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دور الجامعات األردنية في تنمية الوعي السياسي لدى طلبتها وسبل تطويره
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تاريخ التسليم ،)2018/10/14( :تاريخ القبول)2019/2/26( :
ملخص
هدفت الدراسة إلى تقصي دور الجامعات األردنية في تنمية الوعي السياسي لدى طلبتها
وسبل تطويره ،من وجهة نظر الطلبة ،في ضوء بعض المتغيرات خالل العام الجامعي
 ،2018/2017اتبعت الدراسة منهج البحث الوصفي والنوعي ،اعدت استبانة الدراسة ( )59فقرة،
نفذت على عينة طبقية قوامها ( )696طالبا وطالبة ،وكذلك أجريت المقابالت الفردية مع ()20
من الطلبة .أظهرت النتائج أن دور الجامعات في تنمية الوعي السياسي لدى الطلبة يقع في مستوى
المتوسط :تنمية الوعي بأسس المواطنة والديمقراطية في الرتبة األولى ،تنمية الوعي بتحديات
ثورات الربيع العربي واالعالم المصاحب لها في الرتبة الثانية ،تنمية الوعي بالنظام السياسي
األردني في الرتبة الثالثة .وعدم وجود فروق احصائية ( )α = 0.05تبعا لمتغير دراسة مادة
"التربية الوطنية" ومرجعية الجامعة ،ووجود فروق تبعا لموقع الجامعة لصالح طلبة جامعات اقليم
الجنوب .وبينت النتائج أيضا أن اعادة النظر في السياسات التربوية القائمة ،تنويع أساليب التدريس
والتقييم ،وعصرنة المحتويات الدراسية ،وانشاء منتديات التثقيف السياسي على شبكات التواصل
االجتماعي من أبرز سبل تنمية الوعي السياسي لدى الطلبة.
الكلمات المفتاحية :دور الجامعات ،سبل تطوير ،الوعي السياسي ،النظام السياسي ،المواطنة
الديمقراطية ،ثورات الربيع العربي ،االعالم ،التربية الوطنية.
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Abstract
The purpose of this study is to explore the role of Jordanian
universities in the development of political awareness among students and
ways to develop it, From the perspective of students, in light of some
variables, during the academic year 2017/2018. The study adopted the
analytical descriptive approach, A special questionnaire was prepared (59)
paragraphs, applied on a stratified sample, of (696) male and female
students, as well as individual interviews with 20 students were also used.
The results showed that The role of universities in the development of
political awareness among students is located in medium level; awareness
of citizenship and democracy in the first level, awareness of the challenges
of the Arab spring revolutions in the second level, awareness of the
Jordanian political system in the third level. The results showed that there
are no statistical significant differences (α = 0.05) depending on "National
Education Course", and the Authority of University. And there are
statistical differences depending on the location of the University within
Geographical Region, in favor of the Universities in Southern Jordan.
Notable results of interviews, review the existing educational policies,
teaching and assessment methods, diversification and modernization of
academic content, and create forums of political education on social
networks
Keywords: The role of universities, ways of development, political
awareness, political system democratic citizenship, Arab spring rebellions,
media, civic education.
المقدمة
 يبرز دورها في تنمية الوعي السياسي لدى،تعد الجامعات مراكز إشعاع فكري وحضاري
 وفي ظل الظروف الراهنة والتحديات الوطنية واالقليمية.الطلبة استنادا إلى توجيه علمي متميز
 يتزايد، وتكنولوجيا االعالم، كتحديات ثورات الربيع العربي،والعالمية المعاصرة وتداعياتها
 حيث أصبحت الجامعات تمثل،االهتمام بتنمية الوعي السياسي لدى طلبة الجامعات األردنية
 يفرضها الواقع االجتماعي والسياسي،مجتمعا به العديد من االنعكاسات والخصائص السياسية
 لذا ال بد من مواصلة اجراء الدراسات الميدانية التقيمية لواقع دور الجامعات االردنية،واالقتصادي
.في تنمية الوعي السياسي والبحث في سبل تطويره
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وعن واقع الوعي السياسي يؤكد (التل ،1987 ،ص " )67أن الوعي السياسي في أقطار
الوطن العربي ال يقوم على خطط وبرامج منظمة لعمليات التنشئة االجتماعية ،األمر الذي يسهم
في صعوبة وصف هذه العمليات" .وال يختلف األردن في الوضع الراهن عن باقي األقطار العربية،
والمطلعون على عمليات تنمية الوعي السياسي في األردن يدركون غيابا واضحا لبرامجها المنظمة
على مستوى المؤسسات التربوية ،ومختلف مؤسسات التنشئة االجتماعية .وفي ضوء محدودية
برامج تنمية الوعي السياسي لطلبة الجامعات األردنية ،وأثر هذا النقص في الحد من مشاركتهم
السياسية على أرض ،ونظرا ألهمية استثمار طاقات الشباب األردني ،أوجد مبررا لقيام بعض
المواد الدراسية كمادة "التربية الوطنية" (المشاقبة ،)2006 ،والتي تم اعتماد تدريسها
في" "2006/2005بهدف رفع مستوى الوعي السياسي لدى طلبة البكالوريوس ،من خالل االرتقاء
بمستوى فهمهم ألساسيات النظام السياسي األردني وتوجهاته وتحدياته ،ومن أجل تكوين رؤية
واضحة ،ق ائمة على الفهم والتحليل واصدار األحكام ،لما هو كائن ولما يجب أن يكون من حلول
وبدائل.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
تشهد األردن تغيرات واسعة النطاق من حيث عمقها واتجاهاتها ،اهمها تحديات ثورات الربيع
العربية واالعالم االلكتروني المصاحب لها ،وتوجهات اإلصالح السياسي كمطالب رسمية
وشعبية .إال أن المهتمين قلقين على مستوى الوعي السياسي للشباب األردني الذي انعكس على
تدني نسبة مشاركتهم السياسية ،وهناك قلق متزايد حول تأثير اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي
في تشكيل وعي سياسي مزيف وتشويه للحقائق لدى متلقي الرسالة االعالمية من الشباب األردني،
وباعتبار طلبة الجامعات هم الطالئع الواعدة يؤمل منهم المشاركة الفعلية في مواجهة العقبات وفي
خلق رأي عام مستنير ،ودعم جهود الدولة المبذولة لحل المشاكل والقضايا الوطنية المختلفة.
هدف الدراسة
هدفت الدراسة الحالية إلى تقييم واقع الدور الحالي للجامعات األردنية في تنمية الوعي
السياسي لدى طلبتها ،وتعرف سبل تطوير دور الجامعات في تنمية الوعي السياسي من وجهة نظر
طلبتها في ضوء بعض المتغيرات .وعليه صيغت أسئلة الدراسة على النحو اآلتي:
أسئلة الدراسة
س :1ما درجة تقدير طلبة الجامعات األردنية لدور الجامعات في تنمية الوعي السياسي لدى
طلبتها في ثالثة مجاالت :المواطنة والديمقراطية ،والنظام السياسي األردني ،وثورات الربيع
العربي واإلعالم المصاحب لها ؟
س :2هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( )0.05 = αفي تقدير الطلبة لدور
الجامعات األردنية في تنمية الوعي السياسي لدى الطلبة تبعا لمتغير :دراسة الطالب لمادة التربية
الوطنية (نعم/ال) ،ومرجعية الجامعة (حكومية/خاصة) ،وموقع الجامعة وفقا لإلقليم (شمال ،وسط،
جنوب).
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س :3ما سبل تفعيل دور الجامعات األردنية في تنمية الوعي السياسي لدى الطلبة ،من وجهة
نظر الطلبة ؟
أهمية الدراسة
تستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية تعرف واقع دور الجامعات األردنية (مكامن القوة
ومواطن الضعف) ،وتعرف سبل تطوير هذا الدور من وجهة نظر الطلبة في تنمية الوعي السياسي
لدى طلبتها وفقا لتحديات وطموحات وتوجهات الدولة والمجتمع األردني ،بما يعود بالفائدة العملية
االجرائية لكل من الجهات التالية :الطلبة ،وأعضاء هيئة التدريس والباحثين .والمعنين في
مخرجات التعليم الجامعي ،وواضعي السياسيات التربوية في وزارة العالي والبحث العلمي،
ووزارة التنمية السياسية في األردن.
االطار النظري الدراسات السابقة
