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Abstract
The study aims to examine the estimation of a
sample of Palestinian University students in Gaza
governorate to the contribution of teaching human sciences
in their political education. It further aims to reveal whether
there are statistically significant differences at a significance
level (α≤ 0.05) between the averages of the sample. Such
differences might be attributed to the following variables:
sex, residential area, specialization. To achieve this, the
researcher used the descriptive approach by applying a tool
of (50) items on (618) randomly chosen male and female
students from the largest Palestinian universities in the
governorates of Gaza. Results have shown that: the overall
degree of estimation to the contribution of teaching human
sciences to political education was (68.43%), where the
fields culture and political self-components ranked first with
a relative weight of (72.09%), the fields awareness and
political participation ranked second with a relative weight of
(64.76%), and that there are no statistically significant
differences between the average scores of the sample's
estimates to the degree contribution of teaching human
sciences in Palestinian universities to political education.
That was due to the variables of residential area and gender.
However, differences were found due to the variable of
specialization in favor of (Sharia sciences). Finally, the
researcher recommended reformulating the contents of some
human sciences in Palestinian universities, including: the
problems of society, political awareness of the rights and
duties, and having care about the methods of teaching human
sciences that enhance the patriotism, such as the use of roleplaying, simulation )modeling .
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تقديرات طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة لدرجة
مساهمة تدريس العلوم اإلنسانية في التربية السياسية لديهم
محمود عبد المجيد عساف
أستاذ مساعد دكتور في اإلدارة والتخطيط التربوي
وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
massaf1000@hotmail.com
المستخلص
تهدف الدراسة الى التعىرف للى تيىدعر عينىة مىة الجىة ال امعىا
الفلسطينية بمحافظة غزة لدرجة مساهمة تدرعس العلىو اإلسسىاسية فىي التربيىة
 وكذلك الكشف عما لذا كان هنىا فىروذ ذا دةلىة لئيىا ية،السياسية لدعهم
) بىىية متوسىىطا تيىىدعرا أفىىراد العينىىة لهىىذ0.05 ≤α عنىىد مسىىتول دةلىىة
 المنطيىىىة،  التخيىىى،الدرجىىىة تعىىىزل للىىى المتليىىىرا ت النىىىوخ اةجتمىىىاعي
 فطجىق أداة الدراسىة، ولتحييق ذلك استعمل الجائث المىنه الوفىفي.)السكنية
) االجىا واالجىة مىة ال امعىا الفلسىطينية618 ) فيرة عل50 المكوسة مة
 و ىىد. تىىم ابتيىىارهم بالطرعيىىة العشىىوا ية الجسىىيطة،الكجىىرل بمحافظىىا غىىزة
أظهر النتا أن درجة التيدعر الكلية لمسىاهمة تىدرعس العلىو اإلسسىاسية فىي
) لذ ئيل م ال الثيافىة ومكوسىا الىذا%68.43 التربية السياسية كاست
 وم ىىال الىىوعي،)%72.09 السياسىىية) عل ى المركىىز ازول بىىوزن سسىىجي
 وأسى ة،)%64.76 والمشاركة السياسية) عل المركز الثاسي بىوزن سسىجي
توجد فىروذ ذا دةلىة لئيىا ية بىية متوسىطا درجىا تيىدعر أفىراد العينىة
لدرجىىة مسىىاهمة تىىدرعس العلىىو اإلسسىىاسية بال امعىىا الفلسىىطينية فىىي التربيىىة
 في ئىية وجىد، والنوخ اةجتماعي،السياسية تعزل لمتلير المنطية السكنية
 وفىي ىو.)فروذ تعزل لمتلير التخي وذلك ليىال العلىو الشىرعية
النتا أوف الجائث بضرورة لعادة فياغة محتول بعض العلو اإلسسىاسية
فىىي ال امعىىا الفلسىىطينية بمىىا عتضىىمة مشىىكا الم تمىىي والتوعيىىة السياسىىية
 واةهتمىىا بطرا ىق وأسىىاليت تىىدرعس العلىىو اإلسسىىاسية، مىىة ئيىىوذ وواججىىا
 المحاكىىاة،التىىي تعىىزز الحىىس الىىواني مثىىلت اسىىتعمال أسىىلوا لعىىت ازدوار
.)النمذجة

،الفلسطينية

 ال امعا، التربية السياسية:الكلمات المفتاحية
العلو اإلسساسية

Universities,
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 .1المقدمة
تؤثر السياسة بمجاد ها وأهدافها وممارساتها في الم تمي
وفي مؤسسات اة تيادعة واةجتماعية والتربوعة والعسكرعة
وغيرها ،كما تؤثر تأثيرا مجاشرا في الموااة وفي كل جواست
ئيات  ،فلذا الموااة وتعليم وفحت ورفاهيت مرتجط
بالسياسة ،وكذلك مستيجل أبنا وأئفاد وأمنهم واستيرارهم؛ لذا
شكلت التربية السياسية هاجسا دا ما للحاكم والمحكو  ،فهي
المؤسس لمستيجل كل منهما.
ليىىد أثىىر التطىىورا السياسىىية فىىي الم تمىىي الفلسىىطيني
بىىال السىىنوا السىىابية سىىلجيا عل ى منىىائي الحيىىاة اةجتماعيىىة
والوانيىىة ،والتىىي غلجىىت فيهىىا الميىىال الحزبيىىة عل ى الميىىال
الوانيىىة ،وتراجىىي فيهىىا اةستمىىا والىىوة والمشىىاركة السياسىىية
الزهىىىار ،2014 ،ص  ،)12علىىى الىىىرغم مىىىة أسىىى كىىىان مىىىة
الواجىىت بيىىا اليضىىاعا الوانيىىة ئا ىىرة فىىي أدوار المؤسسىىا
التربوعة ،وةسيما ال امعا آلسها المؤسسا التي ترفد الم تمي
بالمثيفية والمفكرعة واليادة.
فال امعة لل جاست دورها في تزوعىد الجتهىا بالمعلومىا
والمعارف إلعدادهم للمهة المختلفة تسهم أعضا في تنمية وعىيهم
في مختلف الم ىاة اةجتماعيىة والثيافيىة واة تيىادعة والفنيىة
والسياسية ،فضا عة تعزعز ئرعة الرأي والمشاركة ،والشعور
باةستما والكرامة والتفاؤل ،وبذلك عتمكة كل فرد مة المشاركة
بإع ابيىىىة وفاعليىىىة فىىىي ازسشىىىطة المختلفىىىة التىىىي تخىىىد الم تمىىىي
وتسىاعد على التيىىد والجنىا فىىي الم ىىاة السىابق ذكرهىىا أبىىو
ساكور ،2009 ،ص )240
ولعل كان وة عزال لل امعا الفلسطينية ازثر الكجير
في الحياة السياسية الفلسطينية ،لذ أسهمت في تعزعز دور الطلجة
في مختلف ال واست الحياتية ،بعد أن استيلت يادة ال ماهير مة
الطجية العمالية لل الطجية الطابية ،ولكة ازمر استه
باةسيسا السياسي وتشرذ الم تمي بية مؤعد ومعارض ،وزن
الجة ال امعا عمثلون الشرعحة ازكثر تأثيرا في أي م تمي مة
بال لعدادهم وتأهيلهم وتلييهم العلو  ،فإن تربيتهم مة النائية
السياسية تعد مة ازمور الداعمة لسامة النسي الواني.
وبنا علي عمكة لل امعة أن تيو بدور أساس ورا د
في تنمية وعي الطلجة بمختلف جواسج وةسيما في م ال التربية
السياسية ،وذلك عة ارعق ممارسة العدعد مة ازسشطة المختلفة
والتي منها تدرعس العلو اإلسساسية ،التي عتسي فيها الم ال
للحدعث عة ضاعا ومشكا الشجاا لكوسها رورة ملحة
إلعدادهم زن عيجحوا مواانية فالحية بعد بروجهم للحياة
العامة ،بعيدعة عة اةغتراا والسلجية والامجاةة واسخفاض
اإلئساس باةستما والوة للم تمي ،الناجم عة لة الوعي
السياسي كفافي ،1998 ،ص  ،)9ولعل الشجاا الفلسطيني بعد
ئدوث اةسيسا السياسي ،ومحاوة الميالحة الفاشلة ،ععيش
ئالة مة التشتت المتعلق بتشو مفاهيم الوعي واةستما السياسي
والتربية السياسية.
ولما كاست العلو اإلسساسية مسىا ا عدرسىها جميىي الجىة
ال امعة بلض النظر عة التخي كان مة الواجت أن تحتوي
عل التربية والتثييف السياسي ،التي تشهد اليىو ئضىورا كجيىرا
فىىىي مختلىىىف المحافىىىل العلميىىىة والسياسىىىية فىىىي العىىىالم ،وعىىىزداد
اةهتما بها فىي فلسىطية بىالرغم ممىا تشىهد السىائة الفلسىطينية
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مة جرا م لسىرا يلية ت ىا الشىعت الفلسىطيني ،واسيسىا سياسىي،
ومىىىا عشىىىهد العىىىالم أجمىىىي مىىىة لرهىىىاا وعنىىىف ىىىد ازبرعىىىا
باار ،17،ص .)2012
وبفضىىل اةسفتىىال اإللكتروسىىي ،والعىىالم المتوافىىل الىىذي
عنادي بحيوذ اإلسسىان ،ولزا هىذ الثىورة المعلوماتيىة واةسفتىال
ىىو مىىا أشىىار للي ى بعىىض الدراسىىا مىىة
المعرفىىي ،وعل ى
عف مستول الوعي بالهوعىة السياسىية ،و ىعف مسىتول أدا
ال امعا في هذا الم ال ،مثل دراسة كتلىو وسواجعىة ،)2018
وعساف  )2020كان ةبىد أن عختلىف تىدرعس العلىو اإلسسىاسية
فىىي جامعىىة اليىىو عىىة جامعىىة ازمىىس كنتي ىىة اجيعيىىة للتليىىرا
ال ذرعة وال وهرعة التي است د في اليرن الحادي والعشرعة،
ولهىىذا فىىإن تىىدسي الىىوعي بأهميىىة الييىىا بأبحىىاث تتنىىاول اليضىىاعا
المعافىىرة التىىي تمىىس مسىىتيجل الشىىعت الفلسىىطيني وةسىىيما فىىي
الم الية التربىوي والسياسىي ععجىر عىة ىعف المسىؤولية ت ىا
مناه ال امعا وبرام ها ،ومة هنا جا فكرة هذ الدراسة.
 .1تنجىىي أهميىىة هىىذ الدراسىىة مىىة أهميىىة الىىدور الىىذي تيىىو ب ى
ال امعا مة توجي النشاا ،وتدرعس العلو اإلسساسية ،فىي
الو ىىت الىىذي تختلىىف في ى اآلرا ئىىول مىىردود هىىذ المىىواد،
وفىىىي الو ىىىت الىىىذي تنىىىادي المنظمىىىا الدوليىىىة بضىىىرورة
تضىىىمية المنىىىاه وازسشىىىطة التعليميىىىة أساسىىىيا التربيىىىة
السياسىىىية .كمىىىا تظهىىىر أهميىىىة هىىىذ الدراسىىىة مىىىة ئساسىىىية
الو ي السياسي الفلسطيني ،الذي فشلت فيى كىل محىاوة
الميىىالحة الوانيىىة ،ازمىىر الىىذي عس ىتلز تفعيىىل المحتىىول
التعليمىىىىي فلىىىىم ععىىىىد اةهتمىىىىا بالسياسىىىىة مييىىىىورا علىىىى
المتخييىىىية أو المشىىىتللية بالسياسىىىة ،فعالمنىىىا المعافىىىر
أفىج عالمىا سياسىىيا للى الدرجىة التىىي ت عىل مىة اليىىعت
عل ى اإلسسىىان أن عيىىف منعىىزة عىىة ازمىىور السياسىىية التىىي
تدور في سطاذ واسي في الحياة اليومية.
وتأتي هذ الدراسة است ابة لما أوف ب منتدل
اليوسسكو المنعيد في أكتوبر  2013في مير اليوسسكو بجارعس
بضرورة تضمية التربية السياسية في المناه الدراسية ،وعلي
عمكة أن ترفد هذ الدراسة المكتجة الفلسطينية بدراسة د تعد
ازول مة سوعها – في ئدود معرفة الجائث -التي تجحث في
دور تدرعس المواد اإلسساسية في التربية السياسية ،و د عستفيد
مة هذ الدراسة كل مةت المسؤولية عة التعليم ال امعي في
وزارة التعليم العالي مة بال التعرف لل سجل النهوض
بتدرعس العلو اإلسساسية ،وكيفية توظيفها لخدمة التربية
السياسية ،والمسؤولية في ال امعا الفلسطينية عة تخطيط
ازسشطة الطابية وأساليت تنفيذها ،والييادا السياسية والشعجية
المهتمة بيضاعا ال امعا  ،والشجاا ،وأعضا هيئة التدرعس
بال امعا مة أجل الوفول لل أفضل الوسا ل لتفعيل العلو
اإلسساسية في مختلف الم اة  ،وبافة الم ال السياسي.
وبذلك تهدف الدراسة الحالية ،لل ت
 التعرف لل درجة تيدعر الجة ال امعا الفلسطينية لمسىاهمةتدرعس العلو اإلسساسية في التربية السياسية لدعهم.
 الكشف عما لذا كان هنا ابتافا في تيدعرا أفىراد العينىةلدرجىىىىة مسىىىىاهمة تىىىىدرعس العلىىىىو اإلسسىىىىاسية بال امعىىىىا
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النىوخ

