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دور اجلامعات الفلسطينية يف جنوب الضفة الغربية يف تنمية الوعي السياسي
ونشره لدى الشباب اجلامعي
*تيسري عبد احلميد أبو ساكور-جامعة القدس املفتوحه-اخلليل-فلسطني

امللخـــ�ص:
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�رشه لدى
ال�شباب اجلامعي يف فل�سطني؛ وذلك بالتعرف على أ�ثر بع�ض املتغريات ،وهي متغري اجلامعة ،واجلن�س ،ومكان
ال�سكن ،وامل�ستوى الدرا�سي للطالب.
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي  ،وقد مت اختيار عينة ع�شوائية من اجلامعات الفل�سطينية يف
جنوب ال�ضفة الغربية وهي  :جامعة اخلليل ،وجامعة بوليتكنك فل�سطني ،وجامعة القد�س املفتوحة ،وجامعة
القد�س ،وجامعة بيت حلم ،حيث بلغت ( )1150دار�س ًا ودار�سة ،يف الف�صل الدرا�سي الثاين ،للعام اجلامعي
(.)2007/2008
ولتحقيق هدف الدرا�سة قام الباحث بتطوير ا�ستبانة وفق ًا أللدب الرتبوي ،وقد جرى التحقق من �صدقها
بعر�ضها على جلنة من املحكمني املخت�صني  ،كما جرى احت�ساب معامل الثبات با�ستخدام معامل (كرونباخ أ�لفا)
حيث بلغ ( )088( , ) 090ح�سب التجزئة الن�صفية.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل أ�ن دور اجلامعات يف تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�رشه لدى ال�شباب اجلامعي
كان متو�سط ًا ،بحيث كانت جامعة بيت حلم يف املرتبة أالوىل ،تليها جامعة اخلليل ،ثم جامعة القد�س املفتوحة،
ثم جامعة القد�س ،و أ�خري ًا جامعة بوليتكنك فل�سطني ،وكانت أ�برز أالدوار التي ت�ساهم يف تنمية الوعي ال�سيا�سي
هي� :إتاحة الفر�صة للطلبة بعقد الندوات واملهرجانات الوطنية  ،و�إقامة املعار�ض ،تالها يف املقام الثاين م�شاركة
اجلامعات يف املنا�سبات الوطنية والفعاليات ال�سيا�سية ،ويف املقام الثالث تعزيز الهوية الفل�سطينية واالنتماء،
ثم تالها يف املقام الرابع تر�سيخ الدميقراطية من خالل انتخابات جمال�س الطلبة ،و أ�خريا طرح اجلامعة مل�ساق
�إجباري يف العلوم ال�سيا�سية والق�ضية الفل�سطينية.
يف حني كانت أ�قل أالدوار هي ت�شجيع اللقاءات ال�شبابية خارج الوطن وداخله مبتو�سط ح�سابي
( ،)1.58وت�شجيع الرحالت اجلامعية للمناطق الفل�سطينية املدمرة أ
والثرية ،واهتمام اجلامعات باملعتقلني
* بريد الباحــث اإللكرتوني :
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ال�سيا�سيني وتقدمي اخلدمات لهم أ
 ثم ربط التوا�صل، وعقد املحا�رضات و�إقامة الندوات ال�سيا�سية،ول�رسهم
االجتماعي أ
. و أ�خري ًا ت�شجيع اجلامعات املبادرات الطالبية جتاه املواقف ال�سيا�سية،بالهداف ال�سيا�سية
و أ��شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية
 ومكان، وجن�س الطالب،الوعي ال�سيا�سي ون�رشه لدى ال�شباب اجلامعي من وجهة نظرهم تعزى ملتغري اجلامعة
. وال�سنة الدرا�سية،ال�سكن
وخرجت الدرا�سة بعدد من التو�صيات منها توفري الدعم املادي للجامعات و االهتمام بتوعية الطلبة
.واالهتمام بتعزيز املمار�سات الدميقراطية يف املدار�س الثانوية
Abstract :
This study aimed at identifying the role of Palestinian Universities in
the development of political awareness among young University students in
Palestine and its relationship with certain variables: University, gender, place
of residence and the student’s academic level.
The study used descriptive methodology and a random sample was selected
from Palestinian universities in the southern part of the West Bank. These
universities were Hebron University, Palestine Polytechnic University, AlQuds Open University, Al-Quds University and Bethlehem University. This
sample amounted to (1150) male and female students during the second semmester of the academic year 2007/2008.
To achieve the objective of the study, the researcher developed a questionnnaire in accordance with educational literature. To establish the validity of
the instrument, it was presented to a committee of referees who are specialiists in the field. Reliability coefficient was computed by using Cronbach alppha which amounted to (0.90), (0.88) according to the spit -half method.
The study found that the role of the universities in developing and spreading
political awareness among young University students was average. Bethlehhem University came first in this regard, second, Hebron University, third,
Al- Quds Open University, fourth, Al-Quds University, and last Palestiniian Polytechnic University. The most prominent roles that contribute to the
developing of political awareness were: offering students opportunities for
holding seminars, national festivals and fairs, followed in the second place
the participation of Universities in national occasions and political activities,
followed in third place strengthening  Palestinian identity and feeling of bellonging, followed in the fourth place consolidation of democracy through the
election of students’ councils and finally offering of a compulsory course by
Universities in political science and the Palestinian cause.
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/10
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Meanwhile, the least prominent roles that contribute to the development
of political awareness in Palestinian Universities were: encouraging youth
meetings home and abroad with a mean of (1.58), encouraging academic
trips to the ruined and archaeological places, looking after political detainees
and providing services to them and their families, holding political seminars,
linking social communication with political goals, and finally encouraging
students initiatives towards politics.
Results also indicated that there were no statistically significant differences
between the role of Palestinian Universities in the development of political
awareness among young students from the students’ perspectives that can be
attributed to the variables of University, gender, place of residence and the
student’s academic level.
The study concluded with several recommendations, including providing
material support to universities and attention to educating students and intereest in strengthening democratic practices in secondary schools.

املقدمة:

�سا�س يف تنمية املجتمعات
يقوم التعليم العايل بدور أ� ٍ
الب�رشية ،بل �إنه من أ�هم العوامل امل�ؤثرة يف تغيري
املجتمعات وتطورها .فهو الذي ي�صنع حا�رضها
ويخطط معامل م�ستقبلها لكونه ي�شكل القاعدة الفكرية
والعلمية للمجتمعات الب�رشية ،كما أ�ن له دور ًا بارز ًا
يف تنمية االنتماء الوطني والقومي و�إعداد الكوادر
الب�رشية املختلفة على اختالف م�ستوياتها ،فمجال
خدمة املجتمع وتطويره يحتل مكان ال�صادرة بني
أالهداف العامة التي تتبناها اجلامعات ،ولكي حتقق
اجلامعات أ�هدافها فال بد من �إقامة اجل�سور وقنوات
االت�صال والتفاعل البناء مع أ�بناء املجتمع املحلي
أ�فراد ًا وم�ؤ�س�سات .
فللجامعات دور كبري يف التن�شيط الثقايف والفكري العام
فلها دور طليعي يف جمال الثقافة للنهو�ض باملجتمع؛
ألنها مركز �إ�شعاع ثقايف للمجتمع تتعرف من خالله
على م�شكالته وحتاول أ�ي�ض ًا من خالله أ�ن تعاجلها،
وال يقت�رص هذا الدور على املجتمع اخلارجي و�إمنا
على املجتمع الطالبي أ�ي�ض ًا ،وذلك من أ�جل التوجه
3

االجتماعي الفكري وتوجيه ال�شباب خلقي ًا ومعنوي ًا،
فال يقت�رص دور اجلامعة على مواد تخ�ص�صه ،و�إمنا
تربيته ديني ًا وخلقي ًا ،كما تعمل اجلامعة على �إتاحة
الفر�صة لل�شباب ملمار�سة الدميقراطية واحلوار
البناء والقيام بالن�شاط الفكري والثقايف واالجتماعي
والريا�ضي وتنمية املفاهيم ا إلن�سانية والعلمية ،كما
يتم تربية الطالب على حب اخلري وا إلن�سانية وعدم
التع�صب أالعمى ،وتتيح لهم زيارة ال�شعوب وتوثيق
العالقة مع املنظمات الطالبية اجلامعية يف العامل ،كما
تعمل اجلامعات على تنمية الطلبة من خالل امل�ؤمترات
والندوات واللقاءات ،ويف اجلامعة يت�رشب الطالب
املفاهيم ال�سليمة وال�سلوك املثايل أ
وال�ساتذة قدوة يف
ال�سلوك اخللقي واالجتماعي( .مر�سي )29: 2000
ت�شرتك جميع اجلامعات يف أالهداف العامة إلن�شائها،
وهي التعليم املتمثل يف �إمداد الطالب بالعلوم
واملعارف التي ت�ؤدي �إىل تزويد املجتمع بالكفاءات
املنا�سبة التي يتطلبها ،وكذلك البحث العلمي املتمثل
بالبحوث العلمية أال�سا�سية التطبيقية ،با إل�ضافة �إىل
Published by Arab Journals Platform, 2020
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خدمة املجتمع املحلي ،وذلك من خالل برامج تنموية
للمجتمع وعقد الدورات التدريبية ملوظفي القطاعني
العام واخلا�ص و�إقامة امل�ؤمترات والندوات
واحللقات الدرا�سية و�إقامة املعار�ض (Basinger,
.)2000
ؤ
ويرى العنو�سي� )80 :1985( ،إن اجلامعـات ت�دي
دور ًا فاع ًال يف توجيه وتنوير عقول ال�شباب و�إحياء
�ضمائرهم ،وبث الثقة يف نفو�سهم ،وتنمية م�شاعر
الفخر واالعتزاز بالوطن العربي وا إل�سالمي الكبري،
وعليها تقوية م�شاعر االنتماء �إىل أالمة ،فاجلامعة
م�ؤ�س�سة اجتماعية ت�ستمد أ�هدافها من واقع احلياة
االجتماعية ما�ضيها وحا�رضها وم�ستقبلها ،فال
ميكن أ�ن تبقى اجلامعة مبعزل عن املجتمع أالم الذي
تعي�ش يف كنفه ،وعليها أ�ن تتخذ دائم ًا دور املباد أ�ة،
فهي ّ�سباقة �إىل التطوير ،وحمل م�شعل التنوير
والتثقيف والداعية أالوىل ل إل�صالح القائم على أ��س�س
البحث العلمي واملو�ضوعية .
يعـد التعليم اجلامعـي من أالدوات التي ت�سهم يف
تكوين الفرد واملجتمع وبلورة مالحمه يف احلا�رض
وامل�ستقبل مع ًا ،و�ضمان طرق التطور ال�سليم أللمة يف
م�سريتها نحو أ�هدافها يف التقدم والرقي يف خمتلف
ميادين احلياة ،فهو ال�سبيل أالكيد �إىل �إعداد القوى
الب�رشية املتخ�ص�صة ،وهو الذي يعد الباحثني الذين
ي�سربون أ�غوار امل�ستقبل ،وهو أ�ي�ض ًا مربز املواهب
الفكرية والطاقات اخلالقة املبدعة ،وهو الذي ميد
الواقع االجتماعي وال�سيا�سي بالقوى الوطنية
والفكرية التي تعمل جاهدة يف �سبيل الت�صدي لق�ضايا
الواقع وطرح بدائل لتطوير هذا الواقع.
والتعليم العالـي يف الوطن العربي له دور أ�كرب مما له
يف �سائر أالوطان بفعل التحديات املختلفة التي تواجه
أالمة العربية ،فالتحديات لي�ست داخلية متمثلة
يف حماربة اجلهل أ
والمية والتخلف االجتماعي
واالقت�صادي ،و�ضعف م�ستوى املعي�شة فقط ولكن
4
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هناك حتديات خارجية ميثلها موقف التبعية الذي
تعي�شه أالمة العربية ويهدد هويتها.
ويرى النجار( )101 : 2000أ�ن اجلامعات مل
ت�صبح م�س�ؤولة عن جمرد �إعداد اخلريجني و�إعداد
أالبحاث واال�ست�شارات والتدريب ،ولكنها أ��صبحت
مطالبة بتوفري البيئة النظيفة وفر�ص العمل وحل
م�شكالت املجتمع أ�مام املناف�سة التعليمية ال�رش�سة
بني اجلامعات أالجنبية وفروعها.
ويعد التعليم العايل واجلامعي أ�هم روافع التنمية،
فهو يحتل مكان ال�صدارة يف �إبراز املواهب والقدرات
وا إلمكانات الب�رشية املتاحة يف املجتمع ،وهو أ�حد
أالدوات التي ت�ستطيع الدولة من خالله مواكبة
التقدم العلمي والتكنولوجي يف العامل ،وي�ساهم
بطريقة مبا�رشة وغري مبا�رشة يف تدعيم ا إلمكانات
الب�رشية امل�ؤهلة واملدربة للقيام ب أ�دوارها يف عملية
التنمية الب�رشية يف املجتمع.
�إن هذه أالهداف للتعليم اجلامعي املتمثلة يف التعليم
والبحث العلمي وخدمة املجتمع عملية ومو�ضوعية يف
الدول امل�ستقرة التي تتمتع بال�سيادة واحلرية ولي�س
كفل�سطني التي تقع حتت االحتالل ا إل�رسائيلي،
والذي ميار�س يومي ًا كافة أ��شكال القهر واال�ضطهاد
وم�صادرة أالرا�ضي وممار�سة �سيا�سة االعتقاالت
والتجهيل و�إغالق اجلامعات واملدار�س.
وعليـه فال بد للتعليم العالـي يف فل�سطني خا�صـة أ�ن
ي�ضع أ�هداف ًا �إ�ضافية �إىل جانب أالهداف التقليديـة
لتنميـة ال�شخ�صية الفل�سطينية ،و�إعادة �صياغة
بنية ا إلن�سان الفل�سطيني وتنمية �شعوره الوطني
على أ�نه عربي العمق ،و�إ�سالمي االمتداد مما �ساعد
يف تقوية �إرادة ال�شعب الفل�سطيني للت�صدي للقمع
واال�ستبداد ،وتر�سيخ الهويـة الفل�سطينية.
فاجلامعات تعد قمة امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف املجتمع،
وهي مطالبة ألن تكون على وعي مب�س�ؤولياتها
وبر�سالتها يف املجتمع .وهذه الر�سالة ال تقف عند
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جمرد تلقني كم من املعلومات ملجموعة من ال�شباب
إلعدادهم للمهن والوظائف التي يحتاج �إليها املجتمع
يف تقدمه ومنوه ،و�إمنا تتعدى ر�سالة اجلامعة هذا
املعنى ال�ضيق املحدود �إىل وظائف أ�خرى أ�كرث تنوع ًا
و�شموال ً ،فهنالك الوظيفة االجتماعية والثقافية
وال�سيا�سية واالقت�صادية وا إلر�شادية وبالتايل فهي
لي�ست مركز ًا لتخريج املوظفني أ�و م�صنع ًا لل�شهادات
وال مركز ًا لالمتحانات ولكنها �صورة للمجتمع املثايل
املطلوب الو�صول �إليه ( .العراقي.) 3 ،1984 :
�إن العالقة بني اجلامعة واملجتمع عالقة تبادلية
جدلية ،أ�ي أ�ن ما ي�صيب املجتمع من أ�مرا�ض أ�و
م�شكالت اجتماعية أ�و مظاهر للف�ساد املايل وا إلداري
واملعنوي ينعك�س بدرجة أ�و ب أ�خرى على اجلامعة
والعك�س �صحيح ،وعليه ف�إن حماوالت ا إل�صالح
والتطوير يجب أ�ال تكون يف جانب دون ا آلخر،
فا إل�صالح يجب أ�ن يبد أ� يف املجتمع واجلامعة يف آ�ن
واحد ،وال بد من ا�ستناده �إىل ا�سرتاتيجيه وا�ضحة
وحمددة املعامل أ
والهداف والو�سائل ،وغري ذلك ف�إن
حماوالت ا إل�صالح تذهب �سـدى ( بدران.)1994 ،
ال�شباب الفل�سطيني هم ال�رشيحة أالكرب يف املجتمع ،
فال�شباب الفل�سطيني من الفئة العمرية ( )25 – 15
عام ًا ي�شكل ما ن�سبته ( )26.5%من ال�سكان وهذا
ي�ؤكد على عظم امل�س�ؤوليات الواقعة على كاهلهم،
خا�صة يف ع�رص احلركة والتنمية ألنهم القوة املنبعثة
باحليوية واحلما�سة الوطنية.
ولقد أ�دى غياب دولة فل�سطينية �إىل دفع ال�شباب
الفل�سطيني ألخذ زمام املبادرة للعمل يف جماالت
عديدة �رضورية ب�سبب الظروف املحيطة ال�ستمرار
املجتمع وتطوره فكانت املجاالت ال�صحية والن�سوية
والفعال أ
أ
والج�سام النقابية واحلركات الطالبية
حيث مور�س العمل ال�سيا�سي من خالل أالن�شطة
االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية ،ألن االحتالل
ا إل�رسائيلي يحرم ويحارب أ��شكال العمل ال�سيا�سي
5
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كافة.
فال�شباب الفل�سطيني هم الوقود املحرك مل�سرية
الثورة والعمل الوطني الفل�سطيني وجناحه يف أ�طر
احلركة الوطنية ال�سيا�سية على اختالف أ�لوانها
الفكرية ،حيث �شكل الطلبة يف املجتمع الفل�سطيني قوة
اجتماعية مركزية حمركة يف الن�ضال �ضد االحتالل،
والعمل اجلماهريي وال�سيا�سي ،فقد رفدت احلركة
الطالبية الفل�سطينية احلركة الوطنية الفل�سطينية
خمتلف الكوادر والقيادات و�شكلت مقيا�س ًا للر أ�ي
العام الفل�سطيني لكثري من الق�ضايا يف أ�حيان كثرية،
وكانت القوى الفل�سطينية تعطي احلركة الطالبية
اهتمام ًا كثري ًا ،حيث لوحظ التناف�س بني القوى
الفل�سطينية على أ��شده بني أ�و�ساط الطلبة ،كما �شكل
الطلبة البوق ا إلعالمي لكافة التنظيمات الفل�سطينية
وخ�صو�ص ًا قبل قيام ال�سلطة الفل�سطينية ( قراجة،
.) 2003
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م�شكلة الدرا�سة و أ��سئلتها :

