قراءة في كتاب:

التربية السياسية لممرأة
المؤلف :د .صفاء سيد الجميل:
الناشر :العمم واإليمان لمنشر والتوزيع ،القاهرة -الطبعة األولى 2008
إعداد :سارة مسيفر
يضـ الكتاب مقدمة كتبيا ا ألستاذ الدكتكر مصطفى رجب ،كمقدمة لممؤلفة  ،كسبعة فصكؿ ،إضافة إلى
الخاتمة .كفي مقدمتيا ،طرحت الكاتبة حقيقة كاقع المرأة في المجتمع المصرم باعتباره يحمؿ -مف الناحية
النظرية عمى األقؿ -الكثير مف التطكرات اإليجابية في الجيكد المبذكلة مف حيث االىتماـ الدائـ في الكسائؿ
اإلعالمية مف أجؿ إعطاء المرأة حقكقيا االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالعائمية كالكظيفية .يضاؼ إلى
ذلؾ تاريخ مكافحة المرأة لمحصكؿ عمى حقكقيا القانكنية ،التي تشمؿ حؽ الترشيح في االنتخاب عاـ 1956
كقانكف الخمع عاـ  .2000إال أنو يالحظ حتى يكمنا ىذا معاناة المرأة مف الناحية التطبيقية مف مشكمة عدـ
الفعالة كعدـ ثقة الشارع المصرم بدكر المرأة السياسي كامكانياتيا القيادية.
استطاعتيا المشاركة السياسية ّ

الفصل األول :التعريف بالدراسة:

مقدـ الفصؿ األكؿ عرضان نظريان ؿمنياجية الدراسة يشمؿ :مشكمة الدراسة ،كأىميتيا ،كـ حدداتىا ،كالمنيج
المستخدـ ،كأدكات التحميؿ ،كعينة الدراسة ،كاؿمصطمحات المستخدمة.
أ -مشكمة الدراسة :حصرت الباحثة مشكمة البحث في األسئمة التالية:
 -1ما مفيكـ التربية السياسية لممرأة كما دكرىا السياسي في القرف العشرمف؟
 -2ما أىـ العكامؿ التي تؤثر عمى المشاركة السياسية لممرأة؟
 -3ما مؤسسات التربية السياسية لممرأة (النظامية كالالنظامية)؟
 -4ما كاقع المشاركة السياسية لممرأة في بعض محافظات صعيد مصر (سكىاج -قنا -أسكاف)؟
 -5ما التكصيات المقترحة لتفعيؿ دكر المرأة في ـ جاؿ المشاركة السياسية؟
ب -أىمية الدراسة :ذىبت الكاتبة إلى أف الدراسة تضيؼ لمدراسات السابقة في ىذا المجاؿ بعدان جديدان
يكشؼ عف المفارقات المكجكدة بيف المرأة الحضرية كالمرأة في محافظات صعيد مصر ،مف حيث تربيتيف
1