الفلسطينية في التربية السياسىية تعىزل للى متليىرا
اةجتماعي ،الكلية ،المعدل التراكمي).
ليىىد تجلىىور لشىىكالية الدراسىىىة مىىة المائظىىة العر ىىىية
للوا ي التربىوي فىي ال امعىا الفلسىطينية مىة جهىة ،ومىة عمىل
الجائث بالتدرعس وسياشات المتكررة مىي الطلجىة مىة جهىة ثاسيىة،
لذ ت لىىت ل ى عىىدة مظىىاهر تمثلىىت فىىي ىىعف مسىىتول المعرفىىة
السياسىىىىىية ،وتراجىىىىىي مسىىىىىتول الىىىىىوعي السياسىىىىىي ل ئىىىىىداث
والتطورا  ،ووجود ئالة مة اةسفيا بية مىا ععتيىدون بى ومىا
عمارسوس في الوا ي ،فضا عة ما أثجتتى العدعىد مىة الدراسىا
مىىة ىىعف مسىىتول الىىوعي والمشىىاركة السياسىىية ،مثىىل دراسىىة
مركىىىىز هىىىىدف لحيىىىىوذ اإلسسىىىىان  ،)2018ودراسىىىىة دوعكىىىىا
 .)2016وبنا علي تتحدد مشكلة الدراسىة الحاليىة فىي اإلجابىة
عة ازسئلة اآلتية ت
 -1ما درجىة تيىدعر الجىة ال امعىا الفلسىطينية لمسىاهمة العلىو
اإلسساسية في التربية السياسية لدعهم؟
 -2هل توجد فروذ ذا دةلة لئيا ية عند مستول دةلىة ≤α
 )0.05بية متوسطا تيدعرا أفراد العينة لدرجة مسىاهمة
العلو اإلسساسية بال امعىا الفلسىطينية فىي التربيىة السياسىية
تعىىىزل للىىى متليىىىرا النىىىوخ اةجتمىىىاعي ،والتخيىىى ،
والمنطية السكنية)؟

 -2الجانب النظري

 1-2مصطلحات الدراسة
 1-1-2التربية السياسية
تىىىؤثر السياسىىىة بمكوساتهىىىا وأهىىىدافها وممارسىىىاتها فىىىي
الم تمىىىي وفىىىي مؤسسىىىات اة تيىىىادعة واةجتماعيىىىة والتربوعىىىة
والعسكرعة وغيرها ،كما تؤثر تأثيرا مجاشىرا على المىوااة فىي
كىىل جواسىىت ئياتى  ،فلىىذا المىىوااة وتعليمى وفىىحت ورفاهيتى
مىىىىرتجط بالسياسىىىىة ،وكىىىىذلك مسىىىىتيجل أبنا ىىىى وأئفىىىىاد وأمىىىىنهم
واستيرارهم.
تعىىىد التربيىىىة السياسىىىية والتنشىىىئة السياسىىىية عمليتىىىية
متشىىىابهتية ومتكىىىاملتية لة أسهمىىىا ليسىىىا متطىىىابيتية فكىىىل منهمىىىا
تستهدف تشكيل الفرد سياسىيا عىة ارعىق لكسىاب معىارف و ىيم
وات اها ومشاعر سياسية فىرعحة ،أي أسهمىا العمليتىان اللتىان
تتحول بهما الثيافة السياسية لم تمىي مىا للى مكىون مىة مكوسىا
شخيىية الفىرد .وتىتم هىىذ العمليىة فىي كلتىىا الحىالتية عىة ارعىىق
مؤسسىىا الم تمىىي المختلفىىة ،الرسىىمية وغيىىر الرسىىمية ،لة أن
عمليىىة التربيىىة السياسىىية تكىىون مييىىودة تهىىدف لنيىىل توجهىىا
سياسىىية تتفىىق مىىي أهىىداف ومجىىادس هىىذ المؤسسىىة ،وتيىىو بهىىذ
العملية مؤسسىا عدعىدة فىي الم تمىي كازسىرة وجماعىة الرفىاذ
ودور العجادة ووسا ل اإلعا  ،وازئزاا ،لة أن ال امعا تعىد
أهم تلك المؤسسا شنودة ،1988 ،ص .)54
ععرفهىا كىارتير  )Carter, 2007, p. 23بأسهىات تنميىة وعىي
الناشىىئية بمشىىكا الحكىىم واليىىدرة علىى المشىىاركة فىىي الحيىىاة
السياسىىىية ،وتنميىىىة ذلىىىك بالوسىىىا ل المختلفىىىة كالمنا شىىىا غيىىىر
الرسىىمية ،والمحا ىىرا  ،واةاىىاخ أو المشىىاركة فىىي النشىىاا
السياسي  ،وععرفها شنود  ،1988 ،ص  )12بأسهات
العمليىىىىة التىىىىي تهىىىىتم بىىىىازفراد لممارسىىىىة العمىىىىل
السياسىىىىي وتفهىىىىم الم تمىىىىي الىىىىذي ععيشىىىىون فيىىىى