نظر ًا خل�صو�صية الظروف التي يعي�شها ال�شعب
الفل�سطيني واملتمثلة باالحتالل ا إل�رسائيلي لفل�سطني
وممار�ساته ألنواع القهر والقمع كافة ،واتباعه
ل�سيا�سة التجهيل و�إغالق املدار�س واجلامعات
واعتقال الطلبة واملدر�سني فيها وحماولة طم�س
الهوية الفل�سطينية أ�دى ذلك كله �إىل �إ�ضافة مهمات
جديدة ملهام اجلامعات الفل�سطينية الرئي�سة والتي
تتمثل يف التعلم اجلامعي وخدمة املجتمع والبحث
العلمي ،أ�ال وهي مهمة ن�رش الوعي ال�سيا�سي وتنمية
لدى ال�شباب اجلامعي ،وعليه مت ح�رص م�شكلة
الدرا�سة يف ال�س�ؤال ا آلتي:
ما دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية الوعي
ال�سيا�سي ون�رشه لدى ال�شباب اجلامعي يف
فل�سطني؟
ما أ�برز أالدوار التي ت�ساهم يف تنمية الوعي ال�سيا�سي
ون�رشه لدى ال�شباب اجلامعي يف فل�سطني؟

أ�همية الدرا�سة:

تنبع أ�همية الدرا�سة من خالل االهتمام الكبري بدور
اجلامعات الفل�سطينية مبو�ضوع الوعي ال�سيا�سي
يف فل�سطني ،ألن اجلامعات الفل�سطينية متد املجتمع
بكافة احتياجاته من املوارد الب�رشية إلحداث
التنمية ال�شاملة يف املجاالت ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية كافة إلمكانية خلق جيل جديد على
قدر عالٍ من الوعي ال�سيا�سي ،ومبا يدور حوله من
أالمور ال�سيا�سية ويتابع امل�ستجدات على ال�ساحة
الفل�سطينية؛ ألن ما يدور داخل اجلامعات الفل�سطينية
هو انعكا�س حلالة ال�شعب الفل�سطيني.

أ�هداف الدرا�سة:

تهدف الدرا�سة �إىل التعرف على دور اجلامعات
الفل�سطينية يف تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�رشه لدى
6
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ال�شباب اجلامعي ،وهذا الهدف ي�سعى �إىل تنمية
ال�شخ�صية ا إلن�سانية والوطنية الفل�سطينية وبلورتها
وتطورها من خالل �إعادة �صياغة ا إلن�سان الفل�سطيني
وتعميق �شعوره الوطني ،وتوعية ال�شباب وتنويرهم،
و�إ�شاعة روح العلم واملنهج العلمي وتكوين مفاهيم
علمية ت�سعى �إىل التعددية الفكرية والدميقراطية
والعدل االجتماعي واحلريات العامة وتعميق روح
تكري�س االنتماء والوالء للوطن ،وتكوين املواطن
ال�صالح امل�ؤمن بربه و أ�مته وق�ضيته العادلة.

فر�ضيات الدرا�سة:

تبني الدرا�سة أ�ربع فر�ضيات هي:
 .1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
( )∞ = 0.05بني دور اجلامعات الفل�سطينية يف
تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�رشه لدى ال�شباب اجلامعي
من وجهة نظرهم تعزى ملتغري اجلن�س .
 .2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
( )∞ = 0.05بني دور اجلامعات الفل�سطينية يف
تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�رشه لدى ال�شباب اجلامعي
من وجهة نظرهم تعزى ملتغري اجلامعة.
.3ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
( )∞ =0.05بني دور اجلامعات الفل�سطينية يف
تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�رشه لدى ال�شباب اجلامعي
من وجهة نظرهم تعزى ملتغري مكان ال�سكن.
 .4ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
( )∞ = 0.05بني دور اجلامعات الفل�سطينية يف
تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�رشه لدى ال�شباب اجلامعي
من وجهة نظرهم تعزى ملتغري ال�سنة الدرا�سية.

حدود الدرا�سة:

اقت�رصت الدرا�سة على طلبة جامعة اخلليل ،طلبة
جامعة القد�س املفتوحة /منطقة اخلليل التعليمية،
وطلبة جامعة بوليتكنك فل�سطني ،طلبة جامعة
بيت حلم ،وطلبة جامعة القد�س ،للعام الدرا�سي
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( ،)2007/2008وكذلك تتحدد نتائج الدرا�سة
أ
بالداة امل�ستخدمة.

م�صطلحات الدرا�سة:

التنمية :عملية تطوير وتغيري قدر ا إلمكان نحو
أالح�سن أ
فالح�سن ،وتكون م�ستمرة و�شاملة لقدرات
ا إلن�سان ومهاراته املادية واملعنوية (الهنداوي
)2004،
الوعي� -:إدراك أالمور وامل�سائل ب�شكل عام وتف�صيلي
بناء على خلفية أ�يديولوجية معينة ،وفهم و�إدراك
احلقائق واحلوادث أ
وال�شياء على أ��سا�س علمي،
والوعي م�س أ�لة تخت�ص بطبيعة فهم ا إلن�سان ملوقعه
ودوره يف احلياة ( .الي�ساوي .) 1996 ،
الوعي ال�سيا�سي :الوعي لغة /الفهم و�سالمة
ا إلدراك ( ابن منظور ) وما يوجد لدى الفرد من
معارف �سيا�سية بالق�ضايا وامل�ؤ�س�سات والقيادات
ال�سيا�سية على امل�ستـوى املحلـي والقومـي والدولـي
( اخلمي�س .) 37 : 2000 ،
التن�شئة ال�سيا�سية :نقل الرتاث من جيل �إىل جيل،
وتهدف لبناء �شخ�صية الوطن واملواطن وبناء الدولة
واملجتمع .وت�شمل عملية تلقني القيم واجتاهات
ومبادئ �سيا�سية بحيث ت�ستقر يف �ضمري املجتمع مبا
ي�ضمن ا�ستمرارها ( جامعة القد�س املفتوحة:2004 ،
 ،)206أ�و العملية التي يتعلم من خاللها الفرد أ�مناط
ال�سلوك ال�سيا�سي ال�سائدة يف جمتمعه ،وهي عملية
تهدف �إىل حفظ امل�ؤ�س�سات القائمة وامل�ؤمل قيامها
(بيومي.) 2002 ،
الرتبية ال�سيا�سية :عملية م�ستمرة تبد أ� يف مرحلة
مبكرة وت�ستمر طوال العمر ،وتعني يف جوهرها غر�س
القيم واالجتاهات واملعتقدات يف نفو�س الطلبة؛ ليتم
نقلها عرب أالجيال ،أ�و هي املحاوالت املق�صودة التي
تهدف �إىل نقل التوجهات ال�سيا�سية �إىل ا آلخرين.
(حممد.) 1986 ،
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امل�شاركة ال�سيا�سية :أالن�شطة ا إلدارية التي يقوم
بها أ�فراد املجتمع لهدف اختيار حكامهم وممثليهم
وامل�شاركة يف �صنع ال�سيا�سة والقرارات العامة �سواء
بطريقة مبا�رشة أ�و غري مبا�شـرة ( جامعة القد�س
املفتوحة.) 208 : 2004 ،

ا إلطار النظري والدرا�سات ال�سابقة:
مفهوم الوعي ب�شكل عام:

ميثل الوعي ب�شكل عام املركز الرئي�س حلركة ا إلن�سان
وفكره و�سلوكه وهو ما يق�صده كل من يريد تغيري
فكر أ�و �سلوك �شخ�ص ما .وهو ما ق�صده أالنبياء
عليهم ال�سالم -واملعلمون من قبل لتوجيه أالفرادحني أ�رادوا تغيري الواقع الفا�سد الذي كان �سائد ًا يف
حينه قال تعاىل�} :إن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا
ما ب أ�نف�سهم{ ( �سورة الرعد ،آ�ية .)11
والوعي بو�صفه حالة ذهنية تتمثل يف �إدراك ا إلن�سان
للعامل على نحو عقلي أ�و وجداين ،ويعني أ�ن الوعي
هو اخلا�صية التي تتيح ل إلن�سان أ�ن ميتلك �رشوط
وجوده على نحو ذهني ،وت أ��سي�س ًا على هذا يتجلى
الوعي ا إلن�ساين يف �صور �شتى تتباين بتباين املجال
املدرو�س أ�و مو�ضوع الوعي ،حيث يعرف ا إلن�سان
أ��شكا ًال من الوعي ،كالوعي االجتماعي وما يت�ضمنه
من الوعي الديني وال�سيا�سي أ
والخالقي� ( ،شلدان،
فايز 2006 ،نق ًال عن ( وطفه.) 2001 ،
فالوعي �شحنة عاطفية قوية تتمكن يف كثري من مظاهر
ال�سلوك لدى الفرد ،ويتم تكوين الوعي من خالل
العمل الرتبوي يف خمتلف مراحل التعليم ،كما أ�ن
الوعي أ�كرث قابلية لدعم وتوجيه ال�سلوك يف االجتاه
املرغوب ( .اللقاين ،اجلمل.) 1996 ،

الوعي ال�سيا�سي:

يتكون الوعي ال�سيا�سي عندما ي�شعر الفرد أ�نّه
مواطن يف بلده وله حقوق وعليه واجبات ،ويحتم
عليه أ�ن يخو�ض الن�ضال يف جميع االجتاهات التي
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تناق�ض اجتاهاته و�ضد جميع املفاهيم التي تناق�ض
مفاهيمه.
فالوعي ال�سيا�سي يختلف عن الثقافة ال�سيا�سية من
حيث �إنه أ�كرث �إحاطة و�شمو ًال منها ،كما أ�نه ال يتم �إال
عن طريق ترجمته احلقيقية باملبادرة والعمل لتحقيق
ما ميكن حتقيقه يف ظل ظروف معقدة ،أ�ما الثقافة
ال�سيا�سية فهي تتكون من خالل الفهم ال�صحيح
واملعرفة الواعية للوقائع أ
وال�شياء ( �شلدان،
.)2006
فهو جمموعة من القيم واالجتاهات واملبادئ
أال�سا�سية التي تتيح للفرد أ�ن ي�شارك م�شاركة فعالة
يف أ�و�ضاع جمتمعه وم�شكالته وحتليلها ،ويحكم
عليها ،ويحدد موقفه منها ،ويدفعه �إىل التحرك من
أ�جل تطويرها وتغيريها ( اللقاين ،اجلمل.)1996 ،

و�سائط التن�شئة ال�سيا�سية:

احتلت تن�شئة أالفراد وتربيتهم �سيا�سي ًا اهتمام ًا
كبري ًا من املفكرين واملربني ،فبداي ًة كان هناك فكر
�سيا�سي وتربوي ،فقد كان ال�سا�سة مهتمني بتلقني
النا�شئني �سيا�سي ًا لي�ضمنوا ا�ستمرار الوالء ال�سيا�سي
وحتقيق ا�ستقرار النظام ال�سيا�سي للمجتمع ،فقد
ر أ�ى أ�ر�سطو أ�ن ا إلن�سان حيوان �سيا�سي ،حيث
ثبت ملفكري ال�سيا�سة أ�ن ال�سيا�سة جوهر يف ا إلن�سان
بالفعل ،و أ�ن عامل ال�سيا�سة ب�شتى مظاهرة هو تعبري
عن هذا اجلوهر (.)J.walsh .1964
فممار�سة ال�سيا�سة قدمية قدم املجتمع ا إلن�ساين
ذاته ،فحيث يعي�ش النا�س يف جمتمع ف�إن عليهم أ�ن
يقبلوا قواعد و أ�حكام ًا و�ضوابط معينة تنظم وعيهم
و�سلوكهم �إذا ما أ�رادوا أ�ن يحافظوا على بناء
جمتمعهم ،و أ�ن يوفروا لهم اال�ستقرار وال�ضبط ،ويف
املجتمع ا إلغريقي القدمي يقول أ�فالطون � :إ َّن الدولة
املثالية ح�سب ت�صوره يجب أ�ن تكون م�ستقرة ويتحقق
هذا اال�ستقرار من خالل و�سائل ال�ضبط االجتماعي،
8
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وهو ي�ستخدم العدالة يعني احلياة ال�صحيحة أ�و
احلقة التي يتعني على ا إلن�سان أ�ن يحياها والتي
يتحقق من خاللها تعليم املواطنني أ�ن يقبلوا أ�دوارهم
املالئمة يف املجتمع ،وقد أ�كد كثري من مفكري الغرب
على �إعداد النا�شئني من الطالب �سيا�سي ًا ،وركزوا
على دور الرتبية يف ت�سهيل انخراط ال�شباب يف النظام
ال�سيا�سي ،وقد و�صف ميكافللي الرتبية ك أ�داة
ت�ستخدم من قبل احلاكم لدعم ما يعتقده؛ لتكون
الدولة مو�ضع اهتمام حقيقي للمواطنني ،وقد اتخذ
العمل الطالبي يف املجال ال�سيا�سي أ��شكا ًال خمتلفة،
لعب الطالب مع املثقفني دور ًا حا�سم ًا يف التمهيد
وامل�شاركة يف كثري من احلركات الثورية وا إل�صالحية
يف العديد من الدول ،وكان للطالب دور بارز يف ثور
( )1848يف أ�ملانيا والنم�سا ،وكانوا يف مقدمة طالئع
الثورة حلركات ا إل�صالح يف رو�سيا القي�رصية وكان
احلرم اجلامعي أ�حد املعاقل الرئي�سية لتنظيم الن�شاط
الثوري يف أ�وروبا ال�رشقية ،كما قام الطالب ب أ�دوار
بارزة يف حركات التحرر يف آ��سيا و أ�فريقيا ومقاومة
اال�ستعمار( اخلمي�س)2003 ،
وقد أ��شار ( اخلمي�س� ) 2000 ،إىل أ�ن هناك العديد
من الو�سائط التي ت�ساهم يف تربية أالفراد �سيا�سي ًا
منها:
 .1أال�رسة :تعد أال�رسة امل�صدر أالول للمعلومات
والقيم واملعتقدات ال�سيا�سية ،ففي أال�رسة يتعلم
الفرد اجتاهاته نحو ا آلخرين ،ويتعلم كيف يقيم
أالفعال أالخرى وكيف يحكم عليها ،ويتعلم
املعلومات عن امل�ؤ�س�سات االجتماعية ،وتقع على
املر أ�ة امل�س�ؤولية الكربى فهي مدر�سة حقيقية للفكر
والعطاء والرتبية على مفاهيم املواطنة ال�صاحلة
والوالء واالنتماء.
 .2جماعات أالقران :وهم بناء اجتماعي غري ر�سمي
ي�ضم عدد ًا من أالفراد يجمعهم تقارب ال�سن أ�و قرب
مكان ا إلقامة أ�و متاثل الو�ضع الطبقي ،ويزداد
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ت أ�ثري هذه اجلماعات يف فرتات املراهقة والر�شد
حيث التفاعل املرتفع بني أ�ع�ضائها واخلربات التي
ميتلكونها و�شعورهم أ
بالهمية الذاتية.
 .3أالحزاب ال�سيا�سية :حيث تعمل أالحزاب
على تب�سيط العملية ال�سيا�سية وتكوين ا إلح�سا�س
ال�سيا�سي للمواطنني وتنمية �إدراكهم بالق�ضايا
املختلفة وتكوين قنوات االت�صال مع احلكام وتقوم
أالحزاب ب�إن�شاء م�ؤ�س�سات و أ�جهزة لرعاية أ�ع�ضائها
كالتنظيمات ال�شبابية واجلمعيات الن�سائية والنوادي
الثقافية.
 .4و�سائل ا إلعالم :مثل ال�صحافة وا إلذاعة والتلفاز
وذلك من خالل املعلومات التي تقدمها أللفراد
و�إ�سهامها يف تكوين قيم واجتاهات �سيا�سية وحث
أالفراد على امل�شاركة ال�سيا�سية وبالن�سبة لل�صحف
ف�إن العديد من أالحزاب لها �صحفها اخلا�صة بها،
و تعمل على توعية ال�شباب �سيا�سي ًا ونقل أالخبار
واملعلومات ال�سيا�سية بحيث ي�شعر ال�شخ�ص ب أ�نه
قريب من مركز العملية ال�سيا�سية وبالتايل تزداد
فر�صة م�شاركته ال�سيا�سية.
 .5امل�ؤ�س�سات العلمية ( املدار�س ،اجلامعات ):
فاملدار�س ت�سهم يف الوعي من خالل ما تقدمه يف
املناهج املدر�سية من قيم �سيا�سية أ��سا�سية التي
يهدف املجتمع تعلمها ألبنائه ،أ
فالحداث التي
تت�ضمنها درو�س التاريخ وتركيزها على العظمة
واملجد القومي ُيك ِّون لدى الطلبة ال�صغار االنتماء
والوالء للهوية القومية ،كما أ�ن درو�س الوطنيات
تطلع الطالب على �ش�ؤون احلكومة وحدود احلقوق
والواجبات الوطنية وتعك�س درو�س ًا عن ما�ضي أالمة
وحا�رضها التي ينتمي �إليها الطالب ،كما يتم يف
املدار�س ا�ستخدام بع�ض التقاليد والرموز ال�سيا�سية
والرتبوية مثل حتية العلم القومي ،و�إن�شاد أالنا�شيد
الوطنية ،ومتجيد أالبطال القوميني واالحتفال
أ
بالحداث واملنا�سبات القومية ،والرتكيز على بع�ض
9
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الرموز الوطنية ،والزعماء والقادة يف أ�قوالهم
وخطبهم و�صورهم.
ومما يزيد من التوعية ال�سيا�سية االنتخابات التي
تتم يف املدار�س مثل انتخاب عريف ال�صف الذي ينمي
لدى الطالب مهارات مرتبطة بالدميقراطية.
أ�ما يف اجلامعات فيتم الوعي ال�سيا�سي والتنمية
ال�سيا�سية من خالل املناهج اجلامعية مثل املقررات
ذات الطابع ال�سيا�سي والتي يدر�سها جميع الدار�سني
مهما كانت تخ�ص�صاتهم ،حيث ي�ؤثر هذا املقرر
ال�سيا�سي التثقيفي يف الرتبية ال�سيا�سية والن�شاطات
الطالبية ،والتفاعل بني الطالب ،وات�صال اجلامعة
باملحيط اخلارجي ،با إل�ضافة �إىل التنظيمات الطالبية
املختلفة التي ت�سمح اجلامعات بوجودها وانخراط
الطالب يف ن�شاطاتها ،فاالنتخابات الطالبية ملجال�س
الطلبة تنمي اجتاهات وقيم ًا وعادات و�سلوكيات
�سليمة نحو امل�شاركة يف العمل ال�سيا�سي ،وتعد البنية
أالوىل يتم من خاللها تنمية الثقافة الدميقراطية لدى
الطالب.

دور االحتادات الطالبية أ
والن�شطة ال�شبابية
يف تنمية الوعي ال�سيا�سي:

ت�شكل االحتادات الطالبية وال�شبابية ميدان ًا هام ًا
لزيادة الوعي ال�سيا�سي لدى أ�فراد املجتمع ،فمن خالل
االحتادات الطالبية واالنتخابات ملجال�س الطلبة ينمي
الطلبة اجتاهات وقيم ًا ،وعادات ،و�سلوكيات �سليمة
نحو امل�شاركة والدميقراطية ،كما يزيد من وعي الطلبة
أللحداث الدائرة حولهم ،ويزداد اهتمامهم بق�ضايا
املجتمع الذي يعي�شون فيه ،با إل�ضافة �إىل الن�شاطات
الطالبية املتمثلة بالندوات ،والربامج ،والرحالت
التي تزيد من الوعي لدى الدار�سني .وكذلك أالن�شطة
ال�شبابية ،واملتمثلة أ
بالن�شطة الريا�ضية ،وال�صحية،
واالجتماعية ،والثقافية واملع�سكرات ال�صيفية فكلها
تزيد من الوعي من خالل براجمها املنظمة والهادفة.
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(غباري.) 1989 ،

دور أالحزاب ال�سيا�سية والنظم ال�سيا�سية يف
تنمية الوعي ال�سيا�سي:

والتلفزيون وال�صحف واملجالت واملناق�شات
واملقابالت التي ينظمها احلزب و أ�ع�ضا�ؤه.

ت�ؤثر النظم ال�سيا�سية يف الفرد وتكوين عقله ،فاحلكم
الديكتاتوري يعمل على كبت احلريات واملناق�شة
وتبادل ا آلراء ،بينما يحق لكل بالغ يف ظل احلكم
الدميقراطي اال�شرتاك يف القوى ال�سيا�سية كما
ي�سمح باملناق�شة ويعطي فر�صة للو�صول �إىل اتفاق
فيما يتعلق أ
بالمور التي يجب اتخاذها لتحقيق خري
املجتمع مما ي�ؤدي �إىل منو �شخ�صية الفرد ( ر�شوان،
.)2003
أ
وتقوم الحزاب ال�سيا�سية بن�رش الوعي لدى
أ�ع�ضائها ،حيث يكون لدى الع�ضو معرفة ودراية
لربنامج احلزب و أ�هدافه وا�سرتاتيجيته ال�سيا�سية،
وكذلك العمل على تكوين الكوادر ا إلدارية وال�سيا�سية
للقيادة امل�ستقبلية يف �ضوء املتغريات االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية.
كما تعمل أالحزاب على زيادة اطالع أالع�ضاء على
امل�شاكل العامة التي تطر أ� يف املجتمع ،والق�ضايا
ال�سيا�سية التي تواجه احلزب و أ�ع�ضاءه ،كما تعمل
أالحزاب على خلق �شخ�صية قادرة على الفهم املتعمق
وحتليل الواقع ال�سيا�سي بر�ؤى �سليمة ،كما ين� أش�
الوعي االجتماعي ،وال�سيا�سي ،عن طريق ال�صحف،
والن�رشات ،واملطبوعات ،واملحطات التلفزيونية ،أ�و
عن طريق مدار�س خا�صة أ
بالحزاب (عبد الرحمن،
.) 2001
أ
والحزاب ال�سيا�سية تقوم بذلك من خالل غر�س قيم
ومفاهيم ومعتقدات �سيا�سية معينة لدى الفرد وذلك
بهدف توجيه أالفراد وجهة �سيا�سية معينة تتفق مع
توجهات احلزب ،ويتم ذلك أ�ي�ض ًا من خالل ما تقدمه
من معلومات وما متار�سه من ت أ�ثريات على ا آلراء
والفهم م�ستخدمة و�سائل ات�صال باجلماهري كالراديو
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امل�شاركة ال�سيا�سية و أ�هميتها:

يعد مفهوم امل�شاركة ال�سيا�سية من املفاهيم املعقدة
التي ي�صعب تعريفها أ�و قيا�سها ب�صورة مبا�رشة،
لذا يتم اللجوء �إىل امل�ؤ�رشات التي تدل على وجودها
وت�ساعد على حتديد طبيعتها ،ومن هذه امل�ؤ�رشات
م�شاركة أالفراد يف اختيار حكامهم ،ومدى م�ساهمتهم
يف �صنع ال�سيا�سات العامة ،ومدى اال�ستعداد للعمل
يف امل�ؤ�س�سات غري الر�سمية أ
كالحزاب وجماعات
امل�صالح وامل�شاركة يف االنتخابات والت�صويت
والرت�شيح ،كما أ�ن لها �صور ًا أ�خرى مثل ا�ستخدام
املظاهرات وحركات االحتجاج والثورة وخ�صو�ص ًا
يف البلدان غري الدميوقراطية عندما ال ي�سمح لهم
بامل�شاركة �سلمي ًا.
وتنبع أ�همية امل�شاركة ال�سيا�سية من طبيعة الدور
الذي ت�ؤديه على م�ستوى الفرد وال�سلطة ،فعلى
م�ستوى الفرد تعمق امل�شاركة ال�سيا�سية ال�شعور
بالكرامة والقيمة أ
والهمية ل إلن�سان وتعرفه
بواجباته وم�س�ؤولياته مما ي�ساعد على �صنع جمتمع
فاعل.
وعلى م�ستوى ال�سلطة فهي تعمل على م�ساهمة
أالفراد يف ال�سلطة وم�شاركتهم يف قراراتها و أ�عمالها
مما يعود عليهم باملنفعة ،فال�سلطة التي ي�شارك
أالفراد يف �صنعها وعملها تعمل على حتقيق امل�صلحة
ألكرب عدد منهم و�ستكون أ�قدر على تلبية احتياجاتهم
و أ�كرث ان�سجام ًا مع تطلعاتهم ،وحني تغيب امل�شاركة
ال�سيا�سية ي�ؤدي ذلك �إىل ظهور الفجوة بني ال�سلطة
أ
والفراد وتتباين االجتاهات مما ي�ؤدي �إىل حالة من
االغرتاب وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي ( جامعة القد�س
املفتوحة.)2004 ،
أ
أ
ويرى ( عبد اجلواد� ) 2002 ،ن اجلزء الكرب من
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تنمية الوعي ورعاية ال�شباب يف اجلامعات يقع على
الدوائر التي تهتم برعاية ال�شباب والتي ترى أ�ن
م�س�ؤولياتها واخت�صا�صاتها هي :رعاية الطالب
اجتماعي ًا ،وتقدمي امل�ساعدات املالية والعينية لهم ،
والقيام بالرحالت داخل الوطن وخارجه ،وعمل
املع�سكرات داخل الكلية أ�و خارجها ،وتنظيم برامج
ت�ساهم يف خدمة البيئة واملحافظة عليها ،و�إقامة
أالن�شطة الريا�ضية واللقاءات الريا�ضية داخل الكلية
وخارجها ،واال�شرتاك يف دوري اجلامعة أ
لللعاب
اجلامعية ،وكذلك البطوالت الفردية  ،واالهتمام
بفكر الطالب ،و�صقل هواياته الثقافية أ�و االجتماعية
أ�و الريا�ضية أ�و الفنية ،وحل امل�شكالت التي تعرت�ض
الطالب ،من خالل التفاعل يف أالن�شطة املختلفة،
التي تنمي عند الطالب روح القيادة ،ومنو الوعي
الديني ،واحل�س الوطني ،وذلك عن طريق اال�شرتاك
يف احتاد الطالب بالكلية أ�و على م�ستوى اجلامعة،
وتنفيذ خطة ا إلدارة العامة لرعاية الطالب باجلامعة
يف أالن�شطة املختلفة (ريا�ضية – اجتماعية – ثقافية
– فنية – أ��رسية) ،وم�ساعدة الطالب لل�سفر �إىل
اخلارج يف فرتة ا إلجازة ال�صيفية ،للعمل واكت�ساب
اخلربات احلياتية  ،واال�شرتاك يف املع�سكرات
الرتفيهية والثقافية وخدمة البيئة التي تنظمها
اجلامعة يف فرتة العطلة ال�صيفية ويف عطلة ن�صف
العام ،وقيادة احلملة ملحاربة التدخني ،والعمل على
ا�ستمرارها وتفعيلها.
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الدرا�سات ال�سابقة
أ�جرى ( أ�بو فودة )2006 ،درا�سة بهدف التعرف
على دور ا إلعالم الرتبوي يف تدعيم االنتماء الوطني
لدى الطلبة اجلامعيني يف حمافظات غزة ،وتك َّون
جمتمع الدرا�سة من طالب وطالبات جامعة أالزهر،
واجلامعة ا إل�سالمية ،وجامعة أالق�صى ،وجامعة
القد�س املفتوحة ،ممن يف امل�ستوى أالول وامل�ستوى
الرابع من العام اجلامعي  ،2005-2006والبالغ
عددهم ( )31749طالب ًا وطالبة ،منهم ()17285
طالبا و( )14464طالبة ،وقد مت تطبيق أ�داة
الدرا�سة على عينة ع�شوائية طبقية ،قوامها ()954
طالب ًا وطالبة.
هدفت درا�سة ( العواملة� ) 2005 ،إىل تق�صي وعي
طلبة كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات أالردنية
ملفهوم التنمية ال�سيا�سية و أ�هدافها وغاياتها
و أ�بعادها ودالالتها الرتبوية ومعيقاتها ،ومعرفة
أ�ثر كل من اجلن�س ومكان ا إلقامة وال�سنة الدرا�سية
ونوع اجلامعة على مفهوم التنمية ال�سيا�سية.
وتكون جمتمع الدرا�سة من (  ) 22682طالب ًا
وطالبة مت اختيار عينة ع�شوائية قدرت ( ) 1123
طالب ًا وطالبة ،و أ�ظهرت النتائج أ�ن ن�سبة وعي الطلبة
مبجاالت الدرا�سة كانت عالية و أ�ن هنالك فروق ًا ذات
داللة �إح�صائية يف مفهوم التنمية ال�سيا�سية و أ�هدافها
و أ�بعادها ودالالتها الرتبوية تعزى ملتغري اجلن�س
ول�صالح ا إلناث ،كما أ�ظهرت الدرا�سة عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية وفق ًا لل�سنة الدرا�سية
ومكان ا إلقامة ونوع اجلامعة.
كما تبني عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تبع ًا
ملتغري اجلن�س وال�سنة الدرا�سية ومكان ا إلقامة ونوع
اجلامعة فيما يتعلق مبعوقات التنمية ال�سيا�سية.
ركزت درا�سة (الع�س�سي و آ�خرون .)2005 ،على
معرفة االجتاهات ال�سيا�سية لدى طلبة جامعة الكويت
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يف الفرتة الزمنية ما بني عامي (،)-2003 2002
وتو�صلت الدرا�سة �إىل أ�ن ( )73%من الطلبة
مهتمون ،ولديهم �إطالع على الق�ضايا ال�سيا�سية،
و أ�ظهرت الدرا�سة كذلك تدين الن�سبة يف جمال الثقافة
ال�سيا�سية والقانونية على امل�ستوى املحلي� :إذ زادت
الن�سبة عن (� ،)65%إ�ضافة �إىل ذلك فقد أ�ظهرت
الدرا�سة أ�ن ن�سبة عالية ت�ؤمن بالدميقراطية أ��سلوب ًا
للحياة ال�سيا�سية يف الدولة ،ويف الوقت نف�سه أ�ظهرت
الدرا�سة أ�ن ن�سبة عالية ت�ؤمن بتطبيق ال�رشيعة
ا إل�سالمية.
قام ( )Bernstein, 2005بدرا�سة عن امل�شاركة
ال�سيا�سية لطلبة اجلامعات يف والية بن�سلفانيا،
هدفت �إىل التعرف بالدرجة أالوىل على الفروق
بني م�شاركة الطلبة الذكور وا إلناث يف احلياة
ال�سيا�سية العامة ،من خالل التعرف على ال�سلوك
ال�سيا�سي لكال اجلن�سني ،والفاعلية ال�سيا�سية لهم
يف احلياة العامة ،من خالل م�شاركتهم ال�سيا�سية يف
االنتخابات الربملانية أالمريكية،وقراءة ال�صحف،
وت�صفح املواقع ا إللكرتونية ،واالنت�ساب أللحزاب
ال�سيا�سية ،وقد أ�ظهرت نتائج الدرا�سة أ�ن هنالك
فروقا ذات داللة �إح�صائية بني درجة امل�شاركة
ال�سيا�سية تعزى �إىل متغري اجلن�س،ولقد كانت هذه
الفروق ل�صالح الذكور ،بالرغم من ال�صورة العامة
حول امل�ساواة يف احلياة ال�سيا�سية� ،إال �إن الن�ساء أ�قل
حظا يف احل�صول على املنا�صب ال�سيا�سية واالنخراط
يف العمل ال�سيا�سي.
أ�ما درا�سة (ال�شويحات )2003 ،فهدفت �إىل
معرفة درجة متثل طلبة اجلامعات أالردنية ملفاهيم
املواطنة والتعرف على أ�ثر كل من اجلن�س وامل�ستوى
التعليمي للوالدين ونوع املدر�سة التي تخرج فيها،
ونوع اجلامعة التي يدر�س فيها وم�ستواه الدرا�سي
وحت�صيله أالكادميي حيث تكونت عينة الدرا�سة مـن
( )1866طالب ًا وطالبة ،وقد أ�ظهرت النتائج أ�ن
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متثل الطلبة ملفاهيم املواطنة كانت غري �إيجابية بن�سبة
( )62%ومواقف أ�فراد العينة جتاه الوحدة
الوطنية بن�سبة ( )70%وامل�س�ؤولية ()66.4%
وامل�شاركة والت�ضامن ( )65%والواجبات
وامل�ساواة ( )63%واالعتزاز ()62.3%
و أ�ظهرت النتائج عدم حتديد مواقف الطلبة اجتاه
ق�ضايا املواطنة وامل�ساواة وامل�شاركة ال�سيا�سية.
قام ( )Reischl, 2002بالتعرف على دور
اجلامعات يف متكني الطلبة على امل�ستوى ال�سيا�سي،
والوعي الناقد ،و�سبل دمج ال�شباب وم�شاركتهم يف
املجتمع املحلي والت أ�ثر يف ال�سيا�سة العامة للدولة،
وللخروح بهذا الهدف قام الباحث با�ستخدام املنهج
التجريبي من خالل اختيار عينة مكونة من ()106
طالب وطالبة من اجلامعة أالمريكية املتو�سطة ،حيث
بلغ عدد املجموعة التجريبية ( )61طالب ًا بينما بلغ
عدد املجموعة ال�ضابطة ( )65طالب ًا ،ولقد مت تعري�ض
املجموعة التجريبية لربنامج تدريبي قام أ��ساتذة
متخ�ص�صون وقيادات من املجتمع املحلي �شمل
الربنامج عدة ق�ضايا مثل م�شاركة املجتمع املحلي،
وال�ضغط ال�سيا�سي ،والقيادة ،وحل النزاعات،
والثقافة ال�سيا�سية وبعد ذلك مت تعري�ض جمموعتني
ملواقف يف املجتمع املحلي لها عالقة مب�شكالت
حياتية وق�ضايا متعلقة بالعمل ال�سيا�سي ،حيث
أ�ظهرت نتائج حتليل التباين وجود فروق ذات داللة
�إح�صائي ًا بني املجموعتني ،ولقد كانت هذه الفروق
ل�صالح املجموعة التجريبية ،مما يدلل على دور
اجلامعة وطبيعة امل�ساقات التي تعر�ضها اجلامعة يف
متكني وزيادة الوعي ال�سيا�سي لدى الطلبة.
أ�جرى ()Vogelgesang, Lori J. 2001
درا�سة للتعرف على أ�ثر اجلامعة يف تطوير القيم
املدنية وكيف ي�ؤثر عامل العرق واجلن�س فيها.
ركزت هذه الدرا�سة على جمموعة املقايي�س الناجتة
والتي تعك�س بع�ض القيم التي تدعم االنخراط يف
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الدميقراطية التعددية( االلتزام بالفهم لالختالفات
العرقية وااللتزام بالن�شاطات االجتماعية)� .شملت
عينة الدرا�سة ( )19.915طالبا وطالبة من جامعة
( )Los Angelus - Californiaم�ستعينة
با�ستبانة  HERIوقد أ�كدت نتائج هذه الدرا�سة
أ�ن التعددية يف اجل�سم الطالبي ال تعزز �إيجابي ًا
نتائج تطويرية يف جمال الن�شاط االجتماعي ،أ�ما
بالن�سبة لتعزيز فهم أالعراق املختلفة ف�إن م�ؤ�رش
تعددية اجل�سم الطالبي ظهر وا�ضح ًا لدى الطالب
البي�ض ولكن أالثر كان �سلبي ًا .و أ�ظهرت نتائج
الدرا�سة أ�ن التعامل مع الطلبة باختالف أ�عراقهم
و أ�جنا�سهم كوحدة واحدة ت�ضع قناع ًا على العوامل
املهمة التي ت�ؤدي �إىل تطوير القيم.
وهدفت درا�سة ( � )Wood, Leslieإىل معرفة
أ�ثر برامج التبادل الطالبي يف تعزيز التوجهات
املدنية وفهم ا آلخر ،ا�ستندت هذه الدرا�سة على نتائج
درا�سات �سابقة حول أ�همية برامج التبادل الطالبي
يف زيادة الوعي ال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف لدى
الطالب.لقد مت ا�ستطالع آ�راء الطالب الذين �شاركوا
يف برامج التبادل من خالل ا�ستبانه مكونة من ()28
بند ًا حول آ�رائهم يف احلاجة لتقبل ا آلخر بالرغم من
االختالفات ،وحول رغبتهم يف حتقيق �سالم عاملي،
وانفتاحهم على التغريات العلمية واالجتماعية
وال�سيا�سية .وقد أ�ظهرت نتائج الدرا�سة التي
ا�شتملت عينتها على ( )57طالب ًا من الذين �شاركوا
يف مثل هذه الربامج كمجموعة جتريبية وعلى ()37
طالب ًا مل ي�شاركوا كمجموعة �ضابطة ،أ�ن هناك فرق ًا
يف الوعي ال�سيا�سي من حيث ت أ�ييد �سيا�سة بالدهم يف
ال�سيا�سات ال�صحيحة واخلاطئة ت أ�ييد ًا أ�عمى.
و أ�جرى حممود ميعاري ( )2001درا�سة بعنوان
الثقافة ال�سيا�سة يف فل�سطني ،هدفت �إىل التعرف على
الثقافة ال�سيا�سية ال�شعبية يف فل�سطني ،من خالل
اجتاهات اجلمهور الفل�سطيني نحو الدميقراطية
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ال�سيا�سية واالجتماعية وتقييم اجلمهور الفل�سطيني
ألداء ال�سلطة الفل�سطينية ،وامل�شاركة ال�سيا�سية
للجمهور الفل�سطيني ،وللخروج بنتائج الدرا�سة
قام الباحث ب�إجراء مقارنة بني درا�ستني قام بهما،
�إحداهما عام ( )1997و�شملت ( )1410مبحوثني
من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،أ
والخرى عام
( )2001و�شملت من ( )1492مبحوث ًا من ال�ضفة
والقطاع أ�ي�ضا ،وقد اختريت العينات بطريقة
ع�شوائية عنقودية ،ومن أ�برز النتائج التي خرج
بها الباحث أ�ن اجلمهور الفل�سطيني مبجمله يتحلى
بتوجهات دميقراطية جمردة تتمثل بت أ�ييد عدد من
القيم واملبادئ الدميقراطية مثل (حرية الر أ�ي،
وحرية ال�صحافة ،والربملان املنتخب،واالنتخابات
الدورية) وتوجهات دميقراطية فعلية تتمثل يف
معار�ضة قيام ال�سلطة الفل�سطينية مبمار�سات
غري دميقراطية مفرت�ضة مثل ا�ستمرار الوزراء يف
عملهم رغم معار�ضة املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني،
وتدخل ال�سلطة يف عمل املحاكم ملنع �إ�صدار قرار
ب�إدانة ال�سلطة بحق موظف كبري،والرقابة الزائدة
على ال�صحف) ،يف املقابل أ�ظهرت النتائج عدم ثقة
اجلمهور الفل�سطيني مب�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية،
و أ�خري ًا خرج الباحث مبجموعة من التو�صيات
ب�رضورة عمل درا�سات م�شابهة لدرا�سته.
وقام (امل�شاقبة والهزامية ) 2000،بدرا�سة هدفت
اىل التعرف على درجة ا إلدراك ال�سيا�سي ألبعاد
التمزق القومي العربي لدى طلبة جامعة العلوم
التطبيقية أالهلية ،وعالقة ذلك ببع�ض املتغريات
كاجلن�س والعمر وامل�ستوى العلمي والديانة،ومكان
ا إلقامة ودخل أال�رسة ،وقد بينت نتائج الدرا�سة
أ�ن هنالك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية بالن�سبة لكل
املتغريات با�ستثناء متغري العمر ومكان ا إلقامة،حيث
مل تظهر الدرا�سة أ�ية فروق ذات داللة �إح�صائية تذكر
لهما،كما بينت نتائج الدرا�سة أ�ن أ�برز أ��سباب التمزق
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القومي العربي غياب الوعي القومي،وفقدان الثقة
بني القيادات العربية و�شعوبها،و أ�ما أ�برز النتائج
ال�سلبية للتمزق العربي فقد متثلت ب�ضياع الهوية
القومية أ
للمة العربية،يف حني كانت أ�برز �إيجابيات
الوحدة العربية،وعلى م�ستوى احللول للتقليل من
التمزق ال�سيا�سي القومي فقد كانت العمل بال�شورى
ا إل�سالمية.
و أ�جرى (النق�شبندي )2000،درا�سة بهدف الك�شف
عن مدى امل�شاركة ال�سيا�سية للطالبات يف نطاق
اجلامعة ومدى امل�شاركة خارج اجلامعة ومدى
امل�شاركة ال�سيا�سية للطالبات يف و�سائل ا إلعالم
املختلفة لطالبات العلوم ال�سيا�سية يف اجلامعة
أالردنية وجامعة العلوم التطبيقية أالهلية يف أالردن،
حيث مت أ�خذ عينة مكونة من ( )160طالبة ،و أ�ظهرت
النتائج عدم وجود فروق يف �إجابات الطالبات بني
اجلامعتني و أ�ن م�شاركة الطالبات ال�سيا�سية خارج
اجلامعة كانت حمدودة و أ�ن امل�شاركة ال�سيا�سية
للطالبات كانت ب�شكل حذر ومتحفظ .
قام (ميعاري )1999 ،بدرا�سة بعنوان «الذات وا آلخر
يف نظر ال�شباب الفل�سطيني» ،هدفت �إىل التعرف على
ال�صورة النمطية التي ير�سمها ال�شباب الفل�سطيني
لذاته ولل�شخ�صية الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية
وال�شخ�صية الفل�سطينية يف قطاع غزة ،وال�شخ�صية
الفل�سطينية داخل �إ�رسائيل ،كما هدف هذا البحث
للتعرف على ال�صورة النمطية التي ير�سمها أ�ولئك
ال�شباب لل�شخ�صية العربية ب�شكل عام ولل�شخ�صية
اليهودية،وقد أ�ظهرت نتائج الدرا�سة أ�ن ال�صورة
أالكرث �إيجابية يف نظر ال�شباب يف ال�ضفة والقطاع
هي �صورة الذات التي تتجلى ب�صفات مثالية أ�و
م�ستحبة (ال�شجاعة،العقالنية،وغري عدوانية ،يلي
�صورة الذات ح�سب الرتتيب �صورة الفل�سطيني
من ثم العربي،و أ�خري ًا اليهودي،وقد بينت نتائج
الدرا�سة بالرغم أ�ن �صورة اليهودي أ�قل �إيجابية
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�إال أ�نها �سلبية بل متيل �إىل االعتدال،وهي أ�قل بكثري
من ال�صورة العربية ال�سلبية التي يحملها ال�شباب
ا إل�رسائيلي،وقد بينت نتائج الدرا�سة أ�ن ال�شباب ال
ير�سمون �صورة موحدة لل�شخ�صية الفل�سطينية يف
التجمعات املختلفة ف�صورة الفل�سطيني يف ال�ضفة
والقطاع أ�ف�ضل يف نظرهم من �صورة الفل�سطيني
داخل �إ�رسائيل ،أ�خري ًا بينت الدرا�سة أ�ن ال�صورة
التي يحملها ا إل�سالميون (م�ؤيدو حما�س واجلهاد
ا إل�سالمي ) لليهودي ا إل�رسائيلي هي أ�قل �إيجابية
من ال�صورة التي يحملها امل�ستقلون أ�و م�ؤيدو
التيارات ال�سيا�سية أالخرى.
وقام ()Waniganayake, Donegan,1999
بدرا�سة بعنوان التن�شئة ال�سيا�سية للطلبة يف املراحل
أال�سا�سية املبكرة يف �إحدى املدن اال�سرتالية ،هدفت
�إىل التعرف على طرق �إي�صال الثقافة ال�سيا�سية
للطلبة يف هذه املرحلة ،وما هي القنوات التي
مبوجبها يتم �إي�صال هذه الثقافة لدى الطلبة ،مع
الرتكيز على دور املعلمني ك�إحدى القنوات أال�سا�سية
يف �إي�صال هذه الثقافة ،وذلك من خالل حوارات
دارت مابني أالطفال ومعلميهم يف ق�ضايا حمددة
يف الثقافة ال�سيا�سية مثل ا�سم رئي�س الوزراء ويوم
اال�ستقالل ،ولقد أ�ظهرت الدرا�سة تدين م�ستوى
الثقافة ال�سيا�سية لدى أالطفال.
وهدفت درا�سة (Almiccawy,Abraheemm
� )1997إىل فهم الهوية اجلماعية والقيم الذاتية
والنمو ال�سيا�سي لدى الطلبة الفل�سطينيني يف
املجتمع ا إل�رسائيلي ،وقد أ�و�ضحت الدرا�سة
�صعوبة املو�ضوع بالن�سبة «لغري اليهود» يف املجتمع
ا إل�رسائيلي وبالن�سبة لت�صارع القيم واملعتقدات التي
ترى �إ�رسائيل كدولة يهودية بطابع دميقراطي غربي
ذي احتياجات أ�منية عالية )20%( .من املواطنني
يف �إ�رسائيل من «غري اليهود» ،وهم حمرومون
من احلقوق الدميقراطية من قبل الدولة املفرو�ضة
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عليهم ،وبينت الدرا�سة أ�ن هم الفل�سطينيني هو
املحافظة على هويتهم الفل�سطينية وطابعهم الثقايف
�ضمن الظروف التي يعي�شونها.
اجلامعات يف �إ�رسائيل هي املطاف الوحيد الذي
ينخرط فيه الطالب عرب ًا ويهود ًا مع بع�ض .ا�شتملت
عينة الدرا�سة ( )17طالب ًا فل�سطيني ًا نا�شط ًا من
جامعات تل أ�بيب وبن غوريون وحيفا ،وبنيت
الدرا�سة على منهج البحث الكيفي عرب أ�خذ املالحظات
امليدانية ،واملراقبة واملقابالت وكانت أ�هداف الدرا�سة
أال�سا�سية :الريادة ،والهوية اجلماعية والوعي
ال�سيا�سي ،و تغيري نظام التعليم الر�سمي ،والهويات
الفردية والتفاعل بني اجلماعات ،والو�ضع ال�سيا�سي
االجتماعي وااللتزامات امل�ستقبلية.
هدفت درا�سة (م�شاقبة� )1993 ،إىل التعرف على
واقع االجتاهات ال�سيا�سية للطلبة اجلامعيني و�إبراز
العالقة بني االجتاهات ال�سيا�سية للطلبة وعدد من
املتغريات االقت�صادية واالجتماعية ،كالدين والدخل
واجلن�س ومهنة الوالدين وم�ستوى تعليمهم ودور
التنمية ال�سيا�سية والثقافية يف ت�شكيل تلك االجتاهات.
وقد تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة جامعة الريموك،
ومت اختيار عينة ع�شوائية بلغت ( )562طالب ًا وطالبة
وتبني وجود تفاوت بني اهتمامات الذكور وا إلناث
يف ممار�سة العمل ال�سيا�سي ل�صالح الذكور ،و أ�ظهرت
الدرا�سة أ�ن ما ن�سبته ( )74.2%من الطلبة لديهم
والء �سيا�سي قوي وانتماء وطني �شديد ،كما
أ�ظهرت الدرا�سة اهتمام ًا كبري ًا لدى الطلبة باملبادئ
الدميقراطية واحلريات العامة مع تدنٍ يف االهتمام
بالع�شائرية.
وبحثت درا�سة ( عزام )1990 ،مو�ضوع امل�شاركة
ال�سيا�سية وعالقته ببع�ض املتغريات الدميغرافية
مثل :العمر ،واجلن�س ،وم�ستوى التعليم ،ومكانة
ا إلقامة ،والدخل ال�شهري ،والوظيفة ،وحجم
أال�رسة .وا�شتملت عينة البحث وعددها ()968
15