يذكر أن عام  1968كان بداية ظهور االهتمام بالجوانب السياسية للجامعات المعاصرة في
مختلف بلدان العالم .وأصبح للتنظيمات الطالبية دور أكبر في التنشئة السياسية وتشكيل الثقافة
السياسية لطلبة الجامعات ،خاصة من خالل دور اتحاد الطلبة الذي يعد من أبرز أشكال التنظيمات
الطالبية ،الهادفة إلى تنشئة الشباب لممارسة بعض أشكال الديموقراطية من خالل الحكم الذاتي
والمشاركة (شنودة)2004 ،
وتبين المراجعات التاريخية أن الجامعات أخذت توسع من نطاق البحث الفردي إلى اهتمام
هيئات عالمية بدراسة أبعاد العالقة بين الجامعة والنظم السياسية ،ومثال ذلك اهتمام الهيئة التابعة
لليونيسكو بدراسة الطابع السياسي للجامعة ،والضغوط السياسية على الجامعة ودرجة االستجابة
له (الزبون ،والحجاوي)2017 ،
الذات السياسية تكون على المستوى الشخصي مزيجا لنسب متفاوتة من مختلف المشاعر
والتوجهات ،وفي أعماق النفس تكون هوية المرء العامة ومعتقداته ،كالقومية وتصور الفرد لمكانته
والتزاماته العقائدية ،فضال عن االحساس األساسي بحقوق الفرد وواجباته( .عايش )2003 ،أما
التربية السياسية فتمثل كل ما يتم تدريسه وتعلمه عن السياسة في المؤسسات التعليمية.
ساردوك ) ،(Sardoc, 1999ويتناول المجال السياسي في الدولة من حيث مفهومه وفلسفته
وأهدافه وأبعاده ومرتكزاته(.النبهاني )2008 ،والتربية السياسية قائمة على سببين رئيسيين أولهما
أن حيوية الحياة السياسية تتطلب من المواطنين مشاركة مدنية واسعة مبنية على التوازن بين
المحافظة على حقوق المواطن والمحافظة على المصلحة العامة ،وثانيهما أن التربية السياسية
تعمق الوعي بأهمية الديمقراطية ومؤسساتها بما فيها مؤسسات المجتمع المدني وكيفية االفادة منها
واالنخراط فيها ( .)Quigley, 1999وعرفت المشاركة السياسية بأنها حق المواطن في أن يؤدي
دورا في عملية صنع القرارات السياسية( ،هالل .)2000 ،ويكون له دور إيجابي في الحياة
السياسية ،من خالل مزاولته لحقوقه السياسية مثل حقه في التصويت ،والترشيح للهيئات المنتخبة،
ومناقشة القضايا السياسية ،واالنضمام إلى المنظمات السياسية( .علي )1997 ،كما أن النمو
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2020 )10(34ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الديمقراطي يتوقف بدرجة كبيرة على مدى اشتراك أفراد المجتمع بفاعلية في رسم وتحقيق
األهداف السياسية (جمعة.)1984 ،
ويستخدم مفهوم الثورة للتعبير عن أحد أشكال الوعي السياسي (حتاملة .)2012 ،وترتبط
الثورات بتأزم األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،حيث تصبح أحوال الناس ال تطاق،
ويحصل التباعد بي ن أصحاب القرار والمواطنين وتتسلط النخب على حقوق المواطنين ،وتتغيب
التحرك لتغيير األوضاع تغييرا جذريا.
وسائل التعبير السلمي ،فال تجد الشعوب أمامها إال
ّ
(المديني )2011 ،وفي نهاية العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،انتشرت الحركات
االحتجاجية في عدد من دول العالم العربي مطالبة بإحداث تغيرات جوهرية في النظام السياسي،
اتخذت مسارا سلميا وحظيت بقبول أعداد كبيرة من المواطنين ،بدأ بما حدث في تونس وأدى إلى
اإلطاحة بالنظام السياسي الذي كان يرأسه زين العابدين بن علي .وقد أطلق الغرب على هذه
األحداث عبارة " Arab Springالربيع العربي" انتقلت بعد ذلك الى بلدان عربية أخرى .وكانت
هناك مجموعة من األسباب والعوامل الداخلية ساعدت على قيام مثل هذه االحتجاجات كسوء
األحوال المعيشية والفساد االداري والركود والتخلف السياسي وغيرها( .الزبون والحجاوي،
 )2017وهدفت تحركات الشعوب العربية إلى تحقيق الديمقراطية والتعددية والحريات السياسية
واالجتماعية ،وغيرها (العوفي.)1992 ،
الدراسات السابقة
تصدى العديد من الباحثين لدراسة الوعي السياسي وتناولوه من عدة مداخل ،ومن الدراسات
التي تم الرجوع اليها:
دراسة (الزبون ،وآخرون )2018 ،هدفت إلى تعرف دور أعضاء الهيئة التدريسية في كلية
التربية في الجامعات األردنية الحكومية في تعزيز مفاهيم األمن الفكري لدى طلبتها ،من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس ،استخدمت االستبانة ونفذت على جميع أفراد مجتمع الدراسة وعددهم
( )167عضو هيئة تدريس .بينت النتائج :أن دور أعضاء الهيئة التدريسية جاء بدرجة مرتفعة.
دراسة (الخزاعلة )2018 ،هدفت إلى تقصي دور عضو هيئة التدريس في توعية الطلبة
بمخاطر الفكر اإلرهابي والتطرف الديني وتنمية الحس الوطني لديهم ،من وجهة نظر الطلبة،
طورت االستبانة ( )35فقرة ،ونفذت على ( )420طاال وطالبة ،بينت النتائج :أن دور أعضاء هيئة
التدريس يقع في مستوى المتوسط في توعية الطلبة بمخاطر الفكر االرهابي والتطرف وتنمية
الحس لديهم وتبين وجود فروق دالة احصائيا تبعا لمتغير الجنس لصالح االناث ،وتبعا للتخصص
ولصالح طلبة الكليات االنسانية.
دراسة (الحجاوي والزبون )2017 ،هدفت إلى تعرف دور الجامعات األردنية في تنمية
الوعي السياسي في ظل ثورات الربيع العربي .نفذت استبانة الدراسة على عينة طبقية
قوامها ) (384طالبا وطالبة .بينت النتائج أن الدرجة الكلية لدور الجامعات في تنمية الوعي
السياسي متوسطة.
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دراسة (السليم )2016 ،وهدفت إلى تعرف مستوى الممارسات الديمقراطية واالتجاهات نحو
المشاركة لدى مجالس الطلبة في الجامعات األردنية ،نفذت استبانة الدراسة ،لى عينة قوامها
) (280طالبا وطالبة ،بينت النتائج :أن مستوى الممارسات الديمقراطية لدى مجالس الطلبة كان
مرتفعاً ،وأن مستوى االتجاهات نحو المشاركة السياسية كان متوسطا مع وجود فروق ذات داللة
إحصائية لصالح الجامعات الحكومية ،وتبعا للجنس لصالح الذكور.
دراسة الزبون ،وأيوب ( )2015هدفت إلى تعرق التقدير الكلي لواقع دور الجامعات األردنية
في تنمية مفاهيم الثقافة السياسية لدى طلبتها من وجهة نظر الطلبة ،استخدمت االستبانة ،ونفذت
على ) (332طالبا ً وطالبة من مختلف الكليات الجامعية العلمية في األردن .بينت النتائج أن التقدير
الكلي لدور الجامعات جاء بدرجة تقدير متوسط .وعدم وجود فروق دالة احصائيا ) (0.05تبعا
لمتغير الجنس ،وجود فروق تبعا للمستوى الدراسي.
دراسة السليحات ( )2014هدفت إلى تعرف دور الجامعات األردنية في تعزيز مفاهيم التربية
السياسية لدى الطلبة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،مستخدما المنهج الوصفي التحليلي،
نفذت استبانة الدراسة على عينة قوامها ( )169عضو هيئة تدريس من الجامعة االردنية وجامعة
الزيتونة .بينت النت ائج :أن دور الجامعات األردنية في تعزيز مفاهيم التربية السياسية لدى الطلبة
قد جاء بدرجة منخفضة جداً .مع وجود فروق احصائية تبعا لمتغير نوع الجامعة ولصالح الجامعات
الحكومية.
دراسة (شويحات وحواتمة )2014 ،فهدفت إلى تقصي درجة معرفة طلبة الجامعة االلمانية
األردنية بالتواجد النصي للحريات العامة الواردة في الدستور األردني ،طورت استبانة الدراسة
ونفذت على ( )235طالبا وطالبة ،بينت النتائج أن درجة معرفة الطلبة بالحريات العامة متوسطة،
ووجود فروق دالة احصائيا ،لصالح الطلبة الذين درسوا مادة التربية الوطنية .وفي دراسة
(شويحات ،والخوالدة )2013 ،دراسة على عينة عشوائية قوامها ( )515من طلبة الجامعات
االردنية ،بينت النتائج :أن اتجاهات طلبة الجامعات األردنية نحو المشاركة السياسية جاءت بدرجة
ً
فروق دالة إحصائية لصالح الذين درسوا مادة "التربية الوطنية" ولصالح الطلبة
متوسطة .ووجود
من منطقة الشمال والوسط.
كما أشارت نتائج دراسة شافير وبسيوني ) (Schaefer & Bassiony, 2011إلى وجود
تأثير لألحداث السياسية المعاشة على الوعي السياسي لطلبة الجامعات في مصر.
على الصعيد العالمي دراسة ) (Waite, 2009وهدفت إلى الكشف عن األساليب المتبعة في
الجانب العملي لخدمة المجتمع والفروق بين أساليب الجامعات الصينية والجامعات الغربية ،من
خالل دراسة السياسة التعليمية المطبقة في الجامعات الغربية ومقارنتها مع السياسة التعليمية
المطبقة في الجامعات الصينية ،أكدت نتائجها أن برامج خدمة المجتمع تستخدم من قبل الدولة
