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 ص البحثملخ  

 

 

تتناول هذه الدراسة أثر تخصص العلوم السياسية على الوعي السياسي لدى طلبة جامعة 

تحاول اإلجابة عن التساؤل حول درجة تأثير تخصص العلوم  إذ ،ماردين القسم العربي
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وتهدف  ،السياسية على الوعي السياسي لدى طلبة العلوم السياسية في جامعة ماردين

ف على أثر تخصص العلوم السياسية على درجة الوعي السياسي لتعر  ا إلى الدراسة بالتالي

ف على أهمية دراسة تخصص العلوم و التعر   ،عام بشكل   "ماردين أرتقلو"لدى طالب جامعة 

وأخيرًا  ،رات السياسيةالسياسية لالجئين في تنظيم وتحسين معرفتهم لمتابعة التغي  

لعالقة بين دراسة تخصص العلوم السياسية ومتغيرات الوعي السياسي لدى تحديد نوع ا

  .جامعة ماردين وطالبات طالب

لت بالمشاركة رات فرعية تمث  استعراض مفهوم الوعي السياسي من خالل متغي  ب قمنا

  .وقبول الرأي اآلخر ،و الثقافة السياسية ،السياسية

ارتباط بين دراسة تخصص العلوم السياسية والوعي لى وجود عالقة إلت الدراسة وقد توص  

ر وبالتالي ف ،هذه العالقة في مجملها ضعيفة لكن   ،السياسي الوعي السياسي لدى قد تأث 

ر في رات أخرى تؤث  هناك متغي   لكن   ،راته الفرعيةنة الدراسة بدراسة التخصص بمعظم متغي  عي  

 لدراسات أخرى.  اً ن تكون موضوعأالوعي السياسي غير التخصص يمكن 

 

 

 

تخصص العلوم السياسية، الوعي السياسي، المشاركة السياسية،  الكلمات المفتاحية:

 جامعة ماردين.  
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 المقدمة:

 ،المؤسسات التعليمية التي تعمل على رفع مستوى وعي الطالب الجامعات من أهم   عد  ت

معرفي علمي  في التأثير على الطالب من حيث تكوين إطار   اً كبير  اً للجامعة دور  حيث أن  

وتعليمي بشكل يتفق مع مبادئ المجتمع وأهدافه، وبهذا تعتبر الجامعة أداة مهمة ذات 

التي تكون تلك وخاصة  ،التخصصات تلعب دورًا كبيرًا أيضاً  صلة مباشرة مع الطالب. كما أن  

ي مسؤولة عن زيادة اهتمام الطالب مختصة بالعمل السياسي كالعلوم السياسية، فه

والسعي للعمل  ،وفهم طبيعة المجتمع ومؤسساته ،الجامعي نفسه بواقعه السياسي

ر على خدمة وتنمية مجتمعه، ضمن هذا المجال، فكلما زاد وعي الفرد في المجتمع كان أقد  

على  تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على أثر دراسة الطالب لتخصص العلوم السياسية

لذلك سيتم تغطية هذا  ,القسم العربي "ماردين أرتقلو"درجة الوعي السياسي في جامعة 

ثم  ،ثم تغطية جانب الوعي السياسي ومتغيراته ،هميتهأالجانب بتحديد مفهوم التخصص و

 تحليل النتائج ومناقشتها وأهم المقترحات بذلك.

 

 مشكلة البحث: 

 ،التربوية التي تعمل على بناء وتشكيل وعي اإلنسانعتبر الجامعة من أكثر المؤسسات ت  

سوق  إلى ر للطالب البيئة المناسبة التي تساعده على التحضير الجيد للدخول حيث أنها توف  

 وبشكل   ،معاً  علمي وسياسي فالجامعة لها دور   ،بشكل عامبالمجتمع العمل واالحتكاك 

 كبير. يمكن الموازنة بينهما إلى حد  

خاصة في ؛ تزداد أهمية الجامعةة وتحوالت معرفي يشهده العالم اليوم من ثورات  ومع ما 

حيث يكمن معنى الوعي السياسي في القيم واالتجاهات  ،مجال الوعي السياسي

 .المعارف السياسيةوالسلوكيات العامة و

السياسي من خالل التخصصات الجامعية  على زيادة مستوى وعي الطالب رفالجامعة تؤث  

ودراسة الطالب لبعض التخصصات الجامعية قد تكون إحدى طرق اكتسابه للوعي  ،يضاً أ

 السياسي.

حوالي ألف الجامعات الحكومية التركية التي تجمع  نواحدة م "ماردين أرتقلو"جامعة  تعد  

در    ،س باللغة العربية بشكل تام، وهذا ما جذب الكثير من الطالب العربطالب ضمن برنامج ي 

  .نهم السوريينومن بي

عمال، العلوم السياسية، علم االجتماع، وهي )إدارة األ ،هذا البرنامج أربعة تخصصات حالياً يضم 

كمحاولة لمعرفة أثر دراسة تخصص العلوم السياسية على  الدراسة وجاءت هذه، التاريخ(

ومن هنا تنطلق  ،درجة الوعي السياسي لطالب العلوم السياسية في القسم العربي

  لإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي: تسعى إشكالية هذه الدراسة حيث أنها

قسم  على الوعي السياسي لدى طالبالعلوم السياسية دراسة تخصص ما درجة تأثير 

  ؟العلوم السياسية في جامعة ماردين

 ويتفرع عنه عدة أسئلة: 

ر دراسة تخصص العلوم السياسية على المشاركة السياسية لدى طلبة هل تؤث   .1

 جامعة ماردين؟ 
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ر دراسة تخصص العلوم السياسية على عملية متابعة األحداث السياسية هل تؤث   .2

 لدى طلبة جامعة ماردين؟

ر دراسة تخصص العلوم السياسية في االهتمام بالمتغيرات السياسية هل تؤث   .3

 دين؟ لدى طلبة جامعة مار 

ل النقد عند التعبير عن ر دراسة تخصص العلوم السياسية على عملية تقب  هل تؤث   .4

 الرأي لدى طلبة جامعة ماردين؟ 

 

  أهمية البحث: 

من أولى الدراسات التي تبحث في أثر  يمكن اعتبار هذه الدراسة من منظور الباحثين واحدةً 

ماردين "العلوم السياسية على درجة الوعي السياسي لطالب جامعة دراسة تخصص 

لتنمية الوعي السياسي وأهميته  ،وبشكل أساسي ،أهمية البحث تعود ، فضاًل عن أن  "أرتقلو

ه قبل والسياسي المضطرب الذي عاش مبسبب واقعه ينالالجئ ينالجامعي لبةبالنسبة للط

لمثل هذا الوعي  مصعوبات و التحديات؛ فاكتسابهال من أهم   مفهو بالنسبة له ،اللجوء

خاصة  ى،جيد بتجارب دول أخر  طالع  ابه بلدانهم مستقباًل بعد أن يكونوا على  وايمكن أن يفيد

 ،فهذا يزيد من فرصهم في الوصول لمواقع صنع القرار ،كونهم طلبة تخصص علوم سياسية

  .و القدرة على تغيير واقع بالدهم ،والمشاركة فيه

أن تكون  لهذه الدراسة يمكنذات أهمية كبرى،  كما  تنمية الوعي السياسي تعد   ذا فإن  ل

الفئة التي تعتمد عليها  تعد  و ،والقراء مستقبالً يساعد الباحثين  جيداً  مرجعًا أكاديمياً 

 البحث ويغنيه أكثر.  أهمية ما يزيدهذا و ،عاً الدراسة مجتمعًا ديموغرافيًا متنو  

 

 أهداف البحث: 

 يهدف البحث إلى:

   ف على أثر تخصص العلوم السياسية على درجة الوعي السياسي لدى طالب التعر

 بشكل عام. "ماردين أرتقلو"جامعة 

   ف على أهمية دراسة تخصص العلوم السياسية لالجئين في تنظيم وتحسين التعر

 رات السياسية.معرفتهم لمتابعة التغي  

  بين دراسة تخصص العلوم السياسية ومتغيرات الوعي تحديد نوع العالقة

 السياسي لدى طالب جامعة ماردين.

 

 حدود البحث:

   تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام  الزماني: الحد

2019/2020. 

   القسم العربي. "ماردين أرتقلو": ستقتصر الدراسة على طلبة جامعة المكاني الحد 

   نة من طالب العلوم السياسية جراء هذه الدراسة على عي  إ سيتم   البشري: الحد

 .الدراسية جميع السنوات من البرنامج العربيفي 

 

 الدراسات السابقة:

عالم في تشكيل الوعي السياسي دور وسائل اإل"بعنوان  (2007)العزيزي، دراسة  -

حيث هدفت هذه الدراسة  ،"دراسة ميدانية على طلبة الجامعات ،للشباب اليمني
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رصد مدى  عالم في الوعي السياسي من خالل ف على دور وسائل اإلإلى التعر  

اعتماد الطلبة على وسائل االعالم في استقاء معلوماتهم وقياس مستوى الوعي 

امعات ل في طلبة الجأما بالنسبة لمجتمع البحث فقد تمث   ،السياسي لديهم

وتم اختيار العينة من كل جامعة بطريقة  ،الحكومية اليمنية وعددها سبع جامعات

عالم في دور اإل لى مجموعة من النتائج التي تبين أن  إعشوائية وتوصلت الدراسة 

وجاء التلفزيون في  ًا،تشكيل الوعي السياسي للشباب الجامعي كان ضعيف

هناك اهتمامًا كبيرًا  و أن   ،اد السياسيةعالمية في متابعة المومقدمة الوسائل اإل

 من الشباب الجامعي في متابعة القضايا السياسية.

