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  املشاركة السياسية لطلبة كلية الرتبية األساسية بدولة الكويت
  دراسة ميدانية

  :الملخص
هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة المشاركة السياسية لطلبة كلية التربية 

) ٢٤(ولتحقيق هدف الدراسة تم تصميم استبانة تكونت من  ،األساسية بدولة الكويت
واالهتمام باألمور  ،ة داخل الكلية وخارجهاحول المشاركة السياسي ،سؤاال مغلقا

وتم تطبيقها على عينة مكونة من  ،وتم التأكد من صدقها وثباتها ،السياسية بشكل عام
وبعد معالجة البيانات  ،من اإلناث) ٦٤٨(و ،من الذكور) ٣٢٤( ،طالبا وطالبة) ٩٧٢(

ف المشاركة ضع: توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها ،إحصائيا
وكذلك ضعف  ،%)٥١(السياسية داخل الكلية لدى الجنسين إذ بلغت النسبة الكلية 

 ،لإلناث%) ٢٧,٩(و  ،للذكور%) ٥١,٩(المشاركة السياسية خارج الجامعة إذ بلغت 
ووجود اتجاهات سلبية نحو  ،كما بينت النتائج عدم اهتمام الطلبة باألخبار السياسية

 وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة عددا من التوصيات .العمل الحزبي بشكل عام
  .اإلجرائية المستقبلية

Abstract  
The study aimed at exploring the degree of political 

participation for students of College of Basic Education in 
Kuwait and to achieve the goal of the study was designed for 
that, it composed of a (24) closed question, about political 
participation within and attention the university and outside, to 
political matters in general, can was mate sure of validity and 
reliability , and then applied a the sample consisted of (972) 
students, (324) male and ( 648) female, and after processing 
the data statistically redings were ready to be presented findings 
neveld the following: a lack of political participation within the 
college for both sexes hitting percentage (51% ), as well as the 
weakness of political participation nate outside the university 
(51.9%) for males and (27.9%) for females, and the results 
showed a lack of interest of students concerning political news, 
and the presence of negative attitudes towards party work in 
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general. In light of the findings the study made a number of 
recommendations. 

  :المقدمة
بل  ،تحتل السياسة والعمل السياسي مكانة مهمة في حياة المجتمعات البشرية

إذ أن كل تشريع ينظم حياة  ،إنها تدخل في كل مفصل من مفاصل حياتهم اليومية
المواطنين في أي مجال من مجاالت حياتهم االقتصادية واالجتماعية والتعليمية وباقي 

وأن حاضرهم ومستقبلهم مرهون بالقرارات  ،هو نتيجة عمل سياسي ،المجاالت
  .السياسية التي يتخذها من بيده السلطة

لذا تعد المشاركة السياسية من أهم صور وخصائص الديمقراطية ألي نظام 
الذي يهدف أعضاؤه  ،سياسي يشترك أفراده في الحياة االجتماعية والسياسية بالمجتمع

لمبادئ واالتجاهات السائدة فيه أو تطويرها من خالل هذه المشاركة إلى تعزيز القيم وا
وتعبر المشاركة عن اشتراك . أو تغييرها بالقدر الذي يحقق لهم تنمية شاملة ومستدامة

وتعد من مركبات الثقافة ألنها  ،والعمل من أجل المجتمع ،المواطنين في التفكير والتعبير
لحالي هو سيادة المشاركة ويقال إن ما يحتاجه العالم في عصرنا ا ،أسلوب في الحياة

إال أن  ،جوهر المشاركة يشير إلى حدود تأثير المواطنين في عملية اتخاذ القرار حيث إن
بل تتجاوز ذلك إلى كيفية المشاركة في الفعالية  ،المشاركة ال تقتصر على حدود التأثير

  ).١٤٦ ،٢٠٠٣، الهيتي (السياسية أو غير السياسية
سياسية للشباب في أنها تساعد على تحقيق االستقرار وتتمثل أهمية المشاركة ال

ذلك أن  ،مما يؤدي بدوره إلى توسيع اإلحساس بشرعية النظام وتعميقه ،في المجتمع
المشاركة السياسية تمنح الشباب حقا ديمقراطيا يمكنهم من ممارسة أدوارهم السياسية 

األمر  ،ة بين الفرد ومجتمعههذا فضال عن أن المشاركة تدعم العالق ،بفعالية في المجتمع
لذا فإن  ،ويجعله أكثر إدراكا لمشكالته ،الذي سينعكس على شعوره باالنتماء لمجتمعه

 ،عدم وجود صيغة مالئمة للمشاركة السياسية سيقود إلى عدم االستقرار السياسي
   ).Dhillon, 2008( وبالتالي إلى انتشار ظاهرة العنف المجتمعي وتعمقها

سياسية في صنع القرار تعد من األمور المهمة التي عن طريقها يعم فالمشاركة ال
وبالتالي يستمد الحاكم قوته وشرعية  ،الرخاء ويسود الرضا والقبول بين أفراد الدولة

وعليه  ،حكمه من المشاركة السياسية الشعبية القادرة على تنفيذ اإلرادة الكلية للشعب
تيه ال يمكن أن تستقيم األمور إال بممارستها فإن المشاركة السياسية باتت ضرورة حيا

 المشاركة السياسية) ٨٦ ،٢٠٠٢ ،الزيات(ويعرف ). ١١ ،٢٠٠٧ ،العثربي(بوعي 
يعبر عن اتجاه  ،بأنها عملية طوعية رسمية تنم عن سلوك منظم مشروع ومتواصل

ه من خالل ما يباشر ،ينبع من إدراك عميق لحقوق المواطنة وواجباتها ،عقالني رشيد
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تعرف كذلك بأنها مصطلح و. المواطنون من أدوار فعالة ومؤثرة في الحياة السياسية
والمشاركة في  ،وحل المشاكل العامة ،يتضمن تحمل المسؤولية بهدف بناء المجتمعات

، Mongkuo, Lyon, Hogan & DeLone(العمليات السياسية واالنتخابية 
٢٠١٤،١.(  

 ، صور وأشكال المشاركة السياسيةوتتفق أغلب الكتابات على مجموعة من
وحضور  ،والحق في الترشيح ،كاإلدالء بالصوت أو التأثير على الناخبين اآلخرين

والدخول مع الغير في مناقشات  ،ومتابعة األمور السياسية ،الندوات والمؤتمرات العامة
م إلى واالنضما ،وكذلك المشاركة في الحمالت االنتخابية بالمال أو الدعاية ،سياسية

واالنخراط في  ،والترشح للمناصب العامة وتقلد المناصب السياسية ،جماعة المصالح
والعضوية الفعالية أو العادية في المنظمات السياسية أو المنظمات  ،عضوية األحزاب

  ). Allum, 1995, 122(شبة السياسية واالتصال بالمسؤولين 
 ،ال تبدأ من فراغ ة يلحظ أنهاوالواقع أن المدقق في ممارسة المشاركة السياسي

وإنما تبدأ من حصاد أو تراكمات التنشئة السياسية للمواطن ابتداء من مرحلة الطفولة 
من  ،إلى مرحلة الطالئع مروراً إلى مرحلة الشباب ووصوالً إلى مرحلة النضج السياسي

حيث  ،منطلق أن التنشئة السياسية عملية مستمرة وال تتوقف عند مرحلة معينة
أو إحداث تغيير جزئي أو كلي في  ،تستهدف نقل الثقافة السياسية من جيل إلى جيل

  )١٠ ،٢٠١٢ ،شعبان.( مكونات هذه الثقافة
وبهذا يرتبط موضوع المشاركة السياسية بموضوع التنشئة السياسية والثقافة 

د فالتنشئة السياسية هي عملية تهيئة وإعدا ،السياسية التي تنهل منها هذه التنشئة
وعليه فإن التنشئة  ،المواطن حتى يصبح مؤهالً ليشارك في الحياة السياسية في مجتمعه

 ،السياسية والثقافة السياسية تلعبان دوراً كبيراً في فهم المواطن لحقوقه السياسية
فالتنشئة تخلق المواطن  ،وعلى رأسها حقه في المشاركة في اتخاذ القرار السياسي

  ).٢١ ،٢٠٠٦ ،الصلوي(كة تؤكد وجوده عملياًالسياسي نظرياً والمشار
وتعتبر أزمة المشاركة السياسية لدي الشباب من القضايا التي تحظي باهتمام 

وقد تزايد هذا االهتمام في ظل عزوف الشباب عن  ،عالمي ومحلي في اآلونة األخيرة
ة في المشاركة في الحياة السياسية بشكل جذب اهتمام الدوائر السياسية واالجتماعي

ومن ثم تعتبر مرحلة الشباب ذات أهمية  ،دراسة هذا الموضوع من جوانب متباينة
ففي هذه المرحلة يحاول الشباب االنتقال إلى مرحلة  ،خاصة من المنظور السياسي

ويصبحون أكثر إدراكاً للسياسة ويكُونون مواقفهم االجتماعية والسياسية التي  ،الرشد
شاركة السياسية للشباب عملية طبيعية يرثها اإلنسان وإنما وليست الم ،يمر بها الشباب

هي باألحرى عملية مكتسبة يتعلمها الشباب وتنمو خالل مراحل حياته وتفاعله داخل 
ويتوقف ممارسة الشباب لها على مدى توافر  ،الجماعات المرجعية التي ينتمي إليها
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مع له والتقاليد السياسية المقدرة والدافعية والفرص الحقيقية التي يتيحها المجت
  ).١٢٤٠ ،٢٠١١، الشامي(واأليديولوجية السائدة في المجتمع 

ينظر إلى المشاركة ضمن الحياة الجامعية كواحدة من أهم النشاطات و
لذلك فإن للجامعات دوار  ،واالهتمامات والمشاركات التي يقوم بها الطلبة الجامعيين

لك من خالل تصميم مناهج دراسية تعمل على محوريا في تعزيز المشاركة السياسية وذ
تشجيع الطلبة للمشاركة في النشاطات الجامعية بهدف التغيير اإليجابي من أجل التوصل 

باإلضافة إلى إعطاء الطلبة الحرية الكاملة في  ،لحلول مشكالت المجتمعات الجامعية
الذي يزيد من التعبير عن آرائهم ومشاركة أفكارهم وتعزيز روح االنتماء لديهم و

  .حرصهم على المصالح العامة وإجراء التحسينات
وتسهم الجامعات في تأهيل الطلبة لالنخراط في عمليات المشاركة السياسية خارج 

وتوظيف المهارات المعرفية لديهم في المشاركة  ،اإلطار الجامعي بطريقة سلمية وإيجابية
ولية والتي غالبا ما تكون أثارها السياسية المبنية على قواعد األخالق وتحمل المسؤ

وذلك يظهر أثناء المشاركة في األنشطة السياسية مثل االحتجاجات والمظاهرات  ،إيجابية
والسعي للحصول على نتائج أفضل وتغيير الواقع لما هو في المصلحة العامة وعلى المدى 

  الطويل
 (Yob & Ferraro, 2013, 2) 

 معظم األشخاص الذين لديهم شخصية  أن)٢٠١٣ (وقد ذكر داكان وستيورات
مؤثرة إضافة إلى القدرة على دمج المعاني والمبادئ الشخصية باألحداث االجتماعية 

لذلك تحرص  ،والسياسية هم أكثر عرضة لالنخراط في األعمال واألنشطة السياسية
خراط برامج التعليم الجامعي على توجيه وتوعية الطلبة ألهمية المشاركة السياسية واالن

في قضايا المجتمع وتطبيق القيم األخالقية والمعارف القتراح حلول منطقية وسلمي 
وهنا تبرز  ،للمشكالت بعيدا عن العنف واألزمات واألوضاع واألحداث التي يمرون بها