كأداة للتعليم السياسي واألخالقي لقادة المستقبل في الصين ،وقد أبدى الطلبة درجة عالية من
الرضا عن البرامج المقدمة ،ووعي متناه للحاجة إلى العمل السياسي واألخالقي لتلبية االحتياجات
االجتماعية.
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دراسة ) (Soule, 2004وهدفت إلى تعرف الجهود المبذولة لدعم الديمقراطية في البوسنة
والهرسك من خالل برنامج للتربية المدنية  .طورت االستبانة ،ونفذت على عينة قوامها )(1400
طالب ،بينت النتائج أن المشاركون في البرنامج أظهروا استعدادا للمشاركة في العمل السياسي،
وهم أكثر تقديرا لحقوق اإلنسان وأكثر دعما لدور القانون.
دراسة ) (Richardson, 2003وهدفت إلى الكشف عن جود عالقة بين المشاركة السياسية
واالنخراط في المجتمع المدني ،مستخدمة معلومات مسحية من البيانات المتعلقة بالواليات المتحدة
االمريكية .بينت نتائجها أن انخراط المراهقون في نقاشات سياسية مع األقران واآلباء ،و وجودهم
في بيئة تعليمية داعمة لهذه المناقشات أدى إلى اإليمان بضرورة االنضمام لمؤسسات المجتمع
المدني والمشاركة السياسية.
دراسة ( (Richardson, 2003كشفت عن جود عالقة بين المشاركة السياسية وانخراط
الطلبة في المجتمع المدني ،ووجود بيئة تعليمية داعمة للنقاشات السياسية مع األقران واآلباء ،أدى
إلى اإليمان بضرورة المشاركة السياسية .وأكدت نتائج دراسة (Tourney, Purta, Schwille,
) & Amadeus, 2000نفذت على أربع وعشرون حالة دراسية في هولندا ،على ضرورة إعادة
النظر في التربية السياسية والمدنية المقدمة لمجتمع الدراسة وذلك لعدم جدواها.
دراسة (شويحات )2003 ،بعنوان درجة تمثل طلبة الجامعات األردنية لمفاهيم المواطنة
الصالحة ،كأحد أبعاد الوعي السياسي ،تم استخدام منهج المسح االجتماعي بالعينة ،طورت استبانة
خاصة للدراسة تكونت من ( )136فقرة ،طبقت على ( )1866طالبا وطالبة تم اختيارهم بالطريقة
العشوائية البسيطة ،من ست جامعات رسمية وخاصة .بينت النتائج أن الدرجة الكلية لتمثل مفاهيم
المواطنة متوسطة ،مع وجود فروقا ً دالة إحصائيا ً تبعا ً للتخصص الدراسي ،ولمرجعية الجامعة
لصالح الجامعات الخاصة.
اختلفت نتائج الدراسات السابقة ،في تقييم دور الجامعات في تنمية الوعي السياسي لدى الطلبة
ففي حين بينت نتائج دراسة (الزبون والحجاوي )2017 ،و(الزبون ،وأيوب )2015 ،أن دور
الجامعات في مستوى المتوسط ،بينت نتائج (السليحات )2014 ،أن دور الجامعات في تنمية الوعي
السياسي في مستوى المنخفض .وكذلك اختلفت نتائج (الخزاعلة )2018 ،التي أظهرت وجود
مستوى متوسط لدور أعضاء هيئة التدريس في توعية الطلبة بمخاطر االرهاب ،مع نتائج دراسة
(الزبون ،مأمون وآخرون )2018 ،التي أظهرت بينت أن دور أعضاء الهيئة التدريسية في تعزيز
األمن الفكري لدى طلبتها جاء بدرجة مرتفعة .اختالف نتائج الدراسات السابقة يوجد مبرر إلجراء
الدراسة الحالية.
تشابهت الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة في موضوعها العام ،واستخدام االستبانة،
ومجتمع الدراسة .وتميزت عنها من حيث شمولية معالجة مضمون الوعي السياسي ضمن ثالثة
مجاالت ،وتوظيف المقابلة ،وفي بحثها سبل تطوير دور الجامعات في تنمية الوعي السياسي من
وجهة نظر الطلبة ،وهذا ما لم يتواجد في جميع الدراسات السابقة .معظم الدراسات التي تناولت
الوعي السياسي بشكل مباشر اقتصرت عيناتها على مرجعية الجامعات الحكومية ،أما الدراسة
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الدراسة الحالية فقد شملت الطلبة من جامعات أردنية حكومية وخاصة ومن مختلف أقاليم المملكة
الشمال والوسط والجنوب وهذا ما لم يتوفر في الدراسات السابقة ،حسب اطالع الباحثة ،ومن
الجدير ذكره تضمنت عينة الدراسة الحالية طلبة جامعتي لم تشملها الدراسات السابقة ،وهي
الجامعة االلمانية االردنية ،التي تدار من قبل ادارة ألمانية باإلضافة الى االدارة األردنية ،وطلبة
جامعة األنروا والتي تدار من قبل وكالة الغوث الدولية.
مصطلحات الدراسة
دور الجامعات األردنية :ويقصد به كافة العمليات التربوية والتعليمية المدخالت والعمليات
والمخرجات الهادفة الى تنمية الوعي السياسي لدى طلبتها ،وتشمل الخطط الدراسية ،والمحتوى
الدراسي ،وأساليب التدريس والتقويم ،واألنشطة المنهجية والالمنهجية ،كالندوات وجلسات الحوار
والنقاش والزيارات وغيرها ،ومحتويات المكتبات الجامعية ،ويقاس دور الجامعات األردنية في
الدراسة الحالية ،بالمتوسط الحسابي العام الستجابات أفراد عينة الدراسة الحالية على فقرات أداة
الدراسة المعدة لهذا الغرض.
الوعي السياسي :يعرف الوعي السياسي على أنه مجموعة من القيم واالتجاهات والمبادئ
السياسية التي تتيح للفرد أن يشارك مشاركة ف ّعالة في تحليل أوضاع مجتمعه ومشكالته ،ويصدر
والتحرك من أجل تطويرها وتغييرها( .اللقاني ،والجمل)1996 ،
األحكام عليها ويحدد موقفه منها
ّ
تصور عن القضايا السياسية ،وتبني
وتكوين
السياسية،
المعرفة
أساس
ويقوم الوعي السياسي على
ّ
اتجاه سياسي محدد ودعمه مثل التصويت في االنتخابات وعضوية التنظيمات السياسية (معوض،
 .)2001ويقصد بالوعي السياسي في الدراسة الحالية ،منظومة معرفية مدركة من قبل طلبة
الجامعات ،لدور الجامعات في اكسابهم مجموعة المفاهيم والمعارف والقيم والمبادئ واالتجاهات
والمهارات ،من خالل الخبرات التي يعيشها أثناء وجوده على مقاعد الدراسة الجامعية داخل
الجامعة (نظريا وعمليا) ،والتي عبر عنها في فقرات استبانة الدراسة الحالية ضمن مجاالتها الثالث
وهي :أساسيات المواطنة والديمقراطية ،والنظام السياسي االردني ،وتداعيات ما سمي بثورات
الربيع العربي على األردن ،وتحديات االعالم المصاحب لها.
ثورات الربيع العربي :ويقصد بها الحراك الشعبي الذي اجتاح الدول العربية بأشكال وأنماط
تعبير مختلفة ،مطالبة بإحداث التغييرات الجوهرية والجذرية ،المتأصلة والمتأزمة منذ عدة قرون
متضمنة المطالبة بالتغيير في األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،والتي ابتدأت في
تونس عام  2011وانتقلت بعد ذلك إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا .وترى (العبدهللا)2016 ،
ثورات الربيع العربي هي ثمرة من ثمرات اإلعالم الفضائي وشبكات التواصل االجتماعي ،حيث
ش ّكل تأثير مضمون برامجها منعطفا ً في االتجاهات والقيم والسلوك لدى المتابعين ،والسيما الشباب
والمجتمع عموماً .وبخصوص انعكاسات ثورات الربيع العربي على الوعي السياسي لدى الشباب
األردني ،فقد انتقلت أنماط المشاركة السياسية التقليدية كالتصويت في االنتخابية النيابية والمجالس
البلدية واالنضمام إلى العمل الحزبي ،والتواصل مع المسؤولين في الحكومة لبث قضايا اجتماعية،
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انتقلت إلى ممارسات سياسية غير تقليدية كالخروج إلى الشارع والمطالبة باإلصالح ومحاربة
الفساد السياسي.
االعالم المصاحب :ويقصد به مختلف وسائل االعالم الحديث التي يتعرض لها طلبة
الجامعات األردنية بشكل ،والتي تنقل الحدث والمعلومة المترافقة مع احداث ثورات الربيع العربي،
باستخدام تقنيات متطورة وتأثيرات الصوت والصورة والكلمة والموقف ،والفيديو ،بالسرعة الفائقة
والدقة واالتقان ،كالفضائيات ومختلف شبكات التواصل االجتماعي والصحف والمواقع
االلكترونية ،وغيرها.
سبل التطوير :وهي مجموع المقترحات التي من شأنها رفع مستوى دور الجامعات األردنية
في تنمية الوعي السياسي لدى طلبتها .والتي يتم التوصل إليها من خالل تحليل مضمون استجابات
عينة الطلبة المشاركين في المقابالت الفردية المنفذة في الدراسة الحالية.
التربية الوطنية :وهي أحد متغيرات الدراسة الحالية ،ويقصد بها المادة الدراسية التي
اعتمدت في العام  2005من قبل وزارة التعليم العالي للتدريس في الجامعات األردنية ،كمتطلب
جامعة لطلبة البكالوريوس ،باعتبارها الذراع الوظيفي لفلسفة التعليم العالي وسياساته وأهدافه ،في
مساعدة الطلبة لتشكيل شخصياتهم وفقا لمواصفات المواطن األردني الصالح،الواعي لطبيعة النظام
السياسي وتوجهاته وتحدياته.
حدود الدراسة ومحدداتها
تتمثل حدود الدراسة و محدداتها باآلتي:
–

