستوى الفرد كاآلتي:
تفسير التعصب عمى مستوى الجماعة:
يفسر التعصب عمى مستوى الجماعة وظيوره إلى نظاـ اجتماعي ما ،يرى كارؿ كاركس أف
التعصب ينتج عف االستغبلؿ ،و تنشأ عندما يحاوؿ أعضاء جماعة ما الحصوؿ استغبلليا
لجماعة أخرى  ،بممارسة أساليب القير الذي تمارسو الجماعات األكثر قوة بحؽ الجماعات
الضعيفة ،فالتعصب ساعد في ىذه الحالة في تبرير التفوؽ أو في خدمة التفوؽ ليؤالء الذيف
يممكوف القوة والنفوذ).(Myers, 1996: 402
والتعصب ينشأ لسوء العبلقات بيف الجماعات في تفاعميا مع بعضيا البعض ،ويمكف تمثيؿ
العبلقات بيف الجماعات عمى شكؿ مستقيـ أو بعد واحد متصؿ لو طرفيف أحدىما موجب
واآلخر سالب ،حيث تكوف العبلقات عمى القطب الموجب عمى شكؿ تعاوف بيف الجماعات
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وكميا لتحقيؽ ىدؼ واحد مشترؾ ،أما عمى القطب السالب فتظير عمية الجماعات متنافسة
يستغؿ بعضيا اآلخر ويسخره لمصمحتو.
ويرى كامبؿ أف صراع المصالح بػيف الجماعػات يػؤدي إلػى الشػعور بالتيديػد والػى العػداوة فيمػا
بينيا وذلؾ كما حدث في صراع الينػود والصػينيف بسػبب المشػكبلت الحدوديػة بػيف البمػديف عػاـ
 ،1959وقد أظيػر شػريؼ وزمػبلؤه كيػؼ ينشػأ التعصػب والصػراع بػيف الجماعػات وأيضػاً كيػؼ
يمكػ ػػف أف يختفيػ ػػا عنػ ػػدما توجيػ ػػت جيودىمػ ػػا نحػ ػػو أىػ ػػداؼ مشػ ػػتركة تتطمػ ػػب تعاونػ ػػا فيمػ ػػا بػ ػػيف
الجماعات( كوبوسومي.)204-203 :2001،
وعمى ذلؾ يمكف القوؿ أف مف أسباب التعصب لدى األحزاب السياسية الفمسطينية ،ىو حالة
التنافس الشديدة بيف ىذه األحزاب ،وحالة االستقطاب المستمرة لزيادة أعضاء كؿ حزب،
ومحاولة تمبية احتياجات أعضاء الحزب االقتصادية.
 تفسير أسباب التعصب عمى مستوى الفرد:
ىناؾ عدة نظريات تفسر أسباب التعصب عمى مستوى الفرد منيا يمثؿ صراعات عميقة
في شخصية الفرد وسوء توافؽ ،وقد وصؼ ديوتش وكرس في نظرية التحميؿ النفسي في مجاؿ
التعصب ،وقاؿ بأف فرويد قد زعـ بأف الصراعات بيف المكونات الثبلث مف شخصية الفرد ىي
التي تشير إلى أشكاؿ التعصب ،ثـ اقترح دوالرد وزمبلءه ( )1939ما يعرؼ بنظرية كبش
الفداء أو اإلحباط وأيضا اإلسقاط والتسمط  ،وىناؾ مجموعة مف اآلراء تركز عمى أىمية
العوامؿ الثقافية واالجتماعية ،حيث يرى أصحابيا أف التعصب ىو اتجاه يتـ تعممو عندما
يتفاعؿ الفرد مع بيئتو االجتماعية ،وبذلؾ يؤكدوف عمى عممية التطبيع االجتماعي وىي العممية
التي يتعمـ بيا الطفؿ الثقافة السائدة في مجتمعو ،ومف ىذه الثقافة يتعمـ اتجاىاتو نحو
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المجموعات األخرى ويتعمميا األطفاؿ بوسائؿ مختمفة ،لعؿ أبرزىا تقميد اآلخريف وبخاصة
األبوييف أو الكبار في بيئة الطفؿ كنموذج نفسية يقتدي بو؛ وتوجد عممية أخرى تعمؿ إيجاد
التعصب ،ىي المسايرة وتتضمف تبني سموؾ أفراد الجماعة حيث يمقى الفرد عادة ضغوطا
نفسية متنوعة كي يحتذي بجماعتو( صافي.)49 :2007 ،
ومما سبؽ يتبيف أف التعصب لف ينتيي مف المجتمع الفمسطيني إال إذا تظافرت الجيود
ابتداء بالتنشئة األسرية ،والرفقة والمدرسة والجامعة ،ووسائؿ
لمتخمص مف أسباب التعصب
ً
اإلعبلـ ،واالنتماء إلى أحزاب وفصائؿ وجماعات يمينية أو يسارية.
كما وتوجد عدة عوامل تساعد عمى استمرار التعصب منيا:
التكويف االجتماعي عندما يرسخ التعصب والتميز العنصري في نفوس أفراد جماعة ما ضد
أفراد جماعة أخرى سواء كانت( سياسية  ،دينية  ،اقمية ،عرقية )....،فإنيما يكتسباف صفة
المعايير عند أفراد الجماعة األولى ،وكؿ عضو فييا يتمسؾ باتجاىاتو المتعصب ،حيث
يكوف ىناؾ انصياع منيـ نحو معاداة الجماعة األخرى ،فإذا ما أظير أف أي فرد منيـ
مثاالً سموكياً يتـ عف الصداقة اتجاه أفراد ىذه الجماعة األخرى لقى مف أفراد جماعتو
استنكا اًر لذلؾ ،ويمقى استحساناً في اظياره العداء والكراىية ضد الجماعة
األخرى(كوبوسومي.)205-204 :2001،
ويري الباحث أف ىذا موجود في الواقع الفمسطيني ونخص محافظات الضفة ومحافظات غزة،
وال نخص طرؼ دوف طرؼ ،فقد كاف في أوؿ األحداث المؤسفة عاـ ( ،)2006التيديد بقطع
الراتب عمى جموع الموظفيف داخؿ السمطة الفمسطينية في غزة بمجرد الوقوؼ مع أخيو مف
الطرؼ االخر ،ولربما كاف العكس كؿ مف يقؼ أو يصادؽ أي شخص مرتبط بالسمطةُ ،ينظر
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إليو أنو عمى اتصاؿ مع أمف الطرؼ األخر -كانت األمور صعبة جداً ،-ومف المبلحظ أف
ىناؾ تحسف في ىذا اإلطار ،فالعبلقات االجتماعية بيف كافة مكونات المجتمع الفمسطيني
تشيد تطو اًر ايجابياً.
أسباب التعصب السياسي:
 -1عدـ المساواة في النظاـ االجتماعي والسياسي.
 -2أزمة الثقة الناشئة مف سنوات اإلحباط وخيبات األمؿ.
 -3بداية التحوؿ الديمقراطي يزيد مف فرص التدخؿ الخارجي مف ناحية ،ويزيد فاعمية
التجمعات والتنظيمات النشطة ويزيد مف التعصب مف ناحية أخرى(باقر.)77 :2010 ،
وتعتبر المجتمعات التي تمارس الديمقراطية مف فترة طويمة لدييـ مستويات أعمى مف
التسامح بالمقارنة مع المجتمعات الحديثة ،فقد أظيرت بعض الدراسات أف دوالً مثؿ كندا
أو الواليات المتحدة وكوستاريكا ،لدييا مستويات منخفضة مف التعصب السياسي وذلؾ
بسبب الدعـ الديمقراطي ،وفي المقابؿ الدوؿ الوليدة في ممارسة الديمقراطية مثؿ بنما
ورس واالكوادور.
وبوليفيا وىند ا
-4

السياسة داخؿ الحكومة التي تسعي لمقياـ بأي شيء أو التوقؼ عف أي شيء مف أجؿ

تحقيؽ األىداؼ الخفية ليا (.)Akindele, 2009: 369-370
 -5يرجع التعصب السياسي إلى جيؿ الفاعمييف السياسييف حوؿ قواعد االشتباؾ في ظؿ
الديمقراطية ،وأيضاً إلى الطريقة التي ُيتعامؿ بيا خبلؿ التجمعات الحزبية في أماكف
مخصصة يمنع مف خبلليا التواجد ألي حزب سياسي مختمؼ.
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 -6التعصب السياسي يحدث عند غياب الفيـ الصحيح لقواعد الديمقراطية أو غيابو أو عدـ
تطبيؽ أو تطبيؽ قواعدىا بشكؿ غير صحيح وغير عادؿ.
 -7التعصب السياسي يكثر عندما يشعر المواطنيف بانعداـ سبؿ الحوار والمشاركة البناءة
وايقاؼ التعددية والتنوع السياسي (المرجع السابؽ.)370-369 ،

سمات ومظاىر التعصب:
ولمتعصب سمات ومظاىر يحممو المتعصب تظير جميو في سموكو مع األخريف ،حيث ارتبط
التعصب بسمات التحيز والقوالب النمطية المسافة االجتماعية الجمود والتمييز التصمب
والعنصرية والتسامح وعدمو ،وفيما يمي نستدل عمى ىذه السمات بتعريفيا:
 -1التحيز :يشير إلى المضموف االنفعالي لمتعصب ،وتتمثؿ بالبطانة أو الخمفية الوجدانية
لظاىرة التعصب.
-1

القوالب النمطية :فيي معتقد أو تصور عف جماعة معينة ،يتـ في ضوئو وصؼ

بناء عمى مجموعة مف الخصائص المميزة ليا،
وتصنيؼ األشخاص المنتميف ليذه الجماعة ً
ورغـ أف ىذه الظواىر يمكف أف تنطوي عمى بعض الحقيقة ،إال أنو تتسـ بالتعميـ الزائد أو
التبسيط المفرط(صافي.)45 :2007 ،
القوالب النمطية مف منظور سياسي ،تدؿ عمى مساطر معينة لمسموؾ أو األداء السياسي ،حيث
أف اإلشاعات تمعب دو اًر في تكويف الصورة السياسية لمحكاـ والمحكوميف ،والسموؾ السياسي
الناتج سيكوف سموكاً متسماً باالنفعاالت ومنعزالً عما يدور في العالـ مف االتجاىات السياسية
الجديدة( ديمويي.)37 :2008،
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 -3المسافة االجتماعية :ويمكف تعريفيا بأنيا الفيـ التعاطفي والتقارب بيف الجماعات أو
األفراد ويمكف تعريفيا باعتبارىا تعكس درجة التقارب التي يفصميا الشخص في اتصالو
وعبلقاتو مع أعضاء الجماعات األخرى( جوف دكت.)88 :2000 ،
 -4التمييز :يشير إلى السموؾ الظاىر أو الصريح المعبر عما يوجد لدى الشخص المتعصب
مف مشاعر ،ومعتقدات نمطية عف بعض األشخاص أو الجماعات أو ىو سموؾ يعكس
مدى تقبؿ الفرد لشخص معيف ورفض لشخص معيف ،عمى أساس عضوية كؿ منيما
لجماعة معينة فحسب ،ومعنى ذلؾ أنو إذا كاف التعصب يشير إلى اتجاه معيف فإف
التمييز ىو السموؾ الفعمي المعبر عف ىذا االتجاه(الطيراوي.)76 :2005 ،
 -5التصمب :ىو مدى السيولة والصعوبة التي يمقاىا الشخص مف إحداث تغيرات مجرى
سموكو في االتجاه المناسب ،أو ىو العجز النسبي عف تغيير الشخص لسموكو أو اتجاىاتو
عندما تتطمب الظروؼ الموضوعية ذلؾ  ،والتمسؾ بطرائؽ غير مبلئمة لمشعور
والسموؾ(المجمي.)28 :2008 ،
 -6الجمود :يشير الجمود إلى مجموعة المظاىر المعرفية والسموكية المتعمقة باألفكار
والمعتقدات المنتظمة في نسؽ ذىني مغمؽ نسبيا ،ويعنى مقاومة التغيير األنساؽ أو
لممنظومات الكمية لممعتقدات ،معنى ذلؾ أف الشخص يكوف جامد الذىف ،أو يسمؾ بجمود،
حينما يتمسؾ ،أو يمتزـ أو يعتنؽ ،أو يدافع عف بعض األنساؽ العامة مف المعتقدات في
الديف أو السياسية أو العمـ(درويش.)282 -280 :2005،
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 -7العنصرية :يستخدـ النفسيوف مفيوـ العنصرية كمرادؼ لمفيوـ التعصب ،واالجتماعيوف
أعطوه معنى خاص ،فقدمو ويمسوف باعتباره أيديولوجية تؤكد عمى سيادة عنصر أو
استغبللو لعناصر أخرى ،تشمؿ ىذه االيديولوجية :
 إطار لبلعتقادات في التدني البيولوجي أو الثقافي لعنصر معيف. استخداـ مثؿ ىذه المعتقدات في تبرير المعاممة غير عادلة ألفراد ىذه الجماعة. -8التسامح :يعبر مصطمح التسامح في أدبيات العموـ السياسية والنظريات الديمقراطية عف
احتراـ مبادئ ديمقراطية معينة ،أما في أدبيات العبلقات بيف الجماعات فيستخدـ عمى نحو
مختمؼ لكي يدؿ عمى عدـ التعصب لمجماعة واالستعداد لمحكـ عمى األفراد كأفراد ،وبذلؾ
يشير المعني لتجنب التعصب ،أو لعدـ التمييز بيف جماعتو والجماعات األخرى ،أو بيف
موقفو ومواقؼ غيره مف الناس ،مف جية أخرى يشير عدـ التسامح إلى ميؿ عاـ التخاذ
مواقؼ سمبية مف الجماعات الخارجية ،وخبلفاً لمتمركز العنصري ،فإف مصطمح عدـ
التسامح ليس لو آثار عمى نظرة صاحبة إلى جماعتو ( جوف دكت.)89-88 :2000 ،


الوقاية من التعصب
يجب أف تتظافر الجيود لمحد مف التصعب السمبي ومقاومتو والمحاولة مف تخفيض حدتو

والتخمص منو عبر وضع استراتيجيات لتغيير االتجاىات ،نظ اًر لما يسببو مف عنؼ عدواف
وقير ،تؤثر في مختمؼ مظاىر الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية في المجتمعات التي
تعاني منو.
واف العمؿ الممنيج والمدروس القائـ عمى تحديد أنماط األىداؼ التي تسعى مختمؼ
الجماعات إلى تحقيقيا ،وكذلؾ أنماط األشخاص الذيف تيدؼ إلى التأثير بمفاىيـ عبلقتيـ
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بالتعصب والتميز ،وأيضاً أنماط المواقؼ بالزماف والمكاف التي مف الممكف أف تتطبؽ فييا
برامج لخفض وتتغير التعصب.
ىناك فئتان أساسيتان من البرامج التي تستخدم في مواجو االتجاىات التعصبية ىما:
-

البرامج القائمة عمى تغير المواقؼ الذي يسود فيو التعصب.
البرامج القائمة عمى تغيير اتجاىات األشخاص المتعصبيف(عبدا﵀.)171 :1997،

وتيدف ىذه البرامج بشكل عام إلى:
 -1إقناع جماعات األغمبية بتمثيؿ جماعات األقميات ،وقبوؿ الفوارؽ الموجودة مف وجية
نظرىـ قدر اإلمكاف ،والتسامح معيـ والعيش معاً في ظؿ ما يطمؽ عمية بالتعدد الثقافي.
 -2محاولة التخمص مف القوالب النمطية والمعتقدات الخاطئة التي تكونيا كؿ جماعة عف
األخرى ،وذلؾ بتصحيحيا في ضوء الوقائع والمعمومات الحقيقية.
 -3تخفيؼ حدة مشاعر الكراىية والعداوة التي تكنيا مختمؼ الجماعات نحو بعضيا
البعض ،وتغيير مقاصد السموؾ أو نوايا السموؾ السمبية التي يمكف أف توجد بعض
األشخاص والجماعات التي في ضوئيا تسمؾ الجماعات التمييز لمجماعات األخرى ،في
شتى النواحي -االقتصادية والسياسية واالجتماعية والدينية ،-ومراعاة كافة العوامؿ
والمتغيرات

التي

تضمف

فعمياً

تغي اًر

السمبية(عبدا﵀.)172 -171 :1997،
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وايجابياً

في

االتجاىات

التعصبية

ومن أىم البرامج واالستراتيجيات التي يمكن استخداميا لمواجية التعصب والتعصب السياسي:
-1

الدعاية لمواجية التعصب مف خبلؿ التخاطب الجماىيري ،وذلؾ مف خبلؿ أساليب

الدعاية ،المتمثمة في محاوالت اإلقناع أو االستمالة التي تتـ عف طريؽ وسائؿ التخاطب
الجماىيري مثؿ التمفاز والمذياع والصحؼ والمواقع االلكترونية ومواقع التواصؿ االجتماعي
وغيرىا ،والتي يمكف أف تقمؿ أو تخفض التعصب والعداوة وما يرتبط بيما مف أشكاؿ التمييز
المختمفة بيف الجماعات إلى حد معقوؿ ،وتعتبر الدعاية سبلح ذو حديف ،فيمكف مف خبلليا
أف تيدـ أو تحي االتجاىات التعصبية ،ويمكف مف خبلليا أف تنشر المحبة بيف
البشر(عبدا﵀.)186 :1997،
 -2تيسير سبل اال تصال المباشر بين الجماعات:
يمثؿ االتصاؿ بيف الجماعات المختمفة أحد األساليب اليامة لمواجية االتجاىات التعصبية،
ومحاولة التخفيؼ مف حدتيا ،أو الوقاية منيا ،ويقوـ الغرض األساسي ىنا في ضوء االعتقاد
بأف االتصاؿ المباشر بيف الجماعات يسيـ في تخفيؼ حدة القوالب النمطية واالعتقادات
الخاطئة والعمؿ عمى تغييرىا ،وأف التقارب والتفاعؿ يزيداف مف المودة والمحبة كما يحدث عادة
في ظروؼ الحياة الطبيعية(درويش.)300 :2005،
 -3التعميم:
تشير نتائج الدراسات بصفة عامة إلى األفراد المتعمميف أقؿ تعصباً مف غيػر المتعممػيف ،يعنػي
ذلػػؾ أف ىنػػاؾ معػػامبلت ارتبػػاط سػػالبة بػػيف التعمػػيـ وانخفػػاض مسػػتوى التعصػػب عنػػد األف ػراد،
ويمكف أف يكوف التعميـ مسؤوؿ عف انخفاض مستوى التعصب(ديمويي ،)78 :2008 ،وييدؼ
التعميـ إلى بناء المواطف الصالح ذو الفائدة ،وتعتبػر التربيػة االجتماعيػة والتعمػيـ بمثابػة محاولػة
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لفحص وممارسة معتقدات عدة حوؿ أىمية المجتمع في االتصاؿ واالتزاف ،ويعمؿ التعميـ عمػى
تدريب األفػراد عمػى التربيػة االجتماعيػة التػي ترتكػز عمػى الػوعي بػالمجتمع وقػدرة الجماعػة عمػى
احػػداث التغييػػر االجتمػػاعي والسياسػػي ،كمػػا أف التربيػػة والتعمػػيـ ميمػػة فػػي تنشػػئة الجيػػؿ الجديػػد
تنشئة اجتماعية منيجية منظمة( جػرار ،)47-46 :2008 ،والتربيػة االجتماعيػة والتعمػيـ عمػى
عكسو تماماً فقد وجد ستمبر أف األفراد األقؿ تعميماً يميموف إلى التمسؾ بأساليب نمطية تقميدية
ف ػػي المجتم ػػع ،كح ػػب التميي ػػز والمي ػػؿ إل ػػى مع ػػاداة جماع ػػات األقمي ػػة في ػػو (كوبوس ػػومي:2001،
.)209
 -4تعديل أساليب التنشئة المختمفة:
ومف الطرؽ الفعالة في اإلقبلؿ مف التعصب والوقاية منو تعديؿ أساليب التنشئة االجتماعية
والسياسية بواسطة أدوات التنشئة كاألسرة والمدرسة والجامعات وجماعات األصدقاء ومؤسسات
المجتمع المدني ووسائؿ اإلعبلـ ،ويعد ذلؾ عممية كاممة يمكف مف خبلليا نقؿ الثقافة السياسية
لممجتمع مف جيؿ إلى جيؿ وترتبط بمفاىيـ أخرى مثؿ الشرعية واليوية والوالء والمواطنة
والمشاركة السياسية ،وىذا يحقؽ استقرار بيف الحاكـ والمحكوـ ،ويحقؽ تطو اًر في اتجاىات
معينة تعزز الروابط بيف أفراد الشعب مع بعضيـ البعض ،ويتغمب الحوار والتعايش ويحد
التعصب والعنؼ (حسف.)67 :2010،
 -5اصالح المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية:
اصبلح المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية التي فقدانيا تيدد معيشة
الشعوب والتي تعتبر مف العوامؿ الرئيسة المؤدية لمتعصب والعنؼ( م ازرة،)30 :2015،
ويعتبر تفعيؿ تمؾ المجاالت وخاصة المجاؿ االقتصادي ،ألنو يعد الياجس األبرز والمسيطر
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والمتحكـ في سموؾ األفراد ،وتحقيؽ األمف يكوف بتدعيـ كافة المؤسسات اإلنتاجية والخدمية
وتبني آلية الضماف االجتماعي عبر إنشاء شبكة الحماية االجتماعية لكؿ األفراد دوف
استثناء(مرتضى.)80 :2010 ،
 -6منحنى المشاركة في العمل:
بينت الدراسات أف التعاوف المشترؾ بيف أفراد الجماعات لتحقيؽ أىداؼ مشتركة يقمؿ مف
التعصب فيما بينيما وقد يزيمو ،ألف األىداؼ المشتركة تجعؿ كؿ مف أفراد الجماعتيف يعتمد
عمى اآلخر وىذا مف شأنو يزيؿ األفكار النمطية السمبية التي يحتفظ بيا كؿ فريؽ عف اآلخر.
 -7التدريب عمى االستبصار بالذات:
فيو يساعد إلى حد ما عمى اإلقبلؿ مف التعصب فقد استخدـ كارتز وزمبلءه المحاضرات
لتوعية األفراد المتعصبيف ضد جماعات األقمية ،وشرحوا فييا كيفية تحوؿ الصراعات الداخمية
عند الفرد إلى عداء نحو ىذه الجماعات وىو ما يعرؼ بنظرية كبش الفداء ،وقد اتضح فاعمية
ىذه المحاضرات في اإلقبلؿ مف مستوى التعصب(كوبوسومي.)207 :2001 ،
-8

بمورة سياسية االنتقاؿ السممي والمتحكـ بو ،مف خبلؿ التأثير في الرأي العاـ والنخب

االجتماعية ،لحمميا عمى التفكير بمنطؽ المستقبؿ وتجاوز الماضي ،والتغمب عمى مشاعر
التعصب والعنؼ ،واالنتقاؿ السممي الذي يقوـ عمى الجرأة في مواجيو الواقع ،وكسب ثقة الناس
واقناعيـ بالتغيير ،واعادة بناء البناء السياسي لمبيئة االجتماعية ،واعادة التوازنات الفكرية
واالجتماعية والسياسية ،وذلؾ بالتمسؾ بمبدأ العدؿ والنزاىة والمساواة الفعمية بيف كافة الناس
والكؼ عف أشكاؿ التمييز والعصبية والقبمية والطائفية ،واعتبار أف حقيقة السياسة قبؿ كؿ شيء
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ىي التفاىـ والتفاوض مع القوى الواقعية الموجودة في البيئة االجتماعية والوصوؿ معيا إلى
تسويات مؤقتة وبعيدة التي تساعد عمى تحقيؽ االىداؼ الوطنية المحددة(باقر.)80 :2010 ،
ومن أىم الطرق المتبعة لمقاومة التعصب :
 نشر المعمومات الوافرة الصحيحة واعطاء البيانات الموضوعية عف األفراد والجماعاتالعنصرية خاصة في مجاؿ عمـ االجتماع وعمـ اإلنساف والجغرافيا البشرية ،وتقديـ قراءات
مختارة والقياـ بزيارات منظمة ،وتمعب وسائؿ اإلعبلـ دو اًر ىاماً في ىذا الصدد.
 نشر مبادئ الديمقراطية الصحيحة والقيـ اإلنسانية ومبادئ التسامح االجتماعي(زىراف،.)223 :2000
 بث روح التعاطؼ بيف افراد المجتمع عف طريؽ التربية التقدمية ،والتنشئة االجتماعية السميمةمنذ الطفولة المبكرة.
 إشراؾ الفرد في عضوية لجماعة ليس بيا تعصب ضد الجماعة التي يتعصب الفرد ضدىا. إصبلح الجماعات التي يصدر منيا التعصب والتوتر(ولي ،و محمد-269 :2004 ،.)270
ويمكن أن نضيف إلى ما سبق دور الحوار المجتمعي في الحد من التعصب والقضاء عمى
الخالفات بين االحزاب والمجموعات المتعصبة.
يعتبر الحوار المجتمعي أحد الوسائؿ التي يمكف مف خبلليا أف تقضي عمى التعصب،
ويساعد في تبلقح األفكار بيف الفرقاء(الطائي ،)59 :2010 ،لما لو مف زيادة القدرة عمى حؿ
الصراعات بطرؽ سممية ،حيث يشمؿ الحوار عمى ديناميكية التغيير الجوىرية في عمميات
الحوار عمى اكتساب الناس منظو ار ما ألفكارىـ وعممياتيـ الفكرية ولمطريقة التي نشكؿ
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العمميات الفكرية الحسية لمواقع(محمد ، )5128 :2011 ،فإف الناس في معظـ األحياف ال
يكوف لدييـ ذلؾ المنظور ،إذ أننا نفكر فحسب دوف أف نعي القوى التي تؤثر عمى تفكيرنا
كالذاكرة واالعتقاد والثقافة  ،يمكف أف نكوف عمى وعي بأفعالنا الجسدية أثناء حدوثيا لكننا
نفتقر عموماً إلى ىذا النوع مف الميارة في مجاؿ الفكر ،فنحف عمى سبيؿ المثاؿ ال نبلحظ أف
موقفنا نحو ىذا الشخص ينشأ عف تصرفاتو الفعمية مباشرة  ،مشكمة الفكر ىي أف نوع االىتماـ
المطموب لمبلحظة ىذا التنافر ناد اَر ما يبدو متاحاً عندما نكوف في أشد الحاجة إليو ،ويعنى
الحوار بإتاحة حيز يمكف إعارة مثؿ ىذا ،ويعنى الحوار بإتاحة حيز يمكف إعارة مثؿ ىذا
االىتماـ ).(Dialogue Proposal, net)(3
ومف خبلؿ الحوار يمكف أف تبدأ كؿ مجموعة في التعرؼ عمى مشاعر المجموعة األخرى
وادراكاتيا الحسية وتميف صبلبة ما عند أفرادىا مف صور ،فتصبح أقدر عمى االستماع ،وفي
كثير مف األحواؿ يمكف أف يمعب الحوار المجتمعي الذي يؤثر أفراد المجموعات والجميور
الذي يعمؿ عمى تشكؿ اتجاىاتيـ ،فالفكر يتقدـ بتبادؿ األفكار ومناقشة كؿ منيا(حسف وخميؿ،
.)512 :2012
-9