كما وتعمل المناهج  ،أهمية دور الجامعات وما تقوم به من توعية وتعليم وتدريب للطلبة
الطلبة وزرع مبادئ المواطنة والوالء واالنتماء وحرية التعبير عن الجامعية على توجيه 

 ،واالحتياجات العامة بالشكل الالئق والوقت المناسب، الرأي وأهمية المطالبة بالحقوق
الذي يعود على المشاركة الجامعية والسياسية مستقبال بالفائدة ويحقق منافع طويلة 

   .األمد
(Duncan & Stewart, 2007, 143) 

،  فإن لها تاريخ عريق وقديم بالمشاركة السياسية الشعبيةوبالنسبة للكويت
 وكتب دستوراً واختار أعضاءه، فالكويتيون أول شعب خليجي انتخب مجلساً تشريعياً

وتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل في تطور  ،١٩٣٨وكان ذلك في عام  ،كممثلين له
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 سارع ١٩٦١ في الكويت فبعد االستقالل عام الحياة الديمقراطية والنظام الدستوري
إلى إرساء قواعد الحكم المؤسسي وتحويل الكويت من مجتمع قبلي بسيط إلى الكويتيون 

باإلضافة ، مجتمع الدولة بنظام سياسي متكامل ذو سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية
 ١٩٦٢سنة وكان ذلك في  ،إلى اعتمادها أول دستور عصري متقدم في منطقة الخليج

والذي على أثره تأسس مجلس األمة الكويتي كصرح ديمقراطي والذي وضع الكويت 
  )٢٠١٥، مجلس األمة الكويتي( .على خارطة الدول الديمقراطية

ولقد وضع دستور الكويت الضوابط لضمان المشاركة الشعبية الواسعة في أمور 
وحدد  ،سياسية للمواطنينالحكم والرقابة على السلطة التنفيذية وضمان الحريات ال

، األدوار والمهام بما يكفل التوازن بين السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية
ونجح مجلس األمة في أن يكون األداة الديمقراطية التي أتاحت للجميع الفرصة للتعبير 

ونجح كمؤسسة تشريعية حقيقية أفرزت للمجتمع ، والمشاركة في صنع القرارات
كويتي المؤسسات واآلليات السياسية التي أسهمت في رحلة التطور التي شهدتها ال

  .الكويت
  :مشكلة الدراسة

باعتبارها إحدى أهم أركان  ،تتعاظم أهمية المشاركة الشبابية في الشأن العام
فالمشاركة وبخاصة من  ،المواطنة وديمقراطية المشاركة لدى المجتمعات المعاصرة

لمدخل الحقيقي لتعبئة طاقات األجيال الصاعدة وتجديد الدماء في جانب الشباب تعد ا
 ،المتواصلة شرايين النظام السياسي واالجتماعي للوطن والمساهمة في حركة التنمية

فإن مسألة المشاركة الشبابية أصبحت  ،وإذا كانت قضايا الشباب متعددة ومتنوعة
  .موضوع الساعة اليوم وأكثر من أي وقت مضى

 ،الب الجامعة في الكويت الشباب المثقف وطليعة المجتمع الكويتيويمثل ط
فالجامعات ومعاهد التعليم العالي هي المكان الذي يشتمل على خيرة المثقفين الواعدين 

فهذه الشريحة هي الشريحة األكثر  ،في مختلف جوانب الحياة االجتماعية والسياسة
وما يعتري هذه الفئة  ،القضايا االجتماعيةتنظيما ووعيا وتجاوبا واستعدادا للتفاعل مع 

  .يمكنه أن يقدم تصورا مستقبليا للروح المستقبلية للمجتمع
 لقد أشارت العديد من الدراسات إلى ضعف المشاركة السياسية لدى الطلبة 

والتي أظهرت ضعف ) ٢٠٠٥(كدراسة نصار والرويشد  ،الجامعيين في دولة الكويت
 ،وخاصة بين الطالبات، ام لدى طالب كلية التربية األساسيةالمشاركة السياسية بوجه ع

ضعف دور النظام التعليمي في إكساب الطلبة ) ٢٠٠٦(وكذلك بينت دراسة الهـدهود 
  .لبعض المفاهيم والقيم واالتجاهات المرتبطة بالمشاركة السياسية والديمقراطية
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الحاجة ماسة فإن  ، واليوم وبعد عقد من الزمن على إجراء تلك الدراسات
لمعالجة ذلك القصور  ،للكشف عما إذا حصل هنالك أي استجابة من الجهات المسئولة

ومن هنا  ،وذلك عبر قياس مستواها في الوقت الحاضر ،في مستوى المشاركة السياسية
تنبثق مشكلة الدراسة في الكشف عن درجة المشاركة السياسية للشباب في دولة 

  :عن السؤالين اآلتيينمن خالل اإلجابة . الكويت
  
 ما مستوى المشاركة السياسية لطلبة كلية التربية األساسية؟  
  هل يختلف مستوى المشاركة السياسية بين الذكور واإلناث من طلبة كلية

  التربية األساسية؟
  :أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من أهمية المشاركة السياسية في استقرار الدولة ونظامها 
كما تنبع من أهمية دور  ،وشعور أفراد المجتمع بالرضا واالنتماء لوطنهم ،السياسي
وأثر  ،وخاصة الشباب الواعي المثقف في العمل السياسي بمختلف مستوياته ،الشباب

ويأمل  ،والحاكمية الرشيدة ،ومستوى الديمقراطية ،ذلك على مسيرة التنمية السياسية
وكل  ،لمؤسسات التعليم العالي في دولة الكويتالباحثون أن تكون نتائج الدراسة مفيدة 

ومفيدة إلدارة  ،مؤسسات الدولة المختلفة المعنية بزيادة المشاركة السياسية للشباب
من خالل كشفها عن  ،وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية األساسية بشكل خاص

افع الطلبة للمشاركة كما تبين دو ،وأبرز صورها لدى الطلبة ،درجة المشاركة السياسية
حيث تقدم الدراسة بعض االقتراحات من أجل  ،السياسية من أجل االهتمام بها ومراعاتها

 ،وتبين الدراسة أسباب العزوف وتقدم بعض االقتراحات للتقليل منها ،اغتنام هذه الدوافع
طار كما يؤمل أن يفيد من هذه الدراسة الباحثون األكاديميون من خالل ما تتضمنه من إ

  .والتوصيات البحثية ،واألداة المستخدمة ،نظري
  :مصطلحات الدراسة
مجموعة األنشطة اإلرادية التي يؤديها المواطنون بهدف اختيار : المشاركة السياسية

سواء بشكل مباشر أو غير  ،واإلسهام في صنع السياسة العامة لهذا المجتمع ،حكامهم
  )Mcclosky, 1998, 253(مباشر

 ،طلبة الجامعة بأنها جملة من النشاطات والتفاعالت التي يقوم بها: ياوتعرف إجرائ
ومساهمتهم في صنع السياسات العامة والقرارات  ،والهادفة إلى اختيار من يمثلهم

داخل الجامعة وخارجها وانخراطهم في  ،السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر
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لتحقيق المصلحة العامة لمجتمع  ،واهتمامهم بالحياة السياسية ،المنظمات المجتمعية
  .الدولة الذي ينتسبون إليه

، هي مؤسسة تعليم عال تابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي: لية التربية األساسيةك
ومدة الدراسة فيها ، متخصصة في إعداد المعلمين والمعلمات للعمل في مدارس الكويت 

  ).بكالوريوس تربية(أربع سنوات بعد المرحلة الثانوية وتمنح درجة 
  

  :حدود الدراسة
  :تتحدد الدراسة بالمحددات التالية

  .عينة من طلبة مرحلة البكالوريوس في كلية التربية األساسية: بشريا
  .٢٠١٥/٢٠١٦الفصل الدراسي األول للعام الجامعي : زمانيا

بنتائج أداء أفراد عينة الدراسة على األداة التي صممت لقياس درجة : موضوعيا
  .لمشاركة السياسية لدى الطلبةا

  :دراسات سابقة
الشك بأن موضوع المشاركة السياسية قد حاز اهتمام الباحثين من مختلف 

وقد ترجم  ،وخاصة في العقود األخيرة ،التخصصات السياسية واالجتماعية والتربوية
ض وفيما يأتي عر ،هذا االهتمام من خالل إجراء دراسات عديدة تناولت هذا الموضوع

  .موجز ألهم هذه الدراسات
والتي هدفت إلى تعرف ) & Merrill,1998 Simon( دراسة سيمون وميرل

وهدفت الدراسة  ،أثر برامج التربية المدنية قصيرة األمد على الوعي السياسي للطالب
 ،وزيادة معدل تصويت الطلبة ،والمشاركة الفكرية في االنتخاب ،أيضاً إلى زيادة الوعي

كما أظهر  ،لدراسة أثراً إيجابياً في زيادة معرفة الطالب وحماسته لالنتخابوقد أظهرت ا
 ،ودعما لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة ،الطالب موقفاً سلبياً من األحزاب السياسية

  . وبين مواطن وآخر بصرف النظر عن خلفيته الدينية أو كفايته العلمية
 إلى قياس مواقف الطالب فقد هدفت) ٢٠٠٠(أما دراسة األنصاري ووطفة 

وال سيما فيما يتعلق  ،واتجاهاتهم من قضية المساواة بين الجنسين في مجاالت الحياة
وقد اعتمدت الدراسة استبانة متعددة األغراض  ،بقضية المشاركة السياسية للمرأة

طالباً وطالبة من مختلف كليات الجامعة ) ٧١٤(وقد بلغت عينة البحث  ،لقياس ذلك
ومن أهم النتائج التي وصلت إليها  ،واعتمدت الدراسة منهج التحليل الوصفي ،اوأقسامه
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سجلوا موقفاً معارضاً بشدة لمبدأ ) ذكوراً وإناثا(الدراسة أن الطالب بصورة عامة 
  .المشاركة السياسية للمرأة

الكشف عن دور جامعة الكويت في ) ٢٠٠٠(واستهدفت دراسة وطفة والشريع 
 ،اطية والمدنية و تعزيزها في نفس األجيال المتالحقة من طالبهاغرس القيم الديمقر

وخلصت  ،راء عينة من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسيةآوذلك من خالل استطالع 
الدراسة من خالل جانبها الميداني إلى أن اتجاه التفاعل الديمقراطي في جامعة الكويت 

يسود التمييز بين الجنسين والواسطة حيث  ،يأخذ طابعاً سلبياً على المستوى التربوي
يؤمنون بضرورة الحياة %) ٩١(على الرغم من أن غالبية أفراد العينة  ،والمحسوبية

  . الديمقراطية في الجامعة وأهمية دورها في تعزيز القيم الديمقراطية
اتجاهات طلبة جامعة الكويت نحو مستقبلهم ) ٢٠٠٢(واستطلعت دراسة رحمة 

وقد طبقت الدراسة على  ، والحياة األسرية واالجتماعية والثقافيةفي مجاالت الزواج
واستخدم في ذلك  ،طالباً وطالبة من مختلف كليات جامعة الكويت) ٦٣٠(عينة بلغت 

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة من أهمها ما يتعلق  ،بنداً) ٥٠(استبانة تكونت من 
اهات موزعة بنسب متقاربة بين الموافقة فقد كانت معظم االتج ،بمجال الحياة السياسية
فقد أتى تأييد مشاركة الشباب في الحياة السياسية على رأس  ،وعدم الموافقة والتردد

  %). ٨٥(وبلغت نسبة المؤيدين لمشاركة المرأة في الحياة السياسية  ،قائمة الموافقات
 ,The Electoral Commission(وقامت اللجنة البريطانية لالنتخابات 

بإجراء دراسة هدفت إلى الكشف عن أسباب تدني مشاركة الشباب في ) 2002
وبينت  ،فقط%) ٣٩ (٢٠٠١حيث كانت نسبة تصويتهم في انتخابات عام  ،التصويت