237

من أ��صل ( )1400حالة ،وقد بني أ�فراد العينة
أ�ن امل�شاركة ال�سيا�سية ال تهمهم بقدر ما يهمهم
توفر اخلدمات العامة .وقد ك�شفت نتائج التحليل
ا إلح�صائي عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
وفقا ملتغريات الدرا�سة و امل�شاركة ال�سيا�سية .و أ�كدت
النتائج وجود عالقة عك�سية بني حجم أال�رسة وجميع
املتغريات امل�ستخدمة يف البحث با�ستثناء متغري
اجلن�س .أ�ما بالن�سبة ملتغري العمر فقد أ�كدت النتائج
وجود عالقة عك�سية بينها وبني امل�شاركة ال�سيا�سية،
فكلما زاد العمر تناق�صت رغبة أالفراد يف امل�شاركة
ال�سيا�سية ،و أ�كدت النتائج وجود عالقة عك�سية بني
حجم أال�رسة وامل�شاركة ال�سيا�سية ،و أ�كدت النتائج
وجود عالقة طردية بني رغبة أالفراد يف امل�شاركة
ال�سيا�سية ومتغريي م�ستوى التعليم والدخل.
أ�ما بالن�سبة ملتغري مكان ا إلقامة فقد بينت نتائج
الدرا�سة أ�ن رغبة أ�فراد منطقة عمان يف امل�شاركة
ال�سيا�سية ،وعدم ر�ضاهم عن طبيعة امل�شاركة
ال�سيا�سية يفوق ذلك عند أ�فراد منطقة �إربد والعقبة
والكرك على التوايل .و أ�و�ضحت النتائج أ�ن الرغبة
يف امل�شاركة ال�سيا�سية كانت أ�على لدى جمموعة
العاطلني عن العمل ،تليها جمموعة موظفي القطاع
اخلا�ص ،ثم الطلبة يليهم موظفو احلكومة ،ثم
جمموعة أالعمال احلرة يليها املزارعون ثم ربات
املنازل ،وي أ�تي بالدرجة أالخرية املتقاعدون.
وقام ( �إدري�س عزام.)1989،ب�إجراء درا�سة ميدانية
حول ظاهرة االغرتاب ال�سيا�سي لدى املتعلمني
ال�شباب وعالقتها ببع�ض املتغريات (اجلن�س،
م�ستوى التح�صيل الدرا�سي ،الدخل ال�شهري،
منط الرقابة يف أال�رسة) ،قام الباحث بتطبيق مقيا�س
االغرتاب ال�سيا�سي الذي طوره Hendre Shaft
 Eikhardtعلى عينة مكونة من ( )836طالب ًا
وطالبة من طلبة اجلامعة أالردنية ،اختريت بطريقة
ن�صف ع�شوائية؛ وذلك بعد �إجراء الباحث بع�ض
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التعديالت على أ�داة الدرا�سة حتى تتالءم مع جمتمع
البحث .وقد متت املعاجلة ا إلح�صائية للبيانات
با�ستخراج أالعداد والن�سب املئوية.
تو�صلت الدرا�سة �إىل جملة من النتائج أ�همها :أ�ن
ما يزيد على ( )20%من ال�شباب أ�فراد العينة
ي�شعرون باالغرتاب ال�سيا�سي ،وتنت�رش هذه
الظاهرة بني الذكور أ�كرث منها بني ا إلناث ،وقد
أ��شارت النتائج أ�ي�ض ًا �إىل وجود عالقة �سلبية بني
االغرتاب ال�سيا�سي مع م�شاركة ال�شباب يف النواحي
ال�سيا�سية ،وعلى العك�س ارتبط االغرتاب ال�سيا�سي
�إيجابي ًا من آ�راء أ�فراد العينة حول ما يجب أ�ن يكون
عليه العمل ال�سيا�سي وموا�صفاته.
وتناول (الزغل وع�ضيبات )1986 ،مو�ضوع
ال�شباب واالغرتاب يف �شمال أالردن يف درا�سة
ميدانية مت تطبيقها على عينة ع�شوائية من ()512
طالب ًا وطالبة من طلبة جامعة الريموك وكليات
املجتمع يف أالردن ،بحيث �شكلت ن�سبة العينة ما
ن�سبته( )3.63%من جمتمع الدرا�سة ،وقد
تو�صلت الدرا�سة �إىل جملة من النتائج أ�همها:
أ�ن درجة اغرتاب الطلبة كانت عالية على كل أ�بعاد
املقيا�س ،وبينت النتائج أ�ن امل�شاركة ال�سلوكية ألفراد
العينة كانت منخف�ضة جد ًا �سواء كانت يف أالن�شطة
اجلامعية أ�و يف االنتخابات الربملانية والبلدية أ�و يف
الق�ضايا ال�سيا�سية واالجتماعية وق�ضايا ال�صالح
العام.

تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة-:

ركزت الدرا�سات ال�سابقة على �ستة حماور رئي�سة
هي :أ�و ًال ا إلدراك ال�سيا�سي لل�شباب اجلامعيني
مثل درا�سة العواملة ( )2005ودرا�سة الهزامية
( ،)2001أ�ما املحور الثاين الذي تناولته الدرا�سات
عن اجتاهات الطلبة حول امل�شاركة ال�سيا�سية
مثل درا�سة م�شاقبة ( )1993ودرا�سة العي�سى
16
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( )1993ودرا�سة النق�شبندي (،)2000ودرا�سة
عزام ( )1990ودرا�سة ميعاري ( ،)2001أ�ما
املحور الثالث من الدرا�سات فقد ركز على
اغرتاب ال�شباب عن امل�شاركة ال�سيا�سية مثل
درا�سة عزام ( )1989ودرا�سة الزغل وغ�ضيبات
( ،)1986أ�ما املحور الرابع فقد تناول الهوية
ال�سيا�سة لدى الطلبة مثل درا�سة ميعاري ()1999
ودرا�سة( ،)almkawe،1997ولقد تناول املحور
اخلام�س مفهوم الثقافة ال�سيا�سية والثقافة املدنية
مثل درا�سة ميعاري ( )2001ودرا�سة (Wood
 ،)2000ودرا�سة ال�شويحات ( ،2003أ�ما املحور
ال�ساد�س فقد تناول دور اجلامعات يف الوعي
ال�سيا�سي مثل درا�سة (.)Reischl,2002
وقد ركزت هذه الدرا�سات على فح�ص أ�ثر املتغريات
امل�ستقلة للدرا�سة والتي تتمثل يف الغالب يف :اجلن�س،
الدخل ال�شهري ،احلالة االجتماعية ،والعمر….
الخ ،على امل�شاركة ال�سيا�سية لدى الطلبة ،ففي حني
أ�كدت بع�ض الدرا�سات وجود أ�ثر لهذه املتغريات،
تو�صلت درا�سات أ�خرى �إيل عدم وجود أ�ثر لهذه
املتغريات ،وهذا �شيء طبيعي ب�سبب عدة عوامل
عديدة منها ما يتعلق مبجتمع البحث ،حجم العينة
أ
والدوات امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سات.
وتختلف الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة
كونها تركز على دور اجلامعات يف زيادة الوعي
ال�سيا�سي لدى طلبة اجلامعات الفل�سطينية ب�سبب
تزويد الطلبة مبجموعة من املفاهيم ال�صحيحة
التي تعنى بالثقافة ال�سيا�سية مثل مفاهيم التداول
ال�سلمي لل�سلطات ومهارات التوا�صل ،وتقبل
ا آلخرين ،وامل�شاركة الفاعلة ،والقيادة ،ومفاهيم
الدمقرطة واملواطنة والتي من � أش�نها أ�ن تنعك�س على
البناء االجتماعي العام ،حيث الحظ الباحث أ�ن جميع
الدرا�سات ركزت على عزوف ال�شباب عن امل�شاركة
ال�سيا�سية واجتاهاتهم نحو هذه امل�شاركة ،يف حني

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/10

???? ????? ????? ?? ??????? ????? ???? ?? ?????????? ???????? ??? Abd Alhamid:
تيسري ابو ساكور ،دور اجلامعات  ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1ص (2009 ،)252-223

أ�هملت هذه الدرا�سات ا آلليات واال�سرتاتيجيات
التي من � أش�نها انخراط الطلبة يف احلياة ال�سيا�سية
ب�صورة �صحيحة وهذا ما �سوف تقوم به الدرا�سة
احلالية من خالل التعرف على دور اجلامعات
الفل�سطينية يف تنمية الوعي ال�سيا�سي لدى الطلبة
بو�صفها �إحدى القنوات الرئي�سة لرفد ال�شباب
مبفاهيم الثقافة ال�سيا�سية.