سياسي ليف  .كأف الدراسة مفيدة مف الناحية العممية
السياسية كتأثرىف بالتقاليد ،كالعكامؿ التي تعيؽ اؿمشاركة اؿ ة
في :تكجيو األسرة كالمجتمع إلى ضركرة االىتماـ بالتربية السياسية ؿلمرأة ،كابراز أىمية التعرؼ عمى كاقع
مشاركة المرأة السياسية في صعيد مصر ،كالتأكيد عمى أىمية عامؿ التربية السياسية لممرأة ،كعالقتو المباشرة
بعممية إعداد مكاطنة صالحة قادرة عمى التكيؼ مع البيئة التي تعيش فييا.
م:
ج -محددات الدراسة :تتمثؿ محددات الدراسة ؼ
 الحدكد المكضكعية :تقتصر الدراسة عمى عامؿ المشاركة السياسية مف بيف العكامؿ األخرل التي تعنى بياالتربية السياسية لممرأة.
 الحدكد المكانية :حددت الباحثة مكاف البحث عمى المدارس االبتدائية كاإلعدادية كالثانكية في ثالثمحافظات ىي سكىاج ،قنا ،أسكاف.
 الحدكد البشرية :معممات كمديرات المدارس بالمحافظات الثالث المذككرة. الحدكد الزمنية :فترة األجازة الصيفية الممتدة مف  5يكليك إلى  10أكتكبر .2002د -المنيج كأدكات الدراسة كالعينة :المنيج المستخدـ ىك المنيج الكصفي لتحميؿ الجذكر التاريخية لمشاركة
المرأة سياسيان ،أما أداة الدراسة فيي جمع البيانات عف طريؽ استبياف تـ تكزيعو عمى أفراد العينة ،أما عينة
عيف عشكائية تضـ  790مف معممات كمديرات المدارس بالمحافظات المذككرة مكزعة عمى
ة
الدراسة فيي
النحك التالي 260 :مف سكىاج ،ك 250مف قنا ،ك 280مف أسكاف.
ق -الـ فاىيـ :ـ ف أبرز المصطمحات التي تداكلتيا الدراسة ىي:
 التربية السياسية :تنمية كعي الناشئيف بمشكالت الحكـ كالقدرة عمى المشاركة في الحياة السياسية". المشاركة السياسية :إسياـ المكاطف في القضايا السياسية داخؿ نطاؽ مجتمعو ،سكاء بالتأييد أك الرفض. التنشئة السياسية :تدريب الطفؿ الصغير عمى حرية الرأم كالطالقة في الحديث ،كمعرفة األخبار السياسية،كاالشتراؾ في الحكار السياسي ،كالكعي بالقضايا السياسية الداخمية كالخارجية.
ك -خطة اؿبحث :تنقسـ الدراسة إلى قسميف :نظرم ،كميداني .األكؿ يضـ

الفصكؿ مف األكؿ ؿلخامس،

كيتناكؿ الدراسات السابقة كنتائجيا كأدبيات التربية؛ كذلؾ بيدؼ معالجة مكضكع ماىية التربية السياسية
لممرأة ،كمعكقات مشاركتيا في العممية السياسية ،كالكسائؿ التي مف شأنيا أف تعيف المرأة في عممية التربية
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السياسية .أما القسـ الثاني فيشمؿ الفصؿيف السادس كالسابع ،كيقدـ شرحان ؿخطكات إجراء اؿدراسة الميدانية
عمى العينة العشكائية عمى النحك المذككر في إجراءات الدراسة الميدانية.

أووًال :القسم النظري
الفصل الثاني :الدراسات السابقة
خصص الفصؿ الثاني لعرض مجمكع ة مف الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع اؿدراسة ،بغية التعرؼ
عمى األدكات كالعينة كاؿنتائج التي تكصمت إلييا كالمناىج التي اتبعتيا ،مع تكضيح مكاطف الشبو كاالختالؼ
بينيا كبيف الدراسة .كقسمت الباحثة تمؾ الدراسات إلى ثالث محاكر عمى حسب المكضكع:
السياسي .كىي :دراسة مجدم فرغمي محمد حسف
ة
أ -المحكر األكؿ :دراسات تتعمؽ بالتنشئة السياسية كالتربية
ئ السياسية كعالقتيا بالسمكؾ السياسي لدل عينة مف طالب الجامعة  ،كدراسة فيفي
( ،)2001عف التنشة
أحمد تكفيؽ ( )1994عف الثقافة السياسية كاالجتماعية لدل

طالب الثافكية بمدارس المغات اإلنجميزية،

كدراسة كماؿ المنكفي (  )1988عف :التنشئة السياسية كمنظكمة القيـ في الكطف العربي ،كدراسة نسريف
إبراىيـ البغدادم (  )1987عف التنشئة السياسية في مصر ،كدراسة سامية خضر صالح (
التنشئة السياسية لمنشء" ،كدراسة سيجؿ ركزالي (