 ،الدراسة أن أهم األسباب هي شعور الشباب بأن التصويت لن يغير شيئا من واقعهم
وشعورهم بأن ذلك تضييع  ،سيوقلة الوعي السيا ،وعدم االهتمام باألمور السياسية

  .ألوقاتهم
إلى التعرف على اتجاهات وممارسات ) zsigo,2003(وهدفت دراسة سزجو 

واعتمدت الدراسة األسلوب  ،الطلبة لقيم وأفكار الديمقراطية لفترة ما بعد الشيوعية
 ،طالبا وطالبة )٢٥٠٠(الكيفي و أجريت على عينة من طلبة المدارس الثانوية بلغت 

وأول جيل تلقى التربية  ،تم اختيار هذه الشريحة باعتبارهم أول جيل بعد الشيوعيةولقد 
وتوصلت الدراسة إلى أن الطالب يتحولون إلى ديمقراطيين ولديهم ميل  ،الديمقراطية

كما أن الطلبة لديهم حرص للمشاركة السياسية الفعالة في .للمشاركة في الحياة العامة
دراسة عن بعض عيوب التربية الهنغارية والثقافة السياسية وكشفت ال. الحياة السياسية

  .التي كانت ال تدعم بشكل واضح تقوية الحياة الديمقراطية والمشاركة السياسية الفاعلة
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دراسة هدفت إلى قياس مستوى الوعي ) ٢٠٠٥(وأجرى نصار والرويشد 
 ،ساسية بدولة الكويتالسياسي واالنتماء الوطني لدى الطالب المعلمين وكلية التربية األ

طالباً ) ٣١١(من خالل استبانة وزعت على عينة الدراسة  ،واعتمدت المنهج الوصفي
وخاصة بين  ،وقد أظهرت نتائج الدراسة ضعف المشاركة السياسية بوجه عام، وطالبة

كما أظهرت ضعف  ،واالرتباط الموجب بين المشاركة ومستوى االنتماء ،الطالبات
وبينت  ،وارتفاعه بين الطالبات مقارنة بالطالب ،سي عموماًمستوى الوعي السيا

  .االرتباط الطردي الموجب بين الوعي السياسي واالنتماء
على معرفة االتجاهات ) ٢٠٠٥(وركزت دراسة العيسى والمشاقبة والغرايبة 

 – ٢٠٠٢(السياسية لدى طلبة جامعة الكويت في الفترة الزمنية ما بين عامي 
فقرة ) ٣٥(وتم تصميم استبانة اشتملت على  ،دت المنهج الوصفيواعتم ،)م٢٠٠٣

واختيرت لهذه الغاية عينة عشوائية من  ،لقياس االتجاهات والمتغيرات المرتبطة بها
وتوصلت الدراسة إلى أن  ، طالباً وطالبة٤٥٥بلغ حجمها  ،مختلف كليات الجامعة

سياسية كذلك أظهرت الدراسة من الطلبة مهتمون ولديهم اطالع على القضايا ال%) ٧٣(
وأن نسبة  ،تدني النسبة في مجال الثقافة السياسية والقانونية على المستوى المحلي

   .عالية تؤمن بالديمقراطية أسلوباً للحياة السياسية في الدولة
فكانت حول ) Kimberly & Rice, 2005(أما دراسة كيمبرلي ورايس 
جامعة أمريكية وبينت النتائج ) ٩٤( وأجريت فيالمشاركة في االنتخابات داخل الجامعة

ووجدت الدراسة أن نسبة  ،من الطالب يشاركون في االنتخابات الطالبية%) ٢٥(أن 
وفي الجامعات  ،التصويت تزداد داخل الجامعات التي تستخدم التصويت عبر االنترنت

  .الخاصة األصغر حجما
 جامعة الكويت حول إلى تعرف آراء طلبة) ٢٠٠٦(وهدفت دراسة الكندري 

 ،والترفيهية للجمعيات الطالبية ،والثقافية ،واالجتماعية ،فاعلية األدوار األكاديمية
طالبا ) ١٧٧(وقد طبقت على عينة تكونت من ،واستخدمت االستبانة لجمع البيانات

 ،واالجتماعية ،وجود رضا طالبي عن األدوار األكاديمية وبينت النتائج .وطالبة
و ال توجد فروق ذات داللة الستجابات أفراد  ،الترفيهية للجمعيات الطالبيةو ،والثقافية

 ،العينة على بنود االستبانة ذات العالقة بأدوار الجمعيات الطالبية وفقاً للنوع والجنسية
كما بينت النتائج أن المشاركة في الجمعيات الطالبية تسهم بشكل واضح في تنمية 

  .شخصية الطلبة المشاركين فيها
بإجراء دراسة هدفت إلى رصد واقع المشاركة ) ٢٠٠٦(وقامت الهـدهود 

وقد استخدمت الدراسة ، المجتمعية الديمقراطية في النظـام التعليمي في دولة الكويت
بطاقة )٢. تحليل الوثائق التي توضح بعض المشاركات في التعليم) ١ :األدوات التالية

 ،استبانة لكل من أولياء األمور) ٣ ،المنطقةمقابلة لبعض أفراد مؤسسات المجتمع في 
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وتوصلت الدراسة لعدة نتائج كان منها ضعف دور النظام التعليمي في إكساب  ،والطلبة
 ،الطلبة لبعض المفاهيم والقيم واالتجاهات المرتبطة بالمشاركة السياسية والديمقراطية

  .وال يزيد من الوعي السياسي لديهم كما هو مأمول
بيان طبيعة المشاركة السياسية لطلبة جامعة ) ٢٠٠٦(راسة محمد واستهدفت د

طالبا ) ١٥٠(وشمل البحث عينة من ،الموصل والعوامل المؤثرة في هذه المشاركة
) ١٩(وقد استخدم أسلوب العينة القصدية ووزعت عليهم استبانة تحتوي على ، وطالبة
ت الطالب في الكليات العلمية وتبين من النتائج انه ال يوجد اختالف بين إجابا. سؤاال

 ،وان المشاركة السياسية للمبحوثين في داخل الجامعة أكثر منها في خارجها ،واإلنسانية
  .ولم يظهر بشكل واضح اثر العامل االقتصادي في المشاركة السياسية

إلى التعرف على دور الشباب الجامعي في ) ٢٠٠٦(وهدفت دراسة النابلسي
 ،طالبا وطالبة) ١١٥٠(وتكونت عينة الدراسة من ،كة السياسيةالعمل التطوعي والمشار

وأن دور  ،إلى أن المشاركة في العمل التطوعي والمشاركة السياسية ضعيفة وتوصلت
والمشاركة ، األسرة ضعيف في التأثير على أبنائها للمشاركة في العمل التطوعي

هي  ،ي المشاركة السياسيةوأن معوقات مشاركة الشباب ف. و تأثير األصدقاء ،السياسية
وعدم توافر  ،وعدم وجود قدوة ،االنشغال بالدراسة واالهتمام بأمور الحياة الشخصية

  .المعلومات حول القضايا السياسية
والتي أجريت في ) Alan & Ottilia (2006 ,وأظهرت دراسة أوتيليا وأالن 

أساسي في النظام كندا أن الشباب الكنديين يؤمنون بأن المشاركة المدنية مقوم 
كما أشار الشباب إلى أنهم اشتركوا في أنشطة  ،خصوصا عملية التصويت ،الديمقراطي

لكنهم يفضلون االبتعاد عن  ،ويخططون لالشتراك في أنشطة أخرى في المستقبل ،سابقة
ويرغبون في االشتراك في أنشطة اجتماعية غير  ،المشاركة في األنشطة السياسية

  .رسمية
إلى قياس الوعي السياسي لدى طلبة ) ٢٠٠٩( دراسة الحويلة بينما هدفت

واعتمدت الدراسة المنهج  ،جامعة الكويت وعالقته ببعض المتغيرات المجتمعية
 من طلبة جامعة وتم توزيعها على عينة ،واستخدمت االستبانة لجمع البيانات، الوصفي
 بصفة عامة بلغ وأشارت النتائج إلى أن مستوى الوعي السياسي لطلبة ،الكويت

ولم تكن المشاركة اإليجابية أو الفعلية من حيث التصويت والترشيح  ،)٥(من ) ٢،١٦(
واستخراج بطاقات انتخابية على درجة كبيرة من االهتمام كما أن الطالب والطالبات 

  .يرون أن المرأة مازال أمامها وقتا طويال لتثبت جدارتها في العمل السياسي
هدفت إلى معرفة مستوى المشاركة السياسية ) ٢٠١١(ة وأجرى الشامي دراس

طالباً وطالبة من ) ٤٦٩(وتكونت عينة الدراسة من، لدى الشباب الجامعي الفلسطيني
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وتوصلت الدراسة إلى أن  ،واستخدم االستبانة لجمع البيانات ،طلبة جامعة األقصى
ومجال %) ٦٧( بلغتالدرجة الكلية لمستوى المشاركة السياسية لدى الشباب الفلسطيني

يليه مجال المعرفة السياسية وحصل على  ،%)٧٣,٥( النشاط السياسي حصل على نسبة
  %).٦٤(نسبة

طبيعة الوعي والمشاركة السياسية لدى ) ٢٠١٢(وتناولت دراسة الحورش 
فردا من المواطنين البالغين في أمانة ) ١١٠٠(وقد تم اختيار عينة من  ،المواطن اليمني

أن هناك  وبينت لنتائج. وتم استخدام استبيان أداة لجمع البيانات) عاءصن(العاصمة 
عالقة طردية بين مجال االتجاهات السياسية وبين ثالثة مجاالت من بعد المشاركة 

واالهتمام ، النشاط الحزبي والجماهيري، االنتخابات السياسية(السياسية وهي مجاالت 
معرفة السياسية في بعد الوعي ومجالين من وهناك عالقة طردية بين مجال ال) السياسي

وهناك عالقة طردية بين مجال إدراك ، )العضوية واالنتخابات( :بعد المشاركة هما
، العضوية(الحقوق والواجبات في بعد الوعي وبين جميع مجاالت المشاركة األربعة 

  . )واالهتمام السياسي، النشاط الحزبي والجماهيري، االنتخابات
S ,2013(راسة سونمير كما هدفت د nmez ( إلى تحليل العالقة بين التدين

وقد استخدمت المنهج التحليلي  ،والمشاركة السياسية لطلبة الجامعات في تركيا
طالب جامعي لقياس ومعرفة مدى تأثير التدين ) ٨٧٢(حيث تكونت العينة من  ،الوصفي

وقد تم توزيع  ،غير تقليديةعلى مشاركتهم السياسية التي تنقسم إلى مشاركة تقليدية و
منها لقياس المشاركة السياسية ) ٧( ،فقرة) ١٣(االستبانات عليهم حيث تضمنت 

وقد توصلت نتائج الدراسة . لقياس المشاركة السياسية غير التقليدية) ٦(و ،التقليدية
ن وأ، إلى أن نسبة المشاركة السياسية التقليدية تزداد عند طلبة الجامعات األكثر تدينا

    .الطلبة األقل تدينا ترتفع لديهم نسبة المشاركة السياسية غير التقليدية
ــتراندر   ــة أوسـ ــدفت دراسـ ــا هـ ــاندلر ،بينمـ ــان ،وسـ                                   ونايمـ

)Nieman, 2015  &Ostrander, Sandler (    إلى الكشف عـن أثـر المـشاركة
لى الكشف عن العوامل التي تدعم أو تحدد باإلضافة إ ،السياسية لطلبة برنامج الماجستير

وقد أجريت الدراسة في الواليات . المشاركة في مجموعة واسعة من النشاطات السياسية
) ٤٥٥(حيث تكونت العينـة مـن    ،وقد استخدمت المنهج ا الوصفي   ،المتحدة األمريكية 