صفحة | - 66 -

ولعطا الحد ازدس مة المواانة والتعرف على
ميومىىا المىىوااة اليىىال  ،وبىىذلك عتكىىون لىىدعهم
الىىوعي السياسىىي ،وفىىي الو ىىت سفسى عهىىتم بإعىىداد
اليىىادة اليىىادرعة عل ى تحمىىل المسىىؤولية فىىي يىىادة
الم تمي وفي جميي الم اة .
كمىىىىا ععرفهىىىىا الخميسىىىىي ،1994 ،ص  )23بأسهىىىىات
ال هىىود الرسىىمية وغيىىر الرسىىمية المجذولىىة لمسىىاعدة الناشىىئية
والشىىجاا عل ى التفكيىىر الحىىر ئىىول الحكىىم والسىىلطة ،وتىىوعيتهم
باليضىىاعا المحليىىة واليوميىىة والعالميىىة المعافىىرة بهىىدف تكىىوعة
وتنميىىىة المعىىىارف واليىىىيم واةت اهىىىا الكفيلىىىة برفىىىي مسىىىتول
المشىىاركة السياسىىية للفىىىرد فىىي لاىىار فلسىىىفة الم تمىىي وأهدافىىى
.
وميلحت
أما رسان ،1989 ،ص  )46فيعرفها بأسهات
ال هىىود المجذولىىة مىىة مؤسسىىا ووكىىاة التربيىىة
الرسىىمية وغيىىر الرسىىمية التىىي تعمىىل علىى تكىىوعة
وتنمية شخيية سياسية تتطابق مي الثيافىة السياسىية
لليىىا مية عل ى هىىذ المؤسسىىا  -لىىدل كىىل مىىوااة-
وتكوعة وتنمية وعي سياسي بمستوعات  -ئيث عكون
الموااة واعيا و ىادرا على تحيىيل الىوعي بنفسى
وتكىىوعة وتنميىىة ىىدرا المشىىاركة السياسىىية بحيىىث
عكون ادرا على  -وراغجىا فىي -المشىاركة السياسىية
بفاعليىىىة فىىىي ضىىىاعا م تمعىىى العامىىىة بكىىىل فىىىور
المشىىىاركة المتائىىىة التىىىي تىىىؤدي للىىى التلييىىىر سحىىىو
ازفضل.
وععرفها الجائث إجرائيا بأسهات
ال هىىود التىىي تجىىذلها ال امعىىا مىىة بىىال أسشىىطتها،
ومناه هىىا إلعىىداد الطالىىت سياسىىيا ،ولكسىىاب الثيافىىة
السياسية لم تمع  ،وتكوعة وتنمية الىوعي السياسىي
بمىىىا عتضىىىمن مىىىة لدرا لليىىىيم واليضىىىاعا المحليىىىة،
اليومية ،العالمية المعافرة وتكوعة وتنمية مهىارا
المشاركة السياسية ل ئيث عسهم بفاعلية في تطوعر
م تمع لل ما هو أفضل.
وبنا على مىا سىجق ،عمكىة اليىول أن مرائىل التربيىة السياسىية،
تتحدد في الرشيدي ،والع مي ،2010 ،ص )147ت
 -1مرحلة الطفولةت ففي هذ المرئلة عكتست ازفىراد سظىم اليىيم
والمعتيدا السياسية السىا دة فىي الم تمىي ،والتىي مىة شىأسها
أن تىىؤثر فىىي سىىلوكهم السياسىىي فىىي مرئلىىة النضىى  ،وهىىي
المرئلة التي عُدعي فيها المواانون للى الييىا بىأدوار معينىة
في العلمية السياسية.
 -2مرحلة المراهقةت أول الجائثون هذ المرئلة درا كجيرا مة
اةهتمىىا زكثىىر مىىة سىىجت ،فمىىة سائيىىة عجىىدأ معظىىم ازفىىراد
بالهىىا تحمىىل بعىىض واججىىا المواانىىة مثىىل اةشىىترا فىىي
التيوعت وأدا الخدمة العسكرعة ،ومىة سائيىة أبىرل عىتعلم
الفرد في أثنا ها يما وأفكارا سياسية جدعدة عمكة أن تتنا ض
مي يم ازسرة ،وكذلك د تشهد هذ المرئلة ات ا الفرد للى
رفىىض سمىىاذس السىىلو التىىي سشىىأ عل ى ائترامهىىا فىىي مرئلىىة
الطفولىة ،لذ عشىىعر بع ىىز الوسىىط الىذي ععىىيش فيى عىىة فهمى
فيتمرد علي .
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 -3مرحلةةة النضةةو واتعتةةةدالت لىىم تنىىل هىىىذ المرئلىىة اهتمامىىىا
ملحوظىىا مىىة جاسىىت دارسىىي التربيىىة السياسىىية بنىىا على أن
سلو الفرد في مرئلة النض عتحدد بما تعلم مة ات اهىا
ومعارف سياسية في مرئلتي الطفولة والمراهية ،لة أن هذا
اةت ا علفل ئييية جوهرعة هىي أن ازسىرة ة عمكنهىا لعىداد
الفىىرد لمواجهىىة كىىل مىىا تتطلج ى ئيات ى فىىي مرئلىىة النض ى ،
وةس ىياما أسهىىا ة تتو ىىي ازدوار التىىي ىىد عتعىىية علي ى أداؤهىىا
بال المرئلة المذكورة.
 1-1-1-2التربية السياسية والجامعة
تعد ال امعة وغيرها مىة مؤسسىا التعلىيم ذا أهميىة
بافىىة فىىي عمليىىة التربيىىة ولعىىداد ازجيىىال ال دعىىدة للمواانىىة
وتمثل الثيافة السياسية للم تمي ،سوا فىي الم تمعىا المتيدمىة
أو النامية ولىذلك فهىي تسىتيطت ىدرا كجيىرا مىة اهتمىا السىلطة
السياسىىية ئيىىث ة س ىىد سظامىىا سياسىىيا ة ععتىىرف بأهميىىة الىىدور
التربىىىوي لل امعىىىة ،ففىىىي الوةعىىىا المتحىىىدة مىىىثا تعىىىدا التربيىىىة
الوانيىىة  Civic Educationأو التأهيىىل للمواانىىة Civic
 Trainingمىواد لججارعىة فىي المىدارس وال امعىا الحكوميىة
كىىىذلك كاسىىىت المنىىىاه فىىىي اةتحىىىاد السىىىوفيتي السىىىابق تتضىىىمة
ميىىررا ذا اىىابي سياسىىي وا ى لتيىىدعم المنىىاه والمعىىارف
واليىىىيم والمشىىىاعر التىىىي عتجناهىىىا الحىىىزا الحىىىاكم سىىىذا  ،وتعىىىد
ال امعا في غالجية الدول النامية ازداة التي تعىول عليهىا الىنظم
الحاكمة فىي تعىدعل أو تلييىر توجهىا ازفىراد لمتطلجىا التلييىر
السياسي واة تيىادي واةجتمىاعي ،ومىة ثىم تتوسىي الدولىة فىي
لسشىىىا ها وتخضىىىعها إلشىىىراف الحكومىىىة الزعىىىا  ،2002 ،ص
.)101
لة أن بعىىض السياسىىيية والتربىىوعية عىىذهجون لل ى اليىىول
بىىأن ال امعىىىا مىىىا هىىي لة وسىىىيلة عسىىىتعية بهىىا النظىىىا الحىىىاكم
إلكسىىىىاا النشىىىى والشىىىىجاا المعىىىىارف واليىىىىيم واةت اهىىىىىا
والمشاعر التي تمكنهم مة التكيف مي ات اهىا النظىا السياسىي
والعمل عل تحييق أهداف ومة ثم تتشكل عملية التربية والتعلىيم
في المؤسسا التعليمية وفيا ةت اها النظا السياسي وفلسفت
وأعدعولوجيتى  .هىىذا مىىا دعىىا بعىىض علمىىا السياسىىة والتربيىىة للى
اليول بأن عملية التربية السياسية التي تيىو بهىا المدرسىة عمليىة
استيا ية وتت سحىو تىدعيم الىنظم اةجتماعيىة والسياسىية اليا مىة
والحفاظ عليها وعرجي ذلك لل أن بيدها السلطة ومياليىد ازمىور
في الم تمي وهي التىي ترسىم السياسىة التعليميىة وكىل مىا عخى
النظا التعليمي ،ومة ثم فهي متحيزة أعدعولوجيا للنظا السياسي
اليا م بطاا ،2004 ،ص .)23
لة أن هىىذا اليىىول بحسىىت راي الجائىىث عنطىىوي عل ى ىىدر
عظيم مة الملاةة في الشطط والتطرف ،فالتربية السياسىية التىي
تىىتم دابىىل ال امعىىىا ليسىىت بحىىال مىىىة ازئىىوال أداة سىىىلجية أو
محافظىىىة تمامىىىا ،زن التعلىىىيم ال ىىىامعي كنظىىىا عتمتىىىي بيىىىدر مىىىة
اةسىىتيال النسىىجي ولى دعنامياتى الذاتيىىة فىىي التىىدرعس ،ولن كىىان
موجها توجيها أعىدعولوجيا لة أسى عفضىي فىي كثيىر مىة ازئىوال
لل سوخ مىة الىوعي الىذي ىد ة عتفىق مىي مىا تتطلىي لليى الطجيىة
المسيطرة أو اليفوة الحاكمة وتسع لل تحييي .
وتكتسىىىت ال امعىىىا أهميتهىىىا ،وعتحىىىدد دورهىىىا فىىىي هىىىذا
الم ال بحست العوامل التي ذكرها الشىامي ،2006 ،ص )95
وهيت
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 -1طةةول المةةدة التةةي يقضةةيها الفةةرد فةةي المعسسةةة التعليميةةة
بىىال مختلىىف مرائىىل التعلىىيم ومىىا عترتىىت عل ى ذلىىك مىىة
تىىراكم كمىىي للمعىىارف واةت اهىىا واليىىيم السياسىىية التىىي
تنتيل للي مة الميررا الدراسية.
 -2طبيعةةة المعسسةةة التعليميةةة ونمةةت العالئةةات السةةائدة فيهةةا
زن المؤسسىة التعليميىة وئىىدة اجتماعيىة ذا منىا بىىاص،
عسىىاعد بدرجىىة كجيىىرة عل ى تشىىكيل لئسىىاس الفىىرد بالفعاليىىة
الشخيية ،وتحدعىد سظرتى ت ىا الجنىا اةجتمىاعي والنظىا
السياسي اليا م.
 -3نوعية المعلم وعالئته بتالميذه فكلما كان المعلم متمكنا مة
مادت العلميىة ،رعجىا مىة لىوا تاميىذ  ،مؤمنىا بيىيم النظىا
السياسىىي ملتزمىىا لعاهىىا فىىي تيىىرفات كىىان أكثىىر ىىدرة عل ى
غرسها في سفوسهم وتعميق لعماسهم بها.
 -4نوعيةةةة المةةةنهو الدراسةةةي ومحتةةةواه ولسةةةلو نقلةةةه إلةةة
الطةةال لذ مىىة المفتىىرض أن عتضىىىمة هىىذا المىىنه بشىىىكل
عمدي ومخطط الييم السياسية ازساسية التي عجلي الم تمىي
والنظا السياسي سيلها لل أبنا .
وتيىىىو ال امعىىىة بعمليىىىة التربيىىىة السياسىىىية عىىىة ارعىىىق
جواست متعددة  ،ئددها جرادة ،2010 ،ص  )52فيت
 -1نقةةةةم المعرفةةةةة السياسةةةةية :لذ لن عمليىىىىة سيىىىىل المعىىىىارف
والمفىىىاهيم السياسىىىية عمليىىىة علىىى ىىىدر كجيىىىر مىىىة ازهميىىىة
بالنسىىىىجة لىىىىدور ال امعىىىىا  ،و تشىىىىمل المعرفىىىىة بمتطلجىىىىا
المواانىىة مىىة ئيىىوذ وواججىىا  ،والمعرفىىة بالجنىىا الرسىىمي
للحكومة ورؤسا ها ،وموظفيهىا ،وأدوارهىم واليىيم الرسىمية
أو اجيعىىىة المىىىدبا والمخرجىىىا السياسىىىية والمعىىىارف
المكتسجة مة السلو  ،وهذا اةكتساا ربما عكون رسىميا أو
غيىىىر رسىىىمي ولكنىىى بيىىىفة بافىىىة وا عىىىي وذو مضىىىمون
سياسي.
 -2غرس وتنمية القيم السياسيةت وهي عملية على ىدر كجيىر
مة ازهمية ،وترجي أهميىة اليىيم للى أسهىا تسىهم فىي تكىوعة
أئكامنىىىا علىىى ازشىىىيا  ،ومثىىىل هىىىذ ازئكىىىا لهىىىا عا ىىىة
بم موعة المجادس والمعاعير التي ارتضاها الم تمي لنفسى ،
وةبد مة اةهتما بالييم وكيفية غرسها وتنميتها.
 -3تنميةةةة مهةةةارات المشةةةار ة و لةةة عةةةر طريةةة  :الميىىىررا
والعلو اإلسساسية ،فكثيرا ما س د بعض المو وعا التي تعىال
ىرورة مشىىاركة ازفىراد ،وةسىياما الشىىجاا فىي عمليىىة التنميىىة،
سىىوا أكاسىىت التنميىىة فىىي الم ىىاة الفكرعىىة ،أو اةجتماعيىىة ،أو
اة تيىىادعة ،أو السياسىىية .وكىىذلك ازسشىىطة الطابيىىة الميىىائجة
للميىىررا ولهىىذ ازسشىىطة ازثىىر ازكجىىر ،ومىىة هىىذ ازسشىىطة
م الس الطلجة والرئا  ،وازئزاا ،واإلعا التربوي.
وهنا أساليت متنوعة للتربية السياسية تختلىف مىة م تمىي
آلبىر ستي ىة ةبىىتاف ازسسىاذ السياسىية ،فكىىل سظىا سياسىىي أو
سسىىق سياسىىي لىى ارعيتىى وأسىىلوب الخىىاص الىىذي عتوافىىق مىىي
ظروف واجيعت .
 2-1-2العلوم اإلنسانية
مة المشهور أن اإلسسان كا ة مطجىوخ على التعىاعش فىي
جماعىىة ولىىذلك سىىرا عميىىل لل ى معاشىىرة النىىاس ومسىىاعرتهم ،وة
غرابىىة فىىي أسى عحىىت الم تمىىي الىىذي عنشىىأ فيى  ،وعحىت أن عكىىون
عضىىوا ئيىىا فيى  ،عسىىعد لسىىعادت وعشىىي لشىىيا  ،لىىذلك كىىان مىىة
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الضىىروري أن عكىىون هنىىا لاىىار فلسىىفي محىىدد آلفىىاذ اإلسسىىان
وات اهات عىة ارعىق دراسىة العلىو اإلسسىاسية التىي تشىمل اليىيم
واةت اهىىىا التربوعىىىة فىىىي الم تمىىىي ومؤسسىىىات سحىىىو ائتىىىرا
اليواسية المنظمة لطجيعة العا ة بية الجشر.
وفىىي هىىذا ال اسىىت عىىرل الليىىاسي  )2000أن السىىلو
اإلسساسي عتميزعة غير مة أسىواخ السىلو بأسى سىلو غر ىي
عنطىىىوي علىىى هىىىدف وغاعىىىة مىىىة ورا بذلىىى  ،كمىىىا أن العمليىىىة
التربوعة تتميز بأسهىا عمليىة لسسىاسية على وفىق أهىداف عرتضىيها
الم تمىىي وتتيجلهىىا الناشىىئة ،وعترتىىت عل ى وجىىود الفر ىىية فىىي
السىلو اإلسسىاسي والعمليىىة التربوعىة أسى ةبىد مىىة تحدعىد المسىىار
السىىليم للسىىلو  ،وتحدعىىد الوسىىا ل التىىي تعيىىق تحييىىق اللىىرض أو
الهدف ،وو ي المسار الذي عتم بى التأكىد مىة تحييىق الهىدف أو
اللرض اللياسي ،2000،ص .)76
وععىىىىىرف س يىىىىىت ،ودرة ،2001 ،ص  )17العلىىىىىو
اإلسساسية بأسهات المواد ذا الطىابي الفلسىفي التىي تهىتم بالسىلو
اإلسساسي وتوجيه فىي لاىار مىة المحىددا التىي تتسىم بالطجيعىة
الخافية لمضموسها ،وكذلك الت رعد في أغلت ازئيان .
وععرفها الباحث إجرائيا بأسهات
تلك المسا ا العامة ذا الطابي الفلسفي واإلسسىاسي
التي عدرسها الطالت فىي ال امعىة بلىض النظىر عىة
التخيىىى  ،والتىىىي عحىىىدد بعضىىىها الفلسىىىفة العامىىىة
لل امعة وأهدافها ،أو ثيافىة الم تمىي وأعدعولوجياتى ،
وعطلق عليها في بعض ازئيان متطلجا جامعىة)،
ولم عخي الجائث متطلجا ال امعىة؛ زن بعىض
متطلجا التخي تكون لسساسية.
وبنا علي تتحدد أهداف تدرعس العلىو اإلسسىاسية وفيىا
ل هىىداف التىىي تتجناهىىا التربيىىة فىىي الم تمىىي ،والطجيعىىة الخافىىة
للعلو اإلسساسية ،فيما ذكر عجد السميي ،1999،ص  )52فيت
 تزوعد الطلجة بالحيا ق الفلسفية والنفسية واةجتماعيىة وتكىوعةاةت اها اإلع ابية.
 تعوعد الطلجة عل استعمال النظرة الشىاملة فىي فحى شىؤونالحياة.
 لتائة الفرفة لتطجيق المهارا والخجرا مة دون اة تيارعل الحفظ والتكرار.
و بنا علي  ،عؤدي تدرعس العلىو اإلسسىاسية دورا تربوعىا
مهمىىا فىىي لعىىداد الطلجىىة بتزوعىىدهم بالحيىىا ق والمعلومىىا  ،واليىىيم
واةت اها  ،والمهارا وأساليت التفكيىر السىليم التىي تسىاعدهم
عل ى الحيىىاة فىىي م ىىتمعهم والتعامىىل مىىي أفىىراد  ،واةسىىدماس فىىي
لاار  ،كما تسع لل تحييق النمو المتكامل بما عتفق مي أهىداف
الم تمي ،وهذا ما أثجتت العدعد مة الدراسا مثىل دراسىة جىرار
والكسىىىىاا  ،)2012ودراسىىىىة  .)2014 Journellوعليىىىى ،
عكون لتدرعس العلو اإلسساسية في المرئلة ال امعية أثىر وا ى
فىىي لعىىداد الطلجىىة للم تمىىي ،مىىة بىىال س يىىت ،ودرة،2001،
ص )81ت
 .1تأكيىىىد ئرعىىىة التفكيىىىر وارتجااهىىىا بالتسىىىام العيلىىىي ،وعىىىد
التعيىىت الفكىىري ،مىىي تكىىوعة اليىىدرة عل ى الحىىوار العيلىىي
والسليم المدعم بازدلة اليحيحة.

صفحة | - 68 -

 .2تكىىوعة وجهىىة سظىىر شخيىىية عيليىىة تفسىىر أئىىداث الحيىىاة،
وتحدد مو ف الفرد منها بطرعية لع ابية وا حة.
 .3استعمال النظرة النيدعة الفائية في تناول ئيا ق الحياة بدة
مة جولها عل عاتها.
 .4أن عسىىتنت العا ىىة بىىية الحرعىىة والمسىىؤولية وال ىىزا مىىة
النائية ازبا ية.
ولعل هذا ما عحيق تكوعة الموااة اليال وعحيق ل تربية
سياسية عل مستول الفرد وال ماعة ،لذ أجمي الجائثون ،مثل
الشاذلي  )2003 Glaston ،)2005عل أس مة اليعت
تدرعس العلو السياسية بوففها مادة مستيلة لة أس عمكة
تضمية العدعد مة المفاهيم السياسية في مناه العلو اإلسساسية
التي تتي الفرفة للمتعلمية التعرف لل ازسظمة السياسية
وأمور الحكم ولكسابهم اليدرة عل معرفة المفاهيم السياسية
كالدولة ،واليوة ،والشرعية ،والثيافة السياسية ،والنظا
السياسي ،و د أوف منتدل اليوسسكو المنعيد في أكتوبر
 2013في مير اليوسسكو بجارعس ،بتش يي وتوفير تعليم سظامي
وغير سظامي في م ال المواانة النشيطة عل اليعيدعة
الواني والعالم ،والتربية السياسية .عة ارعق المشاركة في
فني اليرار ،واإللما باليواسية السارعة واإلجرا ا الخافة
برسم السياسا .