 )1987عف

 )1986عف الحياة السياسية لألطفاؿ ،كدراسة مشيؿ

سميماف ( )1985عف التنشئة السياسية في مراكش ،كدراسة نادية سالـ (  )1982عف التنشئة السياسية لمطفؿ
السيسية لشباب الجامعات في مصر منذ
ا
العربي ،ك دراسة السيد سالـ ة الخميسي ()1981عف التربية
 ،"1952كدراسة أماني قنديؿ ( ،)1980عف نظاـ االتصاؿ كعممية التنمية السياسية.
ب -المحكر الثاني :دراسات تتعمؽ بحقكؽ المرأة كمشاركتيا السياسية؛ كىي :دراسة نايؼ عكدة النبكم
( )1998عف أثر عمؿ المرأة المتعممة عمى المشاركة في االنتخابات البرلمانية ،كدراسة فؤاد دياب ()1989
عف قياس اتجاه الرأم العاـ في القاىرة نحك منح المرأة المصرية حقكقيا السياسية ،كدراسة كامير كالبكرم
( )1984بجامعة الخرطكـ عف صكر المشاركة السياسية لممرأة ،كدراسة ماجدة شفيؽ غنيمة (  )1982عف
أثر األمية عمى الثقافة السياسية لممرأة المصرية.
ج -المحكر الثالث :دراسات تتعمؽ بدكر بعض المؤسسات النظامية كالالنظامية في التربية السياسية؛ كىي:
دراسة أحمد حسف الصغير (  )1997عف الدكر التنمكم لألحزاب السياسية في المجتمع المصرم ،كدراسة
إيماف نكر الديف ( )1991عف دكر المدرسة في التنشئة السياسية.
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كفي نياية الفصؿ قامت الباحثة ببياف الجكافب التي استفادت منيا مف خالؿ مراجعتيا لمدراسات السابقة
كذلؾ مف خالؿ إبراز المشكمة كالتعرؼ عمى المراجع العربية كاألجنبية كالدكريات التي تناكلت مكضكع
الدراسة الحالية كبناء أدكات بحثيا ،كالتعرؼ عمى الجكانب التي أغفمتيا الدراسات السابقة (مثؿ عدـ االىتماـ
بدكر المرأة السياسي كمشاركتيا السياسية كأىمية التربية السياسية في مجتمع صعيد مصر) .كما اتضح
لمباحثة مدل استفادة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في بناء الييكؿ العاـ لمبحث.
الفصل الثالث :مفهوم التربية السياسية لممرأة والجذور التاريخية لمشاركة المرأة سياسياًال
قدـ الفصؿ الثالث استعراضان لإلطار النظرم لمدراسة الذم تضمف تأصيالن نظريان لمقضايا الرئيسية التي تيتـ
بيا الدراسة كىي :مفيكـ التربية السياسية لممرأة ،كالجذكر التاريخية ؿؿمشاركة السياسية ؿلمرأة ،كذلؾ لإلجابة
عمى التساؤؿ األكؿ ضمف مشكالت الدراسة.
أكال :مفيكـ التربية السياسية لمم أرة :اعتبرت الكاتبة أف المفيكـ يشمؿ عددان مف المفاىيـ الفرعية ،كىي:
السياسة ،كالتربية السياسية ،كالتنشئة السياسية ،كالثقافة السياسية ،كالمشاركة السياسية .كأشارت إلى أف
بناء عمى أساس قانكني أك
السياسة بحد ذاتيا ،عمى حد تعبير ماكس فيبر ،ىي عمـ تنفيذ األكامر الصادرة ن
مظير مف مظاىر السمكؾ اإلنساني في البيئة .أما
تشريعي عمى مساحة إقميمية معينة؛ معتبرة أنو تمثؿ
ان