 

أثر الوعي السياسي للشباب الفلسطيني في " بعنوان  (2016)المجدالوي،  دراسة  -

إلى إيضاح أثر الوعي السياسي  هدفت "دراسة ميدانية ،المشاركة السياسية

 لتنة البحث فقد تمث  أما بالنسبة لعي  للشباب الفلسطيني في المشاركة السياسية، 

أثر الوعي  لى أن  إت الدراسة لتوص   و ،ة في جامعة غز   نة من مختلف الكلياتعي   في 

 ،في العديد من مظاهر المشاركة السياسية ل  السياسي للشباب الفلسطيني تمث  

وجد هناك فروق في أثر الوعي السياسي للشباب تنت النتائج أنه ال ي  و ب

ة تعزى إلى النوع والجامعة الفلسطيني على المشاركة السياسية في قطاع غز  

 .والمستوى األكاديمي والمحافظة واالنتماء السياسي 

 

تدريس العلوم السياسية على الوعي السياسي  أثر"بعنوان (2013)الثبيتات، دراسة  -

ف على أثر هدفت الدراسة إلى التعر   حيث "دراسة ميدانية ،من طالب جامعة البتراء

تم فقد  ،نة البحثبالنسبة لعي  تدريس العلوم السياسية على الوعي السياسي 

في ثالثة أقسام باستخدام  مسجلين وطالبة منهم  اً طالب 131اختيار عينة من 

و أظهرت النتائج ارتفاع درجة الوعي السياسي لدى الطلبة بمتوسط  ،االستبانة

إضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تأثير التدريس  ،(3.70)

السياسي العلم عن الوعي السياسي لهؤالء الطالب من وجهة نظرهم من حيث 

من حيث أو ة تظهر فروق ذات داللة إحصائية من حيث الكلي  ر الجنس ، بينما لم متغي  

 . المتغير متوسط ،الدرجة

 

دور الجامعة في التنشئة السياسية لطلبة العلوم "بعنوان   (2008)حوامد،  دراسة -

ور الجامعة كمؤسسة من الكشف عن دإلى هذه الدراسة  و هدفت ،"السياسية

  ،ألهمية هذه العملية في التأسيس للمواطنة نظراً  ،التنشئة السياسيةمؤسسات 

، كشفت السنة األولى و الثانية ،نة البحث في طالب العلوم السياسيةلت عي  تمث  

 ،نتائج الدراسة عن وجود عالقة بين الثقافة السياسية للطالب وما تقدمه الجامعة

ة المعلومات ئري ضعيفة بسبب قل  المعرفة السياسية للطالب الجزا ن  أ أثبتتكما 

 ن تدعمها الممارسة الديمقراطية .أالتي يمكن 

 

  

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

حيث تشترك  ،الدراسات السابقة التي تم اعتمادها دراسات مشابهة للدراسة الحالية تعد  

 ،للظاهرةفي المنهج المتبع من ناحية الوصف العام و ،ر الوعي السياسيمعها في متغي  
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تشترك معها في الوعي السياسي  حيث ،الجامعيينطلبة النة المتمثلة في لى العي  إ ضافةً إ

نها أخرى بامتازت هذه الدراسة عن الدراسات األ، وو كيفية تنشئته و تنميته من خالل الجامعة

 نة عمدية شملت طلبة العلوم السياسيةدراسة وصفية مسحية تحليلية اعتمدت على عي  

داة البحث المستخدمة كما أوقد استفدنا من هذه الدراسات في بناء   ،من جميع السنوات

 .  في صياغة مشكلة البحث و األهداف استثمرناها
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 اإلطار النظري للبحث

 

 الوعي السياسي: ماهية أواًل:

 وقيمه حفظهوأوعاه  ،وعياً  يعيهوالحديث  ،: بأنه وعي الشيءلغًة  ف الوعيعر  ي  يمكن أن  

 اإلدراكيشير الوعي إلى المعرفة أو   .وأقيمأي أحفظ  فالنأوعى من  وفالن، واع   فيه

ره وقيله وتدب  فهمه وحواه، ووعى الحديث  جمعهأي  واالحتواء، فوعى الشيء وعياً 

 ( ٢٠١٨ ,الوعي )مطر وآخرونفي مقابل فقدان الظاهر ي الشعور أوالوعي  ،وحفظه

 

رات إيديولوجية ومفاهيم فكرية عبارة عن تصو   يمكن القول بأن الوعي هو اصطالحاً أما 

وهو معرفة  ،وممارسات سياسية تجعل لدى الفرد القدرة على الوصول للحقائق بنفسه

 وإلمام الفرد بالمعارف السياسية المحلية والعالمية.

 

فهم  ع بأنهويمكن التعبير عن مفهوم الوعي السياسي بناء على ماسبق من حيث الواق

ومدى  ،والربط فيما بينها ،وتحليل الفرد للمجريات واألحداث السياسية المحلية والعالمية

ومدى  ،خبار والبرامج والحوارات السياسيةواالهتمام بمتابعة األ ،المشاركة بالعمل السياسي

رف على ولتوضيح هذا المفهوم بشكل أفضل البد من التع له للنقد عند التعبير عن رأيه.تقب  

أهميته وعالقته بالمفاهيم السياسية المهمة التي تخدم الغرض من البحث مثل الثقافة 

 السياسية والمشاركة السياسية وقبول الرأي اآلخر كمايلي:

 

 الوعي السياسي وأهمية مفهوم: 

هناك العديد من المصادر التي توضح هذا المفهوم ونحاول في هذا البحث تحديد مفهوم  

الوعي السياسي بأنه مدى معرفة اإلنسان بواقعه  فيعر  يتناسب مع الغرض من البحث حيث 

إلمامه معرفته والسياسي، وظروف وواقع مجتمعه ومنطقته والعالم من حوله، ومدى 

حياة عامة وحلول لما يعتري المجتمع من مشكالت  والمتاحة كأطربالبدائل السياسية الممكنة 

وبالتالي يمكننا  ،السائدةسياسية، وفهمه للمفاهيم والمصطلحات السياسية الرئيسية 

مجموعة من القيم واالتجاهات والمبادئ السياسية التي تتيح للفرد أن يشارك القول بأنه 

الة ف ك تحر  وي ،د موقفه منهاويحد   ،ويحكم عليها ،هالمجتمعه ومشكالته، يحل  ي مشاركة فع 

ى ذلك إلى الفهم بل يتعد   ،عنصر اإلدراك والمعرفة علىقتصر ي ا، والمن أجل تطويرها وتغييره

لوعي السياسي ا يعكسلذلك يمكن أن  ،والتقييم وردود الفعل والتصرف من قبل الفاعلين

حيث يكون لدى  ،ن أحداث سياسيةوما يجري حوله م ،معرفة المواطن لحقوقه السياسية

اقع المحيط به، وبالتالي القدرة على القيام بالواجبات ر الوالمواطن القدرة الكافية على تصو  

 (2006)البرواري،  .ومن هنا تبرز أهميته ألفراد المجتمع والمسؤوليات تجاه مجتمعه ووطنه

 

 السياسي أحد فروع الوعي الشامل والمتكامل الذي يعد  يعتبر الوعي من ناحية أخرى 

باألمور والقضايا السياسية  اً مستوى من مستويات الوعي، وهو يعني أن يكون الفرد واعي

 ،على المشاركة السياسية يضاً أكي يكون قادرًا  ،واالجتماعية واالقتصادية في مجتمعه

ك كوامن ولتفعيل هذا يجب على المؤسسات التعليمية والتثقيفية في المجتمع أن تحر  

ر مفهوم الوعي السياسي بالهوية السياسية ويتأث   ،هم بين جوانبهاالوعي داخل من تضم  

والفكرية التي تمتلكها الشعوب،  لذلك تختلف التعاريف والمفاهيم التي تناولت الوعي 

االختالف السياسي والفكري للمجتمعات البشرية ونوعيتها، فمنهم السياسي، وذلك حسب 
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أو يأخذ  ،أو يرتكز على البعد االقتصادي ،من يكون وعيه السياسي يرتكز على البعد القومي

 أو حسب األيديولوجية التي يتبناها النظام القائم.  ًا،منحى ديني

 

حيث يجهل أفراد المجتمع هوية نظامهم  ،مالمح لضعف الوعي السياسيوجد تبالمقابل، 

مما يجعلهم غير قادرين على  ،وطبيعته، األمر الذي يجعل الصورة غير واضحة لدى األفراد

 (2006)البرواري،  تحديد حقوقهم وكيفية التعامل مع المواقف واالختالفات السياسية.

 المشاركة السياسيةالوعي السياسي و : 

في إطار التعبير السياسي الشعبي وتسيير الشأن العام  مفهوم المشاركة السياسيةيندرج  

عن أرقى تعبير  يعكس هذا المفهوم بهذه الصورة، وونساًء  من قبل أطراف المجتمع رجاالً 

عالوة لديمقراطية ألنها تقوم على مساهمة المواطنين والمواطنات في الحياة السياسية، ا

 ،المشاركة يقوم على االعتراف بالحقوق المتساوية لألفراد يمكن القول إن مفهومعلى ذلك 

)سليمان، واالعتراف باآلخر بصرف النظر عن الجنس او الدين او العرق او النوع االجتماعي. 

2011) 

السياسية المشاركة من هذا المنطلق على أفراد المجتمع أن يكونوا على دراية ووعي بأن 

في  اً يلعب بمقتضاه الفرد دور حيث  من ناحية أخرى، غير مباشرو من ناحية، مباشر هي سلوك  

، وهي واحدة من آليات أوالً  الحياة السياسية بهدف التأثير في عملية صنع القرار

هذا من خالل . ثانياً  الديمقراطية التي تتيح إعادة تركيب بنية المجتمع ونظام السلطة فيه

وبمشاركة  ،باالهتمام بالشأن العام ترتبط السياسية التحليل يمكن القول إن المشاركة

المشاركة باالنضمام الى هذه تتمثل أشكال يمكن أن المواطنين والمواطنات في إنجازه، و

أو المشاركة في االحتجاجات الشعبية والمظاهرات  ،أو باالنضمام لحزب ما ،حزب سياسي

 .أيضاً  الندوات والمؤتمرات والحوارات السياسيةوحضور  ،السلمية

 

 الثقافة السياسية:الوعي السياسي و 

يقصد بالثقافة السياسية مجموعة المعارف واآلراء واالتجاهات السائدة نحو شئون السياسة  

مجموعة من المعتقدات  يبالتالي فهوالدولة والسلطة، الوالء واالنتماء، والمشاركة. و

بها مجتمع معين الدور المناسب للحكومة وآلية عملها، ويشكل األفراد  والقيم التي يرى

مجموعة من القناعات بخصوص أدوار النظام السياسي بشتى مؤسساته وحقوقهم 

 وواجباتهم.