 2-2الدراسات السابقة
تعىىىدد الدراسىىىا التىىىي تناولىىىت مو ىىىوخ التربيىىىة
السياسية والمفاهيم المرتجطة بها وعا تها بالعدعد مة المتليرا
مثل وسا ل اإلعا  ،أو دور ال امعا بشكل عا  ،ولكة لم عكىة
هنا – في ئىدود علىم الجائىث -مىا عىرتجط بىدور تىدرعس العلىو
اإلسساسية ،وفيما عأتي عرض لجعض هذ الدراسا .
أجىىرل عسىىاف  )2020دراسىىة هىىدفت التعىىرف لل ى
درجة تيدعر عينة مة الجة ال امعا لدور ال امعا الفلسطينية
في التربية السياسية ،وعا ة ذلىك بات اهىاتهم سحىو ئىق العىودة،
ولتحييىىق ذلىىك اتجىىي الجائىىث المىىنه الوفىىفي التحليلىىي بتطجيىىق
استجاستية عل عينىة مكوسىة مىة  )313االجىا واالجىة مىة الجىة
المستول الرابي في ال امعىا الفلسىطينية اززهىر ،اإلسىامية)
للعىىا الدراسىىي  ، 2019/2018و ىىد بليىىت النتىىا للىى أنت
درجة التيدعر الكلية لدور ال امعىا فىي التربيىة السياسىية كاسىت
عنىىد مسىىتول متوسىىط بىىوزن سسىىجي ىىدر ) ،(%57.5جىىا فيهىىا
م ال تكوعة الذا السياسىية) فىي المرتجىة ازولى بىوزن سسىجي
ىىدر ) (%60.4وم ىىال مضىىامية المشىىاركة السياسىىية) فىىي
المرتجة ازبيرة بوزن سسجي در ) (%54.7وجميعها بىدرجا
متوسطة ،وأن درجة التيدعر الكليىة ةت اهىا أفىراد العينىة سحىو
ئق العودة كاست متوسطة عند وزن سسجي در ) .(%54.9كما
أسى توجىد عا ىىة موججىة دالىة لئيىىا يا عنىد مسىتول  0.01بىىية
درجىىىة دور ال امعىىىا فىىىي التربيىىىة السياسىىىة مىىىة جهىىىة ،وبىىىية
ات اها أفىراد العينىة سحىو ئىق العىودة ،لذ بلىل معامىل اةرتجىاا
الكلي .)0.734
كمىىىا جىىىا دراسىىىة رعشىىىيل )Reischl , 2017
بهىىىدف التعىىىرف للىىى دور ال امعىىىا فىىىي تمكىىىية الطلجىىىة علىىى
المسىىىىتو ل السياسىىىىي ،والىىىىوعي النا ىىىىد وسىىىىجل دمىىىى الشىىىىجاا
ومشىىاركتهم فىىي الم تمىىي المحلىىي والتىىأثر فىىي السياسىىة العامىىة
للدولة ،و د استعمل الجائث المنه الت رعجىي على عينىة عىددها
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 )106االجىىا واالجىىة مىىة ال امعىىة ازمرعكيىىة المتوسىىطة ،وتىىم
تعرعض الم موعة الت رعجية لجرسام تىدرعجي شىمل عىدة ضىاعا
مثىىل مشىىاركة الم تمىىي المحلىىي ،والضىىلط السياسىىي ،والييىىادة،
وئىىىل النزاعىىىا والثيافىىىة السياسىىىية ،وبعىىىد ذلىىىك تىىىم تعىىىرعض
الم موعتية لموا ف فىي الم تمىي المحلىي لهىا عا ىة بمشىكا
ئياتية و ضاعا متعلية بالعمل السياسىي ،فىأظهر النتىا وجىود
فىىروذ ذا دةلىىة لئيىىا ية بىىية الم مىىوعتية  ،وكاسىىت ليىىال
الم موعىىة الت رعجيىىة ،ممىىا عىىدلل عل ى أثىىر ال امعىىة فىىي تمكىىية
وزعادة الوعي السياسي لدل الطلجة.
أمىىا دراسىىة هىىوروعتز  )Horowitz, 2016فهىىدفت
التعرف لل العمليا التىي عطىور بهىا المراهيىون والجىاللون فىي
بولنىىدا الموا ىىف والمعىىارف واليىىيم السياسىىية ،التىىي تمكىىنهم مىىة
المشاركة في الم تمي بعد سىيوا الشىيوعية ،وتوفىلت الدراسىة
لل أن وسا ل اإلعا وةسياما التلفاز أدا دورا مهما في تنشئة
المىىراهيية سياسىىيا ،وأن اآلبىىا عيومىىون بىىدور مهىىم فىىي تنشىىئة
أبنا هم سياسيا بطرعية مجاشرة أو غيىر مجاشىرة مىة بىال أسمىاا
التفاعىىىل واةتيىىىال العىىىا لي ،وأن وسىىىا ل اإلعىىىا والمدرسىىىة
وازسىىرة هىىي الطرعىىق المعتمىىد للتنشىىئة السياسىىية للمىىراهيية بمىىا
تحمل مة يم ومعلوما  ،وان هذا الثاثي ةبىد لى مىة أن ععمىل
بطرعية تكاملية دعناميكية.
وئول تأثير الميررا الدراسية في التربيىة السياسىية،
أجرل الطيار  )2015دراسىة هىدفت التعىرف للى تىأثير منىاه
الدراسا اةجتماعية في التربية السياسىية فىي المرئلىة الثاسوعىة
بمدعنة الرعاض ،ولتحييىق ذلىك اتجعىت الدراسىة المىنه الوفىفي
بتطجيىىق اسىىتجاسة مكوسىىة مىىة  )35فيىىرة عل ى  )63معلمىىا ،و ىىد
أظهر النتا أن مناه الدراسا اةجتماعية تضمنت التربيىة
السياسية بدرجة متوسىطة ،وأن دور المعلىم والمعلمىة فىي تزوعىد
الطلجىىة بالمعىىارف السياسىىية كىىان بدرجىىة كجيىىرة ،أمىىا دورهىىم فىىي
تنميىىة ممارسىىة السىىلو السياسىىي فكىىان ىىعيفا ،كمىىا أس ى توجىىد
فروذ ذا دةلة لئيىا ية بىية متوسىطا درجىا تيىدعر أفىراد
العينة للدور تجعا لمتلير ال نس وذلك ليىال المعلمىا ) ،بينمىا
لم توجد فروذ تعزل لمتلير التخي .
وجىا دراسىة عسىاف  )2013بهىدف التعىرف للى
الدور التربوي لم الس الطلجة فىي تشىكيل الىوعي السياسىي لىدل
الجة ال امعا الفلسطينية دراسىة ئالىة على جامعىة از يى )
و د استعمل الجائث المنه الوففي ،وتكوست عينة الدراسة مة
 )308االت واالجة مة جامعة از ي  ،و د توفلت الدراسة
لل أن درجة تيدعر الجة جامعة از ي للدور التربوي لم لس
الطلجة في تشكيل الوعي السياسي لدعهم في م ال عا ة الطلجىة
بىىىالم لس) ئيىىىلت علىىى المرتجىىىة ازولىىى بىىىوزن سسىىىجي ىىىدر
 ،)%69.2فيما ئيل الم ال المتعلق بـ اهتمامىا الم لىس)
عل ى المرتجىىة الثاسيىىة بىىوزن سسىىجي ىىدر  ،)% 67.1وئيىىل
م ال أسشطة الم لىس) على المرتجىة الثالثىة بىوزن سسىجي ىدر
 ،)%59.5في ئية ئيل الم ال بيئة الم لس) عل المرتجة
الرابعة بوزن سسىجي ىدر  ،)%52.7الدرجىة الكليىة لاسىتجاسة
ككل ئيلت على وزن سسىجي ىدر  ،)%62.3كمىا أسى توجىد
فروذ ذا دةلة لئيىا ية عنىد مسىتول دةلىة  )α≤ 0.05بىية
متوسطا درجا تيدعر أفراد العينة لدور م الس الطلجة تعزل
لل جميي متليرا الدراسة.
صفحة | - 69 -

أمىا دراسىة جىرار والكسىاا  )2012فهىدفها التعىىرف
لل ى مىىدل مسىىاهمة مسىىاذ التربيىىة الوانيىىة فىىي تعزعىىز المفىىاهيم
السياسىىىية والوئىىىدة الوانيىىىة لىىىدل الجىىىة ال امعىىىا ازردسيىىىة،
ولتحييق ذلك اتجعىت الدراسىة المىنه الوفىفي التحليلىي بتطجيىق
اسىىتجاسة مكوسىىة مىىة  )63فيىىرة على  )842االجىىا واالجىىة و ىىد
أظهر النتا أن درجة تيدعر أفراد العينة لمدل مساهمة مساذ
التربيىىة الوانيىىة فىىي تعزعىىز المفىىاهيم السياسىىية كاسىىت كجيىىرة فىىي
م ىىال المفىىاهيم ،ومتوسىىطة فىىي بىىا ي الم ىىاة  ،وأس ى ة توجىىد
فروذ ذا دةلة لئيىا ية بىية متوسىطا درجىا تيىدعر أفىراد
العينة تعزل لمتلير ال نس ،لكة وجد فروذ دالىة تجعىا لمتليىر
الكلية ،وذلك ليال الكليا .
كما أجرل أبو هربيد  )2010دراسىة هىدفها التعىرف
لل دور وسا ل اإلعا المحلية المسموعة والمر ية فىي التنشىئة
السياسية للشجاا الفلسطيني فىي بىال المىدة ،)2006-2003
وتمثلىىت عينىىة الدراسىىة فىىي  )300شىىابا مىىة كىىا ال نسىىية ،تىىم
ابتيىىىارهم بطرعيىىىة عشىىىوا ية اجييىىىة ،واتجعىىىت الجائثىىىة المىىىنه
الوففي ،وتوفلت لل أنت الشجاا ا تيىر متىابعتهم لوسىا ل
اإلعا التابعة للحزا الذي عنتمىون لليى  ،ممىا جعلهىم أسىرل مىا
تيدم هىذ الوسىا ل مىة معلومىا وأفكىار ،كمىا بينىت النتىا أن
دور وسا ل اإلعا كان سىلجيا بىل كىان عجىث اإلشىاعة والتضىليل
ىىىد اآلبىىىر  ،كمىىىا أسىىى ة توجىىىد فىىىروذ دالىىىة لئيىىىا يا بىىىية
متوسطا درجا التيدعر تعزل لل متلير ال نس.
وئىىول التربيىىة السياسىىية بشىىكل عىىا  ،جىىا دراسىىة
جرادة  )2010وهدفها التعرف لل التربية السياسية لدل الجىة
جامعىىا غىىزة ،مىىة بىىال مكوسىىا الىىذا السياسىىية وعنافىىر
الىىوعي السياسىىي ،وفىىور المشىىاركة السياسىىية ،وليىىد اسىىتعمل
الجائىىث المىىنه الوفىىفي التحليلىىي ،وتكوسىىت عينىىة الدراسىىة مىىة
 )381االجا مة الجىة ال امعىا الثاثىةت اززهىر -از يى -
اإلسىىامية) ،وأظهىىر النتىىا أن الىىوزن النسىىجي الكلىىي للتربيىىة
السياسىىىية ىىىىدر  )%78.2عنىىىد مسىىىىتول جيىىىد ،وللمشىىىىاركة
السياسية د بلل  %65.5عند مسىتول ىعيف وة توجىد فىروذ
ذا دةلىىة لئيىىا ية تعىىزل لمتليىىر السىىكة ،بينمىىا توجىىد فىىروذ
تعزل لمتلير ال ىنس ليىال الىذكور ،ولمتليىر ال امعىة ليىال
جامعىىىة اززهىىىر ،والتنظىىىيم السياسىىىي ليىىىال منتسىىىجي ال هىىىاد
اإلسامي.
كما جا دراسة أبو ساكور  )2009بهدف التعرف
لل دور ال امعا الفلسطينية في تنمية الىوعي السياسىي وسشىر
لدل الشجاا ال امعي في فلسطية ،و د استعملت الدراسة المنه
الوفىىفي ،وتكوسىىت عينىىة الدراسىىة مىىة  )1150االجىىا مىىة 5
جامعىىا هىىيت الخليىىل ،الجولتيكنيىىك ،اليىىدس المفتوئىىة ،اليىىدس،
جامعة بيت لحم في العا الدراسي  .2008-2007و د توفىلت
الدراسة لل أن دور ال امعا في تنمية الوعي السياسي وسشىر
لدل الشجاا ال امعي كان متوسطا ،وكاست جامعة بيىت لحىم فىي
المرتجة ازول  ،وجامعة الجولتيكنيك في المرتجىة ازبيىرة ،وكىان
أبرز ازدوار التي تساهم فىي تنميىة الىوعي السياسىي هىيت لتائىة
الفرفة لعيد الندوا والمهرجاسا الوانية ،فىي ئىية كىان أ ىل
ازدوار هىىو تش ى يي الليىىا ا الشىىجابية بىىارس الىىواة ،وأشىىار
النتىىا لل ى عىىد وجىىود فىىروذ ذا دةلىىة لئيىىا ية تعىىزل لل ى
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متليىىىىرا الد راسىىىىة ،وهىىىىيت ال ىىىىنس ،مكىىىىان السىىىىكة ،السىىىىنة
الدراسية).
دراسىىىة سيىىىار والروعشىىىد  )2005وهىىىدفها الو ىىىوف
عل مستول الوعي السياسي واةستمىا الىواني لىدل الجىة كليىة
التربيىىة ازساسىىية بدولىىة الكوعىىت ،وتحيييىىا لهىىذا الهىىدف ارئىىت
الدراسىىىة عىىىددا مىىىة التسىىىاؤة الفرعيىىىة ئىىىول المشىىىاركة فىىىي
التنظيما الطابية دابل الكلية وبارجها ،والتفاعىل مىي وسىا ل
اإلعا وئضىور النىدوا السياسىية ،والفىرذ بىية ال نسىية فىي
الىىىىوعي السياسىىىىي واةستمىىىىا الىىىىواني ومسىىىىتول المشىىىىاركة،
واسىىىتعملت الدراسىىىىة المىىىىنه الوفىىىفي التفسىىىىيري ،وبليىىىىت
عف المشاركة السياسية بوجى عىا وبافىة بىية
الدراسة لل
الطالجا  ،واةرتجاا الموجت بىية المشىاركة ومسىتول اةستمىا ،
و عف مستول الوعي عموما ،وارتفاع بية الطالجا موازسىة
بالطاا ،وأن هنا ارتجااا اردعا موججا بىية الىوعي السياسىي
واةستما  ،فكلما ارتفي مستول الوعي السياسي لدل الطلجة ازداد
استماؤهم.
دراسىىة العواملىىة  )2005هىىدفت للىى تييىىي وعىىىي
الجة كلية العلو التربوعة في ال امعا ازردسيىة لمفهىو التنميىة
السياسىىىية وأهىىىدافها وغاعاتهىىىا ،وأبعادهىىىا ودةةتهىىىا التربوعىىىة،
ومعرفىة أثىر كىل مىة ال ىنس ومكىان اإل امىة وسىوخ ال امعىة فىي
مفهىىو التنميىىة السياسىىية ،وتكوسىىت عينىىة الدراسىىة مىىة )1123
االجىىىا واالجىىىة ،وأظهىىىر النتىىىا أن سسىىىجة الىىىوعي بم ىىىاة
الدراسىىة كاسىىىت عاليىىة ،وان هنىىىا فرو ىىا ذا دةلىىىة لئيىىىا ية
تعزل لمتليىر ال ىنس ليىال اإلسىاث ،وعىد وجىود فىروذ وفيىا
للسنة الدراسية ومكان اإل امة ،وسوخ ال امعة
 1-2-2التعقيب عل الدراسات السابقة
مىىىة العىىىرض السىىىابق لىىىجعض الدراسىىىا ذا العا ىىىة
بمو ىىوخ الدراسىىة ،س ىىد أس ى وفىىي  -ئىىدود علىىم الجائىىث – لىىم
تتنىىىاول أي منهىىىا دور تىىىدرعس العلىىىو اإلسسىىىاسية فىىىي التربيىىىة
السياسية ،ولكة مىة المائىظ أن أغلجهىا تشىاب فىي بيئىة التطجيىق
وهي ال امعا الفلسطينية مثل دراسة عساف  ،)2020جىرادة
 ،)2010عسىىاف  ،)2013أبىىو هربيىىد  ،)2010أبىىو سىىاكور
 )2009التي تمت في المحافظا الشمالية ،كما اتفيىت جميعهىا
فىىي اسىىتعمال المىىنه الوفىىفي التحليلىىي ،عىىدا دراسىىة Reischl
 )2017التىىي اتجعىىت المىىنه الت رعجىىي ،كمىىا اسىىتعمل جميعهىىا
اةسىىتجاسة كىىأداة للدراسىىة عىىدا دراسىىة  )2004 Carolleالتىىي
اسىىتعملت بطا ىىة المائظىىة .ولعىىل أ ىىرا الدراسىىا مىىة سائيىىة
ازهداف فلة بالدراسىة الحاليىة ،هىي دراسىة الطيىار ،)2015
ودراسة جرار والكساا  )2012التي تعليت بمساهمة المنىاه
والمواد الدراسية في تعزعز التربية والمفاهيم السياسية ،ولعل مىا
عميز الدراسىة الحاليىة عىة سىابياتها أسهىا تجحىث فىي دور تىدرعس
العلىىو اإلسسىىاسية فىىي عمليىىة التربيىىة السياسىىية لطلجىىة ال امعىىا
الفلسطينية ،لذ استفاد الجائث مىة الدراسىا السىابية فىي تأفىيل
المحتول النظري ،ولعداد ازداة وتفسير النتا .
 -3الجانب العملي
عتضمة هذا ال ز مة الدراسة الخطوا واإلجىرا ا
التىىي تمىىت فىىي ال اسىىت الميىىداسي مىىة ئيىىث المنه يىىة المتجعىىة،
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وم تمىىىىي وعينىىىىة الدراسىىىىة ،وأداتىىىىي الدراسىىىىة ،والمعال ىىىىا
عملت فىىي تحليىىل الجياسىىا ةبتجىىار فىىدذ
اإلئيىىا ية التىىي اُس ىت ُ ي
وثجىىا أداة الدراسىىة ،ومىىة ثىىم جمىىي الجياسىىا مىىة العينىىة الكليىىة
للتوفل لل النتا النها ية للدراسة ،وذلك كما عأتيت