السياسي فعرفتيا بأنيا عممية منظمة تشمؿ المجتمع ككؿ كتيدؼ إلى تعميـ اؿقيـ كاؿمبادئ كاؿكاجبات
ة
التربية
في مجتمع معيف في ضكء األيدلكجية السائدة فيق .كتكصمت ،مف ثـ ،إلى أف التربية السياسية لمم أرة ىي تمؾ
التي تيتـ بدفع المرأة ؿممارسة العمؿ السياسي كـ ساعدتيا عمى فيـ المجتمع ،كتكفير الحد األدنى لممكاطنة
مع االىتماـ بتعريفيا بحقكقيا ككاجباتيا .كحصرت كاجبات التربية السياسية في :إتاحة الفرصة لجميع أفراد
المجتمع في عقد المؤتمرات كالندكات الثقافية ،كإتاحة الفرصة لؿجميع في ممارسة حقكؽىـ.
أما عف التنشئة السياسية ،فقد رأت اؿباحثة أفىا تمؾ األداة التي مف خالليا تصبح المرأة كاعية كعالمة بالنسؽ
السياسي كالثقافي ،كمف خالليا تكتسب اتجاىات نحك السياسة كتطكره ا .كحكؿ الثقافة السياسية ،لخصت
الكاتبة تعريؼ الثقافة السياسية لممرأة بأنيا عبارة عف القيـ كالمعتقدات كاالتجاىات كالمعارؼ المتصمة بالعممية
السياسية كمدل اعتقادىا بالسياسة كما تعرفت عميو مف خالؿ المؤسسات النظامية كالالنظامية المكجكدة في
مجتمعوا .أما عف المشاركة السياسية ،فقد عرفتيا بأنيا تمؾ "األنشطة التطكعية التي يشارؾ بيا الفرد بقية
مجتمعو في اختيار الحكاـ كالصياغة السياسة العامة بصكرة مباشرة أك غير مباشرة .كتتمثؿ ىذه األنشطة في
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التصكيت كالبحث عف المعمكمات كالمناقشات كالجدؿ كحضكر االجتماعات كالمساىمة بالماؿ كاالتصاؿ
الدعام كالمناقشة لصالح حزب أك لصالح المجتمع عامة".
ة
بالحمالت االنتخابية ك
ثانيان :الجذكر التاريخية لمشاركة المرأة سياسيان خالؿ القرف العشرمف :في ىذا الجزء قامت الباحثة بسرد
في ا يتعمؽ
تسمسؿ األحداث كالتطكرات القانكنية المعنية بحرية مشاركة المرأة في السياسة .كأشارت إلى أنو ـ
بتحرير المرأة كـ مارسة حؽ االنتخاب ،كمساكاتيا بالرجؿ ،فقد جاءت ىذه التطكرات نتيجة لتعميـ المرأة
كخركجيا لمعمؿ في مختمؼ الكظائؼ .كأضافت أف ما حدث مف تغيير نتيجة لخركج المرأة المصرية مف
ختمؼ ،كفؽ ما كشفت
بيتيا لمعمؿ يشبو كثي انر ما حدث لممرأة في المجتمع الغربي الحديث كاف كاف بدرجة ـ ة
عنو الحؽب التاريخية التي شيدت تطك انر لدكر المرأة في المشاركة السياسية بد نء مف عاـ  ،1870كحتى

العصر الذىبي لممرأة بيف عاـ  1971حتى يكمنا ىذا.