 

وتتعدد مصادر  ،ر ويتأثر بهاجزء من الثقافة العامة للمجتمع يؤث   تعتبرالثقافة السياسية إذًا 

فيبدأ  ،ثم انضمامه للمدرسة والجامعة ،فتبدأ بالظهور مع نشأة الفرد داخل أسرة ،هذه الثقافة

صدقاء والقنوات الفضائية رحلته متأثرًا بجملة من العوامل األخرى المتمثلة بالرفاق واأل

ر و ،وقراءة الكتب ،خبار المحلية والسياسية واالقتصاديةواأل ،والجرائد حياته الجامعية تؤث 

تبدأ الثقافة وهكذا  ،وكذلك تخصصه الجامعي بشكل خاص، ذه الثقافةعلى هأيضًا 

 بالعمر أكثر. م  بتجارب مختلفة وتقد   ما نضج الفرد ومر  السياسية بالظهور والنضوج كل  

  (2016)المجدالوي، 

 

 قبول الرأي اآلخر:الوعي السياسي و 
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استيعاب الفرد لآلخرين على اختالف آرائهم ومعتقداتهم نه بأ قبول الرأي اآلخر فعر  ي  

وقبولهم كما هم بنقائصهم وميزاتهم  ،عمارهمأجناسهم وتصرفاتهم وطبائعهم وأو

 فال يحاول صنع الناس على هواه.  ،وعيوبهم

 

والجامعة مصدر رئيس لقيم التسامح  ،لسلوك الطالب مرجعياً  طاراً إخر ل ثقافة قبول اآلتشك  

من التسامح بين  مسؤولية خلق جو   الجامعة يقع على عاتق إذ ،خر عند الطلبةو قبول اآل

نظمتها لمحاربة كل أتشكيلها من خالل مناهجها و نشاطاتها و فعالياتها و  و يتم   ،الطالب

 (2009)علي،  و تكوين بيئة جامعية صحية. ،زات العنصريةالتحي  

 

ختالف ووجود هذا اإل ،ألنها مختلفة دائماً  ،يشترك بها كل البشر االختالف في اآلراء صفة   إن  

فراد، أما في لنا لهذا االختالف هو الذي يسبب التعصب بين األعدم تقب   لكن   ،جداً  طبيعي   مر  أ

نا حال ارتفاع درجة الوعي السياسي في كثير من األحيان   ًا،ال نرى لهذا التعصب وجودفإن 

 ،ويخفي كل تلك الفروق حتى نتمكن من تقبلنا لآلخر ،لل علينا التقب  فالوعي هو الذي يسه  

 .نفسه الوقتفي ويتقبلنا هو 

 

 

 

 ثانيًا: الجامعة والوعي السياسي 

والفتح أفصح  ،وخصوصية وخصوصاً  اً ه خص  ه بالشيء يخص  ص خص  خص  معنى  :التخصص

ص له إذا باألمر وتخص   فالن   ويقال اختص   ،وخصيصي وخصصه واختصه أفرده به دون غيره

 ص بفالن أي خاص به وله به خصية قول أبي إن امرأً تمخويقال فالن   ،غيره انفرد وخص  

 .(2016)سعيدة،  الفعلفحذف الحرف وأوصل  ،خصني

 

د مسار حياته : هو ما يختاره الطالب في المرحلة الجامعية من توجهات علمية تحد  اصطالحاً 

 يكون العلمية والعملية، وهذا االختيار يجب أن يتوافق مع قدراته ومواهبه الذاتية، وأال  

 (2016)سعيدة، . ب الفشل للطالبألنها قد تسب  اختياره نتيجة اإلكراه 

 

 العلوم السياسية

 أ: في لسان العرب المحيط العالمة ابن منظر األنصاري، وتحت عنوان سوس تقر لغةالسياسة  

السوس الرياسة. يقال ساسوهم سوسة، وإذا رأسوه قيل سوسوه وأساسوه وسام األمر 

سياسة: قام به وسوسه القوم: جعلوه يسوسهم والسياسة، القيام على الشيء بما 

  (2018)زكريا،  س عليه أي أمر وأمر عليه.ب قد ساس وسي  وفالن مجر   ،يصلحه

 

. وتطلق على مجموعة الشؤون العالقات حكم لم الدولة وفن  هي ع :لسياسةاتعريف علم  

أمور تنظيم بشؤون الرعية و وهي القيام ،يسلكها الحكام التيوالطرق  ،الدولة التي تهم  

لى السلوك إها تشير بأن   ، ويرى البعضمدنيةو أالدولة وتدبير شؤونها، وقد تكون شرعية 

 الحكم.المتعلق بمؤسسات وعمليات 

 

تخصصات العلوم االجتماعية التي تدرس نظرية السياسة  إحدىص العلوم السياسية: تخص  

في  رس عالمياً د  ت  صبحت أو .وأثرها على المجتمع ،ووصف النظم السياسية السائدة



 

- 12 - 
 

 ،كاديمية وبحثيةأفهي دراسة  ،واخر القرن التاسع عشرأ ذمستقل من ص  الجامعات كتخص  

وتشمل دراسة مواد مثل الفلسفة السياسية والتاريخ السياسي والقانون الدولي والعالقات 

  (2018)زكريا، نسان الدولية وتوجهات حقوق اإل

 

 المصادر المباشرة لتنمية الوعي السياسي: ثالثاً 

 

السياسي لدى أفراد المجتمع هناك العديد من المصادر المباشرة لتنمية وترسيخ الوعي 

  منها:

ختلف دور األحزاب السياسية في عملية التوعية السياسية ي األحزاب السياسية: -1

بالنسبة  مة يكون دور األحزاب ضئيالً باختالف المجتمعات، ففي المجتمعات المتقد  

ما تكون االتجاهات التي تغرسها األحزاب في الدول  للتوعية السياسية، وغالباً 

المتقدمة منسجمة مع القيم التي تغرسها العائلة والمدرسة، أما في البلدان 

 ،ه واحددة و ذات توج  محد   المتخلفة فتسعى األحزاب إلى غرس قيم  تكون غالباً 

البرامج التي ل في بحيث تخدم مصالح الحزب الحاكم عبر عدد من الوسائل التي تتمث  

 تحددها مثل وسائل اإلعالم الخاصة بها، والمحاضرات والندوات وغيرها من األنشطة.

 (2016)المجدالوي، 

ترتبط وظائف األحزاب السياسية في عملية التوعية السياسية بثالثة أبعاد تتمثل 

وهو الخاص بتقديم المعلومات، وبالجانب الوجداني، أما  ،في الجانب المعرفي

الجانب الثالث فيرتبط بالمهارات والخاص بالمشاركة السياسية. األحزاب السياسية 

ها من المؤسسات التي تقوم بالتأثير على ن  أذ إ ،دوات للتنشئة السياسيةأل تمث  

افظة على القيم وتقوم بغرس قيم جديدة او بالمح ،االتجاه السياسي لألفراد

 (2016)تونس،  السائدة.

 

مهم في تشكيل الوعي السياسي لدى  تقوم بدور  النوادي االجتماعية الثقافية:  -2

األفراد، وذلك من خالل الندوات أو المحاضرات التي تنظمها هذه النوادي، أو من 

 وخصوصاً  ،خالل األصدقاء واألشخاص الذين يتم االلتقاء بهم في هذه النوادي

المنخرطين في الحياة السياسية كأعضاء البرلمان أو الوزراء أو قادة األحزاب 

تولد لدى األفراد ثقافة ووعي سياسي توبالتالي  .، أو األساتذة الجامعيينالسياسية

 (2012)الحورش،  تجعلهم قادرين على معرفة ما يجري حولهم من وقائع وأحداث.

 

 تقوم وسائل اإلعالم واالتصال في المجتمع الحديث بدور   وسائل اإلعالم واالتصال: -3

في عملية التنشئة السياسية وتشكيل الوعي السياسي، وهذا الدور يزداد  بارز  

لجهات الحياة المختلفة،  ابانتشار هذه الوسائل وتطورها، واختراقه اً وتأثير  أهميةً 

 اإلعالم له دور   األطفال والمراهقين والشباب، وألن   وقبولها الفاعل بين األفراد وخاصةً 

نه يعتبر إف ،لشخصية وتحديد المعايير الثقافيةفي غرس القيم السياسية وصقل ا

للدولة الحديثة، تنتقل من خاللها المجتمعات التقليدية نحو  ومهمةً  حاسماً  عنصراً 

 (2016)المجدالوي، الحداثة واالندماج السياسي 

فأصبحت  ،في الوقت الحالي خصوصاً  كبيراً  صبحت تلعب دوراً أعالم فوسائل اإل

صبحت المعلومة أفقد  ،دون استئذانكل ها وتخترق المجتمعات  ،دون حواجز تشرتن



 

- 13 - 
 

وبهذا  ،وبأي وقت ،سهولة بحيث يمكن الحصول عليها بكل   ،متوفرة وقريبة أكثر

 بداء الراي بالتالي أكبر.إخبار السياسية متداولة وتكون فرصة تصبح األ

 

 الوعي السياسي:المصادر غير المباشرة لتنمية : رابعاً 

 