الحدود الزمانية :تم اجراء الدراسة الحالية في العام الدراسي .2018/2017

–

اقتصرت الحدود البشرية والمكانية :على طلبة البكالوريوس من الجامعات الحكومية
والخاصة في مختلف اقليم الجامعة (الشمال ،الوسط ،الجنوب).

–

تعمم نتائج الدراسة في ضوء الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة .وكذلك في حدود نتائج
استجابات أفراد عينة الدراسة الحالية على فقرات أداة الدراسة و مجاالتها.

الطريقة واالجراءات
تناول هذا الجزء وص ًفا لمنهج الدراسة ،ومجتمع الدراسة وعينتها ،وأداتا الدراسة التي تم
استخدامهما ،واإلجراءات الالزمة للتحقق من صدق وثبات أداة الدراسة واإلجراءات والطرق
اإلحصائية التي تم استخدامها في تحليل البيانات للوصول إلى معرفة نتائج هذه الدراسة.
منهج الدراسة
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،ومنهج البحث النوعي ،لمالئمتهما لطبيعة الدراسة،
وذلك باستخدام أداة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة .ووظفت المقابلة لتشكيل فهم أعمق
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لتعرف سبل تطوير دور الجامعات األردنية في تنمية الوعي السياسي لدى الطلبة من وجهة نظر
الطلبة.
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من ( )8137من طلبة البكالوريوس في الجامعات األردنية موزعين
على جامعات اقليم الشمال والوسط والجنوب ،منهم ( )5719من الجامعات الحكومية (الجامعة
االلمانية األردنية وجامعة العلوم االسالمية العالمية )2518( .من الجامعات الخاصة كلية العلوم
التربوية واآلداب الجامعية /األنروا ،وجامعة جدارة( .احصائيات ،وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي )2017-2016
عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ( )696طالبا وطالبة ويشكلون ما نسبته ( )%5.8من مجتمع
الدراسة .تم سحب أفراد العينة بالطريقة العشوائية المتيسرة ،مع مراعاة متغيرات الدراسة والجدول
( )1يبين توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها.
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة.
المتغير
دراسة مادة التربية الوطنية

مرجعية الجامعة

موقع الجامعة

المجموع

المستوى
نعم
ال
المجموع
حكومية
خاصة
المحموع
إقليم الشمال
اقليم الوسط
اقليم الجنوب

العدد
426
270
696
398
298
696
204
378
114
696

النسب %
61.20
38.79
%100
57.18
42.81
%100
29.31
54.31
16.38
%100

أدوات الدراسة
وإلعداد أداة الدراسة ،تم االطالع على أدب الموضوع ،والدراسات السابقة ،خاصة دراسة
الحجاوي والزبون ( ،)2017والسليحات ( ،)2014والشويحات ( ،)2013وتكونت أداة الدراسة
في
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صدق أداة الدراسة
تكونت أداة الدراسة بصورتها األولية ( 64فقرة) موزعة على ثالثة مجاالت .وللتحقق من
صدق األداة تم عرضها على ( )10هيئة محكمين من ذوي االختصاص في أصول التربية والعلوم
السياسية ،والقياس والتقييم وطلب منهم إبداء رأيهم في مدى مناسبة الفقرة للمجال الذي تنضوي
ضمنه ،والسالمة اللغوية للفقرات ،وترك لهم مجال الحذف واإلضافة وإعادة الصياغة ،وتم اعتماد
موافقة ( )8من المحكمين فأكثر دليل على صدق الفقرة ومناسبتها ألغراض الدراسة الحالية ،وتم
األخذ بمالحظات المحكمين ،حيث تم حذف ( )6فقرات ،وإضافة فقرة ،وإعادة صياغة ( )4فقرات،
واتخذت اإلستبانه صورتها النهائية )59( ،فقرة ،موزعة على ثالثة مجاالت تقيس الوعي السياسي،
وهي :المواطنة والديمقراطية ( )19فقرة .والنظام السياسي األردني ( )18فقرة .وتحديات ثورات
الربيع العربي واالعالم المصاحب )22( ،فقرة.
ثبات أداة الدراسة
لمعرفة االتساق الداخلي لفقرات اإلستبانة ،تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا ،وللتحقق من ثبات
أداة الدراسة تم استخدام ( )test- retestبتطبيق االستبانة وإعادة تطبيقها بعد ( )15يوما ً على عينة
تجريبية مكونة من ( )30فردا ً من مجتمع الدراسة ،ومن خارج عينة الدراسة ،وباستخدام معامل
ارتباط بيرسون ( )personبين نتائج تطبيق اإلختبارين على أداة الدراسة ككل ،تبين أن معامل
اإلرتباط قد بلغ ( ،)0.86والجدول ( )2يبين ذلك.
جدول ( :)2معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا ،ومعامل ارتباط بيرسون على كل مجال واألداء
الكلي.
الرقم
1
2
3

المجال
المواطنة والديمقراطية
الواقع السياسي األردني
ثورات الربيع العربي واالعالم المصاحب
الكلي