الطريقة وا إلجراءات :

منهج الدرا�سة :ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي
وذلك ملنا�سبته الغرا�ض الدرا�سة .
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جمتمع الدرا�سة وعينتها :

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الطالب والطالبات
يف اجلامعات الفل�سطينية يف جنوب ال�ضفة
الغربية يف الف�صل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي
( )2007/2008مت اختيار عينة ع�شوائية عددها
( )1150طالب ًا وطالبة و قد مت حتديد عدد أ�فراد
العينة وفقا للعدد الكلي لطلبة كل جامعة على حده
مع مالحظة أ�ن ن�سبة ا إلناث يف اجلامعات تزيد عن
( )55%يف معظم اجلامعات ح�سب اجلدول ا آلتي:

جدول ( )1خ�صائ�ص العينة الدميغرافية
املتغريات
ذكر
اجلن�س
أ
�نثى
اخلليل
اجلامعة
القد�س املفتوحة
بوليتكنك فل�سطني
جامعة القد�س
جامعة بيت حلم
مدينة
مكان ال�سكن
قرية
خميم
امل�ستوى الدرا�سي �سنة أ�وىل
�سنة ثانية
�سنة ثالثة
�سنة رابعة فما فوق

العدد
485
665
250
300
250
250
100
443
634
70
306
333
231
278

الن�سبة املئوية
42.2
57.8
21.7
26.1
21.7
21.7
8.7
38.6
55.3
6.1
26.7
29.0
20.1
24.2

القيم الناق�صه

3
2

أ�داة الدرا�سه:
ا�ستخدم الباحث ا�ستبانه ملعرفة دور اجلامعات يف
تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�رشه لدى ال�شباب اجلامعي
يف جنوب ال�ضفة الغربية ،وقد أ�عد الباحث أالداة
م�ستفيدا من أالدب النظري والدرا�سات ال�سابقة
وا�ستطالع آ�راء بع�ض الطلبة حول املو�ضوع ،
17

وتكونت أالداة من جز أ�ين  :أالول عبارة عن معلومات
عامة عن الطالب  ،واجلزء الثاين فقرات أالداة وهي
عبارة عن ( )26فقرة وفق املقيا�س الثالثي .
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�صدق أ�داة الدرا�سة وثباتها :

مت التحقق من �صدق اال�ستبانة بعر�ضها على
جمموعة من املحكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص
من اجلامعات الفل�سطينية إلبداء آ�رائهم حول
مالءمة الفقرات ملو�ضوع البحث وال�صياغة اللغوية
والعلمية ،كما مت التحقق من الثبات بتطبيق معادلة
كرونباخ أ�لفا حيث بلغ معامل الثبات ().90
والتجزئة الن�صفية ()088

متغريات الدرا�سة :

 .1املتغريات امل�ستقلة :
اجلامعة  :جامعة اخلليل  ،جامعة القد�س املفتوحة ،
جامعة القد�س  ،جامعة بوليتكنك فل�سطني ،جامعة
بيت حلم
أ
اجلن�س  :ذكر و�نثى
مكان ال�سكن  :مدينة  ،قرية  ،خميم
امل�ستوى الدرا�سي� :سنة أ�وىل� ،سنة ثانية� ،سنة ثالثة،
�سنة رابعة
 .2املتغريات التابعة  :هي عبارة عن دور اجلامعات

240

الفل�سطينية يف تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�رشه لدى
ال�شباب اجلامعي يف جنوب ال�ضفة الغربية.

املعاجلة ا إلح�صائية :

متت املعاجلة ا إلح�صائية الالزمة للبيانات با�ستخراج
أالعداد والن�سب املئوية  ،واملتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية ،واختبارات حتليل التباين
أالحادي ،واختبار �شيفيه ،ومعادلة الثبات كرونباخ
أ�لفا والتجزئة الن�صفية ،وذلك با�ستخدام احلا�سوب
با�ستخدام برنامج الرزم ا إلح�صائية SPSs

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها :
النتائج املتعلقة بال�س ؤ�ال أالول الذي ين�ص
على:

ما دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية الوعي
ال�سيا�سي و ن�رشه لدى ال�شباب اجلامعي يف جنوب
ال�ضفة الغربية؟
ؤ
ول إلجابة عن هذا ال�س�ال مت ا�ستخراج املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،كما هو وا�ضح من
اجلدول رقم ()2

جدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للفروق بني دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية
الوعي ال�سيا�سي ون�شره لدى ال�شباب اجلامعي من وجهة نظر طلبة اجلامعات تعزى �إىل اجلامعة
العدد

اجلامعة
250
اخلليل
300
القد�س املفتوحة
250
بوليتكنك فل�سطني
250
جامعة القد�س
100
جامعة بيت حلم
1150
املجموع
يت�ضح لنا من اجلدول رقم ( )2أ�ن دور اجلامعات
الفل�سطينية يف تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�رشه لدى
ال�شباب اجلامعي من وجهة نظر طلبة اجلامعات كان
متو�سط ًا ب�شكل عام ،حيث بلغ متو�سط ا�ستجابات
طلبة اجلامعات حول دور اجلامعات الفل�سطينية
18

االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
2.01
0.37
2.00
0.41
1.83
0.37
1.86
0.37
2.14
0.35
1.95
0.39
يف تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�رشه أ�على �شيء لدى
طلبة جامعة بيت حلم مبتو�سط ح�سابي ()2.14
تاله يف املقام الثاين طلبة جامعة اخلليل مبتو�سط
ح�سابي ( ،)2.01تاله يف املقام الثالث طلبة جامعة
القد�س املفتوحة مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.00تاله يف
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املقام الرابع طلبة جامعة القد�س مبتو�سط ح�سابي
( ،)1.86و أ�خريا طلبة جامعة بوليتكنك فل�سطني
مبتو�سط ح�سابي (.)1.83

النتائج املتعلقة بال�س ؤ�ال الثاين والذي ين�ص
على :

241

ما أ�برز أالدوار التي ت�ساهم يف تنمية الوعي ال�سيا�سي
ون�رشه لدى ال�شباب اجلامعي يف فل�سطني ؟
ول إلجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية وذلك كما هو
وا�ضح من اجلدول رقم ()3

جدول رقم ()3
املتو�سط احل�سابي واالنحرافات املعيارية لدور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية الوعي ال�سيا�سي
لدى ون�شره ال�شباب اجلامعي من وجهة نظرهم
الرقم

الفقرة

9

�إتاحة الفر�صة للطلبة بعقد الندوات واملهرجانات الوطنية
و�إقامة املعار�ض.
م�شاركة اجلامعات يف املنا�سبات الوطنية والفعاليات
ال�سيا�سية.
تعزيز الهوية الفل�سطينية واالنتماء.
تر�سيخ مبد أ� الدميقراطية من خالل انتخابات جمال�س الطلبة.
طرح اجلامعة مل�ساق �إجباري يف العلوم ال�سيا�سية والق�ضية
الفل�سطينية.
�إيجاد مناخ للتناف�س بني التيارات ال�سيا�سية لطرح توجهاتها
و أ�فكارها.
تنمية روح املواطنة ال�صاحلة.
تعزيز الوحدة الفل�سطينية.
تعزيز واحرتام �سيادة القانون.
تنمية وت�شجيع روح العمل اجلماعي.
التوا�صل بني الطالب من خالل املواقع االلكرتونية للجامعات
الفل�سطينية.
رعاية أ��رس ال�شهداء من خالل م�ساعدة أ�بنائهم وزوجاتهم
ملوا�صلة حت�صيلهم العلمي.
احرتام حقوق ا إلن�سان وتر�سيخ قيم الت�سامح بني املواطنني.
دعم اجلامعات ملجل�س احتاد الطلبة إل�صدار الن�رشات واملجالت
ال�سيا�سية.
ابتعاث اجلامعة للطلبة للم�شاركة يف الندوات ال�سيا�سية
واملنا�سبات الوطنية.

6
19
1
13
5
17
18
20
23
21
12
16
8
10

19

املتو�سط االنحراف الدرجة
احل�سابي املعياري
2.37

0.71

1

2.36

0.71

2

2.25
2.23
2.14

0.77
0.72
0.83

3
4
5

2.12

0.79

6

2.07
2.05
2.03
1.98
1.98

0.72
0.80
0.76
0.75
0.77

7
8
9
10
11

1.97

0.79

12

1.95
1.93

0.74
0.76

13
14

1.89

0.73

15
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1.88
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 3ت�شجيع احلوارات واملناق�شات احلرة بني الطلبة داخل
اجلامعة.
17
0.77
1.88
 7ت�شجيع الطلبة إلظهار االحتجاج ال�سيا�سي.
18
0.74
1.87
 24تبني احلوار و�سيلة حلل النزاعات وف�ض اخلالفات.
19
0.74
1.87
 22تنمية ورعاية القيادات ال�شابة.
20
0.76
 4ت�شجيع اجلامعات املبادرات الطالبية اجتاه املواقف 1.86
ال�سيا�سية.
21
0.75
1.85
 25تكوين ال�شخ�صية ال�سيا�سية القادرة على تويل القيادة.
 26ربط التوا�صل االجتماعي أ
22
0.73
1.80
بالهداف ال�سيا�سية.
23
0.71
1.79
 2عقد املحا�رضات و�إقامة الندوات ال�سيا�سية
24
0.77
 11اهتمام اجلامعات باملعتقلني ال�سيا�سيني وتقدمي اخلدمات لهم 1.78
أ
ول�رسهم.
25
0.77
 14ت�شجيع الرحالت اجلامعية للمناطق الفل�سطينية املدمرة 1.62
أ
والثرية.
26
0.72
1.58
 15ت�شجيع اللقاءات ال�شبابية خارج الوطن وداخله.
0.39
1.95
الدرجة الكلية
ال�شبابية خارج الوطن وداخله مبتو�سط ح�سابي
يت�ضح لنا من اجلدول رقم ( )3أ�ن دور اجلامعات
( ،)1.58وت�شجيع الرحالت اجلامعية للمناطق
الفل�سطينية يف تنمية ون�رش الوعي ال�سيا�سي لدى
أ
الفل�سطينية املدمرة والثرية مبتو�سط ح�سابي
ال�شباب اجلامعي من وجهة نظر طلبة اجلامعات
( ،)1.62تاله اهتمام اجلامعات باملعتقلني
كانت متو�سطة ب�شكل عام ،حيث بلغ متو�سط
ال�سيا�سيني وتقدمي اخلدمات لهم أ
ول�رسهم مبتو�سط
ا�ستجابات الطلبة نحو ذلك ( ،)1.95وكان أ�برز هذه
ح�سابي ( ،)1.78تاله عقد املحا�رضات و�إقامة
أالدوار يف املجاالت التالية� :إتاحة الفر�صة للطلبة
الندوات ال�سيا�سية مبتو�سط ح�سابي (،)1.79
بعقد الندوات واملهرجانات الوطنية ،و�إقامة املعار�ض
أ
تاله ربط التوا�صل االجتماعي بالهداف ال�سيا�سية
مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.37تاله يف املقام الثاين
مبتو�سط ح�سابي ( ،)1.80أ�خريا ت�شجيع اجلامعات
م�شاركة اجلامعات يف املنا�سبات الوطنية والفعاليات
املبادرات الطالبية جتاه املواقف ال�سيا�سية مبتو�سط
ال�سيا�سية مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.36تاله يف املقام
ح�سابي ( . )1.86ولعل الدور املتو�سط للجامعات
الثالث تعزيز الهوية الفل�سطينية واالنتماء مبتو�سط
الفل�سطينية يف تنمية الوعي ال�سيا�سي للطلبة يعود
ح�سابي ( ،)2.25تاله يف املقام الرابع تر�سيخ
أ
�إىل عدة �مور منها قلة ا إلمكانات املادية للجامعات
الدميقراطية من خالل انتخابات جمال�س الطلبة
لتنظيم امل�ؤمترات والندوات والور�ش املتعلقة مبفاهيم
مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.23و أ�خريا تاله يف املقام
الثقافة ال�سيا�سية ،كما يعود ذلك يف جانب منه �إىل
اخلام�س طرح اجلامعة مل�ساق �إجباري يف العلوم
عدم انخراط �إدارات اجلامعات يف العمل ال�سيا�سي
ال�سيا�سية والق�ضية الفل�سطينية مبتو�سط ح�سابي
املبا�رش وخ�صو�صا يف ظل حالة اال�ستقطاب التي
(.)2.14
أ
أ
تعي�شها احلالة الفل�سطينية ،وما يرتتب عليها من
يف حني كان �قل هذه الدوار ت�شجيع اللقاءات
20

0.80

16
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تفاعالت ،كما أ�ن العديد من اجلامعات ترتك حرية
العمل ال�سيا�سي للطلبة كونها ال�ساحة الرئي�سة التي
ميار�س فيها الطلبة الدميقراطية ب�شكل فعلي ،لذا ف�إن
التدخل يف هذا اجلانب قد يعرقل العمل الدميقراطي
من وجهة نظر الطلبة ،ولقد توافقت هذه الدرا�سة مع
درا�سة ( )wood، 2000ودرا�سة ()lori، 2001
ودرا�سة امل�شاقبة والهزامية ( .)2003وتعار�ضت
مع درا�سة ال�شويحات ( )2003وعزام ()1989
ودرا�سة (.)donegan،1999

النتائج املتعلقة بفر�ضيات الدرا�سة :
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الفر�ضية أالوىل:

«ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
 ∞ = 0.05بني دو ر اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية
الوعي ال�سيا�سي ون�رشه لدى ال�شباب اجلامعي
تعزى �إىل اجلامعة».
وللت أ�كد من �صحة الفر�ضية مت ا�ستخراج املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،ونتائج اختبار
ت ،ونتائج اختبار حتليل التباين أالحادي ،ونتائج
اختبار �شيفيه وذلك كما هو وا�ضح من اجلدول رقم
()4

جدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للفروق بني دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية
الوعي ال�سيا�سي ون�شره لدى ال�شباب اجلامعي من وجهة نظر طلبة اجلامعات تعزى �إىل اجلامعة
اجلامعة

اخلليل
القد�س املفتوحة
بوليتكنك فل�سطني
جامعة القد�س
جامعة بيت حلم
املجموع

العدد

250
300
250
250
100
1150

يت�ضح لنا من اجلدول رقم ( )4أ�ن ا�ستجابات طلبة
اجلامعات حول الفرق بني دور اجلامعات الفل�سطينية
يف تنمية ون�رش الوعي ال�سيا�سي كانت أ�على �شيء
لدى طلبة جامعة بيت حلم مبتو�سط ح�سابي ()2.14
تالها يف املقام الثاين طلبة جامعة اخلليل مبتو�سط
ح�سابي ( ،)2.01تالها يف املقام الثالث طلبة جامعة
القد�س املفتوحة مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.00تالها يف
املقام الرابع طلبة جامعة القد�س مبتو�سط ح�سابي
( ،)1.86و أ�خري ًا طلبة جامعة بوليتكنك فل�سطني
مبتو�سط ح�سابي ( ،)1.83وملعرفة فيما �إذا كانت
هنالك فروق ذات داللة �إح�صائية بني دور اجلامعات
الفل�سطينية يف تنمية ون�رش الوعي ال�سيا�سي تعزى �إىل
21

املتو�سط احل�سابي
2.01
2.00
1.83
1.86
2.14
1.95

االنحراف املعياري
37.
41.
37.
37.
35.
39.