تأثيرات التحوالت في النمازح العقمية :

يوفر نموذج كاتريف كاوفر الجبؿ الجميدي تصوي ار بصرياً لمتفسير –شكؿ( -)3الذي يعطيو
معظـ الممارسيف لكيفية توفير التغيرات العميقة في النمازح العقمية والمشاعر واالدراكات
الحسية التي تحدث تحت خط الماء أساساً لتغيرات ممموسة ومرئية بدرجة أكبر.
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شكؿ ()3
المصدر (الحوار الديمقراطي ،دليؿ عممي)36 :
فيرى الممارسوف في التفكير والعبلقات والشبكات والسموكيات الجديدة التي تبرز مف الحوارات
أنواع التغيرات عمى المستوى الفردي التي يمكف أف تترجـ إلى آثار أكبر عمى النحو الذي
تصفو كاوفر في تحميييا لثمث عمميات سيناريو مدني ،وتعج أوصاف الممارسين لمحظات
الحوارية بأمثمة تدلل عل التحوالت التي حدثت منيا:
 إيجاد الفصائؿ الريفية والحضرية في منطقة مزقتيا الحرب مف غواتيماال سببلً مبتكرةلمتغمب عمى العقبات واقامة حكومة بمدية تخدـ مصالح الجميع.
 اتفاؽ األحزاب السياسية المتعارضة في بنما عمى التنافس في االنتخابات عمى أساسكيفية تنفيذ كؿ منيا أجندة وطنية مشتركة ومدى جودة ىذا التنفيذ.
 تعاوف ائتبلؼ مف كانوا أعداء في السابؽ عمى تشجيع ديمقراطي في بوركينا فاسو. عمؿ الثورييف الماركسييف السابقيف ورجاؿ األعماؿ المحافظيف معاً عمى المضي قدماًبرؤية مشتركة لتنمية اقتصاديةً مستدامة في جنوب أفريقيا(برويت وبيتي.)37-36 :2011،
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 -10تعقيب الباحث عمى المبحث الثاني:
مرو اًر بتعريفات التعصب المتعددة ونظرياتو التي أظيرت أسباب التعصب وسماتو ومظاىره
التي أبرزت السموؾ لممتعصب الناتج عف اإلحباط والخوؼ والقير ،إني أجد آثار التعصب
عمى واقعنا الفمسطيني في غزة والضفة الغربية والبمدات المدف والقري المحتمة وىذا ما أظيرتو
الدراسات السابقة.
يرجع ىذا التعصب إلى ما تـ ممارستو عمى الشخصية الفمسطينية مف أقصى درجات القير
والعدواف ،الذي نجـ في المقاـ األوؿ عف احتبلؿ فمسطيف مف قبؿ االحتبلؿ الصييوني وما
اتبعو مف تيجير وترىيب وقتؿ وسرقة لؤلراضي والتاريخ وتشويو الصورة الفمسطينية ،مدعوـ
مف قوى دولية كبيرة عمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية ،يتقدـ اإلعبلـ لتثبيت االحتبلؿ
وتشويو الصورة وقمب الحقائؽ ،وعقب احتبلؿ فمسطيف أثر عمى العبلقات العربية مع
الفمسطينييف ،ىذا األمر جعؿ مف القضية الفمسطينية حالة تنافس لمقضايا الداخمية والخارجية
في الببلد العربية تضـ أو تبعد الفمسطينييف ،ولفترة طويمة مف الزمف ،لـ تنتيي مف تراكمات
القير واالحباط ،جعؿ الفمسطينيوف يسقطوف ما بداخميـ مف احباط وقير وخوؼ ورغبة في
الخبلص مف ىذا عمى كؿ مف تطمع أف يخمص الفمسطينييف مما ىـ فيو ،وعمى ذلؾ ما
تصفيؽ الفمسطينييف لصداـ إال أف التعبير عف االحباط واليأس مف الوضع المفروض عمى
الفمسطينييف مف قبؿ االحتبلؿ الصييوني والواليات المتحدة األمريكية ،رغـ أف ىناؾ تقدما
ممحوظاً في السياسة الخارجية لمفمسطينييف فيما يخص الصراعات اإلقميمية والدولية ،وحذر
التنظيمات الفمسطينية مف الوقوع فيما حدث في الصراع العراقي الكويتي واف لـ يكف سوى أف
امتنعت منظمة التحرير الفمسطينية عمى القرار بخصوص إدانة العراؽ الحتبلليا الكويت ،مع
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أف منظمة التحرير ليست دولة ،وىذا الموقؼ أسأت الصحافة ترجمتو ،فقد ُع َد تصويتاً ضد
الكويت -وىو لـ يكف كذلؾ – مما سبب غضب كويتي عمى الفمسطينييف الذي زاد مف معاناة
الفمسطينييف االقتصادية ،والسياسية.
ويبقى التعامؿ الفمسطيني المتمثؿ باألحزاب الفمسطينية المتباينة حيث لـ تنتيي حالة اإلسقاط
مف قبؿ األحزاب المختمفة عمى بعضيـ البعض ،الذي انتيى بانقساـ يعاني الفمسطينيوف جراءه
داخمياً وعربياً واقميماً ،أعقب االنقساـ حصار عمى المعابر الفمسطينية ،الذي سبب ضعؼ
اقتصادي وخاصة داخؿ محافظات غزة ،وأفقد لفئة الشباب رؤية واضحة لممستقبؿ ،ذلؾ لزيادة
عدد الخارجيف دوف توفير فرص عمؿ دائمة ،اضاقة الحالة السياسية السائدة بيف األحزاب
الفمسطينية وطريؽ التربية داخميا والتي تعتبر مف البلديمقراطية ،وفقداف التداوؿ السممي
لمسمطة ،ومركزية الحزب الواحد عمييا ،وكؿ ىذا أوجد التعصب السياسي ،والطريؽ األمثؿ
لمقضاء عمى التعصب ،والخروج مف ظممة االنقساـ إلى نور الوحدة ،ىو تفعيؿ الحوار
المجتمعي واستدامتو وعدـ االعراض عنو تحت أي ظرؼ كاف أو عثرة يمكف أف تقؼ في
طريقو ،لما لو مف تأثير كبير عمى تفيـ أكبر مف قبؿ كؿ األحزاب الفمسطينية ،يمكف مف
استدامتو أف نجد حموالً كاممة أو شبة كاممة عاجمة أو آجمة لمقضايا والمشكبلت بينيا.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

أوالً :الدراسات الفمسطينية:
 دراسة (سويرح )2013 ،التعصب الحزبي وعالقتو باالتجاىات السياسية لدى طمبة
جامعة األزىر -غزة
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مستوى التعصب الحزبي لدى طمبة الجامعة ،وعمى مستوى
االتجاىات السياسية لدى طمبة الجامعة نفسيا ،مستخدمة المنيج الوصفي التحميمي ،وكانت
آداه الدراسة االستبانة لموصوؿ إلى أىداؼ وفرضيات الدراسة ،بعينة تتكوف مف( )500مفردة
مف مجتمع الدراسة ،وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :أف طمبة جامعة األزىر
لدييـ تعصب حيث بمغ مستوى التعصب الحزبي  ،%69.3واختبلؼ درجة االنتماء الحزبي
بيف محافظات قطاع غزة ،وأيضاً اختبلؼ مستوى التعصب بيف مستويات الطمبة ،حيث أف
مستوى التعصب لمطمبة الذيف في المستوى الدراسي األوؿ والثاني أقؿ مف الذيف في المستوى
الدراسي الثالث والرابع ،وكاف مف أىـ ما أوصت بو الدراسة :تصميـ برنامج لمتخفيؼ مف
حدة التوتر بيف الطبلب ،والتقميؿ مف اآلثار السمبية لمتعصب الحزبي ،وتعزيز دور
الجامعات ،وتحييد دور العبادة والمساجد ،وتوضيح رأي الديف في ذلؾ ،وتفعيؿ دور العائمة
وتقوية الروابط االجتماعية والوطنية.
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 دراسة (الداعور )2012 ،األدوار التربوية لمجامعة في مواجية التعصب الحزبي لدى
الطمبة من وجية نظر الييئة التدريسية.
ىدفت الدراسة إلى معرفة األدوار التربوية لمجامعة في مواجية التعصب الحزبي لدى
الطمبة مف وجية نظر الييئة التدريسية ،وذلؾ مف خبلؿ المنيج الوصفي التحميمي ،والتعرؼ
إلى أكثر األدوار التربوية شيوعاً والتي تمارسيا الجامعة في مواجية التعصب الحزبي لدى
طمبتيا ،وأثر التفاعؿ بيف متغيرات الدراسة عمى الدور التربوي لمجامعة في مواجية التعصب
الحزبي ،وسبؿ تفعيؿ وتطوير الدور التربوي لمجامعات في مواجية التعصب الحزبي لدى
طمبتيا ،وقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف أعضاء الييئة التدريسية مف جامعتي االزىر
والقدس المفتوحة بغزة حيث بمغت (  )205عضو ىيئة تدريسية.
حيث تـ جمع البيانات مف خبلؿ استبانة تكونت مف ( )40فقرة وقسمت إلى ثبلث ابعاد ىي
(رؤية وفمسفة الجامعة ،األنشطة التربوية ،االتصاؿ والتواصؿ المجتمعي)
وكانت أبرز النتائج التي أظيرتيا الدراسة ىي أف الوزف النسبي لممارسة الجامعة في دورىا
التربوي بمستوى مرتفع بمغ ( )%26.34بينما بمستوى منخفض بمغ ( )%10.73في حيف
بمغ المستوى المتوسط (. )%62.73
أظيرت الدراسة أ يضا عدـ وجود فروؽ في استجابات العينة عمى االستبياف لسنوات خبرات
العينة وأظيرت الدراسة عدـ وجود أثر داؿ احصائياً لمتفاعؿ بيف المتغيرات التصنيفية لمعينة
المتغيرة مف اعضاء الييئة التدريسية عمى الدور التربوي لمجامعة في مواجية التعصب
الحزبي كدرجة لؤلبعاد (رؤية وفمسفة الجامعة ،االنشطة التربوية ،االتصاؿ والتواصؿ
المجتمعي) وقد أوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بتطوير فمسفة رؤية الجامعة واعطاء
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المساحات الكافية ألعضاء الييئة التدريسية بممارسة كافة انشطتيا السياسية واالجتماعية
والثقافية وتكثيؼ الندوات والمؤتمرات العممية داخؿ الجامعة ،والتي يقودىا الشباب والكادر
الطبلبي في طرح موضوع التحزب السياسي وما يترتب عميو مف تعصب.
 دراسة (الفميت )2012 ،فاعمية برنامج إرشادي لتنمية ثقافة الحوار وعالقتيا بتحسين
جودة الحياة لدى طالب الجامعة بفمسطين.
ىدفت الدراسة إلى تنمية ثقافة الحوار وبياف عبلقتيا بتحسف جودة الحياة لدى طبلب
الجامعة بفمسطيف ،وقد استخدـ الباحث لتحقيؽ ىدفو المنيج التجريبي ،بعينة عشوائية مف
جامعة األزىر مكونة مف ( )200طالب مف طبلب المستوى األوؿ في كمية التربية بجامعة
األزىر ،وقد صحح الباحث المقياس واختار عينة مف خمسيف طالباً حصموا عمى أقؿ
الدراجات في مقياس ثقافة الحوار ،وتـ تقسيميـ عمى مجموعتيف كؿ مجموعة تضـ ()25
طالباً مف جامعة األزىر ،وأظيرت نتائج الدراسة فاعمية البرنامج اإلرشادي المقترح في تنمية
ثقافة الحوار ووجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف ثقافة الحوار وجودة لدى طبلب الجامعة
فمسطيف ،وكاف مف أىـ ما أوصت بو الدراسة إحداث تعديبلت في المنظومة التربوية ليؤسس
فييا برامج التدرب عمى ثقافة الحوار وأدب االختبلؼ وتقبؿ الرأي المخالؼ وقبوؿ اآلخر
ليحؿ التسامح والتقبؿ محؿ التعصب والرفض والعدواف ،والتنسيؽ مع و ازرة التربية والتعميـ
والجامعات الفمسطينية مف أجؿ تبني مادة لثقافة الحوار واالتصاؿ في مراحؿ التعميـ
األساسي والثانوي والجامعي.
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 دراسة (بركات )2010 ،التعصب الحزبي لدى فئة الشباب في الجامعات الفمسطينية
بشمال فمسطين :جامعة القدس المفتوحة بطولكرـ وجامعة النجاح الوطنية بنابمس
وجامعة فمسطيف التقنية بطولكرـ.
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى معرفة مستوى التعصب الحزبي لدى فئة الشباب في
الجامعات الفمسطينية في مناطؽ شماؿ فمسطيف منيا :جامعة القدس المفتوحة بطولكرـ
وجامعة النجاح الوطنية بنابمس وجامعة فمسطيف التقنية بطولكرـ مف خبلؿ المنيج الوصفي
التحميمي بيدؼ التعرؼ إلى مستوى التعصب الحزبي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية ،وقد
تـ تطبيؽ استبياف أُعد لقياس التعصب الحزبي عمى عينة مكونة مف ( )243طالب وطالبة
موزعيف تبعا لمتغيرات الدراسة بطريقة عشوائية وقد أظيرت أىـ النتائج أف المتوسط العاـ
لمستوى التعصب الحزبي لدى أفراد العينة كاف بمستوى متوسط حيث بمغ (  )3.5يعد ىذا
التعصب متوسطاً لفئة الطبلب مف جامعتي القدس المفتوح وفمسطيف التقنية ،بينما كاف ىذا
المتوسط منخفضا لدى طمبة جامعة النجاح الوطنية.
وجود فروؽ ذات دالة احصائية في مستوى التعصب الحزبي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية
في شماؿ فمسطيف تبعاً لمجامعة التي يمتحؽ بيا الطالب لمدراسة وذلؾ لصالح جامعة القدس
المفتوحة ثـ جامعة فمسطيف التقنية ثـ جامعة النجاح الوطنية.
وعدـ وجود فروؽ دالة احصائية في مستوى التعصب الحزبي لدى طمبة الجامعات
الفمسطينية في شماؿ فمسطيف تبعاً لمتغيرات الجنس والسكف والسنة الدراسية والتحصيؿ
الدراسي وقد خمصت الدراسة إلى أىـ التوصيات ىي :ضرورة تشكيؿ قسـ طبلبي موحد في
الجامعات الفمسطينية يعمؿ عمى تنظيـ الفعاليات الوطنية ،وخدمة الطمبة وىذا يقمؿ مف
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مستوى التعصب والتأكيد عمى مبدأ التربية االخبلقية ومبدأ التسامح ،إضافة إلى عقد لقاءات
شبابية عمى اختبلؼ طبقاتيـ الحزبية مف أجؿ بناء استراتيجية الحوار البناء.
 دراسة (أبو حديد )2010 ،بعنوان التعصب القبمي في السموك الفمسطيني وأثرة عمى
التنمية السياسة.
ىدفت دراسة التعصب القبمي في السموؾ السياسي الفصائمي الفمسطيني وأثره عمى
التنمية السياسية مف خبلؿ المنيج السموكي عمى عبلقة السموؾ الفصائمي مع جميور الناس
وسموؾ الفصيؿ الفمسطيني ،وسيره نحو ىدؼ التحرير المعمف واستماع الفصيؿ لآلراء
العممية ،وارتباط الشعار الذي عممت بو الفصائؿ بالحزب وبالدولة والمجتمع ،ومدى تعامؿ
الفصائؿ الفمسطينية فيما بينيا بروح العصبية القبمية.
وأظيرت نتائج الدراسة أف السموؾ الفصائمي الفمسطيني يتسـ بالعصبية ،وقد عممت ىذه
العصبية عمى منع تكويف شعور وطني موجو حاؿ دوف انماء الوطنية وارساء أسس
ديمقراطية سميمة ،وكاف ناتج ىذا التعصب اقتتاؿ حركتي حماس وفتح.
ومف أىـ ما أوصت بو الدراسة انتياج الواقع الفمسطيني إلى الديمقراطية وانتقاد الفصائؿ
الفمسطينية لذاتيا ويجب أف تدرؾ الفصائؿ أف أسموب االقصاء والتيميش يقتؿ اإلبداع ويشوه
المعرفة وأظيرت ضرورة إنياء االنقساـ ،وأوصت بتكريس التعددية السياسية وتحقيؽ
الديمقراطية والمجوء لمحوار والعمؿ عمى فصؿ الحزب الحاكـ عف أجيزة الدولة والسمطة.
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دراسة (الطيراوي )2005،االتجاىات التعصبية وعالقتيا ببعض المتغيرات النفسية
في إطار عممية السالم.
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى معرفة مستوى االتجاىات التعصبية لدي طمبة الجامعات في