نات علـيهم  وقد تم توزيـع اسـتبا   ،طالباً في مرحلة الماجستير في الجامعات األمريكية 
وقد توصلت النتائج إلى أن الطلبة في المستويات الدراسية .  بندا٢٧ًتتضمن كل استبانة 

المتقدمة سجلوا أعلى نسبة مشاركة في النشاطات الـسياسية واألعمـال االجتماعيـة             
كما أوضحت أن الطلبة األمريكيين من أصول إفريقية سجلوا أقل نـسبة فـي        ،المختلفة

  . بالمقارنة مع األعراق األخرىالمشاركة السياسية
  :موقع الدراسة من الدراسات السابقة
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من استعراض الدراسات السابقة يتبين االهتمام الكبير بموضوع المشاركة 
كما يتبين اعتماد معظم  ،ولدى الشباب الجامعي بشكل خاص ،السياسية بشكل عام

وتلتقي  ،ع البياناتالدراسات على المنهج الوصفي واستخدام االستبانة وسيلة لجم
  .الدراسة الحالية معها في ذلك كله

حيث جاءت هذه  ،في طبيعة الظرف) خاصة المحلية(لكنها تختلف معها 
 ،والذي كان الشباب المحرك الرئيس له ،الدراسة بعد أحداث الربيع العربي بخيره وشره

بعد سنوات من كما أنها تأتي  ،حيث شدت هذه األحداث أنظار الجميع للشؤون السياسية
التوصيات التي أطلقتها الدراسات السابقة من ضرورة العمل على زيادة مستوى 

  .المشاركة السياسية لدى الشباب وبالتالي توضح مدى االستجابة لتلك التوصيات
  

  :منهجية الدراسة
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي لإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشة نتائجها 

ويعتمد على وصف ما  ، المنهج الوصفي على وصف دقيق للظواهرويقوم ،وتفسيرها
وهو ال  ،ويهتم بتحديد الظروف والعالقات التي توجد بين الوقائع ،هو كائن وتفسيره

يقتصر على جمع البيانات وتبويبها وإنما يمضي إلى ما هو أبعد من ذلك ألنه يتضمن 
  ).٥٥ ،٢٠٠٩ ،حمدأ. (قدرا من التفسير لهذه البيانات

  :مجتمع وعينة الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة الملتحقين بمرحلة البكالوريوس بكية 

والبالغ عددهم  ،التربية األساسية بدولة الكويت والمسجلين في الفصل الدراسي الثاني
، )٨٨٠٣(وكان عدد اإلناث  ،)٣٠٣٣(وكان عدد الذكور  ،طالبا وطالبة) ١١٨٣٦(

وعدد اإلناث  ،)٣٢٤(عدد الذكور منهم  ،طالبا وطالبة) ٩٧٢ (وتكونت العينة من
وصفا ) ١(ويبين الجدول . من مجتمع الدراسة%) ٨(والذين يشكلون ما نسبته  )٦٤٨(

  .لخصائص عينة الدراسة
يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة من حيث دخل األسرة وعدد ) ١( جدول رقم

  الوحدات الدراسية التي درسها الطالب 
 النسبة المجموع النسبة اإلناث النسبة الذكور مستوياته تغيرالم

األسرة  دخل ٢٢,٧ ٢٢١ ٢٢,٢ ١٤٤ ٢٣,٨ ٧٧  دينار١٠٠٠ من أقل
 الشهري

 ١٩٩٩-١٠٠٠ من
 ٤٥,٢ ٤٣٩ ٤٦,١ ٢٩٩ ٤٣,٢ ١٤٠ دينار
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 ٣٠٠٠-٢٠٠٠ من
 ٢١,٣ ٢٠٧ ٢٠,٧ ١٣٤ ٢٢,٥ ٧٣  دينار

 ١٠,٨ ١٠٥ ١١ ٧١ ١٠,٥ ٣٤ دينار  3000 من أكثر
 ١٠٠,٠ ٩٧٢ ١٠٠ ٦٤٨ ١٠٠ ٣٢٤ المجموع

 ٢٨,٠ ٢٧٣ ٢٧,٢ ١٧٦ ٣٠,٠ ٩٧  وحدة٣٠من أقل
 ٢٥,٧ ٢٥٠ ٢٦,١ ١٦٩ ٢٥,٠ ٨١  وحدة٥٩إلى 30من
 ٢٤,٠ ٢٣٢ ٢٤,٢ ١٥٧ ٢٣,٢ ٧٥  وحدة٨٩إلى 60من

 ٢٢,٣ ٢١٧ ٢٢,٥ ١٤٦ ٢٢,٨ ٧١  وحد٩٠من أكثر

 الوحدات
 الساعات
 الدراسية

درسها  التي
 الطالب

 ١٠٠,٠ ٩٧٢ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠٦٤٨ ٣٢٤ المجموع
حيث أن أكثر من  ،يتبين من الجدول أن أغلب العينة في وضع اقتصادي جيد

بمعنى أن أغلب  ،من العينة دخل أسرهم الشهري أكثر من ألف دينار كويتي%) ٧٧(
مما يساعدهم على المشاركة السياسة إذا توفرت لديهم  ،العينة هي من الطبقة المتوسطة

  .الرغبة
وهذا يعني درجة  ،وحدة دراسية) ٣٠(كما أن أغلب العينة اجتازت أكثر من 

كما أنهم تلقوا التعليم على يد مجموعة  ،جيدة من االحتكاك بأفكار واتجاهات مختلفة
والمفترض أنه كلما أرتفع المستوى التعليمي  ،متنوعة ومختلفة من األساتذة الجامعيين

  . الواعيةتزداد المشاركة السياسية 

  :أداة الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة الستخدامها في قياس مستوى 

وذلك من خالل االستفادة من األدب ، المشاركة السياسية لطلبة كلية التربية األساسية
، )٢٠١٢، الحورش(النظري وأدوات القياس التي تضمنتها الدراسات السابقة مثل 

وسؤالين شخصيين عن  ،سؤاال مغلقا) ٢٤(اشتملت االستبانة وقد ) ٢٠١١، الشامي(
  .المستجيب

  : صدق األداة
تم استخدام الصدق الظاهري للتأكد من صدق االستبانة وذلك من خالل عرضها 

وذلك للحكم على درجة مناسبة األسئلة  ،من المحكمين المتخصصين) ٥(على مجموعة 
ي وضعت من أجله وتم األخذ بآراء ودرجة تحقيقها للهدف الذ ،من حيث صياغتها
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ومن ثم صياغة االستبانة بشكلها ، واإلضافة، والتعديل، الحذف، المحكمين من حيث
  .النهائي

  : ثبات األداة
تم التحقق من ثبات األداة من خالل تطبيقها على عينة استطالعية ومن خارج 

 الثبات الكلي بطريقة وتم استخراج معامل ،طالبا وطالبة) ٣٥(عينة الدراسة بلغ عددها 
 ،وهو معدل ثبات مرتفع%) ٨٩(حيث بلغ ، االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا 

  . ومناسب ألغراض الدراسة
  :األساليب اإلحصائية

باإلضافة  ،والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية ،استخدمت الدراسة التكرارات
  ).cronbach,s alpha(لمعامل كرونباخ الفا 

  
  : تائج الدراسةن

  .فيما يأتي عرض لنتائج إجابات أفراد العينة عن أسئلة الدراسة
   هل تعتقد أن من حق الطالب المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بمصالح الطلبة؟-١

  )٢(الجدول رقم 
توزيع إجابات أفراد العينة بخصوص حق الطالب في المشاركة في صنع القرارات 

  بة والنسبة الكلية لكل فئةالمتعلقة بمصالح الطل
 النسبة المجموع النسبة اإلناث النسبة الذكور 
 ٩٤,٠ ٩١٤ ٩٤,٤ ٦١٢ ٩٣,٢ ٣٠٢ نعم
 ٦,٠ ٥٨ ٥,٦ ٣٦ ٦,٨ ٢٢ ال

 ١٠٠,٠ ٩٧٢ ١٠٠ ٦٤٨ ١٠٠ ٣٢٤ المجموع
ويالحظ أن . توزع أفراد العينة والنسبة الكلية لكل فئة) ٢(يوضح الجدول رقم 

عتقدون بأن الطالب جزء ال يتجزأ في صنع القرارات المتعلقة الغالبية من الجنسين ي
  .بمصالح الطلبة

   إذا كانت إجابتك بال فما هي األسباب؟-٢
  )٣(الجدول رقم 
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توزيع إجابات أفراد العينة بخصوص إذا كانت اإلجابة ال فما هي األسباب والنسبة الكلية 
  لكل فئة

المجمو النسبة اإلناث النسبة الذكور 
 بةالنس ع

بمصلحة  أعرف الكلية إدارة
 ٤١,٤ ٢٤ ٣٦,١ ١٣ ٥٠,٠ ١١ الطلبة

 يتفرغ أن للطالب ينبغي
 ٢٢,٤ ١٣ ٢٢,٢ ٨ ٢٢,٧ ٥ للدراسة فقط

اتخاذ  على الطالب قدرة عدم
 ٣٦,٢ ٢١ ٤١,٧ ١٥ ٢٧,٣ ٦ القرارات

 ١٠٠,٠ ٥٨ ١٠٠,٠ ٣٦ ١٠٠,٠ ٢٢ المجموع
ويالحظ أن . بة الكلية لكل فئةتوزع أفراد العينة والنس) ٣(يوضح الجدول رقم 

%) ٣٦,٢(وما نسبته  ،يرون السبب أن الكلية هي األعرف بمصلحة الطالب% ٤١,٤
  .يرون السبب عدم قدرة الطالب على اتخاذ القرارات

  ؟  إذا كانت اإلجابة نعم فما هي أفضل الطرق للمشاركة في اتخاذ القرارات-٣
  )٤(الجدول رقم 

ة بخصوص إذا كانت اإلجابة نعم فما هي أفضل الطرق توزيع إجابات أفراد العين
  للمشاركة في اتخاذ القرارات والنسبة الكلية لكل فئة

 النسبة المجموع النسبة إناث النسبة ذكور 
 ٤٨,٢ ٤٤٠ ٥٠,٤ ٣٠٨ ٤٣,٩ ١٣٢ اتحاد الطلبة

 ٨,١ ٧٤ ٧,٧ ٤٧ ٩,٠ ٢٧ األندية الثقافية
 ٤٣,٦ ٣٩٨ ٤١,٩ ٢٥٦ ٤٧,٢ ١٤٢ المشاركة المباشرة

 ١٠٠,٠ ٩١٢ ١٠٠,٠ ٦١١ ١٠٠,٠ ٣٠١ المجموع
أن الغالبية العظمى من كال الجنسين من أفراد عينة ) ٤(يوضح الجدول رقم 

الدراسة يرون بأن من أفضل طرق المشاركة في اتخاذ القرارات هي عن طريق اتحاد 
  .الطلبة ومن ثم عن طريق المشاركة المباشرة

  اد الطلبة واألندية الطالبية؟ هل تشارك في انتخابات اتح-٤
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  )٥(الجدول رقم 
توزيع إجابات أفراد العينة بخصوص هل تشارك في انتخابات اتحاد الطلبة واألندية 

  الطالبية والنسبة الكلية لكل فئة
 النسبة المجموع النسبة اإلناث النسبة الذكور 

 ٤٨,٩ ٤٧٥ ٤٨,٥ ٣١٤ ٤٩,٧ ١٦١ نعم
 ٥١,١ ٤٩٧ ٥١,٥ ٣٣٤ ٥٠,٣ ١٦٣ ال

 ١٠٠,٠ ٩٧٢ ١٠٠ ٦٤٨ ١٠٠ ٣٢٤ المجموع
أن النسبة متقاربة من الجنسين ممن يشاركون أو ال ) ٥(يوضح الجدول رقم 