عدد
الفقرات
19
18
22
59

كرونباخ
ألفا
0.867
0.907
0.901
0.942

معامل
ارتباط بيرسون
0.807
0.844
0.846
0.86

يتبين من الجدول ( )2أن قيم معامالت ثبات المجاالت مرتفعة ومناسبة ألغراض الدراسة
الحالية.
المقابالت الفردية :وبهدف تعرف بسبل تفعيل دور الجامعات األردنية في تنمية الوعي
السياسي لدى الطلبة ،تم اجراء مقابالت فردية على عينة قصدية قوامها ( )20من طلبة الجامعات
األردنية ،من الذين أنهوا دراسة مادة التربية الوطنية ،من خارج عينة الدراسة ،وتركت لهم حرية
اختيار المشاركة في المقابالت ،وتراوحت مدتها  45-30دقيقة باستثناء ثالثة مقابالت استغرقت
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 60دقيقة .وتم االستعانة بمساعد بحث وتدريس ،في تسجيل استجابات الطلبة باستخدام جهاز
تسجيل صوتي.
األساليب اإلحصائية
لإلجابة عن السؤال األول ،تم استخراج المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،
والرتبة .ولإلجابة عن السؤال الثاني ،تم استخدام تحليل التباين األحادي ،وتحليل التباين الثالثي
المتعدد لفحص الفروق بين المتغيرات اختبار شيفيه.
معيار الحكم
تم اعتماد المعيار التالي للحكم على استجابات الطلبة على استبانة الدراسة ،اعتمد التقدير
منخفض اذا كانت قيمة الوسط الحسابي ( )2.33فأقل ،ومتوسط إذا كانت قيمة الوسط الحسابي
تتراوح بين ( )2.34الى من ( .)3.67ومرتفع إذا كانت قيمة الوسط الحسابي أكبر أو تساوي
(.)3.68
نتائج الدراسة والمناقشة
لإلجابة عن السؤال األول "ما درجة تقدير طلبة الجامعات األردنية لدور الجامعات في تنمية
الوعي السياسي لدى طلبتها" ؟ تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لمجاالت
الدراسة ،والدرجة الكلية ،والجدول ( )3يبين ذلك:
جدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تقدير دور الجامعات األردنية في تنمية
الوعي السياسي لدى طلبتها وفقا لمجاالت الدراسة.
رقم
المجال
المواطنة والديمقراطية
1
ثورات الربيع العربي واالعالم
3
المصاحب لها
النظام السياسي األردني
2
الكلي
المجاالت

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
0.63
3.49
3.47

0.62

3.34
3.44

0.68
0.53

الترتيب التقدير
1
2

متوسط
متوسط

3

متوسط
متوسط

تبين من الجدول ( :)3أن المتوسط الحسابي الكلي لتقدير دور الجامعات األردنية في تنمية
الوعي السياسي لدى طلبتها من وجهة نظر الطلبة ( )3.44وانحراف معياري ( ،)0.53وفقا
لمعايير الدراسة فقد جاء التقدير الكلي في مستوى المتوسط .وجاءت جميع مجاالت الدراسة في
مستوى المتوسط .هذا وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الحجاوي والزبون (،)2017
التي أشارت الى أن دور الجامعات األردنية في تعزيز مفاهيم التربية السياسية لدى الطلبة قد جاء
بدرجة متوسطة .واختلفت مع نتائج دراسة السليحات ( )2014التي بينت أن دور الجامعات
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األردنية في تعزيز مفاهيم التربية السياسية لدى الطلبة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس قد
جاء بدرجة منخفضة جداً ،وقد يعود السبب في ذلك إلى الختالف ظروف الفترة الزمنية وما
تخللها من أحدث تطلبت النهوض بدور الجامعات األردنية في تنمية الوعي السياسي لدى طلبتها
وفقا للتحديات والمستجدات.
أما بخصوص الترتيب التنازلي لتقدير أفراد عينة الدراسة لدور الجامعات األردنية في تنمية
الوعي السياسي لدى طلبتها وفقا لمجاالت الدراسة الحالية جاءت كما هو مبين في الجدول ()3
على النحو االتي:
جاء تقدير أفراد عينة الدراسة لدور الجامعات األردنية في مجال تنمية وعي طلبتها بأسس
المواطنة والديمقراطية في الرتبة األولى بدرجة تقدير متوسطة ،وتبدو النتيجة جيدة نسبيا مقارنة
بتقدير أفراد العينة لدور الجامعات في تنمية الوعي السياسي في مجاالت الدراسة األخرى ،إال أن
النتيجة هذه ال تتناسب مع مستوى توجهات الدولة األردنية نحو المزيد من ترسيخ مفاهيم المواطنة
والديمقراطية بحيث تصبح منهج وأسلوب حياة ،ومستوى طموحات المجتمع األردني في مختلف
القطاعات -العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ،حيث يتفق يفترض أن تكون الجامعات
األردنية وكغيرها من جامعات دول االلم مراكز اشعاع فكري وحضاري .وقد يعود السبب في
ظهور النتيجة على هذا النحو إلى تقادم الخطط الدراسية ،واتباع أساليب تدريس وتقييم تقليدية،
وطغيان الجانب المعرفي في المحتويات الدراسية على جانب الخبرات العملية للطالب .وتراجع
دور عمادات شؤون الطلبة ،واالفتقار الى نماذج القدوة السلوكية في البيئة الجامعية ،والثقافة السائدة
في الجامعات والتي هي جزء من ثقافة المجتمع األردني العربي بشكل عام.
وجاء تقدير أفراد عينة الدراسة لدور الجامعات األردنية في مجال تنمية وعي طلبتها بثورات
"الربيع العربي" وتداعياتها واالعالم المصاحب لها ،في الرتبة الثانية وبتقدير متوسط ،وفي ظل
جسامة التداعيات السلبية لثورات الربيع العربي واالعالم المصاحب لها على األردن كما هو على
معظم دول المنطقة ،فان النتيجة الحالية تعتبر مؤشرا الى وجود قصور في تحديث وعصرنة
المناهج التربوية بما يتناسب مع التحديات الوطنية والقومية ،وانخفاض االهتمام في دمج التربية
االعالمية التي من شأنها رفع مهارات الطلبة لضمان سوية التعامل مع مضمون الرسائل االعالمية
من مختلف مصادرها .أما تقدير أفراد عينة الدراسة لدور الجامعات األردنية في مجال تنمية وعي
طلبتها بأسس ومبادىء النظام السياسي األردني فقد جاء في الرتبة الثالثة ،وبدرجة تقدير متوسط.
وتبدو النتيجه هذه غير منطقية في ضوء أهمية هذا المجال ،وفي ضوء تركيز محتويات المواد
الدراسية على امتداد المراحل الدراسية ،وهذا مؤشر على وجود قصور متواصل وممتد من دور
المدرسة وصوال لدور الجامعة ،مما يترتب عليه انفصال واغتراب فكري ثقافي قيمي لدى خريجي
الجامعات ناتج عن تدني مستوى وعيهم بثوابت النظام السياسي األردني ومبادئه وتوجهاته ،وهذا
ما سيؤثر سلبا على الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود والمشاركة السياسية والحفاظ على الصالح
الوطني العام .وبناءا على استجابات أفراد العينة على النتائج التفصيلية على مستوى فقرات كل
مجال من مجاالت الدراسة (ملحق  )1فقد تم التوصل الى مواطن القوة والضعف ،وفقا لنتائج
استجابات الطلبة على فقرات كل مجال من مجاالت الدراسة الحالية:
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المجال األول :مواطن قوة دور الجامعات األردنية في تنمية الوعي السياسي في مجال توعية
الطلبة في أسس المواطنة والديمقراطية ،تكمن في :التوعية بحقوق المواطن وواجباته ،واشاعة
أجواء من حرية التعبير عن الرأي ،وتعميق الفهم بمبدأ "الأحد فوق القانون" واحترام تنوع
مرجعيات المواطنين العرقية والدينية واالقليمية ،وأهمية مشاركة المرأة في الحياة .أما موطن
الضعف ،فتكمن في تدني االهتمام بتوعية الطلبة بأهمية تغليب المصلحة العامة على المصالح
الشخصية ،وتغليب الموضوعية في االنتخابات النيانبية ،والتثقيف بالعمل الحزبي ،وتأكيد دور
األحزاب في النهضة التنموية
المجال الثاني  :أما مكامن قوة دور الجامعات األردنية في مجال التوعية بثورات الربيع
العربي واالعالم المصاحب لها فهي :تعزيز المعرفة بموقف األردن في مناهضة اإلرهاب .والتنبه
لخطورة تشويه الحقائق عبر مختلف وسائل االعالم .أما مواطن الضعف فتكمن في دور الجامعات
في توعية طلبتها بأهمية الثقة باإلعالم الوطني الرسمي وإن كان هناك تأخيرا قليال في بث األخبار،
وخطورة الثقة المطلقة بالرسائل االعالمية ،وتنمية مهارات نقد مضمون الرسائل إلعالمية.
المجال الثالث :تكمن مواطن قوة دور الجامعات األردنية في تنمية الوعي بالنظام السياسي
األردني في التعريف بأدوار القوات المسلحة األردنية .تقدير دور األجهزة األمنية في األردن،
وتحفيز الطلبة للمشاركة في االنتخابات النيابية .أما مواطن الضعف فتكمن في تدني االهتمام بتمية
وعي الطلبة بدور الحكومة والتزاماتها تجاه مواجهة الفقر والبطالة .وتدني تعميق المعرفة بمفهوم
رقابة النواب على مالية الدولة ،والدور التشريعي لمجلس النواب.
ولإلجابة عن السؤال الثاني" :هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ()0.05 = α
في تقدير الطلبة لدور الجامعات األردنية في تنمية الوعي السياسي لدى الطلبة تبعا لمتغير :دراسة
الطالب لمادة التربية الوطنية (نعم/ال) ،ومرجعية الجامعة (حكومية/خاصة) ،وموقع الجامعة وفقا
لإلقليم (شمال ،وسط ،جنوب) .تم إجراء تحليل التباين الثالثي المتعدد ،والجدول ( )4يبين ذلك.
جدول ( :)4نتائج تحليل التباين الثالثي للفروق في الدرجة الكلية لدور الجامعات األردنية في
تنمية الوعي السياسي تبعا ً لمتغيرات الدراسة.
مصدر
دراسة مادة التربية الوطنية
مرجعية الجامعة
اإلقليم
المادة * الجامعة
المادة * اإلقليم
الجامعة * اإلقليم
المادة * الجامعة * اإلقليم