قطاع غزة نحو عممية السبلـ الفمسطيني (االسرائيمي) ،واألطر الطبلبية السياسية والتعصب
القومي ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،واستخدمت الدراسة آداه مقياس
االتجاىات التعصبية التي كانت مف إعداد الباحث ،بعينة اشتممت عمى ( )544طالباً
وطالبة مف طمبة الجامعات الفمسطينية في محافظة غزة ،وبينت الدراسة أىـ نتائج ما يمي:
ارتفاع درجة التعصب ضد عممية السبلـ الفمسطيني (اإلسرائيمي) ،وجود تعصب لدي الكتؿ
الطبلبية بدرجة متوسطة ،وأظيرت النتائج أيضاً أف ارتفاع مستوى التعصب القومي لدى
الطمبة بدرجة كبيرة حيث بمغت (.)%77.4
 دراسة ( شكعة )2004،سمة التعصب لدى طمبة جامعة النجاح الوطنية وعالقتيا
ببعض المتغيرات
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى سمة التعصب لدى طمبة جامعة النجاح الوطنية وعبلقتيا
ببعض المتغيرات (الجنس ،ومستوى التعميمي لؤلب ،والمستوى الدراسي) ،ولتحقيؽ ذلؾ
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي ،وكانت األداة االستبانة ،وأجريت الدراسة عمى
عينة قواميا ( )1439طالباً وطالبة ،وأظيرت نتائج الدراسة أف سمة التعصب لدى طمبة
الجامعة كانت قميمة ،حيث أظيرت أف سمة التعصب لدى اإلناث أكثر منيا لمذكور ،وأف
مستوى التعصب عند الطمبة ممف كاف أباءىـ مف أصحاب المؤىؿ العممي العالي أعمى مف
الطمبة الذيف كاف أباءىـ مف أصحاب المؤىؿ العممي األقؿ ،وأظيرت أف لممستوى التعميمي
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عند الطالب دو ًار في تقميؿ مف سمة التعصب ،وأىـ ما اوصت بو الدراسة القياـ بأبحاث
عممية تجاه طمبة المراحؿ التعميمية المختمفة نحو سمة التعصب ،واتباع استراتيجية التسامح
كاستراتيجية أساسية لمواجو التعصب عند األفراد.
 دراسة (طو )2003،ظاىرة العنف السياسي في النظام السياسي الفمسطيني دراسة
تحميمية .2000-1994
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدي تأثير غياب االندماج السياسي والعنؼ السياسي
في النظاـ السياسي الفمسطيني ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،ووصمت
الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :شكؿ العنؼ السياسي خبلؿ فترة الدراسة مظي اًر مف مظاىر
السموؾ السياسي في فمسطيف بشقيو الرسمي والشعبي ،وضوح أسباب العنؼ في السموؾ
السياسي الفمسطيني في ظؿ غياب االندماج السياسي والسموكي لمقوى المكونة لممجتمع،
ولعبت مجموعة مف المحددات المتمثمة (بإسرائيؿ) في اضعاؼ عناصر بناء االندماج
السياسي في فمسطيف وتغيبيا ،وأىـ ما أوصت بو الدراسة :عبلج العنؼ السياسي يكمف في
إزالة المحددات المؤثرة في ظيوره مف خبلؿ العمؿ عمى إعادة االندماج السياسي القيمي
والسموكي ،واالجماع عمى تحديد اليوية السياسية لمنظاـ السياسي ،والعمؿ عمى إيجاد صيغة
سياسية تشرؾ األطراؼ كافة في صناعة القرار السياسي.
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ثانياً :الدراسات العربية:
 دراسة (مسمم وىاشم )2015 ،الحوار الفعال وعالقتو ببعض المتغيرات لدى طمبة
جامعة بغداد.
ىدفت دراسة مسمـ وىاشـ التعرؼ إلى الحوار الفعاؿ وعبلقتو ببعض المتغيرات لدى
طمبة جامعة بغداد والى معرفة الحوار الفعاؿ لدى طمبة الجامعة ،والموازنة في الحوار الفعاؿ
وفقاً لعدة متغيرات (النوع ،والتخصص ،والمرحمة) ،ولتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحثاف المنيج
الوصفي التحميمي ،مستخدميف أداة االستبانة موزعة بطريقة عشوائية عمى ( )500طالب
وطالبة مف طمبة الجامعة ،وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا :أف طمبة جامعة بغداد
لدييـ حوار فعاؿ ،وجود الحوار لدى عينة البحث مف طمبة الجامعة طبقاً لمنوع والتخصص
والمرحمة ،وقد أوصت الدراسة بتحديث المناىج وطرؽ التدريس في المرحمة الجامعية،
وتصميـ أنشطة وخبرات تشجع عمى تنمية الحوار الفعاؿ لدى الطمبة.
 دراسة (عبدالصاحب )2011،االتجاىات التعصبية وعالقتيا ببعض المتغيرات لدى طمبة
الجامعة.
ىدفت الدراسة إلى بناء مقياس اتجاىات التعصب ،والتعرؼ إلى الفروؽ في مستوى
المواقؼ المتعصبة وفقاً لممتغيرات ( الجنس ،التخصص ،المستوى العممي) ،وقد شممت
الدراسة عينة قواميا ( )400طالب وطالبة مف جامعة بغداد ،وأظيرت نتائج الدراسة :اتساـ
طمبة الجامعة بشكؿ عاـ وواضح باالتجاىات التعصبية ،وتأثر اتجاىات عينة اإلناث
بالتنشئة االجتماعية الصارمة مع عينة الذكور واألعراؼ االجتماعية السائدة في المجتمع،
وجاء أىـ ما أوصت بو الدراسة :إجراء دراسة عف االتجاىات التعصبية وعبلقاتيا بأساليب
المعاممة الوالدية و دراسة تبحث في العبلقة بيف التعصب ومفاىيـ نفسية ودراسة تستيدؼ
االتجاىات التعصبية وعبلقاتيا ببعض المتغيرات لدى موظفي الدولة.
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 دراسة( محمد )2011 ،تصور مقترح لدور األخصائي االجتماعي في تنمية ثقافة
الحوار اإليجابي لدى جماعات الشباب الجامعي.
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى جوانب ثقافة الحوار اإليجابي لدى جماعات الشباب
الجامعي والتعرؼ عمى الدور الميني لؤلخصائي االجتماعي في تنمية ثقافة الحوار اإليجابي
لدى جماعات الشباب الجامعي ،ومحاولة التعرؼ عمى المعوقات التي تحد مف دور
األخصائي االجتماعي في تنمية ثقافية الحوار اإليجابي لدى جماعات الشباب الجامعي،
التعرؼ عمى المقترحات التي تعمؿ عمى تفعيؿ دور األخصائي االجتماعي في تنمية ثقافة
الحوار اإليجابي لدى جماعات الشاب الجامعي والتوصؿ لتصوير مقترح مف منظور طريقة
الخدمة الجماعية الثقافية لمحوار اإليجابي لدى جماعات الشباب الجامعي ،وقد استخدمت
الدراسة منيج المسح االجتماعي بطريقة العينة العشوائية وقواميا ( )120شاب وقد اعتمدت
الدراسة عمى األدوات اآلتية استمارة استباف لمشباب الجامعي بكميات جامعة حمواف  -استمارة
استبياف خاصة باألخصائييف االجتماعييف العامميف بأجيزة رعاية الشباب ،وقد توصمت
الدراسة الى وضع تصور مقترح مف منظور طريقة خدمة الجماعة لدور األخصائي
االجتماعي في تنمية ثقافة الحوار اإليجابي لدى جماعات الشباب الجامعي.
 دراسة (محمد ) 2011 ،الحوار المجتمعي وعالقتو بتخفيف من حدة التعصب الديني.
ىدفت الدراسة إلى بياف الحوار المجتمعي وعبلقتو بتخفيؼ مف حدة التعصب الديني؛
وذلؾ مف خبلؿ المنيج الوصفي التحميمي مستخدما االستبانة لممسح الشامؿ ألعضاء جمعية
مسمـ بف عقيؿ والبالغ عددىـ( ،)9وبعض المتخصصيف والخبراء والبالغ عددىـ ( ،)8وعينة
عشوائية مف المستفيديف والبالغ عددىـ ( ،)50إلى تحديد أكثر المشكبلت المجتمعية
المرتبطة بالتعصب الديني ،والتعرؼ الى الصعوبات التي تواجو االخصائي االجتماعي في
التعامؿ مع المشكبلت المرتبطة بالتعصب الديني والتوصؿ إلى تصور مقترح لطريقة تنظيـ
المجتمع لمتعامؿ مع مثؿ ىذه المشكبلت.
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وخمصت الدراسة بعدة نتائج وتوصيات أىميا :أنو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف
التعصب الديني ومحؿ الميبلد لؤلىالي المتعصبيف سواء كاف مف الريؼ او المدينة ،كما
وأكدت عمى وجود مشكبلت اجتماعية مرتبطة بالتعصب الديني ،وأف التعصب الديني
يضعؼ مف تحقيؽ المصمحة العامة لممجتمع ،وأظيرت الدراسة أنو عمى االدارة أال يكوف
اإلخصائييف وأعضاء مجمس اإلدارة ينتموف إلى أحد األطراؼ المتنازعة لتحريؾ الحوار في
االتجاه االيجابي الذي يسيـ في نبذ الخبلفات الدينية وتقريب وجيات النظر بيف األىالي،
وأكدت عمى ضرورة الحوار المجتمعي لمتخفيؼ مف حدة المشكبلت المرتبطة بالتعصب
الديني ،ووجود أنشطة تجمع بيف األىالي بإشراؼ متخصصيف وتعاوف بيف القيادات
المجتمعية المحمية واالخصائييف وأعضاء مجمس اإلدارة وبعض القيادات لمتخفيؼ مف حدة
التعصب الديني ،وضرورة نبذ الخبلفات بيف االطراؼ المتحاورة حتى يمكف التأثير عمى
األطراؼ المتنازعة ،وضرورة استخداـ الحوار المجتمعي في التخفيؼ مف حدة التعصب
الديني.
 دراسة (مرعي )2011،العوامل االجتماعية المؤثرة عمى المشاركة السياسية لمشباب
الجامعي.
ىدفت دراسة العوامؿ االجتماعية المؤثرة عمى المشاركة السياسية لمشباب الجامعي
التعرؼ إلى العوامؿ االجتماعية المؤدية إلى إحجاـ الشباب الجامعي عف المشاركة
السياسية ،والتعرؼ عمى المعوقات التي تواجو الشاب الجامعي نحو المشاركة السياسية،
واعتمدت الدراسة عمى منيج المسح االجتماعي وىو أحد نماذج المنيج الوصفي ،بعينة
عشوائية قواميا ( )200طالب مف طمبة جامعة حمواف ،ولتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحث أداة
االستبانة ،وقد خمصت الدراسة بعدة نتائج منيا :ضعؼ المشاركة في االنتخابات داخؿ
الجامعة ويرجع ذلؾ لعدة أسباب أىميا عدـ استخراج بطاقة انتخابية ،ونتج ذلؾ عف عدـ
التشجيع الستخراجيا ،وضعؼ اىتماـ الجامعة بتثقيؼ الطبلب سياسياً ،ولعدـ الوثوؽ في
جدوى االنتخابات ،وعدـ تمكيف الشباب لمتعبير عف آرائيـ وتحقيؽ مبدأ الديمقراطية.
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 دراسة (عز )2010 ،استخدام الجمعيات االىمية لمحوار المجتمعي لمتوعية بمخاطر
اليجرة غير شرعية.
ىدفت الدراسة إلى استخداـ الجمعيات األىمية لمحوار المجتمعي لمتوعية بمخاطر اليجرة
غير شرعية مف خبلؿ المنيج المسح االجتماعي والذي ينقسـ الى قسميف ىما :مسح
اجتماعي بالعينة العمدية لمجمعيات المختارة ،ومسح اجتماعي شامؿ لجميع أعضاء مجالس
اإلدارات لمجمعيات األىمية المختارة والعامميف بيا ،واستخدـ الباحث أداة االستبياف عمى
مجالس إدارة الجمعيات محؿ الدراسة وىي خمس جمعيات اىمية ،بعينة مقدارىا ()93
عينة ،وىدفت إلى التعرؼ عمى الحوار المجتمعي واالىداؼ التي تسعى إلى تحقيؽ الوعي
بمخاطر اليجرة الغير شرعية ،والتعرؼ عمى أكثر البرامج والمشروعات التي تـ تنفيذىا
بالجمعيات األىمية مف خبلؿ الحوار المجتمعي والصعوبات التي تحوؿ دوف تحقيؽ الحوار
المجتمعي لتحقيؽ أىدافو بالجمعيات األىمية ،ووضع مقترحات يمكف مف خبلليا اإلسياـ في
تنظيـ المجتمع وتدعيـ المجتمعات األىمية لتحقيؽ أىداؼ الحوار المجتمعي في التوعية
بمخاطر اليجرة الغير شرعية.
وقد خمصت الدراسة بعدة نتائج وتوصيات أىميا :إف لمحوار المجتمعي دور في خمؽ قنوات
اتصاؿ بيف أطراؼ المجتمع لمتوعية بمخاطر اليجرة الغير شرعية ،ويمكف المجتمع مف
التعرؼ عمى موارده واستثمارىا ،وأف الحوار المجتمعي يسيـ في تحديد أولويات المجتمع
والعمؿ عمى تحقيقيا ،وزيادة الوعي واإلدراؾ لدى كؿ المواطنيف لمتعرؼ عمى احتياجاتيـ
ومشكبلتيـ والمساىمة في حميا ،مف خبلؿ البرامج والمشروعات التي يتـ تنفيذىا بالجمعيات
االىمية ،ووجد أف ىناؾ صعوبات تحوؿ دوف االستفادة مف البرامج والمشروعات وذلؾ لعدـ
وضوح كيفية االستفادة مف خدمات الجمعيات وعدـ وجود اىتماـ مف المسئوليف ،وعدـ وعي
األىالي بدور الجمعيات في تطوير المجتمع ،وكانت مف توصيات الدراسة االستعانة بالخبراء
والمتخصصيف في توعيو وتثقيؼ المجتمع ،واتباع الجمعية أساليب عممية في اختيار أولويات
المشاريع والبرامج التي تسيـ في انجاح الحوار المجتمعي لمتوعية بمخاطر اليجرة غير
شرعية.
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 دراسة ( توفيق )2009 ،نحو نشر ثقافة الشفافية في إدارة الحوار المجتمعي الفعال
لدى الشباب المصري.
ىدفت دراسة نحو نشر ثقافة الشفافية في إدارة الحوار المجتمعي الفعاؿ لدى الشباب
المصري إلى تعزيز وتبني وتسييؿ نشر ثقافة الشفافية في إدارة الحوار المجتمعي الفعاؿ
لدى الشباب المصري ،والتعرؼ عمى أىـ الميمات الحوارية التي يجب استخداميا في الحوار
المجتمعي ،والتحديات التي تواجو نشر ثقافة الشفافية في إدارة الحوار المجتمعي ،وطرؽ
تحسيف الشفافية بالمجتمع المدني ،وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة
الفعالة في االنشطة التي تدعـ الشفافية ،وقد استخدمت الدارسة منيج المسح االجتماعي
الشامؿ بنوعيو ،وذلؾ لجميع برلمانات شباب مصر بمحافظة قنا ،ولجميع مشرفي برلمانات
شباب مصر محؿ الدراسة ،واستخدـ الباحث منيج المسح االجتماعي بالعينة العمدية
ألعضاء برلمانات شباب مصر وذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ الدراسة عمى أعضاء ىيئة مكتب
البرلماف محؿ الدراسة.
واستخدـ الباحث االستبياف بعينات ( )361استباف ،وزعت عمى عدد مف أعضاء البرلمانات،
واستخدـ الباحث ( )19استباف عمى مشرفي البرلمانات شباب مصر ،وبينت نتائج الدراسة
أف :أىـ المراحؿ التي يمكف استخداميا إلج ارء نوع مف الحوار المجتمعي الفعاؿ ،وأوضحت
أيضاً أىـ المؤشرات التي يجب مراعاتيا لنجاح الشفافية في الحوار ،وبينت مخرجات عممية
الحوار المختمفة ،وكمية المعمومات المتاحة ،ومجموعة الوثائؽ والمستندات ذات الصمة
بالموضوع ومراعاة توقيت النشر والعرض كما وأظيرت أىـ العقبات التي تواجو نشر ثقافة
الشفافية في إدارة الحوار المجتمعي الفعاؿ ،وكاف مف أىـ ما أوصت بو الدراسة انشاء آلية
مؤسسية لرعاية الحوار المجتمعي الفعاؿ والتشاور المجتمعي في التنمية المحمية ،واعطاء
مساحة أكبر لممجتمع المدني ومؤسساتو المختمفة في اإلعداد والمناقشة والحوار والمشاركة
في صنع القرار السميـ.
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 دراسة (ديمويي )2008 ،االتجاىات التعصبية بين الجماعات العرقية.
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى قياس االتجاىات التعصبية لدي الجماعات العرقية الموجودة
في مدينتي ابيؿ وكركوؾ (الكرد ،التركماف ،العرب ،الكمدواشو) لمتأكد مف وجود التعصب مف
عدمو ،ومعرفة ما إذا كاف أفراد العينة لو تأثير في اتجاىاتيـ أـ ال ،ومعرفة تأثير عضوية
األفراد في األحزاب السياسية في اتجاىات أفراد العينة ،واستخدمت الدراسة منيج المسح
االجتماعي بالعينة ،وكانت آداه الدراسة استمارة استبانة -بعينة حصصية قصدية بمغ أفراد
العينة الكردية ( ،)143وعينة مديف أربيؿ بمغت( ،)73وكاف مف أىـ النتائج التي توصمت
الييا الدراسة ىي :اتساـ االتجاىات االجتماعية النفسية بيف الجماعات العرقية األربعة بشكؿ
عاـ بأنيا ذات طابع ايجابي ،وأف التعصب العرقي ومظاىره لـ يصبح عنص اًر ثقافيا في
المجتمع لكي يكوف لو تأثير في تكويف اتجاىات تعصبية سمبية ،واف اختبلؼ األرضية
السياسية والقانونية واالجتماعية والثقافية التي تجمع الجماعات العرقية في مدينة أربيؿ منذ
عاـ  1991كما ىي وعمية تتمتع القوميات الغير كردية الموجودة فييا بكثير مف الحقوؽ
السياسية والثقافية ،وىو ما قد أثر باإليجاب في اتجاىات أفرادىا نحو الجماعات العرقية،
اضافة إلى وجود تناسؽ بيف رؤية االحزاب السياسية في المدينتيف ،والرؤية المجتمعية بشكؿ
عاـ حياؿ طبيعة العبلقات العرقية ،وأىـ ما أوصت بو الدراسة ىو :ترسخ مفيوـ المواطنة
مف خبلؿ وجود إطار دستوري وقانوني يضمف المساواة وعدـ التمييز ،ويضمف حؽ
المشاركة السياسية لمقوميات الموجودة في إقميـ كردستاف ،يعطي الفرص لممشاركة وتبوأ
المناصب ويحافظ عمى الخصوصية والحرية الدينية.
 دراسة (معمر )2007،ثقافة الحوار في المجتمع السعودي من وجية رؤية أعضاء
ىيئة التدريس بالجامعات السعودية.
ىدفت الدراسة إلى قياس مستوي ثقافة الحوار في المجتمع السعودي والتعرؼ عمى مدى
استعداد المجتمع لتفعيؿ الحوار وتجديد العوامؿ المساىمة في رفع مستوى ثقافة الحوار،
والتعرؼ عمى مدى فعالية المقاءات التي يشرؼ عمييا مركز الممؾ عبد العزيز لمحوار
الوطني ،واستخدمت الدراسة المسحية عينة عشوائية قواميا ( )1200مبحوث ،وأظيرت
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نتائج الدراسة أف التعميـ والتربية األسرية مف أقوي العوامؿ التي تعمؿ عمى رفع مستوى ثقافة
الحوار في المجتمع السعودي ،وعدـ معرفة أفراد العينة بوجود لقاءات حوارية يشرؼ عمييا
مركز الممؾ عبد العزيز لمحوار الوطني.
ثالثاً :الدراسات األجنبية:
 دراسة ( )Zaidi, 2011تعزيز الحوار لبناء السالم من خالل وسائل اإلعالم وتعبئة
الشباب في باكستان.
ىدفت الدراسة إلى تعزيز الحوار مف أجؿ بناء السبلـ وتشجيع الشباب والمجتمع ومشاركة
وسائؿ األعبلـ في التخفيؼ مف حدة الصراعات ،وتحويؿ المواقؼ والتفاعبلت اليومية بيف
مجموعات مف الناس المتخاصمة حتى يتمكنوا مف العمؿ معاً لبناء مجتمعيـ ،واختيار
التوافؽ المشترؾ عمى حؿ المشاكؿ بدال مف العنؼ ،واشراؾ جميع المستويات المجتمعية
لبناء سبلـ مستداـ ،مف خبلؿ ثبلث مسارات رئيسية وىي :الحوار والمجتمع واالعبلـ.
ومف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ عمد القائميف عمى الدراسة إلى تخطيط عدد مف االنشطة
المحددة والتي تضمنت تيارات النشاط المختمفة التالية :وسائؿ اإلعبلـ مف أجؿ بناء السبلـ،
تدريبات أولية لمدة  60ساعة عمى انتاج برامج إذاعية وعروض تعزز مف دور االذاعة في
تحويؿ الصراع وتحتوي عينة الدراسة عمى ( 30مشاركا مف قنوات  FMالتجارية) و(30
مشاركا مف ىيئة االذاعة الباكستانية) وتدريب المستوى المتقدـ لمدة  30ساعة لبناء السبلـ
في اإلذاعة الباكستانية ،تدريبات بناء السبلـ بمغ عدد المشاركيف  ،25وتدريب  25مشاركا
مف الصحفييف حيث استيدفت الدراسة  25منطقة ،موزعة عمى ربع محافظات وبعض
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المناطؽ القبمية في باكستاف ،وخمس جمسات عمؿ تدريبية حوؿ القيادة والصراع بمغ عدد
المشاركيف ( )125مشاركا.
مف أىـ نتائج ىذه الدراسة ىو ظيور واضح لمدراسة عمى وسائؿ االعبلـ وازداد الوضوح بيف
المؤسسات والجماعات التي تعمؿ في مجاؿ اإلعبلـ والشباب وبناء السبلـ ،والسماح
لممشاركيف في لعب أدوار أكثر نشاطاً في خمؽ السبلـ وتعزيز التسامح والتعايش واستكشاؼ
القضايا التي تيميـ ،وساعدت في زيادة فيـ ديناميات النزاع المحمية ،والقضايا ذات األىمية
األساسية لمشباب ،وفر ليـ فرص في بناء القدرات والعمؿ معاً مف خبلؿ الحوا ارت لزيادة
التوعية ،والعمؿ عمى تعزيز ثقافة السمـ المستداـ في باكستاف ،وأظيرت توصيات الدراسة
زيادة المشاريع التي تضمنت النيج المشترؾ والتفاعؿ مع الشباب ووسائط االعبلـ وتعزيز
الدعـ وبناء عبلقات عمى المستوى المحمي.
دراسة ( )Ojimbo, 2009استكشاف التعصب في جنوب أفريقيا نيج نظرية التيديد
المتكامل.
ىدفت دراسة إلى استكشاؼ التعصب في جنوب أفريقيا وتأثير التيديد المشترؾ بيف
المجموعات التي ينظر إلييا أنيا متعصبة سياسياً ،تبعاً لنظرية التيديد المتكاممة؛ حيث تقترح
نظرية التيديد أريعو أنواع مختمفة مف التيديد وىي :التيديد الواقعي ،التيديد الرمزي ،القمؽ
والقوالب النمطية ،واستخدمت الدراسة منيج التحميؿ الكمي ،مف خبلؿ آداه الدراسة االستبانة
بعينة قواميا ( )113طالب مف طبلب جامعتي كيب وجامعة ويسترف كيب ،وكاف مف أىـ
النتائج التي بينتيا الدراسة :وجود تيديد واقعي يشمؿ التيديد االقتصادي والتيديد بالتيميش
والتيديد األمني ،ودؿ مؤشر التيديد بيف المجتمعات الحزبية عمى وجود مؤشر البلتسامح
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وأوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا :الحاجة الماسة لمزيد مف الدراسات لتحسيف المواقؼ
السياسية والتحقؽ مف صحتيا ،والحاجة الكتشاؼ العبلقة بيف التيديد والتعصب السياسي مف
أجؿ توسيع المعرفة في ىذا المجاؿ.
 دراسة )(Andres, 2007مجموعة الحوار متعدد الثقافات ،ومنصة لبناء السالم
وحل النزاعات في الجامعة األوروبية لمسالم.
ىدفت دراسة مجموعة الحوار متعددة الثقافات ،ومنصة لبناء السبلـ وحؿ النزاعات في
الجامعة األوربية لمسبلـ دراسة الحوار ،والى التحقؽ ما إذا كاف مف الممكف بناء مجموعة
تقوـ عمى حوارات في بيئة تعميمية متعددة الثقافات :مثؿ الجامعة االوربية لمسبلـ في النمسا،
واكتشاؼ كيفية الحوار ،وتطوير ىذه المجموعة والنظر كيؼ يرى المشاركوف التجربة ،ومف
أجؿ تحقيؽ ذلؾ اعتمد الباحث منيجية مختمفة تتكوف مف ثبلث مراحؿ ىي مرحمة االعداد،
ومرحمة البحث التجريبية ،ومرحمة التحميؿ  ،وقد اجتمعت المجموعات لمحوار عمى مدار()8
لقاءات ولمدة ثبلث اشير ،وقد تكونت كؿ مجموعة مف  22مشاركاً.
قاـ الباحث بإعداد المسح عمى الطبلب بعد االجتماع عمى عينة قواميا ثبلثة مشاركيف.
قد أوصت الدراسة :تشجيع الحوار وعقد منصات حوارية تضـ مجموعات متعددة الثقافات،
وعمؿ دراسات تركز عمى القدرة في تعميؽ اآلراء فيما يخص الصراع والسمـ الختيار أفضؿ
الفرضيات التي ممف الممكف أف تسيـ في بناء السبلـ وتحد مف الصراع.
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 دراسة ) (Barry Hand others, 2005مشاركة الشباب في السياسة العامة عمى
مستوى البمديات.
ىدفت الدراسة دعـ مشاركة الشباب في السياسة العامة عمى مستوى البمديات ،وبياف
أوجو القصور مف قبؿ وسائؿ اإلعبلـ  ،والتعرؼ عمى األنشطة التي يمكف مف خبلىا أف
تزيد مف اشراؾ الشباب في السياسات العامة بشأف القضايا التي تيميـ ولتحقيؽ ذلؾ
اعتمدت الدراسة عمى المنيج التجريبي ،واختارت الدراسة ( )17مفوضاً عف الشباب في
مدينة ساف فرانسسكو ،وكاف مف اىـ نتائج الدراسة :مشاركة الشباب في وضع السياسات
العامة التي تيميـ ،مف خبلؿ تفعيميـ في المؤسسات ،وصنع الق اررات التي تؤثر عمى
حياتيـ ،والمبادرة في تنظيـ القضايا السياسية التي تيميـ ،حيث أشارت الدراسة إلى أف ىذه
الجيود يمكف أف تؤثر عمى التنمية االجتماعية لمشباب ،وتعزيز معارفيـ ومياراتيـ العممية.
التعقيب عمى الدراسات السابقة:
استعرض الباحث خبلؿ الدراسة عدداً مف الدراسات الفمسطينية والعربية واألجنبية ،ذات العبلقة
المباشرة والعبلقة الغير مباشرة لبعض المتغيرات بموضوع الدراسة ،وتوصمت الدراسة إلى
مجموعة مف النتائج التي أعانت الباحث في إثراء دراستو ،واستعاف الباحث بالمعمومات
الموجودة بيا خبلؿ اعداده لخطة الدراسة ولئلطار النظري.
وأبرزت الدراسات الفمسطينية السابقة أف العنؼ السياسي والتعصب القبمي والحزبي وعبلقاتو
باالتجاىات السياسية ،واألدوار التربوية في مواجية التعصب ،وبينت ثقافة الحوار وعبلقتيا
بتحسيف جودة الحياة لدي طمبة الجامعات الفمسطينية ،ووضحت الدراسات العربية االتجاىات
التعصبية ،وعبلقة الحوار المجتمعي بالتنمية مف خبلؿ التخفيؼ مف التعصب الديني ،والتوعية
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بمخاطر بعض السموكيات ،وأظيرت الدراسات األجنبية أىمية الحوار المجتمعي في حؿ
األزمات وبناء السبلـ وتعبئة وتفعيؿ مشاركة الشباب.
وتوصمت الدراسات السابقة وخاصة الدراسات الفمسطينية منيا إلى مجموعة مف النتائج أىميا
وجود تعصب حزبي واضح لدى فئة الشباب مف طمبة الجامعات الفمسطينية ،والحظ أف ىناؾ
تباطؤ ظاىر مف قبؿ الجيات المعنية في التخفيؼ مف حدتو والقضاء عميو.
وأثبتت الدراسات السابقة الخاصة بالحوار المجتمعي أىميتو في تخفيؼ التعصب بكؿ أنواعو،
وقدرتو عمى حؿ كثير مف القضايا المجتمعية ،والمساىمة في تنمية وبناء المجتمع والدولة.
وأوصت الدراسات السابقة أف تبني أجيزة الدولة والجيات المعنية عمى ضرورة التخفيؼ مف
التعصب ،وتفعيؿ دور الحوار المجتمعي لما لو مف تأثير واضح في انجاح العبلقات اإلنسانية.
أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
مف خبلؿ اطبلع الباحث عمى الدراسات السابقة ،استفاد مف الجيد المبذوؿ في اعدادىا ،بعدة
أمور منيا:
 -1االستفادة مف بعض المصادر والمراجع المحمية والعربية واألجنبية التي تناولت موضع الدراسة.
 -2إثراء الدراسة بما فييا مف معمومات تخص موضوعيا.
 -3االستفادة في صياغة منيجية الدراسة.
 -4والمساىمة في تحديد متغيراتيا.
 -5االستفادة في تحديد المشكمة واألىداؼ وأىمية الدراسة.
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أىم ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة:
تميزت الدراسة عف الدراسات السابقة الفمسطينية بأنيا تناولت الحوار المجتمعي باعتباره قاعدة
ىامة مف قواعد تعديؿ السموؾ ،ومدخؿ مف مداخؿ الديمقراطية السميمة ،وتميزت عف الدراسات
السابقة الفمسطينية والعربية واألجنبية بتناوليا التعصب السياسي كفكر وممارسة ،وربطت
الدراسة بيف دور الحوار المجتمعي في الحد مف التعصب السياسي لدى طمبة الجامعات
الفمسطينية مف خبلؿ وضع تصور مقترح لتفعيؿ ذلؾ.
الفجوة البحثية:
يبيف جدوؿ رقـ ( )1الفجوة البحثية في الدراسات السابقة التي الحظيا الباحث خبلؿ اعداد
الرسالة.
جدول( )1تبين الفجوة البحثية
جية الفجوة
الحد

الدراسات السابقة

الفجوة البحثية

الدراسة الحالية

المكاني ،تناول ػػت الد ارس ػػات الس ػػابقة وخاص ػػة ل ػػـ تبح ػػث الد ارس ػػات السػػػابقة التعص ػػب طبقت د ارسػتيا التعصػب السياسػي

والحد البشري

الفمسػػطينية ،التعصػػب الحزبػػي لػػدى السياسػ ػ ػػي لػ ػ ػػدى الطمبػ ػ ػػة فػ ػ ػػي الجامعػ ػ ػػة عمػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية وجامعػػة
جامعػ ػ ػ ػ ػ ػػات محافظػ ػ ػ ػ ػ ػػات الض ػ ػ ػ ػ ػ ػػفة اإلسبلمية ،المعروفة بتوجييا السياسػي ،األزىر.
الغربي ػ ػ ػ ػػة ،وجامع ػ ػ ػ ػػة األزى ػ ػ ػ ػػر ف ػ ػ ػ ػػي كونيا تستقطب فئة غير قميمػة مػف طمبػة
محافظة غزة.

الحد الزمان

محافظات غزة.

كػ ػػاف آخ ػ ػػر د ارس ػ ػػة عمػ ػػى ح ػ ػػد عم ػ ػػـ لػػـ تسػػتكمؿ الد ارسػػات السػػابقة التعصػػب بينػ ػػت الد ارسػ ػػة مسػ ػػتوى التعصػ ػػب
الباح ػ ػػث ت ػ ػػدرس التعص ػ ػػب الحزب ػ ػػي عام ػػة والتعص ػػب السياس ػػي خاص ػػة بع ػػد السياس ػ ػ ػ ػػي بع ػ ػ ػ ػػد ح ػ ػ ػ ػػرب ،2014
.2013

حرب  2014عمى محافظات غزة.