  .يشاركون في انتخابات اتحاد الطلبة واألندية الطالبية
  

  ؟  إذا كانت اإلجابة نعم فما هي األسباب-٥ 
  )٦(الجدول رقم 
اإلجابة نعم فما هي األسباب والنسبة توزيع إجابات أفراد العينة بخصوص إذا كانت 

  الكلية لكل فئة
 النسبة المجموع النسبة إناث النسبة ذكور 

أقربائي  أو أصدقائي أحد ألن
 ١٠,١ ٤٨ ٤,١ ١٣ ٢١,٧ ٣٥ مرشح

 ٣٦,٢ ١٧٢ ٣٣,١ ١٠٤ ٤٢,٢ ٦٨ من حقوقي حق االنتخابات ألن
 لي تقدم واألندية االتحادات ألن

 ٥٣,٧ ٢٥٥ ٦٢,٧ ١٩٧ ٣٦,٠ ٥٨ حاجاتي وحقوقي

 ١٠٠,٠ ٤٧٥ ١٠٠,٠ ٣١٤ ١٠٠,٠ ١٦١ المجموع
أن النسبة األكبر من الذكور يرون أن السبب وراء ) ٦(يوضح الجدول رقم 

المشاركة في انتخابات االتحاد واألندية الطالبية هو أن االنتخابات حق من حقوق 
ي المشاركة يعود ألن بينما كانت النسبة األكبر لدى اإلناث ترجح أن السبب ف ،الطالب

  .االتحادات واألندية الطالبية تقدم لهن حاجاتهن وحقوقهن
  ؟ فما هي األسباب  إذا كانت اإلجابة ال-٦
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  )٧(الجدول رقم 
توزيع إجابات أفراد العينة بخصوص إذا كانت اإلجابة ال فما هي األسباب والنسبة الكلية 

  لكل فئة
 النسبة المجموع النسبة إناث النسبة ذكور 

 ٢٣,٩ ١١٩ ٢٧,٨ ٩٣ ١٦,٠ ٢٦ يغير شيئا لن صوتي
 ٢٣,٥ ١١٧ ٢٢,٢ ٧٤ ٢٦,٤ ٤٣ باالتحادات الطالبية أؤمن ال
 ٥٢,٥ ٢٦١ ٥٠,٠ ١٦٧ ٥٧,٧ ٩٤ لي خدمة تحقق ال

 ١٠٠,٠ ٤٩٧ ١٠٠,٠ ٣٣٤ ١٠٠,٠ ١٦٣ المجموع
دم أن النسبة األكبر من الجنسين يرون أن السبب وراء ع) ٧(يوضح الجدول رقم 

  .مشاركتهم في انتخابات االتحاد واألندية الطالبية هو أن االنتخابات ال تحقق لهم خدمة
   هل تعتقد بجدوى العمل السياسي؟-٧

  )٨(الجدول رقم 
  توزيع إجابات أفراد العينة بخصوص هل تعتقد بجدوى العمل السياسي والنسبة الكلية

   لكل فئة
 ةالنسب المجموع النسبة إناث النسبة ذكور 

 ٦١,١ ٥٩٤ ٥٦,٥ ٣٦٦ ٧٠,٤ ٢٢٨ نعم
 ٣٨,٩ ٣٧٨ ٤٣,٥ ٢٨٢ ٢٩,٦ ٩٦ ال

 ١٠٠,٠ ٩٧٢ ١٠٠ ٦٤٨ ١٠٠ ٣٢٤ المجموع
من الذكور يعتقدون بجدوى %) ٧٠,٤(أن ما نسبته ) ٨(يوضح الجدول رقم 

من اإلناث يعتقدن أيضا بجدوى العمل %) ٥٦,٥(وأن ما نسبته  ،العمل السياسي
  .هم من يعتقدون بجدوى العمل السياسي بنسبة أكبر من اإلناثأي أن الذكور  ،السياسي

   إذا كانت اإلجابة نعم فما هي األسباب؟-٨
  )٩(الجدول رقم 

توزيع إجابات أفراد العينة بخصوص إذا كانت اإلجابة نعم فما هي األسباب والنسبة 
  الكلية لكل فئة
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المجمو النسبة إناث النسبة ذكور 
 النسبة ع

 ٣١,٦ ١٨٨ ٣٠,١ ١١٠ ٣٤,٢ ٧٨ غييرعلى الت قدرتي
 ٥٣,٤ ٣١٧ ٥٦,٠ ٢٠٥ ٤٩,١ ١١٢ كمواطن صالح واجبي
 ١٥,٠ ٨٩ ١٣,٩ ٥١ ١٦,٧ ٣٨ مصالح شخصية لي يؤمن

,١٠٠ ٣٦٦ ١٠٠,٠ ٢٢٨ المجموع
١٠٠ ٥٩٤ ٠,

٠ 
أن الغالبية من كال الجنسين يعتقدون بجدوى العمل السياسي ) ٩(يوضح الجدول رقم 
  .  كمواطنين صالحينمن ناحية أنه واجبهم

   إذا كانت اإلجابة ال فما هي األسباب؟-٩
  

  )١٠(الجدول رقم 
توزيع إجابات أفراد العينة بخصوص إذا كانت اإلجابة ال فما هي األسباب والنسبة الكلية 

  لكل فئة

المجمو النسبة إناث النسبة ذكور 
 النسبة ع

ال  العام السياسي الجو
 ٣٠,٦ ١١٥ ٢٩,٩ ٨٤ ٣٢,٦ ٣١ يشجع

العمل  جدوى عدم
 ١٣,٠ ٤٩ ١٣,٥ ٣٨ ١١,٦ ١١ السياسي

 ٤٠,٩ ١٥٤ ٤١,٦ ١١٧ ٣٨,٩ ٣٧ النفاق والكذب عليه يغلب
 ١٥,٤ ٥٨ ١٤,٩ ٤٢ ١٦,٨ ١٦ أسباب أخرى

,١٠٠ ٢٨١ ١٠٠,٠ ٩٥ المجموع
١٠٠ ٣٧٦ ٠,

٠ 
أن الغالبية من الجنسين ال يعتقدون بجدوى العمل السياسي ) ١٠(يوضح الجدول رقم 

  .حية أنه يغلب عليه النفاق والكذبمن نا
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   هل تحث المناهج الدراسية على المشاركة السياسية؟-١٠
  )١١(الجدول رقم 

توزيع إجابات أفراد العينة بخصوص هل تحث المناهج الدراسية على المشاركة 
  السياسية والنسبة الكلية لكل فئة

المجمو النسبة اإلناث النسبة الذكور 
 النسبة ع

 ٦,٢ ٦٠ ٤,٨ ٣١ ٩ ٢٩ كثيراً
 ٤٩,٧ ٤٨٣ ٤٨,٩ ٣١٧ ٥١,٢ ١٦٦ أحياناً
 ٣١,٦ ٣٠٧ ٣٤,٤ ٢٢٣ ٢٥,٩ ٨٤ نادرا

 ١٢,٦ ١٢٢ ١١,٩ ٧٧ ١٣,٩ ٤٥ على ذلك تحث ال
 ١٠٠,٠ ٩٧٢ ١٠٠ ٦٤٨ ١٠٠ ٣٢٤ المجموع

أن الغالبية من كال الجنسين يعتقدون بأن المناهج الدراسية ) ١١(يوضح الجدول رقم 
  .السياسية أحياناًتحث على المشاركة 

   هل تؤثر ظروفك االقتصادية على مشاركتك في العمل السياسي داخل الكلية؟-١١
  )١٢(الجدول رقم 

توزيع إجابات أفراد العينة بخصوص هل تؤثر ظروفك االقتصادية على مشاركتك في 
  العمل السياسي داخل الكلية والنسبة الكلية لكل فئة

 النسبة موعالمج النسبة إناث النسبة ذكور  
 ١١,٦ ١١٢ ١١,١ ٧٢ ١٢,٤ ٤٠ نعم ايجابيا
 ١٥,١ ١٤٦ ١٢,٧ ٨٢ ١٩,٨ ٦٤ نعم سلبيا

 ٧٣,٤ ٧١١ ٧٦,٢ ٤٩٢ ٦٧,٨ ٢١٩ ال تؤثر
 ١٠٠,٠ ٩٦٩ ١٠٠,٠ ٦٤٦ ١٠٠,٠ ٣٢٣ المجموع
  .طالب لم يجيب وطالبتان لم تجيبا*

ظروف االقتصادية أن الغالبية من كال الجنسين يعتقدون بأن ال) ١٢(يوضح الجدول رقم 
  .ال تؤثر على مشاركتهم في العمل السياسي

   هل ستشارك في انتخابات مجلس األمة؟-١٢
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  )١٣(الجدول رقم 
توزيع إجابات أفراد العينة بخصوص هل ستشارك في انتخابات مجلس األمة والنسبة 

  الكلية لكل فئة
 النسبة المجموع النسبة اإلناث النسبة الذكور 
 ٣٥,٦ ٣٤٦ ٢٧,٩ ١٨١ ٥٠,٩ ١٦٥ نعم
 ٦٤,٤ ٦٢٦ ٧٢,١ ٤٦٧ ٤٩,١ ١٥٩ ال

 ١٠٠,٠ ٩٧٢ ١٠٠ ٦٤٨ ١٠٠ ٣٢٤ المجموع
لن %) ٧٢,١(أن الغالبية من اإلناث بما نسبته ) ١٣(يوضح الجدول رقم 

بينما بالنسبة للذكور فقط جاءت النسبة مناصفة  ،يشاركن في انتخابات مجلس األمة
  .تقريبا بين من سيشارك ومن لن يشارك

   إذا كانت اإلجابة نعم ما هي األسباب للمشاركة في انتخابات مجلس األمة؟-١٣
  )١٤(الجدول رقم 

توزيع إجابات أفراد العينة بخصوص إذا كانت اإلجابة نعم فما هي األسباب والنسبة 
  الكلية لكل فئة

 النسبة المجموع النسبة إناث النسبة ذكور 
 ٧١,١ ٢٤٦ ٧٧,٣ ١٤٠ ٦٤,٢ ١٠٦ واجبي كمواطن

 ١٣,٦ ٤٧ ٩,٩ ١٨ ١٧,٦ ٢٩ مرشح للقبيلة لوجود
للطائفة  مرشح لوجود
 ٢,٠ ٧ ٢,٨ ٥ ١,٢ ٢ الدينية

ببرنامج  لقناعتي
 ١٣,٣ ٤٦ ٩,٩ ١٨ ١٧,٠ ٢٨ المرشح

 ١٠٠ ٣٤٦ ١٠٠ ١٨١ ١٠٠,٠ ١٦٥ المجموع
أن السبب وراء مشاركة الغالبية من كال الجنسين في انتخابات ) ١٤(يوضح الجدول رقم 

  .مجلس األمة هو واجبهم كمواطنين
   إذا كانت اإلجابة ال ما هي األسباب لعدم المشاركة في انتخابات مجلس األمة؟-١٤

  )١٥(الجدول رقم 
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توزيع إجابات أفراد العينة بخصوص إذا كانت اإلجابة ال فما هي األسباب والنسبة الكلية 
  لكل فئة

 النسبة المجموع النسبة اإلناث النسبة الذكور 
 ٦٢,٥ ٣٩١ ٦٧,٠ ٣١٣ ٤٩,١ ٧٨ مهتم بالسياسة غير

 ١١,٥ ٧٢ ١٠,٣ ٤٨ ١٥,١ ٢٤ غير مهم صوتي
بالعمل  إيماني عدم

 ٢٦,٠ ١٦٣ ٢٢,٧ ١٠٦ ٣٥,٨ ٥٧ البرلماني

 ١٠٠,٠ ٦٢٦ ١٠٠,٠ ٤٦٧ ١٠٠,٠ ١٥٩ المجموع
أن السبب وراء عدم مشاركة الغالبية من كال الجنسين في ) ١٥(يوضح الجدول رقم 