من ناحية أخرى هناك مصادر غير مباشرة لها أهداف أخرى إال أنها تسهم في تنمية الوعي 

 العام للمجتمع ومنه الوعي السياسي ومنها:

ها أول مؤسسة عناصر التنشئة السياسية، وذلك ألن   تعتبر األسرة من أهم  األسرة:  -1

و القيم  أيضًا، على الطفل لفترة طويلة تأثيرها مستمراً  يتعامل معها الطفل، ويظل  

 التي يغرسها اآلباء في نفوس أطفالهم يكون من الصعب تغييرها، وذلك في ظل  

تأثير ثقافة األسرة السياسية في ثقافة الفرد ومعلوماته السياسية واتجاهاته نحو 

األسرة تلعب  تجعلنا نتوقع أن   اً هناك أسباب خرين يرون أن  آالنشاطات السياسية، لكن 

من األدوار  اً كثير  ألن   ،أهمية في التنشئة السياسية و الوعي السياسي دورًا أقل  

)المجدالوي،  ناضجًا. إال عندما يكبر الطفل و يصبح فرداً  والعالقات السياسية ال تتم  

2016) 

 

عتبر حيث ت   ،خاص   والجامعة بشكل  لة بالمدرسة وهي متمث  المؤسسات التعليمية:  -2

في التنشئة  اً كبير  اً دور  تلعبوالتي  ،الجامعة واحدة من أهم المؤسسات التعليمية

واطالعهم على األحداث السياسية  لبة،فهي تعمل على توعية الط ،السياسية

ذات  اً الداخلية والخارجية، والبدء في فهم السياسة، وتعمل على تلقينهم أحكام

  (2008)حوامد،  فة حول الشأن السياسي.قيم مختل

 

مقرراتها  وتكمن أهمية الجامعة كوسيط من وسائط التنشئة السياسية في أن  

 ن  أالدراسية تعمل على تعزيز القيم الثقافية والقيم القومية والوطنية، كما 

القيادات السياسية والتربوية تنظر إلى المقرر على أنه قناة مناسبة لنقل المعرفة 

و الشباب الجامعي يبدأ بممارسة نضال  ،والقيم المؤدية إلى بناء المواطن الجيد

سياسي يهدف إلى تمرير خطاب سياسي خاص بهم، كالمطالبة بإصالح النظام 

السياسة  تتجاوز هذه المطالب لتمس   أكثر للطلبة، وقد منح  تقديم الجامعي، أو 

 كالمطالبة بالديمقراطية أو التعبير عن مساندتهم لقضية ما. ،العامة للدولة

فراد تنشئة هم في تنشئة األويبقى لهذه المؤسسات الدور األ  (2016)المجدالوي، 

والمشاركة كأفراد فاعلين سياسية واعية بشكل يجعل منهم قادرين على الدخول 

 ،هذه الرحلة من المدرسة وتنتهي بالجامعة أفتبد ،في الحياة السياسية مستقبالً 

 الً بله مستقجديدة تخو   دراسية يكتسب الطالب فيها مهارات   مرحلة   وفي كل  

ثناء دراستهم من قبل أدخول المجال السياسي بيسر عن طريق تدريبهم وتلقينهم 

 تلك المؤسسات.

 

من األفراد  اجتماعي غير رسمي يضم عدداً  وهم بناء  ماعة الرفاق والرأي العام: ج -3

يجمعهم تقارب السن أو قرب مكان اإلقامة أو تماثل الوضع الطبقي، ويزداد تأثير 

حيث التفاعل المرتفع بين أعضائها  ،هذه الجماعة في فترات المراهقة والرشد

 وشعورهم باألهمية الذاتية، وتلعب هذه الجماعة دوراً  ،والخبرات التي يمتلكونها
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ر من حالما يخرج الطفل من نطاق األسرة ويتحر   إذفي التأثير على تنشئة الفرد،  كبيراً 

أوسع هو عالم الشارع أو الجمهور الواسع، ومن  ضوابط المدرسة، يندمج في عالم  

تلف المواضيع السياسية، ر مع رفاقه وزمالئه حول مخخالله يدخل في نقاش متحر  

وإعجابه بهم يدفعه لتبني أفكارهم وميولهم  ،فيعجب ببعض األصدقاء أو الزمالء

)  فيؤثر على من يرافقونه ،قدرة إقناعيه وشخصية كارزماتية والسياسية، أو يكون ذ

 ( 2016،المجدالوي

 

  العناصر المؤثرة في تنمية الوعي السياسي داخل الجامعة:: خامساً 

 

تحاول الباحثة تسليط الضوء على الجامعة كأحد المؤسسات التعليمية البارزة في تنمية 

تحوي مجموعة التي تعليمية المؤسسة ال وعي المجتمع حيث يمكن القول بأنها تلك

 ،فون ضمن فئة الشبابمتقاربة يصن   ن/أعمارهم لبةمن الطومجموعة  ،ساتذة مختصينأ

بعد إكمال  لبةحيث يلتحق بها الط ،أعلى مؤسسة في التعليم العالي والجامعة تعد  

وذلك من اجل الحصول على درجة علمية في إحدى التخصصات  ،في الثانوية ن/دراستهم

 "ماردين أرتقلو" وتم التركيز في هذا البحث على جامعة .(2019-2018)السطي،  العلمية.

باللغة العربية  اً تحوي قسم ،حكومية تركية تقع في مدينة ماردين جنوب تركياجامعة وهي 

فقط وهي )التاريخ، علم االجتماع، إدارة أعمال،  تأربع تخصصاويحوي  ،٢٠١٦افتتح منذ عام 

سوريون يقيمون في  بة  البرنامج العربي هم طل بةمعظم طل .علوم سياسية وعالقات دولية(

ومن أهم مكونات الجامعة  وبعض الجنسيات األخرى. ،ن واليمنيينتركيا إلى جانب المصريي

وسا ع در سته ويتاباه الفرد الذي يزاول در ن  بأ)الروبرت بتيت(  الطالب الجامعي حيث يعرفه

ورد في قاموس مفهوم الطالب . آدابكقولنا طالب طب، أو طالب  ،و مدرسة علياأبجامعة 

الطالب على  "محمد إبراهيم" ف  عر  و مية،تعليسسة من يزاول محاضرات بالجامعة أو مؤ "بأنه

وألغراض البحث  ،(2016)سعيدة،  .الفرد الذي اختار مواصلة الدراسة األكاديمية والمهنية "هأن  

ع بمجموعة من القدرات ويتمت   ،هو الفرد الذي يزاول دراسته في الجامعةفالطالب 

جامعة  بةز هذه الدراسة على طله لمواصلة دراسته فيها، وترك  التي تؤهل  واإلمكانات العلمية 

جميع  ،تخصص العلوم السياسية والعالقات الدولية ،البرنامج العربي "ماردين أرتقلو"

 .السنوات

 

تساهم الجامعات في الدفع بالطالب للمشاركة والتنمية والوعي وتحسين العملية 

من  الطلبة بالظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية يعد  التعليمية، فارتفاع وعي 

كبير في  لجامعة دور  ل ن  أالمتطلبات األساسية للمشاركة الفاعلة، ويمكن المراهنة على 

 ذينوهم أعضاء هيئة التدريس ال ،النخب ألنها تضم   مسيرة التغيير والبناء المستقبلي، نظراً 

وهناك الكثير من العناصر  .وتنمية المجتمع ،طويرهاتوليد األفكار وت ى عاتقهميقع عل

 نتناول كل هذا فيما يلي:سو ،ر في تنمية وعي الطالبالمتداخلة والتي تؤث  

عن طريق  ذلكو ،في بناء شخصية القادة في المجتمع للجامعات دور  الحركة الطالبية:  -

ها تعتبر من ن  أعام، حيث  تنمية وعي الطالب بالجوانب السياسية والمجتمعية بشكل  

من ف، سليماً  نشطة الهامة في تنمية جوانب الشخصية للطالب وتأسيسه تأسيساً األ

المشاركة في تلك األنشطة المتنوعة، إلى المهم العمل على دفع الطالب الجامعي 

   .أهمية عن المحاضرات في القاعات ألنها ال تقل  
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 ،الجامعةأسوار خارج   ينتظر الطلبةعلى ما عملي  ال  تدريب  إمن األنشطة ما هي  فكثير  

كعمليات الترشيح والتصويت واالنتخاب، وما يعقبها من مؤتمرات ومناقشات وبرامج 

ما هي إال ظاهرة  البيةذات فائدة في تنمية الوعي السياسي للطالب، و الحركة الط

 ى إحد البيةحيث تعتبر االتحادات الط ،عالمية تبعث على االهتمام بالعمل السياسي

هم للدخول في عملية تشكيل توتهيئ ،الميادين الرئيسية لتربية الطالب ديمقراطياً 

واالنخراط في المشاركة في اتخاذ القرارات داخل المؤسسات التعليمية  ،الوعي

في تكوين  مؤثراً  فاالتحادات هي عملية تربوية سياسة يمكن أن تلعب دوراً  ،وخارجها

 (2008)حوامد، أساس الوعي السياسي . الشخصية الواعية والمشاركة على 

 

مؤثر على تنمية الوعي السياسي لدى  ر  رات الدراسية دوللمقر  رات الدراسية: المقر   -

ما تقوم لجان خاصة بوضع خطط للمناهج الدراسية والمقررات الدراسية، وعادة  ،الطالب

 ،ومواد إضافية يلزم بها الطالب ويحتاجها ،عامة متخصصة تشمل تلك المقررات مواد  

وتجعل درجة الفهم السياسي  ،نها تزيد من الوعي العلمي والثقافي والسياسيأل

هي  ،ذات طابع قومي أو تاريخي ، وهيتلك المواد مع اختالف مسمياتها لديهم أكبر. 