واستمرار وزيادة قوة الحصار عمى
محافظات غزة.
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متغيرات الدراسة تح ػ ػ ػػدثت الد ارس ػ ػ ػػات الس ػ ػ ػػابقة ع ػ ػ ػػف ل ػ ػ ػػـ تب ػ ػ ػػيف الد ارس ػ ػ ػػات الس ػ ػ ػػابقة الحػ ػ ػ ػوار ربطػ ػ ػػت بػ ػ ػػيف الح ػ ػ ػوار المجتمعػ ػ ػػي
الحػ ػ ػوار المجتمع ػ ػػي ،منفص ػ ػػؿ ع ػ ػػف المجتمعػػي وعبلقتػػو بالتعصػػب السياسػػي وعبلقتػػو بالتعصػػب السياسػػي لػػدى
التعص ػ ػ ػ ػ ػػب الحزب ػ ػ ػ ػ ػػي ،والتعص ػ ػ ػ ػ ػػب لدي طمبة الجامعات الفمسطينية.

طمبة الجامعات الفمسطينية.

الحزب ػ ػ ػ ػػي منفص ػ ػ ػ ػػؿ ع ػ ػ ػ ػػف الحػ ػ ػ ػ ػوار
المجتمعي.
اىتمامات

-1اىتم ػ ػػت الد ارس ػ ػػات الس ػ ػػابقة ف ػ ػػي لػ ػ ػػـ تبػ ػ ػػيف سػ ػ ػػبؿ الحػ ػ ػػد مػ ػ ػػف التعصػ ػ ػػب تي ػ ػ ػػتـ الد ارس ػ ػ ػػة الحالي ػ ػ ػػة الحػ ػ ػ ػوار

الدراسة

نش ػػر ثقاف ػػة الحػ ػوار المجتمع ػػي ب ػػيف السياسي بػيف الشػباب الجػامعي وخاصػة المجتمعػ ػ ػ ػ ػػي وعبلقتػ ػ ػ ػ ػػو بظػ ػ ػ ػ ػػاىرة
الشباب الجامعي.

طمبة الجامعات الفمسطينية.

التعصػ ػػب السياسػ ػػي لػ ػػدى طػ ػػبلب

 -2اىتمػػت الد ارسػػات السػػابقة بػػدور لػـ تبػيف مػػدى فاعميػة االنشػػطة فػي الحػػد وطالب ػ ػػات الجامع ػ ػػات الفمس ػ ػػطينية
الحوار المجتمعي.

مف التعصب السياسي.

باعتبػ ػػاره كأس ػ ػػاس عمم ػ ػػي لتع ػ ػػديؿ
السموؾ.
سػ ػ ػ ػػمطت الضػ ػ ػ ػػوء عمػ ػ ػ ػػى فعاليػ ػ ػ ػػة
األنشػ ػ ػ ػ ػ ػػطة والب ػ ػ ػ ػ ػ ػرامج الخاصػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ب ػ ػ ػ ػػالحوار المجتمع ػ ػ ػ ػػي ووض ػ ػ ػ ػػعت
مقترح ػ ػ ػػات لمح ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػف التعص ػ ػ ػػب
السياسي.

جرد بواسطة الباحث
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الفصل الرابع
منيجية الدراسة
 مقدمة.
 منيجية وأسموب الدراسة.
 متغيرات الدراسة.
 منيجية الدراسة.
 مصادر الدراسة.
 مجتمع وعينة الدراسة.
 أدوات الدراسة.
 صدؽ االستبانة.
 الصدؽ الظاىري.
 صدؽ المقياس.
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مقدمة :
تعد منيجية الدراسة واجراءاتيا محو اًر رئيسياً يتـ مف خبللو إنجاز الجانب التطبيقي مػف الد ارسػة،
ومف خبلليا يتـ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتوصؿ إلى النتائج
التػػي يػػتـ تفسػػيرىا فػػي ضػػوء أدبيػػات الد ارسػػة المتعمقػػة بموضػػوع الد ارسػػة ،وىكػػذا تتحقػػؽ األىػػداؼ
التي تسعى الدراسة إلى تحقيقيا.
حي ػػث تن ػػاوؿ ى ػػذا الفص ػػؿ وص ػػفاً لمم ػػنيج المتب ػػع ومجتم ػػع وعين ػػة الد ارس ػػة ،وك ػػذلؾ أداة الد ارس ػػة
المستخدمة وطريقة إعدادىا وكيفية بنائيا وتطويرىػا ،ومػدى صػدقيا وثباتيػا .كمػا يتضػمف وصػفاً
لئلجراءات التي قاـ بيا الباحث في تصميـ أداة الدراسة وتقنينيا واألدوات التي اسػتخدمتيا لجمػع
بيان ػػات الد ارس ػػة ،وينتي ػػي الفص ػػؿ بالمعالج ػػات اإلحص ػػائية الت ػػي اس ػػتخدمت ف ػػي تحمي ػػؿ البيان ػػات
واستخبلص النتائج ،وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.
منيجية وأسموب البحث:
متغيرات الدراسة:
ا -المتغير المستقل  /الحوار المجتمعي.
ب -المتغير التابع  /التعصب السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية.
منيج الدراسة:
استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي كونو األنسب في الدراسة الحالية حيث أنو
يعتبر المنيج مف أكثر مناىج البحث االجتماعي مبلئمة لوقائعو وخصائصو ،حيث ييتـ
المنيج الوصفي في ضوء ما ىو كائف فيو يصؼ الحادثة والوضع الراىف وخصائصو
ومركباتو ويصؼ العوامؿ التي تؤثر عميو والظروؼ التي تحيط بو ويحدد العبلقات
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االرتباطية بيف المتغيرات التي تؤثر في تمؾ الظروؼ والظواىر ومف ذلؾ يمكف التنبؤ
واالستنتاج باألوضاع المستقبمية التي ستؤوؿ إلييا ىذه الظاىرة ( كامؿ.) 96 :2002 ،
والبحث الوصفي التحميمي يتبع الخطوات التالية:
 -1تفحص مجاؿ المشكمة وموضوعيا مف جميع جوانبو بتفكير مركز وعناية تامة وذلؾ
مف أجؿ التأكيد بأف االحساس بوجود مشكمة لـ يكف مجرد وىـ وظف ليس لو مبرر.
 -2تحديد المشكمة تحديداً دقيقاً.
 -3وضع االفتراضات المتعمقة بالمشكمة.
 -4اختيار وتحديد طرؽ جمع البيانات والمعمومات.
 -5الدراسة المبدئية لموضوع المشكمة وجمع البيانات وتصنيفيا وتنسيقيا في تنظيـ معينة
بناء عمى أوجو الشبو واالختبلؼ ومبينا العبلقات القائمة بينيا مع وصؼ لمظواىر دوف
ً
التعرض الى األسباب.
 -6ووصفت النتائج وتمخيصيا وتصنيفيا ثـ التوصؿ الى التعميـ.
 -7تحميؿ التعميمات ثـ تفسيرىا عممياً مف خبلؿ العبلقة بيف النتائج والفروض.
 -8كتابة التقرير التحميمي بمغة واضحة وسميمة ومفيومة وعمى مستوى القارئ المقصود.
مصادر الدراسة:
وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:
( )1المصادر الثانوية :حيث اتجو الباحػث إلػى الكتػب والم ارجػع العربيػة واألجنبيػة ذات العبلقػة،
والػ ػػدوريات والتقػ ػػارير ،واألبحػ ػػاث والد ارسػ ػػات السػ ػػابقة التػ ػػي تناولػ ػػت موضػ ػػوع البحػ ػػث ،والبحػ ػػث
والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.
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( )2المصادر األولية:
االسػػتبياف :لكونيػػا األنسػػب فػػي فيػػـ اتجاىػػات الطمبػػة لػػدى الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي التعصػػب
السياسي وذلؾ ألف أفراد العينة منتشريف في أماكف متفرقة وأعدادىـ كبيػرة ،وأيضػا لمػا ليػا مػف
القػػدرة عمػػى إعطػػاء الفرصػػة الكافيػػة ألف ػراد العينػػة مػػف اإلجابػػة عػػف األسػػئمة بدقػػة وألف االسػػتبياف
يسػػاعد فػػي الحصػػوؿ عمػػى بيانػػات حساسػػة أو محرجػػة قػػد يخجػػؿ المبحػػوث مػػف اإلدالء بيػػا أمػػاـ
الباحث ،فأفراد العينة يدلوف برأييـ بصدؽ وصراحة ( زياد.)20 -18 :2010 : ،
مجتمع الدراسة:
بمػػغ مجتمػػع الد ارسػػة (،)27426مػػوزعيف عمػػى جػػامعتي األزىػػر واإلسػػبلمية بغػزة ،حيػػث بمػػغ عػػدد
طمبػة الجامعػة اإلسػػبلمية ( )17191طالبػاً (الجامعػػة اإلسػبلمية لعػاـ  ،)2016وبمػػغ عػدد طمبػػة
جامعة األزىر( )10235طالباً (جامعة االزىر لعاـ .)2016
عينة الدراسة:
يبيف جدوؿ( )2قياـ الباحث باستخداـ طريقة العينة الطبقية بحيث تـ اختيار عينة قواميا
( )380مف طمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة (أوما سيكاراف.) 421 :2006،
جدول( )2عينة الدراسة
الجامعة االسبلمية

جامعة االزىر

مجتمع الدراسة

17191

10235

عينة الدراسة

238

142

الجزء /اجمالي مجتمع الدراسة *380

62.6

37.4
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خطوات بناء االستبانة :
قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة الحوار المجتمعي وعالقتو بالتعصب السياسي لدى طمبة
الجامعات الفمسطينية ،واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء االستبانة :
االطبلع عمى األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة ،واالستفادة منيا
في بناء االستبانة وصياغة فقراتيا ،واستشار الباحث عدداً مف أساتذة الجامعات الفمسطينية
والمشرفيف اإلدارييف في تحديد أبعاد االستبانة وفقراتيا.
 تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا االستبانة.
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.
 عرض االستبانة عمى المشرؼ لمنقاش وابداء المبلحظات.
 تـ تصميـ االستبانة في صورتيا األولية وقد تكونت مف محوريف أساسييف.
تـ عرض االستبانة عمى ( )9مف المحكميف ذوي الخبرة في المجاالت األكاديمية عمـ النفس
والتربية و السياسية واإلحصائية في كؿ مف الجامعات والمؤسسات الحكومية.
والممحؽ رقـ ( )1يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ .وفي ضوء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض
فقرات االستبانة مف حيث الحذؼ أو اإلضافة والتعديؿ ،لتستقر االستبانة في صورتيا النيائية
عمى ( )62فقرة وظير ذلؾ في ممحؽ رقـ (.)2
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أداة الدراسة:
تـ إعداد استبانة حوؿ " الحوار المجتمعي وعالقتو بالتعصب السياسي لدى طمبة الجامعات
الفمسطينية" ،وىي دراسة ميدانية طبقت عمى عينة مف جامعتي اإلسبلمية واألزىر في محافظة
غزة ،وتتكون استبانة الدارسة من قسمين رئيسين :
القسم األول :وىو عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب (الجنس ،الجامعة ،مكاف
السكف ،المستوى الدراسي).
القسم الثاني :وىو عبارة عف محاور الدراسة الستبانة ( الحوار المجتمعي وعبلقتو بالتعصب
السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية ) ،ويتكوف مف ( )62فقرة:
المحور االول :الحوار المجتمعي ويتكوف مف ( )22فقرات.
المحور الثاني :التعصب السياسي (تؤيد حزبؾ داخؿ السمطة) ويتكوف مف ( )20فقرة،
والتعصب السياسي (ال تؤيد حزب ( )xداخؿ السمطة) ويتكوف مف ( )20فقرة.
تـ استخداـ التدرج ( )5-1لقياس استجابات المبحوثيف لفقرات االستبياف حسب جدوؿ رقـ (.)3
جدول رقم (  ) 3درجات مقياس

االستجابة

معارض بشدة

المقياس

1


2

3

موافق بشدة

4

5

 اختار الباحث التدرج ( )5_1لبلستجابة ،وكمما اقتربت االجابة مف ( )5دؿ عمىالموافقة العالية عمى ما ورد في الفقرة المعنية وكؿ تدرج لو وزف نسبي .%20
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صدق االستبيان :
يقصػ ػػد بصػ ػػدؽ االسػ ػػتبانة أف تقػ ػػيس أسػ ػػئمة االسػ ػػتبانة مػ ػػا وضػ ػػعت لقياسػ ػػو ،و تػ ػػـ توزيػ ػػع عينػ ػػة
استطبلعية حجميا ( )33استبانة الختبار االتساؽ الداخمي والصدؽ البنائي وثبات االستبانة.
وقد قام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين:

 -1الصدق الظاىري:
عرض الباحث االستبانة عمى مجموعة مف المحكميف تألفت مف ( )9متخصصيف مف أساتذة
الجامعة الفمسطينية ،أسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ( ،)1وقد استجاب الباحث آلراء المحكميف
وقاـ بإجراء ما يمزـ مف حذؼ وتعديؿ في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذلؾ خرج االستبياف في
صورتو النيائية انظر الممحؽ رقـ ( .) 2

-1

صدق المقياس :

أوالً :االتساق الداخمي Internal Validity
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذي تنتمي
إلية ىذه الفقرة ،وقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لبلستبانة وذلؾ مف خبلؿ حساب
معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.

 نتائج االتساق الداخمي :
المحور األول :الحوار المجتمعي
يوضح جدوؿ رقـ ( )4معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "الحوار المجتمعي"
والدرجة الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية
( )α≥ 1015وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
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جدول رقم ()4
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال الحوار المجتمعي " والدرجة الكمية لممجال
معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig

1

تقيـ الجامعة ممتقيات لمحوار والمناقشة.

*0.537

0.000

2

تيتـ الجامعة بإشراؾ طبلبيا باألنشطة السياسية واالجتماعية.

*0.554

0.000

3

تشجع الييئة التدريسية الطمبة لمتعبير عف آرائيـ بحرية.

*0.516

0.000

4

تيتـ الجامعة بعقد مؤتمرات لمتوعية السياسية.

*0.624

0.000

5

تنظـ الجامعة ندوات لمتوعية السياسية.

*0.614

0.000

6

تشجع األطر والكتؿ الطبلبية عمى الحوار بيف الطمبة.

*0.335

0.000

7

أعتقد أنني عمى وعى وفيـ تاـ بمعنى المشاركة السياسية.

*0.427

0.000

8

أرغب في المشاركة في الحوارات السياسية.

*0.571

0.000

9

اشارؾ في فعاليات مجمس الطمبة.

*0.634

0.000

10

أحرص عمى متابعة البرامج الحوارية السياسية داخؿ الجامعة.

*0.614

0.000

11

الكتؿ الطبلبية داخؿ الجامعة لدييا تجربة إيجابية لتعزيز الحوار البناء.

*0.451

0.000

12

ىناؾ حاجة إلقامة حوارات مجتمعية داخؿ الجامعة.

*0.398

0.000

13

أحرص عمى االنصات خبلؿ حواري مع اآلخريف.

*0.405

0.000

14

ال أسعى إللغاء اآلخريف مف خبلؿ حواري.

*0.409

0.000

15

يساعد الحوار عمى التدفؽ الحر لممعاني واألفكار السياسية واالجتماعية.

*0.537

0.000

16

يتـ تبادؿ المعمومات واألفكار السياسية بكؿ شفافية بيف فئات الطمبة عمى تنوعيـ

*0.425

0.000

17

أسعى مف خبلؿ الحوار الى توضيح رؤيتي في المواقؼ االجتماعية المختمفة.

*0.521

0.000

18

أعتقد بأف ىناؾ فيماً مشتركاً لمقضايا االجتماعية والسياسية المطروحة.

*0.591

0.000

19

يوجد فيـ واضح لثقافة الحوار االجتماعي لدى الطمبة داخؿ الجامعة .

*0.542

0.000

20

يوجد حالة مف الثقة بيف األطر الطبلبية المختمفة.

*0.634

0.000

21

ىناؾ مساحة متكافئة لمطمبة لمتعبير عف آرائيـ بحريةً.

*0.613

0.000

22

النقاشات التي تدور بيف الطمبة يغمب عمييا طابع الموضوعية.

*0.492

0.000

البيئة

#
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* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥.0.0

يوضح جدوؿ رقـ ( )5معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "التعصب السياسي" والدرجة
الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية ()α≥ 1015
وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
جدول رقم ( )5معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التعصب السياسي " والدرجة الكمية لممجال
معامل
التعصب السياسي

#

بيرسون
لالرتباط

القيمة االحتمالية
()Sig.

1

حزب ( )xيقدـ كؿ ما ىو خير لموطف.

*0.773

0.000

2

حزب( )xييتـ حقاً لتعزيز مستوى المعيشة لجميع الناس في الوطف.

*0.792

0.000

3

حزب( )xييمو تعزيز مستوى المعيشي الناس في الوطف دوف غيره.

*0.736

0.000

4

حزب( )xيبذؿ قصار جيده لتعزيز فرص عمؿ عادلة لجميع الفئات دوف تقصير.

*0.784

0.000

5

حزب( )xيحترـ حقوؽ الممكية وممكية جميع المجموعات في الوطف دوف تحيز طائفي

*0.784

0.000

6

حزب( )xيحترـ الديمقراطية حتى ولـ توافؽ أىدافو.

*0.749

0.000

7

حزب( )xيمكف الوثوؽ بو لمتعامؿ مع السمطة بمسؤولية.

*0.796

0.000

8

أعتقد أف حزب( )xيعمؿ عمى توزيع عادؿ لمسمطة بيف جميع الفئات.

*0.794

0.000

9

حزب( )xيحاوؿ بصدؽ تمبية االحتياجات والقضايا لجميع الفئات دوف تحيز.

*0.815

0.000

 10أنا عمى ثقة بأف حزب( )xيعمؿ عمى احتراـ و حماية حقوؽ الناس.

*0.811

0.000

 11يعمؿ حزب( )xنحو جعؿ الوطف أكثر أمنا والمجتمع أكثر استق ار ار.

*0.786

0.000

 12حزب( )xيفيـ الطريقة التي يمكف مف خبلليا أف تنفتح فمسطيف عمى العالـ.

*0.771

0.000

 13أنا عمى ثقة بأف حزب( )xيحترـ الدستور في فمسطيف.

*0.760

0.000

 14حزب( )xيحترـ حقا التنوع الثقافي.

*0.766

0.000

 15يمثؿ حزب( )xقيـ األمة في فمسطيف.

*0.780

0.000

 16القيـ األخبلقية في حزب( )xمتشابية مع القيـ األخبلقية لمناس داخؿ فمسطيف.

*0.687

0.000

 17سياسات الحزب( )xتشجع الناس عمى تحقيؽ اليوية الوطنية الفمسطينية.

*0.703

0.000

 18حزب( )xيسمح بعقد التجمعات السياسية لؤلحزاب المختمفة.

*0.664

0.000
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 19حزب ( )xيسمح لسياسة الحوار في المجتمع

*0.743

0.000

 20ينبغي أف يكوف لحزب( )xنفس الحقوؽ والحريات لحزبي واألحزاب األخرى.

*0.604

0.000

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوي داللة .α≥.0.0

يوضح جدوؿ رقـ ( )6معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "التعصب الحزبي (حزب
الذي ال تؤيده داخؿ السمطة)" والدرجة الكمية لممجاؿ ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة
دالة عند مستوى معنوية ( )α≥ 0.05وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
جدول ( )6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "التعصب الحزبي (حزب الذي ال تؤيده داخل السمطة)
معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

1

حزب( )xغير كؼء إلدارة وضع السياسات االقتصادية في الوطف.

*0.636

0.000

2

سوؼ تؤدي سياسات حزب( )xفي السمطة لئلضرار بصالح الناس.

*0.679

0.000

3

حزب ( )xيتغاضى عف الفساد.

*0.570

0.000

4

حزب ( )xيسئ استخداـ السمطة مف أجؿ تحقيؽ أىدافو الحزبية.

*0.683

0.000

5

سياسات حزب ( )xال تشجع الناس لكسب فرص العمؿ.

*0.633

0.000

6

حزب( )xيريد فقط تمكيف مجموعات معينة تخصو لموصوؿ إلى السمطة.

*0.714

0.000

7

حزب( )xيسعى إلى تيميش الناس الذيف ال يؤيدوه.

*0.722

0.000

8

حزب( )xيتغاضى عف استخداـ العنؼ الترىيب.

*0.404

0.000

9

حزب( )xسوؼ يسمح باستخداـ القوة المفرطة مف قوات األمف مف أجؿ تحقيؽ أىدافو.

*0.692

0.000

مع وجود حزب( )xفي السمطة ،سوؼ ينعدـ القانوف في الوطف عمى نحو متزايد

*0.694

0.000

التعصب الحزبي (حزب الذي ال تؤيده داخل السمطة)

11

وعنيؼ.

11

خبلؿ الحمبلت االنتخابية ،واإلجراءات مف طرؼ( )xيعزز الصراع والنزاع.

*0.733

0.000

12

وجود حزب( )xفي السمطة يجعؿ الناس عرضة لمقمع والعنؼ.

*0.750

0.000

13

وجود حزب( )xفي السمطة ،ييدد األمف الشخصي.

*0.672

0.000

14

يرغب الحزب( )xبتوفير الحماية لجميع المواطنيف عمى قدـ المساواة.

*0.444

0.000

15

خبلؿ االنتخابات ،حزب( )xيسمح لمؤيديو باستيداؼ بعض األفراد ومجموعات مف

*0.709

0.000
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أجؿ التخويؼ.
16

حزب( )xلديو قيماً مختمفة عف معظـ سكاف فمسطيف.

*0.522

0.000

17

حزب( )xال يوجد لديو احتراما لتعددية الحزبية في فمسطيف.

*0.693

0.000

18

حزب( )xلديو رؤيا سياسية ال ترضى غالبية أفراد المجتمع.

*0.685

0.000

19

حزب( )xال يفيـ ثقافة ومعتقدات الناس.

*0.675

0.000

21

أعتقد في التسامح السياسي مسؤولية االحزاب جميعا ولكف فعؿ حزب()xال يعد مقبوالً.

*0.640

0.000

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥.0.0

ثانياً  :الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة
الوصوؿ إلييا ،ويبيف مدي ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات
االستبانة.
يبيف جدوؿ رقـ ( )7أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائياً عند
مستوى معنوية ( )α≥0.05وبذلؾ يعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقو لما وضع لقياسو.
معامل االرتباط بين درجة كل مجال من محور (التعصب السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية)
جدول رقم ()7
معامل
المجاالت
#
.1
.2

بيرسون
لالرتباط

التعصب الحزبي (حزبؾ الذي تؤيده داخؿ
اجمالي محور التعصب

السمطة)

السياسي

التعصب الحزبي (حزب الذي ال تؤيده داخؿ
السمطة)

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥.0.0
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القيمة االحتمالية
()Sig.

*0.803

0.000

*0.641

0.000

ثبات االستبانة :Reliability
يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة حتى لو تـ إعادة توزيع االستبانة
أكثر مف مرة تحت نفس الظروؼ والشروط ،أو بعبارة أخرى أف ثبات االستبانة يعني االستقرار
في نتائج االستبانة وعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لو تـ إعادة توزيعيا عمى األفراد عدة مرات
خبلؿ فترات زمنية معينة.
وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خالل:
معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ  Cronbach's Alpha Coefficientوطريقػػة التجزئػػة النصػػفية وكانػػت
النتائج كما ىي مبينة في جدوؿ رقـ (.)8
جدول رقم ( )8معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة

المجاالت
#

.1
.2

دور الحوار المجتمعي في
الحد من التعصب
السياسي لدى طمبة

.3
.4

الجامعات الفمسطينية

الحوار المجتمعي
التعصب الحزبي (حزبؾ الذي تؤيده
داخؿ السمطة)
التعصب الحزبي (حزب الذي ال تؤيده
داخؿ السمطة)

اجمالي محور التعصب الحزبي

عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

22
20

20
40

التجزئة
النصفية

0.867

0.758

0.964

0.979

0.962

0.933

0.927

0.921

واضػح مػف النتػائج الموضػحة فػي جػدوؿ رقػـ ( )8أف قيمػة معامػؿ ألفػا كػرو نبػاخ مرتفعػة لمحػور
الحوار المجتمعي حيػث بمغػت ( )10867بينمػا بمغػت (التعصػب السياسػي)( ،)33900امػا حسػب
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طريقة التجزئة النصفية فكانت النتائج مشابية لطريقة الفا كرونبػاخ حيػت بمغػت ( )10756بينمػا
بمغت لمحور التعصب السياسي(.)339.0

المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تػـ تفريػغ وتحميػؿ االسػتبانة مػف خػبلؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي Statistical Package for
.(SPSS) the Social Sciences

اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تـ استخداـ اختبار كولمجػوروؼ – سػمرنوؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبػار
ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مػف عدمػو ،وكانػت النتػائج كمػا ىػي مبينػة فػي جػدوؿ
رقـ ( .) 9
جدول رقم ( )9يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
كولمجوروف
المجاالت
#

.3
.4

الفقرات

سمرنوفK-
))S

الحوار المجتمعي

.1
.2

عدد

–

Sig.المعنوية

الحوار المجتمعي وعالقتو

التعصب الحزبي (حزبؾ الذي تؤيده داخؿ

بالتعصب السياسي لدى

السمطة)

طمبة الجامعات الفمسطينية

التعصب الحزبي (حزبؾ الذي ال تؤيده
داخؿ السمطة)

اجمالي محور التعصب الحزبي
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22
20
20
40

0.821

0.511

0.856

0.456

0.628
0.814

0.825
0.522

واض ػػح م ػػف النت ػػائج الموض ػػحة ف ػػي ج ػػدوؿ رق ػػـ ( )9أف القيم ػػة االحتمالي ػػة ) (Sig.لجمي ػػع مج ػػاالت
الدراسة كانت أكبر مف مستوى الداللة  1015وبذلؾ فإف توزيع البيانات ليذه المجػاالت يتبػع التوزيػع
الطبيعي ،وحيث سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.

تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية :
 -1النسػػب المئويػػة والتكػ اررات والمتوسػػط الحسػػابي ،يسػػتخدـ ىػػذا األمػػر بشػػكؿ أساسػػي ألغػراض
معرفة تكرار فئات متغير ما ويتـ االستفادة منيا في وصؼ عينة الدراسة.
 -2اختبار ألفا كرونباخ ( ،)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 -3اختبار التجزئة النصفية ( )split halfلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 -4اسػػتخداـ اختبػػار كولمجػػوروؼ – سػػمرنوؼ ): Kolmogorov-Smirnov Test )K-S
يستخدـ ىذا االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو.
 -5معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف ( )Pearson Correlation Coefficientلقيػاس درجػة االرتبػاط،
يقػػوـ ىػػذا االختبػػار عمػػى د ارسػػة العبلقػػة بػػيف متغي ػريف .وقػػد تػػـ اسػػتخدامو لحسػػاب االتسػػاؽ
الداخمي والصدؽ البنائي لبلستبانة ،والعبلقة بيف المتغيرات.
 -6اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testولقد تـ اسػتخدامو لمتأكػد مػف داللػة المتوسػط لكػؿ
فقرة مف فقرات االستبانة.
 -7اختبػػار  Tفػػي حالػػة عينتػػيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفػػة مػػا إذا كػػاف
ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة.
 -8اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفػة
ما إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجموعات أو أكثر مف البيانات.
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الفصل الخامس
تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 مقدمة.
 تحميل فقرات االستبانة.
 اختبار فرضيات الدراسة.
 التوصيات والمقترحات:
 أوالً :التوصيات.
 ثانياً :مقترحات الدراسة.
 الدراسات المقترحة.
 مصفوفة .
 المصادر والمراجع.
 المالحق.
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الفصل الخامس
تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
مقدمة:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لتحميؿ البيانات ،واختبار فرضيات الدراسة ،وذلؾ مف خبلؿ
اإلجابة عف أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ
تحميؿ فقراتيا ،والوقوؼ عمى عدد مف المتغي ارت اشتممت عمى (الجنس ،الجامعة ،مكاف
السكف ،المستوى الدراسي) ،لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف
استبانة الدراسة ،إذ تـ استخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية )(SPSS
لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ.

الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية :
وفيما يمي يوضح شكل ( )4وجدول ()10عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية.
96.6%

100.00%
80.00%

استمارات مكتملة

60.00%

استمارات مفقودة

40.00%
3.4%

20.00%
0.00%

شكؿ()4
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جدوؿ ()10
التكرار

النسبة

استمارات مكتممة

367

96.6

استمارات مفقودة (لـ يتـ االجابة عمييا)

13

3.4

المجموع

380

100.0

يتضح مف خبلؿ شكؿ ( )4وجدوؿ ( )10إف %96.6مف االستمارات تـ استكماليا بالتعبئة
مف المبحوثيف بينما %3.4مف االستمارات لـ تستكمؿ وتـ اعتبارىا استمارات مفقودة .
يوضح جدول ( )11البيانات الشخصية من االستمارات التي تم استكماليا بالتعبئة من
المبحوثين.
جدول ( )11يوضح البيانات الشخصية
الجنس

الجامعة

مكان السكن

المستوى الدراسي

البند

التكرار

النسبة

ذكر

185

50.4

أنثى

182

49.6

الجامعة االسبلمية

230

62.7

جامعة االزىر

137

37.3

مدينة

252

68.7

قرية

20

5.4

مخيـ

95

25.9

االوؿ

92

25.1

الثاني

93

25.3

الثالث

107

29.2

الرابع

75

20.4
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مف خبلؿ جدوؿ( )11يتضح أف  %50.4مف الذكور بينما  %49.6مف اإلناث ويعزو
الباحث ذلؾ إلى؛ أف نسبة الذكور واالناث متساوية نوعاً ما في فمسطيف ،ونظ اًر لمشاركة المرأة
وحضورىا الفعاؿ في مجاالت السياسية ،إضافة لظيورىا في االنتخابات التشريعية حتي أنيا
أصبحت عنصر جذب لؤلحزاب الفمسطينية ،وقد شيدت انتخابات البمديات التي كاف مف المقرر
أف تبدأ في  ،2016/10/8سباؽ واضح مف قبؿ االحزاب لتسجيؿ المرأة في سجؿ االنتخابي،
فقد عمد الباحث أف تكوف العينة متساوية بيف الذكور واإلناث.
ويتضح أف  %37.3مف الطمبة مف جامعة االزىر ،بينما  %62.7مف الجامعة االسبلمية
ويعزو الباحث ذلؾ أف عدد المسجميف في الجامعة اإلسبلمية أكثر منيا في جامعة األزىر ،ىذا
ما جاء بو الباحث مف مصادر موثوؽ ليا مف داخؿ الجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر.
يتضح أف الغالبية  %68.7مف سكاف المدف و %25.9مف سكاف المخيمات و %5.4مف
القرى ويعزو الباحث ذلؾ إلى ازدحاـ المدف بالسكاف ونزوح السكاف مف المخيمات والقرى إلى
المدف مف أجؿ توفر الخدمات والمرافؽ الحياتية فييا.
يتضح أف توزيع الطبلب عمى المستويات الدراسية كاف كالتالي :المستوى االول ،%25.1
المستوى الثاني  ،%25.3المستوى الثالث  ،%29.2المستوى الرابع %20.4

ويعزو الباحث ذلك لعدة اسباب :
 -1تأجيؿ الدراسة بسبب الحالة االقتصادية السيئة (المتمثمة بعدـ دفع الرسوـ).
 -2تحويؿ مف تخصص دراسي إلى تخصص آخر.
 -3توزيع التخصصات ضمف تخصص الكمية الواحدة.
 -4الخروج مف الدراسة نيائياً بسبب( اليجرة ،عدـ دفع الرسوـ ،العمؿ.... ،الخ).
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ثانيا :الوزن النسبي لفقرات المجاالت
تحميل فقرات االستبانة :
يبيف جدوؿ ( )12تحميؿ فقرات االستبانة حيث تـ استخداـ االختبارات العممية (اختبار Tلعينة
واحدة) لمعرفة ما إذا كانت متوسطات درجات االستجابة ،حيث اعتبرت الدرجة  3ىي الحياد
وىي تمثؿ  %60عمى مقياس الدراسة.
يوضح جدوؿ ( )12قيمة مستوى الداللة()α
موافقة بدرجة كبيرة

موافقة بدرجة ضعيفة

موافقة بدرجة متوسطة

المتوسط > المتوسط العاـ

المتوسط = المتوسط العاـ

المتوسط < المتوسط العاـ

المفترض()3

المفترض()3

المفترض()3

مستوى الداللة يكوف اقؿ مف 0.05

مستوى الداللة يكوف اكبر مف

مستوى الداللة يكوف اقؿ مف

0.05

0.05

مف جدوؿ( )12يتضح انو اذا كانت قيمة مستوى الداللة ( )αأقؿ مف  0.05يكوف ىناؾ فروؽ
معنوية بيف المتوسط العاـ المفترض( )3والمتوسط الحقيقي لمفقرة أو المجاؿ ،فاذا كانت قيمة
المتوسط أعمى مف المتوسط المفترض( )3تكوف الموافقة درجة كبيرة ،بينما اذا كاف المتوسط
المفترض أعمى مف المتوسط الحقيقي لمفقرة؛ أو المجاؿ تكوف الموافقة بدرجة ضعيفة ،اما اذا
كانت النتيجة ال توجد فروؽ معنوية ،أي اف مستوى الداللة اكبر مف  0.05ففي ىذه الحالة
يكوف المتوسط العاـ المفترض( )3قريب او مساوي مف المتوسط الحقيقي لمبيانات لذلؾ تكوف
الموافقة بدرجة متوسطة.
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المحور األول :الحوار المجتمعي
تحميل جميع فقرات االستبيان :
تم استخدام اختبار  Tلمعرفة متوسطات االستجابة لجميع الفقرات الخاصة بالحوار المجتمعي،
والذي يفسر السؤال :ما مدى توافر الحوار المجتمعي داخل الجامعات الفمسطينية؟
نتائج التحميل موضحة في الجدول التالي -:
جدول ( )13الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال الحوار المجتمعي
االنحراؼ

الوزف

قيمة

المعنوية

المعياري

النسبي %

االختبار

p-

تقيـ الجامعة ممتقيات لمحوار والمناقشة.

3.76

0.87

75.12

16.55

0.00

تيتـ الجامعة بإشراؾ طبلبيا باألنشطة

3.72

0.98

74.41

14.09

0.00

أوال
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

الحوار المجتمعي

الوسط
الحسابي

value

السياسية واالجتماعية.
تشجع الييئة التدريسية الطمبة لمتعبير

3.84

1.01

76.77

15.86

0.00

عف آرائيـ بحرية.
تيتـ الجامعة بعقد مؤتمرات لمتوعية

3.54

1.07

70.77

9.59

0.00

السياسية.
تنظـ الجامعة ندوات لمتوعية السياسية.

3.46

1.09

69.28

8.10

0.00

تشجع األطر والكتؿ الطبلبية عمى

3.79

1.01

75.79

14.91

0.00

الحوار بيف الطمبة .
أعتقد أنني عمى وعى وفيـ تاـ بمعنى

3.77

0.93

75.32

15.64

0.00

المشاركة السياسية.
أرغب في المشاركة في الحوارات

3.29

1.27

65.82

4.39

0.00

السياسية.
أشارؾ في فعاليات مجمس الطمبة.

3.26

1.22

65.18

4.03

0.00

أحرص عمى متابعة البرامج الحوارية

3.16

1.21

63.27

2.60

0.01

السياسية داخؿ الجامعة.
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ترتيب
الفقرة
9
10
6
12
14
7
8
18
21
22

درجة
التأثير
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

-11
-12
-13
-14

الكتؿ الطبلبية داخؿ الجامعة لدييا
تجربة إيجابية لتعزيز الحوار البناء.
ىناؾ حاجة إلقامة حوارات مجتمعية

4.17

0.69

83.39

32.45

0.00

داخؿ الجامعة.
أحرص عمى االنصات خبلؿ حواري

4.39

0.76

87.70

34.72

0.00

مع اآلخريف.
ال أسعى إللغاء اآلخريف مف خبلؿ

4.21

0.92

84.21

25.03

0.00

حواري.
يساعد الحوار عمى التدفؽ الحر

-15

3.47

1.14

69.32

7.85

0.00

4.25

0.75

84.92

31.74

3.61

1.13

72.11

10.23

11

تنوعيـ.
-17

4.16

0.82

83.13

26.91

0.00

5

رؤيتي في المواقؼ االجتماعية
المختمفة.

-18
-19
-20
-21
-22

أعتقد بأف ىناؾ فيماً مشتركاً لمقضايا

3.42

1.12

68.35

7.14

0.00

االجتماعية والسياسية المطروحة.
يوجد فيـ واضح لثقافة الحوار

3.39

1.16

67.75

6.38

0.00

االجتماعي لدى الطمبة داخؿ الجامعة .
يوجد حالة مف الثقة بيف األطر

3.25

1.21

65.08

4.02

0.00

الطبلبية المختمفة.
ىناؾ مساحة متكافئة لمطمبة لمتعبير

3.27

1.18

65.33

4.32

0.00

عف آرائيـ بحريةً.
النقاشات التي تدور بيف الطمبة يغمب

3.42

1.09

68.39

7.37

0.00

عمييا طابع الموضوعية.
اجمالي محور الحوار المجتمعي

3

0.00

بكؿ شفافية بيف فئات الطمبة عمى
أسعى مف خبلؿ الحوار الى توضيح

1

2

.
-16

4

0.00

لممعاني واألفكار السياسية واالجتماعية
يتـ تبادؿ المعمومات واألفكار السياسية

13

3.64

0.57
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72.79

21.63

0.00

16
17
20
19
15

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

كبيرة

كبيرة

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

مف خبلؿ جدوؿ( )13يتضح اف المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ الحوار المجتمعي
كانت أعمى مف المتوسط العاـ المعبر عنة بالقيمة ( )3وحسب نتيجة اختبار ( )Tفإف
المتوسطات كانت تزيد مف المتوسط العاـ وبالتالي توجد فروؽ معنوية.
و يتضح اف الوزف النسبي إلجمالي محور الحوار المجتمعي بمغ(  )%72.79بينما لفقرات
محور الحوار المجتمعي كانت الفقرة الثالثة عشرة (أحرص عمى االنصات خالل حواري مع
اآلخرين) احتمت المرتبة االولى بوزف نسبي بمغ(  ،)%87.7ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف العينة
طبقت عمى طمبة الجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر وىي فئة متعممة ،وتعتبر الفئة المتعممة
أقدر مف غيرىا عمى فيـ طبيعة الحوار ،وىذا ما أثبتتو دراسة (معمر )2007 ،حيث أظيرت
نتائج الدراسة أف التعميـ والتربية األسرية مف أقوي العوامؿ في رفع مستوى ثقافة الحوار في
المجتمع السعودي ،وقد أثبت دراسة (الفميت )2012 ،بوجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف ثقافة
الحوار ووجوده لدى طبلب الجامعة بفمسطيف.
بينما كانت الفقرة العاشرة (أحرص عمى متابعة البرامج الحوارية السياسية داخؿ الجامعة)
احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي ( )%63.27ويعزو الباحث ذلك إلى:
عدـ جدية الحوارات والمقاءات التي تقاـ مف أجؿ حؿ المشكبلت السياسية ،ومشاكؿ الخرجيف
مف الطمبة ،وجود حالة مف اإلحباط السياسي ناتجة عف االنقساـ السياسي ،ويضاؼ إلييا عدـ
جدية الحوارات التي جرت إلنيائو ،وينظر إلييا الباحث أنيا نتيجة ميمة وذلؾ رغـ أف الحوار
المجتمعي نسبتو كانت عالية فقد كانت ىنا النتيجة مغايرة ،ىذا واف دؿ فإنما يدؿ عمى عدـ
الثقة بالحوارات المقامة داخؿ الجامعات وعدـ تطبيؽ مخرجاتيا ،وقد عززت ىذه النتيجة فقرات
االستبانة الثامنة (أرغب في المشاركة في الحوارات السياسية) والفقرة التاسعة (أشارؾ في
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فعاليات مجمس الطمبة) ،حيث كانت النسبة مقاربة لمفقرة (أحرص عمى متابعة البرامج الحوارية
داخؿ الجامعة) ،ويعزو الباحث ذلؾ أيضا لعدـ الفيـ لطبيعة مفيوـ الحوار المجتمعي ،والعمؿ
بو داخؿ أماكف تجمع الطمبة بالقادة والمسؤوليف وىو ما اتفؽ مع دراسة (عودة.)2014،
وىذا ما بينو الباحث في معوقات الحوار المجتمعي ،باعتبار أف القادة ليـ دور مركزي في
توجيو سموؾ األفراد سياسياً واجتماعياً وثقافياً ،وأيضاً ما دلت عميو دراسة(مرعي.)2011 ،

المحور الثاني :التعصب السياسي
مف خبلؿ جدوؿ( )14الذي يبيف النتائج الخاصة بمحور التعصب السياسي ويجيب عف التساؤؿ
ما مستوى التعصب لدى طمبة الجامعات الفمسطينية؟
جدول ( )14الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال التعصب السياسي (الحزب الذي تؤيده
داخل السمطة)

أوال

-1
-2
-3

التعصب السياسي
حزب ( )xيقدـ كؿ ما ىو خير

الحسابي
3.29

المعياري

النسبي

االختبار

p-

%
1.28

65.77

value
4.31

0.00

لموطف.
حزب( )xييتـ حقاً لتعزيز مستوى

3.21

1.30

64.19

3.06

0.00

المعيشة لجميع الناس في الوطف.
حزب( )xييمو تعزيز مستوى المعيشي

3.13

1.30

62.51

1.84

0.07

لمناس في الوطف دوف غيره.
حزب( )xيبذؿ قصار جيده لتعزيز

-4

الوسط

االنحراؼ

الوزف

قيمة

المعنوية

3.08

1.33

61.70

1.22

ترتيب
الفقرة
14
15
19

0.22

فرص عمؿ عادلة لجميع الفئات دوف

درجة
التأثير
كبيرة
كبيرة
متوسطة
متوسطة

20

تقصير.
-5

حزب( )xيحترـ حقوؽ الممكية وممكية

3.31

1.32
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66.26

4.52

0.00

13

كبيرة

جميع المجموعات في الوطف دوف
تحيز طائفي.
-6
-7
-8

حزب( )xيحترـ الديمقراطية حتى ولـ
توافؽ أىدافو.
حزب( )xيمكف الوثوؽ بو لمتعامؿ مع

3.37

1.28

67.35

5.45

0.00

السمطة بمسؤولية.
أعتقد أف حزب( )xيعمؿ عمى توزيع

3.16

1.32

63.13

2.26

0.02

عادؿ لمسمطة بيف جميع الفئات.
حزب( )xيحاوؿ بصدؽ تمبية

-9

3.18

1.31

63.64

2.65

0.01

3.19

1.29

63.70

2.72

17
10
18

0.01

االحتياجات والقضايا لجميع الفئات

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

16

دوف تحيز.
-10
-11
-12
-13

أنا عمى ثقة بأف حزب( )xيعمؿ عمى

3.42

1.29

68.35

6.16

0.00

احتراـ و حماية حقوؽ الناس.
يعمؿ حزب( )xنحو جعؿ الوطف أكثر

3.43

1.33

68.55

6.15

0.00

أمنا والمجتمع أكثر استق اررا.
حزب( )xيفيـ الطريقة التي يمكف مف

3.39

1.25

67.76

5.96

0.00

خبلليا أف تنفتح فمسطيف عمى العالـ.
أنا عمى ثقة بأف حزب( )xيحترـ

3.35

1.31

66.94

5.08

0.00

الدستور في فمسطيف.

8
7
9
12

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

 -14حزب( )xيحترـ حقا التنوع الثقافي.

3.52

1.19

70.33

8.28

0.00

5

كبيرة

 -15يمثؿ حزب( )xقيـ األمة في فمسطيف.

3.56

1.26

71.16

8.45

0.00

4

كبيرة

3.57

1.19

71.44

9.11

0.00

القيـ األخبلقية في حزب( )xمتشابية
 -16مع القيـ األخبلقية لمناس داخؿ

كبيرة
3

فمسطيف.
-17
-18

سياسات الحزب( )xتشجع الناس عمى

3.67

1.20

73.42

10.66

0.00

تحقيؽ اليوية الوطنية الفمسطينية.
حزب( )xيسمح بعقد التجمعات

3.37

1.21

السياسية لؤلحزاب المختمفة.
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67.34

5.78

0.00

2
11

كبيرة
كبيرة

-19
-20

حزب ( )xيسمح لسياسة الحوار في

3.43

1.20

68.61

6.79

0.00

المجتمع
ينبغي أف يكوف لحزب( )xنفس الحقوؽ

3.73

1.19

74.68

11.79

0.00

والحريات لحزبي واألحزاب األخرى.

6
1

كبيرة
كبيرة

اجمالي محور التعصب السياسي
(الحزب الذي تؤيده داخل السمطة)

كبيرة

3.35

1.00

66.91

6.62

0.00

مف خبلؿ جدوؿ( )14يتضح أف المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ استغبلؿ واستثمار
القدرات والمواىب االستراتيجية كانت أعمى مف المتوسط العاـ المعبر عنو بالقيمة ( )3وحسب
نتيجة اختبار ( )Tفإف المتوسطات كانت تزيد مف المتوسط العاـ وبالتالي توجد فروؽ معنوية،
عدا الفقرتيف ( )3،4فقد وجد الباحث عدـ وجود فروؽ معنوية حيث كانت مستوى الداللة أكبر
مف ( )0.05مما يبيف أف المتوسط الحقيقي لمفقرتيف كاف قريب مف الوسط العاـ المفترض ()3
لذلؾ ال توجد فروؽ حقيقية ،لذلؾ كانت درجة التأثير متوسطة في الفقرتيف ،ويعزو الباحث ذلؾ
لطبيعة اإلنتماء السياسي لمحزب الذي يؤيده أفراد العينة ،وحرص الحزب أف يتولى المناصب
الوظيفية أفراد الحزب السياسي الحاكـ ،األمر الذي مف خبللو يعتقد أفراد الحزب السياسي أنو
يقوـ بتعزيز سمطتو داخؿ الوظائؼ الحكومية ،والوظائؼ المركزية والمحورية لمدولة ،وقد بيف
الباحث في الدراسة مف خبلؿ نظرية أنساؽ المعتقدات المفسرة لمتعصب ،بأنو يكوف التركيز
عمى بناء المعتقدات في صورتيا دوف مضمونيا.
و يتضح أف الوزف النسبي لفقرات مجاؿ التعصب السياسي (الحزب الذي تؤيده داخؿ السمطة)
فكانت الفقرة العشريف (ينبغي أف يكوف لحزب( )xنفس الحقوؽ والحريات لحزبي واألحزاب
األخرى) احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ  ،%74.68توضح ىذه النتيجة إحدى متطمبات
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الديمقراطية عمى وجود تسامح ،ويعتبر التسامح في أدبيات العموـ السياسية والنظريات
الديمقراطية يعبر عف احتراـ مبادئ ديمقراطية معينة ،أما في أدبيات العبلقات بيف الجماعات
فتستخدـ عمى نحو مختمؼ ،لكى يدؿ عمى التعصب لمجماعة ،ويشير المعنى لتجنب التعصب
أو لعدـ التمييز ،ويعتبر ىذا األمر مف سمات التعصب ،وىذا جاءت بو الفقرة السابعة بأف
(حزب ( (xيمكف الوثوؽ بو لمتعامؿ مع السمطة بمسؤولية) وقد احتمت وزف نسبي ،%67.35
والفقرة الرابعة عشر (حزب ) )xيحترـ التنوع الثقافي) وقد احتمت وزف نسبي  ،%70.33وىي
نسبة أعمى مف المتوسط العاـ.
بينما كانت الفقرة الرابعة (حزب( )xيبذؿ قصار جيده في تعزيز فرص عمؿ عادلة لجميع
الفئات دوف تقصير) احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي  %61.7يجد الباحث في الفقرة
العشريف(ينبغي أف يكوف لحزب( )xنفس الحقوؽ والحريات لحزبي واألحزاب األخرى) احتمت
المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ  ،%74.68مطمب مف متطمبات الديمقراطية والتسامح ،ولكف
عندما يجري التطبيؽ يكوف الشيء مختمؼ ،وىذا ما جاءت بو نتيجة الفقرة الرابعة بوزف نسبي
متوسط ،ويفسر الباحث ىذا إلى أف التعبئة الحزبية المبنية عمى الصراع المعتقد مف بيف
الجماعات ،أف حياة الجماعة ميددة أو مستيدفة مف قبؿ الجماعات األخرى ،وىذا يعكس
االىتماـ الجماعي لؤلفراد بمصيرىـ العاـ ومستقبميـ ،وليس االىتماـ الذاتي المتمثؿ في
اىتمامات األفراد كؿ حسب رغباتو وأمانيو الخاصة ،ىذا األمر يولد إحساس جماعي لؤلشخاص
بأف الجماعة التي ينتموف إلييا معرضة لئلصابة بأذى وأف التيديد يوجو لمجماعة ككؿ ،وىذا ما
فسرتو نظرية التيديد الجماعي ،وىذه الفقرة دعماً لمفقرة رقـ ثبلثة(حزب( )xييمو تعزيز مستوى
المعيشي لمناس في الوطف دوف غيره) ،قد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (اوجيامبو.)2009 ،
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جدول ( )15الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال التعصب السياسي (الحزب الذي ال
تؤيده داخل السمطة)
الوسط

االنحراؼ

الوزف

حزب( )xغير كؼء إلدارة وضع السياسات

3.75

1.09

74.95

13.09

سوؼ تؤدي سياسات حزب( )xفي السمطة

3.78

1.17

75.55

12.70

0.00

حزب ( )xيتغاضى عف الفساد.

3.66

1.24

73.20

10.15

0.00

حزب ( )xيسئ استخداـ السمطة مف أجؿ

3.85

1.17

77.09

13.93

0.00

سياسات حزب ( )xال تشجع الناس لكسب

3.63

1.20

72.60

10.04

0.00

حزب( )xيريد فقط تمكيف مجموعات معينة

3.81

1.19

76.22

13.06

0.00

حزب( )xيسعى إلى تيميش الناس الذيف ال

3.77

1.24

75.45

11.92

0.00

حزب( )xيتغاضى عف استخداـ العنؼ

3.26

1.28

65.19

3.85

0.00

حزب( )xسوؼ يسمح باستخداـ القوة المفرطة

3.68

1.26

73.68

10.32

0.00

مع وجود حزب( )xفي السمطة ،سوؼ ينعدـ

3.44

1.21

68.87

6.99

0.00

خبلؿ الحمبلت االنتخابية ،واإلجراءات مف

3.62

1.22

72.43

9.73

0.00

وجود حزب( )xفي السمطة يجعؿ الناس

3.61

1.24

72.19

9.35

0.00

وجود حزب( )xفي السمطة ،ييدد األمف

3.53

1.24

70.69

8.20

0.00

يرغب الحزب( )xبتوفير الحماية لجميع

3.02

1.30

60.50

0.36

0.72

الحسابي المعياري
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14

االقتصادية في الوطف.
لئلضرار بصالح الناس.

تحقيؽ أىدافو الحزبية.
فرص العمؿ.
تخصو لموصوؿ إلى السمطة.