 1-3منهو الدراسة وحدودها
استعمل الجائث في هذ الدراسة المنه الوففي التحليلي،
الذي عجحث عة الحا ر ،وعهدف لل ت هيز بياسا إلثجا
فروض معينة تمهيدا لإلجابة عل تساؤة محددة بد ة تتعلق
بالظواهر الحالية ،وازئداث الراهنة التي عمكة جمي المعلوما
عنها في زمان لجرا الجحث ،وذلك باستعمال أدوا مناسجة
ازغا ،2002 ،ص  .)43كما تتحدد الدراسة الحالية بم موعة
مة المحددا  ،هيت-
 حةةد الموعةةو  :التعىىرف لل ى درجىىة تيىىدعر الجىىة ال امعىىاالفلسطينية لمدل مساهمة تدرعس العلو اإلسساسية فىي التربيىة
السياسية لدعهم مة بالت الثيافة ومكوسا الىذا السياسىية،
الوعي والمشاركة السياسية).
 الحد البشري :عينة مة الجة ال امعا الفلسطينية الحد المعسسيت جامعا اإلسامية ،اززهر) الحد المكانيت محافظة غزة ال نوبية لفلسطية). الحد الزمنيت تم تطجيق ال ز الميداسي مة هذ الدراسةبال شهر ماعو 2020

 2-3مجتمع الدراسة وعينتها
تكون م تمي الدراسة مة جميي الجة المستول الرابي
المس لية في الفيل الثاسي في ال امعا الفلسطينية ازكجر مة
ئيث عدد الطاا اززهر ،اإلسامية) للعا الدراسي
 2020/2019والجالل عددهم  )4054االجا واالجة/
موزعية ئست ال دول اآلتيت
جدول 1

توزيع لفراد المجتمع

الجامعة
ال امعة اإلسامية
جامعة اززهر
اإلجمالي

الطال
913
607
1520

الطالبات
1555
979
2534

المجمو
2468
1586
4054

 العينةةة اتسةةتطالعية :تكوسىىت مىىة  )40االجىىا واالجىىة مىىةالجىىىىىة ال امعىىىىىا بمحافظىىىىىا غىىىىىزة للعىىىىىا الدراسىىىىىي
 2020/2019تىىىىىىم ابتيىىىىىىارهم بالطرعيىىىىىىة العشىىىىىىوا ية
العر ية) بهدف تينية أداة الدراسة بعد ئسىاا اليىدذ
والثجا .
 العينةةة الفعليةةة :تكوسىىت عينىىة الدراسىىة مىىة  )648االجىىاواالجىىىة تىىىم ابتيىىىارهم بالطرعيىىىة العشىىىوا ية العر ىىىية)
بنسىىىجة  %16مىىىة الم تمىىىي ،ولكىىىة مىىىا تىىىم جمعىىى مىىىة
است ابا كان  )618اسىت ابة فىحيحة ،وال ىدول )2
عينة الدراسة ئست متليرا الدراسة.
عو
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جدول 2

يوعح عينة الدراسة حسب المتغيرات
النو اتجتماعي
العدد
النسبة
التخصص
العدد
النسبة
المنطقة السكنية
العدد
النسبة

ر
289
%46.8
علوم تطبيقية
علوم شرعية
188
142
%30.4
%23
خانيونس
غزة
شمال غزة
107
172
94
%15.2

%27.8

 3-3لداة الدراسة
بعىىد اةاىىاخ علىى ازدا التربىىوي والدراسىىا السىىىابية
المتعلية بمشكلة الدراسة ،مثل دراسة جرار والكساا ،)2012
ودراسة الطيىار  ،)2015وعسىاف  ،)2020واسىتطاخ رأي
عينىىة مىىة المتخييىىية عىىة ارعىىق الميىىابا الشخيىىية ذا
الطىىىابي غيىىىر الرسىىىمي ىىىا الجائىىىث بتحدعىىىد م ىىىاة اةسىىىتجاسة
وفياغة الفيرا ومة ثىم لعىداد اةسىتجاسة فىي فىورتها ازوليىة
عل ى شىىكل اسىىتجاسة الكتروسيىىة ملليىىة باسىىتعمال Microsoft
 formsلتشىىمل  )50فيىىرة موزعىىة عل ى ثاثىىة م ىىاة  ،هىىيت
الثيافة السياسية ،مكوسا الذا السياسية ،المشاركة السياسية).
عر ت اةستجاسة عل  )7محكمية تربوعية مة أعضا
هيئة التدرعس في ال امعا محل الدراسة ،ا تىرل بعضىهم دمى
الم ىىاة الثاثىىة فىىي م ىىالية همىىات الثيافىىة ومكوسىىا الىىذا
السياسىىىية ،الىىىوعي والمشىىىاركة السياسىىىية) وبيىىىي عىىىدد الفيىىىرا
 )50فيرة مي تعدعل فياغة بعضها.
عطىى لكىىل فيىىرة وزن مىىدرس علىى وفىىق سىىلم ليكىىر
أُ ي
الخماسىىىي ،وبىىىذلك اسحيىىىر درجىىىا أفىىىراد العينىىىة مىىىا بىىىية
 .)50،250وفىىي هىىىذ الدراسىىىة تىىم اعتمىىىاد الوسىىىط الحسىىىابي
للميياس ئيث تشير الدرجىة المنخفضىة للى تىدسي الموافيىة على
مىىا جىىا فىىي الفيىىرة مىىة وجهىىة سظىىر أفىىراد العينىىة ،بينمىىا تىىدل
الىىدرجا المرتفعىىة على ارتفىىاخ درجىىة الموافيىىة ،وتحىىدد درجىىة
التيدعر مة مدل تدرع ليكر الخماسي هو ))5-1=4

%17.3

لنث
329
%53.2
علوم إنسانية
288
%46.6
الوسط
رفح
160
85
%13.8

%25.9

الكلي
618
%100
الكلي
618
%100
الكلي
618
%100

واول المدة  )0.8بوزن سسجي در  ،)%16كما فىي ال ىدول
اآلتيت
جدول 3
درجات التقدير لفقرات مجاتت لداة الدراسة.
طول الخلية
1.8-1
أكجر مة 2.6-1.8
أكجر مة 3.4-2.6
أكجر مة 4.2-3.4
أكجر مة 5-4.2

الوزن النسبي
مة  20لل 36
أكجر مة  36.0لل 52
أكجر مة  52.0لل 68
أكجر مة  68لل 84
أكجر مة  84لل 100

درجة اتحتياج
عيفة جدا
عيفة
متوسطة
كجيرة
كجيرة جدا

 4-3صدق اتستبانة
 .1صدق المحكمةيرت تىم عىرض اةسىتجاسة فىي فىورتها ازوليىة
علىىىىى  ) 7مىىىىىة المتخييىىىىىية ،فيىىىىىاموا بإبىىىىىدا را هىىىىىم
وملحوظاتهم ئول مناسجة الفيرا والم اة  ،ومىدل استمىا
الفيرا لل كل م ال بعىد الىدم  ،وكىذلك و ىول فىياغتها
الللوعىىة ،فىىي ىىو تلىىك المائظىىا برجىىت اةسىىتجاسة فىىي
فورتها النها ية.
 .2صةةدق اتتسةةاق :جىىرل التحيىىق مىىة فىىدذ اةتسىىاذ الىىدابلي
بتطجييهىىا علىى العينىىة اةسىىتطاعية مىىة بىىارس أفىىراد عينىىة
الدراسة ،وتم ئساا معامل ارتجاا بيرسون بية درجىا كىل
م ىىىال والدرجىىىة الكليىىىة وكىىىذلك تىىىم ئسىىىاا معامىىىل ارتجىىىاا
بيرسون بية كل فيرة و بففلىف رالدرجىة الكليىة للم ىال،
ذلكت
وال دول  )4عو
جدول 4

معامم ارتباط م فقرة مع الدرجة الكلية
م
1
4
7
10
13
16
19
22
25

معامم اترتباط
0.481
0.727
0.735
0.725
0.834
0.734
0.670
0.766
0.688
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مستوى الدتلة
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

م
2
5
8
11
14
17
20
23

مستوى الدتلة
معامم اترتباط
المجال األول
0.01
0.655
0.01
0.578
0.01
0.755
0.01
0.832
0.01
0.766
0.01
0.730
0.01
0.721
0.01
0.791

م

مستوى الدتلة

معامم اترتباط

3
6
9
12
15
18
21
24

0.717
0.776
0.469
0.790
0.678
0.684
0.751
0.806

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
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م
1
4
7
10
13
16
19
22
25

معامم اترتباط
0.485
0.807
0.842
0.756
0.489
0.636
0.763
0.828
0.593

مستوى الدتلة
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

م
2
5
8
11
14
17
20
23

معامم اترتباط مستوى الدتلة
المجال الثاني
0.01
0.578
0.01
0.753
0.01
0.827
0.01
0.729
0.01
0.542
0.01
0.877
0.01
0.720
0.01
0.784

م

مستوى الدتلة

معامم اترتباط

3
6
9
12
15
18
21
24

0.767
0.735
0.541
0.697
0.630
0.758
0.648
0.678

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

ر ال دولية عند درجة ئرعة  )38وعند مستول دةلة 0.393 = )0.01
ر ال دولية عند درجة ئرعة  )38وعند مستول دةلة 0.304 = )0.05
عتض مة ال دول  )4أن جميي الفيرا تىرتجط بالدرجىة الكليىة
تم استعمال معادلة جتمان زن النيفية غير متساوعية.
للم ال الذي تنتمي للي ارتجااىا ذا دةلىة لئيىا ية عنىد مسىتول
 )0.01وهذا عؤكد أن اةستجاسة تتمتي بدرجة عالية مة اةتساذ عتض مة ال دول  )5أن معامل الثجا الكلي  ،)0.921وهذا
الىىدابلي ،وللتحيىىق مىىة فىىدذ اةتسىىاذ الىىدابلي للم ىىاة ىىا عىىدل عل ى أن اةسىىتجاسة تتمتىىي بدرجىىة عاليىىة مىىة الثجىىا تطمىىئة
الجائىىث بحسىىاا معىىاما اةرتجىىاا بىىية درجىىة كىىل م ىىال مىىة الجائث لل الثجا وتطجييها عل عينة الدراسة.
الم ىىاة والم ىىال اآلبىىر وكىىذلك كىىل م ىىال بالدرجىىة الكليىىة -2 .2طريقة للفا رونباخ :وذلك إلع اد معامل ثجا اةستجاسة ،لذ
ئيىىلت عل ى يمىىة معامىىل ألفىىا لكىىل م ىىال مىىة م ىىاة
ذلكت
لاستجاسة وال دول اآلتي عو
ذلك.
اةستجاسة وكذلك لاستجاسة كلها وال دول  )7عو
جدول 5