  .ابات مجلس األمة هو عدم اهتمامهم بالسياسة وخاصة اإلناثانتخ
  
  

   هل تشجع اآلخرين على التصويت في انتخابات مجلس األمة؟-١٥
  )١٦(الجدول رقم 

توزيع إجابات أفراد العينة بخصوص هل تشجع اآلخرين على التصويت في انتخابات 
  مجلس األمة والنسبة الكلية لكل فئة

 النسبة المجموع سبةالن إناث النسبة ذكور 
 ٦٥,٢ ٦٢٩ ٦٣,٨ ٤١١ ٦٨,١ ٢١٨ نعم
 ٣٤,٨ ٣٣٥ ٣٦,٢ ٢٣٣ ٣١,٩ ١٠٢ ال

 ١٠٠,٠ ٩٦٤ ١٠٠,٠ ٦٤٤ ١٠٠,٠ ٣٢٠ المجموع
  .أربعة طالب لم يجيبوا وأربع طالبات لم يجبن* 

أن الغالبية من كال الجنسين يشجعون اآلخرين على التصويت ) ١٦(يوضح الجدول رقم 
  .لس األمةفي انتخابات مج

   هل تهتم بمناقشة األمور السياسية التي تدور بين الناس؟-١٦
  )١٧(الجدول رقم 
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بمناقشة األمور السياسية التي تدور بين  توزيع إجابات أفراد العينة بخصوص هل تهتم
  الناس والنسبة الكلية لكل فئة

 النسبة المجموع النسبة إناث النسبة ذكور 
 ٤٣,٧ ٤٢٤ ٣٨,٠ ٢٤٦ ٥٥,١ ١٧٨ نعم
 ٥٦,٢ ٥٤٦ ٦١,٩ ٤٠١ ٤٤,٩ ١٤٥ ال

 ٩٩,٨ ٩٧٠ ٩٩,٨ ٦٤٧ ١٠٠,٠ ٣٢٣ المجموع
  .طالب لم يجيب وطالبة لم تجيب* 

أن النسبة األكبر من الذكور يهتمون بمناقشة األمور ) ١٧(يوضح الجدول رقم 
بينما النسبة األكبر من اإلناث ليس لديهن االهتمام  ،السياسية التي تدور بين الناس

  .مناقشة األمور السياسية التي تدور بين الناسب
   كيف تعبر عن مواقفك في القضايا العامة؟-١٧
  
  

  )١٨(الجدول رقم 
توزيع إجابات أفراد العينة بخصوص كيف تعبر عن مواقفك في القضايا العامة والنسبة 

  الكلية لكل فئة
 النسبة المجموع النسبة إناث النسبة ذكور 

 ٦,٥ ٦٣ ٥,١ ٣٣ ٩,٤ ٣٠ بالمظاهرات
 ٨,٥ ٨٢ ٧,٣ ٤٧ ١١,٠ ٣٥ باالعتصام
 ٣٥,٢ ٣٣٩ ٣٤,١ ٢١٩ ٣٧,٦ ١٢٠ بالندوات
 ٤٩,٧ ٤٧٨ ٥٣,٥ ٣٤٤ ٤٢,٠ ١٣٤ ال أعبر

 ١٠٠ ٩٦٢ ١٠٠ ٦٤٣ ١٠٠,٠ ٣١٩ المجموع
  .خمسة طالب لم يجيبوا وخمسة طالبات لم يجبن* 

عبرون عن أن النسبة األكبر من كال الجنسين ال ي) ١٨(يوضح الجدول رقم 
  .وأن غالبية من يعبرون يختارون الندوات وسيلة للتعبير ،مواقفهم في القضايا العامة

   هل تهتم باألخبار السياسية التي تبثها وسائل اإلعالم؟-١٨
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  )١٩(الجدول رقم 
توزيع إجابات أفراد العينة بخصوص هل تهتم باألخبار السياسية التي تبثها وسائل 

  ة لكل فئةاإلعالم والنسبة الكلي
 النسبة المجموع النسبة إناث النسبة ذكور 

 ١٢,٦ ١٢٢ ١٠,٥ ٦٨ ١٦,٨ ٥٤ كثيرا
 ٦١,٦ ٥٩٧ ٦١,٤ ٣٩٨ ٦٢,٠ ١٩٩ أحيانا

 ٢٥,٨ ٢٥٠ ٢٨,١ ١٨٢ ٢١,٢ ٦٨ ال أهتم
 ١٠٠,٠ ٩٦٩ ١٠٠,٠ ٦٤٨ ١٠٠,٠ ٣٢١ المجموع

  .ثالثة طالب لم يجيبوا* 
 كال الجنسين يهتمون أحياناً أن النسبة األكبر من) ١٩(يوضح الجدول رقم 

  .باألخبار السياسية التي تبثها وسائل اإلعالم
   هل تحرص على متابعة االنتخابات واألحداث السياسية المتعلقة بها؟-١٩

  )٢٠(الجدول رقم 
توزيع إجابات أفراد العينة بخصوص هل تحرص على متابعة أخبار االنتخابات واألحداث 

  نسبة الكلية لكل فئةالسياسية المتعلقة بها وال
 النسبة المجموع النسبة إناث النسبة ذكور 

 ٣٨,٧ ٣٧٤ ٣١,٠ ٢٠٠ ٥٤,٢ ١٧٤ نعم
 ٦١,٣ ٥٩٣ ٦٩,٠ ٤٤٦ ٤٥,٨ ١٤٧ ال

 ١٠٠,٠ ٩٦٧ ١٠٠,٠ ٦٤٦ ١٠٠,٠ ٣٢١ المجموع
  .ثالثة طالب لم يجيبوا وطالبتان لم يجبن* 

ون على متابعة أخبار أن النسبة األكبر من الذكور يحرص) ٢٠(يوضح الجدول رقم 
بينما كانت النسبة األكبر من اإلناث غير  ،االنتخابات واألحداث السياسية المتعلقة بها

  .حريصات على متابعة أخبار االنتخابات واألحداث السياسية المتعلقة بها
   هل تؤيد وجود أحزاب سياسية في الدولة؟-٢٠

  )٢١(الجدول رقم 
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ص هل تؤيد وجود أحزاب سياسية في الدولة والنسبة توزيع إجابات أفراد العينة بخصو
  الكلية لكل فئة

 النسبة المجموع النسبة إناث النسبة ذكور 
 ١٥,٤ ١٥٠ ١٠,٢ ٦٦ ٢٥,٩ ٨٤ نعم
 ٨٤,٦ ٨٢٢ ٨٩,٨ ٥٨٢ ٧٤,١ ٢٤٠ ال

 ١٠٠,٠ ٩٧٢ ١٠٠ ٦٤٨ ١٠٠ ٣٢٤ المجموع
يؤيدون وجود أن الغالبية العظمى من كال الجنسين ال ) ٢١(يوضح الجدول رقم 
  .أحزاب سياسية في الدولة

   إذا أجبت نعم فما هي األسباب؟-٢١
  
  
  
  

  )٢٢(الجدول رقم 
توزيع إجابات أفراد العينة بخصوص إذا كانت اإلجابة نعم فما هي األسباب والنسبة 

  الكلية لكل فئة
 النسبة المجموع النسبة إناث النسبة ذكور 

في  أساسية ركيزة األحزاب ألن
 ٦٥,٣ ٩٨ ٧١,٢ ٤٧ ٦٠,٧ ٥١ اطيةالديمقر

طموحاتي  لتحقيق طريقي ألنها
 ٦,٠ ٩ ٤,٥ ٣ ٧,١ ٦ السياسية

 ١٢,٠ ١٨ ١٦,٧ ١١ ٨,٣ ٧ للمجتمعات المتقدمة تقليدا
 ١٦,٧ ٢٥ ٧,٦ ٥ ٢٣,٨ ٢٠ تياري السياسي تمثل ألنها

 ١٠٠,٠ ١٥٠ ١٠٠,٠ ٦٦ ١٠٠,٠ ٨٤ المجموع
ال الجنسين يؤيدون وجود أحزاب سياسية في أن الغالبية من ك) ٢٢(يوضح الجدول رقم 

  .الدولة ألنهم يرون أن األحزاب ركيزة أساسية في الديمقراطية
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   إذا أجبت ال فما هي األسباب؟-٢٢
  )٢٣(الجدول رقم 

توزيع إجابات أفراد العينة بخصوص إذا أجبت ال فما هي األسباب والنسبة الكلية لكل 
  فئة

 النسبة موعالمج النسبة إناث النسبة ذكور 
 ١٠,١ ٨٣ ٩,٨ ٥٧ ١٠,٨ ٢٦ القبيلة أفضل

 مهيأ غير الكويتي المجتمع
 ٣٠,٩ ٢٥٤ ٢٥,٠ ١٤٥ ٤٥,٤ ١٠٩ الوقت الراهن في لألحزاب

جدوى  بعدم لقناعتي
 ٥٩,٠ ٤٨٤ ٦٥,٢ ٣٧٩ ٤٣,٨ ١٠٥ األحزاب

 ١٠٠,٠ ٨٢١ ١٠٠,٠ ٥٨١ ١٠٠,٠ ٢٤٠ المجموع
إلناث ال يؤيدن وجود أحزاب سياسية في أن الغالبية من ا) ٢٣(يوضح الجدول رقم 

بينما أغلب الذكور يرون أن المجتمع الكويتي  ،الدولة لقناعتهن بعدم جدوى األحزاب
  .غير مهيأ لألحزاب في الوقت الراهن

   هل تنتمي إلحدى منظمات المجتمع المدني؟-٢٣
  )٢٤(الجدول رقم 

ات المجتمع المدني والنسبة توزيع إجابات أفراد العينة بخصوص هل تنتمي إلحدى منظم
  الكلية لكل فئة

 النسبة المجموع النسبة إناث النسبة ذكور 
 ١٧,٠ ١١٠ ٧,٧ ٥٠ ١٨,٥ ٦٠ نعم
 ١٣٣,١ ٨٦١ ٩٢,٣ ٥٩٧ ٨١,٥ ٢٦٤ ال

 ١٠٠,٠ ٦٤٧ ١٠٠,٠ ٦٤٧ ١٠٠,٠ ٣٢٤ المجموع
  طالبة لم تجيب* 

ون ألي من منظمات أن الغالبية العظمى من الجنسين ال ينتم) ٢٤(يوضح الجدول رقم 
  .المجتمع المدني



 م ٢٠١٦أبريل لسنة )  الجزء األول١٦٨: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
  

 -٣٣٤-

 هل تحتل المواضيع السياسية حيزا من مشاركتك على مواقع التواصل -٢٤
  االجتماعي؟

  )٢٥(الجدول رقم 
توزيع إجابات أفراد العينة بخصوص هل تحتل المواضيع السياسية حيزا من 

  مشاركتك على مواقع التواصل االجتماعي والنسبة الكلية لكل فئة
 النسبة المجموع النسبة إناث النسبة ذكور 
 ١٠,٨ ١٠٥ ٧,٩ ٥١ ١٦,٧ ٥٤ كثيرا
 ٤٣,٤ ٤٢٢ ٤١,٢ ٢٦٧ ٤٧,٨ ١٥٥ أحيانا

 ٤٥,٨ ٤٤٥ ٥٠,٩ ٣٣٠ ٣٥,٥ ١١٥ تحتل حيزا ال
 ١٠٠,٠ ٩٧٢ ١٠٠ ٦٤٨ ١٠٠ ٣٢٤ المجموع

أن غالبية الذكور تحتل المواضيع السياسية أحيانا ) ٢٥(يوضح الجدول رقم 
بينما عند غالبية اإلناث ال تحتل  ،اركتهم على مواقع التواصل االجتماعيحيزا من مش