  ،داخل الجامعةق بالممارسة السياسية طب  و ت   ،أساس اإللمام بالثقافة السياسية للطالب

د المناصب وتساعد على الدفع بالطالب للمشاركة السياسية وترشيح نفسه أو غيره لتقل  

أن يحتوي المقرر على القيم السياسية الرئيسية مثل  السياسية ، ويرى البعض أنه البد  

و يجب أن تؤكد مفاهيم ومنطلقات  ،الديمقراطية والمساواة  والحرية والمواطنة

وبأسلوب  ،جديد وتشمل كل    ،مة تساعد على زيادة المعلومات والمعارفسياسية ها

وتساعدهم في فهم وتحليل الوضع الحالي للدولة، حتى تؤدي  ،سهل مختصر

)سعيد  المقررات الدراسية دورها في تنمية الوعي السياسي للطالب بشكل جيد

   ( 2008،باهمام

 

من المحاور الرئيسية في  أعضاء الهيئة التدريسية يعد :يةهيئة التدريسالأعضاء  -

فاألستاذ الجامعي  ة،/تقع عليهم مسؤولية تنمية الوعي السياسي للطالبإذ  ،الجامعة

على النقاش معهم. فلم تعد السياسة  وقادراً  قريباً  ،بهيجب أن يكون على معرفة بطال  

 ،ر في حياة الناستؤث  فهي  ،قاصرة على السياسيين المحترفين باألوضاع السياسية

ة على لعديد من القضايا السياسية من خالل تربية مبني  بامباشرة  معنيينوتجعل منهم 

هه السياسي. واكتساب المهارات والممارسات دراكه وتوج  إل اً ساسألتصبح  ،الوعي

في بناء الوعي  يةهيئة التدريسالنا يساهم عضو كوه ،المالئمة للنشاط السياسي

وإعداد التقارير  ،والبحث العلمي ،والتدريس ،خالل المناقشات مع الطالب السياسي من

ن في ترسيخ وواألبحاث وأوراق العمل حول القضايا الهامة. ويساهم األساتذة الجامعي

التي تهيئ الطالب لقبولها  ،لشباب من خالل شخصياتهم القوية المؤثرةاوعي 

)الضاني،  .مهم تزيد من ارتباط الطالب باألستاذ ولمهارته التدريسية الفعالة دور   ،لهاوتقب  

ويعمل على  ،ن يحسن غرس القيم الحميدةأ يةهيئة التدريسالوعلى عضو . (2010

فيقوم باستغالل دوره  ،كساب الطالب المهارات الالزمة لينهض بمجتمعه لألفضلإ

 خير يرى دوماً فهذا األ ،على الطالب اً بير ويكون عادة تأثير المعلم ك ،أفضل استغالل

ويكون من  ية،هيئة التدريسالوبذلك تتضاعف مسؤولية عضو  ،مه قدوة حسنة لهمعل  

من التفكير بطريقة حرة  مفذلك يحرمه ،نعدم توجيه الطلبة باتجاه معي   فضل دائماً األ

 وغنية.
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 اإلطار العملي للبحث
 

 مجتمع وعينة البحث:

قسم العلوم السياسية بجامعة  ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بةالبحث بطلل مجتمع تمث  

،  وهي جامعة حكومية تقع في مدينة ماردين جنوب تركيا، وقد تأسست عام "اردين أرتقلو"م

 ،عربيطالب حوالي ألف الجامعات الحكومية التركية التي تجمع  ن أهم  م واحدةً  تعد  ، 2007

در   ،غالبيتهم من الجنسية السورية ، وتم افتتاح هذا س باللغة العربية بشكل تامضمن برنامج ي 

عمال، العلوم السياسية، علم وهي ) إدارة األ ،أربع تخصصات حالياً  ، ويضم2016 عامالبرنامج 

وقد قمنا باختيار فئة عشوائية من السنوات األربعة بقسم العلوم  االجتماع، التاريخ (

 .نة بحث% من مجتمع الدراسة كعي  50سياسية تجاوزت ال

 

 أداة الدراسة: 

تم اعتماد االستبيان كأداة للدراسة من خالل تصميم استبيان يضم متغيرات البحث الرئيسية 

ر المستقل المتمثل بتخصص العلوم السياسية بمجموعة قياس المتغي   حيث تم   ،والفرعية

وحول أداء الكوادر  ،واهتمامه بالمحاضرات ،راتهمن األسئلة حول إلمام الطالب بمقر  

 .ومشاركة الطلبة باألنشطة داخل الجامعة ،التدريسية

ة متغيرات فرعية  تتفرع عنهأما المتغير التابع المتمثل بالوعي السياسي الذي  أيضًا عد 

ومتابعة األخبار  ،واالهتمام بالشؤون السياسية ،متمثلة بالمشاركة السياسية للطالب

 ل النقد عند التعبير عن الرأي.ومدى تقب   ،والبرامج السياسية

 

 صدق األداة:

ت  ،تم عرض األداة على المشرف وتحكيمها من قبل عدة دكاترة واالستفادة من بعض كما تم 

 (2013)الثبيتات،  سئلة االستبيانأالدراسات السابقة في صياغة 

 

 ثبات األداة:

تم إجراء اختبار مدى االتساق الداخلي  ،االستبانة :د من ثبات أداة الدراسةأجل التأك   من

والذي يعتمد على  ،تقييم تماسك المقياس بحساب كرونباخ ألفاوذلك بلفقرات المقياس، 

 ،وهو يشير إلى قوة االرتباط والتماسك بين فقرات المقياس ،ساق الفرد من فقرة ألخرىات  

ثبات  وهو ما يشير إلى أن   ،0.753( هي 1حة في الجدول رقم )وكانت معامالت الثبات الموض  

سم وعلى ذلك يمكن القول بأن جميع عبارات األداة في الدراسة تت   ،االستبانة كان جيداً 

 بالثبات الداخلي لعباراتها.
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 (1معامل ألفا كرونباخ لجميع عناصر الدراسة )

 

 ألفا كرونباخ ألفا كرونباخ للعناصر موحدة العناصرعدد 

19 0.784 0.753 

 

 خصائص عينة البحث:

البيانات الديمغرافية للعينة المدروسة وكانت نتائج التحليل  األداة بعض األسئلة التي تخص   تنتضم  

 وفق النسب والتوزيعات التكرارية كما يلي:

 

 للعينة( اإلحصاءات الوصفية 2الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 الجنس

 85,6 160 ذكر

 14,4 27 أنثى

 الحالة االجتماعية

 47,6 89 متزوج

 52,4 98 أعزب

 العمر

 30,5 57 25الى  18من 

 26,2 49 30الى  25من 

 24,1 45 35الى  30من 

 19,3 36 فأكثر 35من 

 الجنسية

 90,9 170 سوري

 4,8 9 مصري

 2,1 4 يمني

 5, 1 تشادي

 5, 1 مغربي

 1,1 2 تركي

 السنة الدراسية

 32,1 60 أولى

 20,9 39 ثانية

 19,8 37 ثالثة

 27,3 51 رابعة

 

 المعدل التراكمي

 13,4 25 70%الى  %50

 40,6 76 80%الى  %70

 36,4 68 90%الى  %80

 9,6 18 فأكثر %90

 100.0 187 العينةالمجموع الكلي ألفراد 
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حيث بلغت  ،األعلى ينسبة الطالب الذكور في عينة البحث ه ( أن  2أظهرت نتائج الجدول )

نة %. وكانت أعلى نسبة من الفئة العمرية لعي  14.4أما نسبة اإلناث فقد بلغت ،%85.6نسبتهم 

وما  35وكانت أدنى نسبة للفئة العمرية )من  ،30.5( بنسبة 25سنة إلى 18البحث هي من )

الجامعة ال تشترط  ر هذا االختالف في أعمار الطلبة هو أن  وما يفس   ،19.3فوق( حيث بلغت 

وهذا ما  ،كانوا متزوجين تقريباً  نصف عينة البحث وقد أظهرت النتائج أن  ،للدراسة اً محدد اً عمر 

في نسب جنسيات  اً كما أظهرت النتائج تباينذوي األعمار الكبيرة. من ره وجود طالب يفس  

تلتها الجنسية  ،90.9حيث كانت النسبة األعلى هي الجنسية السورية وبلغت  ،العينة

حين اشتركت الجنسيات األخرى كالمغربية  ، في2.1واليمنية بنسبة  ،4.8المصرية وبلغت 

 ،سوريين بكثرة في تركيابوجود ال ذلك ويمكن تفسير ،0.5والعراقية والتشادية بنفس النسبة 

 تح أصال للسوريين الموجودين في تركيا.وكون البرنامج ف  

 

تلتها السنة  ،32.1عدد الطالب من السنة األولى كانت األعلى وبلغتنسبة  ن  فإن وكما تبي  

عدد الطالب الملتزمين بالدوام الجامعي يختلف  ويمكن تفسير ذلك بأن   ،27.3الرابعة بنسبة 

 ،80إلى  70ل التراكمي فكانت النسبة األعلى للمعدل هي من خرى. اما المعد  من سنة إلى أ

 وما فوق.90ل من في حين كانت النسبة األدنى للمعد  

 

 عرض ومناقشة النتائج:

لإلجابة عن أسئلة البحث تم استخدام المتوسطات واالنحرافات المعيارية وفق التسلسل 

 التالي:

  سياسي قبل دراستك لتخصص العلوم السياسية؟هل كان لديك مشاركة في حزب 

 

 (2الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 25,1 47 نعم

 74,9 140 ال

 100,0 187 االجمالي

 

أي مشاركة في حزب  ملم تكن لديهمن المشاركين على النسبة األ يوضح الجدول أعاله أن  

 25.1 ، فيما كانت نسبة74.9 بنسبة وذلك ،سياسي قبل دراستهم لتخصص العلوم السياسية

من الطالب  ا  كبير  ا  قسم وتفسير ذلك هو أن  لديهم تجربة سياسية قبل التسجيل في الكلية، 