يؤيدوه.
الترىيب.
مف قوات األمف مف أجؿ تحقيؽ أىدافو.

القانوف في الوطف عمى نحو متزايد و عنيؼ.
طرؼ( )xيعزز الصراع والنزاع.
عرضة لمقمع والعنؼ.
الشخصي.
المواطنيف عمى قدـ المساواة.
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النسبي %

قيمة

المعنوية
0.00

االختبار p-value

ترتيب
الفقرة
5
3
7
1
8
2
4
18
6
16
10
11
15
20

درجة

التأثير
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
متوسطة

خبلؿ االنتخابات ،حزب( )xيسمح لمؤيديو

 -15باستيداؼ بعض األفراد ومجموعات مف أجؿ

3.54

1.29

70.71

7.95

0.00

التخويؼ.
-16
-17
-18

حزب( )xلديو قيماً مختمفة عف معظـ سكاف

3.35

1.25

67.06

5.37

0.00

حزب( )xال يوجد لديو احت ارماً لتعددية الحزبية

3.58

1.24

71.53

8.80

0.00

حزب( )xلديو رؤيا سياسية ال ترضى غالبية

3.64

1.29

72.75

9.44

0.00

3.43

1.27

68.59

6.44

0.00

3.57

1.22

71.40

8.92

0.00

فمسطيف.

في فمسطيف.

أفراد المجتمع.

 -19حزب( )xال يفيـ ثقافة ومعتقدات الناس.
-20

أعتقد في التسامح السياسي مسؤولية االحزاب

جميعا ولكف فعؿ حزب ( )xال يعد مقبوالً.

كبيرة
14

19
12
9
17
13

التعصب الحزبي (حزب الذي ال تؤيده داخؿ
السمطة)

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

3.56

0.82

71.11

12.93

0.00

مف خبلؿ جدوؿ( )15يتضح أف المتوسطات الحسابية في جميع فقرات مجال التعصب
السياسي(الحزب الذي ال تؤيده داخل السمطة) كانت أعمى مف المتوسط العاـ المعبر عنو
بالقيمة ( )3وحسب نتيجة اختبار ( )Tفإف المتوسطات كانت تزيد مف المتوسط العاـ وبالتالي
توجد فروؽ معنوية ،عدا الفقرة الرابعة عشرة فقد وجد الباحث عدـ وجود فروؽ معنوية حيث
كانت مستوى الداللة أكبر مف( )0.05مما يبيف أف المتوسط الحقيقي لمفقرة كاف قريب مف
الوسط العاـ المفترض ( )3لذلؾ ال توجد فروؽ حقيقية ،لذلؾ كانت درجة التأثير متوسطة..
ويتضح أف الوزف النسبي لفقرات مجال التعصب السياسي(الحزب الذي ال تؤيده داخل السمطة)
فكانت الفقرة الرابعة (حزب ( )xيسئ استخدام السمطة من أجل تحقيق أىدافو الحزبية)
احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ(  ،)%77.09ويعزو الباحث في ىذه النتيجة أف الحالة
الحزبية المسيطرة عمى مؤسسات السمطة الفمسطينية في الضفة وغزة ،مف خبلؿ أفراد الحزب
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المعتميف لممراكز المحورية ،ىذا األمر عكس عمى الحوار الفمسطيني ورفض المصالحة الوطنية،
والتي مف عقباتيا المعابر الفمسطينية والموظفيف ،تمؾ العقبتاف كانتا سبباً في استمرار االنقساـ،
وتعتبر قضية المصالحة الفمسطينية قمب وحياة الفمسطينييف الوطنية والمعيشية ،واستمرار عجز
طرفي االنقساـ عف تحويؿ نصوص االتفاقيات النظرية إلى واقع عممي ،أدخؿ الفمسطينييف
وخاصة فئة الشباب والطمبة في حالة مف اليأس واالحباط ،ىذا الواقع المرير كاف سبب بياف
ىذه النتيجة ،بنسبة كبيرة وىي أعمى مف المتوسط العاـ ،وىذا ما بينتو دراسة( بشير.)2013،
بينما كانت الفقرة الرابعة عشرة (يرغب الحزب( )xبتوفير الحماية لجميع المواطنين عمى قدم
المساواة) احتمت المرتبة االخيرة بوزف نسبي(  ،)%60.5ويرى الباحث أف ىذه النتيجة داعمة
لمنتيجة السابقة فكانت الفقرة الرابعة (حزب ( )xيسئ استخداـ السمطة مف أجؿ تحقيؽ أىدافو
الحزبية)  ،فطالما أف ىذه النتيجة نسبتيا عالية ،كاف مف الطبيعي أف الحزب الذي ال تؤيده
الطمبة ال ييتـ بتوفير الحماية لممواطنيف عمى قدـ المساواة ،ويعزو الباحث ذلؾ إلى قمؽ الطمبة
مف عدـ توفير الحماية ليـ كونيـ معارضيف ،واستمرار عدـ الشعور باألمف واالستقرار نتيجة
تمركز أفراد الحزب في السمطة ،ويعد األمف واالستقرار حاجة إنسانية أساسية ،واف لعنصر
األمف أىمية في استقرار أي نظاـ سياسي ،عمماً بأف عنصر األمف لـ يقتصر عمى الحماية
فقط ،فيناؾ األمف الغذائي والصحي واالقتصادي ،وفي نار االنقساـ وتعنت أطرافو ،واستمرارية
الحصار ،إضافة إلى وجود االحتبلؿ وعممو المستمر إلبقاء الحاؿ كما ىو عميو ،أوجد الخوؼ
والتيديد لدى فئة مف الطمبة ليست بقميمة ،ىذا أدى إلى وجود تعصباً واضحاً ،وىذا ما بينتو
دراسة (محمد )2010 ،وىي أف الشعور بالتيديد وخاصة فيما يشغؿ الطمبة والشباب مف الحالة
االقتصادية الحالية يولد التعصب لدييـ.
- 125 -

جدول ( )16الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجاالت التعصب السياسي

أوال

-1
-2

التعصب السياسي

الوسط

االنحراؼ

الوزف

قيمة

المعنوية

المعياري

النسبي

االختبار

p-

الحسابي

value

%

التعصب السياسي (لمحزب الذي تؤيده داخؿ
السمطة)

3.35

1.00

66.91

6.62

0.00

التعصب السياسي (لمحزب الذي ال تؤيده داخؿ
السمطة)
اجمالي محوري التعصب السياسي

3.56

0.82

71.11

12.93

0.00

3.45

0.70

68.91

12.26

0.00

مف خبلؿ جدوؿ( )16يتضح أف المتوسطات الحسابية لجميع فقرات محور التعصب السياسي
كانت أعمى مف المتوسط العاـ المعبر عنة بالقيمة ( )3وحسب نتيجة اختبار( )Tفإف
المتوسطات كانت تزيد مف المتوسط العاـ وبالتالي توجد فروؽ معنوية.
و يتضح أف الوزف النسبي إلجمالي محور التعصب السياسي(  )%68.91أما المجاالت
الفرعية فكاف المحور (التعصب السياسي (لمحزب الذي ال تؤيده داخل السمطة)) احتؿ المرتبة
األولى بوزف نسبي بمغ(  ،)%71.11ويعزو الباحث ذلؾ لمحالة السياسية السائدة والقائمة عمى
االنقساـ السياسي ،وىذا ما أكدتو دراسة (أبو حديد )2010 ،أف السموؾ الفصائمي الفمسطيني
يتسـ بالعصبية ،وقد عممت ىذه العصبية عمى منع تكويف شعور وطني موجو وحالت العصبية
دوف إرساء أسس ديمقراطية سميمة ،وقد فسرت نظريات الصراع بيف الجماعات ،التي تنتج عف
أشكاؿ الصراع المختمفة الناتجة عف تفاعؿ البيئة الثقافية ،والذي يحدث صراع وتنافس بيف
جماعتيف مف الجماعات ،نتيجة لمحرماف النسبي لؤلشخاص حيث يتكوف الشعور لدييـ أنيـ
محروموف أكثر مف األشخاص في الجماعات األخرى ،واضافة إلى خمؽ عنصري التيديد
- 126 -

ترتيب
الفقرة
2
1

درجة
التأثير
كبيرة
كبيرة
كبيرة

والخوؼ كما جاء في دراسة(اوجيامبو ،)2009 ،االمر الذي نتج عنو اقتتاؿ بيف حزبي فتح
وحماس ،وبقيت السمطة لمحزب الواحد ،مع عدـ وجود أمؿ لتعديؿ ىذه الحالة القائمة ،لتحؿ
المشاركة السياسية والديمقراطية السميمة في جميع مؤسسات الدولة.
بينما كاف المجاؿ (التعصب السياسي (لمحزب الذي تؤيده داخل السمطة) احتمت المرتبة الثانية
بوزف نسبي  %66.91ويعزو الباحث ذلؾ إلى قوة تأثير الحزب عمى مؤيديو ،الناتج عف الفيـ
التعاطفي والتقارب بيف أفراد الحزب ،والتحيز الذي يشير إلى المضموف االنفعالي لمتعصب،
والنمطية التي تشير إلى المعتقدات والسمات الشخصية لؤلحزاب الفمسطينية باعتبارىا جماعات،
والتمييز الذي يوضح السموؾ الظاىر والصريح المعبر عما يوجد لدى الشخص المتعصب وىذا
ما وضحتو دراسة (اوجيامبو ،)2009 ،إضافة إلى أساليب التعبئة والتربية الحزبية التي ألقت
بتبعاتيا عمى أفراد الحزب وىذا ما أكدتو دراسة(شمح.)2010 ،
رابعا :اختبار الفرضيات :
اختبار الفرضيات حوؿ العبلقة بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة (الفرضية الرئيسية األولى):
 .1الفرضية الصفرية  :ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات
الدراسة.
 .2الفرضية البديمة  :توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.
إذا كانت ) Sig.(P-valueأكبر مف مستوى الداللة ( )α≥0.05فإنو ال يمكف رفض الفرضية
الصف رية وبالتالي ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة ،أما إذا
كانت ) Sig.(P-valueأقؿ مف مستوى الداللة ( )α≥0.05فيتـ رفض الفرضية الصفرية
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وقبوؿ الفرضية البديمة القائمة بأنو توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات
الدراسة.
ثالثاً :فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية األولى:
ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) α ≥0.05بين توافر الحوار المجتمعي
والتعصب السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية.
جدول ( )17معامل االرتباط بين الحوار المجتمعي والتعصب السياسي لدى طمبة الجامعات
الفمسطينية.
التساؤل
ىػؿ توجػد عبلقػة ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( ) α ≥0.05بػيف تػوافر
الحوار المجتمعي والتعصب السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*0.429

0.000

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .α≥0.05

يبيف جدوؿ رقـ ( )17أف معامؿ االرتباط يساوي ( ،)0.429وأف القيمة االحتمالية ()Sig.
تساوي ( )0.00وىي أقؿ مف مستوي الداللة ( )α ≥ 0.05وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة
متوسطة ذات داللة إحصائية بيف الحوار المجتمعي والتعصب السياسي لدى طمبة الجامعات
الفمسطينية يعزو الباحث ذلؾ استمرار وجود المعيقات التي تعيؽ نجاح أي عممية حوار
مجتمعي داخؿ الجامعتيف ،فالجامعتاف معروؼ توجياتيما السياسية ،وامتبلؾ عناصر السيطرة
لكؿ توجو ،وفرض قيود عمى استمرار أي حوار وعدـ الجدية في تطبيؽ مخرجاتو ليصبح إقامة
الحوارات والمؤتمرات والندوات ماىي إال مف قبيؿ األنشطة والشكميات –رغـ أىميتيا -ال ييتـ
بمخرجاتيا وال يؤخذ بتوصياتيا.
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ومف المعروؼ أف الحوار قادر عمى خفض مستوى االنفعاالت بعد تداوليا وتفيميا ،وبالتالي
خفض حدة التعصب ،ونظ اًر لعدـ جدية الحوارات التي أقيمت بيف األحزاب والجماعات
الفمسطينية ،وركاكة إقامتو داخؿ الجامعات لكي يعالج تبعيات االنقساـ ،أفقد األمؿ لدى فئة
كبيرة مف طمبة الجامعات في ترميـ ما ىدمو االنقساـ السياسي واالجتماعي ،وىذا األمر أدى
إلى زيادة التعصب السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية ،وىذا ما أشارت إليو دراسة
(مرعي )2011 ،أف عدـ تمكيف الشباب مف التعبير عف آرائيـ بموضوعية يفقدىـ المشاركة
السياسية.
يتفرع من الفرضية األولى فرضيتين فرعيين:
أوال :ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بين توافر الحوار
المجتمعي والتعصب السياسي (حزبك الذي تؤيده داخل السمطة) لدى طمبة الجامعات
الفمسطينية .
ثانيا :ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى( )α≥0.05بين توافر الحوار
المجتمعي والتعصب السياسي (الحزب الذي ال تؤيده داخل السمطة) لدى طمبة الجامعات
الفمسطينية.
يبيف جدوؿ رقـ ( )17أف معامؿ االرتباط يساوي ( ،)0.521وأف القيمة االحتمالية ()Sig.
تساوي( )0.00وىي أقؿ مف مستوي الداللة ( )α ≥ 0.05وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة متوسطة
ذات داللة إحصائية بيف توافر الحوار المجتمعي والتعصب السياسي (حزبؾ الذي تؤيده داخؿ
السمطة) لدى طمبة الجامعات الفمسطينية ،ويعزو الباحث ىذه النتيجة أف معظـ أفراد الشعب
الفمسطيني وخاصة فئة الطمبة مؤطريف سياسياً أو يؤيدوف حزباً سياسياً ،فمف الطبيعي أف يكوف
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الحزب الذي يتـ تأييده مف الطمبة يمتمؾ الحوار ومقوماتو دوف غيره مف األحزاب بحيث يرى أف
حزبو يتبني الديمقراطية ،ومقيـ لمحوار المجتمعي داخؿ األحزاب السياسية ،ويجد الباحث في
ىذا األمر تحي اًز واضحاً لمحزب الذي تؤيده ،ومظي اًر مف مظاىر التعصب يرجعيا الباحث إلى
التربية والتعبئة الحزبية الموجية ألفراد الحزب ،وىذا ما بينتو دراسة(شمح )2010 ،مف أف
مواقؼ وأراء االفراد تكوف لصالخ الحزب الذي المؤيدة.
جدول ( )18معامل االرتباط بين توافر الحوار المجتمعي ومجال التعصب السياسي (حزبك الذي تؤيده داخل
السمطة) ومجال التعصب السياسي (الحزب الذي ال تؤيده داخل السمطة)
التساؤل
ىؿ توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بيف توافر
الحوار المجتمعي والتعصب السياسي (حزبؾ الذي تؤيده داخؿ السمطة) لدى

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

)(Sig.

*0.521

0.000

طمبة الجامعات الفمسطينية
ىؿ توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥0.05بيف توافر
الحوار المجتمعي والتعصب السياسي (الحزب الذي ال تؤيده داخؿ السمطة)

0.092

0.079

لدى طمبة الجامعات الفمسطينية

ويبيف جدوؿ رقـ ( )18أف معامؿ االرتباط بيف توافر الحوار المجتمعي والتعصب السياسي
(الحزب الذي ال تؤيده داخؿ السمطة) لدى طمبة الجامعات الفمسطينية يساوي  ،0.092وأف
القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  0.079وىي أكبر مف مستوي الداللة  α ≥ 0.05وىذا يدؿ
عمى عدـ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية يعزو الباحث ذلؾ إلى التأطير السياسي لمشعب
الفمسطيني وىى حالة استثنائية وذلؾ لوجود االحتبلؿ الصييوني ،اضافة إلى الحالة المستمرة
مف االستقطاب لفئة الشباب وخاصة الطمبة الجامعييف مف قبؿ األحزاب الفمسطينية ،فمعظـ
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الشباب مف الطمبة إف لـ يكونوا منتميف لحزب سياسي ،فيـ مؤيدوف ،وعمى ذلؾ فإف ىذه النتيجة
تظير التعصب ،عمى الحزب الذي ال يتـ تأيده ،ىذا مف جية ،أما مف جية أخرى أف ىذه
النتيجة تبيف عدـ وجود فيـ لمحوار المجتمعي ،وعدـ الثقة بالمقاءات والمشاركة السياسية،
وخاصة عندما تكوف أحادية الجانب مف الحزب الذي ال تؤيده ،بالرغـ مف الحاجة الماسة إلقامة
حوارات مجتمعية لمحوار والندوات والمناقشات ،وىذا ما أظيرتو نتيجة الفقرة الثانية عشر مف
فقرات الحوار المجتمعي (ىناؾ حاجة إلقامة حوارات مجتمعية داخؿ الجامعة) ،نسبة عالية
 %83.39وىي أعمى مف المتوسط العاـ ،وىذا ما دلت عميو دراسة (الفميت )2012 ،االىتماـ
بثقافة الحوار ،وأدب االختبلؼ وتقبؿ الرأي المخالؼ وقبوؿ الرأي اآلخر ليحؿ التسامح محؿ
التعصب.
الفرضية الرئيسية الثانية:
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.05بين متوسط استجابةالمبحوثين حول الحوار المجتمعي و يعزى لممتغيرات التالية (الجنس ،مكان السكن ،المستوى
الجامعي  ،الجامعة)؟
أوالً :ال توج ػ ػػد ف ػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية عن ػ ػػد مس ػ ػػتوى دالل ػ ػػة ( )α≤0.05ب ػ ػػيف متوس ػ ػػطات
استجابات المبحوثيف حوؿ الحوار المجتمعي يعزى لمتغير الجنس.
جدول رقم ( )19نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقمتين– الجنس
المتوسطات
المجال
اجمالي محور الحوار المجتمعي
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ذكر

انثى

3.79

3.49

قيمة
االختبار t
5.22

القيمة
االحتمالية
()Sig.
0.000

يبػػيف جػػدوؿ( )19أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sig.المقابمػػة الختبػػار نتػػائج

اختبػػار (ت) لعينتػػيف

مس ػػتقمتيف أق ػػؿ م ػػف مس ػػتوى الدالل ػػة  ، α ≥ 0.05بالنس ػػبة إلجم ػػالي المح ػػور (اجم ػػالي مح ػػور
الحػ ػوار المجتمع ػػي) حي ػػث كان ػػت قيمت ػػو المعنوي ػػة  0.00مم ػػا يوض ػػح وج ػػود ف ػػروؽ معنوي ػػة ب ػػيف
استجابات المبحوثيف حوؿ اجمالي محور الحوار المجتمعي يعزى لمتغير الجنس ،وكانت الفروؽ
لصالح الذكور ويعزو الباحث ذلؾ إلػى اىتمػاـ الػذكور بوجػود الحػوار المجتمعػي واسػتم ارره النػاتج
عف الطبيعة الحياتية لمشباب في الجامعة اإلسبلمية وجامعة األزىر وذلك لعدة أسباب منيا:
 -1أف الذكور ىـ مف يمقى عمى عاتقيـ المسئولية المعيشية ووجػود الحػوار المجتمعػي يطمئػنيـ
عمى مستقبميـ ،إيماناً منيـ بأف استمرار الحػوار المجتمعػي قػادر إلنيػاء أي خػبلؼ بفقػدىـ
تطمعاتيـ.
 -2وأف الػػذكور ىػػـ المتضػػرروف مادي ػاً ومعنوي ػاً مػػف حالػػة وجػػود فبلتػػاف أو فوضػػى أكثػػر م ػػف
اإلناث ،باعتبارىـ المتصدروف لؤلحداث الناتجة عف ذلؾ.
 -3االختبلط والمشاركة والمناقشة السياسية واالىتمػاـ بالقضػايا السياسػية عنػد الػذكور أكثػر مػف
اإلناث ،كونيـ ييتموف بالقضايا السياسية بشكؿ أكبر مف اإلناث.
وقػػد اختمفػػت نتيجػػة الد ارسػػة مػػع دراسة(مسػػمـ وىاشػػـ )2015 ،حيػػث كػػادت نسػػبة الػػذكور واالنػػاث
ويرجحيػ ػػا الباحػ ػػث لمتنشػ ػػئة االجتماعيػ ػػة،
أف تكػ ػػوف متسػ ػػاوية ولػ ػػـ ُيعزىػ ػػا الباحثػ ػػاف ألي سػ ػػببُ ،
ولمجامعة لما تولية مف تعزيز لمحوار الفعاؿ لكبل الطرفيف.
ثانيددددا :ال توجػػػد فػ ػػروؽ ذات داللػػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػػػتوى داللػ ػػة ( )α≤0.05ب ػػيف متوسػ ػػطات
استجابة المبحوثيف حوؿ الحوار المجتمعي يعزى ذلؾ لمتغير مكاف السكف.
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جدول رقم (  )20نتائج اختبار "التباين األحادي -مكان السكن
المتوسطات
المجال

مدينة

اجمالي محور الحوار المجتمعي

3.55

قيمة

قرية

مخيم

4.00

3.80

االختبارF
11.33

القيمة
االحتمالية
()Sig.
0.000

حيػث يبػػيف الجػدوؿ رقػػـ ( )20أف القيمػة االحتماليػػة ) (Sig.المقابمػة الختبػػار "التبػايف األحػػادي "
أقؿ مف مستوى الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المجاؿ (اجمػالي محػور الحػوار المجتمعػي)
حيث كانت قيمة مستوى الداللة  0.00مما يوضح وجود فروؽ معنوية بيف استجابات المبحوثيف
حوؿ اجمالي محور الحوار المجتمعػي وتعػزى ىػذه الفػروؽ لمتغيػر مكػاف السػكف ،ويعػزو الباحػث
ذل ػػؾ لمتػ ػرابط االجتم ػػاعي داخ ػػؿ القري ػػة والمخ ػػيـ أكث ػػر من ػػو ف ػػي المدين ػػة ،وذل ػػؾ لمتق ػػارب الع ػػائمي
والمنزلي وكثرة المقاءات بػيف العائمػة الواحػدة فػي مجػالس العػائبلت داخػؿ القػرى ومػا يػتـ فييػا مػف
المقػػاءات والجمسػػات الشػػبابية ،ووجػػود التفاعػػؿ بػػيف الجي ػراف والتػػي يغمػػب عمييػػا طػػابع المقػػاءات
الحوارية والمناقشات المجتمعية فيمػا يشػغميـ ويخػص قضػاياىـ الحياتيػة ،واسػتبداؿ ىػذا األسػموب
المتوارث عف صخب الحياة المدنية .
ثالثددا :ال توجدددد فددروق ذات داللدددة إحصددائية عندددد مسددتوى داللدددة ( )α≤0.05بػػيف متوسػػطات
استجابات المبحوثيف حوؿ الحوار المجتمعي ويعزى ذلك لمتغير المستوى الدراسي.
جدول رقم ( )21نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالمستوى الدراسي
المتوسطات
المجال
اجمالي محور الحوار المجتمعي

المستوى االول
3.70

المستوى

المستوى

المستوى

الثاني

الثالث

الرابع

3.73
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3.51

3.64

قيمة
االختبارF
3.156

القيمة
االحتمالية
()Sig.
0.025

يبيف جدوؿ( )21أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار "التبايف األحادي" أقؿ مف مستوى
الداللػػة  α ≥ 0.05بالنسػػبة إلجمػػالي المجػػاؿ (اجمددالي محددور الح دوار المجتمعددي) حيػػث كانػػت
مستوى الداللة  0.025مما يوضح وجود فروؽ معنوية بػيف اسػتجابات المبحػوثيف حػوؿ اجمدالي
محور الحوار المجتمعدي ويعػزى ذلػؾ لمتغيػر المسػتوى الد ارسػي وكانػت الفػروؽ لصػالح المسػتوى
الدراسي الثاني ويعزو الباحث ىذا األمػر لطبيعػة االسػتقرار التػي تحػدث لمطمبػة بعػد تعػرفيـ عمػى
الجامعػػة ،وتكػػويف زمالػػة وصػػداقة ،وتكػػويف الرغبػػة فػػي اثبػػات وجػػوده مػػف خػػبلؿ الحػوار ،وىػػذا مػػا
أظيرت ػ ػو د ارسػ ػػة(توفيؽ )2009وادراؾ التوجيػ ػػات السياسػ ػػية لمجامعػ ػػة والييئػ ػػة التدريسػ ػػية والطمبػ ػػة
واالصدقاء الجدد ،أكثػر منيػا فػي المسػتوى األوؿ ،أمػا عػف المسػتوى الثالػث فيعػزو الباحػث تػدني
نسبتو إلػى انشػغاؿ الطمبػة بسػبؿ إنيػاء الد ارسػة وذلػؾ بتسػجيؿ أكثػر السػاعات الد ارسػية ،وتفضػيؿ
الدراسة عف أي اىتماـ أو انشغاؿ آخر.
رابعدداً :ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى داللددة ( )α≤0.05بػػيف متوسػػطات
استجابات المبحوثيف حوؿ الحوار المجتمعي يعزى لمتغير الجامعة.
جدول رقم ( )22نتائج اختبار(ت) لعينتين مستقمتين– الجامعة
المتوسطات
المجال

اإلسالمية

اجمالي محور الحوار المجتمعي

3.62

األ زىر
3.65

يبػػيف جػػدوؿ( )22أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sig.المقابمػػة الختبػػار نتػػائج

قيمة
االختبار t
0.322

القيمة
االحتمالية
()Sig.
0.571

اختبػػار (ت) لعينتػػيف

مسػػتقمتيف أكبػػر مػػف مسػػتوى الداللػػة  α ≥ 0.05بالنسػػبة إلجمػػالي المجػػاؿ اجمػػالي محػػور الحػوار
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المجتمع ػػي) حي ػػث كان ػػت مس ػػتوى الدالل ػػة  0.571مم ػػا يوض ػػح ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ معنوي ػػة ب ػػيف
استجابات المبحوثيف حوؿ اجمالي محور الحػوار المجتمعػي ويعػزى ذلػؾ لمتغيػر الجامعػة ويعػزو
الباحث ذلؾ لما لمجامعػات مػف اسػيامات فػي تعزيػز الحػوار لػدي الطمبػة وذلػؾ لمػدور الػذي توليػو
ف ػػي تط ػػوير المجتم ػػع وتقدم ػػو ،وتق ػػديـ الكػ ػوادر والقي ػػادات المؤىم ػػة عممػ ػاً وعمميػ ػاً ،لتحقي ػػؽ التق ػػدـ
الحضاري وىذا ما تحدثت عنو دراسة(مسمـ وىاشػـ ،)2015 ،ويعػزو الباحػث ذلػؾ إلػى التقػارب
ال ػػذى وص ػػؿ إل ػػى مرحم ػػة التس ػػاوي ف ػػي كمت ػػا الج ػػامعتيف لمطبيع ػػة السياس ػػية والفك ػػر السياس ػػي ف ػػي
الجامعة الواحدة ،فكؿ جامعة مف الجامعتيف معروفػة بانتمائيػا السياسػي المختمػؼ عػف األخػرى،
وىذا ما جاءت بو دراسة (اوجيامبو )2009 ،حيث أثرت اختيار مف جامعة كيب تاوف المعروفة
بموقفيا الميبرالي عمى أفراد العينة.
ىذا التوجو لو أثر كبير عمى اختبار الييئة التدريسية واالدارية ومجمس الطمبة وطبيعة االنشطة
وكيفيتيا في كمتا الجامعتيف.
الفرضية الرئيسية الثالثة:
 ىددل توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى داللددة ( )α ≥0.05بددين متوسددطاتاستجابة المبحوثين حول التعصدب السياسدي تعدزى لممتغيدرات التاليدة (الجدنس ،مكدان السدكن،
المستوى الجامعي  ،الجامعة)؟
أوال :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مسدتوى ( )α ≤ 0.05بدين متوسدطات اسدتجابة
المبحوثين حول التعصب السياسي تعزى لمتغير الجنس.
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جدول رقم ( )23نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقمتين– الجنس
المتوسطات
المجال

ذكر

انثى

قيمة
االختبار t

القيمة
االحتمالية
()Sig.