  .المواضيع السياسية حيزا من مشاركتهن على مواقع التواصل االجتماعي
  
  
  

  :مناقشة النتائج
أن الغالبية العظمى ترى أن المشاركة في القرارات المتعلقة  )٢(يبين الجدول

وينبغي لهم أن يكونوا مشاركين في  ، القيام بهوعليها ،بمصالح الطلبة حق طبيعي لها
من  ،%)٩٤(حيث كانت نسبة اإلجابة بنعم  ،صنع القرارات التي تمس حياتهم الجامعية

وذلك عائد لوعيهم وإدراكهم لمصالحهم الطالبية والدور الذي عليهم القيام  ،أفراد العينة
حيث  . عن الذكور في ذلككما يالحظ أن اإلناث ال يختلفن ،لتأمين هذه المصالح ،به

وطفة (وتتفق هذه النتيجة مع %. ٩٤,٤ولإلناث % / ٩٣,٢بلغت النسبة للذكور 
يؤمنون بضرورة الحياة الديمقراطية %) ٩١(حيث أشارت إلى أن ) ٢٠٠٠، والشريع

  .في الجامعة
أن الطلبة يفضلون المشاركة من خالل اتحاد الطلبة ) ٤(ويتضح من الجدول 

ولذلك كانت نسبة الذين  ،%)٤٣,٦( من يفضل المشاركة المباشرة وهناك ،%)٤٨,٢(
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ال فرق في ذلك بين %) ٥١,١(ال يشاركون في انتخابات اتحاد الطلبة واألندية الثقافية 
، الحويلة(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من ). ٥(كما يبين الجدول  ،الجنسين
 والروابط الطالبية من حيث والتي بينت أن مشاركة الطالب في الجمعيات) ٢٠٠٩

التصويت والترشيح واستخراج البطاقات االنتخابية لم تكن على درجة كبيرة من اهتمام 
من الطالب %) ٢٥(والتي بينت أن ) Kimberly& Rice, 2005(كما تتفق . الطالب

  .في الجامعات األمريكية يشاركون في االنتخابات الطالبية
ر آلية العمل ونظام التمثيل في اتحاد الطلبة وهذا يستدعي من الكلية أن تطو

وضرورة أن تؤمن طريقة . بما يحقق طموحاتهم وآمالهم وما يشجعهم على المشاركة
 ،إما من خالل مكتب مختص ،أخرى ألن يوصل الطالب مقترحه شكواه للجهات المختصة

بأي  ،أو صندوق مقترحات على أن يتم في الحالتين الرد على المقترح أو الشكوى
، الكندري(وتختلف هذه النتيجة مع دراسة . وسيلة كالبريد االلكتروني أو رسالة هاتفية

وقد يعزى . حيث أشارت إلى وجود رضا طالبي عن أدوار الجمعيات الطالبية) ٢٠٠٦
  .ذلك الختالف العينة حيث أجريت دراسة الكندري في جامعة الكويت

أن ) ٦(لجامعية يبين الجدول وفيما يخص دوافع المشاركة في االنتخابات ا
%) ٢١,٧(الذكور يشاركون أكثر من اإلناث بدافع الصداقة أو القرابة حيث بلغت النسبة 

ويعود ذلك إلى أن مظاهر التعصب للدم وغيره عند الذكور . على التوالي%) ٤,١(و 
 ،وىكما أن شبكة عالقات الذكور بأقربائهم وأصدقائهم أكبر وأق ،أكثر منها عند اإلناث

حيث يتاح لهم فرص االجتماع بهم في الديوانيات والرحالت واألندية بشكل أكبر بكثير 
أيضا أن الدافع األكبر للمشاركة هو ما يقدمه ) ٦(كما يبين الجدول. مما يتاح لإلناث

حيث كانت  ،بفارق واضح بين الجنسين%) ٥٣,٧(االتحاد من خدمات حيث بلغت النسبة 
وقد يعزى ذلك إلى اعتماد الذكور على  ،%)٦٢,٧(ولإلناث  ،%)٣٦(النسبة للذكور 

بينما تميل الفتيات إلى الوسيلة  ،أنفسهم وعالقاتهم في تأمين ما يحتاجونه من خدمات
وأما  ،كما أنهن غالبا ال يملكن شبكة العالقات التي يملكها الذكور ،األقرب وهي االتحاد

وكانت ، %)٣٦,٢(غت النسبة للجميع من يشارك باعتبار المشاركة أحد حقوقه فقد بل
  %).٣٣,١(ولإلناث  ،%)٤٢,٢(النسبة للذكور

أما الذين ال يشاركون في االنتخابات فقد كان السبب وراء ذلك للعينة ككل 
ولإلناث  ،%)٥٧,٧(وكانت النسبة للذكور. أن االتحاد ال يحقق لهم خدمة%) ٥٢,٢(
ك إلى أنهم لم يشاركوا أصال في وقد يعزى ذل). ٧(كما يتضح في الجدول %) ٥٢,٥(

فلربما لم يجربوا أن  ،االنتخاب ولذا هم يتوقعون أن ال يقدم لهم االتحاد أي خدمة
  . يتوجهوا لالتحاد وذلك لوجود موقف نفسي مسبق منه

من العينة الكلية يعتقدون %) ٦١,١(وبالنسبة لجدوى العمل السياسي فإن 
 مع تفوق الذكور في ذلك حيث  ،)٨(دول بجدوى العمل السياسي كما يتضح من الج
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مما يدل على وعي %) ٥٦,٥(بينما بلغت لدى اإلناث  ،%)٧٠,٤(بلغت النسبة لديهم 
ال سيما أن الغالبية أكدوا أن الدافع إلى  ،الطلبة وخاصة الذكور بجدوى العمل السياسي

  ). ٩(كما يوضح جدول %) ٥٣,٤(ذلك هو الواجب الوطني إذ بلغت النسبة 
منهم %) ٤٠,٩(ا الذين أجابوا بال عن هذا السؤال فكان المبرر لذلك عند أم

أن المناخ %) ٣٠,٦(بينما يرى  ،هو أن العمل السياسي يغلب عليه النفاق والكذب
وهذا يحمل رجال ). ١٠(كما يتضح من الجدول . السياسي العام يتسم بأنه ليس مشجعاً

أن سلوكياتهم تنعكس على المجتمع السياسة والمسؤولين مسؤولية اجتماعية وهي 
ومستوى المشاركة السياسية فعلى سبيل المثال المرشح النيابي الذي يطلق وعودا 
باإلصالح والخدمة العامة ويتحمس له الناخبون ويعقدون عليه آماال ثم هو ينكث عهوده 

 ،ينفإن الناخبين سيفقدون الثقة ويعممون ذلك على بقية المرشح ،ويهتم بمصالح ضيقة
  . السيما إذا تكرر السلوك أكثر من مرة ومن أكثر من مرشح

وفيما يتعلق بالسؤال عن دور المناهج الدراسية في الحث على المشاركة 
من العينة الكلية أنها تحث %) ٤٩,٧(تبين أن دورها ضعيف حيث أشار  ،السياسية

 السبب في ذلك وقد يعود. أنها نادرا ما تحث على المشاركة%) ٣١,٦(ويرى  ،أحيانا
إلى أن المناهج تقليدية وغير معاصرة للمعطيات الجديدة للحياة السياسية في دولة 

وكذلك لطرق التدريس التلقينية التي ال تحفز الطلبة على البحث والحوار  ،الكويت
حيث بينت أن التفاعل ) ٢٠٠٠، وطفة والشريع(ويتفق هذا مع دراسة . والمشاركة

حيث يسود  ،الكويت يأخذ طابعا سلبيا على المستوى التربويالديمقراطي في جامعة 
وتتفق كذلك مع نتائج دراسة . والتمييز بين الجنسين والوساطات والمحسوبية التلقين

حيث أشارت إلى ضعف دور النظام التعليمي في إكساب الطلبة ) ٢٠٠٦، الهدهود(
وال يزيد  ،اسية والديمقراطيةلبعض المفاهيم والقيم واالتجاهات المرتبطة بالمشاركة السي

  .من الوعي السياسي لديهم كما هو مأمول
حيث  ،أما العامل االقتصادي فإن أثره على المشاركة السياسية للطلبة محدود

 ،مع تفوق اإلناث في ذلك ،ويتفق في ذك الذكور واإلناث ،انه ال يؤثر%) ٧٣,٤(يرى 
 إلى أن المشاركة حق إنساني من وربما يعود ذلك%). ٧٦,٢(حيث بلغت النسبة لديهن 

كما أن الوضع االقتصادي العام . جهة وواجب وطني ال عالقة له بالوضع االقتصادي
  ).١(للعينة كان جيدا ومريحا كما بين الجدول 

أما بالنسبة للمشاركة السياسية خارج الجامعة فقد دلت النتائج الموضحة في 
وخاصة عند  ،ة في انتخابات مجلس األمةال ينتون المشارك%) ٦٤,٤(أن ) ١٣(الجدول 

وتتفق هذه %). ٤٩,١(أما عند الذكور فقد كانت  ،%)٧٢,١(اإلناث حيث بلغت النسبة 
ذكورا (التي أوضحت أن الطلبة ) ٢٠٠٠، األنصاري ووطفة(النتيجة مع نتائج دراسة 

نصار (ودراسة . سجلوا موقفا معارضا بشدة لمبدأ المشاركة السياسية للمرأة) وإناثا
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 ،والتي أظهرت نتائجها ضعف المشاركة السياسية بوجه عام) ٢٠٠٤، والرويشد
 ,The Electoral Commission(كما تتفق مع نتائج دراسة . وخاصة بين الطالبات

والتي كشفت عن تدني مشاركة الشباب البريطاني في التصويت في حين تختلف ) 2002
 أن نسبة كبيرة من الشباب الكويتي يؤيد والتي بينت) ٢٠٠٢، رحمة(مع نتائج دراسة 

  .مشاركة المرأة في الحياة السياسية
الذي ما  ،وقد يكون السبب في عزوف اإلناث عائد إلى طبيعة المجتمع المحافظ

كما أن المجتمع حديث عهد  ،زال ينظر إلى مشاركة المرأة في الحياة السياسية بتحفظ
حيث ذكر اإلناث أن السبب ) ١٥(يجة الجدول ويتضح ذلك من نت. بتجربة مشاركة المرأة

 ،لديهن%) ٦٧(األهم في عدم المشاركة هو عدم االهتمام بالسياسة حيث بلغت النسبة 
  .ال يؤمن بالعمل النيابي%) ٢٢,٧(في حين أن 

 ،أما من ينتون المشاركة فقد كان الدافع األساسي لديهم هو الواجب الوطني
كما يتضح أن الذكور أكثر ) ١٤(يتضح من الجدول كما  ،%)٧١,١(حيث بلغت النسبة 

  %). ٩,٩(و %) ١٧,٦(تحيزا من اإلناث لمرشح القبيلة حيث بلغت النسب على التوالي 
وفي مجال تشجيع اآلخرين على المشاركة في انتخابات مجلس األمة ظهرت 

نهم إال أ ،%)٦٤,٤(بالرغم من نية غالبية الطلبة عدم المشاركة  إذ ،نتيجة غريبة
وقد ). ١٦(كما يبين الجدول  ،%)٦٥,٢(يشجعون اآلخرين على ذلك حيث بلغت النسبة 

يعود ذلك إلى تناقض البنية الذهنية الناتجة عن التعارض ما بين الشعور بالواجب 
وبين الشعور بأن العمل السياسي يغلب عليه النفاق  ،الوطني بالمشاركة من جهة