 .وأعمارهم لم تكن تسمح لهم قبل ذلك بالمشاركة في حزب ما ،نومستجد
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 ية؟هل كان لديك مشاركة في ندوات سياسية قبل دراستك لتخصص العلوم السياس 

 

 (3الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 44,4 83 نعم

 55,6 104 ال

 100,0 187 االجمالي

  

نة لم تكن لديها أي مشاركة في ندوات يوضح الجدول أعاله أن النسبة األعلى من العي  

  .كانت اجاباتهم نعم 44.4وبنسبة  ،55.6سياسية قبل دراسة العلوم السياسية وذلك بنسبة 

 ،ن بذلكووهناك طالب مهتم   ،المشاركة في الندوات السياسية نسبتها جيدة هنا نالحظ أن  

لكن األغلبية ليسوا متفرغين لمثل هذه المشاركات بسبب ظروف المعيشة ولعدم انعقاد 

 .أيضاً  ندوات سياسية ذات قيمة كبيرة

 ات قبل دراستك لتخصص العلوم السياسية؟هل كان لديك مشاركة في االنتخاب 

 

 (4الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 23,5 44 نعم

 76,5 143 ال

 100,0 187 االجمالي

 

نة لم تكن لديها مشاركة في االنتخابات قبل تخصص النسبة األعلى من العي   يوضح الجدول أعاله أن  

، 23.5نة التي كان لها مشاركة في االنتخابات نسبة في حين بلغت العي   ،76.5العلوم السياسية بنسبة 

سبب أو ب ،العينة هي أغلبها من فئة عمرية صغيرة فلم تكن قادرة على االنتخاب ويمكن تفسير ذلك بأن  

 نة في بلدها االصلي.ولعدم وجود العي   ،عدم وجود انتخابات حقيقية يمكن المشاركة بها

 مشاركة في االحتجاجات والمظاهرات قبل دراستك لتخصص العلوم السياسية؟هل كان لديك  ●

 (5الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 66,3 124 نعم

 33,7 63 ال

 100,0 187 االجمالي
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لها مشاركة في احتجاجات ومظاهرات  تنة كانالنسبة األعلى من العي   يوضح لنا الجدول أن   

في حين بلغت نسبة عدم  ،66.3وذلك بنسبةالسياسية  قبل دراسة تخصص العلوم

سوريون كانت لهم  نة طالب  نسبة كبيرة من العي   ويمكن تفسير ذلك بأن   ،33.7المشاركين 

ها و أن، مشاركات تظاهرية واحتجاجية قبل اللجوء إلى تركيا خالل تواجدهم في بلدهم

 متاحة حتى في الجامعة وهذا يقيس واقع مشاركات الطالب.

بمتابعة أهم األخبار والقضايا السياسية المحلية والعالمية قبل دراستك  اً هل كنت مهتم   ●

 تخصص العلوم السياسية؟

 (6الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 63,6 119 دائماً 

 30,5 57 بشكل متقطع

 5,9 11 نادراً 

 100,0 187 االجمالي

 

خبار والقضايا هم األأالنسبة األعلى من العينة كانت مهتمة بمتابعة  يوضح الجدول أن  

فكانوا  5.9ما نسبة أ ،63.6وذلك بنسبة  ،السياسية بشكل دائم قبل دراسة العلوم السياسية

النسبة األعلى للعينة هي من أعمار  خبار. يمكن تفسير ذلك بأن  ما يهتمون بمتابعة األ نادراً 

 متابعتها.بكبيرة تعاشر األحداث الثورية التي تحصل وتهتم 

 التزم بحضور جميع المحاضرات؟●

 (7) الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 62,0 116 دائماً 

 37,4 70 بشكل متقطع

 5, 1 نادراً 

 100,0 187 االجمالي

 

 ،عالية من العينة كانت من الملتزمين بحضور جميع المحاضرات دائماً  نسبةً  يوضح لنا الجدول أن  

ونسبة ضعيفة  ،عممن يلتزمون بشكل متقط   37.4تلتها نسبة  ،62.0حيث بلغت نسبتهم 

ر لنا اهتمام الطلبة بدراستهم الجامعية بعد انقطاع وهذا يفس   ،ما يهتموننادرا ً 0.5بلغت 

 ويلة فكانت هذه فرصة جيدة للمهتمين منهم.أغلبهم عن الدراسة لفترة ط
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 لدي إلمام جيد بكافة مقرراتي الدراسية ●

 (8الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 54,0 101 بشكل كبير

 42,8 80 بشكل متوسط

 3,2 6 بشكل قليل

 100,0 187 االجمالي

 

النسبة األعلى من العينة كان لديها إلمام حيد بالمقررات الدراسية بشكل  يوضح الجدول أن  

ية العينة ر لنا جد  وهذا يفس   ،لمامقليل من اإللديهم  3.2نسبة فيما  ،54.0كبير وذلك بنسبة 

 صرارها.إواهتمامها بتخصصها الدراسي و

 

 قت المقررات الدراسية الثقافة السياسية لدي  عم   ●

 (8الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 54,0 101 بشكل كبير

 41,7 78 بشكل متوسط

 4,3 8 بشكل قليل

 100,0 187 االجمالي

 

قت لديهم الثقافة نة كانت المقررات قد عم  النسبة األعلى من العي   ح لنا الجدول أن  يوض  

الدراسية في تعميق ، بينما كان تأثير المقررات 50.0السياسية بشكل كبير وذلك بنسبة 

وهذا يمكن أن يفسر  ،4.3وبشكل قليل بنسبة متوسطًا،  41.7الثقافة السياسية لدى نسبة 

واكتساب الطالب للثقافة  ،لنا مدى فهم واستفادة العينة من مقرراتها ومناهجها الدراسية

 السياسية عن طريقها.
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حاضر بأهم القضايا السياسية الجارية ويناقشها معنا ●  يهتم الم 

 (9الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 48,7 91 يهتم بشكل كبير

 45,5 85 يهتم بشكل متوسط

 5,9 11 نادرًا ما يهتم

 100,0 187 االجمالي

 

النسبة األعلى من العينة كانت ترى أن المحاضر يهتم بمناقشة أهم  يوضح لنا الجدول أن  

منهم رأت أنه يهتم  45.5نسبة و ،48.7وذلك بنسبة  ،القضايا السياسية الجارية بشكل كبير

ويمكن أن نفسر ذلك بأن المحاضرين يسعون إلى  ،5.9بنسبة  "ما يهتم نادراً "و بشكل متوسط،

وعدم توجيههم باتجاه  ،بناء شخصياتهم بمناقشتهم األخذ بيد الطلبة ومساعدتهم في

 معين.

 

 األنشطة الطالبية داخل الجامعةبأهتم بالمشاركة  ●

 (9الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 26,7 50 أهتم بشكل كبير

 49,7 93 أهتم بشكل متوسط

 23,5 44 نادرًا ما أهتم

 100,0 187 االجمالي

 

نة لديهم اهتمام بشكل متوسط بالمشاركة في على من العي  النسبة األ الجدول أن  ح لنا يوض  

نة  26.7ونسبة  ،49.7وذلك بنسبة  ،األنشطة الطالبية داخل الجامعة ن بشكل ومهتممن العي 

كبير. ويمكن تفسير ذلك بأنه قد ال توجد أنشطة طالبية كافية يمكن للطالب والطالبات 

ن تكون بسبب الظروف الصحية التي فرضت من خالل الدراسة عن و يمكن أ ،المشاركة بها

 بعد.
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 ل النقد عند التعبير عن رأيي في قضايا سياسية مهمةأتقب   ●

 (10الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 67,9 127 دائماً 

 31,6 59 احياناً 

 5, 1 ابداً 

 100,0 187 االجمالي

 

نة كانت تقبل النقد عند التعبير عن الرأي في النسبة األعلى من العي   ح لنا الجدول أن  يوض  

ال يقبلون فهم  "بداً أ" كانت إجابتها 0.5ونسبة  ،67.9وذلك بنسبة  ،القضايا السياسية دائما  

وللنقد عند  لآلخرلهم ومدى تقب   ،ر لنا وعي الطلبة السياسيالنقد، وهذا يمكن أن يفس  

 ر جيد.مؤش  وهو  ،التعبير عن الرأي

 

 أهتم بمتابعة البرامج والحوارات السياسية ●

 (11الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 52,4 98 أهتم بشكل كبير

 44,4 83 أهتم بشكل متوسط

 3,2 6 نادرًا ما أهتم

 100,0 187 االجمالي

 

نسبة اهتمام العينة بمتابعة البرامج والحوارات السياسية بعد دراسة  يوضح لنا الجدول أن  

ر وهذا يمكن أن يفس   ،3.2بنسبة  "نادراً "واالهتمام  ،52.4العلوم السياسية بشكل كبير بنسبة 

لنا تأثير العلوم السياسية على اهتمامات الطالب والطالبات بمتابعة البرامج والحوارات 

 بعد دراسته لهذا التخصص. اً أصبح مهتم   بةمن الطل اً كبير  اً جزء حيث أن   ،السياسية
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من التالي: ]مشاركة في حزب  لتخصص العلوم السياسية زاد اهتمامي بأي   بعد دراستي ●

 و في اتحاد طالبي[أ

 (12الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 55,6 104 نعم

 44,4 83 ال

 100,0 187 االجمالي

 

نة البحث زادت بعد دراستها لتخصص العلوم السياسية نسبة اهتمام عي   يوضح لنا الجدول أن  

ح لنا مدى تأثير التخصص وهذا يوض   ،اً في مشاركتها بحزب او إتحاد طالبي بنسبة كبيرة جد  

دور من لما لها  ،على أهمية هذه المشاركات واالتحادات م/نهوحث  ، والطالبات بعلى الطال

 تفيدهمكسبهم خبرة جيدة فهي ت   ،حياتهم المهنية فيو ،وعيهم السياسيفي كبير 

  .بعد التخرج

 