مصفوفة معامالت ارتباط م مجال مر مجاتت اتستبانة
والمجالت األخرى والدرجة الكلية
المجمو
0.961
0.964

المجال
ازول
الثاسي

األول
1
0.854

الثاني

 5-3ثبات اتستبانة
أجرل الجائث بطوا
بطرعيتية همات
 .1طريقةةةةة التجزئةةةةة النصةةةةفيةت تىىىىم اسىىىىتعمال درجىىىىا العينىىىىة
اةستطاعية لحساا ثجا اةستجاسة بطرعية الت ز ة النيىفية
ئيث ائتسجت درجىة النيىف ازول لكىل م ىال مىة م ىاة
اةسىىتجاسة وكىىذلك درجىىة النيىىف الثىىاسي مىىة الىىدرجا وذلىىك
بحساا معامل اةرتجاا بية النيفية ثم جىرل تعىدعل الطىول
باسىىىتعمال معادلىىىة سىىىجيرمان بىىىراون ،وال ىىىدول  )6عو ىىى
ذلكت
جدول 6

اةستجاسة

معامالت اترتباط بير نصفي م مجال مر المجاتت مثم
التعديم ومعامم الثبات بعد التعديم

المجاتت
ازول
الثاسي
الم موخ

عدد
الفقرات
*25
*25
50
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اترتباط ئبم
التعديم
0.931
0.904
0.854

معامالت للفا رونباخ لكم مجال مر مجاتت اتستبانة
المجال
الم ال ازول
الم ال الثاسي
الم موخ

1

التأكد مة ثجا

جدول 7

عدد الفقرات
25
25
50

معامم للفا رونباخ
0960
0.956
0.976

عتضىىى مىىىة ال ىىىدول السىىىابق أن معامىىىل الثجىىىا الكلىىىي ىىىدر
 ،)0.976وهذا عدل عل أن اةستجاسة تتمتىي بدرجىة عاليىة مىة
الثجا تطمئة الجائث لل تطجييها.
 .4نتائو الدراسة وتفسيراتها

 1-4إجابة السعال األول

السؤال عل ت ما درجة تيدعر الطلجة لمساهمة
عن
تدرعس العلو اإلسساسية بال امعا الفلسطينية في التربية
السياسية؟ لإلجابة عة هذا السؤال ا الجائث باستعمال
التكرارا والمتوسطا والنست المئوعة ،وال دول ازتي
ذلك.
عو

معامم الثبات بعد
التعديم
0.932
0.906
0.921
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جدول 8

المتوست الحسابي واتنحراف المعياري لدرجات العينة عل اتستبانة كم
المجال
الثقافة ومكونات الذات السياسية
الوعي والمشار ة السياسية
الدرجة الكلية

مجمو
اتستجابات
55689
50025
105714

المتوست

اتنحراف المعياري

الوزن النسبي

90.112
80.947
85.529

17.384
20.098
18.741

72.09
64.76
68.43

الدرجة
كجيرة
متوسطة
كجيرة

الترتيب
1
2

في ئىية ئيىل م ىال الىوعي والمشىاركة السياسىية)
على المركىىز الثىىاسي بىىوزن سسىىجي  ،)%64.76وععلىىل الجائىىث
ذلك بأن المشاركة السياسة هي التطجيىق العملىي للثيافىة والتربيىة
السياسية ،والتي د ععزل عزوف الطلجة عة المشاركة فيها للى
تردي الو ي السياسي الدابلي وعنيرعة ازئىزاا ،واةسيسىا
الدابلي ،و عف الثية أو ازمل بىالتليير ،وهىذا مىا عتفىق مىي مىا
جا ب دراسة جرادة  ،)2010ودراسة أبو ساكور )2009
وعختلىىف مىىي مىىا جىىا ب ى دراسىىة العواملىىة  )2005ودراسىىة
 )2017 Reischlالتي وجد أن ال امعا تمكىة الطلجىة مىة
العمل السياسي والمشاركة السياسىية أكثىر مىة وعىيهم بمفاهيمهىا
ةرتجاا ذلك باةستما .
وفيمىىا عخىى الم ىىاة كىىل علىى ئىىدة ،ىىا الجائىىث
باسىىىتخراس التكىىىرارا والمتوسىىىطا الحسىىىابية واةسحرافىىىا
المعيارعىىىة ،والنسىىىت المئوعىىىة ل ميىىىي فيىىىرا اةسىىىتجاسة ،وهىىىي
في ال داول اآلتيةت
مفيلة تحت م اةتها ،كما هو مو
المجال األول :الثقافة ومكونات الذات السياسية

عتضىىىى مىىىىة ال ىىىىدول  )8أن درجىىىىة التيىىىىدعر الكليىىىىة
لمسىىاهمة تىىدرعس العلىىو اإلسسىىاسية فىىي التربيىىة السياسىىية كاسىىت
كجيىىىىىرة أ ىىىىىرا للىىىىى المتوسىىىىىطة وعنىىىىىد وزن سسىىىىىجي ىىىىىدر
 ،)%68.43وهىىىذا عتفىىىق مىىىي مىىىا جىىىا بىىى دراسىىىة جىىىرار
والكسىىاا  ،)2012وعختلىىف مىىي مىىا جىىا ب ى دراسىىة عسىىاف
 ،)2020والطيىىىار  ،)2015و ىىىد ععىىىزل السىىىجت فىىىي درجىىىة
التيدعر هذ لل ما تتسم ب العلىو اإلسسىاسية مىة الت رعىد ،وتعىدد
وجهىىا النظىىر واةبىىتاف ،فضىىا عىىة اتسىىاخ دا ىىرة م ىىاة
تدرعس العلو اإلسساسية وتجاعنها في ال امعا المختلفة.
و د ئيىل م ىال الثيافىة ومكوسىا الىذا السياسىية)
عل المركز ازول بوزن سسىجي ىدر  ،)%72.09و ىد ععىزل
السجت في ذلك للى أن الثيافىة ومكوسىا الىذا السياسىية عنىدرس
تحىىت م ىىال المعرفىىة النظرعىىة المتعليىىة بالمعلومىىا والمفىىاهيم،
وهىىي التىىي عىىتم منا شىىتها فىىي أثنىىا تىىدرعس العلىىو اإلسسىىاسية مىىة
بىىال الحىىوار والنيىىاع فىىي بعىىض اليضىىاعا ذا اليىىلة بىىالوا ي
السياسىىي ،وهىىذا مىىا عتفىىق مىىة ئيىىث الترتيىىت مىىي مىىا جىىا ب ى
دراسة عساف  ،)2020ودراسة جرار والكساا .)2012
جدول 9

المتوست الحسابي واتنحراف المعياري لدرجات طلبة الجامعات الفلسطينية عل فقرات مجال الثقافة ومكونات الذات السياسية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9ا
10
11
12
13
14
15

الفقرة
تركز في محتواها عل أن العدل أساس الحكم.
ترتجط مو وعاتها بضرورة يا دولة فلسطية ئرة مستيلة.
تعىىىزز فىىىي سفىىىوس الطلجىىىة مشىىىروخ المياومىىىة كحىىىق ة عيجىىىل
المساومة
تجية أن النظا السياسي الحالي ة عتمتي باةستيالية الكاملة.
تجث مو وعاتها في سفوس الطلجة اةستما الواني
ععزز محتواها ارتجاا الطلجة بالتارعخ الفلسطيني
تىىرتجط عنافىىرها بيضىىاعا فلسىىطية السياسىىية -اة تيىىادعة –
اةجتماعية وغيرها)
تركز عل ان الحوار فيط هو السجيل لحل المشىكا الدابليىة
في الم تمي.
تركىىىز فىىىي جواسجهىىىا علىىى تشىىى يي المنت ىىىا الوانيىىىة لىىىدعم
اة تياد الواني
تش ى ي عنافىىرها عل ى التعددعىىة بأسواعهىىا الحزبيىىة -الدعنيىىة-
الفكرعة وغيرها)
تركىىىىز علىىىى أن ئرعىىىىة ازسىىىىرل ئىىىىق ة عسىىىىيط بالتيىىىىاد أو
التفاوض.
تجية ان لسرا يل كيان ملتيت ا م عل اةستيطان.
تستنكر في محتواها اةسيسا السياسي
تجرز ئييية أن اليراخ مي العدو اليهيوسي فراخ وجىود ة
ئدود
تجىىية أن اةسيسىىا عىىؤدي للى تراجىىي اةهتمىىا الىىدولي باليضىىية
الفلسطينية.

صفحة | - 73 -

مجمو
اتستجابات
2295
2424

3.714
3.921

2384

3.858

0.898

2365
2129
2316

3.827
3.445
3.748

0.873
1.011
0.940

76.54
68.90
74.95

2300

3.722

0.941

74.43

8

2168

3.508

0.968

70.16

18

1944

3.146

1.051

62.91

24

1895

3.066

1.061

61.33

25

2158

3.492

1.075

69.84

20

2263
2250

3.662
3.641

1.019
1.017

73.24
72.82

10
13

2329

3.769

0.918

75.37

6

2190

3.544

0.912

70.87

16

المتوست

اتنحراف
المعياري
0.956
0.915

الوزن
النسبي
74.27
78.41

9
1

77.15

3
4
21
7

الترتيب
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م
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

جدول  9مستمر
مجمو
الفقرة
اتستجابات
2340
تظهر أن ازجهزة ازمنية تكرس ائترا الحرعا
2263
تركز عل أن العدالة واإلسياف هو أساس التيد .
2219
تركز عل مجدأ اةستخابا الدعميرااية كأساس ليجول اآلبر
2112
ترتجط مو وعاتها باستراتي يا العمل التطوعي.
2167
تظهر ئق الاجئية عل اس مة أهم أولوعا العمل الواني.
2398
تكرس مكاسة اليدس باعتجارها العافمة ازبدعة لفلسطية.
تعزز اةلتزا بأدا الواجت اةجتماعي ودفي فواتير الخىدما
2225
كهربا  -ما  -وغيرها )
تظهىىىر معىىىالم ازو ىىىاخ السياسىىىية علىىى المسىىىتول اإل ليمىىىي
2114
والدولي.
تظهىىر سواعىىا اةتحىىاد ازوروبىىي وأمرعكىىا فىىي التىىدبل بالشىىأن
2188
الفلسطيني.
2254
تظهر المسؤولية الفردعة وال ماعية لكل فرد ئست مو ع .
55689
الدرجة الكلية

اتنحراف
المعياري
0.942
0.908
1.034
1.047
1.036
0.924

الوزن
النسبي
75.73
73.24
71.81
68.35
70.13
77.61

5
11
15
23
19
2

3.60

1.012

72.01

14

3.421

1.033

68.41

22

3.540

1.078

70.81

17

3.647
3.604

0.989
17.384

72.94
72.09

12

المتوست
3.786
3.662
3.591
3.417
3.506
3.880

الترتيب

عتضىىى مىىىة ال ىىىدول  )9أن تيىىىدعرا مظىىىاهر م ىىىال الثيافىىىة الىىىواني ،واليىىىدس ،والثوابىىىت الوانيىىىة) تمثىىىل أسىىىاس الىىىذا
ومكوسا الذا السياسية) مة وجهة سظر أفراد العينىة تراوئىت السياسية.
في ئىية كاسىت أدسى الفيىرا فىي الم ىال ،الفيىرة )9
بىىية  )%61.33 -%78.41وبىىدرجا متوسىىطة لل ى كجيىىرة،
و ىىىد كاسىىىت أعلىىى فيىىىرتية فىىىي الم ىىىال ،الفيىىىرة  )2تىىىرتجط التي تركز في جواسجهىا على تشى يي المنت ىا الوانيىة لىدعم
مو ىىىوعاتها بضىىىرورة يىىىا دولىىىة فلسىىىطية ئىىىرة مسىىىتيلة .لذ اة تيىاد الىواني .ئيىث ائتلىت المرتجىة ازبيىرة بىوزن سسىجي
ائتلت المرتجة ازولى بىوزن سسىجي ىدر  )%78.41والفيىرة ىىىىدر  ،)%62.91والفيىىىىرة  )10تشىىىى ي عنافىىىىرها علىىىى
 )21تكىىىىرس مكاسىىىىة اليىىىىدس باعتجارهىىىىا العافىىىىمة ازبدعىىىىة التعددعة بأسواعها الحزبية -الدعنية -الفكرعة وغيرها) لذ ائتلت
لفلسىىىىطية .لذ ائتلىىىىت المرتجىىىىة الثاسيىىىىة بىىىىوزن سسىىىىجي ىىىىدر المرتجة جل ازبيرة بوزن سسجي در  ،)%61.33و د ععزل
السىىىجت فىىىي ذلىىىك للىىى أن تشىىى يي المنت ىىىا الوانيىىىة ععىىىد شىىىيا
 ،)%77.61و ىىد ععىىزل السىىجت فىىي ذلىىك للى أن هىىذ الفيىىرا
ا تيادعا ،مرتجطا ب ودة المنت الىواني الىذي عواجى العدعىد مىة
تنيل بأهم الثوابت الوانية التي ععتمىد عليهىا فىي توعيىة النشى
عجر ازجيال سوا أكىان مىة بىال المىواد اإلسسىاسية أ ازسشىطة اليعوبا بسجت الحيار ،كمىا أن ىعف درجىة تيىدعر الطلجىة
الطابيىىة ،وهىىي تىىدل عل ى أفىىل المشىىروخ الىىواني والنضىىالي لدورها في تش يي التعددعىة ىد ععىزل للى تراجىي الثيىة فىي دور
للشىىىعت الفلسىىىطيني ،فييىىىا الدولىىىة المسىىىتيلة ،واعتجىىىار اليىىىدس هذ ازئزاا ومىا تمارسى على ازرض منىذ اةسيسىا السياسىي
عافمة أبدعة ،هىو أسىاس اليىراخ الفلسىطيني اإلسىرا يلي عجىر في العا  2006مة عنيرعة ،كما أن ازمر ىد ععىود للى بيئىة
ال امعىىة أكثىىر مىىة تىىدرعس العلىىو فيهىىا ،لذ لن لكىىل منهىىا توجهىىا
العيور ،وهذا ما تركز عليى جميىي العلىو فىي شىت ال امعىا
الفلسىىىىطينية ،وعتفىىىىق ذلىىىىك مىىىىي مىىىىا جىىىىا بىىىى دراسىىىىة أبىىىىو سياسيا ومرجعية ئزبية وهذا مىا عتفىق مىي مىا جىا بى دراسىة
سىىاكور  ،)2009وعسىىاف  )2020التىىي بينىىت أن المشىىروخ أبوهربيد  ،)2010وعساف .)2020
المجال الثاني :الوعي والمشار ة السياسية
جدول 10