  .ا أكد ذلك الطلبةكم ،والمصالح الضيقة من جهة أخرى
وفي مجال مناقشة األمور السياسية فقد كانت األغلبية ال تهتم بذلك حيث بلغت 

من الذكور يهتمون بالمناقشات %) ٥٥,١(في حين أن  ،%)٥٦,٢(النسبة للعينة الكلية 
وقد يكون السبب في ذلك أن النشاطات  ،)١٧(كما هي موضحة في الجدول  ،السياسية

كما أن  ،تحدث في الديوانيات وهي مجالس الرجال) مالت االنتخابيةمثل الح(السياسية 
  .غالبية المرشحين هم من الذكور

أنهم %) ٤٩,٧(وبخصوص آلية التعبير عن المواقف فقد أكدت النسبة األكبر 
في حين بلغت %) ٤٢(ال يعبرون عن مواقفهم السياسية حيث بلغت النسبة عند الذكور 

وهذه النسبة قد تكون سببا ونتيجة ) ١٨( يوضح الجدول كما ،%)٥٣,٥(عند اإلناث 
 وأما الطريقة األخرى للتعبير التي يفضلها  ،لعدم اهتمامهم بمناقشة األمور السياسية

  . وبنسبة متقاربة بين الذكور واإلناث%) ٣٥,٢(الطلبة فهي الندوات 
أن ) ١٩(دول وأما بالنسبة لالهتمام باألخبار السياسية فقد بينت النتائج في الج

أحيانا ما يهتمون بمتابعة األخبار السياسية وال فرق في ذلك بين %) ٦١,٦(الغالبية 
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وربما يعود ذلك إلى أن المضمون اإلعالمي اإلخباري السياسي يغلب . الذكور واإلناث
بينما نجد أن المضمون الفني والرياضي جاذب أكثر  ،وعدم الجاذبية ،عليه التكرار

  . الدعاية له والجهود المبذولة لذلك كبيرة جداكما أن ،للشباب
حيث ) ٢٠٠٥ ،العيسى وآخرون(وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

 ،من الطلبة مهتمون ولديهم اطالع على القضايا السياسية%) ٧٣(توصلت إلى أن 
ولكنها أظهرت أيضا تدني النسبة في مجال الثقافة السياسية والقانونية على المستوى 

  .محليال
أن ) ٢٠(وبالنسبة لمتابعة أخبار االنتخابات فقد بينت النتائج في الجدول 

و %) ٥٤,٢(الذكور يهتمون بذلك أكثر من اإلناث حيث بلغت النسب على التوالي 
بخصوص المشاركة في انتخابات ) ١٣(وهذا يتوافق مع النتائج في الجدول %) ٣١(

حيث يغلب على  ، المجتمع المحافظوتعزى هذه النتيجة إلى طبيعة. مجلس األمة
النشاطات االنتخابية الطابع الذكوري من حيث النوع االجتماعي للمرشحين ومن حيث 

  .الخ..الجمهور المستهدف باالجتماعات والمهرجانات
وبالنسبة للسؤال حول وجود األحزاب السياسية فإن الغالبية من الجنسين كما 

%) ٧٤,١(حيث بلغت النسبة للذكور  ،ب السياسيةال تؤيد وجود األحزا) ٢١(في الجدول
%) ٤٣,٨(بعدم جدوى األحزاب ) ٢٣(معللين ذلك كما يبين الجدول%). ٨٩,٨(ولإلناث 

وكذلك بأن المجتمع الكويتي غير مهيأ لألحزاب في الوقت . لإلناث%) ٦٥,٢(و  ،للذكور
لى أن األحزاب وقد تعزى هذه النتيجة إ. لإلناث%) ٢٥(و  ،للذكور%) ٤٥,٤(الراهن 

فهي تستخدمها للوصول للسلطة ثم تتبنى  ،في الخبرة العربية بعيدة عن الديمقراطية
كما أن بعض االتجاهات الدينية ترفض األحزاب بل قد وصل األمر  ،الدكتاتورية المطلقة

  .ببعضها إلى تحريمها
ن أما بخصوص االنتماء ألحد منظمات المجتمع المدني فإن الغالبية العظمى م

ال ينتمون ألي من ) ٢٤(كما يبين الجدول  ،%)٩٢,٣(واإلناث %) ٨١,٥(الذكور 
ولعل مرد ذلك إلى ضعف دور الجهات المعنية بالتعريف بهذه . منظمات المجتمع المدني

وللروح السلبية من قبل الشباب نحو  ،والحث على التشارك معها من جهة ،المنظمات
  .ن جهة أخرىوالمسؤولية االجتماعية م ،المشاركة

وبالنسبة للسؤال عن المشاركات على مواقع التواصل االجتماعي يبين 
من الذكور أحينا يشاركون بموضوعات ذات مضمون %) ٤٧,٨(أن ) ٢٥(الجدول

. منهم ال يحتل المضمون السياسي من مشاركاتهم حيزا%) ٣٥,٥(سياسي في حين أن 
واضيع سياسية في مواقع التواصل أحيانا يشاركن بم%) ٤١,٢(وبالنسبة لإلناث فإن 

. منهن ال يحتل المضمون السياسي من مشاركتهن أي حيز%) ٥٠,٩(و  ،االجتماعي
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وهذه نتيجة منطقية بالنسبة للشباب الذي ال يهتم باألخبار السياسية وال يميل إلى التعبير 
  .عن مواقفه كما بينت النتائج السابقة

) Ottilis& Alan, 2006(ع دراسة وتتفق نتائج هذه الدراسة بشكل عام م
والتي أظهرت أن الشباب الكنديين يؤمنون بأن المشاركة المدنية مقوم أساسي في النظام 

لكنهم يفضلون االبتعاد عن المشاركة في  ،خصوصا عملية التصويت ،الديمقراطي
وتتفق . ويرغبون في االشتراك في أنشطة اجتماعية غير رسمية ،األنشطة السياسية

وتتفق من حيث الفروق ). ٢٠٠٦، النابلسي(و )٢٠٠٦، محمد(ك مع دراسة كل من كذل
وتتفق من حيث الموقف السلبي تجاه ) ٢٠١٢، الحورش(بين الذكور واإلناث مع دراسة 

حيث ) Zsigo,2003(بينما تختلف مع  ، )Simon & Merrill,1998  (األحزاب مع 
 ويعزى ذلك للفترة التي أجريت فيها أشارت إلى حرص الشباب على المشاركة السياسية

  .حيث أجريت على أول جيل بعد الشيوعية وبداية الديمقراطية في هنغاريا ،الدراسة
وبنظرة كلية للنتائج يظهر أن اهتمام الطلبة وخاصة اإلناث بالمشاركة 

ال يشاركون في االنتخابات داخل %) ٥١,١(حيث أن  ،السياسية يكاد يكون ضعيفا
ال ينوون المشاركة في %) ٦٤,٤(وأن  ، فرق في ذلك بين الذكور واإلناثالجامعة وال

أما عند  ،%)٧٢,١(وخاصة عند اإلناث حيث بلغت النسبة  ،انتخابات مجلس األمة
مع أنهم يعتبرون أن المشاركة في صنع القرار حق من  ،%)٤٩,١(الذكور فقد كانت 

  .ألة المشاركة السياسيةحقوقهم كما أنهم يعون أن عليهم واجبا وطنيا في مس
 ،ومن األسباب لذلك عدم توجه المناهج وطرق التدريس إلى التأكيد على ذلك

مما يؤدي  ،كما أن اتسام العمل السياسي بشكل عام بعدم المصداقية كان له أثر واضح
إلى عزوف الشباب عن مناقشة األمور السياسية و حتى االهتمام بمتابعة األخبار 

كما أن هنالك أفكارا واتجاهات  ،اركة في منظمات المجتمع المدنيوالمش ،السياسية
  .سلبية نحو العمل الحزبي بشكل عام

وبعد التأمل في هذه النتائج يتبين أنه ومن أجل تفعيل المشاركة السياسية لدى 
  :الطلبة ينبغي التركيز على اآلتي

لطلبة بهذه ثم تعريف ا ،تجويد الخدمات التي تقدمها اتحادات الطلبة :أوال
من خالل لقاءات مع الطلبة وخاصة الجدد أو اإلعالن عن هذه الخدمات  ،الخدمات

بأسلوب أكثر جاذبية ويمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة كالبريد االلكتروني والرسائل 
لذا حتى نزيد من المشاركة البد أن يشعر المواطن أن ذلك  ،القصيرة عبر الهاتف

  .مجتمع إيجاباسينعكس عليه وعلى ال
استثمار شعور الطلبة بالواجب الوطني؛ وهذا يعني أن يتم التركيز على : ثانيا

  .من أجل زيادة المشاركة في الحياة السياسية) الوطنية(هذا البعد العاطفي تجاه الوطن 
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وتعني شعور اإلنسان بوجود ذاته وأن له حقوقا : حقوق المواطنة: ثالثا
لفرد يمارس االنتخاب ليشعر بكينونته ووجوده وتأثيره في فا ،يفرضها مبدأ المواطنة

  .المجتمع
بحيث ال تكون ممارسة االنتخاب  ،تحقيق الديمقراطية بصورتها الحقيقية: رابعا

بل البد  ،أو ديمقراطية بعباءة قبلية ،بطريقة قبلية فتكون النتيجة قبلية بنكهة ديمقراطية
  . الحقيقيةأن تكون الديمقراطية بصورتها السياسية 

 ،تنوير الطلبة وخاصة اإلناث من خالل المحاضرات والندوات وغيرها :خامسا
وأن القانون الذي يشرعه مجلس  ،بأهمية العمل السياسي وتأثيره على كل مفاصل حياتنا

كما ينور الشباب بأهمية المشاركة في االنتخابات والترشح  ،األمة اليوم قد يطبق لعقود
  .قل شخصيته في الحياة الجامعيةوأثر ذلك على ص
وضرورة اهتمام من يصل إلى مجلس األمة بإعطاء صورة حسنة : سادسا

وأن ال ينكث العهود التي يكون  ،ومشجعة من خالل اهتمامه بالشأن العام وليس الخاص
 والتركيز على الوظيفة الرئيسة للعمل  ،قد قطعها على نفسه خالل حملته االنتخابية

كما يحرص على أن يكون نائبا للوطن بجميع مكوناته  ،ي الرقابة والتشريعالبرلماني وه
حتى يبني قناعة ايجابية للمواطن حول العمل  ،ال نائب قبيلة أو دائرة انتخابية ،وشرائحه
  .البرلماني

البد من االهتمام بقطاع المرأة ومحاولة تغيير النظرة التقليدية : سابعا
فعلى سبيل  ،تجربة المرأة البرلمانية وإبراز حسناتهاوتسليط الضوء على  ،الذكورية

  . المثال يمكن استضافة عضوات من البرلمان داخل الكلية
  
  

   :التوصيات
  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإنها توصي باآلتي

 تنظيم ندوات وورش عمل تبين للطلبة أهمية المشاركة السياسية وتحثهم عليها، 
  .ات االنتخاباتخاصة في فتر

 وتوضيح أدوار ومهام مجلس األمة وأثر  ،تعريف الطلبة بأهمية الحياة البرلمانية
  .تشريعاته على الفرد والمجتمع حاضرا ومستقبال

 اغتنام دوافع الطلبة والتركيز عليها من أجل زيادة المشاركة السياسية.  
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 ريف بالتجارب والتع ،العمل على توضيح دور األحزاب في الحياة الديمقراطية
  .الحزبية الناجحة في العالم

 وأدوار المؤسسات التربوية  ،إجراء دراسات حول آليات زيادة المشاركة السياسية
  .المختلفة في ذلك

  إجراء دراسات حول وضع تصور أو إستراتيجية لتهيئة الشباب لقبول الحياة
  .الحزبية واالنخراط فيها
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