قيمة هوتلنج
0.019
0.015

قيمة ولكس المدا

0.973
0.910
0.970
0.975
0.987

مستوى الداللة
0.181
0.296
*0.039
0.068
0.253
0.398
0.835
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يتبين من الجدول ( )4عدم وجود فروق دالة احصائيا تبعا لمتغيري مرجعية الجامعة ،ودراسة
مادة "التربية الوطنية" ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ αفي
درجة الوعي السياسي تعزى لمتغيراإلقليم فقط ،ولمعرفة ألي مجال كانت الفروق ،تم إجراء تحليل
التباين األحادي ،والجدول ( )5يبين نتائج ذلك.
جدول ( :)5نتائج تحليل التباين األحادي ألثر اإلقليم على درجة الوعي السياسي.
مصدر
التباين

اإلقليم

الخطأ

المجموع

المجال

المواطنة
والديمقراطية
النظام السياسي
األردني
ثورات الربيع
العربي ،واالعالم
المصاحب
الكلي
المواطنة و
الديمقراطية
النظام السياسي
األردني
ثورات الربيع
العربي ،واالعالم
المصاحب
الكلي
المواطنة
والديمقراطية
النظام السياسي
األردني
ثورات الربيع
العربي ،واالعالم
المصاحب
الكلي

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ف

مستوى
الداللة

مجموع
المربعات

10.788

2

5.394

14.416

0.000

15.219

2

7.609

17.633

0.000

14.726

2

7.363

20.877

0.000

13.371

2

6.685

26.344

0.000

129.088

345

0.374

148.888

345

0.432

121.674

345

0.353

87.553

345

0.254

139.876

347

164.107

347

136.399

347

100.924

347
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يتبين من الجدول ( )5وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ αفي
درجة الوعي السياسي على جميع المجاالت والكلي تعزى لمتغير اإلقليم ،ولمعرفة لصالح من
كانت الفروق تم عمل مقارنات بعدية بطريقة شيفيه والجدول ( )6يبين نتائج ذلك.
جدول ( :)6نتائج اختبار شيفيه ألثر اإلقليم على درجة الوعي السياسي.
الوسط 1

الوسط 2

المجال
أساسيات المواطنة والديمقراطية

الجنوب

الواقع السياسي األردني

الوسط
الجنوب

الشمال
الوسط
الشمال
الشمال
الوسط
الشمال
الشمال
الوسط
الشمال
الشمال
الوسط
الشمال

الوسط
التحديات السياسية والربيع العربي ،الجنوب
واالعالم المصاحب
الوسط
الجنوب
الكلي
الوسط

الفرق بين
الوسطين
*0.5221
*0.2846
*0.2375
*0.6399
*0.2828
*0.3571
*0.6321
*0.2634
*0.3687
*0.5973
*0.2754
*0.3219

مستوى
الداللة
0.000
0.001
0.038
0.000
0.002
0.002
0.000
0.002
0.000
0.000
0.000
0.000

يتبين من الجدول ( )6أن الفروق كانت بين طلبة جامعات إقليم الشمال وطلبة جامعات إقليم
الوسط من جهة وبين طلبة جامعات إقليم الجنوب من جهة أخرى ،وكانت الفروق لصالح طلبة
جامعات إقليم الجنوب ،وكذلك تبين أن الفروق بين طلبة إقليم الشمال وبين طلبة إقليم الوسط،
جاءت لصالح طلبة جامعات إقليم الشمال ،وعلى كل المجاالت والكلي ،كما يتبين من قيم االوساط
الحسابية في الجدول (.)7
جدول ( :)7االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت وللكلي حسب متغير اإلقليم.
مجال الوعي السياسي
أساسيات المواطنة والديمقراطية

المستوى
الشمال
الوسط
الجنوب
الكل

الوسط
الحسابي
3.21
3.45
3.73
3.49

االنحراف
المعياري
0.64
0.63
0.54
0.63
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 ...تابع جدول رقم ()7

مجال الوعي السياسي
النظام السياسي األردني

تحديات الربيع العربي ،واالعالم المصاحب

الكلي

المستوى
الشمال
الوسط
الجنوب
الكل
الشمال
الوسط
الجنوب
الكل
الشمال
الوسط
الجنوب
الكل