الفصل الرابع :معوقات المشاركة السياسية لممرأة في صعيد مصر:
يتناكؿ ىذا الفصؿ العكامؿ المؤثرة في التربية السياسية لممرأة ،كالمعكقات التي تكاجو المرأة الصعيدية في
المشاركة السياسية؛ كذلؾ لإلجابة عف التساؤؿ الثاني مف مشكالت الدراسة  .كاستعرضت الكاتبة عددان مف
النقاط أبرزىا:
أ -طبيعة المجتمع الصعيدم كمكانة المرأة فيق :شرحت الباحثة الكاقع االجتماعي لممرأة في محافظات صعيد
مصر ،التي تتسـ في مجمميا بتسمط الرجؿ كتفضيؿ الكلد عمى البنت أك الرجؿ عمى المرأة بشكؿ عاـ
خصكصان فيما يتعمؽ بتكفير فرص التعميـ ،أك الحؽ في الميراث ،أك مزاكلة أم عمؿ خارج إطار األعماؿ
المنزلية ،كصكالن إلى اختيار شريؾ الحياة.
ب -مكانة المرأة في المجتمع المصرم عمى مر العصكر :كفي ىذه النقطة ،تعرضت الكاتبة لتطكر كضع
المرأة المصرية بصفة عامة ،مشيرة إلى أنيا كانت تتمتع بمكانة اجتماعية متميزة خالؿ العصر الفرعكني .ثـ
عدت مرة أخرل لتحتؿ مكانة مرمكقة في نياية القرف العشريف كبداية القرف الحادم كالعشريف ،إذ أنيا نالت
الكثير مف الحقكؽ ،لكف عمى الكرؽ فقط بسبب سطكة التقاليد ،كليس بسبب التعصب الديني ،ألف المجتمع
المصرم يحتكـ في ىذا األمر لمعرؼ كالعادات أكثر مف احتكامو لمشريعة .ثـ عرضت الكاتبة العديد مف
اآليات القرآنية كاألمثمة مف السيرة النبكية التي تؤكد عمى مكانة المرأة في اإلسالـ.
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ج -المالمح الرئيسية ألكضاع المرأة في مصر :فيما يتعمؽ بكضع المرأة في مصر في كقتنا الحاضر،
يالحظ ما يؿم:
 -1ىناؾ تطكر في كضع المرأة في كافة المجاالت ،إال أنو يتسـ بأنو غير منسؽ نظ انر لغياب خطة مكحدة
تعمؿ المرأة مف خالليا ،إضافة لغياب تقسيـ كاضح إلنجازات األجيزة ىذه في مجاؿ دعـ المرأة ،األمر الذم
يفقد المرأة الكثير مف حقكقوا.
 -2مساىمة المرأة في الكظائؼ القيادية تعتبر ضعيفة جدان بالمقارنة بمساىـ ة الرجؿ ،عمى الرغـ مف
حصكليا عمى أعمى الدرجات العممية كاسياماتيا القيمة في جميع األنشطة االقتصادية كالخدمية ،التي تتكاءـ
الصعيدم.
ة
مع طبيعة المرأة الجسمانية كالعضمية .كنرل ىذه الظاىرة بكضكح أكبر في المجتمعات
د -المرأة كالقيادة :عمى الرغـ مف بركز دكر المرأة كقيادية في حدكد شئكف منزليا كأـ كزكجة ،كتأثيرىا
المباشر كغير المباشر عمى ق اررات القادة إما سمبان أك إيجابان ،إال أف المرأة المصرية عمكمان كالمرأة في صعيد
مصر خصكصان " ما زالت في سعييا مف أجؿ تحقيؽ ذاتيا تعاني مف مشكالت الصراع بيف دكرىا كأنثى
كدكرىا كعاممة".
السياسي :إف تكفير فرص التعميـ كالعمؿ لممرأة قد أدل إلى جعميا أكثر استجابة
ة
ىػ -المرأة كالتعميـ كالمشاركة
ؿتحكيـ العقؿ عند دراسة أم أمكر تتعمؽ بأسرتيا ،كمشاركتيا الرجؿ في اتخاذ الق اررات االقتصادية سكيان كفي
تمضية كقت الفراغ معان ،مما أدل بالتالي إلى استقالؿ المرأة اقتصاديان ،إضافة إلى تأثير ىذيف العامميف عمى
إيجابي.
مشاركة المرأة السياسية تأثي انر
ان