اجلامعة مت ا�ستخراج نتائج حتليل التباين أالحادي
وذلك كما هو وا�ضح من اجلدول رقم ()5

Published by Arab Journals Platform, 2020

ebron University Research Journal-B (Humanities) - (???? ????? ?????? ??????- ? (?????? ?????????, Vol. 4 [2020], Iss. 1, Art. 1
تيسري ابو ساكور ،دور اجلامعات  ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1ص (2009 ،)252-223

244

جدول رقم ()5
نتائج حتليل التباين أالحادي للفروق بني دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية الوعي ال�سيا�سي
ون�شره لدى ال�شباب اجلامعي من وجهة نظر طلبة اجلامعات تعزى �إىل اجلامعة
م�صدر التباين

جمموع
املربعات

11.036
164.131
175.167

درجات
احلرية

4
1145
1149

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
يت�ضح لنا من اجلدول رقم ( )5أ�نه توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )∞ = 0.05بني
دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية ون�رش الوعي
ال�سيا�سي لدى ال�شباب اجلامعي من وجهة نظر طلبة

متو�سط
املربعات

2.759
0.143

قيمة ف
املح�سوبة

19.248

م�ستوى الداللة
ا إلح�صائية
0.000

اجلامعات تعزى �إىل اجلامعة ،حيث كانت الداللة
ا إلح�صائية ( )∞ = 0.05وهي دالة �إح�صائيا،
وملعرفة م�صدر الفروق مت ا�ستخراج نتائج اختبار
�شيفيه وذلك كما هو وا�ضح من اجلدول رقم ()6

جدول رقم ()6
نتائج اختبار �شيفيه للمقارنات الثنائية للفروق بني دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية الوعي
ال�سيا�سي ون�شره لدى ال�شباب اجلامعي من وجهة نظر طلبة اجلامعات تعزى �إىل اجلامعة
اجلامعة

اخلليل القد�س
املفتوحة

2.01
اخلليل
2.00
القد�س املفتوحة
بوليتكنك فل�سطني 1.83
1.86
القد�س
2.14
بيت حلم

0.1820
0.1727

ت�شري نتائج اختبار �شيفيه للمقارنات الثنائية للفروق
بني دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية الوعي
ال�سيا�سي ون�رشه لدى ال�شباب اجلامعي من وجهة
نظر طلبة اجلامعات تعزى ملتغري اجلامعة أ�ن الفروق
كانت ما بني ا�ستجابات طلبة جامعة بيت حلم من جهة
وطلبة جامعات القد�س املفتوحة وبولتكنيك فل�سطني
وجامعة القد�س من جهة ثانية ،ول�صالح جامعة بيت
حلم الذين كانت درجة الوعي ال�سيا�سي لديهم أ�على
من اجلامعات أالخرى  ،من جانب آ�خر أ�ظهرت نتائج
اختبار �شيفية أ�ن هنالك فروق ًا ما بني جامعة اخلليل
22

البوليتكنك
فل�سطني

القد�س
0.1483
0.1390

بيت حلم

0.1418
0.3145
0.2808

والقد�س املفتوحة من جانب وبني جامعتي بولتكنيك
فل�سطني وجامعة القد�س من جانب آ�خر ،ول�صالح
جامعة اخلليل والقد�س املفتوحة ،حيث كانت درجة
الوعي ال�سيا�سي لدى طلبتها أ�على من جامعة
بولتكينك فل�سطني وجامعة القد�س.
ويعزو الباحث ذلك �إىل املناخ اجلامعي جلامعة بيت
حلم فهو مناخ تعددي ي�شمل الطلبة امل�سلمني والطلبة
امل�سيحيني ،ومن هنا تويل اجلامعة دورا كبريا للحفاظ
على التعددية والت�سامح واالبتعاد عن التع�صب ،كما
أ�ن �صغر م�ساحة اجلامعة و�إمكانياتها تتيح للجامعة
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عمل ور�ش عمل عن التوا�صل والثقافة ال�سيا�سية
والدميقراطية واملفاهيم التي لها عالقة بالثقافة
ال�سيا�سية للجامعة ،وقد تعار�ضت هذه الدرا�سة مع
درا�سة العواملة ( ,) 2005والنق�شبندي (.)2000
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الفر�ضية الثانية:

«ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
( )∞ =0.05بني دور اجلامعات الفل�سطينية يف
تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�رشه لدى ال�شباب اجلامعي
تعزى �إىل اجلن�س».

جدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار ت للفروق بني دور اجلامعات
الفل�سطينية يف تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�شره لدى ال�شباب اجلامعي من وجهة نظر طلبة
اجلامعات تعزى �إىل اجلن�س
اجلن�س

العدد

ذكر
أ�نثى

485
665

املتو�سط
احل�سابي
1.94
1.95

االنحراف
املعياري
0.40
0.38

يت�ضح لنا من اجلدول رقم ( )7أ�نه ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ( )∞ = 0.05بني
دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية الوعي ال�سيا�سي
ون�رشه لدى ال�شباب اجلامعي من وجهة نظر طلبة
اجلامعات تعزى �إىل متغري اجلن�س،حيث كانت الداللة
ا إلح�صائية ( )∞ = 0.05وهي غري دالة �إح�صائي ًا،
حيث بلغ متو�سط ا�ستجابات الذكور نحو ذلك
( )1.94مقابل ( )1.95لدى ا إلناث.
ويعزو الباحث ذلك أ�ن اجلامعة هي ال�ساحة الوحيدة
التي متار�س فيها امل�ساواة بني اجلن�سني ،كما أ�ن
الندوات وور�ش العمل التي تعقدها اجلامعات
لي�ست حكر ًا على جن�س دون آ�خر ،كما أ�ن امل�ساقات
التعليمية واملناهج تراعي املفاهيم «اجلندرية» يف
عر�ضها للمادة ،وقد توافقت هذه الدرا�سة مع درا�سة
النق�شبندي ( ) 1993يف حني تعار�ضت هذه الدرا�سة
مع درا�سة امل�شاقبة ( ،) 2003ودرا�سة العواملة
( ،) 2005والنق�شبندي ( )2000ودرا�سة (Rei
.)isch ،2002
23

درجات
احلرية
484
664

م�ستوى الداللة
قيمة ت
املح�سوبة ا إلح�صائية
-0.734

0.463

الفر�ضية الثالثة:

«ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
( )∞ =0.05بني دو ر اجلامعات الفل�سطينية يف
تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�رشه لدى ال�شباب اجلامعي
تعزى �إىل مكان ال�سكن».
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جدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للفروق بني دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنميةالوعي
ال�سيا�سي ون�شره لدى ال�شباب اجلامعي من وجهة نظر طلبة اجلامعات تعزى �إىل مكان ال�سكن
مكان ال�سكن

العدد

443
634
70
1147

مدينه
قريه
خميم
املجموع
يت�ضح لنا من اجلدول رقم ( )8أ�ن ا�ستجابات طلبة
اجلامعات حول دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية
ون�رش الوعي ال�سيا�سي ح�سب مكان ال�سكن كانت
أ�على �شيء لدى طلبة املخيمات مبتو�سط ح�سابي
( ،)2.01تالها يف املقام الثاين طلبة القرى مبتو�سط
ح�سابي ( ،)1.95و أ�خريا طلبة املدن مبتو�سط

املتو�سط احل�سابي
1.92
1.95
2.01
1.94

االنحراف املعياري
0.41
0.38
0.39
0.39

ح�سابي ( ،)1.92وملعرفة فيما �إذا كانت هناك فروق
ذات داللة �إح�صائية بني دور اجلامعات الفل�سطينية
يف تنمية ون�رش الوعي ال�سيا�سي تعزى �إىل مكان
ال�سكن مت ا�ستخراج نتائج حتليل التباين أالحادي
كما هو وا�ضح من اجلدول رقم ()9

جدول رقم ()9
نتائج حتليل التباين أالحادي للفروق بني دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية الوعي ال�سيا�سي
ون�شره لدى ال�شباب اجلامعي من وجهة نظر طلبة اجلامعات تعزى �إىل مكان ال�سكن
م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع املربعات

درجات
احلرية

0.685
173.899
174.584

2
1144
1146

يت�ضح لنا من اجلدول رقم ( )9أ�نه ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ()∞ = 0.05
بني دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية ون�رش الوعي
ال�سيا�سي لدى ال�شباب اجلامعي من وجهة نظر طلبة
اجلامعات تعزى �إىل مكان ال�سكن ،حيث كانت الداللة
ا إلح�صائية ( )∞ = 0.05وهي غري دالة �إح�صائي ًا.
ويف�رس الباحث هذه النتيجة ب أ�ن اجلامعات
الفل�سطينية ال متيز عند قبولها للطلبة ما بني طلبة
24

متو�سط قيمة ف
املربعات املح�سوبة
0.342
0.152

2.252

م�ستوى
الداللة
ا إلح�صائية
0.106

املدن والقرى واملخيمات ،كما أ�ن الندوات والربامج
التي تقدمها اجلامعات ال تكون على أ��سا�س طبقي أ�و
فئوي أ�و مناطقي ،بل العك�س ف�إن فل�سفة اجلامعات
الفل�سطينية تقوم على أ��سا�س التعليم للجميع وقد
توافقت هذه الدرا�سة مع درا�سة العوامله ()2005
وتعار�ضت مع درا�سة عزام (.)1990
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الفر�ضية الرابعة:

«ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى
( )∞ = 0.05بني دور اجلامعات الفل�سطينية يف
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تنمية الوعي ال�سيا�سي ون�رشه لدى ال�شباب اجلامعي
تعزى �إىل امل�ستوى الدرا�سي».

جدول رقم ()10
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للفروق بني دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية
الوعي ال�سيا�سي ون�شره لدى ال�شباب اجلامعي من وجهة نظر طلبة اجلامعات تعزى �إىل ال�سنة
الدرا�سية

ال�سنة الدرا�سية
�سنة أ�وىل
�سنة ثانية
�سنة ثالثة
�سنة رابعة فما فوق
املجموع

العدد

306
333
231
278
1148

يت�ضح لنا من اجلدول رقم ( )10أ�ن ا�ستجابات طلبة
اجلامعات حول دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية
ون�رش الوعي ال�سيا�سي ح�سب ال�سنة الدرا�سية كانت
أ�على �شيء لدى طلبة ال�سنة أالوىل مبتو�سط ح�سابي
( ،)2.00تالها طلبة ال�سنة الثانية مبتو�سط ح�سابي
( ،)1.95ومن ثم طلبة ال�سنة الثالثة والرابعة فما

املتو�سط احل�سابي
2.00
1.95
1.91
1.91
1.94

االنحراف املعياري
0.38
0.38
0.38
0.41
0.39

فوق على التوايل مبتو�سط ح�سابي ( ،)1.91وملعرفة
فيما �إذا كانت هنالك فروق ذات داللة �إح�صائية بني
دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية ون�رش الوعي
ال�سيا�سي تعزى �إىل مكان ال�سكن مت ا�ستخراج نتائج
حتليل التباين أالحادي وذلك كما هو وا�ضح من
اجلدول رقم ()11

جدول رقم ()11
نتائج حتليل التباين أالحادي لفروق بني دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية الوعي ال�سيا�سي
ون�شره لدى ال�شباب اجلامعي من وجهة نظر طلبة اجلامعات تعزى �إىل ال�سنة الدرا�سية
م�صدر التباين

جمموع
املربعات

1.496
173.091
174.587

درجات
احلرية
3
1144
1147

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
يت�ضح لنا من اجلدول رقم ( )11أ�نه توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ()∞ = 0.05
بني دو ر اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية ون�رش
الوعي ال�سيا�سي لدى ال�شباب اجلامعي من وجهة
نظر طلبة اجلامعات تعزى �إىل ال�سنة الدرا�سية ،حيث
25

متو�سط
املربعات
.499
.151

قيمة ف
املح�سوبة

م�ستوى الداللة
ا إلح�صائية

3.295

.020

كانت الداللة ا إلح�صائية ( )∞ = 0.05وهي دالة
�إح�صائي ًا ،وملعرفة م�صدر الفروق مت ا�ستخراج
نتائج اختبار �شيفيه وذلك كما هو وا�ضح من اجلدول
رقم ()12
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جدول رقم ()12
نتائج اختبار �شيفيه للمقارنات الثنائية للفروق بني دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية الوعي
ال�سيا�سي ون�شره لدى ال�شباب اجلامعي من وجهة نظر طلبة اجلامعات تعزى �إىل اجلامعة
اجلامعة
�سنة أ�وىل
�سنة ثانية
�سنة ثالثة
�سنة رابعة فما فوق