الوسط
الحسابي
2.96
3.32
3.60
3.34
3.08
3.45
3.72
3.47
3.09
3.41
3.69
3.44

االنحراف
المعياري
0.71
0.62
0.67
0.68
0.75
0.55
0.55
0.62
0.57
0.48
0.50
0.53

تبين من نتائج الجدول ( )7عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغير دراسة الطالب
مادة التربية الوطنية .وقد اختلفت النتيجة هذه مع نتائج دراسة (الشويحات ،والخوالدة)2013 ،
ً
فروق دالة إحصائية في اتجاهات طلبة الجامعات األردنية نحو المشاركة السياسية
التي بينت وجود
لصالح الذين درسوا مادة التربية الوطنية ،ونتائج (الشويحات وحواتمة )2009 ،حيث بينت وجود
فروق ذات دالة احصائيا في مستويات وعي الطلبة ،بالتواجد النصي للحريات العامة الواردة في
الدستور األردني لصالح الطلبة الذين درسوا مادة التربية الوطنية ،إن اختالف النتيجة الحالية عن
نتائج الدراسات السابقة يعد مؤشرا على تراجع دور الجامعات في تدريس التربية الوطنية ،وما
يدعم هذا االستنتاج أن مجال الوعي بالنظام السياسي األردني وفقا لنتائج الدراسة الحالية جاء في
الرتبة األخيرة ،والذي يعد جزء أساسي في محتوى مادة "التربية الوطنية" لطلبة الجامعات
األردنية.
وبينت نتائج الجدول ( )7أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الوعي السياسي
على جميع المجاالت والكلي تعزى لمتغير اإلقليم ولصالح طلبة جامعات الجنوب ،ومن المرجح
أن تنبه جامعات الجنوب الى دورها ارتبط بمعاناة منطقة الجنوب مقارنة مع منطقة الشما والوسط،
حيث انتشار الفقر والبطالة وقلة توفير الخدمات وتأخر تنفيذ برامج تنموية ،مما يدفع القائمين على
جامعات الجنوب بتفعيل دور الجامعات بتنمية الوعي السياسي لدى طلبتهم كي يتمكنوا من سبل
تلبية احتياجات المنطقة من خالل مختلف أنواع المشاركة وااليفاء بواجباتهم في تحسين ظروف
الجنوب المعيشية .هذا وقد اختلفت النتيجه هنا مع نتائج دراسة السليحات ( )2014التي بينت وجود
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فروق دالة احصائيا في الوعي بانعكاس الثورات العربية على الوعي السياسي لدى طلبة الجامعات
لصالح الطلبة في جامعات إقليم الوسط .وقد يعود السبب في ذلك االختالف كون الدراسة المذكورة
توجهت لقياس درجة الوعي السياسي لدى الطلبة ،وهنا تتداخل عوامل متعددة في تشكيل الوعي
السياسي بينما الدراسة الحالية توجهت لتقصي دور الجامعات في تنمية الوعي السياسي .واختلفت
ً
فروق دالة إحصائية في اتجاهات
مع نتائج دراسة الشويحات والخوالدة ( )2013التي بينت وجود
طلبة الجامعات األردنية نحو المشاركة السياسية تبعا لموقع اقليم الجامعة ولصالح طلبة جامعات
الشمال والوسط .وقد نعتبر هذه المفارقات تبعا الختالف زمن تطبيق الدراستين وما تخلله من
تحديات ،وتقدم واصرار جامعات الجنوب للقيام بدورها في تنمية الوعي السياسي لدى طلبتها.
أما بخصوص متغير مرجعية الجامعة ،تبين من نتائج الجدول ( )7عدم وجود فروق دالة
احصائيا تبعا لمتغير مرجعية الجامعة ،واختلفت بذلك مع نتائج دراسة السليحات ( )2014التي
بينت وجود فروق لصالح الجامعات الحكومية .ودراسة الشويحات ( )2003التي بينت أن الفروق
لصالح الجامعات الخاصة في درجة تمثل طلبة الجامعات لمفاهيم المواطنة ،ان عدم وجود فروق
دالة احصائيا تبعا لمرجعية الجامعة في الدراسة الحالية يعتبر مؤشرا على حالة تعادل ،فإما بسبب
تراجع دور الجامعات الحكومية ،او بسبب تقدم دور الجامعات الخاصة في تنمية الوعي السياسي
لدى طلبتها.
لإلجابة عن السؤال الثالث ونصه :ما سبل تفعيل دور الجامعات األردنية في تنمية الوعي
السياسي لدى الطلبة ،من وجهة نظر الطلبة؟
تم تفريغ استجابات الطلبة ،تحريريا (سجل خاص لكل مقابلة) على نسختين منفصلتين،
األولى من قبل الباحث ،وتمت االستعانة بمساعد بحث فحرر نسخة أخرى منفصلة ،مع االنتباه
إلى استبعاد االستجابات وبعض التفاصيل التي ال تفي بالغرض النهائي لسؤال المقابلة ،تمت مقارنة
ومقاربة المادة المحررة من قبل الباحث مع المادة المحررة من قبل مساعد الباحث ،وتبين وجود
مستوى تطابق مرتفع ما يقارب ( .)%85تم تحليل جميع استجابات الطلبة ثم ترميزها ،وتجميع
األفكار والمضامين المتماثلة ،والجدول ( )8يبين عدد التكرارات والنسب المئوية ،وترتيبها تنازليا،
ذلك:
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جدول ( :)8التكرارات والنسب المئوية لسبل تفعيل دور الجامعات األردنية في تنمية الوعي
السياسي من وجهة نظر الطلبة.
الرقم
.1

.2
.3
.4
.5
.6

.7

.8
.9

المقترحات
تنويع أساليب التدريس :بادخال تحليل أهم المقاالت في
الصحف اليومية والنشرات األخبارية في القاعات الصفية،
واستضافة شخصيات ورموز وطنية لتنفيذ الندوات
والمناظرات.
توظيف شبكات التواصل االجتماعي وانشاء مجموعات
طالبية تحت مسمى منتديات التثقيف السياسي باشراف أعضاء
هيئة التدريس.
اعادة النظر في السياسات التربوية القائمة من حيث اتاحة
حرية انتساب الطلبة الى األحزاب ،واحترام الحريات
األكاديمية ،والتخطيط العتماد لبرامج تنمية الوعي السياسي.
انشاء مراكز عالية المستوى داخل الجامعات تعنى بمناقشة
قضايا جدلية واشكاليات معاصرة ،وأحداث جارية متسارعة
ال يمكن االحاطة بها في المقررات الدراسية.
وعصرنة المحتوى الدراسي للمواد ذات العالقة بالوعي
السياسي الوطني بما يتفق مع التحديات المعاصرة.
استحداث محطة اذاعة جامعية على غرار إذاعة الجامعة
األردنية ،لتوفير منابر للطلبة المتميزين لتقديم البرامج
وإدارتها ،بتوجيه واشراف من قبل اعضاء هيئة التدريس،
ووضع أهداف التربية السياسية والوعي السياسي والثقافة
السياسية من ضمن أهم أهداف المحطات االذاعية في
الجامعات.
وضع أسس ومعايير خاصة الختيار أعضاء هيئة التدريس
لمن يدرس المواد ذات العالقة بالوعي السياسي ،وتصميم
برامج تطوير وتدريب أعضاء هيئة التدريس على مختلف
أساليب التدريس الجامعي ،قبل وأثناء الخدمة.
استحداث اندية التثقيف السياسي لطلبة الجامعات االردنية.
واالنتخابات الجامعية بمختلف اشكالها.
توفير قائمة مراجع في المكتبات الجامعية لقضايا ذات
اإلشكاليات الوطنية.

التكرار
20

النسبة
%100

19

%95

18

%90

18

%90

16

%80

14

%70

13

%65

11

%55

7

%35

وعند تحليل مضمون استجابات أفراد عينة الدراسة ومقترحاتهم حول سبل تفعيل الوعي
السياسي لدى طلبة الجامعات ،تبين وبشكل عام أن االستجابات تمركزت حول التعبير عن وجود
حاجة ماسة لتفعيل جانب الخبرات العملية كسبيل لتفعيل دور الجامعات األردنية في تنمية الوعي
السياسي ل دى طلبتها .كما كانت هناك مقترحات هامة أخرى حول توظيف واستثمار التطبيقات
التقنية المتوفرة في أجهزة الهواتف التي يحملها أغلبية طلبة الجامعات األردنية في توفير التعليم
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النقال .ومن القضايا التي استغرقت وقت طويل مع بعض الطلبة النابهين في المقابالت ،هي
ضرورة طرح الموضوعات الجدلية ذات البعد الديني السياسي موضع نقاش ،وأكدوا أنه ال بد
للشباب من مناقشتها موضوعيا وباشراف أساتذة الجامعات ،بدال من التوجه الى جهات أخرى.هذا
وعبر العديد من الطلبة شكرهم على اتاحة الفرصة لهم للتعبير بحرية عن آرائهم ،وشعورهم
باألهمية كونه يساهموا في تقديم مقترحات اتعلقة بسبل تطوير الوعي السياسي ،حتى أن أحد
المشاركين تمنى لو أنه يتم مشاركة الطلبة في مثل هذه المقابلة لتقييم وتقديم مقترحاتهم في أمور
تربوية أخرى تخص طلبة الجامعات.
االستنتاجات
بناء على نتائج الدراسة نورد االستنتاجات الرئيسية االتية:
– هناك حاجة ملحة لتعزيز دور الجامعات األردنية في تنمية بالنظام السياسي األردني لدى
طلبتها.
– تساوى تقدير أفراد عينة الدراسة لدور الجامعات في تنمية الوعي السياسي لدى طلبتها بغض
النظر عن كونها جامعات حكومية أو خاصة.
– تقدير أفراد عينة الدراسة من جامعات الجنوب لدور الجامعة في تنمية الوعي السياسي لدى
طلبتها يتفوق على تقدير طلبة جامعات الشمال والوسط .مما يتطلب مضاعفة جهود جامعات
اقليم الشمال و الوسط والشمال في تنمية الوعي السياسي لدى الطلبة.
– مقارنة نتائج الدراسات السابقة مع نتائج الدراسة الحالية يؤشر على تراجع تأثير تدريس
التربية الوطنية على وعي الطلبة سياسيا.
– تبين من نتائج مقابالت الطلبة في الدراسة الحالية ،أن طلبة الجامعات األردنية قادرون وبدقة
على تقديم مقترحات تصف سبل تفعيل دور الجامعات األردنية في تنمية الوعي السياسي لدى
الطلبة.
التوصيات
– التوسع في تقديم المعرفة التي تتعلق بأسس النظام السياسي األردني القائم ،وأقترح تضمين
الدستور األردني في محتوى المقررات الدراسية.
– عصرنة المناهج الدراسية بما فيها من خطط ومقررات دراسية وأساليب درتيس وتقويم ،وال
سيما فيما يتعلق بتنمية الوعي السياسي.
– التوازن بين الجانب النظري والخبرات العملية للطالب.
– التنسيق بين مدرسي التربية الوطنية وعمادات شؤون الطلبة في التخطيط والتنفيذ لألنشطة
الطالبية ذات العالقة بتنمية الوعي السياسي لدى الطلبة.
– استحداث منهج خاص للتربية االعالمية كمتطلب جامعة ،أو ادماجه مع مواد دراسية مناسبة.
– اجراء المزيد من الدراسات الهادفة الى تقصي جوانب أخرى من الوعي السياسي لم تتطرق
لها الدراسة الحالية.
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ملحق ( -1أ)
االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال أساسيات المواطنة والديمقراطية
رقم
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3
6
4
13
9
5
7
12
11
14
18
17
19
16
15
1
2