السياسي :استعانت الكاتبة بمجمكعة مف اآليات القرآنية الكريمة ك القصص
ة
ك -حؽ المرأة في المشاركة
النبكية لمتأكيد عمى أف المرأة لطالما كانت ليا مكانة في اإلسالـ كمكانة الرجؿ في جميع الحقكؽ الكاجبات.
ككذلؾ جاءت النصكص الدستكرية كالقانكنية لتعكس أىمية دكر المرأة كمكاطنة تتمتع بكافة الحقكؽ
االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية .كعمى الرغـ مف تزايد عدد النساء العربيات العامالت في حقؿ التعميـ
كالثقافة كاإلعالـ ،إال أف ىذا لـ يتبعو تزايد في القكة السياسية أك القكة الثقافية عمى نحك يؤدم ؿتغيير المفاىيـ
بي.
كالقيـ المعادية لممرأة في أجيزة اإلعالـ كفي معظـ مناىج التعميـ كالتر ة
السياسي :حصرت الكاتبة مجمكعة مف العكامؿ التي تعكؽ اؿمشاركة السياسية ؿلمرأة.
ة
ز -معكقات المشاركة
كقد قسمت ىذه العكامؿ إلى:
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 -1عكائؽ تتعمؽ بالتركيبة االقتصادية كالثقافية لممجتمع :كنظاـ السمطة المغمقة ،كالفقر ،كانخفاض الدخؿ،
كاالغتراب ،كمحدكدية إدراؾ البيئة ،كالتمسؾ ببعض التقاليد التي تعرقؿ المشاركة ،كمشاكؿ المشاركة نفسوا.
 -2عكائؽ تتعمؽ بالشباب :كاإلحساس بعدـ جدكل المشاركة السياسية ،كنقص الكعي السياسي لدل الشباب،
كالشؾ في القائميف بالعمؿ السياسي ،كانتشار مشاعر السمبية كالالمباالة بيف الشباب ،كاإلحساس باالغتراب،
بالعزؿ.
ة
كالخكؼ مف الخكض في الحياة السياسية ،كاإلحساس
 -3عكائؽ تتعمؽ بالمناخ السياسي السائد بالمجتمع :كالتناقض بيف الشعارات كالكاقع ،كعدـ كضكح ىكية
النظاـ السياسي السائد ،كانعداـ القدكة في مجاؿ العمؿ السياسم.
 -4عكائؽ ترجع إلى النظاـ الحالي كعكائؽ ترجع إلى األسرة :ككجكد ثغرة دستكرية فيما يتعمؽ بالحقكؽ
كالكاجبات العامة كفصميا عف حقكؽ ككاجبات الفرد ،كخضكع األخيرة في حالة المرأة إلى سيطرة الرجؿ الذم
يفرض الكاجبات عمييا دكف إقرار حقكقيا .يضاؼ إلى ىذا عدـ إلغاء أشكاؿ التمييز عمى أساس الجنس في
الكاقع عمى خالؼ ما تصرح بو المكاد القانكنية كالدستكرية .ككذلؾ ضعؼ قدرة المرأة االقتصادية ،كانخفاض
كعي المرأة الريفية كالصعيدية ،كنفكر القكل السياسية مف ترشيح نساء لتمثيميا ،كاختالؼ كجيات النظر
الدينية حكؿ قضية المرأة ،كسطكة العادات كالتقاليد السائدة التي تحدد دكر المرأة بدكرىا المنزلي فقط.
الفصل الخامس :دور بعض المؤسسات النظامية والالنظامية في التربية السياسية
س  -دكر
كيشمؿ الكسائؿ التي تعيف عمى التربية السياسية لممرأة سكاء النظامية ،أك الالنظامية (األسرة -المدر ة
العبادة -جماعات الرفاؽ -الصحافة -اإلعالـ -اإلذاعة -التمفزيكف) ،كذلؾ لإلجابة عف التساؤؿ الثالث.
السياسي :أشارت الباحثة إلى أف الدراسات العممية أكدت أف طريقة ممارسة األسرة
ة
أ -دكر األسرة في التربية
السمطة بيف األب كاألـ مف جية ،كعالقتيما باألبناء مف جية أخرل ،تؤثر تأثي انر بار انز عمى تكجيات الطفؿ
كقيمو كمعتقداتو .كأضافت أف ىناؾ مجمكعة مف المعكقات التي تعكؽ األسرة عف التربية السياسية لممرأة،