املتو�سط
احل�سابي

�سنة أ�وىل

1.98
1.96
1.92
1.88

ت�شري نتائج اختبار �شيفيه اىل ملقارنات الثنائية
للفروق بني دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية
ون�رش الوعي ال�سيا�سي لدى ال�شباب اجلامعي من
وجهة نظر طلبة اجلامعات تعزى �إىل ال�سنة الدرا�سية
أ�ن الفروق كانت ما بني ا�ستجابات طلبة ال�سنة أالوىل
من جانب وطلبة ال�سنة الثالثة والرابعة فما فوق من
جانب آ�خر ول�صالح طلبة ال�سنة أالوىل ،حيث كانت
ا�ستجاباتهم حول دور اجلامعات يف ن�رش الوعي
ال�سيا�سي أ�على من طلبة ال�سنوات أالخرى.
ويعزو الباحث ذلك �إىل أ�ن طلبة ال�سنة أالوىل يعي�شون
مرحلة انتقالية ،حيث كانوا يف املرحلة أالوىل أ�ي
املدر�سية يعي�شون يف ج ٍو تربوي ت�سلطي ال يعزز
املمار�سات الدميقراطية ،كما أ�ن املناخ املدر�سي
هو مناخ يقوم على العقاب ،وبالتايل ف�إن جتربتهم
اجلديدة يف اجلامعة قد أ�تاحت لهم الكثري من
احلريات �سواء يف امل�شاركة يف الندوات أ�و من خالل
التعبري عن ر أ�يهم ب�رصاحة تعار�ضت هذه الدرا�سة
مع درا�سة العواملة ( )2005وتوافقت مع درا�سة
امل�شاقبة والهزامية ()2001

التو�صيات :

 .1توفري الدعم املادي للجامعات لكي تتمكن من
القيام بالواجبات امللقاة على عاتقها.
26

�سنة
ثانية

�سنة ثالثة
0.090

�سنة رابعة فما
فوق
0.090

� .2رضورة ت�شكيل وحدة يف كل جامعة من اجلامعات
لرفع م�ستوى الوعي ال�سيا�سي لدى الطلبة.
� .3رضورة قيام اجلامعات بعقد الندوات ال�سيا�سية
والثقافية يف اجلامعة ب�شكل دوري.
� .4رضورة تدري�س م�ساق جامعي �إجباري يتعلق
بالثقافة ال�سيا�سية ومفاهيم املواطنة.
� .5رضورة العمل على حتييد و ا�ستقاللية اجلامعات
و ان تبقى تقدم خدماتها لكل افراد ال�شعب
مبو�ضوعية .
 .6العمل على بث روح أالخوية و الت�سامح بني طلبة
اجلامعات و ذلك بالتوعية ال�شاملة �سواء بالندوات
وامل�ؤمترات الطالبية الهادفة و الن�شاطات الطالبية
والن�رشات املكتوبة.
 .7االهتمام بتعزيز املمار�سات الدميقراطية يف
املدار�س الثانوية كونها املرحلة التي ت�سبق املرحلة
اجلامعية.

املراجع:

 .1ابن منظور ،أ�بو الف�ضل جمال الدين ،ل�سان العرب
بريوت دار �صادر.)1970( ،
 .2أ�بو كري�شة ،عبد الرحيم ،درا�سات يف علم اجتماع
التنمية ,املكتب اجلامعي ،ا إل�سكندرية ،م�رص،
(.)2003
 .3بدران �شبل ،الرتبية املعا�رصة ،العدد � 34ص ،5
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(.)1994
 .4بدران� ،شبل ،الده�شان ،جمال ،التجديد يف التعليم
اجلامعي ،دار قباء للطباعة والن�رش والتوزيع،
القاهرة ،م�رص.)2001( ،
 .5بيومي ،أ��سماء ،الرتبية ال�سيا�سية يف أ�دب أالطفال.
درا�سة مقارنة بني م�رص و�إ�رسائيل ط 1القاهرة
مركز احل�ضارة العربية.)2000( ،
 .6التثبيتي ،عبد اهلل ,علم اجتماع الرتبية(،ط)1
املكتب اجلامعي احلديث ،ا إل�سكندرية ،م�رص،
(.)2002
أ
أ
 .7التل� ،حمد ،التعلم العايل يف الردن ،عمان،
(.)1998
 .8جامعة القد�س املفتوحة ،مدخل �إىل العلوم
ال�سيا�سية ،من�شورات جامعة القد�س املفتوحة ،عمان
أالردن.)2004( ،
 .9احلفني ،عبد املنعم ،املعجم ال�شامل مل�صطلحات
الفل�سفة (ط )3مكتبة مدبويل ,القاهرة.)2000( ،
 .10اخل�شاب ،م�صطفى ،علم االجتماع ومدار�سه :
املدخل �إىل علم االجتماع الكتاب الثاين  ،مكتبة أ�ال
جنلو امل�رصية القاهرة.)1992( ،
 .11اخلمي�س ،ال�سيد ،اجلامعة وال�سيا�سة يف م�رص
ا إل�سكندرية ،دار الوفاء للطباعة والن�رش.)2000( ،
 .12ر�شوان ،ح�سني ،تطور النظم االجتماعية
و أ�ثرها يف الفرد واجلماعة( ،ط )4املكتب اجلامعي
احلديث ا إل�سكندرية ،م�رص.)2003( ،
 .13ر�شيد ،أ�حمد ،دور اجلامعة يف املجتمع يف �ضوء
الرتبية ا إل�سالمية من وجهة نظر أ�ع�ضاء هيئة التدري�س
يف جامعة الريموك ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة
– جامعة الريموك – �إربد ،أالردن)1999( ،
 .14ر�شيد ،احمد ،دور اجلامعة يف املجتمع يف �ضوء
الرتبية ا إل�سالمية من وجهة نظر أ�ع�ضاء هيئة التدري�س
يف جامعة الريموك ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
جامعة الريموك �إربد أالردن.)1999 ( ،
27
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� .15ساري � ،سامل ،الذات العربية املت�ضخمة �،إدراك
الذات املركز وا آلخر اجلواين،يف كتاب �صورة ا آلخر
العربي ناظر ًا أ�و منظور �إليه  :بريوت مركز درا�سات
الوحدة العربية.)1999( ،
� .16سعد � ،إ�سماعيل ،االجتاهات احلديثة يف علم
االجتماع ،دار املعرفة اجلامعية ،ا إل�سكندرية ،م�رص،
(.)2000
� .17سليمان ،ميخائيل ،يف كتاب �صورة ا آلخر
العربي ناظرا او منظور اليه  :بريوت مركز درا�سات
الوحدة العربية.)1999( ،
� .18شحاته ح�سن ،عمار ،حامد ،نحو تطوير التعلم
يف الوطن العربي بني الواقع وامل�ستقبل ،الدار
امل�رصية اللبنانية ،القاهرة ،م�رص ،198 – 197
(.)2003
� .19شلدان فايز ،منوذج مقرتح لدور اجلامعات
الر�سمية أالردنية يف تنمية الوعي االجتماعي لدى
الطلبة من وجهة نظر أ�ع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة،
ر�سالة دكتوراه غري من�شورة .اجلامعة أالردنية،
عمان ،أالردن.)2006( ،
 .20ال�شويحات� ،صفاء ،درجة متثل طلبة اجلامعات
أالردنية ملفاهيم املواطنة ال�صاحلة ،ر�سالة دكتوراه
غري من�شورة اجلامعة أالردنية ،عمان أالردن،
(.)2003
 .21ال�شويحات� ،صفاء نعمة ،درجة متثل طلبة
اجلامعات أالردنية ملفاهيم املواطنة العاملة ور�سالة
دكتوراه غري من�شورة اجلامعة أالردنية ،عمان،
أالردن.)2003( ،
 .22ال�صغري ،أ�حمد ،التعليم اجلامعي يف الوطن
العربي(،ط )1عامل الكتب ،القاهرة.)2005( ،
 .23الطراح ،علي ،التن�شئة االجتماعية وقيم الذكورة
يف املجتمع الكويتي ،جملة العلوم االجتماعية املجلد
 28العدد.)2000( ،70-94 :
 .24طهطاوي� ،سيد و رزق حنان ،دور أال�رسة يف
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حتقيق ال�ضبط االجتماعي لدى أالبناء ( درا�سة
ميدانية ) حتكيم كلية الرتبية ،جامعة املن�صورة
العدد  /57يناير (..)2005
 .25العاجز ،فواد ،دور اجلامعات الفل�سطينية يف
حتقيق التنمية ال�شاملة ,درا�سة مقدمة للم�ؤمتر
ال�سنوي العا�رش يناير ( )2002للجمعية امل�رصية
للرتبية املقارنة وا إلدارة التعليمية ,دار الفكر العربي
القاهرة.
 .26عبد الرحمن ،عبد اهلل ،علم االجتماع ال�سيا�سي,
(ط )1دار النه�ضة العربية للطباعة والن�رش ،بريوت
لبنان.)2001( ،
 .27عبد الوهاب ،ليلي ،م�شكالت ال�شباب والتعليم
اجلامعي(،ط )1درا�سة ميدانية دار املعرفة
اجلامعية ،ا إل�سكندرية ،م�رص.)1992( ،
 .28العراقي� ،سهام حممود ،الطالب والق�ضايا
اجلامعية ،دار املطبوعات اجلديدة طنطا ،م�رص،
(.)1984
 .29العزام .عبد املجيد ،اجتاهات عينة خمتارة من
املجتمع أالردين نحو امل�شاركة ال�سيا�سية .درا�سة
ميدانية .جامعة الريموك.)1990( ،
 .30ع�صفور ،جابر ،هوام�ش على دفرت التنوير
(ط) ،1املركز الثقايف بريوت لبنان.)1994( ،
 .31العواملة ،عبد اهلل ،مفهوم التنمية ال�سيا�سية لدى
طلبة كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات أالردنية
ر�سالة دكتوراه غري من�شورة اجلامعة أالردنية،
عمان ،أالردن.)2005( ،
 .32غباري ،حممد ،اخلدمة االجتماعية ورعاية
أال�رسة والطفولة وال�شباب( ،ط )2املكتب اجلامعي
احلديث ا إل�سكندرية م�رص.)1989( ،
 .33الكندري ،نبيلة يو�سف عبد اهلل ،اجلمعيات
الطالبية و أ�ثرها على الطالب يف جامعة الكويت،
جملة اخلليج واجلزيرة العربي ،عدد  .113ابريل،
(.)2006
28
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 .34اللقاين ،أ�حمد ح�سن ،واجلمل ،علي ،معجم
امل�صطلحات الرتبوية واملعرفة يف املناهج وطرق
التدري�س (ط )1عامل الكتب ,القاهرة ،م�رص،
(.)1996
 .35اللقاين ،أ�حمد ح�سني ،واجلمل ،علي ،معجم
امل�صطلحات الرتبوية واملعرفة يف التاريخ وطرق
التدري�س (ط )1القاهرة ،عامل الكتب.)1996( ،
 .36حممد ،علي ،أ��صول االجتماع ال�سيا�سي.
ال�سيا�سة واملجتمع يف العامل الثالث (ج،)3
(.)1986
أ
 .37م�شاقبة� ،مين ،االجتاهات ال�سيا�سية لدى
الطلبة اجلامعيني ،درا�سة ميدانية ملجلة أ�بحاث
الريموك.)1993( ،87-120 ،)1(9 ،
 .38م�شاقبة  ،أ�مني  ،حممد الهزامية ،ا إلدراك
ال�سيا�سي ألبعاد التمزق القومي العربي لدى طلبة
جامعة العلوم التطبيقية أالهلية درا�سة ميدانية،جملة
درا�سات ،جملد .)2001( ،28
 .39م�شاقبة ،أ�مني ،االجتاهات ال�سيا�سية لدى
الطلبة اجلامعيني درا�سة ميدانية ،جملة أ�بحاث
الريموك.)1993( ،87-120 ,)1(9,
 .40مطاوع� ،إبراهيم ،التنمية الب�رشية بالتعليم
والتعلم يف الوطن العربي ،دار الفكر العربي ط،1
القاهرة.)2002( ،
 .41ميعاري ،حممود ،الفل�سطيني والعربي
وا إل�رسائيلي يف نظر الطلبة اجلامعيني يف فل�سطني،
يف كتاب �صورة ا آلخر العربي ناظرا أ�و منظور �إليه :
بريوت مركز درا�سات الوحدة العربية.) 1999( ،
 .42ميعاري ،حممود ،الثقافة ال�سيا�سية يف فل�سطيني
درا�سة ميدانية  ،بريزيت  :معهد ابراهيم ابو لغدد
للدرا�سات الدولية. ) 2001( ،
 .43النق�شبندي ،بارعة ،امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�ةأ
أالردنية ،درا�سة ميدانية لطالبات العلوم ال�سيا�سية
يف اجلامعة أالردنية وجامعة العلوم التطبيقية،
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تر�سيخ مبد أ� الدميقراطية من خالل انتخابات جمال�س الطلبة.
عقد املحا�رضات و�إقامة الندوات ال�سيا�سية.
ت�شجيع احلوارات واملناق�شات احلرة بني الطلبة داخل اجلامعة.
ت�شجيع اجلامعات املبادرات الطالبية اجتاه املواقف ال�سيا�سية.
�إيجاد مناخ للتناف�س بني التيارات ال�سيا�سية لطرح توجهاتها
و أ�فكارها.
م�شاركة اجلامعات يف املنا�سبات الوطنية والفعاليات ال�سيا�سية.
ت�شجيع الطلبة ب�إظهار االحتجاج ال�سيا�سي.
دعم اجلامعات ملجل�س احتاد الطلبة إل�صدار الن�رشات واملجالت
ال�سيا�سية.
�إتاحة الفر�صة للطلبة بعقد الندوات واملهرجانات الوطنية و �إقامة
املعار�ض.
ابتعاث اجلامعة للطلبة للم�شاركة يف الندوات ال�سيا�سية واملنا�سبات
الوطنية.
اهتمام اجلامعات باملعتقلني ال�سيا�سيني وتقدمي اخلدمات لهم
أ
ول�رسهم.
رعاية أ��رس ال�شهداء من خالل م�ساعدة أ�بنائهم وزوجاتهم ملوا�صلة
حت�صيلهم العلمي.
طرح اجلامعة مل�ساق �إجباري يف العلوم ال�سيا�سية والق�ضية
الفل�سطينية.
أ
ت�شجيع الرحالت اجلامعية للمناطق الفل�سطينية املدمرة والثرية.
ت�شجيع اللقاءات ال�شبابية خارج الوطن وداخله.
احرتام حقوق ا إلن�سان وتر�سيخ قيم الت�سامح بني املواطنني.
تنمية روح املواطنة ال�صاحلة.
تعزيز الوحدة الوطنية الفل�سطينية.
تعزيز الهوية الفل�سطينية واالنتماء.
تعزيز واحرتام �سيادة القانون.
التوا�صل بني الطالب من خالل املواقع االلكرتونية للجامعات.
تنمية ورعاية القيادات ال�شبابية.
تنمية وت�شجيع روح العمل اجلماعي.
تبني احلوار و�سيلة حلل النزاعات وف�ض اخلالفات.
تكوين ال�شخ�صية ال�سيا�سية القادرة على تويل القيادة.
ربط التوا�صل االجتماعي أ
بالهداف ال�سيا�سية.
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