التعصب الحزبي (حزبؾ الذي تؤيده داخؿ السمطة)

3.59

3.09

4.983

0.000

التعصب الحزبي (حزب الذي ال تؤيده داخؿ السمطة)

3.56

3.55

0.180

0.857

اجمالي محوري التعصب السياسي

3.57

3.32

3.493

0.001

يبػػيف جػػدوؿ( )23أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sig.المقابمػػة الختبػػار نتػػائج

اختبػػار (ت) لعينتػػيف

مسػػػتقمتيف أقػ ػػؿ مػ ػػف مسػػػتوى الداللػ ػػة ، α ≥ 0.05بالنس ػػبة إلجمػػػالي المح ػػور (اجمػػػالي محػ ػػور
التعصػػب السياسػػي) حيػػث كانػػت قيمػػة المعنويػػة  0.001ممػػا يوضػػح وجػػود فػػروؽ معنويػػة بػػيف
اس ػػتجابات المبح ػػوثيف ح ػػوؿ اجم ػػالي مح ػػور التعص ػػب السياس ػػي تع ػػزى لمتغي ػػر الج ػػنس ،وكان ػػت
الفػػروؽ لصػػالح الػػذكور ،ويفسػػر الباحػػث ذلػػؾ إلػػى التفاعػػؿ المسػػتمر مػػف قبػػؿ الػػذكور فػػي مجػػاؿ
السياسة ،والعمؿ الفعمي داخؿ األحزاب باعتبػار الػذكور أكثػر اختبلطػاً مػف اإلنػاث ىػذا المجػاؿ-
دوف إنكار لعمؿ اإلناث في شتي المجاالت التي يقوـ بيا الػذكور -ولكػف يقػع عمػييـ المسػؤولية
الكبػػرى فػػي مختمػػؼ األنشػػطة الحزبيػػة والعمػػؿ المقػػاوـ ،وأيضػػا عمػػى الػػذكور المزاوجػػة بػػيف العمػػؿ
السياسي ومسؤولية اقتصادية معيشية غير مستقرة نتيجة لعدة عوامل منيا:
أوليددا :االنقسػػاـ السياسػػي واالجتمػػاعي ،وثانييددا :الحصػػار المطبػػؽ عمػػى قطػػاع غ ػزة منػػذ فت ػرة
طويم ػػة ،وثالثيددددا :س ػػيطرة ح ػػزب سياس ػػي عم ػػى مؤسس ػػات الدول ػػة ،ورابعيددددا :انخف ػػاض مسػػػتوى
الديمقراطية بيف االحػزاب السياسػية داخميػاً وخارجيػاً ،األمػر أوجػد الخػوؼ والتيديػد عمػى مسػتقبميـ
التنظيمي واالقتصادي ،ىذا يؤدي الى تعصب الذكور أكثر مف اإلناث.
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وقػػد خالفػػت ىػػذه النتيجػػة د ارسػػة (عػػوض وعبػػد العزيػػز )2010 :فقػػد كانػػت نتيجػػة التعصػػب لػػدى
اإلنػ ػػاث أكثػ ػػر منػػػو لػػػدى الػػػذكور ،ويعػ ػػزو الباحػ ػػث ذلػػػؾ إلػػػى اخػػػتبلؼ المكػ ػػاف ،والبيئ ػػة الثقافيػ ػػة
واالجتماعيػػة واالقتصػػادية ،فقػػد طبقػػت الد ارسػػة عمػػى جامعػػات الضػػفة الغربيػػة وتمػػؾ الجامعػػات:
(جامعة القػدس المفتوحػة ،جامعػة النجػاح الوطنيػة ،جامعػة فمسػطيف التقنيػة) ،واتفقػت الد ارسػة مػع
دراسة (الطيراوي )2005 :فكانت لصالح الذكور أكثر مف اإلناث.
ثاني داً :ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى داللددة ( )α≤0.05بددين متوسددطات
استجابات المبحوثين حول التعصب السياسي يعزى لمتغير مكان السكن.
جدول رقم ( )24نتائج اختبار "التباين األحادي -مكان السكن
المجال

المتوسطات
مدينة

قرية

مخيم

التعصب الحزبي (حزبؾ الذي تؤيده داخؿ
السمطة)

3.23

3.74

3.56

التعصب الحزبي (حزب الذي ال تؤيده داخؿ
السمطة)

3.54

3.66

3.57

اجمالي محوري التعصب السياسي

3.38

3.70

3.57

قيمة االختبارF
5.610

القيمة االحتمالية
()Sig.
0.004

0.192

0.826

3.936

0.020

يبيف جدوؿ( )24أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار التبايف األحادي أقؿ مف مستوى
الداللػػة  α ≥ 0.05بالنسػػبة إلجمػػالي المجػػاؿ (اجمػػالي محػػور التعصػػب السياسػػي) حيػػث كانػػت
قيمػػة مسػػتوى الداللػػة  0.02ممػػا يوضػػح وجػػود فػػروؽ معنويػػة بػػيف اسػػتجابات المبحػػوثيف حػػوؿ
اجمػػالي محػػور التعصػػب السياسػػي تعػػزى لمتغيػػر مكػػاف السػػكف وكانػػت الفػػروؽ لصػػالح القريػػة،
ويربط الباحث ىذه النتيجة بنتيجة الجزء الثاني مف الفرضية الثانية والتػي يبينيػا جػدوؿ رقػـ()20
كانػػت لصػػالح القريػػة يعزوىػػا الباحػػث لمت ػرابط االجتمػػاعي داخػػؿ القريػػة ،وذلػػؾ لمتقػػارب العػػائمي
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النػػاتج مػػف كث ػرة المقػػاءات بػػيف العائمػػة الواحػػدة فػػي الػػدواويف والمقػػاءات والجمسػػات الشػػبابية داخػػؿ
القرى ،والى تػأثير العائمػة أو العشػيرة أو القبيمػة عمػى أفرادىػا ،وتبعيػة أفرادىػا لقائػدىا ،وقػد خػالؼ
ذلؾ دراسة (بركات )2010 :بأنو ال يوجػد فػروؽ تبعػاً لمتغيػرات (الجػنس ،مكػاف السػكف ،سػنوات
الدراسة ،مستوى التحصيؿ العممي) ،واسندىا الباحػث إلػى المعتقػدات واألفكػار المرجعيػة والثقافيػة
مػػف خػػبلؿ التنشػػئة األسػرية واالجتماعيػػة ،وقػػد خالفػػت د ارسػػة (عػػوض ومحمػػد )2010:فقػػد كانػػت
النتيجػة لصػالح المػدف ،وع ازىػا الباحثػاف إلػى الضػغوط التػي يوجييػا الشػباب الجػامعي فػي المػػدف
مػػف ممارس ػػات االحػػتبلؿ الص ػػييوني ،ولمػػا يتع ػػرض ل ػػو طمبػػة س ػػكاف المػػدف لمتج ػػاذب التنظيم ػػي
والسياسي مف قبؿ االحزاب الفمسطينية ،ويعزو الباحث التعصب عند القرى أكثر مف المدينػة فػي
غ ػزة ،باعتبػػار أف المدينػػة أكثػػر تنوع ػاً لمثقافػػة وأكثػػر انفتاح ػاً مػػف القريػػة ،وكمػػا سػػبؽ ذك ػرة مػػف أف
النسيج االجتماعي لمقرية أكثر ترابطاً منو فػي المدينػة ،فيػو تػابع لمتػأثير العشػائري الػذيف ىػـ فػي
الغالب ينتموف ألحزاب سياسية ،تمؾ االعتبارات تعد مػف أسػباب ازديػاد نسػبة التعصػب عنػد أىػؿ
الق ػػرى م ػػف الم ػػدف ،ويعتب ػػر الباح ػػث الحال ػػة السياس ػػية الناتج ػػة ع ػػف االنقس ػػاـ السياس ػػي والحص ػػار
المطب ػػؽ عم ػػى محافظ ػػات غػ ػزة ،وال ػػذي كان ػػت الق ػػرى أكث ػػر ت ػػأث اًر م ػػف المدين ػػة العتم ػػاد م ػػدخبلتيـ
االقتصػادية عمػػى الز ارعػػة بشػكؿ شػػبو كامػػؿ ،وىػذا مػػا أشػػارت إليػو د ارسػػة(محمد )2011 ،وليػػذا
يعزو الباحث وجود زيادة في التعصب لدى القرى في غزة أكثر منو في الضفة.
ثالثدددا :ال توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى داللدددة ( )α≤0.05بدددين متوسدددط
استجابة المبحوثين حول التعصب السياسي يعزى ذلك لمتغير المستوى الدراسي.
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جدول رقم ( )25نتائج اختبار "التباين األحادي"  ANOVAالمستوى الدراسي
المتوسطات
المجال

المستوى
االول

المستوى

المستوى

المستوى

الثاني

الثالث

الرابع

التعصب الحزبي (حزبؾ الذي تؤيده
داخؿ السمطة)

3.39

3.42

3.17

3.45

التعصب الحزبي (حزب الذي ال تؤيده
داخؿ السمطة)

3.32

3.63

3.63

3.65

اجمالي محوري التعصب السياسي

3.34

3.52

3.40

3.55

قيمة
االختبارF
1.558

القيمة
االحتمالية
()Sig.
0.199

3.361

0.019

1.751

0.156

يب ػػيف ج ػػدوؿ( )25أف القيم ػػة االحتمالي ػػة ) (Sig.المقابم ػػة الختب ػػار "التب ػػايف األح ػػادي" أكب ػػر م ػػف
مسػتوى الداللػػة  α ≥ 0.05بالنسػػبة إلجمػػالي المجػػاؿ (اجمػالي محػػور التعصػػب السياسػػي) حيػػث
كانػػت مسػػتوى الداللػػة  0.156ممػػا يوضػػح عػػدـ وجػػود فػػروؽ معنويػػة بػػيف اسػػتجابات المبحػػوثيف
حػوؿ اجمددالي محددور التعصددب السياسددي يعػػزى لمتغيػػر المسػتوى الد ارسػػي الثػػاني ويفسػػر الباحػػث
ى ػػذه النتيج ػػة؛ بوض ػػوح الرؤي ػػة السياس ػػية ف ػػي ى ػػذه المرحم ػػة ع ػػف غيرى ػػا ،وذل ػػؾ بتش ػػكؿ قناع ػػات
واتجاىات سياسية لحزب سياسي ،مف خبلؿ االساليب التربوية والثقافية والتعبوية والتأطريػة وىػذا
مػػا أظيػػرت نتػػائج دراسة(شػػمح ،)2010 :فيتكػػوف ضػػمف ىػػذه القناعػػات واالتجاىػػات واألسػػاليب،
أريػو وميمػػو لحػػزب سياسػي عمػػى آخػػر ،واتفقػت الد ارسػػة مػػع دراسة(الشػكعة )2004 ،فقػػد بينػػت أف
س ػػمة التعص ػػب تتناس ػػب تناس ػػباً عكس ػػياً م ػػع زي ػػادة المس ػػتوى الد ارس ػػي ،والس ػػبب ف ػػي ذل ػػؾ نض ػػج
المعمومات والخبرات التي عكستيا المناىج الدراسية الجامعية لمطمبة ،والتي تحد مف التعصب.
رابعا :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بػيف متوسػط اسػتجابة
المبحوثيف حوؿ الحوار المجتمعي و يعزى ذلك لمتغير الجامعة.
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جدول رقم ( )26نتائج اختبار(ت) لعينتين مستقمتين– الجامعة
المجال

المتوسطات
االسالمية

االزىر

قيمة االختبار t

القيمة االحتمالية
()Sig.

التعصب الحزبي (حزبؾ الذي تؤيده داخؿ السمطة)

3.37

3.33

0.335

0.738

التعصب الحزبي (حزب الذي ال تؤيده داخؿ السمطة)

3.53

3.58

0.543-

0.587

اجمالي محوري التعصب السياسي

3.44

3.45

0.236-

0.814

يبػػيف جػػدوؿ( )26أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sig.المقابمػػة الختبػػار نتػػائج اختبػػار (ت) لعينتػػيف
مستقمتيف أكبر مف مستوى الداللة  α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المجاؿ اجمالي محػور التعصػب
السياسي حيث كانت مستوى الداللة  0.814مما يوضح عدـ وجػود فػروؽ معنويػة بػيف اسػتجابة
المبحوثيف حوؿ إجمالي محور التعصب السياسي يعزى لمتغير الجامعة ويعزو الباحث ذلؾ إلػى
التنشئة االجتماعية ،والتربية األسرية ،إضافة طبيعػة توجػو الجػامعتيف السياسػية وطريقػة التػدريس
في كػؿ منيػا ،وطريقػة عػرض البػرامج والمقػاءات والمناقشػات فػي كػؿ منيػا ،وطبيعػة التفاعػؿ بػيف
الطمبة ،وأيضا إلى تماثػؿ الظػروؼ البيئػة واالقتصػادية واالجتماعيػة لمطمبػة ،وبػاألخص الظػروؼ
السياسية وتػداعيتيا االجتماعيػة المتمثػؿ بوجػود االحػتبلؿ واسػتمرار الحصػار عمػى غػزة منػذ زمػف
وبقاء االنقساـ السياسي واالجتماعي ،ىذا ما أكدتو دراسة (عوض وعبدالعزيز ،)2010 ،األمر
الذي فرض واقعاً نفسياً واجتماعياً سمتو الشعور بالتيديد والتعصب وعدـ قبوؿ اآلخر الذي يزداد
في مناخ التعبئة والمواجية الناتجة عف عدـ االستق ارر.

- 141 -

التوصيات :
من خالل ما أظيرت النتائج عمد الباحث إلى وضع وتوصيات مقترحات لمدراسة:
أوالً :التوصيات:
 -1تبني الدولة ومؤسساتيا لمفيوـ الحوار المجتمعي ،ولدوره في الحد مف التعصب السياسي.
 -2الدعوة إلى استدامو الحوار المجتمعي ،مف أجؿ انياء االنقساـ السياسي الفمسطيني ،وعدـ
توقفو حتى ولو لـ يتـ وجود اتفاؽ ،فاستم ارره كفيؿ بأف يقضي عمى االتجاىات التعصبية،
ومف ثـ ايجاد حؿ لمعظـ القضايا المحورية.
 -3ضرورة ترسيخ مبدأ الحوار المجتمعي داخؿ االحزاب السياسية ،وتعميـ ىذا المبدأ داخؿ
الحزب الواحد ،لخفض مف حدة التعصب ،ولرفع مستوى الديمقراطية ،ومف ثـ التعامؿ بو
خارج الحزب ومع االحزاب األخرى ،حتى يتـ قبوؿ التعددية الحزبية دوف تعمد اإلقصاء
ألي حزب أو فصيؿ سياسي.
 -4انشاء وتفعيؿ دور اتحاد الطمبة لمجامعات الفمسطينية ،عمى أف تكوف إدارتو مشتركة مف
جميع األحزاب الفمسطينية ،تحكمو قوانيف وضوابط ادارية تنموية.
 -5تفعيؿ دور الحوار المجتمعي داخؿ الجامعات الفمسطينية وتبني مبدأ الحوار المجتمعي
إلشراؾ الشباب في حؿ القضايا المجتمعية ،وعمؿ مؤتمرات طبلبية حوارية بيف األطر
الطبلبية المختمفة داخؿ الجامعة وبيف الجامعات الفمسطينية.
 -6إظيار مساوئ التعصب السياسي بيف األطر الطبلبية ،والعمؿ الجاد عمى القضاء عمييا
وانياء التعصب ،مف خبلؿ تبني الييئة االدارية والتدريسية لمبدأ الحوار المجتمعي وألىميتو
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في القضاء عمى التعصب السياسي ،مستخدمة في ذلؾ كؿ األدوات والوسائؿ التي مف
شأنيا أف تفضي عميو.
 -7انشاء مؤسسات مجتمع مدني ،وتفعيؿ دور المؤسسات المجتمع المدني الموجودة ،وذلؾ
لتدعيـ دور الحوار المجتمعي ،واظيار عبلقتو اإليجابية بالتعصب السياسي ،والقضاء عمى
مظاىره داخؿ المجتمع الفمسطيني ،والمتمثؿ باالنقساـ السياسي.
 -8العمؿ الجاد لنشر مخاطر التعصب السياسي ومساوئو ،وايجابيات الحوار المجتمعي
وقدرتو عمي القضاء لتمؾ المخاطر ،مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ المرئية ،والمسموعة ،ووسائؿ
االتصاؿ االجتماعي ،وعمؿ المؤتمرات والمقاءات والندوات الحوارية.
 -9إعداد دليؿ تدريبي لمحوار المجتمعي متميز يقود المجتمع المدني لنشر ثقافة الحوار
الفعاؿ ،بدال مف ثقافة التعصب واإلحبلؿ واإلقصاء والعنؼ.
ثانياً :مقترحات الدراسة:
 -1الدراسات المقترحة:


التعصب السياسي ودوره في اضعاؼ النسيج االجتماعي.

 دور قادة األحزاب السياسية في الحد مف التعصب السياسي.
 مؤسسات المجتمع المدني ودورىا في الحد مف التعصب السياسي.
 عمؿ أجيزة الدولة وقادة األحزاب في تفعيؿ الحوار المجتمعي.
 الحوار المجتمعي ودوره في انياء االنقساـ الفمسطيني.
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 -2تصور مقترح لتفعيل دور الحوار المجتمعي في الحد من التعصب السياسي لدى طمبة
الجامعات الفمسطينية يبينو جدول رقم(.)27
المجتمع الفمسطيني بحاجة ماسة لتفعيؿ الحوار المجتمعي بكافة جوانبو ،وألىمية عبلقتو في
تخفيض التعصب السياسي ،الذي كاف مف نتائجو األخيرة االنقساـ السياسي واالجتماعي في
وبناء عمى ىذه األىمية نضع تصور وخطة عمؿ ممثمة بالجدوؿ اآلتي .
فمسطيف،
ً
جدول رقم ( )27يبين تصور مقترح لتفعيل الحوار المجتمعي وعالقتو بالتعصب السياسي.
المرحمة

اليدف

اإلجراءات المتبعة

الوسائل واألدوات المستخدمة

المرحمػ ػ ػ ػػة األولػ ػ ػ ػػى تفعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ دور الدولػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  -1الفصؿ بيف أجيزة الدولة واألحزاب الحاكمة.

المجمػ ػ ػ ػػس التش ػ ػ ػ ػريعي ،منظمػ ػ ػ ػػات

العم ػ ػػؿ م ػ ػػف أج ػ ػػؿ وأجيزتيػػا المختمفػػة ،وذلػػؾ  -2إرساء قيـ ومبادئ تدعيـ الحوار.

المجتمػ ػ ػ ػ ػ ػػع المػ ػ ػ ػ ػ ػػدني ،اإلعػ ػ ػ ػ ػ ػػبلـ،

تفعيػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ الح ػ ػ ػ ػ ػ ػوار عبػ ػ ػػر ص ػ ػ ػػياغة سياس ػ ػ ػػات  -3القضػػاء عمػػى صػػور الفسػػاد اإلداري بػػالمجتمع ،النقابػػات المينيػػة ،نػػدوات جمسػػات
المجتمعي

والذي يعيؽ الحوار المجتمعي.

وتنفي ػ ػ ػػذ قػ ػ ػ ػ اررات وتش ػ ػ ػػكيؿ

حوارية ،برامج ودورات تدريبة.

إدارات تشػػجع عمػػى تفعيػػؿ  -4تدعيـ الدور الرقابي لممجمس التشريعي.
الحوار المجتمعي.

 -5تبني الدولة لبرامج التدريب الحوارية لمشباب.
 -6تبنػػي الدولػػة حػػؿ القضػػايا المجتمعيػػة مػػف خػػبلؿ
البرامج الحوارية لكؿ قضية.

المرحمة الثانية:

تفعيػ ػػؿ الح ػ ػوار المجتمعػ ػػي  -1تبنػػي الح ػوار واعتبػػاره مبػػدأ مػػف مبػػادئ الحػػزب رؤساء االحزاب ودوائرىا وادارتيػا،

دور االح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزاب ولغتػ ػ ػ ػ ػػو داخػ ػ ػ ػ ػػؿ الحػ ػ ػ ػ ػػزب

السياسػػي ،فيػػو ال يتنػػافى مػػع مبػػادئ أي حػػزب م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ عق ػ ػػد لق ػ ػػاءات ،وعق ػ ػػد
سياسي كاف.
مػ ػػؤتمرات حواريػ ػػة شػ ػػبابية ،إعػ ػػداد

تػ ػ ػ ػ ػ ػػدعيـ الح ػ ػ ػ ػ ػ ػوار االحػػزاب األخ ػػرى لمقض ػػاء

ب ػ ػ ػرامج حواريػ ػ ػػة  ،وورش ونػ ػ ػػدوات

السياس ػ ػ ػ ػ ػ ػػية ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي السياس ػ ػ ػػي الواح ػ ػ ػػد ،وم ػ ػ ػػع

 -2عم ػ ػػؿ لق ػ ػػاءات حواري ػ ػػة داخ ػ ػػؿ الح ػ ػػزب الواح ػ ػػد
لتعميػػؽ لغػػة الحػوار ،وتقمػػيص اليػػوة بػػيف القيػػادة

المجتمعػي وخفػض عمى التعصب السياسي.

والعناص ػ ػػر ،ولمح ػ ػػد م ػ ػػف التعص ػ ػػب السياسػ ػ ػػي،

االتجاى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
التعصبية

وقبوؿ التعددية.

-3

لتفعيػ ػ ػػؿ الحػػ ػ ػوار المجتمعػ ػ ػػي فػ ػ ػػي
تخف ػ ػ ػػيض والح ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػف التعص ػ ػ ػػب

إقام ػػة لق ػػاءات حواري ػػة م ػػع أعض ػػاء االحػ ػزاب السياسي.

األخرى لحؿ القضػايا الخبلفيػة التػي مػف شػائنيا
أف تساعد مف الحد مف التعصب السياسي.
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المرحمة الثالثة:

تعم ػ ػػيـ الحػ ػ ػوار المجتمع ػ ػػي  -1تػ ػػدريس الح ػ ػوار والح ػ ػوار المجتمعػ ػػي كمتطمػ ػػب ادارة الجامعات ،الييئػة التدريسػية،
دراسي وجامعي تدريبي وميني.

وضع خطة تربوية وتفعيمو لمحد مف التعصػب

الش ػ ػػؤف الطبلبي ػ ػػة ،عمػ ػ ػؿ لق ػ ػػاءات

تقرى ػػا و ازرة التربي ػػة السياسػػي ،لطمبػػو المػػدارس  -2تبني الييئػة االداريػة والييئػة التدريسػية الجامعيػة السياس ػ ػ ػ ػ ػػية ،واع ػ ػ ػ ػ ػػداد م ػ ػ ػ ػ ػػؤتمرات
والتعميـ العالي .

لمتطمبات الحوار المجتمعي.

والجامعػ ػ ػ ػ ػػات الفمسػ ػ ػ ػ ػػطينية

طبلبي ػ ػ ػػة وورش ون ػ ػ ػػدوات خاص ػ ػ ػػة

باعتبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاره أوؿ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداخؿ  -3عمػ ػػؿ لقػ ػػاءت حواريػ ػػة طبلبيػ ػػة لحػ ػػؿ القضػ ػػايا لتفعيػ ػ ػ ػ ػػؿ الح ػ ػ ػ ػ ػوار والحػ ػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػ ػػف
الديمقراطية.