كمنو :األمية التربكية ،ضحالة ثقافة األسرة ،تأثير بعض كسائؿ اإلعالـ كالتمفزيكف الذم يتعارض محتكاه مع
أسمكب األسرة ،كأخي انر المشكالت االقتصادية التي تكاجو األسرة.
السياسي :تبرز أىمية المدرسة كتأثيرىا عمى تربية التالميذ مف الناحية السياسية
ة
ب -دكر المدرسة في التربية
كغيرىا في ككف مقرراتيا إلزامية لكافة الطمبة الذيف يتعرضكف لمضمكنيا دكف اختيار ،كلذلؾ تعتبر أداة ـ ىمة
لتحقيؽ التكاصؿ الفكرم كالتماسؾ االجتماعي كنشر القيـ السياسية المرغكبة مف جانب السمطة السياسية.
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كالمدرسة تمعب ىذا الدكر في عممية التثقيؼ السياسي مف خالؿ آليتيف :الكتب كالمقررات الدراسية ،كالمناخ
السائد في المدرسة الذم يتفاكت باختالؼ نكعية المدرسة كالتنظيمات المدرسية.
السياسي :تتمخص كظيفة جماعة الرفاؽ في التربية السياسية في :نقؿ
ة
ج -دكر جماعة الرفاؽ في التربية
كتعزيز الثقافات الفرعية الطبيعية أك المينية أك العرفية أك الدينية السائدة في الطبقة التي تنتمي إلييا
المجمكعة ككؿ؛ كغرس قيـ كمفاىيـ جديدة .كعمى ذلؾ فإف جماعة الرفاؽ تؤثر في التكجو السياسي لمفرد مف
خالؿ طريقتيف :تزكيد الفرد بأىـ مصادر المعمكمات كاالتجاىات عف العالـ السياسي كاالجتماعي؛ كالمساىمة
في تشكيؿ مفيكمو كتصكره الخاص عف العالـ السياسي .كيالحظ أف تأثير جماعة الرفاؽ ال يخضع ألية
قكانيف أك أحكاـ ،بؿ تسير الجماعات كفقان ليكاىا كغالبان ما تخضع ليكل الفرد األقكل تأثي اُار فييا.
السياسي :يمكف إجماؿ كظائؼ األحزاب السياسية في النقاط التالية :التعبئة
ة
د -دكر األحزاب في التربية
السياسية كتنمية كاختيار القيادات السياسية ،كتنظيـ الرأم العاـ ،كمساعدة األفراد عمى الكصكؿ إلى األجيزة
الحككمية كىيئات صنع القرار ،كتحقيؽ التنمية السياسية مف خالؿ دكره في عممية التنشئة السياسية ،كحث
دكر
المكاطنيف عمى المشاركة السياسية كتكفير قنكات المشاركة .كمما سبؽ يمكف القكؿ إف لمحزب السياسي ان
كبير في التأثير عمى نزكع الفرد لممشاركة ،لكف يالحظ اختالؼ ىذا التأثير في مصر في الكجو البحرم عنو
ان
في الكجو القبمي ،في صالح الكجو البحرم ،ككذلؾ نممس اختالفان بيف الذككر كاإلناث ،في صالح الذككر.
السياسي :مف أبرز كظائؼ أجيزة كسائؿ اإلعالـ :جمع المعمكمات
ة
ىػ -دكر كسائؿ اإلعالـ في التربية
كاألخبار كتقديميا لممتمقي ،التنشئة السياسية مف خالؿ قياميا ب نقؿ المعمكمات مف الطبقة الحاكمة إلى
مر مستكل
الجماىير الشعبية عمى نحك يؤكد اؿقيـ السائدة في المجتمع ،التكجيو كالمشاركة عف طريؽ تكؼ
متقارب مف المعرفة بما يؤدم ؿدعـ قيـ التعايش كالحكار بيف أفراد المجتمع .كقد أشار كثير مف الدارسيف إلى
أف كسائؿ اإلعالـ الجديدة تؤثر تأثي انر كاضحان عمى التغير السياسي مف خالؿ تطكير القيـ كالمعتقدات
السياسية في االتجاه نحك المجتمع الحديث .كمف الكاضح أف نمك كتقدـ كسائؿ اإلعالـ المطرد يؤثر عمى
المشاركة السياسية مف خالؿ تنمية المدركات السياسية لمجماىير.