بعد دراستي لتخصص العلوم السياسية زاد اهتمامي بأي من التالي ]مشاركة في  ●

 ندوات وحوارات سياسية[ 

 (13الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار جابةاإل

 80,2 150 نعم            

 19,8 37 ال

 100,0 187 االجمالي

 

نة بالمشاركة في ندوات بعد دراسة العلوم السياسية زاد اهتمام العي   هح لنا الجدول أن  يوض  

ح لنا تأثير دراسة تخصص العلوم السياسية على وهذا يوض   ،80.2وحوارات سياسية بنسبة 

نة ال تزال في مرحلة هذا ال يمنع من كون العي   وأيضاً  ،اهتمامات الطلبة والطالبات بشكل أكبر

لها المشاركة في الحوارات والندوات السياسية ولم تصل لمرحلة من النضوج تخو   ،االستعداد

 على نطاق واسع.
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 بعد دراستي لتخصص العلوم السياسية زاد اهتمامي ]المشاركة في االنتخابات[ ●

 (14الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 57,8 108 نعم

 42,2 79 ال

 100,0 187 االجمالي

 

االهتمام زاد بالمشاركة في االنتخابات بعد دراسة تخصص العلوم  ح لنا الجدول أن  يوض  

ر تأثير العلوم يفس  مما  ،42.2بنسبة  "ال"وكانت اإلجابة  ،57.8وذلك بنسبة  ،السياسية

ح نحتى ولو لم تس ،وإيمانها بأهمية االنتخابات بشكل أكبرنة السياسية على اهتمامات العي  

 لهم الفرصة بالمشاركة بها. 

 

 تني على فهم األحداث السياسية الجارية في بلديدراستي للعلوم السياسية ساعد   ●

 (15الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 66,8 125 بشكل كبير

 28,9 54 بشكل متوسط

 4,3 8 بشكل قليل

 100,0 187 االجمالي

 

نة على فهم األحداث السياسية الجارية العلوم السياسية ساعدت العي   ن  أح لنا الجدول يوض  

 نسبة عالية من ن  أ ، مما يعني 4.3بنسبة  "شكل قليل"وب ،66.8وذلك بنسبة  ،بشكل كبير

نة دراسته لتخصص حداث السياسية في بلده ومن حوله بفضل قادرة على فهم األ العي 

 دراستهم منيستفيدون والطالبات  بالطال بأن   ذلك يمكن تفسيرو ،العلوم السياسية

 لفهم األحداث السياسية من حولهم.على الواقع يسقطونها و
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ر تخصصك الجامعي على قدرتك في تحليل وفهم األحداث السياسية برأيك هل أث   ●

 والربط فيما بينها؟ 

 (16الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار االجابة

 74,9 140 نعم

 9,1 17 ال

 14,4 27 ال أعرف

 98,4 184 االجمالي

 1.6 3 جاباتإال يوجد 

 100.0 187 االجمالي

 

نة في تحليل ر بشكل كبير على قدرة العي  تخصص العلوم السياسية أث   أن   الجدول لنا يظهر

فكانت إجابات أكثر من نصف الطالب  ،فيما بينهاوفهم األحداث السياسية الجارية والربط 

التخصص بدأ يجيب ويكشف  جيد على أن   ر  وهذا مؤش   ،"ال"ـونسبة قليلة أجابت ب "نعم"ـب

والطالبات عن أسئلة كثيرة كانت تدور في أذهانهم قبل دراستهم للعلوم  بللطال

 بينها وتحليلها.السياسية حول الكثير من األحداث السياسية الجارية للربط فيما 
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 اختبار فرضيات البحث:

قامت الباحثة بتحليل فرضيات الدراسة من خالل استجابات أفراد العينة، وقد جاءت النتائج 

 على النحو التالي:

عالقة معنوية بين دراسة تخصص العلوم السياسية والمشاركة  هناك: الفرضية األولى

 السياسية لدى طلبة جامعة ماردين

 :"نحدار المتعدد، وذلك على النحو التاليالفرضية استخدمت الباحثة تحليل اإلالختبار 

 

 ( نموذج العالقة التأثيرية بين تخصص السياسة والمشاركة السياسية:18جدول )

Std. Error of the Estimate Adjusted R Square R Square R Model 

,267 ,041 ,046 a214,  المشاركة

 السياسية

 

 

 

 التباين األحادي  اختبار ANOVA( 19جدول رقم )

 

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

 درجات 

 الحرية

 متوسط 

 المربعات

 الداللة  (fقيمة )

 اإلحصائية

 630, 1 630, االنحدار

8,857 b003, 071, 185 13,150 الخطأ 

  186 13,780 المجموع

 

وكانت الداللة اإلحصائية  ،(8,857للتباين قد بلغت ) (fظهر النتائج في الجدول أعاله أن قيمة )ت  

(، وتشير هذه 0.05وهي أصغر من مستوى الداللة اإلحصائية ) ،(,b003المصاحبة لها قد بلغت )

وهذا األثر معنوي، من ناحية أخرى معامل  داللة إحصائية يالنتيجة إلى احتمالية وجود أثر ذ

عالقة ارتباط بين دراسة تخصص السياسة والمشاركة  هناكوبالتالي  ,a214هو  Rاالرتباط 

وهذا االرتباط الضعيف  ،العالقة أقوىكانت  اً ل االرتباط مرتفعوكلما كان  معد   ،السياسية

أن تكون المشاركة من الضرورة ليس  إذ ،وفق النتيجة أعاله من حيث الواقع ممكن وصحيح

 ،معامل االرتباط منخفضيكون لذلك  ،سياسيةالعلوم البمن يدرس  محصورةالسياسية 

من التغيرات في المشاركة  046,والمتغير المستقل وهو تخصص العلوم السياسية يفسر 

ونقبل فرضيتنا  ،على عدم وجود عالقة معنوية فرضية التي تنص  اللذلك نرفض  ،السياسية

شاركة وجد عالقة معنوية بين دراسة تخصص العلوم السياسية والمت)المنصوص عليها 

 السياسية لدى طلبة جامعة ماردين(
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داث عالقة معنوية بين دراسة تخصص العلوم السياسية ومتابعة األ هناك الفرضية الثانية

 السياسية لدى طلبة جامعة ماردين

 ( نموذج العالقة التأثيرية بين تخصص السياسة والمشاركة السياسية:20جدول )

Std. Error of the Estimate Adjusted R Square R Square R Model 

,599 ,013 ,018 a136,  متابعة

االحداث 

 السياسية

 

 اختبار التباين األحادي   Anova(21جدول رقم )

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

 درجات 

 الحرية

 متوسط 

 المربعات

 الداللة  (fقيمة )

 اإلحصائية

 1,242 1 1,242 االنحدار

3,462 b064, 359, 185 66,384 الخطأ 

  186 67,626 المجموع

 

وكانت الداللة اإلحصائية  (3,462( للتباين قد بلغت )fقيمة ) ظهر النتائج في الجدول أعاله أن  ت  

(، وتشير هذه 0.05من مستوى الداللة اإلحصائية ) كبر( وهي أ,b064المصاحبة لها قد بلغت )

هو  R، من ناحية أخرى معامل االرتباط داللة إحصائية يالنتيجة إلى احتمالية عدم وجود أثر ذ
a136,  حداث السياسيةعالقة ارتباط بين دراسة تخصص السياسة ومتابعة األ هناكوبالتالي، 

وهذا االرتباط الضعيف وفق النتيجة  ،العالقة أقوى كانت  اً ما كان  معدل االرتباط مرتفعوكل  

حداث أن تكون  متابعة األ س من الضرورة ، إذ ليأعاله من حيث الواقع ممكن وصحيح

 ًا،معامل االرتباط منخفضيكون لذلك  ،سياسيةالعلوم البمن يدرس  محصورةالسياسية 

من التغيرات في متابعة  018,والمتغير المستقل وهو تخصص العلوم السياسية يفسر 

لكن هذه العالقة   ،على وجود عالقة لذلك نقبل الفرضية التي تنص   ،حداث السياسيةاأل

 ليست معنوية.
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عالقة معنوية بين دراسة تخصص العلوم السياسية واالهتمام  هناك الفرضية الثالثة

 بالمتغيرات السياسية لدى طلبة جامعة ماردين

 (22الجدول رقم )

Std. Error of the Estimate Adjusted R Square R Square R Model 

,502    -,001 ,004   a064,  االهتمام

 بالمتغيرات

 السياسية

 

 (23الجدول رقم )

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

 درجات 

 الحرية

 متوسط 

 المربعات

 الداللة  (fقيمة )

 اإلحصائية

 192, 1 192, االنحدار

0,761 b384, 252, 185 46,557 الخطأ 

  186 46,749 المجموع

 

وكانت الداللة اإلحصائية  (0,761( للتباين قد بلغت )fظهر النتائج في الجدول أعاله أن قيمة )ت  

(، وتشير هذه 0.05من مستوى الداللة اإلحصائية ) كبر( وهي أ,b384المصاحبة لها قد بلغت )

هو  Rأخرى معامل االرتباط  جهةمن  .داللة إحصائية يالنتيجة إلى احتمالية عدم وجود أثر ذ

  a064,  رات عالقة ارتباط بين دراسة تخصص السياسة واالهتمام بالمتغي   هناكوبالتالي

وهذا االرتباط الضعيف  ،العالقة أقوى كانت  اً ل االرتباط مرتفعوكلما كان  معد   ،السياسية

كون االهتمام يأن إذ ليس من الضرورة  ،وفق النتيجة أعاله من حيث الواقع ممكن وصحيح

معامل االرتباط  يكون لذلك ،سياسيةالوم لعاليدرس بمن  محصوراً بالمتغيرات السياسية 

رات في من التغي   004,ير المستقل وهو تخصص العلوم السياسية يفسر والمتغ   ًا،منخفض

لكن هذه   ،لذلك نقبل الفرضية التي تنص على وجود عالقة ،رات السياسيةاالهتمام بالمتغي  

 العالقة ليست معنوية.