التعصب.

الجامعية.
 -4عمػػؿ لقػػاءات سياسػػية معػػدة لمطمبػػة عمػػى كافػػة
توجيػ ػ ػػاتيـ السياسػ ػ ػػية لنشػ ػ ػػر مبػ ػ ػػادئ الح ػ ػ ػوار
وخفض التعصب والتعصب السياسي.
-5

عم ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػؤتمرات س ػ ػ ػػنوية داخ ػ ػ ػػؿ الجامع ػ ػ ػػات
الفمس ػػطينية لترسػ ػيخ الحػ ػوار المجتمع ػػي والعم ػػؿ
عمى انياء التعصب السياسي.

المرحمػ ػ ػػة الرابعػ ػ ػػة :إب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراز دور مؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات  -1التوعي ػػة المجتمعي ػػة ألىميػ ػػة الحػ ػوار المجتمعػ ػػي االجتماع ػ ػ ػػات لم ػ ػ ػػدراء ومس ػ ػ ػػؤولي
تفعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ دور المجتم ػ ػػع الم ػ ػػدني ،وبي ػ ػػاف

وأخطار التعصب السياسي.

مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني كافػػة،

مؤسسات المجتمػع دورىػ ػػا فػ ػػي إرسػ ػػاء قواعػ ػػد  -2الوق ػػوؼ م ػػع الدول ػػة وأجيزتي ػػا ف ػػي إبػ ػراز خط ػػر العمؿ الجماعي المدروس مف قبؿ
المدني.

الحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوار المجتمعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي،

القض ػػايا المجتمعي ػػة الس ػػيئة ،وخاص ػػة االنقسػػػاـ مؤسس ػػات الم ػػدني لتفعي ػػؿ الحػ ػوار

واعتب ػػاره لغ ػػة اساس ػػية ف ػػي

المجتمعػ ػ ػ ػػي ،عمػ ػ ػ ػػؿ ورش عمػ ػ ػ ػػؿ

حؿ القضايا المجتمعية.

السياسي واالجتماعي.

 -3التشػػبيؾ والتواصػػؿ مػػع المجتمػػع المػػدني ،خػػبلؿ وبػ ػرامج تدريبي ػػو ولق ػػاءات حواري ػػة
تنسػػيؽ الجيػػود المختمفػػة الراميػػة لتبػػادؿ الخبػرات مجتمعية .
والمعمومػػات والتج ػػارب المختمفػػة لتفعيػػؿ الح ػوار
والقضاء التعصب السياسي.
 -4العمؿ الجماعي والمجتمعي لنشر أىميػة الحػوار
المجتمعػػي وتفعيمػػة ليحػػؿ محػػؿ التحاشػػي وبيػػاف
خطر التعصب السياسي.
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المرحمػػة الخامسػػة :الني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوض بالعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ  -1تبنػػي و ازرة االع ػػبلـ لمح ػوار المجتمع ػػي ،وخط ػػر الدول ػ ػ ػ ػػة  ،المجم ػ ػ ػ ػػس التشػ ػ ػ ػ ػريعي،
العمؿ االعبلمي  .االعبلمػ ػ ػػي وبيػ ػ ػػاف أىميػ ػ ػػة

التعصػػب السياس ػػي ،ودور الحػ ػوار ف ػػي القض ػػاء الحكوم ػ ػ ػػة  ،مؤسس ػ ػ ػػات المجتم ػ ػ ػػع

دوره فػ ػ ػػي تفعي ػ ػ ػػؿ الحػ ػ ػ ػوار

الم ػ ػ ػ ػ ػ ػػدني ،المق ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءات ،وبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرامج

عمى التعصب السياسي.

المجتمع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي وتجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريـ  -2عمؿ بػرامج حواريػة مرئيػة ومسػموعة ،واسػتخداـ التدريب ،وعمػؿ مػؤتمرات حواريػة،
التعص ػ ػ ػ ػ ػ ػػب ،والتعص ػ ػ ػ ػ ػ ػػب
السياسي.

وسائؿ االتصاؿ االجتماعي.

استخداـ وسائؿ االتصػاؿ المرئيػة،

 -3عمؿ برامج حوارية بيف القيادة واألطػر الطبلبيػة والمس ػ ػ ػػموعة ،ووس ػ ػ ػػائؿ االتص ػ ػ ػػاؿ
والشبابية لحؿ القضايا المجتمعية.

االجتماعي.

 -4نشر الوعي بيف المواطنيف.
 -5اس ػ ػػتمرار عط ػ ػػاء أداء وس ػ ػػائؿ االع ػ ػػبلـ بكاف ػ ػػة
انواعي ػ ػ ػ ػػا ،وذل ػ ػ ػ ػػؾ لترس ػ ػ ػ ػػيخ وتجس ػ ػ ػ ػػيد الحػ ػ ػ ػ ػوار
المجتمعػػي ،والقضػػاء عمػػى التعصػػب والتعصػػب
السياسي.
المرحمػػة السادسػػة :ترسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيخ الديمقراطيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  -1سيادة القانوف .

اجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة الدول ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  ،الحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوارات

متابع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والتع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاوف والحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوار  -2نشر الوعي العاـ .

المجتمعية داخؿ مؤسسات الدولة،

المجتمع ػػي والقض ػػاء عم ػػى  -3التنمية المستدامة.

مؤسسػ ػ ػ ػػات التعمػ ػ ػ ػػيـ ،ومؤسسػ ػ ػ ػػات

 -4تعزيز الديمقراطية.

المجتم ػ ػ ػػع الم ػ ػ ػػدني ،والمؤسس ػ ػ ػػات

 -5احتراـ قيـ واتجاىات وآراء اآلخريف.

االعبلمية.

الديمقراطية.

التعصب السياسي.

جرد بواسطة الباحث
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المصادر والمراجع
أوالً :المصادر:
القرف الكريـ.
 -1آ
ثانياً :المراجع:
 -2أبو مطر ،محمد ( :)2012إسياـ مؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني في إنياء حالة
االنقساـ وتحقيؽ المصالحة الوطنية الفترة  ،2010-2007مجمة تسامح العدد  ،37راـ ا﵀.
 -3أبو سويرح ،رندة عبد العزيز( :)2013التعصب الحزبي وعبلقتو باالتجاىات السياسية لدى
طمبة جامعة األزىر ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر غزة ،غزة.
 -4أحمد ،أيمف طو حسف( :)2008المؤشرات المفاىيمية والعممية لمحكـ الصالح في الييئات
المحمية الفمسطينية.
 -5ابراىيـ ،نرميف( :)2011استخداـ الحوار المجتمعي لزيادة مشاركة المواطنيف في تنمية
العشوائيات ،مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية ،جامعة حمواف ،العدد الحادي
والثبلثوف ج ،2مصر.
 -6األمـ المتحدة ( :)2006المعاىدات األساسية لحقوؽ اإلنساف ،نيويورؾ وجنيؼ.
 -7ابف منظور( :)1997لساف العرب ،ط  ،2لبناف.
 -8ابف منظور ،أبو الفضؿ جماؿ الديف( :)1986لساف العرب جزء ( )10دار صادر
لمطباعة ولمنشر ودار بيروت لمطباعة والنشر ،بيروت.
 -9اسماعيؿ ،وائؿ محمد ( :)2009المنطمؽ الذرائعي لؤلمف ،رؤية لؤلمف القومي االمريكي
بعد أحداث 11سبتمبر  ،2001مجمة البحوث والدراسات العربية العدد . 50
 -10اسماعيؿ ،نبيو ابراىيـ :) 2007( ،البعد النفسي لمتفاوض ،مركز االسكندرية لمكتاب،
مصر.
 -11باقر ،أسامة مرتضى ( :)2010دور الجامعات في تعزيز ثقافة الحوار وبناء الوطف في
العراؽ ،مقالة ،مجمة السياسية الدولية ،العدد  ،15ص-75ص ،82العراؽ.
 -12بشير ،عمر يوسؼ سميماف( :)2013تأثير التغيرات العربية واإلقميمية عمى السياسة
الداخمية الفمسطينية  ،2011-2000رسالة ماجستير ،جامعة االزىر ،فمسطيف.
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 -13بركات ،زياد ( :) 2010التعصب الحزبي لدى الشباب في بعض الجامعات في شماؿ
فمسطيف ،جامعة القدس المفتوحة ،مؤتمر العدالة االجتماعية ،راـ ا﵀.
 -14برويت ،بيتي وتوماس ،فيميب( :)2011الحوار الديمقراطي -دليؿ عممي ،طباعة برانت
رايت لئلعبلف ،القاىرة .
 -15بولعوالي ،التجاني( :)2006المسمموف في الغرب بيف تناقضات الواقع وتحديات
المستقبؿ ،مركز الحضارة العربية ،المغرب.
 -16توفيؽ "عزات فريد " محمود أبو حديد ( :)2010التعصب القبمي في السموؾ السياسي
الفصائمي الفمسطيني وأثره عمى التنمية السياسية ،دراسة ماجستير ،فمسطيف.
 -17الجزار ،ىاني( :)2005في أسباب التعصب نحو رؤية تكاممية ،الييئة العامة لمكتاب،
مصر.
 -18جعموؾ ،محمد عمي( :)1999الحوار لغة الضعفاء؟ ..أـ لغة األقوياء ،دار الراتب
الجامعية ،ط ،1لبناف.
 -19جريدة الوسط( :)2014الحوار الوطني في الحوار الوطني في  2013يرفع مؤشر الحكـ
الصالح لمبحريف ،العدد  - 4409الجمعة  03أكتوبر  ،2014البحريف.
 -20جريدة الرياض( :)2008الحوار الوطني طريقنا مف أجؿ الوطف ،العدد  -14553االثنيف
 28أبريؿ  ،2008الرياض.
 -21جامعة الجزيرة( :)2016مقترح مبادرة الجامعة عف الحوار المجتمعي والوطني ،السوداف.
 -22جيياف ،سميـ( )2015لمحة عامة ،تقرير التنمية البشرية ،ط الواليات المتحدة األمريكية
، pBmGraphicsالتابعة لشركة . RRDonnelley
 -23جنيؼ ،مكتب العمؿ الدولي( :)2013الحوار االجتماعي ،المناقشة المتكررة بموجب
إعبلف منظمة العمؿ الدولية بشأف العدالة االجتماعية مف أجؿ العولمة ،مؤتمر العمؿ
الدولي ،التقرير السادس ،جنيؼ.
 -24جنيؼ ،مكتب العمؿ الدولي( :)2009المساواة بيف الجنسيف في صميـ العمؿ البلئؽ
البند السادس مف جدوؿ االعماؿ ،جنيؼ.
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 -25جرار ،أماني غازي( :)2008التربية السياسية السبلـ -الديمقراطية -حقوؽ اإلنساف ،دار
وائؿ لمنشر ،ط ،1عماف.
 -26الجرجاوي ،زياد بف عمي بف محمود ( :) 2011القواعد المنيجية لبناء االستبياف،
الطبعة :الثانية مطبعة الجراح بفمسطيف مدينة غزة.
 -27حسف ،طو ( :)2010التنشئة االجتماعية السياسية في الجامعات العراقية ودورىا في
تنمية ثقافة الحوار ،مجمة السياسة الدولية ،العدد  ،14ص-61ص ،80العراؽ.
 -28حسف ،راضي رشيد وخميؿ ،إيثار طارؽ( :)2012البرامج الحوارية ودورىا في تشكيؿ
الرأي العاـ مف وجية نظر طمبة اإلعبلـ ،مجمة التربية األساسية العدد  ،73ج،18
ص-511ص.536
 -29حسني ،عوض ومحمد ،عبد العزيز( :)2010درجة التعصب لدى طمبة الجامعات
الفمسطينية السودانية دراسة عبر ثقافية مقارنة :مجمة عموـ انسانية العدد  ،46السوداف.
 -30الحناشي ،عبد المطيؼ ( :)2014مركز الجزيرة لمدراسات  ،تقارير الحوار الوطني في
تونس اآلليات والمأالت ،قطر.
 -31دكت ،جوف( :)2000عمـ النفس االجتماعي والتعصب ،تعريب عبد الحميد صفوت
ابراىيـ ،دار الفكر العربي ،مصر.
 -32درويش ،زيف العابديف( :)2005عمـ النفس االجتماعي اسسو وتطبيقاتو ،دار الفكر
العربي ،القاىرة.
 -33ديمويي ،ىيوا حاجي( :)2008االتجاىات التعصبية بيف الجماعات العرقية ،دراسة
اجتماعية ميدانية في اقميـ كوردستاف العراؽ ،اربيؿ.
 -34زىراف ،حامد عبد السبلـ( :)2000عمـ النفس االجتماعي ،الطبعة السادسة ،مصر.
 -35الرازي ،ابو الحسف احمد بف فارس بف زكريا القزويني ،معجـ المقاييس في المغة ،بيروت
لبناف :دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع .1994
 -36راتانسي ،عمي ( :)2013التعددية الثقافية مقدمة قصيرة حداً ،ترجمة لبنى تركي ،مؤسسة
ىنداوي لمتعميـ والثقافة ،الطبعة األولى ،مصر.
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 -37سعيد ،ادوارد( :)2008السمطة والسياسة والثقافة ،حوارات مع ادوارد سعيد ،تقديـ غاوري
فسواناثاف ،ترجمة نائمة محازي ،دار األدب ،بيروت.
 -38سيكاراف ،أوما ( :)2006طرؽ البحث في االدارة ،دار المريخ لمنشر_ الرياض المممكة
العربية السعودية.
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المالحق

ممحق رقم ()1
يبين الرسالة الموجية لمسادة المحكمين
بسن اهلل الرمحن الرحين
سعادة الدكتىر /ة................حفظها اهلل
املىضىع :طلب حتكين استبانت
يطيب لي أف أضع بيف أيديكـ استبانة تتعمؽ ب ( دور الحوار المجتمعي في الحد مف التعصب
السياسي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية) ،وأود احاطتكـ بأني أقوـ حالياً بإجراء دراسة أكاديمية
لنيؿ درجة الماجستير في الدبموماسية والعبلقات الدولية ،ولتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة قاـ
الباحث بتصميـ ىذه االستبانة المكونة مف محوريف أحدىما يتعمؽ بالحوار المجتمعي والثاني
يتعمؽ بالتعصب السياسي ،ونظ اًر لخبرتكـ ومعرفتكـ العممية والعممية ،فإنو يشرفني مساىمتكـ
في تحكيـ ىذه االستبانة ،وأرجو تفضمكـ بقراءتيا وابداء الرأي والنصح والمشورة بمدى مناسبتيا
بموضوع الدراسة ،ولبلستفادة مف مبلحظاتكـ.
ولكـ فائؽ الشكر والتقدير لحسف تعاونكـ ومساعدتكـ.
الباحث
محمود محمد الخور
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ممحق رقم ()2

يبيف ممحؽ رقـ( )2أسماء مف قاموا مشكوريف بتحكيـ االستبانة وىـ:
الرقـ
1

الجامعة

الجية المحكمة
الدكتور :نبيؿ دخاف أستاذ عمـ النفس ،المساعد ،الجامعة

الجامعة اإلسبلمية.

االسبلمية
2

الدكتور :عاطؼ األغا ،استاذ عمـ النفس ،المساعد الجامعة

الجامعة اإلسبلمية.

اإلسبلمية.
3

الدكتور :وليد مدلمة ،أستاذ العموـ السياسية ،ورئيس قسـ

الجامعة اإلسبلمية.

كمية العموـ السياسية في الجامعة اإلسبلمية.
4

الدكتور :أحمد الوادية ،أستاذ العبلقات الدولية والنائب

أكاديمية اإلدارة والسياسة.

األكاديمي بأكاديمية اإلدارة والسياسة.
5

الدكتور :خالد أبو غوطة ،أستاذ اإلعبلـ السياسي.

6

الدكتور :مطيع أبو جبؿ ،أستاذ أصوؿ التربية ،ورئيس قسـ

كمية فمسطيف التقنية.
جامعة األزىر.

اإلشراؼ التربوي.
7

الدكتور زكريا السنوار ،أستاذ مشارؾ في التاريخ الحديث.

8

الدكتور :أبراىيـ شاىيف ،دكتوراه مناىج وطرؽ التدريس
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الجامعة اإلسبلمية.
جامعة األزىر.

ممحق رقم ()3
يبين الرسالة الموجية لمطمبة في الجامعتين اإلسالمية واألزىر
بسن اهلل الرمحن الرحين

االخوة  /األخوات :طلبة الجامعات الفلدطينية بغزة  ........................المحترمين .

تحيــــــــــــــت طيبــــــــــــــــت وبعــــــــــــــــد ،،،،،

الموضوع /تعبئة استبانة
نضع بيف أيديكـ دراستنا بعنواف " دور الحوار المجتمعي في الحد من التعصب السياسي لدى
طمبة الجامعات الفمسطينية" تخصص دبموماسية وعبلقات دولية ،وذلؾ لعممنا أنكـ جزء مف
ىذه الدراسة ،لذا نييب بكـ باإلجابة عمى فقرات االستبانة التي بيف أيديكـ ،عمماً بأف البيانات
سوؼ تبقى سرية وال نستخدميا إال ألغراض البحث العممي فقط.
ذاكرين لكم حدن تعاونكم
وتفضلىا بقبىل فائق االحرام والتقدير،،،
الباحث
محمود محمد الخور
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ممحق رقم()4
االستبانة في شكميا النيائي
تظير االستبانة في شكميا النيائي بعد ما تم التعديل عمييا وفق مالحظات السادة
المحكمين ،فكانت عمى النحو التالي:
البيانات الشخصية:
انثي

-1

الجنس :ذكر

-2

الجامعة التي تنتمي إلييا :االسبلمية بغزة
قرية

جامعة االزىر بغزة

-3

مكاف السكف :مدينة

-4

المستوى الدراسي :المستوى األوؿ

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المستوى الرابع
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مخيـ

يعرف الحوار المجتمعي بأنو :عممية تفاعؿ حقيقي ينصت خبلليا البشر إلى بعضيـ البعض
بعمؽ كاؼ ليغيروا بفعؿ ما يتعمموف ويبذؿ كؿ واحد أقصى ما في وسعو لتفيـ اىتمامات
اآلخر ،حتى واف بقيا عمى اختبلفيما ،وال يتنازؿ أي مشارؾ عف ىويتو ،بؿ يقر كؿ واحد بقدر
كاؼ مف مطالب االخر االنسانية المشروعة حتى إنو يتصرؼ عمى نحو مختمؼ تجاه االخر.
العبارة

م
1

تقيـ الجامعة ممتقيات لمحوار والمناقشة.

2

تيتـ الجامعة بإشراؾ طبلبيا باألنشطة السياسية

موافق بشدة

واالجتماعية.
3

تشجع الييئة التدريسية الطمبة لمتعبير عف آرائيـ
بحرية .

4

تيتـ الجامعة بعقد مؤتمرات لمتوعية السياسية.

5

تنظـ الجامعة ندوات لمتوعية السياسية.

6

تشجع األطر والكتؿ الطبلبية عمى الحوار بيف
الطمبة .

7

أعتقد أنني عمى وعى وفيـ تاـ بمعنى المشاركة
السياسية.

8

أرغب في المشاركة في الحوارات السياسية.

9

اشارؾ في فعاليات مجمس الطمبة.

 10أحرص عمى متابعة البرامج الحوارية السياسية
داخؿ الجامعة.
 11الكتؿ الطبلبية داخؿ الجامعة لدييا تجربة إيجابية
لتعزيز الحوار البناء.
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موافق

محايد

معارض بشدة

معارض

م

العبارة

12

ىناؾ حاجة إلقامة حوارات مجتمعية داخؿ الجامعة.

13

أحرص عمى االنصات خبلؿ حواري مع اآلخريف.

14

ال أسعى إللغاء اآلخريف مف خبلؿ حواري.

15

يساعد الحوار عمى التدفؽ الحر لممعاني واألفكار

موافق بشدة

السياسية واالجتماعية .
16

يتـ تبادؿ المعمومات واألفكار السياسية بكؿ شفافية
بيف فئات الطمبة عمى تنوعيـ.

17

أسعى مف خبلؿ الحوار الى توضيح رؤيتي في
المواقؼ االجتماعية المختمفة.

18

أعتقد بأف ىناؾ فيماً مشتركاً لمقضايا االجتماعية
والسياسية المطروحة.

19

يوجد فيـ واضح لثقافة الحوار االجتماعي لدى
الطمبة داخؿ الجامعة .

20

يوجد حالة مف الثقة بيف األطر الطبلبية المختمفة.

21

ىناؾ مساحة متكافئة لمطمبة لمتعبير عف آرائيـ
بحريةً.

22

النقاشات التي تدور بيف الطمبة يغمب عمييا طابع
الموضوعية.
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موافق

محايد

معارض بشدة

معارضو

ثانياً :التعصب السياسي
أ -جميع العبارات التالية تشير الى الطرف الذي تؤيده وسيشار عنو بحزب ( )xعند إبداء
رايك فيو عمى أنو داخل السمطة.

العبارة

م
23

حزب ( )xيقدـ كؿ ما ىو خير لموطف.

24

حزب ( )xييتـ حقاً لتعزيز مستوى المعيشة لجميع

موافق بشدة

الناس في الوطف.
25

حزب ( )xييمو تعزيز مستوى المعيشي الناس في
الوطف دوف غيره.

26

حزب ( )xيبذؿ قصارى جيده لتعزيز فرص عمؿ
عادلة لجميع الفئات دوف تقصير.

27

حزب ( )xيحترـ حقوؽ الممكية وممكية جميع
المجموعات في الوطف دوف تحيز طائفي.

28

حزب ( )xيحترـ الديمقراطية حتى ولـ توافؽ
أىدافو.

29

حزب( )xيمكف الوثوؽ بو لمتعامؿ مع السمطة
بمسؤولية.

30

أعتقد أف حزب( )xيعمؿ عمى توزيع عادؿ لمسمطة
بيف جميع الفئات .

31

حزب ( )xيحاوؿ بصدؽ تمبية االحتياجات والقضايا
لجميع الفئات دوف تحيز.

32

أنا عمى ثقة بأف حزب ( )xيعمؿ عمى احتراـ
وحماية حقوؽ الناس.

33

يعمؿ حزب ( )xنحو جعؿ الوطف أكثر أمنا
والمجتمع أكثر استق اررا.
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موافق

محايد

معارض بشدة

معارض

34

حزب ( )xيفيـ الطريقة التي يمكف مف خبلليا أف
تنفتح فمسطيف عمى العالـ.

35

أنا عمى ثقة بأف حزب ( )xيحترـ الدستور في
فمسطيف.

36

حزب ( )xيحترـ حقا التنوع الثقافي.

37

يمثؿ حزب ( )xقيـ األمة في فمسطيف.

38

القيـ األخبلقية في حزب ( )xمتشابية مع القيـ
األخبلقية لمناس داخؿ فمسطيف.

39

سياسات الحزب ( )xتشجع الناس عمى تحقيؽ
اليوية الوطنية الفمسطينية.

40

حزب ( )xيسمح بعقد التجمعات السياسية
لؤلحزاب المختمفة.

41

حزب ( )xيسمح لسياسة الحوار في المجتمع

42

ينبغي أف يكوف لحزب ( )xنفس الحقوؽ والحريات
لحزبي واألحزاب األخرى.

ب -جميع العبارات التالية تشير الى الطرف الذي ال تؤيده وسيشار عنو بحزب ( )xعند
إبداء رايك فيو عمى أنو داخل السمطة.
م

موافق

العبارة

بشدة

43

حزب( )xغير كؼء إلدارة وضع السياسات االقتصادية

44

سوؼ تؤدي سياسات حزب( )xفي السمطة لئلضرار

في الوطف.

بصالح الناس.
45

حزب ( )xيتغاضى عف الفساد.

46

حزب ( )xيسئ استخداـ السمطة مف أجؿ تحقيؽ أىدافو
الحزبية.

47

سياسات حزب ( )xال تشجع الناس لكسب فرص العمؿ.

48

حزب ( )xيريد فقط تمكيف مجموعات معينة تخصو
- 162 -

موافق

محايد

معارض
بشدة

معارض

لموصوؿ إلى السمطة.
49

حزب ( )xيسعى إلى تيميش الناس الذيف ال يؤيدوه.

50

حزب ( )xيتغاضى عف استخداـ العنؼ الترىيب.

51

حزب ( )xسوؼ يسمح باستخداـ القوة المفرطة مف قوات
األمف مف أجؿ تحقيؽ أىدافو.

52

مع وجود حزب ( )xفي السمطة ،سوؼ ينعدـ القانوف
في الوطف عمى نحو متزايد وعنيؼ.

53

خبلؿ الحمبلت االنتخابية ،واإلجراءات مف طرؼ ()x
يعزز الصراع والنزاع .

54

وجود حزب ( )xفي السمطة يجعؿ الناس عرضة لمقمع

55

وجود حزب ( )xفي السمطة ،ييدد األمف الشخصي.

56

يرغب الحزب ( )xبتوفير الحماية لجميع المواطنيف عمى

والعنؼ.

قدـ المساواة.
57

خبلؿ االنتخابات ،حزب ( )xيسمح لمؤيديو باستيداؼ
بعض األفراد ومجموعات مف أجؿ التخويؼ.

58

حزب ( )xلديو قيماً مختمفة عف معظـ سكاف فمسطيف.

59

حزب ( )xال يوجد لديو احتراـ التعددية الحزبية في

60

حزب ( )xلديو رؤيا سياسية ال ترضى غالبية أفراد

فمسطيف.

المجتمع.
61

حزب ( )xال يفيـ ثقافة ومعتقدات الناس.

62

أعتقد في التسامح السياسي مسؤولية االحزاب جميعا ولكف
فعؿ حزب ( )xال يعد مقبوالً.
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