المتوست الحسابي واتنحراف المعياري لدرجات طلبة الجامعات الفلسطينية عل مجال الوعي والمشار ة السياسية

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

الفقرة
أرل مة بالها أن اةستما لحزا معية هو أساس بدمة الواة.
تلرس لدي فكرة أن المياومة هي أفضل أسواخ المشاركة السياسية.
تنمي لدي فكرة أن لعادة النظر في تليير الوا ي السياسي أمر ئتمي
تش عني عل متابعة المست دا السياسية واجت واني
تنمي لدي اةعتراف بأن ئرعتي تنتهي عند ئرعة اآلبرعة.
تدفعني سحو المشاركة في استخابا م لس الطلجة.
تش عني عل ئضور اجتماعا وسدوا سياسية باستمرار.
تحثني عل ممارسة العمل السياسي عل المسىتول الفىردي وال مىاعي
مة بال موا ي التوافل اةجتماعي
تش عني عل جمي التأعيد والتجرعا لتنظيم سياسي معية.
أؤمة مة بالها أن الحق ة عضيي وورا مطالت.
عؤعىىد محتواهىىا ىىرارا الحكومىىة اليىىادرة بعىىد ل رارهىىا مىىة الم لىىس
التشرععي.

صفحة | - 74 -

مجمو
اتستجابات
1968
2287
2056
2124
2054
2180
2048
1931

3.184
3.701
3.327
3.437
3.324
3.528
3.314
3.125

2025
1923
2139

3.277
3.112
3.461

المتوست

اتنحراف
المعياري
1.331
1.060
1.190
1.071
1.040
1.034
1.166
1.166

الوزن
النسبي
63.69
74.01
66.54
68.74
66.47
70.55
66.28
62.49

15
1
8
5
9
3
10
18

1.076
1.201
1.118

65.53
62.23
69.22

11
19
4

الترتيب
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م
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

جدول  10مستمر
مجمو
الفقرة
اتستجابات
1883
تجيىىىىيرها لىىىىي الوا ىىىىي الحىىىىالي جعلنىىىىي أعىىىىزف عىىىىة المشىىىىاركة فىىىىي
اةستخابا اليادمة
2006
تحثني عل لظهار استما ي السياسي بشكل عنيري.
2060
تكرس لدل فكرة أن المؤهلية علميا هم ازجدر بالييادة.
2016
اعتيد مة بالها أن الشعت رغم تضحيات لم ع د مة عمثل ئت اآلن
1986
تدفعني سحو تأعيد سظا اةستخابا النسجي في م لس الطلجة بال امعة.
1966
تكرس لدي ئتمية زوال الكيان اليهيوسي اال الزمة أ ير.
1758
عشعرسي محتواها بالخ ل مة الو ي السياسي الدابلي.
1906
تدفعني سحو المشاركة في و فا اعتيا لنيرة ضية ازسرل.
1843
تحثني عل ائترا أدا ازجهزة ازمنية
1852
تدفعني سحو ممارسة العمل التطوعي مي زما ي لخدمة أبنا شعجي
2072
تجية لي رورة الكشف عة ضاعا الفساد في الم تمي.
1807
تدفعني سحو متابعة الحركة السياسية وأدا الحكومة باستمرار.
1945
تدفعني سحو تحليل ازبجار السياسية ذا العا ة باليضية الفلسطينية
2190
رورة لتليير سظا الحزا الحاكم
أرل مة بالها أن هنا
50025
الدرجة الكلية

المتوست
3.047
3.246
3.333
3.262
3.214
3.181
2.845
3.084
2.982
2.997
3.353
2.924
3.147
3.544
3.237

اتنحراف
المعياري
1.202

الوزن
النسبي
60.94

1.103
1.086
0.944
1.086
1.050
1.231
1.084
1.169
1.108
1.103
1.166
1.150
1.105
20.098

64.92
66.67
65.42
64.27
63.62
56.89
61.68
59.64
59.94
67.06
58.48
62.94
70.87
64.76

الترتيب
21
13
7
12
14
16
25
20
23
22
6
24
17
2

باسىىتمرار .لذ ائتلىىت المرتجىىة جىىل ازبيىىرة بىىوزن سسىىجي ىىدر
 )%58.48و ىىد ععىىزل السىىجت فىىي ذلىىك لل ى الشىىعور بضىىعف
الثيىىة ،ستي ىىة لتراجىىي مكاسىىة اليضىىية والمشىىروخ الىىواني دوليىىا
بسىىجت الخافىىىا الدابليىىىة ،كمىىىا أن تراجىىي الطلجىىىة فىىىي متابعىىىة
الحركة السياسية باستمرار د عكون سىجج الشىعور بفيىدان ازمىل
في اإلفال والميالحة الوانية بعد فشل كل المجادرا إلسها
اةسيسا  ،وهذا عتفىق مىي مىا جىا بى دراسىة جىرادة ،)2010
أبىىو هربيىىد  ،)2010وعسىىاف  )2020التىىي بينىىت أن فيىىدان
الثية في جهود الميالحة الوانية كان ل تأثير سلجي عل الثيافة
السياسية والدعميرااية.

عتضىىى مىىىة ال ىىىدول  )10أن تيىىىدعرا مظىىىاهر م ىىىال
الوعي والمشىاركة السياسىية) مىة وجهىة سظىر الجىة ال امعىا
الفلسىىطينية تراوئىىت بىىية  )%56.89 -%74.01وبىىدرجا
متوسطة لل كجيرة ،وكاست أعل فيرا الم ىال ،الفيىرة )2
تلىىىرس لىىىدي فكىىىرة أن المياومىىىة هىىىي أفضىىىل أسىىىواخ المشىىىاركة
السياسىىىية .التىىىي ائتلىىىت المرتجىىىة ازولىىى بىىىوزن سسىىىجي ىىىدر
ىرورة
 )%74.01والفيرة  )25أرل مة بالها أن هنىا
لتليير سظا الحزا الحىاكم .التىي ائتلىت المرتجىة الثاسيىة بىوزن
سسجي در  .)%70.87و د عرجي السجت في ذلك للى أن هىذ
الفيىىىرا تىىىرتجط بىىىأمور تنىىىا ش بشىىىكل عىىىومي تىىىدهور الو ىىىي
الراهة -في كافة الم اة  ،الناجم عة اةسيسا الدابلي ،والىذي  2-4إجابة السعال الثاني
عن السؤال عل ما عأتي ت هل توجد فروذ ذا دةلىة
عظهر فشىل ئكومىا ازمىر الوا ىي فىي لدارة اززمىا  ،وئماعىة
المىىىوااة ،ازمىىىر الىىىذي عىىىدفي بات ىىىا توظيىىىف تىىىدرعس العلىىىو لئيىىا ية بىىية متوسىىطا درجىىا تيىىدعر أفىىراد العينىىة لدرجىىة
اإلسسىاسية للمطالجىة بتلييىر سظىىا الحىزا الحىاكم ،فضىا عىىة أن مسىىىاهمة تىىىدرعس العلىىىو اإلسسىىىاسية بال امعىىىا الفلسىىىطينية فىىىي
الرؤعىىىة المو ىىىوعية والمنا شىىىة الحيادعىىىىة مىىىة بىىىال العلىىىىو التربيىىة السياسىىية تعىىزل للىى المتليىىرا ت النىىوخ اةجتمىىاعي،
اإلسساسية والفلسفية تجية فشل جميىي أسىواخ المشىاركا السياسىية التخي  ،المنطية السكنية)؟ ولإلجابىة عىة هىذا السىؤال تحيىق
لل ئد ما ،ماعدا المياومة التي ععدها أفراد العينة ئيىا مشىروعا الجائث مة ثاث فر يا ت
الفر ىىية ازول ى ت ة توجىىد فىىروذ ذا دةلىىة لئيىىا ية
للدفاخ عة الواة وتحرعر .
بىىىية متوسىىىطا درجىىىا تيىىىدعر أفىىىراد العينىىىة لدرجىىىة مسىىىاهمة
في ئية كاست أدسى الفيىرا فىي الم ىالت الفيىرة )18
عش ىعرسي محتواهىىا بالخ ىىل مىىة الو ىىي السياسىىي الىىدابلي .لذ تىىىدرعس العلىىىو اإلسسىىىاسية بال امعىىىا الفلسىىىطينية فىىىي التربيىىىة
ائتلت المرتجة ازبيرة بوزن سسجي ىدر  ،)%56.89والفيىرة السياسية تعزل لمتلير النوخ اةجتماعي ذكر – أسث )
 )23تىىدفعني سحىىو متابعىىة الحركىىة السياسىىية وأدا الحكومىىة
جدول 11

نتائو اختبار ت لعينتير مستقلتير للفروق بير مستويات متغير النو اتجتماعي ( ور  ،إناث).

المجال
الثقافة ومكونات الذات
السياسية
الوعي والمشار ة
السياسية
الدرجة الكلية

يمة

النو
ذكر
أسث
ذكر
أسث
ذكر
أسث

العدد
289
329
289
329
289
329

المتوست
88.353
91.657
82.183
79.86
170.536
171.517

اتنحراف المعياري
17.934
16.761
20.848
19.383
36.740
34.009

ئيمة "ت"

ئيمة الدتلة

مستوى الدتلة

2.366

0.018

دالة عند 0.05

1.435

0.152

غير دالة

0.344

0.731

غير دالة

ال دولية عند درجة ئرعة  )616وعند مستول دةلة 1.96 = )0.05
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عتض ى مىىة ال ىىدول  )11أن يمىىة ) المحسىىوبة أ ىىل
مة يمة ) ال دولية في م ال الوعي والمشاركة السياسية)،
والدرجة الكلية لاستجاسة ،وهذا عدل عل عد وجود فىروذ ذا
دةلة لئيا ية تعزل لمتليىر ال ىنس ،وهىذا عتفىق مىي مىا جىا
ب دراسة جىرار والكسىاا  .)2012كمىا عتضى أن يمىة )
المحسىىىوبة أكجىىىر مىىىة يمىىىة ) ال دوليىىىة فىىىي م ىىىال الثيافىىىة
ومكوسىىا الىىذا السياسىىية) ،وهىىذا عىىدل على وجىىود فىىروذ ذا
دةلة لئيا ية تعزل لمتلير ال نس ليال اإلساث ،وذلك عتفىق
مي ما جا ب دراسة الطيار  ،)2015وعختلف مي ما جىا
بىى دراسىىىة جىىىرادة  )2010التىىىي كاسىىت الفىىىروذ فيهىىىا ليىىىال
عف ميول المىرأة سحىو
الذكور .و د ععزل السجت في ذلك لل
لبدا الرأي السياسي ،فهي أ ل اهتماما مة الرجل فىي المشىاركة
بازمور السياسية ،لكنها أكثر عاافة في ثيافتها ،وهذا عتفىق مىي
مىىا جىىا بىى دراسىىة عسىىاف  ،)2013ودراسىىة أبىىو سىىاكور
.)2009
جدول 12

الفرعية الثانية
تن عل ما عأتي ت ة توجىد ة توجىد فىروذ ذا دةلىة
لئيىىا ية بىىية متوسىىطا درجىىا تيىىدعر أفىىراد العينىىة لدرجىىة
مسىىىاهمة العلىىىو اإلسسىىىاسية بال امعىىىا الفلسىىىطينية فىىىي التربيىىىة
علىىىو شىىىرعية ،علىىىو
السياسىىىية تعىىىزل لمتليىىىر التخيىىى
تطجيييىىة ،علىىو لسسىىاسية) .وللتحيىىق مىىة فىىحة هىىذا الفىىرض ىىا
الجائىث باسىتعمال أسىلوا تحليىل التجىاعة ازئىادي One Way
ANOVA

ئيمة "ف" ومستوى الدتلة تبعا لمتغير التخصص

المجال
الثقافة ومكونات
الذات السياسية
الوعي والمشار ة
السياسية
الدرجة الكلية

مصدر التباير
بير المجموعات
داخم المجموعات
المجمو
بير المجموعات
داخم المجموعات
المجمو
بير المجموعات
داخم المجموعات
المجمو

مجمو المربعات
3563.913
182887.38
186451.296
1285.720
247949.518
249235.238
9121.465
759150.438
768271.903