المجال األول :تعمل الجامعة على تنمية الوعي
بأسس المواطنة والديمقراطية من خالل
تطوير المعرفة بأن المواطنة أساس لعالقة
المواطن بالدولة.
تعزيز معرفتي بحقوق المواطن وواجباته في
الدستور.
تشجع حرية التعبير عن الرأي
تدعيم مبدأ ال أحد فوق القانون
تعزز احترام تنوع مرجعيات المواطنين العرقية
والدينية واالقليمية.
تنمية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة
التعريف بأن المواطنة تحدد عالقة المواطن
بالمواطنين اآلخرين.
تعزيز الجامعة مبدأ المساوة
تنمية احترام الرأي المخالف.
التأكيد أهمية مشاركة المواطنين في نهضة
المجتمع حق مواطني.
تعزيز مبدأ "تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية
آلخرين"
ترسيخ أهمية تسلم المرأة مناصب قيادية
تنمية الوعي بمفهوم الحقوق المدنية.
التوعية بمفهوم الحقوق السياسية للمواطن.
تعزيز الوعي بمفهوم تكافؤ الفرص أمام
المواطنين.
التوعية بأهمية تغليب المصلحة العامة على
المصالح الشخصانية.
تأكيد الموضوعية كمعيار النتخاب أعضاء مجلس
النواب النيابية .
التثقيف بالعمل الحزبي
تأكيد دور األحزاب في النهضة التنموية.
الكلي

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3.85

1.02

3.78

1.03

3.75

0.99

3.72

1.26

3.72

1.10

3.69

1.04

3.66

1.05

3.64
3.61

1.13
1.13

3.57

1.08

3.54

1.23

3.54
3.41

1.13
1.02

3.37

1.08

3.34

1.04

3.33

1.17

3.06

1.14

الترتيب

التقدير

1

مرتفع

2

مرتفع

3
4

مرتفع
مرتفع

4

مرتفع

6

مرتفع

7

متوسط

8

متوسط

9

متوسط

10

متوسط

11

متوسط

11

متوسط

13

متوسط

14
15

متوسط
متوسط

16

متوسط

17

متوسط

2.96

1.09

2.85

1.01

18
19

متوسط
متوسط

3.49

0.63

...

متوسط
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ملحق ( 1أ-ب)
االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية
رقم
الفقرة
45

المجال الثالث :تعمل الجامعة على تنمية الوعي
بثورات الربيع العربي واالعالم المصاحب لها
تعزيز المعرفة بموقف األردن في مناهضة
اإلرهاب.
الدعوة إلى تقدير خطورة تضخيم األخبار وتشويه
الحقائق عبر الفضائيات ووسائل التواصل
االجتماعي
التوعية بدور تسيس االعالم المعولم

46
41

تعميق فهم "حق الشعوب في تقرير مصيرها"

50
47

42
56
40
49

التنبيه بضرورة التعاون مع األجهزة األمنية
التوعية بخطورة تداعيات األحداث السياسية في
دول الجوار وتأثيراتها على األردن.
التعريف بأهمية اإلعالم في توكيد الوحدة الوطنية.
التوعية بتداعيات ثورات الربيع العربي على
األردن.
تنمية الوعي بأهمية اإلعالم في تشكيل الرأي العام.

55
38

التنبيه من خطورة تداول االشاعات ونشرها.
التعريف بالضغوطات الخارجية على األردن
لتغيير مواقفها السياسية.
التوعية بأهمية أن تكون االعتصامات سلمية.

48
57

تبيان مهمة اإلعالم الوطني في كشف الحقائق.
التأكيد على أهمية التمييز بين الرأي والحقيقة.

43

التأكيد على نموذج التغيير التدريجي في األردن.

39

تعزز المعرفة بما يميز الخطاب السياسي األردني
مع الخطابات العربية للدول المجاورة.
تنمية مهارات التفكير الناقد في الرسائل االعالمية.

58

تنمية مهارات التحليل لكشف األخبار المزيفة.

53
44

التأكيد على أهمية التمييز بين الرأي والحقيقة.
التوعية بأهمية الثقة باإلعالم الوطني الرسمي وإن
كان هناك تأخيرا قليال في بث األخبار.
التنبيه لخطورة الثقة المطلقة بالرسائل االعالمية
من اعالم غير وطني.
تنمية القدرة على نقد مضمون الرسائل إلعالمية.

51

54

52
59

الكلي

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

التقدير

3.79

1.11

1

مرتفع

3.70

1.07

2

مرتفع

3.67

1.09

3

متوسط

3.66
3.65

1.18
1.06

4
5

متوسط
متوسط

3.62

1.04

6

متوسط

3.59

1.09

7

متوسط

3.58

1.03

8

متوسط

3.53

1.08

9

متوسط

3.49

1.14

10

متوسط

3.47

1.09

11

متوسط

3.45

1.07

12

متوسط

3.44

1.15

13

متوسط

3.40
3.39

1.15
1.00

14
15

متوسط
متوسط

3.35

1.04

16

متوسط

3.31
3.28

1.09
1.17

17
18

متوسط
متوسط

3.28

1.09

18

متوسط

3.24

1.07

20

متوسط

3.23

1.09

21

متوسط

3.22

1.14

22

متوسط

3.47

0.62

متوسط
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ملحق (_1ج)
رقم
الفقرة
35
34

المجال الثاني :تعمل الجامعة على تنمية الوعي
بالنظام السياسي االردني من خالل
تعزيز المعرفة بأدوار القوات المسلحة األردنية.
تقدير دور األجهزة األمنية في األردن.

الوسط
الحسابي
3.92
3.91

االنحراف
المعياري
1.03
1.05

36
37

30
27

31

33
32
20
28
23
24
21
24
29
25
22

الرتبة

التقدير

1
2

مرتفع
مرتفع

تحفيز الطلبة للمشاركة في االنتخابات النيابية
تعزيز حرية اختيار المرشح لعضوية مجلس
النواب.
تنمية الوعي بأهمية تماسك النسيج االجتماعي.

3.73

1.04

3.65

1.17

3
4

مرتفع
متوسط

3.59

1.01

5

متوسط

ترسيخ القناعات بالمحافظة على الوحدة الوطنية.

3.54

1.08

التوعية بدور السلطة القضائية.
التعريف بنهج سياسة األردن الخارجية

3.41
3.35

1.07
1.03

6
7

متوسط
متوسط

8

متوسط

التعريف بنهج سياسة األردن الداخلية
التوعية بأن المشاركة الفاعلة ألعضاء مجلس
النواب ضمان لتصحيح المسار السياسي.
التعريف بالمهام التنفيذية المناطة بالحكومة من
أجل تحقيق التنمية
التعريف بالدور الرقابي لمجلس النواب
تنمية الوعي بأدوار مجلس االعيان في النظام
السياسي األردني.
تعزيز المعرفة بدور مجلس النواب في تحقيق
مطالب الشعب.
تنمية المعرفة بصالحيات مجلس النواب تجاه منح
أو حجب الثقة عن الحكومة
تطوير المعرفة بدور الحكومة في مواجهة الفقر
والبطالة.
تعمق المعرفة بمفهوم رقابة النواب على مالية
الدولة.
تطور معرفتي بالدور التشريعي لمجلس النواب

3.33

1.03

3.31

1.19

9
10

متوسط
متوسط

3.25

1.11

11

متوسط

3.12

1.12

12

متوسط

3.07

1.12

13

متوسط

3.02

1.12

14

متوسط

3.01

1.12

15

متوسط

3.00

1.24

16

متوسط

3.00

1.13

16

متوسط

2.99

1.12

18

متوسط

3.34

0.68

الكلي

متوسط
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