ل الرأي اآلخر عالقة معنوية بين دراسة تخصص العلوم السياسية وتقب   هناك الفرضية الرابعة

 لدى طلبة جامعة ماردين

 (24الجدول رقم )

Std. Error of the Estimate Adjusted R Square R Square R Model 

,463 ,074 ,079 a281,  تقبل

الراي 

 االخر
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 (25الجدول رقم )

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

 درجات 

 الحرية

 متوسط 

 المربعات

 الداللة  (fقيمة )

 اإلحصائية

 3,415 1 415 ,3 االنحدار

15,921 b000, 215, 185 39,686 الخطأ 

  186 43,102 المجموع

 

وكانت الداللة اإلحصائية  ،(15,921( للتباين قد بلغت )fقيمة ) ظهر النتائج في الجدول أعاله أن  ت  

(، وتشير هذه 0.05وهي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية ) ،(,b000المصاحبة لها قد بلغت )

 ,a281هو  R، من ناحية أخرى معامل االرتباط داللة إحصائية يالنتيجة إلى احتمالية وجود أثر ذ

ل وكلما كان  معد   ،الرأي اآلخرل عالقة ارتباط بين دراسة تخصص السياسة وتقب   هناكوبالتالي 

وهذا االرتباط الضعيف وفق النتيجة أعاله من حيث  ،تكون العالقة أقوى  اً االرتباط مرتفع

بمن يدرس  محصوراً ل الرأي اآلخر تقب   يكون أن   ، إذ ليس من الضرورةالواقع ممكن وصحيح

وهو تخصص  ،ر المستقلوالمتغي   ًا،معامل االرتباط منخفضيكون لذلك  ،سياسيةالعلوم ال

لذلك نقبل الفرضية التي  ،ل الرأي اآلخرمن التغيرات في تقب   079,يفسر  ،العلوم السياسية

 تنص على وجود عالقة معنوية.

 

عالقة معنوية بين دراسة تخصص العلوم السياسية والوعي  هناك الفرضية الرئيسية

 السياسي لدى طلبة جامعة ماردين

 (26الجدول رقم )

Std. Error of the Estimate Adjusted R Square R Square R Model 

,300 ,057 ,062 a249,  الوعي

 السياسي

 (27الجدول رقم )

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

 درجات 

 الحرية

 متوسط 

 المربعات

 الداللة  (fقيمة )

 اإلحصائية

 1,099 1 1,099 االنحدار

12,226 b001, 090, 185 16,633 الخطأ 

  186 17,732 المجموع

 

وكانت الداللة اإلحصائية  (12,226( للتباين قد بلغت )fقيمة ) ظهر النتائج في الجدول أعاله أن  ت  

(، وتشير هذه 0.05( وهي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية ),b001المصاحبة لها قد بلغت )

 ,a249هو  R، من ناحية أخرى معامل االرتباط داللة إحصائية يالنتيجة إلى احتمالية وجود أثر ذ
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ما وكل  ، عالقة ارتباط بين دراسة تخصص السياسة والوعي السياسي عموماً  هناك وبالتالي 

وهذا االرتباط الضعيف وفق النتيجة أعاله  ،العالقة أقوى كانت  اً ل االرتباط مرتفعكان  معد  

ن يكون الوعي السياسي محصورًا بمن ، إذ ليس من الضرورة أمن حيث الواقع ممكن وصحيح

 ،والمتغير المستقل ًا،معامل االرتباط منخفضيكون لذلك  يدرسون العلوم السياسية فقط، 

لذلك نقبل ،من التغيرات في الوعي السياسي  062,يفسر  ،وهو تخصص العلوم السياسية

 الفرضية التي تنص على وجود عالقة معنوية.
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 نتائج البحث:

لى استخالص مجموعة من االستنتاجات التي إقادت نتائج البحث الميداني والتحليلي 

 تحاول اإلجابة عن أسئلة البحث:

   النسبة األكبر من طالب العلوم السياسية هم من  ن  أن من خالل نتائج االستبيان تبي

نسبة المشاركين  تحيث بلغ ،فئة الذكور، كما كانت مشاركات السنة األولى كبيرة

حيث أنهم لم تتراكم لديهم المعرفة  ،وكانت آراء األغلبية منهم سلبية ،32,1٪

ولم  ،األكاديمية بالمعنى الفعلي بسبب الظروف الصحية ودراستهم عن بعد

طالب سنة  ألنهمالتخصص قد زاد من وعيهم السياسي بدرجة كبيرة  يشعروا بأن  

 .ثانياً  ظروف كورونا نتيجةعن أجواء الجامعة  ةدراستهم بعيد ألن  و أواًل، أولى

  كانت نسبة الطالب ذوي األعمار الكبيرة فوق الثالثين مساوية لفئة الشباب

وعدم  ،٪ بسبب قبول الجامعة لكل األعمار47,6وذلك بنسبة  (العشرين)الجامعي 

وبالنتيجة كانت نسبة المتزوجين قريبة جدًا من نسبة غير  ،وضع شرط العمر

 وجين من الطلبة. متز ال

  ًنة قبل دراسة تخصص العلوم السياسية كانت ضعيفة المشاركات السياسية للعي

 ،جدًا فيما يخص المشاركة في االحزاب السياسية والندوات السياسية واالنتخابات

وهذا  ،أما عن االحتجاجات والمظاهرات فكانت نسبة مشاركة العينة بها كبيرة جداً 

في المظاهرات قبل  ونيشارك وافغالبية الشباب كان ،وريةبسبب أوضاع الثورة الس

أما بعد دراسة العلوم السياسية فقد أصبحت مشاركات العينة  ،الخروج من سوريا

م اآلن فه   ،أكبر فيما يخص المشاركة في اتحادات طلبة وندوات وحوارات سياسية

 هميتها.أن بهذه المجاالت بشكل أكبر كونهم قد أدركوا مدى ومهتم

   نة بالمشاركة في األنشطة الطالبية داخل الجامعة كانت قليلةاهتمام العي، 

 الجامعة ال تقوم بتنظيم نشاطات تفيد الطلبة. نة بأن  ودعمتها العي  

   المحاضرين وأعضاء الهيئة التدريسية يهتمون بمناقشة القضايا  أكدت النتائج أن

 السياسية الجارية ومناقشتها مع الطلبة بشكل متوسط.

   نةالتعبير عن الرأي في القضايا السياسية موجودًا عند العي   ل النقد عندكان تقب، 

وهذا دليل على وجود درجة من الوعي السياسي لدى  ،دته النتائجوهذا ما أك  

 العينة.

   ر على قدرة العينة في فهم وتحليل تخصص العلوم السياسية أث   أظهرت النتائج أن

 حيث أظهرت إجابات الطلبة على أن   ،ما بينهاحداث السياسية والربط فياأل

وأصبحوا قادرين  ،التخصص زاد من قدرتهم على التفكير بمنظور تحليلي ونقدي

 ،على تحليل األمور بشكل أفضل وفهم العالقات داخل منظومة المجتمع الدولي

 وبإسقاطها علىوذلك من خالل قراءة النظريات السياسية التقليدية والحديثة 

 واقع.رض الأ

   خبار والقضايا السياسية العينة كانت مهتمة بمتابعة األ ن  أن حسب النتائج تبي

 ،حتى قبل دراستهم لتخصص العلوم السياسيةبشكل دائم  المحلية والعالمية

 المقررات الدراسيةب اً جيد اً لمامإين م  ومل   ،وكانوا مهتمين بحضور جميع المحاضرات

ة  .كاف 

  الفرضيات أنه توجد عالقة معنوية بين تخصص العلوم أظهرت نتائج اختبار

داث بينما العالقة غير معنوية مع متغير متابعة األ ،السياسية والمشاركة السياسية

حداث السياسية ليست خاصة فقط بطالب العلوم فمتابعة األ ،السياسية
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 حكرًا بمن يدرس تكذلك مع االهتمام بالمتغيرات السياسية فهي ليس ،السياسية

ل ر تقب  بل يتعدى ذلك، بينما توجد عالقة معنوية مع متغي  ، العلوم السياسية فقط

ويمكن لتقبل الرأي  ،ولكن هذا ليس خاصاً بطلبة العلوم السياسية فقط ،الرأي اآلخر

 أن يتواجد عند طلبة من تخصصات أخرى. 

 

 

 المقترحات والتوصيات

 في ضوء نتائج الدراسة الميدانية تقترح الباحثة ما يلي: 

  تنظيم الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية الخاصة بقسم العلوم السياسية أنشطة

فتكون بمثابة تدريبات تجريبية  ،ر من شخصياتهموتطو   ،ي مهارات الطلبةتدريبية تنم  

 لهم في مجال المشاركة السياسية وصنع القرار السياسي.

 لى ضرورة عقد ندوات سياسية إعضاء الهيئة التدريسية ألفت انتباه الجامعة و

وذلك  ،وثقافية بشكل دوري لمناقشة أحدث القضايا السياسية الجارية في العالم

 بإسناد تنظيمها وتقديمها للطلبة حتى يكتسبوا المهارات الكافية بذلك. 

 والتي تزيد من ثقافة  ،ومات الحديثةالعمل على إثراء وإغناء المقررات الدراسية بالمعل

واالبتعاد عن المعلومات التقليدية التي ال تفيد الطالب وينساها بمجرد  ،الطالب

 انتهاء الفصل الدراسي.

 وذلك لتشجيع الطلبة على البدء  ،انشاء مركز تنظيمي لألبحاث األكاديمية

 بمسيرتهم البحثية مبكرًا ودون عناء.

 ريس التقليدية وذلك بإشراك الطلبة في تقديم المشاريع االبتعاد عن أساليب التد

والقاء المحاضرات حتى نبتعد عن االسلوب التقليدي وتكون المحاضرات سلسة 

 وعملية أكثر.  
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