ثانيا :القسم الميداني:
الفصل السادس :إجراءات الدراسة الميدانية
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ابتداء مف أىداؼ الدراسة الميدانية،
يعرض ىذا الفصؿ أىـ اإلجراءات التي تـ إتباعيا في الدراسة الحالية،
ن

كحسب الصدؽ كالثبات ،كالتطبيؽ،
ا
ثـ تحديد عينة الدراسة الميدانية ،ثـ أداة الدراسة الميدانية مف حيث البناء
اس.
ثـ أسمكب المعالجة اإلحصائية الستجابات عينة الدر ة

الميداني :تتمثؿ أىداؼ الدراسة الميدانية في:
ة
أ -أىداؼ الدراسة
 التعرؼ عمى مفيكـ المشاركة السياسية لممرأة كتكجيات المرأة نحكه ا. اؿتعرؼ عمى المشاركة التطكعية لمم أرة. التعرؼ عمى األنشطة السياسية التي يمكف أف تقكـ بيا الم أرة. تحديد معكقات المشاركة السياسية لممرأة في صعيد مصر. تحديد االتجاىات الثقافية كالتثقيفية لمم أرة.االستباف :تـ عرض االستبياف عمى متخصصيف في التربية لمتأكد مف كضكح
ة
ب -حساب صدؽ كثبات
كصحة صياغة بنكد االستبانة كمدل تمثيميا لمحاكر االستبانة كقدرتيا عمى تحقيؽ األىداؼ التي صيغت مف
أجميا ،حتى تـ التكصؿ لممعادلة اإلحصائية لقياس صدؽ االستبانة .أما

ثبات االستبانة ،فقد تـ حسابو

باستخداـ طريقتيف :طريقة ككدر -ريتشاردسف  Kuder- Richardsanكتسمى بتحميؿ التبايف؛ ك طريقة
التجزئة النصفية باستخداـ معادلة سبيرماف كبراكف .Spenrman & Brown
ج -كصؼ الصكرة النيائية لالستبانة :يدكر مكضكع االستبياف حكؿ كاقع المشاركة السياسية لممرأة في ثالث
مف محافظات صعيد مصر ،مف كجية نظر المعممات كالككيالت كالمديرات ،كاشتمؿ عمى  138سؤاالن ،حكؿ
خمسة محاكر رئيسية ،ىي:
 -1مفيكـ المشاركة السياسية كتكجيات المرأة نحكىا.
 -2المشاركة التطكعية لمم أرة.
 -3األنشطة السياسية التي تقكـ بيا الم أرة.
 -4معكقات المشاركة السياسية لمم أرة في صعيد مصر.
 -5االتجاىات الثقافية كالبرامج التثقيفية لمم أرة.
الفصل السابع :واقع المشاركة السياسية لممرأة في بعض محافظات الصعيد
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اشتمؿ ىذا الفصؿ عمى تفسير نتائج استبانو كاقع التربية السياسية في محافظات الصعيد كذلؾ لإلجابة عف
التساؤؿ الرابع .كتمحكرت األسئمة جميعيا حكؿ المحاكر الخمس األساسية المذككرة في الفصؿ السابؽ.
الخاتمة
تضمنت ممخص نتائج الدراسة الميدانية ،كقدمت تصك انر مقترحان لمكاجية سمبيات مشاركة المرأة في العممية
السياسية في ضكء نتائج الدراسة الميدانية كاإلطار النظرم لمدراسة ،كما تضمفت أيضان التكصيات كاألبحاث
المقترحة ،كذلؾ لإلجابة عف التساؤؿ الخامس .كيمكف اختصار نتائج التحميؿ اإلحصائي لالستبياف بأنيا
جاءت في صالح العينة الحضرية ،فمف كجية نظر أفراد العينة الريفية كالحضرية ،لكحظ أف ىناؾ فركقان ذات
دالالت إحصائية بيف استجابات أفراد العينة الحضرية كاستجابات أفراد العينة الريفية ،كخصكصان فيما يتعمؽ
بالعبارات المذككرة في محكر االتجاىات الثقافية كالبرامج التثقيفية لممرأة ،كبرز ىذا االختالؼ في البرامج التي
قامت المرأة بالمشاركة فييا ،كالتي قامت بسماعيا ،كالتي قامت بمشاىدتيا ،كالكتب كالمجالت التي تفضؿ
قراءتيا .كتدؿ ىذه النتائج  -بحسب ما تكصمت إليو الباحثة -عمى تفكؽ العينة الحضرية عمى العينة الريفية
التثقيفي.
ة
في مستكل الكعي كالفيـ لمعديد مف االتجاىات الثقافية كالبرامج
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