درجات الحرية
2
615
617
2
615
617
2
615
617

متوست المربعات
1781.957
297.378

ئيمة ف
5.992

ئيمة الدتلة
0.003

مستوى الدتلة
دالة عند
0.01

942.860
403.170

1.595

0.204

غير دالة
إحصائيا

4560.73
1234.391

3.695

0.025

دالة عند
0.05

يمة ف ال دولية عند درجا ئرعة  )617.2وعند مستول 4.63 = )0.01
يمة ف ال دولية عند درجا ئرعة  )617.2وعند مستول 3.01 = )0.05
عتضىىى مىىىة ال ىىىدول  )13وجىىىود فىىىروذ بىىىية العلىىىو
عتضى مىىة ال ىىدول  )12أن يمىىة ف المحسىىوبة أ ىىل الشرعية والعلو التطجييية ليىال العلىو الشىرعية ،ولىم تتضى
مة يمىة ف ال دوليىة عنىد مسىتول دةلىة  )0.05فىي م ىال فروذ في التخييا ازبرل ،و د ععزل السجت في ذلىك للى
الوعي والمشاركة السياسية) ،أي أس ة توجد فروذ ذا دةلىة أن منتسىىجي التخيىى الشىىرعي أكثىىر ربىىا وائتكاكىىا بىىالعلو
اإلسسىىاسية مىىة غيىىرهم كمىىا اسهىىم عنظىىرون ل مىىور سظىىرة تحليليىىة
لئيىىىا ية تعىىىزل لمتليىىىر التخيىىى  ،وعتضىىى أن يمىىىة ف
المحسىىوبة أكجىىر مىىة يمىىىة ف ال دوليىىة عنىىد مسىىتول دةلىىىة مرتجطة بالوا ي الحالي وعا تها برأي الشارخ فيها.
 )0.05في م ال الثيافة ومكوسىا الىذا السياسىية) والدرجىة
الكلية لاستجاسة ،أي أس توجد فروذ ذا دةلىة لئيىا ية تعىزل
جدول 14
لمتلير التخي  ،ولمعرفة ات ا الفروذ ا الجائىث باسىتعمال يوعح اختبار شيفيه في الدرجة الكلية تبعا لمتغير التخصص
علو
ذلكت
ابتجار شيفي الجعدي وال داول اآلتية تو
علو لسساسية
علو شرعية
تطجييية
جدول 13
170.694
177.401

يوعح اختبار شيفيه في مجال (الثقافة ومكونات الذات
السياسية) تبعا لمتغير التخصص
علو شرعية
94.028

علو شرعية
94.028
علو تطجييية
87.404
علو اسساسية
89.948

علو تطجييية
87.404

علو لسساسية
89.948

0.000
*6.624

0.000

4.080

2.544

166.824

علو شرعية
177.401
علو تطجييية
166.824
علو اسساسية
170.694

0.000
*10.577

0.000

6.707

3.870 -

0.000

* دالة عند 0.01
0.000

* دالة عند 0.01
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الوسط  ،باسيوسس ،رف ) .وللتحيق مة فحة هىذا الفىرض ىا
الجائىث باسىتعمال أسىلوا تحليىل التجىاعة ازئىادي One Way
ANOVA

الفرعية الثالثة
تىىىن علىىى مىىىا عىىىأتي ت ة توجىىىد فىىىروذ ذا دةلىىىة
لئيىىا ية بىىية متوسىىطا درجىىا تيىىدعر أفىىراد العينىىة لدرجىىة
مسىىىاهمة العلىىىو اإلسسىىىاسية بال امعىىىا الفلسىىىطينية فىىىي التربيىىىة
السياسىىية تعىىزل لمتليىىر المنطيىىة السىىكنية شىىمال غىىزة ،غىىزة،
جدول 15

ئيمة "ف" ومستوى الدتلة تبعا لمتغير المنطقة السكنية

الم ال
ازول

الثاسي

الدرجة الكلية

ميدر التجاعة
بية الم موعا
دابل الم موعا
الم موخ
بية الم موعا
دابل الم موعا
الم موخ
بية الم موعا
دابل الم موعا
الم موخ

م موخ المربعا
2675.375
183775.922
186451.296
1259.545
247975.692
249235.238
6653.121
761618.782
768271.903

درجا
الحرعة
4
613
617
4
613
617
4
613
617

متوسط المربعا

يمة ف

668.844
299.798

2.231

يمة
الدةلة
0.064

غير دالة لئيا يا

314.886
404.528

0.778

0.539

غير دالة لئيا يا

1663.280
1242.44

1.339

0.254

غير دالة لئيا يا

مستول الدةلة

يمة ف ال دولية عند درجا ئرعة  )617.2وعند مستول 4.63 = )0.01
يمة ف ال دولية عند درجا ئرعة  )617.2وعند مستول 3.01 = )0.05
عتضى مىىة ال ىىدول  )15أن يمىىة ف المحسىىوبة أ ىىل  -6ل امة الندوا الحوارعة المنظمة بىية الطلجىة مىة أجىل تىوفير
بيئة ما مة لتيجل اةبتاف ،والتعددعة السياسية.
مىة يمىة ف ال دوليىة عنىىد مسىتول دةلىة  )0.05فىي جميىىي
الم اة والدرجة الكلية لاستجاسة ،أي أسى ة توجىد فىروذ ذا  -7اهتما الجائثية ،ومسؤولي ازسشىطة الطابيىة فىي ال امعىا
بجنىىىا ميىىىاعيس اةت اهىىىا وت رعجهىىىا وتطجييهىىىا فىىىي التربيىىىة
دةلة لئيا ية تعزل لمتلير المنطية السكنية .و د ععزل السىجت
السياسىىىية واةجتماعيىىىة عىىىة ارعىىىق اسىىىتعمال مسىىىتحدثا
في ذلك لل فلر الم تمي الفلسطيني فىي محافظىا غىزة ،كمىا
تكنولوجيا التعليم.
أسهىىىم ععيشىىىون ثيافىىىة وظروفىىىا وائىىىدة ،وعمارسىىىون النشىىىااا
السياسىىية سفسىىها  ،كمىىا أن أفىىراد العينىىة عدرسىىون فىىي جامعىىا
رعجىىة مىىة بعضىىها جلرافيىىا ودعموغرافيىىا ،وهىىذا عتفىىق مىىي مىىا
المراجع العربية
جا ب دراسة أبوهربيد  )2010ودراسة عساف .)2013
أبو ساكور ،خ .)2009 .دور ال امعا الفلسطينية في جنوا
 .5التوصيات
الضفة اللربية في تنمية الوعي السياسي وسشر لدل
في و ستا الدراسة ،عوفي الجائث بما عأتيت
الشجاا ال امعي .م لة جامعة الخليل للجحوث،
 -1تفعيل دور الجرام وازسشىطة ال امعيىة فىي م ىال التثييىف
.252-223 ،)1 4
السياسي وذلك عة ارعق عىد تنمىيط سىلو الطىاا بيىيم
سياسىية معينىىة ،وتكىىوعة ناعىىا عيليىىة ووجداسيىىة بازهىىداف أبو عوسف ،ل .)2001 .الوعي السياسي واةستخابي لدل
ااا ال امعا  .كلية اإلعا  ،جامعة الياهرة.
العامىىىىة للم تمىىىىي الفلسىىىىطيني ،ولىىىىيس ازهىىىىداف الخافىىىىة
الم لة الميرعة لجحوث الرأي العا -170 ،)1 2 ،
بازئزاا.
.199
 -2لعادة فياغة محتول بعض العلىو اإلسسىاسية فىي ال امعىا
اآلغا  ،ل  .)2002 .الجحث التربوي وعنافر – منه
الفلسطينية بما عتضمة مشكا الم تمي والتوعيىة السياسىية
وأدوات  .غزةت ال امعة اإلسامية.
مة ئيوذ وواججا .
 -3لعادة فىياغة أهىداف تىدرعس العلىو اإلسسىاسية ئتى تتعىدل الخميسي ،س .)1994 .الطاا وممارسة العمل السياسي،
تحليل سا د لدور اتحادا الطاا في مير].بحث
التركيىىز عل ى ازهىىداف فىىي الم ىىال المعرفىىي وفىىوة ال ى
مؤتمر[ .مؤتمر الدعميرااية والتعليم ،الياهرة.
ازهىىىداف الييميىىىة التىىىي تشىىىمل اةت اهىىىا وتعىىىدعلها بات ىىىا
الرشيدي ،ل .والع مي ،ل .)2010 .دور المدرسة في
المشاركة.
تشكيل الوعي السياسي لطلجة المرئلة الثاسوعة بدولة
 -4اةهتمىىا بطرا ىىق وأسىىاليت تىىدرعس العلىىو اإلسسىىاسية التىىي
الكوعت :دراسة تيوعمية .معهد الدراسا التربوعة،
تعمل عل تنمية الحس الواني مثىلت اسىتعمال أسىلوا لعىت
جامعة الياهرة .م لة العلو التربوعة-135 ،)1 18 ،
ازدوار ،المحاكاة والنمذجة.
.176
 -5تش يي المسابيا في م ال العمل السياسي والواني ئوار
ئىىىىول ضىىىىاعا الم تمىىىىي ،مشىىىىروعا بحثيىىىىة ،رؤل سيدعىىىىة الزهار .)2014 . ،درجة تمثل الجة ال امعا بمحافظا
غزة لييم المواانة وعا تها بالمشاركة السياسية
وا ترائا للتطوعر.)... ،
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أاروئة ماجستير غير منشورة) .جامعة اززهر،
فلسطية.
الزعا  ،س .)2002 .التنمية السياسية -دراسة في علم
واآلليا  .س.3
اةجتماخ السياسي :ازدوا
اإلسكندرعةت دار المعرفة ال امعية.
الشاذلي ،خ .)2005 .مدل اكتساا تاميذ المرئلة اإلعدادعة
اززهرعة للمفاهيم السياسية المتضمنة في كتت
الدراسا اةجتماعية الميررة عليهم .م لة التربية
جامعة اززهر.281 -239 ،)1 7 ،
الشامي .)2006 . ،الثيافة السياسية لدل الشجاا الفلسطيني
أاروئة دكتورا غير منشورة) .معهد الجحوث
والدراسا العربية ،الياهرة.
الطيار ،ا .)2015 .دور مناه الدراسا اةجتماعية
بالمرئلة الثاسوعة في التربية السياسية بالمملكة
السعودعة .م لة ايجة للعلو التربوعة،)3 10 ،
.374-361
العواملة ،خ .)2005 .مفهو التنمية السياسية لدل الجة

كليا

العلو

التربوعة في ال امعا

ازردسية

أاروئة ماجستير غير منشورة) .ال امعة ازردسية،
عمان.
اللياسي ،أ .)2000 .تدرعس المواد اإلسساسية .الياهرةت عالم
الكتت.
جرادة ،أ .)2010 .التربية السياسية لدل الجة جامعا
محافظة غزة وعا تها بجعض المتليرا أاروئة
ماجستير غير منشورة) .جامعة اززهر ،غزة.
جرار ،أ .والكساا ،خ .)2012 .مدل مساهمة مساذ التربية
الوانية في تعزعز المفاهيم السياسية والوئدة الوانية
لدل الجة ال امعا ازردسية .م لة دراسا العلو
التربوعة).379-363،)2 39 ،
باار .)2012 . ،أزمة ئيوذ اإلسسان .الياهرةت الدار
الميرعة اللجناسية.
بطاا ،س .)2004 .التنشئة السياسية والييم .الياهرةت
اعترا للطجاعة والنشر والتوزعي.
دوعكا  ،س .)2016 .دور الشجاا الفلسطيني ال امعي في

ال ماهيرعة -1993

المشاركة السياسية والفعاليا
 )2015أاروئة ماجستير غير منشورة) .جامعة

الن ال الوانية ،سابلس.
رسان ،خ .)1989 .التربية السياسية عند جماعة ازبوان
المسلمية في الفترة مة  1928لل 1954في مير:
دراسة تحليلية أاروئة ماجستير غير منشورة).
كلية التربية ،جامعة انطا.
شنودة ،ل .)1988 .التربية السياسية والوعي السياسي لطاا
كلية التربية :دراسة ميداسية .الياهرةت مكتجة ازس لو
الميرعة.
عجد السميي .)1999 . ،ارذ تدرعس العلو اإلسساسية
ومناه ها .الياهرةت جامعة الز ازعق.
عساف .)2013 . ،الدور التربوي لم الس الجة ال امعا
الفلسطينية في تشكيل الوعي السياسي وسجل تفعيل
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ئالة جامعة از ي ) .م لة ال امعة اإلسامية
للدراسا التربوعة والنفسية.112-75 ،)1 21 ،
عساف .)2020 . ،دور ال امعا الفلسطينية في التربية
السياسية وعا ت بات اها الطلجة سحو ئق العودة.
م لة ازستاذ للعلو اإلسساسية واةجتماعية)2 59 ،
.81-51
كتلو . ،والنواجعة ،خ .)2018 .درجة وعي الجة
ال امعا الفلسطينية لمفهو الهوعة السياسية .م لة
جامعة الن ال ل بحاث العلو اإلسساسية)،)12 32 ،
.2282-2248
كفافي ،ل .)1998 .التنشئة السياسية لتاميذ مرئلة التعليم
ازساسي في جمهورعة مير العربية :دراسة ميداسية
أاروئة ماجستير غير منشورة) .كلية التربية،
جامعة عية شمس ،الياهرة.
مركز هدف لحيوذ اإلسسان  .)2018وا ي مشاركة الشجاا

ال امعي الفلسطيني في الحياة السياسية في طاخ
غزةت دراسة مسحية .غزةت فلسطية.
س يت . ،و درة .)2001 . ،تدرعس المواد الفلسفية.
الياهرةت مكتجة اإلسكندرعة.
سيار ،س .والروعشد ،ف .)2005 .الوعي السياسي
واةستما الواني لدل ااا كلية التربية ازساسية
بدولة الكوعت ،المركز اليومي للجحوث التربوعة
والتنمية .م لة الجحث التربوي.211 -197 ،)1 4 ،
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